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คาํนํา 

            
หลกัสตูรภาษาจนีและการสือ่สาร คณะศลิปศาสตร ์ไดด้าํเนินงานเกีย่วกบัการศกึษาเรือ่งกลุ่ม

ชาตพินัธุใ์นประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีมาเป็นระยะเวลา 8 ปีแลว้ โดยไดเ้ริม่ตน้ทาํงานในหวัขอ้น้ี
เมือ่ปี พ.ศ. 2552 เริม่เรยีบเรยีงขอ้มลูชาตพินัธุว์รรณนาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนี พมิพเ์ป็นเอกสาร
อดัสาํเนาเยบ็เล่มเพือ่สอนในระดบับณัฑติศกึษาวชิากลุ่มชาตพินัธุใ์นลุ่มน้ําโขง จนกระทัง่ปี พ.ศ.2555 
โครงการตําราของศนูยว์จิยัอนุภมูภิาคลุ่มน้ําโขง คณะศลิปศาสตรไ์ดใ้หก้ารสนบัสนุนการจดัพมิพห์นงัสอื
ชื่อ “สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” เผยแพรสู่ส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวาง 
ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 หลกัสตูรภาษาจนีและการสือ่สาร คณะศลิปศาสตรก์ไ็ดร้บัมอบหมายจาก
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีใหด้าํเนินโครงการทาํนุฯ เรือ่ง “การจดัทาํฐานขอ้มลูกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศ
จนีตอนใต”้ สบืเน่ืองจากการดาํเนินโครงการขา้งตน้ ในปี งบประมาณ 255 กไ็ดร้บัมอบหมายจาก
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานีอกีครัง้หน่ึงใหด้าํเนินโครงการบรกิารวชิาการ เรือ่ง “นิทรรศการกลุม่ชาตพินัธุ์
ของประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี” ผลจากการดาํเนินโครงการทีผ่า่นมามกีารดาํเนินงานอยา่งบรูณา
การทัง้การเรยีนการสอน การวจิยั  การบรกิารวชิาการและการทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรม ทัง้ยงัไดเ้ผยแพร่
สูส่าธารณชนอยา่งกวา้งขวาง ผลผลติทางวชิาการทีไ่ดม้คีุณคา่ต่อการศกึษาวจิยัทางมนุษยศาสตรข์อง
ไทยเป็นอยา่งมาก  

 
พืน้ทีข่องประเทศจนีตอนใตท้ีน่บัวา่เป็นตน้สายอารยธรรมลุ่มน้ําโขง ครอบคลุมพืน้ทีส่องมณฑล

คอื ยนูนานและกวางส ี บรเิวณดงักล่าวน้ีเป็นพืน้ทีท่ีม่ชีนกลุ่มน้อยอาศยัอยูห่นาแน่น หลากหลาย และมี
จาํนวนมากทีส่ดุ ประเทศจนีทัว่ทัง้ประเทศมชีนกลุ่มน้อยทัง้หมด 55 ชนเผา่ เฉพาะบรเิวณจนีตอนใตม้ี
ชนกลุ่มน้อยอาศยัอยูม่ากกวา่ 0 ชนเผา่ ยกตวัอยา่งเชน่ เชน่ () อาชาง (2) เผา่ป๋าย () เผา่ปลงั (4) 
เผา่ปยู ี(5) เผา่ไต (6) เผา่เต๋ออ๋าง() เผา่ตรงุ () เผา่ฮานี (9) เผา่หยุ (0)เผา่จิง่โป ()เผา่จโีน (2)เผา่
ลาหู ่ ()เผา่หมา่น (4) เผา่เหมยีว (5) เผา่เหมนิปา (6)เผา่น่าซ ี ()เผา่นู่ ()เผา่สยุ (9)เผา่เซอ 
(20)เผา่วา้ (2)เผา่เหยา (22)เผา่อี ๋ (2)เผา่จว้ง (24)เผา่ผหูมี ่ (25)เผา่ลีซ่ ู (26)เผา่หล ี (2) เผา่จงิ 
(2)เผา่ตง้ (29)เผา่เหมาหนาน และ (0)ถู่เจยี  

 
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้วา่ มณฑลยนูนานและมณฑลกวางส ีซึง่เป็นบรเิวณรอยต่อของประเทศ

จนีกบัหลายประเทศในภมูภิาคลุ่มน้ําโขง การกาํหนดสมาชกิประเทศลุ่มน้ําโขงในสว่นของประเทศจนีนัน้ 
จงึมกัจะนบัเอาเฉพาะพืน้ทีต่อนใตข้องจนี โดยเฉพาะในสว่นของมณฑลยนูนานและกวางสเีทา่นัน้ 
บรเิวณน้ีจงึนบัไดว้า่เป็นตน้สายอารยธรรมสายน้ําโขง ชนกลุ่มน้อยในบรเิวณดงักล่าวน้ีมมีากกวา่ 0 ชน
เผา่ ทีส่าํคญัชนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีมหีลายกลุ่มเป็นชนเผา่เดยีวกนักบัทีม่อียูใ่นประเทศต่างๆในประเทศลุ่ม
น้ําโขง รวมทัง้ประเทศไทยดว้ย เชน่ เผา่เหมยีว เผา่วา้ เผา่ลาหู ่เผา่ตรงุ เผา่ปลงั เผา่ลีซ่ ูเผา่ฮานี เป็นตน้ 
ในชว่งก่อนการก่อตัง้สาธารณรฐัประชาชนจนี (ก่อนปี 949) ชนกลุ่มน้อยเหล่าน้ีถูกกดขีข่ม่เหง ทารุณ
กรรม และขดูรดีอย่างแสนสาหสัจากชนชัน้ศกัดนิาทีเ่ป็นชาวฮัน่และชนเผา่ทีม่อีาํนาจเหนือกวา่ เป็นเหตุ
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ใหส้ว่นใหญ่อพยพยา้ยถิน่ถอยรน่ลงมาตัง้ถิน่ฐานตามบรเิวณแนวชายแดนของประเทศลุ่มน้ําโขง และ
เน่ืองจากชนกลุ่มน้อยทีอ่พยพเขา้มามฐีานะยากจน จงึตกเป็นเครือ่งมอืของนายทุน ในการเป็นแหล่ง
ปลกูฝ่ินและผลติยาเสพตดิ อนัเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศลุ่มน้ําโขงและทัว่โลก สง่ผลรา้ยต่อความมัน่คง
ของประเทศอยา่งหนกั  

 
การศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเทศจนีทีผ่า่นมาเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก เน่ืองจากยงัมผีูรู้้

ภาษาจนีน้อย หนทางเดยีวทีน่กัวชิาการชาวไทยสว่นใหญ่จะกระทาํไดค้อื การพึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การศกึษาหรอืการบนัทกึของชาวตะวนัตก แต่หลงัจากทีม่กีารศกึษาคน้ควา้และมผีูรู้ภ้าษาจนีมากขึน้ 
กลบัพบวา่ขอ้มลูต่างๆทีไ่ดน้ัน้ มคีวามผดิพลาดคลาดเคลื่อนไมน้่อย นําไปสูก่ารสรปุผลการวจิยัทีไ่ม่
ถูกตอ้ง จะเหน็วา่หลงัจากประเทศจนีเปิดประเทศแลว้ นานาประเทศสนใจศกึษาขมุคลงัความรูท้ีซ่่อนตวั
อยูใ่นมา่นไมไ้ผก่นัอยา่งกวา้งขวาง แต่ประเทศไทยเพิง่จะเริม่หนัมาสนใจศกึษา และใหค้วามสาํคญัใน
การศกึษาองคค์วามรูด้า้นจนีศกึษาในระยะ 5- 0 ปีมาน้ีเอง แต่ปัญหาใหญ่ของการศกึษาความรูด้า้นจนี
ศกึษากค็อืภาษาจนีนัน่เอง นกัวชิาการไทยทีน่อกเหนือจากนกัวชิาการดา้นภาษาจนีแลว้ มไีมม่ากนกัที่
จะสามารถใชค้วามรูภ้าษาจนีเป็นเครือ่งมอืในการศกึษาวจิยัและสบืคน้ขอ้มลู ดงันัน้ขอ้ความรูท้ีเ่กีย่วกบั
จนีศกึษาไมว่า่จะเป็น ประวตัศิาสตร ์สงัคม ศลิปะ วรรณคด ีประเพณ ีวฒันธรรม ปรชัญา ศาสนา เชือ้
ชาต ิ เป็นตน้ หรอืแมก้ระทัง่ภาษาจนีเองกย็งัมไีมม่ากเชน่กนั ในขณะทีค่วามตอ้งการศกึษามมีากขึน้ทุก
ขณะ นกัวชิาการชาวไทยทีม่คีวามรูภ้าษาจนี ต่างทุม่เทความรูค้วามสามารถในการถ่ายทอดขอ้มลู
ความรูเ้กีย่วกบัประเทศจนีเป็นภาษาไทยเพือ่เตมิเตม็องคค์วามรูด้า้นจนีศกึษาใหก้บัวงการศกึษาของ
ไทยอยา่งไมล่ดละ  

 
ปัญหาอกีประการหน่ึงทีพ่บจากการทาํงานทีผ่า่นมาคอื ขอ้มลูทางภาษาของกลุ่มชาตพินัธุใ์นจนี 

ใตย้งัเป็นขมุคลงัความรูท้ีป่ระเทศไทยขาดแคลน จากการศกึษาจะเหน็วา่มกีลุ่มชาตพินัธุห์ลายกลุ่มทีม่ี
ญาตพิีน้่องอยูใ่นประเทศไทย เชน่ กลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษามอญ-เขมร ทีม่เีครอืญาตอิยูต่ามแนว
ชายแดนภาคเหนือของประเทศไทย หรอืแมแ้ต่กลุ่มชาตพินัธุไ์ตทีเ่ชื่อกนัวา่เป็นบรรพบุรษุของชาวไทย 
ในขณะทีป่ระเทศไทยยงัไมม่ขีอ้มลูทางภาษาของกลุ่มชาตพินัธุเ์หลา่น้ี ภายหลงัทีป่ระเทศจนีปฏวิตัิ
วฒันธรรมและเปิดประเทศในชว่ง 60 ปีทีผ่า่นมามนีกัวจิยัจากนานาประเทศเดนิทางเขา้ไปศกึษาขอ้มลู
ต่างๆในประเทศจนีเป็นจาํนวนมาก  แต่เน่ืองจากปัญหาทางดา้นภาษา ทาํใหข้อ้มลูต่างๆไมถู่กตอ้งหรอื
ยงัไมไ่ดร้บัการศกึษาวจิยั ขอ้มลูทางภาษาของกลุ่มชาตพินัธุใ์นจนีตอนใตก้เ็ชน่เดยีวกนั จากการสาํรวจ
ฐานขอ้มลูงานวจิยัไทยจะเหน็วา่ ในประเทศไทยยงัไมม่ขีอ้มลูทางภาษาของกลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศจนี
ตอนใต ้ มเีพยีงงานวจิยักลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่ป็นเครอืญาตกิบักลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศจนีตอนใตท้ีอ่พยพมา
ตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นประเทศไทยเท่านัน้ ทีเ่ป็นเชน่น้ีกเ็พราะวา่ขอ้มลูต่างๆ ลว้นเขยีนหรอืจดบนัทกึเป็น
ภาษาจนี เป็นการยากทีน่กัวจิยัชาวไทยทีไ่มรู่ภ้าษาจนีจะเขา้ถงึขอ้มลูได ้ทาํใหผ้ลงานการศกึษาในดา้น
ดงักล่าวน้ีมอียูน้่อยมาก  
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จากการดาํเนินงานทีม่ปีระเดน็และเป้าหมายทีช่ดัเจน  และการสนบัสนุนของคณะศลิปศาสตร ์

และมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ทาํใหห้ลกัสตูรภาษาจนีและการสือ่สาร คณะศลิปศาสตร ์ไดศ้กึษาขอ้มลู
เกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศจนีอยา่งเป็นรปูธรรม มผีลผลติทีไ่ดร้บัการยอมรบัในแวดวงวชิาการทัง้
ยงัมกีารเผยแพรข่อ้มลูอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ทัง้การทาํงานดา้นทาํนุฯ การบรกิารทางวชิาการ การ
วจิยั และการเรยีนการสอนสามารถทาํงานไดแ้บบบรูณาการ คณะศลิปศาสตรใ์นฐานะทีม่ภีารกจิหลกัใน
การทาํงานดา้นภาษาและวฒันธรรมของประเทศลุ่มน้ําโขง  จงึมปีณธิานแน่วแน่ในการศกึษาวจิยัและ
ผลติผลงานดา้นภาษาและวฒันธรรมเพือ่การทาํนุและธาํรงรกัษาไว ้และการบรกิารสูแ่วดวงวชิาการและ
รบัใชส้งัคม จงึไดเ้สนอขอรบัการสนบัสนุนการทาํงานในครัง้น้ี โดยมุง่เกบ็ขอ้มลู ศกึษาวจิยั และจดัทาํ
เป็น “ฐานขอ้มลูทางภาษาของกลุ่มชาตพินัธุใ์นประเทศจนีตอนใต”้ เพือ่ใชใ้นการศกึษาภาษาของกลุ่ม
ชาตพินัธุข์องชาตต่ิอไป  

 
ผลการดาํเนินงานในปีงบประมาณ 255 - 2559 ทีผ่า่นมา หลกัสตูรภาษาจนี คณะศลิปศาสตร ์

ไดร้บัสนบัสนุนงบประมาณใหด้าํเนินโครงการจดัทาํฐานขอ้มลูทางภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนี
ตอนใตแ้ลว้สองโครงการ โดยมผีลผลติจากโครงการดงักล่าว 2 เรือ่ง คอื  

 
.นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่ ภาษาตระกลูมอญ-เขมรและ 

รายการคาํศพัท ์ 
2.นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่2 ภาษาตระกลูไทและรายการ 

คาํศพัท ์แบ่งเป็นสองเล่ม คอื  
 2. นานาภาษาของชนกลุม่น้อยในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่2 ภาษาตระกลูไท (เล่ม 1) 
 2.2 นานาภาษาของชนกลุม่น้อยในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่2 ภาษาตระกลูไท (เล่ม ) 
 
ยงัมกีลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาอกีหน่ึงตระกลูภาษาทีส่าํคญั คอื ภาษาตระกลูจนี-ทเิบต จงึขอ

เสนอโครงการจดัทาํฐานขอ้มลูภาษาต่อเน่ืองจากปีทีผ่า่นมา ไดแ้ก่ 
 
.นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีตอนใต ้ภาคที ่ ภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (สาขา 

เหมยีว-เหยา) และรายการคาํศพัท ์
 

ประเทศไทยและวงวชิาการภาษาศาสตรข์องโลกยงัรอคอยและตดิตามความรูข้องภาษาเหล่าน้ี 
จากประเทศจนีมาโดยตลอด แต่เน่ืองจากเอกสารทีเ่ขยีนเป็นภาษาจนี ทาํใหน้กัวชิาการทีไ่มม่คีวามรู้
ภาษาจนีไมส่ามารถเขา้ถงึได ้  สง่ผลใหศ้กัยภาพการวจิยัทางภาษาศาสตรไ์ทยยงัดอ้ยกวา่นกัวชิาการ
ชาตอิื่น  

รายการคำาศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว – เหยา
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หลกัสตูรภาษาจนีและการสือ่สาร คณะศลิปศาสตร ์ไดศ้กึษาวจิยัประเดน็ชนกลุ่มน้อยในประเทศ
จนีมาอยา่งต่อเน่ือง มผีลผลติทางวชิาการเป็นทีป่ระจกัษ์ ไดแ้ก่  

สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศจนี  
นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีตอนใต ้ภาคท่ี  ภาษาตระกลูมอญ-เขมร  
นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีตอนใต ้ภาคท่ี 2 ภาษาตระกลูไท  
 
สาํหรบัการทาํงานครัง้น้ี ไดร้วบรวมและแปลรายการคาํศพัทภ์าษาเพือ่ใชเ้ป็นเน้ือหาสว่นหน่ึงใน

หนงัสอืชุด นานาภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศจนีตอนใต ้ ภาคท่ี 3 ภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (สาขา
เหมยีว-เหยา) และเผยแพรใ่หเ้ป็นแหล่งขอ้มลูศกึษาคน้ควา้ เป็นประโยชน์ต่อนกัวชิาการไทย เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพของนกัวชิาการไทยใหท้ดัเทยีมกบันานาชาตไิด ้

 
ภาษาตระกลูจนี-ทเิบตเป็นสาขาใหญ่  มสีมาชกิภาษาจาํนวนมาก แต่เฉพาะสาขาภาษาเหมยีว-

เหยา เป็นสาขาทีเ่ลก็ มสีมาชกิสามภาษา ไดแ้ก่ ภาษาเหมยีว ภาษาเซอ และภาษาเหยา รายการคาํศพัท์
แต่ละภาษาจะไดนํ้าเสนอในหนงัสอืเล่มน้ี  

รายการคำาศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว – เหยา
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ก 
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1.รายการคาํศพัทภ์าษาเหมียว 
 

คาํศพัทภ์าษาเหมยีว รวบรวมและแปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   

王辅世. (1985)《苗语简志》北京：民族出版社.   

Wáng Fǔshì. (1985) Miáo yǔ jiǎn zhì. Běijīng: Mínzú chūbǎn shè.  

(หวางฝู่ ซื่อ. (18). ปริทรรศน์ภาษาเหมียว. ปักกิง่ : สาํนกัพมิพช์าตพินัธุ.์)  
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腊乙坪 
Là yǐ píng  
ถิน่ล่าอีผ่งิ 

养蒿 
Yǎng hāo  
 ถิน่หยา่งฮาว  

大南山 
Dà nánshān 
ถิน่ตา้หนานซาน 

คาํภาษาจนี
และพนิอนิ 

คาํแปล 

a35 tɕa44;a35 
pa31 

pa35 tsi55;vai24 
父亲   fùqīn พอ่ 

a35mji33;a35 
ma35 

maŋ13 na24 
母亲   mǔqīn แม ่

a35moŋ42 vu53 tai33 岳母  yuè mǔ แมย่าย 
a35na35 pǝ35 ti31no21 哥哥   gēgē พชีาย 
a35ne33 tɛ33nen11 ʑeu24tl̥aŋ43 舅父  jiùfù ลุง 
a35ne33 qǝ44 ʑeu24 岳父   yuèfù พอ่ตา 
a35ȵa31 vu53 po13 祖母   zǔmǔ ยา่ 
a35phɯ35 qǝ44 ʑeu24 祖父   zǔfù ปู่  
a35ta35 qǝ44qha44 ʑeu24tai33 外祖父                

wàizǔfù 
ตา 

a35ta44 vu53qha44 tai33 外祖母          
wàizǔmǔ 

ยาย 

a35ʑa42 a35 ve55 姐姐   jiějie พีส่าว 
a35ʑɔ53 maŋ13lu11;maŋ13 

ʑu44 
na24lou21na24 
l̥ua33 姨母 yímǔ ป้า 

a35ʑo33 pa35lu11; pa35 
ʑu44 

vai24lou21vai24 
l̥ua33 
 

姨父  yífu 
ลุง(เขยขา้งแม)่ 

a35ʑo33;pa31 
ʑo33 

pa35ʑu44 tsi55ʑe21 
叔父  shúfù อาชาย 

a44 i33 i43 一 yī หน่ึง 
a44ku33 tɕu31qɛ35 kou24i43 十一（阴历）    

shí yī 
สบิเอด็ 

a44ku33pʐa35 tɕu31tsa31 kou24tʂi43 十五（阴历）    
shí wǔ 

สบิหา้ 

a44ku33ʈɔ53 tɕu31ȶu44 kou24ʈou44 十六（阴历）    
shí liù 

สบิหก 

a44n̥he35l̥ha53 n̥hɛ33qɛ35 sa43i43 初一                    
chū yī 

วนัที1่ 

a44ʑi35 ɛ33;i35 o33;i55 那 nà นัน้ 
aŋ53 aŋ44;pho33 au44 肿  zhǒng บวม 
ca33 ȵa35 ʈua13 蠢 chǔn โงเ่ขลา 

เกง้กา้ง 
ca35 ka33 ki43 炒（~黄豆）

chǎo 
ผดั 

ɕa35 toŋ35khi33 nto31tʂha43 夏   xià ฤดรูอ้น 

รายการคำาศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว – เหยา
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ɕa35 fha33 ʂi43 轻 qīng เบา 
ca44mpha44 l̥haŋ33 ntsuai33ku55 孙女   sūnnǚ หลานสาว 
ca44tu53 ten44en4 tl̥aŋ43oŋ44 云   yún เมฆ 
ca53 tɕa44 tɕua44;ɳtʂua53 嚼 jué เคีย้ว 
ca53 kɛ35 kai55 改正 gǎizhèng การแกไ้ข 
ca53 l̥a33;tɕa55 tɕua55 假 jiǎ จอมปลอม, ไม่

จรงิ 
ɕaŋ44 ɕhen33 ʂa43 升 shēng ลติร 
ɕaŋ44ʈaŋ53 ɕaŋ33tsaŋ55 ɕaŋ43tʂaŋ55 

乡长                   
xiāng zhǎng 

นายกเทศมนต
ร ี

ɕaŋ44ʑin44 ȶi13qa44 ɕaŋ43ʑen43 便宜 piányi ถูก 
ɕaŋ53 ɕhaŋ44 ʂau44 摖（~字）cā  ลบ(ตวัอกัษร) 
ɕaŋ53;tɕi44pɛ31 zen55;zo13 ȵtɕhai55;saŋ55 想（思考）

xiǎng 
คดิ 

ɕaŋ53me42 tɕhu33fhu35 ʂau55fu24 头巾   tóujīn ผา้โพกหวั 
ɕɔ35 ɕhu33 qou43 酸 suān เปรีย้ว 
ɕɔ44mje33 ɕo33mi33 ɕau43mie31 消灭 xiāomiè กาํจดั,ทาํลาย 
ɕɔ53 ha33 khou44 鞋  xié รองเทา้ 
ɕe35 tɕi35 vou55 女婿  nǚxù ลกูสาว 
ɕǝ44 ɕhu35 ʂeu55 站（~立）

zhàn 
ยนื 

ɕɛ35 ȶaŋ55ǝ33ʑu55 ʈau31 油  yóu น้ํามนั 
ɕɛ35 xhi33 tʂha43 新 xīn ใหม ่
ɕɛ35ʈaŋ53 ɕi35tsaŋ55 ɕen24tʂaŋ55 县长                   

xiàn zhǎng 
นายอาํเภอ 

cɛ44 l̥ju53 tl̥ou33 冰   bīng น้ําแขง็ 
ɕɛ44 ɕhaŋ35 ʂa55 熟 shú สกุ 
ɕɛ44ɳʈɛ33 ɕi33tshɛ31 ɕuen43tʂhuaŋ31 宜传 yí chuán การโฆษณา

ชวนเชื่อ 
ɕɛ44sen44 （tɛ11） 

tɕo33tu35 
qhua43nteu55 

老师 lǎoshī คุณคร ู

ɕɛ44tɕin35 ɕi33tɕi35 ɕen43tɕen24 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
cɛ53 kɛ55 kaŋ55 敢 gǎn กลา้ 

รายการคำาศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว – เหยา
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ɕɛ53tɕi53 ɕi55tɕi55 ɕuen55tɕu55 选举 xuǎnjǔ เลอืก 
cha44hwei35 khɛ33huei35 qhe43huei24 开会 kāihuì เปิดการประชมุ 
chei44 toŋ35sei11 nto31ʂou31 春   chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
chɛ35;ʑɔ53 tɕha33 tʂhua43 欠 qiàn คา้ง,เป็นหน้ี 
ci31 tɕhi31 tɕhi31 旗子  qízi ธง 
ci31 l̥jaŋ55 tl̥aŋ31 庹 tuǒ วา 
ci33 tɕen11 tʂhua31 茶  chá ชา 
ci33 l̥jhu33 tʂhaŋ43 揭 jiē  เอาออก, แกะ

ออก 
ci35 ʑoŋ55 ʈau13 宾  bīn แขก 
ɕi35 ɕi44ɕu13 tʂhai43 饿 è หวิ 
ɕi35n̥he35 fa11so35 tɕa44ki21 明天                    

míngtiān 
วนัพรุง่น้ี 

ɕi44 qa35ɕhu35 tʂhou55 灰  huī ขีเ้ถา้ 
ci44na35 qa33pu11 lua13 朋友  péngyǒu เพือ่น 
ci44noŋ53 khi33sei11 mau43mpeu33 疟疾  nüèjí มาเลเลยี 
ci44se44 ka35l̥jhi53 kua44tl̥i33 粥  zhōu ขา้วตม้ 
ɕi44ʐɯ35 ɤi33hɛ33 ʐe23ʂi43 

 石灰  shíhuī ปนูขาว 

ci53 tɕen44 tɕua44 风   fēng ลม 
ci53 la55 lu31 烂（瓜果~

了）làn 
เป่ือยเน่า 

ɕi53 l̥ji44  ɳtʂhi44 撕（~纸）sī  ฉีก 
ɕin35hwu33 ɕen35fu31 ɕen24fu31 幸福 xìngfú ความสขุ 
cɯ31 tɕu55 tɕhau31 桥  qiáo สะพาน 
cɯ35 l̥ju53 tɕou24 救（~人）jiù  ชว่ย 
cɯ35ȵaŋ31 to35mu13 na24tl̥aŋ43 舅母  jiùmu ป้า 
ɕɯ44 ɕhu33 ʂou44 收（回来）

shōu 
รบั 

ɕo33ɕɔ35  ɕo31ɕo35 ɕo31ɕau24 学校  xuéxiào โรงเรยีน 
ɕo33sen44 （tɛ11）tu31tu35 to43heu24 

nteu55 学生  xuéshēng 
นกัรยีน
,นกัศกึษา 

co33tha33ʈhe44 tsi35ɕen31tshei33 taŋ43tʂhe43 自行车            
zìxíngchē 

รถจกัรยาน 

รายการคำาศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว – เหยา
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ɕo44 ɕhǝ35 ʂo55 暖和 nuǎnhuo อุน่ 
co44lo53 qa33pu44lo44 ȵtɕou31 嘴唇  zuǐchún รมิฝีปาก 
ɕo53 tɕɛhǝ44ɤǝ44 ʂo44 休息 xiūxi พกัผอ่น 
ɕu35 ʑu44 ʑou44 小 xiǎo เลก็ 
ɕu35 ʑu44 ʂoŋ43 细（绳子很

~）xì 
เลก็ 

ǝ44 u35 tʂhau44 衣服  yīfú เสือ้ผา้ 
ɛ35 i35 a43 苦 kǔ ขม 
ɛ44 ko55;l̥ju23 pau55 扔（~掉）rēng  ทิง้ 
ɛ44 ku31;ko55 lai24 掷  zhì โยน 
ha35 tɛ11 ha31 还 hái ยงั 
ha44 hei53 hai33 舀（~水）yǎo ตกั 
ha44chi53 tɕhen35pi11 toŋ24te21 开始 kāishǐ เริม่ตน้ 
ha53 hɛ55 hai55 海   hǎi ทะเล 
hɔ35tsɔ35 ho35tso35 hau24tʂau24 号召 hàozhào เรยีกรอ้ง 
he33ŋɛ35 tsǝ53;hɛ31ŋɛ31 tʂou33;he31ŋaŋ2

4 黑暗  hēi'àn มดื 

hen44 ȵhoŋ35 ȵaŋ53 重 zhòng หนกั 
hen53 va44;poŋ44va44 hen55 很 hěn มาก 
ho33mpin33 ho31phien31 ho31phien31 和平  hépíng สนัตภิาพ 
ho33tso33 ho31tso31 ho31tso31 合作 hézuò ความรว่มมอื 
ho35 ǝ33ho33 hua43 雾   wù หมอก 
ho44 xhǝ35 ho55 磨（~刀）mó ถู 
ho53 hu44 hou44 煮  zhǔ ตม้ 
ho53 poŋ11 ŋkeu2 对（一~手

镯）duì 
คู ่

ho53ʈhe44 ho55tshei33 ho55tʂhe43 火车  huǒchē รถไฟ 
hoŋ44ɕɔ44 na55tu11;na55 

ǝ33 
qau33la43 

甘薯  gānshǔ มนัเทศ 

hu33 fu31 fu31 湖    hú ทะเลสาบ 
hu44 hǝ53 hou33 喝 hē ดื่ม 
hwa33 fa31 fua24 发（~工资）fā สง่,มอบ 
hwa33tsɛ53 fa31tsɛ35 fua24tʂaŋ55 发展 fāzhǎn พฒันา 
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hwa35 ȵo13 ɳʈou13 花（~布）huā ดอกไม ้
hwaŋ44 fhaŋ33 faŋ43 方（桌）fāng เหลีย่ม 
hwe53 haŋ33 mo21;fai55 走  zǒu เดนิ 
hwei33ljɔ35 qa35mu55;fei31 

ljo35 
fei31ȵau24 

肥料 féiliào ปุ๋ ย 

hwei33tsɔ35 ʑaŋ31tɕi55;fei31 
tso35 

ʑaŋ31tɕn55; 
fei31tsau44 肥皂  féizào สบู ่

hwei44tɕi44 fei33tɕi33 fei43 飞机  fēijī เครือ่งบนิ 
hwen35 qa35 tɕhi55 

粪（牲畜的）  
fèn 

อุจจาระ (ปศุ
สตัว)์ 

hwɛ44ʂen44 fɛ33sen33 faŋ43ʂen43 翻身 fānshēn พลกิตวั เงย
หน้าอา้ปาก  
เป็นไทแก่ตวั 

hwɛ53tei35 fɛ35tei35 faŋ55tuei24 反对 fǎnduì คดัคา้น, 
ต่อตา้น 

hwɛ53toŋ35 fɛ55toŋ35 faŋ55toŋ24 反动 fǎndòng ปฎกิริยิา 
ka33 to35 tu55 堵（一~墙）

dǔ 
ศพัทท์ีใ่ชบ้อก
จาํนวน ใชก้บั
กาํแพง 

ka33 khɛ55;ȶo35 tl̥ai24 元（一~钱）

yuán 
หยวน 

ka33a44;ka33 
ʑi35 

haŋ35moŋ55; 
haŋ35ɛ33 

hau55ʑi44; 
hau55o33 

那里 nàlǐ ในนัน้ 

ka33nen44;ta44 
nen44 

haŋ35noŋ31 hau55na55; 
tau24na55 

这里 zhèlǐ ในน้ี 

ka33tɕi35;ta44 
tɕi35 

haŋ35tei13 hau55tu13 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 

ka35ka53 kha53l̥ja55 ɳtʂua33; 
ɳtʂua55ɳtʂua55 喜鹊   xǐquè นกกางเขน 

kaŋ35 tɕaŋ33 ki55 斤 jīn ครึง่กโิลกรมั 
kaŋ42 ʑi13 po43 喂（~鸡）wèi เลีย้ง 
kaŋ42 pɛ33 mua43ʈou13 给（~钱）gěi  ให ้
kaŋ44pji33 kaŋ33pi31 kaŋ43pi31 钢笔   gāngbǐ ปากกาหมกึซมึ 
ke33min35 kɛ31mien35 kai31mien 革命  gémìng ปฏวิตั ิ
ke53hwaŋ35 kɛ55faŋ35 kai55faŋ24 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
kɛ35pu35 kɛ35pu35 kaŋ24pu24 干部 gànbù บุคลากร 
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kho44 qhǝ35;ɕha44 ʂou33 穷 qióng ยากจน 
kɯ44 tɕhi33 tɕhe43 扫（~地）sǎo กวาด,ปัดกวาด 
kɯ44haŋ44 ki35ta33 tɕe31 下面   xiàmiàn ดา้นล่าง 
kɯ44lo53 ki35vɛ55 ʂou44 上面 

shàngmiàn 
ดา้นบน 

kɯ44me33 to35 mua13 妹妹  mèimei น้องสาว 
kɯ44ɳaŋ42 ki35ȵaŋ13 hou55ɳʈau13 里面   lǐmiàn ขา้งใน 
kɯ44nǝ33 taŋ11fhu35 nte31 前面 qiánmiàn ขา้งหน้า 
kɯ44ta33 pɛ31 pai31faŋ43 北   běi ทศิเหนือ 
kɯ44tɕo42 nɛ31 laŋ31faŋ43 南   nán ทศิใต ้
kɯ44ʈei53 taŋ11qaŋ33 qaŋ43 后面  hòumiàn ดา้นหลงั 
kɯ44ʈei53 ki35ku55 ɳʈou44 外面   wàimiàn ดา้นนอก 
kɯ44ʈei53 shu53 n̥hɛ33 tau24qaŋ43 今后                    

jīnhòu 
หลงัจากน้ี 

kɯ53ɕoŋ33 l̥ji53 tl̥ai33 熊  xióng หม ี
ko44pʐei44 qho33 hou44 头  tóu ศรีษะ 
koŋ35tɕhin44 
ntɛ33 

koŋ35tɕhen33 
thɛ31 

koŋ35tɕhen43 
thuaŋ31 共青团           

gòngqīngtuán 

สนันิบาตชาว 
เขา
คอมมวินิสต ์

koŋ35tshɛ35 
taŋ53 

koŋ35tshɛe5 
taŋ55 

koŋ35tʂhaŋ55 
taŋ55 共产党           

gòngchǎndǎng 
พรรค
คอมมวินิสต ์

koŋ35tshɛ53ʈu53 
ȵi35 

koŋ35tshɛ55 
tsu55ʑi35 

koŋ24tʂhaŋ55t 
ʂu55ʑi24 共产主义       

gòngchǎn zhǔyì 
ลทัธิ
คอมมวินิสต ์

koŋ44 n̥hen35 n̥en55 弓  gōng ธนู 
koŋ44hwen44 koŋ33fen33 koŋ43fen43 工分 gōngfēn จุดการทาํงาน 
koŋ44ȵe33 koŋ33ȵi31 koŋ43ȵe31 工业  gōngyè อุตสาหกรรม 
koŋ44tshaŋ53 koŋ33tshaŋ55 koŋ43tʂhaŋ55 工厂                  

gōngchǎng 
โรงงาน 

koŋ44tsi44 koŋ33tsi33 Nqa44ʐ o13; 
koŋ43tsi43 工资  gōngzī เงนิเดอืน 

koŋ44ʐen33 koŋ33zen31 koŋ33ʐen31 工人  gōngrén กรรม 
koŋ44ʐen33ke44 
tɕi33 

koŋ33zen31kɛ33 
tɕi31 

koŋ44ʐen33 
kai43tɕi33 

工人阶级       
gōngrén jiējí 

ชนชัน้กรรมกร 

ku33 tɕu31 kou24 十 shí สบิ 
ku33n̥he35l̥ha53 n̥hɛ33tɕu31 sakou24 初十                    

chū shí 
วนัที1่ 

ku44 mo13tu kou33 斗笠   dǒulì งอบ 
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ku44 ki53 keu33 咂（~嘴）zā  จบิ 
ku44ȵaŋ31 vu53;tei53 mi33ȵaŋ31 姑母  gūmǔ ป้า 
ku44ʑe33 qǝ44qha44 ʑeu24vou55 姑父  gūfu ลุง 
ku53ci44 qa335ȵaŋ13qo44 lo21ɳʈua21 故事   gùshì นิทาน 
kwa31 ka31 hua24 刮（~猪毛）

guā 
ขดูออก 

kwa35 fa33qɛ44 tl̥i43 黄瓜  huángguā แตงกวา 
kwa53 tu31  tl̥i13 过（~河）guò  ขา้ม 
kwa53 fa44 tl̥ua44 经过 jīngguò ผา่น 
kwa53tɕɛ35 naŋ55ȵaŋ55 nau31tʂe43 过年 guònián ฉลองปีใหม ่
kwaŋ44min33 kuaŋ33mien31 kuaŋ43mien31 光明

guāngmíng 
แสงสวา่ง, 
รุง่โรจน์ 

kwaŋ44ʑin33 kuaŋ33ʑoŋ31 kuaŋ43ʑoŋ31 光荣

guāngróng 
เกยีรตยิศ, 
เกยีรตคิุณ, 
เกยีรตภิมู ิ

kwaŋ53 tɕa55 lu21 茄子  qiézi มะเขอืยาว 
kwe33ca44 kuɛ33tɕa33 kuai31tɕa43 国家  guójiā ประเทศ 
kwei31 faŋ55 tl̥aŋ31 黄 huáng สเีหลอืง 
kwei35 n̥jhoŋ35;n̥jhoŋ35 

qa44 
kuei24 贵 guì แพง 

kwei35me42 kaŋ33nen35 mɛ13 plou43mua13 眉毛  méimáo คิว้ 
kwei44 faŋ35 tl̥aŋ55 宽 kuān กวา้ง 
kwɛ44ɳʈa35qa35 ȵ̥hi33qei33 qai43i43 鸡冠   jīguān หงอน 
kwɛ53lji53 qen35;kuɛ55lji55 kuaŋ55ȵi43 管理 guǎnlǐ ควบคุม 
la31 ta35tɕǝ13 maŋ24 慢 màn  ชา้ 
la33ʈu53 qa33tǝ44ȶaŋ55 tʂu24 蜡烛 làzhú เทยีน,เทยีนไข 
la33wei33 vaŋ55 taŋ55 横（~躺在马

路上）héng 
แนวนอน 

la42 lji55 la31  田   tián ทีน่า 
laŋ33 m̥haŋ44 laŋ31 狼  láng หมาป่า 
lɔ53 ŋa11 Nqa21 下（山~）xià ลง 
le35 lɛ55;tɛ11 len31;to21 个（一~人）

gè 
คน  
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le35 lɛ55 lo35 个（一~碗）

gè 
อนั 

le44 lɛ35 lo44 短 duǎn สัน้ 
lǝ44qe35 ȵ̥hu33 mɛ13 mua13 眼睛  yǎnjīng ตา 
l̥ha44 xhu33 tshoŋ55 切（~菜）qiè หัน่,ตดัเป็นชิน้ 
l̥ha44pǝ42 ɤu33 paŋ31 hou55pu21 

ʐou43 萝卜  luóbo หวัผกักาด 

l̥ha53 pu35 l̥ha44pi33 pe43l̥i44 三月                    
sān yuè 

เดอืนมนีาคม 

l̥ha53a44 l̥ha53qɛ35 lua55l̥i44 
正月 zhèngyuè 

เดอืนแรกของ
ปีจนัทรคต ิ

l̥ha53ku33 l̥ha44tɕu31 kou24l̥i44 十月                    
shí yuè 

เดอืนตุลาคม 

l̥ha53ɯ35 l̥ha44o33 ʐaŋ31l̥i44 
二月  èr yuè 

เดอืน
กุมภาพนัธ ์

l̥ha53pʐa35 l̥ha44tsa33 tʂi43l̥i44 
五月                    
wǔ yuè 

เดอืน
พฤษภาคม 

l̥ha53pʐei35 l̥ha44l̥u33 plou43l̥i44 四月                    
sì yuè 

เดอืนเมษายน 

l̥ha53ʈɔ53 l̥ha44tsa33 ʈou44l̥i44 六月                    
liù yuè 

เดอืนมถุินายน 

l̥ha53tɕo31 l̥ha44tɕǝ55 tɕua31l̥i44 九月                    
jiǔ yuè 

เดอืนกนัยายน 

l̥ha53tɕoŋ42 l̥ha44ȶu44 ɕaŋ44l̥i44 
七月                    
qī yuè 

เดอืน
กรกฎาคม 

l̥ha53toŋ35 l̥ha44tǝ33 ȵo31l̥i44 
十一月                
shíyī yuè 

เดอืน
พฤศจกิายน 

l̥ha53ʑi33 l̥ha44ʑa31 ʑi24l̥i44 八月                    
bā yuè 

เดอืนสงิหาคม 

l̥ha53ʐo33 l̥ha44lo31 tʂo55l̥i44 十二月                
shí'èr yuè 

เดอืนธนัวาคม 

l̥hǝ35pʐei44 qa33l̥hɛ33qho33 l̥u43hou44 脑髓  nǎo suǐ มนัสมอง 
l̥ho53 l̥hǝ44 l̥ou44 铁   tiě เหลก็ 
lja33so35 lji31ho33 so43lai24 打闪  dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
ljaŋ33 pǝ55 lau21 埋（~东西）

mái 
ฝัง 

lje42 ǝ35 ʑua55 要（我~这
个）yào 

ตอ้งการ 

ljɛ35sɯ35 ʑu55sha33 ȵen24kaŋ43 炼钢 liàngāng หลอม,เผา 
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l̥jha53 shaŋ44 tshi43 锡   xī ดบุีก,สงักะส ี
l̥jhe53 ka35 tɕua13 饭  fàn ขา้ว 
l̥jhǝ53 l̥jhu44 l̥e44 擤（~鼻涕）

xǐng 
สัง่น้ํามกู 

l̥jhe53mpa53 qoŋ35pa44 mpua44qaŋ55 猪食 zhū shí อาหารหม ู
l̥jho35 nɛ44 ntou44 多 duō เยอะ 
l̥jho35ʑɔ53 nɛ44ɕu13 pu43tʂeu13 多少 duōshǎo เทา่ไหร ่
lji35ɕi33 ljen31 ȵua13tsa31;li24 

