


มาท�าความรู้จักภาษาจีนกันก่อนนะ 19

你好和再见。

Nǐ hǎo hé zàijiàn
หน่ี หำ่ว เหอ จ้ำยเจีย้น

สวสัดีและลำก่อน

27

你认识她吗？

Nǐ rènshi tā ma ?
หน่ี เยิน้ซือ ทำ มะ

คณุรู้จกัเขำไหม

35

快乐的语言

kuàilè de yǔyán
ไคว้เลอ่ เตอ ยูห่ยนั

ภำษำแสนสนกุ

36

谢谢。

Xièxie
เซ่ียเซียะ

ขอบคณุนะคะ

39

สารบัญ
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对不起。

Duìbuqǐ
ตุ้ยปฉ่ีู

ขอโทษนะ

42

这是我的朋友。

Zhè shì wǒ de péngyou 
เจ้อ ซ่ือ หวอ่ เตอ เผิงโยว่ 

น่ีคือเพ่ือนของฉนั

44

生日

shēngrì
เซงิยือ

วนัเกิด

47

你有几个孩子？

Nǐ yǒu jǐ gè háizi? 
หน่ี โยว่ จ่ี เก้อ หำยจือ 

คณุมีลกูก่ีคนละ่

49

我喜欢踢足球。

Wǒ xǐhuan tī zúqiú 
หวอ ฉ่ีฮวน ที จูฉิ๋ว 

ฉนัชอบเลน่ฟตุบอล

50

我的钱包丢啦。

Wǒ de qiánbāo diū la.
หวอ่ เตอ เฉียนเปำ ตวิ ลำ

ผมท�ำกระเป๋ำสตำงค์หำย

52
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银行

yínháng
หยินหงั

ธนำคำร

54

预订酒店。

Yùdìng jiǔdiàn 
ยู้ติง้ จ่ิวเตีย้น

จองโรงแรม

57

就在那边。

Jiù zài nà biān 
จิว้ จ้ำย นำ่ เปียน

อยูด้่ำนโน้นคะ่

61

明天我们一起去看电影吧。

Míngtiān wǒmen yīqǐ qù kàn diànyǐng ba
หมิงเทียน หวอ่เมิน อีฉ่ี ชู้  คัน่ เตีย้นย่ิง ปำ

