
第一课      看书看报 

บทที�หนึ�ง  การอ่านหนังสือและหนังสือพมิพ์ 

 

บทนํา 

 ในชีวิตประจาํวนัของคนเราทุกคนยอ่มตอ้งอ่านหนงัสือหรือหนงัสือพมิพเ์สมอเพื�อใหมี้คว

ามรู้ทนัต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ของโลก 

 

สาระสําคญั 

 นายจา้วจื�ออานมาเยี�ยมนายพิชยัที�บา้นนายพิชยั ทั�งสองไดส้นทนากนัถึงเรื�องข่าวจาก 

หนงัสือพิมพ ์ เช่นข่าวเครื�องบินตกและสภาพการเมืองสบัสนวุน่วายของประเทศต่างๆ หลงัจากนั�น 

กไ็ดพ้ดูถึงเรื�องการอ่านหนงัสือ นายจา้วจื�ออานกล่าววา่เขาชอบอ่านหนงัสือทุกประเภท  ส่วนนาย 

พิชยักล่าววา่เขามีความรู้สึกวา่การเรียนภาษาองักฤษไม่ยากเหมือนกบัการเรียนภาษาจีน ตวัอกัษร 

จีนจดจาํยาก ชาวต่างชาติมกัออกเสียงภาษาจีนผดิ ส่วนตวัเขาเองขณะที�อ่านหนงัสือจีนนั�นบางครั� ง 

ตอ้งคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 

 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เมื�อผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้ ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงันี�  

 1.  สามารถอ่านพาดหวัข่าวในหนา้หนงัสือพิมพจี์นได ้

 2.  รู้ปัญหาในการศึกษาภาษาจีนของคนไทย 

 

 

 

 

 

 



 

第一课      看书看报 

บทที�หนึ�ง  การอ่านหนงัสือและหนงัสือพิมพ ์

有一天，赵子安下了班，没事，就到披猜先生 那儿去

看看，谈谈 ∶ 

 วนัหนึ�งจา้วจื�ออานวา่งจากการทาํงาน จึงไปเยี�ยมคุณพิชยั 

赵 ∶ 披猜，没出去啊？ 

จา้ว  พิชยัไม่ไดอ้อกไปขา้งนอกหรือ 

披猜∶哎！子安，从哪儿来？ 

พิชยั โอ ้จื�ออาน  ไปไหนมา 

赵∶我下了班，没事，来看看你。 

จา้ว ผมเลิกงานแลว้ มีเวลาวา่ง จึงไดม้าเยี�ยมคุณ 

披猜∶好极了，我正希望有一个人来谈谈呢！怎麽样？ 

    有什么新闻？ 

พิชยั ดีทีเดียว ผมกาํลงัอยากมีเพื�อนคุยสกัคน เป็นไงบา้งล่ะ มีข่าวอะไร  

赵∶我买了一份晚报，只看了大标题，还没有看它的内 

容，又有飞机出事了，死了十几 个人，真糟糕！ 

จา้ว   ผมไดซื้�อหนงัสือฉบบัเยน็ อ่านเพียงพาดหวัข่าว ยงัไม่ไดดู้รายละเอียด เครื�องบินเกิด 

อุบติัเหตุอีกแลว้ คนตายสิบกวา่คน แยจ่ริง ๆ 

披猜∶可不是吗！我刚才开了收音机，也听见了。不知道  

    什么缘故，近来飞机常出事。 

พิชยั เมื�อกี� นี�ผมฟังวทิยกุไ็ดย้นิ ไม่ทราบวา่เพราะเหตุใดหมู่นี� เครื�องบินเกิดอุบติัเหตุบ่อยจงั 

赵：我想这是因为现在飞机比以前多了，飞机多，当然出 

           世的机会也多。 再说，恐怕他们检查机器，查得不够 

           仔细；还有很多别的缘故，像 天气不好，开飞机的不 

           留神，都能出事。 

จา้ว ผมคิดวา่คงเพราะเดี�ยวนี� มีเครื�องบินมากกวา่เมื�อก่อน โอกาสที�จะเกิดอุบติัเหตุกต็อ้งมาก 

ดว้ย และอีกอยา่งอาจมีการตรวจเช็คเครื�องไม่ละเอียดพอ และยงัมีสาเหตุอื�น ๆ เช่น อากาศ 



ไม่ดี นกับินขบัเครื�องบินขาดความระมดัระวงัลว้นเป็นเหตุไดท้ั�งนั�น 

披猜∶你说得很对，这些日子欧洲的情形怎么样？ 

พิชยั คุณพดูถูกตอ้งมาก หมู่นี� เหตุการณ์ทางยโุรปเป็นไงบา้ง 

赵∶唉！大概还是那么乱吧！我对于世界大事简直是不大 

            注意，平常看报，不过看看大 标题，再听听收音机， 

            就完了；知道得太少。现在政治 、 经济 、 宗教 、教 

           育 、  各种的问题 都太复杂，实在没法子往深里研究 。 

           不过我觉得世界上可怜的人太多；很多人都很苦，真不 

           知道应当 怎么办？ 

จา้ว  เออ้ กค็งยุง่เหมือนเดิม เกี�ยวกบัเรื�องสาํคญั ๆของโลกผมไม่ค่อยสนใจ ปกติผมอ่านหนงัสือ  

พิมพ ์อ่านแต่พาดหวัข่าว แลว้ฟังวิทย ุแค่นี� เอง รู้นอ้ยเกินไป ปัจจุบนั การเมือง เศรษฐกิจ  

ศาสนา การศึกษา ปัญหาต่าง ๆ ลว้นสลบัซบัซอ้นเกินไป ไม่สามารถที�จะศึกษาใหลึ้กซึ� งแต่ 

ผมมีความรู้สึกวา่คนที�น่าสงสารในโลกนี�มากเหลือเกิน คนส่วนมาก ตกอยูใ่นความทุกข ์ 

ปัญหาเหล่านี�ไม่ทราบวา่จะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

披猜∶我们信佛教的人想，只有宗教才能解决一切的问 

                  题；要是人人都有爱心，爱人的心，世界上的问 

                  题，就简单多了，不知道你以为怎么样？ 

พิชยั  พวกเราพทุธศาสนิกชนมีความคิดวา่ ศาสนาเท่านั�นที�จะสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านี�ได ้ถา้ 

      หากวา่ทุกคนมีใจเมตตา รักคนอื�น ปัญหาต่าง ๆ ในโลกกจ็ะไม่มากอยา่งนี�  ไม่ทราบวา่คุณ 

มีความรู้สึกอยา่งไร 

赵∶你说得不错，不过我对于宗教的道理知道的还不够 

多，以后得好好儿研究研究。（赵先生看见披猜先 

            生桌子上放着一本书。）你在看什么书呢？ 

จา้ว คุณพดูถูก แต่เกี�ยวกบัหลกัธรรมทางศาสนา ผมรู้ไม่มากนกั วนัหลงัจะตอ้งศึกษาใหเ้ขา้ใจ 

แจ่มแจง้ (คุณจา้วเห็นหนงัสือเล่มหนึ�งวางอยูบ่นโตะ๊ของคุณพิชยั) คุณกาํลงัอ่านหนงัสือ 

