
 

 

第十二课      语法（二） 

บทท่ีสิบสอง  หลกัภาษาจีน  (2) 
 

บทนํา 

 การศึกษาเร่ืองเคร่ืองหมายวรรคตอนเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิง่ในการศึกษาหลกัภาษาจีน  

เพราะการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนผดิ จะทาํใหส่ื้อความหมายผดิ หรือใหค้วามหมายไม่ชดัเจน 

 

สาระสําคญั 

 ในการเขียนประโยคและขอ้ความภาษาจีนตอ้งมีเคร่ืองหมายวรรคตอนจึงจะสามารถให ้

ความชดัเจน  เคร่ืองหมายวรรคตอนในปัจจุบนัท่ีใชก้นัอยูมี่ 13 ชนิด  ดงันี�  

 1.    ,  จุลภาค 

 2.    、 จุลภาคก่ึงส่วน 

 3.    ;  อฒัภาค 

 4.    ๐  มหพัภาค 

 5.     :  มหพัภาคคู่ 

 6.     ?  ปรัศนี 

 7.     !  อศัเจรีย ์

 8.  ---  สญัประกาศเสน้ตรง 

 9.  ^^^ สญัประกาศเสน้คด 

 10.  ___  ยติัภงัค ์

 11.  (       )  นขลิขิต 

 12.  [      ]   อญัประกาศ 

 13.  ......   ไปยาลใหญ่ 

ส่วนลกัษณะประโยคท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ ๆ ไปมี 4 ประเภทดงันี�  

 1.  ประโยคบอกเล่า 

 2.  ประโยคคําถาม 



 3.  ประโยคขอร้อง 

 4.  ประโยคอุทาน 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เม่ือผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้  ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงันี�  

 1.  เขา้ใจเคร่ืองหมายวรรคตอน 13 ชนิดของภาษาจีน 

 2.  สามารถใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนในประโยคภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

五、标点符号    เคร่ืองหมายวรรคตอน 

 标点符号是文章的有机组成部分，是现代书面语不可

缺少的辅助工具。它的主要用途是表示语句的停顿和说话

的语气，同时还用来表示词语的性质和作用。标点符号用

得准确，可以帮助读者分清文章，句子内部的结构层次，

辨明句子的语气，确切地理解文章及其所要表达的思想感

情。 

เคร่ืองหมายวรรคตอน เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของบทความภาษาเขียนในปัจจุบนั  เพื่อ 

แสดงถึงคุณลกัษณะของคาํสาํนวนและช่วงหยดุของประโยค การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไดถู้ก 

ตอ้ง จะช่วยใหผู้อ่้านแยกแยะโครงสร้างของประโยคและขั�น ตอนของบทความ เขา้ใจสาํนวนคาํพดู 

ของผูเ้ขียน เป็นการบรรลุถึงความประสงคข์องผูเ้ขียนสู่ ผูอ่้าน 

 

（一）逗号 Dou hao  ， จุลภาค (ลูกนํ�า)   ใชเ้พื่อแบ่งคาํในระหวา่งคาํของประโยคท่ียงั  

พดูไม่จบ แต่ตอ้งการหยดุพกั 

用在句子里语气未完，但要读短的地方。 

例 ∶ตวัอยา่ง 

夕阳西下，满天红霞，我们收拾了工具，攀上了汽车。 

ดวงตะวนัตกดิน , ทอ้งฟ้าเป็นสีแดง, พวกเราเกบ็เคร่ืองมือแลว้ขึ�นรถ 

 

（二）顿号   、Dun hao จุลภาคก่ึงส่วน (หยดนํ�าคา้ง)   ใชท้า้ยอกัษรเด่ียว คาํนามและวลีท่ี 

มีความหมายหรือความสาํคญัเท่ากนั  

用在连用的单字、名词、短语的中间，或表示一句话中并

列的词之间的停顿。 

例  ∶ตวัอยา่ง 

我们书包里有课本、作业簿、铅笔、小刀、橡皮、尺等。 

ในกระเป๋าหนงัสือของฉนัมีตาํรา สมุดแบบฝึกหดั ดินสอ มีด ยางลบ ไมบ้รรทดั ฯลฯ 



 

（三）分号  ； Fen hao  อฒัภาค (จุดคร่ึง)  ประโยคท่ีค่อนขา้งยาวอาจประกอบดว้ย 

อนุประโยคสองประโยคขึ�นไป ทา้ยอนุประโยคเหล่านี�ตอ้งใส่เคร่ืองหมายอฒัภาค 

比较长的一句话，有时是由两句以上的分句组成的，分号

就是用在分句的后面。 

例  ∶ตวัอยา่ง 

运动场上，有的跳高；有的跳远；有的赛跑；有的打球；

有的在溜滑梯。 

ท่ีสนามกีฬา บางคนกระโดดสูง บางคนกระโดดไกล บางคนแข่งวิ่ง บางคนเล่นลูกบอล และบางคน 

เล่นกระไดล่ืน 

 

（四）句号   。 Ju hao มหพัภาค (วงกลม) ใชท้า้ยประโยคเม่ือจบประโยคหน่ึง ๆ 

用在意思已经完整的句子后面，表示一句话说完了。 

例 ∶ตวัอยา่ง 

这一本书是我的。  

หนงัสือเล่มนี� เป็นของฉนั 

 

（五）冒号  ∶Mao hao ทวิภาค (มหพัภาคคู่) ใชท้า้ยคาํนาํหรือยกคาํพดูของผูพ้ดู  

            (มกัใชคู่้กบัอญัประกาศ) และช่ือเรียกในการขึ�นตน้จดหมาย 

一）用来提示下文。 

二）常用在“某某人说”之后，并常和引号配合。 

三）用在信中开头称呼的地方。 

例∶ตวัอยา่ง 

老师说∶“上课了，大家快坐好。” 

คุณครูพดูวา่ : “เขา้เรียนแลว้ ทุกคนรีบนัง่ใหดี้” 

 

（六）问号   ？Wen hao ปรัศนี (คาํถาม) เป็นเคร่ืองหมายคาํถาม ใส่ทา้ยประโยคท่ีเป็น 

     คาํถามแต่บางทีกใ็ส่ทา้ยวลีหรือคาํท่ีตอ้งการใหเ้ห็นวา่เป็นขอ้สงสยัหรือคาํถาม 



用在表示诧异或发问的句子后面。 

例∶ตวัอยา่ง 

这是什么东西？ 

น่ีคืออะไร 

 

（七）感叹号！Gan tan hao อศัเจรีย(์อุทาน) เคร่ืองหมายแสดงถึงความรู้สึกท่ีรุนแรง  

 เช่น ต่ืนเตน้ หนกัแน่น โกรธ เสียใจ แปลกใจ ขอร้อง ฯลฯ 

用在表示强烈的感情∶如兴奋、坚定、愤怒、叹息、惊

奇、请求等词的后面。 

例∶ตวัอยา่ง 

喂！你跟我一块儿走吧！ 

เวย่! คุณไปกบัฉนัดว้ยกนัเถอะ 

 

