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ค ำน ำ 
 
 สืบเน่ืองจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั   ตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส าหรับประชาชนท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียนเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  เน่ืองจากประเทศจีนมีอตัราการเจริญเติบโต ทาง
เศรษฐกิจสูงท่ีสดุติดตอ่กนั  และในอนาคตภาษาจีนก็ยิ่งมีความส าคญัขึน้เร่ือยๆ ผู้ ท่ีมีความสามารถ
ด้านภาษาจีนย่อมได้เปรียบในตลาดการแข่งขนัด้านธุรกิจการสมัครงานหรือการท างานในอนาคต   
ปีงบประมาณ 2552 ได้มอบหมายให้สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  พัฒนาเอกสารภาษาจีนเพ่ือการ
ส่ือสารระดับประถมศึกษาพัฒนาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 เป็นสาระเก่ียวกบัภาษาและการส่ือสาร โดยเน้นการเรียนแบบปฏิบตัิจริงเน้นการพูด 
ฟังมากกวา่การอ่านและเขียน ซึง่เป็นการเรียนรู้จากสิ่งท่ีใกล้ตวั หรือสิ่งท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั ซึง่เป็น
การเรียนแบบธรรมชาต ิ  หลกัสตูรก าหนดให้ใช้เวลาเรียน 40 ชัว่โมง  มีคา่เทา่กบั 1  หนว่ยกิต  

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  ขอขอบคุณส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั ขอขอบคณุท่ีปรึกษา คณะผู้ เขียน และคณะผู้ รับผิดชอบทกุท่าน ท่ีให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือในการจัดท าเอกสารเล่มนี ้ ไว้ ณ โอกาสนีด้้วย และหวังว่าเอกสารเล่มนี  ้ จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ เรียน  และตอ่การจดัการเรียนการสอนภาษาจีนของสถานศกึษา     
 

              สถาบนั กศน.ภาคเหนือ  
                                                                                เมษายน  2552 
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บทน ำ 
 
 

 
 

ความส าคญัของภาษาจีน 
 ปัจจุบนัประเทศไทยไม่สามารถหลีกเล่ียงกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีการเช่ือมโยงกนั
ทุกดา้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจและสังคมรัฐบาลจึงแถลงนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
เชิงรุกท่ียดึหลกัการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเสมอภาค มุ่งส่งเสริมและขยายสัมพนัธไมตรีและความร่วมมือกบั
นานาชาติ ในลกัษณะหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศและกลุ่มประเทศท่ีมีบทบาทส าคญัของโลก 
บนพื้นฐานของการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนั  รวมทั้ง  จะเสริมสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่
ของต่างประเทศต่อประเทศไทย โดยจะสนบัสนุนใหค้นไทยมีบทบาทส าคญัในเวทีสหประชาชาติและ
องคก์ารระหวา่งประเทศ 
 

 ขณะน้ีสาธารณรัฐประชาชนจีนถือเป็นประเทศหน่ึงท่ีขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งมัน่คง  และมี
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกในทุกภูมิภาค  สาธารณรัฐประชาชนจีน มีมูลค่าการคา้การลงทุนกบัไทย
เกือบ 20,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ  และมีแนวโนม้จะสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็วในอนาคตอนัใกล ้ จึง
จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการใชภ้าษาจีนใหแ้ก่คนไทยเพื่อใหมี้ขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในเวทีโลก 
 

 หากมองถึงความส าคญัของภาษาจีนแลว้นั้น ภาษาจีนเป็นภาษาท่ีส าคญัของทวปีเอเชียมาชา้
นาน เน่ืองจากประเทศจีนเป็นแหล่งอารยธรรม ท่ียิง่ใหญ่หน่ึงในสองของทวปี ดงันั้นการบนัทึกความรู้
และวทิยาการต่างๆ จึงเป็นภาษาจีน ไม่วา่จะเป็นความรู้ดา้นปรัชญา ประวติัศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 
ดว้ยสภาพภูมิศาสตร์ต่างๆ ทั้งขนาดของประเทศ จ านวนประชากร การเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ
ท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองท าใหภ้าษาจีนกลางเป็นภาษาหน่ึงของเอเชียท่ีใชใ้นองคก์ารสหประชาชาติ 



 2 

ยิง่เพิ่มความส าคญัใหก้บัภาษาจีนเป็นอยา่งมาก การท่ีคนต่างประเทศ อยา่ง เช่น คนไทยมีโอกาสท่ีจะ
ศึกษาภาษาจีนกลางแลว้นั้น ยอ่มถือวา่มีประโยชน์อยา่งยิ่ง  ไม่เพียงแต่สามารถใชภ้าษาเพื่อการส่ือสาร
ทัว่ไปแลว้ เราสามารถใชภ้าษา เพื่อสร้างความเจริญกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ ทั้งในระดบับุคคล และ
ระดบัประเทศ เช่น การศึกษาความรู้วทิยาการ การประกอบธุรกิจการลงทุน และการสร้างความสัมพนัธ์
อนัดีระหวา่งประเทศ 
 

 ความตระหนกัถึงความจ าเป็นดงักล่าว    ประกอบกบัมีความต่ืนตวัดา้นการเรียนรู้ภาษาจีนกนัมาก 
แต่การจดัการเรียนการสอนยงัประสบปัญหา และขาดความพร้อมหลายๆดา้น เช่น หลกัสูตรและส่ือการ
เรียนการสอนท่ีไดม้าตรฐาน   ครูสอนภาษาจีน มาตรการส่งเสริมท่ีเป็นเอกภาพ  จึงใหห้น่วยงานต่างๆ ใน
กระทรวงศึกษาธิการ   ไดท้  าแผนกลยทุธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน   เพื่อสนองความตอ้งการ
ของโลกปัจจุบนัดงัท่ีกล่าวในขา้งตน้ 
 

 ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั จึงไดด้ าเนินการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จดัท าแผนกลยทุธ์ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน ส าหรับประชาชนท่ีอยู ่     
นอกระบบโรงเรียน (พ.ศ. 2549-2553)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  (พ.ศ.
2549-2553) โดยการพิจารณาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยั  จึงไดพ้ฒันากรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ หมวดวชิาภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัการศึกษานอกโรงเรียน  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544   และหลกัสูตรระยะสั้น หมวดวชิา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จ านวน 28 รายวชิา 
เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ และใชเ้ป็นกรอบแนวทางส าหรับสถานศึกษาในสังกดั  ท่ีจะน าไป
พฒันาและปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีของตนเอง หรือพฒันาสาระเพิ่มเติม ตามความ
เหมาะสม และความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  พร้อมทั้งพฒันาส่ือหนงัสือเรียนภาษาจีน ตามกรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ หมวดวชิาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตามหลกัเกณฑแ์ละ 
วธีิการจดัการศึกษานอกโรงเรียน หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544 เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย 
 (ผูเ้รียน) และสถานศึกษาในสังกดัน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

ลกัษณะของภาษาจีน 
 ลกัษณะของภาษาจีนในประเทศไทย จะมีความหลากหลายของส าเนียงซ่ึงแปรเปล่ียนไปตาม
ภูมิภาคแต่ภาษาจีนก็มีความเป็นเอกภาพอยูใ่นตวันัน่คือตวัอกัษรจีน เป็นตวัอกัษรท่ีมีววิฒันาการมาจาก
ภาพ หรือถา้มองอยา่งนกัศิลปะแลว้ก็คือ หน่ึงตวัอกัษร ก็คือหน่ึงภาพนัน่เอง เพื่อความเป็นเอกภาพของ
ประเทศจีนทางรัฐบาลจีนจึงก าหนดให้“ภาษาจีนกลาง”หรือท่ีชาวต่างชาติเรียกวา่”แมนดาริน”เป็น
ภาษากลางท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร ถึงแมว้า่ในประเทศไทยจะมีชาวจีนอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมากก็ตาม
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และมีการใชภ้าษาจีนท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว ภาษาจีนกวางตุง้ ภาษาจีนไหหล า ภาษาจีน
ฮกเก้ียน ภาษาจีนแคะ ซ่ึงลว้นเป็นภาษาทอ้งถ่ินของชาวจีนในปัจจุบนั ท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
 

ภาษาจีนกลางแนวใหม่ เรียนกนัอย่างไร 
 มีคนจ านวนมากกล่าววา่การเรียนภาษาจีนนั้นยากกวา่การเรียนภาษาองักฤษ ซ่ึงในทางกลบักนั
ก็มีคนเป็นจ านวนมากท่ีสามารถเรียนภาษาจีนไดดี้ พร้อมทั้งน าภาษาจีนมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั  และ
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูง  ตลอดจนการท างาน ฉะนั้นการท่ีแต่ละคนสามารถเรียนภาษาจีนไดห้รือไม่ได้
นั้น น่าจะมาจากหลายๆ ปัจจยั  แต่มีปัจจยัส าคญัและท่ีสามารถพฒันาและปรับปรุงได ้คือ การเร่ิมเรียน
ท่ีมาจากมาตรฐานการอ่านออกเสียงภาษาจีนในรูปแบบใหม่ (พินอิน) ซ่ึงน าเอาตวัอกัษรโรมนั 
(ภาษาองักฤษ) มาใชเ้ป็นตวับอกลกัษณะการออกเสียง 
 

 ภาษาจีนกลางมาตรฐานใชก้ารออกเสียงแบบส าเนียงเหนือโดยเฉพาะปักก่ิงเป็นหลกัการทบัเสียง
ภาษาจีน มาตรฐานน้ีมีท าไวเ้ป็นตวัอกัษรละติน  (เช่นตวัอกัษรท่ีใชใ้นภาษาองักฤษ)  มีช่ือเรียกวา่ ฮัน่อวี่ พินอิน    
( 汉语拼音, Hànyǔ Pīnyīn )  และใชก้นัทัว่ไปในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

汉语拼音, Hànyǔ Pīnyīn  ฮ่ันอวีพ่นิอนิ หรือ พนิอนิ คือ อะไร 
 

 พนิอนิ หรือ ฮ่ันอวีพ่นิอิน  ( 汉语拼音, Hànyǔ Pīnyīn,  ความหมาย ตามตวัอกัษร คือ 
การถอดเสียงภาษาจีน) หรือท่ีเรามกัจะเรียกยอ่ๆ วา่  “พินอิน”  Pīnyīn   พินอิน คือ ระบบในการถ่าย
ถอดเสียง ภาษาจีน มาตรฐาน ดว้ย ตวัอกัษรโรมนั ความหมายของ พินอิน คือ "การรวมเสียงเขา้ดว้ยกนั" 
(โดยนยัก็คือ การเขียนแบบสัทศาสตร์ การสะกด การถ่ายถอดเสียง หรือการทบัศพัท)์ 
 

 พินอิน เร่ิมตน้ในปี พ.ศ. 2501 และเร่ิมใชก้นัในปี พ.ศ. 2522 โดย รัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยใชแ้ทนท่ีระบบการถ่ายถอดเสียงแบบเก่า เช่น ระบบเวดและไจลส์ และระบบ เปอ  
เพอ  เมอ  เฟอ (จูอิ้น ฝเูฮ่า)  นอกจากน้ี ยงัมีการออกแบบระบบอ่ืน ๆ ส าหรับน าไปใชก้บัภาษาพูดของ
จีนในถ่ินต่าง ๆ และภาษาของชนกลุ่มนอ้ยท่ีไม่ใชภ้าษาฮัน่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนดว้ย 
 

 นบัแต่นั้นมา  พินอิน ก็เป็นท่ียอมรับ จากสถาบนันานาชาติหลายแห่ง รวมทั้งรัฐบาลสิงคโปร์  
หอสมุดรัฐสภาอเมริกนั  และสมาคมหอสมุดอเมริกนั โดยถือวา่เป็นระบบการถ่ายถอดเสียงท่ีเหมาะสม
ส าหรับภาษาจีนกลาง คร้ันปี พ.ศ. 2522 องคก์ารมาตรฐานนานาชาติ (ISO) ก็ไดรั้บเอา พินอินเป็นระบบ

มาตรฐาน (ISO 7098) ในการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนปัจจุบนัดว้ยอกัษรโรมนั (The standard 
romanization for modern chinese) 
  ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งระลึกไวก้็คือ   “พินอิน”   นั้นเป็นการทบัศพัทด์ว้ยอกัษรโรมนั (Romanization) มิใช่การ

ถ่ายถอดเสียงแบบภาษาองักฤษ (Anglicization) นัน่คือ การก าหนดใหใ้ชต้วัอกัษรตวัหน่ึง ส าหรับ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9D%E0%B8%B9%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2522
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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แทนเสียงหน่ึง ๆ ในภาษาจีนไวอ้ยา่งตายตวั เช่น b และ d ในระบบพินอิน เป็นเสียง "ป" และ "ต" 
ตามล าดบั ซ่ึงแตกต่างจากระบบการออกเสียงส่วนใหญ่ ไม่วา่องักฤษ ฝร่ังเศส หรือภาษาอ่ืนในยโุรป 
ขณะท่ีอกัษร  j  หรือ q  นั้นมีเสียงไม่ตรงกบัในภาษาองักฤษเลย   กล่าวสั้น ๆ ก็ คือ “พินอิน” มุ่งท่ีจะ
ใชอ้กัษรโรมนั เพื่อแทนเสียงใดเสียงหน่ึงโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกในการเขียน มิไดย้มืเสียงจาก
ระบบของอกัษรโรมนัมาใช ้การใชร้ะบบน้ี นอกจากท าใหช้าวต่างชาติเขียนอ่านภาษาจีนไดส้ะดวกแลว้ 
ยงัสามารถใชก้บัคอมพิวเตอร์ไดส้ะดวกอยา่งยิง่ดว้ย 
 

 การถ่ายถอดเสียงภาษาจีน (ท่ีเขียนดว้ยอกัษรโรมนัในระบบพินอิน) ดว้ยอกัษรไทย โปรดสังเกต
วา่ บางหน่วยเสียงในภาษาจีนไม่มีหน่วยเสียงท่ีตรงกนัในภาษาไทยจึงตอ้งอนุโลมใชอ้กัษรท่ีใกลเ้คียง ในท่ีน้ี
จึงมีอกัษรไทยบางตวัท่ีตอ้งใชแ้ทนหน่วยเสียงในภาษาจีนมากกวา่หน่ึงหน่วยเสียง ทั้งน้ีเพื่อเป็น "เกณฑ์
อยา่งคร่าว ๆ" ส าหรับการเขียน ค าทบัศพัทภ์าษาจีน ซ่ึงเราจะเรียนรู้กนัในบทต่อไป 
 

 

 

 

 

************************ 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit
http://www.clipart.com/en/close-up?o=1371139&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=193&e=204&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=17&k_exc=&pubid=


                                                                                                                               

第一课 

: 问候 

Dì yī kè   : Wèn hòu 

ตี ้ อี  เค่อ : เวิ่นโฮ่ 

บทที่  1    : ทักทาย 

 
 

 พินอิน หรือ ฮัน่อวีพ่ินอิน (汉语拼音, Hànyǔ Pīnyīn)  คือ ระบบในการถ่ายถอด
เสียงภาษาจีนมาตรฐาน ดว้ยตวัอกัษรโรมนั ความหมาย  ของ   พินอิน คือ  "การรวมเสียงเขา้ดว้ยกนั"   
( การเขียนแบบสัทศาสตร์ การสะกด การถ่ายถอดเสียง หรือการทบัศพัท)์ มีส่วนประกอบทั้งหมด  5  ส่วน   
คือ  ตวัอกัษรโรมนั สัทอกัษรแทนเสียงพยญัชนะ สัทอกัษรแทนเสียงสระ  เคร่ืองหมายวรรณยกุตแ์ละ
หลกัการเขียนตวัสะกด ดงัน้ี  
 

1．字母表  ( zì mǔ biăo )：ตัวอกัษรโรมนัในการถอดเสียงตัวอกัษรจีน 

Aa B b  C c   D d        Ee        F f        G g ɡ       H h        

 I i     J j      K k    L l        M m     N n       O o         P p   

Q q    R r     S s     T t        U u       W w      X x        Y y     

Z z 

 

2．声 母 表(shēng mǔ biăo )：สัทอกัษรแทนเสียงพยญัชนะ  21 รูป  23 เสียง 
 

 b(เปอ)  p(เพอ)  m(เมอ)  f(เฟอ)  d(เตอ)  t(เทอ)

 n(เนอ)  l(เลอ)   g (เกอ)  k(เคอ)    h(เฮอ)   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
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 j(จี)  q(ชี)  x(ซี)  

 zh(จือ)  ch(ชือ)  sh(ซือ)  r(ยอื)  

 z(จือ)  c(ชือ)  s(ซือ)    y
1
 w1 

“พินอิน” คลา้ยกบัระบบประสมเสียงในภาษาไทย มีทั้ง พยญัชนะ (shēng mǔ เซิงหมู่) สระ (yùn 

mǔ อวิน้หมู่) และ วรรณยกุต ์(shēng diào เซิงเต้ียว)  
  

3．韵母表  (yùn mǔ biăo)：สัทอกัษรแทนเสียงสระ  37 รูป 39 เสียง แบ่งเป็น 

 ชุดที ่1 ประกอบดว้ย  a(อา)  o(โอ) e(เออ) ê (เอ)  -i  (อือ) -i (อรือ) er (เออร์ – มว้นล้ิน)      
ai(อาย)  ei(เอย)  ao(อาว)  ou(โอว)  an(อาน)  en(เอิน)  ang(อาง)  eng(เอิง)  ong(โอง) 
 ชุดที ่2 ประกอบดว้ย i(อี)  ia(เอีย)  iao(เอียว)  ie(อีเย )  iou  (อิว)  ian(เอียน)  in(อิน)    
iang(เอียง)  ing(อิง)  iong(อี+โอง) 
 ชุดที ่3 ประกอบดว้ย  u(อู)  ua(วา)  uo(อวั)  uai(อวย)  uei(อุย)  uan(วาน)  uen(อุน)  
uang(วาง)  ueng(เวงิ) 
 ชุดที ่4 ชุดน้ีเวลาออกเสียงตอ้งท าปากกลม มี 4 ตวั ประกอบดว้ย ü(อว ี) üe(เอวยี) üan(เวยีน)  
ün (วนิ) 
 

 หมายเหตุ : เสียง อวี ในชุดท่ี4 น้ีเขียนไวเ้ป็นเพียงแนวทางใกลเ้คียงเท่านั้น ความจริงตวัอกัษรไทยไม่
สามารถสะกดเสียงชุดท่ี4 น้ีไดถู้กตอ้ง 
 

4．声调符号 (shēng diào fú hào)：เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจนีกลางม ี 4 เสียง  

เคร่ืองหมายทีใ่ช้แทนเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง  มดีังนี ้

 — เสียงหน่ึง  (เสียง 1)  / เสียงสอง  (เสียง 2)  

 ˇ เสียงสาม  (เสียง 3)  \   เสียงส่ี      (เสียง 4) 

 เคร่ืองหมายวรรณยกุตท์ั้งส่ีเสียงจะอยูบ่นเสียงสระหลกั  ซ่ึงจะอธิบายในบทถดัไป  

                                                 
1 เสียงพยญัชนะ y และ w  เป็นเสียงพยญัชนะก่ึงสระ  ใชเ้ขียนแทนเสียงสระ  i และ u  ตามล าดบั เม่ือเป็นเสียงสระผสมซ่ึงอยูใ่นต าแหน่ง
ตน้พยางค ์ และใชเ้ขียนไวห้นา้สระเด่ียว  i และ u  ตามล าดบั เม่ือไม่ไดป้รากฏร่วมกบัเสียงพยญัชนะอ่ืน  นอกจากน้ียงัเขียน  y  ไวห้นา้
เสียงสระ ü  ทั้งท่ีเป็นสระเด่ียวและสระผสม  เม่ือไม่ไดป้รากฏร่วมกบัเสียงพยญัชนะอ่ืน   
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5．拼写规则：( pīnxiê guīzé ) หลกัการเขยีนตัวสะกด → หลกัการสะกดรวม
เสียงเข้าด้วยกนัของระบบพนิอนิ 

 

发音器官图   (fāyīn qìguān tú) อวยัวะทีใ่ช้ในการออกเสียง 
 

 ในระบบ Hànyǔ Pīnyīn Fāng’àn  ( ฮัน่อวี ่พินอิน ฟางอา้น ) อวยัวะส่วนต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการ
ออกเสียงมีดงัน้ี  

 

 

รูปภาพ  

อวยัวะส่วนต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการออกเสียง 
 

1. ริมฝีปากบน 上唇 shàngchún ซ่างฉุน 

2. ริมฝีปากล่าง 下唇 xiàchún เซ่ียฉุน 
3. ฟันบน  上齿 shàngchǐ ซ่างฉ่ือ 
4. ฟันล่าง 下齿  xiàchǐ เซ่ียฉ่ือ 
5. ปุ่มเหงือก 牙床 yáchuáng หยาฉวง 
6. เพดานแขง็ 硬腭 yìng’é ยิง่เอ๋อร์ 
7. เพดานอ่อน 软腭 ruǎn’é หร่วนเอ๋อร์ 
8. ล้ินไก่ 小舌 xiǎoshé เส่ียวเสอร์ 
9. ปลายล้ิน 舌尖 shéjiān เสอร์เจียน 
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10. กลางล้ิน 舌中 shézhōng เสอร์จง 
11. โคนล้ิน  舌面 shémiàn เสอร์เม่ียน 
12. โพรงจมูก 鼻腔 bíqiāng ป๋ีเชียง 
13. ช่องปาก 口腔 kǒuqiāng โข่วเชียง 
14. ล าคอ 喉咙 hóulóng โหหลง 
15. กล่องเสียง 喉 hóu โห 
16. หลอดอาหาร 消化道 xiāo huà dào เซียวฮวา่เตา้ 
17. หลอดลม 气管 qìguǎn ช่ีกวา่น 
18. เส้นเสียง 声带 shēngdài เซิงใต ้

         
 เสียงเกิดจากลมท่ีปอดเดินทางผา่นหลอดลมข้ึนมาไปยงัช่องปาก หรือโพรงจมูก จึงกลายออกมา
เป็นเสียงท่ีเราไดย้นิกนั แต่ในระหวา่งท่ีเดินทางผา่นช่องปาก จะผา่นกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เสียก่อน
จึงจะกลายเป็นเสียงในภาษานั้น ๆ ซ่ึงระหวา่งท่ีเสียงผา่นช่องปากน้ีใช ้3 กระบวนท่า คือ ต าแหน่งของล้ิน 
ความสูงต ่าของล้ิน และริมฝีปาก เราตอ้งรู้วา่เสียงน้ี เสียงนั้นในภาษาจีนใชต้ าแหน่งใดของล้ิน หรือริม
ฝีปากอยูใ่นลกัษณะไหน เราถึงจะสามารถออกเสียงนั้น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 

ลกัษณะการออกเสียง 
 

 1. เสียงทีเ่กดิจากริมฝีปาก    
   

  b [ p］เสียงโฆษะ ไม่พน่ลม กกัลมไวท่ี้ริมฝีปาก ริมฝีปากชิดกนัแน่น กกัลมไวใ้น
ช่องปากและระเบิดลมออกมาอยา่งรวดเร็ว รุนแรง โดยทัว่ไปเรียกวา่ “ เสียงไม่พน่ลม”  เทียบเสียงใน
ภาษาไทย “ป”   

  p  ［p‘］เสียงโฆษะ พน่ลม กกัลมไวท่ี้ริมฝีปาก ต าแหน่งการออกเสียงเหมือน b 
ใชแ้รงในการขบัลมออกมา  โดยทัว่ไปเรียกวา่ “ เสียงพน่ลม”  เทียบเสียงในภาษาไทย “พ(ผ)” 

  m ［m］เสียงนาสิก ไม่พน่ลม กกัลมไวท่ี้ริมฝีปาก ริมฝีปากชิดกนัแน่น เพดาน
อ่อนและล้ินต ่าลง ลมออกจากช่องจมูก เส้นเสียงสั่นสะเทือน เทียบเสียงในภาษาไทย  “ม” 

  f  ［f］ เสียงสอดแทรก เกิดจากริมฝีปากและฟัน ฟันบนแตะริมฝีปากล่าง ลม
สอดแทรกออกมาจากระหวา่งกลาง เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน เทียบเสียงในภาษาไทย “ฟ(ฝ)” 
 

 2. เสียงทีเ่กดิจากปลายลิน้  
 

   d ［t］ เสียงโฆษะ ไม่พน่ลม กกัลมไวท่ี้ปลายล้ิน ปลายล้ินดนัไวท่ี้เหงือก กกัลมไว้
ในช่องปาก เล่ือนปลายล้ินลงอยา่งรวดเร็วใหล้มระเบิดออกมาอยา่งรุนแรง เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน เทียบ
เสียงในภาษาไทย “ต” 
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 t  ［t‘］เสียงโฆษะ  พน่ลม กกัลมไวท่ี้ปลายล้ิน ต าแหน่งการออกเสียงเหมือนกบั d 

ตอ้งพน่ลมขณะลมถูกระเบิดออกมาจากในช่องปาก เทียบเสียงในภาษาไทย “ท (ถ)” 
 n  ［n］เสียงนาสิก กกัลมไวท่ี้ปลายล้ิน ปลายล้ินดนัเหงือกไว ้เพดานอ่อนและล้ิน

ต ่าลง ช่องจมูกเปิดออก เส้นเสียงสั่นสะเทือน เทียบเสียงในภาษาไทย “น” 
       l ［l］เสียงท่ีเปล่งออกโดยการใชป้ลายล้ินแตะฟันบน เกิดจากการกกัลมไวท่ี้ปลาย

ล้ิน ปลายล้ินดนัเหงือกไว ้ค่อนไปดา้นหลงัมากกวา่ n เล็กนอ้ย ลมออกทางดา้นขา้งทั้งสองของล้ินส่วน
หนา้ เส้นเสียงสั่นสะเทือน เทียบเสียงในภาษาไทย “ล” 
 

 3. เสียงทีเ่กดิจากโคนลิน้   
   

      ɡ［k］เสียงโฆษะ ไม่พน่ลม เสียงเกิดจากโคนล้ิน โคนล้ินดนัเพดานอ่อนไว ้และให้
โคนล้ินห่างออกจากเพดานอ่อนอยา่งรวดเร็ว เพื่อใหล้มถูกระเบิดออกมา เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน เทียบ
เสียงในภาษาไทย  “ก”  

   k  ［k‘］เสียงโฆษะ พน่ลม เสียงเกิดจากการกกัลมไวท่ี้โคนล้ิน  ต าแหน่งการออก
เสียงเหมือนกบั ɡ ตอ้งพน่ลมขณะลมถูกระเบิดออกมาจากในช่องปาก  เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน เทียบ
เสียงในภาษาไทย  “ ค ( ข )”   
   h  ［x］เสียงเสียดแทรก เกิดจากการกกัลมไวท่ี้โคนล้ิน โคนล้ินวางอยูใ่กลเ้พดาน
อ่อน ลมถูกสอดแทรกออกมาจากตรงกลาง   เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน เทียบเสียงในภาษาไทย  “ ฮ ( ห )” 
 

 4. เสียงทีเ่กดิจากด้านหน้าปลายลิน้   
 

 z  ［ts］เสียงก่ึงโฆษะก่ึงสอดแทรก ไม่พน่ลม เกิดจากการกกัลมไวท่ี้ดา้นหนา้
ปลายล้ินขณะออกเสียงปลายล้ินวางราบเรียบ และดนัอยูด่า้นหลงัฟัน เทียบเสียงในภาษาไทย  “ จือ ”  

 c  ［ts‘］เสียงก่ึงโฆษะก่ึงสอดแทรก พน่ลม เกิดจากการกกัลมไวท่ี้ดา้นหนา้ปลาย
ล้ิน ต าแหน่งการออกเสียงเหมือนกบั  z  และตอ้งพน่ลมออกมาอยา่งแรง เทียบเสียงในภาษาไทย  “ ชือ ”  

 s  ［s］เสียงโฆษะ กกัลมไวท่ี้ดา้นหนา้ปลายล้ิน  ปลายล้ินอยูใ่กลด้า้นหลงัฟันล่าง 
ลมจะถูกสอดแทรกออกมาจากตรงกลางระหวา่งตรงกลางล้ินต่อตรงกลางฟันดา้นบน เทียบเสียงใน
ภาษาไทย  “ซือ”   

 

 5. เสียงทีเ่กดิจากด้านหลงัปลายลิน้   
 

 zh ［tş］ เสียงก่ึงโฆษะก่ึงสอดแทรก ไม่พน่ลม กกัลมไวท่ี้ดา้นหลงัล้ิน ปลายล้ิน
มว้นข้ึนมาแตะเพดานแขง็ ลมสอดแทรกและระเบิดออกมาจากตรงกลางระหวา่งปลายล้ินและเพดานแขง็ 
เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน เทียบเสียงในภาษาไทย  “จรือ”     
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 ch  ［tş‘］เสียงก่ึงโฆษะก่ึงสอดแทรก พน่ลม กกัลมไวท่ี้ดา้นหลงัล้ิน ต าแหน่งการ
ออกเสียงเหมือนกบั  zh  เทียบเสียงในภาษาไทย   “ ชรือ ” 

 sh  ［ş］เสียงโฆษะ เกิดการกกัลมไวท่ี้ดา้นหลงัล้ิน มว้นปลายล้ินข้ึนมาแตะเพดาน
แขง็ ลมสอดแทรกออกมาจากตรงกลางระหวา่งปลายล้ินและเพดานแขง็ เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน เทียบ
เสียงในภาษาไทย  “ซรือ”  

 r  ［z］ เสียงสอดแทรกและสั่นสะเทือน เกิดจากการกกัลมไวท่ี้หลงัปลายล้ิน 
ต าแหน่งการออกเสียงเหมือนกบั sh   แต่เป็นเสียงสั่นสะเทือน เทียบเสียงในภาษาไทย  “ยรือ” 

 

