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ค ำน ำ 

 
เอกสารหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นหลักสูตร

ฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พ้ืนที่เป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online โดยความร่วมมือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ 
ตามความสนใจและภารกิจของตัวเอง โดยสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ทุกคน ทุกสถานที่ และทุก
เวลา ลดกการเข้ารับการประชุม อบรม และพัฒนานอกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณ
ของส่วนราชการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของครูและบุคลากรทางการศึกษา ท าให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาลดการทิ้งห้องเรียน นักเรียน และพ้ืนที่ปฏิบัติงานลง โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรที่มีคุณภาพ เน้น
การพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าหลักสูตรอบรมแบบ e-Training หลักสูตรภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร จะสามารถ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือยังประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของประเทศไทยต่อไป 
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หลักสูตร 

ภำษำจีนกลำงที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
 
รหัส TEPE-58106 
ชื่อหลักสูตรรำยวิชำ ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร 
 
วิทยำกร 

อาจารย์ ณัฐธัญญา  อนันตโชติ 
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รำยละเอียดหลักสตูร 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 เรียนรู้เกียวกับการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสนทนา เช่น การทักทาย การแสดงความรู้สึก การซื้อขาย 
การสนทนาเจรจาต่อรอง โดยในเนื้อหาผู้ เรียนจะได้เรียนรู้ ค าศัพท์ บทสนทนาอย่างง่ายที่ ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงหลักการใช้ภาษาจีนเบื้องต้น และเกร็ดวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความรู้เพ่ิมเติมประกอบ
กับการใช้ภาษาจีนให้เหมาะสมกับกาละเทศะ และเพ่ิมความเข้าใจในพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการ
สื่อสารของชาวจีน 
 
วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. กล่าวทักทายเบื้องต้น 
2. แนะน าตัว ได้แก่ การถามและบอกชื่อ-สกุลภาษาจีน 
3. ถามตอบเกีย่วกับสัญชาติและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ชื่อประเทศที่ส าคัญ 
4. ถามตอบที่อยู่หรือภูมิล าเนาเบื้องต้น 
5. ถามตอบจ านวนสมาชิกในครอบครัวและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกใน

ครอบครัว 
6. ถามตอบอาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ 
7. ถามตอบหมายเลขโทรศัพท์และมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ในภาษาจีน 
8. กล่าวขอบคุณและตอบรับเบื้องต้น 
9. ตอบวันเดือนปีและมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านวันเดือนปีในภาษาจีน 

10. ตอบเวลาและมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านเวลาในภาษาจีน 
11. ถามตอบเวลาของการกระท านั้นและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับกิจวัตรประจ าวัน 
12. ในการซื้อขายสินค้าและมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านราคาในภาษาจีน 
13. ถามและบอกทาง มีความรู้เกี่ยวกับการบอกต าแหน่งและทิศทางในภาษาจีน 
14. กล่าวขอโทษและตอบรับ 
15. กล่าวลาและตอบรับ 

 
สำระกำรอบรม 

 ตอนที่ 1 ทักษะ 
 ตอนที่ 2 ครอบครัว 
 ตอนที่ 3 เวลา 
 ตอนที่ 4 ซื้อของ 
 ตอนที่ 5 ถามทาง 
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กิจกรรมกำรอบรม 

1. ท าแบบทดสอบก่อนการอบรม 
2. ศึกษาเนื้อหาสาระการอบรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
3. ศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจากใบความรู้ 
4. สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ 
5. ท าใบงาน/กิจกรรมที่ก าหนด 
6. แสดงความคิดเห็นตามประเด็นที่สนใจ 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมกับวิทยากรประจ าหลักสูตร 
8. ท าแบบทดสอบหลังการอบรม  

 
สื่อประกอบกำรอบรม  

1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
2. ใบความรู้ 
3. วีดิทัศน์ 
4. แหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง 
5. กระดานสนทนา (Web board) 
6. ใบงาน 
7. แบบทดสอบ 

 
กำรวัดผลและประเมินผลกำรอบรม 

วิธีการวัดผล 
1. การทดสอบก่อนและหลังอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องได้คะแนนการทดสอบหลัง

เรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 
2. การเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ส่งงานตามใบงานที่ก าหนด เข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา 
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หลักสูตร TEPE-58106  
ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร 
 

เค้าโครงเนื้อหา 
ตอนที่ 1 ทักทำย  

 เรื่องท่ี 1.1 ค าศัพท์ 
 เรื่องท่ี 1.2 บทสนทนา 
 เรื่องท่ี 1.3 หลักภาษา 
 เรื่องท่ี 1.4 ความรู้เพิ่มเติม 
 แนวคิด 

  การเรียนภาษาจีนเบื้องต้น ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ อันประกอบด้วย ทักษะการฟัง การ
พูด การอ่านและการเขียน โดยในเบื้องต้นผู้เรียนจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้น ดัง
หัวข้อต่อไปนี้ 

1. การทักทาย  
ทักษะการใช้ภาษาจีนในการสนทนาทักทายเป็นทักษะเบื้องต้นที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และสามารถ

ใช้ทักษะดังกล่าว ในการกล่าวทักทายเมื่อพบคนจีนหรือผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการสนทนา 
2. การแนะน าตัว 
นอกจากการใช้ภาษาจีนในการสนทนาทักทายเบื้องต้นแล้ว ผู้เรียนจะต้องสามารถใช้ภาษาจีน

แนะน าตัวเองได้อย่างถูกต้อง และเรียนรู้วัฒนธรรมเกี่ยวกับการถาม-ตอบชื่อสกุลตามประเพณีนิยมของคน
จีนที่มีการแบ่งระดับอาวุโส 

3. การถามสัญชาติ 
นอกจากจะสามารถแนะน าชื่อ-สกุลของตัวเองได้แล้วนั้น ผู้เรียนจะต้องสามารถแนะน าสัญชาติ

ของตน และถามสัญชาติของผู้อ่ืนได้ รวมถึงรู้จักค าศัพท์เฉพาะที่เป็นชื่อเรียกของประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ
ของโลกเบื้องต้น 

อนึ่ง การเรียนการสอนภาษาจีนโดยสื่อออนไลน์นี้ ไม่ได้เป็นการเรียนการสอนแบบตัวต่อตัว 
ผู้สอนจึงไม่สามารถสอนการออกเสียงพินอินให้ผู้เรียนฟังได้ ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าการถอดเสียง
การอ่านภาษาจีนด้วยตัวอักษรภาษาไทย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการออกเสียงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถกล่าวทักทายเบื้องต้น 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแนะน าตัว ได้แก่ การถามและบอกชื่อ-สกุลภาษาจีน 
 3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามตอบเกี่ยวกับสัญชาติและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ชื่อประเทศที่ส าคัญ 
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ตอนที่ 2 ครอบครัว 
 เรื่องท่ี 2.1 ค าศัพท์ 
 เรื่องท่ี 2.2 บทสนทนา 
 เรื่องท่ี 2.3 หลักภาษา 
 แนวคิด 
 การเรียนภาษาจีน นอกจากผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาจีนในการสนทนา ทักทาย และแนะน าตัว
แล้ว ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้   

1. การถามตอบที่อยู่  
ผู้เรียนจะต้องสามารถถามตอบที่อยู่และภูมิล าเนาของตัวเองเบื้องต้นได้  
2. การถามตอบจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ในภาษาจีนมีค าศัพท์ที่ใช้เรียกสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันไป ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในวิธีการใช้ค าศัพท์เหล่านี้ และต้องสามารถบอกจ านวนสมาชิกในครอบครัวได้ 
3. การถามตอบอาชีพ 
ผู้เรียนจะต้องสามารถสนทนาสอบถามอาชีพของบุคคลอ่ืนได้ 
4. การถามตอบหมายเลขโทรศัพท์ 
ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ตามหลักการอ่านในภาษาจีน 

และสามารถสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของผู้อื่นได้ 
5. การกล่าวขอบคุณ 
ผู้เรียนจะต้องรู้จักการใช้ภาษาจีนในการกล่าวขอบคุณ และรู้จักมารยาทในการตอบรับค าขอบคุณ

จากผู้อื่น 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามตอบที่อยู่หรือภูมิล าเนาเบื้องต้น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามตอบจ านวนสมาชิกในครอบครัวและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามตอบอาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอาชีพ 
4.. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามตอบหมายเลขโทรศัพท์และมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านหมายเลข

โทรศัพท์ในภาษาจีน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถกล่าวขอบคุณและตอบรับเบื้องต้น 
 
ตอนที่ 3 เวลำ 

 เรื่องท่ี 3.1 ค าศัพท์ 
 เรื่องท่ี 3.2 บทสนทนา 
 เรื่องท่ี 3.3 หลักภาษา 
 แนวคิด 

  ในการเรียนรู้เรื่องวันและเวลาในภาษาจีน ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
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1. การถามตอบวันเดือนปี 
2. วิธีการบอกวันเดือนปีในภาษาจีนนั้นแตกต่างจากการบอกวันเดือนปีในภาษาไทย ดังนั้นผู้เรียน