ɕi31 利息   lìxí ดอกเบีย้ 

ljin33 ljen31 ȵen31 零 líng ศนูย ์
ljin53tɔ35 ljen55to35 ȵen43tau24 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
ljo31 l̥jhǝ33 l̥o43;lo31 大 dà ใหญ่ 
ljo31 l̥jhǝ33 nto13 粗（大）cū หยาบ 
ljo53 l̥a13 mpo21;mua31 富 fù รํ่ารวย 
lju44 lju53 tl̥e44 摘（~菜的老

叶）zhāi 
เดด็ เกบ็ 

lo33 lo11 lo21 来 lái มา 
lo33hɯ35 lo31hǝ35 lo31hou24 落后 luòhòu ลา้หลงั 
loŋ33mn35 nɛ55ɛ44qǝ33 to43ua44qoŋ43 农民  nóngmín เกษตรกร 
loŋ33ȵe33 noŋ33ȵi31 loŋ31  农业  nóngyè การเกษตร 
lu31hwa44sen44 tǝ31ta33;fa33 

sen33 
hau43sen43 花生    

huāshēng 
ถัว่ลสิง 

lu53 la43 te43 地（旱地）dì 
(hàndì) 

ทีด่นิ (ทีด่นิ
แหง้) 

ɯ35 o33 au43 二 èr สอง 
ɯ35ku33 o33tɕu31 nen21ŋkou24 二十 èr shí ยีส่บิ 
ɯ35ku33a44 o33tɕu31qɛ35 nen21ŋkou24i43 二十一 

èr shí yī 
ยีส่บิเอด็ 

ɯ35n̥he35l̥ha53 n̥hɛ33o33 sa43au43 初二                    
chū èr 

วนัที่ 

ɯ44;mpha44 vi35;ȵaŋ33 po31; ȵaŋ43 妻子   qīzi ภรรยา 
ma31 ma55 mpua31 拍（~桌子）

pāi 
ตบเบาๆ 

ma31nen44 ɕaŋ31noŋ35 taŋ55na55 现在                    
xiànzài 

ตอนน้ี 
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ma31ʑi35 l̥jhǝ11la55;ki35 
ten55 

tau24nte31 从前                    
cóngqián 

แต่ก่อน 

ma33 kaŋ33ɕu44 tshaŋ43 
疮  chuāng 

บาดแผลทีเ่น่า
เป่ือย 

ma35 vǝ11 mi21 乳房  rǔfáng เตา้นม 
ma53lu35 koŋ33lu35 koŋ43lu24 公路  gōnglù ทางหลวง 
maŋ33ljhe53 kaŋ33ʑu35ka35 mau21 

头虱 tóu shī 
เหาทีอ่าศยัอยู่
บนหวัมนุษย ์

maŋ33te44 kaŋ33va33 mo55 密蜂  mìfēng  ผึง้ 
maŋ42ɕaŋ35 ka11lja11;ma55 

saŋ35 
li31mua43; 
mua43ʂaŋ24 

立刻 lìkè ทนัท ีฉบัพลนั 
เดีย๋วน้ี 

mɔ31 lǝ55 loŋ13 钝（刀~）dùn ทู ่
me31 mɛ55ȵaŋ33 mua31 有 yǒu ม ี
me31 maŋ55 me31 你们 nǐmen พวกคุณ 
me33 mɛ31 me24 墨   mò หมกึ 
me33ʂei53 mɛ31sei55 me24ʂuei55 墨水   mòshuǐ น้ําหมกึ 
me35;ʈho53 mai33;ta35 mua43;tua55 

 
拿（~书）ná  ถอื 

me42 mɛ11lmoŋ11 mua13 卖 mài ขาย 
mei33tsha53 ta33tu11 ȵtʂua24 煤   méi ถ่านหนิ 
mi31hwa35 shen33 paŋ31 棉花  miánhuā ฝ้าย 
min33tshu33 mien31tshu31 mien31tshu31 民族  mínzú ชนกลุ่มน้อย 
min33ʈu53 mien31tsu55 mien31tʂu55 民主  mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mjɔ35 tsɛ35zo13 tʂe55tl̥aŋ43 庙  miào วดั 
mjɛ35 mi35 so55 ʂou43 面条  miàntiáo เสน้บะหมี ่
mjɛ44 ȵi11 nta55 浅 qiǎn ตืน้ 
mji31ɕaŋ44 va44 tsaŋ43;ʂua24 脏 zàng สกปรก 
mji33phɔ53 pho44 phau24 

炮  pào 

วธิกีารปรงุยา
สมนุไพรของ
จนีโดยการ
นําไปคัว่ให้
กรอบ 

mji33qo53 maŋ13lu11 na24lou21 伯母  bómǔ ป้า 
mɯ31 moŋ55 kau31 你 nǐ คุณ 
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mɯ53 mu55 mu43 亩 mǔ ไร ่
mo33hwɛ35 mo31fɛ35 mu31faŋ24 模范  mófàn แบบอยา่ง 
mo42 tɕu11ɤǝ13 tʂo13ʂa55 累 lèi เหน็ดเหน่ือย 
mo53 pǝ13 pua13 孵（鸡~蛋）fū ฟักตวั 
mo53tɕoŋ35 ɕaŋ13tǝ44 ku33ntoŋ44 木匠 mùjiang ชา่งไม ้
moŋ33 moŋ11 mo21 去 qù ไป 
moŋ35 moŋ33 mau43 病                        

bìng 
ป่วย 

moŋ35 moŋ33 mau43 痛 tòng ปวด,เจบ็,เศรา้
โศก 

mpa44 phɛ33 ntsi55 补（~衣服）

bǔ 
ปะเสือ้ผา้ 

mpa53tɯ35 ŋa55pa44ta33 mpua44te43 野猪   yězhū หมปู่า 
mpe53 pɛ44 mpo44 雪   xuě หมิะ 
mpei53 pu44 mpou44ʂua55 梦  mèng ฝัน 
mpɛ35pji35 qa33tɛ35mi11 mau31tua24 辫子 biànzi ผมเปีย 
mpho44qɔ35nu31; 
mpho44qɛ44 

ta55tɕhaŋ33 l̥aŋ55 发芽（种子

~）fāyá 
แตกหน่อ,ออก
ดอก 

mphu53 thaŋ44 nto55 浇（~菜）jiāo  สาด,รด 
mpi31ʈɛ31 pi13 ta31 平（路很~）

píng 
เรยีบราบ 

mpin33mpin33 phien31tsi55 phien31tsi21 瓶子  píngzi ขวด 
 mpin33ten53 phien31ten55 phien31ten55 平等                  

píngděng 
เสมอภาค 

mpu53 zaŋ55pi44 mpe44 名字  míng zì ชื่อ 
mʐa42 za13 ɳtʂua13 竹笋   zhúsǔn หน่อไม ้
mʐǝ53 fhu35ʐɛ13pho33 ɳtʂu33 肺   fèi ปอด 
mʐei33 za31 ɳtʂi24 辣 là เผด็ 
mʐei42 faŋ55 po24ke55 亮（摖~）

liàng 
สวา่ง 

mʐo35 zo55 ɳtʂua43 绿 lǜ สเีขยีว 
Na44 ken53 tsa43 剪子                 

jiǎnzi 
กรรไกร 

ɳaŋ42 tɕaŋ33;hɛ33 tha43 和 hé กบั,และ 
ɲce35 tɕen33 ko43 金子   jīnzi ทอง 
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ɲcɯ33 tɕhu31 tɕhou31 
球   qiú 

พืน้ทีป่รมิาตร
ทรงกลม 

ne31 nɛ55 nen43 人 rén คน 
ne31 nɛ55tɕu33 la13;la13te31 

ku13 
别人 biérén คนอื่น 

ne31ca33 （tɛ11）ȵa35 qo43ʈua13 哑巴  yǎba คนใบ ้
ne31cu33 l̥ju11mɛ13 tl̥i13mua13 瞎子  xiāzi คนตาบอด 
ne31lja31 lja55lɛ33 tɕe13qaŋ43 跛子 bǒzi คนพกิาร 
ne31nɔ42 tsei33toŋ33 qo43vu24 疯子 fēngzi คนบา้ 
ne31qha53 qha44 qhua44 客人   kèrén แขก 
ne31qo53 nɛ55lu11 a43lou21 老人  lǎorén ผูส้งูวยั 
ne31tu35 l̥oŋ55ʐɛ55 laŋ12ɳtʂe21 聋子  lóng zi คนหหูนวก 
nǝ33 la11 ntu21 流（水~）liú ไหล 
ne42 nɛ13 no13 问 wèn ถาม 
ne42 sei53 tsai33 娶 qǔ แต่งภรรยา 
ne42 mɛ13 mua13 软 ruǎn นุ่ม 
ne44kɯ44 ki35 ke55 路   lù ถนน 
ne44qa35 mi31aei33 po31qai43 母鸡  mǔ jī ไก่ตวัเมยี  
ɳen31 ȵaŋ33 ȵaŋ43 儿媳  érxí ลกูสะใภ ้
nen44 moŋ35 na55 这 zhè น่ี น้ี 
nɛ31 ɕa35 laŋ31 难 nán ยาก 
n̥haŋ44 n̥haŋ35 n̥au55 听见 tīng jiàn ไดย้นิ 
n̥he35 n̥hɛ35 n̥o43 太阳  tàiyáng พระอาทติย ์
n̥he35m̥haŋ53 phi44n̥hɛ33lju31 ɕi43faŋ43 西   xī ทศิตะวนัตก 
n̥he35n̥ntu35 ȶoŋ33n̥hɛ33 taŋ55nau31 

ʂo44 
中午                    
zhōngwǔ 

ตอนเทีย่ง 

n̥he35tɛ44 phi44n̥hɛ33ta44 toŋ43faŋ43 东   dōng ทศิตะวนัออก 
n̥hen44 naŋ11 n̥aŋ55 穿（~衣服）

chuān 
สวมใส ่

n̥hɛ53 l̥ha33;qa33 ho44 喊 hǎn ตะโกน,เรยีก 
nɯ31 na55 mple31 稻子    dàozi ตน้ขา้ว 
nɯ33 vi11 nte21 捉（~鸡）

zhuō 
จบั(จบัไก่) 

nɯ35n̥he35 n̥hɛ33ten55 a43naŋ13n̥o43 前天                    
qiántiān 

2 วนัทีแ่ลว้ 
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ɳo33 tǝ35 ʈou33 染  rǎn การยอ้ม 
no42 no13 ntua13 苎麻  zhùmá ป่าน 
ɳo44 o35 ntua55 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
noŋ31 naŋ55 nau31 吃 chī กนิ 
noŋ42 noŋ43 naŋ43 雨   yǔ ฝน 
noŋ44 ȵhoŋ33; 

ȵhoŋ33qaŋ33 
n̥au55 忘记 wàngjì ลมื 

noŋ53 sei11 nau44 冷（天气~）
lěng 

หนาว 

Nqa53 qa44 Nqe44 价钱  jiàqián ราคา 
Nqe35sa44 ko11ɕha53 ho44ŋkou31 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
Nqe44 thu44 nto44 吐（~口水）tǔ  ถ่ม 
Nqǝ44 ŋaŋ11 Nqau21 咽 yàn กลนื 
Nqe53 ki35 ku55 扛 káng แบก 
Nqhe44u35 ŋa13qoŋ35 Nqhe33tl̥e31 渴 kě กระหาย 
nqo35wei35 
tɕaŋ53 

qo33tǝ11 nqua43 
斑鸠   bānjiū 

นกพริาบขนาด
เลก็ 

Nqwa53 qei44 ntai33 
缺（碗~口）       
quē 

ขาดแคลน,ไม่
ม ี

ɳta44 tɛ44tsa31 qa23 裂开（墙~）       
liè kāi 

การกลัน่แยก 

ɳʈa44 tsaŋ44 qhe43 睁眼 zhēng yǎn ลมืตา 
nta53 tɕu33;tha44 lua44 哭 kū รอ้งไห ้
ntaŋ31 taŋ31 thaŋ31 糖  táng น้ําตาล 
nte35 ɕu31 nto43 湿 shī เปียก ชืน้ 
ntǝ44 tu35 nteu55 纸   zhǐ กระดาษ 
ntei35 m̥hu33 ntou43 布  bù ผา้ 
ntei35 poŋ55;phu33 ntaŋ43 浮（~在水

面）  fú 
ลอย,วา่ย 

ntei44l̥ha44ʐei35 pen33 ʈa13 菜刀  càidāo มดีหัน่ผกั 
ntɛ33tɕe33 thɛ31tɕi31 thuaŋ31tɕɛ31 团结 tuánjié มไีมตรจีติต่อ

กนั 
ntɛ33ʑɛ33 thɛ31vi31 taŋ55ʑuen31 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
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ntha44 tha35 l̥e44 脱（~衣服）

tuō 
ถอด 

ntha44 tha35 tl̥eu33 解（~绳结）

jiě 
แยกออก 

nthɛ35 tɕhu44 ŋku21 条（一~裙
子）tiáo 

ตวั(กระโปรง) 

nthɛ35 phaŋ33 phau43 件（一~衣
服）jiàn 

ชุด(เสือ้ผา้) 

ɳʈho53 tɕoŋ44 tɕen55 紧 jǐn แน่น 
ntɯ44 ta35 nte55 长 zhǎng ยาว 
ntɯ53 ta44 nte44 烤（~火）kǎo  ยา่ง,ป้ิง,ผงิ 
nto44 to53;ɛ44 nto33 织（~布）zhī ทอ,ถกั 
ntoŋ33tsi35 thoŋ31tsi35 thoŋ31tʂi24 同志 tóng zhì สหาย 
ɳtoŋ44 lo11;ȶaŋ55 ʈau55 回 huí กลบั 
ntsa44 sa35 ntsua55 洗（~手）xǐ  ลา้ง 
ntsa44qɔ35tɕɯ44 sa35tɕi35 ntsua55tɕe55 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
ntsaŋ53 tɕi55 tɕai31 骑 qí  ขี ่
ntsɔ53 qha22shɛ35 ɳʈʂa43 米  mǐ ขา้ว 
ntse35 sɛ33 kai21ŋka55;hen

24 
恨 hèn เกลยีด 

ntsei53 su44 ntsou13 痩（肉~）
shòu 

บาง 

ntsha35 sha33ɛa13 ho55 干净 gānjìng สะอาด 
ntsho53 sho44 ntshua44 洗（~衣服）xǐ  ซกั 
ntshoŋ35 shoŋ33 ntshaŋ43 陡（山很~）

dǒu 
ชนั 

ntso44 so35 ntso55 早 zǎo เชา้ 
ntu53 tǝ44 ntoŋ44 戴（~帽子）

dài 
สวมใส ่

ntu53cɛ35 tǝ44tɕi35 ntoŋ44tɕa43 杉树  shān shù ตน้ฉําฉาจนี 
ntu53ɕɯ35 tǝ44qei35 ntoŋ44tho55 松树  sōngshù ตน้สน 
ntu53l̥jhe53ci35 tǝ4433kaŋ55 ntoŋ44ʑou43 

kaŋ43 桑树  sāngshù ตน้หมอ่น 

ntu53ȵtɕhɯ35- 
qwɯ44 

tǝ44lja55-ljo13 
ǝ33 

ntoŋ44lu13 
ʐaŋ31 柳树  liǔshù ตน้หลวิ 

ntu53tghei44 tǝ44shei53 ntoŋ44tshai33 漆树  qīshù ตน้แลคเกอร ์
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ntu53ʑe31 tǝ44ɤu33ʑaŋ11 ntoŋ44ʑo55 椿树  chūn shù ตน้มะฮอกกานี 
nu31 lju11 tl̥a21 张（一~纸）

zhāng 
แผน่, ใบ
(กระดาษ) 

nu42nu31 ȵoŋ55 tʂeu44 野鸡  yějī  ไก่ฟ้า 
nu42ŋoŋ31 ŋaŋ13 ŋp21 鹅  é หา่น 
nu42ʂo44 ka13 o33 鸭子  yāzi เป็ด 
nu42tsei35 nǝ13tsei11 ȵtɕou43 麻雀   máquè นกกระจอก 
nu44 qǝ22ʐaŋ44 qoŋ43ʐi21 

天花   tiānhuā 

รวงดอกเกสร
ตวัผูข้อง
ขา้วโพด 

ȵa31 ŋa55 Nqai31 肉  ròu เน้ือ 
ȵe33 ŋi11 ŋken21 懒 lǎn ขีเ้กยีจ เกยีจ

ครา้น 
ȵɛ33 pu33 pou43 知道 zhīdào รู,้เขา้ใจ 
ȵɛ33 ȵaŋ11 ȵa21 薄 báo บาง 
ȵɛ42 ȵaŋ13 ȵa13 偷 tōu ขโมย 
ȵɛ44 ken55;ȵaŋ35 qua31;ȵa24 笑 xiào หวัเราะ, 

ยิม้,เยาะ 
ȵi31n̥he35 n̥hɛ33noŋ11 a43naŋ13 昨天                    

zuótiān 
เมือ่วาน 

ȵi33ɳʈɯ33 tɕi44shɛ33 tʂo31 绸子  chóuzi ผา้แพร,ผา้ไหม 
ȵi35 ȵaŋ33 ȵau43 住 zhù  อยู ่
ȵi35 ȵaŋ33 ȵau43 在  zài อยู ่
ȵi42 ȶi13 ʑau13 是（这~什

么）shì 
คอื 

ȵin33haŋ33 ʑen31haŋ43 ʑen31haŋ31 银行  yínháng ธนาคาร 
ȵɯ42 mɛ11lo11 mua21 买 mǎi ซือ้ 
ȵoŋ33 ȵu13 ȵen24 稠（粥很~）

chóu 
แน่น  

ȵtɕaŋ33 ɕaŋ55 tɕi43 集市  jí shì ตลาด 
ȵtɕaŋ33ɕi33 ɕaŋ31ɕaŋ31 tua53tʂhaŋ31 常常

chángcháng 
บ่อยๆ 

ȵtɕe53 khi33 ʂo55 热（天气~）rè รอ้น 
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ȵtɕɛ53 ȶi33 ɳtʂa44 钉（~钉子）

dīng 
ประกบ 

ȵtɕha44 ȵtɕi11 tshai33 只（一~手）

zhǐ 
มอื 

ȵtɕha53 ɕha533 ɳtʂhai44;noŋ44 怕 pà กลวั 
ȵtɕhi44 ɕhaŋ35 ɳtʂhaŋ55 血   xuè เลอืด 
ȵtɕhi53 ɕo53 la43 红 hóng สแีดง 
ȵtɕi44 ɕa53 ɳtʂi31 梳（~头）shū หว ี
ȵtɕin33ʈoŋ35 tɕhen31tsoŋ35 tɕhen31tʂoŋ24 群众 qúnzhòng มวลชน 
ȵtɕɯ44 ɕi35 ɳtʂe55 盐  yán เกลอื 
ȵtɕɯ53 tɕi44 ȵtɕe44 上（山~）

shàng 
ขึน้ 

ȵu33 ɤǝ13 tɕa31 活 huó มชีวีติ 
ȵu33 ȵu11 ȵoŋ21 生（~肉）

shēng 
ดบิ 

ŋa33 ŋi31 Nqai24 窄 zhǎi แคบ 
ŋa42 ŋa13;kaŋ44ŋa13 Nqua13 勤 qín ขยนั, หมัน่

เพยีร 
ŋa44 ka11 qe21 低 dī ตํ่า 
ŋaŋ31 ȵaŋ55 ŋkau31 船  chuán เรอื 
ŋka35 tɕa33 kua43 药  yào ยา 
ŋkhu44 qoŋ11 ŋkhou33 弯 wān งอโคง้ 
ŋkhu44lji31 qa33l̥aŋ33ljo35 qua43ȵo31 牛轭  niú è แอกววั 
ŋkɯ35 tɕi33 ȵtɕe43 菌子  jùn zǐ เหด็ 
ŋɯ35 tu31 keu24 读 dú อา่น 
ŋoŋ31 ȵi55 ȵa31 银子   yínzi เงนิ 
ŋoŋ33 tɛ11 to21 只（一~鸡）

zhǐ 
ตวั 

ŋoŋ33 ȵu31 ŋkeu24 双（一~鞋）

shuāng 
คู(่รองเทา้) 

ŋu55  l̥hei53 l̥ai33 割（~搯）gē ตดั 
o44 o53 vo43 箭  jiàn ลกูธนู 
pa31 kha53 hai55 耙（~地）bà คราด 
pa31qo53 pa35lu11 ʑeu24lou21 伯父  bófù ลุง 
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pa31ʈu31 ȶǝ55 toŋ31 门  mén ประต ู
pa35 si31pɛ35;ku13 ʂi31pi24 失败 shībài พา่ยแพ,้ 

ลม้เหลว 
pa44 xhi35 tsha43 烤（~衣服）

kǎo 
ยา่ง,ป้ิง,ผงิ 

pa44ɔ53 a53vo11 ua43 乌鸦   wūyā อกีา 
pa44coŋ35qa44 kaŋ33tɕoŋ33 tɕaŋ43naŋ43la43 蚯蚓  qiūyǐn ใสเ้ดอืน 
pa44ku44ʐɯ44 a53ȵi55 noŋ13tɕhe55 八哥   bāgē นกขนุทอง 
pa44mʐǝ42 po35zɛ13 ɳtʂu13 鼻子  bízi จมกู 
pa44naŋ31 kaŋ33tu53tu11 kaŋ43mua13ɳt 

ʂai33 
萤火虫                
yínghuǒchóng 

หิง่หอ้ย 

pa44ȵi42 ki35pi11tɕaŋ11 phaŋ43lou13 右边  yòubiān ดา้นขวา 
pa44ȵi42 qa33ɕhaŋ44 

ȵaŋ13 
fu31tsi55 

胡子  húzi หนวดเครา 

pa44pa44nen33 ku55ni55l̥ju11 pua55 蝙蝠   biānfú คา้งคาว 
pa44pǝ42 kaŋ33pa55ljǝ31 mpou31kaŋ43 

ntai44 蝴蝶  húdié ผเีสือ้ 

pa44qɔ53qa35 pa35qai33 lou44qai43 公鸡  gōngjī ไก่ตวัผู ้
pa44qo35pja44 kaŋ33tɕhaŋ53 ʐa13 蟋蟀  xīshuài จิง้หรดี 
pa44ʈa31 ki35pi11tei55 phaŋ43si33 左边  zuǒbiān ดา้นซา้ย 
pa44ʈa33 kaŋ33ʑǝ11 qou21 蜻蜓  qīngtíng แมลงปอ 
pa44tu44 noŋ31 pen55tɕi55 自己 zìjǐ ตวัเอง ตนเอง 
pa53 pa44 pua44 百 bǎi หน่ึงรอ้ย 
paŋ44 paŋ35 pau55 射（~箭）shè ยงิ 
paŋ53me42 maŋ11mɛ13 plho44 脸   liǎn ใบหน้า 
pɔ35 po55fu35 pau55fu24 保护 bǎohù คุม้ครอง, 

ปกป้อง 
pɔ35kɔ35 po35ko35 pau34kau24 报告  bàogào รายงาน 
pɔ35tsi53 ɕǝ35po44 pau33 豹子   bàozi เสอืดาว 
pɔ42 pu23 pou13 脓  nóng หนอง 
pɔ42 l̥en11;pǝ13 ŋkaŋ23 进  jìn เขา้ 
pɔ44 ɕaŋ13 hai33qha44 告诉 gàosu บอก 
pɔ53lɛ31 kaŋ33kǝ53 hou55ɳtau43 胸脯  xiōng pú หน้าอก 
pɔ53ljɯ44liɯ44 kaŋ33qen33 mo43la43 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
pɔ53ʈei53 ken44pi11 ʈou44te21 指甲  zhǐjiǎ เลบ็ 
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pǝ31 ȶi33 tua44 杀（~人）shā ฆา่,สงัหาร 
pǝ31 ȶi33 ntou33 打人  dǎ rén  ตคีน 
pǝ31l̥ho53 taŋ44l̥hǝ44 ntou33l̥ou44 打（~铁）dǎ ต,ี ทุบ 
pe33tsha35 ɤu33l̥u33 ʐou43tl̥eu43 白菜   báicài ผกักาดขาว 
pǝ35 poŋ53 paŋ13 被子   bèizi ผา้หม่ 
pe44 pɛ35 po55 满 mǎn เตม็ 
pǝ44ʐǝ44 ka35ȶǝ11 mi31 玉米   yùmǐ ขา้วโพด 
pǝ53 pi44 pu44 睡  shuì นอน 
pei31 paŋ55 paŋ31 花  huā ดอกไม ้
pei31ntsa44me42 kaŋ31sa35mɛ13 phen31ntsua55 

mua13 脸盆  liǎn pén อา่งลา้งหน้า 

pei53ntǝ44 tu35 nteu55 书   shū หนงัสอื 
pɛ35 taŋ11 ntaŋ44 半（一~）bàn ครึง่ 
pɛ35hwa33 pɛ35fa31 paŋ24fa31 办法  bànfǎ วธิแีกปั้ญหา 
pɛ44 ʑa55 paŋ43 

搬家 bānjiā ยา้ยบา้น 

pha35 pha33 phua44 剪（~头发）

jiǎn 
กรรไกร 

phɔ53 ɕhoŋ44 so43teu21 枪  qiāng หอก 
phǝ35 qoŋ13 ȵtɕau13 挖  wā ขดุ,เจาะ 
phei44mpin33 phei33phien31 phei43phien31 批评 pīpíng วพิากษว์จิารณ์ 
phu44 m̥ha44;ɤu35 hai33 说 shuō พดู 
phu44mjɛ44 zo55 sa55 蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
pjɔ53ʑaŋ33 pio55ʑaŋ31 pian55ʑaŋ31 表扬 biǎoyáng สรรเสรญิ, 

ชมเชย 
pjɛ35 tɕaŋ55 tsa44 变（蛹~蛾）

biàn 
เปลีย่น
แปลง,กลายเป็
น 

pjɛ53t ɛ35 qaŋ55 ntaŋ33 扁担 biǎndan ไมค้าน 
pji31 pǝ55 pou31 还（~钱）hái คนื 
pji31 pǝ55 pou31 赔偿 péicháng ชดใช,้ชดเชย 
pji31 tɕhǝ33; ʑi13 生  shēng คลอด,มชีวีติ 
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pji42 thi44 tɕhai33 剃 tì  โกน 
pji44 ʐa31 tsen35ɤa55 tsi55ʐua31 梨    lí ลกูแพร ์
pji44lji44 tsen35zaŋ13 tsi55kheu43 李子   lǐzǐ ลกูพลมั 
pji44mɛ33 tsen35mi11 tsi55na21 柿子   shìzi ลกูพลบั 
pji44nta44 qa33ta35pi11 nti55te21 手指  shǒuzhǐ น้ิวมอื 
pji44pa35 tɕǝ35ki33 ȵtɕua55ko43 

ȵo31 棕子  zòngzi เกีย๊ว 

pji44poŋ35 tsen35maŋ33 tsi55paŋ43 杏子  xìng zǐ ลกูเหง 
pji44qɛ44 tsen35qei35 tsi55qa55 葡萄   pútáo องุน่ 
pji44qwa31 tsen35l̥en55 tsi55tl̥ua31 桃子  táozi ลกูพชี 
pji44qwa44 ȶu31 ʈou24 肾   shèn ไต 
pji44tǝ33 tu11 teu21 火   huǒ ไฟ 
pji44tǝ44 qa33tɛ35 ko44tu55 尾巴   wěiba หาง 
pji44wǝ42 ----- qau33qha55 芋头   yùtou หวัเผอืก 
pji44ʐa33 tsha35va11 ʐe21ʐi21 

膀胱 
pángguāng 

กระเพาะ
ปัสสาวะ 

pji4kɯ35ȵtɕɯ53 fhu35tɕhu44 hou55ȵtɕoŋ44 枕头   zhěntou หมอน 
pɯ35 pi33 pe43 我们 wǒmen พวกเรา 
pɯ35 pi33 pe43 咱们 zánmen พวกเรา คาํที่

ใชเ้รยีกฝ่าย
ของตนทัง้หมด
และฝ่ายตรง
ขา้มทัง้หมด
พวกเรา 

po33 ʑu13 ʑeu12;vou55 丈夫   zhàngfū สาม ี
po33ɕo33 po31ɕo31 po31ɕue31 剥削 bōxuè ขดูรดี 
po53kɯ35maŋ33 pa35 l̥jan35qɛ31 noŋ13lo55 燕子   yànzi นกนางแอน่ 
pu33 a53 ʈi33 背（~孩子）

bèi 
หลงั 

pu33 pu44;pu55lu55 mpou44 沸 fèi เดอืด 
pu35 pi33 pe43 三 sān สาม 
pu35he35l̥ha53 n̥hɛ33pi33 sa43pe43 初三                    

chū sān 
วนัที3่ 

pu35ku33 pi33tɕu31 pe43tɕou24 三十（阴历）    
sān shí 

สามสบิ 
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pu35ʈaŋ53 pu35tsaŋ55 pu24tʂaŋ55 部长 bùzhǎng คณะรฐัมนตร ี
pu44 pu53 qhe43 开（~门）kāi  เปิด 
pu44lu44qɛ44 qa53tu53 nteu33 肚脐  dùqí สะดอื 
pʐa35 tsa33 tʂi43 五 wǔ หา้ 
pʐa35n̥he35l̥ha53 n̥hɛ33tsa33 sa43tʂi43 初五                    

chū wǔ 
วนัที ่ 

pʐɔ53ɕɛ35 ten33 ten43 灯  dēng ตะเกยีง 
pʐei35 l̥u33 plou43 四 sì สี ่
pʐei44ɕɛ35 ɤaŋ55ȵ̥haŋ33 hou55pla31 额头 étóu หน้าผาก 
pʐhɛ35ci53 mu31tɕen44 tʂhua43tɕua44 刮风 guā fēng ลมแรง 
pʐho35 tsho33 tʂho55 吹（~火）chuī เป่าไฟ 
pʐɯ44 tsɛ35 tʂe55 房屋  fángwū บา้น 
pʐɯ44 tsɛ35 ʑi24;tʂe55 家  jiā บา้น 
pʐo35 tsa13 tʂe43 撕（~纸）sī  ฉีก 
pʐo53 zen53 tʂe43 拧（~毛巾）

níng 
บดิ 

pʐoŋ33 l̥ji31 teu24 出  chū ออก 
pʐu44 hei53 ntsua31 簸（~米）bǒ ใชก้ระดง้ฝัด 

(แกลบหรอืฝุ่ น
ออกไป) 

pʐu44 tsǝ53 tʂou33 暗 àn มดื 
q44ku33ɯ35 tɕu31o33 kou24au43 十二 shí èr สบิสอง 
q44ku33pu35 tɕu31pi33 kou24pe43 十三 shí sān สบิสาม 
q44ku33q44 tɕu31qɛ35 kou24i43 十一 shí yī สบิเอด็ 
qa44 qa35  qua55 屎  shǐ อุจจาระ 
qa44 thu33 tsai33 借 jiè ยมื 
qa44la31 qa35saŋ35 aŋ55 泥   ní เลน,โคลน 
qa44lo53 lo44 ȵtɕou31 嘴  zuǐ ปาก 
qa44maŋ42 a55ki35 tʂi44ʑua55;  

tʂi44te33 
别（~跑）bié อยา่ 

qa44mʐǝ42 qa35ʐɛ13 ɳtʂu13 鼻涕   bítì ขีม้กู 
qa44nɯ31 qa35loŋ35 ȵaŋ43mple31 稻草   dàocǎo ฟางขา้ว 
qa44ntso44 ɕhi33ta33 ʂeu55ntso55 夜里                    

yèlǐ 
กลางคนื 
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qa44tɕi44nu44 qa35ŋo11 qo43ɳtʂu13 痰  tán เสมหะ,เสลด 
qa44ʐǝ44 qa33tǝ44taŋ31 tʂe24kaŋ43 甘蔗   gānzhe ออ้ย 
qa53 qa44 qua44 啼（公鸡~）tí รอ้งไห ้
qɔ35 ɕi35 pa13 m̥aŋ43 

藤（瓜藤  
téng 

เครอืของพชื
บางชนิด (เถา) 

qɔ35 ȵtɕɛ53 ɕaŋ44 ɳtʂa44 钉子  dīngzi ตะป ู
qɔ35 ȵtɕi31 ʑi13 loŋ13 城  chéng เมอืง 
qɔ35 ʈhei44 qa33 ɕhen44 so43vaŋ31 篱笆 líba รัว้ 
qɔ35 ʐaŋ33 ɤaŋ11 ʐau21 村寨  cūnzhài หมูบ่า้น  
qɔ35 ʐe33 zoŋ11 ʐo21 粮仓  liángcāng ฉางขา้ว 
qɔ35 ʐo42 vaŋ55 vaŋ31 菜园  càiyuán สวนผกั 
qɔ35ca35 qa33l̥ju53xhen44 tl̥ua43 影子 yǐng zi เงา 
qɔ35ca44 qa33pu44 nto13 旁边  pángbiān ดา้นขา้ง 
qɔ35cɔ53 qa33tu35 teu44 皮肤   pífū ผวิหนงั 
qɔ35ɕɔ53 vaŋ43ɕha33 vaŋ43 筛子  shāizi ตะแกรง 
qɔ35ɕe44 qa35qo31 ȵ̥o35 肠子   cháng zi ลาํไส ้
qɔ35ce65 ki33 ko43 角  jiǎo เขา 
qɔ35ɕɛ44 m̥hi35 n̥a55 牙齿  yáchǐ ฟัน 
qɔ35ci44 qa33tǝ44 ntoŋ44 茎  jīng กา้น 
qɔ35ɕoŋ35 
 

m̥hu33;qa33 nǝ13 m̥oŋ43 
苗族  miáozú 
 

กลุ่มชาตพินัธุ์
เหมยีว (แมว้) 

qɔ35ɕu44 tɕi53 tsi44 锯  jù เลื่อย 
qɔ35hen44 to31 ʈoŋ31ȵau43 凳子  dèngzǐ ตัง่ 
qɔ35khɔ44 sho35 l̥ou44 锄头  chútóu จอบ,เสยีม 
qɔ35kɯ33ntu53 qa33tɕi11tǝ44 tɕe13ntoŋ4 树枝  shùzhī ยางไม ้
qɔ35kɯ35 qo33ʑen11 ʑi21tsi55 椅子  yǐzi เกา้อี ้
qɔ35kwei35 qa33lɛ11 no24tʂu55 

官  guān 
ขนุนาง, 
ขา้ราชการ 

qɔ35l̥ha53 qa33 l̥ha44 l̥i44 月（~份）yuè เดอืน 
qɔ35l̥ha53 l̥ha44 l̥ua44 绳子  shéngzi เชอืก 
qɔ35l̥ho35 lɛ33 teu44 脚  jiǎo เทา้ 
qɔ35l̥ho44 l̥ho35 ɕoŋ43 竹子   zhúzi ไมไ้ผ ่
qɔ35ljaŋ31 ljaŋ55tsɛ35 ȵaŋ31 梁  liáng คานหลงัคา 
qɔ35lji31 kha33 voŋ24 犁  lí ไถ 
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qɔ35lɯ44 ȶen11 le55 席子   xízi เสือ่ 
qɔ35lu31 l̥a53 lo31tou43 

箩筐 luókuāng 
ตะกรา้(ทีท่าํ
ดว้ยไม)้ 

qɔ35men33 ɤu33paŋ33 tɕe31 荞麦   qiáomài ขา้วสาลบีคัวทิ 
qɔ35mja33 qa33ni31 mplai24 舌头  shétou โคนลิน้ 
qɔ35mja44 zen31 ntsua24 扇子   shànzi พดั 
qɔ35moŋ31 l̥ju35 pleu55 心   xīn หวัใจ 
qɔ35mpe44 - 
hwei44mjɛ35 

qa33pen44 -
ka35maŋ11 

m̥o55mau13 
ʂou43 面粉 miànfěn แป้งหมี ่

qɔ35mpɛ33 l̥ja33 pla43 盘子  pánzi จาน 
qɔ35mpha44 tɕi35maŋ13 po31 女人   nǚrén ผูห้ญงิ 
qɔ35mpo44 qa33ljen55 la43 镰刀 liándāo เคยีว 
qɔ35mu33 ka35maŋ11 mau13mpua44 大麦  dà mài  ขา้วบาเล่ย ์
qɔ35ɳaŋ35 qei55ɕi35;ɕi35 la43tʂi55 什么 shénme อะไร 
qɔ35ɳɔ33 ȵǝ11tu35 ɳʈua21 鼓 gǔ กลอง 
qɔ35ɳei42mʐɯ33 qa33l̥o44 ----- 鳞  lín เกลด็ของปลา 
qɔ35n̥he35 n̥hɛ33 n̥o43 天（几~）          

tiān 
วนั 

qɔ35n̥hen35 qa33ȵ̥haŋ33 n̥aŋ43 穗   suì รวงขา้ว 
qɔ35nɯ42 ki44 qe44 蛋   dàn ไข ่
qɔ35ntei44 （tɕŋ33）ȶu53 ʈa13 刀  dāo มดี 
qɔ35nthe53 qa33mǝ13 lo13 

盖子  gàizi 

ฝา(ฝาครอบ
สาํหรบัปิด
ภาชนะ) 

qɔ35ɳʈhu35 ȶhu33 ɳʈhoŋ43 裹腿  guǒ tuǐ ผา้พนัเทา้ 
qɔ35ntsei53 faŋ55ljaŋ55 ntsaŋ44 坟墓  fénmù หลุมฝังหลุม 
qɔ35ntsɯ44 qɛ33 nqen43 矛草  máo cǎo หญา้หอก 
qɔ35ntu53 tǝ44 ntoŋ44 树  shù ตน้ไม ้
qɔ35nu31 qa33nǝ55 mploŋ44 叶子  yèzi ใบ 
qɔ35ɳu35 qa33ȵ̥hu33 noŋ43 种子   zhǒngzǐ เมลด็ 
qɔ35ɳu35 qa33ȵu13 tshaŋ44 核 hé เมลด็ใน 
qɔ35ȵi53 tɕi33pa35 ʑeu13 男人  nánrén ผูช้าย 
qɔ35ȵɯ31 toŋ13tsɛ35 ȵtɕe31 柱子  zhùzi เสา 
qɔ35ȵtɕho53 ǝ33i33 paŋ44ȵtɕho44 烟（炊） yān ควนั 
qɔ35ȵtɕi35 ken53 tsa43 剪子  jiǎnzi กรรไกร 
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qɔ35ŋaŋ31 ɕhi33 tɕai31 时候   shíhou เวลา 
qɔ35pa31 kha53 tɕua55 耙  bà คราด 
qɔ35pa35 qa33pa33 tɕe13pua43 大腿   dàtuǐ ขาออ่น 
qɔ35pǝ42 qa33l̥aŋ33 so42pu13 肩膀  jiānbǎng ไหล่ 
qɔ35pei44 ŋǝ33 khau43 杯子  bēizi แกว้ 
qɔ35pɛ44 （lju11）皮 3 tsa13 板子  bǎnzi กระดาน 
qɔ35pji35 qa33l̥ju33 plou43 毛  máo ขน 
qɔ35pji35 qa33l̥ju33qho33 plou43hou44 头发 tóufǎ เสน้ผม 
qɔ35pji44 tsen35 tsi55 果子   guǒzi ผลไม ้
qɔ35pʐa44 len44 tɕu31 

棍子  gùnzi 
ตะบองไม้
พลอง 

qɔ35qɛ44 qa33tɕhaŋ33 kou21 芽 yá หน่อออ่น 
qɔ35qhu44 qhaŋ35 qhaŋ55 山洞（土洞）

shāndòng 
ถํ้า 

qɔ35qhu44 qhaŋ35 qhaŋ55 
窟窿   kūlong 

ถํ้า,อุโมงค,์ 
โพรง 

qɔ35qwa44 pu53l̥a35 tl̥ua55 腰  yāo เอว 
qɔ35ʂa44 qa33tsen53 mpleu24 鞭子  biānzi แส,้ไมเ้รยีว 
qɔ35sa53 qa33fha44 sua44 

红糖 hóngtáng 
น้ําตาลทราย
แดง 

qɔ35sa53ntsha35 qa33fha44lu11 sua44ntshi43 
粗糖 cūtáng 

น้ําตาลทราย
ดบิ 

qɔ35sen35 ɕen35 ɕen24 姓  xìng นามสกุล 
 qɔ35ʂo35 xhǝ33 ʂua43 声音                    

shēngyīn 
เสยีง 

qɔ35soŋ44 shoŋ35;po35 
shoŋ35 

tshaŋ44 
骨头   gǔtou กระดกู 

qɔ35su44 shu35;shu35ȶu55 ɳtʂo21 锁  suǒ ลอ็ค 
qɔ35ʈa33 ȶǝ11 ʂua55 

汉族  hànzú 
กลุ่มชาตพินัธุ์
ฮ ัน่ 

qɔ35ta35 ɕaŋ33tsi55 tu33;ɕaŋ43tsi21 箱子  xiāngzi หบี 
qɔ35ʈa53 tɕhen44 ʈou44 蹄  tí เลบ็ 
qɔ35ʈa53;pa44 
ca53 

ken44 ʈou44 
爪  zhǎo กรงเลบ็ 

qɔ35taŋ35 oŋ35 paŋ21 池塘   chítáng บ่อน้ํา,สระ 
qɔ35tɔ35 fa33 tou43 瓜  guā แตง 
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qɔ35tɔ53 to44 tou33 斧头 fǔtóu ขวาน 
qɔ35tɕaŋ31 qa33ɕoŋ35 tsuaŋ31;so43 

