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ลกัษณนามแท ้  ยมืคาํอื่นมาใช ้
pi2 ta2  zuN53 li2 
ไป    สาม  ครัง้   แลว้ 

ไปสามครัง้แลว้  
คาํนาม 

tsa53 ¬u2 kau33 
เดนิ   สอง   ขอ้เทา้ 

เดนิสองกา้ว 

zau53 mu31 qau55 
วน       หา้     รอบ 

วนสีร่อบแลว้ ku2 tsi53 ¬u m´53 
กนิ    หน่ึง  ถว้ย ขา้ว 

กนิขา้วหน่ึงถว้ย 

ML. 2.4.3  รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษามูห่ล่าวมสีามระดบั 
คอื คาํบ่งชีร้ะยะใกล ้ /na31/ “น่ี,น้ี” คาํบ่งชีร้ะยะกลาง เป็นระยะทีม่องเหน็ได ้/pu53/ “นัน่” และระยะไกลที่
ไมส่ามารถมองเหน็ได ้หรอืบ่งชีร้ะยะเวลาในอดตีทีผ่า่นมานาน /vu53/ “โน่น,โน้น” สว่นปจุฉาสรรพนามที่
ถามถงึตําแหน่งคอืคาํวา่ /nuN53/ “ไหน” ตําแหน่งของคาํบ่งชีท้ ัง้สีค่าํวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้
หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไวห้ลงัคาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ี โครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้ + คาํบ่งชี]้ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี     

tsi53 xe31  zau53 na31 
หน่ึง  ตวั    นก      น้ี 

นกหน่ึงตวัน้ี  pi2 qa55 nuN53 
ไป    ที ่    ไหน 

ไปทีไ่หน 

tsi53 l´2 xa2 pu53 
หน่ึง  หลงั  บา้น นัน้ 

บา้นหน่ึงหลงันัน้ ta2 tsǝ2 vu53 
สาม  ปี      โน้น 

สามปีโน้น 

  ปจุฉาสรรพนามคาํอื่นไดแ้ก่ /qa33 nuŋ53/ “ใคร” /ti33 na31/ “อะไร” กว็างไวท้า้ยสว่นที่
ตอ้งการถามเชน่เดยีวกนั ตวัอยา่งเชน่ /ko53 tau31 ti33 na31/ “เขาทาํอะไร”  /mo2 kh´2 qa33 
nuŋ53/ “คุณหาใคร”   
 ML. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยาย
และตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีเ่ป็นสว่นขยาย มรีปูแบบ ดงัน้ี     
 ) การขยายคาํนาม ในภาษามูห่ล่าวมวีธิกีารขยายคาํนามสองรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั
ขึน้อยูก่บัคาํทีนํ่ามาขยาย คอื ถา้สว่นขยายเป็นคาํคุณศพัท ์ จะวางสว่นขยายไวห้ลงัต่อจากคาํนาม  
รปูแบบคอื [คาํหลกั + สว่นขยาย]   แต่ถา้สว่นขยายเป็นคาํอืน่(เชน่คาํนาม) จะวางสว่นขยายไวห้น้า
คาํหลกั รปูแบบคอื [ สว่นขยาย + คาํหลกั]   สาํหรบัภาษามูห่ล่าวกม็วีธิกีารขยายคาํนามสองรปูแบบ
เชน่กนั แต่ไมม่ขีอ้กาํหนดชดัเจนเหมอืนภาษาละต ิคาํคุณศพัทท์ีนํ่ามาขยายคาํนามสามารถวางไวห้น้า
หรอืหลงัคาํนามกไ็ด ้  
 ) การขยายคาํกรยิาและคาํคุณศพัท ์มทีศิทางการขยายไปดา้นหน้า คอืวางสว่นทีท่าํ
หน้าทีข่ยายไวห้น้าคาํหลกั ยกเวน้สว่นขยายคาํคุณศพัทท์ีเ่กดิจากการซํ้าคาํ จะวางสว่นขยายไวต่้อจาก
คาํหลกั (ดเูรือ่งพยางคเ์สรมิสรอ้ย รปูแบบ ABB) ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

ตวัอย่าง 
การขยายคาํนาม 

คาํหลกั + ส่วนขยาย  ส่วนขยาย + คาํหลกั 
¬u53 luN2 
ถว้ย  ใหญ่ 

ถว้ยใหญ่ p´33 qa21 
ผู ้    ไก ่ 

ไก่ตวัผู ้

uN33 ¬y2 
น้ํา     เยน็ 

น้ําเยน็ ¬y2 uN33  
เยน็  น้ํา 

น้ําเยน็ 

 การขยายคณุศพัท ์ [สว่นขยาย+คาํหลกั] การขยายกริยา [สว่นขยาย+คาํหลกั] 
a2 tshe2 luN2 
ทีส่ดุ          ใหญ่ 

ใหญ่ทีส่ดุ fa31 fa31 ti33     vai33 
ชา้   ชา้    (อยา่ง) บนิ 

บนิชา้ (บนิ
อยา่งชา้ๆ) 

xai31 No33 ty2 
มาก           รอ้น 

รอ้นมาก No33 ti33 a55 ȵi53 
จรงิๆ        ไม ่ เอา 

ไมเ่อาจรงิๆ   
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 จากตวัอยา่งจะเหน็วา่ รปูแบบการขยายความมเีพยีงการขยายคาํนามแบบ [คาํหลกั + ส่วน
ขยาย] เทา่นัน้ทีส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท นอกนัน้เป็นรปูแบบของภาษาจนีทัง้หมด   คอื [ส่วนขยาย 
+ คาํหลกั]  และจะเหน็วา่ไมเ่พยีงรปูแบบการวางตําแหน่งของสว่นขยายไวข้า้งหน้าคาํหลกัทีส่อดคลอ้ง
กบัภาษาจนีเทา่นัน้ ยงัมคีาํทีภ่าษาจนีจดัเป็น “คาํชว่ย” (助 词 Zhùcí) ทาํหน้าชว่ยการขยายความ 
ภาษามูห่ล่าวกเ็ป็นคาํและรปูแบบเดยีวกนักบัภาษาจนีดว้ย คอืคาํวา่ / ti33/  ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 的/地 
อา่นวา่ de จากการศกึษาภาษาแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ีพบวา่มรีปูแบบไวยากรณ์สอง
แบบใชใ้นภาษาเชน่กนั คอืแบบทีเ่ป็นไวยากรณ์ของภาษาชนกลุม่น้อย กบัแบบทีย่มืมาจากภาษาจนีใช้
สลบักนัไปมา แต่กส็ามารถตดัสนิไดไ้มย่ากวา่เป็นปรากฏการณ์ของการยมืคาํไวยากรณ์จากภาษาจนีมา
ใช ้ เน่ืองจากรปูแบบทีย่มืมาจากภาษาจนีมอีทิธพิลต่อการสรา้งคาํบา้ง แมจ้ะใชไ้วยากรณ์สองรปูแบบ แต่
ทา้ยทีส่ดุแลว้การสรา้งคาํหลกัๆกย็งัคงเป็นรปูแบบภาษาดัง้เดมิ แต่สาํหรบัภาษาสมาชกิในแขนงเกอ-ยงั 
ดงัทีพ่บในภาษาละตแิละภาษามูห่ล่าว พบวา่รปูแบบทีส่ลบักนัไปมานัน้ มสีว่นน้อยทีเ่หมอืนกบัภาษา
สาขาจว้ง-ตง้ทีก่ล่าวมาขา้งตน้  แต่รปูแบบสว่นใหญ่กลบัสอดคลอ้งกบัภาษาจนี แสดงใหเ้หน็วา่ลกัษณะ
ทางไวยากรณ์ภาษาแขนงเกอ-ยงัมแีนวโน้มสอดคลอ้งกบัภาษาจนีมากกวา่  
   ML. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ ภาษามูห่ล่าวใชว้ธิกีารแสดงความเป็นเจา้ของโดย
การวางคาํสองคาํตดิกนั สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของไวห้น้า เจา้ของไวห้ลงั รปูแบบคอื [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ
(A) +เจา้ของ(B)] รปูแบบน้ีสอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท แต่มรีปูแบบคาํแสดงความเป็นเจา้ของทีย่มืมา
จากภาษาจนี โดยยมืทัง้คาํและรปูแบบไวยากรณ์ คาํวา่ /ti33/ “ของ” ยมืมาจากคาํวา่的 de รปูประโยค คอื 
[+เจา้ของ(B) ± /ti/ +สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ(A) ]  รปูแบบน้ีสว่น A และ B สลบัตําแหน่งกนั ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี  

ภาษามูห่ลา่ว ไมใ่ชค้าํ
แสดงความเป็นเจา้ของ 

ความหมาย  คาํและรปูแบบการแสดงความเป็น
เจา้ของยมืจากภาษาจนี 

ความหมาย 

mi53 z´53  
แม ่    ฉนั 

แม(่ของ)ฉนั  mo31 ti33 lai53 
เธอ    ของ ลกู 

ลกูของเธอ 

xa2 zau31 
เรอืน  เรา 

บา้นของเรา   na31 Na55 z´53 ti33 
น่ี     เป็น    ฉนั   ของ 

น่ีเป็นของฉนั  

 ML. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบภาษามูห่ลา่วใชค้าํและ
รปูแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอื /pi31/ ภาษาจนีคอืคาํวา่ 比 bǐ รปูประโยคคอื [A + /pi31/ + B คุณศพัท]์ 
ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี       

lai53 ȵo53 pi31 lai53 my2 luN2 
มา้            กวา่  หม ู           ใหญ่ 

มา้ใหญ่กวา่หม ู 

ve31 na31 pi31  qa2za53 ka31 ¸i33 
วนั   น้ี      กวา่   เมือ่วาน    หนาว 

วนัน้ีหนาวกวา่เมือ่วาน  

 ML. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตาํแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย 
ขวา คาํเหลา่น้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนามเหมอืนอยา่งภาษาตระกลูไท รปูแบบคอื [คาํบอก
ตําแหน่ง+คาํนาม/สรรพนาม] แต่หากมกีารกระทาํ กจ็ะวางการกระทาํต่อจากคาํบอกสถานที ่ซึง่วธิกีารใช้
บุพบทแบบน้ีเหมอืนกบัภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี        

¸e53 uN33 e2 lo31 
ใต ้    น้ํา    ม ี   ปลา 

ในน้ํามปีลา  

ko53 zaN53 ƒa31 ȵa31 ti55 e53 
เขา   อยู ่     บน    เขา   ฟัน ฟืน 

เขาตดัฟืนอยูบ่นภเูขา  
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¸´53 zaN53 xa2 pǝ33 luN21 ku2 m´53 
ฉนั    อยู ่    เรอืน  พอ่   ลุง     กนิ    ขา้ว 

ฉนักนิขา้วอยูท่ีบ่า้นลุง  

  ML. 2.4.8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั โดยปกตแิลว้คาํกรยิาทีต่อ้งการกรรมมารบัสอง
ตวั อยา่งคาํวา่ “ให”้ ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ มรีปูประโยคสองแบบ คอื [ประธาน + กรยิา + A+B2] รปูแบบน้ี
เหมอืนภาษาจนี และอกีรปูแบบหน่ึงคอื [ประธาน + กรยิา + B+A] รปูแบบน้ีเหมอืนภาษาไทย ใน
ภาษามูห่ล่าวคาํวา่ “ให”้ ไมไ่ดใ้ชใ้นรปูแบบกรยิาทีต่อ้งการกรรมสองตวั แต่ใชใ้นโครงสรา้งคาํบุพบท โดย
ยมืคาํวา่ “นํา” มาจากภาษาจนี ยมืมาจากคาํวา่ 拿 ná แลว้ใชร้ปูประโยคตามโครงสรา้งบุพบทวลใีน
ภาษาจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี         

ko53 na31 seN2 pe2 z´53 
เขา   นํา    เงนิ     ให ้   ฉนั 

เขานําเงนิใหฉ้นั (เขาใหเ้งนิฉนั )  

tsa53 na31 ¸e31 qa2 mo2 le2  le55 la33 
ยา่     นํา    ไข ่    ไก่    มา     เยีย่ม หลาน  

ยา่นําไขไ่ก่มาเยีย่มหลาน  

   
ML. . บทสรปุ  
 จากทีไ่ดนํ้าเสนอขอ้มลูภาษาและการเปรยีบเทยีบภาษาละตกิบัภาษาอื่นๆในสาขาภาษาจว้ง – ตง้ 
พบวา่ภาษาละตมิคีวามสมัพนัธท์ีห่า่งออกไปจากภาษาสมาชกิในสาขาภาษาจว้ง-ตง้มาก  และเมือ่ศกึษา
ภาษามูห่ล่าวกย็ิง่เหน็วา่เป็นความสมัพนัธท์ีห่า่งไกลออกไปอกี  เพยีงแต่ยงัมรีอ่งรอยคาํศพัทท์ีเ่ป็น
เสมอืนสายใยบางๆพอใหส้นันิษฐานไดบ้า้งวา่มคีวามเกีย่วขอ้งอยู ่  แต่ไมถ่งึกบัสามารถนํามาศกึษาหา
ความสมัพนัธฉ์นัเครอืญาตทิีใ่กลช้ดิกนัได ้ 
 ลกัษณะทีพ่บในภาษามูห่ลา่วอาจเป็นตวัอยา่งการสรา้งคาํโดยการเตมิสว่นเตมิหน้าใหก้บัคาํทีย่มื
มาจากภาษาจนีของภาษาไทยได ้ดงัขอ่มลูต่อไปน้ี  

ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีทีม่กีารเตมิสว่นเตมิหน้าในภาษามูห่ลา่ว 
ภาษาจนี ภาษามูห่ลา่ว ความหมาย 
秤 chèng mi tseN33 ตาชัง่ 
壶 hú li xu2 กา 
柜 guì li kui2 ตู ้
磨 mó li mu31 โม ่
塘 táng le taN31 สระ(น้ํา) 

 
ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีทีม่กีารเตมิสว่นเตมิหน้าในภาษาไทย 
ภาษาจนี จนีโบราณ ภาษาไทย 
秤 chèng things ตาชัง่ 
颅 lú lo กะโหลก  
镂 lòu liu ฉลุ 
虻 méng mräng แมลง 
釭 gāng kreng ตะเกยีง 

 
  

                                                            
1 คาํเรยีกญาตใินภาษามูห่ล่าวมคีวามน่าสนใจ จากรายการคาํศพัทพ์บวา่มกีารแบง่ญาตฝ่ิายพอ่และฝ่ายแม ่แต่คาํเรยีกญาตทิีเ่ทยีบลาํดบั
เป็นคาํเดยีวกนั แลว้ใชค้าํวา่ “พอ่” และ “แม”่ เป็นคาํเตมิไวข้า้งหน้าทาํหน้าทีแ่บง่แยกญาต ิอยา่งคาํวา่  /pǝ33 luŋ2/ “พอ่ลุง” หมายถงึ
พีช่ายของพอ่ สว่นพีช่ายของแม ่เรยีกวา่ /mi53luŋ2/ “แมลุ่ง”  หรอืคาํวา่ /pǝ33ȵi55/ “พอ่อา” หมายถงึน้องชายพอ่ สว่นคาํวา่ / mi53 ɬi33/ 
“แมอ่า” หมายถงึน้องชายแม ่ 
2 A คอื กรรมรอง(ผูร้บั) B คอื กรรมตรง (สิง่ของ/การกระทาํ) 
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 เน่ืองจากภาษามูห่ล่าวจดัไดว้า่เป็นภาษาทีส่ญูแลว้ กล่าวไดว้า่ผูท้ีรู่ภ้าษาน้ีเป็นชาวมูห่ล่าวทีพ่ดู
ภาษามูห่ล่าวไดเ้ป็นรุน่สดุทา้ย       ในขณะทีภ่าษามูห่ล่าวมไิดท้าํหน้าทีเ่ป็นสือ่ในการสือ่สารกนัของ
ชาวมูห่ล่าวแลว้ ผูบ้อกภาษาชาวมูห่ล่าวใหข้อ้มลูคาํศพัทแ์ละขอ้มลูภาษาจากความทรงจาํทีม่อียู ่แต่
เน่ืองจากไมไ่ดใ้ชจ้รงิในชวีติประจาํวนั อกีทัง้ภาษาจนีกม็บีทบาทในชวีติประจาํวนัมากกวา่  กย็อ่มเป็นไป
ไดท้ีผู่บ้อกภาษาจะใชค้าํมูห่ล่าวแต่ใชไ้วยากรณ์จนี  ดงัจะเหน็วา่ในการอธบิายรปูแบบไวยากรณ์มกัพบวา่
เป็นไวยากรณ์ทีส่อดคลอ้งกบัภาษาจนีเป็นสว่นใหญ่  คาํทางไวยากรณ์ลว้นยมืมาจากภาษาจนีทัง้สิน้ เรา
จงึไมอ่าจแน่ใจไดว้า่ภาษามูห่ล่าวทีแ่ทจ้รงิเป็นอยา่งไร  แต่อยา่งไรกต็าม แมเ้ราจะไมส่ามารถศกึษาขอ้มลู
ภาษามูห่ล่าวทีแ่ทจ้รงิได ้ แต่อยา่งน้อยเรากย็งัสามารถจดบนัทกึเอาไวว้า่โลกเราเคยมภีาษาทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัภาษาไทยน้ีอยู ่ 
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PB.  ภาษาผูเ่ปียว 

 
 

 
PB.  ภาพชาวผูเ่ปียว  

คดัลอกจาก เวบ็ไซตช์ื่อ “หมืน่ชาตพินัธุ”์ (万民 Wànmín) 
เขา้ถงึไดท้าง http://www.wanmin.org/minzu/pubiao 

สบืคน้เมือ่  มถุินายน  
 

ขอ้มลูภาษาผูเ่ปียว แบ่งเป็นสองสว่น คอื สว่นที ่PB.1 ขอ้มลูสงัเขปเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา 
และ สว่นที ่PB. 2 ขอ้มลูทางภาษา ดงัน้ี  
 
PB.  ข้อมลูสงัเขปเก่ียวกบัชาติพนัธุว์รรณนา  ขอ้มลูสว่นน้ีผูเ้ขยีนสรปุบางสว่นมาจาก 

หนงัสอืภาษาจนีเรือ่ง “การวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2) 
ประกอบกบับทความ เอกสารและสือ่สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง สงัเคราะหแ์ลว้เรยีบเรยีงเน้ือหา
แบ่งเป็นประเดน็ต่อไปน้ี  
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PB. 1.1  ถิน่ทีอ่ยู ่ 
PB. .  ประวตัศิาสตร ์ 
PB. 1.3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  
PB. 1.4  ชวีติความเป็นอยู ่ 
PB. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 

PB. 1.1  ถ่ินท่ีอยู่ 
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ คอื ผูเ้ขยีนจะเรยีกวา่ “ผูเ่ปียว” ตามทีน่กัวชิาการจนีเรยีกวา่ “普标 Pǔbiāo” 

สว่นการอา้งองิ เชน่ ภาษาไทยใชว้า่ ปเูบยีว พเูปียว กวาเบยีว หรอืภาษาองักฤษวา่ Pubeo, Pupeo, 
Qabiao จะเรยีกตามเอกสารตน้ฉบบั นอกจากน้ีขอชีแ้จงวา่ขา้พเจา้ไมไ่ดล้งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาษาดว้ย
ตนเอง การเรยีบเรยีงบทความน้ีอาศยับญัชคีาํศพัทใ์นภาคผนวกทา้ยเล่มของงานวจิยัต่างๆ บทวเิคราะห ์
ตลอดจนผลงานการวจิยัของนกัวชิาการจนี  ทาํการสงัเคราะห ์ แปล เรยีบเรยีงและวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ
กบัขอ้มลูอื่นๆทีม่อียู ่  แลว้นําเสนอเพือ่ใหไ้ดท้ราบแนวคดิทางภาษาศาสตรข์องนกัวชิาการจนี  ทัง้น้ีวธิี
วเิคราะหท์างภาษาศาสตรแ์บบจนีไมไ่ดส้อดคลอ้งกบัแบบตะวนัตกไปเสยีทเีดยีว  ดงันัน้หากตอ้งการจะ
ศกึษาภาษาของกลุ่มชาตพินัธุท์ีอ่ยูใ่นประเทศจนี กค็วรจะตอ้งทาํความเขา้ใจวธิวีเิคราะหแ์บบจนีไวด้ว้ย 
คาํศพัทท์างภาษาศาสตรท์ีป่รากฏผูเ้ขยีนใชว้ธิกีารแปลจากภาษาจนี  ซึง่บางครัง้อาจจะไมต่รงกบัศพัทท์ี่
นกัวชิาการไทยคุน้เคยและเขา้ใจ แต่กจ็ะพยายามทาํอรรถาธบิายไวใ้หท้ราบเป็นระยะๆ เชงิอรรถใน
บทความบางแหง่จงึอาจจะมขีนาดยาวสกัหน่อย ทัง้น้ีกเ็พือ่ใหน้กัภาษาศาสตรไ์ทยไดท้าํความเขา้ใจวธิี
ทางภาษาศาสตรข์องจนี     
  ขอ้มลูของชาวผูเ่ปียวทีเ่ขยีนเป็นภาษาไทยม ีสรุยิา รตันกุล (4: 4-) อธบิายชื่อภาษานี้
ไวใ้นตอนทีอ่ธบิายภาษา “ลกักะ” และไดอ้ธบิายเกีย่วกบัชื่อเรยีกของชนกลุ่มน้ีไวอ้ยา่งละเอยีด ทาํใหเ้รา
ไดท้ราบวา่นกัภาษาศาสตรเ์รยีกชื่อชนกลุ่มน้ีหลายชื่อ ทัง้ทีเ่ป็นชื่อเรยีกตนเองและชื่อทีผู่อ้ ื่นเรยีก ที่
สาํคญัคอื โอกุสต ์หลุยส ์โบนิฟาซ ี (Bonifacy, Auguste L.: 198, 532) ซึง่นบัเป็นครัง้แรกทีว่งวชิาการ
ตะวนัตกไดรู้จ้กักบัภาษาน้ี โดยเรยีกชื่อวา่ La-qua และ Laqua  เบเนดคิ (Benedict, Paul K. : 4, 
7-0) เรยีกวา่ Laqua  ฮมัมาสตรมั แฮรลัด,์ ฟอรเ์คล โรเบริต์,ฮาสเปนเมธ มารต์นิและบงัค ์เซบา
สเตยีน  (Hammarström, H., Forkel R., Haspelmath M., Bank S.: 216) เรยีกวา่ Qabiao นอกจากน้ี
มขีอ้มลูปรากฏในเวบ็ไซต ์ wikipedia เวบ็ไซต ์  worldlibrary ซึง่อา้งองิขอ้มลูจากกอรด์อน เรมอนด ์
(Gordon, Raymond G., Jr.: 25, online) เรยีกชื่อเป็นภาษาไทยวา่ กวาเบียว เรยีกชื่อเป็น
ภาษาองักฤษวา่ Qabiao        
 จากรายงานการศกึษาทีผ่า่นมาจะเหน็วา่ มกีลุ่มชนทีพ่ดูภาษาผูเ่ปียวตัง้ถิน่ฐานอยูบ่รเิวณ
ชายแดนรอยต่อของประเทศเวยีดนามและในประเทศจนี  

ขอ้มลูการตัง้ถิน่ฐานในประเทศเวยีดนาม จากรายงานของเจิน่วัน้อ๋าย (Trần Văn Ái, 211: ) 
และรายงานของดลิเลอร ์แอนโธนี, เจโรลด ์แอดมนัสนั และหยง่เซยีนหลวั (Diller, Anthony, Jerold A. 
Edmondson, and Yongxian Luo:28, in worldlibrary: online) รายงานตรงกนัวา่ ในประเทศเวยีดนาม
มชีาว Pu Péo อาศยัอยูใ่นพืน้ทีส่ ีอ่าํเภอของจงัหวดัฮา่ซาง (Hà Giang) ไดแ้ก่ อาํเภอเยนมนิห ์(Yên Minh) 
อาํเภอบัก๊เม (Bắc Mê) อาํเภอเมว้-วา่ก (Mèo Vạc)  และมอีาศยัอยูห่นาแน่นทีส่ดุในอาํเภอดง่วัน้ (Đồng 

Văn) ไดแ้ก่หมูบ่า้นโฝบา้ง (Phó Bảng) โฝก๋าว (Phó Cáo) โฝลา (Phó Là) และโฝหลุ่ง (Phó Lủng) มจีาํนวน
ประชากร 700 คน (สาํรวจในปี 00)  ในหนงัสอื “การวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liang Min, Zhang Junru and 
Li Yunbing: 2,) ใหข้อ้มลูวา่ ชาวผูเ่ปียวทีเ่วยีดนามเรยีกตวัเองวา่ /qa33 biau33/ มจีาํนวนประชากร
ทีส่าํรวจในปี 000 จาํนวน 470 คน  

ขอ้มลูการตัง้ถิน่ฐานในประเทศจนี นกัภาษาศาสตรจ์นีเรยีกชื่อกลุม่ชาตพินัธุแ์ละชื่อภาษาน้ีวา่  
“ผูเ่ปียว” ใชอ้กัษรจนีจดวา่ 普 标 Pǔbiāo และเมือ่นกัภาษาศาสตรจ์นีนําเสนอรายงานภาษาน้ีเป็น
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ภาษาองักฤษ กจ็ะใชช้ื่อทีถ่อดเสยีงมาจากอกัษรพนิอนิวา่ “Pubiao” แต่ชาวผูเ่ปียวเรยีกตวัเองเหมอืนกบั
ชาวผูเ่ปียวทีอ่าศยัอยูใ่นเวยีดนามวา่ /qa33 biau33/ รายงานของนกัภาษาศาสตรจ์นีเกีย่วกบัภาษา        
ผูเ่ปียวทีส่าํคญัคอื ผลงานของ เหลยีงหมิน่ จางจวนิ หรแูละหลีห่ยวนิปิง (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ 
Yúnbīng: 2,) ระบุวา่ ในประเทศจนีมชีาวผูเ่ปียวอาศยัอยูท่ีชุ่มชนเถยีฉ่าง อาํเภอหมาลีโ่พ ซึง่เป็น
พืน้ทีใ่นเขตปกครองตนเองชาวจว้ง ชาวเหมยีวเหวนิซาน มณฑลยนูนาน   (云南省文山壮族苗族自

治州麻栗坡县铁厂乡 Yúnnán shěng Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu Málìpō xiàn 
Tiěchǎng xiāng) ครอบคลุมพืน้ทีอ่าํเภอต่างๆ ไดแ้ก่ หมา่ถง /ma33 thuN55/ (马同 Mǎtóng)1  ผูน่่ง 
/ma33 l 6huaN53/ (普弄 Pǔnòng) ผูเ่ผนิ /ma33 qaN/ (普盆 Pǔpén) ผูเ่ฟิง /mu33 phu53/  (普峰 Pǔ 

fēng) หลงหลง /pә33 l 6hau53/ (竜龙 Lónglóng) หมา่คุน (马坤 Mǎ kūn) และหลงหลนิ (龙林 Lónglín) 
มชีาวผูเ่ปียวตัง้บา้นเรอืน 74 ครอบครวั จาํนวนประชากร 07 คน (การสาํรวจสาํมะโนประชากร ปี 000) 
รวมจาํนวนประชากรชาวผูเ่ปียวทีอ่ยูใ่นประเทศจนีและเวยีดนามจาํนวน 777 คน 

เกีย่วกบัชื่อเรยีก มปีระเดน็ทีน่่าสนใจเหมอืนกบัตอนทีอ่ธบิายชื่อภาษาปู้ยงั ดงัจะพบวา่ภาษา
ต่างๆ ทีเ่ป็นสมาชกิสาขาจว้ง-ตง้ในประเทศจนีตอนใต ้มชีื่อเรยีกตนเองทีม่ลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกนั คอื มกั
เป็นคาํสองพยางค ์พยางคแ์รกเป็นคาํทีม่คีวามหมายวา่ “คน” แบ่งเป็นสองพวก คอื พวกทีใ่ชค้าํวา่ “อา้ย” 
(ไอ/้อา่ย/อาย) กบัพวกทีใ่ชค้าํวา่ “ผู”้ /(ปู้/ป/ูมู/่ผู/่พอื) และพยางคห์ลงัเป็นชื่อเฉพาะ แต่กม็บีางสว่นทีใ่ชค้าํ
อื่น หรอืไมม่คีาํนําหน้า ดงัน้ี   

“อา้ย” “ผู”้ คาํอื่น (คาํหน้าแปลวา่ “คน”) ไมม่คีาํนําหน้า 
ai3 ma:k8  มาก pu ʔjui     ปู้อ ี lak8 kja3 ลกักะ tai2   ไต 
ai3 ȶa:m  จาม pou ɕu:ŋ6  จว้ง ʔɑŋ˧ɓe˧  เบ  kam1 ตง้ 
ai1 na:n6  เหมาหนาน mu6 lam1    มลูมั  ɬai1   ฮไล(หล)ี 
ai˩ tʰәn˧   เทน็ pɯ55 lau55 เกอลาว   
ai3 sui3    สุย่ pu biao       ผูเ่ปียว 
 puo˩ ʔja:ŋ˦  ปยูงั 

li pu lio        ละต ิ
*หมายเหตุ สทัอกัษรทีป่รากฏน้ีอา้งองิมาจากหนงัสอืพรรณนาภาษาต่างๆหลายเลม่ และจากผูเ้ขยีนหลายคน ทาํให้
ระบบทีใ่ชไ้มเ่ป็นแบบเดยีวกนั 

 ชื่อทีช่าวผูเ่ปียวในประเทศจนีกบัชาวผูเ่ปียวในเวยีดนามเรยีกตนเองคอื qa biao พจิารณาจาก
ลกัษณะของคาํศพัทใ์นภาษาผูเ่ปียวมกัมหีน่วยคาํเตมิหน้า /qa/  ทีเ่มือ่เตมิแลว้บางกลุ่มคาํกเ็ป็นคาํนาม
เรยีกคน เชน่ /qa33 lu:n33/ “คนใบ”้  /qa33 Nan5/ “คนหหูนวก” /qa33 liak5/ “คนลกั(โจร)” บางกลุ่มก็
เป็นชื่อทีช่าวผูเ่ปียวเรยีกกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่น เชน่ /qa33 miau5/ “ชื่อเรยีกชาวเหมยีว” /qa33 ʨi33/ “ชื่อ
เรยีกชาวเหยา” แต่บางกลุม่คาํกไ็มม่คีวามหมายอะไรเป็นพเิศษ (ดเูรือ่งหน่วยคาํเตมิหน้า ไดอ้ธบิายไวใ้น
หวัขอ้ระบบคาํ) ดงันัน้ความหมายของชื่อ /qa33 biao33/ น่าจะหมายความวา่ “คนเบยีว” เหมอืนกบัชื่อ 
คนไต คนจว้ง คนสุย่ คนยงั คนหลเีป็นตน้        
 
PB. .  ประวตัศิาสตร ์ 

เน่ืองจากในอดตีทีผ่า่นมาชาวผูเ่ปียวอพยพโยกยา้ยถิน่ฐานอยูต่ลอดเวลา  อกีทัง้จาํนวน
ประชากรกน้็อยมาก ทาํใหใ้นบนัทกึเอกสารโบราณตา่งๆไมป่รากฏขอ้มลูของชาวผูเ่ปียว มเีพยีงคาํบอก
เล่าและมขุปาฐะของชาวผูเ่ปียวทีเ่ล่าต่อกนัมาวา่  บรรพบุรษุชาวผูเ่ปียวมถีิน่ฐานเดมิอยูท่ีชุ่มชนโบราณ 
ชื่อ ผูเ่หมย /gә33 mei33/ (普梅 Pǔméi)  และ ผูห่ยาง / gә33 wan55/ (普杨 Pǔyáng) ซึง่เป็นพืน้ทีข่อง
เมอืงฟู่โจว จงัหวดักวา่งหนาน (广南府富州 Guǎngnán fǔ, Fùzhōu)  ปัจจุบนัคอืพืน้ทีเ่ขตปกครอง

                                                            
1 ขอ้มลูชือ่เรยีกเรยีงลาํดบัดงัน้ี ชือ่ภาษาไทย(ถ่ายถอดเสยีงอ่านจากอกัษรจนี) /ชือ่ภาษาผูเ่ปียวจดโดยสทัอกัษร/ (ชือ่ภาษาจนี เสยีงอ่านพนิ
อนิ) ชือ่เรยีกสองชื่อสดุทา้ยคอื หมา่คุน และหลงหลนิ ไมม่ชีือ่ภาษาผูเ่ปียว    
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ตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี(广西壮族自治区境 Guǎngxī Zhuàngzú zìzhìqū jìng)  ในยคุจกัรพรรดคิงัซี
ปีทีห่ก (7)  มกีารจดัระเบยีบและแบ่งเขตการปกครองใหม ่ตดัเมอืงฟู่โจวออกไปขึน้กบัเขตอืน่  ทาํให้
ในบนัทกึประวตัศิาสตรจ์งัหวดักวา่งหนาน (广南府志 Guǎngnán fǔ zhì,1825) ไมม่บีนัทกึถงึชาวผู่
เปียว  สนันิษฐานวา่ชาวผูเ่ปียวอพยพจากถิน่ฐานเดมิไปทางทศิตะวนัตกเฉียงใต ้และทยอยเขา้ไปตัง้ถิน่
ฐานในหมูบ่า้นต่างๆ บรเิวณชายแดนจนีและเวยีดนามในยคุจกัรพรรดคิงัซแีหง่ราชวงศช์งิ (165 -122)  

เมือ่ไมม่บีนัทกึถงึชาวผูเ่ปียวโดยตรง นกัประวตัศิาสตรจ์นีไดส้บืคน้เพือ่เสาะหาประวตัคิวาม
เป็นมาของชาวผูเ่ปียวจากกลุ่มชาตพินัธุท์ีเ่กีย่วขอ้ง นัน่กค็อืชาวเกอ-ยงั (仡央 Gē Yāng)1  บรรพบุรษุ
ของชาวเกอ-ยงัเกีย่วขอ้งกบัชนเผา่โบราณสองกลุ่มคอื ชาวผ ู (濮 Pú) และชาวเหลยีว(僚 Liáo) ชาวผู
โบราณมสีาขายอ่ยอกีมาก สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัพวกเกอ-ยงัคอื กา้ยเฟินอายผหูรอืหยง่ชางผ ู (盖分哀濮

或永昌濮 Gài fēn āi pú huò Yǒngchāng pú) จวีต้งิผ ู(句町濮 Jùdīng pú) และฉู่ผ ู(楚濮 Chǔ pú) 
ชาวผทูัง้สามแขนงน้ีแตกแขนงไปเป็นบรรพบุรษุของกลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาต่างๆ ไดแ้ก่   

กา้ยเฟินอายผ ูหรอืหยง่ชางผเูป็นบรรพบุรษุของพวกทีพ่ดูภาษามอญ-เขมร ไดแ้ก่ ผมูา่น (濮曼

Pú màn) เป็นบรรพบุรษุของชาวปู้หล่าง  ผหูลง (濮龙 Pú lóng) เป็นบรรพบุรษุของชาวเต๋ออ๋าง  ผหูราว
(濮饶 Pú ráo)  เป็นบรรพบุรษุของชาวหวา่   

จวี้ตงิผ ูแตกแขนงเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาแขนงจว้ง-ไต คอื ผหูนง (濮农 Pú Nóng) เป็น
บรรพบุรษุของชาวจว้งแขนงนุง (ไทนุง) ผจูว้ง (濮僮 Pú Zhuàng) เป็นบรรพบุรษุของชาวจว้ง ผอู ี(濮衣

Pú Yī) เป็นบรรพบุรษุของชาวปู้อ ี  
ฉู่ผ ูแตกแขนงไปอกีหลายกลุ่มยอ่ยๆ ในจาํนวนน้ีมชีื่อ จวิเหลยีว (鸠僚 Jiūliáo) กลุ่มจวิเหลยีว

น้ีพฒันาไปเป็นชาว “เหลยีว (僚 Liáo )”  บนัทกึในยคุเวย่จิน้หนานเป่ย(0-) กลุ่มชนทีแ่ตกแขนงมา
จากจวิเหลยีวลว้นเรยีกรวมกนัวา่  “เหลยีว 僚”  จนถงึสมยัซ่ง (96-129) ปรากฏชื่อ “เกอลาว” ซึง่เป็น
กลุ่มชนหน่ึงทีแ่ตกแขนงมาจากชาวเหลยีว จากความสมัพนัธข์องชาวผูเ่ปียวทีเ่กีย่วขอ้งกบัชาวเกอ-ยงั 
จงึสนันิษฐานไดว้า่ บรรพบุรษุของชาวผูเ่ปียวกค็อืชนเผา่โบราณชื่อ ฉู่ผ ูและจวิเหลยีว  

 สว่นชื่อทีอ่อกเสยีงวา่ “ผูเ่ปียว” หรอืใกลเ้คยีงทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรในบนัทกึเอกสารโบราณ
ของจนีนัน้เริม่ปรากฏครัง้แรกในยคุจกัรพรรดเิฉียนหลง แหง่ราชวงศช์งิ พงศาวดารจงัหวดัคายฮวา่ 2 
ฉบบัขนบธรรมเนียม (开化府志 ● 风俗志 Kāihuà fǔ zhì ● Fēngsú zhì) ปรากฏชื่อ ผูเ่พยีว (普剽 Pǔ 
piāo) ความวา่ “普剽，俗与喇乌小异，不薙头。男著青白长领短衣，不分寒暑，身披布

被，镶火焰边；女桶裙，遍身挂红绿珠。亲亡令子壻跳舞，亲属击鼓、鸣锣、鸣角祭
献，名曰：娱尸。性醇，吉事款客，吹角、高唱，节以征瞽。男子衣不及膝，女则长
服委地，开化府属有之。Pǔ piāo, sú yǔ lǎ wū xiǎo yì, bù tì tóu. Nánzhe qīngbái zhǎng lǐng 
duǎn yī, bù fēn hánshǔ, shēn pī bù bèi, xiāng huǒyàn biān; nǚ tǒng qún, biàn shēn guà hóng lǜ 
zhū. Qīn wáng lìngzi xù tiàowǔ, qīnshǔ jī gǔ, míng luó, míng jiǎo jì xiàn, míng yuē: Yú shī. Xìng 
chún, jíshì kuǎn kè, chuījiǎo, gāo chàng, jié yǐ zhēng gǔ. Nánzǐ yī bùjí xī, nǚ zé zhǎng fú wěi de, 
kāihuà fǔ shǔ yǒu zhī. ผูเ่พยีว ขนบประเพณต่ีางกบัลาอ3ูเลก็น้อย ไมโ่กนหวั ชายสวมเสื้อมปีกยาวลาํตวั
สัน้สคีรามขาว ไมเ่วน้หนาวรอ้น มผีา้คลุมตวั ปลายผา้ปักลวดลายเปลวไฟ หญงิสวมผา้ถุง ประดบัลกูปัดสี
แดงเขยีวทัว่ตวั เมือ่พอ่แมต่ายลกูและสะใภต้อ้งรา่ยราํ เหล่าญาตลิัน่กลอง ตโีหมง่ฆอ้ง เป่าแตรบวงสรวง 
นยัวา่ เป็นการจดังานศพทีร่ ืน่เรงิใหก้บัผูต้าย ชาวผูเ่ปียวมอุีปนิสยัเรยีบงา่ย สภุาพเรยีบรอ้ย    เมือ่มงีาน
                                                            
1 นกัภาษาศาสตรจ์นีจดัภาษาผูเ่ปียวไวเ้ป็นสมาชกิของแขนงภาษาเกอ-ยงั คาํวา่ “เกอ” มาจากชือ่ภาษาเกอลาว (仡佬 Gēlǎo) สว่นคาํวา่ “ยงั” 
มาจากชือ่ภาษาปู้ยงั (布央 Bù yāng)  ซึง่ทัง้สองภาษานี้เดมิทจีดัไวใ้นแขนงตง้-สุย่ แต่แยกออกมาใหเ้ป็นคูข่นานกบัแขนงตง้-สุย่ ตัง้ชือ่วา่ 
เกอ-ยงั  
2 ชือ่จงัหวดัในการแบง่เขตการปกครองของมณฑลยนูนานในยุคคงัซปีีทีห่กแหง่ราชวงศช์งิ (清康熙六年 Qīng Kāngxī liù nián 7) ต่อมา
สมยัจกัรพรรดยิงเจิง้ปีทีแ่ปด (雍正八年 Yōngzhèng bā nián 13) ก่อตัง้เป็นอาํเภอเหวนิซาน(文山县 Wénshān xiàn) ปัจจบุนัคอืบรเิวณ
ตอนกลางของอาํเภอเหวนิซาน    
3 ลาอ ูเรยีกอกีชือ่วา่ หลาหลู่ (喇鲁 Lǎ lǔ) จากบนัทกึถงึชาวลาอใูนพงศาวดารยนูนาน (云南通志 Yúnnán tōng zhì)  ทีบ่นัทกึโดยหลี่
หยวนหยาง ในยุคราชวงศห์มงิ (明*李元阳 Míng Li Yuányáng) สนันิษฐานไดว้า่ ชาวลาอเูป็นบรรพบุรุษของชนเผา่ไต   

ผู่เปียว
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มงคลจะจดัเลี้ยงญาตแิละมติรสหาย เป่าแตร ขบัลาํ เมือ่ถงึเทศกาลจะตกีลองไม ้ กางเกงชายไมถ่งึเขา่ 
ผา้นุ่งหญงิยาวคลุมทัง้ตวั  มถีิน่ฐานอยูเ่มอืงคายฮวา่”1  พงศาวดารยคุต่อๆมา เชน่ พงศาวดารชือ่ “วา่ดว้ย
ชาวอีแ๋หง่ยนูนาน” (滇省夷人图说 Diān shěng Yí rén túshuō)  พงศาวดารในสมยัพระเจา้กวางซวี่
แหง่ราชวงศช์งิ (清光绪 Qīng Guāngxù) ชื่อ “พงศาวดารยนูนาน” (云南通志 Yúnnán tōng zhì)  
ลว้นบนัทกึชื่อและเรือ่งราวของ “ชาวผเูพยีว” โดยองิตาม พงศาวดารจงัหวดัคายฮวา่นัน่เอง   

จากเอกสารทางประวตัศิาสตรท์ีส่ามารถยนืยนัไดเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร คอื ชว่งปลายราชวงศห์มงิ 
ต่อกบัตน้ราชวงศช์งิ (ค.ศ. - 44) เป็นทีแ่น่นอนวา่มชีาวผูเ่ปียวดาํรงชวีติอยูใ่นบรเิวณรอยต่อของ
ประเทศจนีกบัเวยีดนามแลว้ แต่ในพงศาวดารต่างๆทีป่รากฏชื่อและมรีายละเอยีดชดัเจนมากกค็อื “ชาวเกอ
ลาว” พืน้ทีท่ีช่าวผูเ่ปียวอาศยัอยูเ่ป็นพืน้ทีเ่ดยีวกนักบัชาวเกอลาว แต่ชาวผูเ่ปียวมจีาํนวนน้อยนิดเมือ่เทยีบ
กบัชาวเกอลาว บนัทกึต่างๆ จงึกล่าวถงึชาวผูเ่ปียวเหมารวมไปกนักบัชาวเกอลาว       
 
PB. 1.3  ระบบเศรษฐกจิสงัคม  

ชาวผูเ่ปียวตัง้บา้นเรอืนอยูใ่นหบุเขา โดยมปีฏสิมัพนัธร์ว่มกบัชาวฮัน่ ชาวจว้ง ชาวไตมาชา้นาน 
ดาํรงชวีติดว้ยการเพาะปลกูและเลีย้งสตัว ์พชืทีป่ลกูเพือ่ใชเ้ป็นธญัญาหารเป็นหลกั คอื ขา้วและขา้วโพด 
นอกนัน้มขีา้วฟ่าง ถัว่ มนั สตัวท์ีเ่ลีย้งมมีา้ หม ูหมา ไก่ เป็ดเป็นตน้ ปลกูผกัผลไมเ้ชน่ ทอ้ หล ีกลว้ย   และ
ยงัปลกูพชืเพือ่ใชส้าํหรบัสิง่ทอในครวัเรอืนและขายใหก้บัชนกลุ่มอื่น จาํพวกสาํล ีปอ งานฝีมอืทีท่าํเพือ่ใช้
ในครวัเรอืน และเพือ่ขายเชน่งานตเีหลก็ งานหตัถกรรมผา้ทอ ปัก ยอ้ม เน่ืองจากอาศยัอยูใ่นภเูขา   ชาย
ชาวผูเ่ปียวมฝีีมอืงานชา่ง โดยเฉพาะชา่งไม ้ เมือ่หมดฤดเูกบ็เกีย่ว ชาวผูเ่ปียวมกัจะนําผลติภณัฑง์าน
ฝีมอืทีท่าํจากไมป่้า และเถาวลัยอ์อกมาจาํหน่ายใหก้บัชนเผา่อื่นเพือ่หารายไดจุ้นเจอืครอบครวั  
 
PB. 1.4  ชวีติความเป็นอยู ่ 

ชาวผูเ่ปียวปลกูพชืผกั ผลไม ้และธญัพชืไวก้นิเองในครรอบครวั  อาหารเน้ือของชาวผูเ่ปียวได ้
จากสตัวเ์ลีย้งทีเ่ลีย้งไวเ้พือ่เป็นอาหาร  นอกจากน้ีชาวผูเ่ปียวยงัมฝีีมอืดใีนการล่าสตัวป่์าเพือ่มาเป็น
อาหารดว้ย  

บา้นเรอืนของชาวผูเ่ปียวสรา้งเป็นกระทอ่มชัน้เดยีวหลงัคามงุดว้ยหญา้แฝกหรอืจาก  ผนงับา้น
ก่อเป็นกาํแพงดว้ยดนิเหนียว ภายหลงัปฏวิตัวิฒันธรรม วถิชีวีติของชาวผูเ่ปียวดขีึน้ตามลาํดบัทดัเทยีม
กบัชนกลุ่มอื่นทีอ่ยูแ่วดลอ้ม เมือ่เศรษฐกจิครอบครวัดขีึน้กส็รา้งบา้นเรอืนดว้ยอฐิ มงุหลงัคาดว้ยกระเบือ้ง
ดนิเผาทีเ่ผาขึน้เอง ตรงกลางบา้นจะสรา้งเป็นแทน่ทีจุ่ดไฟตดิตลอดทัง้ปี ชาวผูเ่ปียวถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์
ของการมอียูม่กีนิตลอดทัง้ปี สบืทอดสูล่กูหลานไมข่าดสาย หอ้งนอนจดัไวข้า้งกบัแทน่ไฟนัน่เอง  ฝัง่ขวา
ของบา้นแขวนสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่คารพบชูา ขา้งใตต้ัง้แทน่บชูา แทน่บชูาน้ีในยามปกตเิป็นทีน่อนของผู้
อาวุโสในบา้น ยามเทศกาลจดัวางของไหว ้ผูห้ญงิหา้มเขา้พืน้ทีน้ี่       

การแต่งกาย หญงิชาวผูเ่ปียวสวมเสือ้รดัรปูผา่อกไปทางขวา ตดิกระดุมหา้เมด็ ความยาวถงึตน้
ขา ปกและแขนปักลวดลาย บนบ่าและหลงัประดบัดว้ยเครือ่งเงนิหรอืปักลาย สวมเครือ่งประดบัเงนิตุม้ห ู
กาํไล สรอ้ยลกูปัดหรอืมกุ มผีา้คลุมหวั สวมผา้ถุงหรอืกระโปรงคลุมทัง้ตวั มผีา้คลุมเอวสคีรามอกีผนืคลุม
ทบัดา้นหน้า รดัเขม็ขดัสแีดงเขยีว ทิง้ปลายยาวถงึตน้ขา สวมรองเทา้ผา้ทรงเรอืปักลวดลาย เสือ้ผา้ของ
ผูช้ายเหมอืนอยา่งชาวฮัน่  

 
 
 

                                                            
1 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.สรุสทิธิ ์อมรวณชิศกัดิ ์คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ใหค้วามอนุเคราะหต์รวจสาํนวนการ
แปล  
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PB. 1.5  ขนบธรรมเนียมประเพณแีละศลิปวฒันธรรม 
การแต่งงาน ชาวผูเ่ปียวแต่เดมิจะไมแ่ต่งงานขา้มเผา่พนัธุ ์หนุ่มสาวเลอืกคูค่รองโดยอสิระใน

เผา่พนัธุเ์ดยีวกนั และยดึถอืการมสีามภีรรยาเดยีว เมือ่แต่งงานแลว้จะซื่อสตัยแ์ละอยูร่ว่มกนัเป็นคูช่วีติ
ตลอดไป ไมห่ยา่รา้ง หนุ่มสาวเมือ่พบรกักนัจะรอ้งเพลงเกีย้วพาราสใีนเทศกาลสาํคญั เมือ่สองฝ่ายถูกตา
ตอ้งใจกนั ฝ่ายชายจะตอ้งหาพอ่สือ่และแมส่ือ่ไปเจรจาทีบ่า้นฝ่ายหญงิ พอ่สือ่แมส่ือ่ตอ้งเลอืกคนทีม่ี
ครอบครวัทีส่มบรูณ์เป็นทีย่อมรบัในสงัคม ในวนัสูข่อ ฝ่ายชายจะตอ้งมอบเสือ้ผา้ชุดใหมส่องชุด สรอ้ยคอ
เงนิหน่ึงเสน้ สรอ้ยประดบัอกทาํดว้ยเงนิอกีหน่ึงเสน้ (ลกัษณะเหมอืนทบัทรวง) และเขม็เยบ็ผา้เป็นของ
หมัน้ เมือ่ฝ่ายหญงิตกลงกจ็ะบอก “อกัษรแปดตวั”1 เพือ่ใชส้าํหรบัผกูดวง วนัรบัเจา้สาว ฝ่ายบา้นเจา้สาว
จะตัง้โต๊ะเหลา้ขวางทางเขา้(คลา้ยธรรมเนียมการกัน้ประตูเงนิประตทูองของไทย)  ทัง้สองฝ่ายตอ้งวา่
กลอนรอ้งเพลงโตต้อบกนั ไมว่า่ใครแพใ้ครชนะกจ็ะตอ้งดื่มเหลา้มงคลกนัทัง้สองฝ่าย แลว้จงึจะอนุญาต
ใหข้บวนเจา้บา่วผา่นดา่นน้ีไปได ้  เมือ่ขบวนเจา้บ่าวเขา้ไปถงึในบา้นกจ็ะเอาสนิสอดออกมาวางเรยีงและ
ชีแ้จงวา่มอีะไรบา้ง แลว้ใหฝ่้ายผูใ้หญ่ของเจา้สาวตรวจนบั เมือ่ตรวจนบัเป็นทีพ่อใจแลว้กจ็ะใหเ้จา้สาว
ออกมาจากหอ้ง ก่อนออกจากหอ้งฝ่ายเจา้สาวจะจดุธปูเทยีนบอกลาบรรพบุรษุ แลว้ใหพ้ีช่ายคนโตแบก
ขึน้หลงัออกมาจากบา้น คนแบกหนัหน้าเขา้บา้น เจา้สาวหนัหน้าออกนอกบา้น หา้มหนัหลงักลบัมามอง
บา้น หา้มรา่งกายสว่นใดๆสมัผสัถูกสว่นใดสว่นหน่ึงของบา้น หา้มเทา้แตะพืน้ หากผดิขอ้หา้มน้ีจะทาํให้
ฝ่ายหญงิหนีกลบับา้นบ่อยๆ เกดิปัญหาครอบครวัในภายหลงัได ้หากสว่นของรา่งกายสมัผสัถูกสว่นใด
ของบา้นกจ็ะไมเ่ป็นมงคล เป็นเหตุใหบ้า้นหกัพงัเสยีหายในอนาคตได ้เสรจ็พธิเีจา้บ่าวคา้งบา้นเจา้สาว
หน่ึงคนื รุง่เชา้สง่เจา้สาวไปยงับา้นเจา้บา่ว ระหวา่งทางเจา้บ่าวขีม่า้ เจา้สาวเดนิตาม โดยมญีาตฝ่ิาย
เจา้สาวและพอ่สือ่แมส่ือ่ตามมาสง่ เมือ่จะขา้มน้ําหรอืขา้มสะพาน ญาตทิีต่ามมาสง่ตอ้งแบกเจา้สาวขา้ม
ไป มขีอ้ถอืปฏบิตัเิกีย่วกบัอกัษรแปดตวัคอื พอ่สือ่แมส่ือ่ และพีช่ายทีแ่บกเจา้สาวจะตอ้งมอีกัษรแปดตวั
ไมซ่ํ้ากนักบัเจา้สาว  

วนัสง่ตวั ญาตเิจา้บ่าวและญาตเิจา้สาวต่างฝ่ายต่างนําผา้คลุมหวัของบ่าวสาวตัง้ไวบ้นหิง้บชูาที่
บา้นของตน เพือ่ขอใหบ้รรพบุรษุและสิง่ศกัดิส์ทิธิป์กปักรกัษา บ่าวสาวไมร่ว่มหอเป็นเวลาสามคนื  เมื่อ
ครบสามวนัเจา้สาวกลบับา้นเดมิเยีย่มพอ่แมแ่ต่ไมค่า้งคนื ครบเจด็วนักลบัอกีครัง้คา้งหน่ึงคนื จากนัน้
เป็นพธิบี่าวสาวกลบัไปเยีย่มพอ่แมเ่จา้สาว ก่อนเขา้บา้นตอ้งมพีธิกีนัโต๊ะเหลา้อกีครัง้เป็นอนัเสรจ็พธิี
แต่งงานโดยสมบรูณ์ 

เมือ่สะใภแ้ต่งเขา้บา้นแลว้มขีอ้ถอืปฏบิตัคิอื หา้มสะใภเ้ดนิผา่นดา้นหน้าของพอ่แมส่าม ี  หา้มขึน้
นัง่บนแทน่บชูา  เมือ่กลบับา้นพอ่แมห่า้มกวาดพืน้ หา้มลา้งจาน  

พธิศีพ   ชาวผูเ่ปียวจดัการพธิศีพโดยการฝัง แต่กม็รีอ่งรอยของการเผาศพในสมยัก่อนอยู ่
โดยมากเป็นศพของผูส้งูศกัดิ ์เน่ืองจากพบอฐัธิาตุบรรจไุวใ้นแทง่ไมไ้ผใ่นศาลเคารพของชาวผูเ่ปียว  

ศพของชาวผูเ่ปียวแบ่งเป็น “ตายปกต”ิ กบั “ตายไมป่กต”ิ การตายแบบปกตคิอืการตายในบา้น 
ป้ายบชูาตัง้ไวใ้นบา้น สว่นการตายไมป่กตคิอืการตายนอกบา้น ป้ายบชูาตัง้ไวน้อกบา้น ศพทัง้สองแบบ
จะบรรจุโลงไมแ้ลว้ประกอบพธิฝัีง ทีห่ลุมฝังศพจะแกะสลกัไมเ้ป็นรปูคน ตกแต่งตามเพศของผูเ้สยีชวีติ 
ตัง้ศาลคลุมไวเ้ปรยีบเป็นบา้นของผูต้าย หน้าศาลตัง้โต๊ะเซ่นไหว ้ของไหวเ้ป็นขนมเหนียวจาํนวนหน่ึง วนั
พธิญีาตสินิท มติรสหายทีม่ารว่มงานจะยือ้แยง่เอาขนมเหนียวน้ีจนหมด เป็นการทาํบุญใหก้บัผูต้าย เป็น
นยัวา่ผูต้ายจะมขีองกนิตอลดไปไมอ่ดอยากในภพภมูขิา้งหน้า จากนัน้หมอผทีาํพธิสีวดสง่วญิญาณ ใชม้ดี
ฟัน รือ้ทาํลายศาลา เป็นนยัวา่ใหว้ญิญาณรบีออกเดนิทางไปสูภ่พภมูขิา้งหน้า วญิญาณผูต้ายแบบปกตจิะ
สวดสง่ใหก้ลบัไปยงัดนิแดนบรรพบุรษุคอืถํ้าผูเ่หมย (普梅洞 Pǔ méi dòng) วญิญาณผูต้ายแบบไมป่กติ

                                                            
1 อกัษรแปดตวัภาษาจนีเรยีกวา่ “八字 Bāzì” หมายถงึปี เดอืน วนั เวลา ทีเ่กดิ แบง่เป็นจกัรราศสีวรรค ์(天干 Tiāngān) 0 ลําดบั และจกัร
 ราศ ี(地支 Dìzhī)  ลาํดบั เมือ่ไดปี้ เดอืน วนั เวลา ของจกัรราศสีวรรค ์และจกัร  ราศ ีมาอยา่งละ 4 ตวัอกัษร รวมกนักจ็ะไดเ้ป็น
อกัษรแปดตวั ใชส้าํหรบัผกูดวงของคูบ่า่วสาว    
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จะสวดสง่ใหไ้ปยงัดนิแดนทีช่าวผูเ่ปียวอพยพไปคอืหบุเขาจิว่เฟิงเหยยีน  (九峰岩 Jiǔ fēng yán) ในพธิี
ศพยงัจะตอ้งฆา่ไก่หน่ึงตวั เชญิหมอผมีาทาํพธิสีวดสง่วญิญาณใหก้ลบัไปอยูร่วมกนักบับรรพบุรษุที่
ล่วงลบั ญาตไิวทุ้กขด์ว้ยการสวมหมวกทีส่านดว้ยใบไผเ่ป็นเวลาสองวนั ในชว่งไวทุ้กขต์อ้งทาํพธิบีชูา
เทพฟ้า เทพดนิ เทพภเูขา เทพมงักร และสรรพเทพทีเ่คารพนบัถอื   

  ศาสนาและความเชือ่ ชาวผูเ่ปียวเชื่อวา่สรรพสิง่ลว้นเป็นไปตามบญัชาและความพงึพอใจของ
เทพเบือ้งบน โดยเชื่อวา่มมีหาเทพอยูห่น่ึงองค ์ชื่อวา่ /te33 sau33 ʑa55 sau33/ ถดัชัน้ลงมามเีทพฟ้าฝน
เรยีกวา่ /sau33 mun33/ บนัดาลลม ฝน ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่ และฤดกูาล เทพปฐพ ีเรยีกวา่ /sau33 muN55/ 
ดแูลแมน้ํ่า ภูเขา และพชืพรรณต่างๆ เทพสีท่ศิ เรยีกวา่ /sau33 liN53 sau33 ga55/ ดแูลชวีติความ
เป็นอยูร่อบทศิ คอยดแูลชวีติความเป็นอยูข่องผูค้น เทพตน้ไม ้ เรยีกวา่ /sau33 te53/ ดแูลพชืพรรณ 
ธญัญาหาร เมือ่ประกอบพธิกีรรมใดๆ ตอ้งอญัเชญิเทพทัง้สีน้ี่มาปกป้องคุม้ครอง ผูใ้ดกระทาํผดิพธิกีรรม 
จะถูกเทพลงโทษและสาปแชง่ใหไ้ดร้บัความเดอืดรอ้นอนัตราย  

หมูบ่า้นทีช่าวผูเ่ปียวอาศยัอยูจ่ะมภีเูขาของเทพเจา้หน่ึงแหง่ ชาวผูเ่ปียวจะเลอืกตนัไมท้ีเ่ตบิโต
สมบรูณ์เพือ่ตัง้ศาลบชูา ณ ใตต้น้ไมน้ัน้ ขณะเดยีวกนักเ็ปรยีบศาลแหง่น้ีเป็นศาลกลางเพือ่บชูาเทพภเูขา 
เดอืนสามของทุกปีกจ็ะทาํพธิบีชูาเทพตน้ไมป้ระจาํหมูบ่า้น  วนัทีห่กเดอืนหน่ึงเป็นวนัมงคลทีส่ดุทีช่าวผู่
เปียวทาํพธิบีชูาเทพภเูขา  

ขอ้ถอืปฏบิตัติามความเชื่อทีส่าํคญัคอื ตัง้แต่วนัทีห่น่ึงเดอืนหน่ึงจนถงึวนัทีห่กเดอืนหน่ึง มขีอ้
หา้มต่างๆมากมาย ไดแ้ก่ ผูห้ญงิหา้มเยบ็ปักถกัรอ้ย หา้มทอผา้ หา้มขีม่า้ หา้มกางรม่ หา้มสวมหมวก 
ผูใ้ดฝ่าฝืนจะถูกคนในชุมชนตําหนิอยา่งรนุแรง ของทีนํ่าไปเซ่นไหวห้มนุเวยีนเปลีย่นกนัไปทลีะบา้นๆ 
วนัที ่ เดอืนหน่ึง เป็นฤดสูตัวปี์กผสมพนัธุ ์หา้มเขา้ป่าล่าสตัว ์หา้มลงนา ไมเ่ชน่นัน้จะเป็นการรบกวน
สตัวป่์า และสตัวป่์าเหล่าน้ีจะกลบัมาแกแ้คน้ทาํลายพชืพนัธุใ์นฤดกูาลเพาะปลกู    

เดอืนสามเป็นเทศกาลบชูาเทพมงักร ตอ้งฆา่หม ูฆา่ไก่ เพือ่บชูาขอพรใหฝ้นฟ้าตกตอ้งตามฤด ูมี
ขา้วปลาอาหารอุดมสมบรูณ์ 

เดอืนหา้วนัทีส่ ี ่ ตรงกบัเทศกาลตวนอูข่องชาวฮัน่ ชาวผูเ่ปียวถอืเป็นเทศกาลทีส่าํคญัและ
ครกึครืน้ทีส่ดุ วนัทีส่ ีจ่ะปัดกวาดทาํความสะอาดบา้นเรอืน ตระเตรยีมสิง่ของเซ่นไหว ้วนัทีห่า้นําของไหว้
ไดแ้ก่ ไก่ เป็ด ขา้วเหนียวหา้ส ีผกัตม้ เน้ือตุ๋น เซ่นไหวเ้ทพยดา เมือ่ลาของไหวแ้ลว้จงึรว่มฉลองเทศกาล
กนัภายในครอบครวั      

เดอืนหกเป็นเทศกาลบชูาตน้กลา้ ผูช้ายซึง่เป็นแรงงานหลกัในการเพาะปลกูเป็นผูก้ระทาํพธิ ี
ตอ้งฆา่แกะเซน่ไหว ้“เจา้กลา้” /sau33 kia/ ปกป้องใหก้ารเพาะปลกูในปีน้ีราบรืน่ 

การบชูาบรรพบุรษุ  แทน่บชูาในบา้นของชาวผูเ่ปียวมสีิง่บชูาสองอยา่งคอื ลกูน้ําเตา้แหง้หน่ึงลกู 
และโถกระเบือ้งใบใหญ่สามใบ  นอกจากน้ีอาจมกีระปกุเลก็ๆอกีจาํนวนหน่ึง ลกูน้ําเตา้เป็นตวัแทนสิง่
ศกัดิส์ทิธิอ์นัมทีีม่าจากตํานานการสรา้งโลก1  โถใบใหญ่หน่ึงใบเป็นตวัแทนของเทพเจา้ผูส้รา้งโลก อกีสอง
ใบเป็นตวัแทนของพีน้่องทีเ่ป็นตน้ตระกลูบรรพบุรษุของมนุษย(์ของชาวผูเ่ปียว)  กระปกุเลก็ๆเป็น
ตวัแทนดวงวญิญาณของคนในครอบครวัทีล่ว่งลบั 

 

                                                            
1 ชนเผา่ตระกลูไทในประเทศจนีมตีาํนานเกีย่วกบัน้ําเตา้คลา้ยๆกนั เพยีงแต่สาํนวนต่างกนัไปตามแต่ละกลุ่มชาตพินัธุ ์สาํนวนของชาวไตเล่า
วา่ “นานมาแลว้ เกดิเหตุน้ําป่าทะลกัไหลบา่ หนุ่มสาวสองพีน้่องลอยคอใกลจ้ะจมน้ําตาย เทพเบื้องบนสงสารจงึประทานน้ําเตา้ลงมาให ้ทัง้
สองคนเขา้ไปหลบอยูใ่นน้ําเตา้ เมือ่น้ําแหง้ลง ผูค้นตายกนัหมด เหลอืเพยีงสองพีน้่องตอ้งสบืทอดเผา่พนัธุ ์และเป็นบรรพบุรษุของชนเผา่ไท
ต่อแต่นัน้มา น้ําเตา้จงึเป็นเสมอืนสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีส่บืทอดเชื้อสายชาวไทแต่โบราณกาลมา” สาํนวนของชาวผูเ่ปียวเล่าวา่ “อดตีกาลเกดิอุทกภยั
ครัง้ใหญ่ ผูค้นตายหมดเหลอืเพยีงพีช่ายน้องสาวคูห่นึง่ขึน้ไปหลบอยูบ่นยอดเขาจงึรอดตาย เทพยดาเหน็เขา้เมตตาสงสารจงึมอบเมลด็
น้ําเตา้ใหห้นึง่เมลด็ สองพีน้่องเอาไปปลกูเกดิเป็นเถาน้ําเตา้เครอืยาวและออกลกูน้ําเตา้ผลใหญ่ ต่อมาน้ําทว่มขึน้มาถงึยอดเขา สองพีน้่อง
กระโดดเขา้ไปหลบอยูใ่นลกูน้ําเตา้ น้ําเตา้ลอยไปตามน้ําตดิอยูท่ีป่ากถํ้า เทพยดากบ็นัดาลโถหนึง่ใบเพือ่ขวางปากถํ้าไว ้เมือ่น้ําลดผูค้นตาย
กนัหมด สองพีน้่องกต็อ้งสบืทอดเผา่พนัธุม์นุษย ์น้ําเตา้และโถจงึถอืเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ ีช่าวผูเ่ปียวเคารพบชูา”           

ผู่เปียวทำ�พิธีบูช�เทพภูเข�
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PB.   ข้อมลูทางภาษา  
                หวัขอ้น้ีเป็นรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษาของกลุ่มชาตพินัธุม์ูห่ล่าว  มหีวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี  

PB. 2.1   การจดัแบ่งตระกลูภาษา 
PB. .   ระบบเสยีง   
PB. 2.3   ระบบคาํ 
PB. .   ระบบไวยากรณ์   
 

PB. 2.1   การจดัแบง่ตระกลูภาษา 
 แมว้า่ทางฝัง่ตะวนัตกจะมขีอ้มลูการศกึษาภาษาผูเ่ปียวเป็นครัง้แรกมาตัง้แต่ปี 0  แลว้กต็าม 
แต่วงการภาษาศาสตรจ์นีมผีลงานการศกึษาภาษาผูเ่ปียวน้อยมาก ทีส่าํรวจพบมบีทความวชิาการสอง
เรือ่ง วทิยานิพนธร์ะดบับณัฑติศกึษาหน่ึงเรือ่งและหนงัสอือกีหน่ึงเรือ่งเทา่นัน้ ในสว่นของบทความไดแ้ก่
เรือ่ง “สงัเขปภาษาผูเ่ปียว” ผลงานของเฉินฉีกวาง (Chén  Qíguāng, 198) และเรือ่ง “ภาษาผูเ่ปียว” 
ผลงานของจางจวนิหร ู(Zhāng Jūnrú, 199) 1  สว่นของวทิยานิพนธค์อืงานวจิยัทีเ่สนอต่อมหาวทิยาลยั
ชาตพินัธุส์ว่นกลาง เรือ่ง “สถานภาพของภาษาผูเ่ปียวในกลุ่มภาษาเกอ-ยงั” ผลงานของ สยงหนานจงิ
(Xiong Nanjing:  004) สว่นผลงานหนงัสอืทีใ่หมท่ีส่ดุทีเ่รามขีอ้มลูอยูใ่นขณะน้ีมเีพยีงเรือ่งเดยีว คอื “การ
ศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว”《普标语研究 Pǔbiāo yǔ yánjiū》เขยีนโดยนกัภาษาศาสตรจ์นีสามทา่น คอื 
เหลยีงหมิน่ จางจวนิหรแูละหลีห่ยวนิปิง (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2) ซึง่ทัง้สามทา่น
น้ีเป็นนกัภาษาศาสตรจ์นีทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการศกึษาภาษาตระกลูไท ชื่อภาษาจนีคอื 梁敏 Liáng Mǐn、
张均如 Zhāng Jūnrú、李云兵 Li Yúnbīng  เน่ืองจากเรามขีอ้มลูการศกึษาภาษาน้ีอยูจ่าํกดัมาก ใน
การเรยีบเรยีงบทความเรือ่งน้ี ผูเ้ขยีนจะพยายามประมวลขอ้ความรูจ้ากผลงานทัง้สีเ่รือ่งดงักล่าวขา้งตน้
ใหน้กัวชิาการไทยไดอ้า่นกนั สว่นรายการคาํศพัทจ์ะไดอ้า้งองิขอ้มลูภาษาผูเ่ปียวจากหนงัสอืเล่มทีใ่หม่
ทีส่ดุน้ีเป็นหลกั   

ในสว่นของประเทศไทยนัน้ มขีอ้มลูภาษาผูเ่ปียวในหนงัสอื นานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ (สรุยิา 
รตันกุล, 4, 4-) ทีอ่ธบิายสถานภาพการศกึษาภาษาผูเ่ปียวตัง้แต่ครัง้แรกจนถงึ ณ ปีทีต่พีมิพ์
หนงัสอืเล่มดงักล่าว  นบัจนถงึปัจจุบนัน้ีวงวชิาการของไทยเรากย็งัไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนา
และขอ้มลูภาษาผูเ่ปียวใหไ้ดอ้า่นกนัอกี  สถานการณ์ของภาษาผูเ่ปียวเองกอ็ยูใ่นสภาพทีเ่ปรยีบไดว้า่เป็น
วาระสดุทา้ยของชวีติเสยีแลว้ ดว้ยเหตุทีจ่าํนวนประชากรน้อย ชาวผูเ่ปียวเมือ่แต่งงานขา้มเผา่พนัธุก์ห็นั
ไปใชภ้าษาของชาตพินัธุอ์ื่น  การสื่อสารในสงัคมกใ็ชภ้าษาจนีหรอืภาษาของกลุ่มชาตพินัธุอ์ื่นทีเ่ขม้แขง็
กวา่ สถานะของภาษาผูเ่ปียวจงึใชเ้พยีงพดูจากนัในครอบครวั  คนทีพ่ดูภาษาผูเ่ปียวไดเ้หลอืเพยีง
ผูส้งูอายเุทา่นัน้ คนรุน่ใหมพ่ดูภาษาผูเ่ปียวไมไ่ดแ้ลว้ เมือ่ความสามารถทางสือ่สารลดน้อยลง ภาษาผู่
เปียวกห็มดหน้าทีแ่ละจะสญูหายไปในทีส่ดุ แมแ้ต่ในวงวชิาการเองกท็าํไดเ้พยีงบนัทกึเป็นบทพรรณนาให้
รบัรูว้า่เคยมภีาษาน้ีอยูใ่นโลกเทา่นัน้         

ในสว่นของการจดัแบ่งตระกลูภาษานัน้ ปัจจุบนันกัภาษาศาสตรจ์นีมแีนวโน้มจดัตัง้แขนงภาษา
เกอ-ยงั เป็นคูข่นานกบัแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ีทัง้สีส่าขาน้ีอยูภ่ายใตส้าขาภาษาชื่อตง้-
ไถ แขนงภาษาเกอ-ยงั เป็นกลุ่มภาษาทีร่วมภาษาเกอลาวและภาษาปู้ยงัและกลุ่มภาษาพบใหมข่องจนี
เขา้ไวด้ว้ยกนั ในสว่นของภาษาเกอลาวนัน้ เฮอ่เจยีซ่าน (Hè Jiāshàn, 1983, 8) ไดศ้กึษาวจิยัภาษาเกอ
ลาว แต่กย็งัไมไ่ดย้นืยนัแน่ชดัวา่จะจดัภาษาเกอลาวไวท้ีใ่ด แต่ตัง้เป็นประเดน็สงสยัวา่ควรตัง้เป็นแขนง
ภาษาเกอลาวแยกออกมาจากแขนงตง้-สุย่        สว่นภาษาปู้ยงั หลจีิน่ฟาง (Li Jinfang: 000,) จดั
                                                            
1 บทความสองเรือ่งน้ีเรือ่งแรกตพีมิพใ์นวารสารวชิาการของมหาวทิยาลยัชนชาตสิว่นกลาง ปี 198 ซึง่เป็นวารสารเก่า ไมส่ามารถสบืคน้
ตน้ฉบบัได ้เรือ่งทีส่องพมิพใ์นวารสารของมหาวทิยาลยัชนชาตยินูนานในปี 0 บทความทัง้สองเรือ่งน้ีอา้งถงึใน หนงัสอื “การศกึษาวจิยั
ภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2, )  
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ภาษาปู้ยงัไวใ้นแขนงภาษาเกอ-ยงั โดยมสีมาชกิแบ่งเป็นสองกลุ่มยอ่ย คอื กลุ่มเกอ-จ ี (仡 - 基 Gē – Jī 

เกอลาว-ละต)ิ ไดแ้ก่ภาษาเกอลาว(仡佬 Gēlǎo) ภาษามูห่ล่าว(木佬 Mùlǎo) ภาษาอี ้(羿 Yì) และภาษา
ละต(ิ拉基 Lājī) อกีกลุ่มหน่ึงคอืกลุ่มยงั-เปียว (央 - 标 Yāng – Biāo ปู้ยงั-ผูเ่ปียว) ไดแ้ก่ภาษาปู้ยงั(布
央 Bùyāng) ภาษาลาฮา (拉哈 Lāhā) และภาษาผูเ่ปียว(普标 Pǔbiāo)   

ยอ้นไปเมือ่ปี 4 จุดเริม่ตน้ของการศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียวตามแนวทางภาษาศาสตรส์มยัใหม่
ของวงการภาษาศาสตรจ์นีคอื ผลงานของ เฉินฉีกวาง(Chén Qíguāng: 198, ) เรือ่ง     “สงัเขปภาษา
ผูเ่ปียว” แต่ก่อนหน้านัน้วงวชิาการจนียงัไมม่กีารศกึษาอยา่งจรงิจงั และยงัไมพ่ดูถงึเรือ่งการจดัแบ่ง
ตระกลูภาษาแต่อยา่งใด ต่อจากปี 198 เป็นตน้มา กไ็มม่ผีลงานของนกัวชิาการจนีทีเ่กีย่วกบัภาษาน้ีอกี
เลย จนกระทัง่ปี 1998 เหลยีงหมิน่และจาง จวนิหร ู(Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú,0 อา้งใน Liáng Mǐn, 
Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2, 0) ไดล้งพืน้ทีภ่าคตะวนัออกของมณฑลยนูนานทีเ่ป็นรอยต่อกบั
ประเทศเวยีดนาม ทาํการสาํรวจและศกึษาเปรยีบเทยีบภาษาละต ิ ผูเ่ปียว และปู้ยงั จากนัน้เสนอแนวคดิ
ในการจดัตระกลูภาษาโดยใหต้ัง้แขนงภาษาใหมช่ื่อ แขนงเกอ-ยงัเป็นคูข่นานกบัแขนงกมั-ไท แลว้ตัง้
สาขาทีอ่ยูเ่หนือทัง้สองแขนงน้ีขึน้ไปใหเ้ป็นสาขากมัไท-เกอยงั ต่อมา ปี 1996 (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, 
199 อา้งใน Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2, 0) ทัง้สองทา่นกไ็ดพ้จิารณาเหน็วา่ สาขา
ภาษาทีม่อียูแ่ต่เดมิ 1  เหมาะสมดแีลว้ ไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งตัง้สาขาใหม ่จงึยกเลกิแนวคดิทีเ่คยเสนอไว้
เมือ่ปี 0 โดยเสนอแนวคดิใหมใ่หนํ้าภาษาผูเ่ปียว ปู้ยงั เกอลาว ละต ิจดักลุ่มเป็นแขนงใหมช่ื่อ แขนง
ภาษาเกอ-ยงั เป็นคูข่นานกบัแขนงทีม่อียูเ่ดมิ   

แต่แนวคดิการจดัแบ่งภาษาผูเ่ปียวของนกัวชิาการจนีกย็งัไมเ่ป็นทีส่ ิน้สดุ เมือ่ปี  จางจีห๋มนิ 
(Zhāng Jìmín, ) เสนอใหจ้ดัตัง้สาขาภาษาภายใตต้ระกลูใหญ่จนี-ทเิบต ชื่อ “เกอ-ลา” (仡拉 Gē lā 
เกอลาว-ละต)ิ มภีาษาทีเ่ป็นสมาชกิไดแ้ก่ภาษาเกอลาว ภาษาอี ้ ภาษามูห่ล่าว ภาษาละต ิ ภาษาผูเ่ปียว 
และภาษาเกอยงั ต่อมาหลี ่หยวนิปิง (Lǐ Yúnbīng, 21) กย็นืยนัและสนบัสนุนแนวคดิของจางจีห๋มนิ       

ผลงานการศกึษาภาษาผูเ่ปียว และแนวตดิการจดัตระกลูภาษาของภาษาผูเ่ปียวของนกัวชิาการ
จนีทีใ่หมท่ีส่ดุในขณะน้ีคอืแนวคดิของเหลยีงหมิน่ จางจวนิหรแูละหลีห่ยวนิปิง  โดยทัง้สามทา่นจดัภาษาผู่
เปียว ปู้ยงั เกอลาว ละต ิลาฮาไวเ้ป็นแขนงภาษาเกอ-ยงั เป็นคูข่นานทีม่คีวามสมัพนัธแ์บบหา่งๆกบัสาขา
จว้ง-ไต สาขาตง้-สุย่และสาขาหล ีดงัแผนภมูต่ิอไปน้ี  (สรปุมาจากเหลยีงหมิน่ จางจวนิหรแูละหลีห่ยวนิปิง 
(Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2, 116)  

                                                            
1 แต่เดมิคอื สาขาภาษาจว้ง-ตง้ เป็นสาขาทีอ่ยูภ่ายใตต้ระกลูจนี-ทเิบต มแีขนงต่างๆ คอื แขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ี 

80)

1984

1990

1990

80)

1993

1993)

ผู่เปียว ปู้ยัง
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แผนภมิูท่ี PB. 1 การจดัแบง่ภาษาผูเ่ปียว 

       
 PB. 2.2  ระบบเสียง หลีห่ยวนิปิง หน่ึงในคณะนกัวจิยั “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, 

Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng,  2, 1-2) ไดล้งพืน้ทีภ่าคสนามเมือ่เดอืนสงิหาคม ปี 00 ทีบ่า้นผูเ่ฟิง 
ชุมชนเถยีฉ่าง อาํเภอหมาลีโ่พ เขตปกครองตนเองชาวจว้ง ชาวเหมยีวเหวนิซาน มณฑลยนูนาน (云南

省文山壮族苗族自治州麻栗坡县铁厂乡普峰村Yúnnán shěng Wénshān Zhuàngzú Miáozú 
Zìzhìzhōu Málìpō xiàn Tiěchǎng xiāng Pǔfēng cūn) ผูบ้อกภาษาชื่อ หลงกวางเหอ (龙光和 Lóng 
Guānghé หญงิ อาย ุ ปี) และ กง้โหยว่เหลยีน (贡友莲 Gòng Yǒulián หญงิ อาย ุ ปี) จากขอ้มลู
คาํศพัทท์ีเ่กบ็มาได ้สามารถวเิคราะหร์ะบบเสยีงไดด้งัน้ี      

 PB. 2.2.1 พยญัชนะ  ภาษาผูเ่ปียวมพียญัชนะ 4 เสยีง แบ่งเป็น  
1) เสยีงพยญัชนะเดีย่ว 38 เสยีง  
2) เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน ภาษาจนีเรยีกวา่ 腭化声母 È huà shēngmǔ ไดแ้ก่ 

พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปเพดาน เสยีงชนิดน้ีคลา้ยกบัการออก
เสยีงภาษาไทย พย- สย- พยญัชนะประเภทน้ีม ี7 เสยีง  

 )  เสยีงพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก ภาษาจนีเรยีกวา่ 唇化声母 Chúnhuà shēngmǔ 
ไดแ้ก่พยญัชนะทีม่กีารออกเสยีงฐานกรณ์ของพยญัชนะเดมิแลว้เลื่อนไปรมิฝีปาก คลา้ยกบัพยญัชนะควบ
กลํ้า กว- คว- ในภาษาไทย พยญัชนะประเภทนี้ม ี เสยีง ดงัขอ้มลูในตารางต่อไปน้ี     
 

พยญัชนะเดีย่ว 
p ph b m• m f  v w 
t th d n• n ¬  l  
ts tsh*    s    
tß tßh*    ßh ß Ω  
ʨ ʨh*   ȵ 8  ȵ ˛  j  

ตระกลูภาษาจีน-ทิเบต

สาขาภาษาจนี

สาขาทเิบต-พมา่

สาขาเหมยีว-เหยา

สาขาจ้วง-ต้ง

แขนงจ้วง-ไต

แขนงต้ง-สุ่ย

แขนงหลี

แขนงเกอ-ยงั

ภาษาเกอลาว

ภาษาอี้

ภาษามูห่ล่าว

ภาษาละติ

ภาษาปู้ยงั

ภาษาลาฮา

ภาษาผูเ่ปียว
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k kh g N• N     

q qh        
Ɂ      h    

พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 
pj phj bj m•j mj     
  dj   lj    

พยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 
kw khw   Nw     

 
คาํอธบิายเสยีงพยญัชนะ  
1. ภาษาผูเ่ปียวมกีารเปรยีบต่างของพยญัชนะนาสกิแบบเสยีงกอ้ง /m, n, ȵ, N/ กบัพยญัชนะ 

นาสกิเสยีงไมก่อ้ง /m6, n 6, ȵ 8 , N•/ 
2. มกีารเปรยีบต่างของพยญัชนะพน่ลมกบัไมพ่น่ลม /p, t, k, q, ß/  กบั/ph, th, kh, qh, ßh/ 
3. พยญัชนะเสยีงเสยีดแทรกภาษาผูเ่ปียวเป็นเสยีงไมพ่น่ลม แต่มกีารเปรยีบต่างกบัเสยีงเสยีด 

แทรกพน่ลมในคาํยมืจากภาษาจนี    
. พยญัชนะเสยีง  /g/ กบั / ɣ/ แปรอสิระซึง่กนัและกนั ไมม่คีูค่าํเปรยีบต่างทางความหมาย ใน 

ทีน้ี่เลอืกใช ้/g/   
5. พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดานและพยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปากจะผสมกบัสระ/a,A/ ไมป่ระสม 

กบั /ia, ua/  ปัญหาของอรรธสระในภาษาผูเ่ปียวน้ี เหตุทีไ่มต่ดัสนิใหพ้ยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน /-j/ เป็น
สระ /i/ เน่ืองจากมคีูเ่ปรยีบต่างทางความหมายทีอ่อกเสยีงต่างกนัชดัเจน เชน่ /pja:k5/ “จาก,หา่ง” เปรยีบ
ต่างกบั /piak5/ “เขยีน”  เชน่เดยีวกนักบัทีไ่มต่ดัสนิใหพ้ยญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ เป็นสระ /u/ ก็
เพราะสามารถหาคูเ่ปรยีบต่างทางความหมายทีอ่อกเสยีงต่างกนัชดัเจนเชน่กนั เชน่ /kwa:N213/ “กวา้ง” 
เปรยีบต่างกบั /kuaN55/ “ขา”  

6. เสยีงพยญัชนะทีม่ ี* เป็นเสยีงของคาํยมืจากภาษาจนี   
  
 PB. 2.2.2 สระ ตามวธิกีารวเิคราะหร์ะบบเสยีงแบบจนี ภาษาผูเ่ปียวแบ่งเสยีงสระเป็นสระเดีย่ว 
 เสยีง และสระประสม  เสยีง รวมกนัทัง้หมดมเีสยีงสระ  เสยีง  ในสว่นของสระประสมมี
สว่นประกอบสามสว่นคอืหวัสระ ทอ้งสระ และหางสระ ดงันัน้สระประสมยงัสามารถแบ่งยอ่ยไดอ้กีสาม
แบบคอื สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นอรรธสระ /i, u/ สระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะนาสกิ /m, n, ŋ/ 
และสระประสมกบัหางสระทีเ่ป็นพยญัชนะเสยีงกกั /p, t, k,ʔ/ ดงัน้ี  

สระเดีย่ว 
 
        
       หาง  
       สระ   

 สระประสม 
 อรรธสระ นาสกิ เสยีงกกัไมร่ะเบดิ 

 i  u m n ŋ p t k -ʔ -iʔ -uʔ 

a  a:i a:u  a:m  a:n  a:ŋ  a:p  a:t  a:k    a:iʔ   

  ai au  am  an  aŋ  ap  at  ak  aʔ  aiʔ  auʔ 
A  A:i  A:u  A:m  A:n  A:ŋ      A:k    A:iʔ  

     Au  Am  An  Aŋ    At  Ak       
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i    i:m i:n   i:p i:t     
 ie  iu im in iŋ ip  ik ieʔ   
 iә     iәŋ   iәk    
 ia  iau  iam  ian  iaŋ  iap  iat  iak  iaʔ    iauʔ 

 io      iop iot iok    
u     u:m  u:n  u:ŋ  u:p  u:t       
  ui   um  un  uŋ  u:p    uk   uiʔ  
  uai  uam  uan  uaŋ  uap  uat  uak     
 uo   uәm uәn  uәŋ  uәp  uәt  uәk     
o    o:m  o:ŋ o:p  o:k    
     on oŋ op ot ok oʔ   
ɯ ɯә  ɯi  ɯu   ɯәn  ɯәŋ  ɯәp  ɯәt    ɯiʔ  ɯuʔ 

 ɯa  ɯA     ɯaŋ   ɯak    

y     yen yŋ  yet     

     yan  yaŋ   yak    

e     en   et ek eʔ   

ә  әi  әu  әm  әn  әŋ   әt   әiʔ әuʔ

ɿ             

ι             
คาํอธบิายเสยีงสระ  

1) สระเดีย่วทุกเสยีงเมือ่เกดิโดยลาํพงัไมม่กีารเปรยีบต่างของสระสัน้ยาว  แต่เมือ่เกดิ 
เป็นสระประสม สระ /a-, A-, i-, u-, o-/ มกีารเปรยีบต่างของสระสัน้ยาว  

2) พบลกัษณะของหางสระ /ʔ/ สระกลุ่มน้ีสว่นใหญ่เป็นสระทีม่หีางสระเป็นอรรธสระ  
นอกจากนัน้มสีระเดีย่วและสระทีข่ ึน้ตน้ดว้ยอรรธสระ ทีน่่าสนใจกค็อืไมพ่บสระประเภทน้ีในภาษาตระกลู
ไทในประเทศจนี กล่าวอกีนยัหน่ึงกค็อืวา่ หางสระ /ʔ/ ไมใ่ชล่กัษณะของภาษาตระกลูไท ทีน่่าสนใจกวา่นัน้
กค็อื หางสระ (หรอืพยญัชนะทา้ย) /ʔ/ เป็นลกัษณะเดน่ของภาษาตระกลูมอญ-เขมร  พจิารณาจาก
ภมูศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานของชาวผูเ่ปียวกจ็ะพบวา่ ดา้นบนและรอบขา้งเป็นภาษาตระกลูไทและตระกลู
มอญ-เขมรทีอ่ยูใ่นประเทศจนี สว่นดา้นล่างเป็นภาษาตระกลูมอญ-เขมร ภาษาผูเ่ปียวน่าจะไดร้บัอทิธพิล
เสยีงสระแบบน้ีมาจากภาษาตระกลูมอญ-เขมร 

  ) เสยีงสระ /ɿ , ι, yan, yen/ เป็นสระของคาํยมืจากภาษาจนี ภาษาผูเ่ปียวไมม่สีระเสยีงน้ี    
  PB. 2.2.3 เสียงวรรณยกุต ์ ตามหลกัภาษาศาสตรจ์นีแบ่งวรรณยกุตเ์ป็นสองแบบคอื 
วรรณยกุตใ์นคาํสระพยางคเ์ปิด คอื คาํทีม่สีระเดีย่ว คาํทีม่หีางสระเป็นอรรธสระ และคาํทีม่หีางสระเป็น
เสยีงนาสกิ กบัอกีประเภทหน่ึงคอื วรรณยกุตใ์นคาํสระพยางคปิ์ด ไดแ้ก่ คาํทีม่หีางสระเป็นเสยีงกกั 
/p,t,k,ʔ/ จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแบ่งเสยีงวรรณยกุตใ์นภาษาผูเ่ปียวได ้ 7 เสยีง แบ่งเป็น
วรรณยกุตส์ระพยางคเ์ปิด  เสยีง และวรรณยกุตส์ระพยางคปิ์ด  เสยีง ดงัน้ี     
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เลขกาํกบัเสยีง ระดบัเสยีง ตวัอยา่งคาํศพัท ์ ตวัอยา่งคาํศพัท ์
สระพยางคเ์ปิด 

เสยีงที ่ 5 na5 นุ่ม mai5 แม ่
เสยีงที ่ 33 na33 หน้า(วนัหน้า) ma33 หา้ 
เสยีงที ่ 53 n •a53 ไมม่ ี m •a53 หมา 
เสยีงที ่4 213 nai213 น้ี m •a213 บา่ 
เสยีงที ่ 4 mjA2 ฝี  mja2 หน้า 

สระพยางคปิ์ด 
เสยีงที ่ (ซํ้ากบัเสยีงที ่) 4  nuk5 นก miak5 หมาก(ผลไม)้ 
เสยีงที ่7 (ซํ้ากบัเสยีงที ่)  mok33 ทอ้ง miak33 ผกู 

   คาํอธบิายเสยีงวรรณยกุต ์ 
1) จากตารางเสยีงวรรณยกุต ์จะเหน็วา่มเีสยีงวรรณยกุตซ์ํ้ากนัอยูส่องคู ่คอื วรรณยกุตข์อง 

สระพยางคเ์ปิด เสยีงที ่ /4/ และเสยีงที ่ // ซํ้ากบัเสยีงวรรณยกุตส์ระพยางคปิ์ด เสยีงที ่6 /5/ และ
เสยีงที ่ /33/ ตามลาํดบั  เมือ่ตดัคูซ่ํ้าออกแลว้ ภาษาผูเ่ปียวจะมเีสยีงวรรณยกุตท์ีแ่ทจ้รงิ  เสยีง   
 2) มลีกัษณะของวรรณยกุตเ์สยีงเบา หมายถงึคาํทีม่สีองพยางค ์พยางคแ์รกไมล่งเสยีง
วรรณยกุตแ์ต่จะออกเสยีงสัน้และเบา หรอืคาํสามพยางค ์ พยางคก์ลางออกเสยีงเบา (คลา้ยๆกบัใน
ภาษาไทย เชน่ สบาย ขโมย นาฬกิา) ใชส้ญัลกัษณ์ // เชน่คาํวา่ /qa mat33/ “หมดั” / qa muak5/ 
“หมอก” /qa m•i213/ “มอื”  ภาษาตระกลูไทในประเทศจนีอื่นๆกพ็บลกัษณะเดยีวกนัน้ี เชน่ ภาษาสุย่ 
/tokhup/ “ตะขาบ” /ȶi ljen6/  “ตวัน่ิม”(* คลา้ยภาษาไทยคาํวา่ จิง้เหลน)  /qaɕak/ “นกสาลกิา”     
  PB. 2.2.4 โครงสร้างพยางค ์ (C=Consonant ,V=vowel) พยางคใ์นภาษาผูเ่ปียว
ประกอบดว้ยพยญัชนะ สระ และวรรณยกุต ์ ในสว่นของโครงสรา้งพยญัชนะและสระ นอกจากพยญัชนะ
ตน้เดีย่วแลว้ นกัวชิาการจนีวเิคราะหใ์หพ้ยญัชนะชุดเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก /-w/ กบัพยญัชนะชดุเปลีย่นเป็น
เพดาน /-j/ เป็นพยญัชนะตน้เดีย่ว เพราะมองวา่เป็นการออกเสยีงของฐานกรณ์เดมิพรอ้มไปกบัฐานกรณ์
อื่นเทา่นัน้ แต่ฐานกรณ์ของเสยีงพยญัชนะทีแ่ทจ้รงิยงัคงตดัสนิวา่เป็นพยญัชนะตัง้ตน้เดมิอยู ่ไมใ่ชเ่กดิ
จากการควบกลํ้าของพยญัชนะสองเสยีง ดงันัน้พยญัชนะตน้ในภาษาผูเ่ปียว จงึมเีพยีงเสยีงเดยีวคอื /C/  
สว่นเสยีงสระมสีระเดีย่วกบัสระประสม โดยวเิคราะหว์า่สระมหีวัสระ(V) ทอ้งสระ(V) และหางสระ ซึง่จะ
เหน็วา่สว่นทีเ่ป็นหวัสระคอื /V/ สว่นทีเ่ป็นทอ้งสระคอื (V) แต่สว่นทีเ่ป็นหางสระอาจจะเป็นสระ/V/ คอื /u, 
i/ หรอืเป็นพยญัชนะ /C/ คอื /m,n,ŋ,p,t,k,ʔ/ กไ็ด ้ดงัขอ้มลูต่อไปน้ี     

C V sa213 “ชา้” bo53 “บอ่” te53“ตา(eye)” 

C V V  
(C+หวัสระ+หางสระทีเ่ป็นสระ) 

NɯA33 “ง”ู tie53 “ตาย” jia53 “ยา” 

C V C  
(C+หวัสระ+หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) 

kum213 “กาํ” la:n53 “หลาน” 
(ลกูของลกู) 

gәm2 “คาํ” 
(ทอง) 

C V V V  
(C+หวัสระ+ทอ้งสระ+หางสระทีเ่ป็นสระ) 

piau53 “แกม้” nuai33 “น้อย” qa luai5 
 “รอย” 

C V V C  
(C+หวัสระ+ทอ้งสระ+หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) 

suan53 “สอน” huәm213 “หอม”  
(กลิน่) 

kuәt33 “ขดุ”  
 

C V V V C  
(C+หวัสระ+ทอ้งสระ+ทอ้งสระ+หางสระทีเ่ป็นพยญัชนะ) 

liauʔ5 “แลบ”  
(แลบลิน้) 

สระน้ีพบตวัอยา่งคาํเพยีงคาํเดยีว1  

                                                            
1 ในระบบเสยีงสระภาษาผูเ่ปียวที ่เหลยีงหมิน่ จางจวนิหรแูละหลีห่ยวนิปิง (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2) วเิคราะหน์ัน้มสีระ 
/iau/ กบั /iauʔ/  เปรยีบต่างกนั แต่จากการตรวจสอบรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืเล่มดงักล่าว (หน้า 7-07) พบวา่มคีาํทีป่ระสมดว้ยสระ 
/iauʔ/ เพยีงคาํเดยีวเทา่นัน้ ไมม่คีูค่าํเปรยีบต่าง ขา้พเจา้เหน็วา่ควรจะวเิคราะหใ์หเ้ป็นเสยีงแปรของสระ /iau/ คอื [iau] กบั [iauʔ] มากกวา่ที่
จะวเิคราะหใ์หเ้ป็น สระ /iau/ และ /iauʔ/    
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 PB 2.3 ระบบคาํ คาํในภาษาผูเ่ปียวมคีาํทีพ่อ้งกบัภาษาในแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนง
หล ี นอกจากคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายแลว้ ยงัมคีาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุท์ีภ่าษาผูเ่ปียวไมพ่อ้งกบัภาษาอื่นๆ 
คาํศพัทส์ว่นใหญ่เป็นคาํโดดพยางคเ์ดยีวและมคีาํสองพยางคบ์า้งแต่ไมม่าก มคีาํประสมสองพยางคท์ีเ่กดิ
จากการประสมคาํของคาํโดด และมคีาํยมืจากภาษาจนีทัง้ทีเ่ป็นคาํสงสยัวา่รว่มเชือ้สาย คาํยมืเก่าและคาํ
ยมืใหม ่คณะผูว้จิยัเรือ่ง “การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 2, 
115) ไดใ้ชว้งคาํศพัทพ์ืน้ฐานของ Swadesh จาํนวน 00 คาํ นําภาษาผูเ่ปียวเปรยีบเทยีบกบัภาษา
สมาชกิแขนงต่างๆ พบวา่ภาษาผูเ่ปียวมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาปู้ยงัมากทีส่ดุ (31%)  รองลงมาคอื
ภาษาไต (.%) นอกนัน้อยูร่ะหวา่ง % เทา่ๆกนั โดยมคีวามสมัพนัธก์บัภาษาสุย่น้อยทีส่ดุคอื % 
ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

ภาษา จว้ง ไต ตง้ สุย่ หล ี ปู้ยงั เกอลาว ละต ิ
จาํนวนคาํศพัทร์ว่มเชือ้สาย 4  44  44  4 4 
คดิเป็นรอ้ยละ 4 .    . . . 

  
 PB. 2.3.1 คาํโดด แบ่งไดด้งัน้ี    

) คาํโดดพยางคเ์ดียว  เป็นคาํหน่ึงพยางคท์ีม่คีวามหมายในตวัเอง สามารถใชไ้ดโ้ดย 
อสิระตวัอยา่งคาํต่อไปน้ีเทยีบกบัภาษาสีแ่ขนงคอื แขนงจ้วง-ไต ไดแ้ก่ ภาษาไต คดัจาก “ปรทิรรศน์
ภาษาไต” (Yù Cuìróng, Luō Měizhēn, 199) ภาษาจว้งคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง”(Wéi Qìngwén, 
Tán Guóshēng, 198) ภาษาปู้อคีดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ”ี (Yù Cuìróng, 0) แขนงต้ง-สุ่ย ไดแ้ก่ 
ภาษาตง้คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาตง้” (Liáng Mǐn, 199)   ภาษาสุย่คดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาสุย่” 
(Zhāng Jūnrú, 198) ภาษาเหมาหนานคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน” (Liáng Mǐn, 198) 
ภาษามลูมัคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษามลูมั” (Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo, 7) และแขนงภาษาหลี 
ไดแ้ก่ ภาษาหล ีคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาหล”ี (Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng , 7) และแขนงภาษา
เกอ-ยงั ไดแ้ก่ ภาษาเกอลาวคดัจาก “ปรทิรรศน์ภาษาเกอลาว” (Hè Jiāshàn, 1983) ภาษาผูเ่ปียว คดัจาก 
“การศกึษาวจิยัภาษาผูเ่ปียว” (Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng,  2) ภาษาปู้ยงัคดัจาก “การ
ศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั” (Lǐ Jǐnfāng, 2)    
แขนง คาํศพัทร่์วมเช้ือสาย 

ไทย วนั เดอืน ปี ฝน น้ํา ตบั ดาํ น้อง ลกู 
จ้วง-
ไต 

ไต van2 dǝn1 pi1 fun1 nam tap dam1 nɔŋ luk8 
จ้วง ŋon2 dɯn1 pi6 fɯn1 nam tap nam1 nu:ŋ lɯk8 
ปู้ อี ŋon2 dɯ:n1 pi1 vɯn1 zam tap1 van nuaŋ lɯɁ8 

ต้ง-สุ่ย ต้ง man1 ȵa:n1 ȵin2 pjǝn1 nam tap nam1 noŋ la:k1 
สุ่ย van1 njen2 mɛ1 fǝn1 nam3 tap ʔnam1 nu la:k8 
เหมา
หนาน 

van1 njen2 ᵐbɛ1 fin1 nam3 tap nam1 nuŋ la:k8 

มลูมั fan1 njen2 ᵐbe1 kwǝn1 nǝm tap nam1  nuŋ  la:k8 
หลี หลี van1 ȵa:n1 pou2 fun1 nam3 tap dom3 ɡu:ŋ ɬɯ:Ɂ 
เกอ-
ยงั 

เกอ
ลาว 

sen* t‘u  plei33 zau әɯ55 ta53puŋ ¬aN tsәɯ21 lei31 

ผูเ่ปียว vәn33 ta:n53 mja:i33 ßau213 ʔoŋ33 tap33 dam53 ta:u53 qa 

jiә33 
ปู้ยงั van5 tɛn11 pi:ŋ312 ¸u:t11 ɔŋ2 tap5 dam2 ¸uә11 la:k11

* ยมืภาษาจนี 天 tiān “วนั” 
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คาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียวทีไ่มพ่อ้งกบัตระกลูไท 
ße33 มา้  ʨɯ5 เชื่อ  tam33 ปิด  ta:m5 หนิ 
ʔa:k5 กา Ωam5 กดั li:n33 ขาว qa33 เลอืด 
Ωiak4 รอ้ง ʨuŋ213 ตนี du213 ใหญ่ quiʔ5 โม ่

  
จากตารางขา้งตน้จะเหน็วา่คาํศพัทแ์ขนงภาษาจว้ง-ไต กบัแขนงตง้-สุย่มคีวามสอดคลอ้งกนัอยา่ง

เหน็ไดช้ดั และสามาราถมองเหน็ความสมัพนัธไ์ปจนถงึภาษาหลแีละเกอ-ยงัได ้ แต่กม็คีาํศพัทบ์างสว่น 
เชน่คาํวา่ ฝน น้ํา น้อง ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสามแขนงขา้งบน แต่จบักลุ่มกนัเฉพาะในแขนงเกอ-ยงั  
นอกจากน้ีในสว่นของคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียวทีไ่มพ่อ้งกบัตระกลูไท  ฝัง่ขวามอืสองชอ่งเป็นคาํศพัทท์ีม่ ี
เฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาผูเ่ปียว ไมส่อดคลอ้งกบัภาษาอื่น แต่ทีน่่าสงัเกตเป็นอยา่งมากกค็อืฝัง่ซา้ยมอืสอง
ชอ่ง ไมเ่พยีงไมส่อดคลอ้งกบัภาษาตระกลูไท ไมส่อดคลอ้งกบัภาษาจนี แต่กลบัสอดคลอ้งกบัภาษา
ตระกลูมอญ-เขมร เป็นหวัขอ้ทีน่่าสนใจศกึษาต่อไป เน่ืองจากถิน่ฐานของชาวผูเ่ปียวเรยีกไดว้า่อยูก่ึง่กลาง
ระหวา่งภาษาไทและภาษามอญ-เขมร จงึเกดิการสมัผสัภาษากบัภาษามอญ-เขมรได ้ 

จากการตรวจสอบ รายการคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียวกพ็บวา่มคีาํทีส่อดคลอ้งกบัภาษามอญ-เขมรอยู ่
ในทีน้ี่จะขอยกตวัอยา่งคาํดงัน้ี1   
ผูเ่ปียว เขมร เวยีด 

นาม 
ไทย จนี  ผูเ่ปียว เขมร เวยีด 

นาม 
ไทย จนี 

ße33 sɛh ngựa มา้ 马 mǎ ʨɯ5 ʨɯ tin เชื่อ 信 xìn 

ʔa:k5 kaʔaɛk conquạ กา 乌 鸦 
wūyā 

Ωam5 kham cắn กดั 咬 yǎo 

Ωiak4 sraɛk hét รอ้ง 喊 hǎn ʨuŋ213 ʨɯŋ chân ตนี 腿 tuǐ 

jak33 ʔac cặn ขี ้ 屎 shǐ  qham pʔaɛm ngọt หวาน 甜 tián 

khAn53 thŋuan nặng หนกั 重 zhòng  qakho33 kreikrçʔ nghèo จน 穷 qióng 

gu:m33 skuam gầy ผอม 瘦 shòu  ta33 daʔ đặt ใส ่ 装
zhuāng 

) คาํโดดสองพยางค ์  แต่ละพยางคห์รอืสว่นใดสว่นหน่ึงของพยางคไ์มส่ามารถ
แยกออกจากกนัและมคีวามหมายโดยอสิระได ้  ไมใ่ชล่กัษณะของการเตมิหน่วยคาํเตมิเพือ่ใหม้ี
ความหมายทางไวยากรณ์ใดๆ และไมใ่ชค่าํประสม  นอกจากน้ียงัพบวา่คาํสว่นใหญ่เป็นลกัษณะของการ
ซํ้าพยญัชนะหรอืสระ สว่นมากพบวา่เป็นคาํคุณศพัทบ์รรยายลกัษณะหรอือารมณ์ความรูส้กึ ตวัอยา่งคาํ
เชน่  

คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย  คาํ ความหมาย 
khak33 kyak33 ดือ้ดา้น vak5 vәi5 เลน่ lai33 ¬ian213 หลอกลวง 

kuai33 luai5 คดโคง้ pau53 pan33 เมามาย la:i5 ¬ai53 เสแสรง้ 

                                                            
1  นอกจากคาํศพัทท์ีย่กตวัอยา่งมานี้แลว้ ยงัมรีะบบคาํศพัทอ์กีชุดหน่ึงทีน่่าสนใจมาก คอื ระบบการนบัเลข  โดยทัว่ไปการนบัเลขในภาษา
ตระกลูไทจะเป็นเลขฐานสบิ คอื มคีาํเรยีกเลข  ถงึ 0 เป็นคาํพยางคเ์ดยีวเฉพาะแต่ละเลข แต่ภาษาผูเ่ปียวมรีะบบการนบัเลขเป็นเลขฐาน
หา้คลา้ยกนักบัภาษามอญ-เขมร คอืมคีาํเรยีกเลข  ถงึ  เป็นคาํพยางคเ์ดยีว แลว้เลข  ถงึเลข  เป็นคาํสองพยางคท์ีเ่กดิจาก (+=6)  
(+=)  (+=8) (+4=) แต่ภาษาผูเ่ปียวไมไ่ดน้บัเลข  เป็น (+=6) แต่เป็น คาํสองพยางคท์ีป่ระกอบดว้ยเลข  + คาํอื่นทีไ่มใ่ชเ่ลข  
- 4 แต่เมือ่นบัเลข  –  คาํเรยีกเลข  –  จะตดัคาํเรยีกเลข  ทีอ่ยูห่น้าพยางคอ์อก ดงัน้ี   

 เลข ภาษาผูเ่ปียว เลข ภาษาผูเ่ปียว เลข ภาษาผูเ่ปียว 
  ʨia1  (5 + คาํอื่นทีไ่มใ่ชเ่ลข ) mә nam53  pAt33 nam53 
  ˛e53 7 (5 + คาํอื่นทีไ่มใ่ชเ่ลข ) mә tu53  7 pAt33 tu53 
  tau53  (5 + คาํอื่นทีไ่มใ่ชเ่ลข ) mә Ωɯ33   pAt33 Ωɯ33 
 4 pe53  (5 + คาํอื่นทีไ่มใ่ชเ่ลข 4) mә ˛ia213   pAt33 ˛ia213 
  ma33 0 pAt33 0 ˛e53 pAt33  
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 PB. .. คาํท่ีมีการเติมส่วนอ่ืน มดีงัน้ี   
 1) หน่วยคาํเติมหน้า ลกัษณะของคาํทีเ่ดน่ชดัในภาษาผูเ่ปียวอยา่งหน่ึงคอื มคีาํอยู่
กลุ่มหน่ึงทีเ่ป็นคาํสองพยางค ์  แต่เกดิจากการเตมิหน่วยคาํอื่น สว่นทีเ่ตมิไวข้า้งหน้าน้ีไมม่คีวามหมายใน
ตวัเอง ไมส่ามารถแยกออกไปมคีวามหมายตามลาํพงัได ้แต่ตอ้งปรากฏรว่มกบัคาํแทเ้ป็นคาํสองพยางค์
เสมอ เมือ่เตมิแลว้ไมม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทางความหมายใดๆ เป็นเพยีงการเตมิเพือ่บ่งชีล้กัษณะการ
รวมกลุ่มความหมายของคาํเทา่นัน้  สามารถเกดิรว่มกบัคาํนาม คาํกรยิาและคาํคณุศพัทก์ไ็ด ้มไีดด้งัน้ี    

หน่วยคาํเติมหน้า ตวัอย่างคาํ 
/qa33/ ความหมายประจาํคาํน้ีแปลวา่ “เลอืด” แต่เมือ่
ใชเ้ป็นหน่วยคาํเตมิหน้ากไ็มไ่ดม้คีวามหมายเกีย่วกบั
คาํเดมิ และยงัสามารถแปรเป็นเสยีงอื่นไดเ้ป็น 
[qa,qә33, qә]  สามารถเตมิหน้าไดท้ัง้คาํนาม กรยิา 
และคุณศพัท ์ 
 

qa li33 
“รกัแร”้ 

qa mi213  
“มอื” 

qa nuai33   
“น้อย”  

qa33 ȵik5 
 “น้ิว” 

qa33 nok5 
“ไอ” 

qa33 huaN213   
“ขวาง” 

qә33 luaN33  
“ดาว” 

qә jiә33   
“ลกู” 

qә33  Ωәn2  
“จิง้จก” 
 

/ta33/ ความหมายประจาํคาํน้ีแปลวา่ “ทอ่น” แต่เมือ่ใช้
เป็นหน่วยคาํเตมิหน้ากไ็มไ่ดม้คีวามหมายเกีย่วกบัคาํ
เดมิ และยงัสามารถแปรเป็นเสยีงอื่นไดเ้ป็น [tә33, 
tә]    มกัเตมิหน้าคาํทีม่คีวามหมายเกีย่วกบัเวลา 
สถานที ่สตัวเ์ลือ้ยคลาน และพชืผกัผลไม ้   

ta33 kɯ213 
“มะเขอื” 

ta33 mja2 
“ตรงหน้า”(ตรง
ขา้ม) 

ta33 qo2 
“ปลอกคอ” 

tә33 nai213  
“ตอนน้ี” 

tә 33 Nɯak5 
“นาค” 

tә 33 lin33 
“หาง” 

tә  mie33
“หม”ี 

tә  ne33
“หนา” 

tә  quan5
“ก่อน” 

/lai33/ ความหมายประจาํคาํน้ีแปลวา่ “ต”ี แต่เมือ่ใช้
เป็นหน่วยคาํเตมิหน้ามกัเตมิไวห้น้าคาํกรยิา แต่กเ็ป็น
บางคาํเทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ตมิไวห้น้ากรยิาทุกคาํ  เมือ่เตมิ
แลว้ไมไ่ดแ้สดงความหมายถงึคาํวา่ “ต”ี ทัง้สองสว่นไม่
สามารถแยกออกจากกนัอยา่งมคีวามหมายได ้1  

lai33 ʔәʔ5 
“สะอกึ” 

lai33 hui2 
“หาว” 

lai33 tai213 
“หาย” 

lai33 puN33 
“(ดอกไม)้
บาน” 

lai33 ˛i:p33 
“สาด(น้ํา)” 

lai33 tyN5 
“ทะเลาะ” 

นอกจากน้ียงัมหีน่วยคาํเตมิหน้าอกีแบบหน่ึง คอื คาํบอกทศิทางและตําแหน่ง นกัวชิาการจนี
วเิคราะหว์า่เป็นประเภทของการเตมิหน่วยคาํเตมิหน้า แต่ผูเ้ขยีนเหน็วา่เป็นลกัษณะของคาํประสม 
เน่ืองจากคาํเหล่าน้ีมคีวามหมายในตวัเอง สามารถปรากฏไดต้ามลาํพงั เมือ่ประสมแลว้ทัง้สองคาํต่าง
แสดงความหมายรว่มกนั ไดแ้ก่   

/pǝ33/ แปลวา่ “ขา้ง”  pǝ33 lju33 ขา้งบน pǝ33 te33 ขา้งลา่ง 

pǝ33 la:ŋ33 ขา้งนอก pǝ33 da:ŋ 33 ขา้งหลงั 

/ba:ŋ33/ แปลวา่ “ดา้น หรอื ฝัง่” 
    

ba:ŋ 33 miǝŋ2 ฝัง่ซา้ย ba:ŋ 33 m•uat33 ฝัง่ขวา 

ba:ŋ 33 nuak5 ดา้นหน้า ba:ŋ 33 kuaŋ 213 ดา้นหลงั 

 2) คาํเติมหลงัเสริมสร้อย  ทีเ่รยีกวา่คาํเสรมิสรอ้ยเพราะวา่สว่นทีเ่สรมิเขา้มาขา้ง
หลงัคาํแทน้ัน้ไมไ่ดเ้ป็นคาํทีม่คีวามหมายในตวัเอง  และไมไ่ดเ้ป็นหน่วยคาํทีเ่ตมิเพือ่ใหเ้กดิเป็น
ความหมายใหม ่หรอืทาํใหม้หีน้าทีท่างไวยากรณ์เปลีย่นไปแต่อยา่งใด แต่เป็นลกัษณะของเสยีงทีซ่อ้นกนั
หรอืซํ้ากนัเพือ่ทาํหน้าทีเ่ป็นสรอ้ยคาํใหก้บัพยางคห์น้า  เมือ่เตมิแลว้มผีลทาํใหค้าํเดมิมภีาพพจน์ทีช่ดัเจน
ขึน้ สว่นมากพบการเตมิหลงัคาํกรยิาและคาํคุณศพัท ์ บางคาํเป็นคาํเลยีนเสยีง ลกัษณะเชน่น้ีสอดคลอ้ง
สมาชกิภาษาสมาชกิตระกลูไทอื่นๆดว้ยเชน่กนั ในภาษาผูเ่ปียวมวีธิกีารสรา้งคาํเสรมิสรอ้ยดงัน้ี (A = คาํ
แท ้B, C = สว่นประกอบทีใ่ชเ้ป็นคาํเสรมิสรอ้ย ) 
                                                            
1 ลกัษณะเชน่น้ีเหมอืนกบัวธิกีารสรา้งคาํในภาษาจนี ดงัจะเหน็วา่คาํในภาษาจนีทีม่คีวามหมายเดยีวกนักบัคาํตวัอยา่งนี้จะมคีาํวา่ 打 dǎ “ต”ี 
นําหน้าเหมอืนกนั ไดแ้ก่ 打嗝  dǎgé  “สะอกึ”  打哈欠  dǎ hāqian “หาว”  打架 dǎjià “ทะเลาะ” สว่นคาํอื่นในภาษาจนีไมม่คีาํวา่ “ต”ี นําหน้า  
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รปูแบบ คาํเดมิ ความหมาย เตมิคาํเสรมิสรอ้ย คลา้ยกบัความหมายในภาษาไทย 
ABB sa:u53 หวัเราะ ¸a:u33 ¸a:u33 หวัเราะระรืน่  

bu213 เหา่ lam5 lam5 เหา่โฮง่ๆ   

ABCBC phuai35 ปลวิ lәp33 la:p33 lәp33 la:p33 ปลวิโปรยปราย โปรยปราย  

3) การซํา้คาํสองพยางค ์ เป็นลกัษณะของการซํ้าโดยการพดูคาํเดมิซํ้าสองครัง้ 
พยางคท์ีส่องไมม่กีารเปลีย่นแปลง หรอืเปลีย่นเพยีงเลก็น้อย เมือ่ซํ้าคาํแลว้มกีารแปรทางความหมายวา่มี
ปรมิาณมากขึน้ มจีาํนวนมากขึน้ มคีวามเขม้ขน้มากขึน้ คาํทีส่ามารถซํ้าไดม้ ีคาํนาม(มกัเป็นคาํนามทีใ่ช้
เป็นลกัษณนาม แต่คาํนามแทไ้มส่ามารถซํ้าได)้ คาํลกัษณนาม 1  คาํคุณศพัท ์ และคาํกรยิา ซึง่จะมี
ความหมายวา่ ทาํแบบไมต่ัง้ใจ ไมเ่ฉพาะเจาะจง มคีวามหมายเบาบาง ตวัอยา่งคาํเชน่   

ชนิดของคาํ คาํเดมิ ความหมาย คาํใหม ่ ความหมาย 
การซํ้าคาํนาม nin53 เดอืน nin53 nin53 เดอืนๆ(ทุกเดอืน) 

vәn33 วนั vәn33 vәn33 วนัๆ (ทุกวนั) 
การซํ้าคาํลกัษณนาม ßhAt33 เสน้ ßhAt33 ßhAt33 แต่ละเสน้(ลว้น) 

pa213 ตวั pa213 pa213 แต่ละตวั(ลว้น) 
การซํ้าคาํคุณศพัท ์ sa ชา้ sa sa ชา้ๆ / คอ่ยๆ  

dam53 ดาํ  dam53 dam53 ดาํๆ  
การซํ้าคาํกรยิา การซํ้าคาํกรยิาแบบ AA เพือ่บอกการกระทาํซํ้าๆ พบไมบ่อ่ยนกั  

แต่จะพบในรปูแบบทีใ่ชร้ว่มกบัคาํอื่นเป็นสีพ่ยางค ์ดรูปูแบบถดัไป 
 4) การซํา้คาํกริยาแบบส่ีพยางค ์คอืรปูแบบการซํ้าคาํกรยิาพยางคท์ีห่น่ึงกบัพยางค์
ทีส่อง  รปูแบบ AABB  พยางคท์ีห่น่ึงกบัพยางคท์ีส่องไมใ่ชค่าํประสม แต่เป็นการนําเอาคาํโดดคาํเดยีวมา
ซํ้ากนัควบคูไ่ปกบัคาํอื่น มผีลทาํใหค้วามหมายเขม้ขน้ขึน้ เกดิภาพพจน์ชดัเจนขึน้ และยงัมรีปูแบบการซํ้า
คาํกรยิาทีเ่ป็นรปูแบบตายตวั แบบ ABAC ดว้ย ตวัอยา่งคาํเชน่  
ตาํแหน่ง A ตาํแหน่ง B  ซํ้าคาํแบบ AABB คลา้ยกบัความหมายในภาษาไทย 
se2 ไป m 6e53 มา se2 se2 m 6e53 m 6e53 ไปๆ มาๆ (กลบัไปกลบัมา) 
 
ตาํแหน่ง A ตาํแหน่ง B ตาํแหน่ง C ซํ้าคาํแบบ ABAC คลา้ยกบัความหมายในภาษาไทย 
biaN53 บนิ se2 ไป m 6e53 มา biaN53 se2 biaN53 m 6e53 บนิไปบนิมา  
piaN33 
พลาง 

¬ai53 พดู sa:u53 
หวัเราะ 

piaN33 ¬ai53 piaN33 sa:u53 พลางพดูพลางหวัเราะ (พดูไป
พลางหวัเราะไปพลาง) 

     ) กลุ่มคาํเฉพาะ เป็นลกัษณะการรวมคาํแบบสีพ่ยางค ์ รปูแบบคาํทีเ่รยีงกนัน้ีมี
โครงสรา้งทีแ่น่นอนตายตวั คลา้ยกบัการซํ้าคาํกรยิารปูแบบ ABAC ขา้งตน้ ใชไ้ดก้บัทัง้คาํกรยิาและ
คาํคุณศพัท ์หรอืเป็นสาํนวนกม็ ีตวัอยา่งเชน่ 

โครงสร้าง ตวัอย่าง ความหมาย  สาํนวน ความหมาย 
ยิง่....ยิง่.... ji213 bәn53 ji213 Ωuak5 

ยิง่    วิง่      ยิง่    เรว็ 
ยิง่วิง่ยิง่เรว็ n •ak33 vak5 n •ak33 

kәn53 
ตวัเอง ทาํ      ตวัเอง กนิ 

ทาํเองกนิเอง  
(ทาํสิง่ใดกไ็ดส้ิง่
นัน้) 

ทัง้...ทัง้.... jәu213 qha:N33 jәu213 
du213 
ทัง้       สงู        ทัง้       ใหญ่ 

ทัง้สงูทัง้ใหญ่  
 

  

   PB. .3.3 คาํประสม คอืการนําคาํโดดทีม่คีวามหมายในตวัเองมาประสมกนั แลว้เกดิเป็น
คาํทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกบัรากคาํเดมิ หรอืเกดิความหมายใหม ่การประสมคาํอาจเกดิจากการนําคาํ
                                                            
1 แต่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาเกอลาวจะพบวา่ คาํลกัษณนามในภาษาเกอลาวไมส่ามารถใชว้ธิกีารซํ้าคาํได ้ซึง่เป็นขอ้ทีภ่าษาเกอลาว
แตกต่างไปจากภาษาอื่นๆในแขนงจว้ง-ไต และตง้-สุย่ รวมทัง้ภาษาทีเ่ป็นสมาชกิในสาขาเกอ-ยงัดว้ย ทีค่าํลกัษณนามสามารถซํ้าคาํได ้ 
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สองคาํมาประสมกนั หรอืนําคาํหลายคาํมาประสมกนักไ็ด ้ม ี วธิไีดแ้ก่ .แบบรวมคาํ .แบบขยายความ 
. แบบประธานกรยิา 4. แบบกรยิากรรม .แบบเสรมิความ  และ .แบบชื่อหลกั + ชื่อเฉพาะ ดงัตวัอยา่ง
คาํต่อไปน้ี      

รปูแบบ  ตวัอย่างคาํ 
แบบ 
รวมคาํ 

vak5 khai33 sɿ213 
งาน    ขาย     ซือ้  
“พอ่คา้,แมค่า้”   

te33 pәu33 ja5 
pәu33 
ตา   ปู่         ยาย ปู่  
“บรรพบุรษุ”   

ta:u53 va:i33 
พีช่าย  น้องชาย  
“พีน้่อง” 

pe213 ma:i5 
พอ่      แม ่
“พอ่แม”่  

แบบ 
ขยายความ 

qa33diai213 li:n33 
มด         ขาว 
“มดขาว” 

m 8hu53 mәi35 
หม ู     เมยี 
“หมตูวัเมยี” 

qai53 pje21 
ไก่     ผู ้
“ไก่ตวัผู”้ 

n8hiN53 ΩuN53 
เรอืน    ใหม ่
“บา้นใหม”่ 

แบบประธาน
กริยา 

mok33     Ωai5 
กระเพาะ  ปวด 
“ปวดทอ้ง” 

Nәn5 lәN2 
ใจ       เบื่อ 
“คลื่นไส”้ 

mәn33 liaN5 
ฟ้า      แลง้ 
“ฤดแูลง้” 

pәi53 qiau33 
ไฟ     เผา  
“ไฟไหม”้ 

แบบ 
กริยากรรม 

Ωak5 ʔoN33 
อยาก  น้ํา 
“กระหาย” 

tәu213 qa33 Ωat5 
เกดิ      สนิม 
“ขึน้สนิม”  

vak33 viәk5* 
ทาํ      งาน 
“ทาํงาน” 

tok33 miak5 
ตดิ     หมาก  
“(ผลไม)้ออกลกู” 

แบบ 
เสริมความ 

ʔuak33 m 8e53 
ออก     มา  
“ออกมา” 

m 8e53 ȵuak33 
มา     นอก 
“โผล”่ 

lyN33 vak5 
ชว่ย   ทาํ  
“แทน/ทาํแทน” 

pja:k5 mәn33 
แยก     กนั  
“จากกนั” 

แบบ 
ช่ือหลกัช่ือ+
เฉพาะ(ชฉ.) 

tai53 bɯan33 
ไม ้   สน  
“ตน้สน” 

nuk5 lәu33 
นก      ชฉ.  
“นกพริาบ” 

miak5 kui33 
หมาก   กลว้ย 
“กลว้ย” 

NɯA33 duam53 
ง ู          ชฉ. 
“งเูหา่”  

*ภาษาไทยถิน่อสีาน /เวยีก/ แปลวา่ งาน    
 PB. .. คาํยืมจากภาษาจีน จากการตรวจสอบขอ้มลูคาํศพัทพ์บวา่ภาษาผูเ่ปียวมี
คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัภาษาจนีสองลกัษณะ คอื คาํศพัทท์ีส่มัพนัธก์บัทัง้ภาษาตระกลูไทและภาษาจนี
(คาํศพัทก์ลุ่มน้ีจดัวา่เป็นคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไทจนีหรอืเรยีกวา่คาํยมืภาษาจนีเก่า) และคาํศพัทท์ีย่มืมา
จากภาษาจนี (จดัเป็นคาํยมืภาษาจนีใหม)่ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี    

) คาํศพัทร์่วมเช้ือสายกบัคาํยืมภาษาจีนเก่า ในแวดวงนกัวชิาการจนีตดัสนิวา่ 
คาํศพัทใ์นภาษาของชนกลุม่น้อยทีพ่อ้งกบัภาษาจนีนัน้เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี  ซึง่สามารถแบ่งได้
เป็นสองชุดคาํคอื กลุ่มหน่ึงเป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาตัง้แต่อดตีเรยีกวา่ “คาํยมืเก่า” เป็นคาํศพัทท์ีย่มืมาจาก
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์ และอกีกลุ่มหน่ึงเป็นคาํทีย่มืมาภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรมจนี ค.ศ.
4 เรยีกวา่ “คาํยมืใหม”่ แต่ขณะเดยีวกนั ในแวดวงนกัวชิาการทีศ่กึษาภาษาไท-จนี กม็ผีลงาน
การศกึษาสว่นหน่ึงทีพ่ยายามพดูถงึคาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี ซึง่กม็คีวามเหน็วา่ มคีาํศพัทใ์นภาษาไท
หลายๆภาษากบัคาํศพัทภ์าษาจนีเป็นคาํศพัทท์ีเ่คยใชร้ว่มกนัในอดตีไมใ่ชค่าํยมื  คาํศพัทก์ลุม่น้ีสว่นมาก
เป็นคาํโดดหน่ึงพยางค ์ ซึง่สามารถหาคาํทีพ่อ้งกนัไดใ้นภาษาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไท ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี (รายการคาํศพัทน้ี์คดัมาจากหนงัสอืปรทิรรศน์ภาษาและหนงัสอืการศกึษาวจิยัภาษาต่างๆ ดงัที่
ไดช้ีแ้จงรายชื่ออา้งองิไวใ้นหวัขอ้ ..) 

