
àµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÀÒÉÒ¨Õ¹¡ÅÒ§à¾×èÍà¢ŒÒÊÙ‹»ÃÐªÒ¤ÁÍÒà«ÕÂ¹

àÃÕÂ¹ÀÒÉÒ

Ṏ¹¡ÅÒ§
àº×éÍ§µŒ¹
中文为初学者

Chinese for beginners
àËÁÒÐÊíÒËÃÑº¼ÙŒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒ¨Õ¹¡ÅÒ§ Œ́ÇÂµÑÇàÍ§ áÅÐ¹Ñ¡àÃÕÂ¹ 

¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ µÑé§áµ‹¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹áÅÐ¡ÒÃ¹íÒä»ãªŒ̈ ÃÔ§ã¹ªÕÇÔµ»ÃÐ¨íÒÇÑ¹

¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ
¹Ò§ÊÒÇªÅÔµµÒ  ¤íÒÁÙÅ

âÃ§àÃÕÂ¹ÇÒÇÕÇÔ·ÂÒ¤Á ÍíÒàÀÍáÁ‹ÊÃÇÂ ¨Ñ§ËÇÑ́ àªÕÂ§ÃÒÂ



º·¹íÒ

ã¹ÀÒÇÐ»˜¨ Ø̈ºÑ¹·ÕèÍÔ· Ô̧¾Å¢Í§âÅ¡ÒÀÔÇÑ²¹�ÂÑ§¤§ÁÕÍÂÙ‹ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 
áÅÐÂÑ§¨Ðà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹àÃ×èÍÂæ ¹Ñé¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒ¢Í§»ÃÐà·ÈÍ×è¹

Â‹ÍÁä´Œà»ÃÕÂºã¹¡ÒÃ·íÒ¡Ô¨¡ÒÃµ‹Ò§æ à¾ÃÒÐ¤§äÁ‹ÁÕã¤Ã¨ÐµÔ´µ‹ÍÊ×èÍÊÒÃ
áÅÐÃÙŒàÃ×èÍ§ä´Œ´Õà·‹Ò¡Ñº¡ÒÃ¾Ù´ÀÒÉÒà´ÕÂÇ¡Ñ¹

á¹‹¹Í¹Ç‹Ò»ÃÐà·È·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ¹Ñé¹
Â‹ÍÁ·ÃÒº´ÕÇ‹Ò ¤¹¨ÐàÃÕÂ¹ÃÙŒÀÒÉÒãËŒ«Òº«Öé§ÊÒÁÒÃ¶ãªŒÀÒÉÒ

à¢ŒÒÊÙ‹ÊÑ§¤ÁáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒÀÒÉÒä´ŒÍÂ‹Ò§¶Ù¡µŒÍ§àËÁÒÐÊÁ
¡ÑºÊÑ§¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁ µÒÁÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�ä´Œã¹·Ø¡·Ñ¡ÉÐ¢Í§ÀÒÉÒ
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¾Ô¹ÍÔ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ 汉语拼音

¾Ô¹ÍÔ¹ ËÃ×Í ÎÑè¹ËÂÙ‹¾Ô¹ÍÔ¹ 汉语拼音 á»ÅÇ‹Ò ¡ÒÃ¶Í´àÊÕÂ§ÀÒÉÒ¨Õ¹ 
¤×ÍÃÐººã¹¡ÒÃ¶‹ÒÂ¶Í´àÊÕÂ§ÀÒÉÒ¨Õ¹ÁÒµÃ°Ò¹ ´ŒÇÂµÑÇÍÑ¡ÉÃâÃÁÑ¹  ¤ÇÒÁËÁÒÂ
¢Í§¾Ô¹ÍÔ¹¤×Í '¡ÒÃÃÇÁàÊÕÂ§à¢ŒÒ´ŒÇÂ¡Ñ¹’ ã¹ÀÒÉÒ¨Õ¹¹Ñé¹äÁ‹ÁÕ µÑÇÊÃÐ µÑÇÊÐ¡´ 
àËÁ×Í¹ÀÒÉÒä·Â  ©Ð¹Ñé¹ ¨Ö§µŒÍ§¹íÒµÑÇ¾Ô¹ÍÔ¹(µÑÇÍÑ¡ÉÃâÃÁÑ¹) ÁÒá·¹ã¹¡ÒÃ
ÍÍ¡àÊÕÂ§ µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹ ¤íÒÇ‹Ò 我 µÑÇ¾Ô¹ÍÔ¹¤×Í Wǒ ÍÍ¡àÊÕÂ§Ç‹Ò ËÇ‹Í