พรุ่งนีเ้รำไปดหูนงักนัไหมครับ

64

时间

shíjiān
สือเจียน

เวลำ

68

去购物

qù gòuwù
ฉู้  โก้วอู้

จบัจำ่ยใช้สอย

71
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你喜欢吃什么？

Nǐ xǐhuān chī shénme ?
หน่ี สี่ฮวน ชือ เสนิเมอ

คณุชอบทำนอะไรละ่ครับ

76

赶快！

Gǎnkuài!
ก่ำนไคว้

รีบๆ หนอ่ย

79

健康

jiànkāng
เจีย้นคงั

สขุภำพ

81

ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ�าวัน 85

数字

shùzì
สู้ จือ

ตวัเลข

98

日

rì 
ร่ือ

วนั

105
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月

yuè
เย่ีย

เดือน

107

颜色

yánsè
แหยนเซ้อ

สี

108

水果

shuǐguǒ
ซุย่กัว่

ผลไม้

109

蔬菜

shūcài
ซชูำ่ย

ผกั

112

人体

réntǐ
เหรินถ่ี

ร่ำงกำยมนษุย์

115

家庭

jiātíng
เจียถิง

ครอบครัว

119
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事业

shìyè
ซ่ือเย่

อำชีพ

123

衣服

yīfu
อีฝู

เสือ้ผ้ำอำภรณ์

126

动物

dòngwù
ต้งอู้

สตัว์

128

地方

dìfāng
ตีฟ้ำง

สถำนท่ี

136

银行

yínháng
หยินหงั
ธนำคำร

139

气候

qìhòu
ช่ิโฮว่
ลมฟำ้อำกำศ

142
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电器

diànqì
เต่ียนฉี ้
เคร่ืองใช้ไฟฟำ้

146

体育

tǐyù
ถ่ีหยู
กีฬำ

149

食物和饮料

shíwù hé yǐnliào
สือวู้  เหอ อ่ินเลี่ยว
อำหำรและเคร่ืองด่ืม

151

办公用品

bàngōng yòngpǐn
ปำ้นกง ย้งพ่ิน
ของใช้ส�ำนกังำน

163

车辆

chēliàng
เชอเลี่ยง
ยำนพำหนะ

166

道路交通标志

dàolù jiāotōng biāozhì 
เต้ำลู้  เจียวถง เปียวจ่ือ 
เคร่ืองหมำยจรำจร

170
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工匠

gōngjiàng
กงเจีย้ง
ชำ่งฝีมือ

173

工具

gōngjù
กงจู้
เคร่ืองมือ

177

乐器

yuèqì
เย่ียฉี ้
เคร่ืองดนตรี

179

医院

yīyuàn
อียว้ำน
โรงพยำบำล

181

家

jiā
เจีย
บ้ำน

188

地形

dìxíng
ตีส้งิ
ภมิูประเทศ

192
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自然灾害

zìrán zāihài
จือ้หรำน ไจห้ำย
ภยัธรรมชำติ

194

学习

xuéxí
เสียสี
กำรศกึษำเลำ่เรียน

196

反义词

fǎnyìcí
ฟำนอีฉื้อ
ค�ำตรงข้ำม

207

宗教

zōngjiào
โจงเจีย้ว
ศำสนำ

211

性格

xìnggé
ซิง้เก๋อ
อปุนิสยั

212

政治

zhèngzhì
เจิง้จือ้
กำรเมือง

214
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法

fǎ
ฝ่ำ
กฎหมำย

217

花

huā
ฮวำ
ดอกไม้

219

形状

xíngzhuàng
สงิจ้วง
รูปทรง

222

方向

fāngxiàng
ฝำงเซีย้ง
ทิศทำง

223

省

shěng
เซิง่
จงัหวดั

226

警句

jǐngjù
จ่ิงจู้
ค�ำคม

232
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แบบฝึกหัดภาษาจีน 100 ข้อ 235

เฉลยแบบฝึกหัดภาษาจีน 100 ข้อ 262
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หำกนบัย้อนหลงักลบัไปได้กวำ่ 5,000 ปี กำรปรำกฏตวัของอกัษรจีนท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุ

ก็ได้ถือก�ำเนิดขึน้ จำกแหล่งโบรำณคดีเมืองซีอนั มณฑลสำ่นซี ทำงตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศจีน ตวัอกัษรอนัเก่ำแก่นีอ้ยูใ่นรูปของตวัอกัษรภำพท่ีแกะสลกัเสลำ 

เป็นรูปตำ่งๆ กนั วงกลมบ้ำง เสีย้วพระจนัทร์บ้ำง และตอ่มำรูปแบบของตวัอกัษรจีนก็ได้

รับกำรจำรไว้บนกระดกูสตัว์ ซึง่นัน่นบัได้วำ่เป็นยคุเร่ิมแรกของศลิปะกำรเขียนอกัษรจีน

เลยก็วำ่ได้ หลงัจำกท่ีจ๋ินซีฮอ่งเต้ได้รวมแผน่ดนิจีนเข้ำด้วยกนั พระองค์ก็ท�ำกำรปฏิรูป

ระบบตวัอกัษรครัง้ใหญ่ โดยกำรสร้ำงมำตรฐำนรูปแบบตวัอกัษรท่ีเป็นหนึง่เดียวกนัทัว่

ประเทศ โดยเรียกวำ่อกัษรเสีย่วจ้วนหรือจ้วนเลก็（小篆）ซึง่ถือเป็นตวัอกัษรท่ีใช้

ทัว่ประเทศเป็นครัง้แรกของจีน

มาท�าความรู้จัก
ภาษาจีนกันก่อนนะ

ภำษำจีน (汉语 - 汉语 - Hànyǔ - ฮัน่อว่ี,  

华语  - 华语  - Huáyǔ - หัวอว่ี หรือ  

中文 - 中文 - Zhōngwén - จงเหวิน) 

