เอกสารประกอบการเรียน
CHINESE CLUB BY ครูพี่ปอป

ตอนที่ 1
คําทักทายในภาษาจีน
การทักทายถือวามารยาทางสังคมอยางหนึ่ง เวลาที่เราเจอหนากัน เราก็จะตองทักทายกัน
ภาษาไทยพูดวา สวัสดีครับ/คะ และคําทักทายในภาษาอังกฤษ Good morning สวัสดีตอนเชา
Good afternoon สวัสดีตอนบาย จะเห็นไดวา ในภาษาอังกฤษมีคาํ วา Good ทีแ่ ปลวา ดี คนไทย
ก็มีคําวา ดี เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในภาษาจีนก็มีคําวา ดี แนนอน
คําวา ดี ในภาษาจีนใชคาํ วา 好 hǎo PINYIN ประกอบไปดวย hǎo เสียงทีV
่ ( เสียง 3 )

ตัวอยางการใช 好 hǎo
ตัวอยางที่ 1 เวลาที่คนจีนไปเชียรมวย สมมุติวาบนเวทีเขากําลังตอยมวยกันอยู
คนจีนเขาจะรองวา 好 hǎo ซึง
่ แปลวา ดี
ตัวอยางที่ 2 เวลาที่เราไปนั่งฟงในที่ประชุม มีคนกําลังกลาวอยูบนเวที เวลาที่
คนไทยจะชมจะพูดวา พูดไดดี แลวคนจีนจะพูดวา 好 hǎo
สวนประกอบของ 好 hǎo
ตัวอักษรตัว 好 hǎo เกิดจากตัวผูห
 ญิง 女 nǚ อานวา nǚ ประกอบไปดวย n ü ตัวอักษร 女 nǚ
ตัวนีเ้ ปนภาษาภาพแคมองดูกร็ ว
ู า เปนอะไร ขางบนจะกวางๆ อกผายไหลผง
ึ่ สวนขางลางก็จะเปน
ทรวดทรงออกมา มองใหเห็นออกมาเปนกระโปรง ดังนัน
้ ตัวอักษร 女 nǚ ตัวนีจ
้ ง
ึ แปลวา ผูห
 ญิง
พอเรารูจ
 ก
ั ตัว 女 nǚ ทีแ่ ปลวาตัวผูห
 ญิง แลวตัวตอไปคือ 子 zǐ เรียกวาตัว子 zǐ คําวา 子zǐ ตัวนี้
แปลวา เด็กชาย หรือ ผูช
 าย

ทบทวน PINYIN กันกอน ตัว i ตัวนี้เปนสระ อานออกเสียงวา อี แตเมื่อ i ผสมกับอักษร
z c s zh ch sh r จะออกเสียงวา อือ ดังนั้น 子zǐ จึงอานออกเสียงวา zǐ
ตัวอักษร 好 hǎo ตัวนี้ ประกอบดวยตัว 女 nǚ ที่แปลวาผูหญิง ซึ่งที่ไหนมีตัวอักษร 女 nǚ
แสดงวาอุดมสมบูรณ พอมี 女 nǚ แปลวาผูหญิงและมี 子 zǐ ที่แปลวาผูชาย มารวมกันแสดงวา
好 hǎo ดี ดังนั้นคําวาสวัสดีในภาษาจีน ตองมีคําวา好hǎo อยูดวยแนนอน
เวลาที่เราเจอหนากัน ผมเจอกับคุณดังนั้นคําวา คุณในภาษาจีนเรียกวาอะไร ?
ยกตัวอยาง ฉันรักคุณ พูดวา 我爱你。wǒ ài nǐ
คุณรักฉัน พูดวา 你爱我。nǐ ài wǒ
ดังนั้นคําวาคุณในภาษาจีนคือวา 你 nǐ เพราะฉะนั้น เวลาที่เราเจอหนากันแลวเรารูสึกวาดีใจที่ได
เจอหนากันอีกแลว เราก็จะพูดวา 你好 nǐhǎo ทีนี้เวลาที่คนอื่นทักทายเราวา 你好 nǐhǎo เรา
ตองตอบกลับไปวา 你好 nǐ hǎo
นอกจากคําวา 你好 nǐ hǎo แลวยังมีคําอื่นอีก คือ 你怎么样？nǐ zěnme yàng? แปลวา
คุณเปนอยางไรบางหรือบางทีอาจจะพูดติดกันวา 你好,你怎么样 nǐhǎo,nǐzěnmeyàng?
แปลวา สวัสดีครับ/คะ คุณเปนอยางไรบาง ?
ถาไมไดเจอกันนานแลว ใชคําวา 好久不见 hǎojiǔ bújiàn
คําวา 久 jiǔ แปลวา นาน
不 bú แปลวา ไม
见 jiàn แปลวา พบหนากัน
ดังนั้น คําวา 好久不见 hǎojiǔ bújiàn แปลวา ไมไดเจอกันนานใชพูดติดกันคือ 你好,
好久不见? nǐhǎo, hǎojiǔ bújiàn? แปลวา สวัสดี ไมไดเจอกันนาน

ตอนที่ 2
การทักทายตามชวงเวลา
การกล า วคํ า ทั ก ทายถื อ เป น พื้ น ฐานมารยาททางสั ง คมที่ ทุ ก คนล ว นปฎิ บั ติ เ วลาพบเจอกั น
ไมวา จะเปนในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือแมแตภาษาจีนเองก็ตาม ลวนแลวแต มีคาํ กลาวทักทาย
ทีเ่ จาของภาษาไดกาํ หนดไวเรียบรอยแลว ตัวอยางเชน คํากลาวทักทายตามชวงเวลาในภาษาอังกฤษ
ทีม
่ ี Good morning , Good afternoon , Good evening , Good night ในภาษาจีนก็มเี ชนเดียวกัน
การไลเวลาในภาษาจีน
早上 zǎoshàng หมายถึง ตอนเชา
上午 shàngw ǔ หมายถึง ตอนสาย
中午 zhōngw ǔ ชีแ้ จงกันนิดนึง 中 zhōng แปลวากลาง เชน ประเทศจีนใชคาํ วา
中国 zhōngguó เพราะคนจีนสมัยโบราณคิดวาชนชาติของเขาเปนจุดศูนยกลางของ
โลกใบนีจ
้ ง
ึ เรียกประเทศตนเองวา 中国 zhōngguó เพราะฉะนัน
้ นาฬกาเดินทางมาถึง
ตอนเทีย
่ งตรงจะเรียกวา 中午zhōngwǔหมายถึง ตอนเทีย
่ ง
下午 xiàwǔ หมายถึง ตอนบาย
晚上 wǎnshàng หมายถึงตอนคํา่

การทักทายที่นิยมนํามาใช
早上好 zǎoshanghǎo
คําวา 早上 zǎoshang แลวเติมคําวา 好hǎo ก็จะได 早上好 zǎoshanghǎo แปลวา
สวัสดีตอนเชา หรือในภาษาอังกฤษเรียกวา Good morning ชวงเวลาที่ใช คือ ตั้งแตตื่นตี 5
6 โมงเชา จนถึง 12 นาฬกา
下午好 xiàwǔhǎo
คําวา 下午 xiàwǔ แลวเติมคําวา 好 hǎo ก็จะไดเปน 下午好 xiàwǔhǎo แปลวา สวัสดี
ตอนบายหรือในภาษาอังกฤษใชคําวา Good afternoon ชวงเวลาที่ใชคือ หลัง12 นาฬกา
จนถึง 18 นาฬกา
晚上好 wǎnshànghǎo
คําวา 晚上 wǎnshàng แลวเติมคําวา 好 hǎo ก็จะไดเปน 晚上好 wǎnshànghǎo แปลวา
สวัสดีตอนเย็น หรือในภาษาอังกฤษใชคําวา Good evening ชวงเวลาที่ใชคือ หลัง 18 นาฬกา
จนถึง 24 นาฬกา
จะสังเกตไดวาการทักทายในภาษาจีนนั้นงายนิดเดียว เราแคใสชวงเวลาไปขางหนาแลว
เติมคําวาดีคือ 好 hǎo แคนั้นนองๆก็สามารถพูดทักทายเปนภาษาจีนกันไดแลว

ตอนที่ 3
การกลาวลาในภาษาจีน
หลังจากที่เราไดเรียนรูเกี่ยวกับการทักทายเปนภาษาจีนไปแลวจนทําใหเราสามรถทักทายผูอื่น
เปนภาษาจึนไดแลว ดังนั้นเรามาเรียนรูคํากลาวลาในภาษาจีนกัน เพราะในชีวิตของคนเราตอง
พบปะกับผูคนมากมาย และเมื่อถึงชวงระยะเวลาหนึ่งเราก็ตองจากลากัน
การกลาวลาในภาษาจีน
再见 zàijiàn
การออกเสียง 再见 zàijiàn คือ 再 zài เอาลิน
้ แตะทีฟ
่ น
 แลวออกเสียง จ คือ zài การออกเสียง
ตัว 见 jiàn ก็ออกเสียงปกติคือลิ้นแตะเพดาน
คําวา 再见zàijiàn ประกอบดวยคําวา 再zài+见jiàn
คําวา 再 zài แปลวา แลว....กันอีก หรือ จะทําทีหลัง หรือ ในภาษาอังกฤษแปลวา Again หรือ Later
คําวา 再 zài ตามดวยคํากริยา หมายถึง เราจะมาทําสิง
่ นัน
้ กันอีกนะ หรือ ไวเราคอยมาทําสิง
่ นัน
้ ใหม
คําวา 见 jiàn แปลวา พบ เจอ เห็น
ดังนั้นพอนําคําวา 再 zài + 见 jiàn ก็จะไดเปน 再见 zàijiàn แปลวา แลวพบกันใหมนะ
回头见 huítóujiàn
คําวา 回头见 huítóujiàn จะซึ่งคําวา 回头 huítóu แปลวา ครั้งหนา คราวหนา โดยที่คําวา
回 huí แปลวา กลับ และคําวา 头 tóu แปลวา หัว ดังนั้นคําวา 回头见 huítóujiàn แปลวา
แลวกลับมาพบกันอีก

การกลาวลาพบกันใหมแบบระบุเวลา
明天见míngtiānjiàn
นําคําวา 再见 zàijiàn มารวมกับคําวา 明天 míngtiān แปลวา พรุงนี้โดยคําวา 明 míng
จะประกอบ ตัว 日 rì กับตัว 月 yuè ซึ่งจะหมายถึง พรุงนี้ หรืออนาคต ในที่นี้ คําวา 天 tiān
แปลว า วั น และเมื่ อ เรานํ า คํ า ว า 明天 míngtiān มารวมกั บ คํ า ว า 见 jiàn ก็ จ ะได เ ป น
明天见 míngtiānjiàn แปลวา แลวพบกันพรุงนี้ ในภาษาอังกฤษใชคําวา See you tomorrow
การกลาวลากันแบบไมระบุเวลา
告辞了gàocíle
คําวา 告辞了gàocíleซึ่งจะประกอบไปดวย คําวา 告 gàoแปลวา การบอก การแจง ตอไป
คือคําวา 辞cí แปลวา การลา ดังนั้นคําวา 告辞了gàocíle จะแปลวา ขอลาไปกอน
后会有期hòuhuìy uqī
คําวา 后会有期 hòuhuìyǒuqī ซึ่งจะประกอบไปดวยคําวา 后 hòu แปลวา วันหลัง ตอไป
คื อ คํ า ว า 会 huì ที่ แ ปลว า จะ และคํ า ว า 有 yǒu แปลว า มี สุ ด ท า ยคื อ คํ า ว า 期qī แปลว า
ความคาดหวั ง หรื อ การแสดงให เ ห็ น ว า มี โ อกาส ดั ง นั้ น คํ า ว า 后会有期 hòuhuìyǒuqī
แปลวา ในวันขางหนาคงไดพบกันอีก

ตอนที่ 4
คําขอบคุณในภาษาจีน
คําขอบคุณมีคุณคามากมายเพราะคําขอบคุณทําใหผูที่ไดฟงรูสึกดี รวมถึงยังสามารถสราง
มิ ต รภาพที่ ดี ใ ห แ ก เ ราด ว ย คํ า ขอบคุ ณ ในภาษาไทยมี ห ลายระดั บ เช น ขอบใจ ขอบคุ ณ ดั ง นั้ น
คํ า ขอบคุ ณ ในภาษาจี น ก็ มี ห ลายระดั บ เช น กั น
คําขอบคุณที่เปนมาตรฐานของจีนก็คือ 谢谢 xièxie ออกเสียงวา x i e โดย x iออกเสียงวา ซี
หลังจากนัน
้ ตัว è ตัวนีอ
้ อกเสียงวา เอ พอพูดติดกัน ซี เอ แลวใสเสียงที่ 4 ( \ ) เขาไป ออกเสียงวา เซีย
่
ฉะนั้นเวลาบอกขอบคุณก็คือ 谢谢 xièxie เวลาที่ออกเสียง 谢谢 xièxie ตัวที่ 2 จะเปนเสียงเบา
หรือเสียงสั้นๆถาหากวาเราจะขอบคุณแบบสุภาพจะพูดวา 谢谢你。xièxienǐ
หากเราจะพูดวา ขอบคุณมากใชคาํ วา 感谢 gǎnxiè จะเห็นไดวา 感 gǎn ตัวนีแ้ สดงถึงความรูส
 ก
ึ
ถาจะขอบคุณใหมากขึ้นอีก จะเติมคําบอกระดับเขาไป
คําบอกระดับในภาษาจีน
非常 fēicháng แปลวา มากๆ หรือภาษาอังกฤษใชคําวา very เมื่อนํา 非常 fēicháng มา
รวมกั บ คํ า ว า 感谢 gǎnxiè จะได 非常感谢 fēichánggǎnxiè แปลว า ขอบคุ ณ มากๆ หรื อ
ภาษาอังกฤษใชคําวา Thank you very much ในกรณีที่เราไปรบกวนเขาหรือสรางความลํ า บาก
ให กั บ คนอื่ น จะใช คํ า ว า 辛苦了 xīnkǔle แปลว า ลํ า บากหน อ ยนะคํ า ว า 辛苦 xīnkǔ แปลว า
ลํ า บาก
นอกจากคํ า วา 辛苦了xīnkǔle ยังมีอีกคําหนึ่งคือ 打扰了dǎrǎole ซึ่งจะมีค วามหมาย
วา รบกวนแลว เกรงใจจังเลย

คําบอกระดับในภาษาจีน
不客气 búkèqìแปลวา ไมตองเกรงใจคําวา 客气kèqì ตัว 客kè ตัวนี้หมายถึง
แขก และตัว 气 qì หมายถึง อารมณ ดังนัน
้ คําวา 客气kèqì จึงหมายถึง เกรงใจ
เมือ
่ นํา不bùมารวมกับคําวา 客气 kèqì จะไดคาํ วา 不客气 búkèqì แปลวา

ไมตอ
 งเกรงใจหรือถาไมใชคาํ วา 不bù เราสามารถใชคาํ อืน
่ ได คือ 不用 búyòng
โดยนําคําวา 不用 búyòng มารวมกับคําวา 客气 kèqì

จะไดคาํ วา 不用客气 búyòngkèqì จะแปลวา ไมจาํ เปนตองเกรงใจ

นอกจาก 不客气 búkèqì แลวยังสามารถใชคาํ อืน
่ ไดคอ
ื คําวา 客气了 kèqìle ซึง
่
แปลวา เกรงใจไปแลว หรืออีกอยางหนึง
่ สามารถพูดไดวา 应该的 yīnggāide แปลวา
เปนเรือ
่ งสมควรแลวทีจ
่ ะทําให
เมื่อเรานําคําพวกนี้ไปใชแลวก็จะทําใหดูเปนคนถอมเนื้อถอมตน แสดงถึงการมี
ความรูแ ละมีวฒ
ั นธรรม

ตอนที่ 5
การขอโทษในภาษาจีน
การที่เราทําผิดกับผูอื่นทั้งตั้งใจและไมไดตั้งใจเราจําเปนตองพูดขอโทษผูอื่นหรือเวลาที่
เราไปสายเราจําเปนตองขอโทษ แตการขอโทษในภาษาจีนมีหลายระดับ เชน ขอโทษจริงๆนะ
ขอโทษครับ ขอโทษที เปนตน ดังนั้นมารูจักวามีอะไรบาง
รูปแบบการขอโทษในภาษาจีน
不好意思 bùhǎoyìsi
คําวา 不好 bùhǎo แปลวา ไมดี 意思 yìsi แปลวา ความหมาย หรือ ความตั้งใจ

ดังนั้นคําวา 不好意思 bùhǎoyìsi แปลวา โทษทีนะ ในบางกรณี 不好意思 bùhǎoyìsi ยัง
แปลวา Excuse me ซึ่งใชในการถาม

ตัวอยางเชน
不好意思!你叫什么名字 ? bùhǎoyìsi！nǐjiàoshénmemíngzi?
แปลวา ขอโทษนะ คุณชื่ออะไร ?

不好意思! 所在哪儿？ bùhǎoyìsi! cèsuǒzàinǎ'er?
แปลวา ขอโทษนะ หองอยูที่ไหน ?

