
第十一课     文法（一） 

บทที�สิบเอด็  หลกัภาษาจีน (1) 

บทนํา 

 การศึกษาหลกัภาษาจีนจะทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถใชภ้าษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

สาระสําคญั 

หลกัภาษาที�ศึกษาในบทนี� เป็นเรื�องของตวัอกัษรและคาํ วลีและประโยค ตวัอกัษรจีนเป็น 

สญัลกัษณ์บนัทึกภาษาพดู คําในภาษาจีนมีความหมายเป็นเอกเทศ ประกอบดว้ยคาํมูลและคาํ 

ประสม วลีเป็นกลุ่มคาํที�มารวมกนั มีความหมายไม่สมบูรณ์ และเป็นเพียงส่วนหนึ�งของประโยค  

ส่วนประโยคคือกลุ่มคาํที�มีความหมายสมบูรณ์  ประกอบดวัยภาคประธานและภาคแสดง  ภาค 

ประธานหมายถึงกลุ่มคาํที�ทาํหนา้ที�เป็นตน้เหตุของความคิด  ส่วนภาคแสดง คือกลุ่มคาํที�ใชอ้ธิบาย 

วา่ปัจจยัของความคิดนั�นเกิดขึ�นไดอ้ยา่งไร ประโยคที�ประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง 

เรียกวา่ “เอกรรถประโยค”  ส่วนคาํพื�นฐานของประโยคประกอบดว้ย คาํนาม คาํสรรพนาม และ 

คาํกริยา คาํนามและคาํสรรพนามอาจทาํหนา้ที�เป็นประธานหรือกรรมของประโยค ส่วนคาํกริยา 

เป็นการแสดงถึงกริยาอาการการเคลื�อนไหวของประธาน  มีตาํแหน่งอยูใ่นส่วนภาคแสดงของ 

ประโยค 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

เมื�อผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้  ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงันี�  

1.  เขา้ใจลกัษณะของคาํมูลและคาํประสมภาษาจีน 

 2.  เขา้ใจลกัษณะของวลีและประโยคภาษาจีน 

 3. เขา้ใจคาํพื�นฐานของประโยคภาษาจีน ตาํแหน่งและหนา้ที�ของคาํพื�นฐานในประโยค  

                  ภาษาจีน 

 4.  สามารถเขียนประโยคภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัภาษาจีน 

 

 

 

 

 



1.  ตัวอกัษรและคาํ 

 1.1  ตัวอกัษร 

 ตวัอกัษรเป็นหน่วยสื�อความคิดหรือหน่วยที�เป็นสญัลกัษณ์ของความคิด เพื�อสื�อความหมาย 

ในภาษา  ส่วนใหญ่จะมีความหมายเป็นเอกเทศ  เช่น 

 คน มา้ ไป ใหญ่ เลก็ ดาํ ขาว ... เป็นตน้ 

 1.2  คํา 

 คาํเป็นหน่วยของภาษาที�มีความหมาย อาจเป็นตวัอกัษรตวัเดียวหรือมากกวา่กไ็ดเ้ช่น 

ตวัอกัษรตวัเดียวหรือที�เรียกกนัวา่คาํมูล  :  หนงัสือ โตะ๊ ตา ฯลฯ 

ตวัอกัษรมากกวา่ตวัเดียวหรือที�เรียกกนัวา่คาํประสม : ดวงตา กลว้ยหอม หนูนอ้ยฯลฯ 

 1.3  ความแตกต่างของตัวอกัษรกบัคาํ 

 ความแตกต่างของตวัอกัษรกบัคาํคือ ตวัอกัษรเป็นเพยีงสญัลกัษณ์ที�แสดงถึงความคิดทั�ว ๆ 

ไป เป็นชื�อเรียกตวัหนงัสือ ไม่สามารถแทนคาํในหลกัภาษาไดห้มด  ตวัอยา่งเช่น 

 ขงจื�อ  เป็น   ประเทศจีน  โบราณ  ของ  ผูย้ิ�งใหญ่  นกัการศึกษา 

 ในประโยคนี�  ถา้นบัตามตวัอกัษรจีนมีจาํนวนทั�งหมดสิบสามตวั แต่ถา้นบัเป็นคาํแลว้มี 

เพียงเจด็คาํเท่านั�นเอง เนื�องจากคาํแต่ละคาํแสดงถึงความคิดที�สมบูรณ์ จะแยกตวัอกัษรออกจากกนั 

ไม่ได ้ เช่น ถา้แบ่งคาํวา่ “ขงจื�อ” แยกออกจากกนัเป็นสองคาํแลว้ ความหมายเดิมหรือความหมายที� 

เราตอ้งการนั�นกจ็ะสูญหายไป 

 บางครั� งตวัอกัษรตวัเดียวกจ็ะจดัเป็นคาํไดเ้หมือนกนั เช่น ภูเขา นํ� าไม ้หิน ฯลฯ แต่บางครั� ง 

จะตอ้งเอาตวัอกัษรสองตวัขึ�นไป มาประสมกนัจึงจะสามารถจดัเป็นคาํได ้ เช่น อุบติัเหตุ หนึ�ง 

ชั�วโมง  แม่นํ�าเจา้พระยา ฯลฯ 

ตามหลกัภาษาจีนเราจะยดึคาํเป็นหน่วยหรือเป็นหลกัในการแบ่งชนิดของคาํต่างๆ ไม่วา่จะ 

เป็นตวัอกัษรตวัเดียวหรือหลายตวักต็าม ถา้สามารถแสดงความหมายที�เราตอ้งการพดูหรือคิดได ้

แลว้กจ็ะเรียกวา่  คํา 

 

2.  วลแีละประโยค 

 2.1  วล ี

 วลีคือกลุ่มคาํที�เป็นส่วนหนึ�งของประโยค  เช่น  

 -ชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทย 



 วลีนี� รวมมาจากตวัอกัษรจีนหา้ตวั  ประกอบดว้ยคาํสามคาํ คือ 

 ประเทศไทย  ของ  ชาวจีนโพน้ทะเล 

 -นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 วลีนี� รวมมาจากตวัอกัษรแปดตวั  ประกอบดว้ยคาํสี�คาํ คือ 

 รามคาํแหง  มหาวิทยาลยั  ของ  นกัศึกษา 

 2.2  ประโยค 

 ประโยคคือกลุ่มคาํที�สามารถแสดงความหมายที�สมบูรณ์ คาํแต่ละคาํเพียงแต่แสดงถึง 

ความคิดอนัหนึ�งเท่านั�น  ไม่สามารถที�จะแสดงถึงความหมายที�สมบูรณ์ได ้  ขณะที�เราสนทนากนั  

ถา้พดูเป็นคาํ ๆ ความหมายที�เราตอ้งการสื�อความหมายซึ�งเป็นความคิดจากใจออกมา  ดงันั�น  จึงมี 