 6. เสียงทีเ่กดิจากลิน้ส่วนหน้า               
 

 j  ［tç］เสียงก่ึงโฆษะก่ึงสอดแทรก ไม่พน่ลม เกิดจากการกกัลมไวท่ี้ปลายล้ิน  ล้ิน 
ส่วนหนา้แตะเพดานแขง็  ปลายล้ินดนัดา้นส่วนหนา้และเพดานแขง็ เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน เทียบเสียง
ในภาษาไทย  “จี” 
          q［ tç‘］เสียงก่ึงโฆษะก่ึงสอดแทรก  พน่ลม เกิดจากการกกัลมไวท่ี้ล้ินส่วนหนา้  
ต าแหน่งการออกเสียงเหมือนกบั j แต่ตอ้งพน่ลมแรงข้ึน เทียบเสียงในภาษาไทย  “ชี” 
  x［ç］ เสียงสอดแทรก  เกิดจากการกกัลมไวท่ี้ล้ินส่วนหนา้  ล้ินส่วนหนา้อยูใ่กลก้บั
เพดานแขง็ลมสอดแทรกออกมาจากตรงกลางระหวา่งล้ินส่วนหนา้กบัเพดานแขง็ เส้นเสียงไม่สั่นสะเทือน 
เทียบเสียงในภาษาไทย  “ซี ” 
  y［ y］อฒัสระ  เสียงเกิดท่ีหนา้ล้ิน (ปุ่มเหงือก) เสียงกอ้งเทียบเสียงในภาษาไทย  
“อี ” 
  w［w］อฒัสระ  เสียงเกิดท่ีริมฝีปาก เสียงกอ้ง เทียบเสียงในภาษาไทย  “อู ” 
เสียงพยญัชนะตน้ในภาษาจีนกลางทั้ง 21 รูป  23  เสียง  ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น  สามารถจดัตามลกัษณะของ
เสียงและต าแหน่งท่ีเกิดของเสียงเป็นตารางดงัน้ี 

เสียงพยญัชนะต้นในภาษาจีนกลาง2 

ลกัษณะ 
ของเสียง 

ต าแหน่ง 
ทีเ่กดิเสียง 

กกัและกึง่ 
เสียดแทรก 
ไม่ก้อง 
ไม่พ่นลม 

กกัและกึง่ 
เสียดแทรก 
ไม่ก้อง 
พ่นลม 

 

นาสิก 
ก้อง 

 

เสียดแทรก 
ไม่ก้อง 

 

เสียดแทรก 
ก้อง 

 

ข้างลิน้และ 
อฒัสระ 
ก้อง 

ริมฝีปาก b［p］ p［p‘］ m［m］ f［f］  w［w］ 

ปุ่มเหงือก d［t］ t［t‘］ n［n］   l［l］ 

                                                 
2 รศ.ประพิณ  มโนมยัวิบูลย.์ ไวยากรณ์จีนกลาง. กรุงเทพฯ : โครงการต าราคณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541. หนา้5. 
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ปลายล้ิน-ฟัน z［ts］ c［ts‘］  s［s］   

ปลายล้ิน-เพดานแขง็ zh［tş］ ch［tş‘］  sh［ş］ r［z］  

หนา้ล้ิน(ปุ่มเหงือก) j［tç］ q［tç‘］  x［ç］  y［y］ 

เพดานอ่อน(โคนล้ิน) ɡ［k］ k［k‘］  h［x］   

 

หมายเหตุ    ตวัอกัษรในวงเล็บใหญ่［ ］คือ ตวัสัทอกัษรสากล  （国际音标：International 
Phonetic Alphabets） 
 

 เสียงพยัญชนะสะกด   
 เสียงพยญัชนะสะกดในภาษาจีนกลางมี  2  เสียง3  สัทอกัษรท่ีแทนเสียงพยญัชนะสะกด  มีดงัน้ี 
 

สัทอกัษร ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

n เทียบไดก้บัมาตรา  กน (แม่กน) 看   kàn (ค่าน)  ดู  

ng เทียบไดก้บัมาตรา  กง (แม่กง) 忙  máng (หมาง)ยุ่ง 

 
 

韵母 yùn mǔ (อวิน่ หมู่) เสียงสระ   
 เสียงสระ  คือ  ส่วนหลงัพยางคเ์สียง  มีสระเด่ียวและสระผสมและสระนาสิกรวม 37 รูป  39 เสียง
แบ่งเป็น ดงัน้ี 
 1. เสียงสระเดี่ยว  เสียงสระเด่ียวในภาษาจีนกลางมี  10  เสียง  คือ 
 a(อา) e(เออ) ê(เอ) -i(อือ) -i(อรือ) o(โอ)  u(อู) ü(อวี) er(เออร์-มว้นล้ิน) i(อี)  

 2. เสียงสระผสม  เสียงสระผสมในภาษาจีนกลางมี 13 เสียง  แบ่งเป็น 
  2.1  เสียงสระผสมสองเสียงมี  9 เสียง  คือ 
  ai(อาย)  ei(เอย)  ao(อาว) ou(โอว)  

  ia(เอีย)  ie(อีเย)  ua(วา)  uo(อวั) üe(เอวยี) 
 

  2.2  เสียงสระผสมสามเสียงมี  4 เสียง  คือ 
  iao(เอียว) iou(อิว) uai(อวย) uei (อุย)  
 

 

                                                 
3 รศ.ประพิณ  มโนมยัวิบูลย.์ ไวยากรณ์จีนกลาง. กรุงเทพฯ : โครงการต าราคณะอกัษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541. หนา้6. 
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 3. เสียงสระนาสิกมี  16 เสียง  คือ 
  an(อาน) en(เอิน) ang (อาง) eng(เอิง) ong(โอง)  

  ian(เอียน) in(อิน)  iang (เอียง) ing(อิง) iong(อี-โอง)  

  uan(วาน) uen(อุน) uang (วาง) ueng(เวงิ)  

  üan(เอยวนี) ün(วนิ)  

ตารางเสียงสระในภาษาจีนกลาง 

 i u ü 

a ia ua  

o  uo  

e ie  üe 

ê    

-i    

-i    

er    

ai  uai  

ei  ui (uei)  

ao iao   

ou iu (iou)   

an ian uan üan 

en in (ien) uen (un) ün (ün) 

ang iang uang  

eng ing (ieng) ueng  

ong iong   
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ลกัษณะการออกเสียง 

 1. เสียงสระเดี่ยว （单韵母）มีทั้งหมด 10  หน่วยเสียง ไดแ้ก่  

a [A]  e [ɤ]  ê [e]  i [i]   o [o]  u [u]  ü [y]  -i [ɿ] -i [ʅ] er [er] 

ɑจาก http://www.human.nu.ac.th/206111/web-add/3-1.htm 

a［A］ปากอา้กวา้งสุด ระดบัของล้ินอยูต่  ่าสุด ริมฝีปากไม่เป็นวงกลม เทียบเสียงใน 
ภาษาไทย “อา” 

e  ［r］ปากอา้กวา้งพอประมาณ ระดบัของล้ินอยูร่ะดบัสูงกลาง ค่อนไปทางดา้นหลงั ริม
ฝีปากไม่กลม เทียบเสียงในภาษาไทย “เออ” 

ê  ［ε］เวลาออกเสียงปากอา้กวา้งคร่ึงหน่ึง ระดบัของล้ินค่อนขา้งต ่า เอาล้ินส่วนหนา้ไปดนั
หลงัฟันล่างๆไว ้ริมฝีปากไม่กลม เทียบเสียงในภาษาไทยคลา้ยกบัเสียงในภาษาไทย “เอ” แต่เสียงจะสั้น
กวา่ 

i  ［i］ปากอา้กวา้งนอ้ยท่ีสุด ริมฝีปากฉีกออก ระดบัล้ินสูง ค่อนไปทางดา้นหนา้  
เทียบเสียงในภาษาไทย “อี” 

 o ［o］ปากอา้กวา้งพอประมาณ ระดบัของล้ินอยูร่ะดบัสูงกลาง ค่อนไปทาง 
ดา้นหลงั ริมฝีปากกลม  เทียบเสียงในภาษาไทย “โอ” 

u  ［u］ปากอา้กวา้งนอ้ยท่ีสุด ริมฝีปากกลมท่ีสุด ระดบัล้ินสูง ค่อนไปทางดา้นหลงั  
เทียบเสียงในภาษาไทย “อู” 

ü ［y］ระดบัล้ินเหมือนกบัการออกเสียง[i] แต่ริมฝีปากกลม รูปปากในการออก 
เสียงใกลเ้คียงกบั[u]เทียบเสียงในภาษาไทย “ยว”ี  

-i  ［ɿ］เวลาออกเสียงล้ินส่วนหนา้ยืน่ไปแตะหลงัฟันบนพน่ลมออกมาเล็กนอ้ย ริม 
ฝีปากไม่กลมเสียงน้ีจะปรากฏอยูเ่ฉพาะหลงัพยญัชนะ z c s (zi ci si) เทียบเสียงในภาษาไทย 
“อือ” 

-i  ［∫］เวลาออกเสียงปลายล้ินกระดกข้ึนเกือบจะแตะเพดานแขง็ส่วนหนา้พน่ลมออกมา
เล็กนอ้ย ริมฝีปากไม่กลม เสียงน้ีจะปรากฏอยูเ่ฉพาะหลงัพยญัชนะ  zh  ch   sh r (zhi chi 
shi  ri) เทียบเสียงในภาษาไทย “อรือ” 

er［er］เวลาออกเสียงล้ินส่วนหนา้ยืน่ไปแตะหลงัฟันบนพน่ลมออกมาเล็กนอ้ย ริม 
ฝีปากไม่กลมเสียงน้ีจะปรากฏอยูเ่ฉพาะหลงัพยญัชนะ z c s (zi ci si) เทียบเสียงในภาษาไทย 
“เออร์” 
 2. เสียงสระผสม   （复韵母） มีทั้งหมด  8  หน่วยเสียงไดแ้ก่  

 

ɑ ai  เสียงน้ีเกิดจากการสะกดหรือผสมกนัระหวา่ง เสียงสระ a + i เทียบเสียงภาษาไทย 
คือ เสียง  “อา + อี” = “ไอ”หรืออาย 

http://www.human.nu.ac.th/206111/video/A.MPG
http://www.human.nu.ac.th/206111/video/E.MPG
http://www.human.nu.ac.th/206111/video/I.MPG
http://www.human.nu.ac.th/206111/video/O.MPG
http://www.human.nu.ac.th/206111/video/U.MPG
http://www.human.nu.ac.th/206111/video/YU.MPG
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 ei เสียงน้ีเกิดจากการสะกดหรือผสมกนัระหวา่งเสียง สระ e + i เทียบเสียงภาษาไทย 
คือเสียง “เออ + อี” = “เอย” 

ɑ ao  เสียงน้ีเกิดจากการสะกดหรือผสมกนัระหวา่งเสียง สระ a + o เทียบเสียง 
ภาษาไทย คือเสียง “อา +โอ ” = “เอา”หรืออาว 

 ou  เสียงน้ีเกิดจากการสะกดหรือผสมกนัระหวา่งเสียง สระ o + u เทียบเสียง 
ภาษาไทยคือเสียง “โอ +อู ” = “โอว” 

 ie  เสียงน้ีเกิดจากการสะกดหรือผสมกนัระหวา่งเสียง สระ i + ê เทียบเสียงภาษาไทย 
คือเสียง “เยยี”  
  üe  เวลาออกเสียงตวัน้ีใหย้น่ริมฝีปากเขา้หากนัพร้อมทั้งเปล่งเสียง “เยวยี” เพราะเสียง
น้ีเกิดจากการสะกดหรือผสมกนัระหวา่งเสียงสระ ü + ê 
 

 ข้อสังเกต   เสียงสระ ê  มีเสียงเทียบเคียงในภาษาไทยไดก้บัเสียง“เอ ”แต่ไม่มีปรากฏ
ใหเ้ห็นในกลุ่มเสียงสระตวัเดียว เพราะมีเสียงลกัษณะพิเศษ และแตกต่างออกไปจากเสียงสระตวัอ่ืนๆ 
เวลาสะกดหรือผสมเขา้กนักบั i หรือ ü จึงมีรูปเป็น ie และ üe 
 

 iu  เสียงน้ีเกิดจากการสะกดหรือผสมกนัระหวา่งเสียง สระ i + ou = iou แต่เขียน 
ยอ่ลงเหลือเป็น iu  เทียบเสียงเคียงในภาษาไทยไดก้บัเสียง “ยวิ”  

 ui  เสียงน้ีเกิดจากการสะกดหรือผสมกนัระหวา่งเสียง สระ u + ei = uei แต่เขียน 
ยอ่ลงเหลือเป็น ui  เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง “วยุ” 

  

 3. เสียงสระผสมนาสิก （鼻韵母）มีทั้งหมด 9 หน่วยเสียง  ไดแ้ก่  
  ɑ an    เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ อาน ”  

 en  เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ เอิน ”  
 in   เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ อิน ”  
 un   เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ วนุ ”  
 ün   เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ อู ยนิ ” เวลาออกเสียงใหห่้อริมฝีปากเขา้หากนั 

พร้อมทั้งเปล่งเสียง ยวนิ เพราะเสียงน้ีมีเสียง  ü  ซ่ึงปกติเราตอ้งห่อปาก  
 ang  เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ องั ”  
 eng  เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ เอิง ”  
 ing  เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ อิง ”  
 ongɡ    เทียบเสียงภาษาไทยคือเสียง  “ อง ”  

 

 4. เสียงม้วนลิน้  （儿化音）มี 1 หน่วยเสียง ไดแ้ก่  
  เสียง  er การออกเสียงเหมือน ［e］ในขณะเดียวกนัปลายล้ินตอ้งมว้นงอไป 
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แตะเพดานแขง็ 

声调 shenɡ diào (เซิง เต้ียว) เสียงวรรณยุกต์   
  เสียงวรรณยกุตใ์นภาษาจีนกลางมี 4 เสียง มีเคร่ืองหมายท่ีใชแ้ทนเสียงวรรณยกุต์ 
ในภาษาจีนกลางมีดงัน้ี 
 

เคร่ืองหมาย ระดับเสียง ตัวอย่าง 

ˉ เสียงหน่ึง  (เสียง 1) สูงระดบั  55 八  ปา bā    แปด 

ˊ เสียงสอง  (เสียง 2) สูง-ข้ึน  35 拔   ป๋า bá    ดึง 

ˇ เสียงสาม  (เสียง 3) ต ่า-ตก-ข้ึน  214 靶 ป่า   bǎ   เป้า 

ˋ เสียงส่ี      (เสียง 4) สูง-ตก  51 爸 ป้า   bà   พอ่ 

 

พยางคเ์สียงวรรณยกุตท่ี์แตกต่างกนัแสดงความหมายท่ีแตกต่างกนัไปดว้ย 

แผนภาพเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง 

↓  5 高     gāo               สูง 
 

     ↓  4 半高    bàngāo           คร่ึงสูง 
 

     ↓  3 中        zhōng            กลาง 
 

↓  2 半中    bànzhōng    คร่ึงต ่า 
 

     ↓  1 低        dī                     ต ่า   
 

 

เสียงวรรณยกุตท์ั้ง  4  เสียงในภาษาจีนกลาง  หากเทียบกบัเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยแลว้จะเห็นเป็น
ดงัน้ี   
  เสียงหน่ึง ของภาษาจีนกลางใกลเ้คียงกบัเสียงสามญัในภาษาไทย  ต่างกนัตรงท่ีระดบั
เสียงหน่ึงในภาษาจีนคือ อยูใ่นระดบัสูง  55 ส่วนเสียงสามญัของไทยคืออยูใ่นระดบักลาง 33  
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  เสียงสองและเสียงส่ี ในภาษาจีนกลางนั้นใกลเ้คียงกบัเสียงจตัวาและเสียงโทใน
ภาษาไทย  ระดบัเสียงสองในภาษาจีนกลางเป็น  35  ขณะท่ีเสียงจตัวาในภาษาไทยเป็น  24  ระดบัเสียงส่ี
ในภาษาจีนกลางเป็น  51  ขณะท่ีเสียงโทในภาษาไทยเป็น  41   
  เสียงวรรณยกุตใ์นภาษาจีนกลางไม่อาจเทียบกบัเสียงวรรณยกุตท์ั้งหา้เสียงในภาษาไทย  
คือ  เสียงสาม  ซ่ึงมีระดบัเสียงเป็น  214 

ลกัษณะการออกเสียง 

  1. เสียงวรรณยุกต์ที ่  1  เรียกวา่ เสียงสูงราบ          ซ่ึงใกลเ้คียงกบัเสียงวรรณยกุต์
ภาษาไทยเสียงสามญั แต่แนวเสียงตอ้งอยูใ่นโทนเสียงสูงราบ  โดยมีเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แทนเสียง

เป็น  “   ˉ   ”    
  2. เสียงวรรณยุกต์ที ่ 2 เรียกวา่ เสียงข้ึนสูง  ซ่ึงใกลเ้คียงกบัเสียงวรรณยกุตภ์าษาไทย  

เสียงจตัวา  โดยมีเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แทนเสียงเป็น  “   ˊ   ”    
  3. เสียงวรรณยุกต์ที ่ 3   เรียกวา่เสียงลงต ่าแลว้ข้ึน  ซ่ึงใกลเ้คียงกบัเสียงวรรณยกุต์

ภาษาไทยเสียงไมเ้อก โดยมีเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แทนเสียงเป็น  “    ˇ  ”    
  4. เสียงวรรณยุกต์ที ่ 4   เรียกวา่เสียงลงต ่าตลอด  ซ่ึงใกลเ้คียงกบัเสียงวรรณยกุต์

ภาษาไทย  เสียงไมโ้ท  โดยมีเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์แทนเสียงเป็น  “   ˋ   ”    
 ตัวอย่าง เช่น   
  

八  ( แปด )  拔 ( ถอน ) 靶 ( เป้า ) 爸 ( พอ่ ) 
ปา   ป๋า   ป่า  ป้า 

        bā    bá    bǎ   bà  
 

 妈 ( แม่ )   麻 ( ชา )  马 ( มา้ ) 骂 ( ด่า ) 
 มา   หมา   หม่า  ม่า 
 mā   má   mǎ  mà 
 

ต าแหน่งของเคร่ืองหมายเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง 

ต าแหน่งของ 
เคร่ืองหมายวรรณยุกต์ 

สระเดี่ยวและสระนาสิก สระผสมและสระนาสิก 

อยูบ่น    a ā 
ān 
āng 

ā  āo  -iā -iāo   
-uā -uāi 
-iān  -uān  -üān 
-iān  -uāng 
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อยูบ่น    o ō 
-ōng 

ōu  -uō 
-iōng 

อยูบ่น    e ē 
ēr 
ēn 
eng 

ēi  iē  üē (ue) 

อยูบ่น    i -ī 
-īn 
-īng 

-uī 

อยูบ่น    u -ū 
-ūn 

-iū 

อยูบ่น    ü -ǖ (ū) 
-ǖn (ūn) 

 

   

  การวางเคร่ืองหมายแทนเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาจีนกลาง  ใหว้างเคร่ืองหมายไวเ้หนือ
เสียงสระหลกั  เช่น  mā   má  mǎ mà  หากเป็นสระผสมก็ใหเ้ขียนเคร่ืองหมายวรรณยกุตไ์วเ้หนือ
รูปสระท่ีเป็นสระหลกั  เช่น  lāo   móu   qĭng   pèi    

  เม่ือตอ้งวางเคร่ืองหมายวรรณยกุตบ์นสระ i  ตอ้งตดัจุดบนตวั  i  ออกไปก่อน  เช่น  jī  
lí   bǐ   nì  สระ    -ü   -üe   -üɑn   - ün  เม่ือตามหลงัพยญัชนะ  j   q   x   y  ตอ้งตดัจุดบน  
ü  ออกไปก่อน  เช่น  jǖ →  jū      qüé  → qué      xüǎn  → xuǎn       

yǜn → yùn  จะคงไวเ้ม่ือตามหลงั  n  l  เท่านั้น  เช่น  nǚ  lǜ  lüè  nüè  

           

เสียงเบา（轻声） 

  ในภาษาจีนยงัมีพยางคเ์สียงท่ีไม่มีวรรณยกุต ์ ไม่วา่ตวัอกัษรจีนนั้นเดิมจะมีพยางคเ์สียง
แทนเสียงใดอยูก่็ตาม  เวลาออกเสียงจะเบาและสั้นมาก  พยางคเ์สียงเหล่าน้ี  เรียกวา่  เสียงเบา  ซ่ึงเสียงท่ี
เปล่งออกมานั้น  จะรับอิทธิพลจากพยางคเ์สียงตวัหนา้  เวลาเขียนตวัสะกด  เสียงเบาน้ีจะไม่มีเคร่ืองหมาย
วรรณยกุต ์ เช่น   
 

  妈妈  我们   好的  爸爸 
  māma       wǒmen      hǎode         bàba 

  มามะ  หวอ่เหมิน  ห่าวเตอะ    ป้าปะ 
 

 ข้อสังเกต  ในการเขียนพินอิน  พยางคเ์สียงเบาจะไม่มีเคร่ืองหมายวรรณยกุต ์ 
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การสะกดหรือการผสมเสียงของภาษาจีนกลาง  拼音 
 

  โดยปกติทัว่ไปแลว้  พยางคใ์นภาษาจีนส่วนมากจะเกิดจากเสียงพยญัชนะ  เสียงสระและ
เสียงวรรณยกุตผ์สมกนั ตวัอยา่งเช่น  
 

  m    →     ǎ            →    mǎ     （马） 

          b      →      ǎa    →    bǎi     （白） 

           j      →      iǔ  →    jiǔ      （九） 

          sh     →      uǐ  →    shuǐ   （水） 

  h       →              u  →     huā           （花） 

          x      →      i→ónɡ →    xióng  （熊） 
 

  แต่ในภาษาจีน มีบางพยางคท่ี์เกิดจากเสียงสระและเสียงวรรณยกุตเ์ท่านั้น โดยเฉพาะ  
พยางคท่ี์เกิดจาก เสียงสระ i  อี กบัเสียงสระ u  อู  ตวัอยา่งเช่น    ค  าวา่ “一” yī มาจากเสียงสระ
ตวัอี   i  และเสียงวรรณยกุตเ์สียงท่ีหน่ึง ดงันั้นเวลาสะกดพินอิน  ตอ้งเติมตวั y เขา้ไปเขียนเป็น  yī 
และค าวา่  “五”wǔ  มาจากเสียงสระตวัอู  u และเสียงวรรณยกุตเ์สียงท่ีสามเวลาสะกดพินอินตอ้ง
เติมตวั “w”  เขา้ไปเขียนเป็น  wǔ 

变调 (biàn diào) การเปลีย่นเสียง 
 

 1．“一”的变调 การเปล่ียนเสียงของค าวา่“一”yīī อี ท่ีแปลวา่
“หน่ึง”   เสียงเดิมของค าวา่“一”ท่ีเป็น ค าบ่งตวัเลขคือ เสียงท่ีหน่ึง เม่ือ
อ่านโดดๆ หรือเป็นตวัเลขหรือจ านวนนบั จะอ่านเป็นเสียงเดิม แต่จะเปล่ียนเสียงตามเสียงท่ีอยูม่าตามหลงั 
คือ ถา้พยางคเ์สียงท่ีอยูต่ามหลงั“一”เป็นเสียงท่ีหน่ึง เสียงท่ีสองและเสียงท่ีสาม“一”จะอ่าน
ออกเสียงเป็นเสียงท่ีส่ี ถา้พยางคเ์สียงท่ีอยูต่ามหลงั“一”เป็นเสียงท่ีส่ีหรือเสียงเบา“一”จะอ่าน
ออกเสียงเป็นเสียงท่ีสอง   

 1）อ่านจ านวนตวัเลขทัว่ไป  
 

一、二、三……    yī、 èr 、sán…… หน่ึง สองและ สาม 
 

 2）อ่านออกเสียงตามพยางคท่ี์ตามหลงั เช่น  
 

一天   yìtiān  อ้ีเทียน       หน่ึงวนั “一” +  เสียงท่ีหน่ึง  
一年   yì nián  อ้ีเหนียน     หน่ึงปี     “一” +  เสียงท่ีสอง 
一本   yìběn   อ้ีเป่ิน      หน่ึงเล่ม  “一 ”+  เสียงท่ีสาม 
一日  yí rì   อ๋ีร่ือ       หน่ึงวนั “一 ”+  เสียงท่ีส่ี 
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一个   yíge    อ๋ีเกอ้        หน่ึงอนั “一 ”+  เสียงเบา  
 

 2.“不”的变调   การเปล่ียนเสียงของตวั“不”bù ปู้  ท่ีแปลวา่“ไม่” 

  เสียงวรรณยกุตข์องค าวา่“不”คือ เสียงท่ีส่ี แต่เม่ืออยูห่นา้พยางคท่ี์มีเสียงท่ีส่ี ให้
อ่านออกเสียงเป็นเสียงท่ีสอง และเม่ืออยูห่นา้พยางคเ์สียงท่ีหน่ึง เสียงท่ีสองและเสียงท่ีสาม“不”จะ
อ่านออกเสียงเป็นเสียงท่ีส่ีดงัเดิม  ตวัอยา่งเช่น  
 （不吃） bù chī ปู้ชรือ  ไม่กิน      “不” +  เสียงท่ีหน่ึง  
 （不忙） bù máng  ปู้หมาง  ไม่ยุง่   “不” +  เสียงท่ีสอง  
 （不好） bù hǎo ปู้ห่าว  ไม่ดี   “不” +  เสียงท่ีสาม  
 （不去） bú qù ปู๋ช้ีว ์   ไม่ไป   “不” +  เสียงท่ีส่ี 

 
 3. 第三声连读  หลกัการอ่านออกเสียงของเสียงท่ีสามเม่ืออยูซ่อ้นกนั 
 

 1）很好 (hěn hǎo : เห่ินห่าว) เม่ือมีเสียงท่ีสามซอ้นกนัสองพยางค ์ ใหล้ด
เสียงท่ีสามพยางคแ์รกเป็นเสียงท่ีสอง   อ่านเป็น   “ hén hǎo.”  แต่เวลาเขียนตวัสะกด
วรรณยกุตก์็ยงัคงไวซ่ึ้งเคร่ืองหมายวรรณยกุตเ์ดิม  

 

 2）我很好 (Wǒ hěn hǎo : หวอ่เห่ินห่าว)   เม่ือมีเสียงท่ีสามซอ้นกนัอยู่
 สามพยางค ์ เวลาอ่านออกเสียง โดยทัว่ไปแลว้ก็จะลดเสียงสองพยางคแ์รกเป็นเสียงท่ีสอง อ่านวา่   
  “ Wó hén hǎo.”   

   

 3）我也很好 (Wǒ yě hěn hǎo : หวอ่ เหย ่เห่ินห่าว) เม่ือมีเสียงท่ีสาม
ซอ้นกนัอยู ่ส่ีพยางคโ์ดยทัว่ไปสามารถอ่านออกเสียงไดส้องแบบ แบบท่ีหน่ึง ใหล้ดเสียงท่ีสาม
ของ 
 สามพยางคแ์รกใหเ้ป็นเสียงท่ีสอง อ่านเป็น  “ Wó yé hén hǎo.” แบบท่ีสอง  
 อ่านออกเสียงพยางคแ์รกเป็นเสียงท่ีสามคงเดิม พยางคท่ี์สองและพยางคท่ี์สาม ให้ลดเสียง 
 เป็นเสียงท่ีสอง อ่านเป็น  “ Wǒ yé hén hǎo.” 