การใช 不好意思bùhǎoyìsiคือ 不好意思bùhǎoyìsi + ประโยคที่ตองการจะถาม

抱歉 bàoqiàn
คําวา 抱bào หมายถึง กอด และคําวา 歉 qiàn หมายถึง เปนหนี้ , รูสึกผิด
ดังนั้น 抱歉 bàoqiàn แสดงใหเห็นวารูสึกผิดขึ้นอีกนิดนึง
对不起 duìbùqǐ
แสดงถึงความจริงใจมากที่สุด ดังนั้นคําวา 对不起 duìbùqǐ แปลวา ขอโทษจริงๆ

ระดับการขอโทษในภาษาจีน
不好意思

bùhǎoyìsi

ระดับ ปกติ

抱歉

bàoqiàn

ระดับ มาก

对不起

duìbùqǐ

ระดับมากที่สุด

การตอบกลับคําขอโทษ
没关系méiguānxi
คําวา 没méi แปลวา ไมมี และคําวา 关系 guānxi แปลวา ความสัมพันธหรือความสําคัญ
ดังนั้น 没关系méiguānxi จึงแปลวา ไมมีความสําคัญอะไร
没事méishì
คําวา 没méi แปลวา ไมมีและคําวา 事 shì แปลวา ธุระ
ดังนั้นคําวา 没事 méishì จึงแปลวา ไมมีอะไรชางมันเถอะ หรืออาจจะแปลไดวา ไมมีธุระอะไร

ตอนที่ 6
เวลาในภาษาจีน
มนุษยทก
ุ คนมีสง
ิ่ หนึง
่ ทีเ่ ทาเทียมกันไมมใี ครมีมากกวาใครสิง
่ นัน
้ ก็คอ
ื เวลา ดังนัน
้ เวลาจึงเปนสิง
่ ที่
มีคา และเปนเรือ
่ งใกลตว
ั ของเรามากเพราะเวลาทีเ่ ราทําอะไรนัน
้ เวลาจะเปนตัวกําหนด แตเรือ
่ งของ
เวลานัน
้ ก็ยง
ั มีคนใชผด
ิ อยู
คําวา เวลา ในภาษาจีนใชคาํ วา 时间 shjiānในภาษาอังกฤษใชคาํ วา Time ถาจะถามวามีเวลาไหม?
จะใสคาํ วา 有 yǒu แปลวา มี ลงไป เชน 有时间吗？yǒushjiānma? แปลวา มีเวลาไหม ?
有 shjiān จะไมใชรวมกับ 不 bù แต 有 จะใชรวมกับ 没 méi
ตัวอยาง

你有没有时间？nǐ yǒu méiyǒu shíjiān แปล คุณมีเวลาหรือไมมเี วลา?

我有时间。wǒ yǒu shíjiān แปล ฉันมีเวลา
日 rì กับ 天 tiān
คําวา日 rì กับ 天 tiān แปลวา วัน ซึง
่ คําวา 日 rì เปนภาษาทีใ่ ชสาํ หรับเขียนหรือเปนภาษาทางการ
ตัวอยาง
明天míngtiānแปลวา พรุง
 นี้ ใชทว
ั่ ไป (ภาษาพูด)
明日míngrìแปลวา พรุง
 นีใ้ ชอยางเปนทางการ

年 nián
คําวา 年 nián แปลวา ป
ตัวอยาง
今年 jīnnián แปลวา ปนี้ ซึง
่ คําวา 今 jīn แปลวา ปจจุบน
ั
明年 míngniánแปลวา ปหนา
การใช 后 hòu
คําวา 后 hòu แปลวา หลัง หรืออภาษาอังกฤษใชคาํ วา After
ตัวอยาง
后天 hòutiān แปลวา วันหลัง
后年 hòunián แปลวา ปหลังจากปหนา
เมือ
่ วานนีก
้ บ
ั ปทแี่ ลวใชคนละตัวกัน คําวา เมือ
่ วานนี้ ในภาษาจีนใชคาํ วา 昨天 zuótiān คําวา ปทแี่ ลว
ในภาษาจีนใชคาํ วา 去年 qùnián
การใช 前 qián
คําวา 前qián แปลวา กอน ในภาษาอังกฤษคือ Before ซึง
่ มีความหมายตรงขามกับคําวา 后hòu
前qián ในแงของสถานที่ แปลวา ดานหนา และคําวา 后hòu ในแงของสถานทีแ่ ปลวา หลัง
ตัวอยาง
前天qiántiān แปลวาวันกอน
ถาเราเขาใจแลวเรือ
่ งของวันกับปกจ
็ ะเปนเรือ
่ งงายและใชอยางไมผด
ิ พลาด

ตอนที่ 7
สัปดาหในภาษาจีน
คําวาสัปดาหในภาษาจีน
星期 xīngqí แปลวา สัปดาห
คําวา 星期 xīngqí จะประกอบดวยคําวา 星xīng แปลวา ดาว และคําวา 期qíแปลวา ชวงของเวลา
ในภาษาอังกฤษใชคาํ วา Period of Time ดังนัน
้ คําวา 星xīngqí จึงแปลวา สัปดาห
礼拜lǐbàiแปลวา สัปดาห
周zhōuแปลวา สัปดาห
ในภาษาจีนไมใชคาํ แทนวัน แตจะใช ตัวเลขแทนโดยมีตว
ั เลข ดังนี้
1
2
3
4
5
6

เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา
เรียกวา

一yī

二èr

三sān
四sì

五 wǔ
六liù

ใชกบ
ั วันจันทร
ใชกบ
ั วันอังคาร
ใชกบ
ั วันพุธ
ใชกบ
ั วันพฤหัส
ใชกบ
ั วันศุกร
ใชกบ
ั วันเสาร

สําหรับวันอาทิตยใชคาํ วา 日rì ไมใชคาํ วา 七 qī นอกจากใชคาํ วา 日 qī แลวยังใชคาํ วา 天 tiān ได
สังเกตใหดวี า 日 qī กับ 天 มักจะมาคูก
 น
ั เสมอ

การใช 这 个 zhège
คําวา 这个 zhège หมายถึง นี้ แสดงถึงปจจุบน
ั
ยกตัวอยาง
这个周一。zhègezhōuyī แปลวา วันจันทรนี้
这个星期二。zhègexīngqí'èr แปลวา วันอังคารนี้
การใช 上个shànggèและ 下个xiàgè
上 shàng หมายถึง ดานบน หรือ ขึน
้ ซึง
่ จะตรงขามกับคําวา 下xià หมายถึง ดานลางหรือลง
ยกตัวอยาง
เมือ
่ นําปฏิทน
ิ มาวาง แลวพลิกปฏิทน
ิ ขึน
้ หนาปฏิทน
ิ ทีอ
่ ยูด
 า นบนคือ อดีตเรียกวา
上面shàngmiàn หนาทีอ
่ ยูต
 รงกลางคือ ปจจุบน
ั และหนาทีอ
่ ยูด
 า นลางคือ อนาคต
เรียกวา 下面xiàmiàn ดังนัน
้ คําวา 上个shànggèหมายถึง อตีตทีผ
่ า นมาแลว
และคําวา下个xiàgèหมายถึง อนาคต
上个星期一。shànggèxīngqíyī
แปลวา วันจันทรทแี่ ลว
上个星期二。shànggèxīngqí'èr
แปลวา วันอังคารทีแ่ ลว
下个星期一。xiàgèxīngqíyī
แปลวา วันจันทรหนา
下个星期日。xiàgèxīngqírì
แปลวา วันอาทิตยหนา

ตอนที่ 8
คําสรรพนานทีใ่ ชในการเรียกฉัน
ในภาษาจีน
คําสรรพนามคือคําทีใ่ ชแทนนามเพือ
่ ทีจ
่ ะไดไมตอ
 งกลาวคํานามนัน
้ ซํา้ คําสรรพนามในภาษาจีน
เรียกวา 代词 dàicí หรือภาษาอังกฤษ เรียกวา Pronoun คือใชในการเรียกบุคคลที่ 1 2 3 ดังนี้
คําสรรพนามบุรุษที่ 1 คือ ฉัน ผม
คําสรรพนามบุรุษที่ 2 คือ เธอ แก
คําสรรพนามบุรุษที่ 3 คือ มัน
คําวา ฉัน ในภาษาอังฤษคือ I ในภาษาจีน ใชคาํ วา 我 wǒ
คําสรรพนานที่ใชในการเรียกฉันในภาษาจีนของผูหญิง
人家 rénjiā

คําวา 人rén แปลวา คน และคําวา 家 jiā แปลวา บาน
ดังนัน
้ คําวา 人家 rénjiā จึงแปลวา เคา หนู คําวา เคา นอกจากจะใชเรียกตัวเองแลว ยังใชเรียกแทน
บุรุษที่ 3 ไดอีกดวย

ตัวอยางเชน
人家都不要了，你 是勉强人家。
rénjiādōubùyàole, nǐháishìmiǎnqiángrénjiā.
แปลวา คนเคาก็บอกวาไมเอา เธอยังไปบังคับเขาอีก
ผูห
 ญิงทีเ่ รียกตัวเองวา 人家 rénjiā ,自称自 zìchēngzì ,己人家 jǐrénjiā
คนแบบนีน
้ ะทํางานไมเปน และไมตอ
 งทํางาน เพราะผูช
 ายทําใหหมด

我 wǒ

คําวา 我 wǒ แปลวา ฉัน คนทีเ่ รียกตัวเองวา ฉัน คือคนปกติทว
ั่ ไป
姐 J iě , 爷 yé

คําวา 姐jiě แปลวา เจ และคําวา 爷 yé แปลวา ปู ซึง
่ คนทีจ
่ ะเรียกแทนตัวเองวา 姐 jiě , 爷 yé
แสดงวา โหด หรือทีเ่ รียกวา 连男人的话 , 都可以干的 liánnánréndehuà,dōukěyǐgànde.
แปลวา ตอใหเปนงานของผูช
 ายก็ทาํ ไดหมด
老娘 lǎoniáng

คําวา 老lǎo แปลวา แก เกา และคําวา 娘niáng แปลวา ผูห
 ญิง
ดังนัน
้ คําวา 老娘 lǎoniáng แปลวา เจใหญ สําหรับผูช
 ายใชคาํ วา 老子 lǎozi

ตอนที่ 9
ลําดับเครือญาติในภาษาจีน
การลําดับเครือญาติเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะจะทําใหรูวาเมื่อเวลาที่พูดพูดถึงใคร เชน พี่ชาย
นองสาว เปนตน สงสัยหรือไมวา ทําไม ? เราเรียกพอ วาปา เรียกแมวา มา แตพอคุยกับคนจีนจริงๆ
คนจีนถึงไมเขาใจ ? ดังนั้น คําวา ปา มา ที่เราไดยินกันนั้นเปนภาษาแตจิ๋ว
สวนคําวา พอ ในภาษาจีนกลางใชคําวา 爸爸 bàba หรือเรียกสั้นๆวา 爸 bà คําวา แม ในภาษา
จีนกลางใชคําวา 妈妈 māmāหรือเรียกสั้นๆวา 妈 mā

พี่นองในภาษาจีน
พี่ชาย

เรียกวา

哥哥gēge

นองชาย

เรียกวา

弟弟dìdi

พี่นอง(ผูชาย)

เรียกวา

兄弟xiōngdì

พี่สาว

เรียกวา

姐姐jiějiě

นองสาว

เรียกวา

妹妹mèimei

พี่นอง ( ผูหญิง )

เรียกวา

姐妹jiěmèi

สามารถนําคําวา 兄弟 xiōngdì มารวมกับคําวา 姐妹 jiěmèi ได คือ
兄弟姐妹 xiōngdìjiěmèi แปลวาพีช
่ ายนองชายพีส
่ าวนองสาว หรือ พีน
่ อ
 ง

ยกตัวอยาง
他是我好兄弟。tā shìwǒhǎoxiōngdì。
เขาเปนพีน
่ อ
 งทีด
่ ก
ี บ
ั ฉัน
你有没有兄弟姐妹？ nǐyǒuméiyǒuxiōngdìjiěmèi?
เธอมีพช
ี่ ายนองชายพีส
่ าวนองสาวหรือเปลา ?

ตอนที่ 10
ประวัตศ
ิ าสตรราชวงศจน
ี
ประเทศจีนเปนอีกประเทศหนึ่งในโลกที่มีอารยธรรมที่เกาแกและยาวนานมากกวา 4000 ป
ดังนั้นจึงผานมาหลายราชวงศกวาที่จะมาเปนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทําใหเกิดเรื่องราวตางๆ
มากมาย ซึ่งจะสรุปตามชวงเวลาไดดังนี้

1.

ราชวงศ เซี่ย 夏朝 xiàcháo

ราชวงศ 夏 xià มาจากคําวา 夏天 xiàtiān ทีแ่ ปลวา ฤดูรอ
 น และคําวา 朝 cháo แปลวา ราชวงศ
ซึ่งเกิดขึ้นมา 2100-1600 ปกอนคริสตศักราช

แตเวลาจําใหจําติดกันคือ 夏 xià 商 shāng 周 zhōu ซึ่งเปนสามราชวงศแรกของจีน

2.

ยุคชุนชิว 春秋

ยุคชุนชิว เกิดขึ้นมา 770-256 ปกอนคริสตศักราช ซึ่งในยุคชุนชิวจะมีสงครามระหวางกก 7 กก
เรียกไดวา เปนสงครามภายในประเทศจีน และมีบค
ุ คลสําคัญทีเ่ กิดในยุคนัน
้ คือ ขงจือ
๊

3.

ยุคเลียดกก

ยุคที่เกิดการทําสงคราม ทําใหเกิดความเสียหายอยางมาก ซึ่งในตอนนั้นยังไมไดรวมเปนประเทศ
มีทั้งหมด 7กก 夏 xià 商 shāng 周 zhōu ดวยกัน

4.

ราชวงศฉิน

ราชวงศฉินเกิดขึ้น 206 ปกอนคริสตศักราช เปนกกที่ใหญที่สุดเรียกวา กกฉิน หรือภาษาจีน

เรียกวา 秦国 qínguó ซึ่งกกฉินเปนกกที่รบชนะ จึงรวบรวมประเทศจีนขึ้นมา โดยจิ๋นซีฮองเต
สิ่งกอสรางที่เกิดในยุคนี้คือ กําแพงเมืองจีน

5.

ราชวงศฮั่นตะวันตก

6.

ยุคสามกก

ราชวงศฮน
ั่ ตะวันตกหรือภาษาจีนเรียกวา 西汉 xīhàn เกิดขึน
้ 206 ปกอ
 นคริสตศก
ั ราช – คริสตศก
ั ราช 220
ยุคสามกก เปนยุคที่คนไทยรูจักกันมาก ในภาษาจีนเรียกยุคนี้วา 三国sānguó ซึ่งจะแบงออกเปน

吴wú 蜀shǔ 魏wèiตามตําราประวัตศ
ิ าสตรจน
ี ในยุค 3 กก ยอมรับแคกก
 ของโจโฉ หรือ蜀国shǔguó
ที่ไดรับการสถาปนาใหเปนประเทศอยางเปนทางการ แตโจโฉครองอํานาจอยูไดไมนานก็ถูกตระกูล
สุมาอี้ยึดอํานาจแลวสถาปนาราชวงศใหมขึ้นมาชื่อวา ราชวงศจิ้น

7.

ราชวงศจิ้นตะวันตก

8.

ราชวงศหยวน 元朝 yuáncháo

ราชวงศจิ้นตะวันตกเกิดขึ้นเมื่อ คริสตศักราชที่ 265–317
ราชวงศหยวนเกิดขึ้นเมื่อคริสตศักราช 1279 – 1368 มีบุคคลสําคัญคือ 忽必烈 hūbìliè ที่สืบ
เชื่อสายมาจากเจงกิสขาน

9.

ราชวงศหมิง 明朝 míngcháo

ราชวงศหมิงเกิดขึน
้ เมือ
่ คริสตศก
ั ราช 1368 -1644 มีบค
ุ คลสําคัญคือ 朱元璋 zhūyuánzhāng
เปนปฐมกษัตริยแหงราชวงศหมิง

10. ราชวงศชิง 清朝 qīngcháo

ราชวงศชง
ิ เกิดขึน
้ เมือ
่ คริสตศก
ั ราช 1644-1912 เปนราชวงศทย
ี่ าวนานมากๆสืบเชือ
้ สายมาโดย
ชาวแมนจู ในยุคราชวงศชง
ิ มีคาํ กลาว 康墘盛世 kāngqiánshèngshì ซึง
่ แปลวา มีสองจักรพรรดิ

ผูย
 ง
ิ่ ใหญคาํ วา 康 kāng มาจากคําวา 康熙 kāngxī แปลวา จักรพรรดิคง
ั ซี และคําวา 墘 qián มา

จากคําวา 乾隆 qiánlóng แปลวา จักรพรรดิเฉียนหลง

11. สาธารณรัฐจีน 中华民国 zhōnghuámínguó

สาธารณรัฐจีนเกิดขึ้นเมื่อปคริสตศักราช 1912-1949 เกิดจากการลมลางระบอบกษัตริยโดย
ทานดร.ซุนยัตเซ็นและมีผส
ู บ
ื ทอดตอคือทานนายพลเจียงไคเชค แตวา นายพลเจียงไคเชคครอบครอง
ประเทศจีนไดไมนานก็เกิดสงครามสูร บระหวางทานนายพลเจียงไคเชคกับทานเหมาเจอตง สุดทาย
ทานนายพลเจียงไคเชคแพและตองถอยทัพกลับไปอยูท
 ไี่ ตหวัน

12. ยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน 中 人民共和国zhōnghuárénmíngònghéguó
ยุคสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดขึน
้ เมือ
่ คริสตศก
ั ราช 1949 –จนถึงปจจุบน
ั
3 ราชวงศสด
ุ ทายของประเทศจีน คือ ราชวงศหยวน 元朝 yuáncháo
ราชวงศหมิง 明朝 míngcháo ราชวงศชิง 清朝qīngcháo

ตอนที่ 11
การแบงเขตการปกครองของจีน
ประเทศจีนเปนประเทศที่มีอารยธรรมมามากกวา 4000 ป และเปนประเทศที่มีจํานวนประชากร
มากที่สุดในโลก รวมถึงมีพื้นที่ใหญเปนอันดับสี่ของโลก จึงทําใหประเทศจีนตองมีการแบงเขต
การปกครองแตประเทศจีนก็ยังอยูภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสตจีน
การแบงเขตการปกครองของจีน
ประเทศจีนมีพน
ื้ ทีท
่ ง
ั้ หมด 9 ลาน 6 แสนตารางกิโลเมตร มีจาํ นวนประชากรประมาณ 1500 ลานคน
ประเทศจีนมีทั้งหมด 23 มณฑล
四个中央直

市sìgèzhōngyāngzhíxiáshì 4หัวเมืองใหญ

1.

ปกกิ่ง 北京市 běijīngshì

2.

เซี่ยงไฮ 上海 shànghǎi

3.

เทียนจิน 天津 tiānjīn

4.

ฉงชิ่ง 重

chóngqìng

五个自治区 wǔgèzìzhìqū 5เขตปกครองตนเอง
1.

内蒙古自治区 nèiménggǔ zìzhìqū

เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เปนชนกลุมนอย
2.

宁夏回族自治区 níngxiàhuízúzìzhìqū

เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ย ชนเผาพื้นถิ่นคือ ชาว回huí
3.