อะไรล่ะ 

披猜∶是一本关于民主政治的书，我想多知道一点儿民主 

    政治的道理。你也喜欢看书吗？ 

พิชยั เป็นหนงัสือเกี�ยวกบัการเมืองระบอบประชาธิปไตย ผมอยากรู้เรื�องเกี�ยวกบัการเมือง 



ระบอบประชาธิปไตยมากหน่อย คุณชอบอ่านหนงัสือไหม 

赵∶很喜欢，没事的时候，看书是最有意思的事情。 

จา้ว ชอบมาก เมื�อมีเวลาวา่ง การอ่านหนงัสือเป็นเรื�องที�สนุกที�สุด 

披猜∶你常看什么书？ 

พิชยั คุณมกัจะอ่านหนงัสืออะไรเสมอ (ตามปกติคุณชอบอ่านหนงัสือประเภทไหน) 

赵∶我什么都看，小说儿 、杂志 、画报都看，我是看着 玩 

儿，看的时候，觉得有意思，看完了，就忘了。你喜 

欢看中文书吗？ 

จา้ว ไม่วา่หนงัสืออะไรผมอ่านไดท้ั�งนั�น นวนิยาย นิตยสาร หนงัสือข่าวภาพ   อ่านไดท้ั�งนั�น  

อ่านเล่นๆ เวลาอ่านรู้สึกสนุก อ่านจบแลว้กแ็ลว้กนั คุณชอบอ่านหนงัสือจีนไหม 

披猜∶也看，就是看得慢一点儿；我想是因为练习不够， 

    如果常看那就行了。 

พิชยั อ่านเหมือนกนั แต่อ่านไดช้า้มาก คิดวา่เพราะการฝึกไม่เพียงพอ ถา้อ่านบ่อย ๆ กค็งใชไ้ด ้

赵∶那是一定的，文言书你也能看吗？ 

จา้ว แน่นอน คุณอ่านหนงัสือภาษาโบราณไดไ้หม 

披猜∶能看懂一点儿，有时候得查字典。白话文的书报 、 

   杂志 ，看着不算太难，可是也不能说一点儿问题都 

   没有；有时候有看不懂的地方，大概也可以猜出来， 

   把中文真正学好，也实在不容易。 

พิชยั อ่านไดนิ้ดหน่อย บางครั� งตอ้งคน้คาํศพัทใ์นพจนานุกรมหนงัสือทั�วไป หนงัสือพิมพ ์ 

นิตยสารที�ใชภ้าษาพดู (ภาษาปัจจุบนั) อ่านไม่ยาก แต่จะวา่ไม่มีปัญหาเลยกไ็ม่ได ้ 

บางครั� งอ่านไม่เขา้ใจ แต่กพ็อเดาได ้จะเรียนภาษาจีนใหเ้ก่งนั�นเป็นเรื�องไม่ง่ายนกั 

赵∶可不是吗！我们中国人学外国文，也是一样难的，最 

要紧的就是得常用 ，常温习；要是不用，过不了多少 

日子，就忘了。无论学什么外国文，都是这样的。 

จา้ว นั�นซี (ถูกแลว้) พวกเราคนจีนเรียนภาษาต่างประเทศ กรู้็สึกยากเหมือนกนั สาํคญัที�สุด 

กคื็อตอ้งใชแ้ละทบทวนบ่อย ๆ ถา้หากวา่เรียนแลว้ไม่ไดใ้ช ้ เวลาผา่นไปไม่นานกลื็ม 

ไม่วา่เรียนภาษาอะไร กเ็ช่นเดียวกนั 

披猜∶不过我们泰国人，觉得学英文 、法文，好像没有 



                  中文这么难似的。 

พิชยั แต่พวกเราคนไทย เรียนภาษาองักฤษ ภาษาฝรั�งเศส รู้สึกไม่ยากเหมือนเรียนภาษาจีน 

赵∶那是因为英文 、法文跟泰文一样，是用拼音拼出来 

的。中国字就不容易记住，而且发音有很多难处。 

จา้ว นั�นเพราะวา่ภาษาองักฤษ ภาษาฝรั�งเศสใชส้ทัอกัษรเหมือนภาษาไทย ภาษาจีน 

(ตวัอกัษรจีนเป็นตวั ๆ) จาํไม่ง่าย และการออกเสียงกย็ากดว้ย 

披猜∶谁说不是呢！我说话的时候发音就总是不准。 

พิชยั กใ็ช่ซี สาํเนียงในการพดูภาษาจีนของผมมกัไม่ค่อยจะถูกตอ้ง 

赵∶你说得很好，不大有错处，我想这是因为泰国话也有 

五声的关系。其他的外国人学中国话就比较难，有时 

候他们把四声说差一点儿，意思就差多了；比方“画 

儿” 跟“花儿”，“树”跟“书”，你看意思差多 

少！ 

จา้ว คุณพดูภาษาจีนไดดี้มาก ไม่ค่อยผดิ ผมคิดวา่อนันี�อาจเป็นเพราะภาษาไทยมีการผนัเสียง 

วรรณยกุตถึ์ง 5 เสียง ถา้ชาวต่างชาติมาพดูภาษาจีนกจ็ะยากกวา่ บางครั� งเสียงพดู 

พดูเพี�ยนไปนิดเดียว ความหมายกจ็ะเปลี�ยนไป เช่น ฮั�วเออร์ (รูปภาพ) กบัฮวัเออร์ (ดอกไม)้  

สู ้(ตน้ไม)้กบั ซู (หนงัสือ) ความหมายของคาํกจ็ะต่างกนัมาก 

披猜∶是啊！我听说外国人因为说不准四声，不知出了 

    多少笑话。 

พิชยั ใช่ซิ ผมไดย้นิเขาพดูวา่เนื�องจากชาวต่างชาติผนัเสียงวรรณยกุต ์4 เสียงของภาษาจีนกลาง 

ไม่ถูกตอ้ง มกัทาํใหเ้กิดเรื�องที�ขบขนั 

赵∶中国人说泰国话说得不好，也一样常常出笑话，你说 

对不对？ 

จา้ว คนจีนพดูภาษาไทยออกเสียงไม่ค่อยถูก กท็าํใหเ้กิดเรื�องตลกขบขนับ่อย ๆ ใช่ไหม 

披猜∶对。 

พิชยั ใช่ครับ 

赵∶（看看表）现在六点了，我得走了。 

จา้ว (ดูนาฬิกา) ตอนนี�  หกโมงแลว้ ผมตอ้งไปล่ะ 

披猜∶忙什么？ 



พิชยั รีบร้อนอะไรกนั 

赵∶我今天晚上有一个约会。 

จา้ว คืนนี�ผมมีนดั 

披猜∶几点呢？ 

พิชยั กี�โมงล่ะ 

赵∶七点，我得先回家。 

จา้ว ทุ่มหนึ�ง แต่ผมตอ้งกลบับา้นก่อน 

披猜∶还可以再坐十分钟。 

พิชยั นั�งอีกสิบนาทีกไ็ด ้

赵∶不了，过两天见吧！ 

จา้ว ไม่ล่ะ อีกสองวนัพบกนั 

披猜∶好，那么再见。 

พิชยั ตกลง งั�นลาก่อนนะ (สวสัดี) 

 