เป็นภำษำในตระกลูภำษำจีน-ทิเบต โดยภำษำพดู

ในกลุม่นีเ้ป็นภำษำท่ีมีเสยีงวรรณยกุต์ เรำอำจแบง่

ภำษำพดูของจีนได้ 6 ถงึ 12 กลุม่ ขึน้อยูก่บัเกณฑ์ 

ท่ีใช้ในกำรแบ่ง ท่ีรู้จกักนัดีก็เช่น กลุ่มแมนดำริน 

กลุม่หว ูและกลุม่กวำงตุ้ง แตอ่ยำ่งไรก็ตำมยงัเป็นท่ี 

โต้เถียงกันว่ำภำษำพูดของจีนนัน้ควรจัดเป็น 

"ภำษำ" หรือเป็นเพียงแค ่"ส�ำเนียง"
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ในจ�ำนวนประชำกรประมำณ 7 พนัล้ำนคนบนโลกใบนี ้มีจ�ำนวนถงึ 1 ใน 5 เลย 

ทีเดียวท่ีพดูภำษำจีนแบบใดแบบหนึง่เป็นภำษำแม ่นัน่จงึท�ำให้ภำษำจีนเป็นภำษำท่ีมี 

คนพดูเป็นภำษำแมม่ำกท่ีสดุ ดงัท่ีได้กลำ่วมำแล้ววำ่ภำษำจีนท่ีใช้มีหลำกหลำยกลุม่ 

จนท�ำให้ภำษำแตกตำ่งกนัไปบ้ำง แตอ่ยำ่งไรก็ตำมส�ำเนียงพดูภำษำจีนท่ีถือได้วำ่เป็น

มำตรฐำนมำกท่ีสดุก็คือส�ำเนียงปักก่ิง หรือภำษำฮัน่ ซึง่อยู่ในกลุ่มภำษำแมนดำริน 

ภำษำจีนกลำง หรือภำษำจีนแมนดำริน (Standard Mandarin) โดยปัจจบุนัภำษำจีน

กลำงถือเป็นภำษำทำงกำรของสำธำรณรัฐประชำชนจีน และไต้หวนั นอกจำกนีภ้ำษำ

จีนกลำงยงัเป็น 1 ใน 4 ภำษำทำงกำรของประเทศสงิคโปร์ อนัได้แก่ ภำษำองักฤษ 

ภำษำมำเลย์ ภำษำทมิฬ และภำษำจีนอีกด้วย 

ท่ีส�ำคญัในองค์กำรสหประชำชำติภำษำจีนก็ยงัเป็น 1 ใน 6 ภำษำท่ีใช้เป็นภำษำ

ทำงกำรอีกด้วย ซึง่ 6 ภำษำท่ีวำ่นัน้ก็คือ ภำษำองักฤษ ภำษำอำหรับ ภำษำฝร่ังเศส 

ภำษำรัสเซีย ภำษำสเปน และภำษำจีน สว่นภำษำจีนกวำงตุ้ง เป็นภำษำทำงกำรของ

ฮ่องกงโดยใช้ร่วมกบัภำษำองักฤษ และมำเก๊ำก็ใช้ภำษำจีนกวำงตุ้ ง ร่วมกบัภำษำ

โปรตเุกส

ในปัจจบุนัระบบตวัอกัษรจีนแบง่ออกได้เป็น 2 ระบบใหญ่ๆ ได้แก่ ระบบตวัเต็ม  

และระบบตัวย่อ ระบบตัวเต็มเป็นระบบท่ีใช้ในไต้หวัน ฮ่องกง มำเก๊ำ และกลุ่ม 

ชำวจีนโพ้นทะเลในทวีปอเมริกำเหนือ สว่นระบบตวัยอ่เป็นระบบท่ีใช้ในจีนแผน่ดนิใหญ่ 

มำเลเซีย สงิคโปร์ และกลุม่ชำวจีนโพ้นทะเลในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อยำ่งไร 

