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ค าน า 
  
 คณะศลิปศำสตร์ และกองส่งเสริมกำรวิจยั บริกำรวิชำกำรและท ำนบุ ำรุงศลิปวฒันธรรม 
มหำวิทยำลยัอบุลรำชธำนี ได้สนบัสนนุแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อจดัท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน
ภำษำจีนชดุ “กำรเรียนกำรสอนภำษำจีนจำกนิทำน” โดยแผนกำรท ำงำนชดุนีแ้บง่เป็นสำมชว่ง คือ 
ชว่งแรกเป็นกำรจดัท ำหนงัสือเร่ือง “100 นิทำนจีนส ำหรับเดก็” ชว่งท่ีสองเป็นกำรจดัท ำ “คูมื่อและ
ส่ือประกอบกำรเรียนรู้จำกนิทำนจีน” และชว่งท่ีสำมเป็น “กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพฒันำกำรเรียน
กำรสอนภำษำจีน” เพ่ือถ่ำยทอดผลผลิตให้ผู้ รับบริกำรได้น ำไปใช้ประโยชน์    
 
 โครงการที่ 1  พ.ศ.2554 “100 นิทำนจีนส ำหรับเดก็”  ได้รวบรวมนิทำนจีนส ำหรับเดก็ 
จ ำนวน 100 เร่ือง แตล่ะเร่ืองเรียบเรียงเนือ้หำสำมสว่น คือ นิทำนภำษำจีน  ค ำอำ่นพินอิน และค ำ
แปลภำษำไทย ผลงำนจำกโครงกำรนีไ้ด้จดัพิมพ์เป็นรูปเลม่หนงัสือแจกจำ่ยให้กบัสถำนศกึษำ
ระดบัก่อนอดุมศกึษำในเขตพืน้ท่ีบริกำรของมหำวิทยำลยัอบุลรำชธำนี  เพ่ือให้ครูผู้สอนตลอดจน
ผู้สนใจทัว่ไปได้น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนภำษำจีนในสถำนศกึษำท่ีรับผิดชอบ    
 
 โครงการที่ 2 ปี พ.ศ.2557 “คูมื่อและส่ือประกอบกำรเรียนกำรสอนจำกนิทำนจีน” คือ
หนงัสือเลม่นี ้ ผู้ เขียนได้เรียบเรียงขึน้โดยใช้เนือ้หำจำกนิทำนภำษำจีนจ ำนวน 100 เร่ืองของ
โครงกำรชดุท่ีหนึง่ น ำมำอธิบำยเนือ้หำสำมเร่ืองหลกัๆ คือ อำ่นนิทำนรู้ค ำศพัท์ อำ่นนิทำนรู้
ไวยำกรณ์และอำ่นนิทำนรู้ส ำนวน ข้อพิเศษของหนงัสือเลม่นีอ้ยู่ท่ีสว่นของกำรอธิบำยไวยำกรณ์ 
เน่ืองจำกส่ือกำรเรียนกำรสอนนีเ้ป็นนิทำนส ำหรับเด็ก ไวยำกรณ์ท่ีพบไมซ่บัซ้อนมำกนกั และด้วย
ควำมตัง้ใจท่ีจะเรียบเรียงเพื่อให้ครูผ้สอนหรือผู้อำ่นท ำควำมเข้ำใจนิทำนแตล่ะเร่ือง และสำมำรถ
ใช้เป็นคูมื่อกำรเรียนกำรสอนได้อยำ่งสมบรูณ์ท่ีสดุ จงึได้อธิบำยไวยำกรณ์ท่ีส ำคญัในแตล่ะเร่ืองให้
ครอบคลมุทัง้หมด ดงัจะพบวำ่กำรอธิบำยไวยำกรณ์ในแตล่ะเร่ืองอำจจะมีซ ำ้กบัเร่ืองก่อนหน้ำ  
อยำ่งไรก็ตำม แม้วำ่จะเป็นรูปไวยำกรณ์ท่ีซ ำ้กนั แตผู่้อ่ำนจะได้เห็นกำรใช้รูปแบบนัน้ด้วยค ำศพัท์ท่ี
ตำ่งกนั ถือเป็นกำรทบทวนสิ่งท่ีเรียนมำข้ำงต้นแล้วได้เป็นอยำ่งดี นอกจำกนี ้ เพ่ือให้ผู้สอนสำมำรถ
น ำไปใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนผู้และอ่ำนสำมำรถใช้ประกอบกำรเรียนรู้ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
ผู้ เขียนได้จดัท ำส่ือบนัทึกเสียงกำรเลำ่นิทำนภำษำจีนเป็นแผน่ CD และไฟล์บนัทกึเสียงประกอบ
กบัคูมื่อเลม่นีเ้พิ่มให้ด้วย ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดสูผู่้ รับบริกำรในโครงกำรบริกำร
วิชำกำรตำมแผนงำน โครงการที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 ตอ่ไป  
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   ขอขอบคณุ คณะศลิปศำสตร์ และงำนสง่เสริมกำรวิจยับริกำรวิชำกำรและท ำนบุ ำรุง
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1. 

 

 最好吃的蛋糕 Zuì hǎochī de dànɡāo   
 

 เค้กที่อร่อยที่สุด 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

老大 lǎodà พี่ใหญ่ 

蛋糕 dànɡāo เค้ก 

齐声 qíshēnɡ สง่เสยีงขึน้มำพร้อมๆกนั 

凑 còu รวบรวม 

硬币 yìnɡbì เงินเหรียญ 

饼 bǐnɡ ขนมอบ หรือยำ่ง ขนมเป๊ียะ 

脑袋 nǎodɑi สมอง 

瞪 dènɡ เบิกตำโพลง 

融化 rónɡhuà ละลำย 

浇 jiāo สำด รำด เท 

香甜 xiānɡtián หอมหวำน 

肯定 kěndìnɡ แนน่อน มัน่อกอมัน่ใจ  

五彩 wúcǎi หลำกสสีนั 

缤纷 bīnfēn เกลือ่นกลำด  

野花 yěhuā ดอกไม้ดอกหญ้ำที่ขึน้เองตำม
ธรรมชำต ิ

满意 mǎnyì พออกพอใจ 

惊奇 jīnɡqí แปลกประหลำดใจ 

尝 chánɡ ชิม 

明白 mínɡbɑi เข้ำใจ 
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 我们给她买个蛋糕 wǒmen ɡěi tā mǎi ɡe dànɡāo เราซือ้เค้กให้เขา  
  กำรใช้ค ำวำ่ 给 ในภำษำจีนมีรูปแบบไวยำกรณ์คือ [ประธำน + 给 + กรรมรอง(ผู้ รับ) + 
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กรรมตรง(สิ่งท่ีให้) ]   
หลกักำรจ ำ คือ หลงัค ำวำ่ “ให้” ตำมด้วยผู้ รับ แล้วตำมด้วยสิ่งท่ีให้  สลบักบัภำษำไทย คือ  

หลงัค ำวำ่ “ ให้” เป็นกรรมตรง (สิ่งท่ีให้) + กรรมรอง (ผู้ รับ) ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
售货员给了他们一张 大饼。 
shòu huòyuán ɡěile tāmen yìzhānɡ dàbǐnɡ. 

พนกังำนขำยให้ขนมเป๊ียะแก่เขำหนึง่ก้อน  
 

老鼠给妈妈一块蛋糕。 
láoshǔ ɡěi māmɑ yíkuài dànɡāo. 

หนใูห้เค้กแมห่นึง่ก้อน  
 
2. 最好吃的蛋糕  zuì hǎochī de dànɡāo ขนมเป๊ียะที่อร่อยที่สุด   

กำรขยำยค ำนำม ไวยำกรณ์ภำษำจีนหำกค ำนำมมีสว่นขยำย สว่นท่ีมำขยำยจะวำงไว้หน้ำ
ค ำนำม หำกมีค ำขยำยหลำยค ำ จะวำงไว้หน้ำตอ่ๆกนัไป ค ำนำมหลกัวำงไว้ท้ำยสดุ โดยมีค ำวำ่  
的 de เป็นค ำเช่ือมก่อนท่ีจะถึงค ำนำมหลกันัน้  รูปประโยคคือ [สว่นขยำย + 的 + ค ำนำมหลกั] 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

好心的售货员。   คนขำยผู้ใจดี 
hǎoxīn de shòuhuòyuán.  
 

变成蛋糕的大饼。  ขนมเป๊ียะท่ีเปล่ียนเป็นเค้ก 
biànchénɡ dànɡāo de dàbǐnɡ . 

 

3. 妈妈开心地笑起来。māmɑ kāi xīn de xiàoqǐlái แม่หัวเราะออกมาด้วยความ
เบิกบาน  
 กำรขยำยค ำกริยำวำ่กระท ำด้วยอำกปักิริยำอยำ่งไร  สว่นท่ีขยำยค ำกริยำนัน้ จะวำงไว้
หน้ำค ำกริยำ แล้วเช่ือมด้วยค ำวำ่ 地 อ่ำนวำ่ de แล้วตำมด้วยค ำกริยำ รูปประโยคนีมี้ควำมหมำย
วำ่ ท ำกริยำนัน้ อยำ่ง......  รูปแบบไวยำกรณ์คือ [สว่นขยำยกริยำ +地 + กริยำ]  ตวัอยำ่งประโยค
เชน่  
 轻轻地咬一口。   กดัเบำๆหนึง่ค ำ 

qīnɡqīnɡ de yǎole yìkǒu.     
 

 很肯定地说。 พดูอยำ่งมัน่อกมัน่ใจ   
hěn kěndìnɡ de shuō.   
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4. 越看心里越高兴  yuèkàn xīnlǐ yuè ɡāoxìnɡ ยิ่งดูยิ่งดีใจ  
 รูปแบบไวยำกรณ์ของค ำว่ำ“ยิ่ง...ยิ่ง....”ในภำษำจีนมีกำรเรียงไวยำกรณ์เหมือนภำษำไทย 
คือ  [越.........越........]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 越吃越开心。   ยิ่งกินยิ่งเบกิบำนใจ 

yuè chī yuè kāixīn.     
 

 越做越好看。   

yuè zuò yuè hǎokàn. ยิ่งท ำยิ่งสวยขึน้  
 

5. 鼠老二、鼠老三一起说 shǔ lǎoèr 、shǔ lǎosān yìqǐ shuō  หนูน้องกลาง 
น้องเล็กพูดพร้อมกัน  
 ไวยำกรณ์ของค ำวำ่ “ด้วยกนั” ภำษำไทยวำงไว้หลงัค ำกริยำ เชน่ ดดู้วยกนั ไปด้วยกนั  กิน
ด้วยกนั  แตภ่ำษำจีน จะวำงค ำวำ่  一起 yìqǐ  ท่ีหมำยถึง “ด้วยกนั” ไว้หน้ำค ำกริยำ [一起 +   
กริยำ]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 他们一起吃蛋糕。  พวกเขำกินเค้กด้วยกนั 
tāmen yìqǐ chī dànɡāo.           

  

小老鼠一起做蛋糕。 หนตูวัน้อยๆท ำเค้กด้วยกนั (ชว่ยกนัท ำเค้ก) 
xiǎo láoshǔ yìqǐ zuò dànɡāo.   

                                                                                                       
6. 这是我吃过的最好的蛋糕。zhè shì wǒ chīɡuò de zuì hǎode dànɡāo น่ีคือ
เค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่ฉันเคยกินมา  
 ไวยำกรณ์ของประโยคท่ีวำ่ “เป็นสิ่งท่ี..…ท่ีสดุเท่ำท่ีเคย.......มำ ”  มีรูปแบบประโยคคือ 
[กริยำ + 过  + 的 + 最 +  คณุศพัท์ + 的 +  นำม] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

这是我看过最好看得电影。 
zhè shì wǒ kànɡuò zuìhǎo kàn de diànyǐnɡ. 

น่ีเป็นหนงัท่ีดีท่ีสดุเทำ่ท่ีฉนัเคยดมูำ 
 

这是我做过最大的蛋糕。 

zhè shì wǒ zuò ɡuò zuìdà de dànɡāo. 

น่ีเป็นเค้กท่ีใหญ่ท่ีสดุเทำ่ท่ีฉันเคยท ำมำ  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

好不容易 hǎo bùrónɡyì ไมง่่ำยเลย  ยำกมำกกวำ่ทีจ่ะ...... 

垂头丧气 chuítóu sànɡqì หน้ำมอ่ยคอตก 

舍不得吃 
(舍不得+กริยำ) 

shěbùdé chī ตดัใจไมไ่ด้ที่จะกิน ไมก่ล้ำกินเพรำะ
เสยีดำย (ตดัใจที่จะท ำกริยำนัน้ไมไ่ด้) 

不好意思 bùhǎo yìsi อยำ่งอำยๆ   ขอโทษ  นำ่อำยจริง ๆ  

哪儿来的蛋糕呀 nǎr lái de dànɡāo yɑ ไปเอำเค้กมำจำกไหนกนัเหรอเนีย่ 

她一下子就明白了 tā yíxiàzi jiù  

mínɡbɑi le 
แป๊บเดียวก็เข้ำใจแล้ว 
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2. 

 

 智斗大灰狼  Zhìdòu dàhuīlánɡ  

 

 สู้กับหมาป่าด้วยเชาว์ปัญญา 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

溜 liū ลืน่ไถล เดินเตร็ดเตร่  

报警 bàojǐnɡ แจ้งสญัญำณเตือนภยั 

啸吼 xiào hǒu เสยีงขูค่ ำรำม 

冷汗 lěnɡhàn เหง่ือไหลพลัก่ด้วยควำมตกใจกลวั  

蹦 bènɡ เต้น กระโดด 

勇敢 yónɡɡǎn กล้ำหำญ 

屁股 pìɡu ก้น 

捂 wǔ กมุ เอำมือกมุไว้ 

瘸 qué ขำเป๋ ขำง่อย 

扫帚 sàozhou ไม้กวำด 

哨 shào เสยีงนกหวีด สง่เสยีงร้อง 

癞皮病 lài pí bìnɡ โรคเรือ้น 

蹿 cuān ไต ่กระโดดขึน้เกำะ 

惨叫 cǎnjiào ร้องอยำ่งเวทนำ 

昏 hūn เป็นลม สลบไป 

叼 diāo คำบ 

得意 déyì ภำคภมูิใจ 

细菌  xìjūn   เชือ้แบคทเีรีย 

扑鼻 pūbí (กลิน่) เตะจมกู 

膻味  shānwèi กลิน่สำบ 

馋 chán ตะกละ 

活该 huóɡāi สมน ำ้หน้ำ 

除掉 chúdiào ก ำจดั 

痛快 tònɡkuài สนกุสนำนร่ืนเริง  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 树林里住着小白兔 shùlín li zhù zhe xiǎobáitù ในป่ามีกระต่ายน้อยอาศัยอยู่  
ไวยำกรณ์ของประโยค “着” คือรูปประโยคท่ีบอกว่ำกริยำท่ีอยูข้่ำงหน้ำยงัคงด ำเนินอยู่ หรือ 

ก ำลงัด ำเนินอยู่  รูปแบบไวยำกรณ์คือ [ค ำกริยำ + 着 ] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
大灰狼捧着狼掌。 หมำป่ำกมุก ำปัน้ไว้ 
dà huīlánɡ pěnɡzhe lánɡ zhǎnɡ.  
  

树上挂着肉肠。   ไส้กรอกแขวนอยู่บนต้นไม้ 
shùshànɡ ɡuàzhe ròu chánɡ.    

 

2.进不得！jìn bùdé เข้าไปไม่ได้   
 ไวยำกรณ์ของประโยคท่ีวำ่ “ท ำไมไ่ด้” เหตท่ีุท ำไม่ได้เน่ืองจำกมีอนัตรำยอยู่ หรือมี
ข้อจ ำกดัอยู ่ไมไ่ด้รับอนญุำตให้ท ำ รูปแบบไวยำกรณ์คือ [ค ำกริยำ + 不得] ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

这是病熊吃不得！  น่ีเป็นหมีป่วย กินไมไ่ด้ 

zhè shì bìnɡ xiónɡ chībùdé！  
 

这是机器羊，碰不得！ น่ีเป็นแกะหุ่นยนต์ แตะต้องไมไ่ด้ 

zhè shì jīqì yánɡ，pènɡ bùdé！  
 

3.从小木屋的窗口探出头来 cónɡ xiǎo mùwū de chuānɡkǒu tàn chū tóu lái 

โผล่หัวออกมาจากหน้าต่างบ้านไม้หลังเล็กๆ   
ค ำพดูท่ีภำษำไทยพดูวำ่  “จำกสถำนท่ีหนึง่มำ”  รูปไวยำกรณ์ในภำษำจีนคือ [从(在) + 

สถำนท่ี + กริยำ] ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
从树林里跑出来。  วิ่งออกมำจำกป่ำ 
cónɡ shùlín li pǎo chūlai.  
 

从小草屋里跑出来。 วิ่งออกมำจำกกระทอ่มฟำง 
cónɡ xiǎocǎo wūli pǎo chūlai. 

 

4. 笨笨熊一边说，一边往大灰狼身上撞 bènbèn xiónɡ yī biān shuō ， 

yìbiān wǎnɡ dà huīlánɡ shēnshànɡ zhuànɡ เจ้าหมีทึ่มพูดไปพลางก็ทุบหลังเจ้า
หมาป่าไปพลาง  
 ไวยำกรณ์ของประโยคท่ีวำ่  “ท ำกริยำ 1 ไปพลำง ก็ท ำกริยำ 2 ไปพลำงด้วย” คือในขณะท่ี
ท ำกริยำอีกอย่ำงหนึง่ ก็ท ำกริยำอีกอย่ำงหนึง่ไปด้วย มีรูปแบบไวยำกรณ์คือ [一边 + กริยำ  ，一

边 + กริยำ] ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
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小白兔一边跳一边叫。 กระตำ่ยน้อยกระโดดไป ร้องไป  

xiǎo báitù yìbiān tiào yìbiān jiào.  
 
大灰狼一边溜一边闻。 หมำป่ำเดนิไป  ดมกลิ่นไป    
dà huīlánɡ yìbiān liū yìbiān wén.  

 
5.又唱又跳 yòu chànɡ yòu tiào ทัง้ร้องทัง้เต้น   

 รูปแบบไวยำกรณ์ท่ีบอกวำ่สิ่งหนึง่สิ่งใดมีคณุลกัษณะทัง้สองแบบ หรือ บอกวำ่ท ำกริยำ
สองอยำ่งตอ่ๆกนัเหมือนท่ีภำษำไทยพดูวำ่    “ทัง้ ... ทัง้ ...”    รูปแบบไวยำกรณ์คือ [又 + กริยำ
(คณุศพัท์) + 又+ กริยำ(คณุศพัท์)] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

大灰狼又疼又气。 หมำป่ำทัง้เจ็บทัง้โมโห 
dàhuīlánɡ yòu ténɡ yòu qì.  
 

大象又踩又甩。 ช้ำงทัง้เหยียบ ทัง้สะบดั 
dàxiànɡ yòu cǎi yòu shuǎi.  

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

偷偷摸摸 tōu tōu mōmō แอบๆ ยอ่งๆ  หลบๆซอ่นๆ  

出了一身冷汗 chūle yìshēn lěnɡhàn เหง่ือตก เหง่ือแตกทว่มตวั  

塞寒牙缝 sāi hán yáfénɡ รองท้องแก้หวิไปพลำงกอ่น  

气势汹汹 qìshì xiōnɡxiōnɡ ทำ่ทีเหิมเกริม นำ่กลวั 

一瘸一拐 yìqué yìɡuǎi เป๋ไป เป๋มำ  

气急败坏 qìjí bàihuài กระหืดกระหอบ 

心花怒放 xīnhuā nùfànɡ จิตใจเบิกบำน ดีอกดีใจ 

迷迷糊糊 mímí húhú สะลมึสะลอื  

手拉着手 shǒulā zheshǒu จงูมือกนั จบัมือกนั  
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3. 
 

纸片上的字  zhǐpiàn shànɡ de zì  
 

ตัวหนังสือบนแผ่นกระดาษ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

拾 shí เก็บ หยิบขึน้มำ 

哆嗦 duōsuo สัน่เทำ สัน่ไปทัง้เนือ้ทัง้ตวั 

拼命 pīnmìnɡ อย่ำงสดุแรง อย่ำงไม่คิดชีวิต 

告评 ɡào pínɡ บอกกล่ำว บอกเล่ำ 

伙伴 huǒbàn พรรคพวก เพือ่นฝงู 

仔细 zǐxì ละเอียดรอบคอบ 

捡 jiǎn เก็บ 

领 lǐnɡ น ำทำง 

逃 táo หนี หลบหนี 

腔 qiānɡ รู ช่อง โพรง 

松鼠 sōnɡshǔ กระรอก 

倒霉 dǎoméi โชคร้ำย 

瞧 qiáo ด ูมองด ู 

完整 wánzhěnɡ สมบรูณ์   

撕 sī ฉีก ขำด 

连忙 liánmánɡ รีบ 

长颈鹿 chánɡjǐnɡlù ยีรำฟ 

抬头 táitóu เงยหน้ำ แหงนหน้ำ 

掀 xiān เปิดออก พลิก  

果然 ɡuǒrán เป็นดงัท่ีคิดไว้จริงๆ  

光顾 ɡuānɡɡù มำเยือน 

衔 xián คำบ 

署名 shǔmínɡ ลงนำม ลงชื่อ 

猎人 lièrén พรำนล่ำสตัว์  

邀请 yāoqǐnɡ เชือ้เชญิ  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.小白兔吓得直哆嗦 xiǎo báitù xià de zhí duōsuo กระต่ายน้อยตกใจจนสั่นไป
ทัง้ตวั 

 ไวยำกรณ์ของค ำวำ่ 得 อำ่นวำ่ de ค ำนีว้ำงไว้หลงัค ำกริยำหรือคณุศพัท์ ส่วนท่ีตำมหลงั
มำเป็นค ำกริยำหรือคณุศพัท์ท ำหน้ำท่ีบอกผล หรือระดบัของค ำหน้ำ มีควำมหมำยวำ่ “(กริยำ/
คณุศพัท์) เสียจน” มีรูปแบบไวยำกรณ์คือ [กริยำ (คณุศพัท์) + 得 + กริยำ (คณุศพัท์)] ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่ 

兔子吓得哭起来。 กระตำ่ยตกใจจนพำกนัร้องไห้ออกมำ  
tùzi xiàde kū qǐlái.  
 

写得很明白了。 เขียนซะชดัเจนมำกขนำดนัน้   
xiěde hěn mínɡbɑi le. 

 

2. 所有的伙伴 suǒ yǒude huǒbàn พรรคพวกทัง้หลาย /   เพื่อนพ้องทัง้หมด 

วิธีกำรใช้ค ำวำ่ 所有的  แปลวำ่ “ทัง้หมด / ทัง้หลำย” ภำษำจีนจะวำงค ำนีไ้ว้หน้ำค ำนำม 
ท่ีต้องกำรพดูถึง  ซึง่สลบัท่ีกนักบัภำษำไทยท่ีพดูวำ่ “ค ำนำม + ทัง้หมด” รูปแบบไวยำกรณ์
ภำษำจีนของค ำนีคื้อ  [所有的 + ค ำนำม] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

所有的小白兔。 กระตำ่ยน้อยทัง้หลำย   
suǒ yǒude xiǎobáitù  
 

所有的猎人们。 บรรดำนำยพรำนทัง้หลำย 

suǒ yǒude lièrénmen  
 

3. 仔细看了看纸片 zǐxì kànlekàn zhǐpiàn  ดูกระดาษ ดูแล้วดูอีกอย่างละเอียด  

 กำรซ ำ้ค ำกริยำโดยมีค ำวำ่  了 le  คัน่ระหวำ่งกลำง เป็นรูปแบบกำรซ ำ้ค ำเพ่ือบอก
ควำมหมำยวำ่ กระท ำกริยำนัน้ซ ำ้แล้วซ ำ้อีก มีรูปแบบไวยำกรณ์คือ [กริยำ + 了 + กริยำ] ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  

在树的下面找了找。 หำไปหำไปอยูท่ี่ใต้ต้นไม้ 
zài shù de xiàmiɑn zhǎole zhǎo.  
 

在纸上写了写。  เขียนไปเขียนไปบนกระดำษ 
zài zhǐshànɡ xiěle xiě.   
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4.再找找看 zài zhǎozhǎo kàn ลองหาดูอีกสักหน่อยซิ  
 กำรใช้ค ำวำ่ 再 zài วำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะมีควำมหมำยวำ่ “ท ำกริยำนัน้ซ ำ้อีกครัง้”  ซึง่
ตำ่งกบัภำษำไทยท่ีวำงค ำวำ่ “อีกครัง้” ไว้หลงัค ำกริยำ รูปแบบไวยำกรณ์ในภำษำจีนคือ  [再 + 
กริยำ (+จ ำนวน + ลกัษณะนำม)] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

不要再哭了。 ไมต้่องร้องให้อีกแล้ว / อยำ่ร้องให้อีกเลย  
búyào zài kūle .  

 

再说一遍！  พดูอีกครัง้หนึง่ 
zàishuō yíbiàn.  

 

5. 纸上写着："一条老狼来了" zhǐshànɡ xiězhe ："yìtiáo lǎolánɡ lái le" 

บนกระดาษเขียนไว้ว่า “หมาป่ามาแล้ว”   
 รูปแบบของกำรใช้ค ำวำ่ 着 วำงไว้หลงัค ำกริยำ เพ่ือบอกวำ่ กริยำข้ำงหน้ำนัน้ยงัคงด ำเนิน
อยู ่ เป็นอยู ่ คงอยู ่  หำกในประโยคมีค ำบอกสถำนท่ี ต้องวำงสถำนท่ีไว้หน้ำกริยำ มีรูปแบบคือ 
[สถำนท่ี + กริยำ +着] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

纸片上写着四个字  บนกระดำษเขียนตวัหนงัสือไว้ส่ีตวั 
zhǐ piànshànɡ xiězhe sìɡè zì.  
  

树林住着一群白兔  ในป่ำมีกระตำ่ยอำศยัอยูฝ่งูหนึง่ 
shùlín zhùzhe yìqún báitù.  

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

不一会儿  bùyī huìr  ไมน่ำนเทำ่ไรนกั    

这可怎么办呀？  zhèkě zěnmebàn yɑ？ แล้วนี่จะท ำยงัไงกนัดีละ่ 

这儿肯定还有纸片  zhèr kěndìnɡ háiyǒu  

zhǐpiàn  

นี่แสดงวำ่ยงัมีเศษกระดำษอีกแน่ๆ  

拿不定主意了  nábúdìnɡzhǔyi le  ตดัสนิใจอะไรแนน่อนไมไ่ด้แล้ว  ไมรู้่จะ
ท ำอยำ่งไรแล้ว   

四面瞧瞧  sìmiàn qiáoqiao  มองไปรอบๆทิศ มองไปรอบๆด้ำน 
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4. 

 

真假小白兔 Zhēnjiǎ xiǎobáitù   

 

กระต่ายตัวจริงตัวปลอม 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

萝卜 luóbo หวัผกักำด 

狐狸 húli หมำจิง้จอก 

羡慕 xiànmù อิจฉำ  

念咒 niànzhòu ทอ่งเวทย์มนตร์ 

惊叫 jīnɡjiào ร้องด้วยควำมตกใจ 

愣 lènɡ ตะลงึ 

法宫 fǎ ɡōnɡ ผู้พิพำกษำ 

捆 kǔn มดั  

皱眉头 zhòuméitóu ขมวดคิว้ 

搔头 sāotóu เกำหวั 

摇头 yáotóu สำ่ยหวั 

怪 ɡuài แปลก  

伤疤 shānɡbā รอยแผลเป็น 

救护车 jiùhùchē รถพยำบำล 

猛然 měnɡrán ฉบัพลนั ทนัที  

认出 rènchū รู้จกั แยกออกได้ จ ำได้ (จ ำคนได้) 

忽然 hūrán ทนัทีทนัใด 

上当 shànɡdànɡ ถกูหลอก 

聪明 cōnɡmínɡ ฉลำด 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1. 他念起咒语 tā niànqǐ zhòuyǔ เขาเร่ิมร่ายเวทย์มนตร์ขึน้มา (念咒 ร่ายเวทย์
มนตร์) 
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 รูปแบบกำรใช้ค ำท่ีเรียกว่ำ 离合词 líhé cí “ค ำแยกประสำน” คือค ำประสมไมแ่ท้  
เป็นค ำสองพยำงค์ท่ีประกอบด้วยค ำกริยำ + กรรม เม่ือมีค ำบอกกำล ปริมำณเพื่อขยำยควำม 
จะต้องวำงสว่นขยำยนีแ้ทรกไว้ตรงกลำงระหวำ่งค ำ รูปแบบคือ [กริยำ (แทรกค ำบอกกำลหรือ
ปริมำณ) + กรรม] ตวัอยำ่งประโยคเชน่   

皱着眉头  ขมวดคิว้อยู ่  (皱眉头 หมำยถึงขมวดคิว้) 
zhòu zhe méitóu   

 

上了当  โดนหลอกแล้ว  (上当 โดนหลอก) 

shànɡ le dànɡ  

 

2.在他俩面前放两捆青草。zài tāliǎ miànqián fànɡ liǎnɡ kǔn qīnɡcǎo  วาง
หญ้าไว้ข้างหน้าพวกเขาทัง้สอง  
 รูปแบบไวยำกรณ์ท่ีภำษำไทยพดูวำ่ [ท ำอะไร + ท่ีไหน]  รูปแบบไวยำกรณ์ภำษำจีนจะใช้
วำ่ [อยูท่ี่ไหน + ท ำอะไร(มีอะไร]) ตวัอยำ่งประโยคเชน่   

兔经理在店里工作。 กระตำ่ยเถ้ำแก่ท ำงำนอยูใ่นร้ำน 
tù jīnɡlǐ zài diànli ɡōnɡzuò. 
 
尾巴上有伤疤。  ท่ีหำงมีรอยแผลเป็น 

wěibɑ shànɡ yǒu shānɡbā.  
 

3.怎么又来了一个小白兔经理呢？zěnme yòulái le yíɡè xiǎo báitù jīnɡlǐ 

ne ？ ท าไมถงึมีกระต่ายผู้จัดการมาอีกตัวหน่ึงล่ะ  
 กำรแสดงประโยคค ำถำมท่ีแสดงควำมสงสยัในควำมแนใ่จ เพรำะเคยมีสิ่งเดียวกนันีเ้กิด
ขึน้มำก่อนหน้ำแล้ว  เหมือนกบัภำษำไทยท่ีวำ่ ท ำไมถึงเป็นแบบนีอี้กแล้วละ่  มีรูปแบบประโยคคือ 
[怎么又 ………呢？]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

怎么又吃萝卜了呢？ ท ำไมถึงกินหวัผกักำดอีกแล้วละ่ 
zěnme yòu chī luóbo le ne？  
 

妈妈怎么又肚子疼了呢？ ท ำไมแมถ่ึงปวดท้องอีกแล้วล่ะ 

māmɑ zěnme yòu dùzi ténɡ le ne？ 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

左看看右看看 zuǒ kànkɑn yòu kànkɑn มองซ้ำยที มองขวำท ี

这可怪了！ zhèkě ɡuài le ！ นี่ก็ช่ำงนำ่แปลกใจจริงๆ 

"哎哟，哎哟， "āiyō ，āiyō ， โอ้ย ๆ  ค ำอทุำนบอกอำกำรเจ็บปวด 

疼得弯下了腰 ténɡ de wān xiàle yāo ปวดจนตวังอ 

你到底认出 

自己的孩子了！ 

nǐ dàodǐ rènchū zìjǐ

de háizi le ！ 

ในท่ีสดุแมก็่ดอูอกแล้ววำ่เป็นลกูตวัเองจนได้ 

你真聪明！ nǐ zhēn cōnɡmínɡ ！ เธอชำ่งฉลำดจริงๆ  
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5. 
 

长不大的红衫树 Zhǎnɡ búdà de hónɡshān shù  
 

ต้นหงซานท่ีปลูกไม่โต 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

棵 kē ใช้เป็นค ำลกัษณนำมส ำหรับต้นไม้  

红杉树 hónɡshānshù ช่ือต้นไม้ยืนต้นชนิดหนึง่ สงูกวำ่ 300 ฟตุ ใบรูปกลมรี หรือรูปเข็ม  ผลรี
เขียวเป็นเกลด็ เนือ้ไม้เป็นไม้เนือ้แข็งใช้ในงำนก่อสร้ำงได้ดี  

种子 zhǒnɡzi เมลด็พืช 

成熟 chénɡshu โตเป็นผู้ใหญ่  

扎根 zhāɡēn หยัง่รำก 

照顾 zhàoɡù ดแูล ปกป้อง 

周围 zhōuwéi รอบๆ บริเวณรอบๆ 

保护 bǎohù ปกป้อง 

拗 niù ดือ้รัน้ หวัแข็ง 

泥土 nítǔ โคลนเลน 

开阔 kāikuò กว้ำง ขยำยขอบเขตออกไป 

钻 zuàn เจำะ ทะลวงเข้ำไป 

身躯 shēnqū ร่ำงกำย  

巨大 jùdà ใหญ่โต  

枝干 zhīɡān ก่ิงก้ำน  

包围 bāowéi โอบล้อม 

幸亏 xìnɡkuī โชคดีที่ ... 

抵挡 dídǎnɡ ก ำบงั 

吸吮 xīshǔn ดดู สบู 

土壤 túrǎnɡ ดิน  

养分 yǎnɡfàn สว่นบ ำรุง สว่นบ ำรุงร่ำงกำย 

营养 yínɡyǎnɡ สำรอำหำร 

遮住 zhēzhù บงั บดบงั ปิด  
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病弱 bìnɡruò ออ่นแอ ขีโ้รค 

小不点 xiǎobùdiǎn จดุเลก็ ๆ  

参天 cāntiān สงูเสยีดฟ้ำ 

感触 ɡǎnchù ควำมรู้สกึสะเทือนอำรมณ์ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1. 红杉树的种子对妈妈说 hónɡshānshù de zhǒnɡzi duì māmɑ shuō เมล็ดต้นหง
ซานพูดกับแม่  
 รูปประโยคท่ีวำ่ “พดูกบัใคร” ไวยำกรณ์ภำษำจีนตำ่งกบัภำษำไทย คือใช้ค ำวำ่ 对(กบั) 
ตำมด้วยกรรม แล้วตำมด้วยค ำกริยำ มีรูปแบบไวยำกรณ์คือ [ประธำน + 对(กบั) + กรรม + กริยำ]  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

孩子对妈妈说。 ลกูพดูกบัแม ่  
háizi duì māmɑ shuō  
 

老师对学生说。 ครูพดูกบันกัเรียน 
lǎoshī duì xuéshenɡ shuō  

 
2.只好扎进妈妈脚下的泥土里 zhíhǎo zhājìn māmɑ jiǎoxià de nítǔ lǐ ดี
ที่สุดก็ท าได้เพียงปักลงในโคลนเลนตรงเท้าของแม่ 
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “ท ำได้เพียง หรือ ดีท่ีสดุก็เพียงแค”่ เป็นกำรบอกถึงวำ่ประธำนมี
ขอบเขตควำมสำมำรถ หรือได้รับอนญุำตให้ท ำได้เพียงเทำ่นัน้ ทำงท่ีดีท่ีสดุท่ีจะสำมำรถท ำได้คือ
อะไรเทำ่นัน้  วิธีกำรใช้ค ำว่ำ “只好” มีรูปประโยควำ่ [只好 +สิ่งท่ีสำมำรถท ำได้  ] ตวัอย่ำง
ประโยคเชน่ 

他只好听妈妈的话了。  เขำก็ท ำได้เพียงเช่ือฟังแม่ 
tā zhǐ hǎotīnɡ māmɑ dehuà le.  
 

他只好跟着兄弟姐妹走了。 ดีท่ีสดุเขำก็ท ำได้เพียงไปกบัพ่ีน้อง 

tā zhíhǎo ɡēnzhe xiōnɡdì jiěmèi zǒule.  
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3. 随风伯伯到远处 suífēnɡ bóbo dào yuǎnchù ตามลุงลมไปแดนไกล  
รูปแบบประโยคของค ำวำ่ “随” หมำยถึง ตำมไป คล้อยตำม เช่ือตำม ปฏิบตัิตำม  ค ำนี ้

วำงไว้หน้ำผู้น ำพำ หรือส่ือท่ีน ำพำไป มีรูปประโยคคือ [随 + ส่ือท่ีน ำพำ (ผู้น ำพำ) + สิ่งท่ีปฏิบตัิ
ตำม] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

孩子随着父母的话去做。 ลกูท ำตำมค ำพดูของพอ่แม่ 
 háizi suízhe fùmǔ de huà qùzuò.  

 

花后会随着时间而变色。 ดอกไม้เปล่ียนสีไปตำมเวลำ 

huā hòu huì suízhe shí jiān ér biànsè.  
 

4. 当小红杉树要吸吮土壤中养分的时候 dānɡ xiǎo hónɡshānshù yào xīshǔn  

túrǎnɡ zhōnɡ yǎnɡfēn de shíhou เวลาที่ต้นหงซานต้นเล็ก ๆจะดูดสารอาหารมา
จากดนิ  

 กำรใช้รูปประโยคเพ่ือบอกเวลำวำ่  “เวลำท่ี หรือ เม่ือ.........”  ภำษำจีนจะใช้รูปประโยควำ่ 
[当 + เร่ืองรำว +  的时候] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

当红杉树还小的时候。  เม่ือตอนท่ีต้นหงซำนยงัเล็กอยูน่ัน้ 
dānɡ hónɡshānshù hái xiǎode shíhou.  

 

当风吹雨打的时候。  เม่ือตอนท่ีลมฝนพำยพุดักระหน ่ำอยูน่ัน้ 
dānɡ fēnɡchuī yǔ dǎde shíhou. 

  

5. 一年又一年地过去了 yìnián yòu yìnián dì ɡuòqùle เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่า  
 รูปประโยคท่ีภำษำไทยพดูวำ่  นำม + แล้ว + นำม + เล่ำ ภำษำจีนใช้รูปประโยควำ่ [一 

นำม (ลกัษณะนำม) + 又 + 一 นำม(ลกัษณะนำม)] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
我们的生活就是一个又一个的梦。 

wǒmen de shēnɡhuó jiùshì yíɡè yòu yí ɡe de mènɡ. 

ชีวิของพวกเรำก็เหมือนกบัควำมฝันครัง้แล้วครัง้เลำ่  
 

他一年又一年地寻找她。 

tā yìnián yòu yìnián de xúnzhǎo tā. 
เขำตำมหำเธอปีแล้วปีเลำ่ 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

留在我身边吧 liúzài wǒ shēnbiān bɑ (อยำ่ไปไหน) อยูข้่ำงๆกำยฉนัเถอะ  

兄弟姐妹 xiōnɡdì jiěmèi เป็นค ำเรียกรวมวำ่ บรรดำพี่น้อง  

扎根落土 zhāɡēn luò tǔ ฝังรำกลงดิน 

油然而生 yóurán érshēnɡ เกิดขึน้มำได้เองโดยปริยำย  

安然无恙 ānrán wúyànɡ ปลอดภยัไร้โรค 

暴雨如注 bàoyǔ rúzhù ฝนเทลงมำอยำ่งกบัฟ้ำร่ัว 

抵挡风雨 dídǎnɡ fēnɡyǔ ก ำบงัลมฝน 

还是那么小 háishì nàme xiǎo ก็ยงัเลก็อยูอ่ยำ่งนัน้  ยงัเลก็อยูแ่บบนัน้   
ยงัเลก็อยูเ่หมือนเดมิ 

参天大树 cāntiān dàshù ต้นไม้ใหญ่สงูเสยีดฟ้ำ 

长大 / 长不大 zhǎnɡ dà/zhǎnɡ bú dà  เจริญเติบโต โตขึน้  / ไมโ่ต  
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6. 
 

 长着蓝翅膀的老师 Zhǎnɡ zhe lán chì bǎnɡ de lǎo shī  
 

คุณครูมีปีกสีน า้เงิน 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

幼儿园 yòuéryuán โรงเรียนอนบุำล  

急 jí รีบร้อน เดือดร้อนวุน่วำย 

乱 luàn วุน่วำย ยุง่เหยงิ 

爬 pá ปีนป่ำย 

翅膀 chìbǎnɡ ปีก 

奇怪 qíɡuài แปลกประหลำด 

叠 dié พบั 

背 bèi หลงั 

扇 shàn พดั ใบพดั 

温柔 wēnróu ออ่นโยน ละมนุละไม 

透明 tòumínɡ ใส  

膀 bǎnɡ แขน 

广阔 ɡuǎnɡkuò กว้ำงขวำง  

神奇 shénqí มหศัจรรย์ 

天空 tiānkōnɡ ท้องฟ้ำ 

喊 hǎn ตะโกน 

热情 rèqínɡ ควำมกระตือรือร้น 

招手 zhāoshǒu กวกัมือ 

窝 wō รัง 

河流 héliú แมน่ ำ้ 

山脉 shānmài เทือกเขำ 

乖 ɡuāi เช่ือง เช่ือฟัง 

整齐 zhěnɡqí เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.幼儿园已经够乱的了 yòuéryuán yǐjīnɡ ɡòu luàn de le โรงเรียนอนุบาลยุ่งพอ
อยู่แล้ว  
 รูปแบบประโยคหมำยถึงสิ่งใดสิ่งหนึง่มีปริมำณหรือคณุภำพอยูใ่นระดบัท่ี “พอแล้วหรือ 
เตม็ท่ีแล้ว”   ใช้รูปประโยคว่ำ [已经够 + คณุศพัท์ + 了]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

幼儿园的学生已经够多的了。 นกัเรียนในโรงเรียนอนบุำลก็มำกพออยูล้่ว  
yòuéryuán de xuéshenɡ yǐjīnɡ ɡòu duōde le. 
 

这个教室已经够大的了。  ห้องเรียนนีก็้ใหญ่พออยูแ่ล้ว 
zhèɡe jiàoshì yǐjīnɡ ɡòudà de le. 

 

2.飞出了教室 fēi chūle jiàoshì บินออกจากไปจากห้องเรียน   

 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่ำกำรกระท ำกริยำมีจดุเร่ิมต้นจำกจดุหนึง่  หรือกระท ำกริยำมุง่ไปท่ี
จดุหนึง่ มีรูปแบบประโยคคล้ำยกบัภำษำไทย คือ [กริยำ + ไป สถำนท่ี] แตใ่นภำษำจีน หำกมีค ำ
บอกกำล ค ำบอกกำลนัน้จะวำงไว้หลงัค ำกริยำบอกทิศทำง คือ  [กริยำ + กริยำบอกทิศทำง + 了+ 
สถำนท่ี] ตวัอยำ่งประโยคเช่น 

飞到了大树。  บนิไปถึงต้นไม้ใหญ่แล้ว 
fēi dàole dàshù.  
 

飞上了天空。  บนิขึน้สูท้่องฟ้ำแล้ว 
fēi shànɡle tiānkōnɡ.  

 

3.为树爷爷唱了一支歌 wèi shù yéye chànɡle yìzhī ɡē ร้องเพลงให้คุณปู่ต้นไม้
ฟังหน่ึงเพลง 
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่ำ “ท ำอะไร...ให้กบัใคร” ภำษำจีนจะสลบัท่ีกบัภำษำไทย  “ให้กบั
ใคร (เพ่ือใคร) .....ท ำอะไร”  มีรูปแบบประโยคคือ [为 + ใคร  + ท ำ + อะไร] ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

我为父母做饭。 ฉนัท ำอำหำรให้พ่อแม่ 
wǒ wèi fùmǔ zuòfàn.  
 

我为老师写诗。 ฉนัเขียนกลอนให้คณุครู 

wǒ wèi lǎoshī xiěshī.  
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4.自从孩子们会飞以后 zìcónɡ háizimen huìfēi yǐhòu นับตัง้แต่เดก็ๆบินได้เป็น
ต้นมา  
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่ำ นบัตัง้แต.่...เป็นต้นมำ ใช้รูปแบบประโยควำ่  [ 自 从 + 
เหตกุำรณ์ + 以后] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

自从新老师来了以后。 นบัตัง้แคค่ณุครูคนใหมม่ำถึงเป็นต้นมำ  
zì cónɡxīn lǎoshī lái le yǐhòu.  

 

自从鸟儿在树上做窝以后。นบัตัง้แตน่กน้อยไปท ำรังบนต้นไม้เป็นต้นมำ 

zìcónɡ niǎoér zài shùshànɡ zuò wō yǐhòu. 
 

5.再也不满地乱爬 zài yěbú mǎndì luàn pá จะไม่ดือ้คลานเล่นอยู่เตม็พืน้อีกเลย  
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่ำ “ไม.่...อีกเลย” บอกควำมหมำยวำ่ นบัแตนี่ไ้ป จะไมเ่กิดเร่ือง
แบบนีข้ึน้อีกเลย หรือใช้ในกำรให้ค ำมัน่สญัญำวำ่จะไมท่ ำแบบนีอี้ก ภำษำจีนจะใช้รูปประโยควำ่ 
[再也不 + กำรกระท ำ] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

再也不会飞上天空了。 จะไมบ่นิขึน้สูฟ้่ำอีกแล้ว 
zài yě bú huìfēi shànɡtiān kōnɡle.  
 
再也不乱喊了。  จะไมต่ะโกนเสียงดงัโหวกเหวกอีกแล้ว   
zàiyě búluàn hǎnle . 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

急坏了 jí huàile เดือดร้อนยกใหญ่ ตกอกตกใจหมดเลย 

可高兴了 kě ɡāoxìnɡ le ดีใจกนัใหญ่ สนกุสนำนกนัใหญ่ 

真美呀！ zhēn měi yɑ ！ สวยเหลอืเกิน สวยจงัเลย 

只要想飞就能飞 zhǐyào xiǎnɡfēi jiù  

nénɡfēi 
เพียงแคค่ิดอยำกบิน ก็บินได้ 

一个接一个 yíɡè jiē yíɡè ตอ่ๆกนัมำ  ติดๆกนั 

才不会下来呢！ cái búhuì xiàlái ne ！ ไมล่งไปหรอก ไมล่งไปง่ำยๆหรอก 

飞着，飞着 fēi zhe ，fēi zhe บินไป บินไป  บินอยูด่ีๆ  

跟小鸟交上了朋友 ɡēn xiǎoniǎo jiāo shànɡ

le pénɡyou 

เป็นเพื่อนกบันก ผกูมิตรกบันก 

干干净净 ɡānɡānjìnɡjìnɡ สะอำดสะอ้ำน  
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   7. 
 

月亮姑姑来做伴 Yuè liànɡ ɡū ɡū lái zuò bàn 
 

คุณป้าพระจันทร์มาเป็นเพื่อน 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

洪水 hónɡshuǐ น ำ้ทว่ม อทุกภยั 

冲塌 chōnɡtā สำดซดัจนพงัทลำย 

逃荒  táohuānɡ  หนีภยัไปอยูท่ี่อื่น 

夜幕 yèmù รำตรี 

笼罩 lǒnɡzhào ปกคลมุ 

顺 shùn ตำมไป  

望 wànɡ มอง  ชะเง้อมอง  

姑姑 ɡūɡu ป้ำ  

微笑 wēixiào ยิม้แย้ม 

引路 yǐnlù น ำทำง 

造 zào สร้ำง 

安家 ānjiā ตัง้ที่อยู ่จดัที่อยู ่เข้ำอยู ่ 

干 ɡān ท ำ 

挖洞 wādònɡ ขดุโพรง 

掠 lüè ปล้น  

盖房 ɡàifánɡ สร้ำงบ้ำน  

带劲儿 dài jìnr มีก ำลงั มีพลงั 

陪伴 péibàn อยูเ่คียงข้ำง อยูเ่ป็นเพื่อน  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.他俩连眼睛都哭红了 tāliǎ lián yǎnjinɡ dōu kū hónɡle พวกมันร้องไห้  
แม้แต่ตาทัง้สองข้างก็แดงจนหมดแล้ว  



 22 

 

 

  ค ำว่ำ “แม้แต”่ ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “连 lián ” มีรูปแบบประโยคคือ [连 + 都 + (不 bù) 
เป็นหรือไมเ่ป็นอย่ำงไร]   ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

连家我们都没有了。 แม้แตบ้่ำนก็ไมมี่แล้ว   
lián jiā wǒmen dōuméi yǒule.  
 

连妈妈都不在了。  แม้แตแ่มก็่ไมอ่ยูแ่ล้ว 
lián māmɑ dōu búzàile. 

 
2.决不哭鼻子！jué bùkū bízi ！ ไม่ร้องไห้งอแงเดด็ขาด  
 รูปแบบประโยคของค ำวำ่ “โดยเด็ดขำด” ในภำษำไทยวำงค ำนีไ้ว้ท้ำยกริยำ แตใ่น
ภำษำจีนจะวำงค ำวำ่ “决不 jué bù” ไว้หน้ำค ำกริยำ มีรูปแบบประโยคคือ [ประธำน + 决不 + 
กริยำ (สิ่งท่ีจะไมท่ ำ)] ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

决不会说。  จะไมพ่ดูโดยเดด็ขำด 
jué búhuì shuō.  
 

决不会盖新房。 จะไมส่ร้ำงบ้ำนใหมโ่ดยเด็ดขำด 
juébúhuì ɡài xīnfánɡ.  

 

3.声音真好听！shēnɡyīn zhēn hǎotīnɡ เสียงช่างไพเราะจริงๆ  
 ค ำวิเศษณ์บอกระดบั มี   真 zhēn(จริง) 很 hěn(มำก) 最 zuì(ท่ีสดุ  ) 更ɡènɡ(ยิ่ง  )       
เหลำ่นี ้   ในภำษำไทยจะวำงไว้หลงัค ำคณุศพัท์ แตภ่ำษำจีน จะวำงไว้หน้ำค ำคณุศพัท์  มีรูป
ประโยคคือ [ค ำวิเศษณ์บอกระดบั + คณุศพัท์] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

老师的翅膀真美。  ปีกของอำจำรย์สวยจริงๆ    
lǎoshī de chìbǎnɡ zhēn měi.  
 

教室真乱。   ห้องเรียน รกจริง ๆ 
jiàoshì zhēn luàn.   

 

4.从天上来！cónɡ tiān shanɡ lái มาจากบนฟ้า  
  รูปแบบประโยคท่ีบอกว่ำ “มำจำก” ภำษำไทยเรียงประโยคเป็น  มำ + จำก + สถำนท่ี  แต่
ภำษำจีนสลบักนัคือ  [从+ สถำนท่ี + 来] ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

从树林来 cónɡ shùlín lái  มำจำกในป่ำ   
从家里来 cónɡ jiā li lái มำจำกท่ีบ้ำน 
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5. 说干就干 shuō ɡàn jiùɡàn ว่าจะท าก็ท า  
 ประโยคนีใ้ช้ในควำมหมำยว่ำ ลงมือท ำในทนัที หรือเกิดขึน้ในทนัที คล้ำยกบัรูปประโยค
ภำษำไทยท่ีวำ่  “จะ + กริยำ + ก็ +กริยำ”  ในภำษำจีนมีรูปประโยคคือ [说 + กริยำ + 就+ กริยำ] 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

说走就走。 shuō zǒu jiùzǒu. พดูจะไปก็ไป (ไมรี่รออะไรเลย) 
说哭就哭。 shuō kū jiù kū. บทจะร้องก็ร้อง (ไมมี่ป่ีมีขลุย่) 
 

6.月亮姑姑一直陪伴着他们 yuèliɑnɡ ɡūɡu yìzhí péibànzhe tāmen คุณป้า
พระจันทร์อยู่กับพวกเราตลอดเวลา  
 รูปแบบประโยคของวิเศษณ์บอกเวลำวำ่ “อยู่ตลอดเวลำ” ภำษำไทยจะวำงค ำนีไ้ว้ท้ำย
ประโยค แตภ่ำษำจีนจะวำงค ำวำ่ 一直 yìzhí ไว้หน้ำค ำกริยำ รูปแบบประโยคคือ [一直 + 
กริยำ]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

洪水一直冲。hónɡshuǐ yì zhíchōnɡ.  อทุกภยัซดัสำดตลอดเวลำ  
小兔一直哭。xiǎotù yì zhíkū.  เจ้ำกระตำ่ยน้อยร้องไห้อยูต่ลอดเวลำ 

 

7.新屋很快就造好了 xīnwū hěnkuài jiù zào hǎole บ้านหลังใหม่ก็สร้างเสร็จใน
เวลาอันรวดเร็ว 

 รูปประโยคของค ำวำ่ “ก็จะ......อยำ่งรวดเร็ว(แล้ว)” ภำษำจีนใช้ค ำว่ำ “很快就…….”  มี
รูปประโยคคือ [很快就 + กริยำ หรือ คณุศพัท์] ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

天很快就黑下来了。  อีกสกัครู่เดียวฟ้ำก็มืดลงแล้ว   
tiān hěnkuài jiù hēi xiàlái le. 
很快就到雨季了。   อีกไมน่ำนก็จะถึงหน้ำฝนแล้ว 

hěnkuài jiùdào yǔjì le. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

夜幕笼罩了大地 yèmù lǒnɡzhào le dàdì มำ่นแหง่รำตรีกำลเข้ำปกคลมุทัว่ผืนดิน 

动手造个新家！ dònɡshǒu zào ɡè xīn jiā！ ลงมือสร้ำงบ้ำนใหม ่

干得可带劲儿了 ɡànde kě dài jìnr le ท ำอยำ่งแขง็แกร่งเลย  ยิ่งท ำยิง่มพีลงั  

安居乐业！ ānjū lèyè ！ อยูเ่ย็นเป็นสขุ  
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8. 
 

月亮掉进烟囱里 Yuèliɑnɡ diàojìn yāncōnɡ lǐ 
 

พระจันทร์ตกปล่องเตาผิง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

冬天 dōnɡtiān ฤดหูนำว 

夜晚 yèwǎn กลำงคืน 

烟囱 yāncōnɡ ปลอ่งไฟ 

烤 kǎo ปิง้ ยำ่ง 

趴 pā นอนคว ่ำ 

冒烟 màoyān ปลอ่ยควนั 

鼓 ɡǔ n.กลอง  v.นนูขึน้ พองขึน้   

暖和 nuǎnhuo อบอุน่ 

得意 déyì ภำคภมู ิ

灭 miè ดบั 

灶膛 zàotánɡ เตำผิง 

柴 chái ฟืน 

苗儿 miáor ต้นกล้ำ เชือ้ไฟ 

弄明白 nònɡmínɡbɑi ท ำควำมเข้ำใจ  

托 tuō ฝำกฝัง พึง่อำศยั 

受伤 shòushānɡ ได้รับบำดเจ็บ 

燎 liáo ไหม้ลกุลำม 

滋味儿 zīwèir รสชำต ิ

赶紧 ɡánjǐn รีบ  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1. 比刚才暖和多了 bǐ ɡānɡcái nuǎnhuo duō le อุ่นขึน้กว่าตะกีเ้ยอะเลย 
 รูปประโยคเปรียบเทียบ ภำษำไทยเรียงประโยคเป็น A + คณุศพัท์ + กวำ่ + B  แต่
ภำษำจีนวำงค ำวำ่ 比 bǐ ตำ่งกบัภำษำไทย คือวำงไว้ระหวำ่ง A และ B และหำกมีกำรขยำย
ค ำคณุศพัท์ว่ำมีปริมำณมำกน้อย ส่วนขยำยนีจ้ะวำงไว้หลงัค ำคณุศพัท์  มีรูปประโยคคือ [(A) + 
比 + B + คณุศพัท์ + (得) 多(了)]   * ค ำในต ำแหนง่ (A) บำงครัง้ไมจ่ ำเป็นต้องมีก็ได้ สว่นค ำวำ่  
(得 de) และ (了) จะไมเ่กิดพร้อมกนั ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

这里比那里大多了。  ท่ีน่ีใหญ่กว่ำท่ีนัน่มำกเลยละ่  
zhèli bǐ nàli dà duō le. 
 
今天的月亮比昨天亮得多。 พระจนัทร์วนันีส้วำ่งกวำ่พระจนัทร์เม่ือวำนมำก 
jīntiān de yuèliɑnɡ bǐ zuó tiānliànɡ de duō. 

 
2.多么好的地方呀！duōme hǎode dìfɑnɡ yɑ ช่างเป็นท่ีที่ดีอะไรเช่นนีน้ะ   
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “ชำ่ง....อะไรเชน่นี”้ หรือ “ชำ่ง.....เหลือเกิน” ภำษำจีนใช้รูปประโยค
วำ่  [多么 + คณุศพัท์ +  的+ นำม + (呀，啊 นะ,หนอ)]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

多么暖和的地方。  ชำ่งเป็นท่ีท่ีอบอุน่อะไรเชน่นี ้
  duōme nuǎnhuo de dìfɑnɡ. 

 

多么圆的月亮啊！  ชำ่งเป็นพระจนัทร์ท่ีกลมเสียน่ีกระไรหนอ  
duōme yuánde yuèliɑnɡ ā！ 

 
 

3.把烤火的老奶奶吓了一跳 bǎ kǎohuǒ de lǎonǎinɑi xiàle yítiào ท าเอาคุณ
ย่าใจหายวาบ 
 รูปประโยคของค ำวำ่ “把 bǎ”  คือประโยคท่ีบอกวำ่ประธำนเป็นผู้กระท ำ  “เอำ” กรรมไป
ท ำอะไร หรือท ำให้กรรมเป็นอยำ่งไร มีรูปประโยคคือ [把 + กรรม + กริยำ] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

可别把火压灭了。  อยำ่ท ำให้ไฟดบัซะละ่ 
kě bié bǎ huǒ yā miè le. 

 

老奶奶把火柴塞进灶膛里。 คณุย่ำเอำฟืนยดัเข้ำไปในเตำผิง  
lǎonǎinɑi bǎ huǒchái sāijìn zàotánɡ lǐ. 
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4.老奶奶往灶膛加了一把柴 lǎonǎinɑi wǎnɡ zàotánɡ jiāle yìbǎ chái คุณย่า
ยัดฟืนก าหน่ึงเข้าไปในเตาผิง 
 รูปประโยคของค ำวำ่ “往 wǎnɡ” หมำยถึง ประธำน “ไปสู ่ มุง่ไปยงั” เพ่ือกระท ำกริยำใด
กริยำหนึง่ รูปแบบประโยคคือ [ประธำน + 往 + สถำนท่ี + กริยำ] ตวัอยำ่งประโยคเช่น 

月亮往天上飘。  พระจนัทร์ลอยขึน้สู่บนฟ้ำ  
yuèliɑnɡ wǎnɡ tiānshànɡ piāo. 

 

  烟往烟囱冒。  ควนัพวยพุง่ขึน้สู่ปลอ่งควนั 

yān wǎnɡ yāncōnɡ mào. 
 

5.烟都被吹了起来 yān dōubèi chuī le qǐlai ควันก็ถูกพัดไปแล้ว  
 รูปประโยคของค ำวำ่ “ 被 b è i” หมำยถึง ประธำนเป็นผู้ถกูกระท ำ มีรูปประโยคคือ 
[ผู้ถกูกระท ำ +   被 + ผู้กระท ำ + กริยำ] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

月亮被风吹走了。  พระจนัทร์ถกูลมพดัลอยไปแล้ว    
yuèliɑnɡ bèi fēnɡchuī zǒule. 
 

月亮就被一股热气托着升呀！ พระจนัทร์ก็ถกูไอร้อนดนัให้ลอยขึน้  
yuèliɑnɡ jiùbèi yìɡǔ rèqì tuōzhe shēnɡ yɑ！ 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

受不了啦 shòubùliǎo la ทนไมไ่หวแล้ว 

快去那儿烤烤火吧！ kuài qù nàr kǎo kǎohuǒ  

bɑ！ 

รีบไปผิงไฟท่ีนัน่เถอะ 

这会儿 zhè huìr ครำวนี ้ ทีนี ้

这边烤烤， 

那边烤烤 

zhèbiān kǎokǎo ，nàbiɑn  

kǎokǎo 
ตรงนีผิ้งหนอ่ย ตรงนัน้ผิงหนอ่ย 

一不留神 yìbùliúshén เผลอไปนิดเดียว  

吓了一跳 xiàle yítiào ใจหำยวำบ 

外面好冷呢 wàimiàn hǎolěnɡ ne ข้ำงนอกหนำวมำกเลยนะ  

还没弄明白 háiméi nònɡmínɡbɑi ยงัไมท่นัจะเข้ำใจ 

是怎么回事 shì zěnme huíshì เกิดอะไรขึน้  

不好受呀！ bú hǎoshòu yɑ ！ เหลอืที่จะทน  

赶紧转身回家去 ɡǎnjǐn zhuǎnshēn huíjiā qù รีบกลบัหลงัหนั เดินกลบับ้ำนไป  
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9. 
 

鱼猫  Yú māo  
 

แมวขโมยปลา 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
  

性急 xìnɡjí ใจร้อน หนุหนัพลนัแลน่ 

嫌 xián ไมช่อบ รังเกียจ  

利索  lìsuo  คลอ่งแคลว่ปรำดเปรียว 

米粒 mǐlì เมลด็ข้ำว 

粗心 cūxīn ประมำท เลนิเลอ่ ไมร่ะมดัระวงั 

拧 nǐnɡ v. บิด 

水龙头 shuǐlónɡtou ก๊อกน ำ้ 

停水 tínɡshuǐ น ำ้ไมไ่หล 

毛巾 máojīn ผ้ำขนหน ูผ้ำเช็ดตวั  

臭汗 chòuhàn เต็มไปด้วยกลิน่เหม็นของเหง่ือไคล 

厨房 chúfánɡ ห้องครัว 

失踪 shīzōnɡ สญูหำย หำยสำบสญู 

水池 shuǐchí บอ่น ำ้ 

柱 zhù เสำ 

喷 pēn พน่  

池塘 chítánɡ สระน ำ้ 

亲戚 qīnqi ญำต ิ

驼腰 tuó yāo เอวคอ่ม  

实在 shízɑi อยำ่งแท้จริง 

工夫 ɡōnɡfu ฝีมือ ควำมสำมำรถ 

钓鱼 diàoyú ตกปลำ 

上瘾 shànɡyǐn ติดอกตดิใจ 

告状 ɡàozhuànɡ ฟ้อง  ร้องเรียน 

捞鱼 lāo yú ช้อนปลำ ลำกอวนเอำปลำขึน้มำจำกสระ 
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打盹 dádǔn งีบหลบั 

鱼腥味 yú xīnɡwèi กลิน่คำวปลำ  

目光 mùɡuānɡ สำยตำ แววตำ  

怯怯 qièqiè ขลำด กลวั 

淹 yān จม 

艰难 jiānnán ยำกล ำบำก 

模样 múyànɡ แบบ แบบอยำ่ง รูปแบบ 

庞大 pánɡdà ใหญ่โต  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.从外地出差回来 cónɡ wàidì chūchāi huílái กลับมาจากท างานนอกพืน้ท่ี  
 รูปประโยคท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “กลบัมำจำกท ำอะไร ท่ีไหน” ในภำษำจีนมีกำรวำงต ำแหนง่
ของค ำตำ่งกบัภำษำไทย คือ [从 + สถำนท่ี + กริยำ + 回来] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

叔叔球场打球回来。  คณุอำกลบัจำกตีเทนนิส  
shūshu qiúchǎnɡ dǎqiú huílái. ท่ีสนำม  
 

大猫从水池钓鱼回来。 แมวใหญ่กลบัมำจำกตกปลำท่ีบอ่น ำ้ 
dà māo cónɡ shuǐchí diàoyú huílái. 

 

2.害得大猫饿肚子  hài de dà māo è dùzi. ท าเอาเจ้าแมวใหญ่หวิโซ  
  ค ำวำ่ 害 hài หมำยถึง “ท ำร้ำย” รูปประโยค 害得 ใช้ในควำมหมำยท่ีว่ำ ท ำเอำ หรือ ท ำ
ซะจนให้กรรมได้รับผลเสีย หรือได้รับควำมเดือดร้อน มีรูปประโยคคือ [害得 + ควำมเสียหำยท่ี
เกิดขึน้ หรือ ผลท่ีเกิดจำกกำรถกูท ำร้ำย] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

害得狗不敢进来。 ท ำเอำซะจนหมำไมก่ล้ำเข้ำมำ  
hài de ɡǒu bùɡǎn jìnlái. 
 
害得全身是鱼腥味。ท ำเอำซะจนทัง้เนือ้ทัง้ตวัเตม็ไปด้วยกลิ่นคำวปลำ  
hài de quánshēn shì yú xīnɡwèi. 
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3.大猫不但是个好看守，还是个好渔夫。 dà māo bú dàn shì ɡe hǎo               

kānshǒu，háishì ɡe hǎo yúfū. เจ้าแมว ไม่เพียงแต่เป็นผู้เฝ้าได้อย่างดี และก็ยังเป็น
นักจับปลาที่ดีด้วย 
  รูปประโยคของค ำเช่ือม “ 不但是…… ， (而且érqiě และยงั ) 还是 …… ” ตรง
กบัภำษำไทยวำ่ “ไมเ่พียงเป็น.....และยงัเป็น.......(อีกด้วย)” เป็นกำรเช่ือมประโยคแบบเสริมควำม  
ข้อควำมข้ำงหลงัท ำหน้ำท่ีสนบัสนนุเสริมข้อควำมข้ำงหน้ำให้มีควำมส ำคญัมำกขึน้ มีรูปประโยค
คือ [不但是+ ข้อเท็จจริง，还是 + ข้อท่ีน ำมำสนบัสนนุประโยคข้ำงหน้ำ] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

他不但是作家而且还是演员。 เขำไมเ่พียงเป็นนกัเขียนแตย่งัเป็นนกัแสดงอีกด้วย   
tā bú dàn shì zuòjiā érqiě háishì yǎnyuán. 
 

哥哥不但是歌者还是诗人。 พ่ีชำยไมเ่พียงเป็นนกัร้อง แตย่งัเป็นนกักลอนอีกด้วย  
ɡēɡe bú dàn shì ɡēzhě háishì shīrén . 

 
4.有点不相信 yóudiǎn bùxiānɡxìn  ไม่ค่อยจะเช่ือ  
 รูปประโยคท่ีบอกปริมำณของค ำกริยำท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นภำคแสดงวำ่ มีน้อย หรือ ไมค่อ่ยจะ
มี หรือมีนิดหน่อย  ภำษำจีนใช้รูปประโยควำ่ [有点 + (不)  กริยำ]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

叔叔有点粗心。 shūshu yóudiǎn cūxīn. คณุอำประมำทไปหน่อย   
大猫有点饿了。dà māo yóudiǎn è le.    เจ้ำแมวใหญ่เร่ิมหิวหน่อยแล้ว 

 

5.没捞着 méi lāozháo ช้อน(ขึน้มา)ไม่ได้  

  ค ำบอกผลของกริยำวำ่ ท ำได้ ท ำไมไ่ด้ เชน่ ได้ เจอ เห็น ได้ยิน  หลบั ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 
“着” อ่ำนวำ่ zháo วำงไว้หลงัค ำกริยำ มกัมีค ำวำ่ 得 แทรกอยู่กลำงระหวำ่งค ำกริยำกบัค ำบอกผล
ของกริยำ และใช้ค ำวำ่ 不 เป็นประโยคปฏิเสธ รูปประโยคคือ  

แบบที่ 1  เหตกุำรณ์ในอดีต [没 + กริยำ +  着] 

แบบที่ 2  เหตกุำรณ์ปัจจบุนั [กริยำ +  (不 หรือ 得) +  着] 

ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
船在大海失踪多年了没找着。เรือหำยสำบสญูไปในทะเลหลำยปีแล้ว หำไมเ่จอ   
chuán zài dàhǎi shīzōnɡ duōnián le méi zhǎo zháo. 

 
外面很吵谁能睡得着。 ข้ำงนอกหนวกหมูำก ใครจะนอนหลบัลง 

wàimiɑn hěn chǎo shuínénɡ shuìde zháo. 
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6.这一切都是没关水龙头造成的 zhè yíqiè dōushì méiɡuān shuǐ lónɡtou  

zàochénɡ de. ทุกอย่างนีเ้กิดขึน้มาจากไม่ได้ปิดก๊อกน า้น่ันเอง  

 รูปแบบประโยคท่ีมีควำมหมำยวำ่ “เกิดขึน้มำจำก” ภำษำจีนใช้รูปประโยควำ่ [是+ เหตท่ีุ
ท ำให้เกิดเร่ืองขึน้ + 造成] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

不知道是什么原因造成的。 ไมรู้่วำ่เกิดขึน้มำจำกเหตอุนัใด 
bùzhīdào shì shénme yuányīn zàochénɡ de. 
 
地球热都是人们造成的。  โลกร้อนเกิดขึน้มำจำกกำรกระท ำมนษุย์  
dìqiú rè dōushì rénmen zàochénɡ de . 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

进门一看 jìnmén yíkàn เข้ำประตมูำดปูุ๊ บ 

拍自己的脑门 pāi zìjǐde nǎomén เคำะกะโหลกตวัเอง 

我可真粗心 wǒ kě zhēn cūxīn ฉนัช่ำงประมำทเลนิเลอ่เสยีจริง 

擦了一把脸 cāle yìbǎ liǎn เช็ดหน้ำเลก็น้อย 

第二天早晨 dì èrtiān zǎochén รุ่งเช้ำวนัตอ่มำ 

也不坏嘛 yě búhuài mɑ ก็ไมเ่ลวนี่หวำ่ 

不敢跟它说句话 bùɡǎn ɡēn tā shuō jùhuà ไมก่ล้ำพดูกบัเขำแม้แตค่ ำเดียว 

实在受不了 shízài shòubùliǎo ทนไมไ่หวจริงๆ  

不一会儿 bùyī huìr  ไมน่ำนนกั 

很看不惯 hěn kànbúɡuàn ดแูล้วไมส่บอำรมณ์  

瞪大了双眼 dènɡdà le shuānɡyǎn เบิกตำโพลงทัง้สองข้ำง 

哗哗地流着水 huá huá de liúzhe shuǐ น ำ้ไหลซู่ๆ  ๆ  

恍然大悟 huǎnɡrán dàwù รู้สกึตวัในทนัที  รู้สกึ จ ำได้ขึน้มำทนัที 

喝光了池水 hēɡuānɡ le chíshuǐ ดื่มน ำ้บอ่จนหมดเกลีย้ง 

举世无双 jǔshì wúshuānɡ หนึง่ไมเ่ป็นสองรองใคร 

游来游去 yóulái yóuqù วำ่ยไปวำ่ยมำ  
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10. 
 

勇敢的小刺猬 yónɡɡǎn de xiǎo cìwei 
 

เม่นผู้กล้าหาญ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

伙伴 huǒbàn เพื่อนฝงู 

瞧 qiáo มองด ู 

丑 chǒu ขีเ้หร่ 

插 chā เสยีบ ปัก 

针 zhēn เข็ม 

脑袋 nǎodɑi หวัสมอง หวั 

缩 suō หด 

胆小 dǎnxiǎo ขีข้ลำด 

求情 qiúqínɡ ขอควำมเห็นใจ ขอร้อง  

叽咕 jīɡu เสยีงบน่อู้อี ๆ  

公平 ɡōnɡpínɡ ยตุิธรรม 

惊惶 jīnɡhuánɡ ตื่นตระหนกตกใจ 

毒芯 dú xīn พน่พิษ ละอองพิษ 

凶狠 xiōnɡhěn ดรุ้ำย 

绞 jiǎo รัด มดั พนั  

挣扎 zhēnɡzhá ดินรน 

凶恶 xiōnɡ è โหดร้ำยนำ่กลวั 

夸奖 kuājiǎnɡ ช่ืนชม เยินยอ 

多亏 duōkuī ดีที่..... 

勇敢 yónɡɡǎn กล้ำหำญ 

原谅 yuánliànɡ ให้อภยั 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
   

1.在这么多的小伙伴中 zài zhème duōde xiǎohuǒbàn zhōnɡ ในบรรดากลุ่มพรรค
พวก  

 รูปประโยคท่ีหมำยควำมวำ่ “ในบรรดำ.....”  ภำษำจีนใช้รูปประโยควำ่ [在+ นำม + 中] 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

在所有星座中。  ในบรรดำกลุม่ดำวทัง้หลำย   
zài suóyǒu xīnɡ zuòzhōnɡ. 
 

在树林里的所有动物中。 ในบรรดำสตัว์ท่ีอยูใ่นป่ำทัง้หลำย  
zài shùlín li de suóyǒu dònɡ wùzhōnɡ.  

 
 

2.小刺猬并不笨。xiǎo cìwei bìnɡ bú bèn. น้องเม่นไม่ได้โง่ซะหน่อย  
ประโยคปฏิเสธท่ีใช้ค ำวำ่ 并不 bìnɡ bù หมำยควำมว่ำ ก่อนหน้ำนัน้เช่ือว่ำเป็นเช่นนัน้ 

แตใ่นควำมเป็นจริงแล้วไมไ่ด้เป็นอย่ำงท่ีคิดเอำไว้ มีรูปประโยคคือ [ประธำน + 并不 (没有) + 
เร่ืองรำว /  เหตกุำรณ์ /  สิ่งท่ีต้องกำรปฏิเสธ]   ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

在草丛里并没有蛇。 ในพงหญ้ำไมไ่ด้มีงเูลย   
zài cǎocónɡ li bìnɡméiyǒu shé. 
 

蛇并没有死。  งไูมไ่ด้ตำยซะหนอ่ย  
shé bìnɡ méiyǒu sǐ. 

 
3.能像我一样爬上这棵树吗 nénɡ xiànɡ wǒ yíyànɡ páshànɡ zhè kēshù mɑ ปีน
ขึน้ต้นไม้ต้นนีไ้ด้อย่างฉันมัย้  
 ประโยคเปรียบเทียบว่ำ “ท ำอะไรได้เหมือนกบั หรือ มีคณุภำพเหมือนกบั” รูปประโยค
ภำษำจีนคือ [能 + 像 + นำม + 一样 + กริยำ (คณุศพัท์)] ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

像蛇一样长。  ยำวเหมือนกบัง ู 
xiànɡ shé yíyànɡ chánɡ.  
 

能像猴子一样快吗？ วอ่งไวเหมือนกบัลิงไหม 
nénɡ xiànɡ hóuzi yíyànɡ kuài mɑ？  
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4.又粗又长  yòu cū yòu chánɡ ทัง้ใหญ่ทัง้ยาว  
 รูปประโยคท่ีมีควำมหมำยว่ำ “ทัง้....ทัง้....” มีรูปประโยคเหมือนภำษำไทย คือ [又..............

又..............] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
又尖又小  ทัง้แหลมทัง้เล็ก  
 yòu jiān yòu xiǎo.  
 

动物们又怕又饿。 พวกสตัว์เหล่ำนัน้ทัง้กลวัทัง้หิว  
dònɡwù men yòu pà yòu è. 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
   

瞧不起 qiáobùqǐ ดถูกู เหยียดหยำม  

瞧他那丑样儿 qiáo tā nà chǒu yànɡr ดคูวำมขีเ้หร่ของมนันัน่สิ ่

胆小怕事 dǎnxiǎo pàshì ขีข้ลำดตำขำว 

玩捉迷藏 wánzhuōmícánɡ เลน่ซอ่นหำ  

你凑什么热闹 nǐ còu shénme rènɑo แกจะมำประสมโรงอะไรกบัเค้ำเนี่ย  

呆头笨脑 dāitóu bèn nǎo โง่เงำ่เตำ่ตุน่ 

打抱不平 dǎbàobùpínɡ เรียกร้องควำมไมเ่ป็นธรรม 

有什么了不起 yǒu shénme liǎobùqǐ ไมเ่ห็นจะเยี่ยมยอดอะไรตรงไหนเลย ไมเ่ห็น
นำ่ยกยอ่งตรงไหนเลย 

不吭声了 bú kēnɡshēnɡ le ไมเ่ปลง่เสยีง  นัง่เงียบๆนิ่ง ๆ  

无数个  wú shùɡè    นบัไมถ้่วน  

一动也不动 yídònɡ yě búdònɡ ไมข่ยบัเขยือ้น  

七嘴八舌 qīzuǐbāshé คนละค ำสองค ำ  

多亏你救我们 duōkuī nǐ jiù wǒmen ดีนะเนี่ยที่นำยชว่ยพวกเรำไว้  

真了不起 zhēn liǎobùqǐ เก่งจริงๆ  ยอดเยีย่มจริงๆ  

 红着脸 hónɡzheliǎn หน้ำแดงด้วยควำมอำย 

低着头说 dīzhe tóu shuō ก้มหน้ำก้มตำพดู 

请原谅我吧 qǐnɡ yuánliànɡ wǒ bɑ ยกโทษให้ฉนัด้วยเถอะนะ 
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11. 
 

萤火虫和小星星 Yínɡhuǒchónɡ hé xiǎoxīnɡxinɡ 
 

หิ่งห้อยกับดวงดาว 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

星星 xīnɡxinɡ ดำว 

闪 shǎn แสงกระพริบ 

萤火虫 yínɡhuǒchónɡ หิ่งห้อย 

亮 liànɡ สวำ่ง 

藏猫猫 cánɡmāomāo เลน่ซอ่นหำ  

脸 liǎn ใบหน้ำ 

躲 duǒ ซอ่น แอบ 

眨 zhǎ กระพริบตำ 

提 tí ยกขึน้ 

盏 zhǎn ถ้วยเลก็ 

灯笼 dēnɡlonɡ โคมไฟ 

草丛 cǎocónɡ พงหญ้ำ กอหญ้ำ 

针线 zhēnxiàn เข็ม ด้ำย 

抬 tái เงยหน้ำ แหงนหน้ำขึน้  

缝 fénɡ เย็บ 

航天衣 hánɡ tiānyī ชดุนกับิน 

落 luò ตกลงมำจำกที่สงู 

院子 yuànzi สวนหลงับ้ำน ในสวน 

瓜棚 ɡuāpénɡ ร้ำนท่ีก่อไว้ให้พชืจ ำพวกแตงเลือ้ยเกำะ   
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.一闪一闪 yìshǎn yìshǎn กระพริบระยบิระยับ  
 รูปแบบของกำรซ ำ้ค ำกริยำ ค ำคณุศพัท์ ค ำนำม ค ำลกัษณะนำม เพ่ือบอกปฏิกิริยำ  กริยำ  
คณุลกัษณะ  นำม  จ ำนวน ท่ีเกิดขึน้อย่ำงตอ่เน่ืองกนัเป็นระยะ ๆ หรือทีละอย่ำงๆ มีรูปประโยคคือ 
[一 + กริยำ(คณุศพัท์,นำม,ลกัษณะนำม)  一 + กริยำ(คณุศพัท์,นำม,ลกัษณะนำม)] ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่ 

一群萤火虫在一亮一亮。   หิ่งห้อยฝงูหนึง่สอ่งแสงสว่ำงวบัวำวๆ   
yìqún yínɡhuǒchónɡ zài yíliànɡ yíliànɡ. 
 

星星从天上一颗一颗落下来。 ดวงดำวตกลงมำจำกท้องฟ้ำทีละดวงๆ  
xīnɡxinɡ cónɡ tiānshanɡ yìkē yìkē luò xiàlái. 

 

2.走来走去 zǒulái zǒuqù เดนิไปเดนิมา 
 รูปประโยคท่ีบอกกำรกระท ำซ ำ้ไปซ ำ้มำ เป็นกำรกระท ำท่ีไมไ่ด้มีจดุมุง่มำยแนน่อน ท ำ
กริยำนัน้ไปเร่ือยๆ   มีรูปประโยคเหมือนกบัภำษำไทย คือ [กริยำ + 来 + กริยำ + 去] ตวัอย่ำง
ประโยคเชน่ 

萤火虫在院子里飞来飞去。หิ่งห้อยบินไปบินมำอยู่ในสวน   
yínɡhuǒchónɡ zài yuànzi lǐ fēilái fēiqù. 
 

小狗在家门口跑来跑去。  น้องหมำวิ่งไปว่ิงมำอยู่หน้ำบ้ำน    
xiǎoɡǒu zàijiā ménkǒu pǎolái pǎoqù. 

 
 

3.你不是邀请我到天上去玩儿吗？nǐ búshì yāoqǐnɡ wǒ dào tiānshanɡ qù  

wánr mɑ ？ เธอชวนฉันขึน้ไปเล่นบนฟ้าไม่ใช่เหรอ    
 รูปประโยคค ำถำมวำ่ “ไมใ่ชห่รือ” เป็นกำรถำมแบบรู้หรือเข้ำใจในเร่ืองรำวนัน้แล้ว แตถ่ำม
ย ำ้เพ่ือควำมแนใ่จอีกครัง้ หรือเป็นกำรย้อนถำมในสิ่งท่ีรู้อยูแ่ล้ววำ่เป็นเช่นนัน้ไมใ่ชห่รือ มีรูป
ประโยคคือ [不是............... .吗?]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

你不是在找针线吗？ เธอหำเข็มกบัด้ำยอยูไ่มใ่ชเ่หรอ   
nǐ búshì zài zhǎo zhēnxiàn mɑ？ 
 

月亮不是在天上吗？ พระจนัทร์ไมใ่ชอ่ยูบ่นฟ้ำหรอกเหรอ 
yuèliɑnɡ búshì zài tiānshànɡ mɑ ？ 
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4.只见草丛 zhǐjiàn cǎocónɡ เห็นเพียงกอหญ้ำ  
 รูปประโยควำ่ “เพียงแค”่ มีกำรวำงค ำตำ่งกบัภำษำไทย ในภำษำจีนจะพดูว่ำ [只 + กริยำ]  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

院子里只有萤火虫。 ในสวนมีเพียงหิ่งห้อย  
yuànzi lǐ zhíyǒu yínɡhuǒchónɡ. 
 
今晚天上只能看到月亮，没有星星。 

คืนนีบ้นฟ้ำมองเห็นเพียงพระจนัทร์ ไมเ่ห็นดวงดำว   
jīnwǎn tiānshànɡ zhǐnénɡ kàndào yuèliɑnɡ ，méiyǒu xīnɡxinɡ. 

 

5.怎么也认不出来。zěnme yě rènbùchū lái. ยังไงก็นึกไม่ออก  
 รูปประโยคท่ีมีควำมวำ่ ไมว่่ำจะท ำวิธีไหน  ผลลพัธ์ก็ยงัเหมือนเดมิ คล้ำยกบัท่ีภำษำไทย
พดูวำ่ “ไมว่ำ่จะอยำ่งไร ยงัไงก็......”  มีรูปประโยคคือ [怎么也 + ควำมเป็นจริงท่ีต้องเกิดขึน้ หรือ 
ต้องเป็น] ตวัอยำ่งประโยค 

星星怎么也得在天上。 ดวงดำวยงัไงก็ต้องอยู่บนฟ้ำ  
xīnɡxinɡ zěnme yě děi zài tiānshanɡ. 
 

萤火虫怎么也要飞上天去。หิ่งห้อยยงัไงก็ต้องบนิขึน้ฟ้ำ  

yínɡhuǒchónɡ zěnme yě yào fēi shànɡtiān qu. 

 

6.再也看不见萤火虫了。zàiyě kànbújiàn yínɡhuǒchónɡ le.  ไม่ได้เหน็หิ่งห้อย
อีกเลย  
 รูปประโยคปฏิเสธท่ีวำ่ จะไมเ่กิดเหตกุำรณ์นัน้ๆขึน้อีก คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “ไม.่..
อีกเลย” ภำษำจีนใช้รูประโยควำ่  [再也 ( 不) + กริยำวลี]   ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

星星再也不落在地上了。 ดวงดำวจะไมต่กลงมำสูพื่น้ดินอีกแล้ว    
xīnɡxinɡ zàiyě búluò zàidìshànɡ le. 
 

萤火虫再也不邀请月亮了。หิ่งห้อยจะไมเ่ชิญพระจนัทร์อีกแล้ว 
yínɡhuǒchónɡ zài yěbú yāoqǐnɡ yuè liànɡle.  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

喂，上来吧 wèi，shànɡ láibɑ เฮ,่ ขึน้มำเถอะ 

眨眼睛 zháyǎnjinɡ กระพริบตำ 

你等着吧！ nǐ děnɡzhe bɑ ！ เธอรออยูน่ัน่แหละ รอก่อนเถอะ 

你在干什么？ nǐ zài ɡànshénme ？ คณุก ำลงัท ำอะไรอยู ่ 

头也不抬 tóu yěbú tái หวัก็ไมเ่งย ไมย่อมเงยหน้ำขึน้มำเลย 

咦，你不是邀请我吗？ yí ，nǐ búshì  

yāoqǐnɡ wǒ mɑ ？ 

เอ๊ะ ไมใ่ชเ่ธอเชิญฉนัมำเหรอ  

那好 nà hǎo อยำ่งนัน้ก็.... / ถ้ำงัน้ก็.... 

出来一看 chūlái yíkàn พอออกมำดปูุ๊ บ 

分不清 fēnbùqīnɡ แยกไมอ่อก แยกไมช่ดัเจน   
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12. 
 

大肚子蝈蝈 Dà dùzi ɡuōɡuō  
 

จักจั่นท้องป่อง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

肚子 dùzi ท้อง 

蝈蝈 ɡuōɡuō จกัจัน่เรไร 

倭瓜花 wōɡuā huā ดอกแตงกวำ 

得意 déyì ภำคภมูิใจ 

欣赏 xīnshǎnɡ ชมด้วยควำมปลำบปลืม้เป็นสขุ  

智慧 zhìhuì สติปัญญำ 

蚂蚁 máyǐ มด 

劳动 láodònɡ แรงงำน 

啃 kěn แทะ 

露水 lùshuǐ น ำ้ค้ำง 

炫耀 xuànyào สอ่งสวำ่งไสว 

蜜蜂 mìfēnɡ ผึง้ 

蜻蜓 qīnɡtínɡ แมลงปอ 

水牛 shuǐniú ควำย 

浑身 húnshēn ทัว่ทัง้ตวั 

腱子 jiànzi เอ็น 

要强 yàoqiánɡ ไมย่อมแพ้ใคร ชอบเอำชนะคนอืน่  

充实 chōnɡshí เต็มไปด้วยสำระ เสริมให้แกร่ง เตมิให้พอ 

爆炸 bàozhà ระเบิด 

耕田 ɡēnɡtián ไถนำ 

教训 jiàoxùn สัง่สอน  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.谁比得了 shuí bǐ deliǎo ใครจะมาเทียบได้  
รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “ท ำได้” ภำษำจีนใช้ค ำว่ำ “得了 de liǎo”  หรือ  “ท ำไมไ่ด้ ” 

ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “不了 bùliǎo”  รูประโยคคือ [กริยำ + (不) 得 + 了(อำ่นวำ่liǎo)]  ตวัอย่ำง
ประโยคเชน่   

我的智慧比不了他。wǒ de zhìhuì bǐ bùliǎo tā.ฉนัเทียบกบัเขำไมไ่ด้   
水牛比不了蝈蝈。    shuǐniú bǐ bùliǎo ɡuōɡuō.ควำยเทียบไมไ่ด้กบัจกัจัน่ 

 

2.非要和人家比肚子不可 fēi yàohé rénjiɑ bǐ dùzi bùkě  ไม่เปรียบท้องกับคน
อ่ืนเป็นไม่ได้  

 รูปแบบประโยคท่ีวำ่ “จะต้อง.......(ท ำ).........ให้ได้ ” รูปประโยคภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 非(fēi 
ไม)่….. 不可(bùkě ไมไ่ด้)  หมำยควำมวำ่ “ไมท่ ำเชน่นัน้ไมไ่ด้” ซึง่ก็หมำยควำมวำ่ จะต้องท ำสิ่ง
นัน้ให้จงได้ หรือไมว่ำ่จะอย่ำงไร จะต้องท ำสิ่งนัน้ให้ได้ นอกจำกจะใช้กบักริยำวลีแล้ว ยงัใช้กบั
นำมวลีด้วยก็ได้ ใช้ในควำมหมำยวำ่ “จะต้องเป็นสิ่งของ คน สตัว์ เร่ืองรำวให้จงได้”  มีรูปประโยค
คือ [非 + กริยำวลี(นำมวลี) + 不可] ตวัอย่ำงประโยคเช่น 

水牛非耕田不可。 shuǐniú fēi ɡēnɡtián bùkě. ควำยไมไ่ถนำไมไ่ด้   
蝈蝈非喝露水不可。ɡuōɡuō fēi hē lùshuǐ bùkě.   จกัจัน่ไมกิ่นน ำ้ค้ำงไมไ่ด้ 

 

3.小蚂蚁的肚子没有他大 xiǎo máyǐ de dùzi méiyǒu tā dà มดตัวน้อยๆ ท้องไม่
ใหญ่เหมือนมัน(จักจั่น) 
 รูปประโยคเปรียบเทียบท่ีบอกวำ่ “ไมเ่ทำ่กบั” ใช้ค ำวำ่ “没有 méiyǒu ไมเ่ทำ่กบั” มีรูป
ประโยคคือ [A + 没有+ B + คณุศพัท์] ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 
  蝈蝈的肚子没有水牛的肚子大。 ท้องของจกัจัน่ใหญ่ไมเ่ทำ่กบัท้องของควำย  

ɡuōɡuō de dùzi méiyǒu shuǐniú de dùzi dà. 
 

水牛的声音没有蝈蝈的好听。 เสียงของควำยไมไ่พเรำะเทำ่กบัเสียงของจกัจัน่ 
shuǐniú de shēnɡyīn méiyǒu ɡuōɡuō de hǎotīnɡ. 

 
4. 蝈蝈一边啃着倭瓜花，一边喝着露水ɡuōɡuō yìbiān kěnzhe wōɡuā huā ， 

yìbiān hēzhe lùshuǐ จักจั่นแทะดอกแตงไป  ดื่มน า้ค้างไป  

 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ ในขณะท่ีท ำกริยำอย่ำงหนึง่ ก็ท ำกริยำอีกอย่ำงหนึง่ไปพร้อมๆกนั 
เหมือนท่ีภำษำไทยใช้วำ่  “กริยำ + ไปพลำง , กริยำ + ไปพลำง” ภำษำจีนใช้ค ำวำ่  “一边”      
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yìbiān  มีรูปประโยคว่ำ [一边 + กริยำวลี  一边  + กริยำวลี  ]  ค ำวำ่一边 บำงครัง้ก็พดูลดรูป
เป็น边 ค ำเดียวก็ได้ ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

蝈蝈边走边说。   จกัจัน่เดนิไปพลำง พดูไปพลำง 
ɡuōɡuō biānzǒu biānshuō. 
 

蝈蝈一边吸气一边喝露水。 จกัจัน่สดูลมไป ก็ ด่ืมน ำ้ค้ำงไป  
ɡuōɡuō yìbiān xīqì yìbiān hē lùshuǐ. 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

拦住不放 lánzhù búfànɡ ขวำงไว้ไมป่ลอ่ย 

我就知道你不敢比 wǒ jiù zhīdào nǐ bùɡǎn b

ǐ 

ฉนัรู้แล้ววำ่เธอไมก่ล้ำเปรียบ (แขง่) 

完全不用劳动 wánquán búyònɡ láodònɡ ไมต้่องใช้แรงงำนเลย 

不屑一理 búxiè yì lǐ ไมค่วรคำ่ที่จะไปใสใ่จ  

气坏了 qì huàile โกรธหวัฟัดหวัเหวีย่ง 

恨透了小蜜蜂 hèn tòule xiǎo mìfēnɡ เกลยีดผึง้น้อยเข้ำกระดกูด ำ 

没法相比 méifǎ xiānɡbǐ ไมม่ีทำงจะเปรียบเทียบได้ 

一口气运气 yìkǒuqì yùnqi สดูลมเข้ำเฮือกเดยีว 

还没赶上 háiméi ɡǎnshànɡ ยงัสู้ไมไ่ด้ ยงัเทียบไมไ่ด้ 

继续吸气 jìxù xīqì สดูลมตอ่ไป  

一针一线缝起来 yìzhēn yī xiànfénɡ qǐlái คอ่ยๆเย็บทีละนิดๆ  

接受教训 jiēshòu jiàoxùn ได้รับบทเรียน  
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13. 
 

一根了不起的木棍 Yī ɡēn liǎobùqǐ de mùɡùn 
 

ท่อนไม้วิเศษ 
   

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

木棍 mùɡùn กระบองไม้ 

木匠 mùjiɑnɡ ช่ำงไม้ 

挺 tǐnɡ  ลกัษณะนำมของปืนกล 

威风 wēifēnɡ สง่ำ นำ่เกรงขำม 

神气 shénqì ลกัษณะทำ่ทำงที่ขรึม เอำจริงเอำจงั 

枪 qiānɡ ปืน 

刨  bào เลือ่ย 

枪栓 qiānɡshuān ไกปืน 

钢铁 ɡānɡtiě เหลก็กล้ำ 

棉花 miánhuā ฝ้ำยส ำล ี 

织布 zhībù ทอผ้ำ 

指挥 zhǐhuī บงัคบักำร  

农民 nónɡmín ชำวนำ 

耕地 ɡēnɡdì ไถนำ 

肥料 féiliào ปุ๋ ย 

猎人 lièrén พรำนลำ่สตัว์ 

光芒 ɡuānɡmánɡ แสงอนัรุ่งโรจน์ 

饲养员 sìyǎnɡyuán คนงำนเลีย้งสตัว์ 

筋斗 jīndu หกคะเมน ตีลงักำ 

心肠 xīnchánɡ หวัจิตหวัใจ 

贮藏 zhùcánɡ เก็บสะสม เก็บกกัไว้ 

收拾 shōushi จดักำร เก็บ 

婆婆 pópó ค ำเรียกสตรีมีอำย ุ
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 做点什么 zuò diǎn shénme ท าอะไรสักอย่าง (สักหน่อย)  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ท ำอะไรสกัหนอ่ย ภำษำจีนจะวำงค ำวำ่ “สกัหนอ่ย” และ “อะไร” สลบั
ท่ีกนักบัภำษำไทย ค ำกริยำท่ีวำงข้ำงหน้ำมกัเป็นค ำกริยำท่ีต้องกำรกรรมมำรับ เชน่ 吃(chīกิน) 
喝(hēด่ืม) 送(sònɡมอบ) 给(ɡěiให้) มีรูปประโยคคือ  [กริยำ + 点 + 什么(หรือค ำนำมท่ี
ท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมของกริยำข้ำงหน้ำ)]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

不要再哭了，吃点什么吧！ อยำ่ร้องไห้อีกเลย กินอะไรหนอ่ยเถอะ  
búyào zài kūle，chīdiǎn shénme bɑ！ 
 

我想喝点水。   ฉนัอยำกด่ืมน ำ้สกัหน่อย 
wǒ xiǎnɡ hē diǎnshuǐ. 
 