ความจาํเป็นที�จะตอ้งเอาคาํต่าง ๆ มารวมกนัเป็นประโยค  เช่น 

 มา้ตวัหนึ�ง 

 หนีไปแลว้ 

 วลีสองวลีดงักล่าวยงันบัเป็นประโยคไม่ได ้  เพราะเรายงัไม่ทราบวา่มา้ทาํอะไรหรือเป็น 

อยา่งไร  หรือใครหนีไปแลว้  ถา้รวมสองวลีนี� เขา้ดว้ยกนัเป็น “มา้ตวัหนึ�งหนีไปแลว้”  ความหมายก ็

จะสมบูรณ์  วธีิการรวมคาํหรือวลีเขา้ดว้ยกนัเพื�อแสดงความหมายที�สมบูรณ์  เราเรียกวา่  “การสร้าง 

ประโยค” 

 

3.  ภาคประธานและภาคแสดง 

 3.1  ภาคประธาน 

 การที�จะทาํใหเ้กิดความคิดนั�น  จะตอ้งมีปัจจยัเป็นแรงผลกัดนั  ปัจจยัอนันี� จึงเป็นสาเหตุ 

ของความคิด  ซึ�งอาจหมายถึงคน เรื�องราวหรือสิ�งของ  คาํที�ทาํหนา้ที�เป็นสาเหตุของความคิดนั�น 

เรียกวา่ “ภาคประธาน” 

 3.2  ภาคแสดง 

 เมื�อมีปัจจยัใหเ้กิดภาคประธานหรือผูก้ระทาํแลว้  แน่นอนที�สุดจะตอ้งมีคาํถามวา่ เกิดขึ�น 

ไดอ้ยา่งไร  คาํตอบที�วา่เกิดขึ�นไดอ้ยา่งไรนี�จะอธิบายถึงการเคลื�อนไหว  การเปลี�ยนแปลงลกัษณะ 

และคุณสมบติัของภาคประธาน  ทาํใหค้วามคิดที�อยูนิ่�งนั�นกลายเป็นความคิดที�เคลื�อนไหว  คาํหรือ 

วลีที�ใชอ้ธิบายปัจจยัวา่เกิดขึ�นไดอ้ยา่งไรนี� เรียนวา่ “ภาคแสดง” 



 ภาคประธานและภาคแสดงเป็นส่วนประกอบที�สาํคญัของประโยคในภาษาและประโยคที�

มีภาคประธาน และภาคแสดงจึงจะนบัวา่เป็นประโยคที�สมบูรณ์  เช่น     

  

ภาคประธาน     ภาคแสดง 

เดก็คนนั�น     ร้องไหแ้ลว้ 

มา้      กินหญา้ 

กรุงเทพฯ     เป็นเมืองที�สวยงาม 

ดวงจนัทร์     เหมือนกบัลูกบอล 

 ประโยคที�ประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง  เรียกวา่ “เอกรรถประโยค”  ทา้ย 

ประโยคตอ้งใส่เครื�องหมาย  ๐ 

 

4.  คาํพื�นฐานของประโยค 

 คาํที�เป็นคาํพื�นฐานของประโยคประกอบดว้ย คาํนาม  คาํสรรพนามและคาํกริยา 

 4.1  คํานาม 

 คาํนามคือคาํที�ใชเ้รียกชื�อคน สตัว ์และสิ�งของ 

  

ใหห้าภาคประธานของประโยคต่อไปนี�  

  -หลี�ไป๋เป็นกวผีูย้ิ�งใหญ่ 

  -แม่นํ�าแยงซีเกียงมีตน้กาํเนิดอยูที่�ชิงไห่ 

  -มา้ ววั แพะ สุนขั หมู ลว้นเป็นสตัวเ์ลี�ยง 

  - กระดาษ หมึก ปากกา จานหมึกลว้นเป็นเครื�องเขียน 

 ภาคประธานของประโยคดงักล่าวคือ “หลี�ไป๋”,  “แม่นํ�าแยงซีเกียง”, “มา้ ววั แพะ สุนขั 

หมู”, “กระดาษ หมึก ปากกา จานหมึก”  ลว้นเป็นคาํนาม  นอกจากนี�แลว้  

ยงัมีคาํนามที�ไม่ไดท้าํหนา้ที�เป็นประธาน เช่น “กว”ี, “ตน้กาํเนิด”, “สตัวเ์ลี�ยง”, “เครื�องเขียน” 

  ตัวอย่างคาํนาม 

 ขงจื�อ  ซุนยดัเซ็น  ประเทศไทย  ภูเขาเทียนซาน  คน  สตัว ์ หนงัสือ  เสื�อผา้  โลก  สงัคม 

เรื�องราว  ศิลปการวาดภาพ  ฤดูใบไมผ้ลิ  ฤดูร้อน  ฤดูใบไมร่้วง  ฤดูหนาว  หมู่คณะ  วงศต์ระกลู  

กฎหมาย  ศาสนา  จิตใจ  ฯลฯ 



 4.2  คําสรรพนาม 

 คาํสรรพนามคือคาํที�ใชแ้ทนคาํนาม 

 ตวัอยา่งประโยคต่อไปนี� มีคาํนามที�ใชซ้ํ� าอยูห่ลายคาํ อ่านแลว้ทาํใหค้นรู้สึกน่าเบื�อหน่าย  

เราควรใชค้าํอะไรแทนคาํเหล่านี�  

 “คุณจางกบัพี�ชายของคุณจางไปโรงเรียนดว้ยกนั โรงเรียนของคุณจางและพี�ชายของคุณ 

จางอยูห่่างไกลจากบา้นของคุณจางและพี�ชายของคุณจางมาก  แต่คุณจางและพี�ชายของคุณจางเดิน 

ไปและเดินกลบัเสมอ 

 ใชค้าํสรรพนามแทนคาํนามที�ไดก้ล่าวซํ�าในขอ้ความขา้งตน้ดงันี�  

 “คุณจางกบัพี�ชายของเขาไปโรงเรียนดว้ยกนั โรงเรียนของพวกเขาอยูห่่างไกลจากบา้น 

ของพวกเขามาก  แต่พวกเขาเดินทางไปกลบัเสมอ” 

 ในบรรดาคาํต่าง ๆ เช่น เขา พวกเขา ฉนั พวกเรา ฯลฯ ที�นาํมาใชแ้ทนคาํนามเพื�อหลีกเลี�ยง 

การใชค้าํนามซํ�าๆ ซากๆในประโยค คาํเหล่านี� เรียกวา่ “คําสรรพนาม” 

 ตัวอย่างคาํสรรพนาม 

 ฉนั คุณ คุณ (ท่าน) เขา (ผูช้าย) เขา (ผูห้ญิง) มนั พวกเรา พวกคุณ (ท่านในภาษาจีนเป็นคาํ 

สุภาพที�ใชก้บับุรุษที�สอง ถา้บุรุษที�สองมากกวา่หนึ�งคน เราจะใชค้าํวา่ ท่านทั�งสองหรือท่าน 

ทั�งหลาย จะไม่พดูวา่พวกท่าน) เขาทั�งหลาย (ใชก้บัผูช้ายหรือทั�งผูช้ายและผูห้ญิง) เขาทั�งหลาย (ใช ้