ก็ตำมถึงแม้ว่ำระบบกำรเขียนของทัง้ 2 ระบบนีจ้ะแตกต่ำงกันไปบ้ำง แต่ส�ำหรับ 

ตวัอกัษรท่ีใช้กนับอ่ยๆ นัน้ก็จะมีจ�ำนวนตวัอกัษรท่ีแตกตำ่งกนัไมม่ำกนกั คือไมถ่งึ 1 ใน  

4 ของจ�ำนวนตวัอกัษรทัง้หมด

โดยทัว่ๆ ไปตวัอกัษรจีนหนึง่ตวัจะมีหลำกหลำยควำมหมำย และมีควำมสำมำรถ

ในกำรประกอบค�ำสงูมำก ซึง่ตวัอกัษรบำงตวัยงัเป็นค�ำท่ีมีควำมหมำยในตวัเองอีกด้วย 

ดงัท่ีกลำ่วมำแล้วน่ีเองจงึท�ำให้ตวัอกัษรจีนมีประสทิธิภำพในกำรใช้งำนสงูมำก เชน่ใน

กำรใช้ตวัอกัษรจะพบวำ่ท่ีใช้กนับอ่ยๆ มีประมำณ 2,000 ตวัก็สำมำรถครอบคลมุกำร

ใช้ตวัอกัษรในภำษำเขียนได้มำกกวำ่ร้อยละ 90 เลยทีเดียว 
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ประชำชนกว่ำ 1 พนัล้ำนคนในประเทศจีนใช้ภำษำจีนกลำง หรือจีนแมนดำริน 

เป็นภำษำหลกัในกำรติดต่อสื่อสำรกนั แต่ภำษำถ่ินท่ีใช้กนัในกวำงเจำ หรือฮ่องกง

เป็นภำษำคนละภำษำกบัท่ีใช้ในกรุงปักก่ิง ดงันัน้หำกคนจำกสองถ่ินนีไ้มไ่ด้ใช้ภำษำ

จีนกลำงในกำรสื่อสำร พวกเขำก็ไมส่ำมำรถท�ำควำมเข้ำใจกนัได้ เน่ืองจำกภำษำทัง้

สองมีควำมแตกตำ่งกนัเป็นอยำ่งมำก แตอ่ยำ่งไรก็ตำมภำษำถ่ินทกุภำษำของจีนล้วน 

มีไวยำกรณ์ และรูปศพัท์ท่ีเหมือนกนั นัน่จงึท�ำให้คนท่ีอำ่นออกเขียนได้สำมำรถสือ่สำร

กนัได้อยำ่งงำ่ยดำยด้วยกำรใช้ตวัอกัษรเป็นสื่อ แม้จะพดูตำ่งภำษำกนัก็ตำมที

ในปัจจบุนัได้มีกำรแบง่ภำษำจีนออกได้เป็น 7 เขตด้วยกนั โดยภำษำถ่ินเหลำ่นี ้

ได้แก่ ภำษำถ่ินเหนือ ภำษำถ่ินอู ๋(ภำษำถ่ินเจียงซ ูและเจ้อเจียง) ภำษำถ่ินเซียง (ภำษำ

ถ่ินหหูนำน) ภำษำถ่ินกัน้ (ภำษำถ่ินเจียงซี) ภำษำถ่ินจีนแคะ (ภำษำถ่ินฮำกกำ) ภำษำ

ถ่ินเยว์่ (ภำษำถ่ินกวำงตุ้ง) และภำษำถ่ินหม่ินหนำน (ภำษำถ่ินฮกเกีย้น) โดยในบรรดำ

ภำษำถ่ินทัง้ 7 เขตนี ้ ภำษำถ่ินเหนือเป็นภำษำถ่ินท่ีคนจีนใช้ส�ำหรับสื่อสำรมำกท่ีสดุ 

