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KATA PENGANTAR 

 

Untuk mendukung program internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya 

peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di tingkat Asean, 

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan menyusun Seri Kamus Asean. Kamus ini adalah kamus 

dwibahasa yang disusun secara khusus untuk pemelajar BIPA dan dapat 

menjadi petunjuk praktis dalam berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. 

Kamus Indonesia-Thai ini disusun oleh Sari Putridwisukma Suharyo, S.Hut. 

dan Jakrabhop Iandanush. Kamus pemelajar ini berisi lema yang berupa kata 

berfrekuensi tinggi dan lazim digunakan untuk komunikasi dalam 

percakapan. Di dalam kamus ini juga disertakan contoh-contoh penggunaan 

kata untuk memperjelas konteks pemakaiannya. Kamus ini berisi 4.917 entri 

dengan penjelasan dan definisi yang disesuaikan dengan kebutuhan 

pemelajar bahasa Indonesia. Selain itu, pada lema disertakan pula cara 

pelafalan dengan menggunakan aksara atau tulisan bahasa sasaran untuk 

memperjelas cara pengucapan. Kamus ini dapat menjadi pendamping buku 

ajar BIPA yang diperlukan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. 

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kedutaan Besar 

Republik Indonesia untuk Thailand yang telah membantu dan mendampingi 

kami selama penyusunan kamus. 

 

Jakarta,    Oktober 2019 

Kepala Badan Pengembangan 

Bahasa dan Perbukuan 

 

 

Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum. 
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A  -  a 

1 

 

Anda   [อนั ดา]  pron คณุ 
(อย่างเป็นทางการ): 

คุณชว่ยน ำรำยงำนนีไ้ปใหอ้ำจำร

ยใ์หญ่! Anda serahkan 

laporan ini kepada kepala 

sekolah 

aba-aba   [อา บา อา บา]  n ค าสัง่: 

อาจารยผู์ส้อนใหค้ าสัง่ใหผู้เ้ขา้รว่

มพธิมีอบธง instruktur 

memberikan aba-aba pada 

peserta upacara bendera 

abad   [อา บดั]  n 1 ยุค: ยุคทอง 

abad keemasan; 2 ยุคมดื 

abad kegelapan; 3 ศตวรรษ : 

ศตวรรษที ่5 abad kelima 

abadi   [อา บา ด]ี  a นิรนัดร ์, อมตะ 

: ไม่มมีนุษยท์ีเ่ป็นอมตะ tidak 

ada manusia yang abadi 

abai, mengabaikan  1  [อา ไบ]  v 

ไม่เห็นความส าคญั: 

เขาพ่ายแพเ้พราะเขามองขา้มคว

ามสามารถของฝ่ายตรงขา้ม dia 

kalah karena mengabaikan 

kemampuan lawan; 2  [เมอ งา 

ไบ กนั]  v เมนิ, ไม่สนใจ: 

ชายคนนัน้ไม่สนใจป้าย 

"หา้มสูบบุหร ี"่ pria itu 

mengabaikan tanda 

"dilarang Merokok" 

abjad   [อบั จดั]  n อกัษร: 

ชือ่ของผูเ้ขา้รว่มการสมัมนาถกูเ

รยีงตามล าดบัตวัอกัษร nama-

nama peserta seminar 

diurutkan berdasarkan abjad 

absen   [อบั เซน็]  n  

ขาดเรยีน, ขาดงาน: 

นักเรยีนสามคนขาดเรยีนวนันี ้

tiga orang murid absen hari 

ini 

abu   [อา บู]  n ขีเ้ถา้: ขีเ้ถา้บุหร ี ่
abu rokok 

abu-abu   [อา บู อา บู]  n สเีทา: 

เธอชอบสเีทาเพราะมนัใหค้วามรู ้

สกึทีอ่บอุ่น dia meyukai warna 

abu-abu karena berkesan 

hangat 

acara, pengacara   [เปอ งา จา 

รา]  n ทนาย: 

เธอท างานเป็นทนายทีบ่รษิทักฎห

มาย dia bekerja sebagai 

pengacara di sebuah firma 

hukum 

acak   [อา จกั]  a สุ่ม: 

เลอืกดว้ยการสุ่ม memilih 

secara acak; 

acak-acakan   [อา จกั อา จกั 

กนั]  a รก: หอ้งเขารกมาก 

kamarnya acak-acakan; 

mengacak(-ngacak)   [เมอ งา 

จกั]  v ท ารก: ท าใหห้อ้งรก 

mengacak-acak kamar
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acara   [อา จา รา]  n รายการ: 

ตารางรายการ jadwal acara 

acu, mengacu   [เมอ งา จ]ู  v 

อา้งถงึ: 

การวจิยันีอ้า้งถงึทฤษฎทีางอรรถ

ศาสตร ์penelitian ini 

mengacu pada teori 

semantik; 

acuan   [อา จ ูวนั]  n อา้งองิ: 

หนังสอือา้งองิ buku acuan 

acuh   [อา จฮุ]์  v สนใจต่อ, แคร ์: 

เขาไม่เคยใส่ใจกบัค าแนะน าของ

พ่อแม่ dia tidak pernah acuh 

terhadap nasihat orang 

tuanya; 

-- tak acuh   [อา จฮุ ์ตกั อา 

จฮุ]์  ไม่แยแส: 

ดูเหมอืนว่าเขาไม่แยแสกบัค าแนะ

น าของฉัน dia sepertinya acuh 

tak acuh terhadap usulku; 

mengacuhkan   [เมอ งา จฮุ ์

กนั]  v สนใจ, แคร:์ 

ท าไมคุณถงึไม่เคยสนใจความเห็

นของฉันเลย mengapa kalian 

tidak pernah mengacuhkan 

pendapatku? 

ada   [อา ดา]  v ม ีอยู:่  

ฉันอยู่ทีบ่า้น saya ada di 

rumah; 

keadaan   [เกอ อา ดา อนั]  n 

สถานการณ:์ 

สถานการณฉุ์กเฉิน keadaan 

darurat perang; 

keberadaan   [เกอ เบอ รา ดา 

อนั]  n การมอียู่: 

การอยูข่องหวัหนา้เป็นทีต่อ้งการ

มากในประชมุ keberadan 

ketua sangat dibutuhkan 

dalam rapat; 

mengada-ada   [เมอ งา ดา งา 

ดา]  v เพอ้เจอ้: อย่าเพอ้เจอ้ 

jangan mengada-ada; 

mengadakan   [เมอ งา ดา 

กนั]  v จดั: 

ช ัน้เรยีนของเราจะจดัใหม้กีารแส

ดงละคร kelas kami akan 

mengadakan pertunjukan 

drama 

adalah   [อา ดา ละฮ]์  v คอื, เป็น: 

อนิโดนีเซยีเป็นประเทศหมู่เกาะ 
Indonesia adalah negara 

kepulauan 

adat   [อา ดตั]  n ประเพณี: 

เราตอ้งเคารพประเพณีทอ้งถิน่ 

kita harus menghormati adat 

lokal; 

-- istiadat   [อา ดตั อซิ ต ียา 

ดตั]  ประเพณี: 

เราตอ้งใหเ้กยีรติป์ระเพณีทอ้งถิน่ 

kita harus menghargai adat 

istiadat suatu daerah; 

beradat   [เบอ รา ดตั]  v 

มวีฒันธรรม: 

ทศันคตขิองเธอแสดงใหเ้ห็นว่าเธ

อเป็นคนทีม่วีฒันธรรม
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sikapnya menunjukkan 

bahwa dia seorang yg 

beradat 

adik   [อา ดกิ]  n นอ้ง : 

ฉันมนีอ้งชายหนึง่คนและนอ้งสาว

สองคน aku memiliki satu 

orang adik laki-laki dan dua 

orang adik perempuan 

adil   [อา ดลิ]  a ยตุธิรรม: 

ผูพ้พิากษาจะตอ้งมคีวามยุตธิรร

ม seorang hakim harus adil; 

pengadilan   [เปอ งา ด ีลนั]  n 

ศาลยุตธิรรม: 

พยานไดใ้หป้ากค าตอ่หนา้ศาล 

saksi tengah menguraikan 

kesaksiannya di hadapan 

pengadilan 

adu, adu penalti   [อา ดู เป นัล 

ต]ี  ดวลจดุโทษ: 

ทมีเปอรซ์จีาเอาชนะทมีอาเรมาด ้

วยการดวลจดุโทษ Persija 

berhasil mengalahkan Arema 

lewat adu penalti; 

mengadu  [เมอ งา ด]ู  v ชน: 

1 ชน mereka mengangkat 

gelas mereka, mengadunya, 

kemudian meminumnya;  2 

ชายหนุ่มทัง้สองนัน้ชนไกข่องพว

กเขา kedua pemuda itu 

mengadu ayam mereka; 

mengadukan   [เมอ งา ด ู

กนั]  v ฟ้อง: 

เขาฟ้องเจา้นายของเขาตอ่ศาล 

dia mengadukan atasannya 

ke pengadilan 

aduk   [อา ดุก]  v คนใหเ้ขา้กนั: 

คนสว่นผสมทัง้หมดชาๆ aduk 

semua bahan perlahan-

lahan; 

mengaduk(-aduk)   [เมอ งา 

ดุก อา ดุก]  v คนใหเ้ขา้กนั: 

คุณแม่คนสว่นผสมทัง้หมด ibu 

mengaduk-aduk semua 

bahan 

agak   [อา ฆกั]  adv ค่อนขา้ง; 

ค่อนขา้ง: ค่อนขา้งสวย agak 

cantik 

agama   [อา ฆา มา]  n ศาสนา: 

ผูน้ าศาสนาอสิลาม pemuka 

agama Islam 

agar   [อา ฆาร]์  n เพือ่ทีจ่ะ: 

เพือ่ทีจ่ะไดเ้กง่ เราตอ้งขยนัเรยีน 

agar pintar, kita harus rajin 

belajar 

agar-agar  [อา ฆาร ์อา 

ฆาร]์  n วุน้: 

วุน้มสี่วนผสมเสน้ใยทีด่ตี่อรา่งกา

ย agar-agar mengandung 

serat yang baik bagi tubuh 

agun, agunan   [อา ฆ ูนัน]  n 

หลกัประกนั: 

บา้นหลงันัน้ถกูตัง้เป็นหลกัประกั

นโดยเจา้ของบา้น rumah 

tersebut dijadikan agunan 

oleh pemiliknya
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agung   [อา กุง]  a มเีกยีรตสิงูศกัด:์ 

เขาถูกปรนนิบตัริาวกบัเป็นแขก

ผูม้เีกยีรตสิงูศกัดิ ์dia 

diperlakukan bagai seorang 

tamu agung; 

keagungan   [เกอ อา ฆ ูงนั]  n 

ความสูงศกัดิ:์ 

ภาพวาดของเขาเปล่งแสงแห่งคว

ามสงูศกัดิ ์lukisannya 

memancarkan keagungan; 

mengagungkan   [เมอ งา ฆงุ 

กนั]  v สรรเสรญิ: 

เขาสรรเสรญิพระเจา้ในค าภาวน

า dia mengagungkan Tuhan 

dalam doanya 
1ahli   [อะฮ ์ล]ี  n 1 ผูเ้ช ีย่วชาน: 

เขาเป็นผูเ้ชยีวชาญในเร ือ่งสุขภา

พ dia seorang ahli dalam hal 

kesehatan; 2 เช ีย่วชาญ: 

ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นภาษา ahli 

bahasa 
2ahli, ahli waris   [อะฮ ์วา 

รซิ]  ผูส้บืทอด: 

เขาเป็นผูส้บืทอดเพยีงผูเ้ดยีวใน

ครอบครวัของเขา dia ahli 

waris tunggal di keluarganya 

air  [ไอร]์  n น า้: น า้ตา น า้ใส air 

mata; air jernih; 

-- kencing   [ไอร ์เกนิ 

จงิ]  น า้ปัสสาวะ : 
น า้ปัสสาวะสามารถเป็นตวัชีว้ดัสุ

ขภาพรา่งกายได ้  

air kencing bisa menjadi 

indikator dari kondisi 

kesehatan tubuhi; 

-- ketuban   [ไอร ์เกอ ตู 

บนั]  น า้คร า่: 

การคลอดเร ิม่ตน้ดว้ยการทีน่ า้ค

ร า่แตก awal dari proses 

persalinan ditandai dengan 

air ketuban yang pecah; 

-- liur   [ไอร ์ล ียูร]์  น า้ลาย: 

การผลติน า้ลายทีน่อ้ยสามารถ

ท าใหป้ากแหง้ได ้produksi air 

liur yang sedikit bisa 

membuat mulut kering; 

-- mata   [ไอร ์มา ตา]  น า้ตา: 

นิว้มอืของซาวไีดเ้ชด็น า้ตานอ้งข

องเขา jemari tangan Sawy 

mengusap air mata adik 

sepupunya 

ajaib   [อา ไจบ]  a มหศัจรรย:์ 

เหตุการณท์ีม่หศัจรรย ์

peristiwa yang ajaib 

ajak, mengajak   [เมอ งา จกั]  v 

ชวน:  

เขาชวนฉันดูคอนเสริต์ดว้ยกนักั

บเขา dia mengajak saya 

menonton konser 

bersamanya 

ajar, belajar   [เบอ ลา จาร]์  v 

เรยีน: เขาก าลงัเรยีนเล่นกตีาร ์
dia sedang belajar bermain 

gitar;
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mempelajari   [เมมิ เปอ ลา จา 

ร]ี  v ศกึษา: 

เขาสนใจศกึษาภาษาเกาหล ีdia 

tertarik mempelajari bahasa 

Korea; 

mengajar   [เมอ งา จาร]์  v 

สอน: 

ครสูอนนักเรยีนในหอ้งเรยีน 

guru mengajar murid di 

kelas; 

pelajar   [เปอ ลา จาร]์  n 

นักเรยีน: นักเรยีนดนตร ีpelajar 

musik; 

pelajaran   [เปอ ลา จา รนั]  n 

วชิา: 

วชิาภมูศิาสตรค์อืวชิาโปรดของ

ฉัน geografi adalah 

pelajaran favoritku 

aju, mengajukan  [เมอ งา จ ู

กนั]  v เสนอ: 

พวกเขาเสนอโครงการกจิกรรม 

mereka mengajukan proposal 

kegiatan; 

pengajuan   [เปอ งา จ ูวนั]  n 

ยืน่เสนอ: 

การยืน่ค าขอท าหนังสอืเดนิทาง 
pengajuan permohonan 

paspor 

akal   [อา กลั]  n 1 สตปัิญญา: 

สตปัิญญาทีด่ ีakal sehat;  

2 เล่กล: 

เขามเีล่กลเพือ่หลอกลวงคนอืน่ต

ลอดเวลา dia selalu memiliki 

akal untuk menipu orang; 

-- bulus   [อา กลั บู 

ลุซ]  เล่เหลยีม: 

พ่อค่าผูนั้น้ใชเ้ล่เหลีย่มเพือ่ไดก้ า

ไรมากมาย pedagang itu 

menggunakan akal bulus 

untuk mendapatkan untung 

yang banyak; 

akal-akalan   [อา กลั อา กา 

ลนั]  กลอุบาย: 

นัน่เป็นเพยีงกลอุบายเท่านัน้ itu 

hanya akal-akalannya saja; 

berakal   [เบอ รา กลั]  v 

มสีตปัิญญา: 

สิง่มชีวีติทีม่สีตปัิญญา makhluk 

berakal; 

mengakali   [เมอ งา กา ล]ี  v 

ออกอุบาย: 

เขาออกอุบายกบัระบบทีม่อียู ่dia 

mengakali sistem yang 

berlaku 
1akan   [อา กนั]  adv จะ; จะ: 

เขาจะเตน้ร า dia akan menari; 

seakan-akan   [เซอ อา กนั อา 

กนั]  adv ราวกบัวา่: 

เขาท าตวัราวกบัว่าไม่รูจ้กัฉัน 

dia bersikap seakan-akan 

tidak mengenaliku
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2akan   [อา กนั]  p เกีย่วกบั: 

ฉันลมืสญัญาของฉันทีจ่ะไปพบเ

ขาเย็นนี ้aku lupa akan 

janjiku untuk menemuinya 

sore ini; 

-- tetapi   [อา กนั เตอ ตา 

ปี]  แต่ทว่า: 

ช ัน้เรยีนของเราถูกมอบการบา้นเ

มือ่วาน แต่ทว่าฉันลมืทีจ่ะท ามนั 

kelas kami diberi pekerjaan 

rumah kemarin akan tetapi, 

aku lupa mengerjakannya; 

akar   [อา การ]์  n ราก: รากตน้ไม ้

รากปัญหา akar pohon; akar 

masalah; 

berakar   [เบอ รา การ]์  v 

ฝังราก: 

ค าพูดของพ่อแม่ของเขาฝังรากลึ

กในความคดิของเขา kata-kata 

orang tuanya berakar di 

pikirannya 

akhir   [อา ครี]์  n ทา้ย: ทา้ยปี 

akhir tahun; 

-- pekan   [อา ครี ์เปอ 

กนั]  สดุสปัดาห:์ 

เราเทีย่ววนัหยุดตอนสุดสปัดาห ์

kami berlibur di akhir pekan; 

akhirnya   [อา ครี ์ญา]  adv 

สุดทา้ยแลว้: 

สุดทา้ยแลว้เขาชนะการแขง่ขนัไ

ดส้ าเรจ็ akhirnya dia berhasil 

memenangkan pertandingan; 

berakhir   [เบอ รา ครี]์  v จบ: 

เร ือ่งจบน่าเศรา้ ceritanya 

berakhir menyedihkan; 

terakhir   [เตอ รา ครี]์  a 

สุดทา้ย, ล่าสุด: 

การพบกนัคร ัง้สุดทา้ย 

pertemuan terakhir 

akibat   [อา ก ีบตั]  n ผล: 

คนเป็นลา้นตายเพราะโรคมาลาเ

รยีทุกปี jutaan orang mati 

setiap tahun akibat malaria; 

akibatnya   [อา ก ีบตั ญา]  n 

ผลของมนั: 

เพราะการกระท าของเขาเอง 

เขาจงึตอ้งรบัผลของมนั karena 

tingkah lakunya, dia harus 

menerima akibatnya; 

berakibat   [เบอ รา ก ีบตั]  v 

มผีลท าให:้ 

อุบตัเิหตุนัน้อาจมผีลรา้ยแรงก็ได ้

kecelakaan itu bisa saja 

berakibat lebih fatal; 

mengakibatkan   [เมอ งา ก ี

บตั กนั]  v มผีลตอ่: 

การขึน้ราคาน า้มนัเบ็นซนิมผีลต่

อการขึน้ราคาของสนิคา้ทีจ่ าเป็น

ในชวีติประจ าวนั kenaikan 

harga bensin mengakibatkan 

meningkatnya harga barang 

keperluan sehari-hari 

akomodasi   [อา โก โม ดา ซ]ี  n 

ทีพ่กั: ทีพ่กัใกลจ้นัฑบิรมพุธโท
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akomodasi dekat dengan 

Candi Borobudur 

akrab   [อา กรบั]  a สนิทสนม: 

เขาสนิทสนมกบัลกูเขยมาก dia 

sangat akrab dengan 

menantunya 

aksen   [อกั เซน็]  n ส าเนียง: 

ส าเนียงชวา aksen Jawa 

aksi   [อกั ซ]ี  n กจิกรรม: 

กจิกรรมการรวบรวมทุนกระท าโ

ดยนักศกึษา aksi 

pengumpulan dana dilakukan 

oleh mahasiswa; 

beraksi   [เบอ รกั ซ]ี  v แสดง: 

เขาจะรบีกลบัมาแสดงหลงัจากอา

การบาดเจ็บดขีึน้ ia akan 

segera kembali beraksi 

setelah pulih dari cedera 

akta   [อกั ตา]  n ทะเบยีน: 

คุณพ่อก าลงัท าโฉนดทีด่นิ ayah 

sedang membuat akta tanah; 

-- jual beli   [อกั ตา จ ูวลั เบอ 

ล]ี  สญัญาซือ้ขาย: 

การซือ้ขายนีไ้ม่มหีนังสอืสญัญา

การซือ้ขาย transaksi ini tidak 

disertai akta jual beli; 

-- kelahiran   [อกั ตา เกอ ลา ฮ ี

รนั]  ใบเกดิ: 

คุณพ่อท าใบเกดิใหน้อ้ง ayah 

membuat akta kelahiran adik 

-- nikah   [อกั ตา นี 

กะฮ]์  ทะเบยีนสมรส: 

เราไดร้บัทะเบยีนสมรสจากเจา้ห

นา้ที ่kami menerima akta 

nikah dari petugas; 

-- notaris   [อกั ตา โน ตา 

รซิ]  หนังสอืรบัรอง: 

คุณอาท าหนังสอืรบัรองส าหรบับ

รษิทัของเขา paman membuat 

akta notaris untuk 

perusahaannya 

aku   [อา กู]  pron ฉัน: 

ฉันตองไปทีโ่รงพยาบาลพรุง่นี ้

aku harus pergi ke rumah 

sakit besok; 

mengaku  [เมอ งา กู]  v 

ยอมรบั: 

เขายอมรบัว่านัน่คอืความผดิของ

เขา dia mengaku bahwa itu 

adalah kesalahannya; 

pengakuan   [เปอ งา กู วนั]  n 

ค าสารภาพ: 

เขากล่าวค าสารภาพทีท่ าใหส้งัค

มตกใจ dia membuat 

pengakuan yang 

mengejutkan publik 

akurat   [อา กู รตั]  a แม่นย า: 

ขา่วตอ้งใหข้อ้มูลทีแ่ม่นย า 

berita harus memberikan 

informasi yang akurat
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1alam   [อา ลมั]  n ธรรมชาต:ิ 

เขาเรยีนรูค้วามรูเ้กีย่วกบัธรรมช

าตแิละสิง่แวดลอ้ม ia 

mempelajari ilmu tentang 

alam dan sekitarnya; 

-- pikiran   [อา ลมั ปี ก ี

รนั]  หว้งความคดิ: 

เขาลองเขา้ไปในหว้งความคดิขอ

งเดก้ๆ dia mencoba memasuki 

alam pikiran anak-anak; 

-- semesta   [อา ลมั เซอ เมซิ 

ตา]  จกัรวาล: 

จ านวนดาวในจกัรวาลมเีท่าไหร ่
berapa jumlah bintang di 

alam semesta? 
2alam, berpengalaman   [เบอร ์

เปอ งา ลา มนั]  v 

มปีระสบการณ:์ 

เขาเป็นนักเตะฟุตบอลทีม่ปีระสบ

การณ ์ia seorang pemain 

sepak bola yang 

berpengalaman; 

mengalami   [เมอ งา ลา ม]ี  v 

ประสบ: 

ตลอดเวลามานีเ้ขาประสบปัญหา

หลายอย่างในทีต่่างถิน่ selama 

di rantau ia mengalami 

banyak kesulitan; 

pengalaman  [เปอ งา ลา 

มนั]  n ประสบการณ:์ 

เขามปีระสบการณด์า้นการคา้แล ้

วหลายอย่าง 

dia sudah banyak 

pengalaman dalam 

berdagang 

alamat   [อา ลา มตั]  n ทีอ่ยู่: 

ทีอ่ยู่โรงเรยีน alamat sekolah 

alami   [อา ลา ม]ี  a ธรรมชาต:ิ 

เขาดูแลความงามของเขาดว้ยวธิี

ธรรมชาต ิia merawat 

kecantikannya secara alami 

alang-alang   [อา ลงั อา ลงั]  n 

หญา้คา: 

อนิโดนีเซยีมทีีห่ญา้คาถงึสบิลา้น

แฮกแตร ์Indonesia memiliki 

lahan alang-alang hingga 

sepuluh juta hektar 

alangkah  [อา ลงั กะฮ]์  adv 

ช ัง่เหลอืเกนิ: 

ทศันียภาพนัน้ช ัง่สวยงามเหลอืเกิ

น alangkah indahnya 

pemandangan itu 

alas   [อา ลซั]  n พืน้: 

พืน้บา้นของเขาท ามาจากกระเบื ้

อง alas rumahnya terbuat 

dari keramik; 

-- bedak   [อา ลซั เบอ 

ดกั]  รองพืน้: 

เขาใชร้องพืน้กอ่นไปงานเลีย้ง ia 

menggunakan alas bedak 

sebelum pergi ke pesta; 

alasan   [อา ลา ซนั]  n เหตุผล: 

เหตุผลทีก่ล่าวมามนัเหลวไหล
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alasan yang disampaikannya 

tidak masuk akal; 

เหตุผลแบบมตีรรกะ alasan 

logis; 

beralasan   [เบอ รา ลา ซนั]  v 

มเีหตุผล: 

ความกงัวลของเขามนัไรเ้หตุผล 

kecemasannya tidak 

beralasan 

alat   [อา ลตั]  n อุปกรณ:์ 

อุปกรณท์ าความสะอาด alat 

kebersihan; 

เด็กคนนัน้ใชอุ้ปกรณช์ว่ยฟัง 
anak itu menggunakan alat 

bantu dengar; 

-- kecantikan   [อา ลตั เกอ จนั 

ต ีกนั]  อุปกรณเ์สรมิสวย: 

อุปกรณเ์สรมิสวยทีใ่ชส้่วนผสมจ

ากธรรมชาตเิป็นตวัเลอืกอกีทาง

หนึง่ alat kecantikan dengan 

bahan dasar alami menjadi 

alternatif pilihan 

alih   [อา ลฮิ]์  v เปลีย่น: 

พืน้ทีนี่ไ้ดเ้ปลีย่นการใชป้ระโยชน์

เป็นหมู่บา้นจดัสรร lahan ini 

telah alih fungsi menjadi 

perumahan; 

-- teknologi   [อา ลฮิ เต็ก โน 

โล ฆ]ี  เปลีย่นถา่ยเท็คโนโลย:ี 

ความกา้วหนา้ของวทิยาศาสตรแ์

ละเทคโนโลยเีป็นความส าเรจ็ขอ

งการเปลีย่นถ่ายเทคโนโลย ี

kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi adalah 

keberhasilan dari alih 

teknologi; 

beralih   [เบอ รา ลฮิ]์  v 

เปลีย่นแปลง: เปลีย่นภาษา alih 

bahasa; 

mengalihkan   [เมอ งา ลฮิ ์

กนั]  v เบยีงเบน: 

เราลม้เหลวทีจ่ะเบยีงเบนความสน

ใจของเขา kami gagal 

mengalihkan perhatiannya; 

peralihan   [เปอ รา ล ีฮนั]  n 

การเปลีย่นแปลง: 

ลูกของเขาก าลงัอยู่ในชว่งเปลย่น

แปลง anaknya sedang berada 

dalam masa peralihan 

alir, aliran   [อา ล ีรนั]  n 

กระแสไหล: 

เราพยายามทีจ่ะหยุดการไหลขอ

งเลอืดจากแผลของเขา kami 

berusaha menghentikan 

aliran darah dari lukanya; 

mengalir   [เมอ งา ลรี]์  v ไหล: 

แม่น า้ไหลจากตน้น า้ไปปลายน า้ 

air sungai mengalir dari hulu 

ke hilir 

alis   [อา ลซิ]  n คิว้: 

คิว้ของเขาเป็นสดี า alisnya 

hitam
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alkohol   [อลั โก ฮล]  n 

แอลกอฮอล:์ 

สนิคา้เคร ือ่งดืม่นีม้ฉีลากตดิว่าไร ้

แอลกอฮอล ์produk minuman 

ini berlabel tanpa alkohol; 

beralkohol   [เบอ รลั โก 

ฮล]  v มแีอลกอฮอล: 

เขาใชน้ า้หอมทีม่แีอลกอฮอลบ่์อ

ยๆ ia sering menggunakan 

parfum beralkohol 

alun-alun   [อา ลนุ อา ลนุ]  n 

สนามหลวง: 

สนามหลวงปิดเพราะมกีารประทว้

ง alun-alun ditutup karena 

terdapat demonstrasi 

alur   [อา ลูร]์  n เคา้โครงเร ือ่ง: 

ด าเนินเร ือ่งแบบกา้วไปขา้งหนา้ 

alur maju; 

-- sungai   [อา ลูร ์ซ ู

ไง]  สายแม่น า้: 

รฐับาลซอ่มแซมคนัดนิและแกส้า

ยน า้ทีต่ืน้ pemerintah 

memperbaiki tanggul dan 

alur sungai yang dangkal 

amal   [อา มลั]  n บุญ, กุศล: 

งานการกุศลนัน้จดัขึน้เพือ่ผูป้ระ

สบภยัน า้ท่วม acara amal itu 

ditujukan untuk korban 

banjir; 

beramal   [เบอ รา มลั]  v 

ท าบุญ: 

มคีนท าบุญมากมายเพือ่ชว่ยผูป้ร

ะสบภยัแผ่นดนิไหว banyak 

orang beramal untuk 

membantu korban gempa 

aman   [อา มนั]  a ปลอดภยั: 

เมอืงนีป้ลอดภยั kota ini aman; 

keamanan   [เกอ อา มา 

นัน]  n ความปลอดภยั: 

ความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้

ม keamanan lingkungan 

amanat   [อา มา นัต]  n  

1 อาณัต,ิ ค าสัง่: 

เขาลมืค าสัง่สอนพ่อแม่ของเขา  

dia lupa akan amanat orang 

tuanya; 2 

ผูอ้ านวยการมอบอาณัตใิหพ้นักง

านทัง้หลาย direktur 

memberikan amanat kepada 

para pegawai 

amat, mengamati   [เมอ งา มา 

ต]ี  v สงัเกตการณ:์ 

พวกเขาท าการสงัเกตการณด์วง

ดาวดว้ยกลอ้งดูดาว mereka 

mengamati bintang 

menggunakan teleskop; 

pengamatan   [เปอ งา มา 

ตนั]  n การสงัเกตการณ:์ 

การสงัเกตการณฮ์ลิลัท าเพือ่ก าห

นดวนัที ่๑ เดอืนรอมฎอน 

pengamatan hilal dilakukan 

untuk menentukan tanggal 1 

Ramadan
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ambil, mengambil   [เมอ งมั 

บลิ]  v หยบิ: แม่หยบิไมก้วาด 

ibu mengambil sapu 

amplop   [อมั ปลบ]  n ซอง: 

จดหมายฉบบันัน้ถูกใสไ่ปในซอง 
surat itu ia masukan ke 

dalam amplop 

ampuh   [อมั ปุฮ]์  a ไดผ้ล: 

ยาตวันัน้ไดผ้ลอย่างยิง่ obat itu 

sangat ampuh 

ampun   [อมั ปุน]  n อภยั: 

เขาภาวนาขออภยัต่อพระเจา้ 

dia berdoa memohon ampun 

kepada Tuhan; 

ampunan   [อมั ปู นัน]  n 

อภยัโทษ: อภยัโทษจากพระเจา้ 

ampunan Tuhan; 

mengampuni   [เมอ งมั ปู 

นี]  v ยกโทษ: 

เขาไดย้กโทษความผดิทัง้หมดข

องเพือ่นเขา dia telah 

mengampuni semua 

kesalahan temannya; 

pengampunan   [เปอ งมั ปู 

นัน]  n การยกโทษ: 

การยกโทษบาป pengampunan 

dosa 

amuk   [อา มุก]  n การอาละวาด: 

การอาละวาดของฝงูชน amuk 

massa; 

-- massa   [อา มุก มซั 

ซา]  การอาละวาดของฝงูชน: 

ต ารวจไปคลีค่ลายการอาละวาด

ของฝูงชนทีก่ลางเมอืง polisi 

meredam amuk massa di 

pusat kota; 

mengamuk   [เมอ งา มุก]  v 

อาละวาด: พายุอาละวาดในทะเล 

badai mengamuk di lautan 

anak   [อา นัก]  n ลูก เด็ก: 

เด็กคนนัน้จะรอ้งไห ้anak kecil 

itu menangis 

analisis   [อา นา ล ีซซิ]  n 

การวเิคราะห:์ 

การวเิคราะหว์าทกรรม analisis 

wacana; 

menganalisis   [เมอ งา นา ล ี

ซซิ]  v วเิคราะห:์ 

ต ารวจวเิคราะหส์าเหตุของไฟไห

ม ้polisi menganalisis 

penyebab kebakaran 

ancam, mengancam  [เมอ งนั 

จมั]  v ขม่ขู:่ 

อนัธพาลคกุคามผูห้ญงิคนหนึง่ใ

นสถานีรถบสั preman 

mengancam seorang 

perempuan di terminal 

ancaman   [อนั จา มนั]  n 

สิง่ทีค่กุคาม: ภยัน า้ท่วม 

ancaman banjir 

andai   [อนั ได]  n ถา้หาก: 

หากเขาเขา้ใจสิง่ทีฉั่นรูส้กึก็คงด ี

andai dia mengerti yang 

kurasakan;
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seandainya   [เซอ อนั ได 

ญา]  p ถา้หาก: 

ถา้หากฉันเป็นเจา้หญงิ 
seandainya aku seorang putri 

raja 

andal   [อนั ดลั]  a ฝีมอืเยีย่มยอด: 

เขาเป็นคนงานทีฝี่มอืเยีย่มคนหนึ่

ง dia seorang pekerja andal; 

andalan   [อนั ดา ลนั]  n 

ยอดฝีมอื: 

เขาเป็นยอดฝีมอืของทมีเรา dia 

andalan tim kami; 

mengandalkan   [เมอ งนั ดลั 

กนั]  v วางใจ: 

เราวางใจความสามารถของเขาไ

ดต้ลอด kami selalu dapat 

mengandalkan 

kemampuannya 

andil   [อนั ดลิ]  a มบีทบาท: 

เขามบีทบาทในความส าเรจ็ของ

บรษิทันัน้ dia memiliki andil 

dalam keberhasilan 

perusahaan itu 

aneh   [อา เนะฮ]์  a แปลก: 

พฤตกิรรมของเด็กคนนัน้แปลก 

perilaku anak itu aneh 

aneka ragam  [อา เน กา รา 

กมั]  หลาหหลาย: 

งานแสดงสนิคา้นัน้ไดโ้ชวผ์า้ทอ

หลายหลายแบบ pameran itu 

menampilkan aneka ragam 

kain tenun; 

beraneka ragam   [เบอ รา เน 

กา รา กมั]  a หลากหลาย: 

เขาขายปลาหลากหลายชนิด ia 

menjual beraneka ragam 

ikan 

angan, angan-angan   [อา งนั]  n 

ความฝัน: 

พ่อแม่ทุกคนมคีวามฝันเร ือ่งลูกที ่

คลา้ยกนั setiap orang tua 

memiliki angan-angan yang 

sama untuk anaknya; 

berangan-angan   [เบอ รา งนั 

อา งนั]  v ฝัน: 

เขาฝันทีจ่ะเทีย่วรอบโลก dia 

berangan-angan berkeliling 

Eropa 

anggap, menganggap   [เมอ งงั 

กบั]  v ถอืว่า: 

ฉันถอืว่าเขามคีวามผดิ saya 

menganggap dia bersalah 

anggar, anggaran   [องั กา รนั]  n 

งบประมาน: 

เขามอบขอ้มูลงบประมานบรษิทั 

ia menyerahkan data 

anggaran perusahaan 

anggota   [องั โฆ ตา]  n สมาชกิ: 

สมาชกิในครอบครวั anggota 

keluarga; 

keanggotaan   [เกอ องั โฆ ตา 

อนั]  n การเป็นสมาชกิ: 

การเป็นสมาชกิในสงัคม 

keanggotaan masyarakat
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anggrek   [องั เกรก]  n 

ดอกกลว้ยไม:้ 

ดอกกลว้ยไมใ้นลานบา้นของเขา

บานแลว้ทัง้นัน้ bunga anggrek 

di halaman rumahnya sudah 

bermekaran 

angguk, mengangguk (-

angguk)   [เมอ งงั กุก (องั 

กุก)]  v พยกัหนา้: 

พวกเขาพยกัหนา้เห็นดว้ยกบัค า

กล่าวของผูนั้น้ mereka 

mengangguk-angguk setuju 

mendengar orasi tokoh itu 

anggun   [องั กนุ]  a สง่างาม: 

ผูห้ญงิคนนัน้สวยและสง่างามมา

ก wanita itu sangat cantik 

dan anggun 
1anggur, menganggur   [เมอ งงั 

กูร]์  v ว่างงาน: 

เขาว่างงานตัง้แต่บรษิทัทีเ่ขาท าง 

านไดปิ้ดกจิการ dia menganggur 

sejak perusahaan tempat dia 

bekerja ditutup; 

pengangguran   [เปอ งงั กู 

รนั]  n คนวา่งงาน: 

จ านวนคนวา่งงานยิง่สงูขึน้ในระย

ะเวลาหลายปีทีผ่่านมา angka 

pengangguran makin tinggi 

dalam beberapa tahun 

terakhir 
2anggur  [องั กูร]์  n องุ่น: 

องุน่เป็นผลไมโ้ปรดของฉัน 
 anggur adalah buah 

favoritku 

3anggur  [องั กูร]์  n ไวน:์ 

ไวนม์สีว่นผสมของแอลกอฮอล ์

minuman anggur 

mengandung alkohol 

angin   [อา งนิ]  n ลม: ลมยามเย็น 

angin malam 

angka   [องั กา]  n 1 เลข: 

ตวัเลขภาษาอาหรบั angka 

Arab; 2  

angka; laju  [ลา จ]ู  n อตัรา: 

อตัราการเกดิ angka kelahiran 

angkasa   [องั กา ซา]  n จกัรวาล, 

อวกาศ: การท่องอวกาศ 

penjelajahan angkasa 

angkat, angkat kaki   [องั กตั กา 

ก]ี  ไป: 

ทนัใดทีง่านเสรจ็หลงัจากนัน้เขาไ

ปจากทีนั่น้โดยทนัควนั segera 

setelah acara berakhir, dia 

angkat kaki dari tempat itu; 

--tangan   [องั กตั ตา 

งนั]  ยอมแพ:้ 

เขายอมแพแ้ลว้กบังานของเขา 

ia sudah angkat tangan 

dengan pekerjaannya; 

angkatan darat   [องั กา ตนั 

ดา รตั]  กองทพับก: 

กองทพับกอนิโดนีเซยีท าการซอ้ 

มรว่มกบัประเทศอืน่ angkatan 

darat Indonesia melakukan 

latihan gabungan dengan 

negara lain;
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angkatan laut   [องั กา ตนั 

ลาวุต]  กองทพัเรอื: 

องักฤษมชี ือ่เสยีงดา้นกองทพัเรอื

ของเขา Inggris terkenal 

dengan angkatan lautnya; 

angkatan udara   [องั กา ตนั 

อ ูดา รา]  กองทพัอากาศ: 

พีข่องฉันลงสมคัรโรงเรยีนทหาร

อากาศ kakak saya mendaftar 

sekolah angkatan udara; 

mengangkat   [เมอ งงั กตั]  v 

ยก: เขายกโตะ๊ขึน้ dia 

mengangkat meja; 

pengangkatan   [เปอ งงั กา 

ตนั]  n แต่งตัง้: 

ทีส่ านักงานก าลงัมกีารจดังานกา

รแต่งตัง้เจา้หนา้ที ่di kantor 

sedang diadakan 

pengangkatan pejabat 

angker   [องั เกอร]์  a น่ากลวั: 

เราไม่คา้งคนืทีโ่รงแรมนัน้เพราะรู ้

สกึน่ากลวั kami tidak 

menginap di hotel itu karena 

terasa angker 

angkot   [องั กต]  n รถสาธารณะ, 

การขนสง่สาธารณะ, 

รถสาธารณะ: 

รถสาธารณะสเีหลอืง 

ผูข้บัรถสาธารณะ angkot 

kuning; sopir angkot 

angkuh   [องั กุฮ]์  a ทะนงตวั: 

ท่าทขีองชายคนนัน้ทะนงตวัเหลื

อเกนิ sikap pria itu sungguh 

angkuh 

angkut, angkutan umum   [องั กู 

ตนั อู มุม]  ขนสง่มวลชน: 

การขนสง่สาธารณะระหว่างเมอืง 
angkutan umum antarkota; 

mengangkut   [เมอ งงั 

กุต]  ด าเนินการขนสง่: 

เขาขนขา้วดว้ยรถยนต ์dia 

mengangkut beras dengan 

mobil 

aniaya   [อา เนีย ยา]  n การท ารา้ย: 

ในสมยักอ่นมพีระราชาหลายองค ์

ทีช่อบกระท าการท ารา้ยทาสของ

พวกเขา pada zaman dulu 

banyak raja yang suka 

berbuat aniaya kepada 

hambanya; 

menganiaya   [เมอ งา เนีย 

ยา]  v ท ารา้ย: 

ผูห้ญงิคนนัน้ถกูกล่าวหาว่าท ารา้

ยแม่บา้นของเขา wanita itu 

dituduh menganiaya 

pembantu rumah tangganya 

anjing   [อนั จงิ]  n สนัุข: 

สุนัขดมกลิน่ anjing pelacak 

anjung, anjungan tunai 

mandiri   [อนั จ ูงนั ตู ไน มนั ด ี

ร]ี  เอทเีอ็ม: 

คุณแม่ถอนเงนิทีเ่คร ือ่งเอทเีอ็ม 

ibu mengambil uang di mesin 

anjungan tunai mandiri
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anjur, anjuran   [อนั จ ูรนั]  n 

ขอ้เสนอแนะ: 

เขาใหค้วามส าคญัตอ่ขอ้เสนอแ

นะของหมอมาก dia sangat 

memperhatikan anjuran 

dokter 

antar, antaran   [อนั ตา รนั]  n 

ของทีส่ง่: เขาน าของทีส่่งมาดว้ย 

dia datang membawa barang 

antaran; 

pengantar   [เปอ งนั ตาร]์  n 

ผูส้่ง, คนส่ง: 

คนสง่นมมาทุกเชา้วนัอาทติย ์

pengantar susu selalu datang 

setiap minggu pagi; 

mengantar   [เมอ งนั ตาร]์  v 

1 ส่งของ: 

เขาส่งนอ้งสาวเขาไปโรงเรยีนทกุ

วนั dia mengantar adik 

perempuannya ke sekolah 

setiap hari; 2 ส่ง: 

คุณชว่ยไปส่งฉันทีท่ีอ่ยู่นี?้ 
bisakah kamu mengantar 

saya ke alamat ini? 

antara   [อนั ตา รา]  n ระหว่าง: 

ระหว่างจนัทรถ์งึศุกร ์antara 

Senin sampai Jumat; 

perantara   [เปอ รนั ตา รา]  n 

คนกลาง: 

จ าเป็นทีจ่ะตอ้งมคีนกลางเพือ่แกไ้

ขการขดัแยง้กนัระหว่างหมู่บา้น 
dibutuhkan perantara untuk 

menyelesaikan pertikaian 

antardesa 

antariksa   [อนั ตา รกิ ซา]  n 

อวกาศ: 

บรรดานักบนิอวกาศบนิไปอวกา

ศ para astronaut pergi ke 

antariksa 

anting   [อนั ตงิ]  n ต่างห:ู 

คุณแม่มอบต่างหูเป็นของขวญัวั

นเกดิฉัน ibu memberiku 

anting sebagai hadiah ulang 

tahun 

antre, mengantre   [เมอ งนั 

เตร]  v เขา้ควิ: 

ฉันก าลงัเขา้ควิตัว๋ saya sedang 

mengantre tiket 

apa   [อา ปา]  pron อะไร: 

อะไรคอืประโยชนข์องหนังสอืเล่ม
? apa kegunaan buku?; 

-- saja   [อา ปา ซา 

จาฺ]  อะไรก็ได:้ อะไรก็ไดท้ีก่นิได ้

apa saja yang bisa dimakan; 

mengapa   [เมอ งา ปา]  pron 

ท าไม; เพราะอะไร: 

ท าไมคุณถงึรอ้งไห?้ mengapa 

kamu menangis? 

api   [อา ปี]  n ไฟ เปลวไฟ: 

ถ่านทีค่ไุฟ bara api 

apotek   [อา โป เตก]  n 

รา้นขายยา: ยาในรา้นขายยา 

obat di apotek; 

คุณพ่อของฉันท างานทีร่า้นขาย

ยา ayahku bekerja di apotek
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arah   [อา ระฮ]์  n ทศิทาง: 

ทศิทางตะวนัตก arah barat; 

searah   [เซอ อา ระฮ]์  n 

ทางเดยีว: ถนนทางเดยีว jalan 

searah; 

mengarah   [เมอ งา ระฮ]์  v 

ไปทศิทาง: ไปทางทศิตะวนัตก 

mengarah ke barat 

arti   [อาร ์ต]ี  n ความหมาย: 

ความหมายของค าศพัท ์arti 

kata 

arus   [อา รซุ]  n กระแส: 

หากกระแสน า้ไม่แรงนัก 

พวกเขาจะว่ายน า้ไปทีนั่น่ jika 

arus sungai tidak deras, 

mereka akan berenang di 

sana; กระแสแม่น า้ arus 

sungai;  

-- balik   [อา รซุ บา 

ลกิ]  กระแสกลบั: 

กระแสกลบัปกตเิกดิขึน้ชว่งสิน้สุ

ดวนัหยุดยาว arus balik 

biasanya terjadi setelah 

liburan berakhir; 

-- lalu lintas   [อา รซุ ลา ลู ลนิ 

ตซั]  กระแสการจราจร: 

สภาพการจราจรในเมอืงหลวงดูร

าบร ืน่ด ีkondisi arus lalu 

lintas di ibu kota terlihat 

lancar; 

-- listrik   [อา รซุ ลซิ 

ตรกิ]  กระแสไฟฟ้า: 

กระแสไฟฟ้าไหลจากคัว่บวกไปสู่

ค ัว่ลบ arus listrik mengalir 

dari kutub positif ke kutub 

negatif 

asal   [อา ซลั]  n ตน้ก าเนิด: 
สถานทีแ่หล่งก าเนิด daerah 

asal 
1asam   [อา ซมั]  n มะขาม: 

ลูกอมนีม้สี่วนผสมของมะขาม 

permen ini berbahan dasar 

buah asam 
2asam   [อา ซมั]  a เปร ีย้ว: 

มะม่วงนีเ้ปร ีย้วมาก mangga ini 

sangat asam 

asap   [อา ซปั]  n หมอกควนั: 

หมอกควนัจากเตาผงิ asap 

tungku 

asin   [อา ซนิ]  a เค็ม: เตา้หูร้สเค็ม 

tahu asin 

asing  [อา ซงิ]  a แปลกหนา้, 

ต่างชาต:ิ 

นักท่องเทีย่วต่างชาตชิอบเทีย่วห

าดกูตามาก turis asing suka 

sekali berwisata ke pantai 

Kuta; 

terasing   [เตอ รา ซงิ]  v 

แปลกแยก: 

เขารูส้กึแปลกแยกในหอ้งเรยีน 

dia merasa terasing di kelas
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asli   [อซั ล]ี  n แท:้ 

ไกจ่ากกาลาซนัแท ้ๆ  ayam asli 

Kalasan 

asyik  [อา ชกิ]  a เพลดิเพลนิ, 

สนุก: 

พวกเขาเล่นฟุตบอลอย่างสนุก 

mereka asyik bermain sepak 

bola 

atap   [อา ตปั]  n หลงัคา: 

หลงัคาบา้น atap rumah 

atas   [อา ตซั]  n บน เหนือ: 

เหนือหลงัคา atas rumah; 

mengatasi   [เมอ งา ตา ซ]ี  v 

รบัมอื แกไ้ขจดัการ: 
ส านักงานนีร้บัมอืปัญหาทางการเ

มอืง kantor ini mengatasi 

masalah politik 

atau   [อา เตา]  p หรอื: 

สแีดงหรอืสเีขยีว merah atau 

hijau 

atur, aturan  [อา ตู รนั]  n กฎ: 

กฎโรงเรยีน aturan sekolah; 

mengatur   [เมอ งา ตูร]์  v 

จดัการ: 

แม่จดัการทางการเงนิในบา้นของ

เรา ibu mengatur keuangan di 

rumah kami; 

peraturan  [เปอ รา ตู รนั]  n 1 

กฎ: เราหา้มละเมดิกฎระเบยีบ 

kita tidak boleh melanggar 

peraturan; 

 2 กฎระเบยีบ: กฎจราจร 
peraturan lalu lintas; 

ภายใตก้ฎระเบยีบทีม่อียู่ 

berdasarkan peraturan yang 

berlaku; 

teratur   [เตอ รา ตูร]์  v 

สม า่เสมอ; เป็นระเบยีบ: 1 

กนิยาอย่างสม า่เสมอ minum 

obat dengan teratur; 2 

นัง่เป็นระเบยีบ duduk teratur 

awak, perawakan   [เปอ รา วา 

กนั]  n รปูลกัษณภ์ายนอก: 

รปูลกัษณข์องเขาดูเป็นนักกฬีา 

perawakannya atletis 

awal   [อา วลั]  n ตน้: 

ตน้ของฤดูรอ้น awal musim 

panas 

awan   [อา วนั]  n เมฆ: เมฆสดี า 

awan hitam; 

berawan   [เบอ รา วนั]  v 

มเีมฆมาก: ทอ้งฟ้ามเีมฆมาก 

langit berawan 

awet   [อา เว็ต]  a 1 คงทน: 

อาหารทีม่คีวามทนทาน 

makanan awet; 2 ทน, 

ไม่เสยีง่าย: 

อาหารกระป๋องนีไ้ม่เสยีงา่ย 

makanan kaleng ini awet; 

mengawetkan   [เมอ งา เว็ต 

กนั]  v ถนอม, รกัษาสภาพ: 

การเก็บในกระป๋องเป็นหนึง่ในวธิ ี

การรกัษาสภาพอาหาร 
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pengalengan adalah salah 

satu cara untuk 

mengawetkan makanan; 

pengawet   [เปอ งา เว็ต]  n 

สารกนับูด: 

กนิอาหารทีม่สีารกบับูดมากไปเป็

นสิง่ทีไ่ม่ด ีtidak baik terlalu 

banyak mengonsumsi 

makanan yang mengandung 

pengawet 

ayah   [อา ยะฮ]์  n พ่อ: พ่อทีด่ ี

ayah yang baik 

ayam   [อา ยมั]  n ไก;่ แม่ไก;่ ไกแ่จ:้ 

ปีกไก ่sayap ayam 

azan   [อา ซนั]  n 

เสยีงเรยีกละหมาด: 

เด็กคนนัน้ดใีจทีไ่ดย้นิเสยีงเรยีก

ละหมาด anak itu senang 

mendengar suara azan 
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B  -  b 

babi   [บา บ]ี  n หมู: ฟารม์เลีย้งหมู 

peternakan babi; หมูป่า babi 

hutan 

babu   [บา บู]  n คนใช:้ 

เขามคีนใชอ้ยู่คนหนึง่ทีบ่า้น ia 

memiliki seorang babu di 

rumahnya 

baca, membaca   [เมมิ บา จา]  v 

อ่าน: อ่านหนังสอืพมิพ ์

membaca koran 

badai   [บา ได]  n พายุ: 

พายุไดท้ าลายบา้นหลายหลงั 
badai telah menghancurkan 

banyak rumah 

badan   [บา ดนั]  n 1 รา่งกาย: 

ออกก าลงักายเป็นประจ าท าใหร้า่

งกายแข็งแรง rutin 

berolahraga membuat badan 

sehat; 2 องคก์ร: 

องคก์รประชมุหมู่บา้น Badan 

Musyawarah Desa 

badut   [บา ดุต]  n ตวัตลก: 

เด็กๆชอบตวัตลก anak-anak 

suka dengan badut 

bagai, sebagai   [เซอ บา ไฆ]  p 

ในฐานะ; เป็น: เป็นเพือ่นซี ้

sebagai seorang sahabat 

bagaimana   [บา ไฆ มา นา]  pron 

อย่างไร: สบายดไีหม? 

bagaimana kabarmu? 

bagaimanapun   [บา ไฆ มา นา 

ปุน]  p อย่างไรก็ตาม: 

อย่างไรก็ตามเราจะตอ้งมคีวามส

นุกสนาน bagaimanapun kita 

harus bersenang-senang 

bagasi   [บา ฆา ซ]ี  n สมัภาระ: 

เขาสัง่ซ ือ้สมัภาระขึน้เคร ือ่งบนิเพิ ่

ม ia memesan bagasi 

tambahan di pesawat 
1bagi  [บา ฆ]ี  p แด่, แก:่ แกฉั่น 

bagiku 
2bagi, berbagi   [เบอร ์บา ฆ]ี  v 

แบ่งปัน: 

นอ้งของฉันดใีจทีไ่ดแ้บ่งปัน adik 

saya senang berbagi; 

⁓ pengalaman   [เบอร ์บา ฆ ี

เปอ งา ลา 

มนั]  แบ่งปันประสบการณ:์ 

เรามารวมตวักนัทีนี่เ้พือ่แบ่งปันป

ระสบการณ ์kita berkumpul di 

sini untuk berbagi 

pengalaman; 

bagian   [บา ฆ ียนั]  n ส่วน: 

ส่วนทีส่อง bagian kedua; 

ส่วนทีส่ าคญั bagian penting; 

membagi   [เมมิ บา ฆ]ี  v แบ่ง: 

แบ่งเวลา membagi waktu; 

membagi-bagikan   [เมมิ บา 

ฆ ีบา ฆ ีกนั]  v แจก: 

ซปุเปอรม์ารเ์ก็ตนีแ้จกบตัรก านัล
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ฟรสี าหรบัลูกคา้ pasaraya ini 

membagi-bagikan voucer 

gratis untuk pengunjungnya; 

sebagian   [เซอ บา ฆ ียนั]  n 

บางส่วน: 
จกัรยานคนันัน้ซอ่มแซมไปบางส่

วน sepeda itu baru sebagian 

diperbaiki; 

นักท่องเทีย่วบางส่วนกลบับา้น 

sebagian turis kembali 

pulang 

bagus   [บา ฆซุ]  a ด;ี เยีย่ม: 

สถานทีท่ีด่เียีย่ม tempat yang 

bagus 

bahan   [บา ฮนั]  n วสัด:ุ 

เขาไดเ้ตรยีมสือ่การน าเสนอดว้ย

ด ีia sudah menyiapkan 

bahan presentasinya dengan 

baik; 

--bakar   [บา ฮนั บา 

การ]์  เช ือ้เพลงิ: 

รถคนันีเ้ช ือ้เพลงิหมด 

kendaraan ini kehabisan 

bahan bakar; 

--baku   [บา ฮนั บา 

กู]  วตัถดุบิ: 

หนึง่ในวตัถุดบิของเล่นคอืพลาส

ตกิ salah satu bahan baku 

mainan adalah plastik 

bahas, membahas   [เมมิ บา 

ฮซั]  v หารอื: 

ประชมุวนันีห้ารอืเร ือ่งโปรแกรมก

ารท างาน rapat hari ini 

membahas tentang program 

kerja; 

pembahasan   [เปิม บา ฮา 

ซนั]  n การหารอื: 

พวกเขาท าการหารอืปัญหาในก

ารประชมุ mereka melakukan 

pembahasan masalah dalam 

rapat 

bahasa  [บา ฮา ซา]  n ภาษา: 

ภาษาของประเทศอนิโดนีเซยี 

bahasa negara Indonesia 

bahaya   [บา ฮา ยา]  n อนัตราย: 

ชาวบา้นรูอ้นัตรายของบุหร ีแ่ลว้ 

masyarakat sudah tahu 

bahaya merokok; 

berbahaya   [เบอร ์บา ฮา 

ยา]  v อนัตราย: 

มะเรง็และไขร้ากสาดใหญ่เป็นโร

คทีเ่กดิแบบฉับพลนัทีอ่นัตราย 

kanker dan tifus merupakan 

penyakit akut yang 

berbahaya 

bahkan   [บะฮ ์กนั]  p ยิง่ไปกว่านัน้: 

การโจมตไีม่ไดล้ดลงแต่กลบัยิง่รุ

นแรงกว่านัน้ serangannya 

bukan berkurang, bahkan 

lebih gencar
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bahu   [บา ฮู]  n ไหล:่ ไหล่ขวา; 

bahu kanan; ไหล่ซา้ย bahu 

kiri 

bahwa   [บะฮ ์วา]  p ว่า: 

เขาบอกว่าจะไปไกล dia 

mengatakan bahwa akan 

pergi jauh 

baik   [ไบก]์  p ด:ี ผูช้ายทีด่;ี laki-

laki baik; ขอใหฝั้นด ีmimpi 

yang baik; 

memperbaiki   [เมมิ เปอร ์ไบ 

ก]ี  v ซอ่มแซม: ซอ่มรถ 

memperbaiki mobil; 

baiklah   [ไบกล์ะฮ]์  ก็ได ้
รบัทราบ: ก็ได!้ baiklah! 

baja   [บา จา]  n 1 เหล็กไหล: 

เสือ้ตวันัน้ท ามาจากเหล็กไหล 

pakaian itu terbuat dari 

bahan baja; 2 เหล็ก: ดาบเหล็ก 

pedang baja 
1bajak   [บา จกั]  n ไถ: 

เขาขายเคร ือ่งไถสมยัใหม่ ia 

menjual alat bajak modern; 

membajak   [เมมิ บา จกั]  v 

ไถ: ไถนา membajak sawah 

2bajak, bajak laut   [บา จกั 

ลาวุต]  โจรสลดั: 

ในทะเลนีย้งัมโีจรสลดัมากมาย 

di laut ini masih banyak 

bajak lautnya 

baju   [บา จ]ู  n เสือ้: เสือ้ใหม่ baju 

baru; 

-- dalam   [บา จ ูดา 

ลมั]  ชดุช ัน้ใน: 

เพราะรอ้งนอ้งใส่เพยีงเสือ้ใน 

karena gerah adik hanya 

mengenakan baju dalam; 

-- tidur   [บา จ ูต ี

ดูร]์  ชดุนอน: 

เขาใส่เสือ้นอนตอนตอน ia 

menggunakan baju tidur 

ketika tidur 

bak   [บกั]  n อา่ง: อ่างอาบน า้ bak 

mandi; 

-- mandi   [บกั มนั 

ด]ี  อ่างอาบน า้: อ่างอาบน า้นีร้ ัว่ 

bak mandi ini bocor 

bakar   [บา การ]์  v เผา: ไกย่่าง 
bakar ayam; 

kebakaran   [เกอ บา กา 

รนั]  n ไฟไหม:้ ดบัเพลงิไหม ้

pemadam kebakaran; 

membakar   [เมมิ บา การ]์  v 

1 เผ่า: 

การเปิดพืน้ทีป่ลูกดว้ยการเผาป่า

คอืการกระท าทีล่ะเมดิกฏหมาย 

membuka ladang dengan 

membakar hutan adalah 

tindakan melawan hukum; 2 

ปิง้: ปิง้ปลา membakar ikan; 

terbakar   [เตอร ์บา การ]์  v 

ถูกเผ่า: 

ตลาดเชา้ถูกไฟเผาเมือ่วานตอนเ
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ย็น pasar pagi terbakar 

kemarin sore 

bakat   [บา กตั]  n พรสวรรค ์

พรสวรรคอ์ย่างเดยีวไม่พอ bakat 

saja tidak cukup; 

--alam   [บา กตั อา 

ลมั]  พรสวรรค:์ 

พรสวรรคย์ากทีจ่ะถูกพบเจอ 

bakat alam susah ditemukan 

balai, balai kota  [บา ไล โก 

ตา]  ศาลาว่าการเมอืง: 

การประชมุถูกจดัขึน้ทีศ่าลาวา่ก

ารเมอืงจาการก์ตา sidang 

diadakan di balai kota 

Jakarta 

balap   [บา ลบั]  v แขง่: แขง่วิง่ววั 

balap sapi; 

balapan   [บา ลา ปัน]  n 

การแขง่: การแขง่ผดิกฏหมาย 

balapan liar; 

pembalap  [เปิม บา ลบั]  n 

นักแขง่: นักแขง่รถเอฟวนั 

pembalap F1 

balas, balasan   [บา ลา ซนั]  n 1 

การตอบ: 

ฉันไดร้บัอเีมลตอบของคุณแลว้ 

balasan pos-el mu sudah aku 

terima; 2 การตอบแทน: 

ถุกการกระท าทีด่จีะไดผ้ลตอบแท

น  

 

setiap amal baik akan 

mendapat balasan; 

membalas   [เมมิ บา ลซั]  v 

ตอบ: 

ขอบคุณทีไ่ดต้อบจดหมายของฉั

น terima kasih sudah 

membalas suratku 

balik   [บา ลกิ]  v กลบั: 

ฉันจะกลบัมา saya akan 

segera balik/kembali; 

terbalik   [เตอร ์บา ลกิ]  v 

ยอ้นกลบั; กลบัดา้นกนั: 

ทศิทางกลบักนั arah terbalik 

bandar   [บนั ดาร]์  n ท่าเรอื  

bandara   [บนั ดา รา]  n สนามบนิ: 

เคร ือ่งบนิล านัน้จะลงจอดทีส่นาม

บนิในไม่ชา้ pesawat terbang 

itu akan segera mendarat di 

bandara; 

-- internasional   [บนั ดา รา 

อนิ เตอร ์นา ซ ีโย 

นัล]  สนามบนินานาชาต:ิ 

สนามบนินานาชาตซิกูารโ์นฮตัต

า Bandara Internasional 

Soekarno-Hatta 

banding, membandingkan  [เมมิ 

บนั ดงิ กนั]  v เปรยีบเทยีบ: 
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เปรยีบเทยีบคนคนหนึง่กบัอกีคน 

membandingkan satu orang 

dengan yang lain 

bangga   [บงั ฆา]  a ภาคภมูใิจ: 

ภมูใิจในความส าเรจ็ bangga 

pada prestasi 

bangkit   [บงั กติ]  v 1 ลุกขึน้: 

เขาลุกจากทีนั่ง่ ia bangkit dari 

duduknya; 2 ลุกขึน้สู:้ 

ความโกรธของเขาไดลุ้กโชนเมือ่

ไดฟั้งคนทีดู่ถกูเขา bangkit 

amarahnya mendengar ada 

orang yg menghinanya; 3 

ก าเรบิ: 

โรคหอบเหดิของเขาก าเรบิ 

penyakit asmanya bangkit; 

pembangkit  [เปิม บงั กติ]  n 

1 ผูผ้ลกัดนั: 

คุณแม่ของฉันเป็นผูผ้ลกัดนัก าลั

งใจเรยีน ibuku pembangkit 

semangat belajarku; 2 

เคร ือ่งปัน่ไฟ: เคร ือ่งปัน่ไฟ 

pembangkit listrik; 

~ tenaga listrik  [เปิม บงั กติ 

เตอ นา ฆา ลซิ 

ตรกิ]  เคร ือ่งก าเนิดไฟฟ้า: 

เราก าลงัสรา้งเคร ือ่งก าเนิดไฟฟ้า 

kami sedang membangun 

pembangkit tenaga listrik 

bangkrut   [บงั กรตุ]  v ลม้ละลาย: 

บรษิทัของพ่อฉันลม้ละลายแลว้ 

perusahaan bapak saya 

sudah bangkrut; 

kebangkrutan   [เกอ บงั กร ู

ตนั]  n ความลม้ละลาย: 

บรษิทัของเขาไดป้ระสบความลม้

ละลาย perusahaannya 

mengalami kebangkrutan 

bangsa   [บงั ซา]  n ชาต;ิ รฐั: 

สหประชาชาต ิPerserikatan 

Bangsa-Bangsa 

bangsal   [บงั ซลั]  n ตกึคนไข:้ 

นอ้งของเขาอยู่ทีต่กึคนไขด้า้นเห

นือของโรงพยาบาล adiknya 

ditempatkan di bangsal utara 

rumah sakit 

bangsawan   [บงั ซา วนั]  n 

เช ือ้พระวงศ,์ ผูด้เีกา่: 

เขาเป็นผูด้เีกา่ทีไ่ม่ถอืตวั dia 

seorang bangsawan yang 

rendah hati 
1bangun   [บา งุน]  v 1 รปูทรง: 

รปูทรงโตะ๊นัน้กลมร ีbangun 

meja itu bulat telur; 2 

รปูทรงพืน้ที ่bangun tanah  

2bangun   [บา งุน]  v ตืน่; ลุกขึน้: 

ตืน่ขึน้มาในตอนเชา้ bangun di 

pagi hari; 

bangunan   [บา งู นัน]  n ตกึ; 

อาคาร: อาคารอพารต์เ์มนต ์

bangunan apartemen; 

membangun   [เมมิ บา งุน]  v 

1 พฒันา: 
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เราตอ้งพฒันาประเทศแห่งเอกภา

พของเรา kita harus 

membangun negara kesatuan 

kita; 2 สรา้ง: 

ค าวจิารณท์ีส่รา้งสรรค ์kritik 

membangun; 3 สรา้ง: 

สรา้งโรงแรม membangun 

hotel; 

pembangunan   [เปิม บา งู 

นัน]  n นาม: 

การพฒันาชาตบิา้นเมอืง 
pembangunan bangsa 

banjir   [บนั จรี]์  n น า้ท่วม: 

น า้ท่วมใหญ ่banjir besar 

bank, perbankan   [เปอร ์บนั 

กนั]  n การธนาคาร: 

การธนาคารนานาชาต ิ

perbankan internasional 

bankir   [บงั กรี]์  n 

นักการธนาคาร: 

เขาเป็นนักการธนาคารทีป่ระสบ

ความส าเรจ็ในสมยักอ่น dia 

adalah bankir yang sukses 

pada masa itu 

bantah, membantah   [เมมิ บนั 

ตะฮ]์  v 1โตเ้ถยีง, ปฏเิสธ: 

เขาปฏเิสธขา่วการแต่งงานของเ

ขา dia membantah kabar 

pernikahannya; 2 เถยีง; 

ปฏเิสธ: ปฏเิสธขา่วลอื 

membantah gosip 

bantai, membantai   [เมมิ บนั 

ไต]  v กวาดลา้ง:  

บรรดานักรบไดก้วาดลา้งบุคคล

ชายในหมู่บา้นนัน้ไปหมด para 

gerilyawan membantai 

semua laki-laki di desa itu 

bantal   [บนั ตลั]  n หมอน: 

นอ้งใชห้มอนตอนนอนตลอดเวล

า adik selalu menggunakan 

bantal saat tidur 

banting, banting harga   [บนั ตงิ 

ฮาร ์กา]  ลกราคากระหน า่: 

ตลอดเวลาหนึง่อาทติยเ์ราจะลดร

าคากระหน า่ selama seminggu 

kami akan banting harga; 

--stir   [บนั ตงิ 

ซตรี]์  เปลีย่นกระทนัหนั: 

ชาวนาหลายคนเปลีย่นอาชพีกระ

ทนัหนัเป็นแรงงานรบัจา้ง 
banyak petani banting stir 

menjadi buruh; 

-- tulang   [บนั ตงิ ตู 

ลงั]  ท างานหนัก: 

คุณพ่อท างานหนักเพือ่ส่งเสยีค่าเ

รยีนของพวกเรา ayah kerja 

banting tulang untuk 

membiayai kuliah kami; 

membanting   [เมมิ บนั ตงิ]  v 

กระแทก: 

คุณพ่อกระแทกประตูตอนทีท่่านโ

กรธ ayah membanting pintu 

saat marah 

bantu, bantuan   [บนั ตู วนั]  n 

ความชว่ยเหลอื: 
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ความชว่ยเหลอืโดยสมคัรใจ 

bantuan sukarela; 

membantu   [เมมิ บนั ต]ู  v 

ชว่ย; ใหค้วามชว่ยเหลอื: 

ชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ membantu 

orang lain 

banyak   [บา ญกั]  a เยอะ; หลาย; 

จ านวนมาก: หลายคน banyak 

orang; 

kebanyakan  [เกอ บา ญา 

กนั]  n มากไป: เกลอืมากไป 

kebanyakan garam 

bapak   [บา ปะ]  n 1 พ่อ: 

เขาเป็นพ่อฉัน ia bapak saya; 

2 คุณ, ท่าน, นาย: 

ท่านประธานาธบิด ีbapak 

presiden; 

-- tiri   [บา ปะ ต ีร]ี  พ่อเลีย้ง: 

ตอนนีเ้ขามพ่ีอเลีย้ง sekarang 

dia mempunyai bapak tiri; 

kebapakan   [เกอ บา ปะ 

อนั]  n ความเป็นพ่อ: 

พีข่องฉันเป็นคนทีม่คีวามเป็นพ่อ 

kakak saya adalah seorang 

yang kebapakan 

bara, bara api   [บา รา อา 

ปี]  แปลวไฟ: 

เปลวไฟนัน้ไดด้บัลงไปอย่างชา้ๆ 
bara api itu perlahan mulai 

padam; 

membara   [เมมิ บา รา]  v 

คุกรุน่: เหล็กนัน้ยงัคุกรุน่อยู่ besi  

itu masih membara 

barak   [บา รกั]  n ค่าย: 

พวกเขาอยู่ในค่ายตรงรมิชายป่า 

mereka tinggal di barak-

barak di pinggir hutan 

barang   [บา รงั]  n 1 สนิคา้: 

คุณแม่น าสนิคา้กลบัมามากมาย 

ibu datang membawa banyak 

barang; 2 สิง่ของ: ของเกา่ 

barang lama; สิง่ของทีห่ายาก 

barang langka; 

-- antik   [บา รงั อนั 

ตกิ]  ของเกา่โบราณ: 

พวกเขาขายของเกา่โบราณ 

mereka menjual barang-

barang antik; 

-- bawaan   [บา รงั บา วา 

อนั]  สมัภาระ: 

ดูแลสมัภาระของคุณดว้ย 

perhatikan barang bawaan 

Anda; 

-- bekas   [บา รงั เบอ 

กซั]  ของใชแ้ลว้: 

ของใชแ้ลว้ปกตจิะราคาถูก 

barang bekas biasanya 

harganya murah; 

-- berharga   [บา รงั  เบอร ์

ฮาร ์กา]  ของมรีาคา: 

อย่าเก็บของมคีา่ในกระเป๋าเดนิท

าง jangan menyimpan barang 

berharga di dalam bagasi; 

-- bukti   [บา รงั บุก 

ต]ี  หลกัฐาน: 
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คุณตอ้งมมหีลกัฐานหรอืพยานถ ้

าจะกลา่วหาผูใ้ด kamu harus 

punya barang bukti atau 

saksi kalau menuduh 

seseorang; 

-- pecah belah   [บา รงั เปอ 

จะฮ ์เบอ ละฮ]์  เคร ือ่งแกว้: 

barat  [บา รตั]  n ทศิตะวนัตก: 

ทางดา้นทศิตะวนัตก bagian 

barat; ลมตะวนัตก angin barat 

baring, berbaring   [เบอร ์บา 

รงิ]  v 1 เอนหลงั: 

แมวตวันัน้นอนบนพืน้ดนิ 

kucing itu berbaring di 

tanah; 2 นอนลง: นอนลงบนเสือ่ 

berbaring di tikar; 

membaringkan   [เมมิ บา รงิ 

กนั]  v 1 เอนกาย: 

ฉันจะเอนกายสกัพกั saya akan 

membaringkan tubuh saya 

sejenak; 2 พาเขา้นอน: 

คุณแม่พานอ้งเขา้นอนทีเ่ตยีงเด็

ก ibu membaringkan adik 

bayi di kasur; 

terbaring   [เตอร ์บา รงิ]  v 

เอนตวัลง: 

เขาเอนตวัลงไรเ้ร ีย่วแรง ia 

terbaring tak berdaya 

baris   [บารซิ]  n แถว: แถวทีส่าม 

baris ketiga; 

barisan   [บา ร ีซนั]  n แถว: 

หลงัแถวเคารพธงชาต ิbarisan 

belakang upacara; 

-- berbaris   [เบอร ์บา รซิ]  v 

เขา้แถว: 

เราเขา้แถวตรงหนา้ทีข่ายตัว๋ 
kami berbaris di depan loket; 

berbaris   [เบอร ์บา รซิ]  v 

ตัง้แถวเดนิขบวน: 

ทหารตัง้แถวเดนิขบวน para 

tentara berbaris 

baru   [บา ร]ู  a ใหม่: ปีใหม่ tahun 

baru; บา้นใหม่ rumah baru; 

memperbarui   [เมมิ เปอร ์บา 

ร ูว]ี  v ท าใหม่: 

เราไดท้ าหนา้ปกหนังสอืใหม่แลว้ 

kami telah memperbarui 

sampul buku ini 

barusan   [บา ร ูซนั]  n เมือ่สกัครู:่ 

ฉันพบเขาเมือ่สกัครู ่saya 

bertemu dia barusan 

basa-basi   [บา ซา บา ซ]ี  n 

พูดตามมารยาท: 

ค าพุดของเขาเป็นเพยีงการพูดต

ามมารยาท ucapannya hanya 

basa-basi 

basah   [บา ซะฮ]์  a เปียก: 

เสือ้ผา้เปียก pakaian basah 

basi   [บา ซ]ี  a บูด: ขนมนัน้บูดแลว้ 

kue itu sudah basi
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bata   [บา ตา]  n อฐิ: 

ผนังบา้นของเขาท ามาจากอฐิ 

dinding rumahnya memakai 

batu bata 

bata-bata, terbata-bata   [เตอร ์

บา ตา บา ตา]  v อกึอกั: 

เขาพูดอกึอกั dia berkata 

dengan terbata-bata 

batal   [บา ตลั]  a ยกเลกิ: 

ขอ้ตกลงนัน้ถูกยกเลกิไป 

perjanjian itu dinyatakan 

batal; 

membatalkan   [เมมิ บา ตลั 

กนั]  v ยกเลกิ: 

พวกเขายกเลกิขอ้สญัญาทีเ่คยต

กลงกนัไวด้ว้ยกนั mereka 

membatalkan perjanjian yg 

pernah disetujui bersama 

batang  [บา ตงั]  n 1 ล าตน้: 

ล าตน้กลว้ย batang pisang; 2 

กอ้น: กอ้นสบู่ batang sabun 

batas   [บา ตซั]  n ชายแดน; 

ขดีจ ากดั: ชายแดนประเทศ 

batas negara; 

batasan   [บา ตา ซนั]  n 

ขดีจ ากดั: ขดีจ ากดัอายุ 
batasan usia; 

membatasi   [เมมิ บา ตา ซ]ี  v 

จ ากดั: จ ากดัการเจรจา 

membatasi pembicaraan; 

terbatas  [เตอร ์บา ตซั]  v 

จ ากดั: วงจ ากดั kalangan 

terbatas; 

pembatas buku  [เปิม บา ตซั 

บู กู]  ทีก่ ัน้หนังสอื: 

อย่าพบัหนา้หนังสอื 

จงใชท้ีก่ ัน้หนังสอื jangan 

melipat halaman, 

gunakanlah pembatas buku 

baterai   [บา เตอ ไร]  n ถ่าน: 

ถ่านนาฬกิาของเขาหมดแลว้ 

baterai jam tangannya sudah 

habis 

batin  [บา ตนิ]  n จติใจ: 

ยากทีจ่ะวดัจติใจคนๆหนึง่ sukar 

mengetahui (mengukur) batin 

seseorang 

batok   [บา ตก]  n กะลา: 

เขาดืม่น า้มะพรา้วใชภ้าชนะเป็น

กะลามะพรา้ว ia minum air 

kelapa memakai wadah batok 

kelapa 

batu   [บา ตู]  n หนิ: เพชรพลอย 

batu permata; 

-- bara   [บา ตู บา 

รา]  ถ่านหนิ: 

อนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีผ่ลติถ่า

นหนิทีใ่หญ่ทีสุ่ด Indonesia 

merupakan negara penghasil 

batu bara terbesar; 

batuan   [บา ตู วนั]  n หนิ: 

หนิภเูขาไฟ batuan gunung 

berapi; 



batuk                                                                                                                                                                                                                                                 ajar, belajar 

28 

 

batuk   [บา ตุก]  n ไอ: 

อาการไอของเขาหนักมาก sakit 

batuknya sangat parah 

bau   [เบา]  n กลิน่: กลิน่เทา้ bau 

kaki; 

berbau   [เบอร ์เบา]  v มกีลิน่: 

มกีลิน่เหงอื berbau keringat 

bawa, membawa   [เมมิ บา วา]  v 

น า; ถอื: ถอืกระเป๋าเดนิทาง 

membawa koper; 

pembawaan   [เปิม บา วา 

อนั]  n สนัดาน: 

สนัดานของมนุษย ์pembawaan 

manusia 

bawah   [บา วะฮ]์  n ภายใต;้ ล่าง: 

หอ้งใตด้นิ ruang bawah 

tanah; ช ัน้ล่าง lantai bawah 

bawang   [บา วงั]  n หอม: หอมแดง 

bawang merah; กระเทยีม 

bawang putih 

bayar, membayar   [เมมิ บา 

ยาร]์  v จา่ยเงนิ: จา่ยบลิ 

membayar tagihan 

beban   [เบอ บนั]  n ภาระ: 

ภาระในชวีติ beban hidup; 

ภาระค่าใชจ้า่ย beban biaya; 

membebani   [เมมิ เบอ บา 

นี]  v เป็นภาระ: 

เป็นภาระใหพ่้อแม่ membebani 

orang tua 

bebas   [เบ บซั]  a เสร:ี  

การคา้เสรอีาเซยีน pasar bebas 

Asean 

bebek   [เบ เบ็ก]  n เป็ด: 

บ่อเลีย้งเป็ด kolam bebek; 

หางเป็ด ekor bebek 

beda, berbeda   [เบอร ์เบ ดา]  v 

แตกต่าง, แตกต่างจาก: 

ต่างทศิทาง berbeda arah; 

membedakan   [เมมิ เบ ดา 

กนั]  v จ าแนก แยกแยะ: 
แยกแยะซอยหนึง่กบัอกีซอยหนึง่ 
membedakan gang satu 

dengan yang lain; 

perbedaan   [เปอร ์เบ ดา 

อนั]  n ความแตกตา่ง: 

ความแตกต่างระหว่างฉันกบัคณุ 

perbedaan antara aku dan 

kamu 

begitu   [เบอ ฆ ีต]ู  pron เหลอืเกนิ: 

เขาช ัง่ดกีบัฉันเหลอืเกนิ dia 

begitu baik kepadaku 

beku   [เบอ กู]  a แชแ่ข็ง: 

ทะเลสาบน า้แข็ง danau beku 

bel   [เบล]  n ระฆงั; กริง่: ตรีะฆงั 
membunyikan bel 

belah, membelah   [เบอ ละฮ]์  v 

แบ่งแยก: แบ่งถนน membelah 

jalan; แบ่งแยกทะเล membelah 

lautan 

ajar, belajar   [เบอ ลา จาร]์  v 

เรยีน: เรยีนหนัก belajar keras;
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mempelajari   [เมมิ เปอ ลา จา 

ร]ี  v ศกึษา: 

ศกึษาวชิาการฝังเข็ม 

mempelajari ilmu akupuntur 

belakang   [เบอ ลา กงั]  n หลงั: 

สนามหลงับา้น halaman 

belakang 

belanja   [เบอ ลนั จา]  n รา้นคา้; 

ชอ้ปปิง้: แหลง่ชอ้ปปิง้ pusat 

belanja; 

berbelanja   [เบอร ์เบอ ลนั 

จา]  v ชอ้ปปิง้: ชอ้ปปิง้ราคาถกู 

berbelanja murah 

beli, membeli   [เมมิ เอบ ล]ี  v ซือ้: 

ซือ้ตัว๋ membeli tiket; 

ซือ้อะพารต์เ์มนต ์membeli 

apartemen; 

pembeli   [เปิม เบอ ล]ี  n ผูซ้ ือ้: 

ผูซ้ ือ้ทีม่ศีกัยภาพ pembeli 

potensial; 

pembelian   [เปิม เบอ ล ี

ยนั]  n การซือ้ การช าระเงนิ: 

ใบเสรจ็การช าระเงนิ nota 

pembelian 

belok  [เบ ลก]  v เลีย้ว: เลีย้วขวา 

belok kanan; เลีย้วซา้ย belok 

kiri; 

belokan   [เบ โล กนั]  n 

ทางโคง้: ทางโคง้แคบ belokan 

tajam 

belum   [เบอ ลมุ]  adv 1 ยงั: 

ยงัคงไม่ masih belum; 

ยงัไม่เสรจ็ belum selesai; 2 

ยงัไม่ได:้ ฉันยงัไม่ไดก้นิอะไรเลย 

saya belum makan apapun; 

sebelum   [เซอ เบอ ลุม]  p 

กอ่นที:่ กอ่นนอน sebelum 

tidur; กอ่นทีจ่ะออกเดนิทางไป 

sebelum berangkat; 

sebelumnya   [เซอ เบอ ลุม 

ญา]  p กอ่นหนา้นัน้: 

กอ่นหนา้นัน้เขากนิอาหารเชา้ 
sebelumnya dia makan pagi 

benang   [เบอ นัง]  n ดา้ย: 

ดา้ยเย็บผา้ benang jahit; 

ดา้ยพนักนั benang kusut 

benar   [เบอ นาร]์  a ถูกตอ้ง; จรงิ: 

ทางทีถู่กตอ้ง jalan yang 

benar; เร ือ่งจรงิ cerita yang 

benar; 

sebenarnya   [เซอ เบอ นาร ์

ญา]  adv ความจรงิแลว้: 

สถานการณท์ีแ่ทจ้รงิ keadaan 

sebenarnya 

benih   [หาด]  n เมล็ดพนัธุ:์ 

เมล็ดพนัธุข์า้ว benih padi 

bensin   [เบ็นซนิ]  n น า้มนัเบนซนิ; 

น า้มนัเช ือ้เพลงิ: ถงัเช ือ้เพลงิ 

tangki bensin;ทีก่รองน า้มนั 

saringan bensin
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bentuk   [เบนิ ตุก]  n รปูแบบ: 

รปูรา่ง bentuk badan; รปูหนา้; 

bentuk wajah; 

membentuk   [เมมิ เบนิ ตุก]  v 

สรา้ง: การสรา้งบุคลกิ 

membentuk karakter 

berangkat   [เบอ รงั กตั]  v 

ออกเดนิทาง: 

เขาออกเดนิทางไปต่างประเทศ 

dia berangkat ke luar negeri; 

keberangkatan   [เกอ เบอ รงั 

กา ตนั]  n การออกเดนิทาง; 

ขาออก: ขาออกภายในประเทศ 

keberangkatan dalam negeri; 

berani   [เบอ รา นี]  a กลา้หาญ 

กลา้ทีจ่ะรบัผดิชอบ berani 

bertanggung jawab 

berapa  [เบอ รา ปา]  pron เท่าไหร;่ 

กี:่ นานแคไ่หนทีฉั่นจะตอ้งรอ? 

berapa lama saya harus 

menunggu?; ราคาเท่าไหร?่ 

berapa harganya?; 

เบอรต์ดิต่อต ารวจเบอรเ์ท่าไหร?่ 

berapa nomor telepon polisi? 

beras   [เบอ รซั]  n ขา้วสาร: 

ขา้วสารอนิทรยี ์beras organik 

berat   [เบอ รตั]  a น า้หนัก: 

น า้หนักสุทธ ิberat bersih 

beres, membereskan   [เมมิ เบ 

เรซ กนั]  v จดัใหเ้รยีบรอ้ย: 

จดัเตยีง membereskan kamar 

beri, beri tahu   [เบอ ร ีตา ฮู]  v 

แจง้: แจง้ขอ้มูล beri tahu 

informasi; 

memberi   [เมมิ เบอ ร]ี  v 

มอบให:้ ใหค้ าแนะน า memberi 

nasihat 

berisik   [เบอ ร ีซกิ]  a 

เสยีงดงัหนวกหู: 
เพือ่นบา้นส่งเสยีงดงัหนวกหู 

tetangga berisik 

bersih   [เบอร ์ซฮิ]์  a สะอาด: 

น า้สะอาด; อากาศบรสิุทธิ ์air 

bersih; udara bersih; 

membersihkan   [เมมิ เบอร ์

ซฮิ ์กนั]  v ท าความสะอาด: 

ท าความสะอาดหอ้งน า้ 

membersihkan kamar mandi 

besar   [เบอ ซาร]์  a ใหญ;่ โต: 

หวัหนา้ใหญ่ bos besar; 

บา้นหลงัใหญ่ rumah besar 

besi   [เบอ ซ]ี  n เหล็ก: เสือ้เหล็ก 

baju besi; ร ัว้เหล็ก pagar besi 

betis   [เบอ ตซิ]  n น่อง; หนา้แขง้: 

น่องทีส่วยงาม betis indah 

betul   [เบอ ตลุ]  a ถูกตอ้ง: 

ค าตอบทีถู่กตอ้ง jawaban 

betul; ถูกตอ้งทีสุ่ด betul sekali 

biasa  [บ ียา ซา]  a ธรรมดา; 

สามญั: มนุษยธ์รรมดา manusia 

biasa; ไม่ธรรมดา luar biasa
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biaya   [บ ียา ยา]  n คา่ใชจ้า่ย: 

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ biaya 

tambahan; ค่าครองชพี biaya 

hidup 

bibir   [บ ีบรี]์  n รมิฝีปาก: 

รมิฝีปากสแีดง bibir merah; 

รมิฝีปากแตก bibir pecah-

pecah 

bicara [บ ีจา รา]  v พูดคุย: 

พูดมาก banyak bicara; 

พูดคุยสกปรก bicara kotor; 

berbicara [เบอร ์บ ีจา รา]  v 

พูด กลา่ว: พูดหยาบ berbicara 

kasar 

binatang   [บ ีนา ตงั]  n สตัว:์ 

สตัวด์ุรา้ย binatang buas; 

-- piaraan   [บ ีนา ตงั ปี ยา รา 

อนั]  สตัวเ์ลีย้ง: สตัวเ์ลีย้งทีน่่ารกั 

binatang piaraan yang lucu 

bingung   [บ ีงุง]  a งง: 

ฉันงงว่าท าไมสิง่นัน้เกดิขึน้ได ้

saya bingung mengapa hal 

itu bisa terjadi; 

kebingungan   [เกอ บ ีงู 

งนั]  n สบัสน: 

เขาสบัสนทีจ่ะตอบค าถามนัน้ 

dia kebingungan untuk 

menjawab pertanyaan itu; 

membingungkan  [เมมิ บ ีงุง 

กนั]  v 1 ท าใหส้บัสน: 

ปัญหานัน้ท าใหฉั้นสบัสน 

persoalan itu 

membingungkan saya; 2 

น่าสบัสน: ปัญหานีน่้าสบัสนมาก 

masalah ini sangat 

membingungkan 

bintang  [บนิ ตงั]  n 1 ราศ:ี 

ราศขีองเขาคอืตุลย ์bintangnya 

libra; 2 ดวง: ดวงเขาเร ิม่ลง 
bintangnya mulai pudar; 3 

ดาว: 

เขาท าสญัญาลกัษณด์อกจนัทร ์

ตรงขอ้สอบทีเ่ขาคดิว่ายาก ia 

memberi tanda bintang pada 

soal-soal yang dianggap 

susah; 4 ดารา, ดาว: 

เขาอยากเป็นดาวในวงการฟุตบ

อล ia ingin menjadi bintang 

dalam sepak bola; 5 ดาว: 

รถคนันัน้เป็นดาวเดน่ในบรรดาร

ถในรุน่เดยีวกนั mobil itu 

menjadi bintang di kelasnya; 

-- berekor   [บนิ ตงั เบอ เร 

โกร]์  ดาวหาง: 

ดาวหางมแีสงทีส่ว่าง bintang 

berekor memiliki sinar yang 

terang;
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-- tujuh   [บนิ ตงั ตู 

จฮุ]์  กระจกุดาวลูกไก:่ 

ในบางคนืเราสามารถเห็นกระจกุ

ดาวลกูไก ่di malam-malam 

tertentu kita dapat 

menyaksikan bintang tujuh; 

membintangi  [เมมิ บนิ ตา 

ง]ี  v 1 แสดงใน: เขาแสดงหนังผ ี

ia membintangi film horor; 2 

ท าสญัญาลกัษณ:์ 

เขาท าสญัญาลกัษณข์อ้ทีค่ดิวา่

มปัีญหา ia membintangi 

nomor-nomor yang dianggap 

bermasalah; 

perbintangan   [เปอร ์บนิ ตา 

งนั]  n 1 ดาราศาสตร:์ 

เขาลงเรยีนวชิาดาราศาสตร ์ia 

mengambil mata kuliah 

perbintangan; 2โหราศาสตร:์ 

ผูเ้ช ีย่วชาญดา้นโหราศาสตรส์า

มารถท านายดวงคนๆหนึง่ ahli 

perbintangan dapat meramal 

nasib seseorang 

bioskop   [บ ีโยซ กบ]  n 

โรงภาพยนตร:์ 

เราดูหนังในโรงภาพยนตร ์kita 

menonton film di bioskop 

biru   [บ ีร]ู  n สฟ้ีา: ทอ้งฟ้าสฟ้ีา 

langit biru; ทะเลสฟ้ีา laut 

biru 
1bisa  [บ ีซา]  n พษิสตัว:์ 

พษิงูตวันัน้ท าใหต้ายได ้bisa 

ular itu sangat mematikan 

berbisa   [เบอร ์บ ีซา]  v มพีษิ: 

งูมพีษิ ular berbisa 

2bisa  [บ ีซา]  v สามารถ: 

ฉันสามารถท าได ้aku bisa 

melakukannya 

bisik   [บ ีซกิ]  v เสยีงกระซบิ: 

ฉันยงัคงไดย้นิเสยีงกระซบิของเธ

อ aku masih dapat 

mendengar bisikmu; 

berbisik   [เบอร ์บ ีซกิ]  v 

กระซบิ: 

พวกเขาต่างกระซบิกนัเพือ่ไม่ให ้

คนอืน่ไดย้นิ mereka saling 

berbisik agar tidak terdengar 

bising   [บ ีซงิ]  a เสยีงดงัเอะอะ: 

หอ้งทีม่เีสยีงดงัเอะอะ ruangan 

bising 

biskuit   [บซิ กู วติ]  n บสิกติ: 

เกล็ดบสิกติ remah-remah 

biskuit 

bisnis   [บซิ นิซ]  n ธรุกจิ: 

กจิการธรุกจิ urusan bisnis 

bocor   [โบ โจร]์  v ร ัว่: 

ขวดใบนัน้ร ัว่ botol itu bocor; 

membocorkan   [เมมิ โบ โจร ์

กนั]  v แพรง่พราย: 

เขาไดแ้พรง่พรายรายชือ่ต่อนักข่

าว dia membocorkan nama-

nama itu kepada pers 

bodoh   [โบ โดะฮ]์  a โง;่ งีเ่ง่า: คนโง่ 

manusia bodoh; เร ือ่งงีเ่ง่า hal 

bodoh
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bohong   [โบ ฮง]  a โกหก: 

เขาโกหกฉัน dia bohong 

padaku; 

berbohong   [เบอร ์โบ ฮง]  v 

พูดโกหก; พูกปด: 

ขีโ้กหกเป็นนิสยั kebiasaan 

berbohong 

bola   [โบ ลา]  n ลกูบอล: 

เตะลูกบอล menendang bola; 

-- basket   [โบ ลา บซั 

เก็ต]  ลูกบาส: 

เขาโยนลกูบาสไปทางเพือ่นรว่ม

ทมีของเขา dia melempar bola 

basket ke arah teman satu 

timnya; 

-- dunia   [โบ ลา ดู นี 

ยา]  ลูกโลก: 

คุณสามารถเรยีนชือ่ประเทศต่าง

ๆจากลูกโลกได ้kamu bisa 

belajar nama-nama negara 

dari bola dunia; 

-- lampu   [ดบ ลา ลมั 

ปู]  หลอดไฟ: 

ฉันตอ้งเปลีย่นหลอดไฟทีเ่สยีแลว้ 

saya harus mengganti bola 

lampu yang sudah rusak; 

-- mata   [โบ ลา มา 

ตา]  ลูกตา: 

เขาไดบ้รจิาคลกูตาของเขาใหก้ ั

บโรงพยาบาล dia telah 

menyumbang bola matanya 

kepada rumah sakit; 

-- sodok   [โบ ลา โซ 

ดก]  บลิเลยีด: 

เขาเป็นแชมป์บลิเลยีดระดบัประเ

ทศ dia adalah juara bola 

sodok tingkat nasional 

boleh   [โบ เละฮ]์  adv 

อนุญาตใหท้ าได:้ 

เด็กๆดูหนังเร ือ่งนีไ้ด ้anak-anak 

boleh menonton film ini 

bolu   [โบ ล]ู  n เคก้: 

คุณแม่ก าลงัท าเคก้รสชอ็คโกแล

ต ibu sedang membuat bolu 

rasa cokelat 

bom   [บม]  n ระเบดิ: 

ระเบดิลูกนัน้ไดท้ าใหพ้ลเรอืนบา

ดเจ็บลายคน bom itu melukai 

beberapa warga sipil; 

-- atom   [บม อา 

ตม]  ระเบดิปรมาณู: 

ศตัรขูองพวกเขาจะใชร้ะเบดิปรม

าณู musuh mereka akan 

menggunakan bom atom; 

-- waktu   [บม วกั 

ตู]  ระเบดิเวลา: 

พวกเขาวางระเบดิเวลาทีใ่กลฐ้าน

ทีม่ ัน่ศตัรขูองพวกเขา mereka 

meletakan bom waktu di 

dekat markas musuhnya; 

mengebom   [เมอ เงอ บม]  v 

ระเบดิ: 

เคร ือ่งบนิหลายล าลงระเบดิเมอืงนั ้

น 
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pesawat-pesawat mengebom 

kota itu; 

pengeboman   [เปอ เงอ โบ 

มนั]  n การระเบดิ: 

โรงพยาบาลนัน้เสยีหายในการระ

เบดิคร ัง้นัน้ rumah sakit itu 

hancur dalam pengeboman 

itu 

boneka   [โบ เน กา]  n ตุก๊ตา: 

เขาสะสมตุก๊ตา dia mengoleksi 

boneka 

bor   [โบร]์  n สวา่น: ดอกสว่าน 

mata bor; 

mengebor   [เมอ เงอ โบร]์  v 

ขดุเจาะ: 

บรษิทันัน้ก าลงัขดุเจาะน า้มนักลา

งทะเล perusahaan itu sedang 

mengebor sumber minyak di 

lepas pantai; 

pengeboran   [เปอ เงอ โบ 

รนั]  n การขดุเจาะ: 

บรษิทัรบัขดุเจาะน า้มนั 

perusahaan pengeboran 

minyak 

boros   [โบ รซ]  a เปลอืง, ฟุ่มเฟือย: 

การใชช้วีติแบบฟุ่มเฟือย gaya 

hidup boros 

bosan   [โบ ซนั]  a เบือ่: ฉันเบือ่ 

saya bosan; 

membosankan   [เมมิ โบ ซนั 

กนั]  v น่าเบือ่: วนัหยุดทีน่่าเบือ่ 

liburan yang sangat 

membosankan 

botak   [โบ ตกั]  a โลน้; ลา้น: 

หวัลา้น kepala botak 

botol   [โบ ตล]  n ขวด: 

ขวดน า้ขวดหนึง่ botol air; 

ฝาขวด satu tutup botol 

buah   [บู วะฮ]์  n ผลไม:้ 

ผลไมเ้ขตรอ้น buah tropis 

buang, buang air kecil   [บู วงั 

ไอร ์เกอ จลิ]  ถ่ายปัสสาวะ; ฉี:่ 

ฉันตอ้งการถ่ายปัสสาวะ aku 

mau buang air kecil; 

-- air besar   [บู วงั ไอร ์เบอ 

ซาร]์  ถา่ยอจุจาระ: 

ฉันตอ้งการถ่ายอุจจาระ aku 

mau buang air besar; 

membuang   [เมมิ บู วงั]  v ทิง้: 

ทิง้ขยะ membuang sampah 

buas   [บู วซั]  a ดุรา้ย: สตัวด์ุรา้ย 

binatang buas 

buat, buatan   [บู วา ตนั]  n เทยีม: 

ทะเลสาบเทยีม danau buatan; 

membuat   [เมมิ บู วตั]  v ท า: 

ท าขนม membuat kue; 

berbuat   [เบอร ์บู วตั]  v 

กระท า: 

เราตอ้งท าอะไรสกัอย่างเพือ่ชว่ยเ

ด็กคนนัน้ kita harus berbuat 

sesuatu untuk menolong anak 

itu;
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perbuatan   [เปอร ์บู วา 

ตนั]  n การกระท า: 

การกระท าความด ีperbuatan 

baik 

buaya   [บู วา ยา]  n จระเข:้ 

หนังจระเข ้kulit buaya 

bubuk   [บู บุก]  n ผง: ผงพรกิ 

bubuk cabai 

bubur   [บู บูร]์  n โจก๊: โจก๊ไก ่

bubur ayam 

budaya   [บู ดา ยา]  n วฒันธรรม: 

เขาก าลงัเรยีนภาษาและวฒันธรร

มอนิโดนีเซยี dia sedang 

belajar bahasa dan budaya 

Indonesia; 

kebudayaan  [เกอ บู ดา ยา 

อนั]  n วฒันธรรม: 

ปัญหาเร ือ่งวฒันธรรม masalah 

budaya 

budi daya   [บู ด ีดา 

ยา]  เพาะเลีย้ง: 

เพาะเลีย้งปลาไน budi daya 

ikan mas; การเพาะเลีย้งในน า้ 
budi daya perairan 

buka, membuka  [เมมิ บู กา]  v 

เปิด: เปิดประตู buka pintu 

bukan   [บู กนั]  adv ไม่ใช:่ 

ไม่ใชต่อนนี ้bukan sekarang 

bukit   [บู กติ]  n ดอย: ยอดดอย 

puncak bukit 

bukti   [บุก ต]ี  n หลกัฐาน: 

หลกัฐานแน่ชดั bukti nyata; 

ของหลกัฐาน barang bukti; 

membuktikan   [เมมิ บุก ต ี

กนั]  v พสิูจน:์ พสิจูนค์วามจรงิ 
membuktikan kebenaran 

buku  [บู กู]  n หนังสอื: 

หนังสอืเลม่หนา buku tebal; 

ปกหนังสอื sampul buku; 

membukukan   [เมมิ บู กู 

กนั]  v จดสถติ:ิ 

โรนัลโดไดจ้ดสถติทิ าประตู 25 

ลูกใน 18 นัด Ronaldo telah 

membukukan 25 gol dalam 

18 pertandingan 

bulan   [บู ลนั]  n 1 เดอืน: 

สองเดอืน dua bulan; 2 

ดวงจนัทร:์ น า้ผึง้พระจนัทร ์

bulan madu; จนัทรเ์พ็ญ bulan 

purnama 

bulat  [บู ลตั]  a ทรงกลม: ตากลม 

mata bulat 

bulu   [บู ลตั]  n ขน: ขนตา bulu 

mata; ลูกขนไก ่แบดมนิตนั 

bulutangkis 

bumbu   [บุม บู]  n เคร ือ่งปรงุ: 

เคร ือ่งปรงุแบบพืน้บา้น bumbu 

traditional 

bumi  [บู ม]ี  n โลก: 

โลกวนรอบพระอาทติย ์bumi 

mengelilingi matahari 

bunda   [บุน ดา]  n มารดา: 

ความรกัของมารดานัน้เกนิบรรย

าย kasih bunda tiada tara
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bundar   [บุน ดาร]์  a 1 วงกลม: 

หมวกกลม topi bundar; 2 

โตะ๊กลม meja bundar; 

bundaran  [บุน ดา รนั]  n 

วงเวยีน: 

เลีย้วซา้ยแรกตรงวงเวยีน ambil 

belokan kiri pertama di 

bundaran 
1bunga   [บู งา]  n ดอกไม:้ 

ดอกกุหลาบ bunga mawar; 

ดอกทานตะวนั bunga 

matahari; 

berbunga   [เบอร ์บู งา]  v 

ออกดอก: 

เมือ่ไหรต่น้นีจ้ะออกดอก kapan 

tanaman ini berbunga? 
2bunga  [บู งา]  n ดอกเบีย้: 

ดอกเบีย้ธนาคาร bunga bank 

bungalo   [บู งา โล]  n บงักะโล: 

พกัผ่อนในบงักะโล istirahat di 

bungalo 

bungkuk, membungkuk   [เมมิ 

บุง กุก]  v กม้: 

เรากม้ไปทางพระราชา kami 

membungkuk ke arah raja 

bungkus  [บุง กุซ]  n หอ่: 

บุหร ีห่นึง่ห่อ satu bungkus 

rokok; ห่อของขวญั bungkus 

kado; 

bungkusan [บุง กู ซนั]  n หอ่: 

ห่อผา้ bungkusan kain 

membungkus [เมมิ บุง กซุ]  v 

ห่อ: เขาห่ออาหารดว้ยใบตอง ia 

membungkus makanan 

dengan daun pisang; 

pembungkus   [เปิม บุง 

กุซ]  n ห่อ: ห่อลูกอม 

pembungkus permen 

bungsu   [บุง ซ]ู  n สุดทอ้ง: 

เขาเป็นลูกคนสุดทอ้งในครอบคร ั

วฉัน dia anak bungsu di 

keluargaku 

buntut   [บุน ตตุ]  n หาง: ซปุหาง 
sop buntut; 

membuntuti   [เมมิ บุน ตู 

ต]ี  v เดนิตาม: 

รถคนันัน้ตามฉัน mobil itu 

membuntuti aku 

bunuh   [บู นุฮ]์  v ฆ่า; สงัหาร: 

ฆ่ากนั saling bunuh; 

ฆ่าตวัตาย bunuh diri; 

-- diri   [บู นุฮ ์ด ีร]ี  ฆ่าตวัตาย: 

ผูช้ายคนนัน้ฆ่าตวัตายในคุก 

lelaki itu bunuh diri di 

penjara 

bunyi   [บู ญ]ี  n เสยีง เสยีงไพเราะ 
bunyi merdu; 

berbunyi   [เบอร ์บู ญ]ี  v 

ส่งเสยีง สง่เสยีดงั berbunyi 

nyaring 
1buru, berburu   [เบอร ์บู ร]ู  v 

ล่า: ล่าสตัว ์berburu binatang
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2buru, buru-buru   [บู ร ูบู ร]ู  a 

รบี: ฉันก าลงัรบี saya sedang 

buru-buru 

buruh [บู รฮุ]์  n แรงงาน: 

แรงงานในโรงงาน buruh pabrik 

buruk   [บู รกุ]  a แย;่ รา้ย; ไม่ด:ี 

ขา่วรา้ย berita buruk; ฝันรา้ย 

mimpi buruk 

burung   [บู รงุ]  n นก: นกพริาบ 

burung dara; นกกระตัว้ 

burung kakaktua 

busuk   [บู ซกุ]  a เน่า กลิน่เน่า; 

ปลาเน่า bau busuk; ikan 

busuk 

bus   [บุซ]  n รถบสั: 

ทุกวนัฉันนัง่รถบสัไปโรงเรยีน 

setiap hari aku naik bus ke 

sekolah 

busana   [บู ซา นา]  n เสือ้ผา้: 

แฟช ัน่โชวเ์สือ้ผา้ peragaan 

busana; 

berbusana   [เบอร ์บู ซา 

นา]  v สวมใส่เสือ้ผา้: 

เขาสวมใส่เสือ้ผา้งามสงา่ dia 

berbusana anggun 

buta   [บู ตา]  a ตาบอด: บอดส ี

buta warna; คนตาบอด orang 

buta; 

-- huruf   [บู ตา ฮู 

รฟุ]  อ่านหนังสอืไม่ออก: 

มชีาวบา้นหลายคนทีอ่่านไม่ออก

ในหมู่บา้นนัน้ ada banyak 

penduduk yang buta huruf di 

desa itu; 

-- warna   [บู ตา วาร ์

นา]  ตาบอดส:ี 

ตาบอดสนัีน้เป็นความผดิปกตทิา

งพนัธกุรรมทีถ่่ายทอดจากพ่อแม่

มาสูลู่ก buta warna adalah 

kelainan genetika diturunkan 

dari orang tua kepada 

anaknya 

butik   [บู ตกิ]  n หอ้งเสือ้: 

เขาเป็นนักออกแบบเสือ้ทีห่อ้งเสือ้

นี ้dia perancang busana di 

butik ini 

butir  [บู ตรี]์  n 1 ฟอง: ไขส่องฟอง 

dua butir telur; 2 ขอ้: ขอ้แรก 

butir pertama; 

butiran   [บู ต ีรนั]  n เม็ด: 

เม็ดทราย butiran pasir 

butuh, kebutuhan   [เกอ บู ต ู

ฮนั]  n ความจ าเป็น: 

พวกเขาก าลงัซือ้ของจ าเป็นในบ ้

าน mereka sedang belanja 

kebutuhan rumah tangga
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C  -  c 

cabang   [จา บงั]  n สาขา: 

ตน้ไมนั้น้ไม่มกีิง่กา้นสาขามากนั

ก pohon itu tidak memiliki 

banyak cabang 

cabut, mencabut   [เมนิ จา บุต]  v 

ถอน, ถอด: ถอดปลัก๊ไฟ cabut 

steker itu 

cacar, cacar air   [จา จาร ์

ไอร]์  อสีุกอใีส: 

นอ้งฉันยงัไม่เคยเป็นโรคอสีกุอใีส 

adik saya belum pernah 

terkena penyakit cacar air 

cacat  [จา จตั]  n 1 ต าหนิ: ไรต้ าหนิ 

tanpa cacat; 2 พกิาร: 

องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรนัน้ได ้

มอบเงนิบรจิาคใหก้บับรรดาผูพ้กิ

าร organisasi nirlaba itu 

memberi donasi kepada para 

penyandang cacat 

cacing   [จา จงิ]  n ไสเ้ดอืน, หนอน: 

ไสเ้ดอืนท ารใูนดนิ cacing itu 

membuat liang di dalam 

tanah 

cadang, cadangan   [จา ดา งนั]  n 

อะไหล่, ตวัส ารอง: 

ทพัทหารส ารอง pasukan 

cadangan; 

mencadangkan   [เมนิ จา ดงั 

กนั]  v ส ารองเอาไว:้ 

ฉันส ารองเงนินีเ้อาไวส้ าหรบัจา่ย 

ภาษ ีsaya mencadangkan  

uang ini untuk membayar  

pajak 

cagar, cagar alam   [จา การ ์อา 

ลมั]  เขตอนุรกัษธ์รรมชาต:ิ 

เขตอนุรกัษม์จีดุประสงคเ์พือ่ปกป้

องพชืและสตัวใ์นระบบนิเวศไม่ให ้

สูญพนัธุ ์cagar alam 

bertujuan untuk melindungi 

flora dan fauna di dalam 

ekosistem yang ada agar 

tidak punah; 

-- budaya   [จา การ ์บู ดา 

ยา]  เขตอนุรกัษว์ฒันธรรม: 

เราตอ้งพรอ้มกนัรกัษาเขตอนุรกั

ษว์ฒันธรรมเพือ่ไม่ใหเ้สยีหาย 

kita harus bersama menjaga 

cagar budaya agar tidak 

rusak 

cahaya   [จา ฮา ยา]  n แสง: แสงไฟ 

cahaya lampu; แสงสวา่ง 
cahaya terang 

cair   [ไจร]์  n ของเหลว: สบู่เหลว 

sabun cair; นมสด susu cair; 

cairan   [ไจ รนั]  n  

สารทีเ่ป็นของเหลว: 

น า้ยาลา้งจาน cairan pencuci 

piring; สารเคมทีีเ่ป็นของเหลว 

cairan kimia
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1cakap, kecakapan   [เกอ จา กา 

ปัน]  n ความสามารถ:  

ความสามารถทางดา้นดนตร ี
kecakapan dalam bermusik 

2cakap, percakapan   [เปอร ์จา 

กา ปัน]  n การสนทนา: 

การสนทนาสัน้ percakapan 

singkat 

cakar, cakar ayam  [จา การ ์อา 

ยมั]  ตนีไก:่ 1 เขาชอบกนิตนีไก ่

dia suka makan cakar ayam; 

2 

การกอ่สรา้งแบบตนีไกเ่ป็นหนึง่ใ 

นวธิกีารท าฐานสิง่กอ่สรา้ง 
konstruksi cakar ayam 

adalah salah satu metode 

pembuatan fondasi 

bangunan; 

pencakar langit   [เปิน จา 

การ ์ลา งติ]  ตกึระฟ้า: 

เมอืงทีล่อ้มรอบดวยตกึลดัฟ้า 

kota dikelilingi oleh 

pencakar langit 

cakram   [จา กรมั]  n แผ่นดสิก:์ 

การอดัเสยีงนัน้มแีบบออนไลนห์ร ื

อในแบบแผ่นดสิก ์rekaman itu 

tersedia secara daring atau 

dalam bentuk cakram; 

-- padat   [จา กรมั ปา 

ดตั]  แผน่ซดี:ี 

กอ่นจะมแีผน่ซดีฉัีนฟังเพลงจากเ

ทปคาสเซท็ sebelum ada 

cakram padat saya 

mendengar lagu dari kaset 

cakup, cakupan   [จา กู ปัน]  n 

ขอบเขต: ขอบเขตเล็ก cakupan 

kecil; 

tercakup   [เตอร ์จา กุป]  v 

รวม: 

เร ือ่งนัน้ไม่ไดร้วมในงานวจิยัของเ

ขา masalah itu tidak 

tercakup dalam 

penelitiannya 

calon   [จา ลน]  n ว่าที:่ ว่าทีค่ร ู
calon guru; 

mencalonkan   [เมนิ จา ลน 

กนั]  v เสนอชือ่: 

พวกเขาเสนอชือ่เขาเป็นผูจ้ดักา

รคนใหม่ mereka mencalonkan 

dia menjadi manajer baru 

camil, camilan   [จา ม ีลนั]  n 

อาหารว่าง: อาหารวา่งเบาๆ 
camilan ringan 

campur   [จมั ปูร]์  n ผสม: ผกัรวม 

sayuran campur; 

-- tangan  [จมั ปูร ์ตา 

งนั]  เกีย่วพนั: 

ฉันไม่อยากไปเกีย่วพนักบัเร ือ่งข

องพวกเขา saya tidak mau 

campur tangan dalam urusan 

mereka; การแทรกแซง: 

พวกเขาปฏเสธการแทรกแซงจา

กรฐับาล mereka menolak 

campur tangan pemerintah 

canda   [จนั ดา]  n เร ือ่งตลก: 

เมือ่กีนี้ม้นัเป็นพยีงเร ือ่งตลกเท่านั ้
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น itu tadi hanya sebuah 

canda; 

bercanda   [เบอร ์จนั ดา]  v 

ลอ้เลน่: คุณก าลงัลอ้เลน่แน่ๆ 
kamu pasti sedang bercanda 

candi   [จนั ด]ี  n โบราณสถาน: 

โบราณสถานบรมพุทโธ candi 

Borobudur 

candu   [จนั ด]ู  n ฝ่ิน: การคา้ฝ่ิน 

perdagangan candu; 

kecanduan   [เกอ จนั ด ูวนั]  n 

เสพตดิ: การเสพตดิยา 

kecanduan obat-obatan; 

เขาตดิกาแฟ dia kecanduan 

kopi; 

pecandu   [เปอ จนั ดู]  n 

ผูเ้สพตดิ: ผูเ้สพตดินิโคตนิ 

pecandu nikotin 

canggih   [จงั กฮิ]์  a ล า้สมยั: 

คอมพวิเตอรล์ า้สมยั komputer 

canggih 

canggung   [จงั กุง]  a อดึอดั: 

พนักงานคนนัน้ลายคร ัง้ทีม่เีสยีงอึ

ดอดัเวลาคุยโทรศพัท ์pegawai 

baru itu sering terdengar 

canggung ketika menelepon 

cangkir   [จงั กรี]์  n ถว้ย: 

ชาหนึง่ถว้ย secangkir teh 

 

cangkul   [จงั กุล]  n จอบ: 

เขาตอ้งการจอบส าหรบัถางหญา้ 

dia memerlukan cangkul 

untuk menyiangi rumput liar 

cantik   [จนั ตกิ]  a สวยงาม; สวย: 

ผูห้ญงิสวย wanita cantik;  

หนา้สวย wajah cantik; 

kecantikan   [เกอ จนั ต ี

กนั]  n ความงาม: 

ความงามแบบธรรมชาต ิ

kecantikan alami; 

ความงามภายใน kecantikan 

dari dalam 

cap   [จปั]  n ตรายาง: ตราสญัญา 

cap persetujuan; 

-- dagang   [จปั ดา 

กงั]  ตราการคา้: 

ตรายีห่อ้ของบรษิทันัน้เหมอืนกบั

ตราของยีห่อ้ดงั cap dagang 

perusahaan itu mirip dengan 

cap dagang merek terkenal; 

-- jari   [จปั จา ร]ี  ลายนิว้มอื: 

ในกระบวนการท าหนังสอืเดนิทา

งจะมกีารลงลายนิว้มอื dalam 

proses pembuatan paspor 

akan dilakukan cap jari; 

-- pos   [จปั 

ปซ]  ตราประทบัไปรษณีย:์ 

เอกสารตอ้งส่งถงึกอ่นวนัที ่๘
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สงิหาคมตามตราประทบัไปรษณี

ย ์dokumen haru sudah 

diterima sebelum tanggal 8 

Agustus sesuai cap pos 

capai, mencapai   [เมนิ จา ไป]  v 

ส าเรจ็: 

เธอไดป้ระสบความส าเรจ็ในทีส่ดุ 

dia akhirnya mencapai 

kesuksesan; เอือ้มถงึ: 

ถงึความส าเรจ็ mencapai 

kesuksesan 

cara   [จา รา]  n วธิกีาร: วธิกีารคดิ 

cara berpikir; 

secara   [เซอ จา รา]  p  

ดว้ยความ: ดว้ยความเหมาะสม 

secara layak 

cari, mencari   [เมนิ จา ร]ี  v หา: 

หาทางออก mencari jalan 

keluar; 

pencarian   [เปิน จา ร ัยนั]  n 

การคน้หา: 

การคน้หาผูต้อ้งสงสยั 

pencarian buronan; 

การคน้หาสมบตั ิpencarian 

harta karun 

carter, carteran   [จาร ์เตอ รนั]  n 

เชา่เหมา: เคร ือ่งบนิเชา่เหมาล า 

pesawat carteran; 

mencarter   [เมนิ จาร ์เตอร]์  v 

เชา่เหมา: 

สโมสรเหมาเทีย่วบนิพเิศษจากจ 

าการต์าปาปัว klub itu 

mencarter pesawat khusus 

dari Jakarta ke Papua 
1cas   [จซั]  v ชารจ์แบตเตอร ี:่ 

โปรดชารจ์แบตเตอร ีก่อ่น tolong 

cas dulu baterainya; 

pengecas   [เปอ เงอ จซั]  n 

ชารจ์แบตเตอร ีโ่ทรศพัท:์ 

ชารจ์โทรศพัท ์pengecas 

telepon 
2cas   [จซั]  n คา่ธรรมเนียม: 

การส่งไม่มคี่าธรรมเนียม 

pengiriman itu tidak kena cas 

cat   [จตั]  n สทีา: 

สเีร ิม่ทีจ่ะลอกออก cat itu mulai 

mengelupas; 

mengecat   [เมอ เงอ จตั]  v 

ทาส:ี พวกเขาทาสผีนังสฟ้ีาอ่อน 

mereka mengecat dinding itu 

dengan warna biru muda 

catat, catatan   [จา ตา ตนั]  n 

จดบนัทกึ: บนัทกึส าคญั catatan 

penting; 

catatan; rekaman   [เรอ กา 

มนั]  n บนัทกึ: บนัทกึเสยีง 
rekaman suara; 

บนัทกึประจ าวนั; catatan 

harian; 

~ kaki   [จา ตา ตนั กา 

ก]ี  เชงิอรรถ: 
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โปรดดูเชงิอรรถทีด่า้นล่างของห

นา้ silakan lihat catatan kaki 

di bagian bawah halaman; 

~ sipil   [จา ตา ตนั ซ ี

ปิล]  การทะเบยีนราษฎร: 

ในลายประเทศนัน้เหตุการณส์ าคั

ญในชวีติอย่างเชน่การเกดิ 

การเสยีชวีติ การสมรส  

ตอ้งมกีารบนัทกึในทะเบยีนราษฎ 

ร di beberapa negara,  

kejadian-kejadian penting 

dalam hidup seperti 

kelahiran, kematian, atu 

pernikahan harus 

didaftarkan ke catatan sipil; 

mencatat   [เมนิ จา ตตั]  v จด: 

ฉันลมืจดหมายเลขโทรศพัทข์อง

เขา saya lupa mencatat 

nomor teleponnya 

catur   [จา ตูร]์  n หมากรกุ: 

ตวัหมากรกุ buah catur 

cedera   [เจอ เดอ รา]  a บาดเจ็บ: 

เขาก าลงัไดร้บัการรกัษาเนือ่งจา

กบาดเจ็บทีข่า dia sedang 

dirawat karena cedera pada 

kedua kakinya; 

 สองคนเสยีชวีติและสบิคนไดร้บับ

าดเจ็บในอุบตัเิหตุคร ัง้นัน้ dua 

orang meninggal dan 

sepuluh orang cedera dalam 

tabrakan itu; 

mencederai   [เมนิ เจอ เดอ 

ไร]  v ท ารา้ย: 

ปัญหานัน้อาจท ารา้ยชือ่เสยีงขอ

งบรษิทั isu itu dapat 

mencederai reputasi 

perusahaan 

cegah, mencegah  [เมนิ เจอ 

กะฮ]์  v ป้องกนั: 

หมอไดท้ าการกระท าบางอย่างเพื ่

อป้องกนัโรคแพรก่ระจาย dokter 

bertindak untuk mencegah 

penyakit itu menyebar; 

pencegahan   [เปิน เจอ กา 

ฮนั]  n การป้องกนั: 

การป้องกนัอาชญากรรม 

pencegahan kejahatan 
1cek   [เจก๊]  n เชค็: 

ฉันไม่ไดม้เีงนิสดดงันัน้ฉันสามาร

ถช าระเงนิดว้ยเชค็หรอืไม่? saya 

tidak membawa uang kontan, 

bisakah saya bayar dengan 

cek? ; 

-- pelawat   [เจก๊ เปอ ลา 

วตั]  เชค็เดนิทาง: 

คุณมเีชค็เดนิทางหรอืไม่ 

apakah Anda mempunyai cek 

pelawat? 
2cek, mengecek   [เมอ เงอ เจก๊]  v 

ตรวจสอบ: 

เจา้หนา้ทีศ่ลุกากรตรวจสอบกระเ

ป๋าของเรา petugas bea cukai 

iu mengecek tas kami;
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pengecekan   [เปอ เงอ เจ 

กนั]  n การตรวจสอบ: 

การตรวจสอบซ า้ pengecekan 

ulang 

cekal  [เจอ กลั]  v แบน: 

รายการแบน daftar cekal, 

เขาเขา้ไปอยู่ในรายชือ่ทีถู่กแบน 

dia masuk dalam daftar 

cekal; 

pencekalan   [เปิน เจอ กา 

ลนั]  n การสัง่หา้ม: 

รฐับาลยกเลกิการหา้มเดนิทางข

องเขา pemerintah 

membatalkan pencekalan 

dirinya 

cekik, mencekik   [เมนิ เจอ 

กกิ]  v บบี: เขาบบีคอของฉัน 

dia mencekik leherku; 

tercekik  [เตอร ์เจอ กกิ]  v 

ถูกบบี: บรษิทันัน้ถูกบบีดว้ยหนี ้

perusahaan itu tercekik 

utang 

cela   [เจอ ลา]  v ต าหนิ: ไม่มทีีต่ ิ

tanpa cela; 

celaan   [เจอ ลา อนั]  n 

การตเิตยีน: 

พวกเขาไดร้บัการตเิตยีนเพราะเ

หตุการณท์ีเ่กดิขึน้ mereka 

mendapat celaan karena 

insiden tersebut; 

mencela  [เมนิ เจอ ลา]  v 

ประณาม: 

รฐับาลประณามการกระท าของผู ้

กอ่เหตุยงิคนนัน้ pemerintah 

mencela pelaku penembakan 

itu; 

tercela   [เตอร ์เจอ ลา]  v 

น่าประณาม: 

พฤตกิรรมน่าประณาม perilaku 

tercela 

celah  [เจอ ละอ]์  n ชอ่งว่าง: 

เธอมชีอ่งว่างเล็ก ๆ 

ระหว่างฟันหนา้ของเธอ ada 

celah kecil di antara gigi-

giginya 

celaka   [เจอ ลา กา]  n ซวย: 

ชวีติเขาซวย celakalah hidup 

dia; 

kecelakaan   [เกอ เจอ ลา กา 

อนั]  n อุบตัเิหตุ: 

อุบตัเิหตุทีร่นุแรง kecelakaan 

parah 

celana   [เจอ ลา นา]  n กางเกง: 

กางเกงขายาว celana panjang; 

กางเกงขาสัน้ celana pendek; 

กางเกงใน celana dalam 

cemas   [เจอ มซั]  a วติกกงัวล: 

รูส้กึวติกกงัวล merasa cemas
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cemberut   [เจมิ เบอ รตุ]  n 

หนา้บึง้: 

เดวหีนา้บึง้เสมอถา้เธอไม่ไดร้บัสิ ่

งทีเ่ธอตอ้งการ Dewi selalu 

cemberut jika keinginannya 

tidak terpenuhi 

cemburu   [เจมิ บู ร]ู  a หงึ: เขาหงึ 
dia cemburu 

cemerlang   [เจอ เมอร ์ลงั]  a 

อจัฉรยิะ: ความคดิหลกัแหลม 

ide cemerlang 

cendera mata   [เจนิ เดอ รา มา 

ตา]  ของทีร่ะลกึ: 

ทา้ยงานมหาวทิยาลยัทัง้สองไดแ้ 

ลกของทีร่ะลกึกนั di akhir 

acara pertemuan kedua 

universitas itu saling 

bertukar cendera mata 

cengeng   [เจ เง็ง]  a ขีแ้ย: 

เขาเกลยีดภาพยนตรเ์ศรา้ dia 

tidak suka film cengeng 

cepat   [เจอ ปัต]  a เรว็; ไว: มาเรว็ 

cepat datang; เรว็เกนิไป 

terlalu cepat; 

kecepatan   [เกอ เจอ ปา 

ตนั]  n ความเรว็: ความเรว็ต า่ 

kecepatan rendah; ความเรว็สูง 
kecepatan tinggi; 

mempercepat   [เมมิ เปอร ์เจอ 

ปัต]  v เรง่: 

เขาเรง่รถของเขาเพือ่ทีจ่ะแซงรถ 

บสัคนันัน้ dia mempercepat 

kendaraannya untuk 

menyalip bus itu; 

secepatnya   [เซอ เจอ ปัต 

ญา]  adv เรว็ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได:้ 

ฉันจะไปถงึใหเ้รว็ทีส่ดุเท่าทีท่ าได ้

saya akan tiba di sana 

secepatnya 

cerah   [เจอ ระฮ]์  a ใส: 

ทอ้งฟ้าสฟ้ีาใส langit biru yang 

cerah; สดใส: ทอ้งฟ้าสดใส 

langit cerah 

cerai   [เจอ ไร]  v หย่า: 

พวกเขาไดห้ย่ารา้งกนัหลงัจากแ

ต่งงานกนัเพยีงสามเดอืน 

mereka cerai setelah hanya 

tiga bulan menikah; 

bercerai   [เบอร ์เจอ ไร]  v 

หย่ากนั: 

พ่อแม่ฉันไดห้ย่ารา้งกนัไป 

orang tua saya bercerai; 

perceraian   [เปอร ์เจอ ไร 

ยนั]  n การหย่ารา้ง: 

เขาตอ้งการการหย่ารา้ง dia 

menginginkan perceraian 

ceramah   [เจอ รา มะฮ]์  n 

บรรยาย: 

พวกเขาก าลงัฟังบรรยายเกีย่วกบั

ความส าคญัของความเห็นอกเห็ 

นใจ mereka sedang 

mendengarkan ceramah  

tentang pentingnya kasih
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sayang;ฉันรูว้่าจะตอ้งท าอย่างไร

ดงันั ้

นอย่ามาบรรยายใหฉั้นฟังเร ือ่งนั ้

น aku tahu apa yang harus 

aku lakukan, jadi jangan beri 

aku ceramah tentang hal itu 

cerdas   [เจอร ์ดซั]  a ฉลาด: 

เด็กฉลาด anak cerdas  

ceria   [เจอ ร ียา]  a รา่เรงิ: 

รอยยิม้ทีร่า่เรงิ senyum ceria 

cerita   [เจอ ร ีตา]  n เร ือ่งราว: 

เร ือ่งสยอง cerita seram; 

เร ือ่งจนิตนาการ cerita 

khayalan; 

bercerita   [เบอร ์เจอ ร ีตา]  v 

เล่าเร ือ่ง: 

เล่าเร ือ่งเกีย่ววนัหยุดของเขา 

bercerita tentang liburannya 

cermat   [เจอร ์มตั]  a 

ละเอยีดถีถ่ว้น: 

คุณตอ้งอา่นจดหมายฉบบันีอ้ย่า

งละเอยีดถีถ่ว้น kamu harus 

membaca surat ini dengan 

cermat 

cermin   [เจอร ์มนิ]  n กระจกเงา: 

เธอมองตวัเองในกระจก dia 

melihat dirinya pada cermin; 

becermin   [เบอร ์เจอร ์มนิ]  v 

ส่องกระจก: เธอส่องกระจก dia 

becermin pada cermin itu; 

mencerminkan   [เมนิ เจอร ์

มนิ กนั]  v สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ:  

เสือ้ผา้ของเธอสะทอ้นใหเ้ห็นถงึอ ุ

ปนิสยัของเธอ pakaiannya 

mencerminkan 

kepribadiannya 

cerna, pencernaan   [เปิน เจอร ์นา 

อนั]  n ระบบย่อยอาหาร:  

ทีก่ารย่อยอาหาร tempat 

pencernaan 

ceroboh   [เจอ โร โบะฮ]์  a 

ประมาท: 

ส าหรบันายธนาคารคนหนึง่ถอืว่า

เขาเป็นคนทีป่ระมาทดา้นการเงนิ 

untuk ukuran seorang bankir 

dia sangat ceroboh dengan 

uang 

cerobong   [เจอ โร บง]  n ปลอ่ง: 

ควนัลอยออกมาจากปลอ่งไฟ 

asap itu keluar melalui 

cerobong 

cerpen   [เจอร ์เป็น]  n เร ือ่งสัน้: 

เร ือ่งสัน้ทีเ่ขาเขยีนไดช้นะการแข่

งขนัเรยีงเร ือ่งสัน้ของโรงเรยีนใน

ปีนี ้cerpen yang dia tulis 

memenangkan lomba cerpen 

sekolah tahun ini 

cerutu   [เจอ ร ูต]ู  n บุหร ี:่ 

เขาจดุซกิาร ์dia menyalakan 

cerutu 

cetak   [เจ ตกั]  v พมิพ:์  

พมิพต์วัหนา cetak tebal; 

cetakan   [เจ ตา กนั]  n 

สิง่ตพีมิพ,์ ฉบบั:
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เล่มทีพ่มิพค์ร ัง้แรกของเลม่นีไ้ดถ้

กขายหมดแลว้ตัง้แต่เดอืนทีแ่ลว้ 

cetakan pertama buku ini 

sudah habis terjual sejak 

bulan lalu; 

mencetak   [เมนิ เจ ตกั]  v 

พมิพ:์  

ฉันจะพมิพเ์อกสารส าหรบัคุณ 

saya akan mencetak dokumen 

itu untukmu; 

~ ulang   [เมนิ เจ ตกั อ ูลงั]  v 

พมิพซ์ า้: 

พวกเขาก าลงัพมิพซ์ า้หนังสอืเล่

มนีเ้พราะว่าทีพ่มิพค์ร ัง้แรกขายห

มดแลว้ mereka sedang 

mencetak ulang buku itu 

karena edisi pertamanya 

habis terjual; 

percetakan   [เปอร ์เจ ตา 

กนั]  n โรงพมิพ:์ 

โรงพมิพนี์ร้บังานทุกงานไม่ว่าเล็

กหรอืใหญ่ percetakan ini 

menerima semua pekerjaan 

kecil maupun besar 

cincin   [จนิ จนิ]  n แหวน: 

แหวนหมัน้ cincin tunangan; 

แหวนแต่งงาน cincin 

perkawinan 

cinta   [จนิ ตา]  n ความรกั: รกัแท ้

cinta sejati 

 

ciri   [จ ีร]ี  n คุณลกัษณะ: 

สองเด็กมหีลายลกัษณะทีเ่หมอืน

กนั kedua anak itu memiliki 

beberapa ciri yang sama; 

-- khas   [จ ีร ี

คซั]  เอกลกัษณเ์ฉพาะ: 

ความเรยีบง่ายเป็นเอกลกัษณเ์ฉ

พาะของงานออกแบบของเขา 

kesederhanaan adalah ciri 

khas desain-desainnya 

cita, bercita-cita   [เบอร ์จ ีตา 

จตีา]  v มคีวามฝัน: 

เขาใจทีจ่ะเป็นผูน้ าต่อไป dia 

bercita-cita menjadi 

pemimpin berikutnya; 