2.你这里用不上我 nǐ zhèli yònɡ búshànɡ wǒ พวกคุณที่น่ีใช้ฉันไม่ได้ (ไม่
จ าเป็นต้องใช้ฉัน) 
 รูปประโยคท่ีมีควำมหมำยว่ำ น ำมำใช้ไมไ่ด้เพรำะไมมี่จ ำเป็นต้องใช้ หรือไมส่ำมำรถท่ีจะ
น ำมำใช้ได้เพรำะไมมี่ หรือขำดแคลน ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “用不上 yònɡ búshànɡ” ค ำท่ีมี
ควำมหมำยตรงกนัข้ำม คือสำมำรถน ำมำใช้ได้ หรือมีควำมจ ำเป็นท่ีน ำมำใช้ได้ ก็จะใช้วำ่ “用得

上 yònɡ de shànɡ” มีรูปประโยคคือ [用 + 不 (得) + 上] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
不要扔，总有一天你会用得上。อยำ่ทิง้ จะต้องมีสกัวนัท่ีน ำมำใช้ได้  
búyào rēnɡ，zǒnɡ yǒuyìtiān nǐ huìyònɡ de shànɡ. 

 

这支枪哪儿都用不上。  ปืนกระบอกนี ้ท่ีไหนก็ไมจ่ ำเป็นใช้  
zhèzhī qiānɡ nǎr dōu yònɡ búshànɡ. 

 
 

3.笑着说 xiàozhe shuō พูดทัง้ยังหัวเราะอยู่  

 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ กระท ำกริยำหนึง่ทัง้ๆท่ีก ำลงัท ำกริยำอีกอยำ่งหนึง่ ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 
着  อำ่นวำ่ zhe วำงไว้คัน่กลำงระหวำ่งกริยำทัง้สอง มีรูปประโยคคือ [กริยำ +着 + กริยำ] 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

小女孩儿笑着哭。xiǎonǚ háir xiàozhe kū. หนนู้อยยิม้ทัง้น ำ้ตำ  
他们哭着吃晚饭。tāmen kūzhe chī wǎnfàn. พวกเขำกินข้ำวเย็นทัง้น ำ้ตำ 
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4.我已经不是猎人了 wǒ yǐjīnɡ búshì lièrén le ฉันไม่ได้เป็นนายพรานแล้ว  
 รูปประโยคบอกกำลวำ่เป็นเหตกุำรณ์ท่ีเสร็จสิน้โดยสมบรูณ์แล้ว ใช้ค ำกริยำชว่ยวำ่  已经 

yǐjīnɡ แล้วลงท้ำยด้วย 了 le มีรูปประโยคดงันี ้ [ประธำน +已经 + กริยำวลี +  了]  ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่ 

我已经当动物园的饲养员了。 ฉนัเป็นคนเลีย้งสตัว์ในสวนสตัว์ไปแล้ว   
wǒ yǐjīnɡ dānɡ dònɡwùyuán de sìyǎnɡyuán le. 
 

木头已经变成枪了。  ทอ่นไม้ได้กลำยเป็นปืนไปแล้ว 
mùtou yǐjīnɡ biànchénɡ qiānɡ le. 

 

5. 枪杆上长出了枝丫 qiānɡɡǎn shànɡ zhánɡ chūle zhīyā ปืนแตกกิ่งออกมาแล้ว  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่มีสิ่งใดเกิดขึน้มำ จำกท่ีใด หรือจำกสิ่งใด  ภำษำไทยเรียงประโยควำ่ 
อะไร + เกิด(อยู)่ +ท่ีไหน แตป่ระโยคในภำษำจีนจะบอกวำ่  ท่ีไหน +  เกิด + อะไร ซึง่เป็นรูป
ประโยคคล้ำยกนักบัประโยคท่ีวำ่ “ท ำ อะไร ท่ีไหน” รูปประโยคในภำษำจีนใช้วำ่ “อยูท่ี่ไหน ท ำ 
อะไร”  [สถำนท่ี +  กริยำท่ีเกิดขึน้ + นำม]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

树上长出了许多许多树叶。 ใบไม้งอกขึน้บนต้นไม้  
shùshànɡ zhánɡ chūle xǔduō xǔduō shùyè. 
 

树上开出了许多许多花朵。 ดอกไม้มำกมำยบำนอยูบ่นต้นไม้  
shùshànɡ kāi chūle xǔduō xǔduō huāduǒ. 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

动起手来 dònɡ qǐshǒu lai เร่ิมลงมือ 

头也不回地出门

去了 

tóu yě bùhuí de chūmén  

ql e 
เดินจำกไปไมห่นัหลงักลบัมำมอง
เลย 

你帮不了我的忙 nǐbānɡ bùliǎo wǒde mánɡ เธอชว่ยอะไรฉนัไมไ่ด้หรอก 

农民回头看看 nónɡmín huítóu kànkɑn ชำวนำหนัหลงักลบัมำมอง 

连连地摆摆手摇

摇头 

liánlián de bǎibǎi shǒuyáo  

yáotóu 

โบกมือไหวๆ สำ่ยหวัไปมำ 

走了许多许多路 zǒule xǔduō xǔ duōlù เดินมำไกลมำก  

威风凛凛 wēifēnɡ lǐnlǐn องอำจนำ่เกรงขำม 

眼睛里放出了光

芒 

yǎnjinɡ li fànɡ chūle  

ɡuānɡmánɡ 

แววตำเป็นประกำย 

好一会儿 hǎoyíhuìr สกัครู่หนึง่ 
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用很响的声音回

答 

yònɡ hěn xiǎnɡde  

shēnɡyīn huídá 
ตอบด้วยเสยีงอนัดงั 

皱了一下眉头 zhòu le yíxià méitóu เร่ิมขมวดคิว้ 

叹了一口气 tànleyìkǒuqì ถอนหำยใจเฮือกหนึง่ 

倒在地上 dǎozài dìshanɡ ล้มลงอยูบ่นพืน้ 

把男孩子们急坏

了 

bǎ nán háizimen jí  

huàile 

ท ำเอำเดก็ผู้ชำยพำกนัเดือดร้อน
กนัใหญ่ 
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14. 
 

一只小老鼠 Yìzhī xiǎo láoshǔ  
 

เร่ืองของหนูน้อยตัวหน่ึง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

洞 dònɡ รู ถ ำ้ 

四周 sìzhōu สีท่ิศ รอบๆ  

敌人 dírén ศตัรู 

蹲伏 dūnfú หมอบซุม่อยู ่

猫头鹰 māotóuyīnɡ เหยี่ยวหวัแมว ซึง่หมำยถงึนกฮกู 

缩 suō หด 

嘴巴 zuǐbɑ ปำก 

伸 shēn ยื่น 

仔细 zǐxì ละเอียดรอบคอบ 

影子 yǐnɡzi เงำ 

胆小 dǎnxiǎo ขีข้ลำด 

厉害 lìhɑi เก่งกำจสำมำรถ 

讽刺 fěnɡcì ประชดประชนั 

名言 mínɡyán ค ำคม 

轻易 qīnɡyì โดยง่ำยดำย 

追捕 zhuībǔ ไลจ่บั 

自豪 zìháo ภำคภมูิใจ 

信心 xìnxīn มัน่ใจ 

决心 juéxīn ตดัสนิใจเดด็เดีย่ว 

牙齿 yáchǐ ฟัน  

原来 yuánlái ที่แท้ แท้จริงแล้ว  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.小老鼠先把嘴巴伸出来，再把两只眼睛露出来。xiǎo láoshǔ xiānbǎ zuǐbɑ 

shēn chūlái ，zàibǎ liǎnɡzhī yǎnjinɡ lù chūlái. เจ้าหนูน้อยย่ืนปากออกมา
ก่อน แล้วค่อยๆโผล่ตาออกมาตามหลัง 
 รูปประโยคท่ีบอกกำรกระท ำสองอยำ่งตำมล ำดบัก่อน – หลงั ท่ีวำ่ “ท ำอะไรก่อน แล้วคอ่ย
ท ำอะไรทีหลงั” ภำษำจีนมีรูปประโยควำ่ [ 先  + ท ำอะไร(กริยำวลี)，再 ท ำอะไร(กริยำวลี)] 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

先躲进洞里再爬出来。 หลบเข้ำไปในรูก่อน แล้วคอ่ยคลำนออกมำ  
xiān duǒjìn dònɡli zài pá chūlai. 
 

先吃老鼠再吃鱼。  กินหนกู่อนแล้วคอ่ยกินปลำ 
xiānchī láoshǔ zài chīyú. 
 

2.难道它真是我的影子？nándào tā zhēnshì wǒde yǐnɡzi.หรือว่า มันจะเป็นเงา
ของฉันจริงๆ 

 รูปประโยคท่ีแสดงกำรคำดคะเนอยำ่งคอ่นข้ำงมัน่ใจ หรือแสดงควำมเคลือบแคลงแตแ่ฝง
ด้วยควำมมัน่ใจลึกๆ หรือมีควำมคำดหวงัว่ำจะเป้นจริง ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “难道 nándào”  คล้ำย
กบัรูปประโยคภำษำไทยท่ีพดูวำ่  “……เชียวหรือ,หรือไง” / “หรือวำ่.....จะเป็นอย่ำงนัน้จริงๆ” มีรูป
ประโยคคือ  [难道 + สิ่งท่ีคลำงแคลงสงสยั(วำ่จะเป็นจริง)]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

难道猫不想吃老鼠了吗？ แมวมนัไมอ่ยำกกินหนแูล้วหรือไงนะ  
 nándào māo bú xiǎnɡchī láoshǔ le mɑ？ 
 

难道老鼠知道了！   หรือวำ่หนมูนัจะรู้ตวัแล้ว  
nándào láoshǔ zhīdào le！ 

 

3.更何况这是鼠辈中胆子最小的。ɡènɡhékuànɡ zhè shì shǔbèi zhōnɡ dǎnzi  

zuì xiǎode.นับประสาอะไรกับเจ้าหนูน้อยท่ีขีข้ลาดท่ีสุดในบรรดาหนูทัง้หลาย  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “ยิ่งขึน้ไปกวำ่นัน้ หรือ นบัประสำอะไรกบั...” ภำษำจีนใช้ค ำเช่ือมวำ่ 
“更何况 ɡènɡ hékuànɡ” ประโยคท่ีน ำมำข้ำงหน้ำเป็นประโยคท่ีบอกควำมเป็นจริงท่ีถึงระดบั
สงูสดุแล้ว ประโยคท่ีตำมมำบอกสิ่งท่ีด้อยกว่ำประโยคหน้ำ เพ่ือจะบอกวำ่ แม้แต ่ A (ซึง่เป็นท่ีสดุ
แล้ว) ยงัเป็นขนำดนี ้  นบัประสำอะไรกบั B(ซึง่ออ่นกวำ่A) ก็ต้องเป็นอยำ่งนัน้แน่ ๆ  ก่อนหน้ำ
ประโยค A อำจมีค ำวำ่ 连 lián “แม้แต”่มีรูปประโยคคือ  [连(A) 都….更何况(B)]  ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่ 
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连大老鼠都不敢出来，更何况小老鼠了。 
lián dà lǎoshǔ dōu bùɡǎn chūlái ，ɡènɡhékuànɡ xiǎo lǎoshǔ le. 

แม้แตห่นตูวัใหญ่ยงักลวัแมว นบัประสำอะไรกบัหนตูวัเล็กละ่   
 

它身体这么大，更何况它的影子了。 

tā shēntǐ zhème dà ，ɡènɡhékuànɡ tāde yǐnɡzi le. 

ตวัมนัใหญ่มำก  ยิ่งไมต้่องพดูถึงเงำของมนัเลย (วำ่จะใหญ่แคไ่หน) 
 

4.他当然不会轻易相信。tā dānɡrán búhuì qīnɡyì xiānɡxìn.เขาไม่หลงเช่ือ
ง่ายๆอย่างแน่นอน  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “อยำ่งง่ำยๆ” ไมเ่ป็น หรือไมท่ ำกริยำใดอยำ่งง่ำยๆ ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 
“轻易 qīnɡyì” วำงไว้หน้ำค ำกริยำ และหำกต้องกำรเสริมควำมว่ำ “ไมอ่ยำ่งแนน่อน”จะเตมิค ำ
วำ่ “当然不会 dānɡrán búhuì” ไว้ข้ำงหน้ำ มีรูปประโยคคือ  [ประธำน + 当然不会轻易 + 
กริยำวลี] ตวัอย่ำงประโยคเช่น 

猫蹲伏在那守着，当然不会轻易放弃。 
māo dūn fúzài nà shǒuzhe ，dānɡrán búhuì qīnɡyì fànɡqì. 

แมวหมอบเฝ้ำอยู่ตรงนัน้ ไมย่อมรำมือไปง่ำยๆ อย่ำงแน่นอน  
 

老鼠当然不会轻易出洞。 

lǎoshǔ dānɡrán búhuì qīnɡyì chūdòng. 
เจ้ำหนนู้อยไมย่อมออกมำจำกรูง่ำยๆเป็นแน ่ 

 

5.原来我比猫还大。yuánlái wǒ bǐ māo hái dà. ที่แท้ฉันตัวใหญ่กว่าแมวเสียอีก  
 รูปประโยคเปรียบเทียบท่ีบอกวำ่ A (คณุภำพ ลกัษณะ) ยิ่งกวำ่  B เสียอีก ภำษำจีนใช้กำร
เปรียบเทียบโดยใช้ค ำวำ่ “比 bǐ”  แล้วใช้ค ำวำ่ “还要 háiyào ยงัจะ....เสียอีก” มีรูปประโยคคือ 
[A + 比 + B + 还要 + คณุศพัท์]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

老鼠的影子比猫还大。 เงำของหนใูหญ่กวำ่แมวเสียอีก  
lǎoshǔ de yǐnɡzi bǐ māo hái dà. 
 

猫比老鼠还要大。  แมวตวัใหญ่กวำ่หนอีูก  
māo bǐ lǎoshǔ háiyào dà. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

提心吊胆 tíxīn diàodǎn อกสัน่ขวญัหำย 

四周瞧瞧 sìzhōu qiáoqiao มองดรูอบๆ 

黑乎乎 hēihūhū ด ำขมกุขมวั 

大半部 dà bànbù คร่ึงคอ่นสว่น 

东看西看 dōnɡ kàn xī kàn มองซ้ำยมองขวำ 

自己吓自己 zìjǐ xià zìjǐ ตกใจไปเอง 

大模大样 dàmó dàyànɡ ทำ่ทำงองอำจผึง่ผำย 

到底是什么？ dàodǐ shì shénme？ ที่แท้เป็นอะไรกนัเน ่

偶然发现 ǒurán fāxiàn ค้นพบโดยบงัเอญิ  

横看竖看 hénɡ kàn shù kàn นอนดยูืนด ู(ตัง้ดตูะแคงด)ู 

庞然大物 pánɡrándàwù สิง่ที่ใหญ่มหมึำ 

下决心 xiàjuéxīn ตดัสนิใจแนว่แน ่

不知怎么一回事 bùzhī zěnme yìhuíshì ไมรู้่วำ่เป็นเช่นนีไ้ด้อยำ่งไร  

已经来不及了 yǐjīnɡ láibùjí le ไมท่นัเสยีแล้ว  
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15. 
 

野猫买了大冰箱 Yěmāo mǎile dà bīnɡxiānɡ 
 

แมวป่าซือ้ตู้เยน็ใหม่\ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

冰箱 bīnɡxiānɡ ตู้ เย็น 

涂漆 túqī ทำส ี

塞 sāi ยดัเข้ำไป 

赶路 ɡǎnlù รีบไป รีบเดินทำง 

奇怪 qíɡuài แปลกประหลำด 

打量 dǎliɑnɡ พินิจพิเครำะห์ พิจำรณำ 

玩艺儿 wányìér ของเลน่  

傻 shǎ โง่ ทึม่ 

新鲜 xīnxiān สดใหม ่ สดช่ืน 

辈子 bèizi ชัว่ชีวิต  รุ่นหนึง่ ชำติหนึง่ 

淌 tǎnɡ ไหล น ำ้หลัง่ไหล 

口水 kóushuǐ น ำ้ลำย 

知识 zhīshi ควำมรู้ 

配 pèi คูค่วร 

饱嗝 bǎoɡé เรอหลงัจำกที่อ่ิมแล้ว 

摸 mō ลบูคล ำ 

内行 nèihánɡ เช่ียวชำญ ช ำนำญ 

愁 chóu กลดักลุม่ เป็นทกุข์ 

相差 xiānɡchà ควำมแตกตำ่ง 

胶 jiāo กำว ยำง เหนียว 

使劲 shǐjìn ใช้ก ำลงั ออกแรง  

紧张 jǐnzhānɡ ตื่นเต้น ตงึเครียด 

介绍 jièshào แนะน ำ 

值得 zhídé คุ้มคำ่ ควรคำ่  
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吵闹 chǎonào เอะอะโวยวำย  อกึทกึ 

愣 lènɡ ตะลงึงนั 

排队 páiduì ตอ่แถว ตอ่คิว 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์  
 

1.我得让大家都知道 wǒ děi rànɡ dàjiā dōu zhīdào ฉันจะต้องให้ทุกคนได้รู้ 
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “ท ำให้หรืออนญุำตให้” กรรมของประโยคได้รับผลย่ำงไรหรือได้
กระท ำสิ่งใด ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “让 rànɡ” ค ำนีมี้ควำมหมำยตำ่งจำกค ำวำ่ “给 ɡěi” ซึง่แปลวำ่
ให้เหมือนกนั แตต่ำ่งตรงท่ี给 เป็นกำรให้สิ่งของจำกผู้ให้ไปยงัผู้ รับ  รูปประโยค 让 คือ  [ประธำน 
+ ( 不)让 + กรรม + ท ำอะไร] ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

白猫想让花猫看冰箱。 แมวขำวอยำกจะให้แมวลำยดตูู้ เย็น   
báimāo xiǎnɡ rànɡ huāmāo kàn bīnɡxiānɡ. 

 

白猫不让老鼠靠近冰箱。 แมวขำวไมอ่ยำกให้หนเูข้ำใกล้ตู้ เย็น 

 báimāo búrànɡ lǎoshǔ kàojìn bīnɡxiānɡ. 

 

2.花猫只顾匆勿忙忙地赶路。huāmāo zhǐɡù cōnɡ wù mánɡmánɡ de ɡǎnlù.เจ้า
แมวลายก็เอาแต่รีบเดินลุกลีลุ้กลน  
  รูปประโยคท่ีบอกว่ำสนอกสนใจ หรือมุง่ท่ีจะกระท ำกริยำอยำ่งหนึง่อยำ่งใดเพียงอยำ่ง
เดียว ไมส่นใจท ำอยำ่งอืน ท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “เอำแต ่ (หว่งแตเ่พียง) + กริยำ” ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 
“只顾 zhǐɡù” มีรูปประโยควำ่  [ ประธำน +  只顾 + กริยำ]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 白猫天天只顾吃鱼。 แมวขำววนัๆ เอำแตกิ่นปลำ  

báimāo tiāntiān zhǐɡù chīyú. 
 

花猫天天只顾抓老鼠。 แมวลำยวนัๆเอำแตไ่ลจ่บัหนู 
huāmāo tiāntiān zhǐɡù zhuā láoshǔ. 

 
3.没吃过这么新鲜的鱼。méi chīɡuò zhème xīnxiān de yú.ไม่เคยกินปลาที่สด
ขนาดนีม้าก่อนเลย  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “ไมเ่คยท ำมำก่อนเลย” ภำษำจีนใช้รูปปฏิเสธวำ่ “没 méi”  ซึง่ใช้เป็น
ค ำปฏิเสธสิ่งท่ีเกิดขึน้ในอดีต ตำมด้วยค ำกริยำ และตำมด้วยค ำบอกกำล “过 ɡuò” ค ำนีว้ำงไว้
หลงักริยำใด ก็จะหมำยควำมวำ่กริยำนัน้เกิดขึน้แล้ว  รูปประโยคของ “ไมเ่คยท ำมำก่อนเลย”  นีคื้อ 
[没 + กริยำ +  过] ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 
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  村里的猫没见过冰箱。 แมวในชนบทยงัไมเ่คยเห็นตู้ เย็น  
cūnli de māo méi jiànɡuò bīnɡxiānɡ. 

 

黄猫没来过黑猫的家。 แมวเหลืองไมเ่คยมำบ้ำนแมวด ำ 

huánɡ māo méi láiɡuò hēi māo de jiā. 

 
4.野猫开开门愣住了。yěmāo kāi kāimén lènɡ zhùle.แมวป่าเปิดประตูออกก็
ถงึกับตะลึงงัน  
 ค ำวำ่  住 zhù  หมำยถึง “อยู่” ในท่ีนีใ้ช้วำงไว้หลงัค ำกริยำ เพ่ือบอกวำ่ หยดุนิ่งอยูใ่น
อำกปักิริยำนัน้ รูปปฏิเสธ จะวำงค ำวำ่ 不 ไว้หน้ำ 住  มีรูปประโยคคือ [กริยำ +  （不）住] 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

胖猫太胖了站不住。 แมวอ้วน  อ้วนมำก อ้วนเสียจนยืนไมอ่ยู ่ 
pànɡmāo tài pànɡ le zhànbúzhù. 

 

大猫大声喊 “你们站住” แมวใหญ่ตะโกนเสียงดงัวำ่ “พวกแกหยดุอยูต่รงนัน้”    
dà māo dàshēnɡ hǎn "nǐmen zhànzhù" 

 

5.排起了长队   pái qǐle chánɡduì ต่อแถวกันยาวเลย  

 รูปแบบค ำแยกสมำนท่ีภำษำจีนเรียกวำ่ 离合词 líhé cí คือค ำประสมไมแ่ท้ สว่นหน้ำ
เป็นค ำกริยำ สว่นหลงัเป็นกรรมของกริยำตวัหน้ำ ค ำประเภทนีส้ำมำรถแยกกนัได้เม่ือมีค ำบอก
ปริมำณ คณุภำพ เวลำมำขยำย โดยไวยำกรณ์จีนจะต้องวำงค ำขยำยเหล่ำนีแ้ทรกไว้ตรงกลำง ตำ่ง
กบัภำษำไทยท่ีจะวำงค ำขยำยตำมหลงัโดยไมแ่ยกค ำประสมออกจำกกนั  เชน่ ตอ่ควิ นัง่รถ ท ำงำน 
ขบัรถ เปิดไฟ ซือ้ของ เป็นต้น รูปแบบกำรใช้ค ำแยกสมำนในภำษำจีนคือ  [ค ำกริยำ(สว่นหน้ำ) + 
สว่นขยำย + ค ำนำม(สว่นหลงั)]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

白猫坐了一天的车进城去买冰箱。  
báimāo zuòle yìtiān de chē jìnchénɡ qù mǎi bīnɡxiānɡ. 

เจ้ำแมวขำวนัง่รถเข้ำเมืองหนึง่วนัเพ่ือไปซือ้ตู้ เย็น 
 

白猫存了一年的钱买冰箱。 
báimāo cún le yìnián de qián mǎi bīnɡxiānɡ. 

เจ้ำแมวขำวเก็บเงินตัง้หนึง่ปีเพ่ือซือ้ตู้ เย็น 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

好多好多的东西 hǎo duō hǎo duō de dōnɡxi ของเยอะแยะมำกมำย 

在村里可是头一个 zài cūnlǐ kěshì tóu yíɡè เป็นคนแรกในหมูบ้่ำนเลยเชียวละ่ 

一步也不离开 yíbù yě bù líkāi ไมห่ำ่งเลยแม้แตก้่ำวเดียว 

来来往往的总不断

人 

láilái wánɡwǎnɡ de zǒnɡ bú

duàn rén 

คนเดินผำ่นไปผำ่นมำไมข่ำดสำย 

等得好心急 děnɡ de hǎo xīnjí รอคอยด้วยควำมร้อนรน 

忍不住 rěnbúzhù อดรนทนไมไ่หว  

从未见过 cónɡwèi jiànɡuò ไมเ่คยพบเคยเห็นมำก่อน 

这辈子都没吃过 zhè bèizi dōuméi chīɡuò ไมเ่คยกินมำก่อนเลยในชีวิต 

难为情 nánwéiqínɡ รู้สกึอดึอดัใจ ล ำบำกใจ  

不忍心 bù rěnxīn อดใจไมไ่หว  อดสงสำรไมไ่ด้ 

终于有个识货的

啦！ 

zhōnɡyú yǒuɡè shíhuò  

de la ！ 

ในท่ีสดุก็มคีนรู้จนได้ 

松了一口气 sōnɡle yìkǒuqì โลง่อก 

七嘴八舌地说 qīzuǐbāshé de shuō พดูกนัไปคนละปำกคนละค ำ  
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16. 
 

要你赔 Yào nǐ péi 
 

แกต้องชดใช้ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

拉 lā ดงึ 

紧 jǐn ตงึ แนน่ 

绳子 shénɡzi เชือก 

拔河 báhé เลน่ชกัเยอ่ 

大象 dàxiànɡ ช้ำง 

黄牛 huánɡniú ววั 

驴 lǘ ลำ 

跌倒 diēdǎo หกล้ม  

脏 zānɡ เปือ้นเปรอะ สกปรก 

赔 péi ชดใช้ 

痛 tònɡ เจ็บ 

蹭 cènɡ ถ ู

烂泥 lànní โคลนตม 

蜗牛 wōniú หอยทำก 

壳 ké เปลอืกหอย 

怪 ɡuài โทษ  

叹气 tànqì ถอนหำยใจ 

反正 fǎnzhènɡ ถึงอยำ่งไร 

损失 sǔnshī ควำมเสยีหำย 

修补 xiūbǔ ซอ่มแซม 

漏 lòu ร่ัว 

一辈子 yíbèizi ชัว่ชีวิต ตลอดชีวติ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.拉紧绳子 lājǐn shénɡzi ดงึเชือกจนตงึ   
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่กระท ำกริยำหนึง่ๆจนมีผลเป็นอยำ่งไร  รูปประโยคภำษำไทยวำ่ “ท ำ
กริยำ + กรรม + เสียจน + ผล”  หรือใช้กบัประโยค “把 bǎ”  คือ ท ำให้กรรมมีผลเป็นอยำ่งไร มีรูป
ประโยคคือ  [ประธำน (把 + กรรม)ท ำกริยำ + ผล + (กรรม)]  มีข้อก ำหนดวำ่ ค ำในต ำแหนง่
วงเล็บจะไมเ่กิดพร้อมกนั เลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึง่  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

他们拉断了绳子。พวกเขำดงึเชือกจนขำด  
tāmen lā duànle shénɡzi.  
 

大象把马身上弄脏了。ช้ำงท ำให้ตวัม้ำเลอะเทอะไปหมด 

dàxiànɡ bǎ mǎ shēnshɑnɡ nònɡzānɡle. 
 

2.大象后面是白马。dàxiànɡ hòumiɑn shì báimǎ. ข้างหลังช้างเป็นม้าขาว  
 กำรใช้ค ำบพุบทในภำษำจีนตำ่งกบัภำษำไทย คือ ในภำษำไทยวำงค ำบอกต ำแหนง่ไว้
หน้ำค ำนำม แตภ่ำษำจีนจะวำงไว้หลงัค ำนำม  รูปประโยคคือ  [ค ำนำม + ค ำบพุบท + 是  + 
ค ำนำม]  ตวัอยำ่งประโยคเช่น 

白马后面是黄牛。báimǎ hòumiɑn shì huánɡniú.ข้ำงหลงัม้ำขำวเป็นววั   
黄牛后面是黑驴。huánɡniú hòumiɑn shì hēi lǘ.ข้ำงหลงัววัเป็นลำ 

 

3.反正谁也赔不了我的损失。fǎnzhènɡ shuíyě péi bùliǎo wǒde sǔnshī。ถงึ
ยังไงก็ไม่มีใครชดใช้ความเสียหายให้ฉันได้  

ประโยคท่ีว่ำ สำมำรถ หรือ ไมส่ำมำรถท ำได้ ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “了” อำ่นวำ่ liǎo วำงไว้หลงั
ค ำกริยำ รูปปฏิเสธใช้ค ำวำ่ “不了 bùliǎo”  รูปบอกเลำ่ใช้ค ำวำ่ “得了 deliǎo” รูปประโยคคือ  
[ประธำน + กริยำ + (得) 不 +了] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

绳子断了用不了了。.เชือกขำดแล้ว ใช้ไมไ่ด้แล้ว  
shénɡzi duànle yònɡ bù liǎo le 

 

这根绳子能用得了吗？ เชือกเส้นนีใ้ช้ได้หรือ 
zhè ɡēn shénɡzi nénɡyònɡ de liǎo mɑ ？ 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

要你赔！ yào nǐ péi ！ ให้เธอชดใช้ 

怎么赔呢？ zěnme péi ne ？ ชดใช้ยงัไงเหรอ 

我该找谁赔呢？ wǒ ɡāi zhǎoshuí péi ne ？ ฉนัควรจะหำใครมำชดใช้ละ่ 

黑驴赶紧对蜗牛说 hēi lǘ ɡánjǐn duì wōniú  

shuō 

เจ้ำลำด ำรีบพดูกบัหอยทำก 

不用怪他怪你了 búyònɡ ɡuài tā ɡuài nǐ le ไมต้่องโทษกนัไปกนัมำหรอก 

一辈子都是这样了 yíbèizi dōushì zhèyànɡ le ก็ต้องเป็นแบบนีไ้ปทัง้ชีวิตแล้ว
ละ่ 

一句话都说不出来 yíjùhuà dōu shuōbù chūlái พดูไมอ่อกเลยสกัค ำ  
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17. 
 

熊爸爸买鞋  Xiónɡ bàbɑ mǎi xié  
 

พ่อหมีซือ้รองเท้า 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

熊 xiónɡ หมี 

蓝色 lánsè สฟ้ีำ สนี ำ้เงิน  

运动鞋 yùndònɡxié รองเท้ำกีฬำ 

凉鞋 liánɡxié รองเท้ำแตะ  

靴子 xuēzi รองเท้ำบทู  

骨碌 ɡūlù กลิง้ 

翻跟头 fānɡēntou ตีลงักำ 

游乐场 yóulèchǎnɡ สวนสนกุ 

伤心 shānɡxīn เสยีใจ 

摔胶 shuāi jiāo หกล้ม  

叹息 tànxī ถอนหำยใจ 

郊游 jiāoyóu ทอ่งเที่ยวตำมชำนเมือง 

赤脚 chìjiǎo เท้ำเปลำ่ 

舒服 shūfu สบำย 

焐 wù กำรน ำของร้อนมำสมัผสัให้อุน่  

比画 bǐhuà ชีม้ือชีไ้ม้  

截 jié ตดั หัน่ 

替 tì แทน  

外婆 wàipó ยำย  

弯 wān โค้ง  งอ  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.小熊过生日了。xiǎoxiónɡ ɡuòshēnɡrì le หมีน้อยฉลองวันเกิด  
ค ำวำ่ 过 ɡuò แปลว่ำ ข้ำม หรือ ผำ่น  เม่ือน ำค ำนีว้ำงไว้หน้ำค ำท่ีบอกชว่งเวลำ เทศกำล 

วนัส ำคญั จะหมำยถึงกำรข้ำมผำ่นชว่งเวลำส ำคญันัน้ ซึง่ก็หมำยถึง กำรฉลองนัน่เอง  รูปแบบ
ประโยคคือ  [过 + วนัส ำคญั,เทศกำล]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

每年春节要回家过年。 ตรุษจีนทกุๆปีจะต้องกลบับ้ำนฉลองปีใหม ่ 
měinián chūnjié yào huíjiā ɡuònián. 

 

愉快地度过节日。  ฉลองวนัเทศกำลอยำ่งมีควำมสขุ 
yúkuài de dùɡuò jiérì. 

 

2.熊爸爸带小熊到游乐场去玩。xiónɡ bàbɑ dài xiǎoxiónɡ dào yóulèchǎnɡ  

qù wán. พ่อหมีพาลูกหมีไปเล่นท่ีสวนสนุก 

 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ ประธำน พำ(หรือ送 sònɡ สง่) ใคร ไปท ำ อะไร ท่ีไหน กำรเรียงค ำ
ภำษำจีนตำ่งกบัภำษำไทยคือ  [ประธำน +  带(送) + กรรม + 到+ สถำนท่ี + 去+ กริยำ (ท ำ
อะไร)] ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

妈妈带女儿到医院去看病。แมพ่ำลกูสำวไปหำหมอท่ีโรงพยำบำล 
māmɑ dài nǚér dào yīyuàn qù kànbìnɡ. 

 
姐姐送妹妹到学校去上学。พ่ีสำวสง่น้องสำวไปเรียนท่ีโรงเรียน  
jiějie sònɡ mèimei dào xuéxiào qùshànɡxué. 

 

3.怎么也穿不进去。zěnme yě chuān bú jìnqù ท ายังก็สวมไม่เข้า 
 รูปประโยคท่ีวำ่ “ ยงัไงก็ ...”  ใช้ค ำวำ่  怎么也 zěnme yě  ใช้ในควำมหมำยวำ่ ไมว่่ำจะ
ด้วยเง่ือนไขใด หรือเหตผุลใด ผลลพัธ์ก็ยงัเป็นเหมือนเดิม มีรูปประโยคคือ   [怎么也 + กริยำ + 
不 + ผล]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

怎么也找不到。   ยงัไงก็หำไมเ่จอ 
zěnme yě zhǎo búdào.  
 

小熊怎么也跑不快。  หมีน้อย ยงัไงก็วิ่งไมเ่ร็ว 
xiǎoxiónɡ zěnme yě pǎo búkuài.  
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4.小熊都差点儿摔胶呢。xiǎoxiónɡ dōu chàdiánr shuāi jiāo ne.เจ้าหมีน้อย 
(อีกนิดเดียว) เกือบหกล้มแล้ว 
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “อีกนิดเดียวจะ (เป็นอะไรไปแล้ว)” ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “差点儿 chà

diánr หรือ 差一点儿 chàyìdiǎnr” อำจจะมีค ำวำ่就 jiù “ก็”  หมำยถึงว่ำ “อีกนิดเดียวก็” มี
รูปประโยคคือ  [差 (一) 点儿 + กริยำ] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

差点儿没命了。  อีกนิดเดียวก็เกือบไมมี่ชีวิตแล้ว  (เกือบตำยแล้ว)   
chà diánr méimìnɡ le. 

 

数学考试差点不及格。วิชำเลขอีกนิดเดียวก็จะสอบไมผ่ำ่น (เกือบตกแล้ว) 
shùxué kǎoshì chàdiǎn bù jíɡé. 

 
5.小熊高兴极了。xiǎoxiónɡ ɡāoxìnɡ jíle หมีน้อยดีใจสุด ๆ 

 ปกติแล้วค ำวำ่  极 jí หมำยถึง จดุสงูสดุ จดุสดุยอด ขัน้สดุ  ใช้เป็นชว่ยเสริมควำมหมำย 
วำงไว้หลงัค ำคณุศพัท์  มีรูปแบบประโยคคือ [คณุศพัท์ + 极 +  了]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

小熊的鞋好极了。 รองเท้ำของเจ้ำหมีน้อยดีมำกๆเลย  
xiǎoxiónɡ de xié hǎojíle.  
 

新买的鞋漂亮极了。รองเท้ำท่ีซือ้มำใหมส่วยสดุๆเลย 
xīn mǎide xié piàoliɑnɡ jíle.  

 

6. 脚疼起来。jiǎo ténɡ qǐlɑi เท้าเร่ิมปวดขึน้มา  
 รูปแบบกำรใช้บทเสริมกริยำท่ีแสดงควำมหมำยวำ่ จำกเดมิท่ีไมมี่กริยำแบบนัน้  เร่ิมเกิด
กริยำนัน้ขึน้มำ  มีรูปแบบประโยคคือ  [กริยำ + 起来]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

小熊大哭起来。xiǎoxiónɡ dàkū qǐlɑi. หมีน้อยร้องไห้โฮออกมำ   
熊爸爸笑起来。xiónɡ bàbɑ xiàoqǐlɑi. พอ่หมีหวัเรำะร่ำขึน้มำ 

 

7.早买了不行。zǎo mǎile bùxínɡ รีบซือ้ไม่ได้   

 รูปประโยคท่ีจะบอกวำ่กำรกระท ำกริยำนัน้  เกิดขึน้ก่อนเวลำท่ีก ำหนด หรือก่อนเวลำปกติ   
ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 早 zǎo ค ำนีค้วำมหมำยประจ ำค ำแปลวำ่ “เช้ำ” แตเ่ม่ือวำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะ
หมำยควำมวำ่ กระท ำกริยำนัน้ก่อน  หรือกริยำนัน้เกิดขึน้ก่อนก ำหนด  มีรูปประโยคคือ  [早 + 
กริยำ]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

小熊买鞋早买早穿。 หมีน้อยซือ้รองเท้ำ ซือ้ก่อน ได้สวมก่อน   
xiǎoxiónɡ mǎi xié zǎo mǎi zǎo chuān. 
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小熊去游乐园早到早玩儿。หมีน้อยไปเท่ียวสวนสนกุ ถึงก่อนเลน่ก่อน 
xiǎoxiónɡ qù yóu lèyuán zǎodào zǎo wánr. 

 
8.熊爸爸一个劲儿地叹气。xiónɡ bàbɑ yí ɡe jìnr de tànqì.พ่อหมีถอนหายใจ 
เฮือก ๆ ๆ 

 ค ำวำ่ 一个劲儿 yíɡe jìnr หมำยควำมวำ่ “รวดเดียว ตดิตอ่กนัรวดเดียวไมห่ยดุ” วำง
ไว้ในต ำแหนง่หน้ำค ำกริยำ เพ่ือขยำยค ำกริยำว่ำ กระท ำกริยำนัน้รวดเดียวตอ่เน่ืองกนัอยำ่งไมห่ยดุ 
มีรูปประโยคคือ  [一个劲儿 + 地 + กริยำ]   ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
  

外婆听了一个劲儿地笑。  ยำยได้ฟังก็หวัเรำะร่ำไมห่ยดุ   
wàipó tīnɡle yíɡe jìnr de xiào. 
 

小熊一个劲儿地哭。 หมีน้อยร้องไห้ไมห่ยดุ 
xiǎoxiónɡ yíɡe jìnr de kū. 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

 好开心啊  hǎo kāixīn ā ดีใจจงัเลย อะ่  

直掉眼泪 zhí diào yǎnlèi น ำ้ตำไหลไมห่ยดุ 

一点儿也不开心 yìdiánr yěbú kāixīn ไมส่นกุเลยสกันิด  

夏天嘛，不穿鞋

也行， 

赤脚挺舒服的 

xiàtiān mɑ ，bú chuānxi

é  

yě xínɡ ，chìjiǎo tǐnɡ  

shūfu de 

หน้ำร้อนน่ีนำ ไมส่วมรองเท้ำก็ได้ เดินเท้ำ
เปลำ่ก็โลง่ดีออก  

路走多了 lù zǒu duōle เดินเยอะแล้ว เดินไกลแล้ว 

好受些 hǎoshòu xiē คอ่ยสบำยใจหนอ่ย คอ่ยดีหนอ่ย  

秋天过去了，冬

天到了 

qiūtiān ɡuòqùle ，dōnɡ

tiān dàole 

ฤดใูบไม้ร่วงผำ่นไป ฤดหูนำวมำถึงแล้ว 

小熊的脚长出了

一截！ 

xiǎoxiónɡ de jiǎo zhǎnɡ  

chūle yī jié ！ 

ขำของหมีน้อยโตขึน้มำข้อหนึง่ 

一奔一跳 yī bēn yítiào กระโดดโลดเต้น  
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18. 
 

熊丫头的玫瑰红裙子  Xiónɡ yātou de méiɡuihónɡ qúnzi   
 

กระโปรงสีกุหลาบของน้องหมี 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

丫头 yātou สรรพนำมเรียกเด็กหญิงวำ่ หน ู

姑娘 ɡūniɑnɡ สำวน้อย 

 鹿  lù กวำง 

玫瑰 méiɡui กหุลำบ 

裙子 qúnzi กระโปรง 

独自 dúzì คนเดียว โดยตวัเองเพยีงล ำพงั 

山坡 shānpō เนินเขำ ภ ู

盛开 shènɡkāi เบง่บำน 

摘 zhāi เด็ด เก็บ 

花瓣 huābàn กลบีดอกไม้ 

篮子 lánzi ตะกร้ำ 

洗衣机 xǐyījī เคร่ืองซกัผ้ำ 

染 rǎn ย้อมส ี

散发 sànfā กระจำย 

香味 xiānɡwèi กลิน่หอม 

蜜蜂 mìfēnɡ ผึง้ 

失踪 shīzōnɡ สญูหำย หำยสำบสญู 

指引 zhíyǐn ชี ้ชีน้ ำทำง 

飞快 fēikuài อยำ่งรวดเร็ว 

痒 yǎnɡ คนั 

屁股 pìɡu ก้น 

打喷嚏 dǎpēntì จำม 

喘气 chuǎnqì หำยใจ หำยใจลกึ  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.妈妈给她做了一件雪白的裙子。māmɑ ɡěi tā zuòle yíjiàn xuě báide     

qúnzi. แม่เยบ็กระโปรงสีขาวให้กับเธอหน่ึงตัว  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ประธำนท ำอะไรให้กบักรรม ในภำษำจีนมีกำรเรียงรูปประโยคท่ีตำ่ง
จำกภำษำไทย ดงันี ้ [ประธำน + 给 + กรรม  +  ท ำ  +  อะไร ]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

爸爸给小熊买新鞋。 พอ่ซือ้รองเท้ำใหมใ่ห้กบัลกูหมี   
bàbɑ ɡěi xiǎoxiónɡ mǎi xīn xié.  
 

妹妹请我给她做饭。 น้องสำวขอให้ฉนัท ำกบัข้ำวให้เธอ 
mèimei qǐnɡ wǒɡěi tā zuòfàn. 

 

2.想着想着 xiǎnɡzhe xiǎnɡzhe คิดไป คิดไป  

 รูปประโยคท่ีบอกวำ่มีกำรท ำกริยำอยำ่งเดียวกนัซ ำ้ๆ และด ำเนินตอ่เน่ืองกนัไปในชว่งเวลำ
หนึง่ คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “ท ำไป ท ำไป  หรือ ท ำอยู่ดีๆ ก็ ....”  ภำษำจีนมีรูปประโยควำ่ 
[กริยำ + 着  + กริยำ + 着  ]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

他走着走着就倒地了。 เขำเดนิไป เดนิไป ก็ล้มลงไปกองอยู่ท่ีพืน้  
tā zǒuzhe zǒuzhe jiù dǎodì le. 

 

吃饭吃着吃着睡着了。 กินข้ำวอยู่ดีๆ ก็หลบัไปเฉยๆ 

chīfàn chī zhe chī zhe shuìzháole. 
 

3.花瓣儿染成玫瑰红的了。huā bànr rǎnchénɡ méiɡui hónɡde le.กลีบดอก
กุหลาบย้อมจนเป็นสีแดงเสียแล้ว  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ ด้วยผลของกริยำ ท ำให้ประธำนเกิดกำรเปล่ียนแปลงไปเป็นอีกอยำ่ง
หนึง่ คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ เปลี่ยนไปเป็น ฟังเป็น ดูเป็น ท ำใหเ้ป็น กลำยเป็น  ภำษำจีนใช้รูป
ประโยควำ่  [ ประธำน + กริยำ + 成 + ผลท่ีเปล่ียนแปลงไป] ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

姑娘把玫瑰花做成衣服。สำวน้อยเอำดอกกหุลำบมำท ำเป็นกระโปรง     
ɡūniɑnɡ bǎ méiɡuihuā zuòchénɡ yīfu. 
 

小玫瑰花变成大玫瑰花。กหุลำบดอกเล็กเปล่ียนเป็นกหุลำบดอกใหญ่ 

xiǎo méiɡuihuā biàn chénɡdà méiɡuihuā. 
 

4. 在香味的指引下。 zài xiānɡwèi de zhǐyǐn xià ด้วยกลิ่นหอมชีน้ าทาง  
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่ำ ด้วยเง่ือนไขหรือภำยใต้เง่ือนไขอยำ่งหนึง่อยำ่งใด    ภำษำจีนใช้
รูปประโยควำ่  [在 + เง่ือนไข + 下]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
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在这种情况下，先留在这儿吧！  
zài zhèzhǒnɡqínɡkuànɡxià ，xiān liúzài zhèr bɑ！  

ภำยใต้สถำนกำรณ์เชน่นี ้อยู่ท่ีน่ีก่อนก็แล้วกนั   
 

在小鹿的帮助下，丫头就平安无事。 
zài xiǎolù de bānɡzhù xià ，yātou jiù pínɡān wúshì. 
ภำยใต้ควำมชว่ยเหลือของกวำงน้อย สำวน้อยก็ปลอดภยั 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

她是妈妈最小的

女儿  

tā shì māmɑ zuì xiǎode  

nǚ ér  

เธอเป็นลกูสำวคนเลก็สดุของแม ่

她是个爱漂亮的

姑娘 

tā shì ɡè ài piāo liànɡde  

ɡūniɑnɡ 
เธอเป็นสำวน้อยที่รักสวยรักงำม 

她出门走了一圈 tā chūmén zǒule yìquān เธอออกไปเดินนอกบ้ำนสกัรอบ 

那才叫漂亮 nàcái jiào piàoliɑnɡ นัน่ตำ่งหำกถงึจะเรียกวำ่สวย 

有什么好看的 yǒu shénme hǎo kànde มีอะไรสวยเหรอ,ไมเ่ห็นจะมีอะไร
สวยเลย 

一大把鲜红的玫

瑰 

yī dàbǎ xiān hónɡde  

méiɡui 

ดอกกหุลำบสแีดงสดก ำใหญ่ 

不多一会儿 bùduō yíhuìr ไมน่ำนเทำ่ไรนกั 

放大伙儿瞧一瞧 fànɡdà huǒr qiáo yi qiáo ให้เพื่อนดซูกัหนอ่ย ไปอวดเพื่อน
ซะหนอ่ย  

没走上半圈 méi zǒu shànɡbàn quān เดินไปได้ไมถ่ึงคร่ึงทำง 

别提多高兴了 bié tíduō ɡāoxìnɡ le ไมต้่องพดูเลยวำ่ดใีจแคไ่หน 

真 对 不 起 你 们

了！ 

zhēn duì bùqǐ nǐmen le ！ ขอโทษพวกเธอจริงๆ 
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19. 
 

熊猫眼镜店 Xiónɡmāo yǎnjìnɡdiàn  
 

ร้านแว่นแพนด้า 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

熊猫 xiónɡmāo หมีแพนด้ำ 

眼镜 yǎnjìnɡ แวน่ตำ 

派头 pàitou มำด ทว่งท ำนอง ลลีำ  

生意 shēnɡyi ท ำธุรกิจกำรค้ำ 

近视 jìnshì สำยตำสัน้ 

鼹鼠 yǎnshǔ ตวัตุน่ 

清楚 qīnɡchu ชดัเจน 

隔壁 ɡébì ข้ำงๆ ข้ำงเคียง 

邻居 línjū เพื่อนบ้ำน 

孙子 sūnzi หลำน 

愿意 yuànyì ยินยอม ยอม 

相称 xiānɡchèn คูค่วรกนั พอเหมำะกนั 

插嘴 chāzuǐ พดูแทรกขึน้มำ 

准备 zhǔnbèi เตรียมตวั 

递给 dìɡěi สง่ให้ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.无论谁想要什么样的眼镜，都能在这儿买到。Wúlùn shuí xiǎnɡyào shénme    

yànɡ de yǎnjìnɡ，dōu nénɡzài zhèr mǎidào. ไม่ว่าใครจะต้องการแว่นตาแบบ
ไหน ก็สามารถหาได้ที่ร้านแว่นนี ้ 
 ค ำเช่ือมประโยคท่ีคล้ำยกบัภำษำไทยว่ำ “ไมว่ำ่จะ....ก็ล้วนแล้วแต.่...” ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 
无论 wúlùn หมำยถึง “ไมว่ำ่จะ” วำงไว้หน้ำประโยคแรก แล้วใช้ค ำวำ่ 都 dōu  หมำยถึง “ล้วน” 
มีรูปประโยคคือ  [  无论……….. ，都…………] ตวัอยำ่งประโยคเชน่   
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无论戴什么眼睛，都看不清楚。ไมว่ำ่จะใสแ่วน่อะไร ก็มองไมช่ดัทัง้นัน้   
wúlùn dài shénme yǎnjinɡ，dōu kànbù qīnɡchu. 
 

无论是谁，都来这个店买眼镜。ไมว่ำ่จะเป็นใคร ล้วนมำซือ้แว่นท่ีร้ำนนี ้
wúlùnshì shuí，dōulái zhèɡe diàn mǎi yǎnjìnɡ. 

 
2.大些的近视眼镜。dà xiē de jìnshì yǎnjìnɡ แว่นสายตาสัน้ท่ีใหญ่สักหน่อย  
 กำรบอกปริมำณหรือควำมเข้มข้นของค ำคณุศพัท์วำ่มีเล็กน้อย หรือมีอยู่บ้ำง ใช้ค ำว่ำ  些 

หรือ  一 些  แปลวำ่ “บ้ำง,สกันอ่ย” วำงไว้ในต ำแหนง่หลงัค ำคณุศพัท์  มีรูปแบบกำรใช้คือ  
[คณุศพัท์ + (一)些 + (的+นำม)] ตวัอยำ่งประโยคเชน่   

想买好一些的眼镜 。 อยำกจะซือ้แวน่ตำดีๆหน่อย    
xiǎnɡmǎi hǎo yìxiē de yǎnjìnɡ. 

 

戴了眼镜就能看清楚一些。สวมแวน่ตำแล้วก็จะมองเห็นได้ชดัขึน้มำหน่อย    
dàile yǎnjìnɡ jiù nénɡkàn qīnɡchu yìxiē. 

 

3.我孙子的眼力好着呢！wǒ sūnzi de yǎnlìhǎo zhe ne.หลานของฉันยังสายตาดี
อยู่เลยนะ  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ค ำคณุศพัท์นัน้ยงัคงเป็นอยู่อยำ่งเดมิ หรือเน้นย ำ้วำ่เป็นเชน่นัน้จริงๆ   
มีควำมหมำยคล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูว่ำ “...ทีเดียวละ่ / ...เชียวละ่” ภำษำจีนใช้ค ำว่ำ 着呢 zhe 
ne  วำงไว้หลงัค ำคณุศพัท์  เพ่ือเสริมควำมหนกัแนน่วำ่ยงัคงเป็นเชน่นัน้จริงๆ มีรูปประโยคคือ   
[คณุศพัท์ + 着呢] ตวัอย่ำงประโยคเชน่   

熊猫先生的眼镜大着呢！ แวน่ตำของคณุหมีแพนด้ำใหญ่จริงๆ เลยละ่  
xiónɡmāo xiān shēnɡde yǎnjìnɡ dà zhene ！ 

 

去年配的眼镜新着呢！ แวน่ตำท่ีตดัตัง้แตปี่ท่ีแล้ว ยงัใหมเ่อ่ียมอยูเ่ลยละ่   
qùnián pèi de yǎnjìnɡ xīn zhene ！ 

 

4.小鼹鼠变大了。xiǎo yǎnshǔ biàndà le.ตัวตุ่นกลายเป็นตัวใหญ่ขึน้  
  วิธีพดูวำ่ของสิ่งหนึง่ หรือค ำนำมค ำหนึง่เปล่ียนไปเป็นอยำ่งไร จะเตมิค ำคณุศพัท์ไว้หลงั
ค ำวำ่  变 biàn แปลวำ่ เปล่ียน  รูปแบบกำรใช้คือ  [ประธำน + 变 + คณุศพัท์ +(了)] ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่    

戴了眼镜大象就变小了。พอใสแ่วน่แล้ว ช้ำงก็เปล่ียนเป็นตวัเล็กไปแล้ว     
dàile yǎnjìnɡ dàxiànɡ jiù biàn xiǎole. 

 



 65 

 

 

熊猫长大了就会变白。 หมีแพนด้ำโตแล้ว ก็จะเปล่ียนเป็นขำวขึน้ 

xiónɡmāo zhǎnɡdàle jiùhuì biànbái. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

真有派头 zhēn yǒu pàitนu ช่ำงมีมำดจริงๆ ชำ่งเทจ่ริงๆ  

你要知道 nǐ yào zhīdào เธอต้องรู้นะวำ่... 

他就是眼镜店经理

呀 

tā jiùshì yǎnjìnɡdiàn  

jīnɡlǐ yɑ 

เขำเป็นถึงเจ้ำของร้ำนแวน่เลย
เชียวนะ 

好办，好办 hǎobàn ，hǎobàn ท ำได้  หรือ สบำยมำก ๆ  

没问题！ méiwèntí ！ ไมม่ีปัญหำ  

互相看了看 hùxiānɡ kànlekàn ตำ่งฝ่ำยตำ่งมองกนั 

他们同时叫起来 tāmen tónɡshí jiào qǐlɑi พวกเขำอทุำนขึน้มำพร้อมกนั  

玩不到一块儿去！ wán búdào yíkuài  

érqù！ 

เลน่ด้วยกนัไมไ่ด้ 

就是，就是， jiùshi，jiùshi， นัน่ส ินัน่สิ 

我挺愿意和你做朋

友 

wǒ tǐnɡ yuàn yìhé nǐ  

zuòpénɡyou 

ฉนัอยำกจะเป็นเพื่อนกบัเธอมำก ๆ  

我有办法 wǒ yǒu bànfǎ ฉนัมีวิธี  
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20. 
 

鞋子舞会 Xiézǐ wǔhuì  
 

งานระบ ารองเท้า 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

轻微 qīnɡwēi เบำ ๆ  

呼噜 hūlū กรน 

姿势 zīshì ทำ่ทำง 

地毯 dìtǎn พรม 

芭蕾 bālěi บลัเลต์่ 

泡沫 pàomò ฟอง 

踢踏舞 tītàwǔ ระบ ำส้นเท้ำ  

扭秧歌 niǔyānɡɡe ช่ือกำรเต้นระบ ำพืน้เมืองของจีน 

迪斯科 dísīkē ดีสโก้ 

霹雳舞 pīlì wǔ เต้นเบรกแดนซ์ 

 绒  rónɡ ปยุผ้ำ  

钻 zuàn เจำะ  

裂开 lièkāi แตกออก 

热闹 rènɑo ครึกครืน้  

结实 jiēshi ติดแนน่ ยดึแนน่ 

锥子 zhuīzi สวำ่น 

优美 yōuměi งดงำม 

吃惊 chījīnɡ ตื่นตกใจ ประหลำดใจ 

忍不住 rěnbúzhù อดรนทนไมไ่หว 

童话 tónɡhuà นิทำนเดก็ ๆ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.真安静 zhēn ānjìnɡ ช่างเงียบจริงๆ , เงียบเหลือเกิน  
 กำรขยำยค ำคณุศพัท์เพ่ือบอกวำ่ ค ำคณุศพัท์นัน้มีคณุภำพ ปริมำณ จ ำนวน คณุลกัษณะ 
ระดบัเป็นอยำ่งไร จะใช้ค ำวิเศษณ์กลุม่นีว้ำงไว้ในต ำแหน่งหน้ำค ำคณุศพัท์ เชน่ 很(hěn มำก ) 

非常(fēichánɡ มำกเหลือเกิน) 多(duō มำก) 太(tài มำก,เกินไป) 真(zhēn จริง) 最
(zuì ท่ีสดุ) เป็นต้น  มีรูปประโยคคือ [ค ำวิเศษณ์+ คณุศพัท์] ตวัอยำ่งประโยคเช่น    

鞋子们说 “真无聊啊！ เหลำ่รองเท้ำ พดูกนัวำ่ “นำ่เบื่อจริงๆเลย”  

xiézǐ men shuō “zhēn wúliáo ā！”   

 

她的鞋子非常大。  รองเท้ำของเธอใหญ่มำกๆ 
tāde xiézǐ fēichánɡ dà.  

 

2.如果你太无聊，我们就来跳舞吧！rúɡuǒ nǐ tài wúliáo，wǒmen jiùlái    

tiàowǔ bɑ.ถ้าคุณเบ่ือมาก พวกเราก็มาเต้นร ากันเถอะ  

 รูปประโยคค ำสนัธำนท่ีเช่ือมประโยคสมมติอยูข้่ำงหน้ำ และผลท่ีเกิดขึน้ตำมข้อสมมตนิัน้
อยูต่ำมมำ เหมือนกบัท่ีภำษำไทยใช้ค ำสนัธำนท่ีว่ำ “ถ้ำ......ก็......” ภำษำจีนมีรูปแบบเหมือนกบั
ภำษำไทย ดงันี ้ [  如果…....就….….]  ตวัอยำ่งประโยคเช่น   
  如果我会跳舞，我就去参加舞会。  

rúɡuǒ wǒhuì tiàowǔ ，wǒ jiùqù cānjiā wǔhuì. 
ถ้ำฉนัเต้นร ำเป็น ฉนัก็จะไปร่วมงำนเต้นร ำ 

 

如果主人不穿鞋，它们就自己跑出来的。 

rúɡuǒ zhǔrén bù chuānxié ，tāmen jiù zìjǐ pǎochū láide. 
ถ้ำเจ้ำของไมส่วมรองเท้ำ พวกมนัก็จะวิ่งออกมำเอง 

 

3.桌子上针线的盒里 zhuōzi shɑnɡ zhēnxiàn de  hé lǐ. ในกล่องเข็มด้ายที่วาง
อยู่บนโต๊ะ  

 บทก่อนหน้ำนีเ้คยกลำ่วถึงเร่ืองไวยำกรณ์ของค ำบพุบทว่ำ ต ำแหนง่ของค ำบพุบทใน
ภำษำจีนสลบัท่ีกนักบัภำษำไทย คือ ภำษำไทยวำงไว้หน้ำค ำนำม แตภ่ำษำจีนวำงไว้หลงัค ำนำม  
ในประโยคนีเ้ป็นบพุบทวลีท่ีมีกำรซ้อนค ำบพุบทมำกกวำ่หนึง่ครัง้ ต ำแหนง่กำรวำงจะมีทิศทำงสวน
กนักบัภำษำไทย กลำ่วคือ ภำษำไทยจะวำงสว่นท่ีเล็กท่ีสดุ(แตเ่ป็นค ำนำมหลกั)ไว้หน้ำสดุ ไล่
ล ำดบัควำมส ำคญัน้อยลงไปเร่ือยๆ  แตภ่ำษำจีนจะวำงสว่นท่ีใหญ่ท่ีสดุ(แตเ่ป็นค ำนำมรอง)ไว้หน้ำ  
แล้วไลล่ ำดบัไปเร่ือย ๆ  จนถึงค ำนำมหลกัของวลี โดยมี 的 (หรืออำจละไว้ก็ได้) เป็นค ำเช่ือมก่อน
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ถึงค ำนำมหลกั ดงันี ้ [(ค ำนำมรอง + บพุบท)  + (ค ำนำมรอง + บุพบท)  +  的 (ค ำนำมหลกั+ บพุ
บท)  ]   ตวัอยำ่งประโยคเชน่    

在鞋柜上的高跟鞋里的袜子。 ถุงเท้าท่ีอยูใ่นรองเท้ำส้นสงูท่ีอยู่บนตู้รองเท้ำ  
zài xié ɡuìshɑnɡ de ɡāoɡēnxié li de wàzi. 

 

   在家里的鞋柜上的靴子。  รองเท้าบูทท่ีอยู่บนตู้รองเท้ำท่ีตัง้อยูใ่นบ้ำน 

zài jiāli de xié ɡuìshɑnɡ de xuēzi. 

 

4.我来帮你缝好！wǒ lái bānɡnǐ fénɡhǎo ฉันจะเป็นคนช่วยเธอเยบ็เอง  
 ค ำวำ่ 来 lái เป็นค ำกริยำ ควำมหมำยประจ ำค ำแปลว่ำ “มำ” เม่ือใช้วำงไว้ในต ำแหนง่
หน้ำค ำกริยำใดๆ จะส่ือควำมหมำยวำ่ “เป็นคนท ำกริยำท่ีตำมมำ” บำงครัง้อำจละกริยำท่ีตำมมำก็
ได้ในบริบทท่ีบอกวำ่ “ฉนัท ำเอง” พดูวำ่ “我来” มีรูปประโยคคือ   [ประธำน + 来 + กริยำ]   
ตวัอยำ่งประโยคเชน่    

你来唱歌我来跳舞。 เธอเป็นคนร้องเพลง ฉนัเป็นคนเต้นร ำ   
nǐ lái chànɡɡē wǒ lái tiàowǔ. 

 

我的事情我来做。  ธุระของฉนั ฉนัท ำเอง 

wǒde shìqínɡ wǒ láizuò. 
 

5.自己跑出来 zìjǐ pǎo chūlɑi วิ่งออกมาเอง  
 รูปแบบประโยคท่ีบอกว่ำประธำนกระท ำกริยำด้วยตวัเอง  ค ำวำ่ “ตวัเอง” มีต ำแหนง่ค ำ
ตำ่งไปจำกภำษำไทย  คือ ภำษำไทยวำงค ำว่ำ “ตวัเอง” ไว้หลงัค ำกริยำ  แตภ่ำษำจีน จะวำงค ำวำ่ 
“自己 zìjǐ ตวัเอง”  ไว้หน้ำค ำกริยำ มีรูปแบบประโยคคือ   [ประธำน + 自己 + กริยำ]   
ตวัอยำ่งประโยคเชน่    

自己学跳舞。 zìjǐ xué tiàowǔ. เรียนเต้นร ำด้วยตวัเอง   
自己缝破鞋。 zìjǐ fénɡ pòxié. เย็บรองเท้ำขำดด้วยตวัเอง 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

叹了一口气 tànleyìkǒuqì ถอนหำยใจเฮือกหนึง่ 

月光从窗口照进来 yuèɡuānɡ cónɡ chuānɡkǒu  

zhào jìnlɑi 

แสงจนัทร์สอ่งเข้ำมำทำง
หน้ำตำ่ง 

你别伤心 nǐbié shānɡxīn เธออยำ่เสยีใจไปเลย 

"哎哟哟！ "āiyō yō ！ โอ๊ย ๆ ๆ 
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进不去，退不出， jìnbúqù ，tuì bùchū ， เข้ำไมไ่ด้ ถอนไมอ่อก  

泪花儿直滚 lèi huār zhí ɡǔn น ำ้ตำไหลพรำก 

快救命呀！ kuài jiùmìnɡ yɑ ！ รีบช่วยหนอ่ย ช่วยด้วยเร็วๆ 

别害怕 bié hàipà อยำ่กลวัเลย 

乐得脸都红了 lè de liǎn dōu hónɡle ดีใจจนหน้ำแดง 

天快亮了！ tiānkuài liànɡle ！ ฟ้ำใกล้สวำ่งแล้ว 

黑角落里 hēi jiǎoluò li ในมมุมืด 

想扔又舍不得 xiǎnɡ rēnɡ yòu shěbùdé อยำกจะทิง้แตก็่ตดัใจไมล่ง 

忍不住笑 rěnbúzhù xiào อดหวัเรำะไมไ่ด้ 

忍着不笑 rěnzhe búxiào กลัน้หวัเรำะเอำไว้ 

天哪！ tiānnǎ ！ โอ้.....พระเจ้ำ 
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21. 
 

小河里的鳄鱼肚肚 Xiǎo hélǐ de èyú dǔ dù 
 

จระเข้ในคลองเล็ก 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

鳄鱼 èyú จระเข้ 

埋伏 máifú ฝังกลบ 

傍晚 bànɡwǎn ยำมเย็น พลบค ่ำ 

吃亏 chīkuī ได้รับควำมเสยีหำย เสยีเปรียบ 

沉重 chénzhònɡ หนกัหนว่ง 

痛苦 tònɡkǔ เจ็บปวด 

挣 zhènɡ ดิน้ สลดั 

锋利 fēnɡlì แหลมคม คมกริบ 

捕杀 bǔshā ลำ่ 

国家保护动物 ɡuójiā bǎohù dònɡwù สตัว์สงวนของชำต ิ

警察局 jǐnɡchájú โรงพกั สถำนีต ำรวจ 

阴谋 yīnmóu วำงแผนร้ำย  วำงแผนก่อกำรร้ำย 

报告 bàoɡào รำยงำน 

猎人 lièrén พรำนลำ่สตัว์ 

求饶 qiúráo ร้องขอชีวติ 

唠叨 láodɑo พดูจ้อ พดูเป็นตอ่ยหอย 

苏醒 sūxǐnɡ ฟืน้ขึน้มำ 

沾 zhān เปียกชืน้ ชุ่มช่ืน  

松开 sōnɡkāi ปลอ่ย คลำย 

错怪 cuòɡuài เข้ำใจผิด  โทษคนผิด 

惭愧 cánkuì อบัอำย ละอำยใจ 

抚摸 fǔmō ลบูคล ำ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 知识书上有这么一条：走老路安全。zhīshi shū shànɡyǒu zhème yìtiáo 

： z ǒ u l ǎ ol ù  ā nqu á n.ในหนังสือความรู้ท่ัวไปมีข้อความหน่ึงเขียนไว้อย่างนีว่้า : 
เดนิทางเก่าปลอดภัย  

 ค ำวำ่  “มีอยำ่งนีอ้ยูห่นึง่อยำ่ง มีอยำ่งนัน้อยูห่นึง่อยำ่ง” ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “这么一”  แล้ว
ตอ่ท้ำยด้วยค ำลกัษณะนำมของสิ่งท่ีจะพดูถึง มีรูปแบบกำรเรียงค ำดงันี ้ [ 有 这(那)么 一  +  
ลกัษณะนำม + (ค ำนำม)]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่    

这个世界上有这么一个人吗？，可以明白我的感受。zhèɡe shìjiè  

shànɡyǒu zhème yíɡe rén mɑ，kéyǐ mínɡbɑi wǒ de ɡǎnshòu. 

ในโลกนีมี้คนสกัคนแบบนีไ้หม สำมำรถเข้ำใจควำมรู้สกึของคณุได้ 
有那么一个地方，是我一直想去的。  

yǒu nàme yíɡe dìfɑnɡ，shì wǒ yìzhí xiǎnɡ qùde.  

มีสถำนท่ีแบบนัน้อยูส่กัท่ีหนึ่ง เป็นท่ีท่ีฉนัอยำกไปมำตลอด  
 

2.老鳄鱼活了这么多年了。lǎo èyú huóle zhème duōnián le จระเข้ผู้เฒ่าอยู่มา
ตัง้หลายปีขนาดนีแ้ล้ว 
 รูปแบบประโยคท่ีพดูว่ำ “ขนำดนี ้ถึงเพียงนี”้ ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “这么 / 那么” ตำมด้วย
ค ำคณุศพัท์  เพ่ือบอกว่ำ มีคณุลกัษณะ มีคณุภำพ มีปริมำณ หรือจ ำนวน “ถึงเพียงนี ้ หรือ เพียง
นัน้”   รูปประโยคคือ   [这(那)么 + คณุศพัท์ ]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่     

没想到，森林里有这么多国家保护动物。 

méixiǎnɡdào ，sēnlín lǐ yǒu zhème duō ɡuójiā bǎohù dònɡwù. 

คดิไมถ่ึงเลยว่ำ ในป่ำลกึจะมีสตัว์สงวนของชำตมิำกมำยขนำดนี ้ 
 

为什么这里人这么少啊？ 

wèishénme zhèli rén zhème shǎo ā？ 

ท ำไมท่ีน่ีมีคนน้อยขนำดนีล้ะ่  
 

3.爬呀爬呀! pá yɑ pá yɑ คลานไป คลานไป  

 กำรซ ำ้ค ำกริยำเพ่ือบอกควำมหมำยวำ่กระท ำกริยำนัน้อย่ำงไมรี่บร้อน ท ำไปเร่ือยๆ  
เหมือนท่ีภำษำไทยพดูว่ำ “ท ำไป ท ำไป” ภำษำจีนใช้ค ำว่ำ  呀(yɑ) หรือ  啊(ā) วำงไว้หลงัค ำกริยำ 
แล้วพดูซ ำ้ๆ กนั มีรูปแบบคือ  [กริยำ + 呀(啊)  + กริยำ + 呀(啊)  ]   ตวัอย่ำงประโยคเชน่    

就这样走啊走啊，就走到了家。 

jiù zhèyànɡ zǒu ā zǒu ā，jiùzǒu dàole jiā. 

ก็เดนิไปเดนิไปเร่ือยๆแบบนี ้ก็เดนิไปจนถึงบ้ำน   
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飞呀飞呀，飞到你身边。 

fēi yɑ fēi yɑ ，fēi dào nǐ shēnbiān. 

บนิไป บนิไป บนิไปอยูข้่ำงกำยเธอ 

 
4.猎人不停地求饶。lièrén bùtínɡ de qiúráo.นายพรานร้องขอชีวิตไม่หยุด  
 กำรกระท ำกริยำใดท่ีท ำไมห่ยดุ  ส่วนขยำยกริยำท่ีบอกว่ำ “ไมห่ยดุ” จะวำงไว้หน้ำค ำกริยำ 
แล้วเช่ือมด้วยค ำวำ่ 地 อ่ำนวำ่ de รูปแบบประโยคคือ  [不停 + 地 + กริยำ]  ตวัอยำ่งประโยค
เชน่    

大象不停地吃。 dàxiànɡ bùtínɡ de chī. ช้ำงกินไมห่ยดุ   
鳄鱼不停地游泳。 èyú bùtínɡ de yóuyǒnɡ. จระเข้วำ่ยน ำ้ไมห่ยดุ 

 

5.我亲眼看见 wǒ qīnyǎn kànjiàn ฉันเหน็มากับตา  
 ค ำท่ีบอกควำมหมำยว่ำ ประสบมำด้วยตนเอง ภำษำจีนใช้ค ำวำ่  亲 อำ่นวำ่ qīn  แล้ว

ตำมด้วยค ำท่ีบอกอวยัวะสมัผสั หรือค ำวำ่ 自 (z ì)หมำยควำมวำ่ “ได้สมัผสัหรือได้ท ำมำกบั

ตวัเอง” มีรูปแบบคือ   [ประธำน + 亲 + ค ำบอกอวยัวะสมัผสั]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่    
亲耳听到，亲眼看到的，未必都是真的。 

Qīn ěr tīnɡdào，qīnyǎn kàndào de，wèibì dōushì zhēnde. 

ได้ยินมำกบัหตูวัเอง เห็นมำกบัตำตวัเอง ก็ไมไ่ด้เป็นจริงเสียทัง้หมด   
 

去动物园亲自喂小动物。 

qù dònɡwùyuán qīnzì wèi xiǎo dònɡwù. 
ไปให้อำหำรสตัว์ท่ีสวนสตัว์ด้วยตวัเอง 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

肚肚慢慢地爬 dù dù màn mànde pá คอ่ยๆคืบคลำนมำช้ำ ๆ  

走老路安全 zǒu lǎolù ānquán เดินทำงเกำ่ ปลอดภยั 

没吃过亏 méi chīɡuò kuī ไมเ่คยเสยีเปรียบ   

痛得昏了过去 tònɡ de hūnle ɡuòqu เจ็บจนสลบไป  

抬头一看 táitóu yíkàn แหงนหน้ำขึน้มอง  

我该死！ wǒ ɡāisǐ ！ ฉนัสมควรตำย  

警察把他带走了 jǐnɡchá bǎ tā dài zǒule ต ำรวจเอำตวัเขำไป  

慢慢苏醒了 mànmàn sū xǐnɡle คอ่ยๆฟืน้ขึน้มำ 

你干什么？ nǐ ɡānshénme ？ แกท ำอะไร   

http://club.china.alibaba.com/forum/thread/view/123_27746511_.html
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我错怪你了！ wǒ cuòɡuài nǐ le ！ ฉนัเข้ำใจเธอผิด  ฉนัโทษคนผิดแล้ว  

原谅我吧！ yuánliànɡ wǒbɑ ！ ยกโทษให้ฉนัด้วย 

看清楚好人和坏人 kàn qīnɡchu hǎo rénhé  

huàirén 

ดใูห้ดวีำ่ใครเป็นคนดี ใครเป็นคนเลว 

老鳄鱼点点头 lǎo èyú diǎndiǎntóu จระเข้พยกัหน้ำหงึก ๆ  
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22. 
 

小鲤鱼哭哭笑笑 Xiǎo lǐyú kūkū xiàoxiào 
 

ปลาคาร์ปน้อยร้องไห้ฮือๆ หัวเราะหุหุ 
  

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

鲤鱼 lǐyú ปลำคำร์ปจีน 

捋 lǚ ลบูให้เรียบด้วยนิว้ ลบูเครำ 

龙门 lónɡmén ประตมูงักร มีต ำนำนเลำ่วำ่ ปลำคำร์ปจีนในแมน่ ำ้ฮวงโห ถ้ำกระโดดข้ำม
ประตมูงักรนีเ้ข้ำไปได้ ก็จะแปลงร่ำงเป็นมงักร ปัจจบุนัพืน้ท่ีแหง่นีค้ือ หบุ
เขำประตมูงักร ท่ีเมืองลัว่หยำง มณฑลเหอหนำน  

蚯蚓 qiūyǐn ใส้เดือน 

慌 huānɡ กลวั ลนลำน  

圈套 quāntào หลมุพรำง กบัดกั 

馋嘴 chánzuǐ ตะกละ 

蟹 xiè ป ู

钳子 qiánzi คีม 

不安 bù’ān จิตใจไมส่งบ  

逼 bī บงัคบั  

阻拦 zǔlán ขวำงไว้ กัน้ไว้  

危险 wēixiǎn อนัตรำย 

教训 jiàoxùn สัง่สอน 

鳍  qí ครีบ 

难堪 nánkān สดุที่จะทนได้ 

警告 jǐnɡɡào ตกัเตอืน 

衔 xián คำบ 

拱 ɡǒnɡ เอำตวัดนั 

泄气 xièqì สญูเสยีก ำลงัใจ 

狼狈 lánɡbèi กระเซอะกระเซิง 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 他们哭得更伤心了。tāmen kū de ɡènɡ shānɡxīn le.พวกมันยิ่งร้องไห้เสียใจ
ยิ่งกว่าเดมิอีก 
 ค ำวิเศษณ์ท่ีใช้บอกกำรเปรียบเทียบขัน้กว่ำท่ีมีควำมหมำยวำ่ “ยิ่งขึน้ ยิ่งกวำ่” ภำษำจีนใช้
ค ำวำ่ “更 ɡènɡ” วำงไว้หน้ำค ำกริยำหรือคณุศพัท์  มีรูปประโยคดงันี ้  [更 +  กริยำ / คณุศพัท์] 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่    

遇到圈套时如果嘴馋就更危险了。 
yùdào quāntào shí rúɡuǒ zuǐchán jiù ɡènɡ wēixiǎn le. 

พบกบัดกัหลมุพรำง ถ้ำตะกละก็ยิ่งอนัตรำย  
 

湖里的鲤鱼很大，河里的鲤鱼更大。 

húlǐ de lǐyú hěndà ，hélǐ de lǐyú ɡènɡdà. 

ปลำคำร์ปในหนองน ำ้ตวัใหญ่มำก  แตป่ลำคำร์ปในแม่น ำ้ (ย่ิง) ใหญ่กวำ่ 
 
2.太便宜他了！tài piányi tā le เสียเปรียบเขาเกินไป  
 ค ำวำ่เสียเปรียบ ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “便宜 piányi”  ค ำนีมี้อีกควำมหมำยหนึง่วำ่ “รำคำ
ถกู” เม่ือใช้ในควำมหมำยวำ่ “เสียเปรียบ” จะวำงไว้หน้ำค ำนำมหรือสรรพนำมท่ีบง่ชีถ้ึงผู้ ท่ี
ได้เปรียบ ในกรณีตรงกนัข้ำม ถ้ำจะพดูวำ่“ได้เปรียบ หรือ เอำเปรียบ” ก็ใช้ค ำนีเ้ชน่เดียวกนั แตมี่ค ำ
วำ่ 占 zhàn น ำหน้ำเป็น “占便宜 zhàn piányi” ค ำท่ีบง่ชีถ้ึงผู้ ท่ีถกูเอำเปรียบจะวำงไว้หลงัค ำ
วำ่占 มีรูปประโยคคือ   

เสียเปรียบ 便宜 + ผู้ ท่ีได้เปรียบ (เป็นค ำสรรพนำม หรือค ำนำม) 

เอำเปรียบ ประธำน  + 占 + ผู้ ท่ีเสียเปรียบ + 便宜 

ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
一起钓鱼，他拿 8 条只给我两条，太便宜他了。 

yìqǐ diàoyú，tā ná8tiáo zhǐ ɡěi wǒ liǎnɡtiáo，tài piányi tā le. 

ตกปลำมำด้วยกนั เขำเอำไป 8 ตวั แบง่ให้ฉนั 2 ตวั เสียเปรียบเขำจริงๆเลย   
 

你怎么只给我两条鱼，不要占我便宜。 

nǐ zěnme zhǐ ɡěi wǒ liǎnɡ tiáoyú，búyào zhàn wǒ piányi. 

ท ำไมเธอให้ปลำฉันแคส่องตวัเองละ่ อย่ำเอำเปรียบฉนัสิ 
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3.他们又不能去钓那个人。tāmen yòu  bùnénɡ qù diào nàɡèrén.พวกมันก็ไป
ตกคนนัน้ไม่ได้ซะด้วยสิ่ (钓 diào หมายถึงการใส่เบ็ดตกปลา) 
 ค ำพดูท่ีบอกควำมหมำยวำ่สิ่งควรจะท ำแตก็่เป็นท่ีแนน่อนแล้ววำ่ไมส่ำมำรถท่ีจะท ำได้ 
ตรงกบัประโยคภำษำไทยวำ่ “(ท ำอยำ่งนัน้)ไมไ่ด้เสียด้วยสิ” ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “又不能 yòu bù 

nénɡ”  มีรูปประโยคคือ  [又不能 + กริยำ]   ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
周末下这么大的雨又不能去爬山，去哪儿好呢？ 
zhōumò xià zhème dà de yǔ yòubù nénɡqù páshān，qù nǎrhǎo ne ？ 

วนัหยดุฝนตกหนกัขนำดนี ้ออกไปปีนเขำก็ไมไ่ด้เสียด้วย ไปไหนกนัดีละ่   
 

公园里又不能钓鱼，怎么办？ 
ɡōnɡ yuánlǐ yòu bùnénɡ diàoyú， 

zěnmebàn？ 

ในสวนสำธำรณะก็ตกปลำไมไ่ด้เสียด้วยสิ  ท ำยงัไงละ่เน่ีย  
 

4.当他游回来时。dānɡtā yóu huílɑi shí เม่ือมันว่ายกลับมา   
 ประโยคท่ีบอกวำ่ ช่วงเวลำ หรือ เม่ือเวลำ หรือ ตอนขณะท่ี จะท ำกริยำอยำ่งใดอย่ำงหนึง่ 
ภำษำจีนจะใช้รูปค ำว่ำ 当 d ā n ɡ(เม่ือ) วำงไว้หน้ำ ตำมด้วยเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้ในชว่งเวลำท่ี
กลำ่วถึง แล้วปิดท้ำยประโยคด้วยค ำวำ่ 时 shí(เวลำ)  มีรูปแบบดงันี ้  [当 + เหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้ 

+ 时]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
当鲤鱼正在讨论时，有一条小鲤鱼飞出水面。dānɡ lǐyú zhènɡzài tǎo 

lùn shí，yǒu yìtiáo xiǎo lǐyú fēichū shuǐmiàn.ในขณะท่ีเหลำ่ปลำคำร์
ปก ำลงัเสวนำกนัอยู่นัน้ มีปลำคำร์ปน้อยตวัหนึง่ก็บนิขึน้ไปบนผิวน ำ้  
 
当人们在地上钓鱼时，水里的鱼们正在哭。 
dānɡ rénmen zài dìshɑnɡ diàoyú shí，shuǐlǐ de yú men zhènɡzài kū. 

ขณะท่ีคนก ำลงัตกปลำอยูบ่นพืน้ดนินัน้ บรรดำปลำท่ีอยู่ในน ำ้ก ำลงัพำกนัร้องไห้  
 

5.怎么也弄不动了。zěnme yě nònɡ bú dònɡ le ยังไงก็ขยับไม่ได้สักที  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ ไมว่ำ่จะท ำวิธีใด หรือท ำอย่ำงไร ผลลพัธ์ท่ีได้ก็ยงัเป็นเหมือนเดิม 
หรือไมว่ำ่จะท ำอยำ่งไร ก็ยงัคงเป็นเหมือนเดมิ ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ “怎么也….不” มีรูปประโยค
ดงันี ้  [怎么也 + กริยำ  不 + ผลของกริยำ + 了]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

小鱼们哭得怎么也停不下来。พวกปลำน้อยร้องไห้จนท ำอย่ำงไรก็ไมห่ยดุร้อง 
xiǎoyú men kūde zěnme yě tínɡ bú xiàlái. 

 

怎么想也想不出来。      ท ำยงัไงก็คิดไมอ่อกเสียที  
zěnme xiǎnɡ yě xiǎnɡbù chūlái. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

头碰头地围在一起 tóu pènɡtóu de wéizài 

yìqǐ 
เอำหวัชนกนัล้อมวงเข้ำด้วยกนั 

想找点吃的 xiǎnɡ zhǎo diǎn chī de อยำกจะหำอะไรกินสกัหนอ่ย 

让我过去看看 rànɡwǒ ɡuòqù kànkɑn ให้ฉนัเข้ำไปดสูกัหนอ่ยซิ 

可要小心呀！ kěyào xiǎoxīn yɑ ！ แตว่ำ่...ต้องระวงัหนอ่ยนะ  

别去管它就是了 biéqù ɡuǎn tā jiùshìle อยำ่ไปสนใจมนัก็พอ  

这倒也是的 zhè dǎo yě shìde ก็จริงอยำ่งทีว่ำ่  

保证你们各个安全！ bǎozhènɡ nǐmen ɡèɡe  

ānquán ！ 

รับประกนัควำมปลอดภยัของทกุคน  

老青虾公公万岁！ lǎo qīnɡxiā ɡōnɡɡonɡ  

wànsuì ！ 

คณุตำกุ้งจงเจริญ  

好本事！ hǎoběnshi ！ เก่งมำก เยี่ยมไปเลย  

谁不知道我的厉害！ shuí bùzhīdào wǒde  

lìhɑi！ 

ใครบ้ำงไมรู้่ถึงควำมเก่งกำจของฉนั 

 冲上去阻拦 chōnɡ shànɡqù zǔlán วิ่งไปขวำงหน้ำเอำไว้ 

要想办法教训他一下 yàoxiǎnɡ bànfǎ jiàoxùn  

tā yíxià 

จะต้องหำวธีิสัง่สอนมนัสกัหนอ่ย 

他是大家的头 tā shì dàjiā de tóu เขำเป็นหวัหน้ำใหญ่ของพวกเรำ  

想到了一个好主意 xiǎnɡ dàole yíɡè  

hǎozhǔyi 
คิดวิธีดีๆออกแล้ว  

走了一半路 zǒule yí bànlù เดินไปได้คร่ึงทำง 

为他们开路哩！ wéi tāmen kāilù lǐ！ เปิดทำงให้พวกเขำ 

谁都想象得出来 shuídōu xiǎnɡxiànɡ de  

chūlɑi 

ใครก็นกึภำพออก  

那个人花了那么大力

气 

nàɡèrén huāle nàme dà  

lìqi 

คนๆนัน้ออกแรงจนสดุก ำลงั 
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23. 
 

小鼹鼠请客 Xiǎo yǎnshǔ qǐnɡkè  
 

หนูตัวน้อยเลีย้งแขก 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

装修 zhuānɡxiū ตกแตง่ซอ่มแซม 

鼹鼠 yǎnshǔ ตวัตุน่ 

地板 dìbǎn พืน้บ้ำน  

革 ɡé หนงั 

瓷砖 cízhuān อิฐ 

宫 ɡōnɡ วงั 

庆祝 qìnɡzhù เฉลมิฉลอง 

鹦鹉 yīnɡwǔ นกแก้ว 

山羊 shānyánɡ แพะ 

松鼠 sōnɡshǔ กระรอก 

请帖 qínɡtiě บตัรเชิญ 

按时 ànshí ตรงเวลำ 

失望 shī wànɡ ผิดหวงั 

张望 zhānɡwànɡ ชะเง้อชะแง้ 

做客 zuòkè มำเป็นแขก 

冷落 lěnɡluò เย็นชำ 

懊恼 àonǎo หงดุหงิด 

摊开 tānkāi แบออก แผอ่อก 

惊呆 jīnɡdāi ตกตะลงึ 

悄悄 qiāoqiāo แอบ ยอ่ง เบำ ๆ  

凉 liánɡ เย็น  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.家家户户都在装修新房。jiājiā hùhù dōu zài zhuānɡxiū xīnfánɡ ทกุ 
ครอบครัวล้วนแล้วแตต่กแตง่ห้องใหม ่ [  AA (BB)  + 都 + กริยำ]   

 การซ า้ค านามที่เป็นค าประสม AB ซ ำ้ค ำเป็นรูปแบบ AABB เพ่ือบอกควำมหมำยเป็น
พหพูจน์วำ่มีจ ำนวนมำก แปลวำ่ “ทกุๆ / แตล่ะ” หลงักำรซ ำ้ค ำต้องมีค ำท่ีท ำหน้ำท่ีเช่ือมระหวำ่ง
ค ำนำมท่ีเป็นพหพูจน์กบักริยำของประโยค คือค ำวำ่ 都 dōu “ล้วนแล้วแต”่  ตวัอยำ่งประโยคเชน่    

我年年都来中国。 wǒ niánnián dōulái zhōnɡɡuó. ฉนัมำประเทศจีนทกุๆปี   
家家都在看电视。jiājiā dōu zàikàn diànshì.     ทกุๆบ้ำนล้วนดทีูวีกนัอยู ่  

 

2.应该把要好的朋友请来。yīnɡɡāi bǎ yào hǎode pénɡyou qǐnɡlái ควรจะเชิญ
เพ่ือนสนิทมำ  รูปประโยค  [把 + บคุคล + 请来 เหมือนกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “เอำ + อะไร + ไป
ท ำ +อะไร”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

它把脑袋向屋外张望。มนัเอำหวัย่ืนออกไปชะเง้อมองข้ำงนอก   
tā bǎ nǎodɑi xiànɡ wūwài zhānɡwànɡ 
  

松鼠把瓷砖拿来装修房子。กระรอกเอำอิฐมำซอ่มแซมบ้ำน   
sōnɡshǔ bǎ cízhuān ná lái zhuānɡxiū fánɡzi. 

 

แตบ่ำงครัง้รูปประโยค 把 bǎ ในภำษำจีนเม่ือแปลเป็นภำษำไทย ก็ไมไ่ด้แปลว่ำ  “เอำ +  
อะไร + ไปท ำ +อะไร”   เสมอไป  แตจ่ะหมำยควำมวำ่ “ประธำนท ำกริยำนัน้ตอ่กรรมของประโยค”   
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

松鼠把要好的朋友请来。กระรอกเชิญเพื่อนรักมำ  
sōnɡshǔ bǎ yào hǎode pénɡyou qǐnɡlái. 
   

动物们把房间装修了一下。บรรดำสตัว์ทัง้หลำยตกแตง่บ้ำนกนัสกัหนอ่ย 

dònɡwùmen bǎ fánɡjiān zhuānɡ xiūle yíxià. 
    

3.它伸着脑袋向屋外张望。tā shēn zhe nǎodɑi xiànɡ wūwài zhānɡwànɡ มนัย่ืน
หวัออกไปชะเง้อชะแง้อยูข้่ำงนอก 
 ค ำวำ่ 向 xiànɡ เป็นค ำท่ีบอกควำมหมำยของกำร  “มุง่”  ไปทำงใดทำงหนึง่  บำงครัง้
แปลวำ่ “มุง่สู ่ / ไปทำง / ไปยงั” แตบ่ำงครัง้ก็อำจจะไมต้่องแปลค ำวำ่ 向 ก็ได้ แตมี่ลกัษณะของ
ควำมหมำยวำ่ประธำนท ำสิ่งใดสิ่งหนึง่ตอ่กรรม  มีรูปประโยคคือ  [ประธำน  + 向  +  กรรม]  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
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动物们向松鼠的家走去。บรรดำสตัว์ทัง้หลำยพำกนัเดนิไปยงับ้ำนของกระรอก  
dònɡwù men xiànɡ sōnɡshǔ de jiā zǒuqù. 

他向我打招呼。เขำโบกมือทกัทำย (มำยงั) ฉนั 
tā xiànɡ wǒ dǎzhāohu. 

 

4.三个小伙伴连个招呼都没有打。Sān ɡe xiǎohuǒbàn lián ɡe zhāohu dōu       

méi yǒudǎ เพ่ือนทัง้สำมแม้แตบ่อกสกัค ำก็ไม่มี   
 รูปประโยคท่ีภำษำไทยพดูวำ่  “แม้แต.่......ก็ยงั......”   ภำษำจีนคือ [ 连.........都......]  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

连桌上的饭菜都凉了。แม้แตอ่ำหำรบนโต๊ะก็เย็นหมดแล้ว     
lián zhuōshɑnɡ de fàncài dōu liánɡle. 
   

连最要好的朋友都不想来。แม้แตเ่พ่ือนรักท่ีสดุก็ยงัไมอ่ยำกมำ 
lián zuì yàohǎo de pénɡyou dōubú xiǎnɡlái. 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

修得可漂亮啦 xiū de kě piàoliɑnɡ lɑ ตกแตง่อยำ่งงดงำมเชียวละ่  

一块儿庆祝庆祝 yíkuàir qìnɡzhù qìnɡzhù เฉลมิฉลองด้วยกนั  

不知为什么 bùzhī wèishénme ไมรู้่วำ่เพรำะอะไร / ไมรู้่ท ำไม 

没想到 méixiǎnɡdào ไมค่ิดเลยวำ่  

自言自语地说 zìyán zìyǔ de shuō พดูกบัตวัเองวำ่... 

该来的没有来 ɡāi láide méi yǒulái ไอ้ที่ควรมำก็ไมม่ำ  

小白兔不高兴了 xiǎobáitù bùɡāoxìnɡ le กระตำ่ยขำวไมพ่อใจ 

怎么留也留不住 zěnme liú yě liú búzhù รัง้ยงัไงก็รัง้ไว้ไมอ่ยู ่

正在这时 zhènɡzài zhèshí ทนัใดนัน้เอง  / ในตอนนัน้เอง  

心中十分懊恼 xīnzhōnɡ shífēn àonǎo รู้สกึหงดุหงิดมำก  

他们都惊呆了 tāmen dōu jīnɡdāi le พวกเขำพำกนัตกตะลงึกนัไปหมด 

他们你看看我，

我看看你 

tāmen nǐ kànkɑn wǒ，wǒ 

kànkɑn nǐ 
พวกเขำทัง้สองตำ่งมองหน้ำกนัเลิก่ลัก่  

悄悄离开了 qiāoqiāo lí kāile แอบเดินจำกไป / เดินจำกไปอยำ่งเงียบๆ  

小 鼹 鼠 好 伤 心

哟！ 

xiǎo yǎnshǔ hǎo  

shānɡxīn yo ！ 

เจ้ำตุน่น้อยเสยีอกเสยีใจมำกเลย  
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24. 
 