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและทัศนคติของคนจีนอีกด้วย 
3. การถามตอบเวลา 
4. การถามตอบเวลาของคนจีนนั้นมีลักษณะเฉพาะ มีค าที่ใช้เรียกหน่วยเวลาที่แตกต่างกันออกไป 

และมีวิธีการแตกต่างจากการบอกเวลาในภาษาไทย ผู้เรียนจะต้องสามารถเลือกใช้ค าศัพท์และเรียนรู้
วิธีการบอกเวลาในภาษาจีนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5. การบอกเวลาของการกระท า 
6. การจัดวางต าแหน่งของกริยาวิเศษณ์บอกเวลาในภาษาจีนนั้นแตกต่างจากในภาษาไทย กล่าวคือ 

ในภาษาจีนนั้น ในโครงสร้างประโยคที่มีค าบอกเวลา จะต้องเอาค าบอกเวลาขึ้นก่อนภาคแสดงเสมอ 
ผู้เรียนจะต้องจัดวางต าแหน่งของค าประเภทต่างๆ ในโครงสร้างทางภาษาให้ถูกต้อง 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามตอบวันเดือนปีและมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านวันเดือนปีในภาษาจีน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามตอบเวลาและมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านเวลาในภาษาจีน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามตอบเวลาของการกระท านั้นและมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับกิจวัตรประจ าวัน 
 

ตอนที่ 4 ซื้อของ 
 เรื่องท่ี 4.1 ค าศัพท์ 
 เรื่องท่ี 4.2 บทสนทนา 
 เรื่องท่ี 4.3 หลักภาษา 
 เรื่องท่ี 4.4 ความรู้เพิ่มเติม  

แนวคิด 
บทสนทนาเกี่ยวกับการซื้อของในภาษาจีนนั้น ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 
1. การถามและบอกราคา 
ผู้เรียนจะต้องรู้จักวิธีการสอบถามราคาและบอกราคาอย่างถูกต้อง และเรียนรู้มารยาทในการ

สนทนาซื้อขายสินค้า 
2. การต่อรองราคา 
การซื้อขายสินค้ากับชาวจีนนั้น นอกจากผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถามและ

บอกราคาแล้ว ผู้เรียนจะต้องรู้จักวิธีการต่อรองราคา และเรียนรู้วัฒนธรรมในการซื้อขายสินค้าของชาวจีน 
3. การช าระและทอนเงิน 
ผู้เรียนจะต้องรู้จักวิธีการนับเลขในภาษาจีน เพ่ือที่จะสามารถช าระและทอนเงินได้อย่างถูกต้อง 

 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสนทนาในการซื้อขายสินค้าและมีความรู้เกี่ยวกับการอ่านราคาในภาษาจีน 
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ตอนที่ 5 ถำมทำง  
 เรื่องท่ี 5.1 ค าศัพท์ 
 เรื่องท่ี 5.2 บทสนทนา 
 เรื่องท่ี 5.3 หลักภาษา 
 เรื่องท่ี 5.4 ความรู้เพิ่มเติม 

แนวคิด 
ในการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น นอกจากการแนะน าตัว ทักทาย การถามชื่อ-สกุล การถามข้อมูล

เกี่ยวกับคนในครอบครับ และการซื้อขายสินค้าแล้วนั้น หัวข้อการถามทางเป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ผู้เรียน
จ าเป็นจะต้องเรียนรู้ โดยผู้เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. การถามและบอกทาง 
ผู้เรียนจะต้องรู้จักวิธีการถามเส้นทางและการบอกเส้นทางอย่างถูกต้อง  
2. การกล่าวขอโทษและตอบรับ 
หากต้องการจะกล่าวขอโทษ ผู้เรียนจะต้องรู้จักกล่าวขอโทษ และเรียนรู้วิธีการตอบรับตาม

วัฒนธรรมของชาวจีน 
3. การกล่าวลาและตอบรับ 
ในการสนทนากับชาวจีน เมื่อจะต้องกล่าวลาผู้ใดผู้หนึ่ง ผู้เรียนจะต้องรู้จักวิธีการกล่าวลาและ

ตอบรับตามวัฒนธรรมของชาวจีน  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถถามและบอกทาง มีความรู้เกี่ยวกับการบอกต าแหน่งและทิศทางในภาษาจีน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถกล่าวขอโทษและตอบรับ 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถกล่าวลาและตอบรับ 
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ตอนที่ 1  ทักทาย 
 
เรื่องที่ 1.1 ค าศัพท์ 

ล ำดับ ค ำศัพท ์ ประเภทค ำ พินอิน 
เสียงอ่ำน
ภำษำไทย 

ควำมหมำย 

1.  我 pron wǒ หว่อ ฉัน 
 你 pron nǐ หน ี คุณ 
 他 pron tā ทา เขา (ผู้ชาย) 

 她 pron tā ทา เขา (ผู้หญิง) 

 您 pron nín หนิน คุณ 
2.  好 adj hǎo ห่าว ด ี
3.  你好  nǐhǎo หนี ห่าว สวัสดี 
4.  请 问  qǐnɡwèn ฉิ่งเวิ่น ขอโทษ 
5.  贵姓    ɡuìxìnɡ กุ้ยซิ่ง แซ่ (ช่ือสกุล) 
6.  姓 n,v xìnɡ ซิ่ง แซ่ (นามสกุล) 
7.  呢 int ne เนอะ ล่ะ  
8.  叫 v jiào เจี้ยว เรียก 
9.  什么 pron shénme เสินเมอ อะไร 
10.  名字 n mínɡzi หมิงจ ึ ช่ือ 
11.  是 v shì ซรื่อ เป็น 
12.  哪 pron nǎ หน่า ไหน 
13.  国 n ɡuó กั๋ว ประเทศ 
14.  人 n rén เหริน คน 
15.  认识 v rènshi เริ่นฉื่อ รู้จัก 
16.  很 adv hěn เหิ่น มาก 

17.  高兴 adj ɡāoxìnɡ เกาซิ่ง ดีใจ 

18.  也 adv yě เหย่ ก็ 

 
ค ำศัพท์เฉพำะ 

ล ำดับ ค ำศัพท ์ พินอิน 
เสียงอ่ำน
ภำษำไทย 

ควำมหมำย 

1.  王 Wánɡ หวัง หวัง 

2.  张平安 Zhānɡ Pínɡ’ān จางผิงอัน จางผิงอัน 

3.  丽丽 Lìlì ลี่ลี่ ลี่ลี่ 

4.  中国 Zhōnɡɡuó ไท่ก๋ัว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

5.  泰国 Tàiɡuó ไท่ก๋ัว ประเทศไทย 
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เรื่องที่ 1.2 บทสนทนา 
A： 你好！ 
 หนหี่าว  
 Nǐhǎo!  

 สวัสดี  
B： 你好！ 
 หนหี่าว 
 Nǐhǎo! 
 สวัสดี  
A： 请问，   您   贵    姓？ 
 ฉิ่งเวิ่น         หนิน   กุ้ย      ซิ่ง 
 Qǐnɡwèn,nín ɡuì xìnɡ？ 

 ขอโทษค่ะคุณแซ่อะไรคะ 
B： 我   姓    王， 你 呢？ 
 หว่อ   ซิ่ง     หวัง      หนี่  เนอะ 
 Wǒ xìnɡ Wánɡ，nǐ ne？ 

 ฉันแซ่หวัง, คุณแซ่อะไรคะ 
A： 我   姓       张，     叫   平安。  你   叫     什么     名字？ 
 หว่อ  ซิ่ง        จาง         เจี้ยว     ผิงอัน        หนี ่  เจี้ยว    เสินเมอ      หมิงจ ึ
 Wǒ xìnɡ Zhānɡ, jiào Pínɡ’ān. Nǐ jiào shénme mínɡzi？ 

 ฉันแซ่จาง คุณช่ืออะไรคะ 
B： 我   叫   丽丽。你   是   哪   国   人？ 
 หว่อ  เจี้ยว     ลี่ลี่       หนี ่   ซรื่อ   หน่า   กั๋ว   เหริน 
 Wǒ jiào Lìlì.  Nǐ shì nǎ    ɡuó rén？ 

 ฉันช่ือลี่ลี่ค่ะ คุณมาจากประเทศไหนคะ 
A： 我  是      中国      人。你 呢？ 
 หว่อ ซรื่อ       จงก๋ัว       เหริน    หน่ี เนอะ 
 Wǒ shì Zhōnɡɡuó rén, nǐ ne？ 

 ฉันเป็นคนจีน แล้วคุณล่ะ 
B： 我  是    泰国    人。 认识    你  很   高兴。 
 หว่อ ซรื่อ     ไท่ก๋ัว     เหริน      เริ่นฉื่อ      หนี ่  เหิ่น    เกาซิ่ง 
 Wǒ shì Tàiɡuó rén, rènshi nǐ hěn ɡāoxìnɡ. 

 ฉันเป็นคนไทย ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ 
A： 认识     你，我  也  很    高兴。 
 เริ่นฉื่อ      หนี ่    หว่อ  เหย่   เหิ่น    เกาซิ่ง 
 Rènshi nǐ,  wǒ yě hěn ɡāoxìnɡ. 

 ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ 
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เรื่องที่ 1.3 หลักภาษา 
1.  你好！สวัสดี 

  你好  ใช้ทักทายในชีวิตประจ าวัน  สามารถใช้ได้ทุกโอกาส และตอบรับด้วยค าว่า 你好 

  您好 ใช้ทักทายผู้อาวุโสหรือผู้ที่ให้ความเคารพ เป็นการทักทายแบบสุภาพ 

2. 您贵姓？คุณแซอ่ะไร 

ใช้ในการถามชื่อสกุลด้วยความสุภาพและจะตอบว่า “我姓……” 

แซ่ของคนจีน 

王  Wánɡ  แซ่หวัง 

张  Zhānɡ  แซ่จาง 

李  Lǐ  แซ่หลี่ 

刘  Liú  แซ่หลิว 

陈  Chén  แซ่เฉิน 

3. 你叫什么名字？คุณชื่ออะไร 

“你叫什么名字？”(หนี่ เจี้ยว เสินเมอะ หมิงจึ)  

ใช้ถามชื่อผู้ที่อายุมากกว่า เป็นการถามแบบสุภาพ 

“你叫什么？”(หนี่ เจี้ยว เสินเมอะ)   

ใช้ถามผู้ที่อายุน้อยกว่าหรือรุ่นราวคราวเดียวกัน 

4. 你呢？เธอล่ะ 

ใช้ในการย้อนถามถึงเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น 

A：你贵姓？(หนิน กุ้ย ซิ่ง) 

B：我姓张，你呢？(หว่อ ซิ่ง จาง, หนี่ เนอะ) 

ใช้“你呢”ในการย้อยถามถึงแซ่ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงไปแล้ว 

5. 你是哪国人？คุณมำจำกประเทศไหน 

ใช้ถามสัญชาติ สามารถตอบว่า 我是……人。 (หว่อ ซื่อ........เหริน) 
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ชื่อประเทศ 

中国  Zhōnɡɡuó (จงก๋ัว)  ประเทศจีน 

泰国  Tàiɡuó (ไท่กั๋ว)  ประเทศไทย 

美国  Měiɡuó (เหม่ยก๋ัว) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

英国  Yīnɡɡuó (อิงกั๋ว)  ประเทศอังกฤษ 

法国  Fǎɡuó  (ฝ่ากั๋ว)  ประเทศฝรั่งเศส 

6. 认识你很高兴！ยินดีที่ได้รู้จัก 

认识你很高兴！(เริ่นฉื่อ หนี่ เหิ่น เกาซ่ิง) เป็นค าทักทายส าหรับบุคคลที่เพ่ิงรู้จัก

กัน แปลว่ายินดีที่ได้รู้จัก โดยทั่วไปจะตอบกลับด้วยค านี้เช่นกัน  

 
 
 
 
 

 
 
 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

ผูเ้รียนสามารถกล่าวค าทกัทาย แนะน าตวั ถามช่ือและถามสญัชาติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ตอนที่ 2  ครอบครัว 
 

เรื่องที่ 2.1 ค าศัพท์ 

ล ำดับที่ ค ำศัพท์ ประเภทค ำ พินอิน 
เสียงอ่ำน 
ภำษำไทย 

ควำมหมำย 

1.  家 n jiā เจีย     บ้าน 
2.  在 v zài ไจ ้ อยู ่
3.  哪儿 pron nǎr หน่าร ์ ที่ไหน 
4.  有 v yǒu โหย่ว    มี 
5.  几 pron jǐ จี๋     กี ่
6.  口 meas kǒu โข่ว    ลักษณะนามของ (คน) 
7.  五 num wǔ อู ๋ ห้า 
8.  爸爸 n bàbɑ ป้าปะ    พ่อ  

 妈妈 n māmɑ มาหมะ   แม่  
 哥哥 n ɡēɡe เกอเกอะ พีช่าย  
 姐姐 n jiějie เจี่ยเจีย พี่สาว 

9.  和 conj hé เหอ และ 
10.  做 v zuò จั้ว ท า 
11.  工作 n,v ɡōnɡzuò กงจั้ว งาน 
12.  老师 n lǎoshī เหล่าซือ อาจารย ์
13.  医生 n yīshēnɡ อีเซิง หมอ 

14.  的 part de เตอะ ของ 

15.  手机 n shǒujī โส่วจี       โทรศัพทม์ือถือ 

16.  号码 n hàomǎ ฮ่าวหม่า เบอร ์; หมายเลข 

17.  多少 pron duōshǎo ตัวส่าว เท่าไหร ่

18.  谢谢  xièxie เซี่ยเซีย่ ขอบคุณ 

19.  不客气  bú kèqi ปู๋เค่อฉ ิ ไม่ต้องเกรงใจ 

 
ค ำศัพท์เฉพำะ 

ล ำดับที่ ค ำศัพท์ พินอิน 
เสียงอ่ำน
ภำษำไทย 

ควำมหมำย 

1.  曼谷 Mànɡǔ ม่านกู่ กรุงเทพมหานคร 

2.  李老师 Lǐlǎoshī หลี่ เหล่าซือ อาจารย์หล ี

 



TEPE-58106 ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร  

14 | ห น้ า  
 

เรื่องที่ 2.2 บทสนทนา 
บทสนทนำ 1 
A： 你 家  在  哪儿？ 
 หนี่  เจีย   ไจ้   หน่าร ์
 Nǐjiā zài nǎr？ 
 บ้านเธออยู่ท่ีไหน 
B： 我  家  在    曼谷。 
 หว่อ  เจีย   ไจ้     ม่านกู่ 
 Wǒ jiā zài Mànɡǔ. 

 บ้านฉันอยู่กรุงเทพฯ 
A： 你  家  有    几  口   人？ 
 หนี่   เจีย  โหย่ว    จี๋   โข่ว   เหริน 
 Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén？ 

 ครอบครัวของเธอมีสมาชิกกี่คน  
B： 我  家   有   五  口   人，爸爸、妈妈、哥哥、姐姐   和  我。 
 หว่อ เจีย   โหย่ว   อู ๋   โข่ว  เหริน     ป้าปะ      มาหมะ    เกอเกอะ    เจี่ยเจีย   เหอ  หว่อ 
 Wǒ jiā yǒu wǔ kǒu rén, bàbɑ,  māmɑ,  ɡēɡe, jiějie hé  wǒ. 
 ครอบครัวของฉันมีอยู่ 5คน พ่อ แม่ พ่ีชาย พ่ีสาวและตัวของฉัน 
A： 你 爸爸 妈妈 做  什么  工作？ 
 หนี ่   ป้าปะ    มาหมะ   จั้ว    เสินเมอะ      กงจั้ว 
 Nǐ  bàbɑ  māmɑ zuò shénme ɡōnɡzuò? 

 พ่อและแม่คณุท างานอะไร 
B： 我 爸爸 是 老师， 我 妈妈 是  医生。 
 หว่อ  ป้าปะ     ซื่อ   เหล่าซือ     หว่อ   มาหมะ   ซื่อ       อีเซิง 
 Wǒ  bàbɑ shì lǎoshī, wǒ  māmɑ shì yīshēnɡ. 
 พ่อฉันเป็นอาจารย์ แม่ฉันเป็นหมอ 
บทสนทนำ 2 
A： 李  老师    的   手机   号码   是     多少？ 
 หลี   เหล่าซือ   เตอะ   โส่วจี     ฮ่าวหม่า   ซื่อ     ตัวส่าว 
 Lǐ lǎoshī de shǒujī hàomǎ shì duōshǎo? 

 โทรศัพทม์ือถือของอาจารย์หลเีบอร์อะไร 

B： 他 的   手机   号码    是   0824769841。 
 ทา  เตอะ   โส่วจี     ฮ่าวหม่า   ซือ่    หลิง ปา เอ้อร์ ซื่อ ชี ลิ่ว จิ่ว ปา ซื่อ ยาว 
 Tā de shǒujī hàomǎ shì línɡbā'èrsìqīliùjiǔbāsìyāo. 

 โทรศัพท์มือถือของเขาเบอร0์824769841 

A： 谢谢！ 
 เซี่ยเซีย่ 
 Xièxie! 

 ขอบคุณ 
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B： 不客气！ 
 ปู๋เค่อฉ ิ
 Búkèqi! 

 ไม่ต้องเกรงใจ 
 

เรื่องที่ 2.3 หลักภาษา 
1.你家在哪儿？ 

“你家在哪儿？”(หนี่ เจีย ไจ้ หน่าร์) ใช้ถามว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนในการตอบจะใช้ 

“我家在……”(หว่อ เจีย ไจ้......) 

