
第十三课     查字典 

บทท่ีสิบสาม  การคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมภาษาจีน 

บทนํา 

 การรู้จกัวิธีคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมภาษาจีน จะทาํใหผู้ศึ้กษาสามารถคน้หาคาํศพัทท่ี์ 

ตอ้งการศึกษาดว้ยตนเองได ้ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งมากในการศึกษาภาษาจีน 

สาระสําคญั 

 การคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมภาษาจีนมี 2 วิธีคือ การคน้หาตามอกัษรหลกั และการ 

คน้หาตามเสียงอ่าน  

 การคน้หาตามอกัษรหลกัมี 5 ขั�นตอนดว้ยกนัดงันี�  

 1.  หาส่วนท่ีเป็นอกัษรหลกั 

 2.  นบัขีดอกัษรหลกั 

 3.  เปิดหาตามเลขหนา้ 

 4.  นบัขีดส่วนท่ีนอกเหนือจากอกัษรหลกั 

 5.  ตรวจดูเสียงอ่านและความหมาย 

 การคน้หาตามเสียงอ่านมี 3 ขั�นตอนดงันี�  

 1.  หาเสียงพยญัชนะตน้ 

 2.  หาเสียงสระ 

 3.  หาตามลาํดบัเสียงวรรณยกุต ์

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เม่ือผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้  ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถ ดงันี�  

 1. รู้จกัวิธีคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมภาษาจีน  ทั�งวิธีคน้หาตามอกัษรหลกั  และวิธีคน้หา 

    ตามเสียงอ่าน 

 2.  สามารถคน้หาคาํศพัทท่ี์ตอ้งการศึกษาจากพจนานุกรมภาษาจีนได ้ 

 

 

 

 



 ถา้เราพบตวัอกัษรท่ีไม่รู้จกั หรือตวัอกัษรท่ีอ่านออกเสียงได ้ แต่ไม่ทราบความหมาย  

เราจะตอ้งไปคน้หาในพจนานุกรม พจนานุกรมท่ีเรียบเรียงตามอกัษรหลกั 部 首

และเรียบเรียงตาม ลาํดบัเสียง 音序 เป็นพจนานุกรมท่ีคน้หาคาํศพัทไ์ดง่้าย 

วธีิค้นหาคาํศัพท์ในพจนานุกรม 

หาตามอกัษรหลกั 

(1)  ขั�นแรกเราตอ้งทราบวา่ ตวัอกัษรท่ีจะหานั�นเป็นคาํท่ีจดัอยูใ่นอกัษรหลกัหมวดใด เช่น 

ตวั论 จดัอยูใ่น 讠 ตวั 怀 จดัอยูใ่น怀  ตวั 宗 จดัอยูใ่น 宀 ตวั 國 จดัอยูใ่น 口 

(2)  ขั�นท่ีสอง  นบัจาํนวนขีดของตวัอกัษรหลกั  เช่น论 ตวั 讠 มี 2 ขีด  怀 ตวั 怀 มี 3

ขีด 宗 ตวั 宀   มี 3 ขีด 国 ตวั 口 มี 3 ขีด และหาตวัอกัษรหลกัเหล่านี�ตามจาํนวน 

ขีดในสารบรรณอกัษรหลกั 部首总目 หรือสารบรรณตวัอกัษรเฉพาะตวั 检字索引 

(3)  ขั�นท่ีสาม  เปิดหาตามเลขหนา้ท่ีคน้ไดใ้นขั�นตอนท่ีสอง 

               (4)  ขั�นท่ีส่ี  ใหน้บัจาํนวนขีดของตวัอกัษรนอกเหนือจากตวัอกัษรหลกั  เช่นตวั 论ตอ้งหา 

讠 ซ่ึงเป็นตวัอกัษรหลกัวา่อยูห่นา้ไหน  แลว้นบัจาํนวนขีด 仑ได ้4 ขีด  เรากส็ามารถหาตวั论

ในหมวดอกัษรหลกั 讠（言） 4 ขีดได ้

(5)  ขั�นสุดทา้ยดูสทัอกัษรการออกเสียงของสทัอกัษร ตวัอกัษรจีนบางตวัออกเสียงได ้

มากกวา่หน่ึงเสียง ถา้ออกเสียงต่างกนั ความหมายกต่็างกนัดว้ย และบางครั� งตวัอกัษรจีนตวัเดียวกนั 

แต่เขียนได ้ 2 แบบ นกัศึกษาตอ้งสามารถจาํแนกความแตกต่างและจดจาํความหมายของตวัอกัษร 

เหล่านี� ใหไ้ด ้

 ถา้คาํศพัทท่ี์ตอ้งการคน้หา ดูไม่ออกวา่ควรจะจดัอยูใ่นอกัษรหลกัหมวดใด ใหน้บัจาํนวน 

ขีดของตวัอกัษรนั�นทั�งหมดแลว้ไปคน้หาในสารบรรณตวัอกัษรเฉพาะตวั 检字索引 กจ็ะ 

สามารถรู้ไดว้า่อกัษรตวัท่ีเราตอ้งการหานั�น อยูใ่นอกัษรหลกัหมวดใดหรืออยูใ่นหนา้ท่ีเท่าไร 

 อกัษรหลกัทั�งหมดมีประมาณ สองร้อยส่ีสิบหา้ตวั และส่วนมากเป็นตวัอกัษรท่ีเราใชอ้ยู ่

เป็นประจาํ  จาํไม่ยาก  

หาตามลาํดบัเสียง 

 พจนานุกรมภาษาจีนประเภทนี�ไดเ้รียงตามลาํดบัเสียง a b c d…..หรือ ㄅㄆㄇㄈ ..... 