声母: พยัญชนะ มี 23 เสียง

韵母: สระ แบงออกเปนสระเด่ียว และ สระผสม ทั้งหมด 36 เสียง

– สระเด่ียวมี 6 เสียง

– สระผสมมี 30 เสียง

声调: เสียงวรรณยุกต มี 4 เสียง และเสียงเบา

Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§¾Ô¹ÍÔ¹

อินผิง ( เสียงสามัญ )

หยางผิง ( เสียงจัตวา )

สั่งเซิง ( เสียงเอก )

ชว่ีเซิง ( เสียงโท )

การวางวรรณยุกตใหวางไวเหนือสระ 

กรณีที่ในหน่ึงคํามีสระหลายตัว ใหทําดังน้ี

1. เลือกวางที่ a กอน

2. ถาไมมี a ใหมองหา e และ o

3. ถามี iu หรือ ui ใหวางวรรณยุกต

ไวที่ตัวหลังสุด
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¾Ô¹ÍÔ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ 汉语拼音

เสียงพยัญชนะ b p m f

อานวา ปอ พอ มอ ฟอ

เสียงพยัญชนะ d t n l

อานวา เตอ เทอ เนอ เลอ

01 ¡ÅØ‹Á·ÕèÍÍ¡àÊÕÂ§´ŒÇÂÃÔÁ½‚»Ò¡

02 ¡ÅØ‹Á·ÕèÍÍ¡àÊÕÂ§´ŒÇÂ»ÅÒÂÅÔé¹

เสียงพยัญชนะ d t n l

อานวา เตอ เทอ เนอ เลอ

03 ¡ÅØ‹Á·ÕèÍÍ¡àÊÕÂ§¨Ò¡ÅíÒ¤ÍáÅÐâ¤¹ÅÔé¹

เสียงพยัญชนะ k g h z c s

อานวา เคอ เกอ เฮอ จือ ชือ ซือ

เสียงพยัญชนะ zh ch sh r

อานวา จรือ ชรือ ซรือ ยรือ

04 ¡ÅØ‹Á·ÕèÍÍ¡àÊÕÂ§Ë¹ŒÒÅÔé¹áµÐà¾´Ò¹»Ò¡/»ÅÒÂÅÔé¹Ê‹Ç¹Ë¹ŒÒ

05 ¡ÅØ‹Á·ÕèÍÍ¡àÊÕÂ§´ŒÇÂ¡ÒÃ¡ÃÐ´¡ÅÔé¹Ê‹Ç¹ËÅÑ§
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¡ÒÃà¢ÕÂ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹

ครั้งแรกท่ี วาด ในแนวนอน แนวตั้ง แลว.

วาดเสนลง ไปทางซายและ ขวา แลวลง.

เขียนลง

เขียน จากซายไปขวา.

ติดตามจังหวะ ภายนอก กอน จังหวะ ภายใน.

ปด หลังจากกรอก กรอบ.

เมื่อตัวละครเปนรูปสมมาตร ติดตาม สายของ กลางครั้งแรก.
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äÇÂÒ¡Ã³�̈ Õ¹ 汉语拼音