ชื่อจังหวัด 

曼谷  Mànɡǔ  (ม่านกู่)  กรุงเทพฯ 

清迈  Qīnɡmài (ชิงไม่)  เชียงใหม่ 
春武里 Chūnwǔlǐ (ชุนอู๋หลี่) ชลบุร ี
普吉  Pǔjí  (ผู่จี๋)  ภูเก็ต 
 

2. 你家有几口人？ครอบครัวคุณมีกี่คน 

“你家有几口人？”(หนี่ เจีย โหย่ว จี ๋โข่ว เหรนิ) ใช้ถามจ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว  ในการตอบจะใช้  

“我家有……口人。”(หว่อ เจีย โหย่ว......โขว่ เหริน) 

จ ำนวน 

零   línɡ  (หลิง)  ศูนย ์

一   yī  (อี)  หนึ่ง 
二   èr  (เอ้อร์)  สอง 
三   sān  (ซาน)  สาม 
四   sì  (ซ่ือ)  สี่ 
五   wǔ  (อู่)  ห้า 
六   liù  (ลิ่ว)  หก 
七   qī  (ชี)  เจ็ด 
八   bā  (ปา)  แปด 
九   jiǔ  (จิ่ว)  เก้า 
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十   shí  (ฉรือ)  สิบ 
十一   shíyī  (ฉรืออี)  สิบเอ็ด 
十五   shíwǔ  (ฉรืออู่)  สิบห้า 
二十   èrshí  (เอ้อร์ฉรือ) ยี่สิบ 
四十   sìshí  (ซื่อฉรือ)  สี่สิบ 
五十五  wǔshíwǔ (อู่ฉรืออู่)  ห้าสิบห้า 
九十九  jiǔshíjiǔ (จิ่วฉรือจิ่ว) เก้าสิบเก้า 

หมำยเหตุ ในการบอกจ านวน “2”จะใช้ค าว่า “两”(เหลี่ยง) แทน “二”(เอ้อร์) 

เช่น 两口人 (เหลียง โข่ว เหริน) 

 

สมำชิกในครอบครัว 

爷爷   yéye  (เหยเหยะ) คุณปู่ 

外公  wàiɡōnɡ (ไว่กง)  คุณตา 

爸爸  bàbɑ  (ป้าปะ)  คุณพ่อ 

哥哥  ɡēɡe  (เกอเกอะ) พ่ีชาย 

妹妹  mèimei   (เม่ยเหม่ย) น้องสาว 

奶奶  nǎinɑi (หน่ายนาย) คุณย่า 

外婆   wàipó  (ไว่ผัว)  คุณยาย 

妈妈  māmɑ  (มาหมะ) คุณแม่ 

姐姐  jiějie (เจี่ยเจีย) พ่ีสาว 

弟弟  dìdi  (ต้ีติ)  น้องชาย 

3. 你做什么工作？คุณท ำงำนอะไร 

“你做什么工作？”(หนี่ จั้ว เสินเมอะ กงจั้ว) ใช้ถามอาชีพ ในการตอบจะใช้  

“我是……”(หว่อ ชรื่อ.......) 
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อำชีพ 

老师  lǎoshī (เหล่าซรือ) อาจารย์ 

医生  yīshēnɡ (อีเซิง)  หมอ 

护士  hùshi  (หู้ฉึ)  พยาบาล 

空姐  kōnɡjiě (คงเจี่ย)  แอร์โฮสเตส 

律师  lǜshī  (ลวี่ชรือ)  ทนายความ 

4. 你的手机号码是多少？ 

“你的手机号码是多少？”(หนี่ เตอะ โส่วจี ฮ่าวหม่า ชรื่อ ตัวฉ่าว) ใช้ถาม

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ  ในการตอบจะใช้ 

“我的手机号码是……”(หว่อ เตอะ โส่วจี ฮ่าวหม่า ชรื่อ......) 

  การอ่านหมายเลข 
   1.ในการอ่านหมายเลขโทรศัพท์จะอ่านแบบเรียงตัว  
   2.“1”จะอ่านว่า “yāo” (ยาว) 
   3.“2”จะใช้ค าว่า “èr” (เอ้อร์) 
   เช่น   

    082-4769841 อ่านว่า línɡbā'èrsìqīliùjiǔbāsìyāo 
       (หลิง ปา เอ้อร์ ซื่อ ชี ลิ่ว จิ่ว ปา ซื่อ ยาว) 
    093-2541706 อ่านว่า línɡjiǔsān'èrwǔsìyāoqīlínɡliù 
       (หลิง จิ่ว ซาน เอ้อร์ อู่ ซื่อ ยาว ชี หลิง ลิ่ว) 
  

5. 谢谢 

“谢谢！”(เซี่ยเซีย่) ใช้แสดงการขอบคุณ  และจะใช้ค าว่า“不客气”(ปู๋เค่อฉิ) 

ซึ่งมีความหมายว่าไม่ต้องเกรงใจในการตอบรับ  

 
 
 
 
 
 

 
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 2 

สรุป  

 ผูเ้รียนสามารถแนะน าจ านวนสมาชิกครอบครวั และเรียกสมาชิกในครอบครวัได้

อยา่งถูกตอ้ง รวมทั้งสามารถถาม-ตอบหมายเลขโทรศพัทเ์ป็นภาษาจีนได ้
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ตอนที่ 3  เวลา 
 

เรื่องที่ 3.1 ค าศัพท์ 

ล ำดับที่ ค ำศัพท ์ ประเภทค ำ พินอิน 
เสียงอ่ำน 
ภำษำไทย 

ควำมหมำย 

1.  今天 n jīntiān จินเทียน วันน้ี 

2.  星期 n xīnɡqī ซิงชี สัปดาห ์

3.  几 pron jǐ จี ่ กี ่

4.  月 n yuè เยว ่ เดือน 

5.  号 meas hào ฮ่าว วันท่ี 

6.  现在 n xiànzài เซี่ยนไจ ้ ตอนนี ้

7.  点 meas diǎn เตี่ยน โมง 

8.  三 num sān ซาน สาม 

9.  十二 num shí'èr ฉรือเอ้อร ์ สิบสอง 

10.  八 num bā ปา แปด 

11.  九 num jiǔ จิ่ว เก้า 

12.  半 num bàn ป้าน ครึ่ง 

13.  上班 n shànɡbān ซ่างปาน ท างาน 

14.  下班 n xiàbān เซี่ยปาน เลิกงาน 
 

เรื่องที่ 3.2 บทสนทนา 
บทสนทนำ 1 
A： 今天   星期  几？ 
 จินเทียน       ซิงชี         จี่ 
 Jīntiān xīnɡqī jǐ？ 

 วันน้ีวันอะไร 

B： 今天    星期三。 
 จินเทียน          ซิงชีซาน 
 Jīntiān xīnɡqīsān. 

 วันน้ีวันพุธ 

A： 今天   几 月 几 号？ 
 จินเทียน      จี ่   เยว ่   จี ่   ฮ่าว 
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 Jīntiān jǐ yuè jǐ hào？ 

 วันน้ีวันท่ีเท่าไหร่เดือนอะไร  

B： 今天   五月  十二号。 
 จินเทียน       อู่เยว่      สือเอ้อห้าว 
 Jīntiān wǔyuè shí'èrhào. 

 วันน้ีวันท่ี 12 เดือนพฤษภาคม 
 

บทสนทนำ 2 
A： 现在  几 点? 

 เซี่ยนไจ้       จี ๋    เตี่ยน 
 Xiànzài jǐ diǎn?  

 ตอนนี้ก่ีโมงแล้ว 

B： 现在  八 点 半。 

 เซี่ยนไจ้       ปา   เตี่ยน   ป้าน 
 Xiànzài bā diǎn bàn.  

 ตอนนี้แปดโมงแล้ว 

A： 你 几 点 上班？ 

 หนี ่    จี ๋   เตี่ยน    ซ่างป้าน 
 Nǐ jǐ diǎn shànɡbān?  

 เธอเข้าท างานกี่โมง 

B： 九点。 

 จิ๋วเตี่ยน 
 Jiǔ diǎn. 

 เก้าโมง 

A： 你 几 点  下班？ 
 หนี่   จี ๋   เตี่ยน    เซี่ยปาน 
 Nǐ jǐ diǎn xiàbān? 

 เธอเลิกงานกี่โมง 

B： 我 五 点  下班。 
 หว่อ  อู ๋   เตี่ยน    เซี่ยปาน 
 Wǒ wǔ diǎn xiàbān. 

 ฉันเลิกงานห้าโมง 
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เรื่องที่ 3.3 หลักภาษา 
1.今天星期几？ 

“今天星期几？” (จินเทียน ซิงชี จี่) ใช้ในการถามวันนี้วันอะไร  

ในการตอบจะใช้ “今天……”(จินเทียน.......) 