（八）私名号  ——  Si ming hao    สญัประกาศ (เสน้ตรง) (1) เคร่ืองหมายขีดเสน้ใต ้ 

อสามญันาม (คาํนามชี� เฉพาะ) 

用在专有名词的左边（横写时用在下面） 

例∶ตวัอยา่ง 

张小英到曼谷石龙军路南美书局去买字典。 

จางเส่ียวอิงไปซื�อพจนานุกรมท่ีร้านขายหนงัสือนานมี ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ 

 

（九）书名号 《     》Shu ming hao  สญัประกาศ (เสน้คด) (2) เคร่ืองหมายขีดเสน้ใต ้

ช่ือของหนงัสือ หนงัสือพิมพ ์นิตยสารและบทความ 

用在书、报、杂志名或文章著作的篇名的上下面（横写时

用在左右边）。 

例∶ตวัอยา่ง 

他手里拿着一本《学生国语辞典》。 

ในมือของเขาถือพจนานุกรมภาษาจีนกลางฉบบันกัเรียนเล่มหน่ึง 

 



（十）破折号    —    Po zhe hao   ยติัภงัค ์(เป็นเสน้สั�น) ใชเ้ขียนเม่ือมีความจาํเป็นตอ้ง 

         แยกคาํหรืออธิบายขอ้ความ มีหลกัในการใชค้ลา้ยกบันขลิขิต 

表示底下是解释说明，相当于括号。 

例∶ตวัอยา่ง 

他正在翻查字典—新华字典和康熙字典。 

เขากาํลงัคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม พจนานุกรมซินหัว และพจนานุกรมคงัซี 

 

（十一）括号    （   ）Kuo hao    นขลิขิต (วงเลบ็) ใส่ขั�นขอ้ความท่ีบอกเพิ่มเติมไว ้

          เป็นพิเศษ ปกติขอ้ความใน นขลิขิต จะติดกบัหวัขอ้ท่ีมนัประกอบ 

用来表示说明或注解的地方。 

例∶ตวัอยา่ง 

班超出使到西域（汉时敦煌西各国）去。 

ปันชาว ไปเป็นทูตท่ีซีวี� (ประเทศต่างๆ ท่ีอยูท่างภาคตะวนัตกของตุนหวงในสมยัราชวงศฮ์ัน่) 

 

（十二）引号     ［    ］或“   ”或 ［    ］Yin hao 

 อญัประกาศ (อญัประกาศเด่ียวและอญัประกาศคู่ อาจเขียนเป็นจุดหรือวงเลบ็ส่ีเหล่ียมกไ็ด)้ 

เป็นเคร่ืองหมายแสดงวา่ขอ้ความนั�นๆ ผูเ้ขียนยกมาจากท่ีอ่ืน หรือเพื่อแสดงใหรู้้วา่เป็นคาํท่ีมี 

ความหมายเฉพาะ 

用在引用他人的词语，或叙述对话的词语，以及特别提出

的词语之前面或后面。 

例∶ตวัอยา่ง 

老师说∶“今天朝会时，校长报告∶［这一个星期，要举

行整洁比赛。］希望大家要特别热心参加整洁活动。” 

คุณครูพดูวา่ “วนันี� ท่ีประชุมตอนเชา้ ครูใหญ่ไดป้ระกาศวา่ “สปัดาห์นี�จะมีการประกวดความ 

สะอาด” หวงัวา่ทุกคนคงใหค้วามร่วมมือเป็นพิเศษ” 

 

（十三）省略号………Sheng lue hao ไปยาลใหญ่ (เสน้ไข่ปลา) ฯลฯ ใชใ้ส่หลงั 

ขอ้ความเพื่อแสดงวา่ยงัมีส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดก้ล่าวในท่ีนี� อีก 



用在表示删去词句，或语气没有完结地方，有时差不多等

于“等”或“等等”的意思。 

例∶ตวัอยา่ง  

我曾经到过中国，日本，韩国………去旅行。 

ฉนัเคยไปทศันาจรประเทศจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี ฯลฯ 

 

六、四种句式  รูปประโยคส่ีประเภท 

（一）世界和平了。  โลกมีสนัติภาพแลว้ 

（二）世界和平了吗？  โลกมีสนัติภาพแลว้หรือยงั 

（三）让世界快点和平吧。 ใหโ้ลกมีสนัติภาพเร็วๆ เถอะ 

（四）好！世界和平了！  ดี โลกมีสนัติภาพแลว้ 

 上面四个句子，意义相似，语气全异。第一句仅是述

说一种情形；第二句表示有所疑问；第三句表示有所愿

望；第四句表示有所激动。以语气的不同，可归纳句子为

四式∶ 

 ทั�งส่ีประโยคดงักล่าวมีความหมายคลา้ยคลึงกนั แต่สาํเนียงในการพดูต่างกนั 1. เป็นการ 

บอกกล่าวถึงเร่ือง ๆ หน่ึง 2. แสดงถึงความสงสยั 3. แสดงถึงความหวงั 4. แสดงความรู้สึกท่ีอยูใ่น 

ใจอยา่งต่ืนเตน้ตามสาํเนียงในการพดู จึงจดัรูปประโยคเหล่านี� เป็นส่ีประเภทดงันี�   

 

（一）直述句——用直说的语气，去表明事物的动作性 

状；直述句句末得用句号。例如∶ 

ประโยคบอกเล่า.....ใชส้าํเนียงพดูท่ีตรงไปตรงมา อธิบายถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ทา้ยประโยค 

บอกเล่าตอ้งใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค  “   。” ตวัอยา่งเช่น 

一）花园里的玫瑰花开了。 

ดอกกหุลาบในสวนดอกไมบ้านแลว้ 

二）再过两个月，学校就要放假了。 

 อีกสองเดือน โรงเรียนกจ็ะปิดเทอม 

三）假如你平日不用功，考试时就要考不及格了。 

 ถา้วนัปกติคุณไม่ขยนั ตอนสอบกจ็ะสอบตก 



 

四）看你这样用功，想来不至于留级吧。 

 ดูคุณขยนัอยา่งนี�  คิดวา่คงไม่สอบตกนะ 

五）他既请我，我还是去一次吧。 

 เม่ือเขาเชิญฉนั ฉนักต็อ้งไปตามคาํเชิญ 

 