的”、”地” áÅÐ “得” ·Ñé§ 3 ¤íÒ¹Õé ÅŒÇ¹à»š¹¤íÒàÊÃÔÁâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ (结构助词) 
áÅÐÍÍ¡àÊÕÂ§àËÁ×Í¹¡Ñ¹ËÁ´ ¤×Í “de” µ‹Ò§¡Ñ¹µÃ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒ§Ò¹
1. “的” à»š¹¤íÒàÊÃÔÁâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§º·¢ÂÒÂ¹ÒÁ (定语) â´Â “的”
¨ÐÇÒ§ÍÂÙ‹ËÅÑ§º·¢ÂÒÂ¹ÒÁ à¾×èÍºÍ¡ãËŒÃÙŒÇ‹Ò ¤íÒ ËÃ×ÍÇÅÕ·ÕèÍÂÙ‹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ “的” ¤×Íº·¢ÂÒÂ¹ÒÁ 
(定语) ËÃ×Í¢ÂÒÂ¤íÒ¹ÒÁ (ÃÇÁ¶Ö§¤íÒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔàËÁ×Í¹¤íÒ¹ÒÁ) ËÃ×Í¨ÐàÃÕÂ¡Ç‹Ò “中心语”
·ÕèÍÂÙ‹¢ŒÒ§ËÅÑ§ (¡çä´Œ) â´ÂÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃàÃÕÂ§ÅíÒ´Ñº¤íÒ ´Ñ§¹Õé
“º·¢ÂÒÂ¹ÒÁ (定语) + 的 + ¤íÒ·Õè¶Ù¡¢ÂÒÂ ËÃ×Í 中心语”
µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹
老师的书。
学生的本子。
我的朋友。
明天的会议。
谁的钥匙。
2. “地”à»š¹¤íÒàÊÃÔÁâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§º·¢ÂÒÂÀÒ¤áÊ´§ (状语)
â´Â “地” ¨ÐÇÒ§ÍÂÙ‹ËÅÑ§º·¢ÂÒÂÀÒ¤áÊ´§ (谓语) 

(àª‹¹ ¤íÒ¡ÃÔÂÒ ËÃ×Í¤íÒ¤Ø³ÈÑ¾·�) à¾×èÍºÍ¡ãËŒÃÙŒÇ‹Ò ¤íÒ ËÃ×ÍÇÅÕ·ÕèÍÂÙ‹¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ “地”
¤×Íº·¢ÂÒÂÀÒ¤áÊ´§ (状语) ËÃ×Í¤íÒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔàËÁ×Í¹ÀÒ¤áÊ´§ (谓语) 
ËÃ×Í¨ÐàÃÕÂ¡Ç‹Ò 中心语 (¡çä´ŒàËÁ×Í¹¡Ñ¹)·ÕèÍÂÙ‹¢ŒÒ§ËÅÑ§ â´ÂÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃàÃÕÂ§ÅíÒ´Ñº¤íÒ ´Ñ§¹Õé
“º·¢ÂÒÂÀÒ¤áÊ´§ (状语) + 地 + ¤íÒ·Õè¶Ù¡¢ÂÒÂ ËÃ×Í 中心语”
µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹
满满地站起来。 认真地想。
3. “得” à»š¹¤íÒàÊÃÔÁâ¤Ã§ÊÃŒÒ§ ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¢Í§º·àÊÃÔÁ (补语) â´Â “得”
¨ÐÇÒ§ÍÂÙ‹Ë¹ŒÒº·àÊÃÔÁ à¾×èÍºÍ¡ãËŒÃÙŒÇ‹Ò ¤íÒ ËÃ×ÍÇÅÕ·ÕèÍÂÙ‹ËÅÑ§ “得” ¤×Íº·àÊÃÔÁ (补语) 
·Ñé§¹Õé ¤íÒ·ÕèÍÂÙ‹Ë¹ŒÒ “得” ÁÑ¡¨Ðà»š¹ÀÒ¤áÊ´§ ËÃ×Í¤íÒ·ÕèÁÕ¤Ø³ÊÁºÑµÔàËÁ×Í¹ÀÒ¤áÊ´§ (谓语)
â´ÂÁÕâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃàÃÕÂ§ÅíÒ´Ñº¤íÒ ´Ñ§¹Õé

“ÀÒ¤áÊ´§ (谓语) + 得 + ¤íÒàÊÃÔÁ (补语)”
µÑÇÍÂ‹Ò§àª‹¹
做得好。
做得不（太）好。
好得很。
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äÇÂÒ¡Ã³�̈ Õ¹ 汉语拼音