-- rasa   [จ ีตา รา ซา]  รสชาต:ิ 

เธอไม่มอีารมณข์นั dia tidak  

punya cita rasa humor; 

cita-cita   [จ ีตา จ ีตา]  n 

จดุมุ่งหมาย: 

ในความคดิของฉันคุณมจีดุมุ่งห

มายแต่ไม่มคีวามสามารถ 

menurutku, kamu punya cita-

cita, tapi tidak punya 

kemampuan 

citra   [จ ีตรา]  n ภาพลกัษณ:์ 

เขาเป็นนักการเมอืงทีด่ดีว้ยภาพ

ลกัษณท์ีส่ะอาด dia seorang 

politisi yang baik dengan 

citra yang bersih 

cium   [จ ียุม]  v จบู: จบูแกม้ cium 

pipi
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mencium   [เมนิ จ ียุม]  v 1 

จบู: 

เขาจบูภรรยาของเขาอย่างหวาน

ซึง้ dia mencium istrinya 

dengan mesra; 2 ดมกลิน่: 

ฉันไดก้ลิน่น า้หอมของคุณ saya 

dapat mencium parfummu 

coba, cobaan   [โจ บา อนั]  n 

บททดสอบ: 

เราควรจะสามารถทีจ่ะเก็บเกีย่วบ

ทเรยีนในทุกภยัพบิตัแิละบททดส

อบชวีติ hendaknya kita bisa 

memetik hikmah di setiap 

musibah dan cobaan; 

mencoba   [เมนิ โจ บา]  v 

ลอง: เขาลองรอ้งเทา้คูนั่น้ dia 

mencoba sepatu itu; 

percobaan   [เปอร ์โจ บา 

อนั]  n 1 การทดลอง: 

พวกเขาก าลงัด าเนินการทดลอง

ทางเคม ีmereka sedang 

melakukan percobaan kimia; 

2 การลอง, ความพยายาม: 

เขาลม้เหลวในการลองคร ัง้แรกข

องเขา dia gagal pada  

percobaan pertama 

cocok   [โจ จก]  a 1 ตรงกนั: 

ขอ้มูลของเขามตีรงกบัสถานการ

ณจ์รงิ keterangannya cocok 

dengan keadaan sebenarnya; 

ฉันเห็นตรงกนักบัความเห็นของเ

ขา saya cocok dengan  

pendapatnya; 2 เหมาะ: 

หนังเร ือ่งนีไ้ม่เหมาะสมส าหรบัเด็

กเล็ก film ini tidak cocok 

untuk anak-anak 

kecil;สถานทีนี่เ้หมาะสมส าหรบัเ

รา tempat ini sangat cocok 

untuk kita; 3 เหมาะสม: 

ค าพูดของเขาเหมาะสมกบัการก 

ระท าของเขา perkataannya 

cocok dengan perbuatannya; 

mencocokkan   [เมนิ โจ จก 

กนั]  v เทยีบ: 

ฉันจะตรวจเทยีบทีอ่ยู่ของพวกเข

า saya akan mencocokkan 

alamat yang mereka berikan; 

เราจะตรวจเทยีบค าตอบของพวก

เขา kami akan mencocokkan 

jawaban mereka; 2   

ปรบัใหเ้หมาะ: 

เราจะปรบัวธิกีารเรยีนรูก้บัความ

สามารถของนักเรยีน kami akan 

mencocokkan metode belajar 

dengan kemampuan siswa 
1cokelat   [โจ เกอ ลตั]  n 1 

ชอ็คโกแล็ต: บารช์อ็คโกแลต  

sebatang cokelat, 

ชอ็คโกแลตสขีาว cokelat 

putih;  2 น า้ตาล: เสือ้สนี า้ตาล 

baju cokelat; 
2cokelat   [โจ กลตั]  n ชอ็คโกแลต; 

สนี า้ตาล: เคก้ชอ็กโกแลต kue
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cokelat; เสือ้สนี า้ตาล baju 

warna cokelat 

contoh   [จน โตะฮ]์  n ตวัอย่าง: 

ตวัอย่างงา่ย contoh mudah; 

mencontoh   [เมนิ จน โตะฮ]์  v 

เลยีนแบบ: 

เธอพยายามทีจ่ะเลยีนแบบเสือ้ผา้

ของนักแสดงหญงิคนนัน้ dia 

coba mencontoh pakaian 

aktris itu 

copet   [โจ เป็ต]  n วิง่ราว: 

ในทีท่ีค่นมากๆเชน่ตลาด  

เราตอ้งระวงัคนวิง่ราว di tempat 

yang ramai misalnya pasar, 

kita harus hati-hati terhadap 

copet; 

kecopetan   [เกอ โจ เป ตนั]  v 

ถูกลว้งกระเป๋า: 

เราถูกคนลกักระเป๋าทีส่ถานีรถไ

ฟ kami kecopetan di stasiun; 

mencopet   [เมนิ โจ เป็ต]  v 

ฉกชงิวิง่ราว:  

มคีนฉกกระเป๋าฉันฉันบนรถบสั 

seseorang mencopet dompet 

saya di bus; 

pencopet   [เปิน โจ เป็ต]  n 

โจรลว้งกระเป๋า: 

ระวงัคนลว้งกระเป๋า hati-hati 

terhadap pencopet 

corak   [โจ รกั]  n ลวดลาย: 

ลวดลายเสือ้ผา้ corak warna  

pakaian 

coret   [โจ เรต็]  n ขดีเขยีน: 

กระดาษส าหรบัขดีเขยีน kertas 

corat-coret; 

coret, mencoret  [เมนิ โจ เรต็]  v 

1 ขดีทิง้: 

หากคุณคดิว่ามนัผดิขดีทิง้ซะ 
jika menurutmu salah,  

coret sajalah; 2 ลบออก: 

เขาถูกลบชือ่ของฉันจากรายชือ่

ของผูเ้ขา้รว่ม dia mencoret 

namaku dari daftar peserta 

cowok   [โจ วก]  n 1 ผูช้าย, หนุ่ม: 

เด็กผูช้ายคนหนึง่ anak cowok; 

2 แฟนหนุ่ม: 

เขาเป็นแฟนหนุ่มของฉัน dia 

cowokku 

cuci, cuci cetak   [จ ูจ ีเจ 

ตกั]  อดัรปูถา่ย: 

ผมยงัไม่ไดอ้ดัรปูถ่ายวนัหยุดของ

ฉัน saya belum mencuci cetak 

foto liburanku; 

-- gudang   [จ ูจ ีกู 

ดงั]  ลา้งสตอ๊ค: ลดลา้งสตอ๊ค 

diskon cuci gudang; 

-- otak   [จ ูจ ีโอ 

ตกั]  ลา้งสมอง:  

พวกเขาก าลงัพยายามทีจ่ะลา้งส

มองเด็ก mereka berusaha 

mencuci otak anak-anak; 

cucian   [จ ูจ ียนั]  n 

ผา้ทีจ่ะซกั:  

เขาใส่ผา้ทีจ่ะซกัของเขาในตะกร ้
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าเสือ้ผา้ dia meletakkan 

cucian kotor di keranjang 

pakaian; 

pencuci mulut   [เปิน จ ูจ ีมู 

ลุต]  ของหวาน: 

ส าหรบัของหวานลา้งปากมชีอ็คโ

กแลตพุดดิง้ ชสีเคก้ หรอืผลไม ้

untuk pencuci mulut ada 

puding cokelat, kue keju, 

atau buah 

cucu   [จ ูจ]ู  n หลาน: ลูกหลาน 

anak cucu 

cuek   [จ ูเว็ก]  a ไม่รูไ้ม่ช ี:้ 

ท าไมคุณถงึสามารถท าไม่รูไ้ม่ช ี ้

กบัสิง่ทีเ่กดิขึน้ได ้kok kamu 

bisa sangat cuek dengan apa 

yang sedang terjadi 

cuka   [จ ูกา]  n น า้สม้สายช:ู 

น า้สม้สายชแูบบเขม้ขน้ cuka 

pekat; 

-- belanda   [จ ูกา เบอ ลนั 

ดา]  น า้สม้สายชเูทยีม: 

เขาใส่น า้สม้สายชเูทยีมในอาหาร

นัน้ dia memakai cuka 

belanda dalam makanan itu 

culik, menculik   [เมนิ จ ูลกิ]  v 

ลกัพาตวั คนรา้ยลกัพาตวัเด็ก 

para penjahat menculik 

anak-anak; 

penculik   [เปิน จ ูลกิ]  n 

ผูล้กัพาตวั: 

ผูล้กัพาตวัยงัไม่ถูกจบั penculik 

itu belum tertangkap 

penculikan   [เปิน จ ูลกิ 

กนั]  n การลกัพาตวั: 

พวกเขาถูกจบักุมในขอ้หาปลน้แ

ละลกัพาตวั mereka ditangkap 

karena perampokan dan 

penculikan 

cuma   [จ ูมา]  adv แค:่ 

เขามเีพยีงหา้รอ้ยรเูปีย uangnya 

cuma lima ratus; 

cuma-cuma   [จ ูมา จ ู

มา]  adv ฟร:ี ตัว๋หนังฟร ีtiket 

menonton film cuma-cuma; 

percuma   [เปอร ์จ ูมา]  a 

เสยีเปล่า: 

จะขอใหเ้ขาชว่ยเหลอืก็เสยีเปลา่ 

percuma meminta bantuan 

kepadanya 

curah, curah hujan   [จ ูระฮ ์ฮู 

จนั]  ปรมิาณน า้ฝน: 

ปรมิาณน า้ฝนสูง curah hujan 

tinggi 

curam   [จ ูรมั]  a ลาดชนั: 

ถนนทีล่าดชนั jalanan yang 

curam
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curang  [จ ูรงั]  a 1 หลอกลวง: 

พฤตกิรรมการหลอกลวง 

perilaku curang;โกง: 

ผูช้นะไดถ้กูตดัสทิธิเ์พราะโกง si 

pemenang telah 

didiskualifikasi karena 

berlaku curang 

curi, pencuri  [เปิน จ ูร]ี  n 

โจรขโมย: 

โจรกระชากกระเป๋าถอืของเธอที ่

มเีงนิและเคร ือ่งประดบัของเธอ 

pencuri menyambar tasnya 

yang berisi uang dan 

perhiasan 

curiga   [จ ูร ีกา]  a ระแวง: 

อะไรคอืสิง่ทีท่ าใหคุ้ณจู่ๆ เกดิระแว

งขึน้มา? apa yang 

membuatmu tiba-tiba sangat 

curiga? 

cuti   [จ ูต]ี  n ลาพกัรอ้น: 

เรายงัคงมสีทิธล์าเหลอืในปีนี ้

kami masih punya cuti tahun 

ini 

-- besar   [จ ูต ีเบอ 

ซาร]์  ลาพกัยาว: 

เพราะป่วยหนัก 

เขาจงึตอ้งลาพกัยาว karena 

sakit parah, dia harus 

mengambil cuti besar 

-- tahunan   [จ ูต ีตา ฮู 

นัน]  ลาประจ าปี: 

พนักงานประจ าสามารถลาประจ า

ปีได ้pegawai tetap boleh 

mengambil cuti tahunan 

cuaca   [จ ูวา จา]  n สภาพอากาศ: 

สภาพอากาศรอ้น cuaca 

panas; สภาพอากาศมดืคร ึม้ 

cuaca mendung 

cubit   [จ ูบติ]  v หยกิ: หยกิแกม้ 

cubit pipi 

mencubit   [เมนิ จ ูบติ]  v 

หยกิ: หยกิแกม้ mencubit pipi 

cuci   [จ ูจ]ี  v ลา้ง: ลา้งหนา้ 
mencuci muka 

cukup   [จ ูกุป]  a พอ; เพยีงพอ: 

มากเกนิพอ lebih dari cukup 

cuma   [จ ูมา]  adv แค่; เท่านัน้: 

มแีค่หนึง่อนั cuma ada satu 

curi, mencuri   [เมนิ จ ูร]ี  v 

ขโมย: 

คนนัน้ขโมยเงนิในธนาคาร 
orang itu mencuri uang di 

bank 

curiga   [จ ูร ีฆา]  a สงสยั: 

ฉันสงสยัเขา aku curiga 

terhadapnya 
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D  -  d 

dada   [ดา ดา]  n หนา้อก: อกไก ่

dada ayam 

dadak, mendadak   [เมนิ ดา 

ดกั]  v กระทนัหนั ฉับพลนั: 

เขามชี ือ่เสยีงอย่างกระทนัหนั ia 

mendadak terkenal 

dadu   [ดา ด]ู  n ลูกเต๋า: 

หมุนลูกเต๋า melempar dadu 

daerah   [ดา เอ ระฮ]์  n พืน้ที:่ 

พืน้ทีอ่าณาเขต daerah 

kekuasaan 

daftar   [ดฟั ตาร]์  n รายการ; 

ทะเบยีน: รายการซกัผา้ daftar 

cucian; รายการอาหาร daftar 

makanan; 

-- hadir   [ดฟั ตาร ์ฮา 

ดรี]์  รายชือ่ผูม้ารว่ม: 

ชว่ยเซน็ชือ่ในใบรายชือ่ผูม้ารว่ม

นีด้ว้ย tolong tanda tanda di 

dalam daftar hadir ini; 

-- pustaka   [ดฟั ตาร ์ปุซ ตา 

กา]  บรรณานุกรม: 

รายชือ่หนังสอืทีฉั่นใชท้ัง้หมดสา

มารถดไูดใ้นบรรณานุกรม 

semua buku-buku yang saya 

gunakan sebagai refenrensi 

dapat dilihat di daftar 

pustaka; 

-- riwayat hidup  [ดฟั ตาร ์ร ี

วา ยตั ฮ ีดุป]  ประวตั:ิ 

กรณุากรอกแบบฟอรม์ขอ้มูลประ 

วตัใิหก้รบทีสุ่ด mohon mengisi 

formulir daftar riwayat hidup 

ini selengkapnya; 

mendaftar  [เมนิ ดฟั ตาร]์  v 

ลงทะเบยีน: 

นักเรยีนจะตอ้งลงทะเบยีนส าหรบั

หลกัสูตรใหม่สิน้เดอืนสงิหาคมนี ้

siswa harus mendaftar untuk 

kursus baru pada akhir 

Agustus; 

mendaftarkan   [เมนิ ดฟั ตาร ์

กนั]  v ลงทะเบยีน: 

ฉันไดล้งทะเบยีนตวัเองทีม่หาวทิ

ยาลยัแลว้ saya sudah 

mendaftarkan diri di 

universitas itu; 

pendaftaran   [เปิน ดฟั ตา 

รนั]  n การลงทะเบยีน: 

ค่าลงทะเบยีน uang 

pendaftaran; ลงทะเบยีนซ า้ 

pendaftaran ulang; 

terdaftar   [เตอร ์ดฟั ตาร]์  v 

เขา้ทะเบยีน: 

เขาไดเ้ขา้ทะเบยีนเรยีนเป็นนักเร ี

ยนนอกเวลา dia terdaftar 

sebagai mahasiswa paruh 

waktu
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dagang   [ดา กงั]  n คา้: หอการคา้ 

kamar dagang; 

berdagang   [เบอร ์ดา กงั]  v 

คา้ขาย: บรษิทั ฯ  

ไดร้บัการซือ้ขายในน า้มนัเป็นเว

ลาหลายปี perusahaan itu 

sudah berdagang minyak 

selama bertahun-tahun; 

dagangan   [ดา กา งนั]  n 

สนิคา้: สนิคา้ทีม่คีณุภาพสูง 
dagangan berkualitas tinggi; 

pedagang   [เปอ ดา กงั]  n 

พ่อคา้แม่คา้: 

พ่อของเขาเป็นพ่อคา้ในตลาด 

ayahnya adalah pedagang 

pasar; 

~ eceran   [เปอ ดา กงั เอ เจ 

รนั]  ผูค้า้ปลกี: 

ผูค้า้ปลกีส่วนใหญ่จะไม่มสีต็อคสิ

นคา้มาก pedagang eceran 

biasanya tidak memiliki 

banyak stok barang 

dagangan; 

~ grosir   [เปอ ดา กงั โกร 

ซรี]์  ผูค้า้ขายส่ง: 

ทีนี่เ่ป็นทีข่ายของบรรดาผูค้า้ขา

ยส่ง di sini tempat berjualan 

para pedagang grosir; 

~ kaki lima   [เปอ ดา กงั กา ก ี

ล ีมา]  ผูค้า้รมิทาง: 

ผูค้า้รมิทางในเมอืงนีเ้รยีงรายกนั 

อย่างเป็นระเบยีบ pedagang 

kaki lima di kota ini berjejer 

dengan rapi; 

perdagangan   [เปอร ์ดา กา 

งนั]  n การคา้: 

การคา้ระดบันานาชาต ิ
perdagangan internasional;  

การคา้ภายในประเทศ 

perdagangan dalam negeri 

daging   [ดา ฆงิ]  n เนือ้: เนือ้ววั 

daging sapi; เนือ้หมู daging 

babi; 

-- asap  [ดา กงิ อา 

ซปั]  เนือ้รมควนั: 

แฮมเบอรเ์กอรเ์นือ้รมควนั 

hamburger isi daging asap; 

-- babi   [ดา กงิ บา บ]ี  เนิอ้หมู: 

ลูกชิน้หมู bakso daging babi; 

-- domba  [ดา กงิ ดม 

บา]  เนือ้แกะ: เนือ้แกะย่าง 
daging domba bakar; 

-- giling   [ดา กงิ ก ี

ลงิ]  เนือ้สบั: ขนมปังใสเ้นือ้สบั 

roti isi daging giling; 

-- kaleng   [ดา กงิ กา 

เล็ง]  เนือ้กระป๋อง: 

เนือ้กระป๋องทีนี่แ่พง daging 

kaleng di sini mahal; 

-- segar   [ดา กงิ เซอ 

การ]์  เนือ้สด:  

ราคาเนือ้สดอาทติยนี์ข้ึน้อกีแลว้ 
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harga daging segar minggu 

ini naik lagi 

dagu   [ดา ฆ]ู  n คาง: คางเหลีย่ม 

dagu persegi 

dahan   [ดา ฮนั]  n กิง่: 

นกเกาะกิง่ไม ้burung hinggap 

di dahan 

dahi   [ดา ฮ]ี  n หนา้ผาก: 

หนา้ผากไดร้บับาดเจ็บ dahi  

yang terluka 

dahsyat   [ดา ชตั]  a รนุแรงมาก: 

แผ่นดนิไหวทีร่นุแรงมาก gempa 

dahsyat; ระเบดิทีใ่หญม่าก 

ledakan dahsyat 

dahulu   [ดา ฮู ลู]  n เมือ่กอ่น: 

บา้นนัน้เมือ่กอ่นเคยเป็นของครอ

บครวัของเขา rumah itu 

dahulu dimiliki oleh 

keluarganya 

daki, mendaki   [เมนิ ดา ก]ี  v 

ปีน: ปีนขึน้ไปบนภเูขา mendaki 

gunung; 

pendaki   [เปิน ดา ก]ี  n 

นักปีนภเูขา: นักปีนเขาภเูขา 

pendaki gunung 

dakwa, terdakwa   [เตอร ์ดกั 

วา]  v จ าเลย: 

จ าเลยถกูกล่าวหาหลายขอ้หาอา

ชญากรรมตัง้แต่การโจรกรรมจน 

ถงึการฆ่า terdakwa dituduh  

berbagai kejahatan, dari 

pencurian sampai 

pembunuhan 

dalam   [ดา ลมั]  a ลกึ: ทะเลลกึ 

laut dalam; 

-- negeri   [ดา ลมั เนอ เกอ 

ร]ี  ในประเทศ: 

เทีย่วบนิภายในประเทศ 

penerbangan dalam negeri 

damai   [ดา ไม]  a สนัต:ิ 

การเจรจาสนัตภิาพ 
pembicaraan damai; 

ประเทศทีส่งบสุข negara yang 

damai; 

berdamai   [เบอร ์ดา ไม]  v 

คนืด:ี 

ในทีส่ดุพวกเขาก็ไดก้ลบัคนืดกีนั 

mereka akhirnya saling 

berdamai; 

kedamaian   [เกอ ดา ไม 

ยนั]  n สงบสุข: 

ชวีติทีม่คีวามสงบและความสบาย

ใจ hidup dalam kedamaian 

dan ketenangan; 

mendamaikan   [เมนิ ดา ไม 

กนั]  v ไกล่เกลีย่: 

ไกล่เกลีย่ระหว่างทัง้สองฝ่ายทีก่ า

ลงัขดัแยง้กนั mendamaikan 

antara kedua belah pihak 

yang terlibat dalam konflik 

damba   [ดมั บา]  a ปรารถนา: 
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เขายงัเป็นลูกทีเ่ราปรารถนา dia 

adalah anak yang kami 

damba; 

dambaan   [ดมั บา อนั]  n 

เป็นทีป่รารถนา: 

ผูห้ญงิคนนัน้เป็นทีป่รารถนาของ

ชายทุกคน gadis itu adalah 

dambaan setiap lelaki; 

mendambakan   [เมนิ ดมั บา 

กนั]  v ปรารถนา: 

พวกเขาอยากมากส าหรบัการปร

ากฏตวัของเด็ก mereka sangat 

mendambakan kehadiran 

seorang anak 

dampak   [ดมั ปัก]  n ผลกระทบ: 

ผลกระทบรนุแรง a dampak 

serius; 

berdampak   [เบอร ์ดมั ปัก]  v 

มผีลกระทบ: 

ลดลงอตัราการส่งออกมผีลกระท

บต่อเศรษฐกจิของประเทศ 

turunnya angka ekspor 

berdampak kepada ekonomi 

negara 

dampar, terdampar  [เตอร ์ดมั 

ปาร]์  v เกยตืน้: 

พวกเขาตดิอยู่บนเกาะ mereka 

terdampar di pulau itu 

damping   [ดมั ปิง]  a ใกลก้นั: 

ไกลตาแต่ใจใกลก้นั jauh di 

mata damping di hati; 

berdampingan   [เบอร ์ดมั ปี 

งนั]  v เคยีงขา้งกนั: 

อยู่เคยีงขา้งกนั hidup 

berdampingan; 

mendampingi   [เมนิ ดมั ปี 

ง]ี  v ตดิตาม: 

เขาตดิตามผูบ้งัคบับญัชาในการ

ตอ้นรบัแขกพเิศษ dia 

mendampingi atasannya 

dalam penyambutan tamu 

spesial; 

pendamping   [เปิน ดมั ปิง]  n 

ผูต้ดิตาม: คู่ชวีติ สหายหญงิ 
pendamping hidup 

dan   [ดนั]  p และ: ฉันและคุณ aku 

dan kamu 

dana   [ดา นา]  n ทุน: 

การระดมทุนเพือ่สรา้งมสัยดิ 

pengumpulan dana untuk 

pembangunan masjid; 

-- bantuan   [ดา นา บนั ตู 

วนั]  ทุนชว่ยเหลอื: 

ทุนชว่ยเหลอืส าหรบัโรงเรยีนในห

มู่บา้น dana bantuan untuk 

sekolah di desa; 

-- talangan   [ดา นา ตา ลา 

งนั]  เงนิกูร้ะยะสัน้: 

ธนาคารนัน้ใหบ้รกิารเงนิกูร้ะยะสั ้

น bank itu menyediakan dana 

talangan; 

mendanai  [เมนิ ดา ไน]  v 
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ใหทุ้น: 

พวกเขาไม่ยอมใหเ้งนิทุนสนับสนุ

นการวจิยัของเรา mereka 

menolak mendanai penelitian 

kami; 

pendanaan   [เปิน ดา นา 

อนั]  n การสนับสนุนเงนิทุน: 

เราไดร้บัการสนับสนุนเงนิทุนจา

กรฐัส าหรบัโครงการ kami 

menerima pendanaan negara 

untuk proyek itu 

dandan, berdandan   [เบอร ์ดนั 

ดนั]  v แตง่ตวั:  

ผูช้ายคนนัน้แตง่ตวัเหมอืนคาวบ

อย lelaki itu berdandan 

seperti koboi; 

dandanan   [ดนั ดนั นัน]  n 

การแต่งตวั: 

การแต่งตวัแบบดัง้เดมิ 

dandanan tradisional; 

~ rambut   [ดนั ดนั นัน รมั 

บุต]  ทรงผม: ทรงผมสมยัใหม่ 

dandanan rambut modern 

danau   [ดา เนา]  n ทะเลสาบ: 

ทะเลสาบเทยีม danau buatan; 

ทะเลสาบน า้แข็ง danau beku 

dangkal   [ดงั กลั]  a ตืน้: แม่น า้ตืน้ 

sungai dangkal 

dapat   [ดา ปัต]  adv 1 สามารถ: 

ทารกสามารถเดนิไดแ้ลว้ bayi  

itu sudah dapat berjalan; 

เขาสามารถวิง่เรว็ได ้dia dapat 

berlari cepat; v 2 ไดร้บั: 

เธอไดร้บัจดหมายจากเพือ่นสนิท

ของเธอเมือ่เชา้วนันี ้dia dapat 

surat dari teman karibnya 

tadi pagi; 3 v สามารถ; 

สามารถท าได:้ 

สามารถยอมรบัได ้dapat 

diterima; 

berpendapat   [เบอร ์เปิน ดา 

ปัต]  v ออกความเห็น: 

ฉันตอ้งการทีจ่ะออกความเห็น 

saya mau berpendapat; 

mendapat  [เมนิ ดา ปัต]  v  

ไดร้บั:  

เขาไดร้บัอุบตัเิหตุคนืทีผ่่านมา 
dia mendapat kecelakaan  

tadi malam; 

ผมไดร้บัโทรศพัทจ์ากคณุพ่อขอ 

งคุณ saya mendapat 

panggilan telepon dari 

ayahmu; 

mendapati   [เมนิ ดา ปา ต]ี  v 

พบว่า: 

เขาพบว่าลูกของเขารอ้งไหอ้ยูใ่น

หอ้งนอน dia mendapati 

anaknya menangis di kamar; 

mendapatkan   [เมนิ ดา ปัต 

กนั]  v ไดร้บั:  

เขาไดร้บัของขวญัจากพ่อแม่ขอ
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งเขา dia mendapatkan kado 

dari orang tuanya; 

pendapat   [เปิน ดา ปัต]  n 

ความคดิเห็น: 

เขาไม่ไดแ้สดงความเห็นเกีย่วกบั

เร ือ่งนี ้dia tidak memberikan 

pendapat terhadap masalah 

itu; 

pendapatan   [เปิน ดา ปา 

ตนั]  n รายรบั: รายไดข้ัน้ต า่ 
pendapatan rendah; 

รายไดห้ลกั pendapatan 

utama; 

terdapat   [เตอร ์ดา ปัต]  v ม:ี 

รา้นอาหารและคาเฟ่มอียู่บนช ัน้ส

อง restoran dan kafe terdapat 

di lantai dua 

dapur   [ดา ปูร]์  n หอ้งครวั:  

เคร ือ่งเทศ bumbu dapur;  

หอ้งครวัทีส่ะอาด dapur bersih 

dara   [ดา รา]  n พริาบ: 

นกพริาบมกัจะใชเ้ป็นสญัลกัษณ์

ของสนัตภิาพ burung dara 

biasa digunakan sebagai 

simbol damai 

darah   [ดา ระฮ]์  n เลอืด: 

กรุป๊เลอืด golongan darah; 

การตรวจเลอืด tes darah; 

berdarah   [เบอร ์ดา ระฮ]์  v  

เลอืดออก: 

แขนของเขามเีลอืดออก 

tangannya berdarah;  

โรคไขเ้ลอืดออก demam  

berdarah; 

-- rendah   [ดา ระฮ ์เรนิ 

ดะฮ]์  ความดนัเลอืดต า่: 

คนทีเ่ป็นความดนัเลอืดต า่จะรูส้กึ

วงิเวยีนศรษีะ ไม่มแีรง บ่อยๆ 

และบางคร ัง้รูส้กึแน่นหนา้อก 

orang yang menderita darah 

rendah sering mengalami 

rasa pusing, lemas, dan 

kadang-kadang sesak napas; 

-- tinggi   [ดา ระฮ ์ตงิ 

ก]ี  ความดนัเลอืดสงู: 

หนึง่ในวธิกีารเพือ่ทีจ่ะป้องกนัคว

ามดนัเลอืดสงูคอืลดเกลอืลง 
salah satu langkah mengatasi 

darah tinggi adalah 

mengurangi garam 

darat   [ดา รตั]  n บก: 

ขนส่งทางบก angkutan darat; 

เมารถ mabuk darat; 

daratan   [ดา รา ตนั]  n 

แผ่นดนิใหญ่: 

ตดิอยู่บนแผ่นดนิใหญ ่

terdampar di daratan; 

mendarat   [เมนิ ดา รตั]  v 

ลงจอด: 

เคร ือ่งบนิลงจอดทีส่นามบนิ 

pesawat mendarat di 

bandara 

dari   [ดา ร]ี  p จาก: 

เขามาจากประเทศฝร ัง่เศส dia 

dari Prancis 

daripada   [ดา ร ีปา ดา]  p  
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คุณดกีว่าเขา kamu lebih baik 

daripada dia 

darurat   [ดา ร ูรตั]  a ฉุกเฉิน: 

โทรฉุกเฉิน panggilan darurat 

dasar   [ดา ซาร]์  n 1 พืน้: 

เรอืจมลงไปพืน้ทะเล kapal itu 

tenggelam ke dasar laut; 2 

พืน้ฐาน: ความคดิพืน้ฐาน ide 

dasar; ความรูพ้ืน้ฐาน ilmu 

dasar; 3 ฐาน: ช ัน้ล่างสุด lantai 

dasar; 

berdasar(-kan)   [เบอร ์ดา 

ซาร ์กนั]  v บนพืน้ฐาน: 

ภาพยนตรเ์ร ือ่งนีส้รา้งบนพืน้ฐาน

จากเร ือ่งจรงิ film itu berdasar 

pada kisah nyata 

dasi   [ดา ซ]ี  n นาม: ปมเนคไท 

simpul dasi; 

-- kupu-kupu   [ดา ซ ีกู ปู ก ู

ปู]  หูกระต่าย: 

ฉันไม่สามารถผูกหกูระต่ายได ้

saya tidak bisa mengikat dasi 

kupu-kupu 

datang   [ดา ตงั]  v มาถงึ; มา: 

กลบัมา datang kembali; 

kedatangan   [เกอ ดา  งนั]  n 

การมาถงึ; ขาเขา้: 

การมาถงึของแขก kedatangan 

tamu; 

mendatang   [เมนิ ดา ตงั]  v 

ทีจ่ะมาถงึ: 

เราเพิง่ไดร้บัขอ้มูลเกีย่วกบัคองเ

กรสทีจ่ะมาถงึนี ้kami baru saja 

menerima informasi tentang 

kongres mendatang; 

mendatangkan   [เมนิ ดา ตงั 

กนั]  v น ามา: 

รฐับาลก าลงัจะน าเขา้ววันิวซแีลน

ด ์pemerintah mendatangkan 

sapi dari Selandia Baru 

datar   [ดา ตาร]์  a แบน: ระนาบ 

bidang datar; รองเทา้ไรส้น้ 

sepatu datar; 

dataran   [ดา ตา รนั]  n ทีร่าบ: 

ทีร่าบชายฝัง่ dataran pantai; 

~ rendah   [ดา ตา รนั เรนิ 

ดะฮ]์  ทีร่าบต า่: 

ทีร่าบต า่ตัง้อยู่ทีค่วามสูงไม่เกนิ 

๒๐๐ เมตรจากน า้ทะเล dataran 

rendah terletak pada  

ketinggian tidak lebih dari  

200 meter di atas permukaan 

laut; 

~ tinggi   [ดา ตา รนั ตงิ 

ก]ี  ทีร่าบสูง: 

ในอนิโดนีเซยีมทีีร่าบสูงมากกว่า

ทีร่าบต า่ di Indonesia lebih 

banyak dataran tinggi 

daripada dataran rendah
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mendatar   [เมนิ ดา ตาร]์  v 

แนวนอน: เตะแบบแนวราบ 

tendangan mendatar 

daun   [ดา วนุ]  n ใบไม:้ ใบมะพรา้ว 

daun kelapa 

daur   [ดา วูร]์  n วงจร: วงจรชวีติ 

daur hidup; 

-- ulang   [ดา วูร]์  n รไีซเคลิ: 

กระดาษรไีซเคลิ kertas daur 

ulang; 

mendaur ulang   [เมนิ ดา วูร ์

อ ูลงั]  v รไีซเคลิ: 

โลหะกระดาษและแกว้สามารถน า

มารไีซเคลิ logam, kertas, dan 

kaca dapat didaur ulang 

daya   [ดา ยา]  n พลงังาน: 

ก าลงัซือ้ daya beli; 

berdaya   [เบอร ์ดา ยา]  v 

มพีลงังาน, มกี าลงั:  

เขาหมดก าลงัเหลอืในสถานการ

ณนั์น้ dia tidak berdaya 

dalam situasi itu 

dayung   [ดา ยงุ]  n ไมพ้าย: 

เขาตอ้งการไมพ้ายเพือ่ยา้ยเรอื  

dia perlu dayung untuk  

menggerakkan perahu; 

mendayung   [เมนิ ดา ยุง]  v 

พายเรอื: 

เขาพายเรอืกลบัไปยงัฝัง่ ia 

mendayung perahu itu 

kembali ke pantai 

debu   [เดอ บู]  n ฝุ่ น: 

เขาแพฝุ้่ นในบา้น dia alergi 

terhadap debu rumah; 

berdebu   [เบอร ์เดอ บู]  v 

มฝีุ่ น: 

โตะ๊นัน้เต็มไปดว้ยฝุ่นมากมาย 

meja itu sangat berdebu 

dekat   [เดอ กตั]  a ใกล:้ ใกลบ้า้น 

dekat rumah; ใกลม้าก dekat 

sekali; 

berdekatan   [เบอร ์เดอ กา 

ตนั]  v ใกลก้นั: 

เพือ่นของเราอาศยัอยู่ในบรเิวณใ

กลเ้คยีง teman kami tinggal 

berdekatan (dengan kami); 

mendekati   [เมนิ เดอ กา 

ต]ี  v เขา้ใกล:้ 

เขาเขา้มาใกลฉั้น dia 

mendekati aku 

demam   [เดอ มมั]  n ไข:้ 

เธอก็มไีขส้งู dia terkena 

demam tinggi; 

-- berdarah   [เดอ มมั เบอร ์ดา 

ระฮ]์  ไขเ้ลอืดออก: 

เด็กคนนัน้เสยีชวีติเพราะเป็นไขเ้

ลอืดออก anak itu meninggal 

karena terkena demam 

berdarah 
1demi   [เดอ ม]ี  p เพือ่:  

เขาท าผลงานทัง้หมดเพือ่ฉัน dia 

mengerjakan semua 

pekerjaan itu demi aku 
2demi  [เดอ ม]ี  p ในนามของ:
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ในพระนามขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ 

demi Tuhan 

demikian   [เดอ ม ีก ียนั]  pron 

อย่างนัน้: 

เสือ้ตวันัน้มรีาคาแพงอย่างนัน้จน

เขาซือ้ไม่ไหว baju itu 

demikian mahal sehingga dia 

tidak mampu membelinya 

denah   [เดอ นะฮ]์  n แผนที,่ 

แผนผงั: 

นีค่อืแผนผงัช ัน้หนึง่ของโรงแรมเ

รา ini denah lantai satu hotel 

kami 

denda   [เดนิ ดา]  n ค่าปรบั: 

ค่าปรบัทีจ่อดรถ denda parkir 

dendam   [เดนิ ดมั]  a แคน้: 

ผมไม่ไดม้คีวามแคน้ใจใด ๆ 
saya tidak punya dendam 

apa pun 

dengan   [เดอ งนั]  p โดย; ดว้ย; กบั: 

ดว้ยความจรงิใจ dengan tulus; 

ดว้ยความนับถอื dengan 

hormat 

dengar, mendengar   [เมนิ เดอ 

งาร]์  v ไดย้นิ; ฟัง: 

ไดย้นิเสยีงกรดีรอ้ง mendengar 

teriakan; ไดย้นิเสยีงรอ้งไห ้

mendengar tangisan; 

pendengaran   [เปิน เดอ งา 

รนั]  n นาม: 

การไดย้นิไดร้บัการรบกวน 

pendengaran terganggu; 

terdengar  [เตอร ์เดอ งาร]์  v  

ไดย้นิ: ไดย้นิเสยีงดงั terdengar 

keras 

depan   [เดอ ปัน]  n ดา้นหนา้: 

หนา้ช ัน้เรยีน depan kelas; 

mengedepankan   [เมอ เงอ 

เดอ ปัน กนั]  v ใหค้วามส าคญั: 

พวกเขาใหค้วามส าคญักบัความเ

ป็นทมีกอ่น mereka 

mengedepankan 

kebersamaan di dalam tim 

derajat   [เดอ รา จตั]  n องศา: 

น า้เดอืดที ่100 องศาเซลเซยีส 

air mendidih pada suhu 100 

derajat Celsius; 

sederajat   [เซอ เดอ รา จตั]  n 

เท่าเทยีม: ต าแหน่งเท่ากนั 

kedudukan yang sederajat 

deras   [เดอ รซั]  a 1 แรง: 

กระแสแรง arus deras; 2 หนัก:  

ฝนตกหนัก hujan deras 

deret   [เด เรต็]  n แถว 

พวกเขานัง่อยู่ในแถวหลงั 
mereka duduk di deret 

belakang; 

berderet   [เบอร ์เด เรต็]  v 

เป็นแถว: เด็กนัง่กนัเป็นแถว 

anak-anak itu duduk 

berderet; 

deretan   [เด เร ตนั]  n แถว:  

แถวหนา้ deretan depan 

dering   [เดอ รงิ]  n เสยีงกร ิง่: 

เสยีงโทรศพัท ์dering telpon 

berdering  [เบอร ์เดอ รงิ]  v 
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ดงั: โทรศพัทข์องคณุดงั 
telponmu berdering 

derita, menderita   [เมนิ เดอ ร ี

ตา]  v ทุกขท์รมาน: 

เขาทนทุกขท์รมานอยู่คนเดยีว 
dia menderita hidup sendiri 

derma   [เดอร ์มา]  n ใหท้าน: 

ชาวบา้นใหท้านเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้

ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ

masyarakat memberikan 

derma untuk membantu 

korban bencana alam 

derma, mendermakan  [เมนิ 

เดอร ์มา กนั]  v บรจิาค: 

เขาบรจิาคเงนิสบิลา้นรเูปียเพือ่ก

ารกุศล ia mendermakan 

sepuluh juta rupiah untuk 

amal 

dermaga   [เดอร ์มา กา]  n  

ท่าเรอืเล็ก: เรอืยงัคงอยู่ในท่าเรอื 

kapal itu masih di dermaga 

deru   [เดอ ร]ู  n ค าราม: 

แผดเสยีงรถจกัรยานยนต ์deru 

motor; 

menderu   [เมนิ เดอ ร]ู  v 

ค าราม: รถจกัรยานยนตค์ าราม 

motor menderu 

desa   [เด ซา]  n หมู่บา้น: 

เธอเตบิโตขึน้มาในหมู่บา้นดัง้เดิ

ม dia tumbuh dan 

berkembang di desa 

tradisional; 

perdesaan   [เปอ เด ซา อนั]  n 

ชนบท: เขตชนบท daerah 

perdesaan 

desas-desus   [เดอ ซซั เดอ ซซุ]  n 

ขา่วลอื: 

ผมไดย้นิขา่วลอืเร ือ่งนัน้เมือ่วาน

นี ้saya mendengar desas-

desus itu kemarin 

detak, berdetak   [เบอร ์เดอ 

ตกั]  v เตน้: 

หวัใจของเธอเตน้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

jantungnya berdetak cepat; 

-- jantung   [เดอ ตกั จนั 

ตุง]  จงัหวะหวัใจ: 

แพทยจ์ะตรวจสอบการเตน้ของหั

วใจของผูป่้วย dokter sedang 

memeriksa detak jantung si 

pasien 

detik   [เดอ ตกิ]  n วนิาท:ี 

สองวนิาท ีdua detik 

dewasa   [เด วา ซา]  a ผูใ้หญ:่  

มทีศันคตทิีเ่ป็นผูใ้หญ่ sikap 

dewasa; เธอเป็นผูใ้หญ่ ia 

dewasa 

di   [ด]ี  p ที:่ ทีบ่า้น di rumah 

dia   [ด ียา]  pron เธอ (หญงิ); เขา 

(ชาย); มนั: เธอสวย dia cantik 

diam   [ด ียมั]  a เงยีบ: 

เธอสัง่ใหเ้ด็กๆเงยีบ dia 

menyuruh anak-anak itu 

diam; โปรดเงยีบ harap diam;
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diam-diam   [ด ียมั ด ี

ยมั]  adv แอบ: 

เธอแอบออกจากบา้น dia 

meninggalkan rumah diam-

diam; 

pendiam   [เปิน ด ียมั]  n 

พูดนอ้ย: เขาเป็นคนเงยีบขรมึ 

dia orang yang pendiam; 

terdiam   [เตอร ์ด ียมั]  v 

สงบเงยีบ: 

ขา่วนัน้ท าใหเ้ราสงบเงยีบ berita 

itu membuat kami terdiam 

didik, mendidik   [เมนิ ด ีดกิ]  v 

สัง่สอน: 

หน่วยงานรฐันัน้สัง่สอนใหค้วามรู ้

แกเ่ด็กดอ้ยโอกาส badan 

pemerintah itu mendidik 

anak-anak kurang mampu; 

pendidik   [เปิน ด ีดกิ]  n คร:ู 

เขาเป็นคร ูdia seorang 

pendidik; 

pendidikan   [เปิน ด ีด ีกนั]  n 

การศกึษา: การศกึษาฟร ี
pendidikan gratis 

dinding   [ดนิ ดงิ]  n ผนัง: 

สตกิเกอรต์ดิผนัง stiker 

dinding 

dingin   [ด ีงนิ]  a คุณศพัท:์ 

อากาศหนาว udara dingin; 

mendinginkan   [เมนิ ด ีงนิ 

กนั]  v แชเ่ย็น: 

ฉันไดแ้ชเ่ย็นชาในตูเ้ย็น saya  

telah mendinginkan teh itu di 

kulkas; 

pendingin   [เปิน ด ีงนิ]  n 

เคร ือ่งแชเ่ย็น: กลอ่งเย็น kotak 

pendingin 

dini   [ด ีนี]  a เบือ้งตน้: 

การตรวจสอบเบือ้งตน้ 

pemeriksaan dini; 

-- hari   [ด ีนี ฮา ร]ี  เชา้มดื: 

เราจะไปตอนเชา้มดื kami akan 

berangkat dini hari 
1diri   [ด ีร]ี  n ตนเอง: ตวัเอง diri 

sendiri 
2diri, berdiri   [เบอร ์ด ีร]ี  v ยนื: 

ยนืตรง berdiri tegap; 

mendirikan   [เมนิ ด ีร ีกนั]  v 

กอ่ตัง้: 

นักพฒันาก าลงัสรา้งหมู่บา้นจดัส

รรใหม่ pengembang itu 

sedang mendirikan sebuah 

kompleks perumahan baru; 

terdiri atas   [เตอร ์ด ีร ีอา 

ตซั]  ประกอบไปดว้ย: 

กลุม่ประกอบดว้ยหา้สมาชกิ 

kelompok itu terdiri atas lima 

anggota 

doa   [โด อา]  n ค าอธษิฐาน: 

ไดส้มค าอธษิฐาน doa terkabul; 

berdoa   [เบอร ์โด อา]  v 

อธษิฐาน เขาก าลงัอธษิฐาน dia 

sedang berdoa 

dokter   [ดก เตอร]์  n แพทย:์ 
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แพทยเ์กง่ dokter pandai; 

-- gigi   [ดก เตอร ์ก ี

ก]ี  ทนัตแพทย,์ หมอฟัน: 

เขาจะไปหาหมอฟันปีละสองคร ัง้ 
dia pergi ke dokter gigi dua 

kali dalam setahun; 

-- hewan   [ดก เตอร ์เฮ 

วนั]  สตัวแพทย:์  

สตัวแพทยร์ุน่พีข่องฉัน dokter 

hewan itu kakak kelasku; 

-- jaga   [ดก เตอร ์จา 

กา]  หมอเวร: 

คุณตอ้งเรยีกแพทยท์ีเ่ขา้รว่มใน

ขณะนี ้kamu harus 

memanggil dokter jaga 

sekarang; 

-- jiwa   [ดก เตอร ์จ ี

วา]  จติแพทย:์ 

เขาก าลงัพบจติแพทย ์dia 

sedang menemui seorang 

dokter jiwa; 

-- kandungan   [ดก เตอร ์กนั 

ดู งนั]  สูตนิรแีพทย:์ 

เธอตอ้งการทีจ่ะปรกึษากบัสูตแิพ

ทย ์dia perlu berkonsultasi 

dengan dokter kandungan; 

-- keluarga   [ดก เตอร ์เกอ ลู 

วาร ์

กา]  แพทยป์ระจ าครอบครวั: 

เขาเป็นแพทยป์ระจ าครอบครวัข

องเราเป็นเวลาสบิปี dia sudah 

menjadi dokter keluarga 

kami selama sepuluh tahun; 

-- pribadi   [ดก เตอร ์ปร ีบา 

ด]ี  แพทยส์่วนตวั: 

ฉันมแีพทยส์ว่นตวั saya 

mempunyai dokter pribadi; 

-- umum   [ดก เตอร ์อ ู

มุม]  แพทยท์ัว่ไป: 

เขาไปตรวจกบัแพทยท์ัว่ไป dia  

memeriksakan diri ke dokter 

umum; 

kedokteran  [เกอ ดก เตอ 

รนั]  n การแพทย:์ 

เขาไปเรยีนต่อดา้นการแพทย ์

dia melanjutkan ke sekolah 

kedokteran 

dompet   [ดม เป็ต]  n 

กระเป๋าสตางค:์ 

เขาพกรปูภรรยาของเขาในกระเ

ป๋าสตางคข์องเขา dia 

membawa foto istrinya di 

dalam dompetnya 

donat   [โด นัต]  n โดนัท: 

ฉันกนิโดนัท saya makan 

donat 

dongeng   [โด เง็ง]  n นิทาน: 

เด็กๆชอบฟังนิทาน anak-anak 

itu suka mendengarkan 

dongeng; 

mendongeng   [เมนิ โด เง็ง]  v 

เล่านิทาน: 

ครสูอนเด็กโดยการเล่านิทาน 

guru itu mengajar anak-anak 

dengan mendongeng
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dorong   [โด รง]  v ผลกัดนั: 

ผลกัดนัไปทางขวา dorong ke 

kanan; 

mendorong   [เมนิ โด รง]  v 

ผลกัดนั: พ่อดนัรถบรรทุก ayah 

mendorong truk 

dosa   [โด ซา]  n บาบ: 

พวกเขาไดส้ารภาพบาปของพว 

กเขา mereka telah mengakui 

dosa-dosanya 

dosen   [โด เซน็]  n อาจารย:์ 

หวัหนา้อาจารย ์dosen kepala 

dua  [ดู วา]  num สอง: สองคน dua 

orang; 

dua belas   [ดู วา เบอ 

ลซั]  สบิสอง: ลูกสบิสองคน  

dua belas anak; 

dua puluh   [ดู วา ปู 

ลุฮ]์  ยีส่บิ: ยีส่บิกล่อง dua 

puluh kotak 

duda   [ดู ดา]  n พ่อมา้ย: 

เขาเป็นพ่อม่าย dia seorang 

duda 

duduk   [ดู ดกุ]  v นัง่: นัง่เรยีบรอ้ย 

duduk rapi; 

penduduk   [เปิน ดู ดกุ]  n 1 

ประชากร: 

ความหนาแน่นของประชากร 
kepadatan penduduk; 2 

พลเมอืง: 

เขาเป็นพลเมอืงของเมอืงนีเ้ป็นเว

ลานานแลว้ dia sudah lama 

menjadi penduduk kota itu; 

menduduki   [เมนิ ดู ดู ก]ี  v 1 

ยดึครอง: 

กองก าลงัจ านวนหนึง่ไดย้ดึครองเ

มอืงนัน้แลว้ sejumlah pasukan 

telah menduduki kota itu; 2  

นัง่ต าแหน่ง: 

เขาไดนั้ง่ต าแหน่งผูอ้ านวยการเมื ่

อคร ัง้ทีฉั่นท างานอยู่ทีนั่น่ dia  

menduduki jabatan direktur 

ketika saya bekerja di sana 

duga   [เมนิ ดู ฆา]  v คาดเดา: 

ฉันคาดว่าคะแนนจะด ีsaya 

duga nilainya bagus; 

dugaan  [ดู กา อนั]  n 

การคาดการณ:์ 

ในการคาดการณข์องฉัน 

เขาจะชนะการแขง่ขนันัน้ 

dugaanku dia akan 

memenangkan pertandingan 

itu; 

menduga  [เมนิ ดู กา]  v เดา: 

ผมเดาวา่เขาเป็นคนฝร ัง่เศส 

saya menduga dia orang 

Prancis; 

terduga   [เตอร ์ดู กา]  v 

นอกเหนือการคาดเดา: 

ค่าใชจ้า่ยทีน่อกเหนือการคาดเด

า pengeluaran terduga 

duit   [ดู วติ]  n สตางค:์ 

เขาตอ้งการเงนิทีจ่ะซือ้กระเป๋าให

ม่ dia perlu duit untuk 

membeli tas baru;
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berduit   [เบอร ์ดู วติ]  v 

มสีตางค:์ 

มเีพยีงแต่คนมสีตางคเ์ท่านัน้ไดร้ ั

บเชญิไปงานเลีย้งนัน้ hanya 

orang berduit yang diundang 

ke acara itu 

duka   [ดู กา]  a ทุกข:์ 

เธอรูส้กึทุกขอ์ย่างมาก dia 

merasakan duka yang 

mendalam; 

-- cita   [ด ูกา จ ีตา]  n 

ความเศรา้โศก: 

เขาเขา้ใจความเศรา้โศกของฉันเ

พราะเขาก็เคยสูญเสยีลกู dia 

memahami duka citaku 

karena dia juga pernah 

kehilangan seorang anak; 

berduka   [เบอร ์ดู กา]  v 

ทุกข:์ 

เป็นปีทีเ่ธอทุกขเ์ร ือ่งลกูชายของเ

ธอทีห่ายไป bertahun-tahun ia 

berduka atas anaknya yang 

hilang; 

~ cita  [เบอร ์ดู กา จ ีตา]  v 

ไวทุ้กข:์ 

เขายงัคงไวทุ้กขก์บัการตายของ

ลูกของเธอ dia masih berduka 

cita atas kematian anaknya 

duku  [ดู ก]ู  n ลองกอง: 

เธอซือ้ลองกองสองกโิลกรมั dia 

membeli dua kilo duku 

dukung, mendukung   [เมนิ ดู  

กุง]  v สนับสนุน; ใหก้ าลงัใจ: 

ฉันใหก้ าลงัใจเขาในการแขง่ขนั

ฟุตบอล saya dukung dia 

dalam pertandingan sepak 

bola 

dulu   [ดู ล]ู  adv เมือ้กอ่น:  

เมือ่กอ่นเขาเป็นนักสูบบุหร ี ่dia 

dulu perokok 

dunia   [ดู นี ยา]  n โลก: 

ฉันตอ้งการไปทัว่รอบโลก saya 

ingin berkeliling dunia; 

mendunia   [เมนิ ดู นี ยา]  v 

ระดบัโลก: 

หาดกูตาไดก้ลายเป็นสถานทีท่่อ

งเทีย่วระดบัโลก Pantai Kuta 

telah menjadi tempat wisata 

yang mendunia 

duri   [ดู ร]ี  n หนาม: 

มอืของเขาถูกแทงดว้ยหนาม 

tangannya tertusuk duri 

duta   [ดู ตา]  n ทูต: 

ทูตการท่องเทีย่ว duta 

pariwisata; 

-- besar   [ดู ตา เบอ 

ซาร]์  เอกอคัรราชทูต: 

เอกอคัรราชทูตอนิโดนีเซยีประ

จ าประเทศเวยีดนาม duta besar 

Indonesia untuk Vietnam; 

kedutaan   [เกอ ด ูตา อนั]  n 

สถานทูต:  

สถานทูตเวยีดนามในกรงุจาการ ์
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E  -  e 

edar, edaran   [เอ ดา รนั]  n 

หนังสอืเวยีน: 

เจา้นายใหห้นังสอืเวยีนเกีย่วกบัร

ะเบยีบวนัิยของพนักงาน 

pimpinan memberikan 

edaran soal kedisiplinan 

pegawai; 

mengedarkan   [เมอ เง ดาร ์

กนั]  v แจกจา่ย: 

เขาแจกจา่ยแผ่นพบัใหก้บันักเรยี

น dia mengedarkan pamflet 

ke para murid 

ejek, mengejek   [เมอ เง เจก๊]  v 

เยาะเยย้: 

เพราะเขาเยาะเยย้เพือ่นของเขาไ

ดร้บัการลงโทษ karena 

mengejek temannya, dia 

dihukum 

emas   [เออ มซั]  n ทอง: ทอง ๒๔ 

กะรตั emas 24 karat; 

keemasan  [เกอ เออ มา 

ซนั]  n ทอง: ยคุทอง masa 

keemasan 

embara, mengembara   [เมอ เงมิ 

บา รา]  v พเนจร: 

เขาพเนจรทีก่าลมินัตนั dia 

mengembara ke Kalimantan; 

pengembara   [เปอ เงมิ บา 

รา]  n นักพเนจร: 

เขาเป็นนักพเนจร dia seorang  

pengembara 

ember   [เอ็ม เบร]์  n ถงั: สองถงัน า้ 

dua ember air 

embun   [เอมิ บุน]  n น า้คา้ง: 

น า้คา้งตอนเชา้ embun pagi 

embus, embusan   [เอมิ บู ซนั]  n 

โบกพดั: ลมพดั embusan 

angin; 

mengembuskan napas    

[เมอ เงมิ บุซ กนั นา 

ปัซ]  ถอนหายใจ: 

เขาถอนหายใจยาว dia 

mengembuskan napas 

panjang 

encer   [เอ็น เจร]์  a เจอืจาง: 

กาแฟมนัจาง kopinya encer 

enteng   [เอ็น เต็ง]  a เบา: 

กระเป๋าเดนิทางของเขาน า้หนักเ

บา kopernya enteng 

erat   [เออ รตั]  a แน่น: 

เธอถอืกระเป๋าของเธอแน่น dia 

memegang tasnya erat; 

erat-erat   [เออ รตั เออ รตั]  a 

แน่นๆ: 

เด็กผูกรองเทา้ของเขาแน่นๆ 

anak itu mengikat tali 

sepatunya erat-erat; 

mempererat   [เมมิ เปอร ์เออ 

รตั]  v กระชบั: 

เขาตอ้งการทีจ่ะกระชบัความสมั
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พนัธข์องเขากบัแม่ของเขา dia 

ingin mempererat 

hubungannya dengan ibunya 

esok   [เอ ซก]  adv พรุง่นี:้ 

ฉันจะท ามนัในวนัพรุง่นี ้saya 

akan mengerjakannya esok 

ekor   [เอ โกร]์  n หาง: หางยาว 

ekor panjang 

enak   [เอ นัก]  a อรอ่ย: 

อาหารอรอ่ย makanan enak 

engkau   [เองิ เกา]  pron เจา้: 

เจา้ทีฉั่นรกั engkau yang 

kucinta 

erti, mengerti   [เมอ เงอร ์ต]ี  v 

เขา้ใจ: 

ฉันเขา้ใจค าอธบิายของเขา 

saya mengerti penjelasannya 
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F  -  f 

fakir, fakir miskin  [ฟา กรี ์มซิ 

กนิ]  คนจน: 

เธอใหเ้สือ้ผา้แกค่นยากจน dia 

memberikan pakaian kepada 

fakir miskin 

fasih   [ฟา ซฮิ]์  a คล่องแคล่ว: 

เขาสามารถพดูภาษาองักฤษไดอ้

ย่างรวดเรว็และคลอ่งแคล่ว ia 

dapat berpidato dl bahasa 

Inggris dng lancar dan fasih 

firasat   [ฟี รา ซตั]  n ลางสงัหรณ:์ 

ลางสงัหรณไ์ม่ด ีfirasat buruk 

fitnah   [ฟิต นะฮ]์  n ค าใส่รา้ย: 

เขากระจายค าใส่รา้ยเกีย่วกบัเพื ่

อนของเขา dia menyebar 

fitnah tentang temannya 

foto   [โฟ โต]  n รปูถ่าย: กรอบรปู 

pigura foto 
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G  -  g 

gading   [ฆา ดงิ]  n งาชา้ง: 

มงีาชา้งไหนทีไ่ม่มรีอยรา้ว 

(หมายถงึ 

ไม่สิง่ใดทีม่คีวามสมบูรณทุ์กอย่า

ง) tak ada gading yang tak 

retak 

gadis  [ฆา ดซิ]  n หญงิสาว: 

หญงิสาวในชดุสแีดง gadis 

berbaju merah 

gaduh   [ฆา ดุฮ]์  a อกึทกึ: 

ฉันไดย้นิเสยีงอกึทกึ saya 

mendengar suara gaduh 

gagal   [ฆา กลั]  a ลม้เหลว: 

ลม้เหลวในการสอบ gagal ujian 

gagap   [ฆา ฆปั]  a อกึอกั: 

เขาอกึอกัเมือ่เขาไดพ้บกบัคนทีเ่

พิง่รูจ้กั dia gagap jika 

bertemu orang yang baru 

dikenal 

gaji   [ฆา จ]ี  n เงนิเดอืน: 

เงนิเดอืนสงู gaji tinggi 

gambar   [ฆมั บาร]์  n ภาพ: 

ภาพดอกไม ้gambar bunga; 

-- tempel   [ฆมั บาร ์เต็ม 

เป็ล]  ภาพสตกิเกอร:์ 

เขาเล่นกบัสตกิเกอร ์dia 

bermain dengan gambar 

tempel 

gandeng, bergandengan  [เบอร ์

ฆนั เด งนั]  v จบัมอืถอืแขน:  

พวกเขาจบัมอืถอืแขนกนั 

mereka bergandengan 

gang   [ฆงั]  n ซอย ซอยตนั gang 

buntu 

ganggu, mengganggu   [เมงิ ฆงั 

กู]  v รบกวน: หา้มรบกวนฉัน  

dilarang menggangguku 

ganjil   [ฆนั จลิ]  a คี:่ เลขคี ่
bilangan ganjil 

ganteng   [ฆนั เตงิ]  a หลอ่: 

ผูช้ายหล่อ laki-laki ganteng 

ganti, mengganti   [เมงิ ฆนั ต]ี  v 

เปลยีน; แทน: เปลยีนบตัรเครดติ 

mengganti kartu kredit; 

menggantikan   [เมงิ ฆนั ต ี

กนั]  v แทนที:่ 

ฉันมาแทนทีเ่ขาในการเล่นแบดมิ

นตนั saya menggantikan dia 

bermain bulu tangkis; 

-- rugi   [ฆนั ต ีร ูก]ี  ค่าชดเชย  

ฉันจะไดร้บัการชดเชย saya 

menerima ganti rugi 

gantung, bergantung kepada  

 [เบอร ์ฆนั ตงุ เกอ ปา ดา 

ญา]  พึง่พา: ฉันพึง่พาเขา saya 

bergantung kepadanya; 

gantungan baju   [ฆนั ตู งนั 

บา จ]ู  ไมแ้ขวนเสือ้:  

มเีพยีงสองไมแ้ขวนในตูเ้สือ้ผา้ 
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hanya ada dua gantungan 

baju di lemari 

garam   [ฆา รมั]  n เกลอื: 

ปลาดุกจะเอาไปโรยเกลอืกอ่นทอ

ด ikan lele itu diberi garam 

sebelum digoreng 

garansi   [ฆา รนั ซ]ี  ประกนั: 

การรบัประกนัรถยนต ์garansi 

mobil 

garasi   [ฆา รา ซ]ี  n โรงรถ: 

รถในโรงรถ mobil di garasi 

garda, garda depan   [ฆาร ์ดา 

เดอ ปัน]  แนวหนา้: 

นอ้งชายของเขาไดร้บัหนา้ทีใ่นแ

นวหนา้ adiknya bertugas di 

garda depan 

garing   [ฆา รงิ]  a กรอบ: 

คุกกีก้รบุกรอบ kuenya garing 

garis   [ฆา รซิ]  n เสน้: เสน้ตรง 
garis lurus; 

-- bawah   

 [ฆา รซิ บา วะฮ]์  เสน้ใต:้ 

เธอท าสญัญาลกัษณต์รงทีผ่ดิพ

ลาดดว้ยการขดีเสน้ใต ้dia 

menandai kesalahan dengan 

garis bawah; 

bergaris   [เบอร ์ฆา รซิ]  v 

มเีสน้: สมุดเขยีนมเีสน้ buku 

tulis bergaris; 

penggaris   [เปิง ฆา รซิ]  n 

ไม่บรรทดั: ไมบ้รรทดัสามเหลีย่ม 

penggaris segitiga 

garpu   [ฆาร ์ปู]  n สอ้ม: 

สอ้มขนาดเล็ก garpu kecil 

garuk   [ฆา รกุ]  v เกา: เกาหวั 

garuk kepala 

gatal   [ฆา ตลั]  a คนั: คนัทีผ่วิหนัง 
kulit gatal 

gaun   [ฆา วนุ]  n ชดุงานเลีย้ง: 

ชดุราตร ีgaun malam 

gaung   [ฆา วงุ]  n เสยีงสะทอ้น: 

ฉันไดย้นิเสยีงกอ้ง saya 

mendengar gaungnya 

gawang   [ฆา วงั]  n ประตู: 

ผูร้กัษาประตู penjaga gawang 

gawat   [ฆา วตั]  a รา้ยแรง: 

สถานการณห์นา้สิว่หนา้ขวาน 

keadaan gawat; 

-- darurat   [ฆา วตั ดา ร ู

รตั]  ฉุกเฉิน: หอ้งหน่วยฉุกเฉิน 

ruang gawat darurat 

gaya   [ฆา ยา]  n วถิ;ี สไตล:์ 

วถิกีารด าเนินชวีติ gaya hidup 

gedung   [เฆอ ดงุ]  n อาคาร: 

อาคารโรงเรยีน gedung 

sekolah; 

-- pertemuan  [เฆอ ดงุ เปอร ์

เตอ มู 

วนั]  อาคารอเนกประสงค:์ 

อาคารอเนกประสงคข์องอ าเภอ 

gedung pertemuan 

kabupaten; 

-- teater   [เฆอ ดงุ เต ยา เตอร]์ 

โรงละคร (อาคาร): 

โรงละครของรฐั gedung teater 

milik pemerintah
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gegar budaya    

[เฆอ ฆาร ์บู ดา ยา]  

ภาวะการเขา้สู่วฒันธรรมใหม่: 

เขาเกดิอาการภาวะการเขา้สู่วฒั

นธรรมใหม่ dia mengalami 

gegar budaya 

gegar otak    

[เฆอ ฆาร ์โอ ตกั]  

สมองไดร้บัการกระทบกระเทอืน: 

สมองเขาไดก้ารกระทบกระเทอืนเ

ล็กนอ้ย dia mengalami gegar 

otak ringan 

gejala   [เฆอ จา ลา]  n อาการ: 

อาการเจ็บป่วย gejala penyakit 

gelandang, gelandangan   [เฆอ 

ลนั ดา งนั]  n คนแรร่อน: 

เขาชว่ยเหลอืคนแรร่อ่น dia 

membantu para gelandangan 

gelang   [เฆอ ลงั]  n สรอ้ยขอ้มอื: 

สรอ้ยขอ้มอืทอง gelang emas; 

pergelangan kaki   [เปอร ์เฆอ 

ลา งนั กา ก]ี  ขอ้เทา้: 

ขอ้เทา้เมือ่ย pergelangan kaki 

pegal; 

pergelangan tangan   [เปอร ์

เฆอ ลา งนั กา ก]ี  ขอ้มอื: 

ขอ้มอืหกั pergelangan tangan 

patah 

 

gelanggang   [เฆอ ลงั ฆงั]  n 

สนาม: สนามกฬีา gelanggang 

olahraga; 

-- olahraga   [เฆอ ลงั ฆงั โอ 

ละฮ ์รา กา]  สนามกฬีา: 

สนามกฬีาทีใ่หม่และใหญ่ทีสุ่ด 

gelanggang olahraga terbaru 

dan terbesar 

gelap   [เฆอ ลปั]  a มดื: ผวิคล า้ 

kulit gelap 
1gelar   [เฆอ ลาร]์  n ต าแหนง: 

ต าแหน่งทางวชิาการ gelar 

akademik 
2gelar   [เฆอ ลาร]์  n ปู, คลี:่ 

ปูเสือ่รมิชายหาด gelar tikar di 

tepi pantai 

gelas   [เฆอ ลซั]  n แกว้น า้: 

แกว้นัน้ก าลงัถูกลา้ง gelas itu 

sedang dicuci 

gelembung   [เฆอ เลมิ บุง]  n ฟอง: 

ฟองสบู่ gelembung sabun 

geleng, menggeleng(-

gelengkan)   [เมงิ เก เล็ง เก เล็ง 

กนั]  v ส่ายหวั: เขาส่ายหวั dia 

menggelengkan kepala 

geli (gatal)   [เฆอ ล]ี  a คนั: 

มอืของเขารูส้กึคนั tangannya 

terasa gatal
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gelincir, tergelincir   [เตอร ์เฆอ 

ลนิ จรี]์  v ลืน่ลม้: 

เทา้ของเขาไดร้บับาดเจ็บเพราะเ

ขาลืน่ kakinya terluka karena 

dia tergelincir 

gelinding, menggelinding   [เม ิ

เฆอ ลนิ ดงิ]  v กลิง้: 

ลูกบอลกลิง้ลงไปทีถ่นน bola itu 

menggelinding ke jalan 

gelitik, menggelitik   [เมงิ เฆอ ล ี

ตกิ]  v จีจ้ดุ: 

ขา่วนัน้มนัจีหู้(ใหอ้ยากฟัง) 
berita itu menggelitik telinga; 

tergelitik   [เตอร ์เฆอ ล ีตกิ]  v 

ถูกจีจ้ดุ: 

ใจเขาเหมอืนถูกจีก้ระตุน้ใหไ้ปหา

แฟนเกา่ของเขา tergelitik 

hatinya untuk mengunjungi 

rumah mantan pacarnya 

gelisah   [เฆอ ล ีซะฮ]์  a 

กระสบักระส่าย:  

รูส้กึกระสบักระส่าย (ia) merasa 

gelisah; 

kegelisahan   [เกอ เฆอ ล]ี  n 

ความวติกกงัวล: 

ตกอยู่ในวงัวนของความวติกกงัว

ล (ia) larut dalam 

kegelisahan; 

menggelisahkan; 

mengkhawatirkan   [เมงิ เฆอ 

ล ีซะฮ ์กนั]  v น่าเป็นหว่ง: 

สภาพของเขาน่าเป็นห่วง 
keadaannya menggelisahkan 

gelombang   [เฆอ ลม บงั]  n คลืน่: 

คลืน่เสยีง gelombang suara; 

bergelombang   [เบอร ์เฆอ ลม 

บงั]  v หยกัศก: 

ผมของเธอเป็นหยกั rambutnya 

bergelombang 

gemar   [เฆอ มาร]์  a ชอบ: 

เธอชอบเลน่กฬีา dia gemar 

berolahraga; 

kegemaran   [เกอ เฆอ มา 

รนั]  n ความชอบ: 

สิง่ทีเ่ขาชอบคอืการเลน่ฟุตบอล 

kegemarannya adalah 

bermain sepak bola; 

penggemar   [เปิง เฆอ มาร]์  n 

ผูช้ ืน่ชอบ, แฟนคลบั: แฟนตวัยง 

penggemar berat 

gembala   [เฆมิ บา ลา]  n 

ผูเ้ลีย้งดูปศสุตัว:์ 

เขาเป็นผูเ้ลีย้งดูววั dia seorang 

gembala sapi; 

menggembala(kan)  [เมงิ 

เฆมิ บา ลา กนั]  v 

เลีย้งดูปศสุตัว:์ เขาเลีย้งดูปศสุตัว ์

dia menggembalakan 

kambing 

gembira   [เฆมิ บ ีรา]  a รา่เรงิ: 

รอยยิม้ทีร่า่เรงิ senyum 

gembira; 

bergembira   [เบอร ์เกมิ บ ี

รา]  v มคีวามสุข: เขามคีวามสุข 

dia bergembira; 

kegembiraan   [เกอ เฆมิ บ ีรา 

อนั]  n ความสุข: 
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เธอไดร้บัความสุขทีย่ิง่ใหญ่ dia 

mendapatkan kegembiraan 

besar 

gembok   [เฆมิ บก]  n แม่กุญแจ: 

แม่กุญแจล็อคบา้น gembok 

rumah 

gembur   [เฆมิ บูร]์  a 

ดนิอดุมสมบูรณ:์ 

ดนิทีอ่ดุมสมบูรณ ์tanah 

gembur 

gemerlap   [เฆอ เมอร ์ลปั]  a 

ประกาย: ประกายดาว gemerlap 

bintang 

gemetar   [เฆอ เมอ ตาร]์  a สัน่: 

เขาสัน่เพราะความหนาวเย็น dia 

gemetar karena kedinginan; 

gemetaran   [เฆอ เมอ ตา 

รนั]  n สัน่เครอื: เขามอีาการสัน่ 

dia gemetaran 

gempa bumi   [เฆมิ ปา บู 

ม]ี  แผน่ดนิไหว: 

แผ่นดนิไหวขนาดใหญ ่gempa 

bumi berkekuatan besar 

gempar, menggemparkan   [เมงิ 

เฆมิ ปาร ์กนั]  v ท าใหฮ้อืฮา: 

ขา่วทีท่ าใหฮ้อืฮา berita 

menggemparkan 

gemuk   [เฆอ มุก]  a อว้น: 

เพือ่นของฉันอว้น temanku 

gemuk 

gemulai (tubuh)  [เฆอ มู ไล]  a 

อ่อนชอ้ย:  

รา่งกายของเธอเป็นทีส่ง่างาม 

tubuhnya gemulai 

genap   [เฆอ นัป]  a เลขคู่, ครบ: 

เลขคู่ angka genap 

gencar   [เฆนิ จาร]์  a  

อย่างคร า่เครง่: 

เขากระจา่ยขา่วนัน้อย่างคร า่เครง่ 
dia gencar menyebarkan 

berita itu 

gendang   [เฆนิ ดงั]  n กลอง: 

กลองชวา gendang jawa 

gendong, menggendong   [เมงิ 

เฆน ดง]  v อุม้: 

ผูห้ญงิคนนัน้อุม้ลูกของเธอ 

perempuan itu sedang 

menggendong anaknya 

generasi   [เฆอ เนอ รา ซ]ี  n รุน่: 

คนรุน่ใหม่ generasi muda 

genggam, menggenggam  [เมงิ 

เฆงิ ฆมั]  v กุม, ก า: 

ผูห้ญงิคนนัน้กมุมอืเด็กของเธอ 

ibu itu menggenggam tangan 

anaknya 

gengsi   [เฆ็ง ซ]ี  n ศกัดิศ์ร:ี 

ถอืในศกัดิศ์รอีย่างสงู gengsi 

tinggi; 

bergengsi   [เบอร ์เฆ็ง ซ]ี  v 

มเีกยีรติ:์ ต าแหน่งอนัทรงเกยีรต ิ

gelar bergengsi 

genit   [เฆอ นิต]  a ดดัจรติ: 

เขาเป็นคนดดัจรติ dia genit
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genting   [เฆนิ ตงิ]  a 

หนา้สิว่หนา้ขวาน: 

สถานการณห์นา้สิว่หนา้ขวาน 

situasi genting 

gerah   [เฆอ ระฮ]์  a อบอา้ว: 

สภาพอากาศทีอ่บอา้ว udara 

terasa gerah 

gerai   [เฆอ ไร]  n รา้นคา้: 

รา้นโทรศพัท ์gerai telepon 

gerak, bergerak   [เบอร ์เฆอ 

รกั]  v ขยบั, เคลือ่น: 

ลมเคลือ่นไปทางทศิตะวนัตก 

angin bergerak ke barat; 

gerakan   [เฆอ รา 

กนั]   การเคลือ่นไหว: 

การเคลือ่นไหวชา้ gerakan 

lambat; 

menggerakkan   [เมงิ เฆอ รกั 

กนั]  v ขบัเคลือ่น: 

เขาขยบัตวัตุก๊ตา dia 

menggerakkan boneka itu 

gerbang   [เฆอร ์บงั]  n ประตูร ัว้: 

ประตูร ัว้โรงเรยีน gerbang 

sekolah 

gerbong   [เฆอร ์บง]  n ตูโ้ดยสาร: 

เขาขึน้ตูโ้ดยสารดา้นหนา้ dia 

naik di gerbong depan 

gereja   [เฆอ เร จา]  n โบสถ:์ 

โบสถค์รสิตจกัร gereja Kristen 

gergaji   [เฆอร ์ฆา จ]ี  n เลือ่ย: 

เลือ่ยยนต ์gergaji mesin; 

menggergaji   [เมงิ เฆอร ์ฆา 

จ]ี  v เลือ่ย: 

เขาก าลงัเลือ่ยตน้ไมท้ีล่ม้ลงนัน้ 

dia sedang menggergaji 

pohon yg tumbang 

gerhana, gerhana bulan   [เฆอร ์

ฮา นา บู ลนั]  จนัทรปุราคา: 

ผมเห็นจนัทรปุราคา saya 

melihat gerhana bulan; 

-- matahari   [เฆอร ์ฮา นา มา 

ตา ฮา ร]ี  สุรยิุปราคา: 

วนันีจ้ะมสีุรยุิปราคา hari ini 

akan terjadi gerhana 

matahari 

gerimis   [เฆอ ร ีมซิ]  n ฝนตกพร า: 

เย็นวนันีฝ้นตกพร าๆ sore ini 

gerimis 

gersang   [เฆอร ์ซงั]  a แหง้แลง้: 

ดนิแหง้แลง้ tanah gersang 

gertak, gertak sambal   [เฆอร ์ตกั 

ซมั บลั]  ขู:่ เขาเพยีงขูไ่ม่จรงิจงั 
dia hanya gertak sambal; 

gertakan   [เฆอร ์ตา กนั]  n 

ค าขู:่ ค าขูข่องเขามเีพยีงแคนั่น้ 

itu hanya gertakannya; 

menggertak   [เมงิ เฆอร ์

ตกั]  v ตวาด: 

เจา้นายตวาดใส่พนักงาน 

pimpinannya menggertak 

para pegawai 

gerutu, menggerutu  [เมงิ เกอ ร ู

ตู]  v บ่น: นักเรยีนบ่น para 
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murid menggerutu 

geser, pergeseran   [เปอ เฆ เซ 

รนั]  n การขบัเคลือ่น: 

การขบัเคลือ่นของภาษา 

pergeseran bahasa; 

menggeser   [เมงิ เก เซร]์  v 

เลือ่น, ยา้ย: 

เขาเลือ่นเกา้อีข้องเขา dia 

menggeser kursinya 

gesit   [เฆอ ซติ]  a 

คล่องแคล่ววอ่งไว:  

เด็กคนนัน้คลอ่งแคล่ววอ่งไว 

anak itu gesit 

getar, bergetar   [เบอร ์เฆอ 

ตาร]์  v สัน่: 

โทรศพัทข์องเขาสัน่ ponselnya 

bergetar; 

getaran   [เฆอ ตา รนั]  n 

การสัน่: 

การสัน่ของโทรศพัทเ์ขาแรงด ี

getaran ponselnya kencang 

giat, kegiatan   [เกอ ฆ ียา ตนั]  n 

กจิกรรม: กจิกรรมการตัง้แคมป์ 

kegiatan berkemah; 

menggiatkan   [เมงิ ฆ ียตั 

กนั]  v กระตุน้: 

ครกูระตุน้ใหนั้กเรยีนเรยีนรู ้guru 

itu menggiatkan para murid 

untuk belajar 

gigi   [ฆ ีฆ]ี  n ฟัน: ฟันน า้นม gigi 

susu; 

-- geraham   [ฆฆี ีเฆอ รา 

ฮมั]  ฟันกราม: 

ฟันกรามของเขาจะตอ้งตอ้งถูกถ

อน gigi gerahamnya harus 

dicabut; 

-- palsu   [ฆฆี ีปัล 

ซ]ู  ฟันปลอม: 

ฟันปลอมของเขาหล่นลง gigi 

palsunya jatuh; 

-- taring   [ฆฆี ีตา 

รงิ]  ฟันเขีย้ว: 

ฟันเขีย้วของเขาคม gigi 

taringnya tajam 

gigih   [ฆ ีฆฮิ]์  a ยนืกราน: 

เขาเป็นคนทีย่นืกราน dia gigih 

gigil, menggigil   [เมงิ ฆ ีฆลิ]  v 

ตวัสัน่: เราตวัสัน่ kami 

menggigil 

gigit   [ฆ ีฆติ]  v กดั: กดันิว้มอื 

gigit jari; 

menggigit  [เมงิ ฆ ีฆติ]  v กดั:  

สุนัขกดัเขา Anjing menggigit 

dia 

gila   [ฆ ีลา]  a บา้: 

แฟนคลบัคลัง่ไคล ้penggemar 

gila; 

tergila-gila   [เตอร ์ฆ ีลา ฆ ี

ลา]  a คลัง่ไคล:้ 

เธอคลัง่ไคลว้งดนตรนัีน้มาก dia 

tergila-gila dengan band itu



giling, gilingan  goncang, bergoncang                

                    

80 

 

giling, gilingan   [ฆ ีล ีงนั]  n 

เคร ือ่งบด: เคร ือ่งบดถัว่ gilingan 

kacang; 

menggiling   [เมงิ ฆ ีลงิ]  v 

บด: เขาก าลงับดถัว่ dia sedang 

menggiling kacang 

gilir, bergilir(an)  [เบอร ์ฆ ีล ี

รนั]  v เปลีย่นกนั: 

เราตอ้งเปลีย่นกนัใชค้อมพวิเตอร ์
kita harus bergiliran 

memakai komputer itu; 

giliran   [ฆ ีล ีรนั]  n ตา, ควิ: 

ในขณะนีถ้งึตาเราบา้ง sekarang 

giliran kita 

ginjal   [ฆนิ จลั]  n ไต: ผูบ้รจิาคไต 

donor ginjal 

giok   [ฆ ียก]  n หยก: สรอ้ยคอหยก 

kalung giok 

giring, menggiring   [เมงิ ฆ ีรงิ]  v 

ตอ้น: เขาก าลงัตอ้นแพะกลบักรง 
dia sedang menggiring 

kambing kembali ke kandang 

gitar   [ฆ ีตาร]์  n กตีาร:์ 

กตีารไ์ฟฟ้า gitar elektrik 

giur, menggiurkan   [เมงิ ฆ ียูร ์

กนั]  v น่าเยา้ยวน: 

อาหารนัน้ดนู่ากนิมาก 

makanan itu sangat 

menggiurkan; 

tergiur   [เตอร ์ฆ ียูร]์  v  

ถูกยัว่ยวน: 

เขาถูกยัว่ยวนโดยรางวลัทีถู่กน าเ 

สนอ dia tergiur dengan 

hadiah yang ditawarkan 

giwang   [ฆ ีวงั]  n ต่างหู: ตา่งหูทอง 
giwang emas 

gizi  [ฆ ีซ]ี  n โภชนาการ: 

สม้มคีุณค่าทางโภชนาการสูง 
jeruk memiliki gizi yg tinggi 

goda, godaan   [โฆ ดา อนั]  n 

สิง่ยัว่ยวน: 

เขาจะตอ้งเผชญิกบัสิง่ยัว่ยวนเห

ล่านัน้ dia harus menghadapi 

godaan itu; 

menggoda   [เมงิ โฆ ดา]  v 

ยัว่ยวน: 

เพือ่นของเธอพยายามจะยัว่ยวนเ

ธอ temannya mencoba 

menggodanya; 

tergoda   [เตอร ์โฆ ดา]  v 

หลงในค ายัว่ยวน: 

เขาหลงในค ายัว่ยวนของเพือ่นเข

า dia tergoda oleh temannya 

golong, golongan darah   [โฆ โล 

งนั ดา ระฮ]์  n กรุป๊เลอืด: 

ตรวจสอบกรุป๊เลอืด periksa 

golongan darah 

goncang, bergoncang   [เบอร ์ฆน  

จงั]  v สัน่สะเทอืน: 

สิง่กอ่สรา้งนัน้สัน่สะเทอืนเพราะแ

ผ่นดนิไหว bangunan itu 

berguncang karena gempa; 

goncangan   [ฆน จา งนั]  n 
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การสัน่สะเทอืน: 

การสัน่ไหวรนุแรงมาก 

goncangannya sangat 

kencang; 

menggoncang   [เมงิ ฆน 

จงั]  v กระเทอืน:  

ขา่วนัน้ไดก้ระเทอืนจติใจของเธอ  

berita itu menggoncangnya 

jiwanya 

gondrong   [ฆน ดรง]  a ฟูยาว: 

ผมของเขาฟูยาว rambutnya 

gondrong 

gong   [ฆง]  n ฆอ้ง: 

ชดุวงกาเมอลนัชวามฆีอ้งใหญอ่

ยู่หนึง่อนั gamelan Jawa 

memiliki sebuah gong besar 

goreng   [โฆ เรง็]  v ทอด: 

ฉันจะกนิแฮมเบอรเ์กอรแ์ละมนัฝ

ร ัง่ทอด saya mau makan 

hamburger dan kentang 

goreng; 

gorengan   [โฆ เร งนั]  n 

ของทอด: 

เธอชอบทีจ่ะกนิอาหารทอด dia 

suka memakan gorengan; 

menggoreng   [เมงิ โฆ เรง็]  v 

ทอด: เขาก าลงัทอดเตา้หู ้dia  

sedang menggoreng tahu; 

penggorengan   [เปิง โฆ เรง็ 

งนั]  n กระทะ: 

กระทะมขีนาดใหญ่เกนิไป  

penggorengan itu terlalu  

besar 

gores, goresan   [โฆ เร ซนั]  n 

รอยขดีขว่น: รอยขดีขว่นบนผนัง 
goresan dinding; 

menggores   [เมงิ โฆ เรซ็]  v 

ขดู: จกัรยานของเขาขดูกบัผนัง 
sepedanya menggores 

dinding 

gosok   [โฆ ซก]  v ถู: 

ขีเ้ถา้ส าหรบัถู abu gosok 

gosong   [โฆ ซง]  a ไหม:้ ขา้วไหม ้

nasinya gosong 

gotong, gotong royong   [โฆ ตง 

โร ยง]  v รว่มมอืรว่มแรง: 

งานจะเสรจ็ไดอ้ย่างรวดเรว็โดยค

วามรว่มมอืซึง่กนัและกนั 

pekerjaan akan cepat selesai 

dengan gotong royong 

goyah   [โฆ ยะฮ]์  a หวัน่ไหว: 

เสานัน้สัน่ไหว tiang itu goyah 

goyang, bergoyang   [เบอร ์โฆ 

ยงั]  v ขยบั: 

รา่งกายของเธอขยบัไปตามจงัหว

ะเพลง badannya bergoyang 

mengikuti irama musik 

gratis   [ฆรา ตซิ]  a ฟร:ี 

อาหารเหล่านัน้ฟร ีmakanan itu 

gratis 

grogi  [โฆร ฆ]ี  a ประหม่า: 

เขาประหม่ากอ่นทีจ่ะแสดง  

dia grogi sebelum tampil 

gudang   [ฆ ูดงั]  n โกดงั: 
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เราจะตอ้งท าความสะอาดโกดงัสิ

นคา้ kami harus 

membersihkan gudang 

gugat, gugatan   [ฆ ูฆา ตนั]  n 

ค าฟ้องรอ้ง: เขายืน่ค าฟ้องรอ้ง 
dia mengajukan gugatan; 

menggugat   [เมงิ ฆ ูฆตั]  v  

ฟ้องรอ้ง: เธอฟ้องบรษิทัของเธอ 

dia menggugat 

perusahaannya; 

penggugat   [เปิง ฆ ูฆตั]  n 

ผูฟ้้องรอ้ง, โจทก:์ 

ในการพจิรณาคดนัีน้เขาเป็นโจ

ทก ์dalam pengadilan itu, dia 

seorang penggugat; 

tergugat   [เตอร ์ฆ ูฆตั]  v 

จ าเลย: 

ในการพจิรณาคดนัีน้บรษิทัของเ

ขาเป็นจ าเลย dalam 

pengadilan itu, 

perusahaannya adalah pihak 

tergugat 

gugup   [ฆ ูฆปุ]  a ตืน่เตน้; ประหม่า: 

เธอประหม่าเมือ่ไดเ้ป็นวทิยากร 
dia gugup ketika menjadi 

pembicara 

gugur, berguguran   [เบอร ์ฆ ูฆ ู

รนั]  v รว่ง: ใบไมร้ว่ง daun 

berguguran; 

keguguran   [เกอ ฆ ูฆ ูรนั]  n 

แทง้: เธอเพิง่แทง้ลูก dia baru 

saja mengalami keguguran; 

menggugurkan   [เมงิ ฆ ูฆรู ์

กนั]  v ท าแทง้: 

เธอปฏเิสธทีจ่ะท าแทง้ dia 

menolak menggugurkan 

kandungannya 

gula   [ฆ ูลา]  n น า้ตาล: 

กาแฟใสน่ า้ตาล kopi dengan 

gula; 

-- batu  [ฆ ูลา บา 

ตู]  น า้ตาลกอ้น: 

ชานัน้จะอรอ่ยมากขึน้ดว้ยน า้ตา 

ลกอ้น teh lebih nikmat 

diminum dengan gula batu; 

-- merah   [ฆ ูลา เม 

ระฮ]์  น า้ตาลปีบ๊: 

เขาชอบใส่น า้ตาลปีบ๊ในกาแฟข

องเขา dia lebih suka 

menambahkan gula merah ke 

kopinya 

guling, berguling-guling   [เบอร ์

ฆ ูลงิ ฆ ูลงิ]  v กลิง้: 

เด็กชอบกลิง้บนพืน้หญา้ anak 

itu suka berguling-guling di 

rumput 

menggulingkan   [เมงิ ฆ ูลงิ 

กนั]  v กลิง้: 

เด็กกลิง้ลกูบอลของเขาในสวนส

าธารณะ anak itu 

menggulingkan bolanya di 

taman 

terguling   [เตอร ์ฆ ูลงิ]  v 

คว า่: รถบรรทุกคว า่บนทางหลวง 
truk
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itu terguling di jalan raya 

gulung   [ฆ ูลงุ]  n มว้น: เคก้มว้น 

roti gulung 

guna   [ฆ ูนา]  n ประโยชน:์ 

เป็นแหล่งวติามนิซคีอืหนึง่ในประ

โยชนข์องพรกิ sebagai sumber 

vitamin C adalah salah satu 

guna cabai; 

berguna   [เบอร ์ฆ ูนา]  v 

มปีระโยชน:์ 

สิง่นัน้เป็นสิง่ทีม่ปีระโยชนม์าก 

barang itu sangat berguna; 

menggunakan   [เมงิ ฆ ูนา 

กนั]  v ใชป้ระโยชน:์ 

ฉันจใชค้อมพวิเตอรเ์พือ่ท างาน 

saya menggunakan komputer 

itu untuk bekerja 

guna-guna   [ฆ ูนา ฆ ูนา]  n 

คุณไสย: เขาโดนคุณไสย dia 

terkena guna-guna 

gundul   [ฆนุ ดุล]  a โลน้: ป่าโลน้ 

hutan gundul 

gunjing, bergunjing   [เบอร ์ฆนุ 

จงิ]  v ซบุซบินินทา: 

พวกเขาซบุซบินินทาในส านักงา

นบ่อยๆ mereka sering 

bergunjing di kantor; 

gunjingan   [ฆนุ จ ีงนั]  n 

ค านินทา: 

ค าของพวกเขาไม่เป็นความจรงิ 
gunjingan mereka tidak 

benar 

gunting   [ฆนุ ต ีงนั]  n กรรไกร: 

เธอตอ้งการกรรไกรนัน้ dia 

perlu gunting itu; 

menggunting   [เมงิ ฆนุ ตงิ]  v 

ตดั: เธอก าลงัตดัผา้ผนืนัน้ dia 

sedang menggunting bahan 

baju itu 

guntur   [ฆนุ ตูร]ื  n ฟ้ารอ้ง:  

วนันีม้ฟ้ีารอ้งหลายคร ัง้ hari ini 

sedang banyak guntur 

gunung   [ฆ ูนุง]  n ภเูขา: 

ภเูขาเมอราปี gunung Merapi; 

pegunungan   [เปอ ฆ ูนู 

งนั]  n เทอืกเขา: เทอืกเขา เซวู 
pegunungan Sewu 

gurau, bergurau   [เบอร ์ฆ ูเรา]  v 

ลอ้เลน่: เขาชอบลอ้เล่น dia 

senang bergurau 

gurau, gurauan   [ฆ ูเรา วนั]  n 

เร ือ่งตลก, เร ือ่งลอ้เล่น:  

เร ือ่งตลกของเขาตลกมาก 

gurauannya sangat lucu 

gurih   [ฆ ูรฮิ]์  a กลมกล่อม: 

อาหารกลมกลอ่มมาก makanan 

itu sangat gurih 

gurita   [ฆ ูร ีตา]  n ปลาหมกึยกัษ:์ 

หลายคนขายปลาหมกึในตลาดดั ้

งเดมิ orang-orang menjual 

gurita di pasar tradisional 

guru   [ฆ ูร]ู  n คร:ู ครคูณิตศาสตร ์
guru Matematika
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gurun   [ฆ ูรนุ]  n ทะเลทราย: 

นีเ่ป็นคร ัง้แรกทีเ่ขาเดนิทางผ่านท

ะเลทราย baru kali ini dia 

melewati gurun; 

ทะเลทรายซาฮารา Gurun 

Sahara 

gusi   [ฆ ูซ]ี  n เหงอืก: เหงอืกบวม 

gusi bengkak 

gusur, menggusur (rumah)   

 [เมงิ ฆ ูซรู]์  v ร ือ้ถอน:  

รฐับาลทอ้งถิน่ร ือ้ถอนบา้นทีอ่ยู่บ

นพืน้ทีนั่น้ pemerintah daerah 

menggusur rumah-rumah di 

kawasan itu 

tergusur   [เตอร ์ฆ ูซรู]์  v 

ถูกร ือ้ถอน: 

รา้นคา้บนถนนนัน้ถูกร ือ้ถอน 

toko di jalan itu tergusur 
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habis, kehabisan   [เกอ ฮา บ ี

ซ]ี  v หมด: เขาหมดแรง dia 

kehabisan tenaga; เบนซนิหมด 

kehabisan bensin; 

menghabisi   [เมงิ ฮา บ ีซ]ี  v 

ซอ้ม: เขาไดซ้อ้มคู่ตอ่สูข้องเขา 

dia menghabisi lawannya; 

menghabiskan   [เมงิ ฮา บซิ 

กนั]  v ใช ้ผลาน: ใชเ้งนิ 

menghabiskan uang 

hadap, berhadapan (dengan)  

 [เบอร ์ฮา ดา ปัน]  v 

เผชญิหนา้: 

ฉันนัง่เผชญิหนา้กบัเขา saya 

duduk berhadapan 

dengannya; 

menghadap   [เมงิ ฮา ดปั]  v 

หนัหนา้ไปทาง: 

โรงแรมตัง้หนัหนา้ออกทะเล 

hotel itu menghadap ke laut; 

menghadapi   [เมงิ ฮา ดา 

ปี]  v เผชญิ: 

เขาจะตอ้งเผชญิกบัปัญหาทีเ่กดิ

ขึน้ dia harus menghadapi 

masalah itu 

hadiah   [ฮา ด ียะฮ]์  n  

ของขวญั, รางวลั: 

สรอ้ยคอนัน้เป็นของขวญัจากแม่ 

ของฉัน kalung itu hadiah 

dari ibuku; 

ของขวญัวนัเกดิ hadiah ulang 

tahun; 

berhadiah   [เบอร ์ฮา ด ี  

ยะฮ]์  v มรีางวลั: 

ตอบค าถามทีม่เีงนิรางวลัหา้ลา้น

รเูปีย kuis berhadiah uang 

tunai lima juta rupiah; 

menghadiahkan   [เมงิ ฮา ด ี

ยะฮ ์กนั]  v มอบรางวลั: 

องคก์รนัน้ไดม้อบรางวลัเป็นเงนิใ

หก้บัคนยากจน organisasi itu 

menghadiahkan sejumlah 

uang kepada fakir miskin 

hadir   [ฮา ดรี]์  v มา; รว่ม: 

เขามารว่มงานเลีย้งวนัเกดิของฉั

น ia hadir di pesta ulang 

tahunku; 

hadirin   [ฮา ด ีรนิ]   

n ผูฟั้ง, ผูร้ว่ม: 

ผูช้มหลายคนเขา้รว่มงานนัน้ 

banyak hadirin yg datang ke 

acara tersebut; 

kehadiran   [เกอ ฮา ด ีรนั]  n 

การมา; การปรากฏตวั: 

การมาของนายอ าเภอ 

kehadiran bupati; 

menghadiri   [เมงิ ฮา ด ี  

ร]ี  v เขา้รว่ม: ฉันเขา้รว่มประชมุ 

saya menghadiri rapat 

hafal   [ฮา ฟัล]  v 1 จ า: 

เขาจ าเนือ้เพลงนัน้ขึน้ใจ dia  

hafal lirik lagu itu; 2 รูจ้กัด:ี 

ฉันรูจ้กันิสยัของเขาเป็นอยา่งด ี

saya hafal sifatnya
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hafalan   [ฮา ฟา ลนั]  n 

สิง่ทีต่อ้งท่องจ า: 

บทคมัภรีอ์ลักุรอานทีต่อ้งจ า 

hafalan Al-Qur’an; 

menghafal   [เมงิ ฮา ฟัล]  v 

ท่องจ า: 

เขาขอใหฉั้นจดจ าหมายเลขโทร

ศพัทข์องเขา dia memintaku 

untuk menghafal nomor 

teleponnya 

haid   [ฮา ยดิ]  n ประจ าเดอืน: 

ระยะเวลาทีม่ปีระจ าเดอืน masa 

haid 

hajar, menghajar  [เมงิ ฮา 

จาร]์  v รมุซอ้ม: 

เขาบอกว่าเจา้หนา้ทีค่มุขงัไดร้มุ

ซอ้มเขาในคุก dia berkata 

bahwa para penjaga telah 

menghajarnya dalam penjara 

hajat  [ฮา จตั]  n 1 ความจ าเป็น: 

ปัญหานีเ้กีย่วขอ้งกบัความจ าเป็

นในชวีติของคนจ านวนมาก 

masalah ini berhubungan 

dengan hajat hidup orang 

banyak; 2 งานเลีย้ง:  

ประทดัท าใหก้ารเฉลมิฉลองคกึค

ร ืน้มากขึน้ petasan membuat 

hajat itu semakin meriah; 3  

 การปลดทุกข:์  

ใครปลดทุกขใ์นสวน? siapa  

yang membuang hajat di 

kebun? 

1hak [ฮกั]  n สทิธ,ิ ความถูกตอ้ง: 

พวกเขาสามารถทีจ่ะตดัสนิสิง่ไห

นถูกหรอืผดิ mereka telah 

dapat menilai mana yang hak 

dan mana yang batil; 

 คุณตอ้งตอ่สูเ้พือ่รกัษาสทิธขิองคุ

ณ kamu harus membela hak-

hakmu; 

berhak   [เบอร ์ฮกั]  v มสีทิธิ:์ 

เขามสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงความ

คดิของเขา dia berhak untuk 

mengubah pikirannya 
2hak [ฮกั]  n สน้รองเทา้: 

รองเทา้ทีม่สีน้สูง sepatu dengan 

hak tinggi 

hakikat  [ฮา ก ีกตั]  n สจัธรรม: 

สจัธรรมชวีติ hakikat 

kehidupan 

hakim   [ฮา กมิ]  n ผูพ้พิาคษา: 

ผูพ้พิากษาเลือ่นการพจิรณาคดไี

ปวนัองัคารหนา้ hakim 

menunda sidang hingga 

Selasa depan; 

menghakimi   [เมงิ ฮา ก ีม]ี  v 

ลงโทษ: 

ชาวบา้นลงโทษนักลว้งกระเป๋ากั

นเอง warga kampung 

menghakimi sendiri pencopet 

itu
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hal  [ฮลั]  n เร ือ่ง, กรณี: 

ฉันปกตแิลว้ไม่มทีางเห็นดว้ยแต่

ฉันจะยกเวน้ในเร ือ่งนี ้saya 

biasanya tidak akan setuju,  

tetapi saya akan membuat  

pengecualian dalam hal ini 
1halaman   [ฮา ลา มนั]  n สนาม: 

เด็กๆก าลงัเล่นทีส่นาม anak-

anak sedang bermain di 

halaman 
2halaman   [ฮา ลา มนั]  n หนา้: 

หนา้แรก halaman pertama 

halang, berhalangan   [เบอร ์ฮา 

ลา งนั]  v ตดิธรุะ: 

หากเราเกดิตดิธรุะเราจะแจง้ใหคุ้

ณทราบ jika berhalangan, 

kami akan memberi kabar; 

menghalangi   [เมงิ ฮา ลา 

ง]ี  v ขวาง: รถกดีขวางถนน 

truk itu menghalangi jalan; 

terhalang   [เตอร ์ฮา ลงั]  v 

ถูกขวาง, ถกูบงั:  

การมองของฉันถูกบงัโดยชายรา่

งสูงตรงหนา้ฉัน pandanganku 

terhalang oleh pria tinggi di 

depanku 

haluan  [ฮา ล ูวนั]  n เสน้ทาง: 

จู่ๆ เคร ือ่งบนิก็เปลีย่นแปลงเสน้ทา

ง tiba-tiba pesawat terbang 

itu mengubah haluan 

halus   [ฮา ลุซ]  a 1 ละเอยีด: 

เกลอืละเอยีด garam halus; 2 

มองไม่เห็น: สิง่ทีม่องไม่เห็น 

makhluk halus; 3 เรยีบเนียน: 

ผวิเรยีบเนียน kulit halus; 

kehalusan   [เกอ ฮา ลู ซนั]  n 

อ่อนโยน: ท่าทอีอ่นโยน 

kehalusan sikap 

hamba, hamba sahaya  [ฮมั บา 

ซา ฮา ยา]  พวกทาส: 

ในอนิโดนีเซยีไม่มพีวกทาสอกีแ

ลว้ di Indonesia sudah tidak 

ada lagi hamba sahaya 

hambar   [ฮมั บาร]์  a ไรร้สชาต:ิ 

น า้ซปุนีไ้รร้สชาต ิsup ini 

rasanya hambar; รสชาตจิดื 

rasanya hambar 

hambat, hambatan   [ฮมั บา 

ตนั]  n อุปสรรค: 

พวกเขาท างานเสรจ็โดยไม่มอีปุส

รรค mereka menyelesaikan 

tugas tanpa hambatan; 

อุปสรรคไฟฟ้า hambatan 

listrik; 

menghambat   [เมงิ ฮมั บตั]  v 

ขดัขวาง: 

สภาพอากาศเลวรา้ยขดัขวา 

งการด าเนินการชว่ยเหลอื 
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cuaca buruk menghambat 

operasi penyelamatan; 

ขยะไปขดัขวางการไหลของแม่

น า้ sampah menghambat 

aliran sungai; 

penghambat   [เปิม ฮมั บตั]  n 

อุปสรรค: อุปสรรคส าคญั 

penghambat utama; 

terhambat  [เตอร ์อมั บตั]  v 

ถูกขดัขวาง: 

การตรวจสอบถกูขดัจากการสญู

หายของเอกสารทัง้หมดทีเ่กีย่วข ้

องกบัคดนีี ้penyelidikan  

terhambat oleh hilangnya 

semua dokumentasi kasus ini 

hambur, berhamburan  [เบอร ์

ฮมั บู รนั]  v 1 กระจดักระจาย: 

เขาหยบิของเล่นทีก่ระจดักระจาย  

ia mengambil mainan yang 

berhamburan; 2 เตลดิเปิดเปิง: 

เมือ่ต ารวจมาถงึอาชญากรก็วิง่เต

ลดิเปิดเปิง ketika polisi 

datang, para penjahat itu lari 

berhamburan; 

menghamburkan   [เมงิ ฮมั 

บูร ์กนั]  v 1 การหว่าน: 

การท าสวนจะเร ิม่โดยการหวา่นเ

มล็ด berkebun dimulai  

dengan menghamburkan 

benih; 2 ผลาน: 

เขาไดผ้ลานทรพัยส์นิมรดกของ 

พ่อแม่ของเขา ia telah 

menghamburkan harta 

warisan orang tuanya 

hamil   [ฮา มลิ]  v ตัง้ครรภ:์ 

ตัง้ครรภอ์อ่นๆ hamil muda 

hampir   [ฮมั ปีร]์  adv เกอืบ: 

เกอืบลม้ hampir jatuh; 

-- saja   [ฮมั ปีร ์ซา 

จา]  เกอืบจะ: เกอืบจะชนกนั 

hampir saja menabrak; 

hampir-hampir   [ฮมั ปีร ์ฮมั 

ปีร]์  adv เกอืบ: 

พวกเขาเกอืบลมืทีจ่ะท ามนั  

mereka hampir-hampir lupa 

melakukannya; 

menghampiri   [เมงิ ฮมั ปี 

ร]ี  v เขา้ใกล:้ 

ฉันเขา้หาพวกเขาอยา่งเงยีบๆ 
saya menghampiri mereka 

diam-diam 

hancur   [ฮนั จรู]์  a พงั, แตกพงั: 

กระจกรถคนันัน้แตกกระจยุ kaca 

mobil itu hancur berantakan; 

kehancuran   [เกอ ฮนั จ ู

รนั]  n ความเสยีหาย: 

ราชอาณาจกัรตกอยู่ในความเสยี

หาย kerajaan ini jatuh ke 

dalam kehancuran; 

menghancurkan   [เมงิ ฮนั จรู ์

กนั]  v ท าลาย:  

การไดร้บับาดเจ็บนัน้ไดท้ าลายค
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วามฝันของเขา cedera 

menghancurkan mimpinya 

handuk   [ฮนั ดกุ]  n ผา้ขนหนู: 

ผา้ขนหนูอาบน า้ handuk 

mandi 

hangat  [ฮา งตั]  a 1 อุน่: 

ละลายเกลอืในน า้อุน่ larutkan 

garam dalam air hangat; 2 

 รอ้น: 

คุณไดเ้ห็นขา่วรอ้นในนิตยสารโว ้

กหรอืยงั? sudah lihat isu 

hangat di majalah Vogue? ; 

kehangatan   [เกอ ฮา งา 

ตนั]  n ความอบอุน่: 

ความอบอุน่ของแม่  

kehangatan seorang ibu; 

menghangatkan   [เมงิ ฮา งตั  

กนั]  v ท าใหอ้บอุน่: 

เขาห่มผา้ห่มหนา้เพือ่ท าใหต้วัเข

าอบอุน่ ia memakai selimut 

tebal untuk menghangatkan 

tubuhnya; 

penghangat   [เปิง ฮา งตั]  n 

เคร ือ่งท าใหอุ้น่: หมอ้อุน่ขา้ว 

penghangat nasi 

hanggar   [ฮงั การ]์  n 

โรงเก็บเคร ือ่งบนิ: 

เคร ือ่งบนิยงัอยู่ในโรงเก็บเคร ือ่งบิ

น pesawat itu masih di 

hanggar 

hangus  [ฮา งุซ]  a ไหม:้ 

บา้นของเขาไหมเ้กรยีม 

rumahnya hangus; 

menghanguskan   [เมงิ ฮา งุซ 

กนั]  v เผา: 

ไฟไดเ้ผาบา้นหลายหลงั api 

menghanguskan beberapa 

rumah 

hantam, menghantam   [เมงิ ฮนั 

ตมั]  v กระแทก, ชน: 

รถชนรถบรรทุก mobil itu 

menghantam truk; 

รถบรรทุกชนรถ truk itu 

hantam mobil 

hantu   [ฮนั ต]ู  n ผ:ี ผเีด็ก hantu 

anak kecil; 

berhantu  [เบอร ์ฮนั ตู]  v มผี:ี 

บา้นผสีงิ rumah berhantu; 

menghantui   [เมงิ ฮนั ตู ว]ี  v 

หลอกหลอน:  

สิง่ทีห่ลอกหลอนเขา makhluk 

itu menghantuinya 

hanya   [ฮา ญา]  adv เท่านัน้; แค:่ 

เพยีงหนึง่เดยีว hanya satu 

hanyut   [ฮา ญุต]  a จมหายไป: 

บา้นหลายหลงัจมหายเพราะน า้ท่

วม beberapa rumah hanyut 

karena banjir 

hanyut, menghanyutkan   [เมงิ 

ฮา ญุต กนั]  v พดัพา: 

น า้ท่วมไดพ้ดัพาบา้นของชาวบา้

นไป banjir menghanyutkan 

rumah-rumah penduduk desa 

hapus, menghapus   [เมงิ ฮา 

ปุซ]  v ลบ: เธอลบไฟลข์องเธอ 
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dia hapus berkasnya; 

เสยีดายทีเ่ขาไดล้บขอ้ความนัน้ไ

ปแลว้ sayang sekali dia telah 

menghapus pesan itu; 

penghapus   [เปิง ฮา ปุซ]  n 

ยางลบ, แปรงลบ: 

เขาลมืน ายางลบมาในระหว่างกา

รสอบ dia lupa membawa 

penghapus saat ujian; 

terhapus   [เตอร ์ฮา ปุซ]  v 

ถูกลบออก: 

เคร ือ่งหมายนัน้ลบออกไดอ้ย่างง่

ายดาย tanda itu dengan 

mudah terhapus 

harap   [ฮา รปั]  v กรณุา: 

กรณุาอดทนรอ harap sabar 

menunggu; 

berharap   [เบอร ์ฮา รปั]  v 

หวงั:  

ฉันหวงัว่าจะไดร้บังานภายในสอง

สปัดาหถ์ดัไป saya berharap 

mendapatkan pekerjaan 

dalam dua minggu ke depan; 

harapan   [ฮา รา ปัน]  n 

ความหวงั: 

ทมีของพวกเขายงัคงมคีวามหวงั

ทีจ่ะชนะ tim mereka masih 

memiliki harapan untuk 

menang; 

harap-harap cemas   [ฮา รปั 

ฮา รปั เจอ มซั]  ใจจดใจจอ่: 

เราก าลงัรอการตดัสนินัน้อย่างใจ 

จดใจจอ่ kami menunggu 

keputusan itu dengan harap-

harap cemas; 

mengharapkan   [เมงิ ฮา  

รปั กนั]  v คาดหวงั: 

ผมหวงัว่าวนันีฝ้นจะตก saya 

mengharapkan hari ini hujan 

hardik, menghardik   [เมงิ ฮาร ์

ดกิ]  v ดา่ว่า: 

ฉันขอโทษฉันไม่ไดต้ัง้ใจทีจ่ะดา่ว่

าใส่คณุแบบนัน้ maaf, aku 

tidak bermaksud untuk 

menghardikmu seperti itu 

harga   [ฮาร ์กา]  n ราคา: ราคาสง่ 
harga grosir; 

-- diri   [ฮาร ์ฆา ด ีร]ี  ศกัดิศ์ร:ี 

คุณจะตอ้งปกป้องศกัดิศ์รขีองตน 

เอง kamu harus menjaga 

harga dirimu; 

-- miring   [ฮาร ์ฆา ม ี

รงิ]  ราคายอ่มเยา: 

รา้นนัน้ขายสนิคา้ราคาย่อมเยา 

toko itu menjual barang 

dengan harga miring; 

-- pas   [ฮาร ์ฆา 

ปัซ]  ราคาตายตวั: 

ผา้ผนืนัน้ถูกขายดว้ยราคาตายตั

ว kain itu dijual dengan 

harga pas; 

-- pasar   [ฮาร ์ฆา ปา 

ซาร]์  ราคาตลาด:  

ราคาสนิคา้ในตลาดนัดนัน้ราคา
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ถูกกวา่ราคาตลาด harga 

barang di bazar itu lebih 

murah daripada harga 

pasar; 

menghargai   [เมงิ ฮาร ์ไฆ]  v 

1 ยกย่อง, ใหค้ณุค่า: 

ฉันอยกย่องความชว่ยเหลอืของคุ

ณเป็นอย่างมาก  aku sangat 

menghargai bantuanmu; 

ผูเ้ช ีย่วชาญต่างใหคุ้ณค่าของเก่

านีส้งู  para ahli menghargai 

tinggi benda antik itu; 2 

ชืน่ชม; ใหเ้กยีรต:ิ 

ฉันชืน่ชมผลงานของเขา saya 

menghargai kerjanya; 

penghargaan   [เปิง ฮาร ์ฆา 

อนั]  n ความชืน่ชม; รางวลั: 

เขาไม่คอ่ยใหค้วามชืน่ชมดนตรี

คลาสสกิ dia kurang 

memberikan penghargaan 

terhadap musik klasik; 

รางวลันักเรยีนดเีดน่ 

penghargaan murid 

berprestasi 

hari   [ฮา ร]ี  n วนั: วนัสุดทา้ย hari 

terakhir; 

harian   [ฮา ร ียนั]  n 

ประจ าวนั: กจิวตัรประจ าวนั 

aktivitas harian; 

-- jadi  [ฮา ร ีจา 

ด]ี  วนัครบรอบ: 

วนัครบรอบแต่งงาน hari jadi 

pernikahan; 

-- kerja   [ฮา ร ีเกอร ์

จา]  วนัท างาน: 

งานทีจ่ะตอ้งท าใหเ้สรจ็ภายในหา้

วนัท าการ pekerjaan ini harus 

diselesaikan dalam waktu 

lima hari kerja; 

-- libur   [ฮา ร ีล ีบูร]์  วนัหยุด: 

พรุง่นีเ้ป็นวนัหยุดของฉัน besok 

adalah hari liburku; 

-- raya  [ฮา ร ีรา 

ยา]  เทศกาล: 

ครสิตม์าสเป็นวนัเทศกาลส าหรบั

ชาวครสิเตยีน Natal adalah 

hari raya umat Kristen; 

-- ulang tahun   [ฮา ร ีอ ูลงั ตา 

ฮุน]  วนัเกดิ: 

เมือ่วานนีเ้ป็นวนัเกดิของฉัน 

kemarin adalah hari ulang 

tahunku; 

seharian   [เซอ ฮา ร ียนั]  n 

ทัง้วนั: ฉันท าการบา้นทัง้วนั 

saya seharian mengerjakan 

pekerjaan rumah; 

sehari-hari   [เซอ ฮา ร ีฮา 

ร]ี  n ประจ าวนั: 

เขาซือ้เคร ือ่งคอมพวิเตอรธ์รรมด

าส าหรบัการใชป้ระจ าวนั dia 

membeli komputer sederhana 

untuk keperluan sehari-hari 

harta   [ฮาร ์ตา]  n ทรพัยส์มบตั:ิ 

ครอบครวัเป็นสมบตัลิ า้ค่า 
keluarga adalah harta yang 

tak ternilai;



haru, terharu                                   hasut, menghasut 

92 

 

-- karun   [ฮาร ์ตา กา 

รนุ]  ขมุทรพัย:์  

มขีา่วลอืมากมายเกีย่วกบัสมบตัิ

ทีถู่กฝังอยู่ในหมู่บา้นนัน้ ada 

banyak rumor mengenai 

harta karun terpendam di 

desa itu; 

-- pusaka   [ฮาร ์ตา ปู ซา 

กา]  มรดกตกทอด: 

สรอ้ยคอทีเ่ป็นมรดกตกทอดของ

ครอบครวัของเขา kalung itu 

adalah harta pusaka 

keluarganya 

haru, terharu   [เตอร ์ฮา ร]ู  v ซึง้: 

เขาซึง้กบัการตอ้นรบัทีอ่บอุ่นขอ

งพวกเขา dia terharu oleh 

sambutan hangat mereka 

harum   [ฮา รมุ]  a หอม: 

ดอกไมท้ีม่กีลิน่หอม bunga-

bunga yang harum 

harus   [ฮา รซุ]  adv ตอ้ง; ควรจะ: 

ตอ้งกนิ harus makan; 

seharusnya   [เซอ ฮา รซุ 

ญา]  adv ควร: เขาควรจะเรยีน 

dia seharusnya belajar 

hasil   [ฮา ซลิ]  n ผล: ผลทีน่่าพอใจ 

hasil memuaskan; 

berhasil   [เบอร ์ฮา ซลิ]  v 

ประสบความส าเรจ็: 

เธอประสบความส าเรจ็ในกา 

รเอาชนะคู่ต่อสูข้องเธอ dia 

berhasil mengalahkan 

lawannya; 

-- bumi   [ฮา ซลิ บู 

ม]ี  ผลติภณัฑท์างการเกษตร: 

ชาเป็นหนึง่ในผลติภณัฑท์างการ

เกษตรของอนิโดนีเซยีทีด่ทีีสุ่ด 

teh adalah salah satu hasil 

bumi terbaik Indonesia; 

keberhasilan   [เกอ เบอร ์ฮา ซ ี

ลนั]  n ความส าเรจ็: 

ความเชือ่มัน่เป็นกญุแจส าคญัสู่ค

วามส าเรจ็ kepercayaan diri 

adalah kunci keberhasilan; 

menghasilkan  [เมงิ ฮา ซลิ 

กนั]  v 1 ผลติ: 

กงัหนัลมนัน้ถูกใชใ้นการผล ิ

ตกระแสไฟฟ้า turbin angin itu 

digunakan untuk 

menghasilkan listrik; 

ววัผลตินม sapi menghasilkan 

susu; 2 ใหผ้ลติผล: 

พืน้ทีนั่น้ใหผ้ลติผลทีด่ ีlahan itu 

menghasilkan tanaman yang 

bagus; 

penghasilan   [เปิง ฮา ซ ี

ลนั]  n รายได:้ 

รายไดข้องเขาพอส าหรบัค่ากนิเ

ท่านัน้ penghasilannya hanya 

cukup untuk makan 

hasut, menghasut   [เมงิ อา 
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ซตุ]  v ยุยง: 

เขายุยงชาวบา้นใหเ้กดิความโกล

าหล dia menghasut warga 

untuk bertindak anarkis; 

penghasut   [เปิง ฮา ซตุ]  n 

ผูยุ้ยง: เขาถกูตราว่าว่าเป็นผูย้ยุง 
dia dicap sebagai penghasut 

hati   [ฮา ต]ี  n 1 ตบั, ใจ: ตบัไก ่

hati ayam; 2 ใจ: เจ็บใจ sakit 

hati; 

perhatian   [เปอร ์ฮา ต ียนั]  n 

ความสนใจ; ความเอาใจใส่: 

ขาดความเอาใจใส ่kurang 

perhatian; 

memperhatikan   [เมมิ เปอร ์

ฮา ต ีกนั]  v สงัเกต; 

ใหค้วามสนใจ: 

นักเรยีนสนใจทีค่รสูอน murid 

memperhatikan guru; 

hati-hati   [ฮา ต ีฮา ต]ี  adv 

ระมดัระวงั: 

ถอืมาดว้ยความระมดัระวงั 
membawa dengan hati-hati 

haus   [เฮาซ]์  a กระหายน า้: 

ฉันกระหายน า้ saya haus 

hawa, hawa nafsu   [ฮา วา นัฟ 

ซ]ู  อารมณ:์ 

เขาไม่สามารถระงบัอารมณข์อง

ตวัเองได ้ia tidak dapat 

menahan hawa nafsunya 

hayat   [ฮา ยตั]  n ชวีติ: 

การศกึษาตลอดชวีติ 

pendidikan sepajang hayat; 

menghayati   [เมงิ ฮา ยา ต]ี  v 

ท าความเขา้ใจ:  

เราทุกคนตอ้งท าความเขา้ใจและ

ปฏบิตัติามหลกัปันจศลิ kita 

semua harus menghayati dan 

mengamalkan Pancasila 

hebat   [เฮ บตั]  a ดเียีย่ม: 

ความคดิทีด่เียีย่ม ide yang 

hebat; 

kehebatan   [เกอ เฮ ฐา ตนั]  n 

ความยอดเยีย่ม: 

เขาไม่ยอมรบัความยอดเยีย่มขอ 

งผูเ้ล่นคนนัน้ dia tidak 

mengakui kehebatan pemain 

itu 

hektare   [เฮ็ก ตาร]์  n เฮกตาร:์ 

หนึง่เฮกตาร ์satu hektare 

tanah 

hela, menghela napas   [เมงิ เฮอ 

ลา นา ฟัซ]  หายใจเขา้: 

หมอบอกใหผ้มหายใจเขา้ลกึๆ 
dokter menyuruh saya untuk 

menghela napas dalam-

dalam 

helikopter   [เฮ ล ีกบ เตอร]์  n 

เฮลคิอปเตอร:์ เสยีงเฮลคิอปเตอร ์
suara helikopter 

helm   [เฮ เลมิ]  n หมวกนิรภยั; 

หมวกกนัน็อก: 

หมวกกนัน็อกใหญ่ helm besar 

hemat   [เฮ มตั]  a ประหยดั: 

พวกเขาเป็นลูกคา้ทีป่ระหยดั 
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mereka pembeli yang hemat; 

menghemat   [เมงิ เฮ มตั]  v 

ประหยดั: 

หลายบรษิทัพยายามทีจ่ะประหยั

ดเงนิโดยการไม่รบัพนักงานใหม่ 

banyak perusahaan berusaha 

untuk menghemat dengan 

cara tidak merekrut staf baru 

hendak, berkehendak   [เบอร ์เกอ 

เฮนิ ดกั]  v มคีวามประสงค:์ 

เขามคีวามประสงคท์ีจ่ะเป็นคร ูia 

berkehendak menjadi guru; 

kehendak   [เกอ เฮนิ ดกั]  n 

ความประสงค:์ 

มนัเป็นพระประสงคข์องพระเจา้ 

itu adalah kehendak Tuhan 

hening   [เฮอ นิง]  a เงยีบสนิท: 

บา้นนัน้เงยีบสนิท rumah itu 

sangat hening; 

keheningan   [เกอ เฮอ นี 

งนั]  n ความเงยีบงนั: 

ความเงยีบงนันีท้ าใหผ้มสามารถ

มสีมาธใินการท างาน 

keheningan ini membuatku 

dapat berkonsentrasi bekerja 

henti, berhenti   [เบอร ์เฮนิ ต]ี  v 

1  หยุด, สิน้สุด: 

วทิยุคลืน่นัน้สิน้สุดออกอากาศเว

ลาเทีย่งคนื siaran radio itu  

berhenti pada pukul dua belas  

malam; หยุดสูบบุหร ี ่berhenti 

merokok; 2 ถอนตวั, ลาออก: 

เธอลาออกจากต าแหน่งเป็นผูอ้ า

นวยการ dia berhenti sebagai 

direktur 

heran   [เฮ รนั]  a สงสยั: 

ผมรูส้กึสงสยัท าไมพฤตกิรรมขอ

งเขาเปลีย่นไปมาก saya 

merasa heran mengapa 

tingkah lakunya begitu 

berubah; 

mengherankan   [เมงิ เฮ รนั 

กนั]  v น่าประหลาดใจ:  

มนัไม่ใชเ่ป็นขา่วทีน่่าประหล 

าดใจส าหรบัฉัน itu bukan 

berita yang mengherankan 

buatku 

hewan   [เฮ วนั]  n สตัว:์ สตัวด์ุรา้ย 

hewan buas; สตัวท์ีเ่ช ือ่ง 
binatang jinak 

hias, berhias diri   [เบอร ์ฮ ียซั ด ี

ร]ี  แต่งตวั: 

เขาแต่งตวักอ่นไปท างาน dia 

berhias diri sebelum pergi 

bekerja; 

hiasan   [ฮ ียา ซนั]  n 

ของตกแตง่: ของตกแต่งผนัง 
hiasan dinding; 

menghiasi   [เมงิ ฮ ียา ซ]ี  v 

ประดบั: 

การออกแบบสนี า้ของเขาประดบั
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ในหนังสอืหลายเล่ม desain cat 

airnya menghiasi berbagai 

buku; 

perhiasan  [เปอร ์ฮ ียา ซนั]  n 

เคร ือ่งประดบั: กล่องเคร ือ่งประดบั 

kotak perhiasan 

hibur, penghibur   [เปิง ฮ ีบูร]์  n 

ผูใ้หค้วามบนัเทงิ: 

หลายคนเรยีกเขาว่าผูใ้หค้วามบั

นเทงิทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของศตวรรษ

ทีย่ีส่บิเอ็ด beberapa orang 

menyebutnya penghibur 

terbesar abad kedua puluh 

satu; 

menghibur   [เมงิ ฮ ีบูร]์  v 

ปลอบใจ: 

เขาปลอบใจเพือ่นของเธอทีก่ าลงั 

เศรา้ ia menghibur temannya 

yang sedang sedih 

hidang, hidangan   [ฮ ีดา งนั]  n 

ส ารบั, อาหาร: อาหารมงัสวริตั ิ

hidangan vegetarian; 

menghidangkan   [เมงิ ฮ ีดงั 

กนั]  v บรกิาร:  

พ่อครวัพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารน า้ซุ

ปนัน้ koki sudah siap untuk 

menghidangkan sup itu 

hidung   [ฮ ีดุง]  n จมูก: 

เพราะอุบตัเิหตุเขาจะตอ้งผ่าตดัจ

มูก karena kecelakaan, 

hidungnya harus dioperasi; 

จมูกโดง่ hidung mancung; 

-- belang   [ฮ ีดุง เบอ 

ลงั]  เจา้ชู:้ 

เขาเป็นทีรู่จ้กัว่าเป็นคนเจา้ชู ้dia 

dikenal sebagai seorang 

hidung belang 

hidup   [ฮ ีดุป]  v 1 มชีวีติ: 

มเีพยีงไม่กีค่นทีส่ามารถอยู่ไดโ้ด

ยปราศจากน า้นานกว่าหนึง่สปัด

าห ์hanya sedikit orang yang 

dapat hidup tanpa air selama 

lebih dari seminggu; 2 เปิด: 

เขาหลบัไปแลว้แต่ไฟทีอ่ยู่ขา้งเข

ายงัเปิดอยู่ dia sudah tertidur, 

tetapi lampu di sampingnya 

masih saja hidup; 3 มชีวีติอยู่: 

มชีวีติอยู่ดว้ยล าแข็งของตวัเอง 
hidup mandiri; 

kehidupan   [เกอ ฮ ีดู ปัน]  n  

ชวีติ: ชวีติของคนในสงัคม 

kehidupan masyarakat 

hijau  [ฮ ีเจา]  n สเีขยีว: 

แอปเปิล้เขยีว apel hijau 

kehijau-hijauan   [เกอ ฮ ีเจา 

ฮ ีเจา วนั]  a ออกสเีขยีว: 

ตาสฟ้ีาออกสเีขยีว mata biru 

kehijau-hijauan; 

menghijau   [เมงิ ฮ ีเจา]  v 

กลายเป็นสเีขยีวขจ:ี 

ใบเร ิม่เป็นสเีขยีวขจ ีdaun-daun 

itu mulai menghijau 

hilang   [ฮ ีลงั]  v หาย: 

ผูห้ญงิคนหนึง่ทีห่ายไปสบิปีทีแ่ล ้
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วในทีสุ่ดก็พบ seorang 

perempuan yang hilang  

sepuluh tahun lalu akhirnya 

ditemukan; บุคคลสญูหาย 

orang hilang; 

kehilangan   [เกอ ฮ ีลา งนั]  n 

1 นาม: 

การสูญเสยีลกูท าใหเ้ธอหดหู่ 
kehilangan anaknya 

membuat wanita itu depresi; 

กระเป๋าสตางคฉั์นหาย saya 

kehilangan dompet; 2 หายไป, 

สูญเสยี: 

ฉันท ากระเป๋าสตางคข์องฉันหาย 

aku kehilangan dompetku; 

menghilang   [เมงิ ฮ ีลงั]  v 

หายตวัไป: 

เธอหายตวัไปอย่างไรร้อ่งรอย 

dia menghilang tanpa jejak; 

menghilangkan   [เมงิ ฮ ีลงั 

กนั]  v ขจดั: 

การควบคมุอาหารนีจ้ะเป็นประโย

ชนใ์นการขจดัสารพษิออกจากร่

างกาย diet ini bermanfaat 

untuk menghilangkan racun 

dari tubuh; ขจดัไวรสัออกไป 

menghilangkan virus 

hilir   [ฮ ีลรี]์  n ปากทาง: 

ปากทางแม่น า้ hilir sungai 

hina   [ฮ ีนา]  a น่ารงัเกยีจ: 

พฤตกิรรมของเขาเป็นทีน่่ารงัเกยี

จมาก perbuatannya sangat  

hina 

menghina  [เมงิ ฮ ีนา]  v 

ดูถูก: เขาดูถกูขอทานคนนัน้ 

dia menghina pengemis itu 

hindar, menghindar(i)   [เมงิ ฮนิ 

ดาร ์(ร)ี]  v หลกีเลีย่ง: 

นักบนิจะตอ้งด าเนินการในกรณี

ฉุกเฉินเพือ่หลกีเลีย่งการเกดิอบุั

ตเิหตุ pilot harus mengambil 

tindakan darurat untuk 

menghindar dari kecelakaan; 

เขาหลบหนา้เพือ่นของเขา  

dia menghindar dari 

temannya; 

ผมหลกีเลีย่งตวัจากเขา saya 

menghindari dia 

hingga   [ฮงิ ฆา]  p จนถงึ: 

เราสามารถสอนภาษาองักฤษจน 

ถงึระดบัต่อเนือ่งทีนี่;้ kami bisa 

mengajarkan bahasa Inggris 

sehingga tingkat lanjut di 

sini; 

sehingga   [เซอ ฮงิ ฆา]  p 

จนกระทัง่: เขากนิจนอิม่ dia  

makan sehingga kenyang; 

terhingga   [เตอร ์ฮงิ ฆา]  v 

จ ากดั: จ านวนอนันต ์bilangan 

tak terhingga 

hinggap   [ฮงิ ฆปั]  v เกาะ: 

นกพริาบเกาะบนประตูร ัว้ seekor 

burung dara hinggap di 

gerbang itu



hirup, menghirup                                       hukum 

97 

 

hirup, menghirup   [เมงิ ฮ ีรปุ]  v 

สูดหายใจ: 

เราเทีย่ววนัหยุดไปยงัชนบทเพือ่

สูดอากาศบรสิุทธิ ์kami 

berlibur ke pedesaan untuk 

menghirup udara segar 

hisap   [ฮ ีซปั]  v สูดดม; ดูด; อม: 

ยาอม tablet hisap 

hitam   [ฮ ีตมั]  n สดี า: รองเทา้สดี า 

sepatu hitam 

hitung   [ฮ ีตุง]  v นับ: 

นับจ านวนหนี ้hitung utang; 

memperhitungkan   [เมมิ 

เปอร ์ฮ ีตุง กนั]  v ค านวณ: 

การค านวณคา่ใชจ้า่ย 

memperhitungkan biaya; 

perhitungan   [เปอร ์ฮ ีตู 

งนั]  n การค านวณ:  

ตามการค านวณของเขาพวกเขา 

จะมาถงึในอกีสองช ัว่โมง 
menurut perhitungannya, 

mereka akan tiba dua jam 

lagi 

hobi   [โฮ บ]ี  n งานอดเิรก: 

อ่านเป็นงานอดเิรก hobi 

membaca 

hormat, hormat kami   [ฮอร ์มตั 

กา ม]ี  ขอแสดงความนับถอื: 

ขอแสดงความนับถอื  

อาจารยใ์หญ่ hormat kami,  

Kepala Sekolah; 

menghormati   [เมงิ โฮร ์มา 

ต]ี  v เคารพ: เราเคารพคร ูkami 

menghormati guru; 

hotel   [โฮ เตล]  n โรงแรม: 

โรงแรมหา้ดาว hotel 

berbintang lima 

hubung, menghubungi  [เมงิ ฮู บู 

ง]ี  v ตดิต่อ: 

ฉันไม่สามารถตดิต่อเขาตัง้แต่เมื ่

อวาน aku tidak dapat 

menghubunginya sejak 

kemarin; 

berhubungan   [เบอร ์ฮู บู 

งนั]  v เกีย่วขอ้ง: 

ปัญหานีเ้กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ 

masalah ini berhubungan 

dengan ekonomi; 

hubungan   [ฮู บู งนั]  n 

ความสมัพนัธ;์ การเช ือ่มโยง:  

ความสมัพนัธุท์างสายเลอืด 

hubungan darah; 

menghubungkan  [เมงิ ฮู บุง 

กนั]  n เช ือ่มโยง: 

ฉันเช ือ่มโยงเสน้สองเสน้ saya 

menghubungkan dua garis 

hujan   [ฮู จนั]  n ฝน: ฝนตกหนัก 

hujan deras; 

kehujanan   [เกอ ฮู จา นัน]  v 

เปียกฝน: ฉันเปียกฝน saya 

kehujanan 

hukum   [ฮู กุม]  n กฎหมาย: 