ʂa43 so43 
ɳtʂuaŋ55 

墙壁  qiángbì 
ฝาผนงั,กาํแพง 

qɔ35tɕɛ44 ɤi33ɕen33 tʂuaŋ43 砖  zhuān อฐิ 
qɔ35tɕhɔ35 ti31zen31 ti31ʐen31 敌人  dírén ศตัร ู
qɔ35tɕhi35 qa33tɕhu33 plaŋ43 肚子  dùzi ทอ้ง 
qɔ35tɕhi35 qa33tɕhu33 plaŋ43  

胃   wèi 
กระเพาะ
อาหาร 

qɔ35tɕi35 ɕen33 tʂi43 胆   dǎn ถุงน้ําด ี
qɔ35tɕi44  ȵǝ11 ɳʈua21 锣 luó ฆอ้ง 
qɔ35tɕɯ44 qa33tɕi35 tɕe55 身体  shēntǐ รา่งกาย 
qɔ35tɕo33 tɕǝ11 tɕo21 碓  duì ครกตําขา้ว 
qɔ35tɕoŋ31 qa33 tɕoŋ55 tɕaŋ13 根  gēn ราก 
qɔ35tɕu35 tɕu33 koŋ43 针  zhēn เขม็ 
qɔ35tǝ33 tu11 teu21 柴  chái ฟืน 
qɔ35ʈe53 ȶi31 thoŋ43 碗   wǎn ชาม 
qɔ35ʈei42 thaŋ33;l̥aŋ13 ntai55 梯子  tīzi บนัใด 
qɔ35tei44 qa33ta53 ti33 翅膀   chìbǎng ปีก 
qɔ35ʈɛ42 tsaŋ44 ȵʈaŋ21 

平原（坝子）    
píngyuán 

ทีร่าบ(ทีร่าบ
ลุ่ม) 

qɔ35thoŋ53 qa33so44 tso33 桶  tǒng ถงั 
qɔ35tɯ31 qɛ44 qu33 锤子  chuízi คอ้น 
qɔ35tɯ33 pi11 te21 手 shǒu มอื 
qɔ35tɯ35 qa25ta33 lua31 土   tǔ ดนิ 
qɔ35ʈɯ42 ȶu13 ʈeu13 筷子  kuàizi ตะเกยีบ 
qɔ35to33 pǝ11 po21 刺  cì หนาม 
qɔ35ʈo35 ȶǝ33 khou43ʈhua43 扫帚   sàozhǒu ไมก้วาด 
qɔ35ʈoŋ31 ŋǝ55 ŋkua31 牛圈  niú quān คอกววั 
qɔ35toŋ31ǝ44 qa33moŋ11u35 te21tʂhau44 袖子  xiùzi แขนเสือ้ 
qɔ35toŋ35 m̥hu33tɕaŋ35 nto31te43; 

toŋ43ɕi43  东西  dōngxi สิง่ของ 

qɔ35ts35 qa33so44 tso33 灶  zào เตา 
qɔ35tsei31 fhǝ35 so55 线  xiàn เสน้ดา้ย 
qɔ35tsha53 qa33sha44 ʂua43tsi55 沙子  shāzi ทราย 
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qɔ35wei35 vaŋ33 vaŋ43 簸箕   bòji บุง้กี ๋
qɔ35wɛ33 vi11 ʑa21 锅  guō กระทะ 
qɔ35ʐa42 ɤa13 ʐua13 梳子   shūzi หว ี
qɔ35ʐei31 qa33po53,pi11 ʈoŋ43 山   shān ภเูขา 
qɔ35ʐei35;qɔ35 
ȵoŋ35 

qa33zaŋ55 ȵaŋ43 
草  cǎo หญา้ 

qɔ35ʐɯ33 ɤi11 ʐe21 鸟窝  niǎo wō รงันก 
qɔ35ʐɯ35 ɤi33 ʐe43 石头  shítou หนิ 
qɔ35ʐɯ35 mu13 ʐe43 磨  mó ถู,เสยีดส ี
qɔ35ʑoŋ31 koŋ33 ku31 沟   gōu ค,ูคลอง,ทอ่ 
qɔ42 l̥jaŋ35pi11 qou13 跌（~倒）diē  ลม้ 
qɔ42;Nqwa13 ku13 qou13 倒塌  dǎotā ล่มสลาย 
qɔljǝ31 men44 qhau55 tl̥e31 井   jǐng บ่อน้ํา 
qǝ35 ki33 qu31 螺蛳   luósī หอยทาก 
qe35l̥ha53  l̥ha44 l̥i44 月亮  yuèliàng ดวงจนัทร ์
qǝ44 fi55 tl̥ai44 挂（~在墙

上）guà 
แขวน 

qha44 ŋa13lja53 tʂua21 枯（树叶~
了）kū 

เหีย่วแหง้ 

qha44 ki11 qhua55 旱 hàn แหง้แลง้ 
qha44 ŋa13 qhua55 乾 gān แหง้ 
qhaŋ53mʐɯ31 phozɛ55 kou33ɳtʂe31 耳环  ěrhuán ต่างห ู
qhaŋ53nta44 qa33ta35pi11 mphlai43 戒指    jièzhǐ แหวน 
qhaŋ53pɔ42 l̥jhoŋ44 pou13 手镯   shǒuzhuó กาํไลขอ้มอื 
qhǝ53 to35 nto55;lua31 砍（~树）

kǎn
  

ฟัน ตดั  

qhu44pʐɯ44 qhaŋ35l̥oŋ35 qhau55tʂuaŋ43 
tsi21 窗户 chuānghù หน้าต่าง 

qhu44tɕo53 qhaŋ35vǝ131 
ɕǝ44 

qhau56tʂo33 
腋  yè รกัแร ้

qhuɯ35ntso44 ho35tɕhen35 hau55 刚才 gāngcái เมือ่สกัครูน้ี่, 
เมือ่ตะกีน้ี้, พึง่
จะ 

qɯ35 to11 tl̥e43 远 yuǎn ไกล 
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qɯ35 tɕ55 tso31 条（一~裤
子）tiáo 

ตวั(กางเกง) 

qo53 lu11 lou21 老 lǎo แก่ 
qo53 qo44 qo43 旧 jiù เก่า 
qu33 pǝ44 ȵe24 捏（~住鼻

子）niē 
จบั 

qu53qu53 po13qǝ11 qau55qu21 布谷鸟   
bùgǔ niǎo 

นกกาเหวา่ 

qwaŋ33 ɤu33ȵi55ȶoŋ55 tl̥au21ʈaŋ31 葱    cōng หวัหอม 
qwaŋ33qwei35 qa55 qen55 蒜    suàn กระเทยีม 
qwe35 l̥ɛ33 tl̥o43 黑（~墨水）

hēi 
สดีาํ 

qwǝ35 l̥u35  白 bái สขีาว 
qwei35tshɔ35 tɕu13xhi33 faŋ31lau43 烦恼  fánnǎo กงัวล 
qwei42 na13 nte13 生（~蛋）

shēng  
ออก(ไข)่ 

ʂa33 ho33lju11 leu13 雹子 báo zi ลกูเหบ็ 
ʂa35 ɕhi33 ɳtʂha43 稀（粥很~）xī น้อย 
sa44 ɕha35 ŋkou31 歌   gē เพลง 
sa44 ɕha3 ŋkou31 民歌   míngē เพลงพืน้เมอืง 
ʂa44tsi53 sa31tsi55 ʂua24tsi55 刷子   shuāzi แปรง 
sa53 ȵen13mɛ13 tʂi13 醒 xǐng  ตื่น 
sa53 tu33;sɛ11 tou43 都 dōu รวมทัง้หมด 

ต่างก ็ 
sa53;na31 sei55 la21 也（我~去）

yě 
ก ็

ʂaŋ44tɕɛ35 saŋ33ȶi35 ȶ43tein24 商店                
shāngdiàn 

รา้นคา้ 

ʂaŋ53 xhi44 ʂai44 快 kuài เรว็ 
ʂaŋ53pʐo31 kaŋ44ki35 ʂai44ʂai44;le44 

len21 
快快 
kuài kuài 

เรว็ๆ 

sɔ35 sho33 si43 

蓑衣  suōyī 

เสือ้กนัฝนทีท่าํ
ดว้ยหญา้
หนวดมงักร 

sɔ35 loŋ13 soŋ43 松 sōng หลวม 
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ʂe35hwei35ʈu53 
ȵi35 

sei35huei35 
tsu55ʑi35 

ʂai24huei24 
tʂu35ʑi35 社会主义       

shèhuì zhǔyì 
ลทัธิ
คอมมวินิสต ์

 ʂe35ʈaŋ53 sei35tsaŋ55 ʂai24tʂaŋ55 社长 shè zhǎng ประธาน 
ʂe35ʑɛ33 sei35vi31 ʂai24ʑuen31 社员 shèyuán สมาชกิ 
sǝ44 qhɛ35 qhu55 包 bāo  หอ่คลุม  
ʂǝ53 xhi35 ʂua55 数（~东西）

shù 
นบั 

sei35 ɕen35 moŋ44;ɕen24 信   xìn จดหมาย 
sei35 shen44 ɳthʂen33 相信 xiāngxìn เชื่อ 
ʂei35 su55 tseu31 会（他做）huì สามารถ 
ʂei44ʈa33 ǝ33so33 qho43 辣椒  làjiāo พรกิ 
ʂei53 ɕha35 ʂou44 写 xiě เขยีน 
ʂen35lji35 sen35lji35 ʂen24ȵi24 胜利 shènglì ชนะ,ประสบ

ความสาํเรจ็ 
sen44tshɛ53 sen33tshɛ55 sen43tʂaŋ55 生产

shēngchǎn 
ผลติ 

sen53ʈaŋ53 sen55tsaŋ55 sen55tʂaŋ55 
省长                   
shěng zhǎng 

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั 

sɛ35 shen44 suaŋ24 算（计~）suàn คดิ, คาํนวณ, 
พจิารณา 

ʂɛ35 fhu35ʐɛ13 
tɕoŋ44 

ʂa43 
肝  gān ตบั 

ʂɛ35 tɕo33 qhua45 教 jiào สอบ 
ʂɛ35 xhi33 ʂa43 高 gāo สงู 
ʂɛ44 khi35 qha55 姜    jiāng ขงิ 
sɛ53 xhu53 sai55 挑选 tiāoxuǎn คดัเลอืก 
si35 fhu35ki35 no24 事情  shìqíng งาน,ธุระ 
si44ɕaŋ53 si33ɕaŋ55 si43ɕaŋ55 思想  sīxiǎng ความคดิ 
sɯ35 sha33 tshi43 

钢   gāng 
เหลก็, 
เหลก็กลา้ 

ʂɯ35 tsu53 tʂi55 逃 táo หนี,วิง่หนี 
ʂɯ44 ku13 ʂu43 输 shū แพ ้
ʂɯ53pjɔ53 sǝ55pio55 ʂou55piau55 手表   shǒubiǎo นาฬกิาขอ้มอื 
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ʂo44 tsa33 ʐa43 晒  shài  แสงสวา่ง 
ʂo53 ȵǝ13 ɳʈo13 滴（水往下

~）dī 
หยด 

ʂo53 ȵǝ13 ɳʈo13 滴（一~水）dī หยด 
soŋ44ɕi35 qa35ɕhen33 mpaŋ43 胳膊  gēbo แขน 
soŋ44na31 ljoŋ53lji35 le55lua31 唢呐  suǒnà ป่ี 
soŋ44nqoŋ44 qa33qoŋ35 tɕe31tl̥aŋ43 脖子  bózi คอ 
soŋ53 shoŋ44 saŋ44 送（~信）

sòng 
สง่ 

ʂu44 kha33 lai31 犁（~地）lí ไถ 
ʂu44ȵaŋ31 maŋ13ʑu44 na24l̥ua33 

叔母  shúmǔ 

อาสะใภ,้อา
หญงิ(ภรรยา
ของอา) 

ʂu44tɕi35 su33 tɕi35 ʂu44tɕi24 书记 shūjì เลขา 
ta25mʐɯ33 zɛ11 ɳtʂe21 鱼  yú ปลา 
ta25qwei35 l̥jaŋ33 tl̥aŋ43 鬼  guǐ ผ ี
ta31noŋ42 ta55noŋ13 lo21naŋ13 下雨  xià yǔ ฝนตก 
ta35 ta33 tua43 厚 hòu หนา 
ta35 ʑu33 ljo35 ȵo31 黄牛                    

huángniú 
ววั 

ta35ɕaŋ35 shaŋ44 ntshu33 大象   
dà xiàng 

ชา้ง 

ta35ci35 kaŋ33 kaŋ33 虫   chóng หนอน 
ta35ci35qa44 kaŋ33 kaŋ33 蛆   qū หนอนแมลงวนั 
ta35ci44 to44 ŋkou11 麂子   jǐ zi เลยีงผา 
ta35ku44 qaŋ35 qua24 蛙  wā กบ 
ta35la44 lo53 lua55 兔子   tùzǐ กระต่าย 
ta35maŋ33 kaŋ33ʑu35ta35 

to44 
ʑoŋ55 

蚊子 wénzi ยงุ 

ta35maŋ35 pai33,mo33 tʂhu33 猫   māo แมว 
ta35me33 ma11 nen21 马                        

mǎ 
มา้ 

ta35mpa53 pa44 mpua44 猪                        
zhū 

หม ู

ta35mpha44 kaŋ33zo13 ȵtʂou24 蚂蚁  mǎyǐ มด 
ta35mʐɛ35 lei33 la43 猴子   hóuzi ลงิ 
ta35mʐɛ35 kaŋ33 ȵen11 ha43 蚂蟥  mǎhuáng  ปลงิ 
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mʐɛ35 
ta35nen33 naŋ11 ʂhua13, naŋ21 老鼠  lǎoshǔ หนู 
ta35nen35 naŋ33 naŋ43 蛇  shé ง ู
ta35nqo35 qo33 nqua43 鸽子  gēzi นกพริาบ 
ta35nu42 nǝ13 noŋ13 鸟   niǎo นก 
ta35ȵe31 ȵen55 tu13 水牛                    

shuǐniú 
ควาย 

ta35ȵtɕɛ35 kaŋ33ȵoŋ55 mo55ntaŋ43 黄蜂
huángfēng 

ตวัต่อ 

ta35ȵtɕhi44 kaŋ33ɕhu35 ȵtʂhou55 虱子 shīzi ตวัเหา 
ta35ȵtɕu35 kaŋ33ku55 koŋ31 蚱蜢  zhàměng ตัก๊แตน 
ta35pʐa35n̥he35  vɛ55 nto31 天      tiān วนั 
ta35qa35 qei33 qai43 鸡   jī ไก่ 
ta35qwei35 qa33shei33poŋ13 

ȵoŋ13 
tl̥aŋ43 

神  shén เทพเจา้ 

ta35qwei44 l̥aŋ35 tl̥aŋ55 老鹰   lǎoyīng นกอนิทรยี ์
ta35qwɯ44 l̥a35 tl̥e55 狗   gǒu สนุขั 
ta35sɔ53 ȵaŋ33 ȵaŋ43ti31 嫂子  sǎozi พีส่ะใภ ้
ta35so35 ho33 so43 雷   léi เสยีงฟ้ารอ้ง 
ta35ʂoŋ35 kaŋ35khoŋ53 ------ 虾  xiā กุง้ 
ta35ʂu44 kaŋ33khu53 kaŋ33so43 蜈蚣 zhāngláng ตะขาบ 
ta35tɕo44 ɕǝ35 tʂo55 老虎   lǎohǔ เสอื 
ta35te44 kaŋ33tɛ35 to55 跳蚤 tiàozǎo เหบ็ 
ta35te44qwɯ44 kaŋ33m̥hen33 mo43tl̥e55 

蝗虫                    
huángchóng 

ตัก๊แตน
ปาทงักา 

ta35ʈei35 ȶo33 ʈou43 螃蟹   pángxiè ป ู
ta35tɛ42 kaŋ33ma11ʑo11 ɳtʂou24 螳螂  tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
ta35tɯ53 ta33 te43 地（天地）dì บนดนิ 
ta35ʐɔ42 ɤo13 ʐou13 穿山甲                

chuānshānjiǎ 
ตวัน่ิม 

ta35ʐoŋ31 ɤoŋ55 ʐaŋ31 龙   lóng มงักร 
ta35ʑoŋ31 lji35 ʑaŋ31 羊                        

yáng 
แกะ 

ta35ʑoŋ31 lji35 tʂhi33 山羊                    
shānyáng 

แพะ 

ta35ʑoŋ31 lji35 ʑaŋ31 绵羊 mián 
yáng 

แกะ 
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ta35ʑu33 lja35 ȵo31 牛                        
niú 

ววั 

ta42 ta13 tua13 死 sǐ ตาย 
ta44 kǝ53 teu55 硬 yìng แขง็ 
ʈa44 pɛ55 poŋ43 

掉（~牙）             
diào 

รว่ง,ตก (ฟัน
รว่ง) 

ta53 ma31 tua44 杀（~鸡）shā ฆา่,สงัหาร 
ta53 tu53 teu33 点（~灯）diǎn  จุด 
ʈa53 ten31 tʂo31 踩（~麦苗）

cǎi 
เหยยีบยํ่า 

ta53pɛ35 tɕhǝ44 kho44 修理 xiūlǐ ซ่อม,ซ่อมแซม 
taŋ33 taŋ11 tau21 等候 děnghòu รอคอย 
ʈaŋ33 l̥jhǝ33 l̥o43 长  zhǎng เตบิโต 
ʈaŋ42 ȶaŋ13 ʈau13 胖 pàng อว้นทว้น 
ʈaŋ42 ȶaŋ13 ʈau13 肥（肉~）féi หนา 
taŋ53ʑɛ33 taŋ55vi31 taŋ55ʑuen31 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรค 
taʐ35ȵtɕh35 ɕha33 ɳtʂhua43 水獭  shuǐtǎ นาก 
ʈɔ31 tei44 ȵtɕeu33;lua31 踢 tī เตะ,ถบี 
tɔ35hǝ35 fa33qhaŋ33 ho31tou43 葫芦  hú lú น้ําเตา้ 
tɔ35mpe44 fa33ȶǝ11 tou43 南瓜  nánguā ฟักทอง 
ʈɔ42 tei55;ʑen13 ʈou13 中（射~）

zhōng 
ศนูยก์ลาง,ใจ
กลาง 

ʈɔ42ɯei53 tǝ13qaŋ35 tsau31qaŋ43 后（~去）hòu ทหีลงั 
ʈɔ42ʈɯ31 taŋ11fhu35 so43;ua44nte31 先（~去）xiān ก่อน 
tɔ53 tɛ44 tou44 得（~到）de  ได ้
ʈɔ53 qhei33 nti24 装 zhuāng  ใส ่
ʈɔ53 ȶi44 kho44 医治  yīzhì รกัษาเยยีวยา 
ʈɔ53 ȶu44 ʈou44 六 liù หก (6) 
tɕa44 ʑaŋ31;qal̥ja55 tʂi55;huai24 坏 huài เลว 
tɕa44ʑaŋ42 ɕa35xha35 ʈou24;tsaŋ43 丑 chǒu อปัลกัษณ์ ขี้

เหร ่
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tɕaŋ31 tǝ33xhi33 ŋa24 爱（~小孩

儿）ài 
รกั 

tɕaŋ31 l̥jhi33;tǝ13xhi33 ɳthʂeu44 喜欢 xǐhuan ชอบ 
tɕaŋ33 qaŋ33za55 qaŋ43ʐi43 甜（糖很~）

tián 
หวาน 

tɕaŋ35 ka35maŋ11 mau13 麦子    màizi ขา้วสาล ี
tɕaŋ35 ka35maŋ11 

tɕaŋ44 
mau13ʂou43 

小麦   xiǎomài 
ขา้วสาล,ีเมด็
ขา้วสาล ี

tɕaŋ35ʐen33 （tɛ11）ɕaŋ13 ku33 匠人 jiàngrén ชา่งฝีมอื 
tɕaŋ44hwaŋ35 ɕo44 tʂe55ʑoŋ55 蚊帐  wénzhàng มุง้ 
tɕaŋ53 tɕen11 tɕau13 种（~菜）

zhǒng 
เมลด็พนัธุ ์

tɕaŋ53 ɕaŋ44 tʂau44 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว์
ตามทุง่ 

tɕaŋ53 tu33 tʂhau44 放 fàng  วาง 
tɕaŋ53 ɕaŋ44 tʂau44 放（把鸡~

了）fàng 
ปล่อย 

tɕaŋ53mɔ35 mo13 mau24 帽子   màozi หมวก 
tɕaŋ53ȵa31 ȶa13ŋa55 leu55naŋ21 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
tɕɔ35ci44 mɛ13n̥hɛ33 a55 镜子   jìngzi เลนส ์
tɕɔ35ʑɯ33 tɕo35ʑu31 tɕau24ʑu31 教育  jiàoyù การศกึษา 
tɕe31 a55ȶi13 tʂi44ʑau13 不是（这~我

的）bùshì 
ไมใ่ช ่

tɕe31 a55  不（他~来）

bù 
ไม ่

tɕe31me31 a55mɛ55;a55mɛ55 tʂi44mua31 没有（我~
书）méiyǒu 

ไมม่ ี

tɕe35 tɕi33 tɕo43 蒸 zhēng น่ึง 
tɕǝ53mo42 tɛ33moŋ13 tʂu44qaŋ43 香（花~）

xiāng 
หอม 

tɕǝ53mo42 qaŋ43 qaŋ43 香（肉~）
xiāng 

หอม 

tɕǝ53ntshɛ35 shei33 ntsha43 腥 xīng คาว 
tɕǝ53tɕu44 haŋ44 tʂu44qhe44 臭 chòu เหมน็ 
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tɕɛ31qɔ35pji44 tsen44tsen35 tsi44tsi55 结果（树~）
jiéguǒ 

ผล 

tɕɛ35hwa35 ȶi35hua35 tien24hua24 电话   diànhuà โทรศพัท ์
tɕɛ35ʂe33 tɕi35sɛ31 tɕen24ʂai31 建设 jiànshè สรา้ง 
tɕɛ35tɔ53 ȵen13 ȵtɕo44tou44 记得 jìde จาํได ้
tɕɛ35ten44 ȶi35ten33 tien24ten43 电灯     

diàndēng 
ตะเกยีงไฟฟ้า 

tɕɛ35ʑin53 ȶi35ʑen55 tien24ʑen43 电影                
diànyǐng 

ภาพยนต ์

tɕɛ53ntsa33 tɕi33tsha31 tɕen55tʂha31 检查 jiǎnchá ตรวจสอบ 
tɕha35 paŋ44 n̥au44 扎（~针）zhā แทง 
tɕhaŋ53 lu31 hua35 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
tɕhɔ35wu53 ȶho35vu55;tsu53 

ki55 
thiau24wu43; 
tl̥ha44qen31 

跳舞 tiàowǔ เตน้ระบาํ,
เตน้ราํ,ฟ้อนราํ 

tɕhe33lu35 ȶhi31lu35 ke55l̥ou44 铁路  tiělù ทางรถไฟ 
tɕhe35 l̥jo53 lo31 称（~东西）

chēng 
พอด,ีเหมาะสม 

tɕhɛ33tɕɛ53  tɕhi31ȶi55 tɕhue31tien55 缺点  quēdiǎn ขอ้บกพรอ่ง 
tɕhi31 tɕhi53 tʂhi24 尺 chǐ ฟุต 
tɕhi33kɔ44 ȶhi31ko33 thi31kau43 提高 tígāo ยกระดบั, 

พฒันา 
tɕhi35ʈhe44 tɕhi35tshei33 tɕhi24tʂhe43 汽车  qìchē รถยนต ์
tɕhi44ʈaŋ53 tɕhi33tsaŋ55 tɕhu43tʂaŋ55 区乡 qū xiāng ชนบท 
tɕhin44ȵo33 tɕhen33ȵo31 tɕhen43ȵo31 侵略 qīnlüè รกุราน 
tɕhɯ44 toŋ35 nto31ʂo55 秋   qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
tɕho44 shen44 ʂi33 阉（~公鸡）

yān 
ตอนไก่ตวัผู ้

tɕhoŋ35 xnoŋ35 theu43 推 tuī ผลกั, ดนั 
tɕi31 na13 ɳtʂua21 量（~布）

liàng 
วดัขนาด 

tɕi31 ljaŋ11 li21 两（一~银
行）liǎng 

สอง 

tɕi32taŋ53 pi55sei55 tse31 钱    qián เงนิ 
tɕi33tɕi33 tɕi31tɕi31 tɕi31tɕi31 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
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tɕi35 ȶoŋ33n̥hɛ33 taŋ21n̥o43 白天                    
báitiān 

กลางวนั 

tɕi35 tei13 tu13 哪 nǎ ไหน 
tɕi35hwa35 tɕi35hua35 tɕi24hua24 

计划  jìhuà 
แผนการ, 
โครงการ 

tɕi35le35 tɛ11ɕi35 to21tu13 谁 shuí ใคร 
tɕi35m̥haŋ53 ɕhi33m̥haŋ44 m̥au44 夜里                    

yèlǐ 
กลางคนื 

tɕi35ʂu33 tɕ35su31 tɕi24ʂu31 技术  jìshù เทคนิค,ฝีมอื 
tɕi35ʑi33 ti35ʑi31 ti24i43;ti24ʑi31 第一 dì yī ทีห่น่ึง 
tɕi3pa33 ti35pa31 ti24 ʑi24;ti24 

pa31 
第八 dì bā ทีแ่ปด 

tɕi3wu53 ti35vu55 ti24tʂi43;ti24 
wu43 

第五 dì wǔ ทีห่า้ 

tɕi42 ɕu44 tʂou44 浸（~种子）

jìn 
แช,่จุม่เมลด็
พนัธุ ์

tɕi44 ȵtɕho44 khi33tɕhi33 发抖 fādǒu สัน่เทา,สัน่
ระรกิ 

tɕi44 l̥o44 tl̥o44 拃 zhǎ คบื 
tɕi44ca44 qa44 qo33 闭（~眼）bì  ปิด 
tɕi44ɕaŋ44 a55pi11 tʂi44kau24 未曾（他~

来）wèicéng 
ยงัไมเ่คย 

tɕi44ɕǝ35 ʑa55 ɳtʂai13 搬（~椅子）

bān 
ยา้ย 

tɕi44ɕɛ35 va13ȶa13 ȵtɕi13 
旋转                         
xuán zhuǎn 

หมนุ,โคจรไป
รอบๆ 

tɕi44cɛ53 hen33;thi31 lo44 贴（~标语）

tiē 
ตดิ,ปิด 

tɕi44ɕi44 ɕhi35lji13 ʂou55 筋   jīn กลา้มเน้ือ 
tɕi44lja31 khǝ44 tɕo44 摇  yáo เขยา่ 
tɕi44l̥jhi35 po55tɕo55 ʈaŋ13 跑  pǎo วิง่ 
tɕi44ma42 paŋ13 phen43;khau24 辈  bèi รุน่ 
tɕi44maŋ44 maŋ35 mpua55 含 hán อม 
tɕi44mji33 nen55to11 ȵi21mpau24 他们 tāmen พวกเขา 
tɕi44mpha53 tɕhǝ44;tsa44 pua44 铺（~床）pù  ป ู
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tɕi44ɲchɛ44 qaŋ33xhi33 lua13 高兴（心里

~）gāoxìng 
ดใีจ,ดอีกดใีจ 

tɕi44nɯ35 tɕhǝ33;ɕo31 ɕo24 学 xué เรยีน 
tɕi44Nqhe44;ei44 ŋi44;ɕhi35 nua24 看 kàn ด ู
tɕi44ntɛ35 ȶi53 tl̥ha44 跳 tiào กระโดด 
tɕi44ntshu44 lji35 ɳtʂeu33 塞（~洞口）

sāi 
อุด 

tɕi44nu44 ŋo11 ȵoŋ33 咳嗽 késou ไอ 
tɕi44ŋkhǝ44 qhǝ44 ʈi21 裤子  kùzi กางเกง 
tɕi44ŋku53 l̥en22 ŋkaŋ13 钻（蛇~进洞

里）zuān 
มดุ 

tɕi44ŋku53 ȵoŋ13 ŋkaŋ13 爬（蛇在地上

~）pá 
ปีน 

tɕi44ŋu33 ŋaŋ11 Nqau21 吞 tūn กลนื 
tɕi44pa35 fha33 sua43 搓（~绳子）

cuō 
คลงึ 

tɕi44paŋ42 fu35tsu35 fu24tsu24 互助 hùzhù ซึง่กนัและกนั 
tɕi44pe31 ta55 ʈoŋ31 桌子  zhuōzi โต๊ะ 
tɕi44pǝ31 pǝ44ȶi33 ntou33tɕua24; 

ʂi33ntou33 
打架（孩子

~）dǎjià 
ตกีน้ 

tɕi44pe35 paŋ33 paŋ43 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
tɕi44pe35 tu13 fai43 分（~配）fēn แบ่ง,แยก,แบ่ง

สรร 
tɕi44pjho35 ʑaŋ33 mplua44 溢（水~） yì เป่ียมลน้,นอง 
tɕi44qa31 vi55 qai31 歪（帽子戴~

了）wāi 
ไมต่รง 

tɕi44qǝ44 shen53 tsua33 连接 liánjiē ต่อเชื่อมกนั 
tɕi44qɯ44;tɕi44 
qwa35 

l̥a33 mplaŋ21 骗 piàn หลอก 

tɕi44sei53 tɕi31ʑo31 tɕe31ʑo31 节约 jiéyuē ประหยดั 
tɕi44ʈa31 ȶǝ31 ʈua24 跨（~小沟）

kuà 
กา้ว 

tɕi44ʈa44 l̥jaŋ55 ɕaŋ43 伸（~手）shēn  ยืน่ 
tɕi44ta53 tɕ13tei53 ta13;tʂen43 真 zhēn จรงิ 
tɕi44tai44 koŋ55pǝ11ɕen13 tʂou13 刺猬  cì wèi  เมน่ 
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tɕi44tɕaŋ44 tɕaŋ35;l̥hi53 tl̥au55 卷（~衣袖）

juǎn 
มว้น 

tɕi44tɕǝ53 m̥hi44 n̥a44 闻（嗅）wén  ดม 
tɕi44tɕhi35 tɕi33tɕhi35 tɕi43tɕhi24 机器  jīqì เครือ่งจกัร 
tɕi44ʈe35 ȶhǝ44 tɕaŋ43 拉（~手）lā  จงู(จงูมอื) 
tɕi44tsa33 ɛ44loŋ13 ua44ʂi55 玩要 wán yào เล่นสนุกๆ 
tɕi53 ȶa13 leu55 追（~上）zhuī  ไล่ตาม 
tɕi53 ȶa13 leu55 赶（~牛）gǎn ไล,่ไล่กวด 
tɕin44ȵɛ35 tɕen33ȵi35 tɕen43ȵen24 经验  jīngyàn ประสบการณ์ 
tɕin44tɕi35 tɕen33tɕi35 tɕen43tɕi24 经济  jīngjì เศรษฐกจิ 
tɕiNqe53 ȶu33 ku55 抬 tái ยก,หาม 
tɕɯ44 tɕu35 tɕeu55 酒 jiǔ เหลา้ 
tɕo31 tɕǝ55 tɕua31 九 jiǔ เกา้ 
tɕo33u35 tɕo31vu35 tɕo31wu24 

觉悟  juéwù 
ตื่นตวั,สาํนึก
ตวั 

tɕoŋ35 ȶhǝ44 tɕaŋ43 牵（~牛）qiān  จงู 
tɕoŋ42 ɕoŋ13 ɕaŋ44 七 qī เจด็ 
tɕoŋ53 ȵaŋ33 ȵau43 坐  zuò นัง่ 
tɕu42 ɕi13 la13;to24 吠（狗~）fèi เหา่ 
tɕu44 pǝ13 pua13 抱（~小孩）

bào 
อุม้ 

tɕu53 ȵ̥hu44 ɕoŋ44 年  nián ปี 
tɕu53 ȵ̥hu44 ɕoŋ44 岁  suì อาย ุ
tɕu53 ȵ̥hu44noŋ35 ɕoŋ44na55 今年    jīnnián ปีน้ี 
tɕu53 ȵ̥hu44 ɛ33 a43tʂe43na55 去年   qùnián ปีทีแ่ลว้ 
tɕu53 ȵ̥hu44 l̥24tʂe43na55 明年   

míngnián 
ปีหน้า 

tɕu53 ȵ̥hu44 a43tʂe43o33 前年   qiánnián 2 ปีก่อน 
tɕu53 ȵ̥hu44 saŋ43ɕoŋ44 后年   hòu nián 2 ปีขา้งหน้า 
te31pǝ53 qa33tɕhu44 tsaŋ31;tɕheu44 床  chuáng เตยีง 
te33 sɛ44;laŋ53 ʑen43 阴                        

yīn 
ครึม้ 

te33 ȶaŋ33 to21 根（棍子）
gēn 

ราก (กิง่ไม)้ 
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te33 ȶaŋ33;ȶu55 to21 枝（一~花）

zhī 
กิง่, กิง่ไม ้ 

ʈǝ33 n̥hen35 n̥en55 弩  nǔ หน้าไม ้
te35 tɛ33 to43 儿子  érzi ลกูชาย 
te35 lɛ33 ɳtʂa44 粒（一~米）lì เมด็ 
ʈe35 l̥u44 ʈho44 拨  bō หมนุ 
te35ca44 l̥haŋ33 ku55 孙子  sūnzi หลานชาย 
te35kɯ44 u44 ku55no21 弟弟   dìdì น้องชาย 
te35mpha44 tɛ33phi53 to43ntshai33 青年女人  

qīngnián nǚrén 
วยัรุน่ผูห้ญงิ 

te35mpha44 tɛ33phi53 ntshai33 女儿  nǚ'ér ลกูสาว 
te35pa35 ŋaŋ11 tɕe13l̥ou43 小腿   xiǎotuǐ หน้าแขง้ 
te35pjɔ53 tɛ35pio55 tai24piau55 代表  dàibiǎo ตวัแทน,ผูแ้ทน 
te35te35 tɕi33tɛ33 ȵua13 儿童  értóng เดก็ 
te35te35qe35 
l̥ha53 

tɛ33qɛ33 n̥o43qo43 
星星  xīngxīng ดาว 

te3ntshai44 tɛ33ɤaŋ44 a43l̥ua33 青年男人
qīngnián 
nánrén 

วยัรุน่ผูช้าย 

tǝ42 tu13 teu13 破（罐子~
了）       pò 

แตกขาด, 
ทาํลาย  

 tǝ42pei31 phu33paŋ55 teu13paŋ31 开花 kāihuā  เริม่มี
วฒันธรรม 

te53 lo35 lo55 断（扁担~
了）       duàn 

เลกิ (เลกิแบก
เสา) 

te53 tɛ44 to44 断（绳子~
了）       duàn 

ขาด (เชอืก
ขาดแลว้) 

te53 nei13 ɳʈua13 破（衣服被划

~）    pò 
แตกขาด, 
ทาํลาย 

tǝ53so35 pǝ44ho33 so43qua31 打雷  dǎléi ฟ้ารอ้ง 
ʈei35 ȶaŋ33 ʈaŋ43 把（一~菜

刀）bǎ 
เล่ม 

tei44 tǝ31 tou24 豆子   dòuzi ถัว่ 
ʈei53ʈu35 qa35ku31;

（tɕo55）ȶu33 
ɳʈou44qou24 

脊背  jǐbèi 
สนัหลงั 
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ʈen35 tei55 ȵtɕaŋ31 正（帽子戴得

~）zhèng 
ตรง 

ʈen35kho33 tei55;tsen35 
tɕho31 

tʂen24tɕho31 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง, ถูก 

ʈen35khu53 tsen35fu55 tʂen24fu55 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
ʈen35tshe33 tsen35tshɛ31 tʂen24tshai31 

政策  zhèngcè 
นโยบาย
การเมอืง 

ʈen35tsi35 tsen35tsi35 tʂen24tʂi24 政治               
zhèngzhì 

การเมอืง 

ʈen53hwoŋ44 tsen55foŋ33 tʂen55foŋ43 整风  
zhěngfēng 

การแกไ้ข 

tɛ31 tei55 ʑa13; ȵtɕaŋ31 直 zhí ตรง 
tɛ31 tei55 ȵtɕaŋ31 竖 shù แนวตัง้ 
ʈɛ31 qɛ35 qhai43 捆 kǔn มดั ผกู 
tɛ35 qhu53 ta43 裙子  qúnzi กระโปรง 
tɛ35 shen44;qǝ35 tshai43 猜（~谜语）

cāi 
เดา,
ทาย,คาดคดิ 

tɛ44 so23;lei44 tso13 到 dào ถงึ 
tɛ44qɛ44 tɕhi44; tɕhi44tu11 ɳtau21; tɕhi44 生气 shēngqì โกรธ 
tɛ53tsi53 tɛ55tsi55 taŋ44tsi21 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
tha44pʐɯ44 qha44 qua44 嫁 jià แต่งงาน 
ʈha53 ɤaŋ13 tʂau55 寻找 xúnzhǎo แสวงหา 
tha53n̥he35 n̥hɛ33noŋ35 n̥o43na55 今天                    

jīntiān 
วนัน้ี 

the35tu35 thɛ35tu35 thai24tu24 
态度  tàidù 

ทา่ทาง,  
อากปักรยิา 

ʈhe44tsi53 tshei33tsi55 tʂhe43tsi55 车子  chēzi รถ 
ʈhǝ53 ɕaŋ44 tʂou44 饱 bǎo อิม่ 
thei35 tha53 thuei24 退（~一步）

tuì 
ถอย 

tho44la44tɕi44 tho33la33tɕi33 tho43la43tɕi43 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
ʈho53 ɤi33 tua55 握（~刀把）

wò 
จบั,กุม 

tho53len35 tho55len35 thau55len24 讨论 tǎolùn อภปิราย 
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thu44 tɕhǝ33 kheu33 拾（~起笔）

shi 
เกบ็,หยบิ 

thu44 l̥ju44ɕi35 tl̥eu24ɳtʂe55 咸 xián เคม็ 
ʈhu44 ɛ44 ua44 做 zuò  ทาํ 
ʈhu44kɯ44toŋ35 ɛ44qǝ33;lo31 

toŋ35 
ua44no24’lau31 
toŋ24 

劳动 láodòng ใชแ้รงงาน 

tɯ35 ta33 te43 答 dá ตอบ 
tɯ35 qa55 tou24 就 jiù ก ็
tɯ35ʈen44 tǝ35tsen33 tou24tsen43 斗争 dòuzhēng ต่อสู,้กล่าวโทษ 
tɯ44 to35 teu55 斗 dòu เครือ่งตวงขา้ว

ของจนี  
tɯ44ŋɯ31 qoŋ35ku13 qaŋ44 喉咙  hóulóng ลาํคอ 
tɯ53 ta44 te44 霜   shuāng น้ําคา้งแขง็ 
to33;qa35 ki43 to24 咬 yǎo กดั 
to35 to35 to43 深 shēn ลกึ 
ʈo44 ȶǝ53 ʈo33 哭 kū รอ้งไห ้
toŋ31 tǝ55 toŋ31 铜   tóng ทองแดง 
ʈoŋ31mʐɯ42 qa33zɛ55 ɳtʂu31 耳朵  ěrduo ห ู
toŋ35 toŋ35 nto31tsa21 冬   dōng ฤดหูนาว 
toŋ35ʑɛ33 toŋ35vi31 toŋ24ʑuen31 动员 dòngyuán ระดมพล ระดม

กาํลงั 
ʈoŋ44 tsoŋ33 tʂoŋ43 钟（敲得）

zhōng 
ระฆงันาฬกิา 

toŋ53 n̥haŋ35 noŋ13 听 tīng ฟัง 
toŋ53 pu33 pou43 懂 dǒng รู,้เขา้ใจ 
tsa35 ta35;haŋ31 tsa24 再 zài อกี 
tsa44 poŋ31 po24 看见 kànjiàn มองเหน็ 
tsaŋ44 nen13 ȵtɕen21 堆（~泥土）

duī 
กอง 

tsei35 sha44 tsuei24 最 zuì ทีส่ดุ 
tsha44;tshei44 shei53 tshai33 漆  qī แลคเกอร ์
tshǝ35 l̥jaŋ35 tl̥au55 滚（石头~）        

gǔn 
กลิง้ 

tshǝ53 shɛ44 tʂua55 剁（~肉）duò สบั 
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tshen35 tshen35 tshen24 寸 cùn น้ิว 
tshɛ35 shaŋ33 tsha43 千 qiān หน่ึงพนั 
tsho35u35 sha35;tsho35 

vu35 
tsho24wu24 

错误  cuòwù ความผดิพลาด 

tsho44 ȶhi53 ʈhai33 插 chā เสยีบ,สอด,ใส ่
tsho44 mi11 ntsa31 编（~簸箕）

biān 
เรยีบเรยีง 

tsho44pji44tɕɔ42 lo35tɕu13 tsho43tɕou13 跪 guì คุกเขา่ 
tsi33ǝ33tsi53 ----- to43ntu21 侄女  zhínǚ หลานสาว 
tsi33ȵi53 ----- ntshai33ntu21 侄子  zhízi หลานชาย 
tsi35 tu35 mua13nteu55 字   zì ตวัอกัษร 
tsi35ʑɯ33 tsi35ʑu31 tsi24ʑou31 自由  zìyóu เสรภีาพ 
tsi53tɛ35 qa33ȵ̥hu33 