จ้วง-ไต ไทย คาํ(ทอง) ที ่ ไฟ นก ชา้ง ไก่ ไหล 
ไต xam2 ti6 fai2 nok8 tsa:ŋ kai5 lai1 
จว้ง kim1 ti6 fei2 ɣok8 ɕa:ŋ kai5 lai1 
ปู้อ ี tɕim1 zi6 vi2 zok8 tsa:ŋ kai5 lai1 
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ต้ง-สุ่ย เหมาหนาน cim1 ti6 pui1 nɔk8 tsa:ŋ a:i5 loi1 
ตง้ ȶǝm1 ti6 vi1 mok8 ɕa:ŋ5+ qa:i5 ui1+   
สุย่ ȶum1 ti6 vi1 nok8 tsa:ŋ ka:i5 lui5 
มลูมั cǝm1 ti6 fi1 nɔk8 tja:ŋ ci1* thoi1 

หลี หล ี kim3 ti:Ɂ8 fei1 taȶ ไมม่คีาํเรยีก khai1 ma:u1 
เกอ-ยงั เกอลาว xen33 tu2 pa:i2 ntau31 ɕaŋ2 qai2 la:i35 

ผูเ่ปียว gǝm2 tiok33 pәi53 nuk5 ไมม่คีาํเรยีก qai33 ¬ai53 
ปู้ยงั tsi2 çt11 fi2 nuk11 ɕaŋ11 qai5 lui 

จีน 金 jīn 地 dì 火 huǒ 鸟 niǎo 象 xiàng *鸡 jī 流 liú

2) คาํยืมใหม่ ภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม รฐับาลจนีปกครองและดแูลความเป็นอยู ่
ของประชาชนในประเทศอยา่งทัว่ถงึ ทาํใหค้าํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืง การปกครอง การศกึษา วทิยาการ
ต่างๆ หลัง่ไหลเขา้สูภ่าษาของชนกลุ่มน้อยเป็นจาํนวนมากและต่อเน่ือง  หรอืแมแ้ต่คาํทางไวยากรณ์ก็
พบวา่มกีารยมืมาจากภาษาจนีดว้ยเชน่กนั  ชาวผูเ่ปียวยมืคาํศพัทภ์าษาจนีมาจากภาษาจนีสาํเนียง
ทอ้งถิน่ทีใ่กลเ้คยีง หรอืไมก่ย็มืผา่นชนกลุ่มน้อยอื่นอกีต่อหน่ึง รวมทัง้ยมืภาษาจนีกลางจาก 
สือ่สารมวลชนต่างๆ และเป็นทีแ่น่นอนวา่คาํยมืภาษาจนีใหมน้ี่มใีชเ้ฉพาะภาษาผูเ่ปียวในประเทศจนี แต่
ภาษาผูเ่ปียวในเวยีดนามไมจ่าํเป็นตอ้งมคีาํยมืเหล่าน้ี หรอืหากมกีจ็ะเป็นการยมืต่อมาจากเครอืญาตชิาว
ผูเ่ปียวในประเทศจนีนัน่เอง จากการเปรยีบเทยีบกบัภาษาของชนกลุ่มน้อยอื่นพบวา่ คาํยมืภาษาจนีใหม่
ในภาษาผูเ่ปียวมปีรมิาณน้อยกวา่ในภาษาของชนกลุม่น้อยอื่นอยา่งเหน็ไดช้ดั  ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็น
เพราะวา่ชาวผูเ่ปียวอาศยัอยูใ่นหบุเขาหา่งไกล จาํนวนประชากรน้อย ไมไ่ดร้บัการรบัรองใหม้สีถานภาพ
เป็นชนกลุ่มน้อย ไมม่ตีวัแทนชาวผูเ่ปียวรบัราชการในหน่วยงานสว่นทอ้งถิน่ทีข่ ึน้ตรงกบัรฐับาลกลาง
เหมอืนอยา่งชนกลุ่มน้อยอื่น จงึทาํใหค้อ่นขา้งจะหา่งเหนิจากรฐับาลมาก การเรยีนรูแ้ละการรบัเอา
คาํศพัทใ์หมจ่ากภาษาจนีใหมจ่งึเกดิขึน้น้อย ตวัอยา่งคาํยมืภาษาจนีใหมแ่สดงในตารางต่อไปน้ี 

ภาษาจีนกลาง คาํอ่านพินอิน คาํภาษาผูเ่ปียว ความหมาย 
北京 Běijīng bә53  ʨin33 ปักกิง่ 
总共 zǒnggòng tsuŋ5 kuŋ213 รวมทัง้หมด 
应该 yīnggāi jiŋ33 ka:i33 ควรจะ 
因为 yīnwèi jin33 vei33 เพราะวา่ 
拖拉机 tuōlājī tho33 la33 ʨi33 รถแทรกเตอร ์

 PB. 2.3.5 ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียว ในตอนทา้ยของหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัคาํศพัทน้ี์  จะให้
ตวัอยา่งคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียวแบ่งแยกตามชนิดของคาํ ดงัน้ี 

ตวัอย่างคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียว 
คาํนาม  ความหมาย คาํกริยา ความหมาย คาํคณุศพัท ์ ความหมาย 
mjA2 หน้า kәn53 กนิ qau213 เก่า 
te53 ตา Naʔ33 อา้ khai33 ไกล 
qa m•i213 มอื liN2 เลีย้ง dAn213 ตืน้ 
ha:n33 หา่น tam53 ทอ(ผา้) ¬ak33 ลกึ 
tsAi2 ทราย kuәt33 ขดุ pat33 ฝาด 
คาํบพุบท ความหมาย คาํช่วยกริยา ความหมาย คาํเช่ือม ความหมาย 
ʨi33 แก่ (ใหแ้ก่) ʨu213 ก ็ pau5 และ 
qui33 อยู ่ de53 จะ  ta33 กบั 
ʨo53 ถูก/โดน ja33 อยา่ tok33 lin33 ต่อหลงั 
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(หลงัจากนัน้) 
ta33 quan53 ก่อน(แต่ก่อน) taN5 เคย  
tә33 lin33 หลงั(แต่หลงั) pA213 เพิง่ 
คาํบอก
ตวัเลข 

ความหมาย คาํลกัษณ
นาม 

ความหมาย คาํลงท้าย  (= คล้าย
กบั) 

pa:n33 (พนั) หมืน่ to2  ตวั (ใชก้บัสตัวต์วัเดยีว) la33 แลว้/ละ่ 
mɯ:n213 
(หมืน่) 

รอ้ยลา้น kjoN2 โขยง (ใชก้บัสตัวจ์าํนวน
มาก) 

lo53 เลย 

ภาษาผูเ่ปียวมคีาํเรยีกเลขหลกัรอ้ย /
Ω A:n33/ และหลกัพนั /taN53/ เป็นของ
ตวัเอง จงึยมืคาํวา่ “พนั” และ “หมืน่” 
จากภาษาไตมาใชเ้รยีกหลกั “หมืน่” และ
หลกั “รอ้ยลา้น” ตามลาํดบั 

ʔan5 อนั,ลูก (ใชก้บัผลไม)้ ʔo53 นะ 
tiu33 แถว (ใชก้บัเชอืก) pa33 เถอะ 
diN53 แทง่ (ใชก้บัเครือ่งเขยีน) le53 ส ิ

  PB. 2.4. ระบบไวยากรณ์ ภาษาผูเ่ปียวเป็นภาษาคาํโดด คาํแต่ละคาํมคีวามหมายในตวัเองและ
ใชไ้ดโ้ดยอสิระ  ไมม่กีารเตมิหน่วยคาํเตมิลงในคาํเพือ่ทาํใหค้าํเปลีย่นแปลงหน้าทีห่รอืลกัษณะทาง
ไวยากรณ์  รปูแบบการประกอบคาํและประโยคเป็นการนําคาํมาเรยีงต่อๆกนัตามลาํดบัและโครงสรา้งทาง
ไวยากรณ์ทีก่าํหนด โดยมรีปูแบบไวยากรณ์ทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี   

PB. 2.4.1  โครงสร้างประโยคความเดียวพืน้ฐาน คอื [ S.V.O ] ตวัอยา่งประโยคเชน่   
kɯ53 kәn53 qai53 
เขา    กนิ      ไก่ 

เขากนิไก่  tu33 ¬a:i53 qa33 biau33 
เรา   พดู     ผูเ่ปียว 

เราพดูภาษาผูเ่ปียว 

ma:i5 ˛ɯ5 pha:i33 
แม ่      ซือ้    ผา้ 

แมซ่ือ้ผา้ kau53 thai213 ne33 
ก ู      ไถ      นา     

ฉนัไถนา 

 PB. 2.4.2 มีการใช้คาํลกัษณนาม ภาษาผูเ่ปียวมกีารใชค้าํลกัษณนาม  โดยทัว่ไปแบ่งเป็น
สองแบบ ดงัน้ี  

1) คาํลกัษณนามของคาํนาม รปูแบบคอื [ตวัเลข+ลกัษณนาม+นาม] ถา้เป็นจาํนวน  
“เลข 1” ทีเ่กดิในกรยิาวล ีสามารถละคาํลกัษณนามได ้ตวัอยา่งเชน่    

 คาํลกัษณนามเลข 2 ขึน้ไป ในนามวลี  คาํลกัษณนามเลข 1 ในกริยาวลี 
pat33 dam53 khai53 
สบิ     ฟอง    ไข ่

ไขส่บิฟอง liN213 pa213 m 6a53 
เลีย้ง   ตวั      หมา 

เลีย้งหมา  ตวั 

tau53 pa213 miau53 
สาม   ตวั      แมว 

แมวสามตวั ˛ɯ5 pa213 m •u53 
ซือ้     ตวั      หม ู 

ซือ้หม ู ตวั 

แต่หากลกัษณนามทีม่เีลข “หน่ึง” ในนามวล ีจะมรีปูแบบอกีแบบหน่ึง คอื [ลกัษณนาม+นาม+  
เลข ] ตวัอยา่งเชน่   

คาํลกัษณนามเลข 1 ในนามวลี  
dәn13 bia55 ʨia 
ดา้ม    มดี     หน่ึง 

มดีหน่ึงดา้ม 

kau qa33liau13 ʨia 
คู ่       รองเทา้      หน่ึง 

รองเทา้หน่ึงคู ่

2) คาํลกัษณนามของคาํกรยิา มสีองแบบ คอื ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา และ 
ลกัษณนามของกรยิาทีย่มืคาํนามมาใชเ้ป็นลกัษณนาม มรีปูแบบเหมอืนกนั คอื [คาํกรยิา+ตวัเลข +ลกัษณ
นาม] ตวัอยา่งเชน่    
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ลกัษณนามของคาํกรยิา รปูแบบคาํลกัษณนาม  ความหมาย 
ลกัษณนามแทข้องคาํกรยิา taiʔ33 de33 tәp5 

เจอ     เดยีว ครัง้ 
เจอครัง้เดยีว  

ยมืคาํนามมาใชเ้ป็นลกัษณนาม piak33 ˛e53 m6i213 
ตบ      สอง   มอื 

ตบสองครัง้ 

PB. 2.4.3  รปูแบบการใช้คาํบง่ช้ี  คาํสรรพนามประเภทบ่งชีใ้นภาษาผูเ่ปียวมสีามระดบัคอื   
คาํบ่งชีร้ะยะ ใกล ้/nai5/ “น้ี”  คาํบ่งชีร้ะยะกลาง /ȵa213/ “นัน่” และคาํบ่งชีร้ะยะไกล /vei33/ “โน่น” โดย
จะวางคาํบ่งชีไ้วต้ําแหน่งทา้ยสดุของคาํหรอืวล ีคอืวางไวต่้อจากสว่นทีต่อ้งการบง่ชี ้หากใชบ้่งชีค้าํกว็างไว้
หลงัคาํ ใชบ้่งชีว้ลกีว็างไวห้ลงัวล ีโครงสรา้งคอื [สว่นทีต่อ้งการบ่งชี ้+ คาํบ่งชี ้] ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี   

pa213 m •u53 dam53 nai5 
ตวั      หม ู   ดาํ       น้ี 

หมดูาํ(หน่ึง)ตวัน้ี   poN5 nuk5 vei33 
ฝงู       นก     โน้น 

นกฝงูโน้น 

lai5 koN213 ȵa213 
เหล่า ของ     นัน้ 

สิง่ของเหล่านัน้ tau53 ba qa:i53 ȵa213 
สาม   ตวั    ควาย  นัน้ 

ควายสามตวันัน้ 

 PB. 2.4.4 การขยายความ การขยายความในทีน้ี่คอืการวางตําแหน่งของคาํหลกัทีถู่กขยาย
และตําแหน่งของคาํทีท่าํหน้าทีข่ยายคาํอื่น มรีปูแบบ ดงัน้ี    
 ) การขยายคาํนาม คาํคุณศพัทท์ีท่าํหน้าทีข่ยายคาํนามมทีศิทางการขยายไปขา้ง
หลงัซึง่สอดคลอ้งกบัสมาชกิภาษาตระกลูไท รปูแบบคอื [คาํหลกั + คาํขยาย]  ตวัอยา่งประโยคเชน่   

ตวัอย่าง  ความหมาย  ตวัอย่าง  ความหมาย 
iau33 qa:i53 
เน้ือ   ควาย  

เน้ือควาย qai53 pje21 
ไก่     ผู ้

ไก่ตวัผู ้

n6hiN53 ΩuN33 
เรอืน    ใหม ่

บา้นใหม ่ tai53 liu21 
ตน้ไม ้ใหญ่ 

ตน้ไมใ้หญ่ 

 ) การขยายคาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิา  ในภาษาผูเ่ปียว คาํวเิศษณ์ทีใ่ชข้ยาย
คาํคุณศพัทแ์ละคาํกรยิาเพือ่บอกระดบั ความเขม้ขน้ คุณภาพ ปรมิาณ เป็นคาํทีส่อดคลอ้งกบัคาํใน
ภาษาจนี คอืคาํวา่ /la:u5 ßι213/ ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 老实 lǎoshí “ซื่อสตัย,์แทจ้รงิ” โครงสรา้งการ
ขยายความกเ็ป็นแบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอืวางคาํวเิศษณ์ไวห้น้าคาํคุณศพัทท์ีต่อ้งการขยาย  ตวัอยา่ง
คาํเชน่  

ขยายคุณศพัท ์  ขยายกรยิา 
ตวัอยา่ง  ความหมาย  ตวัอยา่ง  ความหมาย 
bo53 ʔoN33 la:u5 ßι213 Ωiak5 
บ่อ     น้ํา     มาก            ลกึ 

บ่อน้ําลกึมาก n•a53 Ωuak5 m•ie53 
รบี               มา 

รบีมา 

la:u5 ßι213 ʔai53 
มาก            ด ี

ดมีาก to33 kәn53  
เยอะ กนิ 

กนิเยอะ 

   นอกจากน้ี คาํวเิศษณ์คาํอื่นๆ ในภาษาผูเ่ปียวกพ็บวา่เป็นคาํยมืมาจากภาษาจนีดว้ย
เหมอืนกนั เชน่ /ken13/ 更 gèng “ยิง่” /tsui13/ 最 zuì “ทีส่ดุ” /thɛ13/ 太 tài “เกนิไป” โครงสรา้งทาง
ไวยากรณ์กเ็รยีงลาํดบัเหมอืนกบัภาษาจนีคอื [วเิศษณ์ + คาํคุณศพัทห์รอืคาํกรยิา]  
  PB. 2.. การแสดงความเป็นเจ้าของ คาํแสดงความเป็นเจา้ของในภาษาผูเ่ปียวคอื คาํวา่ 
/koN213/  “ของ” รปูประโยค คอื [+สว่นทีถู่กเป็นเจา้ของ ±/koN213/ +เจา้ของ] และเมือ่มสีว่นทีถู่กเป็น
เจา้ของและเจา้ของปรากฏพรอ้มกนั คาํวา่ /koN213/ สามารถละได ้ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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รปูแบบ ตวัอยา่ง ความหมาย 
มคีาํแสดงความเป็นเจา้ของ n6hiN53 ΩuN33 nai5 ʨɯ33 koN213 kau53  

เรอืน    ใหม ่   น้ี       เป็น     ของ      ก ู
บา้นใหมน้ี่เป็นของฉนั  

siep33 bok nai5 ʨɯ213 koN213 niau5 
ตวั       เสือ้ น้ี      เป็น      ของ      ใคร  

เสือ้ตวัน้ีเป็นของใคร  

ละคาํแสดงความเป็นเจา้ของ nai5 ta:u53  kau53, ȵa213 va:i33 kɯ53 
น่ี       พี ่    ก ู       นัน่     น้อง    เขา 

น่ีพีฉ่นั  นัน่น้องเขา   

 PB. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบ คอืคาํวา่ /pi5/ “กวา่” 
ซึง่เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี 比 bǐ โครงสรา้งประโยคกเ็ป็นอยา่งภาษาจนี  คอื  [A+/pi5/+B+คุณศพัท]์ 
แต่ขณะเดยีวกนักพ็บวา่มคีาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบอกีคาํหน่ึงคอื /kuai53/ “กวา่” โครงสรา้ง
ประโยคสอดคลอ้งกบัสมาชกิภาษาตระกลูไท คอื [A + คุณศพัท ์ + /kuai53/ + B ] รปูแบบประโยค
เปรยีบเทยีบทัง้สองแบบน้ีมใีชใ้นภาษาผูเ่ปียวควบคูก่นัไป แต่รปูแบบหลงัมกัใชใ้นกรณทีีเ่มือ่เปรยีบเทยีบ
แลว้ มกีารบอกปรมิาณของการเปรยีบเทยีบนัน้ดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี     

   /pi5/ kau53 pi5 mi33 qhaN33 
ก ู        กวา่  มงึ    สงู 

ฉนัสงูกวา่เธอ 

/kuai53/ kau53 qhaN33 kuai53 mi33 tau53 tsәn213*  
ก ู      สงู        กวา่     มงึ    สาม   น้ิว 

ฉนัสงูกวา่เธอสามน้ิว 
* tsәn213 ยมืจนี 寸 cùn 

 PB. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตําแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย 
ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี        

qui33 ta33 miA213 n 6hiN53 
อยู ่    ขา้งหน้า        บา้น   

อยูห่น้าบา้น 

kau53 qui33 pә33 lju33 ΩәN33 qai213 sa:m53 
ก ู      อยู ่    ขา้ง  บน   ภูเขา    ตดั      ฟืน 

ฉนัตดัฟืนอยูบ่นภเูขา 

  PB. 2.4.8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั ในทีน้ี่คอืคาํวา่ /qai53/ “ให”้ มโีครงสรา้งเป็น
แบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอื [ประธาน + ให ้ + กรรมรอง(ผูร้บั) + กรรมตรง(สิง่ของ/การกระทาํ)] ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี        

kau53 qai53 kɯ53 qa33 sa:n53 
ก ู       ให ้       เขา       ขา้วสาร  

ฉนัใหข้า้วสาร(แก่)เขา 

kau53 qai53 pen213 ˛ɯ53 kɯ53 
ก ู       ให ้     เลม่        สอื      เขา 

ฉนัใหห้นงัสอืเขา  เลม่ 

   

PB. . บทสรปุ  
สรปุสาระสาํคญัของภาษาผูเ่ปียวจากทีไ่ดอ้ธบิายมาตัง้แต่ตน้คอื  ชาวผูเ่ปียวตัง้ถิน่ฐานอยูใ่น

พืน้ทีต่อนตอนใตข้องประเทศจนีและตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม การสาํรวจสาํมะโนประชากร ปี 
000 มจีาํนวนประชากรทัง้ในประเทศจนีและเวยีดนามรวมกนั 777 คน นกัประวตัศิาสตรจ์นีเชื่อวา่ 
บรรพบุรษุของชาวผูเ่ปียวคอืชนเผา่โบราณชื่อฉูผูแ่ละจวิเหลยีว โดยมหีลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
กล่าวถงึชาวผูเ่ปียวคอื ชว่งปลายราชวงศ ์หมงิ ต่อกบัตน้ราชวงศช์งิ(ค.ศ.-44) ในชื่อ “ผูเ่พยีว” แต่
ความจรงิแลว้บรรพบุรษุของชาวผูเ่ปียวคงจะมมีาก่อนหน้านัน้ แต่ดว้ยเหตุทีม่จีาํนวนประชากรไมม่าก 
และอาศยัรว่มกบัชาวเกอลาวซึง่มปีระชากรมากกวา่ จงึถูกเหมารวมและจดบนัทกึรวมกนัไปกบัชาวเกอ
ลาว ในดา้นภาษาศาสตร ์ นกัวชิาการจนีจดัภาษาผูเ่ปียวไวภ้ายใตภ้าษาตระกลูจนี-ทเิบต สาขาภาษา

ล�ว
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จว้ง-ตง้ แต่แยกแขนงออกมาเป็นแขนงภาษาเกอ-ยงั คูข่นานไปกบัแขนงจว้ง-ไต แขนงตง้-สุย่ และแขนง
หล ี วงคาํศพัทข์องภาษาผูเ่ปียว นอกจากจะมคีวามสมัพนัธก์บัภาษาตระกลูไทแลว้ ยงัมคีาํศพัทท์ี่
สอดคลอ้งกบัภาษาตระกลูมอญ-เขมร และภาษาจนีทัง้ทีเ่ป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า(หรอืเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี) และคาํยมืภาษาจนีใหมด่ว้ย       ดา้นศาสนาและความเชื่อ ชาวผูเ่ปียวมคีวามเชื่อเรือ่งผ ี
เคารพบชูาวญิญาณบรรพบุรษุ เทพเจา้ และวญิญาณของทุกสรรพสิง่ ตลอดจนมคีวามเชื่อเกีย่วกบั
ตํานานการสรา้งโลก การกาํเนิดชนเผา่รว่มกบัชนเผา่ตระกลูไททีม่เีน้ือหาเกีย่วกบัน้ําทว่มโลก สองพี่
น้องชายหญงิผูเ้ป็นตน้ตระกลูของชนเผา่ และบชูาน้ําเตา้ 

เกีย่วกบัขอ้สงสยัในวงวชิาการของไทยดงัปรากฏในหนงัสอืนานาภาษาในเอเชยีอาคเนย ์ภาษา
ตระกลูไท(สรุยิา,  4 หน้า 4-) อธบิายวา่ชื่อเรยีกกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาลกักะ(Laqua) มหีลายชื่อ 
เพราะเป็นชื่อทีช่นเผา่อื่นๆเรยีกพวกเขา แต่ขอ้ทีน่่าสนใจกค็อื มรีายงานเกีย่วกบัภาษา “ปเูบยีว” ของ 
จางจวนิหร ู (Zhāng Jūnrú199) วา่ ชื่อทีพ่วกน้ีเรยีกตนเองคลา้ยกบัชื่อทีพ่วกลกักะเรยีกตนเอง คอื 
Kàbèò ซึง่ตรงกบัทีพ่วกมง้เรยีกพวกลกักะวา่ Púbèò ดว้ยความคลา้ยคลงึและทีต่ ัง้ถิน่ฐานน้ีเอง สรุยิาจงึ
ไดนํ้าคาํศพัทข์องภาษาปเูบยีวกบัภาษาลกักะมาเปรยีบเทยีบกนั และพบวา่ “ภาษาปเูบยีว (Pubiao) มี
ความคลา้ยคลงึกบัภาษาลกักะ (Laqua) มากจนเรยีกไดว้า่เป็นสาํเนียงทอ้งถิน่(dialect) ของภาษา
เดยีวกนั จงึสมควรอยา่งยิง่ทีเ่ราจะตอ้งสนใจตดิตามดขูอ้มลูภาษาปเูบยีวที ่Zhang Junru และคนอืน่ๆจะ
ไดต้พีมิพเ์ผยแพรใ่นระยะต่อไป เพือ่จะไดแ้น่ใจวา่เป็นภาษาลกักะหรอืไม”่ จากขอ้สงสยัดงักล่าวน้ี 
ขา้พเจา้ไดส้งัเคราะหผ์ลงานของนกัวชิาการจนีเทา่ทีม่อียูใ่นปัจจุบนัทัง้หมดแลว้  และไดท้ราบวา่
นกัวชิาการจนีไมไ่ดม้ขีอ้คลางแคลงสงสยัวา่ภาษาลกักะกบัภาษาผูเ่ปียวเป็นภาษาเดยีวกนั  หรอืเป็น
ภาษาถิน่ของกนัและกนัแต่อยา่งใด  แต่แยกศกึษาเป็นสองกลุ่มชาตพินัธุแ์ละสองภาษา ยิง่ไปกวา่นัน้ยงั
จดักลุ่มภาษาทัง้สองไวค้นละแขนง คอื จดัภาษาลกักะไวใ้นแขนงตง้-สุย่ จดัตัง้ขึน้เป็นแขนงภาษาใหม่
ชื่อเกอ-ยงั แลว้จดัภาษาผูเ่ปียวไวใ้นแขนงใหมน้ี่ ระบบเสยีงของภาษาลกักะ 1 กบัภาษาผูเ่ปียวมขีอ้
แตกต่างกนัเดน่ชดั คอื ภาษาผูเ่ปียวมเีสยีงพยญัชนะควบกลํ้า /-l/ แต่ภาษาลกักะไมม่ ีภาษาผูเ่ปียวมี
พยญัชนะเปลีย่นเป็นเพดาน 7 เสยีง ภาษาลกักะม ี เสยีง ภาษาผูเ่ปียวมพียญัชนะเปลีย่นเป็นรมิฝีปาก 
 เสยีง แต่ภาษาลกักะม ี0 เสยีง ภาษาผูเ่ปียวมวีรรณยกุต ์สระเปิดและสระปิดรวมกนั 7 เสยีง แต่ภาษา
ลกักะม ี 0 เสยีง วงคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียวมคีาํศพัทร์ว่มเชือ้สายกบัภาษาลกักะ 23.0% (Liáng Mǐn, 
Zhāng Jūnrú, Lǐ Yúnbīng, 83) เป็นตน้           

 
แมว้า่ความสมัพนัธท์างเครอืญาตขิองภาษาไทยกบัภาษาผูเ่ปียวจะหา่งไกลกนัแบบลกูพีล่กูน้อง

หรอืเครอืญาตสิายทีห่า่งออกไป แต่รอ่งรอยความสมัพนัธท์ีย่งัมอียูก่ส็มควรทีจ่ะนํามากลา่วถงึใหเ้ป็น
ขอ้พจิารณากนั จากการตรวจสอบรายการคาํศพัทภ์าษาผูเ่ปียว ผูเ้ขยีนพบจุดทีน่่าสนใจและชวนใหข้บคดิ
อยา่งหน่ึงคอื เสยีงพยญัชนะตน้ของภาษาผูเ่ปียวกบัคาํทีม่เีสยีงอกัษร “ห” นํา ในภาษาไทย โปรดดขูอ้มลู
และคาํอธบิายต่อไปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ขอ้มลูภาษาลกักะศกึษาจาก การวจิยัภาษาลกักะ (Lán Qìngyuán: 0, 6-16) 
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รปูแบบ ตวัอยา่ง ความหมาย 
มคีาํแสดงความเป็นเจา้ของ n6hiN53 ΩuN33 nai5 ʨɯ33 koN213 kau53  

เรอืน    ใหม ่   น้ี       เป็น     ของ      ก ู
บา้นใหมน้ี่เป็นของฉนั  

siep33 bok nai5 ʨɯ213 koN213 niau5 
ตวั       เสือ้ น้ี      เป็น      ของ      ใคร  

เสือ้ตวัน้ีเป็นของใคร  

ละคาํแสดงความเป็นเจา้ของ nai5 ta:u53  kau53, ȵa213 va:i33 kɯ53 
น่ี       พี ่    ก ู       นัน่     น้อง    เขา 

น่ีพีฉ่นั  นัน่น้องเขา   

 PB. 2.4.6 ประโยคเปรียบเทียบ คาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบ คอืคาํวา่ /pi5/ “กวา่” 
ซึง่เป็นคาํทีย่มืมาจากภาษาจนี 比 bǐ โครงสรา้งประโยคกเ็ป็นอยา่งภาษาจนี  คอื  [A+/pi5/+B+คุณศพัท]์ 
แต่ขณะเดยีวกนักพ็บวา่มคีาํแสดงความหมายเปรยีบเทยีบอกีคาํหน่ึงคอื /kuai53/ “กวา่” โครงสรา้ง
ประโยคสอดคลอ้งกบัสมาชกิภาษาตระกลูไท คอื [A + คุณศพัท ์ + /kuai53/ + B ] รปูแบบประโยค
เปรยีบเทยีบทัง้สองแบบน้ีมใีชใ้นภาษาผูเ่ปียวควบคูก่นัไป แต่รปูแบบหลงัมกัใชใ้นกรณทีีเ่มือ่เปรยีบเทยีบ
แลว้ มกีารบอกปรมิาณของการเปรยีบเทยีบนัน้ดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี     

   /pi5/ kau53 pi5 mi33 qhaN33 
ก ู        กวา่  มงึ    สงู 

ฉนัสงูกวา่เธอ 

/kuai53/ kau53 qhaN33 kuai53 mi33 tau53 tsәn213*  
ก ู      สงู        กวา่     มงึ    สาม   น้ิว 

ฉนัสงูกวา่เธอสามน้ิว 
* tsәn213 ยมืจนี 寸 cùn 

 PB. 2.4.7 การบอกตาํแหน่ง โครงสรา้งของคาํบอกตําแหน่ง เชน่ บน ล่าง หน้า หลงั ซา้ย 
ขวา คาํเหล่าน้ีจะวางไวห้น้าคาํนามหรอืสรรพนาม รปูแบบคอื [คาํบอกตําแหน่ง + คาํนาม/สรรพนาม] ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี        

qui33 ta33 miA213 n 6hiN53 
อยู ่    ขา้งหน้า        บา้น   

อยูห่น้าบา้น 

kau53 qui33 pә33 lju33 ΩәN33 qai213 sa:m53 
ก ู      อยู ่    ขา้ง  บน   ภูเขา    ตดั      ฟืน 

ฉนัตดัฟืนอยูบ่นภเูขา 

  PB. 2.4.8 คาํกริยาท่ีต้องการกรรมสองตวั ในทีน้ี่คอืคาํวา่ /qai53/ “ให”้ มโีครงสรา้งเป็น
แบบเดยีวกนักบัภาษาจนี คอื [ประธาน + ให ้ + กรรมรอง(ผูร้บั) + กรรมตรง(สิง่ของ/การกระทาํ)] ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี        

kau53 qai53 kɯ53 qa33 sa:n53 
ก ู       ให ้       เขา       ขา้วสาร  

ฉนัใหข้า้วสาร(แก่)เขา 

kau53 qai53 pen213 ˛ɯ53 kɯ53 
ก ู       ให ้     เลม่        สอื      เขา 

ฉนัใหห้นงัสอืเขา  เลม่ 

   

PB. . บทสรปุ  
สรปุสาระสาํคญัของภาษาผูเ่ปียวจากทีไ่ดอ้ธบิายมาตัง้แต่ตน้คอื  ชาวผูเ่ปียวตัง้ถิน่ฐานอยูใ่น

พืน้ทีต่อนตอนใตข้องประเทศจนีและตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม การสาํรวจสาํมะโนประชากร ปี 
000 มจีาํนวนประชากรทัง้ในประเทศจนีและเวยีดนามรวมกนั 777 คน นกัประวตัศิาสตรจ์นีเชื่อวา่ 
บรรพบุรษุของชาวผูเ่ปียวคอืชนเผา่โบราณชื่อฉูผูแ่ละจวิเหลยีว โดยมหีลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร
กล่าวถงึชาวผูเ่ปียวคอื ชว่งปลายราชวงศ ์หมงิ ต่อกบัตน้ราชวงศช์งิ(ค.ศ.-44) ในชื่อ “ผูเ่พยีว” แต่
ความจรงิแลว้บรรพบุรษุของชาวผูเ่ปียวคงจะมมีาก่อนหน้านัน้ แต่ดว้ยเหตุทีม่จีาํนวนประชากรไมม่าก 
และอาศยัรว่มกบัชาวเกอลาวซึง่มปีระชากรมากกวา่ จงึถูกเหมารวมและจดบนัทกึรวมกนัไปกบัชาวเกอ
ลาว ในดา้นภาษาศาสตร ์ นกัวชิาการจนีจดัภาษาผูเ่ปียวไวภ้ายใตภ้าษาตระกลูจนี-ทเิบต สาขาภาษา
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A B C D 
qa33 muak5  หมอก qa33 huaN213  

ขวาง 
qham53 หวาน qa muat33  ?มอด 

qo33 nai33  หนู qhau213  เขยา่ qhon33  หน (ทาง) qa ȵaN33   ?ยงุ 
qa mat33   หมดั (เหบ็) qa:i53  ควาย qon53 หม่ qa33 taN33  ?ดัง้ (จมกู)  
qa Nan33   หงอ่ม (แก่) qai53   ไก่  qa mi213    ?มอื 
qa qәiʔ5   หน่อย (นิด)   qa33 liak5  ?ลกั (ขโมย) 
ข้อสนันิษฐานเสียง
ดัง้เดิม 

 

qa ham53 หวาน qa luai5    ?รอย 
qa hon33  หน (ทาง) qә luәN33   ?ดวง(ดาว) 
qa hon53 หม่ qa nuai33    ?น้อย (เดก็) 

  
 คาํในตารางช่อง A ภาษาผูเ่ปียวเป็นคาํสองพยางค ์ขณะทีเ่มือ่เทยีบกบัภาษาไทยจะเป็นคาํ
พยางคเ์ดยีว และเราจะเหน็วา่คาํพยางคเ์ดยีวในภาษาไทยจะเป็นคาํทีม่ ี “ห” นํา พจิารณาจากฐานกรณ์
ของเสยีง /h, ʔ/ กบัเสยีง /q/ อยูใ่กลเ้คยีงกนั หากเราลองมองขา้มเรือ่งอกัขระวธิขีองการใชอ้กัษรนํา “ห” 
ในภาษาไทยทีท่าํหน้าทีเ่ปลีย่นอกัษรตํ่าเป็นอกัษรสงู แลว้มองดทูีก่ารออกเสยีงเทยีบกบัภาษาผูเ่ปียว ก็
จะเหน็รอ่งรอยทีนํ่าไปสูข่อ้สนันิษฐานไดว้า่คาํทีภ่าษาไทยมอีกัษร “ห” นํานัน้ ตน้ตระกลูของคาํศพัทช์ุดน้ี
ออกเสยีงเป็นคาํสองพยางคเ์หมอืนกบัภาษาผูเ่ปียว เป็น /ha mɔ:k/ “หมอก”  /ha nu:/ “หนู”  /ha mat/ 
“หมดั” /ha Nɔm/ “หงอ่ม” /ha nɔi/ “หน่อย” จากนัน้พยางคห์น้า /ha/ กรอ่นหายไป คงเหลอืเป็นเสยีง
พยญัชนะตน้นาสกิ /m, n, N/ เป็น /mɔ:k/ “หมอก” /nu:/ “หนู” /mat/ “หมดั” /Nɔm/ “หงอ่ม” /nɔi/ “หน่อย” 
อยา่งในภาษาไทยปัจจุบนั ปรากฏการณ์พยางคห์น้ากรอ่นและสญูหายไปน้ีกม็รีอ่งรอยใหเ้หน็ในภาษาผู่
เปียวดว้ยเชน่กนั  ดงัคาํอธบิายถดัไป    
 คาํในตารางช่อง B ภาษาผูเ่ปียวมรีอ่งรอยของพฒันาการจากคาํสองพยางค ์ลดรปูเป็นคาํ
พยางคเ์ดยีวแบบพยญัชนะตน้คู ่ และพยญัชนะคูห่ายไปเหลอืเป็นพยญัชนะเดีย่ว คาํชุดน้ีเมือ่เทยีบกบัคาํ
ภาษาไทยจะพบวา่เป็นเสยีงควบกลํ้า สนันิษฐานวา่ตน้ตระกลูคาํศพัทข์องทัง้ภาษาผูเ่ปียวและภาษาไทย
ชุดน้ีออกเสยีงเป็นคาํสองพยางคเ์หมอืนกนั เป็น /qa huaN/ “ขวาง”  /qa huai/ “ควาย”  /qa jau/ “เขยา่” 
แลว้ต่อมาภาษาไทยและภาษาผูเ่ปียวเกดิการกรอ่นของเสยีงพยญัชนะตน้ลดรปูคาํเป็นคาํพยางคเ์ดยีว ใน
ภาษาผูเ่ปียวมรีอ่งรอยของคาํทีพ่ยางคห์น้ายงัไมถู่กกรอ่น เชน่ /qa33 huaN213/  “ขวาง”  สว่นรอ่งรอยที่
คาํสองพยางคก์รอ่นเป็นพยญัชนะตน้คู ่ เชน่ /qhau213/ “เขยา่” และรอ่งรอยทีค่าํสองพยางคก์รอ่นเป็น
พยญัชนะตน้เดีย่ว เชน่ /qa:i53/  “ควาย” สว่นรอ่งรอยในภาษาไทยคอืเสยีงควบกลํ้า /khw, khj/     
 คาํในตารางช่อง C เป็นปรากฏการณ์ของคาํสองพยางคใ์นชอ่ง A ทีส่ระพยางคห์น้ากรอ่น
หายไป กลายเป็นคาํพยางคเ์ดยีวทีม่พียญัชนะตน้คู ่ และสดุทา้ยเหลอืเพยีงพยญัชนะตน้เดีย่ว เมือ่เทยีบ
กบัคาํในชอ่ง A แลว้สนันิษฐานไดว้า่คาํตน้ตระกลูชุดน้ีในภาษาผูเ่ปียวและภาษาไทยออกเสยีงเป็นคาํสอง
พยางค ์/qa wan/ “หวาน” /qa hon/ “หน” /qa hom/ “หม่”       
 คาํในตารางช่อง D จะเหน็ไดช้ดัวา่ คาํในภาษาไทยลว้นเป็นคาํพยางคเ์ดยีวทีไ่มม่ ี “ห” นํา 
ขณะทีภ่าษาผูเ่ปียวเป็นคาํสองพยางคท์ัง้หมด คาํชุดน้ีเป็นหลกัฐานทีส่นบัสนุนขอ้สนันิษฐานขา้งตน้ทัง้
สามแบบ สญัลกัษณ์ “?” หมายถงึขอ้สนันิฐานเสยีงดัง้เดมิของคาํภาษาไทยวา่ ถา้ใชภ้าษาผูเ่ปียวเป็นตวั
เทยีบดงัทีไ่ดอ้ธบิายมาขา้งตน้แลว้ ภาษาดัง้เดมิของภาษาไทยกจ็ะตอ้งออกเสยีงเป็นคาํสองพยางคว์า่      
/ qa มอด/, /qa ยงุ/, / qa ดัง้/, / qa มอื/, / qa ลกั/, /qa รอย/, / qa ดวง/, / qa น้อย/   
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 จากตวัอยา่งคาํศพัทท์ีเ่ปรยีบเทยีบใหด้ขูา้งตน้น้ี  จะสงัเกตเหน็วา่สว่นใหญ่เป็นคาํทีม่พียญัชนะ
ตน้เป็นเสยีงนาสกิ ซึง่พยญัชนะตน้กลุ่มเสยีงนาสกิในภาษาตระกลูไทถอืเป็นกลุ่มเสยีงทีน่่าสนใจมาก 
เน่ืองจากมกีารแปรของเสยีงทีซ่บัซอ้น นกัภาษาศาสตรนิ์ยมใชเ้สยีงเหล่าน้ีเป็นหน่ึงในเกณฑก์ารจดักลุ่ม
ภาษาอกีดว้ย  หากเปรยีบเทยีบกบัภาษาในแขนงตง้(กมั)-สุย่ จะพบวา่ภาษาสุย่เป็นภาษาทีม่เีสยีง
พยญัชนะนาสกิครบทีส่ดุ สว่นภาษาสุย่และภาษาเหมาหนานเป็นภาษาทีย่งัคงรกัษาเสยีงพยญัชนะตน้
นาสกิทีม่ ี/ˀ-/ นําหน้าไวไ้ด ้ในขณะทีภ่าษาอื่นไมม่1ี หรอืไมก่ส็ญูหายหมดแลว้ ดงัน้ี  

ภาษา m n ȵ ŋ การเปรยีบต่าง 
สุ่ย m̥ m ˀm n̥ n ˀn ȵ8 ȵ ˀȵ ŋ 8 N  ˀŋ  
เหมาหนาน  m ˀm  n ˀn   ȵ ˀȵ  N  ˀŋ  
มลูมั m̥ m  n̥ n  ȵ8 ȵ  ŋ 8 N    
ต้ง  m   n   ȵ   N   ไมม่ ี
ผูเ่ปียว m̥ m  n̥ n  ȵ8 ȵ  ŋ 8 N   2 

 
 เมือ่นําคาํภาษาผูเ่ปียวเทยีบกบัคาํศพัทภ์าษาสุย่และภาษาเหมาหนาน  กจ็ะสามารถสรปุใหเ้หน็
พฒันาการของการแปรจากคาํสองพยางคเ์ป็นคาํพยางคเ์ดยีวตามขอ้สนันิษฐานขา้งตน้ ไดด้งัตวัอยา่งคาํ
ต่อไปน้ี    

ผูเ่ปียว สุย่ เหมาหนาน ไทย 
qa - m, n(t), N ˀm, ˀn, ˀN  ˀm, ˀn, ˀN 

m, n, N 
m, n (d), N 

qa mat33     m̥at nimat หมดั 
qa33 taN33    ˀnaN    ˀnaN1 ดัง้ (จมกู) 
tә ne33 ˀna1 na1 หนา 
qa Nauʔ33 ˀnun1 nu:n1 หนอน 
tә Nuә33 ˀNa1 ˀȵa1 งา 

  
เมือ่หลกัฐานเป็นดงัขอ้มลูทีก่ล่าวมาน้ี กเ็ป็นหลกัฐานทีช่ีใ้หเ้หน็ความสาํคญัของภาษาผูเ่ปียววา่

เป็นภาษาโบราณทีส่ามารถสบืสรา้งและเทยีบหาเสยีงและคาํทีเ่ก่าแก่ขึน้ไปกวา่ภาษาไทย(แขนงจว้ง-ไต) 
ภาษาสุย่ ภาษาเหมาหนาน(แขนงตง้-สุย่) ได ้ 
 
 

                                                            
1เกีย่วกบัเรือ่งน้ีไดอ้ธบิายรายละเอยีดไวแ้ลว้ในเล่ม  ในบทพรรณนาภาษาสุย่    
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บรรณานุกรมเอกสารภาษาจีน  

คาํช้ีแจง : เน่ืองจากรปูแบบการอา้งองิของจนีแตกต่างกบัสากล การอา้งองิเอกสารภาษาจนีจงึจะใชร้ปูแบบ
ของจนี และเพือ่อาํนวยความสะดวกใหผู้อ้า่นสามารถสบืคน้และศกึษาต่อยอดได ้  จงึจะจดัทาํรายการ
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ถิน่หลนิเกา ถิน่โฉยงซาน ภาษาจนี ภาษาไทย 
ai1 ɐi1 咳嗽   késou อาการไอ 
ai1;kam3 kam3;dau2 间苗  jiànmiáo ถอนเอาสว่นเกนิทิง้ไป 

am3kɔn2 suaŋ4 kɔn2 相逢  xiāng féng พบกนั 
an1 ɔn3; ɔn1 鞍子  ānzi อาน 
an3 dɔn1 骂  mà ดา่ 
ba1 ba1 鱼  yú ปลา 
ba1hek7 ba1hɛk7fiak8 鳗鱼   mányú ปลาไหล 
ba1liŋ3ŋǝ2 ba1zɔi2 鲤鱼   lǐyú ปลาคารฟ์ 
ba1lok7 ba1koŋ2 塘角鱼 iáng jiǎo yú ปลาดุกยกัษ์ 
ba1mit8sak7 ba1in3 鲶鱼   niányú ปลาดุก 
ba1nɔi2 ba1nɐm1 泥鳅  níqiū ปลาชอ่น 
ba1tsuan1 ba1zɐm1 黑鱼  hēiyú ปลาหวัง ู
ba2;bɔu1 tui1ba5 水坝  shuǐbà เขือ่น 
ba3 ba3 伯母  bómǔ ป้า (พีส่าวพอ่) 
ba3 nen5vo3 姨母(母之姐) yímǔ น้องสาวหรอืพีส่าวของ

แม ่
ba3 ba3 舅母(母之嫂) jiùmǔ ภรรยาของลุง  
ba3 ba3 带子   dàizi เขม็ขดั 
ba3dan4 dan4 脐袋  qídài สายสะดอื 
ba3dan4 dan4;bau3 胞衣  bāoyī รก 
ba3lɔu3 ba3xo3 裤带   kù dài เขม็ขดักางเกง 
ba4 ba4 云   yún เมฆ 
bai1dun3 bei1d ɔn3 树梢   shù shāo ยอดไม ้
bai1mit8 tu1mit8 刀尖   dāo jiān มดีคม 
bai3 za1 拜(神) bài (shén) ไหว ้การเคารพบชูา 

(พระเจา้) 
bak7 bɔk9 一杂 

bɔk7(两) 杂 
杂(云) zá (yún) กอ้น (ลกัษณนามใชก้บั

เมฆ) 
bak7 bak9 一口 

bak7(两) 口  
口(饭) kǒu (fàn) ปาก,คาํ   

bak7;hin4 bɔk9 堵 
bɔk8(两) 堵 

堵(墙) dǔ (qiáng) การปิดกัน้ (ผนงั)  

bak7ɔk7 bɐk7ɔk7 胸脯  xiōngpú หน้าอก 
bak7liau4 bak7liau4 饶舌 ráoshé ปากจดั ปากรา้ย 
bak7mit8 bak7mit8 刀刃   dāorèn ใบมดี 
bak7mo4 bɐk7mo4 屁股  pìgu ตดู  
bak7tiaŋ1 kɔu4dɐi2 伤口  shāngkǒu บาดแผล 
bak7tsau3 bak7tsau3 灶口   zào kǒu เตาปรงุอาหาร 
bak7tsǝk8 vɔn2tsɛk8  明天  míngtiān วนัพรุง่น้ี 
bal8;xǝi3 bak9 一觉 

bɐn5sɐn1 (两) 觉 
睡一觉 shuì yī jiào งบี (หลบั) 

ban3fap7 ban2fat9 办法  bànfǎ วธิ ี
baŋ1 baŋ1 灰色  huīsè สเีทา 

bat7 kuan1 撮(土) cuō (tǔ) ขยุม้ 

bat7;heu1;ke2 kon4 挑(开) tiāo (kāi) คดั เลอืก 

bat7kɔk7 bɔi5kak9 八角  bājiǎo โป๊ยกัก๊ 

349รายการคำาศัพท์ภาษาหลินเกา (เบ)



  350  
 

bat7tǝ4 bǝ5tin1 八字 bāzì ตวัละคร 
bat7tǝp8 bat7tɔp8 八十 bā shí แปดสบิ 

bau2da1 xɔk7da1 眼皮  yǎnpí เปลอืกตา 
bau2tsa2 bau2tsa5;zɔk7 爆炸 bàozhà ระเบดิ  
bau3 bau3 豆荚  dòujiá ฝัก 
baʔ7 ba1 血  xuè เลอืด 
baʔ8 fɛk8 拍(尘土) pāi (chéntǔ) ตบ ต ีสะบดั (ละอองฝุ่ น 

ผงธุล)ี 
bɔ2 bɔ2 叶子   yèzi ใบไม ้
bɔi1 bɐi1 去  qù ไป 
bɔi1 bɐi1 走  zǒu เดนิ 

bɔi1hǝu1 bɐi1hi1 赶街 gǎn jiē ไปตลาด 

bɔi1na3sian3bɔi1 bɐi1xuai3na3 先去 xiān qù ไปก่อน  

bɔi1nem2mo4; bɔi1 
dɔŋ1lɔi2 

bɐi1dɛŋ4lɔi2 后去 hòu qù ไปทหีลงั 

bɔi3;tse3 tse3 姐   jie พีส่าว 
bɔi3mǝi4 tse3mai4 姐妹  jiěmèi พีส่าวน้องสาว 
bɔn3 sɔ1;bɔn3 搓(绳)   cuō (shéng) ฟัน่เกลยีว เชอืก 

bɔn4 bɔn4 粉末  fěnmò ผง 
bɔn4 boŋ2 mɐt8voŋ4 尘土  chéntǔ ฝุ่ น 
bɔn4hak8 kɐu1 粑粑  bābā ขนม 
bɔn4men4 bɔn4men4; 

bɔn4min4 
面粉  miànfěn แป้ง 

bɔŋ1; bɔŋ1tɔ4 baŋ3tsɔ4 帮助  bāngzhù ชว่ยเหลอื 
bɔt7 bat7 草  cǎo หญา้ 
bɔt7vɔŋ2 mɐk8bat7 稗子  bàizi ขา้วสาล ี
be2 beʔ7  舅父(母之兄) jiùfù คุณลุง (พีช่ายแม)่ 
be2 siaŋ4 di2 siaŋ4 姨丈(母之妹夫) 

yízhàng 
ลุงเขย, น้าเขย (สามี
ของน้องสาวแม)่ 

be2fǝŋ1dɔu1 an3ut7dɐu1 补锅匠  bǔ guō jiang ชา่งปะหมอ้ 
be2han3;be2lǝi1 kuŋ1de1tɔ1 鳏夫  guānfū พอ่หมา้ย 
be2im1kɔn1 aŋ3im4kɔn1 乞丐   qǐgài ขอทาน 
be2kit7het7 an3kit7het7 铁匠    tiějiang ชา่งตเีหลก็ 
be2kit7saŋ1 aŋ3tsat8sɐŋ1 猎人   lièrén ผูล้า่ 
be2kuan1liaŋ2 kuŋ1tiaŋ4 巫师   wūshī หมอผ ี
be2lau4 kuŋ5lau4 老翁   lǎowēng ผูเ้ฒา่ 
be2lau4 tsɐŋ4vɔn2lau4 老人   lǎorén ผูส้งูวยั  ผูเ้ฒา่ 
be2lau4;ba2 bɛ2 父亲   fùqīn พอ่ 
be2mai4 de1nɛn5 夫妇   fūfù สามภีรรยา 
be2mai4lau4 bɛ2mai2 父母  fùmǔ พอ่แม ่
be2sɔ2hɔŋ2;nǝ2ka3
mo1 

aŋ3ka3mu1 屠夫   túfū คนขายเน้ือ คนฆา่สตัว ์

be2siaŋ4 di2 siaŋ4 姑丈(父之妹夫)  
gūzhàng 

ลุง  อาเขย (สามขีอง
น้องสาวพอ่) 

be2teŋ1li3 aŋ3hok7tɛŋ1lɐi3 商人   shāngrén นกัธุรกจิ 
be2tok7 dɛ3 叔父 shúfù อา 
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be2xu4 di4xǝu4 舅舅(母之第) jiù jiù ลุง, น้าชาย (น้องชาย
แม)่ 

bek7 bɛk9 
bɛk7 

一百 yìbǎi 
二百 èr bǎi 

หน่ึงรอ้ย 
สองรอย 

bǝk7 kɔi3kuk9 瓶塞子  píng sāi zi จุกขวด 
bek7tsek7 ma4fan4 麻烦  máfan รบกวน ยุง่ยาก 

bek7tsuŋ2 bit7tɛŋ3 百姓   bǎixìng ปุถุชน ประชาชน  
bǝk8lu2 fiak8lo4 白露  báilù น้ําคา้ง  
ben3 ben3 板子  bǎnzi กระดาน 
ben3 mɔ2 mɔ2ŋa6niau3 手掌  shǒuzhǎng ฝ่ามอื 
beŋ1 beŋ1;ha1 (向前) 拉 

(xiàng qián) lā 
(ขา้งหน้า) ดงึ 

bǝŋ1 biŋ1 冰  bīng น้ําแขง็ 
bǝŋ3mit8 beŋ3mit8 刀柄   dāo bǐng ดา้มมดี 
bǝŋ3sǝŋ3 sǝŋ3ba6 秤杆   chènggǎn คนัชัง่ 
bet7;bat7 bet7;bat7;bet10 八 bā แปด 

bet7ŋit8 bat10ŋit8 八月   bā yuè  สงิหาคม(เดอืนแปด) 
beu1 kɔn1 (刀) 快 (dāo) kuài (มดี) คม 

bǝu1 ba5 豹  bào เสอืดาว 
beu3 beu3 递(过来) dì (guòlái) สง่ สง่ต่อ(เขา้มา) 

beʔ7 be5 伯父  bófù ลุง 
beʔ7;be2beʔ7 di2vo3 姑父(父之姐夫) gūfù ลุง, อาเขย (สามขีอง

พีส่าวพอ่) 
beʔ7;be2beʔ7 di2vo3 姨父(母之姐夫) yífù ลุงเขย (สามขีองพีส่าว

แม)่ 
bi3 bɐi3 比  bǐ กวา่ 

bi4kiau2 bi1kiau5 比较(好) bǐjiào (hǎo) คอ่นขา้ง(ด)ี 

biaŋ3 viŋ1biaŋ3 放(走)  fàng (zǒu) ปลอ่ย  

biaŋ3 biaŋ3 放置  fàngzhì วางไว ้

biaŋ3;tsɔŋ1 biaŋ3;f fǝ14 装(进袋) zhuāng  
(jìn dài) 

ประดบั  

biaŋ3van3;lǝŋ4mɔk8 
 ;fuŋ3 

zɛŋ4 扬(谷子) yáng(gǔzi) ยก (ขา้วฟ่าง) 

biau4jiaŋ1 biau1ziaŋ4 表扬  biǎoyáng ชมเชย 

bik7 bik7 翅膀  chìbǎng ปีก 
bik7via3 bɐk7bia3 肩膀  jiānbǎng ไหล ่
bilɔp8sau3 et7nɐm1baŋ3 米豆腐  mǐ dòu fǔ  เตา้หูท้ีท่าํจากขา้ว 
bin2tǝk7 bin5tik7 褪色  tuìshǎi จาง ซดี  
bin3 bin3;bian5 变   biàn เปลีย่นแปลง 
biŋ1 mai4 biŋ1 水蛭  shuǐzhì ปลงิ 
biŋ1 zoŋ1 兵  bīng ทหาร 
biŋ3dɔu1 dau1 dɐu1 锅巴  guōbā ขา้วตงั 
biŋ3jan3 mak8bɛŋ3 酒饼  jiǔ bǐng ขนมทาํจากเหลา้ 
biŋ4 biŋ4 丙   bǐng ลาํดบัที ่ 
bit7 bɔt7 鸭子  yāzi เป็ด 
bit7 bɔt7 笔 bǐ ปากกา 
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bit7fan1 in4bit9 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
bo1;sǝŋ1 tɔt7 吩咐 fēnfu บอก สัง่ กาํชบั 
bo3fuk8;mɔn1fuk8 ba4fuk8 包袱   bāofu    ภาระ 
boŋ2 mɐt8 土  tǔ ดนิ 
boŋ2nɔn2 boŋ2 泥   ní โคลน 
boŋ3  loŋ2ba1 鱼笼 yú lóng กระชงัปลา 
boʔ8 hoŋ4 肚子  dùzi ทอ้ง 
boʔ8 huŋ6 一堆 

huŋ1(两) 堆 
堆(草) duī (cǎo) กอง(หญา้) 

boʔ8tia3 ze3kai4 泻肚  xiè dù ทอ้งเสยี 
boʔ8tsum4 dɔ4mok8 痢疾  lìjí โรคบดิ  
bu2kua2leŋ4 na2 瓜络  guā luò เถาแตงโม 
bu3;hep7 ziap8 补苗  bǔmiáo แซมกลา้ในนา 

bu4baŋ4;bu4 vaŋ2bɐi1 忘记  wàngjì ลมื 
bua4fɔn4 et7nɐm1kɐi1 汤圆  tāngyuán ขนมบวัลอย 
buaʔ7ŋua4 bua5 砂锅  shāguō หมอ้ปรงุอาหาร 
bui1 bui1 割(稻) gē (dào) เกีย่วขา้ว 

bui3 min2fei3  棉花  miánhuā ฝ้าย สาํล ี
bun2 dɔn3bɔ2bun2 桑树  sāngshù ตน้หมอ่น 
bun3 bun6 一本 

bun1(两) 本 
本(书) běn (shū) เลม่ (ลกัษณนามของ

หนงัสอื) 
bun3tin1;hu2 bun3hǝu2 身体  shēntǐ รา่งกาย 
bup7 mai4buk7 白蚁 báiyǐ ปลวก 
bup8 zɛŋ2 (刀)钝 (dāo) dùn (มดี) ทื่อ, ทู ่

ɔ1hǝk8 kɐi1zai3 记得  jìde จาํ 
ɔ3la2ki3 hua3la5ki3 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
ɔi3;dɔik8 sit7 爱(孩子) ài (háizi)  รกั 
ɔi3;hɔu2 ŋɔ4 好(喝酒) hǎo (hējiǔ) ด ี
ɔi3;jen2 tiaŋ5 爱(看戏) ài ( kàn xì) ชอบ 
ɔk7 ɔk9 凶恶 xiōng' è ดุรา้ย 
ɔm3  ŋɔu2 酿(酒) niàng (jiǔ) ไวน์ (เหลา้) 

ɔm3dǝi2 dɐi2 霉烂  méilàn เน่าเสยี  
fɔn2  fɔn2 坟  fén หลุมฝังศพ 
ɔŋ2lip7; ɔŋ2vop7 ɔŋ3zɔp7 野蛮 yěmán ป่าเถื่อน 

ɔp7 mun4 (空气)闷 (kōngqì) 
mèn 

(อากาศ) อุดอู ้

ɔt7 ut7 塞(住) sāi (zhù) 
 

ยดั อุด 

ɔu1 ti4 要 (走) yào(zǒu) ตอ้งการ เอา 
ɔu1 di1 娶  qǔ แต่งงานแลว้ 
ɔu1 ɔ1 要(这个) yào (zhège) ตอ้งการ อยากได ้เอา 
ɔu1;xǝm3 xim3 要(听话)yào(tīnghuà) ตอ้ง 
ɔu1lǝk8lɔ1 di1lɛk8lɔ1 招赘  zhāozhuì แต่งลกูเขยเขา้บา้น 
da1 da1 眼睛   yǎnjīng ตา (eye)  
da1 tom6 一节 

tom3(两) 节 
节(竹子) jié (zhúzi) ขอ้ (ไมไ้ผ)่ 

da1ba1 da1ba1 鸡眼  jīyǎn โรคตาปลา 
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da1hua1 da1hua1 眼花  yǎnhuā เวยีนหวั 
da1tin1;da1sǝŋ3 hua3sǝŋ3 秤盘子 chèng pán zǐ  ถาดตาชัง่ 
da1tsok7;dut8 da1kuan2 竹节  zhú jié เยือ่ไผ ่
da1vǝn2 da1vǝn2 太阳   tàiyáng ตะวนั 
da2iak8 dua3iak9 大约 dàyuē ประมาณ 

da2kai1;da2le1 da1kɐi1 脚踝  jiǎohuái ขอ้เทา้ 
da2lɔ1 fu4zɔ2 鸡肫 jī zhūn กึน๋ไก่ 
da2si4 da5tsi4 大暑   dàshǔ ชว่งทีอ่ากาศรอ้นทีส่ดุ 
da2siat8 da5siat9 大雪  dàxuě ชว่งทีห่มิะตกหนกั 
da3 vǝn2 da1 vǝn2;da3 vǝn2 白天   báitiān ตอนกลางวนั 
da3hoŋ3ŋǝ3 da3hoŋ3 半桶 bàn tǒng ครึง่ถงั 

da3kɔm4 da3kom4 夜里  yèlǐ ในเวลากลางคนื 
da3kok7 ben3kok7 脚心  jiǎoxīn ฝ่าเทา้ 
da3sun1 
 

fɔn3sɐn1 半路   bànlù กลางทาง 

da3vǝi2hǝ3 da3vɐi6 半年 bànnián กลางปี ครึง่ปี  

da3vǝi2hǝ3 da3vɔn6 半天 bàntiān ครึง่วนั  

da3xǝn2 da3xǝn6 半夜   bànyè เทีย่งคนื 
da3xiaŋ4 kuŋ1de1 男人   nánrén ผูช้าย 
da3xiaŋ4;be2 de1 丈夫  zhàngfū สาม ี
da4 kuŋ5 外祖父  wài zǔfù ตา 
dai1;kua3;fai4 dai1 死 sǐ ตาย  
dai1tsɔi1 kia4un3 瘟疫  wēnyì โรคระบาด 
dai2 dai2 虹  hóng รุง้ 
dai3 tsa1 佩带  pèidài สะพาย, พก, ตดิ 
dai3 dai3 带 dài สายหรอืของทีม่ลีกัษณะ

คลา้ยสาย 
dai3;jin3 dai3 带(路) dài (lù) นําทาง 
dai3hǝu4 hok7hau3 带头 dài tóu นําหน้า 
dak7 dak7 晒  shài ดวงอาทติย ์
dak7 dak7 断  duàn หยดุ ขาด 
dak7 dak7 晒(谷子) shài (gǔzi) ตากแดด(ขา้วฟ่าง) 

dak8 dak8 绳子   shéngzi เชอืก 
dak8; tuk7 tuk7 洗 (衣)   xǐ (yī) ซกั (เสือ้ผา้)  
dak8ma2jia2 dak8mak8zia2 棕绳   zōng shéng เชอืกปอ 
dam2;bok7 dam2 埋  mái  กลบ, ปิด, ฝัง 
dam3sim3 kua1tɐm1 担心  dānxīn กงัวล 
dam4;van2 dam4 砍(树) kǎn (shù) ตดั (ตน้ไม)้ 

dan1 dan1 单(数) dān (shù) เดีย่ว (จาํนวน) 

dan1jia1 dan1zia1 药方  yàofāng ใบสัง่ยา สตูรยา 
dan4ti4 dav6ti2;nɐ1ti2 但是 dàn shì แต่ทวา่ แต่ 

dɐŋ1;kɐu1 dɐŋ1;kɐu1 胶  jiāo กาว 
daŋ1dun3 dɐŋ1dɔn3 树浆   shù jiāng ยางไม ้
daŋ2 dɔŋ2 陡(坡) dǒu (pō) สงูชนั (ลาด) 
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daŋ3 
 

xo6 一圈 
xo1(两) 圈 

圈(绳子) quān 
(shéngzi) 

(ใชร้ ัว้)ลอ้ม (สตัวเ์ลีย้ง 

daŋ3;siŋ1baŋ3 lɐi3;tsiŋ2 干净 gānjìng สะอาด  

daŋ3jen1 hin1tɛŋ3zen4 当然 dāngrán แน่นอน 

daŋ3ti3tun1 fan2ku2li5seu3 翻筋斗 fān jīndǒu ตลีงักากลบัหวั  
daŋ4 daŋ4 (天)早 (tiān) zǎo (วนั) ตอนเชา้ 
daŋ4;kuk8 kuk9 一筒 

kuk8(两) 筒 
筒(米) tǒng (mǐ) กระบอก (เมลด็ขา้ว) 

daŋ4juan1 daŋ1zuan4 党员   dǎngyuán สมาชกิพรรค ลกูพรรค 
dap7 dap7 措   cuò วาง จดั รวบรวม 
dap7 fɛk8 拍(桌，手)  pāi  

(zhuō, shǒu) 
ต ีตบ (โต๊ะ มอื) 

dap7;fak7 fɛk7 用掌打 yòng zhǎng dǎ ใชฝ่้ามอืต ี

dat8 hon1 碎  suì บด 

dau1 dau1 抽屉  chōuti ลิน้ชกั 
dau3 lɔi2 dǝn4 lɔi2 后面    hòumiàn ต่อมา 
dau3lɔi2 bɐk7lɔi2ɔ 脊背  jǐbèi หลงั 
dau3lǝn3 lɔi2;da5lin3 背面    bèimiàn ดา้นหลงั 
dau3lǝn3 da5lin3 (衣穿)反 (yī chuān) 

fǎn 
(สวม) ดา้นกลบั 

dau3lǝn3 fan2 (字写)倒了(Zì xiě) 
dàole 

กลบัหวักลบัหาง ลม้ลง  

dau3mai2 da5mai2 正面   zhèngmiàn ดา้นหน้า 
dau3na3 na3 前面   qiánmiàn ดา้นหน้า 
dau3tsiau2 mak8xo1tɐi4 豆豉  dòu shì ถัว่เหลอืง 
dau4laŋ1 dau1laŋ1 黄蜂  huángfēng มดตะนอย 
daʔ8lu2 da2 直爽 zhíshuǎng ใจกวา้ง 

dɔ4;dem1 dem1 端(碗)   duān (wǎn) ห ู(ถว้ยชาม) 

dɔi3 dɔi3 值(多少钱) zhí 
(duōshǎo qián) 

มลูคา่ (ราคาเทา่ไหร)่ 

dɔi3hai2 dɔi3hai2 鞋底  xiédǐ พืน้รองเทา้ 
dɔi3juŋ4 tǝu1hɔ2 耐用 nàiyòng คงทน 

dɔi3min4 hɔikum3 被里   bèi lǐ ผา้ซบัใน 
dɔk8 dɔk8 疼爱  téng'ài รกั  
dɔk8 dɔk8 疼  téng เจบ็ ปวด  
dɔk8 dɔk8 (肚)痛  (dù) tòng (ทอ้ง) อาการปวด 

dɔm3 dom3 低，矮 dī, ǎi ตํ่า สัน้ 

dɔm3hau3 kǝu2hau3 低头  dītóu คาํนบั 
dɔn2 mai4 dɔn2 虱子  shīzi เหา 
dɔŋ1 dɔŋ1 到  dào ไปยงั ถงึ 
dɔŋ1;sai2 dɐŋ1 水深  shuǐshēn ลกึ 

dɔŋ2 dɔŋ2 竖(起) shù (qǐ) แนวตัง้ 
dɔŋ2 ŋɛŋ2 举(手)  jǔ (shǒu) ยกขึน้  ชขูึน้ (มอื) 
dɔŋ2 dɔŋ2 竖   shù แนวตัง้ 

dɔŋ2hau3 dɔu2hau3 抬头  táitóu เงยหน้า 
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dɔŋ3;den3 doŋ3;daŋ3 典当  diǎndàng จาํนํา  

dɔŋ3lɔ2 dɐŋ5zɔ2 后天  hòutiān วนัมะรนื  
dɔŋ3lɔu3 dɐŋ5 lɔu3 大后天 dàhòutiān ถดัจากวนัมะรนื 
dɔp7 voŋ2 胆囊   dǎnnāng ถุงน้ําด ี
dɔt8 sɛ4;tsɛ3 捻 (虫子) niǎn 

(chóngzi) 
ใชน้ิ้วมอืขยี ้ปัน่ 

dɔu1kan1 hɔi4 麻袋   mádài กระสอบ 
dɔu1neŋ3 dɐu1 锅(炒菜) guō หมอ้ 
dɔu2dɔi3 dɔi3 底下   dǐxia ใต ้
dɔu2lo4 dɐ2di4kɔn2 咱们 zánmen พวกเรา 

dɔu3 dɔu6 一斗 
dɔu3 (二) 斗 

斗 dòu สู ้

dɔu3van3 ŋɛk8van3 逆风  nìfēng ทวนลม  
de4;tsan4 kɐn4 卡 (脖)  kǎ (bó) กกั (คอ สว่นทีค่ลา้ยกบั

คอของภาชนะ) 
dǝi2 dɐi2 (木) 朽(mù) iǔ ผุ  
dǝi2 dɐi2 (果子) 烂 (guǒzi)làn เน่า เสยี 
dǝi2 tɛ1 (谷) 饱满 (gǔ) bǎo 

mǎn 
อิม่เอบิ 

dǝi3 dɐi3 灯  dēng ไฟ 
dǝi3 doi3 对联 duìlián กลอน 
dǝi3 hɔu6 一套 

hɔu3(两) 套 
套(衣服) tào (yīfú) ชุด (ลกัษณนามของ

เสือ้ผา้) 
dǝi3 doi6 一双 

doi3(两)双 
双(筷) shuāng (kuài) คู ่(ลกัษณนามของ

ตะเกยีบ) 
dǝi3 doi6 一双 

doi3(两) 双  
双(鞋) shuāng (xié) คู ่(ลกัษณนามของ

รองเทา้) 
dǝk7 bik7 北  běi ทศิเหนือ 
dek8ban3 biaŋ3tsau3 放哨  fàng shào ยนืยาม ยนืรกัษาการณ์ 
dek8hu4 mɔŋ4 看见 kànjiàn มองเหน็  
dek8tu3;dek8nɛŋ1 tseu3 看守 kānshǒu ดแูลรกัษา  
dem3 dem6;dem3 点儿 diǎn er บางสิง่บางอยา่ง 
dem3 dem6 一滴 

dem3(两) 滴 
滴(水) dī (shuǐ) ไหล (น้ํา) 

dem3 dem6 一点 
dem3(两) 点 

点(钟) diǎn (zhōng) นบัเวลา 

dem3hau3; 
kau4hau3 

xuak7hau3 点头  diǎntóu พยกัหน้า 

dem3mɔ3 mǝn2tsi5 一点儿 yīdiǎn er เลก็ๆ น้อยๆ 

den1;huaŋ2 fat7den1 发疯 fāfēng บา้  
dǝn3 din3 (书)深  (shū) shēn (หนงัสอื) ลกึ 

dǝn4;tau1 bɐk7dǝn2 门   mén ประต ู
dǝn4lɔi2 dǝn2 lɔi2 后门   hòumén ทีล่บัๆ 
deŋ1 dɐŋ1 铁链  tiě liàn กุญแจมอื 
dǝŋ3 dǝŋ3 戥子   děng zi ตาเตง็ (เครือ่งชัง่ขนาด

เลก็ของจนี) 
deŋ3tia4 dɛŋ3sɐŋ1 山顶  shāndǐng ยอดเขา 
det7 tɔŋ4 倒 dào กลบัดา้น 
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det7 tɐk7;hɐk7tɔŋ4 跌倒  diédǎo รว่งหลน่ 
deu1;xǝk7 xat7 刻(子) kè  (zi) แกะสลกั (ตวัอกัษร) 

deu2 deu2 逃跑  táopǎo หนี 

deu2 deu2 跑  pǎo วิง่ 

di1 sɔk8 寻找  xúnzhǎo คน้หา 
di1sin2 han5 赚钱  zhuànqián ไดก้าํไร 

di2tsu4 di2tu3 地主    dìzhǔ เจา้ของทีด่นิ 
di3 ok7 像(你)  xiàng(nǐ) เหมอืน 
dia4 dia4 渣子  zhāzi บตัรรายการ  
dia4man2 dia1man2 酱油  jiàngyóu ซอสถัว่เหลอืง 
dian2dǝŋ3 den5diŋ3 电灯  diàndēng ไฟ 
dian2huat8 den5oi3 电话  diànhuà โทรศพัท ์
dian2iŋ4 o1hi5 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
diaʔ8 dau3 倒(出来) dào (chūlái) เท (ออก) 

diaʔ8 fet7 泼(水)  po (shuǐ) สาด (น้ํา) 

diaʔ8 dau3 铸(锅) zhù (guō) หลอม(หมอ้) 

dik7 dik7 满  mǎn เตม็ 

dik7lu1 mɔn3ok7;mot8 溢  yì ลน้ 
dim3 dim3 趁(热吃) chèn 

 (rè chī) 
ชว่งชงิ ฉกฉวยโอกาส 

din2 din2;mu4 din2 石头   shítou หนิ 
din2 ȵum1 din2nɐm1kɐi1 鹅卵石  éluǎnshí กอ้นหนิปถูนน 
din2vɔn1 lim4bɔn1 磨刀石 mó dāo shí ลบัมดี 
din2vǝi2 hui1tseu2;taŋ4 

lim2 
火石   huǒshí หนิเหลก็ไฟ 

diŋ1 diŋ1 穿(衣，鞋) chuān 
 (yī, xié) 

สวมใส ่(เสือ้ผา้ รองเทา้) 

diŋ1 diŋ1 戴 (帽子) dài (màozi) สวมใส ่(หมวก) 
diŋ1 diŋ1 戴 (耳环) dài 

 ( ěr huán ) 
ใส ่(ต่างห)ู 

diŋ3 diŋ3 丁   dīng จาํนวนประชากร 
diŋ3 tsu1;du1 顶(墙) dǐng (qiáng) หลงัคา 
diŋ3 diŋ3 抵押  dǐyā จาํนอง 

diu2 bok7;diu2 扶(起来) fú (qǐlái) ประคองใหลุ้กขึน้ 

diu2 diu2 搀扶 chān fú ประคอง 

diu2 lɐi1 牵(牛) qiān (niú) จงู (ววั) 

diu4 niŋ3 提 (桶) tí (tǒng) หิว้ ถอื (ถงั) 

diʔ8 sak8 (雨) 淋  (yǔ)lín (ฝน )เปียกโชก 
diʔ8 ŋɔu2 熬(酒) áo (jiǔ) ตม้ (เหลา้) 

do3 dem3 点燃 diǎn rán จุดไฟ ต่อไฟ 
do3 bua2 赌(钱) dǔ (qián เดมิพนั (เงนิ) 

do3vǝi2;dem3;jin3vǝ
i2 

dem3 引火 yǐnhuǒ ไฟไหม ้

do4 ŋok7;lun17 (出来) 露( chūlái) lù น้ําคา้ง 
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doi3keu2;uk7keu2 mua1keu2 满月 mǎnyuè เดก็ทีเ่กดิใหมอ่ยูค่รบ
เดอืน 

doi3na3 doi3na3 对面    duìmiàn ตรงขา้ม 
dok7 dok7 日落  rìluò พระอาทติยต์กดนิ 
dok7 dok7 掉 (下来) diào (xiàlái) ตก 
dok7;lɔm4 zum4;dok7 (叶)落(yè)luò รว่ง 
dok7fun1 dok7fɐn1 下  xià yǔ ฝนตก 
dok7ka3 dok7ka3 跌价  diéjià การเสือ่มราคา  

don3 don6 一顿 
don3(两) 顿 

顿(饭) dùn (fàn) มือ้ (ขา้ว) 

doŋ1 dɔn1 东  dōng ตะวนัออก 
doŋ1 daŋ3 冬   dōng ฤดหูนาว 
doŋ1tsi3 daŋ3tsɛ5 冬至  dōngzhì วนัทีฤ่ดหูนาวมาถงึ 
doŋ4loŋ2 diŋ1loŋ2 灯笼  dēnglóng โคมไฟ 
dot7 duak7 啄 zhuó ถากถาง จกิ 
doʔ8ŋe1 ŋok8 (树)发芽( shù) fāyá หน่อ 
du2;tsuŋ3 du5;tsuŋ5 都 (来) dōu (lái) ลว้น 

dua4 dua4 剖 (开) ōu (kāi) ผา่ (ออก) 

dua4 dua4 破 (竹篾) pò (zhúmiè) หกั (ไมไ้ผ)่ 

dua4 dua4 劈(柴)  pī (chái) ผา่ (ฟืน) 

duai4 kuan2 炊烟    chuīyān ควนั 
duak8 duak8;ua1 呕吐  ǒutù อาเจยีน  
duaŋ2mok8 duaŋ2mɔt7 木楕   mù tuǒ ไมร้ปูไข ่
duaŋ4 tuŋ1;dun4 (绑)松 (bǎng) sōng (มดั) คลาย 

duk7 duk7 包，裏 bāo, lǐ เหมารวม รวม 

duk8 dak8 毒  dú พษิ 

dum3 dɔn3 树   shù ตน้ไม ้
dum3 dɔm3 垮 kuǎ ลม่  
dum3 dɔm3 倒塌  dǎotā  ลม่สลาย พงัทลาย 
dun3doŋ3 dɔn3mai4hǝu3 树干   shùgàn ลาํตน้ 
dun3tiam1 dɔn3 tiam3 杉树  shān shù ตน้สนชนิดหน่ึง 
dun3tuŋ2 dɔn3toŋ4 松树  sōngshù ตน้สนชนิดหน่ึง 
dun4 dun4 草木灰 cǎomùhuī ขีเ้ถา้ของพชื 
dun4mo4 dɔn1mo4 肛门  gāngmén ทวารหนกั 
duŋ3 zu1;doŋ3 疤痕  bāhén แผลเป็น 
duŋ4duŋ4 dek7 duŋ4 竹筒  zhútǒng กระบอกไมไ้ผ ่
duŋ4lɔp8 ze2zɐp8 米筒  mǐ tǒng กระบอกใสข่า้วสาร 
dup8 tsup8 搓(衣)   cuō (yī) เอาฝ่ามอืถกูนั 

dut7 dɔt7 屁   pì ตด  
dut8 zik7tun3 骨节   gǔjié ขอ้ต่อ 
dut8dun3 dut9 dɔn3 树疙瘩 shù gēda ปุ่ มตามเน้ือไม ้
e1kai4 dɔ2kai1 大便  dàbiàn ขี ้
e1lɔu1 dɔ2ɐu1 小便  xiǎobiàn เยีย่ว 
e2nau2nau4 na5na5;kuŋ1fɔn4 刚才 gāngcái เมือ่กี ้
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e3nen4 nok8tsiu1tɛŋ3 燕子 yànzi  นกนางแอ่น 
e4 nɐm1 生(蛋) shēng ( dàn) ออกไข ่ 
ek2 ɛk7 牛轭  niú è แอกววั 
ǝm2;kɔk7 tɔp7 渗透  shèntòu ซมึ(น้ําซมึ) 
en1;en1ti4 huan4ti2;an5tsiau5 仍旧 réngjiù ยงัคง 

en1lai3 huan4mǝn2;am5mǝn
2 

还有 (很多) hái yǒu 
 (hěnduō) 

ยงัม ี(มาก) 

en1mǝn2mia2jɔu3 ŋ5mǝn2nia2zɔu3 还没有来 hái méiyǒu  
lái 

ยงัไมม่า 

ǝn1vǝi4 in1vɐi1 因为 yīnwèi เพราะ 

en3 lian2;en3 甜  tián หวาน  

en3tǝi2;in3 tǝi2 ɐn4tǝi2;nɐ3 tɐi2 现在   xiànzài ตอนน้ี 
eŋ1 ɛŋ5; ɛŋ1 姐夫  jiěfu สามขีองพีส่าว 
ǝŋ1 iŋ1 高兴  gāoxìng ความสขุ ดใีจ 

eŋ1;ko3;ko2 ko3;ko5 哥哥  gēgē พีช่าย 
eŋ1tok7 ko3 nuŋ4 弟兄  dìxiōng น้องชาย 
eŋ4 hoŋ2soŋ2 宠  chǒng เสยี 
ep8;tsek7 tsɛk7 窄  zhǎi แคบ 

ep8lɔu4;ot8lɔu4 kep8 挤   jǐ แออดั 
eu1 eu1;eu3 弯   wān โคง้  

eu1;om2;ku2 hoŋ3koŋ3 弯 wān งอโคง้ 
fa2 fa2 耙  bà คราด (นาม) 
fa2 fa2 耙(地)  bà (de) คราด(พืน้) 

fa3 fa3 天   tiān ฟ้า 
fa3liap7 zam4viaŋ2 打闪  dǎ shǎn  ฟ้าผา่ 
fai4 fai4;tsom4 坏 huài ไมด่ ีเลว 

fai4na3da1 tet9min2 丢脸  diūliǎn อบัอาย ชายหน้า 
fak7 bɛ6 一捆 

bɛ1(两) 捆 
捆(柴) kǔn (chái) มดั (ฟืน) 

fam4fap7 fam4 犯法  fànfǎ ผดิกฎหมาย 

fam4soi4 fam4sui4 犯罪  fànzuì อาชญากรรม 

fan1 fan5 一床 
fan1(两) 床 

床(被子) chuáng 
(bèizi) 

เตยีง (ผา้นวม) 

fan1lǝŋ1 liŋ1bɐi1 返回 fǎnhuí กลบั 
fan2 bua4 盘子  pánzi จาน  
fan2 kin3 爬(树) pá (shù) ปีน (ตน้ไม)้ 
fan2huaŋ1 huaŋ1 横   héng ตามขวาง 

fan2ŋi2 fɐk8nɐi2 便宜  piányi ไมแ่พง 

fan2sǝŋ3 fem1 秤盘   chèng pán ถาดตาชัง่ 
fan2tsiu1 tsɐn1tsiau3 辣椒  làjiāo พรกิ 
fan3kǝi1 fon1ki1 粪 fèn ปุ๋ ย 
fan3tǝk8;hɔk7tim1 dan1ko2tsin1 恶心  ěxīn ขยะแขยง คลื่นไส ้ 

fan4lu2 zǝu2bɐi1zǝu2liŋ1 打滚  dǎgǔn กลิง้ไปตามพืน้ 
fan4tsǝu3 ŋai4tsau3 (牛) 反刍( niú)fǎnchú สตัวท์ีเ่คีย้วเอือ้ง 
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faŋ3 vaŋ4 小米  xiǎomǐ ขา้วฟ่าง 
faŋ4nam4 kɔŋ1nam4 水缸  shuǐ gāng ถงัน้ํา 
faŋ4vǝi2lut7 faŋ4vɐi2 防火  fánghuǒ ตูนิ้รภยัทีก่นัไฟ 
fat7 hɔ3 喂(饭)  wèi (fàn) การใหอ้าหาร  ป้อน 
fat7 fat7 发(工资) fā (gōngzī) จา่ยให ้(คา่จา้ง) 

fat7lun3 fat7lut3 发烧  fāshāo ไข ้
fat7nit7 fat7nit7 发冷  fā lěng หนาว 
fat8 fat8 罚(款) fá (kuǎn) ปรบัเงนิ เงนิคา่ปรบั 

fat8hiau2 fat7 发酵  fāxiào หมกั 
fat8tsian4 huat9tsen1 发展  fāzhǎn พฒันาการ  

fau2 fau5 炮  pào ปืน 
fau3 fɛ1 破 pò ทาํลาย 
fɔ2 nɛ1 祖母   zǔmǔ  ยาย 
fɔ2jai4 nɛ1tso3 曾祖母 zēngzǔmǔ  ยา่ 
fɔ4 fɔ4 还钱 hái qián คนืเงนิ 

fɔi2 fɔi2 扇子   shànzi พดั (นาม) 
fɔi2 fɔi1 搧(搧子) shān  

(shān zi) 
บาน (ลกัษณนาม) 

fɔi2 sǝn6 一下 
sɐn6(两) 一下 
bak9 一下 
bak8(两) 一下 

一下  yīxià สกัครู ่

fɔi2 sǝn6 一遍 
sɐn1(两) 遍 

次 , 读一遍  
 cì ,dú yībiàn 

ครัง้ อ่านอกีครัง้ 

fɔi2;don3 siaŋ6 一顿 
bɐn5sɐn1(两) 顿 

打一顿 dǎ yī dùn  ทุบตเีฆีย่นต ี

fɔn3 min4 捻(线) niǎn (xiàn) บดิ (ลวด) 

fɔŋ1 dǝn4 bɐk7dǝn2mɔ7 门槛  ménkǎn ธรณีประตู 
fɔŋ2fin4 fin4 方便  fāngbiàn สะดวกสบาย 

fɔŋ3 fɔŋ3 (很)久(hěn) jiǔ (มาก) นาน 

fɔu3 fɔu3 守(门) shǒu  (mén) ยาม 
fɔu3 dŋɔ3 等候  děnghòu รอคอย 
fɔu4 hoŋ2 煮 zhǔ  ตม้ (มนัเทศ) 

fǝ1 la4;fu1 摊开 tān kāi กระจาย 
fǝ1 fu1 铺(床)  pù (chuáng) ป ู(ผา้) (เตยีง) 
fe3 lip8 瘪 biě คนเรร่อ่น ขอทาน  

fe4 e4;am2 扛  káng ยกดว้ยมอืทัง้สอง หาม 
fe4 e4 抱(小孩)   bào 

(xiǎohái) 
อุม้ (เดก็) 

fǝi3hi3 boi3ki3 飞机   fēijī เครือ่งบนิ 
fǝi4 fɔi4 篦子   bìzi ตะแกรง 

fǝn1 fɐn1 分(工) fēn (gōng) แบง่สรร 

fǝn1 se1 分配  fēnpèi การจดัสรร 

fǝn1 fǝn6 一分 
fɐn1 (二) 分 

分 (长度) fēn 
(chángdù) 

เฟิน (หน่วยเงนิทีเ่ลก็
ทีส่ดุ) 
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fǝn1 tik9 一分 
tik7(二) 分 

分(钱) fēn (qián) เฟิน (หน่วยเงนิทีเ่ลก็
ทีส่ดุ) 

fǝn1 fɔn6 一份 
fɔn4(两) 份 

份(文件) wèn 
(wénjiàn) 

ฉบบั (เอกสารหนงัสอื) 

fǝn1ka1 se1ka1tǝ4 分家  fēn jiā แยกครอบครวั  
fen1ŋai3 tɐ4k8tia 饭勺  fàn sháo ชอ้น 
fǝn1sun1 se1sɐn1 分路  fēn lù 

 
 

แยกทาง 

fen3 fin3 扁  biǎn แบน 

fǝn3 fɔn3 米粉  mǐfěn แป้งแผน่ 
fǝn3 fɔu3dɔu4 粪 fèn  ปุ๋ ย 
fǝn4bon3 fɔn6 

bɐn5fɔŋ4 
一半 yībàn 
两份 liǎng fèn 

ครึง่ 
สองชุด 

fǝn4fit8; fǝn1kɔn2 fɐn1kɔn2 离别 líbié พรากจากกนั 
fǝŋ1 ut7 补(锅) bǔ (guō) ปะ   (หมอ้) 

fǝŋ1 fǝu1 补(衣) bǔ (yī) 
 

ปะ (เสือ้ผา้) 

feŋ2 fɐŋ2 壶   hú กาตม้น้ํา 
feŋ2 fɔu1;op7; vɐt8 掷 (石) zhì (shí) โยน (หนิ) 

feŋ2;jiau2 ɔm4;vɐt8 扔掉 rēng diào ทิง้ไป 

fǝŋ2ju3 fuŋ2zǝu3 朋友    péngyǒu เพือ่น 
fi3fiŋ1 fǝi3fiŋ4 批评  pīpíng คาํวจิารณ์ ตาํหนิ 

fia4; ŋai2 fia4; ŋai2 饭 fàn ขา้ว 
fiak8 fiak8 白  bái ขาว 

fiak8dau2 hɛŋ4 dau2 下面   xiàmiàn ดา้นลา่ง 
fiak8dau2keu2 hau4keu6 下月    xià yuè เดอืนถดัไป 
fiak8hoi1 lin4 kiat7kau2 舌尖   shéjiān ปลายลิน้ 
fiak8lɔ1 hɛŋ4zɔ1 里面   lǐmiàn ภายใน 
fiak8luŋ1 hɛŋ4zuŋ1 上面   shàngmiàn ดา้นบน 
fiak8luŋ1keu2 hɛŋ2zuŋ1keu6 上月    shàng yuè เดอืนทีแ่ลว้ 
fiak8uk7 hɛŋ4ok7 外面   wàimiàn ดา้นนอก  
fiaŋ2 tin6 一扇 

tin1(两) 扇 
扇(门) shàn (mén)  
 

บาน (ลกัษณนามของ
ประต)ู 

fiaŋ2 fiaŋ6 一边 
fiaŋ2(两) 边 

边  biān ขอบ ดา้น 

fiaŋ2nin4nǝ2hǝ4tsiʔ
8 

ǝ2bɐk7mɐn5 那里 (指远) nàlǐ 
 (zhǐ yuǎn) 

นัน่ (บง่ชีร้ะยะไกล) 

fin1;jiap8 fin6 一页 
fin1(两) 页 

页(书) yè (shū) หน้า (ลกัษณนามของ
หน้าหนงัสอื) 

fin4nuŋ1 aŋ3xo3 贫农    pínnóng ชาวนาทีย่ากจน 
fiŋ1;mǝu4 zoŋ4 柵子   shānzi บานประต ู 
fiŋ2 fɛŋ2 平  píng ราบ 

fiŋ2an1 fɛŋ4ɔn1 平安  píng'ān ปลอดภยั 

fiŋ2kɔn2 fiŋ2dǝŋ3 平等 píngděng ความเทา่เทยีมกนั 
fiŋ2ti2 fiŋ4tia fiŋ4 平时    píngshí ปกต ิ
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fiŋ4 fɛŋ4 病  bìng โรค 
fit7 fɔt9 一匹 

fɔt7(两) 匹 
匹(布) Pǐ (bù) ชิน้ (ผา้) 

fiu2nam4 fiu2 浮萍   fú píng จอกแหน 
fok7 fok7 霉 (衣上的)  méi  

( yī shàng de)  
เชือ้รา (บนเสือ้ผา้)  

fok7 fok7 霉(食物上的 )méi  
 (shíwù shàng de) 

เชือ้รา (บนอาหาร) 

fok7 fok7 福气  fúqi ความโชคด ี
fok7 hu3 绿  lǜ สเีขยีว  

fok8 lɔ2dɔu3 箩斗  luó dòu ตะกรา้ 
fon2 tiak8 温，暖 wēn, nuǎnhuo อบอุ่น 

fon2; liaŋ2 liaŋ2 (水)凉  (shuǐ) liáng (น้ํา) เยน็ 

foŋ2lua2 foŋ2lua1 船蓮   chuán lián เรอื 
fu2 fǝn2 符 fú เครือ่งหมาย 
fu2;tsu2 tau3 扫 (地)  sǎo (de) กวาด 

fu3 fǝu3 铺子   pùzi รา้นขายของ 
fu3 fǝu3 斧头 fǔtóu ขวาน 
fu3 fu6 一付 

fu3(两) 付 
fǝu6 一付 
fǝu3(两) 付 

付  fù จา่ยเงนิ 

fu3;fu4;ne2 ha1 药 yào ยา  
fu3tsuk7;tsuk7 fan3fǝu3 答应 dāyìng คาํมัน่สญัญา 
fu4 liaŋ6 一辆 

 liaŋ2(两) 辆 
辆(车)  liàng (chē) ยานพาหนะ (รถยนต)์ 

fu4fa4 mak8fuŋ4ŋa2 枇杷  pípá ตน้ผผีา  เป็นไมย้นืตน้มี
ผลชนิดหน่ึง 

fu4hɔu1 ------ 葡萄 pútáo องุน่ 
fuat8 sǝn6 一泡 

sɐn1(两) 泡 
泡 (尿) pào (niào) แช ่

fui1;sɔu3 mak8 sɔu3ziŋ6 头发  tóufǎ ผม 
fui2 fui2 赔偿  péicháng การชดใช ้ 

fui2 fui2 肥(肉) féi (ròu) ไขมนั (เน้ือ) 

fun1 fɐn1 雨   yǔ ฝน 
fun1 fɐn1 雨   yǔ ฝน 
fun1suaŋ2 fɐn1viaŋ2 阵雨  zhènyǔ ฝนทีต่กลงมาซู่หน่ึง 
fun2 fun2 盆  pén อ่าง 
fun2dɔŋ2 lɛk8kuan5 坛子  tánzi  ไห 
fun4 bon4;fun4 鹅  é  หา่น 
fuŋ1 fuŋ6 一封 

fuŋ1 (两) 封 
封(信) ]fēng (xìn) ฉบบั (ลกัษณนามใชก้บั

จดหมาย) 
fuŋ1;ne2 mɛ2 封(信口)   fēng   

(xìn kǒu) 
ซองกระดาษหรอืถุง
กระดาษทีปิ่ด 

fuŋ2kɔn2;xɔp7kɔn2 fuŋ1kɔn2 相碰  xiāng pèng ชนกนั 
fuŋ3 zɛiŋ4 酒(水)  jiǔ (shuǐ) เหลา้ (น้ํา) 

fuŋ3siaŋ3 lo2 风箱  fēngxiāng สบูลม 
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fuŋ4fuŋ4 duŋ1daŋ1zɐu1 膀胱  pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
fuʔ8 kuat7 刮(猪毛) guā 

 (zhū máo) 
ขดู  โกน 

ha1;iaʔ7 ta1 驮 tuó ซอง 
ha3 ha3 嫁  jià แต่งงาน 
ha4 ha1 夏   xià ฤดรูอ้น 
ha4 h ɔu4 舵   duò หางเสอื 
ha4tsi1 hia5tsi5 夏至  xiàzhì เป็นฤดทูีช่ว่งกลางวนัจะ

ยาวทีส่ดุ ชว่งกลางคนื
จะสัน้ทีส่ดุ 

hai1 hɐi1 梳子   shūzi หว ี(นาม) 
hai1 hɐi1 梳(头)shū (tóu) หว ี(กรยิา) 
hai2 hɔi3 海   hǎi ทะเล 
hai2 hai5 亥  hài ตาํแหน่งทีส่บิสองใน

แผนภาพปฐพ ี
hai2 hai2 鞋  xié รองเทา้ 
hai2 hai5 太 (多) tài (duō) มากเกนิไป (มากขึน้) 

hai2mo4tseŋ1 lɔi4 tseŋ1 鞋后跟  xié hòugēn สน้รองเทา้ 
hai2siu3ni4 hai2siu3ni4 胶鞋   jiāoxié รองเทา้ 
hai4 hɔi4 害(人) hài (rén) อนัตราย 
hai4 hɐi3bat7 第八 dì bā 

 
ทีแ่ปด 

hai4han2;da2 
han4 

da5han1 大寒  dàhán ฤดกูาลทีอ่าหาศหนาว
มาก 

hai4it7 hɐi3ɔt7 第一 dì yī 
 

ครัง้แรก 

hai4liau4 kik8liau4 许多 xǔduō หลาย 
hai4mǝŋ3 kɔn2 靠 kào ชดิ พงิ องิ พาด พงิ 

ใกลช้ดิ 
hai4ŋa3 hɐi3ŋo4 第五 dì wǔ 

 
ทีห่า้ 

hai4ŋǝi4 hɐi3ŋɐi4 第二 dì èr 
 

ทีส่อง 

hai4tuʔ7;tat7tuʔ7 tat7tu2 第末 dì mò สดุทา้ย 

hak7 hak7 官   guān เจา้หน้าที ่
hak7lap7 xak7 碓臼  duì jiù สากทีใ่ชต้าํ  
hak8 hɐk8 沉淀  chéndiàn ตกตะกอน 
ham1 ham1 抬  tái ชขูึน้ ยกขึน้ 
han2 tsuk8 min4tok8 民族  mínzú ชนเผา่ 
han2 tsuk8 han2 tok8 汉族  hànzú ชนเผา่ฮัน่ 
han3 han2 銲(铁壶) hàn (tiě hú) การเชื่อมโลหะ 

(หมอ้เหลก็) 
han4 mai4han4 刺竹  cì zhú หนามไผ ่
han4lo4 han4lo4 寒露  hánlù น้ําคา้ง 
haŋ1 haŋ1 高  gāo สงู 

haŋ2 liaŋ1 糖  táng น้ําตาล 
haŋ2fiak8 liaŋ1 fiak8 白糖  báitáng น้ําตาลทรายขาว 
haŋ2lau3 liaŋ1ziŋ1 红糖  hóngtáng น้ําตาลทรายแดง  
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hap7 hap7 挑  tiāo คดั  หาบ 
hap7 hap9 一担 

hap7(两) 担 
担(水) dān (shuǐ) หาบ(น้ํา) 

hap7;lop7; hɔp7 lup7 套 (笔套) tào (bǐtào) ปลอกสวม(ปลอก
ปากกาดนิสอ) 

hap8do3;hɔp8tu1jiŋ2 du3kɔn2 打赌  dǎ dǔ วางเดมิพนักนั 
hau2 hau2 锉刀  cuòdāo ตะไบ 
hau2 zɐ2 我  wǒ ฉนั 
hau2lo4 dǝu1di4kɔn2 我们 wǒmen พวกเรา 

hau2lo4vǝn3na3 dǝu1bɐn5na3 我们俩 wǒmen liǎ เราสองคน 

hau3 hau3 头  tóu หวั  
hau3 ŋǝn3 hau3 ŋin3 枕头   zhěntou หมอน 
hau3fek8 san4;hit7 惊跳  jīng tiào  ตกใจ 
hau3tsɔk8 maŋ2sun3 害羞  hàixiū ขีอ้าย  
hau3tui2 da2lua3 额头  étóu หน้าผาก 
hau4kai1  hau1 kɐi1 公鸡   gōngjī ไก่ตวัผู ้
hau4kai1  hau1 kɐi1 公鸡   gōngjī ไก่ตวัผู ้
haʔ7 ha2 关(门) guān (mén) ปิด (ประต)ู 

hɔ1;siŋ1 hɔ1 (水)浅 (shuǐ) qiǎn (น้ํา) น้ําตืน้ 

hɔ1;siŋ1 hɔ1 (水)浑 (shuǐ) hún (น้ํา) เตม็ไปดว้ยโคลน 

hɔ2 ŋa1 河   hé แมน้ํ่า 
hɔ2 ŋa1 河   hé แมน้ํ่า 
hɔ2 hɔ2 捉(鸡)  zhuā (jī) จบั (ไก่) 

hɔ2 mɔk7 摸(鱼) mō (yú) ลบูคลาํ(ปลา) 

hɔ3 hɔ3 喂(奶)  wèi (nǎi) ป้อน (นม) 
hɔ3; tiaŋ4 biaŋ4 喂鸡 wèi jī อาหารไก่  

hɔ4 ha4 哈 hā เป่าลมออกจากปาก 
hɔ4 ŋu2 mai4 hɔ4ŋǝu2 母牛(未生仔) 

 mǔ niú 
(wèi shēng zǐ) 

แมว่วั  

hɔi1 hɐi1 蚌  bàng หอยแมลงภู่ 
hɔi1saŋ1 hɐi1sɐŋ1 蜗牛  wōniú หอยทาก 
hɔi2 zɔi3 痣   zhì ไฝ 
hɔi2 taŋ2 桌子   zhuōzi โต๊ะ 
hɔi2 taŋ6 一桌 

taŋ2(两) 桌  
桌(菜) zhuō (cài) โต๊ะ (ลกัษณนามใชก้บั 

โต๊ะอาหาร) 
hɔi3 hɔi3 替  tì แทน ทาํแทน 
hɔi4 nak7 袋子   dàizi ถุง 
hɔi4 nak9 一袋 

nak7(两) 袋 
袋(米) dài (mǐ) ถุง 

hɔi4in1 nak7in1 烟袋   yāndài ถุงยาสบู 
hɔi4jua3 lɐŋ4zua3 衣袋   yīdài กระเป๋าเสือ้ 
hɔk7 naŋ2 xɔk7kuan2 笋壳   sǔn ké เปลอืกหน่อไม ้
hɔk7;kau1 kop7 委托  wěituō ความรบัผดิชอบ 
hɔk8 hɔk8 读  dú อ่าน 
hɔk8 hɔk8 学   xué เรยีน 
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hɔk8 ŋu2 hɔk8 tɐi3 公牛  gōngniú ววั 
hɔk8 ŋu2don1 hɔk8 tɐi3 公牛(阉过) 

gōngniú (yānguò) 
ววัตอน 

hɔk8 ŋu2lian2 tɐi3tɛŋ1 公牛(配种) gōngniú     
(pèizhǒng) 

พอ่พนัธุว์วั 

hɔk8mo1 hɔk8mu1 公猪 gōng zhū หมตูวัผู ้
hɔk8teŋ1 hɔk8 tɛŋ1 学生   xuéshēng นกัเรยีน 
hɔm2 hom2 池塘  chítáng บอ่น้ํา 
hɔn4 hɔn4 汗   hàn เหงือ่ 
hɔŋ2 lo6 一行 

lo4(两) 行 
行(玉米) xíng (yùmǐ) ฝัก (ลกัษณนามใชก้บั 

ขา้วโพด)  
hɔp7 hop7;ha5 塔  tǎ หอคอย 
hɔp7 nip7 闭(目) bì (mù) ใกล ้(ตา) 
hɔp7 hɐm1 扣(扣子) òu (kòuzi) หวัเขม็ขดั (ปุ่ ม) 

hɔp8 hɐp8 布  bù ผา้ 
hɔp8 hop8 盒子  hézi กลอ่ง 
hɔp8 sop7 合拢  hélǒng รวมกนั หุบ 
hɔp8 hop9 一盒 

hop8(两) 盒 
盒(饼) hé (bǐng) ขนมอบหรอืยา่ง 

hɔp8hu2 kop7hǝu2 合身 héshēn พอด ี

hɔp8hua1 hɐp8hau3 花布   huā bù ผา้ชุบ 
hɔp8kan1 hɐp8kan1 麻布   mafu ผา้ลนิิน 
hɔp8siŋ1; hɔp8huk7 hɐp8fai3 上布 shàng bù ไมพ่อด ี

hɔp8tsck8 kap9to5 合作  hézuò ความรว่มมอื 

hɔu1 hɐu1;doŋ3 柱子  zhùzi เสา 
hɔu2 hau3tua3 锁  suǒ ลอ็ค ลงกลอน 
hɔu2 dan6 一群 

dan1(两) 群 
群(半) qún (bàn) กลุม่ (ครึง่) 

hɔu2 huŋ6 一群 
huŋ1(两) 群 

群(人) กลุม่ (คน) 

hɔu3 lun3 热(旧饭) rè (jiù fàn) 
  

ความรอ้น  

hɔu4 mak8xo4 豆子  dòuzi  ถัว่ 
hɔu4 tɔi3 hau4 hɔi36 后代   hòudài ลกูหลาน 
hɔu4fu4 hau3fǝu4 豆腐  dòufu เตา้หู ้ 
hɔu4laŋ4 mak8xo4laŋ4 黄豆   huángdòu ถัว่เหลอืง 
hɔu4lɔi2 diaŋ2lɔi2 后来   hòulái ต่อมา 
hɔu4lɔi2 hau4sǝn6 后来 hòulái ต่อมา 

hɔu4li3 dɔu2lɐi3 道理  dàolǐ เหตุผล 
hɔu4luk8 liak8dau3 绿豆   lǜdòu ถัว่เขยีว 
hɔu4ŋa2 mak8xo4ŋok8 豆芽菜 dòuyá cài ถัว่งอก 
hɔu4tɔi3 hau4hɔi6 后代   hòudài ยคุหลงั สมยัหลงั 
hǝi2;kat8 hǝi2 拴 (马) shuān (mǎ) ผกู (มา้) 

hek7 hɛk7 踢  tī เตะ 

hǝk7vǝi2; ȵo2vǝi2 bik7vɐi2 烧 shāo การเผาไหม ้

hek8mo1 hɔk8mu1 lɔŋ3 公猪 (配种)                           
gōng zhū (pèizhǒng ) 

หมปู่า  การตอน 
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hǝk8to3 kop7to3 上算  shàng suàn คุม้คา่ 

hem1 hiam1 添(饭)  tiān (fàn) เพิม่ เตมิ (ขา้ว) 

hem1 nem2dɐi1 和 hé และ 

hem1 nem2;dɐi1 跟 (他玩)  gēn 
 (tā wán) 

ดว้ย กบั  

hem1 hun1 跟 (他借) gēn (tā jiè) ดว้ย   
hem1fǝn2;kit7ho3 ziŋ3tsɐi3 扫墓  sǎomù หลุมฝังศพ 
hem1kɔn2 hoksǝn6 一起(去) yīqǐ (qù) ดว้ยกนั (ไป) 

hem2mo4 nem1lɔi2 跟踪  gēnzōng ตดิตาม  ประกอบ 
hem4 hem4 枕头  zhěntou หมอน 
hen2 hen2 填(坑)  tián (kēng) ถมหลุม 
heŋ2;;hiŋ1 hɐŋ2 停 (下来) tíng (xiàlái) หยดุ   
heŋ3 ka3hui4 碗柜  wǎn guì ตู ้
heŋ3 hɛŋ3 听 tīng ฟัง  
heŋ3hu4 hɛŋ3 hɛk8 听见  tīngjiàn ไดย้นิ 
heŋ3liŋ2;hiu3sik8 hɛŋ2xɐi1 休息  xiūxí การพกัผอ่น  
hǝŋ4 kum3 棍子  gùnzi กิง่ไม ้
hǝŋ4kan2 hɐŋ4tin3ziŋ6 钓鱼竿 diàoyú gān คนัเบด็ 
hǝŋ4tsu ʔ7 hɐŋ4xom4 竹竿  zhúgān เสาไมไ้ผ ่
hep8 sop7 堆积  duī jī กอง 
hep8 tsok7 砌(砖) qì (zhuān) การก่อ (อฐิ) 

het7 tia5 铁  tiě เหลก็ 
het7sa3 zen1han4 铁沙 (打猎用) ลกูเหลก็ ใชใ่นการลา่

สตัว ์
het8lu2 hi5lɔu3 铁路 tiělù ทางรถไฟ 
hǝu1;kai1 hi1 集市  jí shì ตลาด 
heu1;luk8 heu1 (天)黑 (tiān) hēi ฟ้ามดื 

heu3;ta7 hit7 跳  tiào กระโดด 

hi3vaŋ2 hi3 vaŋ2 希望  xīwàng หวงั  
hian2tsiaŋ4 kɔi3tsiaŋ1 县长   xiàn zhǎng นายอาํเภอ 
hiaŋ1 hiaŋ1 烧(香)  shāo เผา (เครือ่งหอม) 
hiaŋ1 hiaŋ1 (花)香  (huā) กลิน่หอม 

hiaŋ3 heu3 乡 xiāng เขตเมอืง 
hiaŋ3 hiaŋ3 向(东行) xiàn 

 (dōng xíng) 
ไปยงั (มุง่หน้า) 

hiaŋ3 hiaŋ3 向 xiàng ไปยงั 

hiaŋ3 lɔk8 (往) 外走(wǎng)  
wài zǒu 

มุง่ หนัหน้าออกไป  

hiaŋ3 tsiaŋ4 heu3 tsiaŋ1 乡长   xiāng zhǎng นายกเทศมนตร ี
hiau2tsiaŋ4 hiau2tsiaŋ1 校长  xiàozhǎng ครใูหญ่ 
hiau2vu4;hiau2mɔu3 hiau5mɔu3 跳舞  tiàowǔ เตน้ราํ 

hiǝŋ2;hin4 kɐi1kɔi3 县 xiàn เขต 
him2 him2 嫌  xián ความสงสยั  
hin2 ŋin2 二 胡 èrhú ฉ่ิง 
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hin3 hiu1 翘 (姆指)  qiào 
muzhǐ) 

น้ิวหวัแมม่อื 

hin3nam4 kan5nǝm4 淬火  cuìhuǒ การแขง็ตวัของเหลก็
หลอม 

hin4 hɔn4 穿山甲  chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
hin4 hɔn4 穿山甲  chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
hiŋ1 hiŋ1 歪 wāi  เอยีง ไมต่รง เบีย้ว 

hiŋ1;niŋ1sik7 hiŋ1 (身睡)侧   cè เอยีง ตะแคง 

hiŋ2kaŋ3;suan2kaŋ3 tsuan2 传说  chuánshuō ตาํนาน 
hiŋ2xɔk8 tsia6xak 幸福  xìngfú ความสขุ 

hit7aŋ1; aŋ1 ɐŋ1;lɔk8 睡(醒) shuì (xǐng) ฟ้ืน (ตื่นขึน้มา) 
hit8 hat7hɔn3 香菌  xiāng jūn แบคทเีรยี 
hiu2 ziŋ6 一根 

ziŋ3(两) 根 
根(棍子) gēn (gùnzi) ทอ่น  (ลกัษณนามใชก้บั

ทอ่น) 
hiu2 hǝu6 一件 

hǝu2(两) 件 
件(衣) jiàn (yī) ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บั

เสือ้ผา้)  
hiu2 ziŋ6 一条 

ziŋ3(两) 条 
条(绳、路) tiáo 
(shéng, lù) 

สาย (ลกัษณนามใชก้บั
เชอืก ถนน) 

hiu2 hǝu5 一条 
hǝu2(两) 条 

条(裤子) tiáo (kùzi) ตวั (ลกัษณนามใชก้บั
กางเกง) 

hiu2 mu5 一首 
mo2(两) 首 

首(歌) shǒu (gē) เพลง (ลกัษณนามใชก้บั
เพลง) 

ho3 zua1 老虎   lǎohǔ เสอื 
ho3 fǝn4 戽(水)  hù (shuǐ) พัว่วดิน้ํา กระชอนวดิน้ํา

(น้ํา)  
hoi1 hoi1 石灰   shíhuī ปนูขาว 
hoi1 xɔm2 刨子  bàozi ระนาบ 
hoi1 xɔm2 刨(平)  páo (píng) ระนาบ (แบน) 

hoi1 so1;xɔm2 刨(肉)  páo (ròu) กบไสไม ้หรอืใชส้บัเน้ือ 

hoi3 so1 退(后) tuì (hòu) ถอย (หลงั) 

hok7 ɔŋ3 (火) 旺 (huǒ) wàng (ไฟ) ลุกโชน 

hok8 doi3;hok8 碓 duì สาก 
hok8 hok8 碓杆  duì gān ดา้มสาก สากหนิ 
hok8i3 dik8i6 特地(来) tèdì (lái) (มา) โดยเฉพาะ  

hon2tin1 hun2fɛk7 魂魄 húnpò วญิญาณ 
hoŋ2 hoŋ2 铜   tóng ทองแดง 
hoŋ2 hok7sǝn3 同(去) tóng (qù) (ไป) fh;pกนั  

hoŋ2 hɔŋ6 一排 
hɔŋ2(两) 排 

排(椅子) pái (yǐzi) แถว (ลกัษณนามใชก้บั
เกา้อี)้  

hoŋ2;liŋ1 hoŋ2;ziŋ1 红  hóng สแีดง  

hoŋ3 hoŋ3 桶   tǒng ถงั 
hoŋ3 hoŋ3 送 sòng สง่ 
hu2 hǝu5 一只 

hǝu2(两) 只 
只(动物) zhǐ 
(dòngwù) 

ตวั (ลกัษณนามของ
สตัว)์ 
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hu2 hǝu5 一条 
hǝu2(两) 条 

条(鱼) tiáo (yú) ตวั (ลกัษณนามของ
ปลา) 

hu2da1 lǝn1 瞪眼 dèngyǎn จอ้งมอง 
hu4; tɔk7 hǝk7 知道  zhīdào รูว้า่ 
hu4kai4 hɔu4kɔi1 上改  shàng gǎi เปลีย่นแปลงไปในทางที่

ดขี ึน้ 
hua1 hua1 花  huā ดอกไม ้
hua1 hua1 花纹  huāwén แบบแผน 
hua1 hua1 亮  liàng สวา่ง 

hua1 mɔ2 vɔu2 指纹   zhǐwén ลายน้ิวมอื 
hua1fiŋ1 hua4fiŋ4 和平  hépíng ความสงบสขุ 
hua1niŋ2 bin1hua1 花边   huābiān ปัก 
hua2 sǝŋ3 zen1hɐ1sǝŋ3 秤锤   chèng chuí ลกูตุม้ตาชัง่ 
hua2sǝŋ3 kɐu1sǝŋ3 秤钩   chèng gōu ตะขอเกีย่วของตาชัง่ 

hua2tsiu1 ho4tsiu1 胡椒  hújiāo พรกิไทย 
hua3 hua3 酸  suān เปรีย้ว 

hua3hiak8 xua3o2 科学  kēxué วทิยาศาสตร ์
hua4;hua3 hua4 画(画儿) huà (huà er) วาดภาพวาดใชภ้าพวาด

ประดบั 
huan1 huan1 闲  xián วา่ง 

huan4kiat8 huan4ket9 团结  tuánjié สามคัค ี

huat7bau3 lak7xɔk7 (蝉)脱壳(chán) tuō ké กะเทาะ 
huat7naŋ1;huan4liʔ7 lak7 nɐŋ1 (蛇) 脱皮(shé) tuōpí ลอก 
hui4 hui4 碗  wǎn ขนั 
huk7 hok7 当  dāng เมือ่  
huk7 bɔt7;tuŋ1hau3 tuŋ1nia2 耘锄 yún chú จอบเสยีมทีข่ดุหญา้ทิง้ 

huk7 mui2 hok7mui2 做媒  zuòméi แมส่ือ่ 
huk7;hep8 hok7 建筑(房子) Jiànzhú 

(fángzi) 
อาคาร (บา้น) 

huk7bɔt7 hok7bat 除草 chúcǎo การกาํจดัวชัพชื 

huk7dan4 dɐi2 陪伴  péibàn อยูเ่ป็นเพื่อน 
huk7ki2hau2 hok7hɔu4 打记号  dǎ jìhào เครือ่งหมาย 

huk7koŋ1 huk7kɔŋ1 做工  zuògōng ฝีมอื 

huk7kuŋ1;tsǝi3kuŋ1 tɔŋ2kuŋ1 祭祖宗  jì zǔzōng บรรพบุรษุ 
huk7luk8;tsok7luk8 tsok8zok8 (鸟)做窝(niǎo)uò wō รงั 
huk7tsu3 hok7tsǝn3 作主 zuò zhǔ ตดัสนิ  

huk8tse3 hok7 或是 huò shì หรอื 

hul7hɔp8 hok7hɐp8 织布  zhī bù การทอผา้ 

hum1 hɐm1 拾(起) shi (qǐ) เกบ็ หยบิขึน้มา 

hum1tip8 hɐm1tɔp8 收拾  shōushí  จดัเกบ็  
hum2 bok7 培(土)  péi (tǔ) พนูดนิใหส้งูขึน้ (ดนิ) 

hum3;diat8;tai2;vɔ2 tsat8 赶(牛) gǎn (niú)  ไลต่อ้น  
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hun1;kau3 kau3 教(书) jiào (shū) สอน, ถ่ายทอด 
(หนงัสอื) 

hun1tsuan2 kaŋ3tsuan2 讲故事 jiǎnggùshì การเลา่นิยาย 
hun2 moŋ4 (头)晕 (tóu) yūn วงิเวยีน 
hun3 hun3 接(绳子) jiē (shéngzi) ตดิต่อ  

hun4 hun4 (绳) 断 duàn ทาํลาย 
hun4tsiaŋ4 xon4 tsiaŋ6 群众   qúnzhòng มวลชน 
huŋ2 hoŋ2 煮(饭) zhǔ (fàn) หุงอ(ขา้ว) 

huŋ2 tɔi3 daŋ4bǝi5 平辈   píngbèi รุน่เดยีวกนั 
huŋ2kɔn2 hoŋ2kɔn2 相同  xiāngtóng เดยีวกนั 

huŋ2kɔn2;fiŋ2 fɛŋ2 均匀  jūnyún เสมอ เฉลีย่ 

huŋ2sun1 fin4sɐn1 顺路  shùnlù เสน้ทางเดนิสะดวก 
huŋ2tsi3 daŋ1tsi6 同志   tóngzhì สหาย 
huŋ4be4; huŋ4hut8 maŋ1do4 直肠 zhícháng ลาํไสต้รง 
i2 i5 亿  yì รอ้ยลา้น 

i3 ɐi3 椅子   yǐzi เกา้อี ้
i3lǝu2 tɐŋ6kǝi5 怎么 zěnme อยา่งไร 

iak8 zɛk8 撕 (纸) sī (zhǐ) ฉีก  (กระดาษ) 

iak8 zɛk8 剥(果皮) bō (guǒpí) ปอกเปลอืก 

iak8 zɛk8 剥(皮) bō (pí) การ ปอก (ผวิหนงั)  

iak8;huat7 tsɔt7 脱(玉米粒) tuō 
 (yùmǐ lì) 

ถอด (เมลด็ขา้วโพด) 

iaŋ1;ua1 sǝu6 一垌 
sǝu4(两) 垌 

垌(田) dòng (tián) ทีน่า (ทุง่นา) 

iaŋ3 mau5 帽子   màozi หมวก 
iaŋ3vǝʔ7 iaŋ3 斗笠   dǒulì หมวกงอบ 
iat8 iat9;it9 乙   yǐ เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ขยีน 

หรอืวาด 
iaʔ7 e4 背(柴) bèi (chái) แบกฟืน 
im1 kɔn1 kuŋ5im1 讨 tǎo ปราบ  ปราบปราม 
in1 in1 (抽) 烟 (chōu) yān ควนับุหรี ่
in1 in1 (做)完 (zuò) wán (ทาํ) สิน้สดุ 

in2in1 zuan4suan4 完全(不同) wánquán 
(bùtóng) 

ทัง้หมด   

in2kɔ1 lin4kɐi1  ลิน้ไก่ 
in2uaŋ3 xut;en1uaŋ3 冤枉 yuānwang อยตุธิรรม 

in3 ɔn3 印章  yìnzhāng ตราประทบั 
in3 ɔn3 印(书)  yìn (shū) พมิพ ์(หนงัสอื) 

in3duŋ3 hɔn2 疤  bā  แผล 
in3xǝi3;han3xǝi3 hɔn1xɐi3 叹气  tànqì ถอนหายใจ 
iŋ3 ɛŋ3 卖  mài ขาย 

iŋ3 fan3 贩  fàn ผูจ้าํหน่าย 

it7;hǝ3 ɔt7 一 yī หน่ึง 
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it7heŋ4 ɔn1; ŋɛ4 一定(去) yīdìng (qù) (ไป) แน่นนอน  

ja3 zɐ1;zɐ2 也 (去) yě (qù) ก ็(ไป) 

jam3 veu1 唱歌  chànggē รอ้งเพลง 
jan3 zan3 酒  jiǔ ไวน์ 
jan4 kiŋ2 mak8kia5 眼镜   yǎnjìng แวน่ตา 
jaŋ2 zɐŋ1 井 jǐng บอ่น้ํา 
jaŋ2 hɛŋ4 安静  ānjìng เงยีบสงบ 

jap7;vɔu4 vɔu4;zap7 熄(灯)  xī (dēng) ดบัไฟ 
jau1 zvu1 籐蔓  téngmán เถาวลัย ์
jɔp7 zɐm1 黑  hēi สดีาํ 

jɔp7 zɐm1 (屋里)暗 (wū li) àn (ในหอ้ง) มดืสลวั 

jɔu3 tsoŋ2 住 zhù  อยู ่พกั  
jɔu3 zɔu3;ɐ1 在 zài อยู ่มอียู ่ดาํรงอยู ่
jɔu3;jǝ3 zɔu3; ɐ1 在 (这里做) 

zài (zhèlǐ) zuò) 
อยู ่(ทีน่ี่) 

jɔu3;tiŋ2;hiaŋ4 zɔu3;lɔk8 活  huó อยู ่มชีวีติอยู ่
jen2ham1 zen1hɐm1 睪丸  gāowán ลกูอณัฑะ 
jǝu4;tsiu4 zǝu1;ziu1 酉  yǒu เวลา 
ji1kiŋ3 zi1kiŋ1 已经 yǐjīng มอียูแ่ลว้ 

ji2haŋ1 kui1 鬼 guǐ ผ ี
ji2tsik8;ji2 zɐi2 移(菜)  yí (cài) เคลื่อนยา้ย 

ji4sui4 zi4sui4 雨水  yǔshuǐ น้ําฝน 
jia1 zia1 药  yào ยา 
jia1 i1 fɛŋ4 医治  yīzhì รกัษา  
jia1saŋ3 zia1 saŋ1 火药   huǒyào ดนิปืน 
jiak7 zak7 喝  hē ดื่ม 

jiak8ti2 nok8tɐi2 钥匙  yàoshi กุญแจ 
jim4 zim4;zim1 壬   rén วงัโอ่อ่า ยิง่ใหญ่ 
jim4da1 hip8tia2 睫毛  jiémáo ขนตา 
jin1 zǝu1 寅  yín เป็นเวลานบัตัง้แต่ 3.00

น.- 5.00 น. 
jin1min1 naŋ4min4 工人   gōngrén ลกูจา้ง 
jin2 zvu1;zen1 果核  guǒ hé เมลด็ใน 
jin2da1 tsɐn4da1 眼珠  yǎnzhū ดวงตา 
jin2kua1 zɛn1;zen1 瓜子   guāzǐ เมลด็พนัธุพ์ชื 
jin4nai2;tu4 nɔn3 忍耐  rěnnài ความอดทน  
jit8tin3;tit8tin3 het7  铁线  tiě xiàn ลวด 
jiu2 zut7tsin1 窑   yáo เตาเผา 
jiu4 nok8ziu4 风筝  fēngzhēng วา่ว 
jiu4;ju4;tsai3 ziu1 又 yòu ทัง้ 

ju2 zǝu2 油  yóu น้ํามนั 
ju2 zǝu2 牛羊油 niú yáng yóu ไขสตัว ์
ju2; ŋǝu3;lǝi2 vɔi2 (鱼) 游  (yú) yóu (ปลา) วา่ย 
ju2hoŋ2 mɐk8ho ŋ21 桐油  tóngyóu ถงัน้ํามนั  
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ju4……ju4…… ziu1……ziu1…… 又快又好 yòu kuài 
yòu hǎo 

ทัง้เรว็ทัง้ด ี

jua1 ------- 狮子   shīzi สงิโต 
jua1 mɛŋ2diu4ti3 蜘蛛   zhīzhū แมงมมุ 
jua1 mɛŋ2hau3zua1 蝇虎  ying hǔ แมงมมุขนตวัใหญ่  
jua3 zua3 上衣   shàngyī เสือ้คลุม  
jua3dan1 zua3dan1 单衣   dānyī ตดัเยบ็เสือ้ผา้ 
jua3min2 zua3kep7min2 棉衣   miányī ฝ้าย 
juan1dan2 zuan4dan3 元旦  yuándàn  วนัขึน้ปีใหม ่
jum2;leŋ4 zan2 (水)冷  (shuǐ) lěng (น้ํา) เยน็ 

juŋ2 nam4 溶化  rónghuà ละลาย 
juŋ2jǝn4;juŋ2ji4 zoŋ4zɐi4 容易  róngyì งา่ย 

juŋ4 zoŋ4 使用  shǐyòng การใช ้

juŋ4 ɔ1;zɔŋ4 用 (笔写) yòng 
 (bǐ xiě) 

ใช ้(ปากกาเขยีน) 

juŋ4kam4;hǝn3 zoŋ4ka1 勇敢  yǒnggǎn กลา้หาญ 

juŋ4liŋ2;uk7liŋ2 ok7zɛŋ2 用力 yònglì การออกแรง 

ka1 ka1 加  jiā บวก  

ka3 ka3 杀(鸡) shā (jī) ฆา่ (ไก่) 

ka3sin2 ka3sen2 价钱  jiàqián ราคา 
kai1 kɐi1 鸡  jī ไก่ 
kai1don1 kɐi1don1 阉鸡   yān jī ไก่ตอน 
kai1don1 kɐi1don1 阉鸡   yān jī ไก่ตอน 
kai1lian2 ----- 公鸡(配种)    

gōngjī(pèizhǒng) 
ไก่ตวัผู ้(การผสมพนัธุ)์ 

kai1lian2 ----- 公鸡(配种)    
gōngjī(pèizhǒng) 

ไก่ตวัผู ้(การผสมพนัธุ)์ 

kai1saŋ1 kɐi1sɐŋ1 雉  zhì ไก่ฟ้า 
kai1saŋ1 kɐi1sɐŋ1 雉  zhì ไก่ฟ้า 
kai3kip8 kai3kep9 阶级  jiējí ระดบัชัน้ 
kai4 kai4 屎   shǐ อุจจาระ 
kai4faŋ4faŋ2 kɔi1baŋ2 解放  jiěfàng การปลดปล่อย 

kai4hoi1 bau3 xɔm2 刨花  bàohuā เลื่อย 
kai4kǝ3 kai4 kǝ3 锯未  jù wèi ขีเ้ลื่อย 
kai4mat7 na3fa1 雀斑  quèbān กระ จุดดา่ง 
kai4sa1 kai4sa1 耳屎   ěrshǐ ขีห้ ู
kam1 kam3zok8 监狱   jiānyù เรอืนจาํ 
kam2 kam2;xo3 苦  kǔ ขม 

kam2jɔp7;lak7kam2 tum2 瞎摸  xiā mō คกึคกั 
kam3;kam4 zan2 着凉  zháoliáng โดนอากาศเยน็ 
kam4dun3 ŋɛ1dɔn3 树杈   shù chā กิง่ไม ้
kam4ke2lek8 dǝu4hiak8 腋下  yè xià รกัแร ้
kam4sun1 sɐn1se1 岔路   chàlù ตรอก 
kan1 kan1 苧麻   níngmá ป่าน 
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kan1; mɔʔ8 mu5;kan6 一间 
mo2;kan1(两) 间 

间(房) jiān (fáng) หอ้ง (หอ้งพกั) 

kan1ma2 kan1laŋ1 黃麻   huáng má ปอกระเจา 
kan2 bat7ban4 芦苇   lúwěi กก  
kan2bu2 kan5bu2 干部   gànbù บุคลากร 
kan2sia1 mɔ2sia1 车辕   chēyuán รถบา้น 
kan4 kuk9  瓶子   pbíngzi ขวด 
kan4 fiŋ6 一瓶 

fiŋ4(两) 瓶 
瓶(油) píng (yóu) ขวด (น้ํามนั)  

kaŋ3;bo1 kaŋ3 说  shuō พดู 
kaŋ3bit8 tui1bit9 钢笔  gāngbǐ ปากกา 
kaŋ3vɔn2ko3 aŋ4dɔ1 说梦话 mèngshuōhuà  ละเมอพดู 
kap8;ka7 kɐp8 咬   yǎo กดั 
kat7 mai4kat7 头虱  tóu shī เหา 
kat7;iak8;lam2lǝ3 katt7dɐi2 (衣)破烂 (yī) pòlàn (เสือ้ผา้) ขาดรุง่ริง่ 

kat8 kɐt3 掴  guāi ตบ 

kat8kɔŋ4 zɔt8 勒 (紧) lēi (jǐn) ดงึเชอืกบงัเหยีนมา้ (ทาํ
ใหแ้น่น) 

kat8ko2 ziŋ3lɛŋ4 吊颈 diào jǐng การแขวน 
kau1 hok7 缴(公粮)   jiǎo 

 (gōngliáng) 
จา่ยภาษ ี

kau1jiak8 kɐu1ziak8 毒药  dúyào ยาพษิ 
kau3 dak7 舀(饭)  yǎo (fàn) ตาํ (ขา้ว)  

kau3 kau3 旧  jiù เก่า  

kaʔ7;leʔ7 lɛ1 狗(咬) gǒu (yǎo) กดั 
kɔ1 kɔ3 歌 gē เพลง 
kɔ1 siaŋ3mo2siaŋ3 山歌  shāngē เพลงพืน้บา้น 
kɔ3siu4 aŋ3siaŋ3mo2siaŋ3 歌手   gēshǒu นกัรอ้ง 
kɔi2 lap8tap7 垃圾 lèsè ขยะ 
kɔi3 hia3 界线   jièxiàn แนวเขตแดน 
kɔk7 kɔk7 角落    jiǎoluò มมุ 
kɔk7 kɔk9 一角 

kɔk7(二) 角 
角(钱) jiǎo (qián) เจีย่ว (หน่วยเงนิตรา

ของจนี) 
kɔm3 kom3 敢 gǎn กลา้  
kɔm4 da3kom4 晚上  wǎnshàng กลางคนื 
kɔm4tip8 kom4tam6tɔp8 除夕  chúxì วนัสง่ทา้ยปีเก่า 
kɔn1 kɔn1 蛀(木)  zhù (mù) เจาะ 
kɔn1 kɔn1 吃，喝  chī, hē กนิ ดื่ม 
kɔn1 kɔm4 kɔn1 kom4 晚饭  wǎnfàn อาหารเยน็ 
kɔn1bak8; kɔn1da3 kɔn1da3 午饭  wǔfàn อาหารกลางวนั 
kɔn1lak8 kɔn1zak8 生锈  shēng xiù สนิม 
kɔn1tsau3 kɔn1bɐk7 早饭  zǎofàn อาหารเชา้ 
kɔn4 kɔn4 努力 nǔlì ขยนั 
kɔŋ1;lit8 zɔt8; kɔŋ1 (绑)紧 (bǎng) jǐn (มดั) แน่น 

kɔŋ3 ko5 钢   gāng เหลก็ 
kɔŋ4hau3 ŋɛŋ4hau3 仰头  yǎng tóu เงยหน้า  
kɔŋ4hɔ2 tɔ3nam4 天河  tiānhé ทางชา้งเผอืก 
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kɔp7 kɐp8 鸽子  gēzi นกพริาบ 
kɔp7;kau1 kop7 交(朋友) jiāo 

(péngyǒu) 
พบเจอ(เพือ่น) 

kɔp7kɔn2 kop7kɔn2 合伙 héhuǒ หุ้นสว่น 

kɔt8 kuat8;bok8 肿  zhǒng บวม 
kɔt8 mak8 (粥)稠 (zhōu) chóu (ขา้วตม้) ขน้ 

kɔt8 kuat8 肿；浮肿 zhǒng; 
fúzhǒng 

บวม  อาการบวม 

kɔu1 kɐu1 钩子  gōuzi เบด็ 
kɔu3; kɔu3tɔŋ4 kɔu3 商量 hāngliáng สนทนา  
kɔu4 kɔu4 东西  dōngxi สิง่ของ 
kɔu4;tsiau3 iau4 招(手)   zhāo (shǒu) กวกัมอืเรยีก 
kɔu4kn1 kɔu4kn1 食物  shíwù อาหาร 
kɔu4tuk7;nam4tuk7 kɔu4mu1 (猪)食 (zhū) shí อาหารสตัว ์ 
kɔʔ8 ko2 臭   chòu สง่กลิน่ 

ke1 kɛ1 假的  jiǎ de ปลอม 

ke1tsɔŋ1;ke1sɔk7 tsɔŋ1 假装  jiǎzhuāng หลอกลวง 
ke2 da3 (绳) 绊脚 shéng  

bàn jiǎo 
มดัเทา้ 

kǝ2 kɐ2 他  tā เขา 

kǝ2lo4 kɐ2di4kɔn2 他们 tāmen พวกเขา 

kǝ2lo4vǝn3na3 ka2bɐn5na3 他们俩 tāmen liǎ พวกเขาทัง้สอง 

kǝ3 kǝ3 锯 jù เลื่อย 
kǝ3 kǝ3 锯(木头) jù (mùtou) เลื่อย (ไม)้ 

kǝ3 kǝ6 一句 
kǝ3(两) 句 

句(话) Jù (huà) ประโยค (คาํ) 

ke4 dǝn4 sap7 dǝn2 门缝   mén fèng บานประต ู
ke4dǝt7 dit7ziŋ6 裂缝  lièfèng รอยแตก 
kǝk8miŋ2 kǝk8miŋ5 生命  shēngmìng ชวีติ  
kǝm2 kum1 饿  è หวิ 

kǝn1 kɔu6 一斤 
kɔu1(二) 斤 

斤 jīn ครึง่กโิล 

ken1jau3 ken1jau3 袖子   xiùzi แขนเสือ้ 
kǝn2 kǝn2 咸  xián รสเคม็ 

ken2 ȵɔ2 kiaŋ3 弓弦   gōngxián ธนู 
ken2siat8 kin5tit9;kian5tit9 建设  jiànshè การก่อสรา้ง 

kǝn3 kin3 上(山) shàng (shān) ขึน้ 
kǝn3 bɔi1 kin3bɐi1 上去 shàngqù ขึน้ไป 
kǝn3fok7 fat7fok9 发霉  fāméi ผุพงั 
kǝn3ka3 kim3ka3 涨价 zhǎng jià ขึน้ราคา 

kǝn3kip7 kɔn3 着急  zhāojí รอ้นใจ รบัรอ้น 
kǝn3kip7 kɔn1 kɔn3 紧急 jǐnjí ดว่น 

kǝn3lan2 kin3zan2 入赘  rùzhuì แต่งลกูเขยเขา้บา้น  
kǝn3mia2 kin3nia2 上来 shànglái ขึน้มา 
ken3tɔi3 tsiap8kuan5 习惯  xíguàn คุน้เคย 
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ken3tɔi3 tuk8 惯 (了) guàn (le) เคยชนิ 

kǝŋ2ka1 kǝŋ3kɛ1 更加 gèngjiā มากขึน้ ยิง่ขึน้ 

kǝŋ3 kǝŋ3 庚    gēng ตาํแหน่งอนัดบัทีเ่จด็ใน
สญัลกัษณ์อนุกรมทัง้สบิ 

kǝp7 kip7 抢  qiǎng แยง่ 

keu1 keu1 剪子   jiǎnzi กรรไกร 
keu1 keu1 剪(布) jiǎn (bù) ตดั (ผา้)  
keu1;daʔ7 keu1 裁(衣)  cái (yī) ตดั (เสือ้ผา้) 

keu2 keu2 月份   yuèfèn เดอืน (แต่ละเดอืน) 
keu2 keu6 一月 

keu2(两) 月 
月 yuè เดอืน 

kǝu3 kǝu5 够  gòu พอ 

keʔ7 ke1;huat7 脱(衣) tuō (yī) ถอด เสือ้ผา้ 
keʔ7 ke1 脱(鞋) tuō (xié) ถอด รองเทา้ 
keʔ7 ke1 解 (绳结)   jiě  