新疆

吾尔自治区 xīnjiāngwéiwú'ěrzìzhìqū

เขตปกครองตนเองซินเจียง ชนเผาพื้นเมืองคือ ชาวอุยกูร
4.

西藏自治区 Xīzàngzìzhìqū

เขตปกครองตนเองทิเบต
5.

广西壮族自治区 Guǎngxī zhuàngzú zìzhìqū

เขตปกครองตนเองกวางสี

两个特别行政区 liǎnggètèbiéxíngzhèngqū 2 เขตปกครองพิเศษ
1.

香港特别行政区xiānggǎngtèbiéxíngzhèngqū

เขตปกครองพิเศษฮองกง
2.

澳门特别行政区àoméntèbiéxíngzhèngqū

เขตปกครองพิเศษมาเกา
ฮองกงและมาเกาใชระบอบการปกครอง 一国两制 yīguóliǎngzhì แปลเปน

ภาษาไทยคื อ 1ประเทศ 2 ระบบแต ยั ง อยู  ภ ายใต ก ารปกครองของประเทศจี น

ตอนที่ 12
เทศกาลสําคัญของจีน
เทศกาลเปนสิง
่ ทีใ่ กลตว
ั เราและเปนสิง
่ ทีเ่ ราพบเจอบอยๆ ยิ่งเปนเทศกาลจีนกับเทศกาลไทยแลว
บอกไดเลยวาแยกกันไมขาด เทศกาลในประเทศจีนมีหลากหลายเทศกาล แตละเทศกาลก็มค
ี วามสําคัญ
ทีแ่ ตกตางกันไป เทศกาลตางๆของจีนถูกกําหนดขึน
้ ตามปฏิทน
ิ จันทรคติ 农历 nónglì (ปฏิทน
ิ โบราณ)
และปฏิทินสุริยคติ 公历 gōnglì (ปฏิทินสากล) ดังนี้
春节 chūnjié เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลตรุษจีนเกิดขึน
้ เมือ
่ 正月初一zhēngyuèchūyīหรือในภาษาไทยแปลวา ขึน
้ 1 คํา่ เดือน 1
元宵节 yuánxiāojié เทศกาลโคมไฟ
เทศกาลโคมไฟเกิดขึน
้ เมือ
่ 正月十五 zhēngyuèshíwǔ หรือในภาษาไทยแปลวา ขึน
้ 15 คํา่ เดือน 1
จะเปนวันแรกของปทพ
ี่ ระจันทรเต็มดวง
清明节 qīngmíngjié เทศกาลเชงเมง
เทศกาลเชงเมงเกิดขึ้นเมื่อ 三月初五sānyuèchūwǔหรือในภาษาไทยแปลวา 5 คํ่า เดือน 3
(ตามปฏิทน
ิ โบราณ) 四月四日-六日 sìyuèsìrì-liùrì แปลเปนไทยคือ วันที่ 4-6 เมษายนของทุกป

เปนเวลาของเทศกาลเชงเมงทีร่ ฐ
ั บาลจีนกําหนด(ตามปฏิทน
ิ สากล)

端午节 duānwǔjié เทศกาลไหวบะ จาง
เทศกาลตเทศกาลไหวบะ จางเกิดขึน
้ เมือ
่ 五月初五 wǔyuèchūwǔ หรือในภาษาไทยแปลวา 5 คํา่ เดือน 5
中元节 zhōngyuánjié เทศกาลสารทจีน
เทศกาลเทศกาลสารทจีนหรือเรียกอีกชือ
่ หนึง
่ วา 鬼节 guǐjié หรือ เทศกาลปลอยผี เกิดขึน
้ เมือ
่
七月十五 qīyuèshíwǔ หรือในภาษาไทยแปลวา 15 คํ่า เดือน 7
中秋节 zhōngqiūjié เทศกาลไหวพระจันทร
เทสกาลไหวพระจันทรจะเกิดขึน
้ ในชวงกลางฤดูใบไมรว
 ง จะเกิดขึน
้ เมือ
่ 八月十五 bāyuèshíwǔ
หรือในภาษาไทยเรียกวา 15 คํา่ เดือน 8
国庆节 guóqìngjié วันชาติจน
ี
วันชาติจีน เกิดขึ้นเมื่อ 十月一日 shíyuèyīrìหรือในภาษาไทยแปลวา วันที่ 1 เดือน 10 ซึ่ง
สามารถเรียกยอไดวา 十一shíyī
重阳

chóngyángjié เทศกาลผูส
 ง
ู อายุ

เทศกาลผูส
 ง
ู อายุเกิดขึน
้ เมือ
่ 九月初九 jiǔ yuè chū jiǔ หรือในภาษาไทยแปลวา 9 คํา่ เดือน 9

ตอนที่ 13
เทศกาลสําคัญของจีน
ทําไมเราตองเรียนรูเ รือ
่ งประเพณีและเทศกาลของจีนก็เพราะวา ประเพณีและเทศกาลมีอยูท
 ก
ุ พืน
้ ที่
แตพื้นที่ก็มีชื่อเรียกที่แตกตางกัน โดยจะยึดหลักตามปฏิทินจันทรคติและปฏิทินสากล แลวปฏิบัติ
สืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบน
ั นอกจากการเรียนเพือ
่ รูแ ลวยังจะทําใหเราดูเปนคนมีวฒ
ั นธรรม
春节 chūnjié เทศกาลตรุษจีน
เทศกาลตรุษจีนมีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
包 hóngbāo

1.

ใหอั่งเปา

2.

การจุดประทัด 放鞭炮 fàngbiānpào นิยมทั้งภาคเหนือและใตของจีน

3.

การเชิดสิงโต 舞 wǔshī นิยมในภาคใตของจีน

4.

การกินเกี๊ยว 吃 子 chījiǎozi นิยมในภาคเหนือ

5.

การกินบัวลอย 汤圆 tāngyuán

6.

แปะตัวอักษรคําอวยพร 福字 fúzì

元宵

yuánxiāojié เทศกาลโคมไฟหรือ เทศกาลบัวลอย

เมือ
่ เกิดเทศกาลโคมไฟหรือเทศกาลบัวลอยแสดงใหเห็นวาเปนคืนแรกทีพ
่ ระจันทรเต็มดวงในรอบป
清明节 qīngmíngjié เทศกาลเชงเมง
เทศกาลเชงเมงเกิดขึ้นเมื่อ 15 คํ่า เดือน 3 หรือ 三月初五 sānyuèchūwǔ
劳动节 láodòngjié วันแรงงาน
เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เดือน 5
端午节 duānwǔjié เทศกาลไหวบะ จาง
เทศกาลบะจางเกิดขึน
้ 5 คํา่ เดือน 5 กิจกรรมทีส
่ าํ คัญคือ การแขงเรือมังกร การแขงเรือมังกร
จัดทําขึ้นเพื่อระลึกถึงกวีที่รักชาติมีนามวา 屈原 qūyuán
中元节 zhōngyuánjié เทศกาลสารทจีน
เทศกาลสารทจีนเกิดขึน
้ เมือ
่ 15 คํา่ เดือน 7 เปนเทศกาลทีม
่ ก
ี ารเซนไหวบรรพบุรษ
ุ หรือไหวเทพเจา
หรือไหวผีที่ไมมีญาติ
中秋节 zhōngqiūjié หรือ 团圆节 tuányuánjié
เทศกาลกลางฤดูใบไมรวงหรือเทศกาลแหงความสามัคคีมีคํากลอนของกวีจีนที่ชื่อวา 李白l
ǐbái กลาวไววา 举头望明月，低头思故乡 jǔtóuwàngmíngyuè , dītóusīgùxiāng แปลวา
เงยหนามองดูพระจันทรสุกสวาง กมหนาลงคิดถึงบานเกิด
国庆节 guóqìngjié วันชาติจน
ี
วันชาติจีนตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม

ตอนที่ 14
บุคคลสําคัญของจีน
บุคคลสําคัญของประเทศจีนนั้นมีหลายทานเนื่องจากประเทศจีนมีประวัติศาสตรที่ยาวนานและ
หลายๆทานเปนบุคคลที่โลกใหการนับถือเปนอยางมาก ดังนั้นคําวาบุคคลสําคัญของประเทศจีน
ในภาษาจีนใชคําวา 中国古代的重要人物 (zhōngguógǔdàidezhòngyàorénwù) สามารถ
แบงไดตามดานตางๆดังนี้

1. ดานการเมือง
ทาน 习近平（xíjìnpíng）ดํารงตําแหนงเปนประธานาธิบดีคนปจจุบันของประเทศจีนคําวา
ประธานาธิ บ ดี ค นป จ จุ บั น ของประเทศจี น ภาษาจี น ใช คํ า ว า 中国的现任国家主席
(zhōngguó de xiànrènguójiāzhǔxí) นอกจากนีย
้ ง
ั มีอก
ี คําหนึง
่ เรียกวา总统(zǒngtǒng)
ก็แปลวาประธานาธิบดี นอกจากทานทาน习近平(xíjìnpíng) จะเปนประธานาธิบดีแลวทาน
ยังดํารงตําแหนง 中共总书记 zhōnggòng zǒngshūjì ซึงแปลวา เลขาธิการใหญพรรค
คอมมิวนิสต
ทาน 彭丽媛 pénglǐyuàn เปนภรรยาของทาน 习近平 xíjìnpíngแ ละทาน 彭丽媛 pénglǐyuàn
ไดรบ
ั การขนานนามวาเปน 中国第一夫人 zhōngguódìyīfūrén ซึง
่ แปลวาสตรีหมายเลข 1ของจีน
ทาน 李克强 lǐkèqiáng ทานดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีซง
ึ่ ในภาษาจีนเรียกวา 总理zǒnglǐ

2. ดานลัทธิตางๆ
ขงจื๊อทานเปน 思想家 sīxiǎngjiā แปลวา นักคิด และทานยังเปน 教育家 jiàoyùjiā แปลวา
นักวิชาการ ทานอยูในยุคชุนชิว มีชื่อลัทธิวา ลัทธิขงจื๊อภาษาจีนใชคําวา 儒家 rújiā โดยมี
คําสอนที่สําคัญคือ 仁rén แปลวา เมตตา คุณธรรม และยังมีคําสอนที่สําคัญไดแก
1.

有教无类 yǒujiàowúlèi ซึ่งแปลวา การศึกษาที่ไมแบงชนชั้นวรรณะ

2.

因材施教 yīncáishījiào แปลวา นักเรียนที่มีความสามารถที่แตกตางกันนั้น เราควร
สอนในเรื่องที่แตกตางกัน เพื่อผลักดันใหนักเรียนไปสูในทางที่ควรจะเดิน หรือ ใครเกง
ดานใดควรสนับสนุนสงเสริมในดานนั้น

3.

温故而知新 wēngùérzhīxīn แปลวาการทบทวนของเกาและเรียนรูของใหม

4.

知之 知之，不知 不知，是知也。zhīzhīwéizhīzhī, bùzhīwéibùzhī, shìzhīyě.
แปลวา ถารูก็บอกวารู ไมรูก็บอกไมรู นั้นคือวิถีของปญญาชน

นอกจากนี้ยังมีคัมภีรที่สําคัญไดแก คัมภีร 论语 lúnyǔ ซึ่งเปนคัมภีรที่ลูกศิษยของทานได
รวบรวมคําพูดของขงจื๊อไวทั้งหมด ถือวาเปนคัมภีรที่เปนตัวแทนของขงจื๊อ
เลาจื๊อ ( 老子lǎozi ) ทานเปน 哲学家 zhéxuéjiā แปลวา นักปรัชญา文学家 wénxuéjiā

แปลวา นักวิชาการและเปน 史学家 shǐxuéjiā แปลวา นักประวัติศาสตรมีลัทธิที่มีชื่อวา 道家
dàojiā ลัทธิเตา คําสอนที่สําคัญของเลาจื๊อคือ ความวางเปลา ภาษาจีนใชคําวา 无为 wúwéi

นอกจากนีแ้ ลวคําวา 无为 wúwéi ยังแปลวาการทําอะไรโดยไมหวังผลตอบแทน คําสอนทีส
่ าํ คัญ

อีกอันหนึง
่ ก็คอ
ื 否定有神论 fǒudìngyǒushénlùn ซึง
่ แปลวาโลกนีไ้ มเทพเจา เชือ
่ มัน
่ ในความดี

เชื่อมั่นในคุณธรรม คัมภีรที่สําคัญคือ 道德经 dàodéjīng

3. ดานวรรณกรรตางๆ
四大名著 sìdàmíngzhù 4 สุดยอดวรรณกรรมของจีน ประกอบดวย
1.

三国演义 sānguóyǎnyì สามกก

2.

水浒传 shuǐhǔzhuàn 108 วีรบุรุษเขาเหลียงซาน

3.

西游记 xīyóujì ไซอิ๋ว

4.

红楼梦 hónglóumèng ความฝนในหอแดง

ตอนที่ 15
บุคคลสําคัญ วรรณกรรม
สาวงาม และสิง
่ ประดิษฐของจีน
四大名著 sìdàmíngzhù 4 สุดยอดวรรณกรรม
ประเทศจีนมีวรรณกรรมที่ไดรับการยกยองใหเปน 4 สุดยอดวรรณกรรมไดแก
1.
2.

三国演义sānguóyǎnyì สามกกผูแ ตงคือ 罗贯中 luōguànzhōng แตงในยุคปลาย

ราชวงศหมิง ( 元末明初 yuánmòmíngchū )

水浒传 shuǐhǔzhuàn 108 วีรบุรุษเขาเหลียงซาน ผูแตงคือ 施耐庵 shīnàiān
แตงในยุคราชวงศหมิง

3.

西游记 xīyóujì ไซอิ๋ ว ผู  แ ต ง 吴承恩 wúchéng'ēn แต ง ในยุ ค ราชวงศ ห มิ ง

4.

红楼梦 hónglóumèng ความฝนในหอแดงผูแตง 曹雪芹 cáoxuěqín แตงใน

( 明代 míngdài )

ยุคสมัยราชวงศชิง( 清代qīngdài)
ในสมัยราชวงศหมิงเปนยุคที่วรรณกรรมรุงเรืองอยางมากเพราะเกิดวรรณกรรมมากมาย
เชน 三国演义 sānguóyǎnyì 水浒传 shuǐhǔzhuàn 西游记 xīyóujì เปนตน

四大美女 sìdàměinǚ 4 สาวงาม
1.

西施 xīshī ไซซี มีฉายาวา 沉鱼 chényú แปลวา มัจฉาจมวารี

2.

王昭君 wángzhāojūn หวังเจาจวิน มีฉายาวา 落雁 luòyàn แปลวา ปกษีตกนภา

3.

貂蝉 diāochán เตียวเสี้ยน มีฉายาวา 闭月 bìyuè แปลวา จันทรหลบโฉมสุดา

4.

杨贵妃 yángguìfēi หยางกุย
 เฟย มีฉายาวา 羞花 xiūhuā แปลวา มวลผกาละอายนาง

四大发明 sìdàfāmíng 4 สุดยอดสิ่งประดิษฐของจีน
1.

指南针 zhǐnánzhēn เข็มทิศ

2.

印刷术 yìnshuāshù แทนพิมพ

3.

造纸术 zàozhǐshù กระดาษ

4.

火药 huǒyào ดินปน

文房四宝 wénfángsìbǎo ของมีคา 4 อยางในหองหนังสือ
1.

毛笔 máobǐ พูกันจีน

2.

黑墨 hēimò หมึก

3.

宣纸 xuānzhǐ กระดาษ

4.

砚台 yàntai แทนหมึก

ตอนที่ 16
ติวเขมขอสอบ PAT 7.4
1.

元宵节中国人有什么习俗？
Yuánxiāo jié zhōngguó rén yǒu shé me xísú
ในเทศกาลหยวนเซียวคนจีนนิยมทําอะไร
1.
2.
3.
4.

吃汤圆 chī tāngyuán กินบัวลอย
吃粽子 chī zòngzi กินบะจาง
吃月饼 chī yuèbǐng กินขนมไหวพระจันทร
吃饺子 chī jiǎozi กินเกี๊ยว
ขึ้น 15 คํ่าเดือน แรกของป คือ วันที่พระจันทรเต็มดวง ซึ่งตรงกับเทศกาล 元宵节
กิจกรรมที่สําคัญที่จะทําคือ การกินบัวลอย

2.

中国的四大名有《三国演义》《西游记》《红楼梦》和___________。
Zhōngguó de sì dàmíng yǒu 《sānguó yǎnyì》
《xīyóu jì》
《hónglóumèng》hé
สี่สุดยอดวรรณกรรมของจีนมี สามกก ไซอิ๋ว ความฝนในหอแดง และ____________
1.《封神演义》
《fēng shén yǎnyì 》ตํานานเทพเจา
2.《包青天》
《bāo qīngtiān》เปาปุนจิ้น
3.《水浒传》
《shuǐhǔ zhuàn》108 วีรบุรุษเขาเหลียงซาน
4.《还珠格格》
《huán zhū gégé》องคหญิงกํามะลอ

3.

明代著名长篇小说______取材于唐代僧人玄奘只身赴竺 (今印度)
取佛经的真实事件。
míngdài zhù míng chángpiān xiǎoshuō_____qǔcái yú táng dài sēngrén xuán
zàng zhīshēn fù zhú ( jīn yìndù) qǔ fójīng de zhēnshí shìjiàn.
1. 三国演义 Sānguó yǎnyì สามกก
2. 红楼梦 hónglóumèng ความฝนในหอแดง
3. 水浒传 shuǐhǔ zhuàn 108 วีรบุรุษเขาเหลียงซาน
4. 西游记 xīyóu jì ไซอิ๋ว
ในขอนี้ถาอานไมออกก็หาคําที่อานกอน เชน คําวา印度 แปลวา อินเดีย และ คําวา 佛
แปลวา พุทธ เปนตน พอทราบวามีเรื่องของอินเดียและศาสนาพุทธเทานี้ก็พอจะรูแลว
วาเปนวรรณกรรมเรื่องไร

4.