ɕhoŋ44 
qe44teu21 

子弹  zǐdàn ลกูกระสนุ 

tsɯ31 tɕa13 ɳtʂi33;tɕua43 遇见 yùjiàn พบเจอ 
tsoŋ31me33 en33 i43 鞍子  ānzi อานมา้ 
tsoŋ31nta44 soŋ55to53 ȵtɕe31nto33 织布机 

zhī bù jī 
กีท่อผา้ 

tsoŋ53lji53 tsoŋ55lji55 tsoŋ55ȵi43 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tu33 taŋ55 tau13 沉  chén จมลง 
ʈu42 tɛ11 tʂau43 棵（一~树）

kē 
ตน้ 

tu44pʐɯ44 qɛ33 tʂu55tʂe55 
主人  zhǔrén 

เจา้ภาพ,
เจา้ของบา้น 

tu53 shei35;xhǝ33 lo21 话  huà คาํพดู 
ʈu53ɕi31 tsu55ɕi31 tʂu55ɕi31 主席 zhǔxí ประธานาธบิด ี
u35 ǝ33 tl̥e31 水   shuǐ น้ํา 
u35 ǝ33 tl̥e31 河   hé แมน้ํ่า 
u35ca44 ǝ33tsa13 kua44 汤（菜~）tāng ซุป 
u35ɕɯ53 ǝ33ta44 lu13 露   lù น้ําคา้ง 
u35l̥hei53 ȵ̥haŋ53 fu33 汗   hàn เหงือ่ 
u35ma35 ǝ33vǝ11 kua44mi21 奶   nǎi น้ํานม 
u35ȵɔ31 ǝ33ȵu55 qo43ȵtɕou31 口水   kǒushuǐ น้ําลาย 
u35pɛn̥he35 shɛ33ʑen11 naŋ13ki21 后天                    

hòutiān 
วนัมะรนื 

u35qe35 ǝ33mɛ13 kua44mua13 眼泪   yǎnlèi น้ําตา 
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wa33tsi53 tho44 wa24tsi55 袜子  wàzi ถุงเทา้ 
wa42 ŋi33 vua21 瓦  wǎ กระเบือ้ง 
we33 vi12 ko55 我 wǒ ฉนั 
wei31 vɛ55 pau43wei31 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
wei33sen44 vei35sen35 wei24sen43 卫生  wèishēng สาธารณะสขุ 
wei53ta35 vei55ta35 wei43ta24 伟大 wěidà เกรกิกอ้ง, 

ยิง่ใหญ่ไพศาล 
wen33hwa35 ven31hua35 wen31hua24 文化  wénhuà วฒันธรรม 
wɛ35 vaŋ13 vaŋ13 万 wàn หน่ึงหมืน่ 
wu44 nen55 ȵi21 他 tā เขา 
ʐa33 va11; ǝ33va11 ʐi21 尿   niào ปัสสาวะ 
ʑa33 ʑi31 ʑai24 舔 tiǎn เลยี 
ʐa42 ɤa13 ʐua13; ɳtʂe44 尖（锥子很

~）jiān 
แหลมคม 

ʐa42 ɤa13 ʐua13;ɳtʂe44 快（刀~）kuài คม 
ʐa42 ɤa13 ʐua13 聪明 cōngmíng เฉลยีวฉลาด 
ʐa44 ɤi53 ʐai33 藏 cáng  เกบ็สะสม 
ʑa44 ʑu35 ʑou24 又 yòu อกี 
ʑaŋ31ʑaŋ31 ki35ki35 maŋ24maŋ24 慢慢 

màn man 
ชา้ๆ 

ʑaŋ33hu53 ʑaŋ31ho55  ʑaŋ31ho55 火柴 huǒchái ไมข้ดีไฟ 
ʑaŋ33ʑi35 tsen35ʑaŋ33 

vi35 
qau33ʑaŋ33 
ʑu24 

马铃薯  mǎ 
líng shǔ

หวัมนัฝรัง่ 

ʐaŋ53 ɤaŋ44 l̥ua33 年经 nián jīng ปีทีผ่า่น 
ʐaŋ53 ɤaŋ44 ntsu13ʐou24 嫩（菜~）nèn ออ่นนุ่ม 
ʑɔ53 ɕu13 tʂeu13 少 shǎo น้อย 
ʐǝ44 tɕu33mɛ55 ɳtʂua33 高粱   gāoliang ขา้วเกาเหลยีง 
ʐe53 qɛ33 li13 迟 chí ชา้, สาย 
ʐei35 ɤu33 ʐou43 蔬菜   shūcài ผกั 
ʑei35ʑɯ42 ɤu33 kua44ʐou43 菜（饭~）cài อาหาร 
ʐen33min33 
koŋ44ʂe35 

zen31mien31 
koŋ33sei35 

ʐen31mien31 
koŋ43ʂai24 

人民公社            
rénmín 
gōngshè 

สงัคมนิยม 
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ʐen33min33 zen31mien31 ʐen31mien31 人民                   
rénmín 

ประชาชน 

ʐen35wu35 zen35vu35 ʐen24wu24 任务  rènwù หน้าที ่
ʐɛ31 ta11 poŋ43 遗失 yíshī ตกหาย 
ʑɛ33 l̥en55 ʑuen31 圆（~球）

yuán 
กลม 

ʑɛ33pji33 ʑi31pi31 ʑuen31pi31 铅笔   qiānbǐ ดนิสอ 
ʑɛ44 ʑen33 ʑen43 烟草  yān cǎo ตน้ใบยาสบู 
ʑi33 ʑa31 ʑi24 八 bā แปด 
ʑi33tɕin35 ʑi31ȶen35 ʑi31tien24 一定 yīdìng แน่นอน 
ʑi35 ʑi35 ʑi24 亿 yì หน่ึงรอ้ยลา้น 
ʑi35tɕɛ35 ʑi31tɕi35 ʑi24tɕen24 意见  yìjiàn ความคดิเหน็ 
ʑi44sen44 ɕaŋ13tɕa33 ku33kua43 医生  yīshēng หมอ 
ʑi53 ʑaŋ44 ʑaŋ44 飞  fēi บนิ 
ʑi53tɕin44 ʑi55tɕen33 ʑi43tɕien43 已经 yǐjīng แสดงเรือ่งราว

ไดเ้สรจ็สิน้หรอื
เวลาไดผ้า่นไป
แลว้ 

ʑin31 ʑen31 ʑen31 赢 yíng ชนะ 
ʑin35toŋ35 vien35toŋ35 ʑuen24toŋ24 运动 yùndòng การเคลื่อนไหว 
ʑin44ɕoŋ33 ʑen33ɕoŋ31 ʑen43ɕoŋ31 英雄  

yīngxióng 
วรีบุรษุ 

ʐɯ35 l̥ɛ55 sou44 漏  lòu รัว่,รัว่ไหล 
ʑɯ44tɕɛ53 ʑu33ȶi55 ʑou43tien55 优点  yōudiǎn จุดเดน่ 
ʐɯ53 ɤi44 ʐe44 近 jìn ใกล ้
ʑo31ɕi35 tǝ44ȶu55 ʑo24ʂi31 钥匙  yàoshi ลกูกุญแจ 
ʐo33 mu13 ʐo24 磨（~米）mó ถู 
ʐo42 ɤǝ13 ʐo13 力气  lìqì แรง 
ʑoŋ33ʑi35 ɤu44ɛ44 ʑoŋ31ʑi24 容易 róngyì งา่ย 
ʑoŋ53hu35 ʑoŋ55fu35 ʑoŋ43fu24 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
ʑoŋ53kɛ53 ʑoŋ55kɛ55 ʑoŋ43kaŋ55 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
ʑoŋ55 ǝ35;ɕha35 ʂi55 用（~钱）

yòng 
ใช ้

ʐu53 ɤu44 ʐoŋ44 好 hǎo ด ี
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ʐu53ʈe33 qha33;khi33 
n̥hɛ33 

tʂhaŋ55 
晴                        
qíng 

ทอ้งฟ้าปลอด
โปรง่ 

ʐu53tshei44 xhen44 ȵaŋ31khuai24 凉快 liángkuài เยน็สบาย 
ʐu53ʑaŋ42 ɤu35 ʐoŋ44 美丽 měilì สวยงาม, 

งดงาม 
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.รายการคาํศพัทภ์าษาเซอ 
 

คาํศพัทภ์าษาเซอ รวบรวมและแปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   

毛宗武. (1986)《畲语简志》北京：民族出版社.   

Máo Zōngwǔ. (1986) Shē yǔ jiǎn zhì. Běijīng: Mínzú chūbǎn shè.  

(เหมาจงอู่. (18). ปริทรรศน์ภาษาเซอ. ปักกิง่ : สาํนกัพมิพช์าตพินัธุ.์)  

 

รายการคำาศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว – เหยา

44



45 
 

莲花方言 
Liánhuā fāngyán 
ถ่ินเหลียนฮวา 

罗浮方言 
Luófú fāngyán 
ถ่ินตะกร้าฝ ู

คาํภาษาจีนและพินอิน คาํภาษาไทย 

a1 kɔ3 a1 te2 哥哥 gēgē พีช่าย 
a1 khuŋ4 a1 khuŋ4 祖父 zǔfù ปู่  
a1 kuŋ6 tshɔŋ4 ŋin4 nɔ5 岳父 yuèfù พอ่ 
a1 kuŋ6 taŋ1 a1 si6 taŋ1 叔父 shúfù อาชาย 
a1 me6 a1 mi6 母亲 mǔqīn แม ่
a1 me6 tshɔŋ4 ŋin4 phui4 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
a1 niu6 a1 niu6 玩耍 wánshuǎ เล่น 
a1 ŋjuŋ6 a1 te2 姐姐 jiejie พีส่าว 
a1 pa1 a1 pa1 ; a1 kɔ3 父亲 fùqīn พอ่ 
a1 phɣ4 a1 phu4 祖母 zǔmǔ ยา่ 
a1 sɔ5 ; a1 ŋji1 taŋ1 a1 ŋi1 taŋ1 嫂嫂 sǎosǎo พีส่ะใภ ้
a1 sin5 a1 sin5 叔母 shúmǔ อาหญงิ 
a1 sja5 nɔ4 a1 sjak7 ku2 燕子 yànzi  นกนางแอน่ 
a1 the3 nɔ5 thje3 弟弟 dìdì น้องชาย 
a1 tshit8 kɔ3 taŋ1 a1 tshit8 kɔ3 侄子 zhízi หลานชายอา 
a1 tshit8 kɔ3_ ta1 
phui6 

a1 tshit8 ta1 phui6 侄女 zhínǚ หลานสาวอา 

a6 ne2 kɔ3 a6 ne2 哑巴 yǎba คนใบ ้
an1 thɔŋ4 mjɔ6 庙 miào วดั 
ɔ3 ɔ3 衣服 yīfú เสือ้ผา้ 
ɔ3 khwa4 ɔ3 khwa4 神子 shénzi แขนเสือ้ 
ɔ5 ɔ5 做 zuò ทาํ 
ɔ5 ɔ5 织（织布）zhī (zhī bù) ทอ,ถกั(ทอผา้) 
ɔ5 ; tshɔ4ŋ tshɔŋ4 唱（唱歌）chàng 

(chànggē) 
รอ้ง(รอ้งเพลง) 

ɔ5 kɔŋ3 ne2 kɔŋ3 ne2 工人 gōngrén กรรมกร 
ɔ5 nin2 ne2 ɔ5 nin2 ne2 农民 nóngmín เกษตรกร 
ɔ5 tɔŋ5 ne2 ; ɔ5 tɔŋ5 
taŋ1 

ɔ5 tɔŋ5 木匠 mùjiang ชา่งไม ้

ɔ5 te1 tsha3 ɔ5 tje1 ki3 织布机 zhī bù jī กีท่อผา้ 
ɔi1 ɔi1 瓶子 píngzi ขวด 
ɔi6 ve6 taŋ1 鸭子 yāzi  เป็ด 
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ɔn1 ɔn1 苦 kǔ ขม 
ɔŋ2 ɔŋ1 水 shuǐ  น้ํา 
ɔŋ2 ɔŋ1 汤 tāng ซุป 
ɔŋ2 ŋjɔ2 ɔŋ1 ŋjɔ2 水牛 shuǐniú  ควาย 
ɔŋ2 ŋjuŋ6 ɔŋ1 ŋjuŋ6 汗 hàn  เหงือ่ 
ɔŋ2 pit7 sui4 pit7 钢笔 gāngbǐ ปากกา 
ɔŋ2 piu2 ɔŋ1 pi2 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
ɔŋ2 piu2 than6 ɔŋ1 pi2 tshan6 痰 tán เสมหะ,เสลด 
ɔŋ2 thɔŋ2 ɔŋ1 thɔŋ2 池塘 chítáng  บ่อน้ํา,สระ 
ɔŋ2 tshat7 ɔŋ1 tshat7 水獭 shuǐtǎ  นาก 
ɔŋ2 tsjɔŋ5 ɔŋ1 tsɔn1 井 (水井) jǐng (shuǐjǐng)  บ่อน้ํา 
e1 ŋjɔ6 nɔ4 tsɔ4 脏（邋遢）zàng (lātà) สกปรก 
e3 e8 坏 huài แย ่
e3 ; phjaŋ4 e3 ; phjaŋ4 病 bìng ป่วย 
e3 ne2 e3 ne3 故人 gùrén เพือ่นเก่า 
fa1 fa1 搓（错绳子）cuō (cuò 

shéngzi) 
เอาฝ่ามอืถูกนั 

fa3 phun2 花（花哨）huā (huāshào) ดอกไม ้(สสีนัฉูดฉาด 
พลกิแพลงไปมาได้
มากมายหลายหลาก) 

fan2 ɔŋ2 nin2 fan2 ɔŋ1 nin2 ; 
fan2 vun2 

地（旱地）dì (hàndì)  ดนิ(ทีด่อน) 

fan3 kan5 fan3 kan5 肥皂 féizào สบู ่
fan3 su6 fan3 su6 甘薯（白薯）gānshǔ 

(báishǔ) 
มนัเทศ 

fan5 tui4 fan5 tui4 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fan6 thuŋ4 fan6 thuŋ4 反动 fǎndòng ยอ้นกระแสสงัคม 
fan8 sin8 fan8 fan8 翻身 fānshēn พลกิตวั,เงยหน้าอา้ปาก

เป็นไทแก่ตวั 
fat7 fat7 发（发工资）fā (fā 

gōngzī) 
สง่,มอบ(จา่ยคา่จา้ง) 

fat7 tsan5 fat7 tsan6 发展 fāzhǎn พฒันา 
fɔ5 phin6 hɔ6 phin6 和平 hépíng สนัตภิาพ 
fɔ5 tsha3 fɔ5 tsha3 火车 huǒchē รถไฟ 
fɔ5 tsha3 ka8 fɔ5 tsha3 kja3 铁路 tiělù ทางรถไฟ 
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fɔ5 tshai6 hɔ5 tshai6 火柴 huǒchái ไมข้ดีไฟ 
fɔŋ3 kuŋ3 ; ŋ̻ŋ3 河 hé  แมน้ํ่า 
fɔŋ3 pi6 naŋ3 kjaŋ1 方 fāng เหลีย่ม 
fei3 kji3 fei3 ki3 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fɣ2 ; tsɔŋ1ɔŋ2 fu1 ; tsɔ1 ɔŋ2 云 yún  เมฆ 
fɣ3 fu3 线 xiàn ดา้ย 
fu2 fu2 湖 hú  ทะเลสาบ 
fu3 fu3 磨（磨刀）mó (mó dāo) ถู,เสยีดส(ีลบัมดี) 
fu4 ma2 富 fù รํ่ารวย 
fu4 tshɔ4 fu4 tshɔ4 互助 hùzhù ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
fui1 fui1 轻 qīng เบา 
fui3 fui3 海 hǎi  ทะเล 
fui5 mu4 fui5 细糠 xì kāng ราํออ่น 
fun3 hji5 khwaŋ4 khi6 喜欢 xǐhuan ชอบ 
fun8 fun8 松 sōng ผอ่นคลาย 
fuŋ1 huŋ1 ; ŋ̻ŋ1  碗 wǎn ชาม 
ɣ1 nan5 难 nán ยาก 
ha1 ha1 怕 pà กลวั 
ha4 ha4 夏 xià  ฤดรูอ้น 
ha6 ma2 a6 ma2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
ha6 tshi4 a6 tshi4 不是 bùshì ไมใ่ช ่
ha6 tshjau2 tshiu6 丑 chǒu ขีเ้หร ่
haŋ2 haŋ2 咸 xián เคม็ 
hat8 tsɔk7 hat8 tsɔk7 合作 hézuò รว่มมอื 
hau4 tshau4 hau tshau4 号召 hàozhào เรยีกรอ้ง 
hɔ1 hɔ1 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
hɔ1 va3 hɔ1 va3 娶 qǔ แต่งภรรยา 
hɔ6 hɔ5 喝 hē ดื่ม 
hɔk8 kau5 hɔk5 kau6 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
hɔn4 tshuk8 hɔn4 tshut8 汉族 hànzú กลุ่มชาตพินัธุฮ์ ัน่ 
he6 he6 舀（舀水）yǎo (yǎo shuǐ) ตกั(ตกัน้ํา) 
hen4 fuk7 hen4 fuk7 幸福 xìngfú มคีวามสขุ 
hi5 fui5 快 kuài เรว็ 
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hi5 se8 ; nit5 se8 ka6 thɔ4 fui5 hje1 立刻 lìkè กะทนัหนั,ทนัท ี
hi5hi5 fui5fui5 快（快快走）kuài (kuài 

kuàizǒu) 
เรว็(เดนิเรว็ๆ) 

hi6 hi6 晒 shài สอ่งแสง,สาดแสง,ตาก
แดด 

hin1 fun1 肝 gān  ตบั 
hin1 fun1 高 gāo สงู 
hin6 vun1 紧 jǐn ตงึเครยีด 
hit7 ti4 住（欧）zhù (ōu) อยู ่
hiu3 hiu3 ; fu5 会（会做）huì (huì zuò) สามารถ(ทาํได)้ 
hja1 hja1 沙子 shāzi  ทราย 
hjaŋ1 hjaŋ1 双（一双鞋）shuāng 

(yīshuāng xié) 
คู(่รองเทา้หน่ึงคู)่ 

hjaŋ1 hjɔŋ4 kɔ5 hjɔŋ1 sa5 右（右边）yòu (yòubiān)  ดา้นขวา 
hjeu6 taŋ1 ; hjeu6 
kɔ3 

nɔ3 ku1 thi5 猴子 hóuzi  สงิ 

hji4 tsha3 hi4 tsha3 汽车 qìchē รถยนต ์
hju3 hi3 集市（圩场）jí shì (xū 

cháng) 
ตลาด,ตลาดนดั 

hjuŋ3 phu5 kɔ  ŋ̻ŋ3 piu4 kɔ3 ; 

hjuŋ3 piu4 kɔ3 
胸脯 xiōngpú 
 

หน้าอก 

hwei1 kwe1 黄瓜 huángguā  แตงกวา 
i6 i6 一 yī หน่ึง 
in3 in3 烟 yān  บุหรี,่ยาสบู 
ka1 khɔŋ4 棵（一棵树）kē (yī kē 

shù) 
ตน้(ตน้ไมห้น่ึงตน้) 

ka1 khɔ2 ka2 khɔ2 喉咙 hóulóng  ลาํคอ 
ka1 khɔ3 ka1 khɔ3 眼睛 yǎnjīng  ตา 
ka1 khɔ3 pi1 ka1 khɔ3 pi1 眉毛 méimáo  คิว้ 
ka1 khi5 ka1 khi5 痒 yǎng คนัทีผ่วิหนงั 
ka1 kin1 ka3 ; ka1 
kin1 

ka1 kjen1 脖子 bózi  คอ 

ka1 mɔ1 ka1 mɔ1 蜜蜂 mìfēng  ผึง้ 
ka1 nɔ1 ka1 nɔ1 种子 zhǒngzǐ  เมลด็ 
ka1 niu6 hiu6 休息 xiūxí พกัผอ่น 
ka1 pɔ4 ka1 pɔ4 前面 qiánmiàn  ดา้นหน้า 
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ka1 pje6 kɔ3 ka1 pje6 kɔ3 肩膀 jiānbǎng  ไหล่ 
ka1 pji3 ka1 piu3 跑 pǎo วิง่ 
ka1 pji3 ka1 pi3 逃 táo หนี,วิง่หนี 
ka1 pji3 ; ŋ̻ŋ4 ; tjɔ3 ka1 pi3 ; ŋ̻ŋ4 ; tjɔ3 走 zǒu เดนิ 
ka1 ta3 ka1 ta3 长 zhǎng ยาว 
ka1 tɔ3 ka1 tɔ3 尾巴 wěiba  หาง 
ka1 tɔŋ1 ka1 tɔŋ1 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
ka1 te1 ka1 tɔi1 裙子 qúnzi กระโปรง 
ka1 te6 ka1 tai6 翅膀 chìbǎng  ปีก 
ka1 tɣ1 ka1 tu1 深（水深）shēn 

(shuǐshēn) 
เขม้,ลกึ(น้ําลกึ) 

ka1 thja5 ka1 thja5 踢 tī เตะ 
ka1 vɣ6 kɔ8 suŋ3 kaŋ3 kɔ3 suŋ3 腰 yāo  เอว 
ka1 za5 ka1 za5 嚼 jué ขบ,เคีย้ว 
ka1 zuŋ1 ka1 zuŋ1 蚯蚓 qiūyǐn  ใสเ้ดอืน 
ka1khɔ3 ɔŋ2 ka1 khɔ3 ɔŋ1 眼泪 yǎnlèi  น้ําตา 
ka2 khuŋ3 ka2 khuŋ3 耳朵 ěrduo  ห ู
ka3 ka3 屎 shǐ ขี ้
ka3 kja3 路 lù ถนน 
ka4 ka4 勤 qín ขยนั 
ka4 tshin2 ka4 tshin2 价钱 jiàqián ราคา 
ka5 kja5 蛋 dàn  ไข ่
ka5 ka5 假 jiǎ ปลอม 
ka5 tha2 nɔ1 ; 
pjɔ1nɔ1 

ka5 tha2 nɔ1 前天 qiántiān 
 

 วนัทีแ่ลว้ 

ka6 ka6 啼（公鸡啼）tí (gōngjī tí) ขนั (ไก่ขนั) 
ka6 ŋin4 ka6 ŋin4 偷 tōu ลกัขโมย 
ka6 pɔ1 ka6 pɔ1 事情 shìqíng งาน,ธุระ 
ka6 phɣ4 ka6 phu4 绿 lǜ สเีขยีว 
ka6 tha2 ka6 tha2 从前 cóngqián  แต่ก่อน 
ka6 tha2 ; ka2 ka6 tha2 先（先去）xiān (xiān qù) ก่อน (ไปก่อน) 
ka6 thɔ4 ka6 thɔ4 ; ka6 

haŋ1 
今后 jīnhòu  หลงัจากน้ี,ตัง้แต่น้ี 

ka6 thɔ4 ka6 thɔ4 后（后去）hòu (hòu qù) หลงั (ไปทีห่ลงั) 
ka6 tshe2 ne2 ka6 tshe2 ne2 别人 biérén คนอื่น 
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ka8 ŋjɔ5 ka8 ŋjɔ5 前年 qiánnián  2 ปีก่อน 
kai2 tsji5 kje2 tsi5 戒指 jièzhǐ แหวน 
kai5 fɔŋ4 kai5 fɔŋ4 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
kak7 min4 kak7 min4 革命 gémìng ปฏวิตั ิ
kan4 nan2 kan4 nan2 自己 zìjǐ ตวัเอง 
kaŋ1 kjaŋ1 角 jiǎo  เขา 
kaŋ5 kwaŋ5 茎 jīng  กา้น 
kaŋ6 kh ka8 kɔ1 nɔ1 hɔk7 脑髓 nǎosuǐ  มนัสมอง 
kaŋ6 khɣ5 kaŋ6 khu5 头 tóu  ศรีษะ 
kaŋ6 khɣ5 pi1 kaŋ6 khu5 pi1 头发 tóufǎ  เสน้ผม 
kau2 zji5 tuŋ6 i5 taŋ1 椅子 yǐzi เกา้อี ้
kau3 hiŋ4 kau3 hiŋ4 高兴 gāoxìng ดใีจ 
kau3 njɔŋ6 sjɔk7 siu2 taŋ1 高粱 gāoliang  ขา้วเกาเหลยีง 
kau4 zuk3 kau4 zuk3 教育 jiàoyù การศกึษา 
kɔ3 tiu6 kɔ3 tin3 额头 étóu  หน้าผาก 
kɔ5 kɔ5 旧 jiù เก่า 
kɔ5 kɔ5 六 liù หก 
kɔ6 kɔ5 敢 gǎn กลา้ 
kɔ6 tha4 kɔ6 tha4 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
kɔi5 kɔn5 改 gǎi เปลีย่นแปลง,แกไ้ข 
kɔk7 ŋu4 khɔk7 ŋu4 觉悟 juéwù ตนืตวั 
kɔk7 tsjau3 kɔk7 tsiu3 辣椒 làjiāo  พรกิ 
kɔn3 pji3 kɔn3 pi3 臭虫 chòuchóng  ตวัเรอืด 
kɔn4 phu4 kɔn4 phu4 干部 gànbù บุคลากร 
kɔn5 nji3 kɔn5 ni8 管理 guǎnlǐ ควบคุม,จดัการ 
kɔŋ2 kɔŋ2 钢 gāng  เหลก็,เหลก็กลา้ 
kɔŋ3 fun3 kɔŋ3 tshin2 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
kɔŋ3 fun3 kɔŋ3 fun3 工分 gōngfēn คะแนนการทาํงาน,หน่วย

ปรมิาณการทาํงาน 
kɔŋ3 min6     kɔŋ3 min6     光明 guāngmíng มคีวามหวงั(มอีนาคต

สดใส) 
kɔŋ3 zin6  kɔŋ3 zin6 : kɔŋ3 

zin6 
光荣 guāngróng เกยีรตยิศ,เกยีรตคิณุ 

kɔŋ6 kɔŋ6 咽 yàn กลนื 
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kɣ1 ku1 箩筐 luókuāng ตะกรา้ทีท่าํดว้ยไม ้
kɣ3 si3 歌 gē เพลง 
kɣ3 si3 民歌 míngē เพลงพืน้เมอืง 
kɣ4 me6 ku4 me6 姑母 gūmǔ ลุง 
kɣ5 ku5 老（菜老）lǎo (cài lǎo) แก่(ผกัแก่) 
kɣ5 ku5 老（菜老）lǎo (cài lǎo) แก่(ผกัแก่) 
kɣ6 ku6 笑 xiào ยิม้ 
kɣ6 ku6 在 zài อยู ่
kha2 tsi5 梳 shū หว ี
kha4 kha4 挑选 tiāoxuǎn คดัเลอืก 
kha5 kha5 解（解绳结）jiě (jiě 

shéng jié) 
แกอ้อก(คลายปม) 

khaŋ1 khaŋ1 热（天气热）rè (tiānqì 
rè) 

รอ้น(อากาศรอ้น) 

khɔ3 khɔ3 核（果核）hé (guǒ hé)  เมลด็ใน(ผลไม)้ 
khɔ6 khɔ6 喊 hǎn รอ้งเรยีก,ตะโกน 
khɔ6 taŋ1 ; khɔ6 khɔ6 蜈蚣 wúgōng  ตะขาบ 
khɔi1 khwe1 捆 kǔn มดั,ผกู 
khɔŋ2 khɔŋ2 门 mén ประต ู
khɔŋ2 ; hɔŋ1 ; phui1 khɔŋ2 ; hɔŋ1 ; 

phui1  
烤（烤肉）kǎo (kǎoròu) ยา่ง(ยา่งเน้ือ) 

khɔŋ4 pe1 khɔŋ4 pe1 告诉 gàosu บอก 
khɣ2 khu2 疮 chuāng บาดแผลทีเ่น่าเป่ือย 
khɣ3 khwan3 拿 ná หยบิ,จบั 
khɣ3 kha4 拾（拾起）shi (shi qǐ) เกบ็,หยบิขึน้มา 
khɣ4 khu4 筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
khɣ4 ; hɔk8 khu4 ; kɔk8 学 xué เรยีน 
khɣ5 khu4 刺（刺丛）cì (cì cóng)  หนาม 
khɣ5 khu5 皮肤 pífū  ผวิหนงั 
khi6 khi6 刮 guā โกน 
khi6 khui6 卷（卷衣袖）juǎn (juǎn 

yī xiù) 
มว้น,ขด 

khit7 tjen5 khjet7 ten5 缺点 quēdiǎn ขอ้ดอ้ย 
khiu2 khiu2 茄子 qiézi  มะเขอืยาว 
khiu2 khiu2 九 jiǔ เกา้ 
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khiu2 ne5 ; kjɔŋ5 
ne5 

kjɔŋ5 ne5 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 

khiu5 khi5 鞋 xié รองเทา้ 
khiu5 khiu5 救 jiù ชว่ยเหลอื,ชว่ยชวีติ 
khiu6 khiu6 球 qiú ทรงกลม 
khja4 khja4 跨 kuà กา้วกระโดด 
khja4 khja4 拃 zhǎ หน่วยวดัความยาวแบบ

คบื 
khja8 khja8 挂 guà แขวน 
khjaŋ2 kɔ8 min6 te1 kɔ8 min6 上面 shàngmiàn  ดา้นบน 
khjɔ2 khjɔ2 逭 huàn ตาม,วิง่ตาม 
khjɔ2 khjɔ2 赶 gǎn ไล ่
khjɔ6     khjɔ6     十 shí สบิ 
khjɔ6 i6     khjɔ6 i6     十一 shí yī สบิเอด็ 
khjɔ6 i6 ne5 khjɔ6 i6 en5 十一月 shíyī yuè  เดอืนพฤศจกิายน 
khjɔ6 ne5 khjɔ6 ne5 十月 shí yuè  เดอืนตุลาคม 
khjɔ6 pa1    khjɔ6 pa1 十三 shí sān สบิสาม 
khjɔ6 u1 khjɔ6 u1 十二 shí èr สบิสอง 
khjɔ6 u1 ne5 khjɔ6 u1 ne5 十二月 shí'èr yuè  เดอืนธนัวาคม 
khjɔŋ2 khjɔŋ2 穷 qióng ยากจน 
khje1 khe1 开（开门）kāi (kāimén) เปิด(เปิดประตู) 
khje1 fui4 khje1 fei4 开会 kāihuì ประชุม 
khje1 kɔ3 khje1 kɔ3 开始 kāishǐ เริม่,รเิริม่ 
khje1 phun2 khje1 phun2 开花 kāihuā ออกดอก 
khje4 khje4 低 dī ตํ่า 
khje4 khje4 很 hěn มาก 
khje4 njeu2 khje4 niu2 凉快 liángkuai เยน็สบาย 
khje6 ɔŋ2 khje6 ɔŋ2 渴 kě กระหาย 
khji1 phɣ6 me6 khi1 muŋ4 me6 舅母 jiùmu ป้าสะใภ,้น้าสะใภ ้
khji2 khi2 桥 qiáo สะพาน 
khji2 khi2 骑 qí ขี ่
khji2 khui2 迟 chí ชา้,สาย 
khji3 sut8 ki3 sut8 技术 jìshù ฝีมอื 
khji4 khi4 茶 chá ชา 
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khji6 taŋ1 khi6 旗子 qízi ธง 
khjuŋ4 khjuŋ4 弯 wān งอ โคง้ 
khjuŋ4 san5_ tɔŋ5 khuŋ4 tshan5 tɔŋ5 共产党 gòngchǎndǎng พรรคอมมวินิสต ์
khjuŋ4 san5_ tsu5 
ŋji4 

khuŋ4 tshan5 tsu5 
ŋi4 

共产主义 gòngchǎn zhǔyì ลทัธคิอมมวินิสต ์

khjuŋ4 tshjaŋ3_ 
thun6 

khuŋ4 tshaŋ3 
thɔn6 

共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชน
คอมมวินิสต ์

khui1 khui1 教 jiào สอน 
khui1 khui1 干 gàn แหง้ 
khui2 khui2 亮 liàng สวา่ง 
khui3 khui3 枯 kū เหีย่วเฉา,แหง้เหีย่ว 
khui6 khui6 跪 guì คุกเขา่ 
khui6 khui6 缺（缺口）quē (quēkǒu) ขาด(ปากแหวง่) 
khun2 khun2 黄 huáng สเีหลอืง 
khun6 tsuŋ4 khun6 tsuŋ4 群众 qúnzhòng มวลชน 
khuŋ3 khuŋ3 洞（山洞）dòng 

(shāndòng) 
ถํ้า 

khuŋ3 khuŋ3 窟窿 kūlong  ถํ้า,อุโมงค ์
khuŋ3 piu4 huŋ3 piu4 ; ŋ̻ŋ3  

piu4 
鼻子 bízi  จมกู 

khuŋ3 piu4 ɔŋ2 ; 
khuŋ3 piu4 ka3 

piu4 ka3 鼻涕 bítì  ขีม้กู 

khuŋ4 khuŋ4 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
khuŋ4 taŋ4 胖 pàng อว้น 
khuŋ4 khuŋ4 肥 féi อว้น 
khwa4 khwa4 手 shǒu  มอื 
khwa4 khwa4 胳臂 gēbei  แขน 
khwa4 pe4 pji8 khwa4 tje4 taŋ1 手指 shǒuzhǐ  น้ิวมอื 
khwa4 tje4 kji6 khwa4 tje4 ki6 指甲 zhǐjiǎ  เลบ็ 
khwaŋ2 khwaŋ2 ; fan3 揭（揭开盖子）jiē (jiē 

kāi gàizi) 
เปิด(เปิดฝา) 

khwaŋ2 khwaŋ2 打（打人）dǎ (dǎ rén) ต(ีทาํรา้ย) 
khwaŋ2 kwa6  tsin3 kwa6 经过 jīngguò ผา่น 
khwaŋ2 na5  khwaŋ2 na5 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
khwaŋ2 nɔ5 khwaŋ2 nɔ5 打铁 dǎtiě ตเีหลก็ 
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khwei3 khwe3 姜 jiāng  ขงิ 
ki1  ki5 风 fēng  ลม 
ki1 kui1 炒 chǎo ผดั 
ki1 ki1 ; phin3 骗 piàn โกหก 
ki6 ki6 剪 jiǎn ตดัดว้ยกรรไกร 
kiin3 ŋjan4 kin3 ŋjzn4 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
kin1 kin1 金子 jīnzi  ทอง 
kin1 kun1 虫 chóng  หนอน 
kin1 kun1 把（一把刀）bǎ (yī bǎ 

dāo) 
ดา้ม(มดีหน่ึงดา้ม) 

kin3 tsji4 kin3 tsi4 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
kin5 ŋi5 破 pò แตกขาด,ทาํลาย 
kit7 ka3 kjek7 ka3 国家 guójiā ประเทศ 
kiu6 ; kin5 kiu6 稠 chóu ขน้,เขม้ขน้,หนาแน่น 
kja1 kja1 药 yào ยา 
kja3 kja3 狗 gǒu  สนุขั 
kja3 kja3 扫（扫地）sǎo (sǎodì) ทาํความสะอาด(ทาํความ

สะอาดพืน้) 
kja3 ka1 mɔ1 kja3 ka1 mɔ1 跳蚤 tiàozǎo  ตวัหมดั 
kja3 zɔŋ6 kja3 zɔŋ6 菌子 jùnzi  เหด็ 
kja6 nɣ5 kɔ3 kja6 taŋ1 螳螂 tángláng  ตัก๊แตนตําขา้ว 
kjaŋ1 kjaŋ1 黑 hēi สดีาํ 
kjaŋ3 taŋ1 kjaŋ2 镜子 jìngzi กระจก 
kjɔ1 kjɔ1 白 bái สขีาว 
kjɔ4 kki6 khɔ4 锄头 chútóu จอบ,เสยีม 
kjɔŋ1 kjuŋ1 针 zhēn เขม็ 
kjɔŋ6 kjɔŋ6 冷（天气冷）lěng (tiānqì 

lěng) 
หนาว(อากาศหนาว) 

kje3 kje3 借 jiè ยมื 
kje4 thjɔŋ1 下 xià ลง 
kje4 vak8 kje4 vak8 计划 jìhuà แผนการ,โครงการ 
kje6 ; hɔ1 kje6 ; hɔ1 山 shān  ภเูขา 
kje6 kɔŋ1 kjeu1 kaŋ3 kɔ3 脊背 jǐbèi  สนัหลงั 
kjen4 sit7 kjen4 set7 建设 jiànshè สรา้ง,สรา้งสรรค ์
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kjen5 tsha6 kjen5 tsha6 检查 jiǎnchá ตรวจสอบ 
kjɣ6 kju6 贵 guì ราคาแพง 
kji1 ki1 鬼 guǐ ผ ี
kji1 ki1 含 hán อม 
kji3 hji4 ki3 hi4 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
kjuŋ1 kjuŋ1 穗（被稻）suì (bèi dào)  รวงขา้ว 
kjuŋ1 kjuŋ1 吠（狗吠）fèi (gǒu fèi) เหา่(หมาเหา่) 
kjuŋ1 kjuŋ1 斤 jīn หน่วยน้ําหนกั  กรมั 
kjuŋ2 kjuŋ2 船 chuán เรอื 
kjuŋ3 kuŋ8 ; saŋ1 弓 gōng ธนู 
ku3 ku3 锯子 jùzi แทน่เลื่อย 
ku4 ku4 故事 gùshì ขอ้ปฏบิตัดิ ัง่เดมิ 
ku5 kuk7 鼓 gǔ กลอง 
ku5 ku5 喂（喂鸡）wèi (wèi jī) เลีย้ง(เลีย้งไก)่ 
ku5 ku5 ; tshat7 扎（用针扎）zhā (yòng 

zhēn zhā) 
เจาะ,แทง(เจาะดว้ยเขม็) 

ku5 ku5 猜 cāi เดา 
ku5 tshɔŋ4 tshɔŋ4 kuŋ6 姑父 gūfu ป้า 
kui2 kui2 taŋ1 盖子 gàizi ฝา(ฝาครอบปิดภาชนะ) 
kun3 kun3 宽 kuān กวา้ง 
kun5 kun5 出 chū ออก 
kun5 ta1 thɔ6 kun5 ta1 thɔ6 天花 tiānhuā ฝีดาษ 
kuŋ2 ŋjak8 kuŋ3 ŋjak8 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
kuŋ3 kuŋ3 说 shuō พดู 
kuŋ3 ŋin6_ kai3 
khit7 

kuŋ3 ŋin6 kai3 
khit7 

工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 

kuŋ3 tshɔŋ5 kuŋ3 tshɔŋ5 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ4 ; tu5 kuŋ4 ; tu5 得 děi ตอ้ง 
kuŋ5 kuŋ5 听 tīng ฟัง 
kuŋ5 kuŋ6 闻（臭）wén (chòu) ดม 
kwa3 mɔ2 kwa3 mɔ2 苎麻 zhùmá  ตน้ป่าน 
kwa4 kwa4 握（握刀把）wò (wò 

dāobà) 
ควา้ 

kwa4 kwa4 捉 zhuō จบักุม,ยดึกุม 
kwa5 kwa6 染 rǎn ยอ้ม 
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kwa5 kwa1 远 yuǎn ไกล 
kwa5 ŋjɔ5 ; khwa5 
nan2 

kwa5 ŋjɔ5 过年 guònián ฉลองปีใหม ่

kwa6 kwa6 过（过河）guò (guò hé) ขา้ม(ขา้มแมน้ํ่า) 
kwan1 kwan1 官 guān ขนุนาง,ขา้ราชการ 
kwan1 kwan1 甜 tián หวาน 
kwan3 kwan3 ka3 蛙 wā   กบ 
kwan5 kwan5 抬 tái หาม,ยก 
kwaŋ2 kwaŋ2 天 tiān  ทอ้งฟ้า 
kwei1 kwe1 鸡 jī  ไก่ 
kwei1 kwe1 瓜 guā  แตง 
kwei1 kɔ3 kwe1 kuŋ3 公鸡 gōngjī  ไก่ตวัผู ้
kwei2 za4 kwe2 野猪 yězhū  หมปู่า 
kwei2 kwe2 肉 ròu เน้ือ 
kwei4 hjɔŋ4  kɔ5 kwe4 sa5 左（左边）zuǒ (zuǒbiān)  ดา้นซา้ย 
kwei6 kwe6 饭 fàn ขา้ว 
kwei6 kwe6 窄（隘）zhǎi (ài) แคบ 
kwei6 kji3 kwe6 ki3 粥 zhōu ขา้วตม้ 
kwei6 pɔ6 pa6 thit7 胃 wèi  กระเพาะอาหาร 
ma2 ma2 有 yǒu ม ี
ma2  ŋɣ3 vu3 khi6 力气 lìqì แรง,กาํลงั 
ma2 tɔ5 ma2 tɔ6 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ma3 naŋ6 su6 ma3 naŋ6 su6 马铃薯 mǎlíngshǔ  มนัฝรัง่ 
mak8 mak8 小麦 xiǎomài  ขา้สาล,ีเมด็ขา้วสาล ี
maŋ5 taŋ1 maŋ5 taŋ1 蚱蜢 zhàměng  ตัก๊แตน 
mat8 met8 taŋ1 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
mɔ1 kaŋ4 tshi2 ; 
nɔk7 kaŋ4 

mɔ1 kaŋ4 tshi2 夜里 yèlǐ  กลางคนื 

mɔ4 mɔ4 买 mǎi ซือ้ 
mɔ4 mɔ4 卖 mài ขาย 
mɔ4 ta1 phui6 khjɔ2 ne2 嫁 jià แต่งงาน(หญงิแต่งออก) 
mɔ6 mɔ6 看 kàn ด ู
mɔ6 phɣ6 mɔ6 phu6 看见 kànjiàn พบ 
me1 me1 藤子 téngzi  หวาย 
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me4 me4 马 mǎ  มา้ 
me4 ɔn1 me4 ɔn1 鞍子 ānzi อานมา้ 
me5 me5 khui2 星星 xīngxīng  ดาว 
men4 fen5 men4 fen5 面粉 miànfěn แป้งหมี ่
men4 thjau6 men4 hjau6 面条 miàntiáo เสน้บะหมี ่
met3 mu2 墨 mò หมกึ 
met3 ɔŋ2 mu2 ɔŋ1 墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
mi1 mi2 你们 nǐmen พวกคุณ 
min2 fa3 mi2 棉花 miánhuā  ตน้ฝ้าย 
min2 zuŋ2 mi2 zuŋ2 绵羊 miányáng  แกะ 
min6 tshuk8 min6 tshuk8 民族 mínzú ชนกลุ่มน้อย 
min6 tsu5 min6 tsu5 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mu6 fan4 mu6 fan4 模范 mófàn แบบอยา่ง 
mui2 mui2 名字 míng zì ชื่อ 
mui6 mui6 煤 méi  ถ่านหนิ 
mun1 tsɔŋ2 mun1 tsɔŋ2 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
mun3 mun3 牙齿 yáchǐ  ฟัน 
muŋ2 muŋ2 你 nǐ คุณ 
muŋ6 muŋ6 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
na5 na5 东西 dōngxi สิง่ของ 
nak8 tshak7 khuŋ3 ka5 tsi6 khuŋ3 腋下 yè xià  รกัแร ้
nan6 nan6 南 nán  ทศิใต ้
nan6 nan5 蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
naŋ1 naŋ1 个（一个人）gè (yīgè 

rén) 
คน(หน่ึงคน) 

naŋ1 naŋ1 个（一个碗）gè (yīgè 
wǎn) 