小螳螂学艺 Xiǎo tánɡlánɡ xuéyì  
 

ตั๊กแตนต าข้าวเรียนวิชา 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

螳螂 tánɡlánɡ ตัก๊แตนต ำข้ำว 

威武 wēiwǔ อ ำนำจ พลงั  

练武 liànwǔ ฝึกฝนวิทยำยทุธ 

英雄 yīnɡxiónɡ วีรบรุุษ 

志气 zhìqì ปณิธำน 

骄傲 jiāoào หยิ่งในศกัดิศ์รี ภำคภมูิ  

徒弟 túdì ศิษย์  

厉害 lìhɑi เก่งกำจ  

养伤 yǎnɡshānɡ รักษำอำกำรบำดเจ็บ 

安慰 ānwèi ปลอบใจ  

红脸 hónɡliǎn หน้ำแดง โกรธ  

改行 ɡǎihánɡ เปลีย่นอำชีพ  

木匠 mùjiɑnɡ ช่ำงไม้ 

告辞 ɡàocí บอกลำ กลำ่วอ ำลำ 

拜师 bàishī ไหว้ครู ขอเป็นศษิย์  

锯子 jùzǐ เลือ่ย 

田野 tiányě ทุง่นำ 

本领 bénlǐnɡ ฝีมือ ควำมสำมำรถ 

责备 zébèi ต ำหนิ  

适合 shìhé เหมำะสม 

位置 wèizhi ต ำแหนง่  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.小螳螂长得很威武. xiǎo tánɡlánɡ zhǎnɡde hěn wēiwǔ เจ้ำตัก๊แตนต ำข้ำวรูปร่ำง
แข็งแกร่งบกึบนึ  

 ค ำวำ่  长得 zhǎnɡde  เป็นค ำท่ีใช้บรรยำยรูปร่ำงลกัษณะ  ในท่ีนีใ้ช้ค ำวำ่  很威武 hěn 

wēiwǔ เป็นกำรบรรยำยรูปร่ำงของร่ำงกำยท่ี  威武 wēiwǔ แปลวำ่ มีอ ำนำจ มีพลงั ซึง่หมำยถึง
กำรมีร่ำงกำยท่ีแข็งแรงก ำย ำนัน่เอง ตวัอยำ่งกำรบรรยำยรูปร่ำงลกัษณะค ำอ่ืนๆ เชน่  

长得很漂亮 zhǎnɡ de hěn piàoliɑnɡ หน้ำตำสะสวย 

长得都一样 zhǎnɡ de dōu yíyànɡ รูปร่ำงหน้ำตำเหมือนๆกนั 

长得胖胖的 zhǎnɡ de pànɡ pànɡ de รูปร่ำงอ้วนๆ 

  
2.所以谁也看不起 suóyǐ shuíyě kànbùqǐ ก็เลยมองไมเ่ห็นหวัใคร   

 ค ำวำ่ 谁也  (v.) 不 มกัใช้ในรูปปฏิเสธวำ่ “ไมท่ัง้นัน้”  หลงัค ำวำ่ 也  สำมำรถวำง
ค ำกริยำตอ่ท้ำยได้ เพ่ือบอกควำมหมำยว่ำ ใครก็ไมท่ ำกริยำนัน้ หรือ ไมเ่กิดกริยำนัน้กบัใคร 
ตวัอยำ่งอ่ืนๆ เชน่   

谁也不想来 shuí yěbú xiǎnɡlái ใครก็ไมอ่ยำกมำทัง้นัน้ 

谁也吃不下 shuíyě chībúxià ใครก็กินไมล่งทัง้นัน้ 

谁也看不见 shuíyě kànbújiàn ใครก็มองไมเ่ห็นทัง้นัน้ 

 

3.等你的伤好了再跟我学习武艺 děnɡ nǐ de shānɡ hǎole zài ɡēnwǒ xuéxí wǔ

yì รอบำดแผลหำยดีเสียก่อน คอ่ยมำเรียนกบัข้ำใหมน่ะ 

 รูปประโยคแบบนีใ้ช้บอกควำมหมำยวำ่ “ เหตกุำรณ์ท่ีหนึง่เสร็จสิน้ลงก่อน แล้วจึงเกิด
เหตกุำรณ์ท่ีสองตำมมำ”  เหมือนกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “ท ำสิ่งหนึง่ก่อนแล้วคอ่ยท ำอีกสิ่งหนึง่”
ตวัอยำ่งเชน่  

先学武艺，再学木匠。  เรียนวิทยำยทุธก่อนแล้วคอ่ยเรียนชำ่งไม้ 
xiān xué wǔyì，zài xué mùjiɑnɡ. 
 
先打两个箱子，在把这块木板锯开。เหลำตะเกียบสองแทง่ก่อน แล้วคอ่ยผำ่ไม้ทอ่นนี ้
xiān dǎ liǎnɡɡè xiānɡzi，zài bǎ zhèkuài mùbǎn jùkāi. 
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4.锯了半天，也没有锯开一块木板 jù le bàntiān ，yě méiyǒu jùkāi yíkuài 

mùbǎn เล่ือยอยู่ตัง้นำนสองนำน แตก็่ยงัเล่ือยไมไ่มข่ำดเลยสกัแผน่  

 รูปประโยค  [ค ำกริยำ +  了半天，也没有….] หมำยควำมวำ่ ท ำกริยำนัน้อยูต่ัง้นำน 
แตก็่ยงัท ำไมส่ ำเร็จ หรือ ไมเ่ห็นผล  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

学了半天，也没有学会。 เรียนอยูน่ำนแสนนำน ก็ยงัไมเ่ข้ำใจเสยีที 
xuéle bàntiān，yě méiyǒu xuéhuì. 
 
打了半天，也没有打赢。 ตอ่สู้กนัอยูน่ำน  ก็ยงัไมช่นะเสยีที 
dǎle bàntiān，yě méiyǒu dǎ yínɡ. 

 

5.高兴地迎了上去ɡāo xìnɡ de yínɡ le shànɡqu  ออกมำต้อนรับด้วยควำมดีอกดีใจ  
 รูปประโยค  [ค ำคณุศพัท์ (วิธี,แบบ,จ ำนวน) +  地 + ค ำกริยำ]   โครงสร้ำงแบบนีใ้ช้เพ่ือ
ขยำยค ำกริยำวำ่กระท ำกริยำนัน้อยำ่งไร แบบไหน หรือด้วยวิธีใด  ตวัอยำ่งประโยคเช่น  

把木块一个一个地锯开。 เลือ่ยไม้ออกจำกกนัทีละทอ่นทีละทอ่น 
bǎ mùkuài yíɡe yíɡe de jùkāi. 
 
很骄傲地说。  พดูอยำ่งภำคภมูใิจ 

hěn jiāoào de shuō. 
 
6.妈妈听了儿子的诉说后，并没有责备小螳螂，而是说…. māmɑ tīnɡle érzi 

de sùshuō hòu ，bìnɡ méiyǒu zébèi xiǎo tánɡlánɡ ，érshì shuō  แมต่ัก๊แตน
ฟังลกูเลำ่ ก็ไมไ่ด้ต ำหนิตเิตียนอะไร แล้วก็ยงับอกลกูอีกว่ำ…. 

 โครงสร้ำงประโยควำมรวม  [不是（没有）……而是….. ]  หมำยควำมวำ่  “ไมไ่ด้
เป็น (ท ำ) อยำ่งหนึง่  แตเ่ป็น(ท ำ) อีกอยำ่งหนึง่” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

不是不想收留他，而是不想伤害他。 
búshì bùxiǎnɡ shōuliú tā ，érshì bùxiǎnɡ shānɡhài tā. 

ไมใ่ชว่ำ่ไมอ่ยำกรับเขำเป็นศิษย์ แตไ่มอ่ยำกท ำร้ำยเขำ 
 

他不是想学木匠，而是学不了武术才改行。 
tā búshì xiǎnɡ xué mùjiɑnɡ，érshì xué bùliǎo wǔshù cái ɡǎihánɡ. 

เขำไมไ่ด้อยำกเรียนชำ่งไม้ แตเ่รียนวิทยำยทุธไมไ่หวก็เลยเปล่ียนสำย 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

他认定自己长大

了会有出息 

tā rèndìnɡ zìjǐ zhǎnɡdàle  

huìyǒu chūxī 
มนัมุง่มัน่วำ่เมื่อโตขึน้จะต้องมี
อนำคตไกลเป็นแน ่

将来当个英雄！ jiānɡlái dānɡɡè yīnɡxiónɡ ！ อนำคตจะเป็นวีรบรุุษ  

"好！有志气！ "hǎo ！yǒuzhìqì ！ เยี่ยม  เด็ดเดี่ยวแนว่แน ่ 

小螳螂用自己手

中的锯子锯呀，

锯呀! 

xiǎo tánɡlánɡ yònɡ zìjǐ shǒu 

zhōnɡde jùzǐ jù yɑ，jù yɑ! 

เจ้ำตัก๊แตนน้อยก็เอำมือเลือ่ย 
เลือ่ยไม้ เลือ่ยอยู่นำนสองนำน   

熊先生不高兴了 xiónɡ xiānshenɡ bùɡāoxìnɡ le  ทำ่นอำจำรย์หมเีห็นดงันัน้ก็รู้สกึ
ไมส่บอำรมณ์  

干活可不能装样

子啊！ 

ɡànhuó kě bùnénɡ zhuānɡyànɡ

zi ā！ 

ท ำงำนจะมำแกล้งท ำเหลำะแหละ
อยำ่งงีไ้มไ่ด้นะ   

终于成为一名捕

虫能手 

zhōnɡyú chénɡwéi yìmínɡ bǔ 

chónɡ nénɡshǒu 
ในท่ีสดุมนัก็กลำยเป็นนกัจบัแมลง
มือฉมงั 

他在生活中找到

了适合自己的位

置 

tā zài shēnɡhuó zhōnɡ zhǎo  

dàole shìhé zìjǐde wèizhi 

มนัได้เรียนรู้และแสวงหำสิง่ที่
เหมำะสมกบัตวัเองได้แล้ว 
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25. 
 

小鸟和大熊  Xiǎoniǎo hé dàxiónɡ    
 

นกน้อยกับหมีใหญ่ 
 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

约定 yuēdìnɡ นดัหมำย นดัแนะกนั 

树墩 shùdūn โคนต้น ตอต้นไม้  

哭鼻子 kūbízi ร้องไห้ 

伐木 fámù ตดัไม้ 

锯  jù  เลือ่ย 

芽 yá หนอ่ 

眨 zhǎ กระพริบตำ 

装扮 zhuānɡbɑn แปลงร่ำง แปลงกำยเป็น 

神气 shénqì ทำ่ทำง ลกัษณะ  

夸奖 kuājiǎnɡ ยกยอ่ง ชมเชย  

山坡 shānpō เนินเขำ  

奔跑 bēnpǎo วิ่งตะบงึ  

热闹 rènɑo ครึกครืน้ 

嫩 nèn นุม่ 

树苗 shùmiáo กล้ำต้นไม้ 

挺拔 tǐnɡbá ยืนตระหงำ่น ตัง้ตระหง่ำน 

挥手 huīshǒu โบกไม้โบกมือ  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.小鸟在树枝上唱歌。xiǎoniǎo zài shùzhī shɑnɡ chànɡɡē. นกน้อยร้องเพลงอยู่
บนก่ิงไม้  
  รูปประโยคท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “ท ำอะไร + ท่ีไหน” ภำษำจีนเรียงประโยคตรงกนัข้ำมกนักบั
ภำษำไทย เป็น [อยูท่ี่ไหน + ท ำอะไร]   
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หลกักำรจ ำรูปไวยำกรณ์นี ้ คือ ภำษำจีนเรียงล ำดบัไวยำกรณ์ในภำษำตำมเหตกุำรณ์ท่ี
เกิดขึน้ก่อนหลงั  รูปประโยคภำษำไทยท่ีวำ่ “เม่ือวำน ตอนเช้ำ ฉนั ไป กิน ข้ำว กบั เพ่ือน ท่ี โรง
อำหำร” ภำษำจีนจะเรียงล ำดบัตำมเง่ือนเวลำก่อนหลงั คือ “เม่ือวำน ตอนเช้ำ ฉนั กบั เพ่ือน ไป 
โรงอำหำร กิน ข้ำว” หมำยควำมวำ่ ต้องรู้เวลำเสียก่อน - จำกนัน้ - ฉนั - ต้องเจอเพ่ือนก่อน  - แล้ว
จงึจะพำกนัไป – เม่ือไปถึงโรงอำหำรแล้ว -  จงึจะกิน  - แล้วก็จะตำมมำด้วย  - กินอะไร ดงันัน้
ประโยคนีจ้ะพดูเป็นภำษำจีนวำ่ ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

昨天 早上 我 跟朋友 去 食堂 吃 饭 

zuótiān zǎoshɑnɡ wǒ ɡēnpénɡyou qù shítánɡ chī fàn 

เมื่อวำน ตอนเช้ำ ฉนั กบัเพื่อน ไป โรงอำหำร กิน ข้ำว 

ประโยคภาษาไทย : เมื่อวำนฉนัไปกินข้ำวที่โรงอำหำรกบัเพื่อน 

 

今年 春天 小鸟 跟大熊 在 大树上 唱 歌 

jīnnián chūntiān xiǎoniǎo ɡēndàxiónɡ zài dàshùshɑnɡ chànɡ ɡē 

ปีนี ้ ฤดใูบไม้ผล ิ นกน้อย กบัพ่ีหม ี อยูท่ี่ บนต้นไม้ ร้อง เพลง 

ประโยคภาษาไทย : ฤดใูบไม้ผลปีินีน้กน้อยร้องเพลงอยูบ่นต้นไม้กบัพ่ีหมี 

 
2. 我们的大树呢？wǒ mende dàshù ne? ต้นไม้ใหญ่ของเรำละ่  

รูปประโยคค ำถำมท่ีแสดงควำมสงสยัวำ่สิ่งนัน้เคยมีอยู่ หรือเคยรู้มำก่อน หรือแนใ่จมำ
ก่อน แตก่ลบัไมเ่ป็นไปตำมนัน้ จะใช้ค ำวำ่ “呢” วำงไว้ท้ำยประโยคเป็นค ำแสดงค ำถำม หรืออีก
กรณีหนึง่จะมีควำมหมำยในเชิงถำมด้วยควำมสงสยั คล้ำยกบัภำษำไทยวำ่ “แล้ว.......ละ่?”  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

小鸟上哪儿去玩呢？ แล้วนกน้อยจะไปเที่ยวเลน่ท่ีไหนละ่ 

xiǎoniǎo shànɡnǎ érqù wán ne ？ 
 

春天到了，小鸟怎么还不回来呢？ 
chūntiān dàole ，xiǎoniǎo zěnme hái bù huílɑi ne ？ 

ฤดใูบไม้ผลมิำถึงแล้ว นกน้อยท ำไมยงัไมก่ลบัมำอีกละ่  (ท ำไมยงัไมก่ลบัมำนะ) 
 

3.只要树根还在，大树就会发出新芽。zhǐyào shùɡēn háizài ，dàshù jiùhuì 

fāchū xīnyá ขอแคร่ำกไม้ยงัมีอยู ่ต้นไม้ก็จะแตกยอดออกมำใหมไ่ด้  
 โครงสร้ำงประโยค [只要……就……..]  เป็นโครงสร้ำงประโยคท่ีแสดงเง่ือนไขว่ำ  “ขอเพียง
ให้มี/เป็นไปตำมเง่ือนไขข้ำงหน้ำ  ผลลพัธ์ข้ำงหลงัก็จะเกิดขึน้ได้” ตรงกบัรูปประโยคในภำษำไทย
วำ่ “ขอเพียงแค.่......... ก็.......... .” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
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 只要有大树，小鸟就很幸福。 

zhǐ yàoyǒu dàshù，xiǎoniǎo jiùhěn xìnɡfú. 
ขอแคต้่นไม้ยงัมีอยู ่นกน้อยก็จะมีควำมสขุมำก 
 

只要树林还在，动物们就有地方玩儿了。 
zhǐyào shùlín háizài，dònɡwù men jiù yǒu dìfɑnɡ wánr le. 
ขอแคป่่ำไม้ยงัอยู ่สตัว์ทัง้หลำยก็มีท่ีเลน่สนกุสนำนแล้วล่ะ 

 

4. 唱起了快乐的歌 chànɡ qǐle kuài lède ɡē เร่ิมร้องเพลงกนัอยำ่งมีควำมสขุ  

 ค ำเสริมบอกกำรเคล่ือนไหว กำรเกิดขึน้ ใช้วำงไว้หลงัค ำกริยำเพ่ือบอกควำมหมำยวำ่
ค ำกริยำนัน้ได้เกิดขึน้ ได้เร่ิมขึน้ ตวัอย่ำงประโยค  

他们跳起舞来。   พวกมนัเร่ิมเต้นระบ ำกนัแล้ว 
tāmen tiào qǐwǔ lɑi. 

 

 天暖起来了，小鸟飞回来了。 อำกำศเร่ิมอบอุ่นขึน้แล้ว นกน้อยก็บนิกลบัมำ  
tiān nuǎn qǐlɑi le，xiǎoniǎo fēi huílɑi le. 

 

5.热闹极了 rènɑo jíle  ครึกครืน้ยิ่งนกั   

 ค ำวำ่ 极了 วำงตอ่ท้ำยค ำคณุศพัท์เพ่ือบอกควำมเข้มข้นของค ำคณุศพัท์ท่ีอยูข้่ำงหน้ำวำ่
มีมำกเหลือเกิน คล้ำยกบัภำษำไทยท่ีว่ำ ย่ิงนกั จงัเลย เหลือเกิน ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 小鸟唱歌唱得好听极了。   

xiǎoniǎo chànɡɡē chànɡde hǎotīnɡ jíle. 
นกน้อยร้องเพลงได้ไพเรำะเหลือเกิน 

 

大树发出新芽动物们高兴极了。 

dàshù  fāchū xīnyá dònɡwù men ɡāoxìnɡ jíle. 
ต้นไม้แตกยอดออกมำใหม ่สตัว์ทัง้หลำยดีอกดีใจกนัใหญ่ 

 

6. 这棵会跳舞的"熊树"。zhè kē huì tiàowǔ de"xiónɡ shù" ต้นไม้ท่ีเต้นร ำได้ต้นนี ้  
 กลุม่ค ำนำม หรือ นำมวลี ท่ีมีกำรขยำยค ำนำม สว่นท่ีท ำหน้ำท่ีขยำยนำมจะวำงไว้หน้ำค ำ
ท่ีถกูขยำย โดยมีค ำวำ่ “的 ” เป็นค ำเช่ือม มีรูปโครงสร้ำงคือ สว่นขยำยท่ีน ำหน้ำมำ + 的  + 
ค ำนำมหลกั    ซึง่ตำ่งกบัโครงสร้ำงในภำษำไทย คือ  “ค ำนำม + ท่ี (ซึง่ อนั) + สว่นขยำย” ตวัอย่ำง
ประโยคเชน่  

温暖的南方   wēnnuǎn de nánfānɡ ดนิแดนใต้อนัอบอุน่ 
一棵有趣的树  yī kē yǒuqù de shù ต้นไม้ท่ีนำ่สนใจ  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

明年春天再见面。 

 

mínɡnián chūntiān zài  

jiànmiàn. 
ฤดใูบไม้ผลปีิหน้ำคอ่ยเจอกนั
ใหม ่

随着歌声摇摇摆摆，

跳起舞来。 
 

suízhe ɡēshēnɡ yáoyáo  

bǎibǎi ，tiào qǐwǔ lɑi. 
โยกย้ำยสำ่ยหวัไปตำม
เสยีงเพลง เร่ิมเต้นระบ ำร ำฟ้อน  

小鸟夸奖大熊 xiǎoniǎo kuājiǎnɡ  

dàxiónɡ. 
นกน้อยเยินยอพี่หม ี

小嫩芽在歌声和笑声

中长呀长。 

xiǎo nènyá zài ɡēshēnɡ  

hé xiàoshēnɡ zhōnɡ zhǎnɡ  

yɑ zhǎnɡ. 

ยอดออ่นๆ คอ่ยๆ แผก่ิ่งก้ำนขึน้
ในทำ่มกลำงเสยีงเพลงและเสยีง
หวัเรำะ  

它俩约定，第二年春

天再见面。 

tā liǎnɡ yuēdìnɡ，dì èr  

nián chūntiān zài  

jiànmiàn. 

ทัง้สองนดัแนะกนัวำ่ ฤดใูบไม้
ผลปีิหน้ำคอ่ยมำพบกนัใหม ่
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26. 
 

小猪的礼物 Xiǎozhū de lǐwù  
 

ของขวัญจากน้องหมู 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

祝贺 zhùhè อวยพร 

乌龟 wūɡuī เตำ่ 

冰淇淋 bīnɡqílín ไอศกรีม 

巧克力 qiǎokèlì ช็อคโกแลต็ 

奇怪 qíɡuài แปลกใจ แปลกประหลำด 

礼貌 lǐmào สภุำพ  มำรยำท 

树梢 shùshāo ยอดไม้ 

羽毛 yǔmáo ขนนก 

山谷 shānɡǔ หบุเขำ 

身影 shēnyǐnɡ เงำ 

核桃 hétɑo วอลนทั 

沟 ɡōu ร่องน ำ้ ค ูคลอง 

攀 pān ปีนป่ำย 

尾巴 wěibɑ หำง 

垂 chuí ห้อย ย้อย หยอ่น  

使劲 shǐjìn สดุแรง 

摔 shuāi ล้ม  

拥抱 yōnɡbào โอบกอด 

真诚 zhēnchénɡ จริงใจ  

调皮 tiáopí ดือ้  ซุกซน 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.小松鼠送来了开心果  xiǎo sōnɡshǔ sònɡlái le kāixīn ɡuǒ เจ้ำกระรอกน้อย 
มอบลกูอมอำรมณ์ดี   
 ในท่ีนีใ้ช้ส ำนวนวำ่ [ 送来了 + กรรม ] ตรงกบัรูปแบบภำษำไทยวำ่ [มอบ + (กรรม) + ให้]  
ในรูปประโยคของภำษำจีน สว่นท่ีตำมหลงั 送来了 คือกรรมของประโยค แตใ่นภำษำไทย กรรม
ของประโยคจะวำงไว้ตรงกลำงระหวำ่งค ำวำ่ มอบ – ให้   ตวัอยำ่งประโยคเชน่   
 

小乌龟送来了冰淇淋。 

xiǎo wūɡuī sònɡlái le bīnɡqílín. 
เตำ่น้อยมอบไอศกรีมให้ 

 

小白兔送来了巧克力。 

xiǎo báitù sònɡlái le qiǎokèlì. 

กระตำ่ยขำวมอบช็อคโกแล็ตให้ 

 

2.有礼貌地问 yǒulǐmào de wèn ถำมด้วยควำมสภุำพ  
 รูปแบบกำรขยำยค ำกริยำวำ่กระท ำกริยำนัน้แบบใด ด้วยวิธีใด มำกน้อยแคไ่หน ส่วนท่ีท ำ
หน้ำท่ีขยำยจะวำงไว้หน้ำค ำกริยำท่ีถกูขยำย โดยมี  地  วำงไว้ตรงกลำงท ำหน้ำท่ีเป็นค ำเช่ือม 
คล้ำยกบัค ำภำษำไทยวำ่ กระท ำกริยำ อย่าง......   หรือ กระท ำกริยำ ด้วยความ....... แตบ่ำงครัง้
ก็อำจละค ำวำ่地 ก็ได้ ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

小猴大地声喊。   

xiǎohóu dàshēnɡ de hǎn.  
  

เจ้ำลิงน้อยตะโกนเสียงดงั 

小猴紧紧地拥抱小猪。 

xiǎohóu jǐnjǐn de yōnɡbào  

xiǎozhū. 
 

เจ้ำลิงน้อยกอดเจ้ำหมนู้อยอยำ่งแนน่เลย  

 

3."小鸟理理花羽毛说……… xiǎoniǎo lǐlǐ huā yǔmáo shuō  เจ้ำนกน้อยไซ้ขนแล้ว
พดูวำ่.....  
 กริยำท่ีกระท ำตอ่เน่ืองกนั เรียงล ำดบักำรกระท ำก่อนหลงั ในท่ีนีคื้อ 理理花羽毛 ไซ้ขน 
แล้ว 说 พดู ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 

摇摇头说… 

yáoyáotóu shuō 
 

 

สำ่ยหวัแล้วพดูวำ่.... 

转过来说… 

zhuǎnɡuò láishuō 
หนัหลบัมำแล้วพดูวำ่... 
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4. 山谷里空空荡荡的。shānɡǔ lǐ kōnɡkōnɡ dànɡdànɡ de. หบุเขำมีแตค่วำมวำ่ง
เปลำ่  

 กำรซ ำ้ค ำรูปแบบ AABB เป็นกำรเพิ่มปริมำณ คณุภำพ ควำมเข้มข้นของค ำเดมิให้มีมำก
ขึน้ ตวัอย่ำงกำรซ ำ้ค ำรูปแบบนี ้เชน่  
  

断断续续 duànduàn xùxù ขำดๆหำยๆ  断续  ขำดหำย 

匆匆忙忙 cōnɡcōnɡ mánɡmánɡ อยำ่งรีบร้อน 匆忙 รีบร้อน 

反反复复 fǎnfǎnfùfù ซ ำ้แล้วซ ำ้อีก 反复 ซ ำ้ 

老老实实  lǎolǎo shíshí  อยำ่งซ่ือตรง 老实 ซ่ือตรง 

冷冷清清  lěnɡlěnɡ qīnɡqīnɡ  เงียบๆ เหงำๆ  冷清 เงียบเหงำ 

 

5.没有小胖猪的身影，只有一棵结满了果实的山核桃树 méiyǒu xiǎopànɡ zhū 

de shēnyǐnɡ，zhíyǒu yī kē jié mǎnle ɡuǒshí de shānhétɑo shù. ไมมี่แม้แต่
เงำของเจ้ำหมนู้อย มีเพียงแตต้่นท้อท่ีออกลกูดกเตม็ไปหมด   
 โครงสร้ำงประโยคตอ่เน่ือง  “ไมมี่.......มีเพียง..........” ภำษำจีนคือ  [没有…….，只

有……… ]  ตวัอยำ่งประโยค เชน่  

  

6.小猴跑过去一看 xiǎohóu pǎo ɡuòqù yíkàn เจ้ำลิงน้อยวิ่งไปดปูุ๊ บ ….. 

 กำรใช้ตวัเลข “一 ”  วำงไว้หน้ำค ำกริยำ บอกควำมหมำยวำ่กระท ำกริยำนัน้ในชว่งเวลำ
สัน้ๆ  ชัว่ขณะหนึง่  และมกัเป็นโครงสร้ำงคู ่ คือ [一 +  V.  就  + V.  ]    คล้ำยกบัรูปประโยคใน
ภำษำไทยวำ่ “พอเกิดกริยำหนึง่ขึน้ ก็จะเกิดอีกกริยำหนึง่ตำมมำ” ตวัอยำ่งเชน่ 
  

小猴跑过去一看，就看见小胖猪掉在水里。 

xiǎohóu pǎo ɡuòqù yíkàn，jiù kànjiàn xiǎopànɡ zhū diàozài shuǐlǐ. 

เจ้ำลิงน้อยวิ่งไปด ูก็เห็นเจ้ำหมนู้อยตกลงไปในน ำ้ 
 

 

 

树上没有其他动物，只有一只鸟在唱歌。 

shùshànɡ méiyǒu qítā dònɡwù，zhíyǒu yìzhī niǎo zài chànɡɡē． 
บนต้นไม้ไมมี่สตัว์ตวัอ่ืนๆเลย  มีเพียงนกตวัเดียวก ำลงัร้องเพลง  
 

山上没有别的水果，只有山核桃。 

shānshànɡ méiyǒu biéde shuíɡuǒ，zhíyǒu shānhétɑo． 
บนภเูขำไมมี่ผลไม้อยำ่งอ่ืน มีเพียงลกูท้อภเูขำอยำ่งเดียวเทำ่นัน้   
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小猴一使劲，小胖猪就上来了。 

xiǎohóu yī shǐjìn，xiǎopànɡ zhū jiù shànɡlɑi  le. 

พอเจ้ำลิงน้อยออกแรง เจ้ำหมนู้อยก็ขึน้มำได้แล้ว 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 
    

山谷里空空荡荡的 

 

shānɡǔ li kōnɡkōnɡ dànɡdànɡ 

de 
หบุเขำมีแตค่วำมวำ่งเปลำ่ 

什么礼物也没有了 
 

shénme lǐwù yě méi yǒule ของขวญัอะไรก็ไมม่ีสกัอยำ่ง 

你这傻胖猪呀！ 

 

nǐ zhè shǎ pànɡ zhū yɑ ！ ไอ้หมอู้วนง่ีเง่ำตวันีน้ี่  

这就是最好的礼物 
 

zhè jiùshì zuì hǎode lǐwù  นี่แหละคือของขวญัที่ดีที่สดุ 

它俩都爱吃山核桃

呢！ 

 

tā liǎ dōu àichī shānhétɑo 

ne ！ 
สหำยทัง้สองชอบกินลกูท้อ
มำกเลยละ่ 
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27. 
 

小蝌蚪 Xiǎo kēdǒu  
 

เร่ืองของลูกอ๊อด 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

池塘 chítánɡ บอ่น ำ้ 

蝌蚪 kēdǒu ลกูอ๊อด 

甩 shuǎi สลดั 

帅 shuài เท ่หลอ่ 

细 xì เรียว เลก็ 

画笔 huàbǐ พูก่นัวำดรูป 

认真 rènzhēn จริงจงั 

行  hánɡ บรรทดั 

格式 ɡéshì รูปแบบ 

诗 shī กลอน 

谜底 mídǐ ค ำตอบของปริศนำ โฉมหน้ำทีแ่ท้จริง 

画谜 huàmí ภำพปริศนำ 

丢 diū หำย หลน่หำย 

蹦跳 bènɡtiào วิ่งกระโดด 

跃 yuè กระโดดข้ำม 

青蛙 qīnɡwā กบ 
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.การซ า้ค า  
ในนิทำนเร่ืองนีมี้กำรใช้ค ำซ ำ้หลำยแบบ แตล่ะแบบส่ือควำมหมำยตำ่งๆกนั ดงันี ้ 

 1.1   ค าซ า้แบบ AABB  กำรซ ำ้รูปแบบนีเ้ป็นกำรน ำค ำสองพยำงค์มำพดูซ ำ้กนั ส่ือ
ควำมหมำยท่ีเพิ่มมำกขึน้ มีควำมเข้มข้นมำกขึน้ ตวัอยำ่งเชน่  

有许许多多的小蝌蚪  (许多) 

yǒu xǔ xǔduō duōde xiǎo kēdǒu 

มีลกูอ๊อดเยอะแยะมำกมำย (มำกมำย) 
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认认真真地写作业 (认真) 

Rènrèn zhēnzhēn de xiě zuòyè 

ตัง้อกตัง้ใจท ำกำรบ้ำน (ตัง้ใจ/จริงจงั) 

 
1.2  ค าซ า้แบบ 一 A 一 A  หรือ   一 A 一 B  กำรซ ำ้รูปแบบนีเ้ป็นกำรซ ำ้ค ำพยำงค์

เดียวหรือค ำสองพยำงค์โดยใช้ 一 เป็นค ำคัน่ระหวำ่งกำรซ ำ้ทัง้สองครัง้ ส่ือควำมหมำยวำ่กริยำนัน้
เกิดขึน้เป็นชว่งๆ และมีควำมถ่ีมำกขึน้ มกัใช้เพ่ือแสดงภำพพจน์ของกำรกระท ำ ตวัอย่ำงเชน่   
小蝌蚪的尾巴一甩一甩的 (甩) 

xiǎo kēdǒu de wěibɑ yī shuǎi yī 

shuǎi de 

หำงของลกูอ๊อดน้อยกระดกุกระดกิดุ๊กดิก๊ๆ  (สะบดั) 

它们一蹦一跳地跃出了池塘(蹦跳) 

tāmen  yíbènɡyí tiào de yuè chūle 

chítánɡ 

พวกมนักระโดดกระหยอ๋งกระแหยงออกมำจำกสระน ำ้ 
(กระโดด) 

 

1.3 ค าซ า้แบบ 一  AA กำรซ ำ้ค ำรูปแบบนีม้กัใช้กบัค ำลกัษณนำมเพ่ือบอกปริมำณท่ี
มำกขึน้ทีละอยำ่งๆ   บอกล ำดบัทีละอนัๆ หรือบอกควำมเป็นพหพูจน์ท่ีเพิ่มมำกขึน้เร่ือยๆ 
ตวัอยำ่งเชน่  

一只只可爱的小青蛙 (只) 

yìzhī zhī kěài de xiǎo qīnɡwā 

 

ลกูกบน้อยนำ่รักตวัแล้วตวัเลำ่ (ตวั) 

写出了一行行的小诗 (行) 

xiě chūle yì hánɡhánɡ de xiǎo shī 

เขียนกลอนออกมำทีละบรรทดั ๆ (บรรทดั) 

 

1.4 ค าซ า้แบบ A 呀 A กำรซ ำ้ค ำรูปแบบนีใ้ช้กบัค ำกริยำ เพ่ือบอกวำ่กระท ำกริยำนัน้
ซ ำ้ๆ แตไ่ม่ตัง้ใจ  คือ ท ำไปเร่ือยๆ  คล้ำยๆกบัภำษำไทยวำ่ “ท ำไปเร่ือยๆ  หรือ ท ำไปท ำไป” 
ตวัอยำ่งเชน่  

画呀画 huà yɑ huà วำดไปวำดไป 
找呀找 zhǎo yɑ zhǎo หำไปหำไป 
写呀写 xiě yɑ xiě เขียนไปเขียนไป  

 

1.5 ค าซ า้แบบ A A กำรซ ำ้ค ำรูปแบบนีม้กัใช้กบัค ำคณุศพัท์เพ่ือบอกควำมหมำยท่ีไม่
แนน่อน ไมช่ดัเจน เลือนรำง หรือไมแ่นใ่จ ตวัอยำ่งเชน่   

细细的长尾巴 (细) xì xì de chánɡ wěibɑ หำงเรียวๆยำวๆ  (เรียว)  
长长的尾巴(长) chánɡ chánɡ de wěibɑ หำงยำวๆ  (ยำว)  

 

1.6 ค าซ า้แบบ AABB ในนิทำนเร่ืองนีใ้ช้วิธีกำรซ ำ้รูปแบบนีก้บัค ำเลียนเสียง เพ่ือแสดง
ให้เห็นภำพพจน์  ตวัอย่ำงเชน่   
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嘀嘀咕咕地咬着耳朵   งบัหตูวัเองอยูง่ึมง ำๆ    
dīdī ɡūɡū de yǎozhe ěrduo 
 

ค ำวำ่ 嘀咕 เป็นค ำเลียนเสียงของอำกำรพดูพมึพ ำๆ  งึมง ำๆ เบำๆ อยูก่บัตวัเอง  

 

2.它们正用细细的长尾巴当画笔  tāmen zhènɡyònɡ xì xìde chánɡ wěibɑ dānɡ 

huàbǐ พวกมนัก ำลงัใช้หำงเรียวยำวๆท ำเป็นพูก่นัเขียนหนงัสือ 
 โครงสร้ำงประโยคตอ่เน่ือง “用……..当……..”  คือกำร  “ใช้ (น ำ).........มำท ำเป็น.......” 
ตวัอยำ่งเชน่  

小蝌蚪用池塘当自己的家。 ลกูอ๊อดน้อยใช้บอ่น ำ้เป็นบ้ำนของตวัเอง 
xiǎo kēdǒu yònɡ chítánɡ dānɡ zìjǐde jiā. 
 

小白兔用树叶当雨伞。  กระตำ่ยขำว ใช้ใบไม้ท ำเป็นร่ม 
xiǎobáitù yònɡ shùyè dānɡ yúsǎn. 

   

3 最后短得再也不能用了  zuìhòu duǎn de zàiyě bùnénɡ yònɡle สดุท้ำยก็สัน้เสีย
จนใช้กำรไมไ่ด้อีกตอ่ไปแล้ว  ค ำวำ่ “再也不 + V.” รูปแบบประโยคนีห้มำยควำมวำ่ “ไมส่ำมำรถ 
+ ท ำกริยำนัน้อีกตอ่ไป” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

小蝌蚪再也不回来了。 ลกูอ๊อดน้อยไมก่ลบัมำอีกแล้ว 
xiǎo kēdǒu zàiyě bù huílɑi le. 
 

小鱼再也不吃小蝌蚪了。ปลำน้อยก็ไมกิ่นลกูอ๊อดอีกแล้ว 

xiǎoyú zàiyě bùchī xiǎo kēdǒu le. 
 
4.小蝌蚪一定是学坏了！要不，它的尾巴怎么没有了呢？xiǎo kēdǒu yídìnɡ 

shì xué huàile！yàobú，tāde wěibɑ zěnme méi yǒule ne เจ้ำลกูอ๊อดจะต้องไม่
รักดีแน่ๆ ไมง่ัน้ท ำไมหำงของมนัถึงหำยไปได้ละ่ 

 รูปประโยค   ประโยค A ，要不…..怎么….呢？ คล้ำยกบัภำษำไทยค ำว่ำ “จะต้อง...
แน่ๆ  ถ้ำไมง่ัน้ท ำไมถึง.......ล่ะ” เป็นค ำเช่ือมระหวำ่งประโยคหน้ำบอกเหตท่ีุเกิดจำกกำรคำดเดำวำ่
ต้องเป็นเช่นนัน้แน่ๆ   และประโยคหลงับอกผลท่ีปรำกฏขึน้จริง ตวัอยำ่งเชน่  
  

小白兔一定说瞎话，要不怎么会短了尾巴呢？ 

xiǎo báitù yídìnɡ shuōxiāhuà，yào bùzěnme huì duǎnle wěibɑ ne？ 

เจ้ำกระตำ่ยขำวจะต้องพดูปดแน่ๆ  ไมง่ัน้หำงจะกดุได้ยงัไง  

 
 



 96 

 

 

小蝌蚪一定学了画画，要不怎么能画得这么好呢？ 

xiǎo kēdǒu yídìnɡ xuéle huàhuà， 

yào bùzěnme nénɡ huà de zhème hǎo ne ？ 

เจ้ำลกูอ๊อดจะต้องเคยเรียนวำดรูปมำแน่ๆ เลย ไมง่ัน้จะวำดได้ดีขนำดนีไ้ด้ยงัไง 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

小蝌蚪在干什么呢？ xiǎo kēdǒu zài ɡānshénme 

ne ？ 

ลกูอ๊อดน้อยๆท ำอะไรกนัอยู่
นะ 

一天比一天短 yìtiān bǐ yìtiān duǎn สัน้ลงทกุวนัๆ  

要不，它的尾巴怎么

没有了呢？ 

yàobú ，tāde wěibɑ zěnme méi 

yǒule ne ？ 

ไมง่ัน้  ท ำไมหำงของมนัถึงมี
มีแล้วละ่  

小白兔因为说瞎话，

短了尾巴！ 

xiǎo báitù yīnwèi shuōxiāhu

à ，duǎnle wěibɑ ！ 

น้องกระตำ่ยขำวหำงกดุก็
เพรำะพดูโกหกนี่แหละ 

小蝌蚪一定干了什么

坏事！ 

xiǎo kēdǒu yídìnɡ ɡànle  

shénme huàishì ！ 

เจ้ำลกูอ๊อดพวกนีจ้ะต้องท ำ
อะไรไมด่ีมำแน่ๆ   

"孩子，掉了尾巴，

你们就算长大了！ 

háizi ，diàole wěibɑ ，nǐmen 

jiùsuàn zhǎnɡdàle ！ 

เด็กๆหำงหลดุก็แปลวำ่พวก
หนูๆ โตแล้ว   
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28. 
 

小燕子吉吉 Xiǎoyànzi Jí jí  
 

น้องนกนางนวลชื่อ จิบ๊ๆ 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

稀疏 xīshū บำงๆ หรอมแหรม 

珍贵 zhēnɡuì ล ำ้คำ่ 

啄木鸟 zhuómùniǎo นกหวัขวำน 

疲劳 píláo เหน็ดเหน่ือย 

翅膀 chìbǎnɡ ปีก 

思考 sīkǎo คิดไตร่ตรอง 

严重 yánzhònɡ รุนแรง หนกั  

猫头鹰 māotóuyīnɡ นกเค้ำแมว นกฮกู 

惦念 diànniàn คิดถงึด้วยควำมหว่งใย 

焦急 jiāojí ร้อนใจ กระสบักระสำ่ย 

斥责 chìzé ประนำม 

欺侮 qīwǔ รังแก ระรำน 

机灵 jīlinɡ คลอ่งแคลว่ วอ่งไว 

忍耐 rěnnài อดทน 

醒悟 xǐnɡwù ตื่นตวั ส ำนกึตวั 

俯冲 fǔchōnɡ ดิ่งลง 

消灭 xiāomiè ท ำลำย 

籽粒 zǐlì เมลด็ 

精心 jīnɡxīn ตัง้อกตัง้ใจ 

照料 zhàoliào ดแูลรักษำ 

吩咐 fēnfù สัง่ ฝำกฝัง  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.小燕子飞了很远的路，才发现了一棵树。  xiǎo yànzi fēile hěn yuǎnde     

lù，cái fāxiàn le yī kēshù.นกนำงนวลบนิมำไกลแสนไกล เพิ่งจะมำเจอต้นไม้ต้นเดียว  
  才  ในประโยคข้ำงต้นนีเ้ป็นค ำวิเศษณ์ วำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือบอกว่ำ สิ่งท่ีเกิดขึน้นัน้มำ
ช้ำกวำ่ท่ีควรจะเป็น ซึง่ในควำมเป็นจริงควรจะเกิดขึน้แล้ว แตก่ลบัเกิดขึน้เม่ือเลยก ำหนดเวลำไป
แล้ว คล้ำยกบัภำษำไทยวำ่ “เพิ่งจะ / ถึง”  ตวัอย่ำงเชน่  

红苹果快死了，医生才来。 
hónɡ pínɡɡuǒ kuài sǐle，yīshenɡ cáilái. 
แอบเปิลแดงใกล้ตำยแล้ว หมอเพิ่งจะมำถึง 

 

花蝴蝶飞到了花园才见燕子吉吉追来。 

huā húdié fēi dàole huāyuán cái jiàn yànzi jí jí zhuīlái. 

ผีเสือ้แสนสวยบนิไปถึงสวนดอกไม้ เพิ่งจะเห็นวำ่จิ๊บจิ๊บไลต่ำมมำ 
 

2.吉吉又累，又渴，又饿呀!  jí jí yòu lèi，yòu kě，yòu è yɑ! จิ๊บจิ๊บทัง้
เหน่ือย ทัง้กระหำย ทัง้หิว  
 กำรใช้ค ำวำ่ 又 วำงไว้หน้ำค ำกริยำตอ่ๆกนัไปหลำยค ำ บอกควำมหมำยว่ำ กริยำทัง้หมด
นัน้เกิดขึน้ในเวลำดียวกนั คล้ำยกบัภำษำไทยค ำว่ำ “ทัง้”   

หรือหำกวำงไว้หน้ำค ำคณุศพัท์ตอ่ๆกนัไปหลำยค ำ ก็บอกควำมหมำยว่ำ ค ำคณุศพัท์
ทัง้หมดนัน้เกิดขึน้พร้อมๆกนัเชน่กนั ตวัอยำ่งเชน่   

吉吉又惦念，又焦急，又失望。จิ๊บจิ๊บทัง้เป็นหว่ง ทัง้ร้อนใจ ทัง้หมดหวงั 

jí jí yòu diànniàn，yòu jiāojí，yòu shīwànɡ. 
 

花蝴蝶又美丽，又机灵。  ผีเสือ้ทัง้งดงำม ทัง้ว่องไว  
huā húdié yòu měilì yòu jīlinɡ. 

  

3.你去给她看看病吧! nǐqù ɡěi tā kànkɑn bìnɡ bɑ! คณุชว่ยไปตรวจไข้ให้เขำหน่อย
เถอะ  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “ท ำอะไร + ให้กบั(เพ่ือ)ใคร”  ในภำษำจีนเรียงประโยคสลบักนักบั
ภำษำไทย คือ  [ให้กบั(เพ่ือ)ใคร  + ท ำอะไร] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

请来啄木鸟医生为果园防病。 

qǐnɡlái zhuómùniǎo yīshēnɡ wèi ɡuǒyuán fánɡbìnɡ. 
เชิญคณุหมอหวัขวำนมำฉีดยำป้องกนัโรคให้สวนผลไม้ 
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雨婆婆给籽粒浇水。  

yǔ pópo ɡěi zǐlì jiāoshuǐ. 

คณุยำยน ำ้ฝนรดน ำ้ให้กบัเมล็ด 
 

4. 竟然只有这么一棵树 jìnɡrán zhíyǒu zhème yī kēshù  ไมน่กึเลยวำ่จะเจอต้นไม้
อยูแ่คต้่นเดียว  
  竟然   ค ำวิเศษณ์ วำงไว้หน้ำประโยคเพ่ือแสดงควำมหมำยวำ่สิ่งท่ีเกิดขึน้คอ่นข้ำงจะ
ตรงกนัข้ำม หรือไมต่รงกบัสิ่งท่ีคดิไว้ หรือตัง้ใจเอำไว้  เกิดกำรผิดพลำด คลำดเคล่ือนไปจำกควำม
ตัง้ใจ ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

美丽的蝴蝶竟然是坏虫。 
měilì de húdié jìnɡrán shì huài chónɡ. 
ผีเสือ้แสนสวย (ไมน่กึเลยว่ำ)ท่ีแท้ก็เป็นเจ้ำหนอนตวัร้ำย 
 

跑了几个地方，竟然没有谁愿意给红苹果治病。 
pǎole jǐ ɡe dìfɑnɡ，jìnɡrán méiyǒu shuí yuànyì ɡěi hónɡ pínɡɡuǒ 

zhìbìnɡ. 

ไปตัง้หลำยท่ี  แต ่(ไมน่กึเลยวำ่)กลบัไมมี่ใครยอมมำรักษำโรคให้กบัแอบเปิลแดงเลย 
  
5.红苹果肚子上的洞越来越大。hónɡ pínɡɡuǒ dùzi shànɡ de dònɡ yuèlái  

yuè dà. รูท่ีท้องของแอบเปิลแดงใหญ่ขึน้เร่ือยๆ  
 รูปประโยค  [越来(V.) 越  + ค ำคณุศพัท์] บอกควำมหมำยวำ่ “มำกขึน้เร่ือยๆ”  ใน 
ต ำแหนง่ของค ำวำ่ 来 สำมำรถแทนท่ีด้วยค ำกริยำได้  แสดงควำมหมำยว่ำ ยิ่งกระท ำกริยำหนึง่ ยิ่ง
ก่อให้เกิดปรำกฎกำรณ์หนึง่ขึน้เร่ือยๆ ตวัอย่ำงประโยคเช่น  

她的声音越来越小。 เสียงของเขำยิ่งเบำลงๆ เร่ือยๆ  (คอ่ยๆเบำลงเร่ือยๆ) 
tāde shēnɡyīn yuèlái yuèxiǎo. 

 

苹果树苗越长越高。 ต้นกล้ำแอบเปิลน้อยๆ ยิ่งโตยิ่งสงู (ยิ่งสงูขึน้เร่ือยๆ) 
pínɡɡuǒ shùmiáo yuèzhǎnɡ yuèɡāo. 

 
 

6.你再美丽也是个害虫。 nǐ zài měilì yěshì ɡè hàichónɡ. ถึงเธอจะงดงำมยงัไง
ก็เป็นเจ้ำหนอนตวัร้ำยอยูดี่  
 รูปประโยค [再 + คณุศพัท์  + 也是........  ] บอกควำมหมำยวำ่  แม้จะยอมรับในเหตผุล
ท่ีเสนอมำ แตค่วำมเป็นจริงหรือผลลพัธ์ท่ีตำมมำก็ยงัเป็นเชน่เดมิ คล้ำยกบัรูปประโยคภำษำไทย
วำ่ “ถึงจะ.....ยงัไง  ก็.....อยูดี่” ตวัอยำ่งเชน่  
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你再怎么疼也得忍。 
nǐ zài zěnme ténɡ yě děi rěn. 

ถึงเธอจะเจ็บแคไ่หนก็ต้องอดทน 
 

吉吉再怎么焦急也没有谁来帮助红苹果。 
Jíjí zài zěnme jiāojí yě méiyǒu shuí lái bānɡzhù hónɡpínɡɡuǒ. 

ถึงจิ๊บๆจะร้อนใจแคไ่หน ก็ใม่มีใครยอมมำรักษำแอปเปิลแดง 
 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

咦？你怎么啦？ yí ？nǐ zěnme lɑ？ เอ๊ะ  เธอเป็นอะไรไปเหรอ 

痛得直冒汗 tònɡ de zhí màohàn  ปวดจนเหง่ือแตก  

他停下来，思考了一

阵 

tā tínɡxiàlái，sīkǎo 

le yízhèn 
วำงมือ แล้วครุ่นคิดอยูส่กัครู่หนึง่ 

痛得已经没有力气哭

了 

tònɡ de yǐjīnɡ méiyǒu 

lìqi kūle 
ปวดจนไมม่ีแรงร้องแล้ว 

"呸！是你残害苹果

姑娘" 

pēi！shì nǐ cánhài  

pínɡɡuǒ ɡūniɑnɡ 
เชอะ (ชิชะ) แกนัน่แหละที่ท ำร้ำยน้อง
แอปเปิล 

小燕子真是悲伤极了 xiǎo yànzi zhēnshì  

bēishānɡ jíle 
นกนำงนวลเสยีอกเสยีใจมำก  

烂苹果强打精神说…  làn pínɡɡuǒ qiánɡdǎ  

jīnɡshen shuō 
แอปเปิลเนำ่รวบกลัน้ใจตัง้สตแิล้วพดูวำ่ 

过着快快乐乐的日子 ɡuòzhe kuài kuàilè  

lède rìzi 
มีชีวติที่มีควำมสขุทกุๆวนั   
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29. 
 

小猪发脾气 Xiǎozhū fāpíqi  
 

หมูอ้วนขีโ้มโห 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

外婆 wàipó ยำย 

鸭 yā เป็ด 

互相 hùxiānɡ ซึง่กนัและกนั 

吵闹 chǎonào เอะอะโวยวำย 

赔 péi ชดใช้ 

发脾气 fāpíqi โมโห เดือดดำล ใช้อำรมณ์ 

敲门 qiāomén เคำะประต ู

打招呼 dǎzhāohu ทกัทำย 

尊敬 zūnjìnɡ เคำรพ 

背影 bèiyǐnɡ เบือ้งหลงั เงำด้ำนหลงั  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.他们玩得可高兴了。  tāmen wán de kě ɡāoxìnɡ le. พวกเขำเลน่กนัสนกุเชียวละ่  
 โครงสร้ำง [ 可  + ค ำคณุศพัท์  ] เป็นรูปแบบกำรเสนอแนะพร้อมทัง้แสดงอำรมณ์
ควำมรู้สกึ บอกควำมหมำยว่ำมำกขึน้ เข้มข้นขึน้ คล้ำยกับภำษำไทยว่ำ  ค ำคณุศพัท์ + เชียวละ่ / 
มำกทีเดียวละ่  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 胖胖的脾气可真坏。  
pànɡpɑnɡ de píqi kě zhēnhuài. 
 

เจ้ำอ้วนพำ่งพำ่งอำรมณ์ร้ำยจริงเชียว 

胖胖的蛋糕可好吃了。 
 pànɡpɑnɡ de dànɡāo kě hǎochī le. 

เค้กของเจ้ำอ้วนพำ่งพำ่งอร่อยเชียวละ่ 

 
2.胖胖正在大吵大闹。  pànɡpɑnɡ zhènɡzài dàchǎodànào. เจ้ำอ้วนพ่ำงพำ่งก ำลงั
เอะอะโวยวำยอำละวำดใหญ่เลย   
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 โครงสร้ำง 大 A 大 B เป็นวิธีกำรใช้ค ำวำ่ 大 วำงคร่อมหน้ำค ำกริยำสองพยำงค์ หรืออำจ
ใช้กบัค ำคณุศพัท์ก็ได้ เพ่ือบอกควำมหมำยท่ีกว้ำงขึน้ ใหญ่ขึน้ ปริมำณมำกขึน้ มีควำมเข้มข้นขึน้ 
ตวัอยำ่งเชน่  

哭闹  kūnào 

ร้องไห้โวยวำย 
大哭大闹   
เอะอะอำละวำดโวยวำย 

吉利 jílì 

โชคดีมชียั 
大吉大利 
โชคดีมชียัอยำ่งยิ่งใหญ่ 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

他们高兴地答应一

定去 
 

tāmen ɡāoxìnɡ de dāyìnɡ  

yídìnɡ qù 
พวกเขำก็ตอบตกลงด้วยควำมดีใจ
วำ่จะไปแน่ๆ   

互相约好 hùxiānɡ yuēhǎo ทัง้สองฝ่ำยนดัแนะกนัเป็นมัน่
เหมำะ 

你赔我蛋糕！ nǐ péi wǒ dànɡāo ！ คืนเค้กมำให้ฉนัเลย 

好乖乖 hǎo ɡuāiɡuɑi ไมด่ือ้นะหน ู

你凭什么给他吃！ nǐ pínɡ shénme ɡěi tā ch

ī！ 
ถือดียงัไงเอำให้มนักิน 

你不该发脾气 nǐ bùɡāi fāpíqi เธอไมค่วรโมโหนะ 

忙擦干眼泪 mánɡ cāɡān yǎnlèi รีบเช็ดน ำ้ตำ 

你们真准时 nǐmen zhēn zhǔnshí พวกเธอตรงเวลำมำก 

我们是来和你告别

的 

wǒmen shì lái hé nǐ  

ɡàobiéde 
พวกเรำมำบอกลำนำยนะ่  

不 尊 敬 妈 妈 的 孩

子，也不会尊重朋

友的 

bùzūnjìnɡ māmɑ de háizi  

yě búhuì zūnzhònɡ pénɡyou 

de 

เด็กที่ไมเ่คำรพแม ่ ก็ต้องไมเ่คำรพ
เพื่อนด้วยเหมือนกนั 

手拉手 shǒulāshǒu มือจงูมือ  จงูมือกนั 

低着头对妈妈说 dīzhe tóu duì māmɑ shuō ก้มหน้ำพดูกบัแม ่

我错了 wǒ cuòle ผมผิดไปแล้ว  
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30. 
 

小猴尿床 Xiǎohóu niàochuánɡ  
 

น้องลิงฉ่ีรดท่ีนอน 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

溪 xī ล ำธำร 

捞 lāo ช้อนขึน้มำ 

屁股 pìɡu ก้น 

裤子 kùzi กำงเกง 

褥子 rùzi ฟกู 

湿 shī เปียก 

午睡 wǔshuì นอนกลำงวนั 

起床 qǐchuánɡ ตื่นนอน 

帆船 fānchuán เรือใบ 

真正 zhēnzhènɡ แท้จริง 

尿床 niàochuánɡ ฉ่ีรดที่นอน 

嚷 rǎnɡ ตะโกนร้อง  

袋鼠 dàishǔ จิงโจ้ 

救火 jiùhuǒ ช่วยดบัเพลงิ 

狐狸 húli จิง้จอก 

嘲笑 cháoxiào หวัเรำะเยำะ 

承认 chénɡrèn ยอมรับ 

揪 jiū จบัไว้ คว้ำไว้ 

玩耍 wánshuǎ เลน่สนกุสนำน 

旗帜 qízhì ธงธิว 

甲板 jiábǎn ดำดฟ้ำเรือ 

响亮 xiǎnɡliànɡ เสยีงดงักงัวำน 

仿佛 fǎnɡfú คล้ำยกบั เหมือนกนั  

召唤 zhàohuàn เรียก กวกัมือเรียก 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.多好玩的小纸船。duō hǎowán de xiǎo zhǐchuán. เป็นเรือกระดำษท่ีชำ่งนำ่สนกุ
จงัเลย 
 โครงสร้ำง [多+ ค ำคณุศพัท์  ] เป็นรูปแบบกำรแสดงควำมหมำยท่ีแฝงกำรแสดงอำรมณ์
ควำมรู้สกึท่ีทึง่ ประหลำดใจ คล้ำยกบัภำษำไทยว่ำ “ชำ่ง.....จงัเลย / เหลือเกิน”  ท่ีท้ำยประโยค
สำมำรถเตมิ 啊 เพ่ือเสริมน ำ้เสียงแสดงควำมรู้สกึให้ชดัเจนยิ่งขึน้ ตวัอยำ่งเชน่  
 
    
 
 
 
 

2.就哗啦哗啦向水里走去 jiù huálā huálā xiànɡ shuǐlǐ zǒuqù ลยุลงไปในน ำ้
ตุ้มต ่ำ ๆ  

 โครงสร้ำง  [ค ำเลียนเสียง  + กริยำ]  เป็นวิธีกำรแสดงภำพพจน์เพ่ือส่ือให้เห็นถึงวิธีกำร 
ลกัษณะอำกำรของกำรกระท ำกริยำ หรือ กำรเกิดกริยำตำ่งๆ  ตวัอยำ่งเชน่  

哇哇大叫 
wāwā dàjiào 
 

ร้องไห้อแุว้อแุว้  

狗狗的肚子咕噜咕噜叫 

ɡǒuɡou de dùzi ɡūlū ɡūlū jiào 
ท้องของน้องหมำร้องจ๊อกๆ   

 

3.连嘲笑人的小狗也承认。lián cháoxiào rén de xiǎoɡǒu yě chénɡrèn. 

แม้แตเ่จ้ำป๊อกๆ ท่ีหวัเรำะเยำะคนอ่ืนก็ยอมรับเหมือนกนั   
โครงสร้ำง  [连…….也…….] มีควำมหมำยเหมือนกบัภำษำไทยวำ่ “แม้แต.่.....ก็ยงั

............เหมือนกนั”  ตวัอยำ่งเชน่  
连阿姨也尿过床 
lián āyí yě niào ɡuò chuánɡ 
 

แม้แตค่ณุน้ำก็ยงัเคยฉ่ีรดท่ีนอนเหมือนกนั  

连被子也湿了 
lián bèizi yě shī le 

แม้แตผ้่ำหม่ก็เปียกหมดเลย 

 
4.向海里跑去。xiànɡ háili pǎoqù. วิ่งลงไปในทะเล  
  โครงสร้ำง  [ 向 + สถำนท่ี หรือค ำบอกทิศทำง + 去/来  ] เป็นโครงสร้ำงบอกทิศทำงของ
กำรกระท ำกริยำวำ่มุง่ไป / มำ  สถำนท่ีใด หรือมุง่ไป / มำ ในทิศทำงใด ตวัอย่ำงเชน่   
  

多高的苹果树！ 
duō ɡāode pínɡɡuǒshù！ 

เป็นต้นแอปเปิลท่ีชำ่งสงูเหลือเกิน 

 

多大的水龙头啊！ 

duōdà de shuǐlónɡtou ā！ 

ชำ่งเป็นก๊อกน ำ้ท่ีใหญ่เหลือเกิน 
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鸟儿向我飞来 niǎoér xiànɡ wǒ fēilái นกน้อยบนิมำหำฉนั  
纸船向前飘去 zhǐchuán xiànɡqián piāo qù เรือกระดำษลอยไปข้ำงหน้ำ  

  

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

不好了，不好了  bù hǎo le，bù hǎo le  แยแ่ล้ว แยแ่ล้ว  

没羞，没羞  méixiū ，méixiū ， หน้ำไมอ่ำย หน้ำไมอ่ำย  

小猴不好意思地说 xiǎohóu bùhǎo yìsi de shuō เจ้ำจ๋อพดูอยำ่งอำย ๆ  

小猴在河边走着走

着 

xiǎohóu zài hébiān zǒuzhe  

zǒuzhe 

เจ้ำจ๋อเดินไปเร่ือยๆ ตำมริม
แมน่ ำ้ 

小朋友们都围过来

看 

xiǎopénɡyou men dōu wéi ɡuò  

láikàn 

เด็กพำกนัล้อมวงเข้ำมำ  

大家别笑小猴子 dàjiā biéxiào xiǎo hóuzi หนูๆ อยำ่หวัเรำะน้องจ๋อส ิ 

告诉你们吧 ɡàosu nǐmen bɑ บอกพวกเธอก็แล้วกนั  

小朋友们都瞪大了

眼睛。 

xiǎopénɡyou men dōu dènɡdà le 

yǎnjinɡ 。 

เด็กๆพำกนัเบิกตำโพลง 

弄得浑身湿淋淋 nònɡde húnshēn shīlínlín ท ำเอำเปียกปอนไปทัง้ตวั 

醒来一看，原来是

尿床了 

xǐnɡlái yíkàn ，yuánlái shì  

niàochuánɡ le 

พอตื่นขึน้มำดปูุ๊ บ ที่แท้ก็ฉ่ีรด
ที่นอนน่ีเอง 

这不是做梦吧 zhè búshì zuòmènɡ bɑ นี่คงไมใ่ช่ฝันไปหรอกนะ 

结果呢？ jiéɡuǒ ne ？ ผลลพัธ์ละ่  / ผลลพัธ์นะ่เหรอ 
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31. 
 

小水壶迷路 Xiǎo shuǐhú mílù 
 

 กาน า้หลงทาง 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

讲故事 jiǎnɡ ɡùshi เลำ่นิทำน 

水壶 shuǐhú กำน ำ้ 

洗澡 xízǎo อำบน ำ้ 

迷路 mílù หลงทำง 

糟糕 zāoɡāo แย ่ โชคร้ำย 

车翻 chē fān รถคว ำ่ 

轮子 lúnzi ล้อรถ 

精神 jīnɡshen คกึคกั ฮึกเหมิ มีก ำลงั 

稳 wěn มัน่คง 

摇头 yáotóu สำ่ยหวั สัน่หวั 

愿 yuàn ยอม  ยินยอม 

急性子 jíxìnɡzi ใจร้อน 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.不能给女儿讲故事了。  bùnénɡ ɡěi nǚér jiǎnɡ ɡùshi le. เลำ่นิทำนให้ลกูสำว
ฟังไมไ่ด้แล้ว   

 รูปประโยคปฏิเสธ  [不能+ กริยำ  ] ใช้เพ่ือปฏิเสธวำ่  “ไมส่ำมำรถท ำกริยำนัน้ได้”  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่   

不能回家了 bùnénɡ huíjiā le กลบับ้ำนไมไ่ด้แล้ว 
不能开车 bùnénɡ kāichē ขบัรถไมไ่ด้ 

 

2.找不到家了。zhǎo bú dào jiā le. หำบ้ำนไมเ่จอแล้ว  
 โครงสร้ำง [ กริยำ + 不 +ผลของกริยำ ]  เป็นรูปประโยคปฏิเสธเพ่ือบอกว่ำ “ท ำกริยำนัน้
ไมส่ ำเร็จ”  ตวัอยำ่งเชน่  
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开不走了 kāi bù zǒu le ขบัไมไ่ปแล้ว  
看不见了 Kàn bú jiàn le มองไมเ่ห็นแล้ว  

 

3.小车开得飞快飞快。xiǎochē kāi de fēikuài fēikuài. รถขบัเร็วอยำ่งกบับนิไป
เลย  
 วิธีกำรใช้ค ำแสดงภำพพจน์เพ่ือบอกอำกปักิริยำของกำรกระท ำ  ใช้ในโครงสร้ำง [ กริยำ + 
得 + ค ำแสดงภำพพจน์ ] ตวัอยำ่งเชน่ 

笑得乐呵乐呵 xiào de lè hē lè hē หวัเรำะเอิก้อ้ำกๆ  
肚子饿得咕噜咕噜响 dùzi è de ɡūlū ɡūlū xiǎnɡ ท้องร้องดงัจ๊อก ๆ  

  
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

你别难受 nǐbié nánshòu อยำ่เสยีใจไปเลย 

我送你回家吧 wǒ sònɡ nǐ huíjiā bɑ ฉนัสง่เธอกลบับ้ำนละกนั 

什么地方都去过！ shénme dìfɑnɡ dōu qùɡuò ！ ที่ไหนๆฉนัก็ไปมำหมดแล้ว 

看见红灯也不停 kànjiàn hónɡdēnɡ yě bùtínɡ เห็นไฟแดงก็ไมห่ยดุ 

糟糕，车翻啦！ zāoɡāo ，chē fān lɑ ！ แยแ่ล้วสิ ่(ซวยละ) รถคว ำ่แล้ว 

天下起雨来 tiān xiàqǐ yǔ lɑi ฝนเร่ิมตกลงมำ 

一口气把小车推回家 yìkǒuqì bǎ xiǎochē tuī huí

jiā 

เฮือกเดียวเข็นรถไปจนถึงบ้ำน 

第二天天一亮 dì èr tiāntiān yíliànɡ วนัตอ่มำ พอฟ้ำสวำ่ง 

太谢谢你了 tài xièxiènǐ le ขอบคณุคณุมำกๆเลย 

小车摇摇头说： 

"不谢不谢 

xiǎochē yáoyáotóu shuō ： 

"búxiè búxiè 
รถยนต์สำ่ยหวัไปมำบอกวำ่ ไม่
เป็นไรหรอก 

真是急性子！ zhēnshì jíxìnɡzi ช่ำงใจร้อนจริงๆ  
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32. 
 

小树叶贺卡 Xiǎo shùyè hèkǎ  
 

บัตรอวยพรใบไม้ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

狮子 shīzi สงิโต 

贺卡 hèkǎ บตัรอวยพร 

猫咪 māomī แมวเหมียว 

发愁 fāchóu กลุ้ม 

银杏树 yínxìnɡshù ต้นอิ๋นซิ่ง 

种 zhònɡ ปลกู 

树叶 shùyè ใบไม้ 

有意思 yǒuyìsi นำ่สนใจ 

使劲 shǐjìn ออกแรง 

夹 jiá หนีบ เสยีบ 

邻居 línjū เพื่อนบ้ำน 

急忙 jímánɡ รีบ  รีบร้อน 

的确 díquè แนน่อน 

捧 pěnɡ กอบ (ใช้มือทัง้สองกอบสิง่ของ) 

宝贝 bǎobèi ของล ำ้คำ่ 

刮 ɡuā ขดู  (ลม)พดั  

奇怪 qíɡuài แปลกประหลำด 

插 chā ปัก เสยีบ 

立刻 lìkè รีบ ทนัที 

苗 miáo ต้นกล้ำ 

乌鸦 wūyā อีกำ 
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.大狮子给朋友们都送了贺卡。dà shīzi ɡěi pénɡyoumen dōu sònɡ le hèkǎ.  
พ่ีสิงโตสง่กำร์ดอวยพรให้เพ่ือนๆทกุคนแล้ว  
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 都  เป็นค ำท ำหน้ำท่ีเช่ือมระหวำ่งประธำนพหพูจน์กบัภำคแสดง  ในท่ีนีป้ระธำนคือ 朋友

们 ซึง่เป็นพหพูจน์ ภำคแสดงคือ  送 ตวัอยำ่งประโยคเช่น  
树叶都落下来了    shùyè dōu luò xiàlɑi le. 
ใบไม้พำกนัร่วงลงมำแล้ว 
 

你我都听不懂，只有小猫咪听得懂。 

nǐwǒ dōu tīnɡbùdǒnɡ ，zhǐ yǒuxiǎo māomī tīnɡ de dǒnɡ. 

เธอและฉนัตำ่งก็ฟังไมเ่ข้ำใจ มีเพียงแมวเหมียวเทำ่นัน้ท่ีฟังเข้ำใจ 
 
2. 正好飞过窗口。zhènɡhǎo fēiɡuò chuānɡkǒu บนิผำ่นหน้ำตำ่งมำพอดี   
 正好  วำงไว้หน้ำค ำกริยำเพ่ือชว่ยเสริมควำมหมำยแปลว่ำ ก ำลงัท ำกริยำนัน้อยูพ่อดี หรือ
อำจใช้ล ำพงัมีควำมหมำยว่ำ “พอดี”  ก็ได้ ตวัอย่ำงอ่ืน ๆ เชน่  
  这张贺卡正好，不大不小。บตัรอวยพรใบนีก้ ำลงัพอดี ไมใ่หญ่ไมเ่ล็กเกินไป  

zhèzhānɡ hèkǎ zhènɡhǎo，búdà bùxiǎo. 

  

 银杏树苗正好长起来了。   ต้นกล้ำอ๋ินซิ่งก ำลงังอกพอดีเลย  
yínxìnɡ shùmiáo zhènɡhǎo chánɡ qǐlɑi le. 
     

3.这一定是一棵神树 zhè yídìnɡ shì yī kē shénshù น่ีจะตอ้งเป็นตน้ไมว้เิศษแน่เลย  

 รูปประโยค “เป็น....แน่ๆ ” ภำษำจีนใช้รูปประโยคว่ำ [一定是…..]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 这一定是银杏树苗。 น่ีจะต้องเป็นต้นกล้ำอ๋ินซิ่งแน่ๆ เลย  

zhè yídìnɡ shì yínxìnɡ shùmiáo. 
  

 这一定是一件宝贝。 น่ีจะต้องเป็นของล ำ้คำ่แน่ๆ เลย  
zhè yídìnɡ shì yíjiàn bǎobèi. 

 
 

4.小银杏树苗在花盆里长不下了。xiǎo yínxìnɡ shùmiáo zài huāpén lǐ    

zhǎnɡ bú xiàle.  ต้นกล้ำอ๋ินซิ่งอยูใ่นกระถำง เจริญเตบิโตตอ่ไปไมไ่ด้อีกแล้ว  
 รูปประโยค  [ค ำกริยำ +不下 (去 /来)了 ] แปลวำ่ กริยำนัน้ด ำเนินตอ่ไปไมไ่ด้อีกแล้ว  
ตวัอยำ่งประโยคอ่ืนๆ เชน่  

 银杏树太大，狮子摇不下了。ต้นอ๋ินซิ่งใหญ่มำก สิงโตเขยำ่ไมไ่หวแล้วละ่   

yín xìnɡshù tàidà ，shīzi yáo bú xiàle. 

 

 声音太大，我们听不下去了。เสียงดงัมำก เรำฟังตอ่ไมไ่หวแล้ว   

shēnɡyīn tàidà wǒmen tīnɡ búxià qùle. 
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5.这棵大银杏树的叶子从来不落 zhè kē dà yínxìnɡshù de yèzi cónɡlái     

búluò  ใบอ๋ินซิ่งต้นนี ้แตไ่หนแตไ่รมำไมเ่คยร่วงเลย   
 ค ำวำ่ “从来不”  วำงไว้หน้ำค ำกริยำ แปลวำ่ “แตไ่หนแตไ่รมำไมเ่คย........มำก่อนเลย”  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
  小猫咪从来不发出声音。แตไ่หนแตไ่ร เจ้ำแมวเหมียวไมเ่คยเปลง่เสียงออกมำเลย   

xiǎo māomī cónɡlái bù  fāchū shēnɡyīn. 
 

 乌鸦从来不种树。  แตไ่หนแตไ่รมำ อีกำไมเ่คยปลกูต้นไม้   
 wūyā cónɡ láibú zhònɡshù. 

 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

多有意思！ duō yǒuyìsi ！ ช่ำงนำ่สนใจมำกๆเลย 

飘飘悠悠地落下来了 piāopiāo yōuyōu dì luò   

xiàlái le 
ลอยละลิว่ ปลดิปลวิลงมำ   
/ ร่วงผลอยๆ ลงมำ   

别提多高兴了！ bié tíduō ɡāoxìnɡ le ！ ไมต้่องพดูเลยวำ่ดใีจมำกแคไ่หน  
/ ดีใจอยำ่ให้พดูเลย   

这算什么新年礼物！ zhè suànshénme xīnnián  

lǐwù ！ 

นี่มนัของขวญัปีใหมอ่ะไรกนั  

一阵风吹来 yī zhènfēnɡ chuīlái ลมพดัมำหอบหนึง่ 

更奇怪的是 ɡènɡ qí ɡuàide shì ที่ยิ่งมหศัจรรย์ก็คือ  

这声音像是在说话 zhè shēnɡyīn xiànɡshì  

zài shuōhuà 

เสยีงนีเ้หมือนกบัก ำลงัพดู 

只有小猫咪听得懂 zhǐ yǒuxiǎo māomī tīnɡ  

de dǒnɡ 

มีเพียงเจ้ำแมวเหมียวเทำ่นัน้ท่ี
ฟังเข้ำใจ  
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33. 
 

小猫盖的新房子 Xiǎomāo ɡài de xīn fánɡzi  
 

บ้านใหม่ของแมวเหมียว 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

盖房子 ɡàifánɡzi สร้ำงบ้ำน 

木板 mùbǎn ไม้แผน่ 

钉 dìnɡ ตอกตะป ู

湿 shī เปียก 

衣衫 yīshān เสือ้เชิต้ 

装饰 zhuānɡshì ตกแตง่ 

壁纸 bìzhǐ กระดำษปิดผนงั (วอลเปเปอร์) 

亮堂 liànɡtɑnɡ สวำ่งโลง่ 

玻璃窗 bōlichuānɡ หน้ำตำ่งกระจก 

窗帘 chuānɡlián ผ้ำมำ่น 

光线 ɡuānɡxiàn แสงสวำ่ง 

柔和 róuhé นุม่นวล ละมนุละไม 

地毯 dìtǎn พรมปพูืน้ 

舒服 shūfu สบำย 

弄脏 nònɡzānɡ ท ำสกปรก 

做伴 zuòbàn เป็นเพื่อน  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.  大象运来一根又一根圆木。dàxiànɡ yùnlái yī ɡēn yòuyī ɡēn yuánmù. 

ช้างลากซุงมาท่อนแล้วท่อนเล่า   
 รูปประโยค [一 ลกัษณนำม 又一 ลกัษณนำม] มีควำมหมำยวำ่  ค ำนำมนัน้มีจ ำนวนมำก
ขึน้เร่ือยๆ หรือเรียงล ำดบัไป “อนัแล้วอนัเลำ่” หรือ “ทีละอนัทีละอนั” ตวัอยำ่งประโยคอ่ืนเชน่  
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 小猫把水一盆又一盆端来。  เจ้ำแมวยกน ำ้ออกมำถงัแล้วถงัเลำ่   
xiǎomāo bǎ shuǐ yī pén yòu yī pén duānlái. 

  

 小猫把朋友一个又一个请来。 เจ้ำแมวเชิญเพ่ือนมำคนแล้วคนเลำ่   
xiǎomāo bǎ pénɡyou yíɡè yòuyíɡè qǐnɡ lái. 

 

2.汗水湿透了朋友们的衣衫。  hànshuǐ shī tòule pénɡyoumen de yīshān. 

เหงื่อเปียกเสือ้เชิต้ของเพื่อนๆ ไปหมดทัง้ตัว  
 รูปค ำ  [กริยำ +透]   ค ำว่ำ 透 ค ำเดียวแปลวำ่ ทะล ุ โปร่ง เม่ือวำงไว้หลงัค ำกริยำใดๆ 
หมำยควำมวำ่ เกิดกริยำนัน้อยำ่งเตม็ท่ี หรือหมดสิน้ หรือถึงท่ีสดุแล้ว ตวัอย่ำงเชน่  
  地毯脏透了。  พรมปพืูน้สกปรกไปหมดเลย  

dìtǎn zānɡ tòule. 
  

 朋友们恨透了小猫。 เพ่ือนๆพำกนัเกลียดเจ้ำแมวเป็นท่ีสดุ  
pénɡyoumen hèn tòule xiǎomāo. 

 

3.奶白色壁纸。  nǎi báisè bìzhǐ. วอลเปเปอร์สีขาวน า้นม  
 กำรเรียกช่ือสีในภำษำจีน มีกำรเทียบสีกบัสิ่งของอ่ืน คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยเรียก  สีเขียว
ขีม้้ำ สีเขียวหวัเป็ด สีเหลืองไขไ่ก่ เป็นต้น  แตก่ำรมองสีของคนไทยกบัคนจีนตำ่งกนั กำรน ำสิ่งของ
มำเทียบสีจงึไมเ่หมือนกนัเสียทีเดียว ตวัอยำ่งช่ือเรียกสีแบบเทียบสีเชน่  

鹅黄色  éhuánɡsè  สีเหลืองหำ่น 
天蓝色 tiānlánsè สีฟ้ำท้องฟ้ำ 
雪色 xuě sè สีขำวหิมะ 
孔雀绿 kǒnɡquèlǜ สีเขียวนกยงู 
梅红色 méi hónɡsè สีแดงดอกเหมย 

 

4.朋友们高兴极了。pénɡyoumen ɡāoxìnɡ jíle. เพื่อนๆ ดีใจกันใหญ่  

 ค ำวำ่  “极 ” วำงไว้หลงัค ำคณุศพัท์ บอกควำมหมำยว่ำ ค ำคณุศพัท์นัน้มีระดบัถึงท่ีสดุ 
คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “ เหลือเกิน – ใหญ่เลย”  ตวัอยำ่งประโยคอ่ืนๆ เชน่  
 小猫的房子干净极了。 บ้ำนของเจ้ำเหมียวสะอำดเหลือเกิน  

xiǎomāo de fánɡzi ɡānjìnɡ jíle. 

  

 睡在地毯上舒服极了。 นอนบนพรมสบำยเชียวละ่   
shuìzài dìtǎn shànɡ shūfu jíle. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
请大家来做客 qǐnɡ dàjiā lái zuòkè เชิญทกุคนมำเป็นแขก , เชิญทกุคน

มำเทีย่วบ้ำน 

呀，走在上面真

舒服。 

yɑ ，zǒuzài shànɡmiɑn zhēn 

shūfu 。 

โอ้โห เดินอยูข้่ำงบนแล้วรู้สกึสบำย
จริงๆเลย 

好多天过去了 hǎo duōtiān ɡuòqu le ผำ่นไปตัง้หลำยวนัแล้ว 

请到我家来做客

吧！ 

qǐnɡdào wǒjiā lái zuòkè  

bɑ！ 

เชิญมำเป็นแขกที่บ้ำนฉนั 

大象想了想 dàxiànɡ xiǎnɡle xiǎnɡ เจ้ำช้ำงคดิๆดแูล้ว 

笑嘻嘻地向小猫

家走去 

xiàoxīxī de xiànɡ xiǎomāo 

jiā zǒuqù 
ยิม้แย้มแจ่มใจพำกนัเดินไปท่ีบ้ำน
แมว 

洗 洗 脚 再 进 去

吧！ 

xǐ xǐjiǎo zài jìnqu bɑ ！ ล้ำงเท้ำซะหนอ่ยคอ่ยเข้ำไปนะ 

"算了，我们不进

去了！ 

"suànle ，wǒmen bú jìnqu 

le ！ 

ช่ำงเถอะ พวกเรำไมเ่ข้ำไปแล้วละ่  

" 我们也不进去

了！" 

"wǒmen yě bú jìnqu le ！" เรำก็ไมเ่ข้ำไปเหมือนกนั 

谁也不愿再找小

花猫玩 

shuíyě búyuàn zàizhǎo xiǎo 

huāmāo wán 

ใครก็ไมย่อมมำเลน่กบัเจ้ำแมวลำย
อีกเลย  
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34. 

 

小骡子是谁的孩子  Xiǎo luózi shì shuíde háizi 
   

ล่อเป็นลูกใครหนอ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

蹶 jué ล้มลง 

撒欢 sāhuān กระโดดโลดเต้นด้วยควำมดใีจ  

偎 wēi คลอเคลยี 

骡子 luózi ลอ่  สตัว์ลกูผสมระหวำ่ง ม้ำกบัลำ  

悄悄 qiāoqiāo กระซิบ 

伤心 shānɡxīn เสยีใจ 

脖子 bózi คอ 

铃  línɡdānɡ  กระดิ่ง 

清脆 qīnɡcuì กงัวำนใส 

粮食 liánɡshi อำหำร 

棕红色 zōnɡhónɡsè สนี ำ้ตำลอมแดง 

仔细 zǐxì ละเอียดรอบคอบ 

惊喜 jīnɡxǐ ตื่นตกใจระคนดีใจ 

性急 xìnɡjí ใจร้อน หนุหนั 

奔 bēn วิ่ง ตะบงึ 

温柔 wēnróu อบอุน่และนุม่นวล 

磨坊 mòfánɡ โรงโม ่

埋头 máitóu ก้มหน้ำก้มตำ 

亲热 qīnrè สนิทสนมและอบอุน่ใจ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.我从来就没有过孩子。wǒcónɡ láijiù méiyǒu ɡuò háizi. ฉนัก็ไมเ่คยมีลกูมำ
ก่อนอยูแ่ล้ว 
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 รูปประโยคปฏิเสธท่ีบอกวำ่ “แตไ่หนแตไ่รไมเ่คย...มำก่อน”  ภำษำจีนใช้รูปประโยคว่ำ [从
来不 cónɡlái bù… / 从来没有] cónɡlái méiyǒu…  แปลวำ่  “ไมเ่คยมี / ไมเ่คยได้ท ำ
(มำก่อน)เลย”  เม่ือเตมิค ำวำ่ 就 jiù ไว้หน้ำค ำวำ่ 不，没有  จะเป็นกำรเน้นย ำ้กำรปฏิเสธให้มี
น ำ้หนกัมำกย่ิงขึน้ หรือมีควำมเดด็ขำดมำกยิ่งขึน้ ตวัอยำ่งประโยค  
 小骡子从来就不知道谁是他的爸爸妈妈。  

xiǎo luózi cónɡ láijiù bùzhīdào shuí shì tāde bàbɑ māmɑ. 

แตไ่หนแตไ่รมำ เจ้ำลอ่น้อยก็ไมเ่คยรู้มำก่อนเลยว่ำใครคือพอ่แมท่ี่แท้จริง  
  

小骡子从来就没见过爸爸妈妈。 

xiǎo luózi cónɡ láijiù méi jiànɡuò bàbɑ māmɑ. 

เจ้ำลอ่น้อยไมเ่คยได้พบหน้ำพอ่แมม่ำก่อนเลย  
 

2.小羊忙追上去。xiǎoyánɡ mánɡ zhuī shànɡqu เจ้ำแกะน้อยรีบไลต่ำมไป   
 กำรใช้ค ำวำ่ 去 qù ไป / 来 lái มำ  เพ่ือบอกทิศทำงของกำรกระท ำวำ่มุง่ไปในทิศทำง
ใดนัน้ ให้ยึดท่ีตวัผู้พดูเป็นจดุเร่ิมต้น  หำกทิศทำงมุง่เข้ำสูผู่้พดูก็ใช้ค ำวำ่  来 หำกทิศทำงมุง่ออก
จำกตวัผู้พดู ก็ใช้ค ำว่ำ 去   ตวัอยำ่งประโยค  

请您转过头去看看。   โปรดหนัหลงักลบัไปดสูกัหน่อย  
qǐnɡnín zhuǎn ɡuòtóu qù kànkɑn  

 

请过来喝水！  เชิญมำดื่มน ำ้ทำงนี ้  

qǐnɡ ɡuòlɑi hēshuǐ 

 

3.里面果真有三颗红石子。lǐmiɑn ɡuǒzhēn yǒu sān kē hónɡ shízǐ  ข้ำงในก็มี
เม็ดทรำยสีแดงจริงๆ  
 ค ำวำ่ 果真  ɡuǒzhēn  ใช้ในกรณีท่ีผลลพัธ์เป็นไปตำมท่ีตัง้ใจเอำไว้ หรือคำดกำรณ์เอำไว้ 
แปลวำ่ “ก็เป็นเชน่นัน้จริงๆ”  ตวัอยำ่งประโยค  
 小骡子果真是马妈妈和驴爸爸生的孩子。  

xiǎo luózi ɡuǒ zhēnshì mǎ māmɑ hé lǘ bàbɑ shēnɡde háizi. 

เจ้ำลำน้อยเป้นลกูของแมม้่ำกบัพอ่ลำจริงๆด้วย 
 

 这头骡子果真是我的儿子。 

 zhè tóu luózi ɡuǒ zhēnshì wǒde érzi. 

 เจ้ำลำน้อยตวันีเ้ป็นลกูชำยของฉนัจริงๆ  
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4.小骡子，快叫妈妈！xiǎo luózi ，kuàijiào māmɑ. เจ้ำลำน้อย รีบเรียกแมเ่ร็วเข้ำสิ 
 ธรรมเนียมจีน กำร “เรียก” เป็นกำรแสดงควำมเคำรพเมื่อพบหน้ำกนั พอ่แมจ่ะสอนให้ลกู 
“เรียก” ผู้ใหญ่ด้วยค ำเรียกญำต ิ นัน่หมำยถึงว่ำ ให้ท ำควำมเคำรพญำตผิู้ใหญ่คนนัน้นัน่เอง  และ
กำรเรียกนีไ้มเ่พียงใช้ค ำเรียกญำตเิพียงอย่ำงเดียว ยงัสำมำรถใช้ค ำเรียกอำชีพ ยศต ำแหนง่ หรือ 
กำรเรียกแบบประสม เชน่ แซ ่+ ค ำเรียกญำต ิ  แซ่ + ค ำเรียกอำชีพ  แซ่ + ค ำเรียกยศต ำแหนง่ ก็
สำมำรถใช้ในกำร “เรียก”เพ่ือแสดงควำมเคำรพได้เชน่กนั  ตวัอยำ่งเชน่  

 小王，叫阿姨！น้องหวำง เรียกคณุน้ำสิ  
xiǎowánɡ ，jiào āyí！   

  

  高医生！，  王老师！     
  Gāo yīshenɡ ！， Wánɡ lǎoshī ！   
  (สวสัดี)คณุหมอกำว (สวสัดี) อำจำรย์หวำง   
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

一片欢乐的情景 yípiàn huān lè de qínɡjǐnɡ ภำพแหง่ควำมสนกุสนำน  

悄悄地掉眼泪 qiāoqiāo de diào yǎnlèi แอบหลัง่น ำ้ตำอยูเ่งียบๆ 

你怎么哭了？ nǐ zěnme kūle ？ ท ำไมร้องไห้แล้วละ่ 

我们一块儿玩吧！ wǒmen yíkuàir wán bɑ ！ เรำมำเลน่ด้วยกนัเถอะ 

非常愿意帮助他 fēichánɡ yuànyì bānɡzhù tā ยินดีที่จะช่วยเหลอืเขำมำก 

我从来就没有过孩

子 

wǒcónɡ láijiù méi yǒuɡuò  

háizi 

ฉนัไมเ่คยมีลกูเลย 

老骡子喘着气 lǎo luózi chuǎn zhe qì ลำแก่ถอนหำยใจ 

请您转过头去看看 qǐnɡnín zhuǎn ɡuòtóu qù kà

nkɑn 

ช่วยหนัหลงักลบัมำดสูกัหนอ่ย 

骡大妈哈哈大笑 luó dàmā hāhā dàxiào ป้ำลำหวัเรำะเอิก้ ๆ  

把眼睛瞪得大大的 bǎ yǎnjinɡ dènɡ de dàdà de เบกิตำโพลง 

你也一定会有的 nǐ yě yī dìnɡhuì yǒude เธอก็ต้องมเีหมือนกนั 

别泄气 bié xièqì อยำ่หมดก ำลงัใจ 

火辣辣的太阳 huǒlà làde tàiyánɡ พระอำทิตย์ที่ร้อนแรง 

请过来喝水！ qǐnɡ ɡuòlái hēshuǐ ！ มำดืม่น ำ้ด้วยกนัเถอะ 

你弄错了吧？ nǐ nònɡcuò lebɑ ？ คณุเข้ำใจผดิแล้วหรือเปลำ่ 

又蹦又跳 yòu bènɡ yòu tiào กระโดดโลดเต้น 
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我带你去见他！ wǒ dài nǐqù jiàn tā ！ ฉนัพำเธอไปพบเขำ 

正埋头拉磨 zhènɡ máitóu lā mó ก ำลงัง่วน(ก้มหน้ำก้มตำ)อยูก่บั
กำรลำกโม ่

说着知心话儿 shuōzhe zhīxīn huàr คยุเร่ืองที่รู้ใจกนั  

悄悄地走了。 qiāoqiāo de zǒule. แอบเดินจำกไปอยำ่งเงียบๆ  
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35. 
 

小卡咪 Xiǎokǎ mī   
 

เจ้าข้าวเม่าจอมขีข้ลาด 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

胆子 dǎnzi ควำมกล้ำ 

伙伴 huǒbàn เพื่อน คูห่ ูพรรคพวก 

讲故事 jiǎnɡ ɡùshi เลำ่นิทำน 

冲 chōnɡ ทะลวงเข้ำมำ บกุเข้ำมำ  

联欢会 liánhuānhuì งำนเลีย้ง 

萤火虫 yínɡhuǒchónɡ หิ่งห้อย 

映亮 yìnɡ liànɡ สอ่งสวำ่ง 

露珠 lùzhū หยำดน ำ้ค้ำง 

冷清 lěnɡqīnɡ เงียบเชียบ 

遗憾 yíhàn นำ่เสยีดำย 

祝贺 zhùhè แสดงควำมยินด ี

勇敢 yónɡɡǎn ควำมกล้ำหำญ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.胆子很小。  dǎnzi hěnxiǎo. ขีข้ลำด 

 ค ำนีห้ำกแปลตรงตวัจะแปลวำ่ “ควำมกล้ำเล็ก”  เป็นวิธีท่ีภำษำจีนใช้ในกำรขยำยควำม
ค ำนำมแบบหนึง่ ในทำงตรงกนัข้ำม ถ้ำจะพดูว่ำมีควำมกล้ำหำญมำก ก็จะใช้ค ำวำ่ 大 dà  “ใหญ่” 
เป็นค ำขยำย ตวัอยำ่งประโยค   
 这个小猫胆子大，什么都不怕。   

zhèɡe xiǎomāo dǎnzi dà ，shénme dōu búpà. 

เจ้ำเหมียวน้อยตวันีใ้จกล้ำมำก อะไรก็ไมก่ลวั   
 

 这个小猫胆子小，什么都怕。  
 zhèɡe xiǎomāo dǎnzi xiǎo ，shénme dōu pà. 

เจ้ำเหมียวน้อยตวันีขี้ข้ลำดมำกอะไรก็กลวัไปหมด    
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2.他终于自己出门了。tā zhōnɡyú zìjǐ chūmén le ในท่ีสดุเขำก็ออกจำกบ้ำนเองแล้ว  
 ค ำวำ่ 终于 zhōnɡyú ใช้ในสถำนกำรณ์ท่ีกำรรอคอย หรือกริยำท่ีด ำเนินมำนำนได้สิน้สดุ
หรือจบสิน้ลงแล้ว คล้ำยกบัภำษำไทยว่ำ “ในท่ีสดุ” สำมำรถวำงไว้หน้ำหรือหลงัประธำนของ
ประโยคก็ได้  
 小猫终于长大了。   ในท่ีสดุเจ้ำเหมียวก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว 

xiǎomāo zhōnɡyú zhǎnɡdàle  
  

 小猫终于回到家了。  ในท่ีสดุ เจ้ำเหมียวน้อยก็กลบัถึงบ้ำนแล้ว  
xiǎomāo zhōnɡyú huí dàojiā le 

 
3.小卡咪被一只萤火虫的亮光吓了一跳 xiǎokǎ mī bèi yìzhī yínɡhuǒchónɡ de 

liànɡɡuānɡ xiàle yítiào เจ้ำเหมียวถกูแสงของหิ่งห้อยท ำเอำตกอกตกใจไปหมด  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “ใคร + โดน(ถกู) อะไร + ท ำ + ให้เกิดอะไรขึน้”  ภำษำจีนใช้รูป

ประโยควำ่ [ผู้ถกูกระท ำ 被 + ผู้กระท ำ + กริยำ]   ตวัอย่ำงประโยค  
小露珠被月亮映亮。    
xiǎo lùzhū bèi yuèliɑnɡ yìnɡ liànɡ. 

หยำดน ำ้ค้ำงถกูแสงจนัทร์ส่องเป็นประกำย   
 

小猫咪被爸爸妈妈宠坏了。 

xiǎo māomī bèi bàbɑ māmɑ chǒnɡ huàile. 

เจ้ำแมวเหมียวถกูพอ่แม่ตำมใจจนเสียคน  
 

4.那一闪一闪的是他们的眼睛。nà yìshǎn yìshǎn de shì tā mende yǎnjinɡ 

แสงระยิบระยบันัน่เป็นดวงตำของพวกมนั  
 รูปแบบกำรซ ำ้ค ำ [一 v.一 v. ]  ใช้เพ่ือบอกควำมหมำยวำ่กริยำนัน้ หรือกำรกระท ำกริยำ
นัน้ไมเ่ข้มข้น ขำดๆ หำย ๆ เป็นชว่ง ๆ  กริยำตวัท่ี 1 กบักริยำตวัท่ี 2 อำจเป็นกริยำตวัเดียวกนั หรือ
คนละตวัก็ได้ หำกเป็นกริยำคนละตวั จะหมำยควำมวำ่ ท ำกริยำนัน้ที ท ำกริยำนีที้ ตวัอยำ่งเชน่  
 小猫一蹦一跳地走回家。 

xiǎomāo yíbènɡyítiào de zǒu huíjiā 

 แมวเหมียวกระโดดหย๋องแหยงเดนิกลบับ้ำน   
 
 河里的星星一亮一亮的。 

héli de xīnɡxinɡ yíliànɡ yī liànɡde 

ดวงดำวท่ีอยูใ่นแมน่ ำ้  เปลง่แสงระยิบระยบั  (ค ำว่ำ 亮 liànɡ แปลวำ่ สวำ่ง) 
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5.他只好转身往家里走去。tā zhíhǎo zhuǎnshēn wǎnɡ jiāli zǒuqù เขำก็ท ำได้
เพียงเดนิกลบับ้ำนไป   
 ค ำวำ่ “只好 zhíhǎo” ใช้ในสถำนกำรณ์ท่ีไมมี่ทำงเลือกอ่ืนแล้ว มีเพียงทำงเลือกเดียวท่ีดี
ท่ีสดุท่ีสำมำรถท ำได้  คล้ำยกบัภำษำไทยวำ่ ก็ท ำได้เพียง....  ก็ได้แต.่... ตวัอยำ่งประโยค 
 朋友都走了，他只好自己去了。 

pénɡyou dōu zǒule ，tā zhíhǎo zìjǐ qùle. 

เพ่ือนๆไปกนัหมดแล้ว เขำก็ได้แตไ่ปเองคนเดียว   
 

 他不敢出门，只好呆在家里了。 
 tā bùɡǎn chūmén ，zhíhǎo dāizài jiāli le. 