发音练习    ฝึกการออกเสียง 
 

一  ` 今天晚报上有什么新闻？ 

           วนันี� มีข่าวอะไรบา้ง 

           我连大标题都还没看呢！ 

           แมแ้ต่หวัข่าวผมกย็งัไม่ไดอ่้านเลย 

二 `  收音机里的广告你注意了没有？ 

           คุณไดย้นิคาํโฆษณาในวิทยหุรือยงั 

           我从来不听广告。 

           ผมไม่ชอบฟังคาํโฆษณา  

三 `  这辆汽车的机器，请你给我仔细检查检查，好不 好？ 

           กรุณาช่วยตรวจเครื�องรถยนตค์นันี� ใหล้ะเอียดหน่อยไดไ้หม 

          明天行不行？今天我没工夫。 

           พรุ่งนี�ไดไ้หม วนันี�ผมไม่วา่ง 



释词 อธิบายคาํศัพท์ 

1  极 ji（極）      副  จี�  มาก...สุด 

    很，最。 

2  似 si        副  ซื�อ  เหมือน, คลา้ย 

    像。 

3  差 cha        副、  形 ชา  ต่าง, ไม่ถึง, ไม่ดี 

    别，不到，不好。 

4出事    chu shi                短语 ชู ซื�อ  เกิดเรื�อง 

    发生事情。 

5缘故    yuan gu（緣）名 เหวียน กู้  สาเหตุ 

    原因。 

6当然    dang ran （當）副 ตัง หยนั  แน่นอน 

    一定。 

7仔细    zi xi （細）    形  จื�อ ซี�  ละเอียด 

    详细。 

8留神    liu shen                   动 หลิว เสิน ระมดัระวงั 

    小心。 

9大概    da gai             副 ต้า ไก้  อยา่งคร่าว ๆ, ประมาณ 

   大略。 

10简直    jian zhi （簡） 副 เจี�ยน จื�อ  จริง ๆ 

     真的，实在。 

11复杂   fu za （複雜）  形 ฟู่ จ๋า  สลบัซบัซอ้น 

     事物不单纯而繁复。 

12可怜    ke lian （憐） 形 เข่อ เหลียน น่าสงสาร 

     让人哀悯。 

13应当    ying dang（應當）助动 อิง  ตัง  ควร 

     应该。 

 