下面哪个城市不是中国古都？
xiàmiàn nǎge chéngshì bùshì zhōngguó gǔdū ？
เมืองไหนไมใชเมืองหลวงของจีน ?
1. 西安Xī'ān ซีอาน
2. 南京nánjīng นานกิง
3. 上海shànghǎi เซี่ยงไฮ
4. 北京běijīng

ปกกิ่ง เปนเมืองหลวง 5 ราชวงศ

คําวา 古都gǔdū แปลวาเมืองหลวง
春节是中国最重要的节日，今年我终于(zhōngyú ในทีส
่ ด
ุ ) 有机会( jīhuì โอกาส)
亲眼看看中国人是怎么过(guòเฉลิมฉลอง ) 春节的了。过春节真有意思，让我印象
(yìnxiàng ความรูส
 ก
ึ ทีม
่ น
ั ลึกซึง
้ ตรึงใจ ) 最深的是“福”字，“福”是幸福的“福”。
春节的时候，整个北京城到处贴起了“福”字，贴“福”字还很有讲究( jiǎngjiù ละเอียด)，
一定要倒(dào กลับหัว) 着贴，倒着贴表示(biǎoshì แสดงใหเห็นวา)幸福来到了自己的家里，
因为“倒”和“到”的发音是一样的，人们都希望在新的一年里生活得更(gèng ยิง
่ )幸福。

5.

这篇文章的主要内容是：
zhè piān wénzhāng de zhǔyào nèiróng shì
เนื้อหาหลักของบทความนี้คืออะไร
1. 西安Xī'ān ซีอาน
2. 南京nánjīng นานกิง
3. 上海shànghǎi เซี่ยงไฮ
4. 北京běijīng

ปกกิ่ง เปนเมืองหลวง 5 ราชวงศ

ตอนที่ 17
ติวเขมขอสอบ PAT 7.4 Part 2
11. 香港特别行政区是.............................年回归中国的。

xiānggǎngtèbiéxíngzhèngqūshì.....Niánhuíguīzhōngguó de.
ฮองกงกลับคืนสูฮองกงเมื่อใด
1.
2.
3.
4.

1995
1997
1999
2001
ตอบขอ 2

12. 中国文化大革命是发生在什么时候？

zhōngguówénhuàdàgémìngshìfāshēngzàishénmeshíhòu
การปฎิวัติวัฒนธรรมในประเทศจีนเกิดขึ้นเมื่อใด
1.
2.
3.
4.

1949-1958 年nián
1967-1976年nián
1978-1986年nián
1988-1977年nián
ตอบขอ 2

14. 中国最长的河流是................
Zhōngguózuìzhǎng de héliúshì....
แมนํ้าที่ยาวที่สุดในประเทศจีนคือแมนํ้าอะไร
1.
2.
3.
4.

长江 Chángjiāng
黑龙江 Hēilóngjiāng
黄河 Huánghé
淮河 Huáihé
ตอบขอ 1

15. 中国著名绿茶龙井茶产自...........
Zhōngguózhùmínglǜchálóngjǐngcháchǎnzì....
ชาเขียวที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนอยูที่มณฑลอะไร
1.
2.
3.
4.

福州
杭州
广州
郑州

Fúzhōu
Hángzhōu
Guǎngzhōu
Zhèngzhōu

ตอบขอ 2
18. 中国省被称为熊猫的故乡。
Zhōngguóshěngbèichēngwèixióngmāo de gùxiāng
บานเกิดของหมีแพนดาอยูที่มณฑลอะไร
1.
2.
3.
4.

湖北
四川
云南
广西

Húběi
Sìchuān
Yúnnán
Gu ngxī

ตอบขอ 2
19. ……..是明清两代的皇宫，它记录了明清时代中国的文明和历史，是中国最大
的国家博物馆。
.... Shìmíngqīngliǎngdài de huánggōng, tājìlùlemíngqīngshídàizhōngguó
de wénmínghélìshǐ, shìzhōngguózuìdà de guójiābówùguǎn.
พระราชวังสองราชวงศอยูที่ใด
1.
2.
3.
4.

颐和园 Yíhéyuán
北京故宫 Běijīnggùgōng
乾明宫 Gānmínggōng
明十三陵 Míngshísānlíng
ตอบขอ 2

20. .中国人八大菜系一船是指 ：山东菜 ，四川菜，湖南菜，江苏菜，浙江菜，
安徽菜，福建菜和……………..
Zhōngguórénbādàcàixìyīchuánshìzhǐ: Shāndōngcài, sìchuāncài,
húnáncài, jiāngsūcài, zhèjiāngcài, ānhuīcài, fújiàncàihé...
อาหาร 8 อยางหลักของประเทศจีน ไดแก อาหารซานตง อาหารเสฉวน อาหารหูหนาน
อาหาร เจียงซู อาหารเจอเจียง อาหารอันฮุยอาหารฮกเกี้ยน และ...............
1. 北京菜 Běijīngcài อาหารปกกิ่ง

2. 杭州菜 Hángzhōucài อาหารหางโจว
3. 广

菜 Guǎngdōngcài อาหารกวางตุง

4. 云南菜 Yúnnáncài อาหารหยินหนาน
ตอบขอ 3

1. 鲁 lǔ

คือ

山东菜

5. 浙 zhè

คือ

浙江菜

2. 川 chuān

คือ

四川菜

6. 徽 huī

คือ

安徽菜

3. 湘 xiāng

คือ

湖南菜

7. 闽 mǐn

คือ

福建菜

4. 苏 sū

คือ

江苏菜

8. 粤 yuè

คือ

广东菜

ตอนที่ 18
Taxi Part 1
การใชชีวิตในกรุงเทพนั้น อยูอยากขึ้นทุกวัน อากาศก็รอน รถก็ติด จะขับรถไปไหนมาไหนไมคอย
จะมีที่จอด จะนั่งรถมอเตอรไซคก็อันตราย จะนั่งรถไฟฟาคนก็เยอะ เสียก็บอย รถเมลรอนก็รอน
กระเปารถเมลก็อารมณรุนแรง จะเรียกอูเบอรหรือวาแกพก็ไมคอยได ที่พึ่งเดียวของสังคมสงสัยจะ
ตองพึง
่ แท็กซีแ่ ลวละ
การบอกทางในภาษาจีนจะพูดวา 直走 zhízǒu คําวา 直 zhí แปลวา ตรง แลวคําวา 直 zhí ยัง

สามารถใชกับคนได เชน 我这个人很直 wǒzhègerénhěnzhí แปลวา คนอยางผมนี่เปนคนตรงๆ

และคําวา 走 zǒu แปลวา ไป ,Leave ,Go เพราะฉะนัน
้ คําวา 直走 zhízǒu แปลวา ตรงไปขางหนาหรือ
อีกคําหนึง
่ คือคําวา 一直走 yīzhízǒu แปลวา ตรงไปเรือ
่ ยๆ และการบอกทางในภาษาจีนยังสามารถ
พูดไดอีกวา 往前走 wǎngqiánzǒu ซึ่งแปลวา เดินไปขางหนา ตรงไปขางหนา ถาอยากบอกวาให

เลีย
้ วจะพูดคําวา 拐 guǎi หรือคําวา 转 zhuǎn แปลวา เลีย
้ วสามารถใชไดทง
ั้ สองคํา ซึง
่ ถาตองการ
ขยายความไปอีกก็จะสามารถเติมคําวา ซายหรือขวาได ในภาษาจีน คําวา ซาย เรียกวา 左 zuǒ และ

คําวา ขวา เรียกวา 右 yòu เพราะฉะนัน
้ 右拐 yòuguǎi หรือ 右转 yòuzhuǎn แปลวา เลีย
้ วขวาแลว

ยังสามารถใชคาํ วา 左拐 zuǒguǎi และ 左转 zuǒzhuǎn แปลวา เลีย
้ วซาย และถาตองการจะกลับรถ

ในภาษาจีนใชคําวา 掉头 diàotóu คําวา 头 tóu นั้นก็แปลวาหัว และถาเจอสัญญาณไฟจราจรหรือ
คําวา 红绿灯 hónglǜdēng ในภาษาจีน จะสามารถแปลไดวา 红 hóng คือ สีแดง 绿lǜ คือ สีเขียว

灯 dēng คือ ไฟ เพราะฉะนั้นคําวา 红绿灯 hónglǜdēng แปลวา ไฟเขียวไฟแดงในภาษาจีนทาง
มาลายเรียกวา 斑马线 bānmǎxiàn และคําวา รถแท็กซี่ ในภาษาจีนเรียกวา 出租车 chūzūchē

ในวันนีใ้ ครทีใ่ ชรถใชถนนก็ใหระวัง เพราะอุบต
ั เิ หตุเกิดขึน
้ ไดทก
ุ เมือ
่ ดังนัน
้ เราควรระมัดระวังใหมากๆ

ตอนที่ 19
Taxi Part 2
การทําธุรกิจตางๆในประเทศจีนบริษท
ั ตางๆจําเปนตองมีชอ
ื่ ทีเ่ ปนภาษาจีน ยกตัวอยางเชน

โรงแรมแชงกรี – ลา ในภาษาจีนเรียกวา 香格里拉 xiānggélǐlā Star Bucks (สตารบค
ั ล) เรียกวา
星巴克 xīngbākè McDonald’s (แมคโดนัลด) เรียกวา 麦当劳 màidāngláo คนจีนชอบกินทุกเรียน

เปนอยางมากดังนัน
้ คําวา ทุเรียน เรียกวา 榴莲 liúlián และถาหากอยากเรียกหมอนทองจะเรียกวา
金枕头 jīnzhěntou คําวา 金 jīn แปลวา ทองและคําวา 枕头 zhěntou แปลวา หมอน เราจะเรียก

ทุเรียนหมอนทองวา 金枕头榴莲 jīnzhěntouliúlián และถาหากเราไมอยากใหคนจีนนําทุเรียนขึน
้ รถ
เราจะพูดไดวา 不许带榴莲上车 bùxǔdàiliúliánshàngchē ซึง
่ จะแปลวา หามนําทุเรียนขึน
้ รถ

ในประเทศไทยมีสถานที่ที่คนจีนชอบไปมากมายหลายที่ ดังนี้
四面佛 sìmiànfó แปลวา พระพรหมสี่หนา

โดยที่คําวา 四sì แปลวา สี่ 面 miàn แปลวา หนา และคําวา 佛fó แปลวา พระพุทธ
唐人街 tángrénjiē แปลวา เยาวราช

จากคลิปแท็กซี่ ตอนที่ 1 เราจะไดยินคนจีนพูดวา 停 tíng หรือคําวา 停车 tíngchē ซึ่งจะแปลวา

หยุด หรือวาหยุดรถ โดยที่คําวา 车chē แปลวา รถ และคําวา停tíngแปลวา หยุด และถาจะแยก
จากคนจีนแลวจะใชคําวา 再见 zàijiàn แปลวา ลากอนแลวถาจะอวยพรใหเดินทางปลอดภัยจะใช
คําวา 一路平安 yīlùpíng'ān และคําวา 大城 dàchéng แปลวา พระนครศรีอยุธยา

ตอนที่ 20
อาหารจีน
การรับประทานอาหารนั้น สําหรับคนจีนถือวาเปนเรื่องใหญ โดยมีคํากลาวหนึ่งขาวชาวจีนที่วา
一年三百六十五天一日吃三餐一年下来就是一千零九十五
( Yī nián sānbǎi liùshíwǔ tiān yī rì chī sān cān yī nián xia lái jiùshì yīqiān líng jiǔshíwǔ dùn fàn )

ซึง
่ หมายความวา 1 ปมี 365 วัน 1 วันมี 3 มือ
้ ซึง
่ เทากับวาใน 1 ปนน
ั้ เรารับประทานขาวถึง 1095 มือ
้
เพราะฉะนัน
้ จึงมีสภ
ุ าษิตจีนทีก
่ ลาววา 民以食 天 (Mín yǐ shí wéitiān) ซึง
่ มีความหมายวา อาหาร
คือพระเจาของมวลมนุษย
อาหารจีน（中国菜/中餐）แบงออกเปน 八大菜系(อาหารจีน 8 กลุม) ดังนี้
1. 川菜 (Chuāncài) อาหารเสฉวน
2.鲁菜 (Lǔ cài) อาหารซานตง

3.粤菜 (Yuècài) อาหารกวางตุง
4.苏菜 (Sūcài) อาหารเจียงซู

5.湘菜 (Xiāngcài) อาหารหูหนาน
6.浙菜 (Zhècài) อาหารเจอเจียง
7.闽菜 (Mǐncài) อาหารฮกเกี้ยน
8.徽菜 (Huīcài) อาหารอันฮุย

อาหารจีนในประเทศไทยนั้น ไดรับอิทธิพลมาจาก 潮州菜 (Cháozhōucài) ซึ่งก็คืออาหารแตจิ๋ว
ซึง
่ เกิดจากการผสมผสานระหวาง 川菜 (Chuāncài) อาหารเสฉวนกับ 粤菜(Yuècài)อาหารกวางตุง


ตอนที่ 21
อาหารจีน (2)
ในการสั่งอาหารที่รานอาหารจีนนั้น สิ่งแรกที่จะตองทําก็คือ การเรียกพนักงานบริการ 服务员
(Fúwùyuán) เพื่อทําการสั่งอาหาร 点菜 (Diǎn cài) โดยที่พนักงานนั้นจะยื่นเมนูอาหาร 菜单
(Càidān) ใหกับเรา โดยสิ่งที่เราสามารถเห็นไดจากเมนูอาหาร มีดังนี้
1. 开胃菜 (Kāiwèicài)
อาหารเรียกนํา้ ยอย ซึง
่ ก็คอ
ื อาหารทีช
่ ว
 ยในการเปดรสชาติกอ
 นการรับประทานอาหารหลัก
ซึ่งนอกจากคําวา 开胃菜 (Kāiwèicài) แลวนั้น ที่ประเทศจีนยังใชอีกคําหนึ่ง ซึ่งเรียกวา 凉菜
(Liángcài) ที่มีความหมายวา อาหารจานเย็น หรือก็คืออาหารที่เสิรฟดวยอุณหภูมิที่เย็นๆ โดย
คํ า ว า 凉菜 (Liángcài)นั้ น มาจากคํ า ว า 凉拌菜 (Liángbàncài) ที่ แ สดงถึ ง อาหารที่ มี ก าร
คลุกเคลากัน ซึ่งอาหารจําพวกนี้ก็คือ ยําแตงกวาดอง ยําเห็ดหูหนู ยําถั่ว เปนตน
ขอควรระวังก็คอ
ื คําวา 凉(Liáng)ทีแ่ ปลวา เย็น นัน
้ ยังมีอก
ี คําศัพททม
ี่ ค
ี วามหมายใกลเคียงกัน
ซึ่งก็คือคําวา冷(lěng)ที่แปลวาหนาวเย็น แตทั้ง 2 คํานั้นมีความแตกตางกัน ดังนี้
凉(Liáng)มาจากคํ า ว า 凉快(Liángkuai)ที่ แ ปลว า เย็ น สบาย และเมื่ อ ใช ป ระกอบกั บ คํ า ว า
菜 (cài) จะกลายเปน 凉菜 (Liángcài) มีความหมายวา อาหารจานเย็น หรือก็คืออาหารที่เสิรฟ
ดวยอุณหภูมิที่เย็นๆ
冷 (lěng) มีความหมายใกลเคียงกับ 凉 (Liáng) ก็จริง แตถาหากนํามาใชในบริบท
冷菜 (lěngcài) จะใหความหมายวา อาหารที่วางไวเย็นจนจืดชืด

2. 主食 (Zhǔshí) / 主餐 (Zhǔ cān)
ซึ่งก็คือ อาหารหลัก เชน สําหรับคนไทยที่มีอาหารหลักก็คือ ขาวสวย สวนคนจีนที่จะมี
อาหารหลักเปน หมัน
่ โถว หรือ บะหมี่ เปนตน
โดยคําวา 主食 (Zhǔshí) นัน
้ จะมีความหมายตรงกันขามกับคําวา 菜(cài)ทีม
่ ค
ี วามหมายวา
กับขาว ซึง
่ ในประเทศจีนนัน
้ อาจนําสองอยางนีม
้ าเรียกรวมกันเปน 饭菜 (Fàncài) มีความหมายวา
อาหารและกับขาวนัน
่ เอง

3. 饮料 (Yǐnliào)
ซึ่งก็คือ เครื่องดื่ม ซึ่งในรานอาหารจีนนั้นมักจะไดยินประโยคที่วา 你需要喝什么
(Nǐ xūyào hē shénme yǐnliào？) คุณตองการจะดื่มเครื่องดื่มอะไรไหม?