นิตศิาสตร ์ilmu hukum;
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hukuman; penghukuman  

 [ฮู กู มนั]  n บทลงโทษ: 

โทษประหาร hukuman mati; 

~ gantung   [ฮู กู มนั ฆนั 

ตุง] โทษแขวนคอ: 

โทษแขวนคอมใีชใ้นบางประเทศ 

hukuman gantung berlaku di 

beberapa negara; 

~ mati   [ฮู กู มนั มา 

ต]ี  โทษประหารชวีติ: 

ฆาตกรคนนัน้ถกูฟ้องโทษประหา

รชวีติ pembunuh itu dituntut 

hukuman mati; 

~ penjara   [ฮู กู มนั เปิน จา 

รา]  โทษจ าคุก:  

โทษจ าคกุตลอดชวีติ hukuman 

penjara seumur hidup; 

menghukum   [เมงิ ฮู กมุ]  v 

ลงโทษ: 

ครลูงโทษนักเรยีนเพราะทะเลาะกั

น guru itu menghukum  

murid-muridnya karena  

berkelahi; ลงโทษลกูศษิย ์

menghukum anak didik 

huni, hunian   [ฮู นี ยนั]  n 

ทีอ่ยู่อาศยั: 

ทีอ่ยู่อาศยัทีส่ะดวกสบาย hunian 

nyaman; 

menghuni   [เมงิ ฮู นี]  v 

อาศยั: 

พวกเขามาอาศยัอยู่ในบา้นหลงันั ้

นเมือ่ไม่นานมานี ้mereka  

belum lama menghuni rumah 

itu; 

penghuni   [เปิง ฮู นี]  n 

ผูอ้ยู่อาศยั: 

ผูอ้ยู่อาศยัในอพารท์เมนท ์

penghuni apartemen 

huruf   [ฮู รฟุ]  n อกัษร: 

ตวัอกัษรละตนิ huruf Latin; 

-- balok   [ฮู รฟุ บา 

ลก]  ตวับรรจง: 

กรณุาเขยีนทีอ่ยู่ของคุณดว้ยตวั

บรรจง mohon tulis alamat 

Anda dengan huruf balok; 

-- kapital   [ฮู รฟุ กา ปี 

ตลั]  อกัษรตวัพมิพใ์หญ่: 

ตวัอกัษรแรกของชือ่เมอืงตอ้ 

งเขยีนดว้ยตวัพมิพใ์หญ่  

huruf pertama nama kota 

harus ditulis dengan huruf 

kapital; 

-- kecil   [ฮู รฟุ เกอ 

จลิ]  อกัษรตวัพมิพเ์ล็ก: 

รหสัเขา้ควรประกอบไปดว้ยอกัษ

รตวัเล็ก อกัษรตวัใหญ่ 

และตวัเลข kata sandi 

sebaiknya terdiri dari huruf 

besar, huruf kecil, dan angka 

hutan   [ฮู ตนั]  n ป่าไม:้ ป่าดงดบิ/ 

ป่าเขตรอ้น hutan tropis; 

-- rimba   [ฮู ตนั รมิ บา]  ป่า:  

มสีตัวด์ุรา้ยมากมายในป่า 

banyak hewan liar di hutan 

rimba 
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I  -  i 

ia; beliau   [เบอ ล ีเยา]  pron 

เขา/เธอ; ท่าน: 

ท่านเป็นคนทีน่่าเคารพนับถอืใน

หมู่บา้นของเรา ia/beliau 

merupakan orang yang 

disegani di kampung kami 

ia; dia   [อ ียา; ด ียา]  pron 1 เขา 
(ชาย): เขาเป็นนักบนิ ia 

seorang pilot; 2 เธอ (หญงิ): 

เธอเป็นลกูสาวของเรา ia 

adalah putri kami; 3 มนั: 

แมวตวันัน้หวิ มนัหาอาหารกนิ 

kucing itu lapar ia mencari 

makanan 

ibu   [อ ีบู]  n แม่: ภาษาแม่ bahasa 

ibu; แม่เลีย้ง ibu tiri; 

-- jari   [อ ีบู จา ร]ี  หวัแม่มอื: 

นิว้หวัแม่มอืของเขาเป็นแผล ibu 

jarinya terluka i; 

-- kota   [อ ีบู โก 

ตา]  เมอืงหลวง: 

จาการต์าคอืเมอืงหลวงของอนิโด

นีเซยี Jakarta adalah ibu kota 

Indonesia 

identitas   [อ ีเด็น ต ีตซั]  n ตวัตน: 

บตัรประจ าตวัของคณุ kartu 

identitas Anda 

ijazah   [อ ีจา ซะฮ]์  n ปรญิญา: 

ใบปรญิญา ijazah sarjana 

ikal   [อ ีกลั]  a ผมหยกัศก: 

ผมของเธอหยกัศก rambutnya 

ikal 

ikan   [อ ีกนั]  n ปลา: น า้มนัปลา 

minyak ikan; ปลาย่าง ikan  

bakar; ปลาทอด ikan goreng; 

-- air tawar   [อ ีกนั ไอร ์ตา 

วาร]์  ปลาน า้จดื: 

ฟารม์เลีย้งปลาน า้จดื 

peternakan ikan air tawar; 

-- asin   [อ ีกนั อา 

ซนิ]  ปลาเค็ม: 

ฉันอยากไดป้ลาเค็มส าหรบัมือ้ก

ลางวนั aku ingin ikan asin 

untuk makan siang; 

-- laut  [อ ีกนั ลา 

วุต]  ปลาทะเล: 

เขาแพป้ลาน า้เค็ม dia alergi 

ikan laut 

ikat   [อ ีกตั]  n มดั:  

ผกับุง้หนึง่ก า(หนึง่มดั) 

kangkung satu ikat; เข็มขดั 

ikat pinggang; 

-- pinggang  [อ ีกตั ปิง 

ฆงั]  เข็มขดั: รดัเข็มขดัของคณุ 

kencangkan ikat 

pinggangmu! ; 

ikatan   [อ ีกา ตนั]  n  

ความสมัพนัธ:์ 
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ความสมัพนัธุค์วามเป็นพีน่อ้ง 
ikatan persaudaraan; 

mengikat   [เมอ ง ีกตั]  v ผูก; 

มดั: ผูกเชอืกรองเทา้ mengikat 

tali sepatu; 

terikat   [เตอร ์ร ีกตั]  v 

ถูกผูกมดั:  

เขาถูกผูกมดัโดยกฎระเบยีบของ 

บรษิทัของเขา dia terikat oleh 

aturan perusahaannya 

ikut   [อ ีกุต]  v ไปดว้ย: 

ฉันสามารถไปดว้ยกบัคุณไดห้รอื

ไม่ bolehkah aku ikut 

denganmu?; 

-- serta   [อ ีกุต เซอร ์

ตา]  ส่วนรว่ม (ใน); เขา้รว่ม: 

ประชากรทุกคนตอ้งมสี่วนรว่มใน

การท างานของชมุชนเพือ่ท าควา

มสะอาดสิง่แวดลอ้ม setiap 

warga wajib ikut serta dalam 

kerja bakti membersihkan 

lingkungan; 

keikutsertaan   [เกอ อ ีกตุ 

เซอร ์ตา อนั]  n การมสี่วนรว่ม: 

การมสีว่นรว่มในการเลอืกตัง้ทัว่ไ

ป keikutsertaan dalam 

pemilihan umum; 

mengikuti   [เมอ ง ีกู ต]ี  v 

ตาม; ปฏบิตัติาม: ตามหลงัมา 

mengikuti di belakang 

iklan   [อ ีกลนั]  n โฆษณา: 

โฆษณาต าแหน่งงานว่าง iklan 

lowongan kerja 

iklim  [อ ีกลมิ]  n สภาพภมูอิากาศ: 

การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 

perubahan iklim 

ilmu   [อลิ มู]  n ความรู:้ 

ฉันไม่มคีวามรูใ้นดา้นการเงนิ 

aku tidak memiliki ilmu 

dalam keuangan; 

ilmuwan   [อลิ มู วนั]  n 

นักวทิยาศาสตร:์ 

นักวทิยาศาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีง 
ilmuwan terkenal 

imbalan   [อมิ บา ลนั]  n 

ค่าตอบแทน: 

เขาไม่เคยขอค่าตอบแทน dia 

tidak pernah meminta 

imbalan 

imbang, berimbang   [เบอร ์รมิ 

บงั]  v เท่าเทยีมกนั: 

การแขง่ไม่ไดด้ าเนินไปดว้ยดเีพร

าะทัง้สองทมีก าลงัไม่เท่าเทยีมกนั 

pertandingan tidak berjalan 

lancar karena kedua 

kesebelasan itu tidak 

berimbang kekuatannya; 

seimbang   [เซอ อมิ บงั]  a 

สมดลุ; เท่าเทยีม: 

ตามความเห็นของนักสทิธสิตรนัี ้

นทัง้ชายและหญงิมคีวามเท่าเทยี
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มกนัทุกอยา่ง menurut kaum 

feminis, pria dan wanita 

seimbang dalam segala 

bidang 

imigrasi  [อ ีม ีกรา ซ]ี  n 

ตรวจคนเขา้เมอืง: 

ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง 
kantor imigrasi 

impi, impian   [อมิ ปี ยนั]  n 

ความไฝ่ฝัน: 

ความฝันของเขาคอืการเป็นแชม

ป์โลกหมากรกุ impiannya 

menjadi juara dunia catur; 

mengimpikan   [เมอ งมิ ปี 

กนั]  v ไฝ่ฝัน: 

ฉันฝันในสิง่เดยีวกนัมาสามวนั 

aku mengimpikan hal yang 

sama selama tiga hari ini 

inap, menginap   [เมอ ง ีนัป]  v 

นอนคา้งคนื: 

เพราะเขาไม่มญีาตใินจาการต์า 

เพือ่นของฉันคนนีเ้ลยมานอนคา้

งคนืทีบ่า้นฉัน karena tidak 

memiliki kerabat di Jakarta, 

temanku itu menginap di 

rumahku; 

penginapan   [เปอ ง ีนา 

ปัน]  n ทีค่า้งแรม: ทีพ่กัราคาถูก 

penginapan murah 

incar, incaran   [อนิ จา รนั]  n 

เป้าหมาย: เป้าหมายส าคญั 

incaran utama 

indah   [อนิ ดะฮ]์  สวยงาม: 

งามเหลอืเกนิ! indahnya! 

informasi   [อนิ โฟร ์มา ซ]ี  n 

ขอ้มูล: ระบบขอ้มูล sistem 

informasi 

ingat, ingatan   [อ ีงา ตนั]  n 

ความจ า: ความจ าระยะสัน้ 

ingatan jangka pendek; 

mengingat   [เมอ ง ีงตั]  v 

นึกถงึ: 

เราตอ้งนึกถงึผลประโยชนข์องช

าตบิา้นเมอืงเสมอ kita harus 

selalu mengingat 

kepentingan nusa bangsa; 

memperingati; merayakan   

 [เมมิ เปอ ร ีงา ต]ี  v 

เพือ่เฉลมิฉลอง; 

เพือ่เป็นการระลกึถงึโวลต:์ 

ร าลกึถงึวนัประกาศอสิรภาพ 

memperingati hari 

kemerdekaan; 

memperingatkan   [เมมิ เปอร ์

อ ีงตั กนั]  v ตกัเตอืน: 

ผูป้กครองควรตกัเตอืนบุตรหลา

นของตนวา่ตอ้งระมดัระวงัตอนข ้

ามถนน orang tua harus 

memperingatkan anak-anak 

untuk berhati-hati ketika 

menyeberang jalan; 

mengingat   [เมอ ง ีงตั]  v จ า; 

นึกถงึ:  

เขารูส้กึเศรา้เมือ่เขานึกถงึเหตกุา
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รณนั์น้ ia merasa sedih jika 

mengingat peristiwa itu; 

mengingatkan   [เมอ ง ีงตั 

กนั]  v ตกัเตอืน; เตอืน 

ท าใหนึ้กถงึ: 

สวนนัน้ท าใหฉั้นนึกถงึความทรง

จ าวยัเด็กของฉัน taman itu 

mengingatkanku pada 

kenangan masa kecilku; 

peringatan   [เปอ ร ีงา ตนั]  n 

ค าเตอืน: ค าเตอืนอนัตราย 

peringatan tanda bahaya 

ingin, keinginan   

 [เกอ อ ีง ีนัน]  n ความคาดหวงั; 

ความปรารถนา: 

ความปรารถนาทีย่ิง่ใหญ่ 
keinginan yang besar; 

menginginkan   [เมอ ง ีงนิ 

กนั]  v ตอ้งการ; อยาก: 

คู่นัน้อยากมลีูกในชวีติแตง่งานข

องพวกเขา pasangan itu 

menginginkan seorang bayi 

dalam kehidupan perkawinan 

mereka 

ingin tahu   [อ ีงนิ ตา ว]ู n อยากรู:้ 

ฉันอยากรูว้่าบา้นของเขาอยู่ทีไ่ห

น aku ingin tahu di mana 

rumahnya; 

keingintahuan    

[เกอ อ ีงนิ เตา วนั]  n 

ความอยากรูอ้ยากเห็น:  

เด็กมคีวามอยากรูอ้ยากเห็น 

สูง anak kecil memiliki 

tingkat keingintahuan yang 

tinggi 

ingkar, mengingkari   [เมอ งงิ กา  

ร]ี  v ปฏเิสธ: 

เขาพยายามทีจ่ะปกป้องตวัเองโด

ยการปฏเิสธทุกขอ้กลา่วหาทีม่ตี่

อเขา ia berusaha membela 

diri dengan mengingkari 

tuduhan yang diarahkan 

kepadanya 

ini   [อ ีนี]  pron นี:้ 

ฉันสามารถดสูิง่นีไ้หม bolehkah 

saya melihat ini? 

injak, menginjak   [เมอ งนิ จกั]  v 

เยยีบ: 

ชายคนนัน้บงัเอญิเหยยีบเทา้ของ

ฉัน orang itu tak sengaja 

menginjak kakiku; 

terinjak-injak   [เตอร ์รนิ จกั 

อนิ จกั]  v ถูกเยยีบย า่: 

ผมรูส้กึถูกเยยีบย า่โดยการกระ

ท าของพวกเขาทีป่ฏบิตัติอ่ฉัน 

aku merasa terinjak-injak 

atas perlakuan mereka 

injil   [อนิ จลิ]  n ไบเบลิ: 

ค าภรีไ์บเบลิ kitab Injil 

intai, mengintai   [เมอ งนิ ไต]  v 

สอดแนม: 

ผมเห็นชายคนหนึง่สอดแนมบา้น

ของเรา aku melihat seorang 

pria mengintai rumah kami 

inti, inti sari   [อนิ ต ีซา 

ร]ี  สาระส าคญั:  

อะไรคอืสาระส าคญัของเร ือ่งนัน้ 
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apa inti sari cerita itu? 

intim   [อนิ ตมิ]  a สนิทสนม: 

พวกเขาดูใกลช้ดิสนิทสนมมาก 

mereka terlihat sangat intim 

intip, mengintip   [เมอ งนิ ตปิ]  v 

แอบมอง; แอบดู: 

เด็กผูช้ายคนนัน้แอบดูผ่านรกูญุ

แจ anak laki-laki itu 

mengintip melalui lubang 

kunci 

irama   [อ ีรา มา]  n จงัหวะ: 

จงัหวะการเตน้ของหวัใจทีผ่ดิปก

ต ิirama jantung tak normal 

iri   [อ ีร]ี  a อจิฉา: 

อย่าอจิฉาความส าเรจ็ของคนอืน่ 

jangan iri terhadap 

keberhasilan orang lain 

iring, mengiringi  [เมอ ง ีร ีง]ี  v 

ตดิตาม: 

เขามกัจะตดิตามเจา้นายของเขา

ไปทุกที ่dia selalu mengiringi 

atasannya ke manapun 

iris, mengiris   [เมอ ง ีรซิ]  v หัน่: 

ฉันหัน่เนือ้หนาเกนิไป aku 

mengiris daging terlalu tebal 

irit   [อ ีรติ]  a ประหยดั: 

อย่าประหยดัมากเกนิไป jangan 

terlalu irit 

isap, mengisap   [เมอ ง ีซปั]  v ดดู, 

สูดดม: 

เขาไอออกมาหลงัจากทีเ่ขาไดส้ ู

ดดมควนับุหร ี ่dia terbatuk 

setelah mengisap asap rokok 

isi   [อ ีซ]ี  n เนือ้หา: 

ผมไม่เขา้ใจเนือ้หาของหนังสอืเล่

มนัน้ aku tidak memahami isi 

buku itu; 

berisi   [เบอ ร ีซ]ี  v มบีรรจ:ุ 

กระเป๋าใบนัน้บรรจเุสือ้ผา้ขอ 

งฉัน tas itu berisi pakaian 

saya; 

mengisi   [เมอ ง ีซ]ี  v เตมิเต็ม: 

ทนัททีีเ่ขามาถงึก็ไดก้ลิน่หอมฟุ้งเ

ต็มหอ้งพกั saat dia tiba, bau 

harum dengan segera 

mengisi ruangan 

istimewa   [อซิ ต ีเม วา]  a พเิศษ: 

การแสดงพเิศษ penampilan 

istimewa; 

mengistimewakan   [เมอ งซิ 

ต ีเม วา กนั]  v ใหส้ทิธพิเิศษ: 

อย่าใหส้ทิธพิเิศษใหลู้กเพยีงคนเ

ดยีว jangan 

mengistimewakan hanya satu 

orang anak 

istirahat, beristirahat   [เบอ รซิ ต ี

รา ฮตั]  v พกัผ่อน: 

เธอตอ้งการพกัผ่อนยู่ทีบ่า้น dia 

perlu beristirahat di rumah; 

peristirahatan   [เปอ รซิ ต ีรา 

ฮา ตนั]  n สถานทีพ่กัผ่อน:  

เราก าลงัมองหาสถานทีพ่กัผ่อนที ่
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เงยีบสงบ kami mencari 

peristirahatan yang sunyi 

istri   [อซิ ตร]ี  n ภรรยา: 

ภรรยาของคุณสวยและใจดมีาก  

istrimu sangat cantik dan 

baik hati 

isyarat   [อ ีชา รตั]  n สญัลกัษณ:์ 

ภาษามอื bahasa isyarat 

itu   [อ ีต]ู  pron นัน่, นัน้: 

กตีา้รต์วันัน้ราคาแพงมาก gitar 

itu sangat mahal 

iya   [อ ียา]  p ครบั, ค่ะ: 

กระเป๋าใบนีเ้ป็นของคุณหรอืเปล่

า? "ค่ะ" "apa tas ini 

milikmu?" "Iya" 

izin   [อ ีซนิ]  n อนุญาต: 

ใบอนุญาตท างาน izin kerja; 

mengizinkan   [เมอ ง ีซนิ 

กนั]  v อนุญาต:  

ต ารวจไม่อนุญาตใหร้ถยนตเ์ขา้ม 

าในพืน้ทีนี่ ้polisi tidak 

mengizinkan mobil memasuki 

daerah itu 
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J  -  j 

jabat, menjabat tangan   [เมนิ จา 

บตั ตา งนั]  จบัมอื: 

เขาจบัมอืฉันไวแ้น่น dia 

menjabat tanganku erat-erat; 

pejabat   [เปอ จา บตั]  n 

เจา้หนา้ที:่ เจา้หนา้ทีท่ีส่ าคญั 

pejabat penting; 

~ negara   [เปอ จา บตั เนอ ฆา 

รา]  เจา้หนา้ทีร่ฐั: 

เจา้หนา้ทีร่ฐัทีทุ่จรติตอ้งถูกลงโท

ษ pejabat negara yang 

korupsi harus dihukum 

jadi, menjadi   [เมนิ จา ด]ี  v 

กลายเป็น: 

เขาไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นรองประธาน

าธบิด ีia diangkat menjadi 

wakil presiden; 

terjadi   [เตอร ์จา ด]ี  v 

เกดิขึน้: 

ทุกสิง่เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ 

semua terjadi begitu cepat 

jadwal   [จดั วลั]  n ตารางเวลา: 

ตารางเวลาของฉันแน่นมากส าห

รบัสปัดาหนี์ ้jadwalku padat 

minggu ini; 

-- acara   [จดั วลั อา จา 

รา]  ตารางรายการ: 

ตารางรายการโทรทศัน ์jadwal 

acara television 

jaga, menjaga   [เมนิ จา ฆา]  v 

ดูแล: 

ผมตอ้งดูแลนอ้งของฉันวนัหยุดสุ

ดสปัดาหนี์ ้aku harus menjaga 

adikku akhir pekan ini; 

penjaga   [เปิน จา ฆา]  n 

ผูดู้แลปกป้อง: 

พวกเขาเลีย้งสนัุขเป็นผูดู้แลปกป้

องบา้นของพวกเขา mereka 

memelihara anjing sebagai 

penjaga rumah mereka 

jagung   [จา กุง]  n ขา้วโพด: 

ขา้วโพดคัว่ jagung berondong 

jahat  [จา ฮตั]  a ใจรา้ย: 

คนผูนั้น้มจีติใจทีช่ ัว่รา้ย 

ชอบดูถูกคนอืน่ทีไ่ม่มเีงนิ orang 

itu jahat hatinya, suka sekali 

menghina orang yang tidak 

mampu; 

kejahatan   [เกอ จา ฮา ตนั]  n 

อาชญากรรม: 

อตัราการเกดิอาชญากรรมเพิม่ขึ ้

นหลงัๆนี ้angka kejahatan 

meningkat akhir-akhir ini; 

penjahat   [เปิน จา ฮตั]  n 

อาชญากร: 

มอีาชญากรจ านวนมากในพืน้ที ่

นัน้ banyak penjahat di 

daerah itu;
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~ perang   [เปิน จา ฮตั เปอ 

รงั]  อาชญากรสงคราม: 

อาชญากรสงครามจะถูกพพิากษ

าในศาลโลก penjahat perang 

akan disidang di pengadilan 

internasional 

jahe   [จา เฮ]  n ขงิ: 

ขงิสามารถน ามาใชเ้ป็นยา jahe 

dapat digunakan sebagai 

obat 

jahit, menjahit   [เมนิ จา ฮติ]  v 

เย็บ: เขาเย็บเสือ้ผา้ของตวัเอง 
dia menjahit bajunya sendiri 

jajah, jajahan   [จา จา ฮนั]  n 

อาณานิคม: อดตีอาณานิคม 

bekas jajahan; 

menjajah   [เมนิ จา จะฮ]์  v 

ยดึครอง: 

เนเธอรแ์ลนดเ์คยยดึครองอนิโดนี

เซยี Belanda pernah 

menjajah Indonesia 

jajak, jajak pendapat   [จา จกั 

เปิน ดา 

ปัต]  ส ารวจความคดิเห็น: 

สือ่จดัส ารวจความคดิเห็นเกีย่วกั

บการเลอืกตัง้ทัว่ไปทีจ่ะมาถงึ 
media mengadakan jajak 

pendapat tentang pemilu 

mendatang 

jajan, jajanan   [จา จา นัน]  n: 

ของว่าง: 

ฉันมกัจะกนิของว่างในเวลากลาง

คนื aku biasa makan jajanan 

pada malam hari; 

~ pasar   [จา จา นัน ปา 

ซาร]์  ของว่างพืน้บา้น: 

ในตลาดกลางคนืมขีายขนมของ

ว่างหลายอยา่ง di pasar malam 

banyak jajanan pasar dijual 

jajar, berjajar   [เบอร ์จา จาร]์  v 

เรยีงเป็นแถว: 

คนยนืเรยีงรายไปตามถนนทีข่บว

นผ่าน penduduk berdiri 

berjajar sepanjang jalan 

yang dilalui pawai; 

sejajar   [เซอ จา จาร]์  n 1 

ขนาน: เสน้ขนาน garis 

sejajar; 2 เท่าเทยีมกนั 

ต าแหน่งของพวกเขาอยู่ในระดบัเ

ดยีวกนั kedudukan mereka 

sejajar 

jaksa   [จกั ซา]  n อยัการ: 

อยัการผูนั้น้ดูเฉียบขาดเวลาอยู่ใ

นศาล jaksa itu selalu tampak 

tangguh saat sidang; 

kejaksaan   [เกอ จกั ซา 

อนั]  n อยัการ: อยัการสงูสุด 

kejaksaan agung 

jakun   [จา กุน]  n ลูกกระเดอืก: 

ขนาดลกูกระเดอืกทีใ่หญ่เกนิไป

สามารถท าใหเ้ล็กลงดว้ยศลัยกร

รม ukuran jakun yang terlalu 

besar dapat diperkecil 

dengan operasi plastik 
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jala   [จา ลา]  n แห: แหอวน jala 

ikan 

jalan   [จา ลา]  n ถนน:  

ชายคนหนึง่ก าลงัยนือยู่บนดา้นข ้

างของถนน seorang pria 

berdiri di pinggir jalan 

jalan, berjalan   [เบอร ์จา ลนั]  v 

เดนิ: เธอเดนิสองช ัว่โมง dia 

berjalan kaki selama dua 

jam; 

-- bebas hambatan   [จา ลนั 

เบ บซั ฮมั บา ตนั]  ฟรเีวย:์ 

ใหร้ะมดัระวงัการขบัรถบนฟรเีวย ์

berhati-hatilah berkendaraan 

di jalan bebas hambatan; 

-- belakang   [จา ลนั เบอ ลา 

กงั]  วธิทีีผ่ดิกฏ;  

-- buntu   [จา ลนั บุน 

ตู]  ทางตนั: 

เราจะตอ้งหนัหลงักลบัเพราะเจอท

างตนั,  

เราจะไม่ยอมแพแ้มว้่าเราจะพบท 

างตนั kami harus berbalik 

arah karena menemui jalan 

buntu, kami tidak akan 

menyerah meski menghadapi 

jalan buntu; 

-- keluar   [จา ลนั เกอ ลู 

วาร]์  ทางออก: 

ฉันไม่สามารถหาทางออกจา 

กเขาวงกตนี ้  

 

aku tidak bisa menemukan 

jalan keluar dari  

labirin ini; 

-- layang   [จา ลนั ลา 

ยงั]  สะพาน: 

รถของฉันหยุดกะทนัหนับนสะพา

น mobilku mendadak 

berhenti di jalan layang; 

-- pikiran   [จา ลนั ปี ก ี

รนั]  แนวความคดิ: 

ฉันไม่เขา้ใจแนวความคดิของเข

า aku tidak memahami jalan 

pikirannya; 

-- pintas   [จา ลนั ปิน 

ตซั]  ทางลดั: 

เราใชท้างลดัไปยงัโรงเรยีน 

cincin tunangan biasanya 

dipakai pada jari manis 

tangan kiri; 

-- raya  [จา ลนั รา 

ยา]  ทางหลวง: 

มอีุบตัเิหตุเกดิขึน้บนทางหลวง 
ada kecelakaan terjadi di 

jalan raya; 

-- tol   [จา ลนั ตล]  ทางด่วน: 

เขาขบัรถดว้ยความเรว็สงูบนทาง

ด่วน dia mengemudikan 

mobil dengan kencang di 

jalan tol; 
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jalanan   [จา ลา นัน]  n 

ทอ้งถนน: 

เด็กเรร่อ่นตามทอ้งถนน anak 

jalanan; 

menjalani   [เมนิ จา ลา นี]  v 

ผ่าน: 

พวกเขาไดผ้่านชว่งการคมุประพ

ฤตไิปแลว้ mereka telah  

menjalani masa percobaan; 

menjalankan   [เมนิ จา ลนั 

กนั]  v ด าเนินการ, ปฏบิตั,ิ 

ขบัเคลือ่น: 

พนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัหินา้ที ่

ของตวัเอง tiap karyawan 

harus menjalankan tugas 

masing-masing; 

perjalanan   [เปอร ์จา ลา 

นัน]  n การเดนิทาง: 

เขาไดร้บัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง

ของเขาไปยงักรงุจาการต์า ia 

mendapat kecelakaan dalam 

perjalanan ke Jakarta; 

sejalan   [เซอ จา ลนั]  n 

ทางเดยีวกนั: 

ความคดิของพวกเขาไปในทางเ

ดยีวกนั pemikiran mereka 

selalu sejalan 

jalur   [จา ลูร]์  n ชอ่งทาง: 

ชอ่งทางเรง่ด่วน jalur cepat 

jam, jam dinding   [จมั ดนิ 

ดงิ]  นาฬกิาผนัง: 

 

นาฬกิาผนังเรอืนนัน้ตายไปแลว้ 

jam dinding itu mati; 

-- tangan  [จมั ตา 

งนั]  นาฬกิาขอ้มอื: 
ผมไดน้าฬกิาขอ้มอืใหม่จากพ่อแ

ม่ของฉัน aku memperoleh jam 

baru dari orang tua 
1jamak  [จา มกั]  n พหูพจน:์ 

ค าพหูพจน ์kata jamak 

2jamak   [จา มกั]   a ปกตทิัว่ไป:  

มนัเป็นสิง่ทีป่กต ิitu adalah hal 

yang jamak 

jambak, menjambak   [เมนิ จมั 

บกั]  v จกิหวั: เขาจกิหวัฉัน dia 

menjambak rambutku 

jambang, jambangan   [จมั บา 

งนั]  n แจกนั: แจกนัดอกไม ้

jambangan bunga 

jamin   [จา มนิ]  v รบัประกนั: 

ฉันรบัประกนัไดว้่าเขาเป็นคนทีว่

างใจได ้aku jamin dia dapat 

dipercaya; 

jaminan   [จา ม ีนัน]  n 

หลกัประกนั: 

เขาน าบา้นของเขามาเป็นหลกัป

ระกนัในการขอสนิเช ือ่ dia 

menggunakan rumahnya 

sebagai jaminan untuk 

pinjaman; 

menjamin   [เมนิ จา มนิ]  v 

รบัรอง: 
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รฐับาลมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการ

รบัรองความปลอดภยัในชวีติและ

ทรพัยส์นิของประชาชน 

pemerintah berkewajiban 

menjamin keselamatan jiwa 

dan harta benda warga 

negara 
1jamu   [จา มู]  n ยาสมุนไพร: 

เขาชอบดืม่ยาสมุนไพร dia 

senang minum jamu 
2jamu, jamuan teh   [จา มู วนั 

เตะฮ]์  งานเลีย้งดืม่ชา:  

เราจดังานเลีย้งน า้ชาในวนัอาทติ

ยนี์ ้kami mengadakan jamuan 

teh hari Minggu ini; 

menjamu   [เมนิ จา มู]  v 

เลีย้งรบัรอง: 

เราจะเลีย้งรบัรองแขกจากประเท

ศมาเลเซยี kami akan 

menjamu para tamu dari 

Malaysia 

jamur   [จา มูร]์  n เห็ด: 

เห็ดมทีัง้ทีม่พีษิและไม่มพีษิ 

jamur ada yang beracun dan 

tidak beracun 

janda   [จนั ดา]  n แม่ม่าย: 

ผูห้ญงิคนนัน้เป็นม่าย wanita 

itu seorang janda 

jangan   [จา งนั]  adv อยา่: 

อย่าโกหก jangan bohong 

janggal   [จา งนั]  a 

แปลกประหลาด: 

มนัเป็นสิง่ทีแ่ปลกประหลาดทีจ่ะพู 

ดออกมา itu adalah hal yang 

janggal untuk diucapkan 

janggut   [จงั กุต]  n เครา: 

เขาโกนเคราของเขา dia 

memangkas janggutnya 

jangka, berjangka   [เบอร ์จงั 

กา]  v ระยะเวลา: 

ขอ้ตกลงระยะยาว perjanjian 

berjangka panjang 

jangkar   [จงั การ]์  n สมอ: 

สมอเรอื jangkar kapal 

jangkau, menjangkau   [เมนิ จงั 

เกา]  v เอือ้มถงึ:  

ดว้ยความพยายามเต็มทีใ่นทีส่ดุเ

ขาก็สามารถเอือ้มถงึหนังสอืทีว่า

งไวต้รงกลางโตะ๊ได ้dengan 

susah payah akhirnya dia 

dapat menjangkau buku yang 

terletak di tengah meja itu; 

terjangkau   [เตอร ์จงั เกา]  v 

ซือ้ได:้ 

ราคาบา้นหรหูรายงัไม่สามารถซื ้

อไดโ้ดยพนักงานทัว่ไป harga 

rumah mewah belum 

terjangkau oleh pegawai 

biasa 

jangkit, berjangkit   [เบอร ์จงั 

กติ]  v โรคตดิตอ่: โรคตดิต่อ 

penyakit berjangkit; 

menjangkiti   [เมนิ จงั ก ีต]ี  v 

แพรเ่ช ือ้:  

เรมิอาจจะแพรเ่ช ือ้ในเด็กก็ได ้
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herpes dapat juga 

menjangkiti anak-anak; 

terjangkiti   [เตอร ์จงั ก ีต]ี  v 

ตดิเช ือ้: 

ทารกจ านวนมากไดต้ดิเช ือ้ไวรสั

ไขห้วดั banyak bayi 

terjangkiti virus flu 

jangkung   [จงั กุง]  a ตวัสงู: 

เด็กผูช้ายคนนัน้ตวัสูงมาก anak 

laki-laki itu sangat jangkung 

janji, berjanji   [เบอร ์จนั จ]ี  v 

สญัญา: 

เขาสญัญาว่าจะช าระหนีท้ ัง้ห 

มดของนอ้งชายของเขาในปลาย 

เดอืนนี ้ia berjanji hendak 

melunasi utang adiknya pada 

akhir bulan ini; 

perjanjian   [เปอร ์จนั จ ี

ยนั]  n สญัญา: 

ทัง้สองประเทศลงนามในสญัญา 

kedua negara 

menandatangani perjanjian 

jantung   [จนั ตุง]  n หวัใจ: 

หวัใจลม้เหลว gagal jantung 

jarah, menjarah   [เมนิ จา ระฮ]์  v 

ปลน้: 

โจรปลน้รา้นขายเคร ือ่งประดบันั ้

น perampok menjarah toko 

perhiasan itu; 

penjarahan   [เปิน จา รา 

ฮนั]  n การปลน้: 

ปลน้ทีเ่กดิขึน้ในเวลาเทีย่งคนื 

penjarahan itu berlangsung 

saat tengah malam 

jarak, berjarak   [เบอร ์จา รกั]  v 

มรีะยะห่าง: 

ผูช้มอย่างนอ้ยควรมรีะยะห่างคร ึง่

เมตรจากเวท ีpenonton 

sekurang-kurangnya harus 

berjarak setengah meter dari 

panggung 

jarang   [จา รงั]  a นานๆคร ัง้: 

ฉันพบเขาไม่บ่อยนักตัง้แตจ่บกา

รศกึษา aku jarang bertemu 

dengannya sejak kelulusan 

jari   [จา ร]ี  n นิว้: 

เธอมนิีว้มอืขนาดเล็กมาก  

dia memiliki jari-jari yang 

sangat mungil; 

-- kelingking   [จา ร ีเกอ ลงิ 

กงิ]  นิว้กอ้ย: 

กระดูกนิว้กอ้ยของเขารา้ว 

นิว้กอ้ย; 

-- manis   [จา ร ีมา 

นิซ]  นิว้นาง: 

แหวนหมัน้ปกตจิะใส่ตรงนิว้นางข ้

างซา้ย cincin tunangan 

biasanya dipakai pada jari 

manis tangan kiri 

-- telunjuk   [จา ร ีเตอ ลนุ 

จกุ]  นิว้ช ี:้ 

หากพูดกบัคนทีเ่ป็นผูใ้หญ่กวา่จ

งหลกีเลีย่งการใชนิ้ว้ช ีเ้พือ่ช ีส้ิง่ใด 



jaring  jatuh, berjatuhan 

111 

Saat berbicara dengan orang 

tua, hindari menggunakan 

jari telunjuk untuk 

menunjukkan apa pun; 

-- tengah   [จา ร ีเตอ 

งะฮ]์  นิวกลาง: 

ในอเมรกิาการแสดงนิว้กลางถอืว่

าเป็นสิง่ทีไ่ม่สุภาพอย่างมาก di 

Amerika menunjukan jari 

tengah dianggap sebagai 

perbuatan sangat tidak sopan 

jaring   [จา รงิ]  n ตาขา่ย: 

ใยแมงมุม jaring laba-laba; 

jaringan   [จา ร ีงนั]  n 

เครอืขา่ย: เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์
jaringan komputer 

jarum, jarum jahit   [จา รมุ จา 

ฮติ]  เข็มเย็บผา้: 

เข็มเย็บผา้นัน้ไม่แหลมแลว้ 
jarum jahit itu sudah agak 

tumpul 

jas  [จซั]  n เสือ้สูท: 

เขาทิง้เสือ้สูทไวท้ีท่ างาน dia 

meninggalkan jasnya di 

kantor; 

-- hujan   [จซั ฮู 

จนั]  เสือ้กนัฝน: 

เสือ้กนัฝนแบบใชค้ร ัง้เดยีว jas 

hujan sekali pakai 

jasa, berjasa   [เบอร ์จา ซา]  v 

มพีระคุณ: 

เขามคีุณอยา่งมากใหก้บัประเทศ 

ของเขา dia berjasa besar  

terhadap negaranya 

jasad   [จา ซดั]  n ศพ: 

ยายพบศพใกลบ้า้นของเธอ 

seorang nenek menemukan 

jasad di dekat rumahnya 

jatah  [จา ตะฮ]์  n โควตา: 

โควตาของผูเ้ขา้รว่มการสมัมนา

นัน้มจี ากดั jatah peserta 

seminar itu terbatas 
1jati   [จา ต]ี  n สกั: ไมส้กั kayu jati 

2jati, jati diri   [จา ต ีด ีร]ี  ตวัตน: 

ตวัตนของผูห้ญงิคนนัน้ไม่ชดัเจ

น jati diri wanita itu tidak 

jelas 

jatuh, berjatuhan   [เบอร ์จา ต ู

ฮนั]  v รว่งหลน: 

มะม่วงรว่งกนัเพราะลมแรง buah 

mangga itu berjatuhan 

karena angin kencang; 

-- bangun   [จา ตุฮ ์บา 

งุน]  ขึน้ๆลงๆ:  

จงัหวะขึน้ๆลงๆของชวีติ jatuh 

bangun kehidupan; 

-- cinta   [จา ตุฮ ์จนิ 

ตา]  ตกหลุมรกั: 

ฉันตกหลมุรกัตัง้แต่แรกเห็น aku 

jatuh cinta pada pandangan 

pertama; 

-- tempo   [จา ตุฮ ์เต็ม 

โป]  ครบก าหนด: 

วนัทีค่รบก าหนดช าระหนี ้jatuh 

tempo pembayaran utang 

terjatuh  [เตอร ์จา ตุฮ]์  a 
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ลม้ลง: 

เด็กคนนัน้ตกลงไปในแม่น า้ 

anak itu terjatuh ke dalam 

sungai 

jauh   [จา วุฮ]์  a ไกล: 

เด็กคนนัน้ตวัใหญก่ว่าพีช่ายของ

เขาไปไกลมาก anak itu jauh 

lebih besar daripada 

kakaknya; 

berjauhan   [เบอร ์จา วู ฮนั]  v 

ห่างไกลกนั: 

บา้นของเขาห่างไกลจากกนั 

rumah mereka berjauhan; 

menjauhi   [เมนิ จา วู ฮ]ี  v 

ถอยห่าง: 

เราจะตอ้งถอยห่างจากทุกอย่างที ่

หา้มโดยพระเจา้ kita wajib 

menjauhi semua yang 

dilarang Tuhan; 

menjauhkan   [เมนิ จา วุฮ ์

กนั]  v ท าใหห้่าง:  

ความไม่ซือ่สตัยท์ าใหค้วามสมัพั

นธข์องพวกเขานัน้ห่างไป 

ketidakjujurannya telah 

menjauhkan hubungan 

mereka 

jawat, sejawat   [เซอ จา วตั]  n 

เพือ่นรว่มงาน: 

เขาเป็นเพือ่นรว่มงานของฉันตอ

นทีฉั่นไดท้ างานเป็นนักวจิยั dia 

sejawatku sewaktu aku 

bekerja sebagai peneliti 

jaya   [จา ยา]  a มชียั: ชาตทิีม่ชียั 

bangsa yang jaya 

jebak, jebakan   [เจอ บา กนั]  n 

หลุมพราง, กบัดกั: กบัดกัหนู 

jebakan tikus; 

menjebak  [เมนิ เจอ บกั]  v 

ดกั: 

พวกเขาท าแผนเพือ่ดกัจบัขโมย 

mereka membuat rencana 

untuk menjebak pencuri; 

terjebak   [เตอร ์เจอ บกั]  v 

ตกหลมุพราง: 

รถของเขาตดิอยู่ในการจราจรติ

ดขดั mobilnya terjebak 

kemacetan 

jeblos, menjebloskan   [เมนิ เจอ 

บลซ กนั]  v จบัส่ง: 

ต ารวจจบัส่งคนทีทุ่จรติเขา้คกุ 

polisi menjebloskan seorang 

koruptor ke dalam penjara 

jebol   [เจอ บล]  a พงั ผนังนัน้พงั, 

ระบบการรกัษาความปลอดภ ั

ยของบรษิทันัน้พงั dinding itu 

jebol, sistem keamanan 

perusahaan itu jebol; 

jebolan   [เจอ โบ ลนั]  n 

ศษิยเ์กา่: 

เขาเป็นศษิยเ์กา่ของมหาวทิยาลั

ยนัน้ dia jebolan perguruan 

tinggi itu; 

menjebol   [เมนิ เจอ บล]  v 

พงัทลาย: 
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พวกเขาพงัทลายแนวป้องกนัของ

ศตัรไูดส้ าเรจ็ mereka berhasil 

menjebol pertahanan lawan; 

⁓ gawang   [เมนิ เจอ บล ฆา 

วงั]  ยงิประตู: 

พวกเขายงัไม่ไดย้งิประตูฝ่ายตรง

ขา้มในชว่งคร ึง่แรก mereka 

belum menjebol gawang 

lawan pada babak pertama 

jejak   [เจอ จกั]  n 1 รอยเทา้: 

มรีอยเทา้บนพืน้ดนิ ada jejak 

kaki di tanah; 2 รอย: 

เขาพยายามทีจ่ะลบลา้งบนัทกึรอ

ยการกระท าอาชญากกรมของเข

า ia berusaha menghilangkan 

rekam jejak kejahatannya 

jejaka   [เจอ จา กา]  n หนุ่มโสด: 

มหีนุ่มโสดอยู่ ๕ คนในหอ้งนัน้ 

ada lima jejaka dalam 

ruangan itu 

jejer, berjejer   [เบอร ์เจ เจร]์  v 

เรยีงราย: 

ตน้สนขึน้เรยีงรายตลอดขา้ง 

ของถนน pohon cemara 

berjejer sepanjang tepi jalan 

raya 

jelajah, menjelajah   [เมนิ เจอ ลา 

จะฮ]์  v ตระเวนทัว่: 

ฉันตระเวนไปทัว่เกาะสมุาตรากบั

เพือ่นของฉัน aku menjelajah 

pulau Sumatra bersama 

teman-temanku; 

menjelajahi   [เมนิ เจอ ลา จา 

ฮ]ี  v ส ารวจ: 

พวกเขาไดส้ ารวจปาปัวเป็นเวลา

หกเดอืน mereka sudah 

menjelajahi Papua selama 

enam bulan; 

penjelajah   [เปิน เจอ ลา 

จะฮ]์  n นักเดนิทาง: 

นักเดนิทางขา้มเวลา penjelajah 

waktu; 

penjelajahan   [เปิน เจอ ลา จา 

ฮนั]  n การส ารวจ: 

การส ารวจธรรมชาต ิ

penjelajahan alam 

jelang, menjelang   [เมนิ เจอ 

ลงั]  v ใกลเ้วลา: 

ราคาเพิม่ขึน้ในชว่งใกลป้ลายปีนี ้

harga naik menjelang akhir 

tahun 

jelas, memperjelas   [เมมิ เปอร ์

เจอ ลซั]  v ชีแ้จง: 

ฉันตอ้งชีแ้จงสถานการณนั์น้ให ้

กบัพวกเขา aku harus 

memperjelas situasi itu pada 

mereka 

jelek, kejelekan   [เกอ เจอ เล 

กนั]  n ความอปัลกัษณ:์ 

ความรา้ยในใจบางคนสกัวนัหนึง่

จะไดร้บัการเปิดเผย kejelekan 

hati seseorang suatu saat 

akan terungkap
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menjelekkan   [เมนิ เจอ เล็ก 

กนั]  v หมิน่: 

อย่าไปดูหมิน่คนอืน่ jangan 

menjelekkan orang lain 

jeli   [เจอ ล]ี  n ชา่งสงัเกต: 

เขาเป็นคนชา่งสงัเกต dia 

sangat jeli; 

kejelian   [เกอ เจอ ล ียนั]  n 

ความชา่งสงัเกต: 

ความชา่งสงัเกตเป็นสิง่จ าเป็นอย่

างยิง่ในงานนี ้kejelian sangat 

dibutuhkan dalam pekerjaan 

ini 

jelma, jelmaan   [เจลิ มา อนั]  n 

อวตาร: 

พวกเขาเชือ่ว่าเด็กคนนัน้เป็นอว

ตารของเทพเจา้ mereka 

percaya anak itu adalah 

jelmaan dewa; 

menjelma  [เมนิ เจลิ มา]  v 

แปลงกาย: 

ดูเหมอืนว่าเขาจะกลายเป็นคนที ่

แตกต่าง dia seolah menjelma 

menjadi orang yang berbeda; 

penjelmaan   [เปิน เจลิ มา 

อนั]  n ตน้แบบ: 

เขาเป็นตน้แบบของนักการเ 

มอืงทีป่ระสบความส าเรจ็ dia 

adalah penjelmaan seorang 

politikus sukses 

jembatan, jembatan gantung  

 [เจมิ บา ตนั ฆนั 

ตุง]  สะพานแขวน:  

กอ่นสะพานแขวนนีถู้กสรา้ง 

ชาวบา้นใชแ้พเพือ่ขา้มคลองนี ้

sebelum jembatan gantung 

ini dibangun, warga 

menggunakan rakit untuk 

menyeberang kali ini 

jemput, menjemput   [เมนิ เจมิ 

ปุต]  v รบั: 

ฉันตอ้งไปรบัลูกสาวของฉันตอน

บ่ายโมง aku harus menjemput 

anak perempuanku pukul 1 

siang 

jemu   [เจอ มู]  a เบือ่ระอา: 

ฉันรูส้กึเบือ่ฟังค าปราศรยัของเข

า aku jemu mendengar 

pidatonya; 

menjemukan   [เมนิ เจอ มู 

กนั]  v น่าเบือ่: 

หนังเร ือ่งนีน่้าเบือ่มาก film itu 

sangat menjemukan; 

jenak, sejenak   [เซอ เจอ นัก]  a 

สกัครู:่ มา เรามาพกัผอ่นสกัครู ่
mari kita istirahat sejenak 

jenaka   [เจอ นา กา]  a ข าขนั: 

ฉันรกัผูช้ายทีม่อีารมณข์นั aku 

menyukai pria yang jenaka 

jenazah   [เจอ นา ซะฮ]์  n ศพ: 

เราก าลงัรอเคร ือ่งบนิทีน่ าศพของ 

แม่ของเรา kami menanti 

kedatangan pesawat yang 

membawa jenazah ibu kami 

jendela   [เจนิ เด ลา]  n หนา้ตา่ง: 

ผมแน่ใจว่าผมไดปิ้ดหนา้ต่างที ่
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aku yakin telah menutup 

jendela; 

berjendela   [เบอร ์เจนิ เด 

ลา]  v มหีนา้ต่าง: 

หอ้งทีไ่ม่มหีนา้ต่าง kamar itu 

tidak berjendela 

jenggot   [เจ็ง กต]  n เครา: 

เคราของเขายิง่ยาวขึน้ 

jenggotnya semakin panjang; 

berjenggot   [เบอร ์เจ็ง กต]  v 

มเีครา, ไวเ้ครา: 

ชายไวเ้คราคนนัน้ใคร? siapa 

pria berjenggot itu? 

jenis, jenis kelamin   [เจอ นิซ เกอ 

ลา มนิ]  เพศ: 

ทารกของพวกคุณเพศอะไร? 

apa jenis kelamin bayi 

kalian? ; 

sejenis   [เซอ เจอ นิซ]  n 

ชนิดเดยีวกนั: 

เป็นไปไดว้า่ความรูส้กึของคุณจะ

คลา้ยกบัความรกั mungkin saja 

perasaanmu itu sejenis cinta; 

จ าพวกเดยีวกนั: 

สตัวต์วันีเ้ป็นสตัวจ์ าพวกเลือ้ยคล

าน hewan ini adalah sejenis 

reptil 

jenjang   [เจนิ จงั]  n ขัน้: 

มหีลายขัน้อยู่ในหลกัสตูนั ้

น ada berbagai jenjang 

dalam kursus itu 

berjenjang   [เบอร ์เจนิ จงั]  v 

มลี าดบัขัน้: อาชพีทีม่ลี าดบัขัน้ 

karier berjenjang; 

-- pendidikan   [เจนิ จงั เปิน ด ี

ด ีกนั]  ระดบัการศกึษา: 

ระดบัการศกึษาเป็นหนึง่ในขอ้พจิ

รณาในการก าหนดเลขเงนิเดอืน 

jenjang pendidikan adalah 

salah satu pertimbangan 

dalam menentukan besarnya 

gaji 

jenuh   [เจอ นุฮ]์  a อิม่ตวั: 

ฉันรูส้กึเออืมระอาท างานในบรษิั

ทนัน้ aku jenuh bekerja di 

perusahaan itu 

jepit, jepit rambut   [เจอ ปิต รมั 

บุต]  กิบ๊: 

นอ้งสาวของฉันชอบตดิกิบ๊ 

saudara perempuan saya 

senang mengenakan jepit 

rambut; 

menjepit   [เมนิ เจอ ปิต]  v 

หนีบ: 

เขายดึผมของเธอดว้ยกิบ๊ตดิผม 

dia menjepit rambutnya 

dengan jepit rambut; 

penjepit   [เปิน เจอ ปิต]  n 

ทีค่บี: 

พวกเขาตกัเคก้บนโตะ๊โดยใชท้ีค่ี

บ mereka mengambil kue di 

meja dengan menggunakan 

penjepit
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jerami   [เจอ รา ม]ี  n ฟาง: 

กระท่อมนัน้ท าจากฟาง gubuk 

itu terbuat dari jerami 

jerat   [เจอ รตั]  n บ่วง: บ่วงสตัว ์

jerat binatang; 

menjerat   [เมนิ เจอ รตั]  v 

ดกั: 

เกษตรกรดกัหนูดว้ยกบัดกัไมไ้ผ่ 
petani menjerat tikus dengan 

perangkap bambu; 

terjerat   [เตอร ์เจอ รตั]  v 

ถูกดกัจบั: 

กวางตวันัน้ถูกจบัอยู่ในพุ่มไม ้

rusa itu terjerat di semak-

semak 

jerawat   [เจอ รา วตั]  n สวิ: 

ใบหนา้ของเขาเต็มไปดว้ยสวิ 

wajahnya penuh dengan 

jerawat 

jernih   [เจอร ์นิฮ]์  a ใส: 

โทรทศันนั์น้หนา้จอใส televisi 

itu jernih layarnya 

jeruji   [เจอ ร ูจ]ี  n ลูกกรง: 

ลูกกรงเหล็ก jeruji besi 

jeruk   [เจอ รกุ]  n สม้: 

สม้มวีติามนิซ ีjeruk 

mengandung vitamin C; 

-- nipis   [เจอ รกุ นิ 

ปิซ]  มะนาว: 

น า้มะนาวเป็นสิง่ทีด่สี าหรบัสุขภา

พ air jeruk nipis baik untuk 

kesehatan 

jerumus, menjerumuskan   [เมนิ 

เจอ ร ูมุซ]  v ชกัจงู:  

เขาชกัจงูเพือ่นของเขาใหก้ลายเ

ป็นผูใ้ชย้าเสพตดิ dia telah 

menjerumuskan temannya 

untuk menjadi pengguna 

narkoba 

jewer, menjewer   [เมนิ เจ เวร]์  v 

ดงึหู: แม่ดงึหูลูกทีซ่น dahinya 

bengkak setelah terbentur 

pintu kayu itu 

jijik   [จ ีจกิ]  a ขยะแขยง: 

ฉันขยะแขยงกบัพฤตกิรรมของเ

ขา saya jijik dengan 

perilakunya; 

menjijikkan  [เมนิ จ ีจกิ 

กนั]  v ถา้หาก: 

ถา้หากฝนไม่ตกแลว้ก็ผมจะมาที ่

บา้นของคุณ jikalau hujan 

tidak turun, saya akan 

datang ke rumah Anda 

jilat, menjilat   [เมนิ จ ีลตั]  v เลยี: 

เด็กคนนัน้เลยีไอศกรมีทีห่ยดบน

มอืของเขา anak itu menjilat 

es krim yang menetes di 

tangannya; 

penjilat   [เปิน จ ีลตั]  n 

ขีป้ระจบ: 

อย่าเป็นเพือ่นกบัคนขีป้ระจบ 

jangan berteman dengan 

seorang penjilat 

jilid   [จ ีลติ]  n เลม่: 

เล่มแรกของหนังสอืนีอ้่านสนุก 
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jilid pertama buku ini sangat 

menyenangkan untuk dibaca 

jinak  [จ ีนัก]  a เช ือ่ง: สุนัขเช ือ่ง 
anjing jinak; 

menjinakkan   [เมนิ จ ีนัก 

กนั]  v ท าใหเ้ช ือ่ง: 

เขาท าใหส้ตัวด์ุรา้ยตวันัน้เช ือ่งได ้

ส าเรจ็ dia berhasil 

menjinakkan binatang buas 

itu; 

jiplak, menjiplak   [เมนิ จ ี

ปลกั]  v ลอกเลยีนแบบ: 

เราไม่ไดร้บัอนุญาตใหล้อกเลยีน

แบบความคดิคนอืน่ ๆ kita tidak 

diperbolehkan menjiplak 

tulisan orang lain; 

เราไม่ไดร้บัอนุญาตใหล้อกเลยีน

แบบความคดิคนอืน่ ๆ kita tidak 

diperbolehkan menjiplak 

tulisan orang lain; 

penjiplak   [เปิน จ ีปลกั]  n 

ผูล้อก: 

ผูล้อกคนนัน้ในทีสุ่ดก็ถูกน าตวัไ

ปขึน้ศาล penjiplak itu 

akhirnya dituntut ke 

pengadilan 

jitu   [จ ีต]ู  a แม่น: การยงิแม่น 

tembakan jitu 

jiwa, jiwa raga   [จ ีวา รา 

ฆา]  รา่งกายและจติใจ: 

ฉันรกัเธอทัง้รา่งกายและจติใจ 

aku mencintai kamu jiwa 

raga; 

menjiwai   [เมนิ จ ีไว]  v 

เขา้ถงึจติวญิญาณ:  

นักรอ้งคนนัน้ขึง้อารมณข์องเพล

งมากด าเนินการ penyanyi itu 

sangat menjiwai lagu yang 

dibawakannya 

jodoh   [โจ โดะฮ]์  n เนือ้คู่: 

ผูช้ายคนนัน้ไดพ้บเนือ้คู่ของเขา

แลว้ lelaki itu sudah 

menemukan jodohnya; 

berjodoh   [เบอร ์โจ โดะฮ]์  v 

มวีาสนาต่อกนั: 

ถา้หากมวีาสนาผมอยากใหเ้ธอม

าเป็นภรรยาของผม seandainya 

berjodoh, saya ingin 

menjadikannya sebagai 

istriku; 

menjodohkan   [เมนิ โจ โดะฮ ์

กนั]  v เป็นแม่สือ่ให:้ 

พวกเขาเป็นแม่สือ่ใหผู้ห้ญงิคนนั ้

นกบัชายทีแ่กก่ว่า mereka 

menjodohkan wanita itu 

dengan lelaki yang lebih tua 

joget, berjoget   [เบอร ์โจ เก็ต]  v 

เตน้: 

บรษิทันัน้ขอใหพ้นักงานเตน้เป็นเ

วลา 5 

นาทกีอ่นทีจ่ะเร ิม่การท างาน 

perusahaan itu meminta 

setiap karyawannya berjoget 

selama lima menit sebelum 

memulai pekerjaan 

joli, sejoli   [เซอ โจ ล]ี  n คู่รกั: 
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พวกเขาเป็นคู่รกัทีเ่หมาะสมกนั 

mereka adalah sepasang 

sejoli yang serasi 

jomlo   [จม โบล]  n สาวแก ่  

jompo   [จม โป]  a คนชรา: 

เด็กคนนัน้ชว่ยเหลอืหญงิชราขา้

มถนน anak itu membantu 

wanita jompo itu 

menyeberang jalan 

jongkok   [จง กก]  n นัง่ยองๆ: 

พวกเขานัง่ยองๆรมิคลอง 
mereka jongkok di pinggir 

kali; 

berjongkok   [เบอร ์จง กก]  v 

นัง่ยองๆ: 

นัง่ยองๆนานเกนิไปสามารถท าใ

หเ้ป็นตะครวิได ้terlalu lama 

berjongkok bisa membuat 

keram kaki 

jorok   [โจ รก]  a ซกมก: 

พวกผูห้ญงิมกัจะไม่ชอบผูช้ายซ

กมก kaum wanita umumnya 

tidak menyukai lelaki jorok 

jual, berjualan   [เบอร ์จ ูวา 

ลนั]  v ขายของ: 

เขาขายของเล่นเด็กอยู่หนา้โรงเร ี

ยน pria itu berjualan mainan 

anak-anak di depan sekolah; 

-- beli   [จ ูวลั เบอ ล]ี  n 

ซือ้ขาย: 

รฐับาลสัง่หา้มซือ้ขายสตัวห์ายาก 

pemerintah melarang jual 

beli barang binatang langka; 

penjual   [เปิน จ ูวลั]  n ผูข้าย: 

ตลาดเป็นสถานทีพ่บกนัระห 

ว่างผูข้ายกบัผูซ้ ือ้ pasar  

merupakan tempat  

bertemunya penjual dan 

pembeli; 

penjualan   [เปิน จ ูวา ลนั]  n 

การขาย: 

ยอดขายผลติภณัฑใ์นตอนทา้ย

ของปีมกัจะเพิม่ขึน้ penjualan 

produk pada akhir tahun 

biasanya meningkat; 

terjual   [เตอร ์จ ูวลั]  v 

ขายออก: 

รถโบราณคนันัน้ในทีสุ่ดก็ขายอ

อก mobil antik itu akhirnya 

terjual 

juang, memperjuangkan   [เมมิ 

เปอร ์จ ูวงั กนั]  v ต่อสู:้ 

พวกคนงานไม่เคยยอมแพใ้นการ

ต่อสูเ้พือ่สทิธขิองพวกเขา kaum 

buruh tidak pernah putus asa 

memperjuangkan hak-hak 

mereka 

juara   [จ ูวา รา]  n แชมป์: 

เลสเตอรซ์ติีเ้ป็นแชมป์พรเีมยีรล์ี

กฤดกูาลนีไ้ดส้ าเรจ็ Leicester 

City berhasil menjadi juara 

Liga Inggris musim ini; 

kejuaraan   [เกอ จ ูวา รา 

อนั]  n การแขง่ขนัชงิแชมป์: 

อนิโดนีเซยีจะเป็นเจา้ภาพการแข่ 

งขนัชงิแชมป์แบดมนิตนัระดบัเอเ
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ชยี Indonesia akan 

menyelenggarakan kejuaraan 

bulu tangkis tingkat Asia; 

menjuarai   [เมนิ จ ูวา ไร]  v 

เป็นแชมป์: 

เด็กไดเ้ป็นแชมป์การแขง่ขนัระยะ

ยาวในปีนี ้anak itu menjuarai 

lomba lari jarak jauh tahun 

ini 

jubah   [จ ูบะฮ]์  n เสือ้คลุม: 

เสือ้คลุมอาบน า้ jubah mandi 

judi   [จ ูด]ี  n พนัน: 

การพนันท าลายศลีธรรมของสงั

คม judi itu merusak moral 

masyarakat; 

berjudi   [เบอร ์จ ูด]ี  v 

เล่นพนัน: 

เขาเล่นการพนันทุกคนื dia 

berjudi setiap malam; 

pejudi   [เปอ จ ูด]ี  n นักพนัน: 

นักการพนันคนนัน้ในทีสุ่ดก็ถกูจ ั

บกุมโดยเจา้หนา้ทีต่ ารวจ pejudi 

itu akhirnya ditangkap polisi; 

perjudian  [เปอร ์จ ูด ียนั]  n 

การพนัน: 

รฐับาลหา้มเล่นการพนันเพราะมั

นผดิกฎหมาย pemerintah 

melarang perjudian karena 

itu ilegal 

judul   [จ ูดลุ]  n ชือ่เร ือ่ง: 

ชือ่หนังสอื judul buku 

berjudul   [เบอร ์จ ูดลุ]  v 

มชี ือ่เร ือ่งว่า: 

หนังสอืเลม่นีม้ชี ือ่ว่า  

"เดอะแพทรอ็ีอด" buku itu 

berjudul "The Patriot" 

jujur  [จ ูจรู]์  a ซือ่ตรง: 

ความซือ่ตรงและการท างานอย่าง

ขนัแข็งเป็นกุญแจส าคญัสูค่วาม

ส าเรจ็ของคนๆหนึง่ jujur dan 

kerja keras adalah kunci 

sukses seseorang; 

kejujuran   [เกอ จ ูจ ูรนั]  n 

ความซือ่ตรง: 

ตัง้แต่เด็กเราไดร้บัการสอนเร ือ่งค

วามซือ่ตรง sejak kecil kami 

diajari kejujuran 

Juli   [จ ูล]ี  n กรกฎาคม: 

ลูกคนแรกของฉันเกดิในเดอืนกร

กฎาคม anak pertama saya 

dilahirkan pada bulan Juli 

jumlah, sejumlah   [เซอ จมุ 

ละฮ]์  n จ านวนหนึง่: 

เด็กนักเรยีนจ านวนหนึง่เขา้มาใน

หอ้งปฏบิตักิารในเชา้วนันี ้

sejumlah anak sekolah 

memasuki ruang 

laboratorium pagi ini 

jumpa, berjumpa   [เบอร ์จมุ 

ปา]  v พบ: 

หญงิคนนัน้ปฏเิสธทีจ่ะพบกบัอดี

ตสามใีนศาล wanita itu 

menolak untuk berjumpa 

dengan mantan suaminya di 

pengadilan 

-- pers   [จมุ ปา 

เปิรซ์]  แถลงขา่ว: 
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หลงัจากทีไ่ดเ้ป็นแชมป์การแขง่ข ั

นนัน้ 

นักแขง่คนนัน้ก็จดังานแถลงขา่ว 

setelah menjuarai balapan, 

pembalap itu mengadakan 

jumpa pers 

jumpa, menjumpai   [เมนิ จมุ 

ไป]  v พบกบั: 

บรรดาแฟนคลบัพบกบัศลิปินทีช่ ื ่

นชอบในสวนแห่งนัน้ para 

penggemar menjumpai artis 

idolanya di taman itu 

Juni   [จ ูนี]  n มถินุายน: 

ฤดูรอ้นมกัจะเร ิม่ตน้ในเดอืนมถิุน

ายน musim panas biasanya 

dimulai pada bulan Juni 

jurang   [จ ูรงั]  n เหว, หนา้ผา: 

รถคนันัน้พุ่งลงหนา้ผา mobil itu 

terjun ke jurang 

juri   [จ ูร]ี  n กรรมการ: 

ฉันเป็นกรรมการในการแขง่ประ

ชนัความรูนั้น้ saya menjadi 

juri di sebuah perlombaan 

cerdas cermat 

jurus   [จ ูรซุ]  n กระบวนท่า: 

ในทีส่ดุนักสูผู้นั้น้ก็ออกลายกระบ

วนท่าไมต้ายของเขา akhirnya 

petarung itu mengeluarkan 

jurus andalannya 

juta, berjuta-juta   [เบอร ์จ ูตา จ ู

ตา]  v เป็นลา้น: 

ชาวบราซลิเป็นลา้นลงเดนิตามถ

นนชมเทศกาลวฒันธรร 

มประจ าปี jutaan warga Brazil 

turun ke jalan mengikuti 

festival budaya tahunan; 

jutawan   [จ ูตา วนั]  n เศรษฐ:ี 

เด็กคนนัน้ฝันอยากจะเป็นเศรษฐ ี

anak itu  bercita-cita 

menjadi seorang jutawan 

jam   [จมั]  n ช ัว่โมง: 

การเดนิทางนัน้ใชเ้วลาสามช ัว่โม

งดว้ยการเดนิเทา้ perjalanan 

itu memakan waktu tiga jam 

berjalan kaki 

jatuh   [จา ตุฮ]์  v ตก หล่น ลม้: 

ตกหลมุรกั jatuh cinta; 

menjatuhkan   [เมนิ จา ตุฮ ์

กนั]  v ท าหล่น: 

เฉกเชน่ท าน า้หกลงไปในทะเล 

seperti menjatuhkan air ke 

laut; 

terjatuh  [เตอร ์จา ตุฮ]์  v 

ลม้ลง; ตกลงไป: ตกลงไปในหลมุ 

terjatuh ke dalam lubang 

jauh   [เจาฮ]์  a ไกล, หา่งไกล: 

สถานทีท่ีห่่างจากฝูงชน tempat 

yang jauh dari keramaian 

jawab, jawaban   [จา วา บนั]  n 

ค าตอบ: รอค าตอบ menanti 

jawaban; 

menjawab   [เมนิ จา วบั]  v 

ตอบ: ตอบค าถาม menjawab 

pertanyaan 

jelas   [เจอ ลซั]  a ชดัเจน: 

พูดไดอ้ยา่งชดัเจน ia berbicara
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dengan jelas; 

menjelaskan   [เมนิ เจอ ลซั 

กนั]  v อธบิาย: 

อธบิายไดอ้ย่างชดัเจน 

menjelaskan dengan tuntas; 

penjelasan   [เปิน เจอ ลา 

ซนั]  n ค าอธบิายชีแ้จง: 

ค าอธบิายสัน้ ๆ penjelasan 

singkat 

jelek   [เจอ เล็ก]  a ไม่ด:ี 

อากาศไม่ด ีcuaca jelek 

jembatan   [เจมิ บา ตนั]  n 

สะพาน: สะพานลอย jembatan 

penyeberangan 

jempol   [เจมิ ปล]  n หวัแม่มอื: 

สองแม่โป้ง (ยอดเยีย่ม) dua 

jempol 

jemput, jemputan   [เจมิ ปู ตนั]  n 

บรกิารรบัส่ง: รถรบัสง่ mobil 

jemputan; 

menjemput   [เมนิ เจมิ ปุต]  v 

กรยิา: รบัผูโ้ดยสาร ia 

menjemput penumpang 

jemur, berjemur   [เบอร ์เจอ 

มูร]์  v อาบแดด: 

อาบแดดทีช่ายหาด berjemur di 

pantai 

jengkel   [เจ็ง เก็ล]  a ร าคาญ: 

รูส้กึร าคาญต่อเด็กคนัน้ merasa 

jengkel dengan anak itu; 

menjengkelkan   [เมนิ เจ็ง เก็ล 

กนั]  v น่าร าคาญ:  

ท่าทางของเขาเป็นทีน่่าร าคาญม 

าก sikapnya sangat 

menjengkelkan 

jenis   [เจอ นิซ]  n ชนิด: เพศ jenis 

kelamin; ชนิดไม ้jenis kayu; 

berjenis-jenis   [เบอร ์เจอ นิซ 

เจอ นิซ]  v หลากหลายประเภท: 

เราขายหลากหลายประเภทเนือ้ผ ้

า kami menjual berjenis-jenis 

kain 

jerit, jeritan   [เจอ ร ีตนั]  n 

เสยีงกรดีรอ้ง: 

ไม่มใีครไดย้นิเสยีงกรดีรอ้งของเ

ขา tak seorang pun 

mendengar jeritannya; 

menjerit   [เมนิ เจอ รติ]  v 

กรดีรอ้ง: 

เขากรดีรอ้งดว้ยความเจ็บปวด 

dia menjerit kesakitan 

jika   [จ ีกา]  p ถา้: ถา้เขาไม่ง jika 

dia tidak sibuk; ถา้ jika, 

jikalau 

jiwa   [จ ีวา]  n จติใจ: 

รา่งกายและจติใจ jiwa dan 

raga 

jual   [จ ูวลั]  v ขาย: 

ขายตวัคอืการกระท าทีผ่ดิกฏหม

าย jual diri adalah tindakan 

ilegal; 

menjual   [เมนิ จ ูวลั]  v ขาย: 

ขายในราคาถูก menjual 

murah; เธอขายผกัในตลาด dia 

menjual sayuran di pasar
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juang, berjuang   [เบอร ์จ ูวงั]  v 

ต่อสู:้ 

พวกเขาไดต้อ่สูเ้พือ่ความเป็นอสิ

ระ mereka telah berjuang 

untuk bebas; 

pejuang   [เปอ จ ูวงั]  n นักรบ; 

นักสู:้ ฮโีรต่วัจรงิ pejuang 

sejati; 

perjuangan   [เปอร ์จ ูวา 

งนั]  n การต่อสู:้ 

การต่อสูไ้ม่มวีนัสิน้สุด 

perjuangan tiada henti 

juga   [จ ูฆา]  adv ดว้ย; ทัง้นี;้ 

เชน่กนั: เชน่เดยีวกนั begitu 

juga 

jumlah   [จมุ ละฮ]์  n จ านวน: 

ผลรวม jumlah total; 

berjumlah   [เบอร ์จมุ ละฮ]์  v 

มจี านวน: 

เหยือ่ทีเ่สยีชวีติมจี านวนสามคน 

korban yang meninggal 

berjumlah tiga orang; 

penjumlahan   [เปิน จมุ ลา 

ฮนั]  n การบวก: 

การบวกและการลบ 

penjumlahan dan 

pengurangan 

juru, penjuru   [เปิน จ ูร]ู  n มุม: 

ลูกเตะมุม tendangan penjuru 

jurusan   [จ ูร ูซนั]  n ภาควชิา: 

ภาควชิาภาษาองักฤษ jurusan 

bahasa Inggris 

juta   [จ ูตา]  n ลา้น: ผูค้นนับลา้น 

berjuta-juta orang 
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K  -  k 

kabut   [กา บุต] n หมอก: 
หมอกตอนเชา้ kabut pagi; 

berkabut   [เบอร ์กา บุต] v 

มีหมอก: สภาพอากาศมีหมอก 

cuaca berkabut 

kaca   [กา จา] n แกว้: กระจกมองขา้ง 
kaca spion; 

berkaca-kaca   [เบอร ์กา จา กา 
จา] v นํา้ตาคลอ: 
ตาเริม่มีนํา้ตาคลอ matanya 

berkaca-kaca 

kadang, terkadang   [เตอร ์กา  
ดงั] adv บางครัง้; ไม่คอ่ยจะ: 
บางครัง้ก็ยากทีจ่ะลืม terkadang 

sangat sukar untuk 

melupakan; 

kadang-kadang   [กา ดงั กา 
ดงั] adv บางครัง้; ไม่คอ่ยจะ: 
บางครัง้เขามาเป็นครัง้คราว 

kadang-kadang dia datang 

kaget   [กา เฆ็ต] a ตกใจ; 
ประหลาดใจ: 
เขาตกใจทีไ่ดยิ้นขา่วนัน้ dia 

kaget mendengar kabar itu; 

mengagetkan  [เมอ งา เฆ็ต 
กนั] v น่าตกใจ ทําใหต้กใจ: 
ขา่วนัน้ทําใหค้นตกใจกนัหมด 

berita itu mengagetkan semua 

orang 

kagum   [กา ฆุม] a เลือ่มใส: 
เขารูสึ้กเลือ่มใสในความตัง้ใจของค
นนัน้ 

dia merasa kagum dengan 

kegigihannya 

kait, berkaitan dengan   [เบอร ์
ไก ตนั เดอ งนั] เกีย่วกบั: 
เกีย่วกบัจดหมายของคณุนัน้ฉันข
ออภยั berkaitan dengan surat 

Saudara, saya mohon maaf; 

mengaitkan   [เมอ ไงต ์กนั] v 

ผูก: ผูกเชอืกกบัตน้ไม ้

mengaitkan tali ke pohon 

kaki   [กา กี] n เทา้: ดว้ยเทา้เปล่า 

dengan kaki telanjang; เดินเทา้ 

berjalan kaki 

kalah   [กา ละฮ]์ v แพ:้ 
พวกเขาแพร้าบคาบในเกมนัน้ 

mereka kalah telak dalam 

pertandingan itu; 

kekalahan   [เกอ กา ลา ฮนั] n 

ความพ่ายแพ:้ 
ยอมรบัความพ่ายแพ ้menerima 

kekalahan; 

mengalahkan   [เมอ งา ละฮ ์
กนั] v เอาชนะ: 
เอาชนะฝ่ายตรงขา้มไดอ้ย่างง่ายด
าย mengalahkan lawan 

dengan mudah 

kalau   [กา เลา] p ถา้: 
ถา้คณุไปเขาจะไปกบัคณุดว้ย 

kalau engkau pergi, dia akan 

ikut bersamamu 
1
kali   [กา ลี] n ครัง้: ครัง้แรก kali 

pertama
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sekali   [เซอ กา ลี] n ครัง้เดียว: 
บางครัง้บางคราว; อีกครัง้หนึง่ 
sekali-sekali; sekali lagi 

2
kali   [กา ลี] n คลอง: ริมคลอง 

pinggir kali 

kalimat   [กา ลี มตั] n ประโยค: 
พูดประโยคทีห่ยาบคาย 

mengeluarkan kalimat yang 

kasar
 

kalut, kekalutan   [เกอ ลา วู 
ตนั] n โกลาหล: 
ประทว้งโดยนักศึกษาทําใหเ้มืองนี ้
อยู่ในสถานะของความโกลาหล 

demonstrasi yang dilakukan 

mahasiswa membuat kota ini 

dalam keadaan kemelut 

kamar   [กา มาร]์ n หอ้ง หอ้งนํา้ 

kamar mandi; หอ้งนอน kamar 

tidur; หอ้งสว้ม kamar kecil; 

-- kecil   [กา มาร ์เกอ 
จิล] หอ้งสว้ม: 
ฉันจะไปเขา้หอ้งสว้มสกัครู ่saya 

akan pergi ke kamar kecil 

sebentar; 

-- mandi   [กา มาร ์มนั 
ดี] หอ้งนํา้: แม่ขดัพืน้หอ้งนํา้ทุกวนั 

ibu menyikat lantai kamar 

mandi setiap hari; 

-- pengantin   [กา มาร ์เปอ งนั 
ติน] หอ้งหอ: 
หอ้งห่อนัน้ประดบัดว้ยดอกไมต้า่งๆ 

kamar pengantin itu dihiasi 

dengan berbagai macam 

bunga; 

-- tidur   [กา มาร ์ตี 
ดูร]์ หอ้งนอน: 
หลงัจากแปรงฟันและลา้งเทา้เขาไ
ปเขา้หอ้งนอน setelah menyikat 

gigi dan mencuci kaki dia 

pergi ke kamar tidur 

kambing   [กมั บิง] n แพะ, แกะ: 
แพะตวันัน้จะไม่ถกูขายแมว้า่ใหร้า
คาสูง kambing itu tidak akan 

dijual meskipun ditawar 

dengan harga mahal 

kambuh   [กมั บุฮ]์ v กําเริบ: 
เกือบสปัดาหเ์ขาแลว้ทีเ่ขาไม่มาป
รากฏว่าโรคของเขากําเริบอีกแลว้ 

sudah hampir seminggu ia 

tidak datang, rupanya 

penyakitnya kambuh lagi 

kamera   [กา เม รา] n กลอ้งถา่ยรปู: 
กลอ้งถ่ายรปูดิจิทลั kamera 

digital 

kami, kita   [กา มี , กี ตา] pron 

พวกเรา: พวกเราเอง kita sendiri 

kampanye   [กมั ปา เญอ] n 

การหาเสียง: 
การหาเสียงในการเลือกประธานาธิ
บดี kampanye pemilihan 

presiden 

kampung   [กมั ปุง] n หมู่บา้น: 
เราตอ้งลงหุบเขาเพือ่ไปใหถึ้งหมู่บ ้
านนัน้ kita harus menuruni 

lembah agar bisa sampai di 

kampung itu;
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-- halaman   [กมั ปุง ฮา ลา 
มนั] บา้นเกิด: 
ดีใจทีไ่ดก้ลบัมาบา้นเกิดอีกครัง้ 
senangnya berada di kampung 

halaman kembali 

kamu   [กา มู] pron เธอ (บุรษุที ่๒ 
ใชก้บัคนทีส่นิดกนั): 
เธอควรจะรบัผิดชอบเรือ่งนี ้kamu 

yang bertanggung jawab 

kamus   [กา มุซ] n พจนานุกรม: 
ฉันตอ้งการพจนานุกรมเพือ่แปลป
ระโยคนี ้aku perlu kamus untuk 

menerjemahkan kalimat ini 

kanan   [กา นัน] n ขวา: เลีย้วขวา 

belok kanan 

kancing   [กนั จิง] n กระดุม: 
กระดุมเป็นอุปกรณเ์สริมของเสือ้ผ ้
า kancing merupakan 

aksesoris dari pakaian 

kanda   [กนั ดา] n พี:่ 
พีย่อมอยู่เป็นหรือไม่ kanda, 

maukah kau menemaniku? 

kandang   [กนั ดงั] n คอก: 
มา้ตวันัน้มีคอกขนาดใหญม่าก 

kuda itu mempunyai kandang 

yang sangat besar 

kangkung   [กงั กุง] n ผกับุง้: 
แม่ซือ้ผกับุง้ทีต่ลาด ibu membeli 

kangkung di pasar 

kantin   [กนั ติน] n โรงอาหาร: 
พวกเขารบัประทานอาหารกลางวนั
ในโรงอาหารโรงเรียน mereka 

makan siang di kantin sekolah 

kantong   [กนั ตง] n ถุง: 
ขยะเอาใส่ในถุงก่อนทิง้ sampah 

dimasukkan ke dalam kantong 

sebelum dibuang; ถุงนอน 

kantong tidur 

kantor   [กนั โตร]์ n สํานักงาน: 
ทีทํ่าการไปรษณีย ์kantor pos; 

สถานีตํารวจ kantor polisi; 

 ทีทํ่าการไปรษณีย ์ kantor pos; 
สํานักงานกลาง kantor pusat; 

-- pos  [กนั โตร ์
ปซ] ทีทํ่าการไปรษณีย:์ 
พ่อสัง่ใหฉั้นไปซือ้แสตมป์ทีที่ทํ่ากา
รไปรษณีย ์ayah menyuruhku 

untuk membeli prangko di 

kantor pos 

kapak   [กา ปัก] n ขวาน: 
เกษตรกรใชข้วานผา่ซงุ petani 

membelah kayu menggunakan 

kapak;  

ขวานเหล็กนัน้คมมากและอนัตรา
ย kapak besi itu sangat tajam 

dan berbahaya 

kapal   [กา ปัล] n เรือ (ขนาดใหญ)่: 
เรือ kapal laut; 

-- penyebrangan   [กา ปัล] n 

เรือขา้มฟาก: เรือขา้มฟาก kapal 

penyeberangan; 

-- api   [กา ปัล อา ปี] เรือกลไฟ: 
เรือกลไฟลํานัน้ลอ่งในมหาสมุทรแ
ปซฟิิก kapal api itu berlayar di 

Samudra Pasifik;
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-- layar   [กา ปัล ลา ยาร]์ เรือใบ: 
เรือใบเป็นเรือทีข่บัเคลือ่นโดยใชผ้า้
ใบทีใ่ชพ้ลงังานลมเป็นแรงผลกัดนั 

kapal layar adalah kapal yang 

digerakkan dengan 

menggunakan layar yang 

memanfaatkan tenaga angin 

sebagai pendorongnya; 

-- perang   [กา ปัล เปอ 
รงั] เรือรบ: 
ประเทศมหาอํานาจพยายามทีจ่ะแ
สดงเรือรบของพวกเขา negara 

adikuasa mencoba 

memamerkan beberapa kapal 

perangnya; 

-- pesiar   [กา ปัล เปอ ซ ี
ยาร]์ เรือสําราญ: 
การทํางานบนเรือสําราญเป็นงาน
ทีน่่าทํา bekerja di kapal pesiar 

merupakan pekerjaan yang 

menjanjikan; 

-- selam  [กา ปัล เซอ 
ลมั] เรือดํานํา้: 
เรือดํานํา้ลํานัน้สีนํา้เงิน kapal 

selam itu berwarna biru tua 

kapan   [กา ปัน] pron เมือ่ไร: 
เขาจะไปเมือ่ไร? kapan dia akan 

pergi? ; 

kapan-kapan   [กา ปัน กา 
ปัน] n วนัหลงั: 
วนัหลงัฉันจะไปพบกบัคุณ 

kapan-kapan saya akan 

menemui anda 

kapur   [กา ปูร]์ n ชอลก์: 
ชอลก์ถูกใชส้าํหรบัเขยีนบนกระด
าน kapur digunakan untuk 

menulis di papan tulis 

karang   [กา รงั] n ปะการงั: 
เราสามารถพบปะการงัไดที้ห่าด 

karang dapat kita jumpai di 

pantai 

karcis   [การ ์จิซ] n ตัว๋: 
ผูช้มตอ้งการตัว๋เพือ่ทีจ่ะชมการแส
ดง penonton memerlukan 

karcis untuk menonton 

pertunjukan 

kardus   [การ ์ดุซ] n กล่อง: 
กลอ่งว่าง kardus kosong 

karena   [กา เรอ นา] p เพราะ; 
เนือ่งจาก: เพราะฉะนัน้ karena itu 

kartu   [การ ์ตู] n 1 บตัร: นามบตัร 

kartu nama; บตัรเดบิต kartu 

debit; บตัรประจาํตวัประชาชน 

kartu identitas; บตัรเครดิต 

kartu kredit; บตัรเชญิ kartu 

undangan; 2 ป้าย: 
ป้ายแท็กกระเป๋าเดินทาง kartu 

barang bawaan; 3 

การด์: การด์หน่วยความจาํ kartu 

memori; ซมิการด์ kartu 

telepon; 

-- kredit   [การ ์ตู เกร 
ดิต] บตัรเครดิต: 
บตัรเครดิตมกัจะใชส้ําหรบัการชอ้
ปปิง้ kartu kredit biasanya 

digunakan untuk berbelanja;
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-- nama   [การ ์ตู นา 
มา] นามบตัร: 
กรณุารบันามบตัรของฉันเป็นสญั
ลกัษณก์ารรูจ้กักนัของเรา terima 

lah kartu nama saya sebagai 

tanda perkenalan kita; 

-- pos  [การ ์ตู 
ปซ] โปสตก์ารด์,ไปรษณียบตัร: 
เพือ่นของฉันส่งโปสตก์ารด์จากเนเ
ธอรแ์ลนด ์temanku 

mengirimkan kartu pos dari 

Belanda 

karung   [กา รงุ] n กระสอบ: 
กระสอบขา้ว karung beras 

karunia   [กา ร ูนี ยา] n พร: 
พรจากพระเจา้ karunia Tuhan 

karya   [การ ์ยา] n ผลงาน: 
ผลงานสรา้งสรรค ์karya kreatif; 

-- sastra   [การ ์ยา ซซั 
ตรา] วรรณกรรม: 
วรรณกรรมสมยัใหม่ karya 

sastra modern 

karyawan   [การ ์ยา วนั] n 

พนักงาน: 
พนักงานบางคนทําการสาธิต 

beberapa karyawan 

melakukan aksi demonstrasi 

kas   [กซั] n เงินเก็บ: 
เงินเก็บของพวกเราเริม่ลดลง 
uang kas kami mulai 

berkurang 

kasar   [กา ซาร]์ a 1 หยาบ: 
กิริยาหยาบคาย bersikap kasar; 

ผิวของเขาหยาบมาก kulitnya 

sangat kasar; 

2 หยาบกรา้น: 
พืน้ผิวทีห่ยาบกรา้น permukaan 

kasar 
1
kasih   [กา ซฮิ]์ n 1 ความรกั: 

ความหว่งใย kasih sayang; 

 ความรกั cinta kasih; 2 ทีร่กั: 
ทีร่กัของฉัน โปรดมาหาฉันเถิด 

kasihku, datanglah; 

kasihan   [กา ซ ีฮนั] n สงสาร: 
รูสึ้กสงสารต่อ merasa kasihan  

2
kasih   [กา ซฮิ]์ v ให:้ เขาใหเ้งินฉัน 

dia kasih saya uang 

kasir   [กา ซรี]์ n แคชเชยีร:์ 
กรณุาชาํระเงินทีแ่คชเชยีรที์ใ่กลที้ ่
สุด bayarlah di kasir terdekat 

kasur   [กา ซรู]์ n เตียง: เตียงนอน 

kasur tidur 

kasus   [กา ซซุ] n คดี: คดีฆาตกรรม 

kasus pembunuhan 

kata   [กา ตา] n คํา: กล่าวเล็กนอ้ย 

sepatah dua patah kata; kata 

benda; 

berkata   [เบอร ์กา ตา] v พูด; 
บอก: พูดโกหก berkata bohong 

katak   [กา ตกั] n กบ: 
เหมือนกบในกะลา seperti katak 

di bawah tempurung 

kaus   [เกาซ]์ n 1 เสือ้ยืดคอกลม: 
เสือ้ยืดคอกลม baju kaus 

oblong; 2 ถุงเทา้: ถุงเทา้ kaus 

kaki 

kawin, mengawini   [เมอ งา วี 
นี] v แต่งงาน; แต่งงานกบั 
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คุณยอมแต่งงานกบัฉันไหม 
maukah engkau 

mengawiniku? 

kaya   [กา ยา] a รวย: รวยมาก kaya 

raya 

kayu   [กา ยู] n ไม:้ 
เกา้อีต้วันัน้ทําจากไม ้kursi itu 

terbuat dari kayu 

ke   [เกอ] p ไป; ไปทาง: ไปขา้งๆ ke 

samping 

kebun  [เกอ บุน] n สวน: สวนดอกไม ้

kebun bunga;  สวนสตัว ์kebun 

binatang; เด็กๆชอบเล่นในสวน 

anak-anak gemar bermain di 

kebun; 

berkebun   [เบอร ์เกอ บุน] v 

ทําสวน: 
งานอดิเรกของเขาคือการทําสวน 

hobinya berkebun 

kecil   [เกอ จิล] a 1 อายนุอ้ย: 
ยงัอายุนอ้ยอยู ่masih kecil; 2 

เล็ก: นอ้งเล็ก adik kecil; 

 เมืองเล็ก ๆ kota kecil; 

บา้นหลงัเล็ก ๆ rumah kecil; 

kekecilan   [เกอ เกอ จ ีลนั] a  

เล็กเกินไป: 
เสือ้ผา้ของเขาเล็กเกินไป bajunya 

kekecilan 

kedap   [เกอ ดปั] a กนั: กนันํา้ 

kedap air 

kedelai   [เกอ เดอ ไล] n ถัว่เหลือง: 
เตา้ฮูทํ้ามาจากถัว่เหลือง tahu 

terbuat dari kedelai 

keju   [เก จ]ู n ชสี: ขนมปังชสี roti 

keju 

kejut, mengejutkan   [เมอ เงอ จตุ 
กนั] v น่าตกใจ; ทําใหต้กใจ: 
ทําใหทุ้กคนตกใจ mengejutkan 

semua pihak; 

terkejut   [เตอร ์เกอ จตุ] v 

ตกใจ: 
เขาตกใจทีไ่ดยิ้นขา่วการเสียชวิีต
ของแม่เขา dia terkejut 

mendengar berita kematian 

ibunya; 

kejutan   [เกอ จ ูตนั] n 

เซอรไ์พรส:์ 
เขาไดร้บัเซอรไ์พรสใ์นวนัเกิดของ
เขา dia mendapat kejutan di 

hari ulang tahunnya 

kelahi, berkelahi   [เบอร ์เกอ ลา 
ฮี] v ต่อสู;้ ทะเลาะวิวาท ทา้ตอ่สู ้  

ia menantang berkelahi 

kelapa   [เกอ ลา ปา] n มะพรา้ว: 
มะพรา้วตกริมชายหาด buah 

kelapa berjatuhan di pinggir 

pantai 

kelas   [เกอ ลซั] n ช ัน้: ช ัน้ประหยดั 

kelas ekonomi 

kelelawar   [เกอ เลอ ลา วาร]์ n 

คา้งคาว: 
เวลานอนของเขากลบักนัเหมือนค ้
างคาว jam tidurnya terbalik 

seperti kelelawar
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keliling, mengelilingi   [เมอ เงอ 
เงอ ลี งี] v ลอ้มรอบ: 
เทือกเขาอยู่ลอ้มรอบเมือง 
pegunungan mengelilingi kota 

itu 

kelinci   [เกอ ลิน จี] n กระต่าย: 
กระต่ายขนสีขาว kelinci itu 

berbulu putih; 

sekeliling   [เซอ เกอ ลี ลิง] p 

รอบๆ: มองไปรอบ ๆ melihat di 

sekeliling; 

kelingking   [เกอ ลิง กิง] n 

นิว้กอ้ย: นิว้กอ้ยของเขาเล็กมาก 

kelingkingnya kecil sekali 

keliru   [เกอ ลี ร]ู a ผิดพลาด: 
ผิดพลาดใหญ่หลวง keliru besar; 

kekeliruan   [เกอ เกอ ลี ร ูวนั] n 

ความผิดพลาด: กระทําผิดพลาด 

melakukan kekeliruan 

keluar   [เกอ ลู วาร]์ v ออก: 
เชค็เอาท;์ ออกไปนอกบา้น lapor 

keluar; keluar rumah 

keluarga   [เกอ ลู วาร ์ฆา] n 

ครอบครวั: ปัญหาครอบครวั 

masalah keluarga 

keluh, keluhan   [เกอ ลู ฮนั] n 

ขอ้รอ้งเรียน: 
ขอ้รอ้งเรียนของประชาชนเกีย่วกบั
มาตรฐานการใหบ้ริการโรงพยาบา
ล keluhan masyarakat 

terhadap standar pelayanan 

rumah sakit 

kemarau   [เกอ มา เรา] a แลง้: 
ฤดูแหง้แลง้ musim kemarau 

kemas   [เกอ มซั] a จดัของ: ตูข้อง 
peti kemas; 

kemasan   [เกอ มา ซนั] n ผสัดุ: 
นํา้ขวด air putih kemasan; 

mengemas   [เมอ เงอ มซั] v 

แพ็คของ: 
แพ็คอาหารดว้ยหอ่พลาสติก 

mengemas makanan dengan 

bungkus plastik 

kembali   [เกิม บา ลี] v กลบั; 
กลบัมา: กลบัคืนสู่ธรรมชาติ 

kembali ke alam 

kemudi, mengemudikan   [เมอ 
เงอ มู ดี กนั] v ขบัเคลือ่น: ขบัรถ 

mengemudikan mobil 

kemudian   [เกอ มู ดี ยนั] n 

หลงัจากนัน้: ในวนัตอ่มา;  
ในวนัถดัไป di kemudian hari 

kenal, memperkenalkan   [เมิม 
เปอร ์เกอ นัล กนั] n แนะนํา: 
แนะนําตวั memperkenalkan 

diri; 

mengenali   [เมอ เงอ นา ลี] v 

รูจ้กั: ฉันไม่รูจ้กัเขาอีกตอ่ไป saya 

tidak mengenali dia lagi 

kencan   [เกิน จนั] n นัด: 
นัดครัง้แรก kencan pertama 

kencang   [เกิน จงั] a 1 รวดเร็ว: 
วิง่ไปอย่างรวดเร็ว berlari 

kencang-kencang; 2 แน่น 

ผูกใหแ้น่น mengikat dengan 

kencang 

kencing   [เกิน จิง] v ฉี;่ ปัสสาวะ: 
โรคเบาหวาน kencing manis
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kendara, kendaraan   [เกิน ดา รา 
อนั] n ยานพาหนะ: รถหนัก 

kendaraan berat; 

mengendarai   [เมอ เงิน ดา 
ไร] v ขบั: ขบัรถ mengendarai 

mobil 

kentang   [เกิน ตงั] n มนัฝรัง่: 
มนัฝรัง่ทอด kentang goreng 

kepal, kepalan   [เกอ ปา ลนั] n 

กําปัน้: กําปัน้ kepalan tangan 

kepala   [เกอ ปา ลา] n หวั ครใูหญ่ 
kepala sekolah; หยิง่หวัสูง besar 

kepala; ปวดหวั sakit kepala 

kepiting   [เกอ ปี ติง] n ปู 

ปูซอสเปรีย้วหวาน kepiting saus 

asam manis 

kerabat   [เกอ รา บตั] n ญาติมิตร 

ญาติมิตรทีส่นิท kerabat dekat 

kerah   [เกอ ระฮ]์ n คอปก: 
เขาจดัคอปกของเขาก่อนถ่ายภา
พ dia merapikan kerah 

bajunya sebelum difoto 

kerang   [เกอ รงั] n หอย: 
ชาวประมงขายหอยทีพ่วกเขาจบัไ
ดที้ท่่าเรือ para nelayan 

menjual kerang hasil 

tangkapan mereka di 

pelabuhan 

keranjang   [เกอ รนั จงั] n ตะกรา้: 
ตะกรา้ถงัขยะ keranjang 

sampah 

keras   [เกอ รซั] a แขง็ หวัแขง็ 
keras kepala 

kerbau   [เกอร ์เบา] n ควาย: 
เกษตรกรไถนาของพวกเขาใชค้ว
าย petani membajak sawah 

dengan kerbau 

kereta   [เกอ เร ตา] n รถไฟ: 
สถานีรถไฟ stasiun kereta 

kering   [เกอ ริง] n แหง้: ดินแหง้ 
tanah kering; ฤดูแหง้แลง้ musim 

kering; 

mengeringkan   [เมอ เงอ ริง 
กนั] v ตากแหง้: ตากเสือ้ผา้ใหแ้หง้ 
keringkan pakaianmu; 

kekeringan   [เกอ เกอ รี งนั] n 

ความแหง้แลง้: 
ภยัแหง้แลง้ไดทํ้าใหก้ารเก็บเกีย่วล ้
มเหลว kekeringan telah 

menyebabkan gagal panen 

keringat   [เกอ รี งตั] n เหงือ่: 
เขาปาดเหงือ่ออกจากใบหนา้ของเ
ขา ia mengusap keringat di 

wajahnya; 

berkeringat   [เบอร ์เกอ รี งตั] v 

เหงือ่ออก: 
เด็กคนนัน้วิง่จนเหงือ่ออก anak 

itu berlari hingga berkeringat; 

สภาพอากาศทีร่อ้นทําใหฉั้นเหงือ่
ออก cuaca panas membuatku 

banyak berkeringat 

kerja, bekerja   [เบอร ์เกอร ์จา] v 

ทํางาน: มาทํางานกนั mari 

bekerja; 

mengerjakan   [เมอ เงอร ์จา 
กนั] v กระทํา: คุณกําลงัทําอะไร? 

kamu sedang mengerjakan 

apa?
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kertas   [เกอร ์ตซั] n กระดาษ: 
เราตอ้งการกระดาษและปากกาเพื ่
อเขยีน kita perlu kertas dan 

pena untuk menulis; 

กระดาษแผ่นหนึง่ selembar 

kertas 

kesal   [เกอ ซลั] a ราํคาญ: 
เขาทําใหฉั้นราํคาญดว้ยพฤติกรร
มของเขา dia membuatku kesal 

dengan tingkahnya 

kesan   [เกอ ซนั] n ความรูสึ้ก, 
ภาพลกัษณ:์ 
ผูนํ้าคนนัน้ดดีูในสายตาของลกูน ้
องของเขา pimpinan itu 

memiliki kesan yang baik di 

mata anak buahnya 

ketat   [เกอ ตตั] a 1 เขม้งวด 

กฎทีเ่ขม้งวด peraturan ketat; 2 

 รดัแน่น กางเกงรดัรปู celana 

ketat 

ketela   [เกอ เต ลา] n มนัสําปะหลงั: 
มนัสําปะหลงัมีคารโ์บไฮเดรตมาก 

ketela banyak mengandung 

karbohidrat 

ketiak   [เกอ ตี ยกั] n รกัแร:้ 
รกัแรข้องเขาเปียก ketiaknya 

basah 

ketika   [เกอ ตี กา] p ตอนที:่ 
ผมเห็นเขาตอนทีเ่ขากําลงัเดินอยู่
บนทางเทา้ saya melihatnya 

ketika dia sedang berjalan di 

trotoar 

ketombe   [เกอ ตม เบ] n รงัแค: 
เขาซือ้แชมพูเพือ่ขจดัรงัแคบนหวั
ของเขา 

dia membeli sampo untuk 

menghilangkan ketombe di 

kepalanya 

ketuk, mengetuk   [เมอ เงอ ตุก] v 

เคาะ: เคาะประตูก่อนเขา้มา ketuk  

pintu sebelum masuk 

khas   [คซั] a เป็นเอกลกัษณ:์ 
อาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์

makanan khas 

khawatir   [คา วา ตีร]์ a กงัวล: 
เรากงัวลว่าจะสอบไม่ผ่าน kami 

khawatir tidak dapat lulus 

ujian 

khusus   [ค ูซซุ] a เฉพาะ: 
รายการเฉพาะ acara khusus 

kilat   [กี ลตั] n สายฟ้าฟาด: 
ฟ้าผ่าบา้นหลงันัน้ kilat 

menyambar rumah itu 

kimia   [กี มี ยา] n เคมี: 
เคมีมีประโยชนม์ากสําหรบัการพั
ฒนาของเทคโนโลยี kimia sangat 

berguna bagi pengembangan 

teknologi 

kini   [กี นี] n ปัจจบุนั: 
ตอนนีทุ้กคนใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 

kini setiap orang  

menggunakan telepon 

genggam 

kios   [กี ยซ] n รา้นเล็ก: 
รา้นเล็กนีข้ายบุหรี ่kios itu 

menjual rokok 

kipas   [กี ปัซ] n พดั: 
แฟนเป็นคนน่ารกัมาก kipas itu 

sangat cantik
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kira, memperkirakan   [เมิม เปอร ์
กี รา กนั] v คาดการ; 
ประมาณการ: 
เราไดค้าดว่าจะมีฝนตก kami 

sudah memperkirakan bahwa 

akan turun hujan; 

mengira   [เมอ งี รา] v คิดว่า; 
นึกวา่: 
ฉันไม่เคยคิดว่าเขาจะทําสิง่นัน้ 

saya tidak pernah mengira dia 

bisa melakukan hal itu; 

kira-kira   [กี รา กี รา] adv 

ประมาณ: 
นํา้หนักของเด็กคนนัน้ประมาณ 
30 กิโลกรมั berat anak itu 

kira-kira tiga puluh kg 

kiri   [กี รี] n ซา้ย: เลีย้วซา้ย; 
สมาชกิฝ่ายซา้ย belok kiri; 

aliran kiri 

kirim   [กี ริม] v ส่ง: 
ส่งจดหมายฉบบันีท้นัที kirim 

surat ini segera; 

kiriman   [กี รี มนั] n ส่งของ: 
บริการส่ง layanan kiriman 

kita   [กี ตา] pron เรา: 
เราจะไปงานเลีย้งคืนนี ้kita akan 

pergi ke pesta malam ini 

kitab  [กี ตบั] n คมัภีร:์ 
ทุกศาสนาสอนใหค้นอ่านหนังสือ 

setiap agama mengajarkan 

umatnya untuk membaca kitab 

kitar, sekitar   [เซอ กี ตาร]์ n รอบ: 
เล่นอยู่รอบ ๆ บา้น bermain di 

sekitar rumah 

kokoh   [โก โกะฮ]์ a มัน่คง: 
อาคารทีม่ัน่คง bangunan kokoh 

kolam   [โก ลมั] n สระว่ายนํา้; 
บ่อนํา้: บ่อเลีย้งปลา; สระว่ายนํา้ 

kolam ikan; kolam renang 

kompor   [กม โปร]์ n เตา: เตาแกส๊; 
เตาไฟฟ้า kompor gas; kompor 

listrik 

koper   [โก เปอร]์ n กระเป๋าเดินทาง: 
กระเป๋าเดินนัน้มีเสือ้ผา้อยู่ดา้นใน 

koper itu berisi baju 
1
kopi   [โก ปี] n กาแฟ: 

เราชอบดืม่กาแฟ kami suka 

meminum kopi 
2
kopi   [โก ปี] n สําเนา: ถ่ายสาํเนา 

foto kopi 

koran   [โก รนั] n หนังสือพิมพ:์ 
หนังสือพิมพภ์าษาองักฤษ koran 

bahasa Inggris 

korban   [โกร ์บนั] n เหยือ่: 
เหยือ่ฆาตกรรม korban 

pembunuhan; 

berkorban   [เบอร ์โกร ์บนั] v 

เสียสละ: 
วีระบุรษุของเรายินดีทีจ่ะเสียสละชี
วิตความเป็นเอกราชของประเทศช
าติ pahlawan kita bersedia 

mengorbankan nyawa untuk 

kemerdekaan bangsa 

kosakata   [โก ซา กา ตา] n  

คําศพัย:์ 
พจนานุกรมเป็นแหล่งรวมคาํศพัท ์

kamus berisi kumpulan 

kosakata
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kosong   [โก ซง] a 1 ว่าง: 
บา้นทีว่่างเปล่า rumah kosong; 2 

ว่างเปล่า: ขวดเปล่า; ทอ้งเขาว่าง 
botol kosong; perutnya kosong 

kota   [โก ตา] n เมือง: เมืองใหญ ่

kota besar 

kotak   [โก ตกั] n กล่อง:  

นําหนังสือเหล่านีล้งไปในกล่อง 
masukkan buku-buku ini ke 

dalam kotak 

kotor   [โก โตร]์ a สกปรก: 

เสือ้ผา้ทีส่กปรก pakaian kotor 

kritik, mengkritik   [เมิง กรี ติก] v 

วิจารณ:์ 
นักเคลือ่นไหวคนนัน้มกัจะวิพากษ ์
วิจารณน์โยบายของรฐับาล 

aktivis itu sering mengkritik 

kebijakan pemerintah 

kuasa, menguasai   [เมอ งู วา 
ไซ] v ครองอาํนาจ: 
ประเทศจีนครองอํานาจการคา้โล
ก Cina menguasai 

perdagangan global; 

penguasa   [เปอ งู วา ซา] n 

ผูค้รองอํานาจ: 
ผูค้รองอํานาจราชอาณักร 

penguasa kerajaan 

kuat   [ก ูวตั] a 1 เขม้แขง็; แขง็แรง: 
แมว้่าตวัจะผอม 
เด็กก็มีความแขง็แรงมาก 

meskipun kurus, anak itu 

sangat kuat; 2 รนุแรง 
เป็นลูกเตะทีแ่รง sebuah 

tendangan yang kuat; 

kekuatan   [เกอ กู วา ตนั] n 1 

แรง: แรงมา้ kekuatan kuda; 2 

 ความแขง็แรง: 
ความแขง็แกรง่ของเขาลดนอ้ยลง
ทุกที kekuatannya semakin 

melemah 

kubah   [ก ูบะฮ]์ n โดม: 
โดมของมสัยิดนัน้ดสูวยงามมาก 

kubah masjid itu terlihat 

sangat indah 

kubik   [ก ูบิก] n ซซี:ี 
เราตอ้งการสามลูกบาศกเ์มตรนํา้เ
พือ่เติมเต็มบ่อนัน้ kami 

memerlukan tiga meter kubik 

air untuk mengisi kolam itu 

kubis   [ก ูบิซ] n กะหลํา่ปลี: 
กะหลํา่ปลีปลูกในลาน kubis 

ditanam di ladang 

kubur, kuburan   [ก ูบู รนั] n 

สุสาน: สุสานแห่งนัน้ดนู่าสยอง 
kuburan itu tampak 

menyeramkan; 

menguburkan   [เมอ งู บูร ์
กนั] v ฝัง: 
เขาฝังสตัวใ์นป่าตวันัน้กลางป่า 

dia mengubur binatang itu di 

tengah hutan 

kubus   [ก ูบุซ] n เป็นรปูลูกเต๋า: 
เขาพบักระดาษจนกลายเป็นรปูลูก
เต๋า dia melipat kertas menjadi 

sebuah kubus 

kucil, mengucilkan   [เมอ งู จิล 
กนั] v ถูกแยกจากลุม่: 
รฐับาลเผด็จนัน้ไดเ้นรเทศนักเคลือ่
นไหวพวกนัน้ออกไปบนเกาะเล็ก ๆ 
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pemerintah otoriter itu 

mengucilkan para aktivis di 

sebuah pulau kecil 

kucing   [ก ูจิง] n แมว: 

แมวของฉันกลวันํา้ kucing saya 

takut air 

kuda   [ก ูดา] n มา้: 
พวกเขากําลงัดูการแขง่มา้ 

mereka sedang menonton 

balapan kuda; 

kuda-kuda   [ก ูดา ก ูดา] n 

ท่าตัง้รบั: 
นักตอ่สูนั้น้ตัง้ท่ากอ่นทีจ่ะโจมตีฝ่า
ยตรงขา้มของเขา petarung itu 

mengambil kuda-kuda 

sebelum menyerang lawannya 

kue   [ก ูเว] n ขนม: ขนมเคก้เนยแขง็ 
kue keju; เคก้: เคก้วนัเกิด kue 

ulang tahun 

kuku  [ก ูกู] n เล็บ: การดูแลเล็บ 

perawatan kuku 

kukuh   [ก ูกุฮ]์ a ยืนกราน: 
เขาก็ยงัยืนกรานในท่าทางของเข 
า dia kukuh dengan  

pendiriannya 

memperkukuh   [เมิม เปอร ์กู 
กุฮ]์ v ส่งเสริมใหม้ัน่คง: 
รฐับาลพยายามทีจ่ะเสริมสรา้งควา
มมัน่คงของชาติ pemerintah 

berusaha memperkukuh 

keamanan nasional; 

pengukuhan   [เปอ งู กู ฮนั] n 

สถาปนา:  

สปัดาหห์นา้เราจะมาในงานสถาป
นาแต่งตัง้ศาสตรจารยค์นนัน้ 

minggu depan kami akan 

hadir dalam acara 

pengukuhan profesor itu 

kukus   [ก ูกุซ] n นึง่, ตุ๋น: ผกันึง่ 
sayuran kukus; 

mengukus   [เอ งู กุซ] v นึง่, ตุ๋น: 
แม่นึง่อาหารในหอ้งครวั ibu 

mengukus makanan di dapur 

kuliah   [ก ูลี ยะฮ]์ v 

การเรียนการสอน: 
เด็กไม่คอ่ยไดเ้ขา้รว่มการเรียนการ
สอน anak itu jarang mengikuti 

kuliah 

kulit   [ก ูลิต] n 1 ผิว: 

ผิวของฉันเป็นสีแดงเพราะโรคภมิู 
แพ ้kulitku merah karena 

alergi; 2 หนัง 
กระเป๋าของเขาทําจากหนัง 
tasnya terbuat dari kulit 

kulkas   [กุล กซั] n ตูเ้ย็น: 
อย่าใส่กลว้ยในตูเ้ย็น jangan 

simpan pisang dalam kulkas 

kumal   [ก ูมลั] a มอซอ: 
คนเรร่อ่นนัน้สวมเสือ้ผา้มอซอ 

gelandangan itu mengenakan 

baju kumal 

kuman   [ก ูมนั] n เชือ้โรค: 
เขาทําความสะอาดเชือ้โรคทีติ่ดอ 
ยู่ในมือ dia membersihkan 

kuman yang menempel di 

tangan
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kumbang   [กุม บงั] n ดว้ง: 
ดว้งตวันัน้กําลงัดดูนํา้หวานจากด
อกไม ้kumbang itu sedang 

menghisap sari bunga 

kumis   [ก ูมิซ] n หนวด: 
เขาลูบหนวดหนาของเขา dia 

merapikan kumisnya yang 

tebal 

kumpul, berkumpul   [เบอร ์กุม 
ปุล] v รวมตวั: 
เรารวมตวักนัทีล่านทุกวนั kami 

berkumpul di halaman setiap 

pagi hari; 

mengumpulkan  [เมอ งุม ปุล 
กนั] v รวบรวม: 
แคชเชยีรเ์ก็บรวบรวมใบเสร็จรบัเงิ
น kasir itu mengumpulkan bon 

penjualannya; 

perkumpulan   [เปอร ์กุม ปู 
ลนั] n สโมสร: สโมสรเยาวชน 

perkumpulan remaja 

kumuh   [ก ูมุฮ]์ a สกปรก: 
ชมุชนแออดั perkampungan 

kumuh 

kunang-kunang   [ก ูนัง กู นัง] n 

หิง่หอ้ย: 
หิง่หอ้ยแปล่งแสงระยิบระยบัอยู่ในค
วามมืด kunang-kunang 

berkelap-kelip di kegelapan 

kunci   [กุน จ]ี n กุญแจ: กุญแจบา้น 

kunci rumah; 

mengunci   [เมอ งุน จ]ี v ล็อค: 

อย่าลืมล็อคประต ูjangan lupa 

mengunci pintu 

kuning   [ก ูนิง] n เหลือง: 
ปลาตวันัน้สีเหลือง ikan itu 

berwarna kuning; 

kekuningan   [เกอ กู นี งนั] a 

แกมสีเหลือง: เพราะมนัเก่าแลว้ 
เสือ้เชิต้สีขาวของเขากลายเป็นออ 
กสีเหลืองๆ karena sudah lama, 

baju putihnya menjadi 

kekuning-kuningan; 

-- telur   [ก ูนิง เตอ ลูร]์ ไขแ่ดง: 
ฉันชอบกินไขแ่ดงสําหรบัอาหารเช ้
า saya suka makan kuning 

telur untuk sarapan 

kunjung, berkunjung   [เบอร ์กุน 
จงุ] v เยือน; เยีย่มชม: 

เวลาเยีย่มชมหมดแลว้ jam 

berkunjung sudah habis; 

mengunjungi   [เมอ งุน จ ูงี] v 

เยือน; เยีย่มชม: 

เขาไปเพือ่เยีย่มคุณยายของเขา 

dia pergi untuk mengunjungi 

neneknya 

kuno   [ก ูโน] a โบราณ: 
อาคารโบราณ bangunan kuno 

kunyah, mengunyah   [เมอ งู 
ญะฮ]์ v เคีย้ว: 
เคีย้วอาหารของคณุกอ่นทีจ่ะกลืน 

kunyah dulu makananmu 

sebelum ditelan 

kunyit   [ก ูญิต] n ขมิน้: 
ขมิน้มกัจะใชส้ําหรบัยาสมุนไพร 

kunyit biasanya digunakan 

untuk obat-obatan herbal
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kupas, mengupas   [เมอ งู ปัซ] v 

ปอก: 
เขาปอกเปลือกแอปเปิล้กอ่นกินมั
น dia mengupas buah apel itu 

sebelum dimakan 

kuping   [ก ูปิง] n หู: เจาะหู tindik 

kuping 

kupu-kupu   [ก ูปู ก ูปู] n ผีเสือ้: 
ผีเสือ้โบยบินไปมาอยูใ่นสวน 

kupu-kupu berterbangan di 

taman 

kura-kura   [ก ูรา ก ูรา] n เต่า: 
เต่ายกัษ ์kura-kura raksasa 

kurang   [ก ูรงั] adv ขาด: 

นอนนอ้ยทําใหเ้ขาหงุดหงิดง่าย 

kurang tidur membuatnya 

gampang marah; 

-- ajar   [ก ูรงั อา 
จาร]์ ไม่มีมารยาท: 
เด็กทีไ่ม่มีมารยาท anak kurang 

ajar; 

-- gizi   [ก ูรงั ฆี 
ซ]ี ขาดสารอาหาร: 
ทุกปีรฐับาลพยายามทีจ่ะลดจาํนว
นของเด็กทีข่าดสารอาหาร  

pemerintah setiap tahun;  

berusaha mengurangi jumlah 

anak kurang gizi; 

mengurangi   [เมอ งู รา งี] v 

ลด: ฉันตอ้งลดนํา้หนักของฉัน 

saya harus mengurangi berat 

badan 

kuras, menguras   [เมอ งู รซั] v 

ระบายนํา้: เขาระบายนํา้บ่อจนแหง้ 
dia menguras kolam itu 

hingga kering 

kurma   [กูร ์มา] n อินทผาลมั: 
อินทผาลมัมกัจะบริโภคในชว่งเดือ
นรอมฎอน kurma biasanya 

dikonsumsi pada bulan 

Ramadan 

kursi  [กูร ์ซ]ี n เกา้อี:้ 

เกา้อีนี้ทํ้าจากไม ้kursi ini 

terbuat dari kayu; 

-- goyang   [กูร ์ซ ีโฆ 
ยงั] เกา้อีโ้ยก: 
ชายชราคนนัน้ชอบนัง่อเกา้อีโ้ยก 

orang tua itu senang duduk di 

kursi goyang; 

-- roda   [กูร ์ซ ีโร ดา] เกา้อีเ้ขน็: 

หลงัจากทีเ่กิดอุบติัเหตุเขาสามาร
ถนัง่รถเขน็ไดเ้ท่านัน้ setelah 

kecelakaan itu dia hanya bisa 

duduk di kursi roda 

kursus   [กูร ์ซซุ] n อบรม: 
อบรมภาษาต่างประเทศ kursus 

bahasa asing 

kurung, kurungan   [ก ูรู งนั] n 

กรง: กรงสตัวนั์น้ทําจากเหล็ก 

kurungan binatang itu terbuat 

dari baja; 

terkurung   [เตอร ์ก ูรงุ] v 

ถูกขงั: 
เด็กคนนัน้ถูกกกัตวัไวที้บ่า้นของเธ
อ anak itu terkurung di 

rumahnya
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kurus   [ก ูรซุ] a ผอม: สาวผอม 

gadis kurus 

kusir  [ก ูซรี]์ n ผูข้บัรถมา้: 
ผูข้บัรถมา้คนนัน้วิง่รถมา้ดว้ยควา
มแรง kusir itu membawa 

gerobaknya dengan kencang 

kutip, kutipan   [ก ูตี ปัน] n 

คําอา้งอิง: คําอา้งอิงในหนังสือ  

kutipan dalam sebuah buku; 

mengutip   [เมอ งู ติป] v อา้งถึง: 
ในวิทยานิพนธข์องเขาเขาอา้งอิง
หลายทฤษฎจีากหนังสือ dalam 

tesisnya, ia banyak mengutip 

teori dari buku 

kutu   [ก ูตู] n เหา: 
เหาแพรห่ลายในทีนั่ง่ทีผุ่พงัแลว้ 

kutu beranak-pinak di kursi 

yang sudah lapuk; 

-- buku   [ก ูตู บู 
กู] หนอนหนังสือ: 
เขาเป็นหนอนหนังสือ dia adalah 

seorang kutu buku 

kutub   [ก ูตุบ] n ข ัว้: ข ัว้โลกเหนือ 

kutub utara 

kutuk, kutukan   [ก ูตู กนั] n 

คําสาป: 
นิทานพืน้บานเล่าเรือ่งราวของคํา
สาปของแม่ตอ่ลูกชายของเธอ 

cerita rakyat itu mengisahkan 

kutukan seorang ibu kepada 

anaknya 
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laba   [ลา บา] n กําไร: 

นักบญัชจีะตอ้งเก่งคํานวณกําไรแ
ละขาดทุนของบริษทั seorang 

akuntan harus pandai 

menghitung laba dan rugi 

perusahaannya; 

-- bersih   [ลา บา เบอร ์
ซฮิ]์ กําไรสุทธ:ิ 

กําไรสุทธิของบริษทันัน้เพิม่ขึน้ทุก
ปี laba bersih perusahaan itu 

meningkat setiap tahun; 

-- kotor   [ลา บา โก 
โตร]์ กําไรข ัน้ตน้: 

คณะกรรมการบริษทักําลงัพูดคยุเ
กีย่วกบัอตัรากําไรข ัน้ตน้ในปีนี ้

dewan komisaris perusahaan 

itu sedang mendiskusikan laba 

kotor tahun ini 

laba-laba   [ลา บา ลา บา] n 

แมงมุม: 

แมงมุมทําใยทีส่วยงามมาก 

laba-laba itu membuat jaring 

yang sangat indah 

labil   [ลา บิล] v ไม่นิง่: 
เศรษฐกิจของประเทศชว่งนีก้ําลงัไ
ม่นิง่ perekonomian negara 

saat ini sedang labil 

labu   [ลา บู] n ฟักทอง: 
ฟักทองทีสุ่กแลว้มีสีสม้ labu yang 

sudah matang berwarna 

oranye; 

-- siam   [ลา บู ซ ียมั] ฟักแมว้: 

ฟักแมว้มกัจะใส่ในอาหารแบบแกง  

labu siam biasanya dipakai 

menu berkuah 

labuh, berlabuh   [เบอร ์ลา บุฮ]์ v 

เทียบท่า: 

เรือจอดเทียบท่าอยู่ชายฝัง่ kapal 

itu berlabuh di pantai; 

pelabuhan   [เปอ ลา บู ฮนั] n 

ท่า: เรือเทียบทีท่่าเรือ kapal 

menepi di pelabuhan 

lacak, melacak   [เมอ ลา จกั] v 

ติดตามแกะรอย: 

ตํารวจกาํลงัติดตามแกะรอยทีก่บด
านของผูก้ระทําการฆาตกรรม 

polisi itu sedang melacak 

keberadaan tersangka pelaku 

pembunuhan; 

pelacak   [เปอ ลา จกั] n 

เครือ่งแกะรอย: 

เครือ่งแกะรอยแบบอตัโนมติั 

pelacak otomatis 

laci  [ลา จี] n ลิน้ชกั: ลิน้ชกัดา้นบน 

laci atas 

lacur,  pelacur   [เปอ ลา จรู]์ n 

โสเพณี: โสเภณีริมทาง pelacur 

jalanan; 

pelacuran   [เปอ ลา จ ูรนั] n 

การคา้ประเวณี: 

ผูอ้ยู่อาศยัตอ่ตา้นการคา้ประเวณี
ในหมู่บา้นนัน้ para penduduk 

menentang pelacuran di desa 

itu 

lada   [ลา ดา] n พริกไทย: 
พริกไทยดํา lada hitam
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ladang   [ลา ดงั] n 1 ทุ่ง: 
เขาทํางานอยูใ่นทุ่งนาทุกวนั dia 

bekerja di ladang setiap hari; 

2 แหล่ง: แหล่งรายได ้ladang 

pendapatan; 

-- emas   [ลา ดงั เออ 
มซั] แหล่งทอง: 
ปาปัวเป็นแหล่งทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโ
ลก Papua adalah ladang emas 

terbesar di dunia; 

-- minyak   [ลา ดงั มี 
ญกั] แหล่งนํา้มนั: 
แหล่งนํา้มนัใหญ่ทีสุ่ดในโลกอยู่ใน
ประเทศซาอุดีอาระเบีย ladang 

minyak terbesar di dunia 

berada di Arab Saudi; 

-- padi   [ลา ดงั ปา ดี] ทุง้นา: 
เขาทํางานอยูใ่นทุง้นาขา้ว dia 

bekerja di ladang padi 

lafal   [ลา ฟัล] n 1 การออกเสียง: 
ครคูนนัน้สอนการออกเสียงภาษา
องักฤษทีถ่กูตอ้ง guru itu 

mengajari lafal bahasa 

Inggris yang benar kepada 

muridnya; 2 สําเนียง: 
สําเนียงคนชวา lafal orang 

Jawa; 

melafalkan   [เมอ ลา ฟัล กนั] v 

ออกเสียง: 
เด็กคนนัน้สามารถออกเสียงชือ่ข
องตวัเองไดแ้ลว้ anak kecil itu 

sudah mampu melafalkan 

namanya sendiri 

laga   [ลา ฆา] n ต่อสู:้ ชนไก ่laga 

ayam; 2 การแขง่ขนั: 
การแขง่ขนักระชบัมิตร laga  

persahabatan 

berlaga   [เบอร ์ลา ฆา] v ต่อสู:้ 
เขาจะต่อสูที้ส่นามแขง่ชกมวยคืน
นี ้dia akan berlaga di ring 

tinju nanti malam 

lagak, berlagak   [เบอร ์ลา ฆกั] v 

ทําท่า: คนนัน้ทําท่าอยู่หนา้กลอ้ง 
orang itu berlagak di depan 

kamera; 2 แกลง้ทํา: 
จะแกลง้ทําเป็นไม่มีอะไรทีเ่กิดขึน้ 

pencopet itu berlagak seperti 

tidak terjadi apa-apa 

lagi   [ลา ฆี] adv 1 อีก: 
มากกว่านัน้อีก banyak lagi;  

 มีคนสองคนอืน่อีก ada dua 

orang lain lagi 2 อีกทัง้: 
เธอเป็นคนขยนัอีกทัง้ยงัฉลาด dia 

rajin lagi pandai; 

จนกว่าเราจะพบกนัอีกครัง้ 
sampai kita bertemu lagi;  

-- pula   [ลา ฆี ปู ลา] อีกทัง้: 
เขาเป็นคนเก่งอยู่แลว้ 
อีกทัง้ยงัสวยดว้ย dia memang 

pintar lagi pula cantik; 

lagi-lagi  [ลา ฆี ลา ฆี] adv 

อีกครัง้: 
อีกครัง้หนึง่ทีจ่กัรยานของเขาหาย 

lagi-lagi sepedanya hilang; 

selagi   [เซอ ลา ฆี] p 1 

ในขณะที:่ในขณะทีแ่ม่ออกไปขา้ง
นอก selagi ibu pergi; 2 

ตราบใด: ตราบใดทีย่งัมีเวลา 

selagi masih ada waktu 
1
lagu   [ลา ฆู] n ท่าที: 

ท่าทีข่องเขาเหมือนเป็นคนทีรู่ทุ้ก 
อย่าง lagunya seperti orang
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yang tahu semuanya 
2
lagu   [ลา ฆู] n เพลง: รอ้งเพลงชาติ 

menyanyikan lagu kebangsaan 

lahan   [ลา ฮนั] n ทีดิ่น: 
อาคารนัน้ตัง้อยู่บนทีดิ่นกวา้ง ๑ 
เฮคตาร ์gedung itu berdiri di 

atas lahan seluas satu hektar; 

-- basah   [ลา ฮนั บา 
ซะฮ]์ พืน้ทีช่ ุม่นํา้:  

พืชผกัมกัขึน้ง่ายในพืน่ทีช่ ุม่นํา้ 

sayuran biasanya mudah 

tumbuh lahan basah; 

-- parkir   [ลา ฮนั ปาร ์
กีร]์ ลานจอดรถ: 
ตึกนัน้มีลานจอดรถทีก่วา้งขวาง 
gedung itu memiliki lahan 

parkir yang luas; 

lahap   [ลา ฮปั] a เอร็ดอรอ่ย: 
ขอทานคนนัน้กินขา้วดว้ยความเอ
ร็ดอรอ่ย pengemis itu memakan 

nasinya dengan lahap; 

melahap   [เมอ ลา ฮปั] v 1 กิน: 
คนนัน้กินอาหารทุกอย่างทีต่ ัง้อยู่บ
นโตะ๊ orang itu melahap semua 

hidangan yang ada di meja; 2 

กลืนกิน 

ไฟไดก้ลืนกินอาคารอพารท์เมน้อ
ย่างรวดเร็ว api besar melahap 

bangunan apartemen itu 

dengan cepat 

lahar   [ลา ฮาร]์ n ลาวา: 
ลาวาภเูขาไฟไดทํ้าลายหมู่บา้นนัน้
ไปหมด lahar gunung berapi 

telah memusnahkan desa itu 

lahir   [ลา ฮีร]์ v 1 กําเนิด: ฉันเกิดปี 
1980 saya lahir pada tahun 

1980; 2 เกิด: 
พรรคการเมืองนัน้ตัง้ขึน้โดยการเค
ลือ่นไหวตอ่ตา้นระบบทาส partai 

politik itu lahir atas dasar 

gerakan anti perbudakan; 

วนัเกิด tanggal lahir; 

kelahiran   [เกอ ลา ฮี รนั] n 

การเกิด: แผ่นดินเกิด tanah 

kelahiran; 

melahirkan   [เมอ ลา ฮีร ์กนั] v 

คลอด: 
พีส่าวใหก้ําเนิดลกูคนทีส่ามของเธ
อ kakak melahirkan anak 

ketiga 

lain   [ไลน]์ a อืน่; อืน่ ๆ: มีสิง่อืน่ ๆ 
อีกมากมายทีจ่ะตอ้งทํา masih 

banyak hal lain yang harus 

dilakukan; 

berlainan   [เบอร ์ไล นัน] v 

แตกต่างกนั: 
มีทีอ่ยู่อาศยัทีแ่ตกต่างกนั 

berlainan tempat tinggal; 

kelainan   [เกอ ไล นัน] n 

ผิดปกติ: จิตทีไ่ม่ปกติ kelainan 

mental; 

melainkan   [เมอ ไลน ์กนั] p 

นอกจาก: 
ไม่มีอะไรทีฉั่นสามารถทําไดน้อกจ
ากรอคุณ saya tidak dapat 

melakukan apa-apa melainkan 

tetap menunggu Anda; 

selain  [เซอ ไลน]์ p นอกจาก: 
ยานพาหนะอืน่ ๆ
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นอกจากจกัรยานหา้มไม่ใหผ้่าน 

kendaraan selain sepeda 

dilarang melintas 

lajang   [ลา จงั] n โสด: 
เขาตดัสินใจทีจ่ะจบชวิีตโสดและแ
ต่งงาน dia memutuskan 

mengakhiri masa lajang dan 

menikah; 

melajang   [เมอ ลา จงั] v 

เป็นโสด: 
ผูช้ายคนนัน้เป็นโสดมานานแลว้ 

lelaki itu sudah lama melajang 

laju   [ลา จ]ู n ไว: 
รถคนันัน้วิง่ไปไวมาก jalan mobil 

itu sangat laju; 

melaju   [เมอ ลา จ]ู v วิง่: 
รถคนันัน้วิง่ดว้ยความเร็วสูง mobil 

itu melaju dengan kecepatan 

tinggi 

lajur   [ลา จรู]์ n แถว, เสน้ทาง: 
รถยนตที์มี่ความเร็วสูงใหวิ้ง่อยู่ในช่
องทางเร็ว kendaraan 

berkecepatan tinggi 

disarankan berjalan di lajur 

cepat; 

-- sepeda  [ลา จรู ์เซอ เป 
ดา] ทางจกัรยาน: 
ทางจกัรยานถูกทําเพือ่ความปลอ
ดภยัของนักปัน่จกัรยาน lajur 

sepeda dibuat untuk keamanan 

pengendara sepeda 

laki-laki   [ลา กี ลา กี] n ผูช้าย: 
หอ้งนํา้ชาย toilet laki-laki; 

ผูช้ายมกัจะแขง็แรงกว่าผูห้ญิง  

lelaki biasanya lebih kuat dari  

perempuan 

laksana   [ลกั ซา นา] p 

เปรียบเสมือน: 
เขาเป็นเหมือนพระเอกสาํหรบัฉัน 

dia laksana pahlawan bagiku; 

melaksanakan   [เมอ ลกั ซา 
นา กนั] v ดําเนินการ: 
เราเพียงดําเนินการตามคําสัง่เท่า
นัน้ kami hanya melaksanakan 

perintah; 

pelaksana   [เปอ ลกั ซา นา] n 

ผูด้ําเนินการ: 
ผูด้ําเนินกิจกรรมนัน้เป็นบรรดาเจ ้
าหนา้ทีร่ะดบัสูง pelaksana 

kegiatan itu adalah para 

pejabat; 

pelaksanaan   [เปอ ลกั ซา นา 
อนั] n การดําเนินการ: 
สงัคมคาดหวงัว่าการดําเนินการข
องโทษประหารชวิีตสาํหรบัการคา้
ยาเสพติดจะเป็นจริงในไม่ชา้ 

masyarakat mengharapkan 

pelaksanaan hukuman 

gantung bagi pengedar 

narkotika segera terwujud 

laku   [ลา กู] a ขายออก: 
บา้นทีจ่ะขายออกแลว้ rumah itu 

sudah laku; 

berlaku   [เบอร ์ลา กู] v 1 มีผล: 
กฎนีใ้ชก้บัทุกคน peraturan ini 

berlaku bagi semua orang;  

 ตัว๋ใบนีห้มดอายุแลว้ karcis ini 

sudah tidak berlaku lagi; 2  

กระทํา:  

ผูช้ายคนนัน้กระทําหยาบคายกบั
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ภรรยาของเขา pria itu berlaku 

kasar kepada istrinya; 

melakukan   [เมอ  ลา กู กนั] v 

กระทํา: 
ทุกศาสนาสอนใหค้นทําความดี 

setiap agama mengajarkan 

umatnya untuk melakukan 

perbuatan baik; 