（二）疑问句——用疑问或反诘的语气，去询问事物的 

动作性状的；疑问句末得用问号。例如∶ 

ประโยคคาํถาม....เป็นคาํท่ีใชส้าํหรับถามหรือทาํนองเสียงท่ีใชใ้นการถาม ทา้ยประโยค 

คาํถามตอ้งใส่เคร่ืองหมายปรัศนี “ ? ” ตวัอยา่งเช่น 

一）中国人为什么要祭拜灶神？ 

 ทาํไมชาวจีนตอ้งเซ่นไหวเ้จา้ครัว 

二）你请他，他去吗？ 

 คุณชวนเขา เขาไปไหม 

三）学校举行考试在这个星期呢，还是在下星期？ 

 ทางโรงเรียนจะจดัสอบสปัดาห์นี�หรือสปัดาห์หนา้  

（以上有疑而问）ถามดว้ยความสงสยั 

四）难道学校不应该举行考试吗？ 

 โรงเรียนไม่ควรจดัสอบหรือ 

五）你不来，难道要驶一辆汽车去接你吗？ 

 คุณไม่มา ตอ้งขบัรถไปรับคุณดว้ยหรือ 

六）这样一点小挫折，也值得灰心吗？ 

 อุปสรรคแค่นี�  ตอ้งทอ้แทใ้จดว้ยหรือ 

  （以上无疑反诘） ยอ้นถาม 

 

（三）祈使句——用请求或命令等语气，表示说话者的愿 

     望；普通祈使句句末用句号，表示强烈感情的祈使 

     句句末用感叹号。例如∶ 



คาํขอร้อง.....ใชส้าํเนียงขอร้องหรือสัง่เพื่อแสดงถึงความหวงัของผูพ้ดู ประโยคขอร้อง 

ธรรมดา ทา้ยประโยคใชเ้คร่ืองหมายมหพัภาค “  。 ” แต่ถา้เป็นประโยคท่ีแสดงถึง 

ความรู้สึกท่ีรุนแรง ทา้ยประโยคใหเ้คร่ืองหมายอศัเจรีย ์“ ! ” ตวัอยา่งเช่น  

一）天呀！给我一些好运吧！  （表希望）หวงั 

 โธ่เอ๋ย! ขอใหฉ้นัโชคดีเถอะ 

二）你是有救我的能力的，希你救我一救吧。 

คุณสามารถช่วยฉนั หวงัวา่คุณตอ้งช่วยฉนันะ    （表请求）ขอร้อง  

三）诸位尽管自便吧。   （表商请）ปรึกษา 

 ทุกท่านเชิญตามสบายนะ 

四）快把这封信给我送去。  （表命令）สัง่ 

 รีบเอาจดหมายฉบบันี�ไปส่งนะ 

五）图书馆里不准喧哗！   （表禁止）หา้ม 

 ในหอ้งสมุด หา้มทาํเสียงหนวกหู 

六）我的儿！途中须处处小心。 （表嘱咐）เตือน 

 ลูกเอ๋ย ระหวา่งทางตอ้งระมดัระวงันะ 

七）好孩子！快听从你妈妈的话吧。 

 ลูกเอ๋ย เช่ือฟังคาํสัง่สอนของแม่เถอะ 

八）你也不用再生气了。 

 คุณอยา่โกรธอีกนะ 

  （以上表劝阻）กล่าวตกัเตือน 

 

（四）惊叹句——用惊叹的语气表示说话者的情感；惊 

叹句句末得用惊叹号  ！例如∶ 

ประโยคอุทาน.....ใชส้าํเนียงท่ีแสดงถึงความรู้สึกของผูพ้ดู ทา้ยประโยคอุทานตอ้งใส่ 

เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์“ ! ”   ตวัอยา่งเช่น 

一）啊呀！闯了祸了！   （表惊讶）ตกใจ 

 โธ่! เกิดเร่ืองแลว้ 

二）啊！这里的景致真美丽！  （表赞叹）ชมเชย 



 โอโ้ฮ! ทิวทศัน์ท่ีน่ีสวยจริง 

三）唉！生命是这股脆弱的！  （表伤感）เสียใจ 

 โธ่! ชีวิตอ่อนแอแบบนี�  

四）这样一个好机会，可惜错过了！（表惋惜）เสียดาย 

 โอกาสดีอยา่งนี�  เสียดายมนัพลาดไปแลว้ 

五）母亲！我回来了！   （表欢乐）ดีใจ 

 แม่จ๋า! ลูกกลบัมาแลว้ 

六）哈哈！你这初生的牛犊竟不怕虎！（表讥嘲）เยาะเยย้ 

 ฮาฮา! ลูกววัไม่กลวัเสือหรือ 

七）我不把这批流氓彻底消灭，何能消除此恨！ 

  （表愤怒）โกรธ 

 ถา้ฉนัไม่กาํจดันกัเลงเหล่านี� ใหห้มดสิ�น ความแคน้นี�จะหายไดอ้ยา่งไร 

八）哼！你也配讲人道主义！  （表鄙斥）ดูถูก 

 ฮึม! คุณกพ็ดูเร่ืองมนุษยธรรมดว้ยหรือ 

 