อนั,ชิน้(ชามหน่ึงใบ) 

naŋ1 naŋ1 粒（一粒米）lì (yī lì mǐ) เมด็(ขา้วหน่ึงเมด็) 
naŋ1 tjɔ2 元（一元钱）yuán 

(yīyuán qián) 
หยวนสกุลเงนิของจนี
(1หยวน) 

naŋ3 naŋ3  短 duǎn สัน้ 
naŋ6 naŋ6 零 líng ศนูย ์(เลข ) 
nat3 tsuk6 nat8 tsuk8 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
nau3 nau3 ; han1 恨 hèn เกลยีด 
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nau6 thuŋ4 nau6 thuŋ4 劳动 láodòng แรงงาน 
nɔ1 nɔ1 天（日）tiān (rì)  วนั 
nɔ1 kai1 tsɣ3 nai3 nɔ1 明天 míngtiān  พรุง่น้ี 
nɔ1 kɔ3 ; nɔk7 kɔ3 nɔ1 kɔ3 太阳 tàiyáng  ดวงอาทติย ์
nɔ1 pɣ4 tshi2 ; nɔk7 
pɣ4 

nɔ1 pu4 tshi2 白天 báitiān  กลางวนั 

nɔ2 nɔ2 圈（牛圈）quān (niú 
quān) 

ลอ้ม (คอกววั) 

nɔ4 nɔ4 问 wèn ถาม 
nɔ4     nɔ4    懒 lǎn เกยีจครา้น 
nɔ4 taŋ1 nɔ4 taŋ1 鸟 niǎo  นก 
nɔ5 nɔ5 铁 tiě  เหลก็ 
nɔ6  khɣ4 nɔŋ6 ku4 蜘蛛 zhīzhū  แมงมมุ 
nɔ8 me6 ; nɔ3 nɔ8 me6 ; nɔ3 老虎 lǎohǔ  เสอื 
nɔk7 kjuŋ3 nu6 kjuŋ3 忘记 wàngjì ลมื 
nɔk7 kuŋ6 me6 a1 kuŋ6 me6 舅父 jiùfù ลุง,น้า 
nɔk7 thjɔ2 min6 kun5 nɔ5 外面 wàimiàn  ดา้นนอก 
nɔk8 hiu4 nɔk8 hiu4 落后 luòhòu ลา้หลงั 
nɔŋ6 nɔŋ6 狼 láng  หมาป่า 
ne2 ne2 人 rén คน 
ne2 kɣ3 ; k ne2 ku5 ne2 ne2 ku5 老人 lǎorén ผูส้งูอาย ุ
ne2 khwei1 ne2 khui1 客人 kèrén แขก 
ne2 pɣ3 ne2 pu3 男人 nánrén ผูช้าย 
ne2 pɣ3 taŋ1 ne2 ta1 phui6 taŋ1 青年男子 qīngnián nánzǐ วยัรุน่ผูช้าย 
ne2 ta1 phui6 ne2 ta1 phui6 taŋ1 青年女子 qīngnián nǚzǐ วยัรุน่ผูห้ญงิ 
ne2 taŋ1 ne2 taŋ1 儿童 értóng เดก็ 
ne2 taŋ1 ; hɣ6 saŋ3 hiu8 saŋ3 taŋ1 年轻 niánqīng ออ่น,เยาวว์ยั 
ne2 va3 ne2 va3 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
ne3 thui4 拉 lā ลาก 
ne3 ni3 这 zhè น่ี,น้ี 
ne3 ŋjɔ5 ne3 ŋjɔ5 今年 jīnnián  ปีน้ี 
ne3 se6 ne3 he6 现在 xiànzài  ตอนน้ี 
ne3 tat8 ; nja4 nja4 hɔ5 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
ne3 tsɣ3 tshi2 nai3 tsu3 tshi2 早晨 zǎochen  เชา้ตรู ่
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ne5 ne5 月（月份）yuè (yuèfèn)  เดอืน 
ne6 nɔi6 切（切菜）qiè (qiē cài) หัน่(หัน่ผกั) 
ne6 ɔŋ2 ni6 ɔŋ1 漏（桶漏水）lòu (tǒng 

lòushuǐ) 
รัว่,รัว่ไหล(ถงัน้ํารัว่) 

ne6 zi1 ni2 nui2 pha6 tɔ3 菜刀 càidāo มดีหัน่ผกั 
ne8 nɔi6 割 gē ตดั 
ne8 nɔ1 ne8 nɔ1 今天 jīntiān  วนัน้ี 
nen6 kɔŋ2 nin6 kɔŋ2 炼钢 liàn gāng หลอมเหลก็ 
nɣ4 nu4 来 lái มา 
nɣ4 nuŋ3 nu4 nuŋ3 下雨 xià yǔ ฝนตก 
nɣ5 nu5 ; khɔŋ4 骂 mà ดา่ 
ni2  nui2 刀 dāo มดี 
ni2 ; nai2 ni2 ; nai2 犁 lí ไถ 
ni2 ; nai2 ni2 ; nai2 犁（犁地）lí (lí dì) ไถ 
ni2 khjuŋ4 nui2 khjuŋ4 镰刀 liándāo เคยีว 
ni6 ni6 歪（帽戴歪）wāi (mào 

dài wāi) 
เอยีง 

nin2 nin2 茁（水田）zhuó 
(shuǐtián) 

งอกขึน้อยา่งงดงาม(นา) 

nin2 tɔŋ1 nin2 tɔŋ1 ; phaŋ2 
kwa1 

南瓜 nánguā  ฟักทอง 

nin6 tsjat7 nin6 ti4 连接 liánjiē เชื่อมต่อ 
niu2 ni2 房屋 fángwū บา้น 
niu2 ; kja1 ni2 ; kja1 家 jiā บา้น 
niu2 tuŋ6 haŋ4 njɔŋ2 ; tuŋ6 haŋ4 梁 liáng คานหลงัคา 
niu3 nui3 ; ni3 流（水流）liú (shuǐliú) ไหล(น้ําไหล) 
niu3 su2 niu3 su2 tɔŋ5 柳树 liǔshù  ตน้หลวิ 
njaŋ3 thau5 njaŋ3 thau5 领导 lǐngdǎo หวัหน้า 
njaŋ4 njaŋ4 两（一两油）liǎng (yī 

liǎng yóu) 
หน่วยน้ําหนกั(กรมั) 

njaŋ6 kɔ3 kjuŋ1 njaŋ6 kɔ3 kjuŋ1 枕头 zhěntou หมอน 
nji4 ni4 穿（穿衣服）chuān 

(chuān yīfú) 
สวมใส(่สวมใสเ่สือ้ผา้) 

nji4 ni4 穿（穿鞋）chuān (chuān 
xié) 

สวมใส(่ใสร่องเทา้) 

 nji5 nui5 绳子 shéngzi เชอืก 
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nji6 thɔ2 ni6 thɔ2 斗笠 dǒulì งอบ 
nji6 tshin2 ni6 tshin2 利息 lìxí ดอกเบีย้ 
njuŋ4 njuŋ4 量（量布）liàng (liàng 

bù) 
วดัขนาด(วดัขนาดผา้) 

njuŋ6 mui2 ŋjuŋ6 mui2 耳环 ěrhuán ต่างห ู
nü4  nui4 老鼠 lǎoshǔ  หนู 
nuk7 nuk7 滚 gǔn กลิง้ 
nuk7 nuk7 nuk7 nuk7 kuŋ4 旋转 xuánzhuǎn หมนุ 
nuŋ1 nuŋ1 伸（伸手）shēn 

(shēnshǒu) 
ยดื 

nuŋ2 nuŋ2 吃 chī กนิ 
nuŋ4 nuŋ4 雨 yǔ  ฝน 
nuŋ4 nuŋ4 他 tā เขา 
nuŋ4 ne2 nuŋ4 ne2 他们 tāmen พวกเขา 
nuŋ6 nuŋ6 磨 mó ถู เสยีดส ี
nuŋ6 nuŋ5 磨（磨米）mó (mó mǐ) ถู,เสยีดส(ีสขีา้ว) 
nuŋ6 ŋjak8 nuŋ6 ŋjak8 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
ŋ1 ŋ1 痛 tòng เจบ็ปวดลทุกขท์รมาน 
ŋ̻6 ŋ̻6 肿 zhǒng บวม(ผวิหนงั) 
ŋa1 kɔ3 za1 kɔ3 石头 shítou  หนิ 
ŋa1 si2 hja1 si3 石灰 shíhuī ปนูขาว 
ŋa3 ŋa3 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
ŋa4 za4 窝（鸟窝）wō (niǎo wō) รงั(รงันก) 
ŋa4 za4 尖 jiān แหลม 
ŋa4 za4 快（刀利）kuài (dāo lì) เรว็ 
ŋa5 za5 近 jìn ใกล ้
ŋɔ2 ŋɔ2 芽 yá  ผลออ่น 
ŋɔŋ5 ŋɔŋ5 晴 qíng ทอ้งฟ้าปลอดโปรง่ 
ŋɔŋ5 ŋɔŋ5 好 hǎo ด ี
ŋɣ3 thin1 等候 děnghòu รอคอย 
ŋi2 ; kin5 ŋi2 烂 làn เน่าเป่ือย,เป่ือยยุย่ 
ŋi4  ŋi4  二十 èr shí ยีส่บิ 
ŋi4 i6 ŋi4 i6 二十一 èr shí yī ยีส่บิเอด็ 
ŋi4 kɔ3 ; ŋi4 taŋ1 vi4 kɔ3 梳子 shūzi หว ี
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ŋi4 phɣ6 tshuŋ5 tsuŋ5 ; zi1 
tsuŋ5 

遇见 yùjiàn พบเจอ 

ŋi5 ŋi5 飞 fēi บนิ 
ŋi5 phɣ4 zi5 phu6 老鹰 lǎoyīng  เหยีย่ว 
ŋi6 tshɔŋ4 藏（收藏）cáng 

(shōucáng) 
เกบ็สะสม 

ŋin2 ŋin2 银子 yínzi  เงนิ 
ŋin2 ŋin2 条（一条绳子）tiáo 

(yītiáo shéngzi) 
เสน้(เชอืกหน่ึงเสน้) 

ŋin2 ŋin2 根（一根棍子）gēn (yī 
gēn gùnzi) 

ทอ่น(ไมพ้ลองหน่ึงทอ่น) 

ŋin3 ŋin3 哭 kū รอ้งไห ้
ŋin4 ŋin4 薄 báo บาง 
ŋin4 vu4 ŋin4 mu4 任务 rènwù ภาระ,หน้าที ่
ŋin6 min6 ŋin6 min6 人民 rénmín ประชาชน 
ŋin6 min6 kuŋ3_ sa3 ŋin6 min6 kuŋ3 

sa3 
人民公社 rénmín gōngshè สงัคมนิยม 

ŋin6 ne5 ŋin6 ne5 二月 èr yuè  เดอืนกุมภาพนัธ ์
ŋiu5 piu5 拧 níng บดิ 
ŋjɔ2 ŋjɔ2 牛 niú  ววั 
ŋjɔ2 ak8 ŋjɔ2 ak8 牛轭 niú è แอกววั 
ŋjɔ2 fun1 ŋjɔ2 fun1 蚂蝗 mǎ huáng  แมลงปอ 
ŋjɔ3 ŋjɔ3 肠子 chángzi  ลาํไส ้
ŋjɔ3 ka3 ŋjɔ3 ka3 肚子（腹部）dùzi (fùbù)  ทอ้ง 
ŋjɔ4 ŋjɔ4 生 shēng ดบิ 
ŋjɔ5 ŋjɔ5 年 nián  ปี 
ŋjɔ5 pun3 ŋjɔ5 pun3 ; kun6 

ŋjɔ5 
明年 míngnián  ปีหน้า 

ŋji1 ŋi1 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
ŋji3 ŋi3 重 zhòng หนกั 
ŋji4  ŋi4 胡子 húzi  หนวดเครา 
ŋjun6 hɔŋ6 ŋin6 hɔŋ6 银行 yínháng ธนาคาร 
ŋjuŋ1 ŋjuŋ1 坐 zuò นัง่ 
ŋjuŋ1 ka1 vɣ6 tuŋ6 tjuŋ3 凳子 dèngzǐ ตัง่,มา้ยาว 
ŋjuŋ3 ŋjuŋ3 乳房 rǔfáng  เตา้นม 
ŋjuŋ3 ɔŋ2 ŋjuŋ3 ɔŋ1 奶 nǎi น้ํานม 
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ŋjuŋ4 ŋjɔŋ4 要 yào จะตอ้ง 
ŋjuŋ4 ŋjuŋ4 爱 ài รกั 
ŋjuŋ6 ne5 ŋjuŋ6 ne5 六月 liù yuè  เดอืนมถุินายน 
ŋ̻ŋ1 kwan1 hɔ1 kwan1 回 huí กลบั 
ŋ̻ŋ4 huŋ4 ; ŋ̻ŋ4 去 qù ไป 
ŋu2 ; ɔŋ2 ŋu2 鹅 é  หา่น 
ŋu4 ŋu4 穿山甲 chuānshānjiǎ  ตวัน่ิม 
ŋuŋ2 vuŋ2 龙 lóng  มงักร 
ŋuŋ4 ne5 ŋuŋ4 ne5 五月 wǔ yuè  เดอืนพฤษภาคม 
pa1 pa1 三 sān สาม 
pa1 ; pa1 ne3 ti1 pa1 ; pa1 ni3 ti1 我们 wǒmen พวกเรา 
pa1 ; pa1 ne8 ti1 pa1 ; pa1 ni3 ti1 咱们 zánmen พวกเรา 
pa2 kɔ3 taŋ1 pa2 a5 kɔ3 taŋ1 锤子 chuízi คอ้น 
pa4 pa4 背（背小孩）bèi (bèi 

xiǎohái) 
หลงั 

pa4 thɔk7 扛 káng ยก,หาม 
pa4  pa4 哪 nǎ ไหน 
pa4 ti1 ; pa4 tat8 pa4 hɔ6 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
pa5 pa5 百 bǎi รอ้ย 
pak8 kuŋ6 pa5 me6 伯父 bófù ลุง 
pak8 phɣ6 mi4 me6 伯母 bómǔ ป้า 
pan3 pan3 搬 bān เคลื่อนยา้ย 
pan4 pan4 补（补衣服）bǔ (bǔ yīfú) ปะ,ซ่อม(ปะเสือ้ผา้) 
paŋ1 paŋ1 分（分配）fēn (fēnpèi) จาํแนก,แยกแยะ(จดัสรร) 
paŋ1 paŋ1 倒塌 dǎotā ถล่ม,พงัทลาย 
paŋ3 paŋ3 满 mǎn เตม็ 
paŋ5 paŋ5 雪 xuě  หมิะ 
paŋ5 paŋ5 冰 bīng  น้ําแขง็ 
paŋ5 ne5 paŋ5 ne5 八月 bā yuè  เดอืนสงิหาคม 
pau2 fu5 pua2 fu5 ; phau2 

fu5 taŋ1 
豹 bào  เสอืดาว 

pau4 kau4 pau4 kau4 报告 bàogào รายงาน 
pɔ1 pɔ1 被子 bèizi ผา้หม่ 
pɔ5 pɔ5 睡 shuì นอน 
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pɔ5 kin1 ka3 kun1 蛆 qū  หนอนแมลงวนั 
pɔ6 pɔ6 包（包糖）bāo (bāo táng) หอ่(ถุงน้ําตาล) 
pɔ6 kɔ3 theu6 pɔ6 kɔ3 thiu6 头巾 tóujīn ผา้โพกหวั 
pɔ6 khji6 pɔ6 khi6 生气 shēngqì โกรธ 
pɔ6 kji1 pɔ6 ki5 刮风 guā fēng ลมพดั 
pɔ6 tan1 ne2 pɔ6 tin1 ne1 疯子 fēngzi คนบา้ 
pɔ6 tshe4 pɔ6 tshɔi4 khu5 疟疾 nüèjí มาเลเรยี 
pɔ6 tshe4 ka3 su3 发抖 fādǒu สัน่เทา 
pɔk7 sjɔk7 pɔk7 sɔk7 剥削 bōxuè ขดูรดี 
pɔŋ3 pɔŋ3 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pe1 pe1 知道 zhīdào รู ้
pe1 pe1 懂 dǒng เขา้ใจ 
pe2 pe2 谁 shuí ใคร 
pe3 fɣ1 khɔ6 pe3 fu1 khɔ6 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
pe6 pe6 ; tu3 砍 kǎn ฟัน,ตดั 
pe6 kha2  pe6 kha2 跛子 bǒzi คนพกิาร 
pe8 fɣ1 khɔ6 pe8 fu1 khɔ6 雷 léi  เสยีงฟ้ารอ้ง 
pet7 pet7 北 běi  ทศิเหนือ 
pɣ3 pu3 丈夫 zhàngfū สามภีรรยา 
pɣ4 u5 pu4 vu5 多少 duōshǎo เทา่ไหร ่
pha3 pha3 装（装进装里）zhuāng 

(zhuāng jìn zhuāng lǐ) 
บรรจุใส ่

pha5 pha5 劈 pī ผา่ 
phak3 kat7 taŋ1 phak3 kap7 鸽子 gēzi  นกพริาบ 
phan4 fat7 phan4 fat7 办法 bànfǎ วธิกีาร 
phan6 thɔi6 taŋ1 盘子 pánzi จาน 
phaŋ6 phaŋ6 靠 kào พงิ 
phɔ4 phɔ4 进 jìn เขา้ 
phɔ4 khɣ5 kɔk7 fei5 khu5 sa5 粗糠（谷壳）cū kāng (gǔ 

ké) 
ราํหยาบ 

phɔ4 tshɔŋ3 njɔŋ2 tshɔŋ3 粮仓 liángcāng ฉางขา้ว 
phɔk6 phɔk6 雹子 báozi  ลกูเหบ็ 
phɔk7 phak7 拍 pāi ต,ีถ่ายรปู 
phɔŋ2 phɔŋ2 沸 fèi เดอืด 
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phɣ2 phu2 埋 mái ฝัง 
phi2 phi2 吐（吐口水）tǔ (tǔkǒu 

shuǐ) 
พน่ออกมาจากปาก(พน่
น้ําลาย) 

phi3 phin6 phi3 phin6 批评 pīpíng วจิารย,์ตเิตยีน 
phin3 phin3 浅（水浅）qiǎn (shuǐ 

qiǎn) 
ออ่น,ตืน้(น้ําตืน้) 

phin4 ŋi2 phin4 ŋi2 便宜 piányi ราคาถูก 
phin6 tin5 phin6 ten5 平等 píngděng เสมอภาค 
phin6 zu5 phen6 zu5 朋友 péngyǒu เพือ่น 
phit3 phɔ4 taŋ1 pi6 pa4 taŋ1 蝙蝠 biānfú  คา้งคาว 
phiu1 phi1 吹（吹火）chuī (chuī 

huǒ) 
เป่า(เป่าไฟ) 

phiu4 phi4 浮 fú ลอย 
phja2 phja2 耙 bà คราด 
phja4 phja4 爬 pá ปีน 
phja4 phja4 耙（耙地）bà (bà dì)  คราด 
phu1 taŋ1 phu1 taŋ1 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
phu3 phe3 铺（铺床）pù (pūchuáng) ป(ูปเูตยีง) 
phu4 phu4 脓 nóng หนอง 
phu4 phu4 孵 fū ฟักไข ่
phu4 tsɔŋ5 phu4 tsɔŋ5 部长 bùzhǎng คณะรฐัมนตร ี
phu5 tu6 ku6 tu6 斧头 fǔtóu ขวาน 
phu6 thau6 pji3 phu6 thau6 pi3 葡萄 pútáo  องุน่ 
phui2 phui2 赔偿 péicháng ชดใช ้
phui4 phui4 肺 fèi  ปอด 
phui5 phui5 板子 bǎnzi เพดาน 
phun3 phun3 花 huā  ดอก 
phun4 phun4 溢 yì เป่ียมลน้,นอง 
pi1 pi1 毛 máo  ขน 
pi1 pi1 五 wǔ หา้ 
pi3 pi3 鞭子 biānzi แสไ้มเ้รยีว 
pi3 ŋjɔ5 pi3 ŋjɔ5 去年 qùnián  ปีทีแ่ลว้ 
pi6 pi6 舌头 shétou  โคนลิน้ 
pi6 pi6 辣 là เผด็ 
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pi6 pi6 四 sì สี ่
pi6 pɔ2 pi6 pɔ2 蝴蝶 húdié  ผเีสือ้ 
pin2 pan2 变（蛹变蛾）biàn (yǒng 

biàn é) 
กลายเป็น,เปลีย่น(ดกัแด้
กลายเป็นผเีสือ้) 

pin8 sin2 pin8 sin2 ; pin8 
phi2 

旁边 pángbiān  ดา้นขา้ง 

piu4 ɔŋ2 pi4 ɔŋ1 露 lù  น้ําคา้ง 
pja2 pja2 稻子 dàozi  ตน้ขา้ว 
pja2 mɔ4 tjɔ2 mɔ4 脸 liǎn  ใบหน้า 
pja4 pja4 鱼 yú  ปลา 
pjau5 taŋ1 khwa4 pjɔ6 手表 shǒubiǎo นาฬกิาขอ้มอื 
pjau5 zɔŋ6 pjau5 zɔŋ6 表扬 biǎoyáng สรรเสรญิ,ชมเชย 
pjɔ6 pjɔ6 暗 àn มดื 
pjɔŋ2 pjɔŋ2 叶子 yèzi  ใบ 
pjɔŋ3 pjɔŋ3 簸（簸米）bǒ (bǒ mǐ) ใชก้ระดง้ฝัด(ฝัดขา้ว) 
pji1 pi1 竹子 zhúzi  ตน้ไม ้
pji1 suŋ6 ; pja4 pi1 ŋɔ2 ; pja4 竹笋 zhúsǔn  หน่อไม ้
pji3  pi3 水果 shuǐguǒ  ผลไม ้
pji3 taŋ1 pi3 taŋ1 挑子 tiāozi  ลกูพชี 
pji5 pji3 pji5 pji3 结果 jiéguǒ ออกผล 
pji6 pi6 扇子 shànzi พดั 
pji6 sat7 pi6 sat7 打闪电 dǎ shǎndiàn ฟ้าผา่ 
pu2 tji6 taŋ1 ma4 tsɔk8 麻雀 máquè  นกกระจอก 
pua6 fu4 pau5 fu4 保护 bǎohù อนุรกัษ์,คุม้ครอง 
pui3 taŋ1 kin1 taŋ1 杯子 bēizi แกว้ 
pui5 pui5 猪 zhū  หม ู
pui5 fui5 pui5 kwe6 猪食 zhū shí อาหารหม ู
pun1 pun1 兵 bīng แขก 
pun2 pi1 pin2 taŋ1 辫子 biànzi  ผมเปีย 
pun3 pun3 粪 fèn ใสปุ่๋ ย 
pun4 pin4 pin2 编（编辫子）biān (biān 

biànzi) 
ถกั(ถกัเปีย) 

sa1 sa1 收 shōu ไดร้บั 
sa1 ŋjɔ2 ; vɔŋ4 ŋjɔ2 sa1 ŋjɔ2 黄牛 huángniú  ววั 
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sa3 fui4 tsu5_ ŋji4 sa3 fei4 tsu5 ŋi4 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนินมคอมมวินิสต ์
sa3 tsɔŋ5 sa3 tsɔŋ5 社长 shè zhǎng หวัหน้าสมาคม 
sa3 zan6 sa3 zen6 社员 shèyuán สมาชกิสมาคม 
sa6 sa6 射 shè ยงิ 
sak8 sak8 肾（腰子）shèn (yāozi)  ไต 
san1 fun1 心 xīn  หวัใจ 
san3 sit6 ; saŋ1 san3 sit6 三十日 sānshí rì  วนัที ่3 
san6 san5 醒 xǐng ตื่น 
san8 zuŋ2 mi2 zuŋ2 山羊 shānyáng  แพะ 
saŋ1 ne5 saŋ1 ne5 三月 sān yuè  เดอืนมนีาคม 
saŋ3 saŋ3 声音 shēngyīn เสยีง 
saŋ3 san5 saŋ3 tshan5 生产 shēngchǎn ผลติ 
saŋ6 saŋ6 城 chéng เมอืง 
sɔ1 sɔ1 酸 suān เปรีย้ว 
sɔ3 kji3 taŋ1 ; vun1 sɔ3 ki3 ; vun1 簸箕 bòji ตะกรา้ทีใ่ชซ้าวขา้ว 
sɔ3 zji3 sɔ3 zi3 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํดว้ยหญา้

หนวดมงักร 
sɔŋ1 sɔŋ1 小 xiǎo เลก็ 
sɔŋ1 sɔŋ1 细 xì ละเอยีด 
sɔŋ2 sɔŋ2 sɔŋ2 sɔŋ2 常常（常常来）

chángcháng (chángcháng 
lái) 

บ่อยๆ,เสมอ(มาบ่อยๆ) 

se6 ne5 se6 ne5 四月 sì yuè  เดอืนเมษายน 
sen3 tshwan6 sen3 tshwan6 宣传 xuānchuán โฆษณา 
sɣ3 su3 站 zhàn ยนื 
sɣ5 su5 到 dào ถงึ 
sɣ6 si2 su6 si2 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
sɣ6 si2 kɔ3 su6 kɔ3 锁 suǒ ลอ็ค 
sɣ63 su3 暖和 nuǎnhuo อบอุน่ 
si1 si1 牵 qiān จงู 
si1 njaŋ5 ni3 于净 yú jìng สะอาด 
si3 si3 灰（草木灰）huī 

(cǎomùhuī) 
เถา้,ขีเ้ถา้ 

si4 si4 竖 shù แนวตัง้ 
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si6 si6 蒜 suàn  กระเทยีม 
sin1 sin1 身体 shēntǐ  รา่งกาย 
sin1 sin1 稀 xī จาง,มน้ีอย 
sin2 sin2 信 xìn จดหมาย 
sin3 sin3 熟 shú สกุ 
sin3 sin3 升 shēng หน่วยตวงวดัระบบลติร 
sin3 saŋ6 sin3 saŋ6 老师 lǎoshī คร,ูอาจารย ์
sin4 nji4 sin4 ni4 胜利 shènglì ชนะ 
sin5 kji5 sen5 ki5 选举 xuǎnjǔ เลอืก 
sin6 sin6 神 shén เทพเจา้ 
sin8 tsin4 sin8 tsin4 先进 xiānjìn กา้วหน้า,มคีวามกา้วหน้า 
sit6  ̗ŋ5 sit6 ŋu5 十五日 shíwǔ rì  วนัที1่ 
sit6 nuk6 sit6 nuk6 十六日 shíliù rì  วนัที1่ 
sit6 zit7 sit6 it7 十一日 shí yī rì  วนัที1่1 
sit7 phai4 sit7 phai4 失败 shībài พา่ยแพ ้
sja3 sja3 写 xiě เขยีน 
sjak7 sjak7 锡 xī  ดบุีก 
sjaŋ2 sjaŋ2 像 xiàng  ชา้ง 
sjaŋ4 sjaŋ4 姓 xìng ชื่อ,สกุล 
sjau3 mek8 sjau3 mek8 消灭 xiāomiè สญูสิน้ 
sjɔŋ3 taŋ1 sjɔŋ3 箱子 xiāngzi กล่อง 
sjɔŋ5 sjɔŋ5 想 xiǎng คดิ 
sjɔŋ8 sin2 sjɔŋ3 sin2 ; ɔjŋ6 相信 xiāngxìn เชื่อใจ,ไวใ้จ 
sje5 si5 红 hóng สแีดง 
sji2 pɔ4 siu2 pɔ4 玉米 yùmǐ  ขา้วโพด 
sji3 se3 西 xi ทศิตะวนัตก 
sji3 si3 血 xuè  เลอืด 
sji5 ŋji2 kɔ3 zi5 zi2 kɔ3 蜻蜓 qīngtíng  แมลงปอ 
sji6 heu4 tshi6 khɔ6 时候 shíhou  เวลา 
sji8 sui8 岁 suì  อาย ุ
su1 khwaŋ2 khwaŋ2 kɔ8 打架 dǎjià ทะเลาะ 
su3 sui3 输 shū ขนสง่ 
su3 sjɔŋ5 su3 sjɔŋ5 思想 sīxiǎng ความคดิ 
su4 taŋ1 tshi3 taŋ1 柿子 shìzi  ลกูพลบั 
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su5 a5 khwa4 khu6 手镯 shǒuzhuó กาํไลขอ้มอื 
su6 sji3 kin3 su6 si3 筋 jīn  กลา้มเน้ือ 
su8 kji4 su8 ki4 书记 shūjì เลขา 
suk7 khɣ4 su6 khiu4 累（疲乏）lèi (pífá) เหน่ือย 
suk7 kun6 sɔ3 zi3 裤子 kùzi กางเกง 
suŋ1 suŋ1 孙子 sūnzi หลานชาย 
suŋ1 ŋ5 推 tuī ผลกั,ดนั 
suŋ3 hiu6 数（数东西）shù (shù 

dōngxi) 
นบั(นบัสิง่ของ) 

suŋ3 suŋ3 算（计算）suàn (jìsuàn) วางแผน 
suŋ5 suŋ5 送 sòng สง่ 
suŋ8 kɔ3 suŋ3 kɔ5 骨头 gǔtou  กระดกู 
sut7 sat7 撒 sā ปล่อย 
ta1 ta1 地 dì  พืน้ดนิ 
ta1  ta1 土（干土）tǔ (gàn tǔ)  ฝุ่ น 
ta1 ta1 泥（備泥）ní (bèi ní)  เลน,โคลน 
ta1 khja1 ta1 khja1 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
ta1 ki6 te4 ki6 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
ta1 mɔ6 ta1 mɔ6 猫 māo  แมว 
ta1 min3 taŋ1 ta1 min3 刺猪（箭猪）cì zhū (jiàn 

zhū) 
เมน่ 

ta1 muŋ1 ta1 muŋ1 kha4 蚊子 wénzi  ยงุ 
ta1 muŋ1 kɔ3 ta1 muŋ4 苍蝇 cāngyíng  แมลงวนั 
ta1 phui3 ta1 phui3 蚂蚁 mǎyǐ  มด 
ta1 phui6 taŋ1 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
ta1 phui6 kiu3 ta1 phui6 kiu3 妹妹 mèimei น้องสาว 
ta1 phui6 suŋ1 ta1 phui6 suŋ1 ; 

suŋ1_ ta1 phui6 
孙女 sūnnǚ หลานสาว 

ta1 thɔ6 ; thjeu4 ta12 thɔ6 豆子 dòuzi  ถัว่ 
ta1 zin6 kɔ3 ta1 zin6 kɔ3 蟋蟀 xīshuài  จิง้หรดี 
ta2 vei3 ta1 phui6 ve3 女婿 nǚxù ลกูสาว 
ta3 ta3 撕 sī ฉีก 
ta4 ta4 生（生蛋）shēng (shēng 

dàn) 
เกดิ,คลอด(ออกไข)่ 

ta4 ka5kwei1 mɔ4 kwe1 tsa5 母鸡 mǔ jī  ไก่ตวัเมยี 
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ta5 ta5 杀 shā ฆา่ 
ta5 thɔ4 ta5 thɔ4 烤（烤火）kǎo (kǎohuǒ) ยา่ง(ผงิไฟ) 
tan1 tsɣ6 tan1 香 xiāng หอม 
tan3 pun5 ; tan5 半 bàn ครึง่ 
taŋ2 ɔŋ2 ta2 ɔŋ2 湿 shī เปียก 
taŋ3 taŋ3 虱子 shīzi  ตวัเหา 
taŋ3 tjaŋ3 taŋ1 钉子 dīngzi ตะป ู
taŋ5 taŋ5 断 duàn ตดั,ตดัขาด,ตดัสนิ 
taŋ6 kɔ8 taŋ6 kɔ3 扁担 biǎndan ไมค้าน 
tat7 tat7 答 dá ตอบ 
tɔ2 tɔ2 剁 duò สบั 
tɔ3 tɔ3 纸 zhǐ กระดาษ 
tɔ3 tɔ3 书 shū หนงัสอื 
tɔ4 ɔn2 tɔ4 ɔn2 蛇 shé  ง ู
tɔ4 nan2 tɔ4 nan2 梦 mèng ฝัน 
tɔ5 tɔ5 脚 jiǎo  เทา้ 
tɔ5 tɔ5 腿（下肢）tuǐ (xiàzhī)  ขา 
tɔ5 pɔŋ5 khwaŋ2 kjɔk3 

tshen5 
裹腿 guǒtui ผา้พนัเทา้ 

tɔ5 the4 min6 te1 fan3 min6 下面 xiàmiàn  ดา้นล่าง 
tɔ8 miu3 亩 mǔ หน่วยวดัแบบไร ่
tɔ8 tɔ8 斗 dòu เครือ่งตวงขา้วของจนี 
tɔŋ1 thɔ4 min6 tɔŋ1 thɔ4 里面 lǐmiàn  ดา้นใน 
tɔŋ3 tɔŋ3 冬 dōng  ฤดหูนาว 
tɔŋ5 tɔŋ5 树 shù  ตน้ไม ้
tɔŋ5 tɔŋ5 戴（戴帽）dài (dài mào) สวมใส(่สวมหมวก) 
tɔŋ5 khja4 tɔŋ5 khja4 树枝 shùzhī  ยางไม ้
tɔŋ5 khjuŋ2 tɔŋ6 khjuŋ4 根 gēn  ราก 
tɔŋ5 pa4 pi3 kɔ3 棍子 gùnzi ตะบอง,ไมพ้ลอง 
tɔŋ5 zan6  tɔŋ5 zen6 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรค 
tɔŋ8 kaŋ4 tshi2 ; 
nɔk7 kaŋ4 

nɔ1 kaŋ4 tshi2 中午 zhōngwǔ  เทีย่งวนั 

te1 tje1 布 bù ผา้ 
te6 tɔi6 点（点灯）diǎn 

(diǎndēng) 
จุดไฟ(เปิดไฟ) 
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tɣ3 ɣ3 tu3 u3 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
tɣ6 hin1 tu6 fun1 新 xīn ใหม ่
tha2 tha2 件（一件衣服）jiàn (yī 

jiàn yīfú) 
ชิน้(เสือ้หน่ึงตวั) 

tha4 tha4 死 sǐ ตาย 
thai4 thu4 thai4 thu4 态度 tàidù ทศันคต ิ
thak7 taŋ1 te6 taŋ1 唢呐 suǒnà เสยีงฆอ้ง 
thaŋ4 thaŋ4 只（一只鸟）zhǐ (yī zhǐ 

niǎo) 
ตวั(นกหน่ึงตวั) 

thɔ3 na3 KJI3 thɔ3 na3 ki3 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thɔ4 thɔ4 火 huǒ  ไฟ 
thɔ4 thɔ4 读 dú อา่น 
thɔ4 ka1 khɔ3 thɔ4 ka1 khɔ3 taŋ1 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
thɔ4 ka1 nɔ1 thɔ4 ka1 nɔ1 炊（炊烟）chuī (chuīyān)  ควนั(ควนับุหรี)่ 
thɔ4 tɔ3 taŋ1 thɔ4 tɔ3 taŋ1 学生 xuéshēng นกัเรยีน,นกัศกึษา 
thɔi3 thɔi3 梯子 tīzi บนัใด 
thɔi4 mpjau5 thɔi4 pjau5 代表 dàibiǎo ตวัแทน,ผูแ้ทน 
thɔn6 zan6 thɔn6 zen6 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thɔŋ2 thɔŋ2 铜 tóng  ทองแดง 
thɔŋ2 nɣ2 thɔŋ2 nu2 锣 luó ฆอ้ง 
thɔŋ6 thuŋ6 桶 tǒng ถงั 
the2 the2 蹄 tí  เลบ็ 
the4 thɔi4 平 píng เรยีบราบ,เสมอกนั 
the4 min8 the4 min6 后面 hòumiàn  ดา้นหลงั 
the4 zɔŋ3 the4 zɔŋ3 ; thuŋ1 

kɔ3 
平原（坝子）píngyuán 
(bàzi) 

ทีร่าบลุ่ม 

the5 thɔi5 脱（脱衣服）tuō (tuō 
yīfú) 

ถอด(ถอดเสือ้ผา้) 

then4 va4 then4 va4 电话 diànhuà โทรศพัท ์
thenh4 zaŋ5 then4 zaŋ5 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
thɣ5 thu5 拨 bō ดดี 
thɣ6 thu6 咬 yǎo กดั 
thhu6 kɔi5 thu6 kɔi5 土改 tǔgǎi การปฏริปูทีด่นิ 
thi2 vaŋ1 掷（掷石头）zhì (zhì 

shítou) 
โยน,ขวา้ง,เหวีย่ง 
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thi4 thi4 种（种菜）zhǒng (zhòng 
cài) 

ปลกู(ปลกูผกั) 

thi4 thi4 剃 tì โกน 
thi4 i6 thi4 i6 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
thi4 pi1 ; thi4_ thi4 pi1 ŋ5 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
thi4 zi5 thi4 zi5 第八 dì bā ลาํดบัทีแ่ปด 
thjaŋ1 thjaŋ1 秤 chèng ตาชัง่ 
thjaŋ1 thjaŋ1 称（称东西）chēng 

(chēng dōngxi) 
เรยีกขาน(เรยีกชื่อ
สิง่ของ) 

thjau4 thjɔ4 跳 tiào กระโดด 
thjau4 vu5 thjɔ4 mu5 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
thjen4 ten3 thjen4 tjen3 电灯 diàndēng โคมไฟ 
thji4 thui4 钝 dùn ไมค่ล่องแคล่ว,ทู ่โง ่ทื่อ 
thji4 thjeu6 ti4 tɔ2 花生 huāshēng  ถัว่ลสิง 
thji6 thi5 尺 chǐ หน่วยวดัความยาวแบบ