วัน  

昨天  zuótiān   (จั๋วเทียน) เมื่อวาน  

今天  jīntiān   (จินเทียน) วันนี้   

明天  mínɡtiān   (หมิงเทียน) พรุ่งนี้ 

  星期一  xīnɡqī yī    (ซิงชีอ)ี  วันจันทร์ 

星期二 xīnɡqī'èr   (ซิงชีเอ้อร์) วันอังคาร 

星期三  xīnɡqī sān  (ซิงชีซาน) วันพุธ 

星期四 xīnɡqī sì    (ซิงชีซื่อ)  วันพฤหัสบดี 

星期五  xīnɡqī wǔ    (ซิงชีอู)่  วันศุกร์ 

星期六  xīnɡqī liù   (ซิงชีลิ่ว)  วันเสาร์ 

星期天  xīnɡqī tiān   (ซิงชีเทียน) วันอาทิตย์ 

2. 今天几月几号？ครอบครัวคุณมีกี่คน 

“今天几月几号？” (จินเทียน จี่ เยว่ จี่ ฮ่าว) ใช้ถามวัน เดือน ปี  

ในการตอบจะใช้ “今天…月…号” (จินเทียน ...... เยว่ ....... ฮ่าว) 

กำรบอกวันเดือนปี 

……年……月……号（日）(......เหนียน ......เยว่...... ฮ่าว)  

การอ่านวันเดือนปี ตามหลักภาษาจีน จะต้องเอาปี ค.ศ. ขึ้นก่อน ตามด้วยเดือน และวัน 

และมีหลักการอ่านดังต่อไปนี้ 

 ปี การอ่านปีจะอ่านแบบเรียงตัว เช่น  
2015年 อ่านว่า  èr línɡ yī wǔ nián 

    เอ้อร์ หลิง อี อู่ เหนียน 
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1995年 อ่านว่า  yī jiǔ jiǔ wǔ nián 

    อี จิ่ว จิ๋ว อู่ เหนียน 
1949年 อ่านว่า  yī jiǔ sì jiǔ nián 

    อี จิ่ว ซื่อ จิ่ว เหนียน 
 เดือน 一月  อ่านว่า yī yuè อี เยว่   มกราคม 

二月  อ่านว่า èr yuè เอ้อร์ เยว่ กุมภาพันธ์ 
六月  อ่านว่า liù yuè ลิ่ว เยว ่  มิถุนายน 
十月  อ่านว่า shí yuè   ฉรือ เยว่    ตุลาคม 

 วันที่ 一号  อ่านว่า yī hào อี ฮ่าว          
二号  อ่านว่า èr hào เอ้อร์ ฮ่าว       
十六号 อ่านว่า shíliù hào  ฉรือ ลิ่ว ฮ่าว 
三十号 อ่านว่า sānshí hào  ซาน ฉรือ ฮ่าว  

3. 现在几点？ 

“现在几点？”ใช้ถามเวลา  ในการตอบใช้“现在……点” 

ค ำบอกเวลำ 

  点 diǎn= นาฬิกา   เช่น 六点   liù diǎn.  
        ลิ่ว เตี่ยน 

分 fēn  = นาที  เช่น 五点十五分 wǔ diǎn shíwǔ fēn. 
      อู๋ เตี่ยน ฉรือ อู๋ เฟิน 
刻 kè   = 15 นาที เช่น 六点一刻 liù diǎn yí kè. 
      ลิ่ว เตี่ยน อ๋ี เค่อ 
半 bàn = ครึ่ง  เช่น 八点半 bā diǎn bàn.  

      ปา เตี่ยน ป้าน 

เช่น 

6.00 อ่านว่า  liù diǎn zhōnɡ. 

  ลิ่ว เตี่ยน จง 

6.05 อ่านว่า liù diǎn línɡ wǔ fēn. 

  ลิ่ว เตี่ยน หลิง อู่ เฟิน 

6.10 อ่านว่า liù diǎn shí fēn. 

  ลิ่ว เตี่ยน ฉรือ เฟิน 
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6.15 อ่านว่า liù diǎn shíwǔ fēn/liù diǎn yíkè. 

  ลิ่ว เตี่ยน ฉรืออู่ เฟิน / ลิ่ว เตี่ยน อี๋ เค่อ 

6.30 อ่านว่า  liù diǎn sānshí fēn/liù diǎn bàn. 

  ลิ่ว เตี่ยน ซานฉรือ / ลิ่ว เตี่ยน ป้าน 

6.45 อ่านว่า  liù diǎn sìshíwǔ fēn/liù diǎn sān kè/ 

  ลิ่ว เตี่ยน ซื่อ ฉรือ อู่ เฟิน / ลิ่ว เตี่ยน ซาน เค่อ 

chà yí kè qī diǎn/chà shíwǔ fēn qī diǎn. 

ช่า อี๋ เค่อ ชี เตี่ยน / ช่า ฉรือ อู่ เฟิน ชี เตี่ยน 

4. 你几点上班？ 

“你几点……？”(หนี่ จี๋ เตี่ยน....) ใช้ถามท าอะไรเวลาไหน ในการตอบจะใช้  

“我+เวลาไหน+ท าอะไร” 

   กิจวัตรประจ ำวัน 
  起床  qǐchuánɡ  (ฉ่ีฉวง)  ตื่นนอน  

  吃饭  chīfàn  (ชือฟ่าน) ทานข้าว 

  上班  shànɡbān  (ซ่างปาน) ท างาน 

  下班  xiàbān  (เซี่ยปาน) เลิกงาน 

  洗澡  xǐzǎo   (สีจ่าว)  อาบน้ า 

  睡觉  shuìjiào  (ซุ่ยเจี้ยว) นอนหลับ 

  看电视 kàn diànshì (ค่าน เตี้ยนชรื่อ) ดูทีวี 

  听音乐 tīnɡ yīnyuè  (ทิง อินเยว่) ฟังเพลง 
   เช่น 

   A：你几点起床？  Nǐ jǐ diǎn qǐchuánɡ? 
       หนี่ จี๋ เตี่ยน ฉี่ฉวง 

   B：我六点起床。  Wǒ liù diǎn qǐchuánɡ. 
       หว่อ ลิ่ว เตี่ยน ฉี่ฉวง 
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หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

ผูเ้รียนสามารถถาม-ตอบเวลา วนัเดือนปี ตามหลกัภาษาจีนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ตอนที่ 4  ซื้อของ 
 

เรื่องที่ 4.1 ค าศัพท์ 

ล ำดับที่ ค ำศัพท์ 
ประเภท

ค ำ 
พินอิน 

เสียงอ่ำน
ภำษำไทย 

ควำมหมำย 

1.  买 v mǎi หม่าย ซื้อ 
 卖 v mài ม่าย ขาย 

2.  什么 pron shénme เสินเมอะ อะไร 
3.  包子 n bāozi เปาจึ ซาลาเปา 
4.  怎么 pron zěnme   เจิ่นเมอะ ยังไง 
5.  一 num yī อี หนึ่ง 
 两  liǎnɡ เหลี่ยง สอง 
 八 num bā ปา แปด 
 十 num shí ฉรือ สิบ 
6.  个  ɡè เก้อ อัน;  ช้ิน;  ลูก 
7.  块 meas kuài    ไขว้ หยวน (สกุลเงินจีน) 
8.  要 v yào เย่า ต้องการ; เอา 
9.  一共 adv yíɡònɡ อี๋ก้ง ทั้งหมด 
10.  多少   pron duōshɑo ตัวส่าว เท่าไหร่ 
11.  钱 n qián เฉียน ราคา (เงิน) 
12.  这 pron zhè เจ้อ นี;่ นี ้
13.  件 meas jiàn เจี้ยน ตั ว  (ลั กษ ณ ธน าม ข อ ง

เสื้อผ้า) 
14.  衣服 n yīfu อีฝุ เสื้อผ้า 
15.  太 adv tài ไท ่ ค่อนข้าง 
16.  贵 adj ɡuì กุ้ย แพง 
17.  了 int le เหลอะ แล้ว 
18.  便宜 adj piányi เผียนอ ิ ถูก; ลดราคา 
19.  （一）点儿     (yì) diǎnr   อี้เตี่ยน อีกหน่อย;  หน่อย 
20.  吧  bɑ ปะ เถอะ; ส ิ
21.  行 v xínɡ สิง ได้; โอเค  
22.  不 adv bù ปู้ ไม่ 
23.  给 v ɡěi เก่ย ให ้
24.  找 v zhǎo จ่าว ทอน 
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เรื่องที่ 4.2 บทสนทนา 
บทสนทนำ 1 
A： 你  买  什么？ 
 หนี   หม่าย    เสิน เมอะ 
 Nǐ  mǎi  shénme 

 คุณจะซื้ออะไร 
B： 包子  怎么  卖？ 
 เปาจึ       เจิ่นเมอะ    ม่าย 
 Bāozi  zěnme  mài 

 ซาลาเปาขายยังไง 
A： 一 个   两   块。 
 อี ๋    เก้อ     เหลี่ยง     ไขว้ 
 Yí  ɡe  liǎnɡ kuài    
 ลูกละสองหยวน  
B： 要  两   个。一共  多少   钱？ 
 เย่า    เหลี่ยง    เก้อ      อี๋ก้ง        ตัวส่าว       เฉียน 
 Yào liǎnɡ ɡe. Yíɡònɡ duōshɑo qián?    

 เอาสองลูก ทั้งหมดเท่าไหร ่
A： 一共  四  块。 
 อี๋ก้ง         ซื่อ     ไขว้ 
 Yíɡònɡ sì  kuài。 

 ทั้งหมดสี่หยวน 
 

บทสนทนำ 2 
A： 这    件    衣服    多少      钱？  
 เจ้อ    เจี้ยน      อีฝุ         ตัวส่าว       เฉียน 
 Zhè jiàn yīfu   duōshɑo qián? 

 เสื้อผ้าตัวนี้ราคาเท่าไหร ่
B： 八十    块。 
 ปาสือ       ไขว้ 
 Bāshí  kuài.  