 เขำไมก่ล้ำออกจำกบ้ำน ก็ได้แตห่ลบอยูใ่นบ้ำน   
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

不敢自己出门！ bùɡǎn zìjǐ chūmén ！ ไมก่ล้ำออกจำกบ้ำน 

陪陪我 Péipei wǒ อยูเ่ป็นเพื่อนฉนัหนอ่ย 

怎么行呢？ zěnme xínɡ ne ？ จะ(ท ำแบบนี)้ได้ยงัไง 

小伙伴们都很着急 xiǎo huǒbànmen dōuhěn  

zháojí 

เพื่อนๆตำ่งร้อนอกร้อนใจ 

风儿轻轻吹着 fēnɡér qīnɡqīnɡchuī zhe ลมพดัมำเบำๆ  

等等我呀！ děnɡdenɡ wǒ yɑ ！ รอฉนัด้วยส ิ

伙伴们都走远了 huǒbànmen dōu zǒu yuǎnle เพื่อนๆพำกนัเดินไปไกลแล้ว 

你自己去吧 nǐ zìjǐ qùbɑ เธอไปเองก็แล้วกนั /  
เธอไปเองเถอะนะ 

"呀，那是什么？ "yɑ ，nà shì shénme ？ เอ๊ะ,นัน่อะไร  

向四周望去 xiànɡ sìzhōu wànɡqù มองไปรอบทิศ 

一定是谁躲在树上

呢！ 

yídìnɡ shì shuí duǒzài  

shùshànɡ ne ！ 

จะต้องมีใครแอบอยูห่ลงัต้นไม้แน่ๆ   

可那儿冷冷清清的 kě nàr lěnɡlěnɡ qīnɡqīnɡde แตท่ี่นัน่เงียบกริบเลย 

一定是来晚了 yídìnɡ shì lái wǎnle สงสยัมำสำยเกินไปแล้วแน่ๆ เลย 

家里挤满了小伙伴 jiāli jǐ mǎnle xiǎohuǒbàn เพื่อนๆ แออดักนัอยูเ่ตม็บ้ำน 

勇敢的小猫 yónɡɡǎn de xiǎomāo แมวผู้กล้ำหำญ 
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36. 
 

小猪照镜子 Xiǎozhū zhàojìnɡzi  
 

หมูน้อยส่องกระจก 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

脏 zānɡ สกปรก 

镜子 jìnɡzi กระจก 

擦掉 cādiào เช็ดออก 

炸弹 zhàdàn ระเบดิ 

屎 shǐ ขี ้

赶紧 ɡánjǐn รีบ 

毛巾 máojīn ผ้ำขนหน ู

擦脸 cāliǎn เช็ดหน้ำ 

搞错 ɡǎocuò เข้ำใจผิด  

苍蝇 cānɡyinɡ แมลงวนั 
   

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.小猪的脸总是很脏。xiǎozhū de liǎn zǒnɡshì hěnzānɡ. หน้ำของน้องหมเูลอะ
เทอะแบบนัน้อยูต่ลอดเลย  
 ค ำวำ่ 总  zǒnɡ   มีควำมหมำยวำ่ โดยรวมแล้ว สรุปรวบยอด เม่ือวำงไว้หน้ำ 是 ซึง่
แปลวำ่เป็น อยู่ คือ ก็จะหมำยควำมวำ่ เป็นแบบนัน้อยู่ตลอด เป็นเชน่นัน้เสียเป็นสว่นใหญ่ 
ตวัอยำ่งเชน่  
 父母总是为儿女担忧。    

fùmǔ zǒnɡshì wèi érnǚ dānyōu. 

พอ่แมก็่มกัจะกงัวลใจกบัลกูๆอยูเ่ป็นประจ ำ   
  

 考试前我总是这么紧张。    
kǎoshì qián wǒ zǒnɡshì zhème jǐnzhānɡ. 
ทกุครัง้ก่อนสอบเขำก็จะต้องรู้สกึต่ืนเต้นแบบนีต้ลอดเลย 
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2.他的朋友小兔送给他一面镜子。tā de pénɡyou xiǎotù sònɡɡěi tā yímiàn 

jìnɡzi น้องกระตำ่ยเพ่ือนของเขำ มอบกระจกให้กบัเขำหนึง่บำน  
  ประโยคค ำวำ่  给  ɡěi  “ให้”  และ  送给 sònɡɡěi “มอบให้” เป็นรูปประโยคแบบ
เดียวกนั  คือ  [(送) 给 + ผู้ รับ + ของท่ีให้ ] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 朋友们送给他礼物。 เพ่ือนๆมอบของขวญัให้กบัเขำ  

pénɡyoumen sònɡɡěi tā lǐwù. 
   

小兔给小猪毛巾。  น้องกระตำ่ยให้ผ้ำขนหนหูมนู้อย  
xiǎotù ɡěi xiǎozhū máojīn. 

   
3.怎么老是擦不掉？zěnme lǎoshì cābúdiào ท ำไมถึงเช็ดยงัไงก็ไมอ่อกแบบนี ้ 
 老是 lǎoshì คล้ำยกบัค ำว่ำ 总是 zǒnɡshì ซึง่ทัง้สองค ำนีบ้อกควำมหมำยถึงกำรเกิด
ซ ำ้ๆอยูแ่บบเดมิๆ  ตำ่งกนัเล็กน้อย 老是 มกัใช้กบัควำมหมำยด้ำนไมดี่ เป็นสิ่งท่ีไมค่ำดหวงัให้
เกิดขึน้  และเป็นภำษำพดูมำกกวำ่ ตวัอยำ่งเชน่  
 他老是向别人伸手要东西。เขำเอำแตย่ื่นมือขอสิ่งของจำกผู้ อ่ืนอยูร่ ่ำไป 

 tā lǎoshì xiànɡ biérén shēnshǒu yào dōnɡxi. 

 

  他们怎么老是争吵。 ท ำไมพวกเขำจงึเอำแตท่ะเลำะกนัอยูไ่ด้   
tāmen zěnme lǎoshì zhēnɡchǎo. 

 

4.尽管小猪天天照镜子，他还是一只脏小猪。jínɡuǎn xiǎozhū tiāntiān zhà

ojìnɡzi ，tā háishì yìzhī zānɡ xiǎozhū  แม้วำ่น้องหมจูะสอ่งกระจกอยูท่กุวนั แต่
มนัก็ยงัเป็นน้องหมจูอมสกปรกอยู่นัน่เอง  

 โครงสร้ำงประโยค[尽管 ........（但是）还是.......] ใช้เพ่ือส่ือควำมหมำยวำ่ แม้วำ่จะท ำ
ตำมประโยคแรกแล้วก็ตำม แตผ่ลลพัธ์ก็ยงัคงเป็นไปอยำ่งเดมิไมเ่ปล่ียนแปลง  ตวัอย่ำงเชน่  
 尽管等了好久，小猪还是不来。 

jínɡuǎn děnɡle háojiǔ ，xiǎozhū háishì bùlái. 

แม้วำ่จะรออยูต่ัง้นำน แตน้่องหมก็ูไมม่ำเสียที  
  

 尽管洗了很多次，小猪的脸还是洗不干净。 
 jínɡuǎn xǐ le hěn duōcì，xiǎozhū de liǎn háishì xǐ bùɡānjìnɡ. 

 แม้วำ่จะล้ำงตัง้หลำยรอบ แตห่น้ำของน้องหมก็ูยงัล้ำงไมอ่อกซะที  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
每天出门前照一

照 

měitiān chū ménqián zhào yī 

zhào 

สอ่งดสูกัหนอ่ยทกุวนัก่อนออกจำก
บ้ำน 

第二天一早 dì èrtiān yìzǎo พอรุ่งเช้ำวนัตอ่มำ  

洗得于干净净的 xǐ de yú ɡānjìnɡ jìnɡ de ล้ำงอยำ่งสะอำดหมดจด 

"等一等 děnɡyiděnɡ รอเดี๋ยว รอประเดี๋ยวเดียว  

等了好久 děnɡle háojiǔ รออยูน่ำนมำก  

这才弄明白 zhè cái nònɡmínɡbɑi ถึงได้เข้ำใจวำ่ 

你搞错了 nǐ ɡǎo cuòle เธอเข้ำใจผิดแล้ว  เธอท ำผิดแล้ว   

从这以后 cónɡzhè yǐhòu นบัแตน่ีไ้ป  
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37. 
 

象鼻子桥 Xiànɡ bízi qiáo 
 

สะพานงวงช้าง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

森林 sēnlín ป่ำไม้ 

发愁 fāchóu กลดักลุ้ม 

卷 juǎn พนั ม้วน  

岸 àn ฝ่ังน ำ้  

羡慕 xiànmù อิจฉำ 

装 zhuānɡ แกล้ง เสแสร้ง 

悄悄 qiāoqiāo กระซิบกระซำบ 

心肠 xīnchánɡ จิตใจ 

计较 jìjiào คิดเลก็คิดน้อย หยมุหยิม  

酸 suān เมื่อย ปวดเมื่อย 

难受 nánshòu ทรมำน 

糟 zāo แย ่ โชคร้ำย 

埋怨 mányuàn โทษ  

脸红 liǎnhónɡ อำย  หน้ำแดง(เพรำะอบัอำย)  

主意 zhǔyi ควำมคิด แนวคิด ข้อคิดเห็น 

啃 kěn แทะ 

有趣 yǒuqù นำ่สนใจ 

惦记 diànjì คิดถงึ เป็นหว่ง  

弯 wān โค้ง 

热心 rèxīn กระตือรือร้น   
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 小狗熊一跃就过去了；可小白兔、小老鼠就不行。xiǎo ɡǒuxiónɡ yíyuè  

jiù ɡuòqùle ；kě xiǎobáitù 、xiǎo láoshǔ jiù bùxínɡ พ่ีหมีหมำแคก่ระโดดก็
ข้ำมไปได้แล้ว  แตน้่องกระตำ่ยกบัน้องหนนู้อยข้ำมไมไ่ด้จริงๆ  
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 รูปประโยค [可..........就不…..] เป็นรูปประโยคปฏิเสธท่ีขดัแย้งกบัประโยคท่ีน ำมำข้ำงหน้ำ 
กำรใช้ค ำวำ่ 就 น ำหน้ำค ำวำ่ 不 เป็นวิธีกำรพดูท่ีเน้นน ำ้ควำมหมำยของกำรปฏิเสธให้หนกัแนน่
มำกขึน้ ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 狗熊一跃就能过去了，可它就不想自己过河。 

ɡǒuxiónɡ yíyuè jiùnénɡ ɡuòqùle，kě tā jiù bùxiǎnɡ zìjǐ ɡuòhé. 

เจ้ำหมีหมำแคก่ระโดดก็ข้ำมไปได้แล้ว แตม่นัก็ยงัไมอ่ยำกข้ำมด้วยตวัเอง  
 
大象老师教了，可小动物们就是不懂。 

   dàxiànɡ lǎoshī jiāole，kě xiǎo dònɡwù men jiùshì bùdǒnɡ. 

 คณุครูช้ำงสอนไปแล้ว แตบ่รรดำสตัว์ตวัเล็กตวัน้อยทัง้หลำยก็ยงัไมเ่ข้ำใจอยูดี่  
 

2.他们常这么对小猴子说。tāmen chánɡ zhème duì xiǎo hóuzi shuō. พวกเขำ
มกัจะพดูกบัเจ้ำจ๋อแบบนีอ้ยู่บอ่ยๆ     
 这么 แปลวำ่ แบบนี ้วำงไว้หน้ำค ำกริยำเพ่ือบอกว่ำ ท ำกริยำแบบนี ้เชน่   

这么(对谁)说   zhème (duì shuí)shuō  พดูแบบนี ้(กบัใคร) 
这么跳   zhème tiào   กระโดดแบบนี ้
这么装 zhème zhuānɡ แกล้งแบบนี ้ 

 

3.把大象累病了。bǎ dàxiànɡ lèi bìnɡle ท ำเอำพ่ีช้ำงเหน็ดเหน่ือยเสียจนป่วยเลย  
 累病 ค ำกริยำท่ีวำงตอ่กนัในลกัษณะนีมี้ควำมสมัพนัธ์แบบ [กริยำบอกเหต ุ + กริยำบอก
ผล ]  มีควำมหมำยวำ่ กริยำตวัหน้ำเป็นเหตใุห้เกิดกริยำตวัหลงั  ตวัอยำ่งเชน่  

吃饱 chībǎo กินอ่ิม 
学会 xuéhuì เรียนรู้ 
打破 dǎpò ตีแตก 
睡觉 shuìjiào นอนหลบั 
听懂 tīnɡdǒnɡ ฟังเข้ำใจ  
看见 kànjiàn มองเห็น 

  
4.大象看完病，急急忙忙赶回来。dàxiànɡ kànwán bìnɡ ，jíjí mánɡmánɡ ɡǎn 

huílái. พ่ีช้ำงหำหมอเสร็จ ก็รีบกลบัมำ  

 ค ำกริยำสองพยำงค์ท่ีประกอบด้วยรูปแบบ [กริยำ + กรรม] เม่ือต้องกำรระบปุริมำณ 
จ ำนวน วิธีกำร ของค ำกริยำนัน้ จะต้องวำงแทรกตรงกลำงระหวำ่งค ำทัง้สอง เชน่  
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看病 看完病 kàn wán bìnɡ หำหมอเสร็จ 
 吃饭 吃了一碗饭 chī le yìwǎn fàn กินข้ำวไปหนึง่ถ้วย 
走路 走了一公里路 zǒule yī ɡōnɡlǐ lù เดนิมำแล้ว 1 กิโลเมตร 
打电话 打了两次电话 dǎle liǎnɡcì diànhuà โทรศพัท์ไปสองครัง้แล้ว 
上课 上了两个小时课 shànɡle liǎnɡɡè xiǎoshí kè เรียนมำสองชัว่โมงแล้ว 
 

5.我一定还和你们住在一起。wǒ yídìnɡ háihé nǐmen zhùzài yìqǐ ฉนัจะต้อง
อำศยัอยูร่่วมกบัพวกนำยอย่ำงแนน่อน   
 ค ำวำ่ 一定 แปลวำ่ อยำ่งแนน่อน แตต่ ำแหนง่กำรวำงในประโยคภำษำจีนจะวำงไว้หน้ำ
ค ำกริยำ  (ภำษำไทยวำงไว้หลงัค ำกริยำ) ตวัอยำ่งเชน่  

一定帮他们 yídìnɡ bānɡ tāmen จะต้องชว่ยพวกเขำอยำ่งแน่นอน 
一定赶回来 yídìnɡ ɡǎn huílái จะต้องรีบกลบัมำอยำ่งแน่นอน 
一定住在一起 yídìnɡ zhùzài yìqǐ จะต้องอำศยัอยูร่่วมกนัอยำ่งแนน่อน 
一定来到河边 yídìnɡ láidào hébiān จะต้องมำท่ีริมแมน่ ำ้อย่ำงแน่นอน 

 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

我该帮帮他们呀 wǒ ɡāi bānɡbānɡ tāmen yɑ ฉนัควรจะชว่ยเหลอืพวกเขำนะ 

就像坐飞机一样 jiùxiànɡ zuò fēijī yíyànɡ เหมือนกบันัง่เคร่ืองบินยงัไงอย่ำงงัน้เลย 

真的很舒服 zhēnde hěn shūfu สบำยมำกๆเลย 

很好玩 hěn hǎowán สนกุมำกเลย 

悄悄地商量 qiāoqiāo de shānɡliɑnɡ ปรึกษำกนัเงียบๆ  แอบหำรือกนัเงียบๆ 

大象心肠好 dàxiànɡ xīnchánɡhǎo พี่ช้ำงจิตใจด ี

觉得很吃力 juéde hěn chīlì รู้สกึใช้พลงัมำก รู้สกึหนกัมำก 

这下糟了 zhèxià zāole ครำวนีแ้ยแ่ล้ว 

大家齐心协力 dàjiā qíxīn xiélì ทกุคนร่วมแรงร่วมใจ 

急急忙忙赶回来 jíjí mánɡmánɡ ɡǎn huílái รีบกลบัมำด้วยควำมรีบร้อน 

笑盈盈 xiàoyínɡyínɡ ยิม้เริงร่ำ  
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38. 
 

无情鸟 Wúqínɡ niǎo 
 

เจ้านกตัวแสบ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 
衔 xián คำบ 

泥土 nítǔ โคลน 

暖和 nuǎnhuo อบอุ่น 

结实 jiēshi มัน่คงแข็งแรง 

孵蛋 fūdàn ฟักไข่ 

亲热 qīnrè สนิทสนม 

愿意 yuànyì ยอม ยินยอม 

打扰 dárǎo รบกวน 

赞美 zànměi ชมเชย ยกยอ่ง 

告别 ɡàobié บอกลำ 

翅膀 chìbǎnɡ ปีก 

好奇 hàoqí อยำกรู้อยำกเห็น 

使劲 shǐjìn ออกแรง  พยำยำม 

蛋壳 dànké เปลือกไข่ 

慈爱 cíài เมตตำกรุณำ 

梳理 shūlǐ จดัแต่ง ท ำควำมสะอำด(ผม ขน)  

个儿 ɡèr รูปร่ำง 

辛苦 xīnkǔ ยำกล ำบำก เหน็ดเหน่ือย 

胃口 wèikǒu เจริญอำหำร 

独占 dúzhàn แต่เพียงผู้ เดียว 

觅食 mìshí หำอำหำร 

趁 chèn ฉวยโอกำส 

狠心 hěnxīn ร้ำยกำจ ใจร้ำย 

宁愿 nìnɡyuàn ยอม  

衰老 shuāilǎo แก่ชรำ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1. 她筑了一个又暖和、又结实的巢。tā zhù le yíɡè yòu nuǎnhuo 、yòu jiē

shi de cháo. เธอสร้ำงรังท่ีทัง้อบอุน่ ทัง้แข็งแรงเสร็จเรียบร้อยแล้ว      
 รูปประโยค [ 又.........、 又.........] มีโครงสร้ำงและควำมหมำยเหมือนกบัรูปประโยค
ภำษำไทยวำ่ [ทัง้..... ทัง้........]  ใช้เพ่ือบอกควำมหมำยว่ำมีคณุลกัษณะทัง้สองอย่ำงเทำ่ๆกนั หรือ
ไปพร้อมๆกนั ตวัอยำ่งเชน่   

又苦又累 yòu kǔ yòu lèi ทัง้ล ำบำกทัง้เหน่ือย 
又湿又乱 yòu shī yòu luàn ทัง้เปียกทัง้ยุง่เหยิง 
又舒服又暖和 yòu shūfu yòu nuǎnhuo ทัง้สบำยทัง้อุ่น 
又漂亮有舒服 yòu piàoliɑnɡ yǒu shūfu ทัง้สวยทัง้สบำย 
又累又饿 yòu lèi yòu è ทัง้เหน่ือยทัง้หิว  

 

2. 她什么准备也不做。tā shénme zhǔnbèi yě búzuò . เธอไมเ่ตรียมตวัอะไรสกัอยำ่ง   
 รูปประโยค  [什么.......也不 + กริยำ  ]  หมำยควำมว่ำ  [อะไรก็ไม.่...สกัอยำ่ง / ไม.่....
อะไรเลย ] ตวัอย่ำงประโยค เชน่  

 杜鹃什么食物也不吃  เจ้ำนกแขกเต้ำไมย่อมกินอะไรเลย  
dùjuān shénme shíwù yě bùchī 

  

 无情鸟什么事也不做  เจ้ำนกตวัแสบงำนอะไรก็ไมย่อมท ำสกัอยำ่ง 

wúqínɡ niǎo shénme shì yě búzuò 

  
3. 让她替我孵蛋好啦！rànɡ tā tì wǒ fūdàn hǎolɑ  ให้มนัฟักไขแ่ทนฉนัดีกวำ่   

 ค ำวำ่   好啦！ หรือ  了！วำงไว้ท้ำยประโยค ใช้เพ่ือบอกควำมหมำยในกำรตดัสินใจท ำ
อะไรสกัอย่ำง คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูว่ำ  […… ดีกว่ำ] หรือ […..ก็แล้วกนั/ละกนั]  ตวัอยำ่ง
ประโยค เชน่  
 在画眉鸟的巢下蛋好了！  ออกไขท่ี่รังแมน่กวำดคิว้ดีกว่ำ   

zài huàméiniǎo de cháoxiàdàn hǎole ！  

 
 去森林里觅食好了！  ไปหำอำหำรในป่ำก็แล้วกนั  
 qù sēnlín lǐ mìshí hǎole ！ 
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4. 杜鹃做出十分亲热的样子。dùjuān zuòchū shífēn qīnrè de yànɡzi. นกแขก
เต้ำท ำทีเป็นสนิทสนมมำกๆ    
 รูปประโยค  [做出…..的样子 ] หมำยควำมวำ่  “ท ำทีวำ่......”  มีควำมหมำยในเชิง       
เสแสร้ง แกล้งท ำ   ตวัอยำ่งประโยค เชน่  
  杜鹃做出很累的样子。  นกแขกเต้ำท ำทีวำ่เหน็ดเหน่ือยมำกๆ  

dùjuān zuòchū hěnlèi de yànɡzi. 

  

 画眉做出很好奇的样子。  นกวำดคิว้ท ำทีเป็นสนอกสนใจมำก ๆ  

huàméi zuòchū hěn hàoqí de yànɡzi. 

 

5. 多么舒服啊！duōme shūfu ɑ!  ชำ่งสบำยอะไรเชน่นี ้  

 รูปประโยค   [多么+ ค ำคณุศพัท์ + 啊！] เป็นรูปแบบถ้อยค ำแสดงอำรมณ์ หมำยควำม
วำ่  “ชำ่ง......อะไรเชน่นี ้/ ชำ่ง...เหลือเกิน”   ตวัอย่ำงประโยค เชน่ 
 你的巢多么漂亮啊！ รังของเธอชำ่งสวยงำมอะไรเชน่นี ้ 

nǐde cháo duōme piàoliɑnɡ ā ！ 

   

 孩子们多么可爱啊！ เดก็ๆ ชำ่งน่ำรักเหลือเกิน   
háizimen duōme kěài ā ！ 

 
6. 为她的四个孩子找吃的。wèi tāde sìɡè háizi zhǎo chī de. หำของกินมำให้
ลกูๆทัง้ส่ี   

 รูปประโยคท่ีภำษำไทยบอกว่ำ [ท ำอะไรให้ใคร / ท ำอะไรเพ่ือใคร]  ภำษำจีนใช้รูปประโยค
วำ่ [为 + ใคร + ท ำ + อะไร]  ตวัอย่ำงประโยค เชน่  
 为孩子们做好准备。  เตรียมพร้อมส ำหรับลกู ๆ  

wèi háizimen zuòhǎo zhǔnbèi. 

  

 为画眉筑巢。   สร้ำงรังให้กบันกวำดคิว้  
wèi huàméi zhùcháo. 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

打定了主意 dǎ dìnɡle zhǔyi วำงแผนแนว่แนแ่ล้ว 

十分亲热 shífēn qīnrè สนิทสนมมำก 

一心一意 yìxīn yíyì ตัง้หน้ำตัง้ตำ  
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不由自主 bùyóu zìzhǔ ควบคมุตวัเองไมไ่ด้  

让我多呆一会儿 rànɡwǒ duō dāi yíhuìr ขอฉนัอยูอ่ีกสกัพกั 

过了好一会儿 ɡuòle hǎoyíhuìr ผำ่นไปได้สกัพกั 

心满意足 xīnmǎnyìzú พออกพอใจ 

日子过得真慢哪 rìzi ɡuòde zhēn màn nǎ วนัเวลำผำ่นไปช้ำเหลอืเกิน 

好不容易 hǎobú rónɡyì อยำ่งยำกเย็น  ไมง่ำ่ยเลยที่... 

东瞧瞧，西望望 dōnɡ qiáoqiɑo，xī wànɡwɑnɡ เหลยีวซ้ำย แลขวำ 

 哪里知道 nǎli zhīdào ไหนเลยจะรู้วำ่.. 

早出晚归 zǎochū wǎnɡuī ออกเช้ำกลบัค ำ่ 

不愿相信 búyuàn xiānɡxìn ไมอ่ยำกจะเช่ือเลย 

千辛万苦  qiānxīnwànkǔ  ล ำบำกยำกเย็น 

忘恩负义 wànɡēn fùyì ลมืบญุคณุ  
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39. 
 

豌豆花儿  Wāndòu huār 
 

ดอกถั่วลันเตา 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

紫色 zǐsè สมีว่ง 

豌豆 wāndòu ถัว่ลนัเตำ 

绽开 zhànkāi ปริออก  

茎 jīnɡ ก่ิง  ก้ำน   

粉蝶 fěndié ผีเสือ้ 

愿望 yuànwànɡ ควำมปรำรถนำ 

干枯 ɡānkū เหี่ยวเฉำ 

粉末 fěnmò ผยุผง 

泥土 nítǔ โคลนตม 

坚决 jiānjué ยืนยนั  

实现 shíxiàn เป็นจริง 

绕 rào วนเวยีน 

魔法 mófǎ คำถำ 

花芯 huā xīn เกสร 

消息 xiāoxi ขำ่วครำว 

激兴 jī xìnɡ ช่ืนชมยินดี  

荚 jiá ฝัก 

苍白 cānɡbái ขำวซีด 

瘦弱 shòuruò ผอมแห้ง ออ่นแอ 

坚强 jiānqiánɡ เข้มแขง็ 

挺立 tǐnɡlì ตัง้ตระหง่ำน 

艰难 jiānnán ยำกล ำบำก 

火塘 huǒtánɡ เตำผิง 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.豆荚长大了许多。dòujiá zhǎnɡdàle xǔduō.ฝักถัว่โตขึน้มำกแล้ว   

 许 多  เป็นค ำบอกปริมำณแบบประมำณกำร ใช้กบัค ำนำมหรือค ำคณุศพัท์ท่ีนบัไมไ่ด้ 
บอกควำมหมำยว่ำมีจ ำนวนมำก เม่ือใช้ขยำยค ำนำมจะวำงไว้ข้ำงหน้ำค ำนำมนัน้ เม่ือใช้ขยำย
ค ำคณุศพัท์จะวำงไว้ข้ำงหลงั ตวัอยำ่งประโยค  
 许多天过去了。  ผำ่นไปหลำยวนัแล้ว   

xǔ duōtiān ɡuòqùle.  
  

 豆荚瘦弱了许多。  ฝักถัว่อ่อนแอลงไปมำกแล้ว   
dòujiá shòuruò le xǔduō. 

 
2.又是许多日子过去了。yòushì xǔduō rìzi ɡuòqùle. ผำ่นไปอีกแล้วหลำยวนั    
 又是 หมำยควำมวำ่ อีกแล้ว ใช้เพ่ือขยำยค ำนำมหรือนำมวลีท่ีบอกว่ำ มีค ำนำม หรือ 
เหตกุำรณ์เดมิเกิดขึน้อีกแล้ว มีจ ำนวนมำก ตวัอยำ่งประโยค  
  又是寒冷的冬天。 เป็นฤดหูนำวท่ีหนำวเหน็บอีกเหมือนเดมิ   

yòushì hánlěnɡ de dōnɡtiān.  
  

 那又是胖胖圆圆的小豌豆。นัน่ก็เป็นถัว่ลนัเตำเม็ดกลมๆ อ้วนๆ อีกเหมือนกนั   
 nà yòushì pànɡpànɡ yuányuánde xiǎo wāndòu. 

 

3.一颗胖胖乎乎的大豆具挺立在豆茎上，而豌豆花儿呢! yìkē pànɡ pànɡhūhū 

de dàdòu jù tǐnɡlì zài dòu jīnɡ shànɡ ，ér wāndòu huāér ne! เมล็ดถัว่
อวบๆ ชชูอ่อยูบ่นก่ิงถัว่  แล้วดอกถัว่ละ่  

 รูปประโยค[而……呢!  ] ใช้ส ำหรับกำรย้อนถำม คล้ำยกบัภำษำไทยวำ่ “แล้ว.......ละ่”  
ค ำวำ่ 而 ใช้เป็นสว่นเช่ือมประโยค ส่ือควำมหมำยในเชิงหกัเหควำมสนใจไปสูอี่กเร่ืองหนึง่ เป็นกำร
ตัง้ค ำถำมในเชิงให้ฉกุคดิ  ตวัอยำ่งประโยค  

 豆子们睁开眼睛，而它们的妈妈呢！  

dòuzi men zhēnɡkāi yǎnjinɡ ，ér tāmen de māmɑ ne！  

เมล็ดถัว่พำกนัลืมตำขึน้ แล้วแมข่องพวกมนัละ่  
 

 彩蝶们施了点魔法就飞走了，而豌豆花呢！  

 cǎidié men shī le diǎn mófǎ jiù fēi zǒule ，ér wāndòu huā ne！ 

 บรรดำผีเสือ้เสกคำถำแล้วก็บนิหนีไป แล้วดอกถัว่ละ่   
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4.悄悄落入了泥土中。qiāoqiāo luòrù le ní tǔzhōnɡ. ปลิดปลิวร่วงลงโคลนตม
อยำ่งเงียบๆ   
 悄悄  ควำมหมำยเดมิใช้กบักำรพดู แปลวำ่ กระซิบกระซำบ หรือแอบพดูจำกนัแบบเบำๆ 
เงียบๆ  เม่ือน ำไปใช้ขยำยกริยำค ำอ่ืน จะหมำยถึง กำรกระท ำแบบเงียบ ๆ หรือแอบท ำ หลบๆ
ซอ่นๆ  ตวัอยำ่งประโยค  
 豌豆花悄悄告诉粉蝶。 ดอกถัว่ลนัเตำแอบบอกกบัผีเสือ้  
 wān dòuhuā qiāoqiāo ɡàosu fěndié. 

 

 拾柴的孩子悄悄走过来。 เดก็เก็บฟืนคอ่ยแอบย่องเข้ำมำ  

shí chái de háizi qiāoqiāo zǒu ɡuòlái. 

 

5.再没有力气说话。zài méiyǒu lìqi shuōhuà.ไมมี่แรงท่ีจะพดูอีกตอ่ไปแล้ว   
 再没有 หรือ 再也没有  เป็นรูปแบบกำรแสดงควำมหมำยปฏิเสธวำ่ “ไม ่ (กระท ำกริยำ
นัน้) อีกตอ่ไป”  ท้ำยประโยคสำมำรถเตมิ “了” เพ่ือท ำให้ประโยคสมบรูณ์ขึน้ก็ได้  เป็น [ 再也没

有....了]  ตวัอยำ่งประโยค   
 粉蝶再也没有回来了。 

fěndié zàiyě méiyǒu huílái le. 

ผีเสือ้ไมเ่คยบินกลบัมำอีกเลย  
 

 豌豆花儿再没有绽开了。 
 wāndòu huār zài méiyǒu zhàn kāile. 
 ดอกถัว่ก็ไมเ่คยเบง่บำนอีกเลย   
 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
你有什么愿望？ nǐ yǒu shénme yuànwànɡ ？ เธอปรำรถนำสิ่งใดหรือ   

你 的 愿 望 能 实

现。 

nǐde yuànwànɡ nénɡ shíxiàn. ควำมปรำรถนำของเธอเป็นจริงได้  

四处寻找 sìchù xúnzhǎo เสำะหำไปทัว่ มองหำไปทัว่  

飞向远方 fēixiànɡ yuǎnfānɡ บนิไปไกลแสนไกล  

那么，还有谁告

诉豆子们呢？ 

nàme ，háiyǒu shuí  

ɡàosu dòuzi men ne ？ 

แล้วจะมีใครบอกกบัเมล็ดถัว่
ลนัเตำไหมหนอ   
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40. 
 

外星人彩电 Wàixīnɡrén cǎidiàn 
 

ทีวีสีมนุษย์ต่างดาว 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

舅舅 jiùjiu ลงุ 

外星球 wài xīnɡqiú ตำ่งดำว 

巧克力 qiǎokèlì ชอคโกแลต 

微型 wēixínɡ ขนำดเลก็  

发动机 fādònɡjī เคร่ืองยนต์ 

梳 / 梳子 shū / shūzi ก.หวี / น.หวี 

播放 bōfànɡ ออกอำกำศ ฉำย แพร่ภำพ 

大草原 dàcǎoyuán พืน้ท่ีรำบ 

景色 jǐnɡsè ทิวทศัน์ 

遥控器 yáokònɡqì รีโมทคอนโทรล 

对准 duìzhǔn เลง็ 

键 jiàn ปุ่ มกด 

顿时 dùnshí ชัว่ขณะ ชัว่ครู่ 

奇妙 qímiào มหศัจรรย์ 

粪 fèn มลู อจุจำระ 

馋 chán ตะกละ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 舅舅从外星球回来了。jiùjiu cónɡ wài xīnɡqiú huílái le. คณุลงุกลบัมำ
จำกตำ่งดำว   
 โครงสร้ำงประโยค ในภำษำไทยท่ีวำ่ [(กริยำ)มำจำก + สถำนท่ี]  เชน่  เดนิมำจำกบ้ำน / 
วิ่งกลบัมำจำกโรงเรียน ภำษำจีนใช้วำ่ [从(จำก) + สถำนท่ี +  (กริยำ) 来(มำ)]  จำกบ้ำนเดนิมำ / 
จำกโรงเรียนวิ่งกลบัมำ  ตวัอยำ่งประโยค  
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 从草原那边走过来。  เดนิมำจำกทุง่หญ้ำฝ่ังนัน้  
cónɡ cǎoyuán nàbiān zǒu ɡuòlɑi. 

 

 从电视机里跳出来。  กระโดดออกมำจำกโทรทศัน์   
 cónɡ diànshìjī lǐ tiào chūlái. 

 

2.梳一次头能把头发变黑的返老还童牌梳子。shū yícì tóu nénɡ bǎ tóufɑ bi

àn hēide fǎnlǎoháitónɡ pái shūzi.หวีท่ีหวีครัง้เดียวท ำให้ผมเปล่ียนเป็นสีด ำ เปล่ียน
จำกคนแก่กลำยเป็นเดก็   
 ภำษำจีนมีวิธีกำรเปล่ียนค ำกริยำให้เป็นค ำนำม โดยกำรเตมิ 子 หลงัค ำกริยำ ออกเสียง
เบำ  ตวัอยำ่งค ำเชน่     
 

梳 / 梳子 shū / shūzi ก.หวี / น. หวี 
叉 / 叉子  chā / chāzi  ก.เสียบ / น.ส้อม 
盖 / 盖子 ɡài / ɡàizi ก.ครอบ / น.ฝำ 
扇 / 扇子 shàn / shànzi ก.พดั / น.พดั 
轮/ 轮子 lún/ lúnzi ก.หมนุ / น.ล้อ 

 
3.弄得屋里香喷喷的。nònɡ de wūlǐ xiānɡpēnpēn de. ท ำเอำห้องหอมฟุ้ งไปหมด   
 ภำษำจีนมีกำรขยำยค ำคณุศพัท์หรือค ำกริยำโดยใช้ค ำประเภทค ำแสดงอำรมณ์ควำมรู้สกึ
ซ ำ้กนั แล้ววำงตอ่ท้ำยค ำคณุศพัท์หรือค ำกริยำนัน้  เพ่ือเสริมลกัษณะให้เป็นภำพพจน์ท่ีชดัเจนขึน้ 
ตวัอยำ่งเชน่  

臭烘烘 chòuhōnɡhōnɡ เหม็นคละคลุ้งไปหมด 
胖乎乎 pànɡhūhū อ้วนฉฉุะ 
笑咪咪 xiàomīmī ยิม้ระร่ืน 
乐呵呵 lèhēhē สนกุสนำนร่ำเริง 
冷冰冰 lěnɡbīnɡbīnɡ เย็นยะเยือก   

 
 

4.不光能散发出各种不同的味道，还能把看电视的人吸到电视机里去。bú ɡuān

ɡnénɡ sàn fāchū ɡèzhǒnɡ bùtónɡ de wèidào，háinénɡ bǎ kàndiànshì de   

rén xīdào diànshìjī lǐ qù. ไมเ่พียงแตส่ำมำรถปล่อยกลิ่นตำ่งๆออกมำได้เพียงอยำ่ง
เดียว แตย่งัสำมำรถดดูผู้ชมเข้ำไปในทีวีได้ด้วย   
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 โครงสร้ำงประโยค  [ไมเ่พียงแต.่....แตย่งั....]  เป็นโครงสร้ำงประโยคท่ีส่ือควำมหมำยใน
เชิงสนบัสนนุข้อควำม โดยท่ีข้อควำมหลงัเป็นมีควำมหมำยสนบัสนนุข้อควำมข้ำงหน้ำ ใน
ภำษำจีนมีโครงสร้ำงเหมือนกนักบัภำษำไทย  คือ ใช้ค ำว่ำ [不光……还……..]  ตวัอยำ่งประโยค  
 舅舅不光带了很多好玩儿的东西，还带一台电视机回来。 

jiùjiu bú ɡuānɡdài le hěn duōhǎo wánér de dōnɡxi，hái dài yìtái  

diànshìjī huílái. 

คณุลงุไมเ่พียงแตเ่อำของเลน่สนกุๆกลบัมำ แถมยงัเอำโทรทศัน์กลบัมำด้วยหนึง่เคร่ือง 
  

 外星球的梳子不光能把头发变黑，还能返老还童。 
 wài xīnɡqiú de shūzi bú ɡuānɡnénɡ bǎ tóufɑ biànhēi，háinénɡ  

fǎnlǎo huántónɡ. 
 หวีของตำ่งดำวไมเ่พียงแตส่ำมำรถท ำให้ผมขำวกลำยเป็นด ำได้  แตย่งัท ำให้คนแก่กลบัไป 
 เป็นเดก็ได้ด้วย  
 

5. 一会儿广告播完就吃不上了！yī huìr ɡuǎnɡɡào bō wán jiù chībúshànɡ 

le เดี๋ยวโฆษณำฉำยจบแล้วก็กินไมท่นัแล้ว  
 รูปกริยำวลี [กริยำ + 不上 ]  บอกควำมหมำยถึงควำมส ำเร็จของกำรกระท ำกริยำท่ีน ำมำ
ข้ำงหน้ำ ตวัอยำ่งเชน่  
 

跟不上 ɡēnbúshànɡ ตำมไมท่นั 
配不上 pèi búshànɡ ไมคู่ค่วร 
联系不上 liánxì búshànɡ ตดิตอ่ไมไ่ด้ 
比不上 bǐbúshànɡ เทียบไมไ่ด้ 
考不上 kǎobúshànɡ สอบไมต่ิด  

 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

大老远的 dàlǎo yuǎnde ตัง้ไกลแสนไกล 

蓝天白云下 lántiān bái yún xià ใต้ฟ้ำครำมเมฆขำว 

五颜六色 wǔyán liùsè สสีนัหลำกหลำย 

怎么样？好玩儿不？ zěnmeyànɡ？hǎowánr bú ？ เป็นไง สนกุป่ำวละ่ 

真不巧 zhēn bùqiǎo บงัเอิญจริง ๆ  

吓了一跳 xiàle yítiào ตกใจหมดเลย 
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美味食品 měiwèi shípǐn อำหำรท่ีนำ่กิน 

有滋有味儿地吃喝 yǒu zī yǒu wèir de chīhē กินดื่มอยำ่งเอร็ดอร่อย 

味道好极了 wèi dàohǎo jíle รสชำติดจีริงๆ  

鸡鸭鱼肉 

jī yā yú ròu 

ไก่ เป็ด ปลำ เนือ้ เป็นส ำนวนหมำยถงึ อำหำรกำรกินมีมำกมำยเตม็ไปหมด 

馋得口水都流出来了 chán de kóushuǐ dōu liú  

chūlái le 

อยำกกินจนน ำ้ลำยไหล 

快点儿 kuài diǎnr เร็วๆหนอ่ย 

真不妙 zhēn búmiào โชคไมด่ีเลยจริงๆ  

这可咋办？ zhèkě zǎbàn ？ ท ำไงดีละ่ทีนี ้ 
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41. 
 

偷白菜的长角羊 Tōu báicài de chánɡjiǎo yánɡ 
 

แกะขโมยผักกาด 
 อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

菜畦 càiqí แปลงปลกูผกั 

施肥 shīféi หวำ่นปุ๋ ย ให้ปุ๋ ย 

松土 sōnɡtǔ พรวนดิน 

安分 ānfèn สงบเสง่ียม 

怀疑 huáiyí สงสยั 

翘首 qiáoshǒu เงยหน้ำ 

留恋 liúliàn อำลยัอำวร  คิดถงึ 

径直 jìnɡzhí มุง่ตรงไปยงั 

嗅 xiù ดม 

踱 duó เดินเตร็ดเตร่ 

慌张 huānɡzhānɡ ตื่นตระหนก 

害怕 hàipà กลวั 

吓唬 xiàhu หลอกให้กลวั 

箩筐 luókuānɡ เขง่ 

哭泣 kūqì ร้องไห้ 

逮 dǎi จบั ดกั 

羞耻 xiūchǐ อบัอำย 

羞愧 xiūkuì ละอำย  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.爷爷也从没怀疑过它。yéye yě cónɡméi huáiyí ɡuò tā. คณุปู่ ไม่เคยระแวงมนั
เลย  
 รูปปะโยค [从没 + กริยำ + 过]  ใช้ในควำมหมำยวำ่  “แตไ่หนแตไ่รมำไมเ่คย (กริยำ) 
เลย”  ถ้ำมีกรรมของประโยค  ค ำท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมจะวำงไว้หลงัค ำวำ่  过   ตวัอยำ่งประโยค  
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 长角羊从没吃过白菜。 แกะเขำยำวไมเ่คยกินผกักำดขำวมำก่อน  
chánɡjiǎo yánɡ cónɡméi chīɡuò báicài. 

 

 水鸟儿从没来过菜畦。 นกน ำ้ไมเ่คยมำท่ีแปลงผกัเลย  
shuǐ niǎor cónɡméi láiɡuò càiqí. 

 
 
2.那长角羊吃完白菜，正咂嘴呢！nà chánɡjiǎo yánɡ chīwán báicài ，zhènɡ 

zāzuǐ ne. เจ้ำแกะเขำยำวตวันัน้กินผกักำดขำวเสร็จแล้ว ก ำลงัเลียปำกจ๊อบแจ๊บ ๆ อยูเ่ลย    

 รูปประโยค[正  + กริยำ ] บอกควำมหมำยวำ่ “ก ำลงัท ำกริยำนัน้อยู่” เม่ือเตมิค ำเสริม
น ำ้เสียง   呢！ท่ีท้ำยข้อควำม จะยิ่งเพิ่มควำมหนกัแน่น เน้นย ำ้กำร “ก ำลงั” กระท ำนัน้ให้ชดัเจน
ยิ่งขึน้   ตวัอยำ่งประโยค  

 长角羊正偷吃白菜呢！  เจ้ำแกะเขำยำวก ำลงัขโมยกินผกักำดขำวอยูน่ะ่  
chánɡjiǎo yánɡ zhènɡ tōuchī báicài ne ！ 

 

 星星正闭着眼睛睡觉呢！   ดวงดำวก ำลงัปิดตำนอนหลบัอยูเ่ลยนะ่  
 xīnɡxinɡ zhènɡ bìzhe yǎnjinɡ shuìjiào ne ！ 

 

3.长角羊有些害怕。chánɡjiǎo yánɡ yǒuxiē hàipà เจ้ำแกะเขำยำวรู้สกึกลวัขึน้มำ
บ้ำงนิดหนอ่ย  
 有些  โดยมำกแล้วใช้ขยำยค ำนำมเพ่ือบอกปริมำณแบบกะประมำณหรือนบัไมไ่ด้ หรือมี
จ ำนวนไมม่ำก ในขณะเดียวกนัก็สำมำรถใช้ขยำยค ำกริยำแสดงอำรมณ์ได้ด้วย  มีควำมหมำยว่ำ 
“บ้ำงเล็กน้อย”  ตวัอยำ่งประโยค  
 被发现了，长角羊有些慌张。  

bèifāxiàn le，chánɡjiǎo yánɡ yǒuxiē huānɡzhānɡ. 

โดนจบัได้ เจ้ำแกะเขำยำวรู้สึกตระหนกตกใจเล็กน้อย 
 

 爷爷有些生气，但没有打小羊。  

yéye yǒuxiē shēnɡqì，dànméi yǒudǎ xiǎoyánɡ. 

คณุปู่ รู้สึกโกรธอยูเ่หมือนกนั แตก็่ไมไ่ด้ตีเจ้ำแกะน้อย  
 

4.那些白菜实在味道太美。nàxiē báicài shízɑi wèidào tài měi. ผกักำดขำว
พวกนัน้กลิ่นชำ่งหอมหวนเหลือเกิน  
 实在  เป็นได้ทัง้ค ำนำม และค ำวิเศษณ์  เม่ือใช้เป็นค ำนำมแปลวำ่ ควำมจริง  เม่ือใช้เป็น
ค ำวิเศษณ์ จะท ำหน้ำท่ีขยำยค ำกริยำ และค ำคณุศพัท์เพ่ือบอกควำมหมำยในเชิงเน้นย ำ้ ท ำให้ค ำ
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หรือวลีท่ีตำมมำมีควำมหนกัแนน่มำกยิ่งขึน้ หำกประโยคท่ีตำมมำเป็นค ำปฏิเสธ ก็จะบอก
ควำมหมำยเน้นย ำ้กำรปฏิเสธนัน้ให้หนกัแนน่มำกยิ่งขึน้เชน่เดียวกนั ตวัอยำ่งประโยค  
 长角羊实在不知道谁偷吃白菜。 

chánɡjiǎo yánɡ shízɑi bùzhīdào shuí tōuchī báicài. 

เจ้ำแกะเขำยำวไมรู้่เลยจริงๆวำ่ใครขโมยกินผกักำดขำว  
 

这句话不实在，我不信。 

 zhèjùhuà bú shízɑi，wǒ búxìn. 

 ค ำพดูนีไ้มใ่ชเ่ร่ืองจริง ฉนัไมเ่ช่ือ  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
  
水嫩水嫩的 shuǐnèn shuǐ nènde ชุม่ฉ ่ำ ๆ  

多可爱呀！ duō kěài yɑ ！ นำ่รักนำ่ชงั  

心里有多极意呀！ xīnlǐ yǒu duōjí yì yɑ ！ สมใจ 

招呼也不打 zhāohu yě bùdǎ ไมบ่อกสกัค ำ 

谁知道呢？ shuí zhīdào ne ？ ใครจะไปรู้ละ่ 

真羞耻啊 zhēn xiūchǐ ā นำ่ขำยหน้ำเสียจริงๆ  
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42. 
 

铁皮桶乐队 Tiě pítǒnɡ yuèduì 
 

วงดนตรีถังเหล็ก 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

镇 zhèn ต ำบล ชมุชน 

响 xiǎnɡ เสยีงดงั 

粗 cū หนำ ใหญ่ 

壮 zhuànɡ ล ำ่สนั แข็งแรง  

难听 nántīnɡ ไมน่ำ่ฟัง 

隔壁 ɡébì ใกล้ๆ ติดกนั  

袋鼠 dàishǔ จิงโจ้ 

博士 bóshì ด็อกเตอร์ 

心脏病 xīnzànɡbìnɡ โรคหวัใจ 

周围 zhōuwéi บริเวณรอบๆ 

冷清 lěnɡqīnɡ เงียบเชียบ 

难过 nánɡuò ทรมำน เสยีใจ 

成立 chénɡlì ก่อตัง้ 

小乐队 xiǎo yuèduì วงดนตรี 

主意 zhǔyi ควำมคิด 

排队 páiduì เรียงล ำดบั 

指挥 zhǐhuī ชีน้ ำ น ำทำง  

排练 páiliàn ฝึกซ้อม 

正式 zhènɡshì อยำ่งเป็นทำงกำร 

清脆 qīnɡcuì กงัวำน 

乐曲 yuèqǔ บทเพลง 

油漆 yóuqī ส ี แลคเกอร์ ท่ีใช้ทำเคลอืบวสัดตุำ่งๆ 

丝带 sīdài เส้นไหม 

吵闹 chǎonào เอะอะ 



 142 

 

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.讲起话来声音响响的。jiǎnɡqǐ huàlɑi shēnɡ yīnxiǎnɡ xiǎnɡde พอพดูออกมำ 
เสียงดงัมำกๆเลย   
 ค ำเสริมบอกทิศทำง ภำษำจีนเรียกวำ่ 趋向补语 qūxiànɡ búyǔ ค ำประเภทนีท้ ำหน้ำ
เสริมเพ่ือบอกควำมหมำยถึงทิศทำงท่ีมุง่มำหรือไป ได้แก่  来 lái กบั  去 qù  ค ำทัง้สองค ำนีว้ำง
ไว้หลงัค ำกริยำท่ีบอกกำรกระท ำท่ีมีควำมหมำยในกำรเคล่ือนท่ีไปมำ เชน่ 起 qǐ เกิดขึน้ /  上 sh

ànɡ ขึน้ /下 xià ลง / 过 ɡuòข้ำม/ 回 huí กลบั ดงันี ้ 

กริยำบอก
ทิศทำง 

起 上 下 过 回 

บอกทิศทำง 来 来/ 去 来/ 去 来/ 去 来/ 去 

ควำมหมำย  เกิดขึน้มำ 
(ไมม่ีเกิดขึน้ไป) 

ขึน้มำ / ขึน้ไป ลงมำ / ลงไป ข้ำมมำ / ข้ำมไป กลบัมำ/กลบัไป 

 

  ค ำเสริมบอกทิศทำงจะวำงไว้หลงัค ำกริยำ เพ่ือบอกทิศทำงหรือกำรเกิดขึน้ของกริยำนัน้ มี
ข้อก ำหนดวำ่ หำกมีกรรมของประโยค กรรมนัน้จะวำงแทรกไว้ตรงกลำงระหวำ่งค ำทัง้สอง ดงั
โครงสร้ำงนี ้ [v.+ 起来 / v.+ 起 (กรรม) 来]  ตวัอยำ่งประโยค  
 不带雨伞，下起雨来怎么办？ ไมพ่กร่มไปด้วย ฝนตกขึน้มำจะท ำยงัไงกนัละ่   

búdài yúsǎn ，xiàqǐ yǔ lɑi zěnmebàn？ 
  

 邻居们都回家去了。  เพ่ือนบ้ำนพำกนักลบัไปจนหมดแล้ว   
línjū men dōu huíjiā qule. 

 

2. ค าเลียนเสียง  ในนิทำนเร่ืองนีมี้ค ำเลียนเสียงหลำยค ำ กำรใช้อกัษรแทนเสียงในภำษำจีนใช้
วิธีกำรเลือกอกัษรท่ีมีเสียงคล้ำยกบัเสียงท่ีได้ยิน แตอ่กัษรบำงตวัมีควำมหมำยประจ ำค ำอยูแ่ล้ว 
เพ่ือไมใ่ห้เกิดควำมสบัสนกบัอกัษรท่ีมีควำมหมำยเดมิ กำรเลือกอกัษรมำแทนเสียงจงึมกัใช้วิธีกำร

เตมิอกัษร “口” ไว้ข้ำงหน้ำ เพ่ือระบวุำ่เป็นอกัษรแทนเสียง ในบทนีไ้ด้แก่  
丁丁咚  dīnɡ dīnɡ dōnɡ บอกเสียงเคำะลกัษณะเสียงแหลม ๆ เชน่ระฆงั กระดิง่ 
咚咚丁  dōnɡ dōnɡ dīnɡ บอกเสียงเคำะท่ีใหญ่เชน่ กลอง  
哐哐哐  kuānɡ kuānɡ kuānɡ บอกเสียงตีกลอง  
咚咚咚 dōnɡ dōnɡ dōnɡ บอกเสียงกลอง 
当当当   dānɡ dānɡ dānɡ บอกเสียงเคำะท่ีดงักงัวำน เชน่ กระป๋อง จำน   

 



 143 

 

 

3.犯了心脏病 fànle xīnzànɡbìnɡ โรคหวัใจก ำเริบ   
 ค ำวำ่  犯  หมำยถึงกระท ำควำมผิด  หรือ ก ำเริบ ค ำประสมท่ีเกิดจำกค ำนี ้เม่ือวำงไว้หน้ำ
ค ำนำมจะส่ือควำมหมำยว่ำกระท ำผิดในสิ่งท่ีตำมมำนัน้ หรือเกิดก ำเริบขึน้ ตวัอยำ่งเช่น     
 犯错  fàncuò  กระท ำควำมผิด  
 犯法 fànfǎ  กระท ำผิดกฎหมำย  
 犯规 fànɡuī ผิดกตกิำ    
  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน  
 

你们要听我的 nǐmen yào tīnɡ wǒ de พวกเธอต้องฟังฉนันะ 

谁也不听谁的 shuíyě bùtīnɡ shuí de ไมมี่ใครฟังใคร 

犯了心脏病 fànle xīnzànɡbìnɡ โรคหวัใจก ำเริบ 

睡不了觉 shuì bùliǎo jiào นอนไมไ่ด้เลย 

哇哇大哭 wāwā dàkū ร้องไห้โฮๆ  

闭上了嘴 bì shànɡle zuǐ หบุปำกกนัหมด 

出了什么事？ chūle shénme shì？ เกิดอะไรขึน้ 

这是怎么回事呢？ zhè shì zěnme huíshì ne？ เป็นอะไรเหรอ  

大吵大叫 dà chǎo dàjiào เสียงดงัเอะอะโวยวำย 

是这么回事 shì zhème huíshì เป็นเชน่นีน่ี้ละ่  

想个办法 xiǎnɡ ɡè bànfǎ คดิหำทำง 

这个主意好！ zhèɡe zhǔyi hǎo！ เป็นควำมคิดท่ีดี  
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43. 
 

 四两鸭子半斤嘴 Sì liǎnɡ yāzi bànjīn zuǐ 
 

เป็ดส่ีต าลึงปากคร่ึงช่ัง 
อธิบายช่ือนิทาน  
 

四两鸭子半斤嘴 sì liǎnɡ yāzi bànjīn zuǐ แปลตำมตวัหนงัสือหมำยควำม
วำ่ เป็ดหนกัส่ีต ำลงึ แตป่ำกหนกัคร่ึงชัง่ มำตรำชัง่ของจีนคือ หนึง่ชัง่มี 16 ต ำลงึ ซึง่ก็หมำยควำมวำ่ 
ปำกของเป็ดหนกัถึงแปดต ำลงึ เป็ดหนึง่ตวัหนกัส่ีต ำลงึ แตป่ำกกลบัหนกัถึงแปดต ำลึง ซึง่เป็นเร่ือง
ท่ีเป็นไปไมไ่ด้  ควำมจริงแล้ว “เป็ดส่ีต ำลงึ ปำกคร่ึงชัง่” เป็นส ำนวน หมำยถึง คนพดูมำก ขีโ้ว ขีโ้ม้ 
พดูไมมี่สำระ ไร้แก่นสำรไปวนัๆ เปรียบเทียบกบัลกัษณะของเป็ดท่ีร้องก้ำบๆ ไปวนัๆ หำสำระแก่น
สำรอะไรไมไ่ด้  
    
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

歪 wāi เบีย้ว เอยีง  

脑袋 nǎodɑi หวั  สมอง 

张望 zhānɡwànɡ เพง่มอง  

研究 yánjiū พิจำรณำ 

超过 chāoɡuò เกินหน้ำ ล ำ้หน้ำ แซง 

大雁 dàyàn หำ่น 

调查 diàochá ตรวจสอบ เก็บข้อมลู 

反复 fǎnfù ซ ำ้ไปซ ำ้มำ 

总算 zǒnɡsuàn ในท่ีสดุ 

崖 yá หน้ำผำ 

谷 ɡǔ หบุเขำ 

摇晃 yáohuànɡ โคลงเคลง 

悬崖 xuányá หน้ำผำสงู ชนั  

脖子 bózi คอ 

埋怨 mányuàn วำ่  โทษ  

火箭 huǒjiàn จรวด  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
  

1. 我比麻雀飞得高，大雁比我飞得高。wǒ bǐ máquè fēideɡāo ，dàyàn bǐwǒ 

fēi de ɡāo. ฉนับนิได้สงูกวำ่นกกระจิบ หำ่นบนิได้สงูกวำ่ฉนั  

 กำรเปรียบเทียบขัน้กวำ่ มีสองระดบั คือ  
A 比 B + คณุศพัท์ (เชน่ สงู) สงูกวำ่ 
A 比 B + 还要 + คณุศพัท์ (เชน่สงู) ยงัสงูกวำ่เสียอีก  

 

  ตวัอยำ่งประโยค  
我比大雁飞得还高   ฉนัยงัจะบนิได้สงูกว่ำหำ่นเสียอีก 

wǒ bǐ dàyàn fēi de hái ɡāo 

 

大雁比天鹅飞得还高  หำ่นยงัจะบนิได้สงูกวำ่หงส์เสียอีก  
dàyàn bǐ tiān é fēi de hái ɡāo 

 
 

2.你愿意知道雄鹰是怎样往高处飞的吗？nǐ yuànyì zhīdào xiónɡyīnɡ shì zě

nyànɡ wǎnɡ ɡāochù fēi de mɑ？เธออยำกรู้ไหมวำ่พญำเหย่ียวบนิขึน้ไปสู่ยอดสงูได้
อยำ่งไร   
 ค ำวำ่ 往 บอกควำมหมำยถึงกำร “มุง่” ตรงไปสูจ่ดุเป้ำหมำย คล้ำยกบัภำษำไทยค ำวำ่ 
“มุง่ (ไปยงั)”  ตวัอยำ่งเชน่  

麻雀从这里往悬崖飞。  นกกระจิบบนิตรงไปท่ีหน้ำผำสงูชนั  
máquè cónɡ zhèlǐ wǎnɡ xuányá fēi. 

 

家鸭希望往最高处飞。  เป็ดบ้ำนหวงัว่ำจะบนิมุง่ไป ณ  จดุท่ีสงูท่ีสดุ   

jiāyā xīwànɡ wǎnɡ zuìɡāochù fēi. 

 

3.怎样才能超过他。zěnyànɡ cáinénɡ chāoɡuò tā. จะเอำชนะเขำได้ยงัไง  
 怎样才能 หมำยถึง  “จะท ำอย่ำงไรถึงจะ...(กริยำ)..ได้”  ใช้เพ่ือถำมถึงวิธีกำรวำ่จะท ำ
อยำ่งไรจงึจะสำมำรถท ำกริยำนัน้ได้ ค ำวำ่   怎样 ยอ่มำจำกค ำวำ่ 怎么样 zěnmeyànɡ คล้ำยกบั
ท่ีภำษำพดูว่ำ อยำ่งไร – ยงัไง  ตวัอยำ่งเชน่  
 怎样才能飞到最高处。  ท ำยงัไงถึงจะบนิไปถึงจดุสงูสดุได้   

zěnyànɡ cái nénɡfēi dào zuìɡāochù. 
  

 怎么样才能飞到天空。 ท ำอย่ำงไรจงึจะบนิขึน้สูท้่องฟ้ำได้   
zěnmeyànɡ cái nénɡfēi dào tiānkōnɡ. 
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4.当家鸭知道火箭飞得最高的时候。dānɡ jiāyā zhīdào huǒjiàn fēide zuì  

ɡāo de shíhou . เม่ือเขำรู้วำ่จรวดบนิได้สงูท่ีสดุ  
 รูปประโยค 当…………..的时候。บอกควำมหมำยเก่ียวกบัเวลำว่ำเวลำนัน้มำถึงแล้ว 
เกิดขึน้แล้ว คล้ำยกบัภำษำไทยวำ่  “เม่ือ / ตอนท่ี”  ตวัอย่ำงเชน่  

   当它飞到最高处的时候。  เม่ือมนับนิไปถึงจดุท่ีสงูท่ีสดุแล้ว   
dānɡtā fēi dào zuìɡāochù de shíhou. 

  

 当五岁的时候，羽毛全掉光了。 เม่ือถึงตอนอำย ุ5 ปี ขนก็ร่วงหมดแล้ว  

   dānɡ wǔ suì de shíhou ，yǔmáo quán diào ɡuānɡ le. 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
张望天空 zhānɡwànɡ tiānkōnɡ แหงนหน้ำมองฟ้ำ  

我想超过他 wǒ xiǎnɡ chāoɡuò tā ฉนัอยำกจะแซงหน้ำเขำ 

一定要调查清楚 yídìnɡ yào diàochá qīnɡchu จะต้องตรวจสอบให้แนช่ดั 

我弄明白了 wǒ nònɡmínɡbɑi le ฉนัเข้ำใจแล้ว  

太没劲！ tài méijìn ！ นำ่เบื่อ ไมน่ำ่สนใจ  
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44. 
 

水弹弹 Shuǐ dàn dàn 
 

ลูกปืนน า้ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

刻苦 kèkǔ มมุำนะ 

训练 xùnliàn ฝึกฝน 

憋 biē อด กลัน้ 

鼓 ɡǔ ป่อง  

高超 ɡāochāo เหนือชัน้ 

得意 déyì ภำคภมูิใจ  

正巧 zhènɡqiǎo บงัเอิญ พอดิบพอด ี

蹒跚 pánshān เดินกะเผลก เดินขำลำก ขำเป๋ 

捂 wǔ เอำมือกมุ 

攻击 ɡōnɡjī โจมต ี

恼怒 nǎonù โทสะ โกรธ 

道歉 dàoqiàn ขอโทษ 

严肃 yánsù เคร่งขรึม เอำจริงเอำจงั  

本领 bénlǐnɡ ควำมสำมำรถ 

生存 shēnɡcún ด ำรงชีวติ มีชีวิตรอด 

欺侮 qīwǔ ระรำน รังแก 

灾祸 zāihuò หำยนะ 

允许 yúnxǔ อนญุำต 

牢记 láojì จดจ ำ จ ำไว้ให้มัน่ 

挣扎 zhēnɡzhá ดินรนตอ่สู้ 

揉 róu ขยี ้

鱼竿 yúɡān คนัเบ็ด 

鱼钩 yúɡōu ตะขอเบ็ด 

夸赞 kuāzàn ยกยอ่ง ชมเชย 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.又一只小飞虫落水了。yòu yìzhī xiǎo fēichónɡ luòshuǐ le แมลงตวัเล็กตกลง
ในน ำ้มำอีกตวัแล้ว  

 รูปแบบกำรใช้  [ 又 + 一 + ลกัษณนำม ]  เป็นประโยคท่ีบอกควำมหมำยว่ำมีเหตกุำรณ์ 
หรือค ำนำมท่ีเคยเกิดขึน้แล้วในประโยคข้ำงหน้ำ ได้เกิดซ ำ้ขึน้มำอีกครัง้ ตวัอยำ่งเชน่  

 又是一下，鸭子脸上又重重地挨了一下。 

yòushì yíxià yāzi liǎnshànɡ yòu zhònɡzhònɡ de āi le yíxià.  
อีกแล้ว  เป็ดโดนยิงน ำ้เข้ำท่ีหน้ำอีกทีแล้ว  
 

又一条大鱼游过来。 

yòu yìtiáo dàyú yóu ɡuòlái. 

ปลำตวัใหญ่วำ่ยมำอีกแล้ว   
 

2. 他为自己高超的射击技术得意。tā wèi zìjǐ ɡāochāo de shèjī jìshù    

déyì. เขำภำคภมูิใจมำกกบัควำมสำมำรถในกำรยิงน ำ้ของตวัเอง  

 รูปประโยค [为 + นำม + ควำมรู้สกึ]  แปลเป็นประโยคภำษำไทยวำ่  รู้สึก(อยำ่งไร) กบั/
ส ำหรับ  ใครหรืออะไร  หรือ  ท ำ(อย่ำงไร) ส ำหรับ/เพ่ือ  ใคร หรืออะไร ตวัอยำ่งเชน่  
 鱼妈妈为儿子的行为感到伤心。แมป่ลำรู้สกึเสียใจมำกกบักำรกระท ำของลกู  

yú māmɑ wèi érzi de xínɡwéi ɡǎndào shānɡxīn. 

 

 射水鱼为自己的错误道歉。ปลำพน่น ำ้ขอโทษส ำหรับสิ่งท่ีตนเองท ำผิด  
shèshuǐ yú wèi zìjǐde cuòwù dàoqiàn. 
 

3.尾尾不由得一阵得意。wěi wěi bùyóude yízhèn déyì.เหวยเหว่ยอดไมไ่ด้ท่ีจะรู้สกึ 
ภมูิอกภมูิใจ 
 ค ำวำ่  不由得  แปลวำ่ อดไมไ่ด้ทีจะ  วำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือบอกวำ่ อดไมไ่ด้ท่ีจะท ำ
กริยำนัน้ ตวัอย่ำงเชน่  

不由得心中一阵恼怒。อดไมไ่ด้ท่ีจะโกรธแค้น  
bù yóude xīnzhōnɡ yízhèn nǎonù. 

 

ในนิทำนเร่ืองนีมี้อีกค ำหนึง่คล้ำยๆกนั คือ 不得不  bùdébù ค ำนีแ้ปลวำ่ จ ำเป็นต้อง หรือ 
จ ำต้อง วำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือบอกควำมหมำยวำ่ จ ำต้องท ำกริยำนัน้ ตวัอยำ่งเชน่     

不得不用双爪去揉眼睛。 จ ำต้องใช้มือทัง้สองขยีต้ำ  
bùdé búyònɡ shuānɡ zhǎo qù róu yǎnjinɡ. 
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4.一条一条地提起来。yìtiáo yìtiáo de tí qǐlɑi. จิกขึน้มำทีละตวั ๆ  

 [一 + ลกัษณนำม + 一+ ลกัษณนำม ]   บอกควำมหมำยท่ีเป็นพหพูจน์ วำ่ ทีละๆ 
ตวัอยำ่งเชน่  
 小鱼一次一次地跟妈妈学射水。 

xiǎoyú yícì yícì de ɡēn māmɑ xué shèshuǐ. 

ปลำน้อยเรียนพน่น ำ้กบัแมที่ละครัง้ ๆ (พน่ทีละครัง้ทีละครัง้) 
 

 小虫一个一个地落下来。 

xiǎochónɡ yíɡè yíɡè de luò xiàlɑi. 

แมลงเล็กตกลงในน ำ้ทีละตวั ๆ  
 

5.我们射水鱼的本领是为鱼类的生存谋取幸福的。wǒmen shèshuǐ yú de bénlǐ

nɡ shì wéi yúlèi de shēnɡcún móuqǔ xìnɡfú de ควำมสำมำรถในกำรพน่น ำ้ของเรำ
มีไว้ก็เพ่ือกำรด ำรงชีวิตของเผำ่พนัธุ์ปลำ (เท่านัน้)  
 รูปประโยค  [是......................的] ใช้ส ำหรับกำรเน้นย ำ้ประโยคให้มีควำมหนกัแน่นมำกย่ิงขึน้ 
ข้อควำมท่ีอยูต่รงกลำงเป็นข้อควำมท่ีต้องกำรเน้นย ำ้  ตวัอยำ่งเชน่  
 用射水技术去欺侮别人是不允许的。 

yònɡ shèshuǐ jìshù qù qīwǔ biérén shì bùyúnxǔ de. 

ใช้ควำมสำมำรถในกำรพน่น ำ้ไปรังแกคนอ่ืน ไมอ่นญุำตเดด็ขำด  
 

 小鱼的射水技术是跟妈妈学的。 
 xiǎoyú de shèshuǐ jìshù shì ɡēn māmɑ xué de. 

 ควำมสำมำรถในกำรพน่น ำ้ของปลำน้อย เรียนมำจำกแม่ปลำนัน่เอง   
 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

这么准 zhème zhǔn แมน่จงัเลย 

刻苦训练 kèkǔ xùnliàn มุง่มัน่ฝึกฝน 

弹无虚发 dànwúxūfā ยิงแล้วไมพ่ลำด ไมเ่สียกระสนุเปลำ่ 

憋足劲 biēzújìn กลัน้ลมเต็มแรง 

没事可干 méishì kě ɡān ไมม่ีอะไรท ำ  

感到很奇怪 ɡǎndào hěn qíɡuài รู้สกึแปลกใจมำก 

不偏不斜 bú piānbú xié ไมเ่อียงไมเ่บีย้ว 

好痛 hǎotònɡ เจ็บจงัเลย 
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是谁干的？ shì shuí ɡànde ？ ใครท ำนะ่  

四处寻找 sìchù xúnzhǎo เสำะหำไปทัว่ 

见势不妙 jiànshìbúmiào เห็นทำ่ไมด่ ี

不管三七二十一 bùɡuǎn sānqīèrshíyī ไมฟั่งอีร้ำคำ่อีรม  

欺侮别人 qīwǔ biérén ระรำนรังแกคนอื่น 

惹是生非 rěshìshēnɡfēi ก่อเร่ือง หำเร่ือง 

绝对不允许 juéduì bù yúnxǔ ไมอ่นญุำตโดยเด็ดขำด 

改正错误 ɡǎizhènɡ cuòwù แก้ไขข้อผิดพลำด 

外出寻食 wàichū xúnshí ออกหำอำหำรข้ำงนอก 

得救了 dé jiùle ได้รับกำรชว่ยเหลอืแล้ว  

围上来 wéi shànɡlái มงุเข้ำมำ ล้อมเข้ำมำ 

做好事 zuòhǎoshì ท ำควำมด ี

不好意思 bùhǎo yìsi เขิน อำย / ขอโทษ  
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45. 
 

施放烟幕的小乌贼 Shīfànɡ yānmù de xiǎo wūzéi 
 

ม่านด าของหมึกน้อย 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

姥姥 lǎolɑo คณุยำย 

探亲 tànqīn เยี่ยมญำต ิ

透明 tòumínɡ ใส  

腹腔 fùqiānɡ ช่องท้อง 

喷 pēn พน่ 

爆炸 bàozhà ระเบิด 

裹 ɡuǒ พนั หอ่ หุ้ม 

趁 chèn ฉวยโอกำส ถือโอกำส  

迅速 xùnsù อยำ่งรวดเร็ว 

掩护 yǎnhù บงั  อ ำพรำง คุ้มกนั  

指导 zhídǎo แนะน ำ 

灵验 línɡyàn ได้ผล 

炫耀 xuànyào โอ้อวด  สอ่งสวำ่ง  

劝告 quànɡào ตกัเตอืน 

发怒 fānù โมโห โทโส 

狼狈 lánɡbèi กระเซอะกระเซิง 

慌 huānɡ ลนลำน กลวั 

脱离 tuōlí หลดุพ้น รอดพ้น 

羞愧 xiūkuì อบัอำย ขำยหน้ำ 

夸耀 kuāyào โอ้อวด 

惭愧 cánkuì ละอำยใจ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.正是水下公民们出游的好时光。zhènɡshì shuǐxià ɡōnɡmín men chūyóu de 

hǎo shíɡuānɡ. เหมำะส ำหรับพลเมืองใต้น ำ้ออกเดนิทำงทอ่งเท่ียว  

 ค ำว่ำ 正是 หมำยถึงพอดิบพอดี พอเหมำะพอเจำะ รูปประโยค 正是…..的好时光。

หมำยถึง เป็นชว่งเวลำท่ีเหมำะสมส ำหรับ........... หรือ  เป็นเวลำท่ีเหมำะแก่กำร.....  ตวัอยำ่งเชน่  
 正是大鱼游过来的时间。 เป็นเวลำเดียวกนักบัท่ีปลำตวัใหญ่วำ่ยผ่ำนมำพอดี   

zhènɡshì dàyú yóuɡuò láide shíjiān. 
  

 正是逃生的好机会。 เป็นโอกำสดีส ำหรับกำรหนีเอำชีวิตรอดพอดีเลย  
 zhènɡshì táoshēnɡ de hǎo jīhuì. 
 
2.一条大鱼张着大口向他们扑来。yìtiáo dàyú zhānɡ zhe dàkǒu xiànɡ tāmen 

pū lái ปลำตวัโตอ้ำปำกกว้ำงวำ่ยตรงมำทำงพวกมนั  
 รูปประโยค [ 向  + นำม + v. + 来 ( 去 )] เป็นรูปแบบกำรบอกทิศทำงกำรมุง่หน้ำ
เคล่ือนไหวไป /มำ ของประธำนด้วยกริยำอยำ่งหนึง่อยำ่งใด   

向大鱼迎上去。  ออกไปรับหน้ำปลำใหญ่  
xiànɡ dàyú yínɡ shànɡqu. 
 

向外游完。   ออกเดนิทำงทอ่งเท่ียว 

xiànɡwài yóu wán.  
 

3.不慌不忙  bù huānɡ bù mánɡ ไมต่ื่นตระหนกตกใจ   
 รูปแบบกำรซ ำ้ค ำเพ่ือบอกควำมหมำยในเชิงเน้นย ำ้ จะท ำให้ควำมหมำยของค ำหนกัแนน่
ขึน้  รูปแบบ  ABAC ในต ำแหนง่ค ำ A เป็นค ำเดียวกนั ส่วนต ำแหนง่ค ำ B และ C เป็นคนละค ำกนั 
แตมี่ควำมหมำยคล้ำยกนั เสริมควำมหมำยซึง่กนัและกนั ตวัอยำ่งกำรซ ำ้ค ำลกัษณะนี ้เชน่  

一伸一缩  ย่ืนออกหบุเข้ำ (บอกกำรกระท ำซ ำ้ๆ) 
yīshēn yī suō 

 

不干不净  ไมส่ะอำดสะอ้ำน  (ไมโ่ปร่งไมใ่ส) 
bùɡān bújìnɡ 

 

4.不信，你试试。búxìn ，nǐ shìshi.  ไมเ่ช่ือก็ลองท ำดสูิ  
 กำรซ ำ้ค ำกริยำรูปแบบ AA วำงไว้ตอ่จำกประธำนของประโยค มีควำมหมำยว่ำ ให้ลองท ำ
กริยำนัน้ด ู ตวัอย่ำงเชน่  



 153 

 

 

 你看看！nǐ kànkɑn ！   เธอลองดสูิ  
 你想想！nǐ xiǎnɡxiɑnɡ ！ เธอลองคิดดสูิ  
 

5.他万万没料到。tā wànwàn méi liàodào  ไมเ่คยคิดมำก่อนเลย   
 万 เป็นหนว่ยจ ำนวนนบัท่ีสงูท่ีสดุของภำษำจีน แปลวำ่ หม่ืน กำรน ำค ำวำ่   万  มำพดูซ ำ้
กนั ส่ือควำมหมำยว่ำ “โดยทีเดียว โดยเด็ดขำด”   ถ้ำวำงไว้หน้ำค ำปฏิเสธ ก็จะมีควำมหมำยวำ่  
ไมเ่ลยทีเดียว ไมโ่ดยเดด็ขำด ไมเ่ลยแม้แตน่ิดเดียว ตวัอย่ำงเชน่  
 万万不可以  ไมไ่ด้โดยเดด็ขำด 

wàn wàn bù  kéyǐ 
   

 万万没想到  คดิไมถ่ึงเลย    
wànwàn méixiǎnɡdào   

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
心里真快乐呀 xīnli zhēn kuàilè yɑ ช่ำงสขุใจจริงๆเลย 

真开心哪 zhēn kāixīn nǎ เบิกบำนใจเหลอืเกิน   

躲闪不及 duóshǎn bùjí หลบไมท่นั  

趁此机会 chèncǐjīhuì ถือโอกำสนี ้

好险哪！ hǎoxiǎn nɑ ！ อนัตรำยจงัเลย 

喘了口气 chuǎn le kǒuqì ถอนหำยใจเฮือก 

真不简单！ zhēnbú jiǎndān ！ เก่งมำกเลย (ไมง่่ำยเลยจริงๆ) 

傻孩子 shǎ háizi เด็กโง ่

念念不忘 niànniàn búwànɡ คิดถงึอยูต่ลอดเวลำ 

得意地说 déyì de shuō พดูอยำ่งภำคภมูใิจ 

辨不清方向 biàn bùqīnɡ fānɡxiànɡ หำทำงไมเ่จอ  

自食其果 zìshíqíɡuǒ ท ำเองรับกรรมเอง 

筋疲力尽 jīnpílìjìn หมดเนือ้หมดตวั หมดเกลีย้ง 

知道我的厉害了吧！ zhīdào wǒde lìhɑi le bɑ ！ รู้ควำมร้ำยกำจของฉนัแล้วละ่สิ ่

快闪开，让我来！ kuài shǎnkāi，rànɡwǒ lái！ รีบหลบไป ให้ฉนัจดักำรเอง 

慢慢地低下头 màn màn de dī xiàtou คอ่ยๆก้มหน้ำลง (ส ำนกึผิด) 
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46. 
 

生病的楼房 Shēnɡ bìnɡde lóufánɡ 
 

ตกึใหม่ไม่สบาย 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

设计 shèjì ออกแบบ 

楼房 lóufánɡ อำคำรท่ีพกัอำศยั 

住户 zhùhù ผู้พกัอำศยั 

丢掉 diūdiào ทิง้ 

家具 jiājù เคร่ืองเรือน 

阳台 yánɡtái ระเบียง 

塞 sāi ยดั 

嫌 xián ไมช่อบ 

拆 chāi ทบุ 

宽敞 kuānchǎnɡ กว้ำง 

砌 qì ก่อ (ก่อขึน้เป็นชัน้ๆ) 

镜框 jìnɡkuànɡ กรอบรูป 

整理 zhénɡlǐ จดัแจง  จดัให้เรียบร้อย 

摇晃 yáohuànɡ โยกเยก  โคลงเคลง 

听诊器 tīnɡzhěnqì หฟัูงตรวจร่ำงกำยที่หมอใช้ 

墙壁 qiánɡbì ฝำผนงั 

钻孔 zuānkǒnɡ เจำะรู 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 花狗大叔舍不得丢掉那些旧家具。huā ɡǒu dàshū shěbùdé diūdiào nàxiē 

jiù jiājù. คณุอำสนุขัตดัใจทิง้เคร่ืองเรือนเก่ำๆ เหล่ำนัน้ไมล่ง   

 舍不得 shěbùdé หมำยควำมวำ่ตดัใจไมล่ง ท ำไมล่งเพรำะเสียดำย วำงไว้หน้ำค ำกริยำ 
เพ่ือบอกวำ่ ตดัใจไมล่งท่ีจะท ำกริยำนัน้ ตวัอยำ่งเชน่  
 舍不得花钱。shě bùdé huāqián. ไมก่ล้ำใช้เงินเพรำะเสียดำย  
 舍不得吃。 shěbùdé chī. เสียดำย ไมอ่ยำกกิน (เก็บเอำไว้)   
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2.轰隆隆  hōnɡlōnɡlónɡ โครมครำมๆ   

ค ำเลียนเสียง ในท่ีนีใ้ช้บรรยำยถึงเสียงท่ีดงัอกึทึกโครมครำม  ค ำอ่ืน ๆ เชน่  
  哐哐哐  kuānɡ kuānɡ kuānɡ  โป๊ก ๆ ๆ  

砰砰砰 pēnɡ pēnɡpēnɡ  ปัง ๆ ๆ  !  
 

3.他用嘴东啄啄西啄啄  tā yònɡzuǐ dōnɡ zhuó zhuó xī zhuó zhuó เขำใช้ปำก
จิกตรงนัน้ทีตรงนีที้   
 รูปแบบค ำ [东+ V +西+ V]  เป็นรูปแบบกำรบอกกำรกระท ำ วำ่ “ท ำกริยำนัน้ตรงนัน้ที 
ตรงนีที้” ท ำซ ำ้ๆ แตไ่มเ่จำะจง ไมแ่นน่อน หำกมีกำรซ ำ้ค ำกริยำเป็นสองครัง้ ก็จะยิ่งเพิ่มปริมำณ
หรือจ ำนวนครัง้ของกำรกระท ำท่ีมำกขึน้หรือมีควำมถ่ีมำกขึน้ ควำมหมำยตำมตวัหนงัสือคือ 
[ตะวนัออก....ที  ตะวนัตก....ที]  ตวัอยำ่งเชน่  
 东听听西听听。dōnɡ tīnɡtinɡ xī tīnɡtinɡ. ฟังทำงนีที้ทำงนัน้ที  

东看西看。dōnɡ kàn xī kàn.ดทูำงนัน้ทีทำงนีที้ (เหลียวซ้ำยแลขวำ) 
 

4.猩猩博士挨门挨户地察看着。xīnɡxinɡ bóshì āimén āihù de chákàn zhe  

ดอ็กเตอร์ซิงซิงตรวจดไูปทีละห้องทีละห้อง  
 挨 อำ่นวำ่ āi หมำยถึงกำรเรียงล ำดบัไปทีละอยำ่ง ทีละอนั ตอ่เน่ืองกนัไป มีวิธีกำรใช้ค ำ
ในลกัษณะเดียวกนันี ้คือ [一 ลกัษณนำม 接一 ลกัษณนำม ] ตวัอยำ่งเชน่  
 一个接一个  yíɡe jiē yíɡe   เรียงไปทีละอนัๆ   

一朵接着一朵 yìduǒ jiēzhe yìduǒ  ทีละดอก ๆ  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

乐呵呵 lèhēhē ยิม้ร่ำ ด้วยควำมสขุ  

严严实实的 yányánshíshí de สนิทแนน่เลยทีเดียว 

舒服多了 shūfu duōle สบำยขึน้เยอะเลย  

摇来摇去 yáoláiyáoqù โยกไปเยกมำ  โยกเยกไปมำ  

吓坏了 xià huàile ตกใจหมดเลย  

皱着眉头 zhòu zhe méitóu ขมวดคิว้  

弄不清是怎么回事？ nònɡbùqīnɡ shì zěnme huíshì？ ไมเ่ข้ำใจวำ่เพรำะอะไร  

能不生病吗？ nénɡ bú shēnɡbìnɡ mɑ ？ จะไมป่่วยได้ยงัไง  

是我们不好 shì wǒmen bùhǎo พวกรำไมด่ีเอง พวกเรำผิดเอง   
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47. 
 

亲亲黑熊的小花狗 Qīnqīn hēixiónɡ de xiǎohuā ɡǒu 
 

หมาตัวลายจูจุ๊บหมีตัวด า 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

碰 pènɡ ชน กระทบ พบ เจอ  

亲热 qīnrè สนิทสนม 

瞅 chǒu มอง 

糊涂 hútu งงงวย สบัสน  

纳闷 nàmèn ไมส่บำยใจ  

过分 ɡuòfèn เกินไป 

舔 tiǎn เลยี 

味道 wèidào รสชำติ กลิน่  

浓 nónɡ เข้มข้น  

肉汤 ròutānɡ ต้มเนือ้ แกงเนือ้  

摸 mō ลบู คล ำ 

要不 yàobú ไมง่ัน้ ไมเ่ช่นนัน้  

苍蝇 cānɡyinɡ แมลงวนั  

缠住 chánzhù รบกวน ดงึรัง้  รุมเร้ำ ตดิพนั  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.小黑熊好久没碰到过小花狗了。xiǎo hēixiónɡ háojiǔ méi pènɡ dàoɡuò xi

ǎohuā ɡǒu le. น้องหมีด ำไมไ่ด้เจอกบัน้องหมำลำยมำนำนมำกแล้ว  
 ค ำวำ่ 到 ท่ีวำงไว้หลงัค ำกริยำ ท ำหน้ำบอกผลลพัธ์ หรือผลส ำเร็จของกำรกระท ำกริยำนัน้ 
ตวัอยำ่งเชน่  

看到   kàndào   มองเห็น 

找到 zhǎodào หำเจอ 
听到 tīnɡdào ได้ยิน 
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2. 看在平时是好朋友的份上。kànzài pínɡshí shì hǎopénɡyou de fènshɑnɡ. 

เห็นแก่ควำมเป็นเพ่ือนท่ีดีตอ่กนัมำตลอด   
 รูปประโยค [看在……的份上  ] หมำยควำมวำ่ “เห็นแก.่....  เห็นแก่หน้ำของ.... ” ค ำท่ี
เตมิลงในชอ่งวำ่งก็คือคนท่ีต้องกำรพดูถึง ตวัอย่ำงเชน่  
 看在你是女人的份上。  เห็นแก่เธอในฐำนะท่ีเป็นผู้หญิง  

kànzài nǐshì nǚrén de fènshɑnɡ. 

  

看在孩子的份上。   เห็นแก่ลกู  
kànzài háizi de fènshɑnɡ. 
 

3.简直是用舌头舔了。jiǎn zhíshì yònɡ shétou tiǎn le. ถึงกบัเอำลิน้เลียเลย   
 简直  เป็นค ำวิเศษณ์ใช้วำงไว้หน้ำค ำกริยำท ำหน้ำท่ีขยำยควำมวำ่ อยำ่งสิน้เชิง / เลย
ทีเดียว / จริงๆเลย ตวัอย่ำงเชน่  
  这简直是开玩笑。   น่ีเป็นเร่ืองล้อเลน่แน่ๆ เลย  

zhè jiǎn zhíshì kāiwánxiào. 
  

 这件事简直不能相信。  เร่ืองนีเ้ช่ือไมไ่ด้เลยจริงๆ  
zhè jiànshì jiǎnzhí bùnénɡ xiānɡxìn. 
 

4.准是脸上留着不少肉汤的味儿。zhǔnshì liǎnshànɡ liúzhe bùshǎo ròutānɡ 

de wèir. จะต้องเป็นเพรำะมีกลิ่นเนือ้ตดิอยู่บนหน้ำแน่ๆ   
 准  แปลวำ่ แมน่  ตรง  เม่ือน ำมำใช้ในรูปประโยค 准是 หมำยควำมวำ่ จะต้องเป็นเชน่นัน้
อยำ่งแนน่อน  ตวัอย่ำงเชน่  
 小花狗准是饿疯了。 น้องหมำลำยจะต้องหิวจนบ้ำแล้วแน่ๆ เลย  

xiǎohuā ɡǒu zhǔnshì è fēnɡle. 

  

 准是为了让小黑熊开心。 ต้องเป็นเพรำะวำ่อยำกท ำให้น้องหมีด ำดีใจเป็นแน ่ 
 zhǔnshì wèile rànɡ xiǎo hēixiónɡ kāixīn. 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

好久没碰到 háojiǔ méi pènɡdào ไมไ่ด้พบกนันำนแล้ว  

在半路上 zài bàn lùshɑnɡ มำถงึคร่ึงทำง อยูร่ะหวำ่งทำง 

不知怎么的 bùzhī zěnme de ไมรู้่ท ำไม 

我亲爱的 wǒ qīn àide ที่รักของฉนั 
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糊涂了 hú túle งงแล้ว สบัสนแล้ว  

真让人纳闷 zhēn rànɡrén nàmèn ท ำเอำไมส่บำยใจเลย 

还不够 hái búɡòu ยงัไมพ่อ 

天哪！ Tiān nɑ ！ ค ำอทุำน คล้ำยกบัค ำวำ่ พระเจ้ำ  

这下 zhèxià ครำวนี ้ 

只管自己 zhíɡuǎn zìjǐ เอำใจแตส่นใจเร่ืองของตวัเอง  
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48. 
 

牵牛花奶奶  Qiān niú huā nǎinɑi 

 

คุณย่าดอกล าโพง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
   

牵 qiān จงู ลำก 

棕色 zōnɡsè สนี ำ้ตำล 

独个儿 dúɡèr ตวัคนเดียว 

山坡 shānpō เนินเขำ  

寂寞 jìmò เดียวดำย  

周围 zhōuwéi บริเวณรอบๆ  

侍候 shìhòu ปรณิบตัิ รับใช้ดแูล 

凤仙花 fènɡxiānhuā ดอกเทียน (ดอกของต้นเทียน) ภำษำจีนเรียกช่ือวำ่ เทพธิดำหงส์ 

金鱼草 jīnyúcǎo หญ้ำปลำทอง  ดอกไม้ชนิดหนึง่ ลกัษณะเป็นแกนยำวตัง้ตรง มี
ดอกอยูร่อบแกน มีหลำยส ี  

种子 zhǒnɡzi เมลด็ 

发芽 fāyá งอก แตกหนอ่  

愁 chóu กลดักลุ้ม 

调皮 tiáopí ดือ้ 

藤 ténɡ เครือ เถำ 

包围 bāowéi คลมุ ล้อมรอบ 

天窗 tiānchuānɡ หน้ำตำ่งบนหลงัคำ 

锄头 chútou จอบ 

秧苗 yānɡmiáo ต้นกล้ำ 

掘 jué ขดุ 

獾 huān ตวัตุน่ 

粗心 cūxīn ประมำทเลนิเลอ่  

渐渐 jiànjiàn คอ่ยๆ  

篱笆 líbɑ ร้ำนให้พืชจ ำพวกเครือเลือ้ยขึน้  
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盛开 shènɡkāi สะพร่ัง 

拢 lǒnɡ หบุ 

罐 ɡuàn กระปกุ กระป๋อง 

铲子 chǎnzi พลัว่ 

浇水 jiāoshuǐ รดน ำ้ 

摇晃 yáohuànɡ โอนเอน เซไปมำ 

仿佛 fǎnɡfú เหมือนกบั คล้ำยกบั  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
     

1.也许是一朵很大很大的牵牛花吧！yě xǔshì yìduǒ hěndà hěndà de qiānniú

huā bɑ！ บำงทีอำจจะเป็นดอกล ำโพงดอกใหญ่ก็เป็นได้นะ  
 รูปประโยค [也许.......................吧！ ] เป็นกำรพดูแสดงกำรคำดเดำ คล้ำยกบัท่ีภำษำไทย
พดูวำ่ “บำงทีอำจจะ......ก็ได้นะ” ตวัอยำ่งเชน่  
 也许这就是牵牛花的种子吧！  

yéxǔ zhè jiùshì qiānniú huāde zhǒnɡzi bɑ ！ 
บำงทีน่ีก็อำจจะเป็นเมล็ดของดอกล ำโพงก็ได้นะ 

  

 也许牵牛花会开很多颜色吧！  
yéxǔ qiānniú huāhuì kāi hěnduō yánsè bɑ！ 
บำงทีดอกล ำโพงก็อำจจะออกดอกได้หลำยสีก็ได้นะ 

 

2.谁知这些种子发出芽来。shuí zhī zhè xiē zhǒnɡzi fā chū yá lɑi. ใครจะรู้
เลำ่วำ่ เมล็ดพวกนีง้อกออกมำแล้ว 
   出 来 เป็นค ำเสริมประเภทบอกทิศทำง ประกอบด้วยค ำสองค ำ คือ ค ำกริยำบอกกำร
กระท ำ แล้วตำมหลงัด้วยค ำกริยำบอกทิศทำง 来 láiมำ / 去 q ù ไป  ค ำประเภทนี ้หำกมีค ำท่ี
ท ำหน้ำท่ีเป็นกรรมของประโยค จะต้องวำงแทรกไว้ตรงกลำง ตวัอยำ่งเชน่  
 牵牛花的秧苗长起来了。 ต้นกล้ำของดอกล ำโพงโตขึน้มำแล้ว  

qiānniú huāde yānɡmiáo chánɡ qǐlɑi le. 
  

 它们调皮地爬起藤来。 เครือของพวกมนัปีนป่ำยขึน้มำอยำ่งซุกซน  
tāmen tiáopí de pá qǐ ténɡ lɑi. 
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3.像赛跑似的。xiànɡ sàipǎo shìde. อยำ่งกบัวิ่งแขง่ขนัอยำ่งงัน้แหละ 
 รูปประโยค[像...............似的] ใช้เพ่ือบอกควำมหมำยเปรียบเทียบวำ่เหมือนกนั คล้ำยกบัท่ี
ภำษำไทยพดูว่ำ [เหมือนกบั/อยำ่งกบั / อย่ำงกบัว่ำ .......อยำ่งงัน้ละ่ ] ตวัอย่ำงเชน่  
  牵牛花大的像饭碗似的。 

qiānniúhuā dà de xiànɡ fànwǎn shìde. 

ดอกล ำโพงใหญ่เหมือนกบัชำมข้ำวยงัไงยงังัน้เลย  
  

凤仙花开得像白凤似的。 
 fènɡxiān huākāi de xiànɡ báifènɡ shìde. 

ดอกเทียนบำนแล้วเหมือนกบัหงส์ขำวยงัไงยงังัน้เลย  
 

4. 开着碗口大的、茶杯口大的、小酒杯口大的花朵。kāizhe wǎnkǒu dà de 、

chá bēikǒu dà de 、xiǎojiǔ bēikǒu dà de huāduǒ. ดอกไม้ดอกโตๆบำนเทำ่กบั
ชำมข้ำว ถ้วยชำ หรือแก้วเหล้ำเลยละ่  
 รูปประโยคเปรียบเทียบแบบละค ำวำ่ 像 xiànɡ “เหมือน”  ใช้รูปประโยค  [สิ่งท่ีน ำมำ
เปรียบ + เร่ืองท่ีเปรียบ] ตวัอยำ่งเชน่  
  碗口大的 = 像碗口一样大的。ใหญ่เหมือนชำมข้ำว 

wǎnkǒu dà de = xiànɡ wǎnkǒu yíyànɡ dà de.  

 

 茶杯口大的 =像茶杯口一样大的。ใหญ่เหมือนแก้วชำ  
chá bēikǒu dà de =xiànɡ chá bēikǒu yíyànɡ dà de. 

  
5.她有那么多的小孙子、小孙女。tā yǒu nàme duō de xiǎosūnzi、xiǎo  

sūnnǚ. เธอมีหลำนชำย หลำนสำวมำกมำยเลยทีเดียว   

 รูปประโยค [那么 + ค ำคณุศพัท์] เป็นกำรขยำยค ำคณุศพัท์ หมำยควำมว่ำ  “....เหลือเกิน 
/ ...ถึงเพียงนัน้ ”  ตวัอยำ่งเช่น  

 牵牛花开着那么大的花。  ดอกล ำโพง ออกดอกใหญ่ซะขนำดนัน้   

qiānniúhuā kāizhe nàme dà de huā. 

 

 牵牛花藤爬的那么快。  เถำของดอกล ำโพงปีนเร็วซะขนำดนัน้   
 qiānniúhuā ténɡ pá de nàme kuài.  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
   

愁坏了 chóu huài le กลุ้มใจแยแ่ล้ว  

晚上做梦 wǎnshɑnɡ zuòmènɡ กลำงคืนนอนฝัน  

发愁叹气呢！ fāchóu tànqì ne！  กลุ้มอกกลุ้มใจ ถอนหำยใจ ส ำนวนบอก
ลกัษณะอำกำรของคนที่ก ำลงักลดักลุ้ม 

想出了一个好办法 xiǎnɡ chūle yíɡe hǎo  

bànfǎ 

คิดหำวิธีออกแล้ว   

渐渐长大 jiànjiàn zhǎnɡdà คอ่ยๆโตขึน้แล้ว  

乐得闭不拢嘴 lède bì bu lǒnɡ zuǐ ดีใจจนหบุปำกไมล่ง / ยิม้จนหบุปำกไมล่ง   
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49. 
 