สาํหรับผูห้ญิง) พวกมนั ใคร อะไร นี� นั�นฯลฯ 

 4.3 คาํกริยา 

 คาํกริยาคือคาํที�แสดงถึงกริยาอาการของภาคประธาน เช่น 

 ลมพดั นกร้อง นํ� าไหล เมฆกระจาย ดอกไมร่้วง กอ้นหินโผล่ออกมา 

 คาํวา่ “พดั ร้อง ไหล กระจาย ร่วง โผล่ออกมา” เป็นคาํแสดงถึงกริยาอาการการเคลื�อนไหว 

ของคาํนามซึ�งทาํหนา้ที�เป็นประธาน เป็นการแสดงถึงความคิดที�เคลื�อนไหว ในหลกัภาษาจึงเรียกคาํ 

เหล่านี�วา่ “คาํกริยา” 

 ตวัอยา่งคาํกริยา 

 เขียน ทาํ หยบิ สร้าง ฟัง ดู ทราบ ส่ง ถาม อนุญาต เชิญ เปลี�ยน แบ่ง รวม หวงั แคน้ ดีใจ มี 

ซื�อ ขาย บิน เดิน มา ไป นั�ง ยนื สาํเร็จ ปรากฏ ร้องไห ้หวัเราะ อยู ่ฯลฯ 

 

 



一、字和词 

（一）字 

 字是汉语说写的印象单位，也是记录语言的单位。大

多数的字具有独立的意义，能代表一件东西，或一个意

思。如： 

 人、马、去、大、小、黑、白……等。 

（二）词 

 词是汉语说写中能表示单一意义概念的语法单位。

“书”、“桌”、“眼”各是一个词；“眼睛”、“香

蕉”、“小老鼠”也各是一个词。前者一字成词、叫做

“单词”，后者两字或两字以上成词、叫做“复词”。 

（三）字和词的区别 

 字和词有什么区别？普通指示观念的符号叫做

“字”，但“字”只是文字的通称，不能代替文法上的

“词”；试分析下面一个句子便可明白： 

 孔子——是——中国——古代——的——伟大——教

育家。 

 这个句子里，依字计，共有十三个；依词计，只有七

个。因为每个词是代表一个整个的观念的，不能依字分

开；如把“孔子”一词析为二字，则原有的意义便消灭

了。有时一个字就是一个词，如“山”、“水”、

“木”、“石”、….；有时却要两字以上的结合，才能成一

词，如：“意外”，“一点钟”，“湄南河边”….。文法上

分别词类是用“词”作单位的；不因它是一个字或几个

字，只要是表示一个观念的，便叫做“词”。 

 

二、语和句 

（一）语 



 两个或两个以上连结起来的词，但不能表示一个完全

意思的语法单位，叫做语。如∶ 

1.  泰国的华侨 

 上面五个字是由    泰国   的    华侨   三个词组成的。 

2.  蓝康恒大学的学生 

 上面八个字是由        蓝康恒       大学       的        学生               四

个词组成的。它的意思也不完整。 

（二）句 

 句是连结在一起，能表示一个完全意思的一组词，是

完整而独立的语言单位。 

 每个词只能表示一个观念，却不能表示一个完整的意

思；我们说话时，若只举了一个一个的单词，则所表示的

只是一些静止的观念罢了。说话的目的是要把静止的观念

演成一个活动的意思，因此，把单词联结成一个句子却是

必要的，什么是句子呢？假如单说“一匹马”或单说“逃

走了”，能不能算是一个句子呢？这显然尚未成句，因为

一匹马“怎样”，什么东西“逃走了”，都没有说出来，

所以不能表示一个意思。要是说“一匹马逃走了”，一个

意思才完全。把单词照这样连结起来，能表示一个完全意

思的叫做“句子”，简称叫“句”。 

 

三、主语和述语 

（一）主语 

 一个意思的发生，必有一个“什么”作为根据；这个

“什么”便是那意思的主体。主体是人，或是事，或是

物；表示主体的人或事物的单词或词组，叫做“主语”。 

（二）述语 

 有了一个“什么”，当然要说出“怎样”来；这个

“怎样”便是说明或叙述那个主语的动作、变化、性状等



等，使一个静止的观念，成为一个活动的意思的∶用来述

说主语的动作、变化、性状等等的词，叫做“述语”。 

 主语和述语是句子的主要成分，一个具有主述两种主

要成分的句子，才是一个完整的句子。例如： 

 

主语    述语 

那个小孩子  哭了 

曼谷    是一个美丽的城市 

月亮    像一个皮球 

 具有一个主语和一个述语句子叫做“单句”；单句尾

标以句号“。” 

 

四、句子的基本词 

 构成句子的基本词有名词、代名词和动词。 

（一）名词是表示一切事物名称的词。 

（二）指出下面句子中的主语∶ 

一）李白是一位大诗人。 

二）长江发源于青海。 

三）马、牛、羊、犬、猪都是家畜。 

四）纸、墨、笔、砚都是文具。 

上面句子里做主语的词∶ 

“李白”、“长江”、“马、牛、羊、犬、猪”、“纸、

墨、笔、砚”，都是名词；非主语的“诗人”、“源”、

“青海”、“家畜”、“文具”，也都是名词。 

  下面的词都是名词∶ 

 孔子、孙中山、泰国、天山、人、兽、书籍、衣服、

世界、社会、事情、美术、春、夏、秋、冬、团体、家

族、法律、宗教、精神……。 

 



（二）代名词 

 代名词是代替名词的词。 

 下面句子中有许多重复的名词，读或听了未免使人烦

厌；用什么词去代替它们？。 

 张君和张君的哥哥一同上学去。张君和张君的哥哥的

学校离张君和张君的哥哥的家很远，但张君和张君的哥哥

总是步行来往的。 

 把上面句子里的名词以代名词代替∶ 

 张君和“他”的哥哥一同上学去。“他们”的学校离

“他们”的家很远，但“他们”总是步行来往的。 

 在词类中像“他”，“他们”，“我”，“我们”…

一类的词，常用来代替名词，以免名词在句中不需要的重

见叠出。这一类词叫做“代名词”。 

下面的词都是代名词∶ 

我     你     您     他     她     牠  它     我们     你们（您是你的敬称。

对方不止一个人的时候，一般说“您俩位，诸位”，不说

“您们”）他们     她们    牠們 它们    谁    什么     这     那。    
 

（三）动词 

 动词是用来表示事物的动作或功用。  

 说明下面句子里做术语的那些词，具有什么性质： 

风吹。  鸟啼。  水流。  云散。  花落。  石出。 

 像“吹、啼、流、散、落、出”这一类词都是表示事物的

动作或功用的，它们的特质，便是表示一个动的观念；因

此，文法上称之为“动词”。 

                 下面的词都是动词∶ 

写、作、取、制造、听、看、知道、寄、问、允许、请、

改变、分、合、希望、恨、喜欢、有、买、卖、飞、走、

来、去、坐、立、成、现出、哭、笑、在、…。 



释词  อธิบายคาํศัพท์ 

1.通称 tong cheng（稱）动       ทง เชิง                   ชื�อเรียกทั�ว ๆ ไป 

     事物的普通名称。 

2.  独立 du li （獨）    动 ตู๋  ลี�   อิสระ เอกราช ไม่ขึ�นอยูก่บัใคร 

     有能力自立而无须倚赖他人。 

3.  须 xu （須）  助 ซวี  ควร ตอ้ง 

     应当。 

4.  能够 neng gou  助 หนึง โก้ว สามารถ 

     可能。 

5.  运用 yun yong（運） 动 วิ�น ย่ง   ปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพและ 