 แปดสิบเหรียญ 
A： 太    贵    了。便宜    一点儿   吧。 
 ไท่      กุ้ย   เหลอะ    เผียนอิ       อ้ีเตี่ยนร์       ปะ 
 Tài ɡuì  le. Piányi  yìdiǎnr  bɑ. 

 แพงเกินไปแล้ว  ลดหน่อยได้ไหม 
 四十五   块，行   不   行？ 
 ซื่อฉรืออู ่      ไขว้      สิง      ปู้     สิง 
 Sìshíwǔ kuài,xínɡ bu xínɡ?   

 สี่สิบห้าหยวน ได้ไหม 
B： 好吧。 
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 ห่าวปะ 
 Hǎo bɑ.  

 ตกลง 
A： 给   你  一百   块。 
 เก่ย    หนี่    อี้ไป่       ไขว้ 
 Gěi nǐ yìbǎi kuài.  

 นี่ 100 หยวน 
B： 找    你   五十五   块。 
 จ๋าว     หนี่      อู่ฉรืออู่       ไขว้ 
 Zhǎo nǐ  wǔshíwǔ kuài.  

 ทอนคุณ 55 หยวน 
 

เรื่องที่ 4.3 หลักภาษา 
1.包子怎么卖？ 

“……怎么卖？”(......เจินเมอะ ม่าย) และ“……多少钱？” 

 (......ตัวส่าว เฉียน) ใช้ถามราคา ในการตอบจะใช้ “……+ราคา” 

สิ่งของ 

衣服  yīfu   (อีฝุ)  เสื้อผ้า  

手提包 shǒutí bāo  (โส่วถี เปา) กระเป๋าถือ 

鞋子  xiézi   (เสียจึ)  รองเท้า 

手表  shǒubiǎo  (โสว เปี่ยว) นาฬิกาข้อมือ 

面条  miàntiáo  (เม่ียนเถียว) ก๋วยเตี๋ยว 

可乐  kělè   (เข่อเล่อ) โคก้ 

หน่วยของสกุลเงินจีน 

 หน่วยของสกุลเงินจีนคือ“元 yuán (หยวน) 角 jiǎo (เจี่ยว) และ 

分 fēn (เฟิน)” 

 ภาษาพูดจะใช้ “块 kuài (ไขว้) 毛 máo (เหมา) 分 fēn (เฟิน)” 

โดยมีหลักการค านวณ ดังนี้ 

10 分  =  1角  10 角  =  1 元 
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  shí fēn  = yì jiǎo  shí jiǎo  = yì yuán 

 ถ้าหลักหน่วยอยู่ต าแหน่งสุดท้าย สามารถละ 毛 และ 分 ได ้

 ถ้าเป็นเลขสอง จะใช้ 两 liǎnɡ (ใช้เหมือนกับการนับตัวเลข) 

เช่น  

1.30   =  一块三  

yí kuài sān 

อ๋ี ไขว้ ซาน 

2.85  = 两块八毛五  

liǎnɡ kuài bā máo wǔ 

เหลี่ยง ไขว้ ปา เหมา อู่ 

99.55  = 九十九块五毛五 

jiǔ shí jiǔ kuài wǔ máo wǔ 

จิ่ว ฉรือ จิ่ว ไขว้ อู่ เหมา อู่ 

 

6. 便宜一点儿吧。รำคำถูกลงหน่อยได้ไหม 

“便宜一点儿吧。” (เผียนอิ อ้ีเตี่ยนร์ ปะ) ใช้ในการต่อรองราคาอย่างง่าย 

หมายถึง “ถูกหน่อยได้หรือเปล่า” จากนัน้สามารถบอกราคาที่ต้องการต่อรองได้ โดยใช้รูป

ประโยค “……块，行不行？” (......ไขว้ สิงปู้สิง) ซึ่งหมายความว่า  “ราคา......

หยวน ได้หรือเปล่า” 

ถ้าสามารถลดราคาได้ ผู้ขายจะตอบว่า “行” (สิง) หรือ“好吧”(ห่าวปะ)ซ่ึง

หมายความว่า “ได้” 

A：便宜一点儿吧。六十块行不行？ 

 เผียนอิ อ้ีเตี่ยนร์ ปะ  ลิ่วฉรือ ไขว้ สิงปู้สิง 

B：行。 

 สิง 
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ถ้าไม่สามารถลดราคาได้ ผู้ขายจะตอบว่า “不行”ซึ่งหมาย “ไม่ได้” 

A：便宜一点儿吧。六十块行不行？’ 

 เผียนอิ อ้ีเตี่ยนร์ ปะ  ลิ่วฉรือ ไขว้ สิงปู้สิง 

B：不行，七十吧。 

ปู้สิง ฉีฉรือ ปะ 

7. 给你一百块。นี่เงิน 100 หยวน 

“给你……块” (เก๋ยหนี่......ไขว้) ใช้ในการช าระเงิน หมายถึง “ให้เงินคุณ......

หยวน” และใช้“找你……块” (จ๋าวหนี่......ไขว้) ใช้ในการถอนเงิน 

A：给你一块。เก๋ยหนี่ อ๋ี ไขว้ 

B：找你三十块。จ๋าวหนี่ ซานฉรือ ไขว้ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 4 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป  

ผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาจีนในการสนทนาซ้ือขายสินคา้ รวมทั้งสามารถต่อรอง

ราคา และทอนเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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ตอนที่ 5  ถามทาง 

เรื่องที่ 5.1 ค าศัพท์ 

ล ำดับที่ ค ำศัพท์ 
ประเภท

ค ำ 
พินอิน 

เสียงอ่ำน
ภำษำไทย 

ควำมหมำย 

1.  洗手间   n xǐshǒujiān สีโสว่เจียน ห้องน้ า 

2.  在 v; prep zài ไจ้ อยู ่

3.  哪儿 pron nǎr หน่าร์ ที่ไหน 

4.  电影院 n diànyǐnɡyuàn เตี้ยนอิ่งเยวี่ยน โรงภาพยนตร์ 

5.  右边 n yòubiɑn โย่วเปียน ด้านขวา 

6.  走 v zǒu  โจ่ว เดิน; ไป 

7.  呢 int ne เนอะ ล่ะ 

8.  一直   adv yìzhí อี้จื๋อ เรื่อยๆ 

9.  往   prep wǎnɡ หว่าง ไปยัง 

10.  前 n qián เฉียน หน้า 

11.  到 v; prep dào เต้า ถึง 

12.  书店 n shūdiàn ชูเตี้ยน ร้านหนังสือ 

13.  左拐  zuǒɡuǎi จั๋วไกว ่ เลี้ยวซ้าย 

14.  洗手间 n xǐshǒujiān สีโฉ่วเจียน ห้องน้ า 

15.  就 adv jiù จิ้ว ก็ 

16.  那儿 pron nàr น่าร์ ที่น่ี; ที่น้ี 

17.  谢谢  xièxie เซี่ยเซี่ย ขอบคุณ 

18.  对不起  duìbuqǐ ตุ้ยปู้ฉี ่ ขอโทษ 

19.  没关系  méi ɡuānxi เหมยกวานสิ ไม่เป็นไร 

20.  再见  Zàijiàn ไจ้เจียน ลาก่อน 

21.  明天见  Mínɡtiān jiàn หมิงเทียนเจียน พรุ่งนี้เจอกัน 
 

เรื่องที่ 5.2 บทสนทนา 
บทสนทนำ 1 
A： 请问，       洗手间      在   哪儿？ 
 ฉิ่งเวิ่น              สีโส่วเจียน       ไจ้     หน่าร์ 
 Qǐnɡwèn, xǐshǒujiān zài  nǎr? 
 ขอถามหน่อยค่ะ ห้องน้ าไปทางไหน 
B： 在   电影院    右边。 
 ไจ้      เตี้ยนอ่ิงเยวี่ยน       โย่ว เปียน 
 Zài diànyǐnɡyuàn yòubiɑn. 
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  อยูท่างด้านขวามือของโรงภาพยนตร์ครับ 
A： 怎么 走  呢？ 
 เจิ่นเมอะ โจ่ว   เนอะ 
 Zěnme zǒu ne? 
 ไปยังไงคะ 
B： 你 一直  往  前   走，到  书店  往  左  拐， 
 หนี่    อี้จื๋อ       หว่าง    เฉียน    โจ่ว     เต้า      ซูเตี้ยน     หว่าง   จั๋ว      ไกว่ 
 Nǐ yìzhí  wǎnɡ qián zǒu, dào shūdiàn wǎnɡ zuǒ ɡuǎi,  
 คุณเดินตรงไป จากนั้นเลี้ยวซ้ายตรงร้านหนังสือ 
 洗手间    就 在 那儿。 
 สีโส่วเจียน           จิ้ว    ไจ้    น่าร์ 
   xǐshǒujiān jiù zài nàr. 
 ห้องน้ าอยู่ตรงนั้นเลยครับ 
A： 谢谢！ 
 เซี่ยเซี่ยน 
 Xièxie! 
 ขอบคุณค่ะ 
 

บทสนทนำ 2 
A： 对不起！ 
 ตุ้ยปู้ฉี ่
 Duìbuqǐ!  

 ขอโทษ  

B： 没关系！ 
 เหมยกวานสิ 
 Méi ɡuānxi! 