(shéng jié) 
แยกออก 

keʔ7kok7 bu1kok7 打赤脚 dǎ chìjiǎo เทา้เปลา่ 
ki2 hɛŋ3;tsiau5 (依)他说(yī) tā shuō (ตาม) เขากลา่ววา่ 

ki2hau2 hɔu4 记号  jìhào เครือ่งหมาย 
ki2tsuk8 ki5tok9 继续(讲) jìxù (jiǎng) ต่อ (พดูคุย) 

ki3 ki5 几(个) jǐ (gè) กี ่ 

ki3kai3;ti3kai3 tɐŋ6;kǝi5tɐŋ1;kǝi5 甚么 shénme อะไร 

ki3liau4;liau4tiu3 ki5liau4;ki5 多少 duōshǎo  เทา่ไหร ่

ki3xi2 ki3ki5 机器  jīqì เครือ่งจกัรกล 
ki4 ki4 已   yǐ หยดุ เสรจ็สิน้ 
kia2liau2 nok8seu1 八哥  bāgē นกเลก็ชนิดหน่ึง 
kia2siak7 nok8duak7mo2 啄木鸟 zhuómùniǎo นกหวัขวาน 
kia2siak7 nok8siak7 喜鹊 xǐquè นกสาลกิา 
kia2siak7 nok8duak7mo2 啄木鸟 Zhuómùniǎo นกหวัขวาน 
kiak7 kiak7 沉淀物 chéndiàn wù ตะกอน 
kiam4 kiam4 減  jiǎn ลบ 

kiam4tiu3 tiu3 減少 jiǎnshǎo การลดลง  

kiap8 kiap9 甲(天干)jiǎ (tiāngān) เกราะ 
kiat7 ziŋ3 一缕 

ziŋ6(两) 缕 
缕(线) lǚ (xiàn) ดา้ย (ลวด) 

kiat7mak8 mak8;kiat7mak8 结果子  jiéguǒ zi ผลไม ้
kiat8hun3; ɔu1niaŋ2 hok7sɐn1ka1 结婚  jiéhūn แต่งงาน  
kiau2sit8 kiaŋ1do4 教室   jiàoshì หอ้งเรยีน 
kiau4;ki3liau4 ki5;ki5liau4 怎么(大) zěnme อยา่งไร 

kiaʔ7 xia1 挑 (刺) tiāo (cì) คดั เลอืก 

kiaʔ8kɔn2 heu1k ɔn2 (牛) 打架  (niú) 打架 การต่อสู ้
kiǝu2jik8 ka5zuk9 教育  jiàoyù การศกึษา 
kik8 kik8 (好)极了(hǎo) jíle (ด)ี ทีย่อดเยีย่ม 
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kik8;xǝk8sǝ3 kik8 很(高) hěn (gāo) มาก (สงู) 

kim1 kɐm1 金子  jīnzi ทอง 
kim2;kim2kǝi3 ki2 忌讳  jìhuì ขอ้หา้ม  
kim3 kɛk7 戒(烟)   jiè (yān) เลกิ (การสบูบุหรี)่ 
kim3kai2 kem1kai5 戒指   jièzhǐ แหวน 
kiŋ1 bɐk9 kiŋ1 京城  jīngchéng เมอืงหลวง 
kiŋ1 kiŋ1 念(经) niàn (jīng) อ่าน (พระคมัภรี)์ 
kiŋ1kua3 kiŋ1kua3 经过   jīngguò การผา่น 
kiŋ3 kɛŋ3 镜子   jìngzi กระจกสอ่ง  
kiŋ3 kɛŋ3 玻璃   bōlí แกว้ กระจกใส 
kiŋ3tsi2 kiŋ3tsi6 经济  jīngjì เศรษฐกจิ 
kip8vǝi2 hoi1kuat9 火柴   huǒchái ไมข้ดี 
kit;han4 kit7 弹(棉花)  dàn 

(miánhuā) 
 ลกัษณนามใชเ้รยีกตน้
ฝ้ายโดยทัว่ไป 

kit7 kit7 打(人) dǎ (rén) ต ี(คน) 

kit7 bik7 撑(伞) chēng (sǎn) กางรม่ 

kit7 kit7 打(铁) dǎ (tiě) ต ี(เหลก็) 

kit7 xɔu1 打(算盘)   dǎ 
(suànpán) 

ดดี (ลกูคดิ) 

kit7 kɔu2 kit7kɔu2 打架  dǎjià ชกต่อยกนั  
kit7;ket7 kit7 打(谷子) dǎ (gǔzi) ฟาด (ขา้วฟ่าง) 

kit7;mau4 kit7 敲(锣鼓)  qiāo(luógǔ) ต ี(กลอง) 

kit7;tat7;bau4 kit7 用棍棒   yòng gùn 
bàng 

เครือ่งมอืแสดง
กายกรรม  

kit7dian2duat8 kit7din5 打电话  dǎ diànhuà โทรศพัท ์

kit7miŋ2;hai4 kit7mɛŋ2;hɔ1 除虫  chú chóng กาํจดัแมลง 

kit7saŋ1 kit7kɔu4sɐŋ1 打猎  dǎliè ลา่  
kit7sat8 kua3sat7 漆(家具) qī (jiājù) ทาส ี(เฟอรนิ์เจอร)์ 

kit7sin4 ti3huaŋ3 打仗  dǎ zhàng รบ ทาํสงคราม 
kit7suŋ3 kit7suŋ1 打枪  dǎqiāng 

 
ยงิปืน 

kit7tǝi1 kiatmaŋ2 结网 jié wǎng ใย 
kiu1 sak8 浇 (菜)  jiāo (cài) เท (จาน) 

ko2kuaŋ2 dan1ko2 喉咙   hóulóng ลาํคอ 
ko2tǝm4 xu4veu4 喉结   hóujié ลกูกระเดอืก 
ko2tsuat7 kɔn1sok7 馋  chán โลภ  
ko3 kua4 话  huà คาํ 
ko3 kǝu3 救(人) jiù (rén) กอบกู ้ ชว่ยชวีติ 
ko3ki2 ko3da1 估计 gūjì ประมาณ  

kok7 kok7 脚  jiǎo เทา้ 
kok7ka1 kuk9 国 guó แควน้ ประเทศ 
kok7ka1;kuk8kia3 kuk9ka1 国家  guójiā ประเทศ  
kok7mɔ2 kok7 mɔ2 手艺  shǒuyì งานฝีมอื 
kok7som4 kok7xɛ2 病  bìng โรค 
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kok7tia4 kok7 sɐŋ1 山脚  shānjiǎo เชงิเขา ตนีเขา 
kok7xo3 kok7xo3 褲脚   kù jiǎo กางเกงขายาว 

kok8 haŋ1 凸  tū นูน 

koŋ3lɔi2 sua1lɔi2 犁弯 lí wān คนัไถ  
kot8;neŋ3 nok8kot8 鹞   yào เหยีย่วนกกระจอก 
ku2duk8 ----- 松鼠  sōngshǔ กระรอก 
ku2duŋ1 ba1tsia4dɔŋ1 蝌蚪   kēdǒu ลกูอ๊อด 
ku3 kǝu3;ku6 九 jiǔ เกา้ 

ku3duk8 ban1tsuat8 孤独  gūdú โดดเดีย่ว 
ku3ŋit8 ku6ŋit8 九月   jiǔ yuè  กนัยายน 
ku4ku2 nok8ku4kǝu2 斑鸠  bānjiū นกพริาบขนาดเลก็ 
ku4tsiu4 mɛŋ2xu4lɔi4 萤火虫  

yínghuǒchóng 
หิง่หอ้ย 

kua1 mak8kua1 瓜  guā แตง 
kua1 lǝ4 捞 (水草)  lāo 

(shuǐcǎo) 
ชอ้นขึน้จากน้ํา (พชืน้ํา) 

kua1kam2 mak8kua1kam2 苦瓜  kǔguā มะระ 
kua1kim1 mak8kua1hop8 南瓜   nánguā ฟักทอง 
kua1kup7;kua1 
fok7 

mmak8kup7 冬瓜  dōngguā แตงโม 

kua1laŋ1 mak8kua1ben1 黄瓜  huángguā แตงกวา 
kua1ŋda1 xɐi1da1 睁眼 zhēng yǎn ดวงตา 
kua2 lǝk8 fe1 lɛk8 怀孕  huáiyùn ตัง้ครรภ ์
kua2fu2;ma2fu2 mak8bun4 葫芦  húlu มะระ 
kua2leŋ4 ti3koi3 丝瓜  sīguā บวบ 
kua2saŋ3;kia2saŋ3 mak8 花生   huāshēng ถัว่ลสิง 
kua2vin2 mak8kua1tɐi1 西瓜  xīguā แตงโม 
kua3 zap7 熄灭  xímiè  ดบัไฟ 
kua3 kua3 过   guò  ผา่น 
kua3 kua3 (到) 过 (dào) guò ผา่น 

kua3 kua3 (高)过你) 
 (gāo) guò (nǐ) 

เกนิกวา่ 

kua3 bɔi1 mɐ2tun6 过去   guòqù ทีผ่า่นมา 
kua3jen2 saŋ1laŋ3 痛快  tòngkuài ครกึครืน้ 
kua3lǝi2 haŋ4kiak7 过滤  guò lǜ  กรอง 
kua3na3  mɐ2tun6;bɐi1na3 从前   cóngqián เมือ่ก่อน 
kua3nam4 zɐi2nam4 涉水 shè shuǐ ลุยน้ํา 

kua3nen2;hua3vǝi2 kua3nen4;kua3vɐi2 过年  guònián ตรษุจนี 
kua3tǝ1 ua3ti1 背诵  bèisòng ทอ่งบท 
kua3tsit7 kua3tset7 过节  guòjié ฉลองตามประเพณี  
kua3tsum3 tsun3 相信  xiāngxìn เชื่อ 
kuai3 kuai5 奇怪  qíguài แปลก 

kuan2;han4;nai1; 
tsok7 

kuan2;tua2nom1 竹子   zhúzi ไมไ้ผ ่

kuan2duai4 kuk8;nun1 冒烟  mào yān ทีส่บูบุหรี ่
kuan4 kuan1 管   guǎn ควบคุม จดัการ ดแูล 
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kuaŋ3siu3 kuaŋ1zoŋ4 光荣  guāngróng ความรุง่โรจน์ 

kui1 kui1 乌龟  wūguī เต่า 
kui2 kui5 癸   guǐ เหยยีบ ยํ่า 
kuk8ji4 kuk9vǝu3 谷雨  gǔyǔ เทศกาลเพาะปลกู  
kuk8xiŋ2tsiat8 kuk9xiŋ5tat9 国床节 guó chuáng jié วนัชาตจินี 
kum2 kɔm2 痒 yǎng คนั (อาการคนั) 

kum3 kum3 被子   bèizi ผา้นวม 
kum3kiŋ3 na3kum3 被面   bèi miàn ผา้หม่ 
kun4 hoŋ3;kon4 裙子   kúnzi กระโปรง 
kuŋ1 kuŋ1 菩萨 púsà พระพทุธเจา้ 
kuŋ1bak7diŋ2 kuŋ1ba5hɐŋ4 土地神 tǔdì shén พระเจา้แผน่ดนิ 
kuŋ1tso3 kuŋ5 tso3 祖   zǔ บรรพบุรษุ 
kuŋ2 kuŋ5 祖父  zǔfù คุณตา 
kuŋ2huk7 hok7zai3; ɔi4 能干 nénggàn มคีวามสามารถ 
kuŋ2jai4 kuŋ5tso3 曾祖父 zēngzǔfù คุณปู่  
kuŋ2san4daŋ4 kuŋ5san1daŋ1 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
kuŋ3lu2 sɐn1sia1 公路   gōnglù ทางหลวง 
kuŋ3ȵiap8 kuŋ3ȵiap84ȵiap8 工业  gōngyè อุตสาหกรรม 
kuŋ3tsɔk8 kɔŋ1hok7 工作  gōngzuò ทาํงาน  
kuŋ3tsǝ3 kaŋ3si3 工资  gōngzī คา่แรง เงนิเดอืน 
kup7 kup7 捧(水)  pěng (shuǐ) มอืทัง้สองประคอง (น้ํา) 

kup7 kup9 一捧 
kup7(两) 捧 

捧(米) pěng (mǐ) มอืทัง้สองประคอง
(ขา้วสาร) 

kut7 na5kut7 一围 
bɐn5na3kut7(两) 围 

围(树) wéi (shù) ลอ้มรอบ (ตน้ไม)้  

kuʔ7 kau1sai6 芹菜 qíncài ผกัชฝีรัง่ 
kuʔ8 ku2 锄(地)  chú (de) ขดุดนิ (พืน้) 

la3 la3 秧   yāng ตน้อ่อน ตน้กลา้ 
lai1;jai1 lɐt8din2 青苔  qīngtāi ตะไครน้ํ่า 
lai2lai4 lai5lai4 慢慢 (走) màn man 

 (zǒu) 
ชา้ๆ (เดนิ) 

lai3 zoŋ2 生(小牛) shēng  
(xiǎo niú) 

เกดิ 

lai3 mǝn2 有  yǒu ม ี
lai3 zai3 生(小孩 )  shēng 

(xiǎohái) 
ใหก้าํเนิด (ทารก) 

lai3 zai3 得   de ได ้ไดร้บั 
lai3;vat8 mǝn2 富  fù รวย 

lai3huan1 huan1 有空 (来玩) yǒu kòng 
(lái wán) 

มเีวลา (เลน่) 

lak7 hɔm2 沉(底) chén (dǐ) อ่าง 
lak7 lɔŋ3 (夜)深  (yè) shēn (กลางคนื) ลกึ 

lak7 lak7 瞎  xiā คนตาบอด 

lak8 zak8 铁锈   tiěxiù สนิม 
lak8 kɔu4ta1;lɛk8mu5 密褓   mì bǎo ผา้ของทารก 
lak8 lɐk8 (水)深  (shuǐ) shēn (น้ํา) ลกึ 
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lak8;iaʔ7 ta4 背(小孩)  bèi 
(xiǎohái) 

แบกเดก็ 

lak8;kua2 ta4 背(枪) bèi (qiāng) แบกปืน 
lam2 lam2 兰  lán สฟ้ีา 

lan2 zan2 家；房屋 jiā; fángwū บา้น 
lan2 lan2 挡  dǎng สกดั ปิดกัน้ 
lan2;ka1 zan6 一家 

zan2 (两) 家 
家(人) jiā (rén) ครอบครวั (คน) 

lan2dǝk8 zan2 dɐk8 织布机 zhī bù jī กีท่อผา้ 
lan2hɔk8 zan2hɔk8 学校   xuéxiào โรงเรยีน 
lan2tia2 zan2tia2 茅屋   máowū กระทอ่ม 
lan2tsu3 zan2tǝu3 主人   zhǔrén เจา้บา้น 
laŋ1 laŋ4 狼   láng หมาป่า 
laŋ1 tua3 锁(箱子) uǒ (xiāngzi) ลอ็ค ปิด (กลอ่ง) 

laŋ1 laŋ1 黄  huáng สเีหลอืง 

laŋ1;tuan1 ten1 闩(门) shuān (mén) สลกั (ประต)ู 

laŋ2 lɔŋ4 晾(衣)   liàng (yī) แหง้ (เสือ้ผา้) 
laŋ2fǝi2 laŋ2fɐi2 浪费  liàngfèi สิน้เปลอืง 

laŋ3 zaŋ3 辣  là รสจดั 

laŋ3;tuaŋ2 tɔi5;laŋ3 霜  shuāng น้ําคา้งแขง็ 
laŋ4liaŋ2;bǝŋ3liaŋ2 bǝŋ1liaŋ2 纳凉 nàliáng ตากลม  
lap7 lap7 睡  shuì  นอน 
lap7vɔn2; vɔn2 ŋai4vɔn2 做梦  zuòmèng ฝัน 
lap8 lap8laŋ1 黄蜡  huánglà ขีผ้ึง้ 
lap8tsuk8 tsuk7 蜡烛   làzhú เทยีน 
lau2li1;tsɔŋ1 tsɔŋ3 打扮 dǎbàn แต่งตวั 
lau3 lau3 编  biān ถกั 

lau4 lau4 老  lǎo เก่า 

lau4sǝ3 tan4tɛŋ1 老师  lǎoshī คร ู
lau4tit8 tsɐn1 老实  lǎoshí ซื่อสตัย ์ 
lɐʔ8 zǝn2 爬行  páxíng คลาน เลือ้ยคลาน 
laʔ8; xɔt8 za5 一块 

za2(两) 块 
zok9 一块 
zok8(两) 块 

块(田) kuài (tián) ผนื(ลกัษณนามใชก้บัทุง่
นา) 

lɔ2 duŋ2;diŋ4lɔ2 锣 luó ฆอ้ง โหมง่ 
lɔ3 lɔ3 近  jìn ใกล ้

lɔ4 vǝi2 lua1vɐi2 火炭    huǒtàn ถ่านไฟ 
lɔi1 lɐi1 长  zhǎng ยาว 

lɔi1 lɐi1 远  yuǎn หา่งไกล 

lɔi1ȵɔ3 zɐi1so1 粗心 cūxīn ประมาท 
lɔi2 zin2 鸡虱  jī shī ไรไก ่
lɔi2 lɔi2 犁  lí ไถ (นาม) 
lɔi2 lɔi2 犁(地)  lí  (de) ไถ (นา) 
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lɔi2mit8 lɔi2mit8 刀背   dāobèi ใบมดี 
lɔk7 zɔk7 (枪)响 (qiāng) xiǎng เสยีง 
lɔk7 zɔk7 浸(种) jìn (zhǒng) แช ่(เมลด็พนัธุ)์ 

lɔk8heŋ3 fuk8hɛŋ3 偷听  tōu tīng ดกัฟัง  
lɔm1;dum2 zom1 插(种)  chā (zhǒng) เสยีบ 

lɔm4 nom4 箭  jiàn ลกูศร 
lɔm4 dok7;lut7 掉 (牙) diào (yá) รว่ง 
lɔm4 lut7 (头发) 脱落  

 (tóufǎ)tuōluò 
หลุด รว่ง 

lɔm4;mep7 nɔp8 (桶底)掉 
(tǒng dǐ) diào 

ตก 

lɔŋ1 zɔŋ1 鼻子  bízi จมกู 
lɔŋ1;kɔʔ8loŋ1 zɔŋ1 (烧)焦 (shāo) jiāo 

 
ไหมเ้กรยีม 

lɔŋ2 zɔŋ2 筛子   shāizi กระชอน 
lɔŋ2 zɔŋ2 筛(米)  shāi (mǐ) ตะแกรงรอ่น 

(เมลด็ขา้ว) 
lɔŋ2lɔp8 zɔŋ2biaŋ1 孔大筛子 kǒng dà 

shāizi 
ตะแกรงหลุมขนาดใหญ่ 

lɔp7 lɔp7 缺(个口)  quē 
 (gè kǒu) 

แตกขาด 

lɔp7 lɛt7 缺 (牙)  quē(yá) หลอ (ฟัน) 
lɔp8 zɐ8 米 mǐ เมลด็ 
lɔp8la3 zɐp8la3 粳米  jīngmǐ ขา้ว 
lɔp8nau1 zɐp8 nɐu1 糯米  nuòmǐ ขา้วเหนียว 
lɔt8;luʔ7lit8 zɔt8 结实；牢固 jiēshi; 

láogù 
แขง็แรง 

lɔu1 zɐu1 尿   niào ปัสสาวะ 
lɔu2 lǝu2 楼  lóu ชัน้ 
lɔu3 lɔu3 腰  yāo เอว 
lɔu3xo3 lɔu3xo3 褲腰   kùyāo กางเกงชว่งเอว 
lɔu4 lɔu4 进   jìn เขา้สู ่
lɔu4 bɔi1 lɔu4bɐi1 进去  jìnqù เขา้ไป 
lɔu4keu2 tsoŋ2keu2 坐月子 zuò yuè zi อยูไ่ฟ 
lɔu4lǝm2 huaŋ3 荒地  huāngdì ทีร่ก 

lɔu4mia2 lɔu4nia2 进来  jìnlái เขา้มา 
le3 dǝ4 伸 shēn ยดื 
lǝi1 li1 流  liú ไหล 
lǝi1 ze3zin1 流(口水) liú(kǒushuǐ) ไหล (น้ําลาย) 
lǝi1 xɔŋ1;zi1 空   kōng วา่งเปลา่ 

lǝi1hɔn4 li1hɔn4 出汗  chū hàn เหงือ่ออก  
lǝi2 huaŋ4kiŋ1 麂皮   jǐ pí เลยีงผา 
lǝi2nam4 zɐi2nam4 游泳  yóuyǒng การวา่ยน้ํา 
lǝi4 lɐi4 利息 lìxí ดอกเบีย้ 
lǝk8 lɛk8; lɛk8 儿子  érzi บุตรชาย 
lǝk8 lɛk8 儿女  érnǚ ลกูชายและลกูสาว 
lǝk8 mɔ2 lɛk8kɛŋ3 手指  shǒuzhǐ น้ิว 
lǝk8 mɔ2tse2 ȵau3 tse5hen1 食指   shízhǐ น้ิวชี ้
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lǝk8 mɔ2tsiau2kiŋ3 tat7tu1 kɛŋ3 小指   xiǎozhǐ น้ิวกอ้ย  
lǝk8 mɔ2tsiŋ3da3 tɐm1daa3kɛŋ3 中指   zhōngzhǐ น้ิวกลาง 
lǝk8fǝt8 lɛk8kuŋ1 瞳孔  tóng kǒng    ลกูตาดาํ 
lǝk8han3 lɛk8han3 孤儿  gū'ér เดก็กาํพรา้ 
lǝk8kok7 niau1kok7 脚趾  jiǎozhǐ น้ิวเทา้ 
lǝk8kuŋ1hu4di2 lɛk8kɔn1 徒弟    túdì ลกูศษิย ์
lǝk8lan1 lɛk8 lan1 孙子  sūnzi หลานชาย 
lǝk8lɔ1 lɛk8 xiaŋ4 新郎  xīnláng เจา้บา่ว 
lǝk8len1 len1 曾孙  zēngsūn เหลน 
lǝk8mai4 lǝk8 lɛk8mai4 lɛk8 女儿  nǚér ลกูสาว 
lǝk8mai4 lǝk8 mai4 lɛk8 女青年 nǚ qīngnián หญงิสาว 
lǝk8nɔk7 nɔŋ4ni1; lɛk8lak7 婴儿  yīng'ér ทารก 
lǝk8nɔk7 lɛk8lak7 儿童  értóng เดก็ 
lǝk8niaŋ2 tsɐŋ4fu4nau4 新娘  xīnniáng เจา้สาว 
lǝk8no2 lɛk8ne1 奴隶    núlì ทาส 
lǝk8sai1 mɐk8xɔt7 星星   xīngxīng ดาว 
lǝk8suai1; lǝk8fin3 lɛk8zia3; lɛk8fin3 私生子 Sīshēngzǐ ลกูคนเดยีว 
lǝk8tiaŋ4 lɛk8 tiaŋ4 养子  yǎngzǐ บุตรบุญธรรม 
lǝk8tse4;tse4nɔk7 hoŋ4ni1 小肠  xiǎocháng ลาํไสเ้ลก็ 
lǝk8tsian1 tsɐn1 青蛙 (小的)qīngwā เขยีด 
lǝk8xǝi3 (mu1)bak9;xɐi6 (坐) 一会儿(zuò) 

yīhuǐ'er 
(นัง่) สกัครู ่

lǝk8xek7 xɛk7 海南汉人 hǎinán 
hànrén 

ชื่อเรยีกชาวฮัน่ 
หา่ยหนาน 

lem3;lem3miak8 zam4zok7 光滑 guānghuá ลื่น เหลื่อม 

lǝn3 zin3 兔子  tùzǐ กระต่าย 
lǝn3 lian3;lin3 翻(猪肠) fān (zhū 

cháng) 
พลกิ (ลาํไสห้ม)ู 

lǝŋ1 liŋ1 回   huí กลบั 
lǝŋ1 liŋ1nia2 回来  huílái กลบัมา 
lǝŋ1 liŋ1bɐi1 回去  huíqù กลบัไป 
leŋ1fɔŋ1 lɛŋ2 地方   dìfāng สถานที ่
leŋ1fiŋ2 mɐt8fɛŋ 平地  píngdì พืน้ดนิ 
lǝŋ1hau3 tsaun3hau3 回头  huítóu หนัหน้ากลบั 
leŋ1hun2 tsɐŋ4vɔn2 人  rén   คน 
leŋ1hun2tok8 tsɐŋ4vɔn2tok8 熟人    shúrén คนรูจ้กั 
lǝŋ1sau1 fan3tia3 回音  huíyīn เสยีงสะทอ้น 
lǝŋ1sun1 liŋ1zan2 回门  huí mén สามภีรรยากลบับา้น

ฝ่ายหญงิ เพือ่คารวะ
ผูใ้หญ่ 

leŋ2 lɛŋ2 零 líng ศนูย ์(เลข) 

lǝŋ4;jǝŋ4 zɐŋ4 抖 (尘上) dǒu  
(chén shàng) 

สะบดั กระตุก 

lǝp7;lɔp7 diŋ1ka1 套上(外衣) tào shàng 
(wàiyī) 

ใส ่(เสือ้นอก) 

lǝp7suan1;suan1 lap7sɐn1 睡着  shuìzhe นอนหลบั 
lǝt8 zɐt8 拖(过来) tuō (guòlái) ลาก 

lǝu2 tɐi4 哪 nǎr ไหน 
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lǝu2mɔʔ8 tɐi4mu5 哪个 Nǎge อนัไหน 

lǝu2na3nǝ2na3 bɐ1na5 谁 shuí ใคร 

lǝu2xɔt8 dum5 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 

leu3; kɔt8 kuat8 疙瘩  gēda สวิ 
lǝʔ8 zǝn2 (虫) 爬  (chóng) pá ไต่(แมลง) 
li2 lɐi2 离(家) lí (jiā) จากบา้น 
li2 lɐi6 一钱 

lɐi2(二) 钱 
钱 (重量) qián 
(zhòngliàng) 

เงนิ (โดยน้ําหนกั) 

li3 lɐi2 一里 
lɐi6(二) 里 

里 lǐ ลี ้(หน่วยวดัระยะทาง) 

li4ik7;li2ik3 li2ik9 利益  lìyì ดอกเบีย้ 
liak8 liak8 挑选  tiāoxuǎn การเลอืก 
liak8 liak8 选(种)  xuǎn (zhǒng) เลอืกได ้(ชนิด) 

liam3 vǝi2 lin4 vɐi2 火苗   huǒmiáo เปลวไฟ 
lian1 zɛn1;zɐn1 沸  fèi เดอืด 
lian1tsuk8 lɐ2xǝi5;ln4lin4 连续(跳) liánxù (tiào) ต่อเน่ือง (กระโดด) 

liaŋ1 liaŋ1saŋ3 蜂蜜  fēngmì น้ําผึง้ 
liaŋ1sik8 leu4tsia1 粮食  liángshí อาหาร 
liaŋ2 liaŋ2 樑   liáng คานขนาดใหญ่ 
liaŋ2 sɐu1 量(米)  liàng (mǐ) หน่วยตวงขา้ว  

liaŋ2 bɐi3 量(布)  liàng (bù) วดั (ผา้) 

liaŋ2 liaŋ2 (天)凉  (tiān) liáng เยน็ 

liaŋ2 liaŋ2 饱  bǎo เตม็ 

liaŋ3 ziaŋ3 干涸 gānhé แหง้ขอด 
liaŋ3 ziaŋ3 (晒)干 (shài) gàn แหง้ 

liaŋ4 liaŋ6 一两 
liaŋ4(二) 两 

两(重量) liǎng 
(zhòngliàng) 

ทัง้สอง 

liaŋ4siŋ2tsek7 ni1xɐi3 小气 xiǎoqì ตระหน่ี 
liaŋ4xǝi3 mat7xɐi3sian1xɐi3 呼吸  hūxī การหายใจ  
liat7 mai4zet7 蛔虫  huíchóng พยาธติวักลม 
liat8 mai4zɛt8 臭虫  chòuchóng ตวัเรอืด 
liau1 ziau2 笑  xiào หวัเราะ  
liau1 ziau2mui1 微笑  wéixiào รอยยิม้ 
liau1; liau1lɔk7 ziau2ɔŋ3 大笑  dà xiào หว้เราะรา่ 
liau4 liau4 多  duō มากกวา่ 
lim4;tiap7 zim4 舔  tiǎn เลยี 
lin2 lin4 连 (谁都不喝) lián 

(shuí dōu bù hē) 
แมแ้ต่ (ใครกไ็มย่อมดื่ม) 

lin4 lin4 舌头  shétou ลิน้ 
liŋ1 tsiŋ1 修(房) xiū (fáng) ซ่อมแซม(บา้น) 

liŋ2 zɛŋ2xɐi3 力气  lìqì ความแขง็แรง 
liŋ2 tsɐŋ3;ho2vɐi2 烤(火) kǎo (huǒ) ยา่ง (ไฟ) 
liŋ2 haŋ3;tsɐŋ3 烤(衣) kǎo(yī) อบ (เสือ้ผา้) 
liŋ2dɔu2 lia1dau4 领导  lǐngdǎo ผูนํ้า 
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liŋ3 ziŋ3 挂 guà แขวน 
liŋ4 mak8lɛŋ4 脖子  bózi คอ 
liŋ4 jua3 lɐŋ4zau3 衣领   yī lǐng ปกเสือ้ 
lip2su1;lip8siu3 lep9tsiu3 立秋   lìqiū  การเริม่ตน้ฤดใูบไมร้ว่ง 
lip7 zɔp7 生(肉) shēng ( ròu) มชีวีติ (เน้ือ) 

lip8 mai4zɐi3 蜈蚣   wúgōng ตะขาบ 
lip8 mɔ2 zɐk9 mɔ2 甲指   jiǎ zhǐ น้ิวมอื 
lip8 sui4 lep9son3 立春  lìchūn การเริม่ตน้ฤดใูบไมผ้ล ิ
lip8doŋ1 lɐp8dɔŋ1 立冬  lìdōng 

 
การเริม่ตน้ฤดหูนาว 

lip8ha4 lɐp8ha4 立夏  lìxià การเริม่ตน้ฤดรูอ้น 
lit7 zit7 阳光   yángguāng แสงแดด 
lit8 zɔt8 (塞)紧 (Sāi) jǐn (อุด) แน่น 

liu4;bɔu1 ziu4bau1 蓆子   xízi เสือ่ 
lo4 lo3 划(船) huà (chuán) พาย(เรอื) 

loi1 li1 梯子 tīzi บนัได 
loi1lɔu2 li1 楼梯   lóutī บนัได 
loi2 kuŋ1di4lau4 雷   léi  ฟ้ารอ้ง 
loi2hɔn3 kuŋ1lau4sɐi1 打雷  dǎléi  ฟ้ารอ้ง 
loi2kit;loi2tsǝk7 tsak8 雷击  léijí ฟ้าแลบ ผา่  
lok8 lɔk8 从 (这里)  

cóng (zhèlǐ) 
จาก (ทีน่ี่) 

lok8 lɔk8 自从 zìcóng ตัง้แต่ 

lok8nan4kai1 ŋok8nan4kɐi1 鸡皮疙瘩 jīpí gēda ขนลุก 
lok8ŋit8 lɔk8ŋit8 六月   liù yuè มถุินายน 
lok8tǝp8  lɔk8tɔp8 六十 liù shí หกสบิ 

lok8van3;huk7van3 hok8van3 刮风 guā fēng ลมแรง 
lon1 lon1 轮流 lúnliú ผลดักนั 

lon3 lon3 剃(头)  tì (tóu) โกน(ผม) 

loŋ2 lɔŋ1 鼓 gǔ  กลอง 
loŋ2 zoŋ2 下(山) xià (shān) ลง 
loŋ2 bak7 剔(骨头) tī (gǔtou) แทะ (กระดกู) 

loŋ2nok8 loŋ2nok8 鸟笼    niǎo lóng กรง 
loŋ4kat7 hoŋ3kit7mɐk8 打谷桶 dǎ gǔ tǒng  ถงัตวงขา้วสาร 
lop7mit8;bau3mit8 mit8lup7mu5 刀鞘   dāo qiào ฝักดาบ 
loʔ8 zo2 漏  lòu รัว่ไหล 
loʔ8lǝk8 dok8 lɛk8 流产  liúchǎn การแทง้ 
lu2 zǝu3 (石头) 滚(shí tou)gǔn กลิง้ 
lu2 sin4;tuan4 (轮子) 旋转 ( lúnzi) 

xuánzhuǎn 
การหมนุ 

lu2 vai4 留 (客)  liú (kè) สงวนเอาไว ้เหลอืไว ้
lu3 hok7 鱼篓 yú lǒu ขอ้งใสป่ลา 
lua2 zua2 船   chuán เรอื 
luai4 bak7fɔm4 牛鼻环 niúbí huán วงแหวนจมกูววั 
luak7 lak7boŋ2 (牛) 滾泥 (niú) gǔn ní ววัแชโ่คลน 
luan1;leʔ7 li1 吐(口水) tǔ (kǒushuǐ) ถ่มน้ําลาย 
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luan4lun2 ziu4;luan4 乱  luàn ยุง่เหยงิ ไมเ่ป็นระเบยีบ 

luaŋ1 lut7  (头) 秃( tóu) tū หวัโลน้ 
luaŋ2 zuaŋ2 虾  xiā กุง้ 
luat7;lun4 lut7 (把儿)脱落  

(bà er)tuōluò 
หลุดรอ่น รว่ง 

luaʔ7 zua1 硬  yìng แขง็ 

lui2 lui2 钥板  yào bǎn แผน่เงนิ  
lui4 lui2 连累  liánlèi พวัพนั เดอืนรอ้น 

luk7 luk7 蚕茧  cánjiǎn รงัไหม 
luk8kai1 zok8kɐi1;zok8kɐi1 鸡窝   jī wō เลา้ไก่ 
luk8mo1 zok8mu1 猪圈   zhū quān เลา้ 
luk8nok8 nok8zok8 鸟窝   niǎo wō รงันก 
luk8ŋu2 zok8;suaŋ4 牛圈   niú quān ปศุสตัว ์
lum2hau3 tsa2;da3 蒙头(睡) méng tóu 

(shuì) 
มนึงงไมรู่ท้ศิทาง 

lun3 lun3 (天)热  (tiān) rè  อากาศรอ้น 

lun3;haŋ3 lun3 (水)热  (shuǐ) rè (น้ํา) ความรอ้น  

luŋ1tim1 luŋ1tim1 空心(树) kōngxīn 
(shù) 

กลวง (ตน้ไม)้ 

luŋ2 loŋ2 龙  lóng มงักร  
lut7 zut7 烧(山)  shāo (shān) เผาไหม ้
lut7 zut7 烤(废纸)   kǎo 

 (fèi zhǐ)  
เผากระดาษทีไ่มไ่ดใ้ช ้

m2ŋa4;mǝn2juŋ4 ti5;ki5; ŋ5zuŋ4 别(跑) bié (pǎo) อยา่ (วิง่) 

ma1 ma1 狗  gǒu หมา 
ma1kit7saŋ1 ma1tsat8sɐŋ1 猎狗  liègǒu   หมาลา่เน้ือ 
ma2 hɔu4lɔi1 mak8xo4bat7 豇豆   jiāngdòu ถัว่พุม่ 
ma2;tsun2tseu2 ma4 麻木  mámù ความมนึงง 

ma2hɔu4tsiam4 mak8xo4bat7 红小豆 hóngxiǎodòu ถัว่แดง 
ma2hit7 mak8kua1zan4 茄子  qiézi มะเขอืยาว 
ma2hit7 fɐn1mɐk8xɔt7 雹子  báozi ลกูเหบ็ 
ma2len4 dɔn3mai4zen4 苦棟树  kǔ dòng shù ตน้ไมส้ะเดา  
ma2ŋau4 dɔn3mai4 ŋau4 木棉树  mùmián shù นุ่น 
ma2ŋok8 mak8ŋok8 柚子  yóuzi สม้โอ 
ma2vɔŋ2 mak8 vɔŋ2 芝麻  zhīma งา 
ma2vɔŋ2 hua1mak8vɔŋ2 麻疹  mázhěn โรคหดั  
ma3l leŋ2 tsuŋ1 铃 líng ระฆงั 
ma3lu2 nok8xak7 猴子   hóuzi ลงิ 
ma4 ma4 磨石  mó shí โม ่(นาม) 
ma4 ma4 磨(米)  mó (mǐ) โม ่(กรยิา) 
ma4siaŋ2 diŋ3siaŋ4 立刻 lìkè ทนัท ี
mai2 mai2 好 hǎo ด ี
mai2 kɔn2 mai2 kɔn2 和睦  hémù ความสามคัค ี
mai2dek8 diau3;mai2 风景(美)  fēngjǐng 

(měi) 
ทวิทศัน์(สวยงาม) 

mai3 mai3 甘蔗  gānzhe ออ้ย 
mai4 mɔ2 hau3 mɔ2 拇指  muzhǐ น้ิวหวัแมม่อื 
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mai4ak8 nok8ak8 鸟鸦 niǎo yā กา 
mai4ba3 nen5;vo3 姑母(父之姐)gūmǔ ป้า, อาหญงิ 
mai4dɔŋ1lɔi2 mai4diaŋ4lɔi2 后母   hòumǔ แมเ่ลีย้ง 
mai4jiu4 nok8kot8 老鹰   lǎoyīng นกอนิทรยี ์
mai4kai1 mai4 kɐi1 母鸡  mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
mai4ko1 nen5ko1 姑姑(父之妹) gūgū ป้า, อาหญงิ (น้องสาว

พอ่) 
mai4lau4 nɛ1lau4 老太太  lǎo tàitài หญงิชรา 
mai4lau4;ma3 mai4 母亲   mǔqīn แม ่
mai4lǝk8 mai4fɔ4nɛn1 女人   nǚrén ผูห้ญงิ 
mai4lǝk8;mai4 mai4 nɛn5 妻子  qīzi ภรรยา 
mai4mai3 mai4tɔ2nen1tɔ1 寡妇  guǎfù แมห่มา้ย 
mai4mai4 mɐi4 姨  yí  น้าสาว 
mai4mo1 mai4mu1 母猪(生仔)  

mǔ zhū(shēng zǐ) 
แมห่ม ู 

mai4mu3 nen5;nɛn5 叔母  shúmǔ อา 
mai4mui2 zɐŋ1mui2 媒人  méirén เถา้แก่ 
mai4ŋu2 mai2tɐi 母牛(生仔) mǔniú 

(shēng zǐ) 
แมว่วั  

mai4sai1 sɐi1 月亮   yuèliàng ดวงจนัทร ์
mai4va2 mak8va2 大腿  dàtuǐ ตน้ขา 
mak8 mak8; mɐk8 果子  guǒzi ผลไม ้
mak8 mɛk8 脉搏  màibó ชพีจร  
mak8 mɐk8 聋  lóng หหูนวก 

mak8 fǝk8 mak8sak7 萝卜  luóbo หวัไชเทา้ 
mak8fan1 mak8fan1 甘薯  gānshǔ มนัเทศ 
mak8hɔu2li3 mak8hau3lɔi3 桃子 táozi ลกูพชี 
mak8ka4 mak8kɔm3 mak8kom3 柑子  gānzi สม้จนี 
mak8kɔt3 mak8kua1tu4 地瓜  dìguā มนัฝรัง่หวาน 
mak8la4 mak8za4 菠萝 bōluó สบัปะรด  
mak8lɔi2 mak8lɔi2 犁头 lí tóu หวัไถ 
mak8lɔu3 makleu3 肾(腰子)shèn(yāozi) ไต 
mak8li1;ma2li1 ----- 李子 lǐzǐ พลมั 
mak8sak1 mak8sak1 芋头  yùtou เผอืก 
mak8siŋ4 mak8sɛŋ2 橙子  chénzi สม้ 
mak8tim1 zen1hɐm1 心  xīn หวัใจ 
mak9muʔ8 lui5hua1 花蕾 huālěi บานสะพรัง่ 
man2 man2 荤油  hūn yóu  น้ํามนัหม ู
man2 man3fuŋ1 板油  bǎnyóu น้ํามนัแผน่ 
man2 ȵa2sai3 man2sai3 网油  wǎng yóu เสน้เอน็ไขมนัในผวิหนงั

ของสตัว ์ 
man2; ɔŋ2 ŋuan4 顽皮  wánpí ซน 

maŋ1 mɐŋ1; maŋ1 水沟   shuǐ gōu คน้ํูา 
maŋ2 maŋ2 怕  pà กลวั  
mat7 mai1mat7 跳蚤  tiàozǎo เหบ็ หมดั 
mat8 mɐt8 地  dì พืน้ดนิ 
mau4 mau4 卯   mǎo ตาํแหน่งที ่
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maʔ7 kɔn1;ma1 吮(水)Shǔn(nǎishuǐ) ดดู(นม) 
maʔ7 ma1 抽  chōu ดงึ 
maʔ8 ma2 马 mǎ มา้ 
maʔ8 fu4zɔ2 肚袋  dù dài หน้าทอ้ง 
mɔ2 mɔ2 手  shǒu มอื 
mɔ2 lǝi1 mɔ2zi1 空手 kōngshǒu มอืเปล่า 

mɔi1 mɐi1 线   xiàn บรรทดั 
mɔi1kan1 mɐi1kan1 麻线   máxiàn ผา้ลนิิน 
mɔk8 mɐk8 谷粒  gǔ lì  ธญัพชื 
mɔk8 mɐk8 墨  mò หมกึ 
mɔk8kɔn1sai1 san1kɔn1sɐi1 月蚀   yuè shí จนัทรปุราคา 
mɔk8vɔn2 vɔn2 mɐk8 谷种  gǔ zhǒng พนัธุข์า้ว 
mɔn2i2;hɔp8tim1 mua1i5 满意  mǎnyì ความพอใจ 
mɔʔ8 mu5 一个 

mo2(二) 个 
个 (碗) gè (wǎn) ศพัทบ์อกจาํนวน(ชาม) 

mɔʔ8 mu5 一把 
mo2(两) 把 

把 (锄)  bǎ (chú) ใชก้บัเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ทีม่ดีา้ม หรอืมอืจบั 
(จอบ) 

mɔʔ8 mu5 一颗、块 
mo2(两) 颗、块 

颗(星)、块(石) 
kē (xīng), kuài (shí) 

ชิน้  

mɔʔ8 zen6 一颗 
zɛn1(两) 颗 

颗(豆) kē (dòu) 
 

ชิน้ (ถัว่) 

mɔʔ8 zen6 一粒 
zɛn1(两)粒 

粒(米) lì (mǐ) เมลด็ขา้ว (ขา้ว) 

mɔʔ8 mu5 一顶 
mo2 (两) 顶 

顶(冒)、个、座 
dǐng (mào), gè, zuò 

 ใบ (หมวก) 

mɔʔ8 lua6 一盏 
lua1(两) 盏 

盏(灯) zhǎn (dēng) โคม หรอืตะเกยีง  

mɔʔ8 (ŋɔn2) mu5 一元 
mo2(二) 元 

元(钱) yuán (qián) คา่เงนิหยวน (เงนิ) 

mǝ2 mɐ2 你  nǐ คุณ 

mǝ2lo4 tǝu1di4kɔn2 你们 nǐmen พวกคุณ 

mǝ2lo4vǝn3na3 tǝu1bɐn5na3 你们俩 nǐmen liǎ คุณทัง้สอง 

mǝi1 vǝi4 煤  méi ถ่านหนิ 
mǝi2jan2 mɐi2zan3 酒醉  jiǔ zuì ความเมา 
mǝi4;ko1 ŋɔŋ4 妹  mèi พีส่าว 
mek8 mɐk8 mɛk8 麦子  màizi ขา้วสาล ี
mek8 kɔn3 (水)急(shuǐ) jí (น้ํา) ไหลแรง 

mek8fan1 tsen1to5vi1 玉米   yùmǐ ขา้วโพด 
men2 vin4 卷(席子) juǎn (xízi) มว้นขด (เสือ่) 

men2 vin2;hin2 绕(线)  rào (xiàn) พนั, ขด(เสน้ดา้ย) 

mǝn2 zɐŋ5; ŋ5 不  bù ไม ่

men2;let8 ziu4 卷(袖子) juǎn (xiùzi) มว้นขด (แขนเสือ้) 

mǝn2lai3 zɐŋ5mǝn2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
mǝn2lai3 zɐŋ5mǝn2; ŋ5 mǝn2 没有见 méiyǒu jiàn ไมเ่หน็ 
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mǝn2mia2jɔu3; en1 
mǝn2lai3mia2 

ŋ5mǝn2nia2zɔu3 未曾来 wèicéng lái ไมเ่คยมา 

mǝn2ti4 zɐŋ5ti1; ŋ5ti2 不是  bùshì ไม ่
men4; nɔk7 nun4 (粉)细 (fěn) xì (ผง)ละเอยีด 

meŋ2meŋ3 (bɐi1)xuai5xuai3 快快 (走) kuài kuài 
 (zǒu) 

อยา่งรวดเรว็ (เดนิ) 

meŋ3 xuai3 快  kuài รวดเรว็ 

meŋ3;di2 tsiu2;tsiu4 快 (走了) kuài (zǒule) รวดเรว็ (เดนิ) 

mep7 mɔp7 凹  āo เวา้ 

meu2 meu1 猫   māo แมว 
meu2 sɐŋ1 meu1 sɐŋ1 野狸   yě li ชะมด 
meu2tia2 mai4non1 狐狸   húlí จิง้จอก 
mǝʔ8 suŋ3 zen1han4 子弹  zǐdàn กระสนุ 
mi4da1 ni4da1 眯眼 mī yǎn หรีต่า 
mia2 nia2 来  lái มา 
miak8 miak8 (路)滑 (lù) huá (ถนน) ลื่น 

min1tsuk8 min4tok8 北京  běijīng  ปักกิง่ 
min3 min3 豪猪  háozhū เมน่ 
min3 met8 抹(石灰) mǒ (shíhuī) เชด็ 

min4 min6 一面 
min4 (两) 面 

面(旗) miàn (qí) พืน้ผวิ (ธง) 

miŋ2bun2 niaŋ2 蚕  cán หนอนไหม 
miŋ2daŋ2 lɛk8niaŋ2 蚕蛹  cányǒng ดกัแดไ้หม 
miŋ2dǝi3 mɛŋ2zin2 蛾蜓   é tíng แมลงปอ 
miŋ2fɔi2 mɛŋ2 虫子  chóngzi แมลง  
miŋ2kɔn1dun3 mɛŋ2xoŋ4 蛀虫  zhùchóng หนอนกอ 
miŋ2kit7dǝi3 mɛŋ2 kit7dɐi3 蝴蝶  húdié ผเีสือ้ 
miŋ2lai2 mɛŋ2zai2 蝉  chán จกัจัน่ 
miŋ2vaŋ4 mɛŋ2 vaŋ4 苍蝇  cāngyíng แมลงวนั 
miŋ2vaŋ4tǝi3 miŋ2vaŋ4tɐi3 牛虻  niúméng ตวัเหลอืบ 
miŋ4 mɛiŋ4 命运  mìngyùn โชคชะตา 
mit8 mit8 刀   dāo มดี 
mit8bai1beu1 mit8tiu3 尖刀   jiāndāo กรชิ มดีปลายแหลม 
mit8tsap7 keu1 锤刀  chuí dāo มดีคอ้น 
miu4 miu4 庙  miào วดั 
mo1 mu1 猪  zhū หม ู
mo1saŋ1 mu1sɐŋ1 野猪  yězhū หมปู่า 
mo4loʔ8 lau5 漏斗 lòudǒu   กรวย 
mo4tseŋ1 lɔi2tsɛŋ1 脚后跟  jiǎohòugēn สน้เทา้ 
mok8 liu4 木头  mùtou เน้ือไม ้
mok8dɔu3 mɐk8 dɔu3 墨斗 mòdǒu เครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรง

ของชา่งไม ้
mok8maʔ8 ma2mot7 木马(工具) mùmǎ มา้ไม ้ซึง่เป็นเครือ่งกฬีา

ชนิดหน่ึง(เครือ่งมอื) 
mok8siaŋ4 aŋ3kɔŋ1mɔt7 木匠    mùjiang ชา่งไม ้
mu3 tɔm3 弟媳  dì xí น้องสะใภ ้
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mu3 mǝu6 一亩 
mǝu3 (二) 

亩 mǔ หมู ่

mui3vǝn2vǝn2vǝn2 tɐi4na5 每天 měitiān ทุกวนั 

muk8 mok8 鼻涕    bítì น้ํามกู 
mum3 moŋ4 触角  chùjiǎo หนวดสมัผสัของแมลง

หรอืสตัว ์
mum4 moŋ4 胡子  húzi เครา  
mum4 sɔu4mum4 发愁  fāchóu กงัวลใจ 
mun2 mak8mɐk8 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
mun2kai1 mak8mɔn2ŋa2 香蕉 xiāngjiāo กลว้ยหอม  
muŋ2tsuŋ3 moŋ2tsoŋ3 芒种  mángzhòng ชว่งระยะเวลาหนึ่งใน

ระยะเวลา  เทศกาล 
ซึง่อยูร่าววนัที ่,  หรอื 
7 ของเดอืนมถุินายน 

muŋ4 tsǝu2; muŋ4 稻草  dàocǎo ฟางขา้ว 
mut8 tsɔm3 (水) 淹(shuǐ) yān (น้ํา) จม มดุ 
muui2da1 mɐi4da1 眉毛  méimáo คิว้ 
muʔ7 hu1;mut7 摘 (果，花) zhāi  

(guǒ, huā) 
เดด็ (ผลไมแ้ละดอกไม)้ 

muʔ8 mai4mo2 蚂蚁 mǎyǐ มด 
na1 na1 (茶)浓  (chá) nóng (ชา) เขม้ขน้  

na1 na1 厚  hòu หนา 

na2na4;nau2nau4 na5na5 刚刚 (十九) gānggāng 
(shíjiǔ) 

เพยีง (สบิเกา้) 

na3 na3 脸 liǎn ใบหน้า 
na3 na5 一个 

na3(二) 个 
个 (人) gè (rén) ศพัทบ์อกจาํนวน(คน) 

na3 mɔ2 ban3 mɔ2 手心  shǒuxīn ฝ่ามอื 
na3na3kok7na3 kɔk9na3di5na3;i5na

3 
各个 gège แต่ละ 

na4;nǝ4 mɐ2 那 nǎ นัน่ โน่น 
na4mɔ2tǝ2ǝn1 ɐn1liau4 那么(远) nàme (yuǎn) ขนาดนัน้ (ไกล) 
na4mɔʔ8 mɐ2mu5 那个 nǎ ge อนันัน้ 
na4ȵʔ8na4tsiʔ8 mɐn5 那些 Nàxiē เหลา่นัน้ 

nai1 kuan2 毛竹  máozhú ไมไ้ผ ่
nai3 lai3 寄(信)  jì (xìn) สง่  ฝาก (จดหมาย) 
nai3 nai3 借钱  jiè qián กูย้มืเงนิ 

nak8 nak8 水獭   shuǐtǎ นาก 
nak8 na3 腮颊 sāi jiá แกม้ 
nam2;dum4 doi3 春(米)  chūn (mǐ) ฤดใูบไมผ้ล ิ

nam2lit8 kit7kiak7 打夯  dǎ bèn กระแทก 

nam4 nam4 水   shuǐ น้ํา 
nam4 mɔk8 nam4 mɐk8 墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
nam4laŋ3 nam4zaŋ3 碱水   jiǎn shuǐ น้ําเคม็ 
nam4lian1 nam4zɛn1 开水 kāishuǐ น้ําเดอืด 
nam4ma2doʔ8 man4tɐŋ1kiank9 泉  quán น้ําพุ 
nam4mǝi2 nam4da1 眼泪   yǎnlèi น้ําตา 
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nam4mǝi2 nam4mai2 口水    kǒushuǐ น้ําลาย 
nam4ŋɔn2 nam4ŋɔn2 水银   shuǐyín ปรอท 
nam4so3 so3sak7 菜汤  cài tāng ซุปผกั 
nan4 nan4 肉  ròu  เน้ือ  
nan4fui2 nan4man5 肥肉  féi ròu ไขมนัสตัว ์
nan4mo1 nan4mu1 猪肉  zhūròu เน้ือหม ู
nan4na3boʔ8 nan4tɛk7 牛脯  niú pú เน้ือววั 
nan4sum1 nan4ziŋ1 瘦肉  shòu ròu เน้ือไมต่ดิมนั 

nan4tǝi3;nan4ŋu2 nan4tɐi3;nan4ŋǝu2 牛肉  niúròu เน้ือววั  
nan4tiaŋ3 nan4tɐt7 tiaŋ3 腊肉  làròu เบคอน 
naŋ1 nɐŋ1 皮肤   pífū ผวิ 
naŋ1dun3 nɐŋ1dɔn3 树皮   shù pí เปลอืกไม ้
naŋ2 naŋ2 竹笋   zhúsǔn หน่อไม ้
nau2nau4 na5 才 (来) cái (lái) เพิง่จะ (เพือ่) 

nau4 nau4 新 xīn ใหม ่

nɔi1 nɐi1 名字  míngzì ชื่อ  
nɔk7 ni5 小  xiǎo เลก็ 

nɔk7 nɛ2;niat7 细小 xìxiǎo เลก็มาก 

nɔk7 tɔi3 hui3ni1 晚辈   wǎnbèi รุน่น้อง 
nɔk7nen2 ni1un3 年幼  nián yòu หนุ่มสาว 

nɔm2 nom2 南  nán ทศิใต ้
nɔu2 sɐŋ4 nɔu2 蚚蚓  qí yǐn ไสเ้ดอืน 
nɔu4sǝŋ3 nɔu3sǝŋ3 秤索   chèng suǒ ลวดสลงิตาชัง่ 
ne2 mɛ2 贴(对联) tiē (duìlián) ตดิหรอืปิด 
nǝ2 ȵɔ3 tsɐŋ4vɔn2so1 大人   dàrén ผูใ้หญ่ 
nǝ2da1lǝk7 aŋ3da1lak7 瞎子   xiāzi คนตาบอด 
nǝ2fam4 tsɐŋ4vɔn2fam4 犯人    fànrén นกัโทษ 
nǝ2kook7som4 aŋ3kok7bai4 跛子   bǒzi คนพกิาร 
nǝ2mai2 tsɐŋ4vɔn2mai2 好人   hǎorén คนด ี
nǝ2ŋǝn2; nǝ2ŋ ǝn2 ŋin1 ŋɔŋ1 傻子   shǎzi คนโง ่
nǝ2ŋop7 kɔu4ɛ1 哑巴   yǎba ใบ ้
nǝ2sa1mak8 aŋ3sa1mɐk7 聋子   lóngzi คนหหูนวก 
nǝ4xɔt8 ǝ2 mɐn5 那里(指近) nàlǐ 

 (zhǐ jìn) 
นัน้ (หมายถงึไกล) 

nem2 nem1;dim3 跟随 gēnsuí ปฏบิตัติาม 

nem2;nem4 nem2 (沿) 河走(yán) hé zǒu เลยีบไปตาม (แมน้ํ่า 
คลอง) 

nǝn2 nɔn2 (水)清 (shuǐ) qīng (น้ํา) ใส  

nen3;vit7 nau1 拧(毛巾) níng 
(máojīn) 

บดิ (ผา้ขนหนู) 

nǝŋ2 nɔŋ4 能  néng สามารถ 
ni2niau3 tsɔŋ1tu1lɐi1 娇 jiāo อ่อนโยน 
nia2 nia2 水田 shuǐtián ทุง่นา 
nia2 nɐ2 这  zhè น้ี 

nia2mɔʔ8 nɐ2mu5 这个 zhège อนัน้ี สิง่น้ี 
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nia2ȵiʔ8;nia2tsiʔ8 
;nǝkǝ3 

nɐn5 这些 zhèxiē เหลา่น้ี 

nia2xɔt8 nɐn5 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
nia4 nɛ1 外祖母  wài zǔmǔ ยาย 
nik8;te4 hu3niak8 体弱  tǐ ruò อ่อนแอ 

niŋ2bak7 nan4bak7 唇  chún ฝีปาก 
niŋ2lan2 zan2nɛŋ2kɔn2 邻居  línjū เพือ่นบา้น 
niŋ2sik7 nɛŋ2 nɛŋ2 旁边    pángbiān ดา้นขา้ง 
niŋ4;niŋ4lɔi2 nɐŋ4 靠 (树) kào (Shù) ชดิ พงิ 
niŋ4kɔn2 nɛŋ4kɔn2 挨着  āizhe ตดิ 
nit7 nit7 (天)冷  (tiān) lěng หนาว 

nk7tim1 tsit8tɐm1 留心  liúxīn สนใจ 
nok8  nok8  鸟  niǎo นก 
nok8ku2 nok8ku4meu1 猫头鹰   māotóuyīng นกฮกู 
nok8lɔi3 nok8tsiau5mɛ4 麻雀 máquè นกกระจอก 
nok8xok7 nok8xok7 蛤蟆   háma คางคก 
noʔ7 no1;no2 乳房  rǔfáng เตา้นม 
noʔ7 no1;no2 奶  nǎi นม 
nu1 mai4zi2 老鼠  lǎoshǔ หนู 
num4;mɔ4 mɔ4 软  ruǎn นุ่ม 

nuŋ1min1 nɔŋ4min4 农民   nóngmín ชาวนา 
nuŋ1ȵiap8 nɔŋ4ȵiap8 农业  nóngyè การเกษตร  
nuŋ4 nuŋ4 弟弟  dìdì น้องชาย 
ȵa2 ziak8 根  gēn ราก 
ȵa2 na2 筋 jīn กลา้มเน้ือ  
ȵa2 bɔ2 ȵa2 bɔ2 叶脉   yèmài ใยไม ้
ȵa2da1vǝn2 
ȵa2ba3laŋ3 

hai5ziaŋ4 太阳穴 tàiyángxué ขมบั 

ȵa2tǝi3 na2tɐi3 牛筋  niú jīn เสน้เอน็ 
ȵai2 ɔi4 巧 qiǎo ประจวบเหมาะ  พอด ี
ȵan3 dau4 发抖  fādǒu สัน่เทา 
ȵap7 tsɛ3 掐(爪) qiā (zhǎo) หยกิ 

ȵat7 nat7 韧  rèn เหนียว เหนียวแน่น.  

ȵau3 nau3 盐  yán เกลอื 
ȵɔ2 kiaŋ3 弓  gōng คนัธนู 
ȵɔ2lɔm4 nɔ2 射箭  shèjiàn การยงิธนู 

ȵɔ3 hɛŋ3so1 长(大) cháng (dá) ยาว 
ȵɔ3 so1 大   dà ใหญ่ 

ȵɔ3;lɔi1;but8 hɛŋ3so1 (树)长高(shù) 
 zhǎng gāo 

สงู 

ȵɔ3tɔi3 bui3so1 长辈   zhǎngbèi ผูส้งูอายุ 
ȵe2 lai2 (鸡) 打架 ( jī) 打架 การต่อสู ้
ȵǝ2dek8; vɔk7; mɔŋ4 看  kàn มอง 
ȵǝ2hu1;a3bak7 a3bak7 打呵欠  dǎ hēqiàn หาว 
ȵǝm2 mai4 ŋia2nom2 蟒蛇   mǎngshé งหูลาม 
ȵeȵ3 zen3 踮(着脚) diǎn  

(zhe jiǎo) 
เขยง่ปลายเทา้(เทา้) 
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ȵeu3 su2na3neu3 皱纹  zhòuwén ริว้รอย 
ȵi3 mɐi1 指(方向)  zhǐ 

(fāngxiàng) 
น้ิว 

ȵiaŋ3 tsai2 让(路) ràng (lù) ยอมใหท้าง  
ȵiaŋ3; biaŋ3 niaŋ4;hɛŋ3 让(我去) ràng  

(wǒ qù) 
ให ้(ฉนัไป) 

ȵiap7nam4;jɔp7 
nam4 

zap7nam4 潜水  qiánshuǐ การดาํน้ํา 

ȵin4tɔk7; tɔk7 tɔk7kɔn2 认识  rènshi ความเขา้ใจ 
ȵiu2miŋ4;tek7miŋ4 vai4mɛŋ4 饶命  ráomìng ไวช้วีติ 
ȵiʔ8ǝ3 mǝn3tsi5 一些 yīxiē บางสว่น 

ȵum1 nɐm1 蛋  dàn ไข ่
ȵum1fiak8 nɐm1fiak8 蛋白  dànbái  โปรตนี 
ȵum1laŋ1 ȵɐm1laŋ1 蛋黄  dànhuáng ไขแ่ดง 
ȵun1 zun1 站(立)  zhàn (lì) ตัง้ขึน้ ตัง้ตรง 

ȵuŋ2 mai4noŋ2 蚊子  wénzi ยงุ 
ŋa2mun2 ŋa2mun2 衙门   yámén ศาลาวา่การ 
ŋa3; ŋo4; ŋu4 tɐi3;ti3;ti6 五 wǔ หา้ 

ŋa4 xo3;kon2;kiaŋ4 穷  qióng ยากจน 

ŋai2 ŋai2;nan2 难  nán ยาก 

ŋai2nau1 ŋai2nau1 糯米饭 nuòmǐ fàn ขา้วเหนียว 
ŋai2vɔk7 ŋai2mɔŋ4 难看  nánkàn น่าเกลยีด 

ŋai3 ŋai3 哭  kū รอ้งไห ้
ŋak8ba1 si3ba1 鳃   sāi ลาํธาร 
ŋan1 fui4 拿 (书)  ná (shū) ถอื (หนงัสอื) 
ŋan1 fui4 握 (刀把) wò (dāobà) ดา้มจบั (มดี)  

ŋaŋ1mɔk8 ŋau4 ŋoŋ1 谷芒  gǔ máng เมลด็ขา้ว 
ŋaŋ2 ŋaŋ2dau2 下巴  xiàba คาง 
ŋat7ko2 ŋat7lɛŋ4 噎(嗓子) yē (sǎngzi) เคน้เสยีง 
ŋat7xǝi3;ku2ke2 xɐi3dɔn3 喘  chuǎn โรคหอบหดื  
ŋau3 ŋau3 (果) 熟 (guǒ) shú ผลไมส้กุ 
ŋau3 ŋau3 熟(肉) shú (ròu) สกุ (เน้ือ) 

ŋau4 ŋau4 稻子  dàozi ตน้ขา้ว 
ŋau4deʔ7 ŋau4bin3 早稻  zǎodào ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อน 
ŋau4ŋo4ŋit8 ŋau4tsak7 晚稻  wǎndào ขา้วทีด่าํปลายฤดกูาล 
ŋaʔ8 dɛŋ1 蜂刺  fēng cì การต่อย (ผึง้ ต่อ) 
ŋaʔ8 ŋa2 针   zhēn เขม็ 
ŋɔn2 ŋɔn2 银子    yínzi เงนิ (แรเ่งนิ) 
ŋɔn2fiak8 ŋɔn2 银元  yínyuán เงนิตรา 
ŋɔn2siaŋ4 an3kit7ŋɔn2 银匠    yínjiàng ชา่งเงนิ 
ŋɔu2 kiau4 (树)摇动

(shù)yáodòng 
การสัน่ 

ŋɔu2 ŋau2;siau2 (树) 摇动  (shù) 
yáodòng 

(ตน้ไม)้ สัน่ไหว โยก
คลอน 

ŋɔu2hau3 vɐt8hau3 摇头  yáotóu  สา่ยหวั 
ŋɔu3 ŋau2 活动  huódòng กจิกรรม 
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ŋɔu4 ŋok8 芽 yá ผล ิ
ŋe1dun3 ŋɛ1dɔn3 树枝   shùzhī กิง่กา้นสาขา 
ŋe3ŋe3 ŋɛ5ŋɛ4 偏偏 piānpiān บอ่ย ๆ 

ŋǝn2; ŋɔŋ3 ŋɔŋ3 傻 shǎ โง ่
ŋǝn2haŋ4 ŋin4 haŋ4 银行  yínháng ธนาคาร 
ŋen4sia1 foi4sia1 车轮   chēlún ลอ้ 
ŋep8; ŋen3 ŋat8 轧(死)  yà (sǐ) มว้น 
ŋi4 ŋit8  ŋɐi4 ŋit8 二月   èr yuè กุมภาพนัธ ์
ŋi4; ŋǝi4;vɔn3 ŋɐi4;bɐn5 二 èr สอง 

ŋi4tǝp8 ŋɐi4tɔp8 二十 èr shí ยีส่บิ 

ŋi4tǝp8it7;ȵiap7it7 ŋiɐp8ɔt7 二十一 èr shíyī ยีส่บิเอด็ 

ŋi4tǝp8ŋa3 ŋiɐp8ŋo4 二十五 èr shíwǔ ยีส่บิหา้ 

ŋia2 ŋia2 蛇   shé ง ู 
ŋia2fǝt8 mai4 ŋia2zet7 草蛇   cǎo shé งเูขยีว 
ŋia2heu1 mai4 ŋia2heu1 青竹蛇 qīngzhú shé งเูขยีวไมไ้ผ ่
ŋia2nam4 mai4 ŋia2nam4 水蛇 shuǐshé งน้ํูา 
ŋiak7 na2bɔ2 花瓣 huābàn กลบีดอกไม ้
ŋian2 mɔu2;zo2 研(墨) yán (mò) บด (ใหล้ะเอยีด) 

ŋian2tin1 ŋin3tɐn1 咬牙  yǎoyá กดัฟัน (ดว้ยความโกรธ) 
ŋiap7da1 liap1da1 眨眼 zhǎyǎn ขยบิตา 
ŋiau1kum2 ŋiau1kɔm2 瘙痒  sàoyǎng คนั 

ŋiau4 ŋiau4 雾   wù หมอก 
ŋiau4 mɔu3 露   lù น้ําคา้ง 
ŋiau4 mɔu3 露   lù น้ําคา้ง 
ŋin1;hɔm2 am2 含  hán บรรจุ ผสม 
ŋin2kai1 mai4ŋɔn2 kɐi1 小母 鸡 xiǎo mǔ jī ลกูไก่น้อย 
ŋin2mo1 mai4hɔ4mu1 母猪(未生仔) 

 mǔ zhū  
(wèi shēng zǐ) 

แมห่ม ู

ŋo2 mu1 坐 zuò นัง่ 
ŋo4ŋit8 ŋo4ŋit8 五月   wǔ yuè พฤษภาคม 
ŋo4tǝp8 ŋo4tɔp8 五十 wǔ shí หา้สบิ 

ŋop7 ɛ1 哑巴  yǎba ใบ ้

ŋu2 ŋeu2 黄牛  huángniú 
 

ปศุสตัว ์

ŋu4 ŋu4 午   wǔ เวลาเทีย่ง 
ŋua4 ŋua4 瓦    wǎ กระเบือ้ง 
ŋui1 mui1 影子，荫 yǐngzi, yīn เงา รม่เงา 
ŋui1 zɐm1fɐn1 天阴  tiān yīn มดืครึม้ 
ŋui1 zɐm1; ɐm1 阴  yīn พระจนัทร ์

ŋuk8ŋɔu4 ŋok8 (种子) 发芽(zhǒngzǐ ) 
fāyá 

งอก 

o1 vok8 拉(风箱)   lā 
(fēngxiāng) 

ดงึ (สบูลม) 

oi1 ǝi3 推 tuī การผลกั 
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on3 on3 稳当 wěndāng การรกัษาความ
ปลอดภยั 

op8 kɐp8 田鸡 (大的)  tiánjī กบ 
ot7 ot7 粽子  zòngzi เกีย๊ว 
ot8 kip8; ɔŋ1 拥挤  yǒngjǐ ฝงูชน 

sa1 sa1 耳朵   ěrduo ห ู
sa1  ŋɐi3 耳子(器皿的)  

ěr zi (qìmǐn de) 
ภาชนะบรรจุทีม่หี ู

sa1 sa1 种(菜)  zhǒng (shuǐ) ชนิด (อาหาร)  

sa1 sa1 差  chà ขาด 

sa1nu1 hua1sɐ1ŋɐi3 木耳  mù'ěr รา 
sa1xɔn1 sa1xɔn1 耳背 ěrbèi หตูงึ 

sa2 sa2 茶 chá ชา 
sa3fo2;tsum2ts1 tsɔm3tsɛ 钹 bó(乐器) ฉาบ (เครือ่งดนตร)ี 
sa4mǝn2liau4 sa1ŋ5liau4 差不多(断了) 

chàbùduō (duànle) 
เกอืบ (เกอืบจะ) 

sai2 in1 齐  qí รว่มกนั 

sai2;sui2sai4 tsai2 随(你要) suí (nǐ yào) คลอ้ยตาม ( ความ
ตอ้งการ) 

sai3 ti1 蜘蛛网 zhīzhū wǎng ใยแมงมมุ 
sai3foŋ4;sai3kua1 sai3lim2 长形鱼网 zhǎng xíng 

yúwǎng 
ตาขา่ย 

sai3taʔ7 sai3fa2 鱼网 yúwǎng แหอวน 
sai3xin2 tsai3xim2 猜拳  cāi quán เป่ายิง๊ฉุบ 
sai4bui3 sai3zan2dɐk8 纺车  fǎngchē กงัหนัปัน่ดา้ย 
sak7 sak7 蔬菜   shūcài ผกั 
sak7 sak7 菜 cài กบัขา้ว 
sak7;hǝk8 suak8tsuk8 (手) 扎(shǒu) Zā แทง (มอื) 
sak7fiak8 sak7fiak8 白菜   báicài ผกักาดขาว 
sak7hua3 sak7hua3 酸菜  suāncài กะหลํ่าปลดีอง 
sak7kaʔ7 sak7ka2 芥菜   gàicài ผกักาด 
sak7sum1 battsap7tsɐm1 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
sam3; ȵɔn4 sam3 跺(脚)  duò (jiǎo) กระทบืเทา้(เทา้) 

sam4;sak8 sak8 凿子  záozi สิว่ 
san1 san1 锹  iāo พลัว่ 
san1kɔn1da3vǝn2 san1kɔn1da1vǝn2 日蚀  rì shí สรุยิปุราคา 
saŋ1 sɐŋ1dɔn3 树林   shùlín ป่าไม ้
saŋ3xu2 so3xɔu5 粮仓   liángcāng ยุง้ 
sap7;tsuʔ7 tsu1 扠(腰)  chā (yāo) งา่ม (สว่นทีอ่ยูร่ะหวา่ง

กลางของสรรพสิง่) 
sat7 tuat7 刷   shuā แปรง 
sat7 sat7 擦(掉) cā (diào) ถ ูเชด็ 

sau1 sɐu1 声音  shēngyīn เสยีง 
sau3 sau3 (狗)吠  (gǒu)Fèi เหา่ 
sau3 sau3 炒 chǎo ผดั ทอด คัว่ 
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sau4ji1 ba1bat7 草鱼   cǎoyú ปลาหญา้ (ชื่อปลาชนิด
หน่ึง) 

saʔ7;vai1 sa1;vɐi1 籐  téng เถาวลัย ์
sɔ1bat7  sɔ1bat7  初八 chū bā วนัทีแ่ปด 
sɔ1it7 sɔ1ɔt7 初一  Chū yī วนัแรก  
sɔ1lok8  sɔ1lɔk8  初六 chū liù วนัทีห่ก 
sɔ1ŋǝi4  sɔ1ŋɐi4  初二  chū èr วนัทีส่อง 
sɔ1ŋo4  sɔ1 ŋo4  初五 chū wǔ วนัทีห่า้ 
sɔ1tǝp8  sɔ1tɔp8  初十 chū shí วนัทีส่บิ  
sɔi1vǝi2 in3suŋ3 烟囱   yāncōng ปลอ่งไฟ 
sɔk7 sɔk7 错 cuò เลว ผดิ พลาด 

sɔk7; eu3 bɔt7 (脚)扭伤   
(jiǎo) niǔshāng 

แพลง  พลกิ บดิ 

sɔk8 sɔk8 强盗   qiángdào โจร 
sɔm1 han3 炭  tàn ถ่าน 
sɔŋ2 fɛ6 一层 

fɛ1 (两) 层 
层 (皮) céng (pí) ชัน้ (ผวิหนงั) 

sɔŋ3 suŋ1 呛(鼻子) qiāng (bízi) สาํลกั 
sɔŋ4tia4 doŋ2;luŋ2 山洞  shāndòng ถํ้า 
sɔp7mo1 sap7mu1 猪笼   zhū lóng กรงหม ู
sɔu3 sau6 一窝 

sau4(两) 窝 
窝(猪) wō (zhū) คอก(หม)ู 

sɔu3;sp8;su1 sop7 凑(钱)  còu (qián) รวม (เงนิ) 

sɔu3hai2 hai2bat7 草鞋   cǎoxié รองเทา้แตะ 
se1    se1 给  gěi  ให ้ มอบ 
sǝ1 su4 除  chú หาร 

sǝ3siaŋ4 teu2teu2 思想  sīxiǎng ความคดิ 
sǝ4sai4 si2sɔi4 舒服  shūfú สะดวกสบาย 

sǝi2 sɐi2 (来)迟 (lái) chí (มา) ในชว่งปลาย 

sǝiŋ2;huan2 sɐi2 慢  màn ชา้ 
sek7 hia1 拆(房) chāi (fáng) เปิดออก 
sek7; tǝ1 ti1; sɐk7 书 shū หนงัสอื 
sek7lik8;hɔu2 lɛk8hɔu2 历书 lìshū ปฏทินิบนัทกึเหตุการณ์ 
sem1 dum1 脆  cuì กรอบ 

sen1 sen6 
sen1 

千  qiān 
两千 liǎng qiān 

พนั  
สองพนั 

sǝŋ1 sɛŋ1 撑(石头) chēng 
(shítou) 

ยนัเอาไว ้

sǝŋ3 sǝŋ3 秤   chèng ตาชัง่ 
sǝŋ3 sǝŋ3 称(东西)  chēng 

(dōngxi) 
 

ชัง่สิง่ของ 

sǝŋ3san4 tɛ3tan1 生产  shēngchǎn การผลติ 

sǝŋ4;teŋ3 sǝŋ1 省 shěng จงัหวดั 
sep7 sep7 嘶哑 sīyǎ เสยีงแหบ 

set7 siat7 刨(丝)  páo (sī) ขดู (ใหเ้ป็นเสน้) 
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seu2 ɔk7 乖 guāi เชื่อฟัง  วา่นอนสอนงา่ย 

sǝu4 sǝu4 丑 chǒu น่าเกลยีด ขีเ้หร ่
sǝu4 sǝ4 筷子  kuàizi ตะเกยีบ 
si2kai2 tɐi1kan1 世界 shìjiè โลก 
si2si4 tsi5si1 处暑  chùshǔ ชว่งฤดรูอ้น 
sia1 sia1 车子   chēzi รถ 
sia1 ko3 狷  juàn รบีรอ้น 
sia1 dok7 车(水)  chē (shuǐ) กงัหนั 

sia1bui3;tsyi1lut7 ka1mɐi1kit7mɐi1 纺线  fǎng xiàn การปัน่ดา้ย 

sia1nam4 sia1dɔk7nam4 水车  shuǐ chē กงัหนัน้ํา 
sia1tǝi3 sia1ŋǝu2 牛车   niú chē เกรยีนลากดว้ยววั 
sia1vǝi2 hui1sia1 火车   huǒchē รถไฟ 
sia2hui2tsi4ŋi2 tɛ2hui2tu1ŋi2 社会主义 

shèhuì zhǔyì 
สงัคมนิยม 

siaŋ2 siaŋ2 墙壁   qiángbì ผนงั 
siaŋ2 suan5 矛  máo หอก 
siaŋ2siaŋ2 tiaŋ4tiaŋ4;tsiau4 常常 chángcháng บอ่ยๆ 

siaŋ2ti2 kiŋ1tiaŋ4 经常 jīngcháng บอ่ยครัง้ 

siaŋ3diam2 fǝu3hok7tɛŋ1lɐi3 商店   shāngdiàn รา้นขายของ 
siaŋ4 siaŋ4 大象   dà xiàng ชา้ง 
siaŋ4 siaŋ4 妹夫  mèifu สามขีองน้องสาว 
siaŋ4 saŋ6 一丈 

saŋ4(二) 丈 
丈 zhàng วดั 

siau4si4 siau4tsi4 小暑   xiǎoshǔ ชว่งดนิฟ้าอากาศ
ระหวา่งวนัที ่, 7หรอื  
ของเดอืนกรกฎาคม 

siau4siat8 siau4siat9 小雪  xiǎoxuě ชว่งดนิฟ้าอากาศทีม่ี
หมิะตกบา้งเลก็น้อย 

sik3 sik9 一尺 
sik7 (二) 尺 

尺 chǐ หน่วยวดั (ฟุต) 

sik7 sik7 尺子  chǐzi ผูป้กครอง 
sim1 dǝn4 ten1 dǝn2 门闩   ménshuān กลอน 
sim2; vok8 vok8 拉（草）lā (cǎo) ถอน (หญา้) 

sim2;vok8 i1;fu4 拔(鸡毛) bá (jīmáo) ดงึออก ชกัออก 

sin1 sen1 辰  chén ดวงดาว วนั เวลา 
sin2 sen6 一厘 

sen2(二) 厘 
厘  Lí ชื่อหน่วยวดัความยาว

ของจนี 
sin2; ŋɔn2 sen2 钱 qián เงนิ 
sin2ka1 sɐn4ka1 亲家(儿女亲家) 

qīn jiā 
ญาตจิากการแต่งงาน 

sin2koŋ1 senkɔŋ1 工钱  gōngqián คา่จา้ง 
sin2sik7 tsan4sɛŋ2 亲戚  qīnqi ญาต ิ
sin3 sɛŋ3sen3 辛   xīn ลาํบาก เหน่ือยยาก 
sin3 ten3 申   shēn ตาํแหน่งอนัดบัที9่ใน1

แผนภมูปิฐพ ี
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sin4 mai6 一阵 
mai4(两) 阵 

阵 (雨) zhèn (yǔ) ลกัษณนามสาํหรบัฝน
ตกหน่ึงครัง้  

siŋ1;daŋ1 siŋ1 暗  àn มดืสลวั 

siŋ2 sǝŋ1 乘  chéng คณู 

siŋ2li2 tiŋ2li2 胜利  shènglì ชยัชนะ  

siŋ3 sɛŋ3 请  qǐng ขอ ขอรอ้ง เชญิ 
siŋ4miŋ2; siŋ3miŋ1 siŋ4mɛŋ1 清明   qīngmíng เชงเมง้ 
siŋ4tsǝ3 sin2 椽子  chuánzi ขือ่ 
sit7 sɔt7;sɔt9 七 qī เจด็ 

sit7ŋit8 sɔt9ŋit8 七月   qī yuè  กรกฎาคม 
siu3dɔŋ1 tsip7 收到(信) shōu dào 

(xìn) 
รบั ไดร้บั (จดหมาย) 

siu3fǝn3 su4fɔm4;su4 fǝn3 秋分  qiūfēn ฤดใูบไมร้ว่ง 
siu3siŋ1mai2;fuŋ3ju
n3 

fuŋ1tiu3 丰收  fēngshōu เกบ็เกีย่วไดผ้ลอุดม
สมบรูณ์ 

siu4biau4 siu1beu1 手表   shǒubiǎo นาฬกิาขอ้มอื 
so1 sua1 (叶子)枯 (yèzi) kū เหีย่ว 
so1 ziaŋ3 (柴晒) 干 (chái shài) 

gàn  
(อบแหง้ไม)้ แหง้ 

so1; ȵɔ3 so1 粗大 cūdà หยาบหนา (เสยีง)ดงั 

so1mo2;ti2tut8 sɔu3 (桌面) 粗(zhuōmiàn) 
cū 

หนา  

so3hua3 tui3sɐu6 醋  cù น้ําสม้สายช ู  
soi1 su1 催  cuī กระตุน้ เรง่ 
soi4 sui4 罪过  zuìguo บาป  
sok7;lok8 sok7;lɔk8;sok9 六 liù หก 

sok7xak8 suk7fɐk8 呛(食)qiāng (shí) การสาํลกั (อาหาร) 
sok8sia1 tɐm1sia1 车轴   chēzhóu เพลาลอ้รถ 
son3 son6 一寸 

son3(二) 寸 
寸  cùn น้ิว (หน่วยวดั) 

soŋ3tia4 mɐk8 山谷  shāngǔ หุบเขา 
su1 siu3 秋   qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
su1;siu3 tu1 收(回) shōu (huí) เอากลบั 
su1nit7 via4 疟疾  nüèjí มาลาเรยี 
su3ku2 tu1ki5 书记  shūjì เลขานุการ 
suan1 suan4 全国 quánguó ทัว่ประเทศ 

suan1jiam4;ua3kɔn2 kua3kɔn2 传染 chuánrǎn การตดิเชือ้ 
suaŋ1 suaŋ1 窗户   chuānghù หน้าต่าง 
sui1 tsiŋ3;tɔn2 蒸  zhēng ไอน้ํา 

sui2 sui2 锤子  chuízi คอ้น 
sui2fin4 tsai2 随便(坐) Suíbiàn 

(zuò) 
ตามสบาย(นัง่) 

sui4 ǝ3iau2 ta1i5o3 秋千  qiūqiān จงัหวะ 
suk7;kat3 suk9 一把 

suk7(两) 把 
把 (筷子) bǎ (kuàizi) ใชก้บัเครือ่งมอืเครือ่งใช้

ทีม่ดีา้ม หรอืมอืจบั 
(ตะเกยีบ) 

suk7teŋ1 kɔu4 sɐŋ1 野兽   yěshòu สตัวป่์า 
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sum1 ziŋ1 瘦(肉) shòu (ròu) เน้ือ (ลว้นๆไมต่ดิมนั) 
sum1 sum1 瘦(人) shòu (rén) เน้ือ(ลว้นๆไมต่ดิมนั) 
sun1 son3;sun5 春  chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
sun1 sɐn1 路 lù ถนน 
sun1 sɐn1 穿  chuān เจาะทะลุ ทะลุปรโุปรง่ 
sun3fǝn3 son3fǝn3 春分  chūnfēn วสนัตวษุิวตั 
suŋ1 kuan2 (烟) 熏 ( yān) xūn อบ 
suŋ2 suŋ1 枪  qiāng ปืนกระบอก 
suŋ2jia1 suŋ2zia1 鸟枪  niǎoqiāng ปืนลกูซอง 
suŋ3;tuŋ3 suŋ3;siaŋ4 冲 chōng kǒng ฝ่า ทะลวง พุง่ 
suŋ3fau2 fau3 香炉  xiānglú กระถางธปู 
suŋ4nam4 nam4suŋ4tia4 泡 (饭)  pào (fàn) ลกัษณะพองตวั (ขา้ว) 
sut7 sɔt7 (布)缩 ( bù) suō (ผา้) หด 
sut8 tut9 戌  qu ทอดถอนใจ 
ta2fu4;tǝ2fu4 hau6ban3;tu4fǝu4 师父   shīfu เจา้นาย 
taǝ4 sǝ5 巳   sì ตาํแหน่งอนัดบัที่ใน

บรรดา1แผนภูม ิ
tai1 fi1 咽  yàn คอหอย 
tam1 tam1;tam6 三 sān สาม 

tam1 ŋit8 tam6 ŋit8 三月   sān yuè มนีาคม 
tam1 tǝp8 tam6tɔp8 三十  sānshí สามสบิ 
tan1 tan1 (鸡)啼  (jī) tí เสยีงรอ้ง 
tan1 tan1 答 dá ตอบ 
tan2ho2 ----- 画眉  huàméi นกเขยีนคิว้ 
tan3 tan3 伞   sǎn รม่ 
tan3 tan3;la4 摊开(谷子) tān kāi 

(gǔzi) 
การแพรก่ระจาย 

tan3 fa2 撤 (网) chè (wǎng) ขจดัออกไป ปลดออก 

taŋ1 taŋ1 沙子   shāzi ทราย 
taŋ2 vak8;lɛŋ1 床  chuáng เตยีง 
tap7 nap7 涩  sè ฝาด 

tap8te3 bak7liau4 唠叨 láo dāo จูจ้ี ้
tau3 tau3 嫂子  sǎozi น้องสะใภ ้
tau3mu3 tau3 tɔm3 妯娌  zhóu lǐ ภรรยา 
taʔ7;suaʔ8 siak8 震动  zhèndòng ชอ็ก 
tɔ2tɔ3 sǝ6tɔ3;na6tɔ3 自己 zìjǐ  ดว้ยตวัเอง 

tɔ3ji3 tɔ1zi1 所以 suǒyǐ ดงันัน้ 
tɔi1 tɐi1 西    xi ตะวนัตก 
tɔi2 hɔi6 一一代 

hɔi4(两) 一代 
一代(人) yīdài (rén) รุน่ (คน)  

tɔi3 tɔi3 问  wèn ถาม 
tɔk7 tɔk7 会(做) huì (zuò) สามารถ 
tɔk7 tɔk7 懂  dǒng เขา้ใจ 
tɔk7kɔn2 tɔk7kɔn2 相识  xiāngshí คนรูจ้กั 
tɔn1 si6;dom5 一庹 

si4;dom1(二) 庹 
庹(长度) tuǒ 
(chángdù) 

หน่วยวดัความยาวเป็น
ศอก 
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tɔn1;lak7 lak7 换(衣) huàn (yī) สบัเปลีย่น 
tɔn1kɔm3 tɔn1 交换 jiāohuàn แลกเปลีย่น 

tɔn3 mai4 tɔn3 蛆  qū ตวัอ่อนของแมลง 
tɔu1tuat7;tǝ3 kit7kɔu4sɛŋ3 引诱  yǐn yòu หลอกลอ่ 
tǝ1 ti1 字 zì คาํ 
tǝ1;tin3 ten5 信 xìn จดหมาย 
tǝ2ǝn1 ǝ4tsuŋ2 那么 (说) nàme (shuō) เชน่นัน้ (พดู) 

tǝ2it7 tɐp8ɔt7 十一  shí yī สบิเอด็ 
tǝ3 si1 试  shì ทดสอบ 

tǝ3;maŋ2;heʔ8 hɛ5;hɔt7 恐吓  kǒnghè ขม่ขู ่
tǝ3;tiaŋ2 si1 尝  cháng ลิม้รส  ชมิ 
tǝ3;tun1 soŋ3;tuŋ5faŋ5 告诉 gàosu บอก 
tǝ3fɔŋ1 ti6kɔk7 方(形) fāng (xíng) สีเ่หลีย่ม (รปูรา่ง) 

tǝ3ŋit8 ti6ŋit8 四月   sì yuè เมษายน 
te4;nam4 kau4 烦闷 fánmèn ความเจบ็ปวด 

tǝ4hɔi3 tǝ1hɔi3 事情  shìqíng เรือ่งราว 
tǝi1 mɐi1ti1 丝线   sīxiàn ผา้ไหม 
tǝi3 tɐi3 水牛  shuǐniú ควาย 
tǝi4 tɐi4 衰衣   shuāi yī เสือ้ผา้ทีเ่สยีหาย 
tek7 zik7tɛn3 肋骨    lèigǔ กระดกูซีโ่ครง 
tek7 tuŋ1; biaŋ3 放 (手) fàng (shǒu) ปลอ่ย (มอื) 

tǝk7 tik7 颜色  yánsè ส ี
tǝn t4tsuǝŋ5 这么(做) ขนาด/อยา่งน้ี(ทาํ) 

tǝn (<tǝ2ǝn1) ɐn2lian4 这么(大) zhème (dà) ขนาด/อยา่งน้ี(ใหญ่) 

tǝn2;daʔ8 da2;dǝ 直   zhí ตรง 

teŋ1 tɛŋ1 生(人) shēng(rén) มชีวีติ(คน) 

teŋ1li3 tɐŋ1lɐi3 生意  shēngyì ธุรกจิ 
teŋ1ŋit8;vǝn2lǝi3 tɐŋ1 zet8 生日  shēngrì วนัเกดิ  
tǝŋ4;tsiat8iak8 kiam2 节省  jiéshěng บนัทกึ  

tǝp8 tɐp8;tɔp8 十 shí สบิ 

tǝp8 ku3 tɐp8kǝu3 十九 shíjiǔ สบิเกา้ 

tǝp8 ŋo4 tɐp8 ŋo4 十五   shí wǔ  สบิหา้ 
tǝp8bet7 tɐp8bet7 十八 shíbā สบิแปด 

tǝp8it7 tɐp8; ɔt7 十一 shíyī สบิเอด็ 

tǝp8it7ŋit8 tɐp8t7ŋit8 十一月   shíyī  yuè  พฤศจกิายน 
tǝp8lok4 tɐp8sok7 十六 shíliù สบิหก 

tǝp8lok8 tɐp8 lɔk8 十六   shí liù  สบิหก 
tǝp8ŋǝi4 tɐp8 ŋɐi4 十二 shíèr สบิสอง 

tǝp8ŋǝi4ŋit8 tɐp8ŋɐi4ŋit8 十二月   shí'èr yuè  ธนัวาคม 
tǝp8ŋit8 tɐp8ŋit8 十月   shí yuè  ตุลาคม 
tǝp8ŋo4 tɐp8ŋɐ3 十五 shíwǔ สบิหา้ 
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tǝp8sit7 tɐp8sɔt7 十七 shíqī สบิเจด็ 

tǝp8tam1 tɐp8tam1 十三 shísān สบิสาม 

tǝp8tǝ3 tɐp8tɐi3 十四 shísì สบิสี ่

tǝʔ8 dǝ2 伸(手)   shēn (shǒu) ยดื ยืน่  (มอื) 
tǝʔ8lɔi1; ȵǝʔ8 dǝt8 伸长 shēn cháng การยดืตวั 
ti1 ti1 尸体  shītǐ ศพ 
ti2 hɔu4 tɐi2 hɔu4 时候    shíhou เวลา 
ti3;tǝ3;tǝi3 tɐi3;ti3;ti6 四 sì สี ่

ti4 ti1;ti2 是  Shì เป็น อยู ่คอื 
tia1 tia3 赊 shē เชื่อ (สนิคา้) 

tia2 bat7tia 芽草  yá cǎo ตน้ขา้วสาล ี
tia3 tia3 写  xiě เขยีน 

tia3lai3 hɛŋ3 舍得  shěde  เตม็ใจ  
tia4 sɐŋ1 山  shān ภเูขา 
tia4; ȵeu3 neu3 (花)凋谢 (huā) 

diāoxiè 
เหีย่วเฉา 

tiak7 tiak7 削(果皮) xuē (guǒpí) ปอก เหลา 
(เปลอืกผลไม)้ 

tiam3 tiam3 淡味  dànwèi รสจดื 

tian1 tiŋ1 腥   xīng คาว 

tian4;vuaŋ2tin4 huaŋ4tin4 黄鳝  huángshàn ปลาไหล 
tiaŋ1 tiaŋ1loŋ1 箱子  xiāngzi กลอ่ง 
tiaŋ3 mǝu3 想(家) xiǎng (jiā) คดิถงึ 
tiaŋ3 tiaŋ3 mǝu3 思考  sīkǎo ครุน่คดิ ใครค่รวญ 
tiaŋ3sǝu3 su5 丑 chǒu  น่าเกลยีด  

tiaŋ4 tiaŋ4 养(家)  yǎng (jiā) เลีย้ง(คนในครอบครวั)  
tiaŋ4 tiaŋ4 养(牲口) yǎng 

(shēngkǒu) 
เลีย้งหรอืเพาะเลีย้ง 
(ปศุสตัว)์ 

tik7  tia5 锡   xī ดบุีก 
tik8 tɛk9 一石 

tɛk7 (两) 石 
石(重量) shí 
(zhòngliàng) 

หนิ (น้ําหนกั) 

tik8 siaŋ4 an3kit7din2 石匠    shíjiang ชา่งปนู 
tik8bi1 bi1 碑  bēi อนุสาวรยี ์
tim1 ȵɔ3 lau3sau3 大胆 dàdǎn ความกลา้หาญ 

tim1dǝi3 tɐm1dɐi3;luŋ4tɐm1 灯草  dēngcǎo หญา้ไสต้ะเกยีง 
tim1fok8 fuk8 心服  xīnfú มัน่ใจ  
tim1ham3 ham3 节俭 jiéjiǎn ประหยดั 
tim1kam1;tim1en3 tɐm1tǝ4liam2 甘心 gānxīn เตม็ใจ 
tin1 tɐn1 牙齿  yáchǐ ฟัน 
tin1;en3 tin1;en3 (肉)鲜美  (ròu) 

xiānměi 
(เน้ือ) มรีสชาตอิรอ่ย 

tin1fɔŋ1 tɐn1fɐn1 白牙  bái yá ฟันขาว 
tin1ka1 tɐŋ1 仙人 xiānrén นางฟ้า 
tin1vǝi1;tin1na3 tɐn1na3 门牙  ményá ฟันหน้า 
tin2 tɔn2 神 shén พระเจา้  
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tin2fu4 sɐn4fu2 儿媳  érxí บุตรสาว 
tin2teŋ1 hɔk8tɛŋ 医生  yīshēng การแพทย ์
tin3 tin3 鱼钩  yú gōu ตะขอ 
tin3 tin3 钓 diào ลอ่เหยือ่ ตกปลา  
tiŋ1;le2 ze6 一升 

ze2 (二) 升 
升(重量) shēng 
(zhòngliàng) 

ลติร (น้ําหนกั) 

tiŋ2 tɛŋ2;la1 城 chéng เมอืง 
tiŋ2vǝn2;suan2vǝn2 vǝn6sɐŋ1vǝn2 整天 zhěng tiān ตลอดวนั 

tiŋ3 tɛŋ3 姓  xìng นามสกุล  
tit8bun3 tit8bun3 吃亏   chīkuī เสยีเปรยีบ 

tit8bun3 faitit8bun3 赔本  péi běn ขาดทุน 

tit8tit8;xɔk8sit8 tsɐn1 确实  quèshí จรงิๆ 

tiu1 tiu1 硝   xiāo ดนิประสวิ 
tiu1daʔ8;lɔm1 tiu2dɔŋ2 策 cè แผน่ไมห้รอืซกีไมไ้ผท่ี่

ใชเ้ขยีนตวัหนงัสอืใน
สมยัโบราณ 

tiu1huaŋ1 tiu2 huaŋ1 笛 dí ขลุย่ 
tiu3 tiu3 少  shǎo น้อยกวา่ 
tiu3han2 siau4han1 小寒  xiǎohán ชว่งทีอ่ากาศเยน็นิดๆ 
tiu3mɔn3 siau4mon1 小满  xiǎomǎn ชว่งดนิฟ้าอากาศใน

วนัที ่ 1 หรอื 
เดอืนพฤษภาคม 

tiu3teŋ1 mai4 tiŋ4tai2 寄生树  jìshēng shù พชืปรสติ 
to3 ŋa1;mɐŋ1 溪  xī หว้ย 
tok8 tok8 熟(人)shú (rén) คุน้เคย (คน) 

top7;mep7 nɔp7 (地)陷  (dì)xiàn กบัดกั 
traŋ2 traŋ2 呻吟  shēnyín การรอ้งครํ่าครวญ 
tsa1 lia6 一拃 

lia2(两) 拃 
拃(长度) zhǎ 
(chángdù) 

หน่วยวดัความยาวเป็น
คบื 

tsa2 tsa5 炸(石头) zhà (shítou) ทอด 

tsa2 tsin1 油炸 yóu zhá ทอดน้ํามนั  

tsa4 mit8kɐu1 柴刀  chái dāo มดีปังตอ 
tsai3 tsia3 债务 zhàiwù หน้ีสนิ 
tsai3 tsai5 再来 zàilái อกีครัง้ 

tsak8 dua4 切(菜)  qiè (cài) ตดั หัน่ 

tsak8 tsɐk8 (衣)湿 (yī) shī (เสือ้ผา้) เปียก 

tsak8;tsak8laŋ2 in1 潮湿 cháoshī ชืน้  
tsak8……tsiu……; 
ji4kua4 

sen2kua3 如果 rúguǒ ถา้หาก 

tsam3 nam3 砸 (核桃) zá (hétáo) ทุบ กระทุง้ 
  

tsam3 tsak7 一叠 
tsak9(两) 叠 

叠(钱) dié (qián) พบั (เงนิ) 

tsam3;duak7 duak7 剁(肉)  duò (ròu) สบั (เน้ือ) 
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tsan4;de4 kan4 捏(鼻子)  niē (bízi) หนบั คบี 

tsat7 de5 压住 (用石)  yā zhù  
(yòng shí) 

กด ทบั (ใชห้นิ) 

tsat7miŋ4;heŋ4miŋ4 de5ŋo3hɛŋ2 订婚  dìnghūn การหมัน้ 
tsau1 tsɐu1zan3 酒精  jiǔjīng แอลกอฮอล ์
tsau1jan3 tsɐu1tsi3 甜酒  tián jiǔ ไวน์หวาน 
tsau2 lo3 船桨   chuán jiǎng พายเรอื 
tsau3 tsau3 灶   zào หอ้งครวั 
tsau3 tsau3 早(起来) zǎo (qǐlái) เชา้ 

tsau3tsau3 da3bɐk8baŋ1 早晨  zǎochen ตอนเชา้ 
tsau3tsau3 kon4bɐk8 tsau3 上午   shàngwǔ ชว่งเชา้ 
tsauk8tsiam2 tsiam2tsiam2 渐渐 jiànjiàn คอ่ยๆ 

tsaun3 tsa2tsuan3 钻子  zuàn zi เจาะ 
tsɔn3;tsuan3 tsuan3 用钻钻洞 yòng zuān 

zuān dòng 
การเจาะร ู

tsɔn8;hɔn4 tsɔn7;hǝn5 恨  hèn เกลยีด  
tsɔŋ3;hǝn3 mai2 强壮 qiángzhuàng แขง็แรง 

tse4 hoŋ4 肠子  chángzi ลาํไส ้
tsǝ4 tsǝ4 子(地支)zi (dìzhī) จกัร 2 ราศขีองจนี 
tse4 ȵɔ3;huŋ4 hoŋ4so1 大肠  dàcháng ลาํไสใ้หญ่ 
tsǝi3fa3 tsɔi3hin1 祭天  jì tiān บวงสรวงสวรรค ์
tseŋ1 tsim3 争 zhēng  ต่อสู ้แยง่ชงิ 

tseŋ1;mon3; ɔt7 mon2 唱山歌 chàng shāngē รอ้งเพลงพืน้บา้น 
tseŋ1;mon3; ɔt7 mon2 瞒  mán ปกปิด  
tseŋ1kɔn2 tsɛŋ1kɔn2 吵架  chǎojià ทะเลาะ 
tseŋ2 xiaŋ6 一筐 

xiaŋ3(两) 筐 
筐(菜) kuāng (cài) ตะกรา้ (อาหาร) 

tseŋ2;la2 lɔ2 箩筐  luókuāng โหล 
tsǝŋ2ka1 ka1 增加  zēngjiā การเพิม่ 

tsep8sǝp3 tsip7 lɛk8 接生  jiēshēng กาํเนิด  
tsǝʔ7 tsi1 滴  dī หยด 
tseʔ7;luak7 li2sak7;luak7 脏  zàng สกปรก 

tsi1 xin6 一枝 
xin4(两) 枝 

枝(笔) zhī (bǐ) แทง่ (ลกัษณนามใชก้บั
ปากกา) 

tsi1ŋit8 tsi6ŋit8 正月   zhēngyuè มกราคม 
tsi3 tsɐi3 纸  zhǐ กระดาษ 
tsi3sut8 ki5tui8 技术  jìshù เทคโนโลย ี
tsi4ɔu1 nɐ1iau5 只要 zhǐ yào เพยีงแคต่อ้งการ 

tsi4lai3na4lai3 na5mǝn2ǝn5mǝn2 只有 zhǐyǒu เทา่นัน้ 

tsi4sik8 tu1tia2 主席  zhǔxí ประธาน 
tsia1 bok7 盖(被子) gài (bèizi) คลุม  ปิด  

tsia2lap7 mɛŋ2da5zap7 蟑螂  zhāngláng แมลงสาบ 
tsiak7 tsik7 煨(芋头) wēi (yùtou) ป้ิงในขีเ้ถา้ทีย่งัคุโชน

เป็นไฟอยู ่(เผอืก) 
tsiaŋ1 ho2 浆糊 jiāng hú เยือ่กระดาษ 
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tsiaŋ1 tsiaŋ6 一把 
tsiaŋ1 (两) 把 

把 (刀) bǎ (dāo) ใชก้บัเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ทีม่ดีา้ม หรอืมอืจบั 
(มดี) 

tsiaŋ1 tsiaŋ6 一张  
tsiaŋ1 (两) 张 

张(桌) zhāng (zhuō) แผน่ (ลกัษณนามใชก้บั
เกา้อี)้ 

tsiaŋ3 tsiu5 酱  jiàng ซอส 
tsiaŋ3 so1 (水) 涨(shuǐ) zhǎng (น้ํา) ขึน้ 
tsiaŋ3 tsiaŋ3 (肚) 胀(dù) zhàng (ทอ้ง) อดื 

tsiaŋ3ka1 dɔŋ1di4kɔn1 当家 dāngjiā แต่งงาน สรา้งบา้น ดแูล
ครอบครวั 

tsiaŋ3vi2 moŋ1diau5 蚊帐   wénzhàng มุง้กนัยงุ 
tsiat8iak8 kiam2 贪心 tānxīn โลภ 
tsiau4 mɛŋ2hit7 蚱蜢  zhàměng ตัก๊แตน 
tsik7;huk7 hok7 绣(花) xiù (huā) เยบ็ปักถกัรอ้ย (ดอกไม)้ 

tsik7lan2 tsik7zan2 屋脊    wūjí หลงัคา 
tsik8kik8 tsik9kik8 积极  jījí สะสม 

tsim1 tsɐm1 砧板   zhēnbǎn เขยีง 
tsim1;tsiam1;beu1 tsim1 (锥很)尖 (zhuī hěn) 

jiān 
(กรวย) ปลาย 

tsim2tsiak7;ham2 
liaŋ4 

tsiam2tsiak7 叫(他) jiào (tā) เรยีก (ชื่อ) 

tsimhet7 tsɐm1 铁砧  tiě zhēn ทัง่ตเีหลก็ 
tsin1 tsin1 砖   zhuān   อฐิ 
tsin1 tsin1 煎  jiān  ทอด ตม้ (ปลา) 

tsin1 tsɐn1 真  zhēn จรงิๆ 

tsin1;siŋ3so1 hin1hin4 清楚  qīngchu ชดัเจน 

tsin3 kua3 染(衣) rǎn (yī) ยอ้ม (เสือ้ผา้) 

tsiŋ2ki2 tsiŋ5ki2 证据  zhèngjù หลกัฐาน 
tsiŋ2leŋ2;ȵai2 suŋ1mɛŋ2 聪明 cōngmíng ฉลาด 
tsiŋ2sǝk8 tsiŋ5sǝk9 政策  zhèngcè นโยบาย  
tsiŋ2tsi3 tsiŋ5tsi2 政治  zhèngzh การเมอืง 
tsiŋ2xɔk8 tsia6xak9 正确  zhèng què ถกูตอ้ง 

tsiŋ3 tsɛŋ3 正(不歪) zhèng  
(bù wāi) 

ตรง (ไมเ่พีย้น) 

tsiŋ3da3 tɐm1da3 中间   zhōngjiān ตรงกลาง 
tsip7 dɐp8 叠(被子) dié (bèizi) ซอ้นกนัเป็นชัน้ (ผา้หม่) 
tsip7 dɐp8 折(纸) zhé (zhǐ) พบั (กระดาษ) 

tsip7 tsip7 接(住)  jiē (zhù) ตดิต่อ ต่อเน่ือง   

tsithi3 tset7 节气  jiéqì ฤดกูาล 
tsiu3 dem3 点(灯) diǎn (dēng) จุดไฟ 
tsiu3 tsiu3 照(亮)  zhào (liàng) สอ่ง สอ่งแสง (สดใส) 
tsiu4 ti4 将要 iāngyào จะ 
tsiu4 tsiu2;tsiu4;su4;kin3 就 (去) jiù (qù) ก ็(ไป) 

tso1 tso1 租 zū ใหเ้ชา่  
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tso2;tsu4 fau6 一杂 
fau1(两) 杂 

杂(花) zá (huā) มวลดอกไม ้

tsok7 tsuk7 粥    zhōu ขา้วตม้ 
tsok7 tsok7 塑(泥人) sù (nírén) ก่อรปู (กระเบือ้งดนิเผา) 

tsok8 tsok8 鹿   lù กวาง 
tsom4;tsum4 tsoŋ2 蹲   dūn นัง่ยองๆ 

tsu2 tsu2hɐi4 扫帚  sàozhǒu ไมก้วาด 
tsu2han4 tsu2 hɐi4kuan2 竹扫帚 zhú sào zhou ไมก้วาดไมไ้ผ ่
tsu2tsa2 noŋ5noŋ3 (头发)乱  (tóufǎ) luàn (ผม) ยุง่เหยงิ 

tsu3fa3;tuk7fa3 tuk7fa3 毛巾   máojīn ผา้ขนหนู 
tsu4 dɔn6 一棵 

dɔn3(两) 棵 
棵(树)  kē (shù) ตน้(ตน้ไม)้ 

tsua1; ȵum3 num3 抓(豆子) zhuā (dòuzi) จบั (ถัว่) 

tsuak8 suak7 针扎 zhēn zhā เขม็ ทิม่ 

tsuak8;sap7;sak7 sap7 插 chā เสยีบ สอด ใส ่
tsuan1 nuan1 钻(进洞)   zuān 

(jìn dòng) 
เจาะ ทะลวงเขา้ไป  

tsuan2 tsuan2 故事  gùshì นิทาน 
tsuaŋ1 tsuaŋ6 一种  

tsuaŋ3(两) 种 
种(稻谷) zhǒng 
(dàogǔ) 

ปลกูขา้ว 

tsuat7vaŋ4 taɐt7vaŋ4 痱子  fèizi ผด 
tsui1 tui3 锥子  zhuīzi สวา่น 
tsui1 tsat8 追  zhuī ไล ่ไลต่าม 
tsui2 tsui5 最(大) zuì (dà) มากทีส่ดุ (ขนาดใหญ่) 

tsui2mai2 tsui3mai2 最好 (你去) zuì hǎo 
 (nǐ qù) 

ทีด่ทีีส่ดุ (คุณไป) 

tsuk7kau1 tsuk7kɐu1 船篙   chuán gāo เสาเรอื 
tsum2nam4;dum2na
m4 

hɔn4nam4 脑   nǎo สมอง 

tsum3 xɔp7 盖(锅盖 gài (guō gài) กลบ 

tsum3xom4 dau4ko4fɐk8 上腭  shàng'è เพดานปาก 
tsun3kiŋ2 fuk8kɐŋ3 尊敬  zūnjìng เคารพ 
tsuŋ1 tsuŋ1 杯子   bēizi ถว้ย 
tsuŋ1 tsuŋ1 时钟 shízhōng นาฬกิา 
tsuŋ1 kuk9 一杯 

kuk8(两) 杯 
杯(水) bēi (shuǐ) แกว้ (น้ํา) 

tsuŋ1haŋ1 tsuŋ1 敲(钟) qiāo เคาะ (ระฆงั) 
tsuŋ1jan3 dai3tsuŋzan3 酒窝   jiǔwō ลกัยิม้ 
tsuŋ3kuk8 tsuŋ1kuk9 中国 Zhōngguó ประเทศจนี 
tsuŋ3tsai1 bik7tɛŋ3 庄稼  zhuāngjia พชื 
tsuŋ4kuŋ2 tsuŋ5tsoŋ3;hok7sǝn6 总其 zǒng qí ทัง้หมด 

tsuŋ4li4 toŋ1li1 总理  zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsut8; ɔu1 lɛ2 掏 (钱) tāo (qián) ควกัออกมา (เงนิ) 

tsut8;lɔŋ1 uat7 用木棍挖 yòng mù 
gùn wā  

ใชไ้มข้ดุหลุม 

tsut8;tsuak8 suak7 剔 (牙) tī (yá) แทะออกจากกระดกู 
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tsuʔ7 tsu1 拄(拐杖)   zhǔ 
(guǎizhàng) 

ไมเ้ทา้ยนักบัพืน้ 
(ไมเ้ทา้) 

tu1 tu1 输  shū สญูเสยี 

tu4 hok7 挨打 āidǎ ถกู โดน   

tu4 hok7 被(猫吃了)  
 bèi(māo chīle) 

โดน (แมวกนิ) 

tu4tiaŋ1 tiaŋ5 受伤  shòushāng ไดร้บับาดเจบ็ 
tua4 tua6 一步 

tua4(两) 步 
xim6 一步 
xim2(两) 步 

走一步 zǒu yībù เดนิอกีกา้ว 

tuan3 mak8tuan3 蒜   suàn กระเทยีม 
tuan3 tuan3 数(东西) Shù 

(dōngxi) 
นบั (สิง่ของ) 

tuan3fon2 tuan3fɔn2 算盘  suànpán ลกูคดิ 
tuaŋ1;dǝi3 doi3; tuaŋ1 双(数)  shuāng (shù) คู ่(จาํนวน) 

tuaŋ2 tuaŋ2 山羊 shānyáng แพะ 
tuaŋ2kaŋ3 tuaŋ4kaŋ1 霜降 shuāngjiàng น้ําคา้งแขง็ 
tuaŋ2teŋ1 lɛk8 tuaŋ6 tɐŋ1 双生子  Shuāng 

shēngzǐ 
ฝาแฝด 

tuat8 tuat9 一串 
tuat7(两) 串 

串(鱼) chuàn (yú) โยงใยกนั รอ้ยเป็นพวง 

tui1 van3hok8 风吹 fēng chuī ลม 
tui2jian2 tui3zen4 虽然 suīrán แมว้า่ 

tui3 tui6;tui3 岁   suì ขวบ ปี 
tui3 tui5 税 shuì ภาษ ี
tuk7 tuk7 洗 (脸，手)  

xǐ (liǎn, shǒu) 
ลา้ง (ใบหน้า  มอื) 

tuk7;dak8 tuk7 洗 (头)   xǐ (tóu) ทาํความสะอาด 
tuk8 tuk8 赎回  shú huí การไถ่ถอน  

tuk8;hǝn2 hɔn2 痕迹  hénjī  เครือ่งหมาย 
tuk8kok7 hɔn2kok7 脚印  jiǎoyìn รอยเทา้ 
tun2;sa2 tun2 探 (亲戚) tàn (qīnqi) เยีย่มเยยีน (ญาตพิีน้่อง) 
tun3kai1 kɐi1tɛ2 小公鸡  xiǎo gōngjī ลกูไก่ 
tun4van3;sun2van3 hoŋ2van3 顺风  shùnfēng ไปตามทางลม  
tuŋ1 tuŋ1 (土)松 (tǔ) sōng (ดนิ) หลวม รว่น 

tuʔ7 tu1 尾巴  wěiba หาง 
tuʔ7 hok7tu1 末尾  mò wěi จุดสิน้สดุ 
uaŋ2 ------ 潭  tán สระน้ําทีล่กึ 
uat7; kuʔ8 uat7 挖(洞)  wā (dòng) ขดุ (หลุม)  

uaʔ8 ziik7 骨头   gǔtou กระดกู 
uaʔ8ba1 zik7ba1 鱼刺  yúcì กา้งปลา 
uaʔ8ju2 tui2 骨架   gǔjià โครงกระดกู 
uaʔ8tsik7 zik7loŋ2 脊背骨  jǐbèi gǔ กระดกูสนัหลงั 
ui2taŋ2 lɔk8lap7 起床  qǐchuáng ตื่นนอน  
uk7 ok7;xin3 出 (太阳)   chū 

(tàiyáng) 
ขึน้ (ดวงอาทติย)์ 

uk7 ok7 出  chū ออก 
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uk7bɔi1 ok7bɐi1 出去 chūqù ออกไป 
uk7mia2 ok7 nia2 出来 chūlái ออกมา 
um1 um3 掩(耳)  yǎn (ěr) ปกปิด (ห)ู 

um3 luk8 vɐk8 nɐm1 (鸡) 抱窝( jī)bàowō ทาํรงั 
un1dai;bak7van3 
dai1 

un3dai1 死瘟  sǐ wēn โรคระบาด 

un3 ni1un3 幼小 yòuxiǎo ยงัเยาวว์ยัอยู ่

un3nen2;hɔu4teŋ1 lɛk8 xiaŋ4 男青年 nán qīngnián ชายหนุ่ม 
un3nen2;nen2un3 un3;ni1un3 年轻  niánqīng หนุ่มสาว 

uŋ2sai3;sak7sai3 sak7boŋ3 空心菜 kōngxīncài ผกัขม 
uŋ4iaŋ2 nok8ŋɔn4 雁阵  yànzhèn หา่น 
va2 kok7kon6 腿   tuǐ ขา 
vai2;kat8 vai6 一把 

vai2(两)把 
把(秧苗) bǎ 
(yāngmiáo) 

ดา้ม 

van2 van2 扁担 biǎndan  ไมค้าน 
van2 ven2 (鸟) 叫  (niǎo ) jiào นกรอ้ง 
van2 ven2 (牛)叫  (niú) jiào ววัรอ้ง 
van3 van3 风   fēng ลม 
van3ŋu2lun3 van3zianu4 旋风  xuànfēng ลม-วน 
van4 man6 

man4 
万  yíwàn 
二 万 èr wàn 

หมืน่ 
สองหมืน่ 

van4 zo4 人家 rénjiā คนอื่น ๆ 

van4;kak8na3 zo4 别人 biérén คนอื่น ๆ 

van4tui3 van5sui5 万岁  wànsuì มชีวีติอยูน่าน 

vaŋ2kai1 vaŋ2kɐi1 夜盲  yèmáng ตาบอดกลางคนื 
vau1 bau2 (于水面)浮  (fú) 

 yú shuǐmiàn 
ลอย 

vau2;num4 nam4 (粥)稀  (zhōu) xī (ขา้วตม้) เหลว ไมข่น้ 

vɔ3 vɔ3 村庄 cūnzhuāng หมูบ่า้น 
vɔk7 mɔŋ4 远望 yuǎn wàng มองไปไกล 
vɔn1 bɔn1 魔(刀) mó (dāo) ลบัมดี 

vɔn2 vɔn2;ŋok8 种子 zhǒngzǐ เมลด็พนัธุ ์
vɔn2 ŋai2 vɔn2 梦   mèng ฝัน 
vɔn2 kaŋ3; vɔn2ko3 aŋ4dɔ1 梦话  mènghu  ฝันกลางวนั 
vɔn4 fɔn3 喷(水) pēn (shuǐ) พน่น้ํา 
vɔn4 bɔn6 一张 

bɔn4(两) 张 
张(纸) zhāng (zhǐ) แผน่ (กระดาษ)  

vɔn4vit8 tiu2van3 吹口哨 huī kǒushào นกหวดี 
vɔŋ2dɔi3 vɔŋ2 皇帝   huángdì พระจกัรพรรด ิ
vɔŋ2miŋ4 nua3mɛŋ4 拼命  pīnmìng สูส้ดุชวีติ 

vɔu4 vɔu4 吹(火) chuī (huǒ) เป่า (ไฟ) 

vǝi2 vɐi2 火  huǒ ไฟ 
vǝi2 vɐi2 年   nián ปี 
vǝi2 vɐi6 一年(หน่ึงปี) 

vei2(两) 年 (สองปี) 
年 nián ปี  
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vǝi2 lɔ2 vɐ2zɔ2 后年   hòu nián ปีทีต่่อจากปีหน้า   
vǝi2hǝn1 vɐi2hin1 前年   qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
vǝi2lai2 vvi2zai2 去年   qùnián ปีทีแ่ลว้ 
vǝi2lǝŋ3 xuai3na3vɐi2 大前年   dà qiánnián  สามปีทีแ่ลว้ 
vǝi2na3 vɐi2na3 明年    míngnián ปีหน้า 
vǝi2nɔi4 vɐi2nia2 今岁   jīn suì ในปีน้ี 
vǝi2xaŋ4 vɐi2lɔu3 大后年  dà hòu nián สามปีขา้งหน้า 
vǝn1hua2 vǝn4hoi5 文化  wénhuà วฒันธรรม 
vǝn2 vɔn2 天(月) tiān (yuè) วนั (เดอืน)  
vǝn2 vǝn2 柴   chái ฟืน 
vǝn2 vɔn6 一天 

vɔn2(两) 天 
天 tiān วนั  

vǝn2 lǝŋ3 vɔn2zɛŋ3  大前天  dàqiántiān  สามวนัก่อน 
vǝn2 tsau2 dan3da3zui4 下午   xiàwǔ ตอนบา่ย 
vǝn2 vɔi4 vɔn2nia2  今天    jīntiān  วนัน้ี  
vǝn2baŋ1 da1vǝn2baŋ1 天亮  tiānliàng ฟ้าสาง 
vǝn2da3 da1vǝn2da3 中午   zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
vǝn2hǝn1 vɔn2hin1  前天   qiántiān เมือ่วานของเมือ่วาน 
vǝn2jɔp7 da1vǝn2zɐm1 天黑  tiān hēi ความมดื 
vǝn2va2 vɔn2va2  昨天   zuótiān เมือ่วาน 
vǝn3 fɔ1 坡  pō เนินเขา 
vǝn3 bin3 旱地  hàndì ทีด่อน 
vǝn4;len3 vǝn4 翻  fān พลกิ ควํ่า 

ven4sun1 uan4sɐn1 绕路  rào lù ทางออ้ม 
vǝʔ7 bi1 篾条  miè tiáo แผน่ไมไ้ผ ่
vi2 ui1;vɐi2 围拢  wéi lǒng ลอ้มรอบ  
vi3;kut7 kut7 围抱 (大树) wéi bào 

(dà shù) 
โอบ (ตน้ไม)้ 

via2 kǝu2 垂(下来) (xiàlái) chuí แขวน 
vian1 bɛn1 买  mǎi ซือ้  

viaŋ1 nun4;nɛ2 (布)稀 (bù) xī บาง 

vin1 bɐn1 飞   fēi บนิ 
vin2 vin2 圆  yuán กลม 

vit8 vi5 哨子 shàozi นกหวดี 
viʔ8 vɐt8 摆尾(狗摆尾)  

( bǎi wěi) gǒu bǎi wěi 
หางกระดกิ 

viʔ8;la4 la1 摇(手)    yáo (shǒu) เขยา่ (มอื) 
viʔ8;viat7 vat7 甩 (水)  shuǎi (shuǐ) พุง่ (น้ํา) 

vn3sak7 ut7bin3;ui1bin3 菜园   càiyuán สวนผกั  
vok8 i1 拔(刀) bá (dāo) ดงึออก ชกัออก(มดี) 

vok8 vok8 扯(种)  chě (zhǒng) ดงึ ฉุด ลาก 

voŋ2 fɔi3 肺  fèi ปอด 
vop7 luŋ2 康心(萝卜) kāng xīn 

(luóbo) 
แกน 

vu2 vu5 戊   wù แผนภมูอินัดบัที ่ ของ
บรรดาแผนภมูสิวรรค ์
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vui2  vui5 未   wèi 
 

ยงัไม ่

vun2 vɔn2 毛  máo ขน (ขนบนรา่งกาย) 
vuŋ2 fu1 盖(瓦) gài (wǎ) สรา้ง (บา้น) 

xa1 mɔ2;xun2hɔu2 sap7 mɔ2 虎口   hǔkǒu ขากรรไกร 
xak7dok8 ken1duk8 肘  zhǒu ขอ้ศอก 
xam2xun2 kuŋ2xim2 拳头  quántóu กาํปัน้ 
xan3mɔ2 mɔ2kon6 胳膊 gēbo แขน 
xaŋ1dut7 mɛŋ2 xaŋ2dɔt7 蜣螂  qiāng láng ดว้งมลูสตัว ์
xau1 tsai3;diŋ1 钉(钉子)   dīng 

(dīngzi) 
ตอกตะป ู

xau3 xau3 考试  kǎoshì การสอบ 
xau4 xɐu1;xuak7 敲(门) qiāo (mén) เคาะ (ประต)ู 

xɔ3 xɔ3 轻  qīng เบา 
xɔ3ji3 xɔ1zi1;zai3 可以 kěyǐ สามารถ 

xɔ3lin2 im5tsɔt7 可怜  kělián สงสาร 
xɔ3nǝŋ2 maŋ2ti2 可能 kěnéng อาจจะ 

xɔ3sit7 xɔ1se5 可惜  kěxí เสยีดาย  
xɔi1;dǝt7 xɐi1hua1 开花 sāihuā ออกดอก 
xɔi1hau3 hok7hau3 头 (起端)  tóu  

(qǐ duān) 
หวั (จากเริม่ตน้) 

xɔi1hau3 xɐi1hau3 开头 kāitóu จุดเริม่ตน้ 

xɔi3lɔu4 xɐi1fɔ1 开荒 kāihuāng หกัรา้งถางพง บุกเบกิ 

xɔk8 xɔk8 贵  guì แพง 

xɔm3to3 nɛŋ2ŋa1 河岸  hé'àn ชายฝัง่ 
xɔm4 xom4 按(用手)   àn 

(yòng shǒu) 
กด (ใชม้อื) 

xɔt8 
hin4 

xɔt6 一块 
hin4 (两) 块 

块(肉) kuài (ròu) ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บั
กอ้นเน้ือ) 

xɔt8 bɔk9 一块 
bɔk7(两) 块 

块(布) kuài (bù) ผนื (ลกัษณนามใชก้บั
ผนืผา้ผา้) 

xɔt8 lat9 一段 
lat7(两) 段 

段(木头) duàn 
(mùtou) 

ทอ่น (ลกัษณนามใชก้บั
ทอ่นไม)้ 

xɔt8 lat9 一段 
lat7(两) 段 

段(路) duàn (lù) ชว่ง (ลกัษณนามใชก้บั
ถนน) 

xɔt8 dɔn6 一处 
dɔn4(两) 处 

一处  yī chù สถานทีห่น่ึง 

xɔu2;to3;tuan3 xɔu1 计算 jìsuàn คาํนวณ 

xǝi2 xɐi1 揭开(盖子) jiē kāi 
(gàizi) 

แกะออก (กระดอง) 

xǝi2 xɐi1 开(门) kāi (mén) เปิด (ประต)ู 

xǝi3lok8 nɔu3 生气  shēngqì โกรธ  
xǝi3mai2 da1zǝu2 温和  wēnhé อุ่นๆ 
xǝi4 xǝi4 骑  qí ขี ่
xek7;mɔ2 xɛk7 客人   kèrén แขก 
xǝk7xǝi3 tsɔŋ1mɔ1 客气  kèqì สภุาพ 
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xǝk8sǝ3liau4 kik8liau4 很多 hěnduō หลาย 

xǝm3 xim3 欠 qiàn เป็นหน้ี  

xǝm3 xim3 必须 bìxū ตอ้ง 

xǝm3liŋ2 zoŋ2zɛŋ2 费力   fèilì ความพยายาม ใชแ้รง 

xen2na3 nɐk8 骨 gǔ กระดกู 
xǝŋ3 hɛŋ3 肯，愿意 kěn, yuànyì เตม็ใจ 
xǝu2 dok7 扣(钱)   kòu (qián) หกั (เงนิ) 

xeʔ8 hit7 单脚跳 dān jiǎo tiào กระโดดเทา้เดีย่ว 

xi2 xɐi2 旗子  qízi  ธง 
xi2sia3 hui1sia1 汽车   qìchē รถยนต ์
xi4man2 ŋo4 欺负  qīfù  รงัแก ระราน 
xiam2 xim2 钳子  qiánzi คมี 
xian4 fui2 肥沃 féiwò อุดมสมบรูณ์ 

xiaŋ1 nɛŋ3; xiaŋ3 提篮  tílán ตะกรา้ 
xiau1 kiau3 拌 (猪食) bàn  

(zhū shí) 
ผสม (อาหารหม)ู 

xiau1keŋ4 xiu1;xiak7 翘首 qiáo shǒu  เงยหน้าขึน้มอง 

xik8 xɐk8 木板鞋 mù bǎnxié รองเทา้ไม ้
xim4 nen5xɔm4 舅母(母之妹) jiùmǔ น้า (น้องสาวแม)่ 
xin3 xin3 劝  quàn แนะนํา ตกัเตอืน 
xin4 xin6 一件 (หน่ึงเรือ่ง) 

xin4 (两) 件(สองเรือ่ง) 
件(事) jiàn(shì) เรือ่ง (ลกัษณนามใชก้บั

เรือ่งราว) 
xiu1 xiu4 球 qiú ลกูบอล 
xiu2 xiu2 桥  qiáo สะพาน 
xiu4 xiu4 轿   jiào เกีย้ว 
xo1 hoŋ3 xo1 桶装 tǒng zhuāng ถงั 
xo1mɔ2;suak8 suak8 手链   shǒuliàn สรอ้ยขอ้มอื 
xo1sa1 ŋɐi3sa1 耳环   ěrhuán ต่างห ู
xo2mɔk8 fa2mɐk8 谷耙  gǔ bà คราด 
xo3 xo3 褲子   kùzi กางเกง 
xo3 xo3 忙  máng ยุง่ ไมว่า่ง  

xom2dǝi3 xɔm5dɐm1 灯罩  dēngzhào โคม 
xu2 xǝu2 求  qiú ขอรอ้ง 
xuat7 xuat7 宽  kuān ความกวา้ง 

xuat7nam4 xɔt7nam4 累 lèi เหน่ือย 

xui4 xui4 柜子  guìzi ตู ้
xui4 xui4 跪  guì คุกเขา่ 

xum2 xɔm2 螃蟹  pángxiè ป ู(สตัว)์ 
xut8 dɔn3 短  duǎn สัน้ กุด  

xut8nan2 xut9nan4 困难  kùnnán ลาํบาก 
zɔŋ4 lɔŋ1 dɔn1 zɔŋ1 鼻孔  bíkǒng รจูมกู 
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a:i5hu6 爱护 àihù ทะนุถนอม 
a:k 强壮 qiángzhuàng แขง็แรง 
a:k7 凶恶 xiōng'è โหดรา้ยน่ากลวั 
a:p7phjek7 压迫 yāpò กดขี ่
a:u1 要（我~这个）yào  ตอ้งการ 
a:u1 ; jɔŋ6  用（~笔写字）yòng ใช ้
a:u1 ; tǝm2 凹 āo เวา้ 
a:u1 tɕuŋ5 kyt7 打（~用棍子）dǎ ต ี(ใชต้ะบองไมพ้ลอง) 
a3 哑 yǎ เป็นใบ ้
a3 tsi3 哑巴 yǎba คนใบ ้
a5 l̥a5 l̥ek7 ; l̥ek7 l̥a5 河岸 hé'àn ชายฝัง่ 
ai5lai3 温和 wēnhé อบอุ่น 
an1 hwen1 恩人 ēnrén ผูม้พีระคุณ 
au1 juk8kja1 娶 qǔ แต่งภรรยา 
au1 tsɔi3 kjɔ1 喂（用嘴~小孩）wèi  ป้อน 
au3 黑（~墨水）hēi สดีาํ 
au3au3kɔ3 黑黑的 hēi hēi de สดีาํๆ 
au5 发酵 fāxiào หมกั 
au5 酿（~酒）niàng กลัน่ 
au5 闷（空气~极了）

mèn 
อบอา้ว 

au5 la:n6 霉烂（衣服~）
méilàn 

ขึน้ราจนเป่ือย 

ɔ1 生（~蛋）shēng  ออก (ไข)่ 
ɔ1niu6 小便 xiǎobiàn เยีย่ว 
ɔ1ŋ̊ai3 大便 dàbiàn ขี ้
ɔ1sa5 ; ɔ1tɔŋ3 泻肚 xiè dù ทอ้งรว่ง ทอ้งเสยี 
ɕa:i1 筛（~米）shāi ตะแกรงรอ่น รอ่น 
ɕa:i1 ; tɕǝm1 斟（~酒）zhēn  รนิ 