14简单    jian dan （簡單）形 เจี�ยน ตนั ยอ่ ๆ ไม่สลบัซบัซอ้น 

     略而不繁。 

15不错    bu cuo （錯） 副 ปู๋ ชว่อ  ไม่เลว ดีมาก 

     很好 。 

16道理    dao li   名 ต้าว หลี�  เหตุผล 

     理由。 

17研究    yan jiu   动 เอี�ยน จิว  คน้ควา้ ศึกษา 

     探索。 

18 民主    min zhu   名 หมิน จู่  ประชาธิปไตย 

      一国的主权在于全体人民。 

19 文言    wen yan   名 เหวิน เอี�ยน ภาษาโบราณ 

     古文，古代书里的文句。 

20白话    bai hua（話） 名 ไป๋ ฮว่า  ภาษาปัจจุบนั 

      现代通行的文句。 

21要紧    yao jin （緊） 形 เอี�ยว จิ�น  สาํคญั 

     重要。 

22无论  wu lun（無論 ）连 อู๋ ลุ่น    ไม่วา่ อยา่งไรกต็าม ไม่บงัคบั 

     不管，不论。 

23总是    zong shi （總）副 จ่ง ซื�อ  บ่อย ๆ เสมอ 

     常常是。 

24比较  bi jiao （較） 介 ปี�  เจี�ยว  เปรียบเทียบ 

     两件事物互相较量。  

25广告    guang gao （廣）名 กว่าง ก้าว โฆษณา 

     用文字或图画宣告大众以推销货物。 

26题目    ti mu  名 ถี มู่   หวัขอ้ 

     文章的标目。 

27标题 biao ti（標） 名     เปียว ถี       พาดหวัข่าวในหนงัสือพมิพห์รือวารสาร 

     报纸或刊物上的题目。 



28注意    zhu yi   动 จู้ อี�  สนใจ 

     留意。 

29健康    jian kang  形 เจี�ยน คัง  แขง็แรง 

     身体健壮。 

30物质    wu zhi（質）  名 อู้ จื�อ  วตัถุ รูปธรรม 

     有形体的东西。 

31享受    xiang shou  动 เสี�ยง โซ่ว ใชอ้ยา่งสบาย เสวย 

     受用。 

32精神    jing shen   名 จิง เสิน  จิตใจ 

     神气。 

33痛苦    tong ku  形 ท่ง ขู่   ทุกขท์รมาน 

     身体或精神上感到难受。 

34新闻    xin wen（聞）  名 ซิน เหวิน    ข่าว 

     报纸或广播电台等所报道的国内外消息。 

35毕业  bi ye （畢業）名，动    ปี�  เอี�ย   สาํเร็จการศึกษา 

     完成一阶段的学业。 

36论文 lun wen（論）  名 ลุ่น เหวิน บทวิจารณ์ วิทยานิพนธ์ 

     议论的文章。 

37机器  ji qi （機）  名 จี ชี�   เครื�องจกัร 

     由多样机件配成而能活动的器具。 

38代替    dai ti   动 ไต้ ที�  แทน 

     把这个人、 物，当做那个人、 物。 

39政治    zheng zhi  名 เจิ�ง จื�อ  การเมือง 

     统治国家一切行为的总称。 

40兴趣  xing qu（興）  名 ซิ�ง ชวี�  ความรู้สึกสนใจ ความรู้สึกสนุก 

     趣味。 

41猜  cai    动 ไช  ทาย 

     推测。 



生字用法 วธีิใช้คาํศัพท์ 

一 、 新闻   ข่าว 

 今天的报纸有什么新闻？หนงัสือพิมพว์นันี� มีข่าวอะไร 

二 、 份   ฉบบั 

            他每天早上买一份报。ทุก(วนัตอน)เชา้เขาซื�อหนงัสือพิมพ ์หนึ�งฉบบั  

三 、 题目   หวัขอ้    

 你的毕业论文题目是什么？หวัขอ้วิทยานิพนธ์ของคุณคืออะไร  

四 、 报上的标题 พาดหวัข่าว 

 我看报只看大标题。ผมอ่านหนงัสือพมิพ ์เฉพาะพาดหวัข่าวเท่านั�น  

五 、 仔细   ละเอียดถี�ถว้น 

 他无论做什么事，都是很仔细的做。 

 ไม่วา่เขาจะทาํอะไร กท็าํอยา่งละเอียดถี�ถว้น 

六 、 收音机（无线电） วิทย ุ  

 你喜欢听收音机吗？คุณชอบฟังวิทยไุหม 

七 、 机器   เครื�องจกัร 

 现在的工厂，大多用机器代替人工。 

 โรงงานในปัจจุบนั โดยมาก (ส่วนมาก) ใชเ้ครื�องจกัรแทนแรงงานคน 

八 、 注意   สนใจ เพง่เลง็ ระวงั 

 学校很注意学生的身体健康。 

 (ทาง)โรงเรียนสนใจสุขภาพของนกัเรียนมาก 

九 、政治   การเมือง 

 你对政治有兴趣吗？คุณสนใจเรื�องการเมืองไหม 

十 、经济   เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ ประหยดั 

 王先生是学经济的。คุณหวงัเรียนเศรษฐศาสตร์ 

 坐火车去好，又快又经济。นั�งรถไฟไปดี ทั�งเร็วทั�งประหยดั 

十一 、宗教  ศาสนา 

 你信什么宗教？คุณนบัถือศาสนาอะไร 



十二、 教育  การศึกษา 

 教育是一个国家最要紧的事情。 

 การศึกษาเป็นเรื�องสาํคญัที�สุดของประเทศชาติ 

十三、 复杂  สลบัซบัซอ้น 

 这件事情很复杂。เรื�องนี�สลบัซบัซอ้นมาก 

 飞机的机器复杂极了。เครื�องยนตข์องเครื�องบินสลบัซบัซอ้นมาก 

十四、 可怜  น่าสงสาร 

 失去母爱的孩子最可怜。 

เดก็ที�ปราศจากความรักของแม่น่าสงสารที�สุด 

十五、 解决  แกไ้ข 

 这个问题没法解决。ปัญหาเรื�องนี� ไม่มีวิธีแกไ้ข  

 那件事情太复杂，不容易解决。 

 เรื�องนั�นสลบัซบัซอ้นมากเกินไป แกไ้ขไดย้าก 

十六、 小说  นวนิยาย 

 你最喜欢看什么小说？นวนิยายที�คุณชอบอ่านที�สุดคือนวนิยายอะไร 

十七、 杂志  นิตยสาร 

 这是一本关于宗教问题的杂志。 

 นี�คือนิตยสารเล่มหนึ�งที�เกี�ยวกบัปัญหาศาสนา 

十八、 画报  ภาพข่าว 

 你常看哪种中文画报？คุณอ่านภาพข่าวภาษาจีนชนิดไหนบ่อย ๆ 

十九 、 文言  ภาษาเขียน ภาษาโบราณ 

 那本书是用文言写的。หนงัสือเล่มนั�นเขียนดว้ยภาษาโบราณ 

二十 、 查   ตรวจ คน้ หา 

 请您替我查一查李先生的电话号码。 

 คุณกรุณาช่วยฉนัหาหมายเลขโทรศพัทข์องคุณหลี�หน่อย  

二十一、字典  พจนานุกรม ปทานุกรม 

 你知道怎样查中文字典吗？ 

 คุณทราบวิธีการคน้หาศพัทใ์นพจนานุกรมภาษาจีนไหม 



二十二、猜   ทาย ทํานาย เดา คาดหมาย 

 我猜了半天没猜着。ฉนัทายตั�งนานกท็าย(คิด)ไม่ถูก 

二十三、白话  ภาษาพดู (ภาษาปัจจุบนั) 

 现在我们常用的都是白话文。 

ปัจจุบนัภาษาที�เราใชก้นัลว้นเป็นภาษาพดู 

二十四、写法  วิธีเขียน หลกัการเขียน 

 这个字的写法是不是这样？ตวัอกัษรตวันี� เขียนแบบนี�ใช่ไหม 

二十五、说法  วิธีพดู หลกัการพดู 

 泰语的说法跟中国话的说法不一样。 

 หลกัการพดูภาษาไทยและภาษาจีนไม่เหมือนกนั 

二十六、看法  ทศันคติ 

 你对这件事的看法怎么样？คุณมีทศันคติต่อเรื�องนี�อยา่งไร 

二十七、四声  การผนัเสียงวรรณยกุตข์องภาษาจีนกลาง 4 เสียง 

 阴平  อนิผงิ เป็นเสียงวรรณยกุตที์�หนึ�งของภาษาจีนกลาง 

 阳平  เอี�ยงผงิ เป็นเสียงวรรณยกุตที์�สองของภาษาจีนกลาง 

 上声  ส่างเซิง เป็นเสียงวรรณยกุตที์�สามของภาษาจีนกลาง 

 去声  ชวี�เซิง เป็นเสียงวรรณยกุตที์�สี�ของภาษาจีนกลาง 

 国语的四声是阴平 、阳平 、上声 、去声。 

 การผนัเสียงวรรณยกุตสี์�เสียงของภาษาจีนกลางคือ อินผงิ เอี�ยงผงิ ส่างเซิง ชวี�เซิง 

二十八、准  แม่น เที�ยงตรง  

 我的表不准。นาฬิกาขอ้มือของฉนัไม่ตรง 

 请你准时来。โปรดมาตรงเวลา 

二十九、其他的    อื�นๆ (นอกจากนี� ) 

你就记住这一件事好了，其他的你不用管了。 

คุณจาํเรื�องนี�กพ็อ เรื�องอื�นคุณไม่ตอ้งสนใจ  

三十 、 失事  เกิดอุบติัเหตุ 

 听说飞机失事，他急得哭起来。 

 ไดย้นิวา่เครื�องบินเกิดอุบติัเหตุ เขากระวนกระวายใจจนร้องไห ้



三十一 、苦  ขม ลาํบาก ทุกข ์

 中国药多半是苦的。  ยาจีนโดยมาก (ส่วนมาก) ขม 

 他们一家的生活很苦。ชีวิตความเป็นอยูข่องครอบครัวเขาลาํบากมาก 

她虽然有物质的享受，可是精神上很痛苦。 

ถึงแมว้า่เขามีความเป็นอยูอ่ยา่งสุขสบาย แต่จิตใจเตม็ไปดว้ยความทุกข ์  

 

 

สรุป  

การอ่านหนงัสือและหนงัสือพิมพบ่์อย ๆ จะทาํใหเ้ราเพิ�มพนูความรู้และความสนุก เช่น 

การอ่านหนงัสือพิมพท์าํใหเ้ราทราบข่าวทั�งภายในและนอกประเทศ ส่วนการอ่านหนงัสือทั�ว ๆ ไป 

ทาํใหเ้ราสามารถศึกษาภาษาต่างประเทศได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



练习一    แบบฝึกหัดบทที�หนึ�ง 

 

一、说话练习 แบบฝึกพูด 

 

（一）、今天晚报上有什么新闻？ 

            หนงัสือพิมพฉ์บบัคํ�าของวนันี� มีข่าวอะไรบา้ง 

            我连大标题都还没看呢！ 

            แมแ้ต่หวัข่าวผมกย็งัไม่ไดอ่้านเลย 

（二）、收音机里的广告你注意了没有？ 

            คุณไดย้นิคาํโฆษณาในวิทยหุรือยงั 

            我从来不听广告。 

            ผมไม่ชอบฟังคาํโฆษณา 

（三） 、这辆汽车的机器，请你给我仔细检查检查好不 

            好？ 

             กรุณาช่วยตรวจเครื�องรถยนตค์นันี� ใหล้ะเอียดหน่อยไดไ้หม 

            明天行不行？今天我没工夫。 

            พรุ่งนี�ไดไ้หม วนันี�ผมไม่วา่ง 

（四）、他不是研究教育的吗？ 

            เขาคน้ควา้เกี�ยวกบัเรื�องการศึกษาใช่ไหม 

            我以为他是学政治经济的呢！ 

            ผมเขา้ใจวา่เขาเรียนเศรษฐศาสตร์การเมือง 

（五）、这个问题你说怎么解决？ 

            ปัญหาขอ้นี� คุณวา่จะแกอ้ยา่งไร 

           这个问题太复杂，我看我们两个人解决不了。 

                        ปัญหาขอ้นี�สลบัซบัซอ้นเกินไป ผมวา่เราสองคนไม่สามารถแกไ้ด ้

（六）、你觉得什么人最可怜？ 

            คุณรู้สึกวา่คนประเภทใดน่าสงสารที�สุด 

            我想那些不相信自己的人最可怜。 

            ผมคิดวา่คนที�ไม่มีความเชื�อมั�นในตนเองน่าสงสารที�สุด 



（七）、这本杂志上的笑话儿，你看过没有？ 

            เรื�องขาํขนัในนิตยสารฉบบันี�  คุณอ่านแลว้หรือยงั 

            听说那本杂志常用文言文，我不看。 

        ไดย้นิเขาพดูวา่นิตยสารฉบบันั�นใชภ้าษาโบราณ(ภาษาเขียน)มาก ผมเลยไม่อ่าน 

（八）、你会查字典吗？ 

             คุณคน้พจนานุกรมเป็นไหม 

          我不会查字典，但那些不认识的 字，我可以 猜。 

                         ผมคน้ไม่เป็น แต่ตวัอกัษรที�ไม่รู้จกัผมสามารถเดาได ้

 