 

隔音符号 (gé yīn biàn diào )  เคร่ืองหมายวรรคเสียง 
  

 เม่ือพยางคเ์สียงท่ีข้ึนตน้ดว้ย  a、o、e  ตามอยูห่ลงัพยางคเ์สียงอ่ืน หากระยะแบ่ง
เขตของพยางคเ์กิดความสับสนจะใชเ้คร่ืองหมาย  ’ มาคัน่กลาง เช่น ค าวา่   西安  เมืองซีอาน เขียน
เป็น   Xīī’āān  และค าวา่  天安门  เทียนอนัเหมิน  เขียนเป็น  Tiān’ānmén เป็นตน้  
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**************** 

练习 Liàn xí ( เลีย่น สิ ) แบบฝึกหัด 

 
一、 声调  ฝึกการอ่านออกเสียงตามวรรณ์ยุกต์  
 

yī  yí yĭ  yì  - - - - - - - - - -    yi  
 

wū wú  wǔ wù    - - - - - - - - - --    wu 
 

yū yú  yǔ  yù    - - - - - - - - - -      yu 
  

bā bá bǎ bà    - - - - - - - - - -      ba 
  

dā dá dǎ dà    - - - - - - - - - - --      da  
 

dū dú dǔ  dù   - - - - - - - - - -      du 
 

nū nú nǔ nù    - - - - - - - - - - - -    nu 
 

kou kou kou kou   - - - - - - - - - - - -   kou 
  

bī bí bĭ  bì - - - - - - - - - -      bi  
 

hēi héi hĕi hèi - - - - - - - - - - - -    hei 
 

nī ní nĭ nì - - - - - - - - - - - -   ni 
 

二、 变调 เสียงวรรณยุกต์ทีเ่ปลีย่นไป 
 

nǐ hǎo  měihǎo   wǔbǎi  běihǎi gěinǐ 
  

yǔfǎ  kěyǐ  fǔdǎo  yíge  búshì 
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三、 辨音 การจ าแนกเสียง 
 

 

1. 辨别声母 จ าแนกเสียงพยญัชนะ 
 

bɑ        pɑ   dɑ     tɑ    ɡɑ kɑ 
 

bu        pu   du     tu     ɡkɑu       
 

bɑi  pɑi   dɑi     tɑi    ka 
       

bɑo       pɑo  dɑou     tɑou        ɡɑ koɑu   

   

 

2.辨别韵母 จ าแนกเสียงสระ 
 

 b  bo  he  fo 
 

 p  po  ne  mo 
 

 m  mo  de  bo 
 

 f  fo  ke  po  
 

 bi  bei  po  pou 
 

 mi  mei  ha  hou 
 

i  ei  ka  kou 
 

 hei  hei  o  ou  
 

3.辨音辨调 จ าแนกเสียงและจ าแนกวรรณยุกต์ 
 

 b  pà dà t hé fó ē kè 
 

 b  pí dé tè hòu fǒu fu kù 
 

 bù  pù dì tì hi fā i kǎ 
 

 bái  pái dú tú hù fù i di 
 

 bi  péi dài tài h f u ku  
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四、 认读 ฝึกการอ่าน 
 

dàitóu  táitou dàlóu tǎlóu 
 

kèfú  kèkǔ  dàyú  dàyǔ 
 

yùxí  fùxí  měihǎo méi lái 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

**************** 

 



第二 课   : 汉语的数字 
Dì èr kè    : Hàn yǔ de shù zì 

ตี ้ เอ้อร์ เค่อ    : ฮ่ัน  หวี ่ เตอะ  ซู่    จ้ือ 

บทที ่ 2   : จ ำนวนนับ 

    
  

 

一、生词  Shēng cí  (เซิง ฉือ)  ค ำศัพท์  
 

ที่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ กำรออกเสียง ค ำแปล 
1. 零 línɡ  หลิง ( เลข ) ศูนย ์  
2. 一 yī อี   หน่ึง 
3. 二 èr เออ้ร์ สอง 
4. 三 sān ซาน สาม 
5. 四 sì ซ่ือ ส่ี 
6. 五 wǔ อู่ หา้ 
7. 六 liù  หล่ิว หก 
8. 七 qī ชี เจด็ 
9. 八 bā ปา แปด 
10. 九 jiǔ  จ่ิว เกา้ 
11. 十 shí สรือ สิบ 
12. 百 bǎi ไป่ ร้อย 
13. 千 qiān  เชียน พนั 
14. 万 wàn วา่น หม่ืน 
15. 星期一 xīnɡqīyī ซิงชีอี  วนัจนัทร์ 
16. 星期二 xīnɡqīèr ซิงชีเออ้ร์ วนัองัคาร 
17. 星期三 xīnɡqīsān ซิงชีซาน วนัพุธ 
18. 星期四 xīnɡqīsì  ซิงชีซ่ือ  วนัพฤหสับดี 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=4110533&memlevel=A&a=a&q=education&k_mode=all&s=1081&e=1092&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=91&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=5286296&memlevel=A&a=a&q=education&k_mode=all&s=601&e=612&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=51&k_exc=&pubid=
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ที่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ กำรออกเสียง ค ำแปล 
19. 星期五 xīnɡqīwǔ  ซิงชีอู่ วนัศุกร์ 
20. 星期六 xīnɡqīliù ซิงชีล่ิว วนัเสาร์ 
21. 星期天 xīnɡqītiān ซิงชีเทียน วนัอาทิตย ์
 (星期日） (xīnɡqīrì) ซิงชีร่ือ  
22. 年 nián  เหนียน  ปี 
23. 月 yuè  เยว้ เดือน 
24. 日（号） rì  (hào) ร่ือ วนัท่ี 
25. 今天 jīntiān จินเทียน  วนัน้ี 
26. 昨天 zuótiān จัว๋เทียน เม่ือวานน้ี 
27. 明天 mínɡtiān หมิงเทียน พรุ่งน้ี 
28. 几 jǐ จ่ี ก่ี  จ  านวนเท่าไหร่ 
29. 十万 shíwàn สรือวา่น แสน 
30. 百万 bǎiwàn ไป่วา่น ลา้น 
31. 千万 qiānwàn เฉียนวา่น สิบลา้น 
32. 亿 yì อ้ี ร้อยลา้น 

 

 
******************* 

二、课文会话 Kè wén huì huà (เค่อเหวิน ฮุ้ยฮ่ัว) บทเรียนสนทนำ 
 

A : 今天 几 日？（号）？ 
  Jīn tiān  jǐ   rì ?    

  จิน   เทียน  จ่ี  ร่ือ?     

  วนัน้ีวนัท่ีเท่าไหร่ 
   
B : 今 天十六日。（号） 
  Jīn tiān  shí liù rì.   

  จิน เทียน   สรือ  ล่ิว ร่ือ   
  วนัน้ีวนัท่ี สิบหก 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=4002823&memlevel=A&a=a&q=occupation&k_mode=all&s=1189&e=1200&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=100&k_exc=&pubid=
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A : 今天 几月 几日？（号）？ 
  Jīn tiān jǐ yuè jǐ rì ?  

  จิน เทียน จ่ี  เยีย่   จ่ี  ร่ือ ?   
  วนัน้ีวนัท่ีเท่าไหร่ เดือนอะไร 
   
B : 今天 九 月十六日。（号） 
  Jīn tiān jiǔ yuè shí liù rì.  

  จิน เทียน จ่ิว  เยีย่   สรือ   ล่ิว  ร่ือ 
  วนัน้ีวนัท่ีสิบหก เดือน กนัยายน 
   
A : 今天星期几？ 
  Jīn tiān xīngqī  jǐ ?   

  จิน เทียน  ซิงชี       จ่ี? 
   วนัน้ีวนัอะไร 
   
B : 今天 星期天。(星期日)   
  Jīntiān xīngqī tiān . (xingqīrì)        

  จินเทียน  ซิงชี   เทียน   (ซิงชีร่ือ) 
  วนัน้ีวนัอาทิตย ์

 

 

 

 
 

***************** 

三、基本句式  Jīběn jùshì (จีเป่ิน จีว์้ซ่ือ) โครงสร้ำงประโยคพืน้ฐำน 
 

1. 今天  几日？（号）？ 
       Jīntiān   jǐ  rì ?                  

            จินเทียน   จ่ี   ร่ือ ?  (เฮ่า) 
             วนัน้ีวนัท่ีเท่าไหร่ 

     

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3995919&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=469&e=480&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=40&k_exc=&pubid=
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2.   今天 几月几日？（号）？ 
  Jīntiān  jǐ yuè jǐ rì ?        

 จินเทียน   จ่ี   เยีย่    จ่ี  ร่ือ ? (เฮ่า) 
   วนัน้ีวนัท่ีเท่าไหร่ เดือนอะไร 

 

3.  今天 星期 几？ 
 Jīntiān  xīngqī  jǐ ?             

 จินเทียน    ซิงชี     จ่ี ? 
 วนัน้ีวนัอะไร 
 

4.      今天 星期一。  
                Jintiān   xīngqīyī.  

       จินเทียน    ชิงชี อี             
                      วนัน้ีวนัจนัทร์   
 

 การนบัเลขในภาษาจีนจะนบัท านองเดียวกบัภาษาไทย เช่น น าเลข สิบ มาพูดรวมกบัเลขสองก็เป็น 
สิบสอง  น าเลขสาม มาพูดรวมกบัเลขสิบก็เป็นสามสิบ เป็นตน้ และวธีิการนบัจ านวนตวัเลขหลกัร้อยถึงพนั
ในภาษาจีนจะบอกหลกันบั เช่น หลกัสิบ十(shí) หลกัร้อย百(bǎi) หลกัพนั千(qiān) หลกัหม่ืน
万(wàn )ไวห้ลงัจ านวนตวัเลขเหมือนในภาษาไทย ถา้มี (0) เลขศูนยม์าคัน่ระหวา่งหลกัใดหลกัหน่ึง ตอ้งใช้
ค  าวา่零 (línɡ)เพื่อบอกใหรู้้วา่มี ศูนยม์าคัน่อยู ่และถา้เลขจ านวนใดลงทา้ยเป็นจ านวนถว้นๆ คือ ลงดว้ย
เลขศูนย ์เช่น 350 หรือ8,300 เราสามารถพูดใหส้ั้นๆโดยตดัค าบอกหลกัออกได ้ดงัตวัอยา่งขา้งล่างน้ี  เช่น 
 

万 千 百 十   
wàn qiān bǎi shí -  
หม่ืน พนั ร้อย สิบ หน่วย กำรอ่ำนค่ำตัวเลข 

 5 3 6 4 五千三百六十四 

     Wǔ qiān-sān bǎi-liù shí-sì 

     อู่    เชียน -  ซานไป่ -  ล่ิว สรือ-ซ่ือ 
      
万 千 百 十   

wàn qiān bǎi shí -  
หม่ืน พนั ร้อย สิบ หน่วย กำรอ่ำนค่ำตัวเลข 

  1 9 9 一百九十九 

     Yī bǎi-jiǔ shí-jiǔ 

     อ้ี     ไป่ - จ่ิวสรือ -  จ่ิว 
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หม่ืน พนั ร้อย สิบ หน่วย กำรอ่ำนค่ำตัวเลข 

  3 5 0 三百五十 

     Sān bǎi-wǔ shí 

     ซานไป่- อู่ สรือ 
      
 2 0 4 0 两千零四十 

     Liǎng qiān-líng-sì shí 

     เหล่ียง เชียน-หลิง-ซ่ือ สรือ 
      
 2 0 0 9 两千零九 

     Liǎng qiān-lìng- jiǔ 

     เหล่ียง เชียน-หลิง จ่ิว 
 9 8 0 6 九千八百零六 

     Jiǔ qiān-bābǎi-líng-liù 

     จ่ิว เชียน-ปาไป๋-หลิง-ล้ิว 
      
 8 3 0 0 八千三百 

     Bá qiān sān bái 

     ปาเชียน ซานไป่ 
      

2 6 3 0 0 两万六千三百 

     Liǎng wàn-liù qiān-sān bǎi 

     เหล่ียงวา่น-ล่ิวเชียน- ซานไป่ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3983629&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=469&e=480&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=40&k_exc=&pubid=
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四、汉语笔顺  Hànyǔ bĭshùn  (ฮ่ันหวี ่ป่ีซุ่น) ล ำดับเขียนกำรอกัษรจีน 

 

1.一  
 

 

2.二  
 

 

3.三  
 

 

4.四  
 

 

5.五  
 

 

6.六  
 

 

7.七  
 

 

8.八  
 

 

9.九  
 

 

10.十  
 

 

********************************** 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3723821&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=133&e=144&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=12&k_exc=&pubid=
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五、练习  Liàn xí (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
 

(一) 绕口令 (Rào kǒu lìng )  ฝึกออกเสียง  
 

   一是一 

   Yī shì yī   หน่ึงคือหน่ึง 
   อี   ซ่ือร์   อี 

 

 四是四 

   Sì shì sì    ส่ี คือส่ี 
 ซ่ือ  ซ่ือร์ ซ่ือ 

 

 十一是十一 
   Shí yī shì shí yī  สิบเอด็คือสิบเอด็ 

                สรือ อี  ซ่ือร์   สรืออี 
 

      四十是四十 

      Sì shí shì sì shí  ส่ีสิบคือส่ีสิบ 
   ซ่ือสรือ  ซ่ือร์ ซ่ือสร่ือ  

 
************************** 

 
(二) ฝึกกำรเขียนตัวเลขภำษำจีนและแปลเป็นภำษำไทย 

 พนิอนิ ภำษำจีน ภำษำไทย 
1 Sān qiān-líng-wǔ shí   

2 Sān wàn-sì qiān-wŭ bǎi   

3 Sì bǎi-sì shí-sì   

4 Yì qiān-èrbǎi-wǔ shí sì   

5 Jiǔ qiān-líng-liù   

    

 
**************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3753007&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=373&e=384&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=32&k_exc=&pubid=
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(三)   ฝึกกำรเขียนตัวเลขเป็นพนิอนิและแปลเป็นภำษำจีน 

 ภำษำไทย พนิอนิ ภำษำจีน 
1 2007   
2 9875   
3 5502   
4 9040   
5 316    

 

 
 

(四)  看图写数字。( Kàn tú xiě shù zì )  ดูภำพและเติมตัวเลขภำษำจีน 
 

   

                 -------------       

    

            

             ------------- 
 

       

           ------------ 
 

 

       

         ----------------------------- 

 

 

********************* 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980048&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980048&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980048&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980048&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980048&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980048&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980048&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980048&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3927275&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=1&e=12&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=1&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3927275&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=1&e=12&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=1&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3794861&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=61&e=72&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=6&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3794861&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=61&e=72&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=6&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3754197&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=85&e=96&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=8&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3754197&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=85&e=96&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=8&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3754213&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=133&e=144&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=12&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3754213&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=133&e=144&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=12&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3794861&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=61&e=72&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=6&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3794861&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=61&e=72&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=6&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3754228&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=73&e=84&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=7&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3754228&memlevel=A&a=a&q=egg&k_mode=all&s=73&e=84&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=7&k_exc=&pubid=
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     (五)  根据相应的内容划线  。(Gēn jù xiāng yìng de nèi róng huà xià ) 
           จับคู่วลภีำษำจีนกบัภำษำไทยต่อไปนี้   

        

 ____  1. 星期三           a.พรุ่งน้ี 
 __ 2．星期一           b.วนัศุกร์ 
 __ 3. 明天             c.เม่ือวานน้ี 
 __ 4．星期五           d.วนัจนัทร์ 

 __ 5．昨天             e.วนัอาทิตย ์ 

 __ 6．今天             f.วนัพุธ 
 __ 7．星期日           g.วนัน้ี 

                 

 
 

 

 

***************** 

 

 

          (六) 笔顺练习。Bǐ shùn  Liàn xí  ( ป่ีซุ่น เลีย่นสี)  ฝึกเขียนล ำดับขีด 

 1.一 
           

 

 2.二 
           

 

 3.三 
           

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3830502&memlevel=A&a=a&q=occupation&k_mode=all&s=2521&e=2532&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=211&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3867551&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
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 4.四 
           

 

 5.五 
           

 

 6.六 
           

 

 7.七 
           

 

 8.八 
           

 

 9.九 
           

 

 10.十 
           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

************************************* 

 



第三课 : 问候 
Dì sān kè   : Wèn hòu 

ตี ้ ซาน เค่อ    : เวิน่  โฮ่ว   

บทที ่ 3   : การทกัทาย 

 

 
 

一、生词      Shēng cí  (เซิงฉือ)  ค าศัพท์  
 

ที่ ตัวอกัษร พนิอนิ การอ่าน ค าแปล 
1. 我 wǒ หวอ่ ผม , ฉนั 
2. 你 nǐ หน่ี เธอ,  คุณ 
3. 好 hǎo ห่าว ดี  
4. 吗 ma มะ ไหม 
5. 呢 ne เนอะ ล่ะ 
6. 也 yě เหย ่ ก็….ดว้ย 
7. 您 nín หนิน ท่าน 
8. 很 hěn เห่ิน มาก 
9. 爸爸 bàba ป้าปะ คุณพอ่ 
10. 妈妈 māma มามะ คุณแม่ 
11. 都 dōu โตว ทั้งหมด,ลว้น 
12. 他们 tāmen ทาเหมิน พวกเขา 
13. 哥哥 gēge เกอเกอะ พี่ชาย 
14. 姐姐 jiějie เจ่ียเจีย พี่สาว 
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ที่ ตัวอกัษร Pinyin การอ่าน ค าแปล 
15. 弟弟 dìdi ต้ีติ นอ้งชาย 
16. 妹妹 mèimei เม่ยเหม่ย นอ้งสาว 
17. 他 tā ทา เขา ( ใชก้บัผูช้าย ) 
18. 她 tā ทา เขา ( ใชก้บัผูห้ญิง ) 
19. 忙 máng หมงั ยุง่  
20. 累 lèi เล่ย เหน่ือย 
21. 饿 è เออ้ หิว 
22. 渴 kě เข่อ กระหายน ้า 
23. 爱人 àirén อา้ยเหยนิ คนรัก(ใชเ้รียกคู่สามีภรรยา) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
******************************* 

二、课文会话 1 Kè wén huì huà 1 (เค่อเหวนิ ฮุ้ยฮ่ัว1) บทเรียนสนทนา 1 
 

小民 ： 你 好！  

Xiǎomín ： Nǐ  hǎo ！  

เส่ียวหมิน ： หนี ห่าว！  

เส่ียวหมิน ： สวสัดี ครับ  

    

小王 ： 你 好！  

Xiǎowáng ： Nǐ  hǎo ！  

เส่ียวหวงั ： หนี ห่าว！ 
 

เส่ียวหวงั ： สวสัดี ค่ะ 
 
 

 

    

 
 

http://school.discovery.com/clipart/clip/yo-dude-color.html
http://school.discovery.com/clipart/clip/point-boy-color.html
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小民 ： 你 好  吗?  ใช้แทนประโยคขีดเส้นใต้ใน 
Xiǎomín ： Nǐ    hǎo ma ? 你  哥哥  他 

เส่ียวหมิน ： หนี ห่าว มะ? Nǐ        gēge      tā   

เส่ียวหมิน ： คุณสบายดีไหม  หน่ี     เกอเกอะ ทา 
   เธอ     พี่ชาย     เขา 
    
小王 ： 我 很 好， 你 呢? 你  姐姐  她 
Xiǎowáng ： Wǒ hěn hǎo  nǐ ne ?  Nǐ jiějie      tā 

เส่ียวหวงั ： หวอ   เหิน       ห่าว        หน่ี       เนอะ? หน่ี เจ่ียเจีย      ทา 
เส่ียวหวงั ： ฉนัสบายดี คุณล่ะ  เธอ        พี่สาว       เขา 
    
小民 ： 我 也  很  好。  你  弟弟   他 
Xiǎomín ： Wǒ yě  hěn       hǎo . Nǐ dìdi          tā 

เส่ียวหมิน ： หวอ      เหย ่       เหิน       ห่าว หน่ี         ต้ีติ       ทา 
เส่ียวหมิน ： ฉนัก็สบายดี เธอ         นอ้งชาย     เขา 
    
小王 ： 你 爸爸、妈妈  好 吗?  你  爱人  她 
Xiǎowáng ： Nǐ   bàba 、māma  hǎo ma ? Nǐ àirén       tā 

 

เส่ียวหวงั ： หน่ี    ป้าปะ、มามะ    ห่าว      มะ? หน่ี อา้ยเหยนิ    ทา 
เส่ียวหวงั ： คุณพอ่ คุณแม่ของคุณสบายดีไหม เธอ คนรัก      เขา 
    
小民 ： 他们 也 都  很 好。 弟弟  妹妹 
Xiǎomín ： Tāmen  yě  dōu hěn hǎo . dìdi       mèimei 
เส่ียวหมิน ： ทาเมิน   เหย ่  โตว  เห่ิน  เห่า. ต้ีติ           เม่ยเหม่ย   
เส่ียวหมิน ： พวกเขาก็สบายดี  นอ้งชาย   นอ้งสาว 

      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3912084&memlevel=A&a=a&q=pot&k_mode=all&s=121&e=132&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=11&k_exc=&pubid=
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课文会话2 Kè wén huì huà 2 (เค่อเหวิน ฮุ้ยฮ่ัว 2 ) บทเรียนสนทนา 2 
 

    
小红 ： 你 忙 吗? ใชแ้ทนค าท่ีขีดเส้นใต ้
Xiǎohóng ： Nǐ        máng ma ?    累  饿  渴 
เส่ียวหง    ： หน่ี      หมงั       มะ? lèi  è  kě 

เส่ียวหง    ： คุณยุง่ไหม  เล่ย เออ้        เข่อ 
   เหน่ือย   หิว    กระหายน ้า 
小青 ： 我 不 忙.  
Xiǎoqīng ： Wǒ bù máng .  
เส่ียวชิง ： หวอ่        ปู้          หมงั  
เส่ียวชิง ： ฉนัไม่ยุง่  

  

 

 

 

 

 

三、基本句式 Jīběn jùshì (จีเป่ิน จีว์้ซ่ือ) โครงสร้างประโยคพืน้ฐาน 
 

 1.ประโยคพื้นฐานภาษาจีนจะประกอบดว้ยสองส่วน คือ ส่วนภาคประธาน主语部分 

zhǔ yǔ bù fèn (จู๋อวี ่ปู้ เฟ่ิน) และส่วนภาคแสดง 谓语部分wèi yǔ bù fèn (เวย่ อวี ่ปู้ เฟ่ิน)  
ส่วนภาคประธาน คือ ส่วนท่ี  ผูพู้ดกล่าวถึงเพื่อบอกให้รู้วา่หมายถึงใคร ส่วนภาคแสดงหมายถึงขอ้ความ
ตามหลงัเพื่อบอกกริยาอาการ หรือสภาพการณ์ของภาคประธาน ซ่ึงส่วนภาคประธานและส่วนภาค
แสดงต่างมีค าหลกัหน่ึงค า ค  าหลกัในส่วนภาคประธาน主语部分เรียกวา่主语 zhǔ yǔ (บท
ประธาน) ส่วนค าหลกัในส่วนภาคแสดง 谓语部分เรียกวา่谓语wèi yǔ (บทกิริยา)  เช่น 

他   吃  了。Tā  chī  le. 

ทา  ชรือ เลอ 
主   谓 

 

他   学习好。Tā xué xí  hǎo. 

ทา เสวยีสิ ห่าว 
 

สรุปโครงสร้างประโยค  “ประธาน + กริยา + กรรม” 
 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697525&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=1081&e=1092&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=91&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697525&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=1081&e=1092&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=91&k_exc=&pubid=
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 2. “也”เป็นค ากริยาวิเศษณ์ ท่ีใชข้ยายค ากริยา ค าคุณศพัท ์หรือ ค าประเภทอ่ืนท่ีท าหนา้ท่ี
เป็นบทกริยาเพื่อบอกขอบเขต ระดบั ความถ่ี ลกัษณะของกริยาอาการ ฯลฯ 
 แสดงความหมายวา่ “เป็น” ของประเภทเดียวกนั มีกริยาอาการหลายกริยาอาการ หรือมีลกัษณะ
สภาพหลายสภาพ  เช่น 

  我 也 很 忙，再见。 

  Wǒ yě  hěn máng，zài jiàn. 

  หวอ เหย ่เห่ิน หมงั，    จา้ย เจ้ียน 
  ฉนัก็ยุง่มากเหมือนกนั ลาก่อน 
 

  妈妈 批 评了我，同时也表扬了我。 

  Māma  pī píng  le wǒ， tóng shí yě biǎo yáng le  wǒ  

มามะ   พ ี ผงิ   เลอะหวอ่，ถงสึ  เหย ่เป่ียว หยาง เลอะ หวอ่ 
  คุณแม่ต าหนิฉนั ขณะเดียวกนัก็กล่าวชมฉนัดว้ย 
 

 3. “很”เป็นค าวิเศษบอกระดบั มีความหมายวา่ “มาก”ซ่ึงมกัจะใชข้ยายหนา้
ค าคุณศพัท ์เช่น 

  我 很 忙。 

  Wǒ  hěn máng. 
หวอ่  เห่ิน  หมงั 

  ฉนัยุง่มาก 
 

  我 很 累。 
  Wǒ  hěn  lèi. 

  หวอ่  เห่ิน เล่ย 
           ฉนัเหน่ือยมาก 
 4. “呢”ใชต่้อทา้ยวลี หรือประโยคท่ีกล่าวถึงมาก่อนเพื่อเป็นการยอ้นถาม เช่น 

  我 很 好，你呢？ 

  Wǒ  hěn hǎo，nǐ ne?   

  หวอ่  เห่ิน ห่าว， หน่ี เนอะ? 
  ฉนัสบายดีแลว้คุณล่ะ 
 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697525&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=1081&e=1092&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=91&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697551&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=217&e=228&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=19&k_exc=&pubid=
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 5. “都”เป็นค าวิเศษมีความหมายวา่“ลว้น”หรือ“ทั้งหมด”ใชเ้พื่อแสดงวา่ค า
ท่ีเอ่ยถึงขา้งตน้นั้นเกิดกริยาอาการ หรือมีสภาพเหมือนกนัทั้งหมด เช่น 

  我和弟弟都累了。 
  Wǒ  hé dìdi dōu  lèi le. 
  หวอ่  เหอ  ต้ีติ  โตว  เล่ย เลอ 
  ฉนัและนอ้งชายต่างเหน่ือยกนัทั้งคู่ 

 6. “吗”เป็นค าสรรพนามท่ีใชใ้นการถาม มีความหมายวา่“ไหม”การใช้
“吗”ในการถามมกัจะพบเห็นไดบ้่อยๆ ซ่ึงท าไดง่้ายๆ ดว้ยการน าค าวา่“吗”ต่อทา้ยค าหรือ
ต่อทา้ยประโยคต่างๆ เพื่อเป็นการถามใหเ้กิดความแน่ใจ เช่น 

  你 忙 吗？ 
Nǐ    máng  ma? 

หน่ี    หมงั     มะ? 

เธอยุง่ไหม 
  你是泰国人吗？ 

  Nǐ   shì  Tài guó  rén  ma? 

  หน่ี   ซ่ือร์   ไท่ กัว๋    เหยนิ  มะ? 

  เธอเป็นคนไทยใช่ไหม 
 

******************* 

 

 

四、汉语笔顺 Hàn yǔ bǐ shùn  (ฮ่ัน อวี ่ป่ี ซุ่น) ล าดบัเขียนตวัอกัษรจนี 

 

 

（1）我  

 

（2）你  

 

（3）他  

 

（4）她  

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3982532&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=313&e=324&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=27&k_exc=&pubid=
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（5）好  

 

（6）哥  

 

 
 

*************** 

 

五、练习 Liànxí (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
 

(一) 笔顺练习。Bǐshùn liànxí  (ป่ี ซุ่น เลีย่น สี ) ฝึกเขียนล าดับการเขียนอกัษรจีน 
 

  1.我 

          

  

   2.你 
 
  

        

 

  3.他  
 
  

        

 

  4.她 
 
  

        

  

 5.好 
          

 

   

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3770957&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=769&e=780&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=65&k_exc=&pubid=


 41 

  6.哥 
          

 

 
************************** 

 

(二)   听老师读后填数字。Tīng lǎoshī dú hòu tián shùzì.  

 (ทงิ เหล่าซือ ตู๋  โฮ่ เถียนซู่ จ้ือ) 
         ให้เขียนหมายเลขลงในค าทีต่รงกนัให้ถูกต้อง 

  1) 你  2) 都  3) 很  4) 忙  5) 好 

  6) 人  7) 哥哥 8) 姐姐  9) 妹妹 10) 我 

 

   ------ 我   ------ 你 

   ------ 很   ------ 都 

   ------ 好   ------ 人 

   ------ 姐姐   ------ 妹妹 

   ------ 忙   ------ 哥哥 

 

***************** 
 

(三) 读下面的拼音并翻译成泰语。 
    Dú xià miàn de pīnyīn bìng fānyì chéng Tàiyǔ.  
       (ตู๋   เซ่ีย เมี่ยน  เตอ  พนิ  อนิ  ป้ิง     ฟาน อี ้ เฉิง       ไท่ อวี)่ 
            ให้อ่านพนิอนิข้างล่างนี ้และแปลเป็นไทยให้ถูกต้อง 

   

1) Nǐ hǎo 
       อ่านวา่     หน่ี ห่าว 
         แปลวา่    สวสัดีครับ/ค่ะ 
 

  2) Nǐn hǎo 

         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3946174&memlevel=A&a=a&q=pot&k_mode=all&s=193&e=204&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=17&k_exc=&pubid=
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  3) Nǐ hǎo ma 

         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

  4) Wǒ  hěn  hǎo 
         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

  5) bàba 

         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

  6) gēge 
         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

  7) jiějie 

         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

  8) dìdi 
         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

  9) máng 
         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

  10) lèi 
         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

 

                      
********************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3983767&memlevel=A&a=a&q=pot&k_mode=all&s=145&e=156&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=13&k_exc=&pubid=


第四课 : 再见 
Dì sì kè    : Zài jiàn 

ตี ้  ซ่ือ  เค่อ     : ไจ้  เจีย้น 

บทที ่ 4   : ลาก่อน 

 
 

一、生词    Shēng cí  (เซิงฉือ)  ค าศัพท์  
 

ที่ ตัวอกัษร พนิอนิ การอ่าน ค าแปล 
1. 工作 gōngzuò กงจั้ว งาน, ท างาน 

2. 再见 zàijiàn ไจเ้จ้ียน ลาก่อน,พบกนัใหม่ 

3. 早上 zǎoshang จ่าวซัง่ ตอนเชา้,ช่วงเวลาเชา้ 

4. 中午 zhōngwǔ จงอู่ ตอนเท่ียง 

5. 下午 xiàwǔ เซ่ียอู่ ตอนบ่าย 

6. 晚上 wǎnshang หวา่นซัง่ ตอนเยน็ ,ช่วงเวลาเยน็ 

7. 不 bù ปู้ ไม่ 
 

 
***************************************** 

二、 课文会话 Kè wén  huì huà  (เค่อ หวนิ ฮุ้ย ฮ่ัว ) บทเรียนสนทนา  
 

小红 ： 你好！ ใช้แทนค าที่ขีดเส้นใต้ 
Xiǎohóng ： Nǐ hǎo！   您 / 你们 / 他们 / 老师 

เส่ียวหง ： หนี  ห่าว！ Nín  / nǐmen  / tāmen  /  lǎoshī 

เส่ียวหง ： สวสัดี ค่ะ หนิน  /  หน่ีเหมิน /   ทาเหมิน  / เหล่าซือ 
    ท่าน  /  พวกเรา   /   พวกเขา /  คุณครู 
    

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697543&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=1189&e=1200&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=100&k_exc=&pubid=
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小  海   ： 你好！  
Xiǎohǎi ： Nǐ hǎo！  

เส่ียวห่าย ： หนี ห่าว！  
เส่ียวห่าย ： สวสัดี ครับ  
    
小红 ： 早上   好！ ใช้แทนค าที่ขีดเส้นใต้ 
Xiǎohóng ： Zǎoshang  hǎo！  中午   下午  晚上 
เส่ียวหง ： จ่าว ซัง่  ห่าว！  Zhōngwǔ  Xiàwǔ   

เส่ียวหง ： สวสัดี ตอนเชา้  Wǎnshang 

   จง อู่             เซ่ีย อู่        หวา่น ซัง่ 
小海 ： 早上 好！ ตอนเท่ียง     ตอนบ่าย   ตอนเยน็ 
Xiǎohǎi ： Zǎoshang   hǎo！  

เส่ียวห่าย ： จ่าว ซงั   ห่าว！  
เส่ียวห่าย ： สวสัดีตอนเชา้  
    
小红 ： 你工作忙吗?  
Xiǎohóng ： Nǐ   gōng zuò máng  ma?  