(1)  เอาตวัอกัษรจีนท่ีออกเสียงพยญัชนะตวัแรกเป็น a หรือ ㄅ  เรียงเขา้กลุ่มเดียวกนั  

ลาํดบัต่อไปคือ เอาตวัอกัษรจีนท่ีออกเสียงพยญัชนะตวัแรกเป็น b หรือ ㄆ  เรียงเขา้กลุ่มเดียวกนั 

ฯลฯ 



             (2)  เม่ือจดัเสียงพยญัชนะตวัแรกเขา้กลุ่มเดียวกนัแลว้ 

จดัลาํดบัเสียงสระตวัท่ีหน่ึงและตวัท่ีสอง เช่น caiㄘㄞ และ canㄘㄢ พยญัชนะตน้คือ c ㄘ

ส่วนสระท่ีตามหลงัคือ aiㄞ และ anㄢ สระ aiㄞจะอยูห่นา้สระ anㄢ ดงันั�น caiㄘㄞ จะเรียงอยูห่นา้ 

canㄘㄢ          

cha ㄔㄚ และ che ㄔㄜ พยญัชนะตน้คือ ch ㄔ ส่วนสระท่ีตามหลงัคือ a ㄚ และ e ㄜ สระ a

ㄚ จะอยูห่นา้สระ e ㄜ ดงันั�น cha ㄔㄚ จะเรียงอยูห่นา้ che ㄔㄜ 

 (3)  ตวัอกัษรจีนท่ีมีสทัอกัษรเหมือนกนั ใหเ้รียงตามลาํดบัเสียงวรรณยกุต ์ เสียงท่ีหน่ึง - 

เสียงท่ีสอง ˊ เสียงท่ีสามˇ เสียงท่ีส่ี ˋเช่น芭 และ拔 มีสทัอกัษรเหมือนกนั芭 ba 

ㄅㄚ เป็นเสียงท่ีหน่ึง 拔 ba ㄅㄚˊ เป็นเสียงท่ีสอง  ดงันั�น 芭 จะเรียงอยูห่นา้ 拔 

 พจนานุกรมภาษาจีนท่ีจดัพมิพใ์นปัจจุบนั มีสารบาญ 

“การเรียงตวัอกัษรจีนตามลาํดบัเสียง” 

เราประสมเสียงสทัอกัษรของตวัอกัษรจีนท่ีตอ้งการใหถู้กตอ้งแลว้ กจ็ะสามารถหาจาก       

สารบาญ “การเรียงตวัอกัษรจีนตามลาํดบัเสียง” เม่ือหาออกมาไดว้า่อยูห่นา้ท่ีเท่าไหร่แลว้หาตาม 

ลาํดบัเสียงวรรณยกุต ์ กจ็ะสามารถหาตวัอกัษรจีนตามท่ีตอ้งการได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第十三课     查字典的方法 

บทที1่3 การค้นหาคาํศัพท์ในพจนานุกรมภาษาจีน 

我们遇到不认识的字，或是字虽会读，而字义不甚明

了，就要去查字典。用部首及音序排列法编制的字典，比

较容易查。查字典的方法如下∶ 

 

一、按照部首查字 

（一）按照部首先确定要检查的字是属在那一部，像 

［论］字属“讠（言）”部，［怀］字属“怀”部， 

［宗］字属“宀”部，［国］字属“口”部。 

（二）数部首的笔画，像［讠］两画，［怀］三画， 

［宀］三画，［口］三画，依着画数，在［部首总 

目］或［检字索引］里查。 

（三）依着部首的篇卷或页数，去翻查要查的那一个字 

所属的部。 

（四）把部首以外其余部分的笔画数清，依着画数，便 

可查到所需要的字。例如查［论］字，先查出 

            “讠”部的篇卷或页数，再数“仑”字的笔画是四      

              画，就在“讠（言）”部四画里，可查到［论］字。 

（五）再看这个字底下的注音和字义。字音有几种读 

法，字义有几种解释，哪一种意义读哪一种音；还 

有字形有异体，哪一种是正写，哪一种是俗字，哪 

一种是为体；都要把它辨别清楚。 

如果要检查的字，一时看不出部首，那么可把整个字

的笔画数清，在［检字］或［检字索引］里查，便可查出

这个字的部首或页数，就不难把这个字查到了。 

全部部首不过两百四十五个字，其中大部分是通常使

用的字，并不难记。 

 



部首的变体  ตัวอย่างทีม่าและการจัดกลุ่มของตัวอกัษรหลกั 

（一）亻  ren   是［人］的变体。 

  例∶你、他。 

（二）刈 dao   是［刀］的变体。 

  例∶到、刻。 

（三）厄   jie    是［卬］的变体。 

  例∶危、卷。 

（四）川 chuan是［巡］的变体。 

  例∶州、巡。 

（五）唐  ji       是［互］的变体。 

                            例∶彖、录。 

（六）忉   xin    是［心］的变体。 

  例∶情、快。 

（七）扌 shou   是［手］的变体。 

  例∶打、提。 

（八）收 pu     是［敁］的变体。 

  例∶改、攻。 

（九）氵 shui 是［水］的变体。 

  例∶江、河。 

（十）灬   huo是［火］的变体。 

  例∶热、照。 

（十一）受  zhao 是［爪］的变体。 

  例∶為、爭。 

（十二）狗 quan  是［犬］的变体。 

  例∶狗、猴。 

（十三）疏   pi是［疋］的变体。 

  例∶疏、疑。 

（十四）礻 shi 是［示］的变体。 



  例∶福、祖。 

（十五）衤 yi 是［衣］的变体。 

  例∶裙、裤。 

（十六）月 rou  是［肉］的变体。 

  例∶胸、肺。 

（十七）美 yang 是［羊］的变体。 

  例∶美、義。 

（十八）老 lao 是［老］的变体。 

  例∶者、考。 

（十九）特 niu    是［牛］的变体。 

  例∶牠、特。 

（二十）艹 cao 是［草］的变体。 

  例∶茶、花。 

（二十一）竺 zhu 是［竹］的变体。 

  例∶筷、笑。 

（二十二） 這 chuo 是［辵 ］的变体。 

  例∶这、通。 

（二十三）都  yi（右）是［邑］的变体。 

  例∶都、部。 

（二十四） 隊 fu（左）是［阜］的变体。 

  例∶队、陆。 

 

 

 

 

 

 

 



字形的联想 

ความสัมพนัธ์ของความหมายกบัลกัษณะของตัวอกัษรจีน 
 

凡是强调事物的壮盛强大，大都以三其文来表示。如∶ 

ตวัอกัษรจีน 3 ตวัเหมือนกนัเขียนซอ้นกนั มกัมีความหมายวา่มากมายหรือใหญ่โต เช่น 
 

（一）品  物品、品类、品行、品学。 

      pin   ส่ิงของ         ประเภท    ความประพฤติ 

（二）晶  水晶、晶荣、晶体、亮晶晶。 

     jing แกว้ผลึก       สดใส       ผลึก          ระยบิระยบั 

（三）垚   音同尧，土高的样子，上古帝名唐尧。 

                   yao                                  ดินสูง                     ช่ือกษตัริยจี์นสมยัโบราณ 

（四）众    眾的异体，三人为众、大众、众人。 

                   zhong                           3 คนรวมเป็นกลุ่ม     ทุกคน       กลุ่มคน 

（五）州 水中可居的地方。九州、杭州、神州。 

      zhou     แผน่ดินท่ีอยูก่ลางนํ�า           แผน่ดินจีน   หงัโจว     แผน่ดินของเทพเจา้ 