ฟุต 
thji6 kau3 thi6 kau3 提高 tígāo พฒันา 
thu2 thu2 糖 táng น้ําตาล 
thu2 taŋ1 thu2 taŋ1 兔 tù  กระต่าย 
thua5 nun4 thau5 nun4 讨论 tǎolùn อภปิราย,สมันา 
thui2 thui2 退 tuì ถอย 
thun6 kit7 thun6 ket7 团结 tuánjié รวมกาํลงั,สามคัค ี
thuŋ4 zan5 thuŋ4 zen6 动员 dòngyuán ระดมพล,รณรงค ์
thuŋ6 tsji4 thuŋ6 tsi4 同志 tóngzhì เพือ่น,สหาย 
ti4 ti4 遗失 yíshī ตกหล่น,ตกหาย 
ti4 ti4 掉 diào ตก,รว่ง 
ti4 kɔ2 ti4 kuŋ2 跌 diē ลม้ 
ti6 ni4 ti6 ni4 话 huà คาํพดู 
tiu1 tiu1 直 zhí ตรง 
tiu3 tiu3 酒 jiǔ เหลา้ 
tiu3 tiu3 煮 zhǔ ตม้ 
tiu4 tsaŋ3 tiu4 tsaŋ3 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tiu6 tiu6 摘 zhāi เดด็,ถอด 
tja5 tja5 上 shàng ขึน้ 
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tja6 ta6 ; tin5 滴 dī หยด 
tjaŋ1 tjaŋ1 蒸 zhēng น่ึง 
tjaŋ3 taŋ3 钉（钉钉子）dīng (dìng 

dīngzi) 
ตะป(ูตอกตะป)ู 

tjat7 tek7 贴 tiē แปะ,ตดิ 
tjɔ2 tjɔ2 嘴 zuǐ  ปาก 
tjɔ2 khɣ5 tjɔ2 khu5 嘴唇 zuǐchún  รมิฝีปาก 
tjen5 tin5 滴（一滴水）dī (yī 

dīshuǐ) 
หยด (น้ําหน่ึงหยด) 

tsa3 tsa3 kɔ3 甘蔗 gānzhe  ออ้ย 
tsa3 tsa3 盐 yán เกลอื 
tsa5 tsa5 浇（浇菜）jiāo (jiāo cài) รดน้ํา (รดน้ําผกั) 
tsa5 nɔ1 tsa5 nɔ1 昨天 zuótiān  เมือ่วาน 
tsan2 tswan2 钻（钻进洞里）zuān 

(zuān jìn dòng lǐ) 
มดุ 

tsan5 tsan5 帽子 màozi หมวก 
tsaŋ5 niu2 ka1 nin5 修理 xiūlǐ ซ่อมแซม 
tsau6 kha2 khi6 瓜 guā  กรงเลบ็ 
tsɔŋ4 ka3 kha6 kja3 裂开 liè kāi แตกรา้ว,รอยแยก 
tsɔŋ8 ; thɔ2 kɔ1 
tshji2 

kan3 tsɔ1 刚才 gāngcái พึง่จะ,เมือ่สกัครู ่

tse4 tsɔi6 瘦（肉瘦）shòu (ròu 
shòu) 

ผอม 

tse4 tse4 瘦（人瘦）shòu (rén 
shòu) 

ผอม 

tsɣ3 tsu3 早 zǎo ก่อน,ก่อนเวลา 
tsɣ6 tshɔ6 塞（塞住洞口）sāi (sāi 

zhù dòngkǒu) 
อุด 

tsɣ6 tshɔi1 tsu6 臭 chòu เหมน็ 
tsɣ6 tshɔi1 tsu5 tshɔi1 腥 xīng กลิน่คาว 
tsha3 ka3 tsha8 kja3 公路 gōnglù ทางหลวง,ทางไฮเวย ์
tsha3 taŋ1 tsha3 taŋ1 车子 chēzi รถ 
tsha4 tsha4 席子 xízi เสือ่ 
tsha5 na1 ha5 na1 什么 shénme อะไร 
tshan1 tshan1 千 qiān พนั 
tshan2 tshaŋ2 杉树 shān shù  ตน้ฉําฉาจนี 
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tshat7 tshat7 擦 cā เชด็,ถู 
tshat7 tshat7 插 chā เสยีบ,ปัก 
tshɔ1 nɔ2 tshɔ1 nɔ2 粗 cū หยาบ 
tshɔ3 ŋi6 tshɔ3 ŋi6 初二 chū èr  วนัที่ 
tshɔ3 ŋu5 tshɔ3 ŋu5 初五 chū wǔ  วนัที่ 
tshɔ3 san3 tshɔ3 san3 初三 chū sān  วนัที3่ 
tshɔ3 sit6 tshɔ3 sit6 初十 chū shí  วนัที1่ 
tshɔ3 zit7 tshɔ3 it7 初一 chū yī  วนัที1่ 
tshɔ4 tshɔ4 字 zì ตวัอกัษร 
tshɔ4 ŋu4 tshɔ4 ŋu4 错误 cuòwù ความผดิพลาด 
tshɔ5 tshɔ5 草 cǎo  หญา้ 
tshɔŋ1 tshɔŋ1 葱 cōng  หวัหอม 
tshɔŋ6 tshɔŋ5 抢 qiǎng แยง่ชงิ,ปลน้ 
tshe3 thi6 踩 cǎi เหยยีบ 
tshe6 tshe6 漆 qī แลค็เกอร ์
tshe6 ne5 tshe6 ne5 七月 qī yuè  เดอืนกรกฎาคม 
tshɣ4 tshu4 欠 qiàn เป็นหน้ี 
tshɣ4 tshu4 少 shǎo น้อย 
tshɣ4 fɣ1 tshu4 fu1 雾 wù  หมอก 
tshi4 tshi4 是 shì เป็น,คอื,ใช ่
tshin2 tshin2 钱 qián เงนิ 
tshin3 njɔk8 tshin3 njɔk8 侵略 qīnlüè รกุราน 
tshiu3 tshiu3 秋 qiū  ฤดใูบไมร้ว่ง 
tshjau4 ka1 se5 ; njaŋ3 美丽 měilì สวยงาม 
tshjɔŋ4 kɔ3 ni2 tshjɔŋ4 墙壁 qiángbì กาํแพง,ฝาผนงั 
tshji2 kɔ3 tshi2 kɔ3 柴 chái ฟืน 
tshji6 kai1 tshi5 kje6 雉（野鸡）zhì (yějī)  ไก่ฟ้า 
tshu1 tu5 ki2 tu5 记得 jìde จดจาํ 
tshu4  tshu4 抱（抱小孩）bào (bào 

xiǎohái) 
กอด 

tshu4 zu6 tshu4 zu6 自由 zìyóu อสิระเสร ี
tshu6 taŋ1 te1 tshu6 pu4 绸子 chóuzi ผา้แพร,ผา้ไหม 
tshun3 tshun3 春 chūn  ฤดใูบไมผ้ล ิ
tshun6 tshun5 愚蠢 yúchǔn โงเ่ขลา 
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tshuŋ1 tshuŋ1 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
tshuŋ1 me6 tshuŋ1 me6 炮 pào วธิกีารปรงุยาสมนุไพร

ของจนีโดยการนําไปคัว่
ใหก้รอบ 

tshuŋ2 tshuŋ2 床 chuáng เตยีง 
tshuŋ3 tshuŋ3 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
tshuŋ3 min6 tshuŋ3 min6 聪明 cōngmíng ฉลาด 
tshuŋ4 tshuŋ4 七 qī เจด็ 
tshuŋ4 tɔŋ5 tshuŋ4 pa5 松树 sōngshù  ตน้สน 
tshuŋ8  tshuŋ8 寸 cùn หน่วยวดัความยาวแบบ

น้ิว 
tsin1 ne5 tsin1 ne5 正月 zhēngyuè  เดอืนแรกของปีจนัทรคต ิ
tsin2 tsin2 箭 jiàn ลกูธนู 
tsin2 tsin2 正（帽戴正）zhèng (mào 

dài zhèng) 
ตําแหน่งกึง่กลาง 

tsin3 kiu3 tsun8 沟 gōu  ค,ูคลอง 
tsin4 fu5 tsin4 fu5 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsin4 khɔk7 tsin4 khɔk7 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง,เทีย่งตรง 
tsin4 tshak7 tsin4 tshak7 政策 zhèngcè นโยบายการเมอืง 
tsin4 tshji4 tsin4 tshi4 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsin5 fuŋ3 tsin6 fuŋ3 整风 zhěngfēng ปรบัปรงุ 
tsin6 tsin6 真 zhēn จรงิ 
tsit7 khit8 tsit7 khit8 积极 jījí กระตอืรอืรน้,เอาการเอา

งาน 
tsit7 zɔk7 tsit7 zɔk7 节约 jiéyuē ประหยดั 
tsji1 tsi1 胆（苦胆）dǎn (kǔdǎn)  ถุงน้ําด ี
tsji1 mi6 闭（闭眼）bì (bì yǎn) ปิ(หลบัตา) 
tsji3 nu3 洗（洗手）xǐ (xǐshǒu) ซกั,ลา้ง(ลา้งมอื) 
tsji3 nu3 洗（洗衣服）xǐ (xǐ yīfú) ซกั,ลา้ง(ซกัผา้) 
tsji3 ɔ3 tshat7  tshat7 刷子 shuāzi แปรง 
tsji3 i5 tsi3 i5 浸（浸种子）jìn (jìn 

zhǒngzǐ) 
แช,่จุม่(แชเ่มลด็พนัธุ)์ 

tsji3 kwei2 ; ka1 nɣ3 
kwei2 

nu3 kwe3 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 

tsji3 mɔ4 kjuŋ1 mɔ4 kwaŋ3 脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 

รายการคำาศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว – เหยา

74



75 
 

tsu5 tsi5 米 mǐ ขา้ว 
tsu5 kjaŋ2 饱 bǎo อิม่ 
tsu5 ne2 tsu5 ne2 主人 zhǔrén เจา้ภาพ,เจา้ของบา้น 
tsu5 than4 fei1 子弹 zǐdàn ลกูกระสนุ 
tsu5 tshit8 tsu5 tshit8 主席 zhǔxí ประธานาธบิด ี
tsun3 tsun3 砖 zhuān อฐิ 
tsuŋ2 tsuŋ2 中（射中）zhōng (shè 

zhòng) 
กลาง(เป้ายงิ) 

tsuŋ3 tsuŋ3 钟（敲的钟）zhōng (qiāo 
de zhōng) 

ระฆงันาฬกิา 

tsuŋ3 tsuŋ3 陡 dǒu ชนั 
tsuŋ3 khje6 tsuŋ3 khje6 饿 è หวิ 
tsuŋ5 tsuŋ5 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัวต์ามทุง่ 
tsuŋ5 tsuŋ6 放（放置）fàng (fàngzhì) วาง(วางไว)้ 
tsuŋ5 tsuŋ5 放（把鸟放走）fàng (bǎ 

niǎo fàng zǒu) 
 

ปล่อย 

tsuŋ5 mu4 siin4 tsuŋ5 nu4 sen4 总路线 zǒnglùxiàn เสน้ทางทางการเมอืง 
tsuŋ5 nji8 tsuŋ5 ni8 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tu1 tu1 堆（堆积）duī (duījī) กอง(กองสิง่ของ) 
tu5 ŋɔ2 tu5 ŋɔ2 发芽 fāyá แตกกิง่,แตกหน่อ 
tu6 tu6 碓 duì ครกตําขา้ว 
tui1 tui1 厚 hòu หนา 
tui3 tui3 硬 yìng แขง็ 
tuk7 ŋ6 tuk7 ŋ6 嫩 nèn ออ่นนุ่ม 
tun5 tun5 柱子 zhùzi เสา 
tuŋ3 tuŋ3 东 dōng  ทศิตะวนัออก 
tuŋ6 tuŋ6 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
u1 u1 二 èr สอง 
u1 nɔ1 u1 nɔ1 后天 hòutiān  วนัมะรนื 
u1 ŋjɔ5 u1 ŋjɔ5 后年 hòu nián  2ขา้งหน้า 
u5 vu5 多 duō มาก 
va3 va3 儿子 érzi ลกูชาย 
va4 tat8 ; ɣ3 tat8 va4 hɔ6 : u3 hɔ6 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
va4(指近) ; ɣ3 va4(指近) ; ɣ3 那 nà นัน้,นัน่ 
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（指远） （指远） 
van6 van6 还 hái คนื 
van6 man4 万 wàn หมืน่ 
vaŋ1 vaŋ1 仍 réng ทิง้ 
vaŋ4 vaŋ4 横 héng แนวนอน 
vaŋ4 vaŋ4 我 wǒ ฉนั 
vat7 ; khiu2 vat7 ; khiu2 挖 wā ขดุ 
vɔŋ2 vɔŋ2 大 dà ใหญ่ 
vɔŋ2 ; vɔŋ2 ka1 ta3 vɔŋ2 长（长大）zhǎng (zhǎng 

dà) 
เตบิโต 

vɔŋ4 kjaŋ1 phiu4 麂子 jǐ zi  กวาง 
vei4 saŋ3 vei4 saŋ3 卫生 wèishēng การสาธารณสขุ 
vu3 a3 nɔ4 nɔ4 a4 乌鸦 wūyā  อกีา 
vu3 a3 nɔ4 nɔ4 a3 喜鹊 xǐquè  นกกางเขน 
vu4 kɔ3 ; vu4 vu4 kɔ3 芋头 yùtou  หวัเผอืก 
vui5 thai4 vui5 thai4 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
vui6 vu6 包围 bāowéi โอบลอ้ม,ลอ้มไว ้
vun1 hji3 vun1 hi8 taŋ1 筛子 shāizi ตะแกรง 
vun4 taŋ1 vun4 kɔ3 锅（炒菜的）guō 

(chǎocài de) 
กระทะ 

vun8 fa4 vun8 fa4 文化 wénhuà วฒันธรรม 
zan2 tsɔŋ5 zen2 tsɔŋ5 县长 xiàn zhǎng นายอาํเภอ 
zaN3 PHUI5 阉 yān ตอน 
zan6 pit7 zen6 pit7 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
zaŋ1 taŋ1 zaŋ1 taŋ1 影子 yǐngzi รม่เงา 
zaŋ2 zaŋ2 赢 yíng ชนะ 
zaŋ4 zaŋ4 taŋ1 村寨 cūnzhài หมูบ่า้น 
zaŋ4 zaŋ4 生（生小孩）shēng 

(shēng xiǎohái) 
คลอด,เกดิ(คลอดลกู) 

zaŋ5 zaŋ5 zaŋ5 zaŋ5 慢慢（慢慢走）màn man 
(màn man zǒu) 

ชา้ๆ(เดนิชา้ๆ) 

zaŋ6 man6 慢 màn ชา้ 
zɔ2 zɔ2 油 yóu น้ํามนั 
zɔ2 thɔ4 zɔ2 thɔ4 ; zɔ2 

tsan6 
灯 dēng ตะเกยีง 
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zɔ4 zɔ4 软 ruǎn ออ่น 
zɔk7 tsin4 zɔk7 tsin4 跃进 yuèjìn กา้วกระโดดไปขา้งหน้า 
zi1 zi1 蔬菜 shūcài  ผกั 
zi1 zi1 菜 cài อาหาร 
zi1 kɔ3 zi1 pha1 kɔ3 萝卜 luóbo  หวัผกักาด 
zi1 kjɔ1 zi1 kjɔ1 白菜 báicài  ผกักาดขาว 
zi1 vun2 zi1 vun2 菜园 càiyuán สวนผกั 
zi4 zi4 尿 niào ปัสสาวะ 
zi4 pɔ6 zi4 pɔ6 膀胱 pángguāng  กระเพาะปัสสาวะ 
zi5 zi5 八 bā แปด 
zi6 zi6 舔 tiǎn เลยี 
zin2 zin2 圆 yuán กลม 
zin3 zin3 阴 yīn มเีมฆมาก 
zin3 hjuŋ6 zin3 suŋ6 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
zin4 zun4 庹 tuǒ หน่วยวดัความยาวแบบ

วา 
zji1 kuŋ6 zi1 kuŋ6 姨父 yífu ลุงเขย,น้าเขย 
zji1 phɣ4 zi1 phu4 姨母 yímǔ ป้า,หน้า 
zji3 ; mɔ6 zi3 医治 yīzhì เยยีวยา,รกัษา 
zji3 saŋ3 ; sin3 saŋ6 i3 saŋ3 ; sin3 saŋ6 医生 yīshēng แพทย ์
zji4 zi4 亿 yì ลา้น 
zji4 kjen4 zi4 kjen4 意见 yìjiàn ความเหน็ 
zu3 tjen5 zu3 ten5 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
zun4 thuŋ4 zun4 thuŋ4 运动 yùndòng การวิง่เตน้(เพือ่หาลู่ทาง

ใหบ้รรลุจุดประสงค)์ 
zuŋ2 zuŋ2 羊 yáng  แกะ 
zuŋ2 zji4 zuŋ2 zi4 容易 róngyì งาย 
zuŋ5 fu4 zuŋ5 fu4 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
zuŋ6 ; hin5 zuŋ6 用 yòng ใช ้
zuŋ6 ka1 suŋ6 熊 xióng  หม ี
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.รายการคาํศพัทภ์าษาเหยา 
 

 
คาํศพัทภ์าษาเหยา รวบรวมและแปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   
 
毛宗武、蒙朝吉、郑宗泽. (1982)《瑶语简志》北京：民族出版社.    
Máo Zōngwǔ, Méng Cháojí, Zhèng Zōngzé. (1982)“Yáo yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú 
         chūbǎn shè.  
(เหมาจงอู่ เหมงิฉาวจี ๋และ เจิง้จงเจ๋อ (18). ปริทรรศน์ภาษาเหยา. ปักกิง่: สาํนกัพมิพช์าต ิ
       พนัธุ.์)  
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勉语 

ถ่ินเม่ียน 
布努语 
ถ่ินปู้ นู่ 

拉珈语 
ถ่ินลกักะ 

คาํภาษาจีน 
และพินอิน 

คาํภาษาไทย 

a:p7 o7 pet7 鸭子 yāzi เป็ด 
ai3 ku4 ka3 低 dī ตํ่า 
an1 ʈau5 la:ŋ6 ; tek7 放（放置） 

fàng (fàngzhì) 
ปลดปล่อย 

an2 n̥ei3 ɲce2 ;  ɳʈɤu5 i5 喜欢 xǐhuan ชอบ 
an2 n̥o:i1 tai5 n̥oŋ4 wan2 ŋjam4 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
au3 ve3 lak8 kjã:u3 妻子 qīzi ภรรยา 
ba:i5 ; hu3 ntsaŋ6 ; mphu5 wa:i6 破 pò ขาด, พงั 
ba:ŋ4 ɬa3 ; ten5 khjam5 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
bap8 bu:i1 ɦa8 po3 kõ2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
be:n6•2  fa:t7 pan2’ fa8 pa:n6 fa:t7 办法 bànfǎ วธิกีาร 
bei5 ɕa1 mpa5 hwɛ:n1 hep7 梦 mèng ความฝัน 
bɛ:ŋ5•2 khot7 khi3 tsai5 nam5 ka:m3 洞(山洞) 

dòng (shāndòng) 
ถํ้าภเูขา 

bɛ7 poŋ6 pɛ:k7 ; phlak7 拍 pāi ต ี
bi:ŋ1 ; 
bi:ŋ1•2 jwaŋ2 

ɕɤu1 liŋ2 猴子 hóuzi ลงิ 

bin4 tɬa1 pi:n4 辫子 biànzi ผมเปีย 
bja:t8 ntsu8 kja5 辣 là เผด็ 
bja:u6 hoŋ1 pie:ŋ6 wa2 右(右边) 

yòu (yòubiān) 
ดา้นขวา 

bjai6 ntso6 ɬo3 sã:ŋ1 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
bjau2 ntɬe2 kou3 稻子 dàozi ตน้ขา้ว 
bjau4 ntse4 phla1 鱼 yú ปลา 
bje3 foŋ1 na:p7 补 (补衣服） 

bǔ (bǔ yīfu) 
ปะ ซ่อมแซม 

bje7 ka1 phai5 ɕaŋ1 kwǝ6 细糠  xì kāng ราํละเอยีด 
bje7•8 ku5 ka1 phai5 lo2 kou3 pli:p7 粗糠（谷壳）   

cū kāng (gǔ ké) 
ราํหยาบ 

bje8 ja8 ie2 舔 tiǎn เลยี 
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bjet8 ka1 ntɬa8 ŋwa2 舌头 shétou ลิน้ 
bjou2 jɤu2 pu2 浮 fú ลอย 
bjun6 aŋ1 noŋ6 fen1 雨 yǔ ฝน 
bjun6•2 su:i3 aŋ1 ʐe2’ num4 blon4 露 lù น้ําคา้ง 
bjut8 ko3 ntsau6 kwei4 naŋ1 鼻涕 bítì น้ํามกู 
bjut8 khot7 pi3 ntsau6 naŋ1 鼻子 bízi จมกู 
bo7 ntɤu8 kut7 打 (打人)  

dǎ (dǎ rén) 
ทุบต(ีคน) 

bo7 tɕa5 ɕi1 ntɤu8 pok8 ta4 kut7 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
buŋ3 ka1 θoŋ3’ kwot7 骨头 gǔtou กระดกู 
bwan5 ka1 mpuŋ5 kjãi1 雪 xuě หมิะ 
bwan5 ka1 mpuŋ5 kjãi1 num4 冰 bīng น้ําแขง็ 
bwaŋ4 ɲɤŋ1 nuŋ4 ɬie3 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
bwei5 mpa5 ploŋ6 沸 fèi เดอืด 
bwo1 pe1 tau1 咱们  zánmen พวกเรา 
bwo4•2 kou3 pho1 n̥uŋ5 jaŋ1 toŋ4 pla3 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
bwo4•2 li:ŋ6 pho1 nta7 moŋ6 toŋ4 jap8 打闪电 

dǎ shǎndiàn 
ฟ้าผา่ 

bwo5 ɕi6 lon6 告诉 gàosu บอก 
bwo5 ; 
meŋ2 bwo5 

mpe5 θɤ1 ja:n1 名字 míng zì ชื่อ 

bwo8 ka1 tɬɤŋ1 nam5 tu3 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
ɕe2 tɕu3 laŋ8 khwõ1 kja3 ; 

tsok8 kou3 
狼 láng หมาป่า 

ɕe2 top8 ka1 tɤu8 thie:n1 huǝ1 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
ɕe2 tuŋ4 ta1 m̥en1’ khũ1 la:i6 野猪 yězhū หมปู่า 
ɕet8 ju8 pa:t7 八 bā แปด 
ɕeu6 ka1 jɤu4 ha:m6 喊 hǎn ขาน 
ɕi:ŋ2 ɤiŋ2 iŋ2 赢 yíng ชนะ 
ɕin5 fu6 ɦiŋ2’ fu8 hjin3 fu4 幸福  xìngfú ความสขุ 
ɕit7 khon5 ɲi1 n̥e5 hjie:t7 休息 xiūxí พกัผอ่น 
ɕun1 ntse2’ hju:n1 耳环 ěrhuán ต่างห ู
ɕwan1 tshwan2 θien1’ ɕien8 sɛ:n3 tshɛ:n4 宣传 xuānchuán โฆษณา 
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da:m1 cau3 u:n1 扛 káng แบกหาม 
da:ŋ1 ntɤŋ1 pla:ɤ1 香  xiāng หอม 
da:ŋ6 ha5 te2 ; te2 ba:ŋ1 先（先去） xiān 

(xiān qù) 
ก่อน 

da:t7 ka1 tu7 wie:t8 翅膀 chìbǎng ปีก 
da:u3 nte3 ai2 长 cháng ยาว 
dai5 jɤŋ5 pon5 飞 fēi บนิ 
dam3 ce5 ji:u4 舀（舀水） 

yǎo (yǎo shuǐ) 
ตกั 

dat7 nto7 tam3 织（织布)  
zhī (zhī bù) 

ถกั ปะ 

dat7•8 dje1 tɕa5 ɕoŋ2 ʂok1’ nam5 pu4 
tshie1 

织布机  zhī bù jī กีท่อผา้ 

dau1 ka1 te1 ti6 地(天地)dì (tiāndì) บนดนิ 
dau6 nte6 foŋ5 生（生蛋） 

shēng (shēng dàn) 
ออกไข ่

dei6 laŋ5 ti6 地(旱地)dì (hàn dì) นาดอน 
di7 tiak1’ thɛ:k7 踢 tī เตะ 
djaŋ5 ntaŋ5 tsei5 树 shù ตน้ไม ้
djaŋ5•2 gwa2 ce4 ntaŋ5 tshẽ5 树枝 shùzhī กิง่ 
djaŋ5•2 tsa:ŋ6 ɕaŋ6 ntaŋ5 mok8 tie:ŋ6 木匠 mùjiang ชา่งไม ้
dje1 nta1 ku:i5 布  bù ผา้ 
dje1 co1 ie1 药 yào ยา 
djop7 ɳʈo6 tek7 滴 dī หยด 
djop7 ; dip7 ɳʈo6 tek7 滴 (一滴水）  

dī (yī dīshuǐ) 
 

djou2 ɲce2’ mi3 khuŋ3 
tom4 

柱子 zhùzi เสา 

djou5 fiŋ5 hwit7 扔 rēng โยน 
do:i2 nto2 man2’ tsu2 甘薯（白薯）

gānshǔ (báishǔ) 
มนัเทศ 

do:n1 ɲco8 mɛ:t7 湿 shī เปียก 
do:ŋ3 m̥uat1’ ŋjon4 钝   dùn ทู ่
do:p8 ta6 lu4 kjou3 跌 diē ลม้ 
do:t7 ntɬu7 ;  ntoŋ3 pla5 掉 diào ตก 
doŋ5 ntaŋ5 kom5 戴(戴帽)  ใสห่มวก 
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dài (dài mào) 

dop7 kuŋ1’ tɬau5 pei2 皮肤 pífū ผวิ 
du:i4 cen3 poŋ3 堆 （堆积） 

duī (duījī) 
กอง 

du1 to1 sɛm1 深（水深） 
shēn (shuǐshēn) 

น้ําลกึ 

du6 kwo5 jwie2 苎麻 zhùmá ตน้ป่าน 

dwo2 cɤu2 tsɛu3 九 jiǔ เกา้ 
dza:i2 ken1 jaŋ5 咸 xián เคม็ 
dza:ŋ3 ɲci2 tsuǝ:n2 船 chuán เรอื 
dza:ŋ6 θɤ1 sɛu1 字 zì ตวัอกัษร 
dza:u5 nte5 tsik7 烤（烤火） 

kǎo (kǎohuǒ) 
ป้ิง ยา่ง 

dza:u5 ntai3 uk8 洗（洗手） 

xǐ (xǐshǒu) 
ลา้งมอื 

dza:u5 nto8 uk8 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
dʑa:u5 cau5 ; chai1 pli5 教 jiào สอน 
dza:u5•2 m̥jen1 
pjet7 

pen2’ loŋ2•2’ pun2 kjɛ3̃ 脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 

dza:u6 wan8 ɕa3’ pok8 plo:n5 玩 耍 wánshuǎ เล่น 
dʑai4 ; ɕeu5 ntɤu6 ŋo:m3 稀 xī เหลว 
dʑaŋ1 n̥o:i1 tu1 ku4 wan2  ŋjɛt8 明天 míngtiān พรุง่น้ี 
dʑaŋ5 ta6 koŋ6 phou5 滚 gǔn กลิง้ 
dʑat8  ŋkhai1 ; kaŋ3 mɛ:t7 稠 chóu ขน้ 
dzau3 ntse3 kjie1 盐  yán เกลอื 
dʑe6 ŋku4 lei4 下 xià ล่าง 
dzɛ7 pa8 phɛ:k7 裂开 liè kāi แยกออก 
dʑi:ŋ2 guŋ3 ŋkau6 am4 tu3 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
dzi:ŋɤ1 ɕɤŋ5 ntsiŋ4 fiŋ1 腥  xīng คาว 
dzim2 ntse5 ti:n1 尖 jiān แหลม 
dzim3 ka1 ka5 tsie3 刺（刺丛） 

cì (cì cóng) 
หนาม 

dzip7 ɕi1 θai7 to5 ; fa:p7 连接 liánjiē เชื่อมต่อกนั 
ตดิต่อกนั 
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dʑip7 miŋ1 pli3 闭(闭眼） 

bì (bì yǎn) 
หลบัตา 

dʑiu3 ɲcau1’ tsei:ŋ1 ti:n3 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
dziu6 ɲ̥ai3 ŋja:i3 嚼 jué เคีย้ว 
dzja:m3 ntshɤŋ3 lie:t8 血 xuè เลอืด 
dzja:u5 ka1 ci5 jim2 风 fēng ลม 
dzjaŋ1 chuŋ1 tshaŋ5 称 (称东西） 

chēng (chēng 
dōngxi) 

ชัง่ 

dzjaŋ2 ȵ̥aŋ5 ɕaŋ5 kwo5 pei1 pie6 nu2 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
dzje2 ai3 ka1 jiŋ5 ka3 ŋjit7 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
dzje4 ma6 ; 
dzje4 

ɲca4 ko1 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้

dzjou3 ɦa8 mphai3 tu2 mot8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
dzjou3 ʐon6 khjam1 早  zǎo เรว็ เชา้ 
dzjou5 ho3 muǝ2 磨（磨刀） 

mó (mó dāo) 
ลบั (มดี) 

dzom5•2 tau2 ɲ̥e1’ khjom3 枕头  zhěntou หมอน 
dʑoŋ6 ɕiaŋ2 poŋ4 tie:ŋ2 墙壁 qiángbì ผนงั 
dʑou5 cɤ5 tsu5 锯子 jùzi เลื่อย 
dʑou5 cɤu5 tsɛ:u5 救 jiù ชว่ย 
dzu:i2 ka1 ɲcɤu2’ tei3 嘴 zuǐ ปาก 
dzu:i2 m̥jen1 ; 
mi:ŋ2 da:ŋ6 

pha5 ntɬɤŋ2 pie:ŋ6 kjɛ3̃ 前面 qiánmiàn ขา้งหน้า 

dzu:i2 mwei5 ntau1’ ɲcɤu2’ pei4 tei3 嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
dzu4 ɳʈɤu4 kjuŋ1 鼓 gǔ กลอง 
dzu5 θa4 wak8 洗 (洗衣服） 

xǐ (xǐ yīfu) 
ซกัผา้ 

dzu8 tɤu1’ mɛ4 刀  dāo มดี 
dzun2 jet1’ tɛ:n2 浇（浇菜） 

jiāo (jiāo cài) 
รดน้ํา 

dzun5 nzjau3 lu:n5 钻（钻进洞里）

zuān(zuān jìn dòng 
lǐ) 

เจาะ 

dʑun6 tɬa7 kju:n3 卷 (卷衣袖)  
juǎn (juǎn yī xiù) 

มว้น (มว้นแขน
เสือ้) 
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dzuŋ1 fen1 ko1 歌 gē เพลง 
dzuŋ1 fen1 ko1 ;  

ie:ŋ3 lei4 
民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 

dzuŋ2 ka1 coŋ2 kan1 根 gēn ราก 
dʑuŋ5 coŋ1 pu6 吠 (狗吹)  

fèi (gǒu chuī) 
เหา่ (หมาเหา่) 

dʑwan3 ka1 po1’ kja:n5 发抖 fādǒu สัน่ 
dzwan5 tha5 hã5 (回来); 

phã5(回去) 
回 huí กลบั 

dzwei6 ko5 o:n5 美丽 měilì สวยงาม 
ei1 sɛ:ŋ1 ɕaŋ6 co1 i1 sɛ:ŋ1 医生 yīshēng หมอ 
ei3 taŋ5 i3 tsu3 i3 椅子 yǐzi เกา้อี ้
ɛ:ŋ3 ka1 tɬo1’ tu2 ŋjãu1 影子 yǐngzi เงา 
fa:m1•2 ɬa5 θan1 ɲcɤ4 fa:m1 ŋjot8 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
fa:n1 pu3 n̥ɤŋ1 ŋja:ŋ2 穗（稻穗） 

suì (dào suì) 
รวงขา้ว 

fa:u5 ɲce5 mi4 上 shàng บน 
fa2 tsjop8 n̥oŋ1 cu6 fa1 lep8 三十日 sānshí rì วนัทีส่ามสบิ 
fa6 tsan3 fa8 ɕien3’ fa4 tsa:n1 发展 fāzhǎn พฒันา 
fai1 n̥oŋ1 ka6 ; 

pai8 θai3 
sɛ1 西 xī ทศิตะวนัตก 

fai5 vi3 kjai3 小 xiǎo เลก็ 
fan1 sin1 fan1’  ɕin1’ hwɛ:n1 sen1 翻身 fānshēn พลกิตวั 
fan2 ti8 la6 hi5 ka3 sau3 唢呐 suǒnà ป่ี 
fan2 tsiu1 ka1 man6 ti:u1 辣椒 làjiāo พรกิ 

fan3 toŋ5 fan3’ tuŋ2’ fa:n1 toŋ3 反动  fǎndòng ยอ้นกลบั 
fan3 tui5  fan3’ tei2’ fa:n1 tai3 反对 fǎnduì คดัคา้น 
faŋ2 kwa1 ka1 kwa3’ kan3 puǝ1 南瓜 nánguā ฟักทอง 
fat7 ɤe5 tsɛn4 近 jìn ใกล ้
fei1 tɕi1 fei1’ ci1’ fi1 kji1 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fei1•2 ei1 ka1 mpe3 kuŋ3 la:ŋ4 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํ

จากหญา้หนวด
มงักร 

fei2 ljau5 ;  
pwan5 

ka1 pen6 fei4 lɛ:u3 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
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fei2 tɕwei3 ɕi1 tuŋ1’ ; 
tuŋ1’ ŋe2•2’ 

nuŋ4 jei6 儿童 értóng เดก็ 

fei5 ɬa5 θi5 ɲcɤ4 fei5 ŋjot8 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
fei5•2 puŋ1 tɬa1 kau5 tsa:k7 方 fāng เหลีย่ม 
fi:ŋ3 ; ȵe1 ntɤŋ6 blen2 醒 xǐng ตื่น 
fi7 ka1 θai7 fik7 锡 xī ดบุีก 
fiŋ5 fe1 ;  θiŋ5 siŋ5 姓 xìng นามสกุล 
fje3 θi3 fie3 写 xiě เขยีน 
fjen5 θin5 fen5 信 xìn จดหมาย 
fo:ŋ3 ŋkai4 tshoŋ3 ; tsɛŋ6 推 tuī ผลกั 
fo3 pi1’ θu3’ ;  

pu1 tɤ3•3’ 
jak7 lo:ŋ5 锁 suǒ แมกุ่ญแจ 

fo3•2 tsei2 pi1’ ja3’ jak7 mi3 钥匙 yàoshi กุญแจ 
foŋ1 ʂuŋ5 soŋ1 ; hju1 松  sōng หลวม 
fu5 tsu5 ɦu2’ θu2’ hu3 tsu3 互助 hùzhù ชว่ยเหลอืซึง่กนั

และกนั 
fun1 cau3 tu2 

tuŋ1•1’  cɤŋ6 
nuŋ4 tsak7 uk7 侄子 zhízi หลานชาย 

fun1  ɬan1 tuŋ1•1’ 
cɤŋ6 

nuŋ4 khja:n1 
kjei1 

孙子 sūnzi หลานชาย 

fun1•2 sje7 cau3 tu2 
tuŋ1•1’ mpha7   

nuŋ4 tsak7 uk7 侄女 zhínǚ หลานสาว 

fun1•2 sje7 ɬan1 tuŋ1•1’ 
mpha7   

nuŋ4 khja:n1 
kjã:u3 

孙女 sūnnǚ หลานสาว 

fun2 sɛ:ŋ1 lau3’ θɤ1’ la:u4 sɛ1 老师 lǎoshī คุณคร ู
fun5 ɤa1 hɤu1’ fuǝ:n5 蒜 suàn กระเทยีม 
fun5 θon5 fuǝ:n5 算 （计算） 

suàn (jìsuàn) 
คาํนวณ 

fuŋ5 θoŋ5 foŋ5 送 sòng สง่ 
ga:i1 ŋkhai1 ; ci5 hja:u3 干 gàn แหง้ 
ga:i5 ko5 kjɛn1 啼（公鸡啼） 

tí (gōngjī tí) 
ขนั (ไก่ขนั) 

ga:t7 ta6 ŋkhu7 ho1 渴  kě กระหาย 
gai3 ko3 kwei4 屎 shǐ อุจจาระ 
gai3•2 tɕɛ:ŋ1 cɤŋ1 ɕau4  tu2 kjũ:n1 蛆 qū หนอนแมลงวนั 
gaŋ1•2  ɕit7 ɕen2’ blau1 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี 
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gaŋ2 ȵ̥aŋ5 ɕaŋ5 ɕiŋ1 pei1 ɬa3 明年 míngnián ปีหน้า 
gjwaŋ1 ʐoŋ6 ; kwen2 kja:ŋ1 亮 liàng สวา่ง 
gjwe4 nuŋ4 ka3 lie:ŋ4 姑父 gūfu อาเขย 
go:i1 pjaŋ2 tu6 pen2 ha:i1 huǝ1 开花 kāihuā บาน 
go:m1 mɤ3 kom2 含 hán อม 
go:ŋ3•2 fam3 ; 
go:ŋ3•2 tsuŋ1 

ka1 ɬau1 kjɛu1 nu:i2 脑髓 nǎosuǐ มนัสมอง 

gu5 kaŋ7 lak8 kjia3 丈夫 zhàngfū สาม ี
gwa7 huaŋ5 wa:ŋ5 缺（缺口） 

quē (quēkǒu) 
ขาด 

gwe:n6•2  
tsjaŋ3 

jien2’ ɕaŋ3’ wi:n6 tsie:ŋ3 县长 xiàn zhǎng นายอาํเภอ 

ha:i5 tau6 na6 哪  nǎ ไหน 
ha:i5 dau1 khi3 tau6 tei4 na6 哪里  nǎlǐ ทีไ่หน 
ha:i5 tau2 ti6 ɕi3’ nɛ4 谁  shuí ใคร 
ha:n6 aŋ1 ɤan6 a:n6 汗 hàn เหงือ่ 
ha4 ka1 le2 tsie:n2 痰 tán เสมหะ 
ha4 fan5 wa:n6 撒 sā หวา่น 
ha6 kwei5 vɤ6 hak2’ ja4 kwei5 夏 xià ฤดรูอ้น 
hai2 pa1 hji:u3 会（会做）  

huì (huì zuò) 
ทาํได ้

han5 tshu6 ; 
tɕen5 

pu3 kwen1 lek8 tsou4 汉族 hànzú ชนชาวฮัน่ 

hau5 tsjau1 ɦau2’ ɕau1’ ha:u3 tsa:u3 号召 hàozhào เรยีกรอ้ง 
ตะโกนเรยีก 

hau6 ; hen3 hɤn3’ ;  ɕi1’ nɤ4 a:k7 很  hěn มาก 
he:m5 wet1’ ; ʂe5 tɛ2 骂 mà ดา่ 
he8 ɤe2 hjuǝ1 鞋  xié รองเทา้ 
hei1 hɤ1 ka:i1 ; hu1 集市（抒场） 

jí shì (shū chǎng) 
ตลาด 

hen5 ɤen2 ŋja6 恨 hèn เกลยีด 
heŋ1 khwai1 kji3 轻 qīng เบา 
hep8 ŋka8 jɛ:p8 窄 zhǎi แคบ 
hjwi:ŋ1 pen5 pan5 tu:n6 旋转 xuánzhuǎn หมนุเวยีน 
ho3 tshje1 hu3’ ɕe1’ fo3  tshei1 火车 huǒchē รถไฟ 
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ho6 tso6  ɦo8 θo8 ho4 tso4 合作 hézuò รว่มมอื 
ho8 ɦak2’ ja:k8 学 xué เรยีน 
ho8  sɛ:ŋ1 jo8 θɤn1’ jo4 son3 学生 xuéshēng นกัเรยีน 
ho8 pɛ:ŋ2  ɦo8 pin8 ho4 phin4 和平 hépíng สงบ,สนัต ิ
ho8 to:ŋ2 jo8 jau2’ hjo4 hja:u3 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
hop7 hɤu7 tsen1 ; ho:p7 喝 hē ดื่ม 
hou2 sɛ:ŋ1•2 
sje7 

ɕi1 ŋkwa2•2’ 
li6 

nuŋ4 kjã:u3 
fai3 

青年女子(未婚) 

qīngnián nǚzǐ 
(wèihūn) 

หญงิสาว 
(ยงัไมไ่ด้
แต่งงาน) 

hou2 sɛ:ŋ1•2 
to:n1 

ɕi1 ɳʈau6 li6 nuŋ4 kjei1 fai6 青年男子(未婚) 

qīngnián nánzǐ 
(wèihūn) 

ชายหนุ่ม 
 

hou3 ka1 cau1 o6 裤子 kùzi กางเกง 
hou6 vu6 ja:k7 芋头 yùtou หวัเผอืก 
hu:i1 ;  
si6•2 hu:i1 

fe1 huǝ:i1 石灰 shíhuī ปนูขาว 

hu2 hɤu8 u2 湖 hú ทะเลสาบ 
hu3 lau2 la:n6 烂 làn เน่า 
hu4 tai1 tsã1 厚 hòu หนา 
hwa1 sen1 tɤu8 te1 tou6 na:m6 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
hwat7 dzja:u5 to2 ka1•1’ ci5 kwɛ:t7 jom2 刮风 guā fēng ลมพดั 
i:m1 jen1 ŋi:m1 阉 yān ตอน (ทาํหมนั) 
i1 au1 hou3 二 èr สอง 
i5 ɤk1’ jek7 亿  yì ลา้น 
im5 ; ga:i5 fa3’ mpo6 kom4 ; kom5 盖子 gàizi ฝา 
in1 jen1 ŋji:n1 sɛ:ŋ1 烟 yān ยาสบู 
in1 ɕoŋ2 in1’ joŋ8 Jin3 hjoŋ4 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
ja6 ɬen3 toŋ3 也  yě ก ็
jaŋ2 tsha3 a:m4 走 zǒu เดนิ 
jaŋ2 ho3 jaŋ8 hu3’ o:p8 pu:i1 火柴 huǒchái ไมข้ดีไฟ 

jaŋ2 jwi5 ma3’liŋ8 ɕi8 ja:ŋ4 i3 马铃薯 mǎlíngshǔ มนัฝรัง่ 
jaŋ2 ljou4 
djaŋ5 

jaŋ8 liau3’ tsei5 jie:ŋ3 
lɛu4 

柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
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jaŋ2 tɕin3 fei8 θau2’ ie:ŋ4 ka:n3 肥皂 féizào สบู ่
jau5 tsin5  jo8 θin2’ jo4 tsin3 跃进 yuèjìn กา้วกระโดดไป