料？

4. 甜点 (Tiándiǎn)
ซึ่งก็คือ ขนมหวาน นอกจากในรานอาหารแลว หากเราเขาไปในรานอาหารประเภท 麦当劳
(Màidāngláo) Mc Donald หรือ 肯德基 (Kěndéjī) KFC นัน
้ เรามักจะเห็นคําวา 套餐 (Tàocān)
ซึ่งก็คือ อาหารชุด ซึ่งปกติแลวในอาหารชุดนั้นจะแบงออกเปน
主食 (Zhǔshí) อาหารหลัก, 配菜 (Pèicài) อาหารเคียง และ 饮料 (Yǐnliào) เครื่องดื่มรวมกัน
ใน 1 ชุด แตถาหากไมตองการอาหารชุด เราก็สามารสั่งเปน 单点(Dān diǎn)หรือก็คือ
การสั่งอาหารตามเมนูที่ตองการไดเชนกัน

ตอนที่ 22
อาหารจีน (3)
เมื่อพูดถึงอาหาร สิ่งที่จะไมพูดถึงไมไดเลยก็คือ รสชาติของอาหาร ซึ่งในภาษาจีนก็คือคําวา
味道 (wèidào) ซึ่ ง ชาวจี น นั้ น มั ก จะถื อ รสชาติ ข องอาหารเป น เสมื อ นกั บ รสชาติ ข องชี วิ ต
โดยรสชาตินั้น สามารถแบงออกได 5 ชนิด 五种味道 (wǔ zhǒng wèidào) ดังนี้

1. 酸 (suān) รสเปรี้ยว
2. 甜 (tián) รสหวาน
รสหวาน ซึง
่ สามารถเปรียบไดกบ
ั ชีวต
ิ ทีร่ น
ื่ รมย หรือการแสดงถึงหญิงสาวทีม
่ ห
ี นาตาออนหวาน

3. 苦 (kǔ) รสขม
โดยมีการนําไปใชในการเรียกสิง
่ ทีม
่ รี สขม เชน 苦瓜 (kǔguā) ซึง
่ ก็คอ
ื มะระ และในภาษาจีนมีการ
นําไปใชเปนสุภาษิตทีว
่ า
良 苦口利于病，忠言逆耳利于行 (liángyào kǔkǒu lìyú bìng,zhōngyánnì'ěr lìyú xíng)
โดยจะมีความหมายวา ยาดี แมจะมีรสชาติขม แตกด
็ ต
ี อ
 การรักษาโรค, คําศัตยจริง แมจะฟงไมรน
ื่ หู
แตกเ็ ปนประโยชน และนอกจากนีย
้ ง
ั มีประโยคทีว
่ า 先苦后甜 (xiān kǔ hòu tián) ซึง
่ ก็คอ
ื ชีวต
ิ ตอง
มีการลําบากมากอน ถึงจะมีชว
ี ต
ิ ส
ี่ ข
ุ สบายในภายภาคหนา

4. 辣 (là) รสเผ็ด
โดยมีการนําไปใชในการเรียกสิ่งที่มีรสเผ็ด เชน 辣椒 (làjiāo) ซึ่งก็คือ พริก หรือการแสดงถึง
ผูหญิงที่มีลักษณะสวยดึงดูดตา ซึ่งอาจพูดไดวา 很辣 (hěnlà) เพื่อสื่อถึงวา ผูหญิงคนนั้น
สวยเซ็กซี่ (แซบ) มากไดเชนกัน
5. 咸 (xián) รสเค็ม
นอกจาก 5 รสชาติทก
ี่ ลาวมาขางตนนัน
้ ยังมีอก
ี หนึง
่ รสชาติทถ
ี่ อ
ื วาเปนรสชาติพเิ ศษของอาหาร
เสฉวน 四川菜的一种特色味道 (sìchuān cài de yī zhǒng tèsè wèidào) ซึ่งก็คือรสชาติ
麻辣 (málà) ซึง
่ คําวา 麻 (má) นัน
้ มาจากคําวา 麻中带辣 (mázhōngdàilà) ทีแ่ สดงถึงในความชา
(ที่ไมรูสึก) นั้น มีรสชาติเผ็ด หรือก็คือ ชาแบบเผ็ดๆนั่นเอง และถาหากตองการจะสื่อวา อาหาร
นั้นมีรสชาติจืด หรือไมมีรสชาติ ในภาษาจีนจะใชคําวา 没味道 (méiwèidào) หรือ 很轻很淡
(hěnqīnghěndàn) ก็ไดเชนกัน และหากตองการที่จะบอกวา ไมมีอารมณจะรับประทานอาหาร
ในภาษาจีนจะใชคําวา 没胃口 (méi wèikǒu)

ตอนที่ 23
กาแฟ
“กาแฟ” เปนเครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในทั่วโลกแมแตในประเทศจีนเองก็เชนเดียวกัน ซึ่งกาแฟ
นั้นก็สามารถจําแนกไดหลายชนิด โดยในแตละชนิดนั้นมีชื่อเรียกที่ตางกันออกไป ดังนี้

1. 焦糖玛奇朵 (jiāo táng mǎ qí duǒ) คือ Caramel Macchiato (คาราเมลมัคคิอาโต)
2. 浓缩咖啡 (nóngsuōkāfēi) คือ Espresso(เอสเปรสโซ)
3. 卡布奇诺 (kǎ bù jī nuò) คือ Cappuccino (คาปูชโิ น)
4. 摩卡 (mókǎ) คือ Mocha (มอคคา)
5. 可可 (kěkě) คือ Cocoa (โกโก)
6. 美式咖啡 (měishìkāfēi) คือ Americano (อเมริกาโน)
7. 拿铁 (nátiě) คือ Latte (ลาเต)
8. 抹茶拿铁 (mǒchá ná tiě) คือ Matcha Latte (มัทฉะ ลาเต)
9. 绿茶 (lǜchá) คือ Green Tea (ชาเขียวแบบดัง
้ เดิม - ในลักษณะทีเ่ ปนใบชาตมจนไดนาํ้ ชาใส)
10. 抹茶 (mǒchá) คือ Matcha(ชาเขียวมัทฉะ)

ในการสัง
่ เครือ
่ งดืม
่ นัน
้ สามารถสัง
่ ได 2 รูปแบบ คือ
1. 冰的 (bīng de) คือ แบบเย็น

ซึ่งถาหากในกรณีที่ตองการเพิ่มนํ้าแข็ง 冰 (bīngkuài) เราสามารถพูดไดวา我要加冰块
( wǒ yào jiā bīng kuài) ฉันตองการที่จะใสนํ้าแข็งหรือหากไมตองการใสนํ้าแข็ง สามารถพูด
ไดวา 不要冰 (bùyàobīngkuài)ไมตองการนํ้าแข็ง

2. 的(rè de) คือ แบบรอน

นอกจากนี้ กาแฟที่มีลักษณะเปนเอกลักษณ 特色 (tèsè) เชน ในรานกาแฟ Starbucks

ภาษาจีนจะใชคําวา 典 (jīngdiǎn) ซึ่งจะแสดงถึงความเปน Signatureเชน เมนู 典巧克力
(jīngdiǎn qiǎokèlì) ซึ่งก็คือ Signature chocolateนั่นเอง

ในการสัง
่ ขนาดของแกวกาแฟนัน
้ โดยปกติแลวสามารถแบงได 3 ขนาด คือ
1. 大(dà) คือ ขนาดใหญ

2. 中(zhōng) คือ ขนาดกลาง
3. 小(xiǎo) คือ ขนาดเล็ก

เครือ
่ งดืม
่ ในรานกาแฟ Starbucks นัน
้ จะมีชอ
ื่ เรียกทีแ่ ตกตางกันออกไป ดังนี้
1. 超大(chāodà) คือ ขนาดใหญทส
ี่ ด
ุ (VENTI)
2. 大(dà) คือ ขนาดใหญ(GRANDE)

3. 中(zhōng) คือ ขนาดกลาง(TALL)
4. 小(xiǎo) คือ ขนาดเล็ก(SHORT)

ตอนที่ 24
ของใชในหองนํา้
“การอาบนํ้า” เปนกิจวัตรประจําวันที่มนุษยทุกคนตองปฏิบัติ โดยใช “หองนํ้า” เปนสถานที่
ในการอาบนํ้า ซึ่งในหองนํ้านั้นก็มีเฟอรนิเจอรหรือของใชตางๆ ที่ชวยอํานวยความสะดวกในการ
ปฎิบัติกิจ ดังนี้

1. 淋浴房 (línyùfáng) คือ หองอาบนํา้ (แบบใชฝก
 บัว)
淋 (lín) คือ สาดนํา้ /พรมนํา้
浴 (yù) คือ อาบนํา้
房 (fáng) คือ หอง

2. 淋浴喷头 (línyùpēntóu)คือ ฝกบัว

喷 (pēn) คือ พน/สะบัด 头 (tóu) คือ ศีรษะ

ดังนัน
้ 喷头 (pēntóu) คือ การสะบัดลงบนศีรษะ
3. 小心地滑 (xiǎoxīn dì huá) คือ ระวังพืน
้ ลืน
่
小心 (xiǎoxīn) คือ ระวัง
地滑 (dìhuá) คือ พืน
้ ลืน
่

4. 小心绊倒 (xiǎoxīn bàndǎo) คือ ระวังพืน
้ สะดุดลม
绊(bàn)คือ ระวัง

倒(dǎo)มาจากคําวา跌倒(diédǎo)คือ ลม
5. 地毯 (dìtǎn)/ 地垫(dìdiàn) คือ ผาเช็ดเทา / พรมเช็ดเทา
6. 马桶(mǎtǒng) คือ สวม (ภาษาพูด)
7. 坐便器 (zuòbiànqì) คือ ชักโครก
坐 (zuò) คือ นัง
่

方便 (fāngbiàn) คือ สะดวก ซึง
่ ในทีน
่ ย
ี้ ง
ั สือ
่ ความหมายถึง 小便(xiǎobiàn)

ทีม
่ ค
ี วามหมายวา ปสสาวะ และ 大便(dàbiàn)ทีม
่ ค
ี วามหมายวา อุจจาระ อีกดวย

器 (qì) คือ เครือ
่ งมือ/อุปกรณ

8. 卫生纸 (wèishēngzhǐ) คือ กระดาษชําระ
卫生(wèishēng)คือ สุขอนามัย
9. 手纸 (shǒuzhǐ) คือ กระดาษเช็ดมือ
10. 水龙头 (shuǐlóngtóu) คือ ก็อกนํา้
11. 节约用水 (jiéyuē yòngshuǐ) คือ ชวยกันประหยัดนํา้
节约 (jiéyuē) คือ ประหยัด

12. 镜子 (jìngzi) คือ กระจกเงา

节约 (jiéyuē) คือ ประหยัด

13. 浴缸 (yùgāng) คือ อางอาบนํา้
14. 浴巾 (yùjīn) คือ ผาเช็ดตัว
15. 毛巾 (máojīn) คือ ผาเช็ดผม
16. 方巾 (fāngjīn) คือ ผาผืนเล็ก

ตอนที่ 25
คําศัพทเกีย
่ วกับการบิน
ในการเดินทางไปตางประเทศนั้น จําเปนที่จะตองใชเครื่องบินเปนยานพาหนะในการเดินทาง
ซึ่งคําศัพทที่จําเปนตองรูเกี่ยวกับสนามบิน เครื่องบิน รวมถึงสายการบินตางๆก็เปนสิ่งจําเปน
ที่จะชวยใหการเดินทางมีความสะดวกราบรื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งคําศัพทสําคัญที่ควรทราบมีดังนี้

1. 飞机 (fēijī) คือ เครือ
่ งบิน
飞 (fēi) คือ บิน

机 (jī) คือ เครือ
่ งยนต
2. 飞机场 (fēijīchǎng) / 机场 (jīchǎng) คือ สนามบิน
场 (chǎng) คือ สถานที่
3. 身份证 (shēnfènzhèng) คือ บัตรประชาชน
身份 (shēnfèn) คือ สถานะ

证 (zhèng) คือ หลักฐาน/ใบรับรอง

4. 护照 (hùzhào) คือ หนังสือเดินทาง (passport)
5. 拿 (ná) คือ เอา/รับ/หยิบ
6. 登机牌 (dēngjīpái) คือ ตัว
๋ ค
 รือ
่ งบิน (Boarding pass)
登机 (dēngjī) คือ Boarding
牌 (pái) คือ ใบรับรอง/ปาย

นอกจากนี้ตั๋วเครื่องบินยังมีคําศัพทภาษาจีนที่มีความหมายใกลเคียง นั่นก็คือ飞机票
(fēijīpiào) / 机票 (jīpiào) แตความหมายโดยนัยจะแตกตางกัน โดยที่ 飞机票

(Fēijīpiào) / 机票 (jīpiào) อาจอยูในรูปแบบที่สามารถดูไดจากทาง E-mail/Lin
โดยที่ไมตองทําการปริ้นทออกมาก็ได แต 登机牌 (dēngjīpái)คือสิ่งที่จะได
เมื่อมีการแสดงตัว เพื่อจะนําสิ่งนี้ไปใชในการขึ้นเครื่อง
7. 航班 (hángbān) คือ สายการบินโดยมีสายการบินทีส
่ าํ คัญ ดังนี้
泰航(tàiháng)/泰国国际航空公司

(tàiguóguójìhángkōnggōngsī) คือ สายการบินไทย

中国国际航空公司 (zhōngguóguójìhángkōnggōngsī)/

国航(guóháng) คือ สายการบินประจําชาติจน
ี (Air China Airlines)

中国南方航空 (zhōngguónánfānghángkōng)/南航(nánháng)

คือ สายการบินไชนาเซาเธิรน
 แอรไลน/สายการบินจีนใต (China Southern Airlines)
中国东方航空 (zhōngguódōngfānghángkōng)/东航(dōngháng)
คือ สายการบินจีนตะวันออก(China Eastern Airlines)

8. 廉价航空 (liánjiàhángkōng) คือ สายการบินราคาประหยัด

ตอนที่ 26
ตัว
๋ เครือ
่ งบิน Boarding Pass
1. 乘坐 (chéngzuò) / 坐 (zuò) คือ โดยสาร (ยานพาหนะ)
2. 乘客 (chéngkè) คือ ผูโ ดยสาร
3. 登机牌 (dēngjīpái) คือ ตัว
๋ ค
 รือ
่ งบิน (Boarding pass)
สิง
่ ทีจ
่ ะเห็นไดจาก 登机牌 (dēngjīpái) มีดง
ั นี้
航班 (hángbān) คือ สายการบิน

姓名 (xìngmíng) คือ ชือ
่ -นามสกุล
日期 (rìqí) คือ วันทีเ่ ดินทาง

登机时间(dēngjīshíjiān) คือ เวลาขึน
้ เครือ
่ ง
起飞时间 (qǐfēishíjiān) คือ เวลาขึน
้ เครือ
่ ง

ถาหากเปนการบินภายในประเทศ 国内 (guónèi) ตองมีการ check-in 登机
(dēngjī) ลวงหนาครึง
่ ชัว
่ โมง แตถา หากเปนการบินระหวางประเทศ 国际 (guójì)
ตองมีการ check-in ลวงหนา45 นาที – 1 ชัว
่ โมง
登机口 (dēngjīkǒu) คือ ประตูขน
ึ้ เครือ
่ ง

ตอนที่ 27
ทีน
่ ง
ั่ บนเครือ
่ งบิน
ในการโดยสารเครื่องบินนั้น สามารถเลือกตําแหนงที่นั่งได 2 รูปแบบ คือ

1. 靠窗户 (kàochuānghù) / 靠窗 (kàochuāng) คือ ติดหนาตาง
2. 靠通道 (kàotōngdào) / 靠窗 (kàochuāng) คือ ติดทางเดิน

คําวา ทางเดิน通道 (tōngdào) ในภาษาจีนยังมีคําศัพทอื่นที่ใชแทนกันได คือ
过道 (guòdào) / 走道 (zǒudào) / 走廊 (zǒuláng)
นอกจากการเลือกตําแหนงที่นั่งบนเครื่องบินแลว ยังตองมีการเลือกระดับของที่นั่ง
舱位等级 (cāngwèiděngjí)ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้

1. 头等舱 (tóuděngcāng) คือ ระดับ First class
2. 商务舱 (shāngwùcāng) คือ ระดับ Business
3. 经济舱 (jīngjìcāng) คือ ระดับ Economy (ชั้นประหยัด)

เมื่อมีการเลือกระดับและตําแหนงของที่นั่งแลว ตอไปคือการเลือกหมายเลขที่นั่ง
座位 (zuòwèi) และสิ่งที่จะเห็นไดจาก 登机牌 (dēngjīpái) มีดังนี้

1. 航班 (hángbān) คือ สายการบิน

2. 姓名 (xìngmíng) คือ ชื่อ-นามสกุล
3. 日期 (rìqí) คือ วันที่เดินทาง

4. 登机时间 (dēngjīshíjiān) คือ เวลาขึ้นเครื่อง
5. 起飞时间 (qǐfēishíjiān) คือ เวลาขึ้นเครื่อง

ถาหากเปนการบินภายในประเทศ 国内 (guónèi) ตองมีการ check-in 登机 (dēngjī)
ลวงหนาครึ่งชั่วโมง แตถาหากเปนการบินระหวางประเทศ 国际 (guójì) ตองมีการ check-in
ลวงหนา 45 นาที – 1 ชั่วโมงและสุดทายคือการเดินทางถึงที่หมาย 到达 (dàodá) / 到达站
(dàodázhàn)

ตอนที่ 28
การตรวจสอบความปลอดภัย
กอนการขึน
้ เครือ
่ ง
หลังจากที่มาถึงสนามบิน飞机场 (fēijīchǎng) เพื่อที่จะทําการโดยสาร 乘坐 (chéngzuò)
เครื่องบิน 飞机 (fēijī) และไดทําการ Check-in 登机牌 (dēngjī) เรียบรอยแลวนั้น ก็จะเขาสู
ขั้นตอนของการตรวจเช็คบุคคล/สัมภาระกอนการขึ้นเครื่อง ซึ่งมีคําศัพทที่ควรทราบ ดังนี้

过安检 (guò ānjiǎn) คือ การตวจสอบความปลอดภัย
过 (guò) คือ กาวขาม ซึ่งยังสามารถใชในบริบทอื่น เชน 过马路 (guòmǎlù)คือ ขามถนน
过节 (guòjié) คือ ฉลองเทศกาล 过生日 (guòshēngrì) คือ ฉลองวันเกิด เปนตน
安 (ān)มาจากคําวา 安全 (ānquán) ที่มีความหมายวา ปลอดภัย
检 ( jiǎn) มาจากคําวา 检查 ( jiǎnchá) ที่มีความหมายวา ตรวจสอบ

สิ่งที่ตองตรวจสอบกอนการขึ้นเครื่องบิน มีดังตอไปนี้

1. 电脑 (diànnǎo) คือ คอมพิวเตอร
2. 充电宝 (chōngdiàn bǎo) คือ แบตเตอรี่สํารอง
充 (chōng)คือ ชารจ
电 (diàn) คือ ไฟ , พลังงาน
宝 (b o) คือ ของมีคา (แตในที่นี้มีความหมายวา ของพกพา)

3. 液体 (yètǐ) คือ ของเหลว
4. 喷雾 (pēnwù) คือ สเปรย
5. 刀具 (dāojù) คือ อุปกรณมีด (ของมีคม)
刀 (dāo) คือ มีด

ตอนที่ 29
บัตรเขาประเทศจีน
ในการเดินทางเขา-ออกประเทศจีนทุกครั้ง จะตองมีการกรอกขอมูลลงในใบ 外国人入境卡
(wàiguó rén rùjìng kǎ) ซึ่งก็คือ Arrive card หรือก็คือ บัตรเขาประเทศโดยที่
外国人(wàiguó rén) คือ ชาวตางชาติ
入境(rùjìng)คือ เขาอาณาเขต
卡(k ) คือ การด (Card)
โดยที่ 入境卡 (rùjìng kǎ) นั้น จะประกอบไปดวยรายละเอียดดังตอไปนี้