     ในสมยัโบราณ หมายถึงแผน่ดินท่ีชาวจีนอาศยัอยู ่

（六）卉 音同惠，花的总称，花卉。 

    hui   ช่ือรวมของดอกไม ้

（七）川 河川、大川、川流不息。 

   chuan    แม่นํ�า       แม่นํ� าใหญ่    ไหลไม่หยดุ 

（八）劦     音同血，有力的意思。 

                   xie                               มีแรง 

（九）森 树木很多之意。森林、森严、阴森。 

              sen มีตน้ไมม้ากมาย                 ป่าไม ้       เคร่งเครียดน่าเกรงขาม คํ่ามืดเยอืกเยน็ 

รู้สึกขนลุก 

（十）姦   同奸字。奸淫，强奸。 

                   jian                      การเล่นชูส้าว  ข่มขืนชาํเรา  

（十一）蟲    昆虫、害虫、虫灾。 

                      chong      แมลง    แมลงท่ีใหโ้ทษ  ภยัจากแมลง 



（十二）焱      音同燕。火盛大的样子。火焰。 

           Yan                          ไฟแรง                   เปลวไฟ 

（十三）磊      音同累。磊落、磊磊。 

                        lei ตรงไปตรงมาอยา่งเปิดเผย  เหินมาก 

（十四）淼      音同秒。大水的样子，淼茫。 

           miao   นํ� ามาก        เวิ�งวา้งกวา้งใหญ่สุดสายตา 

（十五）毳      音同翠。鸟兽的细毛很多之意。 

          cui         ขนนกละเอียดและมาก 

（十六）轟      盛大之意，轰轰烈烈、轰炸、轰动。 

         hong ใหญ่โต         เอิกเกริกเกรียวกราว  ทิ�งระเบิด    ดงัสนัน่หวัน่ไหว 

（十七）矗      音同处。高起直立的样子。矗立。 

                        chu                                      สูงสง่า            

（十八）掱   音同手。扒手，三只手者，偷取他人财物 

                        shou                             ขโมย        มือ 3 ขา้ง             ขโมยทรัพยสิ์นของคนอ่ืน 

（十九）鑫       音同新。兴旺多财的意思。 

                         xin                               เจริญรุ่งเรือง เงินทองมากมาย 

（二十）猋      同音标。飞走如风的迅速。狗走的样子。 

                             biao                               เดินเร็วราวกบัลมพดั                ลกัษณะสุนขัเดิน 
 

二、按照音序查字 

 这种字典是按照汉语拼音字母 ABCD 或...（b p m f ㄅㄆㄇ

ㄈ…）次序归类排列的。 

（一）先把字音 a或ㄅ开头的字排在一起，接下去排字音是 

b或ㄆ开头的字诸此类推。 

（二）把字音第一个字母相同的排在一起，再照第二个 

字母的次序排列；字音第一、第二个字母都相同的，

再照第三个字母的次序排列。这样一直按次序排下

去。如菜 cai和餐 can 第一、第二个字母都是 ca，第三个

字母 i在 n的前面，所以 菜 就排在 餐 的前面。又如插



cha 和车 che 的第一个字母是 ch，第二个字母 a 在 e 的前

面，所以 插 就排在 车 的前面。 

（三）音节相同的字，则按第一声（-  阴）、第二声（ˊ 

阳）、第三声（ˇ上）、第四声（ˋ去）的声调次序 

排列。如［芭］和［拔］的音节都是芭 ba是第一 

声，拔 ba是第二声，所以［芭］就排在［拔］的前 

面。 
  

目前出版的字典，都有《汉语拼音音节索引》。我们

先要把要查的字拼出汉语拼音音节，就可以在《汉语拼音

音节索引》中查出这个音节在哪一页，再照声调的次序去

找，就可找到要查的字了。 

 