      随机应变去使用。    ใชเ้ป็นประโยชน์ 

6.  单位 dan wei（單） 名 ตัน เว่ย  หน่วย 

     构成一个机关的基本组织。 

7.  印象 yin xiang  名 อิ�น เซี�ยง ภาพที�จารึกอยูใ่นสมอง 

     外界事物留在脑子里的影像。 

8.  观念 guan nian（觀） 名 กวาน เนี�ยน ทศันคติ ความคิดเห็นที�นิยม 

     由认知作用而来的意识，再现于人心的过去印象。 

9.  概念 gai nian  名 ไก้ เนี�ยน ความคิดรวบยอ่ 

     总括类似之点而成的观念。 

10. 纪录 ji lu（紀錄）   动、名 จี� ลู่  จด บนัทึก 

     把经过的事纪录起来。 

11. 简称 jian cheng（簡稱）  名      เจี�ยน เชิง ชื�อยอ่ 

      使名称简化。 

12. 符号 fu hao（號） 名 ฝ ูฮ่าว  เครื�องหมาย สญัลกัษณ์ 

      记号，标记。 

13. 指示 zhi shi  动 จื�อ ซื�อ  ชี�แนะ สั�ง 

      命令下级或晚辈的话或文字。 

14. 依 yi    动 อี  ตาม 



      照。 

15. 析 xi   动 ซี  แยกแยะ อธิบาย 

      解释。 

16. 消灭 xiao mie（滅） 动 เซียว เมี�ย กาํจดั 

      除掉。 

17. 连结 lian jie（連結） 动 เหลียน เจี�ย ต่อกนั 

      连接。 

18. 完整 wan zheng  动 หวัน เจิ�ง ครบถว้น 

      一点儿都不缺。 

19. 静止 jing zhi  动 จิ�ง จื�อ  หยดุชะงกั 

      物体停止连动。 

20. 显然 xian ran（顯） 副 เสี�ยน หยนั ชดัเจน 

      非常明显。 

21.  主体 zhu ti（體） 名 จู๋ ถี�  ส่วนสาํคญั 

      事物的主要部份。 

22. 根据 gen ju （根據） 动 เกิน จวี�  สิ�งที�อา้งอิง หลกัฐาน 

      作为根据的事物。 

23. 性状 xing zhuang（狀）名 ซิ�ง จว้าง  คุณภาพและลกัษณะ 

      性质和形状。 

24. 一切 yi qie  名 อี� เชี�ย  ทั�งหมด 

      全部。 

25. 发源 fa yuan（發） 动 ฟา เหวียน ตน้ กาํเนิด เริ�มตน้ 

     起源。 

26. 家畜 jia chu  名 เจีย ชู่  สตัวเ์ลี�ยง  

      人类为了经济或其他目的而驯养的兽类，如：猪、   

      猫、鸡、狗等。 

27. 文具 wen ju  名 เหวิน จวี� เครื�องเขียน 

     笔、墨、纸、砚等用品的总称。 



28. 美术 mei shu（術） 名 เหม่ย ซู่  ศิลปการวาดภาพ 

     绘画。 

29. 团体 tuan ti（團體） 名 ถวน ถี�  คณะ 

      有共同目的、志趣的人所组成的集体。 

30. 家族 jia zu  名 เจีย จู๋  วงศต์ระกลู 

      以血统关系为基础而形成的社会组织。 

31. 烦厌 fan yan（煩厭）动 ฝัน เอี�ยน รําคาญ น่าเบื�อ 

      嫌麻烦而讨厌。 

32. 总是 zong shi（縂） 副 จ่ง ซื�อ  บ่อย ๆ 

     常常。 

33. 敬称 jing cheng（稱）动 จิ�ง เชิง     การเรียกที�เป็นการยกยอ่งคู่สนทนา 

      尊敬的称呼。 

34. 性质 xing zhi（質） 名 ซิ�ง จื�อ  คุณภาพ 

      一种事物区别于其他事物的根本属性。 

35. 功用 gong yong  名 กง ย่ง  สรรพคุณ 

      功能，用处。 

36. 特质 te zhi（質） 名 เท่อ จื�อ  คุณภาพพิเศษ 

      和众物不同的性质。 

37. 制造 zhi zao（製造）动 จื�อ จ้าว  สร้าง ทาํ 

      用人工或机器使原材料成为可供使用的物品。 

38. 爱护 ai hu（愛護） 动 ไอ้ ฮู่  ปกป้องรักษา 

      爱惜并保护。 

 

生字用法 วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、记录   จด บนัทึก 

       每次开会，秘书得把会谈的详细情况记录下来。 

 ในการประชุมแต่ละครั� ง เลขาตอ้งจดรายงานการประชุมอยา่งละเอียด 

二、根据  หลกัฐาน สิ�งที�อา้งอิง 



   根据历史记载，泰国人是从中国境内迁移到泰国来 

的。 

 ประวติัศาสตร์ไดบ้นัทึกเป็นหลกัฐานไวว้า่ ชาวไทยไดอ้พยพมาจากประเทศจีน 

三、文具  เครื�องเขียน 

 今天我们到文具店去买中文练习簿。 

 วนันี� เราไปซื�อสมุดแบบฝึกหดัภาษาจีนที�ร้านขายเครื�องเขียน 

四、美术  ศิลปการวาดภาพ 

 他从小就喜欢美术，希望长大了成为一个画家。 

 เขาชอบศิลปการวาดภาพตั�งแต่เดก็ และหวงัวา่เมื�อโตขึ�นจะเป็นศิลปิน 

五、功用  สรรพคุณ 

 中药的功用很大，能治百病。 

 ยาจีนมีสรรพคุณดีมาก ใชรั้กษาโรคไดทุ้กชนิด 

六、一切  ทั�งหมด 

他说如果他死了，他要把一切的遗产捐给慈善机构。
เขาบอกวา่ถา้เขาตาย เขาจะยกมรดกทั�งหมดใหแ้ก่องคก์ารการกศุล 

七、家畜  สตัวเ์ลี�ยง 

农人在乡下除了耕种之外，多数还养各种家畜增加家

庭收入。 

ชาวนาอยูช่นบทนอกจากทาํการเพาะปลูกแลว้ ส่วนใหญ่ยงัเลี�ยงสตัวเ์ลี�ยงต่าง ๆ 

เป็นการเพิ�มรายไดก้บัครอบครัวดว้ย 

八、制造  สร้าง ทาํ 

这一家工厂，专门制造成衣送出口，每年为泰国赚了

不少外汇。 

โรงงาน(แห่ง)นี�  (สาํหรับ)ทาํเสื�อผา้สาํเร็จรูปส่งออกไปขายยงัต่างประเทศ 

ในแต่ละปีไดก้าํไร และทาํเงินใหก้บัประเทศไทยมาก 

 