เราไม่ไดทํ้าอะไร kami tidak 

melakukan apa-apa; 

memberlakukan   [เมิม เบอร ์
ลา กู กนั] v บงัคบัใช:้ 
รฐับาลบงัคบัใชก้ารเรียกเก็บภาษีสิ
นคา้นําเขา้ทุกชนิด pemerintah 

memberlakukan pajak untuk 

semua barang impor; 

perlakuan   [เปอร ์ลา กู วนั] n 

ปฏิบติั  

lalai   [ลา ไล] a 1 ประมาท 

ยามไม่ควรจะประมาทในดูแลรกัษา
ความปลอดภยัของอาคาร 

seorang penjaga tidak boleh 

lalai mengawasi keamanan 

gedungnya; 2 ละเลย 

ละเลยในการชาํระหนี ้lalai 

membayar utang; 

melalaikan  [เอ ลา ไล กนั] v 

ละเลย:  

เขาไม่เคยละเลยหนา้ทีข่องเขา 

dia tidak pernah melalaikan 

tugasnya 

 

 

 

lalang   [ลา ลงั] n หญา้คา: 
ปลูกขา้วขึน้หญา้คา tanam padi 

tumbuh lalang 

lalap, melalap   [เมอ ลา ลปั] v 

กลืนกิน: 
ไฟนัน้กลืนกินบา้นไมจ้าํนวนมาก 

api itu melalap habis 

rumah-rumah kayu 

lalat   [ลา ลตั] n แมลงวนั: 
แมลงวนัมกับินมกัจะเติบโตรอบ ๆ 
สภาพแวดลอ้มทีส่กปรก lalat 

sering tumbuh di sekitar 

lingkungan yang kotor 

lalu   [ลา ล]ู p 1 แลว้: 
ผูช้ายคนนัน้กินมากแลว้เผลอหลบั
ไป pria itu makan banyak lalu 

tertidur; 2 ทีแ่ลว้: ปีทีแ่ลว้ tahun 

lalu; 

-- lintas   [ลา ล ูลิน ตซั] n 

การจราจร: อุบติัเหตุจราจร 

kecelakaan lalu lintas; 

keterlaluan   [เกอ เตอร ์ลา ลู 
วนั] a มากเกินไป: 
พฤติกรรมของเขามากเกินไปจริงๆ 

tingkah lakunya benar-benar 

keterlaluan; 

terlalu   [เตอร ์ลา ล]ู adv เกินไป: 
มากเกินไป terlalu banyak 

melalui   [เมอ ลา ลู วี] v ผ่าน: 
เขาก็กลายเป็นพนักงานทีนี่โ่ดยผ่
านการทดสอบหลายอย่าง ia 

menjadi karyawan di sini 

melalui beberapa tes; 

ผ่านทางเดินแคบๆ melalui jalan 

setapak 
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lalu-lalang   [ลา ล ูลา ลงั] v 

เดินไปเดินมา: 
คนเดินไปเดินมาใกลส้วนเมืองมาก
มาย banyak orang lalu-lalang 

di dekat taman kota 

lama   [ลา มา] a 1 นาน: 
นานแคไ่หนแลว้ทีค่ณุอาศยัอยู่ใน
กรงุจาการต์า berapa lama 

Anda tinggal di Jakarta?; 2 

 เก่า: เรือ่งเก่า cerita lama; 

berlama-lama  [เบอร ์ลา มา 
ลา มา] v อยู่นาน: 
เราไม่สามารถอยู่ในสถานทีแ่ห่งนี ้
นานๆ kami tidak dapat 

berlama-lama di tempat ini; 

kelamaan   [เกอ ลา มา อนั] a 

นานเกินไป: เขารอนานเกินไปแลว้ 

dia sudah kelamaan 

menunggu; 

lama-kelamaan   [ลา มา เกอ 
ลา มา อนั] adv นานๆไป: 
นานๆไปคณุก็จะรูจ้กัคนคนนัน้  

lama-kelamaan Anda akan 

mengenal orang itu; 

selama   [เซอ ลา มา] p 1 

ตลอดเวลา: เขารอมาตลอด ๒ 
ช ัว่โมง dia sudah menunggu 

selama dua jam; 2 นานเท่าที:่ 
ฉันจะยงัคงจะชว่ยคณุใหน้านเท่าที ่
คุณตอ้งการ saya akan tetap 

membantu selama Anda 

membutuhkan; 

selama(-lamanya)   [เซอ ลา 
มา ลา มา ญา] adv ตลอดไป: 
ฉันจะรกัคณุตลอดไป aku akan 

selalu mencintaimu 

selama-lamanya 

lamar, lamaran   [ลา มา รนั] n 1 

คําสู่ขอ: 
ผูห้ญิงคนนัน้ปฏิเสธคาํสู่ขอคนรกั 
ของเขา wanita itu menolak 

lamaran kekasihnya; 2 

การสมคัรงาน: 
แบบฟอรม์การสมคัรงาน 

formulir lamaran kerja; 

melamar   [เมอ ลา มาร]์ v 1 

สู่ขอ: 
ในทีสุ่ดเขาไดสู้่ขอผูห้ญิงทีเ่ขารกั 

pria itu akhirnya melamar 

wanita yang dicintainya; 2 

สมคัรงาน: สมคัรงาน melamar 

pekerjaan; 

pelamar   [เปอ ลา มาร]์ n 

ผูส้มคัร: ผูส้มคัรงาน pelamar 

kerja; 

~ kerja   [เปอ ลา มาร ์เกอร ์
จา] ผูส้มคัรงาน: 
ผูส้มคัรงานคนนัน้นัง่เขา้คิวสาํหร ั
บการสมัภาษณ ์pelamar kerja 

itu duduk antri untuk 

wawancara 

lambai, lambaian   [ลมั ไบ ยนั] n 

การโบกมือ: 
โบกมือลาจากเขาฉันไม่มีวนัลืม 

lambaian tangannya tak akan 

kulupa;
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melambai(-lambai)   [เมอ ลมั 
ไบ ลมั ไบ] v โบกมือ: 
ฉันจะไม่ลืมเขาโบกมือของเขา 

bendera itu  

melambai-lambai ditiup 

angin; 

melambaikan   [เมอ ลมั ไบ 
กนั] v โบกมือ: 
เขาโบกมือจากในรถไฟ dia 

melambaikan tangannya dari 

dalam kereta api 

lamban   [ลมั บนั] a ชา้: 
การเคลือ่นไหวของเขาชา้มาก 

pergerakannya sangat lamban 

lambang   [ลมั บงั] n สญัลกัษณ:์ 
สีแดงเป็นสญัลกัษณข์องความกล ้
าหาญ merah lambang 

keberanian; 

melambangkan   [เมอ ลมั บงั 
กนั] v เป็นสญัลกัษณ:์ 
แหวนเป็นสญัลกัษณข์องความรกั
นิรนัดร ์cincin melambangkan 

cinta yang abadi; 

 การพยคัยห์นา้ของเขาเป็นสญัญ
าณว่าเขาเห็นดว้ย anggukan 

kepala melambangkan dia 

setuju 

lambat   [ลมั บตั] a ชา้: ลิฟทนี์ช้า้ 

lift ini jalannya lambat; 

terlambat   [เตอร ์ลมั บตั] v 

สาย: อย่ามาสาย jangan datang 

terlambat 

lampau   [ลมั เปา] adv อดีต: 
ปัจจบุนัและอดีต kini dan masa 

lampau; 

melampaui   [เมอ ลมั เปา วี] v 

เกิน: เกินขดีจาํกดัความเร็ว  

melampaui batas kecepatan; 

melampaui batas   [เมอ ลมั 
เปา บา ตซั] เกินกว่า: 
การกระทําของเขามากเกินขดี 
จาํกดั tindakannya sangat 

melampaui batas; 

terlampau   [เตอร ์ลมั เปา] adv 

เกินไป: 
เขาเป็นคนเขม้แขง็เกินไปทีจ่ะตอ่ต ้
าน dia terlampau kuat untuk 

dilawan 

lampir, lampiran   [ลมั ปี รนั] n 

สิง่ทีแ่นบมา: จดหมายแนบ 

lampiran surat; 

melampirkan   [เมอ ลมั ปีร ์
กนั] v แนบ: 
ผมจะแนบจดหมายฉบบันัน้ในอีเม
ล saya akan melampirkan 

surat itu dalam pos-el; 

terlampir   [เตอร ์ลมั ปีร]์ v 

แนบมาดว้ย:  

จดหมายทีแ่นบมาดว้ย surat 

terlampir 

lampu   [ลมั ปู] n ไฟ: ไฟตัง้โตะ๊ 
lampu meja; 

-- lalu lintas   [ลมั ปู ลา ลู ลิน 
ตซั] สญัญาณไฟจราจร: 
เมือ่สญัญาณไฟจราจรเป็นสีแดงเร
าตอ้งหยุด ketika lampu lalu 

lintas berwarna merah kita 

harus berhenti 

lampung, pelampung   [เปอ ลมั 
ปุง] n ห่วงชชูพี: 
เจา้หนา้ทีร่กัษาชายหาดโยนห่วงช ู
ชพีใหก้บัผูที้ถู่กกระแสนํา้พดั 
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penyelamat pantai itu 

melemparkan pelampung ke 

orang-orang yang terserat 

arus 

lamun, lamunan   [ลา  มู นัน] n 

ความนึกฝัน: 
เขามีความนึกฝันทีส่วยงามเกีย่วกั
บวนัหยุดพกัผอ่น dia 

mempunyai lamunan yang 

indah tentang liburannya; 

melamun   [เมอ ลา มุน] v 

เหม่อลอย: 
เขาเป็นสาวทีเ่งียบทีช่อบเหมือ่ลอย
ในหอ้ง dia gadis pendiam yang 

suka melamun di kamar 

lancang   [ลนั จงั] a สามหาว: 
สามหาวนักคนผูนั้น้ lancang 

benar orang itu 

lancar   [ลนั จาร]์ a 1 คลอ่ง: 
เขาพูดภาษาองักฤษคลอ่ง dia 

lancar berbahasa Inggris; 2 

 ราบรืน่: การเดินทางราบรืน่ 

lancar dalam perjalanan; 

กรณีทีทํ่างานไดอ้ย่างราบรืน่ 

acara itu berjalan lancar;  

kelancaran   [เกอ ลนั จา รนั] n 

ความคลอ่ง: 
ตํารวจจดัการจราจรเพือ่ความคล่
องตวัของกระแสร้ถ polisi itu 

mengatur lalu lintas demi 

kelancaran arus kendaran; 

memperlancar   [เมิม เปอร ์ลนั 
จาร]์ v  

ทําใหค้ล่องกว่าเดิม:  

ฉันจาํเป็นตอ้งทําใหค้วามสามารถ
ในการขบัรถของฉันคล่องกวาเดิม่  

saya perlu memperlancar 

kemampuan mengemudi saya 

lancong, melancong   [เมอ ลนั 
จง] v ท่องเทีย่ว: 
ฉันชอบทีจ่ะเดินทางไปต่างประเทศ 

saya gemar melancong ke luar 

negeri; 

pelancong   [เปอ ลนั จง] n 

นักท่องเทีย่ว: 
นักท่องเทีย่วเป็นลา้นมาเยือนเกาะ
บาหลีในชว่งปลายปีนี ้jutaan 

pelancong mengunjungi pulau 

Bali di akhir tahun 

lancip   [ลนั จิป] a แหลม: 
ปลายดินสอนีแ้หลมไม่พอ ujung 

pensil ini kurang lancip 

landai   [ลนั ได] a ทางลาด: 
หนา้ผานัน้ไม่ชนันัก tebing itu 

landai 

landak   [ลนั ดกั] n เม่น 

landas, landasan   [ลนั ดา ซนั] n 

1 ลานจอด: 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร ์landasan  

helikopter; 2 พืน้ฐาน: 
หลกัการของประเทศชาติ 

landasan negara; 

berlandaskan   [เบอร ์ลนั ดซั 
กนั] v มีพืน้ฐานเป็น: 
ประเทศอินโดนีเซยีบนมีอยู่บนพืน้
ฐานของ Pancasila negara 

Indonesia berlandaskan 

Pancasila; 

~ pacu   [ลนั ดา ซนั ปา 
จ]ู ทางวิง่เครือ่งบิน; รนัเวย:์ 
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เครือ่งบินลงจอดไดอ้ย่างราบรืน่บน
รนัเวย ์pesawat mendarat 

dengan mulus di landasan 

pacu; 

melandasi   [เมอ ลนั ดา ซ]ี v 

เป็นพืน้ฐานรบัรอง:  

ความคิดเหลา่นีคื้อสิง่ทีร่องรบัการ
ทําง านของเขา 

pemikiran-pemikiran inilah 

yang banyak melandasi 

pekerjaannya 
langgan, berlangganan   [เบอร ์  

ลงั ฆา นัน] v ประจาํ: 
คุณแม่ฉันสมคัรสมาชกิเป็นลกูคา้
ประจาํนิตยสารของผูห้ญิง ibuku 

berlangganan majalah 

wanita; 

pelanggan   [เปอ ลงั ฆนั] n 

ลูกคา้: บริกรลูกคา้ pelayan 

pelanggan 

langgar, melanggar   [เมอ ลงั 
ฆาร]์ v ละเมิด: บริษทั ฯ 
จะดําเนินการกบัพนักงานทีล่ะเมิด
กฎ Perusahaan akan 

menindak pekerja yang 

melanggar peraturan; 

pelanggaran   [เปอ ลงั ฆา 
รนั] n การละเมิด: 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

pelanggaran hak asasi 

manusia 

langgeng   [ลงั เฆิง] a ยืนยง: 
เราหวงัว่าการแต่งงานของคุณจะยื
ดยาว kami harap 

pernikahannya langgeng; 

melanggengkan  [เมอ ลงั เฆิง 
กนั] v รกัษาใหยื้นยง:  

ทัง้คู่ต ัง้ใจทีจ่ะรกัษาการแต่งงานขอ
งพวกเขาใหยื้นยงจนแก่เถา้ 

pasangan itu berniat 

melanggengkan pernikahnnya 

sampai tua 

langit   [ลา งิต] n ทอ้งฟ้า: 
ทอ้งฟ้าสีคราม langit biru; 

langit-langit   [ลา งิต ลา งิต] n 

1 เพดาน: 
เพดานของอาคารนัน้สวยงามมาก 

langit-langit gedung itu sangat  

indah; 2 เพดานปาก: 
เพดานปากของฉันรูสึ้กเจ็บแสบ 

langit-langit mulut saya terasa  

perih; 

selangit   [เซอ ลา งิต] n เท่าฟ้า: 
ราคาสินคา้นัน้ราคาแพงลิบลิว่ 

harga barang itu mahalnya 

selangit 

langka   [ลงั กา] a หายาก: 
สตัวห์ายาก binatang langka; 

 หายาก uang menjadi barang 

langka setelah perang; 

kelangkaan   [เกอ ลงั กา อนั] n 

ความหายาก: 
การขาดแคลนนํา้มนัเชือ้เพลิง 
kelangkaan bahan bakar 

minyak 

langkah   [ลงั กะฮ]์ n กา้ว: กา้วแรก 

langkah pertama
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melangkah  [เมอ ลงั กะฮ]์ v 

เกา้: เกา้ไปโดยระวงั hati-hati 

melangkah 

langsing   [ลงั ซงิ] a ผอมเรียว: 
ผูห้ญิงทุกคนอยากมีหุน่ผอมเพรีย
ว setiap wanita menginginkan 

tubuh yang langsing 

langsung   [ลงั ซงุ] adv 1 โดยตรง: 
ประโยคโดยตรง kalimat 

langsung; v 2 สด: 
ถ่ายทอดสดการแขง่ขนัฟุตบอล 

siaran langsung pertandingan 

sepak bola; 3 โดยตรง 
พบผูจ้ดัการโดยตรง bertemu 

langsung dengan manager; 

berlangsung  [เบอร ์ลงั ซงุ] v 1 

ดําเนิน: 
ฉันหวงัวา่งานเลีย้งนัน้ดําเนินไปอย่
างราบรืน่ saya berharap pesta 

itu berjalan lancar; 2 เกิดขึน้: 
ยุทธนาวีครัง้นัน้เกิดขึน้สองวนั 

pertempuran laut itu 

berlangsung selama dua hari; 

การแขง่ขนัฟุตบอลนัน้จะเกิดขึน้เ
ย็นนี ้pertandingan sepak bola 

itu akan berlangsung sore 

nanti; 3 ดําเนินอยู่: 
ประชมุอกําลงัดําเนินอยู ่rapat 

sedang berlangsung; 

melangsungkan  [เมอ ลงั ซงุ  
กนั] v จดังาน:  

บรรดาผูนํ้าไดป้ระชมุจนถึงเทีย่งคื
น para pimpinan itu 

melangsungkan rapat hingga 

tengah malam; 

พวกเขาจดังานแต่งในเดือนพฤษภ
าคม mereka melangsungkan 

pernikahan pada bulan Mei 2 

ดําเนิน: เพือ่ดําเนินการฮจัญ ์

melangsungkan ibadah haji 

lanjur, telanjur   [เตอร ์ลนั จรู]์ v 

เผลอทําไปแลว้: 
นักมวยคนนัน้แก่เกินกวา่ทีจ่ะรว่ม
การแขง่ขนักีฬาโอลิมปิก petinju 

itu sudah telanjur tua untuk 

mengikuti Olimpiade 

lanjut   [ลนั จตุ] a ต่อไป: 
ไม่มีขา่วเอะไรพิม่เติม tidak ada 

kabar lebih lanjut; 

-- usia   [ลนั จตุ อ ูซ ียา] สูงวยั: 
ทีอ่ยู่อาศยัสําหรบัผูสู้งอายุ 

perumahan untuk orang lanjut 

usia; 

lanjutan   [ลนั จ ูตนั] n ข ัน้สูง: 
ระดบัสูง tingkat lanjutan; 

melanjutkan  [เมอ ลนั จตุ 
กนั] v 1 ต่อ: 
เธอตดัสินใจทีจ่ะไม่ดาํเนินการรกั 
ษาความงามต่อ dia memutuska 

untuk tidak melanjutkan 

perawatan kecantikannya;
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 2  ดําเนินการตอ่ 

เขาไม่มีทางเลือกอืน่นอกจากดาํเ
นินการตามกฎหมายตอ่ dia 

tidak punya pilihan kecuali 

melanjutkan proses hukum; 

หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้เราเ
ดินทางตอ่ setelah sarapan 

kami melanjutkan perjalanan; 

selanjutnya   [เซอ ลนั จตุ 
ญา] adv ต่อไป; เพิม่เติม: 
ใหเ้ราทําข ัน้ตอนตอ่ไป mari kita 

ambil langkah selanjutnya;  

สําหรบัขอ้มูลเพิม่เติมโทรไปยงัหมา
ยเลขนี ้untuk informasi 

selanjutnya, hubungi nomor 

ini 

lansir, melansir   [เมอ ลนั ซรี]์ v 

ประกาศ: ปล่อยขา่ว melansir 

berita 

lantai   [ลนั ไต] n 1 พืน้: 
แมวนอนบนพืน้ kucing itu tidur 

di lantai; 2 ช ัน้: 
อาคารสํานักงานนัน้สูงสิบช ัน้ 

kantor itu tingginya sepuluh 

lantai 

lantang   [ลนั ตงั] a ดงักอ้ง: 
เสียงมนัดงักอ้งมาก suaranya 

sangat lantang; 

pelantang   [เปอ ลนั ตงั] n 

เครือ่งชว่ยใหเ้สียงดงั: 
เขาใชเ้ครือ่งชว่ยใหเ้สียงดงัเพือ่บอ
กประกาศ dia menggunakan 

pelantang untuk memberikan 

pengumuman 

lapang   [ลา ปัง] a กวา้ง: 
เด็กๆเล่นบอลในลานกวา้ง 
anak-anak bermain bola di 

tanah lapang; 

-- dada   [ลา ปัง ดา ดา] ใจกวา้ง: 
เราจะตอ้งรบัการตดัสินใจทัง้หมดด ้
วยความใจกวา้ง semua 

keputusan harus kita terima 

dengan lapang dada; 

lapangan   [ลา ปา งนั] n สนาม: 
สนามเทนนิส lapangan tenis 

~ kerja   [ลา ปา งนั เกอร ์
จา] แหล่งอาชพี: 
สํานักงานแห่งนัน้ไดเ้ปิดแหล่งอาชี
พใหม่ kantor itu membuka 

lapangan kerja baru; 

~ terbang   [ลา ปา งนั เตอร ์
บงั] สนามบิน: 
เครือ่งบินลงจอดทีส่นามบิน 

pesawat itu mendarat di 

lapangan terbang; 

melapangkan   [เมอ ลา ปัง 
กนั] v เปิดกวา้ง: 
คําแนะนํานัน้ไดเ้ปิดใจของเราใหก้
วา้งอย่างมาก nasihat itu sangat 

melapangkan hati kami 

lapar   [ลา ปาร]์ v หิว: สตัวหิ์ว 

binatang lapar; 

kelaparan   [เกอ ลา ปา รนั] n 

หิวโซ: 
ขอทานคนนัน้หิวโซอย่างมาก 

pengemis itu sangat kelaparan 

lapis   [ลา ปิซ] n ช ัน้: ขนมช ัน้ kue 

lapis; 

lapisan   [ลา ปี ซนั] n ช ัน้: 
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ช ัน้ดินนัน้มีแรธ่าตสุูง lapisan 

tanah itu mengandung mineral 

yang tinggi 

lapor   [ลา โปร]์ v รายงาน: 
ผูม้าเยือนทีม่าทุกคนตอ้งรายงานใ
หเ้จา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัข
องอาคารทราบ setiap tamu 

yang datang diwajibkan 

melapor ke petugas keamanan 

gedung itu; 

-- keluar   [ลา โปร ์เกอ ล ู
วาร]์ แจง้ออก: ราวเวลา ๑๒๐๐ น 
ฉันจแจง้ออกจากโรงแรม sekitar 

pukul 12.00, saya lapor keluar 

dari hotel itu; 

-- masuk   [ลา โปร ์มา 
ซกุ] เชค็อิน: เวลาเชค็อินคือเวลา 
13.00 น waktu lapor masuk 

adalah pukul 13.00 

laporan   [ลา โป รนั] n รายงาน: 
รายงานการเงิน laporan 

keuangan; 

~ cuaca   [ลา โป รนั จ ูวา 
จา] รายงานสภาพอากาศ: 
รายงานสภาพอากาศวนันีมี้เมฆม
าก laporan cuaca hari ini 

berawan; 

~ tahunan   [ลา โป รนั ตา ฮู 
นัน] รายงานประจาํปี: 
แต่ละบริษทัถูกกําหนดวา่จะตอ้ง
ทํารายงานประจาํปี setiap 

perusahaan diwajibkan 

membuat laporan tahunan; 

melapor   [เมอ ลา โปร]์ v 

รายงานต่อ: 
เขาตอ้งรายงานตอ่ยงัหวัหนา้ของเ
ขา ia harus melapor kepada 

atasannya; 

melaporkan  [เมอ ลา โปร ์
กนั] v รายงาน: 
เราจะตอ้งรายงานกรณีตํารวจ 

kami harus melaporkan kasus 

ini ke polisi 

lapuk   [ลา ปุก] a ผุ: ไมนั้น้ผุแลว้ 

kayu itu sudah lapuk; 

pelapukan   [เปอ ลา ปู กนั] n 

การผุพงั: หลงัคาบา้นนัน้เกิดผุพงั 
atap rumah itu mengalami 

pelapukan 

larang, larangan   [ลา รา งนั] n 

ขอ้หา้ม; คําสัง่หา้ม: 
การสัง่หา้มเดินทาง larangan 

berkunjung; 

melarang   [เมอ ลา รงั] v หา้ม: 
รฐับาลหา้มใหใ้ชอ้าวุธในเหตุการ 
จลาจล pemerintah melarang 

penggunaan senjata dalam  

huru hara 

laras, laras senjata   [ลา รซั เซนิ 
จา ตา] กระบอกปืน: 
ทหารกําลงัจดัแถวและถือกระบอก 
ปืน tentara sedang berbaris 

sambil mengacungkan laras 

senjata; 

selaras   [เซอ ลา รซั] n 

กลมกลืนสอดคลอ้ง: 
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เสียงนักรอ้งคนนัน้กลมกลืนสอดค
ลอ้งกบัดนตรีทีก่าํลงัเลน่อยู่ suara 

penyanyi itu selaras dengan 

musik yang dimainkan 

larat, melarat   [เมอ ลา รตั] v 

ลําบากยากจน: 
ชวิีตของเขาลําบากยากจนมาก 

hidupnya sangat melarat 

lari  [ลา รี] v วิง่: การแขง่ขนัวิง่ 10 
กม perlombaan lari 10K; 

-- cepat   [ลา รี เจอ ปัต] วิง่เร็ว: 
เด็กคนนัน้เป็นแชมป์วิง่เร็ว anak 

itu juara lomba lari cepat; 

-- gawang   [ลา รี ฆา 
วงั] วิง่ขา้มรัว่: 
ผูเ้ขา้รว่มวิง่ขา้มรัว่มีจาํนวน ๑๐ 
คน peserta lari gawang ada 

sepuluh orang; 

melarikan diri   [เมอ ลา รี กนั 
ดี รี] หนี: 
ขโมยหนีออกมาจากการไลล่่าตาํร
วจ pencuri itu melarikan diri 

dari kejaran polisi; 

pelari   [เปอ ลา รี] n นักวิง่: 
เขาคือนักวิง่เร็วทีสุ่ดในโรงเรียน 

dia adalah pelari tercepat di 

sekolahnya 

laris   [ลา ริซ] a ขายดี: 
ของขายทีข่ายดีทีสุ่ดในเมืองคืออา
หารจานดว่น dagangan yang 

paling laris di kota ini adalah  

makanan cepat saji; 

-- manis   [ลา ริซ มา 
นิซ] ขายดี:  

ของขายของเขาขายดีถูกซือ้โดย 

ผูเ้ขา้ชม dagangannya laris 

manis dibeli pengunjung 

larut   [ลา รตุ] a ละลาย, ล่วงเลย: 
ดึกมากแลว้ hari sudah larut 

malam; 

berlarut-larut  [เบอร ์ลา รตุ 
ลา รตุ] v ยืดเยือ้: 
อย่าปลอ่ยใหปั้ญหายืดเยือ้ 

jangan membiarkan masalah 

sampai berlarut-larut; 

larutan   [ลา ร ูตนั] n 

สารละลาย: 
ในเครือ่งดืม่นัน้มีสารละลายนํา้ตา
ลอยู ่di dalam minuman itu 

terdapat larutan gula; 

melarutkan   [เมอ ลา รตุ กนั] v 

ละลาย: 
นํา้สามารถละลายนํา้ตาลได ้air 

dapat melarutkan gula 

las, mengelas   [เมอ เงอ ลซั] v 

เชือ่ม:  

เขากําลงัเชือ่มเหล็กทีข่ึน้สนิมแลว้ 

dia sedang mengelas besi yang 

sudah berkarat 

laskar   [ลซั การ]์ n กองกําลงั: 
กองกาํลงัพิทกัษค์วามถูกตอ้ง 
laskar pembela kebenaran 

latar, melatari   [เมอ ลา ตา รี] v 

เป็นเบือ้งหลงั: 
สีฟ้าเป็นเบือ้งหลงัรปูถ่ายนัน้ 

warna biru melatari foto itu; 

-- belakang   [ลา ตาร ์เบอ ลา  
กงั] เบือ้งหลงั: ประวติัการศึกษา 

latar belakang pendidikan 

latih, berlatih   [เบอร ์ลา ติฮ]์ v 
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ฝึกฝน: นอ้งสาวกําลงัฝึกเทนนิส 

adik sedang berlatih tenis; 

latihan   [ลา ตี ฮนั] n ฝึกหดั: 
สถานทีฝึ่กอบรม tempat latihan; 

melatih   [เมอ ลา ติฮ]์ v ฝึกสอน: 
เขาฝึกสอนลูกป้องกนัตวัเอง ia 

melatih anaknya bela diri; 

pelatih   [เปอ ลา ติฮ]์ n 

ผูฝึ้กสอน: พ่อเป็นโคช้ฟุตบอล 

ayah adalah seorang pelatih 

sepak bola; 

pelatihan   [เปอ ลา ตี ฮนั] n 

การอบรม: 
เหล่าบรดาแม่บา้นกําลงัอบรมการ
ทําอาหาร para ibu rumah 

tangga sedang mengikuti 

pelatihan memasak; 

terlatih   [เตอร ์ลา ติฮ]์ v 

ผ่านการฝึก:  

เขาคือทหารทีผ่่านการฝึกฝนมาแ
ลว้ dia adalah seorang prajurit 

yang terlatih 

lauk, lauk-pauk   [ล ูวุก ปา วุก] n 

กบัขา้ว: 
ทีโ่ตะ๊อาหารนัน้มีกบัขา้ววางอยู่แล ้
ว di meja makan itu sudah 

tersedia lauk-pauk 

laut   [ลา วุต] n ทะเล: ทะเลเปิด laut 

lepas; 

-- lepas   [ลา วุต เลอ 
ปัซ] ทะเลกวา้ง: 
โรงกลัน่นํา้มนันัน้ตัง้อยู่ทะเลกวา้ง 
kilang minyak itu terdapat di 

laut lepas; 

lautan  [เลา ตนั] n ทอ้งทะเล;  

ทะเล; มหาสมุทร:  

เรือแล่นมหาสมุทรเต็ม 6 เดือน 

kapal itu mengarungi lautan 

selama 6 bulan penuh; 

มหาสมุทรอินเดีย; 
มหาสมุทรแปซฟิิก lautan 

Hindia; lautan Pasifik; 

pelaut   [เปอ ลา วุต] n ชาวทะเล: 
เขาเป็นชาวทะเล dia adalah 

seorang pelaut 

lawak, lawakan   [ลา วา กนั] n 

มุขตลก: 
หนังสือเล่มนัน้มีเนือ้หาเรือ่งทีต่ลก
มาก buku itu berisi tentang 

lawakan yang sangat lucu; 

melawak   [เปอ ลา วกั] v 

เล่นตลก: 
เขามกัเล่นตลกเพือ่ใหค้วามบนัเทิ 
งแก่เพือ่นของเขาทีก่ําลงัเศรา้ dia 

selalu melawak untuk  

menghibur temannya yang 

sedang bersedih; 

pelawak   [เปอ ลา วกั] n 

นักแสดงตลก, จาํอวด: 
เขาเป็นนักแสดงตลก dia adalah 

seorang pelawak 

lawan   [ลา วนั] n 1 ศตัร:ู 
ศตัรทูางการเมือง lawan politik; 

2 คู่แขง่: คู่แขง่ในการประกวด 

lawan tanding; 

คู่แขง่ทางการเมือง lawan politik; 

berlawanan   [เบอร ์ลา วา 
นัน] v ตรงขา้ม: 
ทิศทางทีต่รงขา้มกนั arah 

berlawanan;
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melawan   [เมอ ลา วนั] v 

ต่อตา้น: 
เด็กไม่ควรทีต่อ่ตา้นพ่อแม่ 

seorang anak tidak boleh 

melawan orang tua; 

perlawanan   [เปอร ์ลา วา 
นัน] n การต่อสู:้ เขาต่อสูศ้ตัร ูdia 

melakukan perlawanan pada 

musuhnya 

lawat, lawatan   [ลา วา ตนั] n 

การเยือน: 
ประธานาธิบดีเดินทางเยือนประเท
ศเพือ่นบา้น presiden 

melakukan lawatan ke negara 

tetangga; 

melawat   [เมอ ลา วตั] v 

เยีย่มเยือน:  

เขาไดไ้ปเยีย่มเพือ่นของเขาทีป่่วย  

dia melawat temannya yang 

sakit; 

pelawat   [เปอ ลา วตั] n 

ผูม้าเยีย่ม: 
โรงพยาบาลแห่งนัน้จาํกดัจาํนวน
ผูเ้ยีย่มในชว่งเวลากลางคืน 

rumah sakit itu membatasi 

jumlah pelawat pada malam 

hari 

layak   [ลา ยกั] a มีคุณสมบติั: 
เขามีคุณสมบติัพอแลว้ทีจ่ะเป็นผู ้
นํา dia sudah layak menjadi 

seorang pemimpin; 

selayaknya  [เซอ ลา ยกั 
ญา] adv เหมาะสม:  

เหมาะสมแลว้ทีภ่รรยาทุกคนทีจ่ะเ 

คารพนับถือสามีของเธอ setiap 

istri sudah selayaknya 

menghormati suaminya 

layan, layanan   [ลา ยา นัน] n 

การบริการ: 
การบริการลูกคา้ของธนาคารน่าผิ
ดหวงั layanan nasabah bank 

itu mengecewakan; 

pelayan   [เปอ ลา ยนั] n บริกร: 
บริกรรา้นนัน้คลอ่งแคล่วมาก 

pelayan toko itu sangat 

cekatan; 

melayani   [เมอ ลา ยา นี] v 

ใหบ้ริการ: 
ผูข้ายจะตอ้งใหบ้ริการผูซ้ือ้ดว้ยคว
ามเป็นกนัเอง penjual harus 

melayani pembelinya dengan 

ramah; 

บริการตามความตอ้งการของประ
ชาชน melayani kepentingan 

masyarakat 

layang, layang-layang   [ลา ยงั 
ลา ยงั] n ว่าว: 
นอ้งกาํลงัเลน่ว่าวทีล่านบา้น adik 

sedang bermain 

layang-layang di halaman 

rumah; 

melayang-layang   [เมอ ลา ยงั 
ลา ยงั] v ล่องลอย:  

พลาสติกมนัถูกพดัลอยไป  

plastik itu melayang-layang 

diterjang angin; 

selayang pandang   [เซอ ลา ยงั 
ปัน ดงั] การอธิบายภาพรวม:  

พวกเขาทําบทอธิบายภาพรวมเกีย่
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วกบัประวติัของเมืองทีมี่ชือ่เสียงเมื
องนัน้ mereka membuat 

selayang pandang tentang 

kelahiran kota yang terkenal 

itu 
1
layar   [ลา ยาร]์ n หนา้จอ: 

หนา้จอสมัผสั layar sentuh; 
หนา้จอกวา้ง layar lebar 

2
layar, berlayar   [เบอร ์ลา ยาร]์ v 

ล่องเรือ; แล่นเรือ: 
ล่องเรือจากเกาะไปยงัอีกเกาะ 
berlayar dari pulau ke pulau; 

pelayaran   [เปอ ลา ยา รนั] n 

การเดินเรือ: 
เขาทํางานในดา้นการเดินเรือ dia 

bekerja di bidang pelayaran 

layu   [ลา ยู] a เหีย่วเฉา: 
ดอกไมนั้น้เหีย่วเฉาเพราะไม่ไดร้ด
นํา้ bunga itu layu karena tidak 

disiram 

lazim   [ลา ซมิ] a ปกติ: 
การกระทําของเขาไม่ใชสิ่ง่ทีป่กติ
ทํากนั perbuatannya tidak 

lazim untuk dilakukan 

lebah   [เลอ บะฮ]์ n ผึง่: ผึง้ผลิตนํา้ผึง้ 
lebah menghasilkan madu; 

-- madu  [เลอ บะฮ ์มา ดู] นํา้ผึง่: 
ผึง้ต่อยมือของเขา lebah madu 

itu menyengat tangannya 

lebam   [เลอ บมั] n ชํา่: 
ใบหนา้ของเขาชํา้เพราะอุบติัเหตุ
นัน้ mukanya lebam karena 

kecelakaan tersebut 

lebar  [เล บาร]์ a กวา้ง: ใบกวา้ง 
daunnya lebar; 
ถนนเสน้นัน้กวา้งพอ jalan itu 

cukup lebar 

lebat   [เลอ บตั] a หนาแน่น 

มนัเป็นป่าทึบมาก hutan itu 

sangat lebat 

lebih, berlebihan  [เบอร ์เลอ บี  
ฮนั] v 1 มากเกินไป: 
อย่ากินมากเกินไป jangan 

makan terlalu berlebihan; adv 

2 กว่า: แขง็แกรง่กว่า; แพงกว่า 

lebih kuat; lebih mahal; 

-- baik   [เลอ บิฮ ์ไบก]์ ดีกวา่: 
ผกัสดจ
ะดีกว่าผกัทีบ่รรจใุนกระป๋อง 
sayuran segar lebih baik 

daripada sayuran dalam 

kaleng; 

berlebih-lebihan   [เบอร ์เลอ 
บิฮ ์เลอ บี ฮนั] adv 

มากไปเกินความจาํเป็น:  

อย่าใชจ้า่ยเงินเกินความจาํเป็น  

jangan berlebih-lebihan 

menggunakan uang; 

-- kurang   [เลอ บิฮ ์ก ู
รงั] ประมาณ: 
พืน้ทีนั่น้กวา้งประมาณหนึง่เฮกตา
ร ์luas daerah itu lebih kurang 

satu hektare; ; 

melebih-lebihkan   [เมอ เลอ 
บิฮ ์เลอ บิฮ ์กนั] v มากเกินจริง:  

เธอพูดเกินจริงคําพูดของเธอ dia  

melebih-lebihkan perkataan 

temannya
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leceh, melecehkan   [เมอ เล เจะฮ ์
กนั] v เหยียดหยาม: 
ทศันคติของเขาถือวา่เป็นารเหยีย
ดหยามเพศหญิง sikapnya 

dianggap melecehkan kaum 

wanita; 

lecek   [เลอ เจิก] a ยบั: 
เขาพยายามทียื่ดกระดาษยบันัน้ 

ia mencoba merapikan kertas  

lecek itu 

lecet   [เล เจ็ต] a ถลอก: 
ขาเขาถลอกเพราะใส่รองเทา้ใหม่ 

kakinya lecet karena sepatu 

baru 

ledak, ledakan   [เลอ ดา กนั] n 

การระเบิด:  

เหตุการณร์ะเบิดนัน้เกิดขึน้ในตอน
เชา้มืด ledakan itu terjadi dini 

hari; 

meledak   [เมอ เลอ ดกั] v 

ระเบิด:  

ระเบิดนัน้เกิดระเบิดขึน้ในใจกลางเ 
มือง bom itu meledak di tengah 

kota 

lega   [เลอ ฆา] a โล่งกวา้ง: 
พืน้ทีห่อ้งของเขากวา้งมาก ruang 

kamarnya sangat lega; 

melegakan   [เมอ เลอ ฆา กนั] v 

ทําใหโ้ล่งใจ: 
การตดัสินใจของเขาทําใหพ่้อแม่ข
องเขาโล่งใจ keputusannya telah 

melegakan hati orang tuanya 

leher   [เล เฮร]์ n คอ: 
คอของยีราฟยาว leher jerapah  

panjang 

lekas   [เลอ กซั] adv รีบ: 
ผูห้ญิงคนนัน้ปลุกเขาเพือ่ใหเ้ขารี
บตืน่ wanita itu 

membangunkannya supaya 

lekas terjaga 

lekat, melekat   [เมอ เลอ กตั] v 

ติด: 
เขาติดแสตมป์บนซองจดหมาย 

dia melekatkan prangko itu 

pada amplop 

lelah   [เลอ ละฮ]์ a เหนือ่ย: 
ขีจ่กัรยานทําใหฉั้นเหนือ่ย 

bersepeda membuatku lelah 

lelaki   [เลอ ลา กี] n ผูช้าย: 
ผูช้ายคนนัน้สง่าและรปูหลอ่มาก 

lelaki itu sangat gagah dan 

tampan 

lelang   [เล ลงั] n ประมูล: 
บา้นหลงัเก่าหลงันัน้ถกูประมูล 

rumah tua itu dilelang; 

melelang   [เมอ เล ลงั] v ประมูล: 
เขาชอบเขา้รว่มประมูลของโบรา 
ณ dia senang mengikuti lelang 

barang antik; 

pelelangan   [เปอ เล ลา งนั] n 

การประมูล: 
การประมูลบา้นหรนัูน้จะจดัขึน้ในสั
ปดาหห์นา้ pelelangan rumah 

mewah itu akan diadakan 

minggu depanlelap 

lelap   [เลอ ลปั] a หลบัสนิท: 
เขาเผลอหลบับนเกา้อี ้dia 

tertidur lelap di kursi; 

terlelap   [เตอร ์เลอ ลปั] v 

หลบัไป: 
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ดวงอาทิตยอ์ยูสู่งแลว้แต่เธอก็ยงัคง
นอนหลบั matahari sudah 

tinggi tapi dia masih terlelap 

tidur 

leleh, meleleh   [เมอ เล เละฮ]์ v 

ละลาย: 
ไอศครีมละลายโดนแสงอาทิตย ์es 

krimnya meleleh terkena sinar 

matahari 

melelehkan   [เมอ เล เละฮ ์
กนั] v ทําใหล้ะลาย: 
เขากําลงัละลายชอ็กโกแลตแท่ง 
dia sedang melelehkan cokelat 

batangan 

leluasa   [เลอ ล ูวา ซา] a อิสระ: 
เธอรูสึ้กอิสระมากกว่าทีจ่ะพูดกบัจิ
ตแพทย ์dia lebih leluasa untuk 

bercerita pada psikiater 

lelucon   [เลอ ล ูจน] n เรือ่งตลก: 
เรือ่งตลกนัน้มนัตลกมาก 

leluconnya sangat lucu 

leluhur   [เลอ ล ูฮูร]์ n บรรพบุรษุ: 
เราควรใหเ้กียรติบรรพบุรษุของเรา 

kita harus menghormati 

leluhur kita 

lem   [เล็ม] n กาว: 
กาวติดหนึบแขง็แกรง่กบัวตัถใุด 
ๆก็ตาม lem itu merekat kuat 

pada benda apa pun 

lemah   [เลอ มะฮ]์ a ออ่นแอ: 
สญัญาณออ่นแอ sinyal lemah; 

kelemahan   [เกอ เลอ มา ฮนั] n 

ขอ้ดอ้ย: 
ทุกคนมีจดุออ่นและจดุแขง็ setiap 

orang memiliki kekurangan 

dan kelebihan; 

-- lembut   [เลอ มะฮ ์เลิม 
บุต] ออ่นโยน: 
การพูดการจาของเขาช ัง่อ่อนโยนเ
หลือเกิน tutur katanya sangat 

lemah lembut; 

-- syahwat   [เลอ มะฮ ์ชะฮ ์
วตั] ไรส้มรรถภาพทางเพศ: 
เขาไม่สามารถมีลูกไดเ้พราะไรส้ม
รรถภาพ dia tidak bisa 

memiliki keturunan karena 

lemah syahwat 

melemahkan   [เมอ เลอ มะฮ ์
กนั] v ทําใหอ้่อนกาํลงั: 
เขาสามารถทาํใหคู้ต่่อสูข้องเขาอ่
อนกําลงัลงสาํเร็จ dia berhasil 

melemahkan lawannya 

lemak   [เลอ มกั] n ไขมนั: 
ไขมนัส่วนเกินไม่ดีสําหรบัรา่งกาย
ของเรา kelebihan lemak tidak 

baik bagi tubuh kita; 

berlemak   [เบอร ์เลอ มกั] v 

มีไขมนั: เนือ้นัน้มีไขมนัมาก 

daging itu sangat berlemak; 

-- hewani   [เลอ มกั เฮ วา 
นี] ไขมนัสตัว:์ 
นํา้มนันัน้ทําจากไขมนัสตัว ์

minyak itu terbuat dari lemak 

hewani; 

-- nabati   [เลอ มกั นา บา 
ตี] ไขมนัพืช: 
ไขมนัพืชมกัจะใชส้ําหรบัเครือ่งสํา
อาง lemak nabati biasanya 

digunakan untuk alat 

kecantikan 

lemari   [เลอ มา รี] n ตู:้ ตูแ้สดง; 
ตูโ้ชว ์lemari pajangan;
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ตูเ้สือ้ผา้: ตูเ้สือ้ผา้ lemari 

pakaian; 

-- es   [เลอ มา รี เอ็ซ] ตูเ้ย็น: 
เขาเก็บของกินของเขาในตูเ้ย็น ia 

menyimpan makannya di 

lemari es 

lemas   [เลอ มซั] a อ่อนเพลีย: 
ความออ่นเพลียเป็นหนึง่ในอาการ
ของโรคโลหิตจาง lemas adalah 

salah satu gejala kurang 

darah 

lembaga   [เลิม บา ฆา] n สถาบนั: 
หน่วยงานราชการ lembaga 

pemerintah 

lembah   [เลิม บะฮ]์ n หุบเขา: 
หุบเขานัน้สวยงามมากเพือ่การเยี ่
ยมชม lembah itu sangat indah 

untuk dikunjungi 

lembap   [เลิม บบั] a ชืน้: 
หอ้งนัน้ชืน้มากจนขึน้ราไดง่้าย 

ruangan itu sangat lembap 

sehingga mudah berjamur; 

pelembap   [เปอ เลิม บบั] n 

สิง่ทีทํ่าใหช้ืน้: 
เขามกัจะใชค้รีมทําใหผิ้วชุม่ชืน้ 

dia selalu menggunakan 

pelembap wajah 

lembar   [เลิม บาร]์ n แผ่น: แผ่นงาน 

lembar kerja 

lembek   [เลิม เบ็ก] a นิม่: 
กลว้ยนัน้นิม่เกินไปทีจ่ะนํามาปรงุ 
pisang itu terlalu lembek untuk 

dimasak 

lembu   [เลิม บู] n ววั: 
เนือ้ววัอรอ่ยมาก daging lembu 

sangat enak untuk dimakan 

lembur   [เลิม บูร]์ n ทํางานล่วงเวลา: 
เขาทํางานล่วงเวลา dia bekerja 

lembur 

lembut   [เลิม บุต] a นุ่ม: 
ผิวนุ่มของทารก lembut kulit  

bayi; 

kelembutan   [เกอ เลิม บู ตนั] n 

ความออ่นโยน: 
ความออ่นโยนของผูห้ญิงคนนัน้ได ้
ละลายหวัใจของเขา kelembutan 

wanita itu telah meluluhkan 

hatinya; 

melembutkan   [เมอ เลิม บุต 
กนั] v ทําใหอ้่อน: 
เขาทําใหก้ระเป๋าหนังนัน้นิม่ดว้ย
นํา้ยาพิเศษ dia melembutkan 

tas kulitnya dengan cairan 

khusus; 

pelembut   [เปอ เลิม บุต] n 

นํา้ยาปรบัผา้นุ่ม: 
นํา้ยาปรบัผา้นุ่มทําใหเ้สือ้นุ่มและ
ห อม pelembut pakaian itu 

membuat pakaian menjadi 

lembut dan wangi 
lempar, melempar   [เมอ เล็ม 

ปาร]์ v โยน: 
โยนเบ็ดลงไปในแม่นํา้ dia 

melempar kail ke dalam 

sungai; 

-- lembing  [เล็ม ปาร ์เลิม 
บิง] การพุ่งแหลน: 
การแขง่ขนัพุ่งแหลนถูกจดัขึน้ในบ ้
านเกิดของเขา lomba lempar 

lembing sedang diadakan di 

kotanya 

lemparan   [เล็ม ปา รนั] n 
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การโยน: 
การโยนของเขาโดนตรงเป้าหมาย 

lemparannya tepat mengenai 

sasaran 

lengan   [เลอ งนั] n แขน: 
แขนของผูใ้หญ ่lengan orang 

dewasa 

lengkap   [เลิง กปั] a ครบ: ครบกอง 
pasukan lengkap; 

melengkapi   [เมอ เลิง กา ปี] v 

เติมเต็ม, เสริม: 
เขาเสริมอุปกรณส์งครามดว้ยอาวุ
ธทีท่นัสมยั dia melengkapi 

peralatan perangnya dengan 

senjata mutakhir; 

perlengkapan   [เปอร ์เลิง กา 
ปัน] n อุปกรณ:์ 
อุปกรณสาํนักงาน perlengkapan 

kantor 

lengkung, melengkung   [เมอ เลิง 
กงั] v โคง้งอ: 
เขางอเหล็กใหโ้คง้ดว้ยมือทัง้สองที ่
แข ็งแกรง่ dia melengkungkan 

besi itu dengan kedua 

tangannya yang kuat 
lentik   [เลิน ติก] a โคง้มน: 

ขนตาเขาโคง้มนมาก bulu 

matanya sangat lentik 

lentur   [เลิน ตูร]์ a ยืดหยุ่น: 
รา่งกายเขายืดหยุ่น badannya 

sangat lentur digerakkan 

kelenturan   [เกอ เลิน ตู รนั] n 

ความยืดหยุ่น: 
นักเตน้บลัเล่ตทุ์กคนจะตอ้งมีควา
มยืดหยุ่นของรา่งกายสูง setiap 

penari balet harus memiliki 

kelenturan tubuh yang tinggi 

lenyap   [เลอ ญปั] a หายตวัไป: 
หมอกนัน้ไดห้ายไปจากสายตา 

kabut itu telah lenyap 

pandangan 

lepas   [เลอ ปัซ] v แกใ้หห้ลุด: 
แกเ้ชอืกผูกรองเทา้ของคุณ lepas 

tali sepatumu; 

-- landas   [เลอ ปัซ ลนั 
ดซั] บินขึน้: เครือ่งบินทีจ่ะบินเวลา 
7 โมงเชา้ pesawat lepas landas 

pukul 07.00 pagi; 

-- tangan   [เลอ ปัซ ตา 
งนั] ละทิง้: 
เขาละทิง้ความรบัผิดชอบของเขา 

dia lepas tangan dari 

tanggung jawabnya; 

melepas  [เมอ เลอ ปัซ] v 

ปล่อยให:้  

ฉันหนักใจทีจ่ะปลอ่ยใหเ้ขาไป 

hatiku berat melepas dia 

pergi; 

melepaskan   [เมอ เลอ ปัซ 
กนั] v ปล่อย: ปล่อยปลาจากเบ็ด 

melepaskan ikan hasil mengail 

lereng   [เล เร็ง] n ทางชนั: 
เชงิภเูขาเมอราปี lereng gunung 

Merapi
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les   [เล็ซ] n เรียนพิเศษ: 
ผมไดเ้รียนพิเศษภาษาอินโดนีเซยีเ
ป็นเวลาหกเดือนทีส่ถานทูตอินโด
นีเซยี saya mengambil les 

bahasa Indonesia selama 

enam bulan di KBRI 

lestari   [เลิซ ตา รี] a ยัง่ยืน: 
ฉันอยากใหป่้าแห่งนีส้ามารถยัง่ยืน
ได ้saya ingin hutan ini bisa 

lestari; 

melestarikan   [เมอ เลิซ ตา รี 
กนั] v อนุรกัษ:์ 
เราจะตอ้งอนุรกัษว์ฒันธรรมของเร
า kita harus melestarikan 

budaya; 

pelestarian  [เปอ เลิซ ตา รี 
ยนั] n การอนุรกัษ:์ 
การจดัการป่าควรจะตามดว้ยการ
อนุรกัณธ์รมชาติ pengelolaan 

hutan harus diikuti dengan 

pelestarian alam 

letak   [เลอ ตกั] n ตําแหน่งทีต่ ัง้: 
ตําแหน่งทีต่ ัง้ของสํานักงานตรวจค
นเขา้เมือง letak kantor 

imigrasi; 

meletakkan   [เมอ เลอ ตกั 
กนั] v วาง:  

ฉันวางแวน่ตาของฉันไวบ้นโตะ๊ 
saya meletakkan kaca mata di 

atas meja; 

terletak   [เตอร ์เลอ ตกั] v 

ตัง้อยู่:  

บา้นของเขาตัง้อยู่ไม่ไกลจากตลา
ด rumahnya terletak tidak jauh 

dari pasar 

letih   [เลอ ติฮ]์ a เหนือ่ย: 
พวกเขาไม่สามารถมีสมาธใินการ
ประชมุเพราะความเหนือ่ย  

mereka tidak dapat 

berkonsentrasi dalam rapat itu 

karena letih 

letus, meletus   [เมอ เลอ ตุซ] v 

ระเบิด; ปะทุ: ภเูขาไฟระเบิด 

gunung meletus; 

letusan (gunung)   [เลอ ตู ซนั 
(ฆู นุง)] n การปะทุ: 
การปะทุของภเูขาไฟยิเ่ป็นอนัตรา
ยทําใหต้อ้งเริม่อพยพผูค้นไปทีย่งั
พืน้ทีป่ลอดภยั letusan gunung 

berapi semakin 

membahayakan sehingga 

warga mulai diungsikan ke 

tempat yang lebih aman; 

meletus (gunung)   [เมอ เลอ 
ตุซ (ฆู นุง)] v ระเบิด: 
ระเบิดภเูขาไฟตมัโบราในปีคศ 
1815 
ไดร้บัการบนัทึกว่าเป็นระเบิดทีใ่ห
ญ่ทีสุ่ดใน ประวติัศาสตร ์letusan 

gunung Tambora tahun 1815 

tercatat sebagai letusan 

terbesar dalam sejarah 

lewat   [เล วตั] v ผ่าน: 
ผ่านหนา้บา้นของเขา lewat di 

depan rumahnya 

lezat   [เลอ ซตั] a อรอ่ย: 
อาหารในรา้นอาหารทีอ่รอ่ยมาก 

makanan di restoran itu  

sangat enak;
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pelezat  [เปอ เลอ ซตั] n 

เครือ่งปรงุรส: 
นํา้ตาลสามารถนํามาใชเ้ป็นเครือ่
งปรงุรสธรรมชาติในการปรงุอาหา
ร gula dapat digunakan 

sebagai pelezat alami dalam 

masakan 

liang   [ลี ยงั] n หลุ่ม: 
เด็กๆพบโพรงกระต่ายในสวนนัน้ 

anak-anak menemukan sebuah 

liang kelinci di kebun itu 

liar  [ลี ยาร]์ a ไม่เชือ่ง: สตัวป่์า 

binatang liar; 

 ทีส่วนตามนัซาฟารีอินโดนีเซยีนัก
ท่องเทีย่วสามารถเห็นสตัวป่์าจาํน
วนเป็นพนัทีอ่าศยัอยู่ในแหล่งทีอ่ยู่
อาศยัตามธรรมชาติของมนั di 

Taman Safari, Indonesia, 

wisatawan dapat melihat 

ribuan satwa liar hidup di 

habitat alami mereka 

libat, keterlibatan   [เกอ เตอร ์ลี 
บา ตนั] n การมีส่วนรว่ม: 
การพวัพนัของดาราคนหนึง่ในคดี
รบัสินบนทีย่งัอยู่ในการสอบสวน 

keterlibatan seorang artis 

dalam perkara suap itu masih 

dalam penyelidikan; 

melibatkan   [เมอ ลี บตั กนั] v 

ชกัชวน: 
รฐับาลชกัชวนบุคคลสาํคญัในสงั 
คมในการประสมัพนัธุเ์กีย่วกบัยาเ
สพติด pemerintah melibatkan  

tokoh-tokoh masyarakat dalam 

sosialisasi mengenai narkoba; 

terlibat   [เตอร ์ลี บตั] v พวัพนั, 
ขอ้งเกีย่ว: 
หลายรอ้ยคนมีส่วนเกีย่วขอ้งในกา
ระดมทุน ratusan orang terlibat 

dalam acara penggalangan 

dana itu 

libur   [ลี บูร]์ n วนัหยุด: 
เราไดร้บัสองวนัหยุดตอ่เดือน 

kami mendapat dua kali libur 

dalam sebulan; 

berlibur   [เบอร ์ลี บูร]์ v  

เทีย่ววนัหยุด: 
ปีทีแ่ลว้ผมไปเทีย่วต่างประเทศในวั
นหยุดกบัเพือ่นๆของฉัน tahun 

lalu saya berlibur ke luar 

negeri bersama teman-teman; 

liburan   [ลี บู รนั] n 

ชว่งหยุดยาว: วนัหยุดยาว libur 

panjang 

licik   [ลี จิก] a มีเลหเ์หลีย่ม: 
กลยุทธก์ารตลาดทีมี่เล่หเ์หลีย่ม 

strategi pemasaran yang licik 

licin   [ลี จิน] a ลืน่: 
เขาลม้เพราะถนนลืน่ ia jatuh 

karena jalannya licin 

lidah   [ลี ดะฮ]์ n ลิน้: 
ลิน้มีไวส้ําหรบัรบัรส lidah untuk 

merasa; 

-- buaya   [ลี ดะฮ ์บู วา 
ยา] ว่านหางจรเข:้ 
การบริโภคนํา้ว่านหางจระเขเ้ป็นสิ ่
งทีดี่สําหรบัการรกัษาความงามขอ
งผิว konsumsi jus lidah buaya 

sangat bagus untuk 

memelihara kecantikan kulit
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lidi   [ลี ดี] n กา้นทางมะพรา้ว: 
ไมก้วาดกา้นทางมะพรา้ว sapu 

lidi 
1
lihat, kelihatannya   [เกอ ลี ฮา 

ตนั ญา] adv ดูเหมือนวา่: 
ดูเหมือนว่าปัญหานียิ้ง่ซบัซอ้นมา
กขึน้ kelihatannya masalah ini 

semakin rumit 
2
lihat   [ลี ฮตั] v ด;ู มอง: ดูสิ 

วิวสวยใชม่ัย้ lihat! 

pemandangan itu indah, 

bukan?; 

melihat   [เมอ ลี ฮตั] v เห็น: 
เห็นชดัเจน melihat dengan 

jelas; 

memperlihatkan   [เมิม เปอร ์ลี 
ฮตั กนั] v แสดง; โชว:์ 
เขาโชวง์านของเขาอยา่งภาคภมิูใ
จ dengan bangganya dia 

memperlihatkan karyanya; 

penglihatan   [เปิง ลี ฮา ตนั] n 

วิสยัทศัน:์ การมองเห็น; สายตา: 
สายตาเลือนราง penglihatannya 

kurang jelas; 

melihat-lihat   [เมอ ลี ฮตั ลี 
ฮตั] v ดูรอบๆ: ผมก็ออกไปดูรอบ 
ๆ สถานการณที์อ่ยู่ใกลที้เ่กิดเหตุ 
saya keluar untuk  

melihat-lihat situasi di dekat 

tempat kejadian perkara; 

terlihat   [เตอร ์ลี ฮตั] v  

ทีป่รากฏเห็น: 
ผลขา้งเคียงทีส่ามารถมองเห็นไดจ้
ากการใชย้านีเ้ป็นผืน่ทีผิ่วหนัง  

efek samping yang terlihat  

dari pemakaian obat ini 

adalah ruam kulit 

liku   [ลี กู] n ทางเลีย้ว: 
ถนนทีจ่ะไปถึงสถานทีมี่ทางเลีย้ว
จาํนวนมาก jalan untuk 

mencapai lokasi itu banyak 

likunya; 

berliku-liku   [เบอร ์ลี ก ูลี ก]ู v 

คดเคีย้ว: ถนนทีค่ดเคีย้ว jalan 

berliku-liku 

lilin   [ลี ลิน] n เทียน: 
ผูม้าเยือนจดุเทียนเพือ่ราํลึกผูที้ต่
กเป็นเหยือ่ pengunjung 

menyalakan lilin untuk 

mengenang para korban 

lilit, lilitan   [ลี ลี ตนั] n ปม: 
ลองคลายปมเชอืกนัน้ coba 

longgarkan lilitan tali itu; 

melilitkan   [เมอ ลี ลิต กนั] v 

รดั; 

terlilit   [เตอร ์ลี ลิต] v ถูกรดั: 
ขาของสตัวต์วันัน้ถกูรดัโดยรากข
องตน้ไม ้kaki binatang itu 

terlilit akar pohon 

limbah   [ลิม บะฮ]์ n ของเสีย: 
แม่นํา้มีการปนเปือ้นดว้ยของเสียจ
ากอตุสาหกรรม sungai-sungai 

tercemar oleh limbah industri 

lincah   [ลิน จะฮ]์ a กระฉับกระเฉง 
สาวนอ้ยคนนัน้กระฉับกระเฉงมาก 

anak perempuan itu sangat 

lincah 

lindung, berlindung   [เบอร ์ลิน 
ดุง] v หลบภยั: 
ถา้มีเกิดแผ่นดินไหวจงหลบใตโ้ตะ๊ 
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jika terjadi gempa, 

berlindunglah di bawah meja; 

pelindung   [เปอ ลิน ดุง] n 

ทีป่กป้อง: ทีก่นัแสงแดด 

pelindung sinar matahari; 

perlindungan   [เปอร ์ลิน ดู 
งนั] n การปกป้อง: 
ผูลี้ภ้ยัรอ้งหาการปกป้องคุม้ครองจ
ากรฐับาลทอ้งถิน่ para 

pengungsi mencari 

perlindungan kepada pemda 

setempat; การคุม้ครองเด็ก 

perlindungan anak; 

melindungi   [เมอ ลิน ดู งี] v 

ปกป้อง: 
พ่อแม่ตอ้งปกป้องลูกของตน 

orang tua harus melindungi 

anaknya 

lingkar   [ลิง การ]์ n เสน้รอบ: 
เสน้รอบวงของโลก lingkar bumi; 

lingkaran   [ลิง กา รนั] n 

วงกลม: มารวบตวักนัเป็นวงกลม! 
ayo berkumpul dalam 

lingkaran!; 

~ setan  [ลิง กา รนั เซ 
ตนั] วงจรปิศาจ: 
ประเทศกําลงัพฒันายงัคงเผชญิว 
งจรปัญหาความยากจน 

negara-negara berkembang 

masih menghadapi isu 

lingkaran setan kemiskinan; 

melingkar   [เมอ ลิง การ]์ v 

วนลอ้ม: 
สรอ้ยทองลอ้มรอบคอของเธอ 

kalung emas melingkari 

lehernya 

lingkung, lingkungan   [ลิง กู 
งนั] n สิง่แวดลอ้ม: 
เขามีความยากลําบากในการปรบั
ตวัเองใหส้ภาพแวดลอ้มใหม่ Ia 

sulit beradaptasi dengan 

lingkungan yang baru; 

-- hidup   [ลิง กู งนั ฮี 
ดุป] สิง่แวดลอ้ม: 
การอนุรกัษสิ์ง่แวดลอ้มทีอ่ยู่อาศยั 

pelestarian lingkungan hidup 

lingkup, melingkupi   [เมอ ลิง ก ู
ปี] v ครอบคลุม: 
ความชว่ยเหลือทีม่อบโดยรฐับาลค
รอบคลมุทุนดา้นสุขภาพและการศึ
กษา bantuan yang diserahkan 

pemerintah melingkupi biaya 

kesehatan dan pendidikan 

lintas, lintasan   [ลิน ตา ซนั] n 

ทาง; ชอ่งทาง: ทางรถไฟ lintasan 

kereta api; 

-- alam   [ลิน ตซั อา ลมั] เดินป่า: 
เพือ่สรา้งความเป็นปึกแผ่นของทีม 
ดา้นผูบ้ริหารจึงจดักิจกรรมเดินป่า 

untuk membangun solidaritas 

tim, pihak manajemen akan 

mengadakan kegiatan lintas 

alam; 

-- batas   [ลิน ตซั บา 
ตซั] ขา้มพรมแดน: 
ขา้มพรมแดนทางวฒันธรรม 

lintas batas budaya; 

melintas   [เมอ ลิน ตซั] v ผ่าน: 
รถผ่านทางหลวง mobil melintas 

di jalan raya; 

selintas   [เซอ ลิน ตซั] n 
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ช ัว่พริบตา:  

ในช ัว่พริบตาเขาเห็นเงาของใครบ
างคนอยู่หลงัประตู selintas ia 

melihat bayangan seseorang 

di balik pintu; 

terlintas   [เตอร ์ลิน ตซั] v 

ผุดขึน้มาในความคิด: 
เหตุการณใ์นครัง้นัน้ผุดขึน้มาใน
ความคิดของฉันอีกครัง้ insiden 

itu kembali terlintas di 

pikiranku 

lipat   [ลี ปัต] v พบั: 
พบัเสือ้ผา้ของคณุและเก็บไวใ้นตูเ้
สือ้ผา้ lipatlah bajumu dan 

simpan di dalam lemari; 

เขาพบัจดหมายนัน้ดว้ยความรูสึ้ก
ซึง้ dia melipat surat itu 

dengan perasaan haru ; 

-- ganda, berlipat ganda  

 [เบอร ์ลี ปัต ฆนั ดา] v ทวีคูณ: 
ผลผลิตทีเ่ป็นทวีคณู panen yang 

berlipat ganda; 

berlipat-lipat   [เบอร ์ลี ปัต ลี 
ปัต] v ทวีคูณ: 
รายไดที้เ่พิม่ขึน้เป็นทวีคูณ 

pendapatan yang 

berlipat-lipat; 

kelipatan   [เกอ ลี ปา ตนั] n 

พหุคูณ: ๓๕ เป็นพหุคูณของ ๗ 

35 adalah bilangan kelipatan 

7; 

lipatan   [ลี ปา ตนั] n รอยพบั: 
รอยพบัหนา้ทอ้ง lipatan perut 

liput, liputan   [ลี ปา ตนั] n 

การรายงาน: 
การรายงานขา่วของสือ่ liputan 

media; 

meliputi   [เมอ ลี ปู ตี] v 

ครอบคลมุ: 
วาระการประชมุวนันีค้รอบคลุมถึง
การหารือเกีย่วกบัแผนการขยายธุ
รกิจ agenda rapat hari ini 

meliputi pembahasan rencana 

pengembangan bisnis 

lirik, lirikan  [ลี รี กนั] n 

สายตาชาํเลือง: 
สายตาชาํเลืองของชายผูนั้น้ทําให ้
เธอกลวั lirikan laki-laki itu 

membuatnya takut; 

melirik   [เมอ ลี ริก] v ชาํเลือง: 
ฉันเหลือบมองไปทีข่อ้ความทีเ่ขา้บ
นโทรศพัทมื์อถือของฉัน saya 

melirik pesan masuk di ponsel 

saya 

lisan   [ลี ซนั] n พูด: ภาษาพูด 

bahasa lisan 

listrik   [ลิซ ตริก] n ไฟฟ้า: 
ภยัพิบติัทางธรรมชาติครัง้นัน้ทําใ
หเ้มืองอมัพาตไม่มีไฟฟ้าและเครือ 
ขา่ยการสือ่สาร bencana alam 

membuat kota itu lumpuh 

tanpa listrik dan jaringan 

komunikasi 
1
lobi   [โล บี] n หอ้งโถง: ล็อบบี: 

ล็อบบีโรงแรม lobi hotel 
2
lobi   [โล บี] n วิง้เตน้: เขาวิง่เตน้เก่ง 

dia pandai melakukan lobi
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logam   [โล ฆมั] n โลหะ: 
หตัถกรรมโลหะ kerajinan 

logam; 

-- mulia  [โล ฆมั มู ลี 
ยา] โลหะมีค่า: การลงทุนทองคาํ 

investasi logam mulia 

logat   [โล ฆตั] n สําเนียง  

loket   [โล เก็ต] n บูท; ซุม้: 
บูทขายตัว๋ loket penjualan 

karcis 

lolos   [โล ลซ] v รอดพน้: 
รอดพน้จากความตาย lolos dari 

maut; 

lolos, meloloskan   [เมอ โล ลซ 
กนั] v ปล่อย: 
สํานักงานตรวจคนเขา้เมืองทีถ่กูป
ระณามเพราะพวกเขาปล่อยผูต้อ้ง
สงสยัวา่เป็นพ่อคา้ยาเสพติดผ่าน
การตรวจสอบการรกัษาความปลอ
ดภยั pihak imigrasi dikecam 

karena meloloskan seorang 

terduga pengedar narkotika 

dari pengecekan keamanan; 

meloloskan diri   [เมอ โล ลซ 
กนั ดี รี] v หนี: 
อาชญากรผูนั้น้หลบหนีมาจากกา
รไลล่่าของตาํรวจไดส้ําเร็จ 

penjahat itu berhasil 

meloloskan diri dari kejaran 

polisi 

lomba   [ลม บา] n 1 การแขง่: 
การแขง่วิง่ lomba lari; 2 

 การแขง่ขนั: การแขง่ขนัทําอาหาร  

lomba masak; 

berlomba   [เบอร ์ลม บา] v แขง่; 
แขง่ขนั: 
พวกเขากําลงัแขง่ขนัชงิถว้ยรางวลั 

mereka berlomba untuk 

mendapatkan piala; 

perlombaan  [เปอร ์ลม บา 
อนั] n การแขง่ขนั: 
การแขง่ขนัทําอาหาร 

perlombaan memasak 

lompat   [ลม ปัต] v กระโดด: 
กระโดดไกล lompat jauh 

longgar   [ลง การ]์ a หลวม: 
เสือ้ยืดตวันีห้ลวมเล็กนอ้ย kaus 

ini sedikit longgar; 

kelonggaran   [เกอ ลง ฆาร ์
รนั] a หลวมเกินไป: 
รองเทา้นีห้ลวมเกินไป sepatu ini 

sedikit kelonggaran 

longsor   [ลง โซร]์ v ดินถล่ม: 
ฝนตกหนักนานหลายสปัดาหทํ์าใ
หเ้นินเขาดา้นหลงับา้นของฉันถล่
ม hujan deras selama 

berminggu-minggu 

menyebabkan bukit di 

belakang rumahku longsor; 

ถนนสายหลกัไปยงัเมืองนัน้ถูกปิด
นานสองวนัเพราะดินถลม่ jalan 

utama menuju kota itu ditutup 

selama dua hari karena 

longsor 

lonjak, lonjakan   [ลน จา กนั] n 

การเพิม่: 
การเพิม่ของจาํนวนการใชง้านขอ 
งสือ่สงัคมในปีทีผ่่านมามากขึน้อย่
างมีนัยสําคญั lonjakan angka
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penggunaan media sosial 

beberapa tahun terakhir ini 

sangat signifikan 

lonjak, melonjak  [เมอ ลน จกั] v 

เพิม่ขึน้ ใกลว้นัฉลองฮารีรายอ 
ราคาสินคา้จาํเป็นในบางพืน้ทีใ่นอิ
นโดนีเซยีเพิม่ขึน้ menjelang 

hari raya Idul Fitri, harga 

kebutuhan pokok di beberapa 

daerah di Indonesia melonjak 

lonjong   [ลน จง] a ทรงรี: 
ไขมี่รปูทรงรี telur bentuknya 

lonjong 

loreng   [โล เร็ง] a ลายพราง: 
เครือ่งแบบลายพราง seragam 

loreng 

lorong   [โล รง] n ชอ่งทาง: 
ผลิตภณัฑอ์าหารอินทรียที์อ่ยู่ใน
ชอ่งทาง ๕ produk makanan 

organik ada di lorong lima 

luang   [ล ูวงั] a ว่าง: เวลาว่าง waktu 

luang 

luap, luapan   [ล ูวา ปัน] n เอ่อลน้: 
กระแสความโกรธ luapan 

kemarahan; 

meluap   [เมอ ล ูวปั] v เอ่อลน้: 
แม่นํา้ลน้และไดทํ้าลายนาขา้วชาว
บา้นใหเ้สียหาย air sungai 

meluap dan merusak 

persawahan penduduk 

luar   [ล ูวาร]์ n นอก; ขา้งนอก: 
อย่าอยู่แต่ขา้งนอก jangan diam 

di luar 

-- biasa   [ล ูวาร ์บี ยา ซา] a 

มากเหลือเกิน: 
เขาฉลาดมากเหลือเกิน luar 

biasa cerdasnya;ไม่ธรรมดา: 
อาชญากรรมไม่ธรรมดา 

kejahatan luar biasa; 

-- dalam   [ล ูวาร ์ดา 
ลมั] ทัง้ในและนอก 

ฉันจะเขา้ใจตวัเขาทัง้ในและนอก 

saya sangat memahami 

dirinya luar dalam; 

-- negeri   [ล ูวาร ์เนอ เฆอ 
รี] นอกประเทศ: 
เดินทางออกนอกประเทศ pergi 

ke luar negeri; 

-- ruang   [ล ูวาร ์ร ูวงั] นอกหอ้ง: 
กีฬากลางแจง้ olahraga luar 

ruang 

luas   [ล ูวซั] a กวา้ง; กวา้งขวาง: 
สนามบา้นของเขากวา้งมาก; 
เขามีความรูก้วา้งขวาง halaman 

rumahnya luas; 

pengetahuannya luas; 

memperluas   [เมิม เปอร ์ลู 
วซั] v ขยายI: ขยายธรุกิจ 

memperluas usaha; 

perluasan   [เปอร ์ล ูวา ซนั] n 

การขยาย:  

โครงการขยายทางหลวงเสียงบประ
มาณ 10ลา้นๆ รเูปียห ์proyek 

perluasan jalan tol memakan 

biaya sepuluh triliun rupiah 

lubang   [ล ูบงั] n ร:ู รกูุญแจ lubang 

kunci
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berlubang   [เบอร ์ล ูบงั] v มีร:ู 
ตะกรา้มีรพูรนุ keranjang itu 

berlubang; 

melubangi   [เมอ ล ูบา งี] v 

เจาะร:ู เพือ่ใหผ้กัไม่เน่าเสียง่าย 
คุณควรเจาะพลาสติกห่อผกัเล็กน้
อย agar sayuran yang 

disimpan tidak cepat busuk, 

Anda harus melubangi sedikit 

plastik pembungkus sayuran 

lubuk   [ล ูบุก] n บึง: 
ปลาเล็กอาศยัอยู่ในบึง ikan-ikan 

kecil hidup di dalam lubuk itu; 

-- hati   [ล ูบุก ฮา 
ตี] เบือ้งลึกของหวัใจ: 
ความจริงใจจากเบือ้งลึกของหวัใจ 

keikhlasan dari lubuk hati 

lucu   [ล ูจ]ู a ตลก; ขบขนั: เรือ่งตลก 

cerita lucu; 

melucu   [เมอ ล ูจ]ู v ทําตลก: 
เขาทําตลกเพือ่ละลายความตึงเครี
ยดในหอ้งนัน้ ia melucu untuk 

mencairkan ketegangan di 

ruangan itu 

lucut, melucuti  [เมอ ล ูจ ูตี (ปา 
ไก ยนั)] v ปลด:  
ทหารกองนัน้มีหนา้ทีป่ลดอาวุธพว
กก่อการรา้ยและปลอ่ยตวัประกนั 

pasukan itu bertugas melucuti 

senjata pemberontak dan 

membebaskan para sandera  

ludah   [ล ูดะฮ]์ n นํา้ลาย: 
เขากลืนนํา้ลาย dia menelan 

ludah; 

meludah  [เมอ ล ูดะฮ]์ v 

ถ่มนํา้ลาย: หา้มถม่นํา้ลาย 

dilarang meludah 

lugas  [ล ูฆซั] a ตรงไปตรงมา: 
คําพูดตรงไปตรงมาของวา่ทีป่ระธา
นาธิบดีคนนัน้ทีไ่ดร้บัการชืน่ชมอ
ย่างมากจากผูช้ม pidato lugas 

calon presiden itu sangat 

diapresiasi oleh para pemirsa 

lugu   [ล ูฆู] a ไรเ้ดียงสา: 
วยัรุน่ยงัมีวิธคิีดทีไ่รเ้ดียงสา 

remaja masih memiliki cara 

berpikir yang lugu 

luhur   [ล ูฮูร]์ a สูงส่ง: 
จดุมุ่งหมายอนัสูงส่ง tujuan yang 

luhur 

luka   [ล ูกา] n แผล: แผลแหง้แลว้ 

lukanya sudah kering; 

terluka   [เตอร ์ล ูกา] v บาดเจ็บ:  

ขาของเขาบาดเจ็บถูกกระจกบาด 

kakinya terluka kena pecahan 

kaca; 2 เจ็บ เจ็บหวัใจ hatiku 

terluka 

lukis, lukisan   [ล ูกี ซนั] n 

จิตรกรรม: จิตรกรรมนามธรรม 

lukisan abstrak; 

melukis   [เมอ ล ูกิซ] v 

วาดภาพ: เราวาดทิวทศันห์มู่บา้น 

kami melukis pemandangan 

alam pedesaan; 

pelukis   [เปอ ล ูกิซ] n จิตรกร 

จิตรกรสีนํา้ pelukis cat air
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luluh  [ล ูลุฮ]์ v ใจออ่น: 
หลงัจากการโตเ้ถียงนานสุดทา้ยเข
าก็ใจออ่นจนได ้setelah 

berdebat cukup panjang, 

akhirnya ia luluh juga; 

meluluhkan   [เมอ ล ูลุฮ ์กนั] v 

ทําใหใ้จออ่น: 
คุณตอ้งพยายามใหห้นักขึน้เพือ่
ทําใหเ้จา้นายของคณุใจอ่อนAan

da harus berusaha lebih keras 

untuk meluluhkan hati bos 

anda 

lulus   [ล ูลุซ] v ผ่านสอบ, 
จบการศึกษา: ในปีนีก้ว่า ๙๐% 
ของนักเรียนโรงเรียนมธัยมผ่านกา
รสอบระดบัชาติ tahun ini, lebih 

dari 90% murid sekolah 

menengah atas lulus ujian 

nasional; 

kelulusan   [เกอ ลู ล ูซนั] n 

การสําเร็จการศึกษา: 
มาตรฐานการสําเร็จการศึกษา 

standar kelulusan; 

lulusan   [ล ูลู ซนั] n 

จบการศึกษาจาก: 
ผูจ้บการศึกษาทีดี่ทีส่ดุ lulusan 

terbaik; 

meluluskan   [เมอ ล ูลุซ กนั] v 

ใหผ้่าน: 
ตัง้แต่ปีทีแ่ลว้โรงเรียนทําใหนั้กเรีย
นมากกว่า ๑๐๐ คนผ่าน sejak 

tahun lalu, sekolah itu telah 

meluluskan lebih dari 100 

siswa berprestasi 

lumas, melumasi   [เมอ ล ูมา ซ]ี v 

หล่อลืน่: 
พ่อหล่อลืน่บานพบัประตูเพือ่ไม่ให ้
เป็นสนิม ayah melumasi engsel 

pintu supaya tidak berkarat; 

pelumas   [เปอ ล ูมซั] n 

สารหลอ่ลืน่: นํา้มนัหล่อลืน่รถ 

pelumas mobil 

lumayan   [ล ูมา ยนั] a พอใชไ้ด:้ 
สําหรบัผูเ้ริม่ตน้ 
การทํางานของคุณก็พอใชไ่ด ้

untuk seorang pemula, 

pekerjaan Anda lumayan 

lumba-lumba   [ลุม บา ลมุ บา] n 

โลมา: การแสดงโลมา 

pertunjukan lumba-lumba 

lumpuh   [ลุม ปุฮ]์ a อมัพาต: 
เธอรูสึ้กวา่แขนขา้งขวาของเธออมั
พาตงานหลงัจากทีเ่ธอถกูงูกดั ia 

merasa lengan kanannya 

lumpuh setelah digigit ular; 

melumpuhkan   [เมอ ลุม ปุฮ ์
กนั] v ทําใหเ้ป็นอมัพาต: 
โจมตีระเบิดไดทํ้าใหสิ้ง่อํานวยควา
มสะดวกสว่นกลางบางแห่งเป็นอมั
พาต serangan bom 

melumpuhkan beberapa 

fasilitas umum 

lumpur   [ลุม ปูร]์ n โคลน: 
โคลนแหง้ lumpur kering; 

berlumpur   [เบอร ์ลุม ปูร]์ v 

ขุน่โคลน: ทีเ่ต็มไปดว้ยโคลน 

jalanan berlumpur
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lumrah   [ลุม ระฮ]์ a เป็นเรือ่งปกติ: 
การรบัประทานอาหารดว้ยมือเปล่
าเป็นธรรมดาสําหรบัชาวอินโดนีเ
ซยี makan menggunakan 

tangan lumrah bagi 

masyarakat Indonesia 

lumur, berlumuran   [เบอร ์ล ูมู 
รนั] v เปือ้นโคลน: 
เสือ้ก็เปือ้นไปดว้ยโคลน jas itu 

berlumuran lumpur 

lumut   [ล ูมุต] n ตะไครนํ่า้: 
ตะไครนํ่า้เติบโตบนผนังทีช่ืน้ 

lumut tumbuh di dinding yang 

lembab; 

berlumut   [เบอร ์ล ูมุต] v 

มีตะไครนํ่า้: 
พืน้ดินทีป่กคลมุดว้ยตะไครนํ่า้ 

tanah berlumut 

lunak   [ล ูนัก] a อ่อน; นุ่ม; นิม่: 
ซอฟทแ์วร;์ อาหารทีนิ่ม่ๆ 

perangkat lunak; makanan 

yang lunak 

lunas   [ล ูนัซ] v ครบจา่ย: 
หนีข้องเขาจา่ยครบแลว้หลงัจากที ่
เขาขายรถของเขา hutangnya 

lunas setelah ia menjual 

mobilnya 

luncur, meluncur   [เมอ ลุน จรู]์ v 

ไถล; เลือ่น: รถเมลไ์ถลลงไปในเหว 

bus itu meluncur ke jurang; 

meluncurkan  [เมอ ลุน จรู ์
กนั] v ออก; ปล่อย: 
เขาออกหนังสือเลม่แรกอย่างเป็นท
างการ ia resmi meluncurkan 

buku perdananya 

lunta, terlunta-lunta   [เตอร ์ลนุ 
ตา ลนุ ตา] a โซซดัโซเซ: 
เราเก็บแมวทีโ่ซซดัโซเซจากกลา
งถนน kami memungut kucing 

yang terlunta-lunta itu dari 

jalanan 

luntur   [ลุน ตูร]์ a สีตก: 
โปรดระวงัผา้นีจ้ะสีตกถา้คุณซกัมั
น! hati-hati, kain ini akan 

luntur bila dicuci! 

lupa   [ล ูปา] v ลืม: 
ขอโทษฉันลืมนําไฟลที์คุ่ณขอ 

maaf, saya lupa membawa fail 

yang Anda minta; 

-- daratan   [ล ูปา ดา รา 
ตนั] ลืมตวั: 
เขากลายคนลืมตวัเพราะเขารูสึ้กว่
าเขามีตําแหน่งในสํานักงาน ia 

menjadi lupa daratan karena 

merasa memiliki jabatan di 

kantor; 

-- diri   [ล ูปา ดี รี] ลืมตวั: 
ถา้เธอประสบความสําเร็จแลว้อย่า
ลืมตวั kalau kamu sudah sukses 

jangan lupa diri; 

melupakan   [เมอ ล ูปา กนั] v 

ลืม: 
ฉันตอ้งการแป็นเดือนทีจ่ะลืมวา่ชว่
งเวลาทีน่่าอายนัน้ saya butuh 

waktu berbulan-bulan untuk 

melupakan kejadian 

memalukan itu; 

pelupa   [เปอ ล ูปา] n ขีลื้ม: 
แต่เธอก็ยงัคงเป็นหนุ่มแม่ของฉันเ 
ป็นคนขีลื้มจริงๆ meski masih  

muda, ibu saya benar-benar
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pelupa 

lurus  [ล ูรซุ] a ตรง: เสน้ตรง garis 

lurus 

lusa   [ล ูซา] adv มะรืน: 
วนัหลงัจากวนัพรุง่นีเ้ราจะพบกนัอี
กครัง้ทีนี่ ่lusa, kita akan 

bertemu lagi disini 

lusin   [ล ูซนิ] n โหล: ถว้ยหนึง่โหล 

selusin cangkir 

lutut   [ล ูตุต] n เขา่: 
หวัเขา่เขาเจ็บเพราะว่าลืน่ลม้ 

lututnya luka karena jatuh; 

berlutut   [เบอร ์ล ูตุต] v คุกเขา่: 
ผมไปพบแพทยเ์พือ่ตรวจสอบควา
มเจ็บปวดของฉันคกุเขา่ saya 

pergi ke dokter untuk  

memeriksakan lutut saya yang 

sakit 
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maaf   [มา อฟั] n 1 ขอโทษ: 
ขอโทษทีเ่มือ่วานฉันมางานเลีย้งไ
ม่ได ้maaf, saya kemarin 

tidak dapat datang ke 

pestamu; 2 การขอโทษ: 
กรณุารบัการขอโทษจากฉัน 
terimalah permintaan 

maafku; 

maafkan   [มา อฟั กนั] v 

ใหอ้ภยั: 
กรณุาใหอ้ภยัฉันทีไ่ม่ไดม้าก่อน
หนา้นี ้maafkan saya untuk 

tidak datang lebih awal; 

memaafkan   [เมอ มา อฟั 
กนั] v ใหอ้ภยั: 
มนัไม่ง่ายทีจ่ะใหอ้ภยัและลืม 
tidak pernah mudah untuk 

memaafkan dan melupakan 

mabuk   [มา บุก] a เมา: เมาคลืน่ 
mabuk laut; อย่าดืม่มากไป 
เดีย๋วจะเมา jangan terlalu 

banyak minum, nanti 

mabuk!; 

-- darat   [มา บุก ดา 
รตั] เมารถ: เขาเมารถอย่างหนัก 
dia mengalami mabuk darat 

yang parah; 

-- laut  [มา บุก ลา 
วุต] เมาเรือ: 
พายุทําใหเ้ขาเมาเรือ badai 

membuat dia mabuk laut; 

macam   [มา จมั] p อย่าง, แบบ: 
งานแบบไหนทีคุ่ณกาํลงัมองหา 
pekerjaaan macam apa yang 

Anda cari?; 

bermacam-macam  [เบอร ์  
มา จมั มา จมั] num ลายอย่าง: 
มีผลไมห้ลายอย่างทีมี่วิตามินซ ี
ada bermacam buah-buahan 

yang mengandung vitamin 

C; 

macam-macam   [มา จมั มา 
จมั] adv ลายอย่าง: 
คุณสามารถแสดงผา้ต่างๆทีข่าย
ในรา้นนีใ้หฉั้นดไูดห้รือไม่ bisa 

Anda perlihatkan 

macam-macam kain yang 

dijual di toko ini? ; 

semacam   [เซอ มา จมั] a 

แบบ: 
คนแบบเขายากทีจ่ะไดพ้บเพือ่น
แท ้orang semacam dia akan 

sulit menemukan teman 

sejati 

macet   [มา เจ็ต] a รถติด: 
การจราจรในจาการต์ารถติดเสม
อ lalu lintas di Jakarta 

sering kali macet 

madu   [มา ดู] n นํา้ผึง้: 
เธอชอบนํา้ผึง้ในชาของเธอ ia 

menyukai madu di dalam 

tehnya



magnet majalah 

172 

 

magnet   [มกั เน็ต] n แม่เหล็ก: 
นักเตน้คนนัน้กลายเป็นแม่เหล็ก
ดึงดูดความสนใจของผูช้ม 
penari itu menjadi magnet 

yang menarik perhatian 

penonton 

mahal   [มา ฮลั] a แพง: 
นาฬกิาเรือนนีแ้พงมาก harga 

jam ini sangat mahal 

mahasiswa   [มา ฮา ซซิ วา] n 

นักศึกษา: 
ลูกชายของเธอเป็นนักศึกษาทีเ่
ก่ง putranya adalah 

mahasiswa yang pintar 

mahir   [มา ฮีร]์ a ชาํนาญ: 
ชา่งฝีมือทีช่าํนาญ teknisi yang 

mahir 

mahkota   [มะฮ ์โก ตา] n มงกุฎ: 
ผูช้นะการประกวดนางงามสวมม
งกุฎทีเ่ป็นประกาย pemenang 

kontes kecantikan 

mengenakan mahkota yang 

berkilau 

main, bermain   [ไมน]์ v เล่น: เด็ก 
ๆ เล่นฟุตบอลอย่างมีความสุข 
anak-anak bermain sepak 

bola dengan gembira; 

mainan  [ไม นัน] n ของเล่น: 
เด็กคนนัน้เก็บของเล่นของเขาใ
นกล่องใหญ ่anak itu 

meyimpan 

mainan-mainannya di dalam 

kotak besar; 

main-main   [ไมน ไมน] v 

ลอ้เลน่: 
ไม่ตอ้งสนใจสิง่ทีเ่ขาพูดเขาแคล่ ้
อเล่น jangan pedulikan 

ucapannya, dia hanya 

main-main; 

mempermainkan   [เมิม 
เปอร ์ไม ยิน กนั] v เล่น: 
มนัไม่ดีทีจ่ะลอ้เลน่กบัใครบางคน
ทีก่ําลงัมีปัญหา tidak baik 

mempermainkan seseorang 

yang sedang dalam  

kesulitan; 

main, pemain   [เปอ ไมน] n 

ผูเ้ล่น: 
พีช่ายของฉันเป็นผูเ้ลน่บาสเกต
บอล kakakku adalah seorang 

pemain basket; 

main, permainan   [เปอร ์ไม 
นัน] n การละเล่น: 
เราชอบเล่นเกมเศรษฐ ีkami 

senang sekali permainan 

monopoli 

majalah   [มา จา ละฮ]์ n นิตยสาร: 
ฉันเคยเขยีนบทความใหก้บันิตย
สารผูห้ญิงหลายบทความ saya 

telah menulis beberapa 

artikel untuk majalah 

wanita; 

-- dinding   [มา จา ละฮ ์ดิน 
ดิง] นิตสารบนผนัง: 
นิตยสารผนังโรงเรียน majalah 

dinding sekolah 

-- ilmiah   [มา จา ละฮ ์อิล มี 
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ยะฮ]์ นิตยสารวิทยาศาสตร:์ 
ฉันจะหานิตยสารวิทยาศาสตรไ์
ดที้ไ่หน dimana saya bisa 

mendapatkan majalah 

ilmiah? 

majemuk   [มา เจอ มุก] a พหูพจน,์ 
ทบตน้: 
คุณสามารถนับดอกเบีย้แบบทบ
ตน้ของเงินกูยื้มของฉันไดไ้หม 
bisakah Anda menghitung 

bunga majemuk pinjaman 

saya? 

majikan   [มา จี กนั] n เจา้นาย: 
เจา้นายของฉันมีนิสยัเป็นมิตรม
าก majikanku mempunyai 

sifat yang sangat ramah 

maju   [มา จ]ู v 1 ขยบัไปขา้งหนา้: 
ขยบัไปขา้งหนา้หนึง่กา้ว maju 

satu langkah; 2 กา้วไปขา้งหนา้ 
เขากา้วออกมาหนา้ช ัน้เรียน dia 

maju ke depan kelas; 3 a 

พฒันา ประเทศพฒันาแลว้ 
negara maju; 

kemajuan   [เกอ มา จ ูวนั] n 

ความกา้วหนา้: 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีได ้
อย่างรวดเร็วดงันัน้ในชว่งไม่กีปี่ที ่
ผ่านมา kemajuan teknologi 

berkembang sangat pesat 

beberapa tahun terakhir; 
ความคืบหนา้รวดเร็ว kemajuan 

pesat; 

memajukan   [เมอ มา จ ู
กนั] v ทําใหก้า้วหนา้: 
การสรา้งโรงเรียนทีไ่ม่คิดค่าเรียน
สามารถทําใหก้ารศึกษาในประเ
ทศอินโดนีเซยีกา้วหนา้ 
pembangunan 

sekolah-sekolah gratis dapat 

memajukan pendidikan di 

Indonesia 

maka   [มา กา] p ดงันัน้: 
ฉันไม่สามารถพิมพไ์ดดี้ดงันัน้ฉั
นเลยเขยีนบตัรเชญิดว้ยมือ 
saya tidak dapat mengetik 

dengan baik, maka surat 

undangan itu saya tulis saja 

makalah   [มา กา ละฮ]์ n บทความ: 
เขาจะนําเสนอบทความของเขาวั
นพรุง่นี ้ia akan menampilkan 

makalahnya besok; 

pemakalah   [เปอ มา กา 
ละฮ]์ n วิทยากร: วิทยากรหลกั 
pemakalah utama 

makam   [มา กมั] n สุสาน: 
บนดอยนัน้เป็นทีต่ ัง้สสุานของคร
อบครวัเรา di bukit itu terletak 

makam keluarga kami; 

memakamkan   [เมอ มา กมั 
กนั] v ฝังศพ: 
ฉันเสียใจมากตอนทีพ่วกเขาเริม่
ฝังศพยายของฉัน saya sangat 

berduka saat mereka mulai 

memakamkan nenek
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pemakaman   [เปอ มา กา 
มนั] n การฝังศพ, งานศพ: 
ชาวบา้นมาทีง่านฝังศพของผูนํ้า
ทางศาสนาผูนั้น้ warga 

mendatangi acara 

pemakaman tokoh agama itu 

makan   [มา กนั] v กิน: 
ฉันชอบกินขา้วผดั saya suka 

makan nasi goreng; กินมือ้คํา่ 
makan malam; กินมือ้กลางวนั 
makan siang; กินมือ้เชา้ 

makan pagi;sarapan; 

-- angin   [มา กนั อา 
งิน] สูดอากาศบริสุทธิ:์ 
ฉันจะออกไปขา้งนอกสกัครูเ่พือ่
สูดอากาศบริสุทธิ ์saya akan 

keluar sebentar untuk makan 

angin; 

-- asam garam   [มา กนั อา 
ซมั ฆา 
รมั] มีประสบการณโ์ชคโชน: 
พ่อของฉันเป็นคนยา้ยถิน่ฐานที ่
มีประสบการณโ์ชคโชน ayah 

saya seorang perantau yang 

banyak makan asam garam; 

-- besar   [มา กนั เบอ 
ซาร]์ มือ้ใหญ:่ 
ครอบครวัของฉันวางแผนจดัมือ้ใ
หญ่คืนนีที้บ่า้นของเรา 
keluarga saya 

merencanakan acara makan 

besar di rumah malam ini; 

makanan   [มา กา นัน] n 

อาหาร: อาหารจานด่วน 
makanan cepat saji 

~ empuk (kiasan)   [มา กา 
นัน เม ปุก] เป้าหมาย, 
ของกลว้ยๆ: 
คําพูดนายกเทศมนตรีทีเ่ป็นปัญ
หากลายเป็นเป้าหมายทีง่่ายสําห
รบัสือ่มวลชนทีจ่ะทําใหต้าํแหน่ง
ของเขาไม่มัน่คง pernyataan 

kontroversial walikota itu 

menjadi makanan empuk 

media massa untuk 

menggoyang kedudukannya; 

memakan  [เมอ มา กนั] v 

กิน: ววักินหญา้ sapi memakan 

rumput 

makhluk   [มคั ลุก] n สิง่: 
มนุษยเ์ป็นสิง่มีชวิีตทีมี่ความคิดแ
บบมีเหตุผล manusia adalah 

makhluk yang mampu 

berpikir secara logis 

maki   [มา กี] v ด่า: 
อย่าด่าว่าลูกคณุในทีส่าธารณะ 
jangan maki anakmu di 

depan umum!; 

makian  [มา กี ยนั] n คําด่า: 
เขาไม่ทนฟังคําคําดา่ของภรรยา
ของเขาไดอี้กตอ่ไป ia sudah 

tidak tahan lagi mendengar 

makian istrinya; 

memaki   [เมอ มา กี] v ด่า: 
ผูช้ายคนนัน้ด่าความโชครา้ยขอ
งเขาในวนันี ้lelaki itu memaki 

kesialannya hari ini; 

memaki-maki   [เมอ มา กี มา 
กี] v ด่าว่า: 
ขอทานดา่ว่าเจา้ของบา้นทีไ่ม่ให ้
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เงินเขา seorang pengemis 

memaki pemilik rumah yang 

tidak mau memberinya uang 

makin  [มา กิน] adv ยิง่ขึน้: 
คุณดูสวยยิง่ขึน้ Anda terlihat 

makin cantik; 

semakin   [เซอ มา กิน] adv 

ยิง่ขึน้: เด็กรอ้งไหยิ้ง่หนักขึน้ 
anak itu menangis semakin 

keras 

maklum   [มคั ลุม] a เขา้ใจ: 
โปรดเขา้ใจว่าวนันีเ้ป็นวนัแรกข
องฉัน mohon maklum, ini 

hari pertamaku; 

memaklumi   [เมอ มคั ลู มี] v 

เขา้ใจ: 
ไม่มีอะไรทีจ่ะตอ้งเสียใจฉันเขา้ใ
จเหตกุารณที์เ่กิดขึน้ tidak ada 

yang perlu disesalkan, saya 

memaklumi kejadian itu; 

makmur   [มกั มูร]์ a เจริญ: 
ประเทศทีเ่จริญรุ่งเรือง negara 

makmur 

makna   [มกั นา] n ความหมาย: 
สองความหมาย makna ganda; 

bermakna   [เบอร ์มกั นา] v 

มีความหมาย: 
ความยินดีทีจ่ะมาของคุณมีควา
มหมายมากสําหรบัเรา 
kesediaan Anda untuk hadir 

sangat bermakna bagi kami 

maksud   [มกั ซดุ] n 1 ความหมาย: 
ประโยคของเขามีความหมายชดั
เจนแลว้ maksud kalimatnya  

sudah jelas; 2 หมายถึง: 
เธอหมายถึงอะไร apa 

maksudmu?; 

bermaksud   [เบอร ์มกั ซดุ] v 

หมาย ฉันหมายจะชว่ยเขา saya 

bermaksud menolongnya 

mala, malapetaka   [มา ลา เปอ 
ตา กา] n ความหายนะ: 
ความหายนะเกิดเมือ่พายุไดทํ้าล
ายบา้นของเธอ malapetaka itu 

datang ketika badai 

menghancurkan rumahnya 

malah   [มา ละฮ]์ adv 

ในทางตรงกนัขา้ม: 
เขากลบัเดินไปแทนทีจ่ะพูดคุยเกี ่
ยวกบัเรือ่งนัน้ ia malah pergi 

daripada membicarakan 

masalah itu; 

malahan   [มา ลา ฮนั] p 

จริงๆแลว้: 
สุนัขของฉันรูเ้ทคนิคต่างๆในคว
ามเป็นจริงเขายงัสามารถทําคําสั ่
งแสดงผาดโผนดว้ย anjing 

saya tahu banyak trik, 

malahan ia bisa diperintah 

untuk melakukan gerakan 

akrobatik 

malam   [มา ลมั] n กลางคืน: 
ดวงจนัทรส์่องแสงสว่างตอนกลา
งคืน pada malam hari bulan 

bersinar terang; 

bermalam   [เบอร ์มา ลมั] v 

คา้งคืน: 
เนือ่งจากสภาพอากาศเลวรา้ยใ
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นทีสุ่ดเราก็นอนคา้งคืนทีบ่า้นขอ
งชาวบา้น karena cuaca 

buruk, kami akhirnya 

bermalam di rumah seorang 

penduduk; 

kemalaman   [เกอ มา ลา 
มนั] a ดึกเกินไป: 
ฉันตอ้งไปตอนนีมิ้ฉะนัน้ฉันจะก
ลบับา้นดึกเกินไป saya harus 

pergi sekarang, jika tidak 

saya akan kemalaman 

pulang; 

malam-malam   [มา ลมั มา 
ลมั] n ดึกๆ: 
ในชว่งดึกๆคนนัน้แอบเขา้ไปใน
ตวัอาคารนัน้ malam-malam, 

orang itu menyelinap ke 

dalam gedung itu; 

semalaman   [เซอ มา ลา 
มนั] n ทัง้คืน: 
ฉันตอ้งทํางานนําเสนอนีต้ลอดทั ้
งคืน saya harus mengerjakan 

bahan presentasi ini 

semalaman 

malang   [มา ลงั] a อาภพั: 
ผูห้ญิงทีอ่าภพัโศกเศรา้กบัการต
ายของสามีของเธอ wanita 

malang itu meratapi 

kematian suaminya; 

kemalangan   [เกอ ม] n 

ความอาภพั: 
เธอถูกทอดทิง้จากครอบครวัขอ 
งเธอเพราะเห็นว่าเธอนําความโช
ครา้ยใหก้บัพวกเขา ia 

diabaikan oleh keluarganya  

karena dianggap membawa  

kemalangan bagi mereka; 

-- melintang   [มา ลงั เมอ ลิน 
ตงั] เดินทาง: 
ฉันเดินทางไปทุกทีใ่นประเทศนีเ้
ป็นเวลา ๒๐ ปี saya sudah 

malang melintang selama 

dua puluh tahun di negara 

ini 

malas   [มา ลซั] a ขีเ้กียจ: 
ถา้อยากจะฉลาด 
ก็อย่าขีเ้กียจเรียนหนังสือ jika 

ingin pandai, jangan malas 

belajar; 

bermalas-malas(an)   [เบอร ์
มา ลซั มา ลซั(ซนั)] v 

เอกเขนก: 
วนัหยุดสุดสปัดาหนี์เ้ราจะเอกเข
นกอยู่ทีบ่า้น akhir pekan ini 

kami hanya akan 

bermalas-malasan di rumah; 

pemalas   [เปอ มา ลซั] n 

คนขีเ้กียจ: 
คุณคนขีเ้กียจสิง่ทีคุ่ณมกัจะทํา
คือเพียงแค่นอนหลบั! dasar 

pemalas, kerjamu hanya 

tidur saja! 

maling   [มา ลิง] n ขโมย: 
ขโมยเขา้บา้นทางหนา้ต่าง 
maling itu masuk lewat 

jendela 

malu   [มา ล]ู a 1 อาย: 
อย่าทําเป็นอาย jangan 

malu-malu kucing; 2 ละอาย: 
เธอควรละอายแก่ใจตวัเอง 
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kamu harusnya merasa malu 

pada dirimu sendiri; 

mempermalukan  [เมิม เปอร ์  
มา  
ล ูกนั] v ทําขายหนา้: 
ทุกคนรูว้่าเขาตัง้ใจทีจ่ะทําใหฉั้น
ขายหนา้ในทีส่าธารณะ semua 

orang tahu bahwa ia hanya 

bermaksud 

mempermalukanku di depan 

umum; 

kemaluan   [เกอ มา ลู วนั] n 

อวยัวะเพศ: บริเวณอวยัวะเพศ 
daerah kemaluan; 

malu-malu kucing   [มา ล ู
มา ลู ก ูจิง] เขนิอาย: ยิม้เขนิ 
tersenyum dengan 

malu-malu kucing 

mampir   [มมั ปีร]์ v แวะ: 
คุณควรแวะมาทีบ่า้นของฉัน 
sebaiknya kamu mampir ke 

rumahku 

mampu   [มมั ปู] adv ได;้ สามารถ: 
เขาไม่สามารชาํระหนีข้องตนได ้
ia tidak mampu membayar 

utangnya; 

kemampuan  [เกอ มมั ปู 
วนั] n ความสามารถ: 
ความสามารถในการนับของเขา
ดีกว่าพีช่าย kemampuan 

berhitungnya melebihi 

kakaknya 

mana   [มา นา] pron ไหน: 
คุณชอบอนัไหน? mana yang 

kau suka?; 

di mana   [ดี มา นา] pron 

ทีไ่หน: 
ผมไม่ทราบว่าพวกเขาอยูใ่นขณ
ะนี ้saya tidak tahu di mana 

mereka sekarang; 

ke mana   [เกอ มา นา] pron 

ไปไหน: 
ฉันควรจะส่งพสัดนีุที้ไ่หน ke 

mana saya harus 

mengantarkan paket ini?; 

-- bisa   [มา นา บี 
ซา] ไดอ้ย่างไร: 
เราใชเ้วลาจดัเตรียมกิจกรรมนีม้
าเป็นเดือนจะใหย้กเลิกไดอ้ย่างไร 
saya telah menyiapkan acara 

ini selama berbulan-bulan, 

mana bisa dibatalkan; 

-- lagi   [มา นา ลา ฆี] ไหนอีก: 
อะไรทีเ่ราควรทําอย่างไร? mana 

lagi yang harus kami 

kerjakan?;  

-- tahu   [มา นา ตา 
วู] ใครจะไปรู:้ 
บางทีมนัอาจจะเป็นเขาทีรู่ ้
mungkin memang dia 

orangnya, siapa tahu 

manakala   [มา นา กา ลา] p 

เมือ่: 
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เมือ่ใดก็ตามทีค่ณุตอ้งการความ
ชว่ยเหลือคุณสามารถโทรหาเรา 
manakala kau membutuhkan 

bantuan, kau bisa 

menghubungi kami; 

manasuka   [มา นา ซ ูกา] a 

เป็นทางเลือก: 
นอกเหนือจากการประกนัสุขภา
พในบญัชขีองคณุเป็นตวัเลือก 
penambahan asuransi 

kesehatan pada tabungan 

Anda bersifat manasuka 

mancanegara   [มนั จา เนอ ฆา 
รา] n ต่างชาติ: 
มีนักศึกษาต่างชาติหลายคนมา
ทีง่านสมัมนานัน้ banyak 

mahasiswa dari 

mancanegara hadir pada 

seminar tersebut 

mancung   [มนั จงุ] a โด่ง: 
จมูกของเธอโด่งเหมือนพ่อของเธ
อ hidungnya mancung 

seperti ayahnya 

mandi  [มนั ดี] v อาบนํา้: 
อาบนํา้เพือ่ใหรู้สึ้กสดชืน่ mandi 

supaya badan segar 

mandiri   [มนั ดี รี] a อิสระ, 
ไม่พึง่ใคร: 
ผูห้ญิงทีเ่ป็นอิสระไม่พึง่ใคร 
wanita mandiri; 

kemandirian   [เกอ มนั ดี รี 
ยนั] n ความเป็นอิสระ, 
ความไม่พึง่ใคร:  

ความเป็นอิสระสามารถทําไดโ้ด 

ยการทํางานอย่างหนัก 
kemandirian dapat diraih 

dengan kerja keras 

manfaat   [มนั ฟา อตั] n ประโยชน:์ 
การชว่ยเหลือคนอืน่มีประโยชน์
มาก membantu orang lain 

banyak manfaatnya 

mangkuk   [มงั กุก] n ชาม: ชามซปุ 
mangkuk sup 

manis   [มา นิซ] a หวาน: 
เติมนํา้ตาลใหห้วาน tambahkan 

gula supaya manis 

manja  [มนั จา] a ขีอ้อ้น: 
การตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกทัง้หมดจะทําใหเ้ขาเป็นเด็กขี ้
ออ้น memenuhi semua 

keinginan anak dapat 

membuat anak menjadi 

manja; 

bermanja-manja   [เบอร ์มนั 
จา มนั จา] v ออ้น: 
ฉันชอบออ้นพีส่าวของฉัน saya 

suka bermanja-manja 

dengan kakak perempuan 

saya; 

memanjakan   [เมอ มนั จา 
กนั] v ตามใจ, เอาใจ: 
คุณไม่ควรตามใจลูกสาวของคณุ 
sebaiknya Anda tidak 

memanjakan putri anda 

mantan   [มนั ตนั] n อดีต: 
อดีตประธานาธิบดี mantan 

presiden
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mantap   [มนั ตปั] a ตัง้มัน่: 
ฉันแน่ใจทีจ่ะเลือกแลว้ saya 

sudah mantap menentukan 

pilihan 

mantel   [มนั เติล] n เสือ้คลุม: 
เสือ้คลุมนีที้ทํ่าจากหนังเสือสงัเค
ราะห ์mantel itu terbuat dari 

kulit macan tiruan 

manusia   [มา นู ซ ียา] นาม มนุษย:์ 
ธรรมชาติไม่พอทีจ่ะสามารถตอ
บสนองความตอ้งการของมนุษย ์
แลว้ alam ini sudah tidak 

mampu mencukupi 

kebutuhan manusia; 

kemanusiaan   [เกอ มา นู ซ ี
ยา อนั] นาม มนุษยชาติ: 
องคก์รมนุษยชาติ organisasi 

kemanusiaan; 

manusiawi   [มา นู ซ ียา วี] a 

มีมนุษยธรรม: 
กลวัความลม้เหลวเป็นสิง่เป็นไป
ตามธรรมชาติของมนุษยธรรม 
takut gagal adalah hal yang 

manusiawi 

marah   [มา ระฮ]์ a โกรธ: 
เขาโกรธเพราะว่าเพือ่นของเขาโ
กหก ia marah karena 

temannya berbohong; 

kemarahan   [เกอ มา รา 
ฮนั] n ความโกรธ: 
ความโกรธของเขาพุ่งสู่งขึน้ 
kemarahannya memuncak 

marak   [มา รกั] a เพิม่ขึน้, 
กําลงันิยม: 
จาํนวนอาชญากรรมทางโลกมา
ยาเพิม่ขึน้ angka kejahatan 

dunia maya semakin marak; 

semarak   [เซอ มา รกั] a 

เอิกเกริก: 
เทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างเ
อิกเกริก peringatan tahun 

baru yang semarak 

mari   [มา รี] p ไปกนั: ตามฉันมา 
mari ikuti saya! 

markah   [มาร ์กะฮ]์ n สญัญาณ: 
สญัญาณจราจร markah 

jalan; 

memarkahi   [เมอ มาร ์กา 
ฮี] v ทําเครือ่งหมาย: 
ฉันทําเครือ่งหมายรปูดาวไวที้ห่น้
า ๕ saya memarkahi 

halaman lima dengan tanda 

bintang 

markas   [มาร ์กซั] n 

ศูนยบ์ญัชาการ: 
ศูนยบ์ญัชาการทหาร markas 

tentara; 

-- polisi   [มาร ์กซั โป ลี 
ซ]ี สํานักงานตาํรวจ: 
มีการปะทะกนัระหว่างประชาชน
และเจา้หนา้ทีต่าํรวจทีด่า้นหนา้
ของสถานีตาํรวจ terjadi 

bentrokan antara warga 

dengan aparat di depan 

markas polisi
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masa   [มา ซา] n เวลา; ชว่งเวลา: 
กาล ทุกสิง่มีเวลาของมนั; 
อดีตกาล; อนาคตกาล semua 

ada masanya; masa lalu; 

masa depan; 

-- kini   [มา ซา กี นี] ปัจจบุนั: 
ปัจจบุนัแม่บา้นมากมายใชเ้วลา
ของตวัเองดว้ยธรุกิจออนไลน ์di 

masa kini, banyak ibu rumah 

tangga yang 

memberdayakan dirinya 

melalui bisnis daring; 

semasa  [เซอ มา ซา] n 

ในชว่ง: 
ในชว่งวยัวยัรุน่ฉันอาศยัอยู่ทีเ่มื
องโซโลเป็นเวลาหลายปีกบัลุงขอ
งฉัน semasa remaja, saya 

tinggal beberapa tahun di 

Solo bersama paman saya 

masak   [มา ซกั] a สุก: 
เลือกผลไมที้สุ่กเท่านัน้เพือ่ใหร้ส
ชาตินํา้ผลไมอ้รอ่ย pilihlah  

hanya buah yang 

benar-benar masak agar 

rasa jus menjadi enak; 

masakan   [มา ซา กนั] n 

อาหาร: อาหารญีปุ่่น masakan 

jepang; 

memasak  [เมอ มา ซกั] v 

ทําอาหาร: 
คุณสามารถทํามนัไม่คอ่ยทําเพือ่
ฉันหน่อยไดไ้หม? bisakah 

Anda memasaknya tidak 

terlalu matang untuk saya? 

masalah   [มา ซา ละฮ]์ n ปัญหา: 
ทุกอย่างเรียบรอ้ยดี ไม่มีปัญหา 
semuanya lancar, tidak ada 

masalah 

masih   [มา ซฮิ]์ adv ยงั; ยงัคง: 
ยงัรออยู ่masih menunggu 

masing-masing   [มา ซงิ มา 
ซงิ] แต่ละ: 
แต่ละผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัอาหารวา่
งและอาหารกลางวนั 
masing-masing peserta akan 

mendapatkan kudapan dan 

makan siang 

masinis   [มา ซ ีนิซ] n คนขบัรถไฟ: 
คนขบัรถไฟขบัเคลือ่นรถไฟไดเ้
ป็นอย่างดี masinis itu 

menjalankan keretanya 

dengan sangat baik 

masjid   [มซั จิด] n มสัยิด: 
มุสลิมละหมาดในมสัยิด muslim 

sembahyang di masjid 

masuk   [มา ซกุ] v 1 เขา้: 
เขา้ไปในหอ้ง masuk ke 

ruangan; 2 เขา้รว่ม; รว่ม: 
เขา้ออฟฟิศ masuk kantor; 

-- akal   [มา ซกุ อา 
กลั] สมเหตสุมผล 
คําอธิบายทีส่มเหตุสมผล 
alasan yang masuk akal; 

-- angin   [มา ซกุ อา 
งิน] ลมเขา้ 
เด็กมีอาการลมเขา้เพราะเขาว่า 
ยนํา้นานเกินไป anak itu  

masuk angin karena terlalu 
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lama berenang 

masukan   [มา ซ ูกนั] n ใส่: 
กรณุาใส่หมายเลขของคุณเพือ่
ลงทะเบียน mohon masukkan 

nomor Anda untuk 

melakukan registrasi ini; 

memasukkan   [เมอ มา ซกุ 
กนั] v เอาเขา้: เอารถเขา้อู ่
memasukkan mobil ke dalam 

garasi; 2 นําเขา้; ป้อนเขา้: 
ป้อนขอ้มูลเขา้ memasukkan 

data; 

termasuk  [เตอร ์มา ซกุ] v  

รวม: ไม่รวมภาษี tidak  

termasuk pajak 

masyarakat   [มซั ชา รา กตั] n 

สงัคม: สมัคมเมือง masyarakat 

kota; สงัคมสมยัใหม่ 

masyarakat modern; 
เสริมสรา้งพลงัอํานาจสงัคม 
pemberdayaan masyarakat; 

memasyarakatkan   [เมอ มา 
ชา รา กตั กนั] v 

ประชาสมัพนัธุ:์ 
รฐับาลไดป้ระชาสมัพนัธุอิ์นเทอร ์
เน็ตจากเมืองไปยงัพืน้ทีห่่างไกล 
pemerintah 

memasyarakatkan internet 

mulai dari kota hingga ke 

daerah terpencil 

pemasyarakatan   [เปอ มา 
ชา รา กา ตนั] n 

การประชาสมัพนัธุ:์ 
การประชาสมัพนัธุภ์าษาอินโดนี
เซยี pemasyarakatan bahasa 

Indonesia 

masyhur   [มา ชรู]์ a มีชือ่เสียง: 
ผลงานของจิตรกรคนนัน้มีชือ่เสี
ยงระดบัโลก karya-karya 

pelukis itu masyhur di dunia; 

termasyhur   [เตอร ์มา ชรู]์ a 

มีชือ่เสียง: 
ผลงานของจิตรกรคนนัน้มีชือ่เสี
ยงทีสุ่ดในโลก karya-karya 

pelukis itu termasyhur di 

dunia 

mata   [มา ตา] n ตา: ลืมตา 
membuka mata; หลบัตา 
memejamkan mata; ตาปรือ 
mata mengantuk; 

-- uang   [มา ตา อู 
วงั] สกลุเงิน: 
สกลุเงินต่างประเทศ; 
สกลุเงินรเูปียฮ ์mata uang 

asing; mata uang rupiah; 

-- air   [มา ตา ไอร]์ ตานํา้: 
ดอยลกูนัน้มีตานํา้จาํนวนมากที ่
สะอาด bukit itu mempunyai 

banyak mata air yang cukup 

bersih;



mata matang 

182 

 

-- angin   [มา ตา อา งิน] ทิศ: 
เขม็ทิศยงัคงใชโ้ดยนักเดินทางเ
พือ่ตรวจสอบทิศทางลม 
Kompas masih digunakan 

para pelancong untuk 

menentukan arah mata 

angin; 

-- duitan  [มา ตา ดู วี 
ตนั] เห็นแก่เงิน, หิวเงิน: 
เธอเป็นผูห้ญิงทีหิ่วเงิน dia 

adalah perempuan mata 

duitan; 

-- gelap   [มา ตา เฆอ 
ลปั] หนา้มืด: 
ทีถู่กจบัในขณะทีเ่ขาอยู่ในการ
ดําเนินการขโมยเป็นความโกรธแ
ละฆ่าเจา้ของบา้น karena 

ketahuan sedang 

melancarkan aksinya, 

pencuri itu gelap mata dan 

membunuh pemilik rumah; 
-- hati   [มา ตา ฮา 
ตี] เบือ้งลึกของหวัใจ: 
เบือ้งลึกหวัใจของฉันเปิดเพราะ
คําสัง่สอนของเขา mata hati 

saya terbuka karena nasehat 

dia; 
-- ikan   [มา ตา อี 
กนั] ตาปลา: 
มีตาปลาทีเ่ทา้ขา้งซา้ยของฉัน 
ada mata ikan di kaki kiri 

saya; 
-- kaki   [มา ตา กา กี] ขอ้เทา้: 
ในซอยบา้นฉันนํา้ท่วมสูงเท่าตา 
di gang rumah saya banjir 

setinggi mata kaki; 

-- pelajaran   [มา ตา เปอ ลา 
จา รนั] วิชา: 
หลายโรงเรียนไดเ้พิม่หลายวิชาเ
พือ่พฒันาผลการเรียนของนักเรี
ยน beberapa sekolah 

menambah beberapa mata 

pelajaran untuk 

meningkatkan prestasi 

muridnya; 

-- pencaharian   [มา ตา เปิน 
จา ฮา รี ยนั] การหาเลีย้งชพี: 
เขาหาเลีย้งชพีดว้ยการเป็นชาว
นา dia memiliki mata 

pencaharian sebagai petani; 
-- sapi (telur)   [มา ตา ซา 
ปี] ไขด่าว: ฉันชอบไขด่าว saya 

suka makan telur mata sapi; 

semata wayang   [เซอ มา ตา 
วา ยงั] ลกูโทน: เขาเป็นลูกโทน 
dia anak semata wayang; 

semata-mata  [เซอ มา ตา 
มา ตา] adv เพียงเพราะ: 
เขาทํางานหนักเพือ่ลกูๆของเขา
ทีย่งัเล็กอย่างเดียว dia bekerja 

keras semata-mata demi 

anaknya yang masih 

kecil-kecil 
matahari   [มา ตา ฮา รี] n 

ดวงอาทิตย;์ พระอาทิตย:์ 
ดวงอาทิตยข์ึน้ในตอนเชา้ 
matahari terbit pada pagi 

hari 
matang   [มา ตงั] a สุก: 

อาโวคาโดสุ้กพอสมควรแลว้ 
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alpukat itu sudah cukup 

matang 

mati   [มา ตี] v 1 ตาย: 
สุนัขไม่หายใจเพราะว่าตายแลว้ 
anjing ini tidak bernafas 

karena sudah mati; 2 ดบั: 
เครือ่งจกัรด้บัไปแลว้ mesin ini 

sudah mati; 

kematian   [เกอ มา ตี ยนั] n 

ความตาย: 
ความตายนัน้เกิดขึน้กบัทุกคนแ
น่นอน kematian pasti terjadi 

kepada setiap orang; 

-- kutu   [มา ตี ก ูตู] idiom 

หมดทางสู:้ 
เขาหมดทางสูห้ากถกูพ่อของเข
าว่ากล่าว dia mati kutu 

apabila dimarahi oleh 

ayahnya; 

-- langkah  [มา ตี ลงั 
กะฮ]์ idiom หมดทาง, รกุคาด: 
เขาหมดทางแลว้ dia sudah 

mati langkah; 

-- rasa   [มา ตี รา ซา] ดา้นชา: 
มือซา้ยของเขาชา tangan kiri 

dia seperti mata rasa; 

-- suri   [มา ตี ซ ู
รี] สภาวะการตายเชงิคลินิก:  

เขาเขา้สภาวะการตายเชงิคลินิกเ
ป็นเวลาสองช ัว่โมง orang itu 

mengalami mati suri selama 

dua jam; 

mati-matian   [มา ตี มา ตี 
ยนั] adv แทบตาย:  

เขาทํางานแทบตายเพือ่ครอบครั
ว dia bekerja mati-matian 

untuk keluarga; 

mematikan   [เมอ มา ตี กนั] v 

ปิด: ปิดไฟ; ปิดวิทยุ; 
ปิดกัน้กิจการของคนอืน่ 1 

mematikan lampu; 

mematikan radio; 2 

mematikan usaha orang lain 

mau   [มา วู] adv อยาก, ยอม, เอา: 
ฉันไม่อยากทํารา้ยเขา saya 

tidak mau menyakiti dia; 

kemauan   [เกอ เมา วนั] n 

ความมุ่งมัน่: 
ฉันชืน่ชมความมุ่งมัน่อนัแรงกลา้
ของคนผูนั้น้ saya salut 

dengan kuatnya kemauan 

orang itu; 

-- tak mau   [มา ว ูตกั มา 
วู] จะชอบหรือไม่ชอบ: 
ชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ตามฉั
นก็ตอ้งทําตามทีเ่จา้นายฉันสัง่ถึ
งแมว้่าฉันจะไม่เห็นดว้ยกบัเขาก็
ตาม mau tak mau saya harus 

melakukan apa yang 

diperintahkan oleh atasan 

saya walaupun saya tidak 

setuju dengan dia; 

semau-maunya   [เซอ มา ว ู
มา วู ญา] adv ตามใจตวัเอง:  

เขาทําตามใจตวัเองบ่อยๆ dia 

sering bertindak 

semau-maunya 

maupun   [เมา ปุน] p แมว้่า: 
ไม่วา่ฉันหรือพีข่องฉันก็ไม่เคยพ
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บกบัพ่อแท ้ๆ ของเราเลย baik 

saya maupun kakak saya 

tidak pernah berjumpa 

dengan ayah kandung kami 

mayat   [มา ยตั] n ศพ  

medali   [เมอ ดา ลี] n เหรียญ: 
เหรียญทอง medali emas 

megah   [เมอ ฆะฮ]์ a ใหญ่โต: 
อาคารใหญ่โตมาก gedung itu 

sangat megah 

meja   [เม จา] n โตะ๊: โตะ๊เรียน; 
โตะ๊ทํางาน; โตะ๊กินขา้ว meja 

belajar; meja kerja; meja 

makan; 

--  hijau   [เม จา ฮี เจา] ศาล: 
คนทุจริตคนนันรอ้งไหเ้มือ่เขาถกู
นําตวัไปศาล koruptor itu 

menangis ketika dihadapkan 

ke meja hijau 

mekar   [เมอ การ]์ v จะบานสะพรัง่: 
หญิงสาวคนนัน้เติบโตขึน้เหมือน
ดอกไมที้เ่บ่งบาน gadis itu 

tumbuh seperti bunga yang 

sedang mekar; 

bermekaran   [เบอร ์เมอ  
กา รนั] v จะบานสะพรัง่: 
ในเดือนเมษายนตุรกีจะดูวิเศษด ้
วยดอกทิวลิปทีบ่านทัว่เมือง  

pada bulan april, Turki akan  

tampak luar biasa dengan 

bunga-bunga tulip yang 

bermekaran di seluruh kota 

 

melar   [เมอ ลาร]์ a ยืด: เสือ้ตวันียื้ด 
kaus ini melar 

melarat   [เมอ ลา รตั] a ยากจน: 
ฉันไม่อยากมีชวิีตยากจน saya 

tidak ingin hidup melarat 

memang   [เม มงั] adv โดยแทจ้ริง: 
หนังเรือ่งนัน้สมควรจะไดร้างวลัจ
ริงๆ film itu memang pantas 

mendapatkan penghargaan 

memar   [เมอ มาร]์ a รอยชํา้: 
ใบหนา้ของเขาชํา้เพราะการแขง่
มวยทีเ่ขารว่มแขง่ไปเมือ่วาน 
wajah dia memar karena 

pertandingan tinju yang dia 

ikuti kemarin 

mempan   [เมิม ปัน] v ไดผ้ลชะงดั: 
ยาพาราเซตามอลนีไ้ม่มีผลต่อก
ารลดไขข้องฉันแลว้ obat 

paracetamol ini sudah tidak 

mempan menurunkan 

demam saya 

mempelai   [เมิม เปอ ไล] n 

เจา้บ่าวเจา้สาว: 
เจา้บ่าวเจา้สาวกําลงัเดินเขา้สูห่ ้
องงานเลีย้ง kedua mempelai 

sedang berjalan memasuki 

ruangan pesta 

menang   [เมอ นัง] v ชนะ: 
เราตอ้งชนะ kita harus 

menang; 

kemenangan   [เกอ เมอ นา  
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งนั] n ชยัชนะ: 
ชยัชนะในครัง้นีไ้ดม้าเพราะควา
มพยายามของเขาตลอด ๒ ปี 
kemenangan ini dapat 

diperolah berkat usahanya 

selama dua tahun; 

memenangkan   [เมอ เมอ นัง 
กนั] v ชนะ: 
เขาซอ้มทุกวนัเพือ่จะไดช้นะการ
แขง่ขนันี ้dia  berlatih setiap 

hari untuk memenangkan 

pertandingan itu; 

pemenang   [เปอ เมอ นัง] n 

ผูช้นะ: 
เขาเป็นผูช้นะในการประกวดรอ้ง
เพลงในปีนีโ้รงเรียน dia adalah 

pemenang lomba nyanyi 

sekolah tahun ini 

menantu   [เมอ นัน ตู] n ลูกเขย, 
ลูกสะใภ:้ 
พ่อแม่ของเขาอยากไดล้กูเขยทีร่
วย orang tuanya ingin 

mendapatkan menantu yang 

kaya 

menara   [เมอ นา รา] n หอคอย: 
มุมมองจากดา้นบนของหอนีส้วย
งามมาก pemandangan dari 

atas menara ini sangat 

indah; 

-- gading   [เมอ นา รา ฆา 
ดิง] สงัคมช ัน้สูง: 
นักวิจารณที์มี่ต่อนโยบายเศรษฐ
กิจของรฐับาลทีม่าจากนักเศรษ
ฐศาสตรที์เ่ป็นคนช ัน้สูง  

kritikan terhadap kebijakan 

ekonomi yang diambil 

pemerintah bersumber dari 

para ahli ekonomi yang 

hanya hidup di atas menara 

gading; 

-- suar   [เมอ นา รา ซ ู
วาร]์ ประภาคาร: 
เจา้หนา้ทีป่ระจาํประภาคาร 
penjaga menara suar 

mendung   [เมิน ดุง] a ครึม้: 
อากาศวนันีค้รึม้มาก cuaca 

hari ini sangat mendung! 

menerima   [เมอ เนอ รี มา] v 

ยอมรบั: 
พวกเขายอมรบัการมาของเรา 
mereka menerima kahadiran 

kami 

menit   [เมอ นิต] n นาที: 
การตดัสินใจในนาทีสดุทา้ย 
keputusan pada menit-menit 

terakhir 

menraktir   [เมอ นรกั ตีร]์ v 

เลีย้งขา้ว: 
เขาเลีย้งขา้วอรอ่ยๆใหเ้รากิน 
dia mentarktir kami makan 

enak 

mentah   [เมิน ตะฮ]์ a ดิบ: ปลาดิบ 
ikan mentah 

mental   [เม็น ตลั] n จิต: 
โรคผิดปกติทางจิต gangguan 

mental 

mentang, mentang-mentang  
 [เมิน ตงั เมิน ตงั] adv
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เพียงเพราะ: เธอดถููกคนอืน่ ๆ 
เพียงเพราะพ่อของเธอเป็นหนึง่ใ
นผูถื้อหุน้ในสํานักงานนัน้ dia 

menganggap rendah yang 

lain mentang-mentang 

ayahnya salah seorang 

pemegang saham di kantor 

itu 

mentega   [เมิน เต ฆา] n เนย: 
ผสมเนยหรือเปล่า? apakah 

mengandung mentega? 

menteri   [เมิน เตอ รี] n รฐัมนตรี: 
นายกรฐัมนตรี perdana 

menteri; 

kementerian   [เกอ เมิน ตรี 
ยนั] n กระทรวง: 
คณะผูแ้ทนกระทรวง utusan 

kementerian 

menu   [เม นู] n เมนู: 
ขอดูเมนูอาหารกลางวนัไดไ้หมค
รบั? dapatkah kami melihat 

menu makan siangnya? 

merah   [เม ระฮ]์ n สีแดง: 
ผูห้ญิงคนนัน้ใส่ชดุสีแดงสวยงาม 
wanita itu mengenakan gaun 

merah yang sangat indah; 

-- hati   [เม ระฮ ์ฮา 
ตี] สีแดงเขม้: 
สีแดงเขม้สีมกัจะถกูตีความว่าเป็
นสญัลกัษณข์องความกลา้หาญ 
warna merah hati seringkali 

diartikan sebagai simbol 

keberanian 

-- jambu  [เม ระฮ ์จมั 
บู] สีชมพู: 
สีชมพูเป็นสีทีมี่การผสมผสานข
องสีแดงและสีขาว merah 

jambu adalah corak warna 

yang merupakan perpaduan 

antara warna merah dan 

putih; 

-- muda   [เม ระฮ ์มู 
ดา] สีชมพู: 
สีชมพูเป็นสีทีส่วยงาม merah 

muda merupakan warna 

yang cantik; 

-- telinga   [เม ระฮ ์เตอ ลี 
งา] คุณศพัท:์ 
พฤติกรรมของลูกชายของเขา
ทําใหเ้ขาอาย kelakuan anak 

itu membuat merah telinga 

bapaknya; 

pemerah bibir   [เปอ เม ระฮ ์
บี บีร]์ ลิปสติก: 
เธอทาลิปสติกสีแดง gadis itu 

mengenakan pemerah bibir 

berwarna merah; 

pemerah pipi  [เปอ เม ระฮ ์ปี 
ปี] บลชัออน:  