二`  问答    ตอบคําถาม 

（一）、那天赵先生为什么到披猜先生那儿去？披猜先 

           生欢迎他去吗？披猜先生问他什么？ 

           วนันี� เพราะเหตุใดคุณจา้วจึงไปที�บา้นของคุณพิชยั 

            คุณพิชยัยนิดีตอ้นรับเขาไหม คุณพชิยัถามอะไรเขา 

（二）、赵先生看报了没有？他看的是什么报？他仔细 

          看了没有？报上有什么新闻？那个新闻披猜先 

          生是怎么知道的？ 

          คุณจา้วอ่านหนงัสือพิมพห์รือยงั เขาอ่านหนงัสือพิมพอ์ะไร เขาอ่านอยา่ง 

         ละเอียดหรือเปล่า ในหนงัสือพิมพมี์ข่าวอะไร ข่าวนั�นคุณพิชยัทราบไดอ้ยา่งไร 

（三）、赵先生说为什么飞机常出事？ 你认为他说得对 

          不对？ 

     คุณจา้วพดูวา่เพราะเหตุใดเครื�องบินจึงเกิดอุบติัเหตุบ่อย ๆ คุณคิดวา่เขาพดูถูกไหม 

（四）、赵先生说欧洲的情形怎么样？他对世界大事有 

          研究吗？ 

    คุณจา้วบอกวา่สถานการณ์ทางยโุรปเป็นอยา่งไร เขาศึกษา (คน้ควา้) เหตุการณ์    

   ของโลกไหม 

（五）、披猜先生认为世界上的问题应当怎样解决？赵 

           先生对宗教有研究吗？ 

            คุณพิชยัมีความคิดวา่ปัญหาในโลกนี�ควรจะแกไ้ขอยา่งไร คุณจา้วศึกษาเรื�อง 



           ของศาสนาหรือเปล่า 

（六）、披猜先生的桌子上放着一本什么书？他为什么 

           要看那本书？ 

             บนโตะ๊ของคุณพิชยัมีหนงัสืออะไร ทาํไมเขาจึงอยากอ่านหนงัสือเล่มนั�น 

（七）、赵先生也喜欢看书吗？他觉得看书有意思吗？ 

          看过的书，他记得住吗？ 

           คุณจา้วชอบอ่านหนงัสือไหม เขารู้สึกวา่การอ่านหนงัสือสนุกไหม หนงัสือที� 

          อ่านไปแลว้เขาจาํไดไ้หม 

（八）、披猜先生能看中文书吗？他看的是文言文还是 

          白话文？ 

         คุณพิชยัอ่านหนงัสือจีนเป็นไหม หนงัสือที�เขาอ่านเป็นภาษาพดูหรือภาษาเขียน 

（九）、披猜先生看书看得快不快？用不用查字典？他看 

        书是不是一点问题都没有？他看不懂的地方怎么 

        办？ 

       คุณพิชยัอ่านหนงัสือเร็วไหม ตอ้งคน้ศพัทใ์นพจนานุกรมหรือเปล่า หนงัสือที�เขา 

      อ่านไม่มีปัญหาเลยใช่ไหม เวลาเขาอ่านหนงัสือไม่เขา้ใจ เขาทาํอยา่งไร 

（十）、披猜先生认为中文难吗？赵先生认为学外国文 

       应当怎么练习？ 

       คุณพิชยัคิดวา่ภาษาจีนยากไหม คุณจา้วมีความคิดวา่เรียนภาษาต่างประเทศควร 

      ฝึกอยา่งไร 

（十一）、泰国人学中文为什么没有学英文、法文那么 

   容易？ 

       คนไทยเรียนภาษาจีนเพราะเหตุไรจึงไม่ง่ายเหมือนเรียนภาษาองักฤษ หรือภาษา 

       ฝรั�งเศส 

（十二）、说中国话，四声很要紧吗？要是四声不准， 

    有什么坏处？ 

การพดูภาษาจีน เสียงวรรณยกุตส์าํคญัไหม ถา้ออกเสียงวรรณยกุตไ์ม่ถูกตอ้งมี      

ผลเสียอยา่งไร 

（十三）、今天有什么新闻？你每天看报吗？每天听收音 



  机吗？ 

         วนันี� มีข่าวอะไร คุณอ่านหนงัสือพิมพทุ์กวนัหรือเปล่า ฟังวิทยทุุกวนัไหม 

（十四）、你认为世界上的问题应当怎么解决？ 

          คุณเห็นวา่ปัญหาในโลกนี�  ควรแกไ้ขอยา่งไร 

（十五）、你认为飞机失事是什么缘故？ 

          คุณคิดวา่การเกิดอุบติัเหตุของเครื�องบินเนื�องจากเหตุไร 

（十六）、你喜欢看书吗？常看些什么书？ 

           คุณชอบอ่านหนงัสือไหม ปกติมกัจะอ่านหนงัสืออะไรบา้ง 

（十七）、你觉得学中文有什么难处？ 

           คุณเรียนภาษาจีนรู้สึกยากตอนไหน 

（十八）、你为什么要学中文？学会中文有什么好处？ 

       เพราะเหตุใดคุณจึงอยากเรียนภาษาจีน เรียนภาษาจีนเป็นแลว้มีประโยชน์อะไร 

（十九）、要是你的朋友来看你，你看见她，你说什么？ 

        ถา้มีเพื�อนมาเยี�ยมคุณ คุณเห็นหนา้เขาแลว้ คุณจะพดูวา่อยา่งไร 

（二十）、请你把今天报上的大标题说一说。 

         กรุณาเล่าหวัขอ้ข่าวของวนันี�  

（二十一）、要是有人问你 ∶中文书你看得懂吗？ 

   你怎么说？ 

    ถา้มีคนถามคุณวา่ คุณอ่านหนงัสือจีนเป็นไหม คุณจะพดูวา่อยา่งไร 

（二十二）、请你把贵国人学中文的难处说一说。 

    คุณลองเล่าถึงอุปสรรคในการเรียนภาษาจีนของคนในประเทศของคุณ 

（二十三）、要是你去看你的朋友，谈了一会儿，你要 

   走，你怎么跟你的朋友说？ 

    ถา้หากวา่คุณไปเยี�ยมเพื�อน คุยไปสกัครู่แลว้จะกลบั คุณพดูกบัเพื�อนของคุณวา่ 

         อยา่งไร 

 