ɕa:i1 ki1 筛子（细孔的）
shāizi 

ตะแกรง 

ɕa:i5 晒 shài สอ่งแสง สาดแสง 
ɕa:i5 晒（~谷子）shài ตากแดด 

ɕa:i5 peŋ2 , ɕa:i5 kɔk7 
peŋ2 ; wa2 peŋ2 

晒谷场 shàigǔ chǎng 
 

ลานตากขา้ว 

ɕa:k7 ɕa:k7 n̥ɔk7 喜鹊 xǐquè นกสาลกิา 
ɕa:m1 tsau6 ; pjɔ6 tsau6 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
ɕa:n1 ɕy3 山鼠 shān shǔ หนูภเูขา 
ɕa:n1 kɔ1 山歌 shāngē เพลงชาวเขา 
ɕa:n1 tɕat8 旱蚂蝗 hàn mǎ huáng ปลงิ ทาก 
ɕa:n1 tɕy1 ; ja3 tɕy1 野猪 yězhū หมปู่า 
ɕa:n1 tsiu1 花椒 huājiāo พรกิไทย 
ɕa:n3 闪（~了腰） shǎn หลบ โยก 
ɕa:ŋ6 ɕy6 ma:m6 ; kwa3 
tsi3 li2 果子狸   guǒzi lí แมวชะมด 

ɕa:ŋ6 hǝm5 上颚 shàng'è ขากรรไกร 

ɕa:u1 箕   jī ทีต่กัผง 
ɕa:u1 筲箕 shāojī กระบุง ปุ้งกี ๋
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ɕa:u5 哨子 shàozi นกหวดี 
ɕa;n1 jǝŋ2 山羊 shānyáng แพะ 
ɕak8 siŋ5 糟（衣服~了）zāo กาก ผุ เป่ือย 
ɕam1 深（夜~）shēn มดื 
ɕam2 ɕy2 癞蛤蟆 làiháma คางคก 
ɕam3 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้อาหญงิ (ภรรยาของอา) 

ɕan1 甲（地支的第九位）
jiǎ 

ลาํดบัที ่ ในแผนภมูปิฐพ ี

ɕan1 fan6 tɕeŋ5 身份证 shēnfèn zhèng บตัรประชาชน 

ɕan2 辰（地支的第五位）
chén 

ลาํดบัที ่5 ในแผนภมูปิฐพ ี

ɕan2 神 shén เทพเจา้ 
ɕan6 l̥an1 顺（~路）shùn  ถอืโอกาส 
ɕan6 l̥ǝm1 顺（~风）shùn  ตาม ลอ่งไปตาม ลอยไปตาม  
ɕat7 蚜虫 yáchóng เพลีย้ 
ɕat7 虱子  shīzi ตวัเหา 
ɕat7pa:i6 失败 shībài พา่ยแพ ้ลม้เหลว 
ɕau1 收（~到信）shōu  เกบ็ 
ɕau1l̥im5 纳凉 nàliáng ตากลม 
ɕau3 守（狗~门）shǒu ป้องกนั เฝ้า 
ɕau3 看守 kānshǒu เฝ้ารกัษา 
ɕau3 守卫 shǒuwèi พทิกัษ์รกัษา 
ɕau3 ȵe6 手艺 shǒuyì งานฝีมอื 
ɕau3 piu3 手表 shǒubiǎo นาฬกิาขอ้มอื 
ɕau3 tɕuk8 手镯 shǒuzhuó กาํไลขอ้มอื 
ɕau3 tu1 首都 shǒudū เมอืงหลวง 
ɕau6ɕǝŋ1 受伤 shòushāng ไดร้บับาดเจบ็ 
ɕau6wei5 受贿 shòuhuì รบัสนิบน 
ɕɔ3 数（~东西）shù นบั 
ɕɔ3 ; iu3 淫荡 yíndàng มัว่โลกยี ์ สปัดน 
ɕɔ3 ; lɔk8 遗失 yíshī ตกหาย 
ɕɔ5 傻 shǎ โง ่
ɕɔ5 lik8 ; ŋwa:ŋ6 tsi3 傻子 shǎzi คนโง ่
ɕɔi5 税   shuì ภาษ ี
ɕɔk7 叔父  shúfù อา (น้องชายพอ่) 
ɕɔk8 成熟（果子~了）

chéngshú 
สกุงอม 

ɕɔk8 会（他~开车）huì สามารถ 
ɕɔk8 赎 shú ไถ่ถอน 
ɕɔk8 热（~肉）rè สกุ (เน้ือสกุ) 
ɕɔk8 热（~果子）rè สกุ (ผลไมส้กุ) 
ɕɔk8 kwen1 熟人    shú rén คนคุน้เคย 
ɕɔk8 nɔ6 wu3 糯米饭    nuòmǐ fàn ขา้วเหนียว 
ɕɔk8hwen1 热（~人）rè รอ้น 
ɕɔk8wan2 招魂 zhāohún เรยีกวญิญาณ 
ɕɔŋ1 ɕɔŋ1  mɔ5 lik8 mɔ5 
lik8 龙凤胎 lóngfèng tāi ฝาแฝด (ชาย+หญงิ) 

ɕɔŋ1 ɕɔŋ1 lik8 ; ɕɔŋ1 ɕɔŋ1 
juk8 双胞胎 shuāngbāotāi ฝาแฝด 
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ɕɔŋ1 pu2 胸脯 xiōng pú หน้าอก 
ɕɔŋ2 熊 xióng หม ี
ɕe3 hu2 lu2 水葫芦  shuǐ húlu ผกัตบชวา 
ɕe3 lɔk8 tau6 ; ɕe3 tau6 水痘 shuǐdòu อสีกุอใีส 
ɕe3 leŋ2 风碾 fēng niǎn โรงสใีชไ้ดนาโม 
ɕe3 li6 水利 shuǐlì ชลประทาน 
ɕe3 ne2 水泥 shuǐní ปนูซเีมนต ์
ɕe3 ȵen2 水银  shuǐyín ปรอท 
ɕe3 pha:u5 水池 shuǐchí สระน้ํา 
ɕe3 tsɔk8 水族  shuǐzú ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุส์ยุ 
ɕe5 ka:i5 世界  shìjiè โลก 
ɕek8 fwei1 石灰 shíhuī ปนูขาว 
ɕek8 fwei1 jiu2 石灰窑 shíhuī yáo เตาเผาปนูขาว 
ɕek8 lau2 石榴 shíliú ผลทบัทมิ 
ɕek8 tsǝŋ6 石匠 shíjiang ชา่งหนิ 
ɕek8 wat8 食物 shíwù อาหาร 
ɕek8lam3 跌（~倒）diē  ลม้ หกลม้ 
ɕeŋ1 繁殖  fánzhí แพรพ่นัธุ ์
ɕeŋ1 活（救~了）huó มชีวีติ 
ɕeŋ1 生（~孩子）shēng เกดิ คลอด 
ɕeŋ1 生（~肉）shēng ดบิ (เน้ือ) 
ɕeŋ1 生（果子还~）shēng ดบิ  (ผลไม)้ 
ɕeŋ1 生（这个人面~）

shēng 
แปลกหน้า (คนแปลกหน้า ) 

ɕeŋ1 升 shēng ลติร 
ɕǝŋ1 乡 xiāng ชนบท หมูบ่า้นตามชนบท 
ɕeŋ1 ; wu3 ɕeŋ1 量米筒 liàng mǐ tǒng กระบอกตวงขา้ว 
ɕeŋ1 hwen1 生人 shēng rén คนแปลกหน้า 
ɕeŋ1 i5 生意 shēngyì ธุรกจิ 
ɕeŋ1 i5 hwen1 商人 shāngrén พอ่คา้ 
ɕǝŋ1 khau3 伤口 shāngkǒu ปากบาดแผล 
ɕǝŋ1 kin3 香皂  xiāngzào สบูห่อม 
ɕeŋ1 kje1 kɔŋ1 ; ka:i5 
kɔŋ1 ; kɔŋ1 ka:i5 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้

ɕǝŋ1 kyen6 香菇   xiānggū เหด็หอม 
ɕeŋ1 lik8 生 （~崽）shēng คลอด มชีวีติ 
ɕeŋ1 ȵet8 生日 shēngrì วนัเกดิ 
ɕǝŋ1 tɕǝŋ3 乡长 xiāng zhǎng นายกเทศมนตร ี
ɕǝŋ1 tim5 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
ɕǝŋ1 tsiu1 香蕉     xiāngjiāo กลว้ยหอม 
ɕeŋ1 ʔjam1 声音 shēngyīn เสยีง 
ɕǝŋ1lǝŋ2 商量 shāngliáng ปรกึษา 
ɕeŋ1peŋ6 ; mi2peŋ6; 
l̥ai3peŋ6  

生病 shēngbìng ป่วย 
 

ɕeŋ1tɕha:n3 生产 shēngchǎn ผลติ 
ɕeŋ2 乘（二~四）chéng คณู 
ɕeŋ2 成（多两~）chéng เทา่ (มากกวา่สองเทา่) 
ɕǝŋ2 ; ɕi5 尝（~味道）cháng  ชมิ 
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ɕeŋ2 tshap7 成绩 chéngjī คะแนน 
ɕeŋ3 省  shěng เมอืง 
ɕeŋ3 ɕi6 城市 chéngshì เมอืง 
ɕeŋ3 tɕǝŋ3 省长 shěng zhǎng ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ɕeŋ5li6 胜利 shènglì ชน ,ประสบความสาํเรจ็ 
ɕeŋ6 剩（~饭）shèng เหลอื 
ɕǝu1ma:i3 贿赂 huìlù ตดิสนิบน 
ɕi1 尸体  shītǐ ศพ 
ɕi1 tsi3 狮子 shīzi สงิโต 
ɕi1muŋ6 希望 xīwàng ความหวงั หวงั 
ɕi2 hau6 时候 shíhou เวลา 
ɕi2ma:ŋ2 ; ma:ŋ2 什么 shénme อะไร 
ɕi5 试（~一~）shì ทดสอบ 
ɕi6 是（这~什么）shì คอื 
ɕi6 tseŋ2 事情 shìqíng งาน ธุระ 
ɕia1 赊 shē คา้ง 
ɕia1 kwa1 砂锅  shāguō หมอ้ตุ๋น 
ɕia1 ta:ŋ2 红糖  hóngtáng น้ําตาลทรายแดง 
ɕia1 wa2 旱稻  hàndào ขา้วนาดอน 
ɕia3 l̥ai3 舍得 shěde ไมเ่สยีดาย 
ɕia6 射（~箭）shè ยงิ (ธนู) 
ɕia6 ; kyt7 打（~枪）dǎ ยงิ (ปืน) 
ɕia6 ɕǝŋ1 麝   shè กวางชะมด 
ɕia6 ɕǝŋ1 麝香 shèxiāng ชะมด 

ɕia6 wei6 tɕy3 ȵe6 社会主义 shèhuì 
zhǔyì 

สงัคมคอมมวินิสต ์

ɕin5 扇（一~门）shàn บาน (ลกัษณนามของประต)ู 
ɕiu1ʔmjɔk7 凋谢（花儿~）

diāoxiè 
รว่งโรย 

ɕiu3 少 shǎo น้อย 
ɕiu5 ; kun1 tsa:i2 棺材 guāncai โลง 
ɔk7 出（太阳~）chū ออก ขึน้ (พระอาทติยข์ึน้) 
ɔk7 出 chū ออก 
ɔk7 流（~口水）liú  ไหล 
ɔk7 l̥ɔ5 出汗 chū hàn เหงือ่ออก 
ɔk7 l̥eŋ1 出力 chūlì ออกแรง พยายาม 

ɔk7 mɔi2 kiu2 煤烟子（墙壁上的）
méi yān zi 

ขีเ้ขมา่ ถ่านหนิ 

ɔk7 siŋ5 ; hyn3 siŋ5 生锈 shēng xiù เกดิสนิม 
ɔk7 ʔwen5 冒烟  mào yān พน่ควนัออก 
ɔk7khi5 ; teŋ2khi5 ; 
fjet7tɕhen3 

生气 shēngqì โกรธ 

ɔk7pa:i1 出去 chūqù ออกไป 
ɔk7pan5 ; tshat7pan5 开丧 kāi sàng ฌาปนกจิ 
ɔk7pja1nam3 流泪 liúlèi น้ําตาไหล 
ɔk7teŋ2 出来 chūlái ออกมา 
ɔk7thin1hwa1 出天花 chū tiānhuā เกดิฝีดาษ 
ɔk7ʔmjɔk7 开花 kāihuā  ดอกไมบ้าน ออกดอก 
ɔn1 鞍子 ānzi อานมา้ 
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ɔn1 kja5 驮架 tuó jià มา้ทีใ่ชบ้รรทุกสิง่ของ 
ɔŋ5 瓮  wèng เหยอืก 

ɔŋ5 kwa1 鼎锅（煮饭的）  dǐng 
guō 

หมอ้ 

ɔŋ5 tsha:i5 ; ɔŋ5 phjak7 空心菜 kōngxīncài ผกับุง้ 
ɔp7 敷（~药）fū ทา 
ɕu5khau3 漱（~口）shù  บว้น 
ɕuk7 喝 hē ดื่ม 
ɕuk7khi5 抽搭（哭泣时~）

chōu da
สะอกึสะอืน้ 

ɕuŋ1 双（成~成对）
shuāng 

คู ่

ɕuŋ1 双（一~筷子）
shuāng 

คู ่(ลกัษณนามใชก้บัตะเกยีบ) 

ɕuŋ1 ɕe3 露 lù น้ําคา้ง 
ɕuŋ1 ka:ŋ5 霜降  shuāngjiàng น้ําคา้งเริม่แขง็จดั ความหนาวเริม่ไดท้ี ่
ɕy1 书  shū หนงัสอื 
ɕy1 输 shū แพ ้
ɕy1 ki5 书记 shūjì เลขา 
ɕy1fɔk8 舒服 shūfú รา่งกายหรอืจติใจรูส้กึสบาย 
ɕy5 ɔ1 niu6 把尿（把孩子撒尿）

bǎ niào
ปัสสาวะ 

ɕy6 竖（把柱子~起来）
shù

ตัง้ขึน้ ตัง้ตรง 

ɕy6 竖 shù แนวตัง้ 
ɕy6 thin1 hjet7 ; ɕy6 thin1 
la6 tsiu1 指天椒 zhǐ tiān jiāo พรกิชีฟ้้า 

ɕye1 沙子 shāzi ทราย 
ɕye1 tha:n1 沙滩   shātān หาดทราย 
ɕyet7 刷子 shuāzi แปรง 
ɕyet7 刷（~衣服）shuā  แปรง ขดัลา้ง 
ɕyn2 船  chuán เรอื 

ɕyn2 pɔŋ2 船篷             
chuánpéng 

กระโจมทีใ่ชค้ลุมเรอื 

ɕyn2 tsǝŋ3 ; tɕa:u6 tsǝŋ3 船桨             chuán 
jiǎng 

พายเรอื 

e3 hwen1 ; kja:ŋ3 e3 kɔ3 本民族自称    běn 
mínzú zìchēng 

ชื่อทีก่ลุม่ชาตพินัธุน้ี์เรยีกตนเอง  

ǝm1 tan1 ma:i5 秧鸡                            
yāng jī 

ไก่นา 

ǝm3 tɔŋ5 冻疮                        
dòngchuāng 

แผลเป่ือยอนัเกดิจากไดร้บัอากาศหนาวมาก
เกนิไป 

eŋ1 老鹰                           
lǎoyīng 

นกอนิทรยี ์

eŋ1 ɕǝŋ2 英雄                  
yīngxióng 

วรีบุรษุ 

eŋ1 tɕa:u3 齿锄                chǐ chú จอบแบบมฟัีน 
eŋ1ka:i1 应该 yīnggāi ควร สมควร 
eŋ1tɔŋ1 应当 yīngdāng ควร 

eŋ3 影子                      yǐng 
zi 

เงา 

fa:i1 水坝                    
shuǐbà 

เขือ่น 
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fa:i3 过（~河）guò  ขา้ม 
fa:i3 曾经（~来过）

céngjīng 
ครัง้หน่ึง 

fa:i3 过（你到~南京吗）
guò 

เคย (เคยไปหนานจงิไหม) 

fa:i3 过（你高~他）guò กวา่ (คุณสงูกวา่เขา) 

fa:i3 pa:i1 过去                       
guòqù 

อดตี แต่ก่อน 

fa:i3jen3 痛快 tòngkuài สบายอกสบายใจ 
fa:i3jen3 过瘾 guòyǐn ถงึอกถงึใจ สะใจ 
fa:i3ly6 过滤 guòlǜ กลัน่กรอง 
fa:i3nam3 涉水 shè shuǐ ลุย ขา้มน้ํา 
fa:i3nin2 过年 guònián ฉลองปีใหม ่
fa:i3pa:i1 回去 huíqù กลบัไป 
fa:i3pa:i1 过去 guòqù ผา่นไป 
fa:i3teŋ2 过来 guòlái ผา่นมา 
fa:i3tsit7 过节 guòjié ฉลองเทศกาล 
fa:i3tu1 回门（新媳妇~）huí 

mén 
สามภีรรยาทีก่ลบับา้นฝ่ายหญงิเพือ่คารวะพอ่
แมแ่ละญาตผิูใ้หญ่ของฝ่ายหญงิ 

fa:m6 hwen1 犯人                    fàn 
rén 

นกัโทษ 

fa:m6fa:p7 犯法 fànfǎ ทาํผดิกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมาย 
fa:m6tsɔi6 犯罪 fànzuì ทาํผดิกฎหมาย 
fa:n3tɕeŋ5 反正（~我不去）

fǎnzhèng 
ถงึอยา่งไรก…็ 

fa:n6 ; wu3 饭                            fàn ขา้ว 

fa:n6 ɕi2 饭勺子
fàn sháozi 

ชอ้น  

fa:n6 ɕi2 kjɔk7 肩胛                         
jiānjiǎ 

ไหล ่

fa:n6 tau6 饭豆                      fàn dòu ถัว่พุม่ 

fa:n6 tseŋ2 tɕe2 米汤                        
mǐtāng 

น้ําขา้วตม้ 

fa:p7 jyn6 法院                  fǎyuàn ศาล 
fa:p7 lat8 法律                  fǎlǜ กฎหมาย 
fa:t8 ; fa:i2 描打（用鞭子~）

miáo dǎ 
ต ี

fa3 khau5 布扣 bù kòu กระดุมผา้ 
fan1me2 昏迷 hūnmí สลบ 
fan1pit8 分别（离别）fēnbié  จากกนั แยกกนั 
fat8 甩（~干）shuǎi  สะบดั 
fau2tɕɔŋ3 浮肿 fú zhǒng โรคทอ้งมาร 
fɔk7 khi5 福气     fúqi โชค ความเป็นสริมิงคล 
fɔk7 mɔŋ2 ʔma:n3 福蒙村 Fú méng cūn หมูบ่า้นฝเูหมงิ 
fɔŋ1 桃子 táozi ลกูทอ้ 
fɔŋ1 封（~信口）fēng ปิด  
fɔŋ1 风（用风车~谷子）

fēng
ลม 

fɔŋ1 封（一~信）fēng ฉบบั (ลกัษณนามใชก้บัจดหมาย) 
fɔŋ1 khi5 风气                  fēngqì ความนิยม 
fɔŋ1 leŋ2 牛拉碾 niú lā niǎn โรงสใีชว้วัลาก 
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fɔŋ1 sǝŋ1 风箱 fēngxiāng กลอ่งสบูลม 
fɔŋ1 ta:ŋ2 蜂蜜  fēngmì น้ําผึง้ 
fɔŋ1 tɕǝm1 蜂刺 fēng cì เหลก็ในผึง้ 
fɔŋ1 tɕeŋ1 风筝  fēngzhēng วา่ว 
fɔŋ1 tɕha1 风车 fēngchē กงัหนั เครือ่งฝัดขา้ว 
fɔŋ1 tsɔk8 风俗 fēngsú ประเพณี 
fɔŋ1ɕau1 ; ɕau1ɕeŋ2l̥i1 丰收 fēngshōu เกบ็เกีย่วไดผ้ลอุดมสมบรูณ์ 
fɔŋ5 mi3 kyen6 凤尾菇 fèng wěi gu เหด็หางหงส ์
fɔŋ6  huŋ2 凤凰   fènghuáng หงส ์
fe5 l̥eŋ1 费力 fèilì เปลอืงแรง 
fe5 lǝu2 peŋ6 ; lǝu2 peŋ6 痨病  láobìng วณัโรค 
fen1 雨  yǔ ฝน 
fen1 分 fēn สว่น 
fen1 分（一~钱）fēn หน่วยเงนิตราของจนี 
fen1 ki5 雨季 yǔjì ฤดฝูน 
fen1 l̥ǝm1 刮风 guā fēng ลมแรง 
fen1 sai5 ; sai5 fen1 ; sai5 
sai5 fen1 毛毛雨 máomaoyǔ ฝนทีต่กปรอย 

fen2 坟墓  fénmù หลุมฝังศพ 

fen3 米粉（食品名）
mǐfěn 

แป้งขา้วจา้ว 

fen3 ; mut8 粉末 fěnmò แป้ง 
fǝu2 tɔŋ2 浮子  fúzi ลกูลอย 
fi1 飞 fēi บนิ 
fi1 ɕat7 蝗虫    huángchóng ตัก๊แตน  
fi1 ɕǝŋ2 ; hǝu3  非常（~满意）

fēicháng 
พเิศษ ไมใ่ชธ่รรมดา อยา่งยิง่ เหลอืเกนิ 

fi1 ɕy3 ; jim2 y3 蝙蝠   biānfú คา้งคาว 
fi1 ki1 飞机  fēijī เครือ่งบนิ 
fi1 ŋɔ2 蛾子   ézi มอด 
fi2 liu6 肥料  féiliào ปุ๋ ย 
fi5 痱子  fèizi ผื่นคนั 
fjen1 翻（~糍粑）fān พลกิ,ควํ่า 
fjen1 翻（~猪肠）fān พลกิ,ควํ่า 
fjen1 l̥ǝm1 刮风    guā fēng ลมแรง 
fjen1 n̥a3 翻脸（~不认人）

fānliǎn  
โกรธแตกคอกนั 

fjen1 ȵ̥ɔ3 反刍（牛~）fǎnchú เคีย้วเอือ้ง 
fjen1hiŋ1 翻身（睡觉~）

fānshēn
พลกิตวั 

fjen1hiŋ1 翻身 fānshēn พลกิตวั เงยหน้าอา้ปาก  
เป็นไทแก่ตวั 

fjen1kin1tau3 翻筋斗 fān jīndǒu ตลีงักา 
fjen3 反（衣服穿~了）fǎn พลกิ กลบัดา้น 
fjen3 ; tɕyn5 返 fǎn กลบั 
fjen3 m̥a1 ; tɕyn5 m̥a1 返回 fǎnhuí กลบัมาทีเ่ดมิ 
fjen3fwei3 ; fjen3kjɔk8 反悔 fǎnhuǐ เสยีใจในสิง่ทีท่าํ 
fjen3tɔi5 反对 fǎnduì คดัคา้น ต่อตา้น 
fjen3tɔŋ6 反动 fǎndòng ปฏกิริยิา  
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fjen5 贩 fàn พอ่คา้แมค่า้เร ่
fjet7 肺     fèi ปอด 
fjet7 发（~工资）fā สง่ มอบ 
fjet7 ɕia1 痧风   shā fēng ไขล้ม 
fjet7 ɕiu1 ; fjet7kit7 发烧 fāshāo เป็นไขต้วัรอ้น 
fjet7 n̥it7 发冷 fā lěng หนาวสัน่ 
fjet7ŋa2 ; ɔk7ŋa2 发芽（种子~）fāyá แตกหน่อ ออกดอก 
fjet7tɕhen3 发怒 fānù โมโห เดอืดดาล 
fjet7tɕin3 发展 fāzhǎn พฒันา 
fjet7tin1 发疯 fāfēng เป็นบา้ ผดิปกต ิ
fjet8 罚（~钱）fá ลงโทษปรบั 
fu2 符  fú คทา สญัลกัษณ์ 
fu2 扶（~着不让倒）fú  ประคอง 
fu2 扶（~起来）fú  ประคอง 
fu2 ; fau2 浮（~在水面）  fú ลอย วา่ย 
fu2 li2 狐狸 húlí จิง้จอก 
fu2 piu2 浮萍  fú píng แหน 
fu3 khau3 虎口      hǔkǒu งา่มระหวา่งหวัแมม่อืและน้ิวชี ้
fu5 富（一~扑克）fù อุดมสมบรูณ์ไปดว้ย 
fu5 ; mi2 tsen2 富 fù รํ่ารวย 

fu6 戊（天干的第五位）
wù 

หยาง (ธาตุดนิ) 

fu6 ta:m5 负担 fùdān รบัผดิชอบ 
fun1 甜（糖很~）tián หวาน 
fun1 甜（萝卜很~）tián หวาน 
fuŋ1 方（桌）fāng เหลีย่ม 
fuŋ1 荒（~地）huāng รกรา้งวา่งเปลา่ 
fuŋ1 ɕǝ5ŋ 方向 fāngxiàng ทศิทาง 
fuŋ1 tɕǝm1 方针  fāngzhēn นโยบาย 
fuŋ1 ti6 荒地  huāng dì ทีร่กชฏั ทีร่กรา้งวา่งเปลา่ 
fuŋ1pin6 方便 fāngbiàn สะดวกสบาย 
fuŋ2hwi1 防火 fánghuǒ ป้องกนัอคัคภียั 
fuŋ3 访（~朋友）fǎng  เยีย่ม 
fuŋ3 纺（~线）fǎng ปัน่ ทอ 
fuŋ3 min2 tɕha1 纺车  fǎngchē ไนปัน่ดา้ย 
fuŋ5 放（~住桌子上）

fàng
วาง (วางไวบ้นโต๊ะ) 

fuŋ5 ; fuŋ5kha:i1 放（~手）fàng  วาง (วางมอื) 
fuŋ5ɕa:u5 放哨 fàngshào ยนืยาม 
fuŋ5hwi1 放火 fànghuǒ วางเพลงิ 
fuŋ5ka3 放假 fàngjià หยดุงาน ปิดเทอม 
fuŋ5tɔk8 放蛊 fàng gǔ ปลอ่ยพษิ 
fwei1 灰（~衣服）huī สเีทา 
ha:i2 jǝŋ6 鞋样               xié yàng รปูแบบรองเทา้ 
ha:i3 海                    hǎi ทะเล 

ha:i6 亥（地支的第十二

位）  hài 
ปีกุน 

ha:i6 害（~人）hài  ภยั,สงัหาร 
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ha:k8 ; sɔn1 学 xué เรยีน 
ha:k8 ɕeŋ1 学生 xuéshēng นกัเรยีนนกัศกึษา 
ha:k8 ha:u6 学校  xuéxiào โรงเรยีน 
ha:m2 咸 xián เคม็ 
ha:m6 陷（地~下去）  xiàn จมอยูใ่นปลกั 
ha:t7 瞎 xiā ตาบอด 
ha:u5pat8 馋 chán อยากจะกนิ(อาหารดีๆ ) ตะกละ 
ha:u6 tɕǝŋ3 校长   xiàozhǎng ครใูหญ่ 
ha1 kɔŋ1 虾（大的）  xiā กุง้ 
ha3khi5 呼（~气）hū  หายใจ 
ha3khi5 哈（往手上~气）hā  เป่าลมออกจากปาก 
ha6 夏    xià ฤดรูอ้น 
ha6 pa2 下巴  xiàba กราม 
ha6 tɕi5 夏至   xiàzhì กลางฤดรูอ้น 
ham1 爱（~小孩儿）ài รกั 
ham1 爱（~看戏）ài ชอบ 
ham1 ; kǝu1heŋ5 高兴 gāoxìng ดอีกดใีจ 
ham1 ; tɕɔŋ5i5 喜欢（~唱歌）

xǐhuan 
ชอบ 

ham1 ; tɕɔŋ5i5 ; kǝu1heŋ5 高兴（心里~）
gāoxìng 

ดใีจ ดอีกดใีจ 

han1 啼（公鸡~）tí รอ้งไห ้
han1 痒（吃生芋头而~）

yǎng 
คนั 

han2 处（在两~）chù สถานท่ี ท่ี   
han3 ; hǝu3 很（~高）hěn มาก (very) 
han3l̥a:i1 许多 xǔduō จาํนวนมากมาย 
han3l̥a:i1 很多 hěnduō เยอะมาก 
han6 恨 hèn เกลยีด 

haŋ2 渔网（长形的）
yúwǎng 

แหทีใ่ชท้อดจบัปลา 

haŋ3 背带 bēidài สายเอีย๊ม 
haŋ3 给（~钱）gěi  ให ้
haŋ3 让（~我去）ràng ยอมให ้
haŋ3 给（碗~他打破了）

gěi 
ถกู โดน 

haŋ3 由（这些~你保管）
yóu 

โดย 

hasu6 ɕeŋ1 juk8 青年女子            
qīngnián nǚzǐ 

วยัรุน่ผูห้ญงิ 

hau1 ; khak7 咳嗽 késou ไอ 
hau3 进 jìn เขา้ 
hau3pa:i1 进去 jìnqù เขา้ไป 
hau3teŋ2 进来 jìnlái เขา้มา 
hau5 ɕeŋ1 hwen1 ; hau5 
ɕeŋ1 kja1 青年人 qīngnián rén วนัรุน่ 

hau6 ɕeŋ1 lik8 青年男子  qīngnián 
nánzǐ 

วยัรุน่ผูช้าย 

hau6 ia1 后父 hòu fù พอ่เลีย้ง 
hau6 ma3 后母 hòumǔ แมเ่ลีย้ง 
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hau6 ta:i6 后代（指时间）   
hòudài 

ยคุหลงั สมยัหลงั 

hau6 ta:i6 后代    hòudài ยคุหลงั คนรุน่หลงั 
hau6ɕeŋ1 年经 nián jīng ปีทีผ่า่น 
hau6fwei3 后悔 hòuhuǐ เสยีใจภายหลงั 
hɔk7 做（~工）zuò  ทาํ 

hɔk7 mɔ3 tsǝŋ6 泥瓦匠                
níwǎjiàng 

ชา่งกระเบือ้ง ชา่งก่ออฐิ 

hɔk7kɔŋ1fu1 干活儿 gàn huó er ทาํงาน 
hɔk7mɔi2 做媒 zuòméi เป็นแมส่ือ่ 
hɔk7muŋ6 做梦 zuòmèng ฝัน 
hɔk7tɔi6 陪伴 péibàn ชิน้สว่น 
hɔk7tsam2 玩要 wán yào เลน่สนุกๆ 
hɔk7tsam2 要 yào ขอ ขอรอ้ง 
hɔk7ʔwa1 ; tɕɔk7ʔwa1 做窝（鸟~）zuò wō ทาํรงั 
hɔk8 打（~记号）dǎ ทาํ (เครือ่งหมาย) 
hɔk8 做（木匠~桌椅）zuò ทาํ 
hɔk8tɕy3 作主 zuò zhǔ เป็นหลกั เป็นเจา้ภาพ  
hɔm2 含 hán อม 
hɔn2 lu6 寒露 hánlù น้ําคา้งเริม่เป็นเกลด็ปนน้ํา 
hɔn2 mǝu2 ; hɔn2 phen1 寒毛 hánmáo ขนละเอยีดตามผวิหนงัรา่งกาย 
hɔn3 滚（石头~）gǔn กลิง้ 
hɔn5 tsɔk8 汉族  Hànzú กลุม่ชาตพินัธุฮ์ ัน่ 
hɔn6 焊（~洋铁壶）hàn อ๊อก เชื่อม 
hɔŋ1 烤（~火）kǎo  ยา่ง ป้ิง ผงิ 
hɔŋ1 烤（~衣服）kǎo  อบ (ผา้ใหแ้หง้) 
hɔŋ1 烤（~谷子）kǎo อบ (ขา้วเปลอืก) 
hɔŋ2 行（一~玉米）xíng ฝัก (ลกัษณนามใชก้บัขา้วโพด) 
hɔŋ2 ɕy2 红薯 hóngshǔ มนัเทศ 
heŋ1 lɔŋ2 ʔma:n3 兴隆村 Xīnglóng cūn ชื่อหมูบ่า้นซงิหลง 
heŋ2 tiu2 ; l̥aŋ5 檩条   lǐntiáo ไมแ้ป 
heŋ6fɔk7 幸福 xìngfú ความสขุ 
hǝp8 盒子   hézi กลอ่ง ตลบั 
hǝp8 盒（一~饼）hé ตลบั กลอ่ง 
hǝp8hiŋ1 合身 héshēn พอเหมาะ พอด ี 
hǝp8hwa3 ; kɔŋ6pen3 ; 
wa:n2pen3 

合伙 héhuǒ รว่มหุน้กนั 

hǝp8lɔŋ3 合拢 hélǒng รวมกนั หุบหรอืยบุรวมกนั 
hǝp8peŋ5 合并 hébìng รวม (ผนวก) 
hǝp8sun5 上算 shàng suàn คุม้คา่ คุม้ 
hǝp8tsck7 合作 hézuò ความรว่มมอื 
het7 tsi3 瞎子  xiāzi คนตาบอด 
het7 ʔmɔ3 瞎摸 xiā mō บอด 
hǝu1 ; piu1 薅（~草）hāo ใชม้อืกอบ ใชม้อืฉุด 

hǝu3 咆哮（老虎~）
páoxiāo 

คาํราม 

hǝu3 嘶（马~）sī รอ้ง 
hǝu3tsha:i3 幸亏（~没有走）

xìngkuī 
โชคดทีี ่โชคยงัด ี
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hǝu5 叫（母鸡~小鸡）jiào เรยีก รอ้งเรยีก 
hǝu5 叫（鸟~）jiào ขนั (ไก่) 
hǝu5 呻吟 shēnyín ครวญคราง 
hǝu5 ; ham1 好（~喝酒）hǎo ชอบ 

hǝu5 ; kɔ2 tɔk7 tɔk7 叫（母鸡下蛋时）
jiào 

ไก่ตวัเมยีขนัเวลาจะออกไข ่

hǝu5 ; mɔ3 叫（牛~）jiào เรยีก รอ้งเรยีก 
hǝu6tɕiu1 号召 hàozhào เรยีกรอ้ง 
hiŋ1 姜 jiāng ขงิ 
hiŋ1 身体 shēntǐ รา่งกาย 
hiŋ1 身（一~汗）shēn ทัง้ตวั (ลกัษณนามใชก้บัเหงือ่อกทัง้ตวั) 
hiu1 水草 shuǐcǎo พชืในน้ําบางชนิด 
hiu3 集市  jí shì ตลาด 
hja3 刀   dāo มดี 
hja3 fɔk7 刀鞘  dāo qiào ฝักมดี 
hja3 khau3 刀刃  dāorèn คมมดี 
hja3 l̥aŋ1 刀背  dāo bèi สนัมดี 
hja3 mi3 ; hja3 tsim1 刀尖 dāo jiān ดา้มมดี 
hja3 peŋ5 刀把  dāobà ดา้มมดี 
hja3 wɔk8 ;wɔk8 hja3 大刀  dàdāo มดีใหญ่ 
hjɔ1 药 yào ยา 
hjɔ1 ta:n1 ; hjɔ1 fuŋ1 药方 yàofāng ใบสัง่ยา สตูรยา 
hjɔ5 lǝu3 ; lǝu3 hjɔ5 ; 
kɔk7 maŋ5 

粗糠（烧火用的）cū 
kāng 

ราํหยาบ 

hjem3 叫（~什么名字）jiào  เรยีก (เรยีกถามชื่อ) 
hjem3 叫（~他来）jiào  เรยีก (เรยีกเขามา) 
hjem3 喊 hǎn ตะโกน เรยีก 
hjen1 筋   jīn กลา้มเน้ือ 
hjen3 勤 qín ขยนัหมัน่เพยีร 
hjeŋ1 声（叫一~）shēng เสยีง 
hjǝŋ1 香（烧~）xiāng ธปู 
hjǝŋ1 lu2 香炉   xiānglú กระถางธปู 
hjep8 窄（路~）zhǎi แคบ 
hjep8 窄（衣服~）zhǎi คบั 
hjet7 辣 là เผด็ 

hjet7 ti3 早晨                      
zǎochen 

เชา้ตรู ่

hjuŋ1 稻草     dàocǎo ฟางขา้ว 
hu2 壶    hú กาน้ํา 
hu2 lu2 葫芦  hú lú น้ําเตา้ 
hu2 sy1 胡子  húzi หนวดเครา 

hu2 sy1 髭（上唇长的胡子）
zī 

หนวดรมิฝีปาก 

hu2 tip8 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
hu2 tsiu1 胡椒 hújiāo พรกิไทย 
hu2tu2 糊涂 hútú เลอะเทอะ สบัสน ยุง่เหยงิ 
hu6 khau3 户口 hùkǒu ครวัเรอืน สาํมะโนครวั 
hu6tɕu6 互助 hùzhù ซึง่กนัและกนั 
hun1 还（~钱）hái คนืให ้เอาของไปคนื 
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huŋ2 ɕy3 lɔŋ2 黄鼠狼 huángshǔláng พงัพอน 
huŋ2 kjeŋ1 麂子  jǐ zi เลยีงผา 
huŋ2 la:p8 黄蜡 huánglà เทยีนเหลอืง 
huŋ2 ta:n1 peŋ6 黄疸病 huángda bìng ไอโดดนีเหลอืง 
hwa:i1 牛  niú ววั 
hwa:i1 ɕe3 水牛    shuǐniú ควาย 
hwa:i1 ɕia1 黄牛   huángniú ววั 
hwa:i1 hjen1 牛筋  niú jīn กลา้มเน้ือววั 
hwa:i1 jau2 ; jǝŋ2 jau2 牛羊油 niú yáng yóu ไขสตัว ์
hwa:i1 ka:k7 牛角 niújiǎo เขาววั 
hwa:i1 ka:k7 hjet7 
tsiu1hwa:i1 ka:k7 la6 
tsiu1 

牛角辣 niújiǎo là 
 

พรกิหยวกเขยีว 

hwa:i1 ku3 公牛（配种的）   
gōngniú 

ววัตวัผู ้(พอ่พนัธุ)์ 

hwa:i1 l̥ɔŋ1 tsɔi3 牛嘴笼 niú zuǐ lóng ตะกรอ้ครอบปากววั 
hwa:i1 leŋ2 碓 duì ครกตาํขา้ว 
hwa:i1 lin6 tɔŋ5 牛滚塘  niú gǔn táng บอ่ปลกัควาย 
hwa:i1 ljeu6 nɔ̥k7 八哥 bāgē นกขนุทอง 

hwa:i1 ma:i5 母牛（已生的）mǔ 
niú 

แมว่วั (หยดุใหล้กูแลว้) 

hwa:i1 nǝm2 牛腩（牛腹部的肉）
niúnǎn 

เน้ือสนันอก 

hwa:i1 ȵǝu1 ; mak8 meŋ1 

牛虻（小的）（大

的）   
                                
niúméng 

ตวัเหลอืบ 

hwa:i1 ȵyn3 kyn5 牛鼻环  niúbí huán สนตะพายววั 
hwa:i1 pi2 牛皮 niúpí หนงัววั 
hwa:i1 pi2 syn3 牛皮癣 niúpíxuǎn ขีเ้รือ้นกวาง 

hwa:i1 sa:i1 牛绳                niú 
sheng 

เชอืกววั 

hwa:i1 sau5 牛鼻素            niúbí sù ตะพายววั 
hwa:i1 tɕha1 牛车                niú chē เกวยีนลากดว้ยววั 
hwa:i1 tɕi6 ; hwa:i1 
tshǝu3 

母牛（未生子的）      
mǔ niú 

แมว่วัสาว 

hwa:i1 tɔŋ2 ; lik8 hwa:i1 
tɔŋ2 

公牛（未成熟的）      
gōngniú 

ววัหนุ่ม 

hwa:i1 tek8 ; hwa:i1 ku3 公牛（一般的）
gōngniú 

ววัตวัผู ้

hwa:i1 ʔma5 fɔŋ1 牛背峰 niú bèi fēng หนอกววั 
hwa:i2 ȵek7 牛轭                niú è แอกววั 
hwa:n1 刺（植物上的）  cì หนาม (อยูบ่นพชื) 
hwa:n1 sǝu3 tɕau3 竹扫帚 zhú sào zhou ไมก้วาดไมไ้ผ ่
hwa:ŋ1 薄 báo บาง 
hwa:ŋ1 稀（布织得~）xī น้อย บาง 
hwa:ŋ1 疏（菜种得~）shū กระจาย 
hwa1 pin1 花边    huābiān ลายทีข่อบ แถบลาย 
hwa1 wan2 花纹 huāwén ลายประดบั 
hwa2 ɕa:ŋ6 和尚   héshàng พระสงฆ ์
hwa3 ɕa:i2 ; tsi6 l̥ai3 hwi1 火柴   huǒchái ไมข้ดีไฟ 
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hwa3 ɕek8 ; hwa3 lim2 火石   huǒshí หนิเหลก็ไฟ 
hwa3 kim2 火钳  huǒqián คมีคบีถ่านไฟ 
hwa3 lɔŋ2 火笼   huǒ lóng ตะเกยีงไฟ 
hwa3 pen2 火盆    huǒpén กระถางไฟ 
hwa3 tɕha1 火车   huǒchē รถไฟ 
hwa3 tɕyn1 火砖   huǒ zhuān อฐิเผา 
hwa3 tsin5 火箭    huǒjiàn ขปีนาวธุ ธนูไฟ 
hwa3 tsyn1 tsǝŋ2 砖墙    zhuān qiáng กาํแพงอฐิ 
hwai1 ma:m6 ; ma:m6 
hwa:i1 牛肉      niúròu เน้ือววั 

hwan1 成（做~）chéng กลายเป็น 

hwan1 hwi1 kɔ3 tha:n5 ; 
hwa3 tha:n5 

火炭（还着火的）
huǒtàn 

ถ่านไฟ 

hwan1 jau2 荤油 hūn yóu น้ํามนัเน้ือสตัว ์
hwaŋ1 ; tha:n1 倒塌 dǎotā ลม้ลง พงัลง  
hwei5 叶子 yèzi ใบ 
hwei5 hjen1 叶脉 yèmài เสน้ใยของใบ 
hwek7wa:n1 百万 bǎi wàn หน่ึงลา้น 
hwen1 人家 rénjiā คนอื่นเขา ฉนั(สรรพนามบุรษุทีห่น่ึง และ สาม) 
hwen1 wɔk8 父母  fùmǔ พอ่แม ่
hweŋ1 贵 guì แพง 

hwet7 ; ʔwet7 水车（筒车）shuǐ 
chē 

กงัหนัน้ํา 

hwi1 火 huǒ ไฟ 
hwi1 pen3 火种  huǒzhòng เชือ้ไฟเชือ้เพลงิ 
hwi1 seŋ1 火星子 huǒxīng zi ประกายไฟ 
hy5 干（衣服晒~了）gàn แหง้ 
hy5 干（柴晒~了）gàn แหง้ 
hy5 ; ŋ̊a:n3 枯（树叶~了）kū เหีย่วแหง้ 

hy5 ; ʔm̥ɔk7 干涸（池塘~了）   
gānhé 

แหง้ขอด 

hyn3 上（山~）shàng ขึน้ ปีน 
hyn3 pa:i1 上去 shàngqù ขึน้ไป 
hyn3 phɔk7 发霉 fāméi ขึน้รา 
hyn3teŋ2 上来 shànglái ขึน้มา 
hyn3tu1 人赘（上门）rén 

zhuì 
คนทีห่ยมุหยมิ จูจ้ี ้

i1 ; tɕi6 医治 yīzhì รกัษาเยยีวยา 
i1 ɕeŋ1 医生 yīshēng หมอ 
i3 椅子  yǐzi เกา้อี ้
i3 ɕa:ŋ6 以上 yǐshàng ขา้งตน้ บน 
i3 ha6 以下  yǐxià ต่อไป ลา่ง 
i3 len2 以后（一年~）yǐhòu หลงัจากน้ี 

i3 tsin2 ; kɔn5 以前（一个月~）
yǐqián 

ก่อนหน้าน้ี 

i3kjeŋ1 已经 yǐjīng แสดงเรือ่งราวไดเ้สรจ็สิน้หรอืเวลาไดผ้า่นไปแลว้ 
i5 亿 yì หน่ึงรอ้ยลา้น 
i5 kin5 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 

420 รายการคำาศัพท์ภาษาอู่เส้อ (เอ๊)



4 
 

ia1 ; ma:i2 ; ɕɔk7 ; pa3 ; 
lǝu3 ia1 父亲 fùqīn พอ่ 

im1 阉（~公鸡）yān ตอนไก่ตวัผู ้
im1 ka:i5 ; im1 kje1 阉鸡  yān jī ไก่ตอน 

im1 ku5 kɔ3 hwa:i1 公牛（阉过的）
gōngniú 

ววัตวัผูท้ีผ่า่นการตอน 

in1 烟（抽~）yān สบู  
in1 烟（抽~）yān บุหรี ่ 
in1 si1 烟丝    yānsī ยาเสน้ 

in1 ta:i6 烟袋  yāndài 
กลอ่งสบูบุหรีย่าวแบบแหง้ของจนีหรอืกลอ่งสบู
บุหรีแ่บบใสน้ํ่าของจนี 

in1 tau3 烟斗  yāndǒu กลอ่งสบูบุหรีห่รอืยาฝ่ิน 
in1 tɔŋ2 烟筒  yāntǒng บอ้งไฟ (สาํหรบัสบูยา) 
in1 thɔŋ1 烟囱   yāncōng ปลอ่งไฟ 
in5 tsi3 nɔ̥k7 燕子 yànzi นกนางแอ่น 
ip7 ; ʔjim5 腌（~菜）ā ดอง หมกัเกลอื 
ip8 页（一~书）yè หน้า 

it7 乙（天干的第二位）
yǐ 

หยนิ (ธาตุไม)้ 

it7 ŋ̊ɔ1 噎（~食物塞住嗓

子）yē 
ตดิคอ 

iu1 腰 yāo เอว 
iu1 带（~孩子）dài  ถอืตดิตวัไป 
iu1 ; iu1tsheŋ3 邀请 yāoqǐng เชือ้เชญิ 
iu1 ta:i5 腰带 yāodài เขม็ขดั 
iu1 tsi3 肾  shèn ไต 
iu5 要（你~去哪儿）yào จะ 
iu5 ; ai5 要（你~听话）yào ตอ้ง 
ja:u6 右   yòu ขวา 
ja3 也（我~去）yě ก ็
ja3 也（什么~不吃）yě ก ็
ja3 ɕau5 野兽    yěshòu สตัวป่์า 
ja3 kwa:i5 ; iu1 kwa:i5 妖怪  yāoguài ปีศาจ 
ja3 kwei3 tsit7 ; kɔŋ1 lǝu3 
m̥a1 

中元节   zhōng yuán 
jié 

เทศกาลจงหยวน 

ja3 lik8 私生子  sīshēngzǐ ลกูนอกสมรส 
ja3 mjeu5 野猫    yěmāo แมวป่า 
ja3 pet7 野鸭   yěyā เป็ดป่า 
ja3 pu2 teu2 野葡萄      yě pútáo ลกูองุน่ป่า 

ja6 pin5 pɔ2 猩猩（老变婆）
xīngxīng 

ชะนี  

jam2 壬（天干的第九位） 
rén 

หยาง (ธาตุน้ํา) 

jam2 ŋa2 ma:i3 香椿树                 
xiāngchūn shù 

ตน้มะฮอกกานีจนี 

jam6 u6 任务  rènwù หน้าที ่
jau1 tim3 优点  yōudiǎn จุดเดน่ 
jau2 油   yóu น้ํามนั 
jau2 taŋ1 油灯  yóu dēng ตะเกยีงน้ํามนั 
jau2 tɕa1 油渣 yóu zhā น้ํามนั 
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jau2 tiu2 油条 yóutiáo ปลาทอ่งโก๋ 
jau2 tsha:i5 芸苔 （油菜） yún tāi ถวัแขก 

jau3 酉（地支的第十位）   
yǒu 

ปีระกา 

jau5 ȵi2 jyn2 幼儿园 yòu'éryuán สนามเดก้เลน่ 
jau6 釉子 yòu zi สเีคลอืบ 
jɔ6 又（~来了）yòu อกี 
jɔ6… jɔ6… 又……又……（~快~

好）yòu……yòu…… 
ทัง้...ทัง้... 

jɔŋ2i6 容易 róngyì งา่ย 
jɔŋ3hu6 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
jɔŋ3kɔm3 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
jɔŋ6 用（~钱）yòng ใช ้
jɔŋ6 l̥eŋ1 用力（~使劲）yònglì ออกแรง 
jɔŋ6(a:u1) ʔmu1 pa:n3 
kyt7 

掴 guāi ตบ  

jen1wei6 因为 yīnwèi เพราะวา่... 

jen2 寅（地支的第三位）   
yín 

ปีขาล 

jen3 瘾（烟~）yǐn ความชอบ ตดิ เสพตดิ 
jen3 带（~带）dài  สาย 
jen3khjau3 带头 dàitóu นําหน้า 
jǝŋ2 kin3 肥皂 féizào สบู่ 
jǝŋ2 kjen1 ; ʔniŋ3 ɕau3 
kjen1 ; ɕau3 kjen1 手帕 shǒupà 

ผา้เชด็หน้า 

jǝŋ2 lau3 ɕy6 柳树    liǔshù ตน้หลวิ 
jeŋ2 mɔi2 杨梅 yángméi ลกูหยางเหมย 
jǝŋ2 ŋwet8 癫痫 diānxián โรคลมบา้หม ู
jǝŋ2 tǝu2 杨桃 yángtáo มะเฟือง 

jǝŋ2 tsi3 ; kjau3 tsi3 jǝŋ3 九子痒（老鼠疠）jiǔ 
zǐ yǎng 

กาฬโรค 

jǝŋ6 样（两~东西）yàng อยา่ง 
jǝŋ6 ; tɕɔŋ3 种（一~稻谷）zhǒng ชนิด 
jǝŋ6 tsi3 样子   yàng zǐ แบบ รปูแบบ 
jet7 一 yī หน่ึง 
jet7 hwek7 一百 yī bǎi หน่ึงรอ้ย 
jet7 kjen1 pun5 一斤半 yì jīn bàn  750 กรมั 
jet7 tshin1 一千 yīqiān หน่ึงพนั 
jet7 wa:n6 一万 yī wàn หน่ึงหมืน่ 
jet7kɔŋ6 一共 yīgòng รวมทัง้หมด 
jet7kɔŋ6 ; tsɔŋ3kɔŋ6 总共（~五个人）

zǒnggòng 
รวมยอด 

jet7khi3 一起（~去）yìqǐ ดว้ยกนั 
jet7pa:i3 一点儿 yìdiǎnr จาํนวนน้อยนิด 
jet7pa:i3 ; m̥ja:ŋ5ʔniŋ3 一部分 yíbùfèn สว่นหน่ึง 
jet7pin1…jet7pin1… 一边……一边…… 

yìbiān……yìbiān…… 
...ไปพลาง....ไปพลาง 

jet7sǝm1 ; tak8pit8 特地（~告诉你）tèdì โดยเฉพาะ  เป็นพเิศษ 
jet7tɕan6 一会儿（坐~）yīhuǐr สกัครู ่
jet7teŋ6 一定（我~去）yīdìng แน่นอน 
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ji2 姨母（母之妹）     
yímǔ 

น้าหญงิ 

ji2 ma3 姨母（母之姐）     
yímǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ 

ji2pa:i1ʔnam1 移植（~菜秧）yízhí ดาํกลา้ 
jim2 嫌 xián ความระแวง ความแคน้ 

jim2 sy1 phjak7 芫荽 （香菜）    
yánsuī  

ผกัช ี

jiŋ2 赢 yíng ชนะ 
jiu2 窑  yáo เตาเผา 
jiu2 ȵin2 谣言 yáoyán ขา่วลอื 
jiu2 pa:i3 颠簸（车~）diānbǒ โคลง,สัน่ 
jiu2 tsɔk8 瑶族 yáozú กลุม่ชาตพินัธุเ์หยา 
jiu3 舀（~水）yǎo ตกั 
jiu3 盛（~饭）shèng ตกัขา้ว 
jiu6 鹞子 yàozi เหยีย่ว  
jsu2 ma2 芝麻   zhīma เมลด็งา 
juk8 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
juk8 kja1 妻子   qīzi ภรรยา 
juk8 kja1 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
juŋ2 te5 皇帝 huángdì กษตัรยิ ์
jy6 me3 kjɔŋ3 玉米秆 yùmǐ gǎn กา้นขา้วโพด 
jy6 me3 tɕa1 玉米轴  yùmǐ zhóu แกนขา้วโพด 
jy6 me3 ʔmjɔk7 天花  tiānhuā ไขท้รพษิ 
jyn2 铅 qiān ตะกัว่ 
jyn2 ȵyt8 一月 yī yuè เดอืนมกราคม 
jyn2 pat7 铅笔  qiānbǐ ดนิสอ 
jyn2 ta:n5 元旦  yuándàn วนัขึน้ปีใหม ่
jyn2pa:n3 原本（他~是老师）

yuánběn 
แต่เดมิ 

jyn2tsyn2 完全（~不同）
wánquán 

ทัง้หมด ครบถว้น 

jyn6 县  xiàn อาํเภอ 
jyn6 tɕǝŋ3 县长 xiàn zhǎng นายอาํเภอ 
ka:i3 别（~跑）bié อยา่ 
ka:i3 未曾（他~来）

wèicéng 
ยงัไมเ่คย 

ka:i3 ; ka:i3tɕeŋ5 改（~错）gǎi  เปลีย่น  
ka:i3fuŋ5 解放 jiěfàng ปลดปลอ่ย 
ka:i5 鸡    jī ไก่ 
ka:i5 盖（~被子）gài หม่(ผา้) 
ka:i5 盖（~板子）gài เคาะ 
ka:i5 ; kǝp8 盖（~锅盖）gài ปิด 
ka:i5 khjai5 鸡蛋   jīdàn ไขไ่ก ่

ka:i5 kun1 ʔmjɔk7 鸡冠华 jīguān huá ดอกหงอนไก่ 

ka:i5 ky6 鸡距  jī jù เดอืยไก่ 
ka:i5 l̥ɔŋ1 ; l̥ɔŋ1 ka:i5 鸡窝（固定的）jī wō เลา้ไก่ (สาํหรบัไก่อยู)่ 
ka:i5 ma:m6 ; ma:m6 
ka:i5 鸡肉  jīròu เน้ือไก่ 

ka:i5 ȵɔk8 ʔnat7 鸡皮疙瘩   jīpí gēda ขนลุก อาการขนลุก 
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ka:i5 ŋa:ŋ5 小母鸡（未生蛋的）
xiǎo mǔ jī 

ไก่ตวัเมยี (ยงัออกไขอ่ยู)่ 

ka:i5 sin5 界线（田界）jièxiàn    เสน้เขตแดน (ระหวา่งทุง่นา) 
ka:i5 sin5 界线（地界） jièxiàn เสน้เขตแดน (ระหวา่งพืน้ที)่ 
ka:i5 sy5 鸡嗉囊 jī sù nāng อาหารไก่ 
ka:i5 tau1 鸡胗 jī zhēn กระเพาะอาหารไก่ 
ka:i5 tɕa:u5 鸡罩子 jī zhàozi สุม่ไก่ 
ka:i5 tɕi3 戒指  jièzhǐ แหวน 
ka:i5 ʔwa1 鸡窝（下蛋的）jī wō รงัไก่ (สาํหรบัใหไ้ก่ออกไข)่ 
ka:i5mɔ3 盖（~瓦）gài ก่อ สรา้ง  
ka:k7 角（曽~）jiǎo เขาสตัว ์
ka:k7 ; mǝu2 角（一~钱）jiǎo หน่วยเงนิตราของจนี 
ka:k7 la:k8 角落 jiǎoluò ซอก มมุ เวิง้ 
ka:k7 u6 觉悟  juéwù ตื่นตวั สาํนึกตวั 
ka:m tɕa5 甘蔗  gānzhe ออ้ย 
ka:m1 jɔk8 监狱  jiānyù คุกตะราง 
ka:n2 maŋ2 还没有（~来）hái 

méiyǒu 
ยงัไมม่า 

ka:ŋ1 扛 káng แบก 
ka:ŋ1 抬 tái ยก  
ka:ŋ7 扛子  káng zi แบก หาม 

ka:p7 甲（天干的第一位）
jiǎ 

หยาง (ธาตุไม)้ 

ka:p7ɕeŋ1 ; lan3wu3 夹生（~饭）jiāshēng ครึง่สกุครึง่ดบิ 
ka:p8 夹（把书~在下）jiā สอด หนีบ  
ka:p8 拃 zhǎ คบื 
ka:p8 pjɔ6 夹衣             jiá yī เสือ้สทู 

ka:t7 断（扁担~了）       
duàn 

หกั 

ka:t7 断（绳子~了）       
duàn 

ขาด (เชอืกขาดแลว้) 

ka:u5 看 kàn ด ู
ka:u5 hwa:i1 ʔniŋ3 nuŋ3 牧童 mùtóng เดก็เลีย้งววั เดก็เลีย้งแกะ 
ka:u5 hwa5 ; ka:u5 hwa5 
tsi3 乞丐 qǐgài ขอทาน 

ka:u5 jɔk8 教育 jiàoyù การศกึษา 
ka:u5 l̥ɔŋ1 看见 kànjiàn มองเหน็ 
ka;i5 kun1 鸡冠  jīguān หงอน 

ka;i5 ma;i5 ; ma;i5 ka:i5 母鸡（已生蛋的）    
mǔ jī 

ไก่ตวัเมยี (หยดุออกไขแ่ลว้) 

ka1 加（一~二）jiā บวก 
ka1 hwa3 ; ka1 hwa3 
hwen1 家伙  jiāhuo เจา้ อห้นุ่ม ไอ.้.เจา้น่ี 

ka1 kɔŋ1 公公（夫之父）   
gōnggōng 

ปู่  (พอของสาม)ี 

ka1 pɔ2 婆婆（夫之母）     
pópo 

แมย่า่ (แมข่องสาม)ี 

ka2 乌鸦  wūyā อกีา 
ka3 杀（~人）shā ฆา่ สงัหาร 
ka3 假 jiǎ จอมปลอม  ไมจ่รงิ 
ka3 步（走一~）bù กา้ว (ลกัษณนาม) 
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ka3 ; thiu5 ; tɕhak7 跨（~小沟）kuà กา้วขา้ม 
ka3 tɕuŋ1 ; tɕuŋ1 ka3 假装 jiǎzhuāng แสรง้ทาํ 
ka3kai5 杀（~鸡）shā ฆา่ สงัหาร 
kai5 l̥ɔŋ1 鸡笼                 jī lóng เลา้ไก่ 

kak8 鲠（骨~在喉）          
gěng 

คา้ง (กา้งปลาตดิคอ) 

kan1 ; wan3 跟（别~他玩）gēn กบั 
kan1pen3 根本 gēnběn ตัง้แต่ไหนแต่ไรมา 
kan1pja:i2len2 跟踪 gēnzōng สะกดรอย 
kan1pja:i2len2 跟随 gēnsuí ตดิตาม 
kau1 钩子 gōuzi ตะขอ 
kau1 钩（~衣服）gōu เกีย่ว 
kau3 ɕɔŋ2 狗熊  gǒuxióng หมดีาํ 
kau3 mi3 sɔk7 ; sɔk7 wu3 小米 xiǎomǐ ขา้วเดอืย 
kau3 tsǝu3 跳蚤 tiàozǎo เหบ็ 
kau5 够（取）gòu  พอ 
kau5 旧 jiù เก่า 
kau5 够 gòu พอ 
kɔ1 哥哥 gēgē พีช่าย 
kɔ1 歌 gē เพลง 
kɔ1 ɕau3 歌手 gēshǒu นกัรอ้ง 
kɔ3 箍儿   gūr หว่ง ขอบตะแกรง 
kɔ3 箍（~桶）gū ขนัแน่น  รดัแน่น 
kɔ3 的（我~书）de ของ 
kɔ3 ; tek8 地（好好~学）de อยา่ง โดย(ใชป้ระกอบหลงับทขยายกรยิา) 
kɔ5 这 zhè น่ี น้ี 
kɔ5 ne5 这个 zhège อนัน้ี 
kɔ5ne5 ; tɔŋ2nǝŋ2 这么（~大）zhème ขนาดน้ี(ใหญ่) 
kɔ5net7 这些 zhèxiē เหลา่น้ี 
kɔ5pja:i2 这边 zhè biān ดา้นน้ี 
kɔ5ʔnan1 那个（较近）nàgè อนันัน้(ไกล) 
kɔ5ʔnan1 ; pjan5pja:i2 那个（较远）nàgè อนันัน้(ไกล) 
kɔk7 老虎   lǎohǔ เสอื 
kɔk7 各（~个人）gè แต่ละ 

kɔk7 ɕa:u1 筛子（大孔的）
shāizi 

ตะแกรง 

kɔk7 hɔk8 打谷桶 dǎ gǔ tǒng ถงัขา้ว 

kɔk7 khjau3 谷粒 （米中的）   gǔ 
lì 

เมลด็ขา้ว 

kɔk7 khjau3 斧头  fǔtóu ขวาน 
kɔk7 pa2 谷耙 gǔ bà คราดกวาดขา้ว 
kɔk7 pen3 谷种 gǔ zhǒng เมลด็ขา้ว 
kɔk7 phen1 谷芒  gǔ máng เมลด็ขา้ว 
kɔk7 phip7 秕子 bǐ zi เมลด็ลบี 
kɔk7 y3 谷雨 gǔyǔ ฝนเริม่ฤดเูพาะปลกู 
kɔm1 tɕa5 tɕa1 甘蔗渣  gānzhe zhā กากออ้ย 
kɔm1sǝm1 甘心 gānxīn สมคัรใจ,ยอม 
kɔm3 橙子（广柑）chénzi สม้เชง้ 
kɔm3 柑子   gānzi สม้ 
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kɔm3 敢 gǎn กลา้ 
kɔn5 先（~去）xiān ก่อน 

kɔn5 ŋwan2 ; ŋwan2 kɔn5 
ŋwan2 前天  qiántiān 

 วนัทีแ่ลว้ 

kɔn5 pu6 干部 gànbù บุคลากร ขา้ราชการ 
kɔn5 pyn1 ; pyn1 kɔn5 上月 shàng yuè เดอืนทีแ่ลว้ 
kɔŋ1 钢   gāng เหลก็ เหลก็กลา้ 
kɔŋ1 祖父 zǔfù ปู่  
kɔŋ1 缸 gāng โอ่ง 
kɔŋ1 攻打 gōngdǎ บุกโจมต ี
kɔŋ1 fen1 工分 gōngfēn จุดการทาํงาน 
kɔŋ1 fu1 hwen1 仆人 púrén คนรบัใช ้
kɔŋ1 hwen1 工人  gōngrén กรรม 

kɔŋ1 kwen1 ka:i1 kjap7 工人阶级       gōngrén 
jiējí 

ชนชัน้กรรมกร 

kɔŋ1 l̥an1 公路  gōnglù ทางหลวง 

kɔŋ1 leŋ2 公粮  gōngliáng 
ขา้วทีผู่ผ้ลติการเกษตรหรอืหน่วยงานการผลติ
เกษตรไดช้าํระแก่รฐับาลเป็นภาษกีารเกษตรแต่
ละปี 

kɔŋ1 nip8 工业  gōngyè อุตสาหกรรม 
kɔŋ1 pat7 钢笔   gāngbǐ ปากกาหมกึซมึ 
kɔŋ1 pɔ2 夫妻   fūqī สามภีรรยา 
kɔŋ1 tɕhǝŋ3 工厂 gōngchǎng โรงงาน 

kɔŋ1 thai5 曾祖父                   
zēngzǔfù 

ปู่ ทวด 

kɔŋ1 tsɔk7 工作 gōngzuò ทาํงาน 
kɔŋ1 tsen2 工钱  gōngqián คา่จา้ง,คา่แรง 
kɔŋ1peŋ2 公平 gōngpíng เทีย่งธรรม, ยตุธิรรม 
kɔŋ1tsi1 工资  gōngzī เงนิเดอืน 

kɔŋ6 tɕha:n3 tɔŋ3 共产党   
gòngchǎndǎng 

พรรคคอมมวินิสต ์

kɔŋ6 tɕha:n3 tɕy3 ȵe6 共产主义 gòngchǎn 
zhǔyì 

ลทัธคิอมมวินิสต ์

kɔŋ6 tsheŋ1 tun2 共青团           
gòngqīngtuán 

สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์

kɔp7 pet7 tsi6 合八字 hé bāzì การผกูดวงอกัษรแปดตวั 
kɔt7 割（~搯）gē ตดั 
kɔt7 割（~肉）gē ตดั เฉือน  
kɔt7 ɕy2 地瓜 （凉薯）dìguā มนัเทศ 
ke5 wa6 计划 jìhuà แผนการ โครงการ 
ke5hwa6 计划 jìhuà แผนการ 
ke5tsɔk8 继续（~讲下去）jìxù ต่อเน่ือง ตดิต่อกนั ไมข่าดสาย 
kǝm1 tsek7 疳积 gān jī โรคตาลขโมย 
kǝm3tsa6 感谢 gǎnxiè ขอบคุณ,ขอบพระคุณ 
ken5 块（一~田）kuài กอ้น ชิน้ ใชก้บัสิง่ของทีเ่ป็นกอ้นหรอืแผน่ 

keŋ1 庚（天干的第七位） 
gēng 

หยาง (ธาตุทอง) 

kǝp7 田鸡（大青蛙）   
tiánjī 

กบ 

kǝp8 tsi3 ; pek8 kǝp8 鸽子  gēzi นกพริาบ 
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kǝu1 lǝŋ2 高粱    gāoliang ขา้วเกาเหลยีง 
kǝu1 ʔjǝk7 膏药  gāoyao พลาสเตอรย์า 
kǝu5tɕuŋ6 告状 gàozhuàng ฟ้องรอ้ง 
kha:i1 张（~嘴）zhāng  อา้ปาก 
kha:i1 开（~门）kāi  เปิด 
kha:i1 放（~水进田）fàng  ปลอ่ย 
kha:i1 ; la:n6 破（罐子~了）       pò แตกขาด ทาํลาย  
kha:i1 ɕi3 开始 kāishǐ เริม่ตน้ 
kha:i1 fuŋ1 开荒 kāihuāng ถางป่าทีร่กรา้ง บุกเบกิ 
kha:i1 nɔŋ5 khu5 开裆裤 kāidāngkù กางเกงเปิดชอ่งทีเ่ป้า 
kha:i1 pek7 裂缝   lièfèng แตกรา้วเป็นแนวยาว 
kha:i1 pek7 裂开（墙~）liè kāi การกลัน่แยก 
kha:i1 pek7 ; kha:i1 pjaŋ3 皴裂  cūn liè ผวิหนงัแตก 
kha:i1khjau3 开头（~做不好）

kāitóu 
เริม่ตน้  

kha:i1meŋ2 取名字 qǔ míngzì ตัง้ชื่อ,ขนานนาม 
kha:i1pja1 睁眼 zhēng yǎn ลมืตา 
kha:i1wei6 开会 kāihuì เปิดการประชุม 
kha:k7 壳儿 kér เปลอืกนอก 
kha:t7 ; ŋɔ1kha:t7 渴 kě กระหาย 
kha1 捆（一~柴）kǔn มดั ผกู 
khak7 刻（~名子）kè สลกั 
khaŋ3 肯 kěn ยอม 
khaŋ3teŋ6 肯定（~是他）

kěndìng 
แน่นอน 

khap7 掐（~瓜）qiā  เดด็ 
khau1 抠（用手指~）kōu  แคะ เขีย่ 
khau1 扣（~扳机）kòu  ลัน่ (ไกปืน) 
khau3 口（一~饭）kǒu คาํ 
khau3 ɕa:u5 口哨  kǒushào การผวิปาก 
khau5 扣子 kòuzi เงือ่น กระดุม 
khau5 扣（~扣子）kòu  กลดั ตดิ (ตดิกระดุม)  
khau5 扣（~钱）kòu หกั (หกัเงนิ) 
khɔ3i3 可以（我~去吗）

kěyǐ 
ได ้

khɔ3i3 好像（~认识）
hǎoxiàng 

เหมอืนกบัวา่ 

khɔ3lin2 可怜 kělián น่าสงสาร 
khɔ3naŋ2 可能（他~不来）

kěnéng 
สามารถ 

khɔ3sek7 可惜 kěxí น่าเสยีดาย 
khɔk7ɕet8 确实 quèshí อยา่งแทจ้รงิ, จรงิๆ 
khɔk7khjau3 磕头 kētóu สปัหงก คาํนบั 
khɔm3 臼 jiù ครก โกรง่ 
khɔŋ1 空（箱子是~的）

kōng 
วา่งเปลา่ 

khɔŋ1man1 忽然（~下雨了）
hūrán 

ฉบัพลนั ทนัใดนัน้ 

khɔŋ1man1 或者（是~不是）
huòzhě 

หรอืวา่ 
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khɔŋ1sǝm1 空心（树~）kōngxīn กลวง 
khɔŋ1ʔmu1 空手 kōngshǒu มอืเปล่า 
khɔŋ3 tshǝk7 孔雀 kǒngquè นกยงู 
khe5 ia1 干爹 gān diē พอ่บุญธรรม 
khe5 ma3 干妈 gān mā  แมบุ่ญธรรม 
khek7khwei1 吃亏 chīkuī เสยีเปรยีบ 
kheŋ1 轻 qīng เบา 
khǝu3 考 kǎo สอบ ทดสอบ 
khǝu5 靠（~他吃饭）kào อาศยั 
khǝu5 ; i1khǝu5 侬靠（~群众）nóng 

kào 
อาศยั พึง่พา 

khǝu5lɔŋ3 靠拢 kàolǒng กระเถบิชดิ 
khi3 mɔi2 hwa1 翳子 yì zi ตอ้กระจก 
khi5 nip8 企业  qǐyè วสิาหกจิ กจิการ 
khi5 taŋ1 汽灯 qìdēng ตะเกยีงแก๊ส 
khi5 tɕha1 汽车  qìchē รถยนต ์
khim5 欠 qiàn คา้ง เป็นหน้ี 
khin1 拉（~手）lā  จงู (จงูมอื) 
khin1 牵（~牛）qiān  จงู (ววัควาย สตัวเ์ลีย้ง) 
khin1 ȵau2 ʔmjɔk7 牵牛花  qiān niú huā ชื่อดอกไมช้นิดหน่ึง 

khin1si1 结网（蜘蛛~）jié 
wǎng 

แมงมมุชกัใย 

khiŋ1 箩斗  luó dòu ตะกรา้ไมไ้ผ ่
khiŋ1 箩筐  luókuāng หลวั(ทีท่าํดว้ยไม)้ 
khiŋ1 筐（一~菜）kuāng เขง่ ตะกรา้ 
khiŋ1kheŋ1 ; 
tǝm2pɔ1pat7peŋ2 ; khiŋ1 
liŋ1kheŋ1leŋ1 

崎岖 qíqū ขรขุระ 

khiu3 翘（把腿~起来）
qiào 

กระดก 

khiu3 ; ʔwa:n1 弯（扁担是~的）wān งอโคง้ 
khiu5 ; tɕhen1 翘（~起大拇指）

qiào
เงยหน้าขึน้ 

khja:ŋ5 晾（~衣服）liàng  ตาก 
khja:u3 巧 qiǎo เฉลยีวฉลาด 
khja1 疥疮 jièchuāng แผลกลากเกลือ้น 
khja3 秧   yāng ตน้กลา้ 
khja3 拔（~鸡毛）bá  ดงึ ถอด 
khjai1 远 yuǎn ไกล 
khjai5 蛋 dàn ไข ่
khjai5 kha:k7 蛋壳  dàn ké เปลอืกไข ่
khjai5 ŋ̊a:n3 ; ta:n6 huŋ2 蛋黄 dànhuáng ไขแ่ดง 
khjai5 pjuk8 ; ta:n6 pek8 蛋白  dànbái ไขข่าว 
khjak7 嗑（~瓜子）kē  ขบ แทะ  
khjaŋ1 圈（~牲口）quān กรอบ (ลอ้มกรอบ รัว้ เลา้) 

khjaŋ1 l̥aŋ1 背后（人的~）
bèihòu 

หลงั ดา้นหลงั 

khjaŋ1 l̥aŋ1 脊背 jǐbèi สนัหลงั 
khjap7 斗笠 dǒulì งอบ 
khjau3 端（棍子两~）duān ปลาย 
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khjau3 头 tóu ศรีษะ 
khjau3 头（起端）tóu หวั เริม่  

khjau3 neŋ3 头顶                       
tóudǐng 

ดา้นบนของศรีษะ กระหมอ่ม 

khjau3fan1 昏（头~了）hūn เลอะเลอืน 
khjau3wjen2 晕（头~）yūn วงิเวยีน 
khjau5 ; phan5 抖（~尘土）dǒu  สัน่สะทา้น 
khjɔ1 盐   yán เกลอื 
khjɔŋ1 ŋwan2 中午   zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
khjɔŋ1 ŋwan2 pa6 下午  xiàwǔ ตอนบา่ย 
khjɔŋ5 掉（桶底~了）    diào ลดลง (ลดลงกน้ถงั) 
khje3 蛙（小的）   wā เขยีด 
khjek7 hwen1 客人     kèrén แขก 
khjek7khi5 客气 kèqì สภุาพ  มมีารยาท ถ่อมตวัถ่อมตน 

khjǝm5 ; ka:i5 盖子   gàizi 
ฝา (ฝาครอบสาํหรบัปิดภาชนะ) 

khjeŋ1 坑  kēng  หลุม บอ่ 

khjeŋ1 陷阱（捕兽用的） 
xiànjǐng 

หลุมพรางจบัสตัว ์

khjǝŋ1 ; khi1fu6 欺负 qīfù รงัแก 
khjǝŋ1 sa:i1 缰绳   jiāngshéng เชอืกบงัเงยีน 
khjeŋ1khjeŋ1ʔmɔ3 抚摩 fǔmó ลบู ลบูไล ้
khjǝp7 搂（~肩摇背）lǒu  โกย เหน่ียว 
khjǝp7 围抱（~柱子等）wéi 

bào
ลอ้มรอบ 

khjǝp7 围（树大三~）wéi ลอ้ม โอบลอ้ม 
khjeu1 敲（~门）qiāo เคาะ ต ี
khjeu1 打（~鼓）dǎ ต(ีตใีหเ้กดิเสยีง) 
khjeu1 敲（~锣）qiāo เคาะ,ต ี
khjeu1tɕa:i1 , ta3tsiu5 打斋（打醮）dǎ zhāi เทศกาลกนิเจ อาหารเจ 
khjeu5 留（~饭）liú  เกบ็ 
khjuk7 捅（~刀子）tǒng  แทง 
khu3 苦 kǔ ขม 
khu3 kye1 苦瓜 kǔguā มะระ 
khu3 kyet7 苦蕨 kǔ jué เฟิรน์ขม  
khu3 lin6 ma:i3 苦楝树 kǔliàn shù ตน้เลีย่น 
khu3 ma3 phjak7 苦马菜  kǔ mǎ cài ผกัโขม 
khu5 裤子 kùzi กางเกง 
khu5 khjau3 裤腰 kùyāo เอวกางเกง 
khu5 kjǝk7 裤脚  kùjiǎo สว่นปลายของขากางเกง 
khu5 nɔŋ5 裤裆   kùdāng เป้ากางเกง 
khu5 tau1 sa:i1 裤带   kù dài เขม็ขดั 

khu5 tɔŋ2 裤管（裤筒）kù guǎn ขากางเกง 
khuŋ5 ; khuŋ5 wat8 矿物     kuàngwù แร ่
khut7 宽（路~）kuān กวา้ง (ถนน) 
khut7 宽（衣服~）kuān หลวม (เสือ้ผา้) 
khwa:i5 快（走得~）kuài เรว็ 
khwa:i5 块（一~地）kuài ผนื(ลกัษณนามใชก้บัพืน้ที)่ 
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khwa:i5 块（一~肉）kuài ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บัเน้ือ) 
khwa:i5 块（一~布）kuài ผนื (ลกัษณนามใชก้บัผา้) 
khwa:i5 快（~黑了）kuài เรว็   ใกลจ้ะ 
khwa:i5 ; jyn2 元（一~钱）yuán หยวน (หน่วยเงนิตรา) 
khwa:i5 ; khwa:i5 tsi3 筷子   kuàizi ตะเกยีบ 

khwa:i5 pha:u3 快跑（马儿~）kuài 
pǎo 

วิง่เรว็ 

khwa:i5 tsi3 tɔŋ2 筷筒    kuài tǒng กระบอกใสต่ะเกยีบ 
khwa:i5khwa:i5 快快（~走）kuài 

kuài 
เรว็ๆ 

khwa1 ha:k8 科学    kēxué วทิยาศาสตร ์
khwa3 颗（一~星）kē ดวง (ลกัษณนามใชก้บัดาว) 
khwa3 颗（一~谷子）kē เมด็ (ลกัษณนามใชก้บัเมลด็ธญัพชื) 
khwa3 粒（一~米）lì เมด็ (ลกัษณนามใชก้บัเมลด็ขา้วสาร) 
khwa3 kɔk7 谷粒   gǔ lì เมลด็ขา้ว 
khwa5 ; khwa5 wat8 货物   huòwù สนิคา้ 
khwa5 tɔŋ2 课堂 kètáng หอ้งเรยีน 
khwan5 na:m2 困难   kùnnán ยากลาํบาก 
khwei1pen3 ; pɔi2tsen2 赔本 péiběn ขาดทุน 
khwei5 活结 huójié เงือ่นเป็น (เงือ่นทีส่ามารถแกม้ดัได)้ 

khy1 区  qū เขตนครบาล 

khye5 扭（~了脚）niǔ หนั กลบั บดิ 
khyn1 圈（一~绳子）quān มว้น (ลกัษณนามใชก้บัเชอืก) 
khyn1nun2 蜷缩（~着身体）

quánsuō
ขดตวั งอตวั 

khyn5 劝 quàn พดูโน้มน้าว เตอืน 
khyt7 缺（碗~口）  quē แตก บิน่ 
khyt7 缺（刀~口）  quē ขาดแคลน wมม่ ี
khyt7 缺（~牙）      quē ฟันหลอ 
khyt7 tim3 缺点    quēdiǎn ขอ้บกพรอ่ง 
ki1 khi5 机器  jīqì เครือ่งจกัร 
ki2 旗子  qízi ธง 
ki2 棋    qí หมากรกุ 
ki2 lan2 ka:p7 穿山甲  chuānshānjiǎ ลิน่ 
ki2 pun2 棋盘     qípán กระดานหมากรกุ 
ki2 tsi3 棋子     qízǐ เมด็หมากรกุ 
ki2kwai5 奇怪 qíguài แปลก 
ki2ma3 骑（~马）qí  ขี ่
ki2tha1 其他 qítā อื่นๆ 

ki3 已（天干的第六位） 
yǐ 

หยนิ (ธาตุดนิ) 

ki3 几（~个人）jǐ กี ่
ki3 几（~个）jǐ กี ่
ki3 l̥a:i1 ; l̥a:i1 siu3 多少 duōshǎo เทา่ไหร ่
ki5 ɕeŋ1 ɕy6 寄生树  jìshēng shù ตน้กาฝาก 
ki5 hǝu6 记号   jìhào เครือ่งหมาย 
ki5 l̥ai3 记得 jìde จาํได ้
ki5 seŋ5 记性 jìxìng ความจาํ 
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ki5 tsit7 季节   jìjié ฤด ู
ki5sen5 寄（~信）jì  สง่ 
ki6 忌讳 jìhuì ถอื ตอ้งหา้ม ขอ้หา้ม 
ki6 sat8 技术    jìshù เทคนิค ฝีมอื 
kim2 钳子   qiánzi คมี 
kim3tɕa2 检查 jiǎnchá ตรวจสอบ 
kim3thǝu3 检讨 jiǎntǎo สาํรวจตวัเอง วพิากษ์วจิารณ์ 
kin5ɕit7 建设 jiànshè สรา้ง สรา้งสรรค ์
kin6 件（一~事）jiàn เรือ่ง (ลกัษณนามใชก้บัเรือ่งราว) 
kin6 ; mai3 件（一~衣服）jiàn ชุด (ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) 
kip7 火帽  huǒ mào ชอ่งใสล่กูกระสนุ 
kip7 涩（柿子很~）sè ฝาด 
kit7 热（~饭）rè รอ้น อุ่นอาหารใหร้อ้น 
kit7 热（天气~）rè รอ้น 
kit7 热（水~）rè รอ้น  

kit7 ; kak8 凝结（猪油~了）
níngjié 

แขง็ตวั เกาะตวั 

kit7 ; kha:i1 揭（~盖子）jiē  เอาออก แกะออก 
kit7 ; kit7kha:i1 掀（~帘子）xiān  เปิดออก 

kit7 peŋ1 结冰                         jié 
bīng 

แขง็ 

kit7 pin6 编（~辫子）biān  ถกั 
kit7fan1 结婚 jiéhūn แต่งงาน 
kit7lik8 结果（树~）jiéguǒ ผลไมอ้อกผล 
kiu1 娇（孩子很~）jiāo น่ารกั อ่อนโยน 
kiu1ŋǝu6 骄傲 jiāo'ào โอหงั  อวดด ี หยิง่ผยอง 
kiu2 桥 qiáo สะพาน 
kiu2 kjɔŋ2 tsi3 芭蕉  bājiāo กลว้ยน้ําวา้ 
kiu6 轿子 jiàozi เสลีย่ง 
kja:i1 街 jiē ถนน 
kja:i3 苎麻 zhùmá ป่าน 
kja:i3 mi1 麻线  máxiàn ดา้ยป่าน ดา้ยลนิิน 
kja:i3 paŋ2 麻布 mábù ผา้ป่าน 
kja:i5 戒（~烟）jiè  เลกิ (เลกิจากสิง่เสพตดิ เชน่ เลกิบุหรี ่เลกิเหลา้) 
kja:ŋ3 说 shuō พดู 
kja:ŋ3 ku5ɕi6 , kja:ŋ3 ku3 讲（~故事）jiǎng  เลา่ 
kja:ŋ3muŋ6wa6 说梦话 shuō mènghuà ละเมอ 

kja:u1 khjai5 虮子 （虱子的卵） jǐ 
zi 

ไขเ่หา 

kja2 tsi3 茄子   qiézi มะเขอืยาว 
kja5 辆（一~车）liàng คนั (ลกัษณนามของ เกวยีน) 
kja5 ; ta:i2 架（一~机器）jià เครือ่ง 
kjak8 tsi3 ma:m6 腱子肉  jiànzi ròu เน้ือเสน้เอน็ 
kjam1 , kjam1 tsi3 金子   jīnzi ทอง 
kjam1 ȵen2 hwa1 金银花    jīn yín huā พชืไมพุ้ม่ 
kjam1 ȵy2 金鱼     jīnyú ปลาทอง 
kjap8 扑（老虎~）pū กระโจนเขา้ใส ่โจมต ี
kjau2 球    qiú ลกูบอลทรงกลม 
kjau2 求（~别人帮助）qiú  ขอรอ้ง 
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kjau2 束（一~香蕉）shù มดั รดั  
kjau3 九 jiǔ เกา้ 
kjau3 ȵyt8 九月    jiǔ yuè เดอืนกนัยายน 
kjau3 tsha:i5 韭菜    jiǔcài กุ่ยไฉ่ 

kjau6 舅父（母之弟）      
jiùfù 

น้าชาย(น้องชายของแม)่ 

kjau6 mu3 舅母（母兄之妻）  
jiùmu 

ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ 

kjau6 mu3 ; kjau6 ma3 舅母（母弟之妻）  
jiùmu 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชายแม)่ 

kjau6 ta3 舅父（母之兄）      
jiùfù 

ลุง(พีช่ายของแม)่ 

kjɔ1 喂（用食具~小孩）
wèi

ป้อน 

kjɔ1 喂（~鸡）wèi เลีย้ง 

kjɔ3 姑母（父之姐）     
gūmǔ 

ป้า (พีส่าวพอ่) 

kjɔ3 姑母（父之妹）     
gūmǔ 

อาหญงิ (น้องสาวพอ่) 

kjɔ5 锯     jù เลื่อย 
kjɔ5 sip7 锯末    jùmò ขีเ้ลื่อย 
kjɔk7 骨头    gǔtou กระดกู 
kjɔk7 sɔi3 骨髓     gǔsuǐ ไขกระดกู 
kjɔŋ1 弓       gōng ธนู 
kjɔŋ1 tsin5 sa:i1 弓弦   gōngxián สายธนู 
kjɔŋ2 穷 qióng ยากจน 
kjɔŋ2 hwen1 穷人 qióngrén คนจน 
kjɔŋ3 茎 jīng กา้น 
kjɔŋ5 len2 ; kjam1 hau6 今后  jīnhòu หลงัจากน้ี 
kjɔŋ5 ŋwan2 明天  míngtiān วนัพรุง่น้ี 
kje1 扳机 bānjī ไกปืน 
kje1 ɕat7 ; kai5 li2 鸡虱 jī shī เหาทีอ่าศยัอยูบ่นตวัไก่ 
kje1 meŋ1 ; ja6 meŋ1 夜盲   yè máng ตาบอดกลางคนื 
kje1 ŋa:n3 鸡眼   jīyǎn ตาปลาบนผวิหนงั 
kje3 解（~绳结）jiě  แยกออก คลายออก แกม้ดั 
kje5 佩带（~腰刀）pèidài  ประดบั ตดิ 
kje5 戴（~项圈）dài  สวมใส ่
kje5 戴（~耳环）dài  สวมใส ่
kje5 ; pa:i1kje5 嫁 jià แต่งงาน (หญงิแต่งออก) 
kjǝk3 liu3 裹脚 guǒjiǎo พนัขา 
kjǝk7 沉淀物 chéndiàn wù ตะกอน 
kjǝk7 fɔk8 ; ti6 fɔk8 门槛 ménkǎn ธรณีประตู 
kjek7 meŋ6 革命 gémìng ปฏวิตั ิ
kjek7 tsi3 ŋa:n3 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
kjek7kha:i1 ; kjen5kha:i1 隔开 gé kāi ปิดกัน้ กัน้ใหห้า่งออกจากกนั 
kjem3 减少 jiǎnshǎo ลดลง 
kjem3 减（二~一）jiǎn ลบ 
kjem3tɕhen3 ;  
kjem3tɕha:n3 

减产 jiǎnchǎn ลดการผลติ 
 

kjen1 吃 chī กนิ 
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kjen1 斤 jīn ครึง่กโิลกรมั 
kjen1 hjet7 pa6 ; khjɔŋ1 
ŋwan2 kɔn5 上午 shàngwǔ ตอนเชา้ 

kjen1 khjɔŋ1 ŋwan2 午饭 wǔfàn อาหารเทีย่ง 
kjen5 pek7 木板墙 mùbǎn qiáng ฝาผนงัไมก้ระดาน 
kjen6 近 jìn ใกล ้
kjen6 teŋ2 近来（雨多）jìnlái ในระยะนี้ ในระยะใกล้ๆ น้ี 
kjeŋ1 经（念~）  jīng คมัภรี ์(ทอ่งคมัภรี)์ 
kjeŋ1 ɕeŋ2 京城 jīngchéng เมอืงหลวง นครหลวง 
kjeŋ1 mi1 经线 jīngxiàn เสน้แวง เสน้ดา้ยตามยาว 
kjeŋ1 nim6 经验  jīngyàn ประสบการณ์ 

kjeŋ1 tɕek8 惊蛰 jīngzhé 
 แมลงตื่นหรอืฟ่ืนจากจาํศลีแลว้เริม่ออกโบยบนิ
หากนิ   

kjeŋ1 tse5 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
kjeŋ1fa:i3 经过 jīngguò ผา่น 
kjeŋ1l̥a:i3 jɔŋ6 耐用 nàiyòng ใชท้น 
kjeŋ2 久 jiǔ นาน 
kjeŋ3 tɕhet7 警察  jǐngchá ตาํรวจ 
kjeŋ5 镜子  jìngzi กระจก 
kjeŋ5 敬（~酒）jìng  เคารพ 
kjeŋ5ɕan2 供神 gōng shén เซ่นไหวเ้ทพเจา้ เทวดา 
kjeŋ5ka1 更加（~努力）

gèngjiā 
ยิง่  ยิง่ขึน้ 

kjeŋ5kwei3 敬鬼 jìng guǐ เคารพผ ี
kjǝp7 收拾 shōushí เกบ็กวาด จดัการ 
kjǝp7 收（把衣服~回来）

shōu
รบั 

kjǝp7 藏（把东西~藏）
cáng

เกบ็สะสม 

kjǝp7 急 jí กระวนกระวายใจ  รอ้นใจ 
kjǝp7 紧急 jǐnjí เรง่ดว่น  คบัขนั 
kjǝp7 匆忙 cōngmáng รบีรอ้น 
kjǝp7 ; lim5 拾（~起笔）shi  เกบ็ หยบิ 
kjet7 疼（妈妈~孩子）

téng 
เจบ็ 

kjet7 痛苦 tòngkǔ เป็นทุกข ์  
kjet7 痛 tòng ปวด เจบ็ เศรา้โศก 
kjet7 酸疼（腰腿~）suān 

téng 
ปวดเมือ่ย 

kjet7 痛（肚子~）tòng ปวด 
kjet8 稠（粥很~）chóu แน่น  
kjet8the5 ; at7tshi1 打喷嚏 dǎ pēntì จาม 
kjeu1 胶（动植物~）  jiāo กาว ยาง 
kjeu1 交（~朋友）jiāo  สง่ 
kjeu1 ; kja:ŋ3…theŋ5 告诉 gàosu บอก 
kjeu1 ; kjeu3 缴（~公粮）jiǎo สง่ 
kjeu1 kjuk7 胶鞋 jiāoxié รองเทา้ยาง 
kjeu1 lɔŋ2 蛟龙  jiāolóng มงักรคะนองน้ํา 
kjeu1ta:i6 吩咐 fēnfu กาํชบั,สัง่ 
kjeu3 绕（~线）rào  พนั 
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kjeu3 拌（~猪食）bàn ผสม,คลุกใหเ้ขา้ 
kjeu3 顽皮（淘气~）wánpí ดือ้ 
kjeu5 觉（睡一~）jué หลบั 
kjuk7 鞋 xié รองเทา้ 
kjuk7 ɕyet7 ; se3 kjuk7 
ɕyet7 鞋刷 xié shuā แปรงขดัรองเทา้ 

kjuk7 pin1 鞋帮 xiébāng หน้ารองเทา้,ปีกขา้งของรองเทา้ 
kjuk7 tɕeŋ1 鞋后跟  xié hòugēn สน้รองเทา้ 
kjuk7 tɕhɔŋ5 鞋楦子 xié xuàn zi ทีด่นัทรงรองเทา้ 
kjuk7 te3 鞋底 xiédǐ พืน้รองเทา้ 
ku1 我 wǒ ฉนั (สรรพนามบุรษุที ่1) 

ku1 ia1 姑父（父姐之夫） 
gūfu 

ลุง (สามขีองพีส่าวพอ่) 

ku1 ia1 姑父（父妹之夫） 
gūfu 

อาเขย(สามขีองน้องสาวพอ่) 

ku1 kwa3 lǝu3 ; kwa3 
kɔŋ1 鳏夫 guānfū พอ่หมา้ย 

ku1 ȵi2 ; ku1 kɔn2 ʔniŋ3 
nuŋ3 ; ku1 hɔn2 lik8 ; ku1 
hɔn2 juk8 

孤儿 gū'ér 
ลกูกาํพรา้พอ่แม ่

ku1tɔk8 孤独 gūdú โดดเดีย่วเดยีวดาย 
ku2 kuk7 ku2 斑鸠 bānjiū นกพริาบขนาดเลก็ 
ku3 鼓   gǔ กลอง 
ku3 蹲 dūn นัง่ยองๆ 
ku3 ; ku5 ɕi6 故事 gùshì นิทาน 
ku3 ta:i6 古代    gǔdài สมยัโบราณ 
ku3 tɕuŋ5 鼓棒  gǔ bàng ไมต้กีลอง 
ku3kje5 估计 gūjì ประมาณการ 
ku3pja1 瞪眼 dèngyǎn ถลงึตา  
ku5 kɔŋ1 雇工 gùgōng แรงงานรบัจา้ง 
ku5i5 ; jau3i5 ; ai5lai3 故意（他~问我）

gùyì 
ตัง้ใจ 

kuk7 ka1 国家 guójiā ประเทศ 
kuk7 khjeŋ5 tsit7 国庆节  guóqìng jié วนัชาต ิ
kun1 官 guān ขนุนาง,ขา้ราชการ 
kun1 tim3 观点 guāndiǎn ทศันะ 
kun2 ; eŋ1 罐子 guànzi กระป๋อง กระปุก 
kun3 管（各~各的事）

guǎn 
เกีย่วขอ้ง 

kun3li3 管理 guǎnlǐ ควบคุม 
kun5 灌（~小孩吃药）

guàn
กรอก 

kuŋ1jɔŋ2 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ เกยีรตคิุณ เกยีรตภิมู ิ
kuŋ1meŋ2 光明 guāngmíng แสงสวา่ง รุง่โรจน์ 
kuŋ3 pɔ5 广播 guǎngbò โฆษณา 

kuŋ3 tɔŋ1 y6 广东芋（叶大）   
guǎngdōng yù 

เผอืกกวางตุง้ 

kwa:i1 ɕat7  牛虱 niú shī เหาทีอ่าศยัอยูบ่นตวัววั 

kwa:n1  tɔŋ2 竹筒 zhútǒng กระบอกไมไ้ผ ่
kwa:n1 i1 竹膜 zhú mó เยือ่ไผ ่
kwa:n1 tat8 竹节 zhú jié ปลอ้งไผ ่

434 รายการคำาศัพท์ภาษาอู่เส้อ (เอ๊)



435 
 

kwa:n2 竹子  zhúzi ไมไ้ผ ่
kwa1 tɕhen3 锅铲 guō chǎn ตะหลวิ 
kwa3 pɔ2 寡妇 guǎfù แมห่มา้ย 
kwa3 pi2 果皮  guǒpí เปลอืกผลไม ้
kwa5 挂（~在墙上）guà  แขวน 
kwan2se2se2 吵哄哄 chǎo hōng 

hōng 
เสยีงหวัเราะครืน้เครง ดงัครกึโครม 

kwan3 ; tɕǝu5 骂 mà ดา่ 
kwei1 ; u1 kwei1 乌龟 wūguī เต่า 
kwei3 鬼  guǐ ผ ี
kwei3 ɕi1 巫师 wūshī พอ่มด 

kwei5 癸（天干的第十位）  
guǐ 

หยนิ (ธาตุน้ํา) 

kwei6 柜子 guìzi ตู ้
kwei6 跪 guì คุกเขา่ 
kwen1 人 rén คน 
kwen1 关（~门）guān  ปิด 
kwen1 tu1kwen1 闩（~门）shuān  ใสก่ลอนประตู 
kwen2 tsha:i5 芹菜  qíncài ผกัคื่นชา่ย 
kwen5 惯（吃~了辣的）

guàn 
เคยชนิ 

kwet7 刮（~猪毛）guā ขดูออก 
kwet8 钝（刀~）dùn ทู ่
kwiŋ6 光环 guānghuán วงแหวนของแสง 
ky3 举（~手）jǔ  ยก 
ky5 句（一~话）jù ประโยค 
kye1 瓜 guā แตง 
kye1 ; ai5 坡 pō เนิน 
kye1 lik8 瓜子 guāzǐ เมลด็แตง 
kye1 sǝm1 瓜瓤 guā ráng  เน้ือแตง 
kye5 锯（~木头）jù เลื่อย 

kyen1 ki2 军棋                 jūnqí 

การละเลน่หมากรกุชนิดหน่ึง ทีม่หีมากรกุ
ทหารบกและหมากรกุทหารเรอื เมด็หมากรกุจะ
กาํหนดชื่อตามยศทหารและอาวธุของทหาร ผู้
เลน่เกมหมากรุกทัง้สองคนน้ีจะเดนิหมากรกุ
ตามกฎเกณฑถ์า้หากฝ่ายใดทีย่ดึไดธ้งทหาร
ของอกีฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายชนะ 

kyen2 裙子 qúnzi กระโปรง 
kyen2 群（一~羊）qún กลุม่(แพะหรอืแกะ)  
kyen2 群（一~人）qún กลุม่(คน) 
kyen2 tɕǝŋ3 群众  qúnzhòng มวลชน 
kyet7 橘子（味酸的）júzi สม้ 
kyet7 蕨草     jué cǎo พชืตระกลูเฟิรน์ 
kyn1 站（~立）zhàn ยนื 
kyn2 拳（打一~）quán กาํปัน้ หมดั 
kyn2 fuŋ1 ; kyn2 pin1 上面   shàngmiàn ดา้นบน 
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kyn2 kja:i1 hwen1 ; kja:i1 
kyn2 hwen1 城里人  chéng lǐ rén 

คนในเมอืง 

kyn2 tsɔi3 ɕan2 上唇   shàngchún รมิฝีปากบน 
kyn3 卷（~席子）juǎn  มว้น 

kyn3 tɔŋ2 卷纱的竹筒 juǎn shā 
de zhútǒng 

กระบอกทีใ่ชม้ว้นดา้ย 

kyn3 tɔŋ2 phjak7 圆白菜  yuánbáicài กะหลํ่าปล ี
kyt7 打（~人）dǎ  ต ี
kyt7 打（用掌头~）dǎ  ต่อย ทุบ 
kyt7 打（~用谷桶）dǎ เกบ็เกีย่ว 
kyt7 ; kyt7ka5 打架（孩子~）dǎjià  ตกีน้ 
kyt7ka5 打架（人~）dǎjià ทะเลาะววิาทกนั  
kyt7kyn2 打拳 dǎquán ฝึกมวย 
kyt7lam3 打到 dǎ dào โคน่ลม้ 
kyt7tɕǝŋ5 打仗 dǎzhàng รบกนั 
l̥a:i1 多 duō เยอะ 
l̥a:i1 苦干 kǔ gàn ทาํงานอยา่งหนกั 
l̥a:i1 tsɔi3 ; l̥a:i1 wa6 饶舌 ráoshé ปากจดั, ปากรา้ย 
la:i5 hwi1pen3 引火 yǐnhuǒ ไฟไหม ้
la:i6 诬赖 wúlài ปรกัปราํ ใสร่า้ย 
la:i6niu6 u5kyn2tɕɔŋ2 尿床 niàochuáng เยีย่วรดทีน่อน 

la:m2 ta:i2 青苔（水面上的）     
qīngtāi 

ตะไครน้ํ่า   

la:m2 tin6 ȵ̥ɔ3 蓝靛草 lándiàn cǎo หญา้สฟ้ีาคราม 

l̥a:n1 ; lik8 l̥a:n1 孙子                          
sūnzi 

หลานชาย 

l̥a:n1 juk8 ; juk8 l̥a:n1 孙女                          
sūnnǚ 

หลานสาว 

la:n2 拦（~住他）lán  ขดัขวาง กัน้ 
la:n2 拦（有树~在路上）

lán 
กัน้ 

la:n3 懒 lǎn ขีเ้กยีจ เกยีจครา้น 
la:n6 烂（瓜果~了）làn เป่ือยเน่า 
la:n6 破烂（衣服~）pòlàn ขาด 

la:n6 ; peŋ5 ; kha:i1 破（衣服被划~）    
pò 

แตกขาด ทาํลาย 

l̥a:ŋ5 ; kha:i1 放（把鸡~了）fàng  ปลอ่ย 
l̥a:ŋ5hwa:i1 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัวต์ามทุง่ 
la:ŋ5la:ŋ5 渐渐（~多了）

jiànjiàn 
ระดบัหรอืปรมิาณคอ่ยๆเพิม่ขึน้หรอืคอ่ยๆลดลง 

l̥a:p7 挑（~谷子）tiāo  หาบ 
l̥a:p7 石（石头）shí หนิ 
l̥a:p7 挑（一~米）tiāo หาบ (ลกัษณนามขา้ว 1 หาบ) 
l̥a:p7 担（一~水）dàn หาบ (ลกัษณนามน้ํา 1 หาบ) 
l̥a:p7 l̥au5 ɕa:u1 粪箕   fèn jī บุง้กี ๋
la:p8 腊（~猪肉）là เน้ือตากแหง้ 
la:p8 ma;m6 腊肉  làròu เบคอน 
la:p8 tɕɔk7 蜡烛  làzhú เทยีน เทยีนไข 

la:p8 tɕɔk7 蜡烛（拜神用） là 
zhú 

เทยีน เทยีนไข (ใชส้าํหรบัไหวเ้จา้) 
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l̥a:u1 量（~布）liàng วดัขนาด 
l̥a:u1 量（~米）liàng ชัง่น้ําหนกั 
l̥a:u1 luk8 房间   fángjiān หอ้ง 
l̥a:u1 pin1 , te3 l̥a:u1 里面     lǐmiàn ขา้งใน 
l̥a:u1 sǝm1 ; sǝm1 l̥a:u1 心里    xīnlǐ ในใจ 
la:u2 ; la:u1 捞（~水草）lāo ขดุลอกขึน้มาจากน้ํา 
la:u3 了（我吃过~）le แลว้ 
l̥a1 响（枪~）   xiǎng เสยีงกอ้ง 
la1 , tɕyn2 ȵim3 传染 chuánrǎn โรคตดิต่อ 
la2 pa3 喇叭     lǎbā แตร ลาํโพง 
la5 寻找 xúnzhǎo แสวงหา 
la5 找（~虱子）zhǎo  หา 
l̥a5 河    hé แมน้ํ่า 
l̥a5 ;  l̥ak7 托（~人办事）tuō  วาน(ขอ) 
l̥a5 pin1 , l̥ek7 ; l̥ek7 l̥ 河边    hé biān รมิแมน้ํ่า 

la5 tɕɔŋ2 

像毛虫但较小的一种

虫子 
xiàng máochóng dàn 
jiào xiǎo de yī zhǒng 
chóngzi 

แมลงชนิดหน่ึงทีค่ลา้ยหนอนแมลงทีค่อ่นขา้ง
เลก็ 

la6 tsiu1 ; hjet7 tsiu1 辣椒  làjiāo พรกิ 
l̥ai1 长 zhǎng ยาว 
lḁi3 得（走~快）de อยา่ง 
l̥ai3 得（~到）de  ได ้
l̥ai3 khɔŋ5 闲 xián วา่ง 
l̥ai3 khɔŋ5 有空（~来玩）yǒu 

kòng 
มเีวลา 

l̥ai3 l̥ǝm1 ; tɕha3l̥ǝm1 抽搐（描风~）
chōuchù 

ชกักระตุก 

l̥ai3l̥ɔ3 驯（野兽养~了）xún เชื่อง 
l̥ai3ȵe5 听见 tīng jiàn ไดย้นิ 
lai5 讨（~饭）tǎo  ขอ 
l̥ai5 耙（~地）bà คราด 
l̥ai5 快（刀~）kuài คม 
l̥ai5 taŋ5 长凳 cháng dèng มา้นัง่ 
lak8 勒（~紧腰带）lēi  บบี  

lak8 ɕi8 tɕɔŋ2 kɔŋ1 蜣螂（屎壳郎）qiāng 
láng 

แมงกุดจี ่(ดว้งมลูสตัว)์ 

lak8 sek7 kjɔk7 肋骨  lèigǔ กระดกูซีโ่ครง 
lak8 tɕi5 te3 腋下  yè xià รกัแร ้
l̥am1 湿（衣服~）shī เปียก ชืน้ 
lam3 倒（树~了）dào ลม้,ลม้ลงไป 
l̥an1 路 lù ถนน 
lan2 轮车 lún chē เกวยีน 
lan2lau2 轮流 lúnliú หมนุเวยีนสบัเปลีย่น 
l̥an3 掏（从衣袋~东西）

tāo 
เจาะเป็นร ู

l̥aŋ1 l̥en1 ; l̥en1 l̥aŋ1 屋背 wū bèi หลงัคา 
laŋ3l̥en3lu6ka:u5 裸体 luǒtǐ เปลอืยกาย 
l̥ap7 黑（天~）hēi มดื 
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l̥ap7 暗（屋子很~）àn มดื 
lap8 ha6 立夏 lìxià เริม่ตน้ฤดรูอ้น 
lap8 tɕǝŋ2 立场 lìchǎng ทศันคต ิจดยนื 
lap8 tɕhu1 立春 lìchūn เริม่ตน้ฤดใูบไมผ้ล ิ
lap8 tɔŋ1 立冬  lìdōng เริม่ฤดหูนาว 
lap8 tshau1 立秋 lìqiū เริม่ฤดใูบไมร้ว่ง 
l̥at7 屁      pì ตด 
l̥at7 缕（一~炊烟）lǚ ควนั 
lat8 ɕi1 律师 lǜshī ทนายความ 
lat8 tsi3 栗子 lìzǐ เมด็เกาลดั 
lau2 楼 lóu ตกึ 
lau2 咱们 zánmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์ รวมผูพ้ดู

และผูฟั้งทัง้หมด) 
lau2 ; kju1 我们 wǒmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์ รวมผูพ้ดู

แต่อาจไมร่วมผูฟั้ง) 
lau2 huŋ2 硫磺  liúhuáng กาํมะถนั 
lau2 pa:n3 楼板  lóubǎn เพดาน 
lau2 sɔŋ1 hwen1 ; kju1 
sɔŋ1 hwen1  

我们俩 wǒmen liǎ พวกเราสองคน 

lau2 seŋ1 流星 liúxīng ดาวตก 
lau2 tɕha:n3 流产 liúchǎn แทง้ 
lau2 the1 楼梯   lóutī บนัได 
lau2khjek7 留（~客）liú  เชญิ 
lau2sǝm1 留心 liúxīn สนใจ,คอยระวงั 
l̥au3 酒（烧~） jiǔ เหลา้ 
l̥au3 暖和 nuǎnhuo อุ่น 
l̥au3 温（~水）wēn อุ่น 
l̥au3 im3 酒窝     jiǔwō ลกัยิม้ 
l̥au3 peŋ3 ; l̥au3 khjɔk7 酒麴（酒饼）  jiǔ qū สา่เหลา้ 
l̥au3 te2 ; tsau3 te2 酒提子   jiǔ tí zi ทีเ่ปิดไวน์ 
l̥au3 tin1 酒疯   jiǔ fēng บา้ วปิลาส วกิลจรติ 

l̥au3 tsǝu1 酒糟                     
jiǔzāo 

เมาเหลา้ 

l̥au3seŋ3 醒（酒~）xǐng  ตื่น 
l̥au5 灰烬    huījìn เถา้ถ่าน 
l̥au5 火灰   huǒ huī ขีเ้ถา้ไฟ 
l̥au5 吠（狗~）fèi เหา่ 
l̥au5 nam3 碱水  jiǎn shuǐ น้ําดา่ง 
lau6 瘤子   liúzi เน้ืองอก 
l̥ɔ1 ; ȵi3 tɔ3 耳朵   ěrduo ห ู
l̥ɔ1 kwiŋ5 耳垂   ěrchuí ติง่ห ู
l̥ɔ1 n̥uk7 hwen1 ; lɔŋ2 tsi3 聋子   lóng zi คนหหูนวก 
l̥ɔ1 ŋ̊ai3 ; ȵi3 ɕi3 耳屎    ěrshǐ ขีห้ ู
l̥ɔ1pwei6 ; l̥ɔ1 mi2 pa:i3 
pwei5 

耳背 ěrbèi หตูงึ 

lɔ2 骡子 luózi ลอ่(สตัว)์ 
lɔ2 斗（圆形指纹）dòu ลายกน้หอยบนปลายน้ิวมอื 
l̥ɔ3  知道 zhīdào รู,้เขา้ใจ 
lɔ3 lɔ3  n̥ɔk7 布谷鸟  bùgǔ niǎo นกกาเหวา่ 
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lɔ3 lɔ3 tɕyn5 旋转    xuán zhuǎn หมนุ,โคจรไปรอบๆ 
l̥ɔ3ma:i1 认识 rènshi ความเขา้ใจ 
l̥ɔ3ma:i1 相识  xiāngshí รูจ้กักนั 
l̥ɔ5 汗    hàn เหงือ่ 
l̥ɔ5 漏（水桶~水）lòu รัว่,รัว่ไหล 
l̥ɔ5 l̥an3 ; l̥ɔ5 ʔȵeŋ5 汗垢   hàn gòu คราบเหงือ่ 

lɔ6 露（张嘴~出牙齿）   
lù 

ปรากฏออกมา,แสดงอออกมา 

lɔ6 露（~脚指头）    lù ปรากฏออกมา,แสดงอออกมา (เปิดน้ิวเทา้) 
l̥ɔi1 梳子  shūzi หว ี
l̥ɔi1 ; l̥a:u5 梳（~头）shū หว ี
lɔi2 kɔŋ1 hǝu5 打雷  dǎléi ฟ้ารอ้ง 
lɔi2 kɔŋ1 phek7 雷击  léijí ฟ้าผา่ 
lɔi2 ʔja:p7 ʔja:p7 闪电 shǎndiàn ฟ้าแลบ  
lɔi2 ʔja:p7 ʔja:p7 打闪  dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
lɔi6 赶（~鸟）gǎn  ไลก่วด 
l̥ɔi6 赶（~牛）gǎn ไล,่ไลก่วด 
lɔi6 ma:m6 hwen1 猎人 lièrén พราน 
lɔi6 ma:m6 m̥a1 猎狗 liègǒu หมาลา่เน้ือ 
lɔi6kwei3 驱鬼 qū guǐ ขบัไลผ่ ี
l̥ɔi6ma:m6 打猎 dǎliè ลา่สตัว ์
lɔk7 掉（~牙）diào รว่ง,ตก (ฟันรว่ง) 
lɔk7 掉（~在地上）diào รว่ง,ตก (รว่งลงพืน้) 
l̥ɔk7 恐吓 kǒnghè ขูข่วญั 
l̥ɔk7 吓（把鸟~飞了）xià ขู,่ไล่ 
l̥ɔk7 ; jen3 引诱（~鸟）yǐnyòu  ลอ่ลวง 
l̥ɔk7 ; l̥ɔ3 哄（~小孩不哭）

hōng
เกลีย้กลอ่ม 

l̥ɔk7 ; l̥ɔk8 六 liù หก 
l̥ɔk7 jim2 屋檐 wūyán ชายคาบา้น 
l̥ɔk7 pin1 , l̥ɔk7 野外 yěwài ทุง่กวา้ง 
l̥ɔk7 pin1 , l̥ɔk7 fuŋ1 外面    wàimiàn ดา้นนอก 
lɔk8 鹿 lù กวาง 
lɔk8 脱（头发~落）tuō ลอก,ถอด,รว่ง 
lɔk8 ma2 黄麻 huángmá ปอกระเจา 
lɔk8 ȵyt8 六月  liù yuè เดอืนมถุินายน 
lɔk8 tau6 绿豆  lǜdòu ถัว่เขยีว 
l̥ɔk8 ti6 ; ti6 陆地  lùdì พืน้ดนิ 
lɔk8 ʔjam1 ki1 录音机 lùyīnjī วทิยุ 
l̥ɔk8ɕǝp8 六十 liù shí หกสบิ 
lɔk8hau6 落后 luòhòu ลา้หลงั 
l̥ɔk8tɕɔŋ2 起床 qǐchuáng ตื่นนอน 
lɔn3 ; tap8 轧（车~死人）yà เบยีด 
l̥ɔŋ1 n̥a3 见面 jiànmiàn พบหน้า 
l̥ɔŋ1nuŋ3 怀孕 huáiyùn ตัง้ครรภ ์
lɔŋ2 狼  láng หมาป่า 
lɔŋ2 龙  lóng มงักร 

lɔŋ2 溶化（猪油~了）
rónghuà 

ละลาย 
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lɔŋ2 ; lɔŋ2 ka:ŋ5 tɔŋ2 虹 hóng รุง้ 

lɔŋ2 ɕe3 jyn6 融水县    róng shuǐ 
xiàn 

ชื่ออาํเภอหรงสุย่ 

lɔŋ2 kɔŋ1 雷  léi เสยีงฟ้ารอ้ง 
lɔŋ2 kɔŋ1 hǝu3 打雷   dǎléi ฟ้ารอ้ง 
lɔŋ2 khjek7 女婿   nǚxù ลกูเขย 

lɔŋ2 kwat7 tɕha1 水车（龙骨车）shuǐ 
chē 

กงัหนัน้ํา 

l̥ɔŋ3 tsi3 驼子  tuózi คนหลงัคอ่ม 
l̥ɔŋ5 光线  guāngxiàn แสง 
l̥ɔŋ5 晴    qíng ทอ้งฟ้าปลอดโปรง่ 
l̥ɔŋ5 亮（屋子很~）liàng สวา่ง 
l̥ɔŋ5 亮（摖~）liàng เหลื่อม มนัเงา 
l̥ɔŋ5 晴朗 qínglǎng ปลอดโปรง่ไมม่เีมฆหมอก 
l̥ɔŋ5 ; pjak7 ŋwan2 l̥ɔŋ5 阳光  yángguāng แดด 
l̥ɔŋ5ŋwan2 晴天 qíngtiān ทอ้งฟ้าสดใส 
l̥ɔŋ6 递（~钱过去）dì  สง่  
l̥ɔŋ6 ; nam3 l̥ɔŋ6 波浪   bōlàng ลกูคลื่น 
lɔŋ6fe5 浪费 làngfèi สิน้เปลอืง 
l̥e1 fen1 下雨     xià yǔ ฝนตก 
l̥e1 phja1 落（太阳~）  luò ตก(พระอาทติยต์ก) 
le2 kɔŋ1 犁弯   lí wān คนัไถ 
le2 tau2 犁头   lí tóu หวัไถ 
le2 tsɔk8 黎族    lízú กลุม่ชาตพินัธุห์ล ี
le3 tɔŋ2 礼堂    lǐtáng หอประชุมใหญ่ หอ้งโถงใหญ่ 
le3 wat8 礼物    lǐwù ของขวญั 
le6 下（山~）xià ลง 
le6fuŋ5 下放 xiàfàng มอบอาํนาจ 
le6pa:i1 下去 xiàqù ลงไป 
le6teŋ2 下来 xiàlái ลงมา 
lek7 深（水~）shēn ลกึ 
l̥ek7 旁边   pángbiān ดา้นขา้ง 
l̥ek7 小偷   xiǎotōu ขโมย 
l̥ek7 锅（炒菜的） guō กระทะ 
l̥ek7 偷 tōu ลกัขโมย 
l̥ek7 khjǝm5 锅盖    guō gài ฝาหมอ้ 
l̥ek7 l̥an1 ; l̥an1 pin1 边（路~）  biān ขอบ รมิ(ถนน) 
l̥ek7 ȵi3 耳子   ěr zi ห ู
l̥ek7ka:u5 窥探 kuītàn สอดสอ่ง 
l̥ek7theŋ5 偷听 tōu tīng แอบฟัง 
lek8 深（这本书很~）

shēn 
ลกึซึง้ 

lek8 ɕy1 历书   lìshū 
หนงัสอืทีบ่นัทกึเหตุการณ์ประจาํปีตามเทศกาล
และเดอืน 

l̥ǝm1 风  fēng ลม 
l̥ǝm1 满 mǎn เตม็ 
l̥ǝm1 l̥iu3 ; tɕyn5lɔ5 l̥ǝm1 旋风  xuànfēng ลมวน ลมหมนุ 
l̥ǝm1 wɔk8 狂风    kuángfēng ลมกระโชกแรง 
l̥ǝm1pyn1 满月 mǎnyuè เตม็เดอืน 
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l̥ǝm1tsǝŋ1 饱满（谷子~）
bǎomǎn 

อุดมสมบรูณ์ 

lǝm2 淋（雨~）  lín โดนสาดน้ํา โดนราดน้ํา(ถกูกระทาํ) 
lǝm2 浇（~菜）jiāo  สาด รด(ผูก้ระทาํ) 
lǝm5 瓣儿（橘子~）  bànr กลบี (สม้) 
l̥en1 家    jiā บา้น 
l̥en1 房子   fángzi เรอืน 
l̥en1 家（一~人）jiā ครอบครวั 
l̥en1 l̥a:u1 ; l̥a:u1 l̥en1 家面   jiā miàn รอบบา้น 
l̥en1 pja:i2 kɔn5 屋前  wū qián หน้าบา้น 
l̥en1 pja:i2 len2 ; l̥aŋ1 l̥en1 屋后    wū hòu หลงับา้น 
l̥en1 tam1 khjǝŋ1 ; tam1 
khjǝŋ1 l̥en1 

房子中间  fángzi 
zhōngjiān 

ตรงกลางหอ้ง 

l̥en1 tsek7 屋脊  wū jí อกไก่ของหลงัคาบา้น 
len2 后（~去）hòu ทหีลงั 
len2 ŋwan2 后天   hòutiān วนัมะรนื 
len2 pwei1 ; pwei1 len2 后年   hòu nián  ปีขา้งหน้า 
len2 pyn1 ; pyn1 len2 下月 xià yuè เดอืนหน้า 
leŋ1 溪  xī หว้ย 
l̥ǝŋ1 穗儿  suìr รวงขา้ว 
l̥ǝŋ1 间苗 jiànmiáo ถอนและดายเอาสว่นเกนิทิง้ไป 
l̥eŋ1 ; l̥eŋ1 khi5 力气 lìqì แรง พละกาํลงั 
leŋ2 碾子 niǎnzi ลกูกลิง้ส ี
leŋ2 铃（巫师用的）líng กระดิง่ 
leŋ2 铃（车~）líng กระดิง่ 
leŋ2 灵验 língyàn ไดผ้ลชะงดัไดผ้ลดมีาก 
leŋ2 零（一白~五）líng ศนูย ์
leŋ2 零（2 - 2 = 0）líng ศนูย ์
lǝŋ2 羊 yáng แกะ 
lǝŋ2 梁  liáng คานหลงัคา 
lǝŋ2 ha:i2 凉鞋 liángxié รองเทา้สาน 
lǝŋ2 tim5 粮店 liáng diàn รา้นอาหาร 
lǝŋ2 tshɔŋ1 粮仓 liángcāng ฉางขา้ว 
leŋ2 tsi3 睾丸 gāowán ลกูอณัฑะ 
leŋ3 旱 hàn แหง้แลง้ 
lǝŋ3 两（一~银行）liǎng สอง 
l̥eŋ3 ki5 旱季 hànjì ฤดแูลง้ 
leŋ3 tǝu3 领导 lǐngdǎo หวัหน้า 
leŋ3tǝu3 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
leŋ6 另外（~买一个）

lìngwài 
นอกจาก(นัน้)  อื่นๆอกี 

leŋ6hwen1 ; pit8hwen1 别人 biérén คนอื่น 
l̥ǝp7 脱（~玉米粒）tuō รว่ง 
l̥et7 ; kje1 pa:i1 la:i6 癞痢头 làilì tóu ขีก้ลากทีศ่รีษะ 
l̥ǝu1 怕 pà กลวั 
l̥ǝu1 稀（粥很~）xī น้อย 
l̥eu1wa1 发情 （牲畜~）

fāqíng 
เกดิอาการกาํหนดั 

lǝu2tɔŋ6 劳动 láodòng ใชแ้รงงาน 
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lǝu3 老（人~）lǎo แก่ 
lǝu3 老（菜~）lǎo เก่า 
lǝu3 hwen1 老年人  lǎonián rén ผูส้งูอายุ 
lǝu3 kɔŋ1 ; lik8 kja1 丈夫 zhàngfū สาม ี
lǝu3 kɔŋ1 lǝu3 老翁 lǎowēng คนชรา 
lǝu3 pek7 seŋ5 老百姓 lǎobǎixìng ประชาชน 
lǝu3 si1 老师 lǎoshī คุณคร ู
lǝu3 tshan1 亲家 qìngjiā ญาตทิีผ่กูพนักนัดว้ยการสมรสของลกู 
lǝu3ɕet8 老实 lǎoshí ซื่อตรง ซื่อสตัย ์วา่นอนสอนงา่ย 
l̥i1 好 hǎo ด ี
l̥i1 相好 xiānghǎo สนิทสนมกนัด ีรกัใครก่นัด ี
l̥i1 ; l̥i1ka:u5 漂亮（~姑娘）

piàoliang 
สวย 

l̥i1 ; l̥i1ka:u5 俊（指男子貌美）
jùn 

หลอ่ 

l̥i1 ; l̥i1ka:u5 美丽（风景很~）
měilì 

สวยงาม  งดงาม 

l̥i1 hwen1 好人 hǎorén คนด ี
li2 离（~家）lí  หา่งจาก 
li2 厘（重量单位）lí หน่วยวดัความยาวของจนี 
li2 ; ɕia1 li2 梨  lí ลกูแพร ์
li2 pa1 篱笆 líba รัว้ 

li3 背面（布的反面）
bèimiàn 

หลงั,ดา้นกลบักนั 

li3 里 lǐ ลี ้(หน่วยวดัระยะทาง) 
li6 ej7 利益 lìyì ผลประโยชน์ 
li6 sek7 利息 lìxí ดอกเบีย้ 
li6 tsat8 痢疾 lìjí โรคบดิ 
lik8 果子（浆果）guǒzi ผลไม ้
lik8 核（果~）  hé เมลด็ใน(ผลไม)้ 
lik8 儿子  érzi ลกูชาย 

lik8 ; ma:i3 lik8 果子（树上结的）
guǒzi 

ผลไม ้

lik8 juk8 kja1 ; san1 fu6 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
lik8 kja1 男人 nánrén ผูช้าย 
lik8 m̥a1 ; m̥a1 ȵi1 小狗 xiǎo gǒu ลกูสนุขั 
lik8 m̥u1 小猪     xiǎo zhū ลกูหม ู
lik8 tin1 脚趾  jiǎozhǐ น้ิวเทา้ 
lik8 ʔmu1 手指 shǒuzhǐ น้ิวมอื 
lik8 ʔmu1 tɕyn5 , ʔmu1 
laŋ5 指纹  zhǐwén ลายน้ิวมอื 

lim2 镰刀 liándāo เคยีว 
l̥im5 凉（天气~）liáng เยน็ (อากาศ) 
l̥im5 凉（水~）liáng เยน็ (น้ํา) 
l̥im5 凉快 liángkuài เยน็สบาย 
l̥in1 石头 shítou หนิ 
l̥in1 phja1 石山 shíshān หนิภเูขา 
l̥in1 tsǝŋ2 石墙 shí qiáng กาํแพงหนิ 
l̥in1 tsǝu2 石槽 shí cáo รางหนิ 
lin2 连（~饭也不是）lián แมแ้ต่...ยงั... 
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lin2 tsi3 莲子  liánzǐ เมด็บวั 
lin2lɔi6 连累 liánlèi พวัพนั เดอืนรอ้น 
lin2tsɔk8 连续（~跳十下）

liánxù 
ตดิต่อกนัต่อเน่ืองกนั 

lin3 舌头  shétou ลิน้ 
lin3 khjau3 舌尖  shéjiān ปลายลิน้ 
lin6 炼（~钢铁）liàn หลอม เผา 
lin6 pɔm6 滚泥（水牛~）gǔn ní แชโ่คลน 
l̥ip7 走退（~一步）zǒu เดนิถอยหลงั 
l̥ip7 kjen6 l̥an1 抄近路 chāojìn lù หาทางลดั 
l̥ip7tshan1shek7 ; 
tha:m5tshan1 

探（~亲戚）tàn  สาํรวจ 

lip8 ; kha3 卡（用手~住脖子）
kǎ 

บบี 

lit7 拧（~毛巾）níng  บดิ 
l̥iu1 笑 xiào หวัเราะ ยิม้ เยาะ 
l̥iu1 逃 táo หนี วิง่หนี 
liu2thin1 谈天 tántiān คุยเลน่ 

l̥iu3 绊（绳子~脚）       
bàn 

เกีย่วพนั สะดุด 

l̥iu3 缠绕（蛇~树）
chánrào 

รบกวน ก่อกวน 

ljem5 舔 tiǎn เลยี 
ljeu3 完（做~了）wán เสรจ็ 
ljeu3 了（看~一遍）le แลว้ 
ljeu3ɕi6 了事 liǎo shì จดัการอยา่งลวกๆ 
lu2 ɕeŋ1 芦笙 lúshēng ขลุย่ชนิดหน่ึง 
lu2 pak8 萝卜  luóbo หวัผกักาด 
lu2 tsi2 鸬鹚    lú cí นกเหยีย่วป่า 
l̥u5 糊（用泥巴~墙壁）

hú 
ฉาบ 

l̥u5 l̥ek7 补（~锅）bǔ ซ่อมแซม 
l̥u5 l̥ek7 tsǝŋ6 ; l̥u5 l̥ek7 
hwen1 补锅匠 bǔ guō jiang คนจรจดั 

l̥uk7 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
l̥uk7na:i3 吐奶（小孩~）tùnǎi หยา่นม 
luk8 卧室 wòshì หอ้งนอน 
luk8 沸 fèi เดอืด 
luk8 nam3 ; nam3 luk8 开水 kāishuǐ น้ําตม้ 
lun1 钻（蛇~进洞里）

zuān
มดุ 

l̥un1 圆（~球）yuán กลม 
lun6 乱（房间很~）luàn รก ไมเ่ป็นระเบยีบ 
lun6 乱（头发~）luàn ยุง่เหยงิ ไมเ่ป็นระเบยีบ 
ly2 驴 lǘ ลา (สตัว)์  
ly2 ; tɕhɔŋ3 推 tuī ผลกั  ดนั 
ly3 kun3 ; khjek7 tɕa:n6 旅馆 lǚguǎn โรงแรม 
ly3 kwa1 铝锅  lǚ guō หมอ้อลมูเินียม 
ly6 tau3 ; l̥au3 ly6 漏斗 lòudǒu กรวย (ใชก้รอกน้ํา) 
lyt8 血  xuè เลอืด 
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ṃ2 没有（~看见）
méiyǒu 

ไมม่ ี

ṃ2 ; ṃ2ṃi2 ; ṃ2l̥ai3 可以（~进来）kěyǐ ได ้
ṃ2 ki5 l̥ai3 ; ta3lim2 忘记 wàngjì ลมื 
ṃ2 kja:ŋ3 wa6 沉默 chénmò เงยีบ ไมค่อ่ยพดู  น่ิงเงยีบ 
ṃ2 l̥i1ka:u5 难看（不雅观）

nánkàn 
อปัลกัษณ์ ไมส่วย 

m2haŋ3 禁止 jìnzhǐ หา้ม 
ṃ2l̥ɔŋ1l̥an1 迷路 mílù หลงทาง 
ṃ2mi2 没有（我~书）

méiyǒu 
ไมม่ ี

ṃ2mi2 sǝm1tseŋ2 灰心 huīxīn ทอ้ใจ 
ma:3 tɕɔŋ1 tsa:n2 樟树蚕 zhāngshù cán ไหมการบรู 
ma:5 phjeŋ1 水蚂蝗 shuǐ mǎ huáng ปลงิ  
m̥a:i1 男阴  nán yīn เพศชาย 
m̥a:i1 ta:i6 阴囊 yīnnāng ถุงอณัฑะ 
ma:i3 树 shù ตน้ไม ้
ma:i3 芽（树~）yá หน่ออ่อน 
ma:i3 木头 mùtou ทอ่นไม ้
ma:i3 ɕia1 杉树 shān shù ตน้ฉําฉาจนี 
ma:i3 ɕia1 pi2 杉树皮 shān shù pí เปลอืกตน้ฉําฉาจนี 
ma:i3 hiŋ1 树干 shùgàn ลาํตน้ 

ma:i3 jɔŋ2 ; jɔŋ2 ma:i3 榕树（大叶的）
róngshù 

ตน้ไทร 

ma:i3 jɔŋ2 ; jɔŋ2 ma:i3 榕树（大叶的）
róngshù 

ตน้ไทร 

ma:i3 kjuk7 ; mɔk8 kjek8 木板鞋 mù bǎnxié รองเทา้ไม ้
ma:i3 lan2 年轮 nián lún ขวบปี ครบรอบปี  

ma:i3 l̥au1 枫树（大叶的）fēng 
shù 

ตน้เมเปิล 

ma:i3 l̥au1 tsa:n2 枫树蚕 fēng shù cán ไหมเมเปิล 
ma:i3 lǝm2 树林 shùlín ป่า 
ma:i3 lǝm2 l̥a:u1 树林里 shùlín lǐ ในป่า 
ma:i3 neŋ3 树梢 shù shāo ยอดตน้ไม ้
ma:i3 ŋa1 树杈 shù chā กิง่ไม ้
ma:i3 pen2 木盆   mù pén อ่างไม ้
ma:i3 pi2 树皮  shù pí เปลอืกไม ้
ma:i3 sip7 木屑    mùxiè เศษไม ้
ma:i3 tat8 树疙瘩 shù gēda ตาไม ้
ma:i3 tɕhe5 树枝 shùzhī ยางไม ้
ma:i3 ten1 ; ma:i3 kjɔk7 木墩 mù dūn ตอไม ้
ma:i3 tsǝŋ1 树浆 shù jiāng ยางไม ้
ma:i3 tsǝu2 木槽  mù cáo รางไม ้
ma:i3 ʔwet7 木塞   mù sāi จุกไม ้
ma:i3hwei5 lɔk8 落（树叶~）luò รว่ง 
ma:i5 ʔmu1 拇指 muzhǐ หวัแมม่อื 
ma:m6 肉  ròu เน้ือ 
ma:n2 野蛮 yěmán ป่าเถื่อน  พาล 
ma:n3 juk8 幺女 yāo nǚ ลกูสาวคนเลก็ 
ma:n3 lik8 幺子 yāo zi ลกูชายคนเลก็ 
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ma:n6 tau2 馒头  mántou หมัน่โถว 
ma:ŋ6 望（~远处）wàng  มอง 
ma:t5 ; thɔŋ5 ; ma:t8 ; 
ʔȵai1 