释词 อธิบายคาํศัพท์ 

1. 连用 lian yong（連） 动 เหลียน ย่ง ใชติ้ดต่อกนั ต่อเน่ืองกนั 

     连续使用。 

2. 语气 yu qi（語氣） 名 หวี� ชี�  นํ�าเสียง 

     说话的神气。 

3. 攀登 pan deng  动 พัน เติง  กา้วขึ�นไป ปีน 

     用手使身体由下而上。 

4.  并立 bing li（並） 动 ปิ� ง ลี�  เคียงบ่าเคียงไหล่ ดว้ยกนั 

     站在一起，一起存在。 

5. 联立 lian li（聯） 动 เหลียน ลี� วลีท่ีติดต่อกนัซ่ึงมีความหมาย 

     连续并立的短句。    เก่ียวขอ้งหรือสมัพนัธ์กนั  

6.  完整 wan zheng  名 หวัน เจิ�ง สมบูรณ์ 

     一点儿都不缺。 



7.  总起 zong qi（縂） 动 จ๋ง ฉี�  เปล่ียนคาํพดูเพื่ออธิบายขอ้ความ 

      转折语气，解说上文。   เบี�องตน้ 

8.  总结 zong jie（總結）动 จ่ง เจี�ย  สรุป 

      归纳，概括。 

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

      较量，考察两种以上事物间彼此的异同。 

10. 停顿 ting dun（頓） 动 ถิง ตุ้น  หยดุชัว่คราว 

      暂时停止步前进。 

11. 归纳 gui na（歸納） 动 กยุ น่า  สรุป รวบยอด 

      由具体的事实，个别的原理中推求出一个总结原理的 

      思惟方法。 

12. 引语 yin yu（語） 名 อิ�น หวี�  คาํนาํ ขอ้แนะนาํเบื�องตน้ 

      文章前面的小序。 

13. 诧异 cha yi（詫異） 形 ช่า อี�   ประหลาดใจ แปลกใจ 

      惊奇。 

14. 惊讶 jing ya（驚訝）动 จิง เอี�ย  ประหลาดใจ แปลกใจ 

      惊奇，疑怪。 

15. 赞叹 zan tan（讚嘆）动 จั�น ทั�น  ชมเชย 

      非常赞美。 

16. 伤感 shang gan（傷） 形 ซัง กั�น  เศร้าโศก เสียใจ 

      悲伤，感概。 

17. 痛惜 tong xi  动 ท่ง ซี  รักและเสียดาย 

      十分爱惜。 

18. 讥嘲 ji chao（譏） 动 จี ฉาว  เยาะเยย้ 

      讥评嘲笑。 

19. 配合 pei he  动 เพ่ย เหอ  ปรับใหพ้อดีกนั เขา้กนั สมกนั 

      相合。 

20. 强烈 qiang lie  动 เฉียง เลี�ย รุนแรง 



      强壮暴历。 

21. 坚定 jian ding（堅） 动 เจียน ติ�ง  ใจมัน่คง 

      意志不动摇。 

22. 愤怒 fen nu  动 เฟิ� น นู่  โกรธ 

      生气。 

23. 鄙斥 bi chi  短语 ปี�  ชื�อ  ด่าอยา่งดูถูก 

      轻视责骂。 

24. 呼问 hu wen（問） 动 ฮู เวิ�น  ตะโกนถาม 

      大声地问。 

25. 应诺 ying nuo（應諾）动 อิ�ง นว่อ  รับปาก ตกลง 

      答应。 

26. 翻查 fan cha   动 ฟัน ฉา              เปิดหนงัสือ ตรวจดู คน้หา ตรวจอีก 

      翻开查看，重查。 

27. 注解 zhu jie  动 จู้ เจี�ย  หมายเหตุ อธิบาย 

      解释文词的意义。 

28. 出使 chu shi  动 ชู สื�อ  เป็นตวัแทนรัฐบาลในต่างประเทศ 

      代表本国到外国去。 

29. 特别 te bie  形 เท่อ เปี� ย  พิเศษ 

      与一般不同。 

30. 叹息 tan xi（嘆） 动 ทั�น ซี             ถอนหายใจดว้ยความผดิหวงัหรือเสียใจ 

      表示失望或悲哀。 

31. 现代 xian dai（現） 名 เซี�ยน ไต้ ปัจจุบนั 

      眼前的年代。 

32. 辅助 fu zhu（輔）  动 ฝู่  จู้  ช่วยเหลือ 

      帮助。 

33. 朝会 zhao hui（會） 名 จาว ฮุ่ย  การประชุมในตอนเชา้ 

      早上的集会。 

34. 整洁 zheng jie（潔） 动 เจิ�ง เจี�ย  สะอาดสะอา้น 



      整齐清洁。 

35. 删 shan   动 ซัน  ตดัทิ�ง 

      削掉。 

36. 完结 wan jie（結） 动 หวัน เจี�ย จบ สิ�นสุด 

     了结，终局。 

37. 始终 shi zhong（終） 介 สี�อ จง  ตลอด 

      由起头到终了。 

38. 仅 jin （僅）  副 จิ�น  เท่านั�น 

      而已。 

39. 愿望 yuan wang（願）动 เวี�ยน วั�ง  หวงั 

      希望。 

40. 尽管 jin guan（儘） 副 จิ�น กว่าน ลว้น ทั�งหมด 

      都。 

41. 工具 gong ju  名 กง จวี�  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

      工作的器具。 

42. 分清 fen qing  动 เฟิน ชิง  แยกแยะความแตกต่าง 

      辨别清楚。 

43. 辨明 bian ming  动 เปี� ยน หมิง แยกแยะใหช้ดัเจน 

      分析清楚。 

44. 激动 ji dong（動） 动 จี ต้ง  ยใุหเ้กิด กระตุน้ รุนแรง 

      促发。 

45. 祈使 qi shi  动 ฉี สื�อ  ขอร้อง 

      请求。 

46. 至于 zhi yu（於） 介 จื�อ หวี  ถึงกบั 

      表示可能达到某种程度的意思。 

47. 及格 ji ge   动 จี� เก๋อ             ผา่นการตรวจสอบ มาตรฐาน สอบผา่น 

      能够达到预定的标准。 

48. 留级 liu ji （級） 短 หลิว จี�  ตกชั�น สอบตก 



      学生不升班而留在本学级。 

49. 既 ji   介 จี�  ได ้

      已经。 

50. 反诘 fan jie（詰） 连 ฝั�น เจี�ย  ยอ้นถาม 

      反问，被别人询问时倒转来问别人。 

51. 举行 ju xing（擧） 动 จวี� สิง  ดาํเนินการ 

      实行某种事。 

52. 结构 jie gou（結構）名 เจี�ย โก้ว  โครงสร้าง 

      本指房屋的构造，借称文字的章法布置。 

53. 层次 ceng ci（層） 名 เฉิง ชื�อ  ลาํดบั 

      事物的次序。 

54. 确切 que qie（確） 动 เชวี�ย เชี�ย แน่นอน 

      确实切当。 

55. 难道 nan dao（難） 连 หนัน ต้าว คาํหมายคาํถาม “หรือวา่, ทําไม” 

      疑问词，莫非，为什么的意思。 

56. 挫折 cuo zhe  动 ชว่อ เจ๋อ  พบอุปสรรค 

      遭受到打击。 

57. 喧哗 xuan hua（嘩） 动 เซวียน หัว เอะอะโวยวาย ส่งเสียงดงัเอด็ตะโร 

      嘈杂哄闹。     โดยไม่เกรงใจผูอ่ื้น 

58. 情感 qing gan  名 ฉิง กั�น  อารมณ์ ความรู้สึกในใจ 

      情受到外界刺激的发动。 

59. 闯祸 chuang huo（闖禍）动    ชว่าง ฮว่อ หาเร่ือง เกิดเร่ือง 

      无端惹事。 

60. 景致 jing zhi （緻） 名 จิ�ง จื�อ  ทิวทศัน ์

      风景。 

61. 脆弱 cui ruo  形  ชุ่ย  ยว่อ  อ่อนแอ ไม่แขง็แรง 

      不坚固。 

62. 机会 ji hui（機會） 名 จี ฮุ่ย  โอกาส 



      适当的时机。 

63. 理解 li jie   动 หลี เจี�ย  เขา้ใจ 

      推想事理而了解。 

64. 表达 biao da（達） 动 เปี� ยว ต๋า  แสดงความในใจออกมา 

      把内情现露出来。 

65. 思想 si xiang  名 ซือ เสี�ยง ความคิด 

      脑里发生的意识动作。 

66. 错过 cuo guo（錯過）动 ชว่อ กว้อ พลาดหวงั 

      失去。 

67. 牛犊 niu du（犢） 名 หนิว ตู๋   ลูกววัเพิ่งเกิดใหม่ 

      初生的小牛。 

68. 流氓 liu mang  名 หลิว หมงั นกัเลง 

      没有职业的游民。做事不讲理的人。 

69. 彻底 che di（徹） 形 เช่อ ตี�  ตลอดถึงสุดทา้ย 

      直达到底。 

70. 消灭 xiao mie（滅） 动 เซียว เมี�ย กาํจดัใหร้าบคาบ 

      渐渐消失。 

71. 消除 xiao chu  动 เซียว ฉู  กาํจดัใหห้มดไป 

      除去。 

72. 配讲 pei jiang（講）短语 เพ่ย เจี�ยง เหมาะสมท่ีจะพดู 

      适合讲。 

73. 人道主义 ren dao zhu yi（義）短语      เหยิน ต้าว จู่ อี�          มนุษยธรรม 

      主张增进人类幸福而不互相残杀的一种主义。 

74. 末 mo   名 ม่อ  ทา้ย สุดทา้ย 

      尾。 

 