 ไม่เป็นไร 
 

บทสนทนำ 3 
A： 再见！ 
 ไจ้เจี้ยน 
 Zàijiàn! 

 แล้วพบกันใหม่ 

B： 明天见！ 
 หมิงเทียนเจี้ยน 
 Mínɡtiān jiàn! 

 พบกันใหม่พรุ่งนี ้
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เรื่องที่ 5.3 หลักภาษา 
1. 洗手间在哪儿？ห้องน้ ำอยู่ท่ีไหน 

“……在哪儿？”(......ไจ้ หน่าร์) ใช้ถามต าแหน่งที่ตั้งของสถานที่หรือสิ่งของ  

ในการตอบจะใช้ “……在……+ทิศทาง” (......ไจ้.....+ทิศทาง) 

สถำนที ่

洗手间 xǐshǒujiān  (สีโส่วเจียน) ห้องน้ า 

学校  xuéxiào  (เสวเสี้ยว) โรงเรียน 

银行  yínhánɡ  (หยินหาง) ธนาคาร 

医院  yīyuàn  (อีเยวี่ยน) โรงพยาบาล 

超市  chāoshì  (ชาวชรื่อ) ซูเปอร์มาร์เก็ต 

图书馆 túshūɡuǎn  (ถูชูกว่าน) ห้องสมุด 

食堂  shítánɡ  (ฉรือถาง) โรงอาหาร 

ทิศทำง 

ค ำศัพท ์ พินอิน เสียงอ่ำน ค ำแปล 
东边 dōnɡbiɑn ตงเปียน ทิศตะวันออก 
西边 xībiɑn ซีเปียน ทิศตะวันตก 
北边 běibiɑn เป่ยเปียน ทิศเหนือ 
南边 nánbiɑn หนันเปียน ทิศใต้ 
下边 xiàbiɑn เซี่ยเปียน ข้างล่าง 
上边 shànɡbiɑn ซั่งเปียน ข้างบน 
左边 zuǒbiɑn จั่วเปียน ทางซ้าย 
右边 yòubiɑn โย่วเปียน ทางขวา 
旁边 pánɡbiɑn ผังเปียน ข้างๆ 

2. 怎么走？ไปอย่ำงไร 

“怎么走？”(เจิ่นเมอะ โจ่ว) ใช้ถามเส้นทาง ในการตอบดังนี้  

往前走 wǎnɡ qián zǒu หวั่งเฉียนโจว ่ เดินตรงไป 
往左拐 wǎnɡ zuǒ ɡuǎi หวั่งจั๋วไกว่ เลี้ยวซ้าย 
往右拐 wǎnɡ yòu ɡuǎi หวั่งโย่วไกว่ เลี้ยวขวา 
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3. 对不起 ขอโทษ 

“对不起”(ตุ้ยปู่ฉี่) ใช้กล่าวขอโทษ ในการตอบจะใช้ “没关系” (เหมยกวานสิ) 

 

4. 再见 แล้วพบกันใหม่ 

“再见” (ไจ้เจี้ยน)  ใช้ในการกล่าวลา ในการตอบจะใช้“再见” (ไจ้เจี้ยน)  หรือ

“明天见” (หมิงเทียนเจี้ยน)  ซึ่งหมายถึงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องท่ี 5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 5 
 
 

สรุป  

ผูเ้รียนสามารถบอกทิศทางโดยใชภ้าษาจีนไดอ้ย่างถูกตอ้ง และมีความรูค้วาม

เขา้ใจวิธีการกล่าวขอโทษและการกล่าวลาตามมารยาทในภาษาจีน 
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ใบงำนที่ 1 
 

ชื่อหลักสูตร ภำษำจีนกลำงที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
ตอนที่ 1   กำรทักทำย 
 1. จงจับคู่ค ำถำมและค ำตอบให้สอดคล้องกัน 

1. 你好     A. 认识你，我也很高兴  
2. 您贵姓     B. 我是中国人 
3. 你叫什么名字    C.你好 
4. 你是哪国人    D.我姓王 
5. 认识你，很高兴    E. 我叫丽丽   

2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：你好！หนีห่าว 

B：________！ 
A：您贵姓？หนิน กุ้ย ซิ่ง 
B：___________________________。 
A：你叫什么名字？หนี่ เจี้ยว เสินเมอะ หมิงจึ 
B：___________________________。 
A：你是哪国人？หนี่ ชรื่อ หน่า กั๋ว เหริน 
B：___________________________。 
A：认识你，很高兴。เริ่นฉื่อ หน่ี เหิ่น เกาซิ่ง 
B：___________________________。 

2. A：________！ 
B：你好！หนี่ห่าว 
A：___________________________？ 
B：我姓王。หว่อ ซิ่ง หวาง 
A：___________________________？ 
B：我叫丽丽。หว่อ เจี้ยว ลี่ลี่ 
A：___________________________？ 
B：我是泰国人。หว่อ ชรื่อ ไท่กั๋ว เหริน 
A：___________________________。 
B：认识你，我也很高兴。เริ่นฉื่อ หน่ี หว่อ เหย่ เหิ่น เกาซิ่ง 
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เฉลย  
ใบงำนที่ 1   

ตอนที่ 1ทักทำย 
1. จงจับคู่ค ำถำมและค ำตอบให้สอดคล้องกัน 

1. 你好     A. 认识你，我也很高兴  

2. 您贵姓     B. 我是中国人 

3. 你叫什么名字    C.你好 

4. 你是哪国人    D.我姓王 

5. 认识你，很高兴    E. 我叫丽丽   

2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：你好！หนี ห่าว 

B：你好！หนี่ห่าว！ 
A：您贵姓？หนิน กุ้ยซิ่ง 
B：我姓王。หว่อซิ่งหวาง。 
A：你叫什么名字？หนี ่ เจี้ยวเสินเมอะหมิงจึ 
B：我叫丽丽。หว่อเจี้ยว  ลี่ลี่。 
A：你是哪国人？หนี่ชรื่อหน่ากั๋ว  เหริน 
B：我是泰国人。หว่อชรื่อไท่ก๋ัว   เหริน。 
A：认识你，很高兴。เริ่นสึหนี่เหิ่น  เกาซิ่ง 
B：认识你，我也很高兴。เริ่นฉื่อหนี่หว่อเหย่เหิ่นเกาซิ่ง。 

2. A：你好！หนี ห่าว！ 
B：你好！หนี่ห่าว 
A：您贵姓？หนิน กุ้ยซิ่ง？ 
B：我姓王。หว่อซิ่งหวาง 
A：你叫什么名字？หนี ่ เจี้ยวเสินเมอะหมิงจึ？ 
B：我叫丽丽。หว่อเจี้ยว  ลี่ลี่ 
A：你是哪国人？หนี่ชรื่อหน่ากั๋ว  เหริน？ 
B：我是泰国人。หว่อชรื่อไท่ก๋ัว   เหริน 
A：认识你，很高兴。เริ่นสึหนี่เหิ่น  เกาซิ่ง。 
B：认识你，我也很高兴。เริ่นสึหนี่หว่อเหย่เหิ่น  เกาซิ่ง 
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ใบงานที่ 2 
 

ชื่อหลักสูตร  ภำษำจีนกลำงที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
ตอนที่ 2 ครอบครัว 

 
1. จงน ำค ำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมเติมลงในช่องที่ก ำหนด 

1.  A：你家在哪儿？หนี่ เจีย ไจ้ หน่าร์ 
 B：我家在曼谷。หว่อ เจีย ไจ้ ม่านกู ่
 
 
2.  A：你家有几口人？หนี่ เจีย โหย่ว จี๋ โข่ว เหริน 
 B：我家有 4 口人。หว่อ เจีย โหย่ว ซื่อ โข่ว เหริน  

 
 

3.  A：你做什么工作？หนี่ จั้ว เสินเมอะ กงจั้ว 
  B：我是 老师。หว่อ ชรื่อ เหล่าซือ 

 
 

3. A：你的手机号码是多少？  
       หนี่ เตอะ โส่วจี ฮ่าวหม่า ชรื่อ ตัวฉ่าว 

  B：我的手机号码是 082-4769841。 
        หว่อ เตอะ โส่วจี ฮ่าวหม่า ชรื่อ หลิง ปา เอ้อร์ ซื่อ ชี ลิ่ว จิ่ว ปา ซื่อ ยาว 
 
 
2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：你家在哪儿？หนี่ เจีย ไจ้ หน่าร ์

B：_______________________________________。 

A：你家有几口人？หนี่ เจีย โหย่ว จี๋ โข่ว เหริน 

B：_______________，______________________。 

A：你爸爸做什么工作？ หนี ่ป้าปะ จั้ว เสินเมอะ กงจั้ว 

B：_______________________________________。 

 

2. A：_______________________________________？ 

B：你家在曼谷？หว่อ เจีย ไจ้ มา่นกู ่

A：_______________________________________？ 

B：我家有五口人，爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和我。 
      หว่อ เจีย โหย่ว อู๋ โข่ว เหริน ป้าปะ มาหมะ เกอเกอะ เจีย่เจีย เหอ หว่อ 

3  6  5 

  

清迈  春武里 普吉 

 

  

医生  护士  空姐 

  