 起飞 Qǐfēi 
 

เหริฟ้า 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

岩石 yánshí หินผำ หน้ำผำ 

起劲 qǐjìn เกิดอำรมณ์คกึคกั ฮึกเหมิ 

翅膀 chìbǎnɡ ปีก 

孵 fū ฟัก  

洞 dònɡ ถ ำ้ 

靠近 kàojìn ใกล้  ชิด  ติด 

照顾 zhàoɡù ดแูล 

喂 wèi ป้อน 

挤 jǐ เบียด 

渣 zhā กำก  กำกเดน 

舒展 shūzhǎn แผข่ยำย  

觅 mì หำ เสำะหำ  

俯 fǔ  ก้มลง 

毯 tǎn พรม 

田野 tiányě ทุง่นำ 

发抖 fādǒu สัน่ 

历来 lìlái แตไ่หนแตไ่รมำ 

竞争 jìnɡzhēnɡ แขง่ขนั 

沸腾 fèiténɡ เดือดพลำ่น  

悬崖 xuányá หน้ำผำสงู 

慌乱 huānɡluàn วุน่วำย โกลำหล 

勇敢 yónɡɡǎn กล้ำหำญ 

雄姿 xiónɡzī องอำจ ห้ำวหำญ 

飞翔 fēixiánɡ โบยบิน 
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姿势 zīshì ทว่งทำ่  

溪 xī คลอง  

笨拙 bènzhuō โง่เงำ่  เก้งก้ำง  

意志 yìzhì ตัง้ใจ  

境界 jìnɡjiè ขอบเขต พรมแดน  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.可是爸爸妈妈并不因为他小而照顾他。kěshì bàbɑ māmɑ bìnɡbú yīnwèi tā 

xiǎo ér zhàoɡù tā. แตพ่อ่แมก็่ไมไ่ด้ดแูลเขำเป็นพิเศษเพียงเพรำะเขำตวัเล็กกว่ำเพ่ือน 
  รูปประโยค [并不因为……而…..  ] เป็นรูปแบบของประโยคควำมรวม หมำยควำม
วำ่ “ไมไ่ด้เป็นเพรำะเหตนีุจ้ึงท ำเชน่นัน้” หรืออีกนยัหนึง่หมำยควำมวำ่  “ไมใ่ชท่ ำไปเพรำะเหตนีุ ้
(แตเ่ป็นเพรำะเหตผุลอยำ่งอ่ืน)”   ตวัอยำ่งเชน่  
 欢欢并不是因为身小而害怕。ฮวนฮวนไมไ่ด้กลวัเพรำะตวัเล็ก(แตเ่พรำะเหตผุลอ่ืน) 

huān huān bìnɡbú shìyīnwèi shēn xiǎoér hàipà. 
  

 欢欢并不是因为害怕老鹰而起飞。ฮวนฮวนขึน้บินไมใ่ชเ่ป็นเพรำะกลวัเหย่ียว  
huān huān bìnɡ búshì yīnwèi hàipà lǎoyīnɡ ér qǐfēi 。 

 
2.玉带似的小河、绿毯似的田野。yùdài shìde xiǎohé 、lǜtǎn shìde tiányě. 

แมน่ ำ้ท่ีเขียวรำวเข็มขดัหยก  ท้องทุง่นำเขียวขจีรำวผืนพรม  
 วิธีกำรเปรียบเทียบแบบแบบอปุมำ [สิ่งอ้ำงอิงท่ีน ำมำอปุมำ + 似的 + ค ำนำมหลกั]  
หมำยควำมวำ่ ค ำนำมท่ีพดูถึงเป็นเหมือนกบั/รำวกบั/ดจุดงัสิ่งท่ีน ำมำเปรียบข้ำงหน้ำ ตวัอยำ่งเชน่  
 宝石似的大眼睛。 ดวงตำกลมโตรำวกบัเม็ดพลอย 

bǎoshí shìde dàyǎnjinɡ. 

 

 星星似的闪光。 แสงระยิบระยบัรำวกบัดวงดำว  
 xīnɡxinɡ shìde shǎnɡuānɡ. 

 

3.像爸爸妈妈那样飞上蓝天。xiànɡ bàbɑ māmɑ nàyànɡ fēishànɡ lántiān. บนิ
ขึน้สูท้่องฟ้ำเหมือนกบัพ่อแม่  
 รูปประโยค [ 像………那样 ] หมำยควำมวำ่  “เหมือนอยำ่ง... / เหมือนแบบ...”  เป็น
วิธีกำรเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีเป็นจริง หรือสิ่งท่ีเป็นแบบอยำ่ง ตวัอยำ่งเชน่  
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 像欢欢那样勇敢。  กล้ำหำญเหมือนกบัฮวนฮวน  
xiànɡ huān huān nàyànɡ yónɡɡǎn. 

   

 像小鸡那样被吃掉。  ถกูกินเหมือนอยำ่งลกูเจ๊ียบตวันัน้  
xiànɡ xiǎojī nàyànɡ bèi chīdiào.   

 

4.按照出生顺序起飞的。ànzhào chūshēnɡ shùnxù qǐfēi de  ออกบินตำมล ำดบัท่ี
เกิดก่อนหลงั  
 [按照 + กฎเกณฑ์ +  กริยำ]  หมำยถึง อิงตามข้อก ำหนดวำ่จะท ำกริยำนัน้อย่ำงไร  
ตวัอยำ่งเชน่  

 妈妈按照大小喂食。 แมป้่อนอำหำรตำมล ำดบัตวัโต ตวัเล็ก  
māmɑ ànzhào dàxiǎo wèishí. 

 

 按照近远去拜访。  เดนิทำงไปเย่ียมตำมล ำดบัใกล้ไกล  
ànzhàojìn yuǎn qù bàifǎnɡ. 

 
 

5.在自然界的竞争中。zài zìránjiè de jìnɡzhēnɡ zhōnɡ.  ในธรรมชำตแิหง่กำร
แขง่ขนั   
 รูปประโยค [在...........中] หมำยควำมวำ่ “อยูใ่น / ภำยใน.....”  ค ำท่ีวำงไว้ข้ำงท้ำยประโยค  
สำมำรถเป็นค ำบอกต ำแหนง่อ่ืนๆ ได้ เชน่  上  shànɡ บนพืน้ฐำนของ.... / 下  xià ภำยใต้

ข้อก ำหนดของ......... /   中 zhōnɡ ภำยใน......  ตวัอยำ่งเช่น  
 在妈妈的照顾下。  ภำยใต้กำรดแูลของแม่  

zài mā māde zhàoɡù xià. 
  

 在信任的基础上。  บนพืน้ฐำนของควำมเช่ือใจ  
 zài xìnrèn de jīchǔshànɡ. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

准备起飞 zhǔnbèi qǐfēi เตรียมบิน  

天长日久 tiānchánɡ rìjiǔ นำนแสนนำน ตรำบนำนเทำ่นำน ชัว่ฟ้ำดินสลำย   

万里蓝天 wànlǐ lántiān ฟ้ำครำมหมื่นลี ้อปุมำวำ่ ไกลสดุแสนไกล  

飞上蓝天 fēishànɡ lántiān บินสูฟ้่ำครำม 

退了回来 tuì le huílái ถอยกลบัมำ  
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白日做梦 báirì zuòmènɡ ฝันกลำงวนั 

自不量力 zìbú liànɡlì ไมด่กู ำลงัของตวัเอง ไมรู้่จกัประมำณตวัเอง 

身强力壮 shēnqiánɡlìzhuànɡ ร่ำงกำยก ำย ำก ำลงัแขง็แกร่ง  

从头顶飞过 cónɡ tóudǐnɡ fēiɡuò บินข้ำมหวัไป  

弱者的下场 ruòzhě de xiàchǎnɡ จดุจบของผู้ออ่นแอ 

自甘落后 zìɡānluòhòu ก้มหน้ำยอมล้ำหลงัรัง้ท้ำย 

热血沸腾 rèxuè fèiténɡ เลอืดเดือดพุง่พลำ่น 

向远处飞去 xiànɡ yuǎnchù fēiqù บินไป ณ ดินแดนแสนไกล 

从容不迫 cōnɡrónɡ búpò ไมส่ะทกสะท้ำน 

无穷的力气 wú qiónɡde lìqi พละก ำลงัเหลอืคณำ  
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50.  
 

七十二变 Qī shí èr biàn  
 

 แปลงกายได้ร้อยแปด 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

孙悟空 Sūn Wùkōnɡ ตวัละครเอกในเร่ืองไซอิว๋ ซุนหงอคง 

缠 chán มดั พนั  

撞 zhuànɡ ชน 

发呆 fādāi ซมึ เหมอ่ลอย งงงนั  

赶忙 ɡǎnmánɡ รีบ 

委屈 wěiqu ควำมรู้สกึน้อยใจ กล ำ้กลนื ไมไ่ด้รับควำมเป็นธรรม  

啥 shá อะไร  

稀奇 xīqí แปลก ประหลำด บำงทีก็เขียนวำ่  希奇 xīqí 

安慰 ānwèi ปลอบใจ 

伸开 shēnkāi ยื่นออกไป  

拔 bá ถอน 

惊叫 jīnɡjiào ร้องด้วยควำมตกใจ ตกตะลงึ 

请教 qǐnɡjiào ขอควำมรู้  

钻 zuàn เจำะ 

本事 běnshi ควำมสำมำรถ 

老鹰 lǎoyīnɡ เหยี่ยว 

没劲 méijìn ไมน่ำ่สนใจ  

难受 nánshòu ทรมำน  เสยีใจ  

拜 bài ไหว้ 

愿意 yuànyì ยินยอม 

模样 múyànɡ ทำ่ทำง  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.重叠 การซ า้ค า ในเร่ืองนีมี้กำรซ ำ้ค ำหลำยแบบ  วิธีกำรซ ำ้ค ำแตล่ะแบบท ำให้ควำมหมำย หรือ
หน้ำท่ีของค ำเปล่ียนไป ค ำซ ำ้ท่ีพบมีดงันี ้  

1.1 你爸爸样样都会变。nǐ bàbɑ yànɡyànɡ dōu huìbiàn.  เธอแปลงกำย
เป็นอะไรก็ได้สำรพดั 

“样” แปลวำ่ “อย่ำง” เม่ือซ ำ้เป็นสองพยำงค์ ท ำให้เป็นพหพูจน์  มีควำมหมำยวำ่  
“หลำยอยำ่ง”  

1.2 教教我吧！jiāojiɑo wǒbɑ！ สอนฉนัหน่อยเถอะนะ   
“教” แปลวำ่ “สอน” เม่ือน ำมำซ ำ้ จะบอกควำมหมำยในเชิงขอให้ท ำ บอกให้ท ำ หรือ 

มีควำมหมำยในเชิงลดควำมเข้มข้นของค ำนัน้ แตใ่ห้ท ำแบบผำ่นๆ ไมต้่องตัง้ใจท ำ ไม่เน้นย ำ้ เชน่   
看看  kànkɑn   ลองดหูน่อย / ดูๆ หน่อย   
试试  shìshi   ลองๆด ู/ ลองดหูน่อย  
听听  tīnɡtinɡ     ฟังๆด ู / ฟังดหูนอ่ย  
尝尝   chánɡchɑnɡ  ชมิๆด ู/ ชิมดหูน่อย   
 
1.3 只见摇摇摆摆走来一头大象 zhǐjiàn yáoyáo bǎibǎi zǒulái yìtóu 

dàxiànɡ ก็เห็นมีแตช้่ำงตวัหนึง่เดนิโยกไปเยกมำ 
กำรซ ำ้ค ำกริยำสองพยำงค์แบบ AABB บอกควำมหมำยวำ่กำรกระท ำกริยำนัน้ไมช่ดัเจน 

เลือนรำง หรือท ำไปเร่ือยๆ ไมไ่ด้ตัง้ใจ ค ำอ่ืน ๆ เชน่  
断断续续   duànduàn xùxù  ขำดๆหำยๆ  เป็นชว่งๆ  

摇摇晃晃 yáoyáo huànɡhuànɡ  โคลงๆ เคลงๆ   
吵吵闹闹 chāochɑo nàonào  เอะอะโวยวำย  

3.悟空磨不过儿子。wùkōnɡ mó búɡuò érzi. หงอ-คง ขดัลกูไมได้ / ทนควำมรบเร้ำของ
ลกูไมไ่ด้   
 โครงสร้ำง [กริยำ +  不过 ] บอกควำมหมำยวำ่ เอำชนะไมไ่ด้  สู้ ไมไ่ด้  ตวัอยำ่งค ำเชน่  
 说不过 shuōbúɡuò พดูสู้ไมไ่ด้ พดูไมท่นั เถียงไมท่นั  
 打不过 dǎ búɡuò สู้ไมไ่ด้ (กำรตอ่สู้  แขง่ขนัอำชนะฝ่ำยตรงข้ำมไมไ่ด้) 
 赢不过 yínɡ búɡuò  เอำชนะไมไ่ด้  
 

4. 变这变那，比来比去  biàn zhè biàn nà ，bǐlái bǐ qù. แปลงเป็นน่ีทีแปลง
เป็นนัน่ที  แขง่กนัไปแขง่กนัมำ  
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 ข้ำงต้นนีเ้ป็นวิธีกำรซ ำ้ค ำอีกแบบหนึง่ในภำษำจีน คือกำรซ ำ้ค ำกริยำค ำเดียวกนั โดยมีค ำ
อ่ืนมำแทรก บอกควำมหมำยวำ่ ท ำกริยำนัน้ซ ำ้ไปซ ำ้มำ หรือ ท ำน่ีทีท ำนัน่ที ตวัอยำ่งค ำ เชน่  
 走来走去    zǒulái zǒuqù เดนิไปเดินมำ  

 看这看那  kànzhè kàn nà ดนูัน่ดน่ีู  
 说来说去  shuōlái shuōqù พดูไปพดูมำ  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 

这不假   zhè bùjiǎ     นี่ไมใ่ช่เร่ืองเทจ็ / มีควำมหมำยเหมือนกบัท่ี
ภำษำไทยพดูวำ่  ถกูต้อง  

发了呆 fā le dāi อึง้ไปเลย งงไปเลย  

什么也没教我！ shénme yě méi jiāo 

wǒ！ 

อะไรก็ไมส่อนฉนัซกัอยำ่ง 

这有啥稀奇 zhè yǒushá xīqí มีอะไรแปลกเหรอ/ไมเ่ห็นจะมีอะไรแปลกเลย  

等得不耐烦， děnɡ de bú nàifán ทนรอไมไ่หวแล้ว  

惊叫起来 jīnɡjiào qǐlái ตะโกนร้องออกมำด้วยควำมตกตะลงึ  

忍不住 rěnbúzhù  อดไมไ่หว ทนไมไ่หว  

一心想赢 yī xīnxiǎnɡ yínɡ ด้วยใจที่อยำกเอำชนะ 

不服输 bù fúshū ไมย่อมรับควำมพำ่ยแพ้  

算了 suàn le พอแล้วละ่  พอเถอะ  เอำเถอะ  

吵也没用。 chǎo yě méiyònɡ โวยวำยไปก็ไมม่ีประโยชน์  

你拜我做师傅，

我来教你 

nǐ bài wǒ zuò shī

fu，wǒ lái jiāo nǐ 
ไหว้ฉนัเป็นครู แล้วฉนัจะสอนให้นำย 
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51. 
 

南瓜星上的孩子 Nánɡuā xīnɡ shànɡ de háizi  

 

เดก็ๆบนดาวฟักทอง 
  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

宇宙 yǔzhòu จกัรวำล 

颗 kē ลกัษณนำมของดวงดำว  

南瓜  nánɡuā  ฟักทอง 

舒服 shūfu สบำย 

耽误 dānwu เสยีเวลำ ถ่วงเวลำ  

鞋带 xiédài เชือกผกูรองเท้ำ 

钢琴 ɡānɡqín เปียโน 

勺 sháo ช้อน 

喂饭 wèifàn ป้อนข้ำว 

有出息 yǒuchūxi มีอนำคต 

书法 shūfǎ พูก่นัจีน 

画画儿 huàhuàr วำดภำพ 

算盘 suànpán ลกูคิด 

围棋 wéiqí หมำกล้อม 

演奏 yǎnzòu แสดง 

乐器 yuèqì เคร่ืองดนตรี 

去世 qùshì เสยีชีวติ 

从此 cónɡcǐ นบัจำกนี ้

使 shǐ ท ำให้ 

总统 zónɡtǒnɡ นำยกรัฐมนตรี 

派 pài สง่ไป 

飞碟 fēidié ยำนอวกำศ 

幼儿园 yòuéryuán โรงเรียนอนบุำล 
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小朋友 xiǎopénɡyou เด็กๆ 

钮扣 niǔkòu กระดมุ 

叠被子 diébèizi พบัผ้ำหม่ 

扫地 sǎodì กวำดพืน้ 

本领 bénlǐnɡ ควำมสำมำรถ 

道理 dàolǐ เหตผุล 

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1. 你们只要好好学习就行！nǐmen zhǐyào hǎohɑo xuéxí jiù xínɡ. ขอเพียงพวก
เธอตัง้ใจเรียนก็พอแล้ว 
  就行 วำงไว้หลงัประโยคบอกเลำ่ เพ่ือบอกควำมหมำยว่ำ ขอให้ท ำตำมนัน้ก็ได้แล้ว เป็นท่ี
ยอมรับได้แล้ว เป็นท่ีพอใจแล้ว หรือเพียงพอแล้ว ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 自己的事情自己做就行了。 ขอเพียงธุระของตวัเอง ท ำได้เองก็พอแล้ว  

zìjǐde shìqínɡ zìjǐzuò jiù xínɡle. 
  

 来早来晚，来了就行。  จะมำช้ำมำเร็ว  ขอให้มำก็พอแล้ว  

lái zǎolái wǎn ，lái le jiù xínɡ. 

 
2. 儿子的鞋带总是由爸爸来系。érzi de xiédài zǒnɡ shìyóu bàbɑ lái jì. 

เชือกผกูรองเท้ำของลกูก็มีแตพ่อ่ผกูให้   
 รูปประโยค  [由 + ผู้กระท ำ + 来 + กริยำ]  แปลวำ่ กริยำนัน้ใครเป็นคนท ำ หรือ ท ำ
โดยใคร ตวัอยำ่งประโยค  
 家里的家务由妈妈来做。 งำนบ้ำนภำยในบ้ำน แมเ่ป็นคนท ำ  

jiālǐ de jiāwù yóu māmɑ láizuò. 

  

 外星的飞碟由外星人来开。ยำนอวกำศของตำ่งดำว ขบัโดยมนษุย์ตำ่งดำว   

wàixīnɡ de fēidié yóu wàixīnɡrén lái kāi. 

 
3. 这些大学生们学到了许多知识，偏偏没有学会干活。zhèxiē dàxuéshenɡmen 

xué dàole xǔduō zhīshí ，piānpiān méiyǒu xuéhuì ɡànhuó. นกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัเหลำ่นีเ้รียนควำมรู้มำมำกมำย แตม่กัจะไมเ่คยเรียนรู้กำรท ำงำน 

   偏偏 เป็นกริยำวิเศษณ์ วำงไว้หน้ำค ำกริยำเพ่ือบอกควำมหมำยวำ่ มกัจะเป็นเชน่นัน้ มี
แนวโน้มเป็นอยำ่งนัน้อยูร่ ่ำไป  ตวัอยำ่งประโยค 
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 这些孩子偏偏不会系鞋带。 เดก็พวกนีม้กัจะไมรู้่จกัผกูเชือกรองเท้ำ  
zhèxiē háizi piānpiān búhuì jì xiédài. 

  

 飞碟一飞到，偏偏下起大雨。พอยำนอวกำศบนิมำถึงก็มกัจะมีฝนตกตลอดเลย  
fēidié yī fēi dào ，piānpiān xiàqǐ dàyǔ. 

  

4.总统只好派飞碟去地球上请老师。zónɡtǒnɡ zhíhǎo pài fēidié qù dìqiúsh

ànɡ qǐnɡ lǎoshī. 

 โครงสร้ำงประโยค [派+ คน去 + ท ำกริยำ]   ใช้บอกควำมหมำยวำ่ “มอบหมำยให้ใคร ไป
ท่ีเพ่ือท ำอะไร” ตวัอยำ่งประโยค 
 派老师去外星球上课。 สง่คณุครูไปตำ่งดำวเพ่ือสอนหนงัสือ  

pài lǎoshī qù wài xīnɡqiú shànɡkè. 
 

 派小朋友去南瓜求教学生。สง่เดก็ๆไปสอนนกัเรียนท่ีดำวฟักทอง  
 pài xiǎopénɡyou qù nánɡuā qiújiào xuéshenɡ. 
 

5.学会了本领,也明白了一个道理。xué huìle bénlǐnɡ,yě mínɡbɑi le yíɡè  

dàolǐ. เรียนจนรู้และสำมำรถท ำได้แล้ว และเข้ำใจเหตผุลดีแล้ว   

 รูปประโยค [学会了 + กริยำ / กรรม ] หมำยควำมว่ำ  เรียนรู้สิ่งหนึง่สิ่งใด(กรรมของ
ประโยค) จนสำมำรถท ำได้ หรือสำมำรถเข้ำใจได้ ตวัอย่ำงประโยค  

 南瓜的孩子们学会了自己吃饭。เดก็ๆบนดำวฟักทองเรียนรู้ท่ีจะกินข้ำวเองเป็นแล้ว   
nánɡuā de háizimen xué huìle zìjǐ chīfàn. 

  

 小朋友学会了唱歌。         เดก็ๆ เรียนร้องเพลงเป็นแล้ว  

xiǎopénɡyou xué huìle chànɡɡē. 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

舒服极了 shūfu jíle สบำยมำกๆเลย  

真有出息 zhēn yǒuchūxi ช่ำงมีอนำคตจริงๆ  

日子一年一年过去了 rìzi yìnián yìnián ɡuòqùle วนัเวลำผำ่นไปปีแล้วปีเลำ่ 

终于有一天 zhōnɡyú yǒuyìtiān แล้วก็อยูม่ำวนัหนึง่  

没办法 méibànfǎ ไมรู้่จะท ำยงัไง ไมม่ีหนทำง  

不几天 bùjǐtiān ไมก่ี่วนั  

那就是 nà jiùshì นัน่ก็คือ / นัน่ละ่ใช่แล้ว  

自己的事情自己做 zìjǐde shìqínɡ zìjǐzuò ธุระของตวัเองก็ท ำเอง  
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52. 
 

蘑菇桌 Móɡu zhuō  
 

โต๊ะเหด็ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

森林 sēnlín ป่ำ  

采 cǎi เก็บ เดด็   

蘑菇 móɡu เห็ด 

松鼠 sōnɡshǔ กระรอก 

狐狸 húli หมำป่ำ  

猴子 hóuzi ลงิ 

刺猬 cìwei เมน่ 

发现 fāxiàn พบ เจอ  

争 zhēnɡ ชิง 

抢 qiǎnɡ แยง่ 

拥 yōnɡ โอบกอด  

狠  hěn  ดรุ้ำย เหีย้มโหด รุนแรง 

踩 cǎi เหยียบ 

抬头 táitóu แหงนหน้ำขึน้ เงย 

批评 pīpínɡ ต ำหนิ 

挤 jǐ เบียด  

赶紧 ɡánjǐn รีบ 

认错 rèncuò ยอมรับผิด 

奇怪 qíɡuài แปลกประหลำด 

打扮 dǎbàn ตกแตง่ แตง่ตวั  

表扬 biǎoyánɡ ชมเชย 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.小白兔蹦蹦跳跳地来到森林里采花。xiǎobáitù bènɡbènɡ tiàotiào de lái 

dào sēnlín lǐ cǎihuā. กระตำ่ยขำวกระโดดโลดเต้นเข้ำไปเก็บดอกไม้ในป่ำ   
 กำรขยำยค ำกริยำในภำษำจีน จะวำงสว่นขยำยไว้ข้ำงหน้ำเพ่ือบอกควำมหมำยวำ่ กระท ำ
กริยำนัน้อย่ำงไร โดยมีค ำว่ำ 地  อำ่นออกเสียงเป็นเสียงเบำวำ่ de เป็นค ำเช่ือม ด้วยเหตท่ีุอกัษรจีน
ตวันีมี้ควำมหมำยเป็นอยำ่งอ่ืนด้วย คือ หมำยถึง “ท่ี” อำ่นว่ำ  dì เรำจงึมกัเรียกค ำเช่ือมค ำนีว้ำ่   

de – dì ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

  小松鼠高兴地想。 เจ้ำกระรอกน้อยคิดอยำ่งดีอกดีใจ  
xiǎo sōnɡshǔ ɡāo xìnɡdì xiǎnɡ. 

 

气呼呼地坐下了。 นัง่ลงด้วยควำมโกรธกระฟัดกระเฟียด 

qìhūhū dì zuò xiàle. 

 

2. 采好花，我就在这蘑菇桌上吃午饭。cǎi hǎo huā ，wǒ jiùzài zhè móɡu 

zhuōshànɡ chīwǔfàn. เดด็ดอกไม้เสร็จ ฉนัก็จะนัง่กินข้ำวเท่ียงท่ีโต๊ะเห็ดน่ีแหละ  

 ค ำกริยำท่ีมีกรรมมำรองรับ (采花 เดด็ดอกไม้ ) เม่ือจะบอกกำลเวลำ จ ำนวน จะต้องวำง
ค ำเหลำ่นีแ้ทรกไว้ตรงกลำงระหวำ่งค ำทัง้สอง ในตวัอยำ่งประโยคนีใ้ช้ค ำวำ่ 好 ซึง่ตำมควำมหมำย
ปกติแปลว่ำ ดี  แตเ่ม่ือวำงไว้แทรกกลำงตำมโครงสร้ำงนี ้จะแปลวำ่ เสร็จแล้ว ตวัอยำ่งเชน่  
 吃好饭 chīhǎo fàn  กินข้ำวเสร็จแล้ว  
 浇好水   jiāo hǎo shuǐ   รดน ำ้เสร็จแล้ว   

 

3.都说是自己最早发现这张蘑菇桌的。dōu shuōshì zìjǐ zuìzǎo fāxiàn zhè

zhānɡ móɡu zhuō de. ล้วนแล้วแตบ่อกวำ่ตวัเองเป็นคนแรกท่ีสดุท่ีเจอ  

 ค ำวำ่  最早  แปลตำมตวัหนงัสือวำ่ เช้ำท่ีสดุ  แตค่ ำว่ำ 早  เม่ือน ำไปขยำยค ำกริยำ  จะ
หมำยควำมวำ่ เร็ว หรือ ก่อน ตวัอยำ่งประโยคอ่ืน ๆ เชน่  
 松鼠说自己最早来到。 กระรอกบอกวำ่ตวัเองมำถึงเป็นคนแรกสดุเลย  

sōnɡshǔ shuō zìjǐ zuìzǎo láidào. 

 

 小白兔最早采好花。 กระตำ่ยน้อยเก็บดอกไม้เสร็จเร็วท่ีสดุ  
 xiǎo báitù zuìzǎo cǎi hǎo huā. 
 

4.谁也不让谁。shuíyě búrànɡ shuí  ไมมี่ใครยอมใคร  
 ค ำสรรพนำมในภำษำจีน เม่ือมีกำรใช้ซ ำ้กนัในประโยคเดียวกนัในลกัษณะนี ้ จะใช้ค ำ
เดียวกนัทัง้ค ำหน้ำและค ำหลงั นอกจำกบรุุษสรรพนำมแล้ว ค ำสรรพนำมอ่ืนๆ ก็ใช้วิธีเดียวกนันี ้
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เชน่ ท่ีไหนก็ท่ีไหน คนไหนก็คนไหน เม่ือไหร่ก็เม่ือไหร่ แตรู่ปแบบนีภ้ำษำไทยใช้วำ่ คนไหนก็คนนัน้  
ท่ีไหนก็ท่ีนัน่ เม่ือไหร่ก็เม่ือนัน้  ตวัอยำ่งประโยคอ่ืน ๆ เช่น 
 谁最早发现谁就可以坐。  ใครเจอก่อนคนนัน้ก็ได้นัง่  

shuí zuìzǎo fāxiàn shuí jiùkéyǐ zuò. 

 

 小白兔在哪，松鼠就在哪。 กระตำ่ยน้อยอยู่ท่ีไหน กระรอกน้อยก็อยูท่ี่นัน่ 
 xiǎo báitù zàinǎ ，sōnɡshù jiù zàinǎ. 
 

5. 我们挤一挤. wǒmen jǐ yi jǐ . พวกเธอลองเบียดๆกนัดหูนอ่ยสิ  
 กำรซ ำ้ค ำกริยำหนึง่พยำงค์ในรูปแบบ  [A 一 A]  บอกควำมหมำยชกัชวนหรือขอร้องให้
ลองท ำด ูหรือ ท ำกริยำนัน้สกัหนอ่ย สกัครู่  ตวัอย่ำงประโยคอ่ืน ๆ เชน่  
 小松鼠想一想。 กระรอกน้อยลองคิดๆด ู 

xiǎo sōnɡshǔ xiǎnɡyixiǎnɡ. 

 
 让我看一看。 ขอฉนัดหูนอ่ย  

rànɡ wǒkàn yi kàn. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

真好看 zhēn hǎokàn สวยจริงๆเลย  

一定很有意思 yídìnɡ hěn yǒuyìsi จะต้องนำ่สนใจมำกๆเลยละ่  

"哼，你们去争吧！ hènɡ，nǐmen qù zhēnɡ bɑ！ ฮึ่ม พวกแกแยง่กนัไปเถอะ  

没他的份儿 méi tāde fènr ไมม่ีสว่นแบง่ของเขำ  

稀巴烂 xībālàn เละเทะไปหมด 

谁也别想 shuíyě biéxiǎnɡ ใครก็อยำ่หวงั  

谁在说话 shuízài shuōhuà ใครพดูนะ่  

是我不好 shì wǒ bùhǎo เป็นเพรำะฉนัไมด่เีอง  

我太霸道了 wǒ tài bàdào le เป็นเพรำะฉนัท ำตวัแยเ่อง 

赶紧认错 ɡánjǐn rèncuò รีบส ำนกึผิด 

奇怪的事发生了 qí ɡuàide shì fāshēnɡ le เร่ืองแปลกประหลำดเกิดขึน้แล้ว  

一定更美 yídìnɡ ɡènɡměi จะต้องสวยกวำ่เดมิแน่ๆ   
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53. 
 

咪咪的钓鱼竿 Mīmī de diàoyúɡān  
 

เบ็ดตกปลาของแมวเหมียว 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

吵 chǎo เสยีงดงั เอะอะ โวยวำย  

钓鱼竿 diàoyúɡān เบ็ดตกปลำ 

劝 quàn เตือน ชวน  

指导 zhídǎo แนะน ำ  

竹竿 zhúɡān คนัเบ็ด 

丝线 sīxiàn เส้นไหม 

铁丝 tiěsī เส้นลวด 

钩 ɡōu ตะขอเบ็ด 

欣赏 xīnshǎnɡ ชมด้วยควำมสขุ  

仰 yǎnɡ เงยหน้ำ แหงนหน้ำ  

摇头 yáotóu สำ่ยหวั  

泄气 xièqì เสยีก ำลงัใจ 

琢磨 zuómo คิดพิจำรณำ 

老头儿 lǎotóur ผู้ เฒำ่  

参谋 cānmóu ออกควำมคดิ วำงแผน  

哨子 shàozi นกหวีด 

不解 bùjiě งนุงง  

懊丧 àosànɡ รู้สกึผิดหวงั  

行家 hánɡjiɑ ผู้ เช่ียวชำญในสำขำอำชีพหนึง่ๆ  

鉴定 jiàndìnɡ พิสจูน์  

粗 cū หนำ ใหญ่  

惊讶 jīnɡyà แปลกประหลำด ตระหนกตกใจ 

勇气 yǒnɡqì ควำมกล้ำหำญ 

安慰 ānwèi ปลอบใจ 
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鱼饵 yúěr เหยื่อตกปลำ 

甩 shuǎi สะบดั สลดั  

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.小猫咪咪在妈妈的指导下选好竹竿。xiǎomāo mīmī zài māmā de zhídǎoxià 

xuǎnhǎo zhúɡān. น้องเหมียวเลือกคนัเบ็ดตำมค ำแนะน ำของแม ่ได้แล้ว 
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ กระท ำกิจกำรหนึง่ส ำเร็จลงได้ด้วยค ำแนะน ำของผู้ อ่ืนหรือของคนใด
คนหนึง่ ภำษำจีนใช้วำ่  [在 + บคุคล+ 的指导下+ กำรกระท ำ]  ตวัอยำ่งประโยคเช่น  
 小猫咪在小鸭的指导下钓上来了一条鱼。 

xiǎo māomī zài xiǎoyā de zhídǎo xià diào shànɡlái le yī tiáo yú. 

น้องเหมียวตกปลำขึน้มำได้หนึง่ตวัด้วยค ำแนะน ำของน้องเป็ด 
 

 学生们在老师的指导下写好了作文。 

xuéshenɡmen zài lǎoshī de zhídǎo xiàxiě hǎole zuòwén. 

นกัเรียนทัง้หลำยเขียนเรียงควำมเสร็จลงได้ด้วยค ำแนะน ำของคณุครู  
 

2.大公鸡高仰着头走过来。dà ɡōnɡjī ɡāo yǎnɡ zhe tóu zǒu ɡuòlái.ไก่โต้งชู
คอเดนิเข้ำมำ  
 กำรกระท ำกริยำสองอยำ่งพร้อมๆกนั หรือกำรกระท ำกริยำหน้ำตอ่เน่ืองกบักำรกระท ำ
กริยำหลงั สำมำรถพดูกริยำทัง้สองตอ่เน่ืองกนัได้โดยไมจ่ ำเป็นต้องมีค ำเช่ือม  หรืออีกควำมหมำย
หนึง่ก็คือ บอกวำ่กระท ำกริยำหลงัด้วยวิธีใด หรือด้วยลกัษณะทำ่ทำงแบบไหน ตวัอยำ่งประโยค
เชน่  

 小猪亨亨走过来。  น้องหมฟูดุฟัดๆ เดนิเข้ำมำ  

 xiǎozhū hēnɡ hēnɡ zǒu ɡuòlái. 
 

小鸭歪歪扭扭走过来。 น้องเป็ดตุ๊บป๊ัดตุ๊บเป๋เดนิเข้ำมำ  
xiǎoyā wāiwāi niǔniǔ zǒu ɡuòlái. 
 
 

3.大公鸡左看看，右看看。dà ɡōnɡjī zuǒ kànkɑn ，yòu kànkɑn. พ่ีไก่โต้งมอง
ซ้ำยที มองขวำที  
 วิธีกำรบอกกำรกระท ำท่ีไมแ่นน่อน ท ำซ ำ้ๆ หรือลงัเล ใช้วิธีกำรซ ำ้ค ำเดียวกนั (看看) วำง
ไว้หลงัค ำท่ีมีควำมหมำยตรงกนัข้ำมกนั (上下 shànɡxià บน-ลำ่ง，左右 zuǒyòu ซ้ำย - 
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ขวำ，东西 dōnɡxi ทิศตะวนัออก - ทิศตะวนัตก) คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “….ทำงนัน้ที.....
ทำงนีที้”ตวัอย่ำงประโยค  

猫咪上看看，下看看。 น้องเหมียวมองข้ำงบนที มองข้ำงลำ่งที  

māomī shànɡ kànkɑn ，xià kànkɑn. 

 

小猪东看看，西瞧瞧。 น้องหมมูองทิศตะวนัออกที แลทิศตะวนัตกที  

xiǎozhū dōnɡ kànkɑn ，xī qiáoqiáo 

 
 

4.先要哼哼一阵子，然后才开口。xiānyào hēnɡhēnɡ yízhènzǐ ，rán hòucái 

kāikǒu . จะต้องฮึม่ๆสกัครู แล้วถึงคอ่ยอ้ำปำกพดู  

 รูปประโยค  [先................，然后................]  เหมือนกบัรูปประโยภำษำไทยวำ่  [ท ำอะไร
ก่อน， แล้วคอ่ย................]  ตวัอย่ำงประโยค  
 先选好竹竿然后选丝线。  เลือกคนัเบ็ดไม้ไผก่่อน แล้วจึงเลือกเส้นไหม  

xiān xuǎnhǎo zhúɡān rán hòuxuǎn sīxiàn. 

 

 先找鱼饵，然后才找钓鱼竿。 หำเหย่ือตกปลำก่อน แล้วจงึหำเบด็ตกปลำ  
 xiān zhǎo yúěr ，rán hòucái zhǎo diào yúɡān. 
 

5.不是说丝线太粗，就是说鱼竿不直。búshì shuō sīxiàn tàicū，jiùshìshuō 

yúɡān bú zhí. ไมต่วิำ่สำยเบด็หนำไป ก็ต้องตวิ่ำคนัเบ็ดไมต่รง  

 รูปประโยควำ่ [不是............，就是............] หมำยควำมวำ่ “ไม ่ (ท ำ/เป็น) อยำ่งหนึง่ ก็ต้อง
(ท ำ/เป็น)  อีกอยำ่งหนึง่” ตวัอยำ่งประโยค 
 不是因为鱼饵不好，就是钓鱼竿不好。 

búshì yīnwèi yúěr bùhǎo ，jiùshì diào yúɡān bùhǎo. 

ไมใ่ชเ่พรำะเหย่ือตกปลำไมดี่ ก็ต้องเป็นเพรำะเบ็ดไมดี่  
  

 不是工具不好，就是方法不对。 

búshì shuō ɡōnɡjù bùhǎo ，jiùshìshuō fānɡfǎ búduì. 
ถ้ำไมใ่ชเ่คร่ืองมือไมดี่ ก็ต้องเป็นเพรำะวิธีกำรไมถ่กู  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
让我看看好吗？ rànɡwǒ kànkɑn hǎomɑ？ ขอฉนัดหูนอ่ยได้ไหม  

我自己做的 wǒzìjǐ zuò de ฉนัท ำเองนะ  

不解地问 bùjiě de wèn ถำมด้วยควำมสงสยั  

真是个土帽儿 zhēnshì ɡè tǔ màor คร ่ำครึจริงๆเลย  

我可是行家 wǒ kěshì hánɡjiɑ ฉนัน่ีละ่เป็นผู้ช ำนำญเร่ืองนี ้ 

让我鉴定一下吧 rànɡwǒ jiàndìnɡ yíxià bɑ ขอฉนัพิสจูน์ดหูนอ่ยซิ 

眼泪汪汪 yǎnlèi wānɡwānɡ น ำ้ตำคลอเบ้ำ 

别人怎么说不要紧 biérén zěnme shuōbú yàojǐn ใครจะวำ่งยงัไงก็ไมต้่องตกใจ 

不一会儿 bùyī huìr ไมน่ำน  

只一甩 zhǐ yī shuǎi เพียงแคส่ะบดั  
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54. 
 

咪咪的玩具  Mīmī de wánjù  
 

ของเล่นของน้องเหมียว 
 อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

解闷 jiěmèn คลำยเครียด 

遥控器 yáokònɡqì รีโมทคอนโทรล 

飞碟 fēidié จำนบิน ยำนอวกำศ 

精致 jīnɡzhì งดงำม ละเอยีดออ่น  

华贵 huáɡuì สวยและล ำ้คำ่  

碰 pènɡ ชน กระแทก  

小轿车 xiǎojiàochē รถเก๋ง 

轮到 lúndào เวียนมำถงึ 

睁开 zhēnɡkāi เบิกตำ  

花花绿绿 huāhuā lǜlǜ สสีนัฉดูฉำด  

灵活 línɡhuó ปรำดเปรียว วอ่งไว  

吐舌头 tǔ shétou แลบลิน้ 

滑稽 huájī ตลกขบขนั 

设计 shèjì ออกแบบ 

涂 tú ถ ูทำ  

搔 sāo เกำ 

    
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.一眨也不眨。yìzhǎ yěbú zhǎ.  ไมย่อมกระพริบตำเลย  
 รูปประโยค  [ 一 V. （n.）也不 V.]  หมำยควำมว่ำ ไมย่อมกระท ำกริยำนัน้เลยแม้แต่
นิดเดียว กริยำตวัหน้ำ สำมำรถเป็นค ำลกัษณนำมก็ได้  ตวัอยำ่งประโยค  
 小猫坐在那一动也不动。 แมวเหมียวนัง่น่ิงอยูต่รงนัน้ไมก่ระดกุกระดกิเลย  

xiǎomāo zuòzài nà yídònɡ yě búdònɡ. 
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 小猫坐着一声不喊。 แมวเหมียวนัง่เงียบๆไมร้่องแม้แตแ่อะเดียว   
 xiǎomāo zuòzhe yìshēnɡ bú hǎn. 
 

2. 我才好把玩具拿出来！wǒ cái hǎo bǎ wánjù náchūlái. ฉนัจะได้เอำของเลน่
ออกมำได้ง่ำยๆหนอ่ย   
 [好+กริยำ]   รูปกริยำวลีแบบนีห้มำยควำมวำ่ สำมำรถท ำกริยำนัน้ได้ง่ำยขึน้ สะดวกขึน้  
นอกจำกนีส้ำมำรถใช้ในรูปปฏิเสธก็ได้ เป็น  [不好+ กริยำ] ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 
 遥控器太小不好用。 รีโมทคอนโทรลเล็กมำก ใช้ไมส่ะดวก  

yáokònɡqì tàixiǎo bú hǎoyònɡ. 

 

 好车、好开、好用。 รถดี ขบัง่ำย ใช้ง่ำย  
 hǎochē、hǎokāi、hǎoyònɡ. 
 

3.又有趣又可爱。yòu yǒuqù yòu kěài ทัง้นำ่สนใจ ทัง้นำ่รัก  

 โครงสร้ำง [又......又......] บอกควำมหมำยกำรสนบัสนนุซึง่กนัและกนั ควำมหมำยของ
ค ำหน้ำและค ำหลงัสอดคล้องและเป็นไปในท ำนองเดียวกนั  เทียบกบัภำษำไทยได้วำ่ “ทัง้......ทัง้
......” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 外星的飞碟又先进又快。 จำนบนิตำ่งดำวทัง้ดีทัง้เร็ว 

wàixīnɡ de fēidié yòu xiānjìn yòu kuài. 

 

 好车又好开又好用。 รถดีทัง้ขบัง่ำยทัง้ใช้ง่ำย  
 hǎochē yòu hǎokāi yòu hǎoyònɡ. 
 
4.东一蹦，西一跳 dōnɡ yī bènɡ ，xī yítiào กระโดดไปทำงโน้นที ทำงนีที้   

 รูปประโยค [东一  v.，西一 v.] แปลตำมตวัหนงัสือ คือ ตะวนัออกท ำกริยำนีที้ 
ตะวนัตกท ำกริยำนัน้ที หมำยควำมวำ่ กระท ำกริยำนัน้ซ ำ้ๆ ไมมี่แบบแผนอะไร ค ำกริยำหน้ำกบั
ค ำกริยำหลงัมกัเป็นค ำเดียวกนั แตอ่ำจมีตำ่งค ำกนัก็ได้ ถ้ำเป็นคนละค ำจะมีควำมหมำยคล้อย
ตำมกนั  ตวัอยำ่งประโยคเช่น 
 小猪跳舞东一扭，西一扭。 น้องหมเูต้นระบ ำ ส่ำยทำงโน้นที ย้ำยทำงนีที้  

xiǎozhū tiàowǔ dōnɡ yìniǔ，xī yìniǔ. 

 

 小猫害怕，东一躲，西一藏。 น้องแมวกลวั หลบทำงนีที้ ซ่อนทำงโน้นที  
 xiǎomāo hàipà，dōnɡ yī duǒ，xī yī cánɡ. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
小黑猪偷眼看咪

咪 

xiǎo hēizhū tōu yǎnkàn  

mīmī 

น้องหมดู ำแอบมองน้องเหมียว 

轮到咪咪了 lúndào mīmī le ถึงตำน้องเหมียวแล้ว 

大伙儿互相看看 dàhuǒr hùxiānɡ kànkɑn พรรคพวกตำ่งมองหน้ำกนั  

花花绿绿的 huāhuā lǜlǜde สสีนัแพรวพรำว 

想看个清楚 xiǎnɡ kàn ɡè qīnɡchu อยำกจะดใูห้ชดัๆ  

哈哈大笑 hāhā dàxiào หวัเรำะลัน่ หวัเรำะร่ำ  

表演结束了 biáoyǎn jiéshù le กำรแสดงจบแล้ว  

从地上站起来 cónɡ dì shànɡzhàn qǐlái ลกุขึน้มำ  

一分钱也没花 yìfēnqián yě méi huā ไมไ่ด้จ่ำยเงินเลยซกัสตำงต์แดงเดียว  

为小花狗精心设

计的 

wèi xiǎohuā ɡǒu jīnɡxīn  

shèjì de 

ออกแบบมำเพื่อน้องหมำตวัลำย
โดยเฉพำะเลย  

我真高兴！ wǒ zhēn ɡāoxìnɡ ！ ฉนัดีใจจริงๆ  

你真好！ nǐ zhēnhǎo ！ เธอเป็นคนดีจงั 

可真有你的！ kě zhēn yǒu nǐde ！ แกนี่ยอดจริงๆ  
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55. 
 

门铃和梯子 Ménlínɡ hé tīzi  
 

กระดิ่งประตู กับ บันได 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

野 yě ป่ำ  

长颈鹿 chánɡjǐnɡlù ยีรำฟ 

敲 qiāo เคำะ 

答应 dāyìnɡ ตอบรับ 

门铃 ménlínɡ กร่ิงประต ู

按 àn กด 

铃响 línɡxiǎnɡ เสยีงกระดิ่ง 

仍然 rénɡrán ยงัคง 

伸手 shēnshǒu ยื่นมือ 

解释 jiěshì อธิบำย 

麻烦 máfɑn รบกวน ยุง่ยำก 

梯子 tīzi บนัได 

扛 kánɡ แบก 

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.野猪家离长颈鹿家挺远的。yězhū jiā lí chánɡjǐnɡlù jiā tǐnɡ yuǎnde.

บ้ำนของหมปู่ำ อยูไ่กลจำกบ้ำนของยีรำฟมำกโข  
 กำรบอกระยะทำงวำ่  [A ไกล/ใกล้ จำก B]  ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 离  แตโ่ครงสร้ำงตำ่งกนั 
คือ [A 离 B + ไกล/ใกล้]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

花猫的家离野猪的家很近。huāmāo de jiā lí yězhū de jiā hěnjìn. 
บ้ำนของแมวลำยอยูไ่กลจำกบ้ำนของหมปู่ำไมม่ำก  
(บ้ำนของแมวลำยอยูใ่กล้กบับ้ำนของหมปู่ำมำก) 
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猫咪的家离学校很远。 
māomī de jiā lí xuéxiào hěnyuǎn. 
บ้ำนของน้องเหมียวอยูห่่ำงจำกโรงเรียนไกลมำก 
(บ้ำนของน้องเหมียวอยูไ่กลจำกโรงเรียนมำก) 

 

2.那我的门铃不是白装了吗？nà wǒde ménlínɡ búshì bái zhuānɡle mɑ. ถ้ำงัน้
กร่ิงประตบู้ำนฉนัก็ไมต่ิดเสียเปลำ่รึไง   
 ค ำวำ่ 白  ปกตแิปลวำ่ สีขำว  เม่ือวำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะมีควำมหมำยวำ่ ท ำกริยำนัน้โดย
เปลำ่ประโยชน์ ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

那我这梯子是白扛来了！แบบนีฉ้ันก็แบกบนัไดมำเสียเวลำเปลำ่นะ่สิ่  
nà wǒ zhè tīzi shì bái kánɡ lái le！ 
 

我来找你是白来了。 ฉนัมำหำเธอ ช่ำงเปลำ่ประโยชน์  
wǒ lái zhǎo nǐshì bái lái le. 
 

3.野猪又来看长颈鹿。yězhū yòu láikàn chánɡjǐnɡlù. หมปู่ำก็กลบัมำหำยีรำฟอีก
ครัง้  

 又 วำงไว้หน้ำค ำกริยำเพ่ือส่ือหมำยควำมว่ำ ได้กระท ำ หรือ เกิดกริยำนัน้ขึน้อีกครัง้หนึง่
แล้ว ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 长颈鹿的门铃又坏了。 กร่ิงประตบู้ำนยีรำฟเสียอีกแล้ว   

chánɡjǐnɡlù de ménlínɡ yòu huàile. 

 

 我们家有装了新的门铃。 บ้ำนฉนัตดิกร่ิงประตใูหมอี่กแล้ว   
 wǒmen jiāyǒu zhuānɡle xīnde ménlínɡ. 
 

4.只好麻烦你敲几下门了。zhíhǎo máfɑn nǐ qiāo jǐ xiàmén le. ก็คงท ำได้เพียง
ขอให้คณุเคำะประตสูกักสองสำมครัง้แล้วละ่  
 ค ำวำ่ 只好  ใช้เพ่ือบอกควำมหมำยวำ่ “ท ำได้เพียง”  หรือ “ก็ได้แต”่ ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 野猪只好把梯子扛回去了。หมปู่ำก็ได้แตแ่บกบนัไดกลบัไป  

yězhū zhíhǎo bǎ tīzi kánɡhuí qùle. 

 

 长颈鹿只好换新门铃了。 ยีรำฟก็ท ำได้เพียงเปล่ียนกร่ิงประตอูนัใหม ่  
 chánɡjǐnɡlù zhíhǎo huànxīn ménlínɡ le. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

不怕路远 búpà lù yuǎn ไมห่วัน่ระยะทำงไกล  

敲了好一会儿 qiāo le hǎoyíhuìr เคำะ(ประต)ูอยูส่กัพกั 

没人来开门 méirén lái kāimén ไมม่ีใครมำเปิดประต ู

你往上瞧 nǐ wǎnɡshànɡ qiáo เธอแหงนขึน้มำดขู้ำงบนสิ 

野猪抬起头来 yězhū táiqǐtóulái หมปู่ำเงยหน้ำขึน้  

我够不着 wǒ ɡòu bùzháo ฉนัเอือ้มไมถ่ึง 

你就不能想想办法吗？ nǐ jiùbùnénɡ xiǎnɡxiɑnɡ 

bànfǎ mɑ？ 

เธอไมค่ิดจะหำวิธีเลยหรือไง  

图省事 tú shěnɡshì คิดเอำงำ่ยเข้ำวำ่  

野猪没话说了 yězhū méihuà shuōle หมปู่ำหมดค ำพดู  

过了一些日子 ɡuòle yìxiē rìzi ผำ่นสกัระยะหนึง่ 

怎么按也不响 zěnme àn yěbú xiǎnɡ กดยงัไงก็ไมด่งั 

门铃坏了 ménlínɡ huàile กร่ิงประตเูสยีแล้ว 

这怎么行！ zhè zěnme xínɡ ！ แบบนีไ้ด้ยงัไง  

谁也不愿意来 shuí yěbú yuànyì lái ใครก็ไมอ่ยำกมำ  
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56. 

美丽的小路 Měilì de xiǎolù  
 

ถนนแสนสวย 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

鹅卵石 éluǎnshí หินที่มีรูปทรงรีเหมือนไขน่ก  

朵 duǒ ลกัษณนำมของดอกไม้  

鲜花 xiānhuā ดอกไม้สด 

散步 sànbù เดินเลน่  

堆 duī กอง 

垃圾 lājī ขยะ 

苍蝇 cānɡyinɡ แมลงวนั 

剩 shènɡ เหลอื 

扔 rēnɡ ทิง้ ขว้ำง  

泥巴 níbā โคลน 

忽然 hūrán ทนัใด 

脑袋 nǎodɑi สมอง หวั  

扫帚 sàozhou ไม้กวำด 

洒水壶 sǎshuǐhú บวัรดน ำ้ 

浇水 jiāoshuǐ รดน ำ้ 

洗澡 xízǎo อำบน ำ้ 

香 xiānɡ หอม  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.小路上铺着花花绿绿的鹅卵石。xiǎolù shànɡpū zhe huāhuā lǜlǜde       

éluǎnshí. บนถนนปดู้วยหินไขไ่ก่หลำกหลำยสีสนั  
 ค ำชว่ยกริยำประเภทค ำชว่ยบอกกำล “ 着 ” อำ่นเป็นเสียงเบำวำ่ zhe ใช้วำงไว้หลงั
ค ำกริยำเพ่ือบอกวำ่กริยำนัน้ก ำลงักระท ำอยู ่หรือแสดงถึงกำรด ำรงสภำพอยู ่ ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 
 



 187 

 

 

小路的两旁开着一朵朵美丽的鲜花。 

xiǎolù de liǎnɡpánɡ kāizhe yī duǒduǒ měilì de xiānhuā. 

สองข้ำงทำงมีดอกไม้แสนสวยบำนเตม็ไปหมด   
 

他拿着洒水壶浇水。 

tā názhe sǎ shuǐhú. 

เขำถือบวัรดน ำ้อยู ่ 
 

2.我一定要把美丽的小路找回来。wǒ yídìnɡ yàobǎ měilì de xiǎolù zhǎo   

huílái. ฉนัจะต้องเอำถนนแสนสวยกลบัคืนมำให้ได้  
 一 定 要 วำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะบอกควำมหมำยแสดงควำมแนใ่จและหนกัแนน่วำ่ 
“จะต้องท ำกริยำนัน้ให้ได้”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 鸭先生一定要赶来帮忙。 คณุเป็ดจะต้องรีบมำชว่ยให้ได้  
 yā xiānshenɡ yī dìnɡyào ɡǎnlái bānɡmánɡ. 

  

 一定要把垃圾扔出去。 จะต้องเอำขยะออกไปทิง้ให้ได้  
 yídìnɡ yàobǎ lājī rēnɡ chūqu. 
 

3.美丽的小路好香啊！měilì de xiǎolù hǎoxiānɡ ɑ！ถนนแสนสวยหอมจงัเลย  
 รูปประโยค [好+ ค ำคณุศพัท์ + 啊]  เป็นวิธีกำรพดูแสดงอำรมณ์ควำมรู้สกึวำ่ “ชำ่ง...
เหลือเกิน”  หรือ  “ชำ่ง...จงัเลย”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 美丽的小路好亮啊！  ถนนแสนสวยชำ่งงดงำมเหลือเกิน  

měilì de xiǎolù hǎo liànɡ ɑ！ 

 

洗完澡了以后小路好干净啊！ พออำบน ำ้เสร็จทำงสำยนีก็้สะอำดเหลือเกิน  
xǐ wán zǎo le yǐhòu xiǎolù hǎo ɡānjìnɡ ɑ! 

 
 

4.让美丽的小路一直和我们在一起吧！rànɡ měilì de xiǎolù yìzhí hé wǒmen 

zàiyìqǐ bɑ! ขอให้ถนนแสนสวยนีอ้ยูก่บัเรำตลอดไปเถอะนะ  
 ค ำวำ่  一直  จะวำงไว้หน้ำค ำกริยำ หรือกริยำวลี เพ่ือบอกวำ่ กริยำนัน้ด ำเนินตอ่ไปหรือ
ตอ่เน่ืองกนัไป ไมมี่ท่ีสิน้สดุ  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 鸭先生一直帮忙打扫。 คณุเป็ดชว่ยท ำควำมสะอำดอยูต่ลอดเลย  
 yā xiānshenɡ yìzhí bānɡmánɡ dásǎo. 

   

 大家一直等着他回来。  ทกุๆคนรอคอยเขำกลบัมำอยูต่ลอดเวลำ  
dàjiā yìzhí děnɡzhe tā huílái. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

多美的小路呀！ duō měide xiǎolù yɑ ！ ช่ำงเป็นถนนที่สวยงำมเหลอืเกิน  

 过了不久 ɡuòle bùjiǔ ผำ่นไปไมน่ำน  

发生了什么事呢？ fā shēnɡle shénme shì ne ？ เกิดอะไรขึน้นะ  

不见了！ bújiànle ！ หำยไปเสยีแล้ว  

轻轻走来 qīnɡqīnɡ zǒulái คอ่ยๆเดินมำ 

哪儿去了？ nǎr qùle ？ ไปไหนแล้วละ่  

天哪！ tiān nɑ！ พระเจ้ำ  

(เป็นค ำอทุำนแสดงอำรมณ์ประหลำดใจ และตกใจ) 

早早起来了 záozǎo qǐlái le ตื่นตัง้แตเ่ช้ำ  

赶来帮忙 ɡǎnlái bānɡmánɡ รีบมำชว่ย  

不一会儿 bùyī huìr ไมน่ำนเทำ่ไหร่  
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57. 

毛毛和长鼻子树 Máomɑo hé chánɡbí zǐshù 
 

เหมาเหมากับต้นไม้จมูกยาว 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

校园 xiàoyuán โรงเรียน 

棵 kē ลกัษณนำมของต้นไม้  

握手 wòshǒu จบัมือ 

藏 cánɡ ซอ่น เก็บ 

淘气 táoqì ดือ้ 

保密 bǎomì เก็บเป็นควำมลบั 

点头 diǎntóu พยกัหน้ำ 

小心 xiǎoxīn ระมดัระวงั 

水坑 shuǐkēnɡ หลมุ  

袜子 wàzi ถงุเท้ำ 

浸 jìn แช่  

湿 shī เปียก 

脱 tuō ถอด 

挂 ɡuà แขวน 

晾干 liànɡɡān ตำกให้แห้ง 

爽 shuǎnɡ สบำย  

伸 shēn ยื่นออก เหยยีดออก  

放假 fànɡjià ปิดภำคเรียน หยดุงำน  

冻 dònɡ แข็งเป็นน ำ้แข็ง 

手绢 shǒujuàn ผ้ำเช็ดหน้ำ 

挥手 huīshǒu โบกมือ 

奔跑 bēnpǎo วิ่ง 

长胖 zhǎnɡpànɡ อ้วนขึน้กวำ่เดิม 

呆住 dāizhù ตกตะลงึ 
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嫩 nèn  ออ่น นุม่ 

快活 kuàihuo เป็นสขุใจ   

 

 อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.毛毛为什么喜欢这棵树呢？Máomɑo wèishénme xǐhuɑn zhè kēshù ne? ท ำไม
น้องเหมำเหมำถึงชอบต้นไม้ต้นนีเ้อ่ย 
 ค ำถำม 为什么 เป็นค ำถำมถึงเหตผุล แปลวำ่ “เพรำะอะไร” ข้ำงท้ำยของประโยคค ำถำม
นีส้ำมำรถเตมิค ำวำ่ 呢  เพ่ือแสดงอำรมณ์ควำมรู้สกึเหมือนกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่  “เพรำอะไรนะ” 
หรือ “เพรำะอะไรเอย่” 
 ในนิทำนเร่ืองนี ้ ยงัมีค ำลงท้ำยแสดงอำรมณ์ ท่ีวำงไว้หลงัประโยคค ำถำม 为什么？อีก
หนึง่ค ำ คือ  呀 ！กำรถำมด้วยค ำลงท้ำยนีส่ื้อควำมหมำยในเชิงข้องใจ สงสยั  คล้ำยๆกบัท่ี
ภำษำไทยพดูว่ำ “ท ำไมละ่” หรือ  “เพรำะอะไรละ่”   ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 毛毛为什么把袜子挂在树上呢？  

Máomɑo wèishénme bǎ wàzi ɡuàzài shùshànɡ ne？ 
ท ำไมเหมำเหมำถึงเอำถงุเท้ำไปแขวนไว้บนต้นไม้นะ   

 

 他为什么不来呀？ 
 tā wèishénme bú lái yɑ？ 

 ท ำไมเขำถึงไมม่ำละ่  
  

2.我只跟你一个交朋友。wǒ zhǐ ɡēnnǐ yíɡè jiāopénɡyou. ฉนัเป็นเพ่ือนกบัเธอแค่
คนเดียวเทำ่นัน้  
 ค ำวำ่ 只 แปลวำ่ เพียงอยำ่งเดียว เม่ือใช้ในโครงสร้ำง [只 + กริยำ + 一 + ลกัษณนำม] 

หมำยถึง ท ำกริยำนัน้เพียงอยำ่งเดียวเทำ่นัน้  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

 朋友们一年只见一次面。 เพ่ือนๆได้เจอกนัปีละครัง้เดียวเทำ่นัน้  
pénɡyoumen yìnián zhǐjiàn yícì miàn. 

  

 一年只来一次。  หนึง่ปีมำแคค่รัง้เดียว   

 yìnián zhǐ lái yícì. 
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3.冷得长鼻子树不敢伸出长鼻子。lěnɡde chánɡ bízǐshù bùɡǎn shēnchū     

chánɡ bízi. หนำวเสียจนต้นไม้จมกูยำวไมก่ล้ำย่ืนจมกูยำวๆออกมำ  

 สว่นขยำยค ำคณุศพัท์ท่ีบอกวำ่ “คณุศพัท์ + เสียจน.....”  ภำษำจีนใช้โครงสร้ำง [คณุศพัท์ 
+ 得 + ข้อควำมท่ีน ำมำขยำยควำม]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 大象胖得走不动了。 ช้ำงอ้วนจนเดนิไมไ่หวแล้ว  

dàxiànɡ pànɡ de zǒubúdònɡ le. 

 

高兴得说不出话来。 ดีใจจนพดูไมอ่อก  
ɡāoxìnɡ de shuō bùchū huàlái. 

 

4.明年春天见！mínɡnián chūntiān jiàn! พบกนัใหมฤ่ดใูบไม้ผลิปีหน้ำ  
 รูปแบบค ำบอกลำท่ีมีกำรนดัแนะเวลำท่ีจะมำพบกนัอีกครัง้ ใช้โครงสร้ำง [เวลำ +见 ]  

ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 明天早上八点见！ พบกนัใหมว่นัพรุ่งนีเ้วลำแปดโมงเช้ำ  
mínɡtiān zǎoshɑnɡ bādiǎn jiàn ！ 

 

 明年春天见！ พบกนัใหมฤ่ดใูบไม้ผลิปีหน้ำ    
 mínɡnián chūntiān jiàn ！ 

 

5.她长高了一点儿，长胖了一点儿。tā zhǎnɡɡāo le yìdiánr ，zhǎnɡpànɡ le 

yìdiánr เธอสงูขึน้นิดหนอ่ย อ้วนขึน้นิดหน่อย    
 โครงสร้ำง  [ กริยำ + 了一点儿 ] บอกควำมหมำยวำ่ กริยำนัน้เกิดขึน้แล้วแตไ่มม่ำก 
คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ .....แล้วนิดหน่อย  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 早上吃了一点儿面包。 ตอนเช้ำกินขนมปังมำแล้วนิดหน่อย  

zǎoshɑnɡ chī le yī diánr miànbāo. 
 

 毛毛去菜场买了一点儿菜。เหมำเหมำไปตลำดซือ้ผกัมำแล้วนิดหน่อย   
 máomɑo qù càichǎnɡ mǎile yìdiánr cài. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

一脚踩进水坑里 yìjiǎo cǎi jìnshuǐ kēnɡlǐ ขำข้ำงหนึง่เหยียบลงไปในหลมุ 

可难受了 kě nán shòule ไมส่บำยตวัเอำมำกๆเลย  

冬天悄悄来了 dōnɡtiān qiāoqiāo lái le ฤดหูนำวคอ่ยๆคืบคลำนเข้ำมำแล้ว 

冻得通红 dònɡde tōnɡhónɡ เย็นจนหน้ำแดงไปหมด 

最好的朋友！ zuì hǎode pénɡyou ！ เพื่อนที่ดีที่สดุ 

那当然 nà dānɡrán นัน่มนัแนน่อนอยูแ่ล้ว   
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58. 

笨狼上学 Bèn lánɡ shànɡxué  
 

หมาป่าจอมโง่ไปโรงเรียน 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

独自 dúzì โดดเดี่ยว คนเดียว  

森林 sēnlín ป่ำ 

粉笔 fénbǐ ชอลค์  

反对 fǎnduì คดัค้ำน  

真正 zhēnzhènɡ แท้จริง 

词语 cíyǔ ค ำศพัท์ 

讲故事 jiǎnɡ ɡùshi เลำ่นิทำน  

尖利 jiānlì แหลมคม  

嗓子 sǎnɡzi คอ เสยีง  

愤怒 fènnù โกรธเกรีย้ว 

抗议 kànɡyì ตอ่ต้ำน 

造谣 zàoyáo ปลอ่ยขำ่วลอื  

吭声 kēnɡshēnɡ เปลง่เสยีง  

体育课 tǐyùkè วิชำพละ 

操场 cāochǎnɡ สนำมกีฬำ 

队伍 duìwu คณะ ทีม  

究竟 jiūjìnɡ แท้จริงแล้ว จริงๆแล้ว   

预备 yùbèi เตรียมพร้อม  

口令 kǒulìnɡ ค ำสัง่  

箭 jiàn ลกูศร 

跑道 pǎodào ลูว่ิ่ง 

拐弯处 ɡuǎi wānchù ทำงเลีย้ว  

笔直 bǐzhí ตรง เส้นตรง  

田野 tiányě ท้องทุง่   
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.呆得不耐烦了。dāide búnàifán le.รอจนอดรนทนไมไ่หวแล้ว  
 รูปประโยคท่ีบอกวำ่ “คณุศพัท์ + เสียจนไม.่.....”  ภำษำจีนใช้วำ่ [คณุศพัท์ +  得不+ 
กริยำ]   บอกควำมหมำยว่ำผลจำกกริยำข้ำงหน้ำ ท ำให้ไมส่ำมำรถท ำกริยำข้ำงหลงัได้  ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
 累得不想动了。  เหน่ือยจนไมอ่ยำกขยบัแล้ว   

lèide bùxiǎnɡ dònɡle. 

  

 感动得不知道说什么。 ตืน้ตนัจนไมรู้่จะพดูอะไร  
ɡǎndònɡ de bùzhīdào shuō shénme. 

 

2.不是真正的苹果，我们学了又有什么用？búshì zhēnzhènɡ de pínɡɡuǒ ，wǒ

men xuéle yòuyǒu shénme yònɡ？ไมใ่ชแ่อบเปิล้จริงๆ แล้วเรำเรียนไปแล้วจะมีประโยชน์
อะไรละ่ 
 ค ำวำ่  又 ปกตแิล้วมีควำมหมำยวำ่  “อีก” แตย่งัมีควำมหมำยอ่ืนอีกเม่ืออยู่ในรูปประโยค
ตำ่งๆกนั คือ   

又有 + ค ำถำม …..     yòuyǒu + ค ำถำม      ยงัจะมี..............ละ่ 

又不(没)……..       yòubù (méi) ไม.่.....ซะหน่อย   
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 说了又有谁听见!  พดูไปจะมีใครได้ยินละ่   

shuōle yòuyǒu shuí tīnɡjiàn!  

 

 我又没有说什么！  ฉนัไมไ่ด้พดูอะไรซะหนอ่ย  
 wǒ yòuméi yǒushuō shénme ！  
 

3.因为他确实不知道。yīnwèi tā quèshí bùzhīdào. เพรำะวำ่เขำไมรู้่เลยจริงๆ    

 ค ำวำ่  确实 แปลวำ่ เป็นจริง ใช้วำงไว้หน้ำค ำท่ีมีควำมหมำยเชิงปฏิเสธจะเป็นกำรแสดง
ควำมหมำยปฏิเสธแบบสิน้เชิง และเม่ือวำงไว้หน้ำประโยคบอกเลำ่ก็จะส่ือควำมหมำยเน้นย ำ้อย่ำง
สิน้เชิงเชน่เดียวกนั  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 确实很好玩。 สนกุมำกเลยทีเดียว  

quèshí hěn hǎowán. 

 

 确实不一样。 ไมเ่หมือนกนัเลยจริงๆ   
 quèshí bùyíyànɡ.  
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4.爷爷究竟干没干过。yéye jiūjìnɡ ɡàn méi ɡànɡuò. จริงๆแล้วคณุตำได้ท ำหรือ
เปลำ่  
 รูปประโยค   [v. 不(没) v.]  ถ้ำใช้เป็นประโยคค ำถำมจะถำมเพ่ือให้ตอบรับ (ใช)่ หรือ
ปฏิเสธ (ไมใ่ช)่  เม่ือใชใ่นประโยคบอกเลำ่จะส่ือควำมหมำยในเชิงให้เลือก ในขณะท่ีกำรปฏิเสธสิ่ง

ท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ใช้ 不 สว่นกำรปฏิเสธสิ่งท่ีเกิดขึน้แล้วใช้ 没  รูปประโยค [v. 不(没) v.]  ก็จะ
เปล่ียนแปลงไปตำมกาลท่ีเกิดขึน้  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

昨天去没去学校？   เม่ือวำนได้ไปโรงเรียนไหม  
zuótiān qù méi qù xuéxiào ？ 

 

明天他来不来，还不知道？ พรุ่งนีเ้ขำจะมำหรือไมม่ำ ยงัไมรู้่   

mínɡtiān tā lái bùlái ，háibú zhīdào ？ 

 
  

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

独自在森林里 dúzì zɑi sēnlín lǐ อยูต่วัคนเดยีวในป่ำ  

不耐烦 Búnàifán อดทนรอไมไ่หว หมดควำมอดทน  

一定会很好玩 yī dìnɡhuì hěn hǎowán จะต้องสนกุมำกๆแนเ่ลย  

笨狼说的没错 bèn lánɡ shuōde méi cuò หมำป่ำจอมโง่พดูไมผิ่ดหรอก  

愤怒地抗议 fènnù de kànɡyì คดัค้ำนด้วยควำมโมโห 

全是造谣 quánshì zàoyáo ขำ่วลอืทัง้นัน้  

不再吭声了 búzài kēnɡshēnɡ le ไมอ่อกเสยีงอกีเลย   

预备，跑！ yùbèi ，pǎo ！ เตรียมพร้อม ...ไป!  

像箭一样朝前飞

跑 

xiànɡ jiàn yíyànɡ 

cháoqián fēipǎo 

วิ่งพุง่ตรงไปข้ำงหน้ำอยำ่งกบัลกูธนู
ยงัไงยงังัน้  
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59. 

“猫打呼噜”旅馆 "Māo dǎhūlū"lǘɡuǎn 

โรงแรมแมวกรน 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

浣熊 huànxiónɡ แรคคนู 

劳累 láolèi เหน็ดเหน่ือย 

打瞌睡 dǎkēshuì สปัหงก 

獾 huān ตวัตุน่ 

打呼噜 dǎhūlu กรน 

惊醒 jīnɡxǐnɡ ตกใจตื่น 

蒙蒙亮 mēnɡmēnɡliànɡ แสงสวำ่งร ำไร  

纱布 shābù ผ้ำพนัแผล 

皱眉头 zhòuméitóu ขมวดคิว้  

羡慕 xiànmù อิจฉำ 

贵客 ɡuìkè แขกคนพิเศษ แขกคนส ำคญั 

守候 shǒuhòu เฝ้ำ 

逮 dǎi จบั (เช่นแมวจบัหน)ู 

周围 zhōuwéi บริเวณรอบๆ 

蹲  dūn  นัง่ยองๆ  

兽 shòu สตัว์  

仿佛 fǎnɡfú เหมือน คล้ำย 

周到 zhōudào ทัว่ถึง ไมข่ำดตกพกพร่อง 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 忙着接待客人。mánɡzhe jiēdài kèrén.ยุง่อยูก่บักำรต้อนรับแขก 
 รูปแบบกริยำวลี [กริยำ +  着] เป็นค ำสถำนะของค ำกริยำนัน้ เพ่ือบอกว่ำกริยำนัน้ก ำลงั
เกิดขึน้อยู ่ก ำลงัด ำเนินอยู ่เป็นอยูอ่ย่ำงนัน้ ในท่ีนี ้着 วำงไว้หลงัค ำวำ่ 忙 จงึหมำยควำมวำ่ “ยุง่อยู่
กบักำร....” และสำมำรถวำงค ำกริยำตำมมำได้ทนัที เพ่ือบอกวำ่ ยุง่อยู่กบักำรท ำกริยำอย่ำงหนึง่  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 猫小姐忙着逮老鼠。  คณุแมวยุง่อยูก่บักำรจบัหน ู 

māo xiáojiě mánɡzhe dǎi láoshǔ. 

 

 司机忙着开车。   คนขบัรถยุง่อยูก่บักำรขบัรถ   
sījī mánɡzhe kāichē. 

  

2.大家都打起了呼噜。dàjiā dōu dǎ qǐle hūlu. ทกุคนตำ่งเร่ิมกรนกนัแล้ว  
 起 แปลวำ่ ขึน้  เม่ือวำงไว้หลงัค ำกริยำจะบอกควำมหมำยวำ่ กริยำนัน้เร่ิมเกิดขึน้ หรือจำก
ท่ีไมเ่คยมี ก็เร่ิมมีขึน้แล้ว ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

开始打起瞌睡来了.  เร่ิมสปัหงกกนัแล้ว   
kāishǐ dǎqǐ kēshuì lái le. 

 

大家开始吵起来了。 ทกุคนตำ่งเร่ิมเอะอะโวยวำยกนัขึน้แล้ว  
dàjiā kāishǐ chǎo qǐlái le. 

 

3. 她一合眼就打起呼噜来了。tā yī héyǎn jiù dǎqǐ hūlu lái le.แคปิ่ดตำลง
เขำก็เร่ิมกรนแล้ว   
 โครงสร้ำง  [ 一............就………]  หมำยควำมวำ่พอเกิดกริยำแรกขึน้ ก็จะเกิดกริยำหลงั
ตำมมำทนัที  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 老鼠一出洞口就被猫逮了。  พอหนอูอกมำจำกรูก็ถกูแมวจบัพอดีเลย  

láoshǔ yìchū dònɡkǒu jiùbèi māo dǎi le.   

 

 天一亮我们就出发了。  พอฟ้ำสวำ่งเรำก็ออกเดนิทำงแล้ว    
 tiān yíliànɡ wǒmen jiù chūfā le. 
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4. 都睡得那么香甜。dōu shuìde nàme xiānɡtián. นอนหลบัสบำยซะขนำดนัน้  
 รูปประโยค [那么/这么 + คณุศพัท์] มีควำมหมำยว่ำ ขอบเขตของคณุศพัท์นัน้มีถึง ” 
เพียงนัน้ / เพียงนี”้ ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 这个酒店这么旧啊！  โรงแรมนีเ้ก่ำถึงเพียงนีเ้ชียว  
zhèɡe jiǔdiàn zhème jiù ā！ 

 

 那么多老鼠猫都忙不过来。 หนเูยอะขนำดนัน้ แมวจบัไม่ทนัแล้ว  
 nàme duō láoshǔ māo dōu mánɡbúɡuòlái. 

 

5. 至于老鼠呢！ zhìyú láoshǔ ne！ สว่นหนนูะ่เหรอ    

 ในขณะท่ีพดูถึงเร่ืองหนึง่อยู่ แล้วต้องกำรวกกลบัไปพดูถึงอีกเร่ืองหนึง่ หรือยกอีกเร่ืองหนึง่
ขึน้มำพดูท่ีไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองท่ีพดูอยู ่ในภำษำจีนใช้ค ำว่ำ  至于 แปลวำ่  “ในสว่นของ”  รูปประโยค
นีถ้้ำใช้ในรูปแบบของค ำถำมเพ่ือชีน้ ำให้หนัมำสนใจ จะใช้วำ่  [至于........呢？] “แล้ว......ละ่” 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 大家都累得睡着了，至于明天呢? 谁都不知道去哪儿。  
   dàjiā dōu lèi de shuìzháole ，zhìyú mínɡtiān ne? shuí dōu bù  

zhīdào qù nǎr 。 

ทกุคนเหน่ือยจนหลบักนัหมดแล้ว ส่วนพรุ่งนีน้ะ่เหรอ ไมมี่ใครรู้วำ่จะไปท่ีไหนกนั  
           
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
旅途太劳累了 lǚtú tài láo lèile เหน็ดเหน่ือยกบักำรเดินทำงมำก  

睡得很沉 shuìde hěnchén นอนหลบัลกึมำก  

头碰到一起 tóu pènɡdào yìqǐ เอำหวัชนกนั 

背靠着背 bèi kàozhe bèi หลงัพิงกนั 

头一回 tóuyìhuí พอหนัหวักลบัไป 

挺平常的 tǐnɡ pínɡchánɡ de ก็ปกติดีนี่  

天刚蒙蒙亮 tiān ɡānɡ mēnɡmēnɡliànɡ ฟ้ำเพิ่งจะเร่ิมสวำ่ง  

无精打采 wújīnɡdǎcǎi ไมม่ีชีวติชีวำ  

睡得可香甜了 shuìde kě xiānɡtián le นอนหลบัพริม้ 

下半夜 xiàbànyè ช่วงดกึ (คร่ึงหลงัของกลำงคืน ) 
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60. 
 

买鞭炮 Mǎi biānpào  
 

ซือ้ประทัด 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

鞭炮 biānpào ประทดั 

圆柱形 yuánzhùxínɡ ทรงกระบอก 

山楂 shānzhā ลกูเบอร์รีจีน   

围 wéi รอบ ล้อม  

烧 shāo เผำ ไหม้  

露出 lòuchū โผลอ่อกมำ 

导火线 dǎohuǒxiàn สำยชนวน 

蜡烛 làzhú เทียน 

使劲 shǐjìn ออกแรง 

赶紧 ɡánjǐn รีบ  

捡 jiǎn เก็บ 

举 jǔ ช ูยก  

 
 อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.这准是鞭炮。zhè zhǔnshì biānpào น่ีละ่คือประทดั (น่ีจะต้องเป็นประทดัแนน่อนเลย)   
 ค ำวำ่ 准 หมำยถึง “แมน่ย ำ แนน่อน” ในท่ีนีว้ำงไว้หนำค ำกริยำ 是 เพ่ือเน้นย ำ้ควำม
แนน่อนของกริยำ แปลวำ่ “แน่ๆ  , แนน่อน”  แฝงควำมหมำยวำ่ ตรงเผง ไมผ่ิดอยำ่งแน่นอน  
 ในนิทำนเร่ืองนี ้มีอีกหนึง่ค ำท่ีมีควำมหมำยและวิธีใช้แบบเดียวกนั คือว่ำ 定 ค ำนีล้ดรูปมำ
จำกค ำวำ่ 一定 yídìnɡ  วำงไว้หน้ำค ำกริยำบอกควำมหมำยเน้นย ำ้เหมือนกบัค ำข้ำงต้น และมี
ควำมหมำยเหมือนกนั คือ “แนน่อน”  ตวัอยำ่งประโยคเช่น  
 那准是烧过的鞭炮。 นัน่จะต้องเป็นประทดัท่ีไหม้แล้วแน่ๆ เลย  

nà zhǔnshì shāoɡuò de biānpào. 
 
这定是幸福的事情。 น่ีจะต้องเป็นเร่ืองท่ีมีควำมสขุแนน่อนเลย  
zhè dìnɡ shì xìnɡfú de shìqínɡ. 
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2.小熊并没见过鞭炮。xiǎoxiónɡ bìnɡméi jiànɡuò biānpào. น้องหมีก็ไมเ่คยได้
เห็นประทดัมำก่อน 
 รูปแบบประโยคปฏิเสธท่ีบอกควำมหมำย “ไมเ่คย (ท ำกริยำ) มำก่อน” ภำษำจีนใช้ว่ำ [没
+กริยำ +过]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 大家都没玩儿过鞭炮。 ทกุๆคนไมเ่คยมีใครเคยเล่นประทดัมำก่อนเลย 

dàjiā dōuméi wánr ɡuò biānpào. 

 

 小熊并没有点过蜡烛。 น้องหมีไมเ่คยจดุเทียนมำก่อน  
 xiǎoxiónɡ bìnɡméi yóudiǎn ɡuò làzhú. 
 

3.没错，没错！méicuò！ ，méicuò！ ไมผ่ิดแน ่ไมผ่ิดแน ่ 
 ส ำนวนนีใ้ช้สนบัสนนุควำมคิดเห็นวำ่เห็นด้วย แปลวำ่ “ไมผ่ิดแน่” มีค ำคล้ำยๆกนัคือ 不
错！búcuò  ค ำนีแ้ปลว่ำ “ไมเ่ลว” บอกควำมหมำยในเชิงช่ืนชมและเห็นด้วย ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 这准是鞭炮，没错！ น่ีละ่คือประทดั ไมผ่ิดแน่   

zhè zhǔnshì biānpào ，méicuò ！ 

 

 你买来的鞭炮不错！   ประทดัท่ีนำยซือ้มำไมเ่ลวเลย  
  nǐ mǎi láide biānpào búcuò ！   
 
4.狐狸虽然也没见过鞭炮，但它却聪明极了。húli suīrán yě méi jiànɡuò  

biānpào，dàn tā què cōnɡmínɡ jíle. แม้วำ่หมำป่ำจะไมเ่คยเห็นประทดัมำก่อน แตม่นั
ก็แสนฉลำด  

 รูปแบบประโยค   [虽然..........，但(是) ..........] ตรงกบัภำษำไทยว่ำ “แม้วำ่ ........แต่
วำ่ .......”  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 鞭炮虽然买来了，但谁都不知道怎么玩儿。 
 biānpào suīrán mǎilái le，dàn shuí dōubú zhīdào zěnme wánr. 

 แม้วำ่จะซือ้ประทดัมำแล้ว แตก็่ไมมี่ใครเลน่เป็นเลยสกัคน  
 

 虽然是真正的鞭炮，但是没有导火线。 
 suīrán shì zhēnzhènɡ de biānpào ，dànshì méiyǒu dǎohuǒxiàn. 

 แม้วำ่จะเป็นประทดัจริงๆ แตก็่ไมมี่สำยชนวน   
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5.什么商店也不去。shénme shānɡdiàn yě búqù. ร้ำนอะไรก็ไมไ่ป 

  รูปประโยค [ ค ำแสดงค ำถำม + 也不+ กริยำ ]  ใช้ในควำมหมำยว่ำ  - อะไรก็ไม ่(什么

shénme)  - ท่ีไหนก็ไม่ (哪儿 nǎr)  - ยงัไงก็ไม ่(怎么 zěnme)  ตวัอย่ำงประโยคเช่น  
 小动物们哪儿也不去。 สตัว์น้อยทัง้หลำยไมอ่อกไปไหนเลย   

xiǎo dònɡwù men nǎr yěbú qù. 

 

 它们怎么也不明白。 ท ำอย่ำงไรพวกมนัก็ไมเ่ข้ำใจ   
 tāmen zěnme yěbú mínɡbɑi. 
 
6.它们买不到会响的鞭炮！tāmen mǎi bú dàohuì xiǎnɡde biānpào. พวกมนัหำ
ซือ้ประทดัท่ีมีเสียงดงัไมไ่ด้   
 รูปประโยค  [ ค ำกริยำ + 不到  ]  หมำยควำมวำ่กระท ำกริยำนัน้ไมส่ ำเร็จ  ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  

 猴子怎么也找不到鞭炮。  เจ้ำจอ๋หำประทดัยงัไงก็หำไมเ่จอ   
hóuzi zěnme yě zhǎo búdào biānpào. 

 

 月光太亮，看不到星星了。 แสงจนัทร์สวำ่งมำก มองไมเ่ห็นดวงดำว   
 yuèɡuānɡ tài liànɡ，kàn búdào xīnɡxinɡ le. 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

过新年 ɡuò xīnnián ฉลองปีใหม ่

真难找 zhēn nánzhǎo หำยำกจริงๆ  

真是傻猴 zhēnshì shǎ hóu ช่ำงเป็นเจ้ำจ๋อโง่เสยีจริงๆ  

聪明极了 cōnɡmínɡ jíle ฉลำดเหลอืเกิน  

掉到地上 diàodào dìshànɡ ตกลงบนพืน้ 

我亲耳听到 wǒ qīn ěr tīnɡdào ฉนัได้ยินมำกบัห ู  
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61. 
 

蚂蚁大力士 Máyǐ dàlìshì   
 

มดงานจอมพลัง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

蚂蚁 máyǐ มด 

力士 lìshì จอมพลงั 

拖动 tuōdònɡ ลำก 

蜻蜓 qīnɡtínɡ แมลงปอ 

惊讶 jīnɡyà ตกใจ ตกตะลงึ  

里程 lǐchénɡ ระยะทำง  

计算 jìsuàn คิดค ำนวณ 

夸 kuā ยกยอ่ง ชม ยอ  

能干 nénɡɡàn มีควำมสำมำรถ  

惊险 jīnɡxiǎn นำ่หวำดเสยีว 

垛 duǒ กองเป็นชัน้ 

坚实 jiānshí มัน่คง แขง็แรง 

身躯 shēnqū ร่ำงกำย 

险区 xiǎnqū เขตอนัตรำย 

筋骨 jīnɡǔ เอ็นและกระดกู เป็นค ำทีใ่ช้หมำยถึง “ร่ำงกำย” 

献身 xiànshēn สละชีวิต 

心裁 xīncái ควำมคิด 

建议 jiànyì เสนอ ข้อแสนอ 

举重 jǔzhònɡ ยกน ำ้หนกั 

欣然 xīnrán ด้วยควำมยินด ี

宏大 hónɡdà ยิ่งใหญ่ 

热闹 rènɑo คกึคกั 

非凡 fēifán อยำ่งยิ่ง ล ำ้เลศิ ไมธ่รรมดำ 

称号 chēnɡhào นำม(ทีม่ีเกียรต)ิ 
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奖牌 jiǎnɡpái โลร่ำงวลั 

异常 yìchánɡ อยำ่งยิ่ง 

激动 jīdònɡ ตื่นเต้น 

奖励 jiǎnɡlì ให้รำงวลั(เพื่อเป็นกำรให้ก ำลงัใจ) 

节省 jiéshěnɡ ประหยดั 

吃亏 chīkuī เสยีเปรียบ 

实惠 shíhuì มีผลประโยชน์ 

轰动 hōnɡdònɡ ครึกโครม 

发授 fā shòu มอบ 

 
  
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.他能独自拖动比身体重六百倍的东西。tā nénɡ dúzì tuōdònɡ bǐ shēn tǐzh

ònɡ liù bǎibèi de dōnɡxi. มนัสำมำรถลำกของท่ีหนกักวำ่ตวัมนัเองมำกถึงหกร้อยเท่ำ 
 โครงสร้ำงประโยคเปรียบเทียบในภำษำจีนตำ่งกบัภำษำไทย คือ [ A 比  B + เป็น
อยำ่งไร + มำกน้อยแคไ่หน ]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่      

食品码放得比蚂蚁们高出十几倍。 อำหำรกองสงูทว่มหวั สงูกวำ่มดเป็นสิบๆเทำ่  
shípǐn mǎfànɡ de bǐ máyǐ men ɡāochū shí jǐbèi. 

 

蚂蚁国比森林小好几百倍。   เมืองมดเล็กกว่ำป่ำหลำยร้อยเทำ่   
máyǐ ɡuó bǐ sēnlín xiǎo hǎojǐ bǎibèi.  

 
 

2.丝毫没有伤着筋骨。sīháo méiyǒu shānɡzhe jīnɡǔ. ไมบ่ำดเจ็บอะไรเลยแม้แต่
น้อย 
   丝 毫  แปลวำ่ “เล็กน้อย น้อยนิด” เม่ือน ำมำวำงไว้หน้ำค ำปฏิเสธจะมีควำมหมำย
เหมือนกบั 一点儿   yìdiánr โดยมีรูปประโยคเหมือนกนั คือ [丝毫+不 /没有  + กริยำ] 
ควำมหมำยคล้ำยกนั คือ “ไม ่(กริยำ) เลยแม้แตน้่อย” ตวัอยำ่งเชน่  
 大力士蚂蚁丝毫没有改变想法。มดจอมพลงัไมไ่ด้เปล่ียนควำมคดิเลยแม้แตน้่อย 
 dàlìshì máyǐ sīháo méiyǒu ɡǎibiàn xiánɡfǎ. 

  

 大力士蚂蚁丝毫不担心。  มดจอมพลงัไมก่งัวลเลยแม้แตน่ิดเดียว  
dàlìshì máyǐ sī háobú dānxīn. 
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3.不是装病，就是装装样子。búshì zhuānɡbìnɡ，jiùshì zhuānɡzhuānɡ yànɡ

zi. ถ้ำไมแ่กล้งป่วย ก็แกล้งท ำทำ่ไปงัน้ ๆ  

 รูปประโยค [ 不是........... ，就是...........]  ค ำท่ีเตมิในชอ่งวำ่งเป็นสิ่งท่ีเลือกท ำ ไมท่ ำ
ข้ำงหน้ำ ก็ท ำข้ำงหลงั หรือหำกเป็นค ำนำม ก็หมำยถึง ไมใ่ชค่ ำข้ำงหน้ำ ก็เป็นค ำข้ำงหลงั 
ควำมหมำยคือเลือกเอำอยำ่งใดอย่ำงหนึง่  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 这次比赛不是他赢，就是我赢。 กำรแขง่ขนัครัง้นี ้ไมเ่ขำชนะ ก็ต้องเป็นฉนัชนะ  

zhècì bǐsài búshì tā yínɡ，jiùshì wǒ yínɡ. 
  

 比赛时间不是今天就是明天。 เวลำแขง่ขนั (ถ้ำ) ไมใ่ชว่นันีก็้เป็นพรุ่งนี ้ 
    bǐsài shíjiān búshì jīntiān jiùshì mínɡtiān. 

 
4.我才不当傻瓜，听那没用的夸奖呢! wǒ cái bùdānɡ shǎɡuā ，tīnɡ nà méi 

yònɡde kuājiǎnɡ ne! ฉนัไมม่วัโง่ไปฟังค ำเยินยอท่ีไร้ประโยชน์เหล่ำนัน้หรอก 
 รูปประโยค [才不 + กริยำ + 呢!]  มีควำมหมำยวำ่  “ไม.่..หรอก(นะ) / ไม.่...ซะหนอ่ย/ ไม่
...เลย”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 我才不想干这种活呢！ ฉนัไมอ่ยำกท ำงำนแบบนีห้รอก   
 wǒ cái bùxiǎnɡ ɡān zhèzhǒnɡ huó ne！  
  

 我才不会相信他们的话呢！ ฉนัไมไ่ด้เช่ือค ำพดูของเขำเลย    
wǒ cái búhuì xiānɡxìn tāmen dehuà ne！ 

 
 

5.它连去年纪录的一半也没达到。tā lián qùnián jìlù de yíbàn yě méi    

dádào. แม้แตค่ร่ึงของสถิติปีท่ีแล้ว มนัยงัท ำไมไ่ด้เลย   

 รูปประโยค [连..........也没( 不) .......... ]  หมำยควำมว่ำ  “แม้แต.่...ก็ไม.่....”  ถ้ำเป็นกำร
ปฏิเสธเร่ืองท่ีผำ่นมำแล้ว ใช้  没 ถ้ำเป็นกำรปฏิเสธเร่ืองท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ใช้  不 ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 它连轻轻的小活都不肯干。 

tā lián qīnɡqīnɡ de xiǎo huó dōu bù kěn ɡàn. 

แม้แตง่ำนเบำๆ มนัก็ไมย่อมท ำ   
 

 连普通的举重比赛他都没有参加过。 

 lián pǔtōnɡ de jǔzhònɡ bǐsài tā dōu méiyǒu cānjiā ɡuò. 

 แม้แตก่ำรแขง่ขนัยกน ำ้หนกัแบบธรรมดำๆ  เขำก็ยงัไมเ่คยเข้ำร่วมแขง่ขนัเลย  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
拼着命，咬着牙 pīn zhe mìnɡ，yǎozhe yá สู้สดุแรง กดัฟันสู้   

齐心协力 qíxīn xiélì รวบรวมพลงั  

真不得了 zhēnbú déliǎo แยแ่ล้ว   

砸个折胳膊断腿 zá ɡè zhé ɡēbo duàntuǐ หลน่ใสแ่ข้งขำหกั 

千钧一发的时刻 qiānjūn yìfā de shíkè ช่วงเวลำคบัขนั  ช่วงเวลำลอ่แหลม  

快闪开！ kuài shǎnkāi ！ หลกีไป หลบไป  

为了大家， 

没什么！ 

wèile dàjiā， 

méishénme ！ 

เพื่อทกุคน ไมเ่ป็นไรหรอก 

别出心裁 biéchūxīncái ฉลำดหลกัแหลม  

欣然同意 xīnrán tónɡyì ตกลงกนัอยำ่งงำ่ยดำย  

场面宏大 chǎnɡmiàn hónɡdà สถำนท่ีกว้ำงใหญ่อลงักำร  
เหตกุำรณ์ยิ่งใหญ่อลงักำร  

热闹非凡 rènɑo fēifán กึกก้องเกรียวกรำว  

不负众望 búfù zhònɡwànɡ ไมท่ ำให้ผู้ชมผิดหวงั  

卖了那么大的力气 màile nàme dà de lìqi ทุม่เทพลงัเสยีมำกมำย  

那不吃了大亏 nà bùchī le dàkuī นัน่มนัเสยีเปรียบมำกเลย  

我才不当傻瓜 wǒ cái bùdānɡ shǎɡuā ฉนัไมใ่ช่ไอ้งัง่นะ ฉนัไมไ่ด้โง่นะ    

信心十足 xìnxīn shízú มัน่ใจเต็มร้อย  

万万没想到 wànwàn méixiǎnɡdào ไมเ่คยคดิมำก่อนเลยวำ่ ...... 

不起眼 bùqǐyǎn ไมเ่คยอยูใ่นสำยตำ  

默默劳动 mòmò láodònɡ หลบท ำงำนเงียบๆ  

投机取巧 tóujī qúqiǎo ฉกฉวยโอกำส  

处处偷懒 chùchù tōulǎn เกียจคร้ำนกำรงำนไปเสยีทกุอยำ่ง    
อู้งำนอยูต่ลอดเวลำ 

唾沫粘麻雀 tuòmo zhān máquè 

ถ่มน ำ้ลำยจบันก เป็นส ำนวนหมำยถงึ ท ำไมถ่กูวิธี หรือคดิท ำอะไรแบบง่ำยๆ มกั
ง่ำย แตห่วงัให้ได้ผลดี มีทีม่ำจำกในสมยัโบรำณใช้ตำขำ่ยจบันก ในตำขำ่ยติด
กำวเหนียวชนิดหนึง่ แตม่ีบำงคนไมอ่ยำกหำกำวมำตดิ จึงคดิงำ่ยๆโดยใช้น ำ้ลำย 
แตก็่ไมส่ำมำรถจบันกได้    



 206 

 

 

62. 
 