释词 อธิบายคาํศัพท์ 

1.  不甚 bu shen  副 ปู๋ เซิ�น  ไม่ค่อยจะ 

     不甚么。 

2.  明了 ming liao（暸） 动 หมิง เหลี�ยว เขา้ใจ 

      明白。 

3.  排列 pai lie   动 ไผ เลี�ย  เรียงแถวตามลาํดบั 

      按照次序排成整齐的行列。 

4.  编制 bian zhi（編製）动 เปียน จื�อ จดัเป็นลาํดบั 

     组织，顺序排列。 

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

      考察两种或两种以上事物问彼此的异同。 

6.  确定 que ding （確）  动 เชวี�ย  ติ�ง กาํหนดถูกตอ้ง 

     确实决定。 

7.  属 shu（屬）  动 สู่  เป็นของ 

     同系统有关系。 



8.  部首 bu shou   名 ปู้ โส่ว  อกัษรหลกั 

     汉字的分类法之一。把字体一部分的笔画，作为首 

     笔，加以类别；这一部分的笔画就叫做部首。 

9.  总目 zong mu（總） 名 จ่ง มู่  สารบรรณทั�งหมด 

     全部的目录。 

10. 总称 zong cheng（總稱）名 จ่ง เชิง  รวมกนัเรียกวา่ 

      全部的称呼。 

11. 检字 jian zi （檢） 名      เจี�ยน จื�อ  การคน้หาตวัอกัษรดว้ยวิธีอกัษรหลกั 

      部首检字法。 

12. 索引 suo yin  名 สวอ อิ�น  อา้งอิง 

      把书籍的内容编制成表或目录，注明页次，以备检 

      查。 

13. 依 yi   动 อี  ตาม 

      照。 

14. 篇卷 pian juan  名 เพียน เจวี�ยน จาํนวนหนา้ 

      页数。 

15. 其余 qi yu（餘） 名 ฉี หวี  นอกเหนือจากนี�  

      除此以外。 

16. 数清 shu qing  动 สู่ ชิง  นบัใหช้ดัเจน นบัใหห้มด 

      计算清楚，计算完毕。 

17. 需要 xu yao  动 ซวี เอี�ยว  ความตอ้งการ ความจาํเป็น 

      实际上必要的。 

18. 注音 zhu yin  名 จู้ อิน  เขียนสทัอกัษรบนตวัอกัษรจีน 

      在中文字上注上发音符号。 

19. 字义 zi yi （義） 名 จื�อ อี�  ความหมายของตวัอกัษร 

      ［字］的意思。 

20. 异体 yi ti（異體） 名 อี� ถี�              ตวัอกัษรท่ีมีลกัษณะต่างไปจากเดิม 

      不同原字的字体。 



21. 正写 zheng xie（寫） 名 เจิ�ง เสี�ย  ตวับรรจง 

      正楷，端正的字体。 

22. 俗字 su zi   名 สู จื�อ  ตวัอกัษรท่ีใชก้นัทัว่ไป 

      常用字。 

23. 伪体 wei ti（  為體）名 เว่ย ถี�  ตวัอกัษรท่ีใชแ้ทนกนัได ้

      另一种字体，可代替原来的字。 

24. 辨别 bian bie  动 เปี� ยน เปี� ย แยกแยะ 

      分别。 

25. 通常 tong chang   形 ทง ฉัง  ทัว่ ๆ ไป 

     普通。 

26. 变体 bian ti（變體） 名 เปี� ยน ถี�  กลายเป็น 

      从原有的形状变成另一种形状。 

27. 森严 sen yan（嚴） 形 เซิน เอี�ยน เคร่งเครียดน่ากลวั 

      严肃可怕。 

28. 阴森 yin sen（陰）  形 อิน เซิน  เยน็เยยีบขนลุก 

      幽暗而可怕的样子。 

29. 兴旺 xing wang（興）动 ซิง วั�ง  รุ่งเรือง 

      发达。 

30. 次序 ci xu  名 ชื�อ ซวี�  ลาํดบั 

      秩序、顺次。 

31. 归类 gui lei（歸類） 动 กยุ เล่ย  จดัเป็นพวก แบ่งประเภท 

      分门别类，归入所属的类。 

32. 诸此 zhu ci（諸） 名 จู ฉื�อ  ตามตวัอยา่งท่ีใหไ้ว ้

      按照前例。 

33. 类推 lei tui（類） 动 เล่ย ทุย  เรียงตามตวัอยา่ง 

      照原有的例子推算。 

 

 



生字用法 วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、排列 ลาํดบั 

 他在五兄弟姐妹之中排列第三，大家都叫他“老  

三”。 

ในบรรดาพี่นอ้งหา้คน เขาเป็นคนท่ีสาม คนจึงเรียกเขาวา่ “เหล่า ซนั” 

二、比较 เปรียบเทียบ.....กวา่  

 中文字比泰文字难写，所以在学习上进步比较慢。 

 ตวัอกัษรจีนเขียนยากกวา่ตวัอกัษรไทย ดงันั�นในการศึกษาจึงกา้วหนา้ไดช้า้กวา่ 

三、部首 อกัษรหลกั 

 中文字的部首大约有两百多个，如果把这些部首都 

学习了，能助于记中文字。 

ตวัอกัษรหลกัของภาษาจีนมีประมาณสองร้อยกวา่ตวั ถา้ศึกษาอกัษรหลกัเหล่านี�แลว้  

จะช่วยใหจ้าํตวัอกัษรจีนได ้

四、需要 ความตอ้งการ 

 你在学习中文上如果需要课外书本，可以到书局去 

寻买。 

            ในการศึกษาภาษาจีน ถา้คุณตอ้งการหนงัสืออ่านประกอบ ไปซื�อท่ีร้านขายหนงัสือได ้

五、变体 กลายเป็น ดดัแปลง 

 中文字多数是图形的变体。 

 ตวัอกัษรจีนส่วนใหญ่ดดัแปลงมาจากรูปภาพ 

六、辨别 แยกแยะ 

 新时代年青人的打扮，有时令人难以辨别性别是男 

或是女。 

การแต่งกายวยัรุ่นสมยัใหม่ 

บางครั� งทาํใหค้นยากท่ีจะแยกแยะความแตกต่างวา่เขาเป็นผูห้ญิง หรือผูช้ายกนัแน่ 

七、兴旺 รุ่งเรือง  เจริญ 

 善心的人，无论做什么事都是顺利兴旺的。 

 คนท่ีมีจิตใจเมตตา ไม่วา่ทาํอะไรกม็กัจะประสบความราบร่ืนและความเจริญเสมอ 



八、归类 จาํแนกออกเป็นประเภท ๆ 

 请把这些货物分门归类，以便进帐。 

 กรุณาจดัสินคา้เหล่านี�ออกเป็นประเภท ๆ เพื่อจะไดเ้ขา้บญัชีถูก 

 

 

สรุป 

 วิธีคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ ๆ ไปมี 2 วิธี คือ คน้หาตามอกัษรหลกั 

และคน้หาตามเสียงอ่าน 

1.  คน้หาตามอกัษรหลกั  

 อกัษรหลกัภาษาจีนมีประมาณสองร้อยกวา่ตวั เวลาคน้หาตอ้งนบัจาํนวนขีดของตวัอกัษร 

2.  คน้หาตามเสียงอ่าน 

 คน้หาตามลาํดบัเสียงพยญัชนะและสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



练习十三  แบบฝึกหัดบททีสิ่บสาม 

一、阅读及翻译练习 ฝึกการอ่านและแปล 

（一）、查字典 คน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 

 王强华买了一部学生字典，不懂得怎样查，便去问老

师。老师告诉他怎样认部首，数笔画，他便自己动手查字

典。他先翻［王］字，就在玉部里找到了∶ 

 王 Wang 国王。大王，姓。 

 又翻［强］字，左边是［弓］字，右半边九画，就在

弓部九画里找到了∶ 

 强 qiang 力量大，势力大。强大—强盛—富强。 

        jiang 倔强（不服从）。 

        qiang 勉强——强迫——强半（一大半）。 

在翻［華］字，再 ［艸 ］部八画里找到了∶ 

华 hua  光华，中国的古称。姓。山名。 

 强华高兴极了。他说∶［这是一位不开口的老师。］ 

 

（二）不开口的老师  อาจารยท่ี์ไม่พดู 

 有一位老师终年不开口，他认字认得九千九。不分难

和易，不管新和旧。只要是常用字，他那里都有。笔画有

多少，排列有先后，还要分部首。注音都正确，定义没有

错。可是你问他，他总不开口，他要你自己动手，自己去

翻查，自己去研究。 
 

二、问答 ตอบคําถาม 

（一）常用的查字典的方法有哪几种？ 

      วิธีคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมท่ีใชก้นัอยูท่ ัว่ ๆ ไปมีประเภทอะไรบา้ง 

（二）如何查字典，试举例之。 

      อธิบายวิธีคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมจีน พร้อมทั�งยกตวัอยา่งประกอบดว้ย 