เส่ียวหง ： หน่ี       กงจั้ว       หมงั      มะ?  
เส่ียวหง ： คุณงานยุง่ไหมคะ  
    
小海 ： 很忙，你呢?  
Xiǎohǎi ： Hěn máng，nǐ  ne?    

เส่ียวห่าย ： เห่ิน   หมงั    หน่ี  เนอะ?  
เส่ียวห่าย ： ยุง่มากครับ แลว้คุณล่ะ  
    
小红 ： 我 也 很 忙，再见。 
Xiǎohóng ： Wǒ  yě hěn máng，zàijiàn.   

เส่ียวหง ： หวอ่  เหย ่  เห่ิน  หมงั，ไจเ้จ้ียน  
เส่ียวหง ： ฉนัก็ยุง่มากเหมือนกนั   ลาก่อน  
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小海 ： 再见。  
Xiǎohǎi ： Zàijiàn。  

เส่ียวห่าย ： ไจเ้จ้ียน  
เส่ียวห่าย ： ลาก่อน  
    
小红 ： 中午 你 工 作 吗?  
Xiǎohóng ： Zhōng wǔ nǐ gōng zuò ma?     
เส่ียวหง ： จงอู่ หน่ี กงจั้ว มะ?  
เส่ียวหง    ： ตอนเท่ียงคุณท างานไหม  
    
小海 ： 不，我下午  工作。你 呢?  
Xiǎohǎi ： Bù，wǒ xiàwǔ  gōngzuò。 Nǐ ne ?  

เส่ียวห่าย ： ปู้ ,   หวอ่  เซ่ียอู่     กงจั้ว 。     หน่ี    เนอะ?  
เส่ียวห่าย ： ไม่ , ฉนัท างานตอนบ่าย              เธอล่ะ  
    
小红 ： 我 晚 上   工 作，再见。  
Xiǎohóng ： Wǒ  wǎn shang  gōng zuò，zàijiàn.    

เส่ียวหง ： หวอ่ หวา่น ซัง่       กง จั้ว , ไจ ้เจ้ียน  
เส่ียวหง ： ฉนัท างานกลางคืน  ลาก่อน  
    
小海 ： 再见。  
Xiǎohǎi ： Zàijiàn.  

เส่ียวห่าย ： ไจเ้จ้ียน  
เส่ียวห่าย ： ลาก่อน  

 

 

 

 
 

**************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=4164843&memlevel=A&a=a&q=education&k_mode=all&s=853&e=864&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=72&k_exc=&pubid=
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三、汉语笔顺 Hànyǔ bĭshùn  (ฮ่ันหวี ่ป่ีซุ่น) ล าดับเขียนการอกัษรจีน 

 

（1）再  

 

（2）见  

 

 

 

 

**************** 
 

四、练习 Liànxí : (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
 

(一)笔顺练习。Bǐshùn liànxí  (ป่ี ซุ่น เลีย่น สี ) ฝึกเขียนล าดับการเขียนอักษรจีน 

 

 1. 早  

         

  

 2. 上 

         

  

 3. 中 

         

  

 4. 午 

          

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3781100&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=


 47 

 5. 晚 

          

  

 6. 再 

          

  

 7. 见 

          

 

 
************************ 

(二) 听老师读后填数字。 

         Tīng lǎo shī dú hòu tián shù zì. 
            (ทงิ  เหล่า ซือ   ตู๋   โฮ่ว     เถยีน ซู่  จ้ือ) 

 ให้น าหมายเลขหน้าค าศัพท์ไปเขียนไว้หน้าค าทีถู่กต้อง 

 1）下午 2）晚上 3）工作 4）再见 5）早上 
 

   ………….. 工作 

   ………….. 再见 

   ………….. 早上 

   …………...下午 

   …………… 晚上 

 

 
****************************** 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3936391&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3936391&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3936391&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
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(三)  读下面的拼音并翻译成泰语。 

           Dú xiàmiàn de pīnyīn bìng fān yì  chéng Tàiyǔ. 
        (ตู๋   เซ่ียเมี่ยน   เตอ พนิอนิ    ป้ิง     ฟาน  อี ้   เฉิง     ไท่อวี ่) 
              ให้อ่านพนิอนิข้างล่างนี ้และแปลเป็นภาษาไทยให้ถูกต้อง 
 

  1）bù 

      อ่านวา่     ปู้   
         แปลวา่    ไม่ 
  2）zàijiàn 

         อ่านวา่     ___________ 

          แปลวา่    ___________ 

    3）gōngzuò 

   อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

  4）zǎoshang 

         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 
 

  5）wǎnshang 

         อ่านวา่     ___________ 

         แปลวา่    ___________ 

 

 

 

    
**************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3936391&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3781100&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3839272&memlevel=A&a=a&q=education&k_mode=all&s=13&e=24&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2&k_exc=&pubid=


第五课 : 你叫什么名字？ 
Dì wǔ kè   : Nǐ jiào shén me míng zì？ 

ตี ้    อู่   เค่อ      : หน่ี  เจีย้ว  เสินเมอะ   หมิง  จ้ือ ? 

บทที ่ 5    : คุณช่ืออะไร 

 
 

 
 

一、生词      Shēng cí  (เซิงฉือ)  ค ำศัพท์  
 

ที่ ตัวอกัษร พนิอนิ กำรอ่ำน ค ำแปล 
1. 叫 jiào  เจ้ียว เรียก 

2. 什么 shénme เสินเมอะ อะไร, เช่ือวา่ 
3. 是 shì ซ่ือ คือ , เป็น 

4. 这 是 zhè shì เจอ้ซ่ือ น่ีคือ 

5. 那 是 nà shì น่าซ่ือ นัน่คือ 

6. 泰国 Tàiguó ไท่กัว๋ ประเทศไทย 
7. 中国 Zhōngguó จงกัว๋ ประเทศจีน 

8. 人 rén เหยนิ คน 

9. 名字 míngzì หมิงจ้ือ ช่ือ 
 
 

               
 

***************************************** 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697521&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=757&e=784&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=28&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697521&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=757&e=784&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=28&k_exc=&pubid=
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二、课文会话 Kè wén huì huà (เค่อเหวิน ฮุ้ยฮ่ัว) บทเรียนสนทนำ 

 
小海 ： 你好！  

Xiǎohǎi ： Nǐhǎo！  

เส่ียวห่าย   ： หนี ห่าว  

เส่ียวห่าย   ： สวสัดี  

    

小龙 ： 你好！你叫什么名字?  
Xiǎolóng ： Nǐhǎo！Nǐ jiào shénme míngzì ?  

เส่ียวหลง ： หนีห่าว    หน่ี  เจ้ียว เสินเมอะหมิงจ้ือ?  

เส่ียวหลง ： สวสัดี คุณช่ืออะไร  

    

小海 ： 我叫李小海。  
Xiǎohǎi ： Wǒ jiào  Lǐ  Xiǎohǎi.    

เส่ียวห่าย ： หวอ่ เจ้ียว หลี  เสียวห่าย 

เส่ียวห่าย ： ฉนัช่ือหลีเส่ียวหาย  

    

 ： 这是我 爸爸。    妈妈 姐姐 弟弟 妹妹 

 ： Zhè shì wǒ bàba . Māma  jiějie    dìdi  mèimei 

 ： เจอ้  ซ่ือ หวอ่ ป้าปะ      มามะ     เจ่ียเจีย     ต้ีติ     เม่ยเหม่ย 

 ： น่ีคือพอ่ของฉนั แม่         พี่สาว   นอ้งชาย  นอ้งสาว 
    
 ： 那是我 哥哥。    
 ： Nà shì wǒ gēge.  

 ： น่า ซ่ือ หวอ่ เกอเกอะ.  

 ： นัน่คือพี่ชายของฉนั  

    

小龙 ： 他 是 哪 国  人?  

Xiǎolóng ： Tā   shì  nǎ  guó  rén ?  

เส่ียวหลง ：  ทา   ซ่ือ    หน่า   กัว๋     เหยนิ?  

เส่ียวหลง    ： เขาเป็นคนประเทศไหน  
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小海 ： 他 是 泰 国 人。你呢?  

Xiǎohǎi ： Tā shì Tài guó rén .nǐ  ne?    

เส่ียวห่าย ： ทา  ซ่ือ  ไท่   กัว๋   เหยนิ   หน่ี   เนอะ?  

เส่ียวห่าย ： เขาเป็นคนไทย คุณล่ะ  

    

小龙 ： 我是中国人。  
Xiǎolóng ： Wǒ shì Zhōngguó rén.    

เส่ียวหลง    ： หวอ่ ซ่ือ จงกัว๋ เหยนิ  

เส่ียวหลง ： ฉนัคือคนจีน  

 

                                                       

三、汉语笔顺 Hànyǔ bǐshùn (ฮ่ัน อวี ่ป่ี ซุ่น) ล ำดับเขียนตัวอกัษรจีน 

 

（1）叫  

 

（2）什  

 

（3）么  

 

（4）是  

 

（5）中  

 

（6）泰  

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697521&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=757&e=784&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=28&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697540&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=1645&e=1656&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=138&k_exc=&pubid=
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（7）国  

 
************* 

 

四、练习 Liàn xí  (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
 

 (一) 笔顺练习。Bǐshùn liàn xí  (ป่ี ซุ่น เลีย่น  สี)  
              ฝึกเขียนล ำดับกำรเขียนอกัษรจีน 

   1.叫     

          

 

   2.是     
          

 

   3.这     

          

 

   4.那     
          

 

   5.泰     
          

 

   6.国     

          

 

  

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3997641&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=121&e=132&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=11&k_exc=&pubid=
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   7.中     

          

 

   8.人     

          

 

   9.名     

          

 

   10.字     

          

 

 
************************* 

 

(二) 读下面的拼音并翻译成泰语。 

                    Dú xià miàn de pīnyīn bìng fān yì chéng Tàiyǔ.  

                         (ตู๋   เซ่ีย  เมี่ยน   เตอ  พนิอนิ    ป้ิง      ฟำน อี ้  เฉิง ไท่อวี)่. 
               ให้อ่ำนพนิอนิข้ำงล่ำงนี ้และแปลเป็นไทยให้ถูกต้อง 

 

  1）   jiào   

   อ่านวา่     ___________ 

              แปลวา่    ___________ 

  2）   zhè 

   อ่านวา่     ___________ 

               แปลวา่    ___________ 

  3）   nà   

   อ่านวา่     ___________ 

               แปลวา่    ___________ 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=2813442&memlevel=C&a=a&q=study&k_mode=all&s=193&e=204&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=17&k_exc=&pubid=
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  4）   shì 

   อ่านวา่     ___________ 

              แปลวา่    ___________ 

  5）   Tàiguó  

   อ่านวา่     ___________ 

               แปลวา่    ___________ 

  6）   Zhōngguó 

   อ่านวา่     ___________ 

              แปลวา่    ___________ 

  7）   rén 

   อ่านวา่     ___________ 

              แปลวา่    ___________ 
 
 
 

 
*************************************** 

 

 

 

 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=1371139&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=193&e=204&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=17&k_exc=&pubid=


第六课 : 谢谢   
Dì liù kè   : Xiè xie 

ตี ้  ลิว่ เค่อ      : เซ่ีย เซียะ 

บทที ่ 6    : ขอบคุณ 

 

 
 

一、生词      Shēng cí  (เซิงฉือ)  ค ำศัพท์  
 

 

ที่ ตัวอกัษร พนิอนิ กำรอ่ำน ค ำแปล 
1. 谢谢 xièxie เซ่ียเซียะ ขอบคุณ 
2. 身体 shēntǐ เซินถ่ี สุขภาพ 
3. 不 bù ปู้ ไม่ 
4. 客气 kèqi เค่อช่ี เกรงใจ 
5. 不客气 búkèqi ปู๋เค่อช่ี ไม่ตอ้งเกรงใจ 
6. 最近 zuìjìn จุย้จ้ิน ระยะน้ี,ช่วงน้ี 

 

 

 

 
 

 

*********************************************** 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3921469&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=1877&e=1904&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=68&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3921469&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=1877&e=1904&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=68&k_exc=&pubid=
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二、课文会话 Kè wén huì huà (เค่อเหวิน ฮุ่ยฮ่ัว) บทเรียนสนทนำ 
 

小红 ： 你 好！  

Xiǎohóng ： Nǐ  hǎo！  

เส่ียวหง ： หนี ห่าว！  

เส่ียวหง ： สวสัดี  

    

小海 ： 你 好！  
Xiǎohǎi ： Nǐ  hǎo！  

เส่ียวห่าย ： หนี ห่าว！  

เส่ียวห่าย ： สวสัดี  

    

小红 ： 你妈妈 身 体好吗?  
Xiǎohóng ： Nǐ  māma shēn tǐ hǎo ma?    

เส่ียวหง ： หน่ี  มามะ    เซินถ่ี    ห่าว   มะ?  

เส่ียวหง ： คุณแม่ของคุณสุขภาพดีไหม  

    

小海 ： 她很好，谢谢，你妈妈呢?  
Xiǎohǎi ： Tā hěn hǎo， xièxie，nǐ māma  ne?    

เส่ียวห่าย ： ทา เห่ิน   ห่าว， เซ่ีย เซียะ，หน่ี มามะ เนอะ?    

เส่ียวห่าย ： เขาสบายดีมาก    ขอบคุณ    คุณแม่ของคุณล่ะ  

    

小红 ： 她 也 很 好，谢谢。  

Xiǎohóng ： Tā   yě  hěn hǎo，xièxiè。  

เส่ียวหง ： ทา   เหย ่    เหิน    ห่าว     เซ่ีย เซียะ.  

เส่ียวหง ： เขาก็สุขภาพดี  ขอบคุณ  

 
 

 

 
********************* 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697526&memlevel=A&a=a&q=friend&k_mode=all&s=193&e=204&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=17&k_exc=&pubid=
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三、基本句式 Jīběn jùshì (จีเป่ิน จีว์้ซ่ือ) โครงสร้ำงประโยคพืน้ฐำน 

 

 1. “谢谢” xièxie  (เซ่ีย เซียะ.) แปลวา่ “ขอบคุณ” ใชแ้สดงความขอบคุณ และ
แสดงถึงความสุภาพ เช่น 

  A：  你身体  好吗? 
           Nǐ   shēntǐ   hǎo   ma?  

   หน่ี    เซินถ่ี      ห่าว     มะ?  
  

  B： 我身体很好，谢谢。 

            Wǒ shēn tǐ  hěn hǎo ，xièxie 。 

   หวอ่  เซิน   ถ่ี    เห่ิน ห่าว,  เซ่ีย เซียะ.. 
 

 2. “不”bù  (ปู้) แปลวา่ “ไม่” เป็นค าวิเศษณ์ท่ีใชเ้ป็นรูปปฏิเสธค ากริยา และ
ค าคุณศพัทท์ัว่ไป เช่น 

  不是  bú shì  (ปู๋ซ่ือ) 
  不忙  bù máng(ปู้หมงั) 
 

 
***************************** 

 

四、汉语笔顺 Hànyǔ bǐshùn  (ฮ่ัน หวี ่ป่ี ซุ่น) ล ำดับเขียนตัวอกัษรจีน 

 

 （1）谢 

  
 

 （2）客 

  
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3749198&memlevel=A&a=a&q=friend&k_mode=all&s=217&e=228&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=19&k_exc=&pubid=
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 （3）气 

  
 

 

 
******************************* 

 

五、练习 Liàn xí (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
 

           (一) 笔顺练习。Bǐshùn liànxí ( ป่ี ซุ่น เลีย่น สี ) ฝึกเขียนล ำดับกำรเขียนอกัษร
จีน 

  

 1. 谢     
            

 

 2. 身     
            

 

 3.  体     

            

 

 4.  不     

            

 

 5. 客     
            

 

  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3998905&memlevel=A&a=a&q=friend&k_mode=all&s=217&e=228&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=19&k_exc=&pubid=
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 6. 气     
            

 

 

 
*********************** 

           (二)   读下面的拼音并翻译成泰语。 
        Dú xià miàn de pīnyīn bìng fān yì chéng Tài yǔ.  
          (ตู๋    เซ่ีย   เมี่ยน เตอ   พนิอนิ     ป้ิง   ฟำน อี ้  เฉิง         ไท่  อวี)่  
         ให้อ่ำนพนิอนิข้ำงล่ำงนี ้และแปลเป็นไทยให้ถูกต้อง 
 

  1）   xiè xie 

   อ่านวา่     ___________ 

               แปลวา่    ___________ 
 

  2）   shēn tǐ 

   อ่านวา่     ___________ 

              แปลวา่    ___________ 
 

  3）   bú kè qi 

   อ่านวา่     ___________ 

              แปลวา่    ___________ 
 

 

 

 

 
******************************************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3951871&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3951871&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3713463&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=421&e=432&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=36&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3713463&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=421&e=432&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=36&k_exc=&pubid=


第七课 : 对不起 
Dì qī kè   : Duì bu qǐ 

ตี ้   ชี  เค่อ      : ตุ้ย    ปู้    ฉ่ี 

บทที่  7   : ขอโทษ/  ขออภัย 

 

                 
 

一、生词      Shēng cí  (เซิงฉือ)  ค ำศัพท์  
 

ที ่ ตวัอกัษร พนิอนิ กำรอ่ำน ค ำแปล 
1. 请 问 qǐng  wèn ฉ่ิง  เวิน่ ขอถามหน่อย 
2. 朋友 péngyou เผงิโหยว่ เพื่อน 
3. 老师 lǎoshī เหล่าซือ คุณครู,อาจารย ์
4. 书 shū ซู หนงัสือ 
5. 学生 xuéshēng เสวยีเซิง นกัเรียน 
6. 在 zài ไจ ้ อยู ่
7. 对不起 duìbuqǐ ตุย้ปู้ฉ่ี ขอโทษ, ขออภยั 
8. 知道 zhīdào จือเตา้ รู้ ,ทราบ 
9. 没关系 méiguānxi เหมยกวนสิ ไม่เป็นไร,ไม่ตอ้งเกรงใจ 
10. 的 de เตอะ ของ 

 

 
 

************************* 
 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3941281&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=553&e=564&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=47&k_exc=&pubid=
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二、课文会话 Kè wén huì huà (เค่อเหวิน ฮุ่ยฮ่ัว) บทเรียนสนทนำ 
 

小文 ： 请问，   那是他的 朋友吗? 
Xiǎowén ： Qǐng wèn，  nà shì tā de péng you  ma?   

เส่ียวเหวนิ ： ฉ่ิง เวิน่ ，             น่า  ซ่ือร์ ทา เตอะ เผิงโหยว่ มะ? 

เส่ียวเหวนิ ： ขอถามหน่อย  นัน่คือเพื่อนของเขาใช่ไหม 

   
小明 ： 对不起，我 不 知 道。 
Xiǎomíng ： Duìbuqǐ，  wǒ bù zhī dào.   

เส่ียวหมิง ： ตุย้ปูฉ่ี，      หวอ่ ปู้   จือเตา้. 
เส่ียวหมิง ： ขอโทษครับ ผมไม่ทราบครับ 
   
小文 ： 没 关 系。 
Xiǎowén ： Méi guān xi.   

เส่ียวเหวนิ ： เหมย กวน สิ 

เส่ียวเหวนิ ： ไม่เป็นไรค่ะ 
   
小明 ： 请问，  那是老师的书吗? 
Xiǎomíng ： Qǐng wèn，nà shì lǎo shī  de shū ma?   

เส่ียวหมิง ： ฉ่ิง  เวิน่ ，      น่า  ซ่ือร์  เหล่าซือ  เตอะ   ซู   มะ? 

เส่ียวหมิง ： ขอถามหน่อย  นัน่เป็นหนงัสือของอาจารยใ์ช่ไหม 
   
小文 ： 不是，那是学生的书。 
Xiǎowén ： Búshì， nà shì  xué shēng de shū 。   

เส่ียวเหวนิ ： ปู๋ซ่ือ，       น่า  ซ่ือร์ เสวยีเซิง เตอะ  ซู 

เส่ียวเหวนิ ： ไม่ใช่         นัน่เป็นหนงัสือของนกัเรียน 
   
小明 ： 对不起。 
Xiǎomíng ： Duì bu qǐ. 

เส่ียวหมิง ： ตุย้ ปู้ ฉ่ี 

เส่ียวหมิง ： ขอโทษครับ 
小文 ： 没关系。 
Xiǎowén ： Méi guān xi. 

เส่ียวเหวนิ ： เหมย กวน สิ 

เส่ียวเหวนิ ： ไม่เป็นไรครับ 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697568&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=625&e=636&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=53&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697509&memlevel=A&a=a&q=girl&k_mode=all&s=541&e=552&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=46&k_exc=&pubid=
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三、汉语笔顺 Hànyǔ bǐshùn  (ฮ่ัน หวี ่ ป่ี ซุ่น) ล ำดับเขียนตัวอกัษรจีน 
 

（1）对  

 

（2）不  

 

（3）起  

 
 

 
************************* 

 

 

四、练习 Liànxí (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
 

(一) 笔顺练习。Bǐshùn liànxí  (ป่ี ซุ่น เลีย่น สี ) ฝึกเขียนล ำดับกำรเขียนอกัษรจีน 

 

  1.老   
         

    

  2.师      
         

 

  3.对      
         

 

  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=4002808&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=985&e=996&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=83&k_exc=&pubid=
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  4.不      
         

 

  5.起      
         

 

  6.生      
         

 

  7.在      
         

 

  8.知     
         

 

  9.道     
         

 

  10.没     
         

 

  11.关     
         

 

  12.系     
         

 



 64 

  13.请     
         

 

  14.问  
         

 
 
 
 
 

 
 
 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3833644&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=217&e=228&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=19&k_exc=&pubid=
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 (二) 读下面的拼音并翻译成泰语。 
Dú xià miàn de pīnyīn bìng fānyì  chéng Tàiyǔ. 
  (ตู๋   เซ่ีย  เมี่ยน  เตอ พนิ อิน     ป้ิง   ฟำนอี ้   เฉิง       ไท่ อวี)่ 
  ให้อ่ำนพนิอนิข้ำงล่ำงนี ้และแปลเป็นไทยให้ถูกต้อง 
 

  1）zhī dào 

   อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 
 

  2）péngyou 

   อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 
 

  3）xuéshēng 

   อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 
  

  4）duì bu qǐ 

   อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 
 

  5）méiguānxi 

   อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 
 

  6）shū 

   อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 
 
 

 
 
 

****************************************************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697551&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=217&e=228&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=19&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697551&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=217&e=228&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=19&k_exc=&pubid=


第八课 : 可以吗? 
Dì  bā  kè    : Kě  yǐ ma? 
ตี ้  ปา  เค่อ       :   เขอ อี ่ มะ? 

บทที ่ 8   : ได้ไหม 
 

 
 

一、生词      Shēng cí  (เซิงฉือ)  ค าศัพท์  
 

ที่ ตัวอกัษร พนิอนิ การอ่าน ค าแปล 
1. 可以 kěyǐ เขออ่ี ได ้,ยอมให ้

2. 进去 jìnqù จ้ินช่ีว ์ เขา้ไป 

3. 跟 gēn เกิน กบั 

4. 学校 xuéxiào เสวยีเซ่ียว โรงเรียน 

5. 行 xíng สิง ได ้

6. 教室 jiàoshì เจ้ียวซ่ือ หอ้งเรียน 

7. 进 jìn จ้ิน เขา้ 
8. 去 qù ช่ีว ์ ไป 

9. 会议室 huìyìshì หุย้อ้ีซ่ือ หอ้งประชุม 

10. 房间 fángjiān ฝางเจียน หอ้ง 
11. 宿舍 sùshè ซู่เซ่อ หอพกั 

 

 
********************************* 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=2666436&memlevel=C&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=457&e=468&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=39&k_exc=&pubid=


 67 

二、课文会话 Kè wén huì huà (เค่อเหวิน ฮุ่ยฮ่ัว) บทเรียนสนทนา 
 

小明 : 我 可以进 教室吗? 会议室 房间  宿舍 
Xiǎomíng : Wǒ  kě yǐ  jìn jiàoshì  ma?    huìyìshì    fángjiān  sùshè 

เส่ียวหมิง : หวอ่ เขออ่ี   จ้ิน เจ้ียวซ่ือ  มะ? หุย้อ้ีซ่ือ        ฝางเจียน     ซู่เซ่อ  

เส่ียวหมิง : ฉนัสามารถท่ีจะเขา้ห้องเรียนไดไ้หม หอ้งประชุม  หอ้ง         หอพกั 
    
老师 : 可以，请进。  
Lǎoshī : Kěyǐ， qǐng  jìn。    
เหล่าซือ : เขออ่ี，ฉ่ิง   จ้ิน.  
เหล่าซือ  : ได，้ เชิญเขา้มา  
    
小明 : 我可以跟你去学校吗?  
Xiǎomíng : Wǒ kě yǐ gēn nǐ qù xuéxiào ma?    
เส่ียวหมิง : หวอ่ เขอ อ่ี  เกิน หน่ี ช่ีว ์เสวียเซ่ียว  มะ?  
เส่ียวหมิง : ฉนัไปโรงเรียนกบัคุณไดไ้หม  
    
小红 : 行。  
Xiǎohóng : Xíng.  
เส่ียวหง : สิง.  
เส่ียวหง : ได ้  

   

 
*************************** 

 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697568&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=625&e=636&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=53&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697568&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=625&e=636&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=53&k_exc=&pubid=
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三、汉语笔顺 Hànyǔ bǐshùn  (ฮ่ัน หวี ่ ป่ี ซุ่น) ล าดับเขียนตัวอกัษรจีน 
 

（1）跟 

  
 

（2）宿 

  
 

（3）舍 

  
 

 

 
*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3740094&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
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四、练习 Liànxí (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
 

(一) 笔顺练习。Bǐshùn liànxí  (ป่ี ซุ่น เลีย่น สี ) ฝึกเขียนล าดับการเขียนอกัษรจีน 

 

   1.可  

          

 

   2.以  

             

   

   3.进    
           

 

   4.去 
           

 

   5.跟 
             

 

   6.学  
          

 

   7.校   
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      8.宿   
          

 

   9.舍    
          

  

   10.行 
              

 

 
*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3972984&memlevel=A&a=a&q=pot&k_mode=all&s=145&e=156&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=13&k_exc=&pubid=
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(二) 读下面的拼音并翻译成泰语。 
Dú xià miàn de pīnyīn bìng fānyì  chéng Tàiyǔ. 
  (ตู๋   เซ่ีย  เมี่ยน  เตอ พนิ อิน     ป้ิง   ฟานอี ้   เฉิง       ไท่ อวี)่ 
  ให้อ่านพนิอนิข้างล่างนี ้และแปลเป็นไทยให้ถูกต้อง 

 

  1）kěyǐ 

   อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 

  2）jìnqù 

  อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 

  3）gēn  

  อ่านวา่     ___________ 

      แปลวา่    ___________ 

  4）xuéxiào 

  อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 

  5）xíng  

  อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 

  6）jiàoshì 

  อ่านวา่     ___________ 

       แปลวา่    ___________ 

  7）sùshè 

  อ่านวา่     ___________ 

      แปลวา่    ___________ 

 
 

 
*************************************************************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3946174&memlevel=A&a=a&q=pot&k_mode=all&s=193&e=204&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=17&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3946174&memlevel=A&a=a&q=pot&k_mode=all&s=193&e=204&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=17&k_exc=&pubid=


第十课 : 时间 
Dì shí kè   : Shí jiān 

ตี ้    สรือ  เค่อ    : สรือ เจียน 

บทที ่ 10   : เวลา 
 

 
 

一、生词      Shēng cí  (เซิงฉือ)  ค าศัพท์  
 

 

 

                   

                   

ที่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ การออกเสียง ค าแปล 
1. 时间 shíjiān สรือเจียน      เวลา 
2. 现在 xiànzài เซ่ียนไจ ้       ตอนน้ี   ขณะน้ี 

3. 点 diǎn เต่ียน   โมง    นาฬิกา 
4. 分 fēn เฟิน นาที 
5. 刻 kè เค่อ 15  นาที 
6. 差 chà ช่า เหลืออีก 
7. 半 bàn ป้าน คร่ึงชัว่โมง 
8. 秒 miǎo เหม่ียว วนิาที 
9. 每天 měitiān เหม่ยเทียน ทุกวนั 
10. 上课 shàngkè ซ่างเค่อ   เขา้เรียน 
11. 下课 xiàkè เซ่ียเค่อ  เลิกเรียน 
12. 周末 zhōumò โจวโม่    สุดสัปดาห์ 
13. 上午 shàngwǔ ซ่างอู่ ช่วงเชา้ ตอนเชา้ 
14. 下午 xiàwǔ เซ่ียอู่ ช่วงบ่าย ตอนบ่าย 
15. 晚上 wǎnshgag หวา่นซัง่       ช่วงเยน็  ตอนเยน็ 
16. 不 bù ปู้ ไม่ 
17. 吗 ma มะ ไหม 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3699161&memlevel=A&a=a&q=time&k_mode=all&s=157&e=168&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=14&k_exc=&pubid=
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二、 课文会话   Kèwén huìhuà ( เค่อเหวิน ฮุ้ยฮ่ัว) บทเรียนสนทนา 
A 现在几点 ？ 
 Xiànzài jǐ  diǎn ? 

 เซ่ียน ไจ ้  จ๋ี  เต่ียน? 
 ตอนน้ีก่ีโมง 
 

 

B 八点十分。 
 Bā diǎn shí fēn 

 ปา  เต่ียน  สรือ  เฟิน. 
 แปดโมงสิบนาที 
  

A 你每天上午几点上课？ 
 Nǐ měi tiān shàngwǔ jǐ diǎn shàngkè ? 