露珠与绿叶 Lùzhū yǔ lǜyè  
 

น า้ค้างกับยอดหญ้า 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

野花 yěhuā ดอกไม้ป่ำ 

玻璃 bōli กระจก 

露珠 lùzhū น ำ้ค้ำง 

晒太阳 shàitàiyánɡ ตำกแดด 

遮 zhē บงั 

眼珠 yǎnzhū ลกูตำ 

游戏 yóuxì เลน่ กำรละเลน่ 

巴掌 bāzhɑnɡ ฝ่ำมือ 

个子 ɡèzi รูปร่ำง 

雏菊 chújú ดอกเดซี ่

扇 shàn พดั 

化妆 huàzhuānɡ แตง่หน้ำ 

蝴蝶 húdié ผีเสือ้ 

拜访 bàifǎnɡ เยี่ยมเยือน 

尊贵 zūnɡuì มีเกียรติ สงูศกัดิ ์

迎接 yínɡjiē ต้อนรับ 

工夫 ɡōnɡfu กำรท ำงำน  

强烈 qiánɡliè รุนแรง เดน่ชดั 

呼吸 hūxī หำยใจ 

困难 kùnnɑn ควำมยำกล ำบำก 

抽搐 chōuchù ชกั กระตกุ 

模样 múyànɡ แบบอยำ่ง รูปแบบ  

纤细 xiānxì เลก็บอบบำง 

影响 yínɡxiǎnɡ สง่ผลกระทบ  
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猛然 měnɡrán ฉบัพลนั 

醒悟 xǐnɡwù ตื่นตวั 

浓密 nónɡmì หนำทบึ 

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 一点儿也挡不住太阳光。yìdiánr yě dǎnɡbúzhù tàiyánɡɡuānɡ.บงัแสงแดด
ไมไ่ด้เลยสกันิดเดียว  
 รูปประโยค  [一点儿也 + กริยำ +  不 + ผลแหง่กริยำนัน้] เป็นประโยคท่ีภำษำไทยพดู
วำ่  “ท ำกริยำนัน้ไมไ่ด้เลยแม้แตน่ิดเดียว”  ค ำท่ีอยูข้่ำงหลงั不 จะเปล่ียนไปตำมค ำกริยำ เพ่ือบอก
ผลของกริยำนัน้ เชน่   

找到   zhǎodào   หำเจอ   
看见   kànjiàn มองเห็น   
关上   ɡuānshànɡ ปิดสนิท   
想起   xiǎnɡqǐ คดิออก   

 ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 露珠被绿阴遮住了，一点儿也看不见。 

lùzhū bèi lǜ yīn zhē zhùle ，yìdiánr yě kànbújiàn. 

หยดน ำ้ค้ำงถกูเงำไม้บงัจนมองอะไรไมเ่ห็นเลยแม้แตน่ิดเดียว   
 

 露珠着急得一点儿办法也找不到。 
 lùzhū zháojí de yī diánér bànfǎ yě zhǎo búdào. 

   หยดน ำ้ค้ำงลนลำนเสียจนคิดอะไรก็ไมอ่อกสกัอย่ำง   
 

2. 帮我的玻璃房子遮遮太阳好吗？bānɡ wǒde bōli fánɡzi zhēzhē tàiyánɡ  

hǎomɑ?  ชว่ยบงัแสงแดดให้ห้องกระจกฉนัหนอ่ยได้ไหม  
 รูปประโยค [帮….好吗]  เป็นรูปประโยคขอร้อง ขอควำมชว่ยเหลือ โดยใช้ค ำว่ำ 好吗？

เป็นค ำถำมเชิงขอร้องวำ่ “จะได้ไหม” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 每人伸出一片叶子帮帮露珠好吗？  

měirén shēnchū yípiàn yèzi bānɡbānɡ lùzhū hǎomɑ ？ 

ทกุๆคนช่วยกนัย่ืนใบไม้มำชว่ยหยดน ำ้ค้ำงได้ไหม   
 

 帮我跟太阳公公说一下好吗？  

 bānɡwǒ ɡēn tàiyánɡ ɡōnɡɡonɡ shuō yíxià hǎomɑ？ 

 ชว่ยฉนัพดูกบัคณุตำพระอำทิตย์หนอ่ยได้ไหม  
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3. 太阳光越来越强烈。tàiyánɡɡuānɡ yuèláiyuè qiánɡliè พระอำทิตย์ร้อนแรงขึน้
เร่ือยๆ    

 รูปประโยค [越来越 + ค ำคณุศพัท์]  หมำยควำมวำ่ ค ำคณุศพัท์นัน้เพิ่มระดบัมำกขึน้
เร่ือยๆ   ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 太阳一出来，玻璃房子就越来越热了。 

tàiyánɡ yī chūlái ，bōli fánɡzi jiù yuèláiyuè rè le. 

 พอพระอำทิตย์ขึน้ ห้องกระจกก็ร้อนขึน้เร่ือยๆ  
 

 森林的草长得越来越高。 

sēnlín de cǎo zhǎnɡde yuèlái yuèɡāo. 

หญ้ำท่ีขึน้อยูใ่นป่ำสงูขึน้เร่ือยๆ  
 

4. 伸出你们的叶片吧! shēnchū nǐ mende yèpiàn bɑ ! ย่ืนใบของเธอออกมำหนอ่ยเถิด  

 รูปประโยคขอร้องอีกแบบหนึ่ง คือ กำรเตมิค ำวำ่  吧 ！ไว้ท้ำยประโยคบอกเลำ่ทัว่ไป มี
ควำมหมำยในเชิงขอร้อง อ้อนวอน วำ่ “เถิด, เถอะนะ”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 每人伸出一片叶子帮帮露珠吧！  

měirén shēnchū yípiàn yèzi bānɡbānɡ lùzhū bɑ ! 

ทกุๆคนช่วยกนัย่ืนใบไม้มำชว่ยหยดน ำ้ค้ำงหน่อยเถิด   
 

 帮我跟太阳公公说一下吧！  

 bānɡwǒ ɡēn tàiyánɡ ɡōnɡɡonɡ shuō yíxià bɑ ! 

 ชว่ยฉนัพดูกบัคณุตำพระอำทิตย์หนอ่ยเถอะนะ 
 

5.高高低低,长长圆圆,.  
 กำรซ ำ้ค ำในภำษำจีนส่ือควำมหมำยได้หลำยอย่ำง  ในนิทำนเร่ืองนีมี้ค ำซ ำ้หลำยค ำ ส่ือ
ควำมหมำยตำ่งๆกนัดงัตวัอยำ่งตอ่ไปนี ้  

高高低低   
ɡāoɡāo dīdī 

สงูๆ ต ่ำๆ บอกควำมหมำยถึงจ ำนวนเป็นพหพูจน์  
และมีลกัษณะแตกตำ่งกนัไมแ่นน่อน 

长长圆圆  

chánɡchánɡ yuányuán 
ยำวๆ กลมๆ   บอกควำมหมำยถึงควำมไม่แนน่อนของรูปร่ำง   

เป็นแตเ่พียงบอกลกัษณะคร่ำวๆ  
密密层层  
mìmì cénɡcénɡ 

 

ทบึๆ ชัน้ๆ   บอกควำมหมำยถึงควำมหนำแนน่  
มีเป็นจ ำนวนมำกนบัไมถ้่วน   

千千万万 

qiānqiān wànwàn 
พนัๆ หม่ืนๆ  บอกควำมหมำยถึงปริมำณมำกมำยมหำศำล  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
转动着眼珠 zhuǎn dònɡzhe yǎnzhū กลอกกลิง้ลกูตำไปมำ 

这样吧 zhèyànɡ bɑ เอำงีล้ะกนั 

准行 zhǔn xínɡ ได้แน่ๆ   

天真热 tiānzhēn rè อำกำศร้อนจงั  

"哎，真对不起 " ɑi ，zhēn duìbùqǐ เฮ่อ ต้องขอโทษจริงๆ  

没法儿站起来 méifǎr zhànqǐlái ยืนขึน้ไมไ่ด้  

尊贵的客人 zūn ɡuìde kèrén แขกผู้มีเกียรต ิ

不好啦 bú hǎolā แยแ่ล้ว   

呼吸困难 hūxī kùnnɑn หำยใจล ำบำก 

遮挡不了太阳 zhēdǎnɡ bùliǎo tàiyánɡ บงัแสงแดดไมม่ิด บงัไมไ่ด้ 

别光顾你们自己呀 bié ɡuānɡɡù nǐmen zìjǐ yɑ อยำ่เอำแตใ่สใ่จเร่ืองของตวัเองอยูเ่ลย  

不要多了 búyào duōle ไมต้่องมำกมำยหรอก  

哇，不得了 wā ，bùdéliǎo โอ้โห....สดุยอดเลย  

合起来 héqǐlái หบุเข้ำหำกนั  

亮晶晶 liànɡjīnɡjīnɡ สวำ่งใส แวววำว  
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63. 

 

两只尾巴打结的老鼠 
 

Liǎnɡzhī wěibɑ dǎjié de láoshǔ คู่หูหนูผูกหาง 
   

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

抱歉 bàoqiàn เสียใจ ขอโทษ 

准备 zhǔnbèi เตรียม 

衬衣 chènyī เสือ้เชิต้ 

领带 lǐnɡdài เนคไท 

逛商店 ɡuànɡshānɡdiàn เดินเท่ียวห้ำง 

冰淇淋 bīnɡqílín ไอศกรีม 

拍 pāi ตบเบำๆ  ถ่ำย(รูป) 

尾巴 wěibɑ หำง 

满意 mǎnyì พอใจ 

神气 shénqì กระปรีก้ระเปร่ำ 

快活 kuàihuo สขุใจ 

着急 zháojí ร้อนใจ 

整齐 zhěnɡqí เป็นระเบียบ 

电子游戏机 diànzi yóuxìjī เคร่ืองเลน่เกม 

提醒 tíxǐnɡ เตือน 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
   

1.喂！洋洋吗？wéi ！yánɡyánɡ mɑ   ฮลัโหล  หยำงหยำงใชไ่หม 

 喂 อกัษรตวันีเ้ป็นค ำอทุำน อำ่นได้หลำยเสียง และมีหลำยควำมหมำยแตกตำ่งกนั  
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喂 wèi ใช้เป็นค ำอทุำนแสดงอำรมณ์ไมพ่อใจ 
 

喂！怎么这么做？เฮ้ย ท ำไมท ำแบบนี ้

wèi！zěnme zhème zuò  
wèi ใช้เป็นค ำอทุำน เพ่ือเรียกร้องให้คน

สนใจ  
喂喂喂!小心小心！เอ้ยๆๆ ระวงัหนอ่ยๆ 

Wèi wèi wèi! Xiǎoxīn xiǎoxīn！ 
wéi ใช้เป็นค ำทกัทำยเวลำตอบรับ

โทรศพัท์ 
喂！洋洋吗？ฮลัโหล  หยำงหยำงใชไ่หม 
wéi ！yánɡyánɡ mɑ    

wěi หมำยถึงกำรตอบรับ  รับค ำ  唯唯诺诺   อือๆ ออๆ 

wěiwěi nuònuò 
wèi ใช้เป็นค ำกริยำ แปลวำ่ ป้อน  喂饭，喂奶  ป้อนข้ำว  ป้อนนม 

wèifàn ，wèinǎi 

 

2.我突然想不起来了。wǒ tūrán xiǎnɡbú qǐlái le. อยู่ดีๆฉนัก็คดิไม่ออกซะอยำ่งนัน้  
  突然  ควำมหมำยประจ ำค ำหมำยถึง  กะทนัหนั เชน่พดูวำ่ 太突然了 tài tūrán le 

กะทนัหนัเกินไป  แตเ่ม่ือใช้เป็นค ำวิเศษณ์ วำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะแปลว่ำ “อยู่ๆ ก็.... /อยู่ดีๆ ก็....”  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 突然想起了他。 อยู่ๆ ก็นกึถึงเขำขึน้มำ  

tūrán xiǎnɡ qǐle tā. 

 

 他突然跑来看我。 อยู่ๆ เขำก็วิ่งมำหำฉนั 

 tā tūrán pǎo láikàn wǒ. 

 

3.两个好朋友老是这样。liǎnɡɡe hǎopénɡyou lǎoshì zhèyànɡ. เพ่ือนรักทัง้สอง
เป็นแบบนีอ้ยูเ่ร่ือยเลย  
 老是 หมำยถึง เป็นแบบเดมิ  เกิดขึน้แบบเดมิเสมอ ๆ  หลงัค ำวำ่ 老 สำมำรถเตมิค ำกริยำ
แทน 是  ได้  มีควำมหมำย  กริยำนัน้เกิดขึน้แบบเดมิๆ หรือเป็นเชน่นัน้อยูเ่สมอ ๆ  
 老是忘了要做什么。 ลืมอยูเ่ร่ือยเลยวำ่จะท ำอะไร  

lǎoshì wànɡle yào zuò shénme. 

 

 两个好朋友老打喷嚏。 เพ่ือนรักทัง้สองเอำแตจ่ำมอยูต่ลอดเลย  
 liǎnɡ ɡe hǎopénɡyou lǎo dǎpēnti. 
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4.奇奇换上干净的衬衣，系上领带。qí qí huànshànɡ ɡānjìnɡ de chènyī，jì

shànɡ lǐnɡdài  ฉีฉีเปล่ียนเสือ้เป็นเสือ้เชิต้สะอำด  แล้วก็ผกูเนคไทด้วย  
 ค ำวำ่  上  ท่ีวำงไว้หลงัค ำกริยำ ท ำหน้ำท่ีบอกผลแหง่กริยำนัน้ วำ่ กริยำนัน้ท ำส ำเร็จ หรือ
เสร็จสิน้แล้ว  หรือ สำมำรถท ำได้แล้ว  ตวัอยำ่งประโยคเช่น  
 请不要忘记带上钱包！   

qǐnɡ búyào wànɡjì dàishànɡ qiánbāo！ 
โปรดอย่ำลืมน ำกระเป๋ำสตำงค์มำด้วย 
 

 因为忘记带钱包，今天的饭没吃上。 
 yīnwèi wànɡjì dài qiánbāo，jīntiān de fàn méi chīshànɡ. 

 เพรำะลืมเอำกระเป๋ำสตำงค์มำด้วย วนันีเ้ลยไม่ได้กินข้ำว  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

急匆匆地跑来 jícōnɡcōnɡ de pǎolái วิ่งมำอยำ่งลกุลีล้กุลน  

怎么想不起来了？ zěnme xiǎnɡbú qǐlái le ？ ท ำไมคิดไมอ่อกแล้วละ่  

万一 wànyī ถ้ำเกิดวำ่...../ เผื่อวำ่.... 

怎么办呢？ zěnmebàn ne ？ ท ำไงละ่  

一定会想起来的 yī dìnɡhuì xiǎnɡqǐ láide จะต้องคิดออกแน่ๆ เลย  

大街的另一头 dàjiē de lìnɡ yìtóu อีกฝ่ังหนึง่ของถนน  / หวัถนนฝ่ังโน้น 

怎么又忘了？ zěnme yòu wànɡle ？ ท ำไมลมือีกแล้วละ่ / ไหงลมือีกละ่เนี่ย  

算了算了 suànle suànle ช่ำงเถอะ ๆ  

好主意 hǎozhǔyi เป็นควำมคดิที่ดี  

我想起来了 wǒ xiǎnɡqǐlái le ฉนันกึออกแล้ว   
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64. 
 

老鼠教授的吸尘器 Láoshǔ jiàoshòu de xīchénqì 
 

เคร่ืองดูดฝุ่นของด็อกเตอร์หนู 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

整理 zhénɡlǐ จดัให้เป็นระเบียบ 

庭院 tínɡyuàn ลำนบ้ำน 

教授 jiàoshòu ศำสตรำจำรย์ 

灰尘 huīchén ฝุ่ น 

费劲 fèijìn เปลืองแรง ล ำบำก 

扛 kánɡ แบก 

墙壁 qiánɡbì ฝำผนงั 

清理 qīnɡlǐ ท ำควำมสะอำด 

砖瓦 zhuānwǎ อิฐ 

旋钮 xuánniǔ ปุ่ ม 

扫除 sǎochú ท ำควำมสะอำด 

得意 déyì ภำคภมูิใจ 

管 ɡuǎn ดแูล  

水沟 shuǐɡōu คนู ำ้ 

扑腾 pūténɡ (เท้ำ)กระทุ่มน ำ้(เวลำว่ำยน ำ้) 

安慰 ānwèi ปลอบใจ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 老鼠教授从胖小猪窗口经过。láoshǔ jiàoshòu cónɡ pànɡ xiǎozhū chuānɡ

kǒu jīnɡɡuò. ศำสตรำจำรย์หนเูดินผำ่นมำทำงบ้ำนของเจ้ำหมนู้อย  
 รูปแบบประโยคบอกทิศทำงจำกจดุเร่ิมต้น ผ่ำนจดุหนึง่ไป ภำษำจีนใช้โครงสร้ำง [ 从

(จำก) + สถำนท่ี + 经过(ผำ่นมำทำง)]   ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
  胖小猪从水沟经过。 เจ้ำหมนู้อยเดนิผำ่นไปทำงคนู ำ้  

pànɡ xiǎozhū cónɡ shuǐɡōu jīnɡɡuò. 

   

 他每天都会从这里经过。 ทกุวนัเขำจะต้องผำ่นมำทำงนี ้ 
tā měitiān dōu huì cónɡ zhèlǐ jīnɡɡuò. 

  

2. 老鼠教授提不动了，就是提得动，该往哪儿倒呢？láoshǔ jiàoshòu tíbú  

dònɡle ，jiùshì tí de dònɡ ，ɡāi wǎnɡ nǎr dǎo ne? ศำสตรำจำรย์หนถืูอไมไ่หว
แล้ว แตถ่ึงแม้วำ่จะถือไหว ก็ไมรู้่วำ่จะเอำไปเททิง้ท่ีไหน  
 กำรบอกผลของกริยำวำ่สำมำรถท ำได้หรือท ำไมไ่ด้ ค ำบอกผลของกริยำ จะวำงตอ่จำก
ค ำกริยำนัน้ๆ   มีรูปแบบ และตวัอยำ่งดงันี ้ 
 

รูปบอกเลำ่ว่ำท ำได้  
[กริยำ + 得  + ผล] 

你提得动吗?       เธอยกไหวไหม  
nǐ tí de dònɡ mɑ? 

รูปปฏิเสธวำ่ท ำไมไ่ด้ 
[กริยำ +  不  + ผล] 

太高了，我够不着。สงูเกินไปฉนัเอือ้มไมถ่ึง 

tàiɡāo le wǒ ɡòu bùzháo.   

 

3. 干脆把管子接长一些。ɡāncuì bǎ ɡuǎnzi jiēchánɡ yìxiē. ก็ตอ่ท่อให้ยำว
ออกไปสกัหน่อยเลยละกนั  

干脆  ใช้ได้สองแบบ และมีควำมหมำยในภำษำไทยตำ่งกนั  ดงันี ้  
 

เป็นค ำคณุศพัท์ แปลวำ่ ตรงไปตรงมำ  
รูปประโยค (很) 干脆 

他说话，办事都很干脆。 

tā shuōhuà，bànshì dōuhěn ɡāncuì 

เขำพดูและท ำงำนตรงไปตรงมำมำก   
เป็นกริยำวิเศษ แปลวำ่ ไหนๆก็เป็นอยำ่งนี ้
แล้ว   ก็.....เสียเถอะ (ก็แล้วกนั) 
รูปประโยค 干脆 + กริยำ  

事到如今，干脆说实话吧！  

shìdào rújīn ，ɡāncuì shuōshíhuà bɑ! 

เร่ืองมำจนถึงวนันีแ้ล้ว ก็พดูควำมจริงไปเสียเถอะ   
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4. 你们的大扫除由我包了！nǐmende dàsǎochú yóu wǒ bāo le！กำรท ำควำม
สะอำดครัง้นีข้องพวกคณุ ผมรับท ำเองก็แล้วกนั  
  รูปประโยค [由 + สรรพนำม + กริยำ]  หมำยถึงว่ำ กริยำถกูกระท ำโดยสรรพนำมท่ีพดูถึง 
หรืออีกนยัหนึง่คือ สรรพนำมเป็นผู้กระท ำกริยำนัน้เอง ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 我们家庭院由我来打扫。 สวนหลงับ้ำน ฉนัรับท ำควำมสะอำดเอง   

wǒmen jiā tínɡyuàn yóu wǒ lái dásǎo. 

 

 哪些砖瓦有我来扛。 อิฐพวกนี ้ฉนัแบกไปเอง  
nǎxiē zhuānwǎ yǒu wǒ lái kánɡ. 

 

5.他哪里跑得过好大好大的吸力。tā nǎlǐ pǎode ɡuòhǎo dàhǎo dà de xīlì.

ไหนเลยจะหนีแรงสบูพลงัสงูไปได้   
 哪 里 วำงไว้หน้ำประโยคบอกเลำ่ท่ีมีควำมหมำยวำ่ “สำมำรถท ำได้” จะเปล่ียน
ควำมหมำยไปในทำงตรงกนัข้ำม คือ “ท ำไมไ่ด้”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 这么重的砖瓦，他哪里提得动。 อิฐหนกัขนำดนัน้ เขำจะแบกไหวท่ีไหนกนั  

zhème zhònɡde zhuānwǎ ，tā nǎlǐ tí de dònɡ. 

 

 那么大的庭院，他哪里管得了。พืน้ท่ีบ้ำนใหญ่ขนำดนัน้ เขำจะดแูลไหวที่ไหนกนัละ่  
 nàme dà de tínɡyuàn，tā nǎlǐ ɡuǎndeliǎo. 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

这样太费劲了 zhèyànɡ tài fèijìn le ท ำแบบนีม้นัเปลอืงแรงมำกเกินไป 

毫不费力 háobú fèilì ไมเ่ปลอืงแรงเลย  

真不赖！ zhēn búlài ！ ไมเ่ลวเลยจริงๆ  

破砖烂瓦 pò zhuān làn wǎ ซำกปรักหกัพงั 

一块不剩 yíkuài bú shènɡ ไมเ่หลอืเลยซกัก้อน 

提不动了 tíbú dònɡle ยกไมไ่หวแล้ว ถือไมไ่หวแล้ว  

犄角旮旯 jījiǎo ɡālá ตำมซอกตำมมมุ  

心里有说不出的难过 xīnlǐ yǒu shuōbùchūde nánɡuò มีเร่ืองทกุข์ใจที่บอกใครไมไ่ด้   
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65. 
 

老师住院了 Lǎoshī zhùyuàn le  
 

คุณครูเข้าโรงพยาบาล 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 
幼儿园 yòuéryuán โรงเรียนอนบุำล 

探望 tànwànɡ เยี่ยมเยยีน 

受伤 shòushānɡ ได้รับบำดเจ็บ 

忽然 hūrán ทนัใดนัน้ 

吭声 kēnɡshēnɡ เอย่ปำก เปลง่เสยีง 

惭愧 cánkuì ละอำยใจ 

碰见 pènɡjiàn เจอเข้ำ พบกนั  เจอกนั  

蹲 dūn นัง่ยองๆ 

道歉 dàoqiàn ขอโทษ 

眼泪 yǎnlèi น ำ้ตำ 

 
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.小动物们向医院走去。xiǎo dònɡwù men xiànɡ yīyuàn zǒuqù.บรรดำสตัว์ตวัเล็ก
ตวัน้อยพำกนัเดนิมุง่หน้ำไปยงัโรงพยำบำล   
 向 เป็นค ำบอกทิศทำงวำ่ประธำน “มุง่หน้ำไปยงั / หรือกระท ำกริยำกบั” ท่ีแหง่ใดแหง่หนึง่ 
/ ผู้ ใดผู้หนึง่ รูปแบบประโยคคือ [向 + สถำนท่ี / บคุคล + กริยำ]  ตวัอย่ำงประโยคเช่น  

伽伽向门外走去。  กำก้ำเดนิออกไปนอกประต ู 
ɡā ɡā xiànɡ ménwài zǒuqù. 
 

小动物们向伽伽道歉。 บรรดำสตัว์ตวัเล็กตวัน้อยพำกนัขอโทษกำก้ำ   
xiǎo dònɡwùmen xiànɡ ɡā ɡā dàoqiàn. 
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2.走路一颠一颠的。zǒulù yī diān yī diān de.เดนิกะโผลกกะเผลก  
 วิธีกำรซ ำ้ค ำกริยำแบบ  [一 V.一 V.] บอกควำมหมำยท่ีไมแ่นน่อน เป็นชว่งๆ ทีละๆ 
แบบนัน้ที แบบนีที้ ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 因为腿疼，他一拐一拐地走回家。 

yīnwèi tuǐténɡ ，tā yìɡuǎi yìɡuǎi de zǒu huíjiā. 

เพรำะวำ่ปวดขำ เขำเดนิเป๋ไปเป๋มำกลบับ้ำน  
 

 一拉一扯了半天他才肯上车。 
  yìlā yī chěle bàntiān tā cái kěn shànɡchē. 
 ยือ้ๆยดุๆกนัอยู่นำน เขำถึงยอมขึน้รถ  
    

3.问长问短。Wèn chánɡ wèn duǎn. ถำมสำรทกุข์สกุดบิ  
 วิธีกำรซ ำ้ค ำกริยำ แบบ  ABAC  คือ ต ำแหนง่ A เป็นค ำเดมิ สว่นต ำแหนง่ B และ C เป็น
ค ำท่ีมีควำมหมำยตรงกนัข้ำมกนั  ตวัอยำ่งค ำท่ีมีวิธีกำรซ ำ้ในลกัษณะนีเ้ชน่  
 看这看那  ดน่ีูดนูัน่ (ดน่ีูทีดนูัน่ที)  

kànzhè kàn nà 

 

 跑来跑去  วิ่งมำวิ่งไป  
 pǎolái pǎoqù 
 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
走了好久 zǒule háojiǔ เดินมำตัง้นำน  

你 们 怎 么 回 来

了？ 

nǐmen zěnme huílái le？ เธอท ำไมกลบัมำแล้วละ่  

感动得眼泪都流

出来 

ɡǎndònɡ de yǎnlèi dōu liú 

chūlái 
ตืน้ตนัจนน ำ้ตำไหลออกมำ  

一个不少 yí ɡe bùshǎo ไมข่ำดตกบกพร่องเลยแม้แตอ่ยำ่ง
เดียว 

全来了 quán lái le มำกนัครบแล้ว  

你们都是好孩子 nǐmen dōushì hǎoháizi พวกเธอเป็นเด็กดกีนัทกุคนเลย  
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66. 
 

老乌龟和小鸟 Lǎo wūɡuī hé xiǎoniǎo  
 

ผู้เฒ่าเต่ากับนกน้อย 
 

อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

芦苇 lúwěi ต้นอ้อ                      

池塘 chítánɡ แอง่น ำ้ 

嚼 jiáo เคีย้ว 

龟 ɡuī เตำ่ 

溅 jiàn กระเซ็น 

搅碎 jiǎosuì รบกวน 

拍 pāi ตบเบำๆ   ถ่ำยรูป 

翅膀 chìbǎnɡ ปีก 

静 jìnɡ สงบ เงียบ 

舒服 shūfu สบำย 

草根 cǎoɡēn หญ้ำ 

怪 ɡuài แปลก 

习惯 xíɡuàn เคยชิน 

摇 yáo แกวง่ เขยำ่ 

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.池水就被染上了蜜一样的颜色。chíshuǐ jiùbèi rǎn shànɡle mì yíyànɡ de 

yánsè สระน ำ้ก็ถกูย้อมจนเป็นสีเหลืองเหมือนกบัไข ่ 
 กำรบอกสีในภำษำจีนนอกจำกจะเรียกช่ือสีแล้ว ยงัมีวิธีกำรเปรียบเทียบกบัสีของสิ่งอ่ืน 
รูปแบบกำรเปรียบคือ [(像 xiànɡ เหมือนกบั) สิ่งท่ีน ำมำเปรียบ + 一样的颜色(สีแบบเดียวกนั
กบั) ]  ตวัอยำ่งประโยคเชน่    
 像草一样的颜色。xiànɡ cǎo yíyànɡ de yánsè. 
 สีท่ีเหมือนกบัสีของใบหญ้ำ  
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 像红酒一样的颜色。 

xiànɡ hónɡjiǔ yíyànɡ de yánsè. 
สีท่ีเหมือนกบัเหล้ำแดง   
 

2.老乌龟忽然被一种声音吵醒了。lǎo wūɡuī hūrán bèi yìzhǒnɡ shēnɡyīn ch

ǎo xǐnɡle. พลนัผู้ เฒำ่เตำ่ก็ถกูปลกุจนต่ืนด้วยเสียงเจ๊ียวจ๊ำว  
 忽然 วำงไว้หน้ำค ำกริยำเพ่ือบอกวำ่กริยำนัน้เกิดขึน้อยำ่งฉบัพลนั รวดเร็ว หรือปัจจบุนั
ทนัดว่น อำจจะแปลเป็นภำษำไทยวำ่ “ทนัใดนัน้เอง หรือ พลนั....โดยทนัใด หรือ อยูดี่ๆก็....”  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 忽然想去看看大海。 อยู่ๆ ก็อยำกจะไปดทูะเล  

hūrán xiǎnɡqù kànkɑn dàhǎi. 

 

 忽然想不起事。  อยู่ๆ ก็นกึไมอ่อก  
 hūrán xiǎnɡbú qǐshì. 
 

3.唱一会儿歌，洗个澡。chànɡ yíhuìr ɡē ，xǐ ɡe zǎo ร้องเพลงสกัครู่แล้วก็ไป
อำบน ำ้ซะหนอ่ย  
 ในภำษำจีนมีค ำกริยำประเภทหนึง่ท่ีเรียกวำ่ “ค ำแยกประสำน” คือ ค ำท่ีประสมท่ีประกอบ
กอบด้วย [กริยำ+กรรม]  เชน่   吃饭(chīfàn กินข้ำว) 唱歌(chànɡɡē ร้องเพลง) 见面(ji

ànmiàn พบหน้ำ)  起床(qǐchuánɡ ต่ืนนอน)  洗澡(xízǎo อำบน ำ้)  跳舞(tiàowǔ 

เต้นร ำ) ค ำเหลำ่นีห้ำกต้องบอก “กำล” /  “ปริมำณ” / “คณุภำพ”  ค ำท่ีท ำหน้ำท่ีบอกกำล ปริมำณ 
คณุภำพจะวำงแทรกไว้ตรงกลำง  ดงัตวัอยำ่งตอ่ไปนี ้ 
 我们只见一次面。  เรำเคยเจอหน้ำกนัแคค่รัง้เดียว  

wǒmen zhǐjiàn yícì miàn. 

 

 吃了饭，就去洗个澡。 กินข้ำวเสร็จแล้ว ก็จะไปอำบน ำ้ซะหนอ่ย   

 chī le fàn ，jiùqù xǐ ɡè zǎo. 

 
4.她的歌声总是把老乌龟从睡梦中唤醒。tāde ɡēshēnɡ zǒnɡshì bǎ lǎo wūɡuī 

cónɡ shuì mènɡzhōnɡ huànxǐnɡ. เสียงเพลงของเธอปลกุผู้ เฒำ่กำต่ืนจำกฝันอยูบ่อ่ยๆ  
 รูปประโยค [从+  สถำนท่ี + กริยำ]   ตรงกบัภำษำไทยว่ำ “กริยำ + จำก + สถำนท่ี” เชน่  

从池塘跳出来。  cónɡ chítánɡ tiào chūlái. กระโดดออกมำจำกแอง่น ำ้ 
从山上飞来。 cónɡ shānshànɡ fēilái. บนิมำจำกบนภเูขำ 
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 แตค่ ำวำ่ 从  ท่ีแปลว่ำ “จำก” นี ้ นอกจำกจะตำมด้วยค ำบอกสถำนท่ีเพ่ือบอกวำ่มำจำก
สถำนท่ีใดแล้ว ยงัสำมำรถใช้กบัเวลำ เร่ืองรำว และค ำนำมท่ีเป็นนำมธรรมได้ด้วย รูปประโยค
เหมือนเดมิ  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 文明从安静开始。  อำรยธรรมเร่ิมต้นมำจำกควำมเงียบสงบ  

wénmínɡ cónɡ ānjìnɡ kāishǐ. 

 

 智者会从失败中学习。 ผู้ฉลำดย่อมเรียนรู้จำกควำมพำ่ยแพ้ 

 zhìzhě huì cónɡ shībài zhōnɡ xuéxí. 

 
5.老乌龟想了又想。lǎo wūɡuī xiǎnɡle yòu xiǎnɡ  ผู้ เฒำ่เตำ่ คิดแล้วก็คิดอีก  
 รูปแบบกำรซ ำ้ค ำกริยำแบบ [V. 了又 V.]  หมำยถึงท ำกริยำนัน้ซ ำ้แล้วซ ำ้อีก ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
  小鸟唱歌，从早到晚唱了又唱。   

xiǎoniǎo chànɡɡē ，cónɡzǎodàowǎn chànɡle yòu chànɡ. 

 นกน้อยร้องเพลง ตัง้แตเ่ช้ำถึงเย็นร้องแล้วร้องอีก 

 

小鸟喜欢洗澡，天天洗了又洗。 
 xiǎoniǎo xǐhuɑn xízǎo ，tiāntiān xǐ le yòu xǐ. 

 นกน้อยชอบอำบน ำ้  ทกุๆวนัอำบแล้วอำบอีก   
 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
好久好久了 háojiǔ hǎo jiǔle นำนมำกแล้ว  

叽哩哩 jī lǐ lǐ ค ำเลียนเสียงนกร้อง จิ๊บๆ ๆ  

哗啦，哗啦 huálā ，huálā ค ำเลียนเสียงน ำ้ตก ซำ่ ๆ ๆ  

很不高兴 hěnbú ɡāoxìnɡ ไมพ่อใจอยำ่งมำก ไมส่บอำรมณ์ 

忍不住 rěnbúzhù อดไมไ่ด้  

叹了一自气 tàn le yízì qì ถอนหำยใจเฮือกหนึง่ 

红着脸 hónɡzheliǎn หน้ำแดง  

我是很喜欢安静的 wǒshì hěn  

xǐhuɑn ān jìnɡde 
ฉนัชอบควำมเงียบสงบ  

我不是有意的 wǒ búshì yǒuyì de ฉนัไมไ่ด้ตัง้ใจ 
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睡了长长的一觉 shuìle chánɡ  

chánɡde yíjiào 
นอนหลบัสกัพกัใหญ่ๆหนึง่ 

没有精神 méiyǒu jīnɡshen ไมมี่กะจิตกะใจ 

真怪呀 zhēnɡuài yɑ แปลกจงั 

这是怎么回事呢？ zhè shì zěnme  

huíshì ne？ 

น่ีมนัเกิดอะไรขึน้เน่ีย 

轻轻地摇了摇头 qīnɡqīnɡ de yáole  

yáotóu 

สำ่ยหวัเบำๆ  
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67. 

老亮着的黄灯 Lǎo liànɡzhe de huánɡ dēnɡ 
 

ไฟเหลืองท่ีสว่างตลอดเวลา 
 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

听筒 tīnɡtǒnɡ หฟัูงโทรศพัท์ 

救护车 jiùhùchē รถพยำบำล 

梅花 méihuā ดอกเหมย 

鹿 lù กวำง 

司机 sījī คนขบัรถ 

驶 shǐ (รถ ม้ำ ฯลฯ) วิ่งอย่ำงรวดเร็ว 

堵车 dǔchē รถติด 

准备 zhǔnbèi เตรียม 

紧接 jǐnjiē ตอ่จำกนัน้ 

赶忙 ɡǎnmánɡ รีบ 

岗亭 ɡǎnɡtínɡ ป้อมยำม 

玻璃 bōli กระจก 

昏 hūn เป็นลม หมดสติ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.肚子疼得厉害。dùzi ténɡ de lìhɑi. ปวดท้องอยำ่งมำก  

 ดจูำกกำรเรียงค ำในประโยคภำษำจีน  คือ [กริยำ + 得 + คณุศพัท์]  เป็นรูปแบบกำรบอก
คณุลกัษณะของค ำกริยำท่ีอยูข้่ำงหน้ำ ตรงกบัภำษำไทยวำ่ “อยำ่ง”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 司机把车开得很快。 พนกังำนขบัรถ ขบัอย่ำงรวดเร็ว (ขบัเร็วมำก) 

sījī bǎ chē kāi de hěnkuài. 
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 干得很出色。  ท ำได้อยำ่งดี (ท ำได้ดีมำก)  
ɡàn de hěn chūsè. 
 

2.要尽快找到病人！yào jìnkuài zhǎodào bìnɡrén.จะต้องหำคนป่วยให้พบเร็วท่ีสดุ  
 ค ำวำ่ 尽  แปลวำ่ ถึงท่ีสดุ  เม่ือวำงไว้หน้ำค ำใด ก็จะหมำยควำมว่ำ “ถึงท่ีสดุ” ตวัอยำ่งเชน่  

尽力 jìnlì สดุควำมสำมำรถ  我们一定尽力 

wǒmen yídìnɡ jìnlì.  
เรำจะต้องพยำยำมอยำ่งเตม็ที่  

尽心 jìnxīn สดุหวัจิตหวัใจ 尽心尽力 
jìnxīn jìnlì  
พยำยำมอยำ่งเตม็ท่ีทัง้กำยใจ   

尽情 jìnqínɡ สดุหวัใจ 尽情地爱   
jìnqínɡ de ài. 
รักอย่ำงสดุหวัใจ 

尽职 jìnzhí ปฏิบตัหิน้ำท่ีอยำ่งเตม็ท่ี 工作重在尽职  
ɡōnɡzuò zhònɡzài jìnzhí. 

ท ำงำนยึดมัน่ตอ่หน้ำท่ี 

尽忠 jìnzhōnɡ จงรักภกัดีอยำ่งถึงท่ีสดุ 为国尽忠  
wèiɡuó jìnzhōnɡ. 
จงรักภกัดีตอ่ชำติ 

 

3.车子突然没法开了。chēzi tūrán méifǎ kāile.อยู่ๆ รถก็ขบัตอ่ไปไมไ่ด้  
 没法 วำงไว้หน้ำค ำกริยำเพ่ือบอกวำ่ “ไมอ่ำจท ำกริยำนัน้ได้ / ท ำกริยำนัน้ไมไ่ด้”  ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
 已经决定了，没法退出。 ตดัสินใจไปแล้ว จะถอยออกมำไมไ่ด้แล้ว  

yǐjīnɡ juédìnɡle ，méifǎ tuìchū. 

  
 别拿我和他比，没法比。 อยำ่เอำฉนัไปเปรียบกบัเขำ  มนัเปรียบกนัไมไ่ด้  

bié ná wǒ hé tā bǐ ，méifǎ bǐ. 
 
4.梅花鹿说着跳下车。méihuālù shuōzhe tiào xiàchē. กวำงพดูพลำงก็กระโดดลง
จำกรถ   
 รูปประโยค  [กริยำ + 着 + กริยำ ]  หมำยควำมวำ่ท ำกริยำอยำ่งหนึง่อยูแ่ละท ำกริยำอีก
อยำ่งหนึง่ไปพร้อมๆกนั  หรือ กระท ำกริยำนัน้ด้วยอำกปักริยำแบบหนึง่ ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
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 笑着说再见！ บอกลำด้วยควำมยิม้แย้ม  
xiàozhe shuō zàijiàn ！  

 
 站着说，坐着吃。 ยืนพดู  นัง่กิน  
 zhànzhe shuō ，zuòzhe chī. 

 
5.黄灯只能老这么亮着。huánɡ dēnɡ zhǐnénɡ lǎo zhème liànɡzhe. ไฟส้มก็เลย
ได้แตส่ว่ำงอยู่อยำ่งนี ้ 
  老  นอกจำกจะแปลวำ่ “แก”่ แล้ว  เม่ือวำงไว้หน้ำค ำกริยำ หรือ ค ำคณุศพัท์ จะบอก
ควำมหมำยวำ่ “เป็นเชน่นัน้อยูเ่สมอ” ตวัอยำ่งประโยคเช่น  
 坐在后面，老听不见。 นัง่อยูข้่ำงหลงัมกัจะฟังไมไ่ด้ยิน  

zuòzài hòumiɑn ，lǎotīnɡ bújiàn. 

 

 大城市早上老堵车。 เมืองใหญ่ ๆ ชว่งเช้ำรถจะติดเป็นประจ ำ    
 dà chénɡshì zǎoshɑnɡ lǎo dǔchē. 
 
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
快派救护车来 kuài pài jiùhùchē lái รีบสง่รถพยำบำลมำเร็ว 
听不见回答 tīnɡ bújiàn huídá ไมไ่ด้ยินเสียงตอบ 
立刻开车出去 lìkè kāichē chūqu รีบขบัรถออกไป 
"是！" "shì ！" เป็นค ำตอบรับวำ่ ครับ /คะ่ / ตกลง 
偏偏不巧 piānpiān bùqiǎo มกัจะเป็นเร่ืองบงัเอิญอยูเ่สมอ 
这样可不行 zhèyànɡ kě bùxínɡ แบบนีไ้มไ่ด้ 
忍不住了 rěnbúzhù le อดไมไ่ด้แล้ว ทนไมไ่หวแล้ว 
这没错儿！ zhè méi cuòr ！ น่ีก็ไมเ่ลว  
昏过去了 hūnɡuòqù le เป็นลมไปแล้ว  
没完没了 méiwán méiliǎo ไมจ่บไมส่ิน้  
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68. 
 

癞蛤蟆船长 Lài hámɑ chuánzhǎnɡ 
 

คางคกกัปตันเรือ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

夏天 xiàtiān ฤดรู้อน 

癞蛤蟆 làihámɑ คำงคก 

乘 chénɡ โดยสำร 

轮船 lúnchuán เรือส ำรำญ 

载 zǎi บรรทกุ 

羡慕 xiànmù อิจฉำ 

神气 shénqì มหศัจรรย์ 

望远镜 wànɡyuǎnjìnɡ กล้องสอ่งทำงไกล 

指挥 zhǐhuī บญัชำกำร 

率领 shuàilǐnɡ น ำ 

荷叶 héyè ใบบวั 

锯 jù เลือ่ย 

芦苇 lúwěi กกน ำ้ 

烟囱 yāncōnɡ ปลอ่งไฟ 

桅杆 wéiɡǎn เสำกระโดงเรือ 

紧张 jǐnzhānɡ ขะมกัเขม้น 

耽误 dānwu เสยีเวลำ 

鄙视 bǐshì ดถูกู เหยียดหยำม 

理睬 lícǎi สนใจ ใสใ่จใยดี  

挖苦 wāku เสยีดส ี

担任 dānrèn รับผิดชอบ 

船长 chuánzhǎnɡ กปัตนัเรือ 

大副 dàfù รอง ผู้ช่วย  

舵 duò หำงเสอืเรือ  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.说干就干！shuō ɡàn jiùɡàn พดูวำ่ท ำก็ลงมือท ำเลย  
 รูปประโยค [说 V.就 V.] หมำยควำมวำ่ลงมือท ำอย่ำงรวดเร็ว  หรือกริยำนัน้เกิดขึน้ทนัที  
ไมรี่รอ หรืออีกนยัหนึง่ ใช้เพ่ือส่ือควำมหมำยเชิงเน้นย ำ้ควำมหนกัแน่นแบบไมมี่ข้อโต้แย้ง ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่ 
 我说可以就是可以。 ฉนับอกวำ่ได้ก็ต้องได้  

wǒ shuō kéyǐ jiùshì kéyǐ. 

 

 说走就走，也不打个招呼。 บอกจะไปก็ไปเลย ไมบ่อกไมก่ลำ่ว  
 shuō zǒu jiùzǒu ，yěbú dǎɡe zhāohu. 
 

2. 我怎么没想起来呢？wǒ zěnme méixiǎnɡ qǐlái ne？ท ำไมฉนัคดิไม่ออกละ่เน่ีย    
  [怎么没 + ค ำกริยำ] เป็นรูปแบบกำรตัง้ค ำถำมถึงเหตกุำรณ์ท่ีผำ่นมำแล้ว วำ่ “ท ำไมถึง
ไมไ่ด้...../ ท ำไมถึงไม.่....”     ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 昨晚怎么没看见你来？  เม่ือคืนท ำไมไมเ่ห็นคณุมำ  
zuówǎn zěnme méi kànjiàn nǐ lái ？ 

   

真正的好人怎么没拿到奖励？ คนดีตวัจริงท ำไมถึงไมไ่ด้รับรำงวลั   
zhēnzhènɡ de hǎorén zěnme méi nádào jiǎnɡlì ？ 

 

3. 癞蛤蟆先生不再理睬青蛙先生。lài hámɑ xiānshenɡ búzài lícǎi qīnɡwā 

xiānshenɡ. คณุคำงคกก็ไมส่นอกสนใจคณุกบอีกตอ่ไป 

 [不再 + ค ำกริยำ]   เป็นรูปแบบกำรปฏิเสธวำ่ “ไมท่ ำกริยำนัน้อีกตอ่ไป หรือ กริยำนัน้จะ
ไมเ่กิดขึน้ซ ำ้สองอีกตอ่ไป”   ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

 癞蛤蟆先生和青蛙先生不再是好朋友了。 
lài hámɑ xiānshenɡ hé qīnɡwā xiānshenɡ búzài shì hǎopénɡyou le. 

คณุคำงคกกบัคณุกบไมไ่ด้เป็นเพ่ือนรักกนัอีกตอ่ไป  
  

 现在坐轮船不再紧张了。 

xiànzài zuò lúnchuán búzài jǐnzhānɡ le. 

ตอนนีน้ง่เรือส ำรำญก็ไมรู้่สกึต่ืนเต้นแล้ว  
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4. 歌声传出很远，一直传到优美的湖心岛上。ɡēshēnɡ chuánchū hěnyuǎn ，yì

zhí chuándào yōuměide húxīn dǎoshànɡ.เสียงเพลงลอ่งลอยไปไกลแสนไกล  ไปไกลถึง
เกำะกลำงทะเลสำบแสนงำม  

 一直 วำงไว้หน้ำกริยำ ท ำหน้ำท่ีเป็นค ำชว่ยกริยำ มีควำมหมำยวำ่ ตอ่เน่ืองกนัไปจนถึง....    
ตวัอยา่งประโยคเช่น  

 雨一直下。 ฝนตกตลอด 

yǔ yī zhíxià. 

 

 我一直走。 ฉนัเดนิไปเร่ือย   
wǒyī zhízǒu. 

 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

名山大川 mínɡshān dàchuān เป็นส ำนวนโบรำณหมำยถึง “หบุเขำและแมน่ ำ้ที่สวยงำม
เลือ่งช่ือ”  ใช้บรรยำยควำมงำมของทศันียภำพ  

真叫帅！ zhēn jiào shuài！  เรียกวำ่ “เท”่ ของจริงเลยละ่ 

信心十足 xìnxīn shízú มัน่ใจเต็มร้อย 

瞎耽误工夫！ xi ā  d ā nwu ɡ ō n ɡ

fu ！ 

เสยีเวลำท ำกำรท ำงำน  / ถ่วงเวลำท ำงำน  

怪不得 ɡuàibùdé มินำ่ละ่  

癞蛤蟆想吃天

鹅  
làihámɑ xiǎnɡchī  

tiān é  
ส ำนวนนีแ้ปลวำ่ คำงคกอยำกกินเนือ้หงส์ ตรงกบั
ภำษำไทยวำ่ หมำเหำ่เคร่ืองบิน   

异想天开 yìxiǎnɡ tiānkāi เป็นส ำนวนแปลวำ่ ไมม่ีเร่ืองแบบนัน้เลย หรือ เป็น
ควำมคิดที่ไมอ่ยูบ่นหลกัควำมเป็นจริง  

世上无难事，

只怕有心人！ 

shìshànɡwúnán 

shì，zhǐpà yǒu  

xīnrén！ 

โลกนีไ้ร้เร่ืองยำก  เกรงเพยีงคนมุง่มัน่ สือ่ควำมหมำยวำ่  
ในโลกนีไ้มม่ีเร่ืองใดยำก ควำมพยำยำมอยูท่ี่ไหน 
ควำมส ำเร็จอยูท่ี่นัน่  

对不起！ duìbuqǐ！ ขอโทษ  

我还要命呢！ wǒ hái yàomìnɡ 

ne！ 

ฉนัยงัรักชีวิตอยูน่ะ่  

碧波荡漾 bìbō dànɡyànɡ เป็นส ำนวนที่บรรยำยควำมงำมของผืนน ำ้ที่มีเกลยีวคลืน่
สคีรำมใสสำดซดัตอ่เนื่อง   
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69. 
 

快乐晚会   Kuàilè wǎnhuì 
  

งานเลีย้งแสนสนุก 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

贴 tiē ติด 

通知 tōnɡzhī ประกำศ 

举办 jǔbàn จดังำน 

布置 bùzhì จดัตกแตง่ 

会场 huìchǎnɡ บริเวณงำน 

拔 bá ถอน 

杂草 zácǎo หญ้ำรก 

搭 dā สร้ำง วำงเรียงกนัขึน้ไป  

架子 jiàzi รัว้ ชัน้  

四周 sìzhōu รอบๆ 

疲劳 píláo เหน่ือยล้ำ  

纷纷 fēnfēn ทีละ(คน ตวั) 

否则 fǒuzé มิฉะนัน้ 

茸 rónɡ ขนออ่น 

商量 shānɡliɑnɡ ปรึกษำหำรือ 

仍然 rénɡrán ยงัคง 

精彩 jīnɡcǎi พิเศษ  

节目 jiémù รำยกำร กำรแสดง  

调皮 tiáopí ซน ร่ำเริง  

不安 bùān กงัวล ไมส่งบ  

笑话 xiàohuɑ เร่ืองตลก หวัเรำะเยำะ  

扭 niǔ โยก บิด 

粗笨 cūbèn เก้งก้ำง โง่เงำ่ เงอะงะ 

别扭 bièniu แปลกๆ  / ไมป่กติ  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.订于月亮很圆很圆的晚上举办快乐晚会。dìnɡyú yuèliɑnɡ hěn yuán hěn yu

ánde wǎnshɑnɡ jǔbàn kuàilè wǎnhuì.ก ำหนดคืนพระจนัทร์เตม็ดวงจดังำนเลีย้งแสน
สนกุ  
  于 เป็นภำษำหนงัสือ ใช้เพ่ือบอกก ำหนดเวลำ หรือสถำนท่ี คล้ำยกบัภำษำไทยวำ่ “ณ / 
เม่ือ ”   ตวัอยำ่งเชน่  
 晚会将于晚上七点开始。 งำนเลีย้งจะเร่ิมขึน้ ณ เวลำ  1 ทุม่ 

wǎnhuì jiānɡyú wǎnshɑnɡ qīdiǎn kāishǐ. 

  

 会议2014年于北京举行。 กำรประชมุ ปี 2014 จดัขึน้ ณ ปักก่ิง  

huìyì2014nián yú běijīnɡ jǔxínɡ. 

 

2.大象想到这里，就去为晚会做准备了。dàxiànɡ xiǎnɡdào zhèlǐ，jiùqù wèi 

wǎnhuì zuò zhǔnbèi le. พอคดิกนัไปถึงตรงนี ้ ทกุๆคนก็จะพำกนัไปเตรียมตวัให้พร้อม
ส ำหรับงำนเลีย้งแล้วละ่ 
  [为 + กรรม + กริยำ]  เป็นรูปประโยคท่ีบอกว่ำประธำน “ท ำกริยำนัน้เพ่ือ / ให้กบัใคร”  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 大家为大象举办生日晚会。 ทกุๆคนจดังำนเลีย้งนีใ้ห้กบัพ่ีช้ำง   

dàjiā wèi dàxiànɡ jǔbàn shēnɡrì wǎnhuì. 

 

 希望大家为我加油   หวงัวำ่ทกุคนจะชว่ยเป็นก ำลงัใจให้ผมด้วย  
 xīwànɡ dàjiā wèiwǒ jiāyóu. 
 

3.感到很疲劳，便打了一个呵欠，躺下来睡着了。ɡǎndào hěn píláo ，biàn d

ǎle yíɡè hēqiɑn ，tǎnɡ xiàlái shuìzháole. รู้สกึเหน่ือยล้ำมำก จงึหำวอ้ำปำกหวอ
เลย เอนตวัลงนอนหลบัไปซะแล้ว  

 便 ใช้เป็นค ำเช่ือมเพ่ือบอกกำรกระท ำท่ีตอ่เน่ืองจำกกำรกำรกระท ำอนัแรก คล้ำยกบั
ภำษำไทยวำ่ “จำกนัน้จงึ  / แล้วก็ ” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

见了面，打个招呼便走出去了。 พอเจอหน้ำ ทกัทำยซะหน่อยก็เดนิออกไปแล้ว  

jiànle miàn ，dǎɡe zhāohu biàn zǒuchū qùle. 

 

我们谢了他，便回家去了。พวกเรำกลำ่วขอบคณุเขำเสร็จ แล้วก็กลบับ้ำนละ  

wǒmen xièle tā ，biàn huíjiā qùle. 

 



 230 

 

 

4. 打了一个呵欠。dǎle yíɡè hēqiɑn. หำวนอนหนอ่ยนงึ  

 打呵欠 แปลวำ่ “หำวนอน”  แตก่ำรเตมิค ำบอกจ ำนวน  一个 แทรกไว้ตรงกลำงตำม
หลกัของกำรใช้ค ำแยกประสำน ไมไ่ด้หมำยควำมวำ่ “หนึง่ครัง้” เป็นกำรบอกควำมหมำยวำ่ “นิด
หนอ่ย/ ครู่เดียว”  ตวัอยำ่งค ำอ่ืนเชน่  

 在屋里睡了一个好觉。(睡觉) นอนหลบัสบำยอยูใ่นห้องไปต่ืนนงึ 

zàiwūlǐ shuìle yíɡe hǎo jiào. 

 

 你能帮我一个忙吗？(帮忙) คณุชว่ยฉนัสกัหน่อยจะได้ไหม  
 nǐnénɡ bānɡwǒ yíɡe mánɡ mɑ？ 
 

5.只要你跳得开心，感到快乐就行。zhǐyào nǐ tiào de kāixīn ，ɡǎndào kuà

ilè jiù xínɡ.ขอแคเ่ต้นอยำ่งมีควำมสขุ  รู้สกึสนกุก็ดีแล้ว   

 รูปประโยค  [只要..........，就..........]  ตรงกบัภำษำไทยวำ่ “ขอเพียงแค.่....ก็.....” ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
 只要努力就能学好。 ขอเพียงขยนั ก็สำมำรถเรียนได้ดี  

zhǐyào nǔlì jiùnénɡ xuéhǎo. 
   

只要有饭吃就知足了。 เพียงแคมี่ข้ำวกิน  ก็พอใจแล้ว  
zhǐ yàoyǒu fàn chījiù zhīzú le. 

 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
  

欢迎大家参加 huānyínɡ dàjiā cānjiā ยินดีต้อนรับทกุทำ่นเข้ำร่วมงำน  

打扫得干干净净 dásǎo de ɡānɡānjìnɡjìnɡ ท ำควำมสะอำดจนสะอำดหมด
จด 

整整忙了两天 zhénɡzhěnɡ mánɡ le liǎnɡtiān ยุง่อยูส่องวนัเต็มๆ  

我们会有办法的 wǒmen huìyǒu bànfǎ de เรำจะต้องมีวิธีสนิำ่  

睡得很香 shuìde hěnxiānɡ นอนกลบัสบำยเชียว  

齐声大喊 qíshēnɡ dàhǎn ร้องเป็นเสยีงเดียวกนั  

没关系 méiɡuānxi ไมเ่ป็นไร  

谁也不会笑话你

的 

shuíyě búhuì xiàohuɑ nǐde ไมม่ีใครหวัเรำะเยำะเธอหรอก  

感到很别扭 ɡǎndào hěn bièniu รู้สกึแปลกๆ ชอบกล  
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70. 
 

开花的树 Kāi huāde shù 
 

 ต้นไม้ออกดอกแล้ว 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

砰 pēnɡ โครม เพล้ง  

碎片 suìpiàn แตกเป็นเสีย่งๆ 

傻眼 sháyǎn ตกใจ ตะลงึลำน 

合拢 hélǒnɡ รวมกนั ประกอบกนั 

粘 zhān เหนียวติด 

惹 rě ท ำให้ 

心疼 xīnténɡ รักอยำ่งสดุหวัใจ 

搂 lǒu อุ้ม 

可怜 kělián นำ่สงสำร 

松软 sōnɡruǎn ออ่นนุม่ 

痒 yǎnɡ คนั 

后悔 hòuhuǐ เสยีใจในภำยหลงั 

愚蠢 yúchǔn โง่ 

乖 ɡuāi เช่ือฟัง ด ี

发酸 fāsuān สงสำร 

原谅 yuánliànɡ ยกโทษ 

愿意 yuànyì ยอม 

难过 nánɡuò เสยีใจ 

奇怪 qíɡuài แปลก 

悲伤 bēishānɡ เศร้ำโศกเสยีใจ 

织 zhī ทอ ถกั 

闯祸 chuǎnɡhuò ท ำควำมผิด ก่อเร่ือง 

手腕 shǒuwàn ข้อมือ 

脸颊 liǎnjiá แก้ม 
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颤 chàn สัน่ 

割 ɡē แผล 

花瓣 huābàn กลบีดอกไม้ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1. 可怜 kělián น่าสงสาร  
 ค ำกริยำในภำษำจีนกลุม่หนึ่ง เม่ือน ำมำเตมิค ำวำ่ 可 ไว้ข้ำงหน้ำ จะมีควำมหมำยวำ่ “นำ่” 
ตวัอยำ่งค ำท่ีมี可 น ำหน้ำ เช่น  

怕  กลวั 可怕 kěpà นำ่กลวั 
爱  รัก 可爱 kěài นำ่รัก 
疑  สงสยั 可疑 kěyí นำ่สงสยั 
信  เช่ือ 可信 kěxìn นำ่เช่ือถือ 
笑  หวัเรำะ 可笑 kěxiào นำ่ขนั 
耻   อบัอำย 可耻 kéchǐ นำ่อำย  

 

2.不管他哭得有多么伤心。bú ɡuǎntā kūde yǒu duōme shānɡxīn. ไมว่ำ่เขำจะ
ร้องไห้เสียใจขนำดไหน  
 有多么 วำงไว้หน้ำค ำกริยำ หรือค ำคณุศพัท์ แปลวำ่ มีมำกถึงเพียงใด มำกขนำดไหน 
เป็นรูปแบบกำรบอกปริมำณ หรือคณุภำพว่ำมีเป็นจ ำนวนมำก หรือปริมำณมำก มีควำมเข้มข้น
มำก ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
  看他有多么着急啊！   ดสูิ เขำรีบร้อนมำกแคไ่หน  

kàntā yǒu duōme zháojí ā！  

  

 妈妈有多么可怜!   แมช่ำ่งนำ่สงสำรเสียจริงๆ  
māmɑ yǒu duōme kělián! 

 

3.谁叫她打小冬冬的手心呢？shuí jiào tā dǎxiǎo dōnɡdōnɡ de shǒuxīn ne! 

ใครให้เขำตีมือของน้องตงตงละ่  
 รูปประโยค  [谁叫她 + ค ำหรือวลี]  ใช้ในกำรพดูวำ่ “ก็ใครใช้ให้เขำเป็น(ท ำ)แบบนัน้ละ่” 
ควำมหมำยก็คือว่ำ ไมมี่ใครให้เขำท ำแบบนัน้ ในเม่ือเขำท ำตวัของเขำเองก็ต้องยอมรับผลท่ีจะ
เกิดขึน้นัน้ด้วยตวัเอง  ตวัอย่ำงประโยคเชน่ 
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 谁叫他那么坏！  ใครใช้ให้เขำเลวแบบนัน้ละ่  
shéi jiào tā nàme huài ！ 

 

 谁叫你闯祸！  ใครใช้ให้เธอท ำผิดละ่  
 shéi jiào nǐ chuǎnɡhuò ！ 
 
4.小冬冬就是要让妈妈着急着急。xiǎo dōnɡdōnɡ jiùshì yào rànɡ māmɑ    

zháojí zháojí. น้องตงตงก็ตัง้ใจจะท ำให้แมร้่อนใจนัน่แหละ  
 就是要  เป็นกริยำวิเศษณ์ท่ีวำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือบอกควำหมำยวำ่ตัง้ในท ำกริยำนัน้
โดยเจตนำ  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 我就是要一直玩儿！  ฉนัก็ตัง้ใจจะเลน่แบบนีไ้ปเร่ือยๆ  

wǒ jiùshì yào yìzhí wánr！  

 

 他就是要那么做！  เขำก็เจตนำจะท ำแบบนัน้นัน่แหละ 
 tā jiùshì yào nàme zuò ！ 
 

5.急得不得了。jí de bu déliǎo. ร้อนอกร้อนใจมำก (แทบแย)่  
 得不得了 วำงไว้หลงัค ำคณุศพัท์ เพ่ือบอกควำมเข้มข้นของค ำคณุศพัท์นัน้ว่ำถึงขีดสดุ
แล้ว เตม็ท่ีแล้ว เหลือเกินแล้ว แทบแยแ่ล้ว  ถ้ำเทียบกบัภำษำไทย อำจจะเทียบกบัวิธีกำรแสดง
อำรมณ์โดยกำรซ ำ้ค ำ แล้วเน้นเสียงค ำแรก เชน่ ม้ำกมำก  ด๊ีดี  เย้อะเยอะ ซู้งสงู ค้ำวขำว ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  

 妈妈高兴得不得了。  คณุแมดี่ใจมำกเหลือเกิน  
māmɑ ɡāoxìnɡde bu déliǎo. 

 

 小冬冬可爱得不得了。  น้องตงตงน่ำรักมำกเหลือเกิน  
 xiǎo dōnɡdōnɡ kěài de bu déliǎo. 

 

6.我怎么变得这么漂亮了？wǒ zěnme biàn de zhème piāo liànɡ le. ท ำไมฉนั
ถึงเปล่ียนไปสวยได้ขนำดนีน้ะ   
 [กริยำ + 得 ] เป็นรูปแบบกำรบอกผล หรือบอกวิธีของกำรกระท ำกริยำนัน้วำ่ท ำได้
อยำ่งไร อำจเทียบกบัภำษำไทยวำ่ “ท ำได้อยำ่ง...”  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
  小冬冬玩得很开心。 น้องตงตงเลน่อยำ่งสนกุสนำน  

xiǎo dōnɡdōnɡ wán de hěn kāixīn. 
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今天小冬冬吃得很多。 น้องตงตงกินอยำ่งเยอะเลย (กินเยอะมำกเลย) 
 jīntiān xiǎo dōnɡdōnɡ chī de hěnduō.  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
亮晶晶的 liànɡjīnɡjīnɡ de ใสแวววำว  

摔成了碎片 shuāi chénɡle suìpiàn ตกแตกเป็นเสีย่งๆ  

傻眼了 sháyǎn le ตกตะลงึพรึงเพริด  

糟啦！ zāo lā ！ แยแ่ล้ว  ซวยแล้ว  

把手伸出来！ bǎ shǒushēn chūlái ！ ยื่นมือออกมำ  

啊！我可怜的小宝贝 ā！wǒ kělián de xiǎo bǎobèi  โถ  ลกูที่นำ่สงสำรของแม ่ 

不吭声 bú kēnɡshēnɡ ไมเ่ปลง่เสยีง  เงียบกริบ  

找遍了 zhǎobiàn le หำจนทัว่แล้ว  

后悔死了 hòuhuǐ sǐle เสยีใจมำก  

千千万万的树叶！ qiānqiān wànwàn de shùyè ！ ใบไม้นบัพนันบัหมื่นใบ  

一阵风吹来 yī zhènfēnɡ chuīlái ลมโชยพดัมำครัง้หนึง่ 

忘记了悲伤 wànɡjìle bēishānɡ ลมืควำมโศกเศร้ำไปได้ 

闹着玩儿！ nàozhe wánr ！ แกล้งเลน่ ๆ  

笑得更开心了 xiàode ɡènɡ kāixīn le ยิ่งหวัเรำะชอบใจกวำ่เดิม  

吓了一跳 xiàle yítiào ตกใจหมดเลย  

好开心！ hǎo kāixīn ！ สนกุจงัเลย  
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71. 
 

桔子月亮 Júzǐ yuèliɑnɡ 

 

พระจันทร์ผลส้ม 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

篮 lán ตะกร้ำ 

桔子 júzǐ ส้ม 

种 zhònɡ ปลกู 

拎 līn หิว้ 

铲 chǎn พลัว่ 

挎 kuà หิว้ 

快活 kuàihuo มีควำมสขุ 

熟 shú สกุ 

撒 sā โปรย 

掰 bāi แหวง่ 

淘气 táoqì ดือ้ ซน 

丢 diū หำย 

盛 shènɡ บรรจ ุ

贼倍 zéi bèi หวัขโมย 

贼 zéi โจร 

淘气 táoqì ดือ้ ซน 

盯 dīnɡ จ้อง เพ่ง 

瓣 bàn กลีบ 

板凳 bǎndènɡ ม้ำนัง่ 

搭 dā ตอ่ให้ติด 

发卡 fàqiǎ ท่ีคำดผม ก๊ิบติดผม 

鱼缸 yúɡānɡ อำ่งเลีย้งปลำ 

馋 chán ตะกละตะกลำม 
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螃蟹 pánɡxiè ป ู

雷 léi ฟ้ำร้อง 

可惜 kěxī น่ำเสียดำย 

咽 yān กลืน 

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.一篮桔子只剩下一个了。yìlán júzǐ zhǐ shènɡxià yíɡè le. ส้มหนึง่ตะกร้ำ 
เหลือแคอ่นัเดียวแล้ว  

 ค ำวำ่ 剩下  แปลวำ่ ยงัมีเหลืออยู่ หรือ ยงัขำดอยู ่ ดตูวัอย่ำงประโยคตอ่ไปนี ้ 
 蔬菜都买来了，只剩下一个猪肉。 

shūcài dōu mǎilái le ，zhǐ shènɡxià yíɡè zhūròu. 

ผกัสดซือ้มำหมดแล้ว เหลือแตเ่นือ้หม ู(ยงัไมไ่ด้ซือ้)  
 

 今天的菜都卖完了，只剩下这些了。 
 jīntiān de cài dōu mài wánliǎo ，zhǐ shènɡxià zhèxiē le. 
 กบัข้ำววนันีข้ำยหมดแล้ว เหลืออยูเ่ทำ่นีแ้หละ  
 

2.要是有一棵大桔树就好了。yàoshì yǒu yī kē dà júshù jiù hǎole.ถ้ำเกิดวำ่
มีต้นส้มสกัต้นก็คงดีสินะ  
 รูปประโยคสมมตวิำ่ [要是....................就好了]  ใช้แสดงควำมคำดหวงัวำ่ “ถ้ำเป็นเช่นนัน้
ก็จะเป็นเร่ืองดี / ก็คงจะดี”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

天气太热，要是下雨就好了。อำกำศร้อนมำกเลย ถ้ำเกิดวำ่ฝนตกก็คงจะดี  
tiānqì tàirè ，yàoshì xiàyǔ jiù hǎole. 

 
 要是能找到就好了。       ถ้ำหำเจอก็ดีสินะ   
 yàoshì nénɡ zhǎodào jiù hǎole. 
 

3.小猴子笑着跑走了。xiǎo hóuzi xiàozhe pǎo zǒule。เจ้ำจอ๋หวัเรำะร่ำวิ่งออกไป
แล้ว  
 รูปประโยคท่ีบอกกำรกระท ำอยำ่งหนึง่ในขณะท่ีก ำลงัท ำอีกอยำ่งหนึง่อยู ่ ภำษำจีนใช้วำ่  
[กริยำ + 着 + กริยำ] ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 笨笨熊抱着大桔子跑回家。 เจ้ำหมีโง่หอบส้มวิ่งกลบับ้ำน  

bènbèn xiónɡ bàozhe dà júzǐ pǎo huíjiā. 
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 小猴子坐着吃鱼。   เจ้ำจอ๋นัง่กินปลำ  
 xiǎo hóuzi zuòzhe chīyú. 

 
     

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

一会儿 yíhuìr แป๊บเดียว สกัครู่  

心里好快活 xīnlǐ hǎo kuàihuo ช่ำงสขุใจยิ่งนกั 

你等着吧！ nǐ děnɡzhe bɑ ！ คณุรอไปเถอะ   

从天上掉下来 cónɡ tiānshànɡ diào xiàlái ตกลงมำจำกท้องฟ้ำ   

你太臭美 nǐ tài chòuměi เข้ำข้ำงตวัเองเกินไปแล้ว  

什么呀！ shénme yɑ ！ อะไรกนันะ่  

你真笨！ nǐ zhēn bèn ！ ง่ีเงำ่จริงๆเลยแกนี่  

你太淘气 nǐ tài táoqì แกนี่ช่ำงดือ้ด้ำนจงัเลย  

更不好了！ ɡènɡ bù hǎo le ！ ยิ่งแยไ่ปใหญ่  

够不着 ɡòu bùzháo เอือ้มไมถ่งึ 

你太傻 nǐ tài shǎ แกมนัโง่เง่ำเหลอืเกิน 

你太馋 nǐ tài chán แกมนัตะกละเกินไป  

流口水 liúkóushuǐ น ำ้ลำยไหล 

还不快去找找？ hái búkuài qù zhǎozhɑo？ ยงัไมรี่บไปหำอีก  

高兴死了 ɡāoxìnɡ sǐle ดีใจมำกมำย ดีใจที่สดุเลย  
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72. 
 

大老虎找吃的  Dà láohǔ zhǎo chī de 
 

 เสือหาอาหาร 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

树丛 shùcónɡ พงหญ้ำ 

傻瓜 shǎɡuā เจ้ำโง่ 

嘴巴 zuǐbɑ ปำก 

刺猬 cìwei เมน่ 

歪 wāi บิดเบีย้ว 

尖 jiān แหลม  

刺 cì หนำม แทง  

吼 hǒu ค ำรำม แผดเสียงก้อง  

嘴馋 zuǐchán ตะกละ 

惹 rě ก่อให้เกิด ยัว่  

饿 è หิว 

肚子 dùzi กระเพำะ  

洞 dònɡ ถ ำ้  

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.一只大老虎从洞里跑出来找吃的。yìzhī dà láohǔ cónɡ dònɡlǐ pǎo chūlái 

zhǎo chī de.เสือตวัโตตวัหนึง่วิ่งออกจำกถ ำ้เพ่ือหำของกิน  
 ในภำษำจีนมีกำรสร้ำงค ำนำมโดยกำรเตมิค ำว่ำ  的 ตอ่ท้ำยค ำกริยำ หรือค ำคณุศพัท์  แต่
กำรเตมิในลกัษณะนีย้งัเป็นข้อถกเถียงกนัอยูว่ำ่เป็นลกัษณะของกำรเตมิหนว่ยค ำเพ่ือเปล่ียนหน้ำท่ี
ของค ำหรือไม ่เน่ืองจำกมีข้อเสนอวำ่ แท้จริงแล้ว  的 ท่ีวำงไว้ข้ำงท้ำยค ำเหลำ่นัน้ เป็นเพียงรูปค ำท่ี
เกิดจำกกำรลดรูปเท่ำนัน้ ดตูวัอยำ่งตอ่ไปนี ้ 
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ค ากริยา 
/ค าคุณศัพท์ 

ค าแปล ค านาม ค าแปล ลดรูปมาจาก ค าแปล 

吃  กิน 吃的  ของกิน 吃的东西 สิง่ของที่กิน 
穿  สวมใส ่ 穿的  ของที่สวมใส ่ 穿的衣服 เสือ้ผ้ำที่สวมใส ่
住 พกัอำศยั 住的  ที่ท่ีพกัอำศยั 住的地方 สถำนท่ีที่พกัอำศยั 
好 ดี 好的  ของด ี 好的东西 สิง่ของที่ด ี
长  ยำว 长的  อนัท่ียำว 长的绳子 เชือกทีย่ำว  

 
2. 哈，谁让你嘴馋。hā，shuí rànɡnǐ zuǐchán. ฮำ่ ๆ ใครใช้ให้แกตะกละละ่  
 รูปแบบกำรพดูท่ีตรงกบัภำษำไทยวำ่ “ใครใช้ให้แก....” ภำษำจีนพดูวำ่ [谁让你….]  ใช้
ในสถำนกำรณ์ท่ีเม่ือเกิดผลเสียหำยแล้ว สำเหตเุกิดมำจำกตวัผู้กระท ำนัน่เอง ไมมี่ใครบงัคบัหรือ
สัง่ให้ท ำ ตวัอย่ำงประโยคเช่น  
 谁让你不听妈妈的话。 ใครใช้ให้นำยไมเ่ช่ือฟังค ำสอนของแมล่ะ่  

shuí rànɡnǐ bùtīnɡ māmɑ dehuà. 

 

 谁让你惹他生气。  ใครใช้ให้แกไปยัว่ให้เขำโกรธละ่   
 shuí rànɡnǐ rě tā shēnɡqì. 
 
3.你只知道刺猬，还不知道有针鼹吧！nǐ zhǐ zhīdào cìwei ，hái bùzhīdào 

yǒu zhēnyǎn bɑ! นำยรู้แคว่ำ่มีเมน่ แตย่งัไมเ่คยรู้จกัตวักินมดหนำมละ่สิ่  (ตวักินมดหนำม เป็น
สตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนิดหนึ่ง  รูปร่ำงคล้ำยตวัตุน่ ขนแข็งและแหลมคมคล้ำยเม่น) 
 吧 เป็นค ำลงท้ำยมีควำมหมำยได้หลำยอยำ่ง เชน่ เชิญชวน ออกค ำสัง่ เห็นด้วย คำดเดำ 
เป็นต้น ดตูวัอยำ่งตอ่ไปนี ้ 
 

一起去吧 yìqǐ qùbɑ ไปด้วยกนันะ เชิญชวน  
去上课吧 qù shànɡkè bɑ ไปเรียนเถอะ ออกค ำสัง่  
好吧，就这样 hǎobɑ，jiù zhèyànɡ ได้ ตกลงตำมนี ้ เห็นด้วย  
你还不知道吧 nǐ hái bùzhīdào bɑ เธอยงัไมรู้่ละ่สิ่  คำดเดำ 

  
4.搞了半天儿，我自己才是一个大傻瓜。ɡǎole bàntiānr ，wǒzìjǐ cáishì yí

ɡe dàshǎɡuā.เสียเวลำอยู่ตัง้นำน ฉนัน่ีเองท่ีเป็นเจ้ำโง่  
 ถ้ำดตูำมตวัหนงัสือ 半天 แปลวำ่ “คร่ึงวนั” แตเ่ม่ือใช้เป็นส ำนวน 搞了半天儿 จะมี
ควำมหมำยวำ่ “เสียเวลำไปตัง้นำน  / ท ำอยู่ตัง้นำน”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
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 老虎找了半天还没有找到吃的。 

láohǔ zhǎole bàntiān hái méiyǒu zhǎodào chī de. 

เสือหำอยูน่ำนก็ยงัหำของกินไมไ่ด้  
 

 洗完衣服就下雨了，搞了半天，白忙活了。 

 xǐ wán yīfu jiù xiàyǔ le，ɡǎole bàntiān ，báimánɡ huóle. 

 ซกัผ้ำเสร็จฝนก็ตก เสียเวลำไปตัง้นำน เสียแรงเปล่ำจริงๆ  
  
อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
静悄悄 jìnɡ qiāoqiāo เงียบกริบ 

嘴巴痛死了！ zuǐbɑ tònɡ sǐle ！ เจ็บปำกจะแยอ่ยูแ่ล้ว / เจ็บจะตำยอยูแ่ล้ว  

你是谁呀？ nǐshì shuíyɑ ？ คณุเป็นใครกนันะ่ 

找错人了 zhǎocuò rén le คณุหำผิดคนแล้ว  

可不好惹 kě bu hǎo rě อยำ่ไปหำเร่ืองเขำเชียว  

饿着肚子 èzhe dùzi หิวมำก  
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73. 
 

就这一次 Jiù zhèyícì 
 

ขอแค่ครัง้นีค้รัง้เดียว 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

大婶 dàshěn อำสะใภ้ 

抿 mǐn เม้มปำก 

摘 zhāi เด็ด 

桃核 táohé ลกูท้อ 

落 luò ตก 

撑 chēnɡ กำง 

溜 liū ลืน่ไหล 

醒 xǐnɡ ตื่น 

鲜美 xiānměi หอมหวำน 

滋味 zīwèi รสชำต ิ

咽 yān กลนื 

口水 kóushuǐ น ำ้ลำย 

撒谎 sāhuǎnɡ โกหกพกลม 

甜 tián หวำน 

迎 yínɡ ต้อนรับ 

捎 shāo ฝำกติดตวัไป 

篮 lán ตะกร้ำ 

诺言 nuòyán ค ำมัน่สญัญำ 

悲伤 bēishānɡ เศร้ำโศกเสยีใจ 

劳动 láodònɡ ท ำงำน ใช้แรงงำน 

果实 ɡuǒshí ผล(ของพืช) 

展览会 zhánlǎnhuì งำนนิทรรศกำร 

羞愧 xiūkuì ละอำย 

谎话 huǎnɡhuà ค ำโกหก 
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终究 zhōnɡjiū ถึงอยำ่งไรก็... 

揭穿 jiēchuān เปิดเผย เปิดโปง 

解开 jiěkāi เปิดออก 

 
  
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.味道一定不错吧？wèidào yídìnɡ búcuò bɑ ？รสชำติต้องไมเ่ลวแน่ๆ เลยสินะ (คำด
เดำ) 
 ค ำวำ่ 吧 เป็นค ำลงท้ำยเพ่ือแสดงอำรมณ์ควำมรู้สกึ มีควำมหมำยหลำยอย่ำง ในท่ีนีใ้ช้
เป็นประโยคคล้ำยประโยคค ำถำม แตไ่มไ่ด้ต้องกำรค ำตอบ เป็นเพียงกำรแสดงควำมคำดเดำ หรือ
หยัง่เชิงวำ่จะเป็นไปอยำ่งท่ีคิดเอำไว้ ประโยคข้ำงต้นนีมี้ควำมหมำยวำ่ “สินะ” ประโยคตวัอยำ่ง
ข้ำงลำ่งนีเ้ป็นควำหมำยด้ำนอ่ืนๆ ของค ำวำ่ 吧  

就为那桃子撒一次谎吧!  เอำเป็นวำ่ โกหกเพ่ือลกูท้อพวกนัน้สกัครัง้ก็แล้วกนั (ตกลง) 

jiùwéi nà táozi sā yícì huǎnɡ bɑ!   

 

让我尝一下吧!  ขอฉนัชิมหน่อยเถอะนะ  (ขอร้อง) 
rànɡwǒ chánɡ yíxià bɑ 

 

2.桃核一个接一个地往下落。táohé yíɡe jiē yíɡe de wǎnɡ xiàluò. เม็ดท้อ
หลน่ลงมำท่ีพืน้เม็ดแล้วเม็ดเลำ่  
 ค ำวำ่ 接 ในท่ีนีแ้ปลวำ่ “ตอ่เน่ือง” รูปแบบกำรซ ำ้ค ำลกัษณะนีคื้อ [一 ลกัษณนำม 接 一 

ลกัษณนำม] บอกควำมหมำยวำ่มีกำรกระท ำท่ีตอ่เน่ืองกนัไปอนัแล้วอนัเลำ่ ตวัอย่ำงเชน่  
 奶奶把一篮接一篮的桃子给猴子。 

nǎinɑi bǎ yìlán jiē yìlán de táozi ɡěi hóuzi. 

 คณุยำ่เอำลกูท้อให้เจ้ำจ๋อตะกร้ำแล้วตะกร้ำเล่ำ  
 

 猴子把桃子一盒接一盒地带回家。 

hóuzi bǎ táozi yìhé jiē yì hé de dài huíjiā. 

 เจ้ำจอ๋เอำลกูท้อกลบับ้ำนกล่องแล้วกล่องเลำ่ (ทีละกล่องๆ)  
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3.能再吃上一顿就好了。ได้กินสกัมือ้ก็คงจะดีทีเดียว  
 上 ท่ีวำงไว้หลงัค ำกริยำท ำหน้ำท่ีบอกวำ่ ได้ท ำกริยำนัน้แล้ว หรือเกิดผลส ำเร็จแล้ว  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 小猴拿上桃子就走。 เจ้ำจอ๋พอได้ลกูท้อก็เดนิจำกไป  

xiǎohóu náshànɡ táozi jiùzǒu. 

 

 奶奶摘上一个桃子给小猴吃。คณุยำ่เดด็ลกูท้อให้เจ้ำจอ๋กิน   
nǎinɑi zhāi shànɡ yíɡè táozi ɡěi xiǎohóu chī. 

 

4.一干二净 yì ɡān èr jìnɡ หมดจด ไมเ่หลือเลย    
 ส ำนวนจีนท่ีมีตวัเลขแทรกกลำงระวำ่งค ำเชน่นี ้  ควำมหมำยของส ำนวนไมไ่ด้อยูท่ี่มี
จ ำนวนเทำ่ไหร่ แตจ่ะมีผลตอ่กำรเน้นย ำ้ควำมหมำยของค ำเดมิ ในตวัอยำ่งส ำนวนนีม้ำจำกค ำวำ่  
干 净  ซึง่แปลวำ่ “สะอำด” เม่ือน ำมำสร้ำงเป็นส ำนวนโดยแทรกตวัเลขในลกัษณะนี ้ ก็จะ
หมำยควำมวำ่ “สะอำดหมดจด หรือ ไมมี่หลงเหลืออยูเ่ลย” ตวัอย่ำงอ่ืน ๆ เชน่   

 
七 嘴八舌  qī zuǐ bā shé  พดูกนัอือ้องึ  
四面八方 sìmiàn bāfānɡ ทัว่สำรทิศ  
一清二白 yìqīnɡèrbái บริสทุธิผดุผ่อง  
丢三落四 diū sān là sì หลงๆลืมๆ  

 

5.他边吃边想。tā biān chī biānxiǎnɡ.เขำกินไปก็คิดไป  
 รูปประโยค [边 กริยำ 边 กริยำ ]  มีควำมหมำยวำ่ประธำนท ำกริยำสองอยำ่งไปพร้อมกนั 
เกิดขึน้พร้อมกนั เหมือนกบัท่ีภำษำไทยพดูว่ำ “กริยำ +ไป +กริยำ + ไป” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 小猴拿着桃子边走边吃。  เจ้ำจอ๋ถือลกูท้อเดนิไปกินไป  

xiǎohóu názhe táozi biān zǒubiān chī. 

 

 小猴边爬 桃树边摘桃果。  เจ้ำจอ๋ปีนขึน้ต้นท้อไปก็เก็บลกูท้อไป  
 xiǎohóu biān pá táoshù biān zhāi táoɡuǒ. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

真惹人喜爱呀！ zhēn rěrén xǐài yɑ ！ ช่ำงมีสเนห์่ชวนให้หลงใหลจริงๆ  

馋得口水直流 chán de kóushuǐ zhíliú ตะกละจนน ำ้ลำยหยดติง๋ๆ 

来不及说声谢谢 láibùjí shuō shēnɡ xièxie ยงัไมท่นัจะได้กลำ่วค ำขอบคณุ 

早晨一醒来 zǎochén yī xǐnɡlái ตื่นมำตอนเช้ำตรู่ 

自言自语地说 zìyán zìyǔ de shuō บน่พมึพ ำกบัตวัเอง 

他对自己说 tā duì zìjǐ shuō เขำพดูอยูก่บัตวัเอง 

就这一次 jiù zhèyícì ขอแคค่รัง้นีค้รัง้เดียว 

心里得意 xīnlǐ déyì รู้สกึยำ่มใจ 

左挑右选 zuǒ tiāo yòu xuǎn เลอืกแล้วเลอืกอีก 

谎话终究会被揭

穿 

huǎnɡhuà zhōnɡjiū huìbèi jiē

chuān 
ค ำโกหกสกัวนัก็ต้องถกูเปิดเผย 

没过几天 méiɡuòjǐtiān ผำ่นไปไมก่ี่วนั 

什么都明白了 shénme dōu mínɡbɑi le อะไรก็เข้ำใจหมดทกุยำ่ง 

他的脸通红通红 tāde liǎn tōnɡhónɡ tōnɡhónɡ หน้ำของเขำแดงแจ๋ เลย  
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74. 
 

减肥腰带 Jiǎnféi yāodài 
 

เข็มขัดลดความอ้วน 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

商店 shānɡdiàn ร้ำนค้ำ 

专 zhuān เฉพำะ 

腰带 yāodài เข็มขดั 

扯 chě ตะโกน 

品种 pínzhǒnɡ ประเภท ชนิด 

齐全 qíquán ครบครัน 

美观 měiɡuān (รูปแบบ)สวยงำม 

大方 dàfānɡ ใจกว้ำง  โออ่ำ่  สง่ำ  

价钱 jiàqián รำคำ 

便宜 piányi (รำคำ)ถกู 

保 bǎo รักษำ 

满意 mǎnyì พอใจ 

发愁 fāchóu เป็นทกุข์ 

主意 zhǔyi วิธีกำร ควำมคิด แนวคิด  

减肥 jiǎnféi ลดควำมอ้วน 

系 jì คำด(เข็มขดั) 

苗条 miáotiɑo อรชรอ้อนแอ้น สมสว่น 

招 zhāo วิธี เคลด็วิธี แผน  

抹 mǒ ทำ 

霜 shuānɡ น ำ้ค้ำง / ครีม 

盼 pàn เฝ้ำคอย คำดหวงั 

肚脐 dùqí สะดือ 

算账 suànzhànɡ คิดบญัชี 
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大伙 dàhuǒ พวกเรำ ทกุคน 

赶紧 ɡánjǐn เร่งรีบ 

奇怪 qíɡuài แปลก 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.腰带一条也没卖出去。yāodài yìtiáo yě méi mài chūqu.เข็มขดัเส้นเดียวก็ยงั
ขำยไมอ่อก  
 รูปประโยคท่ีบอกควำมหมำยวำ่ “แม้แต.่..ก็ไม่…”  ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ [连….也不(没) … ]   
แตบ่ำงครัง้ก็สำมำรถละค ำว่ำ 连lián  “แม้แต”่ ก็ได้  โดยท่ีก่อนค ำว่ำ 也不(没)  จะเป็นจ ำนวน
ท่ีน้อยท่ีสดุ และหลงัค ำว่ำ也不 (没 )  ก็จะบอกควำมหมำยวำ่ “ยงัไมส่ำมำรถท ำได้” ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
 （连）一斤也没瘦下来。  (แม้แต)่ คร่ึงกิโลก็ยงัไมล่ดลงเลย  

（lián ）yìjīn yě méi shòu xiàlái. 

 

 如果不瘦（连）一分钱也不要。 ถ้ำไมผ่อม (แม้แต)่ สลงึเดียวก็ไมเ่อำ 

 rúɡuǒ bú shòu （lián ）yìfēnqián yě búyào. 
 

2.不论您有多胖。búlùn nín yǒuduō pànɡ. ไมว่ำ่คณุจะอ้วนมำกสกัแคไ่หน 
  不论 แปลวำ่ “ไมว่ำ่จะ” แฝงควำมหมำยถึง ขอบเขตท่ีสำมำรถยอมรับได้มีอย่ำงไมจ่ ำกดั  
บอกควำมหมำยว่ำ  ไมว่ำ่สิ่งท่ีพดูถึงนัน้จะมำกถึงเพียงใด ก็ยงัเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ ตวัอย่ำงประโยค
เชน่  
 不论什么人都可以用减肥腰带。 

búlùn shénme rén dōukéyǐ yònɡ jiǎnféi yāodài. 

ไมว่ำ่จะเป็นใครก็สำมำรถใช้เข็มขดัลดควำมอ้วนได้ทัง้นัน้  
 

 不论有多聪明都会上狐狸的当。  
 búlùn yǒuduō cōnɡmínɡ dōu huìshànɡ húli de dànɡ. 

 ไมว่ำ่จะฉลำดมำกแคไ่หน ก็โดนหมำป่ำเจ้ำเลห์หลอกทัง้นัน้   
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3.这腰带都快系不上了。zhè yāodài dōu kuài jì bú shànɡle. เข็มขดัเส้นนี ้
เกือบจะรัดไมไ่ด้แล้ว  
 上  ท่ีวำงไว้หลงัค ำกริยำ ท ำหน้ำท่ีแสดงผลของค ำกริยำท่ีน ำมำข้ำงหน้ำ หมำยควำมวำ่ 
“สนิท / เข้ำหำกนั / แนบแน่น”  มกัใช้กบักำรปิดสิ่งของท่ีเกิดจำกกำรประกบกนัของสว่นประกอบ
สองฝ่ังขึน้ไป ตวัอยำ่งค ำกริยำอ่ืนๆเชน่  

关上窗户  ɡuānshɑnɡ chuānɡhu  ปิดหนา้ต่าง 
合上书  héshɑnɡ shū  ปิดหนงัสือ 
闭上眼睛 bìshɑnɡ yǎnjinɡ ปิดตา 
把耳朵堵上 bǎ ěrduo dǔ shɑnɡ อดุห ู
盖上锅盖 ɡàishɑnɡ ɡuōɡài ปิดฝำหม้อ 

 

4.大家知道上了小狐狸的当。dàjiā zhīdào shànɡle xiǎo húli de dànɡ. ทกุ
คนรู้แล้ววำ่โดนหมำป่ำเจ้ำเลห์หลอก  
   上当 แปลวำ่ “โดนหลอก” เป็นลกัษณะของค ำในภำษำจีนท่ีเรียกวำ่ “ค ำแยกประสำน”  
คือ เป็นค ำท่ีสำมำรถใช้ประกอบติดกนัได้ แตห่ำกมีกรรมของประโยค หรือค ำบอกกำล ค ำบอก
ปริมำณ ค ำบอกคณุภำพ จะน ำค ำเหล่ำนีแ้ทรกไว้ตรงกลำง ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
  大家要去见狐狸的面。(见面 พบหน้ำ) 

dàjiā yào qù jiàn húli de miàn. 

ทกุคนจะพำกนัไปเจอหน้ำเจ้ำหมำป่ำ  
 

 买减肥腰带大家都觉得吃了一大亏。(吃亏 เสียเปรียบ) 

mǎi jiǎnféi yāodài dàjiā dōu juéde chī le yī dàkuī. 

ซือ้เข็มขดัลดควำมอ้วนมำ ทกุคนรู้สึกวำ่เสียเปรียบมำก  
 

5.一起解下腰带。yìqǐ jiěxià yāodài.พำกนัถอด (แก้) เข็มขดัออก  
 ค ำบอกผลของกริยำในข้อ 1 ข้ำงต้น คือค ำวำ่ 上  ใช้กบัค ำกริยำท่ีมีควำมหมำยถึงกำร 
“หบุ ปิด อดุ เข้ำหำกนั  ” ในข้อนีใ้ช้ค ำวำ่ 下 เป็นค ำบอกผลของกริยำเช่นเดียวกนั แตเ่ป็นค ำกริยำ
ท่ีมีควำมหมำยถึงกำร “ตดั แยก ขำด ดงึ ออกจำกกนั”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

没减下肥 méi jiǎn xià féi น ำ้หนกัไมไ่ด้ลดลงเลย 
摘下水果 zhāixià shuíɡuǒ เด็ดผลไม้  
脱下 衣服 tuōxià yīfu ถอดเสือ้ผ้ำออก  
拔下钥匙 báxià yàoshi ดงึลกูกญุแจออก 
将大树砍下 jiānɡ dàshù kǎnxià ตดัต้นไม้ลงมำ  
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

品种齐全 pínzhǒnɡ qíquán รูปแบบหลำกหลำย 

美观大方 měiɡuān dàfānɡ สวยงำมหรูหรำ 

价钱便宜 jiàqián piányi รำคำถกู 

保您满意 bǎo nín mǎnyì รับรองถกูอกถกูใจ 

想出个主意 xiǎnɡchū ɡè zhǔyi คิดวิธีกำรออก 

这一招真灵！ zhèyìzhāo zhēn línɡ ！ วิธีนีช้ำ่งได้ผลจริงๆ  

瘦不下来 shòu bú xiàlái ไมผ่อมลงเลย 

不到半天都卖完了 búdào bàn tiāndōu mài wánle ไมถ่ึงคร่ึงวนัก็ขำยหมดแล้ว 

气势汹汹 qìshì xiōnɡxiōnɡ โมโหอยำ่งเลอืดพลำ่น 

来不及了 láibùjí le ไมท่นัแล้ว 

真奇怪 zhēnqíɡuài แปลกจริงๆ 
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75. 
 