（三）下面的字属于何部首，每字的笔画数是多少？ 



      （除去部首）。 

                  ตวัอกัษรจีนต่อไปนี�จดัอยูใ่นอกัษรหลกัหมวดอะไรบา้ง แต่ละตวัประกอบดว้ยก่ีขีด 

  逢 蒲      室     堪      窜      戳    友   崇     岖  

  划        排      简     编      附      開。 

（四）三其文是什么意思？试举例之。 

     “ซนั ฉี เหวนิ” มีความหมายวา่อะไร ยกตวัอยา่งประกอบคาํอธิบาย 
 

三、释词 อธิบายคาํศพัท ์

（一）编制 

（二）部首 

（三）索引 

（四）其余 

（五）通常 

（六）注音 

（七）变体 

（八）总称 

（九）次序 

（十）森严 
 

四、填空 เติมคาํในช่องวา่ง 

 如果要（一）的字，一时看（二）部首，（三）可把

（四）字的（五）数清，在（六）或［检字（七）］里

查，便可查出这个字的（八）或（九），就（十）把这个

字查到了。  
 

五、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）［愤］字属［心］部。 

（二）［我］字属［戈］部。 

（三）［江］字属［水］部。 

（四）［爸］在［把］的后面。 



（五）［像］在［想］的后面。 
 

六、配对 จบัคู่ 

（一）到    （甲）示 

（二）都    （乙）刀 

（三）祖    （丙）肉 

（四）裤    （丁）邑 

（五）肠    （戊）衣 
 

七、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）不认识     查字典     我们     的字     遇到     可以去 

（二）哪一部     所查      属于      要确定      是     的字 

（三）笔画     以外的      数清       其余     把部首    部分 

（四）一字     或     有时      多义      中文字     多音 

（五）难记    的字  大部分    使用    部首    是   并不    通常 
 

八、造句 แต่งประโยค 

（一）明了 

（二）排列 

（三）比较 

（四）确定 

（五）其余 

（六）需要 

（七）字义 

（八）辨别 

（九）兴旺 

（十）归类 

 

 

 



บททีสิ่บสาม  วธีิค้นหาคาํศัพท์ในพจนานุกรม 

ตี� สือ ซัน เค่อ   ฉฺา จื�อ เตี่ยน เตอ ฟัง ฝ่า 

     หวอ่ เมิน วี่ ตา้ว ปู๋ เยิน่ ซ่ือ เตอ จื�อ, ฮวอ่ ซ่ือ จื�อ ซุย ฮุ่ย ตู๋ , เอ๋อร์ จื�อ อี�  ปู๋ เซ่ิน หมิง เหลียว, 

จิ�ว เอี�ยว ชวี่ ฉฺา จื�อ เต่ียน. ยง่ ปู้ โสฺ่ว จี� อิน ซวี่ ไผ เล่ีย ฝ่า เปียน จื�อ เตอ จื�อ เต่ียน, ป่ี เจี�ยว หยง อี�  ฉฺา 

ฉฺา จื�อ เต่ียน เตอ ฟัง ฝ่า หย ูเซ่ีย : 

一、 อั�น จา้ว ปู้ โสฺ่ว ฉา จื�อ 

（一）อั�น จา้ว ปู้ โส่ว เซียน เชวีย่ ติ�ง เอี�ยว เจ่ียน ฉฺา เตอ จื�อ ซ่ือ สู่ ไจ ้หน่า อ่ี ปู้, เซ่ียง “ลุ่น” จื�อ 

สู่ “เอี�ยน” ปู้, “ไหว” จื�อ สู่ “ซิน” ปู้, “จง” จื�อ สู่ “เหม่ียน” ปู้ “กว๋อ” จื�อ สู่ “เหวย” ปู้ . 

（二）สู่ ปู้ โสฺ่ว เตอ ป่ี ฮวา่, เซ่ียง “เอี�ยน” เหล่ียง ฮวา่, “ซิน” ซ◌ัน ฮวา่, “เหม่ียน” ซนั ฮวา่, 

“เหวย”ซนั ฮวา่ อี เจฺอ ฮวา่ ซู่, ไจ ้“ปู้ โส่ว จ่ง มู่” ฮวา่ “เจ่ียน จื�อ สวอ อ่ิน” หล่ี ฉฺา. 

（三）อี เจฺอ ปู้ โสฺ่ว เตอ เพียน เจวี�ยน ฮวอ่ เอี�ย ซู่, ชวี่ ฟัน ฉฺา เอี�ยว ฉฺา เตอ น่า อี� เกอ้ จื�อ สวอ่ 

สู่ เตอ ปู้. 

（四）ป่า ปู้ โส่ว อ่ี วา่ย ฉี หว ีปู้ เฟ่ิน เตอ ป่ี ฮวา่ สู่ ชิง, อี เจฺอ ฮวา่ ซู่, เปี� ยน เข่อ ฉฺา ตา้ว สวอ่ 

ซวี เอี�ยว เตอ จื�อ. ล่ี หย ู ฉฺา “ลุ่น” จื�อ, เซียน ฉฺา ชู “เอี�ยน” ปู้ เตอ เพยีน เจวี�ยน ฮวอ่ เอี�ย ซู่, ไจ ้ สู่ 

“หลุน” จื�อ เตอ ป่ี ฮวา่ ซ่ือ ซ่ือ ฮวา่, จิ�ว ไจ ้“เอี�ยน” ปู้ ซ่ือ ฮวา่ หล่ี, เข่อ ฉฺา ตา้ว “ลุ่น” จื�อ. 

（五）ไจ ้คัน่ เจฺอ้ เกอ้ จื�อ ต่ี เซ่ีย เตอ จู ้อิน เหอ จื�อ อี� . จื�อ อิน อ่ิว จี จฺ่ง ตู๋  ฝ่า, จื�อ อี�  อ่ิว จี จฺ่ง เจ่ีย 

ซ่ือ, หน่า อี�  จฺ่ง อี�  อี�  ตู๋ หน่า อี�  จฺ่ง อิน ; ไห อ่ิว จื�อ สิง อ่ิว อี�  ถ่ี, หน่า อี�  จฺ่ง ซ่ือ เจิ�ง เส่ีย, หน่า อี�  จฺ่ง ซ่ือ 

สู จื�อ,หน่า อี�  จฺ่ง ซ่ือ เวย่ ถ่ี; โตว เอี�ยว ป่า ทา เปี� ยน เปี� ย ชิง ฉู่. 