会, 能, 可以 ãªŒÍÂ‹Ò§äÃãËŒ¶Ù¡µŒÍ§
¤íÒ¡ÃÔÂÒ·ÕèáÊ´§¶Ö§·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ (ÃÇÁ·Ñé§ ¡ÒÃÍ¹ØÞÒµ ÂÔ¹ÂÍÁ 
¤ÇÒÁ»ÃÒÃ¶¹Ò ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ «Öè§ã¹ÀÒÉÒ Ṏ¹àÃÕÂ¡Ç‹Ò “能愿动词”) 
ã¹ÀÒÉÒ Ṏ¹ÁÕ´ŒÇÂ¡Ñ¹ËÅÒÂ¤íÒ àª‹¹ “会”, “能”, “可以” à»š¹µŒ¹ ·Ñé§ 3 ¤íÒ¹ÕéµÃ§¡Ñº
ÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉÇ‹Ò can, may â´Â¨ÐÇÒ§äÇŒË¹ŒÒ¤íÒ¡ÃÔÂÒá·Œ áµ‹ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃãªŒµ‹Ò§¡Ñ¹
“会”, “能”, “可以” ·Ñé§ 3 ¤íÒ ºÒ§¡Ã³ÕÊÒÁÒÃ¶ãªŒá·¹¡Ñ¹ä´Œ ºÒ§¡Ã³Õ¡çãªŒá·¹¡Ñ¹äÁ‹ä´Œ
1. ¶ŒÒµŒÍ§¡ÒÃÊ×èÍ ËÃ×ÍºÍ¡¶Ö§ “¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ”, “¡ÒÃ¤Ò´¤Ðà¹” ¡Ã³Õ¹Õé “会” ¡Ñº “能”
ãªŒá·¹¡Ñ¹ä´Œ àª‹¹ 今天会不会/能不能下雨? ÇÑ¹¹Õé½¹¨Ðµ¡ËÃ×ÍäÁ‹

¶ŒÒãªŒã¹»ÃÐâÂ¤ºÍ¡àÅ‹Ò·ÑèÇä» “会” ¡Ñº “能” ¨Ðµ‹Ò§¡Ñ¹àÅç¡¹ŒÍÂ ¡Å‹ÒÇ¤×Í¹éíÒàÊÕÂ§¢Í§ 
“会” ¨ÐË¹Ñ¡á¹‹¹ ËÃ×ÍÂ×¹ÂÑ¹¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ, ¡ÒÃ¤Ò´¤Ðà¹¢Í§¼ÙŒ¾Ù´ÁÒ¡¡Ç‹Ò “能”
áÅÐ·ŒÒÂ»ÃÐâÂ¤ÁÑ¡¨ÐÅ§´ŒÇÂ¤íÒÇ‹Ò “的” àª‹¹ 他能来。 à¢ÒÁÒä´Œ
他会来的。à¢ÒÁÒä´Œ (¹éíÒàÊÕÂ§Ë¹Ñ¡á¹‹¹ Â×¹ÂÑ¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò»ÃÐâÂ¤áÃ¡)
2. ¤íÒÇ‹Ò “会” ãªŒàÁ×èÍµŒÍ§¡ÒÃºÍ¡Ç‹Ò àÃÒÁÕ·Ñ¡ÉÐ ËÃ×Í¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·íÒ¡ÃÔÂÒ¹Ñé¹ 

ËÃ×ÍÊÔè§ã´ÊÔè§Ë¹Öè§ä´Œ (有能力做某事) â´Â¡ÃÔÂÒ¹Ñé¹µŒÍ§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃ½ƒ¡ËÑ´ 
½ƒ¡½¹ ËÃ×Í¼‹Ò¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒÁÒ¡‹Í¹ àª‹¹ ÃÙŒÀÒÉÒ, Ç‹ÒÂ¹éíÒ, ¢ÑºÃ¶, ÃŒÍ§à¾Å§, (à´ç¡) 