剪刀大侠 Jiǎndāo dàxiá 
 

กรรไกรผู้พชิิต 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

剪刀 jiǎndāo กรรไกร 

草原 cǎoyuán ทุง่หญ้ำ 

游逛 yóuɡuànɡ เที่ยวเตร่ 

大侠 dàxiá ผู้พิชิต 

有学问 yǒuxuéwen มีควำมรู้ 

山菊花 shān júhuā ดอกเบญจมำศ 

结尾 jiéwěi ตอนจบ ช่วงสดุท้ำย 

晰蜴 xīyì กิง้กำ่ 

摆 bǎi สำ่ย 

尾巴 wěibɑ หำง 

敢取 ɡǎn qǔ กล้ำ 

捋 lǚ ลบู 

胡子 húzǐ หนวดเครำ 

打败 dǎbài (ท ำให้)พำ่ยแพ้ 

威风 wēifēnɡ พลงั 

清脆 qīnɡcuì (เสยีง)กงัวำน 

大胆 dàdǎn ใจกล้ำ 

凶狠 xiōnɡhěn โหดเหีย้ม 

力气 lìqi แรงกำย 

锈 xiù สนิม 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.你管得着吗？nǐ ɡuǎn de zháo mɑ?  เก่ียวอะไรกบัแกด้วยละ่ 
  ค ำว่ำ 着 เป็นค ำบอกผลของกริยำวำ่กริยำนัน้ส ำเร็จหรือบรรลแุล้ว อำ่นวำ่ zháo หำกใช้
บอกผลวำ่ “สำมำรถส ำเร็จได้” จะใช้ร่วมกบั 得 เป็น [ค ำกริยำ + 得着 ] รูปปฏิเสธของค ำนีคื้อ 
[ค ำกริยำ + 不着] ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 树上的水果摘得着吗？ ผลไม้บนต้น เดด็ถึงหรือเปล่ำ  

shùshànɡ de shuíɡuǒ zhāi de zháo mɑ？ 

 

 太高了，摘不着。  สงูเกินไป เด็ดไมถ่ึง  
 tàiɡāo le，zhāi bù zháo. 
 
2.这歌真难听。 zhè ɡē zhēn nántīnɡ. เพลงนีไ้มเ่พรำะเลยจริงๆ  
 ค ำประสมในภำษำจีนท่ีใช้ค ำวำ่ [难 + ค ำกริยำท่ีเป็น “กำยสมัผสั” ] จะมีควำมมำยวำ่ 
ผลของกริยำนัน้ไมเ่กิดผลดี  ในค ำตวัอยำ่งคือ [难 + 听 = 难听 แปลวำ่ “ไมไ่พเรำะ” ]  ตวัอยำ่งค ำ
อ่ืน  เชน่    

难看  nánkàn  ไมน่ำ่ด ูขีเ้หร่ (ดไูมดี่)  
难吃  nánchī  ไมอ่ร่อย (รสชำตไิม่ดี) 
难闻 nánwén เหม็น (กลิ่นไมดี่) 

 

3.从来没听说过剪刀大侠！cónɡlái méitīnɡ shuōɡuò jiǎndāo dàxiá.แตไ่หนแต่
ไรไมเ่คยได้ยินกรรไกรผู้พิชิต  
 รูปประโยค [从来没 + กริยำ + 过] หมำยควำมวำ่ “แตไ่หนแตไ่รมำ ไมเ่คยท ำหรือไม่
เคยเกิดกริยำนัน้มำก่อน”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 从来没有见到过剪刀大侠。  

cónɡlái méiyǒu jiàn dàoɡuò jiǎndāo dàxiá. 

แตไ่หนแตไ่รมำ ไมเ่คยเห็นกรรไกรผู้พิชิตมำก่อนเลย 
 

 从来没有吃过这么好吃的东西。  
 cónɡlái méiyǒu chīɡuò zhème hǎochī de dōnɡxi. 

แตไ่หนแตไ่รมำไมเ่คยได้กินของอร่อยๆ แบบนีม้ำก่อน   
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4.气死我啦！qìsǐ wǒ lɑ! นำ่โมโหจริงๆ  
 ในภำษำพดู มีรูปแบบกำรขยำยค ำกริยำเพ่ือแสดงอำรมณ์ควำมรู้สกึวำ่กริยำนัน้ถึงขีดสดุ
แล้ว มำกเหลือเกินแล้ว คล้ำยๆกบัท่ีภำษำไทยว่ำ “แทบตำย หรือ จะตำยอยูแ่ล้ว” ภำษำจีนใช้ค ำ
วำ่ “死了” แปลวำ่ “ตำย(แล้ว)”   
  

吓死我了  xiàsǐ wǒle  ฉนัตกใจแทบตำย 
饿死我了  èsǐ wǒle  ฉนัหิวจะตำยอยู้แล้ว 
累死我了  lèisǐ wǒle  ฉนัเหน่ือยจะตำยอยูแ่ล้ว 
想死你了 xiǎnɡ sǐ nǐ le คดิถึงคณุจะแย่อยูแ่ล้ว 
困死了 kùn sǐle ง่วงจะตำยอยูแ่ล้ว  

 

5.比老虎大王还厉害？bǐ láohǔ dàwɑnɡ hái lìhɑi?  เก่งกำจกว่ำเสือเจ้ำป่ำเสียอีก  

 รูปประโยคเปรียบเทียบ [A 比  B 还.........] มีควำมหมำยเหมือนกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ 
“A.....กว่ำ  B เสียอีก ”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 溪水比海水还要清。 น ำ้ในคลองใสกว่ำน ำ้ทะเลเสียอีก  

 xīshuǐ bǐ hǎishuǐ háiyào qīnɡ. 

 

 他唱歌比猪叫还要难听。 เขำร้องเพลงไมเ่พรำะเสียยิ่งกวำ่หมรู้องเสียอีก   
 tā chànɡɡē bǐ zhūjiào háiyào nántīnɡ. 

  
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

谁不听我的话 shuí bù tīnɡwǒ dehuà ใครไมเ่ช่ือฟังฉนั 

你敢取笑我 nǐ ɡǎn qǔxiào wǒ แกกล้ำหวัเรำะเยำะฉนัเรอะ 

我才不怕你呢！ wǒ cái búpà nǐ ne ！ ฉนัไมก่ลวัแกหรอก 

谁这么大胆？ shuí zhème dàdǎn ？ ใครกนัชำ่งอวดดีนกั  

清清的溪水 qīnɡqīnɡde xīshuǐ น ำ้ใสๆในล ำคลอง 

缝往前流 fènɡ wǎnɡqián liú ไหลรินไปข้ำงหน้ำ  

二话不说 èrhuà bùshuō ไมพ่ดูพลำ่มท ำเพลง 

使出浑身的力气 shǐchū húnshēn de lìqi ออกแรงจนหมดทัง้ตวั  

 



 252 

 

 

76. 
 

会唱歌的秘密 Huì chànɡɡē de mìmì 
 

ความลับร้องเพลง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
      

遥远 yáoyuǎn หำ่งไกล 

王冠 wánɡɡuān มงกฎุ 

理发师 lǐfàshī ช่ำงตดัผม 

王宫 wánɡɡōnɡ พระรำชวงั 

秘密 mìmì ควำมลบั 

命令 mìnɡlìnɡ ค ำสัง่ 

士兵 shìbīnɡ พลทหำร 

塞 sāi ยดั 

旷野 kuànɡyě ทุง่โลง่ 

瘦弱 shòuruò ผอมและร่ำงกำยออ่นแอ 

豌豆 wāndòu ถัว่ลนัเตำ 

绽开 zhànkāi แตก ปริ 

花芯 huā xīn เกสร 

牧羊人 mùyánɡrén คนเลีย้งแกะ 

馋嘴 chánzuǐ ตะกละ 

溪 xī ล ำธำร 

浸 jìn แช ่

传遍 chuánbiàn กระจำย 

震塌了 zhèn tāle สัน่สะเทือนจนพงัถลม่ 

倒塌 dǎotā ถลม่ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.除了他自己之外。chúletā zìjǐ zhīwài.นอกจำกตวัเขำเองแล้ว   
 รูปประโยค [ 除了…..之外]  มีควำมหมำยเหมือนกบัภำษำไทยว่ำ  “นอกจำก......แล้ว”
มีวิธีกำรใช้คือ เตมิค ำท่ีต้องกำรพดูถึงไว้ตรงกลำง ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 除了国王之外，谁都不知道。   

chúle ɡuówánɡ zhīwài，shuí dōu bù zhīdào. 

นอกเสียจำกพระรำชำแล้ว ไมมี่ใครรู้เลยสกัคน   
 

 除了杀死他，没有更好的办法了。   
 chúle shāsǐ tā ，méiyǒu ɡènɡhǎo de bànfǎ le. 

นอกเสียจำกจะฆำ่มนัให้ตำย ไมมี่วิธีอ่ืนท่ีดีกวำ่นีแ้ล้ว   
 

2.不得不让理发师来理一理。bùdébú rànɡ lǐfàshī lái lǐ yī lǐ.จ ำใจต้องให้
ชำ่งผมมำตดัแตง่ทรงผมเสียหนอ่ย  
 不得不   วำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือบอกวำ่ “เร่ืองรำวมำถึงท่ีสดุแล้ว ไมมี่ทำงเลือกอ่ืนใด
แล้ว จ ำเป็นจะต้องท ำกริยำนัน้แล้ว“  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 理发师不得不进宫给国王理发。 

lǐfàshī bú débú jìnɡōnɡ ɡěi ɡuówánɡ lǐfà. 

ชำ่งตดัผมจ ำใจต้องเข้ำวงัตดัผมให้กบัพระรำชำ  
 

 因为别人知道，国王不得不将理发师杀死。 
 yīnwèi biérén zhīdào，ɡuówánɡ bùdébú jiānɡ lǐfàshī shāsǐ. 

 เพรำะวำ่ไมอ่ยำกให้ใครรู้ พระรำชำจงึจ ำใจต้องฆำ่ชำ่งตดัผมให้ตำย  
 

3.吃掉了一颗豆子。chī diàole yìkē dòuzi. กินเม็ดหนึง่เข้ำไปแล้ว  
掉 ท่ีวำงไว้หลงัค ำกริยำ เป็นค ำบอกผลของกริยำอีกค ำหนึง่ บอกควำมหมำยวำ่ค ำกริยำ

นัน้ได้ท ำส ำเร็จ และหมดสิน้ไปแล้ว ไมค่งสภำพเดมิไว้แล้ว ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
把眼镜摘掉。  ถอดแวน่ตำออก  

bǎ yǎnjìnɡ zhāidiào. 

 

把不用的文件全部删掉。 ลบเอกสำรท่ีไมต้่องกำรออกให้หมด  
bǎ bú yònɡde wénjiàn quánbù shāndiào. 
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4.所有的公鸡都跟着唱。suǒ yǒude ɡōnɡjī dōu ɡēnzhe chànɡ.นกตวัผู้ทกุตวัก็พำ
กนัร้องเพลงตำมไปด้วย   
 跟着 หมำยถึง “ท ำตำม”  แตรู่ปแบบประโยคตำ่งกบัภำษำไทย คือ [跟着  + กริยำ]  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
  看到牧羊人笑，小羊就跟着笑。 

kàndào mùyánɡrén xiào ，xiǎoyánɡ jiù ɡēnzhe xiào. 

พอเห็นคนเลีย้งแกะยิม้ แกะตวัน้อยๆก็ยิม้ตำมไปด้วย 
 

 小羊跟着羊妈妈走。  

xiǎoyánɡ ɡēnzhe yánɡ māmɑ zǒu. 

แกะน้อย เดนิตำมแมแ่กะ  
 

5. 笑声大得可怕。xiàoshēnɡ dàde kěpà.เสียงหวัเรำะดงัจนน่ำกลวั  
 กำรขยำยควำมค ำคณุศพัท์หรือค ำกริยำท่ีมีควำมหมำยวำ่ “เสียจน” ภำษำจีนใช้รูป
ประโยค [ค ำคณุศพัท์ / ค ำกริยำ + 得 + สว่นขยำยควำม] ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 他身体很瘦弱，瘦得皮包骨。  

tā shēntǐ hěnshòu ruò，shòude píbāoɡǔ. 

ร่ำยกำยของเขำซูบผอมมำก ผอมจนเหลือแตห่นงัหุ้มกระดกูแล้ว 
 

 理发师很害怕，怕的全身发抖。 
lǐfàshī hěn hàipà ，pà de quánshēn fādǒu. 

ชำ่งตดัผมกลวัมำก กลวัจนสัน่ไปทัง้ตวั  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
头发长得太长了 tóufɑ zhǎnɡde tài chánɡle ผมยำวมำก  

一句话也说不出来 yíjùhuà yě shuō bù chūlái พดูไมอ่อกสกัค ำ 

奔向大海 bènxiànɡ dàhǎi วิ่งสูท่ะเล ไหลลงทะเล 

千山万水 qiānshān wànshuǐ มำกมำยหลำยหลำก  

传遍了全国 chuánbiàn le quánɡuó ไปมำทัว่ทัง้ประเทศ 

不敢出来 bùɡǎn chūlái ไมก่ล้ำออกมำ  
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77. 
 

会学猫叫的小老鼠 Huì xué māojiào de xiǎo láoshǔ 
 

หนูตัวน้อยร้องเหมียวๆ 
  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
   

孵 fū ฟักตวั 

打鸣儿 dǎmínɡr เสยีงร้องของสตัว์ เช่น ไก่ขนั นกร้อง 

热闹 rènɑo คกึคกั 

微型 wēixínɡ ขนำดเลก็ 

遥控器 yáokònɡqì รีโมท 

修 xiū ซอ่ม 

花生米 huāshēnɡmǐ เมลด็ถัว่ลสิง 

吓 xià ตกใจ 

跌 diē ล้ม ตก 

藏 cánɡ ซอ่น 

追 zhuī ตำม 

晕 yūn วิงเวียน 

哆嗦 duōsuo สัน่ 

蜂鸣器 fēnɡmínɡqì เคร่ืองไฟฟ้ำทีใ่ห้สญัญำณเรียก 

假的 jiǎde ปลอม 

发酥 fā sū ออ่นปวกเปียก 

发颤 fāchàn สัน่เทำ 

神经病 shénjīnɡbìnɡ โรคประสำท 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.想向老母鸡要来。xiǎnɡ xiànɡ lǎo mǔjī yàolái.อยำกจะไปขอมำจำกแมไ่ก่  
 รูปประโยค  [向...............要来] ตรงกบัภำษำไทยวำ่ “ขอมำจำก.......” สงัเกตกำรเรียงล ำดบั
ของค ำในประโยคภำษำจีนกบัภำษำไทยตำ่งกนัเล็กน้อย คือ ภำษำจีนเรียงล ำดบัเป็น “กบั +กรรม 
+ ขอ” แตภ่ำษำไทยใช้วำ่ “ขอกบั +กรรม”     ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

这个遥控器是向猫借来的。รีโมทอนันี ้ยืมมำจำกแมวนะเน่ีย 
zhèɡe yáokònɡqì shì xiànɡ māo jiè láide. 
 

 这种药是向兔子医生要来。 ยำชนิดนีข้อมำจำกคณุหมอกระตำ่ย 

 zhèzhǒnɡ yào shì xiànɡ tùzi yīshenɡ yàolái. 

 

2.也算不上什么事，就是我家的电视机有了毛病。yě suàn búshànɡ shénme  

shì，jiùshì wǒjiā de diànshìjī yǒule máobìnɡ. 

 รูปประโยคเช่ือมควำม [ 算不上什么.......，就是........] มีควำมหมำยวำ่  “ก็ไมไ่ด้นบัวำ่
เป็นเร่ืองอะไร/ ไมไ่ด้มีอะไรมำก ก็เพียงแค.่......” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 这算不上礼物，就是普通的家乡特产。 

zhè suàn búshànɡ lǐwù，jiùshì pǔtōnɡ de jiāxiānɡ tèchǎn. 

น่ีไมน่บัวำ่เป็นของขวญัอะไรหรอก เพียงแคเ่ป็นสินค้ำพืน้เมืองเทำ่นัน้เอง  
 

 算不上错误，就是方法有点儿不对。 

 suàn búshànɡ cuòwù ，jiùshì fānɡfǎ yǒu diánr búduì. 

 ไมน่บัวำ่เป็นควำมผิด เพียงแตว่ิธีกำรพลำดไปนิดหน่อยเท่ำนัน้   
 

3.电视机坏了，哪有用遥控器修的。diànshìjī huàile ，nǎ yǒuyònɡ yáokònɡ

qì xiū de. โทรทศัน์เสีย มีท่ีไหนจะเอำรีโมทไปซ่อม  

 哪 有 แปลตำมตวัอกัษรวำ่ “ท่ีไหนมี” แตใ่นท่ีนีไ้มไ่ด้ใช้เป็นค ำถำม แตเ่ป็นค ำปฏิเสธ 
แปลวำ่ “ไมมี่”  ใช้ในควำมหมำยวำ่ “ไหนเลยจะเป็นแบบนีไ้ปได้” ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 老母鸡的家哪有遥控器。ท่ีบ้ำนแมไ่ก่ไหนจะมีรีโมท (ท่ีบ้ำนแมไ่ก่ไมมี่รีโมทหรอก)  

lǎo mǔjī de jiā nǎyǒu yáokònɡqì. 

 
 她哪有神经病。เขำเป็นโรคประสำทท่ีไหนกนั(เขำไมไ่ด้เป็นโรคประสำทซกัหนอ่ย)  
 tā nǎyǒu shénjīnɡbìnɡ. 
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4.我去给你拿。wǒ qù ɡěi nǐ ná.ฉนัไปหยิบมำให้เธอ  
 给 แปลวำ่ ”ให้”  แตมี่รูปแบบกำรเรียงล ำดบัค ำในภำษำจีนเป็นดงันี ้ คือ  
 给   ให้สิ่งของ   รูปประโยคคือ [给 + ผู้ รับ + สิ่งของ]  
 给    ท ำให้  รูปประโยคคือ [给 + ผู้ รับ + กำรกระท ำ]   
 ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 给他一把花生米。 ให้ถัว่เขำหนึง่ก ำ  

ɡěi tā yìbǎ huāshēnɡmǐ. 

 

 给他治病。  รักษำโรคให้เขำ  
ɡěi tā zhìbìnɡ. 

 

5.肚子里却多了一只 "猫"。 dùzi lǐ què duōle yìzhī "māo" . แตใ่นท้องกลบัมี
แมวเพิ่มมำอีกหนึง่ตวั  
 รูปประโยค  [多了一 + ลกัษณนำม + นำม]  หมำยถึง มีค ำนำมนัน้เพิ่มขึน้มำกอีกหนึง่
(อยำ่ง)  
 家里多了一台电视机。 ท่ีบ้ำนมีโทรทศัน์เพิ่มขึน้มำอีกหนึง่เคร่ือง   

jiālǐ duōle yìtái diànshìjī. 

 
 班上多了一个同学。 ห้องเรียนเรำมีเพ่ือนมำเพิ่มอีกหนึง่คน   
 bānshànɡ duōle yíɡè tónɡxué. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

横行霸道 hénɡxínɡ bàdào เกะกะระรำน ก่อกรรมท ำเข็ญ  

这下可热闹了 zhèxià kě rè nàole ครำวนีก็้สนกุกนัแล้ว/  
ครำวนีก็้เป็นเร่ืองแล้ว  

一脸的不高兴 yī liǎnde bùɡāoxìnɡ สหีน้ำไมพ่อใจ 

待答不理 dàidá bùlǐ เย็นชำ ไมส่นใจ  

你有什么事吗？ nǐ yǒu shénme shì mɑ ？ มีธุระอะไรหรือเปลำ่ 

没安好心 méi ān hǎoxīn ไมไ่ด้มำด ี

口水都流出来了 kóushuǐ dōu liú chūláile น ำ้ลำยไหลออกมำแล้ว  

老追着我 lǎo zhuīzhe wǒ เอำแตว่ิ่งตำมฉนั 

快晕过去了 kuài yūn ɡuòqùle เกือบจะเป็นลมแล้ว 
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听清了 tīnɡqīnɡ le ฟังชดัเจนแล้ว 

该死的 ɡāi sǐde สมควรตำย  

快滚！ kuài ɡǔn ！ ไสหวัไปให้พ้น 

骨头发酥 ɡǔ tóufɑ sū หมดสิน้เร่ียวแรง   

东躲西藏 dōnɡduǒxīcánɡ วิ่งหลบหวัซุกหวัซุน  
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78. 
 

会打鸣儿的大老虎 Huì dǎ mínɡr de dà láohǔ 
 

เสือเจ้าป่าค าราม “เอ้ก อี เอ้ก ๆ ๆ ” 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

脾气  píqi  อำรมณ์ นิสยั 

欺侮 qīwǔ รังแก 

占地 zhàndì ขดุหลมุ 

盖房 ɡàifánɡ สร้ำงบ้ำน 

情愿 qínɡyuàn ยินยอม 

罐蜂蜜 ɡuànfēnɡmì กระปกุน ำ้ผึง้ 

修路 xiūlù ซอ่มถนน 

急忙 jímánɡ รีบ 

治病 zhìbìnɡ รักษำ 

坛 tán ไห กระปกุ 

孝敬 xiàojìnɡ คำรวะ 

虔诚 qiánchénɡ นอบน้อม 

香油 xiānɡyóu น ำ้มนังำ 

搁 ɡē วำง 

盗 dào ขโมย 

画囵 huàlún ทัง้หมด 

抓挠 zhuānáo ตะปบ 

头昏 tóuhūn เวียนหวั 

眼花 yǎnhuā ตำลำย 

抵抗 dǐkànɡ ตอ่ต้ำน 

捆 kǔn มดั 

铁笼 tiělónɡ กรงเหลก็ 

打鸣儿 dǎmínɡr เสยีงร้องของสตัว์(บำงชนิด) 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.老虎是动物之王。láohǔ shì dònɡwù zhī wánɡ.เสือเป็นเจ้ำแหง่สตัว์ทัง้หลำย  
 之  เป็นค ำสนัธำนมีควำมหมำยคล้ำยกบั “ท่ี ซึง่ อนั แหง่ ของ” ในภำษำไทย วำงไว้
คัน่กลำงระหวำ่งสว่นขยำยค ำนำมต ำแหนง่หน้ำ กบั  ค ำหลกัในต ำแหนง่หลงั ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

天天运动，健康之路 ออกก ำลงักำยทกุวนั หนทำงแหง่สขุภำพท่ีแข็งแรง  

tiāntiān yùndònɡ，jiànkānɡ zhīlù. 
 

东方之珠。   มกุงำมแหง่แดนบรูพำ  
dōnɡfānɡ zhī zhū. 

 

2. 就叫动物部的部长吧!  jiùjiào dònɡwù bù de bùzhǎnɡ bɑ! เรียกวำ่หวัหน้ำฝ่ำย
สตัว์ก็แล้วกนั  
 长 อำ่นวำ่  zhǎnɡ  วำงไว้หลงัค ำบอกสถำนท่ี  เขตกำรปกครอง หน่วยงำน หมำยถึง 
หวัหน้ำของเขตนัน้ๆ ตวัอยำ่งเชน่  

校长 xiàozhǎnɡ ครูใหญ่  
班长 bānzhǎnɡ หวัหน้ำห้อง  
市长 shìzhǎnɡ ผู้วำ่รำชกำรจงัหวดั 
厂长 chánɡzhǎnɡ หวัหน้ำโรงงำน 
院长  yuànzhǎnɡ  ผู้อ ำนวยกำร คณบดี   

  

3.连皮带壳画囵吞了下去。lián pídài ké huà lún tūn le xiàqu.กลืนลงไปทัง้
เปลือกทัง้เม็ด  
 รูปประโยค  [连.....带.....] หมำยควำมวำ่ “รวม Aและ B ไปด้วยกนั”  ค ำในต ำแหนง่ A 
และ B สำมำรถเป็นค ำนำมทัง้สองหมำยควำมว่ำ “รวมนำมทัง้สองอยำ่งนัน้ไปด้วยกนั” หรือ 
ค ำกริยำทัง้สอง  หมำยควำมวำ่ “กระท ำกริยำทัง้สองอยำ่งนัน้ไปด้วยกนั”  ตวัอย่ำงประโยคชน่ 
 吉他手 连弹带唱很好听。      มือกีต้ำร์ทัง้ดีดทัง้ร้อง ไพเรำะมำก  

jítāshǒu lián dàn dài chànɡ hěn hǎotīnɡ.   

 

 我们工厂连男带女共 50个人。โรงงำนของเรำรวมทัง้ชำยและหญิงมีทัง้หมด 50 คน  

 wǒmen ɡōnɡchǎnɡ lián nán dài nǚ ɡònɡ50ɡèrén. 
 

4.虎部长一点儿抵抗能力也没有了。หวัหน้ำเสือไมมี่แรงแม้แตจ่ะตอ่ต้ำน  
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 รูปประโยค  [一点儿.........也没] หมำยควำมว่ำ  “แม้แต.่...สกันิดก็ไมมี่” ค ำหรือข้อควำม
ท่ีน ำมำเตมิลงตรงกลำงจะส่ือควำมหมำยถึงสว่นท่ีน้อยท่ีสดุเทำ่ท่ีจะท ำได้ เป็นไปได้ หรือเกิดขึน้ได้
ในสภำพปกติ  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

 累得一点儿力气也没有。 
lèide yī diánr lìqi yě méiyǒu. 

เหน่ือยจนไมเ่หลือเร่ียวแรงเลยแม้แตน่ิดเดียว 
 

 森林里很安静，一点儿声音也没有。 
 sēnlín lǐ hěn ānjìnɡ，yī diánr shēnɡyīn yě méiyǒu. 

 ในป่ำเงียบมำก ไมมี่เสียงอะไรเลยแม้แตน่ิดเดียว  
 

5.这是名酒，您慢慢喝。zhè shì mínɡjiǔ，nín mànmàn hē.น่ีเป็นเหล้ำเล่ืองช่ือ   
ขอให้ทำ่นด่ืมให้มีควำมสขุนะ  
 [慢慢 + กริยำ]  แปลวำ่ “ขอให้คอ่ยๆท ำกริยำ หรือ ให้ท ำกริยำนัน้ให้ดีๆ”  ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
 请慢走，欢迎下次再来。ขอให้เดินทำงปลอดภยั โอกำสหน้ำเชิญใหม่  

qǐnɡ mànzǒu ，huānyínɡ xiàcì zàilái. 
 

 这是您点的菜，请慢用。น่ีเป็นอำหำรท่ีคณุสัง่ ขอให้มีควำมสขุกบักำรรับประทำน  
 zhè shì nín diǎn de cài，qǐnɡ mànyònɡ. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
脾气大 Píqi dà ขีโ้มโห  

隔三岔五 ɡésānchàwǔ ส ำนวน แปลวำ่ เกิดขึน้บอ่ย ๆ  

讨他喜欢 tǎo tā xǐhuɑn ประจบสอพลอ 

还不够塞牙缝

的！ 
hái búɡòu sāi yáfènɡ 

de ！ 

ยงัไมท่นัจะติดฟันเลย เปรียบเทยีบวำ่ น้อย
เกินไป  

补一补身体 bǔyibǔ shēntǐ บ ำรุงร่ำงกำยสกัหนอ่ย 

喂，放下吧！ wèi ，fànɡxià bɑ ！ เอ้อ วำงไว้นัน่แหละ 

声音越来越大 shēnɡyīn yuèlái yuèdà เสยีงดงัขึน้เร่ือยๆ  

弄得烦透了 nònɡde fán tòule ท ำเอำกลุ้มหนกัเลยทีเดยีว 

头昏眼花 tóuhūn yǎnhuā หน้ำมืดตำลำย 

打死他！ dǎsǐ tā ！ ตีมนัให้ตำย  
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79. 
 

会说话的卷心菜 Huì shuōhuà de juǎnxīncài 
 

กะหล ่าปลีพูดได้ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

摘 zhāi เก็บ 

卷心菜 juǎnxīn cài  กะหล ำ่ปล ี

出毛病 chūmáobìnɡ เกิดเสยี เกิดขดัข้อง 

仔细 zǐxì ละเอียด 

竖 shù แนวตัง้ แนวดิง่ 

外语 wàiyǔ ภำษำตำ่งประเทศ 

青蛙 qīnɡwā กบ 

尖叫 jiānjiào สง่เสยีงแหลมดงั 

可怜 kělián นำ่สงสำร 

宝贝 bǎobèi ลกูรัก 

失踪 shīzōnɡ หำยไปอยำ่งไร้ร่องรอย 

小蝌蚪 xiǎo kēdǒu ลกูกบ 

瓣 bàn กลบี 

庆祝 qìnɡzhù ฉลอง 

熬 áo ตุน๋ ต้ม 

称赞 chēnɡzàn ชม 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.卷心菜怎么会有声音？juǎnxīn cài zěnme huìyǒu shēnɡyīn.ในหวักะหล ่ำปลี
ท ำไมถึงมีเสียงได้ละ่  
 怎么会  ใช้เป็นค ำถำมเพ่ือถำมถึงสิ่งท่ีเป็นไปได้ ในสถำนกำรณ์ท่ีเช่ือว่ำไมน่ำ่จะเป็นไป
ได้ หมำยควำมวำ่ “ท ำไมถึง...” เป็นประโยคค ำถำมท่ีต้องกำรค ำตอบ นอกจำกนีห้ำกเตมิค ำวำ่ 
呢 ！ไว้ท้ำยประโยค  จะท ำให้ประโยคค ำถำมนัน้กลำยเป็นประโยคค ำถำมท่ีอำจจะไมต้่องกำร
ค ำตอบก็ได้ เป็นเพียงค ำแสดงควำมสงสยัเทำ่นัน้ ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
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小青蛙怎么会在卷心菜里？ลกูกบน้อยเข้ำไปอยูใ่นกะหล ่ำปลีได้อย่ำงไร  
 xiǎo qīnɡwā zěnme huìzài juǎnxīncài lǐ ？ 
 

小青蛙怎么会说外语呢！ ลกูกบน้อยจะพดูภำษำตำ่งประเทศได้อยำ่งไรกนัละ่   
xiǎo qīnɡwā zěnme huì shuō wàiyǔ ne! 

 
 

2.她侧着耳朵听了半天。tā cè zhe ěrduo tīnɡle bàntiān.เธอเอียงหฟัูงอยู่ตัง้
นำน   
 รูปแบบกำรบอกลกัษณะหรือวิธีกำรกระท ำในภำษำจีน ใช้รูปแบบ [ค ำบอกรูปแบบ 
ลกัษณะ วิธีกำรกระท ำ + 着 + กริยำ]  ตวัอยำ่งเชน่  
 闭着眼睛猜也能猜得到。 หลบัตำทำยก็ทำยถกู  

bìzhe yǎnjinɡ cāi yěnénɡ cāi de dào. 

  

 牵着手一起走。  จงูมือเดนิไปด้วยกนั   
 qiān zhe shǒu yìqǐ zǒu. 
 

3.青蛙大婶说："什么外国话！qīnɡwā dàshěn shuō ："shénme wàiɡuó huà!  

คณุป้ำกบพดูวำ่ “ภำษำตำ่งประเทศอะไรกนั”  
 ค ำวำ่ [什么 +  นำม  ] ในท่ีนีไ้มไ่ด้ใช้เป็นประโยคค ำถำม แตใ่ช้ส่ือควำมหมำยวำ่ “ไมใ่ช”่  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 什么卷心菜，这是白菜。กะหล ่ำปลีอะไรกนั น่ีมนัผกักำดตำ่งหำกละ่ 

shénme juǎnxīncài，zhè shì báicài. 

 

 什么青蛙，那是癞蛤蟆。กบอะไรกนั  นัน่มนัคำงคกตำ่งหำกละ่   
 shénme qīnɡwā，nà shì làihámɑ. 
 

4. 他根本不会说话。tā ɡēnběn búhuì shuōhuà.เขำยงัพดูไมเ่ป็นเลย   

 根本不 (没 ).........  เป็นค ำท่ีใช้ในประโยคปฏิเสธ เพ่ือเน้นย ำ้กำรปฏิเสธอยำ่งสิน้เชิง   
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

 他们根本没学过外语。 พวกเขำไมเ่คยเรียนภำษำตำ่งประเทศมำก่อนเลย  
tāmen ɡēnběn méi xuéɡuò wàiyǔ. 

 

 她根本不明白。  เธอไมไ่ด้เข้ำใจเลยแม้แตน่ิดเดียว   
 tā ɡēnběn bù mínɡbɑi.  
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5.每逢切卷心菜，总要先拍打几下。měifénɡ qiē juǎnxīncài ，zǒnɡyào xiān 

pāidǎ jǐxià.ทกุครัง้ท่ีหัน่กะหล ่ำปลี ก็จะต้องเคำะดทูกุครัง้ไป  

 รูปประโยค  [每逢.........，总.........] เป็นรูปประโยคเช่ือมควำม มีควำมหมำยวำ่ “ท ำครัง้ท่ี
ท ำกริยำอย่ำงหนึง่ ก็จะต้องท ำกริยำอีกอย่ำงหนึง่เสมอ” ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 每逢听到外语，总会想起小青蛙。 

měifénɡ tīnɡdào wàiyǔ，zǒnɡhuì xiǎnɡqǐ xiǎo qīnɡwā. 

ทกุครัง้ท่ีได้ยินภำษำตำ่งประเทศ ก็จะต้องคดิถึงน้องกบน้อยอยูเ่สมอๆ  
  

 每逢吃卷心菜汤，总要叫青蛙打扫一起吃。 
měifénɡ chī juǎnxīn càitānɡ，zǒnɡyào jiào qīnɡwā dásǎo yìqǐ chī. 
ทกุครัง้ท่ีกินซุปกะหล ่ำปลี ก็ต้องเรียกคณุป้ำกบมำกินด้วยกนัเสมอๆ  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
吓了一跳 xiàle yítiào ตกใจหมดเลย 

出毛病了 chūmáobìnɡ le เกิดอำกำรขดัข้อง / มีปัญหำแล้ว 

自言自语 zìyán zìyǔ บน่พมึพ ำกบัตวัเอง 

跑出门外 pǎochū ménwài วิ่งออกไปข้ำงนอก 

我没学过 wǒ méi xuéɡuò ฉนัไมเ่คยเรียนมำก่อน 

尖叫起来 jiānjiào qǐlái กรีดร้องออกมำ  

闹不明白 nào bú mínɡbɑi ไมเ่ข้ำใจเลย 

还没学会说话 háiméi xuéhuì shuōhuà ยงัพดูไมเ่ป็นเลย / ยงัไมท่นัฝึกพดูเลย 

领着儿子回家 lǐnɡzhe érzi huíjiā พำลกูกลบับ้ำน  
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80. 
 

花儿选美 Huār xuǎnměi 

 

มวลดอกไม้ประกวดสาวงาม 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

举行 jǔxínɡ จดั 

盛大 shènɡdà ย่ิงใหญ่ มโหฬำร 

精心 jīnɡxīn ตัง้อกตัง้ใจ 

打扮 dǎbɑn แตง่ตวั 

牡丹花 mǔdānhuā ดอกโบตัน๋ 

玫瑰花 méiɡuihuā ดอกกหุลำบ 

卷 juǎn ม้วน 

拼命 pīnmìnɡ พยำยำมอย่ำงสดุขีด 

洒 sǎ พรม 

香水 xiānɡshuǐ น ำ้หอม 

仙客来 xiānkèlái ดอกบวัสวรรค์ 

裁剪 cáijiǎn ตดัเสือ้ 

时装 shízhuānɡ เสือ้ผ้ำทนัสมยั 

反复 fǎnfù กลบัไปกลบัมำ 

追求 zhuīqiú แสวงหำ ติดตำม 

典雅 diányǎ งดงำมแบบเรียบๆ 

风格 fēnɡɡé เอกลกัษณ์ 

喧 xuān เสียงดงั 

罂粟花 yīnɡsù huā ดอกฝ่ิน 

摇曳 yáoyè สัน่ไหว 

镶 xiānɡ แซม 

绸 chóu ผ้ำแพร 

华丽 huálì สวยหรู 
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焦急 jiāojí ร้อนใจ 

周围 zhōuwéi รอบข้ำง 

叹息 tànxī ถอนใจ 

胆怯 dǎnqiè ขีข้ลำด 

隔壁 ɡébì ข้ำง(บ้ำน) 

央求 yānɡqiú อ้อนวอน 

评委 pínɡwěi กรรมกำร 

主席 zhǔxí ประธำน 

特邀 tèyāo เชิญเป็นพิเศษ 

主持人 zhǔchírén พิธีกร 

催促 cuīcù เร่ง 

赞成 zànchénɡ เห็นด้วย 

刹那间 chànàjiān ชัว่พริบตำเดียว 

簇拥 cùyōnɡ ห้อมล้อม 

壮观 zhuànɡɡuān ย่ิงใหญ่ 

压倒 yādǎo เหนือกวำ่ 

奇迹 qíjì อศัจรรย์ 

预料 yùliào คำดกำรณ์ลว่งหน้ำ 

庆幸 qìnɡxìnɡ ดีใจ ปลืม้ปิต ิ

平凡 pínɡfán ธรรมดำ 

创造 chuànɡzào สร้ำงสรรค์ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 

 

1.每一朵花都躲在自己的小房子里精心打扮。měi yìduǒ huādōu duǒzài zìjǐ

de xiǎofánɡzi lǐ jīnɡxīn dǎbɑn.ดอกไม้ทกุดอกพำกนัหลบอยูใ่นห้องของตวัเอง แตง่ตวั
กนัอย่ำงพิถีพิถนั  

 

 โครงสร้ำงประโยคภำษำจีนจะเรียงล ำดบั [อยูท่ี่ไหน - อะไร] ซึง่ตรงกนัข้ำมกบัภำษำไทย
วำ่ [ ท ำอะไร - ท่ีไหน]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
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 小小花儿在房间里偷偷往外看。 

xiǎoxiǎo huār zài fánɡ jiānlǐ tōutōu wǎnɡwàikàn. 

ดอกไม้เล็กๆทัง้หลำยพำกนัแอบดขู้ำงนอกอยู่ภำยในห้อง  
 

玫瑰花往裙子上拼命洒香水。 

méiɡuihuā wǎnɡ qúnzi shànɡ pīnmìnɡ sǎ xiānɡshuǐ. 

ดอกกหุลำบพน่น ำ้หอมลงบนกระโปรงอยำ่งตัง้อกตัง้ใจ  
 

2.牡丹花的裙子多极了。mǔdān huāde qún zǐduō jíle. กระโปรงของดอกโบตัน๋
เยอะแยะมำกมำยเชียวละ่  
 极了 วำงไว้หลงัค ำคณุศพัท์ ท ำหน้ำท่ีเป็นค ำเสริมควำม เพิ่มควำมหมำยของค ำข้ำงหน้ำ
ให้มีควำมหนำแนน่ ควำมถ่ี มำกขึน้ คล้ำยกบัภำษำไทยวำ่ “เลยทีเดียว / เชียวละ่ / เหลือเกิน” 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 各种花的裙子美极了。 กระโปรงของดอกไม้ชนิดตำ่งๆ งดงำมเหลือเกิน 

ɡèzhǒnɡ huāde qúnzi měi jíle. 

 

 小小花获得了冠军高兴极了。ดอกไม้ดอกน้อยๆได้รับรำงวลัท่ีหนึง่ ดีใจเหลือเกิน 

 xiǎo xiǎohuā huòdé le ɡuànjūn ɡāoxìnɡ jíle. 
 

3. 花儿们打扮得漂漂亮亮的。Huār men dǎ bànde piāopiɑo liànɡliɑnɡ de 
บรรดำดอกไม้ แตง่ตวักนัอย่ำงสวยสดงดงำม   

 กำรซ ำ้ค ำสองพยำงค์แบบ  ABAB  บอกควำมหมำยถึงกำรกระท ำ หรือ ลกัษณะท่ี  มี
ควำมถ่ีมำก ซ ำ้ๆหลำยๆครัง้  บำงครัง้บอกควำมหมำยท่ีไมเ่น้นย ำ้ ไมช่ดัเจน แตมี่ลกัษณะเป็น
ภำพรวมๆ ตวัอย่ำงเชน่  
   玫瑰花的裙子雪白雪白。 กระโปรงของน้องกหุลำบสีค้ำวขำว  

méiɡui huāde qúnzi xuěbái xuěbái. 

 

 花儿们在房间打扮打扮。 มวลดอกไม้พำกนัแตง่เนือ้แตง่ตวักนัอยูใ่นห้อง    
 Huār men zài fánɡjiān dǎbàn dǎbàn. 

 

4.算不上真正的裙子。suàn búshànɡ zhēnzhènɡ de qúnzi.  นบัไมไ่ด้เลยจริงๆ วำ่
เป็นกระโปรง   
 算不上 หมำยควำมวำ่ “ไมน่บัวำ่เป็น...../ ไมใ่ช ่  ซึง่ก็แฝงควำมหมำยวำ่ แม้ว่ำจะถกูจดั
เข้ำให้เป็นสิ่งนัน้  แตด้่วยควำมด้อยคำ่ คณุภำพไมถ่ึง ดีไมพ่อ จงึไมอ่ำจนบัได้วำ่เป็นของสิ่งนัน้ได้ 
ตวัอยำ่งเชน่  
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 算不上什么选美比赛。 ไมน่บัวำ่เป็นกำรประกวดควำมงำมอะไรหรอก  
suàn búshànɡ shénme xuǎnměi bǐsài. 

 

小小花一朵算不上美女。 ดอกไม้เล็กๆดอกเดียว ไมน่บัวำ่เป็นสำวงำมหรอก   

 xiǎo xiǎohuā yìduǒ suàn búshànɡ měinǚ. 
 

5.小小花儿奇迹般地获得了选美比赛的冠军。xiǎoxiǎo huār qíjì bān de huò 

de le xuǎnměi bǐ sàide ɡuànjūn.ดอกไม้เล็กๆได้รับรำงวลัชนะเลิศในกำรประกวดควำม
งำมอยำ่งนำ่อศัจรรย์  
 ค ำวำ่ 般 วำงไว้หลงัค ำสรรพนำม ค ำคณุศพัท์ มีควำมหมำยวำ่  แบบ / อยำ่ง  เชน่ 这般 

/ 那般 zhèbān / nàbān “เชน่นี ้ แบบนี ้ / เช่นนัน้ แบบนัน้” และมีควำมหมำยในเชิง
เปรียบเทียบ วำ่เป็นดัง่ “ข้อควำมท่ีน ำมำข้ำงหน้ำ”  般  ตวัอยำ่งเชน่  
 美如流星雨般    

měi rúliú xīnɡyǔ bān. 
งดงำมรำวกบัฝนดำวตก 

 

 这般的花儿选美故事很有意义。  
 zhè bān de huār xuǎnměi ɡùshi hěnyǒuyìyì. 

นิทำนกำรประกวดดอกไม้งำมแบบนี ้ช่ำงมีคณุคำ่เหลือเกิน 
 

6.只有走出了小房子，才能够去创造奇迹。zhíyǒu zǒu chūle xiǎofánɡzi，  

cái nénɡɡòu qù chuànɡzào qíjì. เพียงออกมำจำกห้องเทำ่นัน้ ถึงจะสร้ำงปำฏิหำริย์ได้    
 โครงสร้ำงประโยคควำมรวม [只有...............，才能...............] แปลวำ่ “มีเพียง.....จงึจะ....” 
หมำยควำมวำ่ มีเพียงหนทำงเดียวเทำ่นัน้ท่ีจะท ำได้ และเม่ือผำ่นกำรท ำด้วยวิธีดงักลำ่วนัน้แล้วก็
จะสำมำรถประสบผลส ำเร็จได้ ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 只有努力，才能成功。    

zhíyǒu nǔlì，cáinénɡ chénɡɡōnɡ. 
ต้องมีควำมหมัน่เพียร จงึจะส ำเร็จ 

  

只有信心，才能有勇气和力量。   
 zhíyǒu xìnxīn ，cáinénɡ yǒu yǒnɡ qìhé lìliànɡ. 

ขอเพียงมีควำมมัน่ใจ ก็จะมีควำมกล้ำหำญและพลงั 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
精心打扮 jīnɡxīn dǎbàn แตง่ตวัอยำ่งพถีิพิถนั 

别具一格 biéjùyìɡé โดดเดน่เป็นพิเศษ 

追求典雅 zhuīqiú diányǎ ต้องกำรควำมหรูหรำ 

信心十足 xìnxīn shízú มัน่ใจเต็มร้อย 

迟迟不肯出来 chíchí bùkěn chūlái ถ่วงเวลำไมก่ล้ำออกมำ 

偷偷往外看 tōutōu wǎnɡwàikàn แอบมองออกไปข้ำงนอก 

不敢出去 bùɡǎn chūqu ไมก่ล้ำออกไป 

关紧门 ɡuānjǐn mén ปิดประตสูนิท 

怎么办？ zěnmebàn ？ ท ำไงด ี

深深地吸了一口气 shēnshēn de xīle yìkǒuqì สดูลมหำยใจลกึๆ  

刹那间 chànàjiān ชัว่พริบตำ 

铺天盖地 pūtiān ɡàidì ทว่มฟ้ำทว่มดิน 

惊呆了 jīnɡdāi le ตกตะลงึพรึงเพริด 

成千上万 chénɡqiān shànɡwàn มำกมำยมหำศำล 

争奇斗艳 zhēnɡqídòuyàn แขง่กนัเบง่บำน 

创造奇迹 chuànɡzào qíjì สร้ำงควำมมหศัจรรย์ 
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81. 
 

花羽毛小松鸡 Huā yǔmáo xiǎo sōnɡjī 
 

เจ้าเจี๊ยบปุกปุย 
  
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

松鸡 sōnɡjī นกไก่สน เป็นไก่ในตระกลูไก่ฟ้ำ 

冠 ɡuàn หมวก หงอน 

瘸 qué เป๋ 

乍开 zhàkāi กระพือ 

毛病 máobìnɡ ควำมเจ็บป่วย ข้อบกพร่อง 

废话 fèihuà ค ำพดูที่ไร้สำระ 

趁早 chènzǎo รีบท ำเสยีแตเ่นิ่นๆ 

初冬 chūdōnɡ ต้นฤดหูนำว 

洼地 wādì ที่ลุม่ 

生存 shēnɡcún ด ำรงชีวติ 

冻 dònɡ หนำว 

发抖 fādǒu สัน่ระริก 

追捕 zhuībǔ ตำมจบั 

丧命 sànɡmìnɡ เสยีชีวติ 

保护 bǎohù ปกป้อง คุ้มครอง 

喷 pēn พน่ 

眯眼 mīyǎn หร่ีตำ 

揉 róu ขยี ้

钻入 zuānrù ขดุลง มดุลง 

落生 luòshēnɡ เกิด 

隔 ɡé กัน้ เว้น 

距离 jùlí ระยะทำง 

愉快 yúkuài เบิกบำนใจ 
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惊喜 jīnɡxǐ ตกตะลงึ 

羞愧 xiūkuì ละอำย 

集体 jítǐ แรงสำมคัคี  

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.我捡到一颗大松子。wǒ jiǎndào yìkē dà sōnɡzǐ. ฉนัเก็บเมล็ดสนได้หนึง่เมล็ด  

 ภำษำจีนจะวำงค ำบอกผลของกริยำไว้หลงัค ำกริยำเสมอ  สว่นในภำษำไทยมีกริยำบำงค ำ
ท่ีวำงผลของกริยำไว้ตอ่จำกกริยำเชน่เดียวกนักบัภำษำจีน แตก็่มีบำงค ำท่ีวำงกรรมแทรกกลำง
ระหวำ่งกริยำกบัค ำบอกผลของกริยำด้วย  ตวัอยำ่งเชน่  

看见他 kànjiàn tā มองเหน็เขำ 
听见叫声 tīnɡjiàn jiàoshēnɡ ได้ยนิเสยีงร้อง 
睡着了 shuìzháole นอนหลับไปแล้ว 
闻到香水 wéndào xiānɡshuǐ ได้กลิ่นน ำ้หอม  
改成英语 ɡǎichénɡ yīnɡyǔ เปลี่ยนเป็น

ภำษำองักฤษ 
 

捡到钱包 jiǎndào qiánbāo เก็บกระเป๋ำเงินได้ 
拿起菜刀 náqǐ càidāo ยกมีดหัน่ผกัขึน้มา  
看完电影 kànwán diànyǐnɡ ดหูนงัจบ 

修好车 xiū hǎochē ซ่อมรถเสร็จ 

买到书了 mǎidào shū le ซือ้หนงัสอืได้แล้ว  
 

2. 忙乍开小翅膀，连蹦带跳地冲过来。mánɡ zhà kāixiǎo chìbǎnɡ ，liánbèn

ɡdàitiào de chōnɡ ɡuòlái. รีบกำงปีกน้อยๆออก กระโดดโลดเต้นวิ่งเข้ำมำ   

 [连 V. 带 V.] เป็นรูปแบบกำรซ ำ้ค ำกริยำแบบหนึง่ท่ีมีควำมหมำยวำ่ มีกำรท ำกริยำนัน้
ซ ำ้ๆ หรือท ำหลำยๆอยำ่งตอ่ๆกนัไป ตวัอยำ่งเชน่   

连说带唱 liánshuō dài chànɡ พดูด้วยร้องด้วย 
连喊带叫 lián hǎn dài jiào ตะโกนด้วยร้องด้วย 
连跑带跳 liánpǎodàitiào วิ่งด้วยกระโดดด้วย 
连骂带打 lián mà dài dǎ ดำ่ด้วยตด้ีวย 
连弹带唱 lián tán dài chànɡ ดีดด้วยร้องด้วย 
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3.有什么了不起，不就是一颗松子吗? yǒu shénme liǎobùqǐ，bú jiùshì yìkē 

sōnɡzǐ mɑ. มีอะไรนำ่ยกย่องเหรอ ก็ไมใ่ชเ่มล็ดสนหรอกเหรอ 

 [ 不 就 是............吗 ]  เป็นลกัษณะกำรแสดงควำมไมเ่ห็นด้วยในเชิงค ำถำม ส่ือควำม
หมำยถึงวำ่ไมเ่ห็นควำมส ำคญั คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่  “ก็ไมใ่ช.่...หรอกเหรอ”  มกัจะมี
ประโยคท่ีบอกวำ่ “ไมเ่ห็นจะมีอะไรเลย”  น ำมำข้ำงหน้ำ 
  那又怎么了，不就是一块石头吗？ 

nàyòu zěnmele ，bú jiùshì yíkuài shítou mɑ？ 

แล้วไงละ่ ก็แคก้่อนหินก้อนเดียวไมใ่ชเ่หรอ 
 

 有什么好玩儿，不就是手机吗？ 

 yǒu shénme hǎowánr，bú jiùshì shǒujī mɑ？ 

 มีอะไรนำ่สนกุเหรอ ก็แคโ่ทรศพัท์มือถือไมใ่ชเ่หรอ 
  

4.里面有一座一座的雪屋。lǐmiàn yǒu yízuò yízuò de xuěwū. ข้ำงในมีกระทอ่ม
หิมะตัง้อยูเ่ป็นหลงัๆ  
 รูปแบบกำรซ ำ้ค ำลกัษณะนำมแบบ [一 量. 一 量.]  (量 คือ ค ำวำ่ 量词 แปลวำ่ ค ำ
ลกัษณนำม) บอกควำมหมำยวำ่ ทีละอนัๆ  หรือ แยกกนัออกเป็นอยำ่งๆ  ไม่ผสมปะปนกนั  
ตวัอยำ่งเชน่  
 一粒一粒地挑。  เลือกทีละเม็ดทีละเม็ด 

yílì yílì de tiāo. 
 

 一行一行地改。  แก้ไปทีละบรรทดั ทีละบรรทดั   

 yìhánɡ yīhánɡ de ɡǎi. 

 
 

5.你们怎么挖出这么好的住处呀!nǐmen zěnme wāchū zhème hǎode zhùchu yɑ. 

ท ำไมเธอถึงได้ขดุท่ีอยูไ่ด้ดีขนำดนีล้ะ่  
 [怎么.........这么 ] เป็นค ำพดูแสดงควำมเห็นในเชิงกงัขำ งนุงง สงสยั มีควำมหมำยวำ่  
“ท ำไมถึงได้....ถึงเพียงนี”้  ถ้ำมีกริยำ ก็จะวำงกริยำตอ่จำก 怎么 และหลงัค ำวำ่ 这么 จะเป็น
ค ำคณุศพัท์ ตวัอยำ่งเชน่   
 怎么唱得这么好听!   ท ำไมถึงร้องได้เพรำะขนำดนี ้ 

zěnme chànɡde zhème hǎotīnɡ! 

 
 你的屋里怎么这么干净!  ห้องของเธอท ำไมถึงสะอำดขนำดนี ้ 
 nǐde wūlǐ zěnme zhème ɡānjìnɡ! 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

有什么了不起 yǒu shénme liǎobùqǐ มีอะไรนำ่ยกยอ่งเหรอ  

说什么也爬不上

去 

shuō shénme yě pá bú  

shànɡqù 

ท ำยงัไงก็ปีนขึน้ไปไมไ่ด้ 

在冰天雪地里 zài bīnɡtiān xuě dìlǐ ในช่วงเวลำอนัหนำวเหน็บ 

差点儿丧命 chà diánér sànɡmìnɡ เกือบจะจบชีวิตแล้วเชียว 

吓得发抖 xiàde fādǒu ตกใจกลวัจนตวัสัน่ 

快往这边跑 kuài wǎnɡ zhèbiān pǎo รีบวิ่งมำทำงนี ้

取之不尽 qǔzhī bújìn ไมรู้่จกัเหน็ดจกัเหน่ือย 

自由愉快的生活 zìyóu yú kuàide shēnɡhuó มีชีวติอยูอ่ยำ่งอิสระและมีควำมสขุ 

齐心协力 qíxīn xiélì อยำ่งพร้อมเพรียง  ร่วมแรงร่วมใจ  
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  82. 

呼噜猫和阿猜狗 Hūlū māo hé ā cāi ɡǒu 
 

แมวคร่อก ๆ กับหมา ฮัดเช้ย 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์  
 

呼噜  hūlu  (เสยีงกรน) คร่อกๆ 

毛病 máobìnɡ โรค  

打喷嚏 dǎpēntì จำม 

痛快 tònɡkuài โลง่ 

要好 yàohǎo สนิทสนม 

吵架 chǎojià ทะเลำะ 

讨厌 tǎoyàn ไมช่อบ 

痒 yǎnɡ คนั 

气愤 qìfèn โกรธแค้น โมโห  

轻微 qīnɡwēi เบำๆ 

吸引 xīyǐn ดงึดดู  

睡醒 shuìxǐnɡ ตื่นนอน 

伴奏 bànzòu ประกอบกำรบรรเลง 

掌声 zhǎnɡshēnɡ ปรบมือ 

钢琴 ɡānɡqín เปียโน 

伴奏 bànzòu ประกอบกำรบรรเลง 

奖杯 jiǎnɡbēi ถ้วยรำงวลั 

秘密 mìmì ควำมลบั 

夏季 xiàjì ฤดรู้อน 

音乐会 yīnyuèhuì งำนดนตรี คอนเสร์ิต  

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.他们都喜欢音乐，又都住在一幢楼里。tāmen dōu xǐhuɑn yīnyuè ，yòudōu 

zhùzài yízhuànɡ lóulǐ.พวกเขำชอบดนตรีมำก แล้วก็ยงัพกัอยู่ในตกึเดียวกนัอีกด้วย  
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 จะเห็นวำ่ประโยคนีมี้  ประธำนคือ 他们 ซึง่เป็นพหพูจน์  ค ำชว่ยกริยำวิเศษณ์ท่ีตำมมำ
ก่อนท่ีจะถึงค ำกริยำใช้ค ำวำ่ 都  แปลว่ำ “ล้วน” คือรวมขอบเขตของประธำนทัง้หมดล้วนกระท ำ
กริยำท่ีตำมมำ ประโยคหลงัเป็นประโยคเสริมควำมประโยคหน้ำ โดยใช้ค ำว่ำ  又  หมำยถึง “และ
ยงั…อีกด้วย” หลงัค ำวำ่又 ก็คือค ำกริยำวิเศษณ์ 都  ซึง่หมำยถึงประธำนของประโยคหน้ำนัน่เอง 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 小猫和小狗都喜欢吃鱼，又都喜欢吃冰淇淋。 

xiǎomāo hé xiǎoɡǒu dōu xǐhuɑn chīyú，yòudōu xǐhuɑn chī bīnɡqílín. 

น้องแมวกบัน้องหมำล้วนชอบกินปลำ และทัง้สองก็ชอบกินไอศครีมเหมือนกนัด้วย  
 

 小动物们都爱跳舞，又都爱唱歌。 
 xiǎo dònɡwù men dōuài tiàowǔ ，yòu dōuài chànɡɡē. 

 สตัว์ตวัน้อยๆ ล้วนชอบเต้นร ำ และตำ่งก็ชอบร้องเพลงอีกด้วย  
 

2. 鼻子也跟着痒痒起来。bízi yě ɡēnzhe yǎnɡyɑnɡ qǐlái.จมกูก็รูสกึคนัๆตำมไป
ด้วย  
 跟着 แปลวำ่ “ตำมไปด้วย / ไปกบั” รูปแบบไวยำกรณ์คือ [ค ำนำม A 跟着 ค ำนำม B + 
กริยำ]  ใช้เพ่ือบอกควำมหมำยวำ่ ค ำนำม A ท ำกริยำตำม ค ำนำม B  แตบ่ำงครัง้ค ำนำม B 
สำมำรถละได้ เน่ืองจำกได้กลำ่วถึงแล้วในประโยคก่อนหน้ำ ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 老师读生词，学生就跟着读。 คณุครูอำ่นค ำศพัท์ นกัเรียนก็อำ่นตำม  

lǎoshī dú shēnɡcí，xuéshenɡ jiù ɡēnzhe dú. 
 

 我学钢琴，妈妈也跟着我学 。 แมก็่เรียนเปียโนตำมฉนัไปด้วย  
 wǒ xué ɡānɡqín，māmɑ yě ɡēnzhe wǒ xué. 
 
3.别提男孩子多么喜欢这首歌了。biétí nánháizi duōme xǐhuɑn zhè shǒu ɡē 

le.ไมต้่องพดูเลยวำ่เจ้ำหนชูอบเพลงนีม้ำกแคไ่หน   
 [别提 ........了] ดจูำกรูปค ำแล้วเป็นค ำปฏิเสธ แตแ่สดงควำมหมำยในเชิงบอกเลำ่ท่ีเน้น
ย ำ้ควำมแนน่อน ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 别提小猫打呼噜有多响了。  

biétí xiǎomāo dǎhūlu yǒuduō xiǎnɡle. 

ไมต้่องพดูถึงเลยว่ำแมวเหมียวกรนเสียงดงัมำกแคไ่หน   
 

 别提大家多么讨厌猫打呼噜了。    
 biétí dàjiā duōme tǎoyàn māo dǎhūlū le.    

ไมต้่องพดูถึงเลยว่ำทกุร ำคำญเสียงแมวกรนมำกแคไ่หน 
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4.吃饭也不香。chīfàn yě bù xiānɡ.กินข้ำวก็ไมอ่ร่อย    
 ค ำวำ่  香  แปลวำ่ “หอม” โดยทัว่ไปใช้อธิบำยคณุภำพของวตัถ ุ วำ่มีกลิ่นหอม  แตก็่มีอีก
นยัหนึง่ สำมำรถน ำมำอธิบำยคณุภำพของกริยำค ำได้อีกด้วย เชน่ กำรกิน กำรนอน ซึง่ก็จะ
หมำยควำมวำ่กระท ำกริยำนัน้อยำ่งมีควำมสขุ เตม็ท่ี ตวัอยำ่งประโยคเชน่   
 小猫吃得这么香。  น้องเหมียวกินได้เอร็ดอร่อยถึงขนำดนีเ้ลยเชียว  

xiǎomāo chī de zhème xiānɡ. 
 

 白天吃得好，晚上睡得香。 กลำงวนักินได้ดี กลำงคืนนอนหลบัสบำย  
báitiān chī de hǎo，wǎnshɑnɡ shuì de xiānɡ. 

 

5.被吸引住了。bèi xīyǐn zhù le. ถกูดงึดดูไว้เสียแล้ว  
   被 เป็นค ำท่ีใช้ในรูปประโยคท่ีประธำนเป็นผู้ถกูกระท ำ แปลวำ่ “ถกู หรือ โดน” ค ำท่ี
ตำมมำเป็นค ำกริยำ และถ้ำมีผลของกริยำกก็วำงตอ่จำกค ำกริยำ โดยมำกมกัมีค ำบอกกำล 了 ไว้
ท้ำยประโยค เน่ืองจำกส่ือควำมหมำยในเร่ืองท่ี “ถกู”  กระท ำแล้ว ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 大家都被猫打呼噜吵醒了。ทกุๆคนโดนเสียงแมวกรนปลกุจนต่ืน  

dàjiā dōubèi māo dǎhūlū chǎo xǐnɡle. 
 

 打呼噜猫被赶出去了。 แมวกรนโดนไลอ่อกไปข้ำงนอก  
 dǎhūlū māo bèi ɡǎnchū qùle. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

心神不定 xīnshén búdìnɡ จิตใจตุ้มๆตอ่มๆ ไมอ่ยูก่บัเนือ้กบัตวั  

闹别扭 nàobièniu กลัน่แกล้งกนัไปมำ แง่งอนกนั  

赶到门外去 ɡǎndào ménwài qù ไลอ่อกไปข้ำงนอก  

优美的曲子 yōu měide qǔzi เพลงอนัไพเรำะ 

落笔 luòbǐ จรดปำกกำ 

真有趣 zhēn yǒuqù นำ่สนใจจริงๆ  

引来一片掌声 yǐnlái yípiàn zhǎnɡshēnɡ น ำมำซึง่เสยีงปรบมือเกรียวกรำว  

手掌都拍红了 shóuzhǎnɡ dōu pāi hónɡle ปรบมือจนแดงไปหมด 

浑身不舒服 húnshēn bùshūfu ไมส่บำยไปทัง้ตวั 

难分难舍 nánfēnnánshě แยกกนัยำกเย็น  ตดัใจไมล่ง แยกกนัไมไ่ด้  

到时候 dàoshíhou พอถึงเวลำนัน้ 

请欣赏 qǐnɡ xīnshǎnɡ ขอเชิญรับชมรับฟัง  
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83. 
 

呼呼噜和猫头鹰巫婆 Hūhūlū hé māotóuyīnɡ wūpó 
 

    เหมียวคร่อกๆ กับแม่มดเหย่ียวจอมเวทย์มนตร์ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

幻想 huànxiǎnɡ เพ้อฝัน  

足 zú พอ 

国王 ɡuówánɡ พระรำชำ 

富翁 fùwēnɡ เศรษฐี 

遇到 yùdào เจอ ประสบ 

城堡 chénɡbǎo วิมำน 

巫婆 wūpó แมม่ด 

念咒语 niàn zhòuyǔ ทอ่งคำถำ 

成果 chénɡɡuǒ ผลส ำเร็จ 

宏伟 hónɡwěi มโหฬำร 

崭新 zhǎnxīn ใหมเ่อีย่ม 

家具 jiājù เคร่ืองเรือน 

抽屉 chōuti ลิน้ชกั 

橱门 chú mén ตู้ 

停止 tínɡzhǐ หยดุ 

消失 xiāoshī สญูหำย เลอืนลำง 

实际 shíjì ควำมเป็นจริง 

创造 chuànɡzào สร้ำงสรรค์ 

积累 jīlěi สะสม 

财富 cáifù ทรัพย์สมบตั ิ

 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.猫头鹰巫婆念起了咒语。māotóuyīnɡ wūpó niàn qǐle zhòuyǔ. แมม่ดเหย่ียวเร่ิม
ร่ำยเวทย์มนต์คำถำ 
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 ค ำเสริมกริยำ  起  วำงไว้หลงัค ำกริยำเพ่ือบอกควำมหมำยวำ่ กริยำนัน้เร่ิมเกิดขึน้ หรือ
จำกเดมิท่ีไมมี่ หรืออยูใ่นสภำพปกติ ได้เร่ิมมีสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงแล้ว ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 讲起猫头鹰巫婆大家都很害怕。 

jiǎnɡqǐ māotóuyīnɡ wūpó dàjiā dōuhěn hàipà. 

พดูถึงแมม่ดเหย่ียวขึน้มำ ทกุคนก็พำกนักลวัมำกๆ  
 

 巫婆念完咒语就下起雨来了。 
 wūpó niàn wán zhòuyǔ jiù xiàqǐ yǔ lái le. 
 แมม่ดร่ำยเวทย์มนต์คำถำจบ ฝนก็เร่ิมตกลงมำ  
 

2.请让我的幻想都变成真吧。qǐnɡ rànɡ wǒde huànxiǎnɡ dōu biànchénɡ zhēn 

bɑ.ได้โปรดขอให้จินตนำกำรของฉนักลำยเป็นควำมจริงด้วยเถิด   
 [请让...............吧]  เป็นรูปประโยคขอร้องแบบอ้อนวอน หมำยควำมวำ่  “ขอได้โปรด.....
ด้วยเถิด”  ตวัอยง่ประโยคเชน่  

 上天，请让我几次考试都能顺利通过吧！ 

shànɡtiān，qǐnɡ rànɡwǒ jǐcì kǎoshì dōunénɡ shùnlì tōnɡɡuò bɑ！ 

เทวดำเจ้ำขำ  ขอให้กำรสอบของข้ำพเจ้ำไมว่ำ่ครัง้ไหนๆ ผำ่นไปด้วยดีด้วยเถิด  
 

 巫婆奶奶，请让我愿望成真吧！ 

 wūpó nǎinɑi，qǐnɡ rànɡwǒ yuànwànɡ chénɡzhēn bɑ！ 

คณุยำ่แมม่ด ขอให้ควำมปรำรถนำของลกูเป็นจริงด้วยเถิด  
 

3.只能是这样。zhǐnénɡ shì zhèyànɡ. ก็เป็นได้เพียงเทำ่นี ้ 
 只能  บอกขีดจ ำกดัของควำมสำมำรถ หรือควำมเป็นไปได้ หมำยควำมวำ่ “ท ำได้เพียง
เทำ่นัน้”  ตวัอย่ำงประโยคเช่น 

只能在幻想中享用。 สมัผสัได้เพียงในจินตนำกำรท่ีเพ้อฝันเทำ่นัน้  
zhǐ nénɡzài huànxiǎnɡ zhōnɡ xiǎnɡyònɡ. 

 

只能享受梦幻城堡。 สมัผสัได้เพียงวิมำนในอำกำศ  
zhǐnénɡ xiǎnɡshòu mènɡhuàn chénɡbǎo. 

 

4.那些东西就像风一样地消失。nàxiē dōnɡxi jiùxiànɡ fēnɡ yíyànɡ de      

xiāoshī. สิ่งเหลำ่นัน้ก็ลอยหำยไปเหมือนกบัสำยลม  
 วิธีกำรเปรียบเทียบว่ำ  [ 像...............一样 + กริยำ ]  เป็นกำรบอกวำ่สิ่งท่ีพดูถึง มีสภำพ
เหมือนกบัสิ่งท่ีน ำมำเปรียบเทียบนัน้  ตวัอยำ่งประโยคเช่น  
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  这些珠宝像星星一样明亮。เพชรพลอยเหลำ่นีแ้วววำวเหมือนดวงดำวบนท้องฟ้ำ  

zhèxiē zhūbǎo xiànɡ xīnɡxinɡ yíyànɡ mínɡliànɡ. 

 

 她的笑容像花一样美。 เขำยิม้สวยงำมเหมือนกบัดอกไม้  
tāde xiàorónɡ xiànɡ huā yíyànɡ měi. 

 

5.再有魔力的咒语，也都帮不了忙。 zài yǒumólì de zhòuyǔ，yě dōu bānɡ bù

liǎo mánɡ.ถึงจะเป็นเวทย์มนตร์ขลงัมำกแคไ่หน ก็ชว่ยอะไรไมไ่ด้   

 [ 再........，也都........ ] รูปประโยคนีมี้ควำมหมำยในเชิงยอมรับข้อควำมในประโยคหน้ำ
แล้ว  แตผ่ลท่ีตำมมำในประโยคหลงัก็ไมไ่ด้เป็นไปตำมเง่ือนไขนัน้  เหมือนกบัภำษำไทยวำ่  “ถึงแม้
จะ.......ก็ยงั.......”  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

再厉害的咒语也不能使它消失。 

zài lìhɑi de zhòuyǔ yěbú nénɡshǐ tā xiāoshī. 

เวทมนตร์ขลงัแคไ่หน ก็ไม่อำจท ำให้มนัสญูหำยไปได้  
  

再高的山顶也高不过天。 

zài ɡāode shāndǐnɡ yě ɡāobú ɡuòtiān. 

ยอดเขำสงูแคไ่หน ก็สงูไมเ่กินฟ้ำ   
  

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

吃饱了，喝足了 chībǎo le ，hē zú le กินอ่ิมแล้ว ด่ืมพอแล้ว  

神奇的魔法 shénqí de mófǎ เวทย์มนต์อนัน่ำอศัจรรย์ 

无影无踪 wúyǐnɡ wúzōnɡ ไร้ว่ีแวว 

每次都这样 měicì dōu zhèyànɡ เป็นแบบนีท้กุที  

垂头丧气 chuítóu sànɡqì คอตก  

一砖一瓦 yìzhuānyìwǎ อิฐหินก่อขึน้ไปทีละก้อน ๆ  

一点一滴 yìdiǎn yìdī ทีละเล็กทีละน้อย  

你懂了吧！ nǐ dǒnɡ lebɑ ！ เธอเข้ำใจแล้วใชไ่หม  

手托着下巴 shǒu tuōzhe xiàbā มือเท้ำคำง 

自言自语 zìyán zìyǔ พดูกบัตวัเอง  

现实世界 xiànshí shìjiè โลกแหง่ควำมเป็นจริง  

该怎么办呢？ ɡāi zěnmebàn ne ？ ควรจะท ำยงัไงดีละ่  
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84. 
 

候补队员 Hòubǔ duìyuán 

 

สมาชิกตัวส ารอง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

足球 zúqiú ฟตุบอล 

追 zhuī ตำม 

球门 qiúmén ประตบูอล 

挑 tiāo เลอืก 

候补 hòubǔ ส ำรอง 

缺 quē ขำด 

训练 xùnliàn กำรซ้อม 

卖力 màilì หมดแรง 

捡 jiǎn เก็บ หยิบ 

进步 jìnbù ก้ำวหน้ำ 

绝对 juéduì อยำ่งเดด็ขำด 

准确 zhǔnquè แมน่ย ำ 

夸 kuā ชม 

本领 bénlǐnɡ ควำมสำมำรถ  

憨 hān ไร้เดียงสำ 

愣 lènɡ ตะลงึ 

为难 wéinán เกรงใจ ล ำบำกใจ             

歉意 qiànyì รู้สกึผิด 

轮流 lúnliú หมนุเวยีนกนั 

上半场 shànɡbànchǎnɡ คร่ึงแรก 

下半场 xiàbànchǎnɡ คร่ึงหลงั 
 

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.常常追不上球。chánɡchánɡ zhuī búshànɡ qiú. มกัจะวิ่งตำมลกูบอลไมท่นั  
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 上  ท่ีวำงไว้หลงัค ำกริยำ  ท ำหน้ำท่ีบอกผลวำ่ท ำกริยำนัน้ได้ส ำเร็จ ตวัอยำ่งค ำท่ีใช้ 上 
เป็นค ำบอกผล เชน่  

跟不上 ɡēnbúshànɡ ตำมไมท่นั 
赶不上 ɡǎnbúshànɡ ไลต่ำมไมท่นั/ไปไมท่นั 
配不上 pèi búshànɡ ไมเ่หมำะสม ไมส่มกนักบั ไมเ่ทำ่เทียม  
连接不上 liánjiē búshànɡ ตอ่ไมต่ิด (ตอ่สำย) 
联系不上 liánxì búshànɡ ตดิตอ่ไมไ่ด้ 

 

2.他就是喜欢踢足球。tā jiùshì xǐhuɑn tīzúqiú.เขำก็ชอบเตะบอลน่ีแหละ 

 就是 เม่ือวำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือเน้นย ำ้ควำมแนน่อน ควำมหนกัแนน่วำ่ “ประธำนก็ท ำ
กริยำท่ีตำมมำนัน้นัน่แหละ” แฝงควำมหมำยว่ำสิ่งท่ีประธำนท ำก็คือกริยำท่ีตำมมำนัน่เอง ไมใ่ช่
อยำ่งอ่ืน ตวัอยำ่งประโยคเช่น  
 候补队员的任务就是捡球。   

hòubǔ duìyuán de rènwù jiùshì jiǎn qiú. 
หน้ำท่ีของตวัส ำรองก็คือเก็บบอลนัน่แหละ 

 

 小熊就是想显出自己的本领。  
  xiǎoxiónɡ jiùshì xiǎnɡ xiǎnchū zìjǐde bénlǐnɡ. 

น้องหมีก็อยำกจะแสดงควำมสำมำรถของตวัเองนัน่แหละ 
 

3. 真比他自己踢球还要卖力呢! zhēn bǐtā zìjǐ tīqiú háiyào màilì ne! ใช้
แรงมำกกวำ่ลงไปเตะบอลเองจริงๆ เสียอีกนะ่  
  [比..........还要]  เป็นรูปประโยคแสดงควำมหมำยเชิงเปรียบเทียบ มีควำมหมำยวำ่ “ยงัจะ
มำกกวำ่....เสียอีก”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 小熊跑得比球队员还要快。 

xiǎoxiónɡ pǎode bǐ qiú duìyuán háiyào kuài. 

น้องหมีวิ่งเร็วกว่ำนกัฟุตบอลในทีมเสียอีก  
 

 候补队员的球技比球队员们还要高。 

 hòubǔ duìyuán de qiújì bǐ qiú duìyuán men háiyào ɡāo. 

 ควำมสำมำรถของตวัส ำรองสงูกวำ่นกัฟตุบอลในทีมเสียอีก  
 

4. 尽可能地跑得快点，好让大伙儿赶快接着踢。jìnkěnénɡ de pǎo de kuài  

diǎn ，hǎorànɡ dàhuǒr ɡǎnkuài jiēzhe tī.พยำยำมวิ่งให้เร็วหนอ่ย  เพ่ือนๆจะได้รีบ
เลน่บอลตอ่ได้  
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 好 让 ใช้เป็นสว่นเช่ือมประโยคสองประโยคเข้ำด้วยกนั บอกควำมหมำยวำ่ สิ่งท่ีท ำใน
ประโยคข้ำงหน้ำก็เพ่ือจะได้ให้เป็นผลดีตอ่ประโยคข้ำงหลงั ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 小熊帮球队员捡球，好让大伙儿们休息。 

xiǎoxiónɡ bānɡ qiú duìyuán jiǎn qiú，hǎorànɡ dàhuǒrmen xiūxi. 

น้องหมีชว่ยทีมฟตุบอลเก็บลกูบอล จะได้ให้เพ่ือนๆได้พกัผอ่น  
 

 球队员轮流捡球，好让小熊一起玩儿。 

 qiú duìyuán lúnliú jiǎn qiú ，hǎorànɡ xiǎoxiónɡ yìqǐ wánr. 

 นกัฟตุบอลหมนุเวียนกนัไปเก็บลกูบอล จะได้ให้น้องหมีได้มำเลน่ด้วยกนั   
 

5.小熊也累得要命。xiǎoxiónɡ yě lèide yàomìnɡ.น้องหมีก็เหน่ือยแทบตำย  
 得要命 แปลตำมตวัหนงัสือวำ่ “จนเอำชีวิต” วำงไว้หลงัค ำกริยำ หรือค ำคณุศพัท์ เพ่ือ
บอกควำมหมำยว่ำค ำข้ำงหน้ำนัน้ถึงขีดสดุแล้ว คล้ำยๆกบัภำษำไทยว่ำ “แทบตำย/แทบแย่”  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 小熊饿得要命。 น้องหมีหิวแทบตำย   

xiǎoxiónɡ ède yàomìnɡ. 

 

 冬天也冷得要命。  ฤดหูนำวก็หนำวแทบตำย  
 dōnɡtiān yě lěnɡde yàomìnɡ. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

当候补队员吧！ dānɡ hòubǔ duìyuánbɑ！ เป็นตวัส ำรองละกนั  

抱在怀里 bàozài huáilǐ กอดไว้ในอก /กอดไว้ในอ้อมกอด 

拼命地喊 pīnmìnɡ de hǎn ตะโกนร้องจนสดุชีวติ 

"加油" "jiāyóu" เป็นค ำทีใ่ช้ในกำรให้ก ำลงัใจ แปลวำ่ สู้  ๆ  

日子一天天地过

去了 

rìzi yìtiān tiānde ɡuò 

qùle 

วนัเวลำก็ผำ่นไปวนัแล้ววนัเลำ่  

提高了不少 tíɡāo le bùshǎo พฒันำขึน้ไปไมน้่อยเลย  

踢进了球门 tī jìnle qiúmén เตะเข้ำประตบูอลไปแล้ว  

真是个天才 zhēnshì ɡè tiāncái อจัฉริยะจริงๆเลย  

七嘴八舌地说 qīzuǐbāshé de shuō วิพำกษ์วจิำรณ์กนัเซ็งแซ ่ 

不该看不起小熊

呀！ 

bùɡāi kàn bùqǐ xiǎo 

xiónɡ yɑ！ 

ไมค่วรดถูกูน้องหมีนะ  

好办，好办 hǎobàn，hǎobàn ท ำได้ ๆ / ง่ำย ๆ ได้เลยๆ   
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85. 
 

猴哥的烦恼 Hóuɡē de fánnǎo 
 

เร่ืองกลุ้มของพ่ีลิง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

聪明 cōnɡmínɡ ฉลำดหลกัแหลม 

叹气 tànqì ถอนหำยใจ 

解决 jiějué แก้ปัญหำ 

盖房 ɡàifánɡ สร้ำงบ้ำน 

五线谱 wǔxiànpǔ ดนตรี 

简单 jiǎndān ง่ำย 

颜色 yánsè ส ี

野外 yěwài ทุง่นำ 

晚报 wǎnbào หนงัสอืพิมพ์ฉบบัเย็น 

建筑师 jiànzhùshī สถำปนิก 

诊所 zhénsuǒ สถำนพยำบำล คลนิิก 

  

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.要多笨有多笨。yàoduō bèn yǒuduō bèn.มีโง่อยูเ่ทำ่ไหร่ก็โง่ได้เทำ่นัน้  
 [要多.......有多.......] เป็นวิธีกำรบอกในเชิงเปรียบเทียบวำ่ขีดสดุมีเทำ่ไหร่ ก็เป็นได้จนถึง
เทำ่นัน้ บอกควำมหมำยว่ำ “ถึงท่ีสดุเทำ่ท่ีจะเป็นไปได้” ตวัอยำ่งประโยคเชน่   

 家乡要多美丽有多美丽。 ท่ีบ้ำนเกิดจะเอำสวยขนำดไหนก็มีสวยขนำดนัน้   
jiāxiānɡ yàoduō měilì yǒuduō měilì. 

 

 今天的晚会要多痛快有多痛快。งำนเลีย้งคืนนีจ้ะเอำสนกุขนำดไหน ก็มีขนำดนัน้ 
 jīntiān de wǎnhuì yàoduō tònɡkuài yǒuduō tònɡkuài. 
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2.你什么时候才能变聪明点儿呢！nǐ shénme shíhou cáinénɡ biàn cōnɡminɡ 

diánr ne.เม่ือไหร่แกถึงจะฉลำดขึน้มำบ้ำงนะ   
 什么时候才能.......呢！  หมำยถึง “เม่ือไหร่ถึงจะ.......ซะทีนะ”  ใช้ถำมแบบคำดหวงั
ผลท่ีจะเกิดขึน้ในอนำคต  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 什么时候才能到呢！ เม่ือไหร่ถึงจะถึงซะที 

shénme shíhou cáinénɡ dào ne. 

 
 什么时候才能明白呢！ เม่ือไหร่ถึงจะเข้ำใจซะทีนะ  
 shénme shíhou cáinénɡ mínɡbɑi ne. 

 
3.比如小猪要盖房子啦，黄鹏要学五线谱啦，熊猫想学画画啦. bǐrú xiǎozhū 

yào ɡàifánɡzi lɑ，huánɡ pénɡ yào xué wǔxiànpǔ lɑ，xiónɡmāo xiǎnɡ xué 

huàhuà lɑ. เป็นต้นวำ่ น้องหมจูะสร้ำงบ้ำนบ้ำงละ่  นกเหย่ียวจะเรียนบรรทดัหดัห้ำเส้นบ้ำงละ่ 
น้องหมีแพนด้ำจะเรียนวำดรูปบ้ำงละ่   
 比如.........啦，.........啦，.........啦  เป็นวิธีกำรยกตวัอย่ำงท่ีเป็นภำษำพดู ค ำท่ีเตมิลงท้ำย
ตวัอยำ่งท่ียกมำคือค ำวำ่  啦 คล้ำยกบัค ำวำ่ “บ้ำงละ่ หรือ เอย”  ในภำษำไทย ตวัอยำ่งประโยค
เชน่  
 家里养的宠物比如小猫啦，小狗啦，金鱼啦都很可爱， 

 jiālǐ yǎnɡ de chǒnɡwù dōu hěn kěài，bǐrú xiǎomāo lɑ， 

xiǎoɡǒu lɑ，jīnyú lɑ 

สตัว์เลีย้งในบ้ำน อยำ่งเชน่ แมวเอย หมำเอย ปลำทองเอย นำ่รักๆทัง้นัน้เลย  
 

4.这到底是为什么呢？zhè dàodǐ shì wèishénme ne? สรุปว่ำเพรำะอะไรละ่เน่ีย   
 สืบเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ ท่ีท ำให้เร่ืองรำวหำข้อสรุปไมไ่ด้เสียที จนท้ำยท่ีสดุ เม่ือต้องกำร
ถำมหำผลสรุป จะใช้ค ำวำ่到底 แปลวำ่  “สดุท้ำยแล้ว จนถึงท่ีสดุแล้ว” ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 小猫啦，小狗啦，金鱼啦都很可爱， 你到底喜欢哪一种。 

 xiǎomāo lɑ，xiǎoɡǒu lɑ，jīnyú lɑ dōuhěn kěài，nǐ dàodǐ xǐhuɑn  

nǎyìzhǒnɡ. 

แมวเอย หมำเอย ปลำทองเอย นำ่รักๆทัง้นัน้เลย สรุปวำ่เธอชอบตวัไหนกนัแน่  
  

 画画也好，弹琴也好，跳舞也好，你到底想学什么？  

 huàhuà yěhǎo，tánqín yěhǎo，tiàowǔ yěhǎo nǐ dàodǐ xiǎnɡ xué  

shénme？ 

วำดรูปก็ดี เลน่ดนตรีก็ดี เต้นร ำก็ดี สรุปว่ำเธอจะเรียนอะไร  
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5.聪明的小猴哥哥怎么也想不明白。cōnɡmínɡ de xiǎohóu ɡēɡe zěnme yě    

xiǎnɡ bù mínɡbɑi. พ่ีลิงผู้ เฉียบแหลมท ำยงัไงก็ยงัไมเ่ข้ำใจอยู่ดี  

 รูปประโยค  [怎么也 不 ........  ] ใช้บอกควำมหมำยวำ่  ผำ่นกำรท ำมำหลำยแบบ หลำย
วิธีแล้ว หรือระยะเวลำนำนแล้ว แตก็่ยงัไมป่ระสบผลส ำเร็จเสียที เหมือนกบัท่ีภำษำพดูวำ่ “ท ำ
อยำ่งไรก็ไม.่......เสียที”  
 这首曲子很难唱怎么也学不会。 

zhè shǒu qǔzi hěnnán chànɡ zěnme yě xué búhuì. 

เพลงนีร้้องยำกมำก เรียนยงัไงก็ไมร้่องไมเ่ป็นเสียที   
 

 这本小说很长怎么也看不完。 

 zhèběn xiǎoshuō hěnchánɡ zěnme yě kàn bùwán. 
 นิยำยเร่ืองนีย้ำวมำก อำ่นยงัไงก็อำ่นไมจ่บเสียที  
 
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

弟弟呀弟弟 dìdi yɑ dìdi น้องเอย๋น้อง  

这个简单哩！ zhèɡe jiǎndān li ！ เร่ืองนีง้ำ่ยนิดเดยีวเองแหละ 

闭目养神 bìmù yǎnɡshén หลบัตำผอ่นคลำย  

过了些时候 ɡuòle xiē shíhou ผำ่นมำซกัระยะเวลำหนึง่  

笨头呆脑 bèn tóu dāi nǎo โง่เงำ่เตำ่ตุน่  
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86. 
 

黑熊换鸡蛋 Hēixiónɡ huàn jīdàn 
 

น้องหมีแลกไข่ไก่ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

换 huàn แลก 

独轮车 dúlúnchē รถเข็นล้อเดยีว 

袋子 dàizi ถงุ กระสอบ 

筐 kuānɡ ลงั 

悄悄 qiāoqiāo (อยำ่ง)เงียบๆ 

提醒 tíxǐnɡ เตือน 

狡猾 jiǎohuá เจ้ำเลห์่  

撒谎 sāhuǎnɡ โกหกหลอกลวง  

骗人 piànrén คนขีโ้กหก 

小心 xiǎoxīn ระมดัระวงั 

奇怪 qíɡuài แปลก 

仔细 zǐxì ละเอียด 

袄 ǎo เสือ้ผ้ำที่มีลวดลำย 

扛 kánɡ แบก 

孵 fū ฟักตวั 

溪 xī ล ำธำร 

草丛 cǎocónɡ พงหญ้ำ 

鳄鱼 èyú จระเข้ 

露面 lòumiàn โผลห่น้ำ  

裂开 lièkāi แตกออก 

蹦 bènɡ กระโดด 

鸵鸟 tuóniǎo นกกระจอกเทศ 

空闲 kònɡxián เวลำวำ่ง 

沙漠 shāmò ทะเลทรำย 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.在森林里边走边喊。zài sēnlín lǐbiɑn zǒubiān hǎn. เดนิไปพลำงตะโกนร้องไป
พลำงอยูใ่นป่ำ 
  รูปประโยค [边 V.边 V.]  ใช้บอกควำมหมำยวำ่ในขณะท่ีท ำกริยำอย่ำงหนึง่ก็ท ำกริยำ
อีกอยำ่งหนึง่ไปพร้อมๆกนั เหมือนกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “......ไปพลำง.....ไปพลำง”  ตวัอยำ่ง
ประโยคประโยคเชน่  
 狡猾的狐狸边扛着袋子边喊换鸡蛋。 

jiǎohuá de húli biān kánɡzhe dàizi biān hǎn huàn jīdàn. 

หมำจิง้จอกเจ้ำเลห์่แบกถงุไปพลำงก็ตะโกนร้องแลกไขไ่ปพลำง 
 鸵鸟从蛋壳出来边跳边叫。 

 tuóniǎo cónɡ dànké chūlái biān tiào biān jiào. 
 นกกระจอกเทศออกจำกไขก่ระโดดไปพลำงร้องไปพลำง 
  
2.狐狸大嫂说罢，又钻进了木房子。húli dàsǎo shuōbà ，yòu zuān jìn le  

mù fánɡzi คณุป้ำจิง้จอกพดูเสร็จก็มดุเข้ำไปในบ้ำนไม้  
 รูปประโยคนีเ้ป็นกำรบอกล ำดบัเหตกุำรณ์ท่ีตอ่เน่ืองกนัวำ่ท ำเหตกุำรณ์หน้ำเสร็จ ก็ท ำ
เหตกุำรณ์ในประโยคหลงัตอ่  ส่วนท่ีท ำหน้ำท่ีเช่ือมควำมของประโยคหน้ำคือ  罢  แปลวำ่ “เสร็จ 
จบ”  และสว่นเช่ือมควำมในประโยคหลงัคือ  又 แปลวำ่ “แล้วก็” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 老师说罢，又把书念了一遍。 อำจำรยพดูเสร็จ ก็อำ่นหนงัสือนัน้อีกรอบ   

lǎoshī shuōbà，yòubǎ shū niàn le yíbiàn. 

 

 说罢，又向我微笑。  พอพดูเสร็จ ก็หนัมำยิม้ให้ฉนั   
 shuōbà，yòu xiànɡ wǒ wēixiào. 
 

3.和她打交道，可得小心点. hé tā dǎjiāodào ，kěděi xiǎoxīndiǎn. ตดิตอ่กบั
เขำจะต้องระมดัระวงัให้มำกหนอ่ย  
 可得  วำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือเน้นย ำ้ว่ำ “จ ำเป็นจะต้อง” ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 跟狐狸换鸡蛋可得注意了。 แลกไขไ่ก่กบัหมำป่ำ จะต้องระมดัระวงัให้ดี  

ɡēn húli huàn jīdàn kě děi zhùyì le. 

 
 学习可得努力了。   เรียนหนงัสือต้องขยนัแล้วละ่  

xuéxí kěděi nǔlì le. 
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4.看样子你还是信不过我，是吧？kànyànɡzi nǐ háishì xìnbúɡuò wǒ，shì   

bɑ？ 

 不过  วำงไว้หลงัค ำกริยำจะบอกควำมหมำยวำ่  กริยำนัน้ไมเ่กิดผลส ำเร็จ   ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  

 小黑熊说不过狡猾的狐狸。 น้องหมีด ำพดูไมช่นะหมำป่ำเจ้ำเลห์่  
xiǎo hēixiónɡ shuō búɡuò jiǎohuá de húli. 

 

 谁都赢不过狐狸。   ใครก็เอำชนะหมำป่ำไมไ่ด้  
  shuídōu yínɡ búɡuò húli. 
 
 

5.一点儿也不像骗子。yìdiánr yě búxiànɡ piànzi.ไมเ่หมือนคนโกหกเลยแม้แตน่ิด
เดียว  
 一点儿也不 เม่ือวำงไว้หน้ำค ำกริยำ หรือค ำคณุศพัท์ จะแปลวำ่  ไมเป็นเชน่นัน้เลย
แม้แตน่ิดเดียว  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

  小黑熊一点儿也不相信狐狸。 น้องหมีด ำไมเ่ช่ือเลยแม้แตน่ิดเดียว  
xiǎo hēixiónɡ yī diánr yěbú xiānɡxìn húli. 

 

 猴子一点儿也不困。  เจ้ำจอ๋ไมง่่วงเลยแม้แตน่ิดเดียว   
 hóuzi yī diánr yěbú kùn. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

瓮声瓮气 wènɡshēnɡwènɡqì งึมง ำๆด้วยควำมหงดุหงิด  

悄悄地提醒自己 qiāoqiāo de tíxǐnɡ zìjǐ แอบเตือนสติตวัเอง  

没啥奇怪 méishá qíɡuài ไมเ่ห็นจะมีอะไรแปลกเลย  

奇怪的事情发生了 qí ɡuàide shìqínɡ fāshēnɡle เร่ืองแปลกประหลำดเกิดขึน้แล้ว  

再不露面了 zàibú lòumiàn le ไมโ่ผลห่น้ำออกมำอีกเลย  

自言自语 zìyán zìyǔ พดูกบัตวัเอง 

真拿你没办法！ zhēn ná nǐ méibànfǎ ！ ไมรู้่จะท ำยงัไงกบัแกจริงๆ  
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87. 
 

好东西 Hǎo dōnɡxi 
 

ของวิเศษ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

藏 cánɡ ซอ่น  

石头 shítou ก้อนหิน 

着急 zháojí ร้อนใจ 

洞 dònɡ ถ ำ้ 

岩石 yánshí หิน 

阳光 yánɡɡuānɡ แสงอำทิตย์ 

照耀 zhàoyào สอ่งแสงสวำ่งจ้ำ 

闪 shǎn เปลง่แสง 

疲倦 píjuàn เพลยีและงว่งนอน 

惊奇 jīnɡqí ประหลำดใจ 

摇头 yáotóu สำ่ยหวั 

乌龟 wūɡuī เตำ่ 

扭 niǔ ต้วมเตีย้ม 

心急 xīnjí ใจร้อน 

剥 bāo ปอก 

竹笋 zhúsǔn หนอ่ไม้ 

囊 nánɡ ถงุ 

珍珠 zhēnzhū ไขม่กุ 

活泼 huópo ร่ำเริง มชิีวติชีวำ 

伤心 shānɡxīn เสยีใจ เศร้ำใจ 

注意 zhùyì สนใจ ใสใ่จ 

花园 huāyuán สวนดอกไม้ 

夏季 xiàjì ฤดรู้อน 

玩耍 wánshuǎ เลน่สนกุๆ 
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惊讶 jīnɡyà ประหลำดใจ 

激动 jīdònɡ ตื่นเต้น 

粗壮 cūzhuànɡ ใหญ่และแข็งแรง 

茎杆 jīnɡ ɡǎn ก่ิงไม้และใบไม้ 

穗子 suìzi ฝัก 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.飞呀飞呀，跑呀跑呀! fēi yɑ fēi yɑ ，pǎo yɑ pǎo yɑ! “บนิไป บนิไป วิ่งไปว่ิงไป”     

 [ค ำกริยำ 呀 ค ำกริยำ 呀] รูปแบบกำรพดูในลกัษณะนี ้ บอกกำรกระท ำท่ีตอ่เน่ือง แต่
เป็นกำรกระท ำแบบไปเร่ือยๆ ไมมี่จดุมุง่หมำย หรือไมมี่เป้ำหมำย ตวัอยำ่งเชน่  
 找呀找呀!  zhǎo yɑ zhǎo yɑ!   หำไป หำไป  (หำไปเร่ือยๆ) 

想呀想呀!   xiǎnɡ yɑ xiǎnɡ yɑ!   คดิไป คิดไป(คดิไปเร่ือยๆ) 
 

2.小猴子忙摇头说："这不是我的好东西。xiǎo hóuzi mánɡ yáotóu shuō ：

"zhè búshì wǒde hǎodōnɡxi. เจ้ำจอ๋รีบสำ่ยหวั น่ีไมใ่ชข่องวิเศษของฉนั   
 ปกติแล้ว ค ำวำ่  忙  แปลวำ่ “ยุง่”  แตเ่ม่ือน ำมำวำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะมีควำมหมำยวำ่
กระท ำกริยำนัน้ด้วยควำม  “รีบ / รีบร้อน” ตวัอยำ่งเชน่  
 小猪忙问，这是不是你的好东西？ 

xiǎozhū mánɡwèn，zhè shì búshì nǐde hǎodōnɡxi？ 

น้องหมถูำมด้วยควำมรีบร้อนวำ่ น่ีเป็นของวิเศษของนำยหรือเปล่ำ  
   

 小猴忙追上去一看，又不是它的好东西。 

 xiǎohóu mánɡ zhuī shànɡqù yíkàn，yòu búshì tāde hǎodōnɡxi. 