 หย ูกวอ่ เอี�ยว เจ่ียน ฉฺา เตอ จื�อ, อี�  สือ คัน่ ปู้ ชู ปู้ โสฺ่ว, น่า เมอ เขอ ป่า เจ่ิง เกอ้ จื�อ เตอ ป่ี 

ฮวา่ สู่ ชิง, ไจ ้“เจ่ียน จื�อ”  ฮวอ่ “เจ่ียน จื�อ สวอ่ อ่ิน” หล่ี ฉฺา, เปี� ยน เข่อ ฉฺา ชู เจฺอ้ เกอ้ จื�อ เตอ ปู้ โสฺ่ว 

ฮวอ่ เอี�ย ซู่, จิ�ว ปู้ หนนั ป่า เจอ้ เกอ้ จื�อ ฉฺา ตา้ว เลอ. 

 เฉวียน ปู้ ปู้ โสฺ่ว ปู๋ กวอ้ เหลียง ไป่ ซ่ือ สือ อู่ เกอ้ จื�อ, ฉี จง ตา้ ปู้ เฟ่ิน ซ่ือ ทง ฉงั ส่ือ ยง่ 

เตอ จื�อ, ปิ� ง ปู้ หนนั จี� . 

 1.  ปู้ โสฺ่ว เตอ เปี� ยน ถ่ี 

（一）เหยนิ ซ่ือ “เหยนิ” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  หน่ี. ทา. 

（二）ตาว ซ่ือ “ตาว” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ตา้ว เค่อ. 



（三）เจี�ย ซ่ือ “เจี�ย” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  เวย. เจวี�ยน. 

（四）ชฺวน ซ่ือ “ชฺวน” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  โจฺว. สวิ�น. 

（五）จี�  ซ่ือ “จี�” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ตว้น.ลู่. 

（六）ซิน ซ่ือ “ซิน” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ฉิง. ไคว.่ 

（七）โสฺ่ว ซ่ือ “โสฺ่ว” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ต่า. ถี. 

（八）พ ูซ่ือ “พ”ู เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ไก่. กง. 

（九）สุ่ย ซ่ือ “สุ่ย” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  เจียง. เหอ. 

（十）หวอ่ ซ่ือ “หวอ่” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  เยฺอ่. จฺา้ว. 

（十一）จฺ่าว ซ่ือ “จฺ่าว” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  เวย่. เจิง. 

（十二）เฉวีย่น ซ่ือ “เฉวี่ยน” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  โก่ว.โหว. 

（十三）ผี ่ซ่ือ “ผี”่ เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ซู. อี�. 

（十四）ซ่ือ ซ่ือ “ซ่ือ” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ฝ.ูจู่. 

（十五）อี ซ่ือ “อี” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ฉวิน. คู่. 

（十六）โยว่ ซ่ือ “โยว่” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  เซวียง. เฟ่ย. 



（十七）เอี�ยง ซ่ือ “เอี�ยง” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  เหม่ย. อี� . 

（十八）หล่าว ซ่ือ “หล่าว” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  เจฺอ. ข่าว. 

（十九）หนิว ซ่ือ “หนิว” เตอ เปี� ยนถ่ี. 

  ล่ี :  ทา. เท่อ. 

（二十）ฉ่าว ซ่ือ “ฉ่าว” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ฉฺา. ฮวา่. 

（二十一）จู๋ ซ่ือ “จู๋” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ไคว.่ เซ่ียว. 

（二十二）ชวอ่ ซ่ือ “ชวอ่” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  เจฺอ้. ทง. 

（二十三）อี�(อิ�ว) ซ่ือ “อี�” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ตู. ปู้. 

（二十四）ฟู่ (จวอ่) ซ่ือ “ฟู่ ” เตอ เปี� ยน ถ่ี. 

  ล่ี :  ตุย้. ลู่. 

       

2.  จื�อ สิง เตอ เหลียน เส่ียง 

 ฝัน ซ่ือ เฉียง เตี�ยว ซ่ือ อู ้เตอ จว้ง เซ่ิง เฉียง ตา้, ตา้ โตว อ่ี ซนั ฉี เหวนิ ไหล เป่ียว ซ่ือ หย:ู 

（一） ผิน่  อู ้ผิน่.ผิน่ เล่ย. ผิน่ ซ่ิง. ผิน่ เสวีย. 

（二） จิง  สุ่ย จิง. จิง หยง. จิง ถ่ี. เล่ียง จิง จิง. 

（三） เอี�ยว  อิน ถง เอี�ยว.ถู่ กาว เตอ เอี�ยง จ่ือ, ซัง่ กู่ ตี�  หมิง ถงั เอี�ยว. 

（四） จฺง้  จฺง้ เตอ อี�  ถ่ี. ซนั เหยนิ เหวย จง้. ตา้ จง้. จง้ เหยนิ. 

（五） โจว  สุ่ย จง เข่อ จวี เตอ ตี�  ฟัง. จ่ิว โจว. หงั โจว. เสิน โจว. 

（六） ฮุ่ย  อิน ถง ฮุ่ย. ฮวา เตอ จฺ่ง เชิง, ฮวา ฮุ่ย. 

（七） ชฺวน  เหอ ชฺวน. ตา้ ชฺวน. ชฺวน หลิว ปู้ สี. 

（八） เซวี่ย  อิน ถง เซวี่ย, อ่ิว ล่ี เตอ อี�  ซือ. 



（九） เซิน  ซู่ มู่ เห่ิน ตวอ จือ อี� . เซิน หลิน. เซิน เอี�ยน. อิน เซิน. 

（十） เจียน  ถง เจียน จื�อ. เจียน อิ�น. เฉียง เจียน. 

（十一） ฉง   คุน ฉง. ไฮ่ ฉง. ฉง ไจ. 

（十二） เอี�ยน     อิน ถง เอี�ยน. หวอ่ เซ่ิง ตา้ เตอ เอี�ยง จ่ือ. หวอ่ เอี�ยน. 

（十三） เหล่ย  อิน ถง เหล่ย. เหล่ย ลวอ่. เหลย เหล่ย. 

（十四） เหม่ียว   อิน ถง เหม่ียว. ตา้ สุ่ย เตอ เอี�ยง จ่ือ, เหม่ียว หมงั. 

（十五） ชุ่ย  อิน ถง ชุ่ย. เหน่ียวโซฺ่ว เตอ ซ่ี หมาว เห่ิน ตวอ จือ อี�. 

（十六） ฮง   เซ่ิง ตา้ จือ อี� , ฮง ฮง เล่ีย เล่ีย. ฮง จา้. ฮง ตง้. 