抹（~石灰）mǒ ฉาบปนู 

ma:t8 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma:t8 摖（~桌子）cā เชด็(โต๊ะ) 
ma:u2 矛 máo หอก,หลาว 

ma:u3 卯（地支的第四位）   
mǎo 

ปีเถาะ 

ma;i3 kjɔk7 树墩 shùdūn ตอไม ้
ma;i3 kye1 木瓜  mùguā มะละกอ 
ma;i3 l̥ai5 ; ma:i3 hwa1 木耙    mù bà คราดไม ้

ma;i3 tau1 树兜 （砍代后剩的）
shù dōu 

รากตน้ไม ้

ma;n3 lik8 ʔmu1 小指  xiǎozhǐ น้ิวกอ้ย 
m̥a1 狗 gǒu สนุขั 
m̥a1 回 huí กลบั 
m̥a1 kɔŋ1 ; m̥a1 ku3 公狗 gōng gǒu สนขัตวัผู ้
m̥a1 ma:i5 ; ma:i5 m̥a1 母狗 mǔgǒu สนุขัตวัเมยี 
m̥a1 mi3 ȵ̥ɔ3 狗尾草 gǒuwěicǎo หญา้หางหมา 
ma1 nɔk8 蝌蚪  kēdǒu ลกูอ๊อด 
m̥a1teŋ2 回来 huílái กลบัมา 
ma2 麻木 mámù เหน็บกนิ, รูส้กึชา 
ma2 fɔŋ1 麻风 máfēng โรคเรือ้น 
ma2 sa:i1 ; lɔk8 ma2 sa:i1 麻绳    má shéng เชอืกทีท่าํจากปอหรอืป่าน 
ma2 ta:i6 麻袋 mádài กระสอบ 
ma2 tɕan3 麻疹 mázhěn โรคหดั 
ma2 tsi3 麻子    mázǐ ฝี 
ma2fa:n2 麻烦 máfan ลาํบาก รบกวน 
ma2la:i6 ; ɕɔ3la:i6 要赖 yào lài พึง่พาอาศยั 
ma3 马   mǎ มา้ 
ma3 ; ma:i5 ; tsia3 母亲   mǔqīn แม ่
ma3 hja3 螳螂  tángláng ตัก๊แตนตาํขา้ว 
ma3 kɔŋ1 公马  gōng mǎ มา้ตวัผู ้
ma3 l̥an1 马路  mǎlù ทาง ถนน 
ma3 lau2 猴子 hóuzi ลงิ 
ma3 leŋ2 ɕy2 马铃薯 mǎlíngshǔ มนัฝรัง่ 
ma3 lun3 ku3 鹅卵石 éluǎnshí หนิกรวด 
ma3 ma:i5 母马 mǔ mǎ มา้ตวัเมยี 
ma3 ŋi3 蚂蚁 mǎyǐ มด 
ma3 ŋi3 ʔwa1 蚂蚁窝 mǎyǐ wō รงัมด 

ma3 ta:p8 kha:u5 马衔（马嚼子）mǎ 
xián 

บติมา้ 

ma3 ta:p8 tsha:i3 ; ma3 
ta:p8 taŋ5 马镫 mǎdèng โกลนมา้ 

ma3 tɕa1 蚱蜢  zhàměng ตัก๊แตน 
ma3 tsɔŋ1 马鬃 mǎzōng แผงคอมา้ 
mak8 墨   mò หมกึ 
mak8 muŋ3 黑蜂  hēi fēng ผึง้ดาํ 
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mak8 nam3 墨水  mòshuǐ น้ําหมกึ 
mak8 pun2 砚台   yàntai จานฝนหมกึ 
mak8 tau3 墨斗  mòdǒu เครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรงของชา่งไม ้
mak8 tau3 sin5 墨线   mòxiàn เสน้ทีใ่ชส้าํหรบัตเีสน้ของชา่งไม ้
man2 han1 蠓        měng ริน้ 
man2 kɔ1 民歌  míngē เพลงพืน้เมอืง 
man2 tɕǝŋ5 蚊帐  wénzhàng มุง้ 
man2 tɕy3 民主  mínzhǔ ประชาธปิไตย 
man2 tsɔk8 民族   mínzú ชาตพินัธุ ์
man3 李子     lǐzǐ ลกูพลมั 
man3 紧（绑得~）jǐn แน่น 
mat8 密（筛子编得~）mì ถี ่ทบึ 
mat8 密（筛子种得~）mì ถี ่ 
mat8 fcŋ1 ; mat8 muŋ3 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
mat8 muŋ3 juŋ2 蜂王 fēngwáng ผึง้รวง 
mau3 亩 mǔ ไร ่
mɔ2 磨（~量）mó ถ ูขดั ฝน ลบั  
mɔ2 磨（~刀）mó ถ ูขดั ฝน ลบั  
mɔ2 磨（~米）mó ถ ูขดั ฝน ลบั  
mɔ2 ɕek8 磨刀石 mó dāo shí หนิลบัมดี 
mɔ2 fa:m6 模范 mófàn แบบอยา่ง 
mɔ3 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
mɔ3 jiu2 瓦窑 wǎ yáo เตาเผากระเบือ้ง 
mɔ3 lǝu3 tsɔk8 仫佬族  mù lǎo zú กลุม่ชาตพินัธุม์ูห่ลา่ว 
m̥ɔ5 新 xīn ใหม ่
mɔ5 mɔ5 个个（指人）gè gè ทุกอนั(หมายถงึคน) 
mɔ6 磨 mó โม ่(นาม) 
mɔ6 他 tā เขา 
mɔ6 ; mje5 个（一~人）gè คน  

mɔ6 ku1 kyen6 蘑菇                             
mógu 

เหด็ 

mɔ6kja:u1 他们 tāmen พวกเขา 
mɔ6kja:u1 sɔŋ1 hwen1 他们俩 tāmen liǎ พวกเขาสองคน 
mɔi2 煤 méi ถ่านหนิ 
mɔi2 hwen1 媒人 méirén พอ่สือ่ แมส่ือ่ 
mɔi3 每（~天）měi ทุก(ทุกวนั) 
mɔi3 每（~个）měi ทุก(ทุกอนั) 
mɔi6 妹妹 mèimei น้องสาว 
mɔi6 ɕeŋ1 外甥  wàishēng หลานชาย (ลกูพีล่กูน้องฝ่ายแม)่ 
mɔi6 ɕeŋ1 juk8 外甥女 wàishēngnǚ หลานสาว (ลกูพีล่กูน้องฝ่ายแม)่ 
mɔi6 ɕeŋ1 san1 外孙 wàisūn หลานชาย (หลานของตา) 
mɔi6 ɕeŋ1 san1 juk8 外孙女 wàisūnnǚ หลานสาว (หลานของตา) 
mɔi6 fu1 妹夫 mèifu น้องเขย (สามขีองน้องสาว) 

mɔi6 kɔŋ1 外祖父 wàizǔfù ตา 
mɔi6 kuk7 外国 wàiguó ต่างประเทศ 
mɔi6 pɔ2 外祖母  wàizǔmǔ ยาย 
m̥ɔk7 猪食  zhū shí อาหารหม ู
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mɔk7 lu6 雾 wù หมอก 
mɔk8 肿（因长疮而~）

zhǒng 
บวม 

mɔk8 肿（因虫咬而~）
zhǒng 

บวม 

mɔk8 ma3 木马（三角支架） 
mùmǎ 

มา้ไม ้

mɔk8 min2 ma:i3 木棉树 mùmián shù ตน้นุ่น (ตน้งิว้) 
mɔk8 ȵi3 木耳 mù ěr เหด็หหูนู 
mɔk8 tsǝŋ6 木匠 mùjiang ชา่งไม ้
mɔŋ2 kɔŋ1 ta:ŋ6 蜈蚣 zhāngláng ตะขาบ 
me2 sen5 迷信 míxìn เชื่อไสยศาสตร ์
me3 hwa1 ta:ŋ2 米花糖 mǐhuā táng ขา้วแต๋น ขา้วพอง 
me3 tɕe1 lik8 ; mǝu2 lat8 毛栗（锥栗）máo lì ขนลกูเกาลดั 
me3 tsiu1 米椒 mǐ jiāo พรกิขีห้นู 
mek8 麦子 màizi ขา้วสาล ี
mek8 thiu5 脉搏 màibó ชพีจร 
m̥en1 牙齿 yáchǐ ฟัน 

men1 tsen2 铜钱（中用方孔的）
tóngqián 

เหรยีญกษาปณ์ทองแดง 

men6 慢（走得~）màn ชา้ 

men6 pha:u3 慢跑（马儿~）
mànpǎo 

วิง่ชา้ 

men6men6 慢慢（~走）màn 
man 

ชา้ๆ 

meŋ1 蛆 qū หนอนแมลงวนั 
meŋ2 kau1 hwi1 ; hwa3 
jim6 火苗 huǒ miáo เปลวไฟ 

meŋ2 tsi6 名字 míng zì ชื่อ 
meŋ6 wen6 ; wen6 khi5 命运 mìngyùn โชคชะตา พรหมลขิติ 
mǝu2 kjen1 毛巾 máojīn ผา้ขนหนู 
mǝu2 ma:m2 tsɔk8 毛南族 Máonán zú ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หมาหนาน 
mǝu2 pat7 毛笔  máobǐ พูก่นั 
mǝu2 sau5 tsa:i2 西红柿  xīhóngshì มะเขอืเทศ 
mǝu2 tɕɔŋ2 毛虫 máochóng หนอนผเีสือ้ 
mǝu6 帽子  màozi หมวก 
mi1 线 xiàn เสน้ดา้ย 
mi2 有 yǒu ม ี
mi2 tsen2 hwen1 富人 fù rén คนรวย 
mi3 末尾 mòwěi ทา้ยสดุ 
mi3 ; mi3 pa1 尾巴 wěiba หาง 
m̥i5 醋  cù น้ําสม้สายช ู
mi5 mat8 秘密  mìmì ความลบั 

mi6 末（地支的第八位） 
mò 

ปีมะแม 

mi6 tǝu6 味道  wèidào รสชาต ิ
min2 ; min2 hwa1 棉花 miánhuā ฝ้าย 
min2 jǝŋ2 绵阳 miányáng แกะ 
min2 pa:u1 棉桃 miántáo สมอฝ้าย 
min2 pɔn5 ; min2 pi6 棉被  mián bèi ผา้หม่นวมปุยฝ้าย 
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min2 pjɔ6 棉衣 miányī เสือ้นวม 
min2 sin5 棉线 miánxiàn ดา้ยฝ้าย 
min2 tha:i1 棉胎 mián tāi ผา้หม่นวมปุยฝ้าย 
min3 柿子 shìzi ลกูพลบั 
min6 ; pja:i2 面（布的两~）miàn ดา้น 
min6 fen3 ; min6 fan3 面粉   miànfěn แป้งหมี ่

min6 l̥ɔk7 正面（布等的~）  
zhèngmiàn 

ดา้นหน้า 

min6 mau1 腮颊  sāi jiá แกม้ 
min6 mau1 kjɔk7 颧骨 quán gǔ กระดกูโหนกแกม้ 
min6 tiu2 面条 miàntiáo เสน้บะหมี ่
miu2 tsɔk8 苗族 miáozú ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุแ์มว้ 
miu2tɕen3 瞄准 miáozhǔn เลง็เป้า 
miu6 庙 miào วดั 
miu6 l̥a:u1 庙里 miào lǐ ในวดั 
m̥ja:i1 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
m̥ja:i1 睡沫 shuì mò นอนน้ําลายยดื 
m̥ja:ŋ5 ; jet7 m̥ja:ŋ5 半（一~）bàn ครึง่ 
m̥ja:ŋ5 l̥an1 半路  bànlù ครึง่ทาง 
m̥ja:ŋ5 ȵan5 半夜 bànyè เทีย่งคนื 
m̥ja:ŋ5 phja1 山腰 shānyāo ไหลเ่ขา 
m̥ja:ŋ5ɕeŋ1m̥ja:ŋ5 ɕɔk8 ; 
pat7 ɕeŋ1 pat7 ɕɔk8 

半生不热（指果子）
bànshēng bù rè 

หา่ม (ผลไม)้ 

m̥jak7 滑（路很~）huá ลื่น 
m̥jak7 滑（鱼很~）huá ลื่น 
m̥jak7m̥jak7kɔ3 滑溜溜 huá liu liū ลื่น,เกลีย้งเกลา 
mjeu5 猫  māo แมว 
mjeu5 tau2 eŋ1 ; ku2 niu3 猫头鹰 māotóuyīng นกฮกู 
m̥juk7 软 ruǎn นุ่ม 
m̥u1 猪  zhū หม ู

m̥u1 fen2 公猪（一般的）         
gōng zhū 

หมตูวัผู ้

m̥u1 jau2 猪油                     zhū 
yóu 

น้ํามนัหม ู

m̥u1 ku3 公猪（配种的）gōng 
zhū 

หมตูวัผู ้ (พอ่พนัธุ)์ 

m̥u1 ma:i5 ; ma:i5 m̥u1 老母猪（繁殖用的）
lǎo mǔ zhū 

หมตูวัเมยี (แมพ่นัธุ)์ 

m̥u1 ma:m6 ; ma:m6 m̥u1 猪肉 zhūròu เน้ือหม ู
m̥u1 phjak7 猪菜   zhū cài อาหารหม ู
m̥u1 tsɔŋ1 猪鬃 zhūzōng แผงคอหม ู

m̥u1 tshǝu3 母猪（一般的）mǔ 
zhū 

หมตูวัเมยี 

m̥u1 wen5 ; m̥u1 l̥ɔŋ1 猪笼  zhū lóng เลา้หม ู
muk8 鼻涕  bítì ขีม้กู 
mun2 瞒 mán ปิดบงั 
muŋ2 tɕɔŋ5 芒种 mángzhòng พชืพรรณเริม่แขง็แรงและพรอ้มเกบ็เกีย่วต่อไป 

muŋ3 jau2 网油（肠油）wǎng 
yóu 

น้ํามนัลาํไส ้

muŋ3 sin5 kye1 丝瓜  sī guā บวบ 
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muŋ3 sin5 kye1 水瓜 shuǐ guā น้ําเตา้ 

muŋ3 sin5 mek8 瓜络 （洗碗用） guā 
luò 

แตง 

muŋ6 梦  mèng ฝัน 
muŋ6 wa6 梦话  mènghuà ละเมอ 
m̥wei1 醉 zuì เมา 
m̥yŋ1 沟  （水渠）gōu ค,ูคลอง,ทอ่ (ท่อระบายน้ํา) 
na:3 ; nɛ3 乳房 rǔfáng เตา้นม 
na:i3 奶  nǎi น้ํานม 
na:i3 khjau3 奶头 nǎitóu หวันม 
n̥a:i5 困 kùn งว่ง 
n̥a:i5 ; l̥ɔi6 累 lèi เหน็ดเหน่ือย 
n̥a:k7 根  gēn ราก 
na:m2 南 nán ทศิใต ้
na:m2 ɕia2 蟒蛇  mǎngshé งหูลาม 
na:m2 l̥ǝm1 南风  nán fēng ลมใต ้
na:n2 难 nán ยาก 
n̥a:ŋ1 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
n̥a:ŋ1 kha:k7 ; tɕɔk7 
kha:k7 笋壳  sǔn ké เปลอืกหน่อไม ้

n̥a:u1 谁 shuí ใคร 
n̥a:u1nǝŋ5 ; hǝu3 多么（~大）duōme ขนาดนัน้ 
n̥a:u1nǝŋ6 ; n̥a:u1 jǝŋ5 ; 
hɔk7 ma:ŋ2 

怎么 zěnme อยา่งไร 

na;m2 kye1 ; pak7 kye1 南瓜  nánguā ฟักทอง 
n̥a1 厚 hòu หนา 
na2 田 tián ทีน่า 
na2 l̥a:ŋ5 田缺 tián quē ปากน้ําในทีน่าทีป่ลอ่ยใหน้ํ้าไหลผา่น 
n̥a3 脸 liǎn ใบหน้า 
n̥a3 jǝŋ6 ; sǝŋ5 ma:u6 相貌 xiàngmào ลกัษณะหน้าตา 
n̥ak7 重 zhòng หนกั 
nam3 水  shuǐ น้ํา 
nam3 ɕǝk8 水瓢 shuǐ piáo กระบวยตกัน้ํา 
nam3 in1 tɔŋ2 水烟筒 shuǐ yāntǒng ทอ่น้ํา 

nam3 kɔŋ1 水缸 shuǐ gāng โอ่งน้ํา 
nam3 kit7 热水  rè shuǐ น้ํารอ้น 
nam3 m̥yŋ1 水沟 shuǐ gōu คลองน้ํา 
nam3 n̥it7 冷水  lěngshuǐ น้ําเยน็ 

nam3 pha:u5 水泡（零散的）
shuǐpào 

สระน้ํา 

nam3 tɕyn5 ; tɕyn5 l̥ɔ5 漩涡 xuánwō ระลอกคลื่น 
nam3 wɔk8 ; wɔk8 nam3 洪水 hóngshuǐ น้ําทว่ม 
nam3 ʔjǝm5 淹（水~）yān จม (น้ํา) 
nam3wɔk8 涝 lào ทว่ม 
nam5 潮湿 cháoshī เปียกชืน้ 
naŋ2 ; khɔ3i3 能（你~来吗）néng สามารถ 
naŋ2 ; naŋ2mi3 大约（~十五岁）

dàyuē 
ประมาณ 

naŋ2kɔn5 能干 nénggàn มสีตปัิญญาความสามารถ 
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naŋ6 tek8 ; naŋ6 u5 坐着 zuòzhe กาํลงันัง่ 
naŋ6pyn1 坐月子 zuò yuè zi พกัคลอด อยูไ่ฟ 
nau3 摘（~菜的老叶）zhāi เดด็ เกบ็ (เดด็ผกั) 
nau3 ; tɕek8 摘（~花）zhāi  เดด็ เกบ็ (เดด็ดอกไม)้ 
nau3 phjak7 摘（~菜）zhāi  เกบ็  
n̥ɔ1; tsha:t7 搓（~衣服）cuō  ขยี ้
nɔ5 那（中指）nà นัน้ (บง่ชีร้ะยะกลาง) 
nɔ5jǝŋ2 那样 nàyàng อยา่งนัน้ 
nɔ5net7 那些 nàxiē เหลา่นัน้ 
nɔ5pja:i2 那边（较近）nà biān ทีน่ัน่( ไกล) 
nɔ6 wu3 ; nɔ6 kɔk7 糯稻  nuòdào ตน้ขา้วเหนียว 
nɔ6 wu3 ; wu3 nɔ6 糯米    nuòmǐ ขา้วเหนียว 
n̥ɔk7 鸟 niǎo นก 
n̥ɔk7 l̥ɔŋ1 鸟笼 niǎo lóng กรงนก 
n̥ɔk7 tɕhɔŋ5 ; n̥ɔk7 tshǝŋ1 鸟枪  niǎoqiāng ปืนยงินก ปืนลม 
n̥ɔk7 thǝu5 雀套   què tào หว่งเชอืกดกันก 
n̥ɔk7 tsɔi3 鸟嘴   niǎo zuǐ จงอยปาก 
n̥ɔk7 ʔwa1 鸟窝   niǎo wō รงันก 
nɔŋ2 脓    nóng หนอง 
nɔŋ2 浓（茶~）nóng ขน้ 
nɔŋ2 man2 农民 nóngmín เกษตรกร 
nɔŋ2 nip8 农业  nóngyè การเกษตร 
n̥ɔŋ3 簸箕（簸米用）   bòji บุง้กี ๋
ne2 呢子   ní zi ผา้สกัหลาด 
ne2 ɕin6 黄鳝  huángshàn ปลาไหล 
ne2 ku1 尼姑   nígū แมช่ ี
ne6 腻（吃~）nì เลีย่น 
n̥ǝm3 想（思考）xiǎng คดิ 
n̥en3 捻（~麻线）niǎn  ปัน่ 
n̥en3 捻（~虫子）niǎn  ปัน่ 
n̥eŋ1 动   dòng ยา้ย 
n̥eŋ1 震动 zhèndòng สัน่,สนัสะเทอืน 
n̥eŋ1jɔk8jɔk8 发抖 fādǒu สัน่เทา,สัน่ระรกิ 
nǝŋ2 ; tǝŋ2nǝŋ2 那么（~说）nàme ขนาดนัน้(พดู) 
nǝŋ2pja:i2 那么（~远）nàme ขนาดนัน้(ไกล) 
n̥ep7 夹（~菜）jiā คบี 
nep7 ; ʔnen3 捏（~住鼻子）niē  จบั 
n̥ǝu1 ; l ǝu3 ɕy3 老鼠   lǎoshǔ หนู 
nǝu3 man2 囟头    xìn tóu กระหมอ่ม 
nǝu3 tsǝŋ1 脑髓     nǎo suǐ มนัสมอง 
n̥im1 连（枝断皮~）  lián ตดิ เชื่อม 
n̥im1 贴（~标语）tiē  ตดิ ปิด 
n̥im1 粘（浆糊很~）zhān เกาะ ตดิ เหนียว 
n̥im1 ; ʔjɔ5 沾（手~泥）  zhān ชืน้ ชุม่ชืน้ 
nim6kjeŋ1 念经 niànjīng สวดมนต ์
nin3 ; leŋ2 碾（~米）niǎn เครือ่งบด 
n̥it7 冷（天气~）lěng หนาว 
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n̥it7 冷（水~）lěng เยน็ 
n̥it7 ; l̥im5 凉（饭~）liáng เยน็ 
niu6 尿  niào เยีย่ว 
niu6 pha:u1 膀胱  pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
niu6 tjem6 尿布  niàobù ผา้ออ้ม 
nu2 te6 奴隶 núlì ทาส 
n̥uk7 聋 lóng หหูนวก 
nun2 躺 tǎng นอน (เอนตวัลง) 
nun2 睡 shuì นอน (หลบั) 
nun2 tek8 躺着 tǎng zhe กาํลงัเอนตวัลงนอน 
nun2seŋ3 醒（睡~）xǐng  ตื่น 
n̥uŋ1 ŋwan2 ; nan2 n̥uŋ1 
ŋwan2 昨天 zuótiān 

เมือ่วาน 

nuŋ3 儿童 értóng เดก็ น้อง 
ȵ̥a:i5 嚼 jué เคีย้ว 
ȵan5 l̥ap7 月黑日 yuè hēi rì ขา้งแรม 
ȵap7nam3 潜水 qiánshuǐ ดาํน้ํา 
ȵau1 臭 chòu เหมน็ 
ȵau1ŋǝm5ŋǝm5 kɔ3 臭烘烘 chòu 

hōnghōng 
เหมน็หึง่ 

ȵ̥ɔ3 草 cǎo หญา้ 
ȵɔ3 pɔŋ2 草棚 cǎo péng เพงิหญา้ 

ȵɔ5 尖头蚂蚱 jiān tóu mà 
zhà 

ตัก๊แตนหวัแหลม 

ȵɔŋ3 热闹 rènào คกึคกั 
ȵe6 ŋwan2 今天  jīntiān วนัน้ี 
ȵek8 tau2 额头 étóu หน้าผาก 
ȵen2 仁（果~）  rén เมลด็ในของผลไม ้
ȵen2 ; ȵen2 tsi3 银子 yínzi เงนิ 
ȵen2 hɔŋ2 银行 yínháng ธนาคาร 
ȵen2 jyn2 银元    yínyuán เหรยีญกษาปณ์ 
ȵen2 man2 人民  rénmín ประชาชน 
ȵen2 mi2 还有（~很多）hái 

yǒu 
ยงัม ี

ȵen2 tsǝŋ6 银匠 yínjiàng ชา่งทอง 
ȵen2kjau5 仍旧（他~爱你）

réngjiù 
ยงัคง 

ȵen3 忍受 rěnshòu ยอมรบั อดทน  
ȵen3na:i6 忍耐 rěnnài อดทน  
ȵen5 韧 rèn เหนียว 
ȵen5 kɔn5 ȵen5 kɔn5 
ŋwan1 , ȵen5 ȵen5 kɔn5 
ŋwan2 

大大前天 dà 
dàqiántiān 

6 วนัทีแ่ลว้ 

ȵen5 kɔn5 ȵen5 kɔn5 
pwei1 大大年 dàdà nián วนัขึน้ปีใหมต่ามปฎทินิจนัทรคต ิ

ȵen5 kɔn5 ŋwan2 ; pja:i2 
kɔn5 pja:i2 kɔn5 ŋwan2 大前天 dàqiántiān 

3 วนัทีแ่ลว้ 

ȵen5 len2 ȵen5 len2 
ŋwan2 

大大后天 dà 
dàhòutiān 

6 วนัหลงัจากน้ี 

ȵen6 晚（很~才睡）wǎn ดกึ 
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ȵen6 晚（很~才起床）wǎn สาย 
ȵen6 tsha:k7 认错 rèncuò ยอมรบัผดิ 

ȵǝŋ6 ka:k7 tɕɔŋ2 蛀虫（粮食里的）
zhùchóng 

มอด (เจาะอาหาร) 

ȵet8 ɕek8 日食 rì shí สรุยิคราส 
ȵet8 tau2 kwa1 tsi3 向日葵 xiàngrìkuí ดอกทานตะวนั 
ȵǝu1 ; pja:u2 wu3 ȵǝu1 苍蝇 cāngyíng แมลงวนั 
ȵi2 hwa3 tɕɔŋ2 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
ȵi2 tɕha1 鱼叉   yú chā ฉมวก 

ȵi2 tɔŋ2 tsit7 儿童节              értóng 
jié 

วนัเดก็ 

ȵi3 ʔneŋ5 耳环             ěrhuán ต่างห ู
ȵi6 ; sɔŋ1 二 èr สอง 
ȵi6 hu2 二胡  èrhú ซอสองสาย 
ȵi6 ȵyt8 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵi6 tǝu6 晚稻     wǎndào ขา้วทีด่าํปลายฤดกูาล 
ȵi6ɕǝp8 二十 èr shí ยีส่บิ 
ȵi6ɕǝp8 jet7 二十一 èr shí yī ยีส่บิเอด็ 
ȵi6ɕǝp8 ŋ̊a3 二十五 èr shí wǔ ยีส่บิหา้ 
ȵim3 染（~衣服）rǎn ยอ้มส ี
ȵiu1tam1 拱（猪~墙）gǒng คุย้ 
ȵiu2 虾（小的）xiā กุง้ 
ȵiu2 饶（~命）ráo  ใหอ้ภยั 
ȵy2 seŋ1 ȵɔ3 鱼腥草 yú xīng cǎo ตน้พลคูาว 
ȵyn6i5 愿意 yuànyì ยนิยอม 
ȵyt8 ɕek8 月食 yuè shí จนัทรคราส 
ȵyt8 kuŋ1 lun1 月圆日  yuè yuán rì ขา้งขึน้ 
ȵyt8 kuŋ1 pɔ2 月亮  yuèliàng ดวงจนัทร ์
ȵyt8 kuŋ1 pɔ2 kwiŋ6 月晕 yuè yùn ทรงกลดของพระจนัทร ์
ŋ2 你 nǐ คุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 เอกพจน์) 

ŋ2 kau3 ta:ŋ6 水蛇                      
shuǐshé 

งน้ํูา 

ŋ3 午（地支的第七位）
wǔ 

ปีมะเมยี 

ŋa:i2 挨（~他打）āi ตามลาํดบั 
ŋa:i2 被（羊~老虎吃了）

bèi 
ถกู โดน 

ŋa:i3 旺（火很~）wàngjiǎo เจรงิ รุง่เรอืง 
ŋa:i6 艾草 ài cǎo หญา้ชนิดหน่ึง 
ŋa:m3 mi2 mǝu2 眉毛 méimáo คิว้ 
ŋa:m3 tɕhi1 ; pja1 ŋ̊ai3 眼屎 yǎnshǐ ขีต้า 
ŋ̊a:n1 扁担 biǎndan ไมค้าน 
ŋ̊a:n1 应（答~呼唤）yīng  ควร 
ŋa:n1 ŋa:n1 刚刚（~十八岁）

gānggāng 
เพิง่จะ  พอจะ เพยีงแต่ 

ŋa:n2 ɕek7 颜色   yánsè ส ี
ŋ̊a:n3 黄 huáng สเีหลอืง 
ŋa:n3 kjeŋ5 眼镜 yǎnjìng แวน่ตา 

ŋ̊a:n3 sǝm1 hɔŋ2 ɕy2 黄心红薯 huáng xīn 
hóngshǔ 

มนัเทศ 
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ŋa:n3 tau6 ; wuŋ2 tau6 黄豆 huángdòu ถัว่เหลอืง 
ŋ̊a:n3ŋɔm5ŋɔm5kɔ3 黄灿灿 huángcàncàn สทีองอรา่ม 
ŋa:n6 雁 yàn หา่นป่า 
ŋa:u2 磬 qìng เครือ่งดนตรปีระเภทเคาะหรอืต ี

ŋa1 叉子（叉竹用）     
chāzi 

สอ้ม 

ŋ̊a1 矛草 máo cǎo หญา้หอก 
ŋ̊a1 l̥en1 茅屋  máowū กระทอ่มหลงัคาจาก 
ŋa2 芽（种子~）yá ผลอ่อน 
ŋa2 ɕyet7 牙刷  yáshuā แปรงสฟัีน 
ŋa2 man2 衙门  yámén ศาลาวา่การ 
ŋ̊a3 ; ŋɔ3 五 wǔ หา้ 
ŋ̊a3 ȵyt8 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ŋa6 ; hau5pat8 馋 chán ตะกละตะกลาม 
ŋa6 ; ʔjuk7 饿 è หวิ 
ŋa6 tsen2 价钱 jiàqián ราคา 
ŋ̊ai3 屎 shǐ อุจจาระ 
ŋ̊ai3 ; fen5 粪（牲畜的）   fèn อุจจาระ (ปศุสตัว)์ 
ŋ̊ai3 khyjeŋ1 ; tshak7 sɔ3 厕所  cèsuǒ หอ้งน้ํา 
ŋam1 浑（水~）hún ขุน่ 
ŋ̊an1 na2 田埂  tiángěng คนันา 
ŋan5 ; han5 羡慕 xiànmù อจิฉา 
ŋaŋ6 坐 zuò นัง่ 
ŋ̊ap7 啃（~骨头）kěn แทะ 
ŋ̊ap7 咬（被狗~了）yǎo กดั (ถกูกดั) 
ŋ̊ap7 咬（老鼠~衣服）yǎo กดั (หนูกดัแทะเสือ้ผา้) 
ŋ̊ap7 叮（蚊子~人）dīng กดั (ยงุกดัคน) 
ŋ̊ap7 咬 yǎo กดั  

ŋ̊ap7 hwen1 ȵǝu1 蚊子 wénzi ยงุ 

ŋap7m̥en1 咬牙（睡时~）yǎoyá  กดัฟัน 
ŋap8 挤（~进去）jǐ  เบยีด 
ŋ̊ɔ1 喉咙 hóulóng ลาํคอ 
ŋ̊ɔ1 脖子 bózi คอ 
ŋ̊ɔ1 kɔ1 领圈  lǐng quān ปลอกคอ 
ŋ̊ɔ1 kwak8 喉结  hóujié ลกูกระเดอืก 

ŋɔ1 pɔ2 大颈泡  dà jǐng pào คอพอก 

ŋɔ1ha1 嘶哑（嗓子~）sīyǎ เสยีงแหบแหง้ 
ŋɔ2 ; ha:n5 鹅 é หา่น 
ŋɔ3 藕 ǒu รากบวั 

ŋɔ3 ʔmjɔk7 荷花 héhuā ดอกบวั 

ŋɔ3ɕǝp8 五十 wǔ shí หา้สบิ 
ŋ̊ɔn5 戽斗 hùdǒu พลัว่วดิน้ํา 
ŋ̊ɔn5 戽（~水）hù พลัว่วดิน้ํา วดิ 
ŋǝm1 痒（虫子咬发~）

yǎng 
คนั 

ŋ̊ǝm3 把（一~秧苗）bǎ กาํ 
ŋ̊ǝm3 把（一~筷子）bǎ คู ่
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ŋ̊ǝm3 把（一~米）bǎ กาํ 
ŋǝp8 朽（木头~了） xiǔ เป่ือย เน่าเป่ือย 
ŋeu2 熬（~酒）áo ตม้ 
ŋǝu2 熬（~粥）áo ตม้,แกง 
ŋjeu3 拗（~树枝）ǎo  หกั 
ŋwan2 天（一~）tiān วนั 
ŋwan2 ; ŋwan2 ti3 白天 báitiān กลางวนั 
ŋwan2 len2 ŋwan2 ; ȵen5 
len2 ŋwan2 大后天 dàhòutiān วนัมะเรือ่ง 

ŋwan2ŋwan2 天天 tiāntiān ทุกวนั 
ŋ̊wat7 绿 lǜ สเีขยีว 
ŋ̊wat7 ; la:m2 蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
ŋ̊wat7 ; tsheŋ1 青（~草）qīng สเีขยีว 
ŋ̊wat7 ŋ̊wat7 kɔ3 绿绿的 lǜlǜ de สเีขยีวๆ 
ŋwei6 ɕeŋ1 卫生 wèishēng สาธารณะสขุ สขุอนามยั 
ŋwei6 seŋ1 卫星 wèixīng ดาวบรวิาร 
ŋwen5 闻（嗅）wén  ดม 
ŋwen5 hjɔ5 ; hjɔ5 ŋwen5 细糠  xì kāng ราํอ่อน 
pa: ŋ2 ka: ŋ2 水蜘蛛 shuǐ zhīzhū แมงมมุน้ํา 
pa:i1 女阴   nǚ yīn อวยัวะเพศหญงิ 
pa:i1 去 qù ไป 
pa:i1 tsi3 ; pɔ3 tsi3 跛子  bǒzi คนพกิาร 
pa:i1hiu3 赶集 gǎn jí รบีไปตลอดนดัใหท้นั 
pa:i2 挨（两个~着坐）āi  ตามลาํดบั,ใกลช้ดิ 
pa:i2 ; kwan1 pa:i2 筏子 fázi แพ 
pa:i2 l̥en1 邻居 línjū เพือ่นบา้น 

pa:i3 摆动（树枝~）
bǎidòng 

สา่ยไปสา่ยมา 

pa:i3 摇动（~小树枝）
yáodòng

เขยา่ 

pa:i5 作揖 zuòyī น้อมตวัประสานมอื แสดงการคารวะ 
pa:i5 拜（~菩萨）bài ไหว ้
pa:i5nin2 拜年 bàinián อวยพรปีใหม ่
pa:i5tɔŋ2 拜堂 bài táng งานแต่งงาน 
pa:k7 剥（~果皮）bō  ลอก แกะเปลอืกออก (เปลอืกผลไม)้ 
pa:k7 剥（~树皮）bāo  ลอก แกะเปลอืกออก (เปลอืกตน้ไม)้ 
pa:k7 剥（~牛皮）bāo ลอก (หนงัววั) 
pa:k7sǝk7 剥削 bōxuè ขดูรดี 
pa:k8 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
pa:n1 代（世~）dài ยคุ สมยั 
pa:n1 扳（~树枝）bān  ดงึ 
pa:n2 la:n2 栅栏 shānlán ราวกัน้ 
pa:n3 板子  bǎnzi กระดาน 
pa:n3 tɕu2 板锄 bǎn chú จอบ 
pa:n5 kjen1 半斤 bàn jīn 50 กรมั 
pa:n5 ŋwan2 半天 bàntiān ครึง่วนั 
pa:n5 ŋwan2 整天 zhěng tiān ทัง้วนั 
pa:n5 pwei1 半年 bànnián ครึง่ปี 
pa:n5 thɔŋ3 半桶 bàn tǒng ครึง่ถงั 
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pa:ŋ2 ŋa;i6 螃蟹 pángxiè ป ู(สตัว)์ 
pa:ŋ5 l̥a:u1 muŋ3 ; pa:ŋ5 
l̥a:u1 i1 蜘蛛网 zhīzhū wǎng หยากไย ่

pa:ŋ6 l̥a:u1 蜘蛛 hīzhū แมงมมุ 
pa:ŋ6 pu1 pɔk8 蚌  bàng หอยแมลงภู่ 
pa:ŋ6 pu2 pɔk8 贝壳 bèiké เปลอืกหอย 
pa:u1 戴（~头巾）dài  สวมใส ่พนั (ผา้โพกศรีษะ) 
pa:u1 包（用纸~糖）bāo  หอ่คลุม  
pa:u1 裹（~粽子）guǒ  พนั หอ่ 
pa:u1 包（一~糖）bāo หอ่ 
pa:u1 排（一~椅子）pái แถว (ลกัษณนามใชก้บัเกา้อี)้ 
pa:u1 fɔk8 包袱 bāofu ผา้ทีใ่ชห้อ่สิง่ของ 
pa:u1 i1 包衣 bāo yī การเคลอืบผวิ 
pa:u1 khjau3 fa3 头巾 tóujīn ผา้โพกหวั 
pa:u1wei2 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
pa:u2 刨（用刨子~平）páo กบไสไม ้
pa:u2 刨（~萝卜丝）páo ขดุ, คดัออก 
pa:u2 hwa1 ; ma:i3 kha:k7 刨花  bàohuā ขีเ้ลื่อย 
pa:u2 tsi2 包子 bāozi ซาลาเปา 
pa;u2 刨子 bàozi กบไสไม ้
pa1 疤    bā รอยแผลเป็น 
pa1 mɔŋ1 tshǝu3 ; pa1 
mɔŋ1 芭芒草 bā mángcǎo หญา้บาลม์ 

pa3 把（一~锄子）bǎ เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัคอ้น) 
pa3 把（一~菜刀）bǎ เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัมดี) 
pa3 把（一~扫帚）bǎ ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บัไมก้วาด) 
pa3 面（一~旗）miàn ผนื (ลกัษณนามใชก้บัธง) 
pa3 把（~它扔掉）bǎ เอา 
pa5 ŋ l̥a:u1 si1 蜘蛛丝 zhīzhū sī ใยแมงมมุ 
pa5tɕim5 霸占 bàzhàn ใชอ้ทิธพิลเขา้ยดึครอง 
pak7 北 běi ทศิเหนือ 
pak7 kjeŋ1 北京 Běijīng ปักกิง่ 
pak7 l̥ǝm1 北风 běi fēng ลมเหนือ 
pak7 tau3 seŋ1 北斗星 běidǒuxīng ดาวไถ 
pak7kha:i1 ; lǝp8kha:i1 掰（~柚子）bāi  ใชม้อืแยกออก 
pan1 分（~两路）fēn  แบง่ แยกออก 
pan1 分（~家）fēn  แบง่ แยกออก 
pan1 分（~配）fēn แบง่ แยก แบ่งสรร 

pan1 lɔŋ2 ɕy2 
槟榔薯（长槟榔花样

斑纹 
  bīn láng shǔ 

เผอืก 

pan1kɔŋ1 分工 fēngōng แบง่งานกนัทาํ 
pan3 匹（一~布）pǐ ลกัษณนามใชก้บัผา้  
pan3ti6 本地 běndì ทอ้งถิน่ 
paŋ2 布 bù ผา้ 
pat7 笔   bǐ ปากกา 
pat7 ; ṃ2 不（他~来）bù ไม ่
pat7 ɕi6 ; ṃ2 ɕi6 不是（这~我的）

bùshì 
ไมใ่ช ่
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pat7 thap7 笔套                   bǐtào ปลอกปากกาดนิสอ 
pat7jin2 不然 bùrán มฉิะนัน้... 
pat7sǝŋ1sen5 怀疑 huáiyí สงสยั 
pat7ta:n6…ǝ2tshia3… 不但……而且…… 

búdàn……érqiě…… 
ไมเ่พยีงแต่...หากยงั/โดยเฉพาะอยา่ง 

pat8 pa2 枇杷  pípá ลกูผผีา ผลไมช้นิดหน่ึงของจนี 
pat8 the5 tɕɔŋ2 鼻涕虫 bítì chóng แมลงขีม้กู 
pat8 tse2 荸荠    bíjì หวัแหว้ 
pɔ1 凸 tū นูน 
pɔ1 lɔ1 ka:i5 膝盖 xīgài เขา่ 
pɔ1 li2 玻璃 bōlí กระจก 

pɔ1 tsha:i5 菠菜 bōcài ผกัขม 
pɔ2 祖母  zǔmǔ ยา่ 
pɔ2 hɔ6 ; pɔk8 khɔ3 薄荷 bòhé สะระแหน่ 
pɔ2 tha:i5 曾祖母 zēngzǔmǔ ยา่ทวด 
pɔ2 tha:i5 ; lǝu3 pɔ2 tha:i5 老太太  lǎo tàitài คุณยาย 
pɔ5 簸（~米）bǒ ใชก้ระดง้ฝัด (แกลบหรอืฝุ่ นออกไป) 
pɔ5 ki1 ka:p7 金环蛇  jīnhuánshé งสูามเหลีย่ม  
pɔ5 ki1 ka:p7 银环蛇  yín huán shé งทูบัสมงิคลา 
pɔi1 碑 bēi ศลิาจารกึ 
pɔi2 ɕǝŋ2 赔偿 péicháng ชดใช ้ชดเชย 
pɔi2jǝŋ3 培养 péiyǎng ปลกูฝัง 
pɔi5 lɔŋ2 kjɔk7 ; tsek7 
lɔŋ2 kjɔk7 脊椎骨  jǐchuígǔ กระดกูสนัหลงั 

pɔi6 倍（多三~）bèi เทา่ 
pɔk8 躲（~在门后）duǒ  แอบ ซ่อนตวั 
pɔk8 避（~雨）bì  หลบ 
pɔk8 伏 fú ซบ 
pɔk8u1 ; tɕap7ja6kjam5 捉迷藏 zhuōmícáng เลน่ซ่อนหา 
pɔm6 泥  ní เลน,โคลน 
pɔn5 被子 bèizi ผา้หม่ 
pɔn5 li3 被里  bèi lǐ ชัน้ดา้นลา่งของผา้หม่(ดา้นทีห่ม่ชดิกบัผวิหนงั) 
pɔn5 min6 被面 bèi miàn ชัน้ดา้นบนของผา้หม่ 
pɔŋ2 ja:u3 朋友 péngyǒu เพือ่น 
pɔŋ2 ja:u6 柚子 yóuzi สม้โอ 
pɔŋ2sɔŋ1 蓬松（头发~）

péngsōng 
ยุง่เป็นกระเซงิ 

pɔŋ3 tɔŋ3 腿肚子  tuǐdùzi น่อง 
pɔŋ6 窟窿  kūlong ถํ้า อุโมงค ์โพรง 

pe1 臭虫（衣服上的）  
chòuchóng 

ตวัเรอืด 

pek7 逼 bī บบีบงัคบั 
pek7 fu3 壁虎 bìhǔ ตุ๊กแก 
pek8 白（~吃）bái ไมเ่กดิผลแต่อยา่งไร 

pek8 fa:n2 ; meŋ2 fa:n2 明矾（白矾）    
míngfán 

สารสม้ 

pek8 hɔk8 白鹤  báihè นกกระเรยีนขาว 
pek8 li6 kwa3 白鹭 bái lù นกกระยางขาว 
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pek8 lu6 白露 báilù 
น้ําคา้งเริม่มบีนใบไม ้ฤดเูริม่เขา้สูค่วามหนาว
เยน็ 

pek8 ma3 ʔma:n3 白马村  báimǎ cūn หมูบ่า้นไป๋หมา่ 
pek8 m̥u3 稗子  bàizi ขา้วบารเ์ลย ์
pek8 ŋi3 ; pjuk8 ŋi3 白蚁 báiyǐ ปลวก 
pen2 盆子 pénzi กะละมงั อ่าง 
pen3 种子  zhǒngzǐ เมลด็ 
pen3 本（一~书）běn เลม่ 
pen3 ɕi6 本事  běnshì ฝีมอื,ความสามาถ 
pen5 kɔŋ1 ɕat7 办公室  bàngōngshì หอ้งทาํงาน 
pen6 份（一~文件）fèn ฉบบั 
pen6 fa:p7 办法  bànfǎ วธิแีกปั้ญหา 
peŋ1 冰 bīng น้ําแขง็ 
peŋ1 宾 bīn แขกทีม่าเยอืน 
peŋ1 ta:ŋ2 冰糖 bīngtáng น้ําตาลกอ้น 
peŋ2 瓶子 píngzi ขวด 
peŋ2 平（路很~）píng เรยีบราบ 
peŋ2 瓶（一~油）píng ขวด 
peŋ2 ɕi2 ; weŋ6 teŋ2 平时  píngshí ปกต ิ
peŋ2 ȵeŋ1 ta:ŋ6 蛔虫 huíchóng พยาธติวักลม 

peŋ2 pa5 平原（坝子） 
píngyuán 

ทีร่าบ(ทีร่าบลุ่ม) 

peŋ2 paŋ2 ; tshɔ1 paŋ2 土布  tǔbù ผา้ทอมอื 
peŋ2 taŋ3 平等  píngděng เสมอภาค 
peŋ2 ti6 平地  píngdì ทีร่าบ 
peŋ2 ti6 ʔma:n3 平地村 píngdì cūn หมูบ่า้นผงิตี ้
peŋ2 ʔwet7 瓶塞 píng sāi จุกขวด 
peŋ2ɕǝŋ2 ; ȵǝk8 弱（身体很~）ruò อ่อนแอ 
peŋ2ɔn1 平安 píng'ān อยูเ่ยน็เป็นสขุ 
peŋ2taŋ3 平等 píngděng เสมอภาค 

peŋ3 丙（天干的第三位）
bǐng 

หยาง (ธาตุไฟ) 

peŋ3 饼子 bǐngzi คุก้กี ้
peŋ5 帝（花果等的）dì กา้นของผลไมห้รอืของแตงทีต่ดิกบักิง่ 
peŋ5 把儿  bà er ดา้ม (ทีจ่บั) 
peŋ5 拉（~车）lā  ลาก(ลากรถ)  
peŋ6 病 bìng ป่วย 
pet7 鸭子 yāzi เป็ด 
pet7 八 bā แปด 

pet7 bja:k7 八角 （大料）   
bājiǎo 

เมลด็โป๊ยกัก๊ 

pet7 ka:k7 八角 bājiǎo โป๊ยกัก๊ 
pet7 khjai5 鸭蛋  yādàn ไขเ่ป็ด 
pet7 ȵyt8 八月  bā yuè เดอืนสงิหาคม 
pet7 tsi6 八字 bāzì การผกูดวงแบบอษัรแปดตวั  
pet7ɕǝp8 八十 bā shí แปดสบิ 
pǝu3hu6 保护 bǎohù คุม้ครอง,ปกป้อง 
pǝu3ja:u5 保佑 bǎoyòu คุม้ครอง 
pǝu3ŋwei6 保卫 bǎowèi พทิกัษ์,รกัษา 
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pǝu3tɕeŋ5 保证 bǎozhèng รบัรองรบัประกนั,คํ้าประกนั 
pǝu5 kǝu5 报告  bàogào รายงาน 
pǝu5 pu5 瀑布 pùbù น้ําตก 

pǝu5 tɕa5 爆炸（地雷~）
bàozhà 

ระเบดิ 

pǝu5tɕau2 报仇 bàochóu ลา้งแคน้ 
pǝu6 孵（鸡~蛋）fū ฟักตวั 
pǝu6 抱（~小孩）bào  อุม้ 
pǝu6 抱（~柴火）bào  อุม้ 
pǝu6lik8 ; pǝu6ʔwa1 抱窝（鸡~）bàowō กกลกู ฟัก 
pha:i1 卖 mài ขาย 
pha:i1 mɔ3 tim5 瓷器店  cíqì diàn รา้นเครือ่งปัน้ดนิเผา 
pha:u1 抛（~球）pāo  โยน ทิง้ 
pha:u1 泡（一~尿）pào ฟอง 
pha:u1 ; tɕau5 撒（~渔网）sā  ปลอ่ย 
pha:u3 跑 pǎo วิง่ 

pha:u5 泡沫（成团的）
pàomò 

ฟอง 

pha:u5 炮 pào 
วธิกีารปรงุยาสมนุไพรของจนีโดยการนําไปคัว่
ใหก้รอบ 

pha:u5 爆竹 bàozhú ประทดั 
pha:u5 泡（~饭）pào  แช ่
pham3 ʔŋɔn3 海碗  hǎiwǎn ชามทีม่ขีนาดใหญ่พเิศษ 
phan1 喷（~水）pēn  พน่ 
phan1 ; piu1 洒（~水）sǎ พรม สาด ฉีด 
phaŋ5phek7kha:i1 敞开（~大门）

chǎngkāi
เปิดออก อา้ออก 

phat7 拂（~掉尘土）fú ปัด สบดั 
phat7 mi3 摆尾（狗~）bǎi wěi กระดกิหาง (สนุขักระดกิหาง) 
phat7ʔmu1 摆手（走路时~）

bǎishǒu
โบกมอื 

phɔ5 破（~竹篾）pò เหลา 
phɔ5 ; phɔ5kha:i1 剖（~鱼肚）pōu  ผา่ 
phɔ5wa:i6 破坏 pòhuài ทาํลาย 
phɔi5fɔk8 佩服 pèifú ยอมรบันบัถอื,เลื่อมใส 
phɔk7 霉（衣服上的）méi รา 
phɔk7 霉（食物的）    méi รา 
phɔk7 倒（~米出来）dào เท 
phɔk7 khak7 pa:i3 扑克牌             pū kè pái ไพโ่ป๊กเกอร ์
phɔk7 n̥a3 趴（~在地上）pā  นอนควํ่า 
phɔŋ3 捧（~水）pěng  กอบ 
phɔŋ3 捧（一~米）pěng มอืทัง้สองประคอง 
phɔŋ5khja:u3 ; tɕeŋ5 
hǝp8ɕek7 

恰巧（~他来了）
qiàqiǎo 

พอด ี บงัเอญิ  ประจวบเหมาะ 

phe1 削（~果皮）xuē  ปอก เหลา 
phe1 批（一~货）pī เสน้ปอหรอืใยฝ้ายทีย่งัไมไ่ดฟั้น่เป็นเชอืกหรอื

ดา้ย 
phe1peŋ2 批评 pīpíng วพิากษ์วจิารณ์ 
phek7 拍（~桌子）pāi  ตบเบาๆ 
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phek7 拍（~尘土）pāi  ตบเบาๆ 
phek7 拍（~手）pāi  ตบเบาๆ 
phek7 劈（~柴火）pī ผา่ แบง่ หัน่ 

phǝm5 ; nyn3 疙瘩（蚊虫咬的）
gēda 

ผวิหนงัเกคิตะปุ่ มตะป่ํา 

phen1 毛 máo ขน 
phen1 khjau3 ; khjau3 
phen1 头发 tóufǎ เสน้ผม 

pheŋ1tak8 打桩 dǎzhuāng แต่งตวั 
pheŋ5 ; kɔp7 拼（~板子）pīn ประกบ รวมเขา้ดว้ยกนั 
pheŋ5meŋ6 拼命 pīnmìng หมดทา่ พยายามทาํอยา่งสดุชวีติ 

phǝu1 藤（编器物用的）
téng 

เครอืของพชืบางชนิด (นํามาสิง่ประดษิฐไ์ด)้ 

phǝu1 藤（红薯藤）  téng 
เครอืของพชืบางชนิด (เครอืมนัเทศ) 

phǝu5 糠心（萝卜~）kāng 
xīn 

ผา่กลาง 

phi1 披（~衣服）pī  คลุม 
phi1 ma2 蓖麻  bì má ละหุง่ 
phin1 phin1 偏偏（他~要去）

piānpiān 
จะทาํใหไ้ด ้จงใจจะทาํ 

phin1 pu5 晒席 shài xí ลานตาก 
phin5 骗 piàn หลอก 
phin5 片（一~稻田）piàn แผน่ 
phin5 tsi3 骗子 piànzi นกัตม้ตุ๋น 
phip7 瘪（不饱满）biě แฟบ 
phiu1pek8 扫墓 sǎomù ทาํความสะอาดสสุานในญาต ิ
phiu5 fen1 ; fen1 phiu5 潲雨 shào yǔ ฝนตกสาด 
phja:u1in1 抽（~烟）chōu  สบู 
phja1 鱼 yú ปลา 
phja1 ai5 山坡 shānpō เนินเขา 
phja1 ai5 pa:k7 山坳 shān'ào พืน้ทีร่าบระหวา่งภเูขา 
phja1 fa;n6 草鱼 cǎoyú ปลายีส่ก 
phja1 hjep7 ; hpja1 a3 山谷 shāngǔ หุบเขา 

phja1 ka:m3 山洞（石洞）
shāndòng 

ถํ้า 

phja1 ka:ŋ3 鱼刺 yúcì กา้งปลา 

phja1 kau3 ; phja1 tsun3 渔笼（有倒刺的） yú 
lóng 

กรงจบัปลา 

phja1 kip7 鱼鳃   yú sāi เหงอืกปลา 
phja1 kjɔk7 塘角鱼 táng jiǎo yú ปลาดุก 
phja1 kye1 山岭 shānlǐng สนัเขา 
phja1 lan2 鱼鳞 yúlín เกลด็ปลา 
phja1 l̥at7 泥鳅 níqiū ปลาหม ู
phja1 l̥uŋ1 渔篓 yú lǒu ขอ้งใสป่ลา 
phja1 ȵǝu3 鲶鱼 niányú ปลาดุก 
phja1 ŋa5 山（~间平地  shān ภเูขา 
phja1 pek8 悬崖 xuányá หน้าผา 
phja1 pha:u5 鱼鳔 yúbiào กระเพาะปลา 
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phja1 sɔ3 鲤鱼 lǐyú ปลาคารพ์ 
phja1 tɕi5 鱼鳍 yú qí ครบีปลา 
phja1 te3 山下 shānxià ตนีเขา 
phja1 te3 ; phja1 tin1 山脚  shānjiǎo ตนีเขา 
phja1 thu3 鲫鱼  jìyú ปลาตะเพยีน 
phja1 ʔneŋ3 山顶 shāndǐng ยอดเขา 
phjai3 ; ʔmɔ3  摸（~鱼）mō  ลบูคลาํ 
phjak7 蔬菜 shūcài ผกั 
phjak7 菜（饭~）cài อาหาร 
phjak7 hja3 ; tshit7 phjak7 
hja3 菜刀 càidāo มดีหัน่ผกั 

phjak7 ka:t7 芥菜  gàicài ผกัคะน้า 
phjak7 l̥ǝm1 苋菜    xiàncài ผกัโขม 
phjak7 pjuk8 白菜 báicài ผกักาดขาว 
phjak7 syn1 菜园   càiyuán สวนผกั 
phjak7 tha:ŋ1 汤（菜~）  tāng ซุป 
phjak7 tsin5 菜苔 （菜心）cài tāi ผกัสด 
phjau1 烧（野火~了）shāo เผา,จุดไฟเผา 
phjau1 烧（~废纸）shāo  เผาไหม ้
phjau1hwi1 烧火（~做饭）

shāohuǒ 
จุดไฟ 

phjɔ1 ; tha:n1 铺（~床）pù  ป ู
phjem1 痩（人~）shòu ผอม 
phjem1 痩（地~）shòu ผอม 
phjuk7 芋头 yùtou หวัเผอืก 
phut7 ; phɔk7 泼（~水）pō สาดน้ํา 
pi2 皮肤 pífū ผวิหนงั 
pi2 ha:i2 皮鞋 píxié รองเทา้หนงั 
pi2 khi5 脾气  píqì นิสยั 
pi3 比（~一~）bǐ เปรยีบเทยีบกบั 
pi3 ; fa:i3 比（你~他高）bǐ กวา่ 
pi3 nuŋ3 兄弟 xiōngdì พีน้่องผูช้าย 
pi3 nuŋ3 弟兄 dìxiōng น้องชายพีช่าย 
pi3 pai6 屁股 pìgu กน้,สะโพก 
pi3 pai6 ŋa:n3 肛门  gāngmén ทวารหนกั 
pi3ka:u5 比较（~好）bǐjiào คอ่นขา้ง 
pi3sa:i5 比赛 bǐsài การแขง่ขนั 
pi5han2 这里 zhèlǐ ในน้ี 
pi6 滗（~米汤）bì กรอง 
pi6 ɕu1 篦子 bìzi หวเีสนียด 
pin1 边（衣服~）biān ขอบ รมิ ชาย(เสือ้ผา้) 
pin1 鞭子 biānzi แส ้ไมเ้รยีว 
pin1 ka:i5 ; kɔk7 ka:i5 边界（边界）biānjiè เขตแดน 
pin2ȵi2 便宜 piányi ถกู 
pin3 扁 biǎn แบน 
pin3 ka:k7 椽子 chuánzi ขือ่ 
pin3 tau2 fɔŋ1 眼镜蛇 yǎnjìngshé งเูหา่ 
pin3 tɕi3 lik8 ʔmu1 食指 shízhǐ น้ิวชี ้
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pin5 变（蛹~蛾）biàn เปลีย่นแปลง,กลายเป็น 
pin6 ; tau2 pin6 辫子 biànzi ผมเปีย 
pit7 鳖（甲鱼）biē ตะพาบน้ํา 
pit7 sy1 必须（你~承认）

bìxū 
จะตอ้ง จาํเป็นตอ้ง  

pit7sy1 必须 bìxū จะตอ้ง 
pit8 卷（~衣袖）juǎn  มว้น 
piu1 长（野草~）zhǎng เตบิโต 
piu1 扯（~秧）chě ดงึ 
piu1 拔（~草）bá ดงึออก 

piu1 l̥ɔ1 ta:ŋ6 草蛇（红头无霉） 
cǎo shé 

งหูญา้ 

piu1 l̥ɔ5 ; l̥ɔ5piu1 冒汗 mào hàn เหงือ่ออก 
piu1 ȵy3 标语   biāoyǔ คาํขวญั 
piu3 kɔ1 表兄  biǎo xiōng ลกูพีล่กูน้องผูช้าย(อนัเกดิจากสายแม)่ 
piu3 sǝu3 表嫂  biǎo sǎo พีส่ะใภ(้อนัเกดิจากสายแม)่ 
piu3jǝŋ2 表扬 biǎoyáng สรรเสรญิ,ชมเชย 
pja:i1 死 sǐ ตาย 
pja:i2 堵（一~墙）dǔ ศพัทท์ีใ่ชบ้อกจาํนวน ใชก้บักาํแพง 
pja:i2 ; min6 边（墙两~都有人）

biān 
ขา้ง 

pja:i2 kɔn5 前面（较远）
qiánmiàn 

ขา้งหน้า 

pja:i2 kɔn5 面前（较近）
miànqián 

ต่อหน้า 

pja:i2 kjen6 ; pja:i2 l̥ek7 附近 fùjìn ใกลเ้คยีง 
pja:i2 len2 后面   hòumiàn ดา้นหลงั 
pja:i2 len2 后来    hòulái ต่อมา 

pja:i2 len2 pwei1 大大后年  dàdà hòu 
nián 

6 ปีขา้งหน้า 

pja:i2 len2 tu1 后门  hòumén ประตดูา้นหลงั 
pja:i2len2 ; len2teŋ2 后来（~做好了）

hòulái 
ต่อมา ภายหลงั  

pja:ŋ1 香（花~）xiāng หอม 
pja1 眼睛  yǎnjīng ตา 
pja1 au3 瞳仁 tóngrén ลกูตาดาํ 
pja1 ka:k7 眼角 yǎnjiǎo รอ่งหนงัตา 
pja1 khyn1 眼圈 yǎnquān เบา้ตา 
pja1 nam3 ; nam3 pja1 
nam3 眼泪 yǎnlèi น้ําตา 

pja1 ȵen2 眼珠 yǎnzhū ลกูตา 
pja1 pi2 眼皮 yǎnpí เปลอืกตา 
pja1 pjuk8 眼白 yǎnbái ตาขาว 
pja1 ʔjap7 phen1 睫毛  jiémáo ขนตา 
pja1hwa1 眼花 yǎnhuā ละลานตาไปหมด 
pja1ta:n1 嫉妒 jídù รษิยา 
pja2 爬（~树）pá  ปีน 
pjak7 ŋwan2 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
pjak7 ŋwan2 kwiŋ6 日晕 rì yùn ทรงกลดของพระอาทติย ์
pjan5han2 那里（较远）nàlǐ ในนัน้ (บง่ชีร้ะยะไกล) 
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pjan5pja:i2 那（远指）nà นัน้ (บง่ชีร้ะยะไกล) 
pjɔ5ŋa2 ; ɔk7ŋa2 发芽（树枝~）fāyá แตกหน่อ ออกดอก 
pjɔ6 衣服  yīfú เสือ้ผา้ 
pjɔ6 ɕyet7 ; se3 pjɔ6 ɕyet7 衣刷 yī shuā แปรงซกัผา้ 
pjɔ6 kjǝk7 衣缝儿 yī feng er ตะเขบ็เสือ้ผา้ 
pjɔ6 leŋ3 衣领  yī lǐng ปกเสือ้ 
pjɔ6 ta:i6 衣袋  yīdài กระเป๋าเสือ้ 
pjen2 爬（蛇在地上~）pá ปีน 
pjen2 爬行（小孩~）

páxíng
คลาน 

pjǝp8 ; ṃ2l̥ai3 khɔŋ5 忙 máng ยุง่ 
pjeu5 ; pjeu5 lɔi1 豹子  bàozi เสอืดาว 
pjeu6 kyn2 m̥en1 龅牙  bāo yá ฟันเหยนิ 
pjuk7 ; mit8 篾条   miè tiáo ไมต้อกทีใ่ชจ้กัรสานภาชนะต่างๆ 
pjuk8 白 bái สขีาว 
pjuk8 phjak7 l̥ǝm1 白苋菜   bái xiàncài ผกัโขมขาว 

pjuk8 sǝm1 hɔŋ2 ɕy2 百心红薯  bǎi xīn 
hóngshǔ 

มนัเทศใจกลางสขีาว 

pjuk8 ta:ŋ2 ; pek8 ta:ŋ2 白糖   báitáng น้ําตาลทรายขาว 
pjuk8 tsiu1 白椒   bái jiāo พรกิหยวกขาว 
pjuk8 wu3 ; wu3 pjuk8 精米（白米）  jīngmǐ ขา้วขาว 
pu2 sa:t7 菩萨    púsà พระโพธสิตัว ์
pu2 teu2 葡萄     pútáo องุน่ 
pu3 teŋ1 补丁  bǔdīng รอยปะ 
pu5 溢（水~）  yì เป่ียมลน้,นอง 
pu5 i1 tsɔk8 布依族   bùyī zú ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุป์ู้อ ี
pu5 pa:m3 jau2 板油   bǎnyóu มนัเปลว 
pu5lak7tɕhak7 跳（单脚~）tiào กระโดด 
pu6 tɕǝŋ3 部长   bùzhǎng คณะรฐัมนตร ี
pun1 搬（~椅子）bān  ยา้ย 
pun2 盘子 pánzi จาน 
puŋ1 ; puŋ1tɕu6 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
put7 钵  bō โถ บาตร 
pwa3 ; khyet7 瘸（腿脚有毛病~）

qué 
ขาเป๋  ขาพกิาร 

pwei1 年  nián ปี 
pwei1 杯子   bēizi แกว้ 
pwei1 杯（一~水）bēi แกว้ 
pwei1 年（一~）nián ปี 
pwei1 kɔn5 ; kɔn5 pwei1 ; 
pwei1khe3 去年  qùnián ปีทีแ่ลว้ 

pwei1 kɔn5 pwei1 ; ȵen5 
kɔn5 pwei1 大年 dà nián วนัสง่ทา้ยปีเก่าตามปฎทินิจนัทรคต ิ

pwei1 khja:i1 pwei1 前年 qiánnián  ปีก่อน 
pwei1 len2 ; kjɔŋ5 pwei1 ; 
pwei1 len2 pwei1 ; pwei1 
le6 

明年  míngnián 
ปีหน้า 

pwei1 len2 pwei1 ; len2 
pja:i2 len2 pwei1 大后年 dà hòu nián 3 ปีขา้งหน้า 

pwei1 m̥ɔ5 新年（阳历）  
xīnnián 

ปีใหม ่
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pwei1 m̥ɔ5 新年  xīnnián ปีใหม ่
pwei1 ne6 今年 jīnnián ปีน้ี 
pwei2 胖 pàng อว้นทว้น 
pwei2 肥（肉~）féi หนา 
pwei2 肥（地~）féi อว้น 
pwei2 ma;m6 ; ma;m6 
pwei2 肥肉   féi ròu ไขมนั 

pwei5 sǝm1 背心   bèixīn เสือ้ยดึชัน้ใน เสือ้กลา้ม 
pwei6 背诵 bèisòng ทอ่งอาขยาน 
pyn1 月（~份）  yuè เดอืน 
pyn1 月（一个~）yuè เดอืน (ใชเ้ป็นลกัษณนาม) 
pyn1 mi3 月末     yuèmò สิน้เดอืน 
pyn1 tam1 tsɕɔŋ1 月中 yuè zhōng กลางเดอืน 
pyn1 tɕhu1 月初  yuèchū ตน้เดอืน 
sa:i1 带子   dàizi สายรดัเขม็ขดั 
sa:i1 绳子 shéngzi เชอืก 
sa:m1 三 sān สาม 
sa:m1 ɕǝp8 三十（阴历）  sān shí สามสบิ 
sa:m1 ka:k7 mek8 荞麦  qiáomài ขา้วสาลบีคัวทิ 
sa:m1 kɔ1 三哥  sān gē พีช่ายคนทีส่าม 
sa:m1 kjǝk7 ; sa:m1 kjǝk7 
kja5 三脚架 sānjiǎojià โครงตัง้สามขา 

sa:m1 ȵyt8 三月   sān yuè เดอืนมนีาคม 
sa:n1 编（~簸箕）biān เรยีบเรยีง 
sa:n1 mi1 纬线   wěixiàn ระยะเสน้และละตจิดูเสน้รุง้ 
sa:n3 伞  sǎn รม่ 
sa:n5 散（雾~了）  sǎn เลกิ (หมอกสลายแลว้) 
sa:n5 散（辫子~了） sàn เลกิ แยกยา้ยกนัไป (คลายผมเปีย) 
sa:n5 散（圩~了）sàn กระจดักระจาย 
sa:ŋ1 高 gāo สงู 
sa:ŋ1sa:ŋ1kɔ3 高高的 gāo gāo de สงูมาก 
sa:t7 洒（米~了）sǎ สาด 
sa:t7kiu1 撒娇 sājiāo งอน 
sa1 些（一~）xiē บา้ง, สว่นหน่ึง 

sa1 ma:n3 ja6 ; sa1 ȵet1 
pu2 ja6 ; sa1 ȵet8 ʔȵn5 

除夕 chúxì 
 

วนัสง่ทา้ยปีเก่า 

sa1 ȵet8 三十（阴历）  sān shí สามสบิ 
sa1ɕǝp8 三十 sān shí สามสบิ 
sa3 写 xiě เขยีน 
sai1 螺蛳   luósī หอยทาก 
sai3 肠子    cháng zi ลาํไส ้
sai5 细（面粉很~）xì ละเอยีด 
sai5 ; ʔniŋ3 细（绳子很~）xì เลก็ 
sak7 ; ʔwet7 塞（~洞口）sāi อุด 
sam3 酸 suān เปรีย้ว 
sam3 phjak7 ; phjak7 
sam3 酸菜    suāncài ผกัดอง 

san1 辛（天干的第八位） 
xīn 

หยนิ (ธาตุทอง) 
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san1 lek8 nin2 新年（阳历）      
xīnnián 

ปีใหม ่

san1 nǝŋ2 新娘    xīnniáng เจา้สาว 
san1 tɔŋ2 新郎    xīnláng เจา้บา่ว 
san1 wan2 新闻     xīnwén ขา่วสาร 
san1khu3 辛苦 xīnkǔ เหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา้ ลาํบาก 
san1syn1 新鲜 xīnxiān สด 
san1syn1 ; fun1 鲜美（味道~）

xiānměi 
สดอรอ่ย 

san3 榫子    sǔn zi กระโจม ศาลา 
saŋ5 擤（~鼻涕）xǐng  สัง่น้ํามกู 

sat7 戍（地支的第十一

位）  shù 
ปีจอ 

sat7ʔŋǝt7 打嗝（连续不断）
dǎgé

สะอกึ เรอ 

sat7ʔŋǝt7 打饱隔 dǎ bǎo gé เรอ 
sau5 tsau3 seŋ1 ; sau5 pa3 
seŋ1 扫帚星 sàozhǒuxīng ดาวหาง 

sɔ1 锹 qiāo พลัว่ 
sɔ1 梭子    suōzi กระสวย 
sɔ3 锁   suǒ ลอ็ค 
sɔ3 锁（~箱子）suǒ ลอ็ค (กลอ่ง) 
sɔ3 ; tɕek8 直（棍子很~）zhí ตรง 
sɔ3 ɕi2 钥匙                 yàoshi ลกูกุญแจ 
sɔ3i3 所以 suǒyǐ ดงันัน้... 
sɔi1jin2 虽然 suīrán แมว้า่... 
sɔi5 ; pwei1 岁  suì อาย ุ
sɔi6 碎（砸~）suì แตก 
sɔk7 缩（布~了）  suō รดัตวั หดตวั 
sɔk7 hjen1 抽筋症  chōujīn zhèng โรคตะครวิ 
sɔk7hjen1 抽筋 chōujīn เป็นตะครวิ 
sɔn1 教 jiào สอบ 
sɔn1 han1 ka:i5 kɔŋ1 ; 
ɕeŋ1 kje1 kɔŋ1 

小公鸡（刚会啼的）
xiǎo gōngjī 

ไก่ตวัผู ้(ไก่หนุ่ม) 

sɔŋ1 松（土很~）sōng รว่น 
sɔŋ1 松（绑得~）sōng หลวม 

sɔŋ1 ; n̥eŋ1 动摇（牙齿~）
dòngyáo 

หวัน่ไหว 

sɔŋ1 ɕy3 松鼠   sōngshǔ กระรอก 
sɔŋ1 hwei5 松针  sōngzhēn ใบสนเขม็ 
sɔŋ1 jau2 松油   sōng yóu น้ํามนัสน 
sɔŋ1 ma:i3 松树 sōngshù ตน้สน 
sɔŋ1 pek7 ma:i3 柏树    bóshù ตน้สนไซเปรซ 
sɔŋ1ɕǝŋ1 松香 sōngxiāng ยางสนทีเ่กาะแขง็ตวั 

sɔŋ5 送（~信）sòng  สง่ 
sɔŋ5wu3 下饭 xiàfàn กบัขา้ว 
se1 西    xī ทศิตะวนัตก 
se1 kja:i5 ʔma:n3 西界村  xi jiè cūn ชื่อหมูบ่า้นซเีจีย่ 
se1 kye1 西瓜  xīguā แตงโม 
se1 l̥ǝm1 西风   xīfēng ลมตะวนัตก 
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se1 na:m2 西南  xīnán ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้
se1 pak7 西北  xīběi ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ 
se3 洗（~头）xǐ  ลา้ง (สระผม) 
se3 洗（~脸）xǐ  ลา้ง 
se3 洗（~手）xǐ  ลา้ง 
se3 洗（~衣服）xǐ  ซกั  
se3 刷（~碗）shuā  แปรง ขดัลา้ง 
se3 淘（~米）táo ลา้ง ซาว รอ่น 
se3 n̥a3 kjen1 ; se3 hiŋ1 
kjen1 洗脸巾 xǐliǎn jīn ผา้เชด็หน้า 

se3 n̥a3 pen2 脸盆 liǎn pén อ่างลา้งหน้า 
se3hiŋ1 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
se5mǝu2 吝啬 lìnsè ตระหน่ีขีเ้หนียว 
sek7 锡 xī ดบุีก สงักะส ี
sek7 曾孙 zēngsūn เหลน 
sek7 灭（灯~了）miè ไฟดบั 
sek7 熄灭（火~）  xímiè ดบั 
sek7 ; hak7 熄（~灯）xī  ดบั 
sǝm1 心     xīn หวัใจ 
sǝm1fa:n2 烦闷 fánmèn กลุม้ 
sǝm1fɔk8 心服 xīnfú มัน่ใจ 
sǝm1kjet7 心疼（~孩子）

xīnténg 
รกัอยา่งสดุหวัใจ,เสยีดาย 

sǝm1tɔk8 心毒 xīn dú ใจรอ้น,หุนหนัพลนัแลน่,ฟุ้งซ่าน 
sen5 信  xìn จดหมาย 
seŋ1 腥 xīng คาว 
sǝŋ1 箱子 xiāngzi หบี 
sǝŋ1 镶（~牙）xiāng  เลีย่ม ฝัง 
seŋ1 tsi3 星星 xīngxīng ดาว 
sǝŋ1sen5 相信 xiāngxìn เชื่อ 
sǝŋ3 想（~家）xiǎng คดิถงึ 
sǝŋ3l̥uk7 恶心（谷呕的感觉）

ěxīn 
ขยะแขยง สะอดิสะเอยีน 

seŋ5 姓 xìng นามสกุล 
seŋ5 meŋ6 性命 xìngmìng ชวีติ 
sǝu1 膻（羊~）shān กลิน่สาบ 
sǝu1 臊（尿~）sāo กลิน่เหมน็สาบ 
sǝu1 ka:p7 tɕɔŋ2 蟑螂 zhǒng chóng แมลงสาบ 
sǝu3 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
sǝu3 弟媳  dì xí น้องสะใภ ้
sǝu5 扫（~地）sǎo กวาด ปัดกวาด 
sǝu5 tɕau3 ; sǝu3 l̥en1 
ʔȵǝŋ3 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 

si1 撕（~纸）sī  ฉีก 
si1 ; phja1 muŋ3 渔网（撒网）yúwǎng แหทีใ่ชท้อดจบัปลา 
si1 fu6 师傅 shīfu อาจารย ์

si1 sǝŋ3 思想 sīxiǎng ความคดิ 
si1 tɕǝŋ1 ; jen5 ; jeu5 
tɕǝŋ1 印章 yìnzhāng ตราประทบั 
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si5 四 sì สี ่
si5 l̥ɔ5 周围 zhōuwéi รอบๆ 
si5 ma:i3 ʔma:n3 四莫村 sì mò cūn ชื่อหมูบ่า้น ซโีม ่ 
si5 ȵyt8 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
si5 tɕa:u3 ta:ŋ6 ; l̥ɔ1 n̥uk7 
ta:ŋ6 蜥蜴 xīyì จิง้จก 

sin1 扇（~风）shàn พดั 
sin1 ɕeŋ1 先生 xiānshēng หมอ นายแพทย ์
sin1 hwen1 仙人 xiānrén เทวดา เทพเจา้ 
sin1 ku1 pɔ2 巫婆 wūpó แมม่ด 
sin1tsan5 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
sin5 扇子 shànzi พดั 
siu1 硝  xiāo ดนิประสวิ 
siu1 火药 huǒyào ดนิปืน 
siu1 箫 xiāo ขลุย่ 
siu1 ja6 ; siu1 ʔȵan5 夜宵 yèxiāo อาหารรอบดกึ 
siu1 sek7 消息 xiāoxi ขา่วคราว 
siu1mit8 消灭 xiāomiè กาํจดั ทาํลาย 
siu3 ɕy3 小暑 xiǎoshǔ อากาศรอ้นพอควร 
siu3 hɔn2 小寒 xiǎohán อากาศหนาวพอควร 

siu3 khjam1 小襟 xiǎo jīn 
ชิน้สว่นทีแ่คบและยาวทีซ่่อนอยูใ่นแขนขวามอื
ของเสือ้แบบจนีทีต่ดิกระดุมดา้นขวามอื 

siu3 mek8 小麦 xiǎomài ขา้วสาล ีเมด็ขา้วสาล ี
siu3 m̥ja:ŋ5 ; m̥ja:ŋ5siu3 小半 xiǎobàn สว่นทีน้่อยกวา่ครึง่หน่ึง 
siu3 mun3 小满 xiǎomǎn พชืพรรณออกดอก แต่ยงัไมอ่อกผล 

siu3 syt7 小雪 xiǎoxuě หมิะตกพอควร 
siu3khi5 ; se5mǝu2 小气 xiǎoqì ตระหน่ี  ขีเ้หนียว  ใจแคบ 
siu3sǝm1 小心 xiǎoxīn ระมดัระวงั  ระแวดระวงั เอาใจใส ่
su1 你们 nǐmen พวกคุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 พหพูจน์) 
su1 sɔŋ1 hwen1 你们俩 nǐmen liǎ พวกคุณสองคน 
su2 怂恿 sǒngyǒng ยยุง 
su2 唆（~狗去咬人）suō  ยยุง 
su5 liu6 khau5 塑料扣  sùliào kòu หวัเขม็ขดัพลาสตกิ 
sun5 蒜 suàn กระเทยีม 
sun5 算（计~）suàn คดิ คาํนวณ  พจิารณา 
sun5 算（~了吧）suàn คาดการณ์ คาดคะเน 
sun5 pat8 蒜苔 suàntāi หน่อกระเทยีม 
sun5 pun2 算盘   suànpán ลกูคดิ 
sun5meŋ6 算命 suànmìng ดหูมอ ผกูดวง 
sun5meŋ6 卜卦 bo guà เสยีงทาย 

sy1 触角（昆虫的）       
chùjiǎo 

หนวดสมัผสัของแมลง 

sy1 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํดว้ยหญา้หนวดมงักร 
syn1tɕyn2 宜传 yí chuán การโฆษณาชวนเชื่อ 
syn3 癣 xuǎn โรคกลากเกลือ้น 
syn3ky3 选举 xuǎnjǔ เลอืก 
syn3pen3 选种 xuǎn zhǒng การเลอืกพนัธุ,์การคดัพนัธุ ์
syt7 雪 xuě หมิะ 
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ta:i2 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
ta:i2 桌（一~菜）zhuō โต๊ะ 
ta:i2 kyn2; kyn2 ta:i2 桌子上 zhuōzi shàng บนโต๊ะ 
ta:i5 姐姐 jiějie พีส่าว 
ta:i6 袋子 dàizi ถุง 
ta:i6 袋（一~米）dài ถุง, กระเป๋า, กระสอบ 
ta:i6 ; pa:n1 代（一~人）dài ทาํการแทน 
ta:i6 ɕy3 大暑 dàshǔ อากาศรอ้นอบอา้ว 
ta:i6 hɔn2 大寒 dàhán อากาศหนาวจดั 
ta:i6 ia1 ; ta3 伯父 bófù ลุง 
ta:i6 khjam1 大襟 dàjīn เสือ้ใหญ่ชุดจนีทีต่ดิกระดุมดา้นขา้ง 
ta:i6 ma3 伯母 bómǔ ป้า 

ta:i6 pɔ5 ; pɔ5 ki1 大簸箕（晒粮食用）
dà bòji 

บุง้กีข๋นาดใหญ่ 

ta:i6 pɔŋ3 ; ta:i6 vtan3 ; 
wɔk8 pɔŋ3 大腿 dàtuǐ ขาอ่อน 

ta:i6 piu3 代表 dàibiǎo ตวัแทน ผูแ้ทน 
ta:i6 syt7 大雪 dàxuě หมิะตกหนกั 

ta:i6 tau2 lin2 鳙鱼（胖头鱼）yōng 
yú 

ปลากด 

ta:i6kha:i5 原来（~是你）
yuánlái 

เดมิท ี

ta:i6ta:m3 ; ta:m3wɔl8 大胆 dàdǎn อาจหาญ กลา้หาญ 
ta:i6the5 代替 dàitì แทนที ่
ta:i6tse2 大家 dàjiā ทุกคน 
ta:m1 扎（荆棘~手）       zhā แทง มดุ 

ta:m1 khjǝŋ1 当中（几个人~）
dāngzhōng 

ตรงกลาง 

ta:m1sǝm1 担心 dānxīn เป็นหว่ง 

ta:m2 水潭（深潭）    
shuǐtán 

สระน้ํา 

ta:m2 坛子 tánzi ไห 
ta:m2 ; phja1 ta:m2 池塘 chítáng บอ่น้ํา,สระ 
ta:m3 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
ta:m3 lǝŋ6 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ta:m3ʔniŋ3 胆小 dǎn xiǎo คนขีข้ลาดตาขาว 
ta:m6 淡（酒~）dàn จาง 
ta:m6 淡（汤太~了）dàn จดื 
ta:n1 红 hóng สแีดง 
ta:n1 单（不成双）dān เดยีว 
ta:n1 lu2 pak8 胡萝卜 húluóbo แครอท 
ta:n1 phjak7 l̥ǝm1 红苋菜 hóng xiàncài ผกัโขมแดง 
ta:n1 pjɔ6 单衣 dānyī เสือ้บาง 

ta:n1 sǝm1 hɔŋ2 ɕy2 红心红薯 hóngxīn 
hóngshǔ 

มนัเทศใจกลางสแีดง 

ta:n1 tɕha1 自行车 zìxíngchē รถจกัรยาน 
ta:n1ta:n1kɔ3 红红的 hóng hóng de สแีดงๆ 
ta:n1tɔŋ5tɔŋ5kɔ3 红彤彤 hóngtōngtóng แดงกํ่า 
ta:n2 弹（~棉花）dàn ดดี (ดดีฝ้าย) 
ta:n5 弹（用手指~）dàn  ดดี 
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ta:n6 ɕi6 但是 dànshì แต่วา่... 
ta:ŋ2 糖 táng น้ําตาล 
ta:ŋ6 蛇 shé ง ู
ta:p7 答 dá ตอบ 
ta:p7 搭（~车）dā  โดยสาร นัง่ 
ta:p7 搭（~棚子）dā ก่อสรา้ง 
ta:p7eŋ5 ; tɔŋ2i5 ; ŋa:n1 答应（允诺）dāyìng  รบัปาก 
ta:u3teŋ5fjen1 ; ta:u3teŋ5 
fuŋ5 

翻（把锅~过来饭）
fān 

พลกิ ควํ่า 

ta:u5teŋ5 倒（字写~了）dào กลบัหวักลบัหาง, กลบักนั 
ta:u5teŋ5 倒（筷子拿~了）dào กลบัหวักลบัหาง 
ta2 ti3 te3 ; ta2 ti3 ta3 ; 
ŋa2 ŋi3 唢呐 suǒnà ป่ีซอนา 

ta3 打（~电话）dǎ ใช ้ต่อ คดิ(โทรศพัท)์ 
ta3 打（~线结）dǎ แก(้ปม) 
ta3 打（~铁）dǎ ต ี ทุบ 
ta3 ; tsɔŋ2 从（~这里到那里）

cóng 
จาก 

ta3 kɔŋ1 hwen1 ; hɔk8 
kɔŋ1 hwen1 

打工的人  dǎgōng de 
rén 

คนทีท่าํงาน 

ta3 kɔŋ1 juk8 打工妹 dǎgōng mèi คนงานหญงิ 
ta3 kɔŋ1 lik8 打工仔 dǎgōng zǎi คนงานชาย  
ta3 kwan3 打滚（马~）dǎgǔn กลิง้ไปตามพืน้ 
ta3 pa:i3 tsi3 疟疾 nüèjí มาลาเลยี 
ta3hǝm2lɔk8 打哈欠 dǎ hāqian หาว 
ta3kɔŋ1 ; hɔk7hɔŋ1 打工 dǎgōng รบัจา้งทาํงาน 
ta3kwan3 打滚（小孩~）dǎgǔn  กลิง้ไปตามพืน้ 
ta3pa:i3tsi3 打摆子 dǎbǎizi วาง 
ta3tu3 打赌 dǎdǔ พนนักนั 
tai3 哭 kū รอ้งไห ้
tak7 tsɔi6 得罪 dézuì ลว่งเกนิ ผดิใจ 
tak8pit8 特别 tèbié พเิศษ 
tam1 扎（~针）zhā แทง 
tam1 ; hy5 yam1 ; tam1 
hy5 土 tǔ ดนิ 

tam1 ka:m3 山洞（土洞）
shāndòng 

ถํ้า 

tam1 khjǝŋ1 中间（两格数~）  
zhōngjiān 

ตรงกลาง 

tam1 khjǝŋ1 
 

中间（田~）
zhōngjiān 

ตรงกลาง 

tam1 khjǝŋ1 lik8 ʔmu1 中指 zhōngzhǐ น้ิวกลาง 
tam1 phja1 土山 tǔshān เนินดนิ 
tam1 tɕan2 尘土 chéntǔ ละอองฝุ่ น ผงคล ีผงธุล ี
tam1 tɕyn1 生砖 shēng zhuān อฐิบลอ็ค 
tam3 织（~布）zhī ทอ,ถกั 
tam3 paŋ2 ki1 织布机 zhī bù jī กีท่อผา้ 
tam5 矮 ǎi เตีย้ 
tam5 低 dī ตํ่า 
tam5 洼（低~）wā ทีลุ่ม่ตํ่า 
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tam5khjau3 低头 dītóu กุมหวั 
tan3 穿（~鞋）chuān  สวมใส ่(รองเทา้) 
tan3 穿（~衣服）chuān  สวมใส ่(เสือ้ผา้) 
tan3 穿（~裙子）chuān  สวมใส ่(กระโปรง) 
tan3 戴（~帽子）dài  สวมใส ่(หมวก) 
taŋ1 灯 dēng ตะเกยีง 
taŋ1 lɔŋ1 lɔŋ2 hjet7 tsiu1 ; 
taŋ1 lɔŋ2 la6 tsiu1 灯笼椒 dēnglóng jiāo พรกิหวาน 

taŋ1 lɔŋ2 灯笼 dēnglóng โคมไฟ 

taŋ1 tɕa:u5 ; taŋ1 thɔŋ1 灯罩（油~）   
dēngzhào 

โป๊ะตะเกยีง(แบบน้ํามนั) 

taŋ1 tshǝu3 灯草 dēngcǎo หญา้ไสต้ะเกยีง 
taŋ3 戥子 děng zi ตาเตง็(เครือ่งชัง่นาดเลก็ของจนี) 
taŋ3 等候 děnghòu รอคอย 
taŋ5 凳子 dèngzǐ ตัง่ 
tap7 肝 gān ตบั 
tap8 压（用石头~住）yā  ทบั 
tat8 死结 sǐjié เงือ่นตาย ปมทีค่ลายไมไ่ด ้
tat8 疖子  jiēzi โรคฝี 
tat8 ; khwei5 疙瘩 gēda ปม 
tau1 棵（一~树）kē ตน้ 
tau1 蔸（一~草）dōu ก่อ 
tau1 蔸（一~秧子）dōu ตน้ 
tau2 ɕat7 头虱 tóu shī เหาทีอ่าศยัอยูบ่นหวัมนุษย ์
tau2 miu2 早稻    zǎodào ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อนกาํหนด 
tau2 ȵau3 tɕhɔŋ1 后颈窝 hòu jǐng wō ทา้ยทอย 
tau2 tɔ1 发髻 fà jì มวยผม 
tau2 tɕyn5 发旋 fà xuán จอมผม 
tau3 陡（山很~）dǒu ชนั 
tau3 斗 dòu เครือ่งตวงขา้วของจนี  
tau3 tɕǝk tin1 硌（石头~脚）gè เจบ็ 
tau3tɕhuŋ5 相碰 xiāng pèng ชนกนั 
tau5 tsit7 kjɔk7 骨节 gǔjié ขอ้ต่อกระดกู 
tau5tɕeŋ1 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้กลา่วโทษ 
tau5teŋ1 打架（鸡~）dǎjià ตกีนั 
tau6 豆子 dòuzi ถัว่ 
tau6 ; tau1 逗（~孩子玩）dòu  หยอกลอ้เลน่ 
tau6 ɕi6 豆豉 dòuchǐ สา่ถัว่เหลอืง 
tau6 fu6 豆腐  dòu fu เตา้หู ้
tau6 ka:k7 豇豆  jiāngdòu ถัว่ฝักยาว 
tau6 kai2 刀豆 dāo dòu ถัว่แปบ 
tau6 lik8 豆粒 dòulì ถัว่เขยีว 
tau6 mjeu5 猫豆 māo dòu ถัว่แมว 
tau6 ŋa2 phjak7 豆芽菜 dòuyá cài ถัว่งอก 
tau6 pɔk7 ; tau6 kha:k7 豆荚 dòujiá ฝักถัว่ 
tau6 tɕa1 ; tau6 fu6 tɕa1 豆渣 dòuzhā กากถัว่ 
tɕ2tau2 锄头 chútóu จอบ,เสยีม 
tɔ3 朵（一~云）duo กอ้น (เมฆ) 
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tɔ5 剁（~肉）duò สบั 
tɔ5pi5han2 那里（较近）nàlǐ ในนัน้ (บง่ชีร้ะยะใกล)้ 
tɔ6 舵 duò หางเสอื ทา้ยเรอื 
tɔ6 就（我~来）jiù ก ็
tɕa:i3 朵（一~花）duo ชอ่(ดอกไม)้ 
tɕa:i5 债 zhài หน้ีสนิ 
tɕa:n6 赚 zhuàn กาํไร 
tɕa:p8 tǝu1 铡刀 zhádāo มดีตดัหญา้ 
tɕa:u3 爪 zhǎo กรงเลบ็ 
tɕa:u5 炸（油~）zhá ทอด(น้ํามนัเยอะ) 
tɕa:u6 划（~船）huà พาย 
tɕa1 渣子 zhāzi กาก 
tɕa5 炸（~石头）zhà ระเบดิหนิ 
tɕa5 榨（~油）zhà คัน้ 
tɕak7 侧（~身）cè ตะแคง 
tɕam1 pa:n3 砧板 zhēnbǎn เขยีง 
tɕam3 枕（~头）zhěn  หมอน 
tɕam3 tau2 枕头 zhěntou หมอน 

tɕam5 tɕy1 

在门后七百团子的一

种虫 
zài mén hòu qībǎi 
tuánzi de zhǒng 
yīchóng 

หน่ึงในเจด็รอ้ยชนิดของแมลงทีม่เีปลอืกแขง็ 

tɕan6 阵（一~雨）zhèn ชว่ง 
tɕan6 fen1 阵雨 zhènyǔ ฝนทีต่กลงมาซู่หน่ึง 
tɕap7 抓（~石子）zhuā  จบั 
tɕap7 捉（~鸡）zhuō  จบั(จบัไก่) 
tɕap7 捉（~鱼）zhuō  จบั(จบัปลา) 
tɕap8 蘸（~辣椒）zhàn จิม้,จุม่ 
tɕap8ɕet8 结实（桌子很~）

jiēshi 
แขง็แรง, แน่นหนา 

tɕat8 juk8 侄女 zhínǚ หลานสาวอา(ลกูพีล่กูน้องฝ่ายพอ่) 

tɕat8 lik8 侄儿  zhír หลานชายอา 
tɕau2 绸子  chóuzi ผา้แพร ผา้ไหม 
tɕau2 硬 yìng แขง็ 
tɕau2 hwen1 仇人 chóurén คูอ่ร,ิศตัร ู
tɕau5 咒语  zhòuyǔ สาปแชง่ 
tɕɔ2 只（一~鸡）zhǐ ตวั ลกัษณนามใชก้บันก 
tɕɔ2 头（一~牛）tóu ตวั ลกัษณนามใชก้บัววั 
tɕɔ2 匹（一~马）pǐ ตวั ลกัษณนามใชก้บัมา้ 
tɕɔ2 条（一~鱼）tiáo ตวั(ปลา) 
tɕɔk7 ɕy3 竹鼠 zhú shǔ หนู 
tɕɔk7 kǝu1 竹竿  zhúgān ราวไมไ้ผ ่
tɕɔk7 kǝu1 ; tɕheŋ1 kɔn1 船篙 chuán gāo ไมถ่้อเรอื 
tɕɔk7 piu2 ; ʔmet7 ɕǝk8 ; 
ʔmet7 piu2 粥勺子 zhōu sháozi ชอ้นขา้วตม้ 

tɕɔk8kjǝp7 着急 zhāojí เรง่รบี 
tɕɔŋ1 钟（敲得）zhōng ระฆงั  
tɕɔŋ1 ; ɕi2 tɕɔŋ1 钟（时~）zhōng นาฬกิา 
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tɕɔŋ1 kuk7 中国  Zhōngguó ประเทศจนี 
tɕɔŋ1 tǝu6 中稻   zhōngdào ขา้วทีแ่ก่รวงคอ่นขา้งชา้กวา่ขา้วทีแ่ก่รวงเรว็ 
tɕɔŋ1 tshau1 中秋  zhōngqiū เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์
tɕɔŋ1 ʔjǝŋ1 中央  zhōngyāng ศนูยก์ลาง สว่นกลาง 
tɕɔŋ1tau2 钟头 zhōngtóu ชัว่โมง 
tɕɔŋ2 虫 chóng หนอน 

tɕɔŋ2 蛀虫（木头里的）
zhùchóng 

มอด (เจาะตน้ไม)้ 

tɕɔŋ2 床 chuáng เตยีง 
tɕɔŋ2 床（一~被子）

chuáng 
เตยีงนอน 

tɕɔŋ2 wei2 床单 chuángdān ผา้ปทูีน่อน 
tɕɔŋ5 ; tɕǝk8 中（射~）zhōng ศนูยก์ลาง,ใจกลาง 
tɕɔŋ5 tɕɔŋ2 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tɕɔŋ5 tsɔk8 壮族 zhuàngzú ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุจ์ว้ง 
tɕɔŋ5i5 ; mun3i5 满意 mǎnyì พอใจ 
tɕe1 犁  lí ไถ (นาม) 
tɕe1 追（~上）zhuī  ไลต่าม 
tɕe1 犁（~地）lí ไถ (กรยิา) 
tɕe2 锤子 chuízi คอ้น 
tɕe2 茶  chá ชา 
tɕe2 hu2 茶壶 cháhú กาน้ําชา 
tɕe2 hwei5 茶叶 cháyè ใบชา 
tɕe5 锥子 zhuīzi สวา่น เหลก็หมาด 
tɕe5 tɕe5 ; tɕeu2hau3 常常 chángcháng บอ่ยๆ 
tɕek7 个（一~碗）gè อนั 
tɕek7 张（一~桌子）zhāng ตวั (ลกัษณนามใชก้บัโต๊ะ) 
tɕek7 首（一~歌）shǒu บท 
tɕek7 只（一~鞋）zhǐ ขา้ง 
tɕǝk8 着（火~了）zháo ไหม ้(ไฟไหมแ้ลว้) 
tɕǝk8 和（我~你一同去）

hé 
กบั และ 

tɕǝk8 着（吃~饭）zhe กาํลงั 
tɕek8 ; te3 ; te3 l̥ai3 值（~钱）zhí คา่,มลูคา่ 

tɕǝk8 hwi1 着火（房子~了）
zháo huǒ 

ถกูไฟไหม ้(บา้นถกูไฟไหมแ้ลว้) 

tɕǝk8 l̥im5 着凉 zháoliáng อากาศเยน็ทาํใหไ้มส่บาย 
tɕǝk8 l̥im5 伤风（感冒）

shāngfēng 
ไขห้วดั 

tɕek8 wat8 jau2 植物油 zhíwùyóu น้ํามนัพชื 
tɕek8ɕuŋ3 ; ɕuŋ3tɕek8 直爽 zhíshuǎng เปิดเผย ตรงไปตรงมา 
tɕǝm1 针 zhēn เขม็ 
tɕǝm2 沉（~到水底）   chén จมลง 
tɕǝm2 ; tɕǝm2 teŋ6 沉淀 chéndiàn ชัน้ทีต่กตะกอน 
tɕem3 砍（~树）kǎn  ฟัน ตดั  
tɕem3 ʔmun1 hja3 柴刀  chái dāo มดีตดัไม ้
tɕen1 真 zhēn จรงิ 
tɕen1 li3 真理    zhēnlǐ สจัธรรม 
tɕen3 盏（一~灯）zhǎn ถว้ย 
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tɕen3 ; tɕen3ɕy3 准许 zhǔnxǔ อนุญาต 
tɕen6 ʔŋɔn3 ; tɕen6 碗柜   wǎn guì ตูเ้กบ็ชาม 
tɕeŋ1 争（~着要去）zhēng ชว่งชงิ ถกเถยีง 
tɕǝŋ1 张（一~纸）zhāng แผน่, ใบ(กระดาษ) 
tɕeŋ1 ; n̥eŋ3 蒸 zhēng น่ึง 
tɕeŋ1 ; tɕeŋ1ka5 吵架 chǎojià ทะเลาะ 
tɕǝŋ1 ma:i3 ; mai3 tɕǝŋ1 樟树 zhāngshù ตน้การบรู 
tɕǝŋ1 nǝu3 樟脑  zhāngnǎo การบรู 
tɕeŋ1 ȵyt8 正月 zhèngyuè เดอืนแรกของปีจนัทรคต ิ
tɕǝŋ1 tɕǝŋ3 州长 zhōuzhǎng ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
tɕeŋ1tut8 争夺 zhēngduó ชว่งชงิ 
tɕǝŋ2 kɔŋ1 长工  chánggōng กรรมกร เกษตรกรทีท่าํงานประจาํ 
tɕǝŋ3 胀（肚子~）zhàng ทอ้งเฟ้อ 
tɕeŋ3ŋa6 ; tɕeŋ3ka5 ; 
ŋa6sa:ŋ1  

涨价 zhǎng jià ราคาขึน้ 

tɕeŋ3tse2 整齐 zhěngqí เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  ไมร่ะเกะระกะ 
tɕeŋ5 正（帽子戴得~）

zhèng 
ตรง 

tɕeŋ5 正在 zhèngzài การกระทาํกาํลงัดาํเนินอยู ่
tɕeŋ5 fu3 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tɕeŋ5 ky5 证据 zhèngjù หลกัฐาน 
tɕeŋ5 tɕi6 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tɕeŋ5 tshek7 政策 zhèngcè นโยบายการเมอืง 
tɕeŋ5kha3 刚才 gāngcái เมือ่สกัครูน้ี่  เมือ่ตะกีน้ี้  พึง่จะ 
tɕeŋ5khɔk7 正确 zhèngquè ถกูตอ้ง  ถกู 
tɕǝŋ6 丈 zhàng วดั รงัวดั 
tɕep7tsɔi3 咂（~嘴）zā  จบิ 
tɕep8 煮（~红署）zhǔ ตม้ 
tɕǝp8 ; ɕǝp8 十 shí สบิ 
tɕǝp8 ; hwaŋ1 垮（田埂~了）kuǎ ความรูส้กึอนัเป็นสขุ 
tɕǝp8 jet7 十一（阴历）shí yī สบิเอด็ 
tɕǝp8 jet7 ȵyt8 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
tɕǝp8 l̥ɔk7 十六 shí liù สบิหก 
tɕǝp8 lɔk8 十六（阴历）shí liù สบิหก 
tɕǝp8 ȵi6 ȵyt8 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
tɕǝp8 ȵyt8 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
tɕǝp8 ŋa3 十五 shí wǔ สบิหา้ 
tɕǝp8 ŋɔ3 ; tɕǝp8 ŋ̊a3 十五（阴历）shí wǔ สบิหา้ 
tɕǝp8jet7 十一 shí yī สบิเอด็ 
tɕǝp8kjau3 十九 shí jiǔ สบิเกา้ 
tɕǝp8ȵi6 十二 shí èr สบิสอง 
tɕǝp8pet7 十八 shí bā สบิแปด 
tɕǝp8sa:m1 十三 shí sān สบิสาม 
tɕǝp8si5 十四 shí sì สบิสี ่
tɕǝp8tɕɔk8 呛（吃东西~了）

qiāng
สาํลกั 

tɕǝp8tshat7 十七 shí qī สบิเจด็ 
tɕǝp8wa:n6 十万 shí wàn หน่ึงแสน 
tɕet7 系（~鞋带）xì  มดั 
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tɕǝu5 咒骂 zhòumà สาปแชง่ 
tɕha:i1 揉（~面）róu  นวด 
tɕha:m1 掺（~水）càn เพลงกลอนชนิดหน่ึงในสมยัโบราณ 
tɕha:m1 搀（~水）chān  ผสม 
tɕha:m1 搀（~着老人走）

chān
ประคอง 

tɕha1 车子    chēzi รถ 
tɕha1 车（~水）chē รถ 
tɕha1 差（~很多）chà ความแตกต่าง 
tɕha1 pat7l̥a:i1 差不多 chàbùduō พอๆ กนั 
tɕha1 tɕɔk8 车轴 chēzhóu เพลารถ 
tɕha1 tsin2 ȵ̥ɔ3 车前草  chē qián cǎo ตน้หญา้ชนิดหน่ึง 
tɕha1 tsin5 车幅                chē fú รถยนต ์
tɕha3 啦（~长）la  ดงึ ลาก 
tɕha3 拔（~刀）bá  ดงึออก ชกัออก 
tɕha3 垃（~风箱）lā ดงึ ลาก 

tɕha3 l̥ai1 ; peŋ5 l̥ai1 
伸长（绳子橡皮等

~） 
   shēn cháng 

ยดืตวั 

tɕha3hɔn2ɕe5 打鼾 dǎhān กรน 
tɕha3ta:i6pha:u5 ; 
tɕha1ta:i6pha:u5 

夸口（吹牛）kuākǒu โม ้

tɕha5 ŋa5 lik8 ʔmu1 叉子（六指儿）chāzi สอ้ม   
tɕhan1 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ

tɕhan1 tsit7 春节                      
chūnjié 

เทศกาลตรษุจนี 

tɕhan5 趁（~热吃）chèn ชว่งชงิ ฉกฉวยโอกาส 
tɕhau1 喘 chuǎn หอบ 
tɕhau1khi5 呼吸 hūxī หายใจ 

tɕhau3 丑（地支的第二位）   
chǒu 

ปีฉล ู

tɕhɔk7 建筑（~房子）
jiànzhú 

สรา้ง ก่อสรา้ง 

tɕhɔk7 ɕeŋ1 牲畜 shēngchù ปศุสตัว ์สตัวเ์ลีย้ง 
tɕhɔŋ1 舂（~米）chōng ตาํขา้ว 
tɕhɔŋ1 tɕe2 夯 bèn หนกัอึง้ เทอะทะ 
tɕhɔŋ1ɕet8 打夯 dǎ bèn กระทุง้พืน้ใหแ้น่น 
tɕhe1 吹（风~）chuī เป่า(ลมพดั) 
tɕhe1 吹（~火）chuī พดัไฟ 
tɕhe1 hwi1 tɔŋ2 ; hwa3 
tɔŋ2 吹火筒 chuī huǒtǒng ปลอ่งเป่าไฟ 

tɕhe1khau3ɕa:u5 吹口哨 chuī kǒushào ผวิปาก 
tɕhe1khi5 吸（~气）xī  หายใจ 
tɕhe5 枝（一~花）zhī กิง่, กิง่ไม ้ 
tɕhe5 l̥an1 岔路 chàlù ทางแยก 
tɕhe5 sai3 盲肠 mángcháng ไสต้ิง่ 
tɕhek7 尺子 chǐzi ไมบ้รรทดั 
tɕhek7 拆（~房子）chāi  รือ้ 
tɕhek7 尺 chǐ ฟุต 
tɕhek7tin1 打赤脚 dǎ chìjiǎo เดนิเทา้เปลา่ 
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tɕhǝm5 谜语  mèiyǔ ปรศินา 
tɕhǝm5 渗透 shèntòu ซมึเขา้ไป แทรกซมึเขา้ไป 
tɕhen1 伸（~手）shēn  ยืน่ 
tɕhen1la:n3iu1 伸懒腰 shēnlǎnyāo บดิขีเ้กยีจ 
tɕhen1l̥in3khjau3 伸（~舌头）shēn  ยดื 
tɕhen3 铲（~锅巴）chǎn พลัว่,แซะ 
tɕhen3 蠢 chǔn โงเ่ขลา เกง้กา้ง 
tɕheŋ1 称（~东西）chēng พอดเีหมาะสม 
tɕheŋ1 撑（~伞）chēng กางออก 
tɕheŋ1 撑（~船）chēng ถ่อเรอื 
tɕheŋ1 kǝu1 kwa:n1 ; 
tɕheŋ1 kǝu1 tɕɔk7 毛竹 máozhú 

ไมไ้ผ ่

tɕheŋ1 kyn1 锅圈  guō quān แหวนรองกน้หมอ้ 
tɕheŋ1 ʔjeŋ5 ; l̥ek7 ʔjeŋ5 锅煤烟 guō méi yān เขมา่หมอ้ 
tɕheŋ5 秤 chèng ตาชัง่ 
tɕheŋ5 提（把水桶~起来）tí  หิว้ ถอื 
tɕheŋ5 拄（~拐杖）zhǔ  คํ้า 
tɕheŋ5 kau1 秤钩 chèng gōu ตะขอเกีย่วของตาชัง่ 
tɕheŋ5 kɔn3 秤杆 chèng gǎn คนัตาชัง่ 
tɕheŋ5 l̥an1 tɕuŋ3 拐杖 guǎizhàng ไมเ้ทา้ 
tɕheŋ5 ŋa2 ka:u5 托（~腮）tuō  คํ้าคาง 
tɕheŋ5 pun2 秤盘 chèng pán ถาดตาชัง่ 
tɕheŋ5 sa:i1 秤索 chèng suǒ เครือ่งชัง่อตัโนมตั ิ
tɕheŋ5 seŋ1 秤星 chèng xīng จุดแบง่ระดบัตามคนัตาชัง่ 
tɕheŋ5 tɔ2 秤砣 chèngtuó ลกูตุม้ตาชัง่ 
tɕhǝŋ5ɕa:n1kɔ1 唱山歌 chàng shāngē ละครเพลง 
tɕhǝŋ5kɔ1 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
tɕhep7 插（把刀~在地上）

chā 
เสยีบ สอด ใส ่ปัก (ใชม้ดีปักลงบนดนิ) 

tɕhep7 插（把刀~人鞘）chā เสยีบ สอด ใส ่ 
tɕhep7 绣（~花儿）xiù ถกัรอ้ย 
tɕhep7iu1 叉腰 chāyāo เทา้สะเอว 
tɕheu1 抵（牛~人）dǐ ขวดิ 
tɕheu1ka5 打架（牛~）dǎjià ทะเลาะกนั 
tɕheu3 炒（~黄豆）chǎo ผดั 
tɕhǝu3 ; ṃ2 l̥i1ka:u5 丑（相貌很~）chǒu อปัลกัษณ์ ขีเ้หร ่
tɕhǝu3 n̥a3 丢脸 hàixiū ขายหน้า 
tɕheu5 撬（~石头）qiào งดั 
tɕhi3 ɕuŋ2 牙龈 yáyín เหงอืก 
tɕhu1 fan1 春分 chūnfēn กลางฤดใูบไมผ้ล ิ
tɕhu1 jet7 初一 chū yī วนัที1่ 
tɕhu1 kjau3 初九  chū jiǔ วนัที่ 
tɕhu1 lɔk8 初六 chū liù วนัที่ 
tɕhu1 ȵi6 初二 chū èr วนัที2่ 
tɕhu1 ŋ̊a3 ; tɕhu1 ŋɔ3 初五 chū wǔ วนัที่ 
tɕhu1 pet7 初八 chū bā วนัที่ 
tɕhu1 sa:m1 初三 chū sān วนัที่ 
tɕhu1 si5 初四 chū sì วนัที่ 
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tɕhu1 tɕǝp8 初十 chū shí วนัที1่ 
tɕhu1 tshat7 初七 chū qī วนัที่ 
tɕhuk7 木杵  mù chǔ สากไม ้
tɕhuk7 戳（~窗纸）chuō  ทิม่ แทง  
tɕhuŋ1 疮    chuāng บาดแผลทีเ่น่าเป่ือย 
tɕhuŋ1 tɕi3 窗纸 chuāngzhǐ แผน่กระดาษปิดหน้าต่าง 

tɕhuŋ5 撞（车~在墙上）
zhuàng 

ชน ตาํ 

tɕhuŋ5 l̥ɔŋ1 遇见 yùjiàn พบเจอ 
tɕhuŋ5 l̥ɔŋ1 相逢 xiāngféng พบกนั 
tɕhy3 ɕy5 外暑  wài shǔ สดุฤดรูอ้น 
tɕhyn1 穿（~针）chuān  ทะลุ 
tɕhyn5 串（一~鱼）chuàn พวง (ลกัษณนามใชก้บัปลาทีร่อ้ยเป็นพวงปลา) 
tɕhyn5 串（一~香蕉）chuàn หว ี(ลกัษณนามใชก้บักลว้ยหน่ีงหว)ี 
tɔi1 堆（~泥土）duī  กอง 
tɔi1 堆（一~草）duī กอง(ลกัษณนามใชก้บักองหญา้) 
tɔi1 堆（一~肥料）duī กอง(ลกัษณนามใชก้บักองปุ๋ ย) 
tɕi1 枝（一~笔）zhī ดา้ม แทง่ (ลกัษณนามใชก้บัปากกา) 
tɕi2 迟（来~了）chí ชา้ สาย  
tɕi3 纸 zhǐ กระดาษ 
tɕi3 指（~方向）zhǐ  ชี ้
tɕi3 只（~给他去）zhǐ เพยีง 
tɕi3 ; tɔ6 仅仅（~有一个）

jǐnjǐn 
เทา่นัน้ 

tɕi3 mi2 只有（~他不干）
zhǐyǒu 

จะตอ้ง 

tɕi3 piu1 指标   zhǐbiāo ดชันี 
tɕi3iu5 只要 zhǐyào ขอเพยีงแค.่.. 
tɔi5 碓杆 duì gān สากตาํขา้ว 
tɔi5 对（说得~）duì ถกู 
tɔi5  向（~着太阳）xiàng ทศิทาง 
tɔi5 对（一~手镯）duì คู ่
tɔi5 朝（~他走去）cháo หนัไปทาง 
tɔi5 对（~他说）duì กบั 
tɕi5 痣 zhì ไฝ 
tɔi5 ; ɕǝŋ5 向（~东方走去）

xiàng 
ทศิทาง 

tɔi5 ; ɕuŋ1 双（一~鞋）shuāng คู(่รองเทา้) 
tɕi5 ; kɔ5 tɕi5 现在 xiànzài ตอนน้ี 
tɕi5 ; tɕi5 pa:ŋ3 翅膀 chìbǎng ปีก 
tɔi5 kɔn3 ; tɔi5 ka:ŋ5 碓窝 duì wō รอ่งตรงกลางของครก 
tɔi5 lim2 对联 duìlián คาํโคลงคู ่
tɔi5 n̥a3 对面 duìmiàn ฝัง่ตรงขา้ม 
tɔi5 n̥a3 l̥ǝm1 ; fjen3 l̥ǝm1 逆（~风）nì  ทวน 
tɕi5 pa:ŋ3 phen1 鸡翎  jī líng ขนไก่ 
tɕi6 kje1 ; ɕa:n1 kje1 雉鸡（野鸡）zhì jī ไก่ฟ้า 
tɕia1 ku1 鹧鸪   zhè gū นกกระทา 
tɕim1 问 wèn ถาม 
tɕim1 wu3 粳稻                      jīngdào ขา้วเหนียว 
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tɕim1 wu3 ; wu3 tɕim1 ; 粳米（不粘的米）
jīngmǐ 

ขา้วสารเหนียว 

tɕip7 折（~纸）zhé  พบั 
tɕiu1ta:i6 招待 zhāodài ตอ้นรบั,รบัรอง 
tɕiu5 照（~镜子）zhào  สอ่ง 
tɕiu5 照（用灯~亮）zhào  สอ่ง 
tɔk7 ; khjeu1 磕（~烟杆）kē เคาะ 
tɔk8 读 dú อ่าน 
tɔk8 毒（蛇很~）dú  พษิรา้ย 
tɔk8 ; hjɔ1 蛊（放~）  gǔ แมลงพษิรา้ยในเทพนิยาย 
tɔk8 ku1 lat8 ; tɔk8 ku1 
lǝu3 单身汉  dānshēnhàn คนโสด 

tɔk8 tɕek7 pja1 独眼龙 dúyǎnlóng มงักรตาเดยีว (ใชเ้รยีกคนทีต่าบอดขา้งเดยีว) 
tɔn3 遮（用扇子~阳光）

zhē
บงั 

tɔn6jyn2 动员 dòngyuán ระดมพล ระดมกาํลงั 
tɔŋ1 东 dōng ทศิตะวนัออก 
tɔŋ1 冬 dōng ฤดหูนาว 
tɔŋ1 当（~宾）dāng เป็น 
tɔŋ1 煮（~饭）zhǔ ตม้ 
tɔŋ1 jin2 当然（我~要来）

dāngrán 
แน่นอน 

tɔŋ1 kwe1 冬瓜 dōngguā ฟัก 
tɔŋ1 l̥ǝm1 东风 dōngfēng ลมตะวนัออก 
tɔŋ1 man2 m̥en1 门牙 ményá ฟันหน้า 
tɔŋ1 na:m2 东南 dōngnán ทศิตะวนัออกฉียงใต ้
tɔŋ1 nim1 lik8 桃金娘 táo jīn niang ลกูเมอเทลิ 
tɔŋ1 pak7 东北 dōngběi ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 
tɔŋ1 se1 ; ka1 si6 东西  dōngxi สิง่ของ 
tɔŋ1 tɕi5 冬至 dōngzhì ฤดหูนาวมาถงึ 
tɔŋ1ka1 当家 dāngjiā ดแูลบา้น 
tɔŋ2 铜 tóng ทองแดง 
tɔŋ2 同（~去）tóng เหมอืนกนั 
tɔŋ2 筒（一~米）tǒng กระบอกไมไ้ผท่ีใ่หญ่ 
tɔŋ2 hǝu1 phjak7 茼蒿菜 tónghāo cài ผกัตัง้โอ๋ 
tɔŋ2 jau2 桐油 tóngyóu น้ํามนัทีค่ ัน้จากเมด็ตน้ถงมพีษิ 

tɔŋ2 ku3 铜鼓 tónggǔ กองมโหระทกึ 
tɔŋ2 l̥au6 ma:i3 油桐树 yóu tóng shù ตน้ถง 
tɔŋ2 lɔ2 大硭锣 dà máng luó ฆอ้งใหญ่ 
tɔŋ2 l̥ɔi1 ; tɔŋ2 pa:n3 铜板  tóngbǎn เหรยีญกษาปณ์ทองแดง 
tɔŋ2 l̥en1 房族 fáng zú  ครอบครวั 

tɔŋ2 nin2 老同（同庚）lǎo 
tong 

เพือ่นรกั 

tɔŋ2 pa:n1 平辈  píngbèi ศกัดิเ์ทา่กนั 
tɔŋ2 pun6 同伴 tóngbàn เพือ่น คูช่วีติ 
tɔŋ2i5 同意 tóngyì เหน็ดว้ย 
tɔŋ2ma:ŋ2  极（好~了）jí จุดสงูสดุ  จุดสดุยอด  ปลายสดุ 
tɔŋ2nǝŋ2 这么（~做）zhème ขนาดน้ี(ทาํ) 
tɔŋ2nǝŋ2 ; ȵǝŋ3 这样 zhèyàng อยา่งน้ี 

476 รายการคำาศัพท์ภาษาอู่เส้อ (เอ๊)



477 
 

tɔŋ3 懂 dǒng รู ้เขา้ใจ 
tɔŋ3 ; ʔnan1 tɔŋ3 肚子 dùzi ทอ้ง 
tɔŋ3 jyn2 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรค 
tɔŋ3 kjet7 ; wei6 peŋ6 胃病 wèibìng โรคกระเพาะอาหาร 

tɔŋ3 wɔk8 peŋ6 水肿病（血吸虫）       
shuǐzhǒng bìng 

โรคมานน้ํา,โรคบวมน้ํา 

tɔŋ5 典当 diǎndàng จาํนองและจาํนํา 
tɔŋ5 段（一~木头）duàn ทอ่น (ลกัษณนามใชก้บัทอ่นไม)้ 
tɔŋ5 段（一~路）duàn เสน้(ลกัษณนามใชก้บัถนน) 
tɔŋ5 ma:m6 肉冻 ròu dòng เน้ือแชแ่ขง็ 
tɔŋ5tɕau2 僵硬 jiāngyìng แขง็ทื่อ 
tɔŋ6 垌（一~田）dòng ทีน่า 
tɔŋ6 tsɔk8 侗族 Dòngzú ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุต์ง้ 
tɔŋ6 wat8 动物 dòngwù สตัว ์
tɕu2 锄（~地）chú จอบ เสยีม 
tɕu2 tɕɔŋ2 除虫 chú chóng กาํจดัศตัรพูชื 
tɕuŋ1 装（~进袋里）

zhuāng
ใส ่

tɕuŋ1 hwa:i1 牛圈 niú quān คอกววั 
tɕuŋ1 m̥u1 猪圈 zhū quān คอกหม ู
tɕuŋ1hiŋ1 打扮 dǎbàn แต่งตวั 
tɕuŋ3 棍子 gùnzi ตะบองไมพ้ลอง 
tɕuŋ5 养（~一家人）yǎng  เลีย้งด ู
tɕuŋ5 养（~牲口）yǎng เลีย้ง,เพาะเลีย้ง 
tɕuŋ5 lik8 养子 yǎngzǐ ลกูบุญธรรม 
tɕy1 珠子 zhūzi ลกูปัด 
tɕy2 除（四~二）chú หาร 
tɕy2 ɕi1 厨师 chúshī พอ่ครวั 
tɕy2 fuŋ2 厨房 chúfáng หอ้งครวั 
tɕy3 hwen1 主人 zhǔrén เจา้ภาพ เจา้ของบา้น 
tɕy3 i5 注意 zhùyì ใหค้วามสนใจ 
tɕy3 tsek8 主席 zhǔxí ประธานาธบิด ีประธาน  
tɕy5 蛀（虫~木头）zhù มอด 
tɕy5 thit7 ; ɕeŋ1 thit7 铸铁 zhùtiě เหลก็หลอ่ เหลก็หลอม 
tɕy6 柱子 zhùzi เสา 
tɕye3 tɕye5 tɕɔŋ2 蝉 chán จกัจัน่ 
tɕye5nam3 淬火 cuìhuǒ ชุปไฟ 
tɕyn1 砖 zhuān อฐิ 
tɕyn1 jiu2 砖窑 zhuānyáo เตาเผาอฐิ 

tɕyn2 ɕyt7 传说 chuánshuō เรือ่งเลา่ 
tɕyn5 n̥a3 ; fjen1 n̥a3 转脸（转过脸来）

zhuǎnliǎn
หวัหน้า 

tɕyn5 tɔŋ6 转动（车轮~）zhuǎn 
dòng 

ขยบั,เคลื่อนไหว 

tɕyn5khjau3 ; fjen3khjau3 回头（~看）huítóu หนัหน้ากลบั 
tɕyn5ʔwa:n1 拐弯儿 guǎiwānr เลีย้ว 
te2 蹄（马~）tí เลบ็ 
te2 la:m1 ; taŋ2 la:m1 提篮 tílán ตะกรา้หิว้ 
te2kǝu1 提高 tígāo ยกระดบั พฒันา 
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te3 底儿（桶底儿）        
dǐr 

สว่นทีอ่ยูใ่ตส้ดุของสิง่ของ (กน้ถงั) 

te3 fuŋ1 ; te3 pin1 下面 xiàmiàn ดา้นลา่ง 
te3 fuŋ1 ; te3 pin1 底下 dǐxià ขา้งลา่ง 
te3 tɕcŋ2 ; tɕcŋ2 te3 床底 chuáng dǐ ปลายเตยีง 
te3 tsɔi3 ɕan2 下嘴唇 xià zuǐchún รมิฝีปากลา่ง 
te3a:p7 抵押 dǐyā จาํนอง 
te3la:i6 抵赖 dǐlài ปฎเิสธอยา่งน้ําขุน่ๆ 
te6 ; te6 te6 弟弟  dìdì น้องชาย 
te6 ŋ̊a3 第五 dì wǔ ทีห่า้ 
te6 si5 lik8 ʔmu1 无名指 wúmíngzhǐ น้ิวนาง 
te6jet7 第一 dì yī ทีห่น่ึง 
te6mi3 第末 dì mò ลาํดบัสดุทา้ย 
te6ȵi6 第二 dì èr ทีส่อง 
te6pet7 第八 dì bā ทีแ่ปด 
tek7 滴（水往下~）dī หยด 
tek7 滴（一~水）dī หยด 
tek8 笛子 dízi ขลุย่ไมไ้ผ ่
tek8 hwen1 敌人 dírén ศตัร ู
tek8 l̥eŋ1 ; le6 l̥eŋ1 ; 
nu3lek8 

努力 nǔlì ขยนั 

tǝm6 草莓 cǎoméi สตอเบอรี ่
ten3 短 duǎn สัน้ 
ten3 kɔŋ1 短工 duǎngōng ลกูจา้งชัว่คราว 

ten3 khu5 短裤（外面穿的）
duǎnkù 

กางเกงขาสัน้ 

ten3 khu5 裤衩（内裤）kùchǎ กางเกงขาสัน้ 
ten5 炖（~肉）dùn ตุ๋น 

teŋ1 丁（天干的第四位）
dīng 

หยนิ (ธาตุไฟ) 

teŋ1 啄 （鸡~米）zhuó  จกิ 
teŋ1 ; jǝŋ2 teŋ1 钉子 dīngzi ตะป ู
teŋ1 ma:i3 n̥ɔk7 啄木鸟 zhuómùniǎo นกหวัขวาน 
teŋ1 pa2 钉耙  dīngbà คราดฟันตะป ู
teŋ2 来 lái มา 
teŋ2 ; thɔ3 休息 xiūxi พกัผอ่น 
teŋ3 停 tíng หยดุ 
teŋ3 顶（用木头~住）

dǐng
ดนั คํ้า ยนั 

teŋ5 纳（~鞋底）nà เยบ็ถี ่
teŋ5 ; pheŋ1 钉（~钉子）dīng ประกบ 
teŋ5fan1 订婚 dìnghūn หมัน้ 
tǝp7 闭（~眼）bì  ปิด 
tǝu2 绑 bǎng มดั พนั 
tǝu2 捆 kǔn มดั ผกู 
tǝu2 ; tak8  拴（~马）shuān ผกู 

tǝu3 teŋ5 颠倒（筷子~了）
diāndǎo 

กลบัหวักลบัหาง,กลบักนั 

tǝu5 到 dào ถงึ 
tǝu5 到（水深~腰）dào ถงึ 
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tǝu5 到（回~家）dào ถงึ 
tǝu6 kɔŋ1 道士 dàoshi นกับวชในศาสนาเต๋า 
tǝu6 li3 道理 dàolǐ หลกั กฎเกณฑ ์
tha:i1 ki5 记（胎）   jì ปาน 
tha:i5 太（~多了）tài เกนิไป 
tha:i5 jǝŋ2 ʔwa1 太阳穴 tàiyángxué ขมบั 
tha:i5 tsɔk8 傣族 Dǎizú ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุไ์ต 
tha:i5 tu6 态度 tàidù ทา่ทาง,อากปักรยิา 
tha:i5peŋ2 太平 tàipíng สนัตสิขุ 
tha:m1kjen1 贪心 tānxīn โลภ  ละโมบ 
tha:m1kjen1 贪吃 tān chī ตะกละตะกลาม 
tha:m3 tɕin1 毯子  tǎnzi พรม 
tha:n1 ; tha:n1kha:i1 摊（~开毯子）tān  ป ู(กรยิา) 
tha:n5 ; hwa3 tha:n5 炭  tàn ถ่าน 
tha:n5khi5 叹气 tànqì ถอนใจ 

tha:ŋ1 汤 （菜汁）           
tāng 

ซุป 

tha:ŋ5 烫（用开水~）tàng ลวก 
tha:p7 塔  tǎ เจดยี ์
than1 咽 yàn กลนื 
than1 吞 tūn กลนื 
thap7 套（~笔套）tào  ชุด 
thau1 wa2 nɔ̥k7 麻雀 máquè นกกระจอก 
thau1 ʔnen3 wa6 耳语 ěryǔ เสยีงกระซบิ 
thɔ1 驮 （马~东西）tuó แบก บรรทุก 
thɔ1 拖（把筒子~走）tuō  ลาก 
thɔ1 la1 ki1 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thɔ1 sǝŋ1 抽屉 chōuti ลิน้ชกั 
thɔ3tɔŋ5 妥当 tuǒdang เหมาะสมและเรยีบรอ้ย 
thɔi1 流（水~）  liú ไหล 

thɔi1 ; tɕhɔŋ1 冲（给水~走了）   
chōng 

พุง่เขา้ไป ถลาเขา้ไป 

thɔi5 退（~一步）tuì ถอย 
thɔi5 ɕak7 褪色 tuìshǎi จางหาย 
thɔk7 秃（头~了）tū ลา้น โลน้ 
thɔk7 whjau3 tsi3 秃子 tūzi คนหวัลา้น 
thɔŋ1 通（路不~）tōng โลง่ ทะลุ โปรง่ 
thɔŋ1 jyn2 汤圆 tāngyuán บวัลอย 
thɔŋ3 桶 tǒng ถงั 
the1 梯子 tīzi บนัใด 
the3min6 光彩 guāng cǎi แพรวพราว เชดิหน้าชตูา 
the5 替（我~你做）tì  แทน 
the5 剃（~头）tì  โกน 

the5 khjau3 hja3 剃头刀    tìtóu dāo 
 

มดีโกนผม 

thek7 踢 tī เตะ,ถบี 
then5 腾（~出一个地方）

téng 
กระโดด กระโดดโลดเตน้ 

theŋ3 ; tɕek8 挺（~胸）tǐng  แขง็ ตัง้ 
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theŋ5 听 tīng ฟัง 
theŋ5kja:ŋ3 乖 guāi ไมด่ือ้, เชื่อฟัง, วา่นอนสอนงา่ย 
thǝu3 倒（~水）dào เท 
thǝu3 铸（~锅）zhù หลอ่ หลอม 
thǝu3jim2 增恶 zēng’è   รงัเกยีจ เกลยีดชงั 
thǝu3lan6 讨论 tǎolùn อภปิราย 
thǝu5 套（~衣服）tào  ชุด 
thǝu5 套（一~衣服）tào ชุด 
thik7 打（~算盘）dǎ คาํนวณ 
thin1 hwa1 天花 tiānhuā ฝีดาษ 

thin1 lu1 马蜂（在树上做窝

的）mǎfēng 
ตวัต่อ 

thip7 ; paŋ6 靠（人~在树上）kào  พงิ 
thit7 铁 tiě เหลก็ 
thit7 ɕia1 铁砂 tiěshā ทรายสารแรเ่หลก็ 
thit7 hwa1 铁耙  tiě bà คราดเหลก็ 

thit7 kwa1 ; thit7 l̥ek7 铁锅（炒菜用的）tiě 
guō 

กระทะ 

thit7 l̥an1 铁路  tiělù ทางรถไฟ 
thit7 lin6 铁链  tiě liàn โซ่เหลก็ 
thit7 sin5 铁线 tiě xiàn ลวดเหลก็ 
thit7 siŋ5 铁锈 tiěxiù สนิม 
thit7 ten1 铁砧 tiě zhēn ทัง่ตเีหลก็หรอืทอง 
thit7 teŋ1 铁钉 tiě dīng ตะปเูหลก็ 
thit7 tsǝŋ6 铁匠 tiějiang ชา่งเหลก็ 

thiu1 挑（用棍子~起来）
tiāo 

คดัเลอืก 

thiu1 ; thek7 剔（~肉）tī แทะออกจากกระดกู 
thiu1 ; thiu1syn3 挑选 tiāoxuǎn คดัเลอืก 
thiu1phut7 挑破 tiāo pò พพุอง 
thiu5 跳 tiào กระโดด 
thiu5 ki2 跳棋 tiàoqí หมากรกุกระโดด 
thiu5wu3 跳舞 tiàowǔ เตน้ระบาํ เตน้ราํ ฟ้อนราํ 
thjem1 添（~饭）tiān เพิม่ 
thjem1 ; tsaŋ1ka1 增加 zēngjiā เพิม่ขึน้ 
thjem1khja3 ; thjem1pen3 补苗 bǔmiáo ดาํตน้กลา้ 
thu3 fen3 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
thu3 fen3 钓饵 diào'ěr เหยือ่ 
thu3 fi3 土匪 tǔfěi โจรผูร้า้ย 
thu3 fi3 khjau3 匪首 fěishǒu หวัหน้าโจร 
thu3 kau3 蝼蛄 lóugū แมงกระชอน 
thu3 ti6 ɕan2 土地神 tǔdì shén เทพเจา้แหง่พืน้ดนิ 
thu5 兔子 tùzǐ กระต่าย 
thun5pi2 ; thut7pi2 蜕皮（蛇~）tuìpí ลอกคราบ 
thut7 脱（锄头把~了） tuō ลอก ถอด รว่ง 
thut7 脱（~衣服）tuō  ถอด 
thut7 脱（~鞋）tuō  ถอด 
thut7kha:k7 蜕壳（蝉~）tuì ké ลอกคราบ 
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ti6 地（天~）dì บนดนิ 
ti6 ; leŋ3 ti6 畲地 shē dì พืน้ทีเ่ผาหญา้ตามทุง่นาและทาํใหก้ลายป็นปุ๋ ย 

ti6 fuŋ1 地方（这个~好）  
dìfāng 

สถานที ่

ti6 fuŋ1 地方 dìfāng ทอ้งถิน่ 
ti6 leŋ3 kyen6 苔藓（地衣）tāixiǎn ตะไครน้ํ่า  

ti6 lu1 地蜂（在土里做窝）
dì fēng 

ผึง้ทีท่าํโพรงอยูบ่นพืน้ดนิ 

ti6 tau6 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
ti6 tau6 me3 蚕蛹 cányǒng ดกัแดไ้หม 
ti6 tɕy3 地主 dì zhǔ เจา้ของทีด่นิ 
tim2 l̥au3 甜酒 tián jiǔ เหลา้หวาน 
tim3 点（用火~燃草垛）

diǎn
จุด 

tim3 点（~灯）diǎn  จุด 
tim3 点（一~钟）diǎn โมง (ลกัษณนามใชน้บัเวลา 1 ชัว่โมง) 
tim6 跺（~脚）duò กระทบืเทา้ 
tin1 脚  jiǎo เทา้ 
tin1 脚（踢一~）jiǎo เทา้ 
tin1 ka3 脚步   jiǎobù ฝีเทา้ 
tin1 l̥aŋ1 脚背  jiǎobèi หลงัเทา้ 
tin1 m̥a1 疯狗 fēnggǒu หมาบา้ 

tin1 m̥a1 peŋ6 狂犬病  
kuángquǎnbìng 

โรคพษิสนุขับา้ 

tin1 pɔŋ3 腿   tuǐ ขา 
tin1 pja1 脚踝     jiǎohuái รอยเทา้ 
tin1 sǝm1 ; tin1 tam1 
khjǝŋ1 脚心    jiǎoxīn ฝ่าเทา้ 

tin1 tɕeŋ1 脚后跟 jiǎohòugēn สน้เทา้ 
tin1 tsi3 疯子  fēngzi คนบา้ 
tin1 ʔjen5 脚印 jiǎoyìn รอยเทา้ 
tin6 eŋ3 电影 diànyǐng ภาพยนต ์
tin6 hwa6 电话  diànhuà โทรศพัท ์
tin6 taŋ1 电灯 diàndēng ตะเกยีงไฟฟ้า 

tin6 taŋ1 tɕa:u5 灯罩（电~）
dēngzhào 

โป๊ะตะเกยีง (แบบน้ํามนั) 

tip8 碟子 diézi จานเลก็ๆ 
tip8 叠（~被子）dié  พบั 
tip8 耘（~田）yún ถอนหญา้ 
tit8 ŋa6 ; tit8 ka5 ; ŋa6 
tam5 