三、 释词    อธิบายคาํศพัท ์

（一）出事 

（二）缘故 



（三）留神 

（四）简直 

（五）简单 

（六）复杂 

（七）无论 

（八）比较 

（九）广告 

（十）标题 

 

四、填空     เติมคาํลงในช่องวา่ง 

你说得很好，不大有（一），我想（二）因为（三）话也

有（四）的关系。其他的外国人学（五）话就比较难，有

时候他们把（六）说差一点儿，（七）就差多了；比方

［书］跟［（八）］，［树］跟［（九）］你看意思

（十）多了！ 

 

五、是非   ถูกหรือผดิ 

（一）披猜是中国人的名字。 

（二）子安是披猜的弟弟。 

（三）披猜信佛教。 

（四）披猜不会看中文书。 

（五）英文、法文和泰文都是用拼音拼出来的文字。 

 

六 、配对     จบัคู่ 

（一）常   （甲）收音机 

（二）看   （乙）温习 

（三）听   （丙）飞机 

（四）坐    （丁）话 

（五）说   （戊）书 



七 、排正句子   เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）我      买了     晚报      一份。 

（二）飞机      现在      多      以前     比   了   的。 

（三）你      看     书       什么       常？ 

（四）发音       的       我      不准。 

（五）这是     书     本     关于     政治    民主    的      一。 

 

八 、翻译   การแปล   

1.  ฉนัอ่านหนงัสือพิมพไ์ทยทุกวนั 

2.  ฉนัฝึกอ่านหนงัสือพิมพจี์น 

3.  ฉนัเปิดวิทยฟัุงข่าว 

4.  เวลาวา่งฉนัชอบอ่านหนงัสือ 

5.  เวลาฉนัพดูภาษาจีน  (ฉนั) ออกเสียงไม่ค่อยถูกตอ้ง 

 

九、造句      แต่งประโยค 

（一）当然 

（二）仔细 

（三）实在 

（四）研究 

（五）不错 

（六）要紧 

（七）题目 

（八）注意 

（九）似 

（十）差 

 

 

 

 



คาํชี�แจงการเทยีบเสียง 

(1) พยญัชนะ “จ, ชฉ, ซส, ย” ที�มีจุดอยูใ่ต ้“จฺ, ชฺฉฺ, ซฺสฺ, ยฺ” เวลาออกเสียงตอ้งใชป้ลายลิ�นกระทบกบั 

เพดานแขง็ 

(2) วิธีออกเสียงพยญัชนะที�ควบกบั “ว” ตอ้งออกเสียงพยญัชนะตวันั�นก่อน แลว้จึงประสมกบัสระ 

ตวัที�อยูบ่น “ว” หรือตามหลงั “ว” , เช่น กวอ้ __ กว+ อ,  จวี __ จว+◌,ี ไซว__ซว+ไ 

(3) วิธีการออกเสียง “เ–◌ยี” ที�ขีดเสน้ใตต้วัพยญัชนะ “เซีย” ตอ้งออกเสียงโดยการใชเ้สียงพยญัชนะ 

ที�ขีดเสน้ใตน้ั�นมาประสบกบัสระ “ -◌”ี ก่อนแลว้จึงไปประสมกบัสระ “เ-” เช่น เซีย __ซี-เอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที�หนึ�ง การอ่านหนังสือและหนังสือพมิพ์ 

ตี�  อี� เค่อ คั�น ซู คั�น ป้าว 

        อิ�ว อี�  เทียน จา้ว เซียน เซิง เซี�ย เลอ ปัน, เหมย ซื�อ, จิ�ว ตา้ว พ ีชยั เซียน เซิง น่า เออร์ 

ชวี� คั�น คนั, ถนั ถนั: 

จา้ว    :  พี ชยั, เหมย ชู ชวี� อา? 

พี ชยั  : ไอ! จื�อ อนั, ฉง หน่า เออร์ไหล? 

จา้ว    :  หวอ่ เซี�ย เลอ ปัน, เหมย ซื�อ,ไหล คั�น คนั หนี�. 

พี ชยั  :   ห่าว จี� เลอ, หวอ่ เจิ�ง ซี ว ั�ง อิ�ว อี� เกอ้ เหยนิ ไหล ถนั ถนั เนอ! เจิ�น เมอ เอี�ยง? อิ�ว เสิน เมอ 

ซิน เหวนิ? 

จา้ว    :  หวอ ไหม่ เลอ อี� เฟิ� น หวั�น ป้าว, จื�อ คั�น เลอ ตา้ เปียว ถี, ไห เหมย อิ�ว คั�น ทา เตอ เน่ย หยง,  

อิ�ว อิ�ว เฟย จี ชู ซื�อ เลอ, สื�อ เลอ สือ จี� เกอ้ เหยนิ, เจิน จาว กาว! 

พี ชยั   :  เข่อ ปู๋ ซื�อ มา! หวอ่ กงั ไฉ ไค เลอ โซฺว อิน จี, เอี�ย ทิง เจี�ยน เลฺอ, ปู้ จือ ตา้ว เสิน เมอ  

เหวยีน กู,้ จิ�น ไหล เฟย จี ฉงั ชู ซื�อ. 

จา้ว     :  หวอ เสี�ยง เจฺอ้ ซื�อ อิน เวย่ เซี�ยน ไจ ้เฟย จี ปี�  อี� เฉียน ตวอ เลอ, เฟย จี ตวอ, ตงั หยนั ชู ซื�อ  

เตอ จี ฮุ่ย เอี�ย ตวอ. ไจ ้ซวอ, ข่ง พา่ ทา เมิน เจี�ยน ฉฺา จี ชี�, ฉฺา เต๋อ ปู๋โกว้ จื�อ ซี�;ไห อิ�ว เหิ�น  

ตวอ เปี� ย เตอ เหวยีน กู,้ เซี�ยง เทียน ชี� ปู้ ห่าว, ไค เฟย จี เตอ ปู้ หลิว เสิน, โตว หนึง ชู ซื�อ. 

พี ชยั  :  หนี� ซวอ เต๋อ เหิ�น ตุย้, เจอ้ เซีย ยื�อ จื�อ โอว โจฺว เตอ ฉิง สิง เจิ�น เมอ เอี�ยง? 

จา้ว    :  ไอ! ตา้ ไก ้ไห ซื�อ น่า เมอ ล่วน ปา! หวอ่ ตุย้ หวี ซื�อ เจี�ย ตา้ ซื�อ เจี�ยน จื�อ ซื�อ ปู๋ ตา้ จู ้อี� , ผงิ  

ฉงั คั�น ป้าว, ปู๋ กวอ้ คั�น คนั ตา้ เปียว ถี, ไจ ้ทิง ทิง โซฺว อิน จี, จิ�ว หวนั เลอ; จือ ตา้ว เต๋อ  

ไท่ สฺ่าว. เซี�ยน ไจ ้เจิ�ง จื�อ. จิง จี� . จง เจี�ยว. เจี�ยว วี�, เกอ้ จ่ง เตอ เวิ�น ถี โตว ไท่ ฟู่  จ๋า, สือ ไจ ้ 

เหมย ฝา จื�อ หวั�ง เซิน หลี� เอี�ยน จิ�ว. ปู๋ กวอ้ หวอ่ เจวี�ย เต๋อ ซื�อ เจี�ย ซั�ง เข่อ เหลียน เตอ  

เหยนิ ไท่ ตวอ; เหิ�น ตวอ เหยนิ โตว เหิน ขู่, เจิน ปู้ จือ ตา้ว อิง ตงั เจิ�น เมอ ปั� น? 