เม่ือเทียบกบัภำษำถ่ินอ่ืนๆ คือมีรำวร้อยละ 73 ของประชำกรทัว่ประเทศ 

อกัษรจีนมีลกัษณะเป็นอกัษรภำพ (logogram)โดยสญัลกัษณ์แตล่ะตวัจะแสดง

ค�ำในภำษำจีนและควำมหมำย อกัษรจีนมีจดุก�ำเนิดจำกรูปคน สตัว์ และสิง่อ่ืนๆ รอบ

ตวั แตเ่ม่ือเวลำลว่งเลยผ่ำนไป รูปลกัษณ์ของตวัอกัษรก็ได้มีวิวฒันำกำรไปบ้ำง จน

กระทัง่ไม่เหมือนกบัสิ่งท่ีเลียนแบบในครัง้เร่ิมแรกอีกต่อไป และสญัลกัษณ์หลำยต่อ

หลำยตวัก็ยงัเกิดจำกสญัลกัษณ์ตัง้แต ่2 ตวัขึน้ไปมำประกอบรวมกนัอีกด้วย ตวัอกัษร 

จีนจะประกอบด้วยขีดตำ่งๆ ตัง้แต ่1 ขีดไปจนถงึ 64 ขีด ในพจนำนกุรมภำษำจีนจะ

เรียงอกัษรตำมหมวดน�ำ และจ�ำนวนขีด ดงันัน้ในกำรอ่ำนภำษำจีน นอกจำกต้อง 

รู้ควำมหมำยและกำรออกเสียงของค�ำแตล่ะค�ำแล้ว ผู้อ่ำนยงัต้องรู้อีกด้วยวำ่ค�ำนัน้ๆ 

เกิดจำกตวัอกัษรใดรวมกบัตวัอกัษรใด นอกจำกนีร้ะบบอกัษรจีนก็ยงัไมมี่ข้อก�ำหนด

ในเร่ืองของจ�ำนวนตวัอกัษร โดยเท่ำท่ีค้นพบพจนำนุกรมท่ีบรรจุค�ำไว้มำกท่ีสดุช่ือ 

“Zhonghua Zihai” นัน้มีตวัอกัษรถงึ 85,568 ตวั แตอ่ยำ่งไรก็ตำมสว่นใหญ่แล้วไม่

ได้มีกำรน�ำมำใช้ทกุค�ำ ทัง้นีเ้พรำะกำรรู้อกัษรจีนเพียง 3,000 ตวัก็จะสำมำรถอ่ำน

หนงัสือพิมพ์ภำษำจีนได้กวำ่ร้อยละ 90 แล้ว สว่นในกำรอำ่นวรรณคดีนัน้ ผู้อำ่นจะ

ต้องรู้จกัตวัอกัษรประมำณ 6,000 ตวัขึน้ไป
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ดงัท่ีได้กลำ่วมำแล้วข้ำงต้นว่ำตวัอกัษรจีนนัน้เป็นตวัอกัษรท่ีมำจำกรูปภำพ และ

วิวฒันำกำรเร่ือยมำจนเป็นตวัอกัษรจีนในปัจจบุนั โดยมีข้อจ�ำกดัท่ีวำ่แตล่ะขีด แตล่ะ

เส้นของตวัอกัษรจีนไมส่ำมำรถน�ำมำผสมกนัแล้วออกเสียงเป็นภำษำจีนได้ ด้วยเหตุ

นีน่ี้เองระบบกำรออกเสียงสทัอกัษรภำษำจีน (拼音) หรือท่ีเรำเรียกวำ่ "พินอิน" จงึ

ได้ถือก�ำเนิดขึน้มำ โดยได้รับกำรดดัแปลงมำจำก International Phonetic Alphabets 

ดงันัน้ผู้ เรียนรู้ภำษำจีนจงึจ�ำเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ระบบกำรออกเสยีงของพินอินด้วยเพ่ือ