跌价 diéjià ราคาตก 

tiu2 根（一~棍子）gēn ไม ้

tiu2 kjeŋ1 ; piu2 kjeŋ1 调羹（汤匙）        
tiáogēng 

ชอ้น 

tiu2pi2 调皮（指小孩~）
tiáopí 

ดือ้ ดือ้ดา้น 

tiu5 垂（柳枝~下来）
chuí 

ยอ้ย 

tiu5 吊（~包谷）diào  แขวน,หอ้ย 
tiu5 kau1 渔钩   yú gōu เบด็ 
tiu5 phja1 kɔn3 钓鱼竿 diàoyú gān คนัเบด็ 
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tiu5ŋɔ1 吊颈（上吊）diào 
jǐng

ผกูคอตาย 

tiu5phja1 钓（~鱼）diào  ตกปลา 
tiu5tɕhǝu3 害羞 diūliǎn อาย เขนิ 
tjem6 垫（~平桌腿）diàn  รอง หนุน 
tjen2  填（~坑）tián  ถม 
tjeu2 条（一~绳子）tiáo เสน้(ลกัษณนามใชก้บัเชอืก) 
tjeu2 条（一~路）tiáo สาย(ลกัษณนามใชก้บัถนน) 
tjeu2 条（一~裙子）tiáo ตวั(ลกัษณนามใชก้บักระโปรง) 
tjeu2 条（一~裤子）tiáo ตวั(ลกัษณนามใชก้บักางเกง) 
tsa:i2 ; tsin3 裁（~衣服）cái ตดั 
tsa:i2 tɕha:n3 财产 cáichǎn ทรพัยส์นิ 
tsa:i5 再（明天~来）zài อกี 
tsa:k8 凿子 záozi สิว่ 
tsa:k8 凿（~眼子）záo สิว่ 
tsa:n2 蚕  cán ตวัไหม 
tsa:n2 pa:u1 蚕茧 cánjiǎn ใยไหม 
tsa:n2 si1 mi1 ; sai5 mi1 丝线  sīxiàn เสน้ไหม 
tsa:n2 tau6 蚕豆  cándòu ถัว่ไหม 
tsa:n3 ; tsek7tsa:n3 攒（~钱）zǎn สะสม 
tsa:n5jǝŋ2 赞扬 zànyáng สรรเสรญิ 
tsa:n6 溅（水~）  jiàn สาดกระเดน็ 
tsa:p8 叠（一~钱）dié พบั 
tsa2 斜（线画~了）xié เอยีง 
tsa2 wan2 paŋ2 斜纹布  xiéwénbù ผา้ลายสอง 
tsa2pja1 瞥 piē มองแวบหน่ึง ชายตา 
tsa3 姐夫 jiěfu พีเ่ขย 
tsa5 借 jiè ยมื 
tsak8 强盗 qiángdào โจร 
tsan1kjeŋ5 尊敬 zūnjìng เคารพ 
tsan2 存（~钱）cún  ฝาก 
tsan5ʔjɔŋ1 慌 huāng กลวั เหลอืทน 
tsaŋ1 罾（方形渔网）zēng ตาขา่ยจบัปลารปูสีเ่หลีย่ม 
tsaŋ1tɕhen3 ; tsaŋ1tɕha:n3 增产 zēngchǎn เพิม่การผลติ 
tsaŋ2 层（一~皮）céng ชัน้ 

tsaŋ5 甑子 zèng zi 
ภาชนะน่ึงขา้วทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัถงัไมห้รอื
ลิน้ชกัแต่ไมม่กีน้ 

tsap8 kwen5 习惯 xíguàn คุน้เคย,เคยชนิ 
tsat8 砸（~核桃）zá ทุบ 
tsau3 sy1 拿（~书）ná  ถอื 
tsau3 ti6 ; pek8 tsau3 ɕuŋ1 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 

tsau3 tshi5 粉刺（青春痘）     
fěncì 

สวิ 

tsau3si1 走私 zǒusī คา้ของเถื่อน 
tsɔ3 左 zuǒ ซา้ย 
tsɔi2 随（~你要多少）suí ตาม,ตดิตาม 
tsɔi2pin6 随便（~坐）suíbiàn เรือ่ยเป่ือย 
tsɔi3 嘴 zuǐ ปาก 
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tsɔi3 ɕan2 嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
tsɔi3 ɕan2 lǝm5 人中 rén zhōng รอ่งตรงในแนวกลางของรมิฝีปากบน 
tsɔi5 最（~大）zuì ทีส่ดุ 
tsɔi5l̥i1 最好（~是你去）zuì 

hǎo 
ดทีีส่ดุ 

tsɔi6 救（~人）jiù  ชว่ย 
tsɔi6 ; tɕeŋ3 修理（~房子）xiūlǐ ซ่อม,ซ่อมแซม 
tsɔi6 kwa5 罪过 zuìguò ความผดิพลาด 
tsɔŋ1 ma:i3 ; ma:i3 tsɔŋ1 ; 
sɔŋ1 ɕy6 桑树 sāngshù ตน้หมอ่น 

tsɔŋ1 ma:i3 ; tsɔŋ1 ɕy6 棕树 zōng shù ตน้ปาลม์ 
tsɔŋ1 pi2 棕皮 zōng pí ใยตน้ปาลม์ 
tsɔŋ1 sa:i1 ; tsɔŋ1 sɔk7 棕绳 zōng shéng เชอืกทีท่าํมาจากใยตน้ปาลม์ 
tsɔŋ2 依（~他说）yī พึง่, อาศยั 
tsɔŋ2 ; tsǝm2 往（~外走）wǎng ไปยงั 
tsɔŋ2 tsin2 从前 cóngqián แต่ก่อน 
tsɔŋ3 li3 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tse2 齐（人来~了）qí เสมอกนั, เทา่กนั 
tse5 祭祀 jìsì เซ่นไหว ้
tse5ʔmen1 祭天 jì tiān เซ่นไหวฟ้้า 
tsek7 jam6 责任  zérèn ภารกจิ ภาระหน้าที ่
tsek7 lyt8 淤血 yūxiě เลอืดคัง่ 
tsek7khak7 ; ma3ɕa:ŋ6 立刻 lìkè ทนัท ีฉบัพลนั เดีย๋วน้ี 
tsek7kjek8 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tsek8 席子 xízi เสือ่ 
tsǝm2 向（~东方走去）

xiàng 
ไปทาง 

tsǝm2 沿（~河边走）yán เลยีบ รมิ ขอบ 
tsǝm5 浸（~种子）jìn แช ่จุม่เมลด็พนัธุ ์

tsǝm5 nam3 池水（水牛~）
chíshuǐ 

สระน้ํา 

tsen2 钱  qián เงนิ (สาํหรบัใชจ้า่ย) 
tsen2 tɕi3 纸钱 zhǐqián กระดาษเงนิกระดาษทอง 
tseŋ1 ɕan2 精神 jīngshén จติใจ 
tsǝŋ1iu5 ; a:i5 ; tɔ6iu5 将要（我~走了）

jiāngyào 
กาํลงัจะ 

tsǝŋ2 墙 qiáng กาํแพง 

tsǝŋ2 ; tam1 tsǝŋ2 土墙 tǔ qiáng กาํแพงดนิ 
tseŋ2 fu1 情夫 qíngfū ชายชู ้
tseŋ2 fu6 情妇  qíngfù หญงิชู ้
tseŋ2 hwen1 情人 qíngrén คนรกั 
tseŋ2 kɔ1 情歌 qínggē เพลงรกั 
tsǝŋ2 mi2 茨藜 cí lí สาลีช่นิดหน่ึง 
tsǝŋ2 mi2 ʔmjɔk7 ; tshi5 
mi2 ʔmjɔk7 野蔷薇 yě qiángwēi กุหลาบป่า 

tsǝŋ2 pek7 墙壁 qiángbì ฝาผนงั,กาํแพง 
tseŋ3 井 jǐng บอ่น้ํา 
tsǝŋ3 le6 奖励 jiǎnglì ใหร้างวลัเพือ่สง่เสรมิกาํลงัใจ 
tsǝŋ5 酱 jiàng ซอส 
tsǝŋ5 hu2 糨糊 jiànghu แป้งเปียก 
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tsǝŋ5 jau2 酱油 jiàngyóu ซอสถวัเหลอืง 
tseŋ6 干净 gānjìng สะอาด 
tseŋ6 清（水~）qīng ใส 
tseŋ6 安静 ānjìng ความสงบ 
tsǝŋ6 象 xiàng ชา้ง 
tsǝŋ6 hwen1 匠人 jiàngrén ขา่งฝีมอื 
tsǝŋ6 ki2 象棋    xiàngqí หมากรกุจนี 
tsǝŋ6 ŋa2 象牙 xiàngyá งาชา้ง   
tsep7 缕（一~线）lǚ ไจ (ลกัษณนามใชก้บัดา้ย 1 กลุ่ม) 
tsep7 撮（一~毛）cuō ขยุม้ (ลกัษณนามใชก้บัขน) 
tsep7 撮（一~盐）cuō ขยุม้  (ลกัษณนามใชก้บัเกลอื) 
tsǝp8 像（他~你）xiàng คลา้ย เหมอืน 
tsǝp8 ; sǝŋ1tɔŋ2 相同 xiāngtóng เหมอืนกนั 
tsǝu1 pi2 锅巴 guōbā ขา้วตงั 
tsǝu2 ; kwan3 闹（小孩~）nào  เอะอะ อาละวาด 
tsǝu2 ; tsǝu2tsa:p8 嘈杂 cáozá จ๊อกแจ๊กจอแจ 
tsǝu3 早（很~起来）zǎo เชา้ 
tsǝu3 早（~点儿去）zǎo เรว็ 
tsǝu3 hjet7 早点 zǎodiǎn อาหารวา่งมือ้เชา้ 
tsǝu3 hjet7 早饭  zǎofàn อาหารเชา้ 
tsǝu5 灶 zào เตา 
tsǝu5 pjau5 灶眼 zào yǎn หวัเตา 

tsǝuy5 pa:k7 ; tsǝu5 khau3 灶口（灶后的）zào 
kǒu 

ปากเตา 

tsha:i1 猜（~谜语）cāi เดา ทาย คาดคดิ 
tsha:i1 tɕhǝm5 猜谜语 cāi mèiyǔ ปรศินาคาํทาย 
tsha:i1ma3 ; tsha:i1kyn2 猜拳 cāiquán การเลน่ทายระหวา่งดื่มสรุาผูแ้พต้อ้งดื่ม 
tsha:i3 踩（~麦苗）cǎi เหยยีบยํ่า 
tsha:k7 错 cuò ผดิ 
tsha:k7 u6 错误  cuòwù ความผดิพลาด 
tsha:n1 顿（一~饭）dùn มือ้ 
tsha:n1 顿（打一~）dùn จดัการ จดัใหเ้รยีบรอ้ย ฉบัพลนั 
tsha:t7 水獭 shuǐtǎ นาก 
tsha:t7 摖（~字）cā  ลบ(ตวัอกัษร) 
tsha:t7 摖（~皮鞋）cā  ขดั(รองเทา้หนงั) 
tsha5 镲（乐器）chǎ ฉ่ิงเลก็ 
tsha5 让（~路）ràng หลกีทางให ้
tsha5 让（~些给你）ràng ยอมให ้
tsham1lǝk8 侵略 qīnlüè รกุราน 
tshan1 ka1 kɔŋ1 亲家公 qìngjiā gōng พอ่ตาของลกูชาย พอ่สามขีองลกูสาว 
tshan1 ka1 pɔ2 亲家母 qìngjiāmǔ แมย่ายของลกูชาย แมส่ามขีองลกูสาว 
tshan1 lǝu3 岳父 yuèfù พอ่ตา 
tshan1 ma3 岳母 yuè mǔ แมย่าย 
tshan1 tɕǝŋ3 村长 cūn zhǎng ผูใ้หญ่บา้น 
tshan1 tshek7 亲戚  qīnqi ญาต ิ
tshan5 寸 cùn น้ิว(หน่วยวดั) 

tshan5 ka1 ia1 亲家父 qìng jiā fù 
ญาตฝ่ิายพอ่ตาของลกูชาย,ญาตฝ่ิายพอ่สามี
ของลกูสาว 
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tshan5 ka1 ma3 亲家母 qìng jiāmǔ 
ญาตฝ่ิายแมย่ายของลกูชาย,ญาตฝ่ิายแมส่ามี
ของลกูสาว 

tshat7 漆  qī แลคเกอร ์
tshat7 漆（~桌子）qī แลคเกอร ์
tshat7 七 qī เจด็ 
tshat7 ma:i3 漆树  qīshù ตน้แลคเกอร ์
tshat7 ȵyt8 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
tshau1 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
tshau1 fan1 秋分 qiūfēn กลางฤดใูบไมร้ว่ง 
tshau1 tshin1 秋千 qiūqiān ชงิชา้ 
tshau5 凑（~钱）còu รวม 
tshɔ1 搓（~绳子）cuō  คลงึ 
tshɔ1 粗（布很~）cū หยาบ 
tshɔ1paŋ2 土（~不）tǔ ดนิ 
tshɔ1sǝm1 粗心 cūxīn สะเพรา่ ไมร่อบคอบ 
tshɔ1wɔk8 粗（大）cū หยาบ 
tshɔ5 锉刀  cuòdāo ตะไบ (นาม) 
tshɔ5   锉（用锉子~）cuò ตะไบ  (กรยิา) 
tshɔi1 催 cuī เรง่ 
tshɔŋ1 葱  cōng หวัหอม 
tshɔŋ1meŋ2 聪明 cōngmíng เฉลยีวฉลาด 
tshe5 砌 qì ก่อ(อฐิ,หนิ) 
tshǝm3 刺（竹木边沿的）cì หนาม (อยูบ่นตน้ไผ)่ 
tshǝm3 簪子  zānzi ป่ินกลดัผมมวย 
tshǝŋ1 ; tɕhɔŋ5 枪 qiāng หอก 

tsheŋ1 eŋ1 ȵǝu1 绿头苍蝇  lǜ tóu 
cāngyíng 

แมลงวนัหวัเขยีว 

tsheŋ1 meŋ2 清明 qīngmíng อากาศเยน็ ทอ้งฟ้าโปรง่ น่าอภริมย ์
tsheŋ1 meŋ2 tsit7 清明节 qīngmíng jié เทศกาลเชงเมง้ 
tsheŋ1 se5 n̥ɔk7 翠鸟  cuì niǎo นกกระเตน็ 
tsheŋ1 tɕɔk7 ta:ŋ6 青竹蛇 qīngzhú shé งเูขยีว 
tsheŋ1 tɔŋ2 kye1 黄瓜 huángguā แตงกวา 
tsheŋ1tɕhu3 清楚（看得很~）

qīngchu 
ชดัเจน 

tsheŋ3 请 qǐng เชญิ 
tsheŋ3 雇（~短工）gù จา้ง วา่จา้ง 
tshǝŋ3 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
tshǝu3 kje1 蟋蟀  xīshuài จิง้หรดี 
tshǝu5 wu3 ; wu3 tshǝu5 糙米  cāomǐ ขา้วเปลอืก 
tshi5 pja1 ; ɕia6 pja1 ; eŋ3 
pja3 刺眼（阳光~）cìyǎn แสบตา 

tshi5 tɕɔk7 刺竹 cì zhú หนามไผ ่
tshi5 tɕy1 豪猪（箭猪）háozhū เมน่ 
tshin1wa:n6 千万 qiān wàn สบิลา้น 
tshin3 浅（水~）qiǎn ตืน้ 
tshin3 浅（这本书很~）

qiǎn 
บาง 

tshit7 切（~菜）qiè หัน่,ตดัเป็นชิน้ 
tshu1tshǝu5 粗糙（米很~）cūcāo หยาบ 
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tshu1tshǝu5 粗糙（桌面很~）
cūcāo 

หยาบ 

tshun1nun2 睡着 shuìzhe นอนหลบั 
tshun1nun2 ; 
pa:i5tshun1nun2 

打嗑睡 dǎ kē shuì สปัหงก 
 

tshun5 ; khja5 炝（辣椒味~鼻子） 
qiàng 

สาํลกั (กลิน่ของพรกิสาํลกัขึน้จมกู) 

tshut7 撮（用簸箕~土）cuō รวบรวม 
tshut7  kɔk7 ɕa:u1 ; tshut7  
kɔk7 ɕa:u1 ; se3 phjak7 
ɕa:u1 

撮箕  cuō jī 
ปุ้งกีท๋ีใ่ชต้กัขยะ 

tshwei5 脆 cuì เปราะ 
tshwei5 kjɔk7 软骨（脆骨）ruǎngǔ กระดกูอ่อน 
tsi1 pan3 tɕy3 ȵe6 资本主义 zīběn zhǔyì ทุนนิยม 
tsi2 糍粑 cíbā ขา้วสวย 
tsi2 khi5 瓷器 cíqì เครือ่งปัน้ดนิเผา,เครือ่งเคลอืบลายคราม 
tsi2 pun2 tɕɔŋ2 臭屁虫  chòu pì chóng ชื่อแมลงชนิดหน่ึง 

tsi3 子（地支的第一位）  
zi 

ปีชวด 

tsi3 紫 zǐ สมีว่ง 
tsi3 mɔi6 姊妹 zǐmèi พีส่าวน้องสาว 
tsi3 san1 子孙 zǐ sūn ลกูหลาน 
tsi3 ta:n2 子弹 zǐdàn ลกูกระสนุ 

tsi6 巳（地支的第六位）
sì 

ปีมะเสง็ 

tsi6 字  zì ตวัอกัษร 
tsi6 jau2 自由 zìyóu เสรภีาพ 
tsi6 tɕ6 tɕau1 自治州 zìzhìzhōu แควน้ปกครองตนเอง 
tsi6 tɕi6 khy1 自治区 zìzhìqū เขตปกครองตนเอง 
tsi6kja1 自己 zìjǐ ตวัเอง ตนเอง 
tsi6tsɔŋ2 自从（表时间）

zìcóng 
นบัตัง้แต่ จาก 

tsim1 楔子  xiēzi ลิม่ หมดุไม ้
tsim1 尖（山很~）jiān แหลม 
tsim1 尖（锥子很~）jiān แหลมคม 
tsim1 m̥en1 犬牙 quǎnyá ฟันเขีย้ว 
tsim1 mi3 hja3 尖刀 jiāndāo มดีปลายแหลม 
tsin1 煎（~鱼）jiān ทอด(น้ํามนัน้อย) 
tsin2 钱（重量单位）qián เงนิ 
tsin3 剪（~头发）jiǎn กรรไกร 
tsin3 tǝu1 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
tsin5 箭  jiàn ลกูธนู 
tsiŋ1 痩（肉~）shòu บาง 
tsiŋ1 ma:m6 ; ma:m6 tsiŋ1 瘦肉  shòu ròu เน้ือไมต่ดิมนั 
tsip7 接（~球）jiē  รบั 
tsip7 连接 liánjiē ต่อเชื่อมกนั 
tsip7 ɕeŋ1 接生 jiēshēng ผดุงครรภ ์
tsit7 节（一~竹子）jié ขอ้, ขอ้ต่อ 
tsit7 ɕǝŋ3 节省 jiéshěng ประหยดั 
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tsit7 khi5 节气 jiéqì 
ชว่งเวลาการเปลีย่นแปลงดนิฟ้าอากาศซึง่ได้
แบง่ออกเป็น4ชว่งใน ปี 

tsit7 mɔk8 节目 jiémù รายการ 
tsit7 ȵet8 节日 jiérì เทศกาล 
tsit7ʔjǝk7 节约 jiéyuē ประหยดั 
tsit7ʔjǝk7 节俭 jiéjiǎn ประหยดั, มธัยสัถ ์
tsiu1 焦（饭~了）jiāo เกรยีม 
tsiu1 ma2 hwei5 芭蕉叶 bājiāo yè ใบตอง 
tsiu1 ma2 ʔmjɔk7 芭蕉花 bājiāo huā ปลกีลว้ย 
tsu1ti6 租 zū เชา่ 
tsu3 tsɔŋ1 祖先 zǔxiān บรรพบุรษุ 
tsun5 钻子 zuàn zi สวา่น 
tsun5 钻（用钻子~洞）

zuān 
เจาะ 

tsut7na:i3 吮乳 shǔn rǔ ดดู 
tsut7tsɔi3 接吻 jiēwěn จบู จุมพติ 
tsy3 买 mǎi ซือ้ 
tsyn2 全（~村、~国）quán สมบรูณ์  ครบถว้น  พรอ้ม 
tu1 门 mén ประต ู
tu1 都（大家~来了）dōu รวมทัง้หมด ต่างก ็ 
tu1 fɔŋ6 门缝  mén fèng ชอ่งประต ู
tu1 kwen1 门闩 ménshuān กลอน,สลกัประต ู
tu1 pa:n3 门板 ménbǎn บานประต ู
tu1 pha:n5 门扣 mén kòu สลกัประตู 
tu1 te2 门斗 mén dǒu หอ้งเลก็ทีอ่ยูห่น้าประต ูใชส้าํหรบับงัลมหนาว 
tu2 ; tsha:t7 涂（~油彩）tú ทา (ส)ี 
tu2 hɔŋ2 lǝu3 ; ka3 m̥u1 
lǝu3 屠夫 túfū คนเชอืดสตัว ์

tu2 hwa6 图画                   túhuà ภาพ 
tu2 te6 徒弟                     túdì ลกูศษิย ์
tu3 赌（~钱）dǔ เลน่การพนนั วางเดมิพนั 
tu3tɕɔu5 赌咒 dǔzhòu สบถ สาบาน 
tu6 胃                          wèi กระเพาะอาหาร 

tu6 tse2 肚脐                         
dùqí 

สะดอื 

tu6 tse2 ta:i6 脐带                         
qídài 

สายสะดอื 

tuk8 剔（~牙）tī แคะฟัน 
tun1 ŋɔ3 tsit7 端午  duānwǔ เทศกาลบะจา่ง 
tun2 jyn2 团员 tuányuán รวมตวักนั กลบัมารวมตวักนั  
tun2kit7 团结 tuánjié มไีมตรจีติต่อกนั 
tun3meŋ6 夭亡 yāowáng ตายเมือ่อายยุงัน้อย 
tun6 缎子 duànzi ผา้ต่วน 
tun6lin6 锻炼 duànliàn ออกกาํลงักาย,ฝึกฝน 
u1 朦胧（相片很~）

ménglóng 
สลวั มวั 

u1 wjen2 乌云 wūyún เมฆดาํ 
u3 捂（~嘴）wǔ  ปิดใหม้ดิชดิ 
u3 掩（~耳）yǎn  ปิด 
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u5 住（~在家里）zhù  อยู ่(พกัอาศยัอยู)่ 
u5 在 zài อยู ่
u5 在（~这里玩）zài อยู ่(สถานะดาํรงอยู)่ 
ut7 粽子 zòngzi ขนมจา้ง 
ut7 端（~汤碗）duān  ยก 
wa:i6 坏（犁头~了）huài เลว เสยี แย ่
wa:i6 坏 huài เลว 
wa:i6 ɕi6 ; pat7 l̥i1 ɕi6 坏事 huàishì เรือ่งราวทีแ่ย ่
wa:i6 hwen1 坏人 huàirén คนเลว 
wa:n6sɔi5 万岁 wàn suì คาํอวยพรใหอ้ายยุนื 
wa2 ɕa:n2 痰 tán เสมหะ เสลด 
wa2 na:m2 kye1 佛手瓜 fóshǒu guā ฟักแมว้ 
wa2 peŋ2 和平                  hépíng สนัตภิาพ 

wa2 tɕe2 打大锤（打桩用） dǎ 
dà chuí 

คอ้นปอนด ์

wa2 tɕha1 禾叉 hé chā สอ้มโกยขา้ว 
wa2khi5 和睦 hémù สนิทสนมกลมเกลยีวกนั รกัใครก่ลมเกลยีวกนั 
wa6 话 huà คาํพดู 
wa6 画（~图画）huà วาดภาพ 
wa6 mi2 nɔ̥k7 画眉鸟 huàméi niǎo นกเขยีนคิว้ 
wan2 hwa5 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wan2 kin6 文件  wénjiàn เอกสารหนงัสอื 
wan2 phek7 魂魄 húnpò วญิญาณ 
wan3 如果 rúguǒ ถา้... 
wan3 跟（去~他借书）gēn กบั 
wan6 te2 问题 wèntí คาํถาม 

wɔk8 涨（河水~了）  
zhǎng 

ขึน้ (น้ําในแมน้ํ่าขึน้แลว้) 

wɔk8 长（猪~得很快）
zhǎng 

เตบิโต 

wɔk8 大 dà ใหญ่ 
wɔk8 ; pɔŋ2 tɕǝŋ5 膨胀 péngzhàng ขยายตวัพอง 
wɔk8 hk8 长子 zhǎngzǐ ลกูชายคนโต 
wɔk8 hwen1 ; hwen1 
wɔk8 大人 dàrén ผูใ้หญ่,ขนุนางชัน้ผูใ้หญ่ 

wɔk8 ji2 ia1 姨父（母姐之夫） 
yífu 

ลุง(เขยขา้งแม)่ 

wɔk8 kɔ1 大哥 dàgē พีช่ายคนโต 
wɔk8 m̥en1 ; ta:t6 ŋa2 大牙 dàyá รอ่งฟัน ฟันหน้า 
wɔk8 m̥ja:ŋ5 ; 
m̥ja:ŋ5wɔk8 

大半 dàbàn สว่นใหญ่ เกนิครึง่ 

wɔk8 pa:n1 ; kɔn5 pa:n1 长辈 zhǎngbèi ผูอ้าวโุส ผูใ้หญ่ 
wɔk8 sai3 ; sai3 wɔk8 大肠 dàcháng ลาํไสใ้หญ่ 
wɔk8 sǝu3 ʔniŋ3 sǝu3 妯娌  zhóu lǐ คาํเรยีกรวมภรรยาของพีช่ายและน้องชาย 
wɔk8 ʔŋɔn3 大碗  dà wǎn ชามใหญ่ 
wɔk8l̥iu1 ; l̥iu1ka2ka2 大笑 dà xiào ยิม้กวา้ง 
wɔk8wɔk8 kɔ3 大大的 dàdà de ใหญ่มาก 
we5 光滑（桌面~）

guānghuá 
มนัวาว 

we6 划（~界线）huà กาํหนด 
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wei1 煨（~红 ）wēi วธิกีารปรงุอาหารซึง่ใชไ้ฟอ่อนๆคอ่ยๆตุ๋น 
wei2 次（去一~）cì ครัง้ 
wei2 下（打一~）xià ท ี(ลกัษณนาม) 
wei2 回（去两~）huí รอบ 
wei2 趟（走一~）tàng เทีย่ว แถว 
wei2 遍（读一~）biàn รอบ 
wei2 ɕǝŋ1 茴香 huíxiāng เมด็ยีห่รา่ 
wei2 tau1 sa:i1 围裙 wéiqún ผา้กนัเป้ือน 
wei2 ʔjam1 回声 huíshēng เสยีงสะทอ้นกลบั 
wei2lɔŋ3 围拢（~来看）

wéilǒng
ลอ้มรอบ 

wei3ta:i6 伟大 wěidà เกรกิกอ้ง  ยิง่ใหญ่ไพศาล 
wei6 会（今天不~下雨）

huì 
สามารถ 

wei6 ɕi2ma:ŋ2 为什么 wèishéme ทาํไม 
wei6ljeu3 为了 wèile เพือ่... 
weŋ3 lɔk8 heŋ1 永乐乡 yǒnglè xiāng หมูบ่า้นหยง่เลอ่ 
wet8 ; wet8pa:i1 扔（~掉）rēng  ทิง้ 
wjen2 云  yún เมฆ 
wjen2 均匀（分得~）

jūnyún 
เทา่กนั  เสมอกนั 

wjeŋ2 横（~线）héng แนวนอน 
wjeŋ2 横（~躺在马路上）

héng 
แนวนอน 

wjeŋ2 tap7 脾脏 pízàng มา้ม 
wu2 湖 hú ทะเลสาบ 
wu3 庄稼  zhuāngjia พชืไรเ่กษตร 
wu3 稻子 dàozi ตน้ขา้ว 
wu3 禾苗  hémiáo ตน้ขา้วตน้กลา้ 
wu3 米 mǐ ขา้วสาร 
wu3 ; leŋ2 ɕek8 粮食 liángshí เสบยีงอาหาร 
wu3 hjeu3 慈菇 cí gu หวัแหว้ 
wu3 khi5 武器 wǔqì อาวธุ 
wu3 l̥au3 米酒 mǐjiǔ เหลา้ขา้วเหนียว 
wu3 tau1 ; hjuŋ1 tau1 稻蔸  dào dōu ขา้วเปลอืก 
wu3 tǝu6 舞蹈  wǔdǎo เตน้ราํ 
wun6 换（~衣服）huàn  เปลีย่น 
wun6 ; kjeu1wun6 交换 jiāohuàn แลกเปลีย่นกนั 
wun6kɔŋ1 ; pɔi5 kɔŋ1 换工 huàn gōng แลกเปลีย่นแรงงานกนั 

wuŋ2 hwa1 tsha:i5 黄花菜（金针菜）
huánghuā cài 

ผกัดอกเขม็ 

wuŋ3 pwei1 往年                      
wǎngnián 

ปีทีแ่ลว้ๆมา 

y2ɔ1 宠（~小孩儿）chǒng โปรดปราน 
y3 ɕe3 雨水 yǔshuǐ ฝนตกทา้ยฤดหูนาว 
y6 me3 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
yn1 jeŋ1 鸳鸯 yuānyāng เป็ดแมนดารนิ 

yt8…yt8… 越……越…… 

yuè……yuè…… 
ยิง่…..(ทาํอยา่งน้ี)…… ยิง่ …(มผีลอยา่ง
น้ี)…….   
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ʔjam1 荫（树~）yīn รม่เงา 
ʔjam1 阴 yīn ครึม้ 
ʔjam1 阴（天~了）yīn ครึม้ 
ʔjap7 眨眼 zhǎyǎn กะพรบิตา 
ʔjau1 发愁 fāchóu เป็นทุกข ์
ʔjau3 招（~手）zhāo  กวกั 
ʔjɔ5 脏（衣服~）zāng สกปรก 
ʔjɔ5 脏（脸~）zāng สกปรก 
ʔjɔŋ1 培（~土）péi พนูดนิ 
ʔjǝk7teŋ6 约定 yuēdìng นดัหมาย 
ʔjǝk7tsan5 跃进 yuèjìn กา้วกระโดดไปขา้งหน้า 
ʔjǝm5 饱 bǎo อิม่ 

ʔjǝm5 ; nam3 ʔjǝm5 泛滥 （洪水~） 
fànlàn 

ทว่มเอ่อลน้เอ่อ 

ʔjǝm5 pja:i1 淹死 yān sǐ จมน้ําตาย 
ʔjen5 痕迹 hénjī รอยรอ่งรอย 
ʔjen5 印（~书）yìn พมิพ ์

ʔjǝŋ5 黄蜂（黄色细腰）
huángfēng 

ตวัต่อ 

ʔjǝŋ5 ʔwa1 蜂房 fēng fáng รงัผึง้ 
ʔjyn1uŋ3 冤枉 yuānwang ความผดิทีถ่กูใสร่า้ยกลัน่แกลง้อยา่งไมเ่ป็นธรรม 
ʔma:n1 ; tshan1 村 cūn หมูบ่า้น 

ʔma:n3 khjau3 村里的头人 cūnlǐ de 
tóu rén 

ผูใ้หญ่บา้น 

ʔma:n3 l̥a:u1 乡下 xiāng xià ในชนบท ในหมูบ่า้น 
ʔma:n3 l̥a:u1 hwen1 乡下人  xiāngxià rén คนบา้นอก คนชนบท 
ʔma:n3 l̥ɔk7 村外  cūn wài หมูบ่า้นอื่น 
ʔma:n3 nɔi3 小莫村 xiǎomò cūn ชื่อหมูบ่า้นเสีย่วโม ่
ʔma:n3 tsǝm3 下覃村  Xiàtán cūn ชื่อหมูบ่า้นเชีย่ถาน 
ʔma5 肩膀 jiānbǎng บา่ ไหล ่
ʔma5 kjɔk7 肩胛骨 jiānjiǎgǔ กระดกูไหล ่
ʔman5 泉 quán น้ําพุ 
ʔmɔ3 l̥ap7 摸黑（~走路）mōhēi  คลาํหาทาง 
ʔmɔ3ʔmɔ3 ka:u5 摸摸看 mō mō kàn คลาํหาในทีม่ดื 
ʔmɔi5 带（~干粮）dài  ถอืตดิตวัไป 
ʔmɔŋ1 撒（~种子）sā ทิง้ลง 
ʔmɔŋ1l̥au5 ; sa:t7 l̥au5 ; 
tek7 l̥au5 

施肥 shīféi ใสปุ่๋ ย 
 

ʔme5 背（~孩子）bèi  แบก 
ʔmen1 天 tiān วนั 
ʔmen1 ha:i3 l̥ap7 傍晚   bàngwǎn ตอนพลบคํ่า 
ʔmen1 hai3 lḁp7 薄暮  bómù พลบคํ่า 
ʔmen1 l̥a5  天河 tiānhé ทางชา้งเผอืก 
ʔmen1 l̥ap7 天黑 tiān hēi ฟ้ามดื  

ʔmen1 l̥ap7 ; ȵan5 ti3 晚上（天黑以后）
wǎnshàng 

ตอนเยน็ 

ʔmen1 l̥ɔŋ5 天亮 tiānliàng ทอ้งฟ้าสวา่ง 
ʔmen1 phuŋ3 l̥ɔŋ5 黎明  límíng รุง่อรณุ 
ʔmen1 phuŋ3 l̥ɔŋ5 破晓   pòxiǎo ฟ้าสาง อรณุเบกิฟ้า 
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ʔmet7 粥  zhōu ขา้วตม้ 
ʔmjɔk7 花 huā ดอกไม ้
ʔmjɔk7 花（~布）huā ดอกไม ้
ʔmjɔk7 hwei5 花瓣 huābàn กลบีดอกไม ้
ʔmjɔk7 paŋ2 ; mi2 ʔmjɔk7 
paŋ2 花布  huā bù ผา้ฝ้าย 

ʔmjɔk7 sǝm1 花蕊 huāruǐ เกสรตวัเมยีของดอกไม ้
ʔmjɔk7 te5 蓓蕾  bèi lěi ชอ่ตมูของดอกไม ้
ʔmu1 手 shǒu มอื 
ʔmu1 ka:p7 指甲 zhǐjiǎ เลบ็ 
ʔmu1 kyn2 ; ŋǝm5 kyn2 拳头 quántóu กาํปัน้ 
ʔmu1 l̥aŋ1 手背 shǒubèi หลงัมอื 
ʔmu1 ŋa5 指叉  zhǐ chā งา่มน้ิวมอื 
ʔmu1 pa:n3 手掌  shǒuzhǎng ฝ่ามอื 
ʔmu1 pi5 ; ɕau3 pi5 胳膊 gēbo แขน 
ʔmu1 sǝm1 手心 shǒuxīn ฝ่ามอื 
ʔmu1 tɕhy3 ; ɕau3 tɕhy3 肘 zhǒu ศอก 
ʔmu1 tsit7 手指节 shǒuzhǐ jié สนบัมอื 
ʔmu1 wan2 手纹 shǒu wén ลายมอื 
ʔmu1 ʔjen5 手印 shǒuyìn รอยพมิพม์อื 
ʔmun1 柴火  cháihuǒ ฟืน 
ʔmun1 phek7  劈柴  pǐchái ผา่ฟืน 
ʔmun3 蒙（~头睡觉）méng  คลุม 
ʔmun3 埋（~东西）mái  ฝัง 
ʔmun3 埋葬 máizàng ฝังศพ 
ʔmun3 壅火（~埋火种）

yōng huǒ 
ขดัขวางการดบัเพลงิ 

ʔna:m1ʔnuk7 ; 
ʔnam1ʔnam1ʔnuk8ʔnuk8 ;  
l̥a:i1 wa6 ; wa6 fɔk8l̥a:i1 

唠叨 láo dāo พดูจอ้  พดูเป็นต่อยหอย  พดูเป็นน้ําไหลไฟดบั 

ʔnam1 种（~菜）zhǒng เมลด็พนัธุ ์
ʔnam1 种（~树）zhǒng เมลด็พนัธุ ์
ʔnam1na2 ; ʔnam1khja3 插秧 chāyāng ดาํตน้กลา้ 
ʔnan1 顶（一~帽子）dǐng ใบ (ลกัษณนามใชก้บัหมวก) 
ʔnan1 个（一~钟头）gè  ชัว่ยาม (ลกัษณนามใชก้บัเวลา) 
ʔnan1 ; khwa:i5 块（一~石头）kuài กอ้น (ลกัษณนามใชก้บักอ้นหนิ) 
ʔnan1 ; kjen1 间（一~房子）jiān หอ้ง (ลกัษณนามใชก้บัหอ้ง) 
ʔnan1 ; tsɔ6 座（一~山）zuò ลกู (ลกัษณนามใชก้บัภเูขา) 
ʔnan1ʔnan1 个个（指物）gè gè ทุกอนั (หมายถงึสิง่ของ) 
ʔnaŋ1 痒（呵~的感觉）

yǎng 
คนั (อาการ) 

ʔnaŋ3 锣（小的） luó ฆอ้ง 
ʔnau5 补（~衣服）bǔ เนา ปะ เสือ้ผา้ 
ʔnau5 ; tɕha1 缝（~衣服）fèng เยบ็เสือ้ผา้ 
ʔnen3 塑（~泥菩萨）sù ปัน้,ก่อรปู 
ʔneŋ1 鼻子 bízi จมกู 
ʔneŋ1 kiu5 鼻梁  bíliáng ดัง้จมกู 
ʔneŋ1 pɔŋ6 鼻孔 bíkǒng รจูมกู 
ʔnet7 踮（~脚）diǎn เขยง่เทา้ 
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ʔni1han2 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
ʔni3 哪（~天）nǎ ไหน 
ʔni3 mɔ5 ; ʔni3 ʔnan1 哪个 nǎge อนัไหน 
ʔniŋ3 小 xiǎo เลก็ 
ʔniŋ3 年幼 nián yòu หนุ่มสาว เยาวว์ยั 

ʔniŋ3 ji2 ia1 姨父（母妹之夫） 
yífu 

น้าเขย 

ʔniŋ3 kɔ1 二哥  èr gē พีช่ายคนทีส่อง 
ʔniŋ3 lik8 次子 cì zǐ ลกูชายคนกลาง 
ʔniŋ3 nuŋ3 小孩 xiǎohái เดก็ 
ʔniŋ3 nuŋ3 婴儿 yīng'ér ทารก 
ʔniŋ3 nuŋ3 ; lik8 儿女 érnǚ ลกูสาว 
ʔniŋ3 pa:n1 ; len2 pa:n1 晚辈 wǎnbèi ชนรุน่หลงั 
ʔniŋ3 pɔŋ3 ; ʔniŋ3 tan3 小腿    xiǎotuǐ หน้าแขง้ 
ʔniŋ3 sai3 ; lik8 sai3 小肠   xiǎocháng ลาํไสเ้ลก็ 
ʔnyet7 蜇（蜂~人）zhē ต่อย 
ʔȵa:m1 抓（~一把豆子）

zhuā
จบั 

ʔȵa:u1 搔（~痒）sāo  เกา 
ʔȵan5 晚饭  wǎnfàn อาหารเยน็ 
ʔȵau5 皱纹  zhòuwén รอยยน่ 
ʔȵɔ5 皱（~眉头）zhòu  ขมวดคิว้ 
ʔȵǝk7 垃圾    lājī ขยะ 
ʔȵen5 ti3 夜里 yèlǐ กลางคนื 
ʔȵǝŋ3 kjuk7 草鞋 cǎoxié รองเทา้ฟาง 
ʔȵeu3 弯（用火~竹条）wān งอ 
ʔȵeu5 犟牛 jiàng niú ดือ้ร ัน้ 
ʔȵi3pja1 眯眼 mī yǎn หรีต่า 
ʔŋa:n1 ŋa:n1 才（~到这里）cái เพิง่จะ(ทาํ) 
ʔŋak7 剁（~骨头）duò  ตดั ฟัน 
ʔŋan5 ; n̥en3 按（~门铃）àn  กด 
ʔŋap7  拥挤 yǒngjǐ เบยีดกนั 
ʔŋɔn3 碗   wǎn ชาม 
ʔŋɔŋ1khjau3 抬头 táitóu เงยหน้า 
ʔŋɔŋ1khjau3 仰头 yǎng tóu แหงนหน้า 
ʔŋǝm3 握（~刀把）wò  จบั กุม ถอื 
ʔŋǝm3 ʔŋǝm3l̥iu1 微笑 wéixiào ยิม้ 
ʔŋǝm5 闭（~嘴）bì  ปิด 
ʔŋwak5 khjau3 摇头 yáotóu สา่ยหน้า 
ʔŋwak7 点头 diǎntóu พยกัหน้า 
ʔŋwen5 嫩（菜~）nèn อ่อนนุ่ม 
ʔwa:i1 歪（帽子戴~了）wāi ไมต่รง 
ʔwa:i1 歪（线画~了）wāi เอยีง 
ʔwa:i1 歪（嘴~）wāi เบีย้ว 
ʔwa:i1 khjau3 侧头 cè tóu ขา้งศรีษะ เอยีงศรีษะ 
ʔwa:n1 tau6 豌豆 wāndòu ถัว่ลนัเตา 
ʔwa:n1iu1 弯腰 wān yāo ขดตวั งอตวั 
ʔwa:n1ʔwa:n1khjɔk7 
khjɔk7 kɔ3 

弯弯曲曲的 wān 
wānqū qū de 

คดเคีย้ว 
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ʔwa1 窝（一~猪）wō เลา้ 
ʔwai5 游（鱼~水）yóu วา่ย 
ʔwai5nam3 ; ju3nam3 游泳 yóuyǒng วา่ยน้ํา 
ʔwan1 wek8 瘟疫 wēnyì โรคหา่ 
ʔwan1pja:i1 温死 wēn sǐ โรคระบาดตาย 
ʔwan3 l̥an1 绕路 rào lù ทางออ้ม 
ʔwe5 吐（~口水）tǔ  ถ่ม 
ʔwe5 吐（把饭~出来）tǔ  คาย 
ʔwen3 稳（桌子放得~）wěn มัน่คง แน่วแน่ 

ʔwen5 熏（烟~眼）
xūn 

ควนั 

ʔwen5 熏（用烟~肉）xūn  รม อบ 
ʔwen5 熏（用烟~老鼠）xūn  รม อบ 
ʔwet7 塞子  sāizi จุก 
ʔwjen5 烟（炊）yān ควนั 
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∅au3 修理（修理房子）xiūlǐ ซ่อม 
∅m5,na:m4 泡水（水牛泡水）pào shuǐ แชน้ํ่า 
a:k9 手镯 shǒuzhuó กาํไลขอ้มอื 
a:p9,tai1tɔŋ5 抵押 dǐyā จาํนอง 
a1 哑 yǎ เป็นใบ ้
a1ma5(对称)lam5na6(引称) 母亲 mǔqīn แม ่
a1mau2 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้
a1na6 伯母 bómǔ ป้า 
a1na6 婆婆（夫之母）pópo  แมย่า่  
a1ni4 姑母（父之妹）gūmǔ อาหญงิ (น้องสาวพอ่) 
a1pa1(对称),uŋ3tsɔ3(引称) 父亲 fùqīn พอ่ 
a1pa3 公公（夫之父）gōnggōng พอ่ปู่  
a1pɔ2 祖母 zǔmǔ ยา่ 
a1pu4,a1ku4 舅父（母之第）jiùfù  อา (น้องชายแม)่ 
a1sim3 姨母（母之姐）yímǔ ป้า (พีส่าวแม)่ 
a1tiɔ6 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวพอ่) 
a1tsɔ3 伯父 bófù ลุง (พีช่าวพอ่) 
a1tso5 叔父 shúfù อา 
a1tsyŋ1 哥哥 gēgē พีช่าย 
a1uŋ3 祖父 zǔfù ปู่  
a1wai6 姨母（母之妹）yímǔ น้าสาว (น้องสาวแม)่ 
a1θɔ1 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
a1θi3 姐姐 jiejie พีส่าว 
a5 近 jìn ใกล ้
am1 捂（捂着嘴）wǔ ปิด ประกบไว ้ประคบ  
am1 掩（掩耳）yǎn ปิด คลุม  
am1(轻) kam6(重) 按（用手按着）àn กด นวด  
am2θyn6 旋风 xuànfēng พายหุมนุ 
am3 打夯（把地基夯实）dǎhāng กระทุง้ 
am5 暖和 nuǎnhuo อบอุ่น 
am5 温（温水）wēn อุ่น 
an1 很（很亮）hěn มาก 
an1 非常（非常满意）fēicháng เป็นอยา่งยิง่ มากทีส่ดุ 
an1 极（好极了）jí สดุๆ สดุยอด 
an1fan3hi1,mu6pi3θy5(无比爽快) 痛快 tòngkuài สบายใจ 
an1hi6 容易 róngyì งา่ย 
an1l∅ŋ4,l∅ŋ4,sɔŋ1 凉快 liángkuai เยน็สบาย 
an1thœ3 舒服 shūfú สบาย 
an1tsai5 客气 kèqì เกรงใจ 
an1tsan2 谁 shuí ใคร 
an1tsham3(很晚) 深（夜深）shēn ดกึดื่น 
an1tsiŋ4 好像（我们好像见过面）

hǎoxiàng 
ราวกบัวา่ 

ap7 敷（敷药）fū จดั (ยา) 
ap7 闷 mèn กลดักลุม้ 
at9pik7 压迫 yāpò กดขี ่
au1 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
au1niŋ3 吐奶（小孩吐奶）tùnǎi อาเจยีน 
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au5mɔt9 霉烂（衣服受潮霉烂了）méilàn  ขึน้ราจนเป่ือย 
au6hyt9 淤血 yūxiě เลอืดคัง่ 
ɔ1 娶 qǔ ผูห้ญงิแต่งงาน 
ɔ1 要（我要这个）yào ตอ้งการ เอา  
ɔ1 摘（摘果子）zhāi  เกบ็ เดด็ (ผลไม)้ 
ɔ1 买 mǎi ซือ้ 
ɔ1,ka:u5 放（放水开田）fàng ปลอ่ย (น้ําเขา้นา) 
ɔ1lak8piɔ4jau5(娶新娘) 结婚 jiéhūn แต่งงาน 
ɔ1thu1tso4 柴刀 chái dāo พรา้ มดีผา่ฟืน  
ɔk9θa1(恶死) 凶恶（野兽凶恶）xiōng'è  โหดรา้ย 
ɔn3 鞍子 ānzi อานมา้ 
ɔn5,tsiu5 依（依他说的去做）yī อาศยั  ตาม  ยอม 
ɛn1 挺（挺胸）tǐng ตัง้ตรง 
ɛn3 烟 yān ใบยาสบู 
ɛn3 烟（抽的烟）yān  ควนั 
ɛn3tau1 旱烟斗 hànyāndǒu กลอ้งสบูแบบแหง้ 
ɛn3thuŋ3 烟囱 yāncōng ปลอ่งไฟ 
ɛn3toi6, ɛn3pa:u3 烟装（装烟用）yān zhuāng กลกัใสบุ่หรี ่
ɛn3yŋ3 鸳鸯 yuānyāng  เป็ดแมนดารนิ 
ɛŋ3 枝（一枝花）zhī ดอก 
fa1tau4 水坝 shuǐbà เขือ่น 
fɔ1siak10 火石 huǒshí หนิเหลก็ไฟ 
fa:k9 抽打（用鞭子打）chōuda เฆีย่น 
fa:i5 快（他快结婚了）kuài ใกลจ้ะ เกอืบจะ  
fa:i5tik7poi1,fa:i5fa:i5poi1  快快（快快走）kuài kuài เรว็ๆ 
fa:n1kia4 西红柿 xīhóngshì มะเขอืเทศ 
fa:n1la3 反悔 fǎnhuǐ เสยีใจในภายหลงั 
fa:n1thɔ1 反刍（牛反刍）fǎnchú  เคีย้วเอือ้ง 
fa:n1tsy4 红薯（白薯）hóngshǔ มนัเทศ 
fa:n3mɛn6 翻脸（翻脸不认人）fānliǎn โกรธแคน้ 
fa:n3san3 翻身（翻身解放）fānshēn พลกิผนั 
fa:n6fa:t9 犯法 fànfǎ ทาํผดิกฎหมาย 
fa:n6lan2 犯人 fànrén นกัโทษ 
fa:n6θoi2 犯罪 fànzuì ผดิกฎหมาย 
fa:t10 罚（罚款）fá ปรบั 
fa:t5lɔt9 发烧 fāshāo เป็นไข ้
fa:t9 发酵 fāxiào หมกั 
fa:t9 繁殖 fánzhí แพรพ่นัธุ ์
fa:t9 发（发工资）fā แจกจา่ย 
fa:t9hɔk8 水种病 shuǐ zhǒng bìng บวมน้ํา 
fa:t9jo5θa:ŋ5 发冷 fā lěng หนาวสัน่ 
fa:t9jœŋ4tɛu5(发羊吊) 癫痫 diānxián โรคลมบา้หม ู
fa:t9ka:m3 疳积 gān jī โรคตานขโมย 
fa:t9kɔŋ4(发狂) 惊跳 jīng tiào ตื่นตระหนก 
fa:t9la:i5,fa:t9pha:u5 疥疮 jièchuāng โรคหดิ 
fa:t9mu3 霉（长在食物上的霉）méi รา (อาหาร) 
fa:t9nau3 生气 shēngqì โมโห 
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fa:t9ȵa:p9 发怒 fānù โกรธแคน้ 
fa:t9ŋɔŋ5 发疯（神经失常）fāfēng เป็นบา้ 
fa:t9ŋɔŋ5lan2 疯子 fēngzi คนบา้ 
fa:t9piaŋ6 生病 shēngbìng ป่วย 
fa:t9sai2(发誓) 赌咒 dǔzhòu สาบาน 
fa:t9ta:i6fuŋ3 麻疯 má fēng เหน็บชา 
fa:t9thai3θia5 泻肚 xiè dù ทอ้งเสยี 
fa:t9tsin1 发展 fāzhǎn พฒันา 
fa:t9wan3θa1 瘟死 wēn sǐ เกดิโรคระบาด 
fa:t9wɔŋ4 黄疸病 huángda bìng โรคดซี่าน 
fa3 花 huā ดอกไม ้
fa3 花（花布）huā  ลาย (ลายผา้) 
fa3lim6muk8 苦楝树 kǔliàn shù ชื่อตน้ไม ้
fa3luk8 鹿 lù กวาง 
fa3man4 花纹 huāwén ลวดลาย 
fa3mi4 画眉鸟 huàméi niǎo นกวาดคิว้ 
fa3pɛn3 花边 huābiān ลายทีข่อบ 
fa3tap7  蓓蕾 bèi lěi ดอกตมู 
fai4lɛu6 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
fai5 肺 fèi ปอด 
fan3 分（分配）fēn จดัสรร 
fan3 分（分工）fēn แบง่ (งาน) 
fan3 分（长度）fēn สว่น 
fan3 分 fēn หน่วยนบัเงนิทีเ่ลก็ทีส่ดุของจนี  
fan3hi1 高兴 gāoxìng ดใีจ 
fan3ka3 分家 fēn jiā แยกบา้น 
fan3tsɔŋ1 分（分路）fēn แยกทาง 
fan6thɔŋ3 米汤 mǐtāng ขา้วตม้ น้ําขา้วตม้ 
faŋ5 ȵuk7;faŋ5tuŋ2 摆动（树枝摆动）bǎidòng  สา่ย 
faŋ5,wak8 摇（摇手表示不同意）yáo สา่ยไปมา 
faŋ5,wak8 甩（甩掉菜上的水）shuǎi สะบดั 
faŋ5ha6lo5 摇头 yáotóu สา่ยหวั 
faŋ5tyŋ1 摆尾 bǎi wěi กระดกิหาง 
fau4 浮肿 fú zhǒng ตวับวม 
fɔ1 锁 suǒ แมกุ่ญแจ 
fɔ1 锁（锁门）suǒ ลอ็ค 
fɔ1lɛm2 蠓（黑色机小，咬人很痒）měng แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ 
fɔ1si4 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
fɔ1tau4 厨师 chúshī พอ่ครวั แมค่รวั 
fɔ1thia3(fɔ1tshia3) 火车 huǒchē รถไฟ 
fɔ1tsa:i4 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
fɔ3 多 duō มาก 
fɔ3siu1              多少 duōshǎo เทา่ไหร ่
fɔ3θœ1 唠叨 láo dāo พดูมาก 
fɔ3θœ1 饶舌（多嘴）ráoshé  ปากรา้ย 
fɔi1 螺蛳 luósī หอยทาก 
fɔi1to3 蜗牛 wōniú หอยทากเปลอืกลาย 
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fɔi5 簸（簸米）bǒ ฝัด (ขา้ว) 
fɔn5 伞 sǎn รม่ 
fɔŋ3  方（方桌）fāng เหลีย่ม 
fɔŋ3 荒（荒地）huāng  รกรา้งวา่งเปลา่ 
fɔŋ4fɔ1 防火 fánghuǒ วางเพลงิ 
fɔŋ5sa:u5 放哨 fàngshào ยนืยาม 
fɔt9 酒（米酒了）jiǔ กลัน่ 
fɔt9 撒（撒网）sā หวา่น(แห) 
fɔt9 撒（撒种子）sā  หวา่น 
fɛ3 缺（刀缺口）quē บิน่ เวา้ (ฟันมดี เลื่อย) 
fɛn6,pɛn6 箕（非圆形的指纹）jī ลายบนน้ิวมอื  
fɛt9 缺（碗缺口）quē แหวง่ (ปากถว้ย) 
fɛt9 缺（缺了一个呀）quē หลอ (ฟัน) 
fi3ki3 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fi3ŋɔ4 蛾子 ézi ผเีสือ้กลางคนื 
fiu3 回哨 huí shào นกหวดี 
fiu3 吹口哨 chuī kǒushào ผวิปาก 
fo1muk8 白蚁 báiyǐ ปลวก 
fu6 寄（寄信）jì สง่ (จดหมาย) 
fui3 灰（颜色）huī สเีทา 
fuk7 福气 fúqi โชคลาภ 
fuk7 堵（一堵墙）dǔ ดา้น (ลกัษณนามใชก้บักาํแพง)  
fuŋ1lat8 栗子 lìzǐ เกาลดั 
fuŋ3 封（封信封）fēng ปิดผนึก (ซองจดหมาย) 
fuŋ3 封（一封信）fēng ฉบบั 
fuŋ3kai6(<kwai6) 风车（扇谷子用的）fēngchē  กงัหนัลม 
fuŋ3θœŋ3 风箱 fēngxiāng เครือ่งสบูลม 
fuŋ3θuk8 风俗 fēngsú ประเพณี 
fuŋ6wɔŋ4 凤凰 fènghuáng หงส ์
fut9(阔) 富 fù รํ่ารวย 
h∅n4pet7 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
h∅n6 县 xiàn อาํเภอ 
h∅ŋ5 向（向着太阳）xiàng หนัไปทาง 
h∅ŋ5,tsiu5 向（向东方走去）xiàng ไปยงั 
h∅ŋ5ȵat8kai4（<kwai4） 向日葵 xiàngrìkuí ดอกทานตะวนั 
h∅ŋ6 样（两样东西）yàng  อยา่ง 
h∅ŋ6,tsuŋ1 种（一种稻谷）zhǒng แบบ 
ha:i4 鞋 xié รองเทา้ 
ha:i4hyn5 鞋楦子（做鞋的木模型）

xiéxuànzi  
ไมด้นัทรงรองเทา้ 

ha:i4mɛn6 鞋帮（鞋面）xiébāng  ปีกขา้งของรองเทา้ 
ha:i4mu4 鞋样 xié yàng แบบรองเทา้ 
ha:i4tai1 鞋底 xiédǐ พืน้รองเทา้ 
ha:i4tsa:ŋ3 鞋后跟 xié hòugēn สน้รองเทา้ 
ha:k9 恐吓 kǒnghè ขม่ขู ่
ha:k9 吓（把鸟儿吓飞了）xià  ทาํใหต้กใจ 
ha:k9tsa:m6 旅店 lǚdiàn โรงแรม 
ha:m4la:m1 喉结 hóujié ลกูกระเดอืก 

498 รายการคำาศัพท์ภาษาเปียว



499 
 

ha:m6hoi6(陷害) 诬赖 wúlài ปรกัปราํ 
ha:n3 节省 jiéshěng ประหยดั 
ha:ŋ2 走 zǒu เดนิ 
ha:p10 盒子 hézi ลงั 
ha:p10 盒（一盒饼）hé กลอ่ง 
ha:p10, ŋa:m5 对（说得对）duì  ถกูตอ้ง 
ha:p10ma:i4 合开（两组合开成一组）hé kāi แยกออกเป็นกลุ่ม 
ha:p10ma:i4,mɛ3 合拢（靠拢）hélǒng รวมกนั 
ha:p10mui4fa3 合（合八字）hé ผกูดวงอกัษรแปดตวั 
ha:u6tsyŋ1 校长 xiàozhǎng ผูอ้าํนวยการ 
ha1jam5,tam1ŋɔŋ3（大的） 蝗虫 huángchóng ตัก๊แตน 
ha1lɛu5 八哥鸟 bāgē niǎo นกขนุทอง 
ha1luk7 后代（指时间）hòudài ยคุหลงั 
ha1ȵa:k10phut9 触角（昆虫的）chùjiǎo หนวดแมลง 
ha1ȵak7 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
ha1θœk9  喜鹊 xǐquè นกกางเขน 
ha2 也（也去）yě ก…็ดว้ย 
ha2lo5juŋ4 瘌痢头（头长瘌）là lì tóu ขีก้ลากบนศรีษะ 
ha3 欺负 qīfù รงัแก 
ha3kuŋ3 虾 xiā กุง้ 
ha3lɔ4 痨病（肺痨）láobìng วณัโรค 
ha6 夏 xià ฤดรูอ้น 
ha6 phyn1 下月 xià yuè เดอืนหน้า 
ha6lo5 头 tóu ศรีษะ 
ha6lo5tiaŋ1 头顶 tóudǐng สว่นบนสดุของศรีษะ 
ha6lo5θam1 头发 tóufǎ ผม 
ha6m∅ŋ5 喉咙 hóulóng ลาํคอ 
ha6m∅ŋ5nɛ3 小舌 xiǎoshé ลิน้ไก่ 
ha6tiau5 膝盖 xīgài หวัเขา่ 
ha6tshu5 肩膀 jiānbǎng ไหล ่
ha6tsi5 夏至 xiàzhì กลางฤดรูอ้น 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
ham4 含 hán อม 
ham4pa:ŋ6la:ŋ6 完全（完全不同）wánquán ทัง้หมด ทัง้สิน้ 
ham5 闻（嗅）wén ดม 
han4 痒（身上痒）yǎng  คนั (อาการ) 
han5 睡 shuì นอน 
han5(睡),paŋ6(靠) 躺 tǎng นอนเลน่ 
han5poi1 睡着 shuìzháo นอนหลบั 
han6thɔ5(恨错) 后悔 hòuhuǐ เสยีใจภายหลงั 
haŋ6nɔŋ4 腿肚子 tuǐdùzi น่องขา 
haŋ6ȵa2,han6ŋa2 东西（物）dōngxi สิง่ของ 
haŋ6ȵa2liak8（小东西） 果子 guǒzi ผลไม ้
haŋ6thiaŋ5 小腿 xiǎotuǐ แขง้ 
haŋ6thiaŋ5jak8 胫骨（迎面骨）jìnggǔ  กระดกูหน้าแขง้ 
hap7t∅k10 相碰（两人或物相碰）xiāng pèng เจอกนั พบกนั ปะทะ 
hat7(乞) 讨（讨饭，讨要东西）tǎo ขอขา้ว ขอทาน 

499รายการคำาศัพท์ภาษาเปียว



5 
 

hat7ȵ∅t10  七月 qī yuè กรกฎาคม 
hat7tshiu3 打喷嚏 dǎ pēntì จาม 
hau1wan2 玩耍 wánshuǎ เลน่ 
hau1wan2 玩耍 wánshuǎ เพลดิเพลนิ 
hau5 闲 xián วา่ง 
hau5 空（箱子是空的）kōng วา่งเปลา่ 
hau6sa:ŋ3 晚辈 wǎnbèi ชนรุน่หลงั 
hau6sa:ŋ3liak8 青年男人（未婚的）

qīngniánnánrén 
ชายหนุ่ม 

hɔ1fɔ3 很多 hěnduō จาํนวนมาก 
hɔ1hɛ2 可以（我可以去吗）kěyǐ สามารถ 
hɔ1hɛ2 可以（可以进来）kěyǐ สามารถทาํได ้
hɔ1naŋ4 可能（今天可能下雨）kěnéng อาจจะ 
hɔ1tha:n5 可怜 kělián สงสาร 
hɔ1tha:n5 撒娇 sājiāo ออดออ้น 
hɔ1θiak9 可惜 kěxí เสยีดาย 
hɔ2 进 jìn เขา้ 
hɔ2naŋ1 进来 jìnlái เขา้มา 
hɔ2poi1 进去 jìnqù เขา้ไป 
hɔ5,hi1fun3 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuan ชอบ 
hɔ6 喇叭 lǎbā แตร 
hɔ6ki5,ki5hɔ6 记号 jìhào เครือ่งหมาย 
hɔk10 学 xué เรยีน 
hɔk5,hœk9,phœk9 壳儿（皮壳）ké er  เปลอืก 
hɔn2 旱（天旱）hàn แหง้ รอ้น (อากาศ) 
hɔn4lu6 寒露 hánlù น้ําคา้งเริม่เป็นเกลด็ 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
hɔn5θuk8 汉族 Hànzú ชาวฮัน่ 
hɔn6 焊（焊洋铁壶）hàn เชื่อม (โลหะ) 
hɔŋ4 行（一行玉米）xíng ฝัก 
hɔŋ5 干涸（池塘干涸了）gānhé แหง้ขอด 
hɔŋ5 烤（烤火取暖）kǎo ผงิ (ไฟ) 
hɔŋ5 烤（烤乾衣服）kǎo  อบ (ผา้) 
hɔŋ5 烤（烤谷子）kǎo  ยา่ง 
hɔt9,tiak9 赶（赶牛使之快走）gǎn ไล ่
hɛ2kiaŋ3 已经（他已经走了）yǐjīng เรยีบรอ้ยแลว้ 
hɛm4 嫌 xián ไมพ่อใจ รงัเกยีจ โมโห 
hɛn2 溅（水溅）jiàn กระเดน็ 
hɛn3 节俭 jiéjiǎn ประหยดั 
hɛn4 边（路边）biān รมิ 
hɛn4a5,ka:k9li4l∅k10 邻居 línjū เพือ่นบา้น 
hɛu1(晓) 懂 dǒng เขา้ใจ 
hɛu1(晓) 知道 zhīdào รู ้
hi3mɔŋ6 希望 xīwàng ความหวงั 
hi4hoi1tsuŋ5 移植（移植秧苗）yízhí ดาํกลา้ 
hi5taŋ3 汽灯 qìdēng ตะเกยีง 
hi5thia3(hi5tshia3) 汽车 qìchē รถยนต ์
hik7hik7ta1phɔ1 抽搭（哭泣时抽打抽打）chōuda  สะอกึสะอืน้ 
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him4 盐 yán เกลอื 
him5 欠 qiàn หน้ี 
hin3ŋau4fa3  牵牛花 qiān niú huā วา่นผกับุง้ 
hip8 页（一页书）yè หน้า (ลกัษณนามของหน้า

หนงัสอื) 
hiu4 窑（砖窑）yáo  เตาเผาอฐิ  
hiu6tap8liak8 鹞 yào เหยีย่วนกกระจอก 
ho:i6 亥 hài กุน (ปีนกัษตัร) 
ho1 编（编簸箕）biān ถกั รอ้ย  
ho2luŋ4 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
hœn4θai3 元荽（香菜）yuán suī ผกัช ี
hoeŋ̻5, tsiu5 向（向东方走去）xiàng  ทศิทาง  หนัเขา้หา  หนัเขา้สู ่
hoi1(老借),hoi3(新借) 开（开门）kāi  เปิด 
hoi1fɔn3 开荒 kāihuāng บุกเบกิ 
hoi3thuŋ3(开通) 直爽 zhíshuǎng ตรงไปตรงมา 
hoi4mun4 回门（新娘第一次回娘家）

huímén 
สามภีรรยากลบับา้นฝ่ายหญงิ
เพือ่คารวะพอ่แมแ่ละญาติ
ผูใ้หญ่ของฝ่ายหญงิ 

hoi6 害（害人）hài ทาํรา้ย 
hu2l∅k9,hu2lɔk9 黄麻 huángmá ปอกระเจา 
hu2thia3 纺车 fǎngchē เครือ่งปัน่ดา้ย 
hu2tshuŋ1 苎麻 zhùmá ป่าน 
hu4 壶 hú กาน้ํา 
hu4lu4 葫芦 húlu น้ําเตา้ 
hu4tip10 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
h∅n4  铅 qiān ตะกัว่ ไสด้นิสอ 
hɔi1 海 hǎi ทะเล 
hoŋ6 日晕 rì yùn พระอาทติยท์รงกรด 
hoŋ6 月晕 yuè yùn พระจนัทรท์รงกรด 
hu2 湖 hú ทะเลสาบ 
hu5 裤子 kùzi กางเกง 
hu5jɔ2 裤腰 kùyāo เอวกางเกง 
hu5k∅k9 裤脚 kù jiǎo ชายกางเกง 
hu5khaŋ5 短裤（外裤）duǎnkù กางเกงขาสัน้ 
hu5khaŋ5 裤衩（内裤）kùchǎ  กางเกงชัน้ใน 
hu5nɔŋ6 裤裆 kùdāng เป้ากางเกง 
hu5puk7 裤筒 kù tǒng ขากางเกง 
hu6sen5 麻线 máxiàn ดา้ยป่าน 
hu6tsu6 互助 hùzhù ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
hui4jam3 回声 huíshēng เสยีงสะทอ้น 
huk8 肿（因生疮而肿）zhǒng บวม 
huk8 肿（虫咬肿了）zhǒng ตุ่ม 
hun4 谷耙 gǔ bà คราด 
hun6 换（换衣服）huàn เปลีย่น 
hun6 换（换工）huàn ผลดั 
hun6,thœi5 交换 jiāohuàn แลกเปลีย่น 
hun6phœk9 蜕壳（蝉蜕壳）tuì ké ลอกคราบ (แขง็) 
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hun6phœk9 脱皮（蛇脱皮）tuōpí ลอกคราบ (ผวิหนงั) 
huŋ2 身体 shēntǐ รา่งกาย 
huŋ4 熊 xióng หม ี
huŋ4fa3tau6 豌豆 wāndòu ถัว่ลนัเตา 
huŋ4jiŋ3thœŋ3 矛（红缨枪）máo หอก 
huŋ5 空心（树空心）kōngxīn ไสก้ลวง 
huŋ5 康心（萝卜康心了）kāng xīn ไสต้นั (ไมก่ลวง) 
huŋ5 身（一身汗）shēn ตวั ทัง้ตวั (ลกัษณนามใชก้บั

เหงือ่ออก หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้
ทัง้ตวั) 

hut9 宽（路宽）kuān กวา้ง 
hy1 喂（喂鸡）wèi เลีย้ง (ไก่) 
hy2 手 shǒu มอื 
hy2ka:n1,puk7ka:n1 胼（手脚上的老茧）pián ผวิหนงัดา้นตามมอืและเทา้ 
hy2kun6 肘 zhǒu ขอ้ศอก 
hy2kyn4 拳头 quántóu กาํปัน้ 
hy2man4 手纹 shǒu wén ลายมอื 
hy2mɛn6 手背 shǒubèi หลงัมอื 
hy2ŋen1 手腕 shǒuwàn ขอ้มอื 
hy2sœi1 雨水 yǔshuǐ ฝนตกสง่ทา้ยฤดหูนาว 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
hy2tsuŋ3θam3 手心 shǒuxīn อุง้มอื 
hy2tsyŋ1 手掌 shǒuzhǎng ฝ่ามอื 
hy3 集市（墟场）jí shì ตลาดนดั 
hy6huŋ5(留空) 腾（腾出房间）téng กระโดด 
hyn1tiaŋ1 上面 shàngmiàn ดา้นบน 
hyn3 乡 xiāng หมูบ่า้น 
hyn4θ∅ŋ4,h∅n4θœŋ4 墙壁（砖墙）qiángbì กาํแพง ผนงั 
hyn5  劝 quàn จงูใจ ตกัเตอืน 
hyn5 劝（敬酒）quàn เชญิใหด้ื่มเหลา้ 
hyn6tsyŋ1 县长 xiàn zhǎng ปลดัอาํเภอ 
hyŋ3 香（迷信用品）xiāng  ธปู 
hyŋ3 香（花香）xiāng หอม 
hyŋ3lu4pɔt9 香炉 xiānglú กระถางธปู 
hyŋ3tsyŋ1 乡长 xiāng zhǎng ผูใ้หญ่บา้น 
i3 医治 yīzhì รกัษาเยยีวยา 
i3jɛn4,ȵiŋ4jɛn4 仍旧（特仍旧爱你）réngjiù ยงัคงเหมอืนเดมิ 
i3kha:u5 侬靠（没有侬靠）nóng kào พึง่พาตวัเอง 
ik7 亿 yì รอ้ยลา้น 
im1 阉（阉公鸡）yān ตอน (ไก่ตอน) 
in5 回 huí กลบั 
in5 返 fǎn กลบักนั 
in5naŋ1 回来 huílái กลบัมา 
in5naŋ1 返回 fǎnhuí กลบักลาย 
in5poi1 回去 huíqù กลบัไป 
iu3 腰 yāo เอว 
iu3 肾 shèn ไต 
iu3ka:i5(<iu3kwa:i5) 妖怪 yāoguài ปีศาจ 
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iu3khuŋ3 驼子 tuózi คนหลงัคอ่ม 
iu3ta:i5 腰带 yāodài เขม็ขดั 
iu5 要（你要听话）yào ตอ้ง 
iu5kuŋ3(要工) 费力 fèilì เปลอืงแรง 
j∅k10 药 yào ยา 
j∅k10ta:n3 药方 yàofāng ใบสัง่ยา 
j∅ŋ4sy6 大叶榕 dà yèróng ตน้ไทรยอ้ย ใบทูใ่หญ่ 
j∅ŋ4sy6 小叶榕 xiǎo yèróng ตน้ไทรยอ้ย ใบคูเ่ลก็ 
j∅t10 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
j∅t10 螃蟹 pángxiè ป ู
j∅t10 鸡眼（皮肤病）jīyǎn  ตาปลาบนผวิหนงั 
ja:i3 丑（相貌很丑）chǒu ขีเ้หร ่
ja:i6 蛋 dàn ไข ่
ja:i6 快（刀快）kuài คม 
ja:i6hœk9 蛋壳 dàn ké เปลอืกไข ่
ja:i6pa:k10 蛋白 dànbái ไขข่าว 
ja:i6wɔŋ4 蛋黄 dànhuáng ไขแ่ดง 
ja6 浇（浇菜）jiāo  รดน้ํา 
ja6(细的)θɔk10(粗的) 绳子 shéngzi เชอืก 
ja6,ja6pɛn5 带子 dàizi ถุง 
ja6 hu5 裤带 kù dài เขม็ขดั 
jai2 房间 fángjiān หอ้ง 
jai2 湿（衣服湿了）shī ชืน้ (ผา้) 
jak8 骨头 gǔtou โครงกระดกู 
jak8mau5 骨节 gǔjié ขอ้ต่อกระดกู 
jak8sa:k9 肋骨 lèigǔ กระดกูซีโ่ครง 
jak8θyn1 骨髓 gǔsuǐ ไขกระดกู 
jam3 阳（阳影，树荫）yáng แดด สวา่ง  
jam3 阴（天阴）yīn  ฟ้าครึม้ รม่ 
jan1 wai 6 因为 yīnwèi เพราะวา่ 
jan2  天（日）tiān วนั 
jan2 血 xuè เลอืด 
jan2 tshyn5  天（一天）tiān วนั 
jan2tau4(瘾头) 瘾（烟瘾）yǐn  ความอยาก เสพตดิ 
jan3 ȵan4 恩人 ēnrén ผูม้พีระคุณ 
jan4 寅 yín ขาล (ชื่อปีนกัษตัร) 
jan5 印 yìn พมิพ ์(พมิพเ์อกสาร) 
jan5 印（印书）yìn พมิพ ์(พมิพห์นงัสอื) 
jaŋ2 毛 máo ขน (นาม) 
jaŋ2 响（枪响）xiǎng  เสยีงดงั (ยงิปืน) 
jaŋ2 筛（筛米）shāi  รอ่น 
jaŋ2ka:i5san1 鸡皮疙瘩 jīpí gēda ขนลุก  
jaŋ2mu4 寒毛 hánmáo ขนละเอยีดตามผวิหนงั 
jap8 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
jap8 生（生肉）shēng ดบิ (เน้ือ) 
jat7 一 yī หน่ึง 
jat7tiaŋ,jat7y1 jau2 一定（我一定去）yīdìng แน่นอน 
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jat7tiaŋ6 必须（你必须去）bìxū จาํเป็นตอ้ง 
jau1sau4 发愁 fāchóu กลดักลุม้ 
jau2 酉 yǒu ระกา 
jau2 又（又来了）yòu อกีครัง้ 
jau2 又（又快又好）yòu  ทัง้…ทัง้… 
jau4 抹（在墙上抹石灰）mǒ ฉาบ 
jau4 从（从这里到那里）cóng จาก 
jau4(油) 漆（用油漆漆桌子）qī เคลอืบเงา 
jau4thoi5 芸苔（油菜）yún tāi ผกักาดเขยีวกวางตุง้ 
jau5 新 xīn ใหม ่
jau6 釉（碗碟表面的釉）yòu  สเีคลอืบ 
jau6 直（树很直）zhí ตรง 
jau6 再（再来）zài อกี 
jau6pa:n6 右面 yòumiàn ดา้นขวา 
jɔ2 头虱 tóu shī เหา 
jɔ2,jɔ2lan1 咱们 zánmen พวกเรา 
jɔ2lɔ2tsu2 我们俩 wǒmen liǎ พวกเราทัง้สอง 
jɔk10 草 cǎo หญา้ 
jɔk10tho1 茅草 máocǎo หญา้คา 
jɔk10tho1j∅k10 茅屋 máowū กระทอ่มทีม่งุดว้ยหญา้คา 
jɛ6 蚊子 wénzi ยงุ 
jia2 liak8 私生子 sīshēngzǐ ลกูนอกสมรส 
jia2tshau5 野兽 yěshòu สตัวป่์า 
jiaŋ4 羸 léi ผอม 
jiap10 涮（涮衣服）shuàn แกวง่ในน้ํา (เสือ้ผา้) 
jiap10 招（招手）zhāo  กวกั 
jiŋ3huŋ4 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jiŋ3koi3 应该 yīnggāi สมควร 
jiŋ3tɔŋ3 应当 yīngdāng ควรจะ 
jo5,ja:t9 逃跑 táopǎo วิง่หนี 
jo6 田 tián ไรน่า 
jo6θa:ŋ5 疟病 nüè bìng โรคมาลาเรยี 
jœŋlau2 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
joi2 痕迹 hénjī รอ่งรอย 
ju2 油 yóu น้ํามนั 
ju2 植物油 zhíwùyóu น้ํามนัพชื 
jun2hɛn6 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
juŋ2  蔬菜 shūcài ผกั 
juŋ2 菜（饭菜）cài กบัขา้ว 
juŋ2ɔŋ5 空心菜 kōngxīncài ผกับุง้ 
juŋ2h∅k9 苦马菜 kǔ mǎ cài กะหลํ่าดอกขม 
juŋ2kɔt9 芥菜 gàicài ผกักาดเขยีว 
juŋ2piak10 白菜 báicài ผกักาดขาว 
juŋ2than3 菜园 càiyuán สวนผกั 
juŋ2thɔŋ3 汤（菜汤）tāng  แกง 
juŋ2tsap7 菜汁 cài zhī น้ําผกั 
juŋ2tso4 菜刀 càidāo มดีทาํครวั 
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juŋ2θam3 菜苔（菜心）cài tāi ผกักวางตุง้ 
juŋ4 融化（猪油融化了）rónghuà ละลาย 
juŋ4 烂（瓜果烂了）làn เละ 
juŋ4,wa:i6 坏 huài เสยี 
k∅k9 边（衣服边）biān ขอบ 
k∅n4 拳（打一拳）quán  กาํปัน้ หมดั  
ka:i1 戒（戒烟）jiè อดบุหรี ่อดเหลา้ อดยาเสพตดิ 
ka:i5    鸡 jī ไก่ 
ka:i5hɔŋ6 小母鸡 xiǎo mǔ jī ลกูไก่ตวัเมยี 
ka:i5 im1 阉鸡 yān jī ไก่ตอน 
ka:i5jaŋ2 鸡毛 jīmáo ขนไก ่
ka:i5ka:n3(<kwa:n3) 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
ka:i5ky2 小公鸡 xiǎo gōngjī ลกูไก่ตวัผู ้
ka:i5loi1 鸡笼（竹编，可挑着走）jī lóng เลา้ไก่ 
ka:i5luŋ4,luŋ4ka:i5 鸡窝（固定的）jī wō รงัไก่ 
ka:i5tiaŋ4  鸡距（老公鸡脚内侧长出的尖

距）jī jù 
เดอืยไก่ 

ka:i5tsi1 界线（田、地界）jièxiàn เขตแดน 
ka:i5uŋ1 嗉囊 sù nāng ถุงกระเพาะอาหารของนก 
ka:i5 θam5 鸡罩子 jī zhàozi สุม่ไก่ 
ka:i5θœi2,lak8phuk7θœi2   喙（鸡嘴，鸟嘴）huì  จะงอย 
ka:k9hoi1 隔开 gé kāi แยกออกสองสว่น  

แยกออกจากกนั 
ka:m1 敢 gǎn กลา้ 
ka:m1 减（二减一）jiǎn ลบ 
ka:m1siu1 减少 jiǎnshǎo ลดลง 
ka:m1tsha:n1 减产 jiǎnchǎn ลดปรมิาณการผลติ 
ka:m3 牵（牵车）qiān ลาก 
ka:m3ŋok10 监狱 jiānyù คุก 
ka:m3θam3 甘心 gānxīn ยนิยอม 
ka:n1 肥皂 féizào สบู่ 
ka:ŋ1 茎 jīng กิง่กา้น 
ka:ŋ3  庚 gēng อนัดบัทีเ่จด็ในสบิราศ ี 
ka:ŋ3 经线 jīngxiàn ฝัง 
ka:ŋ5 关（关门）guān ปิด 
ka:ŋ5tsam2 闩（闩上门）shuān ใสก่ลอน 
ka:p10 ȵiŋ5θa1 夭亡 yāowáng ตายเมือ่อายยุงัน้อย 
ka:p9 甲 jiǎ อนัดบัทีห่น่ึงในสบิราศ ี 
ka:t10 凝结 níngjié เกาะตวั 
ka:u3 胶（动物的胶）jiāo ยาง (ของสตัว)์ 
ka:u3 缴（缴公粮）jiǎo ชาํระ 
ka:u3ta:i5 吩咐 fēnfu กาํชบั 
ka:u5 尝（尝味道）cháng ชมิ 
ka:u5 教 jiào สอน 
ka:u5 试（试一试）shì ลอง 
ka:u5  觉（睡一觉）jiào นอน 
ka:u5juk7 教育 jiàoyù การศกึษา 
ka1kuŋ3(<kwa1-) 鰥夫 guānfū พอ่หมา้ย 
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ka1tsɔŋ3 假装 jiǎzhuāng เสแสรง้ 
ka1tu1jau4 网油 wǎng yóu พงัผดื 
ka3 家 jiā บา้น 
ka3 加（一加二）jiā บวก 
ka3 家（一家人）jiā ครอบครวั 
ka3,kwa3 瓜 guā แตง 
ka3tsy1 主人 zhǔrén เจา้ของบา้น 
ka3θu1 瓜子 guāzǐ เมลด็แตงโม 
ka5 楼 lóu ตกึ 
ka5 架（一架机器）jià เครือ่ง (ลกัษณนามของ

เครือ่งยนต)์ 
ka5 辆（一辆车）liàng คนั (ลกัษณนามของรถ) 
ka5kai4 用（用笔写字）yòng ใช ้
ka5pa:n1 楼板 lóubǎn กระดาน 
ka5θɛn4 价钱 jiàqián ราคา 
ka6li4 篱笆 líba รัว้ 
ka6liam1 痒（呵痒的感觉）yǎng  คนั (อาการ) 
ka6liaŋ6,ti6fɔŋ3 地方 dìfāng สถานที ่
ka6θɛn1 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
kai1 几（几个）jǐ  กี ่(เทา่ไร) 
kai1,kwai1 鬼 guǐ ผ ี
kai3 脱（脱衣服）tuō  ถอด (เสือ้ผา้) 
kai3 解（解绳结）jiě คลาย (ปมเชอืก) 
kai3 扣（扣纽扣）kòu กลดั (กระดุม) 
kai3 几（几个）jǐ  กี ่
kai3kun3fa3  鸡冠花 jīguān huā ดอกหงอนไก่ 
ka:i6  山坳口 shān'ào kǒu ทีร่าบลุม่ระหวา่งภเูขา 
ka:n1sœi1 碱水 jiǎn shuǐ น้ําดา่ง 
kau3θa:u5ka:i3 天河 tiānhé ทางชา้งเผอืก 
kɔ:ŋ5 悬崖 xuányá หน้าผาสงู 
kɔŋ5 钢 gāng เหลก็ 
kɛ2 坡 pō เนินเขา 
kai5 葵 kuí อนัดบัทีส่บิในสบิราศ ี 
kai5 算（计算）suàn คาํนวณ 
kai5,kwai3 贵 guì แพง 
kai5θuk8 断续（断续讲）duàn  ตดิต่อเป็นระยะ 
kai6;kwai6 柜子 guìzi ชัน้วางของ 
kai6thoi3 抽屉 chōuti ลิน้ชกั 
kam1tip9, ȵau5 皱纹 zhòuwén รอยยน่ 
kam2 咸 xián เคม็ 
kam5 喂（用食具喂小孩吃东西）wèi ป้อน 
kam5 喂（嚼烂后喂小孩）wèi ป้อน 
kam6ky4 癞蛤蟆 làiháma คางคก 
kam6ky4phan5tshy1 眼镜蛇（吹风蛇）yǎnjìngshé  งเูหา่ 
kan1 斤 jīn ชัง่ 
kan2 菌子 jùnzi เหด็ 
kan2h∅ŋ3 香菌 xiāng jūn เหด็หอม 
kan3 跟（孩子跟在妈妈的后面）gēn ตามตดิตาม 
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kan3pi2tu6 跟踪 gēnzōng ตดิตาม สะกดรอยตาม 
kan3tɛu5  抽筋症 chōujīn zhèng ตะครวิ 
kan3tɛu5 抽筋 chōujīn เป็นตะครวิ 
kan4,kwan4 裙子 qúnzi กระโปรง 
kan5,θiak9 下（打一下）xià ครัง้ 
kan5jau4(<kwan5-) 鞭子 biānzi แส ้
kan5phin5(<kwan5-) 骗子 piànzi นกัตม้ตุ๋น 
kan5tsha3 叉子（叉竹竿等用）chāzi ไมส้อย 
kan6na:m4 淬火 cuìhuǒ ชุบไฟ 
kaŋ1 贪心 tānxīn โลภ 
kaŋ2 咯（石头咯脚）gē คาํเลยีนเสยีง กอ้นหนิตกลงพืน้ 
kaŋ2ȵaŋ3 鼻子 bízi จมกู 
kaŋ2ȵaŋ3kiu4 鼻梁 bíliáng สนัจมกู 
kaŋ2ȵaŋ3pu5 鼻孔 bíkǒng รจูมกู 
kaŋ5ka3,kaŋ5tsi3 更加（更加努力）gèngjiā  ยิง่ๆ มากยิง่ขึน้ 
kap7 大种青蛙 dà zhǒng qīngwā กบ (ชนิดตวัใหญ่)  
kap7 凑（凑钱买书）còu  รวบรวม 
kat7 咬（老鼠咬衣服）yǎo แทะ กดั 
kat8 稠（粥很稠）chóu เหนียวขน้ 
kau3 稻子 dàozi ตน้ขา้ว 
kau3,kau3θa:u5 米 mǐ ขา้วสาร 
kau3a:n5 午饭 wǔfàn อาหารกลางวนั 
kau3ha:m5 晚饭 wǎnfàn อาหารเยน็ 
kau3hat7 早饭 zǎofàn อาหารเชา้ 
kau3hɔn2 旱稻 hàndào ขา้วนาดอน 
kau3jan2 谷芒 gǔ máng ขา้วฟ่าง 
kau3jɔ2 谷粒（米中的谷粒）gǔ lì  เมลด็ขา้วฟ่าง 
kau3jœŋ2 穗儿 suì er รวงขา้ว 
kau3kɔk9 谷粒 gǔ lì เมลด็ขา้วฟ่าง 
kau3lo6 早稻 zǎodào ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อน 
kau3miap9  谷秕子 gǔ bǐ zi เมลด็ขา้วลบี 
kau3p∅k9tsɔi4 米花糖 mǐhuā táng ขนมขา้วพอง 
kau3pan1,pan1 米粉（米粉条）mǐfěn แป้งขา้วเจา้ 
kau3pha:ŋ1 饭 fàn ขา้ว 
kau3piak10 精米（白米）jīngmǐ ขา้วขาว 
kau3s∅t9 糯米 nuòmǐ ขา้วเหนียว 
kau3soi5 饭勺（饭板）fàn sháo  ทพัพตีกัขา้ว 
kau3soi5jak8 肩胛骨 jiānjiǎgǔ กระดกูไหล ่
kau3thoi5 晚稻 wǎndào ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วปลายฤด ู
kau3thu3 糙米 cāomǐ ขา้วซอ้มมอื 
kau3thuŋ1 打谷桶 dǎ gǔ tǒng กระบะตขีา้ว 
kau3tsɛu3 锅巴 guōbā ขา้วตงั 
kau3tsim3 粳米（不黏的米）jīngmǐ ขา้วสาร 
kau3tsuk7 粥 zhōu โจ๊ก 
kau3tsuŋ1;s∅3 谷种 gǔ zhǒng ขา้วฟ่าง 
kau3vɔ3 大簸箕（晒粮食等用）dà bòji  ปุ้งกี ๋
kau4 蹲 dūn นัง่ยองๆ 
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kau5 够 gòu พอ 
kau5li3si6 记得 jìde จาํได ้
kau6 把（一把锄头）bǎ ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บั

เครือ่งใชม้ดีา้ม) 
kau6 块（一块大石头）kuài กอ้น (ลกัษณนามใชก้บักอ้น

หนิ) 
kau6wai3(够威) 光彩（体面）guāngcǎi เกยีรตยิศ 
kɔ1 乌鸦 wūyā นกกา 
kɔ3 歌 gē เพลง 
kɔ3j∅k10 膏药 gāoyao พลาสเตอรย์า 
kɔ3wɔŋ4 歌手 gēshǒu นกัรอ้ง 
kɔ5 旧 jiù เก่า 
kɔ5tsœŋ6 告状 gàozhuàng ฟ้องรอ้ง 
kɔk9 兽角 shòu jiǎo เขาสตัว ์
kɔk9 椽子（承瓦片的木条）chuánzi จนัทนัเอก 
kɔk9 国 guó ประเทศ 
kɔk9 角 jiǎo หน่วยเงนิของจนี 
kɔk9   各（各个）gè แต่ละ(อนั) ทุก(อนั) 
kɔk9ka3 国家 guójiā ประเทศ 
kɔn3 肝 gān ตบั 
kɔn5pu6 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐั 
kɔŋ1 说 shuō พดู 
kɔŋ1ku1 讲（讲故事）jiǎng  พดู อธบิาย 
kɔŋ1ta:i6wa6 夸口（吹牛）kuākǒu  โม ้
kɔŋ1thiaŋ5(讲听) 告诉 gàosu บอก 
kɔŋ3pet7 自来水笔 zìláishuǐ bǐ ปากกาหมกึซมึ 
kɔŋ3wɛŋ4 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kɔŋ4 慌 huāng กลวัลนลาน 
kɔŋ4sai5 匆忙 cōngmáng รบี 
kɔŋ5 杠子（抬重物用的）gàngzi คานหาบ 
kɔt9 剥（剥牛皮）bō  ถลก (หนงั) 
kɔt9 割（割稻子）gē เกีย่ว 
kɔt9θy4 地瓜（凉薯）dìguā มนั 
ken1θia6  幸亏（幸亏没有打破）xìngkuī  โชคดทีี ่
ken2,tsip5 件（一件事）jiàn เรือ่ง (ลกัษณนามใชก้บั

เหตุการณ์) 
ken3 间（一间房子）jiān หอ้ง (ลกัษณนามใชก้บัหอ้ง) 
ken3phu5(ken3 是量词) 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
ken4 勤 qín ขยนั 
ken4lik8 努力 nǔlì พยายาม 
ken5 端（两端）duān ปลาย 
ken5 柄（叶柄，花柄）bǐng  กา้นใบ กา้นดอก 
kep7 火帽（鸟枪发火用）huǒ mào ปืนไฟ 
ket7 戳（戳破窗纸）chuō ประทบั 
kɛ2 汗垢 hàn gòu ต่อมเหงือ่ 
kɛ2 陡（山陡）dǒu ลาดชนั 
kɛ5 髻 jì มวยผม 
kɛ5khɛu5 簪子 zānzi ป่ินปักผม 
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kɛ5mɔŋ2 结网（蜘蛛结网）jié wǎng ถกัใย 
kɛ6 织布机 zhī bù jī เครือ่งทอผา้ 
kɛ6 骑（骑马）qí ขี ่
kɛn1iu5(紧要) 紧急 jǐnjí คบัขนั 
kɛp10 窄 zhǎi แคบ 
kɛt7,pak7,kɔt9 扎（荆棘扎了手）zhā แทง 
kɛt9 疼（妈妈疼孩子）téng ปลอบ โอ๋ เอาใจ 
kɛt9 心疼（心疼自己的东西）xīnténg รกัสดุหวัใจ 
kɛt9 痛苦 tòngkǔ ลาํบาก 
kɛt9 疼，痛 téng, tòng เจบ็ 
kɛt9 痛（肚子痛）tòng ปวด 
kɛu1 缠绕（蛇缠绕树）chánrào รดัโดยรอบ 
kɛu2thoi5 韭菜 jiǔcài กุยชา่ย 
kɛu5 纺（纺线）fǎng ปัน่ (ดา้ย) 
kh∅m5in5 翻（把锅翻过来放）fān ควํ่า พลกิ 
kha:i5 个（一个碗）gè  ใบ (ลกัษณนามใชก้บัถว้ยชาม) 
kha:i5,khwa:i5 块（一块肉）kuài  กอ้น (ลกัษณนามใชก้บัเน้ือ) 
kha:i5,khwa:i5 块（一块布）kuài พบั (ลกัษณนามใชก้บัผา้) 
kha:i5khwa:i5 块（一块田）kuài  แปลง(ลกัษณนามใชก้บัทุง่นา) 
kha:i5kiaŋ5 玻璃 bōlí กระจก 
kha:u1 考（考试）kǎo สอบ 
kha:u3 敲（敲门）qiāo เคาะ 
kha:u3 磕（磕烟袋锅）kē กระแทก 
kha:u3 打（打鼓）dǎ ต ี
kha:u3 敲（敲锣）qiāo เคาะ 
khai2na6 乾妈 gān mā แม ่
khai2tiɔ3 乾爹 gān diē พอ่ 
kham3 耐用 nàiyòng ทนทาน 
khan4tsuŋ5,kan4tsuŋ5 群众 qúnzhòng มวลชน 
khaŋ5 挂（挂在墙上）guà แขวน 
khap1 戴（戴帽）dài สวม (หมวก) 
khap10ŋap7 孤独（性情孤独）gūdú อยูค่นเดยีว โดดเดีย่ว 
khap7 雀套 què tào ฝักมดี 
khap7 盖（盖锅盖）gài คลุม 
khap7 盖（盖被子）gài หม่ 
khap7 盖（盖瓦）gài ป ู(กระเบือ้ง) 
khap7ɛp9(盖+严) 蒙（蒙头睡觉）méng คลุม 
khau5 扣（扣钱）kòu หกั (เงนิ) 
khɔŋ5t∅k10 着凉 zháoliáng เป็นหวดั 
khɛ3 捆（一捆柴）kǔn มดั 
khiak9 圈（一圈绳子）quān มว้น (ลกัษณนามใชก้บัเชอืกที่

มว้นเป็นกอ้น) 
khiak9,kɛ5 绕（绕钱）rào พนั  
khiam5(徐),tshiam5(植) 叫（叫什么名字）jiào ชื่อ 
khiam5,tshiam5 叫（叫他来）jiào  เรยีก 
khiam5,tshiam5 喊 hǎn ตะโกน 
khiaŋ3 栅栏 shānlán ราวกัน้ 
khiaŋ3kai6 谈天 tántiān พดูคุย 
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khiu3 翘（把脚翘起来）qiào กระดก 
khiu5 撬（用棍子撬石头）qiào งดั 
khu3 围抱（抱柱子,大树等物）wéibào  โอบ 
khu3 箍（箍桶）gū ขนั (ถงัไม)้ 
khu3 围（树大三围）wéi  โอบ 
khuk7 弯（扁担弯了）wān งอโคง้ 
khuk7poi1khuk7in5 弯弯曲曲 wānwānqūqū โคง้ๆ งอๆ 
khuŋ3 弓 gōng คนัธนู 
khuŋ3ja6 弓弦 gōngxián สายธนู 
khuŋ3lai4 犁弯 lí wān คนัไถ 
khuŋ5 弯（弯腰）wān โคง้ตวั 
khuŋ5loi4ha6lo5 低头 dītóu กม้หน้า 
khut9 揭（揭开盖子）jiē เปิด 
khut9,phɔt9 掀（掀开帘子）xiān เปิด (มา่น) 
khy3 区 qū เขต 
khy3tsyŋ1 区长 qū zhǎng นายกองคก์ารบรหิารสว่ตาํบล 
ki1 己 jǐ อนัดบัทีห่กในสบิราศบีน 
ki1 吃 chī ทาน กนิ 
ki1 抽（抽咽）chōu สบู 
ki2li2 干净 gānjìng สะอาด 
ki3 碾（碾米）niǎn  บด 
ki3hi5 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
ki4 猪 zhū หม ู
ki4 旗子 qízi ธง 
ki4 棋 qí หมากรกุ 
ki4kuŋ3 公猪（一般的）gōng zhū หมตูวัผู ้
ki4lɔ3θan1 订婚 dìnghūn หมัน้หมาย 
ki4lɔŋ4 公猪（配种的）gōng zhū หมตูวัผูท้ีเ่อาไวผ้สมพนัธุ ์
ki4lɛn4 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
ki4man2 猪油 zhū yóu น้ํามนัหม ู
ki4niŋ3(吃奶) 吮乳 shǔn rǔ ดดูนม 
ki4ŋa:u4 猪肉 zhūròu เน้ือหม ู
ki4t∅n4luŋ5 大腿 dàtuǐ ตน้ขา 
ki4to3 野猪 yězhū หมปู่า 
ki4ts∅t10 猪笼 zhū lóng เลา้หม ู
ki4tu1juŋ2 车前草 chē qián cǎo หญา้ชนิดหน่ึง 
ki4θuŋ3tau4 猪鬃 zhūzōng ขนหม ู
ki5hɔ6 记（皮肤上的青紫斑）jì รอยชํ้า 
ki5θiŋ5 记性 jìxìng ความจาํ 
kiak10laŋ5 木板鞋 mù bǎnxié รองเทา้ไม ้
kiam1 孵（鸡孵蛋）fū ฟัก(ไข)่ 
kiam1hau5(窝里没有蛋) 抱窝（鸡抱窝）bàowō เฝ้ารงั 
kiaŋ3kɔ5 经过 jīngguò ผา่นพน้ 
kiaŋ3siaŋ4 京城 jīngchéng เมอืงหลวง 
kiaŋ3tsik8 惊蜇 jīng zhē สตัวแ์มลงออกจากการจาํศลี 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
kiaŋ3θai5 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
kiaŋ5 镜子 jìngzi กระจกสอ่ง  

510 รายการคำาศัพท์ภาษาเปียว



5 
 

kiaŋ6ki6(<kiam6ki6 禁忌) 忌讳 jìhuì หลกีเลีย่ง 
kik7hi5(激气) 气（气坏了）qì โกรธ 
kiŋ4 沉淀 chéndiàn ตกตะกอน 
kip10 夹（把东西夹在腋下）jiā หนีบ 
kit9 编（编辫子）biān ถกั (ผม) 
kit9piŋ3 结冰 jié bīng น้ําคา้งแขง็ 
kiu2 桥 qiáo สะพาน 
kiu3hi5 骄傲 jiāo'ào หยิง่ยโส 
kiu5 咆哮（老虎咆哮）páoxiāo คาํราม 
kiu5 嘶（马嘶）sī รอ้ง (เสยีงรอ้งของมา้) 
kiu5 叫（鸟叫）jiào ไก่ขนั 
kiu5 叫（牛叫） jiào ววัรอ้ง 
kiu6 轿子 jiàozi เกีย้ว 
ko1sa:ŋ1sia2    寄生树 jìshēng shù ตน้กาฝาก 
ko5hat7 上午 shàngwǔ ตอนสาย 
ko5lu5,puŋ2lu5 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
ko5pɔi2 下午 xiàwǔ ตอนบา่ย 
kœŋ2 蚌 bàng หอยกาบ 
koi1 改（改正）gǎi เปลีย่นแปลง 
koi5 盖子 gàizi ฝา 
koi5 件（一件衣服）jiàn ตวั 
koŋ1to1,uŋ1to1 外祖父 wàizǔfù ตา 
ku ŋ6 ma:i4,ku ŋ6,na3 跟（别跟他玩）gēn  ดว้ยกนักบั 
kuŋ6 ma:i4,kuŋ6,tau3 跟（去跟他借束）gēn กบั 
ku1 鼓 gǔ กลอง 
ku1 猜（猜谜语）cāi เดา 
ku1 ȵyt10 胡椒 hújiāo พรกิไทย 
ku1kai5 估计 gūjì ประมาณ 
ku1θu6 故事 gùshì นิทาน 
ku3 九 jiǔ เกา้ 
ku3ȵ∅t10 九月 jiǔ yuè กนัยายน 
ku3piak9 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
ku5 句（一句话）jù ประโยค 
ku5i5,ŋ6hɔk10kɔ5 故意（他故意问我）gùyì เจตนา 
ku5nuŋ4 雇农 gùnóng ชาวนารบัจา้ง 
kuk7 叫（母鸡叫小鸡）jiào รอ้ง (แมไ่ก่รอ้งเรยีกลกูไก่) 
kuk7hik8 蛀虫（粮食里的，长大变蛾）

zhùchóng 
มอดทีอ่ยูใ่นขา้ว 

kuk7hy2 谷雨 gǔyǔ ฝนเริม่ฤดเูพาะปลกู 
 ใน 4 สารท์ของจนี 

kuk8ka:k9phuk7 猫头鹰 māotóuyīng นกเคา้แมว 
kun1 管（自己管自己的事）guǎn  ดแูล 
kun3θoi4 棺材 guāncai โลงศพ 
kun5 灌（灌孩子吃药）guàn กรอก (น้ํา) 
kuŋ2,ha:m4 穷 qióng ยากจน 
kuŋ3fan3 工分 gōngfēn คะแนน 
kuŋ3lu6,ti6tsɔŋ1luŋ5(大路) 公路 gōnglù ถนนสาธารณะ 
kuŋ3ȵan4 工人 gōngrén คนงาน กรรมกร 
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kuŋ3ȵan4ka:i3khap7 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuŋ3tɔ6(公道) 公平 gōngpíng ยตุธิรรม 
kuŋ3tsi3 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
kuŋ3θɔk9 工作 gōngzuò งาน 
kuŋ6,kuŋ6ma:i4 和（我和你去）hé และ 
kuŋ6ma:i4,ka:p10ma:i4 同（同去）tóng รว่มดว้ย 
kuŋ6tsha:n1tɔŋ1 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
kut7 打（打人）dǎ  ต ี
kut7 打（用拳头打人）dǎ ต่อย 
kut7 打（打棍子打）dǎ ทุบ  
kut7 打（打桩）dǎ ตอก (เสาเขม็) 
kut7k∅n4 打拳 dǎquán ฝึกมวย 
kut7kau3 打谷（用谷桶打）dǎ gǔ  ฟัด 
kut7ken1 打架 dǎjià ทะเลาะ 
kut7tsyŋ5 打仗 dǎzhàng สูร้บ 
kut9 蕨草 jué cǎo พชืจาํพวกเฟิรน์ 
kwa:n5,ka:n5 惯（吃惯了辣的）guàn ชนิ คุน้ชนิ 
kwa1(植),ka1(徐) 戴（戴头巾）dài  สวม (ผา้โพกหวั) 
kwa1,ka1(与带头巾同) 披（皮衣服）pī คลุม 
kwa4,ka4 爬（爬树）pá ปีน 
kwai6(植),kai6(徐) 跪 guì คุกเขา่ 
kwan1,kan1 沸 fèi เดอืด 
kwat8(用锄),phɔŋ3(用宽口锄) 锄（锄地）chú  ขดุ 
kwat8,wɛt9 挖（挖洞）wā ขดุ 
ky1 举（举手）jǔ ยก (มอื) 
ky3 刺（植物上的刺）cì หนามของพชื 
ky5 锯子 jùzi เลื่อย (นาม) 
ky5 锯（锯断木头）jù เลื่อย (กรยิา) 
kyn1 卷（卷席子）juǎn มว้น (กรยิา) 
kyn5tshit9 建设 jiànshè ก่อสรา้ง  
kyn6 活（救活了）huó มชีวีติ 
kyŋ3 姜 jiāng ขงิ 
l∅6mu6 朦胧（相片很朦胧）ménglóng สลวั 
l∅k10 房屋 fángwū บา้น 
l∅k10 烫（用开水烫）tàng ลวก 
l∅k10hɛn4 屋檐 wūyán ชายคาบา้น 
l∅k10ki4 猪圈 zhū quān คอกหม ู
l∅k10mɔ4 牛圈 niú quān คอกววั 
l∅k10naŋ1 屋脊 wūjí สนัหลงัคาบา้น 
l∅k9,tut10 掉（桶底儿掉了）diào  หนัหวักลบั 
l∅m5tsham1 摸黑（摸黑走路）mōhēi คลาํอยูท่า่มกลางความมดื 
l∅n6 滑（鲶鱼很滑）huá เหลื่อม มนัลื่นเป็นเงา 
l∅ŋ2,l∅ŋ2lan1 我们 wǒmen พวกเรา 
l∅ŋ4 屋梁 wū liáng ขือ่บา้น 
l∅ŋ4ha:i4 凉鞋 liángxié รองเทา้สาน 
l∅ŋ4sik8,tsik8θɔk9,sik8 θɔk9 粮食 liángshí ธญัญาหาร 
la:i3 拉（拉风箱）lā ดงึ 
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la:i5 断（扁担断了）duàn  หกั 
la:m4 筲箕（洗菜盛物用）shāojī กระบุง 
la:m4 提篮（小竹篮）tílán ตะกรา้ถอื 
la:m4 蓝 lán สฟ้ีา 
la:m4tɛn6 蓝靛草 lándiàn cǎo ตน้คราม 
la:n2 爬（蛇在地上爬）pá คลาน (สตัวเ์ลือ้ยคลาน) 
la:n2 爬行（小孩爬行）páxíng คลาน (เดก็) 
la:n4 栏（拦住他）lán ขดัขวาง 
la:ŋ6tuŋ5 冻疮 dòngchuāng แผลเป่ือยเพราะความเยน็ 
la:p10tsuk7 蜡烛 làzhú เทยีน 
la:p10tsuk7 蜡烛（拜神用）làzhú  เทยีน (ใชไ้หวเ้จา้) 
la:p9 抱（抱柴火）bào หอ่ มดั พนั 
la:t10 辣 là เผด็ 
la:t10 排（一排椅子）pái  แถว (ลกัษณนามใชก้บัเกา้อี)้ 
la:u3,syt9 捞（捞水草）lāo ชอ้นของจากน้ํา ขดุลอก 
la3 楼梯 lóutī บนัได 
la3 梯子（能移动的）tīzi บนัได 
la3 拉（拉车）lā  ดงึ 
la5 抚摸（抚摸孩子的头）fǔmō ลบู 
lai1 流（水流）liú  ไหล 
lai1 闪（闪了腰）shǎn โยก 
lai1 流（流口水）liú ไหล 
lai1na:m4θo1 流泪 liúlèi น้ําตาไหล 
lai2mat8 礼物 lǐwù ของขวญั 
lai2tɔŋ4 礼堂 lǐtáng หอ้งประชุม 
lai3 啃（啃骨头）kěn แทะ 
lai5 剔（人骨头上剔下肉） tī แทะ 
lak8j∅t10 水沟 shuǐ gōu รอ่งน้ํา 
lam2 风 fēng ลม 
lau4wɔŋ4 硫磺 liúhuáng กาํมะถนั 
luŋ3,pu5 窟窿 kūlong อุโมงค ์ถํ้า 
lak8 ŋa4,lak8ma4 芝麻 zhīma งา 
lak8ɛn5 燕子 yànzi นกนางแอ่น 
lak8fɔi5  杨梅 yángméi หยางเหมย(ผลไมต้ระกลูเบอรรี่

ชนิดหน่ึง) 
lak8ha:k10 睾丸 gāowán ลกูอณัฑะ 
lak8ho2 耳朵 ěrduo ห ู
lak8ho2tai5 耳垂 ěrchuí ติง่ห ู
lak8i3 男人 nánrén ผูช้าย 
lak8jau2 麂子 jǐ zi เลยีงผา 
lak8jœi4 小种青蛙 xiǎo zhǒng qīngwā เขยีด 
lak8jœi4tshy1,wɔŋ 4to2tshy1 草蛇 cǎo shé งหูญา้ 
lak8joi6 毛栗（小的）máo lì ลกูเกาลดั 
lak8juk8 香蕉 xiāngjiāo กลว้ยหอม 
lak8k∅m3 柑子（较桔子大，甜）gānzi สม้ 
lak8ka:i5phau1  黄鼠狼 huángshǔláng สตัวจ์าํพวกอเีหน็ 
lak8ka:i5tsɛ2 夜盲 yèmáng โรคตาบอดกลางคนื 
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lak8ka3 黄瓜 huángguā แตงกวา 
lak8kai5 浮子（钓鱼用的浮标）fúzi  ลกูลอยของเบด็ตกปลา 
lak8kan1 秧鸡 yāng jī ไก่นา 
lak8kap7 下巴 xiàba คาง 
lak8kat7 桔子（较酸）júzi สม้ 
lak8kɛu4 浮萍 fú píng จอกแหน 
lak8kɛu4 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
lak8kɛu5toŋ4 后颈窝 hòu jǐng wō ทา้ยทอย 
lak8khak7(-7-7?) 崎岖 qíqū ทางขรขุระ 
lak8khap7 帽子 màozi หมวก 
lak8khɛu1 女婿 nǚxù ลกูเขย 
lak8khɛu1jau5 新郎 xīnláng เจา้บา่ว 
lak8ki4pa5 胳膊 gēbo แขน 
lak8kwa1,ku3ji4 孤儿 gū'ér ลกูกาํพรา้ 
lak8ky3fa3 金英花（野蔷薇）jīnyīnghuā กุหลาบป่าสายพนัธุห์น่ึง 
lak8li4 莉 lì สาลี ่
lak8man4 梅子 méizi บ๊วย 
lak8mia1 山羊 shānyáng แพะภเูขา 
lak8mu3jɔk10 狗尾草 gǒuwěicǎo หญา้หางหมา 
lak8nɔ3 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
lak8nɔ3 青年女人（未婚的）

qīngniánnǚrén 
หญงิสาว 

lak8nɔ3la:i3 幺女 yāo nǚ ลกูสาวคนสดุทอ้ง 
lak8nɔ3lɔn1 孙女 sūnnǚ หลานสาว 
lak8nɔ3lɔn1 侄女 zhínǚ หลานสาว 
lak8nu4 老鼠 lǎoshǔ หนู 
lak8ȵan1lim6 项圈 xiàngquān สรอ้ยคอ 
lak8ȵau4 手指 shǒuzhǐ น้ิวมอื 
lak8ȵau4la:i3 小指 xiǎozhǐ น้ิวกอ้ย 
lak8ȵau4man4 指纹 zhǐwén ลายบนปลายนิ้วมอื 
lak8ȵau4mau5 手指节 shǒuzhǐ jié ขอ้น้ิวมอื 
lak8ŋa:ŋ6  芋头 yùtou เผอืก 
lak8ŋen1 脖子 bózi คอ 
lak8ŋɛ4liak8 儿童 értóng เดก็ 
lak8ŋɛ4liak8(与“小孩”同) 儿女 érnǚ ลกู 
lak8ŋɛ4liak8wɛ3 婴儿 yīng'ér ทารก 
lak8ŋok10 蝌蚪 kēdǒu ลกูอ๊อด 
lak8pak8jɔ2 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
lak8pat8 瞳仁 tóngrén ตาดาํ 
lak8pau5 老虎 lǎohǔ เสอื 
lak8pau5 豹 bào เสอืดาว 
lak8pau5 蝇虎 ying hǔ แมงมมุ (ตวัใหญ่ สดีาํมขีน) 
lak8pet7uŋ1 水葫芦 shuǐ húlu ผกัตบชวา 
lak8pet7uŋ1 大颈疱 dà jǐng pào โรคคอพอก 
lak8pɛn2 辫子 biànzi ผมเปีย 
lak8phau1 狐狸 húlí สนุขัจิง้จอก 
lak8phɔ3 柚子 yóuzi สม้โอ 
lak8phuk7 鸟 niǎo นก 
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lak8phuk7luŋ4 鸟笼 niǎo lóng กรงนก 
lak8piɔ4 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
lak8piɔ4jau5 新娘 xīnniáng เจา้สาว 
lak8piɔ4kwa1(或--ka1) 寡妇 guǎfù แมห่มา้ย 
lak8piɔ4tsɔ3 老太太 lǎo tàitài คุณยาย 
lak8pu1,lak8ku1 南瓜 nánguā ฟักทอง 
lak8puk7 脚趾 jiǎozhǐ น้ิวเทา้ 
lak8sam1 禾苗 hémiáo ตน้กลา้ขา้ว 
lak8tɔ4 桃子 táozi ลกูทอ้ 
lak8tɛm1 点儿（白点，黑点）diǎn er จุด 
lak8tɛu6 一会儿 yīhuǐ'er สกัครู ่
lak8tik7,nik7 一点儿 yīdiǎn er เลก็น้อย 
lak8tiŋ1 一部分 yībùfèn สว่นหน่ึง 
lak8tsɔ3 老翁 lǎowēng คนชรา 
lak8tsham1  桃金娘（逃军粮）táo jīn niang ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง 
lak8tsu6 豇豆（豆角）jiāngdòu  ถัว่พุม่ 
lak8tsu6 瘊子 hóu zi หดู 
lak8tsu6pɛk9 红小豆 hóng xiǎodòu ถัว่แดง 
lak8tsu6tsha:u1 黄豆 huángdòu ถัว่เหลอืง 
lak8tsuk7 刺竹 cì zhú หนามไผ ่
lak8θap7 垃圾 lèsè ขยะ 
lam4si4kuŋ3 短工 duǎngōng ลกูจา้งชัว่คราว 
lam5,khaŋ5 段（一段木头）duàn ทอ่น 
lam5 piɔ4 妻子 qīzi ภรรยา 
lam5 uŋ3(lam5 是量词) 丈夫 zhàngfū สาม ี
lan2 别人 biérén คนอื่น 
lan2 人家 rénjiā คนอื่น (คนอื่นเขา....) 
lan2,jan2, ȵan4 人 rén คน 
lan2luŋ5 大人（成年人）dàrén ผูใ้หญ่ 
lan2sɔ2 傻子 shǎzi คนโง ่
lan2tsɔ3 长辈 zhǎngbèi ผูอ้าวโุส 
lan2tsɔ3 老人 lǎorén คนแก่ 
lan2θa1si3,lan2θa1huŋ2 尸体 shītǐ ศพ 
lan3 吞 tūn กลนื 
lan4 满（水满）mǎn เตม็ 
lan4lau4 轮流 lúnliú หมนุเวยีน 
lan5 蟑螂 zhāngláng แมลงสาบ 
lan5ha6lo5 回头（回头看）huítóu หนักลบั 
lan5in5nu3 转脸 zhuǎnliǎn หนัหน้า 
lan6than5 裸休 luǒ xiū เปลอืย 
laŋ2kan4 围裙 wéiqún ผา้กนัเป้ือน 
laŋ2kau3lɛu5 筛子（大孔）shāizi ตะแกรงตาหา่ง 
laŋ5 连（树枝断了，皮还连着）lián  เชื่อมตดิ 
lap8ha6 立夏 lìxià การเริม่ตน้ฤดรูอ้น 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
lap8thau3 立秋 lìqiū เริม่ฤดใูบไมร้ว่ง 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
lap8tshan3 立春 lìchūn ยา่งเขา้ฤดใูบไมผ้ล ิ
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 ใน 4 สารท์ของจนี 
lap8tuŋ3 立冬 lìdōng เริม่ฤดหูนาว 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
lau2 放牧 fàngmù ปศุสตัว ์
lau4 留客 liú kè เชญิแขกใหอ้ยูต่่อ 
lau5,f ɔk9 哄（哄小孩使他别哭）hōng ปลอบ 
lau6 露（盖好被子，别让脚露出来）

lù 
ปรากฏออกมา โผล ่ 

lɔ3 酒 jiǔ เหลา้ 
lɔ3mak7 酒提子 jiǔ tí zi องุน่หมกัเหลา้ 
lɔ3ŋɔŋ5 酒疯 jiǔ fēng อาการบา้จากการเมา 
lɔ3phu5 酒糟 jiǔzāo กากเหลา้ 
lɔ3piaŋ1 酒麴（酒饼）jiǔ qū  สา่เหลา้ 
lɔ3tɛm4 甜酒 tián jiǔ เหลา้หวาน 
lɔ4 骡子 luózi ลอ่ 
lɔ4 斗（圆形指纹）dòu ลายกน้หอยบนปลายน้ิวมอื 
lɔ4 箩箩 luó luó หมอ้ไฟ 
lɔ4 锣 luó ฆอ้ง 
lɔ4 石（十斗）shí  ชื่อหน่วยมาตรตวงจนี 
lɔ4ku1kan5(<kwan5) 鼓捶 gǔ chuí ไมก้ลอง 
lɔ4lau3 漏斗 lòudǒu กรวย 
lɔ4tau1 罗斗（筛米粉等用）luó dòu ตะแกรงรอ่นแป้ง 
lɔ5 臊（尿臊）sāo  กลิน่สาบ 
lɔ6tsɛ1 犁 lí คนัไถ 
lɔ6tsɛ1θœi1 犁头（犁铧）lí tóu หวัไถ 
lɔi1 远 yuǎn ไกล 
lɔk10hau5 落后 luòhòu ลา้หลงั 
lɔn1 孙子 sūnzi หลานชาย 
lɔn1 侄儿 zhí er หลานชาย 
lɔn1θyn3 曾孙 zēngsūn เหลน 
lɔŋ2 涮（涮碗）shuàn แกวง่ในน้ํา(ถว้ย) 
lɔŋ2 晾（晾衣服）liàng ผึง่ลม 
lɔŋ4 狼 láng สนุขัจิง้จอก 
lɔŋ4piɔ4(<lɔ2uŋ3piɔ4) 夫妇 fūfù ผวัเมยี 
lɔŋ5 漱（漱口）shù บว้น 
lɔŋ6fai5 浪费 làngfèi สิน้เปลอืง 
lɔŋ6l∅ŋ4 纳凉 nàliáng รบัลม 
lɔt9 热（天气热）rè รอ้น (อากาศ) 
lɛ1 好 hǎo ด ี
lɛ1ki1han6ȵa2 食物 shíwù อาหาร 
lɛ1lan2,lan2lɛ1 好人 hǎorén คนด ี
lɛ1lɛu2,an1lɛ1 妥当 tuǒdang เหมาะสม 
lɛ1ȵan4θiaŋ4(好人情) 温和 wēnhé อ่อนโยน 
lɛ5 中间（两棵树中间）zhōngjiān ระหวา่ง 
lɛ6(破竹篾),phɔ5(破竹子) 破（破竹篾）pò แตก 
lɛm6 舔 tiǎn เลยี 
lɛn3 懒 lǎn ขีเ้กยีจ 
lɛn4fa3（莲花？） 菊花 júhuā ดอกเบญจมาศ 
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lɛn4laŋ5 连累 liánlèi พวัพนั 
lɛn4θuk8  连续（连续跳一百次）liánxù ตดิต่อกนั ต่อเน่ืองกนั 
lɛn5 浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
lɛn5 浅（这本书很浅）qiǎn เขา้ใจงา่ย 
lɛn6 炼（炼铁）liàn หลอมเหลก็ 
lɛn6 炼（炼钢）liàn หลอมโลหะ 
lɛp10 粗糠（谷壳）cū kāng แกลบ 
lɛu1ken1 绊（绳子绊了脚）bàn เกีย่วพนั 
lɛu3 泡饭 pàofàn แชข่า้ว 
lɛu3,kɛu5 拌（拌猪食）bàn ผสม 
lɛu3,s∅t9 疙瘩（绳线打的结）gēda ปมเชอืก 
lɛu5 了事 liǎo shì ทาํแบบลวกๆ 
lɛu5 稀（布织得很稀）xī ละเอยีด 
lɛu5 疏（采种得疏）shū  หา่ง 
lɛu5,pa6 完（做完了）wán เสรจ็ 
li2 里 lǐ ลี ้(หน่วยวดัระยะทางของจนี) 
li3 得（得到）de ได ้(รบั) 
li3hau5 有空（有空到我家来）yǒu kòng  วา่ง 
li4 离（离家）lí หา่งจาก 
li4 厘 lí หน่วยวดัระยะทางของจนี  
li4taŋ1tsaŋ6 凳子 dèngzǐ ตัง่ 
li6θik7 利息 lìxí ดอกเบีย้ 
lia1 哪 nǎ ไหน 
lia1kam2 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
lia1tsu2 哪一个 nǎ yīgè อนัไหน 
liak10 九子疡（淋巴结核）jiǔ zǐ yáng ฝี 
liak8 儿子 érzi ลกูชาย 
liak8la:i3 幺儿（最末的一个儿子）yāo er ลกูชายคนสดุทอ้ง 
liak8lɔn1 子孙 zǐ sūn หลาน 
liak9 深（水深）shēn ลกึ 
liak9 深（这本书很深）shēn ลกึซึง้ 
liam4 镰刀 liándāo เคยีว 
liaŋ1 处（在两处）chù ที ่
liaŋ2thau5 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
liaŋ4 铃（巫师用的）líng  กระดิง่ (หมอผใีช)้ 
liaŋ4 铃（一般摇的铃）líng กระดิง่ (ทัว่ไป) 
liaŋ4 灵验（药方灵验）língyàn  ไดผ้ล มปีระสทิภิาพ 
liaŋ4 零（一百零五）líng  จาํนวนศนูย ์
liaŋ5 亮（擦亮）liàng สวา่ง 
liaŋ5 光滑 guānghuá เกลีย้งเกลา 
liaŋ5 美丽（风景美丽）měilì  งดงาม 
liaŋ5,nɛm5 漂亮（这姑娘漂亮）piàoliang สวยงาม 
liaŋ5,nɛm5,piu3tsi5 俊（那小伙子真俊）jùn สงา่งาม 
lik8hi5 力气 lìqì พลงั 
lin4 连（他连饭也不吃就走了）lián แค ่แมแ้ต่  
lin5 滚（石头滚）gǔn กลิง้ 
lin5wɔŋ4 打滚（马儿打滚）dǎgǔn กลิง้ 
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liŋ6,liaŋ6ŋoi6 另外（另外买一个）lìngwài  นอกจากน้ี อยา่งอื่น 
lo6 早（起得早）zǎo เชา้ (ตื่นเชา้) 
lo6au1 恶心（欲呕的感觉）ěxīn คลื่นไส ้
lo6sat8 老实 lǎoshí ซื่อสตัย ์
lœ6tsœ5, œ1θœ6 粗心 cūxīn สะเพรา่ 
lœi1 冲（水冲走了）chōng พดั ซดั ลอย (น้ําพดั ซดั) 
lœk9 叫（母鸡下蛋时叫）jiào รอ้ง (แมไ่ก่รอ้งตอนวางไข)่ 
lœŋ4sik8 粮食 liángshí ธญัญาหาร 
lœŋ5 松（绑得松）sōng หลวม สบาย 
lœŋ6tsan1 瞄准 miáozhǔn เลง็ 
loi4 落（日落）uò ตก (พระอาทติย)์ 
loi4 下（下山）xià  ลง 
loi4ka5 跌价 diéjià ราคาตก 
loi4naŋ1 下来 xiàlái ลงมา 
loi4poi1 下去 xiàqù ลงไป 
lu4tiak10 芦苇 lúwěi ตน้ออ้ 
lu5 晚（很晚才起床）wǎn สาย (ตื่นสาย) 
lui3 困 kùn ลาํบาก 
lui3 瘸（腿瘸）qué ขาเป๋ 
luk7jan2 明天 míngtiān พรุง่น้ี 
luk7tam1 滚泥（水牛滚泥）gǔn ní คลุกโคลน 
luk7ti6,lin5ti6 打滚（在地上打滚）dǎgǔn กลิง้ 
luk8 着（火着了）zháo  ตดิ (ไฟ) 
luk8(绿),thiaŋ(青) 绿 lǜ สเีขยีว 
luk8ɛn3 冒烟 mào yān พวยพุง่ 
luk8ka5 涨价 zhǎng jià เพิม่ราคา 
luk8pai1 着火（房子着火了）zháohuǒ  ไฟไหม ้
luk8tau4 起床 qǐchuáng ตื่นนอน 
luk8tau6 绿豆 lǜdòu ถัว่เขยีว 
 luk8tau6ŋa4 豆芽菜 dòuyá cài ถัว่งอก 
luk8θiak9ha:ŋ2(钉椽子的),ka5ha: 
ŋ2(钉楼板的) 

檩条 lǐntiáo คาน 

lun6 乱（东西乱）luàn สบัสนวุน่วาย 
lun6l∅m5 瞎摸 xiā mō สะเปะสะปะ 
luŋ1(luŋ5) 多么（多么大）duōme ขนาดไหน สกัเทา่ไหร ่
luŋ2 箱子 xiāngzi กลอ่ง 
luŋ3 簸箕 bòji กระดง้ 
luŋ4 龙 lóng มงักร 
luŋ4 聋 lóng หหูนวก 
luŋ4kat7thia3 水车（龙骨车）shuǐ chē ระหดัวดิน้ํา 
luŋ5 涨（水涨）zhǎng ขึน้ (น้ํา) 
luŋ5 长（猪长得快）zhǎng เตบิโต 
luŋ5 大 dà ใหญ่ 
luŋ5 粗（粗大）cū หยาบ 
luŋ6ka:n5 宠（宠爱孩子）chǒng  โปรดปราน 
lut9 焦（饭焦了）jiāo ไหมเ้กรยีม 
ly1m∅ŋ3  里面 lǐmiàn ดา้นใน 
ly1m∅ŋ3 当中（几个人当中）dāngzhōng ทา่มกลาง 
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ly3 轻 qīng เบา 
ly4 驴 lǘ ลา (สตัว)์ 
ly5 骂 mà ดา่ 
ly5ken1 吵架 chǎojià ทะเลาะ 
ly5li3an1tuk8(骂的很毒) 咒骂 zhòumà สาปแชง่ 
ly6,pi5 滗（滗米汤）bì  รนิออกโดยไมใ่หม้กีากไหล