ขา้งหน้า 
je1 cuŋ3 tsi1 我  wǒ ฉนั 
je1 bwo1 pe1 ta2 我们  wǒmen พวกเรา 
jet8 i1’ in3 一 yī หน่ึง 
jet8 ti:ŋ6 it1’ tiŋ8 et7 tiŋ6 —定 yī dìng แน่นอน 
ji5 tɕen5 ji2’ cien2’ i3 kjɛ:n3 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
jin2 min2 jin8 min8  jin4 min4 人民 rénmín ประชาชน 
jin2 min2 koŋ1 
sje5 

jin8 min8 kuŋ1’ 
ɕe2’ 

jin4 min4 koŋ3 
sɛ3 

人民公社 
rénmín gōngshè 

ชุมชนของผูค้น 

jin5 u5 jin2’ mu2’ jin3 u3 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
jiu1 tjen3 jɤu1’ tien3’ jiu3 tɛ:n1 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
jom1 ɲi1 ŋjɛ:u6 住 zhù อาศยั 
jom1 ɲi1 at7 在 zài อยู ่
jom1 pɤu8 ; pon8 hõ:m1 阴 yīn มดื ครึม้ 
joŋ3 fu5 juŋ3’ ɦu2’ joŋ1 hu3 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
joŋ3 kan3 juŋ3’ kan3’ joŋ1 ka:n1 勇敢  yǒnggǎn กลา้หาญ 
jou2 ;  m̥ei1 jɤu2 ; ntɬo6 ie:u2 ; ka:u1 油  yóu น้ํามนั 
jou4 cau3 tuŋ1 cɤŋ6 lak8 kjai3 弟弟 dìdi น้องชาย 
jou4 ; jou4•2 
tje5   

je4 ŋu:i2 叔父 shúfù อา (น้องชาย
ของพอ่) 

jum2 ta:n6 la6 ma6 nam5 ta:n6 子弹 zǐdàn กระสนุ 
jun5 toŋ5 jin2’ tuŋ2’ win3 toŋ3 运动 yùndòng กจิกรรม 
juŋ2 joŋ2 jwie1 羊 yáng แพะ 
juŋ2 joŋ2 jwie1 山羊 shānyáng แพะภเูขา 
juŋ4 moŋ2 ; θiŋ1 tsie:ŋ4 生（生小孩） 

shēng (shēng 
xiǎohái) 

คลอด เกดิ 

jwan2 pi6 jien8 pi8 wɛ:n4 pi4 ; 
ju:n4 pet7  

铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 

jwaŋ2 kwen2 ŋ̻jie5 黄 huáng สเีหลอืง 
jwaŋ2 ŋoŋ2 vo4 nau4 sa1 黄牛 huángniú ววั 
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jwe4 ɤu4 kjĩ:u5 尿 niào ปัสสาวะ 
jwe4•2 beu1 pi3 ɤu4 to:m3 khjĩu5 膀胱 pángguāng กระเพาะ

ปัสสาวะ 
jwen3 pɤ3’ ; ʈu5 ũ:n3 碗 wǎn ถว้ย 
jwo7 ta6 khuŋ1 ; 

hɤŋ5 
khja:n3 热（天气热） 

 rè (tiānqì rè) 
รอ้น 

ka:m1 ken1 khwa:n1 甜  tián หวาน 
ka:m1•2 tsje5 ntsɤu5 tuŋ2 kam3 tsiẽ5 甘蔗 gānzhe ออ้ย 
ka:m3 kan3 ko:m3 敢 gǎn กลา้ 
ka:t7 kɤu1 ka:t7 割 gē ตดั 
ka:t7 ʂen5 kan5 切（切菜） 

qiè (qiē cài) 
หัน่ 

ka:t7•8 lai1 
dzu8 

tɤ1’ ɤa1•1’ mɛ4 puǝ:ŋ4 ;  
mɛ4 tho3 

菜刀 càidāo มดีทาํครวั 

ka1•2 ha3 ; 
te2 ga:ŋ1 

pha5 kɤu8 n̥aŋ1 khjon3 后面 hòumiàn ขา้งหลงั 

ka2 ha3 ci3 cɤŋ1 ;  cɤŋ1 ɬa3 后（后去） hòu 
(hòu qù) 

ภายหลงั ทหีลงั 

ka2 la:ŋ2 pi3’ ntsɤu5 ka:u1 lie:ŋ2 高粱 gāoliang ขา้วเกาเหลยีง 
ka3 ɕu5 la:m1 ; sie1 借 jiè ยมื 
kai3 faŋ5 kai3’ faŋ2’ ka:i1 fa:ŋ3 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
kan2 ŋka3 ; θei8 

kei3’ 
tie2 自己  zìjǐ ตวัเอง 

kan5 pu5 kan2’pɤu2’ ka:n3 pu3 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่อง
รฐับาล 

kaŋ5;  kaŋ1 kaŋ1 lin6 ka:ŋ1 钢 gāng เหลก็กลา้ 
ke2 dje3 ɦa8 ta6 hãn1 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
ke2 dzje5 ntsha1 hɛ1 怕 pà กลวั 
ke2 ɬe:n1 ta6 mpaŋ5 sam3 pi:n1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
ke2 na:i3•2 a3 nu2 ɤu3•3’ lak8 ŋam3 哑巴 yǎba คนใบ ้
ke2 na:i8 hoŋ1’ kai1’ ka3 lai6 东西 dōngxi สิง่ของ 
ke2 ȵe6 pa6 ʈa5 n̥aŋ1 外面 wàimiàn ขา้งนอก 
ke2 ȵo6 ve3 ɤai6 pa:ŋ4 khko1 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
ke2 ȵwo4 pa6 ɳʈoŋ1 tsak7 ou4 里面 lǐmiàn ขา้งใน 
ke2 ŋa:i6 ɦa8 ɕɤu1 hjie:n1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
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ke2 sje1 ka1 tɬɤŋ1 kja:i3 po:ŋ2 肚子（腹部） 

dùzi (bǐ bù) 
ทอ้ง 

ke5 ȵou1 pu1 ɕi3’ lak7 kɛ6 什么  shénme อะไร 
kǝ6 min5 kɤ8 miŋ2’  kǝ4 min3 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
khai1 sɿ3 hi3 kha:i3 tshi1 ; 

la1 
开始 kāishǐ เริม่ตน้ 

khawa:i3 men2 man1 元（一元钱）  
yuán (yīyuán qián) 

หยวน (หน่วย
เงนิ) 

kho:i1 he1 ; pu7 ha:i1 开（开门)  
kāi (kāimén) 

เปิดประต ู

kho:i1 u:i6 he1 hoi6 ha:i1 wei6 开会 kāihuì เปิดประชุม 
kho:i3 hai3’ ha:i3’ 海 hǎi ทะเล 
khon5 viaŋ6 ɬa:t7 ; waŋ6 累（疲乏） lèi 

(pífá) 
เหน่ือย 

khot7 khi3 hwot7 窟窿 kūlong ถํ้า, อุโมงค ์
khou1 ŋkhen3 khji:m3 枯 kū เหีย่ว 
khwaŋ5 ca5 tɛ:u5 挂 guà แขวน 
kjwaŋ3 kwen3 huǝ:t7 宽 kuān กวา้ง 
kjwe5 kwo5 tie6 过（过河） 

guò (guò hé) 
ขา้มแมน้ํ่า 

kjwe5 ȵ̥aŋ5 kwo5 nin2 tie6 ni:n2 过 年 guònián ฉลองปีใหม ่
kjwen1 kon1 kuǝ:n1 官 guān ขา้ราชการ 
ko:i3 kai3’ ka:i3 改 gǎi แก ้
ko:i5 nto3 kjam5;  tɛ:t8 砍 kǎn ฟัน, ตดั 
ko:n1•2 dzeŋ6 nthɤ1 tiŋ6 ; tiŋ6 ɬep7 干净 gānjìng สะอาด 
ko:ŋ3 tɤu2 ; vaŋ6 tsa:ŋ3 说 shuō พดู 
ko:ŋ3 ɕɤ4 ; muŋ1 au1 娶 qǔ แต่งงาน (แต่ง 

ภรรยาเขา้บา้น) 
ko5 tu2 lak8 bok7 哥哥 gēgē พีช่าย 
ko6 tɕa1 ko8 ca1’  kok7 ka1;  

ko4 kja3 
国家 guójiā ประเทศ 

koŋ1 jin2 kai1 
tɕi6 

kuŋ1’ jin8 kai1’ 
ci8 

koŋ3 jin4 ka:i3 
kji4 

工人阶级 
gōngrén jiējí 

ชนชัน้กรรมกร 

koŋ1 nje6 kuŋ1’ ne8 koŋ3 nɛ4 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
koŋ1 tshja:ŋ3 kuŋ1’ ɕaŋ3’ koŋ3 tsha:ŋ1 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
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koŋ1 tsɿ1 kuŋ1’ θɤ1’ koŋ3 tsɿ1 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
koŋ1•2   pwan1 kuŋ1’ fɤn1’ koŋ1 hwon1 工分 gōngfēn เซนตเิมตร 
koŋ1•2  mjen2 kuŋ1’ jin8 koŋ3 jin4 工人 gōngrén กรรมกร 
koŋ5 tshan3 
taŋ3 

kuŋ2’ ɕan3’ 
taŋ3’ 

koŋ3 tsha:n1 
ta:ŋ1 

共产党

gòngchǎndǎng 
พรรค
คอมมวินิสต ์

koŋ5 tshan3 
tsu3 ȵi5 

kuŋ2’ ɕan3’ɕi3’ 
ɲi2’ 

koŋ3 tsha:n1 
tsu1 ŋĩ3 

共产主义 
gòngchǎn zhǔyì 

ลทัธิ
คอมมวินิสต ์

koŋ5 tshin1 
thwan2 

kuŋ2’ θiŋ1’ 
ton8 

koŋ3 tshin3 
tho:n4 

共青团

gòngqīngtuán 
สนันิบาต
เยาวชน
คอมมวินิสต ์

kou1 ;  mwo6 
(大姑母)(小姑母） 

ta3’ ko1 ; a3 姑母  gūmǔ อา (น้องสาว
ของพอ่) 

kou3 ko1’ tai4 ko3 故事 gùshì นิทาน 
ku1 kwe1 pa2 远 yuǎn ไกล 
ku5 ja8 pa6 祖母 zǔmǔ ยา่ 
ku5 lu4 ; ci5  lou4 老（人老） 

 lǎo (rén lǎo) 
แก่ (คนแก่) 

ku5 ci5 lou4  老（菜老）  
lǎo (cài lǎo) 

แก่ (ผกัแก่) 

ku5 ȵaŋ1 pa1 kaŋ4 tu2 kwa:i5 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
kwa:i2 cha7 kwɛ:t7 刮 guā พดั 
kwa1 kwa3’ ----- 瓜 guā แตง 
kwa1 pi3 ku1 i1 黄瓜 huángguā แตงกวา 

kwan3 li3 kon3’ li3’ kwa:n1 li1 管理 guǎnlǐ จดัการ 
kwaŋ1 joŋ2 kwaŋ1’ juŋ8 kwa:ŋ3 joŋ4 光荣  guāngróng เกยีรตยิศ 
kwaŋ1 min2 kwaŋ1’ min8 kwa:ŋ3 min4 光明  guāngmíng แสงสวา่ง 
kwei6 kwai6 kuǝ:i6 跪 guì คุกเขา่ 
kwɛ:ŋ3 ka1 kan3’ ta:ŋ6 茎 jīng กา้น 
l:m1 iŋ1 kom2 苦  kǔ ขม 
la:i2 θɤ4 khja:m1 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ ่
la:m4 liaŋ4 θaŋ1’ fãn1 粮仓 liángcāng ฉางขา้ว 
la:n2 ʐoŋ6 la:n2 圈（牛圈） 

quān (niú quān) 
คอกววั 
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ɬa:ŋ1 tɬo5 kjei1 绳子 shéngzi เชอืก 
la:ŋ2 va3 nuŋ4 la:ŋ2 女婿 nǚxù ลกูเขย 
la:ŋ2 liaŋ4 wɛ:ŋ2 lo2 梁 liáng คานหลงัคา 
la:ŋ2 θɤŋ3 lie:ŋ2 凉快  liángkuai เยน็ 
la:p8 tswo7 lat2’ la:p8 tsok7 蜡烛 làzhú เทยีน 

ɬa:u1 ʂo1 so1 量（量布） 

liàng (liàng bù) 
วดัขนาด 

ɬa5 mi8 ɬu5 man4 lie:ŋ6 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
ɬa5 ȵe8 ɬu5 bie:n1 月(月份) 

yuè (yuèfèn) 
เดอืนใดเดอืน
หน่ึงโดยเฉพาะ 

lai1 ɤa1 wok8 菜  cài อาหาร 
lai1 pa8 la6 pak2’ lik8 pak8 萝卜 luóbo หวัผกักาด 
lai1•2 hun1 ven2’ kjam3 菜园 càiyuán สวนผกั 
lai1•2 pɛ8 ɤa1 pɤ8 θai2 wok8 pie:k8 白菜 báicài ผกักาดขาว 
lai1•2 to:n1 ɤa1 ntsɤu2•2’ wok8 jau2 蔬菜 shūcài ผกั 
lai2 pi3’ ɕai1 tiŋ1 lai2 犁  lí คนัไถ 
lai2 ɕai1 ; ʈe1 lai2 犁（犁地） 

lí (xíng dì) 
ไถ(ดนิ) 

lai2 ɬop7 tɬo3 a:k8 fok5 ; 
mlo2 ; wǝ5 

脏（邋遏） 

zàng (lā è) 
สกปรก 

lai2 pjei3; 
bɛ:ŋ5 

fa3 ɤe1 fa:ŋ1 石头 shítou หนิ 

lai2 pjei3•2 
fa:i1 

ka1 θai5; 
ɤe1  θai5 

sa1 沙子 shāzi ทราย 

ɬai5 ɕo7 pɛ:u2 啃(啃骨头)  
kěn (kěn gǔtou) 

แทะ 

lai6 ntse5 ei6 快（刀利)  
kuài (dāo lì) 

คม 

lak7 aŋ5 luǝ:k7 髙兴  gāo xìng ดใีจ 
lam2 pɛ:ŋ1 ;  
lai2 pɛ:ŋ1 

ɦaŋ2’ kiau3’ fɛ:ŋ1 kjɛu3 裹腿 guǒtui ผา้พนัเทา้ 

ɬan1 ntsau6 tap7 肝 gān ตบั 
ɬaŋ1 hiŋ1 khja:ŋ1 髙 gāo สงู 
laŋ4 man3 ba:n3 村寨 cūnzhài หมูบ่า้น 
lap8 cɤu7 mau6 斗笠 dǒulì งอบ 
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lau2 loŋ3’ nam5 tau3 窝（鸟窝） 

wō (niǎo wō) 
รงันก 

lau2 toŋ5 lau8 tuŋ2’ la:u4 toŋ3 劳动 láodòng แรงงาน 
ɬau3 ɬo3 fan1 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
le2 khot7 fa3 e1 pu4 wi:n2 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
ɬei5 ta1 kuŋ1’ tau3 blet7 星星 xīngxing ดาว 
lei6 li8 lei6 sĩ:k7 ;  

li3 si4 
利息 lìxí ดอกเบีย้ 

leŋ2 len2 lɛŋ2 零  líng ศนูย ์
lɛ:ŋ6 ŋkɤu6 suǝ:ŋ1 双（一双鞋） 

shuāng (yīshuāng 
xié) 

คู ่(ลกัษณนาม
ของรองเทา้) 

li:ŋ2 tu2 ja6 num4 田(水田) 

tián (shuǐtián) 
นาน้ํา 

lim2 kɤu1’ mɛ4 ja:u2 镰刀  liándāo เคยีว 
lin3 tau3 liŋ3’ tau3’  lin1 ta:u1 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
ljaŋ3 tɬi6 thi:n3 浅（水浅） 

qiǎn (shuǐ qiǎn) 
น้ําตืน้ 

ljaŋ5 kǝ6 taŋ1’ ɕouŋ3’ toŋ4 kjɛ:u5 窗户 chuānghu หน้าต่าง 
ɬje7; thje6 ɬɤu5 khjãk7 铁 tiě เหลก็ 
ɬje7•8  tɕau3 ce3 ɬɤu5 ; 

te8 lu2’ 
thei4 lu3 铁路 tiělù รางรถไฟ 

ljop8 taŋ3 tɛŋ1 竖 shù แนวตัง้ 
ljou2 ntɬau4 num4 lei4 流（水流） 

liú (shuǐliú) 
น้ําไหล 

ɬo:ŋ5 kwiŋ5 ; tuŋ5 iŋ4 晴 qīng สดใส 
ɬo:p7 kwan3 ut7 抱 (抱小孩） 

bào (bào xiǎohái) 
อุม้ 

lo2 lu2 toŋ4 la2 锣 luó ฆอ้ง 
lo4 che6 la4 ; tɛm6 寻 找 xúnzhǎo คน้หา 
lo6 hou5 lo8 ɦɤu2’ lo4 hau3 落后  luòhòu ลา้หลงั 
loŋ2 min2 nuŋ8 min8 noŋ4 min4 农民 nóngmín ชาวนา 
loŋ2 nje6 nuŋ8 ne8 noŋ4 nɛ4 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
loŋ5 ; khu3 ; 
khu2 

ɤaŋ5 lai1 好 hǎo ด ี

loŋ6 muŋ1 au1 要 yào ตอ้งการ 
loŋ6 juŋ6 joŋ6 用 yòng ใช ้
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lu:i1 ka1 ɕi5 ; ɕi5 na:ŋ4 衣服 yīfú เสือ้ผา้ 
lu:i1•2 mwei4 ɕi1’ ɕi5 ɬai1 na:ŋ4 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
ɬu1 ɤɤu1 bok7 长（长大） 

zhǎng (zhǎng dà) 
เตบิโต 

ɬu1  laŋ8 bok7 大 dà ใหญ่ 
lu2 khu7 ta5 n̥uŋ3 pok8 phlɛm1 忘记 àngjì ลมื 
lu3 ntɤu3 jok7 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
lu4 kɤu5 ka:u5 旧 jiù เก่า 
lun5 ve5 jei4 嫩 nèn ออ่น 
luŋ2 ta1 ŋkuŋ2•2’ bon1 天 tiān ทอ้งฟ้า 
luŋ2 a:n5 ɳʈoŋ1 n̥aŋ1•1’ tsie:u4 wan2 中午 zhōngwǔ ตอนกลางวนั 
luŋ2 do:m1  
tsan6 

ta6 ku4 bon1 kja:ŋ1 早晨 zǎochen ตอนเชา้ 

luŋ2 mwan4 
tsan6 

ɳʈoŋ1 muŋ4 bon1 blau2 夜里 yèlǐ ในเวลากลางคนื 

luŋ2 n̥o:i1 tsan6 ɳʈoŋ1 n̥o:i1•1’ bon1 wan2 白天 báitiān กลางวนั 
luŋ4 ɳʈi1 lie:ŋ3 两（一两油） 

 liǎng (yī liǎng yóu) 
สอง, ทัง้สอง 

lwei6 ɲu4 la:n4 懒  lǎn ขีเ้กยีจ 
lwo8 ntsɤu2 jau2 绿 lǜ สเีขยีว 
lwo8 ɬa5 ɬu5 ʈɤu5 lok8 ŋjot8 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
ma:i2 moŋ2 mi2 有 yǒu ม ี
ma:i2 moŋ2 fu5 ; mi2 富  fù รํ่ารวย 
ma:i4 ɕɤ4 wei4 买 mǎi ซือ้ 
ma:i6 moŋ6 plɛ1 卖 mài ขาย 
ma:t8 mpa4 ma:t8 袜子  wàzi ถุงเทา้ 
ma:t8 mak2’ mak8 墨 mò หมกึ 
ma:t8 wam1 mɤ8 ɕei3’ num4 mak8 墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
ma4 mu4 ma4 马 mǎ มา้ 
ma4•2 pin1 pin3 mu4  khjɛu3 鞭子（马鞭） 

biānzi (mǎbiān) 
แส ้

ma4•2 tɕau3 kuŋ1’ lu2’ koŋ3 lu3 公路 gōnglù ทางหลวง 
ma4•2 waŋ2 fiŋ1 tu2 bliŋ2 蚂蟥 mǎhuáng ปลงิ 
ma4•2o:n1 an1 mu4 ma4 ŋa:n1 鞍子（马鞍） 

ānzi (mǎ'ān) 
อานมา้ 
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ma6 mi8 pa3 母亲 mǔqīn แม ่

ma6•2 tje3 ta3’ ; ta7 pa3 ; nie4 岳母 yuèmǔ แมย่าย 

man6 ; ton6 jaŋ5 ; mien8 tsuo3 慢 màn ชา้ 
maŋ6 ŋkoŋ5 ; nta1 lo:m1 ; lɛm4 看  kàn ด ู
maŋ6 laŋ6 ta1 hɤŋ1’ la:ŋ6 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
maŋ6 pwat8 nta1 po8 wei5 看见 kànjiàn มองเหน็ 
mau1 ven5 wãk8 软 ruǎn ออ่น 
m̥ei3 θuŋ3 hou3 fei5 米  mǐ ขา้วสาร 
mɛ:ŋ1 ntsɤu2 pha:ŋ3 蓝 lán สฟ้ีา 
mɛ8 ; 
min2  mɛ8 

ka1 mi4 nzjen6 mak8 mi:n6 小麦 xiǎomài ขา้วสาล ี

mi:ŋ2 muŋ4 pai1 去 qù ไป 
min2 fe5 mi:n2 棉花 miánhuā ตน้ฝ้าย 
min2 tshu6 min8 ɕu8 min4 tsu4 民族 mínzú ชนชาต ิ
min2 tsi3 min8 ɕi3’ min4 tsi1 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
min6 nzjen6 min:n6 tiu2 面条  miàntiáo ก๋วยเตีย๋ว 
min6•2 mɛ8 
bwan3 

ka1 mpuŋ3  
nzjen6 

mi:n6 面粉  miànfěn แป้งหมี ่

miu6 nzjo6 miu6 庙 miào วดั 
mjaŋ2 ta3’ pa3 loŋ6 舅母 jiùmu ป้าสะใภ,้ น้า

สะใภ ้

mje3 pi3 ɤaŋ3 kja:k7 草 cǎo หญา้ 
m̥jen1 ka1 moŋ6 kjɛ3̃ 脸 liǎn หน้า 
mjen2 nu2 ŋjun2 人 rén คน 
mjen2  jaŋ2 joŋ2 ɕen1’ mɛ:n4 ja:ŋ4 绵羊 miányáng แกะ 
mjen2 ku5  
mjen2 

nu2 lu4 lak8 lou4 老人 lǎorén คนแก่ 

mjen2 sje7 
mjen2 

pu3 mpha7 lak8 kjã:u3 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 

mjen2 tɕaŋ6  
mjen2 

pu3 cɤŋ6 lak8 kjei1 男人 nánrén ผูช้าย 

mjen3 tɬɤŋ1 sie:ŋ1 鬼 guǐ ผ ี
mjen4 tɬɤu2 plu4 溢 yì ลน้ 
mo6 mo6 mau6 帽子 màozi หมวก 
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mo6 ɤe1 mu6 muǝ6 磨 mó หนิขดั หนิโม ่
mo6 mu6 muǝ6 磨（磨米） 

mó (mó mǐ) 
โม 

mou4 mɤu3 mau1 亩 mǔ ไร ่
mou6 ka1 hɤu3 fa3 云 yún เมฆ 
mu:i2 mei8 mu:i2 煤 méi ถ่านหนิ 
mu2 go:ŋ3 fa3 kjɛu1 头 tóu ศรีษะ 
mu2 go:ŋ3•2 
pha5 

ka1 fa3 pa:u1 kjɛu1 头巾 tóujīn ผา้โพกหวั 

mu2 lom2 nzjo8 mɛ:u4 猫 māo แมว 
mu2 no:m2 ka1 ntse2’ kan3 ja2 耳朵 ěrduo ห ู
mu2 no:m2 
duŋ1 

nu2 ʈo3•3’ lak8 ja2 jak7 聋子 lóngzi คนหหูนวก 

mu6 fan5 mu8 fan2’ mo4 fa:n3 模范 mófàn แบบฉบบั, 
ตวัอยา่ง 

mun1 muŋ1 tsɛ:t7 痛  tòng เจบ็ปวด 
muŋ4 ka1 moŋ4 mu:n6 苍蝇  cāngyíng แมลงวนั 
muŋ4•2 ȵai2 ka1 jaŋ3’ tu2 tsi:m5 蚊子 wénzi ยงุ 
muŋ4•2 taŋ5 ka1 çɤ3 hi:p7 蚊帐  wénzhàng มุง้ 
mwan6 ɕaŋ1 fai5 细 xì ละเอยีด 
mwaŋ5 cɤŋ5 thɛŋ5 听 tīng ฟัง 
m̥waŋ5 tsɤu7  ɬap7 暗 àn มดื 
mwei2 kau2 ma2 你  nǐ คุณ 
mwei2 bwo1 mi2 li:u3 你们  nǐmen พวกคุณ 
mwei4 ɦa8 m̥uŋ3 tu2 mlet8 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
mwei6•2 mai2 tɬa1 moŋ6 kjɛu1 pla1 眉毛 méimáo คิว้ 
mwei6•2 tsi:ŋ1 khi3 moŋ6 pla1 眼睛 yǎnjīng ตา 
mwei6•2 tsi:ŋ2 
mɛ:ŋ2 

nu2 tɬe6 lak8 pla1  
pha: ŋ3 

瞎子 xiāzi คนตาบอด 

mwo6 cau3 tuŋ1 
mpha7 

at7 jen4 kjã:u3 
kjai3 

妹妹 mèimei น้องสาว 

mwo7 n̥oŋ1 ; wat1’ wɛ:t7 ; kwa:k7 挖 wā ขดุ 
ṇ5 ma2 ; ntu5 hwãi1 ; ŋ3 不  bù ไม ่
ṇ5 ma:i2 ntu5  moŋ2 hwãi1 mi2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
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ṇ5tsei4 ntu5  ʈau6 hwãi1 tuk8 不是 bùshì ไมใ่ช ่
na:i3 nau2 ni2 这  zhè น่ี 
na:i3 dau1 khi3 nau3 li2 这里  zhèlǐ ทีน่ี่ 
na:i6 hen5 ka:m2 问 wèn ถาม 
na:m2 pai8 nan4 na:m2 南 nán ทศิใต ้
na:m5 ɤɤ4 mie:ŋ3 拃  zhǎ คบื 
na:n2 huŋ3 na:n2 难  nán ยาก 
na:ŋ1 nɤŋ1 ŋjie2 蛇 shé ง ู
na:ŋ1•2 dzuŋ1 ka1 coŋ1’ tu2 wĩ:n1 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
n̥a:ŋ5 ju4 kou3 饭  fàn ขา้วสวย 
na:u4 nɤŋ4 kji:u3 老鼠 lǎoshǔ หนู 
na7  ŋku5 jɛn1 吞 tūn กลนื 
na7  ŋku5 jɛn1 咽 yàn กลนื 
n̥am3 ŋi4 fie:ŋ3 想 xiǎng คดิ 
nan3 tɤu7 ŋjam1 握(握刀把） 

wò (wò dāobà) 
ควา้ จบั 

naŋ3 luŋ3 kjai4 短 duǎn สัน้ 
n̥au1 n̥o:i1 au1 m̥i5 wan2 blau1 后天 hòutiān วนัมะรนื 
nau4 nuŋ4 loŋ6 舅父 jiùfù ลุง, น้าชาย 
nen2 ni4 lak8 他  tā เขา 
nen2 bwo1 mu2 tu6 他们  tāmen พวกเขา 
ni:ŋ2 n̥o:i1 tai5 nau3 wan2 n̥a:i3 今天 jīntiān วนัน้ี 
ni:ŋ2 ȵ̥aŋ5 ɕaŋ5 nau3 pei1 hã:i3 今年 jīnnián ปีน้ี 
ni:ŋ2 tsan6 Pan1 nau3•3’ ka4 ni2 ; 

wɛ:t8 ni2 
现在 xiànzài ตอนน้ี 

nim6 ɲiŋ6 kjak8 偷 tōu ขโมย 
nit7 ; nat7 n̥en1 ; ntɬi2 mla1 贴 tiē แปะ 
nje1 ka1 te1 nai2 土(干土)tǔ (gàn tǔ) ดนิแหง้ 
nje1•2 do:ŋ6; 
nje1•2 ʥai4 

ka1 mpoŋ1 nai2 泥(稀泥)ní (xīní) เลนเหลว 

n̥je3 ɲ̥oŋ3 tsak7 重 zhòng หนกั 
njen5 kaŋ1 lien2’ kuŋ1’ lɛ:n3 ka:ŋ3 炼钢 liàn gāng หลอม (หลอม

เหลก็) 
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njou3  ntsau2 nɛ:u3 拧 níng บดิ 
n̥o:i1 n̥oŋ1 wan2 日 rì วนั 
no:m1 luŋ1 phi:n5 个（一个碗） 

 gè (yīgè wǎn) 
หน่ึง(ถว้ย) 

no:m1 tuŋ4 tu2 只（一只鸡） 
zhǐ (yī zhǐ jī) 

ตวั(ลกัษณนาม
ของสตัว)์ 

no:m1 lu1ŋ  ; ŋwiŋ6 mlɛt8 粒（一粒米）  
lì (yī lì mǐ) 

เมลด็(ลกัษณ
นามของเมลด็
ขา้ว) 

no:m2 ntɬaŋ2’ wa1 叶子 yèzi ใบ 
no8 naŋ6 mlok7 鸟 niǎo นก 
no8 a1 a7 tu2 ka1 乌鸦 wūyā อกีา 
no8 a1•2 sɛ7 ka1’ ɕak1’ ka3 tsa:k7 喜鹊 xǐquè นกกางเขน 
no8 ma:u2 
to:n1 

la1’ ɬai3 mlok7 bei5 麻雀 máquè นกกระจอก 

n̥om3 m̥en5 ŋ̻ju:t7 闻(嗅）wén (xiù) ไดก้ลิน่ 
noŋ6 ka1 pa6 khjãu1 脓 nóng หนอง 
nou5•2 tɕai1 ta1 ke1’ tsik7 kai1 雉(雉鸡)zhì (zhì jī) ไก่ฟ้า 
ȵa:n2 ɲiŋ2 ŋjɛn2 银子 yín zi เงนิ 
ȵa:n2 ho:ŋ2 jin8 ɦaŋ8 ŋjɛn2 a:ŋ2 银行 yínháng ธนาคาร 
ȵ̥a:p7 nthɤu5 tshie3 ; pɛ:ŋ1 拔 bá ดงึ 
ȵa2 ŋa2 ŋja2 芽 yá ตน้กลา้ 
ȵa2 fa3 m̥iŋ3 wan2 牙齿 yáchǐ ฟัน 
ȵ̥aŋ5 ɕaŋ5 pei1 年 nián ปี 
ȵ̥aŋ5 ɕaŋ5 pei1 岁 suì ปี 
ȵ̥aŋ5•2 tɕei3 
heŋ1 

ɕɤu2 lak8 fai5 ; 
lak8 jei4 

年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์

ȵe2 han5 ŋa2 鹅 é หา่น 
ȵe2 n̥o:i1 tai5 n̥aŋ1 wan2  ŋju2 前天 qiántiān วนัก่อน 
ȵe5 ɲiŋ3 mɛ5 背 (背小孩)  

bèi (bèi xiǎohái) 
แบก 

ȵei6 ɬa5 ɬu5 ŋi6 ŋĩ6  ŋjot8 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵen6 nau2 tsen1 吃 chī กนิ 
ȵɛ:ŋ6 co7 kjɛ:ŋ3 硬 yìng แขง็ 
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ȵi:m1 n̥aŋ1 tsoŋ3 种子 zhǒngzǐ พนัธุไ์ม ้
ȵi6  tsjop8 ɲoŋ4  cɤu8 ŋĩ6  lep8 二十 èr shí ยีส่บิ 
ȵi6•2  tsjop8 
jet7 

ɲoŋ4  i1•1’ ŋĩ6  lep8 et7 二十一 èr shí yī ยีส่บิเอด็ 

ȵiu3 kwa5 ; ɲau3’ tsa:u3 爪 zhǎo เลบ็ 
ȵo:ŋ1 ɲcoŋ6 pla4 爬 pá ปีน 
ȵo5 koŋ5 nɛ:n3 奶 nǎi นม 
ȵo5•2 pug2 koŋ5 nɛ:n3 乳房 rǔfáng เตา้นม 
ȵom3 ŋkau1 piẽ1 哭 kū รอ้งไห ้
ȵom4 ; sɛ:ŋ2 ɲaŋ4 sɛ:ŋ1 生  shēng ดบิ 
ȵom5 tsaŋ3 fa:i5 簸（簸米） 

bǒ (bǒ mǐ) 
ฝัด 

ȵom6 lɤu8 ŋi:m4 染 rǎn ยอ้ม 
ȵou3 ; fim1 pi3 ɕu1 fɛm1 心 xīn หวัใจ 
ȵuŋ2 hei6 ŋai6 hwei1 容易  róngyì งา่ย 
ȵut8 tsei3 pi3 tɤu8 i1 tei3 肾（腰子） 

shèn (yāozi) 
ไต 

ŋa:t8 to8 kat7 咬 yǎo กดั 
ŋau1 ko2 kãu3 弯 wān งอ คด โคง้ 
ŋ̻ŋ4 ɬa5 ɬu5 ŋwiŋ4 ŋo4 ŋjot8 五月 wǔ yuè เดอืน

พฤษภาคม 
ŋo6 ta6 ɕa1 sei3 饿  è หวิ 
ŋoŋ2 vo4 nau4 牛 niú ววั 
ŋoŋ2 ŋɛ7 lak1’ ɛ:k7 nau4 牛轭  niú è แอกควาย 
ŋwa4 ŋwa4 ŋwɛ4̃ 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
o:i5 ɳʈɤu5 i5 ; kjai2 爱 ài รกั 
o3 ŋka2 mom6 肉  ròu เน้ือ 
om5 vo4 wok8 肿 zhǒng บวม 
oŋ1 kaŋ7 koŋ3 祖父 zǔfù ปู่  
oŋ1•2 ta1 nuŋ4 ; ju6 pɛ5 ; su5 岳父 yuèfù พอ่ตา 
pa:u5 tɤ2 tshie:ŋ5 唱（唱歌） 

chàng (chàng gē) 
รอ้งเพลง 

pa2 ʂo5 tsie:ŋ1 pa2 耙  bà คราด 
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pa2 cha5 pa2 耙（耙地） 

bà (bà de) 
คราด(ดนิ) 

pa7 pai8 pal1’ pak7 北 běi ทศิเหนือ 
pa7 mpen5 tɛ:ŋ1 ; thi:m5 扎 (用针扎)  

zhā (yòng zhēn zhā) 
ทิม่ แทง 

pau3 fu5 pau3’  ɦu2’ pa:u1 hu3 保护 bǎohù รกัษา 
pau5 kau5 pau2’ kau2’ pa:u3 ka:u3 报告 bàogào รายงาน 
pe:n3 piŋ6 pɛ:n3 板子 bǎnzi เพดาน แผน่ไม้

กระดาน 
pe:n5 tsen5 pi:n5 变（蛹变蛾） 

biàn (yǒng biàn é) 
เปลีย่น 

pe2 ȵ̥aŋ5 ɕaŋ5 tsa1 pei1 pie6 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
pei1 tu7 pa1 hji:u3 知道 zhīdào รู ้
pet7 ɬa5 ɬu5 ju8 pa:t7 ŋjot8 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
peu1 khau3 pa:u1 包 （包糖） 

bāo (bāo táng) 
หอ่ 

peu3 ɕau5 tsie:ŋ5 饱  bǎo อิม่ 
pɛ:ŋ1 tsɤŋ1 piŋ1 兵 bīng ทหาร 
pɛ:ŋ1 piŋ1 kja:k8 拉 lā ลาก 
pɛ:ŋ2 piŋ2’ piŋ2 瓶子 píngzi ขวด 
pɛ:ŋ2 piŋ2 piŋ2 平 píng ราบ เรยีบ 
pɛ:ŋ2 jaŋ2 dau1 ɳʈoŋ1 tsɤŋ6 wie:n6 平原(坝子) 

píngyuán (bàzi) 
ทีร่าบลุ่ม 

pɛ:ŋ6 ntsɤŋ2 piŋ6 病 bìng ป่วย 
pɛ7 kaŋ7 ; po6 luŋ4 loŋ6 伯父 bófù ลุง 
pɛ7 pai5 pɛ:k7  ; wɛ:k7 百  bǎi รอ้ย 
pɛ8 tɬu1 pie:k8 白 bái สขีาว 
pɛ8 kop7 ŋkɤŋ3 pɛ:k8 ko:p7 鸽子 gēzi นกพริาบ 
pɛ8 mjen2 mu2 lak8 hɛu5 别人  biérén คนอื่น 
phen2 ȵei2 pen2 ŋi2’ piŋ2 ŋĩ2 便宜  piányi ถูก 
phi7 pho7 pha:k7 ; phik7 劈 pī ผา่ 
phin2 ten3 ; 
pɛ:ŋ2 ten3 

pin8  jɤn3’ phin4 ton  ; 
piŋ2 taŋ3 

平等 píngděng เทา่เทยีม,เสมอ
ภาค 

phjen1 ka2 ; ŋ̻iaŋ5 tsek7 ; tshõ:i3 歪（帽戴歪） เอยีง 
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wāi (mào dài wāi) 

phjen5 ; phin5 lɤu4 ja2 骗 piàn โกหก 
phjom1 ka1 θu3 jok8 肺 fèi ปอด 
pho:ŋ1 ŋkwa1’ tau4 kwa:k7 锄头  chútóu จอบ 
phu:i1 pe1 ; nte5 sa:i5 ; tsik7 晒 shài ตาก 
phwat7 che1 fa:u5 扫（扫地） 

sǎo (sǎode) 
ปัดกวาด 

phwat7•8  
dau1 ka:n3 

pu1 che1•1’ tha:n3 fa:u5 
lie:k8 

扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 

pi:ŋ5 ɤa7 kjo1 藏（收藏）  

cáng (shōucáng) 
เกบ็ 

pi1 phin2 ;  
phai1  pɛ:ŋ2 

pi1’ pin8 phi3 phin4 批评 pīpíng คาํวจิารณ์ 

pit7 ʐi7 ;  tɬi7 tshɛ:k7 撕 sī ฉีก 
pja1 tsu1 ŋo4 五 wǔ หา้ 
pja3 cau2’ mi3 ; kju:ŋ4 棍子 gùnzi ตะบอง ไม ้

พลอง 
pjaŋ2 pen2 huǝ1 花 huā ดอกไม ้
pjaŋ2 ɳʈa6 huǝ1 花（花哨） 

huā (huāshào) 
สสีนัฉูดฉาด 

pjau3 tse3 lie:k8 房屋 fángwū บา้น, ตกึราม
บา้นชอ่ง 

pjau3 tse3 lie:k8 家 jiā บา้น, ครอบครวั 
pjau3 fu5 piau3’  ɦu2’ pɛ:u1 ja:ŋ4 表扬 biǎoyáng สรรเสรญิ 