บลชัออนมีประโยชนห์ลายอย่าง 
เชน่ทําใหห้นา้ดูสดใสและแกไ้ขรู 
ปหนา้ pemerah pipi 

mempunyai banyak manfaat 

dan dua diantaranya adalah 

membuat wajah terlihat 

lebih segar dan mengoreksi 

bentuk wajah
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merdeka   [เมอร ์เด กา] a เอกราช: 
ประเทศทีเ่ป็นเอกราช negara 

merdeka; 

kemerdekaan   [เกอ เมอร ์เด 
กา อนั] n เอกราช: วนัเอกราช 
hari kemerdekaan 

merdu   [เมอร ์ดู] a ไพเราะ: 
เสียงนักรอ้งคนนัน้ไพเราะมาก 
suara penyanyi itu sangat 

merdu 

merek   [เม เริก] n ยีห่อ้: ยีห่อ้สินคา้ 
merek dagang; 

bermerek   [เบอร ์เม เริก] v 

มียีห่อ้: กระเป๋ามียีห่อ้ tas 

bermerek 

mereka   [เมอ เร กา] pron พวกเขา: 
พวกเขาอยู่บา้นเดียวกนักบัพ่อแ
ม่ mereka tinggal serumah 

dengan orang tuanya 

meriah   [เมอ รี ยะฮ]์ a ครึกครืน้: 
งานเลีย้งนัน้ครึกครืน้มาก pesta 

itu sangat meriah 

meriam   [เมอ รี ยมั] n ปืนใหญ่: 
เสียงปืนใหญนั่น้ไดยิ้นมาถึงบา้น
ฉัน suara dentuman meriam 

itu terdengar sampai ke 

rumah saya 

merica   [เมอ รี จา] n พริกไทย 
หลายคนบอกว่าพริกไทยเป็นรา 
ชาแห่งเครือ่งปรงุในทุกๆเมนูอาห
าร banyak orang 

menyebutkan merica adalah 

rajanya dari segala bumbu 

dalam setiap masakan 

merpati   [เมอร ์ปา ตี] n พิราบ: 
นกพิราบไม่เพียงเป็นสญัญาลกั
ษณแ์ห่งสนัติภาพแต่เป็นสญัญา
ลกัาณค์วามซือ่สตัยใ์นความรกั 
burung merpati tidak hanya 

sebagai lambang 

perdamaian tetapi juga 

lambang kesetiaan cinta; 

-- pos   [เมอร ์ปา ตี 
ปซ] นกพิราบสือ่สาร: 
นกพิราบสือ่สารเป็นวิธีการส่งขา่
วทีมี่ประโยชนม์ากในชว่งสงครา
ม merpati pos telah menjadi 

cara mengantarkan 

informasi yang sangat 

berguna dalam perang 

mertua   [เมอร ์ตู วา] n พ่อตาแม่ยา, 
พ่อสามีแม่สามี: แนะนําใหรู้จ้กั 
คนนีคื้อแม่สามีของฉัน 
perkenalkan, ini ibu mertua 

saya 

mesin   [เมอ ซนิ] n เครือ่งจกัร: 
เครือ่งบนัทึกเวลาทํางานเป็นอุป
กรณที์จ่าํเป็นในสํานักงาน 
mesin absensi merupakan 

salah satu perangkat wajib 

di perkantoran; 

-- cuci   [เมอ ซนิ จ ู
จี] เครือ่งซกัผา้: 
คุณพ่อกาํลงัซอ่มเครือ่งซกัผา้ทีเ่
สีย ayah sedang 

membetulkan mesin cuci 

yang rusak; 

-- tik   [เมอ ซนิ 
ติก] เครือ่งพิมพดี์ด: 
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รา้นนัน้มีเครือ่งพิมพดี์ดแบบธรร
มดาและแบบไฟฟ้าดว้ยคุณภาพ
ทีร่บัรองได ้toko itu 

menyediakan berbagai 

macam mesin ketik manual 

maupun elektronik dengan 

kualitas yang terjamin 

masjid   [เมิซ จิด] n มสัยิด: 
ในเดือนรอมฎอนนัน้ชาวมุสลิมจ
ะไปเต็มมสัยิดเพือ่ทําศาสนกิจ 
pada bulan Ramadhan umat 

Islam memenuhi 

mesjid-mesjid untuk 

beribadah 

meski   [เมิซ กี] p แมว้่า: แมว้่าป่วย 
ฉันก็ยงัออกไปทํางาน meski 

sakit, saya tetap berangkat 

kerja 

meskipun   [เมิซ กี ปุน] p แม;้ 
แมว้่า: แมว้่าจะเหนือ่ย 
เขาก็ยงัคงอยากจะทํางาน 
meskipun lelah dia masih 

tetap semangat untuk 

bekerja 

mesra   [เมิซ รา] a ใกลช้ดิ 
ความสมัพนัธข์องเราๆม่ใกลช้ดิ
อีกตอ่ไป hubungan kami 

sudah tidak mesra lagi 

bermesraan   [เบอร ์เมิซ รา 
อนั] v ใกลช้ดิ, จู๋จี:๋ 
พวกเขาไม่ลงัเลทีจ่ะใกลช้ดิกนัใ
นทีส่าธารณะ  

 

 

mereka tidak segan 

bermesraan di depan umum 

kemesraan   [เกอ เมิซ รา 
อนั] n ความใกลช้ดิ  

mesti   [เมิซ ตี] adv ตอ้ง: 
เธอตอ้งมางานปารตี์น้ะ! kamu 

harus datang ke pesta itu! 

mewah   [เม วะฮ]์ a หรหูรา: 
การชวิีตแบบหรหูรา gaya 

hidup mewah; 

kemewahan   [เกอ เม วา 
ฮนั] n สินคา้ฟุ่ มเฟือย: 
ความหรหูราไม่ไดทํ้าใหมี้ความ
สุขเสมอไป kemewahan tidak 

menjamin kebahagiaan 

mi   [มี] n บะหมี:่ ไม่วา่อย่างไรก็ตาม 
บะหมีกึ่ง่สําเร็จรปูก็ไม่อาจแทนที ่
มือ้อาหารได ้bagaimanapun 

mi instan tidak bisa 

menggantikan makan penuh 

milik   [มี ลิก] n ของ: ของส่วนตวั 
milik pribadi; 

kepemilikan   [เกอ เปอ มี ลี 
กนั] n ความเป็นเจา้ของ; 
กรรมสิทธิ:์ กรรมสิทธิบ์า้น 
kepemilikan rumah; 

memiliki   [เมอ มี ลี กี] v มี; 
เป็นเจา้ของ: 
เขามีพีส่าวทีส่วยมาก dia
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memiliki kakak perempuan 

yang sangat cantik 

miliar   [มิล ยาร]์ num พนัลา้น: 
รฐับาลไดต้ัง้งบไวถึ้งหลายพนัลา้
นรเูปียหส์ําหรบัสรา้งหอ้งปฏิบติั
การในโรงเรียนในพืน้ทีห่่างไกล 
pemerintah telah 

menganggarkan miliaran 

rupiah untuk pengadaan 

laboratorium di 

sekolah-sekolah terpencil 

mimbar   [มิม บาร]์ n แท่น, 
โพเดียม: 
วิทยากรกําลงันําเสนอทีแ่ท่นโพเ
ดียม pembicara sedang 

memberikan presentasinya 

di podium 

mimpi   [มิม ปี] n ฝัน, ความฝัน: 
ความฝันทีไ่ม่เคยเป็นจริง mimpi 

yang tak pernah jadi nyata; 

bermimpi   [เบอร ์มิม ปี] v ฝัน: 
ฉันฝันว่าถูกงูกดั saya 

bermimpi digigit ular 

minat   [มี นัต] n ความสนใจ: 
เขามีความสนใจในงานศิลปะ dia 

memiliki minat yang tinggi 

dalam karya seni; 

berminat   [เบอร ์มี นัต] v 

สนใจ, มีความสนใจ: 
คุณสนใจกีฬามัย้? apakah 

Anda berminat di bidang 

olahraga? ; 

peminat   [เปอ มี นัต] n 

ผูส้นใจ:  

จาํนวนของผูส้นใจในกิจกรรมนั ้
นเหนือความคาดหมาย jumlah 

peminat acara itu di luar 

perkiraan 

minggu; mingguan   [มิง กู วนั] n 

ทุกสปัดาห;์ รายสปัดาห;์ 
ประจาํสปัดาห:์ 
แม่กําลงัซือ้ของประจาํสปัดาห ์
ibu sedang belanja 

mingguan 

minta, meminta   [เมอ มิน ตา] v 

ขอ: ขออภยั meminta maaf; 

permintaan   [เปอร ์มิน ตา 
อนั] n คําขอ: 
ฉันไม่สามารถทําตามคําขอของเ
ขาได ้aku tidak dapat 

mengabulkan 

permintaannya 

minum   [มี นุม] v ดืม่: 
เธอตอ้งดืม่นํา้แร ่kamu harus 

minum air mineral; 

minuman   [มี นู มนั] n 

เครือ่งดืม่: 
เราอยากจะสัง่เครือ่งดืม่ kami 

ingin memesan minuman 

minyak   [มี ญกั] n ไขมนั: 
ราคานํา้มนัขึน้ harga minyak 

naik; 

-- wangi   [มี ญกั วา 
งี] นํา้หอม: นํา้หอมนีมี้กลิน่ดี 
minyak wangi ini baunya 

enak 

miring   [ริง] a เอียง: ตึกเอียง 
bangunan miring
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miring   [มี ริง] a ลาด: ระวงัพืน้ลาด 
hati-hati, lantai ini miring! 

mirip   [มี ริป] a คลา้ย: 
เขาดูคลา้ยนอ้งชายของเขา dia 

sangat mirip dengan adik 

laki-lakinya 

misa   [มี ซา] n มิสซา: 
มิสซาวนัอาทิตย ์misa minggu 

miskin   [มิซ กิน] a จน: เรายงัจนอยู ่
kita masih miskin 

mitra   [มี ตรา] n เพือ่น, มิตร: 
เพือ่นรม่งานของฉันส่วนใหญ่เป็
นผูห้ญิง mitra kerja saya 

sebagian besar perempuan; 

-- bisnis   [มี ตรา บิซ 
นิซ] คู่คา้: 
เรามกัจะนัดพบคูค่า้ทีร่า้นกาแฟ 
kami sering bertemu dengan 

mitra bisnis di kedai kopi; 

-- kerja   [มี ตรา เกอร ์
จา] นาม: 
เขาเป็นเพือ่นรว่มงานทีทํ่างานข
องฉัน dia adalah salah satu 

mitra kerja saya di kantor 

mobil   [โม บิล] n รถ: รถลาก mobil 

derek; รถเชา่ mobil sewaan 

modal   [โม ดลั] n ตน้ทุน: 
ตน้ทุนการลงทุน modal 

investasi; 

-- asing   [โม ดลั ฮา 
ซงิ] เงินทุนต่างประเทศ:  

รฐับาลสนับสนุนใหนั้กลงทุนต่าง
ชาติเพิง่เงินลงทุนต่างประเทศ 
pemerintah mendorong 

investor luar negeri untuk 

menambah modal asing; 

pemodal   [เปอ โม ดลั] n 

นักลงทุน: นักลงทุนตา่งประเทศ 
pemodal asing 

moga, semoga  [เซอ โม ฆา] adv 

หวงัว่า, ขอให:้ 
หวงัว่าคุณจะสอบผา่น semoga 

kamu lulus ujian 

mogok   [โม ฆก] v หยุดทํางาน: 
เครือ่งยนตข์องรถฉันหยุดทํางา
น mesin mobilku mogok; 

-- kerja   [โม ฆก เกอร ์
จา] นัดหยุดงาน, สไตรก:์ 
แรงงานนัดหยุดงานวนันี ้para 

buruh melakukan mogok 

kerja hari ini; 

-- makan   [โม ฆก มา 
กนั] อดอาหารประทว้ง: 
เขาอดอาหารประทว้งมาสามวนั
แลว้ ia sudah tiga hari mogok 

makan 

mohon, mohon maaf   [โม ฮน มา 
อฟั] ขอโทษ: 
ฉันขอโทษทีม่าสาย saya 

mohon maaf karena datang 

terlambat 

permohonan   [เปอร ์โม โฮ 
นัน] n 1 คํารอ้งขอ: 
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คํารอ้งขอวีซา่ permohonan 

visa; 2 คําขอ: คําขอโทษ 
permohonan maaf 

mondar-mandir   [มน ดาร ์มนั 
ดีร]์ v เดินไปมา: 
ขโมยไดเ้ดินไปมาทีห่นา้บา้นกอ่น
ทีจ่ะลงมือกระทําการ pencuri 

itu sempat mondar-mandir di 

depan rumah itu sebelum 

melakukan aksinya 

motel   [โม เตล] n โมเทล: 
คุณชว่ยแนะนําโมเทลอืน่ไดไ้หม
? dapatkah Anda 

merekomendasikan motel 

lain?  

motor   [โม โตร]์ n 1 เครือ่งยนต:์ 
มีการบํารงุรกัษาเครือ่งยนตทุ์กเ
ดือน perawatan mesin motor 

itu dilakukan setiap bulan; 2 

รถจกัรยานยนต:์ 
รถจกัรยานยนตส์ตารต์ไม่ติด 
motor itu tidak dapat 

dinyalakan; 

-- balap   [โม โตร ์บา 
ลปั] รถแขง่: 
เด็กคนนัน้ขอพ่อแม่ซือ้รถแขง่ให ้
anak itu minta dibelikan 

motor balap kepada orang 

tuanya 

-- bebek   [โม โตร ์เบ 
เบ็ก] มอเตอรไ์ซค,์ 
รถจกัรยานยนต:์ 
จาํนวนรถจกัรยานยนตใ์นประเท
ศอินโดนีเซยีเพิม่ขึน้อย่างมีนัย
สําคญัทุกปี jumlah motor 

bebek bertambah secara 

signifikan di Indonesia 

setiap tahunnya 

muara   [มู วา รา] n ปากนํา้: 
นํา้ในปากนํา้เป็นนํา้กรอ่ย air di 

muara adalah air payau 

muat, bermuatan   [เบอร ์มู วา 
ตนั] v บรรทุก: 
รถบรรทุกนัน้บรรทุกทรายและหิ
น truk itu bermuatan pasir 

dan batu; 

memuat   [เมอ มู วตั] v บรรจ,ุ 
โหลด: 
คนงานโหลดสินคา้ไวใ้นโกดงั 
para pekerja memuat 

barang-barang ke gudang; 

muatan   [มู วา ตนั] n 

สินคา้ทีบ่รรทุก: สินคา้ส่งออก 
muatan ekspor 

muda   [มู ดา] a หนุ่ม, สาว: 
ผูป้ระกอบการรุน่เยาว ์
pengusaha muda; 2 อ่อน: 
สีเขยีวอ่อน hijau muda
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pemuda   [เปอ มู ดา] n 

คนหนุ่มสาว, เยาวชน: 
ขบวนการเยาวชนในอินโดนีเซยี
เริม่ตน้ขึน้ในทศวรรษที ่1920 
gerakan pemuda di 

Indonesia dimulai sejak 

tahun 1920-an 

mudah   [มู ดะฮ]์ a ง่าย: 
โจทยค์ณิตศาสตรนั์น้ง่ายเกินไป
สําหรบัฉัน kuis matematika 

itu terlalu mudah bagiku; 

mudah-mudahan   [มู ดะฮ ์มู 
ดา ฮนั] adv หวงัว่า: 
หวงัว่าเขาจะมาตรงเวลา 
mudah-mudahan dia datang 

tepat waktu 

mudi, kemudi   [เกอ มู ดี] n 

พวงมาลยั: เนือ่งจากง่วงนอน 
คนขบัรถจึงไม่สามารถควบคุมพ
วงมาลยัได ้karena mengantuk, 

pengemudi itu tidak mampu 

mengendalikan kemudinya 

mujarab   [มู จา รบั] a 

มีประสิทธิภาพ: 
ยานัน้มีประสิทธิภาพดีพอสมคว
ร obat itu cukup mujarab 

mujur  [มู จรู]์ a โชคดี: 
เขาเป็นคนทีโ่ชคดี ia orang 

yang sangat mujur 

muka, bermuka dua   [เบอร ์มู กา 
ดู วา] หลอกลวง, ตีสองหนา้: 
กลุม่นักกิจกรรมเพือ่สิง่แวดลอ้ม 

วิพากษวิ์จารณผู์นํ้าทอ้งถิน่ทีตี่ส
องหนา้ kaum aktivis 

lingkungan mengkritisi 

pemimpin daerah yang 

bermuda dua; 

pemuka   [เปอ มู กา] n ผูนํ้า: 
ผูนํ้าศาสนา pemuka agama; 

permukaan   [เปอร ์มู กา 
อนั] n ผิว; พืน้ผิว: ผิวนํา้ทะเล  

permukaan laut 

mukim, bermukim   [เบอร ์มู 
กิม] v อยู,่ อาศยั, พํานัก: 
ชาวบา้นโดยทัว่ไปจะอาศยัอยู่บริเ
วณทีล่าดชนัรอบภเูขาไฟ 
penduduk desa itu umumnya 

bermukim di sekitar lereng 

gunung api; 

permukiman   [เปอร ์มู กี 
มนั] n ย่านทีอ่ยู่อาศยั: 
บริเวณเชงิเขามีย่านทีอ่ยู่อาศยั 
di kaki gunung itu terdapat 

permukiman 

mula, mula-mula   [มู ลา มู 
ลา] adv ในตอนแรก: 
ในตอนแรกเราเชือ่ใจคนคนนัน้ก่
อนทีเ่ขาจะเอารถของสํานักงานไ
ป mula-mula kami percaya 

saja dgn orang itu sebelum 

dia membawa lari mobil 

kantor; 

pemula   [เปอ มู ลา] n 

ผูเ้ริม่ตน้: ระดบัเริม่ตน้ tingkat 

pemula
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permulaan   [เปอร ์มู ลา 
อนั] n เริม่ตน้, จดุเริม่ตน้: 
ฉันตามไม่ทนัตัง้แตก่ารเริม่ตน้ข
องการบรรยาย saya tidak 

mengikuti ceramah itu dari 

permulaan 

mulai   [มู ไล] v เริม่: 
ช ัน้เรียนกําลงัจะเริม่ pelajaran 

akan segera dimulai 

mulas   [มู ลซั] a ปวดทอ้ง: 
ฉันปวดทอ้ง perutku mulas 

mulia   [มู ลี ยา] a สูงส่ง: 
เขามีหวัใจทีสู่งส่ง hati pria itu 

sungguh mulia 

mulus   [มู ลุซ] a เนียน: 
เขามีผิวเนียน kulitnya mulus 

mulut   [มู ลุต] n ปาก: ปากซอย 
mulut gang 

muncul   [มุน จลุ] v ปรากฏ; ขึน้: 
สิวขึน้บนแกม้เขา muncul 

jerawat di pipinya 

mundur   [มุน ดูร]์ v ถอยหลงั: 
กา้วหนา้และถอยหลงั maju 

mundur 

mungil   [มู งิล] a เล็ก: 
ลูกสุนัขตวันัน้ตวัเล็กมาก Anak 

anjing itu sangat mungil 

mungkin   [มุง กิน] adv อาจ; คง: 
เขาอาจจะไปรบัเธอ mungkin 

dia akan menjemputmu 

mungkir, memungkiri   [เมอ มุง 
กี รี] v ปฏิเสธ:  

อย่าปฏิเสธการกระทําของเธอ 
jangan memungkiri 

perbuatanmu 

muntah   [มุน ตะฮ]์ v อาเจียน: 
เขาอาเจียนมาตลอดทัง้คืน ia 

muntah semalaman 

murah   [มู ระฮ]์ a ถูก: 
เสือ้ผา้ราคาถกู baju murah; 

-- hati   [มู ระฮ ์ฮา ตี] ใจกวา้ง: 
จงใจกวา้งตอ่ผูอื้น่ murah 

hatilah pada sesama; 

-- meriah   [มู ระฮ ์เมอ รี 
ยะฮ]์ ราคาถูกมาก:  

เสือ้ผา้ทีข่ายอยู่ในตลาดมกัจะมี
ราคาถูกมาก pakaian yang 

dijual di pasar tradisional 

biasanya murah meriah; 

-- rezeki   [มู ระฮ ์เรอ เซอ 
กี] มีโชค: 
คนทีช่อบชว่ยเหลือผูอื้น่มนัจะมี
โชค 
(ไดร้บัการอวยพรจากพระเจา้) 
orang yang sering membantu 

sesama biasanya murah 

rezeki; 

-- senyum   [มู ระฮ ์เซอ 
ญุม] ยิม้ง่าย: 
เด็กทียิ่ม้ง่ายมีเพือ่นมาก anak 

yang murah senyum banyak 

temannya 

murahan   [มู รา ฮนั] a 

ของราคาถูก:  

คนขายใหข้องราคาถกูกบัฉัน 
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Penjual itu memberikan 

barang murahan padaku 

muram   [มู รมั] a เศรา้หมอง: 
วนันีใ้บหนา้ของเขาดูเศรา้หมอง 
wajahnya tampak muram 

hari ini 

murid   [มู ริด] n ลูกศิษย:์ 
ลูกศิษยฉ์ลาด murid pandai 

murka, kemurkaan   [เกอ มูร ์กา 
อนั] n ความโกรธ: 
เขาไม่สามารถอดกลัน้ความโกร
ธไวไ้ด ้dia sudah tidak bisa 

menahan kemurkaannya 

murni   [มูร ์นี] a บริสุทธิ:์ 
ทองคําบริสุทธิ ์emas murni 

murung   [มู รงุ] a หมองมวั, 
ไม่เบิกบาน: 
เด็กคนนัน้ดไูม่เบิกบานเพราะเข
าสอบตก karena tidak lulus 

ujian, anak itu tampak 

murung 

museum   [มู เซ ยุม] n พิพิธภณัฑ:์ 
พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร ์
museum sejarah 

musim   [มู ซมิ] n ฤดู: ฤดูฝน 
musim hujan; ฤดใูบไม่รว่ง 
musim gugur; 
พืน้ทีเ่ขตรอ้นมีแคส่องฤด ู
คือฤดูรอ้นกบัฤดฝูน daerah 

tropis hanya memiliki dua 

musim, panas dan hujan; 

-- kemarau   [มู ซมิ เกอ มา 
เรา] ฤดูแลง้, หนา้แลง้:  

ฤดูแลง้ทําใหบ่้อนํา้แหง้ musim 

kemarau membuat beberapa 

sumur kekeringan; 

-- liburan   [มู ซมิ ลี บู 
รนั] ฤดูปิดภาคเรียน: 
โรงเรียนของเราตดัสินใจทีจ่ะไปเ
ยีย่มชมสวนสตัวใ์นชว่งปิดภาคเ
รียน sekolah kami 

memutuskan untuk 

mengunjungi kebun binatang 

pada musim liburan; 

-- pancaroba   [มู ซมิ ปัน จา 
โร 
บา] ชว่งรอยต่อระหว่างฤดูกาล: 
คนจาํนวนมากเจ็บป่วยนชว่งรอ
ยต่อระหว่างฤดกูาล banyak 

penduduk yang jatuh sakit 

ketika musim pancaroba 

musnah   [มุซ นะฮ]์ v ถูกทําลาย, 
พงัทลาย: 
ย่านทีอ่ยู่อาศยัถูกทําลายในกองไ
ฟ permukiman itu musnah 

dilalap api; 

memusnahkan   [เมอ มุซ 
นะฮ ์กนั] v ทําลาย: 
บริษทัตัง้ใจจะทําลายเอกสารสํา
คญัของบริษทัทัง้หมด 
perusahaan itu berniat 

memusnahkan semua 

dokumen penting 

perusahaan 

mustahil   [มุซ ตา ฮิล] a 

เป็นไปไม่ได:้ 



musuh mutu 

195 

 

เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ไดที้เ่ขาจะ
ทํางานเสร็จภายในคืนเดียว 
mustahil baginya 

mengerjakan tugas itu dalam 

satu malam 

musuh   [มู ซฮุ]์ n ศตัร:ู 
ความกลวัเป็นศตัรหูลกัของเรา 
ketakutan adalah musuh 

utama kita; 

bermusuhan   [เบอร ์มู ซ ู
ฮนั] v เป็นศตัรกูนั: 
ครมูกัจะหา้มนักเรียนไม่ใหเ้ป็นศั
ตรกูบัคนอืน่เสมอ guru selalu 

melarang muridnya untuk 

bermusuhan satu sama lain 

memusuhi   [เมอ มู ซ ูฮี] v 

เป็นศตัร:ู 
เราไม่ควรจะเป็นศตัรกูบัครอบค
รวัของเราเอง kita tidak boleh 

memusuhi keluarga kita 

sendiri; 

-- bebuyutan   [มู ซฮุ ์เบอ บู ยู 
ตนั] ศตัรคูู่อาฆาต: 
สโมสรฟุตบอลเรอลัมาดริดเป็รศั
ตรคูู่อาฆาตกบับารเ์ซโลนา klub 

sepak bola Real Madrid 

merupakan musuh 

bebuyutan Barcelona; 

permusuhan   [เปอร ์มู ซ ู
ฮนั] n ความเป็นศตัร,ู 
ความเป็นปฏิปักษ:์ 
ความเป็นปริปักษร์ะหว่างสองนัก
แขง่ไดร้บัการแกไ้ขในทีสุ่ด 
permusuhan antara kedua 

pembalap itu akhirnya dapat 

diselesaikan 

mutakhir   [มู ตา คีร]์ a ปัจจบุนั: 
เทคโนโลยีปัจจบุนั teknologi 

mutakhir 

mutiara   [มู ตี ยา รา] n มุก, ไขมุ่ก: 
ไขมุ่กเป็นเครือ่งประดบัมีคา่ทีเ่ป็
นทีนิ่ยมในหมู่ผูห้ญิง mutiara 

merupakan perhiasan 

berharga yang digemari 

kaum wanita 

mutlak   [มุต ลกั] n แน่นอน, 
ทีแ่น่นอน: กฎสมับูรณ ์hukum 

mutlak 

mutu   [มู ตู] n คุณภาพ: 
มาตรฐานคณุภาพ standar 

mutu 
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N  -  n 

nabati  [นา บา ตี] n พืช: ไขมนัพืช 
lemak nabati 

nada   [นา ดา] n เสียง: เสียงเรียกเขา้ 
nada dering; เสียงรอสาย 
nada panggil; เสียงเรียกซอ้น 
nada sela; 

-- dasar   [นา ดา ดา 
ซาร]์ ตวัโทนิก 
(เสียงหลกัประจาํกุญแจเสียง): 
ในกญุแจจีเมเจอร ์ตวัโทนิกคือจี 
pada G mayor, nada 

dasarnya adalah G; 

senada   [เซอ นา ดา] a 

เหมือนกนั, ทํานองเดียวกนั: 
พวกเขามีปัญหาทํานองเดียวกนั 
mereka memiliki masalah 

yang senada 

nadi   [นา ดี] n ชพีจร: 
หมอกําลงัจบัชพีจรของคนไข ้
dokter sedang memeriksa 

denyut nadi pasiennya; 

pernafasan   [เปอร ์นา ฟา 
ซนั] n การหายใจ: 
การชว่ยหายใจ, การผายปอด 
pernafasan buatan 

nafkah   [นัฟ กะฮ]์ n 1 รายได:้ 
รายจา่ยรายเดือนของเขามากก
ว่ารายรบัทีไ่ดใ้นแต่ละเดือน 
pengeluaran bulanannya  

melebihi nafkah yang dia  

terima; 2 การดํารงชวิีต: 
เขาไปต่างประเทศเพือ่หาเลีย้งชี
พตวัเอง dia pergi ke luar 

negeri untuk mencari 

nafkah; 

menafkahi   [เมอ นัฟ กา ฮี] v 

ชว่ยเหลือจนุเจือ: เด็กเล็ก ๆ 
คนนัน้ตอ้งรบัผิดชอบครอบครวั
ของเขาทัง้ครอบครวั anak kecil 

itu harus menafkahi seluruh 

keluarganya 

nafsu   [นัฟ ซ]ู n ความปรารถนา: 
คนนัน้มีความปรารถนาอนัแรงก
ลา้ทีจ่ะเป็นผูมี้อํานาจในหมู่บา้น
ของเขา orang itu memiliki 

nafsu yang kuat untuk 

menjadi penguasa di 

kampungnya; 

-- amarah   [นัฟ ซ ูอา มา 
ระฮ]์ ความเดือดดาล, 
บนัดาลโทสะ: 
ความเดือดดาลของเขาระเบิดขึ ้
นมา nafsu amarahnya 

meledak; 

bernafsu   [เบอร ์นัฟ ซ]ู v 

มีความปรารถนา: 
ฉันไม่ไดอ้ยากกินไอศกรีม aku 

tidak bernafsu makan es krim 

naga   [นา ฆา] n มงักร: 
มงักรเป็นสิง่มีชวิีตในปกรณัม 
naga adalah makhluk 

mitologi
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nahas   [นา ฮซั] a โชครา้ย: 
วนันีเ้ขาโชครา้ยมาก sungguh 

nahas dia hari ini 

naif   [นา อิฟ] a ซือ่, ใสซือ่: 
ทศันคติของเขาทีม่กัจะปกป้องผู ้
ใชแ้รงงานถูกมองจากนายจา้งวา่
ไรเ้ดียงสา sikapnya yang 

sering membela kaum buruh 

dianggap naif oleh para 

pengusaha 

naik   [ไนก] v 1 ขึน้: เขาปีนขึน้ตน้ไม ้
dia naik ke atas pohon; 

ดวงอาทิตยเ์ริม่ขึน้ในตอนเชา้ 
matahari mulai naik di pagi 

hari; มาขึน้รถสิ ayo, naik ke 

mobil; 2 ขี:่ 
เขาขีจ่กัรยานไปโรงเรียนทุกวนั 
dia naik sepeda ke sekolah 

setiap hari; 3 เพิม่; เพิม่ขึน้ 
รายไดข้องเขาเพิม่ขึน้ทุกปี 
pendapatannya naik setiap 

tahun; 

-- kelas [ไนก เกอ 
ลซั] เลือ่นข ัน้: 
พ่อแม่ของฉันซือ้กีตา้รใ์หเ้นือ่งจ
ากฉันเลือ่นช ัน้ orang tuaku 

membelikanku gitar krn aku 

naik kelas; 

-- turun   [ไนก ตู รนุ] ขึน้ลง: 
เขาวิง่ขึน้ลงเนิน dia berlari 

naik turun bukit; 

kenaikan   [เกอ ไน กนั] n 

การขึน้: 
การขึน้ของราคานํา้มนัจะมีผลเริ ่
มพรุง่เชา้เป็นตน้ไป kenaikan  

harga bensin akan 

diberlakukan mulai besok 

pagi; 

menaiki   [เมอ ไน กี] v ปีน: 
นักผจญเพลิงปีนบนัไดเพือ่ชว่ยเ
ด็กหญิงทีติ่ดอยู่ในกองเพลิง 
pemadam kebakaran itu 

menaiki tangga untuk 

menolong gadis kecil yang 

terjebak di kebakaran; 

menaikkan   [เมอ ไน กนั] v 1 

ขึน้: 
ผูบ้งัคบับญัชาเลือ่นเขาขึน้สูต่ําแ
หน่งทีมี่อาํนาจ atasannya 

menaikkan dia ke posisi yang 

berpengaruh; 2 ขึน้, โหลด: 
ลูก ๆ ชว่ยพ่อแม่เอาของขึน้รถ 
anak-anak itu membantu 

orang tua mereka menaikkan 

barang-barang ke mobil; 

-- banding   [ไนก บนั 
ดิง] อุทธรณ:์ 
ผูช้ายทีถู่กกล่าวหาอย่างผิด ๆ 
ในคดีฆาตกรรมยืน่อุทธรณ ์
pria yang salah dituduh 

membunuh itu memutuskan 

untuk naik banding 

-- cetak   [ไนก เจ ตกั] ตีพิมพ:์ 
หนังสือทีคุ่ณสัง่ยงัไม่ไดตี้พิมพ ์
buku yang kau pesan belum 

naik cetak 

-- pitam   [ไนก ปี ตมั] โกรธ: 
ผูช้ายคนนัน้โกรธ pria itu naik 

pitam 

-- takhta  [ไนก ตะฮ ์
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ตา] ขึน้ครองราชย:์ 
สุลตา่นฮาซานุดดินขึน้ครองรา
ชยเ์ป็นกษตัริยแ์ห่งโกวาในปี 
1653 
ต่อจากสุลตา่นมูฮมัหมดัซาอิด 
Sultan Hasanuddin naik 

takhta sbg raja Gowa pd 

tahun 1653 menggantikan 

Sultan Muhammad Said 

menaikkan   [เมอ ไนก ์กนั] v 

ยกขึน้; ทําใหเ้พิม่ขึน้: ยกมือขึน้ 
menaikkan tangan 

nakal   [นา กลั] a ซน: เด็กซน anak 

nakal 

kenakalan remaja   [เกอ นา 
กา ลนั เรอ มา 
จา] การกระทําผิดกฎหมายของเ
ด็กและเยาวชน: 
ครอบครวัและสิง่แวดลอ้มเป็นสอ
งตวัอย่างทีเ่ป็นปัจจยัทีเ่ป็นสาเห
ตุของการกระทําผิดกฎหมายขอ
งเยาวชน keluarga dan 

lingkungan merupakan dua 

contoh faktor yang dapat 

menyebabkan kenakalan 

remaja 

nakhoda   [นัค โก ดา] n กปัตนั: 
เขาไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกปัตั
นเรือคนใหม่ dia diangkat 

sebagai nakhoda kapal yang 

baru 

menakhodai   [เมอ นัค โก 
ได] v เดินเรือ: 
การเดินเรือครัง้นีเ้ป็นประสบการ 

ณค์รัง้แรกของเขาในการเดินเรือ 
pelayaran ini akan menjadi 

pengalaman pertamanya 

menakhodai kapal 

nalar   [นา  ลาร]์ n ตรรกะ: 
คิดอย่างมีตรรกะ berpikir 

dengan nalar 

bernalar   [เบอร ์นา ลาร]์ v 

มีเหตุผล: 
การเขยีนเนกระบวนการทีมี่เหตุ
ผล menulis adalah proses 

bernalar 

penalaran   [เปอ นา ลา รนั] n 

การใชเ้หตุผล: 
การใชเ้หตุผลของเขาไม่ไดร้บัก
ารยอมรบั penalarannya tidak 

diterima oleh 

rekan-rekannya 

naluri   [นา ล ูรี] n สญัชาตญาณ, 
ความรูสึ้ก: 
ความรูสึ้กของฉันบอกว่าเขาไม่ไ
ดโ้กหก naluriku mengatakan 

bahwa dia tidak berbohong; 

naluriah   [นา ล ูรี ยะฮ]์ a 

ดว้ยสญัชาตญาณ: 
การตอบสนองโดยสญัชาตญา
ณ respon naluriah 

nama   [นา มา] n ชือ่: ชือ่ตวั nama 

depan; นามสกลุ nama 

keluarga; ชือ่เต็ม nama 

lengkap; ชือ่เลน่ nama 

panggilan; 

kenamaan   [เกอ นา มา 
อนั] a ทีมี่ชือ่เสียง: 
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เขาซืช้ดุจากนักออกแบบทีมี่ชือ่เ
สียง dia membeli gaun karya 

seorang desainer kenamaan; 

-- dagang   [นา มา ดา 
ฆงั] ชือ่ทางการคา้: 
ชือ่ทางการคา้ควรจะตอ้งลงทะเบี
ยน nama dagang sebaiknya 

didaftarkan; 

-- diri   [นา มา ดี รี] ชือ่ตวั: 
ชือ่เฉพาะอาจเป็นชือ่คนหรือชือ่
องคก์ร nama diri dapat 

berupa nama orang atau 

organisasi; 

-- samaran   [นา มา ซา มา 
รนั] นามแฝง: 
นักเขยีนจาํนวนมากใชน้ามแฝง 
banyak penulis 

menggunakan nama 

samaran; 

ternama   [เตอร ์นา มา] v 

(ที)่มีชือ่เสียง: 
นักแสดงทีมี่ชือ่เสียง aktor 

ternama 

nampan   [นัม ปัน] n ถาด: 
ถาดนํา้ชา nampan teh 

namun   [นา มุน] p แต่: 
ฉันอยากจะไปดูหนังกบัเพือ่นแต่
ฉันยงัทําการบา้นไม่เสร็จ aku 

ingin pergi ke bioskop 

bersama teman-temanku, 

namun, aku belum 

menyelesaikan pekerjaan 

rumahku 

nanah   [นา นะฮ]์ n หนอง:  

แผลทีห่วัเขา่ของเขามีเลือและห
นองออกมา luka di lututnya 

mengeluarkan darah dan 

nanah 
1
nanti  [นัน ตี] adv ทีหลงั: 

เขาอาจจะมาทีหลงั mungkin 

nanti dia akan datang; 

nantinya   [นัน ตี ญา] adv 

ภายหลงั: 
เขาจะบอกความจริงกบัเราในภา
ยหลงั nantinya, dia pasti 

akan memberi tahu kita 

kebenarannya 
2
nanti, menanti  [เมอ นัน ตี] v รอ, 

คอย: ฉันคอยเธออยู่สองช ัว่โมง 
aku menantimu selama dua 

jam; 

penantian   [เปอ นัน ตี ยนั] n 

การรอคอย: 
การรอคอยของเขาจบลงในทีส่ดุ 
penantiannya berakhir 

sudah 

napas   [นา ฟัซ] n ลมหายใจ: 
เขาสูดลมหายใจเขา้ลึก ๆ dia 

menarik napas panjang; 
สุดลมหายใจลึกๆนะ tarik 

napas dalam-dalam!; 

bernapas   [เบอร ์นา ฟัซ] v 

หายใจ: 
หมอบอกใหค้นไขห้ายใจทางจมูก 
dokter itu meminta 

pasiennya untuk bernapas 

melalui hidung 

nasabah   [นา ซา บะฮ]์ n 

ลูกคา้ของธนาคาร: 
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ฉันเป็นลูกคา้ของธนาคารนัน้ตัง้แ
ต่หา้ปีทีแ่ลว้ saya sudah 

menjadi nasabah di bank tsb 

sejak lima tahun yang lalu 

nasi  [นา ซ]ี n ขา้ว: ขา้วสารขาว 
beras putih; 

-- goreng   [นา ซ ีโฆ 
เร็ง] ขา้วผดั: 
ขา้วผดัเป็นอาหารโปรดของฉัน 
nasi goreng merupakan 

makanan favorit saya; 

-- tim   [นา ซ ี
ติม] ขา้วสวยอบนํา้ซปุ: 
ขา้วสวยอบนํา้ซปุเหมาะใหเ้ด็กแ
ละทารกบริโภค nasi tim baik 

untuk konsumsi anak-anak 

dan bayi 

nasib   [นา ซบิ] n โชคชะตา: 
แต่ละคนมีโชคชะตาทีแ่ตกตา่งกั
น setiap orang memiliki 

nasib yang berbeda-beda 

nasihat   [นา ซ ีฮตั] n คําแนะนํา: 
คําแนะนําทีดี่ nasihat baik; 

menasihati   [เมอ นา ซ ีฮา 
ตี] v แนะนํา: 
พ่อแม่แนะนําไม่ใหล้กู ๆ 
ออกจากบา้นตอนกลางคืน 
orang tua itu menasihati 

anaknya untuk tidak keluar 

malam 

naskah   [นัซ กะฮ]์ n 

ตน้ฉบบัลายมือ: 
ตน้ฉบบัลานมือหลายฉบบัถูกเก็ 

บไวที้พิ่พิธภณัฑ ์berbagai 

naskah kuno disimpan di 

museum; 

-- berita   [นัซ กะฮ ์เบอ รี 
ตา] สคริปตข์า่ว: 
ผูสื้อ่ขา่วอ่านสคริปตข์า่วผิด 
pembaca berita itu salah 

membaca naskah berita; 

-- dinas   [นัซ กะฮ ์ดี 
นัซ] เอกสารทางราชการ: 
ลูกจา้งเขา้รว่มการอบรมการเขยี
นเอกสารทางราชการ para 

pegawai mengikuti 

lokakarya naskah dinas 

nasrani   [นัซ รา นี] n คริสเตียน: 
ไบเบิล้เป็นคมัภีรข์องคริสเตียน 
Alkitab adalah kitab suci 

agama Nasrani 

natal   [นา ตลั] n คริสตม์าส: 
คริสตม์าสอีฟ 
(คืนก่อนคริสตม์าส) malam 

natal 

negara   [เนอ กา รา] n ชาติ; 
ประเทศ: ประเทศกําลงัพฒันา 
negara berkembang; 

-- kepulauan  [เนอ ฆา รา 
เกอ ปู เลา วนั] ประเทศหมู่เกาะ: 
อินโดนีเซยีเป็นประเทศหมู่เกาะ 
Indonesia adalah negara 

kepulauan; 

-- maju   [เนอ ฆา รา มา 
จ]ู ประเทศพฒันาแลว้: 
ญีปุ่่นและสหรฐัอเมริกาอยู่ในกลุ่
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มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ Jepang 

dan Amerika Serikat 

tergolong pada negara maju 

di dunia; 

-- persemakmuran  [เนอ ฆา 
รา เปอร ์เซอ มกั มู 
รนั] ประเทศในเครือจกัรภพ: 
สหราชอาณาจกัรจดัประชมุประ
เทศในเครือจกัรภพในปีนี ้
Inggris Raya menggelar 

pertemuan negara 

persemakmuran tahun ini 

negeri   [เนอ เฆอ รี] n ประเทศ: 
เราตอ้งรกัษาวฒันธรรมของประเ
ทศของเรา kita harus 

melestarikan kebudayaan 

negeri kita; 

-- jiran   [เนอ เฆอ รี จี 
รนั] ประเทศเพือ่นบา้น: 
มาเลเซยีและสิงคโปรเ์ป็นทีรู่จ้กัฐ
านะประเทศเพือ่นบา้นของอินโด
นีเซยี Malaysia dan 

Singapura dikenal sebagai 

negeri jiran Indonesia 

nekat   [เน กตั] a กลา้เสีย่ง: 
เด็กคนนัน้กลา้เสีย่งเกินไป anak 

itu terlalu nekat 

nelayan   [เนอ ลา ยนั] n ชาวประมง; 
ชาวเรือ: ชาวประมงพืน้บา้น 
nelayan tradisional 

nenek   [เน เน็ก] n ย่า, ยาย: 
ฉันเรียนรูก้ารถกัจากยายของฉั
น aku belajar merajut dari 

nenekku 

-- moyang   [เน เน็ก โม 
ยงั] บรรพบุรุษ: 
เชือ่กนัวา่บรรพุบุรษของชาวอินโ
ดนีเซยีอพยพมาจากยูนนาน 
nenek moyang bangsa 

Indonesia diyakini berasal 

dari Yunan; 

-- sihir   [เน เน็ก ซ ีฮีร]์ แม่มด: 
ในนิทานมกัมีตวัละครแม่มด di 

dalam cerita-cerita dongeng, 

biasanya ada tokoh nenek 

sihir 

neraca   [เนอ รา จา] n 1 งบดุล: 
สภาพทางการเงินของบริษทัสาม
ารถดไูดจ้ากงบดุล kondisi 

keuangan sebuah 

perusahaan dapat diketahui 

melalui neracanya; 2 
ดุลบญัช:ี เครือ่งช ัง่กระแสไฟฟ้า 
neraca Ampere; 

-- pembayaran   [เนอ รา จา 
เปิม บา ยา รนั] ดุลการชาํระเงิน: 
ดุลการชาํระเงินของบริษทันัน้ส
มํา่เสมอ neraca pembayaran 

perusahaan itu selalu 

lancar; 

-- perdagangan   [เนอ รา จา 
เปอร ์ดา กา งนั] ดุลบญัช:ี 
บริษทันัน้จดัประชมุทีห่ารือเกีย่ว
กบัดุลบญัชใีนปีนี ้perusahaan 

itu menggelar rapat yang 

membahas neraca 

perdagangan tahun ini 

neraka   [เนอ รา กา] n นรก: 
ไฟนรก api neraka
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nestapa   [เนิซ ตา ปา] a 

ความเศรา้โศก: 
ความโศกเศรา้และความสุข 
nestapa dan kebahagiaan 

ngeri; mengerikan   [เมอ เงอ รี 
กนั] v น่าหวาดกลวั: 
หนา้ตาเขาดนู่าหวาดกลวัมาก 
wajahnya sangat 

mengerikan 

niaga   [นี ยา ฆา] n การคา้: 
การคา้ออนไลน ์niaga 

elektronik; 

berniaga   [เบอร ์นี ยา ฆา] v 

คา้ขาย: 
พ่อคา้ชาวอินเดียเริม่เขา้สู่นูซนั
ตาราในศตวรรษที ่13 
เพือ่การคา้ pedagang India 

mulai memasuki wilayah 

Nusantara pada abad 13 

untuk berniaga; 

perniagaan   [เปอร ์นี ยา ฆา 
อนั] n การคา้ขาย, พาณิชย:์ 
บริษทัการคา้ perusahaan 

perniagaan 

niat   [นี ยตั] n ความตัง้ใจ: 
ฉันเขา้ใจความตัง้ใจดีของคุณ 
saya mengerti niat baik 

Anda; 

berniat   [เบอร ์นี ยตั] v ตัง้ใจ: 
พวกเขาตัง้ใจจะชาํระหนี ้
mereka berniat 

mengembalikan utangnya 

nihil   [นิ ฮิล] a ศูนย:์ รายไดเ้ป็นศนูย ์
penghasilan nihil 

nikah, menikah   [เมอ นี กะฮ]์ v 

แต่งงาน: ในทีส่ดุ 
คู่รกัก็ไดต้ดัสินใจทีจ่ะแต่งงานใน
ชว่งปลายปีนี ้pasangan itu 

akhirnya memutuskan untuk 

menikah akhir tahun ini; 

pernikahan   [เปอร ์นี กา 
ฮนั] n งานแต่งงาน; การแต่งงาน: 
ครบรอบการแต่งงาน ulang 

tahun pernikahan 

nikmat   [นิก มตั] a 1 อรอ่ย: 
อาหารนีอ้รอ่ยมาก makanan 

ini sangat nikmat; 2 น่าพอใจ: 
ชวิีตทีน่่าพอใจ nikmat hidup; 

3 ความกรณุา 
มนัเป็นความกรณุาจากพระเจา้ 
ini nikmat dari Tuhan; 

kenikmatan   [เกอ นิก มา 
ตนั] n ความพึงพอใจ, 
ความเพลิดเพลิน: 
ทุกวนันีเ้ราถูกลอ้มรอบไปดว้ยค
วามเพลิดเพลินทางเทคโนโลยี 
sekarang ini kita dikelilingi 

banyak kenikmatan 

teknologi; 

menikmati   [เมอ นิก มา ตี] v 

เพลิดเพลินกบั, มีความสุขกบั: 
ฉันมีความสุขกบังานในปัจจบุนั 
aku menikmati pekerjaanku 

yang sekarang 

nilai   [นี ไล] n 1 มูลค่า: มูลคา่เพิม่ 
nilai tambah; 2 อตัรา: 
อตัราแลกเปลีย่น nilai tukar; 

bernilai  [เบอร ์นี ไล] v 
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มีมูลค่า, มีค่า, มีคุณค่า: 
วตัถโุบราณทีเ่พิง่ถูกคน้พบเมือ่เ
ร็ว ๆ 
นีมี้มูลค่ามากกว่าหนึง่รอ้ยลา้นรู
เปียห ์artefak kuno yang baru 

saja ditemukan bernilai lebih 

dari seratus juta rupiah; 

menilai   [เมอ นี ไล] v 

ประเมินค่า, ใหค้ะแนน: 
เหล่านักวิจารณต์่างประเมินการ
พฒันางานของนักแสดงคนนัน้ว่
าไม่ดี para kritikus menilai 

buruk karir aktor itu; 

penilai   [เปอ นี ไล] n 

ผูป้ระเมิน, ผูใ้หค้ะแนน, 
นักประเมินราคาสินทรพัย:์ 
เขาเป็นนักประเมินราคาศิลปะ 
dia seorang penilai seni; 

penilaian   [เปอ นี ไล ยนั] n 

การประเมิน: 
การประเมินผลการปฏิบติังาน 
penilaian kinerja 

ninabobo   [นี นา โบ โบ] n 

เพลงกล่อมเด็ก: 
เด็กคนนัน้รอ้งเพลงกลอ่มเด็ก 
anak itu menyanyikan 

ninabobo; 

meninabobokan   [เมอ นี นา 
โบ โบ กนั] v ขบักล่อม, 
รอ้งเพลงกลอ่ม: 
แม่ของฉันเคยรอ้งเพลงกลอ่มฉัน
ใหห้ลบัเมือ่ฉันยงัด็ก ibuku 

biasa meninabobokanku 

sewaktu aku kecil 

ningrat   [นิง รตั] n ขนุนาง: 
ตระกูลขนุนาง keluarga 

ningrat 

nisan   [นี ซนั] n หินบนหลมุฝังศพ: 
เขาเตรียมหินบนหลมุฝังศพของ
ลูกเขาในงานศพนัน้ dia 

menyiapkan nisan anaknya 

ke acara penguburan itu 

niscaya   [นิซ จา ยา] adv 

เป็นทีแ่น่นอน: 
ถา้เธอเป็นคนบอกเขา 
เขาจะเชือ่อย่างแน่นอน kalau 

kamu yang mengatakannya, 

niscaya dia akan percaya 

nista   [นิซ ตา] a เสือ่มเสีย: 
การลกัขโมยเป็นการกระทําทีเ่สื ่
อมเสีย mencuri itu perbuatan 

yang nista; 

menistakan   [เมอ นิซ ตา 
กนั] v ทําใหเ้สือ่มเสีย: 
ไม่ดีทีจ่ะทําใหผู้อื้น่เสือ่มเสีย 
tidak baik menistakan orang 

lain 

nobat, menobatkan   [เมอ โน บตั 
กนั] v ทําใหข้ึน้ครองราชย,์ 
ทําใหไ้ดร้บัตําแหน่ง: 
พวกเขาจะใหเ้จา้ชายองคเ์ล็กขึ ้
นครองราชยเ์ป็นกษตัริยพ์ระองค ์
ใหม่ mereka akan 

menobatkan pangeran 

termuda sebagai raja yang 

baru; 

penobatan   [เปอ โน บา 
ตนั] n ราชาภิเษก: 
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พิธีราชาภิเษกมีแขกสาํคญัมาร่
วมดว้ยหลายคน upacara 

penobatan dihadiri 

tamu-tamu kehormatan 

noda   [โน ดา] n คราบ: 
มีคราบซอสมะเขอืเทศบนเสือ้ขอ
งเธอ ada noda saos tomat di 

kemejamu; 
menodai   [เมอ โน ได] v 

ทําใหเ้ปือ้น: 
ฉันบงัเอิญทําเนคไทเปือ้นหมึก 
aku tidak sengaja menodai 

dasiku dengan tinta pulpen; 

ternoda  [เตอร ์โน ดา] v 

เปือ้น, เลอะ: 
พรมนัน้เปือ้นรอยนํา้ดืม่ karpet 

itu ternoda minuman 

nomor  [โน โมร]์ n หมายเลข: 
หมายเลขหนึง่ nomor satu; 

หมายเลขการยกเลิก nomor 

pembatalan; หมายเลขอนุมติั 
nomor persetujuan; 
หมายเลขบญัช ีnomor 

rekening; หมายเลขโทรศพัท ์
nomor telepon 

nona   [โน นา] n นางสาว: 
นางสาวจเูลีย nona Julia 

normal   [โนร ์มลั] a ธรรมดา; ปกติ: 
สถานการณป์กติ situasi 

normal 

not   [นต] n โนต้: 
โนต้นัน้สูงไปสาํหรบัเขา not itu 

terlalu tinggi untuknya; 
-- balok   [นต บา  

ลก] โนต้ดนตรี: 
เขาอ่านโนต้ดนตรีได ้dia dapat 

membaca not balok 
nota   [โน ตา] n บนัทึก: 

นางจา้งส่งบนัทึกใหเ้ขา 
atasannya mengirimkan 

nota; 

-- dinas   [โน ตา ดี 
นัซ] บนัทึกขอ้ความทางราขการ: 
ฉันไม่รูว้่าจะเขยีนบนัทึกขอ้ความ
ทางราชการอย่างไร aku tidak 

tahu cara membuat nota 

dinas; 

-- kesepahaman   [โน ตา เกอ 
เซอ ปา ฮา 
มนั] บนัทึกความเขา้ใจ, 
บนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมือ: 
ประเทศทัง้สองลงนามในบนัทึกข ้
อตกลง kedua negara 

menandatangani nota 

kesepahaman; 

-- penjualan   [โน ตา เปิน จ ู
วา ลนั] บนัทึกการขาย: 
แคชเชยีรค์วรจะสามารถคพนว
ณบนัทึกการขายไดอ้ย่างรอบคอ
บ seorang kasir harus 

mampu menghitung nota 

penjualan dengan cermat 
nukil, menukil   [เมอ นู กิล] v อา้ง, 

อา้งอิง: 
ผูมี้ชือ่เสียงคนนัน้อา้งถึงขอ้ความ
ในกุรอานในสุทรพจนข์องเขา 
tokoh itu menukil sebuah 

ayat Quran dalam pidatonya 
nyala   [ญา ลา] v เปลว: เปลวไฟ 

nyala api;
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menyala   [เมอ ญา ลา] v 

ลุกโพลง, ติดไฟ: 
สายตาของเขาลกุโพลงดว้ยควา
มโกรธ matanya menyala 

marah; 

menyalakan   [เมอ ญา ลา 
กนั] v แผดเผา: 
สุนทรพจนข์องเขาแผดเผาจิตวิ
ญญาณของผูค้น pidatonya 

menyalakan semangat 

rakyat; 

menyala-nyala   [เมอ ญา ลา 
ญา ลา] v ลุกโชน: 
ไฟลกุโชนจนทําใหตึ้กทัง้หลงัมอ
ดไหม ้api itu menyala-nyala 

hingga menghanguskan 

seluruh isi bangungan; 

nyali   [ญา ลี] n 1ไสพุ้ง: ฉันปวดทอ้ง 
nyaliku sakit; 2 ความรูสึ้ก: 
ความรูสึ้กของเธอบอกอะไรบา้ง? 
apa yang dikatakan oleh 

nyalimu?; ความกลา้: 
เธอไม่มีความกลา้พอทีจ่ะพูดคว
ามจริง kamu tidak punya 

nyali untuk berkata jujur; 

bernyali   [เบอร ์ญา ลี] v กลา้: 
เขากลา้พอทีจ่ะหยุดขโมยคนนัน้ 
ia cukup bernyali untuk 

melumpuhkan pencuri itu 

nyaman   [ญา มนั] a ผ่อนคลาย: 
บรรยากาศทีผ่่อนคลาย 
suasana yang nyaman; 

kenyamanan   [เกอ ญา มา 
นัน] n ความสะดวกสบาย:  

ความสะดวกสบายในบา้นนัน้จาํเ
ป็นมากในการทําใหค้รอบครวัก
ลมเกลียวกนั kenyamanan di 

dalam rumah sangat penting 

bagi terciptanya keluarga 

harmonis 

nyamuk   [ญา มุก] n ยุง: รอยยุงกดั 
bekas gigitan nyamuk 

nyanyi, menyanyi   [เมอ ญา 
ญี] v รอ้งเพลง: 
เขารอ้งเพลงหนึง่เพลง dia 

menyanyi sebuah lagu; 

penyanyi   [เปอ ญา ญี] n 

นักรอ้ง: นักรอ้งดงั penyanyi 

terkenal 

nyanyian; lagu   [ลา ฆู] n 

เพลง: เพลงแห่งความทรงจาํ 
lagu kenangan 

nyaring   [ญา ริง] a ดงั: 
เขาพูดเสียงดงักบัทุกคน dia 

berbicara nyaring kepada 

semua orang 

nyaris   [ญา ริซ] adv เกือบจะ: 
ชายชราคนัน้เกือบจะถกูรถชน 
pria tua itu nyaris tertabrak 

mobil 

nyata   [ญา ตา] a จริง: 
เหตุการณจ์ริง kejadian nyata; 

kenyataan   [เกอ ญา ตา 
อนั] n ความเป็นจริง: 
ความเป็นจริงของชวิีต 
kenyataan hidup 

menyatakan   [เมอ ญา ตา  
กนั] v แสดง, ประกาศ, สารภาพ:
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ประชาชนแสดงความไม่พอใจตอ่
โครงการการกอ่สรา้งอพารท์เมน
ทห์ร ูpara warga menyatakan 

ketidaksetujuan mereka 

dalam proyek pembangunan 

apartemen mewah itu; 

pernyataan   [เปอร ์ญา ตา 
อนั] n แถลงการณ:์ 
จดหมายแถลงการณ ์surat 

pernyataan; 

ternyata   [เตอร ์ญา ตา] v 

ปรากฏว่า: 
ประกฏว่าเขาเป็นทีทุ่กคนตามห
า ternyata, dia orang yang 

selama ini dicari 

nyawa   [ญา วา] n ชวิีต, 
จิตวิญญาณ;  

bernyawa   [เบอร ์ญา วา] v 

มีชวิีต;  

senyawa   [เซอ ญา วา] n 

สารประกอบ: 
สารประกอบอินทรีย ์senyawa 

organik 

nyenyak   [เญอ ญกั] a หลบัลึก: 
เด็กทารกนัน้นอนหลบัปุ๋ย bayi 

itu tidur nyenyak 

nyeri   [เญอ รี] a เจ็บแสบ: 
บรรเทาอาการแสบ pereda 

nyeri 

nyinyir   [ญี ญีร]์ a พูดมาก, 
ชา่งพูด: 
เราควรออกมาก่อนทีเ่ขาจะเริม่
พูดมาก sebaiknya kita pergi 

sebelum dia mulai nyinyir 

nyonya   [โญ ญา] n นาง: 
นางอามนัดา Nyona Amanda 

-- besar   [โญ ญา เบอ 
ซาร]์ คุณผูห้ญิง 
(สตรีทีมี่ฐานะหรือภรรยาของผูมี้
ฐานะ) : 
คุณท่านผูห้ญิงเป็นคนใจดีมาก 
nyonya besar itu sangat baik 

hati 

-- rumah   [โญ ญา รู 
มะฮ]์ เจา้บา้นสตรี: 
ท่านเป็นคุณผูห้ญิงของบา้นนี ้
beliau adalah nyonya rumah 

ini 
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O  -  o 

obat   [โอ บตั] n ยา; เวชภณัฑ:์ 
ยาสมุนไพร obat herbal; 

berobat  [เบอร ์โอ บตั] v 

รบัการรกัษา: 
นอ้งชาวของฉันจาํเป็นตอ้งไดร้บั
การรกัษาทุกวนัเพือ่รกัษาขาหกั 
saudaraku perlu berobat 

setiap hari untuk mengobati 

kakinya yang patah; 

mengobati   [เมอ โง บา ตี] v 

รกัษา: รกัษาโรค mengobati 

penyakit; 

-- bius   [โอ บตั บี ยุซ] ยาสลบ: 
แพทยฉี์ดยาสลบใหค้นไขก้่อนทํา
การผ่าตดั dokter itu 

menyuntikan obat bius 

kepada pasiennya sebelum 

melakukan pembedahan; 

-- merah  [โอ บตั เม 
ระฮ]์ ยาแดง: 
ยาแดงปกติแลว้ถูกใชส้ําหรบัรกั
ษาแผลบนผิวหนัง obat merah 

biasanya digunakan untuk 

mengobati luka pada kulit; 

-- nyamuk  [โอ บตั ญา 
มุก] ยากนัยุง: 
ยากนัยุงมกัจะขายดีในชว่งฤดูร ้
อน obat nyamuk biasanya 

laris pada musim panas; 

-- tidur   [โอ บตั ตี 
ดูร]์ ยานอนหลบั:  

ไม่ควรใชย้านอนหลบัเป็นประจาํ 
obat tidur tidak disarankan 

dikonsumsi secara rutin; 

obat-obatan   [โอ บตั โอ บา 
ตนั] n ยารกัษาโรค: 
อุตสาหกรรมยา industri 

obat-obatan; 

terobati   [เตอร ์โอ บา ตี] v 

หายจากอาการป่วย: 
โรคนัน้หายยาก penyakitnya 

sulit terobati 

obeng   [โอ เบ็ง] n ไขควง: 
เขาใชไ้ขควงถอดสกรทีูตู่นั้น้ ia 

menggunakan obeng untuk 

melepas baut pada lemari itu 

obor   [โอ โบร]์ n คบเพลิง: 
คบเพลิงโอลิมปิก obor 

Olimpiade 

obral   [โอ บรลั] v ลดราคา: ราคาลด 
harga obral 

obrol, mengobrol   [เมอ โง บรล] v 

คุย: 
เราคุยกนัทางอินเทอรเ์น็ตทกุวนั 
kami mengobrol di internet 

setiap hari; 

obrolan  [โอ โบร ลนั] n 

การพูดคุย: 
การพูดคุยของเราสนุกเสมอ 
obrolan kami selalu 

menyenangkan
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oceh, mengoceh   [เมอ โง เจะฮ]์ v 1 

ทําเสียงออ้แอ:้ 
เด็กทารกชอบรอ้งเสียงออ้แอ ้
bayiku senang mengoceh; 2 
พูดไรส้าระ, พูดเรือ่ยเป่ือย 
พวกเขาพูดจาเพอ้เจอ้เกีย่วกบัลู
กของตวัเอง mereka mengoceh 

saja tentang anak-anaknya; 

ocehan   [โอ เจ ฮนั] n 

การพูดไรส้าระ: 
ฉันไม่สามารถเขา้ใจคําพูดเร็วๆ
ของเขา saya tidak dapat 

mengerti ocehannya yang 

cepat itu 

odol   [โอ ดล] n ยาสีฟัน: 
ยาสีฟันสําหรบัเด็ก odol untuk 

anak-anak 

ogah, ogah-ogahan   [โอ กะฮ ์โอ 
กา ฮนั] a อิดออด: 
เขามีอาการอิดออดทีจ่ะออกไปกั
บสาวคนนัน้ dia ogah-ogahan 

pergi dengan gadis itu 

olahraga   [โอ ละฮ รา ฆา] n กีฬา: 
กีฬาสนัทนาการ olahraga 

rekreasi 

oleh   [โอ เละฮ]์ adv โดย: 
จกัรยานยนตข์องฉันถกูซือ้ไปโด
ยเพือ่นฉัน motorku dibeli 

oleh temanku; 

oleh karena itu   [โอ เละฮ ์กา 
เรอ นา อี ตู] เพราะฉะนัน้: 
เพราะฉะนัน้  

เราจึงตอ้งการความชว่ยเหลือจา
กคุณ oleh karena itu, kami 

perlu bantuan Anda 

oleh-oleh   [โอ เละฮ ์โอ เละฮ]์ n 

ของฝาก; ของทีร่ะลึก: 
รา้นขายของฝาก toko 

oleh-oleh 

ombak   [อม บกั] n คลืน่: คลืน่สูง 
ombak tinggi 

ongkos   [อง กซ] n 1 ค่าบริการ 
ค่าบริการจอดรถ ongkos 

parkir; 2 ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมโฆษณา ongkos 

iklan 

orang   [โอ รงั] n 1 คน คนดี orang 

baik; คนแปลกหนา้ orang 

asing; ผูใ้หญ ่orang dewasa; 

2 ผู ้
เราตอ้งเคารพผูป้กครองของเรา 
kita harus menghormati 

orang tua kita; 

seorang diri, sendiri   [เซอ 
โอ รงั ดี รี; เซนิ ดี รี] a คนเดียว: 
ปล่อยใหฉั้นอยู่คนเดียว biarkan 

aku sendiri! ; 

seorang, seseorang   [เซอ โอ 
รงั; เซอ เซอ โอ รงั] n บางคน: 
ฉันเห็นใครบางคนทีนั่น่ saya 

melihat seseorang di 

sana;ใครบางคนขโมยกระเป๋าฉั
นไป seseorang telah mencuri 

tasku; 

orang; laki-laki   [ลา กี ลา  
กี] n ผูช้าย: ผูช้ายตวัใหญ ่
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laki-laki besar; 

orang-orang   [โอ รงั โอ รงั] ผูค้น:  

ผูค้นรวมตวักนัทีโ่บสถเ์พือ่อธษิฐาน  

orang-orang berkumpul di gereja 

 untuk beribadah 
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P  -  p 

pabean  [ปา เบ ยนั] n ศุลกากร: 
การไหลเขา้และออกของสินคา้ที ่
ท่าเรือถูกตรวจสอบโดยศุลกากร 
arus masuk dan keluarnya 

barang di pelabuhan 

dipantau oleh pabean; 

kepabeanan  [เกอ ปา เบ ยา 
นัน] n พิธีการศุลกากร: 
พวกเรามีประสบการณก์ารจดัก
ารพิธีการศุลกากรสาํหรบัการส่ง
ออกและการนําเขา้สินคา้ของคุ
ณ kami berpengalaman 

dalam pengurusan 

kepabeanan untuk kegiatan 

eksport dan import anda 

pabrik  [ปา บริก] n โรงงาน: 
เหตไุฟไหมที้เ่กิดขึน้ทีโ่รงงานยาง
ทําใหค้นในพืน้ทีห่วาดกลวั 
kebakaran yang terjadi di 

pabrik karet itu membuat 

takut warga setempat; 

pabrikan   [ปา บรี กนั] n 

ผูผ้ลิต: 
ฉันไดร้า่งเงือ่นไขทัว่ไปในฐานะผู ้
ผลิตผา้จากดา้ยไหมพรม  

saya telah membuat sketsa 

secara umum sebagai  

pabrikan wol secara 

bertahap 

pacar   [ปา จาร]์ n แฟน, คนรกั: 
แฟนของฉันเนกะลาสีเรือ pacar 

saya seorang pelaut; 

berpacaran  [เบอร ์ปา จา 
รนั] v เป็นแฟนกนั: 
ฉันอยากเป็นแฟนกบัหญิงผูนั้น้ 
saya ingin berpacaran 

dengan wanita itu 

pacu, berpacu  [เบอร ์ปา จ]ู v 

แขง่(รถ, มา้): 
ผูข้บัขีต่่างแขง่ความเร็วกนัใหถึ้ง
ทีห่มายไวๆ para pengemudi 

saling berpacu untuk 

mencapai tujuan; 

-- jantung  [ปา จ ูจนั 
ตุง] กระตุน้หวัใจ: 
เครือ่งกระตุน้หวัใจเป็นอุปกรณแ์
พทยที์โ่รงพยาบาลจะตอ้งมี alat 

pacu jantung adalah sebuah 

perangkat medis yang harus 

dimiliki rumah sakit; 

memacu  [เมอ มา จ]ู v 

กระตุน้, หอ้ตะบึง(มา้): 
จอ๊กกีค้นนัน้กระตุน้มา้ใหวิ้ง่ joki 

itu memacu kudanya; 

pacuan  [ปา จ ูวนั] n 

การแขง่(รถ, มา้): 
เมืองบนัดุงมีสนามแขง่มา้ 
Bandung memiliki tempat 

pacuan kuda; 

~ kuda  [ปา จ ูวนั กู 
ดา] การแขง่มา้: 
การแขง่มา้จดัขึน้อย่างสนุกสนา
นทีส่นามแขง่มา้แห่งนัน้  

balapan kuda berlangsung
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sangat seru di gelanggang 

pacuan kuda itu; 

pemacu  [เปอ มา จ]ู n 

การกระตุน้: 
สิง่กระตุน้อาดรีนาลีน pemacu 

adrenalin 

pada  [ปา ดา] p กบั; ต่อ: 
เขาดีกบัทุกคน dia selalu baik 

pada semua orang; 

-- dasarnya  [ปา ดา ดา ซาร ์
ญา] โดยพืน้ฐาน: 
โดยพืน้ฐานแลว้ 
เราเห็นดว้ยกบัความเห็นของคุ
ณ pada dasarnya kami 

setuju dengan pendapat 

Anda 

padahal  [ปา ดา ฮลั] p ทัง้ๆที:่ 
เขาตอ้งซือ้ยาทัง้ๆทีเ่ขาไม่มีเงิน 
dia harus membeli obat 

padahal dia tidak 

mempunyai uang 

padam  [ปา ดมั] a ดบั: ไฟดบัแลว้ 
api sudah padam; 

memadamkan  [เมอ มา ดมั 
กนั] v ดบั: ดบัไฟ 
memadamkan api; 

pemadam api  [เปอ มา ดมั 
อา ปี] ถงัดบัเพลิง: 
อุปกรณด์บัไฟตอ้งมีในตึกทุกช ัน้ 
alat pemadam api harus ada 

di setiap lantai gedung; 

pemadam kebakaran  [เปอ 
มา ดมั เกอ บา กา 
รนั] นักผจญเพลิง: 
นักผจญเพลิงพยายามดบัไฟที ่
กําลงัลกุโชนอยู ่pemadam 

kebakaran berusaha 

memadamkan api yang 

berkobar 

padan, padanan kata   [ปา ดา 
นัน กา ตา] คําพอ้ง, คําไวพจน:์ 
คําพอ้งคือคําทีค่วามหมายเหมือ
นกนั padanan kata adalah 

beberapa kata yang memiliki 

arti yang sama; 

sepadan (dengan)  [เซอ ปา 
ดนั (เดอ งนั)] a เหมาะสม: 
เขาเสนอเงินเดือนทีเ่หมาะสมกบั
ความชาํนาญและประสบการณ ์
ia menawarkan gaji  

yang sepadan dengan 

keahlian dan pengalaman 

padang  [ปา ดงั] n สนาม: 
มีตน้ไมอ้ยูก่ลางสนาม ada 

pohon besar di tengah 

padang 

-- golf  [ปา ดงั โฆ เลิฟ] 
สนามกอลฟ์: 
สนามกอลฟ์นัน้มีการปลูกตน้ปา
ลม์หลายตน้ padang golf itu 

ditanami beberapa pohon 

palem 

-- pasir  [ปา ดงั ปา ซรี]์ 
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ทะเลทราย: 
ซาฮาราเป็นทะเลทรายทีใ่หญ่มา
ก Sahara adalah padang 

pasir yang sangat luas; 

-- rumput  [ปา ดงั รมุ ปุต] 
ทุ่งหญา้: 
พวกเขานําสตัวเ์ลีย้งไปทีทุ่่งหญา้ 
mereka membawa ternak ke 

padang rumput 

padat   [ปา ดตั] a แขง็: วสัดุของแขง็ 
material padat; 

-- pengunjung  [ปา ดตั เปอ 
งุน จ]ุ แออดั, เต็มไปดว้ยคน: 
สวนสตัวแ์น่นตลอดในชว่งปิดเท
อม kebun binatang selalu 

padat pada saat liburan 

sekolah; 

kepadatan penduduk  [เกอ 
ปา ดา ตนั เปิน ด ูดุก] 
ความหนาแน่นของประชากร: 
ความหนาแน่นของประชากรบ่อ
ยครัง้ทําใหเ้กิดปัญหาความยาก
จน kepadatan penduduk 

sering  

menimbulkan masalah 

kemiskinan; 
memadati  [เมอ มา ดา ตี] v 

เต็ม: คนดูมาเต็มสนามฟตุบอล 

penonton memadati 

lapangan bola 

 

padi  [ปา ดี] n ตน้ขา้ว: 
ชาวนาเฉลิมฉลองการเก็บเกีย่ว
ขา้ว para petani itu berpesta 

panen padi 

padi-padian  [ปา ดี ปา ดี 
ยนั] n ธญัพืช: 
ธญัพืชมีวิตามินบี๑มาก 
padi-padian mengandung 

banyak vitamin B1 

padu, berpadu  [เบอร ์ปา ดู] v 

รวมตวักนัเหนียวแน่น: 
ศาสนาสามารถใชเ้ป็นพลงัสงัคม
ทีก่ลมเกลียวเหนียวแน่น 
Agama dapat digunakan 

sebagai kekuatan sosial yang 

berpadu; 

keterpaduan  [เกอ เตอร ์ปา 
ดู วนั] n การรวมตวักนั:  

การรวมตวักนัของชมุชนคือปัญ
หาทีส่ําคญั keterpaduan 

komunitas  adalah masalah 

yang sangat penting; 

memadu  [เมอ มา ดู] v ผสม: 
ชา่งคนนัน้ทําการผสมซเีมนและ
ทรายเขา้ดว้ยกนั tukang itu 

memadu semen dan pasir; 

~ janji  [เมอ มา ดู จนั จี] 
สญัญา: 
เราจะใหส้ญัญาว่าจะไม่แยกจาก
กนัอีก kami memadu janji 

untuk tidak berpisah lagi
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memadukan [เมอ มา ดู กนั] 
v ผสมผสาน: 
การออกแบบของรถยนตที์ป่ระส
บความสําเร็จในการรวมศิลปะแล
ะเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกนั desain 

mobil berhasil memadukan 

seni dan teknologi; 

paduan  [ปัน ดู วนั] n 

การผสมผสาน: 
ภาพหลายภาพประกอบกนัชว่ย
ตํารวจจบัขโมยได ้  paduan 

gambar membantu polisi 

menangkap pencuri; 

~ suara [ปา ดู วนั ซ ูวา รา] 
วงประสานเสียง: 
แกลลอรีภ่าพแห่งชาติของกรงุล
อนดอนในขณะนีมี้คณะนักรอ้งป
ระสานเสียง  

galeri lukisan nasional di 

London kini memiliki paduan 

suara; 

perpaduan [เปอร ์ปา ด ูวนั] n 

การรวมตวักนั: 
การรวมตวักนัของประเทศต่างๆใ
นโลก  perpaduan 

negara-negara di dunia; 

terpadu  [เตอร ์ปา ดู] v 

รวมกนัจนกลายเป็นสว่นหนึง่: 
คําต่างประเทศนับไม่ถว้นไดถู้กรว
มไวใ้นคําศพัทภ์าษาองักฤษ  
kata-kata asing yang tak 

terhitung jumlahnya telah 

terpadu ke dalam bahasa 

Inggris 

paduka  [ปา ดู กา] n 

ใตฝ่้าละอองธลีุพระบาท: 
สมเด็จพระราชาประทบับลัลงักใ์
นวงั  paduka raja bertahta 

di istana 

pagar   [ปา การ]์ n รัว้: รัว้ริมนํา้ 
pagar di sepanjang tepian 

air; 

berpagar   [เบอร ์ปา การ]์ v 

ลอ้มรัว้: 
นักโทษทีถู่กคุมขงัอยู่ในคุกรัว้เห
ล็ก  tahanan dikurung 

dalam penjara berpagar besi 

pagi  [ปา ฆี] n เชา้: 
ภตัตาคารเปิดตัง้แต่เจ็ดโมงเชา้ถึ
งสีทุ่่ม  

restaurant itu buka dari jam 

7 pagi sampai 10 malam; 

-- buta [ปา กี บู ตา] เชา้ตรู:่ 
ตอนเชา้ตรูเ่ขาไดอ้อกจากบา้นไ
ปแลว้ pagi buta dia sudah 

pergi meninggalkan rumah; 

kepagian   [เกอ ปา กี ยนั] a 

เชา้เกินไป: คุณมาเร็วเกินไป 
kamu datang kepagian; 

pagi-pagi   [ปา กี ปา กี] n 

เชา้ตรู:่ 
ตอนเชา้ๆเป็นชว่งเวลาทียุ่่งทีสุ่ด
สําหรบัเขา  pagi-pagi 

adalah  waktu yang paling 

sibuk baginya; 

sepagian  [เซอ ปา กี ยนั] n 
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ทัง้เชา้: 
ทัง้เชา้เมือ่กีฉั้นมวัแต่รอหนังสือ
พิมพม์า sepagian tadi saya 

menunggu surat kabar 

paha  [ปา ฮา] n ตน้ขา: 
ตน้ขาของฉันดใูหญม่าก paha 

saya terlihat sangat besar 

pahala [ปา ฮา ลา] n คุณความดี, 
บุญ: การใหเ้ป็นบุญอย่างหนึง่ 
memberi adalah sebuah 

pahala 

paham  [ปา ฮมั] v เขา้ใจ, รู:้ 
เขาเขา้ใจหลายภาษา  dia 

paham banyak bahasa; 

kesepahaman [เกอ เซอ ปา 
ฮา มนั] n ความเขา้ใจ, 
ขอ้ตกลง: การเปลีย่นแปลงใด ๆ 
ในการวางแผนตอ้งมีขอ้ตกลงข
องทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง setiap 

perubahan rencana 

memerlukan kesepakatan 

dari semua orang yang 

terlibat; 

memahami  [เมอ มา ฮา มี] v 

เขา้ใจ: 
ผมเขา้ใจความผิดของคุณ saya 

memahami kesalahanmu; 

pemahaman  [เปอ มา ฮา 
มนั] n ความเขา้ใจ: 
ความเขา้ใจพืน้ฐานของการขบัร
ถ pemahaman dasar tentang 

mengemudi; 

sepaham  [เซอ ปา ฮมั] n 

เห็นพอ้ง: ผมเห็นดว้ยกบัเขา 
saya sepaham dengannya 

pahat  [ปา ฮตั] n สิว่: 
สิว่นัน้ไม่คมแลว้ pahat itu 

sudah tumpul; 

memahat   [เมอ มา ฮตั] v 

แกะสลกั: 
แกะสลกัคืองานของฉัน  

memahat adalah pekerjaan 

saya; 

pahatan  [ปา ฮา ตนั] n 

ประติมากรรมแกะสลกั: 
งานประติมากรรมของเขาขายได ้
ราคาสูง pahatannya terjual 

dengan harga yang tinggi; 

pemahat  [เปอ มา ฮตั] n 

ชา่งแกะสลกั: 
ชา่งแกะสลกัไมพ้บไดม้ากในเกาะ
บาหลี pemahat kayu banyak 

terlihat di pulau Bali 

pahit  [ปา ฮิต] a ขม: ยาขม pil 

pahit 

pahlawan [ปะฮ ์ลา วนั] n วีรบรษุ: 
วีรบุรษุผูซ้ึง่ไม่กลวัตาย 
pahlawan yang tidak takut 

mati 

pailit  [ไป ลิต] a ลม้ละลาย: 
มีหลายบริษทัทีล่ม้ละลายเพราะ
การแขง่ขนักนั banyak 

perusahaan yang pailit 

karena persaingan
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pajak   [ปา จกั] n ภาษี: 
ภาษีสนามบิน pajak bandara; 

ภาษีทรพัยสิ์น pajak properti; 

ภาษีเงินได ้pajak penghasilan 

pajang  [ปา จงั] v การจดัแสดง: 
ลงโฆษณาในหนา้หนังสือพิมพ ์
pajang iklan di koran; 

memajang  [เมอ มา จงั] v 

แสดง: 
ลงโฆษณาในหนา้หนังสือพิมพ ์
ia memajang iklan di koran; 

pajangan   [ปา จา งนั] n 

การประดบัตกแต่ง: 
การประดบัตกแต่งเป็นสิง่ทีดึ่งดดู
ผา้เยือนได ้pajangan sebagai 

pemikat bagi para 

pengunjung 

pak  [ปัก] n หีบห่อ, แพ็ค: เขาซือ้สบู่ 
๒ แพ็ค ia membeli sabun 2 

pak; 

mengepak  [เมอ เงอ ปัก] v 

ห่อ: พ่อห่อของขวญั  ayah 

mengepak bingkisan 

pakai   [ปา ไก] v ใส,่ สวม: 
ในตอนกลางคืนฉันสวมเสือ้กัก๊ 
di malam hari saya pakai 

rompi; 

berpakaian  [เบอร ์ปา ไก 
ยนั] v แต่งตวั: 
พวกเขาแต่งตวัสะอาดเรียบรอ้ย 
mereka berpakain rapih dan 

bersih 

memakai   [เมอ มา ไก] v ใส,่ 
สวม: 
ผูห้ญิงคนนัน้สวมถุงมือเสมอ 
wanita itu selalu memakai 

sarung tangan; 

pakaian  [ปา ไก ยนั] n 

เสือ้ผา้: เสือ้ผา้สกปรก pakaian 

kotor; 

~ dalam [ปา ไก ยนั ดา ลมั] 
ชดุช ัน้ใน: 
ชดุช ัน้ในมกัจะทํามาจากเสน้ดา้
ยทีนุ่่ม pakaian dalam 

biasanya terbuat dari 

benang yang lembut; 

~ renang [ปา ไก ยนั เรอ นัง] 
ชดุว่ายนํา้: 
การออกแบบชดุว่ายนํา้เป็นทีส่น
ใจของนักออกแบบแฟช ัน่ 
desain pakaian renang 

menjadi perhatian bagi para 

perancang busana; 

 ~ resmi [ปา ไก ยนั เริซ มี] 
ชดุทางการ: 
เราไปงานปารตี์ส้วมใส่เสือ้ผา้แบ
บทางการ kami pergi ke pesta 

dengan mengenakan pakaian 

resmi; 

~ seragam  [ปา ไก ยนั เซอ 
รา ฆมั] เครือ่งแบบ: 
เครือ่งแบบสามารถกลายเป็นสั
ญลกัษณข์องตวัตน pakaian 

seragam dapat menjadi 

sebagai identitas;
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terpakai  [เตอร ์ปา ไก] v 

ใชแ้ลว้: ทีดิ่นผืนนัน้มีถูกใชแ้ลว้ 
lahan itu sudah terpakai 

pakat   [ปา กตั] n เห็นพอ้ง: 
เขาบอกว่าการเปลีย่นแปลงเป็น
สิง่จาํเป็นและฉันก็เห็นดว้ย dia 

mengatakan bahwa 

diperlukan perubahan, dan 

saya pakat sepenuhnya 

paket  [ปา เก็ต] n พสัดุ: 
พสัดุทีถู่กส่งไปนัน้ถึงทีห่มายแลว้ 
paket yang dikirim telah tiba; 

-- pos [ปา เก็ต ปซ] 
พสัดไุปรษณีย:์ 
พ่อส่งหนังสือทางพสัดไุปรษณีย ์
ayah mengirim buku melalui 

paket pos; 

-- udara [ปา เก็ต อ ูดา รา] 
พสัดุทางอากาศ: 
พสัดุทางอากาศอาจจะชว่ยลดเว
ลาในการรส่งสินคา้ได ้paket 

udara memungkinkan 

kecepatan dalam pengiriman 

barang; 

-- wisata [ปา เก็ต วี ซา ตา] 
แพ็กเกจท่องเทีย่ว: 
ผมไดร้บัขอ้เสนอแพคเกจทวัรบ์า
หลี saya mendapat tawaran 

paket wisata ke Bali; 

memaketkan  [เมอ มา เก็ต 
กนั] v ส่งพสัด:ุ 
ฉันส่งพสัดุหนังสือหลายเล่มใหเ้ 
ขา saya memaketkan 

beberapa buku untuknya 

paksa   [ปัก ซา] v บงัคบั: 
เขาบงัคบัใหฉั้นพาเขาไป  dia 

paksa saya untuk 

mengantarnya; 

memaksa  [เมอ มกั ซา] v 

บงัคบั: 
ฉันมีทีจ่ะผลกัดนัใหเ้ด็กทีจ่ะกิน 
saya harus memaksa 

anak-anak supaya mau 

makan; 

paksaan  [ปัก ซา อนั] n 

การบีบบงัคบั: 
สญัญาทีไ่ดร้บัจากการขม่ขูไ่ม่เ
คยมีผลผูกพนั janji diperoleh 

dengan paksaan tidak 

pernah mengikat; 

pemaksaan [เปอ มกั ซา อนั] 
n การบงัคบั: 
เราควรจะสามารถทีจ่ะรบัความร่
วมมือจากพวกเขาโดยไม่ตอ้งใช ้
การบงัคบั kita harus bisa 

mendapatkan mereka untuk 

bekerja sama tanpa 

menggunakan paksaan; 

terpaksa [เตอร ์ปัก ซา] v 

จาํเป็นตอ้ง: 
ฉันจาํเป็นตอ้งทําตามคําพูดของ
เขา saya terpaksa mengikuti 

perkataannya 

paku [ปา กู] n ตะปู: พ่อตอ้งการตะปู  
ayah memerlukan paku
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terpaku  [เตอร ์ปา กู] v 

ตรึง(ดว้ยตะปู): 
กระดา้นนัน้ถกูตรึงอยู่กบัทีอ่ย่าง
แขง็แกรง่ papan itu terpaku 

dengan kuat 

palang [ปา ลงั] n เครือ่งกีดขวาง: 
แผ่นคอนกรีตลอ้มรอบสถานทีก่
ารแขง่ขนัเพือ่ปกป้องผูช้ม 
palang mengelilingi ruas 

balap untuk melindungi 

penonton; 

-- merah  [ปา ลงั เม ระฮ]์ 
กาชาด: 
กาชาดเป็นองคก์รการกุศล 
palang merah adalah suatu 

organisasi sosial 

palem   [ปา เลิม] n ปาลม์: 
ตน้ปาลม์นัน้สูงมาก pohon 

palem itu tinggi sekali 
1
paling, berpaling [เบอร ์ปา ลิง] v 

หนั: 
เขาหนัไปทางดา้นขา้งเพือ่ใหฉั้นเ
ดินผ่านไป ia berpaling 

kesamping untuk 

membiarkan saya lewat; 

memalingkan  [เมอ มา ลิง 
กนั] v หมุน: 
เขาหมุนกญุแจและเปิดประตู 
dia memalingkan kunci dan 

membuka pintu 
2
paling  [ปา ลิง] adv ทีสุ่ด: สวยทีสุ่ด 

paling indah 

palsu  [ปัล ซ]ู a ปลอม: 
เขาใส่หนวดปลอม dia  

mengenakan kumis palsu; 

memalsukan [เมอ มลั ซ ูกนั] 
v ปลอมแปลง: 
เขาปลอมแปลงบญัชกีารเงิน dia 

memalsukan rekening 

keuangan; 

pemalsuan [เปอ มลั ซ ูวนั] n 

การปลอมแปลง: 
การปลอมแปลงมีมากขึน้เพือ่หา
แสวงหากําไร pemalsuan kian 

marak dilakukan untuk 

mencari untung 

palu  [ปา ล]ู n คอ้น: 
คอ้นมกัจะถูกนํามาใชใ้นการตอ
กตะปู palu biasanya 

digunakan untuk memukul 

paku; 

memalu  [เมอ มา ล]ู v ตอก 
(โดยใชค้อ้น): 
ชา่งไมต้อกตะปูตลอดบ่าย para 

tukang kayu itu memalu 

sepanjang sore 

paman  [ปา มนั] n อาชาย, นา้ชาย: 
นา้/อาของฉันจะมาเยีย่มสปัดาห ์
หนา้ paman saya berkunjung 

minggu depan 

pamer  [ปา เมร]์ v อวด, 
แสดงใหเ้ห็น:  

เขาแค่ตอ้งการจะแสดงพละกําลงั 
dia hanya sekedar ingin 

pamer kekuatan; 

memamerkan  [เมอ มา เมร ์
กนั] v อวด: 
เขาแค่ตอ้งการอวดเครือ่งประดบั
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ใหม่ของเขา dia hanya ingin 

memamerkan perhiasan 

barunya; 

pameran   [ปา เม รนั] n 

นิทรรษการ: 
นิทรรศการเดีย่วของเขาจะจดัขึ ้
นเร็วๆนี ้  pameran 

tunggalnya akan segera 

digelar 

pamit   [ปา มิต] v อําลา: 
นีเ่ป็นการอําลาสาํหรบัฉัน  ini 

adalah sebuah perpisahan 

untuk saya 

pamor  [ปา โมร]์ n ชือ่เสียง: 
ชือ่เสียงของเขาขยายไปและทุกค
นในเมืองรูจ้กัเขา pamornya 

menyebar dan semua orang 

di kota mengenalnya 

pana, terpana   [เตอร ์ปา นา] a 

ตะลึง: ฉันตะลึงทีไ่ดดู้การแสดงนี ้
saya terpana melihat 

pertunjukannya 

panah   [ปา นะฮ]์ n ลูกศร: 
คนัธนูแบบนัน้สามารถยิงลกูศรไ
ปไดไ้กลกว่าหนึง่รอ้ยเมตร  

busur tersebut bisa 

menembak panah lebih dari 

seratus meter; 

memanah  [เมอ มา นะฮ]์ v 

ยิง: ยิงตรงเป้า memanah tepat 

sasaran; 

panahan  [ปา นา ฮนั] n 

ยิงธนู: 
แขง่ยิงธนูและความเกีย่วขอ้งกบั 

การแขง่กีฬาโอลิมปิก panahan 

dan hubungannya dengan 

Olimpiade 

panas   [ปา นัซ] a รอ้น: อากาศรอ้น 
udara panas; 
ฉันอยากดืม่กาแฟรอ้น saya 

ingin minum kopi panas; 

memanas  [เมอ มา นัซ] v 

รอ้นขึน้: 
นํา้จะรอ้นขึน้หากไดร้บัความรอ้
นมากกว่า 70 องศา  air akan 

memanas jika dipanaskan 

dalam suhu di atas 70 

derajat; 

pemanas  [เปอ มา นัซ] n 

เครือ่งทําความรอ้น; ฮีตเตอร:์ 
เครือ่งทํานํา้รอ้น pemanas air; 
เครือ่งตม้ขวดนมตอ้งปลอดเชือ้โ
รค pemanas botol susu 

haruslah steril; 

pemanasan [เปอ มา นา ซนั] 
n การอบอุน่รา่งกาย:  

นักกีฬาทําการอบอุ่นรา่งกายกอ่
นการแขง่ขนั para atlit 

melakukan pemanasan 

sebelum bertanding 

panau   [ปา เนา] n ด่างขาว: 
เชือ้โรคเป็นสาเหตุของโรคด่างข
าว kuman adalah 

kemungkinan penyebab dari 

panau 

pancang  [ปัน จงั] n เสา: 
การก่อสรา้งสะพานจาํเป็นตอ้งใช ้
เสาเป็นสิง่คํา้ pembangunan
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jembatan membutuhkan 

pancang sebagai penguat 

pancar, memancar  [เมอ มนั 
จาร]์ v ปล่อยออกมา: 
ไฟนัน้แปลงแสงออกมาหากเกิด
อนัตราย lampu tersebut 

memancar saat ada bahaya; 

memancarkan  [เมอ มนั จาร ์
กนั] v แผ่ออกมา: 
เมือ่กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งผ่านกา๊
ซ กา๊ซจะเปล่งแสงออกมา 
ketika arus listrik 

berpapasan dengan gas, 

maka gas akan 

memancarkan cahaya; 

pancaran  [ปัน จา รนั] n 

ลําแสง: 
ออรา่ทีเ่ปล่งประกายออกมาของเ
ธอทําใหห้วัใจของฉันสุข 
ใจ pancaran auranya 

menenangkan hati saya; 

pemancar  [เปอ มนั จาร]์ n 

เครือ่งส่งพลงังาน: 
เครือ่งส่งพลงังาน pemancar 

listrik; 

terpancar  [เตอร ์ปัน จาร]์ v 

เปล่งแสง: 
ความรอ้นและแสงถูกเปล่งออกม
าจากพระอาทิตย ์panas dan 

cahaya terpancar oleh 

matahari; 

panci   [ปัน จี] n กระทะ: 
กระทะทําอาหาร panci masak 

pancing  [ปัน จิง] n คนัเบ็ด: 
พ่อจบัปลาโดยใชเ้บ็ด ayah 

menangkap ikan 

menggunakan pancing; 

memancing  [เมอ มนั จิง] v 

หาปลา: 
ชาวประมงหาปลาตอนกลางคืน 
nelayan memancing ikan 

pada malam hari; 

pancingan  [ปัน จี งนั] n 

เหยือ่ตกปลา: 
เหยือ่ตกปลาเป็นอุปกรณที์ช่าว
ประมงใชเ้มือ่หาปลา pancingan 

adalah peralatan yang 

digunakan oleh nelayan saat 

memancing; 

terpancing  [เตอร ์ปัน จิง] v 

ติดเบ็ด: 
ปลาตวัใหญติ่ดเบ็ดของชาวประ
มง ikan besar itu terpancing 

oleh nelayan 

pancur, pancuran  [ปัน จ ูรนั] n 

ฝักบวั: เด็ก ๆ 
อาบนํา้โดยใชฝั้กบวั anak-anak 

mandi di bawah pancuran 

pandai   [ปัน ได] a ฉลาด: 
จงใชเ้งินอย่างฉลาด 
berpandai-pandailah 

memakai uang Anda; 

kepandaian  [เกอ ปัน ได 
ยนั] n ความฉลาด:  

ความฉลาดของแมวบางตวัสาม 
ารถเห็นไดจ้ากทีม่นัรูว้่าจะเปิดป
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ระตไูดอ้ยา่งไร kepandaian 

beberapa kucing dapat 

terlihat dari bagaimana dia 

tahu bagaimana cara 

membuka pintu 

pandang  [ปัน ดงั] v มอง: 
ฉันมองผูห้ญิงคนนัน้โดยไม่กระพ
ริบตา saya pandang wanita 

itu tanpa berkedip; 

berpandang-pandangan  [เ
บอร ์ปัน ดงั ปัน ดา งนั] v 

มองกนัและกนั: 
พวกเขามองกนัและกนั  

mereka saling 

berpandang-pandangan; 

memandang  [เมอ มนั ดงั] v 

มอง: ฉันนัง่อยู่ทีริ่มชายหาด 
มองความงามของทอ้งทะเล saya 

duduk ditepi pantai sambil 

memandang keindahan 

lautnya; 

memandangi [เมอ มนั ดา งี] 
v มอง: เขาคอยมองฉันอยู่ตลอด 
dia terus memandangi saya; 

pandangan  [ปัน ดา งนั] n 

มุมมอง: 
นักเขยีนแตล่ะคนมีมุมมองทีแ่ตก
ต่างกนัเกีย่วกบันิยายเรือ่งหนึง่ 
masing-masing penulis 

memiliki pandangan yang 

berbeda tentang sebuah 

novel; 

pemandangan  [เปอ มนั ดา 
งนั] n ทศันียภาพ:  

ทศันียภาพทีน่่าทึง่ 
pemandangan yang 

menakjubkan; 

terpandang  [เตอร ์ปัน ดงั] v 

เป็นทีเ่คารพ: 
ผูนํ้าทีฉ่ลาดและเป็นทีเ่คารพ 
pemimpin yang bijaksana 

dan terpandang 

pandu  [ปัน ดู] v แนะนํา: 
ฉันแนะนําเขาในการทําภาร 
กิจ saya pandu dia dalam 

mengerjakan tugas; 

memandu  [เมอ มนั ดู] v 

นําทาง: 
ฉันนําทางนักท่องเทีย่วทีบุ่โรพุทโ
ธ saya memandu wisatawan 

di candi borobudur; 

panduan  [ปัน ดู วนั] n คู่มือ: 
คู่มือการใชเ้ครือ่งชดุนีมี้หลายภา
ษา panduan pemakaian 

mesin ini tersedia dalam 

berbagai bahasa; 

pemandu   [เปอ มนั ด]ู n 

มคัคุเทศก,์ ไกด:์ 
มคัคุเทศกค์นนัน้ทําใหมี้ความสุ
ขมาก pemandu wisata itu 

sangat menyenangkan; 

~ acara [เปอ มนั ดู อา จา รา] 
พิธีกร: พิธีกรทําใหผู้ช้มหวัเราะ 
pemandu acara itu membuat 

para penonton tertawa; 

~ wisata [เปอ มนั ดู วี ซา ตา]  
มคัคุเทศก,์ ไกด:์  

ไกดนํ์าเทีย่วไดร้บัสิง่อาํนวยควา
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มสะดวกเป็นเทีย่วบินฟรี 
pemandu wisata mendapat 

fasilitas penerbangan gratis 

panen   [ปา เน็น] n เก็บเกีย่ว: 
เกษตรกรลม้เหลวในการเก็บเกีย่
วเนือ่งจากนํา้ท่วมฉับพลนั  

petani gagal panen akibat 

banjir bandang; 

memanen  [เมอ มา เน็น] v 

เก็บเกีย่ว: 
ชว่งฤดใูบไมร้ว่งนีค้รอบครวัของ
ฉันและฉันจะเริม่ตน้เก็บเกีย่วพืช
ของเรา selama musim gugur 

ini, saya dan keluarga saya 

akan mulai memanen 

tanaman kami 

pangan  [ปา งนั] n อาหาร: 
บูล็อกพยายามทีจ่ะตอบสนองคว
ามตอ้งการอาหารของประชาชน
ทีจ่าํเป็น Bulog berusaha 

mencukupi kebutuhan 

pangan warganya 

panggang  [ปัง ฆงั] v ย่าง: 
นัง่อยู่บนชายหาดพลางกินปลาย่
างไปดว้ย duduk di tepi pantai 

sambil memakan ikan 

panggang; 

memanggang [เมอ มงั ฆงั] v 

ย่าง: เราย่างปลาบนกองไฟ kami 

memanggang ikan di api 

unggun; 

panggangan  [ปัง ฆา งนั] n 

อาหารย่าง:  

การย่างทีไ่ม่สมํา่เสมอ 
panggangan yang kurang 

merata; 

pemanggang  [เปอ มงั ฆงั] n 

เตาย่าง:  

เตาย่างจาํเป็นสําหรบัการทําสะเ
ตะ๊ sebuah pemanggang 

diperlukan untuk membuat 

sate 

panggil, memanggil  [เมอ มงั 
ฆิล] v เรียก: 
เขาเรียกฉันและใหบ้างอย่างแกฉั่
น dia memanggil dan 

memberiku sesuatu; 

memanggil-manggil [เมอ มงั 
ฆิล มงั ฆิล] v เรียก: 
เสียงทีเ่รียกฉันนัน้มาจากนอกบ ้
าน suara yang 

memanggil-manggilku 

berasal dari luar rumah; 

panggilan  [ปัง ฆี ลนั] n 

การเรียก: 
การเรียกเพือ่ทําหนา้ที ่
panggilan tugas; 

terpanggil  [เตอร ์ปัง ฆิล] v 

ถูกเรียก: 
ถูกเรียกใหทํ้าการบริการ 
terpanggil untuk melayani 

1
panggul  [ปัง ฆุล] n เชงิกราน:  

อาการปวดเชงิกรานพบไดใ้นผูห้
ญิงมากกว่า nyeri panggul 

lebih sering terjadi pada 

wanita 
2
panggul, memanggul   [เมอ มงั 
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ฆุล] v หาม: 
เขาหามท่อนซงุกลบับา้น dia  

memanggul kayu untuk 

dibawa pulang 

panggung  [ปัง ฆุง] n เวที: 
เวทีนัน้ช ัง่อลงัการณด์ว้ยแสงหล
ากสี panggung itu sangat 

megah dengan lampu sorot 

yang berwarna-warni 

pangkal  [ปัง กลั] n ฐาน, โคน: 
ตดัตน้ไมจ้ากโคน memotong 

pohon dari pangkalnya; 

berpangkal  [เบอร ์ปัง กลั] v 

มีทีม่าจาก: 
เสียงนัน้น่าจะมาจากนอกหอ้ง 
suara itu tampaknya 

berpangkal dari luar 

ruangan; 

pangkalan  [ปัง กา ลนั] n 

ฐาน: ฐานทพัทีถู่กซอ่นไว ้
pangkalan militer yang 

tersembunyi 

pangkas  [ปัง กซั] v ตดั: ตดัแปะ 
pangkas dan tempel; 

memangkas  [เมอ มงั กซั] v 

ตดั, ตดัแต่ง: 
เราตดัแต่งตน้คริสตม์าส kami 

memangkas pohon Natal 

pangkat  [ปัง กตั] n ยศ, ข ัน้, ลําดบั: 
เขาไม่ไดมี้ยศพอทีจ่ะครองตําแห
น่งนัน้ dia tidak mempunyai 

pangkat yang cukup untuk 

menempati posisi itu; 

berpangkat [เบอร ์ปัง กตั] v 

มียศ: 
คนทีมี่ตําแหน่งสําคญัจะมีอํานา
จมากมาย seseorang yang 

berpangkat akan memiliki 

banyak kuasa; 

kepangkatan  [เกอ ปัง กา 
ตนั] n ลําดบั: 
เหรียญยศเป็นความภาคภมิูใจข
องบรรดานายทหารทัง้หลาย 
medali kepangkatan menjadi 

kebanggan para anggota 

perwira 

pangku, memangku  [เมอ มงั ก]ู 
v อุม้: 
ผูห้ญิงคนนัน้นัง่เกา้อีอุ้ม้ลกูชาย
ของเธอทีก่ําลงักินอาหารอยู่ 
perempuan itu duduk dikursi 

memangku anaknya yang 

sedang makan; 

pangkuan  [ปัง ก ูวนั] n 

หนา้ตกั: 
เด็กนัง่บนตกัแม่ของเธอ anak 

itu duduk di pangkuan 

ibunya 

panik [ปา นิก] a ตืน่ตกใจ: 
แม่ตืน่ตระหนกเมือ่เห็นไฟลุกทีห่ ้
องครวั ibu panik saat melihat 

api yang berkobar di dapur; 

kepanikan  [เกอ ปา นี กนั] n 

ความอลหม่าน:  

ความตืน่ตระหนกตกใจกําลงัทําใ
หช้าวบา้นกลวัหลงัจากทีรู่ว้่ารา
คานํา้มนัจะขึน้ kepanikan 



panjang pantang 

226 

 

menakuti warga setelah 

mengetahui harga minyak 

naik 

panjang  [ปัน จงั] a ยาว: 
ฉันเดินถนนทีย่าว saya 

menyusuri jalan yang 

panjang; 

-- akal  [ปัน จงั อา กลัป์] 
มองการณไ์กล: 
นิทานเกีย่วกบักระจงทีม่องการ
ณไ์กล sebuah dongeng 

kancil yang memiliki akal 

panjang; 

-- umur [ปัน จงั อู มูร]์ 
อายุยืน: 
ปู่ของฉันมีชวิีตยืนยาวอยู่ในขณ
ะนี ้90 ปีแลว้ kakek saya 

panjang umur, kini sudah 

berumur sembilan puluh 

tahun; 

berkepanjangan [เบอร ์เกอ 
ปัน จา งนั] a ต่อเนือ่งยาวนาน: 
ภยัแลง้ทีเ่กิดต่อเนือ่งเป็นเวลานา
น musim kemarau yang 

berkepanjangan; 

memanjang  [เมอ มนั จงั] v 

แบ่งตามยาว: 
หัน่ผลไมต้ามยาวและทิง้เมล็ดออ
กไป membelah buah  

memanjang dan buang 

bijinya; 

sepanjang  [เซอ ปัน จงั] n 

ตามแนว, ตามความยาว: 
ตลอดทางฉันไม่เห็นคนขบัอืน่ๆอี
ก sepanjang jalan saya tidak 

melihat pengendara lain 

panjar  [ปัน จาร]์ v มดัจาํ: 
พ่อวางเงินมดัจาํเพือ่ซือ้บา้น 
ayah panjar sejumlah uang 

untuk membeli rumah 

panjat, memanjat [เมอ มนั จตั] v 

ปีน: 
มีชายหนุ่มปีนหนา้ผาดว้ยความ
กลา้หาญ seorang pemuda 

memanjat sebuah tebing 

dengan beraninya 

pantai  [ปัน ไต] n ชายหาด: 
เราเทีย่ววนัหยุดทีช่ายหาดปางนั
ดารนั kami berlibur di pantai 

pangandaran 

pantang  [ปัน ตงั] n หา้ม: 
กฎหา้มไม่ใหค้บกบัเพือ่นรว่มงา
น aturan pantang berkencan 

dengan rekan kerja; 

berpantang  [เบอร ์ปัน ตงั] v 

ละเวน้: 
คุณจะตอ้งละเวน้การดืม่เครือ่งดื ่
มแอลกอฮอล ์Anda harus 

tetap berpantang dari 

alkohol;
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pantangan  [ปัน ตา งนั] n 

ตอ้งหา้ม: 
คุณควรหลีกเลีย่งอาหารตอ้งหา้
มทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ 
sebaiknya Anda menghindari 

pantangan makanan yang 

merugikan kesehatan 

pantas  [ปัน ตซั] a เหมาะสม: 
เขาเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัมนั dia 

pantas mendapatkannya 

pantat  [ปัน ตตั] n กน้, บัน้ทา้ย: 
เขาไดร้บัการฉีดทีก่น้ dia 

mendapat suntikan di pantat 

pantau, memantau  [เมอ มนั 
เตา] v เฝ้า: 
สปัดาหล์ะครัง้ฉันตรวจเฝ้าบา้น 
seminggu sekali saya pantau 

rumah; 

pantauan  [ปัน เตา วนั] n 

การสงัเกตการณ:์ 
เป็นผลจากการสวัเกตการณข์อ
งเราตลอดสปัดาหนี์ ้hasil dari 

pantauan kami selama 

sepekan; 

pemantauan  [เปอ มนั เตา 
วนั] n การตรวจสอบ: 
การตรวจสอบระดบันํา้ในแม่นํา้
จีลีวุง pemantauan ketinggian 

air di sungai Ciliwung; 

terpantau  [เตอร ์ปัน เตา] v 

ถูกเฝ้าด:ู  

อาชญากรผูนั้น้ถกูเฝ้าสงัเกตโุด
ยตํารวจตัง้แต่เมือ่วาน penjahat 

itu terpantau polisi sejak 

kemarin 

panti  [ปัน ตี] n ทีอ่ยู่อาศยั: 
รฐับาลจดัหาทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัผูที้ ่
ไม่ม่บา้นเป็นของตนเอง 
pemerintah menyediakan 

panti bagi warga yang tidak 

memiliki rumah 

pantul, memantul  [เมอ มนั ตุล] v 

เดง้: กอ้นหินเดง้ไปโดนหวัเขา 
batu itu memantul dan 

mengenai kepalanya; 

memantulkan  [เมอ มนั ตุล 
กนั] v เดง้: 
เขาเดง้ลูกเทนนิสกบักาํแพง dia 

memantulkan bola tenis ke 

tembok; 

pantulan  [ปัน ตู ลนั] n 

การเดง้, ภาพสะทอ้น: 
แสงพระอาทิตยส์ะทอ้น 
pantulan sinar matahari 

pantun  [ปัน ตุน] n บทกวี, 
กวีนิพนธ:์ 
เขาเขยีนบทกวีเกีย่วกบัพ่อแม่ข
องเขา dia menulis sebuah 

pantun tentang orang tuanya 

panutan [ปา นู ตนั] n แบบอย่าง: 
เขากลายเป็นแบบอย่างในกา 
รเรียนของพวกเรา dia menjadi 

panutan kami dalam belajar
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papan [ปา ปัน] n กระดาน: 
กระดานนัน้สามารถรบันํา้หนักม
าก papan itu mampu 

menahan beban yang berat 

papas, berpapasan  [เบอร ์ปา ปา 
ซนั] v เดินสวนหนา้กนั: 
ฉันพบสวนหนา้กบัครขูองลูกชา
ย saya berpapasan dengan 

guru anak saya 

paraf [ปา รฟั] n อกัษรย่อตวัหนา้: 
เขาเขยีนลายเซน็ย่อในหนังสือสั
ญญาทุกหนา้ dia menaruh 

paraf pada setiap halaman 

kontraknya; 

memaraf   [เมอ มา รฟั] v 

ลงนามดว้ยอกัษรย่อตวัหนา้: 
เขากําลงัเซน็ชือ่ย่อในหลายสญั
ญา dia sedang memaraf 

sejumlah perjanjian 

parah   [ปา ระฮ]์ a รนุแรง: 
เป็นโรครา้ย menderita 

penyakit  parah 

paras  [ปา รซั] n ใบหนา้: 
ใบหนา้ของเขาทําใหฉั้นนึกถึงใค
รบางคน parasnya 

mengingatkan aku pada 

seseorang 

parit  [ปา ริต] n รอ่งดิน: 
การขดุรอ่งดินและเทนํา้ลงไป 
ในรอ่งนัน้เป็นการป้องกนัเกิดไฟ
ไหมป่้า menggali parit dan 

mengisinya dengan air  

sebagai upaya untuk 

mencegah terjadinya 

kebakaran hutan 

pariwisata  [ปา รี วี ซา ตา] n 

การท่องเทีย่ว: 
การท่องเทีย่วเป็นกิจกรรมปกติ
สําหรบัครอบครวัของฉัน 
pariwisata merupakan 

kegiatan rutin bagi keluarga 

saya 

partai   [ปาร ์ไต] n พรรค: 
พรรคการเมืองทีส่นับสนุนรฐับา
ล partai politik yang 

menyokong pemerintah 

paru, paru-paru  [ปา รู ปา ร]ู n 

ปอด: 
ปอดเป็นอวยัวะในระบบทางเดิน
หายใจ paru-paru merupakan 

organ dalam sistem 

pernafasan 
1
paruh   [ปา รฮุ]์ n ครึง่: 

ฉันไดเ้พียงครึง่เดียว saya 

hanya mendapat paruh saja 
2
paruh, separuh  [เซอ ปา รฮุ]์ 

num ครึง่หนึง่: 
ทางรา้นไดล้ดค่าใชจ้า่ยลงครึง่ห
นึง่ toko mengurangi separuh 

biaya 

pas  [ปัซ] a พอดี: 
เสือ้ยืดนัน้พอดีกบัตวัทีเ่ล็กขอ 
งเขา baju kaos itu pas 

dibadannya yang mungil
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mengepas  [เมอ เงอ ปัซ] v 

ลอง: ฉันลองใส่รองเทา้ใหพ้อดี 
saya sedang mengepas 

sepatu; 

mengepaskan  [เมอ เงอ ปัซ 
กนั] v ทําใหเ้ขา้กนั: 
จบัคู่สีเสือ้ผา้ระหว่างเสือ้และกางเ
กง mengepaskan warna 

pakaian antara baju dan 

celana; 

pas-pasan  [ปัซ ปา ซนั] a 

พอดี: ผมไม่ไดนํ้าเงินมามาก 
แค่พอดี saya tidak membawa 

uang lebih, pas-pasan 

pasal  [ปา ซลั] n มาตรา: 
การศึกษาประดิษฐานอยูใ่นมาต
ราที ่๓๑ ของรฐัธรรมนูญ 
๑๙๔๕ pendidikan tercantum 

dalam pasal 31 Undang 

Undang Dasar 1945 
1
pasang  [ปา ซงั] n คู่: 

ปลาสวยงามสองคู่อยูใ่นขวด 
dua pasang ikan hias di 

dalam toples; 

pasangan  [ปา ซา งนั] n คู่: 
เขาไม่ซอ้มเพราะคู่ซอ้มของเขาไ
ม่มา dia urung berlatih  

karena pasangannya tidak 

bisa datang; 

sepasang   [เซอ ปา ซงั] n 

หนึง่คู:่ พรมและผา้ม่านหนึง่คู ่
sepasang karpet dan tirai 

2
pasang, memasang  [เมอ มา 

ซงั] v ผูก, ติดตัง้: 
นอ้งสาวติดริบบิน้บนผมของเธอ 
adik memasang pita pada 

rambutnya; 

terpasang  [เตอร ์ปา ซงั] v 

ติดตัง้: 
สายโทรศพัทมี์การติดตัง้ทีห่มู่บา้
นของฉันแลว้ kabel telepon 

sudah terpasang di desaku 
3
pasang, pasang surut  [ปา ซงั ซ ู

รตุ] นํา้ขึน้นํา้ลง: 
หลายคนบอกว่าปรากฏการณ์
นํา้ขึน้นํา้ลงนัน้เกีย่วขอ้งกบัดวง
จนัทร ์banyak yang bilang 

fenomena pasang surut air 

laut erat kaitannya dengan 

bulan 

pasar   [ปา ซาร]์ n ตลาด: 
แม่ไปตลาดซือ้ปลา ibu pergi 

ke pasar untuk membeli ikan; 

-- swalayan  [ปา ซาร ์ซวา ลา 
ยนั] ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต: 
ตน้เดือนแม่ไปซเูปอรม์ารเ์ก็ตเส
มอ awal bulan ibu selalu 

pergi ke pasar swalayan; 

pemasaran  [เปอ มา ซา 
รนั] n การตลาด: 
บริษทัจะเพิม่งบประมาณสําหรบั
การตลาด perusahaan akan 

menaikkan anggaran untuk 

pemasaran;
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pasaraya  [ปา ซา รา ยา] n 

หา้งสรรพสินคา้: 
หา้งสรรพสินคา้แห่งนัน้มีทีเ่ลน่
สําหรบัเด็กดว้ย pasaraya itu 

memiliki tempat bermain 

untuk anak-anak 

pascasarjana  [ปัซ จา ซาร ์จา 
นา] n มหาบณัฑิต, 
(ปริญญาโท): 
หลงัจากจบปริญญาตรีเขาอยา
กเรียนต่อระดบัปริญญาโท 
setelah lulus ia ingin 

melanjutkan ke program  

pascasarjana 

pasir  [ปา ซรี]์ n ทราย: เด็ก ๆ 
ชอบเล่นทรายทีช่ายหาด 
anak-anak senang bermain 

pasir di pantai 

pasok  [ปา ซก] n อุปทาน: 
ความพรอ้มของสินคา้นัน้ขึน้อยุ่
กบัอุปทานทีส่่งมา 
ketersediaan barang itu 

tergantung pasok yang 

datang 

paspor  [ปัซ โปร]์ n หนังสือเดินทาง, 
พาสปอรต์:  

เราสามารถทาํหนังสือเดินทางฮั
จญไ์ดที้ส่ํานักงานตรวจคนเขา้เ
มือง kita dapat mengurus 

paspor haji di kantor 

imigrasi; 

-- dinas [ปัซ โปร ์ดี นัซ]  

หนังสือเดินทางราชการ: 
เขามีหนังสือเดินทางราชการ ia 

memiliki paspor dinas 

pasrah  [ปัซ ระฮ]์ กริยา ยกเลิก, 
หยุดทํา, ยอม: 
เขายอมรบักบัสภาพทีเ่ขาเป็นอ
ยู่แลว้ dia sudah pasrah 

dengan keadaannya 

pasta, pasta gigi  [ปัซ ตา ฆี ฆี] 
ยาสีฟัน: 
เราตอ้งการยาสีฟันเพือ่แปรงฟัน 
kita memerlukan pasta gigi 

untuk menggosok gigi 

pasti  [ปัซ ตี] a แน่นอน: 
เขาจะทิง้งานของเขาแน่นอน dia 

pasti akan meninggalkan 

pekerjaannya; 

memastikan [เมอ มซั ตี กนั] 
v ทําใหแ้น่ใจ, ยืนยนั: 
เขาจะตอ้งกลบับา้นเพือ่ใหแ้น่ใจ
ว่าประตูถูกล็อค dia harus 

kembali pulang ke rumah 

untuk memastikan bahwa 

pintunya telah terkunci 

pasuk, pasukan  [ปา ซ ูกนั] n 

กองกาํลงั:  

ฝูงหมาป่าโจมตีมา้ตวัหนึง่ 
pasukan serigala menyerang 

seekor kuda 

patah  [ปา ตะฮ]์ a หกั: กิง่ไมนั้น้หกั 
ranting pohon itu patah 

patuh  [ปา ตุฮ]์ a เชือ่ฟัง: 
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เขาเป็นคนทีเ่ชือ่ฟังพ่อแม่ของเข
ามาก dia sangat patuh 

kepada orang tuanya; 

mematuhi  [เมอ มา ตู ฮี] v 

เคารพ, เชือ่ฟัง: 
เขาจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
dia harus mematuhi 

peraturan 

patung  [ปา ตุง] n รปูปัน้ 

patungan  [ปา ต ูงนั] n 

ชว่ยกนัจา่ย: 
พวกเขาชว่ยกนัจา่ยค่าเชา่บา้น 
mereka patungan menyewa 

rumah 

pawai   [ปา ไว] n พาเหรด  

payah   [ปา ยะฮ]์ a เหนือ่ย: 
ถา้เหนือ่ยแลว้ก็พกัได ้kalau 

sudah payah boleh 

beristirahat 

payudara [ปา ยู ดา รา] n เตา้นม: 
สุขภาพเตา้นมควรจะดูแลรกัษา 
kesehatan payudara perlu 

dijaga 

payung  [ปา ยุง] n รม่: 
เพือ่ไม่ใหโ้ดนฝน เขาจึงใชร้ม่ 
agar tidak kehujanan ia 

memakai payung 

pecah  [เปอ จะฮ]์ v แตก: 
จานนัน้แตกแลว้ piring itu 

sudah pecah; 

 

 

memecah  [เมอ เมอ จะฮ]์ v 

แตกตวั: คลืน่ซดัฝัง่ ombak 

memecah di pantai; 

memecahkan  [เมอ เมอ จะฮ ์
กนั] v ทําใหแ้ตก, แกไ้ข: 
พ่อแกปั้ญหานีไ้ดส้ําเร็จ ayah 

berhasil memecahkan 

persoalan ini; 

pecahan  [เปอ จา ฮนั] n เศษ, 
ชิน้ส่วน: 
เศษจานแตกนัน้บาดมือแม่ 
pecahan piring itu melukai 

tangan ibu; 

perpecahan  [เปอร ์เปอ จา 
ฮนั] n ความแตกแยก: 
อย่าทําใหสิ้ง่เล็กนอ้ยทําใหเ้กิดค
วามแตกแยก hal yang sepele 

jangan sampai menimbulkan 

perpecahan; 

terpecah [เตอร ์เปอ จะฮ]์ v 

แบ่งออกเป็น: 
กลุม่นัน้แยกออกเป็นสอง 
rombongan itu terpecah 

menjadi dua 

pecat, memecat [เมอ เมอ จตั] v 

ไลอ่อก: 
ธนาคารพรอ้มทีจ่ะไล่พนักงานอ
อก pihak bank siap 

untuk memecat pegawainya 

pecundang  [เปอ จนุ ดงั] n ผูแ้พ:้ 
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ไม่สามารถคาดหวงัอะไรไดม้าก
จากกลุม่คนขีแ้พ ้tak banyak 

yang bisa diharapkan dari 

kelompok pecundang 

pedang  [เปอ ดงั] n ดาบ: 
ดาบถูกลบัใหค้มตลอด pedang 

diasah agar tetap tajam; 

berpedang  [เบอร ์เปอ ดงั] v 

มีดาบ, การฟันดาบ: 
เขาศึกษาเทคนิคในศิลปะฟันดา
บ dia mempelajari teknik 

dalam seni berpedang  

pedas  [เปอ ดซั] a เผ็ด: 
นํา้พริกทีทํ่าเผ็ดมาก sambal 

yang dibuat sangat pedas 

pedih  [เปอ ดิฮ]์ a เจ็บแสบ: 
แผลไฟไหมรู้สึ้กแสบเมือ่โดนยาท
า luka bakar terasa pedih 

ketika diberi obat; 

kepedihan [เกอ เปอ ดี ฮนั] n 

ความเจ็บแสบ: 
เด็กคนนัน้รอ้งไหท้นแสบตอนถกู
ทําความสะอาดแผล anak itu 

menangis kepedihan ketika 

lukanya dibersihkan 

pedoman [เปอ โด มนั] n คู่มือ, 
แนวทาง: 
จาํเป็นจะตอ้งมีแนวทางสาํหรบัก
ารดําเนินกิจกรรมเพือ่ใหกิ้จกรร
มนัน้ดําเนินไปอย่างราบรืน่และมี 
การประสานงานกนัดี 
diperlukan  

pedoman pelaksanaan 

kegiatan agar kegiatan 

berjalan dengan lancar dan 

terkoordinasi 

peduli, kepedulian  [เกอ เปอ ด ูลี 
ยนั] n ความตระหนักรู:้ 
ความตระหนักรูข้องสาธารชน 
kepedulian masyarakat 

pegal  [เปอ ฆลั] a เมือ่ย, ตึง: 
พวกเขาตอ้งทําการยืดเสน้ยืดสา
ยประมาณ 10 
วินาทีในส่วนใดส่วนหนึง่ของรา่ง
กายทีรู่สึ้กเมือ่ย mereka perlu 

melakukan peregangan 

selama kurang lebih sepuluh 

detik, pada setiap bagian 

badan yang dirasa pegal 

pegang  [เปอ ฆงั] v ถือ: 
ถือเป็นลูกโบวลิ์ง่ไม่ง่ายเท่าก 
ารถือลกูเทนนิส pegang bola 

bowling tidak semudah 

pegang bola tenis; 

berpegang  [เบอร ์เปอ ฆงั] v 

จบั, ยึด: 
มือของเธอจบัยึดติดกิง่นัน้แน่นห
นา tangannya berpegang 

erat pada dahan itu; 

memegang  [เมอ เมอ ฆงั] v 

จบั: นอ้งสาวจบัมือแม่แน่น adik 

memegang erat tangan ibu 

pegawai  [เปอ ฆา ไว] n ลูกจา้ง, 
พนักงาน 
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pejam   [เปอ จมั] v ปิด: ปิดตา 
pejam mata; 

memejamkan  [เมอ เมอ จมั 
กนั] v ปิด: 
ทุกคนปิดตาในขณะสวดมนต ์
semua memejamkan mata 

ketika berdoa; 

terpejam   [เตอร ์เปอ จมั] v 

ปิด: 
ตาของเขาปิดทนัทีตอนเห็นแ 
สงสวา่งจา้ matanya terpejam 

seketika melihat cahaya 

yang menyilaukan 

peka  [เปอ กา] a ออ่นไหว, 
มีความรูสึ้กไว: 
ไม่ใชทุ่กคนทีจ่ะมีความออ่นไหว
ต่อความรูสึ้กของคนอืน่ tidak 

semua orang peka dengan 

perasaan orang lain 

pekak   [เปอ กกั] a หูอือ้: 
เสียงนัน้ทําใหหู้อือ้ suaranya 

membuat pekak telinga; 

memekakkan (telinga) [เมอ 
เมอ กกั กนั (เตอ ลี งา)] v  

ทําใหหู้หนวก:  

เสียงของเด็กคนนัน้ทําใหหู้อือ้  

suara anak itu memekakkan  

telinga 

pekan  [เปอ กนั] n สปัดาห:์ 
หนึง่สปัดาหมี์เจ็ดวนั satu 

pekan ada tujuh hari 

pekat  [เปอ กตั] a เขม้: 
กาแฟทีทํ่ามาเขม้ขน้มาก Kopi 

yang dibuat pekat sekali 

pekik  [เปอ กิก] n เสียงกรีดรอ้ง: 
เสียงกรีดของลกูของเธอทําใหค้
วามสนใจของทุกคน pekik 

anaknya mengalihkan 

perhatian semua orang; 

memekik [เมอ เมอ กิก] v 

กรีดรอ้ง:  

ลูกชายของเธอกรีดรอ้งไปทางพี ่
ของเขาทีข่ีเ้ล่น anaknya 

memekik ke arah kakaknya 

yang usil; 

pekikan  [เปอ กี กนั] n 

เสียงกรีดรอ้ง: 
เสียงกรีดรอ้งของเขาไดยิ้นจากแ
ต่อยู่ไกล pekikannya 

terdengar sampai jauh 

pel   [เป็ล] n ไมถู้พืน้, ไมม็้อบ: 
กา้นไมถ้มูนัหกัแลว้ tangkai pel 

itu sudah patah; 

mengepel  [เมอ เงอ เป็ล] v 

ถูพืน้: 
ผูช้ว่ยทีบ่า้นถูพืน้ทุกวนัทุกวนั 
asisten rumah tangga 

mengepel rumah setiap hari 

pelan  [เปอ ลนั] a ชา้:  

รถนัน้วิง่ชา้มาก mobil itu 

berjalan
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pelan sekali; 

memelankan  [เมอ เมอ ลนั 
กนั] v ทําใหช้า้ลง, ชะลอ: 
คนขบัรถบสัชะลอตวัเมือ่ตอนผูโ้
ดยสารตืน่ตระหนกว่ารถบสันัน้ข ั
บเคลือ่นดว้ยความเร็วสูง supir 

bus memelankan bus ketika 

penumpang panik bus 

dikendarai dengan 

kecepatan tinggi 

pelana  [เปอ ลา นา] n อานมา้: 
ตอนทีข่ีม่า้จะมีอานมา้ป้องกนัอั
นตราย ketika menunggang  

kuda ada pelana sebagai 

pengaman 

pelangi  [เปอ ลา งี] n รุง้กินนํา้: 
บางทีเกิดรุง้กินนํา้หลงัฝนตกหยุ
ด terkadang ada pelangi 

setelah hujan selesai 

peleset, terpeleset  [เตอร ์เปอ เล 
เซต็] v ลืน่: 
นํา้นองบนถนนอาจจะทําใหค้นลื ่
น air tergenang di jalan akan 

membuat seseorang 

terpeleset 

pelesir  [เปอ เลอ ซรี]์ บนัเทิง, 
สนุกสนาน: 
ตอนวนัหยุดมาถึงพ่อแม่ชวนลกู
ๆของพวกเขาไปเทีย่ว ketika 

liburan tiba para orang tua 

mengajak anak-anak mereka 

pelesir; 

berpelesir  [เบอร ์เปอ เลอ 
ซรี]์ v ไปเทีย่ว: 
อดใจรอไม่ไหวทีจ่ะไดไ้ปเทีย่วเขา
เตรียมอุปกรณท์ัง้หมดไวแ้ลว้ตัง้แ
ต่เนิน่ๆ tidak sabar untuk 

berpelesir semua 

perlengkapan sudah 

disiapkan jauh hari 

pelihara  [เปอ ลี ฮา รา] v เลีย้ง: 
ปลาทีเ่ธอเลีย้งตายเพราะเขาลืมใ
หอ้าหาร ikan yang dia 

pelihara mati karena lupa 

diberi makan; 

memelihara  [เมอ เมอ ลี ฮา 
รา] v ดูแล: 
ไม่ใชค่นทุกคนทีจ่ะสามารถเลีย้ง
ปลาคราฟดว้ยดี tidak semua 

orang bisa dan mampu 

memelihara ikan koi dengan 

baik; 

peliharaan  [เปอ ลี ฮา รา 
อนั] n (สตัว)์เลีย้ง: 
เต่านํา้กลายเป็นสตัวเ์ลีย้งยอดนิ
ยม kura-kura air menjadi 

primadona 

binatang peliharaan; 

pemeliharaan  [เปอ เมอ ลี 
ฮา รา อนั] n การดูแล, 
บํารงุรกัษา: 
การบํารงุรกัษาพืชเป็นสิง่สําคญั 
pemeliharaan 

tanaman sangatlah penting;
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terpelihara  [เตอร ์เปอ ลี ฮา 
รา] v ถูกปกปักรกัษา: 
ความยัง่ยืนดา้นสิง่แวดลอ้มจะได ้
รบัการรกัษาเมือ่ความยัง่ยืนของ
สภาพแวดลอ้มของตวัเองกลายเ
ป็นสิง่จาํเป็น kelestarian 

lingkungan akan 

tetap terpelihara ketika 

kelestarian lingkungan itu 

sendiri menjadi kebutuhan 

pelik  [เปอ ลิก] a ไม่ธรรมดา: 
สิง่เหนือธรรมดาแน่นอนว่าไม่สา
มารถไดร้บัการยอมรบัได ้
โดยสามญัสํานึก hal-hal yang 

pelik pasti tidak dapat 

diterima oleh akal sehat 

pelintir, terpelintir  [เตอร ์เปอ 
ลิน ตีร]์ v หมุน, เคล็ด: 
เขาบิดตรงโคง้ที ่๕ ia 

terpelintir di tikungan 

kelima 

pelipis  [เปอ ลี ปิซ] n ขมบั: 
ขมบัเขาไดร้บับาดเจ็บตอนทีไ่ปโ
ขกกบัมุมโตะ๊ pelipis anaknya 

terluka ketika terbentur 

sudut meja 

pelit  [เปอ ลิต] a ขีเ้หนียว: 
คนขีเ้หนียวเองก็คงไม่ชอบคนขีเ้
หนียวเหมือนกนั orang pelit 

sendiri belum tentu suka 

pada orang pelit  

pelopor [เปอ โล โปร]์ n ผูบุ้กเบิก: 
มหาวิทยาลยัเป็นผูบุ้กเบิกวรรณ
กรรมสมยัใหม่ kampus itu  

adalah pelopor sastra 

modern 

memelopori  [เมอ เมอ โล โป 
รี] v บุกเบิก: 
อาจารยเ์ป็นผูบุ้กเบิกการศึกษาเ
รือ่งของสิทธสิตรีนิยม profesor 

itu memelopori 

pembelajaran feminisme 

peluang  [เปอ ลู วงั] n โอกาส: 
เขามีโอกาสทียิ่ง่ใหญ ่dia 

memiliki kesempatan besar 

peluang, berpeluang  [เบอร ์เปอ 
ล ูวงั] v มีโอกาส: 
เด็กขยนัมีโอกาสประสบความ
สําเร็จ anak rajin berpeluang 

untuk sukses 

peluk, berpeluk  [เบอร ์เปอ 
ลุก] v กอด:  
เขาเพียงแค่นัง่กอดเขา่ dia 

hanya duduk berpeluk lutut; 