ชว่ยในกำรอำ่นออกเสียงตวัอกัษรจีนนัน้ๆ นัน่เอง 

汉语拼音 (hànyŭ pīnyīn, ฮัน่อว่ี พินอิน) คือระบบในกำรถอดเสียง

ภำษำจีนตำมมำตรฐำน ด้วยตวัอกัษรโรมนั พินอินเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2501 และเร่ิมใช้ 

กันในปี พ.ศ. 2522 โดยรัฐบำลของสำธำรณรัฐประชำชนจีนเพ่ือเป็นกำรใช้แทน

ระบบกำรถอดเสียงแบบเก่ำซึง่ก็คือระบบเวดและไจลส์ และระบบจู้ อิน หลงัจำกนัน้ 

เป็นต้นมำพินอินก็เป็นท่ียอมรับจำกสถำบนันำนำชำตหิลำยแหง่ รวมทัง้รัฐบำลสงิคโปร์ 

หอสมดุรัฐสภำอเมริกนั และสมำคมหอสมดุอเมริกนั โดยถือวำ่เป็นระบบกำรถอดเสยีง

ท่ีเหมำะสมส�ำหรับภำษำจีนกลำง และในปี พ.ศ. 2522 นัน้เอง องค์กำรมำตรฐำน

นำนำชำต ิ(ISO) ก็ได้รับรองให้พินอินเป็นระบบมำตรฐำน (ISO 7098) ในกำรถ่ำยทอด

เสียงภำษำจีนปัจจบุนัด้วยอกัษรโรมนั (The Standard Romanization for Modern 

Chinese) อย่ำงไรก็ตำมพินอินคือกำรใช้อกัษรโรมนัเพ่ือแทนเสียงใดเสียงหนึ่งโดย

เฉพำะเพ่ือควำมสะดวกในกำรเขียนแตไ่มไ่ด้เป็นกำรยืมเสยีงจำกระบบของอกัษรโรมนั

มำใช้ กำรใช้ระบบพินอินนีน้อกจำกจะชว่ยให้ชำวตำ่งชำตเิขียนอำ่นภำษำจีนได้สะดวก

ขึน้แล้ว เรำยงัสำมำรถน�ำพินอินมำใช้กบักำรพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงง่ำยดำย

ย่ิงขึน้อีกด้วย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมหนงัสือเลม่นีไ้ด้จดัท�ำค�ำอำ่นท่ีเป็นภำษำไทยมำอยำ่ง

พร้อมสรรพเรียบร้อยแล้ว ทัง้นีก็้เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ท่ีเพ่ิงเร่ิมเรียนรู้ได้น�ำ

ไปใช้สนทนำได้ในชีวิตประจ�ำอยำ่งงำ่ยดำยท่ีสดุ
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พยัญชนะ

สระ 

พยญัชนะต้นของภำษำจีนมี 21 เสียง

สระเด่ียว 

หมำยเหต ุ: พยญัชนะต้นกึง่สระมี 2 เสียง ได้แก่ y (อี) และ w (อ)ู

b (ปอ) p (พอ) m (มอ)

f (ฟอ) d (เตอ) t (เทอ)

n (เนอ) l (เลอ) g (เกอ)

k (เคอ) h (เฮอ) j (จี)

q (ชี) x (ซี) z (จือ)

c (ชือ) s (ซือ) zh (จือ)

ch (ชือ) sh (ซือ)  r (รือ)

a (อำ) o (โอ) e (เออ)

i (อี) u (อ)ู ü (อวี)

1
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วรรณยุกต์

ระบบพินอินมีเคร่ืองหมำยแทนเสียงวรรณยกุต์ 4 เคร่ืองหมำยด้วยกนั ได้แก่

เพ่ิมเตมิ : หำกสระ e (เออ) ตำมท้ำยสระตวัอ่ืนจะออกเสียงเป็นสระ ê (เอ) 