ชมเชย 
pjau3•2 tsjou3 pu3 ɕɤ3 lak8 tsu3 主人 zhǔrén เจา้ภาพ 
pjau5 ku8 ; tsu7 plɛ5 逃 táo วิง่หนี 
pje1 ka1 ɲcɤŋ1’ jie:t7 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
pje8 pɤu6 ou4 进 jìn เขา้ 
pje8 ɲɤŋ4 wa:ŋ1 薄 báo บาง 
pjei1 tɬa1 kjɛ:ŋ1 毛 máo ขน 
pjei1 tɬa1 fei5 四 sì สี ่
pjen1 ce6 puǝ:n1 搬 bān ยา้ย 
pjen2 tsei3 pan2’  tsɛ:n3 盘子、pánzi, จาน 
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pjo:ŋ2 fa3 ȵ̥ɤŋ1 kjɛu1 pla:k7 额头 étóu หน้าผาก 
pjom3 tshɤu3 phu3 吹（吹火） 

chuī (chuī huǒ) 
เป่าไฟ 

pjop7 pɤu2 ; lo8 om1 埋 mái ฝัง 
pjou3 pi3 nam5 tsen1 水果 shuǐguǒ ผลไม ้

pjou3•2 ŋwiŋ6 lak8 tsi5 核（果核） 

hé (guǒ hé) 
เมลด็ 

pjou3•2 tɕa:u2 pi3 tɬai2’•2 lak8 faŋ1 桃子 táozi ลกูทอ้ 
pjou3•2 thau2 pi3 ken3 lak8 i:t7 葡萄 pútáo องุน่ 
pjou3•2 tsai4 pi3 ntɬa1’•1 lak8 tsai4 柿子 shìzi ลกูพลบั 

po:ŋ1 ɕoŋ6 pa:ŋ3 tsu3  ;  
pa:ŋ1 

帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 

po6 so6 pu8 θu8 po4 so4 剥削 bōxuè เอาเปรยีบ ขดู
รดี 

pos8 ce5 tshu3 pɛ:k8 teo3 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
pou3 ta5 kuǝ:n2 斧头  fǔtóu ขวาน 
pu2 ɕin5 ʐa2 jen5 i1 tei3 燕子 yànzi นกนางแอน่ 
pu2 koŋ1 ɦa8 pho1 toŋ4 pla3 雷 léi ฟ้ารอ้ง 
pu2 n̥o:i1 mi8 n̥oŋ1 tau3 wan2 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
pu2 pjei1 tɬa1 fa3•3’ kjom2 头发 tóufà ผม 
pu5 tsjaŋ3 pɤu2’ ɕaŋ3’ pu3 tsa:ŋ1 部长 bùzhǎng รฐัมนตร ี
pun1 ɕi1 puŋ1•1’ tɛ:ŋ5 分（分配)  

 fēn (fēnpèi) 
แบ่ง 

puŋ2 jou4 paŋ8 jɤu8 poŋ4 jau6 朋友 เพือ่น 
puŋ5 ɕi5 ; laŋ6 la:ŋ6 放 (把鸟放走) 

fàng (bǎ niǎo fàng 
zǒu) 

ปล่อย 

put7 fa8 fa:t7 发（发工资） 

fā (fā gōngzī) 
ลงโทษ 

put7 ȵa2 ɲchoŋ3 ŋa2 fa:t7 ŋja2 发芽 fāyá แตกหน่อ 
put7 tɕhe5 fa3 ɤen2 hi5 tsie:ŋ5 生气 shēngqì โกรธ 
put7 tɕwaŋ3 ka1 mpu7 pok8 kjĩ:t7 疟疾 nüèjí โรคไขม้าลาเรยี 
pwan3 pi3 tsie6 射 shè ยงิ 
pwan3 ɕe2 kǝ2 
na:i3 

ʈau5 ŋka2 o:m6 ni:n2 打 猎 dǎliè ล่าสตัว ์
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pwan5 ka1 pen6 kwei4 粪 fèn ขี,้ อุจจาระ 
pwan5 taŋ5 ; ton8 pa:n5 半  bàn ครึง่ 
pwaŋ2 paŋ2 khjaŋ1 遇见 yùjiàn พบเจอ 
pwaŋ3 çen1 mot8 满 mǎn เตม็ 
pwei2 pa2 pu:i2 赔偿 péicháng ชดใช ้
pwei3 ;  jou4 
(大姨父) (小姨父) 

je4 na4 ; ka3 
lie:ŋ4 

姨父 yífu น้าเขย, ลุงเขย 

pwei5 pau5 hep7 睡 shuì นอน 
pwei6 iŋ1 paŋ6 ; tak8 靠 kào พงิ 
pwo1 pe1 fa:m1 三 sān สาม 
pwo4 ta1 pe4 mie2 手 shǒu มอื 
pwo4•2 du7 tuŋ1’ pe4 mie2 kjaŋ1 手指 shǒuzhǐ น้ิวมอื 
pwo4•2 du7•8 
gwai5 

kwa5 pe4 pli:p7 mie2 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 

pwo4•2 du7•8 
dzɛ:ŋ1 

co3’ pe4 tsu3 tsi3 戒指 jièzhǐ แหวน 

pwo4•2 sei1 kuŋ1’ pi1’ kan3 ɬai1 胳臂 gēbei แขน 
pwo4•2 sei1•2  
dje3 

kuŋ1’ po7 kan3 khjie:k7 腋下 yè xià รกัแร ้

pwo4•2 tau2 fa3 pau6 kan3 jwie5 肩膀 jiānbǎng ไหล่ 
pwo6 pɤu6 tsam1 孵 fū ฟัก (ไข)่ 
sa:i3 ka1 ɕa3 plɛu4 灰(草木灰） 

huī (cǎomùhuī) 
เถา้, ขีเ้ถา้ 

sa:u3 θan5 ai6 数 (数东西） 

shù (shù dōngxi) 
นบั 

sa2 mwo8  
djaŋ5 

ntaŋ5 ɕa1’ mu8 tsei5 sa1 杉树 shān shù ตน้ฉําฉา 

sa5 cɤu5 tsɛ5 嫁 jià แต่งงาน 
sai1 ; du2 kha1 fat7 捆 kǔn มดั 
sap7 chɤu5 koŋ3 tsoŋ2 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
sap7•8 paŋ1 ka1 li2’ tu2 jwie3 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
sen1 tsha:n3 θɤn1’ ɕan3’ son3  tsha:n1 生产 shēngchǎn ผลติ 
sɛ:ŋ2 fa:m1 ta6 pe1 tsho1 fa:m1 初三 chū sān วนัทีส่าม 
sɛ:ŋ2 jet7 θɤ1 jɤ3•3’ tsho1 et7 初一 chū yī วนัทีห่น่ึง 
sɛ:ŋ2 ȵei5 ta6 au1 tsho1 ŋĩ6 初二 chū èr วนัทีส่อง 
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sɛ:ŋ2 ŋ̻ŋ4 ta6 tsu1 tsho1 ŋo4 初五 chū wǔ วนัทีห่า้ 
sɛ:ŋ2 tsjop8 ɕu3’ ɕit2’ tsho1 tsep8 初十 chū shí วนัทีส่บิ 
sɛ:ŋ3 ke1’ saŋ1 升  shēng ลติร 
si6 θai8  θiŋ4 lai6 tsiŋ2 事情 shìqíng เรือ่งราว 
si7 lɤŋ1 ko:ŋ5 红 hóng สแีดง 
sim1 caŋ1’ thɛm1 针 zhēn เขม็ 
sin1 thi3 ka1 ni1’ sen1 身体 shēntǐ รา่งกาย 
sin1•2  tɕhe5  ka1 hɤu1’ siŋ3 hi5 声音 shēngyīn เสยีง 
sin5 li5  ɕin2’ li2’ sin3 li3 胜利 shènglì ชยัชนะ 
siu3 pjau3 ɕɤu3’ piau3’ tshau3 pi:u1 手表 shǒubiǎo นาฬกิาขอ้มอื 
sja:m1 ɲɤŋ6 plu:t8 胡子 húzi หนวด 
sja:u5 ju4 mpai5 kou3 khũ1 ; 

wok8 khũ1 
猪食  zhū shí อาหารหม ู

sjaŋ1 ven1’ loŋ3 簸箕 bòji กระดง้ 
sjaŋ1 ɕiŋ1 wãi6 新 xīn ใหม ่
sjaŋ1 tjen5 ɕaŋ1’ tien2’ phu5 ;  

sa:ŋ3 tɛn3 
商店 shāngdiàn รา้นคา้ 

sjaŋ1•2 tɕei1 ʂaŋ1’ sa:i3 tsi2 筛子 shāizi ตะแกรง 
sjaŋ2 tsei3 θiaŋ1’ loŋ4 箱子 xiāngzi กล่อง 
sjaŋ5 ; tu1 pe2’ ; tu5 i4 kha:i3 都  dōu ทัง้หมด 
sjau1 mje6 θiau1’ me8 sɛ:u3 mɛ4 消灭 xiāomiè การหายไป ล่ม

สลาย 
sje5 hu:i5 tsu3  
ȵi5 

ɕe2’ wei2’ ɕi3’  
ɲi2’ 

sɛ3 hwai3 tsu1  
ŋĩ3 

社会主义 

shèhuì zhǔyì 
สงัคมนิยม 

sje5 jwan2 ɕe2’ jien8 sɛ3 wɛ:n4 社员 shèyuán สมาชกิ 
sje5 tsjaŋ3 ɕe2’ ɕaŋ3’ sɛ3 tsa:ŋ1 社长 shè zhǎng ประธาน 
sje6 ɕoŋ6 thet7 七 qī เจด็ 
sje7 tuŋ1 mpha7 nuŋ4 kjã:u3 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
sjen1 tsin5 θien1’ θin2’ sɛ:n3 tsin3 先进  xiānjìn เจรญิกา้วหน้า 
sjen3 ken3 ; li6 tsɛ:n3 挑 选 tiāoxuǎn เลอืก 
sjen3 tɕi3 θien3’ ci3’ sɛ:n1 kji1 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
sjen5 θin5 fen5 相信 xiāngxìn เชื่อ 
sjet7 tɬho1 tha1 搓(搓绳子） ฟัน่เชอืก 
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cuō (cuō shéngzi) 

sjet7 ci1 chɤu7 jwot8 痒  yǎng คนั 
sjet8 ta:n4 hai3 kɤu8 ai2 poŋ2 脊背 jǐbèi สนัหลงั 
sjom2 mou6 ka1 hɤu3 wan4 u4 雾 wù หมอก 
sjop7 hen1 hwa:i5 快 kuài เรว็ 
sjop7 hen1 hwa:i5 快快（快快走） 

kuài kuài (kuài 
kuàizǒu) 

เรว็ๆ 

sjou1 θɤu1 tshɛu1 收 shōu รบั 
sjou3 ɕo3 phla:u3 暖和  nuǎnhuo อบอุน่ 
sjou5 ka1 poŋ5 pu:i1 ŋji:n1 烟(炊烟) 

yān (chuīyān) 
ควนั 

so:ŋ1 ka1 te5 pɛ:k8 sa:ŋ1 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
so:t7 pu1 ɕat1’ nam5 tsha:t7 刷子 shuāzi แปรง 
sou1 θɤ1 sɛu1 书 shū หนงัสอื 
sou3 ɕu3 ju:n1 站 zhàn ยนื 
sɿ1 sjaŋ3 θɤ1’ θiaŋ3’ sɿ3 sie:ŋ1 思想 sīxiǎng ความคดิ 
sɿ6 pai5 ɕi8 pai2’ si4 pa:i3 失败 shībài พา่ยแพ ้
su:i1 ɕɤu1 khjom3 酸  suān เปรีย้ว 
su:i3 pi6 kaŋ1’ pi8 ka:ŋ1 pet7 ; 

suǝ:i1 pi4 
钢笔 gāngbǐ ปากกา 

su:i3•2 ŋoŋ2 ɲuŋ2 nau4 suǝ:i3 水牛 shuǐniú ควาย 
su:i5 pho3 kũ:i1 ; fi:n5 线 xiàn ดา้ย 
su1 tɕi5 ɕi1’ ci2’ si3 kji3 ; 

su3 kji3 
书记 shūjì เลขานุการ 

suŋ1 chɤŋ3 in2 姜 jiāng ขงิ 
suŋ1 ; tshun3 ɕoŋ1 tshen1 伸（伸手） 

shēn (shēn shǒu) 
ยดื 

swaŋ1 ntu5 tsiẽ 河 hé แมน้ํ่า 
swaŋ5 ka1 pau1 pa:ŋ5 被子  bèizi ผา้นวม 
swei1 θɤ3 kom1 输 shū แพ ้
ta:i2 lo4 ; to2 taŋ2 来 lái มา 
ta:m3 ɕi1 blai1 胆（苦胆） 

dǎn (kǔdǎn) 
น้ําด ี

ta:m3 mpi3 blai1 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
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ta:p8 tai8 tɛ:m6 穿（穿鞋） 

chuān (chuān xié) 
สวมใส ่
(รองเทา้) 

ta3 ɬje7 ntɤu8 ɬɤu5 tap8 khjak7 打铁 dǎtiě ตเีหลก็ 
tai4 to5 a4 杀 shā ฆา่ 
tai5 pjau3 tai2’ piau3’ to:i4 pi:u3 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
tai6 to6 plei1 死 sǐ ตาย 
tam3 ka1 tuŋ3’ ŋwan1 虱子(衣服上的) 

shīzi (yīfú shàng de) 
เหา 

taŋ1 taŋ1’ taŋ1 灯 dēng ตะเกยีง 

taŋ3 jwan2 taŋ3’ jien8 ta:ŋ1 wɛ:n4 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรค
การเมอืง 

taŋ5 taŋ5 taŋ5 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
taŋ5 tuŋ5 plɛu5 断 duàn หกั ขาด 
tau1 te1 nam6 答 dá ตอบ 
tau2 ; la:n2 tuŋ4 lak8 个（一个人）  

gè (yīgè rén) 
หน่ึง(คน) 

tau3 tu5 tau3 斗  dòu โตว (มาตราตวง
วดัของจนี) 

tɕa:i3 fa3 tɬo3 jie:t5 腰 yāo เอว 
tɕa:i5 mpiŋ1 kuǝ:i5 贵  guì แพง 
tɕa:n1 ɲin4 ti:u2 tsen1 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
tɕa:n1 ken1 tsɛn1 斤  jīn ครึง่กโิลกรมั 
tɕa:ŋ1 kuŋ1’ tɬɤŋ1’ kan3 ɛn1 脖子 bózi คอ 
tɕa:ŋ1•2 hu2 kuŋ1’ coŋ3•3 suǝ:ŋ1 hou2 喉咙 hóulóng ลาํคอ 
tɕa:ŋ2 ka1 ɲ̥uŋ3 kja:i3 肠子 chángzi ลาํไส ้
tɕa:u3 pa2 wan5 还 huán คนื 
tɕa3 ca3 kja3 假 jiǎ ปลอม 
tɕa5•2  tsin2 ca1 tsa5  价钱 jiàqián ราคา 
tɕai1 ka1 kai5 鸡 jī ไก่ 
tɕai1•2 ko:ŋ5 ka1 pu3•3’ kai5 koŋ1 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
tɕai1•2 ȵei4 ka1 mi8 kai5 mu:i4 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
tɕai3 tɬhu7 thuǝ:t7 脱 (脱衣服) 

 tuō (tuō yīfu) 
ถอด(เสือ้ผา้) 
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tɕai3 ntho3 thuǝ:t7 解 (解绳结)  
jiě (jiě shéng jié) 

แก ้

tɕai6 ŋka2 ɕɤŋ1’ tiŋ1 瘦（肉瘦） 
shòu (ròu shòu) 

ไขมนัน้อย 

tɕai6 ka1 ʐɤu2’ khuǝ:n3 瘦（人瘦) 
 shòu (rén shòu) 

ผอม 

tɕaŋ1•2  tɕaŋ1 ; 
ŋan2 tɕaŋ1 

nu4 hap7 刚才  gāngcái เพิง่จะ 

tɕaŋ5 tu7 n̥ien5 tau5 wat7 记得 jìde จาํได ้
tɕap7 ɲcau1 ti:n3 剪 jiǎn ตดั 
tɕat7 ʈo7 hɛ:m3 笑 xiào หวัเราะ 
tɕau3 ce3 tsa:ŋ1 路 lù ถนน 
tɕau5 ce5 lo:m6 蛋 dàn ไข ่
tɕau5 jiu2 cau2’ ju8 kja:u3 ju4 教育 jiàoyù การศกึษา 
tɕe2 la6 kɤ4 tsie6 茄子 qiézi ตน้มะเขอื 
tɕe6  pi5 pi3 tsiŋ2 nam5 结果 jiéguǒ ออกผล 
tɕe7 tɬuŋ1 lam1 黑 hēi สดีาํ 
tɕei2 ci2 mi3 tsi2 旗子 qízi ธง 
tɕei2 kai6 tsi2 骑 qí ขี ่
tɕen2 ŋko6 tsen2 勤  qín ขยนั 
tɕen3 ʈau6 tuk8 中（射中）  

zhōng (shè zhòng) 
เขา้เป้า 

tɕen3 ɳʈat1’ tset8 紧  jǐn แน่น 
tɕen3 tsha2 cen3’ ɕa8 kjɛ:n1 tsha4 检查 jiǎn chá ตรวจ 
tɕen5 sje6 cien2’ ɕe8 kjɛ:n3 sɛ4 建设 jiànshè สรา้ง 
tɕen5•2 put7•8 
din1 

nu2 ɬaŋ1•1’ hwɛ:t7 pa:k8 疯子 fēngzi คนบา้ 

tɕɛ:ŋ1 cɤŋ1  kja1 虫 chóng หนอน 
tɕɛ:ŋ1 ɕi1 ken1•1’ ka:ŋ1 抬 tái ยก 
tɕɛ:ŋ2 pi3’ ʈaŋ2 to1 门 mén ประต ู
tɕɛ:ŋ3 ken3 kop7 蛙 wā กบ 
tɕɛ7 tɬu7 plɛt7 摘 zhāi หยบิ เดด็ 
tɕha:m5 han3 ja:p7 跨 kuà กา้ว 
tɕha7 ka1 ʐiŋ2•2  ‘ lek8 力气 lìqì แรง กาํลงั 
tɕhɛ7 pu3 khai5 lak8 hɛ:k7 客人 kèrén แขก 
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tɕhi:n1 coŋ1 kja:k8 牵 qiān จงู 
tɕhi5  tshje1 ci2’ ɕe1’ khji3 tshei1 汽车 qìchē รถยนต ์
tɕhiu1 he1 ha:i1 揭 (揭开盖子） 

jiē (jiē kāi gàizi) 
แกะ เปิด พบั 

tɕhiu2 cɤu8 khjɛu4 球 qiú ลกูบอล 
tɕhom5 chen5 hi:m5 欠 qiàn หนีสนิ 
tɕhu5 pi3 ʈau2 tshai1 疮 chuāng บาดแผล 
tɕhun2 tsoŋ5 cin8 ɕuŋ2’ khwin4  tsoŋ3 群众 qúnzhòng มวลชน 
tɕhwo6 tjen3 ce8 tien3’ khwɛ4 tɛ:n1 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
tɕi:m2 θau2; fa3 θau2 kja3 山 shān ภเูขา 
tɕi:ŋ1 kjwe5 kiŋ3 kwo5 tsi:n5 tie6 经过 jīngguò ผา่น 
tɕi:ŋ5 ciaŋ1’ toŋ4 tsiŋ5 镜子 jìngzi กระจก 
tɕi1 tɕhi5 ci1’ ci2’ kji3 khji3 机器  jīqì เครือ่งจกัร 
tɕi5 hwa5 ci2’ wa2’ kji3 hwa3 计划 jìhuà วานแผน 

แผนการ 
tɕim3 tɬu5 kjɛp7 拾（拾起） 

shi (shi qǐ) 
เกบ็ (เกบ็ขึน้มา) 

tɕin1 njen5 kiŋ1’ nien2’ kjin3 nɛ:n3 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
tɕin1 tsi5 kiŋ1’ θi2’ kjin3 tsi3 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
tɕin1•2  tɕin1 ɕiaŋ4 tsie:ŋ2  tsie:ŋ2 常常（常常来） 

chángcháng 
(chángcháng lái) 

บ่อยๆ 

tɕit7 mpiŋ4 tsi:t7 编 (编辫子） 

biān (biān biànzi) 
ถกั (ถกัเปีย) 

tɕo:ŋ1 cuŋ1 kou2 角 jiǎo เขา 
tɕo6 u5 co8 ɦu2’ kjo4 u3 觉悟 juéwù สาํนึกตวั 
tɕom1 cuŋ1 tsɛm1 金子 jīnzi ทองคาํ 
tɕom2 pau6 tsi:m6 手镯 shǒuzhuó กาํไล 
tɕom6 huŋ3 ho3 穷  qióng ยากจน 
tɕop7 tɬa7 tu2 kũ:i1 熊 xióng หม ี
tɕop7 ka1 caŋ4 tu2 plak7 蚱蜢 zhàměng  ตัก๊แตน 
tɕou1 ɲce1 tshũ:n3 菌子 jùnzi เหด็ 
tɕou2 cu2 tsu6 桥 qiáo สะพาน 
tɕu:i4 ɬɤŋ5 ; tiŋ5 sɛ:ŋ3 陡 dǒu ชนั 
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tɕu2  mɛ8 ka1 θa2’ kou3 kju1 玉米 yùmǐ ตน้ขา้วโพด 
tɕu3 tɬe3 khwõ1 狗 gǒu สนุขั 
tɕu3•2 mwo1 ka1 m̥uŋ1’ khwõt7 跳蚤 tiàozǎo ตวัหมดั 
tɕu7 ʈɤu5 lok8 六 liù หก 
tɕun2 ka1 tɤŋ1 tsun2 裙子 qúnzi กระโปรง 
tɕun2 ɳʈon1 kjon1 圆 yuán กลม 
tɕun6 ʈi6 pu:i2 胖 pàng อว้น 
tɕun6 ʈi6 pu:i2 肥 féi อว้น 
tɕuŋ4 ɤoŋ2 loŋ2 龙 lóng มงักร 
tɕwaŋ1 ----- kuŋ1 弓 gōng ธนู 
tɕwaŋ3 ta6 nuŋ6 kjĩ:t7 冷（天气冷） 

 lěng (tiānqì lěng) 
หนาว 

tɕwo2 ve3’ ; me8 pa3’ pa3 loŋ6 伯母 bómǔ ป้า 

tɕwo3 ɬa5 ɬu5 cɤu2 tsɛu3 ŋjot8 九月 jiǔ yuè เดอืนกนัยายน 
te2 fa:m1 ȵ̥aŋ5 au1 ɕaŋ5 pei1 ɬa3 nu2 后年 hòu nián สองปีหน้า 
tei2 tai4 tai2 蹄 tí กบี 
tei2  ;  dzje4 
(大姨母)(小姨母) 

ɲca4 a3 ; pei6 姨母  yímǔ น้าสาว, ป้า 

tei5 ɲcu8 in3 件(一件衣服)  
jiàn (yī jiàn yīfú) 

ตวั (ลกัษณนาม
ขอเสือ้ผา้) 

tei6•2  jet7 ta6 jɤ3 ta:i4 et7 第一  dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
tei6•2  ŋ̻ŋ4 ta6 tsu1 ta:i4 ŋo4 第五  dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
tei6•2 pet7 ta6 ju8 ta:i4 pa:t7 第八 ลาํดบัทีแ่ปด 
thai5 tu5 tai2’ tu2’ tha:i3 tu3 态度 tàidù ทศันคต ิ
thau3 len5 tau3’ lɤn2’ tha:u1 lon3 讨论 tǎolùn อภปิราย 
thau5 nti5 ; θo6 ten6 到 dào ถงึ 
thei1 thɤŋ1’ puŋ4 kjɛ3̃ 梯子 tīzi บนัได 
thei5 tai5 thai5 剃 tì โกน 
thi2 kau1 ti8 kau1’ thi4 ka:u3 提髙 tí gāo ปรบัปรงุ 
thiu5 ka1 θa7 thɛ:u5 跳 tiào กระโดด 
thiu5 ; pjau5 ta6 la8 plɛ5 跑 pǎo วิง่ 
thiu5 u3  tiau2’ u3’ thɛ:u5 u1 跳 舞 tiàowǔ เตน้ 
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tho:ŋ1 aŋ1 ɤa1•1’ tha:ŋ1 汤  tāng น้ําแกง 
tho1 la1 tɕi1 to1’ la1’ ci1’ tho3 la3 kji3 拖拉机  tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thoŋ3 toŋ3’ thoŋ3 桶 tǒng กะละมงัขนาด

เลก็ ถงั 
thou5 tɤu2’ tu2 tou5 兔 tù กระต่าย 
thu:i3 ɬu3 phu:i1 吐(吐口水) 

 tǔ (tǔkǒu shuǐ) 
ถ่มน้ําลาย 

thu:i5 te5 ; toi5 thuǝ:i5 退 tuì ถอย 
thu3 kai3 tu3’ kai3’ thu1 ka:i1 土改 tǔgǎi การปฏริปูทีด่นิ 
thwan2 jwan2 ton8  jien8 to:n4 wɛ:n4 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thwan2 tɕe6 ton8 ce8 tho:n4 kjɛ4 团结 tuánjié สามคัค ี
ti:ŋ1 pu1 tiŋ1•1’ tɛ:ŋ1 钉子 dīngzi ตะป ู
ti:ŋ1 tiŋ1 tɛ:ŋ1 钉 (钉钉子） 

dīng (dìng dīngzi) 
ตอก(ตะป)ู 

ti6 jin2 ti8 jin8 ti4 jin4 敌人 dírén ศตัร ู
tim6 pai5 phu1 铺（铺床） 

pù (pūchuáng) 
ป ู(เตยีง) 

tiu1 ca2 mi3 根（一根棍子） 

 gēn (yī gēn gùnzi) 
ทอ่น 

tiu2 tso7 ti:u2 条（一条绳子） 
tiáo (yītiáo shéngzi) 

เสน้ แถว 

tiu3 cu3 khja:u3 酒  jiǔ เหลา้ 
tje2 ɕoŋ2 ta:i2 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
tje5 pu3 pɛ5 父亲 fùqīn พอ่ 
tjen5 hwa5 tien2’ wa2’ tɛ:n6 wuǝ6 电话 diànhuà โทรศพัท ์

tjen5 in3 tien2’ iŋ3’ ti:n4 jɛŋ1 电影 diànyǐng ภาพยนต ์
tjen5 ten1 tien2’ tɤn1’ tɛ:n6  taŋ1 电灯 diàndēng ตะเกยีงไฟฟ้า 

tjom3 tu7 tum1 点 （点灯） 

diǎn (diǎndēng) 
จุด (ไฟ) 

to:i5 co4 te5 tiŋ1 tuǝ:i5 碓 duì ครกตําขา้ว 
to:n1 tuŋ1 cɤŋ6 nuŋ4 kjei1 儿子  érzi ลกูชาย 
to:ŋ2 coŋ2 tie:ŋ2 糖  táng น้ําตาล 
to5 va4 kjak7 剁 duò สบั 
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to6 e3 at7 jen4 kjã:u3 
bok7 

姐姐 jiějie พีส่าว 

tom2  tshoŋ5 ɕuŋ5  laŋ8 tshõŋ5 lou4 炮 pào ปืนใหญ่ 
tom2 sjen2 ɕo3 ŋwa:ŋ2 老虎 lǎohǔ เสอื 
tom2 sjen2 
beu5 

ɕo3 ŋwa:ŋ2 pɛ:u5 豹 bào เสอืดาว 

tom2 tɕa:ŋ3 tɬɤŋ3 tu2 ɛŋ1 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
ton6•3 ton6 mien8 mien8 ie:u2  ie:u2 慢慢（慢慢走） 

màn man (màn man 
zǒu) 

ชา้ๆ 

toŋ1 n̥oŋ1 to2•2’ ; 
pai8 toŋ3’ 

toŋ1 东 dōng ทศิตะวนัออก 

toŋ1 kwei5 vɤ6 toŋ3 to4 toŋ1 冬 dōng ฤดหูนาว 
toŋ2 loŋ2 toŋ2 铜 tóng ทองแดง 
toŋ2 tsei5 tuŋ8 ɕi2’ thoŋ4 tsi3 同志 tóngzhì สมาชกิรว่ม

พรรคเดยีวกนั 
toŋ3 pa1 hji:u3 懂 dǒng เขา้ใจ 
toŋ5 jwan2 tuŋ2’ jien8 toŋ3 wɛ:n4 动员 dòngyuán ระดมพล 
top8 tɤu8 tou6 豆子 dòuzi ถัว่ 
top8 fiŋ5 kji:p8 掷 (掷石头) 

 zhì (zhì shítou) 
โยน(กอ้นหนิ) 

tou4 ka1 tu4 pu:i1 火 huǒ ไฟ 
tou5 tsen1 tɤu2’ θɤn1’ tau3 tson3 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tsa:i5 ŋkhi5 pie:ŋ6 kjei3 左(左边) 

zuǒ (zuǒbiān) 
ดา้นขวา 

tsa:m2 tɬɤŋ2 la:ŋ3 庹  tuǒ หน่วยวดัระยะ 
ประมาณ 5 ฟุต 

tsa:n3 ɕin3’ tsoŋ1 杯子 bēizi แกว้ 
tsa:ŋ1 cuŋ1 kjak7 ; tsaŋ1 蒸 zhēng น่ึง 
tsa:ŋ2 ka1 tu4 tsei5 柴 chái ฟืน 
tsa:ŋ2 ɕaŋ3 tsɛu4 装 (装进袋里) 

zhuāng (zhuāng jìn 
dài lǐ) 

บรรจุ 

tsa:ŋ4 ɕaŋ4 tu2 tsa:ŋ4 象 xiàng ชา้ง 
tsa2 ka1 ci4 l ; 

ntsa2 
tsɛ2 茶  chá ชา 
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tsa2 muat2’ tsho:t7 擦 cā เชด็ 
tsa7 ɤai6 mi3 khjei1 梳子 shūzi หว ี
tsa8 ɲcoŋ1 waŋ1 直 zhí ตรง 
tsai2 ; an5 ɤu5 tsi2 迟 chí สาย 
tsau5 ta5 lau1 kan3 thuǝ:i3 腿（下肢） 

tuǐ (xiàzhī) 
ขา 

tsau5•2 bai1 nu2 kwi2•2’ lak8 puk7 
kwɛ2 

跛子 bǒzi คนขาเป๋ 

tsau5•2 pe:n3 ta5 lau1 puk7 脚 jiǎo เทา้ 
tsei3 ntu3 khjei3 纸 zhǐ กระดาษ 
tsei4 ; se1 ɕi6 ; ʈau6 tok7 ; tuk8 是 shì ใช ่
tsei5 ntsu7 khjei1 梳 shū หว(ีผม) 
tsǝn5 tshǝ6 ɕiŋ2’ θɤ8 tsin3  tshǝ4 政策 zhèngcè นโยบาย 
tsha:i3 ; ba4 ɕuŋ2 ; ɕai8 tsha:i3 踩 cǎi เหยยีบ 
tsha:ŋ3 lu8 thie:ŋ3 抢 qiǎng แยง่ ชงิ 
tsha:u5 cai1 tshɛ:u3 炒 chǎo ผดั 
tshai1 nton2 tsha:i1 猜 cāi เดา 
tsham3 ntau5 ; ɲcɤ6 ɬoŋ1 多 duō เยอะ 
tsham3 tsu8 ntau5 ɕu6 saŋ5 ɬoŋ1 多少  duōshǎo เทา่ไร 
tshat7 nta4 tu2 tsha:t7 水獭 shuǐtǎ นาก 
tshɛ:ŋ1•2 bei2 viŋ4 kuǝ:n5 锅(炒菜的) 

 guō (chǎocài de) 
หมอ้ 

tshi7 ɕik1’ tshik7 尺  chǐ ฟุต 
tshin1 ɕin1 thɛn1 千  qiān พนั 
tship7 θo7 tshɛ:p7 ; 

tshap7 
插 chā เสยีบ 

tshjan5  ȵo6 ɕin1’ lo8 tshin3 lo4 侵略 qīnlüè รกุราน 
tshje1 ɕi3’ tshei1 车子 chēzi รถ 
tshjet7 ka1 θa7 thet7 漆 qī แลกเกอร ์ 

วสัดุเคลอืบเงา 
tshjet7 ɬa5 ɬu5 ɕoŋ6 thet7 ŋjot8 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
tshjou2 ɕɤu2 tsau2 绸子  chóuzi ผา้แพร 
tshjou3 ɕɤu3 ;  

pu1 lau2•2’ 
jie:m1 丑 chǒu ขีเ้หร ่
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tsho5 u5 θo2’ ɦu2’ tsho3 u3 错误 cuòwù ผดิ 
tshoŋ1 ɤa1 ʈoŋ2’ tshoŋ1 葱 cōng หวัหอม 
tshoŋ1 meŋ2 ɕoŋ3’ miŋ4 ŋja:u2 聪明  cōngmíng ฉลาด 
tshoŋ5 ɕuŋ5 tshõŋ5  枪 qiāng ปืน 
tshou1 lo2 lou4 粗 cū หยาบ 
tshou5 men5 tɛu2 床 chuáng เตยีง 
tshun1 kwei5 vɤ6 ɕiŋ1 to4 tshon1 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
tshun3 ; soŋ2 ŋoŋ6 ŋa:ŋ5 愚蠢  yúchǔn โง ่
tshun5 ɕon5 thon5 寸  cùn น้ิว (มาตราวดั) 
tshwat7 o3 uk7 出 chū ออก 
tshwat7 ; fu:i5 ʐu2 lou6 漏（桶漏水） 

lòu (tǒng lòushuǐ) 
รัว่ 

tsi:ŋ2 θiŋ4 tshin4 ; wiŋ2 城 chéng เมอืง 
tsi2 ɬa5 ɬu5 ɕɤŋ1 tsiŋ1 ŋjot8 正月 zhēngyuè เดอืนแรกของปี 
tsi5 su6 ci2’ θi8 kji3 su4 技术 jìshù เทคโนโลย ี
tsi6 tɕi6 θi8 ci8 tsi4 kji4 积极  jījí กระตอืรอืรน้ 
tsi7 huŋ1 tsik7 烤（ 烤物） 

kǎo (kǎo wù) 
ตาก 

tsi8 ka1 nzjen3 tsik8 席子  xízi เสือ่ 
tsin2 θiŋ2 ti:n2 钱 qián เงนิ 
tsin2 da:ŋ6 vɤ6 ja4 hɛu5 从前 cóngqián แต่ก่อน 
tsin3 foŋ1 ɕiŋ3’ fuŋ1 tsin1 foŋ3 整风 zhěngfēng การปรบัปรงุ

แกไ้ข 
tsin5 θuŋ1 mi3 ti:n5 箭 jiàn ลกูศร ลกูธนู 
tsin5 tɕho6 ɕiŋ2’ ko8 tsin3 kho4 正确  zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsin5 tsi5 ɕiŋ2’ ɕi2’ tsin3 tsi3 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsiŋ5 fou3 ɕiŋ2’ fɤu3’ tsiŋ5 fu3 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsit8 ntɬu7 ; nzjen4 set7 遗 失 yíshī ทาํหาย 
Tsjaŋ2 ho6 vɤ6 ; pan1 si4 ka:n1 时候 shíhou เวลา 
tsjaŋ5 ; tsiŋ5 ɕiŋ5 tsiɕ5 正（帽戴正） 

zhèng (mào dài 
zhèng) 

ตรง 

tsje6 jo6 θe8 jo8 tsɛ4 jo4 节约 jiéyuē ประหยดั 
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tsjen1 ɕen1 tsiŋ5 真  zhēn จรงิ 
tsjen2 tɬɤŋ1 tsɛn2 神 shén เทพ 
tsjom5 ɕa5 tɛm5 浸（浸种子） 

jìn (jìn zhǒngzǐ) 
แช ่

tsjop8 cɤu8 tsep8 十 shí สบิ 
tsjop8  ȵei6 cɤu8 au1 tsep8 ŋĩ6 十二 shí èr สบิสอง 
tsjop8 fa:m1 cɤu8 pe1 tsep8 fa:m1 十三 shí sān สบิสาม 
tsjop8 jet7 ɕi6 it1’ tsep8 et7 十一日 shí yī rì วนัทีส่บิเอด็ 
tsjop8 jet7 cɤu8 i1•1’ tsep8et7 十一 shí yī สบิเอด็ 
tsjop8 jet7 ɬa5 θɤ5 ɲcɤ4 laŋ8 tsep8 et7 ŋjot8 十一月 shíyī yuè เดอืน

พฤศจกิายน 
tsjop8 ɬa5 θɤ5 ɲcɤ4 vi3 tsep8 ŋjot8 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
tsjop8 lwo8 ɕi6 lok2’ tsep8 lok8 十六日 shíliù rì วนัทีส่บิหก 
tsjop8 ȵei6 ɬa5 ɬu5 la4 tsep8 ŋĩ6 ŋjot8 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
tsjop8 ŋ̻ŋ4 ɕi6 ŋu6 tsep8 ŋo4 十五日 shíwǔ rì วนัทีส่บิหา้ 
tsjou1 kwei5 vɤ6 ɕɤu3 thɛu1 kwei5 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
tsjou6 len2 nti2•2’ sik7 khak7 立 刻  lìkè เดีย๋วน้ี 
tso:i5 tha5 ; thiŋ1 ie:u6 再 zài อกีครัง้ 
tso6 ɕe6 ie:u6 修理 xiūlǐ ซ่อม 
tso6 ʈau5 co1 i1 医治 yīzhì การรกัษาโรค 
tso7 tai3 ti2 拿 ná เอา 
tso7 ŋkwe4 tsuǝ:k7 捉 zhuō จบั 
tsoŋ1 ɕuŋ3 tsoŋ1 钟(敲的钟) 

 zhōng (qiāo de 
zhōng) 

ระฆงั 

tsoŋ2 djaŋ5 ka1 ciŋ1’ ; 
ntaŋ5 ŋo6 

tsei5 ŋji:u2 松树 sōngshù ตน้สน 

tsoŋ3 li3 θuŋ3’ li3’ tsoŋ1 li1 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsoŋ3 lu5 sjen5 θuŋ3’ lu2’ 

θien2’ 
tsoŋ1 lu3 sɛ:n3 总路线 zǒnglùxiàn ทางสายหลกั 

tsot7 θu7 tsot7 塞 (塞住洞口） 
sāi (sāi zhù 
dòngkǒu) 

จุก (จุกขวด) 

tsou3 ti6 fa:m1 to3 ;  
mun4 sa:n1 

坟墓 fénmù สสุาน 
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tsou3 lu1 ; ʈu8 to3 煮 zhǔ ตม้ 
tsou5 θɤu6 pok8 做 zuò ทาํ 
tsou6 ʈu6 tsu6 筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
tsɿ5 jiu2 θɤ2’ jɤu8 tsɿ3 jau4 自由 zìyóu อสิระ 
tsu:i5 θei2’ tsi5 最   zuì ทีส่ดุ 
tsu3 si6 ɕi3’ θi8 tsi1 si4 主席 zhǔxí ประธาน, 

ประธานาธบิด ี
tsu7 nɤŋ4 tɛn3 穿 (衣服)  

chuān (yīfu) 
สวมใส(่เสือ้ผา้) 

tsu8 ɕu6 si:u3 少 shǎo น้อย 
tsun1 ɕin1 tsu:n1 砖 zhuān อฐิ 
tsun6 chɤ3 o:m6 追 zhuī ไล่ตาม 
tsun6 chɤ3 kjom1 赶 gǎn ไล ่
tsuŋ2 kuŋ3 kan1 棵（一棵树） 

 kē (yī kē shù) 
ตน้ (ลกัษณนาม
ของตน้ไม)้ 

tsuŋ5 ; pɛ:ŋ5 ʈɤŋ1 tsie:ŋ1 把（一把刀） 

 bǎ (yī bǎ dāo) 
เล่ม (ลกัษณ
นามของมดี) 

tswan5 hai3 kõ:ŋ4 沟(水渠) 
gōu (shuǐqú) 

คลองน้ํา 

tswaŋ5 ti4 tsoŋ5 种（种菜） 

zhǒng (zhòng cài) 
ปลกูผกั 

tswei2 fa3’ to3 tsuǝ:i2 锤子 chuízi คอ้น 
tswei4 ɲuŋ5 niŋ5 坐 zuò นัง่ 
tswei5 ɕɤŋ5 fot7 臭  chòu เหมน็ 
tswo35 ti4 kou6 等候 děnghòu รอคอย 
tswo7 ka1 ntɤu6 kou3 ŋo:m3 粥  zhōu โจ๊ก 
tswo8 ɕiŋ3 tsok8 熟  shú สกุ 
tu:i2 bjuŋ6 to2 noŋ6 lei4 fen1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tu7 tau5 li3 得 deǐ  ไดร้บั 
tu7 joŋ3 ei3 别 bié อยา่ 
tu8 to4 tok8 读 dú อา่น 
tuŋ4 mpai5 khũ1 猪 zhū หม ู
twei3 tau3 kan3 kjie:ŋ1 尾巴 wěiba หาง 
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u:i5 n̥uŋ1 phie1 喂（喂鸡）wèi 
(wèi jī) 

ใหอ้าหาร(ไก่) 

un2 hwa5 wɤn8 wa2’  won4 hwa3 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wa:i6 va6 wa:i6 坏 huài ไมด่ ี
wa:n6 van6 wa:n6 万  wàn หมืน่ 
wa6 θa3 waǝ5 话 huà คาํพดู 
wam1 aŋ1 num4 水 shuǐ น้ํา 
wam1•2 dzwei2 ka1 le2 le:i2 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
wam1•2 ʥa:ŋ2 ten2 tam2 池塘 chítáng อา่งเกบ็น้ํา 
wam1•2 tsi:ŋ3 ɕiŋ3’ suǝ:i1 tsin1 井(水井) 

jǐng (shuǐjǐng) 
บ่อน้ํา 

warn1•2 mwei6 aŋ1 moŋ6 num4 pla1 眼泪 yǎnlèi น้ําตา 
wei2 kwaŋ3 wei2 包 围 bāowéi โอบลอ้ม 
wei3 ta5 wei3’ ta2’ wei1 ta3 伟大  wěidà ยิง่ใหญ่ 
wei5 sen1 wei2’ θɤn1’ wai3 son3 卫生 wèishēng สขุอนามยั 
wɛ:ŋ2 faŋ1 wɛ:ŋ2 横 héng แนวนอน 
wo3 ; na:i6 uŋ1 ŋan2 ; nu2 那  nà นัน่ 
wo3 dau1 ; 
na:i6 dau1 

khi3 uŋ1 lu2 那里  nàlǐ ทีน่ัน่ 
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