 หนี   เหม่ยเทียน      ซ่างอู่  จ๋ี   เต่ียน     ซ่างเค่อ ?   
 ตอนเชา้ทุกวนัเธอเรียนก่ีโมง 
  

B 八点。               
 Bā diǎn. 

 ปา    เต่ียน 

 แปดโมง ( นาฬิกา) 
  

A 几点下课？ 
 Jǐ diǎn xiàkè ?                             

 จ๋ี    เต่ียน    เซ่ียเค่อ? 
 เลิกเรียนก่ีโมง 
  

B 十一点半。明天上课吗？ 
 Shíyī diǎn bàn. Míngtiān shàngkè ma ? 

 สรือ    อี    เต่ียน    ป้าน     หมิงเทียน  ซ่างเค่อ มะ? 
 สิบเอด็โมงคร่ึง  พรุ่งน้ีมีเรียนไหม 
  

A 明天 是 周 末，不 上  课。 
 Míng tiān shì zhōumò , bú shàngkè . 

 หมิง    เทียน  สร่ือ  โจว  โม่ ,  ปู๋   ซ่างเค่อ 
 พรุ่งน้ีเป็นวนัสุดสัปดาห์  ไม่มีเรียน 
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三、基本句式 Jīběn jùshì (จีเป่ิน จีว์้ซ่ือ) โครงสร้างประโยคพืน้ฐาน 
 

1 现在 几点  ？                 ตอนน้ีก่ีโมง 

 Xiànzài jǐ   diǎn ?  

 เซ่ียนไจ ้  จ๋ี เต่ียน?  

   

2. 我八点上课。 ฉนัมีเรียนตอนแปดโมง 
 Wǒ bādiǎn shàngkè.  
 หวอ่ ปาเต่ียน   ซ่างเค่อ  
   
3. 明天上 课吗？ พรุ่งน้ีมีเรียนไหม 
 Míngtiān shàngkè ma ?        
 หมิงเทียน    ซ่างเค่อ       มะ?  

 
语法点 Yǔ fǎ diǎn (หวี ่ฝา เตี่ยน) หลกัไวยากรณ์ 

 1．การถามเวลาในภาษาจีนกลาง  
        ประโยคค าถามท่ีใชถ้ามเวลาในภาษาจีน พูดวา่  “现在几点?” ซ่ึงแปลวา่ 
ตอนน้ีก่ีโมง   เวลาตอบให้ตอบวา่   现在    点。ซ่ึงแปลวา่  ตอนน้ี.......โมง (นาฬิกา) โดย
ตอ้งมีค าวา่  点  diǎn เต่ียน ท่ีแปลวา่ โมงหรือนาฬิกา ตามหลงัตวัเลขท่ีบอกเวลาทุกคร้ัง  
 

 2.  การบอกเวลา 
  การบอกเวลาในภาษาจีน มีหลกัการพูดพอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 

2 :00 两点 liǎng diǎn 

  เหลียง  เต่ียน 
  2 โมงหรือนาฬิกา 
   

6 :05 六点零五分 liù diǎn líng wǔ fēn 

  ล่ิว   เต่ียน   หลิง   อู่     เฟิน 
  6  โมงหรือนาฬิกากบัอีกหา้นาที 
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8 :15 八点十五分 bā diǎn shíwǔ fén 

  ปา     เต่ียน       สรือ  อู่    เฟิน 
  8  โมงหรือนาฬิกา  15 นาที 
   

8 :15 八点一刻   bā diǎn yí kè 

  ปา      เต่ียน      อ๋ี      เค่อ 
  8 โมงหรือนาฬิกากบัอีก  15 นาที 
   

10 :30 十点三十分 shí diǎn sānshí fēn 

  สรือ     เต่ียน       ซานสรือ       เฟิน 
  10 โมงหรือนาฬิกา    30 นาที 
   

10 :30 十点半 shí diǎn bàn 

  สรือ  เต่ียน      ป้าน 
  สิบโมงคร่ึง 
   

11 :45 十一点四十五分 shí yī diǎn sì shí wǔ fēn 
        สรือ    อี   เต่ียน  ซ่ือ   สรือ   อู่    เฟิน 
        สิบเอด็โมงส่ีสิบหา้นาที 
   

11 :45 十一点三刻  shí yī  diǎn sān kè 

    สรือ อี เต่ียน  ซาน เค่อ 
     สิบเอด็โมงกบัอีกส่ีสิบหา้นาที                       (หรือ) 
11 :45 差一刻十二点 chà yí kè shí’èr diǎn 

      ช่า   อ๋ี เค่อ สรือ เออ้ร์ เต่ียน 

      อีกสิบหา้นาทีเท่ียง 
   
 1 :50  一点五十分 yī diǎn wǔshí fēn 

  อี    เต่ียน    อู่สรือ   เฟิน 

  บา่ยโมงหา้สิบนาที 
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********************** 
 

2. 时间词 Shí jiān cí (สรือ เจียน ฉือ) ค าบอกเวลา 
 

 ค าบอกเวลา  เช่น 上午 shàng wǔ (ซ่าง อู่) ซ่ึงแปลวา่ ช่วงเชา้ ตอนเชา้下午

xià wǔ (เซ่ีนอู่)ซ่ึงแปลวา่ ช่วงบ่าย ตอนบ่าย  晚上 wǎn shang (หวา่น ซัง่ )ซ่ึงแปลวา่ 
ช่วงเยน็  ตอนเยน็  ในการใชใ้หว้างไวห้นา้ภาคแสดง อาจจะวางไวห้นา้หรือหลงัประธานก็ได ้
และหากมีค าบอกเวลาวา่ก่ีโมง ค าวา่上午、下午、晚上 ใหว้างไวด้า้นหนา้ของค า
วา่บอกเวลาวา่ก่ีโมง เช่น 
 

我 上午   （八点）上课 。 
Wǒ  shàngwǔ (bādiǎn)shàngkè. 

หวอ่     ซ่างอู่          ( ปาเต่ียน)        ซ่างเค่อ  
上午   （八点） 我上课。 
Shàngwǔ bādiǎn wǒ shàngkè. 

   ซ่างอู่  (ปาเต่ียน)     หวอ่ ซ่างเค่อ 
 

3. การใช้ประโยค  …吗?   

 ค าวา่ “吗” ma ( มะ ) ใชใ้นประโยคค าถาม วางไวท้า้ยประโยค มีความหมาย
ในภาษาไทยแปลวา่ ไหม  ใช่ไหม หรือไม่ หรือเปล่า   เช่น  
 你 好  吗? 

      Nǐ hǎo ma?    ( หนี ห่าว มะ? )   คุณสบายดีไหม หรือ คุณสบายดีหรือเปล่า  
    你 是 老师 吗？ 
      Nĭ shì lǎoshī ma ? ( หน่ี ซ่ือร์ เหล่าสรือ มะ? )  คุณเป็นครูใช่ไหม  
 

********************************************* 
 

1 :50 差十分两点 chà shí fēn liǎng diǎn 

  ช่า  สรือ เฟิน เหลียง  เต่ียน  
  อีกสิบนาที บ่ายสองโมง  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3980042&memlevel=A&a=a&q=food&k_mode=all&s=1009&e=1020&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=85&k_exc=&pubid=
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四、练习 Liànxí (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
(一) 用汉语说出下列时间。บอกเวลาเหล่านีเ้ป็นภาษาจีน   
 

1）8.00      4）12.00 

2）10.15    5）4.30 

3）1．45    6）11.55 

 

***************** 
 

(二) 替换词语。น าค าศัพท์ทีใ่ห้มาแทนทีค่ าศัพท์ทีข่ีดเส้นใต้  
 

1)  A : 现在 几 点? 

                        เส่ียนไจ ้ จ๋ี   เต่ียน?   
           ตอนน้ี ก่ี โมง  

B : 现在  7:25 。 

       เส่ียนไจ_้______                    
                      ตอนน้ีเจด็นาฬิกายีห่า้นาที 
 

2) A : 你 几点 上课 ？  คุณเขา้เรียน ก่ี โมง  
   หนี จ๋ี เต่ียน ซ่างเค่อ? 

B : 上午 8 : 00 上课。 เขา้เรียนแปดโมงเชา้  
                           ซ่าง อู, 8 : 00 ซ่างเค่อ 

 

 

 

  
 

 

 
 

********************************** 

 

11:35 12:10 

3:45 8:15 

2:30 5:20 

2:55 4:25 

下课  (เซ่ียเค่อ) 中午 จงอู่   12 ：00   下课   เซ่ียอู่ 
工作 (กงจั้ว) 早上 จา้วซัง่  7 ：30   工作 กงจั้ว 
吃饭 (ชรือฟ้าน) 晚上 หวา่นซัง่ 6 ：00   吃饭  ชรือฟ้าน 
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第十一课 : 饮食 
Dì shí yī kè   : Yǐn shí 

ตี ้   สรือ   อ ี เค่อ     : หยิน่ สรือ 

บทที ่  11   : อาหาร 

 

 
 

一、生词  Shēng cí  (เซิงฉือ)  ค าศัพท์  

 

ที่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ การออกเสียง ค าแปล 
1. 酸 suān ซวน เปร้ียว 
2. 甜 tián เถียน หวาน 
3. 辣 là ล่า เผด็ 
4. 木瓜 mùguā มู่กวา มะละกอ 
5. 芒果 mángguǒ หมงักัว่ มะม่วง 
6. 辣 là ล่า เผด็ 
7. 酸辣虾汤 Suān là xiā tāng ซวน ล่า เซียทาง ตม้ย  ากุง้ 
8. 凉拌生木瓜 Liángbàn shēng 

mùguā 
เหลียงป้าน เซิง มู่กวา ส้มต า 

9. 炸鸡 zhájī จ๋าจี ไก่ทอด 
10. 烤鸡 kǎojī ข่าวจี ไก่ยา่ง 
11. 腻 nì น่ี เล่ียน 
12. 好吃 hǎochī ห่าวชือ อร่อย 
13. 素菜 sùcài ซู่ไช่ อาหารประเภทผกั 
14. 荤菜 hūncài ฮุนไช่ อาหารประเภทเน้ือ 

15. 饱 bǎo ป่าว อ่ิม 
16. 饿 è เออ้ หิว 
17. 菜单/菜谱 càidān/càipǔ ไช่ตาน/ไช่ผู ่

 
เมนูอาหาร 
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ที ่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ การออกเสียง ค าแปล 
18. 太 tài ไท่ (แสดงระดบั)เกินไป 
19. 果汁 guǒzhī กัว่จือ น ้าผลไม ้
20. 奶昔 nǎixī หน่ายซี นมป่ัน 

21. 龙眼 lóngyǎn หลงเหยีย่น ล าไย 
22. 红毛丹 hóngmáodān หงเหมาตาน เงาะ 
23. 葡萄 pútáo ผเูทา่ องุ่น 
24. 榴莲 liúlián หลิวเหลียน ทุเรียน 
25. 咖啡 kāfēi คาเฟย กาแฟ 

26. 茶 chá ฉา ชา 
27. 可口可乐 kěkǒu kělè เขอโข่ เข่อเล่อ โคก้ 
28. 雪碧 xuěbì เสวีย่ป้ี สไปรท ์
29. 白事 bǎishì ไป่ซ่ือ เป๊ปซ่ี 
30. 冰块 bīngkuài ปิงไคว ่ น ้าแขง็ 
31. 辣椒酱 làjiāojiàng ล่าเจียวเจ้ียง น ้าพริก 
32. 椰子 yēzi เยจึ มะพร้าว 
33. 厨房 chúfáng ฉูฝาง หอ้งครัว 
34. 微波炉 wēibōlú เวยปอหลู ไมโครเวฟ 
35. 火炉 huǒlú หัว่หลู เตาไฟ 
36. 煤气炉 méiqìlú เหมยช่ีหลู เตาแก๊ส 
37. 电饭锅 diànfànguō เต้ียนฟ่านกวั หมอ้หุงขา้ว 
38. 炒锅 chǎoguō ช่าวกวั กะทะ 
39. 蒸锅 zhēngguō เจิงกวั หมอ้น่ึง 
40. 阿华田 Āhuátián อาหวัเถียน โอวลัติน 
41. 麦禄 Màilù ม่ายลู่ ไมโล 
42. 白开水 báikāishuǐ ไป๋คายสุ่ย น ้าตม้ 

 

 

 

 

 
********************************** 
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二、课文会话 1 Kè wén huì huà 1 (เค่อเหวนิ ฮุ้ยฮ่ัว1) บทเรียนสนทนา1 
 

赛梅 ： 你吃饭了吗？ 

Sàiméi ： Nǐ chī fàn le ma? 

ไส้เหมย ： หน่ี ชือ ฟ่าน เลอะ มะ? 
สายไหม ： คุณทานขา้วแลว้หรือยงั 
   

汪才 ： 我 吃 了。 
Wāngcái ： Wǒ  chī  le. 

วงัฉาย ： หวอ่  ชือ   เลอ 
วนัชยั ： ฉนัทานแลว้ 
   

赛梅 ： 你 吃 些  什么？ 
Sàiméi ： Nǐ chī xiē shénme? 

ไส้เหมย ： หน่ี ชือ เซีย เสิมเมอะ? 
สายไหม ： คุณทานอะไรบา้ง 
   

汪才 ： 我吃糯米饭、酸辣虾汤、 
  凉拌生木瓜和烤鸡。 

Wāngcái ： Wǒ chī nuò mǐ fàn,suān là xiātāng,                                     

  liáng bàn shēng mù guā hé kǎo jī. 

วงัฉาย ： หวอ่   ชือ นัว่   หม่ี    ฟ้าน,   ซวน   ล่า   เซียทาง 
  เหลียง  ป้าน    เซิง    มู่    กวา  เหอ    ข่าว    จี 
วนัชยั ： ฉนัทานขา้วเหนียว ตม้ย  ากุง้ ส้มต ามะละกอ และไก่ยา่ง 
   

赛梅 ： 好 吃 吗？ 
Sàiméi ： Hǎo chī ma? 

ไส้เหมย ： เห่า ชือ มะ ?  
สายไหม ： อร่อยมั้ย 
   

汪才 ： 味 道 很  好，不  辣。 
Wāngcái ： Wèidào hěn hǎo, bú là. 

วงัฉาย ： เวย่เตา้ เห่ินห่าวปู๋ล่า 
วนัชยั ： รสชาติดีมาก ไม่เผด็ 
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三、课文会话 2   Kèwén huìhuà 2 ( เค่อเหวนิ ฮุ้ยฮ่ัว2) บทเรียนสนทนา 2 
 

汪才 ： 你喜欢 喝 什么 饮料？ 
Wāngcái ： Nǐ xǐhuan  hē shénme yǐnliào? 

วงัฉาย ： หน่ี ส่ีฮวน เฮอ เสินเมอะหยิน่เล่ียว? 
วนัชยั ：                               คุณชอบด่ืมเคร่ืองด่ืมอะไร 
   

赛梅 ： 我 喜欢 喝 果汁、奶昔，你呢？ 
Sàiméi ： Wǒ xǐhuan  hē   guǒzhī, nǎixī, nǐ ne? 

ไส้เหมย ： หวอ่ ส่ีฮวน เฮอ กัว่จือ, หน่ายซี,หน่ีเนอะ? 
สายไหม ： ฉนัชอบด่ืมน ้าผลไม ้นมป่ัน คุณล่ะ 
   

汪才 ： 我不喜欢喝饮料，我喜欢吃水果。 
Wāngcái ： Wǒ bù xǐhuan hē yǐnliào, wǒ xǐhuan chī shuǐguǒ. 

วงัฉาย ： หวอ่ ปู้   ส่ีฮวน เฮอ หยิ่นเลียว,หวอ ส่ีฮวน ชือสุยกัว่ 
วนัชยั ： ฉนัไม่ชอบด่ืมเคร่ืองด่ืม ฉนัชอบทานผลไม ้
   

赛梅 ： 你 爱 吃  什 么  水 果？ 
Sàiméi ： Nǐ ài chī shénme shuǐ guǒ? 

ไส้เหมย ： หน่ี อา้ย ชือ เสินเมอะ สุ่ย กัว่ ? 
สายไหม ： คุณชอบทานผลไมอ้ะไร 
   

汪才 ： 我爱吃甜的水果，比如榴莲、龙眼红毛丹。 
Wāngcái ： Wǒ ài chī tián de shuǐguǒ,bǐrú liúlián, longyǎn, hóngmáodān. 

วงัฉาย ： ห่วอ อา้ย ชือ เถียน เตอ สุย กัว่  ป่ี หรู หลิวเหลียน, หลงเหยีย่น,หงเหมาตาน 
วนัชยั ： ฉนัชอบทานผลไมร้สหวาน เช่น ทุเรียน ล าไย เงาะ 
   

                 

  
 
 

******************************************************************************* 
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语法点 Yǔ fǎ diǎn (หวี ่ฝา เตียน) หลกัไวยากรณ์ 
 

1． เม่ืออยากทราบวา่เขาชอบอาหารประเภทไหน มกัจะถามวา่  
“你喜欢吃什么？”หรือวา่“你爱吃什么？” 

        เวลาตอบก็ตอบวา่“我喜欢吃……。”หรือ 
“我爱吃……。”ซ่ึงแปลวา่ ฉนัชอบกิน...... 

2. เม่ือจะถามคู่สนทนาวา่อาหารอร่อยมั้ยมกัจะถามวา่ 
     “好吃吗？”ซ่ึงแปลวา่ อร่อยมั้ย  

               เวลาตอบถา้อร่อยก็ตอบวา่“好吃”ถา้ไม่อร่อยใหต้อบวา่“不好吃” 

3.“你呢？”ใชเ้ม่ือตอ้งการถามต่อเน่ืองจากค าถามท่ีก าลงัสนทนา เช่น  
    “我喜欢喝果汁、奶昔，你呢？”ก็หมายความวา่  
    “你喜欢喝什么？”คุณชอบด่ืมอะไร 

ตัวอย่างนี ้  
  แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือเราจะพูดเป็นประโยคทั้ง บอกเล่า ซกัถาม ขอร้อง หรือแสดง
ความรู้สึกบางอยา่ง  เวลาพูดจบจะมีเคร่ืองหมายจบประโยค  เช่น  ถา้เป็นประโยคบอกเล่าจะใช ้
เคร่ืองหมาย “。” ถา้เป็นประโยคค าถามจะใชเ้คร่ืองหมาย  “ ？ ”  

เคร่ืองหมาย  “ 、” จะใชค้ัน่ค  าท่ีท าหนา้ท่ีอยา่งเดียวกนัในประโยค เช่น  
我喜欢吃榴莲、龙眼、木瓜。榴莲  龙眼  และ木瓜 ท าหนา้ท่ีเป็นกรรม
ในประโยคเช่นเดียวกนัจึงใชเ้คร่ืองหมายน้ี และเคร่ืองหมาย “，” จะใชค้ัน่ระหวา่งประโยค ส่วนท่ีอยู่
ขา้งหนา้จะเป็นขอ้ความท่ีจะบอกใหรู้้วา่ผูพู้ดหมายถึงใครหรือส่ิงใด เราเรียกส่วนน้ีคือ主语部分 
(ภาคประธาน) ส่วนท่ีอยูข่า้งหลงั บอกกริยาอาการหรือสภาพความเป็นไปของส่วนขา้งหนา้ เราเรียกส่วน
น้ีวา่谓语部分 ส่วนท่ีแนบบทกรรม คือ宾语 ดงัตวัอยา่ง ของเน้ือเร่ือง  บทน้ีแบ่งตามส่วนของ
ภาคประธาน ภาคแสดงและภาคกรรม ไดด้งัน้ี 

 

主语部分 谓语部分 宾语 

你 喜欢吃什么?  

我 喜欢吃 水果。 

我 爱吃 甜的水果， 

比如榴莲。 

 好吃吗？  

 好吃/不好吃。  

你 喜欢喝什么？  

我 喜欢喝 果汁、奶昔。 
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四、练习 Liànxí (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
(一) 连线。lián xiàn   (เหลยีน เส่ียน)   โยงเส้นจับคู่ภาพกบัค าศัพท์ทีม่ีความหมายตรงกัน 
 

 ค าศัพท์   ภาพ 

     

1 果汁
guǎzhi 

 
 

 
 

     

2 山竹
shānzhú 

 
 

 
 

     

3 鱼 
yú 

 
 

 
 

     

 
4 

米饭 
mǐfàn 

 

 

 
 

     

5 榴莲 
liúlián 

 
 

 
 

     

6 可口可乐
kěkǒukělè 

 

  

 
 

     

7 冰淇淋
bīngqílín 

 
 

 
 

     

8 荔枝 
lìzhī 

 

 

 
 

     
 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3846210&memlevel=A&a=a&q=durian&k_mode=all&s=1&e=11&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=4113144&memlevel=A&a=a&q=litchi&k_mode=all&s=25&e=26&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=3&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2802529&memlevel=C&a=a&q=coke&k_mode=all&s=1&e=12&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=1&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3966028&memlevel=A&a=a&q=fruit%20juice&k_mode=all&s=37&e=48&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=2799221&memlevel=C&a=a&q=fish&k_mode=all&s=409&e=420&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=35&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3988670&memlevel=A&a=a&q=fried%20eggs&k_mode=all&s=1&e=12&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=1&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3814152&memlevel=A&a=a&q=bread&k_mode=all&s=49&e=60&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5&k_exc=&pubid=
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 ค าศัพท์   ภาพ 

     

9 面包
miànbāo 

 

  

 
 

     

10 荷包蛋 
Hé bāo dàn 

 
 

 
 

 
**************** 

 

(二)替换练习。 Tì huàn liàn xi  (ที ่ฮ่วน เลี่ยน สี ) 
        น าค าในกรอบส่ีเหล่ียมมาแทนท่ีค าท่ีขีดเส้นใตพ้ร้อมฝึกอ่านและแปลเป็นภาษาไทย 
 

1． 我 喜欢 吃 龙眼。        

 
 

       

       

       

       

                        

2. 他 爱 喝 牛奶。   

汽水  

咖啡  

果汁  

可口可乐 

巧克力 

白开水

绿茶 

矿泉水

雪碧 

奶茶 

 

   

           

 

香蕉 

芒果  

苹果 

西瓜  

番石榴 

莲雾 

梨 

橘子 

葡萄 

人心果 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=5117349&memlevel=A&a=a&q=rice&k_mode=all&s=25&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=3&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=922429&memlevel=C&a=a&q=icecream&k_mode=all&s=13&e=24&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=2&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=4002808&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=985&e=996&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=83&k_exc=&pubid=
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***************************** 

（三）写出下面生词的拼音并译成文泰。 

            (เส่ีย ชู เซ่ียเมี่ยน  เซิงฉือเตอ พนิอนิ ป้ิง อี ้เฉิง เหวนิ ไท่)  
                    เขียนพินอนิของค าศัพท์ต่อไปนีพ้ร้อมแปลเป็นภาษาไทย 

                             

  พนิอนิ                                                   ค าแปล 
 

  1．吃饭…………………      ………………………. 

  2.  喝水…………………       .……………………… 

  3.  饱了…………………       ………………………. 

  4.  饿了…………………       ………………………. 

  5.  甜……………………        ………………………. 

  6. 辣……………………        ………………………. 

  7.   酸……………………        ………………………. 

  8.  咸………………….        ……………………….. 

  9.   苦………………….        ……………………….. 

  10. 香………………….        ……………………….. 

 
************************************* 

 

（四）笔顺练习。 ( ป่ี ซุ่น เลีย่น สี ) ฝึกเขียนล าดับขีดของค าศัพท์ต่อไปนี้ 
 

 1.酸  
           

             

 2.辣  
           

  
          

 3.甜 
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 4.苦 
           

           

 5.淡  
           

  

 6.糊 
           

 

 7.烤  
           

 

 8.炸 
           

 
             

 9.炒 
           

 

 10.蒸 
           

       
        

 
************************** 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3793094&memlevel=A&a=a&q=cooking&k_mode=all&s=37&e=48&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4&k_exc=&pubid=
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(五)歌唱游戏。 Gē chàng yóu xì  (เกอ ฉ่าง โหยว ซ่ี ) ฝึกเล่นเกมร้องเพลง 
 

                  一 二 三 四 五 六 七, 
                                       yī    èr  sān   sì   wǔ   liù    qī, 

       อี    เออ้ร์   ซาน  ซ่ือ   อู่      ล่ิว    ชี, 
                  你 爱 吃  什么  东西？ 
                                 nǐ   ài  chī  shénme dōngxi? 

    หนี  อา้ย  ชือ    เสินเมอะ         ตง ซี ? 
               一 二 三 四五六 七， 
                               …yī  èr   sān   sì   wǔ liù  qī, 

     อี     เออ้ร์   ซาน    ซ่ือ    อู่      ล่ิว    ชี, 
    我 爱 吃……………。 

                                    wǒ   ài  chī……………。 

         หวอ่ อา้ย  ชือ............................... 
                                 

    
 

********************************* 
 

三、课文会话 3   Kèwén huìhuà 3 ( เค่อเหวนิ ฮุ่ยฮ่ัว3) บทเรียนสนทนา3 
 

赛梅 : 你每天 在 哪儿吃 饭？ 
Sàiméi : Nǐ měitiān zài   nǎr   chī fàn? 

ซา้ยเหมย่ : หนี เหม่ยเทียน จา้ยหน่า ชือฟ้าน? 
สายไหม : คุณกินขา้วท่ีไหน ในแต่ละวนั 

   
汪才 : 在 家里 吃。 
Wāngcái : Zài  jiā   li   chī. 

วงัฉาย : จา้ย เจียหล่ี ชือ 
วนัชยั : กินท่ีบา้น 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3803235&memlevel=A&a=a&q=lunch&k_mode=all&s=445&e=456&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=38&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3803235&memlevel=A&a=a&q=lunch&k_mode=all&s=445&e=456&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=38&k_exc=&pubid=
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赛梅 : 谁  给你 做 饭？ 
Sàiméi : Shúi gěi  nǐ  zuò fàn ? 

ซา้ยเหม่ย :  สุย    เก่ย  หน่ี จั้ว   ฟ่าน? 
สายไหม : ใครท าอาหารใหคุ้ณกิน 

   
汪才 : 我 妈妈。 
Wāngcái : Wǒ māma.      

วงัฉาย : หวอ่ มามะ 
วนัชยั : คุณแม่ของฉนั 

 

赛梅 : 你 妈妈 用 什么 煮 饭 炒 菜 做 
  汤呢？ 

Sàiméi : Nǐ  māma yòng shénme zhǔ fàn chǎo cài zuò  

  tāng ne? 

ซา้ยเหม่ย : หน่ี  มามะ ยง่   เสินเมอะ  จู่ ฟ่าน ฉ่าว ช่ายจั้ว   ทงั    เนอ? 
สายไหม : คุณแม่คุณใชอ้ะไรหุงขา้ว ผดักบัขา้ว ตม้น ้าแกง 
   

汪才 : 她 用 电 饭 锅 煮 饭，用 炒 锅   
  炒 菜，用 锅 煮 汤。 
Wāngcái : Tā yòng diàn fàn guō zhǔ fàn, yòng chǎo guō 

  chǎo cài,  yòng guō zhǔ tāng. 

วงัฉาย :  ทา  ยง่  เต้ียน ฟ่าน กวั จู่  ฟ่าน,  ยง่  ฉ่าว  กวั ฉ่าว  ช่าย,       
  ยง่   กวั  จู่  ทงั 
วนัชยั :  คุณแม่ใชห้มอ้หุงขา้วหุงขา้ว ใชก้ระทะผดักบัขา้ว ใชห้มอ้ตม้ 
  น ้าแกง 
   
赛梅 : 早 上，你 喝 咖啡吗？ 
Sàiméi : Zǎo shang, nǐ  hē  kāfēi ma? 

ไส้เหมย : เจ่า   ซ่าง        หน่ี  เฮอ   คาเฟย  มะ? 
สายไหม : คุณด่ืมกาแฟตอนเชา้มั้ย 
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汪才 : 不喝，我喝阿华田。我 每天 用 
  电暖瓶煮，水，把 阿华田放在 

  杯子里，水开后，用勺子搅拌 

  一下就 好了。 
Wāngcái : Bù hē,  wǒ hē Āhuá tián. Wǒ měi tián yòng 

  Diàn nuǎn píng zhǔ,shuǐ,bǎ Āhuá tián fàng zài  

  Bēi zi li,  shuǐ kāi hòu,  yòng sháo zi  jiǎo bàn 

  Yí xià jiù  hǎo le. 

วงัฉาย : ปู้  เฮอ, หวอ เฮอ อาหวั เถียน.     หวอ เหม่ย เทียนยง่ 
  เต้ียน หน่วนผงิ จู๋, สุ่ย, ป่า อา หวั เถียนฟ่ัง จา้ย 
  เปย จึ หล่ี,   สุ่ย  ค่าย โฮ่ว,         ยง่ สาว จึ  เจ่ียว ป้าน 
  อ๋ี เซ่ีย จ้ิว  ห่าว เลอ. 
วนัชยั : ไม่ด่ืม ฉนัด่ืมโอวลัติน ฉนัใชก้ระติกน ้าร้อนตม้น ้าทุกวนั น ้าเดือด

แลว้ ก็ใส่โอวลัตินลงในแกว้ ใชช้อ้นคนสักครู่ก็ไดแ้ลว้ 
   
赛梅 : 你什么时候吃水果？ 
Sàiméi : Nǐ  shénme shíhou chī  shuǐguǒ? 

ซา้ยเหม่ย : หน่ี เสินเมอะ สือ โฮ่ว ชือ สุย กัว่? 
สายไหม : คุณกินผลไมเ้ม่ือไหร่ 
   
汪才 : 饭后吃，吃水果的时候，我们 
  用刀子切水果，然后把它放在 

  盘子里，大家 用 叉子 一 起吃。 
Wāngcái : Fàn hòu chī,  chī  shuǐguǒ  de shíhou,wǒmen 

  yòng dāozi  qiē shuǐ guǒ,ránhòu  bǎ tā fɑng  zài 

  pān zi li, dà jiā yòng chāzi  yì qǐchī. 