วรรณยกุต์เสียงท่ีหนึง่ แทนด้วยขีดระนำบสัน้ๆ (ˉ) 
เทียบเทำ่เสียงสำมญัในภำษำไทย

วรรณยกุต์เสียงท่ีสอง แทนด้วยขีดสัน้ๆ เอียงขวำ (ˊ) 
เทียบเทำ่เสียงจตัวำในภำษำไทย

สระประสม

a (อำ) + o (โอ) = ao (อำว) i (อี) + u (อ)ู = iu (อิว)

e (เออ) + i (อี) = ei (เอย) a (อำ) + i (อี) = ai (ไอย)

 u (อ)ู + i (อี) = ui (อยุ) o (โอ) + u (อ)ู = ou (โอว)

u (อ)ู + o (โอ)= uo (อวั) u (อ)ู + a (อำ) = ua (อวำ) 

 i (อี) + e (เอ) = ie (เอีย) ü (อวี) + e (เอ) = üe (เอวีย)

1

2

2

ā  ē  ī  ō  ū  ǖ

á  é  í  ó  ú  ǘ
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วรรณยกุต์เสียงท่ีสำม แทนด้วยขีดรูปลิม่ (ˇ)
คล้ำยเสียงเอกในภำษำไทย 

วรรณยกุต์เสียงท่ีสี่ แทนด้วยขีดสัน้ๆ เอียงซ้ำย (̀ )
เทียบเทำ่เสียงโทในภำษำไทย

เรำอำจจะสรุปให้จดจ�ำกำรเทียบวรรณยกุต์กบัภำษำไทยได้งำ่ยๆ ดงันี ้

3

4

ǎ  ě  ǐ  ǒ  ǔ  ǚ

à  è  ì  ò  ù  ǜ

เสียงท่ี 1 เสียงท่ี 2 เสียงท่ี 3 เสียงท่ี 4

ˉ ˊ ˇ ˋ

สำมญั จตัวำ เอก โท

bā bá bǎ bà

ปำ ป๋ำ ป่ำ ปำ้

หมำยเหต ุ: ในกำรใช้แปน้พิมพ์ของคอมพิวเตอร์ เรำอำจใช้ตวัเลข  
(1, 2, 3 และ 4) แทนเคร่ืองหมำยวรรณยกุต์ทัง้ 4 เสียงก็ได้ 
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เสียงท่ี 1 เสียงท่ี 2 เสียงท่ี 3 เสียงท่ี 4

ˉ ˊ ˇ ˋ

สำมญั จตัวำ เอก โท

ba1 ba2 ba3 ba4

ปำ ป๋ำ ป่ำ ปำ้

ดงัท่ีได้กลำ่วมำแล้ววำ่ภำษำจีนนัน้มีทัง้ภำษำกลำง และภำษำท้องถ่ินคล้ำยๆ กบั

ภำษำไทย โดยภำษำกลำง (ภำษำจีนกลำง หรือแมนดำริน) จะใช้กนัทัว่ไปในหมูช่น

ชำวจีน ทัง้จีนแผน่ดนิใหญ่ ไต้หวนั และชำวจีนโพ้นทะเล ซึง่ภำษำจีนกลำงนัน้จะมีทัง้

สว่นท่ีเป็นภำษำเขียนและภำษำพดู สว่นภำษำท้องถ่ินอ่ืนๆ อำทิเชน่ กวำงตุ้ง แต้จ๋ิว 

ฮกเกีย้น แคะ และไหหล�ำจะเป็นภำษำท่ีเข้ำใจกนัเฉพำะถ่ินนัน้ๆ เท่ำนัน้ และเม่ือ

ต้องกำรใช้ภำษำเขียนก็จะใช้ตวัอกัษรจีนกลำง

ส�ำหรับระบบตวัอกัษร ได้แก่ อกัษรจีนตวัเตม็（繁体字）หรือท่ีเรำเรียกกนั

สัน้ ๆ วำ่ “ตวัเตม็” นัน้หมำยถงึตวัหนงัสือจีนท่ีใช้กนัโดยทัว่ไปก่อนหน้ำท่ีสำธำรณรัฐ