 

 



生字用法 วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、及格 สอบผา่น 

 因为平时大家读书都很用功，所以这次考试，全班 

学生都考及格。 

       เน่ืองจาก (ปกติ) ทุกคนเรียนหนงัสือขยนัมาก ดงันั�นการสอบครั� งนี�นกัเรียนจึงสอบผา่นทั�งหอ้ง 

二、举行 ดาํเนินการ, จดัการ 

 你知道学校每年什么时候举行运动比赛吗？ 

ทุกคนทราบไหมวา่ในแต่ละปีโรงเรียนจดัการแข่งขนักีฬาเม่ือไหร่ 

三、攀登 กา้วขึ�นไป ปีน 

 大家假日到郊外去旅行，最热门的节目是比赛攀登 

山顶。 

วนัหยดุไปเท่ียวชานเมือง รายการท่ีทุกคนชอบท่ีสุดคือการแข่งขนัปีนเขา 

四、景致 ทิวทศัน ์

泰国南部海滨的景致真美，很多外国人慕名到这里来

游玩。 

          ทิวทศันช์ายทะเลภาคใตข้องไทยสวยมาก ชาวต่างชาติไดย้นิช่ือเสียงและมาเท่ียวท่ีน่ีมากมาย 

五、特别 พิเศษ 

 今天雨下得特别大，街上到处都是积水。 

วนันี�ฝนตกหนกัมาก ถนนทุกแห่งเตม็ไปดว้ยนํ�า 

六、出使 เป็นทูต 

 他的哥哥出使到法国去，一去就去了三年。 

พี่ชายของเขาไปเป็นทูตท่ีประเทศฝร่ังเศส ไปครั� งหน่ึงเป็นเวลาสามปี 

七、翻查 เปิดหา ตรวจสอบ คน้หา 

 看不懂的中文字，小华就翻查字典。 

เม่ือพบตวัอกัษรจีนท่ีไม่รู้จกั เส่ียวหวักจ็ะเปิดหาในพจนานุกรม 

 

 

 



สรุป 

 การใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนในการคัน่ประโยคและขอ้ความภาษาจีน จะทาํใหค้วามหมาย 

ท่ีตอ้งการนั�นชดัเจน  เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัมี 13 ชนิด  ชนิดท่ีใชม้ากท่ีสุด  ไดแ้ก่  

มหพัภาค  ปรัศนี  อศัเจรีย ์ และจุลภาค  ส่วนประโยคท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ ๆ ไปมี 4 ประเภท  ประโยคท่ี 

ใชม้ากท่ีสุดคือประโยคบอกเล่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



练习十二    แบบฝึกหัดบทที�สิบสอง 

 

一、问答 ตอบคําถาม 

（一）为什么我们造句或写文章要用标点符号？ 

 เพราะเหตุไรเวลาแต่งประโยคหรือเรียงความเราจึงตอ้งใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนดว้ย 

（二）你所读过的句式有哪些？试举例之。 

 รูปของประโยคท่ีคุณเคยเรียนมามีอะไรบา้ง อธิบายพร้อมทั�งยกตวัอยา่ง 

（三）各种句式的句末应用什么标点符号？ 

 รูปประโยคแต่ละประเภท ควรใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนอะไร 

（四）把下面的文章标上标点符号。 

 จงใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนในขอ้ความต่อไปนี�  

 

 中国人是非常注意礼节的一个人在小孩子的时候在日

常方面就要养成很好的习惯特别是日常生活衣食住行方面

的礼节更是人人都应该注意的事情。 
 

二、释词 อธิบายคาํศพัท ์

（一）语气 

（二）归纳 

（三）伤感 

（四）愤怒 

（五）注解 

（六）始终 

（七）至于 

（八）反诘 

（九）情感 

（市）流氓 

 

三、填空 เติมคาํในช่องวา่ง 



（一）逗号用在句子里（一）未完，但要（二）的（三） 

（二）句号用在（四）已经（五）的（六）后面。 

（三）冒号用在总起（七），总结（八）或提出（九）， 

     以及（十）称呼的地方。 

 

四、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）“［    ］”是引号。 

（二）“（    ）”是括号。 

（三）“——”    是句号。 

（四）“  ，，”  是顿号。 

（五）“《     》”是私名号。 

 

五、配对 จบัคู่ 

（一）删去词句  甲、问号 

（二）诧异发问  乙、分号 

（三）联立复句  丙、省略号 

（四）解释说明  丁、感叹号 

（五）讥笑呼问  戊、破折号 

 

六、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）世界    和平     让     吧      快点！ 

（二）小挫折      一点     灰心     这样   吗     也值得？ 

（三）庆祝     新年     农历    人   中国     如何？ 

（四）学期     就要     考试    两个星期     再过   了   举行   

     学校。     

（五）这样  让 以为   真   他   哈哈！ 信   是    故意   做  的。 
 

 

七、翻译 การแปล 



1.  ทา้ยประโยคบอกเล่าตอ้งใส่เคร่ืองหมายมหพัภาค 

2.  ทา้ยประโยคคาํถามตอ้งใส่เคร่ืองหมายปรัศนี 

3.  ทา้ยประโยคอุทานตอ้งใส่เคร่ืองหมายอศัเจรีย ์

4.  เคร่ืองหมายวรรคตอนในปัจจุบนัท่ีใชก้นัมีสิบสามประเภท 

5.  รูปประโยคท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ ๆ ไปมีส่ีประเภท 
 

八、造句 แต่งประโยค 

（一）完整 

（二）赞叹 

（三）讥嘲 

（四）呼问 

（五）特别 

（六）整洁 

（七）愿望 

（八）留级 

（九）举行    

（十）景致 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที�สิบสอง  หลกัภาษาจีน (2) 

ตี� สือ เอ้อร์ เค่อ หว ีฝ่า (เอ้อร์) 

五、 เปียว เต่ียน ฝ ูฮ่าว 

 เปียว เต่ียน ฝ ูฮ่าว ซ่ือ เหวิน จงั เตอ อ่ิว จี จู่ เฉิง ปู้ เฟ่ิน, ซ่ือ เซ่ียน ไต ้ซู เม่ียน หวี่ ปู้ เข่อ    

เชวีย สฺ่าว เตอ ฝู่  จู ้กง จวี�. ทา เตอ จู่ เอี�ยว ยง่ ถู ซ่ือ เป่ียว ซ่ือ หวี่ จวี�  เตอ ถิง ตุน้ เหอ ซวอ ฮวา่ เตอ 

หวี่ ช่ี, ถง สือ ไห ยง่ ไหล เป่ียว ซ่ือ ฉ่ือ หวี่ เตอ ซ่ิง จื�อ เหอ จวอ้ ยง่. เปียว เต่ียน ฝ ูฮ่าว ยง่ เต๋อ จุ่น 

เชวี่ย, เขอ อ่ี ปัง จู ้ตู๋  เจ่อ เฟิน ชิง เหวิน จงั จวี�  จ่ือ เน่ย ปู้ เตอ เจี�ย โกว้ เฉิง ช่ือ, เปี� ยน หมิง จวี�  จ่ือ เตอ 

หวี่ ช่ี, เชวี่ย เช่ีย เตอ หลี เจ่ีย เหวนิ จงั จี� ฉี สวอ่ เอี�ยว เป่ียว ต๋า เตอ ซือ เส่ียง กัน่ ฉิง. 