ËÑ´à´Ô¹, ¶‹ÒÂÃÙ», ÇÒ´ÃÙ» à»š¹µŒ¹ã¹¤ÇÒÁËÁÒÂ¹Õé ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ “能” áÅÐ “可以”
ä´Œ´ŒÇÂ áµ‹ÁÕ Ø̈´à¹Œ¹µ‹Ò§¡Ñ¹ ¤×Í
–> “会” ¨Ðà¹Œ¹Ç‹ÒàÃÒÁÕ·Ñ¡ÉÐ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁªíÒ¹ÒÞ (skill) ËÃ×ÍàÁ×èÍµŒÍ§¡ÒÃÊ×èÍÇ‹Ò·Ñ¡ÉÐ
¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¹Ñé¹·íÒÍÂ‹Ò§äÃ
–> Ê‹Ç¹ “能” áÅÐ “可以” ãªŒàÁ×èÍµŒÍ§¡ÒÃà¹Œ¹Ç‹ÒàÃÒÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ (ability)“·íÒä´Œ” 
ËÃ×Íà¹Œ¹Ç‹ÒÁÕà§×èÍ¹ä¢»˜¨ Ñ̈ÂàÍ×éÍãËŒ·íÒä´Œ ËÃ×Í¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¹Ñé¹¶Ö§ÁÒµÃ°Ò¹·Õè¡íÒË¹´ àª‹¹
他会/能说汉语。 à¢Ò¾Ù´ÀÒÉÒ Ṏ¹ä´Œ
我会游泳。 ¼Á (©Ñ¹) Ç‹ÒÂ¹éíÒä´Œ (à»š¹)
她会开车了。 à¢Ò (¼ÙŒËÞÔ§) ¢ÑºÃ¶à»š¹áÅŒÇ
他能/可以用英文写文章了。 à¢ÒÊÒÁÒÃ¶ãªŒÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉà¢ÕÂ¹º·¤ÇÒÁä´ŒáÅŒÇ
我一个小时能/可以打一万字。¼Á (©Ñ¹) ¾ÔÁ¾�´Õ´ä´ŒË¹Öè§ËÁ×è¹¤íÒµ‹ÍªÑèÇâÁ§ 
(»ÃÐâÂ¤¹ÕéãªŒ 会 äÁ‹ä´Œ)
ÃÙ»» Ô̄àÊ¸¢Í§ “会” ¨ÐãªŒã¹ÃÙ» “不会 + 动 (¤íÒ¡ÃÔÂÒ) + 名 (¤íÒ¹ÒÁ ËÃ×Í¡ÃÃÁ¹Ñè¹àÍ§)” 
àª‹¹  他不会说汉语。 à¢Ò¾Ù´ÀÒÉÒ Ṏ¹äÁ‹ä´Œ

我不会游泳。 ¼Á (©Ñ¹) Ç‹ÒÂ¹éíÒäÁ‹à»š¹
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¤íÒ·Ñ¡·ÒÂÀÒÉÒ¨Õ¹

再见
Zàijiàn ¨ŒÒÂà¨ÕéÂ¹

(¾º¡Ñ¹ãËÁ‹)

明天见.
Míngtiān jiàn.
ËÁÔ§à·ÕÂ¹à¨ÕéÂ¹
(¾ÃØ‹§¹Õéà¨Í¡Ñ¹)

回头见.
Huítóujiàn
ËØÂâ¶Çà¨ÕéÂ¹

(áÅŒÇ¾º¡Ñ¹ãËÁ‹)

一路平安
Yīlù píng'ān

ÍÕëÅÙ‹¼Ô§ÍÒ¹
(à´Ô¹·Ò§â´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾)

¤íÒ¡Å‹ÒÇÅÒ

谢谢
Xièxiè à«ÕèÂà«ÕèÂ

(¢Íº¤Ø³)

多谢
Duōxiè µÑÇà«ÕèÂ

(¢Íº¤Ø³ÁÒ¡)

辛苦你了
Xīnkǔ nǐle
«Ô¹ ¢Ø‹ Ë¹ÕàÅÍ

(ÅíÒºÒ¡¤Ø³áÅŒÇ)

不客气
Bù kèqì »Ù‰à¤‹ÍªÕè
(äÁ‹µŒÍ§à¡Ã§ã¨)