วงัฉาย : ฟ่าน โฮ่ว ชือ, ชือ สุ่ยกัว่ เตอะ สรือ โฮ่ว หวอ่ เมิน 
  ยง่ เตา จึ เชีย สุย กัว่ หราน โฮ่ว ป่า ทา ฟ่ัง จา้ยผาน จึ หล่ี, 
  ตา้ เจีย ยง่ ชา จึ อ้ี ฉ่ี ชือ 
วนัชยั : กินหลงัอาหาร ตอนท่ีกินผลไม ้พวกเราใชมี้ดหัน่ผลไม ้หลงัจาก

นั้นน าผลไมใ้ส่ในจาน ทุกคนใชส้้อมกินดว้ยกนั 
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********************* 

语法点 Yǔ fǎ diǎn (หวี ่ฝา เตี่ยน) หลกัไวยากรณ์ 
 

 1.โครงสร้างประโยค  “在……里+ค ากริยา”  จะบอกถึงวา่กริยานั้นไดเ้กิดข้ึนท่ีไหน 
“在”ในท่ีน้ีเป็นค าบุพบท แปลวา่ “ท่ี”  ดา้นหลงั“在”จะตามดว้ยค านามประเภทบอกสถานท่ี 
หรือตึก อาคาร “里”เป็นค าบอกทิศทางหรือต าแหน่ง ซ่ึงแปลวา่“ใน” ตวัอยา่งการใชโ้ครงสร้าง
ประโยค “在……里+ ค ากริยา”   เช่น 
                       Zài  jiā  li chī 

  在 家里吃。กินขา้วท่ีบา้น 
Zài jiào shì   li  shàngkè 

  在教 室 里 上课。เรียนในหอ้งเรียน 
Zài wū zĭ  li shuì  jiào. 

  在屋子里睡 觉。นอนหลบัในหอ้ง 
  Zài gōng yuán ji sàn bù 

  在 公 园 里散步。เดินเล่นในสวนสาธารณะ 
 

 2.โครงสร้างประโยค  “bǎ”（“把”字句）ประโยค“把”ในภาษาจีน 

จะใชเ้นน้ย  ้าส่วนภาคแสดง หรือการกระท ากริยาอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนท่ีเป็น
กรรม โดยท าใหส่้วนกรรมนั้นเกิดการเปล่ียนแปลง หรือเกิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงลกัษณะโครงสร้าง
ประโยค คือ “把+กรรม+กริยา+（ค าแสดงผลของกริยา）”ซ่ึง “把”บางคร้ังอาจแปล
เป็นไทยไดว้า่ “เอา”  เช่น 
 把阿华田放在杯子里。เอาโอวลัตินใส่ลงไปในแกว้ 
 Bă Ā huá tián fàng zài bēi zi li. 
 

 我把信寄出去了。ฉนัเอาจดหมายส่งออกไปแลว้ 
 Wŏ bǎ xìn jì chūqù le. 
 

 妹妹 把 那 碗 汤 喝 光 了。นอ้งสาวเอาน ้าแกงถว้ยนั้นด่ืมหมดแลว้ 
 Mèimèi bǎ nà wǎn tāng hē guāng le. 

 

 警 察 把 他 打 死 了。ต ารวจตีเขาจนตาย 
 Jĭng chá bǎ tā dǎ sĭ le. 

 

 我 把 钱 包 弄 丢了。ฉนัท ากระเป๋าเงินหาย 
 Wŏ bǎ qián bāo nòng diū le. 

 

 弟弟 把 厨 房 弄 脏了。นอ้งชายท าหอ้งครัวสกปรก 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3753007&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=373&e=384&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=32&k_exc=&pubid=
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  Dìdì   bǎ  chúfáng nòng zāng le. 

         ******************* 

五、练习 liàn xí   (เลีย่นสี ) แบบฝึกหัด 
 

(一) 连线。  lián xiàn (เหลียน เซ่ียน)  
โยงเส้นจับคู่ภาพกบัค าศัพท์ทีม่ีความหมายตรงกนั 

 
 ค าศัพท์   ภาพ 

     

1 饭桌 
fànzhuō 

  
 

     

2 刀子 
dāozi 

  
 

     

3 锅 
guō 

  
 

     

4 椅子 
yǐzi 

  

 
     

5 微波炉 
wēibōlú 

  
 

     

6 筷子 
kuáizi 

  

 
     

7 
电饭锅

Diānfànguō 

 
  

 

     

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3951871&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3927404&memlevel=A&a=a&q=chair&k_mode=all&s=97&e=108&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3753917&memlevel=A&a=a&q=dinner%20table&k_mode=all&s=25&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=3&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3981379&memlevel=A&a=a&q=knife&k_mode=all&s=25&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=3&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=749834&memlevel=D&a=a&q=pot&k_mode=all&s=133&e=144&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=12&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=4422991&memlevel=A&a=a&q=chopsticks&k_mode=all&s=37&e=48&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=749776&memlevel=D&a=a&q=pot&k_mode=all&s=121&e=132&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=11&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3734700&memlevel=A&a=a&q=plate&k_mode=all&s=97&e=108&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=9&k_exc=&pubid=
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8 盘子 
pánzi 

  

 
     

9 电暖瓶 

diànnuǎn píng 
  

 
     

10 电冰箱
diànbīngxiāng  

  
 

     

 
 
 

 
********************** 

 

 (二) 用 拼音回答以下问题并译成泰文。 
             Yòng pīn yīn huí dá yǐ xià wèn tí bìng yì chéng Tài wén.  

                   ย่ง     พนิ อนิ   หุย     ต้า  อี ้  เซีย   เวิน้   ถี  ป้ิง      อี ้   เฉ่ิง      ไท่    เหวนิ: 
                   ใช้พนิอนิตอบค าถามต่อไปนี้และแปลเป็นภาษาไทย 

 

 1.  你 用  什么 喝 水? 
                      Ni  yòng shénme  hē   shuĭ? 

     我 用……………….喝水。 
                      Wŏ yòng                                  hē shuĭ         

                                                   (厨 房) 
                                                                                        Chú  fáng          

            แปล……………………………… 
 

 2．爸爸 用 什么 煮饭？ 
                     Bàba  yòng shénme zhŭ fàn? 

爸爸 用……………...煮 饭。  
Bàba  yòng                          zhŭ fàn.          

                      (电 暖 瓶) 
     Diàn nuăn píng 

          แปล……………………………… 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3730247&memlevel=A&a=a&q=vacuum&k_mode=all&s=1&e=12&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=1&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3762551&memlevel=A&a=a&q=refrigerator&k_mode=all&s=229&e=240&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=20&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3874611&memlevel=A&a=a&q=microwave&k_mode=all&s=1&e=12&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3921465&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=1645&e=1656&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=138&k_exc=&pubid=
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 3.  姐姐 用什么 炒 菜？ 
                       Jiĕjie  yòng shénme chăo cài ? 

      姐姐 用…………...炒菜。 
                       Jiĕjie  yòng                           chăo cài . 

                                                 (杯 子) 
                                           Bēi   zi 

                   แปล……………………………… 
 

 4.  哥哥用 什么  煮热 水？ 
           Gēge yòng shénme zhǔ rè  shuĭ ? 

         哥哥 用…………....煮热水。 
           Gēge yòng                                 zhǔ rè  shuĭ . 

               (电 饭 锅) 
  Diàn fàn guō 

          แปล……………………………… 
 

5.   妈妈 在哪里做 饭煮菜？ 
              Māma  zài nă   li zuò fàn zhŭ cài ? 

  妈妈 在………………做饭煮菜。 
     Māma  zài                                 zuò fàn zhŭ cài . 

         (炒 锅) 
                                                                                                   Chŭo guō 

       แปล…………………………….. 

 
************************************************ 

 

(三) 笔顺练习。 bǐshùn liàn xí (ป่ี ซุ่น เลีย่น สี)ฝึกเขียนล าดับขีดของค าศัพท์ต่อไปนี้ 
 

          1.锅 guō 

          

 

           2.刀 dāo 
          

 

  3.碗 wǎn 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3945053&memlevel=A&a=a&q=cooking&k_mode=all&s=37&e=48&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=4002808&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=985&e=996&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=83&k_exc=&pubid=
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                       4.勺 sháo 
          

 

           5.桌 zhuō 
          

 

           6.杯 bēi 
          

 

           7.盘 pán 

          

 

         8.筷 kuài 

          

 

           9.椅 yǐ 

          

 

          10.瓶 píng 
          

 
 

 
       

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3921437&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=145&e=156&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=13&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=4002808&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=985&e=996&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=83&k_exc=&pubid=
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****************** 
 
 

 

（四）造短句。zào duǎn jù  (จ้าว ต่วน จีว์้ ) จงสร้างประโยคส้ันส้ัน 
 

1. 我爱吃 …………………………. ฉนัชอบกิน 

 wǒ aì chī   
 หวอ่ อา้ย ชรือ   

2. 我不爱吃 …………………………. ฉนัไม่ชอบกิน 

 wǒ bú aìchī   
 หวอ่ปู๋อา้ยชรือ   

3. 我喜欢喝 …………………………. ฉนัชอบด่ืม 
 wǒ xǐ huán hē   
 หวอ่ส่ีฮวนเฮอ   
4. 我不喜欢喝 …………………………. ฉนัไม่ชอบด่ืม 
 wǒ bú xǐ huán hē   
 หวอ่ปู้ส่ีฮวนเฮอ   
5. 我每天吃 …………………………. ฉนักิน..............ทุกวนั 
 wǒ měi tiān chī   
 หวอ่เหม่ยเทียนชรือ   

 
 
 
 
 

 
 

******************* 

 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697568&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=625&e=636&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=53&k_exc=&pubid=
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四、课文会话 4   Kèwén huìhuà 4 ( เค่อเหวนิ ฮุ้ยฮ่ัว4) บทเรียนสนทนา 4 
     สายไหมและวนัชัยคุยกนัเกีย่วกบัเทศกาลกนิเจ 

赛梅 : 这 几天人 这 么多 是 什么节日? 
Sàiméi : Zhè jǐ tiān rēn zhè me duō shi shèn mē jié rì? 

ไส้เหมย : เจอ้ จ่ี  เทียน เหริน เจอ้ เมอะ ตวั ซ่ือร์ เสินเมอะ เจะ้ว ์ร่ือ? 
สายไหม : ช่วงน้ีมีคนมากมาย เป็นวนัส าคญัอะไร? 
   
汪才 : 是 吃 斋 节。 

Wāngcái : Shì chī zhāi jié 

วงัฉาย : ซ่ือร์ชรือจายเจะ้ว ์
วนัชยั : เป็นวนัเทศกาลกินเจ 
   
赛梅 : 吃斋要吃些什么？ 

Sàiméi : Chī zhāi yào chī xíē  shénmē? 

ไส้เหมย : ชรือ  จาย    เหยา้  ชรือ เซว ์  เสินเมอะ 
สายไหม : กินเจตอ้งกินอาหารอะไรบา้ง。 

   
汪才 : 吃 斋 的 人要 吃 素 菜 不 吃 荤 菜。 

Wāngcái : Chī zhāi de rēn yào chī sù cāi bū chī hūn cāi. 

วงัฉาย : ชรือ จาย เตอะ เหริน เหยา้ ชรือ ซู่ไช่ ปู้ชรือฮุนไช่ 
วนัชยั : คนท่ีกินเจตอ้งกินอาหารมงัสวรัิตงดกินเน้ือสัตว ์
   
赛梅 : 吃 斋  要 吃几天? 

Sàiméi : Chī zhāi yào Chī jǐ  tiān? 

ไส้เหมย : ชรือจายเหยา้ชรือจ่ีเทียน 
สายไหม : กินเจตอ้งกินก่ีวนั 

   
汪才 : 要 吃 十天 吃 寨 除 了 戒 荤 积 德。 
Wāngcái : Yào chī shí tiān chī zhāi chǔ le jiè hūn  jī dé. 

วงัฉาย : เหยา้ ชรือ สรือ เทียน,  ชรือ  จาย     ฉู     เลอะ  เจะ้ ฮุน จี   เต๋อะ 
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วนัชยั : กิน 10 วนั กินเจนอกจากละเวน้เน้ือสัตว ์ยงัสร้าง 
   
   
 : 洗 条 身 心 对 身 体 建 看 康 有 益。 

 : Xǐ tiáo shēn xīn duì shēn tǐ jiān kāng yōu yì. 

 : ส่ี เถียว  เซินซิน      ตุย้     เซินถ่ี    เจ้ียน  คงั    โหยว่ อ้ี 
 : บุญกุศล ช าระร่างกาย จิตใจ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
   
 : 在 泰 南 几  府 庆 驻 吃 寨 戒。 
 : Zāì Tài nān jǐ fǔ qìng zhù chī zhāi jié. 

 : จา้ย   ไท่  หนาน จ๋ี   ฝู่     ช้ิง      จู ้       ชรือ  จาย   เจะ้ 
 : หลายจงัหวดัในภาคใตข้องไทยมีการจดักิจกรรมกินเจ 
   

 : 特别 热  闹，各 地 的 人 都 来 观光。 
 : tè bié rè nào, gè dì de rén dōu lái guān guāng. 

 : เท่อะ เป่ะ เรอเน่า, เกอ้ะ ต้ี เตอะ เหริน  โตว ์หลาย  กวน กวง 
 : คึกคกัสนุกสนานผูค้นจากทุกสารทิศต่างก็มาเท่ียวชมงาน 
   

 

 

 

  
 

************************************** 



第十二课 : 家庭 
Dì shí èr kè   : Jiā tíng 

ตี ้  สรือ  เอ้อร์  เค่อ    :  เจีย ทิง๋ 

บทที ่ 12    : ครอบครัว 
 

 
 

  一、生词   Shēng  cí (เซิง ฉือ ) ค ำศัพท์ 

ที่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ กำรออกเสียง ค ำแปล 
1. 几 jǐ จ่ี ก่ี 
2. 爸爸 bà ba ป้า ปะ คุณพอ่ 
3. 父亲 fù qīn   ฟู่ชิน คุณพอ่ 
4. 妈妈 mā ma มามะ คุณแม่ 
5. 母亲 mǔ qīn หมู่ชิน คุณแม่ 
6. 哥哥 gē ge เกอ เกอะ พี่ชาย 
7. 姐姐 jiě jie เจ้ีย เจีย พี่สาว 
8. 弟弟   dì di ต้ี ติ นอ้งชาย 
9. 妹妹    mèi mei เม่ยเมย นอ้งสาว 
10. 和 hé เหอ และ 
11. 谁     shuí สุย ใคร 
12. 想    xiǎng เส่ียง คิด 
13. 家   jiā เจีย บา้น 
14. 玩儿  wánr หวานร์ เท่ียว , เล่น 
15. 拜访   bài fǎng ไป้ฝ่าง เยีย่มเยยีน,เยอืน 
16. 跟     gēn เกิน ตาม 
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ที่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ กำรออกเสียง ค ำแปล 
17. 住在   zhù zài จูจ้า้ย อาศยั 
18. 叔叔   shū shu ซูซู คุณอา (ผูช้าย) 
19 姑姑   gū gu กูกู คุณอา (ผูห้ญิง) 
20. 独生女   dú shēng nǚ ตู๋เซิงหน่ีว ์ ลูกสาวคนเดียว 
21. 最近   zuì jìn จุย้จ้ิน ระยะน้ี 
22. 身体   shēn tǐ เซินถ่ี ร่างกาย 
23. 怎么样   zěnme yàng เจ่ินเมอะยา่ง อยา่งไร 
24. 常常   cháng cháng ฉาง ฉาง บ่อย ๆ เสมอๆ 
25. 觉得   jué de เจวีย๋เตอะ รู้สึก 
26. 头疼    tóu téng โถวเถิง ปวดหวั 
27. 腿疼     tuǐ téng ถุ่ยเถิง ปวดขา, ปวดน่อง 
28. 每天    měi tiān เหม่ยเทียน ทุกวนั 
29 运动   yùn dòng ยวิน่ตง้ ออกก าลงักาย 
30. 应该     yīng gāi อิงกาย ควรจะ 
31. 练习      liàn xí เล่ียนสี ฝึกหดั 
32. 吸气      xī qì ซีช่ี หายใจเขา้ 
33. 呼气    hū qì ฮูช่ี หายใจออก 
34. 太极拳   tài jí quán ไท่จ๋ีฉวน มวยไทเ้ก็ก 
35. 可以    kě yǐ เขออ่ี ได,้ สามารถ 
36. 表演        biǎo yǎn เป๋ียวแหยน่ แสดง  
37. 示范 shì fàn ซ่ือฟ่าน แสดงตวัอยา่ง 
38. 吧   ba ปะ นะ,สิ 

 

 
******************************************* 
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二、课文会话 1 Kè wén huìhuà1 (เค่อเหวนิ ฮุ้ยฮ้ัว 1) บทเรียนสนทนำ1 

 มาลีและสมชายพบกนัและคุยเก่ียวกบัครอบครัวของคนเอง 
 

马丽 : 你好! 你 爸爸 妈妈 好吗？ 

Mǎlì : Nǐhǎo! Nǐ  bàba māma hǎo  ma? 

หม่าล่ี  หนี ห่าว !หน่ี ป้าปะ,มามะ ห่าวมะ? 
มาลี : สวสัดี ครับ คุณพอ่ คุณแม่คุณสบายดีมั้ย 
   

宋财 : 你好!    他们 都很好。 
Sòngcái : Nǐ  hǎo  !  tāmen dōu hěn hǎo. 

ซ่งฉาย  หนี ห่าว ! ทา เหมินโตว เห่ิน  ห่าว 

สมชาย  : สวสัดีค่ะ! พวกเขาทุกคนสบายดี 

   

马丽 : 你家里 有 几口 人  ? 

Mǎlì : Nǐ  jiā li  yǒu  jǐ  kǒu  rén   ? 

หม่าล่ี : หนี เจีย หล่ี โหยว่ จ๋ี    โค่ว    เหริน? 
มาลี : ครอบครัวของคุณมีก่ีคน? 

   

宋财  : 有 五 口 人。 

Sòngcái : Yǒu wǔ  kǒu  rén. 

ซ่งฉาย : โหยว่  อู๋   โค่ว   เหริน. 
สมชาย : มี 5 คน 

   

马丽  : 有 谁 呢? 

Mǎlì : Yǒu shuí ne? 

หม่าล่ี : โหยว่ สุ่ย  เนอะ? 
มาลี : มีใครบา้ง 
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宋财  : 有 爸爸,妈妈,一个哥哥,一个妹妹和我。 

Sòngcái : Yǒu bàba, māma, yī gè gēge, yī gè mèimei hé wǒ。 

ซ่งฉาย : โหยว่ ป้าปะ มามะ อ๋ีเกอ้ เกอเกอะ, อ๋ีเกอ้ เม่ยเมย เหอ หวอ่ 
สมชาย  : มีคุณพอ่ คุณแม่ พี่ชาย 1 คน นอ้งสาว 1 คน   และตวัฉนั 

   

马丽  : 今天 我妈妈要去拜访奶奶。 
Mǎlì : Jīn  tiān  wǒ māma  yào  qù  bài fǎng  nǎinai. 
หม่าล่ี : จินเทียน หวอ่ มามะ เหยา้ ช้ีว ์ไป้ฝ่าง หน่ายนาย 
มาลี : วนัน้ี คุณแม่ฉนัไปเยีย่มเยยีนคุณยา่ 
   

宋财 : 你 奶奶 跟 谁 住 在 一 起？ 

Sòngcái : Nǐ  nǎinai gēn  shúi  zhù zài yì qǐ? 

ซ่งฉาย : หนี หน่ายนาย เกิน สุย จูจ้า้ยอ้ีฉ่ี? 
สมชาย : คุณยา่ของคุณอยูก่บัใคร 
   

马丽 : 她跟我爷爷和叔叔住在一起。 

Mǎlì  : Tā gēn wǒ yé ye hé  shū shu zhù zài yì qǐ. 

หม่าล่ี : ทา เกิน หวอ่  เหย ่เย   เหอ    ซู  ซู       จู ้    จา้ย   อ้ี  ฉ่ี 
มาลี : เขาอยูก่บัคุณปู่ คุณอาผูช้ายของฉนั 

   

宋财  : 你有姑姑吗？ 

Sòngcái : Nǐ yǒu gū gu ma? 

ซ่งฉาย : หนี โหยว่ กู   กู   มะ? 
สมชาย : คุณมีคุณอาผูห้ญิงไหม 

   

马丽  : 没有,你呢 ? 

Mǎlì : Méi yǒu, nǐ ne? 

หม่าล่ี : เหม่ย โหยว่ หน่ี เนอะ? 
มาลี : ไม่มี แลว้คุณล่ะ 
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宋财 : 我有一个姑姑,她是独生女。 
Sòngcái : Wǒ  yǒu  yí  gè  gū gu,   tā  shì  dú  shēng  nǚ . 
ซ่งฉาย : หวอ่ โหยว่  อ๋ี   เกอ้   กู    กู,  ทา ซ่ือร์ ตู๋เซิงหน่ีว ์

สมชาย  : ฉนัมีคุณอาผูห้ญิง 1 คน   ท่านเป็นลูกสาวคนเดียว 

   
马丽  : 明天我想去你家玩,可以吗 ? 
Mǎlì  : Míng  tiān  wǒ  xiǎng  qù  nǐ  jiā  wán, kě  yǐ  ma ? 

หม่าล่ี : หมิงเทียน หวอ่ เส่ียงช้ีว ์ หน่ี เจียหวา่น  เขออ่ีมะ ? 

มาลี : พรุ่งน้ี ฉนัไปเท่ียวบา้นคุณ ไดไ้หม 

   
宋财 : 可以，明天见。 
Sòngcái : Kě  yǐ,  míng  tiān  jiàn. 
ซ่งฉาย : เขออ่ี,หมิงเทียน เจ้ียน 

สมชาย : ได ้ แลว้พรุ่งน้ี พบกนั 

   
马丽 : 明 天  见。 

Mǎlì : Míng tiān jiàn. 
หม่าล่ี : หมิงเทียน เจ้ียน 

มาลี  : พรุ่งน้ีพบกนั 

 
 
 
 
 

******************************* 
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三、课文会话 2 Kè wén huì huà 2 (เค่อเหวนิ ฮุ้ยฮ้ัว 2) บทเรียนสนทนำ 2 
             มำลแีละสมชำยคุยกันเกีย่วกบัเร่ืองสุขภำพของตนเอง 
 

马丽 : 最 近 你身体 怎么 样 ? 

Mǎlì  : Zuì  jìn  nǐ  shēn  tǐ  zěnme  yang? 

หม่าล่ี : จุย้จ้ิน หน่ี เซินถ่ี เจ่ินเมอะยา่ง? 
มาลี : ระยะน้ี สุขภาพคุณเป็นอยา่งไรบา้ง 
   
宋财  : 不太好,我常常觉得头疼、腿疼。 

Sòngcái : 
Bú tài hǎo, wǒ cháng cháng  jué de tóu 

téng,tuǐ téng . 

ซ่งฉาย : ปู๋ไท่ห่าว,หวอ่ฉางฉางเจวีย๋เตอะโถวเถิง,ถุ่ยเถิง 
สมชาย  : ไม่ค่อยดี  ฉนัรู้สึกปวดหวั ปวดขาบ่อย ๆ 

   
马丽 : 你 每 天 运 动 吗 ? 
Mǎlì : Nǐ  měi  tiān  yùn dòng  ma ? 

หม่าล่ี : หนีเหม่ยเทียนยวิ่นตง้มะ? 
มาลี  : คุณออกก าลงักายทุกวนัไหม 

   
宋财 : 我不是每天运动。 
Sòngcái : Wŏ Bù  shì mĕitiān yùndòng. 

ซ่งฉาย : หวอ่ปู๋ซ่ือร์เหม่ยเทียนยวิน่ตง้ 
สมชาย  : ฉนัไม่ไดอ้อกก าลงักายทุกวนั 

   
马丽 : 你 应 该 多运 动 。 
Mǎlì  : Nǐ  yīng  gāi  duō  yùn  dòng . 

หม่าล่ี : หน่ี อิงกาย ตวั ยวิน่ตง้ 
มาลี : คุณควรจะออกก าลงักายมากๆ 

   
宋财  : 做  什么  运  动  好呢  ? 
Sòngcái
  

: Zuò  shén me yùn dòng  hǎo ne ? 

ซ่งฉาย : จั้ว เสินเมอะ ยวิน่ตง้ ห่าว เนอะ? 
สมชาย : ออกก าลงักายอะไรดีล่ะ 
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马丽  : 练习 打太极拳好 。 
Mǎlì : Liàn  xí  dǎ  tài  jí  quán  hǎo  . 

หม่าล่ี : เล่ียนสี ต่า ไท่จ๋ีฉวนห่าว 
มาลี : ฝึกเรียนมวยไทเ้ก๊กดีท่ีสุด 

   
宋财  : 怎么  练  ? 
Sòngcái : Zěn me  liàn ? 

ซ่งฉาย : เจ่ิมเมอะ เล่ียน? 
สมชาย : ฝึกอยา่งไร 
   
马丽 : 你只要练习吸气呼气   。 
Mǎlì : Nǐ  zhǐ  yào  liàn xí  xī qì  hū qì 。 

หม่าล่ี : หน่ี จ่ือ เหยา้ เล่ียนสี ซีช่ี ฮุช่ี 
มาลี : คุณเพียงแต่ฝึกหายใจเขา้ หายใจออก 
   
宋财 : 你示范给我看好吗 ? 
Sòngcái : Nǐ shì  fàn  gěi  wǒ  kàn  hǎo ma ? 

ซ่งฉาย : หน่ี ซ่ือฟ่าน เก่ย หวอ่ ค่าน ห่าวมะ? 
สมชาย : คุณแสดงใหฉ้นัดูไดไ้หม 
   
马丽  : 好,你跟我学吧 ! 
Mǎlì : Hǎo, nǐ gēn wǒ xué  ba ! 

หม่าล่ี : ห่าว,หน่ี เกิน หวอ่ เสวยีปะ! 
มาลี : ได ้ คุณหดัตามฉนันะ 
   
宋财  : 谢谢 ! 
Sòngcái : Xiè xie ! 

 

ซ่งฉาย : เซ่ียเซียะ! 
สมชาย  : ขอบคุณ 

   
****************************************************** 
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四、语法点 Yǔ   fǎ  diǎn (หวีฝ่ำเตี่ยน) หลกัไวยำกรณ์ 
 

 1.  个 gè  (Prep.) เป็นลกัษณะนามบอกจ านวนคน ส่ิงของ   
      การใช ้ 个 gè  จะอยูต่ามหลงัตวัเลข   จ  านวนนบั 
       ตวัอยา่งประโยค    我 有 一个哥 哥。       

  Wǒ  yǒu  yí  ge  gē  ge  . 
  ฉนัมีพี่ชาย 1 คน 
 

 2.  一起 yì qǐ (Adv.)  เป็นค าขยายกริยา   
      การใช ้ 一起  yì qǐ  จะอยูต่ามหลงัค ากริยาหรือหนา้ค ากริยาก็ได ้
       ตวัอยา่งประโยค    我们住在一起  。 我们一起去玩儿  。 

              Wǒmen  zhù zài  yì  qǐ.   Wǒmen yì qǐ qù wánr. 

      พวกเราอาศยัอยูด่ว้ยกนั พวกเราไปเท่ียวดว้ยกนั 
 

 3.  怎么样   zěnme  yàng  เป็นรูปแบบการสร้างค าถาม 
      การใช ้ 怎么样   zěnme  yàng   จะวางไวท้า้ยประโยค 
       ตวัอยา่งประโยค     你 身 体 怎么 样 ? 

     Nǐ  shēn  tǐ  zěnme  yàng  ? 
                             สุขภาพของคุณเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

 4.  给  gěi  (prep.)   เป็นค าบุพบท 
       การใช ้ 给  gěi   จะวางไวห้ลงัค าภาคแสดงหนา้ค าสรรพนาม  
       ตวัอยา่งประโยค      你示范 给我看  。 

                Nǐ  shì fàn gěi  wǒ  kàn  . 

                     คุณแสดงตวัอยา่งใหฉ้นัดู 
 

กฎหรือหลกัที่ผู้เรียนควรรู้  
การผนัเสียงวรรณยกุต ์เสียงท่ี 3 ติดกนั เสียงท่ี 3   ตวัแรกใหอ้อกเสียงเป็นเสียงท่ี 2 โดยท่ีวรรณยกุต์

พินอินไม่เปล่ียนแปลง  เช่น  
 

你好    nǐ  hǎo   หนีห่าว ออกเสียงเป็น 你好 nί  hǎo   หนีห่าว 
 ˇ     ˉ                  → +    ˉ hěn gāo เห่ินกาว 
 ˇ    ́            →    +    ́ ́ hěn máng เห่ินหมาง 
 ˇ    ̀  → +    ̀̀ hěn dà เห่ินตา้ 
 ˇ   .            →      +   . nǐ men หน่ีเหมิน 
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五、汉语笔顺 Hànyǔ bǐshùn (ฮ่ัน หวี ่ป่ี ซุ่น) ล ำดับเขยีนตัวอกัษรจีน 

 

 (1)爸   

  
 

 (2)妈   

  
 

 (3)哥   

  
 

 (4)姐   

  
 

 (5)弟   

  
 

 (6)妹   

  
 

 (7)家   
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 (8)玩   

  
 

 (9)拜   

  
 

 (10)访  

  
 

 (12)住  

    
 (11) 跟

  
 

  (13) 疼 

 

 

 
********************************* 
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六、练习  Liànxí  (เลีย่น สี) แบบฝึกหัด 
 

替  换  练  习    Tì  huàn  liàn  xí  (ถีเลีย่น สี) จงฝึกใช้ค ำแทน 
 

(1) A   :   你家 里有 几口 人? 

 Nǐ  jiā lı yǒu jī  kǒu rén    ?  
 หน่ี เจีย หล่ี  โหยว่ จ๋ี โค่ว เหริน ? 
 ในบา้นคุณมีสมาชิกก่ีคน? 
 