ประชำชนจีนจะประกำศใช้อกัษรจีนตวัยอ่ （简体字）ซึง่อกัษรจีนตวัยอ่ก็คือ

ตวัหนงัสอืจีนท่ีน�ำมำท�ำให้เขียนงำ่ยขึน้ ยกตวัอยำ่งงำ่ยๆ เชน่ค�ำวำ่ 龙(หลง) ท่ีแปลวำ่ 

มงักรนัน้ แตเ่ดมิจะมีถงึ 17 ขีด แตเ่ม่ือยอ่แล้วก็จะกลำยเป็น 龙 ซึง่เหลือเพียงแค ่ 

5 ขีดเทำ่นัน้ ปัจจบุนัตวัอกัษรจีนท่ีผำ่นกำรยอ่นีมี้ทัง้สิน้ 2,238 ตวั นอกเหนือจำกนีคื้อ

ยงัคงใช้อกัษรตวัเดมิอยู่
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สำธำรณรัฐประชำชนจีนประกำศใช้ระบบอกัษรจีนตวัย่อในปี พ.ศ. 2499 แต่

เน่ืองจำกควำมแตกตำ่งของลทัธิทำงกำรเมืองในชว่งหลงัสงครำมโลกครัง้ท่ี 2 จงึท�ำให้ 

เกำะไต้หวนั และกลุม่ชำวจีนโพ้นทะเลในประเทศตำ่งๆ ทัว่โลกยงัคงยืนยนัท่ีจะใช้อกัษรจีน 

ตวัเตม็ตอ่ไป ตอ่มำในปี พ.ศ. 2514 สำธำรณรัฐประชำชนจีน หรือจีนแผน่ดนิใหญ่ก็ได้

เข้ำไปเป็นหนึง่ในสมำชิกถำวร 5 ประเทศอนัได้แก่ จีน ฝร่ังเศส รัสเซีย สหรำชอำณำจกัร 

และสหรัฐอเมริกำ คณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ (UN) ก็ได้รับรอง 

ภำษำจีนตวัย่อเข้ำเป็นหนึง่ในภำษำสำกล (องักฤษ ฝร่ังเศส รัสเซีย จีน สเปน และ

อำหรับ) อย่ำงเป็นทำงกำร จำกนัน้เป็นต้นมำ อกัษรจีนตวัย่อก็ได้เร่ิมมีบทบำทมำก 

ย่ิงขึน้จนเป็นท่ีรู้จกักนัอยำ่งกว้ำงขวำงในประชำคมโลก 

你好和再见
Nǐ hǎo hé zàijiàn
หนี หำ่ว เหอ จ้ำยเจีย้น

สวสัดีและลำก่อน

A : 
早安。

Zǎo ān
เจำ่ อำน

อรุณสวสัดิค์รับ 

B : 早安。

Zǎo ān

เจำ่ อำน

อรุณสวสัดิ์คะ่
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A :
 

好久不见，你身体好吗？

Hǎojiǔ bùjiàn, nǐ shēntǐ hǎo ma ?
หำ่วจ่ิว ปูเ้จีย้น หน่ี เซนิถ่ี หำ่ว มำ
ไมไ่ด้เจอกนันำน สขุภำพของคณุเป็นอยำ่งไรบ้ำง

B : 我的身体很好。

Wǒ de shēntǐ hěn hǎo
หวอ่ เตอ เซนิถ่ี เหิน หำ่ว
สขุภำพของฉนัดีคะ่

对不起,我先走了。

Duìbuqǐ, wǒ xiān zǒule
ตุ้ยปฉ่ีู หวอ่ เซียน โจว่เลอ
ขอโทษนะ ฉนัต้องไปก่อนแล้วละ่คะ่

A : 回头见。

Huítóu jiàn
หยุโถว เจีย้น
แล้วพบกนัใหมน่ะครับ
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