 

 



สรุป 

 ตวัอกัษรจีนเป็นหน่วยสื�อความหมายของภาษา ส่วนคาํเป็นภาษาที�มีความหมายเป็นเอก 

เทศ  ประกอบดว้ยคาํมูลและคาํประสม  วลีคือคาํสองคาํหรือมากกวา่สองคาํมาประกอบเขา้ดว้ยกนั  

มีความหมายไม่สมบูรณ์   เป็นหน่วยที�ใหญ่กวา่คาํแต่เลก็กวา่ประโยค  

ประโยคเป็นหน่วยของภาษาที�มีความหมายสมบูรณ์และอิสระ 

ประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง คาํพื�นฐานของประโยคประกอบดว้ยคาํนาม  

คาํสรรพนาม  และคาํกริยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

练习十一  แบบฝึกหัดบทที�สิบเอด็ 

 

一、问答  ตอบคําถาม 

（一）何谓词？  คาํ หมายถึงอะไร 

（二）词和字有何分别？ คาํและตวัอกัษรมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

（三）何谓句？  ประโยค หมายถึงอะไร 

（四）语和句有何分别？ วลีและประโยคมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

（五）一个完整的句子需具有什么？试举例之。 

     ประโยคที�สมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง ยกตวัอยา่งอธิบาย 

（六）句子的基本词有哪些？试举例之。 

     คาํพื�นฐานของประโยคไดแ้ก่คาํอะไรบา้ง ยกตวัอยา่งอธิบาย 

 

二、释词  อธิบายคาํศพัท ์

（一）通称 

（二）运用 

（三）符号 

（四）概念 

（五）连结 

（六）静止 

（七）成分 

（八）根据 

（九）团体 
 

三、填空 เติมคาํในช่องวา่ง 

（一）字是纪录（一）的单位，多数字具有（二）的意 

     义，能代表（三）东西或（四）意思。 

（二）词能表示单一（五）概念，有（六）和复词。 

（三）句是（七）在一起能表示一个（八）意思的一组 



     词，是（九）而独立的语言（十）。 

四、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）字在文法上可以代替词。 

（二）词不能表示一个完整的意思。 

（三）“书本”是复词。 

（四）“蓝康恒”是单词。 

（五）“曼谷的百货公司”是一个完整的句子。 

 

五、配对 จบัคู่ 

（一）什么   （甲）名词 

（二）白    （乙）动词 

（三）人    （丙）代名词 

（四）我    （丁）字 

（五）问    （戊）词 

 

六、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）一个    代表    概念   整个的    是    每个词。 

（二）词类    文法上    是用    作单位的    分别 “词”。 

（三）的观念      表示     静止      只是       一些      单词。 

（四）静止的     说话的目的      活动的意思        演成一个   

     观念    是要把。 

（五）述说主语的    性状    是   术语  等的词   动作   变化。 

 

七、翻译 การแปล 

1. ตวัอกัษรจีนส่วนใหญ่มีความหมายเป็นเอกเทศ 

2. คาํในภาษาจีนจาํแนกออกเป็นคาํเดี�ยวและคาํประสม 

3. วลีคือกลุ่มคาํที�รวมจากคาํสองคาํหรือมากกวา่สองคาํ 

4. ประโยคที�สมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ยภาคประธานและภาคแสดง 

5. คาํนาม  คาํสรรพนามและคาํกริยาเป็นคาํพื�นฐานของประโยค 



 

八、造句 แต่งประโยค 

（一）能够     

（二）总是     

（三）文具     

（四）纪录     

（五）简称     

（六）印象 

（七）美术 

（八）烦厌 

（九）功用 

（十）制造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที�สิบเอด็ หลกัภาษาจีน (1) 

ตี� สือ อ ีเค่อ  หว ีฝ่า (อ)ี 

一、 จื�อ เหอ ฉือ 

 （一）จื�อ 

 จื�อ ซื�อ ฮั�น หวี� ซ◌ฺวอ เสี�ย เตอ อิ�ง เซี�ยง ตนั เวย่, เอี�ย ซื�อ จี�  ลู่ หวี� เอี�ยน เตอ ตนั เวย่.  ตา้ 

ตวอ ซู่ เตอ จื�อ จวี�  อิ�ว ตู๋  ลี� เตอ อี�  อี� , หนึง ไต ้เปี� ยว อี� เจี�ยน ตง ซี, ฮวอ่ อี� เกอ้ อี�  ซือ. หย ู: 

 เหย◌ิน. หม่า, ชวี�. ตา้. เสี�ยว. เฮย. ไป๋.....เติ�ง. 

 （二）ฉือ 

 ฉือ ซื�อ ฮั�น หวี� ซวอ เสี�ย จฺง หนึง เปี� ยว ซื�อ ตนั อี อี�  อี�  ไก ้เนี�ยน เตอ หวี ฝ่า ตนั เวย่. “ซู”. 

“จวอ”. “เอี�ยน” เกอ้ ซื�อ อี� เกอ้ ฉือ; “เอี�ยน จิง”. “เซียง เจียว”. “เสี�ยว หลาว สู่” เอี�ย เกอ้ ซื�อ อี� เก๋อ ฉือ. 

เฉียน จื�อ อี� จื�อ เฉิง ฉือ. เจี�ยว จวอ้ “ตนั ฉือ”, โฮ่ว จื�อ เหลี�ยง จี�อ ฮวอ่ เหลี�ยง จื�อ อี� ซั�ง เฉิง ฉือ. เจี�ยว 

จวอ้ “ฟู่  ฉือ”. 

 （三）จื�อ เหอ ฉือ เตอ ชวี� เปี� ย 

จื�อ เหอ ฉือ อิ�ว เส◌ิน เมอ ชวี เปี� ย?  ผู ่ทง จื�อ ซื�อ กวน เนี�ยน เตอ ฝ ูฮ่าว เจี�ยว จวอ้ “จื�อ” 

ตั�น “จื�อ” จื�อ ซื�อ เหวนิ จื�อ เตอ ทง เชิง, ปู้ หนึง ไต ้ที� เหวิน ฝ่า ซั�ง เตอ “ฉือ”; ซื�อ เฟิน ซี เซี�ย เมี�ยน 

อี� เกอ้ จวี�  จื�อ เปี� ยน เข่อ หมิง ไป๋: 

 ขง จื�อ – ซื�อ –จฺง กว๋อ –กู่ ไต ้– เตอ –เหวย่ ตา้ – เจี�ยว วี� เจีย 

เจฺอ้ เกอ้ จวี�  จื�อ หลี�, อี จื�อ จี� , กง้ อิ�ว สือ ซนั เกอ้; อี ฉือ จี� , จื�อ อิ�ว ชี เกอ้. อิน เวย่ เหม่ย    เกอ้ 