  B   : 我家里有五 口 人。 

     Wǒ jiā lǐ yǒu  wǔ kǒurén. 
    หวอ่ เจีย  หล่ี โหยว่ อู๋  โค่ว เหริน 
   ในบา้นฉนัมีสมาชิก 5 คน 

 
ใช้ค ำในส่ีเหลีย่มข้ำงล่ำงนี้

แทนค ำทีข่ีดเส้นใต้ในข้อ A 

ใช้ค ำในส่ีเหลีย่มข้ำงล่ำงนี้

แทนค ำทีข่ีดเส้นใต้ในข้อ B 

他                 tā 

她      tā 

他  们   tāmen 

你  们  nǐmen 

三 sān   

四      sì  

六      liù  

七      qī 

八      bā 
 

(2) 我跟 爸爸 住在一起。 

 Wǒ gēn bà ba zhù zài yì qǐ     . 
 หวอ่เกิน  ป้า ปะ จู ้จา้ย อ้ี ฉ่ี 
 ฉนัอยูด่ว้ยกนักบัคุณพ่อ 
 

ใช้ค ำในส่ีเหลีย่มข้ำงล่ำงนีแ้ทนค ำทีข่ีดเส้นใต้ในข้อ 2 

妈 妈       mā ma 

姐 姐       jiě  jie 

哥 哥       gē ge 

妹 妹       mèi mei 

姑 姑       gū gu 

爷 爷    yé ye  

奶 奶    nǎi nai 

公 公    gōng gong 

 



 120 

(3) 我常常觉得头疼 。 

Wǒ cháng cháng jué de tóuténg. 
หวอ่   ฉางฉาง    เจวีย๋    เตอะ    โถวเถิง 
ฉนัรู้สึกปวดหวับ่อยๆ 
 

ใช้ค ำในส่ีเหลีย่มข้ำงล่ำงนีแ้ทนค ำทีข่ีดเส้นใต้ในข้อ 3 

手  疼 shǒu  téng  โส่วเถิง เจบ็มือ 
耳  疼 ěr  téng  เอ่อเถิง เจบ็หู 

脚  疼 jiǎo  téng  เจ่ียวเถิง เจบ็เทา้ 
口  疼 kǒu  téng โค่วเถิง เจบ็ปาก 
骨  疼 gǔ téng กู่เถิง เจบ็กระดูก 
眼  疼 yǎn téng แหยน่เถิง เจบ็ตา 
鼻  疼 bí téng  ป๋ีเถิง เจบ็จมูก 
牙  疼 yá téng หยาเถิง เจบ็ฟัน 

   

 
************************* 
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七、唱歌 Chàng gē (ฉ้ำงเกอร์) ร้องเพลอง 
 
  

世上只有妈妈好 
Shì shang zhǐ  yǒu māma hǎo 

           ซ่ือ   ซ่ำง       จ๋ือ     โหย่ว  มำมะ      ห่ำว 
โลกนีม้แีม่ดีทีสุ่ด 

 
世上只有妈妈好, 有妈的孩子像块宝, 
 Shì shang zhǐ yǒu māma hǎo yǒu mā de hái zi    xiàng kuài bǎo.       

ซ่ือ   ซ่าง       จ๋ือ    โหยว่  มามะ  ห่าว โหยว่  มา   เตอะ หาย จ่ือ  เซ่ียง  ไคว ้   ป่าว 

โลกน้ีมีแม่ดีท่ีสุด   เดก็ท่ีมีแม่เหมือนกอ้นหยก          

  
投进妈妈的怀抱,     幸福享不了。 
tóu jìn māma  de huái bào,         Xìng fú  xiǎng  bù  liǎo. 

โถ๋  จ้ิน  มามะ     เตอะ   หวย ป้าว, ซ่ิง       ฟู๋   เส่ียง      ปู้     เหลียว 

เขา้ไปอยูใ่นออ้มอกแม่              จะมีแต่ความสุข 

  
世上只有妈妈好,              没妈的孩子像根草, 
Shì shang zhǐ yǒu māma hǎo,  mei mā de háizi  xiàng gēn cǎo,  
ซ่ือ   ซ่าง      จ๋ือ   โหยว่ มามะ    ห่าว, เหมย ม่า เตอะ   หายจ่ือ เซ่ียง   เกิน   ฉ่าว, 

โลกน้ีมีแม่ดีท่ีสุด   เดก็ท่ีไร้แม่เหมือนตน้หญา้ 
  
离开妈妈的怀抱,   幸福哪里找。 
Lí kāi  māma  de  huái bào, Xìng  fú  nǎ    li  zhǎo. 

หลี คาย มามะ      เตอะ  หวย   ป้าว, ซ่ิง     ฟู๋  หนา  หล่ี  จ่าว 

พรากจากออ้มอกแม่ จะหาความสุขไดท่ี้ไหน 

  
  

     

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3844732&memlevel=A&a=a&q=parenting&k_mode=all&s=37&e=48&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3844768&memlevel=A&a=a&q=parenting&k_mode=all&s=85&e=96&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=8&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=4019260&memlevel=A&a=a&q=parenting&k_mode=all&s=133&e=144&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=12&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3905074&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=505&e=516&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=43&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3844846&memlevel=A&a=a&q=parenting&k_mode=all&s=109&e=120&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=10&k_exc=&pubid=
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世上只有妈妈好, 有妈的孩子不知道， 
Shì shang zhǐ yǒu māma hǎo , yǒu mā de   hái zi  bù  zhī dao, 

ซ่ือ   ซ่าง       จ๋ือ   โหยว่  มามะ    ห่าว โหยว่  มา   เตอะ   หายจ่ือ  ปู้     จือ ตา้ว, 

โลกน้ีมีแม่ดีท่ีสุด คนท่ีมีแม่ แลว้ไม่รู้ค่า 
  
要 是 他 知道,           梦里也会笑。 
Yàu shi  tā   zhī dao , mèng li  yě  huì xiào. 

 เหยา้   ซ่ือร์ ทา    จ๋ือ   ตา้ว,  ม่ง     หล่ี เหย ่  หุ่ย  เซ่ียว 

หากวา่เขารู้ค่า แมต้อนนอนกย็งัยิม้หวาน 

 
 

 
****************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3921427&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=1957&e=1968&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=164&k_exc=&pubid=
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健身操 
Jiàn shēn cāo 

                   เจีย้น  เซิน     เชำ 
 กำรฝึกกำยบริหำร 

         
 

 

点点头呀点点头, 你就不会变大头。 
Diǎn diǎn tóu ya diǎn diǎn tóu , nǐ  jiù  bú huì biàn dà tóu.       

เต๋ียน   เต่ียน โถว  ยะ  เต๋ียน เตียน โถว, หน่ี จ้ิว  ปู๋   หุย้ เป้ียน ตา้โถว 

ผงกหวัจ๊ะผงกหวั เธอกจ็ะไม่ปวดหวั 
  
肩膀动呀肩膀动,    你就不会神经痛。 
Jiān bǎng dòng ya jiān bǎng dòng, nǐ  jiù bú huì shén jīng tóng.  

เจียน  ป่ัง      ตง้       ยะ  เจียน ป่ัง    ตง้, หน่ี จ้ิว ปู๋   หุย้ เสิน    จิง   ท่ง 

ยกไหล่จ๊ะยกไหล เธอกจ็ะไม่ปวดเม่ือย 

  
前弯腰呀后弯腰, 你就不会水桶腰。 
Qián wān yāo ya hòu wān yāo, nǐ  jiù bú huì shuǐ tǒng yāo.  

เฉียน  วนั     เยาว ์ ยะ่ เฉียน วนั เยาว,์ หน่ี จ้ิว ปู๋   หุย้ สุ่ย ถ่ง เยาว ์

หมุนเอวไปหนา้แลว้หมุนเอวมาหลงั คุณกจ็ะไม่ เอวใหญ่เหมือนถงัน ้า 
  
这捶捶呀那捶捶，   你就不会胃下垂。 
Zhè chuíchui ya nà chuíchui, nǐ jiù bú huì wèi xiàchuí. 

เจอ้    ฉุย     ฉุย    ยะ่ น่า     ฉุย  ฉุย, หน่ี จ้ิว ปู๋   หุย้ เซ่ีย ฉุย 
ทุบๆ แขนซา้ยจะ๊ทุบๆแขนขวา                          เธอก็จะไม่หยอ่นยาน 

  
向前压呀向后压, 你就不会高血压。 
Xiàng qián yā ya xiàng hòu yā, nǐ jiù bú huì gāo xuè yā.  

เซ่ียง เฉียน ยา ยะ่ เซ่ียง โฮว้ ยา, หน่ี จ้ิว ปู๋   หุย้ กาว เสวยี ์ยา 
ยอ่เข่าไปขา้งหนา้ ยดืมาขา้งหลงั                      เธอก็จะไม่เป็นโรคความดนัสูง 

 

********************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3987178&memlevel=A&a=a&q=to%20exercise&k_mode=all&s=73&e=84&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=7&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3802836&memlevel=A&a=a&q=to%20exercise&k_mode=all&s=61&e=72&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=6&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3802783&memlevel=A&a=a&q=to%20exercise&k_mode=all&s=193&e=204&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=17&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3802877&memlevel=A&a=a&q=to%20exercise&k_mode=all&s=205&e=216&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=18&k_exc=&pubid=


第十三课 : 身体 
Dì shí sān kè   : Shēn tǐ 

ตี ้   สรือ  ซาน  เค่อ     : เซิน     ถี ่

บทที ่ 13   : สุขภาพ 
 

 
 

一、生词    Shēng cí  (เชิงฉือ)  ค ำศัพท์ 
 

ที่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ การออกเสียง ค าแปล 
1. 头痛 Tóu tòng โถวท่ง ปวดหวั 
2. 肚子 dù zi ตูจ่ื้อ ทอ้ง 
3. 医院 yī yuàn อีแยวน้ โรงพยาบาล 
4. 医生/大夫 yī shēng/dàifū อีเซิง / ไตฟู้ หมอ(แพทย)์ 
5. 看病 kàn bìng คา้นป้ิง  หาหมอ 
6. 找医生 zhǎo yī shēng จ่าวอีเซิง หาหมอ 
7. 不舒服 bù shū fu ปู้ซูฝู่  ไม่สบาย 
8. 发烧 fā shāo ฟาซาว ตวัร้อน (เป็นไข)้ 
9. 打针 dǎ zhēn ต่าเจิน ฉีดยา 
10. 感冒 gǎn mào ก่านเม่า เป็นหวดั 
11. 休息 xiū xi ซิวซิ พกัผอ่น 
12. 喝水 hē shuǐ เฮอสุ่ย ด่ืมน ้า 

13. 饭前 fàn qián ฟ้านเฉียน ก่อนอาหาร 

14. 饭后 fàn hòu ฟ้านโฮว้    หลงัอาหาร 
 



 

 

125 

 

ที่ ตัวอกัษรจีน พนิอนิ การออกเสียง ค าแปล 
15. 拉肚子 lā dù zi ลาตูจ่ื้อ ทอ้งเสีย 

16. 胃痛/胃疼 
wèi tong / 
wèi téng 

เหวย้ท่ง / เหวย้เถิง เจบ็กระเพาะ 

17. 肿 zhǒng  จ่ง บวม 
18. 咳嗽 ké sou เขอโซ่ว ไอ 
19. 嘴 zuǐ จุ่ย ปาก 

20. 嗓子/喉咙 
sǎng zi /   
hóu lóng 

ส่างจือ / โหวห์ลง คอ 

21. 体温 tǐ wēn ถ่ีเหวนิ อุณหภูมิร่างกาย 
22. 量 liáng เหลียง วดั 

 

 
 

********************* 
 

 

 

 二、课文会话   Kè wén huì huà (เค่อ เหวนิ ฮุ้ย ฮ่ัว)บทเรียนสนทนำ 
 

医生  : 你哪儿不舒服?  
Yīshēng : Nǐ  nǎr   bù shūfú?    

อีเซิง : หนี  หน่าร์  ปู้     ซูฝู่  ?  

หมอ : คุณไม่สบายเป็นอะไร  

    

病人 : 我觉得头痛,还有点儿咳嗽。  
Bìngrén : Wǒ juéde tóutòng, hái yǒu diǎnr késou.    

ปิง้เหริน : หวอ่ เจวีย๋เตอะโถวท่ง,   หาย   โหยว เต่ียนร  เขอโซ่ว  

คนป่วย : ฉนัร้สึกปวดหวั และไอเล็กนอ้ย  

    

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3971444&memlevel=A&a=a&q=people&k_mode=all&s=37&e=48&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=4&k_exc=&pubid=
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医生 : 几天了?  
Yīshēng : Jǐ tiān  le ?  

อีเซิง : จ่ี   เทียน เลอ?  

หมอ : (คุณไม่สบายมา)ก่ีวนัแลว้  

    

病人 : 昨天晚上开始的。  
Bìngrén : Zuótiān wǎnshàng kāishǐ de.  

ปิง้เหริน : จัว๋เทียน  หวา่นซาง  คายส่ือ  เตอะ  

คนป่วย : ผมเร่ิมเป็นตั้งแต่เม่ือคืนวาน  

    

医生 : 请你把嘴张开, 我看看。  
Yīshēng : Qǐng nǐ bǎ zuǐ zhāngkāi ,wǒ kànkan.    

อีเซิง : ฉ๋ิง   หนี   ปา   จุ่ย   จางคาย,   หวอ่   ค่านค่าน  

หมอ : คุณช่วยอา้ปากใหห้มอดูหน่อย  

    

医生 : 嗓子有点儿肿,再量一下儿体温吧。  
Yīshēng : Sǎngzi yǒudiǎnr zhǒng ,zài liáng yī xiàr tǐwēn ba.   

อีเซิง : ส่างจือ  โหยว่เต่ียนร  จ่ง,  จ๋าย  เหลียง  อี  เซ่ีย  ถ่ีเวนิ  ปะ  

หมอ : คุณคอบวมนิดหน่อย ขอผมวดัไขดู้หน่อย  

    

病人 : 多  少 度？  
Bìngrén : Duō shao dù ?  

ปิง้เหริน : ตวั      ซ่าว     ตู ้?  

คนไข ้ : ก่ีองศา  

    

医生 : 三十八度,你感冒发烧了。  
Yīshēng : Sānshíbā dù, nǐ gǎnmào fāshāo le.  

อีเซิง : ซานสือปา  ตู,้  หนี  ก่านเมา่  ฟาซาว  เลอะ  

หมอ :  38 องศา คุณเป็นไขห้วดัตวัร้อนแลว้  
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病 人 : 要打针吗?  
Bìngrén : Yào dǎzhēn ma?  

ปิง้เหริน : เหยา้ ต่า เจิน มะ ?  

คนไข ้  : ตอ้งฉีดยามัย๊  

 
医生 : 不用,吃两天药就好。  
Yīshēng : Búyòng , chī  liǎng tiān   yào   jiùhǎo    

อีเซิง : ปู๋ยง่,        ชรือ    เหล่ียงเทียน   เหยา้   จ้ิว ห่าว  

หมอ : ไม่ตอ้งหรอก  คุณกินยาสองวนัก็หายแลว้  

  这 种   药 每天 吃 三次,一次  
  Zhèzhǒng yào měitiān chī sān cì, yí cì  

  เจอ้จ่ง  เหยา้  เหม่ยเทียน  ชรือ  ซาน  ช่ือ,  อ๋ี  ช่ือ    

  ยาน้ีตอ้งทานวนัละ 3 คร้ัง  

  吃 两  片, 饭后 服用。  

  chī liǎngpiàn, fànhòu fúyòng  

  ชรือ   เหล่ียงเพี่ยน  ฟ้านโฮว้  ฟู๋ยง่  
  คร้ังละ 2 เมด็    ทานหลงัอาหาร  

    

病人 : 还要  注意 什么  吗?  

Bìngrén : Háiyào zhùyì shénme ma ?  

ป้ิงเหริน : หายเหยา้    จูอ้ี้    เสินเมอะ     มะ ?  
คนป่วย : ผมจะตอ้งระวงัรักษาอยา่งไรอีกบา้ง  

    

医生 : 每 天 多  喝水, 注意  休息。  
Yīshēng : Měitiān duō hēshuǐ , zhùyì xiūxi .  

อีเซิง : เหม่ยเทียน   ตวั   เฮอสุ่ย,  จูอ้ี้  ซิวซิ  

หมอ : ทุกๆ วนัตอ้งด่ืมน ้ามาก ๆ และควรพกัผอ่นเยอะๆ  
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病人 : 好的,谢谢医生。  

Bìngrén : Hǎode , xièxie yīshēng  

ป้ิงเหริน : ห่าวเตอะ , เซ่ียเซียะ  อีเซิง  

คนป่วย : ได ้(ครับ)  ขอบคุณคุณหมอ  

 
*********************** 

 

三、注释  Zhùshì  (จู้ ซ่ือ)   ค าอธิบายความหมายเพิม่เติม 

 （一） 觉得 jué de ( เจวีย๋เตอะ) หมายถึง  รู้สึก, รู้สึก.....วา่   เช่น 
         - 我  觉得  头疼。 

   Wǒ   juéde   tóuténg. 
    (หวอ เจวีย๋เตอะ โถวเถิง) 

    ฉนัรู้สึกปวดหวั 
 

   -   我 觉 得 浑 身    酸 痛。 
              Wǒ juéde hún shēn suān tòng.       

                  (หวอ เจวีย๋เตอะ หุนเซิน      ซวนทง่) 
                ฉนัรู้สึกปวดเม่ือยไปทั้งตวั 
 

  (二)   "把"  bǎ ( ป่า) หมายถึง เอา   เช่น 
    - 把 那本书   拿 给我。 

     Bǎ nà běn shū ná  gěiwǒ . 

                (ป่า  น่าเป่ินซู   หนา   เก่ยหวอ่) 
                 เอาหนงัสือมาใหฉ้นั 
 

   - 把  门  关  上。 
                Bǎ mén guān shàng.  

              (ป่า  เหมิน   กวน  ซ่าง) 
               ปิดประตูใหห้น่อย 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3830445&memlevel=A&a=a&q=friend&k_mode=all&s=265&e=276&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=23&k_exc=&pubid=
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 （三） "要"   yào (เหยา้)  หมายถึง ตอ้ง, ตอ้งการ เช่น 
   - 你 感 冒  了,要  打针。  

           Nǐ  gǎn mào le  yào dǎzhēn 

           (หน่ี ก่านเม่า  เลอะ เหยา้ ต่าเจิน) 
    คุณเป็นหวดัแลว้ ตอ้งฉีดยา 

 

   - 我要一杯 咖啡。 
                  Wǒ   yào   yībēi  kāfēi. 

       (หวอ่ เหยา้ อ้ีเปย   คาเฟย) 
        ฉนัตอ้งการกาแฟหน่ีงแกว้ 

       
 

 
 
 

********************************************** 
 
 
 
 

四、汉语笔顺 Hànyǔ bǐshùn  (ฮ่ัน หวี ่ป่ี ซุ่น) ล าดับเขยีนตัวอกัษรจีน 

 

 (1) 病 (ป่วย , ไม่สบาย) 

  
 

 (2) 肚 (ท้อง) 

  
 

 (3) 头  (หัว) 

  

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3766601&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=481&e=492&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=41&k_exc=&pubid=
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 (4) 医 (แพทย์, หมอ) 

  
 

 (5) 院  (ลานบ้าน,บริเวณ) 

  
 

 (6) 舒 (  สบาย,ไม่รีบร้อน) 

  
 

 (7) 服 (เส้ือผ้า,กนิยา ) 

    

 (8) 发  (เส้นผม) 

    

 (9) 烧  (เผา, อาการตัวร้อน) 

    

 (10)  打 (ตี ,เคาะ,ทุบ) 

  
 



 

 

131 

(11)  针 (เขม็) 

  
 

 (12)  感 (รู้สึก) 

  
 

(13) 冒 (พ่นออก,สวมรอย) 

  
  

(14)  休 (พกัผ่อน) 

    

 (15)  息 (หายใจ) 

  
 

 (16)  喝  (ด่ืม) 
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 (17) 饭   (ข้าว) 

  
 

 (18)  后  (หลงั) 

    

 (19)  拉 (ดึง,จูง,ลาก,ชัก) 

    

  (20)  累   (เหน่ือย) 

    

 (21)  咳  (ไอ) 

  
  

(22)   嗽   (ไอ)  

  
 

 (23)  嘴  (ปาก) 
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 (24)  温 (อณุหภูม,ิ อุ่น) 

    

 (25)  量( วดั อณุหภูม ิ) 

  
  

 (26)  找 ( หา ) 

  
 

 

 
************************** 

 

五、练习  Liànxí  (เลีย่น ส้ิ) แบบฝึกหัด 
 

(一) 给下列词语标上汉语拼音。 Gěi xià liè cí yŭ biāo shàng hàn yŭ pīnyīn. 

        (ใหเ้ขียนค าศพัทเ์ป็นตวัอกัษรพินอินใหถู้กตอ้ง) 
 

           头疼 ( ปวดหวั) 发烧 (ตวัร้อน)  感冒(เป็นหวดั) 嗓子疼 (เจบ็คอ)  

 ……………. ………….  …………… .……………. 
 

 

 咳嗽 (ไอ)  大夫 (หมอ)  打针(ฉีดยา)  休息 ( พกัผอ่น ) 
 ….....  ………..  ………….. ……………. 
  

******************************* 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3959897&memlevel=A&a=a&q=friend&k_mode=all&s=265&e=276&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=23&k_exc=&pubid=
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   (二) 替换练习  Tì huàn liàn xí ( ถี เลีย่นสี) ให้แทนทีค่ าในประโยค 
 

       (1) 请 把 嘴 张开。Qǐng bǎ zuǐ zhāng kāi  (ฉ๋ิง   ป๋า  จุ่ย  จาง  ค่าย) 
   

ใช้ค าเหล่าน่ีแทนค าที่ขีดเส้นใต้ในข้อ 1 
窗户 chuānghu   ชวงหุ หนา้ต่าง 
打开 dǎkāi ต่าคาย เปิดออก 
门 mén          เหมิน ประตู 
关上   guān shàng กวนซ่าง ปิด 
衣服 yīfú         อีฟู๋ เส้ือผา้ 
穿上 chuānshàng ชวนซ่าง สวมใส่ 

 

  (2) 我  感 冒 了。Wǒ gǎnmào le   (หว่อ  ก่านเม่า   เลอะ)   
                                   

ใช้ค าเหล่าน่ีแทนค าที่ขีดเส้นใต้ในข้อ 2 
发烧  fāshāo ฟาซาว ตวัร้อน 
拉肚子 lādùzi ลาตู้ จ่ือ ท้องเสีย 

受伤 shòushāng โซซ่าง ได้รับบาดเจ็บ 
 

 (3) 我 觉得 头疼。Wǒ juéde  tóuténg     (หว่อ เจวีย๋เต่อะ โถว เถิง) 
 

ใช้ค าเหล่าน่ีแทนค าที่ขีดเส้นใต้ในข้อ 3 
很饿 hěn’è เห่ินเออ้ร์ หิวมาก 
很累 hěnlèi เห่ินเล่ย เหน่ือยมาก 
很热      hěnrè เห่ินเร่อ ร้อนมาก 

         

 
************************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3780686&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=517&e=528&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=44&k_exc=&pubid=
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(三) 朗读下列对话。lăng dú xià liè duì huà.  อ่ำนบทสนทนำให้ถูกต้อง 

 
A : 大夫, 我 肚子疼。 
  Dàifū, wǒ dùzi  téng. 

  ไตฟู้,       หวอ่ ตูจ่ื้อ    เถิง 
  คุณหมอ ฉนัปวดทอ้ง 
   
B :   什么 时候  开始  的? 
  Shénme shíhòu kāishǐ de? 

  เสินเมอะ สรือ โฮว้ คาย ส่ือ เตอะ? 
  เร่ิมปวดเม่ือไหร่? 
   
A : 昨  天  晚 上。 
  Zuó tiān  wǎnshàng. 

  จัว๋ เทียน หวา่น ซ่าง 
  เม่ือคืนวาน 
   
B :    有  没有   拉肚子? 
  Yǒu  méiyǒu     lā dù zi?. 

  โหยว่ เหมย โหยว่ ลา ตู ้จ่ือ ? 
  ทอ้งเสียหรือเปล่า 
   
A : 没有。 
  Méi  yǒu. 

  เหม่ย โหยว่ 
  ไม่มี (ไม่ไดท้อ้งเสีย) 
   
B : 昨 天 你 吃什么 了? 
  Zuótiān nǐ chī  shénme le? 
  จัว๋ เทียน หน่ี ชรือ เสินเมอะ เลอะ? 
  เม่ือวานคุณทานอะไร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697551&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=217&e=228&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=19&k_exc=&pubid=
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A :   我 吃了 凉拌生木瓜, 还 吃了 冰淇淋。 

  Wǒ chī le liáng bàn shēng mù guā,hái chīle bīngqílín. 
  หวอ่ ชรือ เลอะ เหลียงป้านเซิงมู่กวา, หาย ชรือ เลอะ ปิง ฉ๋ี หลิน 
  ฉนักินส้มต าแลว้ยงักินไอสครีม 
   
B :   你又 吃 辣 的 又 吃冷 的,肯定会肚子疼。 

  Nǐ yòu chī là de yòu chī lěng de, kěndìng huì dùzi téng. 
  หน่ี โยว้ ชรือ ล่า เตอะ โยว้ ชรือ เหล่ิง เตอะ, เข่น ต้ิง หุย้ ตู ้จ่ือ เถิง 
  คุณกินทั้งเผด็และเยน็ตอ้งปวดทอ้งแน่นอน 
  我 开 点  药  给 你 吃 就 好 了。 

  Wǒ kāi diǎn yào gěi nǐ chī  jiù hǎo le. 
  หวอ่ คาย เตียน เหยา้ เก่ย หน่ี ชรือ จ้ิว ห่าว เลอะ 
  ฉนัจ่ายยาใหคุ้ณกินแลว้ก็หายดี 
   

A : 谢 谢 大夫。 

  Xiè xie  dàifū 

  เซ่ียเซียะไตฟู้ 
  ขอบคุณคุณหมอ 

 
 
 

************************ 
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四、笔顺练习  Bĭ shùn liàn xí  ( ปีซุ่น เลีย่น สี) ฝึกหัดเขียนตัวอกัษรจีน 

 

  (1)  病 (ป่วย , ไม่สบาย) 
            

 

  (2)  肚 (ทอ้ง) 
            

 

   (3)  头  (หวั) 
            

 

   (4)   医 (แพทย,์ หมอ) 
            

 

  (5)  院 (ลานบา้น,บริเวณ) 
            

 

  (6)  舒  (สบาย,ไม่รีบร้อน) 
            

  

   (7)  服   (เส้ือผา้,กินยา ) 
           

  

 (8)  发 (เส้นผม) 
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   (9)  烧 (อาการตวัร้อน) 
           

 

   (10)  打 (ตี ,เคาะ,ทุบ) 
            

 

  (11) 针 (เขม็) 
            

 

  (12) 感  (รู้สึก) 
            

 

  (13) 冒 (พน่ออก,สวมรอย) 
            

 

  (14)  休 (พกัผอ่น) 
            

 

  (15) 息 (หายใจ) 
            

   

 (16)  喝 (ด่ืม) 
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(17) 饭   (ขา้ว) 
            

 

  (18) 后  (หลงั) 
            

 

   (19)  拉   (ดึง,จูง,ลาก,ชกั) 
            

 

  (20) 累 (เหน่ือย) 
            

 

 (21) 咳  (ไอ) 
            

  

 (22) 嗽 (ไอ)  
            

 

 (23) 嘴  (ปาก) 
            

 

  (24) 温 (อุณหภูมิ, อุ่น) 
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  (25) 量  (วดั, อุณหภูมิ) 
            

 

  (26) 找 (หา) 
            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************** 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3773693&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=133&e=144&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=12&k_exc=&pubid=


第十四课 : 职业 
Dì shí sì  kè    : Zhí yè 

ตี ้   สรือ ซ่ือ  เค่อ   : จ๋ือ เหย่ 

บทที ่ 14   : อาชีพ 

 
 

一、生词  Shēng cí ( เซิงฉือ ) ค าศัพท์ 
 

ที่ ตัวอกัษร พนิอนิ การอ่าน ค าแปล 
1. 欢迎  huānyíng ฮวนหยงิ ยนิดีตอ้นรับ 

2. 光临 guānglín กวงหลิน 

ค ำแสดงควำมเคำรพ ใช้
พูดเม่ือแขก หรือลูกคำ้
ไดม้ำถึงแลว้ ซ่ึงมี
ควำมหมำยวำ่ ใหเ้กียรติ
มำเยีย่มเยยีน 

3. 请 问 qǐng wèn ฉ่ิง เวิน่ ขอเรียนถำม 

4. 需要 xūyào ซีวเ์หยำ้ ตอ้งกำร 

5. 少数民族服装 
shǎoshù 
mínzú 
fúzhuāng  

ส่ำวซู่  หมินจู๋   
ฝจูวง 

เส้ือผำ้ชำวเขำ 

6. 手工艺品 shǒugōngyìpǐn โส่วกงอ้ีผิน่ สินคำ้หตัถกรรม 

7. 水葫芦  shuǐhúlu   สุ่ยหูหลุ ผกัตบชวำ 
8. 制品 zhìpǐn จ้ือผิน่ ผลิตภณัฑ์ 

9. 手工马车  

 
shǒugōng 
mǎchē   

โส่วกง หม่ำ เชอ รถมำ้ไมไ้ผ ่

10. 等等 děngděng เต๋ิง เต่ิง เป็นตน้ 

11. 随意 suíyì สุยอ้ี ตำมสบำย 

 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=2709855&memlevel=C&a=a&q=occupation&k_mode=all&s=881&e=900&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=45&k_exc=&pubid=
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ที่ ตวัอกัษร พนิอนิ การอ่าน ค าแปล 
12. 挑选 tiāoxuǎn เทียวเส่ียนว ์ เลือก 

13. 多少钱 duōshǎo qián  ตวัส่ำวเฉียน รำคำเท่ำไร 

14. [ 泰 ]铢 [ Tài ] zhū  (ไท่) จู บำท (เงินบำทไทย) 
15. 可以 kěyǐ เขออ่ี ได ้
16. 便宜 piányi  เผยีนอิ ถูก, รำคำถูก 
17. 一点儿 yìdiǎnr อ้ีเต่ียนร์ นิดหน่อย 
18. 那 就 nàjiù น่ำ จ้ิว งั้นก็ ,ถำ้อยำ่งนั้นก็ 
19. 给 gěi  เก่ย ให ้

20. 钱 qián  เฉียน เงิน 

21. 稍等 shāoděng เซำเต่ิง รอสักครู่ 
22. 帮 bāng  ปัง ช่วย, ช่วยเหลือ 
23. 包 bāo  เปำ ห่อ ,กระเป๋ำ 
24. 拿 ná  หนำ หยบิ ,เอำ 
25. 这 是 zhè shì เจอ้ซ่ือร์ น่ีคือ 
26. 东西 dōngxi ตงซิ ส่ิงของ 
27. 还 hái หำย ยงั 

28. 惠顾 huìgù ฮุย้กู ้
ไดโ้ปรดอุดหนุน
(ส่วนมำกจะใชก้บัแขก
ท่ีมำอุดหนุนร้ำนคำ้) 

29. 下次 xià cì เซ่ีย ช่ือ โอกำสหนำ้ 
30. 再来 zài lái ไจห้ลำย มำอีกคร้ัง 
     
     

    
 

************* 
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143 

二、课文会话   Kè wén huì huà (เค่อ เหวนิ ฮุ้ย ฮ่ัว)บทเรียนสนทนา 
 

售货员 : 您好,欢迎光临!  
Shòuhuòyuán : Nínhǎo，huānyíng guānglín !  