（一）โตว้ ฮ่าว 

 ยง่ ไจ ้จวี�  จ่ือ หล่ี หวี่ ช่ี เวย่ หวนั, ตั�น เอี�ยว ตู๋  ตว้น เตอ ตี�  ฟัง. 

ล่ี : ซี เอี�ยง ซี เซ่ีย, หมัน่ เทียน หง เสีย, หวอ่ เมิน โซฺว สือ เลอ กง จวี�, พนั ซัง่ เลอ ช่ี เชฺอ. 

（二）ตุน้ ฮ่าว 

 ยง่ ไจ ้เหลียน ยง่ เตอ ตนั จื�อ. หมิง ฉือ. ต๋วน หวี่ เตอ จฺง เจียน, ฮวอ่ เป่ียว ซ่ือ อี� จวี�  ฮวา่ จฺง  

ปิ� ง เล่ีย เตอ ฉือ จือ เจียน เตอ ถิง ตุน้. 

ล่ี : หวอ่ เตอ ซู ปาว หล่ี อ่ิว เค่อ เป่ิน. จวอ้ เอี�ย ปู้. เชียน ป่ี. เส่ียว ตาว. เซ่ียง ผ.ี ฉ่ือ เต่ิง. 

（三）เฟิน ฮ่าว 

 ป่ี เจี�ยว ฉงั เตอ อี� จวี�  ฮวา่, อ่ิว สือ ซ่ือ อิ�ว เหล่ียง จวี�  อ่ี ซัง่ เตอ เฟิน จวี�  จู่ เฉิง เตอ. เฟิน ฮ่าว  

ซ่ือ ยง่ ไจ ้เฟิน จวี�  เตอ โฮ่ว เม่ียน. 

ล่ี : วิ่น ตง้ ฉงั ซัง่, อ่ิว เตอ เท่ียว กาว; อ่ิว เตอ เท่ียว เหวีย่น; อ่ิว เตอ ไซ่ ผา่ว; อ่ิว เตอ ต่า ฉิว;  

อ่ิว เตอ หลิว ห◌ัว ที. 

（四）จวี�  ฮ่าว 

 ยง่ ไจ ้อี�  ซือ อ่ี จิง หวนั เจ่ิง เตอ จวี�  จ่ือ โฮ่ว เม่ียน, เป่ียว ซ่ือ อี� จวี�  ฮวา่ ซวอ หวนั เลอ. 

ล่ี : เจฺอ้ อี�  เป่ิน ซู ซ่ือ หวอ่ เตอ. 

（五）ม่าว ฮ่าว 

 1.  ยง่ ไหล ถี ซ่ือ เซ่ีย เหวนิ. 

 2.  ฉงั ยง่ไจ ้“โหมว โหม่ว เหยนิ ซฺวอ” จือ โฮ่ว, ปิ� ง ฉงั เหอ อ่ิน ฮ่าว เพย่ เหอ. 

 3.  ยง่ ไจ ้ซ่ิน จฺง ไค โถว เชิง ฮู เตอ ตี�  ฟัง. 

ล่ี :  หล่าว ซือ ซวอ “ซัง่ เค่อ เลอ, ตา้ เจีย ไคว ่จวอ้ ห่าว.” 



（六）เวิน่ ฮ่าว 

 ยง่ ไจ ้เป่ียว ซ่ือ ชฺา อี�  ฮวอ่ ฟา เวิ่น เตอ จวี�  จ่ือ โฮ่ว เม่ียน. 

ล่ี :  เจฺอ้  ซ่ือ เสิน เมอ ตง ซี? 

（七） กัน่ ทัน่ ฮ่าว 

 ยง่ ไจ ้เป่ียว ซ่ือ เฉียง เล่ีย เตอ กัน่ ฉิง : หย ูซ่ิง เฟ่ิน. เจียน ติ�ง. เฟ่ิน นู่. ทัน่ สี. จิง ฉี. ฉ่ิง  

ฉิว เต่ิง ฉือ เตอ โฮ่ว เม่ียน. 

ล่ี : เวย่ ! หน่ี เกิน หวอ่ อี� ไค่ว เออ้ร์ โจ่ว ปา! 

（八）ซือ หมิง ฮ่าว 

 ยง่ ไจ ้จวน อ่ิว หมิง ฉือ เตอ จวอ่ เปียน ( เหิง เส่ีย สือ ยง่ ไจ ้เซ่ีย เม่ียน). 

ล่ี :  จงั เส่ียว อิง ตา้ว มัน่ กู่ สือ หลง จวิน ลู่ หนนั เหม่ย ซู จวี� ชวี่ ไหม่ จื�อ เต่ียน. 

（九）ซู หมิง ฮ่าว 

 ยง่ ไจ ้ซู. ป้าว. จ๋า จื�อ หมิง ฮวอ่ เหวิน จงั จู ้จวอ้ เตอ เพียน หมิง เตอ ซัง่ เซ่ีย เม่ียน  

(เหิง เส่ีย สือ ยง่ ไจ ้จวอ่ อ่ิว เปียน). 

ล่ี : ทา โสว หล่ี หนา เจฺอ อี�  เป่ิน เสวีย เซิง กว๋อ หวี่ ฉือ เต่ียน. 

（十）พอ่ เจ๋อ ฮ่าว 

 เป่ียว ซ่ือ ต่ี เซ่ีย ซ่ือ เจ่ีย ซ่ือ ซวอ หมิง, เซียง ตงั หวี กวา้ ฮ่าว. 

ล่ี : ทา เจิ�ง ไจ ้ฟัน ฉฺา จื�อ เต่ียน---- ซิน ห◌ัว จื�อ เต่ียน เหอ คงั ซี จื�อ เต่ียน. 

（十一）กวา้ ฮ่าว 

 ยง่ ไหล เป่ียว ซ่ือ ซฺวอ หมิง ฮวอ่ จู ้เจ่ีย เตอ ตี�  ฟัง. 