¢Íº¤Ø³
µÍºÃÑº
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¤íÒ·Ñ¡·ÒÂÀÒÉÒ¨Õ¹

你好！
Nǐhǎo Ë¹ÕË‹ÒÇ

(ÊÇÑÊ´Õ)

请！
Qǐng ©Ôè§
(àªÔÞ)

您好
Nín hǎo Ë¹Ô¹Ë‹ÒÇ

(ÊÇÑÊ´Õ)

早安
Zǎo ān à¨‹ÒÍÒ¹
(ÍÃØ³ÊÇÑÊ´Ôì)

早上好
Zǎoshang hǎo

à¨‹Ò«‹Ò§Ë‹ÒÇ (ÊÇÑÊ´ÕµÍ¹àªŒÒ)

晚安
Wǎn’ān ËÇÒ¹ÍÒ¹

(ÃÒµÃÕÊÇÑÊ´Ôì)

晚上好
Wǎnshàng hǎo

ËÇ‹Ò¹«‹Ò§Ë‹ÒÇ
(ÊÇÑÊ´ÕµÍ¹àÂç¹)

1 2

3 4

5

6 7

8 9
老师好
Lǎoshī hǎo

àËÅ‹Ò«×ÍË‹ÒÇ (ÊÇÑÊ´Õ¤Ø³¤ÃÙ)

你好吗？
Nǐ hǎo ma?

Ë¹ÕË‹ÒÇÁÐ (¤Ø³ÊºÒÂ´ÕäËÁ)
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¤íÒ·Ñ¡·ÒÂÀÒÉÒ¨Õ¹

对不起
Duìbùqǐ µØŒÂ»Ù‡©Õè

(¢Íâ·É¤‹Ð/¤ÃÑº)

不好意思
Bù hǎoyìsi
»Ù‡Ë‹ÒÇÍÕé«×Í

(¢Íâ·É¤‹Ð/¤ÃÑº)

请原谅
Qǐng yuánliàng
©Ôè§ àËÂÕÂ¹àÅÕèÂ§

(»ÃÐ·Ò¹â·É¤‹Ð/¤ÃÑº)

打扰了
Dǎrǎole

µ‹Ò ËÃ‹ÒÇ àÅÍ
(µŒÍ§Ãº¡Ç¹áÅŒÇ)

¤íÒ¢Íâ·É

没关系
Méiguānxì
àËÁÂ ¡ÇÒ¹ «Õ
(äÁ‹à»š¹äÃ)

不要紧
Bùyàojǐn
»Ù‰ àÂ‹Ò ¨Ôè¹
(äÁ‹à»š¹äÃ)

没事儿
Méishì er
àËÁÂ «×èÍÃ�

(äÁ‹à»š¹ÍÐäÃËÃÍ¡)

算了
Suànle
«‹Ç¹ àÅÍ
(Å×ÁÁÑ¹à¶Ố )

¡ÒÃµÍºÃÑº
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¤íÒÈÑ¾·�¾×é¹°Ò¹ 基本词汇 1

¤íÒÈÑ¾·�ÀÒÉÒ¨Õ¹·ÕèÁÒ¨Ò¡ÀÒÉÒµ‹Ò§»ÃÐà·È

粉丝 fěnsī á¿¹¤ÅÑº 巴士 bāshì Ã¶ºÑÊ
马拉松 mǎlāsōng ÇÔè§ÁÒÃÒ·Í¹ 迷你 mínǐ ÁÔ¹Ô (àÅç¡)
咖喱 gālí ¡ÐËÃÕè á¡§¡ÐËÃÕè 雪碧 xuěbì Êä»Ã·�(à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ)
拷贝 kǎobèi ¡çÍ»»‚œ 桑拿 sāngná «ÒÇ¹‹Ò
布丁 bùdīng ¾Ø´ Ốé§ 卡通 kǎtōng ¡ÒÃ�µÙ¹
比萨饼 bǐsàbǐng ¾Ô««‹Ò 雷达 léidá àÃ´ÒÃ�
欧佩克 ōupèikè âÍà»¤ 黑客 hēikè áÎ¡à¡ÍÃ�
罗曼蒂克 luómàndìkè âÃáÁ¹µÔ¡ 咖啡 kāfēi ¡Òá¿