พี ชยั  :  หวอ่ เมิน ซิ�น ฝอ เจี�ยว เตอ เหยนิ เสี�ยง, จื�อ อิ�ว จง เจี�ยว ไฉ หนึ�ง เจี�ย เจวี�ย อี� เชี�ย เตอ เวิ�น ถี;  

เอี�ยว ซื�อ เหยนิ เหยนิ โตว อิ�ว ไอ ้ซิน, ไอ ้เหยนิ เตอ ซิน, ซื�อ เจี�ย ซั�ง เตอ เวิ�น ถี, จิ�ว เจี�ยน  

ตนั ตวอ เลอ, ปู้ จือ ตา้ว หนี� อี� เหวย เจิ�น เอี�ยง? 

จา้ว    :   หนี� ซวอ เตอ ปู๋ ชวอ่, ปู๋ กวอ้ หวอ่ ตุย้ หวี จฺง เจี�ยว เตอ ตา้ว หลี� จือ ตา้ว เตอ ไห ปู๋ โกว้  

ตวอ, อี� โฮ่ว เต่ย หาว ห่าว เออร์ เอี�ยน จิ�ว เอี�ยน จิ�ว. (จา้ว เซียน เซิง คั�น เจี�ยน พี ชยั เซียน  

เซิง จวอ จื�อ ซั�ง ฟั�ง เจฺอ อี�  เปิ� น ซู) หนี� ไจ ้คั�น เสิน เมอ ซู เนอ? 



พี ชยั  :  ซื�อ อี�  เปิ� น กวน หว ีหมิน จู่  เจิ�ง จื�อ เตอ ซู, หวอ เสี�ยง ตวอ จือ ตา้ว อี�  เตี�ยน เออร์ หมิน จู่  

เจิ�ง จื�อ เตอ ตา้ว หลี�. หนี เอี�ย สี� ฮวน คั�น ซู มา?  

จา้ว     :  เหิน สี� ฮวน, เหมย ซื�อ เตอ สือ โฮ่ว, คั�น ซู ซื�อ จุย้ อิ�ว อี�  ซือ เตอ ซื�อ ฉิง. 

พี ชยั   : หนี� ฉงั คั�น เสิน เมอ ซู? 

จา้ว     : หวอ่ เสิน เมอ โตว คั�น, เสี�ยว ซวอ เออร์. จ๋า จื�อ, ฮวา่ ป้าว โตว คั�น, หวอ่ ซื�อ คั�น จือ หวนั  

เออร์, คั�น เตอ สือ โฮ่ว, เจวี�ย เต๋อ อิ�ว อี�  ซือ, คั�น หวนั เลอ, จิ�ว อว้ง เลอ. หนี� สี� ฮวน คั�น  

จฺง เหวิน ซู มา? 

พี ชยั   : เอี�ย คั�น, จิ�ว ซื�อ คั�น เต๋อ มั�น อี�  เตี�ยน เออร์; หวอ เสี�ยง ซื�อ อิน เวย่ เลี�ยน สี ปู๋ โกว้, หย ูกวอ่  

ฉงั คั�น น่า จิ�ว สิง เลอ. 

จา้ว     :  น่า ซื�อ อี� ติ�ง เตอ, เหวิน เอี�ยน ซู หนี เอี�ย หนึง คั�น มา? 

พี ชยั   : หนึง คั�น ต่ง  อี�  เตี�ยน เออร์, อิ�ว สือ โฮ่ว เต่ย ฉฺา จื�อ เตี�ยน. ไป๋ ฮวา่ เหวิน เตอ ซู ป้าว. จ๋า จื�อ,  

คั�น เจฺอ ปู๋ ซ่วน ไท่ หนนั, เข่อ ซื�อ เอี�ย ปู้ หนึง ซวอ อี�  เตี�ยน เออร์ เวิ�น ถี โตว เหมย อิ�ว; อิ�ว  

สือ โฮ่ว คั�น ปู้ ต่ง เตอ ตี�  ฟัง, ตา้ ไก ้เอี�ย เขอ อี� ไช ชู ไหล, ป่า จฺง เหวิน เจิน เจิ�ง เสวีย ห่าว,  

เอี�ย สือ ไจ ้ปู้ หยง อี�. 

จา้ว    :   เข่อ ปู๋ ซื�อ มา! หวอ่ เมิน จฺง กว๋อ เหยนิ เสวยี วา่ย กว๋อ เหวิน, เอี�ย ซื�อ อี� เอี�ยง หนนั เตอ,  

จุย้ เอี�ยว จิ�น เตอ จิ�ว ซื�อ เต่ย ฉงั ยง่, ฉงั เวิน สี; เอี�ยว ซื�อ ปู๋ ยง่, กวอ้ ปู้ เหลี�ยว ตวอ ส่าว ยื�อ  

จื�อ, จิ�ว อว้ง เลอ. อู๋ ลุ่น เสวีย เสิน เมอ วา่ย กว๋อ เหวนิ, โตว ซื�อ เจอ้ เอี�ยง เตอ. 

พี ชยั   :  ปู๋ กวอ้ หวอ่ เมิน ไท่ กว๋อ เหยนิ,เจว◌◌๋ีย เต๋อ เสวีย อิง เหวนิ.  ฝ่า เหวนิ, ห่าว เซี�ยง เหมย 

อิ�ว  

จฺง เหวิน เจอ้ เมอ หนนั ซื�อ เตอ. 

จา้ว    :  น่า ซื�อ อิน เวย่ อิง เหวิน. ฝ่า เหวนิ เกิน ไท่  เหวิน อี� เอี�ยง, ซื�อ ยง่ พิน อิน พิน ชู ไหล เตอ.  

จฺง กว๋อ จื�อ จิ�ว ปู้ หยง อี�  จี�  จู,้ เอ๋อร์ เฉี�ย ฟา อิน อิ�ว เหิ�น ตวอ หนนั ชู่  

พี ชยั  :  เสย ซวอ ปู๋ ซื�อ เนอ! หวอ ซวอ  ฮวา่  เตอ สือ โฮ่ว ฟา อิน จิ�ว จ่ง ซื�อ ปู้ จุ่น. 

จา้ว   :  หนี� ซวอ เตอ เหิน ห่าว, ปู๋ ตา้ อิ�ว ชวอ่ ชู่ , หวอ เสี�ยง เจอ้ ซื�อ อิน เวย่ ไท่ กว๋อ ฮวา่ เอี�ย อิ�ว อู่  

เซิง เตอ กวน ซี�. ฉี ทา เตอ วา่ย กว๋อ เหยนิ เสวีย จฺง กว๋อ ฮวา่ จิ�ว ปี�  เจี�ยว หนนั, อิ�ว สือ โฮ่ว  

ทา เมิน ป่า ซื�อ เซิง ซวอ ช่า อี�  เตี�ยน เออร์, อี�  ซือ จิ�ว ช่า ตวอ เลอ ; ปี�  ฟัง “ฮวา่” เกิน “ฮวา”,  

“ซู่” เกิน “ซู”, หนี� คั�น อี�  ซือ ช่า ตวอ ส่าว! 