-- cium  [เปอ ลุก จี 
ยุม] กอดจบู:  
กอดและจบูจากฉัน peluk cium 

dariku; 

memeluk  [เมอ เมอ ลุก] v 

กอด:  เขากอดนอ้งของเขา dia 

memeluk adiknya; 

pelukan  [เปอ ล ูกนั] n 

ออ้มกอด:  
ออ้มกอดนัน้ทําใหฉั้นนึกถึงแม่ 
pelukan itu mengingatkanku 

pada Ibu 

peluru  [เปอ ล ูรู] n กระสุน: 
เสือ้เกราะกนักระสุน rompi anti 

peluru
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pena  [เป นา] n ปากกา: 
ฉันเขยีนดว้ยปากกาสีดาํ aku 

menulis dengan pena hitam 

pencar, berpencar  [เบอร ์เปิน 
จาร]์ v กระจายกนั: 
โจรวิง่กระจายกนัไปทางป่า para 

penjahat lari berpencar ke 

arah hutan; 

terpencar(-pencar)  [เตอร ์
เปิน จาร ์เปิน จาร]์ v 

กระจดักระจาย: 
ครอบครวัของพวกเขาอยูก่ระจดั
กระจาย keluarga mereka 

sudah terpencar-pencar 

pencet, memencet  [เมอ เมิน 
เจ็ต] v กด: ฉันกดปุ่มสีเขยีว aku 

memencet tombol hijau 

pencil, terpencil  [เตอร ์เปิน 
จิล] a ห่างไกล: 
หมู่บา้นนัน้ตัง้อยู่ในหมู่บา้นทีห่่าง
ไกล kampung itu terletak di 

sebuah desa terpencil 

pendam, memendam  [เมอ เมิน 
ดํา] v ฝัง: เขาเก็บงําความโกรธ 
ia memendam amarah; 

terpendam  [เตอร ์เปิน 
ดมั] v ถูกฝัง: สมบติัทีถู่กฝัง 
harta karun terpendam 

pendar  [เปิน ดาร]์ n แสงแวววาว: 
แสงแวววาวดาวในทอ้งฟ้าสวยงา
มมาก pendar bintang di 

langit sangat indah 

pendek  [เป็น เด็ก] a สัน้, เตีย้: 
เด็กชายเตีย้ anak itu pendek; 

kependekan  [เกอ เป็น เด 
กนั] n ความสัน้: 
ความเตีย้ของรา่งกายเขาเกีย่วข ้
องกบัเรือ่งพนัธกุรรม 
kependekan tubuhnya 

berhubungan dengan 

masalah genetika 

pendekar  [เปิน เด การ]์ n นักรบ: 
พระราชาเสด็จโดยมีการป้องกนั
ลอ้มรอบโดยเหล่าองครกัษ ์raja 

pergi dengan dikelilingi para 

pendekar 

pendeta  [เปิน เด ตา] n บาทหลวง: 
บาทหลวงเทศนที์โ่บสถนั์น้ 
pastor memberi petuah di 

gereja tersebut 

pengantin  [เปอ งนั ติน] n 

คู่บ่าวสาว: 
คู่บ่าวสาวนัน้แต่งงานดว้ยชดุพืน้
บา้นตามประเพณีซนุดา 
pengantin itu menikah 

dengan busana tradisional 

sunda; 

-- pria  [เปอ งนั ติน ปรี 
ยา] เจา้บ่าว: 
เจา้บ่าวจบูผูห้ญิงทีเ่ขาแต่งงานด ้
วย pengantin pria mencium 

wanita yang ia nikahi; 

-- wanita  [เปอ งนั ติน วา นี 
ตา] เจา้สาว: 
เจา้สาวผูนั้น้รอ้งไหมี้ความสุข 
pengantin wanita itu 

menangis bahagia 

pengap  [เปอ งปั] a เหม็นอบั: 
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หอ้งนัน้รูสึ้กอบั kamar itu 

terasa pengap 

pengaruh  [เปอ งา รฮุ]์ n อิทธิพล: 
เธอเป็นอิทธิพลทีดี่ dia adalah 

pengaruh yang baik; 

berpengaruh  [เบอร ์เปอ งา 
รฮุ]์ v มีอิทธิพลเหนือ: 
อิทธิพลของพ่อในลกูชายของเข
า ayah berpengaruh 

terhadap anaknya; 

memengaruhi  [เมอ เมอ งา 
ร ูฮี] v ส่งอิทธิพล: 
แนวความคิดทีเ่รียกรอ้งสิทธสิตรี
มีอิทธิพลตอ่กฎหมายทีนี่ ่ide 

bertemakan feminis telah 

memengaruhi hukum di sini; 

terpengaruh  [เตอร ์เปอ งา 
รฮุ]์ v ไดร้บัอิทธิพล: 
เขาถูกครอบงําดว้ยอิทธิพลควา
มคิดของตะวนัตก dia telah 

terpengaruh ide-ide barat 

penggal, memenggal  [เมอ เมิง 
ฆลั] v แบ่ง, แยก: 
แยกคําเป็นพยางค ์memenggal 

kata menjadi suku kata; 

pemenggalan  [เปอ เมิง ฆา 
ลนั] n การแบ่งพยางค:์ 
การแบ่งพยางค ์pemenggalan 

kata; 

penggalan  [เปิง ฆา ลนั] n 

ส่วน: ส่วนของเรือ่ง penggalan 

cerita; 

terpenggal  [เตอร ์เปิง ฆลั] v 

ถูกตดัออก: ไก่นัน้ถกูตดัหวัออก 
ayam itu terpenggal 

kepalanya 

pening  [เปอ นิง] a เวียนศีรษะ: 
หวัรูสึ้กวิงเวียน kepalaku 

terasa pening 

peniti  [เปอ นี ตี] n เขม็ซอ่นปลาย: 
เขม็ซอ่นปลายนีใ้ชเ้พือ่ทําใหเ้สื ้
อมีเรียบรอ้ยเสมอ peniti ini 

digunakan untuk membuat 

baju tetap rapi 

penjara  [เปิน จา รา] n คุก, 
เรือนจาํ: 
ชายทัง้สองคนนัน้ถกูนําส่งตวัเข ้
าไปยงัเรือนจาํ kedua laki-laki 

itu dimasukkan ke dalam 

penjara; 

memenjarakan  [เมอ เมิน 
จา รา กนั] v จาํคุก: 
ตํารวจจาํคุกพวกเขาเพราะคดีลั
กทรพัย ์polisi memenjarakan 

mereka karena kasus 

pencurian; 

terpenjara  [เตอร ์เปิน จา 
รา] v ถูกจาํคุก: 
เขาถูกขงัอยู่โดดเดีย่ว ia 

terpenjara sepi 

penjuru  [เปิน จ ูรู] n มุม: 
ทัว่ทุกมุมโลก penjuru dunia 

pensil  [เป็น ซลิ] n ดินสอ: 
ดินสอสีหนึง่กลอ่ง sekotak 

pensil warna
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pensiun  [เป็น ซ ียุน] n เกษียณ; 
บํานาญ: กองทุนบํานาญ dana 

pensiun; แผนบํานาญ 
rencana pensiun 

pental, terpental  [เตอร ์เปิน 
ตลั] v เดง้: ลูกบอลนัน้เดง้ bola 

itu terpental 

pentas, mementaskan  [เมอ เมิน 
ตซั กนั] v ออกแสดง: 
พวกเขาแสดงละครเรือ่งนัน้ทีโ่รง
แรมมาวาร ์mereka 

mementaskan drama itu di 

hotel Mawar; 

pementasan  [เปอ เมิน ตา 
ซนั] n การแสดง: 
การแสดงจะมีแสดงวนัจนัทรนี์ ้
pementasan itu akan 

dilakukan senin ini 

penting  [เปิน ติง] a สําคญั: 
บุคคลสําคญั orang yang 

penting; 

kepentingan  [เกอ เปิน ตี 
งนั] n 1 ส่วนไดเ้สีย: 
ผูมี้สว่นไดเ้สีย pemangku 

kepentingan; 2 ผลประโยชน:์ 
ผลประโยชนแ์ห่งชาติ 
kepentingan negara;  

3 ประโยชน:์ 
ประโยชนส์าธารณะและประโยช
นส์่วนบุคคล kepentingan 

publik dan kepentingan 

sendiri 

penuh  [เปอ นุฮ]์ a เต็ม:  

อย่าเติมนํา้ใส่แกว้จนเต็มเกินไป 
jangan isi gelasmu terlalu 

penuh 

pepatah  [เปอ ปา ตะฮ]์ n สภุาษิต: 
สุภาษิตยงัคงใชก้นัอย่างแพรห่ลา
ยในชวิีตประจาํวนั pepatah 

masih banyak digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari 

perabot  [เปอ รา บต] n 

เฟอรนิ์เจอร,์ เครือ่งเรือน: 
การเลือกเฟอรนิ์เจอรข์องใชใ้นค
รวัเรือนทีเ่หมาะสมและไม่ใชพื้น้
ทีม่าก pemilihan perabot 

rumah tangga yang tepat dan 

tidak memakan banyak 

tempat; 

-- dapur  [เปอ รา บต ดา 
ปูร]์ เครือ่งครวั: 
เครือ่งครวันัน้ทําจากโลหะมีคุณ
ภาพ perabot dapur itu 

terbuat dari logam 

berkualitas; 

-- kamar  [เปอ รา บต กา 
มาร]์ เครือ่งนอน: 
เครือ่งนอนในหอ้งนอนนัน้เป็นสี
ชมพู perabot kamar itu 

berwarna merah muda; 

-- kantor  [เปอ รา บต กนั 
โตร]์ เครือ่งใชส้ํานักงาน: 
เครือ่งใชส้ํานักงานนัน้เป็นสไตลเ์
รียบง่าย perabot kantor itu 

bergaya minimalis 

peraga, memeragakan  [เมอ 
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เมอ รา ฆา กนั] v แสดงแบบ: 
นีนาแสดงแบบเกอบายา Nina 

memeragakan kebaya; 

peragaan  [เปอ รา ฆา อนั] n 

การแสดง: 
แฟช ัน่โชวนั์น้จดัขึน้ทีศ่นูยก์ารค ้
าหร ูperagaan busana itu 

diadakan di pusat 

perbelanjaan mewah; 

~ busana  [เปอ รา ฆา อนั บู 
ซา นา] การแสดงแฟช ัน่โชว:์ 
แฟช ัน่โชวค์รัง้นีเ้ขา้รว่มโดยนิตย
สารแฟช ัน่ระดบัโลกหลายฉบบั 
peragaan busana kali ini 

dihadiri oleh banyak 

majalah mode kelas dunia 

peragawan  [เปอ รา ฆา วนั] n 

นายแบบ: 
นายแบบคนนัน้ดูสง่ามาก 
peragawan itu terlihat 

sangat gagah 

peragawati  [เปอ รา ฆา วา ตี] n 

นางแบบ: นางแบบสวมชดุราตร ี
peragawati itu mengenakan 

gaun malam 

perah, memerah  [เมอ เม ระฮ]์ v 

รีดนม: เรารีดนมววัในฟารม์ 
kami memerah susu sapi di 

peternakan; 

perahan  [เปอ รา ฮนั] n คัน้, 
รีด, บีบ: นมววัรีด susu sapi 

perahan 

perahu [เปอ รา ฮู] n เรือ: เรือพาย 
perahu dayung; เรือยาง  

perahu karet; เรือยนต ์
perahu motor 

perak  [เป รกั] n เงิน: แหวนเงิน 
cincin perak 

peram, memeram  [เมอ เมอ 
รมั] v บ่ม, ทําให(้ผลไม)้สุก: 
เราบมมะม่วงในขา้วสาร kami 

memeram mangga itu dalam 

beras 

peran  [เปอ รนั] n บทบาท: 
บทบาทหลกั peran utama 

perang  [เปอ รงั] n สงคราม: 
สงครามระหว่างประเทศดําเนินไป
อย่างรนุแรง perang 

antarnegara itu berlangsung 

sengit; 

-- dunia  [เปอ รงั ด ูนี 
ยา] สงครามโลก: 
สงครามโลกเกีย่วขอ้งกบัทุกประเ
ทศ perang dunia melibatkan 

semua negara; 

-- urat syaraf  [เปอ รงั อ ูรตั 
ซยา รฟั] สงครามจิตวิทยา: 
สงครามจิตวิทยาเกิดขึน้ระหว่าง
ผูส้มคัรเป็นผูแ้ทนพรรค perang 

urat saraf terjadi antar 

kandidat partai; 

 berperang  [เบอร ์เปอ รงั] v 

ทําสงคราม: ประเทศเล็ก ๆ 
ต่างทําสงครามกนัและกนั 
negara-negara kecil 

berperang satu sama lain; 

memerangi  [เมอ เมอ รา 
งี] v ต่อสู:้ 
ตํารวจตอ่สูก้บัยาเสพติด polisi
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memerangi narkoba; 

peperangan  [เปอ เปอ รา 
งนั] n ศึก, สงคราม: 
สงครามทําลายมนุษย ์
peperangan menghancurkan 

manusia 

perangai  [เปอ รา ไง] n บุคลิก: 
บุคลิกของเขาเป็นคนขีโ้มโห 
perangainya memang 

pemarah 

perangkap  [เปอ รงั กปั] n กบัดกั: 
กบัดกัหนูทีมี่ความแขง็แรงมาก 
perangkap tikus ini sangat 

kuat; 

terperangkap  [เตอร ์เปอ รงั 
กปั] v ติดกบั: นกติดอยู่ในกรง 
burung itu terperangkap 

dalam sangkarnya; 

-- lunak  [เปอ รงั กตั ลู 
นัก] ซอฟตแ์วร:์ 
ซอฟตแ์วรที์ล่ํา้สมยั perangkat 

lunak yang canggih 

peranti, peranti keras  [เปอ รนั 
ตี เกอ รซั] ฮารด์แวร:์ 
คอมพิวเตอรแ์ละเมาสเ์ป็นสองฮา
รด์แวรที์เ่ป็นทีต่อ้งการมากทีส่ดุ 
komputer dan tetikus adalah 

dua peranti keras paling 

dicari; 

-- lunak  [เปอ รนั ตี ล ู
นัก] ซอฟตแ์วร:์ 
คอมพิวเตอรป์ระกอบดว้ยซอฟต ์
แวรแ์ละฮารด์แวร ์komputer 

terdiri atas peranti lunak 

dan peranti keras 

peras  [เปอ รซั] v คัน้: 
หัน่มะนาวออกเป็นสองซกีและคั ้
นนํา้ใส่แกว้ potong lemon 

menjadi dua dan peras 

saripatinya ke dalam gelas; 

memeras  [เมอ เมอ รซั] v 1 

บิด: เขาบิดเสือ้และตากใหแ้หง้ 
dia memeras baju itu dan 

menggantungnya agar  

kering; 2 ขูก่รรโชก;  
แบล็กเมล: 
เขาใชร้ปูแบล็กเมลพวกเรา 
mereka menggunakan 

gambar foto untuk memeras 

kami 

perawan  [เปอ รา วนั] n 

พรหมจรรย:์ 
ลูกชายของเขาก็ยงับริสุทธิ ์
anaknya masih perawan 

perban  [เปอร ์บนั] n ผา้พนัแผล: 
ผา้พนัแผลนีใ้ชส้ําหรบัคลมุแผล 
perban ini digunakan untuk 

menutup luka 

percaya  [เปอร ์จา ยา] a เชือ่; 
เชือ่มัน่: 
เราทุกคนเชือ่มัน่ในตวัเธอ kami 

semua percaya kepadamu; 

memercayai  [เมอ เมอร ์จา 
ไย] v เชือ่: พวกเขาไม่เชือ่ฉัน 
mereka tidak memercayai 

saya 

perdu  [เปอร ์ด]ู n พุ่มไม:้ 
ไมพุ่้มพบมากในเขตรอ้น pohon 

perdu banyak ditemukan di 

daerah tropis
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perempuan  [เปอ เริม ปู วนั] n 

ผูห้ญิง: ผูห้ญิงแขง็แกรง่ 
perempuan tangguh; 

หญิงสาวคนนัน้กําลงันัง่เหม่อลอ
ยอยู ่perempuan itu sedang 

duduk termenung 
pergi  [เปอร ์ฆี] n ไป: 

ฉันจะไปคณุปู่ aku akan pergi 

ke rumah kakek; 
bepergian  [เบอ เปอร ์ฆี 
ยนั] v เดินทางท่องเทีย่ว: 
พวกเขาเดินทางท่องเทีย่วในชว่ง
วนัหยุด mereka bepergian 

selama liburan; 
kepergian  [เกอ เปอร ์ฆี 
ยนั] n ทริป, 
การเดินทางท่องเทีย่ว: 
ผมยงัรูสึ้กเสียใจกบัการจากไปข
องเขา saya masih sedih 

dengan kepergiannya 
pergok, memergoki  [เมอ เมอร ์

โฆ กี] v จบั: ผมจบัไดว้่าเขามีชู ้
aku memergokinya 

selingkuh; 
tepergok  [เตอ เปอร ์ฆก] v 

ถูกจบัได:้ เขาถูกจบัไดว้า่ขโมย 
ia terpergok sedang mencuri 

periksa  [เปอ ริก ซา] v ตรวจ: 
ตรวจดสิูง่ของในกระเป๋า periksa 

isi tas itu!; 
memeriksa  [เมอ เมอ ริก 
ซา] v ตรวจสอบ: 
เจา้หนา้ทีส่นามบินตรวจสอบผูโ้
ดยสารแต่ละคน 
petugas bandara memeriksa 

setiap penumpang; 

pemeriksaan  [เปอ เมอ ริก 
ซา อนั] n การตรวจ; 
การตรวจสอบ: 
การตรวจสอบประจาํ 
pemeriksaan rutin 

perilaku  [เปอ รี ลา ก]ู n 

พฤติกรรม: พฤติกรรมดี 
perilaku baik 

perinci, terperinci  [เตอร ์เปอร ์
ริน จี] v รายละเอียด: 
ขอ้มูลรายละเอียด detail 

information 
peringkat  [เปอร ์ริง กตั] n ลําดบั: 

เขาไดล้ําดบัสูงสดุในช ัน้เรียน 
dia mendapatkan peringkat 

tertinggi di kelasnya 
perintah  [เปอ ริน ตะฮ]์ n คําสัง่: 

เขาทําตามคาํสัง่ของผูบ้งัคบับญั
ชาเสมอ dia selalu 

melaksanakan perintah 

atasannya 
peristiwa  [เปอ ริซ ตี วา] n 

เหตุการณ:์ ลําดบัของเหตุการณ ์
rangkaian peristiwa 

perkara  [เปอร ์กา รา] n คดี: 
การลกัทรพัยนั์น้เป็นคดีทางกฏ
หมายได ้pencurian itu akan 

menjadi perkara hukum; 
beperkara  [เบอร ์เปอ กา 
รา] v มีคดีความกนั: 
คนสองคนนัน้มีคดีความกนั 
kedua orang yang beperkara 
memperkarakan  [เมิม 
เปอร ์กา รา กนั] v ฟ้องรอ้ง: 
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เขาฟ้องรอ้งดําเนินคดีเรือ่งการ
ทํารา้ยลูกของเขา dia 

memperkarakan kasus 

penganiayaan anaknya 

perkasa  [เปอร ์กา ซา] a 

แขง็แกรง่: 
นักกีฬายกนํา้หนักนัน้แขง็เกรง่ม
าก atlet angkat besi itu 

sangat perkasa; 

keperkasaan  [เกอ เปอร ์กา 
ซา อนั] n ความแขง็แกรง่: 
ความแขง็แกรง่ของเขานัน้ไม่น่า
สงสยัเลย keperkasaannya 

tidak diragukan lagi 

perkosa, memerkosa  [เมอ เมอร ์
โก ซา] v ขม่ขนื;  

pemerkosa  [เปอ เมอร ์โก 
ซา] n ผูข้ม่ขนื: 
คนทีเ่ป็นผูข้ม่ขนืทีซ่าดิสต ์
lelaki itu adalah pemerkosa 

yang sadis; 

perkosaan  [เปอร ์โก ซา 
อนั] n การขม่ขนื: 
หวัขอ้ขา่วขม่ขนืนัน้กลายเป็นข่
าวเด่น berita perkosaan itu 

menjadi berita utama 

perlu1  [เปอร ์ล]ู 1 a จาํเป็น: 
สิง่เหล่านีจ้าํเป็น  

barang-barang ini perlu; 2 v 

ตอ้งการ: ถา้เธอตอ้งการเงิน  
ฉันใหยื้มได ้  

 

jika kamu perlu uang, aku 

dapat meminjamkannya 

kepadamu 

permadani  [เปอร ์มา ดา นี] n 

พรม: พวกเขานัง่อยู่บนพรม 
mereka duduk di atas 

permadani 

permata  [เปอร ์มา ตา] n 

เพชรพลอย: 
เพชรนัน้สวยงามมาก permata 

itu sangat indah 

permen  [เปอร ์เม็น] n ลูกกวาด: 
ลูกกวาดนัน้มีรสชาติหวาน 
permen itu rasanya manis; 

-- karet  [เปอร ์เม็น กา 
เร็ต] หมากฝรัง่  

permisi  [เปอร ์มี ซ]ี n ขอโทษ: 
ขอโทษครบั 
คุณชว่ยผมหน่อยได่ไหมครบั? 
permisi, dapatkah Anda 

menolong saya? 

pernah  [เปอร ์นะฮ]์ เคย: 
เขาเคยไดร้บัโทษจาํคุก dia 

pernah dipenjara 

persis  [เปอร ์ซซิ] a อย่างแน่นอน, 
เป๊ียบ: 
กระเป๋าพวกเขาดูเหมือนกนัเป๊ีย
บ tas mereka terlihat sama 

persis; 

persisnya  [เปอร ์ซซิ 
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ญา] แทจ้ริงแลว้: 
ปัญหานัน้แทจ้ริงแลว้มนัคือเชน่
นี ้  permasalahan itu 

persisnya begini  

pertama  [เปอร ์ตา มา] num แรก: 
รกัแรกพบ cinta pandangan 

pertama; 

pertama-tama  [เปอร ์ตา 
มา ตา มา] num เริม่แรก; 
ก่อนอืน่: ก่อนอืน่ 
ผมจะอารมัภบท 
pertama-tama, saya akan 

memberikan pengantar 

perut  [เปอ รตุ] n ทอ้ง: 
ทอ้งของเขาใหญ ่perutnya 

besar 

perwira  [เปอร ์วี รา] n นายทหาร: 
นายทหารผูนั้น้รายงานต่อผูบ้งัคั
บบญัชาของเขา perwira itu 

memberikan laporan pada 

atasannya 

pesan  [เปอ ซนั] n 1 สัง่; ออเดอร:์ 
สัง่ส่งถึงบา้น pesan antar; 

 2 ขอ้ความ: ขอ้ความสัน้ pesan 

singkat; 

memesan  [เมอ เมอ ซนั] v 

สัง่: เขาอยากจะสัง่ขา้วผดั dia 

ingin memesan nasi goreng; 

pemesanan  [เปอ เมอ ซา 
นัน] n การจอง: การจองตัว๋ 
pemesanan tiket; 

pesanan  [เปอ ซา นัน] n 

ของทีส่ ัง่จอง: 
ของทีจ่องยงัไม่มาอีก  

pesananku belum datang 

juga 

pesat  [เปอ ซตั] a ด่วน; รวดเร็ว: 
การเติบโตอย่างรวดเร็ว 
pertumbuhan pesat 

pesawat  [เปอ ซา วตั] n เครือ่งบิน: 
เครือ่งบินเพิง่ออกไป pesawat 

itu baru saja lepas landas; 

อุสหกรรมเครือ่งบิน industri 

pesawat udara 

pesek  [เป เซก็] a (จมูก) แบน: 
จมูกของเขาแบนมาก 
hidungnya pesek sekali 

pesiar  [เปอ ซ ียาร]์ n การลอ่งเรือ: 
พวกเขาสามารถเลือกล่องเรือกั
บสิง่อํานวยความสะดวกเต็มรปูแ
บบ mereka dapat memilih 

pesiar dengan fasilitas 

lengkap; 

berpesiar  [เบอร ์เปอร ์ซ ี
ยาร]์ v ล่องเรือ: 
พวกเขาล่องเรือไปสูม่หาสมุทรแ
ปซฟิิก mereka berpesiar 

menuju samudera Pasifik 

pesona  [เปอ โซ นา] n สเน่ห:์ 
พีข่องฉันสนใจกบัเสน่หข์องเขา 
kakakku tertarik dengan 

pesonanya; 

memesona  [เมอ เมอ โซ 
นา] v มีสเน่ห:์ 
เจา้ชายมีเสน่หจ์ริงๆ pangeran 

itu memang memesona; 

terpesona  [เตอร ์เปอ โซ 
นา] v หลงใหล:  

สามีหลงใหลในความงามของภร
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รยาของเขา suami itu 

terpesona atas kecantikan 

istrinya 

pesta  [เปซ ตา] n งานเลีย้ง; ปารตี์:้ 
ปารตี์มี้ชวิีตชวีามาก pesta itu 

berlangsung sangat meriah 

peta  [เป ตา] n แผนที:่ 
แผนทีเ่อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
peta Asia Tenggara 

petaka  [เปอ ตา กา] n ภยัพิบติั  

petang  [เปอ ตงั] n บ่าย: 
สวสัดีตอนบ่าย selamat petang 

peti  [เปอ ตี] n 1 หีบ: 
เขาเก็บหนังสือเก่า ๆ ไวใ้นหีบ 
dia menyimpan buku-buku 

lamanya di dalam peti;  

2 กลอ่ง: กล่องไปรษณีย ์peti 

pos 

petik, memetik  [เมอ เมอ ติก] v 

เด็ด: 
เด็กผูห้ญิงคนนัน้กําลงัเด็ดดอก
กุหลาบ gadis itu memetik 

setangkai bunga mawar 

petir  [เปอ ตีร]์ n ฟ้าผ่า: 
ชายคนนัน้ถูกฟ้าผ่า pria itu 

tersambar petir 

piala  [ปี ยา ลา] n ถว้ยรางวลั: 
ถว้ยรางวลัและเหรียญทองมอบใ
หผู้ช้นะอนัดบัหนึง่ piala dan 

medali emas diberikan pada 

juara pertama 

 

piara, memiara  [เมอ มี ยา รา] v 

เลีย้งดู: เลีย้งปลาหมอเทศ ๑๐๐ 
ตวั dia memiara 100 ekor 

ikan mujair; 

piaraan  [ปี ยา รา อนั] n 

(สตัว)์เลีย้ง: 
สุนัขเลีย้งทีไ่ม่ไดดู้แลจะกลายเป็
นสนัุขทีจ่รจดั anjing piaraan 

yang tak terurus menjadi liar 

piatu  [ปี ยา ต]ู n กําพรา้พ่อแม่: 
ลูกกาํพรา้พ่อแม่หมายถึงไม่มีทัง้
พ่อและแม่ anak piatu tidak 

memiliki kedua orang tua 

piawai  [ปี ยา ไว] a ชาํนาญ: 
ฉันมีเพือ่นทีเ่ก่งมากในดา้นภาษ
า saya memiliki teman yang 

sangat piawai dalam 

berbahasa 

pidana  [ปี ดา นา] n อาชญากรรม: 
การฆาตกรรมเป็นความผิดทาง
อาญา pembunuhan adalah 

sebuah tindak pidana; 

terpidana  [เตอร ์ปี ดา นา] v 

ถูกตดัสินลงโทษ  

pidato  [ปี ดา โต] n สุนทรพจน:์ 
สุนทรพจนข์องเขาน่าเบือ่มาก 
pidatonya membosankan 
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pihak  [ปี ฮกั] n ฝ่าย: 
คุณอยู่ฝ่ายไหน kamu berada 

di pihak mana; 

berpihak  [เบอร ์ปี ฮกั] v 

อยู่เคียงขา้ง: เธออยู่ขา้งเขา 
istirinya berpihak padanya; 

memihak  [เมอ มี ฮกั] v 

เขา้ขา้ง: 
ผูพิ้พากษาเขา้ขา้งจาํเลย 
hakim memihak terdakwa; 

sepihak  [เซอ ปี ฮกั] n 

ขา้งเดียว: 
ยกเลิกฝ่ายเดียวของขอ้ตกลงทีจ่
ะทํา pembatalan perjanjian 

sepihak dapat dilakukan 

pijak, pijakan  [ปี จา กนั] n 

ฐานทีม่ัน่คง: บริษทั 
จะพยายามทีจ่ะไดต้ัง้หลกัในตลา
ดอินโดนีเซยี perusahaan 

tersebut sedang berusaha 

mendapat pijakan di pasar 

Indonesia; 

terpijak  [เตอร ์ปี จกั] v 

เหยียบโดยไม่ไดต้ัง้ใจ: 
ลูกแมวโดนเหยียบโดยไม่ไดต้ัง้ใจ 
anak kucing terpijak 

pijat  [ปี จตั] v นวด:  

ฉันตอ้งการนวดเทา้ saya butuh 

pijat kaki; 

memijat  [เมอ มี จตั] v นวด: 
ผมนวดกลา้มเนือ้ของเขาทีเ่หนื่
อยลา้ saya memijat ototnya 

yang lelah 

pikir  [ปี กีร]์ v คิด: 
เขาคิดว่างานนีง่้าย dia pikir 

pekerjaan ini mudah; 

berpikir  [เบอร ์ปี กีร]์ v คิด: 
เขาคิดหนักมากเพือ่แกปั้ญหานี ้
dia berpikir keras untuk 

menyelesaikan masalah ini; 

pemikiran  [เปอ มี กี รนั] n 

ความคิด: 
ความคิดของเขาเป็นทีถ่กเถียงกั
นมาก pemikirannya sangat 

kontroversial; 

pikiran  [ปี กี รนั] n ความคิด: 
ฉันไม่เขา้ใจความคิดของเขา 
aku tidak dapat memahami 

pikirannya 

pil  [ปิล] n เม็ด; ยาเม็ด: 
ยาเม็ดวิตามิน pil vitamin 

pilih, memilih  [เมอ มี ลิฮ]์ v 

เลือก: 
เขาเลือกประเทศไทยเป็นสถานที ่
พกัผ่อน dia memilih 

Thailand untuk tempat 

liburannya; 

pilihan  [ปี ลี ฮนั] n ตวัเลือก: 
พวกเขาไม่มีตวัเลือกอืน่ 
mereka tidak punya pilihan 

lain 

pilot  [ปี ลต] n นักบิน: 
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เขาเป็นนักบินทีมี่ประสบการณ ์
dia seorang pilot 

berpengalaman 

pimpin, memimpin  [เมอ มิม 
ปิน] n นํา: 
ผูนํ้าทีดี่นําโดยใหต้วัอย่างทีดี่ 
pemimpin yang baik 

memimpin dengan 

memberikan contoh yang 

baik 

pincang  [ปิน จงั] a ขาเป๋, 
ขาพิการ: 
แมว้่าขาของเขาจะเป๋เขาแต่เขา
ก็หนีไป walaupun kakinya 

pincang, ia melarikan diri; 

terpincang-pincang  [เตอร ์
ปิน จงั ปิน จงั] v  

กระย่องกระแยง่:  

เขาเดินไปกระย่องกระแย่งไป dia 

berjalan sambil 

terpincang-pincang 

pindah  [ปิน ดะฮ]์ v ยา้ย; เคลือ่น: 
เขายา้ยไปฟิลิปปินสเ์นือ่งจากงา
นของเขา dia pindah ke 

Filipina karena pekerjaan 

pinggang  [ปิง กงั] n เอว: 
เอวเขาเจ็บ pinggangnya 

terasa sakit 

pinggir  [ปิง กีร]์ n 1 ขอบ: 
เขายืนอยู่ทีข่อบ dia berdiri di 

pinggir; 2 ขา้ง: ขา้งทาง 
pinggir jalan 

pinggul  [ปิง กุล] n สะโพก: 
เขาสะโพกหกั pinggulnya  

patah 

pingsan  [ปิง ซนั] v เป็นลม: 
เด็กเป็นลมจากความเหนือ่ยลา้ 
anak itu pingsan karena 

terlalu lelah; 

เขาเป็นลมเพราะความเหนือ่ยลา้ 
dia pingsan karena 

kelelahan 

pinjam, meminjam  [เมอ มิน 
จมั] v ยืม: ฉันยืมรถเขา aku 

meminjam mobilnya; 

meminjamkan  [เมอ มิน จมั 
กนั] v ใหยื้ม: เขาใหฉั้นยืมเงิน 
dia meminjamkan uang 

kepadaku 

pinta, meminta  [เมอ มิน ตา] v 

ขอ: 
เด็กผูช้ายขอของเลน่จากพ่อแม่ 
anak itu meminta mainan 

kepada orang tuanya 

pintar  [ปิน ตาร]์ a ฉลาด: 
เขาเป็นเด็กฉลาด dia anak 

yang pintar 

pintas, sepintas  [เซอ ปิน ตซั] n 

ในพริบตาเดียว: 
เขามองสิง่ทีเ่กิดขึน้ในพริบตาเดี
ยว dia melihat sepintas apa 

yang terjadi 

pintu  [ปิน ตู] n ประตู: ประตูหนา้ 
pintu depan 

pipa  [ปี ปา] n ท่อ: ท่อระบายนํา้ 
pipa saluran air 

pipi  [ปี ปี] n แกม้: 
แกม้เขาเป็นสีอมแดง pipinya 

bersemu merah
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pipit  [ปี ปิต] n นกกระจอก: 
นกกระจอกบินสูง burung pipit 

terbang tinggi 

pirang  [ปี รงั] a บลอนด;์ ทอง: 
เขายอ้มผมเป็นสีบลอนด ์dia 

mengecat rambut hitamnya 

menjadi pirang 

piring  [ปี ริง] นาม จาน: 
หนา้ทีข่องเขาทีบ่า้นคือลา้งจาน 
di rumah, tugasnya adalah 

mencuci piring 

pisah, memisahkan  [เมอ มี ซะฮ ์
กนั] v แบ่ง: 
แม่นํา้แบ่งหมู่บา้นสองหมู่บา้น 
sebuah sungai memisahkan 

kedua desa itu; 

terpisah  [เตอร ์ปี ซะฮ]์ v 

ถูกแยก: พวกเขาแยกกนัอยู่มา 
20 ปีแลว้ mereka sudah 

terpisah selama 20 tahun 

pisau  [ปี เซา] n มีด: มีดคม pisau 

yang tajam 

pita  [ปี ตา] n ริบบิน้: 
เขาติดโบติดผมสีเขยีว dia 

memakai pita rambut warna 

hijau 

plastik  [ปลซั ติก] n พลาสติก: 
ชามทําจากพลาสติก mangkuk 

itu terbuat dari plastik 

pohon  [โป ฮน] n ตน้ไม:้ 
นกพิราบเกาะอยู๋บนตน้ไม ้
seekor burung merpati 

bertengger di pohon itu 

pojok  [โป จก] n มุม: 
ฉันมองไม่เห็นเขาเพราะเขานัง่อ
ยู่ตรงมุม aku tidak melihatnya 

karena dia duduk di pojok 

pokok  [โป กก] n หลกั: 
ราคาของอาหารหลกัจะเพิม่ขึน้ใ
นวนัพรุง่นี ้harga bahan 

makanan pokok akan naik 

besok; 

-- pangkal  [โป กก ปัง 
กลั] ตน้ตอ: 
ตน้ตอของปัญหาทีเ่กิดขึน้ยงัไม่รู ้
pokok pangkal 

permasalahan belum 

diketahui; 

pokoknya  [โป กก 
ญา] สิง่สําคญั, เอาเป็นว่า: 
เอาเป็นว่างานทัง้หมดจะตอ้งแลว้
เสร็จเย็นวนันี ้pokoknya semua 

pekerjaan sudah harus 

selesai sore ini 

pola  [โป ลา] n ลาย; รปูแบบ: 
เขาใส่เสือ้ลายตาราง dia 

memakai baju dengan pola 

kotak-kotak 

polisi  [โป ลี ซ]ี n ตํารวจ: 
นักท่องเทีย่วทีห่ลงทางไดถ้ามเส ้
นทางกบัตํารวจ turis yang 

tersesat itu menanyakan 

arah kepada polisi 

politik  [โป ลี ติก] n การเมือง: 
เขาสนใจจะเล่นการเมือง dia 

tertarik terjun ke dunia 

politik
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politikus  [โป ลี ตี กุซ] n 

นักการเมือง: 
กรณีทีเ่กีย่วขอ้งกบันักการเมือง
ทีมี่ชือ่เสียง kasus tersebut 

melibatkan seorang politikus 

ternama 

politis  [โป ลี ติซ] a การเมือง: 
ประเด็นทางการเมือง hal politis 

polos  [โป ลซ] a ธรรมดา: 
เธออถกูลอ้มรอบดว้ยหอ้งพกัไดง่้
ายและธรรมดา dia dikelilingi 

ruangan yang sederhana dan 

polos; 

kepolosan  [เกอ โป โล 
ซนั] n ความเรียบง่าย: 
ความเรียบรา้ยและความว่างเปล่
าในการตกแต่งพืน้นีม่นัเดน่ชดั
มาก kepolosan dan 

kehampaan pada dekorasi 

lantainya sangat terasa 

pompa bensin  [ปม ปา เบ็น 
ซนิ] ปัม๊นํา้มนั: 
ทีปั่ม๊นํา้มนัมีหอ้งนํา้และรา้นอาห
าร di pompa bensin juga 

terdapat toilet dan toko 

makanan 

porsi  [โปร ์ซ]ี n ส่วน: 
ไอศกรีมหนึง่ที ่satu porsi es 

krim 

pos  [โปซ] n ไปรษณีย:์ 
ฉันจะสง่ไฟลใ์หท้างไปรษณีย ์
aku akan mengirimkan 

berkas itu melalui pos 

pos-el  [ปซ เอล] n อีเมล: 
ฉันลืมอีเมลของตวัเอง aku lupa  

alamat pos-elku 

posisi  [โป ซ ีซ]ี n ตําแหน่ง: 
จากจดุทีเ่ขาอยู่ 
เขาสามารถเห็นเวทีไดอ้ย่างชดัเ
จน dari posisinya, dia dapat 

melihat panggung dengan 

jelas 

pot  [ปต] n หมอ้; กระถาง: 
กระถางดอกไม ้pot bunga 

potong, memotong  [โป ตง] v 

หัน่; ตดั: เขาตดัสเต็กชา้ ๆ dia 

memotong daging itu 

perlahan-lahan; 

potongan  [โป โต งนั] n ชิน้: 
ชิน้กระดาษกระจายอยู่ทัว่พืน้ 
potongan kertas berserakan 

di lantai; 

sepotong  [เซอ โป ตง] n ชิน้: 
เคก้หนึง่ชิน้ sepotong kue 

potret  [โป เตร็ต] n รปูถ่าย: 
ภาพถ่ายของพ่อของเขา potret 

ayahnya; 

memotret  [เมอ โม เตร็ต] v 

ถ่ายรปู: 
เขาไดถ้่ายภาพสตัวท์ัง้หมดแลว้ 
dia telah memotret semua 

binatang itu; 

pemotretan  [เปอ โม เตร 
ตนั] n การถ่ายรปู: 
เขาไดเ้รียนการถ่ายภาพ ia 

sedang mempelajari 

pemotretan 

prajurit  [ปรา จ ูริต] n นักรบ: 
นักรบกรีกโบราณ prajurit 

kuno Yunani
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praktik  [ปรกั ติก] n การปฏิบติั: 
การปฏิบติัทางการแพทย ์
praktik medis; 

mempraktikkan  [เมิม ปรกั 
ติก กนั] v ฝึก; ฝึกหดั: 
นักมายากลฝึกทกัษะของเขาอยู่
บนถนน pesulap itu 

mempraktikkan keahliannya 

di jalan 

praktis  [ปรกั ติซ] a เหมาะสม: 
เหมาะ: แนวทางทีเ่หมาะสม cara 

praktis 

pramugara  [ปรา มู กา รา] n 

สจว๊ต: สจว๊ตเป็นมิตรมาก 
pramugara itu sangat ramah 

pramugari  [ปรา มู กา รี] n 

แอรโ์ฮสเตส: 
เขาตอ้งการเป็นแอรโ์ฮสเตส dia 

ingin menjadi pramugari 

pramuka  [ปรา มู กา] n ลูกเสือ: 
เขาเป็นลูกเสือบริสุทธิ ์ia 

adalah seorang anak 

pramuka yang polos 

pramuniaga  [ปรา มู นี ยา ฆา] n 

พนักงานขาย: 
พนักงานใหบ้ริการลกูคา้ดว้ยคว
ามเป็นกนัเอง pramuniaga itu 

melayani pelanggan dengan 

ramah 

pramusaji  [ปรา มู ซา จ]ี n บริกร: 
บริกรนําเมนูมา pramusaji itu 

membawa daftar menu 

pramuwisata  [ปรา มู วี ซา ตา] n 

มคัคุเทศก,์ ไกด:์  

คู่มือนักท่องเทีย่วใชเ้วลาในการเ
ยีย่มชมอนุเสาวรียแ์ห่งชาติ 
pramuwisata itu mengajak 

turis mengunjungi monas 

prangko  [ปรงั โก] n แสตมป์: 
ฉันตอ้งการแสตมป์เพือ่ส่งจดหม
าย aku butuh prangko untuk 

mengirimkan surat ini 

prestasi  [เปร็ซ ตา ซ]ี n ผลสําเร็จ: 
ถึงข ัน้ตอนนีม้นัคือความสําเร็จ 
mencapai tahap ini adalah 

sebuah prestasi 

pria  [ปรี ยา] n ผูช้าย: 
ผูช้ายคนนัน้อ่านหนังสือพิมพ ์
pria itu membaca koran 

pribadi  [ปรี บา ดี] n ส่วนตวั: 
เรือ่งส่วนตวั urusan pribadi 

pribumi  [ปรี บู มี] n คนพืน้เมือง: 
อาโบริจนิเป็นเผ่าพืน้เมืองของอ
อสเตรเลีย Aborigin adalah 

suku pribumi Australia 

prihatin  [ปรี ฮา ติน] a เห็นใจ: 
ชาวบา้นรูสึ้กเห็นใจกบัการโจรก
รรม penduduk desa itu 

merasa prihatin dengan 

pencurian itu; 

memprihatinkan  [เมิม ปรี 
ฮา ติน กนั] v น่าเห็นใจ: 
สภาพผูป้ระสบภยัดินถล่มนัน้น่า
เห็นใจมาก keadaan para 

korban tanah longsor itu 

sangat memprihatinkan 

prinsip  [ปริน ซปิ] n หลกัการ: 
หลกัการของชวิีต prinsip 

hidup
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puas  [ปู วซั] a พึงพอใจ: 
เราพึงพอใจกบับริการของโรงแร
ม kami puas dengan 

pelayanan hotel itu; 

kepuasan  [เกอ ปู วา ซนั] n 

ความพึงพอใจ: 
ความพึงพอใจของลูกคา้ 
kepuasan pelanggan; 

memuaskan  [เมอ มู วซั 
กนั] v ตอบสนอง: 
เป็นเรือ่งยากทีจ่ะตอบสนองควา
มตอ้งการของทุกคน sangat 

sulit memuaskan keinginan 

semua orang 

pucat  [ปู จตั] a ซดี: 
หนา้เขาซดีมาก wajahnya 

sangat pucat 

puisi  [ปู วี ซ]ี n บทกวี: 
เขาอ่านบทกวีในวนัเกิด dia 

membacakan sebuah puisi di 

pesta ulang tahunnya 

puja  [ปู จา] v บูชา: 
เธอเท่านัน้ทีฉั่นบูชาและฉันรกั 
kaulah yang kupuja dan 

kukasihi; 

memuja  [เมอ มู จา] v บูชา: 
ฉันบูชาพระเจา้องคเ์ดียว aku 

memuja Tuhan Yang Maha 

Esa; 

pujaan  [ปู จา อนั] n 

สิง่ทีบู่ชา, 
เป็นคนทีช่ืน่ชอบอย่างมาก: 
พระเจา้เป็นสิง่ทีบู่ชาโดยมนุษย,์ 
หญิงในหวัใจ Tuhan pujaan 

manusia, wanita pujaan hati 

puji, memuji  [เมอ มู จี] v ชมเชย; 
สรรเริญ: 
ครชูมเชยนักเรียนทีมี่ความประ
พฤติดี guru itu memuji 

muridnya yang berkelakukan 

baik 

pukul  [ปู กุล] n นาฬกิา; โมง: 
ตอนนีห้า้โมง sekarang pukul 

lima; 

memukul  [เมอ มู กุล] v ตี: 
เขาตีฉันแรงมาก dia 

memukulku sangat keras 

pula  [ปู ลา] adv เชน่กนั: 
นอกจากนีเ้ขายงันําหนังสือเลม่นั ้
นลงไปในกระเป๋าของเขา dia 

memasukan pula buku itu ke 

dalam tasnya 

pulang  [ปู ลงั] v กลบั: ฉันกลบับา้น 
aku pulang ke rumah; 

-- pergi  [ปู ลงั เปอร ์
ฆี] การเดินทางไปและกลบั: 
ตัว๋เครือ่งบินไปกลบั tiket 

pesawat pulang pergi; 

berpulang  [เบอร ์ปู ลงั] v 

จากไป (ตาย) : 
แม่ของเสียไปปีทีผ่่านมา ibunya 

berpulang setahun yang lalu 

pulau  [ปู เลา] n เกาะ: 
เกาะสุมาตรา pulau Sumatra; 

เกาะนัน้กวา้งขวางมาก pulau 

itu sangat luas; 

kepulauan  [เกอ ปู เลา 
วนั] n หมู่เกาะ:  

อินโดนีเซยีเป็นประเทศหมู่เกาะ 
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Indonesia adalah negara 

kepulauan 

pulih  [ปู ลิฮ]์ v ฟืน้ตวัดีขึน้: 
เขาสภาพดีขึน้แลว้ dia sudah 

pulih keadaannya 

pemulihan  [เปอ มู ลี ฮนั] n 

การฟืน้ตวั: 
เธออยู่ในระยะเวลาการฟืน้ตวั 
dia sedang berada dalam 

masa pemulihan 

pulpen  [ปุล เป็น] n ปากกา: 
ปากกานัน้สีดาํ pulpen itu 

berwarna hitam 

puluh  [ปู ลุฮ]์ n สิบ: 
ฉันอาศยัอยูใ่นกรงุจาการต์ามา
แลว้สามสิบปี saya sudah 

tinggal di Jakarta tiga puluh 

tahun; 

berpuluh-puluh  [เบอร ์ปู 
ลุฮ ์ปู ลุฮ]์ v เป็นสิบ: 
เขาไดร้บัการทํางานทีนี่ม่านานห
ลายทศวรรษ dia sudah 

berpuluh-puluh tahun 

bekerja di sini; 

puluhan  [ปู ลู ฮนั] n 

หลกัสิบ: เลขหลกัสิบ angka 

puluhan 

punah  [ปู นะฮ]์ a สูญพนัธ:์ 
สตัวนั์น้สูญพนัธุไ์ปแลว้ hewan 

itu sudah punah; 

kepunahan  [เกอ ปู นา 
ฮนั] n การสญูพนัธุ:์ 
สตัวก์ําลงัประสบกบัการสูญพนั
ธุ ์hewan itu sedang 

mengalami kepunahan 

puncak  [ปุน จกั] n ยอด: ยอดเขา 
puncak gunung 

punggung  [ปุง กุง] n หลงั; 
แผ่นหลงั: หลงัของเขากวา้งมาก 
punggungnya sangat lebar 

punya, mempunyai  [เมิม ปู 
ไญ] v มี: เขามีลูกสองคน dia 

mempunyai dua orang anak 

pupuk  [ปู ปุก] n ปุ๋ย: 
นีคื่อปุ๋ยทีทํ่าจากมูลจากสตัว ์ini 

adalah pupuk yang terbuat 

dari kotoran hewan; 

memupuk  [เมอ มู ปุก] v 

ใหปุ๋้ย: 
เขากําลงัใหปุ๋้ยตน้มะม่วงเล็กตน้เ
ล็กนัน้ dia sedang memupuk  

pohon mangga kecil itu; 

pemupukan  [เปอ มู ปู 
กนั] n การใหปุ๋้ย: 
การใหปุ๋้ยเป็นหนึง่ในกระบวนกา
รสําคญัในการเพาะเลีย้งพืช 
pemupukan merupakan 

salah satu proses penting 

dalam budi daya suatu 

tanaman 

pura  [ปู รา] n วดั: วดัศกัดิสิ์ทธิ ์
pura suci 

pura-pura  [ปู รา ปู รา] v แสรง้: 
เขาแสรง้ทําเป็นไม่เห็น kami 

berpura-pura tidak melihat 

purnama  [ปูร ์นา มา] n 

เดือนเพ็ญ; พระจนัทรเ์ต็มดวง: 
คืนนีเ้ป็นคืนเดือนเพ็ญ malam 

ini bulan purnama 

pusar  [ปู ซาร]์ n สะดือ: 



pusara putar 

252 

 

ทารกถูกสายสะดือรดัคอจึงตอ้ง
ทําการผ่าตดั bayi terlilit tali 

pusar sehingga harus 

dilakukan operasi 

pusara  [ปู ซา รา] n สุสาน: 
เขานัง่รอ้งไหห้นา้หลมุฝังศพของ
แม่ของเขา ia duduk menangis 

di pusara ibunya 

pusat  [ปู ซตั] n 1 ใจกลาง: 
ในใจกลางเมือง di pusat kota; 

2 ศูนยก์ลาง: 
ศูนยก์ลางความสนใจ pusat 

perhatian; 3 กลาง: 
สํานักงานกลาง kantor pusat; 

4 ศูนย:์ นาม pusat 

perbelanjaan 

pusing  [ปู ซงิ] a วิงเวียน: 
ฉันรูสึ้กวิงเวียนเพราะสองวนัแลว้
ไม่ไดน้อนหลบั aku pusing 

karena sudah dua hari tidak 

tidur; 

memusingkan  [เมอ มู ซงิ 
กนั] v ทําใหส้บัสน: 
วิชานัน้น่าปวดหวัมาก 
pelajaran itu sangat 

memusingkan 

pustaka, perpustakaan  [เปอร ์
ปุซ ตา กา อนั] n หอ้งสมุด; 
หอสมุด: หอสมุดแห่งชาติ 
perpustakaan nasional 

pustakawan  [ปุซ ตา กา วนั] n 

บรรณารกัษ:์  

บรรณารกัษแ์น่นอนว่าตอ้งอ่าน
หนังสือมามาก pustakawan 

pasti sudah banyak 

membaca buku 

putar  [ปู ตาร]์ v หมุน: 
เราตอ้งหมุนกลบัรถใตส้ะพาน 
kita harus putar balik di 

bawah jembatan; 

-- balik  [ปู ตาร ์บา ลิก] v 

วนกลบั: พวกเขาตอ้งวนกลบัไป 
dia harus putar balik; 

-- ulang  [ปู ตาร ์อ ูลงั] v 

ฉายซํา่; เปิดซํา้: 
กดปุ่มเพือ่เลน่ซํา้(รีเพลย)์ tekan 

tombol putar ulang; 

berputar(-putar)  [เบอร ์ปู 
ตาร ์ปู ตาร]์ v วนไปวนมา: 
พวกเขาวนไปวนมาเพราะไม่รูทิ้
ศทาง mereka berputar-putar 

karena tidak tahu arah; 

memutar  [เมอ มู ตาร]์ v 

กลบัรถ: ทีว่่างพอทีจ่ะกลบัรถ 
ruang yang cukup untuk 

kendaraan memutar; กลบัหนั 
memutar balik; 

putaran  [ปู ตา รนั] n รอบ: 
การเลือกหวัหนา้จะจดัขึน้สองรอ
บ pemilihan ketua akan 

dilakukan dua putaran; 

~ balik  [ปู ตา รนั บา ลิก] n 

กลบัรถ: กลบัรถ melakukan 

putaran balik;
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seputar  [เซอ ปู ตาร]์ n 

เกีย่วกบั: 
เรากําลงัหารือเรือ่งเกีย่วกบัปัญห
าสุขภาพ kami sedang 

membahas seputar masalah 

kesehatan 

putih  [ปู ติฮ]์ n ขาว: ขนมปังขาว 
roti tawar; 

keputihan  [เกอ ปู ตี ฮนั] n 

ตกขาว: 
ผูห้ญิงทุกคนแน่นนอนวา่เคยเป็
นตกขาว semua wanita pasti 

pernah mengalami 

keputihan; 

pemutihan  [เปอ มู ตี ฮนั] n 

การทําใหข้าว: 
ผา้ผืนนัน้ผ่านการฟอกขาวแลว้ 
kain itu sudah melalui proses 

pemutihan 

putik  [ปู ติก] n เกสร: 
เกสรตวัเมียมีหนา้ทีเ่ป็นเซลลสื์บ
พนัธุเ์พศเมียในดอกไม ้putik 

berfungsi sebagai alat 

kelamin betina bunga 

putra  [ปู ตรา] n ลูกชาย: 
พวกเขายงัไม่มีลูก Mereka 

belum memiliki putra 

putri  [ปู ตรี] n เจา้หญิง: 
เจา้หญิงจากประเทศไทย putri 

dari Thailand 

putus  [ปู ตุซ] v ขาด: 
เชอืกสะพานนัน้จู่ๆ ขาด tali 

jembatan itu tiba-tiba putus; 

keputusan  [เกอ ปู ตู ซนั] n 

การตดัสินใจ, มติ: 
พวกเขาจะปรากาศผลมติประชุ
มพรุง่นีเ้ชา้ mereka akan 

mengumumkan hasil 

keputusan rapat besok pagi; 

memutuskan  [เมอ มู ตุซ 
กนั] v ตดัสินใจ: 
ผูพิ้พากษาตดัสินคดี hakim 

memutuskan perkara; 

terputus(-putus)  [เตอร ์ปู 
ตุซ ปู ตุซ] adv ขาดๆหายๆ, 
ไม่ตอ่เนือ่ง: 
สญัญาณโทรศพัทที์นี่ข่าดๆหาย
ๆ sinyal telepon di sini 

terputus-putus
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R  -  r 

raba   [รา บา] v แตะ, สมัผสั: 
สมัผสัเบา ๆ rabalah dengan 

lembut; 

meraba   [เมอ รา บา] v คลํา: 
แพทยแ์ตะหนา้อกของผูป่้วยเพือ่
ตรวจสอบกอ้นเนือ้ dokter 

meraba dada pasien itu 

untuk merasakan benjolan; 

meraba-raba   [เมอ รา บา รา 
บา] v 1 คลําหา: 
คลําหาสวิตชไ์ฟในทีมื่ด 
meraba-raba sakelar lampu 

dalam kegelapan; 2 เดา: 
จากท่าทางอากปักริยาของเขาฉั
นสามารถคาดเดาความตัง้ใจขอ
งเขา dari gerak-geriknya 

saya dapat meraba-raba 

maksudnya 

rabun   [รา บุน] a สายตาสัน้: 
เด็กสายตาไม่ปกติ anak 

bermata rabun; 

-- dekat   [รา บุน เดอ 
กตั] มองใกลไ้ม่เห็น, สายตายาว: 
คนแกส่่วนมากเป็นสายตายาว 
orang tua sebagian besar 

mengalami rabun dekat; 

-- jauh   [รา บุน จา  
วุฮ]์ มองไกลไม่เห็น,สายตาสัน้: 
ตัง้แต่เล็กเขาสวมแว่นตาสายตา
สัน้แลว้  

sejak kecil dia sudah 

menggunakan kacamata 

untuk rabun jauh; 

-- senja   [รา บุน เซนิ 
จา] ตาบอดกลางคืน: 
คุณปู่ฉันเป็นตาบอดกลางคืนมา
นานแลว้ kakek saya sudah 

lama mengalami rabun senja 

racun   [รา จนุ] n พิษ; ยาพิษ: 
การดืม่นํา้มาก ๆ 
สามารถกําจดัพิษได ้minum air 

yang banyak dapat 

menghilangkan racun; 
เห็ดบางชนิดมีพิษถึงตาย 
beberapa jamur 

mengandung racun 

mematikan 

beracun   [เบอ รา จนุ] v 

เป็นพิษ; มีพิษ: 
แกซ๊นีเ้ป็นพิษมาก gas ini 

sangat beracun; ศรพิษ panah 

beracun; สารเคมีทีมี่พิษ zat 

kimia beracun; 

keracunan   [เกอ รา จ ูนัน] v 

โดนพิษ: เขาโดนพิษ dia 

keracunan
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meracuni  [เมอ รา จ ูนี] v 

วางยาพิษ: 
มีคนวางยาพิษในอาหารของเขา 
seseorang telah meracuni 

makanannya; 

-- serangga   [รา จนุ เซอ รงั 
ฆา] ยาฆ่าแมลง: 
พืชนัน้ถกูฉีดดว้ยยาฆ่าแมลง 
tanaman itu disemprot 

dengan racun serangga; 

-- tikus   [รา จนุ ตี 
กุซ] ยาเบือ่หนู: 
สุนัขขา้งบา้นฉันตายเพราะกินอ
าหารทีมี่ยาเบือ่หนูเจือปน 
anjing tetangga saya mati 

karena makan makanan 

yang tercampur racun tikus 
1
radang, meradang   [เมอ รา 

ดงั] v โกรธจดั: 
มีรายงานวา่รฐัมนตรีโกรธจดัเมือ่
ไดยิ้นความเห็นนัน้ menteri 

dilaporkan sempat 

meradang mendengar 

komentar tersebut; 

พฤติกรรมของเขาทําใหฉั้นโกร
ธจดั tingkah lakunya 

membuatku meradang  
2
radang   [รา ดงั] n อกัเสบ: 

เพือ่ลดอาการอกัเสบปกติแลว้แ
พทยจ์ะใหย้าแกอ้กัเสบฉัน 
untuk mengurangi radang 

biasanya dokter memberi 

saya obat anti radang 

radio   [รา ดี โย] n วิทยุ: สถานีวิทย ุ
stasiun radio 

raga   [รา ฆา] n รา่งกาย: 
รา่งกายและจิตใจ jiwa dan 

raga; 

memperagakan   [เมิม เปอ 
รา ฆา กนั] v แสดง: 
พวกเขาจะนําเสนอการออกแบบ
ใหม่ของพวกเขา mereka akan 

memperagakan rancangan 

terbarunya;   

ชดุแต่งงานนัน้นําเสนอโดยนักอ
อกแบบตวัเอง gaun pengantin 

itu diperagakan oleh 

perancangnya sendiri; 

pemeragaan   [เปอ เมอ รา 
ฆา อนั] n การสาธิต: 
การสาธติใหเ้ห็นถึงการทํางานข
องเครือ่ง pemeragaan cara 

kerja mesin; 

peraga   [เปอ รา ฆา] n 1 

นางแบบ, นายแบบ: 
นางแบบ/นายแบบแฟช ัน่ 
peraga busana; 2 
อุปกรณป์ระกอบ, โมเดล: 
เขาสอนดว้ยอุปการณส์าธิตประ
กอบ dia mengajar dengan 

alat peraga; 

peragaan   [เปอ รา ฆา อนั] n 

การแสดง: การแสดงฟช ัน่ 
peragaan busana 

ragam   [รา ฆมั] n 1 แบบ, ประเภท: 
ดนตรีมีหลายประเภท ada 

banyak ragam musik; 2 นิสยั, 
มารยาท:  

การคบหาคนหลากลายนิสยั 
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bergaul  

dengan berbagai ragam 

orang; 3 ทําเนียบภาษา, 
ระดบัภาษา: 
เขาพูดดว้ยศพัทท์างการ dia 

berbicara dengan ragam 

formal; 

seragam   [เซอ รา ฆมั] n 

เครือ่งแบบ: เครือ่งแบบนักเรียน 
pakaian seragam sekolah 

ragu   [รา ฆู] a 1 สงสยั: 
ฉันสงสยัในการทําดีของเขา 
saya ragu akan kebaikannya; 

2 ลงัเล: 
ฉันลงัเลว่าคาํตอบของฉันจะถกู
ตอ้งหรือไม่ saya ragu apakah 

jawaban saya benar; 

keraguan  [เกอ รา ฆู วนั] n 

ความลงัเล: ความลงัเลทีใ่หญ ่
keraguan yang besar; 

meragukan   [เมอ รา ฆู กนั] v 

1 สงสยั: 
ฉันไม่เคยสงสยัความจริงของเรือ่
งเล่าของเขา saya tidak 

pernah meragukan 

kebenaran ceritanya; 2 
ไม่แน่ใจ: 
ทุกคนไม่แน่ใจในความสามารถ
ของเขาในการแกปั้ญหา semua 

orang meragukan 

kemampuannya 

menyelesaikan masalah itu; 

ragu-ragu  [รา ฆู รา ฆู] a 

ลงัเล: อย่าลงัเลทีจ่ะติดตอ่ฉัน 
jangan ragu-ragu 

menghubungi saya; 

เขาลงัเลทีจ่ะรบัของขวญั dia 

ragu-ragu menerima hadiah 

rahang   [รา ฮงั] n ขากรรไกร: 
ขากรรไกรล่างโดนกระแทกจากอุ
บติัเหตุรถจกัรยานยนต ์rahang 

bawahnya terbentur saat 

kecelakaan sepeda motor 

rahasia   [รา ฮา ซ ียา] n 1 ลบั: 
ขอ้มูลลบั informasi rahasia; 2 
ความลบั: 
เธอเก็บความลบัไดไ้หม bisakah 

kamu menjaga rahasia; 3 
เรือ่งลึกลบั: 
ความลึกลบัของการสรา้ง 
rahasia penciptaan; 

merahasiakan  [เมอ รา ฮา ซ ี
ยา กนั] v 1 ปิดบงั, ซอ่นเรน้: 
เขาก็ไม่สามารถทีจ่ะปิดบงัความ
ผิดหวงัของเขาได ้dia tidak 

dapat merahasiakan 

kekecewaannya; 2 สกดักัน้: 
เก็บขอ้มูลเป็นความลบั 
merahasiakan informasi 

rahim   [รา ฮิม] n มดลูก: 
ทารกทีเ่จริญเติบโตในมดลูก 
bayi yang tumbuh dalam 

rahim
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raih, meraih   [ไรฮ]์ v 1 ฉวย, ควา้, 
ไขว่ควา้: ทําวนันีใ้หดี้ทีส่ดุ 
raihlah hari ini; ไขว่ควา้: 
จะประสบความสําเร็จ meraih 

kesuksesan; ควา้: 
เธอเอือ้มมือไปควา้โทรศพัทมื์อถื
อและยกมนัขึน้มา dia meraih 

telepon dan mengangkatnya; 

2 ยึด: 
ยึดอํานาจดว้ยการทํารฐัประหาร 
meraih kekuasaan dengan 

kudeta militer 

raja   [รา จา] n กษตัริย:์ เกน อารก 
คือกษตัริยอ์งคแ์รกของอาณาจ ั
กรสิงหะส่าหรี Ken Arok 

adalah raja pertama 

kerajaan Singasari; 
อํานาจของพระมหากษตัริย ์
kekuasaan raja; 

kerajaan   [เกอ รา จา อนั] n 1 

ราชอาณาจกัร:  
สหราชอาณาจกัรองักฤษ 
kerajaan Inggris; 2 
อาณาจกัร: อาณาจกัรธรุกิจ 
kerajaan bisnis; 3 
ระบอบกษตัริย ์  

rajin   [รา จิน] a ขยนั: 
นักเรียนทีข่ยนั murid yang 

rajin; คนขยนั orang-orang 

yang rajin; 

kerajinan tangan  [เกอ รา จี 
นัน ตา งนั] หตัถกรรม: 
รา้นนีข้ายหตัถกรรมทีเ่อกลกัษ 
ณข์องบาหลี toko ini menjual 

kerajinan tangan khas Bali 

rak   [รกั] n ช ัน้วางของ: 
ช ัน้วางหนังสือนัน้เต็มแลว้ rak 

buku itu sudah penuh 

raket   [รา เก็ต] n แร็กเก็ต (ไมตี้ลูก): 
ทําใหเ้อ็นไมตี้ตึง 
mengencangkan senar raket 

rakit   [รา เก็ต] n แพ: การแขง่ขนัแพ 
perlombaan rakit; 

berakit   [เบอ รา กิต] v 

ล่องแพ: ล่องแพริมทะเลสาบ 
berakit-rakit di danau; 

perakitan   [เปอ รา กี ตนั] n 

การประกอบ: 
โรงงานประกอบสว่น pabrik 

perakitan; 

rakitan   [รา กี ตนั] n 1 
ประกอบ: รถทีป่ระกอบในญีปุ่่น 
mobil rakitan Jepang; 2 
ประกอบเอง: ระเบิดประกอบเอง 
bom rakitan 

rakus   [รา กุซ] a ตะกละ, ละโมบ: 
เขากินอย่างตะกละตะกลาม dia 

makan dengan rakus; 
กินไม่รูจ้กัพอ pemakan yang 

rakus 

rakyat   [รกั ยตั] n ประชาชน: 
ชาวอินโดนีเซยี rakyat 

Indonesia 

ralat   [รา ลตั] n การแกไ้ข: 
นีคื่อขอ้แกส้าํหรบับทความเมือ่ว 
านนี ้ini adalah ralat untuk 
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artikel kemarin 

ramah   [รา มะฮ]์ a เป็นมิตร: 
การตอ้นรบัอย่างเป็นมิตร 
sambutan yang ramah; 

-- tamah, 

keramahtamahan   [รา มะฮ ์
ตา มะฮ;์ เกอ รา มะฮ ์ตา มา 
ฮนั] n ความเป็นกนัเอง: 
ขอบคุณสาํหรบัความเป็นกนัเอง
ของคุณ terima kasih atas 

keramahtamahan Anda 

ramai   [รา ไม] a ผูค้น: 
ตลาดนัน้แออดัมาก pasar itu 

sangat ramai 

ramai, beramai-ramai   [เบอร ์รา 
ไม รา ไม] v ทํารว่มกนั: 
ชาวบา้นยกโขยงเขา้รว่มงานแต่ง
งาน masyarakat 

berama-ramai menghadiri 

acara perkawinan; 

keramaian   [เกอ รา ไม 
ยนั] n ฝูงชน: 
กลุม่คนรวมตวักนัทําใหเ้กิดฝูงช
นริมถนน sekelompok orang 

berkumpul menyebabkan 

sebuah keramaian di pinggir 

jalan; 

meramaikan   [เมอ รา ไม 
กนั] v ทําใหคึ้กคกั: 
เรามารว่มงานเพือ่เพิม่ความคึก
คกัในงาน kami datang untuk 

meramaikan pestanya 

rambu   [รมั บู] n เครือ่งหมาย: 
เครือ่งหมายจราจร rambu  

jalan 

-- lalu lintas   [รมั ลา ล ูลิน 
ตซั] เครือ่งหมายจราจร: 
เครือ่งหมายจราจร rambu lalu 

lintas 

rambut   [รมั บุต] n ผม: 
ฉันเจอเสน้ผมในซปุ saya 

menemukan sehelai rambut 

di sup saya 

ramping   [รมั ปิง] a ผอม: 
ฉันเพรียวมาก aku sangat 

ramping 

rampok, perampokan   [เปอ รมั 
โป กนั] n การปลน้:  

พวกเขาถูกขงัคุกเพราะทําการป
ลน้ดว้ยอาวุธ mereka 

dipenjara karena 

perampokan bersenjata; 

merampok   [เมอ รมั ปก] v 

ปลน้: พวกเขาปลน้ธนาคาร 
mereka merampok bank 

rancang, rancangan   [รนั จา 
งนั] n รา่ง: 
เขาขอใหฉั้นชว่ยตรวจรา่งการ
นําเสนอของเขา dia meminta 

saya untuk mengecek 

rancangan proposalnya 

rangkai   [รงั ไก] n ชอ่: ชอ่ดอกไม ้
bunga rangkai; 

merangkai   [เมอ รงั ไก] v จดั: 
จดัชอ่ดอกไม ้merangkai 

bunga; 

rangkaian   [รงั ไก ยนั] n 

การเชือ่มตอ่กนั: 
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ลําดบังานจะถกูจดัเรียงตามมติป
ระชมุ rangkaian acara akan 

disusun sesuai keputusan 

rapat 

rangkap   [รงั กปั] v ซอ้นซํา้, 
ชดุสําเนา: เอกสารนีมี้สิบชดุ 
dokumen ini ada sepuluh 

rangkap; 

merangkap   [เมอ รงั กปั] v 

ควบคู:่ 
เขาดํารงตําแหน่งเป็นรองหวัหนา้
ควบตําแหน่งเหรญัญิก dia 

menjabat sebagai wakil 

ketua merangkap bendahara 

rangkul, merangkul   [เมอ รงั 
กุล] v กอด: 
ฉันโอบกอดเด็กคนดว้ยสองมือข
องฉัน aku merangkul anak itu 

dengan kedua tanganku; 

rangkulan   [รงั กู ลนั] n 

ออ้มกอด: 
เขารอ้งไหใ้นออ้มกอดแม่ของเขา 
dia menangis di rangkulan 

ibunya 

rangkum, merangkum   [รงั 
กุม] v สรปุ: จงสรปุบทความนี ้
rangkumlah artikel ini!; 
ฉันสรปุผลการประชมุเมือ่วาน 
aku merangkum hasil rapat 

kemarin; 

rangkuman   [รงั กู มนั] n 

ขอ้สรปุ: 
นีคื่อขอ้สรปุผลสมัมนาเมือ่วาน 
ini adalah rangkuman hasil 

seminar kemarin 

ranjang   [รนั จงั] n เตียง: 
เตียงนีน้อนสบายมาก ranjang 

ini sangat nyaman; 

-- lipat   [รนั จงั ลี 
ปัต] เตียงพบัได:้ 
เตียงพบัไดส้ามารถประหยดัพืน้
ทีห่อ้ง ranjang lipat dapat 

menghemat ruang kamar 

ranjau   [รนั เจา] n กบัดกั: 
สตัวป่์าหลายตวัตายเพราะเหยีย
บกบัดกั banyak satwa liar 

mati karena menginjak 

ranjau; 

-- darat   [รนั เจา ดา 
รตั] กบัระเบิด: 
ทหารนายนัน้พิการขาเพราะโด
นกบัระเบิด tentara itu cacat 

kakinya karena terkena 

ranjau darat 

rantai   [รนั ไต] n โซ:่ 
โซจ่กัรยานนีเ้ก่าแลว้ rantai 

sepeda ini sudah lama; 

berantai   [เบอร ์รนั ไต] v 

ล่ามโซ:่ 
เขาเขา้ไปหาปู่คนนัน้ทีท่รดุโทรม
และขามีโซล่่ามไว ้dia 

menghampiri kakek itu yang 

kumal dan kakinya berantai 

rantau, merantau   [เมอ รนั 
เตา] v ยา้ยถิน่ฐาน: 
คนหนุ่มสาวในหมู่บา้นของฉันห
ลายคนยา้ยถิน่ฐานไปเมืองใหญ ่
pemuda di kampung saya 

banyak yang pergi merantau 

ke kota-kota besar



ranting rawat, merawat 

261 

 

perantau(an)   [เปอ รนั เตา 
วนั] n ต่างถิน่: 
เขาคิดถึงของเขาทีอ่ยู่ต่างถิน่มา
ก dia sangat merindukan 

anaknya yang sedang berada 

di perantauan 

ranting   [รนั ติง] n กิง่: 
นกเกาะบนกิง่ไม ้burung 

menghinggap di ranting 

pohon 

rapat   [รา ปัต] n ประชมุ: 
เขากําลงัประชมุ dia sedang 

rapat 

rapi   [รา ปี] a เรียบรอ้ย: 
เขามีลายมือเรียบรอ้ย tulisan 

tangannya rapi 

rapuh   [รา ปุฮ]์ a เปราะ; เปราะบาง: 
กระดูกเปราะ tulang yang 

rapuh 

rasa, berasa    [รา ซา] n/v รส: 
รสเค็ม rasa asin; มีรส 
ซอสมีรสแปลก saus ini berasa 

aneh 

rata   [รา ตา] a เสมอกนั: 
ขอบผา้นัน้ถกูตดัเพือ่ใหเ้รียบเท่
ากนั tepi kain itu digunting 

supaya rata; 

merata  [เมอ รา ตา] v 

สมํา่เสมอ, เท่าเทียม: 
กําไรจากการขายจะถูกแบ่งโดยเ
ท่าเทียมกนั keuntungan 

penjualan akan dibagikan 

secara merata 

rata-rata   [รา ตา รา ตา] a  

ค่าเฉลีย่: 
เฉลีย่รายไดข้องเขาสูงมาก 
rata-rata pendapatannya 

sangat besar; ราคาเฉลีย่ 
harga rata-rata 

ratap   [รา ตปั] v เศรา้เสียใจ: 
ฉันไดยิ้นเสียงรอ้งไหค้รวนเด็กคน
นัน้ทุกคืน saya mendengar 

ratap tangis anak itu setiap 

malam 

ratu   [รา ตู] n ราชนีิ: 
พระราชาและพระราชนีิ raja 

dan ratu 

ratus   [รา ตุซ] n รอ้ย: หา้รอ้ย lima 

ratus; 

ratusan   [รา ตู ซนั] num 

หลายรอ้ย: 
คนหลายรอ้ยคนรวมตวักนัทีถ่น
น ratusan orang berkumpul 

di jalanan; 

seratus  [เซอ รา ตุซ] num 

หนึง่รอ้ย: หนึง่แสนรเูปียห;์ 
ทหารหนึง่รอ้ยนาย seratus ribu 

rupiah; seratus orang 

tentara 

rawa   [รา วา] n ทีลุ่่มนํา้ขงั: 
นกยางอยู่พืน้ทีลุ่ม่นํา้ขงั kuntul 

suka di daerah rawa 

rawat, merawat   [เมอ รา วตั] v 

ดูแล; พยาบาล: 
เขาตอ้งอยู่บา้นเพือ่ดูแลแม่ผูช้ร 
า dia harus tinggal di rumah  

untuk merawat ibunya yang  

sudah sepuh; ดูแลเด็ก 
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merawat anak-anak 

-- inap   [รา วตั อี 
นัป] ผูป่้วยใน: รบัเป็นผูป่้วยใน 
menjalani rawat inap; 

-- jalan   [รา วตั จา 
ลนั] ผูป่้วยนอก: ผูป่้วยนอก 
pasien rawat jalan; 

perawat   [เปอ รา วตั] n 

พยาบาล: 
เขาทํางานเป็นพยาบาล dia 

bekerja sebagai perawat 

raya   [รา ยา] n ยิง่ใหญ่: 
สํานักงานของเราตัง้อยู่ริมถนนใ 
หญ ่kantor kami terletak di 

tepi jalan raya; 

merayakan   [เมอ รา ยา 
กนั] v ฉลอง: 
เราจะฉลองรบัปริญญาของเขาที ่
รา้นอาหารไทย kita akan 

merayakan wisuda dia di 

restoran Thailand; 

perayaan   [เปอ รา ยา อนั] n 

การฉลอง: 
ในวนัฉลองวนัครบรอบวนัแต่งงา
นของเขา 
เขาไดร้บัแหวนทองวงหนึง่ pada 

perayaan hari ulang tahun 

pernikahannya ia mendapat 

sebuah cincin emas 

rayap   [รา ยปั] n ปลวก: 
ไมใ้นโกดงันัน้ผุเพราะปลวกกินห
มดแลว้ kayu di gudang itu 

sudah rapuh dimakan rayap; 

merayap   [เมอ รา ยปั] v 

คลาน: 
ทหารกําลงัฝึกหมอบคลานบนส
นามหญา้ tentara sedang 

latihan merayap di atas 

lapangan rumput 

rayu   [รา ยู] a คําหยอกเยา้: 
เขาหลงคารมหยอกเยา้ของผูช้า
ยคนนัน้ dia terbuai bujuk 

rayu lelaki itu; 

merayu   [เมอ รา ยู] v 

หยอกเยา้: 
เขายงัคงหยอกเยา้สาวคนนัน้ ia 

terus merayu gadis itu; 

rayuan  [รา ยู วนั] n 

การหยอกเยา้: 
อย่าเชือ่คาํหยอกเยา้คนนัน้ 
jangan percaya kata rayuan 

orang itu 

reaksi   [เร ยกั ซ]ี n การตอบสนอง; 
ปฏิกิริยา: 
เขามีปฏิกิริยาต่อขา่วอย่างไร? 
apa reaksinya terhadap 

berita itu?; 

bereaksi   [เบอ เร ยกั ซ]ี v 

ตอบสนอง: 
ฉันเรียกชือ่แต่เขาไม่ตอบสนอง 
saya memanggil namanya, 

tetapi dia tidak bereaksi 

rebah   [เรอ บะฮ]์ v นอน(ราบ), 
ลม้ลงนอน: 
ตน้ไมห้ลายตน้ลม้เพราะพายุ 
banyak pohon rebah karena 

badai
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rebus   [เรอ บุซ] v ตม้: 
เขากินไขต่ม้ทุกเชา้ dia makan 

telur rebus setiap pagi; 

merebus   [เมอ เรอ บุซ] v ตม้: 
พีต่ม้ไก ่kakak merebus ayam 

rebut   [เรอ บุซ] v แย่งชงิ: 
แย่งบอลจากพวกเขา rebutlah 

bola dari mereka!; 

memperebutkan, berebut  
 [เมิม เปอ เรอ บุต กนั, เบอ เรอ 
บุต] v แก่งแย่ง: 
บรรดาผูส้มคัรตา่งแก่งแย่งเกา้อี ้
ตําแหน่งประธานาธิบดี para 

kandidat memperebutkan 

kursi presiden; 

merebut   [เมอ เรอ บุต] v 

แย่งชงิ: 
พีข่องฉันแย่งของเล่นฉันบ่อยๆ 
kakak saya sering merebut 

mainan dari saya; 

rebutan   [เรอ บู ตนั] n 

สิง่ทีแ่ย่งชงิ: 
ผูห้ญิงสวยเป็นทีแ่ย่งกนัของบรร
ดาชายหนุ่ม wanita cantik 

menjadi rebutan para 

laki-laki 

reda   [เรอ ดา] v ลด, บรรเทา: 
ฝนตกหนักเริม่ซา hujan lebat 

mulai reda 

redup   [เรอ ดุป] a จาง: 
ไฟหอ้งเขารีล่งแลว้ lampu 

kamar dia sudah redup; 

meredup   [เมอ เรอ ดุป] v  

จาง: แสงพระอาทิตยเ์ริม่จางลง  

cahaya matahari mulai 

meredup 

regang   [เรอ ฆงั] a ตึง: เชอืกทีตึ่ง 
tali yang regang; 

meregang nyawa   [เมอ เรอ 
ฆงั ญา วา] เกือบตาย: 
เขาถูกทรมานจนเจียนตาย dia 

disiksa hingga meregang 

nyawa; 

peregangan   [เปอ เรอ ฆา 
งนั] n การยืด: ก่อนแขง่ขนักีฬา 
ปกติแลว้นักกีฬาจะทําการยืดเส ้
นยืดสาย sebelum bertanding 

olahraga, biasanya atlit 

melakukan peregangan 

regu   [เรอ ฆู] n ทีม: 
การแขง่ขนัครัง้นีมี้ ๒๐๐ 
ทีมรว่มแขง่จากทัว่อินโดนีเซยี 
perlombaan ini diikuti oleh 

dua ratus regu dari seluruh 

Indonesia; 

beregu   [เบอ เรอ ฆู] v เป็นทีม: 
ประโยชนข์องการเล่นกีฬาเป็นที
มมีมากมายทีเ่ป็นผลดีกบัการพั
ฒนาการจิตวิทยาของเด็ก Ada 

banyak manfaat olahraga 

beregu yang baik bagi 

perkembangan psikologi 

anak Anda 

reguk   [เรอ ฆุก] v อึก: 
กลืนนํา้นัน้ซะ reguk air itu!; 

mereguk   [เมอ เรอ ฆุก] v 

กลืน: เขากลืนนํา้ลาย dia 

mereguk air liur
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rekam, perekaman   [เปอ เรอ กา 
มนั] n การบนัทึก: 
การบนัทึกเสียง perekaman 

audio 

rekan, rekan kerja   [เรอ กนั 
เกอร ์จา] เพือ่นรว่มงาน: 
เขาเป็นเพือ่นรว่มงานของฉัน 
dia adalah rekan kerjaku; 

rekanan   [เรอ กา นัน] n 

คู่สญัญา: 
พรุง่นีฉั้นมีประชมุกบัคูส้ญัญาค ้
าของฉัน besok saya ada 

rapat dengan rekanan 

dagang saya 

rekat, merekatkan   [เมอ เรอ กตั 
กนั] v ทําใหติ้ดกนั:  

พวกเธอตอ้งติดรปูพวกเธอในแบ
บฟอรม์นี ้kalian harus 

merekatkan pas foto kalian 

di formulir ini; 

perekat   [เปอ เรอ กตั] n กาว: 
กาวนีแ้ขง็แรงพอทีจ่ะติดไมบ้นผ
นังคอนกรีต perekat ini cukup 

kuat untuk merekat kayu di 

permukaan dinding beton 

rekayasa   [เร กา ยา ซา] n 

การจดัทํา, การจดัฉาก, 
การยกัยา้ย: 
เหตุการณนั์น้เป็นเพียงการจดัฉ
ากของฝ่ายศตัรเูท่านัน้ 
kejadian itu hanya rekayasa 

pihak musuh kami 

merekayasa   [เมอ เร กา ยา 
ซา] v จดัการ, จดัทํา: 
เขาปรงุแต่งขอ้มูล dia 

merekayasa data 

rekening   [เร เกอ นิง] n 

1ใบกํากบัสินคา้: 
เขายงัไม่ไดจ้า่ยค่าไฟ dia 

belum membayar tagihan 

rekening listrik; 2 บญัช:ี 
เลขบญัชขีองคุณคืออะไร 
berapa nomor rekeningmu?; 

-- tabungan   [เร เกอ นิง ตา บู 
งนั] บญัชเีงินฝาก: 
เขามีบญัชอีมทรพัยใ์นธนาคารเ
อกชน dia memiliki rekening 

tabungan di bank swasta 

rel   [เรล] n ทางรถไฟ: ทางรถไฟรางคู่ 
rel ganda; 

-- kereta   [เรล เกอ เร 
ตา] ทางรถไฟ: 
ทางรถไฟกําลงัสรา้ง rel kereta 

api masih dalam 

pembangunan 

rela   [เร ลา] v พรอ้ม: ยินดีทีจ่ะตาย 
rela mati; 

merelakan   [เมอ เร ลา กนั] v 

อนุญาต: แม่ยอมใหฉั้นไป ibu 

merelakan saya pergi 

rem  [เร็ม] n เบรก; หา้มลอ้: เบรกเทา้ 
pedal rem; เบรกมือ rem 

tangan; จานเบรก rem 

cakram; 

mengerem   [เมอ เงอ เร็ม] v 
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เบรก: 
คนขบัแท็กซีเ่บรกอย่างกระทนัหั
น sopir taksi iu mengerem 

mendadak 

remaja   [เรอ มา จา] n วยัรุน่: 
นอ้งของฉันเป็นวยัรุน่แลว้ 
adikku sudah remaja 

remang, remang-remang   [เรอ 
มงั เรอ มงั] a มวั, สลวั: 
ไฟหอ้งของเขาสลวั lampu 

kamarnya remang-remang 

remas, meremas   [เมอ เรอ มซั] v 

ทําใหย้บั, ขยํา: เขาขยํากระดาษ 
ia meremas kertas itu 

rempah   [เริม ปะฮ]์ n เครือ่งเทศ: 
กลิน่หอมของเครือ่งเทศ aroma 

rempah 

remuk   [เรอ มุก] a แหลกละเอียด, 
แหลกสลาย:  

จานทีถู่กขวา้งไปนัน้แหลกละเอีย
ด piring yang dibantingnya 

itu remuk 

renang, berenang   [เบอ เรอ นัง] v 

ว่ายนํา้: ว่ายนํา้ออกไปในทะเล 
berenang ke tengah laut; 

perenang   [เบอ เรอ นัง] n 

นักวา่ยนํา้: 
เขาเป็นนักว่ายนํา้ทีแ่ขง็แรง dia 

perenang yang tangguh 

rencana   [เริน จา นา] n แผน: 
แผนของเธอคืออะไร apa 

rencanamu?; 

perencanaan   [เปอ เริน จา 
นา อนั] n การวางแผน:  

การวางแผนอย่างรอบคอบ 
perencanaan yang matang 

rendah   [เริน ดะฮ]์ a ตํา่: 
เครือ่งบินบินตํา่ pesawat itu 

terbang rendah 

renggang   [เริง ฆงั] a ห่าง: 
ความสมัพนัธห์่างกนัไปแลว้ 
hubungannya sudah 

renggang; 

merenggangkan   [เมอ เริง 
ฆงั กนั] v แยก: 
นักเรียนถกูขอใหต้ัง้แถวแบบห่าง
ๆ para siswa diminta untuk 

merenggangkan barisannya 

rengut, merengut   [เมอ เรอ งุต] v 

ดึง, ควา้, กระชาก: 
เขาควา้กระเป๋าของฉัน ia 

merenggut tasku 

rentan   [เริน ตนั] a อ่อนไหว, 
มีความรูสึ้กไว: 
นอ้งเป้นคนป่วยง่าย adik 

rentan sakit 

renung, merenung   [เมอ เรอ 
นุง] v ดู, มอง: เขากําลงัครุน่คิด 
ia sedang merenung 

renyah   [เรอ ญะฮ]์ a กรอบ: 
ขา้วเกรียบนีก้รอบมาก kerupuk 

ini sangat renyah 

resah   [เรอ ซะฮ]์ a กระสบักระส่าย: 
เขากระสบักระส่ายรอผลการทด
สอบข ัน้สุดทา้ย dia resah 

menanti hasil tes akhir; 

meresahkan   [เมอ เรอ ซะฮ]์ v 

รบกวนจิตใจ: 
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อาการป่วยของลูกเขาทีไ่ม่หายเ
สียทีทําใหห้นักใจทัง้ครอบครวั 
sakit anaknya yang tidak 

kunjung sembuh meresahkan 

seluruh keluarga 

resap, meresap   [เมอ เรอ ซปั] v 

ดูดซมึ: 
นํา้ซมึไดอ้ย่างรวดเร็วในผา้ air 

meresap cepat pada kain 

resep   [เรอ เซป็] n สูตร: 
หนังสือสูตรอาหาร buku resep; 

-- obat   [เรอ เซป็ โอ 
บตั] ใบสัง่ยา: 
หมอใหใ้บสัง่ยาฆ่าเชือ้แก่ฉัน 
dokter memberi saya resep 

untuk antibiotik 

resepsi   [เรอ เซป็ ซ]ี n 1 หอ้งรบัรอง 
บา้นมีหอ้งรบัรองสองหอ้ง  

rumah itu mempunyai dua 

ruang resepsi; 2 งานเลีย้ง: 
งานเลีย้งแต่งงาน resepsi 

pernikahan 

resmi   [เริซ มี] a ทางการ: 
ขา่วยงัไม่ไดเ้ป็นขา่วทางการ 
berita itu belum resmi; 
เขาไปเยือนจาการต์า้อย่างเป็นท
างการในเดือมีนาคม dia 

melakukan kunjungan resmi 

bulan Maret 

restu   [เริซ ตู] a คําอวยพร: 
เขาหวงัว่าจะใหศี้ลใหพ้รของพ่อ
แม่ทัง้สอง dia berharap restu 

dari kedua orang tua 

merestui   [เมอ เริซ ต ูวี] v 

อวยพร: 
แม่เต็มใจใหพี้ไ่ปต่างเมือง ibu 

merestui kakak pergi ke luar 

kota 

retak   [เรอ ตกั] v รา้ว: 
ผนังรา้วและหลงัคาพงัเนือ่งจากแ
ผ่นดินไหว dinding rumah 

retak dan atap runtuh dalam 

gempa itu 

rewel   [เร เว็ล] a จูจ้ี,้ บ่น, งอแง: 
ลูกของเขางอแงเพราะไม่สบาย 
anaknya rewel karena 

kesakitan 

ria   [รี ยา] a ยินดี: ครอบครวัเล็ก ๆ 
นัน้ยินดีกบัการเกิดของลูกคนแร
ก keluarga kecil itu bersuka 

ria menyambut kelahiran 

anak pertamamya 

riang   [รี ยงั] a รา่เริง: 
เขาพยายามทีจ่ะรา่เริง dia 

berusaha untuk tetap riang 

rias, merias  [เมอ รี ยซั] v 

แต่งหนา้: 
เขาแต่งหนา้เจา้สาวเป็นเวลาหนึ่
งช ัว่โมง dia merias pengantin 

wanita itu selama satu jam 

ribu   [รี บู] n พนั: หา้พนั lima ribu; 

seribu   [เซอ รี บู] num หนึง่พนั: 
ดินแดนแห่งเกาะหนึง่พนัเกาะ 
negeri seribu pulau 

ribut   [รีบุต] a เสียงดงั: 
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เด็กทีมี่เสียงดงัมาก anak-anak 

sangat ribut 

rindu   [ริน ด]ู a คิดถึงบา้น: 
เขาคิดถึงบา้นเกิด dia rindu 

kampung halaman; 

merindukan   [เมอ ริน ดู 
กนั] v พลาด: 
พวกเขาต่างคิดถึงกนัและกนั 
mereka saling merindukan 

ringan   [รี งนั] a เบา: 
กระเป๋าค่อนขา้งเบา tas itu 

cukup ringan 

ringkas   [ริง กซั] a สัน้, รวดเร็ว: 
รายงานรายเดือนทําอยา่งรวบรดั
มาก laporan bulanan 

dibuatnya sangat ringkas; 

ringkasan   [ริง กา ซนั] n สรปุ: 
สรปุขา่ว ringkasan berita 

rintang, merintangi   [เมอ ริน ตา 
งี] v ขดัขวาง: 
ตน้ไมที้ต่กลงมาเป็นอุปสรรคตอ่
การไหลของการจราจร pohon 

yang tumbang itu merintangi 

arus lalu lintas 

risiko   [รี ซ ีโก] n ความเสีย่ง: 
ความเสีย่งสูง risiko tinggi; 

berisiko   [เบอร ์รี ซร โก] v 

เสีย่ง: การลงทุนทีเ่สีย่ง investasi 

berisiko 

riwayat   [รี วา ยตั] n ประวติั: 
ครอบครวัของเขามีประวติัของโ 
รคหวัใจ keluarganya  

mempunyai riwayat penyakit 

jantung 

robek   [โร เบ็ก] a ขาด: 
กระดาษนัน้ขาดโดยทีเ่ขาไม่รู ้
kertas itu robek tanpa 

sepengetahuannya 

roboh   [โร โบะฮ]์ v พงัทลาย: 
บา้นทรดุตวัลงตีโดยพายุทอรน์า
โด rumah itu roboh diterjang 

angin puting beliung; 

merobohkan   [เมอ โร โบะฮ ์
กนั] v พงั: 
รฐับาลทําลายบา้นทีถู่กพิจารณ
าว่าไม่มีโฉนดทีดิ่น pemerintah 

merobohkan rumah yang 

dianggap tidak memiliki 

surat tanah 

roda   [โร ดา] n ลอ้: 
ลูกของเธอยงัขีจ่กัรยานสามลอ้ 
anaknya masih bersepeda 

dengan roda tiga 

rok   [รก] n กระโปรง: กระโปรงสัน้ 
rok pendek 

rokok; merokok   [เมอ โร กก] v 

สูบบุหรี:่ ทีนี่สู่บบุหรีไ่ดไ้หม 
dapatkah saya merokok 

disini? 

romantis   [โร มนั ติซ] a โรแมนติก: 
รกัโรแมนติก cinta romantis 

rompi   [รม ปี] n เสือ้เกราะ: 
ตํารวจใชเ้สือ้เกราะกนักระสนุ 
polisi menggunakan rompi 

antipeluru
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rontok   [รน ตก] v ตก: 
ใบไมร้ว่งลงมา daun itu rontok 

rosot, merosot   [เมอ โร ซต] v 

ทรดุ: เขาลม้ทรดุลง ia jatuh 

merosot ke bawah 

rotan   [โร ตนั] n หวาย: 
พ่อเก็บหวายในป่า ayah 

mengambil rotan di hutan 

roti   [โร ตี] n ขนมปัง: 
ขนมปังหนึง่แถว sepotong roti 

ruang   [ร ูวงั] n หอ้ง; หน่วย: 
เขาอยู่ช ัน้บนในหอ้งของเขา dia 

di lantai atas di ruanganya; 
หอ้งประชมุ ruang rapat;  
หน่วยดูแลผูป่้วยหนัก ruang 

rawat intensif; 
หอ้งพกัผูโ้ดยสาร ruang 

tunggu penumpang; 
หอ้งฉุกเฉิน ruang gawat 

darurat 

ruas   [ร ูวซั] n ส่วน: 
ถนนจะถูกแบ่งออกเป็นสองเสน้ 
jalan itu terbagi dua ruas 

rugi, kerugian   [เกอ รู ฆี ยนั] n 

ความเสียหาย: บริษทั 
ประกาศความเสียหายมูลคา่สาม
พนัลา้นรเูปียห ์perusahaan 

mengumumkan kerugian 

sebesar tiga miliar rupiah 

rujuk, rujukan   [ร ูจ ูกนั] n อา้งอิง: 
หนังสืออา้งอิง buku rujukan 

rumah   [ร ูมะฮ]์ n บา้น: บา้นเก่า ๆ 
ไดถ้กูขายดว้ยราคาถูก rumah 

tua itu dijual murah; 
เรากําลงัยา้ยบา้น kami pindah 

rumah; 

-- ibadah   [ร ูมะฮ ์อี บา 
ดะฮ]์ ศาสนสถาน: 
สถานนมสัการ rumah ibadah; 

-- makan   [ร ูมะฮ ์มา 
กนั] รา้นอาหาร: 
ภตัตาคารอาหารปาดงั rumah 

makan Padang; 

-- sakit   [ร ูมะฮ ์ซา 
กิต] โรงพยาบาล: 
เขาตอ้งไปโรงพยาบาลเพือ่รบักา
รรกัษา dia harus pergi ke 

rumah sakit untuk 

berobat;โรงพยาบาลแม่และเด็ก 
rumah sakit ibu dan anak; 
โรงพยาบาลรฐับาล rumah 

sakit umum; 
โรงพยาบาลเอกชน rumah 

sakit swasta; 
โรงพยาบาลรบัผูป่้วยส่งตอ่ 
rumah sakit rujukan; 

-- toko (ruko)  [ร ูมะฮ ์โต โก 
(ร ูโต)] รา้นคา้ตึกแถว: 
พวกเขาอาศยัในรา้นคา้ตึกแถว 
mereka tinggal di ruko; 

perumahan   [เปอ ร ูมา ฮนั] n 

ทีอ่ยู่อาศยั: 
เขาอาศยัอยู่ทีห่มู่บา้นจดัสรร ia 

tinggal di perumahan
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rumit   [ร ูมิต] a ซบัซอ้น: 
มนัก็เป็นเรือ่งทีซ่บัซอ้นมาก 
soal itu sangat rumit 

rumput   [รมุ ปุต] n หญา้: 
เขากําลงัตดัหญา้ dia sedang 

memotong rumput 

runding, berunding   [เบอ รนุ 
ดิง] v เจรจา: 
เรากําลงัเจรจาตอ่รอง kami 

sedang berunding 

runduk, merunduk   [เมอ รนุ 
ดุก] v โนม้ตวัลง: 
ขา้วมากขึน้ประกอบดว้ยหลบเพิ ่
มเติม wanita itu duduk diam 

dan merunduk 

runtuh   [รนุ ตุฮ]์ a พงัลง: 
อาคารทรดุตวัลงเนือ่งจากลมแรง 
bangunan runtuh akibat 

angin yang sangat kencang 

rupa   [ร ูปา] n รปูลกัษณ:์ 
หนา้ตาลูกในไสค้ลา้ยกบัพ่อแม่ 

มาก rupa anak kandungnya 

sangat mirip dengan kedua 

orang tuanya 

rusak   [ร ูซกั] a พงั: 
มอเตอรไ์ซคข์องเขาพงั 
motornya rusak 

rusuh   [ร ูซฮุ]์ a วุ่นวาย: 
เด็กๆนักเรียนจะวุ่นวายเมือ่รูค้วา
มขดัแยง้ภายในโรงเรียนของพวก
เขา anak-anak akan rusuh 

ketika mengetahui adanya 

konflik internal di 

sekolahnya 

rute   [ร ูเตอ] n เสน้ทาง: 
เขาเดินผ่านเสน้ทางทีย่าว dia 

melewati rute yang panjang 

rutin, rutinitas   [ร ูตี นี ตซั] n 

กิจวตัร: 
การออกกาํลงักายกลายเป็นกิจวั
ตรทีส่ําคญั olahraga menjadi 

rutinitas penting 
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S  -  s 

saat  [ซา อตั] p ชว่งเวลา: 
ชว่งเวลาแห่งความสุข saat 

bahagia 

sabar   [ซา บาร]์ a อดทน: 
อดทนหน่อย รออีกสกัครู ่
sabar, tunggu sebentar; 

kesabaran  [เกอ ซา บา 
รนั] n ความอดทน: 
การเรียนรูต้อ้งการความอดทน 
belajar butuh kesabaran 

sabuk   [ซา บุก] n เขม็ขดั: 
เขม็ขดันิรภยั sabuk 

pengaman 

sabun  [ซา บุน] n สบู่: สบู่กอ้น 
sabun batangan; สบู่เหลว 
sabun cair 

sadar  [ซา ดาร]์ a ตระหนัก: 
เขาตระหนักถึงอนัตรายของยาเ
สพติด dia sadar akan bahaya 

obat-obatan; 

menyadari  [เมอ ญา ดา รี] v 

ตระหนัก: 
เขาเขาตระหนักถึงขอ้ผิดพลาด
ของเขา dia menyadari 

kesalahannya 

sah  [ซะฮ]์ v ถูกกฎหมาย: 
จดหมายทีถู่กกฎหมาย surat 

yang sah 

saham  [ซา ฮมั] n หุน้:  ตลาดหุน้ 
bursa saham 

saji  [ซา จ]ี n เสิรฟ์อาหาร:  
เสิรฟ์อาหารเร็ว cepat saji; 

menyajikan   [เมอ ญา จี 
กนั] v เสิรฟ์อาหาร : 
รา้นอาหารเสิรฟ์มนูพิเศษ 
restoran itu menyajikan 

menu khusus; 

penyajian   [เปอ ญา จี 
ยนั] n การจดัแสดง:  
การจดัแสดงอาหาร penyajian 

makanan 

sakit   [ซา กิต] a ป่วย:  ฉันป่วย 
saya sakit 

saku   [ซา กู] n กระเป๋า:  
กระเป๋าเสือ้ saku baju 

salah   [ซา ละฮ]์ v ผิด:  
หมายเลขผิด salah sambung 

salat, sembahyang   [เซมิ บะฮ ์
ยงั] n ละหมาด:  
ฉันละหมาดในมสัยิด saya salat 

di masjid 

saling   [ซา ลิง] adv กนั:  
ชว่ยเหลือกนั saling 

membantu 

salju   [ซลั จ]ู n หิมะ: มนุษยหิ์มะ 
manusia salju
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salon   [ซา ลน] n รา้นเสริมสวย:  
รา้นเสริมสวยเปิดทุกวนั salon 

kecantikan terbuka setiap 

hari 

salur, saluran   [ซา ลู รนั] n 1 

สาย:  สายไม่ว่าง saluran 

sibuk; 2 การเชือ่มต่อ: 
การเชือ่มตอ่ไม่ดี saluran 

terputus 

sama   [ซา มา] a เท่ากนั: สูงเท่ากนั 
sama tinggi 

sambut, sambutan   [ซมั บู 
ตนั] n การตอ้นรบั: 
การตอ้นรบัทีอ่บอุน่ sambutan 

hangat 

sampah   [ซมั ปะฮ]์ n ขยะ: ถงัขยะ 
tempat sampah 

sampai   [ซมั ไป] p จนกว่า: 
จนกว่าเราจะพบกนัอีก sampai 

jumpa 

sampan   [ซมั ปัน] n เรือพาย: 
พวกเขาขา้มแม่นํา้ดว้ยเรือ 
mereka menyeberangi 

sungai dengan sampan; 

bersampan   [เบอร ์ซมั 
ปัน] v พายเรือ: 
พวกเขาพายเรือไปตามแม่นํา้ 
mereka bersampan 

menyusuri sungai 

samping   [ซมั ปิง] n ขา้ง: 
เขายืนอยู่ขา้งฉัน dia berdiri di 

samping saya 

mengesampingkan   [เมอ 
เงอ ซมั ปิง กนั] v มองขา้ม: 
อย่ามองขา้มปัญหาทีดู่เหมือนจะ
เรือ่งเล็กนอ้ย jangan pernah 

mengesampingkan masalah 

yang terlihat sepele; 

menyamping   [เมอ ญมั 
ปิง] v 1 เลียบ; 2 v ทางเลียบ: 
กระโดดไปดา้นขา้ง lompatan 

menyamping; 

sampingan   [ซมั ปี งนั] n 

งานเสริม: 
เพือ่สามารถครองชพีในแตล่ะวนั
ไดเ้ขาก็ทํางานเสริมดว้ย untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari dia juga 

mengambil pekerjaan 

sampingan 

sampul   [ซมั ปุล] n ห่อ, ปก: 
ปกหนังสือ sampul buku; 

-- buku   [ซมั ปุล บู 
กู] ปกหนังสือ: 
ห่อปกนัน้สวยงาม sampul buku 

itu indah; 

bersampul   [เบอร ์ซมั ปุล] v 

ถูกห่อ: 
หนังสือของนอ้งมีหอ่ปกสีฟ้า 
buku adik bersampul biru; 

menyampul   [เมอ ญมั 
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ปุล] v ห่อ, ใส่ซอง: 
เลขากําลงันําลงซองจดหมายทีเ่
ขาจะส่งไป sekretaris sedang 

menyampul surat-surat yang 

akan dikirimnya 

samudra   [ซา มู ดรา] n 1 

มหาสมุทร:  
หมู่เกาะอินโดนีเซยีถูกลอ้มรอบด ้
วยมหาสมุทรแปซฟิิกและมหาส
มุทรอินเดีย kepulauan 

Indonesia diapit oleh 

Samudra Pasifik dan 

Samudra Indonesia; 2 ใหญ:่  
การประชมุยกัษที์จ่ะมีขึน้บ่อยครั ้
งในสนามกีฬาหลกั rapat 

samudra sering 

diselenggarakan di stadion 

utama 

sana   [ซา นา] pron ทีนั่น่:  
พวกเขาอาศยัอยู่ทีนั่น่ mereka 

bertempat tinggal di sana 

sanak, sanak saudara   [ซา นัก 
เซา ดา รา] ญาติ:  
ปีละครัง้บรรดาญาติๆจะมารวมตั
วกนัทีบ่า้นคุณปู่ setahun 

sekali sanak saudara akan 

berkumpul di rumah kakek 

sandal   [ซนั ดลั] n รองเทา้แตะ:  
แม่สวมรอ้งเทา้แตะใหม่ ibu 

memakai sandal baru 

sandar, bersandar   [เบอร ์ซนั 
ดาร]์ v 1 พิงไว:้  อย่าพิงกบัประตู 
jangan  

bersandar pada pintu; 2  

ผูกเรือ:  จอดอยู่ทีท่่าเรือ 
bersandar di dermaga; 3 

พึง้พิง:  
อย่าพึง่พิงกบัการชว่ยเหลือของรั
ฐบาลมากเกินไป jangan 

terlalu banyak bersandar 

pada bantuan pemerintah; 

menyandarkan   [เมอ ญนั 
ดาร ์กนั] v พึง่, พึง่พิง, พึง่พา: 
หลายคนตอ้งวางอนาคตของพว
กเขากบัการศึกษา banyak 

orang menyandarkan masa 

depannya pada pendidikan; 

เขาพิงจกัรยานของเขากบัรัว้ 
dia menyandar sepedanya ke 

pagar 

sandera   [ซนั เดอ รา] n 

ตวัประกนั:  ปี 2000 
เด็กนักเรียนจาํนวนหนึง่ของฟิลิ
ปปินสถ์กูลกัพาตวัและถูกจบัเป็
นตวัประกนั di Filipina pada 

tahun 2000 sejumlah anak 

sekolah diculik dan 

dijadikan sandera; 

menyandera   [เมอ ญนั เดอ 
รา] v จบัตวัประกนั:  
พวกเขาจบัเด็กนักเรียนเป็นตวัป
ระกนั mereka menyandera 

anak-anak sekolah; 

penyandera   [เปอ ญนั เดอ 
รา] n ผูที้จ่บัคนเป็นตวัประกนั:  
คนรา้ยทีจ่บัตวัประกนัเป็นชายแ
ก่ penyanderanya seorang 

laki-laki tua; 

penyanderaan   [เปอ ญนั 
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เดอ รา อนั] n การจบัตวัประกนั: 
การจบัตวัประกนัเกิดขึน้ในตึกเก่
า penyanderaan terjadi di 

gedung tua 

sandiwara   [ซนั ดี วา รา] n 

ละครเวที: เราชอบไปดลูะครเวที 
kami suka pergi nonton 

sandiwara; 

-- radio   [ซนั ดี วา รา รา ดี 
โย] n ละครวิทย:ุ  
เรือ่งนัน้ถกูทํามาเป็นละครวิทยุ 
cerita itu dijadikan 

sandiwara radio; 

bersandiwara   [เบอร ์ซนั ดี 
วา รา] v 1 แสดง:  
เขาเล่นละครทีเ่วทีกลางแจง้ Ia 

bermain sandiwara di teater 

terbuka; 2 แสรง้ทํา:  
เขาเป็นทีเ่สแสรง้เก่ง dia pandai 

bersandiwara; 

menyandiwarakan   

[เมอ ญนั ดี วา รา กนั] v 1 

ทําใหเ้กินความเป็นจริง, ดราม่า:  
พวกเขาเพียงทําปฏิกิริยาเกินจริ
งกบัสถานการณที์ทํ่าใหพ้วกเข
ารูสึ้กไม่ไดร้บัความเป็นธรรมนัน้  

mereka hanya 

menyandiwarakan keadaan  

yang membuat mereka  

merasa tidak diperlakukan  

secara adil; 2 

ดดัแปลงเป็นการแสดง:  
ผูเ้ขยีนกําลงันํานิทาพืน้บา้นมาแ
สดงเป็นละคร pengarang itu 

sedang menyandiwarakan 

cerita rakyat 

sandung, sandungan   [ซนั ด ู
งนั] n อุปสรรค, สิง่ขดัขวาง:  
หินีข่ดัขวาง batu sandungan; 

tersandung   [เตอร ์ซนั 
ดุง] v สะดุด:  
เขาสะดุดสายไฟทีพ่าดบนพืน้นั ้
น dia tersandung kabel 

listrik yang melintang di 

lantai itu 

sangat   [ซา งตั] adv มาก:  
สวยมาก sangat cantik 

sanggup   [ซงั ฆุป] v 1 สามารถ:  
เขาสามารถทีจ่ะชาํระหนีข้องเขา
หมด dia sanggup melunasi 

utangnya; 2 พรอ้มทีจ่ะ:  
ผมพรอ้มทีจ่ะดําเนินงานนัน้ 
saya sanggup menunaikan 

tugas itu; 

kesanggupan  [เกอ ซงั ฆู 
ปัน] n ความตัง้ใจ:  
ความสามารถของฉันก็มีอยู่เท่า
นัน้ kesanggupan saya hanya 

itu 

menyanggupi   [เมอ ญงั ฆู 
ปี] v 1 สญัญา:  
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เขารบัปากว่าจะมา Ia 

menyanggupi akan datang; 2 

สามารถ:  
ถา้คณุไม่สามารถทาํมนัไดก็้อยา่
ทําสญัญาใด ๆ kalau tidak 

sanggup jangan berjanji 

sangka, menyangka   [เมอ ญงั 
กา] v 1 คิดว่า, นึกว่า:  
เขาคิดว่าแนเป็นคนตา่งชาติ dia 

menyangka saya orang 

asing; 2 สงสยั: 
ตํารวจสงสยัว่าคนนัน้เป็นคนทีข่
โมยรถจกัรยานยนต ์polisi 

menyangka pemuda itu 

mencuri motor; 

tersangka   [เตอร ์ซงั กา] v 

ผูต้อ้งสงส:ั  
สองผูต้อ้งสงสยัยอมรบัความผิด
ของพวกเขาแลว้ kedua 

tersangka sudah mengakui 

kesalahannya 

sangkal, menyangkal   [เมอ ญงั 
กลัป์] v ปฏิเสธ:  
เขาปฏิเสธขอ้กลา่วหานัน้ dia 

menyangkal tuduhan itu; 

sangkalan   [ซงั กา ลนั] n 

คําปฏิเสธ:  
คําปฏิเสธนัน้มีเหตุผล 
sangkalan itu masuk akal 

sangkut paut   [ซงั กุต ปา 
วุต] ความเชือ่มโยง, 
ความเกีย่วขอ้ง:  
ฉันไม่มีอะไรเกีย่วขอ้งกบัคดีนี ้
saya tidak ada sangkut 

pautnya dengan perkara ini 

sangkut, bersangkutan   [เบอร ์
ซงั กู ตนั] v เกีย่วขอ้ง:  
คดีนัน้เกีย่วขอ้งกบัอดีตของเขา 
perkara itu bersangkutan 

dengan masa lalunya; 

menyangkut   [เมอ ญงั 
กุต] v 1 เกีย่วขอ้งกบั:  
การสนทนาของเราไม่ไดเ้กีย่วข ้
องกบัเงิน pembicaraan kami 

tidak menyangkut masalah 

uang; 2 พนักบั, เกีย่วกบั:  
ว่าวของฉันพนัติดกบัเสาไฟฟ้า 
layang-layangku 

menyangkut di tiang listrik; 

tersangkut   [เตอร ์ซงั กุต] v 

ถูกเชือ่มโยง:  
เขาถูกเชือ่มโยงในเรือ่งทุจริตอือ้
ฉาว dia tersangkut dalam 

skandal korupsi 

sangsi   [ซงั ซ]ี v ไม่แน่ใจ:  
ผมไม่แน่ใจว่าถา้เขาสามารถทาํ
มนัได ้saya sangsi apakah dia 

bisa mengerjakan pekerjaan 

itu; 

kesangsian   [เกอ ซงั ซ ี
ยนั] n ความไม่แน่ใจ, 
ความไม่แน่นอน:  
ไม่มีขอ้สงสยัเกีย่วกบัเรือ่งนัน้ 
tidak ada kesangsian lagi 

tentang hal itu; 

menyangsikan   [เมอ ญงั ซ ี
กนั] v สงสยั:  
เขามีขอ้สงสยัเกีย่วกบัความสาม
ารถของฉัน dia menyangsikan 

kemampuan saya
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santai   [ซนั ไต] a ผ่อนคลาย:  
ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกบัภา
พยนตร ์santai dan nikmati 

fimnya 

sapa, menyapa   [เมอ ญา ปา] v 

ทกัทาย:  
เด็กทีเ่ป็นมิตรกบัเขากล่าวทกัท
ายกบัทุกคนทีเ่ขาไดพ้บกบั dia 

menyapa semua orang yang 

dijumpainya; 

sapaan   [ซา ปา อนั] n 1 

เสียงทกัทาย:  
จู่ๆ ก็มีเสียงทกัทายมาจากหอ้งครั
ว tiba-tiba terdengar sapaan 

di dapur; 2 ชือ่เล่น:  
ชือ่เล่นของเขาคืออิตา nama 

sapaannya Ita 

sapu   [ซา ปู] n ไมก้วาด:  
ฉันซือ้ไมก้วาด saya membeli 

sapu; 

menyapu   [เมอ ญา ปู] v 

กวาด:  แม่กวาดพืน้ ibu 

menyapu lantai 

saraf   [ซา รฟั] n ประสาท:  
ผูเ้ชืย่วชาญดา้นเสน้ประสาท 
ahli saraf 

saran   [ซา รนั] n คําแนะนํา:  
เป็นคําแนะนําทีดี่มาก! saran 

yang bagus!; 

menyarankan   [เมอ ญา รนั 
กนั] v แนะนํา:  
พ่อแนะนําแผนใหม่ ayah 

menyarankan sebuah 

rencana baru 

sarana   [ซา รา นา] n วิธ,ี ชอ่งทาง:  
ทุกจดุมุ่งหมายจาํเป็นตอ้งมีชอ่ง
ทางเพือ่ไปใหถึ้ง setiap tujuan 

memerlukan sarana untuk 

mencapainya; 

-- dan prasarana   [ซา รา 
นา ดนั ปรา ซา รา 
นา] โครงสรา้งพืน้ฐาน:  
การสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานสําคั
ญเพือ่การเติบโตของเศรษฐกิจ 
pembangunan sarana dan 

prasarana penting untuk 

pertumbuhan ekonomi 

sarang   [ซา รงั] n 1 รงั:  รงันก 
sarang burung; 2 ทีซ่อ่น:  
ทีซ่อ่นโจร sarang penyamun 

sarapan   [ซา รา ปัน] n 

อาหารเชา้:  
แม่กําลงัทําอาหารเชา้ ibu 

sedang membuat sarapan 

sari   [ซา รี] n 

สารสําคญัทีถ่กูสกดัออกมา:  
ขนมนีใ้สส่ารสกดัจากสม้ kue 

ini memakai sari buah jeruk; 

-- buah   [ซา รี บู 
วะฮ]์ นํา้ผลไม:้  
ทุกเชา้เขาดืม่นํา้สกดัจากผลไม ้
setiap pagi dia minum sari 

buah 

saring, menyaring   [เมอ ญา 
ริง] v 1 กรอง, รอ่น:  
พวกเขาเริม่ดว้ยการรอ่นทรายก่ 
อนจะผสมมนักบัปูนซเีมนต ์
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mereka terlebih dahulu  

menyaring pasir sebelum 

mencampurnya dengan 

semen; 2 กลัน่กรอง:  
พวกเขาคดักรองบรรดาผูส้มคัรง
าน mereka menyaring para 

pelamar kerja 

sarung   [ซา รงุ] n โสรง่:  
เขาใส่โสรง่ผืนใหม่ dia 

memakai sarung baru; 

-- tangan   [ซา รงุ ตา 
งนั] ถุงมือ:  
อุปกรณผ่์าตดัทีส่าํคญัอย่างหนึง่
คือถุงมือยาง peralatan dalam 

operasi yang penting salah 

satunya adalah sarung 

tangan karet; 

menyarungkan   [เมอ ญา 
รงุ กนั] v เก็บใส่ฝัก:  
เขาเก็บกริซนัน้ใส่ฝัก dia 

menyarungkan keris itu 

sasana   [ซา ซา นา] n หอประชมุ:  
สมัมนานัน้จดัขึน้ทีห่อประชมุ 
seminar itu dilaksanakan di 

sasana 

sasar, menyasar   [เมอ ญา 
ซาร]์ v หลง:  
ลูกปืนหลงโดนผนัง peluru itu 

menyasar ke dinding; 

sasaran   [ซา ซา รนั] n 

เป้าหมาย:  
เป้าหมายของขอ้มูลนัน้คือบรรด
ารคร ูsasaran informasi itu 

adalah para guru 

tersasar   [เตอร ์ซา ซาร]์ v 

หลงทาง:  
ตอนทีอ่ยู่บาหลีฉันหลงทางหลา
ยครัง้ ketika tiba di Bali saya 

tersasar beberapa kali 

satu   [ซา ตู] num หนึง่:  หนึง่วนั 
satu hari; 

bersatu   [เบอร ์ซา ตู] v 1 

รวมกนัเป็นหนึง่:  
เรามารวมกนัเป็นหนึง่กนัเถิด 
mari kita bersatu; 2 

กลายเป็นหนึง่: รวมใจเป็นหนึง่ 
bersatu hati; 

kesatu   [เกอ ซา ต]ู num 

ทีห่นึง่:  
เขาเป็นลูกคนแรกจากสีพี่น่อ้ง 
dia anak kesatu dari empat 

bersaudara; 

kesatuan1   [เกอ ซา ตู วนั] n 

1 หน่วย; 2  บูรณภาพ, 
เอกภาพ:  
เป็นเอกภาพซึง่แยกไม่ได ้satu 

kesatuan yang tidak 

terpisahkan; 3  สหภาพ:  
สหภาพการเคลือ่นไหวของนักศึ
กษาอินโดนีเซยี kesatuan aksi 

mahasiswa Indonesia; 

mempersatukan   [เมิม 
เปอร ์ซา ตู กนั] v 

รวมใหเ้ป็นหนึง่:  
ภาษาอินโดนีเซยีรวมชนชาติทัง้ 
หลายในอินโดนีเซยี bahasa  

Indonesia mempersatukan
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2
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suku-suku bangsa di 

Indonesia; 

menyatukan   [เมอ ญา ต ู
กนั] v 1 รวมใหเ้ป็นหนึง่:  
ภาษารวมชาติเป็นหนึง่ bahasa 

menyatukan bangsa;  

2 รวบรวม:  
เขารวบรวมความตัง้ใจเพียงเพือ่
การแขง่ขนันัน้ dia 

menyatukan perhatiannya 

hanya untuk pertandingan 

itu; 

persatuan [เปอร ์ซา ตู วนั] n 

1 เอกภาพ:  
ความเป็นเอกภาพนําพาใหก้า้ว
หนา้ persatuan membawa 

kemajuan; 2 สมาคม, องคก์ร:  
สมาคมผูส้่งออกไมอิ้นโดนีเซยี 
persatuan pengekspor kayu 

Indonesia; 

satuan   [ซา ตู วนั] n หน่วย:  
หน่วยกองกําลงั satuan 

pasukan; 

satu-satu   [ซา ตู ซา ตู] adv 

ทีล่ะหนึง่:  เขานับผลไมที้ละลูก 
dia menghitung buah-buah 

itu satu demi satu; 

satu-satunya   [ซา ต ูซา ตู 
ญา] เพียงหนึง่เดียว:  
เธอเป็นลกูคนเดียว dia adalah 

anak satu-satunya 

saudara   [เซา ดา รา] n ญาติ:  
ญาติห่าง ๆ saudara jauh 

-- laki-laki   [เซา ดา รา ลา  

กี ลา กี] พีช่ายนอ้งชาย:  
พีช่ายนอ้งชายบางคน 
beberapa saudara laki-laki; 

-- perempuan   [เซา ดา รา 
เปอ เริม ปู วนั] พีส่าวนอ้งสาว:  
พีส่าวนอ้งสาวสองคน dua 

saudara perempuan 

sawah   [ซา วะฮ]์ n นา:  ไถนา 
membajak sawah 

sawit   [ซา วิต] n ปาลม์:  
เขามีธรุกิจปาลม์ dia 

mempunyai bisnis sawit 

saya; aku   [ซา ยา; อา ก]ู pron 

ฉัน:  ฉันเป็นนักเรียน saya 

seorang pelajar 
1
sayang   [ซา ยงั] v รกั:  

แม่ทุกคนรกัลกูของเธอ setiap 

ibu pasti sayang anaknya; 

kesayangan   [เกอ ซา ยา 
งนั] n ทีโ่ปรดปราน; 

menyayangi   [เมอ ญา ยา 
งี] v รกั:  เธอรกัแม่ของเธอ dia 

menyayangi ibunya; 

penyayang   [เปอ ญา ยงั] n 

มีเมตตา:  
เขาเป็นคนทีมี่ความเมตตา dia 

bersifat penyayang 
2
sayang   [ซา ยงั] a น่าเสียดาย:  

งานเลีย้งนัน้ครึกครืน้แต่น่าเสียด 
ายทีฝ่นตก pesta itu meriah,  

sayang sekali hujan;
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menyayangkan  [เมอ ญา ยงั 
กนั] v เสียใจ:  
ผูนํ้าเสียใจกบัความลม้เหลวของโ
ครงการ pimpinan 

menyayangkan kegagalan 

proyek itu 

sayap   [ซา ยปั] n ปีก:  ปีกหกั 
patah sayap 

sayembara   [ซา เยิม บา รา] n 

การแขง่ขนั, การประกวด:  
การประกวดประพนัธเ์พลง 
sayembara mengarang lagu 

sebab   [เซอ บบั] p เพราะ:  
ฉันไม่มาเพราะฉันป่วย saya 

tidak masuk sebab saya 

sakit; 

-- akibat   [เซอ บบั อา กี 
บตั] เหตุและผล:  
ทัง้หมดทีเ่กิดขึน้แน่นอนตอ้งมีเห
ตุและผลของมนั semua yang 

terjadi pasti ada sebab dan 

akibat; 

menyebabkan   [เมอ เญอ 
บบั กนั] v เป็นเหตใุห;้ ทําให:้  
ฝนตกเป็นเหตใุหนํ้า้ท่วม hujan 

menyebabkan banjir; 

penyebab   [เปอ เญอ บบั] n 

สาเหต:ุ  สาเหตุของการตาย 
penyebab kematian 

sebagai   [เซอ บา ไก] adv 

ในฐานะ:  ยกเป็นตวัอยา่ง 
sebagai contoh 

sebal   [เซอ บลั] a 1 เบือ่:  
ฉันเบือ่ทีจ่ะฟังเรือ่งนัน้อีกแลว้ 
saya sebal mendengar cerita 

itu lagi; 2 ราํคาญ:  
คําบ่นของเขาทําใหค้นอืน่ราํคา
ญ keluhannya membuat 

orang lain sebal 

sebar, menyebar   [เมอ เญอ 
บาร]์ v แพร่: เขาแพรข่า่วผิด ๆ 
dia menyebar berita yang 

salah 

sebelah   [เซอ เบอ ละฮ]์ n ถดัจาก:  
ทีทํ่าการไปรษณียอ์ยู่ถดัจากธน
าคาร kantor posberada di 

sebelah bank; 

bersebelahan   [เบอร ์เซอ 
เบอ ลา ฮนั] v ติดกนั:  
ทีทํ่าการไปรษณียแ์ละธนาคารอ
ยู่ติดกนั kantor pos dan bank 

terletak bersebelahan 

seberang  [เซอ เบอ รงั] n 1 

อีกดา้น: อยู่อีกดา้น di 

seberang; 2 ตรงขา้ม:  
บา้นของเขาอยู่ตรงขา้มหา้ง 
rumahnya di seberang mal; 

โรงเรียนตัง้อยู่ตรงขา้มกบัสนาม 
sekolah terletak di seberang 

lapangan; 

menyeberang   [เมอ เญอ 
เบอ รงั] v ขา้ม:  เด็ก ๆ 
ตอ้งการขา้มถนน anak-anak 

ingin menyeberang jalan
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penyeberangan1   [เปอ เญอ 
เบอ รา งนั] n 1 ทางขา้ม:  
ทางมา้ลาย penyeberangan 

pejalan; สะพานลอย 
jembatan penyeberangan 

sebut, menyebut   [เมอ เญอ 
บุต] v 1 เรียก:  
ในการอธิษฐานทีเ่ขาเรียกว่าชือ่
ของพระเจา้หลายต่อหลายครัง้ 
dalam doa itu dia menyebut 

nama Tuhan berkali-kali;  

2 พูดออกมา:  
เขาไม่สามารถพูดชือ่เต็มของน้
องเขาออกมาได ้dia tidak bisa 

menyebut nama lengkap 

adiknya; เขาพูดชือ่ฉันขึน้มา 
dia menyebut namaku;  
3 บอก:  
พวกเขาบอกกบัฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัปัญหาเรือ่งนัน้ทัง้หมด 
mereka menyebut semua 

pihak terkait masalah itu 
1
sedang   [เซอ ดงั] adv กําลงั:, 

อยู่ในระหว่าง:  
ฉันกาํลงักินขา้วกลางวนัอยู่ตอน
คุณโทรศพัทม์าหา saya 

sedang makan ketika kamu 

menelepon saya 
2
sedang   [เซอ ดงั] a 1 ปานกลาง:  

ผลการสอบของเขามีเพียงแค่ปา
นกลาง hasil ujiannya sedang 

saja; 2 กลาง: ขนาดกลาง  

ukuran sedang; 3 เพียงพอ:  
ค่าจา้งของเขาเพียงพอสําหรบัค่
ากินในหนึง่อาทิตยเ์ท่านัน้ 
upahnya hanya sedang untuk 

makan selama seminggu 

sedap   [เซอ ดปั] a 1 สบาย:  
เนือ้เพลงนัน้ฟังแลว้ลืน่หู lirik 

lagu itu sedap didengar; 2 

น่าพอใจ:  ดูสบายตา sedap 

dipandang mata; 3 อรอ่ย:  
ขนมนัน้อรอ่ยมาก kue itu 

sedap sekali; 

penyedap rasa   [เปอ เญอ 
ดปั รา ซา] เครือ่งปรงุรส:  
อาหารนัน้ใส่ผงปรงุรส masakan 

itu diberi penyedap 

sedekah  [เซอ เดอ กะฮ]์ n ทาน, 
การกุศล:  
ใหท้านแกค่นยากจน memberi 

sedekah kepada fakir miskin; 

bersedekah  [เบอร ์เซอ เดอ 
กะฮ]์ v บริจาค, ใหท้าน:  
การใหท้านคือทําความดี 
bersedekah adalah 

perbuatan baik 

sederhana   [เซอ เดอร ์ฮา นา] a 

ง่ายๆธรรมดา:  ประโยคง่าย ๆ 
kalimat sederhana 

sedia, persediaan   [เปอร ์เซอ ดี 
ยา อนั] n เสบียง:  เสบียงอาหาร 
persediaan makanan
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tersedia   [เตอร ์เซอ ดี ยา 
อนั] v มีอยู;่ พรอ้ม:  
อาหารกลางวนัพรอ้มใหบ้ริการเว
ลา 12.30 makan siang 

tersedia pukul 12.30 
menyediakan   [เมอ เญอ ดี 
ยา กนั] v จดัเตรียมไวใ้ห:้  
รา้นคา้จดัเตรียมอาหารแชแ่ขง็ไว ้
ให ้toko itu menyediakan 

makanan beku; 
persediaan   [เปอร ์เซอ ดี 
ยา อนั] n เสบียง:  เสบียงอาหาร 
persediaan makanan 

sediakala  [เซอ ดี ยา กา ลา] n 

เดิม:  
สถานการณไ์ดก้ลบัมาเป็นเชน่เ
ดิม keadaan kembali seperti 

sediakala 

sedih   [เซอ ดิฮ]์ a เศรา้:  
เด็กคนนัน้เศรา้ anak itu sedih 

sedikit   [เซอ ดี กิต] a  1เล็กนอ้ย:  
เกลือเล็กนอ้ย sedikit garam; 2 

เล็กนอ้ย:  หวานเล็กนอ้ย 
sedikit manis 

segala   [เซอ ฆา ลา] num 1 

ทัง้หมด: 
เผชญิหนา้ทุกปัญหาดว้ยความ
อดทน segala macam 

persoalan dihadapinya 

dengan sabar; 2 แบบนัน้:  
คุณไม่จาํเป็นตอ้งใชภ้าษาองักฤ
ษอะไรแบบนัน้หรอก tidak usah 

pakai bahasa Inggris segala! 

segala-galanya   [เซอ ฆา 
ลา ฆา ลา ญา] adv ทุกอย่าง: 

ครอบครวัคือทุกสิง่ทุกอย่าง 
keluarga adalah 

segala-galanya 

segan  [เซอ ฆนั] a 1 ขีเ้กียจ:  
เขาขีเ้กียจทีจ่ะทําเรือ่งทีซ่บัซอ้น 
dia segan melakukan hal 

yang rumit; 2 เขนิอาย:  
เขาอายทีจ่ะพบผูค้นมากมาย 
dia segan bertemu dengan 

banyak orang; 3 ยําเกรง:  
ทุกคนรูสึ้กยําเกรงตอ่เขา 
semua merasa segan 

terhadapnya 

segar   [เซอ ฆาร]์ a สดชืน่:  
อากาศขา้งนอกสดชืน่ udara di 

luar segar; 

รา่งกายฉันรูสึ้กสดชืน่หลงัจากไ
ดอ้อกกาํลงักาย badan saya 

merasa segar setelah 

berolahraga;ผกัเหล่านีมี้ความ
สดเพราะเพิง่ถูกเก็บมาจากสวน 
sayuran ini segar karena 

baru saja dipetik dari kebun 

-- bugar   [เซอ ฆาร ์บู 
ฆาร]์ สุขภาพดี:  
ทารกแรกเกิดอยู่ในสุขภาพทีดี่ 
bayi yang baru lahir itu 

segar bugar 

kesegaran   [เกอ เซอ ฆา 
รนั] n ความสดชืน่:  
ความสดใหม่ในการคิดเกิดขึน้เ 
ฉพาะในตอนเชา้ kesegaran  

berpikir bisa didapat di pagi 

hari; 



segara sehingga 

282 

 

menyegarkan   [เมอ เญอ 
ฆาร ์กนั] v ทําใหส้ดชืน่:  
การดืม่ไวนทํ์าใหร้า่งกายสดชืน่ 
minum anggur menyegarkan 

badan 

segara   [เซอ ฆา รา] n ทะเล:  
โรงแรมนัน้ถกูสรา้งบนริมทะเล 
hotel itu dibangun di tepi 

segara 

segel   [เซ เฆิล] n ตราประทบั:  
ขอ้ตกลงดงักล่าวมีผลบงัคบัใชเ้มื ่
อพวกเขาลงนามบนตราประทบั 
surat perjanjian itu sah bila 

ditandatangani di atas segel; 

menyegel   [เมอ เญ เฆิล] v 

ปิดกัน้:  
ตํารวจปิดสถานทีเ่ลน่การพนัน 
polisi menyegel tempat 

perjudian 

segenap   [เซอ เฆอ นัป] num 

ทัง้หมด:  
พลงังานทัง้หมดถูกใชส้าํหรบัทํา
โครงการนัน้ใหเ้สร็จ segenap 

tenaga dikerahkan untuk 

menyelesaikan proyek itu 

segera   [เซอ เกอ รา] adv ทนัที:  
จากไปทนัที pergi segera; 

sesegera, secepat   [เซอ 
เซอ เกอ รา; เซอ เจอ ปัต] adv 

ทนัทีที:่  
เร็วทีสุ่ดทนัทีทีเ่ป็นไปได ้
sesegera mungkin 

segi   [เซอ ฆี] n 1 มุม, มุมมอง:  
คุณมองปัญหานัน้จากมุมเดียวเ
ท่านัน้ saudara melihat 

masalah itu hanya dari satu 

segi saja; 2 แง่มุม:  
ปัญหานัน้มีหลายแง่มุม suatu 

masalah banyak seginya;  