สํานวนจีนนารูคะ 易如反掌 yìrúfǎnzhǎng
แปลตรงตัวคือ “งายเหมือนพลิกฝามือ” ซึ่งสํานวนนี้คนไทยเราพูดวา 

“งายเหมือนปอกกลวยเขาปาก” อธิบายศัพท

易 = งาย 如 = เหมือน/ดั่ง

反 = กลับ/พลิก 掌 = ฝามือ (手掌)

ตัวอยางประโยค

这件事易如反掌，谁都会做。
zhè jiàn shì yìrúfǎnzhǎng, shuí dōu huì zuò.

เรื่องน้ีงายเหมือนพลิกฝามือ/ปอกกลวยเขาปาก, ใครๆก็ทําได

ÈÑ¾·�¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂµ‹Ò§æ
水费 shuǐ fèi ¤‹Ò¹éíÒ 电费 diànfèi ¤‹Òä¿

学费 xuéfèi ¤‹ÒàÅ‹ÒàÃÕÂ¹ 工资 gōngzī ¤‹Ò¨ŒÒ§

租地费 zūdìfèi ¤‹Òàª‹Ò·Õè 罚款 fákuǎn ¤‹Ò»ÃÑº 运费 yùnfèi ¤‹ÒÃÐÇÒ§

车费 chēfèi ¤‹Òâ´ÂÊÒÃ
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»ÃÐâÂ¤·ÕèãªŒº‹ÍÂ

你是老师吗？
(Nǐ shì lǎo shī ma)

คุณคือครูใชไหม?
今天是星期一吗？
(Jīn tiān shì xīng qī yī ma)

วันน้ีเปนวันจันทรใชไหม?
你干什么呢？
(Nǐ gàn shén me ne?)

คุณทําอะไรอยูละ?

你想吃什么？
(Nǐ xiǎng chī shén me?)

คุณอยากทานอะไร?
你叫什么名字？
(Nǐ jiào shén me míng zi?)

คุณช่ืออะไร?
你要去哪里？
(Nǐ yào qù nǎ lǐ?)
คุณจะไปไหน?

你是不是医生？ ( Nǐ shì bú shì yī shēng?)

คุณเปนหมอใชหรือไม?(ใชหรือไมใช)
小明吃不吃香蕉？ (Xiǎo míng chī bù chī xiāng jiāo)

เสี่ยวหมิงกินกลวยหรือไม? (กินหรือไมกิน)
妈妈看不看电视？ (Mā ma kàn bú kàn diàn shì?)

แมดูโทรทัศนหรือไม?(ดูหรือไมดู)

การถามโดยใช   不

แมคุณพูดประโยคไหนกับคุณบอยที่สุด
快下来 [kuài xiàlái] ลงมาเร็วๆ          快起来 [kuài qǐlái] ต่ืนนอนเร็วๆ

快点睡 [kuài diǎn shuì] นอนเร็วๆ    快点吃 [kuài diǎn chī] รีบๆกิน
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¤íÒÍÇÂ¾Ãã¹ÀÒÉÒ¨Õ¹ 祝福语

财源广进 [cáiyuán guǎngjìn] เงินทองไหลมาเทมา

财源滚滚 [cáiyuán gǔngǔn] เงินทองไหลมาเทมา

春节愉快 [chūnjié yúkuài] มีความสุขในวันตรุษจีน
大吉大利 [dàjí dàlì] ขอใหมีมหามงคล ผลกําไรเพ่ิมพูล