ฉือ ซื�อ ไต ้เปี� ยว อี� เกอ้ เจิ�ง เกอ้ เตอ กวน เนี�ยน เตอ, ปู้ หนึง อี จื�อ  เฟิน ไค; หย ูป่า “ขง จื�อ” อี�  ฉือ ซี 

เหวย เออ้ร์ จื�อ, เจ๋อ เหวียน อิ�ว เตอ อี�  อี�  เปี� ยน เซียว เมี�ย เลอ. อิ�ว สือ อี� เกอ้ จื�อ จิ�ว ซื�อ อี� เกอ้ ฉือ, หย ู

“ซนั”. “สุ่ย”.”มู่”. “สือ”...... ,อิ�ว สือ เชวี�ย เอี�ยว เหลี�ยง จื�อ อี� ซั�ง เตอ เจี�ย เหอ, ไฉ หนึง เฉิง อี�  ฉือ, 

หย:ู “อี�  วา่ย”, “อี�  เตี�ยน จฺง”, “เหมย หนนั เหอ เปียน”..... เหวนิ ฝ่า ซั�งเฟิน เปี� ย ฉือ เล่ย ซื�อ ยง่ “ฉือ” 

จวอ้ ตนั เวย่ เตอ; ปู้ อิน ทา ซื�อ อี� เกอ้ จื�อ ฮวอ่ จี� เกอ้ จื�อ, จื�อ เอี�ยว ซื�อ เปี� ยว ซื�อ อี� เก๋อ กวน เนี�ยน 

เตอ, เปี� ยน เจี�ยว จวอ้ “ฉือ”. 

二、หวี� เหอ จวี�  

（一）หวี� 

เหลี�ยง เกอ้ ฮวอ่ เหลี�ยง เกอ้ อี� ซั�ง เหลียน เจี�ย ฉี� ไหล เตอ ฉือ, ตั�น ปู้ หนึง เปี� ยว ซื�อ อี� 

เกอ้ หวนั เฉวยีน อี�  ซือ เตอ หวี ฝ่า ตนั เวย่, เจี�ยว จวอ้ หวี�. หย:ู 



1.  ไท่ กว๋อ เตอ ห◌ัว เฉียว 

ซั�ง  เมี�ยน อู่ เกอ้ จื�อ ซื�อ อิ�ว ไท่ กว๋อ เตอ ห◌ัว เฉียว ซนั เกอ้ ฉือ จู่  เฉิง เตอ. ทา เตอ อี�  ซือ 

ปิ� ง ปู้ หวนั เจิ�ง. 

2.  หลนั คนั เหิง ตา้ เสวยี เตอ เสวีย เซิง 

ซั�ง เมี�ยน ปา เกอ้ จื�อ ซื�อ อิ�ว หลนั คงั เหิง ตา้ เสวีย เตอ เสวีย เซิง ซื�อ เกอ้ ฉือ จู่ เฉิง เตอ ทา 

เตอ อี�  ซือ เอี�ย ปู้ หวนั เจิ�ง. 

（二）จวี�  

จวี�  ซื�อ เหลียน เจี�ย ไจ ้อี�  ฉี� หนึง เปี� ยว ซื�อ อี� เกอ้ หวนั เฉวียน อี�  ซือ เตอ อี�  จู่ ฉือ, ซื�อ หวนั 

เจิ�ง เอ๋อร์ ตู๋  ลี� เตอ หวี� เอี�ยน ตนั เวย่. 

เหม่ย เกอ้ ฉือ จื�อ หนึง เปี� ยว ซื�อ อี� เกอ้ กวน เนี�ยน, เชี�ย ปู้ หนึง เปี� ยว ซื�อ อี� เกอ้ หวนั เจิ�ง 

เตอ อี�  ซือ; หวอ่ เมิน ซวอ ฮวา่ สือ,ยฺวอ่ จื�อ จวี� เลอ อี� เกอ้ อี� เกอ้ เตอ ตนั ฉือ, เจ๋อ สวอ่ เปี� ยว ซื�อ เตอ 

จื�อ ซื�อ อี�  เซีย จิ�ง จื�อ กวน เนี�ยน ป้า เลอ. ซ◌ฺวอ ฮวา่ เตอ มู่ ตี�  ซื�อ เอี�ยว ป่า จิ�ง จื�อ เตอ กวน เนี�ยน 

เอี�ยน เฉิง อี� เกอ้ หวอ ตง้ เตอ อี�  ซือ, อิน ฉื�อ, ป่า ตนั ฉือ เหลียน เฉิง อี� เกอ้ จวี�  จื�อ เชวี�ย ซื�อ ปี�  เอี�ยว 

เตอ, เสิน เมอ ซื�อ จวี�  จื�อ เนอ? เจี�ย หย ูซ◌ฺวอ “อี�  พี หม่า”; ฮวอ่ ตนั ซวอ “ถาว โจ่ว เลอ”, หนึง ปู้ 

หนึง     ซ่วน ซื�อ อี� เกอ้ จวี�  จื�อ เนอ? เจอ้ เสี�ยน หยนั เวย่ เฉิง จวี� , อิน เวย่ อี�  พี หม่า “เจิ�น เอี�ยง”, 

“เสิน เมอ ตง ซี” ถาว โจ่ว เลอ, โตว เหมย อิ�ว ซวอ ชู ไหล, สวอ อี� ปู้ หนึ�งเปี� ยว ซื�อ อี� เกอ้ อี�  ซือ. 

เอี�ยว ซื�อ ซวอ “อี�  พี หม่า ถาว โจ่ว เลอ”, อี� เกอ้ อี�  ซือ ไฉ หวนั เฉวยีน. ป่า ตนั ฉือ จา้ว เจอ้ เอี�ยง 

เหลียน เจี�ย ฉี� ไหล, หนึง เปี� ยว ซื�อ อี� เกอ้ หวนั เฉวยีน อี�  ซือ เตอ เจี�ยว จวอ้ “จวี�  จื�อ”, เจี�ยน เชิง เจี�ยว 

“จวี�”.  

 三、 จู๋ หวี� เหอ ซู่ หวี� 

（一）จู๋ หวี� 

อี� เกอ้ อี�  ซือ เตอ ฟา เซิง, ปี�  อิ�ว อี� เกอ้ “เสิน เมอ” จวอ้ เหวย เกิน จวี� ; เจฺอ้ เกอ้ “เสิน เมอ” 

เปี� ยน ซื�อ น่า อี�  ซือ เตอ จู๋ ถี�. จู๋ ถี� ซื�อ เหยนิ, ฮวอ่ ซื�อ ซื�อ, ฮวอ่ ซื�อ อู;้ เปี� ยว ซื�อ จู๋ ถี� เตอ  เหยนิ ฮวอ่ 

ซื�อ อู ้เตอ ตนั ฉือ ฮวอ่ ฉื�อ จู่, เจี�ยว จวอ้ “จู๋ หวี�”. 