085-4884621  095-4287153 
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A：_______________________________________？ 

B：我爸爸是老师，我妈妈是医生。  

        หว่อ ป้าปะ ชรื่อ เหล่าซือ หว่อ มาหมะ ชรื่อ อีเซิง 

3. A：李老师的手机号码是多少？ หลี เหลา่ซือ เตอะ โส่วจี ฮ่าวหม่า ชรื่อ ตัวฉ่าว 

B：_______________________________________。 

A：谢谢！เซี่ยเซี่ย 

B：___________！ 

4. A：_______________________________________？ 

B：他的手机号码是 0824769841。 
       หว่อ เตอะ โส่วจี ฮา่วหม่า ชรื่อ หลิง ปา เอ้อร์ ซื่อ ชี ลิ่ว จิ่ว ปา ซื่อ ยาว 

A：___________！ 

B：不客气！ปู๋เค่อฉ ิ
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เฉลย 
ใบงำนที่ 2 

ตอนที่ 2 ครอบครัว 
 
2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：你家在哪儿？ 

B：我家在曼谷    。 

A：你家有几口人？ 

B：我家有五口人   ，爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和我     。 

A：你爸爸做什么工作？ 

B：我爸爸是老师，我妈妈是医生                   。 

 

2. A：你家在哪儿                                       ？ 

B：你家在曼谷？ 

A：你家有几口人                                    ？  

B：我家有五口人，爸爸、妈妈、哥哥、姐姐和我。 

A：你爸爸做什么工作                ？ 

B：我爸爸是老师，我妈妈是医生。 

 

3. A：李老师的手机号码是多少？ 

B：他的手机号码是 0824769841             。 

A：谢谢！ 

B：不客气            ！ 

 

4. A：李老师的手机号码是多少                   ？ 

B：他的手机号码是 0824769841。 

A：谢谢          ！ 

B：不客气！ 
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ใบงำนที่ 3 
 

ชื่อหลักสูตร ภำษำจีนกลำงที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
ตอนที่ 3   เวลำ 
 
1. จงน ำค ำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมเติมลงในช่องที่ก ำหนด 

1.   A：今天星期几？จินเทียน ซิงชี จี ่
 B：今天  星期一  。จินเทียน ซิงชีเอ้อร์ 
 
 
 
2.   A：今天几月几号？จินเทียน จี่เยว่ จี่ฮ่าว 
 B：今天 4   月 4   号。 

            จินเทียน ซื่อเยว่ ซื่อฮ่าว 
 

3.  A：现在几点？ เซี่ยนไจ้ จี๋ เตี่ยน 
  B：现在 六点 。เซี่ยนไจ้ ลิ่วเตี่ยน 

 
 
4.  A：你几点起床？หนี่ จี๋ เตี่ยน ฉี่ฉวง  

  B：我六点起床。หว่อ ลิ่ว เตี่ยน ฉี่ฉวง 
 
 
 
2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：今天星期几？จินเทียน ซิงชี จี่ 

B：_______________________________________ 。 

A：今天几月几号？จินเทียน จี่เยว่ จี่ฮา่ว 

B：_______________________________________。 

 

2. A：现在几点? เซี่ยนไจ ้จี๋ เตี่ยน 

B：_______________________________________。 

A：你几点上班？หนี่ จี๋ เตี่ยน ซ่างปาน 

B：_______________________________________。 

A：你几点下班？หนี่ จี๋ เตี่ยน เซี่ยปาน 

B：_______________________________________。 

3 月 29 号  5 月 9 号 

8 月 3 号  11 月 14 号

   

 

  

星期二  星期四 

星期六  星期天 

  

8.06  10.19   

15.30 20.55 

  起床   洗澡   

吃饭   睡觉 
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3. A：_______________________________________？ 

B：今天星期三 。จินเทียน ซิงชีซาน 

A：_______________________________________？ 

B：今天五月十二号。จินเทียน อู่เยว่ ฉรือเอ้อร์ ฮ่าว 

4. A：_______________________________________? 

B：现在八点半。เซี่ยนไจ้ ปา เตี่ยน ป้าน 

A：_______________________________________？ 

B：我九点上班。หว่อ จิ๋ว เตี่ยน ซ่างปาน 

A：_______________________________________？ 

B：我五点下班。หว่อ อู๋ เตี่ยน เซี่ยปาน 
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เฉลย 
ใบงำนที่ 3 

ตอนที่ 3 เวลำ 
 
2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：今天星期几？ 

B：天星期三        。 

A：今天几月几号？ 

B：今天五月十二号   。 

2. A：现在几点? 

B：现在八点半    。 

A：你几点上班？ 

B：我九点上班    。 

A：你几点下班？ 

B：我五点下班    。 

3. A：今天星期几       ？ 

B：今天星期三 。 

A：今天几月几号     ？ 

B：今天五月十二号。 

4. A：现在几点    ？ 

B：现在八点半。 

A：你几点上班    ？ 

B：我九点上班。 

A：你几点下班    ？ 

B：我五点下班。 

 
 

 
 
 

 

 



TEPE-58106 ภาษาจีนกลางที่ใช้ในการสื่อสาร  

41 | ห น้ า  
 

ใบงำนที่ 4 
 

ชื่อหลักสูตร ภำษำจีนกลำงที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
ตอนที่ 4 ซื้อของ 
 
 1. จงน ำค ำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมเติมลงในช่องที่ก ำหนด 

1.  A： 包子 怎么卖？ เปาจึ เจิ่นเมอะ ม่าย 
 B：  两  块  。เหลี่ยง ไขว้ 
 
 
 
 
 
2.  A：衣服多少钱？อีฝุ ตัวส่าว เฉียน 
 B：四十块 。ซื่อฉรือไขว ้
 A：便宜一点儿吧。三十行不行？ 
            เผียนอิ อีเ้ตี่ยนร์ ปะ ซานฉรือ สิงปู้สิง 
 B：行。 
        สิง 

 
 
2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：手表多少钱？โสวเป่ียว ตวัสา่ว เฉียน 

B：_______________________________________。 

A：太贵了。ไท ่กุ้ย เหลอะ____________________。________________________？ 

B：好吧。ห่าวปะ 

A：_______________________________________。 

B：找你 จ่าวหนี่__________________块 ไขว้。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手提包 100 块 80 块 

鞋子  75 块  50 块 

手表  350 块 300 块 

面条   5 块 

饺子   3 块 

烤鸭   80

块 
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เฉลย 
ใบงำนที่ 4 

ตอนที่ 4 ซื้อของ 
 
2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：手表多少钱？ 

B：四百五十五块  。        

A：太贵了。便宜一点儿吧   。四百块行不行 ？ 

B：好吧。 

A：给你五百块  。 

B：找你       一百   块。 
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ใบงำนที่ 5 
 

ชื่อหลักสูตร ภำษำจีนกลำงที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
ตอนที่ 5  ถำมทำง 
 
1. จงน ำค ำศัพท์ในกรอบสี่เหลี่ยมเติมลงในช่องที่ก ำหนด 

1.   A：洗手间在哪儿？ 
       สีโส่วเจียน ไจ้ หน่าร์ 
 B：在  书店      西边  。 
       ไจ้ ซูเตี้ยน ซีเปียน 
 
 

 
 
2.  A：洗手间怎么走？ 
       สีโส่วเจียน เจิ่นเมอะ โจ่ว 
 B：往  前      走  。  
       หว่าง เฉียน โจ่ว 

 
 
 
2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：请问，洗手间在哪儿？ฉิ่งเวิ่น สีโส่วเจียน ไจ้ หน่าร ์

B：_______________________________________。 

A：怎么走呢？เจิ่นเมอะ โจ่ว เนอะ 

B：_______________________________________。 

2. A：对不起！ตุ้ยปู้ฉี ่

B：___________！ 

3. A：再见！ไจ้เจี้ยน 

B：___________！ 

 

4. A：_______________________________________？ 

B：在电影院右边。ไจ้ เตี้ยนอ่ิงเยวี่ยน โย่วเปียน 

A：_______________________________________？ 

B：往左拐，洗手间就在那儿。หว่าง โย่ว ไกว่ สีโส่วเจียน จิ้ว ไจ้ น่าร ์

 

医院  学校  东边 

银行  超市  里边 

图书馆 食堂  旁边 

  

医院  东  走 

银行  左  拐 

图书馆 右  拐 
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5. A：___________！ 

B：没关系！เหมยกวานส ิ

6. A：___________！ 

B：明天见！หมิงเทียนเจีย้น 
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เฉลย 
ใบงำนที่ 5 

ตอนที่ 5 ถำมทำง 
 
2. จงเติมบทสนทนำต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
1. A：请问，洗  手  间  在  哪儿？ 

B：在电影院右边    。 

A：怎么走呢？ 

B：往左拐，洗手间就在那儿  。 

2. A：对不起！ 

B：没关系 ！ 

3. A：再见！ 

B：明天见 ！ 

 

4. A：请问，洗  手  间  在  哪儿 ？ 

B：在电影院右边。 

A：怎么走呢  ？ 

B：往左拐，洗手间就在那儿。 

5. A：对不起 ！ 

B：没关系！ 

6. A：再见 ！ 

B：明天见！ 

 