福禄双全 [fúlù shuāngquán] มีท้ังโชคและเงินทอง

工作顺利 [gōngzuò shùnlì] การงานราบรื่น

恭贺新禧 [gōnghè xīnxǐ] ขอใหมีแตเรื่องนายินดีปรีดา

恭喜发财 [gōngxǐ fācái] ขอใหร่ํารวย

好运年年 [hǎoyùn niánnián] โชคดีทุกป

吉祥如意 [jíxiáng rúyì] สมปรารถนา

皆大欢喜 [jiēdà huānxi] ดีอกดีใจกันทุกคน

金玉满堂 [jīnyù mǎntáng] ร่ํารวยเงินทอง

联欢晚会 [liánhuānwǎnhuì] งานเลี้ยงฉลองตอนเย็น

联欢会 [liánhuānhuì] งานเลี้ยงฉลอง

龙马精神 [lóngmǎ jīngshén] สุขภาพแข็งแรง
年年如意 [niánniánrúyì] สมหวังตลอดไป

年年有余 [niánnián yǒuyú] มีกินมีใชในทุกๆป

年年发财 [niánnián fācái] ร่ํารายตลอดไป

普天同庆 [pǔtiān tóngqìng] ท่ัวแดนรวมฉลอง

身体健康 [shēntǐ jiànkāng] สุขภาพแข็งแรง

事事顺利 [shìshì shùnlì] ทุกเรื่องราบรื่น
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10 àÃ×èÍ§·ÕèµŒÍ§ÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐà·È¨Õ¹

1. อยาเอาตะเกียบปกไวในชามขาว

เพราะสมัยกอนคนจีนจะทําแบบน้ีไวหนาศพคนตาย ถาครอบครัวไหนมีคนแกก็จะย่ิงถือเปน

อยางมาก เพราะคลายๆ วาจะไปแชงใหเขาตาย

2. การกินเน้ือหมาเปนส่ิงที่ไมนิยมในจีนแลว

เราอาจจะเคยไดยินวาคนจีนชอบกินเน้ือหมา ทั้งเอามาตมซุป ผัดเผ็ด หรือยางกิน แตที่จริง

แลว เน้ือหมาไมสามารถหาหากินไดตามภัตตาคารทั่วๆไป และคนจีนบางคนคงไมเคยกินเน้ือ

หมาเลยดวยซ้ํา

3. คนจีนมีลูก 2 คนไดแลว

ตั้งแตป 2558 คนจีนไดรับอนุญาติใหมีลูกไดมากสุด 2 แลว จากที่เม่ือกอนอนุญาตให

มีลูกไดแคคนเดียวเทาน้ัน

4. คุณตองลองไปสัมผัสกับสวมน่ังยอง

หองนํ้าสาธารณะยังเปนแบบสวมน่ังยองอยู

5. อากาศของปกกิ่งไมไดแยอยางที่เราไดคิด

ทุกคนก็คงรูวาประเทศจีนมีมลพิษทางอากาศเยอะ โดยเฉพาะที่เมืองปกกิ่ง 

ก็คงคิดวาเปนแบบน้ันทุกวัน แตที่จริงแลวมันจะเปนเฉพาะบางชวงเทาน้ัน 

สวนใหญจะเปนตอนหนาหนาว หรือบางชวงของฤดูใบไมผลิ และใบไมรวง 

ที่ตองใชฮีตเตอรเพื่อเพิ่มความอบอุน

6. ใชชีวิตที่ประเทศจีน เราไมจําเปนตองพกเงินสดก็ได

เพราะที่จีนมีระบบจายเงิน online อยูหลายเจา อาทิเชน Alipay, wechat pay,

apple pay และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งใชงายและสะดวกมากๆ จายไดเกือบทุกอยาง

7. ไปจีนแลวยังเลน facebook เชนกัน

8. คนจีนก็นับถือเจาแมกวนอิม แตก็สามารถกินเน้ือวัวเชนกัน อาาาา งงละสิ

9. ใครวาคนจีนคุยอังกฤษไมได

วัยรุนจีนสวนมากพูดอังกฤษได เปนคานิยมของคนจีนรุนใหม

10. Shopping online นิยมมากๆ

ทุกคนก็คงรูจัก alibaba หรือ taobao คนจีนนิยมซื้อของ online มากๆ ตั้งแตเส้ือผา 

ขนม ขอใชตางๆ ทุกอยางที่เราคิดได มีขายหมดเลย



Chiness
Have
Fun
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