（二）ซู่ หวี� 

อิ�ว เลอ อี� เกอ้ “เสิน เมอ”, ตงั หยนั เอี�ยว ซวอ ชู “เจิ�น เอี�ยง” ไหล; “เจอ้ เกอ้” เจิ�น เอี�ยง” 

เปี� ยน ซื�อ ซวอ หมิง ฮวอ่ ซวี� ซู่ น่า เกอ้ จู๋ หวี� เตอ ตง้ จวอ้. เปี� ยน ฮวา่. ซิ�ง จว้ง เติ�ง เติ�ง, ซื�อ อี� เกอ้ จิ�ง 



จื�อ เตอ กวน เนี�ยน, เฉิง เหวย อี� เกอ้ หวอ ตง้ เตอ อี�  ซือ เตอ: ยง่ ไหล ซู่ ซวอ จู๋ หวี� เตอ้ ตง้ จวอ้. 

เปี� ยน ฮวา่. ซิ�ง จว้ง เติ�ง เติ�ง เตอ ฉือ, เจี�ยว จวอ้ “ซู่ หวี�” 

 จู๋ หวี� เหอ ซู่ หวี� ซื�อ จวี�  จื�อ เตอ จู่ เอี�ยว เฉิง เฟิ� น, อี� เกอ้ จวี�  อิ�ว จู่ ซู่ เหลียง จฺ่ง จู่ เอี�ยว เฉิง 

เฟิ� น เตอ จวี�  จื�อ, ไฉ ซื�อ อี� เกอ้ หวนั เจิ�ง เตอ จวี�  จื�อ. ลี� หย:ู 

จู๋ หวี�     ซู่ หวี� 

น่า เกอ้ เสี�ยว ไห จื�อ    คู เลอ. 

หม่า     ชือ ฉ่าว. 

มั�น กู่      ซื�อ อี� เกอ้ เหม่ย ลี� เตอ เฉิง ซื�อ. 

เวี�ย เลี�ยง     เซี�ยง อี� เกอ้ ผ ีฉิว. 

จวี�  อิ�ว อี� เกอ้ จู๋ หวี� เหอ อี� เกอ้ ซู่ หวี� เตอ จวี�  จื�อ เจี�ยว จวอ้ “ตนั จวี�”; ตนั จวี�  เหวย่ เปียว อี� 

จวี�  ฮ่าว “。”  

四、จวี�  จื�อ เตอ จี เปิ� น ฉือ 

โก่ว เฉิง จวี�  จื�อ เตอ จี เปิ� น ฉือ อิ�ว หมิง ฉือ. ไต ้หมิง ฉือ เหอ ตง้ ฉือ. 

（一）หมิง ฉือ 

一）หมิง ฉือ ซื�อ เปี� ยว ซื�อ อี� เชี�ย ซื�อ อู ้หมิง เชิง เตอ ฉือ 

二）จื�อ ชู เซี�ย เมี�ยน เตอ จู๋ หวี� 

一、หลี� ไป๋ ซื�อ อี� เวย่ ตา้ ซือ เหยนิ. 

二、ฉงั เจียง ฟา เหวียน หวี ชิง ไห่ 

三、หม่า. หนิว. เอี�ยง. เฉวี�ยน. จู โตว ซื�อ เจีย ชู่. 

四、จื�อ. ม่อ. ปี� . เอี�ยน โตว ซื�อ เหวิน จวี�. 

ซั�ง เมี�ยน จวี�  จื�อ หลี� จวอ้ จู๋ หวี� เตอ ฉือ : “หลี� ไป๋”. “ฉงั เจียง”. “หม่า. หนิว. เอี�ยง. 

เฉวี�ยน. จู”. “จื�อ. ม่อ. ปี� . เอี�ยน”, โตว ซื�อ หมิง ฉือ; เฟย จู๋ หวี� เตอ “ซือ เหยนิ”. “เหวียน”. “ชิงไห่”, 

“เจีย ชู่”. “เหวนิ จวี�”, เอี�ย โตว ซื�อ หมิง ฉือ. 

 เซี�ย เมี�ยน เตอ ฉือ โตว ซื�อ หมิง ฉือ : 

ขง จื�อ. ซุน จง ซนั. ไท่ กว๋อ. เทียน ซนั.เหยนิ. โซ่ว.ซู จี�. อี ฝ.ู ซื�อ เจี�ย. ซื�อ ฮุ่ย. ซื�อ ฉิง. เหม่ย 

ซู่. ชุน. เซี�ย. ชิว. ตง. ถวน ถี�. เจีย จู๋. ฝ่า ลวี� . จง เจี�ยว. จิง เสิน...... . 

（二）ไต ้หมิง ฉือ 

ไต ้หมิง ฉือ ซื�อ ไต ้ที� หมิง ฉือ เตอ ฉือ. 



เซี�ย เมี�ยน จวี�  จฺง อิ�ว สวี� ตวอ ฉง ฟู่  เตอ หมิง ฉือ, ตู๋  ฮวอ่ ทิง เลอ เวย่ เหมี�ยน สื�อ เหยนิ 

ฝัน เอี�ยน; ยง่ เสิน เมอ ฉือ  ชวี� ไต ้ที� ทา เมิน? 

จงั จวิน เหอ จงั จวิน เตอ เกอ เกอ อี�  ถง ซั�ง เสวีย ชวี�. จงั จวิน เหอ จงั จวิน เตอ เกอ เกอ 

เตอ เสวีย เซี�ยว หลี จงั จวนิ เหอ จงั จวิน เตอ เกอ เกอ เตอ เจีย เหิน เหวี�ยน, ตั�น จงั จวิน เหอ จงั 

จวิน เตอ เกอ เกอ จฺ่ง ซื�อ ปู้ สิง ไหล  หวั�ง เตอ. 

ป่า ซั�ง เมี�ยน จวี�  จื�อ หลี� เตอ หมิง ฉือ อี� ไต ้หมิง ฉือ ไต ้ที�; 

จงั จวิน เหอ “ทา” เตอ เกอ เกอ อี�  ถง ซั�ง เสวีย ชวี�. “ทา เมิน” เตอ เสวีย เซี�ยว หลี ทา เมิน 

เตอ เจีย เหิน เหวี�ยน, ตั�น “ทา เมิน” จ่ง ซื�อ ปู้ สิง ไหล หวั�ง เตอ.  

ไจ ้ฉือ เล่ย จฺง เซี�ยง “ทา”, “ทา เมิน”, “หวอ่”, “หวอ่ เมิน”.....อี� เล่ย เตอ ฉือ, ฉงั ยง่ไหล ไต ้

ที� หมิง ฉือ, อี� เหมี�ยน หมิง ฉือ ไจ ้จวี�  จฺง ปู้ ซวี เอี�ยว เตอ ฉง เจี�ยน เตี�ย ชู. เจฺอ้ อี� เล่ย ฉือ เจี�ยว จวอ้ 

“ไต ้หมิง ฉือ”. 