ล่ี : ปัน ชาว ชู ส่ือ ตา้ว ซี วี่ (ฮัน่ สือ ตุน หวง  ซี เกอ้ กว๋อ) ชวี.่ 

（十二）อ่ิน ฮ่าว  「    」ฮวอ่ “        ”  ฮวอ่「        」 

 ยง่ ไจ ้อ่ิน ยง่ ทา เหยนิ เตอ ฉือ หวี,่ ฮวอ่ ซวี่ ซู่ ตุย้ ฮวา่ เตอ ฉือ หวี,่ อ่ี จี� เท่อ เปี� ย ถี ชู  

เตอ ฉือ หวี่ จือ เฉียน เม่ียน ฮวอ่ โฮ่ว เม่ียน. 

ล่ี : หล่าว ซือ ซวอ : 「 จิน เทียน จฺาว ฮุ่ย สือ, เซ่ียว จัง่ ป้าว กา้ว :  「  เจฺอ้ อี� เกอ้ ซิง ฉี,  

เอี�ยว จวี่ สิง เจ่ิง เจี�ย ป่ี ไซ่. 」  ซี ว ัง่ ตา้ เจีย เอี�ยว เท่อ เปี� ย เยอ่ ซ่ิน ชนั เจีย เจ่ิง เจี�ย  

หวอ ตง้.」 

（十三）เส่ิง เลวี่ย ฮ่าว 

 ยง่ ไจ ้เป่ียว ซ่ือ ซนั ชวี่ ฉือ จวี�, ฮวอ่ หวี่ ช่ี เหมย  อ่ิว หวนั เจี�ย ตี�  ฟัง, อ่ิว สือ ช่า ปู้ ตวอ  



เต่ิง หวี “เต่ิง” ฮวอ่ “ เติ�ง เต่ิง”  เตอ อี�  ซือ. 

ล่ี : หวอ่ เฉิง จิง ตา้ว กวอ้ จง กว๋อ. ยือ่ เป่ิน. หนั กว๋อ.....ชวี่ หล่ี สิง. 

六、 ซ่ือ จฺ่ง จวี�  ซ่ือ 

（一）ซ่ือ เจี�ย เหอ ผงิ เลอ. 

（二）ซ่ือ เจี�ย เหอ ผงิ เลอ มา? 

（三）ยัง่ ซ่ือ เจี�ย ไค่ว เต่ียน เหอ ผงิ ปา. 

（四）ห่าว ! .ซ่ือ เจี�ย เหอ ผงิ เลอ! 

 ซัง่ เมียนซ่ือ เกอ้ จวี�  จ่ือ, อี�  อี�  เซียง ซ่ือ, หวี่ ช่ี เฉวียน อี�. ตี�  อี จวี�  จ่ิน ซ่ือ ซู่ ซวอ อี�  จฺ่ง ฉิง สิง ;  

ตี�  เออ้ร์ จวี� เป่ียว ซ่ือ อิ�ว สวอ่ อี� เวิ่น; ตี�  ซนั จวี�  เป่ียว ซ่ือ อ่ิว สวอ่ เวี่ยน วัง่; ตี�  ซ่ือ จวี�  เป่ียว 

ซ่ือ ฉิง กัน่ อิ�ว สวอ่ จี ตง้. อี หวี่ ช่ี เตอ ปู้ ถง, เข่อ กยุ น่า จวี�  จ่ือ เหวย ซ่ือ ซ่ือ: 

（一）จื�อ ซู่ จวี�--ยง่ จื�อ ซฺวอ เตอ หวี่ ช่ี, ชวี่ เป่ียว หมิง ซ่ือ อู ้เตอ ตง้ จวอ้ ซ่ิง จว้ง ; จื�อ ซู่ จวี�  

ม่อ เต่ย ยง่ จวี�  ฮ่าว. ล่ี หย:ู 

一）ฮวา เหวียน หล่ี เตอ เหมย กุย้ ฮวา ไค เลอ. 

二）ไจ ้กวอ้ เหล่ียง เกอ้ เวี่ย, เสวีย เซ่ียว จิ�ว เอี�ยว ฟ่ัง เจี�ย เลอ. 

三）เจ่ีย หย ูหน่ี ผงิ ยือ่ ปู๋ ยง่ กง, ข่าว ซ่ือ สือ, จิ�ว เอี�ยว ข่าว ปู้ จี� เก๋อ เลอ. 

四） คัน่ หน่ี เจฺอ้ เอี�ยง ยง่ กง, เส่ียง ไหล ปู๋ จื�อ หวี หลิว จี� ปา. 

五）ทา จี�  ฉิง หวอ่, หวอ่ ไห ซ่ือ ชวี่ อี� ช่ือ ปา. 

（二）อี� เวิ่น จวี�  –- ยง่ อี� เวิ่น ฮวอ่ ฝ่ัน จี� เตอ หวี่ ช่ี, ชวี่ สวิน เวิน่ ซ่ือ อู ้ เตอ ตง้ จวอ้ ซ่ิง จว้ง 

เตอ; อี� เวิน่ จวี�  ม่อ เต่ย ยง่ เวิน่ ฮ่าว. ล่ี หย ู: 

一） จง กว๋อ เหยนิ เวย่ เสิน เมอ เอี�ยว จี�  ไป้ จา้ว เสิน? 

二） หนี ฉ่ิง ทา, ทา ชวี่ มา 

三） เสวีย เซ่ียว จวี่ สิง ข่าว ซ่ือ ไจ ้เจอ้ เกอ้ ซิง ชี เนอ, ไห ซ่ือ ไจ ้เซ่ีย เกอ้ ซิง ชี?  

  (อ่ี ซัง่ อ่ิว อี� เอ๋อร์ เวิ่น) 

四） หนนั ตา้ว เสวยี เซ่ียว ปู้ อิง กาย จวี่ สิง ข่าว ซ่ือ มา? 

五） หน่ี ปู้ ไหล, หนนั ตา้ว เอี�ยว ส่ือ อี� เล่ียง ช่ี เชฺอ ชวี่ เจีย หน่ี มา? 

六） เจอ้ เอี�ยง อี�  เต่ียน เส่ียว ชวอ่ จื�อ, เอ่ีย จื�อ เต๋อ ฮุย ซิน มา? 

  (อ่ี ซัง่ อู๋ อี� ฝ่ัน เจี�ย) 



（三）ฉี ส่ือ จวี�  -- ยง่ ฉ่ิง ฉิว ฮวอ่ ม่ิง ล่ิง เต่ิง หวี่ ช่ี, เป่ียว ซ่ือ ซวอ ฮวา่ เจ่อ เตอ เวี่ยน วัง่; ผู ่ทง 

ฉี ส่ือ จวี�  จวี�  ม่อ ยง่ จวี�  ฮ่าว, เป่ียว ซ่ือ เฉียง เล่ีย กัน่ ฉิง เตอ ฉี ส่ือ จวี�  จวี�  ม่อ ยง่ กัน่ ทัน่ ฮ่าว ล่ี หย:ู 

一） เทียน เอีย! เก๋ย หวอ่ อี�  เซีย ห่าว วิน่ ปา (เป่ียว ซี ว ัง่) 

二） หน่ี ซ่ือ อ่ิว จิ�ว หวอ่ เตอ หนึง ล่ี เตอ, วัง่ หน่ี จิ�ว หวอ่ อี� จิ�ว ปา. (เป่ียว ฉ่ิง ฉิว) 

三） จู เวย่ จิ�น ก่วน จื�อ เปี� ยน ปา. (เป่ียว ซงั ฉ่ิง) 

四） ไค่ว ป่า เจฺอ เฟิง ซ่ิน เก๋ย หวอ่ ซ่ง ชู ชวี่ (เป่ียว ม่ิง ล่ิง) 

五） ถู ซู ก่วน หล่ี ปู้ จุ่น เซวยีน หวา (เป่ียว จิ�น จ่ือ) 

六） หวอ่ เตอ เอ๋อร์ ! ถู จง ซวี ชู่ ชู่ เส่ียว ซิน. (เป่ียวจู่ ฟู่ ) 

七） ห่าว ไห จ่ือ ! ไค่ว ทิง ฉง หน่ี มา มา เตอ ฮวา่ ปา. 