 เจ้ำจอ๋รีบว่ิงตำมออกไปด ู ก็ไมใ่ชข่องวิเศษของมนัอีกนัน่แหละ  
 

3.真盼望早点儿见到自己的好东西。zhēn pànwànɡ zǎo diǎnr jiàndào zìjǐde 

hǎodōnɡxi. หวงัเหลือเกินวำ่จะหำของวิเศษเจอเร็วๆ   

 ค ำวำ่ 早 แปลวำ่ “เช้ำ” และแปลวำ่ “เร็ว”  ได้ด้วย รูปแบบกำรพดู [早点儿 + ค ำกริยำ ] 
ใช้บอกควำมหมำยว่ำ หวงัให้หรือคำดหมำยให้กริยำท่ีตำมมำนัน้เกิดขึน้เร็วกวำ่เดมิ คล้ำยกบัท่ี
ภำษำไทยพดูว่ำ “ขอให้....เร็วๆเถอะ”  ตวัอย่ำงประโยคเช่น  
 希望早点儿到。 ขอให้ถึงเร็วๆเถอะ  

xīwànɡ zǎo diǎnr dào. 
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 今天早点儿回家。   วนันีก้ลบับ้ำนเร็วหน่อยนะ  

 jīntiān zǎo diǎnr huíjiā.    

 

4.谁也帮不上小猴子的忙。shuíyě bānɡ búshànɡ xiǎo hóuzi de mánɡ.ใครก็
ชว่ยเจ้ำจอ๋ไมไ่ด้  
 ค ำบอกผลของค ำวำ่ 帮 คือค ำวำ่ 上   

ถ้ำสำมำรถช่วยเหลือได้ ก็พดูวำ่    帮得上忙 bānɡ de shànɡ mánɡ “ชว่ยเหลือได้”  
 ถ้ำไมส่ำมำรถชว่ยเหลือได้ ก็พดูวำ่ 帮不上忙  bānɡ búshànɡ mánɡ“ชว่ยเหลือไมไ่ด้” 
 ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 谁都帮不上忙，只能自己做了。 

shuídōu bānɡ búshànɡ mánɡ，zhǐnénɡ zìjǐ zuòle. 

ใครก็ชว่ยอะไรไมไ่ด้  ก็คงได้แตท่ ำเองก็แล้วกนั   
 

 那么难找的东西，谁也帮帮不上它的忙。 
 nàme nánzhǎo de dōnɡxi，shuíyě bānɡ búshànɡ tāde mánɡ. 

 ของหำยำกขนำดนัน้  
 

5.谁还老想着一个丢了的东西呢？shuí hái lǎo xiǎnɡzhe yíɡe diūle de dōn

ɡxi ne？ ใครจะมวัเอำแตม่ำคดิถึงแตข่องท่ีหำยไปแล้วละ่   

 老  แปลวำ่ “แก่” แตเ่ม่ือวำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะมีควำมหมำยวำ่ “เอำแตท่ ำกริยำเดมิๆ      
/ หรือท ำกริยำนัน้ซ ำ้ๆ หรือ บอ่ยๆ ”   ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 小猪老说怎么办，怎么办！  

xiǎozhū lǎoshuō zěnmebàn，zěnmebàn！ 
น้องหมก็ูเอำแตพ่ดูวำ่ “ท ำไงดีละ่ ท ำไงดี” 
 

 小猴老忘记藏在树根的东西.   
 xiǎohóu lǎo wànɡjì cánɡzài shùɡēn de dōnɡxi. 

เจ้ำจอ๋ลืมของท่ีเอำไปซอ่นไว้ท่ีโคนต้นไม้อยูบ่อ่ยๆ 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

顶好顶好 dǐnɡhǎo dǐnɡhǎo ดีเยี่ยม 

那可怎么办？ nà kě zěnmebàn ？ แล้วจะท ำยงัไงละ่  

闪闪发光 shánshǎn fāɡuānɡ กระพริบระยิบระยบั แพรวพรำว  

围过来看热闹 wéi ɡuò láikàn rènɑo ล้อมวงเข้ำมำมงุด ู 

没过几天 méiɡuòjǐtiān ไมก่ี่วนัผำ่นไป  
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88. 
 

海鸥姑娘 Hǎiōu ɡūniɑnɡ 
 

สาวน้อยนางนวล 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

海鸥 hǎiōu นกนำงนวล 

早晨 zǎochén เช้ำตรู่ 

拍打 pāidǎ ตบ ปัด กระพือ  

翅膀 chìbǎnɡ ปีก 

镜子 jìnɡzi กระจก 

打扮 dǎbɑn แตง่ตวั 

身躯 shēnqū ร่ำงกำย 

梳理 shūlǐ หวี 

羽毛 yǔmáo ขนนก 

姑娘 ɡūniɑnɡ หญิงสำว 

得意 déyì ภำคภมูิใจ 

海岸 hǎiàn ฝ่ังทะเล 

岩石 yánshí หิน 

燕窝 yànwō รังนก 

议论 yìlùn นินทำ 

劳动 láodònɡ ท ำงำน 

嫉妒 jídù อิจฉำ 

海礁 hǎijiāo โขดหิน 

啄食 zhuóshí จิกกิน 

晾晒 liànɡshài ตำกแดด 

高尚 ɡāoshànɡ สงูสง่ 

美德 měidé คณุธรรม 

队伍 duìwu ขบวน คณะ ทีม  
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.小海鸥十分漂亮，她特别爱美。xiǎo hǎiōu shífēn piàoliɑnɡ，tā tèbié  

àiměi.นกนำงนวลสวยงำมมำก  และมนัก็รักสวยรักงำมเป็นพิเศษ  

 ค ำวิเศษณ์ท่ีใช้ขยำยค ำกริยำ หรือ คณุศพัท์ท่ีบอกควำมหมำยในเชิงคณุภำพหรือปริมำณ
มีหลำยค ำ และมีควำมหมำยถึงระดบัท่ีแตกตำ่งกนั แตก่ระนัน้ก็ตำม ก็ไมอ่ำจใช้มำตรวดัวำ่มำก
น้อยกวำ่กนัมำกเพียงใด เป็นแตเ่พียงกำรบอกวำ่ “มำก”  ในเชิงนำมธรรม ค ำจ ำพวกนีเ้ชน่  
  

很 hěn มำก 小海鸥很漂亮 นกนำงนวลสวยมำก 
非常 fēichánɡ มำกๆ 小海鸥非常漂亮 นกนำงนวลสวยมำกๆ  
十分 shífēn มำกเหลอืเกิน 小海鸥十分漂亮 นกนำงนวลสวยเหลอืเกิน  
特别 tèbié มำกเป็นพิเศษ 小海鸥特别漂亮 นกนำงนวลสวยมำกเป็นพิเศษ 
最 zuì ที่สดุ 小海鸥最漂亮 นกนำงนวลสวยที่สดุ  

 

2.小海鸥拍打着翅膀飞到大海上。xiǎo hǎiōu pāi dǎ zhe chìbǎnɡ fēi dào  

dà hǎishànɡ. นกนำงนวลกระพือปีกแล้วบนิโฉบเฉ่ียวอยูบ่นผืนทะเลกว้ำงใหญ่  

 กำรบอกกำรกระท ำท่ีตอ่เน่ืองกนั  เรียงล ำดบักริยำท่ีเกิดก่อน แล้วตำมด้วยกริยำท่ีกระท ำ
ภำยหลงั โดยอำจมีหรือไมมี่ค ำเช่ือมเหตกุำรณ์ทัง้สอง (เชน่ 然后 ránhòu จำกนัน้/แล้วก็) ก็ได้  
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 海鸥啄着食晒太阳。 นกนำงนวลหำอำหำรแล้วผึง่แดด  

hǎiōu zhuó zhe shí shàitàiyánɡ. 

 

 海鸥梳理着羽毛飞向海岛。นกนำงนวลไซ้ขนแล้วบินไปยงัเกำะกลำงทะเล  
 hǎiōu shūlǐ zhe yǔmáo fēixiànɡ háidǎo. 
 
3. 她一会儿扭动身躯，一会儿梳理羽毛. tā yíhuìr niǔdònɡ shēnqū，yíhuìr 

shūlǐ yǔmáo เดี๋ยวก็สะบดัตวั เด๋ียวก็ไซ้ขน  

 [一会儿  ท ำกริยำ  一会儿 ท ำกริยำ ]   เป็นรูปแบบกำรบอกกำรกระท ำกริยำท่ี
ตอ่เน่ืองกนั แตก่ริยำแตล่ะอยำ่งกระท ำสัน้ๆ  ใช้เวลำไมน่ำน  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

海鸥 们一会儿梳理羽毛，一会儿啄食。 
hǎiōu men yíhuìr shūlǐ yǔmáo，yī huìr zhuóshí. 

เหลำ่นกนำงนวลเดี๋ยวก็ไซ้ขน เด๋ียวก็จิกกินอำหำร  
 

 公母海鸥一会儿跳舞，一会儿唱歌。 

ɡōnɡ mǔ hǎiōu yī huìr tiàowǔ，yī huìr chànɡɡē.  

นกนำงนวลตวัผู้ตวัเมียเด๋ียวก็เต้นร ำ เด๋ียวก็ร้องเพลง   
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4.正在小海鸥十分得意的时候。zhènɡzài xiǎo hǎiōu shífēn déyì de shíhou.

ในขณะท่ีเจ้ำนกนำงนวลน้อยก ำลงัภำคภมูิใจอยูน่ัน้  
 [正在..............的时候]  รูปประโยคนีบ้อกเหตกุำรณ์ท่ีก ำลงัเกิดขึน้ คล้ำยกบัภำษำไทยว่ำ 
“ในขณะท่ี.......อยู่นัน้”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 正在海鸥们啄食的时候。ในขณะท่ีนกนำงนวลก ำลงัจิกหำอำหำรกินอยูน่ัน้  
zhènɡzài hǎiōu men zhuóshí de shíhou. 

 

 正在大家都在七嘴八舌议论的时候。 

 zhènɡzài dàjiā dōu zài qīzuǐbāshé yìlùn de shíhou. 

 ในขณะท่ีทกุคนก ำลงัวิพำกย์วิจำรณ์กนัอือ้องึอยู่นัน้  
  
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

天底下最美的姑娘 
 

tiāndǐxiɑ zuì měide ɡūniɑnɡ สำวที่งำมที่สดุในปฐพี  

臭美：臭美 chòuměi ：chòuměi หลงตวัเอง ๆ  

七嘴八舌地议论 qīzuǐbāshé de yìlùn วิพำกษ์วจิำรณ์กนัอือ้องึ  

不劳动，没人喜欢你！ 
 

bù láodònɡ，méirén xǐhuɑn  

nǐ！ 
ไมท่ ำงำน ก็ไมม่ีใครชอบ
เธอ  

你们嫉妒我！ nǐmen jìdù wǒ！ พวกเธออจิฉำฉนั  

懒家伙 lǎn jiāhuo ไอ้คนขีเ้กียจ  

劳动，是最高尚的美德 
 

láodònɡ，shì zuì ɡāoshànɡ 

de měidé 
กำรลงมือท ำงำนคือ
คณุธรรมอนัสงูสง่   
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89. 
 

海马爸爸 Háimǎ bàbɑ 
 

คุณพ่อม้าน า้ 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

鮣鱼 yìn yú ปลำช่อน 

鲨鱼 shāyú ปลำฉลำม 

怪事 ɡuàishì เร่ืองประหลำด 

剑鱼 jiànyú ปลำดำบ 

相信 xiānɡxìn เช่ือ 

怀疑 huáiyí สงสยั 

急 jí ลกุลีล้กุลน 

乘 chénɡ โดยสำร 

烧 shāo เผำ 

赖 lài หลอก 

泼脏水 pō zānɡshuǐ วำ่กนัเสยีๆหำยๆ 

惊奇 jīnɡqí แปลกประหลำด 

糊涂 hútu งง 

卵 luǎn ไข ่

袋 dài ท้อง 

活泼 huópo ร่ำเริง มชีีวติชีวำ 

调皮 tiáopí ซน 

风趣 fēnɡqù อำรมณ์ขนั 

放弃 fànɡqì ยอมแพ้ ละทิง้ สละ  

名誉 mínɡyù ช่ือเสยีง 

保护 bǎohù ปกป้อง คุ้มครอง 

危险 wēixiǎn อนัตรำย 

深情 shēnqínɡ อำรมณ์ควำมรู้สกึอนัลกึซึง้ 

补充 bǔchōnɡ เสริม เพิ่มเติม 
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告别 ɡàobié อ ำลำ 

夫妇 fūfù สำมีภรรยำ 

向来 xiànɡlái แตไ่หนแตไ่ร 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
   

1.想去找一点儿吃的。xiǎnɡ qùzhǎo yìdiǎnr chī de. อยำกจะไปหำอะไรกินสกั
หนอ่ย  
 รูปแบบกำรสร้ำงค ำแบบ [กริยำ + 的]  เป็นวิธีกำรท ำค ำกริยำให้เป็นค ำนำม แตค่ ำนำมท่ี
เกิดขึน้ไมไ่ด้บอกควำมหมำยท่ีแนน่อนวำ่เป็นอะไร แตจ่ะหมำยถึงสิ่งท่ีใช้ท ำกริยำนัน้นัน่เอง ค ำท่ี
อยูห่ลงัค ำวำ่ 的 ก็คือค ำนำมท่ีละไว้ในฐำนท่ีเข้ำใจ  ตวัอยำ่งค ำเชน่  

 ค ำ ควำมหมำย  ค ำท่ีละไว้  
吃的 chī de ของกิน 吃的（东西 dōnɡxi สิ่งของ） 

穿的 chuān de ของสวม 穿的（衣服 yīfu เสือ้ผ้ำ ） 

玩的 wán de ของเลน่ 玩的（东西 dōnɡxiสิ่งของ，玩具 wánjù ของเลน่） 

住的 zhùde ท่ีพกั 住的 （地方 dìfɑnɡ สถำนท่ี） 

 

2.他们纷纷游过来。tāmen fēnfēn yóu ɡuòlái.พวกมนัคอ่ยๆพำกนัวำ่ยเข้ำมำ   
 ค ำวำ่  纷纷 ใช้วำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือบอกควำมหมำยวำ่กริยำนัน้คอ่ยๆเกิดขึน้ บอกถึง
กำรเรียงล ำดบั กำรแบง่ เป็นขัน้ตอน เกิดขึน้ทีละๆ  (อนั / อยำ่ง) แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่ 
 小鮣鱼纷纷从妈妈的嘴里游出来。  

Xiǎo yìn yú fēnfēn cónɡ māmāde zuǐlǐ yóu chūlái. 

ลกูปลำช่อน คอ่ยๆพำกนัว่ำยออกมำจำกปำกของแม่ 
 

 秋天的叶子纷纷落下。 
 qiūtiān de yèzi fēnfēn luòxià. 

 ใบไม้ในฤดใูบไม้ร่วงคอ่ยๆหลดุร่วงลงมำ  
 

3.爸爸怎么会生孩子呢？bàbɑ zěnme huì shēnɡ háizi ne? ท ำไมพอ่ถึงสำมำรถ
คลอดลกูได้ละ่   
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 ค ำวำ่ [怎么会 + กริยำ] ใช้เป็นค ำถำมวำ่ “เป็นแบบนัน้ได้อย่ำงไร” หรือ “ท ำกริยำนัน้ได้
อยำ่งไร” แฝงควำมหมำยในเชิงปฏิเสธ หรือตรงกนัข้ำม ว่ำ “เป็นแบบนัน้ไปไมไ่ด้” ตวัอยำ่งประโยค
เชน่ 
 我怎么会看错哩!  ฉนัจะดผูิดได้อย่ำงไร (ฉนัดไูมผ่ิดแน่ๆ)  

wǒ zěnme huì kàncuò li!  

 

 怎么会这样？ ท ำไมเป็นแบบนี ้(ไมค่วรเป็นแบบนี)้  
 zěnme huì ？ 

 
 

4.总少不了要同海马夫妇见上几次面。zǒnɡ shǎo bùliǎo yàotónɡ háimǎ fūfù 

jiànshànɡ jǐcì miàn หลำยๆครัง้ ก็มกัจะขำดไมไ่ด้ท่ีจะต้องพบหน้ำสองสำมีภรรยำ (ต้องได้
เจอกนัทกุครัง้) 
 少不了 อำ่นวำ่  shǎo bùliǎo  แปลวำ่ “ขำดไมไ่ด้ / อยูเ่สมอๆ”   ค ำท่ีตำมมำอำจจะ
เป็นค ำนำม หรือกริยำก็ได้ หมำยควำมวำ่ ขำดค ำนำมนัน้ไมไ่ด้ หรือขำดไมไ่ด้ท่ีจะต้องท ำกริยำนัน้  

ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
  去找奶奶的时候都少不了要去跟兄弟们玩儿。 

qùzhǎo nǎinɑi de shíhou dōu shǎobùliǎo yào qù ɡēn xiōnɡdi men  

wánr. 

ทกุครัง้ท่ีไปหำคณุยำ่ ก็จะต้องไปเลน่กบัพ่ีๆน้องเสมอๆ   
 

 每次聚会都少不了他。 
 měicì jùhuì dōu shǎobùliǎo tā. 

 งำนเลีย้งทกุครัง้ก็ขำดเขำไมไ่ด้   
 

5.她才是海马妈妈。tā cáishì háimǎ māmɑ.เธอตำ่งหำกท่ีเป็นแมม้่ำน ำ้ตวัจริง  
 ค ำวำ่ 才 是 บอกควำมหมำยวำ่ สิ่งท่ีตำมมำตำ่งหำก จงึจะเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นจริง 
แนน่อน ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 这才是海马的家。  

zhè cáishì háimǎ de jiā. 
น่ีตำ่งหำกละ่คือบ้ำนของม้ำน ำ้   

 

 那是海马爸爸，这才是海马妈妈。  
 nà shì háimǎ bàbɑ，zhè cáishì háimǎ māmɑ. 

นัน่เป็นพอ่ของม้ำน ำ้ น่ีตำ่งหำกละ่เป็นแมข่องม้ำน ำ้ 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

换涣口味 huàn huàn kǒuwèi เปลีย่นรสชำตดิบู้ำง เปลีย่นบรรยำกำศ  

出怪事啦 chū ɡuàishì lɑ เกิดเร่ืองประหลำดขึน้แล้ว  

你看错了吧 nǐ kàncuò le bɑ เธอดผิูดแล้วมัง้ 

说不定 shuōbúdìnɡ ไมแ่นว่ำ่.. 

天下奇事 tiānxià qíshì เร่ืองประหลำดในโลก 

自告奋勇 zìɡàofènyǒnɡ รับอำสำอยำ่งกล้ำหำญ  

我没有赖你们吧 wǒ méi yǒulài nǐmen bɑ ฉนัไมไ่ด้หลอกนำยละ่สิ 

到底是怎么回事

呀？ 

dàodǐ shì zěnme huíshì 

 yɑ ？ 

นี่มนัเกิดอะไรขึน้กนัแน ่ 

更加糊涂了 ɡènɡjiā hú túle ยิ่งงนุงงเข้ำไปใหญ่  

原来是这么一回事

呀！ 

yuánlái shì zhème yìhu

íshì yɑ ！ 

ที่แท้ก็เป็นแบบนีน้ี่เอง 

不过话说回来 búɡuò huàshuō huílái แตจ่ะวำ่ไป.. 

回到老地方 huídào lǎo dìfɑnɡ กลบัไปสูท่ี่เดิม  
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90. 
 

火鸡先生和鹅太太 Huǒjī xiānshenɡ hé é tàitɑi 
 

คุณชายไก่งวงคอแดงกับคุณนายห่านคอยาว 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

门锁 ménsuǒ กญุแจบ้ำน 

钉住 dīnɡzhù ตอกตะป ู

歇 xiē พกั 

敲门 qiāomén เคำะประต ู

点心 diǎnxin อำหำรวำ่ง ขนม 

蛋糕 dànɡāo เค้ก 

巧克力 qiǎokèlì ชอกโกแลต  

橙汁 chénɡzhī น ำ้ส้มคัน้ 

甜美 tiánměi หวำนอร่อย 

沾 zhān เปือ้น เลอะเทอะ 

奶油 nǎiyóu เนย 

滑稽 huájī ตลก 

打嗝 dǎɡé เรอ 

夹 jiá หนีบ 

堵 dǔ ติด คำ อดุตนั  

颈 jǐnɡ คอ 

消 xiāo ลดลง หยดุ  ก ำจดั 

肥皂 féizào สบู ่

痒 yǎnɡ คนั จัก๊จี ้

拽 zhuài ดงึ ลำก 

拔 bá ถอน ดงึ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.火鸡先生家的门锁又坏了。huǒjī xiānshenɡ jiā de ménsuǒ yòu huàile.

กลอนประตท่ีูบ้ำนของคณุไก่งวงเสียอีกแล้ว  
 又  เป็นค ำกริยำวิเศษณ์ วำงไว้หน้ำค ำกริยำ เพ่ือบอกวำ่ กริยำนัน้เกิดขึน้อีกแล้ว 
เน่ืองจำกวำ่เป็นกริยำท่ีเคยเกิดขึน้มำแล้ว และเกิดซ ำ้อีก จงึมกัมีค ำบอกกำล 了  วำงไว้ท้ำย
ประโยคด้วยเสมอ ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 鹅太太又来火鸡先生家了。 

é tàitɑi yòulái huǒjī xiānshenɡ jiā le. 

คณุนำยหำ่นมำท่ีบ้ำนคณุไก่งวงอีกแล้ว  
  

火鸡先生又把巧克力给鹅太太吃了。 

 huǒjī xiānshenɡ yòubǎ qiǎokèlì ɡěi é tàitɑi chī le. 

 คณุไก่งวงเอำช็อคโกแลตให้คณุนำยหำ่นกินอีกแล้ว  
 

2.怎么也修不好。zěnme yě xiū bùhǎo. ท ำยงัไงก็ซอ่มไมไ่ด้สกัที  

 รูปประโยค  [怎么也 + กริยำ + 不] บอกควำมหมำยว่ำได้ผำ่นกำรพยำยำมหรือลองท ำ
มำหลำยอยำ่งหลำยวิธีแล้ว แตก็่ยงัไมเ่ป็นผลส ำเร็จ เหมือนกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “ท ำอยำ่งไรก็ไม่
...เสียที” ตวัอย่ำงประโยคเช่น 

怎么也出不去了。 ท ำอย่ำงไรก็ออกไปไมไ่ด้เสียที   
zěnme yě chū bú qùle. 

 

怎么也打不开。 ท ำอย่ำงไรก็เปิดไม่ออกเสียที 
zěnme yě dǎ bùkāi. 

 

3.他干脆把门钉住了。tā ɡāncuì bǎ méndīnɡ zhùle.เขำก็เลยตอกตะปปิูดประตู
เสียเลย  
 干 脆 บอกควำมหมำยวำ่ เลือกท่ีจะท ำแบบนัน้ โดยท่ีไมส่นใจอะไรอีกแล้ว เน่ืองจำก
เหตกุำรณ์มำถึงท่ีสดุแล้ว ไมมี่ทำงเลือกอ่ืนแล้ว คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “ไหนๆก็ไหนๆแล้ว   ก็
.....เสียเลย”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

  鹅太太干脆就在火鸡先生家住了。 

é tàitɑi ɡāncuì jiùzài huǒjī xiānshenɡ jiā zhùle. 

ไหนๆก็ไหนๆแล้ว คณุนำยหำ่นก็เลยพกัอยูท่ี่บ้ำนคณุไก่งวงซะเลย  
 

 就剩一个了，干脆把它吃完吧。 

 jiù shènɡ yíɡè le ，ɡāncuì bǎ tā chīwán bɑ. 
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 เหลือแคอ่นัเดียวแล้ว กินให้หมดซะเลยก็แล้วกนั   
 

4.鹅太太从河边散步回来。 

 รูปแบบไวยำกรณ์ท่ีภำษำไทยพดูวำ่ “ท ำอะไร - ท่ีไหน” ภำษำจีนจะต้องสลบัท่ีกนัเป็น “อยู่
ท่ีไหน - ท ำอะไร ”  ดงันัน้เม่ือภำษำไทยพดูวำ่ “มำกจำกท่ีไหน” ภำษำจีนจะต้องพดูว่ำ “จำกทีไหน
มำ” โครงสร้ำงคือ [从 + สถำนท่ี + 来]  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 门坏了，火鸡从窗户飞出来。 

mén huàile ，huǒjī cónɡ chuānɡhu fēi chūlái. 

 ประตเูสียแล้ว คณุไก่งวงจงึต้องบนิออกมำทำงหน้ำตำ่ง  
 
 火鸡从厨房把巧克力拿出来。  

huǒjī cónɡ chúfánɡ bǎ qiǎokèlì náchūlái. 

คณุไก่งวงเอำช็อคโกแลตออกมำจำกในครัว  
 

5.你也来点儿！nǐ yělái diánr!  เธอก็เอำซะหน่อย 

 ค ำวำ่  来 นอกจำกจะแปลวำ่ “มำ”  แล้ว  ยงัใช้ในควำมหมำยวำ่ “ท ำ” ซึง่ต้องดบูริบทของ
ประโยควำ่ก ำลงัท ำอะไรอยู ่ ค ำวำ่来  ก็จะหมำยถึงกริยำนัน้นัน่เอง  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  

 A: 谁做饭，谁洗碗？ ใครจะท ำกบัข้ำว ใครจะล้ำงถ้วย  

shuí zuòfàn ，shuí xǐwǎn ？ 

 

 B: 我来做饭，你来洗碗。 ฉนัท ำกบัข้ำว เธอล้ำงถ้วย  

wǒ lái zuòfàn ，nǐ lái xǐwǎn 

 

 A: 谁打扫房间？  แล้วใครท ำควำมสะอำดบ้ำนละ่  
shuí dásǎo fánɡjiān 

 

 B: 我来。   ฉนัเอง  
wǒ lái 

 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

歇一会儿 xiē yíhuìr พกัสกัครู่  

干吗关着门？ ɡànmɑ ɡuānzhe mén ？ ปิดประตทู ำไมละ่  

我都要吃！ wǒ dōu yàochī！ ฉนักินหมดนี่แหละ 

我还是第一次吃呢！ wǒ háishì dìyícì chī ne！ ฉนัเพิ่งเคยกินเป็นครัง้แรกเลย
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นะเนี่ย 

吃得多香呀！ chīde duō xiānɡ yɑ！ กินอยำ่งเอร็ดอร่อย 

打着饱嗝 dǎzhe bǎoɡé เรอ  (กินอิ่มแล้วเรอ) 

我该走了 wǒ ɡāi zǒule ฉนัควรจะกลบัแล้วละ่  

快来救救我 kuàilái jiù jiù wǒ รีบมำชว่ยฉนัเร็วเข้ำ 

哎哟，哎哟 āiyō ，āiyō โอ๊ยๆ ๆ  

我另外想个办法 wǒ lìnɡwài xiǎnɡ ɡe bànfǎ ฉนัคิดหำวธีิอื่นดีกวำ่  

笑个不停 xiào ɡe bùtínɡ หวัเรำะไมห่ยดุ 

总算出来了 zǒnɡsuàn chūláile ในท่ีสดุก็หลดุออกมำจนได้  
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91. 

孤独的熊猫咪咪 Gūdú de xiónɡmāo Mīmī 
 

แพนด้าน้อยมิมี้ผู้้โดดเดี่ยว 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

密 mì แนน่ หนำ ทบึ  

竹子 zhúzi ไผ่ 

熊猫 xiónɡmāo หมีแพนด้ำ  

珠 zhū ไขม่กุ  

宠爱 chǒnɡài รัก ทะนถุนอม 

霸王 bàwánɡ จอมอนัธพำล  

晴朗 qínɡlǎnɡ สดใส 

接待 jiēdài รับรอง ต้อนรับ 

故意 ɡùyì เจตนำ 

礼貌 lǐmào สภุำพ มำรยำท 

扫兴 sǎoxìnɡ รบกวน นำ่ร ำคำญ 

无礼 wúlǐ เสยีมำรยำท 

热闹 rènɑo อกึทกึ เอะอะ 

寂寞 jìmò เหงำ 

百灵鸟 bǎilínɡ niǎo  พญำนก 

笨拙 bènzhuō โง่เงำ่ 

恼羞 nǎoxiū พำลโกรธ 

怒 nù โกรธ 

胜利者 shènɡlìzhě ผู้ชนะ 

理睬 lícǎi สนอกสนใจ 

孤独 ɡūdú โดดเดี่ยวเดียวดำย 

诉说 sùshuō ปรับทกุข์ ระบำย 

痛苦 tònɡkǔ ควำมทกุข์ใจ 

慈爱 cíài รักและเมตตำ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.长满了密密的竹子。zhánɡ mǎn le mìmìde zhúzi.ต้นไผข่ึน้เตม็หนำทึบไปหมด  
 ประโยคนี ้ ค ำท่ีวำงไว้หลงัค ำกริยำเป็นค ำท่ีบอกผลของกริยำท่ีน ำมำข้ำงหน้ำ ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
 流下了伤心的眼泪。 ทิง้ครำบน ำ้ตำท่ีแสนเสียใจเอาไว้  

liú xiàle shānɡxīn de yǎnlèi. 

 

 熊猫吃饱了竹叶。  หมีแพนด้ำกินใบไผอ่ิ่มแล้ว  
 xiónɡmāo chībǎo le zhúyè. 

 

2.咪咪要什么，就给他什么。mīmī yào shénme ，jiù ɡěi tā shénme.น้องมิมิ
อยำกได้อะไรก็ให้สิ่งนัน้  
 รูปแบบกำรใช้สรรพนำมในลกัษณะนีต้ำ่งจำกภำษำไทยเล็กน้อย คือ ในภำษำจีนจะใช้
สรรพนำมค ำเดมิ  คือ อะไรก็อะไร แบบไหนก็แบบไหน เทำ่ไหร่ก็เทำ่ไหร่ ท่ีไหนก็ท่ีไหน แต่
ภำษำไทยจะใช้วำ่ อะไรก็อนันัน้  แบบไหนก็แบบนัน้ เทำ่ไหร่ก็เทำ่นัน้ ท่ีไหนก็ท่ีนัน่ ตวัอย่ำง
ประโยคเชน่  
 咪咪想怎样就怎么样。 น้องมิมิอยำกท ำแบบไหนก็ท ำแบบนัน้  

mīmī xiǎnɡ zěnyànɡ jiù zěnmeyànɡ. 

 
 咪咪想吃多少就吃多少。 น้องมิมิอยำกกินเท่ำไรก็กินเทำ่นัน้   

mīmī xiǎnɡchī duōshǎo jiù chī duōshǎo. 
 

3.一根接一根地剥着吃。 yī ɡēnjiē yī ɡēn de bāo zhe chī.ปอกกินลกูหนึง่แล้ว
ตอ่อีกลกูหนึง่ (ปอกกินลกูแล้วลกูเลำ่) 
 รูปแบบไวยำกรณ์แบบ [一 ลกัษณนำม  接 一 ลกัษณนำม + กริยำ ] บอกควำมหมำยถงึ
กำรกระท ำท่ีตอ่เน่ืองกนัทีละอยำ่งๆ ทีละอนั ๆ  ตำ่งกบัภำษำไทยท่ีพดูวำ่ [ท ำกริยำไปทีละอนัๆ]  
หรืออีกนยัหนึง่คือ  “อนัแล้วอนัเลำ่” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 一个接一个地挑。  เลือกไปทีละอนัทีละอนั  (อนัแล้วอนัเลำ่)  

yíɡe jiē yíɡe de tiāo. 

 

 一棵接一棵地砍下来。 ฟันลงมำทีละต้น (ต้นแล้วต้นเลำ่) 
 yī kē jiē yī kē de kǎn xiàlái. 
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4.明明是扁的嘛。mínɡmínɡ shì biǎn de mɑ.ก็เห็นชดัๆอยูว่่ำมนัแบนนะ่   
 ค ำวำ่ 明 แปลวำ่ “สวำ่ง” เม่ือน ำมำซ ำ้ค ำแล้ววำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะแปลวำ่ “ชดัๆ” 
ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 小熊明明是吃饱了，还抢别人吃。 

xiǎoxiónɡ mínɡmínɡ shì chībǎo le ，hái qiǎnɡ biérén chī. 

ก็เห็นๆอยูว่ำ่หมีแพนด้ำน้อยกินอ่ิมแล้ว ยงัจะแยง่ของกินคนอ่ืนอีก  

 

 明明是晴朗的日子，怎么突然下雨了？ 
 mínɡmínɡ shì qínɡlǎnɡ de rìzi ，zěnme tūrán xiàyǔ le？ 

 เห็นๆชดัๆอยูว่่ำอำกำศปลอดโปร่ง ท ำไมอยู่ดีๆฝนก็ตกมำซะอยำ่งนัน้  
 

5.他却像一个胜利者似的。tāquè xiànɡ yíɡè shènɡ lìzhě shìde. เขำก็ท ำอยำ่ง
กบัวำ่เป็นผู้ชนะอยำ่งงัน้แหละ  

 รูปประโยค [像..........似的 ]  เป็นวิธีกำรอปุมำวำ่ “รำวกบัว่ำ .... หรือ เหมือนกบั....”  

ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 他就像一个霸王似的。 เขำเป็นเหมือนกบักบัอนัธพำลอยำ่งไงอยำ่งงัน้เลย   

tā jiùxiànɡ yíɡè bàwánɡ shìde. 

  

 宠爱得像掌上明珠似的。 รักทะนถุนอมรำวกบัไขใ่นหิน 

chǒnɡ àide xiànɡ zhǎnɡshànɡ mínɡzhū shìde. 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

掌上明珠 zhǎnɡshànɡ mínɡzhū ไขม่กุในมือ เป็นส ำนวนแปลวำ่ทะนถุนอม 
เหมือนกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ ไขใ่นหิน  

百般宠爱 bǎibān chǒnɡài รักทะนถุนอมสดุหวัใจ  

从早到晚 cónɡzǎodàowǎn เช้ำจรดเย็น 

晴朗的日子 qínɡlǎnɡ de rìzi วนัท้องฟ้ำปลอดโปร่ง 

热情地接待 rèqínɡ dì jiēdài ต้อนรับอยำ่งกระตือรือร้น  

不 许 这 么 没 礼

貌！ 

bùxǔ zhème méi lǐmào！ อยำ่เสยีมำรยำทแบบนี ้ 

遍地乱滚 biàndì luànɡǔn กลิง้ไปทัว่ 

真扫兴！ zhēn sǎoxìnɡ！ นำ่ร ำคำญจริงๆเลย  

比赛开始了 bǐsài kāishǐ le กำรแขง่ขนัเร่ิมต้นแล้ว  
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恼羞成怒 nǎoxiūchénɡnù แค้นและอำยจนโมโห  

诉说心中的痛苦 sùshuō xīn zhōnɡde tònɡ

kǔ 
ระบำยควำมทกุข์ในใจ  

语重心长 yǔzhònɡ xīnchánɡ สัง่สอนอยำ่งตรงไปตรงมำด้วยควำม
หว่งใย  

好好想一想 hǎohǎo xiǎnɡyixiǎnɡ คิดให้ดีๆ  
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92 
 

公主的猫 Gōnɡzhǔ de māo 

 

แมวเหมียวของเจ้าหญิง 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

公主 ɡōnɡzhǔ เจ้ำหญิง 

反正 fǎnzhènɡ แม้วำ่  ถงึอย่ำงไรก็…    

乐意 lèyì ยินดี 

惊动 jīnɡdònɡ ท ำให้ตกใจ 

王宫 wánɡɡōnɡ พระรำชวงั 

布告 bùɡào ค ำประกำศ 

捡到 jiǎndào เก็บได้   

年纪 niánjì อำยุ 

胡子 húzǐ หนวดเครำ  

卫兵 wèibīnɡ ทหำรองครักษ์ 

报告 bàoɡào รำยงำน 

拖鞋 tuōxié รองเท้ำแตะ 

特点 tèdiǎn จดุเดน่ 

下令 xiàlìnɡ ออกค ำสัง่   

领奖 lǐnɡjiǎnɡ รับรำงวลั 

抬 tái แบก หำม  

铁笼 tiělónɡ กรงเหลก็  

发呆 fādāi เหมอ่ลอย 

搂 lǒu อุ้ม  

快活 kuàihuo สขุใจ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1. 娜娜公主别提多么喜欢这只小猫了。nà nà ɡōnɡzhǔ biétí duōme xǐhuɑn 

zhè zhī xiǎomāo le.ไมต้่องพดูถึงเลยวำ่องค์หญิงนำ่นำ่ชอบแมวตวันีม้ำกเพียงใด  

   别提了 แปลวำ่ “ไมต้่องพดูถึง” มีควำมหมำยในเชิงเน้นย ำ้ว่ำ “มำกจนไมต้่องพดูถึง”  

ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 别提多伤心了。 ไมต้่องพดูเลยว่ำเสียใจมำกแคไ่หน (ควำมหมำยคือ เสียใจมำก) 

bié tíduō shānɡxīn le. 
  

 别提多高兴了。 ไมต้่องพดูเลยว่ำดีใจมำกแคไ่หน (ควำมหมำยคือ ดีใจมำก) 
bié tíduō ɡāoxìnɡ le. 
 

 

2. 连拖鞋都来不及穿。lián tuōxié dōulái bùjí chuān. แม้แตร่องเท้ำก็ไมท่นัได้
สวม   

 [连........都来不及 + กริยำ] แปลวำ่ “แม้แต.่..ก็ยงัไมท่นัได้......” บอกควำมหมำยถึง
ควำมเร่งรีบ หรือเหตกุำรณ์เกิดขึน้รวดเร็วมำก แม้แตส่ิ่งท่ีท ำเป็นประจ ำ หรือสิ่งท่ีควรจะท ำก็ยงัไม่
ทนัจะได้ท ำ หรือยงัท ำไมท่นั ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 连再见都来不及说。 แม้แตบ่อกลำสกัค ำยงัพดูไม่ทนั  

lián zàijiàn dōulái bùjí shuō. 
  

 连饭都来不及吃。  แม้ข้ำวสกัค ำก็ยงักินไมท่นั   
 lián fàn dōulái bùjí chī. 
 

3.这不是小猫，而是一只小山羊。zhè búshì xiǎomāo，érshì yìzhī xiǎoshā

nyánɡ.ไมใ่ชแ่มวเหมียว แตเ่ป็นแกะภเูขำ  
 รูปประโยคท่ีเช่ือมตอ่กนั [ 不 是.............， 而 是.............] เป็นประโยคปฏิเสธข้อควำม
ข้ำงหน้ำ แตย่อมรับข้อควำมข้ำงหลงั มีควำมหมำยวำ่ “ไมใ่ช ่A แตเ่ป็น B” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 不是来不及吃，而是不想吃。 
 búshì láibùjí chī ，érshì bú xiǎnɡchī. 

 ไมใ่ชกิ่นไมท่นั แตไ่มอ่ยำกกิน   
 

 不是我没有准备，而是考试太难了。 
 búshì wǒ méiyǒu zhǔnbèi ，érshì kǎoshì tàinán le. 

 ไมใ่ชฉ่นัไมเ่ตรียมตวั แตข้่อสอบยำกเกินไป  
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4.那只动物和画上的猫一模一样。nà zhǐ dònɡwù hé huàshànɡ de māo yìmóyí

yànɡ. .สตัว์ตวันัน้กบัแมวท่ีอยูใ่นภำพวำดเหมือนกนัไมมี่ผิด  
 一模一样   เป็นกำรเปรียบเทียบแบบเทำ่กนั  รูปแบบคือ [ A. 跟  B. 一模一样 ]  

แปลวำ่ “A. กบั B. เหมือนกนัทกุประกำร เหมือนกนัไมมี่ผิด” ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 双胞胎长得一模一样。  พ่ีน้องฝำแฝดเหมือนกนัมำก  

shuānɡ bāotāi zhǎnɡde yìmó yíyànɡ. 

 

 我和你的鞋子颜色一模一样。 รองเท้ำของฉนักบัเธอสีเหมือนกนัไมมี่ผิด  
 wǒ hé nǐde xiézǐ yánsè yìmó yíyànɡ. 
 
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

谁捡到赶紧送来 shuí jiǎndào ɡánjǐn sònɡlái ใครเก็บได้ให้รีบเอำมำคืน  

高兴极了 ɡāoxìnɡ jíle ดีใจเหลอืเกิน   

一看就傻了眼 yíkàn jiù shǎle yǎn พอดก็ูถงึกบัตะลงึ  

大几十倍 dà jǐ shíbèi ใหญ่กวำ่หลำยสบิเทำ่  

饭也吃不下 fàn yě chībúxià ข้ำวก็กินไมล่ง 

自言自语 zìyán zìyǔ พดูกบัตวัเอง  
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93. 
 

风娃娃的故事 Fēnɡ wáwɑ de ɡùshi 
 

เร่ืองราวของตุ๊กตาเล่นลม 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

田野 tiányě ทุ่งนำ 

转动 zhuǎndònɡ หมนุ 

风车 fēnɡchē กงัหนัลม 

吸气 xīqì สดูลมหำยใจ 

腮 sāi แก้ม  

使劲 shǐjìn ใช้แรง พยำยำม 

立刻 lìkè ทนัที 

奔跑 bēnpǎo ว่ิงเต้น 

跳跃 tiàoyuè กระโดด  

秧苗 yānɡmiáo ต้นกล้ำ  

前进 qiánjìn ก้ำวไปข้ำงหน้ำ 

弯腰 wānyāo โก่งเอว   

流汗 liúhàn เหง่ือไหล   

号子 hàozi สญัญำณ 

急忙 jímánɡ รีบ 

船帆 chuánfān ใบเรือ   

风筝 fēnɡzhenɡ  วำ่ว 

用力 yònɡlì ออกแรง 

扯 chě ดงึ  

粉碎 fěnsuì แตกละเอียด  

晾衣服 liànɡ yīfu ตำกผ้ำ   

折断 zhéduàn หกั ขำด  

栽 zāi ปลกู  
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责骂 zémà ดำ่วำ่ 

可恶 kěwù แย่มำก 

愿望 yuànwànɡ ควำมปรำรถนำ 

   
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
   

1.到田野上去吧! dào tiányě shànɡ qùbɑ! ไปท่ีท้องนำกนัเถอะ    

 ค ำวำ่  到  นอกจำกจะแปลว่ำ “ถึง”  แล้ว ยงัแปลวำ่ “ไป”  ด้วย มกัใช้ร่วมกบัค ำวำ่ 去  ท่ี
แปลวำ่ “ไป” ในรูปประโยค   [到.........去]  โดยเตมิค ำบอกสถำนท่ีไว้ตรงกลำง  มีควำมหมำยว่ำ 
“ไป(สถำนท่ีนัน้)”   ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 到海边去。dào hǎibiān qù.  ไปทะเล   

 到船上去。dào chuán shànɡqù. ขึน้ไปบนเรือ  
  

2.风娃娃深深吸了一口气。fēnɡ wáwɑ shēnshēn xīle yìkǒuqì. น้องลมสดูหำยใจ
เข้ำลกึๆ เฮือกหนึง่  

  ค ำขยำยค ำกริยำเพ่ือบอกวำ่กระท ำกริยำนัน้อยำ่งไร หรือด้วยวิธีใด จะวำงไว้หน้ำค ำกริยำ  
ค ำขยำยท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นสว่นขยำยสำมำรถใช้รูปแบบของค ำซ ำ้ได้ มีหลำยรูปแบบเชน่ ค ำซ ำ้
คณุศพัท์ ค ำซ ำ้กริยำเป็นต้น เม่ือน ำมำขยำยแล้วจะมีควำมหมำยเน้นย ำ้กำรกระท ำให้มีน ำ้หนกัมี
ควำมหนกัแนน่ เข้มข้นมำกขึน้ ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 春风轻轻吹来。 ลมในฤดใูบไม้ผลิโชยมำเบำๆ  

chūnfēnɡ qīnɡqīnɡ chuīlái. 
 

 孩子哇哇大叫。 เดก็น้อยร้องเสียงดงัอแุว้อแุว้  
 háizi wāwā dàjiào. 

 

3.船工们弯着腰，流着汗，喊着号子。chuánɡōnɡ men wānzhe yāo，liúzhe   

hàn，hǎnzhe hàozi.  ชำวเรือโก่งเอว  เหง่ือไหล ตะโกนร้องบอกสญัญำณเรือ  

 着 เป็นค ำช่วยเสริมบอกกำล วำงไว้หลงัค ำกริยำเพ่ือบอกสถำนะวำ่กริยำนัน้ก ำลงัด ำเนิน
อยู ่ หรือด ำรงสภำพอยูเ่ชน่นัน้ คล้ำยกบัค ำว่ำ “อยู่” ท่ีอยูห่ลงัค ำกริยำในภำษำไทย  ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
 他这么想着。 เขำก ำลงัคิดแบบนีอ้ยู ่  

tā zhème xiǎnɡzhe. 
 

赶紧过去帮着吹。 รีบเข้ำไปชว่ยเป่ำ  
ɡánjǐn ɡuòqù bānɡzhe chuī. 
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4. 想来想去。xiǎnɡlái xiǎnɡqù.คดิไปคิดมำ   
 รูปแบบกำรซ ำ้ค ำกริยำแบบ [กริยำ A 来 กริยำA 去] คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยพดูวำ่ [กริยำ- 
ไป- กริยำ - มำ]  โดยท่ีค ำกริยำในทัง้สองต ำแหนง่เป็นค ำเดียวกนั บอกควำมหมำยว่ำกระท ำกริยำ
นัน้หลำยครัง้ ซ ำ้ไปซ ำ้มำ ตวัอยำ่งประโยคเช่น 
 在田野上转来转去。 วนไปเวียนมำอยู่บนท้องทุง่นำ  

zài tiányě shànɡ zhuǎnlái zhuǎnqù. 
 

风带着树叶翻来翻去吹。 ลมพดัพำใบไม้ปลิวไปปลิวมำ  
fēnɡ dàizhe shùyè fānlái fānqù chuī. 

  
5.不但要有好的愿望还得有好的方法。búdàn yàoyǒu hǎode yuànwànɡ hái děi  

yǒu hǎode fānɡfǎ.ไมเ่พียงแตมี่ควำมปรำรถนำท่ีดี แตจ่ะต้องมีวิธีกำรท่ีดีด้วย  

 รูปประโยค  [不但要有........还得有.......] เป็นกำรเสนอควำมคิดแรกวำ่เป็นสิ่งท่ีจ ำเป็น
จะต้องมี และเสนอควำมคิดท่ีสองเพ่ือสนบัสนนุวำ่เป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นจะต้องมีด้วยเช่นกนั  
หมำยควำมวำ่ “ไมเ่พียงแตมี่......ยงัจะต้องมี.....(ด้วย)” ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

 人不但要有知识还要有责任心。 

 rén búdàn yàoyǒu zhīshí hái yàoyǒu zérènxīn. 

 คนเรำไมเ่พียงแตต้่องมีควำมรู้ แตต้่องมีควำมรับผิดชอบด้วย   
 

 不但要有天赋，还要有财力支持。 

 búdàn yàoyǒu tiānfù ，hái yàoyǒu cáilì zhīchí. 

 ไมเ่พียงแตมี่พรสวรรค์ จะต้องมีทนุสนบัสนนุด้วย   
  
อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

断断续续 duànduàn xùxù ขำดๆหำย ๆ  

急忙赶过去 jímánɡ ɡǎn ɡuòqù รีบปร่ีเข้ำไป  

帮助人们做好事 bānɡzhù rénmen zuòhǎoshì ท ำควำมดีด้วยกำรช่วยเหลอืผู้คน   

无影无踪 wúyǐnɡ wúzōnɡ ไมเ่ห็นแม้แตเ่งำ  

一片责骂声 yípiàn zé màshēnɡ เสยีงก่นดำ่อือ้องึไปหมด  

太可恶！ tài kěwù ！ เลวมำก แยม่ำก  

终于明白了 zhōnɡyú mínɡbɑi le ในที่สดุก็เข้ำใจแล้ว 
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94.  

房子找房子 Fánɡzi zhǎo fánɡzi 
 

บ้านแสนสวยตามหาบ้านของตัวเอง 
 อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

房子 fánɡzi บ้ำน 

骄傲 jiāoào ภำคภมูิใจ 

挺立 tǐnɡlì ตัง้ตะหง่ำน 

赞叹 zàntàn ช่ืนชม 

爱鸣 ài mínɡ เสยีงดงั 

快活 kuàihuo สขุใจ 

屋顶 wūdǐnɡ หลงัคำ 

傻瓜 shǎɡuā เจ้ำทึม่ 

同情 tónɡqínɡ เห็นใจ 

可怜 kělián นำ่สงสำร 

闷 mèn กลดักลุ้ม 

垂头 chuítóu คอตก 

宽敞 kuānchǎnɡ กว้ำงขวำง 

安宁 ānnínɡ สงบ 

野外 yěwài ทุง่นำ 

村庄 cūnzhuānɡ หมูบ้่ำน 

倒抽 dǎochōu ถอนหำยใจเฮือกใหญ่ 

可怕 kěpà นำ่กลวั 

疲倦 píjuàn ออ่นเพลยี เหนื่อยล้ำ  

蜜蜂 mìfēnɡ ผึง้ 

苍老 cānɡlǎo แก่เฒำ่ 

怔住 zhēnɡzhù ตะลงึงนั 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.可爱  kěài นำ่รัก  
 ในภำษำจีนมีวิธีกำรประสมค ำโดยกำรน ำค ำว่ำ  可  เตมิหน้ำค ำกริยำ มีควำมหมำย
เหมือนกบัภำษำไทยวำ่ “นำ่” เชน่     

可怜      kělián    นำ่สงสำร 
可怕    kěpà    นำ่กลวั 
可笑   kěxiào   นำ่ขบขนั 
可耻   kéchǐ   นำ่อำย 
可敬   kějìnɡ   นำ่เคำรพ 
可观   kěɡuān   นำ่ดชูม  
可恶   kěwù   นำ่รังเกียจ นำ่ชิงชงั  
可惜   kěxī   นำ่เสยีดำย 
可疑   kěyí   นำ่สงสยั  

แตท่ัง้นีก็้มิได้หมำยควำมว่ำค ำศพัท์ท่ีมีค ำวำ่ 可 น ำหน้ำ จะแปลวำ่ “นำ่” ทัง้หมด เพรำะ
ค ำบำงค ำไมไ่ด้เป็นค ำประสม แตเ่ป็นค ำแท้ท่ีสองสว่นไมอ่ำจแยกกนัและมีควำมหมำยตำมล ำพงั
ได้นัน่เอง แตต้่องประกอบด้วยทัง้สองสว่นจงึจะสำมำรถแสดงควำมหมำยนัน้ได้ ตวัอย่ำงเชน่  

可以   kéyǐ   ได้ 
可是   kěshì   แตว่ำ่ 
可能   kěnénɡ   อำจจะ 
可好   kéhǎo   พอด ี
可巧   kéqiǎo   บงัเอิญ 

 
2.家是多么重要啊! jiā shì duōme zhònɡyào ā! บ้ำนชำ่งมีควำมส ำคญัจริงๆเลย   
 ค ำท่ีใช้เพ่ือท ำหน้ำท่ีขยำยค ำคณุศพัท์อีกแบบหนึง่คือ ค ำท่ีมี “么” ตอ่ท้ำย มีควำมหมำย
ในเชิงชีช้ดัวำ่เป็นเชน่นัน้/เชน่นี ้ หรือ  มำกขนำดนัน้/ขนำดนี ้หรือ ถึงเพียงนัน้ / เพียงนี ้ในตวัอยำ่ง
ประโยคนีคื้อค ำว่ำ 多么 หมำยควำมวำ่ “มำกเสียจริง หรือ มำกเสียเหลือเกิน” ตวัอยำ่งค ำอ่ืน เชน่   

多么 小，矮，美 เลก็มำกเหลอืเกิน / สัน้มำกเหลอืเกิน/ สวยมำกเหลอืเกิน 
这么 小，矮，美 เลก็ขนำดนี ้/ สัน้ขนำดนี ้/ สวยขนำดนี ้ 
那么 小，矮，美 เลก็ขนำดนัน้ / สัน้ขนำดนัน้ / สวยขนำดนัน้ 

 

4.我要是人就好了，人有房子住。wǒ yàoshì rén jiù hǎole，rényǒu fánɡzi 

zhù. ถ้ำฉนัเป็นคนก็คงจะดีสินะ คนมีบ้ำนอยู่   
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 要是  แปลวำ่ “ถ้ำหำกวำ่” เป็นค ำท่ีใช้เพ่ือแสดงควำมมุง่มำดปรำรถนำให้เร่ืองรำวเป็นไป
ดัง่ท่ีใจหวงั มกัใช้ในรูปประโยค [ 要是..........就好了 ]  ข้อควำมท่ีเตมิลงตรงชอ่งวำ่งก็คือสิ่งท่ี
ปรำรถนำจะให้เป็น  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

我要是鸟就好了。  ถ้ำฉนัเป็นนกก็คงดีสินะ   

wǒ yàoshì niǎo jiù hǎole. 

 

我要是蜜蜂也有蜂房。 ถ้ำฉนัเป็นผึง้ก็คงจะดีสินะ ผึง้ก็มีบ้ำนอยู ่เหมือนกนั  
wǒ yàoshì mìfēnɡ yěyǒu fēnɡfánɡ. 
 

5.难道还不能使你快乐吗？nándào hái bù nénɡ shǐ nǐ kuàilè mɑ? ยงัไม่
สำมำรถท ำให้คณุมีควำมสขุได้อีกหรือ  
 รูปประโยคค ำถำม  [ 难道..........吗]   เป็นค ำถำมท่ีผู้ถำมแนใ่จวำ่สิ่งนัน้ถกูต้องแล้ว แต่
ควำมเป็นจริงอำจจะตรงกนัข้ำม  คล้ำยกบัท่ีภำษำไทยวำ่  “…….อีกหรือ / หรือไง” ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่ 
 难道你不觉得闷吗？ 

nándào nǐ bù juéde mèn mɑ ？ 

คณุไมรู้่สกึอดุอู้ บ้ำงเลยหรือไง  
 

 难道我也跟别人一样想有个家也是错吗？  
 nándào wǒ yě ɡēn biérén yíyànɡ xiǎnɡ yǒu ɡe jiā yěshì cuò mɑ？ 

 ฉนัก็อยำกมีบ้ำนเหมือนกบัคนอ่ืน มนัผิดด้วยหรือไง   
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

东奔西跑 dōnɡbēnxīpǎo วิ่งวุน่ไปทัว่ทิศ 

闷闷不乐 mènmèn búlè กลดักลุ้มใจไมม่คีวำมสขุ  

心情糟透 xīnqínɡ zāotòu อำรมณ์ไมด่ถีึงขดีสดุ เซง็สดุ ๆ  

在此之前 zàicǐ zhīqián ก่อนหน้ำนี ้

不得安宁 bùdé ānnínɡ ไมอ่ำจจะเงียบสงบลงได้ 

满怀希望 mǎnhuái xīwànɡ เต็มเป่ียมไปด้วยควำมหวงั  

真不像话！ zhēnbú xiànɡhuà ！ ไมเ่อำไหน ไมไ่ด้เร่ืองเลย 

应有尽有 yīnɡyǒujìnyǒu มีพร้อมทกุอยำ่ง  

从此以后 cónɡcǐ yǐhòu นบัแตน่ีต้อ่ไป  
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95. 

冬天的风 Dōnɡtiān de fēnɡ 
 

ลมในฤดูหนาว 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

吹口哨 chuīkǒushào ผิวปำก 

淘气 táoqì ดือ้ ซน 

活跃  huóyuè  ครึกครืน้ 

开玩笑 kāiwánxiào พดูเลน่ 

火炉 huǒlú เตำผิง 

使劲儿 shǐjìnér ออกแรง 

催 cuī เร่ง 

打雪仗 dǎxuězhànɡ เลน่ปำหิมะ 

滚 ɡǔn ปัน้ 

调皮 tiáopí ซน 

揉搓 róucuō ขย ำ ขยี ้

脸蛋 liǎndàn ใบหน้ำ 

电线杆 diànxiànɡǎn เสำไฟฟ้ำ 

神气 shénqì อำรมณ์ที่แสดงออกบนใบหน้ำ 

伴奏 bànzòu ประกอบกำรบรรเลง 

笼罩 lǒnɡzhào ปกคลมุ 

神秘 shénmì ลกึลบั 

幕 mù มำ่น 

倾诉 qīnɡsù บอกเลำ่ บรรยำย  

消融 xiāorónɡ ละลำย 

告别 ɡàobié อ ำลำ 
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อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
1.他一会儿吹到东，一会儿跑到西。tā yíhuìr chuī dào dōnɡ，yī huìr pǎo 

dào xī. เดี๋ยวก็วิ่งไปทำงตะวนัออกที เด๋ียวก็วิ่งไปทำงตะวนัตกที  (เด๋ียวก็วิ่งไปทำงโน้นที ทำงนี ้
ที)  
 ในภำษำจีนมกัใช้ทิศตรงกนัข้ำมกนัมำใช้เป็นกำรเปรียบเทียบในประโยค เพ่ือส่ือ
ควำมหมำยวำ่ “รอบทิศ หรือ กระจดักระจำยไปทัว่” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 毕业后就各分东西。  พอเรียนจบก็ตำ่งแยกย้ำยกนัไป   

bìyèhòu jiù ɡè fēn dōnɡxi. 

 

 小狗东张西望等着主人回来 。 น้องหมำนัง่ชะเง้อชะแง้รอเจ้ำของกลบัมำ  
 xiǎoɡǒu dōnɡzhānɡ xīwànɡ děnɡzhe zhǔrén huílái. 
 
 

2.他到了哪儿，哪儿就会活跃起来。tā dàole nǎr ，nǎr jiùhuì huóyuè qǐlá

i.เขำไปถึงท่ีไหน ท่ีนัน่ก็ครึกครืน้ขึน้มำ  

 ในภำษำจีนหำกมีกำรใช้ค ำสรรพนำมซ ำ้กนัเพ่ือหมำยถึงเร่ืองเดียวกนั จะไมเ่ปล่ียน
รูปแบบ คือ คงรูปแบบเดมิ  คือ 哪儿 – 就哪儿 / 什么时候 – 就什么时候 / 什么  – 就什么 / 

谁- 就谁 ในขณะท่ีภำษำไทยเปล่ียนรูปแบบเป็น  ท่ีไหน – ก็ท่ีนัน่ / เม่ือไร – ก็เม่ือนัน้ / อะไร – ก็
อนันัน้ / ใคร – ก็คนนัน้ เป็นต้น  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 谁喜欢打雪仗谁就来滚雪球。 ใครชอบเลน่ปำหิมะคนนัน้ก็มำปัน้ลกูบอลหิมะ  

shuí xǐhuɑn dǎxuězhànɡ shuí jiùlái ɡǔnxuěqiú. 

 

 你想什么时候去就什么时候去。 คณุอยำกจะไปเม่ือไหร่ก็ไปเม่ือนัน้  
 nǐ xiǎnɡ shénme shíhou qùjiù shénme shíhou qù. 

 
3. 肚里有讲不完的故事。dù lǐ yǒu jiǎnɡ bùwán de ɡùshi.ในท้องมีนิทำนท่ีเลำ่
เทำ่ไหร่ก็เลำ่ไมจ่บ 
 ชำวจีนเปรียบเทียบ “ท้อง” เป็นท่ีเก็บควำมรู้หรือเร่ืองรำวตำ่งๆ จงึมีค ำพดูในเชิง
เปรียบเทียบวำ่ “เก็บควำมรู้เตม็ท้อง” ตวัอยำ่งเชน่   

肚子里装满了知识。 

dùzi lǐ zhuānɡ mǎnle zhīshi. 

ในท้องเตม็ไปด้วยควำมรู้  
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当一个人肚子里装满了故事他就老了。 
dānɡ yī ɡe rén dùzi lǐ zhuānɡ mǎnle ɡùshi tā jiù lǎo le. 

 เม่ือคนคนหนึง่เก็บเร่ืองรำวไว้เตม็ท้องเม่ือไร คนคนนัน้ก็แก่ชรำแล้ว   
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

爱吹口哨 ài chuīkǒushào ชอบผิวปำก / ชอบเป่ำนกหวีด 

冬季音乐会 dōnɡjì yīnyuèhuì งำนแสดงดนตรีฤดหูนำว  

故事大王 ɡùshi dàiwɑnɡ รำชำแหง่นิทำน  

古老的传说故事 ɡǔ lǎode chuánshuō ɡùshi นิทำนต ำนำนโบรำณ  
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96. 
 

斗力不如斗智 Dòu lì bùrú dòuzhì 

 

ประลองก าลังหรือจะสู้ประลองปัญญา 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
   
苞米 bāomǐ ข้ำวโพด 

成熟 chénɡshu สกุงอม 

糟蹋 zāotà ท ำให้สิน้เปลอืง ท ำให้เสยีหำย  ย ำ่ยี  

讲理 jiánɡlǐ ตอ่วำ่ 

包赔 bāopéi ชดใช้ 

力气 lìqi พลงั 

磨盘石 mópánshí โมห่ิน 

故意 ɡùyì เจตนำ ตัง้ใจ 

得意 déyì ภำคภมูิใจ 

陡坡 dǒupō เนินชนั 

岸 àn ฝ่ัง 

趁机 chènjī ถือโอกำส ฉวยโอกำส 

揪 jiū ดงึ 

摁 èn กด 

灌 ɡuàn กรอก(น ำ้) 

告饶 ɡàoráo ร้องขอควำมเมตตำ 

赔偿 péichánɡ ชดใช้ 

犁 lí ไถ  

   

อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 

1.吃了一些，扔了一些。chī le yìxiē ，rēnɡle yìxiē.กินไปบ้ำงบำงสว่น  ขว้ำงทิง้ไปบ้ำง
บำงสว่น  

 一些  เป็นค ำบอกปริมำณท่ีไมท่รำบจ ำนวน หรือไมร่ะบจุ ำนวนแนช่ดั แตจ่ ำนวนไม่มำก สำมำรถ
ใช้กบัสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม หรือ นำมธรรมก็ได้ คล้ำยกบัภำษำไทยวำ่ “บ้ำง /บำง”  หรือ “เล็กน้อย” ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
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 去年发生了一些事，今年忘了一些。 
qùnián fā shēnɡle yìxiē shì，jīnnián wànɡle yìxiē. 

เร่ืองรำวบำงอย่ำงท่ีเกิดขึน้เม่ือปีท่ีแล้ว  ปีนีก็้ลืมเลือนไปบ้ำงแล้ว 
 

 偷吃了一些苞米，得赔偿很多。 

 tōuchī le yìxiē bāomǐ，děi péichánɡ hěnduō. 

 ขโมยข้ำวโพดกินไปเล็กน้อย แตต้่องชดใช้มำกมำย  
 

2. 满不在乎地说。mǎnbú zàihu deshuō.พดูอย่ำงไมส่นอกสนใจ  
 满不在乎 หมำยถึง ไมฟั่งอีร้ำคำ่อีรม ไมส่นอกสนใจ ไม่ฟังเหตผุลอนัใด  ตวัอยำ่งประโยคเชน่  

 她满不在乎别人对他的看法。 
tā mǎnbú zàihu biérén duì tāde kànfǎ. 

เขำไมไ่ด้ใสใ่จควำมคดิเห็นของคนอ่ืนท่ีมีตอ่เขำเลยแม้แตน้่อย  
 

 我问他，他就摆出满不在乎的样子。 

 wǒ wèntā ，tā jiù bǎichū mǎnbú zàihu de yànɡzi. 

 ฉนัถำมเขำ เขำก็ท ำเป็นไมส่นอกสนใจ  
 

3. 我有的是力气。wǒ yǒudeshì lìqi.ฉนัก็มีพลงัน่ีละ่ (ฉนัมีพลงัมำก)  
 有的是 ...... บอกควำมหมำยเน้นย ำ้ว่ำ เป็นสิ่งท่ีมีอยู่อย่ำงแนน่อน  หลงัค ำว่ำ 是 คือสิ่งท่ีต้องกำร
บอกวำ่มีอยู ่  ค ำวำ่是 หำกใช้ค ำวำ่ 就是 จะยิ่งเพิ่มควำมหนกัแนน่มำกขึน้  ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 我有的是时间。 wǒ yǒudeshì shíjiān. ท่ีฉนัมีก็คือเวลำน่ีแหละ  
 我有的就是钱。 wǒ yǒude jiùshì qián. ท่ีฉนัมีก็คือเงินน่ีแหละ   
 

4.费了九牛二虎之力。fèi le jiǔniúèrhǔ zhī lì.สิน้เปลืองพละก ำลงัมหำศำลเลยทีเดียว  
 费了 หมำยถึง “สิน้ปลือง เสียไป  หมดไป”   หลงัค ำนีเ้ตมิค ำท่ีหมำยถึงสิ่งท่ีสิน้เปลืองไป ตวัอยำ่ง
ประโยคเชน่  
 费了一年的时间还不见效果。 เสียเวลำไปเป็นปีก็ยงัไมเ่ห็นผล 

fèi le yìnián de shíjiān hái bújiàn xiàoɡuǒ. 
 

 费了很多心血才完成。  ทุม่เทแรงกำยแรงใจไปมำกมำย ถึงท ำส ำเร็จ 

 fèi le hěnduō xīnxuè cái wánchénɡ. 
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

隆隆的巨响 lónɡlónɡ de jùxiǎnɡ เสยีงดงัโครมครำม 

那你就等着瞧吧！ nà nǐ jiù děnɡzheqiáo bɑ！ งัน้แกก็รอดไูปก็แล้วกนั  

筋疲力尽 jīnpílìjìn ทุม่เทหมดสิน้ทัง้แรงกำยแรงใจ  

九牛二虎之力 jiǔniúèrhǔ zhī lì พละก ำลงัมำกมำยมหำศำล 
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97. 

 

荡秋千的小猴 Dànɡqiūqiān de xiǎohóu 
 

ลิงน้อยเล่นชิงช้า 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

取笑 qǔxiào หวัเรำะเยำะ 

荡 dànɡ แกวง่ 

秋千 qiūqiān ชิงช้ำ 

嚷 rǎnɡ ร้องเสยีงดงั 

跛杆 bǒ ɡǎn ขำเป๋ 

抓痒 zhuāyǎnɡ เกำ  

摔下来 shuāi xiàlái ตกลงมำ 

打滚 dáɡǔn กลิง้ไปตำมพืน้ 

扎 zhā พนั 

绷带 bēnɡdài ผ้ำพนัแผล 

残废 cánfèi พิกำร 

大伙儿 dàhuǒr ทกุคน พรรคพวก 

爱护 àihù เอำใจใส ่อนรัุกษ์  

缺陷 quēxiàn ปมด้อย 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.我才不跟你玩呢！wǒ cái bù ɡēnnǐ wán ne！ ฉนัไมเ่ลน่กบัเธอหรอกนะ  
 才 不.........呢 ！ใช้ในภำษำพดู หมำยควำมว่ำ “ไม.่..ซะหนอ่ย” หรือ “ไม.่..หรอกนะ” บอก
ควำมหมำยในเชิงปฏิเสธอย่ำงสิน้เชิง ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 什么爱护环境，我才不在乎呢！ อนรัุกษ์ธรรมชำติอะไรกนั ฉันไมส่นใจหรอก  

shénme àihù huánjìnɡ，wǒ cáibú zàihu ne！ 

 

 我才不会相信呢！   ฉนัไมเ่ช่ือหรอกนำ่   

 wǒ cái búhuì xiānɡxìn ne！ 
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2.气得转身就走。qìde zhuǎnshēn jiùzǒu.โกรธจนเดนิหนีไปเลย  
 รูปประโยค [กริยำ 就 กริยำ]  ใช้บอกควำมตอ่เน่ืองของกำรกระท ำกริยำแรกกบักริยำหลงั 
หมำยควำมวำ่ เม่ือกระท ำกริยำหน้ำจบก็กระท ำกริยำหลงัตำมมำทนัที หรืออำจใช้ในควำมหมำยว่ำ กริยำท่ี
สอง เป็นผลสืบเน่ืองมำจำกกริยำท่ีหนึง่ก็ได้ ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
 大伙儿看到就笑了。 เพ่ือนๆเห็นเข้ำก็หวัเรำะ  

dà huǒr kàndào jiù xiàole. 

  

 小猴看到秋千就想玩儿。 เจ้ำจอ๋เห็นชิงช้ำก็อยำกเลน่   
 xiǎohóu kàndào qiūqiān jiù xiǎnɡ wánr. 
  

3.他万万没想到。tā wànwàn méixiǎnɡdào. เขำไมเ่คยจะคิดมำก่อนเลย / คดิไมถ่ึงเลยแม้แต่
น้อย   
 万  คือค ำบอกจ ำนวนนบัหลกั “หม่ืน”  เม่ือน ำมำซ ำ้ค ำใช้ขยำยกำรปฏิเสธ บอกควำมหมำยวำ่ “ไม่
เลยแม้แตน่ิดเดียว/ไมอ่ยำ่งสิน้เชิง / ไมโ่ดยเด็ดขำด”  ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 

 这是万万不可能发生的事情。 น่ีเป็นเร่ืองท่ีไมส่ำมำรถเกิดขึน้ได้อย่ำงแนน่อน   
zhè shì wàn wàn bù kěnénɡ fā shēnɡde shìqínɡ. 

 我是万万是不会去的。  ฉนัจะไมไ่ปอยำ่งแนน่อน  

wǒshì wànwàn shì búhuì qùde. 
 

4.大伙儿不是比以前更爱护你了吗？dà huǒr búshì bǐ yǐqián ɡènɡ àihù nǐ le    

mɑ？เพ่ือนๆทัง้หลำยก็ไมใ่ชจ่ะรักและเอำใจใสเ่ธอมำกขึน้กวำ่เดมิแล้วเหรอ  
รูปประโยคเปรียบเทียบเหตกุำรณ์ท่ีมำกขึน้จำกอดีต  ใช้รูปประโยควำ่ [ 比 以 前 更.........了 ] 

หมำยถึง “มำกขึน้ยิ่งกว่ำเดมิแล้ว” ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
大伙儿比以前更喜欢跟小猴玩儿了。  
dàhuǒr bǐ yǐqián ɡènɡxǐhuɑn ɡēn xiǎohóu wánr le. 

พรรคพวกทัง้หลำยก็ชอบเลน่กบัเจ้ำจอ๋มำกขึน้กวำ่เดมิแล้วละ่ 
 

朋友们比以前更了解对方了。  
pénɡyoumen bǐ yǐqián ɡènɡ liáojiě duìfānɡ le.  

เพ่ือนๆทัง้หลำยก็เข้ำใจกนัมำกขึน้กวำ่เดมิแล้ว   
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อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

机灵活泼 jīlinɡ huópo ร่ำเริงแจ่มใจ  

走开，走开 zǒukāi ，zǒukāi หลบไป ๆ  

上气不接下气 shànɡ qì bùjiē xiàqì เป็นส ำนวนหมำยถึงอำกำรหอบหำยใจไมท่นั  

东瞧西看 dōnɡ qiáo xī kàn เหลยีวซ้ำยแลขวำ  

过了些日子 ɡuòle xiē rìzi ผำ่นไปสกัระยะหนึง่  

多难看呀！ duō nánkàn yɑ ！ ไมน่ำ่ดเูลย  

你怎么啦？ nǐ zěnme lɑ ？ เธอเป็นอะไรเหรอ  

怎么会呢？ zěnme huì ne ？ เป็นไปได้อยำ่งไรกนั   
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98. 

带箭的朋友 Dài jiàn de pénɡyou 
 

เพ่ือนท่ีมีลูกศร 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
 

跳皮筋儿 tiàopíjīnr กระโดดหนงัยำง 

插 chā ใส ่สอด 

箭 jiàn ลกูศร 

毛栗 máolì ลกูเกำลดั 

腮帮子 sāibānɡzǐ แก้ม 

愚笨 yúbèn โง่เงำ่ 

孤独 ɡūdú เหงำ 

改换 ɡǎihuàn เปลีย่น 

口气 kǒuqì น ำ้เสยีง 

话碴儿 huàchár พดูสนบัสนนุ 

凶猛 xiōnɡměnɡ ดรุ้ำย 

摸 mō คล ำ 

射 shè ยิง 

拔 bá ถอน 

弓弦 ɡōnɡxián สำยธน ู

对准 duìzhǔn เลง็ให้ตรง(เป้ำ) 

嘴唇 zuǐchún ริมฝีปำก 

胜利 shènɡlì ชนะ 

 
อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.让我们一起玩吧。rànɡ wǒmen yìqǐ wán bɑ!  ขอให้เรำมำเลน่ด้วยกนัเถอะ  
 ประโยคเชิญชวน และขอร้อง ในภำษำจีนใช้รูปแบบ [让….吧 ]  โดยเตมิข้อควำมท่ีต้องกำรจะ
ขอร้องหรือเชิญชวนไว้ตรงกลำง มีควำมหมำยเหมือนกบัภำษำไทยวำ่ “ขอให้....เถอะ” ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
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让我们一起欢乐吧！ ขอให้เรำมำสนกุด้วยกนัเถอะ  
rànɡ wǒmen yìqǐ huānlè bɑ！ 

 

 让我们重新开始吧！ ขอให้เรำมำเร่ิมต้นกนัใหมเ่ถอะนะ  
   rànɡ wǒmen chónɡxīn kāishǐ bɑ！ 
 

2.左瞧瞧，右瞧瞧。zuǒ qiáoqiáo，yòu qiáoqiáo.ชะเง้อทำงซ้ำยที ชะแง้ทำงขวำที  

 กำรซ ำ้ค ำโดยกำรใช้ค ำท่ีบอกทิศตรงกนัข้ำมในลกัษณะนี ้  บอกควำมหมำยวำ่กำรกระท ำนัน้เกิด
ซ ำ้ๆ แตไ่มค่งท่ี ไมร่ะบตุ ำแหนง่ท่ีแนน่อน นอกจำกนีย้งัมีควำมหมำยท่ีส่ือถึงกำร “ครอบคลมุ” ด้วย ซึง่
นอกจำกค ำในตวัอย่ำงประโยคแล้ว ยงัมีค ำอ่ืนๆ เชน่ 东西 (dōnɡ xī ตะวนัออกตะวนัตก) 上下(shànɡ
xià บนลำ่ง)  左右(zuǒyòu ซ้ำยขวำ) 里外(lǐwài ในนอก)   ตวัอยำ่งเชน่   

  ความหมายตามตวัอกัษร แปล 
东奔西跑 dōnɡbēnxīpǎo บึง่ไปตะวนัตก วิ่งไปตะวนัออก เดนิทำงไปทัว่  
上和下睦 shànɡ hé xià mù บนสำมคัคี ล่ำงหลอมรวม สำมคัคีชมุนมุ 
忙里忙外 mánɡlǐmánɡwài ยุง่ใน ยุง่นอก สำละวนวุน่วำย ยุง่มำก  

 

3.急得一点办法也没有。jíde yìdiǎn bànfǎ yě méiyǒu.รีบร้อนเสียจนไมรู้่จะหำทำงใดได้อีก
แล้ว  
 รูปประโยค  [一点儿 ........也没有（不）]  “ไมมี่..........เลยแม้แตน้่อย” ค ำท่ีเตมิลงในชอ่งวำ่ง
คือค ำนำม  หมำยควำมวำ่ ไมมี่ค ำนำมนัน้แม้แตน้่อย ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
 这种药一点儿效果也没有。 ยำชนิดนีไ้มไ่ด้ผลเลยสกันิดเดียว  

zhèzhǒnɡ yào yī diǎnr xiàoɡuǒ yě méiyǒu. 

  

 一点儿也不方便。   ไมส่ะดวกสบำยเลยซกันิดเดียว   
 yìdiánr yě bù fānɡbiàn.  
 

4.我倒有一个好办法。wǒ dào yǒuyíɡè hǎo bànfǎ.แตว่ำ่ฉนัมีควำมคิดดีๆอยู่อยำ่งหนึง่นะ  
倒 ตำมควำมหมำยประจ ำค ำแล้วแปลวำ่ “ล้ม / กลบั / คว ่ำ เม่ือวำงไว้หน้ำค ำกริยำ จะบอก

ควำมหมำยในเชิงขดัแย้ง หรือแฝงค ำวำ่ “แต”่  อยูใ่นประโยค ตวัอยำ่งประโยคเชน่ 
这倒是个好办法。   น่ีตำ่งหำกละ่ท่ีเป็นวิธีท่ีดี  

zhè dàoshì ɡè hǎo bànfǎ. 

 

 你不在乎，我倒想知道。  คณุไมส่นใจ แตฉ่ันกลบัอยำกรู้มำก   

nǐ búzàihu ，wǒ dǎo xiǎnɡzhīdào. 
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5.小猴子又接二连三地把箭射向恶狼。xiǎo hóuzi yòu jiē èrlián sān de bǎ jiàn 

shèxiànɡ è lánɡ. เจ้ำจอ๋ยิงหมำจิง้จอกเจ้ำเลห์่ด้วยลกูธนไูปสองสำมดอกติดๆกนั  

 接 连  เป็นค ำซ้อนชนิดหนึง่ท่ีน ำค ำท่ีมีควำมหมำยคล้ำยกนั มำซ้อนกนั มีควำมหมำยวำ่  
“ตอ่เน่ืองกนัไปเร่ือยๆ หรือ ติดๆกนัไป” ลกัษณะของค ำนีส้ำมำรถแยกออกจำกกนัได้  และยงัสำมำรถน ำมำ
รวมกนัได้  จงึสำมำรถเตมิค ำอ่ืนลงไปในระหวำ่งค ำได้ด้วย ตวัอย่ำงประโยคเชน่   
 鸟儿们的叫声连接不断。 เสียงร้องของนกทัง้หลำยดงัตอ่ๆกนัมำไมห่ยดุ  

niǎoérmen de jiàoshēnɡ liánjiē búduàn. 

 

 事故接一连二地发生。 อบุตัเิหตเุกิดขึน้ติดๆกนัครัง้แล้วครัง้เลำ่  
 shìɡù jiē yìlián èr dì fāshēnɡ. 
  

อ่านนิทานรู้ส านวน 

 
真是可怕 zhēnshì kěpà นำ่กลวัจริงๆ 

做个鬼脸 zuòɡè ɡuíliǎn ท ำหน้ำผี (หลอกให้กลวั หรือแกล้งล้อ) 

不是他的错 búshì tāde cuò ไมใ่ช่ควำมผิดของเขำ 

我们要和你做朋友 wǒmen yàohé nǐ zuòpénɡyou พวกเรำจะขอเป็นเพื่อนกบัคณุ 

真是高兴极了 zhēnshì ɡāoxìnɡ jíle ช่ำงนำ่ดใีจเหลอืเกิน 

你有什么办法？ nǐ yǒu shénme bànfǎ？ คณุมีวิธีกำรอะไรเหรอ  

手拉手 shǒulāshǒu จงูมือกนั  

多一个朋友， 

多一份力量！ 

duō yíɡè pénɡyou ， 

duō yífèn lìliànɡ！ 

มีเพื่อนเพิม่อีกหนึง่  
ก็มีพลงัเพิม่อีกหนึง่เช่นกนั  
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99. 

黛翎公主  Dài línɡ ɡōnɡzhǔ 
 

องค์หญิงขนด า 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 
   

养 yǎnɡ เลีย้งด ู

孔雀 kǒnɡquè นกยงู 

羽毛 yǔmáo ขน 

百鸟 bǎi niǎo พญำนก 

领取 línɡqǔ รับ(สิง่ของ) 

宝物 bǎowù ของล ำ้คำ่ 

本领 bénlǐnɡ วิทยำยทุธ์ ควำมสำมำรถ 

兴奋 xīnɡfèn ตื่นเต้น 

依次 yīcì ตำมล ำดบั 

老鹰 lǎoyīnɡ เหยี่ยวฟ้ำ 

捕兽 bǔshòu จบัเหยื่อ 

鱼鹰 yúyīnɡ เหยี่ยวกินปลำ 

黄莺 huánɡyīnɡ นกขมิน้ 

嗓子 sǎnɡzi เสยีงร้อง คอ  

剩下 shènɡxià เหลอืไว้ 

绝技 juéjì ควำมสำมำรถพเิศษ เทคนิคพเิศษ 

衣裙 yīqún ชดุกระโปรง 

称 chēnɡ เรียก 

善 shàn เก่งกำจ 

继承 jì chénɡ  สบืทอด 

王位 wánɡwèi บลัลงัก์ 

担任 dānrèn ด ำรงต ำแหนง่  

惊呆 jīnɡdāi ตกตะลงึ 

交往 jiāowǎnɡ ติดตอ่ ไปมำหำสู ่

使者 shízhě ทตู 
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  อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
  

1. 你们都一天天地长大了。nǐmen dōu yìtiāntiān de zhǎnɡdàle.พวกเขำก็โตขึน้ทกุวนัๆ  
 กำรซ ำ้ค ำรูปแบบ [一 AA] มีควำมหมำยในเชิงเพิ่มจ ำนวน เพิ่มปริมำณขึน้ ซึง่กำรเพิ่มขึน้นัน้เพิ่ม
แบบตำมล ำดบั ท ำละอนัๆ ทีละอยำ่งๆ ตอ่เน่ืองกนัไป ตวัอยำ่งเชน่  
 百鸟让孔雀一个个地来挑宝物。พญำนกให้นกยงูเข้ำมำเลือกของวิเศษทีละตวัๆ  

bǎi niǎo rànɡ kǒnɡquè yī ɡèɡè de lái tiāo bǎowù. 

 

 鱼鹰一条条地把鱼吞下去。 เหย่ียวกินปลำคอ่ยๆกลืนปลำทีละตวัๆลงไป   
 yúyīnɡ yī tiáotiáo de bǎ yú tūn xiàqu. 

 
2.你们每人都可以从我这里领取一样宝物。nǐmen měirén dōukéyǐ cónɡ wǒ zhèlǐ   

línɡqǔ yíyànɡ bǎowù.แตล่ะคนสำมำรถมำรับของวิเศษจำกฉันได้คนละหนึง่อยำ่ง   
 รูปประโยคท่ีภำษำไทยพดูวำ่  [รับอะไร มำจำกใคร]  ภำษำจีนใช้วำ่  [จำกใคร รับอะไร] ดรููป
ประโยคตอ่ไปนี ้ 
 从王父继承王位。 สืบทอดรำชบลัลงัก์มำจำกเสดจ็พอ่  

cónɡ wánɡ fù jìchénɡ wánɡwèi. 

 

 从他那里学了绝技。เรียนเคล็ดวิชำมำจำกเขำ  
 cónɡ tā nàlǐ xuéle juéjì. 
 
3.老鹰学会了捕兽，鱼鹰学会了捕鱼，百灵鸟学会了唱歌。lǎoyīnɡ xué huì le bǔ    

shòu，yúyīnɡ xué huìle bǔyú ，bǎilínɡniǎo xué huìle chànɡɡē.เหย่ียวเรียนจบัเหย่ือ
เป็นแล้ว เหย่ียวกินปลำเรียนวิธีจบัปลำเป็นแล้ว นกคีรีบรูเรียนร้องเพลงเป็นแล้ว   
 学会了  แปลวำ่ เรียนเป็นแล้ว หรือ สำมำรถท ำได้แล้ว ซึง่ควำมสำมำรถนัน้เกิดมำจำกกำรเรียนรู้ 
ฝึกฝนจนกระทัง่ท ำเป็น ในภำษำจีน มีรูปแบบประโยคคือ [学会了(เรียนเป็นแล้ว) + ท ำกริยำ + กรรม]  

ตำ่งกบัภำษำไทยท่ีพดูวำ่ [ เรียน + ท ำกริยำ  + กรรม +เป็นแล้ว]  ตวัอยำ่งประโยค  
 姑娘学会了缝衣。  สำวน้อยเรียนรู้กำรเย็บผ้ำเป็นแล้ว  

ɡūniɑnɡ xué huìle fénɡyī. 

 

 孩子学会了骑自行车。 เดก็ๆ เรียนข่ีจกัรยำนเป็นแล้ว   

  Háizi xué huìle qí zìxínɡchē. 
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4.谁要是得到宝石羽衣，谁可以继承我的王位。shuí yàoshì dédào bǎoshí yǔyī ，

shuí kéyǐ jì chénɡ wǒ de wánɡwèi.ใครได้รับเสือ้คลมุเพชร คนนัน้ก็จะได้สืบทอดรำชบลัลงัก์
จำกข้ำ  

 รูปแบบกำรใช้ค ำปจุฉำสรรพนำมท่ีหมำยถึงคนๆเดียวกนั ในประโยคหน้ำและประโยคหลงั  
ภำษำจีนใช้ค ำเดียวกนั แตภ่ำษำไทยใช้คนละค ำ เชน่  
 

ใคร(คนไหน) ก็คนนัน้  谁就谁 shuí jiù shuí 

อนัไหนก็อนันัน้  什么 就什么 shénme jiù shénme 

ท่ีไหนก็ท่ีนัน่ 哪里就哪里 nǎlǐ jiù nǎlǐ 

เม่ือไหร่ก็เม่ือนัน้ 什么时候 
就什么时候 

shénme shíhou  

jiù shénme shíhou 

เทำ่ไหร่ ก็เทำ่นัน้ 多少就多少 duōshǎo jiù duōshǎo 

 

5.你的本事比我大。nǐde běnshi bǐwǒ dà. เธอมีควำมสำมำรถมำกกว่ำฉัน    

 ค ำบอกคณุสมบตัวิำ่มีมำก รุนแรง หนกั สงู ภำษำจีนใช้ค ำวำ่ 大 สว่นค ำบอกคณุสมบตัวิำ่มีน้อย 
เบำบำง ต ่ำ ในภำษำจีนใช้ค ำวำ่小 ในขณะท่ีภำษำไทยใช้ตำ่งกนั อยำ่งในประโยคตวัอยำ่ง ภำษำจีนใช้วำ่ 
本事大 běnshi dà มีควำมสำมำรถใหญ่  แตภ่ำษำไทยพดูวำ่ มีควำมสำมำรถสูง ค ำอ่ืนๆ เชน่  

压力大 yā lìdà ควำมกดดนัสูง 
脾气大 píqidà อำรมณ์รุนแรง  เจ้ำอำรมณ์ 
打击很大 dǎjī hěndà ได้รับผลกระทบรุนแรง 
大雨 dàyǔ ฝนตกหนัก 
大风 dàfēnɡ ลมแรง  

  

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

不是现在这个样子 búshì xiànzài zhèɡe yànɡzi ไมไ่ด้เป็นเหมือนกบัตอนนี ้ 

十分兴奋 shífēn xīnɡfèn ตื่นเต้นมำกๆ 

谁先挑呢？ shuíxiān tiāo ne ？ ใครจะเลอืกก่อนดีนะ  

平日十分友爱 pínɡrì shífēn yǒu’ài ปกติจะรักกนัมำก  

你先挑吧！ nǐxiān tiāo bɑ ！ เธอเลอืกกอ่นก็แล้วกนั   
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 100. 
 

大熊逃呀逃  Dàxiónɡ táo yɑ táo 

 

พี่หมีหนีไป หนีไป 
อ่านนิทานรู้ค าศัพท์ 

 

超市 chāoshì ซุปเปอร์มำร์เก็ต 

人行道 rénxínɡdào ทำงเท้ำ 

揪 jiū บีบ 

甩 shuǎi สะบดั ทิง้ 

大卡车 dà kǎchē รถบรรทกุ 

弹簧 tánhuánɡ สปริง 

床垫 chuánɡdiàn ฟกู 

阳台 yánɡtái ดำดฟ้ำ 

餐厅 cāntīnɡ ห้องอำหำร 

餐桌 cānzhuō โต๊ะอำหำร 

付钱 fùqián จ่ำยเงิน 

拼命 pīnmìnɡ พยำยำมอยำ่งสดุขีด 

灵机 línɡjī เกิดควำมดลใจขึน้ในทนัทีทนัใด 

扶手 fúshǒu รำวบนัได 

滑 huá ลืน่ 

追 zhuī ไล ่ตำม  

冲 chōnɡ พุง่ 

玻璃 bōli กระจก 

门警卫 mén jǐnɡwèi ยำมรักษำควำมปลอดภยั 

骨碌 ɡūlù กลิง้ 

游乐场 yóulèchǎnɡ ลำนสวนสนกุ 

头昏  tóuhūn  เวียนหวั 
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 อ่านนิทานรู้ไวยากรณ์ 
 
1.到超市去买东西。dào chāoshì qù mǎidōnɡxi. ไปซือ้ของท่ีซุปเปอร์มำร์เก็ต  
 รูปประโยคท่ีภำษำไทยพดูวำ่ [ไปท ำอะไร + ท่ีไหน] ภำษำจีนจะพดูวำ่  [ไปท่ีไหน + ท ำอะไร] คือ 
ต้องบอกสถำนท่ีท่ีจะท ำเสียก่อน แล้วจงึคอ่ยบอกวำ่ท ำอะไร ตวัอยำ่งประโยคเช่น  
 他在一张餐桌前坐下来。 เขำนัง่ลงตรงหน้ำโต๊ะกินข้ำว  

tā zài yìzhānɡ cān zhuōqián zuò xiàlái. 
 

 他在人行道追着大卡车。 เขำวิ่งตำมรถบรรทกุไปตำมถนนทำงเท้ำ  
 tā zài rén xínɡdào zhuīzhe dà kǎchē. 
 

2.这下大熊看上去真象个阔太太呢！zhèxià dàxiónɡ kànshànɡqù zhēn xiànɡɡè kuò 

tàitɑi ne！ พ่ีหมีตวันีดู้ๆ แล้ว เหมือนคณุป้ำเสียจริง   
 看上去 หมำยควำมวำ่  “ดูๆ แล้ว หรือ ดูๆ ไป”  ใช้ส ำหรับกำรเปรียบเทียบวำ่เหมือนกบัอะไร  หรือ
อำจใช้ในกำรคำดเดำจำกสถำนกำรณ์ท่ีพบเห็นก็ได้ ตวัอย่ำงประโยคเชน่  
 这么晚了，看上去她不回来了吧！ 

zhème wǎnle ，kànshànɡqù tā bù huílɑi le bɑ！ 

ดกึขนำดนีแ้ล้ว ดูๆ แล้วเขำคงไมม่ำแล้วละ่   
 

 那个影子看上去像个大熊。 

   nà ɡe yǐnɡzi kànshànɡqù xiànɡ ge dàxiónɡ. 

 เงำนัน่ ดูๆ แล้วเหมือนกบัพ่ีหมีใหญ่เลย  
 

3.香喷喷的饭菜。xiānɡpēnpēn de fàncài.อำหำรท่ีหอมกรุ่น   
 ค ำวำ่   喷 แปลวำ่  พน่ พุง่ เม่ือน ำมำซ ำ้ จะเป็นค ำเสริมเพ่ือบอกลกัษณะของค ำท่ีน ำมำข้ำงหน้ำ 
ใช้บอกลกัษณะกลิ่นท่ีหอมฟุ้ ง ตวัอยำ่งค ำซ ำ้ลกัษณะนีเ้ชน่  
  

飘(piāo)  ปลิว 轻飘飘 qīnɡpiāopiāo เบำหวิวๆ  
滚(ɡǔn) กลิง้ 圆滚滚  yuánɡúnɡǔn  กลมดิก๊  
晶(jīnɡ)  แวววำว 亮晶晶 liànɡjīnɡjīnɡ ใสแวววำว  
哄(hōnɡ)  ลือลัน่ โครมครำม 乱哄哄 luànhōnɡhōnɡ วุน่วำยอกึทึก 
柔(róu)  นุม่ 软柔柔 ruǎn róuróu ออ่นนุม่นิ่ม  
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4.只好算了。zhíhǎo suànle. ก็ท ำได้เพียงตดัใจ (算了 แปลว่ำ ปลอ่ยวำง ปล่อยทิง้ สละทิง้  ไมเ่อำ
แล้ว)  
  只好 วำงไว้หน้ำกำรกระท ำอยำ่งใดอยำ่งหนึง่  ใช้เพ่ือแสดงวำ่ไมมี่ทำงอ่ืนท่ีดีกวำ่นีอี้กแล้ว สิ่งท่ี
ท ำได้ดีท่ีสดุก็คือวิธีนีเ้ทำ่นัน้ ตวัอยำ่งประโยคเชน่  
  家里没吃的了，只好到附近的超市买了。 

jiālǐ méi chī de le ，zhíhǎo dào fùjìn de chāoshì mǎile. 

ท่ีบ้ำนไมมี่อะไรกินแล้ว ก็ท ำได้เพียงไปซือ้ท่ีซุปเปอร์มำร์เก็ตใกล้ๆบ้ำนแล้วละ่   
 

 很晚了他还不来，只好自己走回家了。 
 hěn wǎnle tā hái bùlái ，zhíhǎo zìjǐ zǒu huíjiā le. 

 ดกึมำกแล้วเขำยงัไม่มำอีก  ก็ท ำได้เพียงเดนิกลบับ้ำนเอง  
 

อ่านนิทานรู้ส านวน 
 

一摇一摆地走 yī yáo yī bǎi dìzǒu เดินโซซดัโซเซ เดินโยกไปเยกมำ  

拼命地追 pīnmìnɡ de zhuī ตำมไปอยำ่งสดุพลงั   

头昏脑胀 tóuhūn nǎozhànɡ ปวดหวัเวยีนหวั  

我等你好久了 wǒděnɡ nǐhǎo jiǔle ฉนัรอเธอตัง้นำนแล้ว  
 

 