เซี�ย เมี�ยน เตอ ฉือ โตว ซื�อ ไต ้หมิง ฉือ: 

หวอ่ หนี� หนิน ทา ทา ทา ทา  หวอ่ เมิน หนี� เมิน (หนิน ซื�อ หนี� เตอ จิ�ง เชิง. ตุย้ ฟัง ปู้  

จื�อ อี� เกอ้ เหยนิ เตอ สือ โฮ่ว, อี�  ปัน ซวอ “หนิน เหลี�ยง เวย่, จู เวย่”, ปู้ ซวอ “หนิน เมิน”) ทาเมิน 

ทาเมิน ทาเมิน ทาเมิน เสย เสิน เมอ 

 （三）ตง้ ฉือ 

 ตง้ ฉือ ซื�อ ยง่ ไหล เปี� ยว ซื�อ ซื�อ อู ้เตอ ตง้ จวอ้ ฮวอ่ กง ยง่ เตอ. 

 ซวอ หมิง เซี�ย เมี�ยน จวี�  จื�อ หลี� จวอ้ ซู่ หวี� เตอ น่า  เซีย ฉือ, จวี�  อิ�ว เสิน เมอ ซิ�ง จื�อ:  

 เฟิง ชุย. เหนียว ถี. สุ่ย หลิว. หวิน ซั�น. ฮวา ลวอ่. สือ ชู. 

เซี�ยง “ชุย.  ถี. หลิว. ซั�น. ลวอ่.ชู” เจฺอ้ อี� เล่ย ฉือ โตว ซื�อ เปี� ยว ซื�อ ซื�อ อู ้เตอ ตง้ จวอ้ ฮวอ่ กง ยง่ เตอ, 

ทา เมิน เตอ เท่อ จื�อ, เปี� ยน ซื�อ เปี� ยว ซื�อ อ◌ี◌๋ เกอ้ ตง้ เตอ กวน เนี�ยน; อิน ฉื�อ, เหวนิ ฝ่า ซั�ง เชิง จือ 

เหวย “ตง้ ฉือ”. 

 เซี�ย เมี�ยน เตอ ฉือ โตว ซื�อ ตง้ ฉือ: 

 เสี�ย. จวอ้. ฉวี�.จื�อ จา้ว. ทิง. คั�น.จือ ตา้ว. จี� . เวิ�น. หวิ�น สวี�. ฉิ�ง, ไก่ เปี� ยน. เฟิน. เหอ. เฮิ�น. สี� 

ฮวน. อิ�ว. ไหม่. ไม่. เฟย. โจ่ว. ไหล. ชวี�. จวอ้. ลี�. เฉิง. เซี�ยน ชู. คู. เซี�ยว. ไจ ้..... . 

 

 

 



 

 

第十一课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�สิบเอด็ 

一、问答 

（一）词是汉语说写中能表示单一意义概念的语法单 

    位。 

（二）字是文字的通称，是语言的说写印象单位，但不 

     能代替所有的词，有时单字可成词，但有时两个 

     以上的字才能成词。 

（三）句是连结在一起能表示一个完全意思的一组词， 

     是完整而独立的语言单位。 

（四）语是由两个或两个以上的词组成的词组，是句的 

    一部分，它不能表示一个完全意思的语法单位。 

    句是一组能表示完全意思的词。 

（五）主语和述语。如∶主语  述语 

     我  来上课。 

（六）句子的基本词有名词，代名词和动词。 

 名词是表示一切事物的名称。如：中国、华侨、铅 

笔。 

 代名词是代替名词的词。如∶我、你、他。 

  动词是表示事物的动作或功用的词。如∶说、听、

看。 

 

二、释词。 

（一）普通名称。 

（二）使用。 

（三）标记。 

（四）总括观念。 

（五）连接。 



（六）明显。 

（七）物体停止运动。 

（八）构成事物的物质。 

（九）作为根据的事物。 

（十）有共同志趣的人所组成的集体。 

 

三、填空 

（一）语言   （二）独立   （三）一件   （四）一个 

（五）意义   （六）单词   （七）连结   （八）完全 

（九）完整   （十）单位 

 

四、是非 

（一）非  （二）是  （三）是  （四）非  （五）非 

 

五、配对 

（一）戊  （二）丁  （三）甲  （四）丙   (五)乙 

 

六、排正句子 

（一）每个词是代表一个整个的观念。 

（二）文法上分别词类是用［词］作单位的。 

（三）单词只是表示一些静止的观念。 

（四）说话的目的是要把静止的观念演成一个活动的意 

 思。 

（五）述语是述说主语的动作，变化，性状等的词。 

 

七、翻译 

（一）多数的中文字具有独立的意义。 

（二）中文的词分为单词和复词。 

（三）语是两个或两个以上的连结起来的词组。 



（四）完整的句子须具备主语和述语。 

（五）名词、代名词和动词是句子的基本词。 

八、造句范例 

（一）能够 

  这篇文章他能够在十分钟内把它读完。 

 บทความเรื�องนี� เขาสามารถอ่านจบไดใ้นเวลาเพียงสิบนาที 

（二）总是 

  每次见到素妮，她总是笑脸迎人。 

 แต่ละครั� งที�พบสุนีย ์เธอมกัจะตอ้นรับผูค้นดว้ยใบหนา้ที�ยิ�มแยม้ 

（三）文具 

  他去文具店买一幅中国地图。 

 เขาไปร้านเครื�องเขียนซื�อแผนที�ประเทศจีนหนึ�งแผน่ 

（四）记录 

  他每天晚上睡觉之前，一定要记录整天所做过的 

 事。 

 ก่อนนอนทุกคืนเขาจะตอ้งจดบนัทึกเรื�องทุกอยา่งที�ทาํทั�งหมดในวนันั�นๆ  

（五）简称 

  蓝大是蓝康恒大学的简称。 

 หลานตา้เป็นชื�อยอ่ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

（六）印象 

  那个地方的风景给我的印象太深了。 

 ทิวทศัน์ที�นั�นสร้างความประทบัใจใหฉ้นัอยา่งมาก 

（七）美术 

  他从小就喜欢美术，希望长大后能成为一个画 

 家。 

 เขาชอบการวาดภาพตั�งแต่เดก็ๆ หวงัวา่เมื�อโตขึ�นจะสามารถเป็นจิตรกรคนหนึ�ง 

（八）烦厌 

  唠叨的人使人烦厌。  คนที�ขี� บ่นทาํใหค้นอื�นรําคาญ 

（九）功用 



  中药的功用非常好。 

 ประโยชน์ในการใชส้อยของยาจีนดีมากๆ 

（十）制造 

  那家工厂是制造什么卖的？ 

 โรงงานหลงันั�นผลิตอะไรขาย 

 

การประเมินผลท้ายบท 

 ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

 1.  ตวัอกัษรกบัคาํมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

 2.  วลีกบัประโยคมีความแตกต่างกนัอยา่งไร 

 3.  เอกรรถประโยคหมายถึงอะไร 

 4.  คาํพื�นฐานของประโยคไดแ้ก่คาํอะไรบา้ง  แต่ละคาํอยูที่�ตาํแหน่งใดของประโยค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


