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Vegetables - ผกั/ph̀̀a ̀k̀ 

No. English Phonics Thai 

1. tomato má-kh ̌ea-te ̂d มะเขือเทศ 

2. dill p ̀hak-chee-laaw ผกัชีลาว 

3. holy basil leaf bai-g̀a-prao ใบกะเพรา 

4. scallion to ̂n-horm ตน้หอม 

5. celery khu ̂een-chàay ขึน้ฉ่าย 

6. sweet basil leaf bai-h ̌o-ra ́-paa ใบโหระพา 

7. Chinese kale ph ̀ak-ka ́-na ́a ผกัคะนา้ 

8. Cantonese 
vegetables 

ph ̀ak-gwang-tun̂g ผกักวางตุง้ 

9. white cabbage ph ̀ak-ga ̀rd-kha ̌aw ผกักาดขาว 

10. cabbage phàk-g̀a-la ̀m-pblee ผกักะหล ่าปล ี

11. radish hǔa-chai-ta ́aw หวัไชเทา้ 

12. eggplant ma ́-kh ̌ea-yaaw มะเขือยาว 
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13. marrow fang แฟง 

14. fresh bamboo 
shoots 

n ̀or-ma ́i-so ̀d หน่อไมส้ด 

15. kaempferol gra ̀-chaay กระชาย 

16. brinjal má-khe ̌a-pb̀or มะเขือเปราะ 

17. chinese gourd ma ́-ra ́-jeen มะระจีน 

18. cauliflower ga ̀-la ̀m-do ̀rk กะหล ่าดอก 

18. lemongrass ta ̀-kra ́i ตะไคร ้

20. kaffir lime leaves bai-ma ́-gru ̀ud ใบมะกรูด 

21. galangal kh ̀aa ข่า 

22. long beans tu ̀a-fh̀ak-yaaw ถั่วฝักยาว 

23. chili p ́rik-jin-daa พรกิจินดา 

24. bell pepper  p ́rik-yu ̀ak พรกิหยวก 

25. pea eggplant ma ́-khe ̌a-puang มะเขือพวง 
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Exercises  

Match the English words with Thai words. 

 

1. tomato 

2. pea eggplant 

3. Chinese gourd 

4. brinjal 

5. eggplant 

 

 

…………………………………………………………………………. 

6. bell pepper 

7. chili 

8. long beans 

9. radish 

10. kaempferol 

 

 

má-khěa-pb ̀or มะเขือเปราะ 

má-rá-jeen   มะระจีน 

má-kȟea-yaaw มะเขือยาว 

má-kȟea-têd มะเขือเทศ 

má-khěa-puang  มะเขือพวง 

ṕrik-yùak    พริกหยวก 

hǔa-chai-táaw  หวัไชเทา้ 

ṕrik-jin-daa พริกจินดา 

grà-chaay     กระชาย 

tùa-fh̀ak-yaaw ถั่วฝักยาว 
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11. galangal 

12. lemongrass 

13. kaffir lime leaves 

14. cauliflower 

15. cabbage 

 

 

………………………………………………………………………….. 

16. holy basil leaf 

17. dill 

18. scallion 

19. celery 

20. sweet basil leaf 

 

 

 

 

 

bai-má-grùud ใบมะกรูด 

gà-làm-dòrk กะหล ่าดอก 

tà-krái ตะไคร ้

phàk-g̀a-làm-pblee  ผกักะหล ่าปล ี

kh̀aa    ข่า 

khûeen-chàay ขึน้ฉ่าย 

p ̀hak-chee-laaw ผกัชีลาว 

bai-ȟo-rá-paa ใบโหระพา 

bai-g ̀a-prao ใบกะเพรา 

tôn-horm ตน้หอม 
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21. Chinese kale 

22. Cantonese vegetables 

23. white cabbage 

24. fresh bamboo shoots 

25. marrow 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ǹor-mái-sòd หน่อไมส้ด 

fang แฟง 

ph̀ak-gwang-tun̂g ผกักวางตุง้ 

ph̀ak-gàrd-khǎaw ผกักาดขาว 

ph̀ak-ká-náa ผกัคะนา้ 
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Writing 

 

มะเขือเทศ    มะเขือเทศ 

ผักชีลาว    ผักชีลาว 

ใบกะเพรา    ใบกะเพรา 

ต้นหอม     ต้นหอม 

ขึ้นฉ่าย     ขึ้นฉ่าย 

ใบโหระพา    ใบโหระพา 

ผักคะน้า    ผักคะน้า 

ผักกวางตุง้    ผักกวางตุง้ 

ผักกาดขาว   ผักกาดขาว 
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ผักกะหล่ำปล ี  ผักกะหล่ำปล ี

หัวไชเท้า    หัวไชเท้า 

มะเขือยาว    มะเขือยาว 

แฟง      แฟง 

หน่อไม้สด    หน่อไม้สด 

กระชาย     กระชาย 

มะเขือเปราะ   มะเขือเปราะ 

มะระจีน    มะระจีน 

กะหล่ำดอก   กะหล่ำดอก 

ตะไคร้     ตะไคร้ 
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ใบมะกรูด     ใบมะกรูด  

ข่า      ข่า 

ถั่วฝักยาว    ถั่วฝักยาว 

พริกจินดา    พริกจินดา 

พริกหยวก    พริกหยวก 

มะเขือพวง    มะเขือพวง 

 