1. 姓 (xìng)คือ แซ (นามสกุล)
2. 名 (míng) คือ ชื่อ
3. 国籍 (guójí) คือ สัญชาติ

ซึ่งคําวา 国 (guó) เดี่ยวๆนั้น คือ ชาติ และเมื่อนําไปประกอบกับคําอื่นจะใหความหมาย
ที่ใกลเคียงกัน เชน
国际 (guójì) คือ นานาชาติ
เชน 国际学校 (guójìxuéxiào)คือ โรงเรียนนานาชาติ
国际机场 (guójìjīchǎng) คือ สนามบินนานาชาติ
国家 (guójiā) คือ แหงชาติ , ประจําชาติ
เชน 国家博物馆 (guójiābówùguǎn) คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
国家大剧院 (guójiādàjùyuàn) คือ โรงละครแหงชาติ
护照号码 (hùzhào hàomǎ) คือ หมายเลข Passport
护照 (hùzhào) คือ Passport
号码 (hàomǎ) คือ หมายเลข
在华住址 (zài huá zhùzhǐ) คือ ที่อยูในประเทศจีน
华 (huá)มาจากคําวา 中华人民共和国
(zhōnghuárénmíngònghéguó)คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
และนอกจากนี้ คําวา 华 (huá) จะแสดงถึงความเปนจีน เชน
华侨 (huáqiáo) คือ คนจีนโพนทะเล / 华裔 (huáyì) คือ คนที่มีเชื้อสายจีน เปนตน
在华 (zài huá) คือ ในประเทศจีน
住址 (zhùzhǐ) คือ ที่อยู

ตอนที่ 30
Arrival card
จุดประสงคการเขายังประเทศซึ่งในการเขาประเทศนั้นเราจําเปนตองกรอกใบ Arrival card ซึ่งจะ
มีใหกรอก เพศ วันเกิด เลขวีซาเปนตน และในภาษาจีนคําวาเพศ เรียกวา 性别 xìngbié โดยจะ
สามารถแบงเปนเพศชายในภาษาจีนเรียกวา 男 nán เพศหญิงในภาษาจีนเรียกวา 女nǚ และ
ในใบ Arrival card จะมีการถามเรื่องวันเกิดโดยจะใชภาษาจีนคําวา 出生日期 chūshēng rìqí
คําวา 出生 chūshēng หมายถึง วันเกิด และคําวา 日期rìqí หมายถึง วันที่ ซึ่งสามารถแบงได
เปน年 nián月y uè日rì ซึ่งแปลวา ป เดือน วัน คําวา 入境事由rùjìng shìyóu แปลวา สาเหตุ
ของการเขามาในประเทศ และสาเหตุการเขามาในประเทศสามารถเลือกไดดังนี้
1. 会议 huìyì การประชุม
2. 商务 shāngwù ธุรกิจ

3. 访问 fǎngwèn เยี่ยมเยือน
4. 观光 guānguāng/休闲xiūxián มาเที่ยว

5. 探亲访友 tànqīn fǎng yǒu มาเยี่ยมญาติ เพื่อน

6. 就业 jiùyè เขามาทํางาน

7. 学习 xuéxí การเรียน การศึกษา

8. 返回长久地 fǎnhuí chángjiǔ de กลับสูบานเกิด
9. 定居 dìngjū ตั้งถิ่นฐาน
10. 其他 qítā อื่นๆ

ตอนที่ 31
วีซา
การเดินทางเขาสูป
 ระเทศตางๆในโลกจําเปนตองใชวซ
ี า ในการกรอกบัตรขาเขาประเทศแทบทัง
้ นัน
้
มีเพียงบางประเทศทีไ่ มตอ
 งใชถง
ึ แมวา จะมีบางประเทศไมใชวซ
ี า แตประเทศจีนก็ยง
ั คงใชเชนเดิมคําวา
วีซาในภาษาจีนใชคําวา 签证 qiānzhèng
ทําวีซาซึ่งในภาษาจีนไมใชคําวา 做zuò ใชคํากริยาวา 办签证 bànqiānzhèng เพราะวา
ตองใชเวลาและตองมีกระบวนการจึงใช 办 bàn แทนและเมื่อเราทําวีซาเสร็จแลว
เลขวีซาภาษาจีนใชคําวา 签证号码 qiānzhènghàomǎ ซึ่งในบัตรขาเขาดานบน
จะมีใหกรอกทั้ง
เลขพาสปอรตภาษาจีนใชคําวา 护照号码 hùzhàohàomǎ
สถานที่ออกวีซาภาษาจีนใชคําวา 签证签发地 qiānzhèngqiānfādì ตอไปคือ

การกรอกวา 航班号 hángbānhào แปลวาเลขเทีย
่ วบินคําวา 航班 hángbān หมายถึง

เที่ยวบินคําวา 号 hào แปลวาหมายเลข หรือถานั่งเรือเขาประเทศจีนก็ตองใชบัตรขาเขา
เหมือนกันที่บัตรขาเขาจะเขียนวา 船名 chuánmíng ซึ่งแปลวาหมายเลขของเรือหรือ
ถานั่งรถเขาประเทศจีนก็ตองกรอกบัตรขาเขาเหมือนกัน

ตอนที่ 32
Lost in Thailand
สําหรับผูที่ใชบริการเครื่องบินเปนยานพาหนะในการเดินทางนั้น สิ่งที่ผูเดินทางควรกระทํากอนที่
เครื่ อ งบิ น จะขึ้ น (Take off) คื อ การป ด เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทุ ก ชนิ ด
เนื่องจากคลื่นจากสัญญาณโทรศัพทจะไปรบกวนกับคลื่นสัญญาณของระบบปฏิบัติการบินได
ดังนั้น ผูที่เดินทางโดยเครื่องบินบอยครั้งจึงมักจะไดยินประกาศใหปดโทรศัพททุกครั้ง แตใน
หลายครั้งก็ยังมีผูโดยสารบางรายไมปฏิบัติตาม ดังสถานการณตัวอยางตอไปนี้
A: 飞机要起飞了。
你这手机信号徽干扰无线电波的，
要是飞机万一掉下来怎么办？关机吧。
(fēijī yào qǐfēile. Nǐ zhè shǒujī xìnhào huī gānrǎo wúxiàndiàn bō de, yàoshi fēijī
wàn yī diào xiàlái zěnme bàn? Guānjī ba.)
= เครื่องบินจะขึ้นแลว สัญญาณโทรศัพทของคุณจะรบกวนคลื่นสัญญาณของระบบปฏิบัติ
การบิน ถาหากเครื่องบินตกลงมาจะทําอยางไรละ ปดเครื่องเถอะ
B: 我知道，不用你教我。
(w zhīdào, bùyòng n jiāo w )
= ฉันรู คุณไมตองมาสอน

C: 先生有什么需要吗？
(xiānshēng yǒu shén me xūyào ma?)
= คุณผูช ายตองการอะไรไหมคะ?
A: 你看，他这手机还没关呢。
(nǐ kàn, tā zhè shǒujī hái méiguān ne.)
= คุณดูสิ เขายังไมปด
 โทรศัพทนะ
C: 先生，请关闭您的移动电话和电子设备。
(xiānshēng, q ng guānbì nínde yídòng diànhuà hé diànz shèbèi.)
= คุณผูชายคะกรุณาปดโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของคุณดวยคะ
B: 我知道，马上，马上。
(w zhīdào, m shàng, m shàng)
= ฉันรูแ ลวอีกสักครู
C: 对不起先生，请关闭您的手机。
(duìbùqǐ xiānshēng, qǐng guānbì nínde shǒujī)
= ขอโทษดวยคะคุณผูช ายกรุณาปดโทรศัพทดว ยคะ
C:

谢谢您的配合。
(xièxienín de pèihé)
= ขอบคุณทานสําหรับความรวมมือ

ตอนที่ 33
Lost in Thailand 2
สําหรับผูที่ใชบริการเครื่องบินเปนยานพาหนะในการเดินทางนั้น สิ่งที่ผูเดินทางควรกระทํากอนที่
เครื่ อ งบิ น จะขึ้ น (Take off) คื อ การป ด เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทุ ก ชนิ ด
เนื่องจากคลื่นจากสัญญาณโทรศัพทจะไปรบกวนกับคลื่นสัญญาณของระบบปฏิบัติการบินได
ดังนั้น ผูที่เดินทางโดยเครื่องบินบอยครั้งจึงมักจะไดยินประกาศใหปดโทรศัพททุกครั้ง แตใน
หลายครั้งก็ยังมีผูโดยสารบางรายไมปฏิบัติตาม ดังสถานการณตัวอยางตอไปนี้
A: 飞机要起飞了。
你这手机信号徽干扰无线电波的，
要是飞机万一掉下来怎么办？关机吧。
(fēijī yào qǐfēile. Nǐ zhè shǒujī xìnhào huī gānrǎo wúxiàndiàn bō de, yàoshi fēijī
wàn yī diào xiàlái zěnme bàn? Guānjī ba.)
= เครื่องบินจะขึ้นแลว สัญญาณโทรศัพทของคุณจะรบกวนคลื่นสัญญาณของระบบปฏิบัติ
การบิน ถาหากเครื่องบินตกลงมาจะทําอยางไรละ ปดเครื่องเถอะ
B: 我知道，不用你教我。
(w zhīdào, bùyòng n jiāo w )
= ฉันรู คุณไมตองมาสอน

C: 先生有什么需要吗？
(xiānshēng yǒu shén me xūyào ma?)
= คุณผูช ายตองการอะไรไหมคะ?
A: 你看，他这手机还没关呢。
(nǐ kàn, tā zhè shǒujī hái méiguān ne.)
= คุณดูสิ เขายังไมปด
 โทรศัพทนะ
C: 先生，请关闭您的移动电话和电子设备。
(xiānshēng, q ng guānbì nínde yídòng diànhuà hé diànz shèbèi.)
= คุณผูชายคะกรุณาปดโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของคุณดวยคะ
B: 我知道，马上，马上。
(w zhīdào, m shàng, m shàng)
= ฉันรูแ ลวอีกสักครู
C: 对不起先生，请关闭您的手机。
(duìbùqǐ xiānshēng, qǐng guānbì nínde shǒujī)
= ขอโทษดวยคะคุณผูช ายกรุณาปดโทรศัพทดว ยคะ
C:

谢谢您的配合。
(xièxienín de pèihé)
= ขอบคุณทานสําหรับความรวมมือ

ตอนที่ 34
Lost in Thailand 3
สําหรับผูที่ใชบริการเครื่องบินเปนยานพาหนะในการเดินทางนั้น สิ่งที่ผูเดินทางควรกระทํากอนที่
เครื่ อ งบิ น จะขึ้ น (Take off) คื อ การป ด เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและอุ ป กรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทุ ก ชนิ ด
เนื่องจากคลื่นจากสัญญาณโทรศัพทจะไปรบกวนกับคลื่นสัญญาณของระบบปฏิบัติการบินได
ดังนั้น ผูที่เดินทางโดยเครื่องบินบอยครั้งจึงมักจะไดยินประกาศใหปดโทรศัพททุกครั้ง แตใน
หลายครั้งก็ยังมีผูโดยสารบางรายไมปฏิบัติตาม ดังสถานการณตัวอยางตอไปนี้
A: 飞机要起飞了。
你这手机信号徽干扰无线电波的，
要是飞机万一掉下来怎么办？关机吧。
(fēijī yào qǐfēile. Nǐ zhè shǒujī xìnhào huī gānrǎo wúxiàndiàn bō de, yàoshi fēijī
wàn yī diào xiàlái zěnme bàn? Guānjī ba.)
= เครื่องบินจะขึ้นแลว สัญญาณโทรศัพทของคุณจะรบกวนคลื่นสัญญาณของระบบปฏิบัติ
การบิน ถาหากเครื่องบินตกลงมาจะทําอยางไรละ ปดเครื่องเถอะ
B: 我知道，不用你教我。
(w zhīdào, bùyòng n jiāo w )
= ฉันรู คุณไมตองมาสอน

C: 先生有什么需要吗？
(xiānshēng yǒu shén me xūyào ma?)
= คุณผูช ายตองการอะไรไหมคะ?
A: 你看，他这手机还没关呢。
(nǐ kàn, tā zhè shǒujī hái méiguān ne.)
= คุณดูสิ เขายังไมปด
 โทรศัพทนะ
C: 先生，请关闭您的移动电话和电子设备。
(xiānshēng, q ng guānbì nínde yídòng diànhuà hé diànz shèbèi.)
= คุณผูชายคะกรุณาปดโทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของคุณดวยคะ
B: 我知道，马上，马上。
(w zhīdào, m shàng, m shàng)
= ฉันรูแ ลวอีกสักครู
C: 对不起先生，请关闭您的手机。
(duìbùqǐ xiānshēng, qǐng guānbì nínde shǒujī)
= ขอโทษดวยคะคุณผูช ายกรุณาปดโทรศัพทดว ยคะ
C:

谢谢您的配合。
(xièxienín de pèihé)
= ขอบคุณทานสําหรับความรวมมือ

ตอนที่ 35
ทะเล 1
ในชวงหลายปมานีม
้ ค
ี นจีนมากมายเขามาเทีย
่ วเมืองไทยและสิง
่ ทีน
่ า ดึงดูดใจใหมาทองเทีย
่ วกัน
ก็คงจะเปน 美食měishíอาหารอรอย 美景měijǐngวิวอันสวยงาม 美女měinǚสาวงาม และยังมี
独特的文化 dútè de wénhuà แปลวา วัฒนธรรมหรือประเพณีทเี่ ปนเอกลักษณนอกจาก
จะมีสง
ิ่ เหลานีแ้ ลวสิง
่ ทีด
่ ง
ึ ดูดใจอีกอยางหนึง
่ คือทะเล ซึง
่ จะกลาวไดวา
我们泰国呀 有山 有水 有浪漫迷人的海滩海岛
wǒmen tàiguó ya yǒu shān yǒu shuǐ yǒu làngmàn mírén dì hǎitān hǎidǎo
ประเทศไทยของเรา มีภเู ขา มีทะเลทีโ่ รแมนติก หรือสายนํา้ ซึง
่ แสดงใหเห็นวามีความอุดมสมบูรณ
คําวา ทะเล ในภาษาจีนเราเรียกวา 海 hǎi ซึ่งทะเลจะพูดได 2 แบบคือ คําวา 海边 hǎibiān

ริมทะเล 海滩 hǎitān ชายหาด ซึ่งคําวา 海边 hǎibiān แปลวา ริมทะเลซึ่งคําวา 边 biān ตัวนี้

แปลวา ขาง เชนคําวา上海是个海边的城市 shànghǎishìgè hǎibiān de chéngshì แปลวา
เมืองเซี่ยงไฮเปนเมืองที่อยูขางๆกับทะเล คืออยูติดกับทะเล ซึ่งจะไมสามารถใชคําวา

上海是个海滩的城市 shànghǎishìgè hǎitān de chéngshì เพราะเซี่ยงไฮไมมีชายหาดจึง
ไมสามารถใชคําวา 海滩 hǎitān

上海 shànghǎi เพราะอะไรถึงเรียกแบบนั้นเพราะวา คําวา 上 shàng หมายถึง บน และ

คําวา海hǎiหมายถึง ทะเล เพราะฉะนั้นเมืองที่อยูบนทะเล ก็คือเมืองเซี่ยงไฮ (上海shànghǎi)
สําหรับเกาะในประเทศไทยนั้นมีเกาะไหนบางที่คุมคากับการมาเยือน คําวาคุมคาในภาษาจีน

เรียกวา 值得 zhídé และคําวาเกาะที่อยูในทะเลภาษาจีนเรียกวา 海岛 hǎidǎoซึ่งคําวา 海 hǎi

จะแปลว า ทะเลและคํา วา 岛 dǎo แปลวา เกาะถาหากวาอะไรที่เติมคําวา 海 hǎi สวนใหญ จะ
เกี่ยวกับทะเล
เกาะที่คนจีนนิยมไปมากไดแก 普吉岛 pǔ jí dǎo ภูเก็ต 丽贝岛 lì bèi dǎo
เกาะหลีเปะ苏梅岛 sūméidǎo เกาะสมุย 沙美岛 shāměidǎo เกาะเสม็ด 象岛 xiàngdǎo

เกาะชาง 皮皮岛 pípídǎo เกาะพีพี กิจกรรมที่นิยมทํากันมากที่สุดคือ 潜水qiánshuǐ ดํานํ้า

游泳 yóuyǒng วายนํ้า 晒太阳 shàitàiyáng อาบแดด

ตอนที่ 36
ทะเล 2
ประเทศไทยของเราถาหากจะพูดเรื่องทะเลก็คงจะพูดสามวันสามคืนไมจบ ประเทศไทย

ไดชื่อวาเปนประเทศทองเที่ยว ภาษาจีนใชคําวา旅游国家lǚyóu guójiā ดังนั้นควรจะเรียนรู

กั น ตั้ ง แต ห น ว ยที่เ ล็กที่สุดไลไ ปถึง ใหญที่สุด คือ 江 jiāng 河 hé 湖 hú 海 hǎi คํ า ว า
江jiāng แปลวา คลอง 河hé แปลวา แมนํ้า 湖 hú แปลวา ทะเลสาบ

海hǎi แปลวา ทะเล

1. 上海 shàng hǎi
คําวา 上shàng แปลวา บน และคําวา 海 hǎi แปลวา ทะเล ดังนั้น 上海 shànghǎi จึง

แปลว า เซี่ ย งไฮ เพราะเปนเมือ งที่อ ยูริมทะเล เรามักจะสับสนระหวางคําวา 上海 shànghǎi

กับ 海上 hǎishàng ยกตัวอยางเ ชน 海上丝绸之路 hǎishàng sīchóu zhī lù คําวา 丝绸 之路

sīchóu zhī lù เสนทางสายไหม 丝绸 之路sīchóu zhī lù บวกคําวา 海上 hǎishàng ไปขยาย

ขางหนา จะแปลวา เสนทางสายไหมทางทะเล ดังนั้นจะเห็นความแตกตางกันแลวระหวาง คําวา
上海 shànghǎi กับ 海上 hǎishàng 上海shànghǎi เปนชื่อเมือง
2. 海岛 hǎidǎo
คําวา 岛 dǎo แปลวา เกาะ