โซ่ฮัว่หยวน      : หนินห่ำว,ฮวนหยงิ   กวงหลิน!  

พนกังำนขำย : สวสัดีค่ะ   ยนิดีตอ้นรับค่ะ  

    

顾客 : 你好!  
Gùkè : Nǐhǎo!    

กูเ้คอ้ : หนีห่ำว !  

ลูกคำ้ : สวสัดีครับ  

    

售货员 : 请 问, 您 需要 点儿 什么 ?  
Shòuhuòyuán : Qǐngwèn，nín xūyào diǎnr shénme?  

โซ่ฮัว่หยวน      : ฉ่ิงเวิน่  ,  หนิน  ซีวเ์หยำ้  เต่ียนร์   เสินเมอะ ?      

พนกังำนขำย     : ขอถำมหน่อยค่ะ  คุณตอ้งกำรอะไรดีคะ  

 : 我们 这里 有 少数 民族 服装。  

 : Wǒmen zhèlǐ yǒu shǎoshù mínzú fúzhuāng.  
 : หวอ่เมิน  เจอ้หลี   โหยว่   ส่ำวซู่    หมินจู๋   ฝจูวง  

 : พวกเรำท่ีน่ี มีชุดเส้ือผำ้ชำวเขำ  

    

 : 手工艺品, 像 水葫芦 制品。  

 : shǒugōngyìpǐn、xiàng  shuǐhúlu zhìpǐn,  

 : โส่วกงอ้ีผิน่ ,  เซ่ียง   สุ่ยหูหลุ   จ้ือผิน่   

 : สินคำ้หตัถกรรม   เช่น   ผลิตภณัฑผ์กัตบชวำ   

    

 : 手工 马车 等等。请 您 随意 挑选。  

 : shǒugōng mǎchē děngdeng。Qǐng nín suíyì  

tiǎoxuǎn. 
 

 : โส่วกง   หม่ำเชอ   เต๋ิงเต่ิง。ฉ่ิง  หนิน  สุยอ้ี  เทียวเส่ียนว ์  

 : รถมำ้ไมไ้ผ ่   เป็นตน้ เชิญเลือกตำมสบำยค่ะ   

 
  

 
 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3808806&memlevel=A&a=a&q=basketry&k_mode=all&s=1&e=12&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=1&k_exc=&pubid=
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顾客 : 我 想 买 水葫芦 制品,多少 钱?  
Gùkè : Wǒ xiǎng mǎi shuǐhúlu zhìpǐn,duōshǎoqián?   

กูเ้คอ้ : หวอ่  เส่ียง  หม่ำย  สุ่ยหูหลุ  จ้ือผิน่,ตวัส่ำวเฉียน？   

ลูกคำ้ : ผมตอ้งกำรซ้ือผลิตภณัฑผ์กัตบชวำ, รำคำเท่ำไร  

    

售货员 : 150 [泰] 铢。  
Shòuhuòyuán : Yìbǎi wǔshí [Tài]  zhū.  
โซ่ฮัว่หยวน           : อ้ีไป่ อู่สรือ (ไท่) จู  

พนกังำนขำย : หน่ึงร้อยหำ้สิบบำท  

    

顾客 : 可以 便宜 一 点儿 吗 ?  
Gùkè : Kěyǐ piányi  yìdiǎnr   ma  ?  

กูเ้คอ้   : เขออ่ี    เผยีนอิ    อ้ีเต่ียนร์  มะ?  

ลูกคำ้ : ถูกอีกหน่อยไดไ้หมครับ  

    

售货员 : 可以,那就 130 铢  吧!  
Shòuhuòyuán : Kě yǐ，nà jiù yìbǎi sānshí zhū ba !  

โซ่ฮัว่หยวน : เขออ่ี , น่ำจ้ิว  อ้ีไป่  ซำนสรือ   จู  ปะ !  

พนกังำนขำย : ได ้,          ถำ้อยำ่งนั้นก็หน่ึงร้อยสำมสิบบำท   

    

顾客 : 给 你 钱。  

Gùkè : Gěi nǐ qián.  

กูเ้คอ้ : เก๋ย หน่ี  เฉียน  

ลูกคำ้ : น่ีเงินครับ  

    

售货员 : 请 您 稍 等,我 帮 您 包 好。  

Shòuhuòyuán : Qǐng nín shāoděng，wǒ bāng nín bāo hǎo .  

โซ่ฮัว่หยวน : ฉ่ิง    หนิน     เซำเต่ิง, หวอ   ปัง     หนิน   เปำ   ห่ำว  

พนกังำนขำย :  กรุณำรอสักครู่, ฉนัจะห่อของใหคุ้ณ  

    

 
 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3703135&memlevel=A&a=a&q=occupation&k_mode=all&s=81&e=100&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=5&k_exc=&pubid=
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顾客  : 好 的。 
Gùkè : Hǎo de. 

กูเ้คอ้ : ห่ำวเตอะ  
ลูกคำ้ : ไดค้รับ 
   
售货员 : 请 您 拿 好, 这 是 您 的 东西, 

Shòuhuòyuán : Qǐng nín ná hǎo，zhè shì nín de dōng xi, 

โซ่ฮัว่หยวน : ฉ่ิง  หนิน   หนำ  ห่ำว,  เจอ้   ซ่ือร์  หนิน เตอะ ตง ซิ, 
พนกังำนขำย : เชิญรับของค่ะ,น่ีของของคุณค่ะ 
   
 : 和 找   您 的  钱 。 
 : hé zhǎo nín de qián. 

 : เหอ   จ่ำว    หนิน เตอะ   เฉียน   
 : และน่ีเงินทอนของคุณค่ะ 
 : 请 问 您 还 需要 点儿 什么 吗 ? 
 : Qǐng wèn nín hái xū yào diǎnr shén me ma ? 

 : ฉ่ิง   เวิน่   หนิน  หำย ซีวเ์หยำ้   เต่ียนร์.  เสินเมอะ   มะ? 

 : ขอถำมหน่อยค่ะ คุณตอ้งกำรอะไรอีกไหมคะ 
   
顾客 : 不 要 了, 谢 谢 ! 
Gùkè : Bú yào le ， xièxie!    

กูเ้คอ้   : ปู๋   เหยำ้  เลอะ , เซ่ียเซียะ ! 

ลูกคำ้ : ไม่ตอ้งกำรแลว้ , ขอบคุณครับ 
   

售货员 : 谢谢您的惠顾,欢迎您下次再来! 
Shòuhuòyuán : Xiè xie nín de huì gù，huān yíng nín xià cì zài lái !  

โซ่ฮัว่หยวน : เซ่ียเซียะ หนิน  เตอะ  ฮุย้กู,้  ฮวนหยงิ   หนิน  เซ่ียช่ือ ไจห้ลำย ! 

พนกังำนขำย : ขอบคุณท่ีมำอุดหนุนค่ะ, โอกำสหนำ้เชิญใหม่นะคะ  
 

 
******************* 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3781100&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
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三、基本句式 Jīběn  jùshì (จีเป่ิน  จีว์้ซ่ือ) โครงสร้างประโยคพืน้ฐาน 
 

1.ประธำน +想  (กริยำช่วย) + กริยำ +  กรรม 
 

  โครงสร้ำงประโยคท่ีมี  “ประธำน +想 + กริยำ +  กรรม”   จะแสดงควำมหมำยถึงวำ่ ประธำนมีควำม 
ปรำรถนำ หรืออยำกท ำอะไร โดย “想”ในโครงสร้ำงประโยคน้ีเป็นค ำกริยำช่วย ท่ีแสดงถึงควำมปรำถนำ 
หรือควำมตอ้งกำรท่ีจะท ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง ซ่ึง“想” อำจแปลเป็นไทยไดว้ำ่ อยำกหรือตอ้งกำร “想”

ในท่ีน้ีท ำหนำ้ท่ีเป็นส่วนเสริมของค ำกริยำหลกัท่ีอยูด่ำ้นหลงั ดงัตวัอยำ่งประโยค เช่น 

 

      我 想 买 水葫芦制品。 

  他 想 去 中国。 

  他 想 吃泰国菜。 
 

2. ประโยค “给” + ประธำน   +  ค  ำนำม 
 “给” + ประธำน   +  ค  ำนำม เป็นโครงสร้ำงประโยคท่ีใชพู้ดในขณะท่ีผูพู้ดส่งส่ิงของใหก้บัคู่
สนทนำ ดงัตวัอยำ่งประโยค 

 

 给 你 钱。 

给 你 书。 

给 你 包。 
 

3、ประโยค  “再+ กริยำ” 
 

“再”zài เป็นค ำกริยำวเิศษณ์ หมำยถึง “อีกคร้ัง” ในกำรใชจ้ะวำงไวห้นำ้ค ำกริยำ ซ่ึงแสดงถึงวำ่จะกระท ำ
กริยำนั้น ๆ อีกคร้ังหน่ึง ดงัตวัอยำ่งประโยค 
 

 欢迎您下次再来。 

 请你再说一遍。 

 请再来一碗米饭。 

 

 

 

 
  ********************************* 

 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3921414&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=841&e=868&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3951871&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
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四、汉语笔顺 Hànyǔ bǐshùn  (ฮ่ัน หวี ่ป่ี ซุ่น) ล าดับเขยีนตัวอกัษรจีน 

 

（1）欢 

  
 

（2）迎 

  
 

（3）请 

  

 

（4）品 

       

 

（5）光 

       

 
 
 

 
******************************************** 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3927565&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=145&e=156&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=13&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3927565&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=145&e=156&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=13&k_exc=&pubid=
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四、练习Liànxí (เลีย่น  สี) แบบฝึกหัด 
 

(一) 替换与扩展。Tìhuàn yǔ kuòzhǎn  (ทีฮ่่วน หยี ่โคว่จ่าน) 
ให้น าค าศัพท์ทีก่ าหนดให้มาแทนค าทีขี่ดเส้นใต้ในประโยคให้สมบูรณ์ 

1、请问你要买点儿什么？ 

      我要买 水葫芦制品。 
 

一 些

水果 

少数民

族服装 

一件衣

服 

手工织

布 

手工马

车 

地方特

产 
 

 

2、给你钱。 
 

书 笔 

名片 手表 

衣服 水 

 

 

3、欢迎 您 下次 再 来。 

 

请你   

说一遍 

请   

吃一点儿 

请  

来一碗粥 

我   

买一斤龙眼 

请  

来一杯水 

请你  

做一遍 
 

***************** 
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(二) 选词填空。Xuǎn cí tián kòng    (เส่ียน ฉือ เถียน ค้ง ) เลือกค าทีก่ าหนดให้เติมลงในช่องว่าง 
 

 迎  这是   钱  可以   手工艺品 

 

1、我想买这个东西，多少_______________。 

 

2、你们这儿有什么____________________？ 

 

3、请问_________________什么？ 

 

4、____________________你去我家玩儿。 

 

5、我们________________走了吗？ 
 
 

 
*************************************** 

 
 

(三)  笔顺练习。Bǐshùn liànxí   (ป่ีซุ่น เลีย่นสี) ฝึกเขยีนล าดับการเขยีนอกัษรจีน 

 

      （1）欢 

        

 

      （2）迎 

        

 
 
 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3753007&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=373&e=384&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=32&k_exc=&pubid=
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      （3）光 

       

 

      （4）请 

       

 

      （5）品 

       

 
 
 

                        
************************* 

 
 
 
 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3753007&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=373&e=384&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=32&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3945126&memlevel=A&a=a&q=man&k_mode=all&s=6229&e=6240&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=520&k_exc=&pubid=


第十五课 : 传统节日 
Dì shí wǔ kè   : Chuán tǒng jié rì 

ตี ้    สรือ  อู่   เค่อ      : ฉวน    ถง   เจ๋ีย ร่ือ 

บทที ่15   : ประเพณ ี
 

 
 

一、生词    Shēng cí  (เชิงฉือ)  ค ำศัพท์ 

 

ที่ ตวัอกัษร Pinyin การอ่าน ค าแปล 

1. 传统 chuan tǒng ฉวนถง ประเพณี 
2. 节日 jié rì เจ๋ียร่ือ เทศกาล 
3. 谈论 tán lùn ถานลุ่น พูดคุย 
4. 自己 zì jǐ จ้ือจ่ี ตวัเอง 
5. 国家 guó jiā กัว๋เจีย ประเทศ 
6. 介绍 jiè shào เจ้ียส้าว แนะน า 
7. 春节 Chūn Jié ชุนเจ๋ีย ตรุษจีน 
8. 清明节 Qīng Míng Jié ชิงหมิงเจ๋ีย เช็งเมง้ 
9. 劳动节 Láo Dòng Jié เหลาตง้เจ๋ีย วนัแรงงาน 
10. 中秋节 Zhōng qiū jié จงชิวเจ๋ีย วนัไหวพ้ระจนัทร์ 
11. 国庆节 Guó Qìng Jié กัว๋ชิงเจ๋ีย วนัชาติ 
12. 泼水节 Pō Shuǐ Sié โพสุ่ยเจ๋ีย วนัสงกรานต ์
13. 水灯节 Shuǐ Dēng Jié สุ่ยเติงเจ๋ีย วนัลอยกระทง 
14. 一些 yì xiē  อ้ีเซีย บา้ง บางส่วน บางอยา่ง 
15. 佛教 Fó jiào ฝอเจ้ียว ศาสนาพุทธ 
16. 守夏节 Shǒu Xià Jié   โส่วเซ่ียเจ๋ีย วนัเขา้พรรษา 
17. 佛诞节 Fó Dàn Jié     ฝอตา้นเจ๋ีย วนัวสิาขบูชา 
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   二、课文会话   Kè wén huì huà (เค่อ เหวนิ ฮุ้ย ฮ่ัว)บทเรียนสนทนำ 
 

马南 和 小兰 在 谈论自己 国家 的  传统 节日 
  (Mǎnán hé Xiǎolán zài tánlùn zìjǐ  guójiā de chuántǒng jiérì)   

  [หม่าหนาน  เหอ  เส่ียวหลาน  ไจ ้   ถานลุ่น    จ้ือจ่ี       กัว๋เจีย   เตอะ  ฉวนถง   เจ๋ียร่ือ] 

( มานะและเส่ียวหลาน ก าลงัพูดคุยถึงประเพณีของประทศตวัเอง) 
马南 : 你 好 吗  ? 
Mǎnán : Nǐ hǎo ma ? 

หม่าหนาน : หนี    ห่าว    มะ ? 

มานะ : สบายดีไหมครับ 
   
小兰 : 谢 谢，我 很  好，你 呢 ? 
Xiǎolán : Xiè xie， wǒ hěn hǎo ，nǐ ne ? 

เส่ียวหลาน : เซ่ียเซียะ,   หวอ่  เหิน ห่าว ,    หน่ี เนอะ ? 

เส่ียวหลาน : ขอบคุณค่ะ ,    ฉนัสบายดีมาก ,  คุณล่ะ     
   
马南 : 我 也 很 好 ! 能 请 你 介绍一下 中国 的 
  传 统 节日  吗 ? 
Mǎnán : Wǒ yě hěn hǎo！néng qǐng nǐ jiè shào yī xià Zhōng guó de 

  chuántǒng  jiérì  ma  ? 

หม่าหนาน : หวอ เหย ่ เหินห่าว  !   เหนิง   ฉิง  หนี  เจ้ียส้าว   อ๋ีเซ่ีย  จงกัว๋   เตอะ 

  ฉวนถง   เจ๋ียร่ือ มะ ? 
มานะ : ฉนัก็สบายดี  ขอใหคุ้ณแนะน าประเพณีของประเทศจีนบางอยา่งไดไ้หม 
   
小兰 : 当然可以啊! 比如 春节、清明节、劳动节、 
  中秋节、国庆节、等等 。那泰国的呢  ? 
Xiǎolán : Dāng rán kě yǐ a !  bǐ rú  ChūnJié 、Qīng Míng jié、 

  Láo Dòng Jié、Zhōng Qiū Jié、Guó Qìng Jié  děng děng 

  Nà Tàiguó de  ne ? 

เส่ียวหลาน : ตงั หราน  เขอ อ่ี    อะ !   ป่ีหรู  ชุนเจ๋ีย ,   ชิงหมิงเจ๋ีย,เหลาตง้เจ๋ีย  ,     
  จงชิวเจ๋ีย   กัว๋ชิงเจ๋ีย    เต๋ิงเต่ิง. น่า   ไท่กัว๋  เตอะ  เนอะ? 
เส่ียวหลาน : ไดแ้น่นอน ! อาทิเช่น  วนัตรุษจีน  ,  วนัเช็งเมง้  ,วนัแรงงาน , 
  วนัไหวพ้ระจนัทร์ , วนัชาติของจีน  เป็นตน้  แลว้ท่ีประเทศไทยล่ะ 
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马南 : 泰国  的  传统  节日 有 泼水节、 
  水灯节和一些佛教节日等等 。 
Mǎnán : Tàiguó de chuántǒng  jiérì yǒu Pō Shuǐ Jié、 

  Shuǐ Dēng Jié  hé  yìxiē  fójiào  jiérì děng děng. 。 

หม่าหนาน : ไท่กัว๋  เตอะ   ฉวนถง   เจ๋ียร่ือ   โหยว่  โพสุ่ยเจ๋ีย 

  สุ่ยเติงเจ๋ีย  เหอ    อ้ีเซีย        ฝอเจ้ียว    เจ๋ียร่ือ     เต๋ิงเต่ิง. 
มานะ : ประเพณีของเมืองไทยมี วนัสงกรานต ์วนัลอยกระทง 
  และ เทศกาลเก่ียวกบัพุทธศาสนาเป็นตน้ 
   
小兰 : 佛教 节日 都 有 些  什么  呢 ? 
Xiǎolán : Fó jiào jié rì dōu yǒu xiē shénme ne? 

เส่ียวหลาน : ฝอเจ้ียว   เจ๋ียร่ือ   โตว    โหยว่  เซีย   เสินเมอะ    เนอะ？ 

เส่ียวหลาน : เทศกาลท่ีเก่ียวกบัศาสนาพุทธมีอะไรบา้ง  
   
马南 : 比如 像 守夏节 和 佛诞节。 
Mǎnán : Bǐ rú  xiàng Shǒu Xià Jié  hé  Fó Dàn Jié 。  

หม่าหนาน : ป่ีหรู   เซ่ียง   โส่วเซ่ีย เจ๋ีย  เหอ   ฝอตา้นเจ๋ีย 

มานะ : อาทิเช่น  วนัเขา้พรรษา  และ วนัวสิาขบูชา 
 
 
 

 
 

********************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3758387&memlevel=A&a=a&q=friend&k_mode=all&s=289&e=300&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=25&k_exc=&pubid=
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三、  基本句式 Jī bĕn  Jùshì  (จีเป่ิน จีว์ซ่ือ )    โครงสร้างประโยคพืน้ฐาน 
 
1.请你介绍一下+ ค  านาม 
   เป็นรูปประโยคใชพู้ดเพื่อขอร้องใหคู้่สนทนาแนะน าเร่ืองราวเร่ืองหน่ึง ตวัอยา่ง เช่น 

  请 你介绍 一下中国的传统节日。 

  请 你介绍 一下泰国的文化。 

  请 你介绍 一下你的家庭成员。 
 

2. 比如……等等 
       โครงสร้างประโยค  “比如……等等”  ใชพู้ดเม่ือตอ้งการยกตวัอยา่งค าท่ีเป็นส่ิงของ 
หรือเร่ืองราวท่ีเป็นลกัษณะประเภทเดียวกนัมีความหมายเป็นไทยวา่  “ ตวัอยา่ง / เช่นวา่....เป็นตน้”
ระหวา่งค าแต่ละค าจะใชเ้คร่ืองหมาย“、”（顿号(dùnhào) ตุน้หา้ว）คัน่กลาง  ตวัอยา่ง เช่น 

 
 比如春节、清明节、劳动节、中秋节、国庆节等等。 

 比如黄瓜、地瓜、土豆、白菜等等。 

 比如中国人、泰国人、印度人等等。 

 
 

      
************************* 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697521&memlevel=A&a=a&q=student&k_mode=all&s=757&e=784&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=28&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3697551&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=217&e=228&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=19&k_exc=&pubid=
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四、汉语笔顺 Hànyǔ bǐshùn  (ฮ่ัน หวี ่ป่ี ซุ่น) ล าดบัเขียนตวัอกัษรจนี 

 

（1）传 

  
 

（2）节 

  
 

（3）论 

  
 

（4）自 

  
 

（5）动 

  
 
 
 
 

 
 

*********************** 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3766601&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=481&e=492&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=41&k_exc=&pubid=
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五、练习  Liàn  xí ( เลีย่น สี ) แบบฝึกหัด 
 

(一) 替换与扩展。Tìhuàn yǔ kuòzhǎn  (ที ่ฮ่วน หย ีโคว่ จ่าน ) 
              ให้น าค าศัพท์ทีก่ าหนดให้มาแทนค าที่ขีดเส้นใต้ในประโยคให้สมบูรณ์ 
 

1. 你介绍一下中国的传统节日。 

 

你的家庭成员 你的家乡 

 

泰国菜 

 

你的学校 

 

你们这儿的旅

游景点 

当地的特产 

 

 2.比如春节、清明节、劳动节、中秋节、国庆节 等等。 

 

手工马车、水葫芦制品、 

少数民族服装 

课本、铅笔、尺子  

书桌、椅子、台灯 

红毛丹、龙眼、芒果 

 

 

 
************************************** 

 

 

 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3928622&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=121&e=132&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=11&k_exc=&pubid=
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（二）笔顺练习。Bǐshùn liànxí  (ป่ี ซุ่น เลีย่น สี) ฝึกเขยีนล าดับการเขยีนอกัษรจีน 

 

（1）传 
         

 
 

（2）节 
         

 
 

（3）论 
         

 
 

（4）自 
         

 

 

（5）动 
         

 
 
 
 

                  
 

***************** 

 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3951871&memlevel=A&a=a&q=teacher&k_mode=all&s=301&e=312&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=26&k_exc=&pubid=
http://www.clipart.com/en/close-up?o=3781100&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=361&e=372&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=31&k_exc=&pubid=
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 (三)  选词填空。Xuǎn cí tiánkòng   (เส่ียน ฉือ เถียน ค้ง )   
               เลือกค าทีก่ าหนดให้เติมลงในช่องว่าง 
 

传统节日   泼水节   水灯节   春节  守夏节 

 

1、_________________是中国的新年。 

 

2、__________________是一个佛教节日。 
 

3、泰国一年有多少__________________？ 
 

4、_____________________是泰国的新年。 

 

5、每当_________我们都要到河边放水灯。 

 

 

 
 

************************* 
 
 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=3773693&memlevel=A&a=a&q=study&k_mode=all&s=133&e=144&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=12&k_exc=&pubid=


 159 

บรรณานุกรม 
 

การศึกษาทางไกลไทยคม, สถาบนั.  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร. กรุงเทพฯ : สถาบนัการศึกษาทางไกล
 ไทยคม.  2549.  
ก่อศกัด์ิ  ธรรมเจริญกิจ, แปลและเรียบเรียง.  เพลงจีนเด็กแสนสนุก. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจี์น
 สยาม, 2548. 
คู่มือการเรียนการสอนภาษาจีน.  กรุงเทพฯ : บริษทัแมนดาริน เอดูเคชัน่ กรุ๊ป จ ากดั, 2548 
เธียรชยั   เอ่ียมวรเมธ. พจนานุกรมจีน-ไทย (ฉบับใหม่) ฉบับพมิพ์หนังสือตัวย่อ.  กรุงเทพฯ :  
 รวมสาสน์น. 2545.  
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน,ส านกั.  กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ หมวด
 วชิาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
 หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544.  กรุงเทพฯ : กลุ่มพฒันาการศึกษานอก
 โรงเรียน 2549. 
ประพิณ  มโนมยัวบูิลย.์ ไวยากรณ์จีนกลาง. กรุงเทพฯ : โครงการต าราคณะอกัษรศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541 
วภิาภรณ์   ภทัรกุลพงษ.์  หลักไวยากรณ์จีนฉบับปรับปรุง.  กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548. 
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**************************** 

http://www.clipart.com/en/close-up?o=884388&memlevel=C&a=a&q=study&k_mode=all&s=145&e=156&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=&page=13&k_exc=&pubid=
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พฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาจีน ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้  

และสาระการเรียนรู้หมวดวชิาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
ในวนัที ่ 15-19 กนัยายน  2550  ณ โรงแรมอู่ทองอนิน์  จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 
 

คณะทีป่รึกษา 
 

1. นายอภิชาต  จีระวุฒิ   เลขาธิการส านกังาน กศน. 
2. ดร.สมบติั  สุวรรณพิทกัษ์  ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ดร.ชยัยศ  อ่ิมสุวรรณ์    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
4. ดร.วศินี  ศีลตระกูล   ขา้ราชการบ านาญ 
5. นางพรทิพย ์ กลา้รบ   ผูอ้  านวยการกลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

คณะท างาน 
 

1. นายวริาช  ทูลแกว้   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. นางสาวประนอม  ล างาม  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 
3. MISS.  WEI QING FANG  มหาวทิยาลยันเรศวร วทิยาเขตพะเยา 
4. ดร.อารีย ์ พรหมรอด   มหาวทิยาลยัศิลปากร จงัหวดันครปฐม 
5. นายธนวฒัน์  ม่ิงบรรเจิดสุข  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
6. นางจรูญศรี  วงศใ์หญ่   วทิยาลยัเทคนิคพะเยา จงัหวดัพะเยา 
7. นางวไิลวรรณ  ติจนัทึก  วทิยาลยัพาณิชยการธนบุรี 
8. นางปรานี  ชินวรโสภาค  วทิยากรสอนภาษาจีน(ขา้ราชการบ านาญ) จงัหวดัยะลา 
9. นายนิติวรรษ  เชียงส่ง   วทิยากรสอนภาษาจีน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
10. MISS. LAI GUO QIN  วทิยากรภาษาจีน จงัหวดัล าปาง 
11. MR. XIONG JIAN   วทิยากรภาษาจีน จงัหวดัล าปาง 
13. นางสาวคนธรส  ชยัศิริ สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

ภาคเหนือ จงัหวดัล าปาง 
14. นางสาวอ าภรณ์  ช่างเกวียน  ส านกังาน กศน.จงัหวดัล าปาง 
15. นางจารุณี  แกว้ประภา  ส านกังาน กศน.จงัหวดัพะเยา 
16. นางพรรณี  ใหม่ประสิทธิกลุ ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั อ าเภอเมืองพะเยา 

จงัหวดัพะเยา 
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17. นางสาวพชัรา  เตง็รังสรรค ์  ส านกังาน กศน.จงัหวดัขอนแก่น 
18. นางสาวสุวรรณา  ล่องประเสริฐ   ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
                                                                    กรุงเทพมหานคร 
19. นางศิริพรรณ  สายหงษ ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
20. นายสมชาย  ฐิติรัตนอศัว ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
21. นางสาวสมถวลิ  ศรีจนัทรวโิรจน์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
22. นางสุกญัญา  กุลเลิศพิทยา  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
23. นางสาวนภาพร  อมรเดชาวฒัน์ กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

คณะบรรณาธิการ 
1.  ดร.อารีย ์ พรหมรอด                 ประธานคณะท างาน  
2.  นายธนวฒัน์  ม่ิงบรรเจิดสุข      คณะท างาน 
3.  MISS.  WEI QING FANG      คณะท างาน 
4. นางปรานี  ชินวรโสภาค        คณะท างาน 
5.  นางสาวพชัรา  เตง็รังสรรค ์      คณะท างาน 
6.  นางสาวคนธร  ชยัศิริ       คณะท างาน 
7.  นางสาวอ าภรณ์  ช่างเกียน      คณะท างาน 
8.  นางสาวนวลพรรณ  พูลศรีสวสัด์ิ     คณะท างาน 
9.  นายสมชาย  ฐิติรัตนอศัว ์           คณะท างานและเลขานุการ 

รับผดิชอบโดย 
 กลุ่มพฒันานวตกรรม กศน.  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

เลขานุการโครงการ 
 นายสมชาย  ฐิติรัตนอศัว ์  กลุ่มพฒันาการศึกษานอกโรงเรียน 
 

 
 

***************************** 
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