พี ชยั  : ซื�อ อา!หวอ่ ทิง ซวอ วา่ย กว๋อ เหยนิ อิน เวย่ ซวอ ปู้ จุ่น ซื�อ เซิง, ปู้ จือ ชู เลอ ตวอ ส่าว  



เซี�ยว ฮวา่. 

จา้ว   :  จฺง กว๋อ เหยนิ ซวอ ไท่ กว๋อ ฮวา่ ซวอ เต๋อ ปู้ ห่าว, เอี�ย อี� เอี�ยง ฉงั ฉงั ชู เซี�ยว ฮวา่, หนี� ซวอ  

ตุย้ ปู้ ตุย้? 

พี ชยั  :  ตุย้ 

จา้ว     :  (คั�น คนั เปี� ยว) เซี�ยน ไจ ้ลิ�ว เตี�ยน เลอ, หวอ เต่ย โจ่ว เลอ. 

พี ชยั   :  หมงั เสิน เมอ? 

จา้ว     :  หวอ่ จิน เทียน หวั�น ซั�ง อิ�ว อี� เกอ้ เวีย ฮุ่ย. 

พี ชยั   :  จี� เตี�ยน เนอ? 

จา้ว     :  ชี เตี�ยน, หวอ เต่ย เซียน หุย เจีย. 

พี ชยั   :  ไห เขอ อี� ไจ ้จวอ้ สือ เฟิน จง. 

จา้ว     :  ปู้ เลอ, กวอ้ เหลี�ยง เทียน เจี�ยน ปา! 

พี ชยั   :  ห่าว, น่า เมอ ไจ ้เจี�ยน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第一课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�หนึ�ง 

 

二、问答 

（一）他下了班，没事，就到披猜先生那儿去。披猜先生 

      欢迎他去。披猜先生问他从哪儿来，有什么新闻。 

（二）他已经看了。他看的是晚报。他只看了大标题，还 

      没有看它的内容。报上说又有飞机出事了，死了十 

 几个人。那个新闻披猜先生是听收音机广播的。 

（三）他说现在的飞机比以前多了，飞机多，当然出事的   

     机会也多，另一方面检查机器的人检查的不够仔细； 

 还有很多别的缘故，像天气不好，开飞机的不留神， 

 以上各种都是造成飞机常出事的原因。我认为他说得 

 很对。 

（四）他说欧洲的情形还是很乱。他对世界大事不大注 

      意。 

（五）披猜先生认为世界上的问题，要用宗教来解决。赵 

      先生对宗教没有研究。 

（六）是一本关于民主政治的书。因他想多知道一点儿民 

      主政治的道理。 

（七）赵先生很喜欢看书。他觉得看书是最有意思的情。 

      看过的书，他就忘了。 

（八）披猜先生能看中文书。他看的是白话文。 

（九）披猜先生看书看得不快。要查字典。不是。他看不 

      懂的地方用猜的方法。 

（十）披猜先生认为中文难。赵先生认为学外国文应当常  

      用和温习。 

（十一）因为中国字不容易记住，而且发音有很多难处。 

（十二）说中国话，四声是很要紧的。要是四声不准，  



        意思就差多了。 

（十三）——（十八）自己答。 

（十九）真高兴你来看我，请坐！请坐！怎么样？有什么 

        新闻。 

（二十）——（二十二）自己答。 

（二十三）对不起，我有点要事得先走了。改天再来看你 

          吧！ 

 

三、释词 

（一）发生事情。   （六）繁复。 

（二）原因。    （七）不管。 

（三）小心    （八）较量。 

（四）真的    （九）宣告。 

（五）略而不繁。   （十）题目。 

 

四、填空 

（一）错处    （二）这是    （三）泰国  （四）五声 

（五）中国    （六）四声    （七）意思     （八）花（九）

书        （十）差 

 

五、是非 

（一）非  （二）非   （三)是  （四）非    （五）是 

 

六、配对 

（一）乙     （二）戊  （三）甲  （四）丙  （五）丁 

 

七、排正句子 

（一）我买了一份画报。 

（二）现在的飞机比以前多了。 



（三）你常看什么书？ 

（四）我的发音不准。 

（五）这是一本关于民主政治的书。 

 

八、翻译 

（一）我天天看泰文报。 

（二）我学看中文报。    

（三）我开收音机听新闻。 

（四）有空我喜欢看书。 

（五）我说中国话时发音不大标准。 

 

九、造句范例 

（一）当然 

  下星期天我当然去你家找你。 

  วนัอาทิตยห์นา้ ฉนัจะไปหาคุณที�บา้นแน่นอน 

（二）仔细 

  他仔细地看课文做练习题。 

  เขาดูหนงัสือและทาํแบบฝึกหดัอยา่งละเอียดถี�ถว้น 

（三）实在 

  那部电影实在太感人了。 

 ภาพยนตร์เรื�องนั�นทาํใหค้นซาบซึ� งใจจริงๆ 

（四）研究 

  披尼喜欢研究中国历史。 

     พินิจชอบศึกษาคน้ควา้เรื�องประวติัศาสตร์จีน 

（五）不错 

  他的中国话说得不错。 

 เขาพดูภาษาจีนไดดี้ทีเดียว 

（六）要紧 

  救人要紧，我们赶快把他送到医院去吧！ 



 การช่วยคนเป็นเรื�องสาํคญัเร่งด่วน พวกเรารีบพาเขาส่งโรงพยาบาลกนัเถอะ 

（七）题目 

  学生这次的作文题目是“学好中文的益处”。 

 หวัขอ้เรียงความของนกัเรียนในครั� งนี� คือ “ประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน” 

（八）注意 

  我们上课的时候要注意听老师讲课。 

 เวลาพวกเราเรียนหนงัสือตอ้งตั�งใจฟังอาจารยบ์รรยาย 

（九）似 

 那个女孩子的脸很似她妈妈。 

 เดก็ผูห้ญิงคนนั�นหนา้ตาเหมือนกบัแม่ของเธอมาก 

（十）差  

 他是班里学习成绩最差的学生。 เลว  

 เขาเป็นนกัเรียนที�มีผลการเรียนแยที่�สุดในหอ้งนี�    

这两个词的意思相差很大。  แตกต่างกนั 

ความหมายของคาํสองคาํนี�แตกต่างกนัมาก    

邮差送信来我家。    บุรุษไปรษณีย ์

 บุรุษไปรษณียส่์งจดหมายมาที�บา้นเรา   

    他出差到外地去了。    ไปราชการ 

 เขาไปราชการต่างจงัหวดัแลว้ 

妈妈差孩子去商店买东西。  ใชใ้ห,้ สั�ง 

 แม่ใชใ้หลู้กไปซื�อของที�ร้านคา้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประเมินผลท้ายบท 

ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

1.  นายจา้วจื�ออานกบันายพชิยัสนทนาถึงเรื�องอะไร 

2.  นายพิชยักาํลงัอ่านหนงัสืออะไร   

3.  นายจา้วจื�ออานชอบอ่านหนงัสือประเภทอะไร 

4.  ชาวต่างชาติที�ศึกษาภาษาจีนมกัมีปัญหาอะไรบา้ง 

5.  ใหเ้ล่าข่าวของวนันี� โดยสรุปจากข่าวหนงัสือพิมพ ์

6.  ท่านชอบอ่านหนงัสือประเภทใด เหตุใดจึงชอบอ่านหนงัสือประเภทนั�น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