ประเทศไทยถูกขนานนามวาเปนดินแดนพันเกาะที่สวยงาม

ภาษาจีนพูดวา 泰国素有千岛之国的美城 tàiguó sù yǒu qiāndǎo zhī guó dì měi chéng

ดังนั้น คําวา海岛 hǎidǎo จึงแปลวา เกาะบนทะเล

3. 海滩 hǎitān
คําวา 滩 tān หมายถึง หาด ดังนั้นคําวา 海滩 hǎitān จึงแปลวา ริมหาดทราย
4. 海鲜 hǎixiān
คําวา 鲜 xiān แปลวา สด ดังนัน
้ คําวา海鲜 hǎixiān จึงแปลวา อาหารทะเล อาหารทะเล
ที่ชอบรับประทานกันไดแก 虾xiā กุง 蟹xiè ปู 鱼yú ปลา เปนตน แตปลาในปลาในที่นี้ไมได
หมายถึงปลานํา้ จืด แตหมายถึงปลานํา้ เค็มในภาษาจีนจะเรียกวา海鱼 hǎiyú ซึง
่ จะแปลวา ปลาทะเล
ถาหากจะเปนของทะเลจะสังเกตไดวามีคําวา 海 hǎi อยูดานหนา เชน 海蟹 hǎi xiè ปูทะเล
海虾 hǎi xiā กุ  ง ทะเล 海 龟 hǎiguī เต า ทะเล และแม แ ต คํ า ว า ข า วมั น ไก ยั ง มี คํ า ว า ทะเล
คือขาวมันไกไหหลํา ภาษาจีนคือ海南鸡饭 hǎinán jī fàn ขาวมันไกไหหลํา และยังมีอาหาร
ที่คนจีนชอบอีกอยางหนึ่งคือสาหราย ซึ่งในภาษาจีนเรียกวา 海带 hǎidài
5. 海洋馆 hǎiyáng guǎn
คําวา 海洋 hǎiyáng แปลวา มหาสมุทร สวนคําวา พิพธ
ิ ภัณฑ ใตทอ
 งทะเลภาษาจีนใชคาํ วา
海洋馆 hǎiyáng guǎn คําวา 馆 g uǎn ตัวนี้ยอมากจากคําวา 博物馆 bówùguǎn แปลวา
พิพิธภัณฑ แทนที่จะเรียกชื่อเต็มวา 海洋博物馆 hǎiyáng bówùguǎn พิพิธภัณฑใตทองทะเล
เราก็เรียกยอวา 海洋馆 hǎiyáng guǎn
6. 海盗 hǎidào
คําวา 海盗 hǎidào แปลวา โจรสลัด ซึง
่ มาจากภาพยนตรเรือ
่ ง ไพเรทสออฟเดอะแคริบเบียน

ภาษาจีนเรียกวา 加勒比海盗 Jiālèbǐ hǎidào
7. 海军 hǎijūn

คําวา 军jūn แปลวา กองทัพ ดังนัน
้ คําวา海军hǎijūn จึงแปลวา ทหารเรือ และถาหาก
ติดตามขาวของประเทศจีนจะไดยน
ิ การเรียกทหาร 3 เหลาทัพวา海陆空三军Hǎilù kōng sānjūn
สามารถแยกไดคอ
ื 陆lù ทหารบก 空kōng ทหารอากาศ 海hǎi ทหารเรือ
8. 海外华人 hǎiwài huárén
คําวา 海外hǎiwài แปลวา โพนทะเล ดังนัน
้ คําวา 海外华人
hǎiwài huárén จึงแปลวา ชาวจีนโพนทะเล

ตอนที่ 37
ขนมปง
ปจจุบันนี้มีผูคนหันมาสนใจบริโภคอาหารประเภทธัญพืช 全麦食品(quánmàishípǐn)

กันมากขึน
้ 时尚(shíshàng) โดยเฉพาะขนมปง คําวาขนมปงในภาษาจีนใชคาํ วา 面包(miànbāo)
สวนรานขนมปงหรือรานเบเกอรีใ่ ชคาํ วา面包店(miànbāodiàn) หรือ 面包房(Miànbāo fang)ก็

ไดขนมปงแบงออกไดเปนหลายประเภท ไมวาจะเปนไวทเบรด หรือ ขนมปงโฮลวีท ในการไปซื้อ
ขนมปงนั้น เรามีความจําเปนที่ตองเรียนรูคําศัพทเกี่ยวกับไสขนมปงตาง ๆ เชน
肉松 (ròusong) หรือ 猪肉松(zhūròu song)
鸡肉松(jīròusong)

ไกหยอง

火腿(huǒtuǐ)

แฮม

奶酪(nǎilào)

ชีส

牛奶(niúnǎi

)นมวัว

芝士(zhīshì)

ชีส

火腿奶酪(huǒtuǐnǎilào)
培根(péigēn)

แฮมชีส

เบคอน

香肠(xiāngcháng)

ไสกรอก

หมูหยอง

ตอนที่ 38
นมวัว
คนไทยสวนใหญมีความคุนเคยกับนมวัวมาตั้งแตเด็ก หลาย ๆ ทานเคยไดยินคนจีนชอบพูดวา

你很牛啊！(nǐhěnniú a)โดยจินตนาการวา 牛นัน
้ หมายถึง ควาย ซึง
่ เปนคําดา แตทจ
ี่ ริงแลวนัน
้

牛หมายถึง เจง คนจีนจะมองวาวัวเปนสัตวทข
ี่ ยัน อดทน ซือ
่ สัตย ทีอ
่ ยูค
 ก
ู บ
ั ชาวนาจีนมาโดยตลอด
จึงนิยมใชคําวา “牛”เปนคําชม หรือคําวา “牛逼”(niúbī)ซึ่งแปลวา เจง เชนกันในขณะเดียวกัน
คนจีนก็เรียกควายวา“水牛” (shuǐniú)
ผลิตภัณฑทม
ี่ าจากนมเราใชคาํ วา “Dairy Product” หรือทีภ
่ าษาจีนใชคาํ วา 奶制品 (nǎizhìpǐn)
ยกตัวอยางผลิตภัณฑทเี่ ราพบไดโดยทัว่ ไป เชน
黄油(huángyóu) 牛油(niúyóu) เนย
酸奶 (suānnǎi) นมเปรี้ยว
奶酪(nǎilào) ชีสิ 芝士(zhīshì)ชีส
สิ่งที่ตองระวังในการสื่อสารคือ คําขยายจะอยูขางหนาคําที่ตองการจะเนนเสมอ เชน เราพูด

ถึ ง นม ซึ่ ง เป น นมวั ว ให เ อาคํ า ที่ ต  อ งการจะเน น คื อ 奶ไว ข  า งหลั ง แล ว นํ า 牛ซึ่ ง เป น คํ า ขยายไว
ขางหนา ก็จะได 牛奶(niúnǎi)ที่แปลวานมวัว แตถาเราตองการพูดถึงวัว
ซึ่งหมายถึง วัวนม ใหเอาคําที่ตองการจะเนนคือ 牛ไวขางหลัง แลวเติม

奶ซึ่งเปนคําขยายไวขางหนาจะได奶牛(nǎiniú) ซึ่งแปลวาวัวนม

ตอนที่ 39
เสือ
้ ผายีนส
คําวา 牛 (niú) มีความหมายเกีย
่ วกับวัวเพียงอยางเดียวซึง
่ จริงๆแลวนัน
้ 牛 (niú) สามารถ
เปนไดหลายความหมายเชนเจง 你很牛啊！nǐhěnniú a! นายเจงมาก! โดย 牛 (niú) ทีแ่ ปลวาเจง
นัน
้ มาจากคําวา 牛逼 (niúbī)
สวนคําวา 牛 (niú) ทีใ่ ชกบ
ั เสือ
้ ผานัน
้ คือคําวา 牛仔 (niúzǎi) ซึง
่ แปลวาเสือ
้ ผายีนส
牛仔裤

(niúzǎikù)

กางเกงยีนส

美式牛仔裤

(měishìniúzǎikù)

กางเกงยีนสสไตลอเมริกัน

牛仔衣

(niúzǎiyī)

เสื้อยีนส

牛仔夹克

(niúzǎijiákè)

แจ็กเก็ตยีนส

牛仔衬衫

niúzǎi chènshān

เสื้อเชิ้ตยีนส

衣 (yī) มาจากคําวา 衣服 (yīfu) ซึ่งหมายถึงเสื้อผา

หากตองการพูดคําวาสวมใสเสือ
้ ผายีนสกส
็ ามารถใชคาํ กริยา 穿 (chuān) วางไวขา งหนา

คํานามเหลานีไ้ ดเลยเชน 穿 牛仔裤 (chuānniúzǎikù) สวมใสกางเกงยีนส

ตอนที่ 40
พิพธ
ิ ภัณฑอก
ั ษรจีน
ประเทศจีน เปนอีกหนึง
่ ประเทศทีม
่ ป
ี ระวัตศ
ิ าสตรอน
ั ยาวนานกวา 5000 ป โดยสิ่งที่ทําใหประเทศจีน
มีชื่อเสียงและยิ่งเจริญกาวหนานั้นคือ

4 สุดยอดสิ่งประดิษฐของจีน 四大发明 (sìdàfāmíng)
1.

火药 (huǒyào) ดินปน
เชื่อกันวานักปรุงยาไดทําการผสมแรธาตุและพันธุพืชตางๆลงไปในเตากลั่นแลวเกิดการ
ระเบิดขึ้นจึงเปนเหตุใหนักปรุงยาคนพบธาตุซึ่งเปนชนวนระเบิดได

2.

造纸术 (zàozhǐ shù) เทคนิคการทํากระดาษ
มีขน
ุ นางผูห
 นึง
่ นามวา “ไชหลุน”ไดคน
 พบวิธผ
ี ลิตกระดาษขึน
้ เปนครัง
้ แรกโดยการนําเปลือกไม
เศษผาและตาขายดักปลามาบดผสมกันจนปนรีดใหเปนแผนแลวนําไปตากใหแหงจึงเรียก
กระดาษนี้วา “กระดาษไชหลุน”กอนจะถูกเผยแพรไปทั่วโลก

3.

印刷术 (yìnshuāshù) เทคนิคการพิมพ
สมัยของราชวงศถัง (ค.ศ. 618-907) ไดมีการสั่งใหคัดลอกหนังสือเปนจํานวนมากจึงเริ่มมี
การประดิษฐแทนพิมพสลักจากไมขึ้นใชซึ่งกอนหนานั้นเคยใชแตแทนพิมพศิลาหลังจากนั้นใน
สมัยราชวงศซงเหนือ (ค.ศ. 960-1127) จึงไดมีการคิดคนตัวเรียงพิมพขึ้น

4.

指南针 (zhǐnánzhēn) เข็มทิศ
ชาวจีนเริ่มรูจักใชเข็มทิศหนาปดกลมในการเดินเรือเปนครั้งแรกเมื่อศตวรรษที่ 12 ตอมาใน
ศตวรรษที่ 14 ชาวอิตาลีจึงเริ่มรูจักใชเข็มทิศและแพรหลายออกไปในโลกตะวันตก

ตอนที่ 41
ถนนคนเดิน
ปกกิง
่ นอกจากเปนเมืองทีม
่ ส
ี ถานทีท
่ อ
 งเทีย
่ วทางประวัตศ
ิ าสตรวฒ
ั นธรรมและทางสถาปตยกรรม
ปกกิ่งยังมีสถานที่ทองเที่ยวอีกมากมายที่เปนแหลงทางการคา เชน ถนนคนเดิน หวังฝูจิ่ง
ถนนคนเดินหวังฝูจง
ิ่ 王府井大街(Wángfǔjǐngdàjiē)ตัง
้ อยูใ นยานการคาหวังฝูจง
ิ่ ซึง
่ เปนยาน
การคาหลัก 1 ใน 4 แหงของกรุงปกกิ่ง (หวังฝูจิ่ง, ซีตัน, หลิวหลีฉาง และตาจาหลาน) โดยถนน
หวังฝูจง
ิ่ นัน
้ ตัง
้ อยูท
 างทิศตะวันออกของพระราชวังตองหามและจตุจส
ั เทียนอันเหมิน มีความยาว
ทัง
้ หมด 180 เมตร
ภายในถนนคนเดินจะมีรานขายของขางทางมากมาย ซึ่งภาษาจีนใชคําวา
路边摆摊卖东西 (lùbiānbǎitānmàidōngxī)
路边 (lùbiān) ขางทาง
摆摊 (bǎitān) ตัง
้ แผงลอย
卖 (mài) ซือ
้
东西 (dōngxī)สิง
่ ของ

อาหารขึ้นชื่อที่นาสนใจของที่นี่จะเปนอาหารพื้นเมือง 当地菜 (dāngdìcài) ไดแก
臭豆腐 (chòudòufu) เตาหูเหม็น
臭

(chou) เหม็น

豆腐 (dòufu) เตาหู
玉米 (yùmǐ) ขาวโพด
烤肠 (kǎocháng) ไสกรอกยาง
翅包饭 (chìbāofàn) ปกไกยัดไสขาว
翅 (chì) ปก
包 (bāo) หอ
饭 (fàn) ขาว
春饼 (chūnbǐng) Spring roll หรือ ปอเปยะ
春 (chūn) ฤดูใบไมผลิ
饼 (bǐng) ใชกับขนมหรืออาหารประเภทแปง เชน 饼干 (bǐnggān)คุกกี้

ตอนที่ 42
หอบูชาฟาเถียนถาน
ถาพูดถึงกรุงปกกิ่ง ก็จะมีสถานที่ทองเที่ยวเพียงไมกี่ที หนึ่งในนั้น คือ หอบูชาฟา หรือวา
天 (tiāntán) ซึ่งถือวาเปนแลนดมารคที่สําคัญของประเทศจีน

คําศัพททน
ี่ า สนใจ
地标 (dìbiāo) หมายถึง landmark
建筑 (jiànzhù)หมายถึง สถาปตยกรรม
故宫 (gùgōng) หมายถึง พระราชวังตองหามหรืออีกชื่อหนึ่งวา 紫禁城 (Zǐjìn Chéng)
长城 (chángchéng) หมายถึง กําแพงเมืองจีน หรือชื่อเต็มวา 万里长城
(Wànlǐchángchéng) กําแพงเมืองจีนหมื่นลี้
天坛(tiāntán) หมายถึง
天

tiān ฟา

坛

tán บัลลังก, โตะหมูบูชา

古代中国传统建筑(gǔdàizhōngguóchuántǒng jiànzhù)
หมายถึง สถาปตยกรรมโบราณของจีน
古代 (gǔdài) หมายถึง โบราณ
中国 (Zhōngguó) หมายถึง ประเทศจีน
传统 (chuántǒng) หมายถึง

ดั้งเดิม

建筑 (jiànzhù) หมายถึงสถาปตยกรรม
颜色 (yánsè) หมายถึง สี
红色 (hóngsè) หมายถึง สีแดง
黄色 (huángsè) หมายถึง สีเหลือง
紫色 (zǐsè) หมายถึง สีมวง
紫微星(zǐwēixīng) หมายถึง ดาวจักรพรรดิ
孩子 (háizi)

หมายถึง เด็ก

天子 (tiānzǐ) หมายถึง ลูกชาย หรือวา โอรสสวรรค
祈福 (qífú) หมายถึง ขอพร
柱子 (zhùzi) หมายถึง เสา
公园 (gōngyuán) หมายถึง สวนสาธารณะ
打牌 (dǎpái) หมายถึง เลนไพ
打麻将 (dǎmájiàng) หมายถึง เลนไพนกกระจอก
打太极拳 (dǎtàijíquán) หมายถึง รําไทเกก
หอบูชาฟา เดิมเรียกวา 天地坛 (Tiāndì tán) หมายถึง หอบูชาฟาดิน แตเนื่องจากใน
ชวงหลัง ไดมีการสรางหอบูชาดินในที่อื่น พื้นที่ตรงนี้จึงเหลือเอาไวบูชาฟาแทน จึงเรียกวา
天坛 (tiāntán)

ตอนที่ 43
สัง
่ อาหาร ฉบับ ปกกิง
่
อาหารจีนในแตละพืน
้ ทีก
่ จ
็ ะมีความแตกตางกันออกไป โดยทีป
่ ระเทศจีนมีคาํ พูดทีว
่ า คนในภาคใต
ชอบทานขาวและคนในภาคเหนือชอบทานพวกเสนนอกจากนีย
้ ง
ั มีคาํ พูดทีว
่ า "ภาคใตนย
ิ มรสหวาน
ภาคเหนือนิยม รสเค็มภาคตะวันออกนิยมรสเปรีย
้ วภาคตะวันตกนิยมรสเผ็ด
สําหรับกรุงปกกิ่งซึ่งเปนเมืองหลวงสําคัญของประเทศจีนนั้น ก็มีอาหารที่เปนรสชาติตนตํารับ
地道 (dìdào) ที่สามารถหาทานไดตามรานอาหารทองถิ่น 本地餐厅 (běndìcāntīng)
ในกรุงปกกิ่ง คือ
1.

红烧牛肉面 (hóngshāoniúròumiàn)
บะหมี่ตุนเนื้อวัว

2.

烤鸡心 (kǎo jīxīn)
หัวใจไกยาง ซึ่งถาหากรับประทานในรูปแบบเสียบไม จะเรียกอีกอยางหนึ่งวา
鸡心串儿 ( jīxīnchuànr)

3.

烤大蒜 (kǎo dàsuàn)
กระเทียมยาง

4.

红烧茄子拌面 (hóngshāoqiézibànmiàn)
มะเขือนํ้าแดงราดหมี่

5.