八） หนี เอ่ีย ปู๋ ยง่ไจ ้เซิง ช่ี เลอ. 

  (อ่ี ซัง่ เป่ียว เชวีย่น จู่) 

（四）จิง ทัน่ จวี� – ยง่ จิน ทัน่ เตอ หวี่ ช่ี เป่ียว ซ่ือ ซวา ฮวา่ เจฺ่อ เตอ ฉิง กัน่; จิง ทัน่ จวี�  จวี�  ม่อ 

เต่ย ยง่ จิง ทัน่ ฮ่าว. ล่ี หย:ู 

一） อา เอีย ! ช่วง เลอ ฮวา่ เลอ! (เป่ียว จิง เอี�ย) 

二） อา ! เจฺอ้ หลี เตอ จ่ิง จื�อ เจิน เหม่ย ล่ี ! (เป่ียว จั�น ทัน่) 

三） ไอ ้! เซิง ม่ิง ซือ เจฺอ้ ปัน ชุ่ย ยวอ่ เตอ ! (เป่ียว ซงั กัน่) 

四） เจฺอ้ เอี�ยง อี� เกอ้ ห่าว จี ฮุ่ย, เข่อ สี ชวอ่ กวอ้ เลอ ! (เป่ียว อ่วน สี) 

五）  หมู่ ชิน ! หวอ่ หุย ไหล เลอ ! (เป่ียว ฮวน เล่อ) 

六）  ฮา ฮา ! หน่ี เจฺอ้ ชู เซิง เตอ หนิว ตู๋  จ่ิง ปู๋ พา่ หู่ ! (เป่ียว จี ฉฺาว) 

七） หวอ่ ปู้ ป่า เจฺอ้ พี หลิว หมงั เชฺ่อ ต่ี เซียว เม่ีย , เหอ หนึง เซ่ียว ฉู ฉ่ือ เฮ่ิน! (เป่ียว เฟ่ิน นู่) 

八） เฮิง ! หน่ี เอ่ีย เพย่ เจ่ียง เหยนิ ตา้ว จู่ อี�  ! (เป่ียว ป่ี ช่ือ) 

 

 

 

 

 

 



第十二课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�สิบสอง 

 

一、问答 

（一）因为加上标点符号的句子或文章意义才明确。 

（二）我所读过的句式有直述句，疑问句，祈使句和惊 

     叹句。各种句式的例子如下∶ 

  直述句∶学校开学了。 

  疑问句∶他来吗？ 

  祈使句∶请出去吧！ 

  惊叹句∶啊！他被车撞着了。 

（三）直述句［。］ 

  疑问句［？］ 

  祈使句［。］或［！］ 

  惊叹句［！］ 

（四）中国人是非常注意礼节的。一个人在小孩子的时 

候，在日常方面，就要养成很好的习惯∶特别是日 

常生活的［衣、食、住、行］方面的礼节，更是人 

人都应该注意的事情。 
 

二、释词 

（一）说话的神气。 

（二）总结。 

（三）悲伤。 

（四）生气。 

（五）解释。 

（六）从头到尾。 

（七）可能达到。 

（八）反问。 

（九）情受到外界刺激的发动。 

（十）不讲理的人。 



三、填空 

（一）语气   （二）读断   （三）地方   （四）意思 

（五）完整   （六）句子   （七）下文   （八）上文 

（九）引语   （十）信中 

 

四、是非 

（一）是  （二）是    （三）非  （四）非  （五）非 

 

五、配对 

（一）丙  （二）甲  （三）乙  （四）戊  （五）丁 

 

六、排正句子 

（一）让世界快点和平吧！ 

（二）这样一点小挫折也值得灰心吗？ 

（三）中国人如何庆祝农历新年？ 

（四）再过两个星期，学校就要举行学期考试了。 

（五）哈哈！他是故意这样做，让你信以为真的。 

 

七、翻译 

（一）直述句尾得用句号。 

（二）疑问句尾得用问号。 

（三）惊叹句尾得用惊叹号。 

（四）目前所用的标点符号有十三种。 

（五）常用的句式有四种。 

 

八、造句范例 

（一）完整 

  这个句子还没造完整。 

 ประโยคนี�ยงัแต่งไม่สมบูรณ์ 



（二）赞叹 

   她赞叹她的女儿做事能干。 

 เธอช่ืนชมลูกสาวของเธอวา่ทาํงานมีประสิทธิภาพ 

（三）讥嘲 

  他喜欢讥嘲别人。 

 เขาชอบเสียดสีเหน็บแนมผูอ่ื้น 

（四）呼问  

  她的声音不大，所以她常常呼问别人，怕别人听 

   不见她的声音。 

  เสียงของเขาไม่ค่อยดงั ดงันั�นเขามกัจะตะโกนถามคนอ่ืนบ่อยๆ กลวัคนอ่ืนฟังไม่ไดย้นิ 

เสียงของเธอ 

（五）特别 

  今天的天气特别好。 

 อากาศวนันี� ดีมากเป็นพิเศษ 

（六）整洁 

  她把房间打扫得非常整洁。 

 เขาเกบ็กวาดหอ้งจนสะอาดเรียบร้อย 

（七）愿望 

  她愿望明天比今天更好。 

 เขาปรารถนาใหพ้รุ่งนี� ดีกวา่วนันี�  

（八）留级 

  这个学期他考试不及格，留级了。 

 เทอมนี� เขาสอบไม่ผา่น (สอบตก) 

（九）举行 

  此次全国大学运动比赛是在国家运动场举行的。 

 การแข่งขนักีฬามหาวิทยาลยัทัว่ประเทศครั� งนี� จดัขึ�นท่ีสนามกีฬาแห่งชาติ 

（十）景致 

  中国杭州西湖的景致真是美极了。 

 ทิวทศัน์ของทะเลสาบซีหู เมืองหงัโจว ประเทศจีนสวยงามจริง ๆ 



การประเมินผลท้ายบท 

 ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

 1.  เคร่ืองหมายวรรคตอนมีความสาํคญัอยา่งไร 

 2.  จงยกตวัอยา่งประโยคภาษาจีนโดยใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอน 5-13 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