3 ดา้น:  
มนัมีสองดา้นยาวและหนึง่ดา้นสั ้
น ada dua segi panjang dan 

satu segi pendek 

persegi   [เปอร ์เซอ กี] n  1 

เหลีย่ม:  คางเหลีย่ม dagu 

persegi; 2 ตาราง:  ตารางเมตร 
meter persegi 

segitiga   [เซอ ฆี ตี ฆา] n 

สามเหลีย่ม:  เขาสวม pice 
สามเหลีย่มรปูของผา้เวา้ ia 

memakai kain segi tiga untuk 

menutup kepalanya 

sehat   [เซ ฮตั] a 1 สบายดี:  
ฉันสบายดี saya sehat;  

2 อยู่ในสภาพดี:  
การธนาคารในประเทศนีอ้ยู่ในส
ภาพดีมาก perbankan di 

negara ini sangat sehat; 3 
สุขภาพดี:  
อาหารเพือ่สุขภาพดี makanan 

sehat 

sehingga   [เซอ ฮิง ฆา] p 1 จน, 
ดงันัน้:  
เขากินมากจนเขาแทบจะไม่สาม
ารถทีจ่ะขยบัได ้dia makan  

terlalu banyak sehingga tak 

bisa 
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bergerak; 2 จนกระทัง่:   

พวกเขาเล่นกนัจนพระอาทิตยต์
ก mereka terus bermain 

sehingga matahari terbenam 

sejahtera   [เซอ จะฮ ์เตอ รา] p 

รุง่เรือง:  
ผูค้นอยู่อย่างเท่าเทียมและรุง่เรือง 
masyarakat adil dan 

sejahtera; 

kesejahteraan   [เกอ เซอ 
จะฮ ์เตอ รา อนั] n 1 สวสัดิการ:  
รฐัทีมี่สวสัดิการ negara 

berkesejahteraan rakyat;  

2  สวสัดิภาพ:  
แม่มกัจะใหค้วามสําคญักบัควา
มเป็นอยู่ของลูก ๆ ของเธอ ibu 

selalu memperhatikan 

kesejahteraan anak-anaknya 

sejak   [เซอ จกั] p ตัง้แต:่  
เขาป่วยตัง้แต่เมือ่วาน dia sakit 

sejak kemarin; 

ตัง้แต่สองสปัดาหที์ผ่่านมา sejak 

dua minggu lalu 

sejarah   [เซอ จา ระฮ]์ n 

ประวติัศาสตร:์  
ประวติัการต่อสูข้องอินโดนีเซยีเ
พือ่เอกราช sejarah 

perjuangan kemerdekaan 

Indonesia; 

bersejarah  [เบอร ์เซอ จา 
ระฮ]์ v 1 ทางประวติัศาสตร:์   

สถานทีท่างประวติัศาสตรต์อ้งด ู

แลรกัษาอย่างดี tempat 

bersejarah harus dijaga 

dengan baik; 2 

มีประวติัศาสตร,์ เก่าแก:่  
วตัถุทีมี่ประวติัศาสตรใ์นอินโดนีเ
ซยีหลายอย่างถูกขายไปตา่งประเ
ทศ banyak benda bersejarah 

Indonesia yang dijual ke luar 

negeri 

sejati   [เซอ จา ตี] a แท:้  
ความรกัทีแ่ทจ้ริงไม่เห็นแก่ความ
รวยและฐานะ cinta sejati tak 

mengenal harta dan 

kedudukan 

sejoli   [เซอ โจ ลี] n คู่รกั:  คู่รกั 
dua sejoli 

sejuk   [เซอ จกุ] a หนาว; เย็น; 
หนาวเย็น:  
บรรยากาศหนาวเย็น suasana 

sejuk; 

kesejukan   [เกอ เซอ จ ู
กนั] n ความสงบ:  
ความสงบของจติใจเขา 
kesejukan hatinya 

1
sekali   [เซอ กา ลี] มาก: ยุ่งมาก 

sibuk sekali 
2
sekali   [เซอ กา ลี] adv ครัง้หนึง่:  

กินครัง้เดียว makan sekali 

sekarang, sekarang; saat 

ini   [เซอ กา รงั; ซา อตั อี 
นี] ตอนนี:้  ตอนนีเ้ขามาถึงแลว้ 
dia sekarang sudah datang
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sampai sekarang   [ซมั ไป 
เซอ กา รงั] จนถึงขณะนี:้  
เขายงัอยู่ทีบ่า้นหลงัเก่าจนถึงข
ณะนี ้dia masih tinggal di 

rumah lama sampai 

sekarang 

sekarat   [เซอ กา รตั] a 

กําลงัจะตาย:  
คนป่วยกาํลงัจะตาย orang 

sakit itu mulai sekarat 

sekat, menyekat   [เมอ เญอ 
กตั] v แบ่ง:  
เขาแยกหอ้งดา้นหนา้เป็นสอง 
dia menyekat ruang depan 

menjadi dua; 

penyekat   [เปอ เญอ กตั] n 

ทีก่ ัน้:  เพือ่ใหห้อ้งนีดู้กวา้ง 
เอาทีก่ ัน้ออกเสียดีกว่า supaya 

ruangan ini kelihatan luas, 

penyekatnya dilepaskan saja 

sekian   [เซอ กี ยนั] n 1 

จาํนวนมากมาย:  
จากประชากรจาํนวนมากมายใน
จาการต์า 
มีเพียงส่วนนอ้ยทีเ่ป็นคนจาการ ์
ตาแท ้ๆ  dari sekian banyak 

rakyat di Jakarta, hanya 

sebagian kecil yang 

keturunan Jakarta asli;  

2 เท่านี:้  
เพียงเท่านีก้่อนและขอบคุณ 
sekian dulu dan terima kasih 

sekoci   [เซอ โก จี] n 1 เรือเล็ก:  
พวกเขาขา้มแม่นํา้ดว้ยเรือขนา
ดเล็ก mereka menyeberangi  

sungai itu dengan sebuah 

sekoci; 2 หลอดดา้ย:  
จกัรเย็บผา้ทีไ่ม่ไดดี้เพราะดา้ยใน
หลอดหมด jahitan mesin itu 

tidak rapi karena sekocinya 

kehabisan benang 

sekolah   [เซอ โก ละฮ]์ n โรงเรียน:  
โรงเรียนประถม sekolah dasar; 

-- dasar   [เซอ โก ละฮ ์ดา 
ซาร]์ โรงเรียนประถมศึกษา:  
เขาเป็นครใูนโรงเรียนประถมของ
เอกชน dia guru sekolah 

dasar milik swasta; 

-- menengah atas 

(SMA)   [เซอ โก ละฮ ์เมอ 
เนอ งะฮ ์อา ตซั (เอ็ซ เอ็ม 
อา)] โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนต ้
น:  
หลงัจากจบการศึกษาโรงเรียนมั
ธยมเขาจะเรียนต่อในระดบัมหาวิ
ทยาลยั setelah lulus sekolah 

menengah atas dia akan 

melanjutkan ke perguruan 

tinggi; 

-- menengah ekonomi atas 

(SMEA)   [เซอ โก ละฮ ์เมอ 
เนอ งะฮ ์เอ โก โน มี อา ตซั 
(ซเม อา)] โรงเรียนพาณิชย:์  
เขาเป็นทีส่นใจทีจ่ะเขา้เรียนทีโ่รง
เรียนพาณิชย ์dia lebih 

berminat masuk sekolah 

menengah ekonomi atas; 

-- menengah pertama 

(SMP)   [เซอ โก ละฮ ์เมอ 
เนอ งะฮ ์เปอร ์ตา มา ( เอ็ซ เอ็ม 
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เป)] โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนป
ลาย:  
ตอนนีเ้ขาเรียนช ัน้มธัยมศึกษาต
อนตน้แลว้ sekarang dia 

sudah bersekolah sekolah 

menengah pertama; 

-- negeri   [เซอ โก ละฮ ์เนอ 
เฆอ รี] โรงเรียนรฐับาล:  
โรงเรียนของรฐัจาํนวนผูส้นใจมีม
ากกวา่ sekolah negeri lebih 

banyak peminatnya; 

-- swasta   [เซอ โก ละฮ ์ซวซั 
ตา] โรงเรียนเอกชน:  
ลูกของเธอถูกส่งเรียนในโรงเรียน
เอกชน anaknya 

disekolahkan di sekolah 

swasta; 

bersekolah   [เบอร ์เซอ โก 
ละฮ]์ v เรียน, เขา้เรียน:  
เขาเริม่เขา้โรงเรียนตอนอายุ ๗ 
ปี dia mulai bersekolah sejak 

usia tujuh tahun 

sekop   [เซอ กบ] n พลัว่:  
ดว้ยจอบคนสามารถขดุและตกัดิ
นไดง่้าย dengan sekop orang 

mudah menggali dan 

memindahkan tanah 

sekutu   [เซอ กู ตู] n 1 

เป็นพนัธมิตร:  
กองทพัพนัธมิตร pasukan 

sekutu; 2 หุน้ส่วน:  
เขาเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจของฉั
น dia sekutu usaha saya 

bersekutu   [เบอร ์เซอ กู 
ตู] v เลือกขา้ง, สนับสนุน, 
เป็นพนัธมิตรกบั:  
ในสงครามอิรกัองักฤษเป็นพนัธ
มิตรกบัสหรฐัอเมริกา dalam 

perang Irak, Inggris 

bersekutu dengan Amerika 

selalu   [เซอ ลา ล]ู adv เสมอ:  
จาํไดเ้สมอ selalu ingat 

selamat   [เซอ ลา มตั] 1 a 

ปลอดภยั:  เขาปลอดภยั dia 

selamat dari bahaya; 2 n 

ยินดี:  ยินดีตอ้นรบั selamat 

datang; ลากอ่น 
(ใชพู้ดกบัผูที้ก่ําลงัจะจากไป) 
selamat jalan; ราตรีสวสัดิ ์
selamat malam; ราตรีสวสัดิ ์
selamat malam; อรณุสวสัดิ ์
selamat pagi; 

สวสัดีตอนกลางวนั selamat 

siang; สวสัดีตอนเย็น selamat 

sore; ลากอ่น 
(ใชพู้ดเมือ่ผูพู้ดเป็นคนจากไป) 
selamat tinggal 

selat   [เซอ ลตั] n ชอ่งแคบ:  
ชอ่งแคบลอมบอก selat 

Lombok 

selatan   [เซอ ลา ตนั] n ทิศใต,้ ใต:้  
ทวีปออสเตรเลียตัง้อยู่ทางใตข้อง
ทวีปเอเซยี benua Australia 

terletak di selatan benua 

asia; ทางใตบ้างส่วน; 
ชายฝัง่ทางใต ้bagian selatan; 

pantai selatan
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selenggara, 

menyelenggarakan   [เมอ 
เญอ เลิง ฆา รา กนั] v 

ดําเนินการ, จดัการ   

penyelenggara   [เปอ เญอ 
เลิง ฆา รา] n ผูจ้ดังาน:  
ผูป้ระกอบการทวัร ์
penyelenggara perjalanan 

wisata; 

penyelenggaraan  [เปอ 
เญอ เลิง ฆา รา อนั] n 

การจดังาน:  การจดัการประชมุ 
penyelenggaraan kongres; 

terselenggara   [เตอร ์เซอ 
เลิง ฆา รา] v จดัขึน้:  
งานนัน้ถกูจดัขึน้ดว้ยแรงของทุก
ฝ่าย acara itu terselenggara 

atas kerja keras semua pihak 

selesai   [เซอ เลอ ไซ] v เสร็จ:  
งานทําเสร็จแลว้ pekerjaan itu 

selesai; 

menyelesaikan   [เมอ เญอ 
เลอ ไซ กนั] v เสร็จ:  
ฉันทําการบา้นเสร็จแลว้ saya 

sudah menyelesaikan PR 

menyelidiki   [เมอ เญอ ลี ดี 
กี] v สืบสวน:  
ตํารวจกาํลงัสืบสวนคดีฆาตกรร
มนัน้ polisi sedang 

menyelidiki perkara 

pembunuhan itu 

 

selimut   [เซอ ลี มุต] n ผา้ห่ม:  
ผา้ห่มนีมี้รมูากมาย selimut ini 

banyak lubangnya 

seling   [เซอ ลิง] v ทําใหส้ลบักนั:  
เกษตรกรสลบัการปลูกนาขา้วเป
ลือกของเขาดว้ยการปลูกถัว่และ
ขา้วโพด pak tani seling 

tanaman padinya dengan 

kacang dan jagung; 

selingan   [เซอ ลี งนั] n 1 

ตวัข ัน้:  
อย่ากินแต่ขา้วตลอดเวลา 
กินขนมปังเป็นอาหารอืน่ข ัน้บา้ง 
jangan makan nasi terus, 

makanlah roti sebagai 

selingan; 2 

การพกัผ่อนหย่อนใจ:  
หลงัจากทาํงานอย่างหนักฉันตอ้
งหยุดพกั setelah lelah 

bekerja, saya perlu selingan 

selip, menyelipkan   [เมอ เญอ 
ลิป กนั] v สอด:  
เขาสอดจดหมายนัน้ระหว่างหนา้
ของหนังสือเล่มนี ้dia 

menyelipkan surat itu di 

antara halaman buku 

terselip   [เตอร ์เซอ ลิป] v 1 

ถูกสอดไว:้  
จดหมายทีฉั่นกําลงัมองหาอยูถ่กู
สอดไวใ้นระหว่างกองหนังสือเหล่
านัน้ surat yang saya 

cari-cari itu terselip di 

antara tumpukan buku; 
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2 ลืน่:  จู่ๆ รถของฉันลืน่ไถล 
tiba-tiba mobil saya terselip 

selisih   [เซอ ลี ซฮิ]์ n 1 

ความแตกต่าง:  
ราคาต่างกนัเท่าไหร?่ berapa 

selisih harganya?; 2ส่วนต่าง:  
ส่วนต่างกาํไรบริษทันัน้ตกลงอย่
างมาก selisih laba 

perusahaan itu turun drastis 

tahun ini; 3 ทะเลาะ, โตเ้ถียง:  
เขามกัจะทะเลาะกบันอ้งของเขา 
dia sering selisih dengan 

adiknya; 

-- jalan   [เซอ ลี ซฮิ ์จา 
ลนั] สวนทาง:  
แขกทีจ่ะมานัน้สวนทางกบัฉันที ่
หนา้หมู่บา้น tamu yang akan 

datang itu selisih jalan 

denganku di depan 

kompleks; 

-- pendapat   [เซอ ลี ซฮิ ์
เปิน ดา ปัต] เห็นแยง้:  
นักศึกษานัน้เห็นแยง้กบัอาจารย ์
ของเขาเรือ่งทฤษฎีใหม่ 
mahasiswa itu selisih 

pendapat dengan dosennya 

tentang teori yang baru 

perselisihan   [เปอร ์เซอ ลี 
ซ ีฮนั] n ขอ้พิพาท:  
ความขดัแยง้นัน้แกไ้ขไดส้ําเร็จ 
perselisihan itu berhasil 

diselesaikan 

selokan   [เซอ โล กนั] n ท่อระบาย, 
คูนํา้:  
ท่อระบายเต็มไปดว้ยขยะทีกี่ดขว
างทางนํา้ไหล selokan itu 

penuh dengan sampah 

sehingga airnya tidak lancar 

mengalir 

seluk beluk   [เซอ ลุก เบอ 
ลุก] รายละเอียดสาํคญั:  
เราตอ้งอธิบายรายละเอียดของเรื ่
องนี ้kita perlu menjelaskan 

seluk beluk masalah ini 

selundup, 

menyelundupkan   [เมอ 
เญอ ลุน ดุป กนั] v 

ลกัลอบนําเขา้:  
หลากหลายความพยายามในกา
รลกัลอบขนของผิดกฏหมายเข ้
ามาในประเทศนี ้banyak cara 

yang dilakukan untuk 

menyelundupkan 

barang-barang ilegal ke 

negeri itu; 

penyelundup   [เปอ เญอ 
ลุน ดุป] n ผูล้กัลอบนําเขา้:  
ผูล้กัลอบเขาของผิดกฏหมายนั ้
นถูกจบัทีท่่าเรือ penyelundup 

barang berharga itu 

tertangkap di pelabuhan
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penyelundupan   [เปอ เญอ 
ลุน ดู ปัน] n การลกัลอบนําเขา้:  
ในพืน้ทีช่ายแดนมีการลกัลอบข
นคนเขา้ประเทศอย่างผิดกฏหม
ายมาก di daerah perbatasan 

banyak terjadi 

penyelundupan warga ilegal 

seluruh   [เซอ ล ูรฮุ]์ num ทัง้หมด:  
ผูค้นจากหลายภาคสว่นมางาน
ฉลองนัน้ seluruh lapisan 

masyarakat hadir di pesta 

rakyat itu; 

ชวิีตฉันทัง้หมดฉันมอบใหเ้ขาทัง้
หมดแลว้ seluruh hidupku 

telah kucurahkan pada; 

ผูเ้ขา่รวมทัง้หมด seluruh 

peserta; 

-- dunia   [เซอ ล ูรฮุ ์ดู นี 
ยา] ทัว่โลก:  มูฮมัหมดั 
อาลีเป็นทีรู่จ้กัไปทัว่โลก 
Muhammad Ali dikenal di 

seluruh dunia; 

menyeluruh   [เมอ เญอ ลู 
รฮุ]์ v ทุกที,่ ทุกอย่าง:  
ในโรงพยาบาลนีเ้ราสามารถไดร้ ั
บบริการแบบครบวงจร di 

rumah sakit ini kita akan 

mendapatkan pelayanan 

secara menyeluruh 

seluruhnya   [เซอ ล ูรฮุ ์
ญา] n ทัง้หมด:  
จาํนวนนักเรียนทัง้หมดมี 20 คน 
jumlah murid kelas itu 

seluruhnya ada 20 orang 

semak   [เซอ มกั] n พุ่มไม:้  
เสือซอ่นอยู่ในพุ่มไมร้อเหยือ่ 
harimau bersembunyi di 

balik semak menunggu calon 

mangsanya 

semangat   [เซอ มา งตั] n 1 

จิตวิญญาณ:  
จิตวิญญาณในการทํางาน 
semangat bekerja; 2 กําลงัใจ:  
เขาสูญเสียกาํลงัใจของเขา dia 

telah kehilangan semangat; 

bersemangat   [เบอร ์เซอ 
มา งตั] v กระตือรือรน้:  
เขาเป็นคนขยนัและกระตือรือรน้
มาก dia rajin dan sangat 

bersemangat 

semarak   [เซอ มา รกั] a สดใส, 
มีชวิีตชวีา:  
รา้นคา้ดมีูชวิีตชวีาหลงัจากทีถ่กู
ตกแต่ง toko itu menjadi 

semarak setelah didekorasi; 

menyemarakkan   [เมอ 
เญอ มา รกั กนั] v ทําใหร้า่เริง:  
พวกเขาเพิม่ความสนุกสนานขอ
งงานดว้ยการเตน้และรอ้งเพลง 
mereka menyemarakkan 

pesta itu dengan tarian dan 

nyanyian 

sembah, 

mempersembahkan   [เมิม 
เปอร ์เซมิ บะฮ ์กนั] v มอบ,  
นําเสนอ, ถวาย:   

พวกเขาจะมอบการแสดงละครเรื ่
องห
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นึง่ mereka akan  

mempersembahkan sebuah 

sandiwara; 

menyembah   [เมอ เญิม 
บะฮ]์ v บูชา:  
พวกเขาบูชาบรรพบุรษุทีล่่วงลบัไ
ปแลว้ mereka menyembah 

pada leluhurnya yang sudah 

tiada; 

persembahan   [เปอร ์เซมิ 
บา ฮนั] n สิง่ทีม่อบ, 
การนําเสนอ, การถวาย:  
ระบําทีนํ่าเสนอแสดงตอ่แขกผูมี้เ
กียรติ persembahan tarian 

ditujukan pada tamu 

kehormatan 

sembahyang   [เซมิ บะฮ ์ยงั] n 

ละหมาด, การบูชา, สวดมนต:์  
หลงัจากละหมาดพวกเขานัง่หน้
ามสัยิด setelah sembahyang 

mereka duduk di bagian 

depan masjid; 

bersembahyang   [เบอร ์
เซมิ บะฮ ์ยงั] v ทําละหมาด, 
ทําการบูชา, สวดมนต:์  
เขาละหมาดวนัละหา้ครัง้ dia 

bersembahyang lima kali 

sehari 

sembarang   [เซมิ บา รงั] a ใด ๆ:  
จงเลือกเสือตวัใดกไ้ดต้ามทีเ่ธอต ้
องการ pilihlah sembarang 

baju sesuai keinginanmu 

sembilan   [เซมิ บี ลนั] num เกา้:  
ลําดบัทีเ่กา้ไดร้บัรางวลัหา้ลา้นรเู
ปียห ์peringkat sembilan 

mendapat hadiah lima juta 

rupiah; 

-- belas   [เซมิ บี ลนั เบอ 
ลซั] สิบเกา้:  บา้นเลขทีสิ่บเกา้ 
rumahnya nomor sembilan 

belas; 

-- puluh   [เซมิ บี ลนั ปู 
ลุฮ]์ เกา้สิบ:  นักเตน้ ๙๐ 
คนรว่มงานครบรอบของเมืองนัน้ 
sembilan puluh orang  

penari ikut meramaikan 

acara ulang tahun kota itu; 

-- puluhan   [เซมิ บี ลนั ปู ล ู
ฮนั] หลกัเกา้สิบ:  จาํนวนไกมี่ 
๙๐ ตวั jumlah ayamnya 

sekitar sembilan puluhan 

ekor; 

-- ratus   [เซมิ บี ลนั รา 
ตุซ] เกา้รอ้ย:  ราคาลกูอมนี ้
๙๐๐ รเูปียห ์harga permen ini 

sembilan ratus rupiah; 

-- ribu   [เซมิ บี ลนั รี 
บู] เกา้พนั:  
เงินในกระเป๋าสตางคข์องเขามีเพี
ยงเกา้พนั uang di dompetnya 

hanya sembilan ribu 

sembuh   [เซมิ บุฮ]์ v 1 

หายจากอาการเจ็บป่วย:  
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หายไวๆ semoga lekas 

sembuh; 2 หายจากโรค:  
เขาหายจากโรคแลว้ dia sudah 

sembuh; 

menyembuhkan   [เมอ เญิม 
บุฮ ์กนั] v รกัษา:  
แพทยย์งัไม่สามารถรกัษาโรคเอ
ดสไ์ด ้dokter belum dapat 

menyembuhkan penyakit 

AIDS; 

penyembuhan   [เปอ เญิม บู 
ฮนั] n การรกัษา:  
ตอ้งการเวลานานสําหรบัการรกั
ษาโรคนัน้ perlu waktu lama 

untuk penyembuhan 

penyakitnya 

sembunyi, bersembunyi   [เบอร ์
เซมิ บู ญี] v ซอ่นตวั:  
เขาซอ่นตวัอยู่หลงัฉาก dia 

bersembunyi di balik layar; 

menyembunyikan   [เมอ 
เญิม บู ญี กนั] v ซอ่น:  
คนแกนั่น้ซอ่นเงินเอาไวใ้ตห้มอ
น orang tua itu 

menyembunyikan uang di 

balik bantal; 

persembunyian   [เปอ เซมิ 
บู ญี ยนั] n ทีซ่อ่น:  
ทีซ่อ่นของเขามีคนรูแ้ลว้ 
tempat persembunyiannya 

sudah diketahui; 

tersembunyi   [เตอร ์เซมิ บู 
ญี] v  1 ถูกซอ่นไว ้:  

คนนัน้มีความตัง้ใจบางอย่างทีถ่กู
ซอ่นไว ้orang itu mempunyai 

maksud tersembunyi;  

2 ถูกปิดบงั:  
ปืนนัน้ถูกบงัไวใ้นเสือ้โคต้ pistol 

itu tersembunyi di balik 

jasnya 

sembur, menyembur   [เมอ 
เญิม บูร]์ v พุ่งออกมา:  
นํา้มนัดิบพุ่งออกมาจากบ่อทีเ่พิง่
ขดุ minyak mentah 

menyembur dari sumur yang 

baru digali itu 

semen   [เซอ เม็น] n ปูนซเีมนต:์  
ทีเ่มืองเกรซกิมีโรงงานปูนซเีมนต ์
di kota Gresik ada pabrik 

semen 

semenanjung   [เซอ เมอ นัน 
จงุ] n คาบสมุทร:  
คาบสมุทรมลาย ูsemenanjung 

Malaysia 

sementara   [เซอ เมิน ตา รา] n 

ช ัว่คราว:  
ฉันอาศยัในบา้นนอ้งฉันช ัว่คราว
เท่านัน้ saya tinggal di rumah 

adik saya sementara saja; 

กฏหมายนีใ้ชช้ ัว่คราวเท่านัน้ 
peraturan ini sifatnya hanya 

sementara; งานช ัว่คราว 
pekerjaan sementara; 

-- itu   [เซอ เมิน ตา รา อี 
ตู] ในขณะเดียวกนั:  
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ในขณะเดียวกนั ฉันยงัคงทํางาน 
sementara itu, saya tetap 

bekerja 

semesta   [เซอ เมิซ ตา] n ทัง้หมด:  
ทัว่จกัรวาล alam semesta 

semir   [เซอ มีร]์ n นํา้ยาขดั:  
เขาซือ้นํา้ยาขดัรองเทา้ทีร่า้นนัน้ 
ia membeli semir di toko itu; 

--- sepatu   [เซอ มีร ์เซอ ปา 
ตู] นํา้ยาขดัรองเทา้:  
นํา้ยาขดัรองเทา้นีสี้นํา้ตาล 
semir sepatu ini berwarna 

cokelat; 

menyemir   [เมอ เญอ มีร]์ v 

ขดั(ดว้ยนํา้ยา) :  
เขาขดัรองเทา้ใหดู้เหมือนใหม่ 
ia menyemir sepatunya agar 

tampak baru 

sempat   [เซมิ ปัต] v มีเวลา:  
ถึงแมฉั้นยุ่งมากแต่ฉันยงัมีเวลา
พอทีจ่ะเขยีนจดหมาย 
walaupun sibuk sekali, saya 

masih sempat menulis surat; 

kesempatan   [เกอ เซมิ ปา 
ตนั] n โอกาส:  โอกาสทีดี่ 
kesempatan bagus 

sempit   [เซมิ ปิต] a 1 จาํกดั:  
เวลาของฉันมีจาํกดั waktu 

saya sempit; 2 แคบ, คบั:  
เสือ้ทีค่บัตวันัน้ยงัใส่ได ้baju 

yang sempit itu masih 

dipakainya; ซอยแคบ gang 

sempit 

 

semprot, menyemprot   [เมอ 
เญิม ปรต] v พ่น:  
ฉันฉีดพน่พืชดว้ยสารกําจดัศตัรู
พืช saya menyemprot 

tanaman itu dengan 

pestisida; 

semprotan   [เซมิ โปร ตนั] n 

สเปรย:์  
เครือ่งพ่นเสียเสียเดีย่วจะซอ่มให ้
semprotannya rusak, nanti 

dibetulkan 

sempurna   [เซมิ ปูร ์นา] a 1 

สมบูรณ;์ สมบูรณแ์บบ:  
งานสมบูรณแ์บบ pekerjaan 

sempurna; 2 สมบูรณ:์  
ผูโ้ดยสารถูกขอใหย้งัคงนัง่จนกว่
าเครือ่งบินหยุดอย่างสมบูรณ ์
para penumpang diminta 

untuk tetap duduk sampai 

pesawat berhenti dengan 

sempurna 

semua   [เซอ มู วา] num 1 ทุก:  
แขกทีเ่ชญิมาทุกคนมาทีง่านเลีย้
งนัน้ semua tamu undangan 

datang ke pesta itu; 

 2 ทัง้หมด:  
นักเรียนใหม่ทุกคนเขา้แถวทีส่น
ามเคารพธงชาติ semua murid 

baru berbaris di lapangan 

upacara; เด็ก ๆ ทัง้หมด 
semua anak 

semut   [เซอ มุต] n มด:  รงัมด 
sarang semut
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kesemutan   [เกอ เซอ มู 
ตนั] a (รูสึ้ก)ชา:  นิว้ฉันชา jari 

tangan saya kesemutan 

senam   [เซอ นัม] n ยิมนาสติก:  
เขารว่มการแขง่ขนัยิมนาสติก 
ia mengikuti lomba senam 

senang   [เซอ นัง] a มีความสุข:  
ฉันมีความสุข saya senang; 

kesenangan   [เกอ เซอ นา 
งนั] n ความสุข:  
ความสุขสว่นตวั kesenangan 

pribadi; 

menyenangkan   [เมอ เญอ 
นัง กนั] v ยินดี; สนุก:  
ยินดีทีไ่ดรู้จ้กั menyenangkan 

berkenalan dengan anda 

senapan   [เซอ นา ปัน] n ปืนยาว:  
ปืนยาวนัน้เป็นมรดกของพ่อของ
เขา senapan itu warisan 

ayahandanya; 

-- angin   [เซอ นา ปัน อา 
งิน] ปืนลม:  
เขายิงนกดว้ยปืนลม ia 

menembak burung dengan 

senapan angin 

senda, bersenda gurau   [เบอร ์
เซนิ ดา ฆู เรา] เฮฮา:  
พวกเขาสนุกสนานในสวนสาธา
รณะ mereka bersenda gurau 

di taman 

sendat, tersendat   [เตอร ์เซนิ  
ดตั] v ติดขดั:   

ถนนติดขดัเพราะมีการซอ่มถน
น  

jalanan tersendat karena 

ada perbaikan jalan 
1
sendi   [เซนิ ดี] n ขอ้ต่อ:  

ขอ้ต่อเขา่ sendi lutut 
2
sendi   [เซนิ ดี] n รากฐาน:  

การจูโ่จมผูก้่อการรา้ยในเมืองนัน้
ไดก้ระเทือนตอ่รากฐานของมนุษ
ยชาติ serangan teroris 

terhadap kota itu 

menggoyangkan sendi 

kemanusiaan 

sendiri   [เซนิ ดี รี] a คนเดียว:  
ไปคนเดียว pergi sendiri 

sendok   [เซน็ ดก] n ชอ้น:  
ชอ้นชา sendok teh; 

-- makan   [เซน็ 
ดก] ชอ้นโตะ๊:  
ชอ้นโตะ๊นัน้ทํามาจากทอง 
sendok makan itu terbuat 

dari emas; 

-- nasi   [เซน็ ดก นา 
ซ]ี ชอ้นกินขา้ว:  
เขาตกัขา้วดว้ยชอ้นตกัขา้ว dia 

mengambil nasi dengan 

sendok nasi itu; 

-- teh   [เซน็ ดก 
เตะฮ]์ ชอ้นชา:  
เขาเพิม่นํา้ตาลหนึง่ชอ้นชาในเค 

รือ่งดืม่ของเขา dia  

menambahkan gula satu 

sendok teh pada 

minumannya 

sengaja   [เซอ งา จา] v ตัง้ใจ, 
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จงใจ:  โดยจงใจ dengan 

sengaja; 

kesengajaan   [เกอ เซอ งา 
จา อนั] n ความจงใจ:  
ไฟป่านัน้เป็นความจงใจ 
kebakaran hutan itu 

merupakan kesengajaan 

senggang   [เซงิ ฆงั] a 1 ว่าง:  
ฉันไม่มีเวลาว่าง saya tidak ada 

waktu senggang; 2 อิสระ:  
เวลาใด ๆ 
เมือ่คุณกําลงัว่างคุณสามารถมา
ทีบ่า้นของฉันได ้kapan saja 

bila kamu senggang, 

datanglah ke rumah 

senggol, 

bersenggol-senggolan   [เบ
อร ์เซง็ ฆล เซง็ โฆ ลนั] v 

เบียดกนั, กระแทกกนั:  
ในสวนสนุกมีผูค้นมากมายเบีย
ดเสียดกระแทกกนั di pasar 

malam banyak orang 

bersenggol-senggolan; 

menyenggol   [เมอ เญ็ง 
ฆล] v ถอง, สะกิด:  
เธอสะกิดฉันเมือ่ฉันง่วงนอน dia 

menyenggol saya waktu saya 

mengantuk; 

tersenggol   [เตอร ์เซง็ ฆล] v 

ถองโดยไม่ไดต้ัง้ใจ:  
รถของฉันโดนเบียดนิดหน่อย 
mobil saya tersenggol sedikit 

saja 

sengketa   [เซงิ เก ตา] n 

ขอ้พิพาท:   

ความพิพาทระหว่างชาวปาเลสไ
ตนแ์ละอิสราเอลมีมานานากแลว้ 
sengketa antara Palestina 

dan Israel sudah lama 

berlangsung; 

bersengketa   [เบอร ์เซงิ เก 
ตา] v โตเ้ถียง:  
เขาเป็นเด็กดีเขาไม่เคยทะเลาะกั
บเพือ่น ๆ ของเขา dia anak 

baik-baik, tidak pernah 

bersengketa dengan 

teman-temannya 

sengsara   [เซงิ ซา รา] a ทุกขย์าก:  
ชวิีตของเขาทุกขย์าก 
hidupnya sengsara; 

kesengsaraan   [เกอ เซงิ ซา 
รา อนั] n ความทุกขย์าก:  
ภยัพิบติัทางธรรมชาติและสงครา
มกลางเมืองนํามาซึง่ความทุกขย์
ากมากมาย bencana alam 

dan perang saudara 

membawa banyak 

kesengsaraan 

seni   [เซอ นี] n ศิลปะ:  งานศิลปะ 
karya seni; 

kesenian   [เกอ เซอ นี ยนั] n 

วิจิตรศิลป์:  คืนแสดงศิลปะ 
malam kesenian 

seniman   [เซอ นี มนั] n ศิลปิน:  
เขาเป็นศิลปินดา้นนาฏศิลป์ dia 

seorang seniman tari 

senja   [เซนิ จา] n เวลาเย็น:  
เวลาเย็นมาแลว้ senja sudah 

menjelang
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senjata   [เซนิ จา ตา] n อาวธุ:  
ผูช้ายนําอาวธุมา pria itu 

membawa senjata; 

-- api   [เซนิ จา ตา อา 
ปี] อาวุธปืน:  
ตํารวจทีก่ําลงัปฏิบติัหนา้ทีจ่ะมีอ
าวุธปืน polisi berdinas 

dilengkapi dengan senjata 

api; 

persenjataan   [เปอร ์เซนิ 
จา ตา อนั] n กําลงัทหาร, 
ยุทธภณัฑ:์  
ยุทธภณัฑพื์น้ฐานสําหรบัทพับก 
เรือ และอากาศ persenjataan 

konvensional untuk darat, 

laut, dan udara 

sentak, menyentak   [เมอ เญิน 
ตกั] v ตะคอก:  
พ่อทีดี่จะไม่คอ่ยตะคอกลกู ๆ 
ของเขา bapak yang baik 

jarang menyentak 

anak-anaknya; 

tersentak   [เตอร ์เซนิ ตกั] v 

สะดุง้:  
เขาสะดุง้จากนอนของเขา dia 

tersentak dari tidurnya 

senter   [เซน็ เตอร]์ n ไฟฉาย:  
ไฟฉายมกัจะใชถ้่านแบตเตอรี ่
lampu senter biasanya 

memakai baterai 

sentuh   [เซนิ ตุฮ]์ v แตะ:  
อย่าแตะตอ้งฉัน! jangan 

sentuh aku!; 

menyentuh   [เมอ เญิน  

ตุฮ]์ v 1 แตะ:  
อย่าแตะอาหารของคนอืน่ 
jangan menyentuh makanan 

milik orang lain; 2 กด:  
ฉันกดปุ่มโดยไม่ไดต้ัง้ใจ saya 

tidak sengaja menyentuh 

tombol itu; 

~ hati   [เมอ เญิน ตุฮ ์ฮา 
ตี] จบัใจ:  เรือ่งราวทีจ่บัใจ 
kisah yang menyentuh hati; 

sentuhan   [เซนิ ตู ฮนั] n 

สมัผสั:  
สมัผสัของมือสาวสวยคนนัน้ทําใ
หใ้จฉันเตน้ sentuhan tangan 

gadis cantik itu 

mendebarkan hati saya; 

tersentuh   [เตอร ์เซนิ ตุฮ]์ v 

สะเทือนอารมณ:์  
ฉันสะเทือนใจโดยเหตุการณนั์น้ 
hati saya tersentuh oleh 

kejadian itu 

senyum   [เซอ ญุม] n ยิม้:  
ยิม้กวา้ง senyum lebar; 

senyuman   [เซอ ญ ูมนั] n 

ยิม้, รอยยิม้:  
ฉันเห็นรอยยิม้บนใบหนา้ของเข
า saya melihat senyuman di 

wajahnya; 

tersenyum   [เตอร ์เซอ 
ญุม] v ยิม้ให:้  
ผูห้ญิงสวยคนนัน้ยิม้ใหเ้ธอ 
wanita cantik itu tersenyum 

padamu 

sepak bola   [เซ ปัก โบ ลา] n  
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ฟุตบอล:  สนามฟุตบอล 
stadion sepak bola 

sepatu   [เซอ ปา ตู] n รองเทา้:  
รองเทา้ฟุตบอล sepatu sepak 

bola; 

-- roda   [เซอ ปา ตู โร 
ดา] รองเทา้สเก็ต:  
วิง่พืน้เรียบดว้ยรองเทา้สเก็ต 
berjalan di atas permukaan 

halus dengan sepatu roda; 

bersepatu   [เบอร ์เซอ ปา 
ตู] v สวมรองเทา้:  
ไม่สวมรองเทา้ tidak bersepatu 

sepeda   [เซอ เป ดา] n จกัรยาน:  
จกัรยานสามลอ้ sepeda roda 

tiga; 

-- motor   [เซอ เป ดา โม 
โตร]์ จกัรยานยนต,์ 
มอเตอรไ์ซค:์  
การแขง่มอเตอรไ์ซค ์balapan 

sepeda motor; 

bersepeda   [เบอร ์เซอ เป 
ดา] v ขีจ่กัรยาน:  
เขาขีจ่กัรยานไปโรงเรียนทุกวนั 
dia bersepeda ke sekolah 

setiap hari 

sepele, menyepelekan   [เมอ 
เญอ เป เล กนั] v 

ประเมินค่าตํา่ไป:  
อย่าประเมินพ่อแม่ของเธอตํา่ไป 
jangan menyepelekan orang 

tua 

seperti   [เซอ เปอร ์ตี] p 1 เหมือน:  
เขากลบัไปทํางานเหมือนปกติ 
dia kembali bekerja seperti 

biasa; 2 เหมือน:  
เธอเหมือนนอ้งของเธอ kamu 

ini seperti adikmu; 3 

อย่างเชน่:  
ฉันกินผลไมอ้ย่างเชน่แอปเปิล้ 
มะม่วง และสบัปะรด saya 

makan buah-buahan seperti 

apel, mangga, dan nanas; 

-- biasa   [เซอ เปอร ์ตี บี ยา 
ซา] เหมือนปกติ, อย่างปกติ:  
แม่มาถึงเป็นคนสุดทา้ยเหมือนอ
ย่างปกติ seperti biasa ibu 

datang paling telat 

sepi   [เซอ ปี] a เงียบ; เงียบเหงา:  
บรรยากาศเงียบเหงา suasana 

sepi; 

kesepian   [เกอ เซอ ปี ยนั] n 

ความเหงา:  
เขารูสึ้กเหงาทางกลางเมืองทีคึ่ก
คกันี ้dia merasa kesepian di 

tengah kota yang ramai ini; 

menyepi   [เมอ เญอ ปี] v 

ปลีกวิเวก:  
เขาไปปลีกวิเวกในถํา้ dia pergi 

menyepi  di gua itu 

seragam   [เซอ รา ฆมั] n 

เครือ่งแบบ:  
เขาสวมเครือ่งแบบสีขาวทุกวนัจ ั
นทร ์dia memakai seragam 

putih setiap hari Senin
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serah terima   [เซอ ระฮ ์เตอ รี 
มา] การส่งมอบ:  
การส่งมอบพนักงานใหม่จดัขึน้ใ
นวนันี ้serah terima pegawai 

baru diadakan hari ini 

serah, menyerah   [เมอ เญอ 
ระฮ]์ v ยอมแพ:้  
อย่ายอมแพเ้มือ่เผชญิความทุก
ขย์าก jangan menyerah 

dalam menghadapi 

kesulitan; 

menyerahkan   [เมอ เญอ 
ระฮ ์กนั] v ส่ง(งาน), เสนอ:  
เขาส่งมอบงานใหอ้าจารย ์dia 

menyerahkan tugas pada 

dosennya; 

terserah   [เตอร ์เซอ ระฮ]์ v 

ตามใจ, ขึน้อยู่กบั:  
ตามใจคณุแลว้กนั! terserah 

kamu saja! 

serak   [เซอ รกั] a แหบ:  
เสียงของเขาแหบแหง้เพราะตะโก
นโห่รอ้ง suaranya serak 

karena berteriak-teriak 

serakah   [เซอ รา กะฮ]์ a โลภ:  
เขาเป็นคนโลภ dia adalah 

orang yang serakah 

serang, menyerang   [เมอ เญอ 
รงั] v โจมตี, ทํารา้ย:  
เสือทํารา้ยเจา้หนา้ทีส่วนสตัว ์
harimau itu menyerang 

penjaga kebun binatang 

penyerangan   [เปอ เญอ รา 
งนั] n การโจมตี:  
การโจมตีนัน้ทําเพือ่แกแ้คน้ 
penyerangan dilakukan 

untuk membalas dendam; 

serangan   [เซอ รา งนั] n  

1 การโจมตี:  
เขามีอาการหวัใจวาย dia 

mendapat serangan jantung; 

2 โจมตี:  โจมตีกลบั serangan 

balik 

serasi   [เซอ รา ซ]ี a 

ผสมกลมกลืน:  
การผสมสีเสือ้ผา้ของเขากลมก
ลืนกนัดีมาก paduan warna 

bajunya sangat serasi 

serat   [เซอ รตั] n ใย, เสน้ใย, 
กากใย, เยือ่:  
ใยอาหารทีมี่ความจาํเป็นตอ่รา่ง
กาย serat makanan banyak 

diperlukan oleh tubuh 

serba ada   [เซอร ์บา อา 
ดา] ทีมี่ทุกอย่าง, 
(หา้ง)สรรพสินคา้:  
หา้งสรรพสินคา้ขายสินคา้หลาก
หลาย toko serba ada menjual 

berbagai macam barang 

serba bisa   [เซอร ์บา บี 
ซา] ทีมี่ความสามารถรอบดา้น, 
อเนกประสงค:์  
เขาเด็กทีค่วามสามารถหลายดา้
น ia anak yang serba bisa
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serbu, menyerbu   [เมอ เญอร ์
บู] v บุก, รกุราน:  
ผูซ้ือ้บุกตลาดราคาถูกนัน้ 
pembeli menyerbu pada 

pasar murah itu; 

serbuan   [เซอร ์บู วนั] n 

การบุก, การรกุราน:  
การรกุรานของแมลงในพืชขา้วเ
ป็นทําใหเ้กษตรกรเสียหาย 
serbuan serangga pada 

tanaman padi itu merugikan 

petani 

serbuk   [เซอร ์บุก] n แป้ง:  
ผงแป้งโรยตวั bedak serbuk 

serdadu   [เซอร ์ดา ดู] n ทหาร:  
ทหารไดร้บัการฝึกฝนกายิงปืน 
serdadu itu berlatih 

menembak 

serempak   [เซอ เริม 
ปัก] พรอ้มกนั:  
การเลือกตัง้ทอ้งถิน่ทีจ่ดัขึน้พรอ้
มกนัในเดือนมกราคม 2017 
pemilihan kepala daerah 

diadakan secara serempak 

bulan Januari 2017 

seret, menyeret   [เมอ เญ เร็ต] v 

ลาก:  เขาลากของเลน่ของเขา 
dia menyeret mainannya 

serikat   [เซอ รี กตั] n สหภาพ:  
เขาเป็นผูนํ้าสหภาพแรงงานของ
บริษทันัน้ dia mengepalai 

serikat pekerja di 

perusahaan itu 

-- dagang   [เซอ รี กตั ดา 
ฆงั] สมาคมการคา้:  
สหภาพการคา้ขอลดภาษี 
anggota serikat dagang 

meminta penurunan pajak; 

perserikatan   [เปอร ์เซอ รี 
กา ตนั] n สมาคม, องคก์ร:  
สหประชาชาติ Perserikatan 

Bangsa-Bangsa 

sering   [เซอ ริง] adv บ่อย:  
พ่อออกนอกเมืองบ่อย ๆ ayah 

sering pergi ke luar kota 

serta   [เซอร ์ตา] p ตลอดจน:  
เสือ้ผา้, รองเทา้, 
ตลอดจนกระเป๋าก็ไดซ้ือ้มาแลว้ 
baju, sepatu, serta tas sudah 

dibelinnya; 

-- merta   [เซอร ์ตา เมอร ์
ตา] กลายเป็นวา่:  
ความสําเร็จไม่ไดก้ลายเป็นว่าทํา
ใหเ้ขาขีเ้กียจทีจ่ะเรียนรู ้
keberhasilannya tidak serta 

merta membuatnya malas 

belajar; 

beserta   [เบอร ์เซอร ์ตา] v 

รวมทัง้:  
พ่อแม่และลกูของพวกเขารวมตั
วกนัทีบ่า้นยายของเขา ayah, 

ibu, beserta anak-anak 

berkumpul di rumah 

neneknya 

menyertai   [เมอ เญอร ์ไต] v 
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ไปดว้ย:  
เขาเป็นคนทีไ่ปดว้ยกบัพ่อของเ
ขาเดินทางไปต่างเมือง dia yang 

menyertai keberangkatan 

ayahnya ke luar kota; 

menyertakan   [เมอ เญอร ์
ตา กนั] v แนบ:  
เขาแนบรปูถ่ายในจดหมายทีส่่งไ
ป dia menyertakan foto-foto 

pada surat yang dikirimkan; 

peserta   [เปอ เซอร ์ตา] n 

ผูเ้ขา้รว่ม:  
เขา้รว่มการแขง่ขนัวิง่มีจาํนวน 
50 คน peserta lomba lari 

berjumlah lima puluh orang 

sertifikat   [เซร ์ตี ฟี กตั] n 

ประกาศนียบตัร:  
ประกาศนียบตัรดํานํา้ sertifikat 

menyelam 

seru, berseru   [เบอร ์เซอ ร]ู v 

เรียกรอ้ง:  
ประธานาธิบดีเรียกรอ้งใหต้่อสูก้ ั
บการทุจริต presiden berseru 

untuk melawan korupsi 

seruling   [เซอ รู ลิง] n ขลุ่ย:  
ขลุ่ยนีทํ้าจากไมไ้ผ่ seruling ini 

terbuat dari bambu 

sesak   [เซอ ซกั] a แออดั:  
หอ้งนีรู้สึ้กแออดัเพราะมีคนมาก
มาย ruangan ini  terasa 

sesak  karena banyaknya 

orang; 

-- napas   [เซอ ซกั นา 
ปัซ] หายใจไม่สะดวก:  
พืน้ทีค่บัแคบทําใหห้ายใจถี ่
ruangan sempit ini 

membuatnya sesak napas 

sesal; menyesal   [เซอ ซลั; เมอ 
เญอ ซลั] v เสียใจ; สํานึก:  
ฉันเสียใจทีทํ่ารา้ยความรูสึ้กของ
เขา saya menyesal telah 

menyakiti perasaannya 

sesat, menyesatkan   [เมอ เญอ 
ซตั กนั] v ทําใหเ้ขา้ใจผิด:  
คําสัง่สอนของเขาทําใหเ้กิดควา
มเขา้ใจผิดอย่างมาก 
ajarannya sangat 

menyesatkan; 

tersesat   [เตอร ์เซอ ซตั] v 

หลง:  เขาหลงในป่า dia 

tersesat di hutan 

sesuatu   [เซอ ซ ูวา ตู] pron 

บางสิง่:  ฉันซือ้บางสิง่ทีต่ลาด 
saya membeli sesuatu di 

pasar 

setelah   [เซอ เตอ ละฮ]์ p หลงัจาก:  
แม่กลบับา้นหลงัจากซือ้ผลไม ้
ibu pulang setelah membeli 

buah; 

-- itu   [เซอ เตอ ละฮ ์อี 
ตู] หลงัจากนัน้:  
ฉันไปหลงัจากนัน้ saya pergi 

setelah itu 

setia   [เซอ ตี ยา] a ซือ่สตัย:์  
เขาเป็นคนซือ่สตัยม์ากกบัครอบ
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ครวัของเขา dia sangat setia 

dengan keluarganya; 

kesetiaan   [เกอ เซอ ตี ยา 
อนั] n ความซือ่สตัย:์  
ความจงรกัภกัดีต่อรฐัไดร้บัการท
ดสอบ kesetiannya pada 

negara sudah teruji 

setir; menyetir   [เมอ เญฮ ตีร]์ v 

ขบั; ขบัรถ:  
คุณชว่ยขบัรถไปเมืองทีใ่กลที้ส่ดุ
ไดไ้หม dapatkah Anda 

menyetir ke kota terdekat? 

setor   [เซอ โตร]์ v ฝาก:  ฝากเงิน 
setor uang 

setrika   [เซอ ตรี กา] n เตารีด:  
เขารีดเสือ้ผา้เตารีด dia 

melicinkan baju dengan 

setrika 

setuju   [เซอ ตู จ]ู v เห็นดว้ย:  
ฉันเห็นดว้ย saya setuju 

persetujuan   [เปอร ์เซอ ตู 
จ ูวนั] n คําอนุมติั:  
เขาไดร้บัคําอนุมติัจากพ่อแม่ 
dia mendapatkan 

persetujuan orang tuanya; 

menyetujui   [เมอ เญอ ต ูจ ู
วี] v อนุมติั:  
เจา้นายอนุมติัการลาคลอดแลว้ 
pimpinan telah menyetujui 

cuti hamilnya 

sewa   [เซ วา] n เชา่:  เชา่รถ 
sewa mobil;  

 

menyewa   [เมอ เญ วา] v 

เชา่:   

ฉันตอ้งการเขา่รถหนึง่สปัดาห ์
saya ingin menyewa mobil 

untuk 1 minggu 

sial   [ซ ียลั] a โชครา้ย:  
เขาโชครา้ยจริงๆเชา้นี ้sial 

benar dia pagi ini; 

kesialan   [เกอ ซ ียา ลนั] n 

ความโชครา้ย:  
โชครา้ยเขา้หาเสมอ kesialan 

selalu menghampirinya; 

siang   [ซ ียงั] n กลางวนั:  
สวสัดีตอนกลางวนั selamat 

siang; 

kesiangan   [เกอ ซ ียา งนั] a 

กลางวนั:  เขาตืน่สาย dia 

bangun kesiangan 

siap   [ซ ียปั] a พรอ้ม:  
ฉันพรอ้มทีจ่ะไป saya siap 

pergi; 

-- cetak   [ซ ียปั เจ 
ตกั] พรอ้มทีจ่ะพิมพ:์  
หนังสือเล่มนีพ้รอ้มทีจ่ะพิมพแ์ลว้ 
buku ini sudah siap cetak; 

-- pakai   [ซ ียปั ปา 
ไก] พรอ้มใช:้  
รถใหม่พรอ้มใชง้าน mobil 

barunya sudah siap pakai; 

mempersiapkan   [เมิม 
เปอร ์ซ ียปั กนั] v เตรียม:  
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ฉันเตรียมคาํถาม saya 

mempersiapkan sebuah 

pertanyaan; 

persiapan   [เปอร ์ซ ียา 
ปัน] n การเตรียม:  
การเตรียมตวัเบือ้งตน้ 
persiapan awal; 

menyiapkan   [เมอ ญี ยปั 
กนั] v จดัเตรียม:  
เขากําลงัจดัเตรียมอาหารเย็น 
dia sedang menyiapkan 

makan malam 

siapa   [ซ ียา ปา] pron ใคร:  
เขาคือใคร siapa dia?; 

-- pun   [ซ ียา ปา 
ปุน] ใครก็ตาม:  
ใครก็ตามก็กินในรา้นอาหารนัน้ไ
ด ้siapa pun boleh makan di 

restoran itu 

siar, menyiarkan   [เมอ ญี ยาร ์
กนั] v เผยแพร่:  
เขาเผยแพร่ขา่วนัน้ dia yang 

menyiarkan berita itu; 

siaran   [ซ ียา รนั] n 

การออกอากาศ, รายการ:  
การออกอากาศวิทยุนัน้มีเนือ้หา
ขา่วเกีย่วกบัชยัชนะของเขา 
siaran radio itu berisi berita 

kemenangannya 

siasat   [ซ ียา ซตั] n กลยุทธ:  
กลยทธเพือ่หลอกลวงศตัร ู
siasatnya untuk mengelabui 

musuh 

sia-sia   [ซ ียา ซ ียา] a ไรค้่า,  

เสียเวลา:  
เสียเวลาเปล่าๆทีจ่ะสัง่สอนเด็กที ่
กําลงัโมโหคนนัน้ sia-sia saja 

menasihati anak yang 

sedang marah itu 

sibuk   [ซ ีบุก] a ยุ่ง:  งานยุง่ sibuk 

bekerja; 

kesibukan   [เกอ ซ ีบู กนั] n 

ความยุ่ง, ความวุน่วาย:  
ความยุ่งของเขาไม่ไดทํ้าใหเ้ขาลื
มกินขา้ว kesibukan itu tidak 

membuatannya lupa makan 

sidang   [ซ ีดงั] n การประชมุ, การ 
พิจรณาคดี:  
เขาเป็นประธานการพิจรณาคดีใ
นศาล dia memimpin sidang 

di pengadilan; 

bersidang   [เบอร ์ซ ีดงั] v 

ประชมุ:  
สมาชกิในคณะกรรมการเริม่ทีจ่ะ
ประชมุในเดือนกมุภาพนัธ ์
anggota dewan mulai 

bersidang pada bulan 

Februari 

sidik, penyidik   [เปอ ญี ดิก] n 

เจา้หนา้ทีสื่บสวน:  
เจา้หนา้ทีสื่บสวนเริม่รวบรวมพย
านหลกัฐาน penyidik mulai 

mengumpulkan barang 

bukti; 

-- jari   [ซ ีดิก จา 
รี] ลายนิว้มือ:  
ลายนิว้มือของทุกคนจะไม่เหมือ
นกนั sidik jari setiap orang 

tidak sama
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sifat   [ซ ีฟัต] n นิสยั:  
การมีนิสยัทีดี่นัน้ทําใหเ้ขามีเพือ่
นหลายคน sifat baik itu yang 

membuatnya banyak teman 

sigap   [ซ ีฆปั] a มีไหวพริบ:  
เด็กทีข่ยนัขนัแขง็อย่างรวดเร็วแ
ละสามารถดาํเนินงานไดดี้และรว
ดเร็ว anak yang rajin dan 

sigap dapat menyelesaikan 

tugas dengan baik dan cepat 

sihir   [ซ ีฮีร]์ n เวทมนต:์  
เขาไดเ้รียนรูเ้รือ่งเวทมนต ์dia 

belajar sihir; 

penyihir   [เปอ ญี ฮีร]์ n 

นักรา่ยเวทมนต:์  
ผูใ้ชเ้วทมนตใ์นภาพยนตส์่วนให
ญ่จะมีนิสยัใจรา้ย penyihir di 

film biasanya bersifat jahat; 

tersihir   [เตอร ์ซ ีฮีร]์ v 

หลงสเน่ห,์ ถูกสาบดว้ยเวทมนต:์  
เขาหลงเสน่หค์วามเป็นมิตรของ
คนนัน้ dia tersihir oleh 

keramahan orang itu 

sikap   [ซ ีกปั] n กิริยาท่าทาง:  
กิริยาท่าทางสุภาพ sikap 

sopan 

sikat   [ซ ีกตั] n แปรง:  แปรงสีฟัน 
sikat gigi 

siksa   [ซกิ ซา] n ลงโทษ, 
การทรมาน:  เขาทรมานตวัเอง 
dia siksa dirinya sendiri; 

menyiksa   [เมอ ญิก ซา] v 

ทรมาน:  อย่าทรมานสตัว ์
jangan menyiksa binatang 

siksaan   [ซกิ ซา อนั] n 

การทรมาน:  
ความทุกขท์รมานทีทํ่าใหเ้ขาผอ
มลง siksaan batin 

membuatnya semakin kurus; 

tersiksa   [เตอร ์ซกิ ซา] v 

ทรมาน:  
เขารูสึ้กทรมานนัง่เกา้อีเ้ล็ก ๆนัน้ 
dia merasa tersiksa duduk di 

kursi yang kecil itu 

siku   [ซ ีก]ู n ศอก:  ศอกขวา 
siku kanan 

sila, mempersilakan   [เมิม เปอร ์
ซ ีลา กนั] v เชญิ:  
เขาเชญิแขกของเขานัง่ dia 

mempersilakan tamunya 

untuk duduk; 

menyilakan   [เมอ ญี ลา 
กนั] v เชญิ:  เขาเชญิใหแ้ขกนัง่ 
dia menyilakan tamu untuk 

duduk 

silau   [ซ ีเลา] a ละลานตา:  
ลุ่มหลงในอํานาจ silau 

kekuasaan; 

menyilaukan   [เมอ ญี เลา 
กนั] v แทงตา, แยงตา:  
แสงนัน้แยงตาของเขา cahaya 

itu menyilaukan pandangan 

matanya 

silih, silih berganti   [ซ ีลิฮ ์เบอร ์
ฆนั ตี] สลบักนั:  
ผูม้าเยีย่มเดินทางมาสลบักนัไป 
pelawat datang silih 

berganti
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SIM   [ซมิ] n ใบขบัขี:่ 
คนขบัยงัไม่ไดใ้บขบัขี ่sopir itu 

belum memiliki SIM 

simak, menyimak   [เมอ ญี 
มกั] v ตัง้ใจฟัง:  
เขาตัง้ใจฟังการบรรยายของคร ู
dia menyimak penjelasan 

gurunya 

simpan, menyimpan   [เมอ ญิม 
ปัน] v เก็บรกัษา:  
เก็บรกัษาขอ้มูล menyimpan 

data 

simpang, persimpangan   [เปอร ์
ซมิ ปา งนั] n แยก:  
เขายืนตรงทางแยก dia berdiri 

di persimpangan 

simpati   [ซมิ ปา ตี] n 

ความเห็นอกเห็นใจ:  
ความเห็นอกเห็นใจเกิดขึน้เมือ่เ
ห็นความเศรา้โศกของเขา rasa 

simpati timbul melihat 

kesedihannya 

sinar   [ซ ีนาร]์ n แสง:  
แสงอาทิตย ์sinar matahari; 

bersinar   [เบอร ์ซ ีนาร]์ v 

ส่องแสง:  
ดวงอาทิตยส์อ่งแสงสว่าง 
matahari bersinar terang 

sindir, menyindir   [เมอ ญิน 
ดีร]์ v กระแนะกระแหน, ประชด:  
พวกเขาชอบกระแนะกระแหนค
นทีม่าสาย mereka suka 

menyindir orang yang 

datang terlambat 

sindiran   [ซนิ ดี รนั] n 

คํากระแนะกระแหน, คําประชด:  
คํากระแนะกระแหนนัน้ไม่มีผลอะ
ไรกบัใจของเขาเลย sindiran 

itu tidak terasa dihatinya 

singgah   [ซงิ ฆะฮ]์ v แวะ:  
ระหว่างทางกลบับา้นเขาแวะมาที ่
บา้นของฉัน dalam perjalan 

pulang, dia singgah di 

rumahku; 

persinggahan   [เปอร ์ซงิ ฆา 
ฮนั] n จดุแวะพกั:  
สถานทีแ่ห่งนีก้ลายเป็นจดุแวะพั
กสําหรบันักเดินทางไกล tempat 

ini menjadi persinggahan 

bagi pejalan kaki 

singkat   [ซงิ กตั] a สัน้:  ขา่วสัน้ 
berita singkat; 

singkir, menyingkir   [เมอ ญิง 
กีร]์ v เลีย่ง:  
พยายามทีจ่ะออกจากกลางถนน 
coba menyingkir dari tengah 

jalan; 

menyingkirkan   [เมอ ญิง 
กีร ์กนั] v นําออกไป:  
เขาเอาหนามออกจากกลางถนน 
dia menyingkirkan duri di 

tengah jalan; 

tersingkir   [เตอร ์ซงิ ฆีร]์ v 

ถูกนําออกไป:  
เขาตกรอบจากการแขง่ขนัชงิแ
ชมป์วิง่นัน้ไปแลว้ dia sudah 

tersingkir dari kejuaraan 

lomba lari
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sini   [ซ ีนี] pron มานี:่  มานีคุ่ณ 
sini kamu! 

sipit   [ซ ีปิต] a (ตา)ตี:่  
ตาของเขาตี ่matanya sipit 

sipu, tersipu-sipu   [เตอร ์ซ ีปู ซ ี
ปู] adv เขนิ:  
เธอเขนิอายเพราะถูกชม dia 

tersipu-sipu  malu karena 

dipuji 

siram, menyiram   [เมอ ญี รมั] v 

รดนํา้:  
เขารดนํา้ดอกไมใ้นสวนบา้น dia 

menyiram tanaman bunga di 

halaman rumah; 

tersiram   [เตอร ์ซ ีรมั] v 

เปียก, ถูกนํา้:  
มือของเขาบาดเจ็บเพราะโดนนํา้
รอ้นลวก tanganna luka 

tersiram air panas 

sirat, tersirat   [เตอร ์ซ ีรตั] v 

แฝง, ซอ่น:  
เขาสามารถเขา้ใจความหมายแ
อบแฝงในใจสิง่ทีเ่ขยีนไวใ้นหนังสื
อทีเ่ขาอ่าน dia dapat 

mengambil makna yang 

tersirat di balik makna yang 

tersurat dari buku yang 

dibacanya 

sirik   [ซ ีริก] a อิจฉา:  
จงลบความรูสึ้กอิจฉาออกจากหั
วใจของคุณเสีย hilangkan 

rasa sirik dari dalam hatimu 

sirip   [ซ ีริป] n ครีบ:  
ผูค้นมากมายตา่งหาหูฉลามกิน
กนั sirip ikan hiu banyak 

dicari orang 

sirna   [ซริ ์นา] a สลาย:  
ความหวงัสลายไปแลว้ sirna 

sudah harapannya; 

sisa; jejak   [ซ ีซา; เจอ จกั] n 

ซาก:  ซากตึก sisa bangunan 

sisanya; lainnya   [ซ ี
ซาญา; ไลน ์ญา] ทีเ่หลือ:  
นักเรียนทีเ่หลือ murid lainnya 

sisi   [ซ ีซ]ี n ขา้ง, ดา้น:  
ดา้นขา้งของบา้นหนัหนา้ไปทาง
ทิศตะวนัออก sisi rumahnya 

menghadap ke timur; 

menyisikan   [เมอ ญี ซ ี
กนั] v นําไปไวด้า้นขา้ง, ละทิง้:  
เขาจดัแยกทรพัยสินของเขาเพือ่
การกุศล dia menyisikan 

hartanya untuk beramal 

sisih, penyisihan   [เปอ ญี ซ ี
ฮนั] n การคดัออก:  
รอบแรกผ่านทีมี่ผลดี babak 

penyisihan dilalui dengan 

hasil yang baik; 

tersisih   [เตอร ์ซ ีซฮิ]์ v 

ถูกคดัออก:  
ทีมฟุตบอลของเขาตกรอบรอบร
องชนะเลิศ kesebelasnnya 

tersisih pada babak 

semifinal



sisik sogok, menyogok 

304 

 

sisik   [ซ ีซกิ] n เกล็ด(ปลา, งู) :  
เกล็ดปลาตวันัน้สีเหลือง sisik 

ikan itu berwarna kuning 

sisip, menyisipkan   [เมอ ญี ซปิ 
กนั] v สอด, เสียบ:  
เขาสอดกระดาษระหว่างหนา้ขอ
งหนังสืออ่าน dia menyisipkan 

kertas di antara halaman 

buku yang dibacanya; 

sisipan   [ซ ีซ ีปัน] n อาคม, 
หน่วยคําเติมกลาง:  
หน่วยคําเติมกลางในภาษาอินโด
นีเซยีมีอย่างเชน่ -el- และ 
-em- bentuk sisipan dalam 

bahasa Indonesia, antara 

lain -el- dan -em- 

sisir   [ซ ีซรี]์ n หวี:  หวีหนา sisir 

tebal; 

menyisir   [เมอ ญี ซรี]์ v หวี:  
แม่หวีผม ibu menyisir rambut 

siswa   [ซซิ วา] n นักเรียน:  
นักเรียนช ัน้ประถมศึกษาปีที ่๕ 
มี ๔๐ คน siswa kelas lima 

berjumlah  40 anak 

sita, menyita   [เมอ ญี ตา] v ยึด:  
ตํารวจยึดของทีล่กัลอบมา 
polisi menyita barang 

selundupan; 

sitaan   [ซ ีตา อนั] n 

สิง่ทีถู่กยึด:  
ของทีถู่กยึดเก็บไวใ้นโกดงั 
barang-barang sitaan 

tersimpan di gudang 

siul, bersiul   [เบอร ์ซ ียุล] v 

ผิวปาก:  เด็กผิวปากเก่ง anak 

kecil yang pandai bersiul; 

siulan   [ซ ียู ลนั] n 

เสียงผิวปาก:  
ผิวปากเด็กเป็นสญัญาณว่าเขา
ไดม้าแลว้ siulan anak itu 

sebagai pertanda dia sudah 

datang 

soal   [โซ อลั] n ปัญหา; เรือ่ง:  
มนัเป็นเรือ่งยาก ini adalah 

soal yang sulit; 

persoalan   [เปอร ์โซ อา 
ลนั] n ประเด็น; ปัญหา:  
ประเด็นใหญ ่persoalan besar 

sobek   [โซ เบ็ก] a ขาด:  
เสือ้ฉันขาด baju saya sobek 

sodor, menyodorkan   [เมอ โญ 
โดร ์กนั] v ผลกัดนั:  
เขายืน่ผลงานของเขา dia 

menyodorkan hasil 

pekerjaannya 

sogok, menyogok   [เมอ โญ 
ฆก] v ติดสินบน, จา่ยสว่ย:  
เขาพยายามทีจ่ะติดสินบนเจา้ห
นา้ที ่dia berusaha menyogok 

pejabat; 

-- menyogok   [โซ ฆก เมอ 
โญ ฆก v] การติดสินบน:  
การรบัสินบนเป็นการกระทําทีผิ่
ดกฏหมายในประเทศ sogok 

menyogok merupakan 

perbuatan yang dilarang 

negara
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sombong   [ซม บง] a หยิง่:  
เด็กหยิง่จะไม่ไดเ้ป็นเพือ่น anak 

sombong tidak akan punya 

teman; 

kesombongan   [เกอ ซม โบ 
งนั] n ความเย่อหยิง่:  
ความเย่อหยิง่ทีทํ่าใหเ้ขาตกตํา่ 
kesombongan itu yang 

membuat dia jatuh; 

menyombongkan 

diri   [เมอ ญม บง กนั ดี รี] v 

โออ้วด:  
เขามกัจะอวดความรํา่รวยทีเ่ขา
มี dia selalu menyombongkan 

diri dengan kekayaan yang 

dimiliknya 

sopan   [โซ ปัน] a สุภาพนอบนอ้ม:  
พนักงานโรงแรมเป็นกนัเองและสุ
ภาพ staf hotel itu ramah dan 

sopan 

sopir   [โซ ปีร]์ n คนขบั:  
คนขบัแท็กซ ีsopir taksi; 

menyopir   [เมอ โญ ปีร]์ v 

ขบั:  
คุณชว่ยขบัไปทีอู่่ทีใ่กลที้ส่ดุไดไ้
หมคะ? apakah Anda dapat 

menyopir sampai bengkel 

terdekat? 

sorak   [โซ รกั] n เสียงตะโกน:  
เสียงเชยีรข์องผูช้มไดยิ้นออกไป
ภายนอกอาคาร sorak 

penonton terdengar sampai 

luar gedung; 

-- sorai   [โซ รกั โซ  

ไร] เสียงเชยีร:์  
เสียงเชยีรด์งัสนัน่ตอ้นรบัชยัชนะ
ของทีมนัน้ sorak sorai 

bergemuruh menyambut 

kemenangan kesebelasan itu; 

bersorak   [เบอร ์โซ รกั] v 

เชยีร:์  
พวกเขาเชยีรต์อ้นรบัชยัชนะขอ
งทีมของเขา mereka bersorak 

menyambut kemenangan 

timnya 

sore   [โซ เร] n บ่าย:  
แม่ดืม่ชาเมือ่ตอนบ่าย ibu 

minum teh sore hari 

sorot   [โซ รต] n แสงทีส่่อง:  
แสงไฟสอ่งผ่านม่านนัน้ sorot 

lampu menembus tirai itu; 

menyorot(i)   [เมอ โญ 
โรตี] v ทําใหเ้ด่นชดั:  
เขามองปัญหาในแง่ของจติวิทยา 
dia menyoroti masalah itu 

dari segi psikologi; 

tersorot   [เตอร ์โซ รต] v 

ถูกสอ่ง:  
ขโมยนัน้ถูกกลอ่งวงจรปิดสอ่งใน
บา้นของเขา pencuri itu 

tersorot cctv di rumahnya 

stasiun   [ซตา ซ ียุน] n สถานี:  
สถานีรถไฟ stasiun kereta api 

stop, berhenti   [ซโตป, เบอร ์เฮิน 
ตี] v หยุด:  
รถหยุดตรงขา้งถนน mobil itu 

berhenti di pinggir jalan 

suai, menyesuaikan   [เมอ เญอ 
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ซ ูไว กนั] v ปรบัตวั; 
ปรบัเปลีย่น:  ปรบัตวั 
menyesuaikan diri 

suaka, suaka alam   [ซ ูวา กา อา 
ลมั] เขตสงวน:  
ป่าคือเขตสงวนทางธรรมชาติ 
hutan merupakan suaka 

alam; 

-- margasatwa   [ซ ูวา กา 
มาร ์ฆา ซตั 
วา] เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์า:  
ชา้งไดร้บัการคุม้ครองในเขตรกัษ
าพนัธุส์ตัวป่์าในลมัปุง gajah 

dilindungi di suaka 

margasatwa di Lampung; 

-- politik   [ซ ูวา กา โป ลี 
ติก] การลีภ้ยัทางการเมือง:  
พวกเขาขอลีภ้ยัทางการเมืองใน
ประเทศอืน่ mereka meminta 

suaka politik di negara lain 

suami   [ซ ูวา มี] n สามี:  
นีคื่อสามีของฉัน ini suami 

saya 

suap   [ซ ูวปั] n คํา (อาหาร), 
สินบน:  
เขาถูกจบัว่าไดใ้หสิ้นบนกบัเจา้
หนา้ที ่dia ketahuan memberi 

suap pada petugas; 

menyuap(kan)   [เมอ ญ ูวปั 
(กนั)] v ป้อน:  
แม่ป้อนโจก๊ใหน้อ้งสาว ibu 

menyuapkan bubur pada 

adik 

sesuap   [เซอ ซ ูวปั] n คํา  

(อาหาร) :  
เขากินเพียงขา้วหนึง่คํา dia 

hanya memakan sesuap nasi 

suara   [ซ ุวา รา] n เสียง:  เสียงรถ 
suara mobil; 

-- bulat   [ซ ูวา รา บู 
ลตั] มติเอกฉันท:์  
เขาไดร้บัเลือกเป็นประธานดว้ย
มติเป็นเอกฉันท ์dia terpilih 

sebagai ketua dengan suara 

bulat; 

-- hati   [ซ ูวา รา ฮา 
ตี] สติสมัปัชชญัญะ, มโนธรรม:  
มโนธรรมซือ่สตัยเ์สมอ suara 

hati selalu jujur 

suasana   [ซ ูวา ซา นา] n 

สภาพแวดลอ้ม, สถานการณ,์ 
บรรยากาศ:  
บรรยากาศทีน่่ารืน่รมย ์
suasana yang menyenangkan 

suatu, sesuatu   [เซอ ซ ูวา 
ตู] pron บางสิง่:  
มีบางสิง่ทีไ่ม่ดีเกิดขึน้ sesuatu 

yang buruk terjadi 

subur   [ซ ูบูร]์ a อุดมสมบูรณ,์ 
ใหผ้ลผลิตดี:  
ดินทีอ่ดุมสมบูรณใ์หผ้ลอุดมสม
บูรณ ์tanah yang subur 

memberi hasil berlimpah; 

menyuburkan   [เมอ ญ ูบูร ์
กนั] v ทําใหง้อกงาม:  
ปุ๋ยทําใหพื้ชงอกงาม pupuk 

dapat menyuburkan tanaman 

penyubur   [เปอ ญู บูร]์ n 
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ปุ๋ย:  
พืชตระกูลถัว่สามารถใชเ้ป็นปุ๋ยไ
ด ้tanaman kacang-kacangan 

dapat dijadikan penyubur 

tanah 

suci   [ซ ูจ]ี a ศกัดิสิ์ทธิ:์  
นํา้ศกัดิสิ์ทธิ ์air suci; 

kesucian   [เกอ ซ ูจ ียนั] n 

ความบริสุทธิ:์  
ความบริสุทธิใ์จของเธอดไูดจ้าก
การกระทําของเธอ kesucian 

hatinya tampak dari 

perbutannya 

sudah   [ซ ูดะฮ]์ adv แลว้:  
สะอาดแลว้ sudah bersih; 

berkesudahan   [เบอร ์เกอ 
ซ ูดา ฮนั] v จบ:  
เรือ่งราวทีจ่บดว้ยความสุข 
cerita yang berkesudahan 

dengan bahagia; 

kesudahan   [เกอ ซ ูดา 
ฮนั] n ตอบจบ, บทสรปุ:  
ตอนจบของเรือ่งทําใหมี้ความสขุ
มาก kesudahan cerita itu 

sangat membahagiakan; 

menyudahi   [เมอ ญู ดา 
ฮี] v จบ, ทําใหจ้บ:  
เขาเสร็จสิน้การพูดคุยเกีย่วกบับ ้
านสุขภาพดี dia menyudahi 

pembicaraan tentang rumah 

sehat 

sudut   [ซ ุดุต] n มุม:  มุมหอ้ง 
sudut ruangan 

-- lancip   [ซ ูดุต ลนั 
จิป] มุมแหลม:  
มุมแหลมมีขนาด 30 ° besar 

sudut lancip ialah 30°; 

-- tumpul   [ซ ูดุต ตุม 
ปุล] มุมป้าน:  มุมป้านมีขนาด 
60 ° besar sudut tumpul  

ialah 60°; 

menyudut   [เมอ ญ ูดุต] v 

ทะแยงมุม:  แตะมุม 
tendangannya menyudut; 

tersudut   [เตอร ์ซ ูดุต] v 

จนมุม:  
เขาก็เล่าหลงัจากทีอ่ยู่ในสภาพจ
นมุม dia pun bercerita 

setelah posisinya tersudut 

suguh, menyuguhkan   [เมอ ญู 
ฆุฮ ์กนั] v เสิรฟ์อาหาร, เสนอ:  
เสิรฟ์อาหาร, เสนอ  1 ibu 

menyuguhkan kue pada tamu 

2 dia menyuguhkan 

pertunjukan tari tradisonal; 

suguhan   [ซ ูฆู ฮนั] n 

อาหารเลีย้งแขก:  
กาแฟเสิรฟ์ในเวลากลางคืน 
suguhan kopi diberikan pada 

malam hari 

suhu   [ซ ูฮู] n อุณหภมิู:  
อุณหภมิูหอ้ง suhu kamar 

suka   [ซ ูกา] v ชอบ:  
เขาชอบทีจ่ะไปทีเ่มือง dia suka 

pergi ke kota; 

kesukaan   [เกอ ซ ูกา อนั] n 
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ของโปรด:  
ขา้วผดัเป็นของโปรดของเด็กคน
นัน้ nasi gorenglah kesukaan 

anak itu; 

menyukai   [เมอ ญู ไก] v 

ชืน่ชอบ:  
เธอชอบอาหารรสเผ็ด dia 

sangat menyukai masakan 

yang pedas; 

sesuka   [เซอ ซ ูกา] a 

ตามชอบ:  
พวกเขากินอะไรก็ไดที้พ่วกเขาโ
ปรด mereka makan apa saja 

sesuka hatinya 

sukar   [ซ ูการ]์ n ลําบาก, ยาก:  
ถนนเต็มไปดว้ยโคลนยากทีจ่ะผ่า
นมนัได ้jalan berlumpur 

sangat sukar dilalui 

sukarela   [ซ ูกา เร ลา] a 

อาสาสมคัร:  
เขาอาสาชว่ยเหลือผูป้ระสบภยั
นํา้ท่วม dia membantu korban 

banjir dengan sukarela 

sukarelawan   [ซ ูกา เร ลา วนั] n 

อาสาสมคัร:  
เขาเป็นอาสาสมคัรสอนในพืน้ที ่
ห่างไกล dia menjadi 

sukarelawan untuk mengajar 

di daerah terpencil 

sukses   [ซกุ เซซ็] a 

ประสบความสําเร็จ:  
เขาเป็นผูป้ระกอบการทีป่ระสบค
วามสําเร็จ dia seorang 

pengusaha sukses 

kesuksesan   [เกอ ซกุ เซ 
ซนั] n ความสําเร็จ:  
กุญแจสูค่วามสาํเร็จ kunci 

kesuksesan 

suku   [ซ ูกู] n เผ่า 

sulam   [ซ ูลมั] n งานปัก:  
เขาปักริบบิน้บนเสือ้ของเขา dia 

memberi sulam pita pada 

bajunya; 

menyulam   [เมอ ญ ูลมั] v 

ปัก:  
เขากําลงัถกัถกัเสือ้ผา้ของเขา 
dia sedang menyulam 

bajunya 

sulang, bersulang   [เบอร ์ซ ู
ลงั] v ดืม่อวยพร:  
เขาดืม่อวยพรเพือ่เฉลิมฉลองช ั
ยชนะ dia bersulang untuk 

merayakan kemenangannya 

sulap   [ซ ูลปั] v การเล่นกล:  
เสกเงินนีใ้หเ้ป็นกระดาษ 
sulaplah uang ini menjadi 

kertas; 

menyulap   [เมอ ญู ลปั] v 

เล่นกล:  เขาเสกไขเ่ป็นนก dia 

menyulap telur menjadi 

burung; 

pesulap   [เปอ ซ ูลปั] n 

นักมายากล:   

เขาเป็นนักมายากลทีมี่ชือ่เสียงใ
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นเมืองของเขา dia adalah 

pesulap yang terkenal di 

kotanya 

sulih, sulih suara   [ซ ูลิฮ ์ซ ูวา 
รา] พากยเ์สียง:  
เสียงพากสใ์นการแสดงนัน้ตรงม
าก sulih suara dalam 

pertunjukan itu sangat tepat 

suling   [ซ ูลิง] n กลัน่, สกดั:  
เขากลัน่กุหลาบเป็นนํา้หอม dia 

suling bunga mawar ini 

menjadi parfum 

sulit   [ซ ูลิต] a ยาก, ซบัซอ้น:  
ยากทีจ่ะเขา้ใจเกีย่วกบัเรือ่งนี ้
sulit memahami soal ini; 

kesulitan   [เกอ ซ ูลี ตนั] n 

ความยากลําบาก:  
เธอมีปัญหากบัการเงิน dia 

mengalami kesulitan dengan 

keuangannya; 

mempersulit   [เมิม เปอร ์ซ ู
ลิต] v สรา้งปัญหา, ทําใหย้าก:  
อย่าทําใหส้ถานการณย์ากไปกว่
านี ้jangan mempersulit 

keadaan; 

menyulitkan   [เมอ ญู ลิต 
กนั] v ขดัขวาง:  
การขาดแคลนเครือ่งมือนีทํ้าใหง้
านเสร็จดว้ยความลําบาก 
kekurangan alat ini 

menyulitkan penyelesaian 

pekerjaan 

sumbang, menyumbang   [เมอ  

ญุม บงั] v บริจาค, สนับสนุน:  
เขาบริจาครถใหม่หนึง่คนั dia 

menyumbang satu mobil 

baru; 

-- saran   [ซมุ บงั ซา 
รนั] ขอ้เสนอแนะ:  
เขาใหค้ําแนะนําในกิจกรรมนี ้
dia memberikan sumbang 

saran dalam kegiatan ini; 

penyumbang   [เปอ ญุม 
บงั] n ผูบ้ริจาค, ผูส้นับสนุน:  
ผูบ้ริจาคเงิน penyumbang 

dana; 

sumbangan   [ซมุ บา งนั] n 

การสนับสนุน, การมีส่วนรว่ม:  
เขาบริจาคเงินในงานนี ้dia 

memberikan sumbangan 

dana dalam acara ini 

sumber   [ซมุ เบอร]์ n แหล่ง:  
แหล่งนํา้ sumber air; 

-- daya   [ซมุ เบอร ์ดา 
ยา] ทรพัยากร:  
ทรพัยากรธรรมชาติ sumber 

daya alam; 

bersumber   [เบอร ์ซมุ 
เบอร]์ v มา(จาก) :  
ถ่านหินทีม่าจากฟอสซลิพืช 
batu bara bersumber dari 

fosil tumbuhan 

sumpah   [ซมุ ปะฮ]์ n การสาบาน:  
คนทีก่ล่าวคําสาบาน pria itu 

mengucapkan sumpah; 

bersumpah   [เบอร ์ซมุ 
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ปะฮ]์ v ใหค้ําสาบาน:  
เขาสาบานวา่จะไม่โกหก dia 

bersumpah tidak akan 

berbohong 

sumpit   [ซมุ ปิต] n ตะเกียบ:  
เด็กคนนัน้กินดว้ยตะเกียบ anak 

itu makan menggunakan 

sumpit 

sumsum   [ซมุ ซมุ] n ไขสนัหลงั:  
เจ็บจนเขา้ไขสนัหลงั sakitnya 

sampai ke tulang sumsum 

sumur   [ซ ูมูร]์ n บ่อนํา้:  
พ่อตกันํา้จากบ่อ ayah 

mengambil air dari sumur 

sungai; kali   [ซ ูไง; กา ลี] n 

แม่นํา้:  แม่นํา้ลึก sungai 

dalam 

sungguh; betul-betul   [ซงุ กุฮ;์ 
เบอ ตุล เบอ ตุล] adv โดยแท;้ 
มาก:  เขาฉลาดมาก dia 

sungguh pintar; 

sesungguhnya   [เซอ ซงุ ฆุฮ ์
ญา] adv ความจริงจงั:  
อธิบายตามความเป็นจริง 
menerangkan dengan 

sesungguhnya; 

sungguhpun   [ซงุ ฆุฮ ์ปุน] p 

แมว้่า:  แมว้่าดี 
แต่ผมไม่ตอ้งการทีจ่ะซือ้สิง่ที ่
sungguhpun bagus, saya 

tidak ingin membeli barang 

itu 

suntik; menyuntik   [เมอ ญุน 
ติก] v ฉีดยา:  ฉีดยาคนไข ้
menyuntik pasien 

sunting, menyunting   [เมอ ญุน 
ติง] v แกไ้ขตดัต่อ:  
เขาไดร้บัมอบหมายใหแ้กไ้ขบท
ละคร dia ditugaskan 

menyunting naskah drama; 

penyunting   [เปอ ญุน ติง] n 

บรรณาธิการ:  
แม่ทํางานเป็นบรรณาธกิารภาษ
า ibu bekerja sebagai 

penyunting bahasa; 

suntingan   [ซนุ ตี งนั] n 

สิง่ทีแ่กไ้ขตดัต่อแลว้:  
ตน้ฉบบัทีแ่กแ้ลว้ถูกส่งไปทางไปร
ษณียแ์ลว้ suntingan naskah 

itu telah dikirim melalui pos 

suntuk   [ซนุ ตุก] adv สุด:  
พีทํ่าการบา้นตลอดทัง้คืน 
kakak mengerjakan tugas 

semalam suntuk 

sunyi, senyap   [เซอ ญปั] a เงียบ:  
บรรยากาศเงียบ suasana sunyi 

supaya   [ซ ูปา ยา] p เพือ่ทีจ่ะ:  
ฉันเรียนจะไดเ้ก่ง saya belajar 

supaya pintar 

suram   [ซ ูรมั] a มืดมวั:  
วนัทีมื่ดมน hari yang suram 

surat   [ซ ูรตั] n จดหมาย:  
จดหมายรกั surat cinta
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-- kabar   [ซ ูรตั กา 
บาร]์ หนังสือพิมพ:์  
พ่อกําลงัอ่านหนังสือพิมพ ์ayah 

sedang membaca koran; 

-- berharga   [ซ ูรตั เบอร ์
ฮาร ์ฆา] หลกัทรพัย:์  
แม่เก็บหลกัทรพัยใ์นตูนิ้รภยั ibu 

menyimpan surat berharga 

di dalam brankas; 

-- elektronik   [ซ ูรตั เอ เล็ก 
โตร นิก] อีเมล, 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส:์  
ผมส่งจดหมายอีเล็กโทรนิกไปให ้
เพือ่น saya mengirimkan 

surat elektronik kepada 

teman; 

-- kaleng   [ซ ูรตั กา 
เล็ง] จดหมายนิรนาม:  
ลุงจะไดร้บัจดหมายนิรนามบ่ายวั
นนี ้paman mendapatkan 

surat kaleng siang tadi; 

tersurat   [เตอร ์ซ ูรตั] v 

ทีเ่ขยีนขึน้:  
สิง่นัน้ไดมี้การบนัทึกมานานแลว้ 
hal itu sudah tersurat sejak 

dahulu; 

menyurati   [เมอ ญ ูรา ตี] v 

เขยีนถึง:  เขยีนถึงแม่ 
menyurati ibunya 

suruh   [ซ ูรฮุ]์ v สัง่:  
ฉันสัง่ใหเ้ขาไปซือ้นํา้ดืม่ saya 

suruh dia membeli air 

minum 

menyuruh   [เมอ ญ ูรฮุ]์ v 

สัง่:  พ่อสัง่ใหน้อ้งสาวซือ้หนังสือ 
ayah menyuruh adik 

membeli buku 

surut   [ซ ูรตุ] v ถอนตวั, ล่าถอย:  
กา้วทีก่า้วไปแลว้ไม่สามารถถอย
อีกครัง้ langkah sudah 

terlangkahkan tidak dapat 

surut lagi 

susah   [ซ ูซะฮ]์ a ลําบาก:  
เขาชนิกบัการใชช้วิีตอย่างลําบา
ก dia sudah terbiasa hidup 

susah; 

-- hati   [ซ ูซะฮ ์ฮา 
ตี] ทุกขใ์จ:  
เขาทําหนา้ทีข่องตนดว้ยความทุ
กข ์dia mengerjakan 

pekerjaannya dengan susah 

hati; 

-- payah   [ซ ูซะฮ ์ปา 
ยะฮ]์ ลําบากยากเขญ็:  
เด็กทํางานเสร็จดว้ยความยาก
ลําบากยากเขญ็ anak itu 

menyelesaikan tugasnya 

dengan susah payah; 

kesusahan   [เกอ ซ ูซา 
ฮนั] n ปัญหา, ความยากลําบาก:  
ครอบครวัของเขากําลงัอยูใ่นคว
ามลาํบาก keluarganya 

sedang mengalami 

kesusahan; 

menyusahkan   [เมอ ญู ซะฮ ์
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กนั] v รบกวน, ทําใหล้ําบาก:  
การกระทําของเขามกัทําใหค้นอื ่
นลําบาก sikapnya seringkali 

menyusahkan orang lain 

susu   [ซ ูซ]ู n นม: นมชอ็กโกแลต 
susu cokelat; 

menyusui   [เมอ ญู ซ ูวี] v 

ใหน้ม:  แม่กําลงัใหน้มนอ้ง ibu 

sedang menyusui adik 

susul, menyusul   [เมอ ญ ูซลุ] v 

ตามไปทีหลงั:  ไปตอนนีซ้ะ 
ฉันจะตามไปทีหลงั pergilah 

sekarang saya akan 

menyusul; 

susulan   [ซ ูซ ูลนั] n 

ทีต่ามมาทีหลงั:  
ขา่วทีต่ามมาทีหลงั berita 

susulan 

susun   [ซ ูซนุ] n กอ:ง:  
หนังสือกองหนึง่ satu susun 

buku; 

menyusun   [เมอ ญ ูซนุ] v 

จดัวาง, เรียบเรียง:  
นอ้งจดัเรียงบล็อคไมเ้ป็นบา้นขอ
งเล่น adik menyusun 

rumah-rumahan dari balok 

kayu; 

susunan   [ซ ูซ ูนัน] n 

โครงสรา้ง:  
โครงสรา้งประโยคทีเ่ขาทํานัน้ถู
กตอ้งแลว้ susunan kalimat 

yang dia buat sudah benar 

tersusun   [เตอร ์ซ ูซนุ] v 

เรียง:  
กลอ่งไมนั้น้วางเรียงอย่างเรียบรอ้
ย kotak kayu itu telah 

tersusun dengan rapi 

susup, menyusup   [เมอ ญู 
ซปุ] v หลบ:  
เขาหลบไปขา้งล่างเพือ่หลีกการ
ตีนัน้ดว้ยความเร็ว dengan 

cepat ia menyusup ke bawah 

untuk mengelak pukulan itu; 

penyusup   [เปอ ญู ซปุ] n 

ผูบุ้กรกุ:  
ผูบุ้กรกุติดอาวธุเคยถูกจบักมุโด
ยเจา้หนา้ทีต่าํรวจ penyusup 

bersenjata itu sudah 

ditangkap polisi 

susut   [ซ ูซตุ] v ลดลง:  
เงินทุนของเขาลดลงเพราะมีหนีสิ้
นมาก modalnya susut karena 

banyak utang; 

menyusut   [เมอ ญู ซตุ] v 

เล็กลง:  
รา่งกายของเขาผอมลงเนือ่งจาก
การเจ็บป่วย badannya 

menyusut karena sakit 

sutera   [ซ ูเตอ รา] n ไหม:  
เสือ้ผา้ของเขาทําจากผา้ไหมแท ้
pakaiannya terbuat dari kain 

sutera asli 

swasta   [ซวซั ตา] n เอกชน:  
บริษทัเอกชน perusahaan 

swasta
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syahbandar   [ชะฮ ์บนั ดาร]์ n 

นายท่า:  
พ่อของเขาทํางานเป็นนายท่าที ่
ท่าเรือนัน้ ayahnya bekerja 

sebagai syahbandar di 

pelabuhan itu 

syair   [ชา อีร]์ n บทกวี:  
เขาทําเนือ้เพลงทีส่วยงามมาก 
dia membuat syair lagu yang 

sangat indah 

syarat   [ชา รตั] n เงือ่นไข:  
ดว้ยเงือ่นไขดงัตอ่ไปนี ้dengan 

syarat sebagai berikut 
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T  -  t 

taat   [ตา อตั] a จงรกัภกัดี, เชือ่ฟัง: 
ขา้รบัใชที้เ่ชือ่ฟัง hamba yang 

taat; 
ketaatan   [เกอ ตา อา ตนั] n 

การอุทิศตวั, การเชือ่ฟัง: 
ความกตญัญูของลูกตอ่พ่อแม่ 
ketaatan anak pada 

orangtua; 
menaati   [เมอ นา อา ตี] v 

เชือ่ฟัง: 
เขาเชือ่ฟังกฎระเบียบเสมอ dia 

selalu menaati aturan 
tabah   [ตา บะฮ]์ a เด็ดเดีย่ว: 

แม่เผชญิหนา้กบัปัญหาชวิีตดว้ย
ใจเด็ดตลอด ibu selalu tabah 

menjalani cobaan hidup; 
ketabahan   [เกอ ตา บา 
ฮนั] n ความเด็ดเดีย่ว: 
ความเด็ดเดีย่วของคนทีเ่ป็นแม่ไ
ม่มีเทียบ ketabahan seorang 

ibu tidak ada bandingannya 

tabrak   [ตา บรกั] v ชน: ชนแลว้หนี 
tabrak lari; 
-- lari   [ตา บรกั ลา 
รี] ชนแลว้หนี: 
ผูก้ระทําการชนแลว้หนีนัน้สุดท ้
ายก็ถูกตํารวจจบั pelaku 

tabrak lari itu akhirnya 

tertangkap polisi; 
bertabrakan   [เบอร ์ตา บรา 
กนั] v ปะทะกนั, ชนกนั: 
รถสีค่นัชนกนั empat 

kendaraan bertabrakan; 

menabrak   [เมอ นา บรกั] v 

ชน: รถคนันัน้ชนตน้ไม ้mobil 

itu menabrak pohon; 
penabrak   [เปอ นา บรกั] n  

คนทีช่น: คนทีช่นหลบหนีทนัที 
penabrak itu langsung 

kabur; 

tertabrak   [เตอร ์ตา บรกั] v 

ถูกชน: 
รถบสัโดยสารถูกชนโดยรถไฟ 
sebuah bis tertabrak kereta 

api; 
tabrakan   [ตา บรา กนั] n 

การชนกนั: 
การชนกนัเกิดขึน้บททางด่วน 
sebuah tabrakan terjadi di 

jalan tol 
tabu   [ตา บู] a สิง่ตอ้งหา้ม, ตอ้งหา้ม: 

หวัขอ้นัน้เป็นสิง่ทีต่อ้งหา้มทีจ่ะคุ
ยกนั tema itu menjadi hal 

yang tabu dibicarakan 
tabuh   [ตา บุฮ]์ n กลองชนิดหนึง่: 

ตีกลองพลางรอ้งบทสวดตกับีรไ์
ปดว้ย memukul tabuh sambil 

bertakbir; 
menabuh   [เมอ นา บุฮ]์ v 

ตีกลอง: เขาตีกลองยาวตอนคํา่ 
dia selalu menabuh kendang 

di malam hari 

tabung oksigen   [ตา บุง อก ซ ี
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เฆน] ถงัออกซเิจน: 
ฉันซือ้ถงัออกซเิจน aku 

membeli tabung oksigen; 

tabung, menabung   [เมอ นา 
บุง] v เก็บ; ออม: 
ฉันออมไวใ้นธนาคาร aku 

menabung di bank itu; 

tabungan  [ตา บู งนั] n 

เงินออม: ดอกเบีย้เงินออม 
bunga tabungan 

tabur   [ตา บูร]์ v โปรย: โปรยดอกไม ้
tabur bunga; 

bertaburan   [เบอร ์ตา บู 
รนั] v กระจาย: 
กระสอบปูนแตกและผงปูนกระจา
ยไปทัว่พืน้คลงัสินคา้ sak 

semennya pecah dan isinya 

bertaburan di lantai gudang 

tadi   [ตา ดี] adv เมือ่ครูนี่,้ เพิง่จะ: 
ใครมาเมือ่ครูนี่?้ siapa yang 

datang tadi? 

tafsir   [ตฟั ซรี]์ n ตีความ, ทํานาย: 
การตีความความฝัน tafsir 

mimpi; 

menafsirkan   [เมอ นัฟ ซรี ์
กนั] v ตีความ: 
เขาถูกขอใหตี้ความบทคมัภีรโ์ก
หรา่นทีเ่ขาเพิง่พูดถึงนัน้ ia 

diminta menafsirkan ayat 

Qur'an yang baru saja 

disebutkannya itu; 

penafsiran   [เปอ นัฟ ซ ีรนั] n 

คําอธิบาย:  

การตีความของคนนัน้ถูกนําลงตี
พิมพใ์นหนังสือพิมพ ์
penafsiran orang itu 

dicantumkan dalam surat 

kabar 

tagih, ketagihan   [เกอ ตา ฆี 
ฮนั] n ติด: 
เด็กคนนัน้ติดการดืม่ชาไปแลว้ 
anak itu sudah ketagihan 

minum teh; 

หากเสพติดการสูบบุหรีแ่ลว้มนัเ
ป็นเรือ่งยากทีจ่ะหยุด kalau 

sudah ketagihan rokok, 

susah untuk 

menghentikannya; 

menagih   [เมอ นา ฆิฮ]์ v ทวง; 
เก็บ: เขาตามเก็บหนี ้dia 

menagih utang; 

tagihan   [ตา ฆี ฮนั] n บิล: 
บิลค่าไฟฟ้า tagihan listrik 

tahan   [ตา ฮนั] a 1 ทน: 2 v จบัไว ้
จบัเขาไว!้ tahan dia!; 

bertahan   [เบอร ์ตา ฮนั] v 

รอดชวิีต, ทนต่อ: 
เขายงัคงทนอยู่ท่ามกลางสายฝน 
dia tetap bertahan di tengah 

guyuran hujan; 

pertahanan   [เปอร ์ตา ฮา 
นัน] n การป้องกนั, การคุม้กนั: 
การป้องกนัตวั pertahanan 

diri; 

tahanan   [ตา ฮา นัน] n 1 ทีก่ ัน้ 
ลูกบอลนัน้ไหลไปตลอดเพราะไ
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ม่มีทีก่ ัน้ bola itu terus 

meluncur karena tidak ada 

tahanannya; 2 นักโทษ 
นักโทษนัน้หนีจากคุก tahanan 

itu kabur dari penjara; 

นักโทษคนนัน้หลบหนี tahanan  

itu melarikan diri; 3 

การจบักมุ,  
การคุมขงั: 
เขาไม่เคยคิดทีจ่ะหนีออกไปจาก
คุกเลย dia tidak pernah 

berpikir untuk kabur dari 

tahanan 

tahap   [ตา ฮปั] n ข ัน้; ระดบั: 
ฉันผ่านการสอบข ัน้แรก aku 

lulus tes tahap pertama 

tahi   [ตา ฮี] n อุจจาระ, มูล, ขี:้ 
มีขีม้า้มากบนถนนในหมู่บา้น 
banyak tahi kuda di sekitar 

jalan kampung; 

-- mata   [ตา ฮี ลา ลตั] ขีต้า: 
ขีต้ามกัมีมากตอนเรากําลงัไม่สบ
าย tahi mata sering muncul 

saat mata kita sedang sakit 

takhta   [ตะฮ ์ตา] n บลัลงัก:์ 
ขึน้ครองราชย ์naik takhta 

tahu   [ตา ฮู] v รู:้ ฉันไม่รู ้saya tidak 

tahu; 

ketahuan   [เกอ ตา ฮู วนั] v 

ทีค่น้พบ, ทีร่บัรู:้ 
สุดทา้ยการกระทําของเขาก็ถูกจั
บได ้akhirnya ketahuan juga 

perbuatannya; 

mengetahui   [เมอ เงอ ตา ฮู 
วี] v รู:้ รูค้วามหมายของคําศพัท ์
saya mengetahui arti kata 

dari kamus; 

pengetahuan   [เปอ เงอ ตา ฮู 
วนั] n ความรู,้ ศาสตร:์ 
วิทยาศาสตรป์ระยุกต ์
pengetahuan terapan 

tahun   [ตา ฮุน] n ปี: ๓๖๕ 
วนัเท่ากบัหนึง่ปี 365 hari 

sama dengan satu tahun; 

tahunan   [ตา ฮู นัน] n 

ประจาํปี; รายปี: รายงานประจาํปี 
laporan tahunan 

tajam   [ตา จมั] a คม: มีดคม pisau 

tajam 

tak   [ตกั] pron ไม่: 
เราไม่จาํเป็นตอ้งกงัวลเกีย่วกบัสิ ่
งนัน้ kita tak perlu risau akan 

hal tersebut 

takdir   [ตกั ดีร]์ n โชคชะตา: 
โชคชะตาไดนํ้าทัง้คู่ไดม้าพบกนั 
takdir telah mempertemukan 

pasangan itu; 

menakdirkan  [เมอ นัก ดีร ์
กนั] v กําหนดไวล้ว่งหนา้: 
พระเจา้ไดก้ําหนดการแต่งงานค
รัง้นี ้Tuhan sudah 

menakdirkan pernikahan ini 

takluk   [ตกั ลุก] v จาํนน, ยอมแพ:้ 
เจา้ชายดีโปเนอโกโรไม่ยอมจาํน
นต่อผวกล่าอาณานิคม 
pangeran Diponegoro tidak 

mau takluk pada penjajah;
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menaklukkan   [เมอ นัก ลุก 
กนั] v ทําใหพ่้ายแพ,้ พิชติ: 
ในทีสุ่ดเขาก็พิชติศตัรไูดส้ําเร็จ 
akhirnya dia berhasil 

menaklukan musuh 

taksi   [ตกั ซ]ี n แท็กซี:่ 
ใจกลางเมืองสามารถไปถึงไดโ้ดย
แท็กซี ่pusat kota dapat 

dicapai dengan naik taksi 

takut   [ตา กุต] a กลวั: 
เขากลวัทีจ่ะเดินคนเดียวบนถน
นทีมื่ด dia takut berjalan 

sendirian di jalan yang 

gelap 

tali   [ตา ลี] n เชอืก: เชอืกรองเทา้ 
tali sepatu 

taman  [ตา มนั] n สวน: เด็ก ๆ 
เล่นอยูใ่นสวน anak-anak 

bermain di taman 

tamat   [ตา มตั] v จบ: 
ภาพยนตรเ์รือ่งนีจ้บแลว้ film 

itu sudah tamat; 

menamatkan   [เมอ นา มตั 
กนั] v จบ: 
เขาเสร็จสิน้การทํางานของเขาไ
ดอ้ย่างรวดเร็ว dia 

menamatkan pekerjaannya 

dengan cepat; 

tamatan   [ตา มา ตนั] n จบ: 
เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยา
ลยัทีมี่ชือ่ dia tamatan 

perguruan tinggi ternama 

tambah   [ตมั บะฮ]์ adv 1 ยิง่กว่า: 
ยิง่ดี ยิง่แพง tambah baik, 

tambah mahal; 2 v บวก: 
หนึง่บวกหนึง่ satu tambah 

satu; หา้บวกหกเท่ากบัสิบเอ็ด 
lima tambah enam sama 

dengan sebelas; 

menambahkan   [เมอ นัม 
บะฮ ์กนั] v เติม; เพิม่: 
ฉันเพิม่นํา้ตาลลงไปในนม saya 

menambahkan gula ke 

dalam susu; 

tambahan  [ตมั บา ฮนั] n 

เพิม่เติม: ขอ้มูลเพิม่เติม 
informasi tambahan 

tambang   [ตมั บงั] n เหมือง: 
เหมืองทอง tambang emas; 

pertambangan   [เปอร ์ตมั 
บา งนั] n การทําเหมือง: 
กรมการทําเหมืองแรแ่ละพลงังาน 
departemen pertambangan 

dan energi 

tampak   [ตมั ปัก] v มองเห็น: 
มองเห็นผา่นหนา้ตา่ง tampak 

dari balik jendela; 2  

ดูเหมือนว่า: 
เธอดูเหมือนวา่จะผอมลง kamu 

tampak lebih langsing 

tampan   [ตมั ปัน] n หลอ่: 
ลูกชายเขาหลอ่ anak 

lelakinya tampan
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tampil   [ตมั ปิล] v ปรากฏตวั: 
นักรอ้งนัน้ปรากฏตวัในงานแสดง
ศิลปะ penyanyi itu tampil 

dalam acara pagelaran seni; 

menampilkan   [เมอ นัม ปิล 
กนั] v แสดง: 
ในพิธมีีการแสดงขบวนพาเหรด
แสดงถึงความแขง็แรงของกองทั
พ upacara menampilkan 

parade kekuatan TNI; 

penampilan   [เปอ นัม ปี 
ลนั] n การแสดง, การเปิดตวั: 
การแสดงของเขาทําใหผู้ช้มตืน่
ตาตืน่ใจ penampilannya 

memukau para penonton 

tamu   [ตา มู] n แขก: 
เคารพแขกดว้ย! hormatilah 

tamu!; 

bertamu   [เบอร ์ตา มู] v 

เยีย่มเยือน: 
พ่อกําลงัไปเยีย่มเยือนบา้นของเ
พือ่นบา้น ayah sedang 

bertamu ke rumah tetangga 

tanah   [ตา นะฮ]์ n ดิน: 
ดินอดุมสมบูรณ ์tanah yang 

subur 

tanam, menanam   [เมอ นา นัม] v 

ปลูก: ชาวนาปลูกขา้วในนา 
petani menanam padi di 

sawah; 

tanaman   [ตา นา มนั] n พืช; 
ตน้ไม:้ รดนํา้ตน้ไม ้ia 

menyiram tanaman 

tancap   [ตนั จปั] v เจาะ, เสียบ, ปัก: 
คืนนีเ้ราจะไปดูหนังกลางแปลง 
malam ini kami mau 

menonton film layar tancap; 

-- gas   [ตนั จปั 
กซั] เหยียบคนัเรง่: 
เมือ่เขาเห็นตํารวจโจรเหยียบคัน่
เรง่ทนัที ketika melihat polisi, 

perampok tsb langsung 

tancap gas; 

menancapkan   [เมอ นัน จปั 
กนั] v ติด, ตอก: 
เขาติดหมุดกบัผนัง dia 

menancapkan paku payung 

ke dinding 

tanda   [ตนั ดา] n เครือ่งหมาย: 
เครือ่งหมายวรรคตอน tanda 

baca; 

-- baca   [ตนั ดา ตา งา 
นี] เครือ่งหมายวรรคตอน: 
ครอูธิบายชนิดของเครือ่งหมายว
รรคตอนในประโยค pak guru 

sedang menerangkan 

jenis-jenis tanda baca dalam 

kalimat; 

-- tangan  [ตนั ดา ตา 
งนั] ลายเซน็: 
นีไ่ม่ใชล่ายเซน็ของฉัน ini 

bukan tanda tangan saya; 

-- terima   [ตนั ดา เตอ รี 
มา] ใบเสร็จ: 
ขอใบเสร็จไดไ้หมคะ bisa saya 

minta tanda terima?; 
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bertanda   [เบอร ์ตนั ดา] v 

ทําเครือ่งหมาย: 
งานทีม่อบหมายทีมี่เครือ่งหมาย
คอมพิวเตอร ์tugas bertanda 

komputer; 

~ tangan   [เบอร ์ตนั ดา ตา 
งนั] เซน็ชือ่:  

ภาพถ่ายทีมี่ลายเซน็ foto 

bertanda tangan; 

menandatangani   [เมอ นัน 
ดา ตา งา นี] v เซน็: 
นักฟุตบอลนัน้เซน็ชือ่บนเสือ้ยืด
สําหรบัแฟน ๆ pesepak bola 

itu menandatangani kaos 

untuk para penggemarnya; 

tanding   [ตนั ดิง] n แขง่: เรือ่งวิง่ 
เขาไม่มีคู่แขง่ dalam hal lari, 

dia tidak memiliki lawan 

tanding; 

bertanding  [เบอร ์ตนั ดิง] v 

แขง่ขนั: 
เราเลือ่นการเปิดตวัของผลิตภั
ณฑใ์หม่ล่าสุดของเราออกเพรา
ะไม่ตอ้งการทีจ่ะแขง่ขนักบับริษทั
นัน้ kami menunda perilisan 

produk terbaru kami krn 

tidak ingin bertanding dng 

perusahaan itu; 

pertandingan   [เปอร ์ตนั ดี 
งนั] n การแขง่ขนั: 
การแขง่ขนัระหว่างสองทีม 
pertandingan antara dua 

kesebelasan; 

tandingan   [ตนั ดี งนั] n 

คู่แขง่ทีเ่ท่าเทียมกนั: 
ไม่ตอ้งกงัวล 
เขาไม่ใชคู่่แขง่ของคุณ jangan 

khawatir, dia bukan 

tandinganmu 

tanduk   [ตนั ดุก] n เขาสตัว:์ 
นักล่าหลายคนล่าเขากวางเพรา
ะมีมูลค่าสูง banyak pemburu 

mengincar tanduk rusa krn 

bernilai tinggi 

tandus   [ตนั ดุซ] a ไม่อุดม, 
ปราศจากพืชผล: 
พืน้ดินทีไ่ม่อุดมสมบูรณ ์tanah 

tandus 

tang   [ตงั] n คีม: คีมล็อค tang 

kunci 

tangan   [ตา งนั] n มือ: 
มือขวาแขง็แรงกว่ามือซา้ย 
tangan kanan lebih kuat 

daripada tangan kiri; 

-- besi   [ตา งนั เบอ 
ซ]ี อํานาจมาก: 
ผูค้รองอํานาจผูนั้น้ถกูขนานนา
มว่าเป็นเจา้กําปัน้เหล็ก 
penguasa itu memiliki 

julukan si tangan besi; 

-- kanan   [ตา งนั กา 
นัน] มือขวา (ผูช้ว่ยคนสนิท): 
เขาอุม้ลกูเขาดว้ยมือขวาและถือ
ของดว้ยมือซา้ย dia 

menggendong anaknya dng 

tangan kanannya dan 

membawa belanjaan dng 

tangan kirinya;
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เขากลายเป็นมือขวาของเจา้หน้
าทีร่ะดบัสูงนัน้มาเป็นเวลาสิบปี 
dia menjadi tangan kanan 

pejabat itu selama sepuluh 

tahun; 

-- kosong   [ตา งนั โก 
ซง] มือเปล่า: 
พวกเขากลบัมามือเปล่า 
mereka pulang dengan 

tangan kosong; 

-- terbuka   [ตา งนั เตอร ์บู 
กา] (ดว้ย)ความยินดี: 
ครอบครวัเรายินดีตอ้นรบัดว้ยค
วามยินดี keluarganya 

menyambut kedatangan 

kami dengan tangan 

terbuka; 

menangani   [เมอ นา งา นี] v 

รบัมือ: 
คุณคิดวา่เขาสามารถรบัมือกบั
ปัญหานัน้ไดห้รือไม่ apakah 

menurutmu dia dapat 

menangani masalah itu? 

tangga   [ตงั ฆา] n บนัได: 
บนัไดของเราถูกเพือ่นบา้นยืมไป 
tangga kami dipinjam oleh 

tetangga; บนัไดวน tangga 

putar; 

-- lipat   [ตงั ฆา ลี 
ปัต] บนัไดพบัได:้ 
พ่อเก็บบนัไดพบัไดใ้นโกดงั 
ayah menyimpan tangga 

lipat di dalam gudang; 

-- nada   [ตงั ฆา นา 
ดา] บนัไดเสียง: 
นอ้งกาํลงัศึกษาเรือ่งบนัไดเสียงได
อาโทนิค adik sedang 

mempelajari tangga nada 

diatonis 
1
tanggal   [ตงั ฆลั] v รว่ง: 

ฟันของเขารว่ง giginya 

tanggal; 

menanggalkan   [เมอ นัง ฆลั 
กนั] v นําออก, ถอด 
เขาถอดแวน่ตาของเขาและวางไ
วบ้นตู ้dia menanggalkan 

kacamatanya dan 

menaruhnya di atas lemari 
2
tanggal   [ตงั ฆลั] n วนัที:่ วนัทีเ่กิด 

tanggal lahir; 

penanggalan   [เปอ นัง ฆา 
ลนั] n 1 ปฏิทิน ปฏิทินชวา 

penanggalan Jawa; 2 
การระบุวนัที ่
ไม่มีขอ้ผิดพลาดในการระบุวนัที ่
ในเอกสารเหล่านัน้ terdapat 

kesalahan dl penanggalan 

berkas-berkas itu; 

tertanggal   [เตอร ์ตงั ฆลั] v 

ระบุวนัที:่ 
ดา้นบนจดหมายนัน้ลงวนัที ่๑๓ 
ธนัวาคม pd bagian atas 

surat tsb tertanggal 13 

Desember 

tanggap, tanggapan   [ตงั ฆา 
ปัน] n การตอบรบั: 
การตอบรบัเชงิบวก tanggapan 

positif
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1
tangguh   [ตงั ฆุฮ]์ v ล่าชา้: 

เราสามารถเลือ่นชาํระหนีข้องเร
ากบัเขา kita boleh tangguh 

membayar hutang kita 

kepadanya; 

menangguhkan   [เมอ นัง ฆุฮ ์
กนั] v เลือ่น:  

เขาเลือ่นการเดินทางของเขาไป
ยงัประเทศเนเธอรแ์ลนด ์dia 

menangguhkan 

keberangkatannya ke 

Belanda 
2
tangguh   [ตงั ฆุฮ]์ a แขง็แกร่ง: 

เธอเป็นผูห้ญิงทีแ่ขง็แกรง่ dia 

seorang wanita yang 

tangguh 

tanggulang, menanggulangi  
 [เมอ นัง ฆู ลา งี] v 1 จดัการ, 
เอาชนะ: 
การแกปั้ญหาอนัตรายจากนํา้ท่
วม menanggulangi bahaya 

banjir; 2 จดัการ, รบัมือ: 
การแกปั้ญหาอาชญากรรมโดยเ
ยาวชน menanggulangi 

kenakalan remaja 

tanggung   [ตงั ฆุง] v ถือ, ทน, 
แบกภาระ: 
ความสะอาดของสิง่แวดลอ้มเป็น
ความรบัผิดชอบของเราดว้ยกนั
ทุกคน kebersihan 

lingkungan adalah tanggung 

jawab kita bersama; 

-- jawab   [ตงั กุง จา วปั] n 

ความรบัผิดชอบ:  

เขามีความรบัผิดชอบอนัยิง่ใหญ่ 
dia memiliki tanggung 

jawab yang besar; 

bertanggung jawab   [เบอร ์
ตงั กุง จา วปั] v มีหนา้ที:่ 
พ่อรบัผิดชอบทุกสิง่ทุกอย่าง 
ayah bertanggung jawab 

atas segalanya; 

menanggung   [เมอ นัง ฆุง] v 

ถือ, ทน, แบกภาระ: 
เขาไม่สามารถแบกรบัภาระหนัก
นีไ้ด ้ia tidak sanggup 

menanggung beban berat 

itu; 

tanggungan   [ตงั ฆู งนั] n 

การดูแล, ความรบัผิดชอบ: 
ผูเ้ยาวย์งัคงอยู่ในความรบัผิดชอ 
บของผูป้กครอง anak yang 

belum dewasa masih dalam 

tanggungan orang tua 

tangis, menangis   [เมอ นา งิซ] v 

รอ้งไห:้ เด็กทารกทําไดแ้ค่รอ้งไห ้
bayi hanya bisa menangis 

tangkai   [ตงั ไก] n กา้น: 
ยงัมีกา้นทีผ่ลแอปเปิล้นัน้อยู่ 
masih ada tangkai pada 

buah apel itu 

tangkal, menangkal   [เมอ นัง 
กลั] v ป้องกนั: 
เราไม่สามารถปัดภยัพิบติั kita 

tidak dapat menangkal 

bencana 

tangkap, menangkap   [เมอ นัง 
กปั] v จบั; ควา้: 
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เขาควา้ลกูบอลเก่ง dia pandai 

menangkap bola; 

tangkapan   [ตงั กา ปัน] n 

สิง่ทีจ่บัมาได:้ 
ปลาทีฉั่นจบัมาไดฉั้นขายไปหม
ดแลว้ ikan tangkapan saya 

sudah saya jual semua; 

tertangkap   [เตอร ์ตงั กปั] v 

ถูกจบักมุ: 
ฆาตกรนัน้ยงัไม่ไดถู้กจบักุม 
pelaku pembunuhan itu 

belum tertangkap; 

~ basah   [เตอร ์ตงั กปั บา 
ซะฮ]์ จบัไดค้าหนังคาเขา: 
เขาถูกจบัไดค้าหนังคาเขาวา่ขโม
ยในซเูปอรม์ารเ์ก็ต dia 

tertangkap basah sedang 

mencuri di pasar swalayan; 

~ tangan   [เตอร ์ตงั กปั ตา 
งนั] จบัไดค้าหนังคาเขา: 
คนถกูจบัไดค้าหนังคาเขาพรอ้ม
หลกัฐานจาํนวนหนึง่ orang itu 

tertangkap tangan dengan 

sejumlah barang bukti 

tangkar, penangkaran   [เปอ นัง 
กา รนั] n การเพาะพนัธุ,์ 
การเพาะเลีย้ง: 
พวกเขาเดินทางไปเยีย่มชมการเ
พาะพนัธุป์ลาดกุ mereka 

mengunjungi penangkaran 

ikan lele 

tangkas   [ตงั กซั] a กระฉับกระเฉง, 
ว่องไว: 
เขารบัลูกดว้ยความกระฉับกระเ 

ฉง dia menangkap bola itu 

dengan tangkas; 

ketangkasan   [เกอ ตงั กา 
ซนั] n ความคลอ่งแคล่ว: 
ความฉลาดและความคลอ่งแคล่
วของนักเรียนจะถูกทดสอบ 
kecerdasan dan ketangkasan 

siswa akan diuji 

tangki  [ตงั กี] n ถงั: ถงักา๊ซ tangki 

bensin 

tangkis, menangkis   [เมอ นัง 
กิซ] v ป้องกนั: 
มือของเขาไดร้บับาดเจ็บในขณะ
ทีปั่ดป้องการโจมตีจากโจร 
tangannya terluka saat 

menangkis serangan 

perampok 

tani   [ตา นี] n การทํานา: 
การทํานาเริม่ถูกคนทิง้ usaha 

tani mulai ditinggalkan oleh 

orang-orang; 

bertani   [เบอร ์ตา นี] v ทํานา: 
ทํานาแบบดัง้เดิม bertani 

tradisional; 

pertanian   [เปอร ์ตา นี ยนั] n 

1 กสิกรรม: 
กสิกรรมแบบชาวบา้น 
pertanian rakyat; 2 

การเกษตร: 
การเกษตรแบบเป็นหลกัเป็นแห
ล่ง pertanian menetap; 

petani   [เปอ ตา นี] n ชาวนา: 
ชาวนาทีร่ํา่รวย petani berdasi 

tanjak, menanjak   [เมอ นัน 
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จกั] v ขึน้: เขาผ่านทางขึน้ dia 

melalui jalan yang 

menanjak; 
หลายปีมานีก้ารงานของเขากา้ว
หนา้เรือ่ยๆ beberapa tahun 

ini karirnya terus menanjak; 

tanjakan   [ตนั จา กนั] n 

ทางขึน้: 
เขาผ่านทางขึน้นัน้ดว้ยควมลาํบ
าก tanjakan itu dilaluinya 

dengan susah payah 

tanjung   [ตนั จงุ] n แหลม 
(แผ่นดินทียื่น่ไปในทะเล): 
พืน้ทีแ่หลมหลายทีก่ลายเป็นสถ
านทีท่่องเทีย่ว daerah tanjung 

banyak dijadikan sebagai 

tempat wisata 

tanpa   [ตนั ปา] adv ปราศจาก: 
เขามางานเลีย้งแบบไรคู้่ dia 

datang tanpa pasangan ke 

pesta itu 

tantang, menantang   [เมอ นัน 
ตงั] v ทา้: 
เด็กคนนัน้ทา้รุน่พีตี่กนั anak 

itu menantang seniornya 

untuk berkelahi; 

penantang   [เปอ นัน ตงั] n 

ผูท้า้: 
เขาเป็นผูท้า้ในการประลองนี ้
dia bertindak sebagai 

penantang dalam 

pertandingan ini; 

tantangan   [ตนั ตา งนั] n 

ความทา้ทาย:  

ความลําบากเป็นความทา้ทายเพื ่
อใหส้ามารถทําไดดี้ยิง่ขึน้ 
kesulitan merupakan 

tantangan untuk bisa lebih 

baik lagi 

tanya, bertanya   [ตา ญา] v ถาม: 
อย่าถามวา่ทําไม jangan tanya 

kenapa; 

เขาถามเกีย่วกบัวิธีการแลกเงิน 
dia bertanya tentang cara 

menukar uang; 

mempertanyakan   [เมิม 
เปอร ์ตา ญา กนั] v ตัง้คําถาม: 
ตัง้คําถามเกีย่วกบัปัญหา 
mempertanyakan masalah; 

menanyakan   [เมอ นา ญา 
กนั] v ถาม: 
มีบางอย่างทีฉั่นอยากถามเธอ 
ada yang mau saya 

tanyakan; 

pertanyaan   [เปอร ์ตา ญา 
อนั] n คําถาม: 
ฉันไม่อยากตอบคําถามนัน้ 
saya tidak ingin menjawab 

pertanyaan itu 

tapi   [ตา ปี] p แต่: 
กระเป๋านัน้ใชดี้แต่ราคาแพงเกินไ
ป tas itu bagus tapi 

harganya terlalu mahal 

taplak  [ตา ปลกั] n ผา้ปูโตะ๊: 
แม่จะซือ้ผา้ปูโตะ๊ทีต่ลาด ibu 

membeli taplak di pasar 

tara, setara   [เซอ ตา รา] n 

เทียบเท่า: 
พลงังานทีป่ลอ่ยออกควรจะเทีย
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บเท่ากบัผลทีไ่ด ้tenaga yang 

dikeluarkan harus setara 

dengan hasilnya 

tari, menari   [ตา รี] n เตน้: 
นอ้งเรียนเตน้ราํทีโ่รงเรียนอนเต
นราํ adik belajar tari di 

sanggar; v เตน้:  
นอ้งเตน้ระบําไจปงในงานแสดงศิ
ลปะ adik menari jaipong 

dalam acara pagelaran seni; 

penari  [เปอ นา รี] n นักเตน้: 
เธอทํางานเป็นนักเตน้ wanita 

itu bekerja sebagai penari; 

tarian   [ตา รี ยนั] n ระบํา: 
นีเ่ป็นระบําจากจงัหวดับาหลี ini 

tarian dari dari provinsi 

Bali 

tarik   [ตา ริก] v ดึง: เขาดึงประตู ia 

menarik pintu; 

menarik   [เมอ นา ริก] v 1 ดึง: 
ดึงเชอืก menarik tali; 2 ถอน: 
ลูกคา้ถอนเงินจากธนาคาร 
nasabah menarik uang dari 

bank; 

tertarik   [เตอร ์ตา ริก] v 

สนใจ: เขาสนใจผูห้ญิงคนนัน้ 
dia tertarik pada gadis itu 

taring   [ตา ริง] n เขีย้ว: 
แมวตวันัน้แยกเขีย้ว kucing itu 

menunjukkan taringnya saat 

marah 

taruh, bertaruh   [เบอร ์ตา รฮุ]์ v 

พนัน: 
เขาพนันว่าทีมฟุตบอลโปรดของ
เขาจะชนะการแขง่ขนั dia 

bertaruh tim bola 

kesayangannya akan 

menang dalam 

pertandingan; 

mempertaruhkan   [เมิม 
เปอร ์ตา รฮุ ์กนั] v วางเดิมพนั: 
เขาเสีย่งชวิีตของเขา dia 

mempertaruhkan nyawanya; 

taruhan   [ตา รู ฮนั] n 

การเดิมพนั: 
ชายคนนัน้แพพ้นันฟุตบอล 
laki-laki itu kalah dalam 

taruhan bola; 

menaruh   [เมอ นา รฮุ]์ v วาง: 
ฉันวางกระเป๋าบนโตะ๊ saya 

menaruh tas saya di atas 

meja 

tas   [ตซั] n กระเป๋า: กระเป๋าถือ tas 

tangan; 

-- belanja   [ตซั เบอ ลนั 
จา] ถุงชอ็ปปิง้: 
ขณะนีมี้การรณรงคใ์หใ้ชถุ้งชอ็
ปปิง้ทีทํ่าจากผา้ saat ini 

sedang dikampanyekan 

penggunaan tas belanja 

berbahan kain;
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-- gendong   [ตซั เฆ็น ดง] เป้: 
นอ้งชอบใชเ้ป้มากกว่า adik 

lebih senang menggunakan 

tas gendong 
tata   [ตา ตา] n ระเบียบ, ระบบ: 

ระเบียบการจดัการตลาดในพืน้ที ่
นีย้งัตอ้งมีการปรบัอีก tata 

kelola pasar di daerah ini 

masih harus diperbaiki; 
-- bahasa   [ตา ตา บา ฮา 
ซา] ไวยากรณ:์ 
พวกเขากําลงัศึกษาไวยากรณข์
องภาษา mereka sedang 

mempelajari ilmu tata 

bahasa; 

-- boga   [ตา ตา โบ 
ฆา] ศิลปะการทําอาหาร: 
เขาศึกษาดา้นการทําอาหารตอ
นทีเ่ขาเรียนระดบัมหาวิทยาลยั 
dia menekuni bidang tata 

boga semasa kuliahnya; 
-- busana   [ตา ตา บู ซา 
นา] แฟช ัน่: 
เพือ่นเรียนมหาวิทยาลยัของฉันเ
รียนดา้นการตดัเย็บเสือ้ผา้ 
teman saya kuliah di jurusan 

tata busana; 
-- cara   [ตา ตา จา 
รา] ข ัน้ตอน: 
แม่กําลงัอธิบายถึงข ัน้ตอนการใ 
ชจ้กัรเย็บผา้ใหก้บัพี ่ibu  

sedang menjelaskan tata 

cara menggunakan mesin 

jahit pada kakak; 

-- kota   [ตา ตา โก 
ตา] การวางผงัเมือง: 
การวางผงัเมืองนีเ้ป็นระเบียบเรีย
บรอ้ยมาก tata kota daerah 

ini sangat rapi; 
-- krama   [ตา ตา กรา 
มา] มารยาท: 
เราตอ้งเรียนรูม้ารยาททีดี่ kita 

harus belajar tata krama 

yang baik; 

-- rias   [ตา ตา รี 
ยซั] แต่งหนา้: 
ป้ากําลงัเรียนรูเ้รือ่งการเสริมสวย 
bibi sedang menekuni 

bidang tata rias; 

-- surya   [ตา ตา ซรู ์
ยา] ระบบสุริยะ: 
นอ้งศึกษาความรูเ้กีย่วกบัระบบสุ
ริยะในโรงเรียน adik 

mempelajari ilmu tata surya 

di sekolah; 
-- tertib   [ตา ตา เตอร ์
ติป] จรรยาบรรณ: 
เราตอ้งปฏิบติัตามกฎจราจร 
kita harus mematuhi tata 

tertib lalu lintas; 

menata   [เมอ นา ตา] v 

จดัระเบียบ: 
แม่กําลงัจดัโตะ๊กินขา้ว ibu 

sedang menata meja makan; 

penata   [เปอ นา ตา] n ผูจ้ดั: 
ผูจ้ดัหอ้งนัน้กําลงัคิดเรือ่งวางแผ 
นการจดัหอ้งงานเลีย้งสมรสอยา่
งจริงจงั penata ruangan itu 

sedang serius memikirkan 

rencana tata ruang pesta; 
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~ busana   [เปอ นา ตา บู ซา 
นา] สไตลิสต:์ 
พีฝั่นอยากจะเป็นนักออกแบบเสื ้
อผา้ kakak bercita-cita 

menjadi seorang penata 

busana; 

~ rambut   [เปอ นา ตา รมั 
บุต] ชา่งทําผม:  

เขาเป็นชา่งทําผมทีมี่ชือ่เสียงในเ
มืองนี ้dia adalah seorang 

penata rambut ternama di 

kota ini; 

tertata   [เตอร ์ตา ตา] v 

ถูกจดัเตรียม: 
หอ้งพกันีถู้ดจดัเป็นระเบียบดี 
ruangan ini sangat tertata 

rapi 

tatap   [ตา ตปั] v มอง, จอ้ง: 
มองดวงตาของเขาใหลึ้กแลว้คุ
ณจะพบความจริงใจ tatap  

matanya lekat-lekat, maka 

akan kamu temukan 

kejujuran; 