ออกมา 
ly6wɔ2,wɔ2 笑 xiào ยิม้ 
lyn3 蜷缩（蜷缩身体）quánsuō  ขดตวั 
lyŋ1 两（一两银子）liǎng กรมั 
lyŋ5 红 hóng สแีดง 
lyŋ5 光 guāng แสง 
lyŋ5 亮（屋子明光）liàng สวา่ง 
m3tat7(m3 是变调，原调不明 塞子 sāizi จุกขวด 
m6,pat7 不（不来）bù  ไม ่
m6iu5 不要（不要看）bùyào ไมต่อ้ง 
m6kau5li3si6 忘记 wàngjì ลมื 
m6liaŋ5(不光不美) 粗糙（桌面很粗糙）cūcāo หยาบ ขรขุระ 
m6mi2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
m6mi2,pat7mi2 没有（没有看见）méiyǒu ไมเ่คย 
m6naŋ4 未曾（他未曾来）wèicéng ยงัไมเ่คย 
m6sia1 什么 shénme อะไร 
m6tsɛ2 不是（这不是我的）bùshì ไมใ่ช ่
mai1  霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
man1 天 tiān ฟ้า 
moi4 煤 méi ถ่านหนิ 
mu6  雾 wù หมอก 
mu6sœi1 露 lù น้ําคา้ง 
ma:i6 鱼 yú ปลา 
ma:i6hi5 鱼鳔 yúbiào กระเพาะปลา 
ma:i6kun4 草鱼 cǎoyú ปลาหญา้  
ma:i6ky3 鱼刺 yúcì กา้งปลา 
ma:i6lat7 泥鳅 níqiū ปลาชอ่น 
ma:i6lat7to3 蜥蜴（四脚蛇）xīyì กิง้ก่า 
ma:i6lɔi1 黄鳝 huángshàn ปลาไหลนา 
ma:i6lɔi5 鱼鳞 yúlín เกลด็ปลา 
ma:i6mɛm2 鲶鱼 niányú ปลาดุก 
ma:i6ȵi5 钓饵 diào'ěr เหยือ่ 
ma:i6pɛn3 黑鱼（又叫斑鱼）hēiyú ปลาชอ่น 
ma:i6sa:n5 鲤鱼 lǐyú ปลาคารฟ์ 
ma:i6tsha3 鱼叉 yú chā ฉมวก 
ma:i6tshi5 鱼鳍 yú qí ครบี 
 ma:i6tsuk7 塘角鱼 táng jiǎo yú ปลาดุก 
ma:i6θaŋ1 罾（方形鱼网，上有竹竿做的支

架）zēng  
ยอจบัปลา 

ma:i6 θɔ3 胖头鱼 pàngtóuyú ปลาหวัโต  
ma:i6θoi3 鱼鳔 yúbiào กระเพาะปลา 
ma:k10 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
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ma:k10 脉搏 màibó ขพีจร 
ma:k10 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
ma:k10fan1 天花（玉米的雄花）tiānhuā ดอกขา้วโพด 
ma:k10ka:k9 玉米轴 yùmǐ zhóu แกนขา้วโพด 
ma:k10ka:ŋ1   杆（玉米杆）gān  ตน้ขา้วโพด 
ma:n3 扳（扳树枝）bǎn เหน่ียว ดงึ  
ma:n6 万 wàn หมืน่ 
ma:n6ma:n6 渐渐 jiànjiàn คอ่ยๆ 
ma:ŋ1 牛虻 niúméng ตวัเหลอืบ 
ma:ŋ2 瞎 xiā ตาบอด 
ma:ŋ5 旺（火很旺）wàng ลุกโชน 
ma:t10 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma:t9 擦（擦桌子）cā เชด็ 
ma:u2 卯 mǎo เถาะ 
ma2 马 mǎ มา้ 
ma2lau4 猴子 hóuzi ลงิ 
ma2lau4hu5 开裆裤 kāidāngkù กางเกงเปิดเป้า 
ma2lau4ky5 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตาํขา้ว 
ma2lia ŋ4tsy4 马铃薯 mǎlíngshǔ มนัฝรัง่ 
ma2pha:n5 刀豆 dāo dòu ถัว่พรา้ 
ma2sik8ȵat8 日食 rì shí สรุยิคราส 
ma2sik8ȵyt10 月食 yuè shí จนัทรคราส 
ma2tai4 荸荠 bíjì แหว้ 
ma2tap8thaŋ5 马镫 mǎdèng โกลนมา้ 
ma2tsa:p10θœi1 马衔（马嚼子）mǎ xián เหลก็บงัหยีน 
ma2θuŋ3tau4 马鬃 mǎzōng ขนแผงคอมา้ 
ma3tsi1 六指儿 liù zhi er คนทีม่หีกน้ิว 
ma4siŋ4,ma4ja6 麻绳 má shéng เชอืกป่าน 
ma4toi6 麻袋 mádài ถุงผา้ 
ma4θɔk10 缰绳 jiāngshéng เชอืกบงัเหยีน 
mai1(手搓线),θen5(轴线) 线 xiàn ดา้ย 
mai4ȵy2 谜语 míyǔ ปรศินา 
mai5 闭（闭眼）bì หลบั (ตา) 
mai5na:m4 潜（潜水）qián ดาํน้ํา 
mai5θo1 眯眼（眼睛微微闭了）mī yǎn หรีต่า 
mai6 未 wèi มะแม 
mak7 摘（摘除菜中的老叶）zhāi เดด็ (ผกั) 
mak7 摘（摘花）zhāi  เกบ็ (ดอกไม)้ 
mak7 剥（剥果皮）bō ปอก 
mak7(掰大的东西),mik7(小东西) 掰（掰开）bāi แยก 
mak8 墨 mò หมกึ 
mak8 昏迷 hūnmí สลบไสล 
mak8ŋɛn6 砚台 yàntai จานฝนหมกึ 
mak8sœi1 钢笔墨水 gāngbǐ mòshuǐ  น้ําหมกึ 
mak8tau1 墨斗 mòdǒu เครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรงของชา่ง

ไม ้
mak8tau1θɛn5 墨线（墨斗的线）mòxiàn ไสข้องเครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรง

ของชา่งไม ้
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man1∅m6,jam3 天阳 tiān yáng แสงแดด 
man1an1lɛ1(天很好) 睛朗 jing lǎng แจม่ใส 
man1lyŋ5 天亮 tiānliàng รุง่สาง 
man1lyŋ5,man1hoi1 天晴 tiān qíng ฟ้าสวา่ง 
man1tsham3 天黑 tiān hēi ฟ้ามดื 
man2 荤油 hūn yóu น้ํามนัสตัว ์
man2 他 tā เขา 
man2huŋ2 板油 bǎnyóu มนัเปลว 
man2lan1  他们 tāmen พวกเขา 
man2lɔ2tsu2 他们俩 tāmen liǎ พวกเขาทัง้สอง 
man2tsɛu3 油渣 yóu zhā กาก 
man3 元（一元钱）yuán หยวน 
man4fa5 文化 wénhuà วฒันธรรม 
man4kɔ3 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
man4tsy1 民族 mínzú ชนชาต ิ
man4tsyŋ5 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
man4θuk8 民族 mínzú ชนชาต ิ
man6 问 wèn ถาม 
man6θɛn3piɔ4 巫婆 wūpó แมม่ด 
mat7 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
mat8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
mat8tau4 蚂蚁窝 mǎyǐ wō รงัมด 
mau1 朽（木头朽了）xiǔ เน่าเป่ือย 
mau1 糟（衣服太旧而糟了）zāo ผุ 
mau1 松（土松）sōng ดนิรว่น 
mau2 鸡虱 jī shī ตวัหมดัไก่ 
mau2 亩 mǔ ไร ่
mau2pa:k9 舅母（母兄之妻）jiùmǔ ป้าสะใภ ้
mau2pu4 舅母（母第之妻）jiùmǔ น้าสะใภ ้
mau6 坟墓 fénmù สสุาน 
mɔ1 掏（从口袋里掏出来）tāo  ลว้ง 
mɔ2ŋa:u4 牛肉 niúròu เน้ือววั 
mɔ2pa:k10na:m5 牛腩（牛腹部的肉）niúnǎn  เน้ือสนั 
mɔ2san1(小),mɔ2ma:i5(咬人皮内) 牛虱 niú shī เหบ็ 
mɔ4 黄牛 huángniú ววั 
mɔ4 磨（磨墨）mó ฝน (หมกึ) 
mɔ4 磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
mɔ4kan3 牛筋 niú jīn เอน็ววั 
mɔ4kɔk9 牛角 niújiǎo เขาววั 
mɔ4na6 牛鼻索 niúbí suǒ สนตะพายววั 
mɔ4ȵiak9 牛轭 niú è แอก 
mɔ4phet7,ma2phet7 蹄（牛，马蹄）tí  กบีเทา้ 
mɔ4pi4 牛皮 niúpí หนงัววั 
mɔ4piɔ6,wa2piɔ6 母牛（已生子的）mǔ niú ววัตวัเมยีทีม่ลีกูแลว้ 
mɔ4pu6liaŋ2 牛背峰 niú bèi fēng หนอกววั 
mɔ4thɔ1luŋ4 牛嘴笼 niú zuǐ lóng ตะกรอ้ครอบปาก 
mɔ4thia3 牛车 niú chē เกวยีน 
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mɔ4tsak8,wa2 tsak8 公牛（一般的）gōngniú ววัตวัผู ้
mɔ4wa:n4 牛鼻环 niúbí huán แหวนจมกูววั 
mɔ4wa2 牛 niú ววั 
mɔ4θau6, wa2θau6 母牛（未生子的）mǔ niú ววัตวัเมยีทีย่งัไมม่ลีกู 
mɔ4θɔk10 牛绳 niú shéng เชอืกววั 
mɔ5 那么（那么远）nàme ขนาดนัน้ 
mɔ5h∅ŋ6  那么（那么说）nàme อยา่งนัน้ 
mɔ6 磨（磨子）mó  เครือ่งโม ่
mɔ6 磨（磨米）mó โม ่(กรยิา) 
mɔk9θœk9 剥削 bōxuè ขดูรดี 
mɔn2phyn1 满月 mǎnyuè ครบเดอืน 
mɔn3 瞒 mán ปิดบงั 
mɔŋ3,pat7li3hau5 忙 máng ยุง่ 
mɔŋ4tsuŋ5  芒种 mángzhòng พชืพนัธุพ์รอ้มเกบ็เกีย่ว 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
mɔŋ6 望（远望）wàng มองไปไกลๆ 
mɔt9 破（罐子破了）pò แตก (กระป๋อง) 
mɔt9 破（衣服被树枝划破了）pò ขาด 
mɔt9 坏（犁头坏了）huài  พงั เสยี 
mɔt9 破烂（衣服破烂）pòlàn  ขาด บุบสลาย 
met7 钝（刀钝）dùn ทู ่(มดีไมค่ม) 
met8 密（筛子编得密）mì  ถี ่
met8 密（稻子种得密）mì ชดิ 
mɛ1θɛ3lyŋ5 破晓（天蒙蒙亮）pòxiǎo ฟ้าสาง 
mɛ3ma:i4 挨（挨着坐）āi ชดิ 
mɛn4fa3 棉花 miánhuā ฝ้าย 
mɛn6fan1 面粉 miànfěn แป้งหมี ่
mɛn6k∅n4 颧骨 quán gǔ กระดกูโหนกแกม้ 
mɛn6pɔn4, θo3nu3pɔn4 脸盆 liǎn pén กะละมงั 
mɛn6tɛu4 面条 miàntiáo บะหมี ่
mɛu5 猫 māo แมว 
mɛu5 霉（长在衣服上的霉）méi รา (บนเสือ้ผา้) 
mi2 有 yǒu ม ี
mi2san3,thui3liak8 怀孕 huáiyùn ตัง้ทอ้ง 
mia1man2(羊油),mɔ4man2(牛油) 牛羊油 niú yáng yóu น้ํามนัววั (แพะ) 
mia5 驮（马儿驮东西）tuó บรรทุก (บนหลงัสตัว)์ 
mia5 背（背孩子）bèi แบก (เดก็) 
mia5 背（背枪）bèi พก (ปืน) 
mia5 背（背柴或箩筐）bèi หาบ (ตระกรา้) 
mia5,niɔ5 佩戴（佩戴腰刀）pèidài เหน็บ หอ้ยหรอืตดิ (ทีเ่อว หลงั 

บา่) 
miaŋ4θu6 名字 míng zì ชื่อ 
miaŋ6 性命 xìngmìng ชวีติ 
miaŋ6sœi1 命运 mìngyùn ชะตาชวีติ 
min3(编的),min3lu2(织的) 席子 xízi เสือ่ 
min3,tsa:i6 自然村（村寨）zìráncūn หมูบ่า้น 
min3tsy3 豪猪 háozhū เมน่ 
mip9 陷（地陷了）xiàn ยบุ 
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mip9 凹 āo เวา้ 
mip9 瘪（不饱满）biě เหีย่วแหง้ 
miu4 种子芽 zhǒngzǐ yá เมลด็ทีง่อกแลว้ 
miu6 庙 miào วดั 
mo1,la5 摸（摸鱼）mō คลาํ 
moi2jan2   每（每天）měi  ทุก (วนั) 
 moi2tsu2   每（每个）měi ทุก (อนั) 
mu2 你 nǐ คุณ 
mu2lan1,sau1 你们 nǐmen พวกคุณ 
mu2lɔ2tsu2 你们俩 nǐmen liǎ พวกคุณทัง้สอง 
mu3 狗 gǒu สนุขั 
mu3fa:n5 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
mu3wan3 疯狗 fēnggǒu หมาบา้ 
mu4miaŋ4tsi1 无名指 wúmíngzhǐ น้ิวนาง 
mu6 戊 wù อนัดบัทีห่า้ในสบิราศ ี 
mui1,mɔ5 那 nà นัน้ 
mui1hɛn4 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
mui1jan2 后天 hòutiān วนัมะรนืน้ี 
mui1kam2 那些 nàxiē เหลา่นัน้ 
mui1kam2mɔ5 那里（近指）nàlǐ ทีน่ัน่ 
mui1kam2mɔ5 那里（远指）nàlǐ  ทีโ่น่น 
mui1mui1jan2 大后天 dàhòutiān วนัมะเรือ่ง 
mui1mui1pɛ1 大后年 dà hòu nián ปีทีต่่อจากปีหน้า 
mui1pɛ1 后年 hòu nián สองปีขา้งหน้า 
mui1tsu2 mui1kha:i5 那个 nàgè อนันัน้ 
mui4fa3(男女圴可) 情人 qíngrén คนรกั 
mui4ȵan4 媒人 méirén พอ่สือ่แมส่ือ่ 
muk7 黑 hēi สดีาํ 
muk7 黑（脸黑）hēi สดีาํ (ใบหน้า) 
muk7,man1tsham3(天晚) 黑（天黑）hēi  มดื (ทอ้งฟ้า) 
muk8 树 shù ตน้ไม ้
muk8 θœ9 刨花 bàohuā ขีเ้ลื่อย 
muk8a3 树枝 shùzhī กิง่ไม ้
muk8am1 枫树 fēng shù ตน้เมเป้ิล 
muk8hu4 樟树 zhāngshù ตน้การบรู 
muk8hu4 粥勺 zhōu sháo ทพัพตีกัแกง 
muk8hu4jau4 樟脑 zhāngnǎo เมด็การบรู 
muk8j∅k10  根 gēn รากไม ้
muk8juk8 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
muk8kuŋ3si3pu6 木匠 mùjiang ชา่งไม ้
muk8liam6 树林 shùlín ป่าไม ้
muk8luk7 木料 mùliào วสัดุไม ้
muk8ma2 木马（木工工具）mùmǎ มา้ไม ้
muk8mɛn4 木棉树 mùmián shù งิว้ 
muk8miu4 树芽 shù yá ตน้อ่อน 
muk8ȵi2 木耳 mù'ěr เหด็หหูนู 
muk8ȵœŋ4,muk8nɛn6 树浆 shù jiāng พชืประเภทอวบน้ํา 
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muk8ŋan3 树墩（看法后剩下的树桩）
shùdūn 

ตอไม ้

muk8pa:k10 松树 sōngshù ตน้สน 
muk8pa:k10ȵœŋ4 松香 sōngxiāng ยางสน 
muk8pa:k10sa:u3 松针 sōngzhēn ใบสน 
muk8pa:n1θœŋ4 木板墙 mùbǎn qiáng ผนงัไม ้
muk8pau3  树疙瘩（节眼）shù gēda ผวิไมท้ีต่ะปุ่ มตะป่ํา 
muk8phui1 锯末 jùmò ขีเ้ลื่อย 
muk8pi4 树皮 shù pí เปลอืกไม ้
muk8pun4 木盆 mù pén จานไม ้
muk8san3 树干 shùgàn รากไม ้
muk8tam3(-m?) 木墩（作凳子用的）mù dūn ตอไม ้
muk8that7 漆树 qīshù มะมว่งหมิะพานต ์
muk8to2 蛀虫（比蛆大，蛀木头的）

zhùchóng 
มอดทีอ่ยูใ่นไม ้

muk8tsha5 树杈 shù chā งา่มไม ้
muk8tyŋ1,muk8tiaŋ1 树梢 shù shāo ยอดไม ้
muk8θɔ4 木槽（喂牲口用）mù cáo  รางไม ้
muk8θœk9 木屑 mùxiè ขีเ้ลื่อย 
muŋ6 梦 mèng ฝัน 
my1,kat7（<kwat7） 叶脉 yèmài เสน้ใยของใบ 
my1,mai5（老人说） 叶子 yèzi ใบไม ้
na:i1,na:i2 这 zhè น่ี น้ี 
na:i1a5 附近 fùjìn ใกลเ้คยีง 
na:i1kam2 这些 zhèxiē เหลา่น้ี 
na:i1kam2mai2(kam2nai2) 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
na:i1tsu2,na:i1kha:i5  这个 zhège อนัน้ี 
na:m4jœi2 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
na:m4kɔ3(南哥) 山歌 shāngē เพลงชาวเขา 
na:m4kɔŋ2 水缸 shuǐ gāng โอ่ง 
na:m4kwan1,na:m4kan1 开水 kāishuǐ น้ําเปลา่ 
na:m4sia4 蟒蛇 mǎngshé งเูหลอืม 
na:m4θo1 眼泪 yǎnlèi น้ําตา 
na:n4 难 nán ยาก 
na:n5 疤 bā แผลเป็น 
na:t9,lɔt9 热（水热）rè  รอ้น (น้ํา) 
na:u6 钹（乐器）bó ฉาบ 
na5 累 lèi เหน่ือย 
nai4pu5 呢子 ní zi ผา้สกัหลาด 
nai5 这么（这么大）zhème ขนาดน้ี 
nai5h∅ŋ6 这么（这么做）zhème อยา่งน้ี 
nak7ha6lo5 磕头 kētóu คุกเขา่คาํนบั 
nak7ha6lo5 点头 diǎntóu พยกัหน้า 
na:m4 水 shuǐ น้ํา 
na:m4 南 nán ทศิใต ้
na:m4kɛn3 井 jǐng บอ่น้ํา 
na:m4lɔŋ6 波浪 bōlàng คลื่น 
na:m4p∅6 瀑布 pùbù น้ําตก 
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na:m4pœ2 水泡 shuǐpào ฟองน้ํา 
na:m4wa:n3 潭 tán บงึ 
na:m4θyn6  漩涡 xuánwō ระลอกคลื่น 
nam3 想（想家）xiǎng คดิถงึ 
nam3, θœŋ1 想（思考）xiǎng คดิ 
nam5 软 ruǎn อ่อนนุ่ม 
nan1kai6 耍赖 shuǎlài หลอกลวง 
nan6 腻（吃肉吃腻了）nì เลีย่น 
naŋ1 来 lái มา 
naŋ4 能（你能来吗）néng สามารถ 
naŋ4uk7phyn1(未出月) 坐月子 zuò yuè zi อยูไ่ฟ 
naŋ6 坐 zuò นัง่ 
nau3 恨 hèn อาฆาตแคน้ 
nau5hy2 空手 kōngshǒu มอืเปล่า 
nɔi1,mi5 阴囊 yīnnāng ถุงอณัฑะ 
nɔi3 搓（搓衣服）cuō ขยี ้
nɔŋ4 瓜瓤 guā ráng เน้ือผลไม ้
nɔŋ4 瓜络（洗碗用）guā luò ใยบวบ 
net7 捻（捻线）niǎn ปัน่ (ดา้ย) 
net7 捻（捻虫子）niǎn ขยีด้ว้ยน้ิว 
nɛm6kiaŋ3 念经 niànjīng สวดมนต ์
nɛm6sy3 背诵 bèisòng ทอ่งจาํ 
nɛn1 捏（捏着鼻子）niē บบี (จมกู) 
nɛn1 卡（卡着脖子）kǎ ตดิ (คอ) 
nɛŋ5 够（够取高处的什物）gòu ไดม้าตรฐาน 
nɛŋ5 踮（踮着脚）diǎn  เขยง่ 
nɛp10 夹（用筷子夹菜）jiā คบี 
nɛt9 贴（贴信封）tiē ตดิ 
nɛt9 黏（浆糊很黏）nián เหนียว 
nɛu1 拧（拧手巾）níng บดิ 
ni2tat7 耳环 ěrhuán ต่างห ู
ni4,lak3ni4 妹妹 mèimei น้องสาว 
niŋ3 乳房 rǔfáng เตา้นม 
niŋ3na:m4 奶（奶汁）nǎi  น้ํานม 
niu5 凋谢（花儿凋谢）diāoxiè  รว่งโรย 
no6θœŋ3 脑髓 nǎosuǐ สมอง 
nœŋ5ha6lo5 仰头 yǎng tóu แหงนหน้า 
nu3 脸 liǎn ใบหน้า 
nu3pɛn3 麻子 mázǐ ฝ้าบนใบหน้า 
nu4 弩 nǔ ธนู 
nu4fuŋ6 松鼠 sōngshǔ กระรอก 
nu4tai6 奴隶 núlì ทาส 
nu4θi4(<lu4θi4)  鸬鹚 lú cí เหยีย่วป่า 
nun6 年轻 niánqīng วยัรุน่ 
nun6 嫩（菜嫩）nèn อ่อน 
nuŋ4man4 农民 nóngmín ชาวนา 
nut9,tut10,nuk7 脱粒（脱玉米粒）tuōlì นวดขา้ว 
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ȵ∅t10 月（月份）yuè เดอืน 
ȵ∅t10phɔŋ3 板锄 bǎn chú เสยีม 
ȵa:m1 颗（一颗星）kē ดวง (ลกัษณนามของดาว) 
ȵa:m1 颗（一颗谷粒）kē เมด็ (ลกัษณนามของเมลด็ขา้ว) 
ȵa:m1 粒（一粒米）lì  เมลด็ (ลกัษณนามของเมลด็

ขา้ว) 
ȵa:m1 块（一块小石头）kuài กอ้น (ลกัษณนามของหนิ) 
ȵa:m1 顶（一顶帽）dǐng  ใบ (ลกัษณนามของหมวก) 
ȵa:m1 座（一座山）zuò  ลกู (ลกัษณนามของภเูขา) 
ȵa:m1 盏（一盏灯）zhǎn  ดวง (ลกัษณนามของดวงไฟ) 
ȵa:m1 朵（一朵花）duǒ ดอก (ลกัษณนามของดอกไม)้ 
ȵa:m1mak8 痣 zhì ไฝ 
ȵa:m4 倒（树倒了）dào ลม้ 
ȵa:n1nai1  过去 guòqù ผา่นไป 
ȵa2lit9 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
ȵa:p9 憎恶 zēngwù เกลยีดชงั 
ȵa:u1 爪 zhǎo เลบ็ 
ȵa:u3 钉耙 dīngbà คราด 
ȵa:u3 搔（搔痒）sāo เกา 
ȵa2 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
ȵa2lit9 阳光 yángguāng แสงแดด 
ȵam1 握（握力把）wò จบั กาํ 
 ȵam4 壬 rén อนัดบัทีเ่กา้ในสบิราศ ี 
ȵam6, θan5 随（随你要多少）suí ตามใจ 
ȵan1jan2,ȵin1jan2 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
ȵan1phyn1 上月 shàng yuè เดอืนทีแ่ลว้ 
ȵan2ken1 忍耐 rěnnài อดทน 
ȵan3 冷（水冷）lěng เยน็ (น้ํา) 
ȵan3 凉（饭凉了）liáng เยน็ (ขา้ว) 
ȵan3ȵa5, ȵan3nia5 弟弟 dìdì น้องชาย 
ȵan3ȵa5mau2 弟媳 dì xí น้องสะใภ ้
ȵan4ha:k9 客人 kèrén แขก 
ȵan4kuŋ3(ȵan4 早借, ŋan2 晚借) 工钱 gōngqián คา่แรง 
ȵan4man4 人民 rénmín ประชาชน 
ȵan4thɔ5 认错 rèncuò ยอมรบัผดิ 
ȵan5 被子 bèizi ผา้หม่ 
ȵan5hœk9 被里 bèi lǐ ดา้นในของผา้หม่ 
ȵan5θam3 被面 bèi miàn ชัน้ดา้นบนของผา้หม่ 
ȵaŋ3lit10 人中 rén zhōng รอ่งจมกู 
ȵaŋ3θo1 睁眼 zhēng yǎn เบกิตา 
ȵaŋ5 拉（手拉手）lā จงู (มอื) 
ȵaŋ5 拉（拉长）lā ลากยาว 
ȵaŋ5 拔（拔刀，拔鸡毛）bá ดงึ 
ȵaŋ5 扯（扯秧）chě ถอน ดงึ 
ȵaŋ5 拨（拨草）bō ถอนหญา้ 
ȵau5 皱（皱眉）zhòu ขมวด (คิว้) 
ȵau6 潮湿 cháoshī ชืน้ 
ȵɔŋ3ȵɔŋ3ȵɛu3 发抖 fādǒu สัน่เทา 
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ȵɔŋ5 让（我用不完让些给你）ràng มอบให ้
ȵɛu4 鹅 é หา่น 
ȵi1pɛ1 今年 jīnnián ปีน้ี 
ȵi2 耳子（器皿上手握的耳子）ěr zi หภูาชนะ 
ȵi4kiam3 现在 xiànzài ปัจจุบนั 
ȵi4kiam3ta1poi1 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี 
ȵi6,lɔ2(两) 二 èr สอง 
ȵi6hɛn4, ȵi6hu4 二胡 èrhú ซอสองสาย 
ȵi6ȵ∅t10 二月 èr yuè กุมภาพนัธ ์
ȵi6sap8 二十 èr shí สบิสอง 
ȵi6sap8jat7 二十一 èr shí yī ยีส่บิเอด็ 
ȵi6sap8ŋ3 二十五 èr shí wǔ ยีส่บิหา้ 
ȵi6tsi1 食指 shízhǐ น้ิวชี ้
ȵiak10lam2 逆风 nìfēng ทวนลม 
ȵiap9 抓（抓一小撮米）zhuā  จบั 
ȵiap9 撮（一撮盐）cuō  หยบิ หยอ่ม ขยุม้  
ȵiap9(与上一个词不同韵),ȵam1 抓（抓一大把米）zhuā กาํ 
ȵik7 小 xiǎo เลก็ 
ȵik7 细（细小）xì เลก็ละเอยีด 
ȵik7 年幼 nián yòu อายนุ้อย 
ȵim4 染（染衣服）rǎn ยอ้ม 
ȵin3jan2,ȵi3jan2,ȵin3  今天 jīntiān วนัน้ี 
ȵiu4 饶（饶命）ráo ไวช้วีติ 
ȵœi3 钻（钻洞）zuān ขดุ 
ȵœi3 钻（钻洞）zuān  ขดุ 
ȵœi3,pɛ5 挤（挤进去）jǐ เบยีดแทรก 
ȵœŋ3 韧 rèn เหนียว 
ȵœŋ4 胶（植物的胶，浆）jiāo  ยาง (พชื) 
 ȵoi6,tsuŋ1θu1 种子 zhǒngzǐ เมลด็ 
ȵu3 留饭 liú fàn เหลอืขา้วไว ้
ȵu5 脓 nóng หนอง 
ȵu6 尿 niào ปัสสาวะ 
ȵuk7 摇动（摇动树枝）yáodòng  สา่ยไปมา 
ȵuŋ1 闹（小孩闹）nào รอ้งระงม 
ȵuŋ1 嘈杂 cáozá จอแจ 
ȵuŋ2soi3 饿 è หวิ 
ȵuŋ3 乱（头发乱）luàn ยุง่ พนักนั (ผม) 
ȵuŋ4 浓（茶浓）nóng เขม้ขน้ 
ȵuŋ6 穿（穿衣服）chuān ใส ่
ȵy4 住（住在家里）zhù พกั 
ȵy4 在 zài อยู ่
ȵy4 在（在这里玩）zài อยูท่ี ่
ȵ̥y4kɔ1 如果 rúguǒ หากวา่ 
ȵy4lim4 鱼网（兰河网）yúwǎng  อวน 
ȵy4mɔŋ2 鱼网（撒的网）yúwǎng แห 
ȵyn1 站（站立）zhàn ยนื 
ȵyn4pɔn1 原来（原来是你）yuánlái ดัง้เดมิ 

527รายการคำาศัพท์ภาษาเปียว



58 
 

ȵyn6(愿) 肯 kěn แน่ 
ȵyn6i5 愿意 yuànyì ยนิยอม 
ŋ2 午 wǔ เทีย่ง 
ŋ3 五 wǔ หา้ 
ŋ3ȵ∅t10  五月 wǔ yuè พฤษภาคม 
ŋ3sap8 五十 wǔ shí หา้สบิ 
ŋa:m3 合（衣服合身）hé เหมาะ 
ŋa:m3 才（他才来）cái เพิง่จะ 
ŋa:m3(合适) 均习（分得均习）jūn xí เทา่กนั 
ŋa:m3, ŋa:m3ken1 相好（要好）xiānghǎo สนิทสนม 
ŋa:m3mi2 只有（只有一块钱）zhǐyǒu  มเีพยีงแค่ 
ŋa:m3ŋa:m3  刚刚（他刚刚十八岁）gānggāng พึง่จะ 
ŋa:m3ŋa:m3  刚才（他刚才来过了）gāngcái เมือ่สกัครูน้ี่ 
ŋa:m3ŋa:m3 恰巧（恰巧让他看见了）qiàqiǎo  บงัเอญิ 
ŋa:n2kiaŋ5 眼镜 yǎnjìng แวน่ตา 
ŋa:n2sik7 颜色 yánsè ส ี
ŋa:n6 雁 yàn หา่นป่า 
ŋan2 银子 yínzi เงนิ (แรเ่งนิ) 
ŋa:t10 轧（车子轧死人）yà เบยีด 
ŋa:t9ŋa4 咬牙（睡时咬牙）yǎoyá กดัฟัน 
ŋa:u4 ȵan3 肉冻 ròu dòng เน้ือแชเ่ยน็ 
ŋa:u4(动物的),nɔn4(人肉,果肉) 肉 ròu เน้ือ 
ŋa:u4la:p10 腊肉 làròu เน้ือแหง้ 
ŋa:u4pai2 肥肉 féi ròu เน้ือตดิมนั 
ŋa:u4su5 瘦肉 shòu ròu เน้ือแดง 
ŋa3 楂（拇指中指张开的长度）chá  หยบิมอื 
ŋa4 牙齿 yáchǐ ฟัน 
ŋa4ham2 上腭 shàng è เพดานปาก 
ŋa4mun4 衙门 yámén ศาลาวา่การ 
ŋa4phɛu3 龅牙（獠牙）bāo yá ฟันเหยนิ 
ŋa4tsɔŋ4t 臼齿 jiùchǐ ฟันกราม 
ŋa6 跨（跨过小沟）kuà กา้ว 
ŋa6hɔk9 额头 étóu หน้าผาก 
ŋak7,fɔk9 骗 piàn โกหก 
ŋam6tsau5 咒语 zhòuyǔ คาถา 
ŋan2hɔŋ4 银行 yínháng ธนาคาร 
ŋan2tsɛ1(银纸) 钱 qián เงนิ 
ŋan4θɛn4(银纸) 银元 yínyuán เหรยีญเงนิ 
ŋaŋ5 昏（头昏了）hūn วงิเวยีน 
ŋap7muŋ1(说+瞢,调不同) 说梦话 shuō mènghuà พดูเพอ้ฝัน 
ŋap7muŋ1(说瞢,与”梦”不同调) 梦话 mènghuà ละเมอ 
ŋat7 节（一节竹子）jié ขอ้ (ไมไ้ผ)่ 
ŋat7,ni3 吝啬 lìnsè ขีเ้หนียว 
ŋau2 藕 ǒu รากบวั 
ŋau3 抠（用手指抠）kōu แคะ 
ŋau3 扣（扣扳机）kòu ลัน่ (ไกปืน) 
ŋau3 钩（用钩子钩住）gōu เกีย่ว 
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ŋau5 挖（用手挖）wā เจาะ 
ŋɔi6,ŋa:i6 艾草 ài cǎo ชื่อหญา้ชนิดหน่ึง 
ŋɔk8 打鼾 dǎhān กรน 
ŋɔŋ5 傻 shǎ โง ่
ŋɛt9 翘（翘起大拇指）qiào ยก (น้ิวหวัแมม่อื) 
ŋoi6fu2 岳父 yuèfù พอ่ตา 
ŋoi6mu2 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
ŋoi6sa:ŋ3 外甥 wàishēng หลานชาย (ลกูของพีน้่อง) 
ŋoi6sa:ŋ3nœi2 外甥女 wàishēngnǚ หลานสาว (ลกูของพีน้่อง) 
ŋoi6sa:ŋ3θyn3 外孙 wàisūn หลานชาย (ลกูของลกู) 
ŋoi6sa:ŋ3θyn3nœi2 外孙女 wàisūnnǚ หลานสาว (ลกูของลกู) 
ŋoŋ3,phen3 拱（猪拱墙）gǒng ดนั 
o5huŋ2(洗手等不用 o5) 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
œ1θœ6 糊涂 hútú เลอะเลอืน 
œm3 抱（抱小孩）bào  อุม้ 
oi5 爱（爱小孩）ài รกั 
oi5 爱（爱看戏）ài รกั 
oi5,hɔ5 好（好喝酒）hǎo ด ี
oiθiak9 娇（孩子很娇）jiāo น่ารกั 
p∅k10 裹（裹粽子）guǒ หอ่ มว้น 
p∅k10 建筑（建筑房屋）jiànzhú ก่อสรา้ง 
p∅k10 砌（砌砖）qì ก่อ 
p∅k10tau5 做窝（鸟儿做窝）zuò wō ทาํรงั 
p∅ŋ6p∅ŋ6  黒蜂（蛀竹木的）hēi fēng ตวัต่อ 
pa:9 百 bǎi รอ้ย 
pa:i5 拜（拜菩萨）bài  ไหวพ้ระ 
pa:i5man1 祭天 jì tiān บวงสรวง 
pa:i5tɔŋ4 拜堂 bàitáng ไหวฟ้้าดนิ (พธิแีต่งงาน) 
pa:k10hɔk10 白鹤 báihè นกกระเรยีนขาว 
pa:k10k∅p9 鸽子 gēzi นกพริาบ 
pa:k10lɛm6 汗斑 hànbān กลาก 
pa:k10lu6 白露 báilù เริม่มน้ํีาคา้งบนใบไม ้

 ใน 4 สารท์ของจนี 
pa:k10tɔŋ4 白糖 báitáng น้ําตาลขาว 
pa:k9tsɔ3 舅父（母之兄）jiùfù ลุง (พีช่ายแม)่ 
pa:k9θiaŋ5 百姓 bǎixìng ราษฎร 
pa:n1kha:i5 木板 mùbǎn ไมก้ระดาน 
pa:n5 背带（背小孩用的）bēidài  สายเอีย๊ม 
pa:n6 面（布的两面）miàn  หน้า ดา้น (สองดา้นของผา้) 
pa:n6 边（墙两边都种菜）biān ดา้น ฝัง่ 
pa:n6kuŋ3sat7 办公室 bàngōngshì หอ้งทาํงาน 
pa:t9 八 bā แปด 
pa:t9kɔk9 八角 bājiǎo โป๊ยกัก้ 
pa:t9kɔk9 八角（香料）bājiǎo โป๊ยกัก๊ เครือ่งหอม 
pa:t9ȵ∅t10 八月 bā yuè สงิหาคม 
pa:t9ȵ∅t10sap8ŋ3,tsuŋ3thau3θɛt9 中秋节 zhōngqiū jié วนัไหวพ้ระจนัทร ์
pa:t9sap8 八十 bā shí แปดสบิ 
pa:t9θu6,nɛn4tsa:ŋ3 八字（生辰八字）bāzì ยนัตรแ์ปดเหลีย่ม 
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pa:u3wai4,khu3 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
pa:u4,pɛu4 刨（刨平）páo ไส (ไม)้ 
pa:u5ŋa4 发芽（种子发芽）fāyá งอก 
pa4 划（划船）huà พาย 
pa5tsim5 霸占 bàzhàn ผยอง ดว้ยอาํนาจ 
pai1kɔn3 火笼（烤火用）huǒ lóng ตระกรา้วางตะเกยีง 
pai1lau5 吹火筒 chuī huǒtǒng กระบอกเป่าไฟ 
pai2 胖 pàng อว้น 
pai2 肥（肥肉）féi  อว้น (เน้ืออว้น แน่น) 
pai2 肥（地肥）féi อว้น (ทีด่นิอุดมสมบรูณ์) 
pak7 刺眼（阳光刺眼）cìyǎn แสบตา 
pak7 扎（用针扎）zhā แทง 
pak7kiaŋ3 北京 Běijīng ปักกิง่ 
 pak8thɔk9 蛔虫 huíchóng พยาธไิสเ้ดอืน 
pan3 给（给我）gěi ให ้(มอบ) 
pan3(分，给) 让（让我去）ràng  ให ้(ยอมให)้ 
pan3,t∅k10 被（羊被老虎吃了）bèi โดน 
pan3,t∅k10 给（碗给他打破了）gěi ถกู (กรรมวาจก) 
pan4 溢（水溢）yì  นอง 
pan4nuŋ4 贫农 pínnóng ชาวนา 
pan5 飞 fēi บนิ 
pan6 翻（翻糍巴）fān พลกิ 
pan6 份（一份文件）fèn ฉบบั ชุด 
pan6fɔ3 大半 dàbàn สว่นใหญ่ 
pan6tsak7 翻身（睡觉时翻身）fānshēn  พลกิตวั 
paŋ1jau2 朋友 péngyǒu เพือ่น 
paŋ6 靠（靠在树上）kào พงิ 
paŋ6 靠 kào พึง่พา 
paŋ6,tsik8 竖 shù แนวตัง้ 
paŋ6lɔt6(趁+热) 趁（趁热吃）chèn ถอืโอกาส 
paŋ6sa3 痧症 shā zhèng ไขพ้ษิแดด 
pat7 撮（用簸箕撮土）cuō โกย 
pat7 舀（舀水）yǎo  ตกั 
pat7 戽（用戽斗戽水）hù วดิน้ํา 
pat7iu5,m6iu5  别（别来）bié อยา่ 
pat7lɛ1mɔŋ6 难看（不雅观）nánkàn ไมน่่าด ู
pat7sak7(不识) 生（生面人）shēng ดบิ 
pat7tsɛ2 假 jiǎ ปลอม 
pat7tsɛ2 不然 bùrán มเิชน่นัน้ 
pau3,puŋ2 疙瘩（虫咬而起的肿块）gēda ตุ่ม 
pɔ1jau6 保佑 bǎoyòu ปกป้อง คุม้ครอง 
pɔ1mɛt8wɔŋ4 蜂王 fēngwáng ผึง้ราชนีิ 
pɔ1tsiŋ5 保证 bǎozhèng รบัประกนั 
pɔ2met8lyŋ1 蜂蜜 fēngmì น้ําผึง้ 
pɔ2piak9tha:i5 曾祖母 zēngzǔmǔ ยา่ทวด 
pɔ2ta1 链枷（打谷子用的）liàn jiā สายโซ่สาํหรบัตขีา้ว 
pɔ3 球子 qiú zǐ ลกูบอล 
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pɔ3ha:i4 胶鞋 jiāoxié รองเทา้ยาง 
pɔ5 托（托人办事）tuō ฝาก ไหวว้าน 
pɔ5sau4 报仇 bàochóu ทวงแคน้ แกแ้คน้ 
pɔ6ka:i5 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
pɔ6ka:i5hiu6 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
pɔ6ki4  母猪 mǔ zhū หมตูวัเมยี 
pɔ6kyn3 弟兄 dìxiōng พีช่ายและน้องชาย 
pɔ6met8la:p10 黄蜡 huánglà ขีผ้ึง้เหลอืง 
pɔ6mɛt8 或 pɔ6met8 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
pɔ6ȵau4 拇指 muzhǐ น้ิวหวัแมม่อื 
pɔ6ta1 外祖母 wàizǔmǔ ยาย 
pɔ6tɛt8 苦瓜 kǔguā มะระ 
pɔ6θɛn1 黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
pɔk10nai2  近来（近来多雨）jìnlái ในระยะนี้ 
pɔn2 包衣 bāo yī เครือ่งหอ่หุม้ 
pɔn3 搬（搬椅子）bān ยา้ย 
pɔn3ha:m5 半夜 bànyè กลางดกึ 
pɔn4 盆子 pénzi จาน 
pɔn5,khaŋ5 半（一半）bàn ครึง่ 
pɔn5jan2 半天 bàntiān ครึง่วนั 
pɔn5kan3 半斤 bàn jīn 5 กรมั 
pɔn5pɛ1 半年 bànnián ครึง่ปี 
pɔn5sa:i5 陪伴 péibàn ตดิตามเป็นเพื่อน 
pɔn5thuŋ1 半桶 bàn tǒng ครึง่ถงั 
pɔn5ti6 本地（本地人）běndì ในพืน้ที ่พืน้ถิน่ 
pɔn5ti6(本地) 土（土布）tǔ ทอ้งถิน่ 
pɔn5tsɔŋ1 半路 bànlù ครึง่ทาง 
pɔŋ3 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pɔŋ3 替（我替你做）tì แทน 
pɔŋ3 代替 dàitì ตวัแทน 
pɔŋ3,pa:n3 群（一群人）qún  ฝงูชน 
pɔŋ3,pa:n3 群（一群人）qún กลุม่คน 
pɔŋ5ken1 打架（牛打架）dǎjià ขวดิ 
pɔŋ5ken1 打架（鸡打架）dǎjià  จกิ 
pɔt9 钵子 bōzi โถใสข่า้ว 
pet7 鸭子 yāzi เป็ด 
pet7 笔 bǐ ปากกา 
pet7to3 野鸭子 yě yāzi เป็ดป่า 
pɛ1 年 nián ปี 
pɛ1 年（一年）nián  ปี 
pɛ1kɔ5 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
pɛ5ken1uk7wɔn6 冒汗（出的多而急）mào hàn เหงือ่แตก 
pɛn5 扁 biǎn แบน 
pɛn6 粪箕 fèn jī บุง้กี ๋
pɛn6tshau3 撮箕（撮垃圾等用的）cuō jī  ทีโ่กยผง 
pɛu4 刨子 bàozi กบไสไม ้
pɛu4 刨（刨萝卜丝）páo ซอย 
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pɛu4 刮（刮猪毛）guā ขดู โกน 
ph∅p9 扑（老虎扑羊）pū กระโจนใส ่
pha:i5 访（访友）fǎng เยีย่มเยอืน 
pha:i5 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
pha:i5 找（找虱子）zhǎo หา (เหา) 
pha:i5(寻) 探（探亲）tàn เยีย่มเยยีน 
pha:k9 拍（拍桌子）pāi ปัด (โต๊ะ) 
pha:k9 拍（拍手）pāi ปรบ (มอื) 
pha:k9sy6 柏树 bóshù ตน้สน 
pha:k9tɔŋ5(拍档),ka:p10ma:i2(合在

一起) 
合伙 héhuǒ รว่มหุน้ 

pha:ŋ1 僵硬 jiāngyìng แขง็ทื่อ 
pha:ŋ1 硬 yìng แขง็ 
pha:u5 水泡（皮肤因摩擦而起的泡儿）

shuǐpào  
ตุ่มน้ําใสๆตามผวิหนงั 

pha:u5 炮 pào ปืนใหญ่ 
phai1 耘（耘田）yún  ถอนหญา้ (ในนา) 
phai1jɔk10 薅草 hāo cǎo ถางหญา้ 
phai3 削（削果皮）xuē ปอก (เปลอืกผลไม)้ 
phak7lyn6 鼻涕虫 bítì chóng ทาก 
phan1lan5 颠簸 diānbǒ สัน่สะเทอืน 
phan1lan5 反（衣服穿反了）fǎn กลบัดา้น 
phan1lan5 倒（字写倒了）dào กลบัหวั 
phan1lan5 倒（筷子拿倒了）dào กลบัหวักลบัหาง 
phan3 翻（翻猪肠）fān พลกิ 
phan5 喷（喷水）pēn พน่ 
phat7 拍（拍尘土）pāi ปัด (ฝุ่ น) 
phat7 抖（轻轻抖掉尘土）dǒu เท 
phat7 酒（酒水扫地）jiǔ ราด 
phat7 匹（一匹布）pǐ พบั 
phau3 草木灰 cǎomùhuī ขีเ้ถา้ 
phɔ1,（瓜蔓）piɔ6 藤（编器物用的）téng ไมเ้ลือ้ย 
phɔ3kiu5 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
phɔ3tiak9 雷击 léijí ฟ้าผา่ 
phɔ3tshik7liaŋ6 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
phɔ5 剖（剖开）pōu ผา่ 
phɔk9hak7 扑克牌 pūkè pái เกมสไ์พโ่ปกเกอร ์
phɔŋ3(耪) 锄头 chútóu จอบ  
phɔŋ5 片（一片田，包括好几块）piàn ผนื 
phɔŋ5 撮（一撮毛）cuō  กระจุก 
phɔt9,phat7 泼（泼水）pō สาด 
phen1tsœi4 砸夯（砸地基用的）zá bèn เครือ่งกระทุง้ดนิ 
phet7ȵau4ka:p9 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
phet7tiak9 犁镜（犁铧上翻土的弯板）lí jìng จานไถ 
phi3 脾 pí มา้ม 
phi3 大跑（马儿大跑）dà pǎo  วิง่ควบ 
phi5 擤（擤鼻涕）xǐng สัง่ (น้ํามกู) 
phiam3 砍（砍树）kǎn ตดั (ตน้ไม)้ 

532 รายการคำาศัพท์ภาษาเปียว



533 
 

phiaŋ1,lam5phiaŋ1 水蚂蟥 shuǐ mǎhuáng ปลงิ 
phiaŋ5miaŋ6 拼命 pīnmìng สูส้ดุชวีติ 
phiɔ3 吐（吐口水）tǔ ถ่ม 
phiɔ3 吐（把饭吐出来）tǔ ถ่ม คาย 
phin3phin3 偏偏（叫他别去，他偏偏要去）

piānpiān 
ฝืน จะทาํใหไ้ด ้

phu3 铺（铺床）pù  ป ู(ทีน่อน) 
phu3,san3  顿（打一顿）dùn โขก 
phu5,tɔŋ4 副（一副扑克）fù คู ่
phuk7,ph∅p9 趴（趴在地上）pā นอนควํ่าหน้า 
phuk7kau1 斑鸠 bānjiū นกเขา 
phuk7phiaŋ3 麻雀 máquè นกกระจอก 
phuk7ten5 翠鸟 cuì niǎo นกกระเตน็ 
phuk7tshan1 白鹭 báilù นกกระยาง 
phun1 床（一床被子）chuáng ผนื (ลกัษณนามของผา้หม่) 
phun1mɛn4(phun1 是量词) 棉絮（棉胎）miánxù ปุยฝ้าย 
phuŋ3 粉末 fěnmò แป้ง 
phuŋ3pu4 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
phut9 胡子 húzi หนวด 
phyn1 月（一月）yuè เดอืน 
pi1 比（比一比）bǐ เทยีบ 
pi1 比（他比你高）bǐ  กวา่ 
pi1ka:u5 比较（比较好）bǐjiào คอ่นขา้งจะ …กวา่ 
pi1θoi5 竞赛（比赛）jìngsài  แขง่ขนั 
pi2tu2pa:n6 背面 bèimiàn ดา้นหลงั 
pi2tu6 后来 hòulái ต่อมาภายหลงั 
pi2tu6 末尾 mòwěi สดุทา้ย 
pi2tu6 后来（后来才做好了）hòulái  ต่อมา ภายหลงั 
pi2tu6to1 后门 hòumén ประตหูลงั 
pi3 碑 bēi ศลิาจารกึ 
pi4 皮肤 pífū ผวิหนงั 
pi4pa4 枇杷 pípá ผผีา ชื่อผลมช้นิดหน่ึงของจนี  
pi4θo1jaŋ2 眉毛 méimáo คิว้ 
pi5 过滤 guòlǜ  กรอง 
pi5 麻木 mámù เหน็บชา 
pi5hi5 脾气 píqì นิสยั 
pi6 篦子 bìzi หวเีสนียด 
pi6phu3 棉被 mián bèi ผา้นวม 
piak10 白 bái สขีาว 
piaŋ1 丙 bǐng อนัดบัทีส่ามในสบิราศ ี 
piaŋ2 平（路平）píng ราบ 
piaŋ3 宾 bīn ทหาร 
piaŋ4 便宜 piányi ราคาถกู 
piaŋ4a:n3 平安 píng'ān ราบรืน่ 
piaŋ4si4 平时 píngshí ปกต ิ
piaŋ4taŋ1 平等 píngděng เสมอภาค 
piaŋ5 把儿（用具上手握的部分）bà er  ดา้มจบั 
piaŋ6 病 bìng โรค 
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pik7 急（水急）jí รอ้น 
pik7(逼) 催 cuī เรง่รดั 
pik7(逼，急促) 快（走得快）kuài เรว็ 
pin5 变（蛾变蛹）biàn กลายสภาพ 
pin6li6 方便 fāngbiàn สะดวก 
piŋ3tɔŋ4 冰糖 bīngtáng น้ําตาลกรวด 
pit9 鳖 biē เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
pit9,wat8 核（果核）hé เมลด็ 
pit9nɔn4 果仁 guǒ rén เมลด็ขา้งใน 
piu1hiaŋ3 表兄 biǎo xiōng ลกูพีล่กูน้องผูช้าย 
piu1θɔ1 表嫂 biǎo sǎo ลกูพีล่กูน้องผูญ้งิ 
pœk10 薄 báo บาง 
pœŋ4 捧（捧水）pěng  กอบดว้ยสองมอื 
pœŋ4 捧（一捧米）pěng กอบ 
pœŋ6 宽（衣服宽）kuān หลวม 
pœt10 鲠（骨鲠在喉）gěng กา้งปลา 
pœt10 噎（食物塞住嗓子）yē สาํลกั 
poi1 去 qù ไป 
poi1pi2tu6,pi2tu6poi1 后（后去）hòu ภายหลงั 
pu1 斧头 fǔtóu ขวาน 
pu1 补（补锅）bǔ ปะ ซ่อม 
pu1 补（补衣服）bǔ  ปะผา้ 
pu1miu4 补苗 bǔmiáo ขยายหน่อพชื 
pu1tsha:ŋ3lo1 补锅匠 bǔ guō jiang ชา่งซ่อมหมอ้ 
pu2 耙（农具）bà คราด 
pu2 耙（耙地）bà  พรวน 
pu3 布 bù ผา้ 
pu3fa3(pu3 在前念 3 调，老借) 花布 huā bù ผา้ฝ้าย 
pu3sin3 麻布 mábù ผา้ป่าน 
pu4 符 fú ยนัตร ์สญัลกัษณ์  
pu4 浮 fú ลอย 
pu4 扶（扶着不让倒）fú พยงุ 
pu4tɔ4 葡萄 pútáo องุน่ 
pu4tɔka1 野葡萄 yě pútáo องุน่ป่า 
pu6 吠（狗吠）fèi  เหา่ 
pu6 步（走两步）bù  กา้ว 
pu6tsyŋ1 部长 bùzhǎng รฐัมนตร ี
pui3 杯（一杯水）bēi แกว้ 
pui4 赔偿 péicháng ชดเชย 
pui4h∅ŋ5 培养 péiyǎng หลอ่เลีย้ง 
puk7 脚（自踝以下）jiǎo เทา้ 
puk7 脚（踢一脚）jiǎo เทา้ 
puk7（同脚） 腿 tuǐ ขา 
puk7joi2 脚印 jiǎoyìn รอยเทา้ 
puk7mɛn6 脚背 jiǎobèi หลงัเทา้ 
puk7pu6 脚步 jiǎobù กา้วเดนิ 
puk7tai1 脚心 jiǎoxīn ฝ่าเทา้ 
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puk7tsa:ŋ3 脚后跟 jiǎohòugēn สน้เทา้ 
puk7θo1 脚踝 jiǎohuái ตาตุ่ม 
puk8 躲（躲在门后）duǒ แอบ 
puk8 避（避雨）bì หลบ 
puŋ2ha:m5 夜里 yèlǐ กลางคนื 
puŋ2jan2 白天 báitiān กลางวนั 
puŋ2nu3 前面 qiánmiàn ดา้นหน้า 
puŋ2nu3 正面 zhèng miàn ตรงหน้า  
puŋ2pɔi2 晚上（午夜以前）wǎnshàng  ตอนเยน็ 
 puŋ2pɛ1  往年 wǎngnián ปีทีแ่ลว้ๆมา 
puŋ2θɔ5 厨房 chúfáng หอ้งครวั 
puŋ2θɔ5 灶 zào เตาไฟ 
puŋ2θɔ5luŋ3 灶眼（灶后小洞可放水壶）

zàoyǎn 
หลุมเตา ทีต่ ัง้บนเตา 

puŋ2θɔ5θuk7 灶口 zào kǒu ปลอ่งเตา 
puŋ4ȵuŋ3 蓬松（头发蓬松）péngsōng กระเซอะกระเซงิ 
puŋ4tsyŋ5 船篷 chuánpéng เรอืทีม่หีลงัคา 
puŋ6lɔŋ2 腮颊 sāi jiá แกม้ 
put9 长（野草长得快）zhǎng  งอกงาม 
put9liak8 结果 jiéguǒ ออกผล 
pyŋ5 放（把鸡放了）fàng ปลอ่ย 
pyŋ5,lɔŋ5 放（放置）fàng วาง 
pa:k10fa:n4 白矾 báifán สารสม้ 
pai1 火 huǒ ไฟ 
pai1ɛn3 烟（炊烟）yān ควนัไฟ 
pai1lo5 火炭 huǒtàn ถ่านไฟ 
pai1ȵoi6  火种 huǒzhòng เชือ้เพลงิ 
pai1θiaŋ3 火花（火星子）huǒhuā ประกายไฟ 
paityŋ1 火苗 huǒmiáo เปลวไฟ 
pak7 北 běi ทศิเหนือ 
pɔk10 雹子 báo zi ลกูเหบ็ 
pɔn5lam5to3  半山 bànshān ระหวา่งหุบเขา 
phɔ3 雷 léi ฟ้ารอ้ง 
phen1 土 tǔ ดนิ 
phen1pha:ŋ1 干土 gàn tǔ แผน่ดนิทีแ่หง้แตก 
phen1sœk9  稀泥 xīní โคลน 
phen1to3 土山 tǔshān ภเูขาดนิ 
phuŋ3 尘土 chéntǔ ละอองฝุ่ น 
phyn1 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
piaŋ2sa3 沙滩 shātān หาดทราย 
piaŋ2ti6 平地 píngdì ทีร่าบ 
piŋ3 冰 bīng น้ําแขง็ 
pœ2 泡沫（成团的）pàomò ฟอง 
puŋ2j∅t10 溪 xī ลาํธาร 
puŋ2to6 河 hé แมน้ํ่า 
puŋ2to6hɛn4  河岸、河边 hé'àn, hé biān ฝัง่แมน้ํ่า 
sa3 沙子 shāzi ทราย 
sia4moi4 煤烟子（沾在墙壁上的）méi เขมา่จากควนัไฟ 
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yān zi 
sœi1ŋan4  水银 shuǐyín ปรอท 
s∅3 秧苗 yāngmiáo ตน้กลา้ขา้ว 
s∅n1 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
s∅ŋ1l∅ŋ2 商量 shāngliáng ปรกึษา 
s∅ŋ2 上 shàng ขึน้ 
s∅ŋ2mɔk10 翳子（白内障）yì zi  โรคตอ้กระจก 
s∅ŋ2mɛu5 发霉（食物发霉）fāméi ขึน้รา 
s∅ŋ2mun4 入赘（上门）rùzhuì แต่งเขา้ (การทีฝ่่ายชายไปอยู่

กบัครอบครวัฝ่ายหญงิ) 
s∅ŋ2naŋ1 上来 shànglái ขึน้มา 
s∅ŋ2poi1 上去 shàngqù ขึน้ไป 
s∅ŋ2θiaŋ5 生锈 shēng xiù เป็นสนิม 
s∅ŋ4 养（养一家人）yǎng เลีย้งด ู
s∅ŋ4 养（养牲口）yǎng  เลีย้ง 
s∅ŋ4suk8(养熟) 驯（野兽养驯了）xún เชื่อฟัง 
s∅ŋ5 绱（绱鞋）shàng เยบ็ (รองเทา้) 
s∅ŋ6ni4 妹夫 mèifu น้องเขย (สามขีองน้องสาว) 
s∅ŋ6ni4 姑父（父妹之夫）gūfu  อาเขย (สามขีองน้องสาวพอ่) 
s∅ŋ6sim3 姨父（母姐之夫）yífu  ลุงเขย (สามขีองพีส่าวแม)่ 
s∅ŋ6tiɔ6 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพอ่) 
s∅ŋ6wai6 姨父（母妹之夫）yífu  น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม)่ 
s∅t9(kau6s∅t9) 打线结 dǎ xiàn jié ผกูเชอืก 
s∅t9lœŋ5 活疙瘩（活结）huógēda เงือ่นเป็น (แกไ้ด)้ 
s∅t9tsat8,an1tsat8 死疙瘩（死结）sǐgēda เงือ่นตาย (แกไ้มไ่ด)้ 
sa:ŋ1 米筒 mǐ tǒng ถงัขา้ว 
sa:ŋ1 省（行政区）shěng มณฑล 
sa:ŋ1 升 shēng คา่เงนิสงูขึน้ 
sa:ŋ1i5lo1 商人 shāngrén นกัธุรกจิ 
sa:ŋ1tsyŋ1 省长 shěng zhǎng ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
sa:ŋ3 筒（一筒米）tǒng ถงั 
sa:ŋ3i5 生意 shēngyì ธุรกจิ 
sa:ŋ3kai3 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
sa:ŋ3ku1 公牛（配种的）gōngniú ววัตวัผูส้าํหรบัผสมพนัธุ ์
sa:ŋ3ȵat8 生日 shēngrì วนัเกดิ 
sa:ŋ3sau4 绸子 chóuzi ผา้ไหม 
sa:ŋ3tsha:n1 生产 shēngchǎn ผลติ 
sa:ŋ3wat8(生核) 夹生（夹生饭）jiāshēng สกุๆ ดบิๆ 
sa:u5 哨子 shàozi นกหวดี 
sa1piaŋ1 饼子 bǐngzi ขนมเป๊ียะ 
sa3 嘶哑（嗓子哑）sīyǎ เสยีงแหบ 
sa3lyt9 卷纱的小竹筒（放在梭子里的）

juǎn shā de xiǎo zhútǒng 
กระสวย  

sa3tɔŋ4 红糖 hóngtáng น้ําตาลแดง 
sa3thap7 戒指 jièzhǐ แหวน 
sai1 用（使用）yòng ใช ้
sai1ka:i5 世界 shìjiè โลก 
sai5,toi6 代（世代）dài  ยคุสมยั 
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sai5,toi6,thaŋ5,thɔŋ5 代（一代人）dài  รุน่ ยคุ 
sak7 认识 rènshi รูจ้กั 
sak8ku1 公牛（阉过的）gōngniú ววัตวัผูท้ีต่อนแลว้ 
sam1 插（插秧）chā ปัก เสยีบ 
san1 虱子 shīzi เหา 
san3 申 shēn วอก 
san4 神 shén เทพ 
san5 呻吟 shēnyín โอดครวญ 
san5 扔（扔掉）rēng  โยน 
san6 沿（沿河边走）yán ตามทาง 
san6lam2 顺风 shùnfēng ไปตามลม 
san6tsɔŋ1 顺路 shùnlù ถอืโอกาสทีผ่า่นเสน้ทางนัน้ 
sap7,kip9 涩（柿子很涩）sè  ฝาด 
sap8 十 shí สบิ 
sap8jat7 十一（阴历）shí yī วนัทีส่บิเอด็ 
sap8jat7 十一 shí yī สบิเอด็ 
sap8jat7ȵ∅t10 十一月 shíyī yuè พฤศจกิายน 
sap8ku3 十九 shí jiǔ สบิเกา้ 
sap8ȵ∅t10 十月 shí yuè ตุลาคม 
sap8ȵi6 十二 shí èr สบิสอง 
sap8ȵi6ȵ∅t10  十二月 shí'èr yuè ธนัวาคม 
sap8ŋ3 十五（阴历）shíwǔ วนัทีส่บิหา้ 
sap8ŋ3 十五 shí wǔ สบิหา้ 
sap8pa:t9 十八 shí bā สบิแปด 
sap8suk7 十六（阴历）shíliù  วนัทีส่บิหก 
sap8suk7 十六 shí liù สบิหก 
sap8that7 十七 shí qī สบิเจด็ 
sap8θa:m1 十三 shí sān สบิสาม 
sap8θi5 十四 shísì สบิสี ่
sat7 遗失 yíshī สญู หาย  
sat7poi4 薄暮（天快黑）bómù ยามสนธยา พลบคํ่า โพลเ้พล ้ 
sau1piu3 手表 shǒubiǎo นาฬกิาขอ้มอื 
sau1sik7 首饰 shǒushì เครือ่งประดบั 
sau1wai2 守卫 shǒuwèi ป้องกนั 
sau3ȵa:m4 收到（收信）shōu dào ไดร้บั 
sau3siaŋ4 收割（指收割粮食的金过程）

shōugē 
เกบ็เกีย่ว 

sau3siaŋ4lɛ1 丰收 fēngshōu อุดมสมบรูณ์ 
sau4ȵan4,sau4jan2 仇人 chóurén ศตัร ู
sauŋai6 手艺 shǒuyì ฝีมอื 
sɔ1 hɛ4 所以 suǒyǐ ดงันัน้ 
sɔ5 漏（捅漏了）lòu รัว่ 
sɔ5 扫（扫地）sǎo กวาด 
sɔ5miu4 间苗 jiànmiáo ถอนและดายเอาสว่นเกนิทิง้ 
sɔi1 甑子 zèng zi ถงัไมน่ึ้งขา้ว 
sɔk10siak8lo1 石匠 shíjiang ชา่งหนิ 
sɔk9 吸（吸一口气）xī สดู 
sɔk9hi1 喘 chuǎn โรคหอบ 
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sɔk9hi5 呼吸 hūxī หายใจ 
sɔŋ3 双（成双）shuāng  จาํนวนคู ่
sɔŋ3kɔŋ5 霜降 shuāngjiàng น้ําคา้งเริม่แขง็จดั 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
sɛk9 瓣儿（桔子瓣儿）bàn กลบี ซกี (สม้) 
sɛŋ5 摆（走路时两手自然摆动）bǎi  แกวง่ 
sɛu5 筐（一筐菜）kuāng เขง่ ตะกรา้ 
si2 久（很久不见）jiǔ นาน 
si3 露（张嘴露出牙齿）lù โผลอ่อก 
si3ka3 丝瓜 sīguā บวบ 
si3kuŋ3 鬼师（巫师）guǐ shī  พอ่มด หมอผ ี
si3kuŋ3 道士 dàoshi นกับวชเต๋า 
si3pu2 师父 shīfu อาจารย ์
si3pu6 匠人 jiàngrén ชา่งฝีมอื 
si3θu1 狮子 shīzi สงิโต 
si4 晚（睡得晚）wǎn ดกึ (นอนดกึ) 
si4,lu5 迟（来迟了）chí  สาย (มาสาย) 
si4mɔ5,si4tu4  时候（他来的时候）shíhou เวลา 
si4si4 常常（常常来）chángcháng บอ่ยๆ  
sia1li3 舍得 shěde ตดัใจ สละ 
sia2h∅n4 社员 shèyuán สมาชกิ 
sia2hui6tsy1ȵi6 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
sia2tsyŋ1 社长 shè zhǎng ประธาน 
sia3 赊 shē สนิเชื่อ 
sia3pɔ3 炒锅 chǎo guō กระทะ 
sia4 茶 chá ชา 
sia4 涂（脸上涂了油彩）tú ทา 
sia4my1 茶叶 cháyè ใบชา 
sia4pu5 斜纹布 xiéwénbù ผา้ลายเฉียง 
sia6 射 shè ยงิ 
sia6hyŋ3 麝香 shèxiāng ยาดม 
sia6tshuŋ5 打枪 dǎqiāng ยงิปืน 
siak10hoi3 石灰 shíhuī ปนู 
siak10tsuk8 石臼 shíjiù โมห่นิ 
siak8lau4 石榴 shíliú ผลทบัทมิ 
siak8θɔ4 石槽（喂牲口用）shí cáo  รางหนิ 
siaŋ3jam3 声音 shēngyīn เสยีง 
siaŋ4 城 chéng เมอืง 
sim1hoi1(闪开) 让（让路）ràng ให ้หลกี (ทาง) 
sim5 腌（腌菜）yān cài ดอง 
sin3 掴（用手掌掴头，脸）guāi ตบ 
sin3hoi1 敞开（敞开大门）zhāng kāi เปิดกวา้ง 
sin5 扇子 shànzi พดั (นาม) 
sin5 扇（扇风）shàn พดั (ลม) 
sin5 扇（用风车扇谷子）shàn พดั (กรยิา) 
sin5sin5ly6wɔ2(--wɔ2) 微笑 wéixiào ยิม้ 
sin6 回（去两回）huí  ครัง้ รอบ 
sin6 趟（走一趟）tàng เทีย่ว (ลกัษณนามของกรยิา) 

538 รายการคำาศัพท์ภาษาเปียว



539 
 

sin6 遍（读一遍）biàn รอบ (ลกัษณนามของกรยิา) 
sin6,pɔi2 次（去一次）cì ครัง้ 
siŋ4 乘（二以乘四）chéng  คณู 
siŋ6 剩（剩饭）shèng เหลอื 
sip7 怕 pà กลวั 
sip7(同 “怕”) 担心 dānxīn เป็นหว่ง 
sip7θau3 害羞 hàixiū อาย 
sit10 赔（赔本）péi ขาดทุน 
sit10tai1 吃亏 chīkuī ขาดทุน เสยีเปรยีบ 
sit7mau6 扫墓 sǎomù ลา้งป่าชา่ 
sit7pat8(念经) 经（经书）jīng คมัภรี ์
sit7θɛu5 打斋，打醮 dǎ zhāi, dǎ jiào ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา

เต๋า 
siu1 少 shǎo น้อย 
so3 锹 qiāo พลัว่ 
so5kai6 碗柜 wǎn guì ชัน้วางถว้ย 
so6kan3 毛巾 máojīn ผา้ขนหนู 
sœi1 脑门心（囟门）nǎomén xīn กระหมอ่ม 
sœi1ɛn3tau1 水烟斗 shuǐyāndǒu กลอ้งสบูแบบของเหลว 
sœi1min3 水獭 shuǐtǎ นาก 
sœi5 税 shuì ภาษ ี
sœŋ1(想) 要（你要到哪里去）yào จะ 
sœŋ3 双（一双筷子）shuāng  คู ่(ลกัษณนามใชก้บัตะเกยีบ) 
soi1 答应（应声）dāyìng ขานตอบ 
soi1ja:u6 答应（允诺）dāyìng รบัปาก 
soi3na:m4 渴 kě กระหาย 
su1 数（数东西）shù นบั 
su3 收（收回来）shōu เกบ็ 
su5 瘦（肉瘦）shòu เน้ือไมต่ดิมนั 
suk7 缩（布缩了）suō  หด 
suk7 六 liù หก 
suk7ȵ∅t10 t 六月 liù yuè มถุินายน 
suk7sap8 六十 liù shí หกสบิ 
suk8 熟（熟人）shú  สนิทสนม 
suk8(熟) 会（会做）huì เป็น 
suk8lan2 熟人 shúrén คนสนิท 
suk8tun6 缎子 duànzi ผา้ต่วน 
suk8θu5 能干 nénggàn เก่ง 
suŋ5kwai1 送鬼 sòng guǐ ทาํบุญใหผ้ ี
sy2 竖（竖立杆子）shù ตัง้ตรง 
sy3 书 shū หนงัสอื 
sy3 输 shū ขนสง่ 
sy3fɔŋ4,hɔk10ha:u6 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
sy3ki5 书记 shūjì เลขานุการ 
sy3tu1 打赌 dǎdǔ พนนั 
sy5ȵu6 把尿（给孩子把尿）bǎ niào  อุม้เดก็ไปฉ่ี 
syŋ3 受伤 shòushāng บาดเจบ็ 
syŋ3fuŋ3 伤风 shāngfēng เป็นหวดั 

539รายการคำาศัพท์ภาษาเปียว



54 
 

syŋ3hau1 伤口 shāngkǒu บาดแผล 
syŋ5 怎么（怎么做）zěnme อยา่งไร 
t∅5 倒（把米倒出来）dào เท 
t∅5 倒（把脏水倒掉）dào รนิ 
t∅k10 挨（挨他打）āi  ถกู (กรรมวาจก) 
t∅k10su5(着数) 上算 shàng suàn คุม้คา่ 
t∅k10thut9 呛（吃东西呛了）qiāng ฉุน 
t∅k8sy1liak8,hɔk10sa:ŋ3 学生 xuéshēng นกัเรยีน 
t∅m1 鱼篓 yú lǒu ขอ้งใสป่ลา 
t∅m2 抬 tái ยก 
t∅n4,ts∅n4 船 chuán เรอื 
t∅t9 啄（鸟啄米）zhuó จกิ 
t∅t9muk8phuk7  啄木鸟 zhuómùniǎo นกหวัขวาน 
ta:i3 唆（唆狗去咬人）suō ยยุงเสีย้มสอน 
ta:i6tuŋ6 平原、坝子 píngyuán, bàzi ทีร่าบ 
ta1pɔŋ2 石头 shítou กอ้นหนิ 
ta1pɔŋ2luŋ3 石山洞 shí shāndòng ถํ้าหนิ 
ta1pɔŋ2to3 石山 shíshān ภเูขาหนิ 
ta1pɔŋ2win4 鹅卵石 éluǎnshí หนิไขห่า่น 
taŋ1jo6 田埂 tiángěng คนันา 
thɛt9 铁 tiě เหลก็ 
ti6 地 dì ดนิ 
ti6fɔŋ3(jo6fɔŋ2) 荒地 huāngdì ทีร่กรา้งวา่งเปล่า 
ti6to1(jo6hɔ2)  旱地 hàndì ทีด่อน 
to3 θiak9 岭 lǐng เทอืกเขาสงู 
to3k∅k9 山脚 shānjiǎo ตนีเขา 
to3luŋ3 山洞 shāndòng ถํ้า 
to3tiaŋ1 山顶 shāndǐng ยอดเขา 
toŋ4 坑 kēng โพรง 
tsam2 池塘 chítáng สระน้ํา 
tsam3 金子 jīnzi ทอง 
tsha:ŋ3mɔ5 煤锅烟（锅底的）méi guō yān เขมา่ทีก่น้หมอ้ 
tshan1 雨 yǔ ฝน 
tshan1phɔŋ5 阵雨 zhènyǔ ฝนทีต่กลงมาซู่หน่ึง 
tshan1phuŋ3 毛毛雨 máomaoyǔ ละอองฝน 
tuŋ3 东 dōng ทศิตะวนัออก 
tuŋ4 铜 tóng ทองแดง 
ta:i5tau4 带头 dàitóu นําหน้า 
ta:i6hɔn4 大寒 dàhán อากาศหนาวจดั 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
ta:i6kham3tan3 大襟 dàjīn เสือ้ใหญ่ชุดจนีทีต่ดิกระดุม

ดา้นขา้ง 
ta:i6khoi5 大约（他大约有十八岁）dàyuē ประมาณ 
ta:i6lo6 早上 zǎoshang ตอนเชา้ 
ta:i6ma3θok9 毛竹 máozhú ไผข่น 
ta:i6sy1 大暑 dàshǔ อากาศรอ้นอบอา้ว 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
ta:i6thiaŋ5 耳背（稍聋）ěrbèi หตูงึ 
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ta:i6θɛn3jan2 大前天 dàqiántiān สามวนัทีแ่ลว้ 
ta:i6θɛn3pɛ1 大前年 dà qiánnián ปีก่อนปีทีแ่ลว้ 
ta:i6θyt9  人雪 rén xuě หมิะตกหนกั 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
ta:i6θʔn3ta:i6θɛn3jan2 大大前天 dà dàqiántiān สีว่นัทีแ่ลว้ 
ta:k9(大力地）,jia:p10(轻轻地） 抖动 dǒudòng  สะบดั 
ta:m1 胆（苦胆）dǎn ถุงน้ําด ี
ta:m1lœŋ6 胆量 dǎnliàng ความกลา้ 
ta:m1luŋ5 大胆 dàdǎn กลา้หาญ 
ta:m2sœi1(淡水) 灰心 huīxīn ทอ้แท ้
ta:m4 口（一口饭）kǒu คาํ (ลกัษณนามใชก้บัการกนิ) 
ta:n3 单（不成双）dān  จาํนวนคี ่
ta:n3pi2 床单 chuángdān ผา้ปทูีน่อน 
ta:n3san3liak8 单身汉 dānshēnhàn คนโสด 
ta:n3thia3 自行车 zìxíngchē รถจกัรยาน 
ta:n4 弹（弹棉花）dàn ดดี ปัน่ (ฝ้าย) 
ta:p10(“踏”碓子) 舂（舂米）chōng ตาํ 
ta:p10toi5 碓子 duì zi ครกตาํขา้ว 
ta:p10toi5piɔ6 碓杆 duì gān ครกกระเดื่อง 
ta:p10toi5tsuk8 碓窝 duì wō ครกหนิ 
ta:p9 答 dá ตอบ 
ta:p9 搭（搭车）dā โบกรถ 
ta:p9 接（接肩搭背）jiē ใกลช้ดิ 
ta:p9 搭（搭棚子）dā ก่อสรา้ง 
ta:t9 朵（一朵云）duǒ กอ้น 
taːn6 tsɛ2 但是 dànshì แต่วา่ 
ta∅m5 游泳 yóuyǒng วา่ยน้ํา 
ta1 量（量米）liàng ตวง 
ta1 打（打铁）dǎ ตเีหลก็ 
ta1hoi3 推（推开毯子）tuī ทาํใหเ้ปิดออก 
ta1ik7 打嗝（连续不断的逆呃）dǎgé  สะอกึ 
ta1kœ2 打饱嗝 dǎ bǎogé เรอ 
ta1kuŋ1sau1 作揖 zuòyī โคง้คารวะ 
ta1la:i6θa1 抵赖（不认帐）dǐlài แกต้วั 
ta1loi4 以下（十个以下）yǐxià น้อยกวา่ ลงไป(จาํนวน) 
ta1ŋan4si3pu6 银匠 yínjiàng ชา่งทาํเครือ่งเงนิ 
ta1pɔŋ2tso4 磨刀石 mó dāo shí หนิลบัมดี 
ta1phɔ1 哭 kū รอ้งไห ้
ta1pu6 细糠 xì kāng ราํขา้ว 
ta1pu6jaŋ2 筛子（细孔）shāizi ตะแกรง (ตาถี)่  
ta1s∅ŋ2 以上（十个以上）yǐshàng ขึน้ไป มากกวา่ (จาํนวน) 
ta1tɛn6wa6 打电话 dǎ diànhuà โทรศพัท ์
ta1thɛt9lo1 铁匠 tiějiang ชา่งเหลก็ 
ta1waŋ4 横（横躺在马路上）héng เสน้แนวนอน 
ta1θɔ3 脏 zāng สกปรก 
ta5 断（绳子断了）duàn ขาด 
ta6tsu6kan5(<kwan5) 拐杖 guǎizhàng ไมเ้ทา้ 
tai1li3(抵得) 忍受 rěnshòu อดกลัน้ 
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tai1m∅ŋ3 下面 xiàmiàn ดา้นลา่ง 
tai1pa:n6 底下 dǐxia ขา้งใต ้
tai6 袋子 dàizi ถุง 
tai6 递 dì ยืน่ให ้
tai6jat7 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
tai6la:i3 第末 dì mò ลาํดบัสดุทา้ย 
tai6ȵi6 第二 dì èr ลาํดบัทีส่อง 
tai6ŋ3 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
tai6pa:t9 第八 dì bā ลาํดบัทีแ่ปด 
tak8 穿（穿鞋）chuān สวม 
tam1 纬线（织布机上的）wěixiàn หกู 
tam1 撞（车子撞在墙上）zhuàng  ชน 
tam1la:ŋ6  萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
tam1ma:ŋ5 鱼笥（口有倒刺的笼子，鱼能进

不能出）yú sì 
ไซดกัปลา 

tam1mɛ3ŋɛ4 双生子 shuāng shēngzǐ แฝด 
tam1nɛu6 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
tam1ȵɛu3ȵɛu3 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tam1pu2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
tam1so1 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
tam1so1mɔŋ2 蜘蛛网 zhīzhū wǎng ใยแมงมมุ 
tam1so1θi3 蜘蛛丝 zhīzhū sī ใยแมงมมุ 
tam3 抵（水牛抵人）dǐ ชน 
tam4,lam3 埋（埋东西）mái ฝัง (สิง่ของทัว่ไป) 
tam4lam3 埋葬 máizàng ฝังศพ 
tam4pai1 雍火（埋火种）yōng huǒ สมุไฟ 
tam5 垮（田坎垮了）kuā พงัทลาย 
tam5 倒塌 dǎotā ถลม่ 
tam6 跺（跺脚）duò  กระทบืเทา้ 
tan3 衣服 yīfú เสือ้ผา้ 
tan3ka5,tan3θau6kha:ŋ5(半袖衣) 背心 bèixīn เสือ้กลา้ม 
tan3kai5 扣子 kòuzi กระดุม 
tan3kat7;tan3kwat7 衣缝儿 yī feng er ชุดเดก็ 
tan3liaŋ2 衣领 yī lǐng ปกเสือ้ 
tan3mɛn4 棉衣 miányī ผา้ฝ้าย 
tan3na:p9(<tan3ka:p9) 夹衣 jiá yī ทีห่นีบผา้ 
tan3ta:n3 单衣 dānyī เสือ้ชัน้เดยีว 
tan3toi6 衣袋 yīdài ถุงใสเ่สือ้ผา้ 
tan3θau6 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
tan5 流产 liúchǎn แทง้ 
tan6 炖（炖肉）dùn  ตุ๋น 
tan6ȵuk7 震动 zhèndòng สัน่ไหว 
taŋ1 守（守门）shǒu เฝ้า 
taŋ1(等) 看守 kānshǒu เฝ้าจบัตา 
taŋ1hau6 等候 děnghòu รอคอย 
taŋ3 灯 dēng โคมไฟ 
taŋ3kh∅m5 灯罩（电灯罩）dēngzhào  โป๊ะตะเกยีง 
taŋ3kiaŋ5 灯筒 dēng tǒng กระบอกหลอดไฟ 
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taŋ3kuŋ3 特地（我特地告诉你）tèdì  โดยเฉพาะ เป็นพเิศษ 
taŋ3luŋ4 灯笼 dēnglóng โคมไฟ 
taŋ3thɔ1 灯草 dēngcǎo หญา้ไสต้ะเกยีง 
taŋ5 饱 bǎo อิม่ 
taŋ5,ta:n3taŋ5(单登) 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
taŋ5i1 椅子 yǐzi เกา้อี ้
taŋ5wɔi2 长凳 cháng dèng มา้นัง่ยาว 
taŋ6nu3  明年 míngnián ปีหน้า 
tap10 叠（一叠人民币）dié ตบั (ลกัษณนามใชก้บัสิง่ของที่

วางทบักนัเป็นตบั)  
tap8 掉（掉在地上）diào  ตกหลน่ 
tap8 落（叶落）luò รว่ง 
tap8 砸（砸核桃）zá ทุบใหแ้ตกกระจาย  
tap8(与跌同) 滴（滴水）dī หยด 
tap8ȵa:m4 跌倒 diédǎo หกลม้ 
tat10jɛn4 忽然（忽然下起雨来）hūrán ทนัใดนัน้ 
tat7 屁 pì ตด 
tat7 塞（塞住洞口）sāi ยดั 
tau1 斗 dòu ชื่อมาตราตวงวดัของจนี 
tau3ŋa:m3,tau3ha:p10 感谢 gǎnxiè ขอบพระคุณ 
tau4 床 chuáng เตยีง 
tau4 泡（一泡尿）pào  ครัง้ (ลกัษณนามใชก้บัการ

ปัสสาวะ 1 ครัง้) 
tau4kan3 头巾 dòu jīn ผา้โพกหวั 
tau5 做（做家具）zuò ทาํ (เครือ่งเรอืน) 
tau5 窝（一窝猪）wō คอก 
tau5,thau5 游（鱼儿游水）yóu  วา่ย 
tau6 豆子 dòuzi ถัว่ 
tau6 就（就来）jiù ก ็
tau6fu6 豆腐 dòufu เตา้หู ้
tau6fu6tau4 豆渣 dòuzhā กากถัว่ 
tau6hɔk9,tau6hœk9 豆荚 dòujiá ฝักถัว่ 
tau6iu5(就要) 将要（我将要走了）jiāngyào เกอืบจะ 
tau6ŋɔ3thoi5 茼蒿菜 tónghāo cài ผกัตัง้โอ๋ 
tau6phuŋ3 蝼蛄（土狗）lóugū แมงกระชอน 
tau6si6 豆豉 dòuchǐ สา่ถัว่เหลอืง 
tau6tak8 织（织布）zhī  ทอ 
tɔ4 带（带路）dài นําทาง 
tɔ4 带（带孩子）dài เลีย้ง 
tɔ4 戴（带项圈）dài  สวม (สรอ้ย) 
tɔ4 搀（搀着老人走）chān  ประคอง 
tɔ4 锉（用锉子锉平）cuò ตะไบ 
tɔ5tshan1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tɔ6li2 道理 dàolǐ หลกัธรรม 
tɔk10 量（量布）liàng วดัขนาด 
tɔk10,lam5tɔk10  旱蚂蟥 hàn mǎhuáng ทากดดูเลอืด 
tɔk9 裂缝胶 lièfèng jiāo กาวปิดรอยรา้ว 
tɔk9 皴裂（皮肤皴裂）cūn liè แตกลาย (ผวิหนงั) 
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tɔk9hoi1 裂开（墙裂开了）liè kāi แตกรา้ว 
tɔŋ1ɔk9 野蛮 yěmán ป่าเถื่อน 
tɔŋ1h∅n4 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
tɔŋ2 淘（淘米）táo รอ่นเอาสิง่ของขึน้จากน้ํา  
tɔŋ3 当（当兵）dāng รบัหน้าทีเ่ป็น (ทหาร) 
tɔŋ3jɛn4 当然（我当然批评他）dāngrán อยา่งแน่นอน 
tɔŋ3ka3 当家 dāngjiā ดแูลครอบครวั 
tɔŋ3mu:n4ŋa4 门牙 ményá ฟันหน้า 
tɔŋ4 糖 táng น้ําตาล 
tɔŋ5 典当 diǎndàng จาํนํา 
tɔŋ6thɔ5tsɔŋ1 迷（迷路）mí หลงทาง 
teŋ1 叉（叉腰）chā ทา้ว (เอว) 
tɛ1 指（指人）zhǐ ชี ้
tɛ1nɛ2 中间（田中间）zhōngjiān  ตรงกลาง 
tɛ3,ko3 矮 ǎi เตีย้ 
tɛ3,ko3 抵 dǐ ตํ่า 
tɛ4 短 duǎn สัน้ 
tɛm1 点（点燃草堆）diǎn ก่อไฟ 
tɛm1 点（点灯）diǎn จุดไฟ 
tɛm1 滴（一滴水）dī หยด 
tɛm1,jap8 蘸（蘸酱油）zhàn จิม้ 
tɛm1pai1 引火 yǐnhuǒ ตดิไฟดว้ยเชือ้เพลงิ 
tɛm1tsuŋ3 点钟（一点钟）diǎn zhōng นาฬกิา 
tɛm1tsy2 柱子 zhùzi เสา 
tɛm4 甜（糖很甜）tián  หวาน 
tɛm4 甜（萝卜很甜）tián หวาน 
tɛm4,tɛm4hyŋ3 鲜美 xiānměi สดอรอ่ย 
tɛm6 枕（枕枕头）zhěn หนุน (หมอน) 
tɛn2 弹（用手指弹）dàn ดดี 
tɛn3fa3 天花 tiānhuā ฝีดาษ 
tɛn4 填（填坑）tián ถม 
tɛn6jiaŋ1 电影 diànyǐng ภาพยนต ์
tɛn6taŋ3 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
tɛn6wa6 电话 diànhuà โทรศพัท ์
tɛŋ1,tiŋ1 顶（用木头顶住危墙）dǐng ดนัไว ้
tɛŋ6θo1han5 打瞌睡 dǎ kēshuì งว่งนอน 
tɛp9,tip9 咂（咂嘴）zā จบิ 
tɛt8 凸 tū นูน 
tɛt8luk8θo1θiaŋ3 瞪眼 dèngyǎn จอ้งมอง 
tɛu3ka6 丢脸 diūliǎn ขายหน้า 
tɛu4 绑 bǎng ผกู 
tɛu4 栓（栓马）shuān รปูสลกัหวัเสา 
tɛu4 根（一根棍子）gēn ทอ่น 
tɛu4 条（一条绳子）tiáo เสน้ 
tɛu4 条（一条路）tiáo สาย 
tɛu4 条（一条裙子）tiáo ตวั (ลกัษณนามใชก้บักระโปรง) 
tɛu4 条（一条裤子）tiáo ตวั (ลกัษณนามใชก้บักางเกง) 
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tɛu4kan5(<kwan5) 棍子 gùnzi กระบอง 
tɛu5 鱼钩 yú gōu ตะขอเบด็ 
tɛu5 钓（钓鱼）diào ตกปลา 
tɛu5 吊（掉包谷）diào  หอ้ย (ขา้วโพด) 
tɛu5 吊脖子 diào bózi แขวน (คอ) 
tɛu5(吊) 下垂 xiàchuí ยอ้ยลง 
tɛu5kɔn3 钓鱼竿 diàoyú gān เบด็ตกปลา 
th∅m5nɛn4  拜年 bàinián ฉลองปีใหม ่
tha:i5 太（太多了）tài  เกนิไป 
tha:i6piaŋ4 太平 tàipíng สนัตสิขุ 
tha:n3,tsa:n3 顿（一顿饭）dùn มือ้ 
tha:n5hi5 叹气 tànqì ถอนใจ 
tha:n5syŋ1 羡慕 xiànmù ชื่นชม 
tha:n5θyŋ1(赞赏 ts--th) 佩服 pèifú ศรทัธา 
tha:p9 塔 tǎ เจดยี ์
tha:t9 秃（头发脱光了）tū โลน้ 
thai1pu5lyŋ5 痢疾 lìjí โรคบดิ 
thai3 屎 shǐ ขี ้(คน) 
thai3 牲畜的粪 shēngchù de fèn ขี ้(สตัว)์ 
thai3ho2 耳屎 ěrshǐ ขีห้ ู
thai3ki4k∅m4 屎克螂 shǐ kè láng แมลงกุดจี ่
thai3ȵaŋ3 鼻涕 bítì น้ํามกู 
thai3pa:ŋ4 厕所 cèsuǒ หอ้งน้ํา 
thai3pa:ŋ4to2,thai3pa:ŋ4nun1 蛆 qū ตวัอ่อนแมลง 
thai3pɔ3 铝锅 lǚ guō หมอ้ 
thai3pu5 屁股 pìgu กน้ 
thai3pu5luŋ3 肛门 gāngmén ทวารหนกั 
thai3θo1 眼屎 yǎnshǐ ขีต้า 
thai5 剃（剃头）tì  โกน 
thai5tɔ3 剃头刀 tìtóu dāo มดีโกนผม 
tham1 苦 kǔ ขม 
than1 食（猪食）shí อาหาร 
than1 啼（鸟啼）tí ขนั 
than1 浑（水浑）hún ขุน่ 
than3ka3(男),than3mau2(女) 亲家 qìngjiā ครอบครวัทีผ่กูพนัดว้ยการ

สมรสของลกู 
than3kyn3 亲戚 qīnqi ญาต ิ
than5 剥（剥树皮）bō ลอก(เปลอืกไม)้ 
thaŋ1lit9 痱子 fèizi ผื่นคนั 
thaŋ5 层（一层皮）céng ชัน้ 
thaŋ5θiak9jak8 脊椎骨 jǐchuígǔ กระดกูเชงิกราน 
thaŋ6θiak9 脊背 jǐbèi สนัหลงั 
thap7 套（套上笔）tào สวมปิด 
thap7 拼（把几块板子拼起来）pīn รวบ 
that7  漆 qī ครัง่ 
that7 七 qī เจด็ 
that7ȵ∅t10sap8θi5 中元节（七月十四）zhōng yuán สารท์จนี 
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jié 
that7sap8 七十 qī shí เจด็สบิ 
thau3 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
thau3fan3 秋分 qiūfēn กลางฤดใูบไมร้ว่ง 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
thau5ŋat7 膻（羊肉很膻）shān กลิน่สาบ 
thɔ1ha:i4 草鞋 cǎoxié รองเทา้ฟาง 
thɔ3 拖（把箱子拖到墙角）tuō  ลาก 
thɔ3 提（提起水桶）tí ยก 
thɔ3la:i3ki3 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thɔ5ha1pa:n3 咳嗽 késou ไอ 
thɔi5 退（往后退）tuì ถอย 
thɔi5 脆 cuì กรอบ 
thɔk0 端（端碗）duān ใชส้องมอืยก 
thɔk9ȵi4so1 托儿所 tuō'érsuǒ สถานรบัเลีย้งเดก็ 
thɔŋ1 杀（杀牛）shā ฆา่ 
thɔŋ1 杀（杀鸡）shā ฆา่ 
thɔŋ5 糊（用泥巴糊墙壁）hú ถ ู
thɔt9 擦（把字擦掉）cā ลบ 
thɛn3 千 qiān พนั 
thɛn3thau3 秋千 qiūqiān ชงิชา้ 
thɛt9 切（切菜）qiè หัน่ 
thɛt9(切) 割（割肉）gē ตดั 
thɛt9ka:ŋ5 门扣 mén kòu กลอนประตู 
thɛt9kim4 钳子 qiánzi คมี 
thɛt9lim6(-m?) 铁链 tiě liàn โซ่ 
thɛt9lu6 铁路 tiělù ราง 
thɛt9ŋau3 钩子 gōuzi ตะขอเกีย่ว 
thɛt9sa3 铁砂（打猎用）tiěshā  ลกูตะกัว่ 
thɛt9tam3 铁砧 tiě zhēn ทัง่ 
thɛt9tiaŋ3 钉子 dīngzi ตะป ู
thɛt9θi3 铁丝 tiěsī ลวด 
thɛu3 挑（用棍子把东西跳开）tiāo แบก 
thɛu3 刻（刻上名字）kè สลกั 
thɛu3 绣（绣花）xiù ปักลาย 
thɛu3 选（选种）xuǎn  เลอืก 
thɛu3θyn1,ka:n1 挑选 tiāoxuǎn คดัลอก 
thɛu5,piu3 跳 tiào กระโดด 
thɛu5mu1 舞蹈 wǔdǎo การเตน้ราํ 
thɛu5mu1 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
thi5 刺（竹木边沿上的刺）cì หนามของตน้ไผ ่
thia3,tshia3 车子 chēzi รถ 
thia3ka:ŋ5 车辐（车条）chē fú เพลาลอ้รถ 
thia3lan4 轮子 lún zi ลอ้รถ 
thia3lik7 水车（靠水力推动的筒车）shuǐ 

chē  
กงัหนัวดิน้ํา 

thia3lyŋ5 轮毂（车轮中心，有洞可以装轴

的地方）lúngū  
โครงลอ้รถ 

thia3pa5 车辕 chēyuán แอก 
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thia3wa:ŋ6 车辋（车轮周围的框子）chē 
wǎng  

วงลอ้รถ 

thia3θam3 车轴 chēzhóu เพลารถ 
thiak9 踢 tī เตะ 
thiak9 打（打算盘）dǎ  ดดี (ลกูคดิ) 
thiak9 尺 chǐ ฟุต 
thiaŋ1 砧板 zhēnbǎn เขยีง 
thiaŋ1 请 qǐng ขอรอ้ง 
thiaŋ1jan2,tsuŋ2jan2 整天 zhěng tiān ทัง้วนั 
thiaŋ1kan4,kuŋ6ma:i4 一起（一起去）yīqǐ ดว้ยกนั 
thiaŋ3 清（水清）qīng ใส (น้ําใส) 
thiaŋ3(青) 生（果子还生）shēng ดบิ (ผลไม)้ 
thiaŋ3toi4 青苔 qīngtāi ตะไครน้ํ่า 
thiaŋ3tshɔ1 清楚（看得清楚）qīngchu ชดัเจน 
thiaŋ5 听 tīng ฟัง 
thiaŋ5(请) 雇（雇短工）gù วา่จา้ง 
thiaŋ5hɛu1 听见 tīng jiàn ไดย้นิ 
thiaŋ5kɔŋ1(<听讲) 传说（名词）chuánshuō  ตาํนาน 
thiaŋ5kɔŋ2(听讲) 乖 guāi เชื่อฟัง 
thiŋ3miaŋ4 清明 qīngmíng อากาศเยน็ทอ้งฟ้าโปรง่ 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
tho5 嫁 jià ผูห้ญงิแต่งงาน 
thœk9,tshœk9 疮 chuāng แผลเป่ือย 
thœŋ1 抢 qiǎng ปลน้ 
thœŋ3 搓（搓绳）cuō ถ ู
thœŋ5 熏（烟熏眼）xūn รมควนั 
thœŋ5 呛（辣椒味儿呛鼻子）qiāng ฉุน 
thoŋ1ki4lo1 屠夫 túfū อาชพีฆา่สตัว ์เพชฌฆาต 
thu1 柴火 cháihuǒ ฟืน 
thu1pu5(pu3 在后念 5 调，新借) 土布 tǔbù ผา้ทอมอื 
thu1ti6kuŋ3 土地神 tǔdì shén พระภมูเิจา้ที ่
thu1tiak9 劈柴 pǐchái ผา่ฟืน 
thu1tsin3θœŋ4 土墙 tǔ qiáng ผนงัดนิ 
thu3 粗糙（米很粗糙）cūcāo หยาบ 
thu3 粗（布很粗）cū สาก (เน้ือผา้สาก) 
 thu5 兔子 tùzǐ กระต่าย 
thu5 醋 cù น้ําสม้สายช ู
thun3,tsa:i6 行政村 xíngzhèng cūn การบรหิารหมูบ่า้น 
thun5 脱（脱鞋）tuō ถอด (รองเทา้) 
thun5 寸 cùn น้ิว 
thun5puk7 打赤脚 dǎ chìjiǎo เปลอืยเทา้ 
thuŋ1 桶 tǒng ถงั 
thuŋ1khu3 箍儿（桶箍）gū er รดัเกลา้ 
thuŋ1tuk7 底儿（桶底）dǐ er  ถงั 
thuŋ3 葱 cōng หอม 
thuŋ3 通（此路不通）tōng  โลง่ 
thuŋ3sy3 历书 lìshū หนงัสอืบนัทกึเหตุการณ์

ประจาํปี 
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thut9 套（一套衣服）tào ชุด 
thyŋ3,tshyŋ3 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
ti6ka:u3 门槛 ménkǎn ธรณีประตู 
ti6ka3  自己 zìjǐ ตวัเอง 
ti6kai3 雉 zhì ไก่ฟ้า 
ti6nu3 古代 gǔdài สมยัโบราณ 
ti6nu3  从前 cóngqián แต่ก่อน 
ti6nu3 开头（开头做不好）kāitóu  เริม่ตน้ 
ti6nu6 头（起端）tóu  แรกเริม่ 
ti6tau6 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
ti6tsɔŋ1 路 lù ถนน 
ti6tsy1 地主 dìzhǔ เจา้ของทีด่นิ 
tiak10 笛子 dízi ขลุย่ไมไ้ผ ่
tiak10(同笛子) 唢呐 suǒnà ป่ี 
tiak10ȵan4 敌人 dírén ศตัร ู
tiak9 赶（驱逐）gǎn ขบัไล่ 
tiak9 劈（劈柴）pī ผา่ 
tiak9kwai1 驱鬼 qū guǐ ไลผ่ ี
tiak9lit10mu3 猪狗 zhū gǒu หมหูมา (สตัวเ์ลีย้ง) 
tiak9lit8 打猎 dǎliè ลา่สตัว ์
tiaŋ3  丁 dīng อนัดบัทีส่ ีใ่นสบิราศ ี 
tiaŋ3 钉（钉钉子）dīng ตอก(ตะป)ู 
tiaŋ4 停 tíng หยดุ 
tiaŋ6loi4kɛ1haŋ6ȵa2 沉淀物 chéndiàn wù ตะกอน 
tik8θiaŋ2 沉默 chénmò น่ิงเงยีบ 
tim5tsyn5 木杵 mù chǔ สากตาํขา้ว 
to1 胗 zhēn กึน๋ กระเพาะอาหารของสตัว์

ปีก  
to1 门 mén ประต ู
to1ka:ŋ5 门闩 ménshuān สลกัประตู 
to1lɛ5 门缝 mén fèng ชอ่งประต ู
to1pa:n1 门板 ménbǎn บานประต ู
to1tan1 门斗 mén dǒu หอ้งเลก็ทีอ่ยูห่น้าประต ู
to2 虫 chóng แมลง   
to2ka:ŋ5 天牛 tiān niú ดว้งหนวดยาว 
to2kau1 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
to2kɛŋ2 臭屁虫 chòu pì chóng แมลงแคง แมลงมกีลิน่เหมน็  
to2l∅t10 毛虫 máochóng ตวับุง้ 
to2luk7 蚕蛹 cányǒng ดกัแด ้
to2lyŋ5 瓢虫 piáo chóng แมลงเต่าทอง 
to2sa3 孑孓 jiéjué ลกูน้ํา 
to2tsɛt9 蝉 chán จกัจัน่ 
to5 生（小牛）shēng ตกลกู (สตัว)์ 
to5 生（生孩子）shēng คลอด (คน) 
tœk9 剁（剁肉）duò สบั 
tœŋ6 丈 zhàng รงัวดั 
toi3 堆（堆积泥土）duī กอง (กรยิา) 
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toi3  堆（一堆草）duī  กอง (ลกัษณนามใชก้บัดนิ) 
toi5 对联 duìlián กลอนคู่ 
toi5 双（一双鞋）shuāng คู ่(รองเทา้) 
toi5 对（一对手镯）duì คู ่(ถุงมอื) 
toi5nu3 对面 duì miàn ดา้นตรงขา้ม 
toi6 袋（一袋米）dài ถุง 
toi6piu1 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
tok8 毒（蛇毒）dú พษิ 
tok8,t∅k9 读 dú อ่าน 
toŋ4 洼（洼地）wā หลุม 
ts∅n4 铲（铲锅巴）chǎn พลัว่ 
ts∅n4kɔ3 船篙（竹篙）chuán gāo ไมถ่้อเรอื 
ts∅n4pa:t10 船桨 chuán jiǎng ไมพ้ายเรอื 
ts∅n4tɔ4 舵 duò หางเสอื 
ts∅ŋ4kuŋ3liak8 长工 chánggōng ลกูจา้งประจาํ 
tsa:i5 债（债务）zhài หน้ีสนิ 
tsa:k9 压（用石头压紧）yā ถ่วงลง 
tsa:m1 添（添一碗饭）tiān เตมิ 
tsa:m1 盛（盛饭）shèng ตกัขา้ว 
tsa:n6 赚（赚钱）zhuàn  หา (เงนิ) 
tsa:ŋ1 争（争着要去）zhēng ชงิ  
tsa:ŋ1 争夺 zhēngduó แยง่ชงิ 
tsa:p10tɔ3 铡刀 zhádāo มดีสบั 
tsa:t9 勒（勒紧裤带）lēi รดัเชอืก 
tsa:t9 捆 kǔn มดั 
tsa:u5 炸（用油炸）zhà  ทอด 
tsa:u6wan4,tsa6wan4 雀斑 quèbān กระบนผวิหนงั 
tsa1 酸菜 suāncài ผกัดอง 
tsa1la2  笋壳 sǔn ké เปลอืกหน่อไม ้
tsa2la:t10  辣椒 làjiāo พรกิ 
tsa3 渣滓 zhāzǐ กาก 
tsa4hu4 茶壶 cháhú กาน้ําชา 
tsa4tsuŋ3 杯子 bēizi แกว้ 
tsa5 炸（炸石头）zhà ระเบดิ (หนิ) 
tsa5 榨（榨油）zhà  สกดั 
tsa5,pa:u5 爆炸 bàozhà ระเบดิ 
tsa6 痰 tán เสมหะ 
tsai2 碗 wǎn ชาม 
tsai2luŋ5 海碗（大汤碗）hǎiwǎn  ชามขนาดใหญ่ 
tsaiŋ5ȵy4 正在（他正在吃饭）zhèngzài กาํลงั 
tsak7 醒（睡醒）xǐng ตื่นนอน 
tsak7 侧（侧着身睡）cè  ตะแคง 
tsak7ha6lo5 侧头 cè tóu เอยีงหวั 
tsam1 斗笠 dǒulì งอบ 
tsam1thai3na6(或 tam1) 后母 hòumǔ แมเ่ลีย้ง 
tsam2tsɛ4 蜾赢（用泥在墙角做窝）guǒ yíng แตน 
tsam3 斟（斟酒）zhēn รนิ 
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tsam3ȵy4 金鱼 jīnyú ปลาทอง 
tsam3ŋan4fa3 金银花 jīnyínhuā ตน้สายน้ําผึง้ 
tsam3thoi5 黄花菜（金针菜）huánghuā cài  ดอกไมจ้นี 
tsam4 沉 chén จม 
tsam5 掐（用指甲掐瓜）qiā  เดด็ 
tsam6 θœŋ3 枕头 zhěntou หมอน 
tsan1hy1 准许 zhǔnxǔ อนุญาต 
tsan3 真 zhēn จรงิ 
tsan3tsiŋ5 确实 quèshí แทจ้รงิ 
tsan4 辰 chén มะโรง 
tsaŋ2 到 dào ถงึ 
tsaŋ2 到（水深到腰）dào  ถงึ 
tsaŋ̻2 到（回到家）dào ถงึ 
tsaŋ3ka3 增加 zēngjiā เพิม่ขึน้ 
tsaŋ3tsha:n1 增产 zēngchǎn เพิม่ปรมิาณการผลติ 
tsaŋ5ja6 秤索 chèng suǒ เครือ่งชัง่ 
tsaŋ5kuŋ5,taŋ5kuŋ5 大家 dàjiā ทุกคน 
tsaŋ6 秤 chèng ตาชัง่ 
tsaŋ6 称（用秤称重量）chēng  ชัง่ 
tsaŋ6k∅m3 橙子 chénzi สม้ 
tsaŋ6kɔn3 秤杆 chèng gǎn คานชัง่ 
tsaŋ6ŋau1 秤钩 chèng gōu ตะขอเกีย่วตาชัง่ 
tsaŋ6pɔŋ4 秤盘 chèng pán จานชัง่ 
tsaŋ6tɔ4 秤锤（秤砣）chèng chuí  ลกูตุม้ 
tsaŋ8θiaŋ3 秤星 chèng xīng ตาชัง่แบบคาน 
tsap7 收拾 shōushí จดัเกบ็ 
tsap7 拾（拾起）shi หยบิขึน้ 
tsap7lak8ŋɛ4liak8 接生 jiēshēng ทาํคลอด 
tsap8ma:i2 闭（闭嘴）bì ปิด หุบ (ปาก) 
tsat8 紧（绑得紧）jǐn มดัแน่น 
tsat8 紧（塞子塞很紧）jǐn คบัแน่น 
tsau2 捉（捉鸡）zhuō จบั 
tsau4 烧（野火烧山）shāo เผา 
tsau4 求（求人帮助）qiú ขอรอ้ง 
tsau4 烧（烧废纸）shāo เผา 
tsau4pai1 烧火（烧火做饭）shāohuǒ จุดไฟ 
tsau5 救（救人）jiù ชว่ย 
tsau6to2 除虫 chú chóng กาํจดัแมลง 
tsɔ3 老（人老）lǎo  คนแก่ 
tsɔ3 老（菜老）lǎo ผกัแก่ 
tsɔi4lɛ5 汤圆（元宵）tāngyuán ขนมบวัลอย 
tsɔi4lɛ5hɔn2 粑粑 bābā ขนม 
tsɔi4my1 粽子 zòngzi ขนมบะจา่ง 
tsɔk7mai4θɔŋ4 捉迷藏 zhuōmícáng เลน่ซ่อนหา 
tsɔŋ3 装（装进口袋）zhuāng บรรจุใส ่
tsɔŋ3pa:n6 打扮 dǎ fèn แต่งตวั 
tsɔŋ6θuk8 壮族 Zhuàngzú ชาวจว้ง 
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tsɛ1 纸 zhǐ กระดาษ 
tsɛ1,tsau2 犁（犁地）lí ไถ 
tsɛ1hiu6 风筝 fēngzhēng วา่ว 
tsɛ1mɛ1 小气 xiǎoqì ขีเ้หนียว 
tsɛ1θɛn4 纸钱（迷信用品）zhǐqián กระดาษเงนิกระดาษทอง 
tsɛ2 是（这是什么）shì  คอื 
tsɛ5 窥探 kuītàn สอดแนม 
tsh:m5pi4 杉树皮 shān shù pí เปลอืกตน้จามจุร ี
tsha:i1 踩（踩了麦苗）cǎi  เหยยีบยํ่า 
tsha:i3ma2 划拳（猜码）huáquán เลน่ทายนบัน้ิว 
tsha:k9 拆（拆房子）chāi รือ้ 
tsha:k9 本（一本书） běn เลม่ 
tsha:m5  杉树 shān shù ตน้จามจุร ี
tsha:n1ki1tshan1ɔ1 白（白吃白拿）bái เปลา่ (ไมไ่ดไ้มเ่สยีอะไร) 
tsha:ŋ3juŋ2 炒菜锅 chǎocài guō กระทะ 
tsha:ŋ3ka5 锅架子 guō jiàzi ชัน้วางหมอ้ 
tsha:ŋ3kau3 鼎锅 dǐng guō หมอ้หุงขา้ว 
tsha:ŋ3thɛt9 锅铲 guō chǎn ตะหลวิ 
tsha:ŋ3tshap7 锅圈（垫锅的）guō quān ฐานวางหมอ้ 
tsha:ŋ5 撑（撑船）chēng ถ่อ 
tsha:ŋ5hoi1 张（张嘴）zhāng  เปิด อา้ (ปาก) 
tsha:ŋ5θuk7 打哈欠 dǎ hāqian หาว 
tsha:p9 插（把刀插人刀鞘）chā  เสยีบ 
tsha:t9 刷子 shuāzi แปรง 
tsha:u1 炒（炒菜）chǎo  ผดั 
tsha:u5 逗（逗孩子玩）dòu เยา้หยอก 
tsha1tsɔŋ1 岔路 chàlù ทางแยก 
tsha3 差（差得多）chà  แตกต่าง 
tsha3(差) 弱（身体虚弱）ruò อ่อนแอ 
tsha3m6fɔ3 差不多（差不多断了）chàbùduō  พอสมควร พอๆ 
tshak7 重 zhòng หนกั 
tshak7li5 腋下 yè xià รกัแร ้
tsham1 针 zhēn เขม็ 
tsham1 把（一把秧苗）bǎ กาํ 
tsham1 把（一把筷子）bǎ ดา้ม 
tsham3 灭（灯灭了）miè  ดบั 
tsham3 熄灭（灶里的火种熄灭了）xímiè ดบัไฟ 
tsham3 暗（屋子很暗）àn มดืมน 
tshan1ja6 雨淋 yǔ lín ฝนโปรย 
tshan1phit9 潲雨 shào yǔ ฝนสาด 
tshan3 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
tshan3fan3 春分 chūnfēn กลางฤดใูบไมผ้ล ิ

 ใน 4 สารท์ของจนี 
tshan5hy3 赶场（赶集，赶圩）gǎnchǎng วิง่รอก 
tshap7 小跑（马儿小跑）xiǎopǎo วิง่เหยาะๆ 
tshat7 翅膀 chìbǎng ปีก 
tshau1 丑 chǒu ฉล ู
tshɔ3jat7 初一 chū yī วนัทีห่น่ึง 
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tshɔ3ku3 初九 chū jiǔ วนัทีเ่กา้ 
tshɔ3ȵi6  初二 chū èr วนัทีส่อง 
tshɔ3ŋ3 初五 chū wǔ วนัทีห่า้ 
tshɔ3pa:t9 初八 chū bā วนัทีแ่ปด 
tshɔ3suk7 初六 chū liù วนัทีห่ก 
tshɔ3that7 初七 chū qī วนัทีเ่จด็ 
tshɔ3θa:m1 初三 chū sān วนัทีส่าม 
tshɔ3θi5 初四 chū sì วนัทีส่ ี ่
tshɔi1 歪（帽子戴歪了）wāi เอยีง เฉ  
tshɔi1 歪（嘴歪）wāi เอยีง 
tshɔi1 斜（杆子斜了）xié เอยีง 
tshɔsap8 初十 chū shí วนัทีส่บิ 
tshi3,nɛt9 沾（沾泥了）zhān เป้ือน 
tshia1 歪（线划歪了）wāi เอยีง  
tshia3,thia3 车（车水）chē กงัหนัน้ํา 
tshiak9 尺子 chǐzi ไมบ้รรทดั 
tshim3 蜂刺 fēng cì เหลก็ใน 
tshim3 蛰（蜂蜇人）zhé ต่อย (ผึง้) 
tshin3 撕（撕纸）sī ฉีก 
tship7 θo1 眨眼 zhǎyǎn กระพรบิตา 
tsho1 厚 hòu หนา 
tshœi1 吹（风吹）chuī เป่า (ลม) 
tshœi1(吹) 熄（熄灯）xī ดบัไฟ 
tshœi1lam2luŋ5 刮（刮风）guā  พดั (ลม) 
tshok9 角落 jiǎoluò มมุ 
tshu1 舌头 shétou ลิน้ 
tshu1kɛ2 舌苔 shétāi ฝ้าทีล่ิน้ 
tshuk7 托（托腮）tuō คํ้า 
tshuŋ3 搀（搀水）chān  ผสม 
tshuŋ3muŋ6(见+梦) 做梦 zuòmèng ฝัน 
tshuŋ3nu3 见面 jiànmiàn เจอหน้า เจอกนั 
tshuŋ5 枪 qiāng ปืน 
tshy1 蛇 shé ง ู
tshy1phɛn1 水蛇 shuǐshé งน้ํูา 
tshy1thiaŋ3  青竹蛇 qīngzhú shé งเูขยีว 
tshy5 晒（晒谷子）shài  ตากแดด 
tshy5sy1 处暑 chùshǔ สดุฤดรูอ้น 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
tshyn1,tshia3(或念 thia3 车) 缝（缝衣服）fèng  เยบ็ผา้ 
tshyn5 套（套上一件衣服）tào คลุม 
tshyn5 串（一串鱼）chuàn พวง 
tshyŋ1 纳（纳鞋底）nà เยบ็ (พืน้รองเทา้) 
tshyŋ5ja2(<ȵa2) 祭祀（祭祀祖宗）jìsì เซ่นไหว ้
tshyŋ5na:m4kɔ3(唱南歌) 唱山歌 chàng shāngē รอ้งเพลงชาวเขา 
tshyŋ5uŋ1piak10 供神 gōng shén เซ่นไหวเ้ทพ 
tshyt9,pa:u3 包（包糖）bāo  หอ่ 
tshyt9,puk8pa:u3 包袱 bāofu ผา้ทีใ่ชห้อ่สิง่ของ 
tsi1  只（只让他去）zhǐ เพยีงแค ่
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tsi1iu5 只要 zhǐyào ขอเพยีงแต่ 
tsi3 把（一把刀）bǎ เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัมดี) 
tsi3 面（一面旗子）miàn ผนื(ลกัษณนามใชก้บัธง ผา้) 
tsi3,kun1 枝（一枝笔）zhī ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บัเครือ่ง

เขยีน) 
tsi3,sau1,tɛu4 首（一首诗）shǒu บท (ลกัษณนามใชก้บับท

กลอน เพลง) 
tsi3hau6    以后（一年以后）yǐhòu หลงัจาก 
tsi3θɛn4 以前（一个月以前）yǐqián  แต่ก่อน 
tsi5 最（最大）zuì ทีส่ดุ 
tsi5lɛ1 最好（最好是你去）zuì hǎo  ดทีีส่ดุ 
tsia1 我 wǒ ฉนั 
tsia3 遮（遮挡太阳）zhē บดบงั 
tsiak9 扇（一扇门）shàn บาน 
tsiak9 只（一只鞋）zhǐ ขา้ง 
tsiaŋ1ȵ∅t10  正月 zhēngyuè มกราคม 
tsiaŋ1ȵ∅t10tshɔ3jat7  春节 chūnjié วนัตรษุจนี 
tsiaŋ5 正（帽子戴得正）zhèng ตรง 
tsiaŋ5fu1 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsiaŋ5khɔk9 正确 zhèngquè ถกูตอ้ง 
tsiaŋ5mɛn6  正面（布的正面）zhèngmiàn ดา้นหน้า 
tsiaŋ5tsi6 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsik8 值（值五块钱）zhí  คุม้คา่ 
tsim3 淡（酒淡）dàn จาง 
tsim3 淡（不咸）dàn จดื 
tsim3kwa5 卜卦 bo guà เสีย่งทาย 
tsin3 砖 zhuān อฐิ 
tsin3 毯子 tǎnzi พรม 
tsiŋ3 看 kàn มองด ู
tsiŋ3 蒸 zhēng น่ึง 
tsiŋ3tshuŋ3 看见 kànjiàn เหน็ 
tsiŋ4 像（他像你）xiàng  เหมอืน 
tsiŋ4liak8 坛子（肚子大口小的坛子）tánzi  ไห 
tsip9 叠（叠被子）dié  ซอ้น พบั ทบ  
tsip9 卷（卷衣袖）juǎn มว้น 
tsip9 折（折纸）zhé พบั 
tsiu3lak8khɛu1 招赘（招女婿）zhāozhuì แต่งลกูเขยเขา้บา้น 
tsiu3wan4 招魂 zhāohún เรยีกวญิญาณ 
tsiu5 照（镜子）zhào สอ่ง (กระจก) 
tsiu5 照（照亮）zhào สอ่งแสง 
tsiu5 往（往外走）wǎng ไปยงั 
tso4 刀 dāo มดี 
tso4lap7,tso4loi1 刀鞘 dāo qiào ฝักมดี 
tso4piaŋ5 刀把（刀柄）dāobà ดา้มมดี 
tso4tyŋ1,tso4 θɛm3 刀尖 dāo jiān ปลายมดี 
tso4θɛm3 尖刀 jiāndāo มดีปลายแหลม 
tso4θiak9 刀背 dāo bèi สนัมดี 
tso4θœi1 刀刃 dāorèn คมมดี 
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tsœi4 锤子 chuízi คอ้น 
tsœŋ4 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
tsoi3 逭（逭上）huàn หลบหนี 
tsoi6, θoi6 罪过 zuìguo ความผดิพลาด 
tsok10 赎（赎回来）shú ไถ่ 
tsoŋ6tshuŋ3 遇见 yùjiàn ประสบ พบเจอ 
tsu1 拄（拄拐杖）zhǔ พยงุ 
tsu2 只（一只鸡）zhǐ  ตวั (ลกัษณนามใชก้บันก) 
tsu2,lam5 个（一个人）gè  คน (ลกัษณนามใชก้บัคน) 
tsu2,lam5 头（一头牛）tóu  ตวั (ลกัษณนามใชก้บัววั) 
tsu2,lam5 匹（一匹马）pǐ ตวั (ลกัษณนามใชก้บัมา้) 
tsu2,lam5 条（一条鱼）tiáo  ตวั (ลกัษณนามใชก้บัปลา) 
tsu4 棵（一棵树）kē  ตน้ (ลกัษณนามใชก้บัตน้ไม)้ 
tsu4 蔸（一蔸草）dōu  กอ ตอ (ลกัษณนามใชก้บั

ไมล้ม้ลุก) 
tsu4,tshuk7 蔸（一蔸秧，插稻秧的单位）dōu ตน้ (ลกัษณนามใชก้บัตน้กลา้) 
tsu5 蛀（虫蛀木头）zhù ชอนไช 
tsu5 穿（穿针）chuān สนเขม็ 
tsu5 戴（戴耳环）dài สวม (ต่างห)ู 
tsuk8 成熟（果子成熟）chéngshú สกุงอม 
tsuk8 熟（煮熟了）shú สกุ (ตม้) 
tsuk8 熟（果子熟了）shú สกุ (ผลไม)้ 
tsuŋ2 煮（煮饭）zhǔ  หุง 
tsuŋ2 熬（熬粥）áo  เคีย่ว 
tsuŋ2,siap10 煮（煮整个红薯）zhǔ ตม้ 
tsuŋ2,tsha:u1(炒) 热（热旧饭）rè  อุ่น 
tsuŋ2mi2 还有（还有很多）hái yǒu  ยงัม ี
tsuŋ2naŋ6naŋ1 还（他还没有来）hái ยงั 
tsuŋ3 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
tsuŋ3 钟（时钟）zhōng ชัว่โมง 
tsuŋ3fan6tau1 翻跟斗 fān gēndou ตลีงักา 
tsuŋ3kɔk9 中国 zhōngguó ประเทศจนี 
tsuŋ3tsi1 中指 zhōngzhǐ น้ิวกลาง 
tsuŋ5 生（鸡生蛋）shēng ออกไข ่
tsuŋ5 种（种菜）zhǒng เพาะปลกู 
tsuŋ5 种（种树）zhǒng ปลกู 
tsuŋ5 中（射中）zhōng เป้ายงิ 
tsuŋ5ȵu6 小便（动词）xiǎobiàn ปัสสาวะ 
tsuŋ5ȵu6tau4 尿床 niàochuáng ฉ่ีใสท่ีน่อน 
tsuŋ5thai3 大便（动词）dàbiàn ขี ้(กรยิา) 
tsy1θiak10 主席 zhǔxí ประธาน 
tsy3 珠子 zhūzi ไขม่กุ 
tsy4 除（四除以二）chú หาร 
tsy5 铸（铸锅）zhù หลอม 
tsy5i5(注意) 留心 liúxīn สนใจ 
tsy5i5(注意) 小心 xiǎoxīn ระวงั 
tsy6 筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
tsy6loi1 筷子筒 kuàizi tǒng กลอ่งตะเกยีบ 
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tsyn3kiaŋ5 尊敬 zūnjìng เคารพ 
tsyn5khuk7 拐弯儿 guǎiwān er เลีย้วโคง้ 
tsyŋ1 张（一张纸）zhāng แผน่ 
tsyŋ5,tɛu6 阵（一阵雨）zhèn  หา่ (ลกัษณนามของฝนตก) 
tsyŋ5kɔ3 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
tsyt9θœi1ken1 接吻 jiēwěn จบู 
tu1 肚子（腹部）dùzi ทอ้ง 
tu1 赌（赌钱）dǔ เดมิพนั 
tu1 缕（一缕炊烟）lǚ กลุม่ (ควนั) 
tu1（肚）, ȵuŋ2（胃） 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
tu1pɛ3 肚脐 dùqí สะดอื 
tu1ta:i5 脐带 qídài สายสะดอื 
tu3 都（大家都来了）dōu ลว้น 
tu4tai6 徒弟 túdì ลกูศษิย ์
tu4wa6 图画 túhuà แผนที ่
tuk7 蒂 dì กลบีเลีย้ง 
tuk7 带（带干粮）dài  พก (เสบยีง) 
tuk7 扛 káng หาม 
tuk7 挑（挑担子）tiāo  หาบ (สมัภาระ) 
tuk7, ȵam1 拿（拿书）ná ถอื เอา 
tuk7luk8ha6lo5 抬头 táitóu เงยหน้า 
tun3 ŋ3 θɛt9  端午节 duānwǔ jié วนัเทศกาลขนมจา้ง 
tun4h∅n4 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
tun4kit9 团结 tuánjié สามคัค ี
tuŋ2, ȵuk7 动摇（牙齿动摇）dòngyáo โยก 
tuŋ2nɛn4(人影),jiaŋ1(树影) 影子 yǐngzi เงา 
tuŋ3 冬 dōng ฤดหูนาว 
tuŋ3ka3（或念 kwa3 下同） 冬瓜 dōngguā ฟัก 
tuŋ3tsi5 冬至 dōngzhì กลางฤดหูนาว 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
tuŋ4hœŋ6(同样) 平等 píngděng เสมอภาค 
tuŋ4ju2 桐油 tóngyóu น้ํามนัจากตน้ไมช้นิดหน่ึง  
 tuŋ4ju2muk8  油桐树 yóu tóng shù ตน้ไมน้ํ้ามนัชนิดหน่ึง 
tuŋ4ku1 铜鼓（文物）tónggǔ  กลองสาํรดิ 
tuŋ4loi3 铜板 tóngbǎn เหรยีญทองแดง 
tuŋ4mo6h∅ŋ6 相同 xiāngtóng ไมต่่างกนั 
tuŋ4thɔŋ5 平辈 píngbèi ศกัดิเ์ทา่กนั 
tuŋ4tsi5 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
tuŋ6 垌（一垌田，以山河等自然条件

为界的）dòng 
ผนืนา 

tuŋ6h∅n4 动员 dòngyuán สมาชกิ 
tut10 掉（掉牙齿）diào รว่ง (ฟัน) 
tut10 脱（锄头把脱了）tuō  ถอด 
tut10 脱（头发脱落啦）tuō  รว่ง 
tut10sik7 退色 tuìshǎi สตีก 
ty6 过（过河）guò ขา้มผา่น 
ty6 过（你到过南京了）guò เคย 
ty6 过（你高过他）guò  กวา่ (สงูกวา่) 
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ty6lan2(过人) 传染 chuánrǎn โรคตดิต่อ 
ty6na:m4 涉水 shè shuǐ ลุยน้ํา 
ty6nɛn4ma:n2 过年 guònián ฉลองปีใหม ่
ty6si4θɛt9 过节 guòjié ฉลองเทศกาล 
tyŋ1 尾巴 wěiba หาง 
tyŋ5 饱满（谷子饱满）bǎomǎn อิม่เอบิ 
tyŋ5 胀（肚子胀）zhàng  บวม พอง 
tyŋ5,tsyŋ5 膨胀 péngzhàng ขยายตวั 
u3kwai3 乌龟 wūguī เต่า 
ui3 煨（在火炭里煨红薯）wēi เผา 
uk7 出 chū ออก 
uk7(出),luk8(升) 出（日出）chū ขึน้ (พระอาทติย)์ 
uk7fa3,hoi3fa3 开花 kāihuā บาน (ดอกไม)้ 
uk7lik8 用力（使劲）yònglì ออกแรง 
uk7m∅ŋ3  外面 wàimiàn ดา้นนอก 
uk7ma4 出麻 chū má ผื่น 
uk7miu4 发芽（树枝发芽）fāyá แตกกิง่ 
uk7naŋ1 出来 chūlái ออกมา 
uk7poi1 出去 chūqù ออกไป 
uk7tau6 水痘 shuǐdòu อสีกุอใีส 
uk7thɛn3fa3 出天花 chū tiānhuā ฝีดาษ 
uk7wɔn6 出汗 chū hàn เหงือ่ออก 
uŋ1 扶（扶着不让倒）fú พยงุ 
uŋ1 推（推车）tuī ผลกั 
uŋ1 培（培土）péi พนูดนิ 
uŋ1 拥挤 yǒngjǐ แออดั 
uŋ1piak9 菩萨 púsà โพธสิตัว ์
uŋ3fan5 施肥 shīféi ใสปุ่๋ ย 
uŋ3piak9tha:i5 曾祖父 zēngzǔfù ปู่ ทวด 
uŋ3tsɔ3 na6 父母 fùmǔ พอ่แม ่
wa: ŋ4 横（横线）héng เสน้ดา้ย 
wa:i4ȵi5 怀疑 huáiyí สงสยั 
wa:i6lan2,lan2wa:i6 坏人 huàirén คนรา้ย 
wa:i6θu6 坏事 huàishì เรือ่งรา้ย 
wa:k10 画（画图画）huà วาด 
wa:k10 划（划地界）huà ออกแบบ 
wa:k10 打（打记号）dǎ ทาํ (เครือ่งหมาย) 
wa:k10jat7(划一) 整齐 zhěngqí เสมอกนั 
wa:k10tse1 或者（是或者不是）huòzhě หรอื 
wa:n4 还（还钱）huán คนื (เงนิ) 
wa:n6 绕（绕路）rào  ออ้ม 
wa:ŋ4a3wɔi4 肓肠 huāng cháng ลาํไสใ้หญ่สว่นตน้ 
wa:ŋ4tsœi4 大木捶（打木桩用的）dàmù chuí คอ้นไม ้
wa:t10 滑（路滑）huá ลื่น 
wa2 水牛 shuǐniú ควาย 
wa2sa:u3 禾叉 hé chā สอ้มสองงา่ม 
wa6 话 huà คาํพดู 
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wa6ȵɛ3 耳语 ěryǔ กระซบิ 
wai2ta:i6 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
wai4 晒席 shài xí ตน้กกตากแหง้ 
wai4,khyn3 围拢 wéilǒng ลอ้มรอบ 
wai5piaŋ6 胃病（心口疼）wèibìng โรคกระเพาะอาหาร 
wai6lɛu2 为了 wèile เพือ่ 
wai6m6sia1 为什么 wèishéme ทาํไม 
wai6sa:ŋ3 卫生 wèishēng อนามยั 
wan1 稳（桌子放得稳）wěn มัน่คง 
wan3wiak10 瘟疫 wēnyì โรคหา่ 
wan4kau3phuk7 布谷鸟 bùgǔ niǎo นกเขาชนิดหน่ึง 
wan4pha:k9 魂魄 húnpò วญิญาณ 
wan5 圈（圈牲口）quān ลอ้ม 
wat7 扭（脚扭了）niǔ  เคลด็ 
wat7 熏（用烟熏老鼠）xūn รมควนั 
wat7 熬（熬酒）áo หมกั 
wat7 弯（用火弯竹条）wān  ทาํใหง้อ 
wat7,tsiaŋ1 酿（酿酒）niàng กลัน่ 
wat8 细（面粉很细）xì ละเอยีด 
wɔ4hi5,ha:p10li3 和睦 hémù สามคัค ี
wɔ4ti6piaŋ4,thy5kau3piaŋ4 晒谷场 shàigǔ chǎng ลานตากขา้ว 
wɔi2 长 cháng ยาว 
wɔi4 肠子 chángzi ลาํไส ้
wɔi4 痒（吃生芋头喉痒）yǎng คนั 
wɔi4(同肠子) 馋 chán ตะกละ 
wɔi4liak8 小肠 xiǎocháng ลาํไสเ้ลก็ 
wɔi4luŋ5 大肠 dàcháng ลาํไสใ้หญ่ 
wɔn2 扁担 biǎndan ไมค้าน 
wɔn6 汗 hàn เหงือ่ 
wɔŋ4 稻草 dàocǎo ฟาง 
wɔŋ4 黄 huáng สเีหลอืง 
wɔŋ4ŋan3    稻蔸（割稻后剩下的根部）dào 

dōu 
ตอฟาง 

wɔŋ4pa:ŋ4(wɔŋ4 稻草) 棚子 péngzi กระทอ่ม 
wɔŋ6tsi3 栀子 zhī zi พดุซอ้น 
wɔt10 担（一担水）dān หาบ 
wɛŋ5 稀（粥很稀）xī ละเอยีด 
win4 园（球很园）yuán กลม 
win4 圆（圈儿划得圆）yuán กลม 
y5 甘蔗 gānzhe ออ้ย 
yn3wɔŋ1 冤枉 yuānwang ถกูใสร่า้ย 
yt9 乙 yǐ อนัดบัทีส่องในสบิราศ ี 
θ∅n4 存放（存钱）cúnfàng ฝาก 
θa:i5 干（衣服干了）gàn แหง้ (ผา้แหง้) 
θa:i5 干（柴晒干了）gàn แหง้ (ฟืนแหง้) 
θa:i5,niu5(枯了) 干枯 gānkū แหง้เหีย่ว 
θa:m1 三 sān สาม 
θa:m1ȵ∅t10  三月 sān yuè มนีาคม 
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θa:m1sap8,θa3ȵat8 三十（阴历）sānshí วนัทีส่ามสบิ 
θa:m4 蚕 cán ตวัไหม 
θa:m4tau5  蚕茧 cánjiǎn รงัไหม 
θa:n1,fɔt9 散（辫子散了）sàn  กระจายออก 
θa:n5 散（雾散了）sàn สลาย (หมอก) 
θa:n5 散（集散了）sàn กระจดักระจาย 
θa:ŋ5 冷（天气冷）lěng หนาว (อากาศ) 
θa:ŋ5,l∅ŋ4 凉（天气凉）liáng  เยน็ (อากาศ) 
θa:p9 齿锄 chǐ chú สอ้มพรวนดนิ 
θa1 死 sǐ ตาย 
θa2ȵat8pɔi4,nɛn4ma:n2 除夕 chúxì วนัสง่ทา้ยปีเก่า 
θai3ka3 西瓜 xīguā แตงโม 
θai4 裁（裁衣服）cái ตดั 
θak7ȵy4 鲫鱼 jìyú ปลาตะเพยีน 
θak8 偷 tōu ขโมย 
θak8ken1thiaŋ5 偷听 tōu tīng แอบฟัง 
θak8liak8 士匪，强盗 shì fěi, qiáng dào โจร ผูร้า้ย 
θak8liak8tau4 匪首 fěishǒu หวัหน้าโจร 
θak8ni3 贼（小偷）zéi ขโมย 
θam2 庹（两臂横伸的长度）tuǒ ศพัทบ์อกความยาว “วา” 
θam3 心 xīn หวัใจ 
θam3 酸 suān เปรีย้ว 
θam3fuk8 心服 xīnfú เลื่อมใส 
θam3kiap9 着急 zhāojí เรง่รบี 
θam3lɔk8,θam3s∅i1 满意 mǎnyì พอใจ 
θam3ȵa:p9 烦闷 fánmèn กลดักลุม้ 
θam3tuk8 心毒 xīn dú ใจรา้ย 
θam5 淹（水淹）yān  จม 
θam5 浸（浸种）jìn แช ่
θam5tau5,sa:m5 渗透 shèntòu แทรกซมึ 
θam5θa1 淹死 yān sǐ จมน้ําตาย 
θan1  苍蝇 cāngyíng แมลงวนั 
θan1tau4 榫子 sǔn zi เดอืยไม ้
θan3  申 shēn อนัดบัทีแ่ปดในสบิราศ ี 
θan3 瓶（一瓶油）píng  ขวด (ใชเ้ป็นลกัษณนาม) 
θan3(樽) 瓶子 píngzi ขวด (นาม) 
θan3hau1 幸苦 xìng kǔ ลาํบาก 
θan3tshat7 奇怪 qíguài แปลก 
θan3θɛn3 新鲜 xīnxiān สดใหม ่
θan5 信 xìn จดหมาย 
θan5 由（这些东西由你支配）yóu  ทาํโดย 
θan5kuŋ3 攻打 gōngdǎ จูโ่จม 
θaŋ1 水蜘蛛（能在水面行走）shuǐ 

zhīzhū 
จงิโจน้ํ้า 

θap8ka:n5(<kwa:n5) 习惯 xíguàn ความเคยชนิ 
θat7 戌 qu จอ 
θat7 臭 chòu เหมน็ 
θau1pui3 酒窝 jiǔwō ลกัยิม้ 
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θau1sa:ŋ3 发情（牲畜发情）fāqíng แสดงอาการกาํหนดั 
θau3jau4(从容) 慢（走得慢）màn ชา้ 
θau3jua4 慢慢（慢慢吃）màn man คอ่ยๆ ชา้ๆ 
θɔ1mau2 妯娌 zhóu lǐ ภรรยาของพีช่ายหรอืน้องชาย 
θɔ3 梭子 suōzi กระสวยทอผา้ 
θɔ5pa:n6 左面 zuǒmiàn ดา้นซา้ย 
θɔ5θat7 扫把 sàobǎ ไมก้วาด 
θɔk10 凿（凿眼子）záo เจาะ 
θɔk9mat8（作物） 庄稼 zhuāngjia พชืผลการเกษตร 
θck9pa:i4,muk8pa:i4 筏子（竹木筏）fázi  แพ 
θɔŋ3muk8 桑树 sāngshù หมอ่น 
θɔpau2 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
θɛm1 楔子 xiēzi ลิม่ 
θɛm3 尖 jiān แหลม 
θɛn1 癣 xuǎn โรคกลาก 
θɛn1 剪 jiǎn ตดั 
θɛn1 煎（煎鱼）jiān ทอด 
θɛn3 ȵan4 仙人 xiānrén เซยีน 
θɛn3jan2 前天 qiántiān วนัก่อน 
θɛn3pɛ1 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
θɛn3poi1,poi1ti6nu3 先（先去）xiān ก่อน 
θɛn3sa:ŋ3 医生 yīshēng หมอ 
θɛn3sa:ŋ3 先生 xiānshēng แพทย ์  
θɛn3sa:ŋ3,lɔ2si3 老师 lǎoshī คร ู
θɛn3θan5 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
θɛn4 钱（重量）qián สลงึ 
θɛn4pu5(pu5 穿孔) 铜钱 tóngqián เหรยีญจนี 
θɛn5 箭 jiàn ลกูศร 
θɛn5 伸（伸手）shēn ยืน่ออกไป 
θɛn5,lɛ6 伸（伸舌头）shēn แลบ(ลิน้) 
θɛn5lɛn3 伸懒腰 shēnlǎnyāo บดิขีเ้กยีจ 
θɛn5wɔi2 伸长（橡皮筋伸长了）shēn cháng พองตวั 
θɛp9 垫（垫平桌子）diàn หนุนรอง 
θɛp9 接（用手接住）jiē ยดึจบั 
θɛp9 剔（剔牙）tī แคะ 
θɛt9hi5 节气 jiéqì ฤดกูาล 
θɛu1hɔn4 小寒 xiǎohán อากาศหนาวพอควร 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
θɛu1kham3tan3 小襟 xiǎo jīn เสือ้เลก็ชุดจนีทีต่ดิกระดุม