（十七） ชู่  อิน ถง ชู่. กาว ฉ่ี จื�อ ล่ี เตอ เอี�ยง จ่ือ. ชู่ ล่ี. 

（十八） โสฺ่ว           อิน ถง โสฺ่ว. ฟา โสฺ่ว. ซนั จือ โสฺ่ว จ่ือ โทว ฉวี่ ทา เหยนิ ไฉ อู.้ 

（十九） ซิน  อิน ถง ซิน. ซิง ว ัง่ ตวอ ไฉ เตอ อี�  ซือ. 

（二十） เปียว       อิน ถง เปียว.เฟย โจ่ว หย ูเฟิง เตอ ซวิน่ ซู่.โก่ว โจ่ว เตอ เอี�ยง จ่ือ. 

二、 อั�น จา้ว อิน ซวี่ ฉฺา จื�อ 

 เจฺอ้ จฺ่ง จื�อ เต่ียน ซ่ือ อั�น จฺา้ว ฮัน่ หวี่ พนิ อิน จื�อ หมู่ A B C D ฮวอ่........(ปอ พอ มอ 

ฟอ............)  ช่ือ ซวี่ ไผ เล่ีย เตอ. 

（一）เซียน ป่า จื�อ อิน เอ ฮวอ่ ปอ ไค โถว เตอ จื�อ ไผ ไจ ้อี�  ฉ่ี, เจีย เซ่ีย ชวี่ ไผ จื�อ อิน บี ฮวอ่ 

พอ ไค โถว เตอ จื�อ, จู ฉ่ือ เล่ย ทุย. 

（二）ป่า จื�อ อิน ตี�  อี เกอ้ จื�อ หมู่ เซียง ถง เตอ ไผ ไจ ้อี�  ฉ่ี, ไจ ้จา้ว ตี�  เออ้ร์ เกอ้ จื�อ หมู่ เตอ ช่ือ 

ซวี่ ไผ เล่ีย;จื�อ อิน ตี�  อี. ตี�  เออ้ร์ เกอ้ จื�อ หมู่ เซียง ถง เตอ, ไจ ้จา้ว ตี�  ซนั เกอ้ จื�อ หมู่ เตอ ช่ือ ซวี่ ไผ 

เล่ีย. เจอ้ เอี�ยง อี�  จื�อ อั�น ช่ือ ซวี่ ไผ เซ่ีย ชวี.่ หย ูไช่  เหอ ชนั ตี�  อี. ตี�  เออ้ร์ เกอ้ จื�อ หมู่ โตว ซ่ือ เอ, ตี�  

ซนั เกอ้ จื�อ หมู่ ไอ ไจ ้เอน เตอ เฉียน เม่ียน, สวอ อ่ี ไช่ จิ�ว ไผ ไจ ้ชนั เ ตอ เฉียน เม่ียน. อิ�ว หย ูชฺา 

เหอ เชฺอ เตอ ตี�  อี� เกอ้ จื�อ หมู่ ซ่ือ ชือ , ตี�  เออ้ร์ เกอ้ จื�อ หมู่ อา ไจ ้เออ เตอ เฉียน เม่ียน, สวอ อ่ี ชฺา จิ�ว 

ไผ ไจ ้เชฺอ เตอ เฉียน เม่ียน. 

（三）อิน เจี�ย เซียง ถง เตอ จื�อ, เจ๋อ อั�น ตี�  อี เซิง (- อิน). ตี�  เออ้ร์ เซิง (ˊ เอี�ยง) ตี�  ซนั เซิง (ˇ 

ซัง่).ตี�  ซ่ือ เซิง (ˋชวี่) เตอ เซิง เตี�ยว ช่ือ ซวี ่ไผ เล่ีย.หย ู“ปา” เหอ “ป๋า” เตอ อิน เจี�ย โตว ซ่ือ ปา, ปา 

ซ่ือ ตี�  อี เซิง, ป๋า ซ่ือ ตี�  เออ้ร์ เซิง, สวอ อ่ี “ปา” จิ�ว ไผ ไจ ้“ป๋า” เตอ เฉียน  เม่ียน. 

  

 



มู่ เฉียน ชู ป่ัน เตอ จื�อ เต่ียน, โตว อ่ิว “ฮัน่ หวี่ พนิ อิน อิน เจี�ย สวอ่ อ่ิน”.หวอ่ เมิน เซียน 

ป่า เอี�ยว ฉฺา เตอ จื�อ พิน ชู ฮัน่ หวี่ พิน อิน อิน เจี�ย, จิ�ว เขอ อ่ี ไจ ้“ฮัน่ หวี่ พิน อิน อิน เจี�ย สวอ่ อิน” 

จฺง ฉฺา ชู เจอ้ เกอ้ อิน เจี�ย ไจ ้หน่า อี� เอี�ย, ไจ ้จา้ว เซิง เตี�ยว เตอ ช่ือ ซวี่ ชวี่ จฺ่าว, จิ�ว เขอ อ่ี จ่าว ตา้ว 

เอี�ยว ฉฺา เตอ จื�อ เลอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第十三课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบททีสิ่บสาม 

一、阅读及翻译练习 

1.  คน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรม 

 หวงั เฉียง หวั ซื�อพจนานุกรมฉบบันกัเรียนเล่มหน่ึงแลว้ไม่ทราบวิธีคน้หาคาํศพัทจึ์งไป 

ถามอาจารย ์ อาจารยส์อนเขาเร่ืองอกัษรหลกัและวิธีนบัขีดตวัอกัษร เม่ือเขา้ใจแลว้เขากล็งมือคน้หา 

คาํศพัทใ์นพจนานุกรม เขาหาตวั “王 หวงั”หาพบในอกัษรหลกัหมวด”玉 วี่” 

       หวงั พระเจา้แผน่ดิน นามสกลุ 

 คน้หาตวั “ 强 เฉียง”ขา้งซา้ยคือ “ 弓 กง”ขา้งขวา “ 虽 ”นบัไดเ้กา้ขีด หา

พบในอกัษรหลกัหมวด “弓 กง”เกา้ขีด 

       เฉียง มีแรงมาก อาํนาจใหญ่โต เขม้แขง็ เจริญ รุ่งเรือง 

       เจี�ยง ดื�อ ไม่ยอมทาํตาม 

       เฉ่ียง จาํใจ บงัคบั มากกวา่คร่ึง  

 คน้หาตวั “華 หวั”พบในอกัษรหลกัหมวด “艸 ฉ่าว”แปดขีด 

       หวั รุ่งโรจน์ ช่ือประเทศจีนในสมยัโบราณ นามสกลุ ช่ือภูเขา 

เฉียงหวัพดูดว้ยความดีใจวา่ “พจนานุกรมเปรียบเสมือนเป็นอาจารยท่ี์ไม่ใชป้ากพดู” 