烤金针菇 (kǎo jīnzhēngū)
เห็ดเข็มทองยาง

ตอนที่ 44
กําแพงเมืองจีน
กําแพงเมืองจีนคือหนึ่งในสิ่งเจ็ดมหัศจรรยของโลก มีชื่อเรียกวา 长城 (Chángchéng) โดยมี
ชื่อเต็มคือ 万里长城 (Wànlǐchángchéng) ซึ่งหมายถึงกําแพงหมื่นลี้และไมวาใครก็ตามที่ไปมา
ตางตองพูดถึงความยิ่งใหญอลังการ 巨大 (jùdà) 伟大 (wěidà) ที่เต็มไปดวยประวัติศาสตร
อันลํ้าคา จนทําใหกําแพงเมืองจีนกลายเปนหนึ่งในแลนดมารคที่สําคัญของประเทศจีน
สิ่งมหัศจรรยโดยฝมือของมนุษยชาวจีนนี้เกิดขึ้นดวยความคิดริเริ่มของจอมจักรพรรดิองคแรก
ซึง
่ รวบรวมแผนดินจีนทีแ่ ตกแยกอยูน
 านหลายรอยปใหเปนอันหนึง
่ อันเดียวกันนัน
่ ก็คอ
ื จิน
๋ ซีฮอ
 งเต
秦始皇 (Qínshǐhuáng) เปนสถาปตยกรรมโบราณ 古代建筑 (gǔdàijiànzhù) ที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลก เปนสถาปตยกรรมที่สรางโดยทหาร 军事古代建筑
(Jūnshìgǔdàijiànzhù ) และใชเพือ
่ การทหารโดยเฉพาะ เปาหมายเพือ
่ ทีจ
่ ะปองกันกลุม
 ขาศึกทีห
่ มาย
จะมารุกรานประเทศ เหมาเจอตุง 毛泽东 (Máozédōng) บุรษ
ุ ผูส
 ถาปนาประเทศจีน หรือทีเ่ รารูจ
 ก
ั กัน
ในนามทานประธานเหมา 毛主席 (Máozhǔxí) เคยกลาวเอาไววา 不到长城非好汉
(búdàoChángchéngfēihǎohàn) ซึ่งหมายถึง มาไมถึงกําแพงเมืองจีน ไมใชชายชาตรี ปจจุบัน
การเดินทางมากําแพงเมืองจีนเปนเรื่องที่งาย จึงทําใหเกิดคํากลาวในปจจุบันที่กลาวโดย
ทานประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 习近平(Xíjìnpíng) ที่วา 长城易到，好汉难为
(Chángchéngyìdào, hǎohànnánwéi) ซึ่งหมายถึง การที่จะขึ้นมากําแพงเมืองจีนนั้นงาย
แตการเปนลูกผูชายตัวจริงนั้นยาก

ตอนที่ 45
The bund Shanghai
The Bund หรื อ ที่ ใ นภาษาจี น เรี ย กว า 外滩 ตั้ ง อยู  ที่ ก รุ ง เซี่ ย งไฮ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
The Bund ถือวาเปนอีก1สัญลักษณทส
ี่ าํ คัญของกรุงเซีย
่ งไฮประกอบไปดวยสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่สวยงามมากมาย และทุกสถานที่ก็จะประดับไปดวยธงชาติจีน แตมีธงตางชาติเพียงธง
เดียวทีไ่ ดประดับ ก็คอ
ื ธงชาติไทย ซึงประดับไวทธ
ี่ นาคารกรุงเทพ ซึง
่ อยูใ จกลางของ The Bund

คําศัพททน
ี่ า สนใจ
外滩

外 หมายถึง นอก หรือวา ตางประเทศ
滩 หมายถึง ชายหาด หรือวา ชายฝง
海滩 หมายถึง ชายหาดริมทะเล
外国人 หมายถึง ชาวตางชาติ
老外 หมายถึง ชาวตางชาติ ( คําแสลง)
上海东方明珠 หมายถึง Peal Tower หรือวา หอไขมุก

上海 หมายถึง กรุงเซี่ยงไฮ
东方 หมายถึง ตะวันออก
明珠 หมายถึง ไขมุก

ตอนที่ 46
สิบสองราศี 1
The Bund หรื อ ที่ ใ นภาษาจี น เรี ย กว า 外滩 ตั้ ง อยู  ที่ ก รุ ง เซี่ ย งไฮ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
The Bund ถือวาเปนอีก1สัญลักษณทส
ี่ าํ คัญของกรุงเซีย
่ งไฮประกอบไปดวยสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตกที่สวยงามมากมาย และทุกสถานที่ก็จะประดับไปดวยธงชาติจีน แตมีธงตางชาติเพียงธง
เดียวทีไ่ ดประดับ ก็คอ
ื ธงชาติไทย ซึงประดับไวทธ
ี่ นาคารกรุงเทพ ซึง
่ อยูใ จกลางของ The Bund

คําศัพททน
ี่ า สนใจ
外滩

外 หมายถึง นอก หรือวา ตางประเทศ
滩 หมายถึง ชายหาด หรือวา ชายฝง
海滩 หมายถึง ชายหาดริมทะเล
外国人 หมายถึง ชาวตางชาติ
老外 หมายถึง ชาวตางชาติ ( คําแสลง)
上海东方明珠 หมายถึง Peal Tower หรือวา หอไขมุก

上海 หมายถึง กรุงเซี่ยงไฮ
东方 หมายถึง ตะวันออก
明珠 หมายถึง ไขมุก

ตอนที่ 47
สิบสองราศี 2
12 ปนก
ั ษัตร
1.

ปชวด (ปหนู) 鼠(shǔ)

3.

ปขาล (ปเสือ) 虎(hǔ)หรือ老虎(lǎohǔ)

2.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ปฉลู (ปวัว) 牛(niú)

ปเทาะ (ปกระตาย) 兔(tù)

ปมะโรง (ปงูใหญ) คนจีนเรียกปนี้วา ปมังกร 龙(lóng)
ปมะเส็ง (ปงูเล็ก) 蛇(shé)
ปมะเมีย (ปมา) 马(mǎ)

ปมะแม (ปแพะ) 羊(yáng)
ปวอก (ปลิง) 猴(hóu)

10. ประกา (ปไก) 鸡(jī)

11. ปจอ (ปหมา) 狗(gǒu)
12. ปกุน (ปหมู) 猪(zhū)

สํานวนภาษาจีนเกี่ยวกับสัตวที่นาสนใจ คือ 打蛇不死，后患无穷
(sǎshébùsǐ, hòuhuànwúqióng)ซึ่งมีความหมายวาตีงูไมตาย ภายหลัง
จะเกิดภัยไมมีที่สิ้นสุด เทียบกับสํานวนไทยไดคือ ตีงูใหหลังหัก กลาวคือ
กระทําสิ่งใดแกศัตรูโดยไมเด็ดขาดจริงจัง ยอมจะไดรับผลรายในภายหลัง

ตอนที่ 48
ตลาดรัสเซีย
ตลาดรัสเซีย หรือทีใ่ นภาษาจีนจะเรียกวา 秀水街 (xiùshuǐ jié) ในกรุงปกกิง
่ เปนตลาดทีข
่ าย
สินคาของทีร่ ะลึกใหกบ
ั นักทองเทีย
่ ว ทีใ่ หความรูส
 ก
ึ คลายกับตลาดนัดสวนจตุจก
ั รของประเทศไทย
โดยที่จุดเดนของที่นี่คือการตอราคา หรือที่ในภาษาจีนจะเรียกวา 砍价还价 (kǎn jià huán jià)
โดยที่สินคาที่ขายสวนใหญจะมี
冰箱贴 (bīngxiāngtiē) หมายถึง แมเหล็กติดตูเย็น
印泥 (yìnní) หมายถึง ตราประทับ

โดยมีที่มาจาก 印（ yìn）หมายถึง การพิมพ หรือ แสตมป และ 泥（ní) หมายถึง หมึก
中国扇子（zhōngguóshànzi）หมายถึง พัดจีน

โดยมีทม
ี่ าจาก 中国 (zhōngguó) หมายถึง ประเทศจีน และ 扇子 (shànzi) หมายถึง พัด
专家（zhuānjiā）หมายถึง มืออาชีพ
โดยในการตอราคานัน
้ เราจะตองมีศล
ิ ปะในการตอราคาในการซือ
้ ของ เพือ
่ ปองกันไมใหหลงกล
คนขายทีจ
่ ะขายสินคาในราคาทีส
่ ง
ู ขึน
้ หรือทีภ
่ าษาจีนเรียกวา 上当了
（shàngdàng le）และทําให
เราไดสน
ิ คาในราคาทีถ
่ ก
ู ลงอยางมาก

ตอนที่ 49
พระราชวังตองหาม
พระราชวังทีส
่ าํ คัญของประเทศจีน ตัง
้ อยูใ จกลางเมืองปกกิง
่ มีชอ
ื่ เดิมวา 紫禁城（ zǐj*n ch5ng）
หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษวา Forbidden city โดยมีที่มาจากคําวา 紫（zǐ） หมายถึง สีมวง
หรือ สีเลือดหมู , 禁 (j*n) หมายถึง หาม , 城（ch5ng）หมายถึง เมือง แปลความหมายโดยรวม
จะหมายถึง เมืองตองหามสีมวง โดยลักษณะของพระราชวังจะเปนตัวอาคารสีแดงและมีหลังคา
สีเหลืองทอง แตที่มาของสีมวงนั้น มาจากดวงดาวที่ชื่อวา 紫微星 (zǐw4i xīng) หมายถึง
ดวงดาวจักรพรรดิบนสวรรค และบนสวรรคนน
ั้ ยังมี 玉皇大帝 (Yùhu1ng d3 d*) หรือหมายถึง
เง็กเซียนฮองเต โดยที่ตัวพระองคนั้นจะอยูบนพระราชวังสีมวงที่อยูบนสวรรค โดยมีดาวประจํา
พระองคที่เรียกวา 北极星（b6ijíxīng）หมายถึง ดาวเหนือ หรือ 紫微星 (Zǐwēixīng) หมายถึง
ดวงดาวสีมวงโดยที่ชาวจีนมีความเชื่อวา องคจักรพรรดิจีนนั้น เปนโอรสจากจากสวรรค หรือ
ในภาษาจีนเรียกวา 天子（tiānzi）เลยตัง
้ ชือ
่ พระราชวังแหงนีว
้ า 紫禁城（ zǐ j*n ch5ng）มีความ
เชือ
่ หนึง
่ ทีว่ า พระราชวังบนสวรรคนน
ั้ จะมีหอ
 งทัง
้ หมด 10,000 หอง แตวา เมือ
่ สรางพระราชวังบนดิน
ทีใ่ หโอรสจากสวรรคอยูน
 น
ั้ จะมีเพียงแค9,999.5 หอง เทานัน
้ เนือ
่ งจากวาลูกไมสามารถมีจาํ นวน
หองในพระราชวังเทียบเทาบิดาได โดยทีพ
่ ระราชวังตองหามมีจาํ นวนเนือ
้ ทีป
่ ระมาณ450 ไร ประกอบ
ดวยหองตางๆ รวมถึงสวน ลานวาง คลองตางๆทางเดินที่เชื่อมตอกัน ลอมรอบดวยกําแพงที่
สูงกวา 11เมตร

ตอนที่ 50
บุกโรงถายจีน
ภาษาจีนคําวาภาพยนตรใชคําวา 电影 ซึ่ง 电 หมายถึงไฟฟา 影 หมายถึงเงา
โรงถายทําภาพยนตรในกรุงปกกิ่งที่มีชื่อวา 雪花飞舞 (xuěhuāfēiwǔ) เปนสถานที่ถาย
ภาพยนตรจําลองในฤดูหนาว
雪 (xuě) หมายถึงหิมะ
ตัวอยางประโยค外面下雪(wàimiànxiàxuě) ขางนอกหิมะตก
花 (huā) หมายถึงดอกไม
雪花 (xuěhuā) จึงหมายถึงเกร็ดหิมะ
飞 (fēi) หมายถึงบิน
โดยดานในไดจําลองสวนที่มีชื่อวา寒霜园(hánshuāngyuán)
寒 (hán) หมายถึงหนาวเหน็บ
โดยปกติคนจีนจะชอบใชคําวา寒冷(hánlěng)
霜 (shuāng) หมายถึงครีมหรือสิ่งที่มีลักษณะเหมือนแปง
园 (yuan) หมายถึงสวน

คําศัพทที่นาสนใจเกี่ยวกับระดับความเย็นไดแก
冰 (bīng) หมายถึงนํ้าแข็ง
冷 (lěng) หมายถึงหนาว
凉 (liáng) หมายถึงเย็นมักใชคําวา凉快ที่แปลวาเย็นสบาย
温 (wēn) หมายถึงอบอุน
热 (rè) หมายถึงรอน
โรงถายทําภาพยนตรในกรุงปกกิง
่ ทีน
่ า สนใจอีกทีห
่ นึง
่ คือ 江南水乡 (jiāngnánshuǐxiāng)
ซึ่งไดจําลองสถาปตยกรรมแบบจีนตอนใตมาไวที่กรุงปกกิ่งจะสังเกตไดจากหลังคาที่โคงงอ
สวยงาม คําวา 江南 (jiāngnán) เปนชื่อที่ใชเรียกขนานนามเมืองทางตอนใตของจีน水(shuǐ)
หมายถึงนํ้าและ 乡 (xiāng)หมายถึงเมืองและสถานที่จําลองสุดทายที่นาสนใจคือ
北京胡同ซึง
่ 胡同 (hútòng) หมายถึงยานเมืองเกาเปนตรอกซอกซอยเล็กๆทีอ
่ ยูบ
 ริเวณใจกลาง
เมืองใกลๆกับจตุรัสเทียนอันเหมินเปนสถานที่จําลองบานสไตลโบราณ รานอาหาร หองนํ้า
สาธารณะโดยสวนใหญจะเปนสไตล 四
 合院 ซึ่งหมายถึงบานที่ลอมรอบดวยกําแพงทั้งสี่ดาน

ตอนที่ 51
Street art
เขตศิลปะปกกิง
่ 798 หรือ 798 艺术区 (qījiǔbā yìshù qū) ตัง
้ อยูใ นตาซานจือ
่ 大山子 (dàshān zi)
ของเขตเฉาหยาง 朝阳 (Cháoyáng) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปกกิง
่ นับเปนทางเลือกหนึง
่
สําหรับผูช
 น
ื่ ชอบงานศิลปะ 艺术品 (yìshù pǐn) ทีจ
่ ะมาเทีย
่ วชมความเปนกลิน
่ อายศิลปะ ณ ทีแ่ หงนี้
แตเดิมพื้นที่นี้เปนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณสื่อสารทางการทหารในชวงเริ่มพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมตาซานจือ
่ จีนขอความรวมมือจากเยอรมันตะวันออกในขณะนัน
้ ซึง
่ เปนผูเ ชีย
่ วชาญ
ในการผลิตใหเปนที่ปรึกษาวางแผนและควบคุมการกอสรางเริ่มสรางในป 1951 โรงงานแหงแรก
คือ 718 โดย 7 เปนรหัสทีท
่ างการจีนใชเรียกโรงงานทางการทหารตอมามีการขยายกําลังการผลิต
เพื่อสงสินคาไปยังประเทศพันธมิตรของจีนเชนรัสเซียเกาหลีเหนือทําใหมีการกอสรางโรงงานที่
ขึ้นตนดวย 7 อีกหลายแหงโดยมี 798 เปนโรงงานที่ใหญที่สุด
จนภายหลังจากการปฏิวต
ั ิ รัฐบาลจีนไดเริม
่ การสงเสริมทางดานศิลปะ 艺术 (yìshù) ในภายหลัง
ที่ประเทศมีความเจริญเพิ่มมากขึ้น โดยมีจุดประสงคเพื่อใชศิลปะในการสรางสุนทรียทางอารมณ
ขัดเกลาจิตใจของประชาชนใหมีความออนโยนมากยิ่งขึ้น โดยไดใชโรงงานรางแหงนี้เปนพื้นที่
จัดแสดงโชวศล
ิ ปะ และเมือ
่ มีจาํ นวนมากขึน
้ เรือ
่ ยๆ จึงทําใหทแี่ หงนีก
้ ลายเปนศูนยรวมศิลปะ ในเวลาถัดมา
กลายเปนสถานที่ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยวจากหลายชาติเขามาเยี่ยมชม

ตอนที่ 52
จัตร
ุ ส
ั ซานหลีถ
่ น
ุ
ใจกลางของกรุงปกกิง
่ ประเทศจีนนัน
้ มีสถานทีท
่ อ
 งเทีย
่ วทีส
่ าํ คัญและไดรบ
ั ความสนใจอยางมาก
จากทั้งผูมาเที่ยวที่ประเทศจีนเอง หรือชาวจีนเองไมวาจะเปนเด็ก วัยรุนหรือผูใหญก็ตาม นั่นก็คือ
จัตรุ ส
ั ซานหลีถ
่ น
ุ 三里屯广场 (sānlǐtún guǎngchǎng) โดยทีจ
่ ต
ั รุ ส
ั ซานหลีถ
่ น
ุ นัน
้ ขึน
้ ชือ
่ ในเรือ
่ ง
ของแฟชัน
่ ความทันสมัย 时尚 (shíshàng) และความหรูหราของสินคา
โดยปกติสง
ิ่ ทีเ่ ห็นไดชด
ั ในบริเวณนีค
้ อ
ื เหางสรรพสินคาทีม
่ ข
ี นาดใหญมากประมาณ 3-4 ชัน
้ และจะ
มีเสื้อผาแบรนดเนมตางๆมีรานขายเครื่องกีฬาอดิดาส (Adidas) ที่ใหญที่สุดในปกกิ่งตรงกลาง
ของThe Village จะมีลานนํ้าพุที่สวยมากเด็กๆก็จะไปวิ่งเลนทามกลางนํ้าพุกันนํ้าพุก็จะขึ้นลง
เปนจังหวะ
และนอกจากนีท
้ ย
ี่ า นไทกห
ู ลี่ 太古里 (tàigǔ lǐ) ซึง
่ เปนสถานทีท
่ ถ
ี่ ก
ู ออกแบบมาใหเปนแหลงจับจาย
ใชสอยสําหรับคนมีฐานะ เนือ
่ งจากสิง
่ ของในบริเวณนี้ ไมวา จะเปนของแบรนดเนม หรืออาหาร ก็ลว
 น
แตมีราคาสูง และดวยความทันสมัยของรานคา เพียงแคนักทองเที่ยวใช วีแชท 微信 (wēixìn)
สแกน 扫描 (sǎomiáo)บารโคด二维码 (èr wéimǎ) ก็จะเขาสูห
 นาบัญชีของรานนัน
้ ๆ ซึง
่ นอกจาก
จะสมารถดูรายละเอียดของสิง
่ ทีต
่ อ
 งการ เชน สแกนเพือ
่ ดูรายละเอียดของอาหาร
扫描获得更多美食咨询 (sǎomiáo huòdé gèng duō měishí zīxún)ในรานนัน
้ ไดแลว ยังสามา
รถทําการสมัครสมาชิก 注册成为会员 (zhùcèchéngwéihuìyuán)
เพือ
่ ติดตามชอมูลขาวสารไดอก
ี ดวย