-- muka   [ตา ตปั มู  
กา] ตวัต่อตวั: 
ทัง้สองคนพบกนัตวัตอ่ตวัในหอ้ง
ลบั kedua orang itu 

mengadakan pertemuan 

tatap muka di ruang 

rahasia; 

menatap   [เมอ นา ตปั] v มอง, 
จอ้ง: 
เขามองภาพวาดนัน้เป็นเวลานา
นมาก dia menatap lukisan 

itu lama sekali; 

tatapan   [ตา ตา ปัน] n 

สายตา: สายตาของเธอคมมาก 
tatapan matanya sangat 

tajam 
1
tatar, menatar   [เมอ นา ตาร]์ v 

อบรม, สอน, ฝึก: 
พ่อกําลงัอบรมนักเรียนวิธกีารเพ
าะปลูกเห็ด ayah sedang 

menatar murid-muridnya 

cara budi daya jamur; 

penataran   [เปอ นา ตา รนั] n 

การฝึกอบรม: 
แม่กําลงัรว่มการอบรมดา้นการศึ
กษา ibu sedang mengikuti 

penataran pendidikan 
2
tatar, tataran   [ตา ตา รนั] n 

ระดบั, ข ัน้: 
การวิเคราะหก์ารใชภ้าษาทีไ่ม่ถู
กตอ้งในระดบัสทัวิทยา analisis 

kesalahan berbahasa dalam 

tataran fonologi 

tatih, tertatih-tatih   [เตอร ์ตา ติฮ ์
ตา ติฮ]์ v กะเผลก: 
หญิงชราเดินกะเผลก 
perempuan tua itu berjalan 

dengan tertatih-tatih 

taut, bertaut   [เบอร ์ตา วุต] v 

ยึดติด, เชือ่มต่อ: 
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ดวงตาของเขายึดติดกบัเธอ 
pandangan matanya bertaut 

pada gadis itu; 

tautan   [ตา วู ตนั] n 

การเชือ่มตอ่: 
เขาคน้หาขอ้มูลในการเชือ่มโยง
อินเทอรเ์น็ต dia mencari data 

dalam tautan internet 

tawa, tertawa   [เตอร ์ตา วา] v 

หวัเราะ: การหวัเราะดีต่อสุขภาพ 
tertawa baik untuk 

kesehatan 

tawan, menawan   [เมอ นา วนั] v 

1 จบักุม: ตํารวจไดจ้บัขโมย 
polisi telah menawan 

pencuri tersebut; 2 
มีเสน่หจ์บัใจ; หว่านสเน่ห:์ 
โฉมงามของเธอไดจ้บัหวัใจของบ
รรดาหนุ่มๆทัง้หลาย parasnya 

yang cantik telah menawan 

hati para lelaki; 

tawanan   [ตา วา นัน] n 

นักโทษ: 
นักโทษก็ไม่สามารถหลบหนีจาก
คุกไดส้าํเร็จ tawanan penjara 

itu tidak berhasil kabur; 

~ perang   [ตา วา นัน เปอ 
รงั] เชลยศึก: 
พวกเขากลายเป็นเชลยศึกในชว่
งเวลานัน้ mereka menjadi 

tawanan perang saat itu 
1
tawar  [ตา วาร]์ a จืด, ไรร้สชาติ: 

อาหารจานนีร้สชาติจืดบนลิน้ 
masakan ini terasa tawar di 

lidah 

2
tawar  [ตา วาร]์ v ต่อราคา: 

ในตลาดพืน้บา้นมกัจะเกิดการเ
จรจาตอ่รองราคาระหว่างผูข้ายแ
ละผูซ้ือ้ di pasar tradisional 

sering terjadi tawar 

menawar antara penjual 

dan pembeli; 

menawar  [เมอ นา วาร]์ v 

ต่อราคา: 
ลูกคา้สามารถต่อราคาไดที้ต่ลา
ดสด pembeli bisa menawar 

harga di pasar tradisional; 

menawarkan   [เมอ นา วาร ์
กนั] v เสนอ: 
ฉันเสนอว่าจะชว่ยเขา dia 

menawarkan dia bantuan; 

tawaran   [ตา วา รนั] n 

ขอ้เสนอ: 
ขอ้เสนอของเขาสูงเกินไป 
tawarannya terlalu tinggi 

tayang   [ตา ยงั] a ฉาย: 
ภาพยนตรเ์รือ่งนัน้เริม่ฉายในวนั
นี ้film tersebut mulai tayang 

hari ini; 

menayangkan   [เมอ นา ยงั 
กนั] v ถ่ายทอด, ออกอากาศ:  

ชอ่งโทรทศันนั์น้ออกอากาศสด
การแขง่ขนัฟุตบอล saluran 

televisi itu menayangkan 

siaran langsung 

pertandingan sepak bola 

tayang, tayangan   [ตา ยา งนั] n 

รายการโทรทศัน:์ 
เรากําลงัดูรายการถ่ายทอดสดก
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ารแขง่ขนัฟุตบอล kami sedang 

menyaksikan tayangan 

langsung pertandingan 

sepak bola 

tebak   [เตอ บกั] v เดา, ทาย: 
พวกเขากําลงัเลน่ทายคํากนั 
mereka sedang bermain 

tebak kata; 

menebak   [เมอ เนอ บกั] v 

เดา: 
เขาสามารถเดาว่าสิง่ทีอ่ยู่ในควา
มคิดของฉันคืออะไร dia dapat 

menebak apa yang ada 

dalam pikiran saya; 

tebakan   [เตอ บา กนั] n 

การเดา: 
การเดาของเขาตรงมาก 
tebakannya sangat tepat 

tebal   [เตอ บลั] a หนา: หนา buku 

itu terlalu tebal untuk 

dibawa; 

-- muka   [เตอ บลั มู 
กา] หนา้ดา้น: 
ผูช้ายคนนัน้หนา้ดา้น laki-laki 

itu tebal muka 

tebang   [เตอ บงั] v ตดัออก, โค่น: 
ถ่างป่า tebang habis; 

menebang   [เมอ เนอ บงั] v 

ตดัออก, โคน่: 
คุณอาโคน่ตน้กลว้ย paman 

menebang pohon pisang 

tebar   [เตอ บาร]์ v กระจาย, 
แผ่ออก, โปรย(เสน่ห)์: 
เขาโปรยเสน่หต์่อหนา้สาวสวยต
ลอด dia selalu tebar pesona 

di depan wanita canitk; 

bertebaran   [เบอร ์เตอ บา 
รนั] v กระจาย, แผ่ออก: 
นิตยสารกระจดักระจายอยู่ทัว่โต๊
ะ majalah bertebaran di atas 

meja 

tebing   [เตอ บิง] n หนา้ผา, ผา: 
บา้นเขาถูกลอ้มรอบดว้ยหนา้ผา
สูง rumahnya dikelilingi oleh 

tebing yang tinggi 

tebu   [เตอ บู] n ออ้ย: ออ้ยธรรมดา 
tebu biasa 

1
tebus  [เตอ บุซ] v ไถ,่ ซือ้คืน 

ของนัน้ฉันไถคื่นมาจากโรงรบัจาํ
นํา barang itu sudah saya 

tebus dari penggadaian; 

menebus   [เมอ เนอ บุซ] v ไถ,่ 
ซือ้คืน: 
พ่อกําลงัแลกใบจา่ยยาทีร่า้นขา
ยยา ayah sedang menebus 

resep obat di kasir apotik; 

tebusan   [เตอ บู ซนั] n ค่าไถ่: 
เงินค่าไถ่ทีผู่ล้กัพาตวัขอนัน้สูงม
าก uang tebusan yang 

diminta penculik itu sangat 

tinggi 
2
tebus   [เตอ บุซ] v ชว่ยชวิีต: 
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เอกราชนัน้เขาตอ้งแลกมาดว้ยเ
ลือดและนํา้ตา kemerdekaan 

itu mereka tebus dengan 

darah dan air mata; 

menebus   [เมอ เนอ บุซ] v 

ชว่ยชวิีต 
บรรดาวีรบุรษุไดก้อบกูเ้อกราชม
าดว้ยนํา้ตาและเลือด para 

pahlawan menebus 

kemerdekaan dengan air 

mata dan darah 
3
tebus   [เตอ บุซ] v ชดใช:้ 

บาบทีฉั่นมีต่อเขาฉันชดใชด้ว้ย
การชว่ยเหลือค่ารกัษามะเร็งของ
เขา dosa saya terhadap dia 

saya tebus dengan 

membantu biaya pengobatan 

kankernya; 

menebus   [เมอ เนอ บุซ] v 

ชดใช:้ 
เขาชว่ยเหลือขอทานทุกคนเพือ่
ชดใชค้วามผิดของเขา dia 

selalu menolong setiap 

pengemis untuk menebus 

kesalahannya 

teduh   [เตอ ดุฮ]์ a รม่รืน่: 
บา้นเขาดูรม่รืน่เพราะตน้ไมที้อ่ยู่
รอบๆบา้น rumahnya terasa 

teduh karena pohon di 

sekitarnya; 

berteduh   [เบอร ์เตอ ดุฮ]์ v 

หลบ(ฝน,แดด): เขา berteduh 

di bawah pohon 

tega   [เต ฆา] a ใจดํา, ทําไดล้ง: 
เขาใจดํามากทีทิ่ง้ลูกของเขาให ้

อยุ่คนเดียวในตลาด dia tega 

sekali meninggalkan 

anaknya sendirian di pasar 

tegak   [เตอ ฆกั] a ตัง้ตรง: 
ทหารคนนัน้ยืนตวัตรง prajurit 

itu berdiri dengan tegak; 

-- lurus   [เตอ ฆกั ล ู
รซุ] ตัง้ฉาก: 
เขายืนตัง้ฉากกบัทิศทางของประ
ภาคาร dia berdiri tegak 

lurus dengan arah 

mercusuar; 

menegakkan   [เมอ เนอ ฆกั 
กนั] v ตัง้ตรง: 
นอ้งกาํลงัพยายามตัง้ไมใ้หต้รง 
adik sedang berusaha 

menegakkan tongkat 

tegang   [เตอ ฆงั] a ตึงเครียด: 
บรรยากาศในหอ้งประชมุเริม่ตึงเ
ครียด suasana di ruang 

rapat mulai tegang; 

bersitegang   [เบอร ์ซ ีเตอ 
ฆงั] v โตเ้ถียง: 
เขาโตเ้ถียงกบัคนขายเสือ้ผา้ใน
ตลาด dia bersitegang 

dengan penjual pakaian di 

pasar; 

menegangkan  [เมอ เนอ ฆงั 
กนั] v 1 ทําใหตึ้งเครียด: 
ภาพยนตรเ์รือ่งนัน้เครียดมาก  

film itu sangat 

menegangkan; 2 ตึง: 
เขาตึงกลา้มเนือ้ของเขา dia 

menegangkan otot-ototnya;
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tegangan   [เตอ ฆา งนั] n 

แรงตึง: ไฟฟ้าแรงสูง tegangan 

tinggi 

tegap   [เตอ ฆปั] a ตรง, หนักแน่น: 
เขายืนตวัตรง dia berdiri 

dengan tegap 

tegar   [เตอ ฆาร]์ a แขง็แกรง่: 
เขาเผชญิหนา้กบัปัญหาชวิีตดว้
ยความแขง็แกรง่ dia 

menghadapi cobaan hidup 

dengan tegar 

tegas   [เตอ ฆซั] a เด็ดขาด, ใจเด็ด: 
พ่อทําตวัเด็ดขาดกบัพวกเราเส
มอ ayah selalu bersikap 

tegas pada kami; 

menegaskan   [เมอ เนอ ฆซั 
กนั] v ยืนยนั, ยํา้: 
เขายํา้อีกทีถึงจดุประสงคที์ข่องก
ารมาของเขา dia kembali 

menegaskan maksud 

kedatangannya 

teguh   [เตอ ฆุฮ]์ a แน่วแน่, 
ยืนกราน: 
เขายึดถือแน่วแน่กบัทศันคติขอ
งเขา dia selalu memegang 

teguh pendiriannya; 

keteguhan hati  [เกอ เตอ ฆู 
ฮนั ฮา ตี] ความแน่วแน่: 
ความแน่วแน่ในใจของเขานัน้สดุ
ยอดจริงๆ keteguhan hatinya 

sungguh luar biasa 

tegur   [เตอ ฆูร]์ v ทกัทาย: 
เขาถูกฉันทกัมาแต่ไกล dari 

jauh dia saya tegur 

tegur, menegur   [เมอ เนอ ฆูร]์ v 1 
ทกัทาย: 
ลุงทกัทายคนคนหนึง่ทีเ่ขาพบใน
ตลาด paman menegur 

seseorang yang ditemuinya 

di pasar; 2 ตกัเตือน: 
ครตูกัเตือนนักเรียนทีม่าสาย 
ibu guru menegur siswa 

yang datang terlambat; 

-- sapa  [เตอ ฆูร ์ซา 
ปา] ทกัทายกนัและกนั: 
กิริยาท่าทางและการทกัทายของ
เขาช ัง่มีเสน่หเ์หลือเกิน betapa 

menarik tingkah laku dan 

tegur sapanya; 

teguran   [เตอ ฆู รนั] n 

คําทกัทาย: 
ผูห้ญิงคนนัน้ไม่ตอบสนองตอ่คาํ
ทกัทายจากคนทีอ่ยู่ขา้งเขา 
wanita itu tidak merespon 

teguran orang di 

sampingnya; 

เขาไดร้บัคําเตือนจากเจา้นายส
องครัง้แลว้ dia sudah 

mendapatkan dua kali 

teguran dari atasan 

teh   [เตะฮ]์ n ชา: ชาเขยีว teh hijau 

tekad   [เต กดั] v ความมุ่งมัน่: 
เขาเริม่ทีจ่ะสรา้งบา้นดว้ยความมุ่
งมัน่ทีแ่รงกลา้ dia mulai 

membangun rumah dengan 

tekad yang kuat; 

bertekad   [เบอร ์เต กดั] v 

มุ่งมัน่:  

พีมุ่่งมัน่ทีจ่ะจบการศึกษาจากวิท



tekan telaga 

332 

 

ยาลยัตรงเวลา kakak bertekad 

untuk lulus kuliah tepat 

waktu 

tekan   [เตอ กนั] v กด: 
กดปุ่มเขยีวเพือ่เริม่การสนทนา 
tekan tombol hijau untuk 

memulai percakapan; 

menekan   [เมอ เนอ กนั] v 

กด: 
เขากดปุ่มสตารท์เครือ่งยนต ์dia 

menekan tombol itu untuk 

menyalakan mesin; 

menekankan   [เมอ เนอ กนั 
กนั] v เนน้ยํา้: 
ผูพู้ดเนน้ความสําคญัของการศึ
กษา pembicara menekankan 

pentingnya pendidikan; 

tekanan   [เตอ กา นัน] n 

แรงกดดนั: 
ฉันไม่ชอบทํางานภายใตแ้รงกดดั
น saya tidak suka bekerja di 

bawah tekanan; 

tertekan   [เตอร ์เตอ กนั] v 

ถูกกดดนั, ตึงเครียด: 
เขารูสึ้กกดดนัจากสถานการณ์
นี ้dia merasa tertekan 

dengan situasi ini 

teka-teki   [เตอ กา เตอ กี] n 

ปริศนาคําทาย: 
นอ้งชอบเล่นปริศนาคาํนายมาก 
adik senang sekali 

menyelesaikan teka-teki; 

-- silang   [เตอ กา เตอ กี ซ ี
ลงั] ปริศนาอกัษรไขว:้  

ปู่เล่นปริศนาคําไขวใ้นเวลาว่างข
องเขาเสมอ kakek selalu 

mengisi teka-teki silang di 

waktu luangnya 

teko   [เต โก] n กานํา้ชา, เหยือก: 
ลุงเทนํา้จากเหยือก paman 

menuangkan air dari dalam 

teko 

tekuk, bertekuk lutut   [เบอร ์เตอ 
กุก ลู ตุต] ยอมแพ:้ 
เขายอมแพต้่อหนา้ฝ่ายตรงขา้ม
ของเขา dia bertekuk lutut di 

hadapan lawannya 

tekun   [เตอ กุน] a ขยนัขนัแขง็: 
นอ้งเรียนดว้ยขยนัขนัแขง็ adik 

belajar dengan tekun 

telaah   [เตอ ลา อะฮ]์ n 

การศึกษาคน้ควา้: 
พวกเขาทําการศึกษาคน้ควา้สาํ
หรบัการตัง้ถิน่ฐาน mereka 

mengadakan telaah untuk 

permukiman; 

menelaah   [เมอ เนอ ลา 
อะฮ]์ v ศึกษาคน้ควา้: 
เราจาํเป็นตอ้งคน้ควา้หนังสืออา้ง
อิงทีดี่ kita perlu menelaah 

buku sumber yang bagus 

teladan   [เตอ ลา ดนั] n แบบอย่าง: 
เขากลายเป็นตวัอย่างสําหรบัเพื ่
อนๆของเขา dia menjadi 

teladan bagi 

teman-temannya 

telaga   [เตอ ลา ฆา] n ทะเลสาบ: 
พวกเขาทัง้สองเดินไปรอบ ๆ 
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ทะเลสาบ mereka berjalan 

berdua di sekitar telaga 

telah, setelah itu   [เซอ เตอ ละฮ ์อี 
ตู] หลงัจากนัน้: 
หลงัจากนัน้ฉันจะโทรไปหาเพือ่น 
setelah itu saya akan 

menelepon teman 

telan, menelan   [เมอ เนอ ลนั] v 

กลืน: มนัรูสึ้กเหมือนกลืนยาขม 
rasanya seperti menelan pil 

pahit; 

tertelan   [เตอร ์เตอ ลนั] v 

กลืน: 
หมาฝรัง่ถูกกลืนโดยไม่ไดต้ัง้ใจ 
permen karet itu tidak 

sengaja tertelan 

telanjang   [เตอ ลนั จงั] v เปลือย 

telanjur   [เตอร ์ลนั จรู]์ v 

เผลอไปแลว้: 
ผมเผลอซือ้ตัว๋ไปแลว้ก่อนทีจ่ะรูว้่
าคอนเสิรต์ถกูยกเลิก saya 

sudah telanjur membeli tiket 

sebelum akhirnya konser itu 

dibatalkan 

telapak   [เตอ ลา ปัก] n ฝ่า: 
เขาแสดงใหเ้ห็นฝ่ามือของเขาให ้
นักพยากรณด์วง dia 

memperlihatkan telapak 

tangannya pada peramal; 

-- kaki   [เตอ ลา ปัก กา  

กี] ฝ่าเทา้: 
ฝ่าเทา้ของเขาปวดรา้วจากการยื
นอยูน่านเกินไป telapak 

kakinya terasa sakit karena 

terlalu lama berdiri; 

-- tangan   [เตอ ลา ปัก ตา 
งนั] ฝ่ามือ: 
ฝ่ามือของเขาดูแดงขึน้ telapak 

tangannya terlihat memerah 

telepon   [เต เล ปน] n โทรศพัท:์ 
รบัโทรศพัท ์mengangkat 

telepon;โทรศพัทมื์อถือ 
telepon seluler; 

menelepon   [เมอ เน เล ปน] v 

โทรศพัทไ์ปหา/โทรศพัทม์าหา: 
โทรศพัทไ์ปหมายเลขฉุกเฉิน 
menelepon nomor darurat 

televisi   [เต เล ฟี ซ]ี n โทรทศัน:์ 
เราดูฟุตบอลทางโทรทศัน ์kami 

menonton pertandingan 

sepak bola di televisi 

telinga   [เตอ ลี งา] n หู: 
หูขา้งซา้ยของเขาหนวก telinga 

kirinya tuli 

teliti   [เตอ ลี ตี] a ถีถ่ว้น, รอบคอบ: 
ครตูรวจสอบผลการสอบอย่างร
อบคอบ ibu guru memeriksa 

hasil ulangan dengan teliti; 

meneliti   [เมอ เนอ ลี ตี] v 

วิจยั, ทําวิจยั: 
พวกเขากําลงัคน้ควา้กระบวนกา
รสงัเคราะหแ์สง mereka sedang 

meneliti proses fotosintesis; 

peneliti   [เปอ เนอ ลี ตี] n 
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นักวิจยั: 
บรรดานักวิจยัจดัการประชมุในห ้
องพิเศษ para peneliti 

mengadakan rapat di 

ruangan khusus; 

penelitian  [เปอ เนอ ลี ตี 
ยนั] n วิจยั, การวิจยั: 
ผลการวิจยันัน้ยงัไม่ไดถ้กูเผยแพ
ร ่hasil penelitian itu belum 

disebarluaskan 

teluk   [เตอ ลุก] n อ่าว: 
พวกเขาเพลิดเพลินกบัทศันียภา
พของชว่งเย็นทีอ่่าว mereka 

menikmati pemandangan 

sore di teluk 

telunjuk   [เตอ ลุน จกุ] n นิว้ชี:้ 
เขาใชนิ้ว้ชีข้องเขาเพือ่ชีทิ้ศทาง 
dia menggunakan jari 

telunjuk untuk menunjukkan 

arah 

telur   [เตอ ลูร]์ n ไข:่ ไขค่น; ไขก่วน 
telur orak-arik;ไขต่ม้ telur 

rebus;ไขด่าว telur mata 

sapi;ไขเ่จียว telur dadar; 

bertelur  [เบอร ์เตอ ลูร]์ v 

วางไข:่ ไก่เลีย้งของพ่อวางไขแ่ลว้ 
ayam peliharaan ayah 

sudah bertelur 

telusur, menelusuri   [เมอ เนอ ลู 
ซ ูรี] v ลดัเลาะ, เสาะหา: 
ตํารวจกาํลงัเสาะหารอ่งรอยอาช
ญากรรมของผูถู้กคมุขงันัน้ 
polisi sedang menelusuri 

jejak kejahatan tahanan itu 

tema   [เต มา] n หวัขอ้: 
ครกูําหนดหวัขอ้เรียงความ pak 

guru menentukan tema 

karangan 

teman   [เตอ มนั] n เพือ่น: 
เพือ่นรว่มหอ้ง teman sekamar; 

menemani   [เมอ เนอ มา นี] v 

ติดตาม; ไปเป็นเพือ่น: 
ไปเทีย่วยุโรปเป็นเพือ่น dia 
menemani berjalan-jalan ke 

Eropa 

tembaga   [เติม บา ฆา] n ทองแดง: 
เราไปเยือนสถานทีที่มี่ชา่งฝีมือท
องแดง kami mengunjungi 

tempat pengrajin berbahan 

tembaga 

tembak, menembak   [เมอ เน็ม 
บกั] v ยิง: นักล่ายิงเกง้ 
pemburu menembak kijang; 

tembakan   [เต็ม บา กนั] n 

การยิง, นัดปืน: 
การยิงของเขาโดนตรงเป้า 
tembakannya kena tepat di 

sasaran 

tembakau   [เติม บา เกา] n ยาสูบ: 
ลุงมีสวนปลูกยาสูบทีก่วา้งขวาง 
paman memiliki perkebunan 

tembakau yang luas 

tembok   [เต็ม บก] n กําแพง: 
บนผนังของบา้นของเขามีภาพว
าดทีส่วยงาม di tembok 

rumahnya terdapat lukisan 

yang indah 

tembus, menembus   [เมอ เนิม 
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บุซ] v ทะลุ: 
ยอดขายเดือนนีท้ะลุขดีเสน้เป้า
หมายไปแลว้ hasil penjualan 

bulan ini sudah menembus 

batas target; 
-- cahaya   [เติม บุซ จา ฮา 
ยา] โปรง่แสง: 
หลงัคาบา้นของเขาทําดว้ยกระเ
บือ้งโปรง่แสงเพือ่ใหแ้สงเขา้มาได ้
rumahnya diberi genting 

kaca agar dapat tembus 

cahaya; 
-- pandang   [เติม บุซ ปัน 
ดงั] โปรง่แสง, ซทีร:ู 
วสัดุทีใ่ชเ้ป็นวสัดโุปรง่แสง 
bahan yang digunakan 

adalah bahan tembus 

pandang 
tempat  [เติม ปัต] n ที;่ สถานที:่ 

สถานทีนั่ดพบ tempat 

pertemuan; 
-- parkir   [เติม ปัต ปาร ์
กีร]์ ทีจ่อดรถ: 
เขารอเพือ่นของเขาทีล่านจอดร
ถ dia menunggu temannya 

di tempat parkir; 
-- tinggal   [เติม ปัต ติง 
ฆลั] ทีอ่ยู่อาศยั:  
พ่อกําลงัมองหาสถานทีอ่าศยัทีดี่ 
กว่าสําหรบัเรา ayah sedang 

mencari tempat tinggal yang 

lebih baik untuk kami; 

bertempat   [เบอร ์เติม ปัต] v 

จดัขึน้ที:่ 
งานนัน้ถกูจดัขึน้ทีอ่าคารวฒันธ
รรม acara itu bertempat di 

gedung budaya 
tempel   [เต็ม เป็ล] v ติด: 

ตอนเด็กฉันสะสมภาพสติก๊เกอร ์
waktu kecil saya mengoleksi 

gambar tempel; 

menempel   [เมอ เน็ม เป็ล] v 

ติด: 
กระดาษติดแน่นหลงัจากทากาวไ
ปแลว้ kertas itu menempel 

dengan kuat setelah diberi 

lem 

tempuh   [เติม ปุฮ]์ v มี(ระยะทาง): 
การเดินทางครัง้นีมี้ระยะทางทีย่า
วไกล perjalanan ini memiliki 

jarak tempuh yang panjang; 
menempuh   [เมอ เนิม ปุฮ]์ v 

กิน(ระยะเวลา): 
การเดินทางของเราใชเ้วลาสอง
ช ัว่โมง perjalanan kami 

menempuh waktu dua jam 
tempur   [เติม ปูร]์ v ต่อสู:้ 

ประเทศนัน้ไม่มีเครือ่งบินรบ 
negara itu tidak memiliki 

pesawat tempur; 

bertempur   [เบอร ์เติม ปูร]์ v 

ต่อสู:้ 
บรรดาวีรบุรษุต่อสูใ้นสนามรบ 
para pahlawan bertempur di 

medan perang; 
pertempuran   [เปอร ์เติม ปู 
รนั] n การต่อสู:้  
การต่อสูนั้น้มีเหยือ่จาํนวนมาก 
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pertempuran itu menelan 

banyak korban 
temu   [เตอ มู] v พบ: 

พิธีการพบกนัระหว่างเจา้บ่าวเจา้
สาวดาํเนินไปอย่างราบรืน่ 
upacara temu kedua 

mempelai telah berlangsung 

dengan lancar; 
-- kangen   [เตอ มู กา 
เงิน] รียูเนียน, งานเลีย้งรุน่: 
ตอบสนองแม่เขา้รว่มกิจกรรมทีโ่ 
รงเรียนแต่ละ ibu menghadiri 

acara temu kangen di 

sekolahnya; 

bertemu   [เบอร ์เตอ มู] v พบ: 
เราพบเพือ่นใหม่ kami bertemu 

teman baru; 
~ muka   [เบอร ์เตอ มู มู 
กา] พบหนา้: 
เราพบปะกนัในงานเลีย้งการสาํเร็
จการศึกษา kami bertemu 

muka dalam acara pesta 

kelulusan; 
menemui   [เมอ เนอ มู วี] v 

หา, พบ: 
เขาไปพบแพทยใ์นหอ้งของหมอ 
dia menemui dokter di 

ruangannya; 
menemukan   [เมอ เนอ มู 
กนั] v เจอ: เขาเจอหนังสือเก่า 
dia menemukan buku kuno; 

pertemuan   [เปอร ์เตอ มู 
วนั] n การพบปะ, การประชมุ: 
การประชมุดําเนินไปตัง้แต่เชา้ถึง
บ่าย  

pertemuan itu berlangsung 

dari pagi sampai siang 
tenaga   [เตอ นา ฆา] n พลงังาน: 

งานนีต้อ้งใชพ้ลงัทีม่ากเป็นพิเศษ 
pekerjaan ini membutuhkan 

tenaga yang ekstra; 
-- kerja   [เตอ นา ฆา เกอร ์
จา] แรงงาน: 
แรงงานในประเทศนัน้เริม่ลดลง 
tenaga kerja di negara 

tersebut mulai berkurang; 
bertenaga   [เบอร ์เตอ นา 
ฆา] v มีพลงั, กระฉับกระเฉง: 
ฉันไม่มีพลงัแมแ้ตจ่ะยกกระเป๋าใ
บเล็กนัน่อีกแลว้ saya sudah 

tidak bertenaga bahkan 

untuk mengangkat tas kecil 

itu 

tenang   [เตอ นัง] a สงบ: 
สงบลงหน่อย! harap tenang!; 
ketenangan   [เกอ เตอ นา 
งนั] n ความสงบ: 
เขาตอ้งการความสงบของจิตใจแ
ละความคิด dia memerlukan 

ketenangan hati dan pikiran; 
menenangkan   [เมอ เนอ นัง 
กนั] v ปลอบ: 
ปลอบเด็กทีก่ําลงัรอ้งไห ้
menenangkan anak yang 

sedang menangis 
tenda   [เต็น ดา] n เต็นท:์ 

พวกเขาตัง้เต็นทใ์นสนามหลงับ ้
าน mereka mendirikan tenda 

di halaman rumah 
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tendang   [เติน ดงั] v เตะ: 
ลูกบอลนัน้ถูกเขาเตะอย่างแรง 
bola itu dia tendang dengan 

keras; 

menendang   [เมอ เนิน ดงั] v 

เตะ: นอ้งเตะบอลไปทางประต ู
adik menendang bola ke 

arah gawang; 

tendangan   [เติน ดา งนั] n 

การเตะ: เขาทําการเตะลูกโทษ 
dia melakukan tendangan 

penalti; 

~ bebas   [เติน ดา งนั เบ 
บซั] การเตะลกูโทษ: 
นักฟุตบอลนัน้เตรียมความพรอ้
มสําหรบัการเตะลูกโทษ 
pesepak bola itu bersiap 

melakukan tendangan bebas 

tengadah, menengadah  [เตอ งา 
ดะฮ]์ v เงยหนา้ขึน้มอง: 
เขาถูกลงโทษใหยื้นกลางสนามใ
นขณะทีเ่งยหนา้ขึน้ดว้ย dia 

dihukum berdiri di lapangan 

sambil tengadah; 
นอ้งวิง่ออกมาจากบา้นไปและเงย
หนา้มองขึน้ไปทางเครือ่งบินไป 
adik berlari ke luar rumah 

sambil menengadah melihat 

ke arah pesawat 
1
tengah   [เตอ งะฮ]์ n กลาง: 

มีแจกนัดอกไมอ้ยู่กลางโตะ๊ ada 

vas bunga di tengah meja; 

menengah   [เมอ เนอ งะฮ]์ v 

ระดบักลาง: 
ความสามารถในการใชภ้าษาองั 

กฤษของเขาอยู่ในระดบัปานกล
าง  

kemampuan bahasa 

Inggrisnya berada di tingkat 

menengah; 

pertengahan   [เปอร ์เตอ งา 
ฮนั] n กลาง: 
พ่อของฉันจะไปลอมบอกในกลา
งเดือน ayah akan pergi ke 

Lombok di pertengahan 

bulan; 

setengah   [เซอ เตอ งะฮ]์ num 

ครึง่: ครึง่ช ัว่โมง setengah jam; 

setengah baya   [เซอ เตอ งะฮ ์
บา ยา] วยักลางคน: 
ตํารวจบอกว่าผูร้า้ยเป็นชายวยัก
ลางคน menurut polisi, 

pelakunya adalah laki-laki 

setengah baya; 

setengah mati   [เซอ เตอ งะฮ ์
มา ตี] แทบตาย: 
เขาไดเ้รียนแทบเป็นแทบตายเพื ่
อใหผ้า่นการสอบ dia belajar 

setengah mati untuk lulus 

ujian 
2
tengah   [เตอ งะฮ]์ n 

ระหว่างกระบวนการ: 
ฉันกาํลงัดโูทรทศันต์อนทีเ่ขาโท
รศพัทม์า aku tengah 

menonton televisi ketika dia 

meneleponku
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tenggang rasa   [เต็ง ฆงั รา 
ซา] ขนัติธรรม, ความใจกวา้ง: 
เราตอ้งมีความใจกวา้งระหว่างผู ้
นับถือศาสนาทีต่่างกนั kita 

harus memiliki tenggang 

rasa antarumat beragama 
tenggang waktu   [เต็ง ฆงั วกั 

ตู] ระยะผ่อนผนั, 
ระยะปลอดดอกเบีย้: 
ผูจ้ดัการแขง็ขนัใหเ้วลาผอ่นผนั
สําหรบัการส่งผลงานเขยีนจนถึง
ปลายเดือนนี ้panitia lomba 

memberikan tenggang waktu 

untuk pengumpulan karya 

tulis sampai akhir bulan ini 
tenggara   [เติง ฆา รา] n 

ตะวนัออกเฉียงใต,้ อาคเนย:์ 
ภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
มีเทศกาลการแขง่ขนักีฬาทีเ่รีย
กว่ากีฬาซเีกมส ์wilayah asia 

tenggara memiliki pesta 

olahraga yang disebut Sea 

Games 

tenggat   [เติง ฆตั] n เสน้ตาย: 
ในวนัพรุง่นีคื้อกําหนดเสน้ตายข
องการชาํระหนีคุ้ณ besok 

adalah tenggat pembayaran 

utang kamu 
tenggelam   [เติง เกอ ลมั] v จม: 

เรือเริม่จม kapal itu mulai 

tenggelam 
tenggorokan   [เติง โก โร กนั] n 

คอ: ฉันรูสึ้กเจ็บคอ dia merasa 

sakit tenggorokan 

tentang   [เติน ตงั] p เกีย่วกบั: 
พูดคุยเกีย่วกบัสิง่ทีส่ําคญั 
berbicara tentang hal 

penting 
tenteram   [เติน เตอ รมั] a สนัติ, 

สงบ: 
เราทุกคนหวงัประเทศทีมี่ความป
ลอดภยัและความสงบสุข kita 

semua mendambakan 

negara yang aman dan 

tenteram 
tentu   [เติน ตู] a แน่นอน: 

เขาจะรกัษาสญัญาของเขา dia 

tentu akan menepati 

janjinya; 
-- saja   [เติน ตู ซา 
จา] อย่างแน่นอน: 
ฉันเห็นดว้ยอย่างแน่นอน tentu 

saja saya setuju; 
ketentuan   [เกอ เติน ต ูวนั] n 

ขอ้กําหนด: 
ไม่มีขอ้กาํหนดเฉพาะเจาะจงสาํ
หรบัการรว่มแขง่ขนั tidak ada 

ketentuan tertentu untuk 

mengikuti perlombaan itu; 
menentukan  [เมอ เนิน ตู 
กนั] v ตดัสินใจ: 
ประชาชนรว่มกําหนดใครทีจ่ะเป็
นประธานาธิบดีของพวกเขา 
rakyat ikut menentukan 

siapa presiden mereka; 

tertentu   [เตอร ์เติน ตู] a บาง: 
ผลประโยชนข์องบางฝ่าย 
kepentingan pihak-pihak 

tertentu 

tenun, menenun   [เมอ เนอ นุน] v 
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ทอ แม่ทอผา้เครือ่งแต่งกายเก่ง 
ibu pandai menenun 

pakaian; 

tenunan   [เตอ นู นัน] n สิง่ทอ: 
นีเ่ป็นผา้ทอจากเกาะสมุาตราเรีย
กว่าซงเก็ต ini kain tenunan 

dari Sumatra yang disebut 

songket 

tepat   [เตอ ปัต] a 1 ถูก: 
คําตอบทีถู่ก jawaban yang 

tepat; 2 ตรง: ตรงเป้าหมาย 
tepat sasaran; ตรงเวลา tepat 

waktu; 

menepati janji   [เมอ เนอ ปา 
ตี จนั จี] รกัษาสญัญา: 
เราจะตอ้งรกัษาสญัญาเสมอ 
kita diharuskan selalu 

menepati janji 

tepi   [เตอ ปี] n ขอบ: 
พวกเขากําลงัก่อกองไฟบนชาย
หาด mereka sedang 

membuat api unggun di tepi 

pantai; 

tepian   [เตอ ปี ยนั] n ริม: 
ว่ายนํา้ไปยงัฝัง่ berenang ke 

tepian 

tepuk   [เตอ ปุก] n ปรบ(มือ): 
ราํซามานใชส้ององคป์ระกอบขอ
งการเคลือ่นไหวไดแ้ก่เสียงปรบมื
อและการตบอก tarian Saman 

menggunakan dua unsur 

gerak yaitu tepuk tangan 

dan tepuk dada; 

bertepuk tangan   [เบอร ์เตอ 
ปุก ตา งนั] ปรบมือ:  

คนดูปรบมือแสดงความชืน่ชมต่
อพวกเขา penonton bertepuk 

tangan menyatakan 

apresiasi mereka; 

tepukan   [เตอ ปู กนั] n 

เสียงปรบมือ: 
ไฟหอ้งนีส้ามารถจะสว่างดว้ยเสี
ยงปรบมือ lampu kamar ini 

dapat menyala dengan 

tepukan tangan 

tepung   [เตอ ปุง] n แป้ง: 
ขนมดัง้เดิมของอินโดนีเซยีมกัจะ
ทําจากแป้งขา้วเจา้ kue 

tradisional Indonesia 

biasanya terbuat dari 

tepung beras 

terampil   [เตอ รมั ปิล] a มีทกัษะ: 
เขามีทกัษะในการทําขนม Dia 

terampil membuat kue; 

keterampilan   [เกอ เตอ รมั 
ปี ลนั] n ทกัษะ: ทกัษะการพูด 
keterampilan berbicara 

terang   [เตอ รงั] a สว่าง: ส่องสว่าง 
bersinar terang 

teras   [เต รซั] n ชานบา้น, ระเบียง: 
แม่ถูกกวาดระเบียงของบา้น ibu 

sedang menyapu teras 

rumah 

teratai   [เตอ รา ไต] n ดอกบวั: 
ดอกบวับานในสระว่ายนํา้ 
bunga teratai di kolam itu 

sedang mekar 

terbang   [เตอร ์บงั] v บิน: 
นกบินดว้ยปีกของมนั burung
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terbang dengan sayapnya; 
นกบินกลบัรงั burung terbang 

kembali ke sarang; 

penerbangan   [เปอ เนอร ์บา 
งนั] n เทีย่วบิน: 
ผมไม่เลขทีเ่ทีย่วบินของเครือ่งบิ
นทีเ่ขานัง่มา saya tidak tahu 

nomor penerbangan 

pesawat terbang yang dia 

naiki 

terbit   [เตอร ์บิต] v ขึน้, ตีพิมพ:์ 
ดวงอาทิตยข์ึน้ทางทิศตะวนัออ, 
หนังสือการต์นูทีฉั่นชอบตีพิมพ ์
วนันี ้matahari terbit di 

Timur, komik favoritku terbit 

hari ini; 

ดวงอาทิตยข์ึน้ทางทิศตะวนัออก 
matahari terbit di timur; 

menerbitkan   [เมอ เนอร ์บิต 
กนั] v ตีพิมพ:์ ตีพิมพห์นังสือ 
menerbitkan buku; 

penerbitan   [เปอ เนอร ์บี 
ตนั] n สํานักพิมพ:์ 
การตีพิมพพ์จนานุกรมเกิดอุปส
รรคเพราะยงัคงตอ้งการแกไ้ขกา
รสะกดคําอีกมาก penerbitan 

kamus itu terhambat karena 

masih banyak yang harus 

diperbaiki ejaannya; 

terbitan   [เตอร ์บี ตนั] n 

สิง่พิมพ:์ 
หนังสือเล่มนีไ้ม่ไดร้บัการตีพิมพ ์
ในประเทศ buku ini bukan 

terbitan dalam negeri 

terhadap   [เตอร ์ฮา ดปั] p ต่อ: 
สงครามต่อการทุจริต perang 

terhadap korupsi 

teriak, berteriak   [เบอร ์เตอ รี 
ยกั] v กรีดรอ้ง: ผูห้ญิงกรีดรอ้ง 
ibu-ibu berteriak; 

teriakan   [เตอ รี ยา กนั] n 

เสียงกรีดรอ้ง: 
เสียงกรีดรอ้งหวาดกลวั 
teriakan ketakutan 

terigu   [เตอ รี ฆู] n ขา้วสาลี: 
วตัถุดิบพืน้ฐานขนมปังคือแป้งส
าลี ่bahan dasar roti adalah 

tepung terigu 

terima   [เตอ รี มา] v การยอมรบั: 
ฉันยงัไม่ลงนามในใบเสร็จรบัเงินข
องพสัดนัุน้เลย saya belum 

menandatangani tanda 

terima paket tersebut; 

-- kasih   [เตอ รี มา กา ซฮิ]์ n 

ขอบคุณ; ขอบใจ: 
ขอบคุณสาํหรบัคําแนะนําของคุ
ณ terima kasih atas saran 

Saudara; 

menerima  [เมอ เนอ รี มา] v 

รบั; ยอมรบั: 
เขายินดียอมรบัขอ้พกพรอ่งทัง้ห
มดของเธอ dia bersedia 

menerima semua 

kekurangannya 

terjal   [เตอร ์จลั] a ชนั: 
ถนนนีสู้งชนัและคดเคีย้ว jalan 

ini terjal dan berliku-liku
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terjun   [เตอร ์จนุ] v โดด(ลง): 
นํา้ตกแห่งนีมี้การเขา้ชมโดยนัก
ท่องเทีย่วจาํนวนมาก air terjun 

ini banyak dikunjungi 

wisatawan 

terlalu, keterlaluan   [เกอ เตอร ์
ลา ลู วนั] n มากเกิน: 
พฤติกรรมของเขามากเกินไปแล ้
ว kelakuannya sudah 

keterlaluan 

terminal   [เตอร ์มี นัล] n สถานี; 
ศูนยร์วม: สถานีขนส่ง terminal 

bis 

ternak   [เตอร ์นัก] n ปศุสตัว:์ 
เพือ่นบา้นของฉันเลีย้งไก่ทีน่อกเ
มือง tetangga saya 

memelihara ayam ternak di 

luar kota; 

beternak   [เบอ เตอร ์นัก] v 

เลีย้งปศุสตัว:์ 
พ่อแม่ของเขามีอาชพีเลีย้งววั 
pekerjaan orang tuanya 

beternak sapi; 

peternakan   [เปอ เตอร ์นา 
กนั] n การเลีย้งปศุสตัว:์ 
ฟารม์โคนมสามารถรบัคนงาน
จาํนวนมาก peternakan sapi 

perah ini dapat menyerap 

banyak tenaga kerja 

terobos   [เตอ โร บซ] v ฝ่า, ทะลวง: 
ทางทะลไุปทีห่มู่บา้นนีถู้กสรา้งขึน้
โดยชาวบา้นเอง jalan terobos 

menuju desa ini dibangun 

oleh masyarakat desa 

sendiri; 

menerobos   [เมอ เนอ โร 
บซ] v ฝ่า, ทะลวง: เขาวิง่ฝ่าฝน 
dia berlari menerobos 

hujan;  

terobosan   [เตอ โร โบ ซนั] n 

ชอ่งทาง: ชอ่งทางใหม่ในชวิีต 
terobosan baru dalam hidup 

tertib   [เตอร ์ติบ] a เป็นระเบียบ: 
เราจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวินัย 
kita harus mematuhi tata 

tertib; 

ketertiban   [เกอ เตอร ์ตี 
บนั] n ระเบียบ: 
ชาวบา้นหมู่บา้นนีต้า่งรกัษาควา
มสงบเรียบรอ้ยของชมุชน 
warga masyarakat di desa 

ini saling menjaga 

ketertiban umum; 

menertibkan   [เมอ เนอร ์ติบ 
กนั] v จดัระเบียบ: 
ตํารวจจดัระเบียบฝูงชน polisi 

menertibkan massa 

terumbu   [เตอ รมุ บู] n 

แนวหินในทะเล: 
แนวหินใตท้ะเลอาจรบกวนการเ
ดินเรือ terumbu di bawah 

laut dapat mengganggu 

navigasi kapal; 

-- karang  [เตอ รมุ บู กา 
รงั] แนวปะการงั: 
ความงามของแนวปะการงัในอุทย
านทางทะเลบูกาเก็นมีชือ่เสียงระ
ดบัโลก keindahan terumbu 

karang di taman laut 

Bunaken sudah mendunia
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terus   [เตอ รซุ] adv ดําเนินตอ่ไป: 
เราตรงไปทีบ่า้นเลยและไม่แวะสาํ
นักงาน kami terus pulang ke 

rumah dan tidak mampir ke 

kantor 

tes, uji   [เต็ซ] n การสอบ; 
การทดสอบ: 
การทดสอบความเป็นไปไดแ้ละค
วามเหมาะสม uji kelayakan 

dan kecocokan 

tetangga   [เตอ ตงั กา] n เพือ่นบา้น: 
เพือ่นบา้นคือพีน่อ้งนอกสายเลือ
ด tetangga adalah saudara 

tidak sekandung 

tetap   [เตอ ตปั] adv ทําตอ่ไป: 
เรายงัคงไปแมว้่าฝนยงัคงตกหนัก 
kita tetap pergi walaupun 

hujan masih deras; 

ketetapan   [เกอ เตอ ตา 
ปัน] n การลงมติ, การตดัสินใจ: 
พวกเขากําลงัพูดคุยเกีย่วกบัมติ
ใหม่ของรฐับาล mereka 

sedang berbincang tentang 

ketetapan baru dari 

pemerintah; 

menetapkan   [เมอ เนอ ตปั 
กนั] v กําหนด, แต่งตัง้: 
ประธานธิบดีไดก้ําหนดการแต่ง
ตัง้รฐัมนตรีใหม่ presiden 

menetapkan pengangkatan 

menteri baru 

tetapi   [เตอ ตา ปี] p แต่: 
เขาอยากจะมาแต่มาไม่ได ้dia 

mau datang tetapi tidak bisa 

tetes   [เต เต็ซ] n หยด: 
ฉันจาํเป็นตอ้งใชย้าหยอดตา 
saya memerlukan obat tetes 

mata; 

menetes   [เมอ เน เต็ซ] v 

รว่งหล่น: 
นํา้ตาของเขาหยดลงเนือ่งจากค
วามเศรา้โศก air matanya 

menetes karena sedih 

tewas   [เต วซั] v ตาย: 
โจรนัน้ถูกตํารวจยิงตาย 
perampok itu tewas 

ditembak polisi; 

menewaskan   [เมอ เน วซั 
กนั] v ทําใหเ้สียชวิีต: 
ภยัพิบติัทางธรรมชาตินัน้ไดค้รา่
ชวิีตชาวบา้นหลายราย 
bencana alam menewaskan 

banyak penduduk 

tiada   [ตี ยา ดา] adv ไม่มี: 
สําหรบัฉันไม่มีวนัใดทีไ่ม่ออกกาํ
ลงักาย bagi saya, tiada hari 

tanpa olahraga 

tiang, tonggak   [ตง ฆกั] n เสา: 
เขากําลงัเสียบเสากัน้เขตสวน 
dia sedang menancap 

tonggak pembatas kebun 

tiap, setiap   [เซอ ตี ยปั] num ทุก: 
มีการเฉลิมฉลองวนัประกาศเอก
ราชทุกปี hari kemerdekaan 

dirayakan setiap tahun 

tiba   [ตี บา] v มาถึง: 
เขามาถึงจากจาการต์า dia tiba 

dari Jakarta
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tiba-tiba   [ตี บา ตี บา] adv อยู่ๆ: 
อยู่ๆเขาไดยิ้นเสียงปืนลัน่ 
tiba-tiba ia mendengar 

suara tembakan 
tidak, tak   [ตี ดกั, ตกั] adv ไม่: 

ฉันไม่สามารถมาได ้saya tidak 

bisa datang 
tidur   [ตี ดูร]์ v นอน; งีบ: 

นอนวนัละหา้ช ัว่โมง tidur lima 

jam sehari; นอนกลางวนั 
tidur siang; ถุงนอน kantong 

tidur; 
tertidur   [เตอร ์ตี ดูร]์ v หลบั: 
เขาเผลอหลบัไปเพราะเหนือ่ยมา
ก dia tertidur karena capai 

tik, mengetik   [เมอ เงอ ติก] v 

พิมพ:์ แม่คือการพิมพข์อ้สอบ 
ibu sedang mengetik soal 

ujian 
tikar   [ตี การ]์ n เสือ่: 

พวกเขาปูเสือ่ใตต้น้ไมร้ม่รืน่ 
mereka menggelar tikar di 

bawah pohon yang rindang 

tiket, karcis   [การ ์จิซ] n ตัว๋: 
บูทขายตัว๋ loket karcis 

tikus   [ตี กุซ] n หนู: 
หนูเป็นศตัรพืูชชนิดหนึง่ทีทํ่าให ้
เกิดความเสียหาย tikus 

termasuk hama tanaman 

yang merugikan 
tilang   [ตี ลงั] n ใบสัง่: 

ค่าปรบัใบสัง่จราจรขึน้อยู่กบัชนิ 
ดของการละเมิดทีไ่ดก้ระทําไป 
besaran biaya denda tilang  

tergantung jenis 

pelanggaran yang 

dilakukan; 

menilang   [เมอ นี ลงั] v 

ใหใ้บสัง่: 
ตํารวจปรบัผูก้ระทําความผิด 
polisi menilang pelanggar 

tim   [ติม] n ทีม: 
ทีมฟุตบอลอินโดนีเซยีเขา้รอบสุ
ดทา้ยไดส้าํเร็จ tim sepak bola 

Indonesia berhasil masuk ke 

babak final 

timbang, menimbang   [เมอ นิม 
บงั] v ช ัง่นํา้หนัก: 
ผูค้า้ช ัง่นํา้หนักนํา้ตาล 
pedagang menimbang gula; 
ช ัง่นํา้หนักกระเป๋า menimbang 

bagasi; 

timbangan   [ติม บา งนั] n 

เครือ่งช ัง่นํา้หนัก: 
เครือ่งช ัง่นํา้หนักดิจติอลตรงกวา่ 
timbangan digital lebih 

akurat 
timbul   [ติม บุล] v โผล,่ 

ปรากฏออกมา: 
นํา้ผุดออกมาจากพืน้ดิน air itu 

timbul dari tanah 
timur   [ตี มูร]์ n ตะวนัออก: 

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ arah 

timur laut 
tindak   [ติน ดกั] n การกระทํา: 

การทุจริตถือว่าเป็นความผิดทาง
อาญา korupsi termasuk 

tindak pidana; 

-- lanjut   [ติน ดกั ลนั 
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จตุ] การดําเนินงานต่อเนือ่ง: 
ควรมีการดําเนินงานต่อเนือ่งทีเ่ป็
นรปูธรรมมากขึน้ perlu ada 

tindak lanjut yang lebih 

konkret; 

bertindak   [เบอร ์ติน ดกั] v 

ทําหนา้ที:่ 
ตํารวจทําหนา้ทีใ่นการระงบัฝูงช
น polisi bertindak 

menertibkan kerumunan 

massa; 

tindakan   [ติน ดา กนั] n 

การกระทํา: 
การกระทําของเขาทําใหพ่้อแม่ข
องเขาผิดหวงั tindakan dia 

telah mengecewakan orang 

tuanya 

tinggal   [ติง กลั] v อยู:่ 
ฉันอยูอิ่นโดนีเซยีหา้ปี aku 

tinggal di Indonesia lima 

tahun; 

meninggal dunia  [เมอ นิง 
ฆลั ดู นี ยา] เสียชวิีต: 
พ่อของเขาเสียชวิีตอยา่งสงบ 
ayahnya meninggal dunia 

dengan tenang; 

meninggalkan  [เมอ นิง กลั 
กนั] v ออก; จาก: 
เขาออกไปจากกรงุเทพฯเมือ่วาน 
dia meninggalkan Bangkok 

kemarin 

tinggi   [ติง กี] a สูง: ตึกสูง gedung 

tinggi 

tingkah, tingkah laku   [ติง กะฮ ์  

ลา กู] พฤติกรรม: 
พฤติกรรมของพวกเขาสุภาพมา
ก tingkah laku mereka 

sangat sopan 

tingkat, bertingkat   [เบอร ์ติง 
กตั] v มีหลายช ัน้: 
บา้นของเขามีสามช ัน้ 
rumahnya bertingkat tiga; 

meningkat   [เมอ นิง กตั] v 

ดีขึน้: เงินเดือนของเขาขึน้ในปีนี ้
gajinya meningkat tahun ini; 

tingkatan   [ติง กา ตนั] n 

ระดบั: 
ฉันจะเรียนภาษาองักฤษเริม่ตัง้แ
ต่ระดบัพืน้ฐาน saya akan 

belajar bahasa Inggris 

mulai tingkatan dasar 

tinju   [ติน จ]ู n กําปัน้: 
วนันีมี้ถา่ยทอดสดการแขง่ขนัช
กมวยในโทรทศัน ์hari ini ada 

siaran langsung 

pertandingan tinju di 

televisi; 

bertinju   [เบอร ์ติน จ]ู v 

ชกมวย: 
ลูกของฉันสนใจเรียนชกมวย 
anak saya tertarik belajar 

bertinju; 

petinju   [เปอ ติน จ]ู n 

นักมวย: 
นักมวยคนนัน้เคยไดเ้หรียญทองโ
อลิมปิก petinju itu pernah 

mendapat medali emas 

Olimpiade 

tinta   [ติน ตา] n หมึก: 
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หมึกพิมพเ์ครือ่งนีห้มดแลว้ tinta 

mesin cetak ini sudah habis 

tipis   [ตี ปิซ] a บาง: ช ัน้บาง ๆ 
lapisan tipis 

tipu, menipu   [เมอ นี ปู] v 

หลอกลวง: 
หลอกลวงคนอืน่เป็นนิสยัทีไ่ม่ดี 
menipu orang adalah 

kebiasaan yang buruk; 

-- daya   [ตี ปู ดา 
ยา] กลอุบาย: 
เราจะตอ้งระมดัระวงักบัการใชก้ล
อุบายของคนรา้ย kita harus 

hati-hati dengan tipu daya 

para penjahat; 

-- muslihat   [ตี ปู มุซ ลี 
ฮตั] กลอุบาย: 
ฉันไม่เชือ่กลอุบายวา่ของพวกเข
า saya tidak percaya dengan 

tipu muslihat mereka; 

tipuan   [ตี ปู วนั] n 

เล่หเ์หลีย่ม: 
มนัเป็นแค่เล่หเ์หลีย่ม itu hanya 

tipuan belaka 

tirai   [ตี ไร] n ผา้สําหรบับงัสายตา: 
เขาเปิดผา้ม่านเพือ่ใหแ้สงแดดเข ้
ามาในหอ้ง dia membuka tirai 

supaya sinar matahari 

masuk ke dalam kamar 

titik   [ตี ติก] n จดุ: จดุนัดพบ titik 

kumpul 

titip   [ตี ติป] v มอบใหดู้แลรกัษา: 
รถจะคนันัน้ฉันจะฝากไวที้บ่า้นข 

องเพือ่นบา้นฉัน mobil itu 

akan saya titip di rumah 

tetangga saya; 

menitipkan   [เมอ นี ติป 
กนั] v มอบใหดู้แลรกัษา: 
พ่อฝากนอ้งไวที้เ่รา ayah 

menitipkan adik pada kami; 

titipan   [ตี ตี ปัน] n 

สิง่ทีม่อบใหดู้แลรกัษา: 
หนังสือเล่มนีเ้ป็นของทีเ่พือ่นของ
ฉันฝากเอาไว ้buku ini adalah 

titipan teman saya 

toilet   [โต ยี เล็ต] n สุขา; หอ้งนํา้: 
หอ้งนํา้สนามบินสะอาด toilet 

bandara bersih 

toko   [โต โก] n รา้น: รา้นหนังสือ 
toko buku; 

-- swalayan   [โต โก ซวา ลา 
ยนั] รา้นบริการตนเอง: 
ฉันตอ้งการทีจ่ะซือ้นมทีซ่เูปอรม์
ารเ์ก็ต saya mau membeli 

susu di toko swalayan; 

pertokoan   [เปอร ์โต โก 
วนั] n รา้น, รา้นคา้: 
สิง่ทีม่อบใหดู้แลรกัษา daerah 

ini sudah berubah menjadi 

daerah pertokoan 

tolak, menolak   [โต ลกั, เมอ โน 
ลกั] v ปฏิเสธ: 
เขาปฏิเสธทีจ่ะไปคนเดียว ia 

menolak pergi sendiri; 

penolakan   [เปอ โน ลา กนั] n 

คําปฏิเสธ: 
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คําปฏิเสธคาํรอ้ง penolakan 

permintaan 

tolong, menolong   [เมอ โน ลง] v 

ชว่ย: ฉันจะชว่ยเธอ saya akan 

menolongmu; 

pertolongan   [เปอร ์โต โล 
งนั] n การชว่ยเหลือ:  

เขาเคยใหค้วามชว่ยเหลือฉัน 
dia pernah memberikan 

pertolongan kepada saya 

tomat   [โต มตั] n มะเขอืเทศ: 
ฉันชอบกินมนัฝรัง่ทอดกบัซอส
มะเขอืเทศ saya suka makan 

kentang goreng dengan saus 

tomat 

tombak   [ตม บกั] n หอก: 
สมยัก่อนคนล่าสตัวใ์ชห้อก 
zaman dahulu orang 

berburu satwa 

menggunakan tombak 

tombol   [ตม บล] n ปุ่ม: กดปุ่ม 1 
เพือ่กลบัไปทีเ่มนูหลกั tekan 

tombol 1 untuk kembali ke 

menu utama 

tong   [ตง] n ถงั: 
ถงัขยะในหอพกัเราเต็มแลว้ 
tong sampah di kos kita 

sudah penuh 

tongkat   [ตง กตั] n แท่ง: 
ปู่ของฉันใชไ้มเ้ทา้เพือ่ชว่ยใหเ้ขา
เดิน kakek saya 

menggunakan tongkat untuk 

membantunya berjalan 

tonton, menonton   [เมอ นน 
ตน] v ดู: เขาชอบดูฟุตบอล dia 

suka menonton bola; 

penonton   [เปอ นน ตน] n 

ผูช้ม: สนามกีฬาเต็มไปดว้ยผูช้ม 
stadion dipenuhi penonton 

topeng   [โต เป็ง] n หนา้กาก: 
ราํหนา้กากจีเรอบนคือราํแบบดัง้ 
เดิมของเมืองจีเรอบน tari 

topeng cirebon adalah tari 

tradisional kota Cirebon 

topi   [โต ปี] n หมวก: 
หมวกปกป้องเราจากแสงแดด 
topi melindungi dari cahaya 

matahari 

topik   [โต ปิก] n หวัขอ้: 
ฉันกาํลงัเขยีนบทความทีมี่หวัข ้
อว่าการพฒันาภาษาอินโดนีเซยี 
saya sedang menulis tulisan 

dengan topik perkembangan 

bahasa Indonesia 

toserba   [โต เซอร ์บา] n 

หา้งสรรพสินคา้: 
คุณสามารถซือ้บุหรีที่ร่า้นสะดว
กซือ้ Anda dapat membeli 

rokok di toserba 

traktir   [ตรกั ตีร]์ v อาหารเลีย้ง: 
กินใหเ้ยอะๆ ฉันเลีย้งเอง 
makanlah yang banyak, saya 

yang traktir
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truk   [ตรกุ] n รถบรรทุก: 
รถบรรทุกจาํนวนมากผ่านทางห
ลวงนีใ้นเวลากลางคืน banyak 

truk melewati jalan raya ini 

pada malam hari 

tua   [ต ูวา] a แก่: คุณปู่แก่ลงมาก 
kakek sudah semakin tua 

tuan   [ต ูวนั] n ท่าน: 
เชญิท่านเขา้มาไดค้รบั silakan 

masuk, Tuan 

tuang, menuangkan   [เมอ นู วงั 
กนั] v ริน: บริกรรินเครือ่งดืม่  

pelayan menuangkan 

minuman 

tubi, bertubi-tubi  [เบอร ์ตู บี ตู 
บี] v ซํา้ ๆ ทบัถม: 
พวกเขาถามถึงเรือ่งนัน้ซํา้ๆ 
mereka menanyakan hal itu 

bertubi-tubi 

tubuh   [ต ูบุฮ]์ n รา่งกาย; กาย: 
ภาษากาย bahasa tubuh 

tugas   [ต ูฆซั] n หนา้ที:่ 
หนา้ทีล่าํดบัแรกของเขาคือจดัก
ารแฟ้มขอ้มูล tugas 

pertamanya adalah 

merapikan berkas; 

bertugas   [เบอร ์ต ูฆซั] v 

มีหนา้ที:่ 
พ่อทํางานอยู่ในกรมตํารวจ 
ayah bertugas di kepolisian; 

petugas  [เปอ ต ูฆซั] n 

เจา้หนา้ที;่ พนักงาน: 
เจา้หนา้ทีร่กัษาความปลอดภยัส
นามบิน petugas keamanan 

bandara; 

พนักงานทําความสะอาด 
petugas kebersihan; 
พนักงานตอ้นรบั petugas 

penerima tamu; 
เจา้หนา้ทีข่องรฐั petugas 

pemerintah 

tugu   [ต ูฆู] n อนุสาวรีย:์ 
อนุสาวรียนี์ถู้กสรา้งขึน้เพือ่ราํลึ
กถึงวนัครบรอบของเมือง tugu 

ini dibangun untuk 

memperingati hari jadi kota 

ini 

Tuhan   [ต ูฮนั] n พระเจา้: 
พระเจา้เท่านัน้ทีส่ามารถกําหนด
ชะตากรรมของคน ๆ หนึง่ 
hanya Tuhan yang dapat 

menentukan nasib seseorang 

tuju, tujuan  [ต ูจ ูวนั] n 

จดุหมายปลายทาง; 
วตัถุประสงค;์ จดุประสงค:์ 
จดุหมายท่องเทีย่ว tujuan 

wisata; 
วตัถุประสงคข์องงานวิจยัฉบบันี ้
คือเพือ่พิสจูนส์มมติฐาน tujuan 

penelitian ini adalah untuk 

membuktikan hipotesis
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tukang   [ต ูกงั] n ชา่งยนต:์ 
ชา่งไฟฟ้ากําลงัแกไ้ขไฟในบา้นข
องฉัน tukang listrik sedang 

memperbaiki lampu di 

rumah saya 

tukar   [ต ูการ]์ v แลกเปลีย่น: 
เราไม่รบัแลกเงินเศษ kami 

tidak melayani tukar uang 

receh; 

menukar   [เมอ นู การ]์ v 

เปลีย่น; แลก: แลกเงิน menukar 

uang; 

penukaran mata uang  
 [เปอ นู กา รนั มา ตา อ ู
วงั] รา้นแลกเงิน: 
จดุบริการแลกเปลีย่นเงินตราตา่
งประเทศปิดแลว้ tempat 

penukaran mata uang asing 

itu sudah tutup 

tulang  [ต ูลงั] n กระดูก: 
ใบหูประกอบไปดว้ยกระดูกอ่อน 
daun telinga terbentuk dari 

tulang rawan 

tulis, menulis   [เมอ นู ลิซ] v 

กระดูก: เธอชอบเขยีนเรือ่งสัน้ 
dia suka menulis cerita 

pendek; 

tulisan   [ต ูลี ซนั] n งานเขยีน: 
บทความทีเ่ขาถกูตีพิมพใ์นหนัง
สือพิมพร์ายวนั tulisan dia 

dimuat di koran harian 

tulus   [ต ูลุซ] a ซือ่สตัว:์ 
คําพูดของเขาดูเหมือนไม่จริงใจ  

kata-katanya terasa tidak  

tulus 

tumbuh   [ตุม บุฮ]์ v โต; เติบโด: เด็ก 
ๆ เติบโตอย่างมีสุขภาพดี 
anak-anak tumbuh dengan 

sehat; 

tumbuhan   [ตุม บู ฮนั] n พืช; 
ตน้ไม:้ รดนํา้ตน้ไม ้menyirami 

tumbuhan; พืชพรรณไมเ้ลือ้ย 
tumbuhan merambat 

tumpah   [ตุม ปะฮ]์ v เทออก: 
นํา้หกทําใหโ้ตะ๊เปียก air 

tumpah membasahi meja 

tumpang, penumpang1   [เปอ นุม 
ปัง] n ผูโ้ดยสาร: 
ผูโ้ดยสารเครือ่งบิน 
penumpang pesawat 

terbang; ผูโ้ดยสารลกัลอบ 
penumpang gelap 

tumpul   [ตุม ปุล] a ทือ่: มีดทือ่ 
pisau tumpul 

tunai   [ต ูไน] adv เงินสด: 
เรารบัการชาํระเงินดว้ยเงินสดเท่
านัน้ kami hanya menerima 

pembayaran dengan tunai; 

menunaikan  [เมอ นู ไน 
กนั] v เติมเต็ม: 
เราจะดําเนินการแสวงบุญในปีถดั
ไป kita akan menunaikan 

ibadah haji tahun depan 

tunduk   [ตุน ดุก] v กม้: 
พวกเขาควรเคารพต่อนายจา้ง 
mereka harus tunduk 

terhadap majikannya; 

menunduk   [เมอ นุน ดุก] v 
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โคง้: 
เขากม้ลงเพราะความเคารพ dia 

menunduk karena hormat 
tunggu, menunggu   [เมอ นุง ก]ู v 

รอ: รอรถไฟ menunggu kereta 

tunjuk, menunjuk   [เมอ นุน 
จกุ] v ชี:้ ชีไ้ปทางทิศตะวนัตก 
menunjuk ke arah barat; 
menunjukkan   [เมอ นุน จกุ 
กนั] v แสดง; โชว:์ โชวท์กัษะ 
menunjukkan kebolehannya; 

penunjukan   [เปอ นุน จ ู
กนั] n การแต่งตัง้: 
พวกเขาประกาศแต่งตัง้โจโกใหเ้ป็
นผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
mereka mengumumkan 

penunjukan Joko sebagai 

manajer pemasaran 

tuntut, menuntut   [เมอ นุน ตุต] v 

1 ฟ้องรอ้ง; ดําเนินคดี: 
ดําเนินคดีกบัอาชญากร 
menuntut pelaku kejahatan; 

2 ฟ้องรอ้ง; ฟ้อง; เรียกรอ้ง: 
เรียกรอ้งการลา้งแคน้ menuntut 

balas 
turis   [ต ูริซ] n นักท่องเทีย่ว: 

นักท่องเทีย่งต่างชาติ turis 

mancanegara 

turun   [ต ูรนุ] v ตก: ราคานํา้มนัตก 
harga minyak turun; 
menuruni   [เมอ นู ร ูนี] v ลง: 
พวกเขาลงจากภเูขาดว้ยความร
ะมดัระวงั  
mereka menuruni gunung 

dengan hati-hati; 

menurunkan   [เมอ นู รนุ 
กนั] v 1 ลด: ลดอตัราการเกิด 
menurunkan angka 

kelahiran; 2 ปล่อย; ส่ง: 
ส่งผูโ้ดยสารลง menurunkan 

penumpang; 
turunan   [ต ูรู นัน] n สําเนา, 
เชือ้สาย: 
คนทีมี่เชือ้สายยูโรปมกัจะมีตาสี
ฟ้า orang turunan bangsa 

Eropa biasanya bermata 

biru 
turut, menurut   [เมอ นู รตุ] v 

ตามความเห็น: 
ตามความเห็นของเขา 
สิง่นัน้ไม่ถกูตอ้ง menurut 

pendapatnya, hal itu tidak 

tepat; 
penurut   [เปอ นู รตุ] n 

ผูต้าม: 
เขาไดร้บัความชืน่ชอบจากผูบ้งั
คบับญัชาเพราะเขาเป็นคนทีเ่ชื ่
อฟัง dia disukai atasannya 

karena dia penurut 
tusuk   [ต ูซกุ] n ปัก, เสียบ: 

ผมจาํเป็นตอ้งมีไมจ้ิม้ฟัน saya 

membutuhkan tusuk gigi; 

menusuk   [เมอ นู ซกุ] v 

เสียบ: แม่เสียบเนือ้เพือ่ทําสะเตะ๊ 
ibu menusuk daging untuk 

dibuat sate 
tutup   [ต ูตุป] v หุบ: หุบปาก tutup 

mulutmu!; 

menutupi   [เมอ นู ต ูปี] v ปิด, 
ปกปิด: เบเกอรีนั่น้ปิดแลว้ toko 
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roti itu sudah tutup;  
แม่คลมุอาหารบนโตะ๊ ibu 

menutupi makanan di atas 

meja 

tutur, penutur   [เปอ นู ตูร]์ n 

ผูพู้ด: ผูพู้ดภาษาแม่ penutur 

jati; ผูพู้ดภาษาฝรัง่เศส 
penutur bahasa Prancis 
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uang   [อ ูวงั] n เงิน: ฉันไม่มีเงิน saya 

tidak punya uang; 

เงินไม่สามารถซือ้ไดทุ้กอย่าง uang 

tidak bisa membeli semuanya; 

-- kas  [อ ูวงั กซั] เงินสดI: 
เงินกองกลางของช ัน้เรียนของเราห
มดแลว้ uang kas kelas kita 

sudah habis; 

-- lelah   [อ ูวงั เลอ ละฮ]์ ทิป: 
แมว้่าเงินคา่เหนือ่ยทีฉั่นไดร้บัไม่มา
กนัก แต่ฉันก็มีความสุขทีจ่ะทํามนั 

walaupun uang lelah yang 

saya dapat tidak seberapa, 

tetapi saya senang 

melakukannya; 

keuangan   [เกอ อ ูวา งนั] n 

การเงิน: เขาทํางานในฝ่ายการเงิน 

dia bekerja di bagian 

keuangan 

uap   [อ ูวปั] n ไอนํา้: 
เตารีดไอนํา้สะดวกกวา่และมีประสิ
ทธิภาพ setrika uap air lebih 

praktis dan efektif; 

menguap   [เมอ งู วปั] v ระเหย:  

นํา้ระเหยในระหว่างวนั air 

menguap siang hari; 

 

 

penguapan  [เปอ งู วา ปัน] n 

การระเหย:  

การระเหยเกิดขึน้เมือ่นํานํา้ไปตม้ใ
หเ้ดือด penguapan terjadi saat 

air dipanaskan hingga 

mendidih 

ubah, mengubah   [เมอ งู บะฮ]์ v 

เปลีย่น: เปลีย่นชือ่ mengubah 

namanya; 

perubahan   [เปอ ร ูบา ฮนั] n 

การเปลีย่นแปลง: 
การเปลีย่นแปลงแผนการ 

perubahan rencana 

uban   [อ ูบนั] n ผมหงอก:  

ยิง่แก่ผมของฉันยิง่มีผมหงอกมาก
ขึน้ semakin tua rambut saya 

semakin banyak uban; 

beruban   [เบอ ร ูบนั] v หงอก:  

ผมเขามีผมหงอก rambutnya 

sudah beruban 

ucap, mengucapkan; 

melafalkan   [เมอ งู จปั กนั; เมอ 
ลา ฟัล กนั] v ออกเสียง: 
ออกเสียงคําภาษาต่างประเทศ 

melafalkan kata-kata asing 

udara   [อ ูดา รา] n อากาศ: 
อากาศบริสุทธิ ์udara segar
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ujar, ujaran  [อ ูจา รนั] n คําพูด, 
ถอ้ยคาํ: 
ถอ้ยคาํเกลียดชงัผ่านสือ่สงัคมกํา
ลงัเป็นทีก่ลา่วถึงโดยคนจาํนวนมา
ก ujaran kebencian melalui 

media sosial sedang jadi 

pembicaraan banyak orang 

uji   [อ ูจี] n สอบ: 
ฉันจะทดสอบความสามารถของเธ
อในวนัพรุง่นี ้kemampuan dia 

akan saya uji besok; 

-- coba   [อ ูจี โจ บา] ทดลอง: 
การทดสอบเครือ่งแจกบตัรคิวสาํห
รบัลูกคา้ในธนาคารนัน้ทํางานไดอ้
ย่างราบรืน่ uji coba mesin 

pembagi nomor antrian bagi 

nasabah di bank itu berjalan 

dengan lancar; 

menguji   [เมอ งู จี] v ทดสอบ:  

ครทํูาการทดสอบเราก่อนเขา้หอ้งเ
รียน guru menguji kami 

sebelum masuk kelas; 

ujian   [อ ูจ ียนั] n การสอบ: 
การทดสอบวิชาฟิสิกสถ์ูกเลือ่นออ
กไปเป็นสปัดาหถ์ดัไป ujian mata 

pelajaran fisika diundur 

menjadi minggu depan 

ujud   [อ ูจดุ] n การดํารงอยู:่ 
ไม่มีรปูไม่มีเสียง tidak ada ujud, 

tidak ada suara; 

berujud  [เบอ ร ูจดุ] v มีรปูรา่ง: 
ของขวญัวนัเกิดของฉันเป็นกลอ่ง 
kado hadiah ulang tahunku 

berujud kotak 

ujung   [อ ูจงุ] n ตอนทา้ย, ตอนจบ: 
หวัจรดเทา้ ujung kepala 

hingga ujung kaki; 

berujung   [เบอ ร ูจงุ] v มีจดุจบ: 
การแขง่ขนันัน้สิน้สุดดว้ยชยัชนะ
ของเรา pertandingan itu 

berujung kemenangan kami 

ukir, mengukir   [เมอ งู กีร]์ v 

สลกั, แกะสลกั: 
พ่อของไมแ้กะสลกัทีฉ่ลาด 

ayahnya pandai mengukir 

kayu; 

ukiran   [อ ูกี รนั] n งานแกะสลกั: 
งานแกะสลกัไมนี้เ้ป็นผลงานของศิ
ลปินจากโตราจา ukiran kayu ini 

adalah hasil karya seniman 

dari Toraja 

ukur   [อ ูกูร]์ n การวดั 

เครือ่งมือวดัสูงนีเ้ป็นสิง่ทีผู่ว้่าราชก
ารจงัหวดัมอบให ้alat ukur 

tinggi ini adalah pemberian 

gubernur; 

mengukur   [เมอ งู กูร]์ v วดั: 
ชา่งเย็บผา้วดัสดัส่วนรา่งกาย 

tukang jahit mengukur badan; 

ukuran   [อ ูกู รนั] n ขนาด; ไซส ์

ไซส ์L ukuran L 

ulang, mengulangi   [เมอ งู ลา งี] v 

ทําซํา้; พูดซํา้: พูดคําซํา้ 

mengulangi kata-kata; 

ulangan  [อ ูลา งนั] n สอบ: 
สอบกลางภาค ulangan tengah 

semester;
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berulang-ulang   [เบอ ร ูลงั อ ู
ลงั] v ทําซํา้ ๆ: เขาถามคาํถามซํา้ 
ๆ คําถามเดียวกนั dia 

berulang-ulang menanyakan 

hal yang sama 

ulang tahun   [อ ูลงั ตา 
ฮุน] วนัเกิด: 
ฉันตอ้งการซือ้ของขวญัวนัเกิดสํา
หรบัเพือ่นของฉัน saya mau 

membeli hadiah ulang tahun 

untuk teman saya 

ulang-alik   [อ ูลงั อา ลิก] v ไป ๆ 
มา ๆ, ไปกลบั: กระสวยอวกาศ 

pesawat ulang alik 

ulur, mengulur   [เมอ งู ลูร]์ v 

ยืดเวลา: 
ทีมนัน้เล่นหนักเพือ่ถ่วงเวลา tim 

itu bermain keras untuk 

mengulur waktu 

umbi  [อุม บี] n 

หวั(ทีอ่ยู่ใตดิ้นของพืช) : 
พืชหวันีย้งัไม่สามารถเก็บเกีย่วได ้

umbi tanaman ini belum bisa 

dipanen 

umpama   [อุม บี] adv ตวัอยา่ง: 
สมมุติวา่ฉันเป็นยงัหนุ่มยงัสาว 
ฉันอยากจะไปเทีย่วรอบโลก 

umpamanya saya masih 

muda, saya ingin pergi 

berwisata ke seluruh dunia 

umpan   [อุม ปัน] n เหยือ่ลอ่: 
เขากําลงัวางเหยือ่เบ็ดตกปลา dia 

sedang memasang umpan di 

kail pancing ikan; 

mengumpan   [เมอ งุม ปัน] v 

ล่อเหยือ่: 
ผูเ้ล่นนัน้ล่อบอลไปทางเพือ่นของเ
ขา pemain itu mengumpan 

bola ke arah kawannya 

umum   [อ ูมุม] n 1 สาธารณะ: 
สาธารณูปโภค fasilitas umum; 

2 ทัว่ไป: ขอ้กําหนดทัว่ไป 

ketentuan umum; 

mengumumkan  [เมอ งู มุม 
กนั] v ประกาศ: ประกาศวนัหยุด 

mengumumkan hari libur; 

umumnya   [อ ูมุม 
ญา] โดยทัว่ไป: 
ลูกคนสดุทอ้งมกัมีนิสยัขีอ้อ้น 

anak bungsu umumnya 

bersifat manja; 

pengumuman   [เปอ งู มู มนั] n 

ประกาศ: ประกาศสําคญั 

pengumuman penting; 

ป้ายประกาศ papan 

pengumuman 

umur, usia   [อ ูซ ียา] n อาย:ุ 
ผูสู้งอายุหลายคนตอ้งอาศยัอยูใ่น
บา้นพกัคนชรา banyak orang 

yang lanjut usia harus tinggal 

di panti jompo; อายุหา้ปี umur 

lima tahun; 

berumur   [เบอ ร ูมูร]์ v อาย,ุ 
มีอาย:ุ 
ลูกของเขาเพิง่อายุสองเดือน 

anaknya baru berumur dua 

bulan;
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seumur   [เซอ อ ูมูร]์ n 

มีอายุเท่ากบั: 
หลานของฉันอายุเท่ากนักบัฉัน 

keponakan saya seumur 

dengan saya 

undang, mengundang   [เมอ งุน 
ดงั] v เชญิ: เชญิแขกมางานปารตี์ ้

mengundang tamu ke pesta; 

undangan   [อุน ดา งนั] n 

การเชญิ: บตัรเชญิ kartu 

undangan; 

undang-undang   [อุน ดงั อนุ 
ดงั] n ขอ้บงัคบั: 
กฎหมายนัน้ไม่มีผลอีกตอ่ไป 

undang-undang itu sudah 

tidak berlaku lagi 

undi, mengundi   [เมอ งุน ดี] v 

จบัสลาก: 
เขาจบัฉลากผูเ้ขา้รว่มทีโ่ชคดีไดร้ ั
บของขวญั dia mengundi 

peserta yang beruntung 

mendapatkan hadiah; 

undian   [อุน ดี ยนั] n 

สลากกินแบ่ง, ลอตเตอรี:่ 
เพือ่นบา้นของฉันไดร้บัรางวลัจาก
การชงิโชคของรายการโทรทศัน ์

tetangga saya memenangkan 

undian dari sebuah acara 

televisi 

unduh   [อุน ดุฮ]์ v ดาวนโ์หลด: 
เอกสารนัน้ฉันดาวนโ์หลดมาจาก
อินเทอรเ์น็ต dokumen itu saya 

unduh dari internet; 

mengunduh   [เมอ งุน ดุฮ]์ v 

ดาวนโ์หลด: 
แอปพลิเคชนันัน้สามารถดาวนโ์ห
ลดไดฟ้รี aplikasi itu dapat 

diunduh dengan gratis 

undur   [อุน ดูร]์ v ถอน: 
ฉันขอตวักอ่นเพราะดึกมากแลว้ 

saya mohon undur diri karena 

hari sudah sangat malam; 

mengundur   [เมอ งุน ดูร]์ v 

เลือ่น: 
เขาเลือ่นการเดินทางไปอมับนออก
ไป dia mengundur 

keberangkatannya ke Ambon 

unek-unek   [อ ูเนิก อ ูเนิก] n 

ความบาดหมาง: 
ความบาดหมางทีเ่ขาเก็บมาเป็นระ
ยะเวลายาวนานระเบิดออกมา 

segala unek-unek yang 

menyesak di rongga dada 

telah dikeluarkan 

unggul   [อุง ฆุล] a ยอดเยีย่ม: 
พวกเขาใชเ้มล็ดพนัธุเ์ยีย่มจนทําใ
หผ้ลการเก็บเกีย่วดี mereka 

menggunakan bibit unggul 

sehingga hasil panennya baik 

ungkap, mengungkapkan   [เมอ 
งุง กปั กนั] v 1 แสดงออก:  

ถอ้ยคาํใดๆก็ไม่สามารถบรรยายค
วามสุขของฉันได ้kata-kata 

tidak dapat mengungkapkan  

kegembiraanku; 2 เปิดเผย:  

เขาจะไม่เปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้ริงต่อ
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ตํารวจ dia tidak akan 

mengungkapkan identitas diri 

yang sebenarnya kepada 

polisi; 3 ถ่ายทอด, สือ่สาร:  

เขาพยายามทีจ่ะแสดงความกระตื
อรือรน้ตอ่เธอ dia berusaha 

mengungkapkan rasa antusias 

kepadanya; 4 อธิบาย, ชีแ้จง:  

เขาชีแ้จงต่อถึงความคิดของเขาน
อกหอ้งเรียน ia mengungkapkan 

lebih lanjut pendapatnya di 

luar kelas; 

terungkap   [เตอ รงุ กปั] v 1 

ทีแ่สดงออกมา:  

ขอ้เท็จจริงเปิดเผยอย่างชดัเจนในร
ายงาน fakta-fakta terungkap 

dng jelas di dl laporan; 2 

ทีเ่ปิดเผย:  ในทีสุ่ด 
การกระทํารา้ยๆของเขาก็ถูกเปิดเ
ผย akhirnya, semua 

kejahatannya akhirnya 

terungkap; 

ungkapan   [อุง กา ปัน] n 1 

คําแถลง, การเปิดเผย, 
การเปิดโปง:  ในทีสุ่ด 
การกระทํารา้ยๆของเขาก็ถูกเปิดเ
ผย ungkapan kedua saksi itu  

benar adanya; 2 สํานวน:   

ฉันกาํลงัศึกษาสาํนวนตา่งๆในภา
ษาองักฤษ saya sedang 

mempelajari 

ungkapan-ungkapan dalam  

bahasa Inggris; 3  

การแสดงออก:  

ของขวญันัน้ฉันใหเ้ขาเพือ่เป็นการ
แสดงออกคาํขอบคุณ hadiah itu 

saya berikan sebagai 

ungkapan terima kasih saya 

kepada dia 

ungsi, mengungsi   [เมอ งุง ซ]ี v 

อพยพ, โยกยา้ย:  

ผูค้นในพืน้ทีไ่ดร้บัคําสัง่ใหอ้พยพเ
นือ่งจากนํา้ท่วม penduduk lokal 

diberi tahu untuk mengungsi 

karena banjir; 

mengungsikan   [เมอ งุง ซ ี
กนั] v อพยพ, ยา้ยออกไป:  

เฮลิคอปเตอรถ์กูใชใ้นการอพยพ
ผูค้นออกจากบา้นของพวกเขา 

helikopter digunakan untuk 

mengungsikan orang-orang 

dari rumah mereka; 

pengungsi   [เปอ งุง ซ]ี n ผูลี้ภ้ยั:  

ผูลี้ภ้ยัรวมตวักนัในอาคารอเนกปร
ะสงค ์para pengungsi 

dikumpulkan di gedung serba 

guna 

ungu   [อ ูงู] n ม่วง:  

มีมะเขอืยาวสีเขยีวและสีม่วง 
terung ada yang berwarna 

hijau dan ungu 

unik   [อ ูนิก] a เป็นเอกลกัษณ:์  

คนทุกคนมีลายนิว้มือทีเ่ป็นเอกลกั
ษณแ์ละไม่เปลีย่นแปลงไปตามกาล
เวลา setiap orang memiliki 

sidik jari yang tidak berubah



unjuk rasa untung 

356 

 

unjuk rasa   [อุน จกุ รา ซา] n 

การประทว้ง:  

การประทว้งเกิดขึน้ดา้นหนา้ของอ
าคารกระทรวง unjuk rasa itu 

dilakukan di depan gedung 

kementerian; 

berunjuk rasa  [เบอ รนุ จกุ รา 
ซา] v ประทว้ง:  

ผูค้นหลายพนัคนรวมตวักนัเพือ่ป
ระทว้งนโยบายใหม่ ribuan orang 

berkumpul untuk berunjuk 

rasa menentang kebijakan 

baru; 

pengunjuk rasa   [เปอ งุน จกุ 
รา ซา] n ผูป้ระทว้ง:  

เขาตอ้นรบัและทกัทายตวัแทนนัก
ศึกษาผูป้ระทว้ง ia menerima 

dan menyalami wakil-wakil 

mahasiswa pengunjuk rasa 

unjuk, unjuk gigi   [อุน จกุ ฆี 
ฆี] แสดงแสนยานุภาพ:  

ทีมฟุตบอลนัน้ก็เริม่แสดงฝีมือหลงั
จากเขา้ชว่งครึง่หลงั tim sepak 

bola itu mulai unjuk gigi 

setelah masuk babak ke dua; 

-- gaya   [อุน จกุ ฆา 
ยา] แสดงพลงั:  

บรรดาผูเ้ขา้รว่มแขง่แสดงความสา
มารถพิเศษต่างคนต่างแสดงฝีมือห
นา้ของคณะกรรมการ para 

peserta lomba talenta saling 

berlomba unjuk gaya di depan 

para juri 

untuk   [อุน ตุก] p เพือ่; สําหรบั: 
ฉันทําทกุอย่างเพือ่เธอ 

semuanya kulakukan untukmu 

untung   [อุน ตุง] a 1 โชคชะตา:  

โชคชะตาเขา้ขา้งฉัน untung 

berpihak padaku; 2 โชคดี:  

เราโชคดีมาตลอด kita sudah 

sangat untung sejauh ini; 3 

ผลประโยชน,์ กําไร:  

การเปิดรา้นอาหารเดีย๋วนีไ้ดก้าํไร
ไม่มากนัก tidak banyak untung 

yang diperoleh dng membuka 

restauran saat ini; 4 ประโยชน:์  

ประโยชนข์องการทําใหผู้ค้นกลวั
คืออะไร? apa untungnya 

menakut-nakuti orang; 

-- bersih   [อุน ตุง เบอร ์
ซฮิ]์ กําไรสุทธ:ิ  

กําไรสุทธิของบริษทัในปีลดลง 
untung bersih perusahaan itu 

tahun ini menurun; 

-- rugi   [อุน ตุง ร ู
ฆี] ขอ้ดีขอ้เสีย, กําไรขาดทุน:  

ก่อนทีจ่ะทําธรุกิจทีเ่ราตอ้งพิจาร
ณาขอ้ดีและขอ้เสียกอ่น sebelum 

melakukan usaha kita harus 

mempertimbangkan untung 

ruginya dahulu; 

beruntung   [เบอ รนุ ตุง] v 

1ไดร้บัผลประโยชน,์ ไดก้าํไร:  

ฉันจะไดก้ําไรไดอ้ย่างไรถา้ค่าขนส่
งแพงขนาดนัน้ bagaimana  

dapat beruntung kalau ongkos 
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angkutnya saja sudah mahal 

sekali; 2 โชคดี 

เขาโชคดีทีไ่ดร้บัการศึกษาโดยไม่
ตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยใดๆ dia 

beruntung dapat mengenyam 

pelajaran di bangku sekolah 

dng cuma-cuma; ชายผูโ้ชคดี 

laki-laki yang beruntung 

3 ประสบความสําเร็จ:  

ขอใหโ้ชคดีในการดาํเนินธรุกิจให
ม่ semoga beruntung dalam 

menjalani usaha barunya; 

keuntungan   [เกอ อุน ตู งนั] n  

1 ผลประโยชน,์ กําไร:  

การเปลีย่นแปลงในระบบภาษีหมา
ยถึงผลประโยชนม์หาศาลสําหรบั
บริษทับางบริษทั perubahan 

sistem pajak berarti 

keuntungan besar bagi 

sejumlah perusahaan; 2 

เงินปันผล:  

บริษทัยงัไม่ไดป้ระกาศเงินปันผลข
องปีนี ้perusahaan itu belum 

mengumumkan keuntungan 

untuk tahun ini; 3 โชค:  

เป็นโชคอนัยิง่ใหญ่หากเธอไดร้บัให ้
เป็นขา้ราชการพลเรือน 

keuntungan besar bagimu 

kalau kamu dapat diangkat 

jadi pegawai negeri; 4 

ประโยชน:์  

ไม่มีประโยชนทีจ่ะพูดถึงความออ่น
แอของคนอืน่ tidak ada 

keuntungan kita 

membicarakan kekurangan 

orang lain; 

menguntungkan   [เมอ งุน ตุง 
กนั] v ใหก้ําไร, ใหผ้ลตอบแทน: 
การขายนํา้แขง็ในฤดูแลง้จะใหผ้ล
ตอบแทนทีสู่งแกผู่ข้าย berjualan 

es pd musim panas begini 

pasti menguntungkan 

penjualnya 

upacara   [อ ูปา จา รา] n  

1 เครือ่งยศ:  

ในโรงเรียนของฉันการเคารพธงช
าติดําเนินการทุกเชา้วนัจนัทร ์di 

sekolah saya upacara bendera 

dilakukan setiap Senin pagi; 2 

พิธี พิธีแต่งงานจดัขึน้อย่างเรียบ ๆ 

upacara perkawinan 

dilakukan secara sederhana; 

พิธีกรรมทางศาสนา upacara 

keagamaan 

upah   [อ ูปะฮ]์ n 1 ค่าแรง, เงินเดือน: 
รฐับาลจะขึน้คา่แรงข ัน้ตํา่เดือนหน้
า Pemerintah akan menaikkan 

upah minimum regional bulan 

depan; 2 ผลลพัธ,์ ผลสืบเนือ่ง: 
นีเ่ป็นผลลพัธที์เ่หนือธรรมดาสาํห
รบัพวกเรา ini adalah upah 

yang luar biasa untuk kita; 

mengupah   [เมอ งู ปะฮ]์ v จา้ง, 
ว่าจา้ง, เชา่: 
ถา้ไม่สามารถทาํไดด้ว้ยตนเอง 
ก็จา้งคนอืน่ทําดีกว่า kalau tidak 

dapat mengerjakan sendiri, 

lebih baik mengupah orang 

upaya   [อ ูปา ยา] n ความพยายาม: 
จากความพยายามของเขา  
เงินจึงมีเพียงพอทีจ่ะซือ้อุปกรณ ์



urai usaha 

358 

 

melalui upayanya, sejumlah 

uang berhasil diperoleh untuk 

membeli peralatan; 

berupaya   [เบอ ร ูปา ยา] v 

พยายาม: 
เขาควรจะพยายามปรบัปรงุประสิท
ธิภาพการทํางาน ia harus 

berupaya meningkatkan 

prestasinya 

urai   [อ ูไร] a กระจาย: ทองเศษ 

emas urai; 

terurai  [เตอ รู ไร] v กระจาย: 
ผมของเขาปลอยยาว rambutnya 

terurai panjang; 

uraian   [อ ูไร ยนั] n คําอธิบาย: 
คําอธิบายนัน้ถูกรวบรวมเป็นระบบ
ทําใหง่้ายตอ่การเขา้ใจ uraian 

itu disusun dengan sistematis 

sehingga mudah dipahami 

urat   [อ ูรตั] n เอ็น, เสน้เอ็น: 
ลูกชิน้เอ็นรา้นนีอ้รอ่ยมาก bakso 

urat buatan warung ini enak 

sekali; 

-- nadi   [อ ูรตั นา ดี] ชพีจร: 
เราสามารถวดัการเตน้ของหวัใจด ้
วยเสน้เลือดในขอ้มือ kita dapat 

mengukur detak jantung dari 

urat nadi di pergelangan 

tangan 

urus, mengurus   [เมอ งู รซุ] v 

บริหาร, จดัการ: 
เด็กคนนน้ดูแลแม่ทีไ่ม่สบาย anak 

itu mengurus ibunya yang 

sakit; 

pengurus   [เปอ งู รซุ] n 

ผูจ้ดัการ: 
คณะกรรมการหลกัสหกรณนี์จ้ะถู
กแทนทีปี่ละหนึง่ครัง้ pengurus 

inti koperasi ini akan diganti 

setahun sekali; 

terurus   [เตอ รู รซุ] v 

ทีจ่ดัตัง้ขึน้: 
บา้นหลงันัน้ไม่ไดร้บัการดูแลอย่าง
ดี rumah itu tidak terurus 

dengan baik; 

urusan   [อ ูรู ซนั] n ธรุะ: 
ธรุะส่วนตวั urusan pribadi 

1
urut   [อ ูรตุ] v นวด: 

ขาเขากําลงัถกูนวด kakinya 

sedang diurut; 

mengurut   [เมอ งู รตั] v นวด: 
งานของเขาคือการนวดใหค้นทีข่า
แพลง pekerjaannya mengurut 

orang keseleo 
2
urut, berurutan   [เบอ ร ูรู ตนั] v 

เรียงตามลําดบั: 
รายชือ่นีถ้กูจดัเรียงไม่ไดต้ามลาํดั
บตวัอกัษร daftar nama ini 

disusun tidak secara 

berurutan abjad; 

urutan   [อ ูรู ตนั] n ลําดบั: 
หมายเลขลาํดบัของผูเ้ขา้รว่มสาม
ารถดไูดบ้นกระดาน urutan 

nomor peserta dapat dilihat di 

papan pengumuman 

usaha   [อ ูซา ฮา] n ความพยายาม, 
กิจการ: 
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ธรุกิจทีเ่ธอทํางานเป็นไปดว้ยดี 

usaha dia berjalan dengan 

baik; 

berusaha   [เบอ ร ูซา ฮา] v 

พยายาม: 
เขาพยายามอย่างทีสุ่ดแลว้ dia 

berusaha sekuat mungkin; 

perusahaan   [เปอ ร ูซา ฮา 
อนั] n บริษทั: 
บริษทันัน้ทําธรุกิจดา้นอาหารทะเล 

perusahaan itu melakukan 

usaha di bidang makanan laut 

usang   [อ ูซงั] a ลา้สมยั: 
เฟอรนิ์เจอรข์องใชใ้นครวัเรือนควร
ไดร้บัการรกัษาอยา่งถูกตอ้งจะไดไ้
ม่เก่าเร็ว perabotan rumah 

tangga sebaiknya dipelihara 

dengan baik agar tidak cepat 

usang 

usap   [อ ูซปั] v เชด็: 
นํา้ตานัน้ฉันเชด็ไปแลว้ air mata 

sudah saya usap; 

mengusap   [เมอ งู ซปั] v เชด็: 
ฉันเชด็เหงือ่ทีห่นา้ผาก Aku 

mengusap keringat di kening 

usik, mengusik   [เมอ งู ซกิ] v 

รบกวน: 
ไม่มีอะไรมารบกวนตอนกาํลงันอน 

tidak ada yang mengusiknya 

ketika tidur; 

terusik   [เตอ รู ซกิ] v 

ถูกรบกวน: 
เขานอนหลบัสนิทไม่ไดถ้กูรบกวน
จากเสียงใด ๆ tidurnya nyenyak 

tidak terusik suara apapun 

usir, terusir   [เตอ รู ซรี]์ v 

ถูกไลอ่อก, ถูกขบัไล:่ 
เขาลูกขบัไล่ออกจากหมู่บา้น dia 

terusir dari kampungnya 

usul   [อ ูซลุ] n ขอ้เสนอ: 
เขาใหข้อ้เสนอในทีป่ระชมุ dia 

mengajukan usul di rapat itu; 

mengusulkan  [เมอ งู ซลุ กนั] v 

เสนอ: เสนอขอ้เสนอแนะ 
mengusulkan saran; 

usulan   [อ ูซ ูลนั] n 

ขอ้เสนอแนะ: 
ขอ้เสนอแนะของเขาดีมาก 

usulannya sangat baik 

usus   [อ ูซซุ] n เครือ่งใน: 
มะเร็งยงัสามารถโจมตีลําไสใ้หญ่ 
penyakit kanker dapat pula 

menyerang usus besar; 

-- buntu   [อ ูซซุ บุน 
ตู] ไสติ้ง่อกัเสบ: 
ไม่ชา้เขาก็จะตอ้งไดร้บัการผ่าตดัไ
สติ้ง่ dia harus segera 

menjalani operasi usus buntu 

usut   [อ ูซตุ] v สืบสวน: 
กรณีทีว่่าเราจะตรวจสอบอย่างละเ
อียด kasus itu akan kami usut 

tuntas; 

mengusut   [เมอ งู ซตุ] v 

สืบสวน: 
ตํารวจสืบสวนเหตุการณนั์น้ 

polisi mengusut kejadian itu 

utak-atik  [อ ูตกั อา ติก] v 

ปรบัปรงุ: 
อย่าแตะตอ้งขา้วของของคนอืน่  

jangan kamu utak-atik 
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barang-barang milik orang 

lain 

utama   [อ ูตา มา] a หลกั: 
ตวัละครหลกั karakter utama; 

terutama   [เตอ รู ตา มา] a 

หลกั: เป้าหมายหลกั sasaran 

utama 

utang   [อ ูตงั] n หนี:้ ใชห้นี ้

membayar utang; 

berutang   [เบอ ร ูตงั] v เป็นหนี:้ 
ฉันเป็นหนีเ้ธอ ๑๐,๐๐๐ รเูปียห ์

saya berutang padamu 

sebesar Rp10.000 

utik, mengutik-utik   [เมอ งู ติก อ ู
ติก] v ปรบัปรงุ, ซอ่มแซม: 
ฉันไม่เคยขดุคุย้เกีย่วกบัอดีตของ
คุณ saya tidak pernah 

mengutik-utik tentang masa 

lalu kamu 

utuh   [อ ูตุฮ]์ a อยู่ในสภาพดีครบ: 
สรอ้ยคอในกล่องก็ยงัคงอยู่ครบ 

kalung di dalam kotak itu 

masih utuh 

utus, mengutus   [เมอ งู ตุซ] v 

มอบใหทํ้าแทน, ใหเ้ป็นตวัแทน: 
รฐัส่งครภูาษาอินโดนีเซยีไปเป็นตวั
แทนยงัต่างประเทศ negara 

mengutus pengajar bahasa 

Indonesia ke luar negeri; 

utusan   [อ ูตู ซนั] n ตวัแทน, 
ผูแ้ทน: 
เขาเป็นตวัแทนของครอบครวัใหญ่
ของฉัน dia adalah utusan 

keluarga besar saya 

uzur   [อ ูซรู]์ a ใชก้ารไม่ได:้ 
เนือ่งจากอายุมากเขาสามารถการ
ออกกําลงักายเบา ๆเท่านัน้ 

karena sudah uzur, dia hanya 

bisa berolahraga ringan 
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V  -  v 

vakansi   [ฟา กนั ซ]ี n วนัหยุด: 
ฉันไม่มีตารางเวลาวา่งในต่างประเท
ศในปีนี ้saya tidak ada jadwal 

vakansi ke luar negeri tahun 

ini 

valas   [ฟา ลซั] n ปริวรรตเงินตรา: 
ตลาดเงินตราต่างประเทศนัน้ค่าเงิ
นรเูปียหย์งัคงแขง็อยู่ di pasar 

valas mata uang rupiah tetap 

kokoh 

voli   [โฟ ลี] n วอลเลยบ์อล: 
เขาชอบเล่นวอลเล่ยบ์อล dia 

suka bermain (bola) voli; 

-- pantai   [โฟ ลี ปัน 
ไต] วอลเลยบ์อลชายหาด: 
ทีมวอลเล่ยบ์อลชายหาดนัน้กาํลงั
ซอ้มอย่างแขง็ขนั tim voli pantai 

itu sedang berlatih dengan 

giat 

vonis  [โฟ นิซ] n คําตดัสินของศาล: 
ผูพิ้พากษาตดัสินลงโทษในตอนทา้
ยของการพิจารณาคดี hakim 

menjatuhkan vonis bersalah 

pada akhir persidangan 
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W  -  w 

wabah   [วา บะฮ]์ n ระบาด: 
เด็กมากกวา่ 30 
คนเสียชวิีตจากการระบาดของโรค
หดั lebih dari 30 anak 

meninggal karena wabah 

campak; 

mewabah1   [เมอ วา บะฮ]์ v  

1 ระบาด: 
โรคนัน้กําลงัระบาดในหมู่บา้นนี ้

penyakit itu telah mewabah di 

desa ini; 2 แพรก่ระจาย: 
เฟซบุก๊แพรก่ระจายไปทัว่ในหมู่วยั
รุน่ Facebook mewabah di 

kalangan remaja 

wadah   [วา ดะฮ]์ n 1 ภาชนะ: 
อาหารเหล่านีค้วรเก็บไวใ้นภาชนะ
ทีปิ่ดสนิททีไ่ม่ไดส้มัผสักบัฝุ่น 

sebaiknya makanan ini 

disimpan dalam wadah 

tertutup agar tidak terkena 

debu;2 องคก์ร: 
เราสรา้งฟอรัม่สําหรบัครอิูนโดนีเซี
ย kita membentuk wadah bagi 

para pengajar bahasa 

Indonesia; 3 ทีป่ระชมุ: 
องคก์รคาดว่าจะเป็นทีร่องรบัแบ่งปั
นประสบการณแ์ละแลกเปลีย่นคว
ามคิดเห็น organisasi 

diharapkan dapat menjadi 

wadah untuk berbagi 

pengalaman dan bertukar 

pikiran 

 

waduk   [วา ดุก] n อ่างเก็บนํา้, 
เขือ่น: 
อ่างเก็บนํา้จาตีลูฮูรอ์ยู่ในอาํเภอปูร ์
วาการต์า จงัหวดัชวาตะวนัตก 

waduk Jatiluhur terletak di 

kabupaten Purwakarta, 

provinsi Jawa Barat 

wafat   [วา ฟัต] v เสียชวิีต: 
อดีตครใูหญ่ของโรงเรียนนัน้เสียชวิี
ตจากโรคหวัใจ mantan kepala 

sekolah itu sudah wafat 

karena sakit jantung 

wajah   [วา จะฮ]์ n 1 หนา้, ใบหนา้: 
ใบหนา้ของเธอเนียนมากเพราะขยั
นทาครีมบํารงุผิว wajah dia 

sangat mulus karena rajin 

mengoleskank krim pemulus 

kulit; 2 ดา้นหนา้ของอาคาร: 
พรรคการเมืองใหม่ทีจ่ะรบัสมคัรห
นา้ใหม่จาํนวนมากในทางการเมือง 
partai politik baru banyak 

merekrut wajah baru di dunia 

politik; 3 ทิวทศัน:์ 
ทศันคตินักเขยีนตอนนีส้มจริงมา
กขึน้และมีความหลากหลาย 

wajah penulis sekarang lebih 

realistis dan variatif; 4 ปก: 
จาการต์าเป็นหนา้ตาของอินโดนีเ
ซยี jakarta adalah wajah 

Indonesia; 

berwajah   [เบอร ์วา จะฮ]์ v  

มีใบหนา้: 
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หญิงสาวทีมี่ใบหนา้ทีมี่สเน่ห ์

gadis berwajah menawan 

wajan   [วา จนั] n กระทะ: 
กระทะเทฟลอนทําความสะอาดไดง่้
ายมากขึน้ wajan teflon lebih 

mudah dibersihkan 

wajar  [วา จาร]์ a 1 เหมาะสม: 
พฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมสําหรบัเด็
กอาย ุ๙ ปี tingkah lakunya 

tidak wajar untuk anak 

berumur 9 tahun;  

2 เป็นธรรมชาติ: 
ผมชอบผูห้ญิงทีแ่ต่งตวัธรรมดาแล
ะไม่มากเกินไป saya lebih suka 

perempuan yang berpakaian 

wajar saja dan tidak 

berlebihan; 3 ยุติธรรม: 
ผมขายสินคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 

saya menjual barang dengan 

harga yang wajar; 

sewajarnya   [เซอ วา จาร ์
ญา] adv อย่างเป็นธรรมชาติ: 
มนัเป็นธรรมดาพ่อแม่มกัจะกงัวลเ
กีย่วกบัสุขภาพของลกูเสมอ 

sudah sewajarnya orang tua 

selalu mengkhawatirkan 

kesehatan anaknya 

 

 

 

 

wajib   [วา จิบ] v 1 จาํเป็น, ทีบ่งัคบั: 
ละหมาดสําหรบัชาวมุสลิมคือเป็น
สิง่ทีต่อ้งทํา salat bagi muslim 

hukumnya adalah wajib; 2 

ถูกบงัคบั: การเกณฑท์หาร wajib 

militer; 3 ตอ้ง, ควร: 
จะตอ้งกตญัญตู่อพ่อแม่ anak 

wajib berbakti kepada orang 

tuanya; 

berwajib   [เบอร ์วา จิบ] v 

มีอํานาจ, เหมาะสม: 
กรณีนัน้ทีไ่ดร้บัการจดัการโดยเจา้
หนา้ทีแ่ลว้ kasus itu sudah 

ditangani oleh pihak yang 

berwajib; 

kewajiban   [เกอ วา จ ีบนั] n 

ขอ้บงัคบั: 
หนึง่ในหนา้ทีข่องพลเมืองคือการจ่
ายภาษี salah satu kewajiban 

seorang warga negara adalah 

membayar pajak; 

mewajibkan   [เมอ วา จีบ 
กนั] v บงัคบั: 
โรงเรียนไม่บงัคบัใหนั้กเรียนรว่มกิจ
กรรมนอกหลกัสตูร sekolah 

tidak mewajibkan anak 

sekolah untuk kegiatan 

ekstrakulikuler
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wakil   [วา กิล] n 1 รอง: 
รองประธานมีหนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเ
หลือประธาน wakil ketua 

bertugas membantu tugas 

ketua; 2 ผูแ้ทน: 
เราเป็นตวัแทนของโรงเรียนในการ
ประชมุนักเรียนนัน้ kami adalah 

wakil sekolah dalam 

konferensi pelajar itu; 3 

รกัษาการแทน: รฐัมนตรีชว่ย 

wakil menteri; 

mewakili   [เมอ วา กี ลี] v 

เป็นตวัแทน: 
ฉันเป็นตวัแทนของประเทศของฉัน
ในการแขง่ขนัชงิแชมป์ saya 

mewakili negara saya dalam 

kejuaraan itu; 

perwakilan   [เปอร ์วา กี ลนั] n 

1 ตวัแทน: 
คุณสามารถติดตอ่เราไดที้ส่ํานักง
านตวัแทนของเราในเมืองทีใ่กลที้ ่
สุด Anda dapat menghubungi 

kami di kantor perwakilan 

kami di kota terdekat; 2 

การเป็นตวัแทน: 
ตวัแทนทางการเมือง perwakilan 

politik; 3 คณะผูแ้ทน: 
พวกเขาเป็นตวัแทนของประเทศเ
พือ่นบา้น mereka adalah 

perwakilan dari negara 

tetangga 

waktu   [วกั ต]ู n เวลา: 
เวลาพกัสิบหา้นาที waktu 

istirahat 15 menit; 

sewaktu-waktu   [เซอ วกั ต ูวกั 
ตู] adv เมือ่ใดก็ได:้ 
ถา้เมือ่ใดทีว่่างฉันจะมาเยีย่มชมเมื
องนีอี้กครัง้ mungkin 

sewaktu-waktu saya akan 

berkunjung ke kota ini lagi 

walau   [วา เลา] p แมว้่า: 
แมจ้ะมีฝนตกฉันก็ยงัจะออกจากบ ้
าน walau hujan saya akan 

tetap berangkat 

walaupun  [วา เลา ปุน] p แมว้่า: 
ฉันจะชว่ยใหเ้ขาแมเ้ขาจะไม่ไดข้อ
ความชว่ยเหลือ saya akan 

membantunya walaupun dia 

tidak meminta bantuan 

wali   [วา ลี] n 1 ผูจ้ดัการ, 
ผูดู้แลผลประโยชน:์ 
ทีล่งนามในสญัญานีเ้ป็นผูดู้แลทรั
พยสิ์นของกองทุนและเจา้หนา้ทีธ่
นาคาร yang menandatangani 

kontrak ini adalah pihak 

pemberi dana dan wali dari 

pejabat bank; 2 ผูป้กครอง: 
พ่อแม่และผูป้กครองทีค่าดว่าจะมา
ถึงในวนัพรุง่นีที้ป่ระชมุโรงเรียน 

orang tua dan wali murid 

diharapkan untuk datang 

rapat di sekolah besok 

wali kota   [วา ลี โก 
ตา] นายกเทศมนตรี: 
นายกเทศมนตรีคนนัน้ไม่เคยมีประ
วติัการทุจริต wali kota itu tidak  

pernah ada riwayat korupsi;  
นายกเทศมนตรีอยากใหเ้มืองนีเ้ป็
นเมื
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องทีส่ะอาด wali kota itu ingin 

kota ini menjadi kota yang 

bersih; 
งานนัน้เปิดโดยนายกเทศมนตรี 

acara itu dibuka oleh wali 

kota; 

perwalian   [เปอร ์วา ลี ยนั] n 1 

หนา้ทีข่องผูที้ไ่ดร้บัมอบหมาย, 
ภาวะทรสัตี: 
การเป็นตวัแทนในการทําหนังสือสั
ญญา perwalian dalam 

pembuatan surat perjanjian; 2 

ความคุม้ครอง: 
โรงเรียนจะหารือเกีย่วกบัการเป็น
ผูป้กครอง sekolah akan 

membicarakan tentang 

perwalian anak 

wangi   [วา งี] a หอม: 
ฉันชอบกลิน่หอมนํา้หอมยีห่อ้นี ้

saya suka wangi parfum 

merek ini; 

wangi-wangian   [วา งี วา งี 
ยนั] n นํา้หอม: 
หอ้งหอนีมี้การเพิม่กลิน่หอมตา่งๆ 

ruang pengantin ini diberi 

wangi-wangian 

wanita   [วา นี ตา] n ผูห้ญิง: 
ตัง้แต่เด็กเขาอยากเป็นตํารวจหญิ
ง sejak kecil dia ingin menjadi 

polisi wanita; 

สมยันีมี้ผูห้ญิงหลายคนทีเ่ลือกเป็
นผูห้ญิงทํางานมากกว่าเป็นแม่บา้
น zaman sekarang banyak 

wanita yang lebih memilih 

wanita karier daripada ibu 

ruamh tangga 

wara, pewara   [เปอ วา รา] n 1 

ผูป้ระกาศ: 
พิธีกรทีดี่ควรสามารถพูดออกเสีย
งชดัเจน pewara sebaiknya 

mampu berbicara dengan 

pelafalan yang jelas; 2 พิธีกร: 
คืนนีแ้นจะเป็นพิธีกรในงานนัน้ 

malam ini saya akan menjadi 

pewara dalam acara tersebut 

waralaba   [วา รา ลา บา] n 

แฟรนไชส:์ 
ในอินโดนีเซยีมีคนทีส่นใจธรุกิจแ
ฟรนไชสอ์าหารทุนตํา่เนือ่งจากดูจ
ะมีกําไรมากกว่า di Indonesia 

banyak peminat bisnis 

waralaba makanan modal 

kecil karena dirasa lebih 

menguntungkan 

warga   [วาร ์ฆา] n 1 สมาชกิ: 
สมาชกิใหม่ไดร้บัการตอ้นอยา่งดีจ
ากสมาชกิเกา่ warga baru itu 

diterima dengan baik oleh 

warga lama; 

ชาวบา้นหมู่บา้นนีส้่วนใหญมี่อาชี
พเป็นเกษตรกร warga desa ini 

sebagian besar mempunyai 

profesi sebagai petani;  

2 พลเมือง: 
พลเมืองในประเทศนีใ้ชช้วิีตอย่างมี
ความสุข warga negara di 

negara ini hidup dengan 

bahagia; 

-- negara   [วาร ์ฆา เนอ ฆา 
รา] พลเมือง: พลเมืองอินโดนีเซยี 

warga negara Indonesia;
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-- masyarakat   [วาร ์ฆา มา ชา 
รา กตั] สมาชกิชมุชน: 
ชาวบา้นหมู่บา้นนีห้นุนนโยบายผูใ้
หญ่บา้นเรือ่งรณรงคก์ารลดการสู
บบุหรี ่warga masyarakat di 

desa ini mendukung program 

kepala desa untuk 

menghimbau warga untuk 

mengurangi konsumsi rokok; 

kewarganegaraan   [เกอ วาร ์ฆา 
เนอ ฆา รา อนั] n 1 สญัชาติ: 
เด็กคนนัน้มีสองสญัชาติ anak itu 

mempunyai 2 

kewarganegaraan; 2 

หนา้ทีพ่ลเมือง: พลเมืองศึกษา, 
การศึกษาเพือ่สรา้งพลเมือง 
pendidikan kewarganegaraan; 

-- asing   [วาร ์ฆา เนอ ฆา รา อา 
ซงิ] คนตา่งชาติ: 
คนต่างชาติทีอ่าศยัอยู่ในอินโดนีเ
ซยีหลายคนสนใจเรียนวฒันธรรม
อินโดนีเซยี warga negara asing 

yang tinggal di Indonesia 

banyak yang tertarik belajar 

budaya Indonesia 

waris   [วา ริซ] n ผูร้บัมรดก, 
ผูสื้บทอด: 
ผูร้บัมรดกจะดําเนินการคําสัง่เสีย
ของพ่อแม่ของเขา ahli waris 

melaksanakan wasiat dari 

orang tuanya; 

pewaris   [เปอ วา ริซ] n 

ผูม้อบมรดก: 
หนีข้องผูม้อบมรดกใหช้าํระหนีโ้ด
ยผูร้บัมรดก hutang pewaris 

akan dibayar oleh para ahli 

waris; 

warisan   [วา รี ซนั] n มรดก: 
พินัยกรรม surat warisan 

warna   [วาร ์นา] n สี: ตาบอดสี 

buta warna; 

berwarna   [เบอร ์วาร ์นา] v มีสี: 
กุหลาบมีสีแดง เหลือง และขาว 

mawar berwarna merah, 

kuning, dan putih; 

mewarnai   [เมอ วาร ์ไน] v 

ระบายสี: สมุดระบายสี buku 

mewarnai; 

warna-warni   [วาร ์นา วาร ์
นี] n หลากสี: 
สถานทีนี่ต้กแต่งดว้ยลูกป่องหลาก
สี tempat ini dihiasi dengan 

balon warna-warni 

warnet   [วาร ์เน็ต] n 

รา้นอินเทอรเ์น็ต: 
รา้นอินเตอรเ์น็ตมีมากขึน้ warnet 

semakin banyak di daerah 

kampus 

warta  [วาร ์ตา] n ขา่ว: 
เขาเป็นคนอ่านขา่วเชา้ในวิทย ุ

dia adalah pembaca warta 

pagi di radio;
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-- berita   [วาร ์ตา เบอ รี 
ตา] ขา่ว: 
คุณพ่อกาํลงัฟังขา่วในวิทย ุbapak 

sedang mendengarkan warta 

berita di radio; 

mewartakan   [เมอ วาร ์ตา 
กนั] v รายงานขา่ว: 
นักขา่วรายงานขา่วเกีย่วกบัการห
ายสาบสูญนัน้ pembaca berita 

mewartakan berita tentang 

kehilangan itu; 

wartawan   [วาร ์ตา วนั] n 

นักขา่ว, ผูสื้อ่ขา่ว: 
นักขา่วรวมตวักนัแลว้เพือ่ทําขา่วเ
รือ่งการแถลงขา่วโดยดาราคนนัน้ 

para wartawan sudah 

berkumpul untuk meliput 

konferensi pers yang akan 

dilakukan oleh selebriti itu 

warung   [วา รงุ] n  

1 แผงขายอาหาร: 
พวกเขากําลงันัง่คุยกนัทีร่า้นกาแ
ฟ mereka sedang duduk 

mengobrol di warung kopi; 

2 แผง: แผงขายบุหรี ่warung 

rokok 

wasiat   [วา ซ ียตั] n พินัยกรรม, 
คําสัง่เสีย: 
การอ่านจดหมายพินัยกรรมคณุปู้
จะมีขึน้ในวนัพรุง่นีเ้ชา้ทีบ่า้นคณุปู่ 

pembacaan surat wasiat 

kakek akan dilakukan besok 

pagi di rumah kakek; 

berwasiat   [เบอร ์วา ซ ียตั] v 

สัง่เสีย:  

พ่อสัง่เสียใหเ้ราสามารถเรียนตอ่ได ้

ayah berwasiat agar kami 

melanjutkan sekolah 

wasit  [วา ซติ] n 1 ผูต้ดัสิน: 
ผูต้ดัสินในการแขง็ขนักีฬาตอ้งยุติ
ธรรม wasit dalam 

pertandingan olahraga harus 

bertindak adil; 2 กรรมการ: 
คําตดัสินของกรรมการจะถูกประก
าศในอีกไม่กีน่าที keputusan 

wasit akan diumumkan 

beberapa menit lagi 

waspada   [วซั ปา ดา] a ระมดัระวงั: 
ระมดัระวงัต่ออาการไขเ้ลือดออก 

waspadalah terhadap gejala 

demam berdarah 

waswas1   [วซั วซั] a 1 ไม่แน่ใจ: 
ฉันยงัไม่แน่ใจกบัสิง่ทีฉั่นกําลงัทํา 

saya masih merasa waswas 

dengan apa sedang saya 

kerjakan; 2 กงัวล: 
แผ่นดินไหวใหญ่ทีเ่กิดขึน้หลายนา
ทีทีผ่่านมาทําใหช้าวบา้นรูก้งัวล 
ว่าจะเกิดซนูามิ gempa bumi 

besar beberapa menit yang 

lalu menyebabkan warga 

waswas akan terjadinya 

tsunami; 3 หวาดระแวง: 
ฉันรูสึ้กหวาดระแวงกบัคําชวนเพือ่
ทํางานรว่มกนักบัเขาครัง้นี ้saya 

merasa waswas dengan 

ajakan bekerja sama 

dengannya kali ini 

watak   [วา ตกั] n นิสยั: 
นิสยัของคนแตล่ะคนไม่เหมือนกนั 
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watak setiap orang tidak 

sama; 

berwatak   [เบอร ์วา ตกั] v 

นิสยั: 
พีข่องฉันเป็นคนทีมี่นิสยัหวัแขง็ 
kakak saya berwatak keras 

wawancara   [วา วนั จา รา] n 

สมัภาษณ:์ ทําการสมัภาษณ ์

melakukan wawancara 

wenang, berwenang   [เบอร ์เวอ 
นัง] v มีอํานาจ: 
ครมีูอํานาจทีจ่ะวดัผลนักเรียนของ
ตน guru berwenang memberi 

nilai muridnya;  

sewenang-wenang  [เซอ เวอ 
นัง เวอ นัง] a ตามอาํเภอใจ: 
พวกเธอหา้มตามการกระทําอะไร
ตามอําเภอใจต่อรุน่นอ้งของพวกเธ
อ kalian tidak boleh bertindak 

sewenang-wenang terhadap 

adik kelas kalian 

wibawa   [วี บา วา] n เกียรติ,์ บารมี: 
เกียรติข์องคนๆหนึง่สามารถเสียห
ายไดเ้พราะการกระทําทีไ่ม่เหมาะส
ม wibawa seseorang dapat 

seseorang dapat rusak karena 

perbuatan yang tidak pantas; 

berwibawa  [เบอร ์วี บา วา] v 

มีบารมี: ผูนํ้าตอ้งมีบารมี 

pemimpin haruslah 

berwibawa 

 

wilayah   [วี ลา ยะฮ]์ n พืน้ที:่ 
เราถูกหา้มใหเ้ขา้ไปในพืน้ทีอ่นัตร
ายแห่งนัน้ kita dilarang masuk 

ke wilayah berbahaya itu 

wiraniaga   [วี รา นี ยา ฆา] n 

พนักงานขาย: 
ฉันเริม่การงานของฉันดว้ยการเป็
นพนักงานขาย saya mengawali 

karir saya dari mulai sebagai 

wiraniaga 

wiraswasta   [วี รา ซวซั ตา] n 

ผูป้ระกอบการ, นักธรุกิจ: 
เขาเลือกทีจ่ะเป็นนักธรุกิจเพราะเ
ขาไม่ชอบทํางานหลงัโตะ๊ dia 

memilih menjadi wiraswasta 

karena dia tidak suka bekerja 

di belakang meja 

wirausaha   [วี รา อ ูซา ฮา] n 

ผูป้ระกอบการ, นักธรุกิจ: 
สมยันีมี้คนรุน่ใหม่มากมายเลือกเป็
นผูป้ระกอบการธรุกิจสว่นตวั 

zaman sekarang banyak anak 

muda yang memilih menjadi 

wirausaha 

wisata   [วี ซา ตา] n การท่องเทีย่ว: 
การท่องเทีย่วทางทะเล wisata 

bahari 

wisatawan   [วี ซา ตา วนั] n 

นักท่องเทีย่ว: 
นักท่องเทีย่วจากอเมริกากคนนีม้า
ทีร่าจาอมัปัตเพือ่มาดํานํา้ 

wisatawan dari Amerika ini 

datang ke Raja Ampat untuk 

menyelam;
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-- mancanegara   [วี ซา ตา วนั 
มนั จา เนอ ฆา 
รา] นักท่องเทีย่วต่างชาติ: 
นักท่องเทีย่วตา่งชาติมาเยือนเกาะ
บาหลีมากมาย wisatawan 

mancanegara banyak 

mengunjungi pulau Bali; 

-- nusantara   [วี ซา ตา วนั นู 
ซนั ตา 
รา] นักท่องเทีย่วในประเทศ: 
สถานทีเ่ป็นรูจ้กัโดยนักท่องเทีย่วใ
นประเทศมากกวา่ tempat ini 

lebih dikenal oleh kalangan 

wisatawan nusantara 

wisma   [วิซ มา] n 1 บา้น, อาคาร: 
บา้นเอกอกัราชทูตส่วนใหญ่จะอยู่
ในเขตสถานทูต wisma duta 

besar biasanya terletak di 

dalam lingkungan kedutaan; 2 

บา้นพกั: 
บา้นพกันักกีฬาสรา้งเสร็จแลว้ 

wisma atlet sudah selesai 

dibangun 

wisuda   [วี ซ ูดา] n รบัปริญญา: 
พรุง่นีฉั้นจะมาทีง่านรบัปริญญาข
องเพือ่นฉัน besok saya akan 

datang ke acara wisuda teman 

saya 

wortel   [โวร ์เติล] n แครอท: 
กระต่ายชอบแครอท kelinci 

menyukai wortel 

wudu, berwudu   [เบอร ์วู ดู] v 

ไดร้บัการชาํระลา้ง: 
ทีช่าํระลา้งก่อนละหมาดนัน้จะถกู
ขยายพืน้ทีใ่หก้วา้งกว่าเดิม 

tempat berwudu itu akan 

diperluas 

wujud   [ว ูจดุ] n 1 รปูรา่ง: 
นํา้สามารถเปลีย่นรปูรา่งจากของเ
หลวเป็นไอ air dapat berubah 

wujud dari zat cair menjadi 

uap; 2 การมีอยู:่ พระเจา้นัน้มีอยู ่
Allah itu wujud; 

berwujud   [เบอร ์วู จดุ] v  

1 จบัตอ้งได:้ สินทรพัยที์จ่บัตอ้งได ้

harta berwujud; 2 รปูรา่ง: 
นํา้สามารถยู่ในรปูไอนํา้ ของแขง็ 
หรือของเหลว air dapat 

berwujud uap, padat, dan 

cair; 

terwujud   [เตอร ์ว ูจดุ] v 

ถูกทําใหเ้ป็นขึน้มา: 
ความฝันของเขายงัไม่เป็นจริง 
cita-cita dia belum terwujud 
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Y  -  y 

1
ya   [ยา] p 1ใช:่ ใช ่ฉันรูจ้กัเขา ya, 

saya kenal dia; 2 นะ: อย่าซนนะ 
jangan nakal, ya? 

2
ya   [ยา] p ya   [ยา] p โอ:้ โอ ้

พระเจา้ ya Allah 

yaitu   [ไย ตู] p กลา่วคือ: 
ในสํานักงานนีมี้เพียงสองคนทีเ่ป็น
พนักงานต่างชาตินัน่คือฉันและเข
า di kantor ini ada 2 orang 

pegawai orang asing, yaitu 

saya dan dia 

yakin   [ยา กิน] a แน่ใจ: 
ฉันไม่ค่อยแน่ใจ saya tidak 

begitu yakin; 

keyakinan   [เกอ ยา กี นัน] n  

1 ความมัน่ใจ, ความเชือ่ใจ: 
ความเชือ่มัน่ของเขาไม่สัน่คลอนง่
ายๆ keyakinan dia tidak 

mudah tergoyahkan; 2 

ความเชือ่; ศรทัธา: 
ขึน้อยู่กบัความเชือ่ของแต่ละคน 

berdasarkan keyakinan 

masing-masing; 

meyakini   [เมอ ยา กี นี] v เชือ่: 
ฉันเชือ่มัน่ในผลการวิจยัของฉัน 

saya meyakini hasil penelitian 

saya; 

meyakinkan   [เมอ ยา กิน 
กนั] v 1 ทําใหเ้ชือ่มัน่, โนม้นา้ว: 
เขาไม่สามารถทาํใหพ่้อแม่ของเข
าเชือ่มัน่ว่าเขาสามารถเปิดกิจการ 
เป็นของตวัเองได ้dia tidak bisa  

meyakinkan hati orang tuanya 

bahwa dia sudah cukup 

dewasa untuk membuka usaha 

sendiri; 2 น่าเชือ่ถือ, 
ทําใหแ้น่ใจ: 
รปูรา่งหนา้ตาของเขาดูน่าเชือ่ถือ 

penampilan dia sangat 

meyakinkan 

yakni   [ยกั นี] p กล่าวคือ: 
เราบริการการชาํระดว้ย ๓ วิธ ี
นัน่คือชาํระเงินสด บตัรเครดิต 
และบตัรเดบิต kami melayani 

pembayaran dengan 3 cara 

yakni tunai, kartu kredit, dan 

kartu debit 

yang   [ยงั] p ที,่ ซึง่, อนั: 
คนทีส่วมแวน่ตานัน้เป็นเพือ่นฉัน 

orang yang memakai 

kacamata itu teman saya 

yatim   [ยา ติม] n กําพรา้พ่อ, 
กําพรา้แม่: 
ตัง้แต่การเสียชวิีตของพ่อของเขา 
เขาก็กลายเป็นเด็กกําพรา้พอ่ 

sejak kematian ayahnya dia 

menjadi anak yatim 

yayasan   [ยา ยา ซนั] n มุลนิธ:ิ 
เขาอยากสรา้งมุลนิธิเพือ่เด็กกาํพ
รา้ dia ingin membuat yayasan 

untuk anak yatim piatu 

yuk   [ยุก] p สิ, เถอะ: 
เรามากินก่อนเถอะ kita makan 

dulu yuk! 
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Z  -  z 

zaitun   [ไซ ตุน] n มะกอก: 
นํา้มนัมะกอก minyak zaitun 

zakar   [ซา การ]์ n องคชาต, 
อวยัวะเพศชาย: 

zaman   [ซา มนั] n สมยั; ยุค: 
สมยัโบราณ zaman kuno; 

-- dahulu   [ซา มนั ดา ฮู 
ล]ู สมยัโบราณ: 
สมยัก่อนคนสือสารกนัดว้ยการเขี
ยนจดหมาย zaman dahulu 

orang berkomunikasi melalui 

surat menyurat; 

-- keemasan   [ซา มนั เกอ เออ 
มา ซนั] ยุคทอง: 
ยุคทองของชนชาติหนึง่มกัจะอยู่ไ
ดไ้ม่นาน zaman keemasan 

suatu bangsa biasanya 

berlangsung tidak lama; 

-- sekarang   [ซา มนั เซอ กา 
รงั] สมยัปัจจบุนั, ยุคปัจจบุนั: 
สมยันีห้ลายคนเสพติดโซเชยีลมีเ
ดีย zaman sekarang banyak 

orang yang kecanduan media 

sosial 

zamrud   [ซมั รดุ] n มรกต: 
มรกตมีสีเขยีว zamrud 

berwarna hijau 

zat   [ซตั] n สสาร: 
โปรตีนเป็นสารอาหารชนิดหนึง่ทีร่่
างกายขาดไม่ได ้protein adalah 

zat makanan yang tubuh tidak 

boleh kekurangan; 

-- pengawet   [ซตั เปอ งา 
เว็ต] สารกนัเสีย, วตัถกุนัเสีย: 
อาหารทีมี่วตัถกุนัเสียไม่คอ่ยดีต่อ
สุขภาพ makanan yang 

mengandung zat pengawet 

tidak terlalu baik untuk 

kesehatan; 

-- tambahan   [ซตั ตมั บา 
ฮนั] สารปรงุแต่ง: 
อาหารนีไ้ม่มีสารปรุง่แต่ง 
makanan ini tidak ada zat 

tambahan 

zebra   [เซ บรา] n มา้ลาย: 
นอ้งของฉันขอบดมูา้ลายทีส่วนสตั
ว ์adik saya suka melihat 

zebra di kebun binatang 

ziarah   [ซ ียา ระฮ]์ n 

การจาริกแสวงบุญ: 
หลุมศพของเขากลายเป็นสถานที ่
สําหรบัการจาริกแสวงบุญ 

makamnya menjadi tempat 

ziarah; 

berziarah   [เบอร ์ซ ียา ระฮ]์ v 

เดินทางจาริกแสวงบุณ: 
พวกเราไปเยีย่มหลมุศพของพ่อแ
ม่ kami berziarah ke makam 

orang tua kami 

zina   [ซ ีนา] n การล่วงประเวณี: 
ศาสนาหา้มผูที้นั่บถือกระทําการล่
วงประเวณี Agama melarang 

umatnya melakukan zina 
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