 

2.  อาจารยท่ี์ไม่ใชป้ากพดู 

 มีอาจารยอ์ยูท่่านหน่ึงท่ีไม่เคยใชป้ากพดู ท่านรู้จกัตวัอกัษรเกา้พนัเกา้ร้อยตวั 

ไม่วา่จะเป็นตวัอกัษรใหม่หรือเก่า ถา้เป็นตวัอกัษรท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ กจ็ะพบในตวัท่าน 

มีการจดัเรียงลาํดบัขีดตวัอกัษรและหมวดหมู่ของตวัอกัษรหลกั 

พร้อมทั�งประสมสทัอกัษรและกาํหนดความหมายท่ีถูกตอ้ง แต่ถา้คุณถามปัญหาท่าน 

ท่านจะไม่ตอบ ท่านตอ้งการใหคุ้ณลงมือคน้หาศึกษาดว้ยตนเอง 

 

二、问答 

（一）常用的查字典方法有查部首和查音序两种。 

（二）查字典的方法如下∶ 

    一）查部首 



 确定部首并数部首的笔画，依着画数在部首总目或检

字索引查篇卷或页数，把部首以外其余部部分笔画数清，

依着画数便可查到所需要的字。 

 二）查音序 

 先确定所要查的发音，在音序表里按照声母排列先后

查，先查第一个声母后面的韵母，如果是声母韵母相同的

字，按照声调的排列先后查，按着音序表所指定的页数，

便可查到所需要的字。 

（三）认部首，数笔画 

  部首  笔画      部首  笔画 

 逢 辵  11    蒲 草  14 

 室 宀   9    堪 土  12 

 竄 穴  18    戳 戈  18 

 友 又   4    嶇  山  15 

 划 刀   6   排 手  11 

 簡 竹  18   編 系  15 

 附 阜   8   開 門  12 

（四）三其文是强调事物壮盛强大的字，字体多以三个本

子相叠而成。  

  如：淼、焱、鑫、森。 

 

三、释词 

（一）顺序排列。 

（二）字体的首笔。 

（三）目录。 

（四）除此以外。 

（五）普通。 

（六）在中文上注上发音符号。 

（七）从原有的形状变成另一种形状。 



（八）全部的称呼。 

（九）顺次。 

（十）可怕。 

 

四、填空 

（一）检查   （二）不出   （三）那么   （四）整个 

（五）笔画   （六）检字   （七）索引   （八）部首 

（九）页数   （十）不难 

 

五、是非 

(一) 是  （二）是  （三）是  （四）非  （五）非 

 

六、配对 

（一）乙  （二）丁  （三）甲  （四）戊  （五）丙 

 

七、排正句子 

（一）我们遇到不认识的字可以去查字典。 

（二）要确定所查的字是属于哪一部。 

（三）把部首以外的其余部分笔画数清。 

（四）中文字有时一字多义或多音。 

（五）部首大部分是通常使用的字，并不难记。 

 

八、造句范例 

（一）明了 

我们如碰到生字不明了它的意思，可以在词典里     

面查。 

          พวกเราเวลาพบคาํศพัทใ์หม่ท่ีไม่เขา้ใจความหมายของมนั สามารถเปิดหาจากพจนานุกรมได ้

（二）排列 

                 每次排队，她却是排列第一，因她在班里个子最高。 



 ทุกครั� งท่ีเขา้แถว เธอมกัจะเรียงอยูอ่นัดบัหน่ึง เพราะเธอเป็นคนท่ีสูงท่ีสุดใหห้อ้ง 

（三）比较 

 他到中国学习后，中文进步比较快。 

 หลงัจากท่ีเขาไปเรียนท่ีประเทศจีน ภาษาจีนพฒันาค่อนขา้งเร็ว 

（四）确定 

他打电话去航空公司确定已买好的机票坐位下星期三

要坐飞机去北京留学。 

เขาโทรศพัทไ์ปบริษทัสายการบินเพื่อยนืยนัท่ีนัง่ของตั�วเคร่ืองบินท่ีซื�อไวว้า่ จะเดินทางไป 

เรียนต่อท่ีปักก่ิงในวนัพธุหนา้ 

（五）其余 

 图书馆里所有的书，除了八十保升是泰文书籍外，其 

余的是外文书籍。 

หนงัสือทั�งหมดในหอ้งสมุด นอกจาก 80 เปอร์เซ็นตเ์ป็นหนงัสือภาษาไทยแลว้ ท่ีเหลือเป็น 

หนงัสือภาษาต่างประเทศ 

（六）需要 

 你需要我帮助做什么，请不要客气，随时可以告诉 

我。 

 คุณตอ้งการใหฉ้นัช่วยทาํอะไร ไม่ตอ้งเกรงใจ สามารถบอกฉนัไดทุ้กเวลา 

（七）字义 

 请问，这个字的字义是什么？ 

 ขอถามหน่อย ความหมายของตวัอกัษรตวันี� คืออะไร 

（八）辨别 

 小玲新买来的衬衫和我的衬衫花样和颜色都一样， 

真是难以辨别哪件是她的、哪件事我的。 

 เสื�อเชิ�ตท่ีเส่ียวหลิงซื�อมาใหม่กบัเสื�อเชิ�ตของฉนัรูปแบบและสีสนัเหมือนกนัทุกอยา่ง  

แยกแยะไม่ออกจริง ๆ วา่ ตวัไหนเป็นของเธอ ตวัไหนเป็นของฉนั 

（九）兴旺 

 中国人老一辈的传统思想都是希望自己的子孙财丁 

兴旺。 



ความคิดท่ีสืบทอดกนัมาแต่โบราณของผูใ้หญ่ชาวจีน กคื็อหวงัใหลู้กหลานของตน 

ประสบความสาํเร็จและเจริญรุ่งเรือง  

（十）归类 

  请把这些新买来图书馆的书归类，以便登记。 

           กรุณาเอาหนงัสือท่ีซื�อมาใหม่ของหอ้งสมุดจดัเป็นประเภท เพื่อใหง่้ายต่อการทาํทะเบียน 

หนงัสือ 

 

 

การประเมินผลท้ายบท 

 ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

 1.  การคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมภาษาจีนมีวิธีการอยา่งไร 

 2. ท่านชอบคน้หาคาํศพัทใ์นพจนานุกรมดว้ยวิธีใด  เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