ดา้นขา้ง 
θɛu1mɔn2 小满 xiǎomǎn พชืพนัธุอ์อกดอก 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
θɛu1sy1 小暑 xiǎoshǔ อากาศรอ้นพอควร 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
θɛu1θyt9 小雪 xiǎoxuě หมิะตกพอสมควร 

 ใน 4 สารท์ของจนี 
θɛu3 萧 xiāo ขลุย่ไม ้
θi3hu3 姐夫 jiěfu พีเ่ขย 
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θi3kyn3 姊妹 zǐmèi พีส่าวและน้องสาว 
θi5 四 sì สี ่
θi5ȵ∅t10 四月 sì yuè เมษายน 
θi6ku3,ti6ku3 慈菇 cí gu ผกัหวัธนู 
θia1 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
θia1 写 xiě เขยีน 
θia5 借（借钱）jiè ยมื (เงนิ) 
θia6ɛp9 藏（藏东西）cáng สะสม 
θiak10 桌（一桌菜）zhuō โต๊ะ 
θiak10kik8 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
θiak9tshuk7 攒钱（积蓄）zǎn qián  รวมเงนิ 
θiaŋ1 稗子 bàizi หญา้ปลอ้งละมาน 
θiaŋ1 醒（酒醒）xǐng  สรา่งเมา 
θiaŋ3 腥（鱼腥）xīng  คาวปลา 
θiaŋ4kɔ3 情歌 qínggē เพลงรกั 
θiaŋ5 姓 xìng นามสกุล 
θiaŋ5 静 jìng สงบ 
θik7hak7 立刻（立刻回去）lìkè ทนัท ี
θiŋ3 聪明 cōngmíng ฉลาด 
θiŋ3,liak9 巧 qiǎo บงัเอญิ 
θiŋ3san4(精神) 强壮 qiángzhuàng เขม้แขง็ 
θo1 θiaŋ3ȵoi6 眼珠 yǎnzhū ลกูตา 
θo1kɔk9 眼角 yǎnjiǎo หางตา 
θo1lyŋ5(眼红) 嫉妒 jídù อจิฉา 
θo1pɛn3(眼晕) 晕（头晕）yūn เวยีนหวั 
θo1θiaŋ3 眼睛 yǎnjīng ตา 
θo1θiaŋ3fa3 眼花 yǎnhuā ตาลาย 
θo1θiaŋ3jaŋ2 睫毛 jiémáo ขนตา 
θo1θiaŋ3kɔk9 太阳穴 tàiyángxué ขมบั 
θo1θiaŋpi4 眼皮 yǎnpí เปลอืกตา 
θo3 洗（洗头）xǐ  สระ (ผม) 
θo3 洗（洗脸）xǐ ลา้ง (หน้า) 
θo3 洗（洗手）xǐ ลา้ง (มอื) 
θo3 洗（洗衣服）xǐ  ซกั (ผา้) 
θœ5na5 休息 xiūxí พกัผอ่น 
θœi1 嘴 zuǐ ปาก 
θœi1 怂恿 sǒngyǒng ยยุง 
θœi1(对人),ȵi5(对动物) 引诱 yǐnyòu หลอกลอ่ 
θœi1pi4 嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
θœi4 齐（人来齐了）qí เทา่กนั 
θœi5 醉 zuì เมา 
θœk10tshuŋ5 鸟枪（火药枪）niǎoqiāng ปืนลม 
θœŋ1 高 gāo สงู 
θœŋ1sak7 相识 xiāngshí รูจ้กักนั 
θœŋ2 象 xiàng ชา้ง 
θœŋ3 镶（镶金牙）xiāng เลีย่ม (ฟันทอง) 
θœŋ3 把（把它扔掉）bǎ นําเอา 
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θœŋ3hu4 浆糊 jiāng hú กาวแทง่ 
θœŋ3θan5 相信 xiāngxìn เชื่อ 
θœŋ5 酱 jiàng น้ําจิม้ 
θœŋ5 样子（人的相貌）yàngzi รปูรา่ง 
θœŋ5jau4 酱油 jiàngyóu ซอีิว๊ 
θoi4pin6,si6ta:n6 随便（随便坐）suíbiàn  ตามใจ 
θoi4tsy1 富翁 fùwēng เศรษฐ ี
θoi5   岁 suì อาย ุ
θoi5,jau5 碎（摔碎子）suì  แตก 
θok9 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
θok9kɔ3 竹竿 zhúgān ลาํไมไ้ผ ่
θok9maŋ5 竹筒 zhútǒng กระบอกไมไ้ผ ่
θok9mɔk9 竹膜 zhú mó เยือ่ไผ ่
θok9pan1,θok9sɔŋ1 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
θok9phɔ1 篾条 miè tiáo ไมต้อก 
θok9θɔ5θat7 竹扫把 zhú sàobǎ ไมก้วาดไมไ้ผ ่
θok9θo1 竹节 zhú jié ปลอ้งไผ ่
θu1 子 zi ชวด 
θu1 缕（一缕线）lǚ กลุม่ (ลกัษณนามใชก้บัดา้ย) 
θu1ta:n5 子弹 zǐdàn ลกูกระสนุ 
θu2 巳 sì มะเสง็ 
θu3 租（租地）zū เชา่ 
θu3 紫 zǐ สมีว่ง 
θu3pɔn1tsy1ȵi6 资本主义 zīběn zhǔyì ทุนนิยม 
θu3sen5 丝线 sīxiàn ดา้ยไหม 
θu5 做（做工）zuò ทาํ (งาน) 
θu5kuŋ3tak7(做功德) 超度（超度亡灵）chāodù โปรดสตัว ์
θu5mui4 ȵan4 做媒 zuòméi เป็นแมส่ือ่ 
θu5tsy1 作主 zuò zhǔ เจา้ของ 
θu6 字 zì ตวัอกัษร 
θu6 θuŋ4 自从（自从立春以来）zìcóng  นบัตัง้แต่ 
θu6jau4 自由 zìyóu อสิระ 
θu6tsi6tsau3 自台州 Zì táizhōu จือ้ไถโจว ชื่อเมอืงหน่ึงใน

มณฑลเจอ้เจยีง 
θu6θiaŋ4 事情 shìqíng ธุระ 
θʊi3 jɛn4 虽然 suīrán ถงึแมว้า่ 
θui4hi5 瓷器 cíqì เครือ่งปัน้ดนิเผา 
θuk8 连接（把绳子连接起来）liánjiē ต่อเชื่อมกนั 
θuŋ1kuŋ6 总共（总共五个人）zǒnggòng รวมทัง้หมด 
θuŋ1li2 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
θuŋ3i3 蓑衣 suōyī เสือ้คลุม 
θuŋ3ja6, θuŋ3siŋ4 棕绳 zōng shéng เชอืกทีท่าํจากตน้ปาลม์ 
θuŋ3muk8 棕树 zōng shù ตน้ปาลม์ 
θuŋ3pi4 棕皮 zōng pí เปลอืกปาลม์ 
θuŋ4 愚蠢（笨）yúchǔn โง ่
θuŋ5 送 sòng สง่ 
θuŋ5kau3 下饭（没有菜下饭）xiàfàn กบัขา้ว 
θy2 过瘾 guòyǐn สะใจ ถงึใจ 
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θy3 蚜虫 yáchóng เพลีย้ 
θyn3ts∅n4 宣传 xuānchuán โฆษณา 
θyn4 全（全村，全国）quán ทัว่ทัง้ ทัง้หมดทัง้มวล 
θyn5 蒜 suàn กระเทยีม 
θyn5 钻子（木工工具）zuàn zi สวา่น 
θyn5 算（算了吧）suàn ถอืวา่ พอแลว้  
θyn5ka:ŋ1 蒜苔 suàntāi ตน้กระเทยีม 
θyn5miaŋ6 算命 suànmìng ทาํนายชะตาชวีติ 
θyn5sau1, θyn5pɔn4 算盘 suànpán เครือ่งคดิเลข 
θyn6 发旋 fā xuán จอม 
θyn6θyn6 周围 zhōuwéi บรเิวณรอบๆ 
θyn6θyn6in5 旋转 xuánzhuǎn หมนุ 
θyn6θyn6ȵuk1 转动 zhuǎndòng ขยบั เคลื่อนไหว 
θai3 西 xi ทศิตะวนัตก 
θɔ5pa1θiaŋ3, θɔ5θat7  θiaŋ3 彗星 huìxīng ดาวหาง 
θɛu3 硝石 xiāoshí ดนิประสวิ 
θɛu3 火药 huǒyào ดนิปืน 
θiak9 锡 xī ดบุีก 
θiaŋ3 星星 xīngxīng ดวงดาว 
θiaŋ5 铁锈 tiěxiù สนิมเหลก็ 
θyt9 雪 xuě หมิะ 
θyt9wɔ4 麦子 màizi ขา้วสาล ี
wa2luk7toŋ4 牛练塘 Niúliàntáng ชื่อเมอืงหน่ึงในมณฑลกวา่งซ ี
wan4 云 yún เมฆ 
wan4luŋ4  虹 hóng รุง้ 
wan4muk7 乌云 wūyún เมฆดาํ 
wɔ5lit10 山谷 shāngǔ หุบเขา 
wɔŋ1 泉 quán น้ําพุ 
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(cio31-11)piam53 头发  tóufǎ ผม (เสน้ผม) 
(la:k23-31)hou35-11seŋ53 男青年 nánqīngnián  ชายหนุ่ม 
（lok5-31）n̥iak5 睡觉  shuìjiào นอน 
(ȵiou21)la53 眼晴  yǎn qíng ตา 
(sap5)sap5 耳语  ěryǔ กระซบิ 
(sy21-11) tsǝn45 水渠  shuǐqú ทอ่ระบายน้ํา 
(tθhu53-33) tθo45 粗糙（米）cūcāo เมด็ใหญ่ หยาบ (ขา้ว) 
a:m53 淹 yān จม 
a:n53 苎麻 zhùmá ป่าน 
a:p31 挀押  bāi yā คา่ใชจ้า่ย 
a:p31;tia:k23 压（石头） yā กด  ถ่วง 
a31-11tθei31 哑巴 yǎbā คนใบ ้
a53-33tθi:t31 喜鹊 xǐquè นกสาลกิา 
an53 要（听话） yào  จะ ตอ้ง เอา  
aŋ53 硌（脚）gè เจบ็เทา้ 
au53 娶  qǔ แต่งงาน (ฝ่ายชายแต่งรบัฝ่าย

หญงิเขา้บา้น) 
au53 要（我要这个）yào ตอ้งการ เอา 
au53-33lǝt5 打柴 dǎ chái เกบ็ฟืน ผา่ฟืน 
chi:t31 扫帚   sàozhǒu ไมก้วาด 
chi:t31 扫（地）sǎo กวาด 
chi45-11lǝk23 力气  lìqì ความแขง็แรง 
chi45sok23 气坏 qì huài โกรธ 
chi53 梳 shū หว ี(กรยิา) 
chi53-33cio31 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
chia53-11lak23 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
chiam45 倒下 dào xià ลม้ลง 
chiem21-11cia:p31 钳子 qiánzi คมี 
chiem45 欠（欠钱）qiàn เป็นหน้ี 
chiŋ31 沙子  shāzi ทราย  
chiou31 煨（炭火）wēi ปรงุอาหารโดยใชไ้ฟอ่อนๆ

คอ่ยๆตุ๋น 
chiou45 吠（狗）fèi  เหา่ (สนุขั) 
chiu31 活  huó ยงัดาํรงชวีติอยู ่
chy53 螺蛳  luósī หอยทาก 
chy53-11muk23 蜗牛 wōniú หอยทากเปลอืกลาย 
chyen45 劝告 quàngào คาํแนะนํา เตอืน  
chyen53 圈（绳） quān  ขด 
chyen53-33kuk31 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
chyet31 缺（牙） quē หกั 
chyt31 哑（嗓子） yǎ เป็นใบ ้
ci:k23;sa:n53 闩（门） shuān  ใสก่ลอน 
çi:ŋ45 向 xiàng ไปยงั 
ci:ŋ53-33ci:ŋ53 刚刚 gānggāng พึง่ 
ci:ŋ53-33ci:ŋ53-33nǝn31 正好   zhènghǎo เพยีงแค ่
çi:ŋ53-33cian35 香菇 xiānggū เหด็หอม 
ci:t21peŋ53 裹腿 guǒtui ผา้พนัขา 
ci:t23 黄麻 huángmá ปอกระเจา 
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ci:t31 结（果子）jiē ออกผล (ผลไม)้ 
ci:t31 揭 jiē เอาออก  แกะออก 
çi:t31 休息 xiūxí พกัผอ่น 
ci:t31;kou45 凝结 níngjié เกาะผนึก 
ci:t31moŋ23 （蜘蛛）结网(zhīzhū) jié wǎng (แมงมมุ) ใย 
ci:t31tθei31 结巴 jiēba ตดิอ่าง 
ci:u21 桥 qiáo สะพาน 
ci:u21-11naŋ53 鼻梁  bíliáng ดัง้จมกู 
ci:u35 轿子 jiàozi เกีย้ว เสลีย่ง 
ci:u35 撬 qiào แงะ 
ci;31-11wa:t23 狡猾 Jiǎohuá ปลิน้ปลอ้น 
ci31 几个 jǐ gè กีอ่นั 
ci45 寄（信）jì สง่ ฝาก (จดหมาย) 
ci45-33lei23 记得 jìde จาํได ้
ci45-lei23 记得 jìde จาํได ้
ci53 远  yuǎn ไกล 
ci53-jie53 干爹 gān diē พอ่บุญธรรม 
ci53-ni:ŋ53 干妈 gàn mā แมบุ่ญธรรม 
cia:ŋ 31 说 shuō พดู 
cia:m35 （人）爬  pá (คน) ปีนเขา 
cia:m35 （虫）爬  pá (แมลง) ไต่ 
çia:n53 房子 fángzi บา้น 
çia:n53 房屋 fángwū บา้น เรอืน  
çia:n53 家（人） jiā ครอบครวั 
çia:n53;cia53 家 jiā บา้น 
cia:p31 夹（菜） jiā  คบี (อาหาร) 
çia;n53-33tθǝt5 屋脊 wū jǐ อกไก่ (บนหลงัคาบา้น) 
cia31 假 jiǎ ปลอม 
cia45 嫁 jià แต่งงาน (ฝ่ายหญงิแต่งงานเขา้

บา้นฝ่ายชาย) 
cia45 出嫁  chūjià แต่งออก (ฝ่ายหญงิ) 
cia53 加  jiā บวก 
çia53;ȵi35 二   èr สอง 
çia53cio31 (棍子)两端 liǎng duān ปลายทาง 
ciai45 山  shān ภเูขา  
ciai45 土山 tǔshān ดนิเนินเขา 
çiai45 快（锋利）kuài คม 
ciai53 街 jiē ถนน 
ciak23;ne45 困（想睡）kùn (xiǎng shuì) งว่ง (งว่งนอน) 
ciam23 大舅母 dà jiùmǔ ป้าสะใภ ้
cian31 紧 jǐn ชดิ 
cian31 紧（塞子） jǐn  ตงึ 
cian35  菌子  jùnzi เหด็ 
cian35 斤 jīn ครึง่กโิลกรมั 
ciaŋ53 草  cǎo หญา้ 
ciau31 绕（线）rào พนั ขด (เสน้ดา้ย ลวด เสน้ไหม) 
ciau31;kOŋ45 搅拌 jiǎobàn ตใีหเ้ขา้กนั 
ciau31-33 剪子  jiǎnzi กรรไกร 
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ciau45 告诉 gàosu บอก 
ciau45 教 jiào สอน 
ciau45-33tei45 吩咐 fēnfu บอก 
ciau53 交（交朋友）jiāo  คบกนัเป็นเพือ่น 
ciau53 攒（钱） zǎn  สะสม 
ciau53-33ji31 椅子  yǐzi เกา้อี ้
ciau53tθai53 交给 jiāo gěi สง่ให ้มอบภาระให ้
cie31;ji:ŋ53 秧 yāng ตน้กลา้ 
ciei45 蛋 dàn ไข ่
ciei45-11pek23 蛋白 dànbái ไขข่าว 
ciei45-11woŋ21 蛋黄 dànhuáng ไขแ่ดง 
ciei45-33hak5 蛋壳 dàn ké เปลอืกไข ่
ciem45 剑 jiàn ดาบ 
cien31 碱  jiǎn ดา่ง 
cien31 n̥am31 碱水 jiǎn shuǐ น้ําดา่ง 
cien35 件 (衣服) jiàn ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) 
cien45mien35 见面  jiànmiàn พบ 
çien53 喊叫  hǎnjiào รอ้ง จะโกน 
cim34;tshei45;tsǝm35 按 àn กด 
çim45 凉快  liángkuai เยน็สบาย 
cim53 金子 jīn zǐ ทอง  ทองคาํ 
cim53-11jin21-11fa53 金银花 jīnyínhuā พชืไมพุ้ม่ 
cin21 裙子 qúnzi กระโปรง 
cin21 砧板 zhēnbǎn เขยีง 
cin21 叼  diāo คาบ 
cin31cin31 仅仅  jǐnjǐn เพยีงเทา่นัน้  
cin53 筋   jīn กลา้มเน้ือ 
çin53 熏（肉） xūn  อบ 
ciŋ35 忌讳  jìhuì ขอ้หา้ม 
ciŋ45 镜子  jìngzi กระจกเงา 
cio31 头  tóu หวั 
cio31-11hou21 喉咙  hóulóng ลาํคอ 
cio31-11ko35 膝盖 xīgài เขา่ 
cio31-11na21;na21-11pia:k31 额头  étóu หน้าผาก 
cio31-11na21nǝp31 囟脑门 xìn nǎomén กะโหลกศรษีะ 
cio31-11ni23-11m̥i53 拇指  muzhǐ น้ิวหวัแมม่อื 
cio31-11ȵy21 脑髓  nǎosuǐ สมอง 
cio311nu:n21 枕头 zhěntou หมอน 
cio31-33ciai45 山顶 shāndǐng ยอดเขา 
cio31-33çian53 田埂 tiángěng คนันา  
cio31-33ha53 肩膀  jiānbǎng ไหล ่
cio31-33tha:n53 河滩  hétān น้ําทว่ม  
cio31loŋ21-11ciai53 天井 tānjǐng ชานบา้น 
çio53 量（长短） วดัขนาด (ยาวสัน้) 
çio53 干（柴）gàn  แหง้ 
ciou21 缕（线） lǚ ปอย ไจ (ดา้ย ไหม) 
ciou21;pa31 束（束花）shù กาํ (ลกัษณนามใชก้บัชอ่ดอกไม้

เป็นกาํ) 
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ciou45 大舅父 dà jiùfù ลุง (พีช่ายของแม)่ 
ciou53 讨（饭） tǎo  ขอขา้วกนิ 
ciou53-33tsǝ55 乞丐 qǐgài ขอทาน 
çip5;tshau53 撮（垃圾） เทหรอืกองรวมกนั (ขยะ) 
cit23 蛀 zhù เจาะไช (แมลง) 
cit23 咬 yǎo กดั 
cit23;liat5 咬 yǎo เหา่ 
cit23;liat5 咬（啮） yǎo  กดั 
cit31 （肚子）痛 tòng เจบ็ปวดทีท่อ้ง 
ciu:ŋ21 多  duō มาก 
ciu:ŋ21-11si:u31;ho31-11 
ta53;ho31-11ciu:ŋ21 

多少  duōshao เทา่ไหร ่

ciu21 求（人） qiú  ขอรอ้ง 
ciu21ȵyet23 九月 jiǔ yuè   กนัยายน 
ciu31 九   jiǔ เกา้ 
ciu31-33tθai45 韭菜 jiǔcài ผกักุยชา่ย 
ciu45 雪 xuě หมิะ 
ciu45 冰 bīng น้ําแขง็   
ciu45 救（人） jiù  ชว่ยเหลอื 
ciu45;kou31-11me23-11liat5 雹子  báozi ลกูเหบ็ 
ciuŋ21 穷  qióng ยากจน 
çiuŋ53;kho23 漂亮  piàoliang       สวยงาม 
co:t31fǝn53 结婚 jiéhūn แต่งงาน 
cyO 53 盐  yán เกลอื 
cy31 举手 jǔ shǒu ยกมอื 
cy53 笑 xiào ยิม้ 
cy53hO45hO45 笑呵呵 xiào hē ā หวัเราะรา่ 
cy53me35me35;me35-33 
me35cy53 

笑眯   xiàomīmī ยิม้ตาหย ี

cyen21 拳（一） quán หมดั 
cyen21-11tou21 拳头  quántóu กาํปัน้ 
cyn53-33ku:n53 军官 jūnguān เจา้หน้าที ่
cyO45 锯子 jùzi เลื่อย 
ei53; khaŋ45;ko23;kok23 个（人）gè คน 
ei53-11lau23-11lǝn53 老人   lǎorén ผูส้งูอายุ 
ǝm21 粥 zhōu  โจ๊ก 
ǝŋ31-33tθei31 影子 yǐngzi เงา 
ep31 鸭子 yāzi เป็ด 
ǝp5 敷  fū ทา (ยา) 
fa:m35 犯（法）fàn ผา่ฝืน (กฎหมาย) 
fa:n21-11(man35) 烦闷  fán mèn กลดักลุม้ 
fa:n31-33l̥ǝm53 逆风  nì fēng  ทวนลม 
fa:n35-11tou35 饭豆 Fàn dòu ถัว่ขา้ว 
fa:n53 翻（粑粑） fān พลกิ 
fa:n53 翻（猪肠）fān พลกิกลบัดา้น 
fa:n53 翻（过来）fān หนัหลบั  
fa:n53-33ciaŋ53 反刍  fǎnchú สตัวท์ีเ่คีย้วเอือ้ง 
fa:ŋ53 缝（衣服 ）fèng เยบ็ 
fa:t31 涨（水） zhǎng  พอง บวมน้ํา  
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fa:t31 发酵  fāxiào หมกั 
fa:t31chi45 生气 shēngqì โมโห 
fa:t31chi45;tsǝn21-11l̥ǝm53 发怒 fānù โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 
fa:t31ŋa21 发芽 fāyá  แตกหน่อ 
fa31 云  yún เมฆ ฟ้า 
fa31-11kǝm23 雷 léi ฟ้ารอ้ง 
fa31-33nam53 乌云  wūyún เมฆดาํ 
fa45 翅膀  chìbǎng ปีก 
fa45 叶子 yèzi ใบไม ้
fa45-11lai35 芭萑 bā huán กลว้ยน้ําวา้ 
fa53 花  huā ดอกไม ้
fa53 眼花   yǎnhuā ตาลาย 
fa53 花布   huā bù ลาย 
fa53-11tyɸ21 蓓蕾 bèi lěi ชอ่ตมูของดอกไม ้
fa53-11tθam53 花蕊 huāruǐ เกสรดอกไม ้
fa53-33mek23 荞麦 qiáomài ขา้วสาลบีคัวทิ 
fa53-33pien53 银元 yínyuán เหรยีญกษาปณ์ 
fai23-11nuŋ23 弟兄 dìxiōng ภรรยาของพีช่ายหรอืน้องชาย 
fai31;pǝŋ45 拔（草） bá  ถอน (หญา้) 
fai45 坏 huài พงั 
fai45 坏  huài เสยี พงั  
fan45 簸（米） โยน หวา่น (เมลด็ขา้ว) 
fan53 竹子 zhúzi ไมไ้ผ ่
fan53-33tat5 竹节 zhú jié ขอ้ไมไ้ผ ่
fan53-33tuŋ45;sǝŋ53 床 chuáng เตยีง 
faŋ53 稗谷 bài gǔ เมลด็ขา้วทีล่บี 
fat;mit31;jit31;çip31 下陷 xiàxiàn การทรดุ 
fat23-31cien45;tuŋ53-33 tθe53 东西  dōngxi สิง่ของ 
fat5 小水坑 xiǎo shuǐ kēng แอ่งน้ําขนาดเลก็ 
fat5 凹 āo เวา้ 
fat5;tap23 坑 kēng หลุม 
fe23 做（工）zuò (gōng) ทาํ (ทาํงาน) 
fe23 做桌椅  zuò zhuō yǐ ทาํเฟอรนิ์เจอร ์
fe23-33tǝ0mǝ55 为什么 เพราะอะไร 
fe23fi45;ni23-11tsan35 赶忙   gǎnmáng รบีรอ้น 
fe23li:u31 做完  zuò wán เสรจ็สิน้ 
fe33tθei31-33pia53 蜘蛛网 zhīzhū wǎng ใยแมงมมุ 
fe45 肺  fèi ปอด 
fei53-33sy31 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
fǝn35 （一）份  fèn  สว่นหน่ึง 
fǝn35 分 fēn เฟิน (หน่วยเงนิตราของจนี) 
fǝn53 雨  yǔ  ฝน 
fǝn53 着（火） zháo ไหม ้(ไฟ) 
fǝn53 生（疮）shēng (chuāng) เกดิ (แผล) เป็นตุ่ม 
fǝn53-33wi53 着火  zháo huǒ  ไฟไหม ้
fǝt5 挥（手）huī โบก (มอื) 
fi45 快  kuài เรว็ 
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fo21ji:k23 火药 huǒyào ดนิปืน 
fo31-11luŋ21 火笼  huǒ kuài zǐ โคมไฟ 
fo31-11pa31 火把  huǒbǎ ไฟฉาย คบเพลงิ 
fo31-11sek23 火石  huǒshí หนิเหลก็ไฟ 
fo31-33cia:p31 火钳 huǒqián เหลก็คบีถ่าน 
fo31-33seŋ21-22mak5 锅底烟 guō dǐ yān ทีเ่ขีย่บุหรี ่
fo31-33to53 火刀  huǒ dāo มดีไฟ 
fo31su31 厨师 chúshī พอ่ครวั 
fok5 肿 zhǒng บวม (ฟก) 
foŋ53 慌 huāng กงัวล ตระหนก  
fu:n45 换（衣服） huàn  เปลีย่น 
fu:n45;thi:u21 交挽  jiāo wǎn แลกเปลีย่นกนั 
fu:t31 削（果皮） xuē  ปอกเปลอืก 
fu:t31 削（尖）xuē เหลา (ใหแ้หลม) 
fu11li23 李子 lǐzǐ พลมั 
fu21 湖 hú ทะเลสาบ 
fu21 浮  fú ลอย 
fu21-11li23 李树 lǐ shù ตน้พลมั 
fu21-11lut23 芭芒草 bā mángcǎo ตน้กลว้ยจนี 
fu21-11pi:u21 浮萍 fú píng จอกแหน 
fu211lu53 葫芦 húlu น้ําเตา้ 
fu31-11ma23 苦马菜 kǔ mǎ cài ผกัขม  
fu45 戽（水）hù ถงั (น้ํา) 
fu45 副（扑克） fù  สาํรบั (ลกัษณนามของไพ)่ 
fu45 付（付眼镜）fù จา่ย 
fui31 后悔  hòuhuǐ เสยีใจ 
fuŋ35-11me23 松鼠 sōngshǔ กระรอก 
fuŋ53 捂（嘴）wǔ ปิด ครอบ (ปาก) 
fuŋ53 封（信） fēng ฉบบั 
fuŋ53-11mok23 枫树 fēng shù ตน้เมเปิล 
fuŋ53-33tθien45 风箱 fēngxiāng กลอ่งสบูลม 
ha:m31 喊（人）hǎn  รอ้งรยีก (คน) 
ha:m31 划（拳）huà  วาด (กาํปัน้) 
ha:n21 闲 xián วา่ง 
ha21 杀（人） shā ฆา่ (คน) 
ha21 杀（动物） shā  ฆา่ (สตัว)์ 
ha35-11lǝn21 下半身 xiàbànshēn รา่งกายสว่นลา่ง 
ha35-11sy31 肠子 cháng zi ลาํไส ้
ha35-11sy31lǝk23 小肠 xiǎocháng ลาํไสเ้ลก็ 
ha35ci45 夏季 xiàjì ฤดรูอ้น 
ha35ȵyet23 下月 xià yuè เดอืนถดัไป 
ha35pu:n45-33wav53 下午 xiàwǔ บา่ย 
ha45; n̥a45;ka45;fy45;kwi35 那  nà นัน้ 
ha45; n̥a45fy45 那里  nàli ทีน่ัน่ 
hai21 鞋 xié รองเทา้ 
hak23 学 xué เรยีน 
hak23-31toŋ21 学校 xuéxiào   โรงเรยีน 
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hak23seŋ53 学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
ham53 浑 hún  ขุน่ 
han21-11tθiŋ21;han21-11 si21 平常  píngcháng มกัจะ 
han31;kei45 很（很高） hěn มาก 
han35 恨 hèn เกลยีด 
han53 痒（麻）yǎng คนั (อาการ) 
haŋ45 口（咬）kǒu ปาก 
haŋ45-33kai45 小母鸡 xiǎo mǔ jī แมไ่ก่ตวัน้อย 
hau35-33seŋ53 校长 xiàozhǎng ครใูหญ่  
hei31 海 hǎi ทะเล  
hei35 亥(地支第六十二) hài (dìzhī dì 

liùshí'èr) 
ตรงกบัปี กุน (อนัดบัสบิสองของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

hei35 害羞 hàixiū อาย 
hǝp5 盒子 hézi หอ่  กลอ่งขนาดเลก็ 
hǝp5 盒（饼） hé กลอ่ง 
hǝp5tsǝn31;kǝp5luŋ23 合扰  hé rǎo ก่อกวน 
ho35;tsuŋ31 种（稻） zhǒng  ประเภท 
hon35 旱 hàn แลง้ 
hoŋ45 烘干  hōng gān การอบแหง้ 
hoŋ53-33lau23 粗糠 cū kāng ราํหยาบ 
hoŋ53-33le21 细糠 xì kāng ราํละเอยีด 
hoŋ53-33pu:ŋ23 谷壳 gǔ ké แกลบ  
hot23 想象   xiǎngxiàng จนิตนาการ 
hou35-11mǝn21 后门 hòumén ประตหูลงับา้น 
hou35-11ni23 后妈 hòumā แมเ่ลีย้ง 
hou35-11tei35 后代   hòudài ยคุหลงั  ชนรุน่หลงั 
hou35-11ti53 后爹 hòu diē พอ่เลีย้ง 
hou35-33seŋ53 年轻 niánqīng หนุ่มสาว  วยัรุน่ 
hO53 喘  chuǎn โรคหอบหดื 
hun35-11wu23 晚稻 wǎndào ขา้วทีโ่ตชา้กวา่กาํหนด 
ji:k31 芋头 yùtou เผอืก 
ji:ŋ21 羊  áng แกะ 
ji:ŋ21-11taŋ21 白糖  báitáng น้ําตาลทรายขาว 
ji:ŋ21la:n21 羊圈 yáng quān คอกแกะ 
ji:ŋ21ma:n21 羊油  yáng yóu น้ํามนัแผน่ 
ji:ŋ35-11ka45 那么（远）  nàme ขนาดนัน้ 
ji:u21 窑 yáo เตาเผา 
ji:u53 腰  yāo เอว 
ji:u53-11sǝt23 肾 shèn ไต 
ji21-11jie53 姨父  yífu ลุง  
ji23-11pek31 百  bǎi รอ้ย 
ji23-11pek31lǝŋ21-11jit5 一百零一  yī bǎi  líng yī หน่ึงรอ้ยเอด็ 
ji23-33pui45 一倍  yī bèi สองเทา่ 
ji23-33tθhien53 千 qiān   พนั 
ji23-33wa:n35 万  wàn หมืน่ 
ji23hou35 以后  yǐhòu ต่อมา  
ji23ly45  (十个)以下 yǐxià น้อยกวา่สบิ ลงไป  
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ji23mien35……ji23mien35 一边……一边…… 
yībiān……yībiān…… 

(คาํเชื่อม)....ไปพลาง..ไปพลาง 

ji23pu35fǝn35 一部分  yībùfèn บางสว่น 
ji23tsha45 (十个) 以上 yǐshàng จาํนวนมากกวา่สบิขึน้ไป  
ji31-33cim53 已经 yǐjīng คาํชว่ยกรยิา (เกดิขึน้แลว้) 
ji45 亿  yì รอ้ยลา้น 
ji45-33cien45 意见  yìjiàn ความคดิเหน็ 
ji53 布 bù ผา้ 
ji53-33fa53 花布 huā bù ผา้ลาย 
ji53-33seŋ53 医生 yīshēng แพทย ์
ji53-33tθu53 土布 tǔbù ผา้ทอมอื 
jia:P23-31 jia:P23-31nien21 打闪  dǎ shǎn ฟ้าผา่ 
jia:p23-31nien21 闪电  shǎndiàn ฟ้าแลบ  
jia;m31 染（衣服）rǎn ยอ้ม 
jia23-11kou31 野狗 yě gǒu หมาป่า 
jia23-11tsy53 野猪 yězhū หมปู่า 
jia45 田(水田) tián  นา 
jia45-11pǝm35 烂泥田 lànní tián ทุง่นาทีเ่ตม็ไปดว้ยโคลน 
jiak5 湿 shī เปียก 
jiam53 深（水） shēn  ลกึ 
jiam53 深（色）shēn เขม้ 
jiam53 （这本书很）深 shēn ลกึซึง้ 
jie21 我  wǒ  ฉนั 
jie21ti0 我的  wǒ de ของฉนั 
jiei45 数 shù จาํนวน 
jiem21 嫌  xián ความสงสยั 
jiem31 鱼鳃  yú sāi เหงอืก 
jiem53 阉（鸡）yān  ตอน (ไก่) 
jien21-11sak5 颜色  yánsè ส ี
jien53 烟 yān บุหรี ่
jien53-33fa45 烟叶 yānyè ใบยาสบู 
jim53 阴   yīn มดื 
jin21 寅(地支第三)  

 yín (dìzhī dì sān) 
ตรงกบัปี ขาล (อนัดบัสามของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

jin21 均匀   jūnyún เทา่กนั 
jin23 挽救 wǎn jiù  กอบกู ้
jin31-11wi53 引火  yǐnhuǒ ไฟไหม ้
jin35-11nien21 闰年  rùnnián ปีอธกิสรุทนิ (จะม ี9 วนั แทนที่

จะม ี8 ในเดอืนกุมภาพนัธ)์ 
jin35ȵyet23;jin35nien21 闰月 rùnyuè อธกิมาส หมายถงึเดอืนที่

เพิม่เตมิเขา้มาในปฏทินิ
จนัทรคต ิ

jiok23 弱 ruò อ่อนแอ 
jiok23-11ȵiak5 打瞌睡 dǎ kēshuì สปัหงก 
jiok31kaŋ53 黎明 límíng รุง่อรณุ 
jiok31l̥ap5 傍晚 bàngwǎn ในชว่งเยน็ 
jiok5tθam53;jiok5lyet31 恶心 ēxīn สะอดิสะเอยีน 
jisa23-11meu23 野猫 yěmāo แมวป่า 
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jit31 尘埃  chén āi ฝุ่ น ละอองฝุ่ น 
jit5;ji23 一   yī หน่ึง 
jit5-31chi31 一起   yīqǐ ดว้ยกนั 
jit5ȵyet23 一月 yī yuè มกราคม 
jiu:ŋ21-11te45 皇帝 huángdì จกัรพรรด ิ
jiu21 植物油 zhíwùyóu น้ํามนัพชื 
jiu21 游 yóu（鱼） วา่ย 
jiu21 游泳  yóuyǒng การวา่ยน้ํา 
jiu21-11tθai45 芸苔 yún tāi ผกักลูกะหลํ่ามดีอกสเีหลอืง 
jiu23 酉(地支第六十) yǒu (dìzhī dì 

liùshí) 
ตรงกบัปี ระกา (อนัดบัสบิของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

jiu35 又 yòu อกี 
jiu53-11cio31 头顶 tóudǐng ดา้นบนของศรีษะ 
jiu53-11tuŋ35 垌场 dòng chǎng  สนาม 
jiu53-33ka45;foŋ53-33jiu53 上面 shàngmiàn ขา้งบน  
jiuŋ21 熊  xióng หม ี
jiuŋ21-11ji35 容易 róngyì งา่ย 
jiuŋ31tθyt31 怂恿 sǒngyǒng ไดร้บัการสนบัสนุน 
jiuŋ53 瘦（人） shòu  ผอม 
jyen21-11lei21 原来  yuánlái แต่เดมิ 
jyen45 埋怨 mányuàn บน่ 
jyet23……jyet23 越……越…… yuè……yuè…… ยิง่…...ยิง่…… 
jyn53 站   zhàn ยนื หยดุ 
ka:k31 拉（向前拉）lā ดงึ จงู (ดงึไปขา้งหน้า) 
ka:k31 牵牛 qiān niú จงูววั 
ka:k31;sei21 拉（拉长）lā ดงึ (ยดื) 
ka:n31 减  jiǎn ลบ 
ka:p31la:p31 零食  língshí ขนมขบเคีย้ว 
ka21 拃 zhǎ คบื 
ka31 硬 yìng แขง็ 
ka31;ȵien11cy23 僵硬 jiāngyìng แขง็ (มอืหรอืเทา้) 
ka31kǝt2-31 kǝt5;ka31keu21 
keu21 

硬邦邦  yìngbāngbāng แขง็มาก 

ka45-11tθien21 价钱  jiàqián ราคา 
ka53-11puo21 婆婆 pópo ยา่ (แมส่าม)ี 
kai45 鸡  jī ไก่ 
kai45-33khuo53 鸡窝 jī wō รงัไก่ 
kai45-33san35 鸡肫  jī zhūn กึน๋ไก่ 
kai45-33tsau45 鸡罩子 jī zhàozi เลา้ไก่ 
kai45-53tsǝ45 鸡冠   jīguān หงอน 
kai45sien45 界线  jièxiàn แนวเขตแดน 
kak23-31ŋa21 堇快 jǐn kuài อยา่งรวดเรว็ 
kak5 沾（泥） zhān  ชุม่ชื่น 
kak5;nOt31 黏 nián เหนียว 
kaŋ53-11tou35 豇豆 jiāngdòu ถัว่พุม่ 
kat5 割（稻） gē  ตดั 
kat5 割（肉） gē  ตดั 
kat5 割（绳子）gē ตดั (เชอืก) 

572 รายการคำาศัพท์ภาษาฉาต้ง



573 
 

kat5 切（菜）qiē หัน่ (ผกั) 
kau23 跨 kuà กา้ว 
kau45 旧  jiù เก่า 
kau45 觉（一） jiào หน่ึงตื่น (ลกัษณนามของการ

นอนหลบั) 
kǝ0lai23-33l̥aŋ53;tshu31 丑 chǒu น่าเกลยีด 
kǝ0lau23-11tsy21 老头儿 lǎotóu er ชายชรา 
kǝ0lǝn53 人家 rénjiā ครวัเรอืน 
kǝ0tθaŋ21 尚未  shàngwèi ไม ่
ke23 屎 shǐ ขี ้
ke23-11khia53 耳屎 ěrshǐ ขีห้ ู
ke23-11la53 眼屎 yǎnshǐ ขีต้า 
ke23-11naŋ53 鼻屎  bí shǐ ขีม้กู 
ke35 茄子 qiézi มะเขอืยาว 
ke35 骑（马）qí  ขี ่(มา้) 
ke35;pu35 步  bù กา้ว 
ke45-11ta:ŋ35;21-11tθei53 厕所  cèsuǒ สขุา สว้ม 
ke53 卖 mài ขาย 
kei31 改（名）gǎi การเปลีย่นแปลง (ชื่อ) 
kei35;ka35 别 bié อยา่ 
kek31 隔（一条河）gé กัน้ออก กัน้แบง่ 
kek31khei53 隔开 gé kāi แยกออกจากกนั 
kek31pi;k31 邻居 línjū เพือ่นบา้น 
kǝm53tsie45 甘蔗  gānzhe ออ้ย 
kǝp23 盖（被子）gài คลุม หม่ 
kǝp23 盖（锅盖） gài  ปิด กลบ 
kǝp31tθei31 鸽子 gēzi นกพริาบ 
kǝp5 田鸡 tiánjī กบ 
kha:k31 掐（脖子）qiā กด (คอ) 
kha:n53 孙子 sūnzi หลานชาย 
kha:n53tθat5 曾孙 zēngsūn เหลน 
kha:t31 渴 kě หวิกระหาย 
kha31-11tai21 桌子底下 zhuōzi dǐxia ใตโ้ต๊ะ 
kha31-33ciai53 院子 yuànzi ลาน 
kha31-33la:k31 腋下 yè xià รกัแร ้
kha31-33la:ksǝn53 腋毛  yèmáo บรเิวณรกัแร ้
kha31-33lak31-31khou45 大襟 dàjīn เสือ้คลุมชุดจนีตวัใหญ่ทีต่ดิ

กระดุมดา้นขา้ง 
kha31-33tau53 床底下 chuáng dǐxia ใตเ้ตยีง 
kha31-33te31 (水)底  (shuǐ) dǐ ปลาย 
kha31to0 卡住  kǎ zhù ตดิอยู ่
khai53 猜（谜语） cāi  ทาย 
khak5 刻  kè แกะสลกั 
khan31 肯  kěn ยอม  
khaŋ45 个（蛋）gè ฟอง 
khaŋ45 条（鱼）tiáo ลกัษณนาม ใชก้บัปลา  
khaŋ45 粒(米)  lì  เมด็ 
khaŋ45;kak5 角 jiǎo เจีย่ว (หน่วยเงนิตรา) 
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khaŋ45;pa31 把（秧苗）bǎ ตน้ 
khaŋ45;tyO31 杂（杂花）zá ดอก (ลกัษณนามของดอกไม)้ 
khaŋ45ho21tθie31 一毛钱  yī máo qián มคีา่เลก็น้อย 
khap5 闭眼  bì yǎn หลบัตา 
khat5:kwai45 块（肉） kuài ชิน้ 
khat5; khaŋ45;kwai45 块（小石头）kuài ลกู 
khau31 烧酒  shāojiǔ เหลา้ขาว (สามารถจุดไฟไหมลุ้ก

ได)้ 
khau31-33 酒窝  jiǔwō ลกัยิม้ 
khau31-33fa:n53 甜酒  tián jiǔ เหลา้รมั 
khau31-33tθo53 酒糟  jiǔzāo กากเหลา้ 
khau53 磕（烟杆）kē กระทบถกูของแขง็ 
khau53 打（算盘）dǎ  คดิเลข 
khau53;kuŋ53 打（鼓） ต ี(กลอง) 
khau53;ta:p31 敲（门） qiāo  เคาะ 
khau53tθui45 捣碎  dǎo suì บด 
khei43-33phik31 皮肤 pífū ผวิ 
khei53 开（门） kāi  เปิด 
khei53-11wui35 开会 kāihuì ประชุม 
khei53-33fa53 开花 kāihuā ออกดอก 
khei53-33foŋ53 开荒 kāihuāng หกัรา้งถางพง บุกเบกิ 
khei53-33la53 睁眼 zhēng yǎn ลมืตา 
khei53-33si31 开始  kāishǐ เริม่ตน้ 
khei53-33tshie53 开车 kāichē ขบัรถ 
khek31 客人   kèrén แขก 
khǝm45 土(干土) tǔ  ดนิ (ดนิแหง้) 
khǝm45-11pǝm35 稀泥 xīní โคลน 
khǝm45-11pǝm35 淤泥  yūní ตะกอน 
khǝm45-11seŋ21 土墙 tǔ qiáng กาํแพงดนิ 
khǝm45kok23 泥块 ní kuài โคลน 
khǝp31tou21 磕头 kētóu คาํนบั (เป็นการแสดงความ

เคารพ โดยคุกเขา่ลงพืน้ มอืทัง้
สองยนัพืน้ไว ้แลว้โน้มศรีษะลง
พืน้) 

khia53pui23 耳背 ěrbèi หตูงึ 
kho31-11naŋ21 可能   kěnéng อาจจะ 
kho31lien21 可怜  kělián น่าสงสาร 
kho31tθǝk5 可惜  kěxí เสยีดาย 
khou31-33sau45 口哨 kǒushào ผวิปาก 
khou45 扣子 kòuzi กระดุม 
khou45 扣（扣子）kòu ตดิกระดุม 
khou53 抠 kōu แคะและเขีย่สิง่ของเลก็ๆในรลูกึ

ออกมาดว้ยน้ิวหรอืของปลาย
แหลม 

khou53 谁  shéi ใคร 
khou53-33to53 柴刀 chái dāo มดีผา่ฟืน มดีโต ้
khO53 咳嗽 késou ไอ 
khu31-11lien35-11mi23 苦楝树 kǔliàn shù ชื่อตน้ไม ้ 
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khu31-11lui35 苦瓜 kǔguā มะระ 
khu45 裤子 kùzi กางเกง 
khu45-33lǝn23 短裤 duǎnkù กางเกงขาสัน้ 
khu45-33tei45 腰带 yāodài เขม็ขดั 
khu45-33tsuŋ53 裤衩 kùchǎ กางเกง 
khu53 干枯  gānkū หดตวั 
khum53 路 lù ถนน 
khuŋ321-11tshio23 孔雀 kǒngquè นกยงู 
khuŋ53 空（无物）kōng วา่งเปลา่ (ไมม่อีะไร) 
khuŋ53-33tθam53 空心   kōngxīn กลวง 
khuŋ53-33tθam53 糠心   kāng xīn 

 
ไสก้ลวง 

khwai45 元 yuán หยวน (หน่วยเงนิตรา) 
khwak5 绊（倒）bàn เกีย่วพนั สะดุด 
khwei21 茎  Jīng กา้นดอก 
khwi53 怕  pà กลวั 
ki33ho35 记号 jìhào เครือ่งหมาย 
ko23-33tsa53 油渣 yóu zhā กากหม ู
ko31tθei31 果子 guǒzi ผลไม ้
ko35kok23;kok23-31 
ka45;kwi35-33kok23 

那个 nà ge อนันัน้ 

ko35tθei23;o35tθei23 那样 nàyàng อยา่งนัน้ 
ko45;fai23 哥哥 gēgē พีช่าย 
ko45-11tsoŋ35 告状  gàozhuàng รอ้งเรยีน 
ko53 歌 gē เพลง 
ko53-33su31 歌手 gēshǒu นกัรอ้ง 
kok23 口（猪）kǒu คอก 
kok23 头（头牛）tóu หวั 
kok23-11n̥ou53kok23 哪个 Nǎ ge อนัไหน 
kok23-31n̥ou53 哪  nǎ ไหน 
kok31su31 地瓜 dìguā มนัฝรัง่หวาน 
kok5 稻谷  dàogǔ ขา้วเปลอืก 
kok5-31phik31 秕子 bǐ zi ขา้ววลัเลย ์
kok5-31pia:ŋ53;wu23-
11ciou21 

穗  suì รวงขา้ว 

kok5-31tiem45pia21 晒席 shài xí ตากใบกกทาํเสือ่ 
kok5ei53 各自 แต่ละคน ต่างคนต่าง.... 
kon31 赶（牛）gǎn ไล ่ (ววั) 
kon53-11hon35-11kuŋ53 鳏夫   guānfū พอ่หมา้ย 
kon53-11hon35-11puo21 寡妇   guǎfù แมห่มา้ย 
koŋ53 钢 gàng ลบั(มดี) 
koŋ53 抬 （水）tái  ยกขึน้ 
kou21 低（头）dī  กม้หวั 
kou21 弯 wān โคง้ 
kou31-11me23 小米 xiǎomǐ ขา้วฟ่าง 
kou45 够（触及）gòu พอ 
kou45 够（岁数）gòu พอ (อาย)ุ 
kou45-33ciu45 结冰  jié bīng การแชแ่ขง็ 
kou45-33su:ŋ53 下雪  xià xuě หมิะตก 
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kou53 钩   gōu เกีย่ว 
kou53-33kou53 钩子 gōuzi ตะขอ 
ku:n31 管 guan จดัการ 
ku:n45 灌（药）guàn กรอก  รนิ 
ku:ŋ31-33tθe53 广西 Guǎngxi ชื่อมณฑลกวา่งซ ี
ku:ŋ53-33sǝn53loŋ35-11 
loŋ35 

裸体 luǒtǐ เปลอืยรา่ง 

ku11tsi11tsa23 蝉  chán    จกัจัน่ 
ku23-11ni35 男生殖器 nán shēngzhíqì อวยัวะเพศชาย 
ku23-11tsi35 女生殖器 Nǚ shēngzhíqì อวยัวะเพศหญงิ 
ku23-11tsi35-11sǝn53 阴毛  yīnmáo ขนทีอ่วยัวะเพศ 
ku31;paŋ53 鼓（起来）gǔ พองขึน้มา 
ku31tei35 古代  gǔdài สมยัโบราณ  
ku45-11sei35 故事  gùshì เรือ่งราว  
ku53 姑母 gūmǔ อาสะใภ ้  
ku53-11jie53 姑父 gūfu  อาเขย 
ku53-33ci45 估计 gūjì ประเมนิ 
kuk31 衣服 yīfú เสือ้ผา้ 
kuk31ciak31;kuk31soŋ53 夹衣  jiá yī ไมห้นีบผา้ 
kuk31ta:n53 单衣 dānyī เสือ้ชัน้เดยีว 
kukmien21 棉衣 miányī เสือ้นวม 
kun31 滚（石头） gǔn กลิง้ 
kun31 沸 fèi เดอืด 
kun45 棍子  gùn zǐ ตะบอง ไมพ้ลอง 
kun45 棵（棵树）Kē ตน้ 
kuŋ11çim45; kuŋ11pien53 旁边  pángbiān ดา้นขา้ง 
kuŋ11çim45;lim21-11cian45 附近  fùjìn ใกลเ้คยีง 
kuŋ11khum53 路边  lù biān รมิถนน 
kuŋ11ni53 河岸  hé'àn ชายฝัง่ 
kuŋ31 拱  gǒng โก่งตวั โกง้โคง้ 
kuŋ53 祖父 zǔfù ปู่  
kuŋ53 亩 mǔ ไร ่
kuŋ53-11ma:ŋ35 曾祖父 zēngzǔfù ปู่ ทวด 
kuŋ53-11puo21 夫妇  fūfù สามภีรรยา 
kuŋ53-33fu53 工作 gōngzuò งาน 
kut5 骨头  gǔtou กระดกู 
kut5-31 ȵy21 骨髓  gǔsuǐ ไขกระดกู 
kut5-31tsi53 肋骨 lèigǔ กระดกูซีโ่ครง 
kut5-31tθi:t31 骨节 gǔjié ขอ้กระดกู 
kwa:n35 挥霍  huīhuò ใชจ้า่ยสรุุย่สรุา่ย 
kwa:n53 关（门） guān  ปิด 
kwa:t31 刮（头）guā โกน(หวั) 
kwa31;pek23liam35l̥yt31 
l̥yt31 

白 bái ขาว 

kwa45 挂 guà แขวน 
kwa53-33tθei31 瓜子 guāzǐ เมลด็พนัธุพ์ชื 
kwai35;kai35;ai35 这  zhè น้ี 
kwai35ho35;kai35ho35 这些  zhè xiē เหลา่น้ี 
kwai35khaŋ45;kwai35 这个 zhè ge อนัน้ี 
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kok23 
kwai35tθei23 这么（做）  zhème อยา่งน้ี 
kwai35tθei23;jiŋ35-11nai35 
tθei23;kwai35ji:ŋ35 

这样  zhèyàng อยา่งน้ี 

kwai45 块（布） kuài พบั 
kwai53 乖 guāi เดก็ด ี
kwak23;te31 舀（水） yǎo  ตกั 
kwe21 不 bù ไม ่
kwe21 没（去）méi (qù) ไมไ่ด ้(ไป) 
kwe21-33si35;kǝ0si35 不是 bùshì ไมใ่ช ่
kwe21lei23 没有 méiyǒu ไมม่ ี
kwet31;khau45 扔 rēng โยน 
kwi21 水牛 shuǐniú ควาย 
kwi35 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
kwi35 柜子 guìzi ตู ้
kwi35 跪 guì คุกเขา่ 
kwi45 贵 guì แพง  สงู 
kyen31 卷（席） juǎn มว้น (เสือ่) 
kyen31 挽 （衣袖）wǎn ดงึ 
kyen31 蜷 quán การขดตวั 
la:k23 儿子 érzi น้องเขย 
la:k23-21po23 牛犊 niúdú  ลกูววั  
la:k23-31 çiei53 梨  lí ลกูแพร ์
la:k23-31 m̥a53 狗崽 gǒu zǎi ลกูสนุขั 
la:k23-31fai45 杨梅  yángméi สตรอเบอรร์ี ่
la:k23-31fe35 姨母(母之妹) yímǔ  

(mǔ zhīmèi) 
ป้า (พีส่าวของแม)่ 

la:k23-31jyk31;ȵiok23-31 
tθuŋ45 

粽子 zòngzi บ๊ะจา่ง 

la:k23-31ka:m53 橘  jú สม้เขยีวหวาน 
la:k23-31kai45 小鸡  xiǎo jī ลกูเจีย๊บ 
la:k23-31ma:n23; la:k23-31 
tθe45 

幺儿 yāo’ér ลกูชายคนสดุทอ้ง 

la:k23-31ma23 马驹 mǎ jū ลกูมา้ตวัผู ้
la:k23-31ma31 小舌  xiǎoshé ลิน้ไก่ 
la:k23-31m̥a53-11tθǝt5 狗尾草 gǒuwěicǎo ดอกหญา้หางหมา 
la:k23-31m̥i53 手指  shǒuzhǐ น้ิว 
la:k23-31m̥i53-11ma:n23 小指  xiǎozhǐ น้ิวกอ้ย 
la:k23-31m̥i53tθi:t31 手指节 shǒuzhǐ jié สนบัมอื 
la:k23-31m̥u45 猪崽 zhū zǎi ลกูหม ู
la:k23-31na:n23 野兽 yěshòu สตัวป่์า 
la:k23-31nit5 一点儿 yīdiǎn er นิดหน่ึง 
la:k23-31nit5 一些 (人) yīxiē สกันิด  
la:k23-31o53 栀子  zhī zi ดอกพดุ 
la:k23-31phek31;la:k23-31 
thoŋ45 

一会儿 yīhuǐ'er สกัครู ่ 

la:k23-31pi:k23 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
la:k23-31pi:k23-
11ma:n23;la:k23-11pi:k23-11 
tθe45 

幺女 yāo nǚ ลกูสาวคนสดุทอ้ง 

la:k23-31pi:k23-31kha:n53 孙女 sūnnǚ หลานสาว 
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la:k23-31pin31 酒药  jiǔ yào สา่เหลา้ (สาํหรบัทีจ่ะใชท้าํเหลา้
ขา้วเหนียว) 

la:k23-31tau21 桃子 táozi พชี 
la:k23-31tau21-11(mi23) 桃树 táo shù ตน้พชี 
la:k23-31tin53 脚趾  jiǎozhǐ น้ิวเทา้ 
la:k23-31tθau45 女婿 nǚxù ลกูเขย 
la:k23-31tθo53 女青年 nǚqīngnián  หญงิสาว 
la:k23ci31 麂子 jǐ zi เกง้ 
la:k31 瘫痪  tānhuàn อมัพาต 
la:k31ek31 绳子  shéngzi เชอืก 
la:k31ji:k31 小芋头 xiǎo yùtou หวัเผอืกขนาดเลก็ 
la:m21 蓝 lán สฟ้ีา 
la:m53 篮子  lánzi ตะกรา้ 
la:n21 名字 míng zì ชื่อ 
la:n21-11m̥u45 猪圈 zhū quān คอกหม ู
la:n21-11po23 牛圈 niú quān คอกววั 
la:n23 懒 lǎn เกยีจครา้น 
la:n35 烂   làn เน่า  
la:n35  烂 làn เน่า  
la:n35 破烂 pòlàn เป่ือยยุย่ 
la:ŋ35 晾（衣服）liàng ตาก (เสือ้ผา้) 
la31 轻  qīng เบา 
la31-33lu45-33(lu45) 轻 飘飘 qīngpiāopiāo เบาหววิๆ 
la35 骂 mà ดา่ 
la53-33muŋ53 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
lai35;tθyen31 选（种） xuǎn  เลอืก 
laim21 插（秧） chā ปัก ดาํ (ตน้กลา้) 
lak:23-3puk231 柚子 yóuzi สม้โอ 
lak23 勒紧腰带  lèi jǐn yāodài กระชบัเขม็ขดั 
lak23 聋 lóng หหูนวก 
lan21-11tien35 蓝靛草 lándiàn cǎo หญา้สน้ํีาเงนิ 
lan23 吓 xià ตกใจ 
lan23 哄（小孩）hōng  ปลอบ โอ๋ (เดก็น้อย) 
lan23;phien45 骗  piàn หลอก โกหก 
lan31 抱（柴火）bào อุม้ หอบ (ฟืน กิง่ไม)้ 
lan31;uŋ31 拥抱 yǒngbào กอด 
lan53 重  zhòng หนกั 
lan53lǝm45 重 重的  zhòng zhòng de หนกัๆ  
laŋ35 跑（步） pǎo วิง่ 
laŋ35 凉（使凉）liáng เยน็  
laŋ35-33fe45 省（钱）shěng ประหยดั (เงนิ) 
l̥aŋ45 放（水） fàng เท 
l̥aŋ45 放（下）fàng วางลง 
l̥aŋ45 放（盐）fàng ใส ่(เกลอื) 
l̥aŋ45 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
l̥aŋ45 放（火）fàng เผา (ไฟ) 
l̥aŋ53 看守  kānshǒu เฝ้า 
l̥aŋ53 望 wàng（远看）(yuǎn kàn) มอง (ไปยงัทีห่า่งไกล) 
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l̥aŋ53;lO45 看 kàn ด ู
l̥aŋ53-11khou53;la:k23-31 
to21 

驼子 tuózi คนหลงัคอ่ม 

l̥aŋ53-11peŋ35 看病 kànbìng พบแพทย ์
l̥aŋ53-11po23la:k23-31 
no11ni45 

牧童 mùtóng คนเลีย้งววั 

l̥aŋ53-33lǝn53 相亲  xiāngqīn หมัน้หมาย 
l̥aŋ53tsi:k23 看见   kànjiàn มองเหน็ 
lap23 灭（灯）miè  ดบั 
lap23 熄灭 xīmiè ไฟดบั 
lap23 腌（菜）ā ดอง (ผกั) 
lau21 楼 lóu   ตกึ 
lau21 捞（水草 ） lāo  ชอ้น  ตกั 
lau21-11ŋa:m21; ŋa:m21-
11tuŋ35 

山洞 shāndòng ถํ้า 

lau21-11tθo21 山谷 shāngǔ หุบเขา  
lau23 进 jìn เขา้ 
lau23 老（人） lǎo  แก่ (คนสงูอายุ) 
lau23 老（菜） lǎo  แก่ (พชืผกั) 
lau23-11cia:k31 角落  jiǎoluò มมุ  
lau23-11çy53 集市 jí shì ตลาด 
lau23-11hau45;lau23-11ka45 里面  lǐmiàn ภายใน 
lau23-11lo21 监牢 jiānláo คุก (เลา้) 
lau23-11lyt31 房间 fángjiān หอ้ง 
lau23-11pa:n35 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
lau23-11pien53;ma53-11 
pien53 

菜园 càiyuán แปลงผกั 

lau23-11sǝŋ21 城市 chéngshì  เมอืง 
lau23-33ei53;tan53-33tok23 独自 คนเดยีว 
lau23-33pui53;lau23-33 pǝ55 进去 jìnqù เขา้ไป 
lau23-33taŋ53 进来 jìnlái เขา้มา 
lau53 柱子 zhùzi เสา 
lau53 咱们  zǎnmen พวกเรา 
lau53;taŋ35 （我）和（他）(wǒ) hé (tā) (ฉนั) และ (เขา) 
lau53çia53 我们俩  wǒmēn  liǎ พวกเราสองคน 
lǝ0sei53 老师 lǎoshī คร ู
lǝ0tuŋ21 老庚  lǎo gēng คนเก่าคนแก่ 
le21 嫩  nèn อ่อนนุ่ม 
lǝ21 身体 shēntǐ รา่งกาย 
l̥e53 字 zì ตวัอกัษร 
l̥e53 书 shū หนงัสอื 
lei21 买 mǎi ซือ้ 
lei23 得到 dédào ไดร้บั 
lei23-11çio31 知道 zhīdào รบัทราบ 
lei23-11çio31 会 huì ได ้ สามารถ  เป็น 
lei35 浅（水）qiǎn ตืน้ (น้ํา) 
lei35 浅（色）qiǎn จาง (ส)ี 
lei45 犁（田）lí ไถ (กรยิา) 
lei45 用（使用）yòng ใช ้(ใชง้าน) 
lǝk23 长大    zhǎng dà เตบิโตขึน้ 
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lǝk23;tθhu53 粗大 cū  ขนาดใหญ่ 
lǝm35 痒 yǎng อาการคนั 
l̥ǝm53 风  fēng ลม 
l̥ǝn21 红 hóng สแีดง 
l̥ǝn21-11l̥uŋ45-11l̥uŋ45 红彤彤  hóng tōng tōng  สแีดงสด 
lǝn21-11tum53  发烧 fāshāo ตวัรอ้น 
len53 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
lǝn53 人 rén  คน 
lǝn53-11lǝk23 大人  dàrén ผูใ้หญ่ 
lǝn53-11ti45 小孩  xiǎohái เดก็ 
lǝn53-11ti45le21 婴子  yīng zi ลกูชายทารก 
lǝn53-11tien53 疯子 fēngzi คนบา้ 
lǝn53-33nǝn31 好人 hǎorén คนด ี
lǝn53-33ti45 儿女 érnǚ บุตรธดิา 
lǝn53-33tshǝn21; lǝn53-11 
pan35 

傻子 shǎzi คนโง ่

lǝŋ21;liŋ23 零  líng ศนูย ์
leŋ45 聪明 cōngmíng ฉลาด 
lǝp5 收（伞）shōu เกบ็ (รม่) 
leu31 拧（毛巾）níng บดิ (ผา้ขนหนู) 
li:k23 过滤 guòlǜ กรอง 
li:ŋ21 梁 liáng คานหลงัคา 
li:ŋ31 两 liǎng เหลีย่ง (ตาํลงึ) 
li23 （一）厘  lí ชื่อหน่วยวดัระยะทางของจนี ลี ้ 
li35-11 tθak5 利息 lìxí ดอกเบีย้ 
li53-11tsi53 茘枝  lìzhī ลิน้จี ่
lia:k31 陡坡  dǒupō ลาดชนั 
lia:m45 舔 tiǎn เลยี 
liai53 污垢 wūgòu ฝุ่ น 
l̥iak5 偷  tōu ขโมย ลกั 
liat5 啃 kěn แทะ 
l̥ie31 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
lie53 我们  wǒmen พวกเรา 
lien21-11cia:k31 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
lim21 淋 （淋雨） สาดน้ํา (น้ําฝน) 
lim21-11khou41-11tap23 后颈窝 hòu jǐng wō  หลงัคอ 
lim21-11l̥ai53 后面  hòu miàn ต่อมา ในภายหลงั 
lim21-11l̥ai53 背面  bèimiàn ดา้นหลงั หลงั 
lim21-11l̥ai53 后  hòu หลงั  
lim21-11pa53-11tsi:ŋ31 手背  shǒubèi หลงัมอื 
lim21-11pia21 刀背 dāobèi สนัมดี 
lim31 枯 kū เหีย่วเฉา 
lim33la53 眼泪 yǎnlèi น้ําตา 
l̥iŋ31 晴   qíng สวา่งสดใส 
liok23 六   liù หก 
liok23-11tsi31 六指  liùzhǐ คนทีม่หีกน้ิว 
liok23-31tou35;liok23-31 
me23 

玉米 yùmǐ ขา้วโพด 

liok23-31tou35tsa53 玉米轴 yùmǐ zhóu ซงัขา้วโพด 
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liok23ȵyet23 六月 liù yuè มถุินายน 
liok5 点种  diǎn zhǒng เพาะเมลด็เป็นหลุมๆการ

เพาะปลกูเป็นหลุมๆ 
liok5;tθa:t31 撒（种子） sā หวา่น 
lip23 生 （肉） shēng สด ดบิ (เน้ือ) 
liu21 留下 liú xià พกัอยู ่
l̥iu53 稀 (粥) xī  เหลว 
l̥iu53;tshǝŋ53 清（水清）qīng ใส (น้ําใส) 
liuŋ21 龙  lóng มงักร 
liuŋ21-11kaŋ53-33tuŋ53 虹 hóng รุง้  
liuŋ21-11kut5 脊椎骨 jǐchuígǔ กระดกูสนัหลงั 
liuŋ21-11ŋa:n23 龙眼  lóngyǎn ลาํไย 
liuŋ21-11sy35 榕树 róngshù ตน้ไทรชนิดหน่ึง 
liuŋ45 间（房） jiān   หอ้ง 
lo21 圆形指纹 yuán xíng zhǐwén  ลายน้ิวมอืกน้หอย 
lo21 （房子）牢固  láogù แขง็แรง 
lo21 筐（菜） kuāng เขง่ 
lo21;chin53 箩筐  luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ ่
lo21-11pak23 夢卜 luóbo หวัไชเทา้ 
lo21-11tθyen21l̥ǝm53 旋风  xuàn fēng ลม-วน 
lo23 暖和  nuǎnhuo อบอุ่น 
lo23-11çi:ŋ53 乡亲 xiāngqīn  ทาบทามสูข่อ 
lo23-11ji:u35 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
lo23-11poŋ35 蚌  bàng หอยแมลงภู่ 
lo23-11sǝt23 老实  lǎoshí ซื่อตรง ซื่อสตัย ์
lo23-31tseu53 乌鸦 wūyā อกีา 
lo35 苦胆 kǔdǎn ถุงน้ําด ี
lo35 胆量  dǎnliàng ความกลา้หาญ 
lo35-11seŋ53 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
lo45 菜汤 cài tāng แกง 
loŋ21 狼 láng หมาป่า 
loŋ23-11sy31-11loŋ21 黄鼠狼 huángshǔláng พงัพอน 
loŋ35 浪  làng คลื่น 
loŋ35;fe23-11lyet23;fe23-
11lO23 

玩耍 wánshuǎ แกลง้ 

loŋ45;toŋ35 涮（衣服） shuàn  แช ่(เสือ้ผา้) 
loŋ45-33loŋ45 到处  dàochù ทุกที ่ 
loŋ45-33n̥ou53 哪里  nǎ li ทีไ่หน 
lou21-33pa:n31 楼板 lóubǎn กระดานชัน้บนของตกึ 
lou21-33the53 楼梯 lóutī บนัได 
lou35 漏（雨） ทอ่ระบายน้ํา (ฝน) 
lou53 青苔 qīngtāi ตะไครน้ํ่า 
lou53 掏（口袋）tāo เจาะเป็นร ู
l̥Oŋ45 缝隙  fèngxì รอ่ง 
lu:a23 咽 yàn กลนื 
lu:n23-11wat23 睾丸 gāowán อณัฑะ 
lu:n35 乱（东西）luàn (สิง่ของ) ยุง่เหยงิ ไมเ่ป็น

ระเบยีบ 
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lu:t31;pyk23 （锄把）脱 tuō ถอด 
lu21;sauŋ21pa21 鹿 lù กวาง 
lu21-11tek23 芦苇 lúwěi พชืน้ําคลา้ยตน้กก 
lu45;hoŋ35 行（玉米）  xíng  ฝัก (ลกัษณนามใชก้บัขา้วโพด) 
lu53 瓜  guā แตง 
luk5 洗（脸） xǐ  ลา้งหน้า 
luk5 洗（衣服） xǐ  ซกัผา้ 
luk5-31lǝn21;a:p31 洗澡   xǐzǎo อาบน้ํา 
lun53 刺  cì หนาม 
luŋ11kuŋ11tsuŋ21 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
luŋ21 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
luŋ21-11cit23 小腿  xiǎotuǐ หน้าแขง้ 
luŋ21-11cit23-31pɸ31 腿肚子  tuǐdùzi น่อง 
luŋ21-11ji:k31 饿  è หวิ 
luŋ23;phi:u33ki53 簸箕  bòji ทีโ่กยผง 
l̥y45 下（山） xià  ลง 
l̥y45 下（楼）xià (lóu) ลงจากตกึ 
ly45-33tsy53 锥子 zhuīzi สวา่น 
l̥y45pui53; l̥y45pǝ55 下去 xiàqù ลงไป 
l̥y45taŋ53 下来 xiàlái ลงมา 
lyet31 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
m̥a:k31;tse45 投掷 tóuzhí การหลอ่ 
ma:n21 野蛮 yěmán ป่าเถื่อน 
ma:n23-11sam31;lo23-11te35-
11tθo31 

弟媳妇 dì xífù ภรรยาของน้องชาย 

m̥a:n31;woŋ21 黄 huáng สเีหลอืง 
m̥a:n31lei23-11jit31 淡黄 dàn huáng เหลอืงอ่อน 
ma:n35 慢  màn ชา้ 
ma:n35ma:n35 慢慢   màn man ชา้ๆ 
ma:n35mO35 慢吞吞 màn tūn tūn  อยา่งเชื่องชา้ 
ma:t23 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma11kai45 强盗 qiángdào โจร 
ma21-11pau53-11tei35 麻袋  mádài กระสอบ 
ma23 马  mǎ มา้ 
ma23-11fuŋ53 马蜂 mǎfēng มดตะนอย 
ma23-11leu21;hou21-11 
tθeu31 

猴子 hóuzi ลงิ 

ma23-11leu21-11ciou45 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตาํขา้ว 
ma23-11luŋ21-11thi:u53 脾  pí มา้ม 
ma23-11tθuŋ53 马鬃 mǎzōng แผงคอมา้ 
ma23la:n21 马圈  mǎ quān คอกมา้ 
ma31 舌头  shétou ลิน้ 
ma31 软 ruǎn นุ่ม 
ma31-33meu53-33meu53 软绵绵 ruǎnmiánmián 

韧 rèn 
อ่อนนุ่ม 
เหนียว 

m̥a33lok5 蝌 kē ลกูกบ ลกูอ๊อด 
ma45 扛 káng หาม 
ma45 背（小孩） bèi  อุม้ 
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ma45 背包  bèibāo กระเป๋าเป้ 
ma45 驮 tuó แบก  หาม 
ma53 蔬菜 shūcài ผกั 
ma53 菜 cài ผกั 
m̥a53  狗 gǒu สนุขั 
ma53-33jim53 苋菜 xiàncài ดอกบานไมรู่โ้รย 
ma53-33ka:t31 芥菜 gàicài ผกักาดเขยีว 
ma53-33kwa53 丝瓜 sīguā บวบ 
ma53-33pia21 菜刀 càidāo มดีทาํกบัขา้ว 
m̥a53-33tien53 疯狗 fēnggǒu   หมาบา้  
ma53-33tθam53 菜苔 cài tāi ตะไครน้ํ่า 
ma53-33tθǝm31 酸菜 suāncài ผกัดอง 
ma53lin21 su31 马铃薯 mǎlíngshǔ มนัฝรัง่ 
m̥a53tsǝ55ni23-11fei35 日蚀   rì shí สรุยิปุราคา 
m̥a53tsǝ55nian21-11ka:ŋ53 月蚀   yuè shí จนัทรปุราคา 
mai23 妻子 qīzi ภรรยา 
mak23 墨 mò หมกึ 
man21 荤油  hūn yóu น้ํามนัเน้ือสตัว ์
man35 （屋里）闷 mèn (ในหอ้ง) อบอา้ว 
man53 乱说  luàn shuō ปากมาก 
maŋ23-11wǝ21 高粱 gāoliang ขา้วฟ่างจนี 
maŋ45 爱 ài รกั (ไทยถิน่อสีาน “มกั”) 
maŋ45;cit31luŋ21 疼（疼爱） téng  รกัมาก  หลง 
mau21-11tyet31 毛竹 máozhú 

 
ไผข่น 

mau23 卯(地支第四)   
mǎo (dìzhī dì sì) 

ตรงกบัปี เถาะ (อนัดบัสีข่อง
แผนภมูปิฐพ)ี 

me21 有 yǒu ม ี
me21-11peŋ35 生病 shēngbìng ลม้ป่วย 
me23-11sai53 筛子 shāizi กระชอน 
me35 滚泥  gǔn ní ดว้ง 
me35tei53;am53tei53 淹死 yān sǐ จมน้ําตาย 
me53 伯母 bómǔ ป้า 
m̥e53 醉  zuì เมา 
mek23 脉  mài ชพีจร 
mem35 鱼  yú ปลา 
mǝm35-11ciŋ45 鱼鳞  yúlín เกลด็ 
mǝm35-11kut5 鱼刺  yúcì กา้งปลา 
mǝm35-11phau45 鱼鳔  yúbiào กระเพาะปลา 
mem35-11piei31 鲤鱼 lǐyú ปลาคารฟ์    
mem35-11thu21 鲫鱼 jìyú ปลาตะเพยีน 
mǝm35-11tsi45 鱼鳍  yú qí ครบี 
mǝn21 他  tā เขา(สรรพนามบุรษุที ่) 
mǝn21-11lou21-11lǝk23 门楼  ménlóu ประต ู 
mǝn21-11sa:n53 门扣 mén kòu สลกัประตู 
mǝn21-11tou21-11phek31 粑粑 bābā ขนม 
mǝn21ti0 他的  tā de ของเขา 
meŋ45 命运 mìngyùn ชะตากรรม 
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mǝt31;ŋou23 腐烂  fǔ làn เน่าเป่ือย  ผุพงั 
meu23 猫 māo แมว 
meu23-11cio31 猫头鹰 māotóuyīng นกฮกู 
mi:t23 蔑子 miè zi ซีไ่มไ้ผ ่
mi:t23 密（布）mì หนาแน่น 
mi:t23 茂密 mì หนา ทบึ รก  
mi:u35 庙 miào วดั 
mi:u53 培（土）péi  พนูดนิ 
mi:u53 盖（土）gài กลบ 
mi23 树 shù ตน้ไม ้
mi23 木头 mùtou ทอ่นไม ้
mi23-11lǝn21 树干 shùgàn ลาํตน้ 
mi23-11leu23 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
mi23-11li:ŋ53 树脂 shùzhī ยางไม ้
mi23-11luŋ21 树林 shùlín เน้ือไม ้
mi23-11mien21 木棉树 mùmián shù ตน้นุ่น 
mi23-11sa531 杉树 shān shù ตน้สน 
mi23-11tsi:ŋ53 樟树 zhāngshù การบรู 
mi23-11tsin45 树枝 shùzhī กิง่ไม ้
mi23-11tθuŋ2  松树 sōngshù ตน้สน 
mi35 未(地支第八) wèi (dìzhī dì bā) ตรงกบั ปีมะแม (อนัดบัแปดของ

แผนภมูปิฐพ)ี 
mi35-11to35 味道  wèidào รสชาต ิ
m̥i45 新  xīn ใหม ่
m̥i53 手  shǒu มอื 
m̥i53-11sie23 左 zuǒ ซา้ย  
mi53-11tsǝŋ45 右(边) yòu (biān) ขวา (ดา้น) 
m̥i53-33sie45 左手  zuǒshǒu มอืซา้ย 
m̥i53-33tsǝŋ45 右手  yòushǒu มอืขวา 
m̥i53-33wa:n53 手腕  shǒuwàn ขอ้มอื 
m̥i53kei45 指甲  zhǐjiǎ เลบ็มอื 
m̥i53ŋan45 掌纹  zhǎng wén ลายมอื 
m̥ia45 摸（鱼） mō  ลบู 
m̥ia45 抚摸  fǔmō กอดรดั 
mien21-11fa23 棉花 miánhuā ฝ้าย 
mien21-11pi23 棉絮 miánxù เครือ่งนุ่งหม่ 
mien35-11(ti:u21) 面条 miàntiáo บะหมี ่
mien35-11fǝn31 面粉 miànfěn แป้งหมี ่
mien35-11kha31; foŋ53-33 
kha31;kha53nai35 

下面 xiàmiàn ดา้นลา่ง  

mien35-11lok5;mi0nom5;pǝ0 
n̥ok5 

外面  wàimiàn ดา้นนอก 

min45 闭（嘴）bì  หุบ 
mit23 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
mit23-31khuo53;foŋ11 
foŋ53-11khuo53 

蜂窝 fēngwō รงัผึง้ 

mit23-31taŋ21 蜂蜜  fēngmì น้ําผึง้ 
mo21 麿(刀) mó ลบัมดี 
mo35 麿(面) mó ขดั (ผวิหน้า) 
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mo35;mi:tmo35 帽子 màozi หมวก 
m̥o53 回 huí กลบั 
m̥o53taŋ53 回来 huílái กลบัมา 
mok23-11ȵi23 木耳 mù'ěr เหด็หหูนู 
mok23-11tθi:ŋ35 木匠 mùjiàng  ชา่งไม ้
mok23-31su31 木薯 mùshǔ มนัสาํปะหลงั 
mok23ci:k23thia:k31 木屐 mùjī รองเทา้ไม ้
mok31kak23 烟斗 yān dǒu  กลอ้งสบูบุหรีห่รอืยาฝ่ิน 
m̥ok5 埋葬  máizàng ฝังศพ 
m̥ok5;mi:u53 埋 mái กลบ 
moŋ21 忙  máng ยุง่ 
mu:n21 瞒  mán ปกปิด 
mu21 粪  fèn มลูสตัว ์
mu21 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
m̥u45 猪  zhū หม ู
m̥u45ma:n21 猪油  zhū yóu น้ํามนัหม ู
m̥u45sǝn53 猪鬃 zhūzōng ขนแผง (ของมา้หรอืหม)ู 
mui21 煤 méi ถ่านหนิ  
mui21 霉  méi รา 
mui21-11ȵian21 媒人   méirén พอ่สือ่  แมส่ือ่ 
mui23 每（人） ทุกคน (คน) 
mui23-11khaŋ45 每个  měi gè แต่ละ  
mui23-33wan53 每天  měitiān ทุกวนั 
mui35;mei35 妹妹 mèimei น้องสาว 
mui35-11 seŋ53-11niu45 外甥女 wàishēngnǚ หลานสาว (ลกูของพีส่าวหรอื

น้องสาว)  
mui35-11fu53 妹夫  mèifu สามขีองน้องสาว (น้องเขย) 
mui35-11ka53-11ni23 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
mui35-11ka53-11ti53 岳父 yuèfù พอ่ตา 
mui35-11kha:n53 外孙 wàisūn หลาน (ลกูของลกูสาว) 
mui35-11seŋ53 外甥 wàishēng หลาน (ลกูของพีส่าวหรอื

น้องสาว) 
muk23 鼻涕 bítì ขีม้กู 
muŋ21 晕 yūn วงิเวยีน 
muŋ21-11tuŋ21-11jien53 雾 wù หมอก 
muŋ45 梦 mèng ฝัน 
muŋ53 瞎 xiā ตาบอด 
na:m21-11nǝŋ21 南宁 Nánníng หนานหนิง 
na:n21 难 nán ยาก 
na:n21wi21ȵi21 谢谢你  xièxiè nǐ ขอบคุณ  
na:n23 肉  ròu เน้ือ 
na:n23-11 m̥u45 猪肉   zhūròu เน้ือหม ู
na:n23-11la:p23 腊肉   làròu เน้ือแดดเดยีว 
na:n23-11po23 牛肉   niúròu เน้ือววั 
na:n23pi21 肥肉   féi ròu ไขมนั 
na:n23sǝt23 瘦肉   shòu ròu เน้ือสนัใน เน้ือไมต่ดิมนั 
n̥a:ŋ53 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
na21 脸 liǎn ใบหน้า 
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na21 （腿）麻  má เหน็บชา 
na21-11ji:ŋ35 相貌 xiàngmào รปูรา่งหน้าตา 
na21-11kum45 前面  qiánmiàn ดา้นหน้า 
na21-11pǝn21 脸盆  liǎn pén อ่างลา้งหน้า 
na21-11pia:k31fa53 果子猫 guǒzi māo ชะมด 
na21-11tak5-31tap23 心窝  xīnwō หวัใจ 
na21-33tak53 胸脯  xiōngpú หน้าอก 
na21-33tθau45 厨房 chúfáng หอ้งครวั 
na31ma21 麻子 mázǐ เมลด็ป่าน  
na33kun45;tθien53 先  xiān ก่อน 
na53 （头发）茂密 mì (ผม) หนา 
nai35tiaŋ53 进来(近来雨多)   jìnlái  เขา้มา 
n̥am21-33kun31 开水 kāishuǐ น้ําเดอืด 
n̥am31 水  shuǐ น้ํา  
n̥am31-11tθu21 潲水 shào shuǐ น้ําขา้ว  
naŋ31 肮脏  āng zāng สกปรก 
naŋ53 鼻子  bízi จมกู ดัง้ 
naŋ53-11tsǝm21 鼻孔  bíkǒng รจูมกู 
nat5 掐（用手指）qiā หยกิ (ดว้ยมอื) 
nau35-11cia45;tu31-11nau35 吵架 chǎojià ทะเลาะ 
nau35-11ȵi:t23 热闹  rènào   สดใส 
ne21 脚擦 jiǎo cā ขดัเทา้ 
ne21 耘（田）yún ถอนหญา้ในนาทิง้ 
ne21-11sien35 黄鳝 huángshàn ปลาไหล 
ne21-11tθeu53 泥鳅 níqiū ปลาชอ่น 
ne45 累 lèi เหน่ือยลา้ 
n̥e45 这里  zhè li ทีน่ี่ 
nǝk5 闪  (腰) shǎn โยก 
nǝn23 闻 wén，嗅 xiù ไดก้ลิน่ ดม 
nǝn31 好  hǎo ด ี
net31 捏（鼻子）niē บบี (จมกู) 
neu45 尿 niào เยีย่ว 
neu45-11phau53 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
ni23;ni2311lau23;ma21; 
ni:ŋ21me53;sam31;ne53; 
tθie31 

母亲 mǔqīn แม ่

ni23-11 kwei31 蛙(小的) wā  เขยีด 
ni23-11 m̥a53 母狗 mǔgǒu สนุขัเพศเมยี 
ni23-11 m̥at5 跳蚤 tiàozǎo เหบ็ 
ni23-11 nan21 头虱 tóu shī เหา 
ni23-11 niuŋ23 苍蝇 cāngyíng แมลงวนั 
ni23-11 nyn53ni23nun53 蛆 qū ตวัอ่อนของแมลง 
ni23-11 pe35 蛔虫 huíchóng พยาธติวักลม 
ni23-11 ta53-11tsy45 蛀虫 zhùchóng หนอนกอ 
ni23-11 ta53-11tu45 毛虫 máochóng  หนอนผเีสือ้ 
ni23-11 tip5 牛虻 niúméng ตวัเหลอืบ 
ni23-11 tθan23 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
ni23-11ciei35 螃蟹 pángxiè ป ู
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ni23-11çy53 虾  xiā กุง้ 
ni23-11fei35 太阳   tàiyáng ดวงอาทติย ์
ni23-11fei35 阳光   yángguāng แสงแดด 
ni23-11ji:k31 大芋头 dà yùtou หวัเผอืกขนาดใหญ่ 
ni23-11kai45 母鸡 mǔ jī แมไ่ก ่
ni23-11kuŋ21 蚱蜢  zhàměng ตัก๊แตน 
ni23-11la:k23 母子 mǔzǐ แม ่
ni23-11ma23 母马 mǔ mǎ มา้ตวัเมยี 
ni23-11mǝt23 蚂蚁  mǎyǐ มด 
ni23-11m̥u45 母猪 mǔ zhū หมตูวัเมยี 
ni23-11nin21 莹火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
ni23-11n̥o31 老鼠 lǎoshǔ หนู 
ni23-11pa23 蝴蝶 Húdié ผเีสือ้ 
ni23-11pa23 蛾子 ézi มอด 
ni23-11piŋ 牛角 niújiǎo เขาววั 
ni23-11po23 母牛(已生字的 )mǔ niú  ววัตวัเมยี (ทีม่ลีกูแลว้) 
ni23-11t tǝn35 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
ni23-11ta53 虫(统称) chóng) 

 
หนอน (ชื่อรวม) 

ni23-11ta53-11chiaŋ45  
ni23-11ta53 ȵie45 

蚊子 wénzi ยงุ 

ni31 听 tīng ฟัง 
ni31tsi:k23 听见  tīng jiàn ไดย้นิ 
ni53 河 hé แมน้ํ่า 
n̥iak5tsi:k23;lau23-11muŋ35 睡着  shuìzháo  นอนหลบั 
niaŋ215:tǝn3 （粥）稠  chóu ขน้ 
niem53 粘贴 zhāntiē ตดิ ปิด 
nien21-11ci45 年纪  niánjì หนุ่มสาว 
nien21-11ka:ŋ53 月亮   yuèliàng ดวงจนัทร ์
nien31 研（药）yán บด(ใหล้ะเอยีด) (ยา) 
niou21-11khu53-33tui53 稻草垛 dàocǎo duǒ กองฟาง 
niuŋ21 脓 nóng หนอง 
n̥o53 冷（天）lěng หนาว 
n̥o53tsi:k23 着凉 zháoliáng ถกูอากาศเยน็ เป็นหวดั 
noŋ53 唤（狗）huàn (gǒu) เหา่ (สนุขั) 
n̥ou53tθei23 怎样 zěnyàng อยา่งไร 
nu:t23 胡子  húzi เครา 
nuŋ23 弟弟 dìdì น้องชาย 
nyO53 搓（衣服）cuō ขยุม้ (เสือ้ผา้) 
ȵi:ŋ21 赢 yíng ชนะ 
ȵi:ŋ35 让路 ranglù หลกีทาง 
ȵi:t23 热（天）rè อากาศรอ้น 
ȵi:u11la53-11ȵia:n21 瞳仁  tóngrén รมูา่นตา 
ȵi:u11la53-11sǝn53;  
sǝn53-33la53 

眉毛  méimáo คิว้ 

ȵi:u11la53-11wat23; 
ȵi:u11la53-11tθei53 

眼珠  yǎnzhū ตา 

ȵi21 你  nǐ คุณ 
ȵi21ti0 你的  nǐ de ของคุณ 
ȵi35-11sǝ23jit5 二十一 èr shí yī ยีส่บิเอด็ 
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ȵi35-11sǝ23ŋo23 二十五 èr shí wǔ ยีส่บิหา้ 
ȵi35ȵyet23 二月 èr yuè กุมภาพนัธ ์
ȵi35sǝ23 二十   èr shí ยีส่บิ 
ȵi45 眯眼   mī yǎn หรีต่า 
ȵia:p31 粗糙 cūcāo หยาบ 
ȵia53 抓（撮） zhuā จบั (รวมกนั) 
ȵia53 抓（把） zhuā จบั (ดา้ม) 
ȵiai45 嚼 jué เคีย้ว 
ȵiak4;tien35 枕 zhěn หนุน  
ȵiak5-31muŋ45 做梦  zuò mèng ฝัน ฝันไป 
ȵiam45 （一）夜  yè คนื 
ȵiam45-33l̥ap5 晚上 wǎnshàng ในเวลากลางคนื 
ȵiam45-33nai35 今晚 jīn wǎn คนืน้ี 
ȵian21 银子 yínzi เงนิ (silver) 
ȵian21-11tθi:ŋ35 银匠 yínjiàng ชา่งเงนิ 
ȵian23 忍耐 rěnnài ความอดทน 
ȵian45 缴交  jiǎo jiāo จา่ยเงนิ 
ȵiaŋ53 把（把米） bǎ  กาํ (ลกัษณนามใชก้บัการกาํ

เมลด็ขา้ว 1 กาํ) 
ȵiau35 在（家）zài (jiā) อยูใ่น (บา้น) 
ȵiau35 居住 jūzhù พกัอาศยั 
ȵiau45 薅（草）hāo ดงึ ถอน (หญา้) 
ȵiau53 挠（痒）náo เกา 
ȵie21ȵie21 呻吟  shēnyín ครํ่าครวญ 
ȵie31 哭 kū รอ้งไห ้
ȵie31ŋO45ŋO45; ȵie31 
tshyt31tshyt31 

哭唧唧 kū jījī รอ้งสะอกึสะอืน้ 

ȵiei35 腮颊  sāi jiá แกม้ 
ȵiei53-11khaŋ53 颧 quán โหนกแกม้ 
ȵien35-11cio31;ŋa: 
ŋ31-33cio31 

仰头  yǎng tóu เงยหน้าขึน้มอง   

ȵin35 承认 chéngrèn ยอมรบั 
ȵin35sǝt23;ȵin35lei23 认识 rènshi รูจ้กั 
ȵiok23 鸟 niǎo นก 
ȵiok23-21kuk31 雉鸡 zhì jī ไก่ฟ้า 
ȵiok23-31jien45 燕子  yànzi นกนางแอ่น 
ȵiok23-31khuo53 鸟窝 niǎo wō รงันก 
ȵiok23-31pa:k31 马嘴  mǎ zuǐ ปากของมา้ 
ȵiok23-31tseu53 麻雀 máquè นกกระจอก 
ȵiou21-11khu53 稻草 dàocǎo ฟางขา้ว 
ȵiou21-11khu53-
11fuk31;thu31-11pki21-11 
fuk31 

草木灰 cǎomùhuī ขีเ้ถา้ของการเผาซากพชื 

ȵiou21—11khu535 草垫 cǎo diàn เสือ่หญา้ทีท่าํจากฟาง 
ȵiou45 皱纹  zhòuwén ริว้รอย เหีย่ว 
ȵiou45 皱  zhòu มรีอยยน่ ยบั ยูย่ี ่
ȵit31 冷（水）lěng เยน็ 
ȵit31 凉（饭） liáng เยน็ 
ȵit31 凉（饭凉）liáng เยน็ (อาหารเยน็แลว้) 
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ȵiuŋ31;thoi53 推  tuī ดนั 
ȵy35tsi:35 遇见  yùjiàn พบ 
ȵyen35 肯  kěn ยอม  
ȵyen35 愿意 yuànyì ยนิยอม 
ȵyet23;nien21 （一）月 yuè เดอืน 
ȵyet23-31te31 月底 yuèdǐ ปลายเดอืน 
ȵyet23-31tsho53 月初 yuèchū ตน้เดอืน 
ŋ23 午(地支第七) wǔ (dìzhī dì qī) ตรงกบัปี มะเมยี (อนัดบัเจด็ของ

แผนภมูปิฐพ)ี 
ŋa:n23-33ciŋ45 眼镜  yǎnjìng แวน่ตา 
ŋa:n35 鹅  é หา่น 
ŋa21 芽儿 yá er หน่ออ่อน 
ŋa21 张（嘴） zhāng อา้ 
ŋa21—11kau45 下巴  xiàba คาง 
ŋa21-11tshi21-11na:n23 齿龈  chǐyín เหงอืก 
ŋa31-11pa:k31 打呵欠 dǎ hēqiàn หาวนอน 
ŋa35 馋嘴  chánzuǐ ตะกละ 
ŋa53 芝麻 zhīma งา 
ŋai35 挨 āi ทลีะ 
ŋai35;tsi:k23 被 bèi ถกู โดน 
ŋan23-11ȵi:t23 嫉妒  jídù อจิฉา 
ŋat23 松动 sōng dòng  ไมแ่น่น ไมเ่บยีดกนั หา่ง 
ŋau21 熬（粥）áo ตุ๋น 
ŋe35 艾草  ài cǎo หญา้สมนุไพรชนิดหน่ึง 
ŋǝm45 含 hán อม 
ŋia45 开裂 kāi liè เกดิการแตกรา้วเป็นแนวยาว 
ŋo21 摇（树）yáo การสัน่ (ตน้ไม)้ เขยา่ 
ŋo23 五  wǔ หา้ 
ŋo23ȵyet23 五月 wǔ yuè พฤษภาคม 
ŋo23ȵyet23-31ŋo23 端午 duānwǔ เทศกาลตวนอู่ (สารทขนมจา้ง) 
ŋou23 莲藕 lián'ǒu บวั 
ŋu45;ku23;tθan31 蹲  dūn นัง่ยองๆ 
ŋwa23 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
o35-11ka45;o35-11ho35 那些  nàxiē เหลา่นัน้ 
o35n̥ou53 哪些 nǎxiē สิง่ใดบา้ง 
o45 （久）煮  zhǔ ตม้ (ใชเ้วลานาน) 
o45-31tsǝn31;leu45tsǝn31; 
ȵi45tsǝn31 

瞄准   miáozhǔn เลง็ 

ok31kak5:haŋ21-11ti:u21 椽子 chuánzi จนัทนั 
on53 取（名）qǔ (míng) ตัง้ (ชื่อ) 
on53-11tθǝŋ35 安静 ānjìng เงยีบสงบ 
ou45;tan45 炖（肉）dùn ตุ๋น ตม้ เคีย่ว 
ou53;pui53 杯（水） bēi แกว้ 
pa:k31 嘴  zuǐ ปาก 
pa:k31jy53 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
pa:k31pia21 刀刃 dāorèn คมมดี 
pa:k31to53 门 mén ประต ู
pa:k31to53lǝk23 大门 dàmén ประตใูหญ่ 
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 pa:k31to53l̥Oŋ45 门缝 mén fèng ชอ่งระหวา่งประต ู
pa:n31-11ma:n21 板油 bǎnyóu น้ํามนัเปลว 
pa:n31-33tθei31 板子 bǎnzi กระดาน แผน่ 
pa:n31lǝk23 栗子 lìzǐ เมด็เกาลดั 
pa:n35-11fa:p31 办法  bànfǎ วธิกีาร 
pa:n53 丈夫 zhàngfū ผวั 
pa:n53 扳 bān  ดงึ เหน่ียว 
pa:ŋ21 （头发）稀 xī (ผม) บาง 
pa:t23 拨（刀）bō ชกั (มดี) 
pa:t23 拨（火罐）bō ดงึ (ทีเ่ปิดกระป๋อง) 
pa:t31 八   bā แปด 
pa:t31ȵyet23 八月 bā yuè สงิหาคม 
pa:t31ȵyet23sǝp23ŋo23 中秋 zhōngqiū เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์ 
pa:t31tsi:t31 八折  bā zhé สว่นลด 
pa21 耙 bà คราด 
pa31 把（扫把） bǎ  ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บัไมก้วาด) 
pa31 把（菜刀） bǎ  เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัมดี) 
pa31;lan31 捆（柴） kǔn มดั (ลกัษณนามใชก้บัฟืน) 
pa45 伯父 bófù ลุง 
pa45-11sou31;lim21-11l̥ai53 然后  ránhòu จากนัน้ แลว้จงึ 
pa53-33tsi:ŋ31 手掌  shǒuzhǎng   อุง้มอื  
pai21 木筏 mùfá แพ 
pai21 （鸡）扒  bā (ไก่) ยา่ง 
pai21-11sa53 栅栏 zhàlan ราวกัน้ 
pai31 摇头  yáotóu สา่ยหวั 
pai31 摆（手） bǎi  โบกมอื 
pai31 甩（干）shuǎi (gàn) สะบดั (แหง้) 
pai45 拜  bài เยีย่มเยยีน 
pak31to53pa:n31 门板 ménbǎn บานประต ู
pak5ciŋ53 北京 Běijīng ปักกิง่ 
paŋ3;aŋ 53 还 hái ยงั 
paŋ31 庹 tuǒ วา 
paŋ31-33m̥a31 胳膞 gē zhuān แขน 
paŋ35 倚（在墙上）  yǐ  

(zài qiáng shàng) 
พึง่ พงิ (บนผนงั) 

paŋ35 都 dōu ทัง้หมด 
paŋ53 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
paŋ53 （山）崩 bēng การถลม่ของภเูขา 
pau31-11mon23 饱满 bǎomǎn เตม็ 
pau35 刨子 bàozi กบไสไม ้
pau35 刨（萝卜丝） páo  ขดู ปอก (หวัไชเทา้) 
pau45 豹 bào เสอืดาว 
pau45-33kau45 报告 bàogào รายงาน 
pau53 包（糖）bāo หอ่ (ลกัษณนามของสิง่ของที่

หอ่) 
pau53 句（话） jù  ประโยค 
pau53-33ji53 胎盘  tāipán รก 
pǝ0lau23-11(tsy21) 老太太 lǎo tàitài คุณยาย  ยายแก่ 
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pe232chia53-11ty45 耳垂  ěrchuí ติง่ห ู
pe23chia53-11  耳朵  ěrduo ห ู
pe35 拉 lā ดงึ 
pe53 年 nián ปี 
pe53 岁(年岁) suì  ปี (อาย)ุ  
pe53 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
pe53-11nai35 今岁  jīn suì ปีน้ี  
pe53-11tθa31;ha35pe53 明年  míngnián ปีหน้า  
pe53-11tθa31wi45 年后  nián hòu ปีต่อมา  
pe53-33 m̥i45 新年 xīnnián ปีใหม ่ 
pe53-33(tǝt5) 放（屁）fàng ปลอ่ย (ตด) 
pe53-33ci53 去年  qùnián ปีทีแ่ลว้ 
pe53-33kun45 前年  qián nián ปีก่อน 
pe53neu45tsha45-33tau53 尿床  niàochuáng ฉ่ีรดทีน่อน 
pǝ55;pui53 去 qù ไป 
pǝ55-33m̥o53 回去 huíqù กลบัไป 
pei35 篦子 bìzi หวเีสนียด 
pek23-11ko31-11(mi23) 杏树 xìng shù ตน้เหมย 
pek23-11tθai45 白菜 báicài ผกักาดขาว  
pek23-31 ȵi23 白蚁  báiyǐ ปลวก 
pek23-31ko31 银杏 yínxìng แปะก๊วย 
pek31 掰 bāi บอิอกจากกนั  
pek31 剥（花生）bō ลอก แกะเปลอืกออก (ถัว่) 
pek31 剥（牛皮）bō ลอก แกะเปลอืกออก (หนงั) 
pek31 撑开（口袋）chēng ยดัจนลน้ออกมา (กระเป๋า) 
pek31tshi31li:t31 打赤膊 dǎ chìbó มวยคาดเชอืก  
pek31tθǝŋ45 百姓 bǎixìng ประชาชน 
pek31wa:n35 百万  bǎi wàn 

 
หน่ึงลา้น 

pǝk5;tou31 急（水流急）jí เรง่ เรว็ แรง  (น้ําไหลเรว็มาก) 
pǝn21 天  tiān วนั 
pǝn21-11ka:ŋ53 天亮 tiānliàng รุง่อรณุ 
pǝn31 本（书） běn  เลม่  (ลกัษณนามใชก้บัสมดุ

หนงัสอื) 
pǝn31-11tθien21 本钱  běnqián  เงนิทุน 
pǝn35 n̥am31 泉水  quán shuǐ น้ําพุ 
peŋ21 平（路）píng เรยีบ ราบ 
pǝŋ45 拨（鸡毛）bō ถอน (ขนไก่) 
pǝŋ53 士兵 Shìbīng ทหาร 
peŋ53;pa:k31 抽（出）chōu ชกัออก (ออก) 
peu45 窜（出）cuàn ทะลวงออก  
pha:k31pok23 趴  pā นอน หมอบ  
phai45 派（人）pài กลุม่  พรรค (คน) 
phaŋ45;pi21-11nǝp5  胖  pàng อว้น 
phaŋ45pǝm35 胖乎乎 pànghūhu อว้นตุ๊ต๊ะ 
phau53 颠簸  diānbǒ โคลง สัน่ 
phek31 拍（手） pāi ปรบมอื 
phek31 拍（桌）pāi ต ี ตบ (โต๊ะ) 
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phek31nai35;pai35 现在  xiànzài ตอนน้ี  
phek31n̥ou53;ci31si21 几时  jǐshí เมือ่ไร เวลาไหน 
phek31wi45 以前  yǐqián เมือ่ก่อน 
phi:u33ci53 长行指纹 cháng xíng zhǐwén ลายน้ิวมอืเสน้ยาวๆ 
phi:u33ci53 撮箕  cuō jī ทีโ่กยผง 
phi:u45;tθien21 钱 qián เงนิ 
phi:u53 飘 piāo ลอย 
phia:t31 血   xuè เลอืด 
phiau53 烤火  kǎohuǒ ยา่ง 
phiei45 近 jìn ใกล ้
phien45 片（稻田） piàn  ผนื (ลกัษณนามใชก้บัผนืนา) 
phien45 片（片树叶）piàn ใบ 
phien53 偏  piān เอยีง 
phik31 瘪 biě เวา้เขา้  ไมอ่ิม่เอบิ 
phO45 拨 bō หมนุ 
phu:t31 泼（水） pō  สาด 
phu53 铺床 pūchuáng ปทูีน่อน 
phuŋ31 捧  pěng มอืทัง้สองประคอง 
phuŋ31 捧（米） pěng กาํ (ขา้วสาร) 
phuŋ53 （尘土）飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
phuo45 剖  pōu ผา่ 
phuo45 破（竹篾） pò  แตก 
phuo53 坡  pō เนินเขา 
phyO31 吐  tǔ น้ําลาย 
phyO31 吐（口水）tù พน่ ถ่ม 
phyO31 吐 tù อาเจยีน 
pi:k31ȵi21 便宜 piányi ถกู 
pi:t23-31ei53 别人  bié rén คนอื่น 
pi21 皮 pí หนงั ผวิหนงั 
pi21 皮肤  pífū ผวิ 
pi21 肥（肥沃） féi  สมบรูณ์ 
pi21 匹（布) pǐ พบั 
pi21-11; ȵiou21la53-11py21 眼皮  yǎnpí เปลอืกตา 
pi21-11la53-11sǝn53 睫毛  jiémáo ขนตา 
pi21-11lu21maŋ31 小腹 xiǎofù หน้าทอ้ง 
pi21-11luŋ21 肚子 dùzi ทอ้ง 
pi21-11pa:k31 嘴唇  zuǐchún รมิฝีปาก 
pi31 滗（米汤） bì  รนิ (โดยไมใ่หก้ากไหลอกมา) 
pi31 比   bǐ กวา่ 
pia:k31 缺口 quē ขาด วิน่ บิน่  
pia21 刀 dāo มดี 
pia21;pha:k31 爬（树）  pá  ปีน 
pia21-33peŋ45 刀把 dāobà ดา้มมดี 
pia21-33tθim53 尖刀 jiāndāo มดีปลายแหลม กรชิ  
pia21tho45 刀鞘 dāo qiào ฝักมดี 
pia53 石山 shíshān หนิภเูขา 
piak23 跌倒  diédǎo ลม้ 
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pian35 拌（猪食）  bàn คลุก เคลา้ ยาํ (ขา้วหม)ู 
pian53;ŋa21-11tshi31 牙齿  yáchǐ ฟัน 
pien35 被子 bèizi ผา้นวม ผา้หม่  
pien35 棉被 mián bèi ผา้หม่นวมปุยฝ้าย 
pien35-11ta:n53 被套 bèitào ผา้นวม 
pien45 变化  biànhuà เปลีย่นแปลง 
pien53-33kuk31;kuk31 pien53 衣服边 yīfú biān ขอบเสือ้ผา้  
pien53-33tsi45 斑鸠  bānjiū นกพริาบขนาดเลก็ของชาวยโุรป 
pin31 飞  fēi บนิ 
piok5 玩（游戏）wán (yóuxì) เลน่  
pit5 笔 bǐ พูก่นั เครือ่งเขยีน 
piuŋ45 破  pò แตกขาด 
po23 牛  niú ววั 
po23 黄牛 huángniú ปศุสตัว ์
po23-11ma:n21 牛油  niú yóu เนย 
po23-11ŋau53 牛筋 niú jīn เสน้เอน็ 
po31 下（一） xià สกันิด 
po31-11fu35 保佑  bǎoyòu คุม้ครอง ปกปักษ์รกัษา 
po35 （水）溢 (shuǐ) yì (น้ํา) น้ําลน้ 
po35;piam53 孵 fū ฟักไข ่
po53-11tsi45 菠萝  bōluó สบัปะรด 
pok23 躲藏（在门后）duǒcáng 

 (zài mén hòu) 
ซ่อน 

poŋ21-11ka45;ko35poŋ35 那边 nà biān ทีน่ัน่ 
poŋ35-11;kwai35poŋ35 这边  zhè biān ดา้นน้ี 
poŋ53 帮助  bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pu:n45 半 bàn ครึง่ 
pu:n45-33ciai45 山腰 shānyāo ไหลเ่ขา  
pu:n45-33cian53 半斤 bàn jīn ครึง่ชัง่ 
pu:n45-33ȵiam45 半夜(午夜) bànyè (wǔyè) เทีย่งคนื (เทีย่งคนื) 
pu:n53 搬（家）bān  ยา้ย (บา้น) 
pu:n53 搬（椅子）bān  ยา้ย (เกา้อี)้ 
pu21-11to21 葡萄 pútáo องุน่ 
pu31 补（锅） bǔ  ปะ (หมอ้) 
pu31 补（衣服）bǔ ปะ (เสือ้ผา้) 
pu31 补（苗） bǔ  เพิม่ แซม (กลา้ในนา) 
pu31-11ko53-11lo23 补锅匠 bǔguōjiàng ชา่งปะหมอ้ 
pu35 乳房 rǔfáng เตา้นม 
pu35 奶 nǎi นม 
pu35-11pa:k31 奶头 nǎitóu หวันม 
pu45-33kok5 布谷鸟 bùgǔ niǎo นกกาเหวา่ 
pui21 赔偿  péicháng ชดใช ้
 pui21 陪伴 péibàn เป็นเพือ่นพาไป 
pui33lo53 背篓  bēilǒu กระจาด  
pui53 背诵 bèisòng ทอ่งจาํ 
puk23;sy31phau45 水泡  shuǐpào ฟองน้ํา 
puk31pa21 枇杷  pípá ตน้ผผีา ชื่อตน้ไมข้องจนี 
puk5 吻   wěn จบู 
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puk5 抽（烟）chōu สบูบุหรี ่ 
puŋ21 棚子  péngzi กระทอ่ม 
puŋ21-11fuŋ53 木板墙 mùbǎn qiáng กาํแพงไม ้
puŋ21-11jiou23 朋友 péngyǒu เพือ่น 
puŋ23 官 guān ขา้ราชการ 
puo21 祖母 zǔmǔ ยา่ 
puo21-11 ma:ŋ35 曾祖母 zēngzǔmǔ ยา่ทวด 
pyO53 种（菜）zhòng ปลกู 
sa:m35 轻浮  qīngfú สะเพรา่ เลนิเล่อ 
sa:t31pe53 除夕 chúxì วนัสง่ทา้ยปีเก่า 
sa;m21 （走）路  lù (เดนิ) ถนน 
sa45 晒（太阳） shài  สาดแสง 
sa45 晒 shài ดวงอาทติย ์
sa45-11kok5-31peŋ53; 
ma53-11 pien53 

晒席 shài xí ตากใบกกทาํเสือ่ 

sa53 喂（用嘴喂） wèi  ป้อนอาหาร 
sa53-33 tha:n53 沙滩  shātān หาดทราย 
sai31 问 wèn ถาม 
sai53 筛（米）shāi (mǐ) รอ่น (เมลด็ขา้ว) 
sai53 斟  zhēn รนิ (เหลา้หรอืน้ําชา) 
sam31 叔父 shúfù อา  
san53-33ko53 山歌 shāngē เพลงพืน้บา้น 
san53-33tθat5 漆树 qīshù ตน้รกั 
sat5 虱子 shīzi เหา 
sau45;tsi45;tsǝŋ31 医治 yīzhì รกัษา 
sǝ23-11jit5 十一  shíyī สบิเอด็ 
sǝ23-11jit5ȵyet23 十一月 shíyī yuè พฤศจกิายน 
sǝ23-11ȵi35 十二  shí’èr สบิสอง 
sǝ23-11ȵi45ȵyet23 十二月 shí'èr yuè ธนัวาคม 
se35 射（箭）shè ยงิ (ลกูศร) 
se35tsǝn31 打中  dǎ zhòng โดน ถกู (เป้า)  
se45 （一）辈  bèi รุน่ 
sei35-33cien35  事情 shìqíng  เรือ่งราว 
sek23-11tθi:ŋ35 石匠 shíjiàng ชา่งหนิ 
sek23-31fui53 石灰  shíhuī ปนูขาว 
sek23-31leu21 石榴 shíliú ผลทบัทมิ 
sek23-31ŋai21tsaŋ35  悬崖  xuányá หน้าผา 
sek31;tsi:ŋ31 打（用拳） dǎ  ชก  ต่อย 
sek31cia45(tθei31) （动物）打架 (dòngwù) dǎjià (สตัว)์ การต่อสู ้
sek31cia45;tu31-33wak5 打架 dǎjià ต่อสู ้
sǝm21-11sy21 癞蛤蟆 làiháma คางคก 
sǝn21 辰(地支第五) Chén (dìzhī dì wǔ) ตรงกบัปี มะโรง (อนัดบัหา้ของ

แผนภมูปิฐพ)ี 
sǝn53 申(地支第九) shēn (dìzhī dì jiǔ) ตรงกบั ปีวอก (อนัดบัเกา้ของ

แผนภมูปิฐพ)ี 
sǝn53 毛样  máo yàng ตวัอยา่ง 
sǝn53 羽毛  yǔmáo  ขนนก 
sǝn53-11nun45 寒毛  hánmáo เสน้ขน 
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sǝn53-33jim53 声音 shēngyīn เสยีง 
seŋ21 墙壁 qiángbì กาํแพง 
sǝŋ35 剩  （饭） shèng เหลอื 
sǝŋ53;tuŋ45 筒（米） tǒng กระบอก 
seŋ53-33ji45 生意 shēngyì บรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ย

ชวีติชวีา 
seŋ53-33tθam53;thau53 
çien23 

讨厌  tǎoyàn เกลยีด 

sǝp23 十  shí สบิ 
sǝp23sȵyet23 十月 shí yuè ตุลาคม 
sǝp23wa:n35 十万  shí wàn หน่ึงแสน 
sǝt23 瘦（肉） shòu  เน้ือสนัใน ไมต่ดิมนั  
sǝt23-31lok23 果然  guǒrán กเ็ป็นเชน่นัน้จรงิๆ 
sǝt23nak5 （肉） 很瘦  hěn shòu ผอมมาก 
sǝt5 擦（桌） cā  เชด็ 
si:k23 赔（本）péi ชดใช ้
si:ŋ21 尝（品尝）cháng ชมิ 
si:ŋ23 太（小了） tài เกนิไป  
si:ŋ35-11hǝm21 上颚  shàng'è เพดานปาก 
si:ŋ35-33lǝn21 上半身 shàngbànshēn รา่งกายสว่นบน 
si:ŋ35ȵyet23 上月 shàng yuè เมือ่เดอืนทีแ่ลว้ 
si:ŋ35pu:45-33wan53 上午 shàngwǔ ตอนเชา้ 
si:u31 少  shǎo น้อย 
si21-11ka:n53 时间  shíjiān เวลา  
si21-11khak5;mo11tiak235 常常  chángcháng มกัจะ 
si31  使 shǐ สง่ไป 
si35 是 shì ใช ่
si45 试 shì ลอง 
sie31-11lri23 敢  gǎn กลา้ 
sie53 赊  shē คา้ง 
sie53 你们  nǐmen พวกคุณ 
sien45 扇子  shànzi พดั (นาม) 
sien45 扇（风） shàn  พดั (กรยิา) 
sim31 瓣儿 bàn er กลบีดอกไม ้
sin53 姜  jiāng ขงิ 
sok23 成熟 chéngshú สกุงอม 
sok23 熟悉  shúxī คุน้เคย 
sok23 赎 shú ไถ่ถอน 
sok23 熟（肉） shú สกุ 
sok23-11lǝn53 熟人 shúrén คนรูจ้กั 
sok5 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  
sok5 缩 suō หดตวั 
sok5 收缩  shōusuō การหดตวั 
soŋ31-33sO45 高高兴兴 gāo gāoxìng xìng มคีวามสขุ 
soŋ53 双（筷子）shuāng คู ่(ลกัษณนามใชก้บัตะเกยีบ) 
soŋ53-33seŋ53 双胞胎 shuāngbāotāi แฝด 
sou31-33cian53 毛巾 máojīn ผา้ขนหนู 
su:k31 喝 hē  ดื่ม 
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su:ŋ53 霜  shuāng น้ําคา้งแขง็ 
su:ŋ53sy31 露水 lùshuǐ น้ําคา้ง 
su31 守 shǒu เฝ้า ป้องกนั  รกัษา 
su31 
 

等候 děnghòu เฝ้ารอ 

su31 等待 děngdài รอ รอคอย 
su31;tsi53 首（歌） shǒu บท (ลกัษณนามใชก้บัเพลง) 
su53thou45;su53lei23 收到 shōu dào ไดร้บั 
sun35 顺  shùn ตามทศิทาง ราบรืน่ 
suŋ31-33phai21 屁股  pìgu ตดู กน้  
suŋ31-33phai21-11tsǝm21 肛门  gāngmén ทวารหนกั 
sy21-11kou53 水沟  shuǐ gōu คน้ํูา 
sy21ep31;jia23-11eo31 野鸭 yěyā เป็ดป่า 
sy23 建（房）jiàn สรา้ง 
sy31-33chi45 蒸 zhēng ไอน้ํา 
sy31-33kwa53 八棱瓜 bā lēng guā พชืตระกลูแตง 
sy45 税 shuì ภาษ ี
sy45  把尿  bǎ niào ขบัปัสสาวะ 
sy45 竖（起来）shù ตัง้ (ขึน้ไป) 
sy45 饶恕  ráoshù การใหอ้ภยั 
sy45 竖  shù แนวตัง้ 
sy53 输 shū แพ ้
sy53-33fu23 舒服 shūfú สะดวกสบาย 
syen21 船 chuán เรอื 
ta:n21 痰 tán เสมหะ 
ta:n21 弹（棉花）dàn กอ้น (สาํล)ี 
ta:n21 弹（琴）dàn เลน่ ดดี (เปียโน) 
ta:n21 弹（用手指） dàn ดดี (ใชน้ิ้วดดี) 
ta:n21-11thien53 聊天 liáotiān พดูคุย 
ta:n45tshoŋ45 撞 zhuàng ชน 
ta:n53-11sǝn53-11kuŋ53 单身汉 dānshēnhàn ปรญิญาตร ี
ta:ŋ21 糖  táng น้ําตาล 
ta:p23;tshuŋ53 舂（米）Chōng  ตาํ สาก 
ta:p31 挑 tiāo คดัเลอืก 
ta:p31 挑（挑粪）tiāo เลอืก 
ta:p31 担（水） dān หาบ 
ta:p31;tsa:t31 搭（棚） dā  พงิ 
ta:p5 打（水） เลน่ (น้ํา) 
ta31 打（针） แทง (เขม็) 
ta31 编（辫子） biān ถกั 
ta31= 33tshi33ǝk5 打嗝 dǎgé สะอกึ 
ta31-11khei53 打开 dǎkāi เปิด 
ta31-11la:m21 忘记 wàngjì ลมื 
ta31-11tsan35 打仗  dǎzhàng ทาํสงคราม 
ta31-33pa:n45 打扮 dǎbàn การแต่งตวั 
ta31-33tshi31-33ŋan53 发抖 fādǒu ตวัสัน่ 
ta31-33tshiu53 打喷嚏  dǎ pēntì จาม 
ta31kun31 打滚 dǎgǔn กลิง้ไปตามพืน้ 
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ta31tu31 打赌 dǎdǔ วางเดมิพนักนั 
ta33lai53 脊背 jǐbèi สนัหลงั 
ta35 过（桥、河）guò (qiáo, hé) ขา้ม ผา่น (สะพาน แมน้ํ่า) 
ta35 过（年）guò (nián) เฉลมิฉลอง 
ta35 涉水 shè shuǐ ขา้มน้ํา ลุยน้ํา 
ta35-11lo23 外祖父  wàizǔfù ตา (พอ่ของแม)่ 
tai21 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
tai21 抽屉 chōuti ลิน้ชกั 
tai35 姐姐 jiějiě พีส่าวน้องสาว 
tai35-11 ŋa21 大牙  dàyá ฟันหน้า  
tai35-11cia45;lo31-33lo31 大家  dà jiā ทุกคน 
tai35-11ji21 姨母(母之姐) yímǔ 

 (mǔ zhī jie) 
ป้า (พีส่าวของแม)่ 

tai35-11me35ma:n23-
11sam31;çia53tai35-11me35 

妯娌 zhóu lǐ น้องสะใภ ้

tai35-11mek23 小麦 xiǎomài ขา้วสาล ี
tai35-11o53tai35-11tyɸ35 浪费  làngfèi สิน้เปลอืง 
tai35-11pa31:ji35 富  fù รํ่ารวย 
tai35-11tsy31-11kuŋ53 富人 fù rén ผูม้ ัง่คัง่ คนรวย  
tai35-11tθe35 荸荠 bíjì แหว้ 
tai35-11tθo31 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
tak23-31kai45 公鸡 gōngjī ไก่ป่า 
tak23-31kai45jiem53 阄鸡 yān jī ไก่ตอน 
tak23-31ma23 公马 gōng mǎ มา้ตวัผู ้
tak23-31m̥a53 公狗 gōng gǒu สนุขัเพศผู ้
tak23-31mǝm23 老虎 lǎohǔ เสอื 
tak23-31mǝm23 蜘蛛  zhīzhū แมงมมุ 
tak23-31m̥u45 公猪 gōng zhū หมปู่า 
tak23-31m̥u45 种猪 zhǒngzhū หมตูวัผู ้
tak23-31po23 公牛(一般的) gōngniú  ววัตวัผู(้ทัว่ไป) 
tam21;hǝm53 热（剩饭）rè  อุ่น (ทาํใหร้อ้นขึน้) 
tan31 穿（衣） chuān สวม (เสือ้ผา้) 
tan31 戴（帽） dài  สวม (หมวก) 
tan45 顿（一） dùn มือ้ (ลกัษณนามใชก้บัทอ้

อาหาร) 
taŋ21 藤  téng เถาวลัย ์
taŋ21-11seŋ53 红糖  hóngtáng น้ําตาลทรายแดง 
taŋ35-33jiai31 长凳 cháng dèng มา้นัง่แถวยาว 
taŋ45 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
taŋ53 来 lái มา 
tap5 肝 gān ตบั 
tat5 疙瘩  gēda สวิ 
tau21 系（腰带）xì (yāodài) ตดิ คาด รดั (เขม็ขดั) 
tau21 绑 bǎng มดั  ผกู 
tau21 扎（辫子） zhā ผกู ถกั มดั (เปีย) 
tau21 拴（牛）shuān ผกู (ววั) 
tau21;tθuk23 捆 kǔn มดั  ผกู 
tau31 烧（山） shāo  เผา 
tau31-33 烧火 shāohuǒ ก่อไฟ 
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tau31-33khau31;ou45-33 
khau31 

酿（酒） niàng  กลัน่ 

tau53 床 chuáng เตยีง 
tau53-33wan53 中午 zhōngwǔ  เทีย่ง 
tau53-33wan53 午饭 wǔfàn อาหารกลางวนั 
tǝ0mǝ55;tia:ŋ21 什么  shénme อะไร 
te21 蹄 (马蹄) tí  กบี (เกอืกมา้) 
te23-11lo23 外祖母  wàizǔmǔ ยาย (แมข่องแม)่ 
te31 盛（饭）  shèng  ตกั (ขา้ว อาหาร) 
te35-11 tθi45la:k23-31m̥i53 无名指 wúmíngzhǐ น้ิวนาง 
te35-11jit5 第一  dì yī ครัง้แรก 
te35-11ȵi35 第二 dì èr ครัง้ทีส่อง 
te35-11ȵi35la:k23-31m̥i53 食指  shízhǐ น้ิวชี ้
te45 砍（骨头）Kǎn ฟัน (กระดกู) 
te45;ŋak5 砍（树） kǎn ตดั (ตน้ไม)้ 
tei35 衣袋 yīdài กระเป๋าเสือ้ 
tei35 袋（袋米）dài ถุง 
tei35 代（人） dài รุน่ 
tei35-11ji53 布袋  bùdài กระเป๋าผา้ 
tei45 带（钱）dài นํา (เงนิ) 
tei45 带（路） dài  นําทาง 
tei45 带（小孩） dài   พา 
tei45 引（路）yǐn นําทาง 
tei45-11lǝn21 怀孕   huáiyùn ทอ้ง 
tei53 死 sǐ ตาย 
tǝk5 滴 dī หยด 
tǝk5 滴（滴水）dī หยด 
tǝk5 n̥am31 水滴  shuǐ dī หยดน้ํา 
tǝm35 野草莓 yě cǎoméi สตรอเบอรร์ีป่่า 
tǝn21 根  gēn ราก 
tǝn21-33ciai45 山脚 shān jiǎo เชงิเขา ตนีเขา 
tǝn45 洒 sǎ สาด  หวา่น 
tǝn45 顿（饭） dùn  มือ้ 
tǝn53-33ciuŋ21 穷人 qióngrén คนยากจน 
ten53ten53 健谈  jiàntán ชา่งพดู  
teŋ21 停止 tíngzhǐ หยดุ 
tǝŋ31 踮脚跟  diǎnjiǎo gēn เขยง่สน้เทา้ 
tǝŋ31;the45 代替  dàitì เขา้แทนที ่แทน 
tǝŋ45 钉子  dīngzi ตะป ู
tǝŋ53 啄  zhuó จกิ แทะ  
tǝt5 屁 pì ตด 
teu35 流利  liúlì คลอ่งแคลว่ 
tha:m31 床单 chuángdān ผา้ปแูบบไมม่ยีางยดืรดัมมุ 
tha:m31 毯子 tǎnzi พรม 
tha:m53 贪心  tān xīn โลภ  ละโมบ 
tha:n45 炭 tàn ถ่าน 
tha:n45 木炭 mùtàn ถ่านไม ้
tha:n53 滩（滩泥）tān หาด 
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tha:n53khei53 摊开 tān kāi แผอ่อก ป ู
tha:p31 塔 tǎ หอคอย 
tha:p31 踏  tà เหยยีบยํ่า 
tha:p31 叠（钱） dié ทบั  (ลกัษณนามใชก้บัสิง่ของที่

ทบักนัอยู)่ 
tha53 拖（木头）tuō ลาก (ไม)้ 
thak5 掸（灰）jiě ปัดฝุ่ น ปัดดว้ยไมข้นไก่ 
thau31;mok5 倒（水）dào (shuǐ) เท (น้ํา) 
the45 剃（头）tì การโกน (หวั) 
the45-33to53 剃头刀 tìtóu dāo มดีโกน 
the53 梯子 tīzi บนัได 
thei53 舌苔  shétāi ฝ้าบรเิวณลิน้ 
thek31 踢 tī เตะ 
then33theu53;chian53 妥善、周到  tuǒshàn, zhōudào ทัว่ถงึ รอบคอบ 
theu31-33chi45 呼吸  hūxī การหายใจ 
thi:t31 铁 tiě เหลก็  
thi:t31tθi:ŋ35 铁匠 tiějiàng ชา่งเหลก็ 
thi:t31tθien45 铁线 tiě xiàn เหลก็เสน้ ลวด 
thi:u21 挽（工）wǎn ดงึ 
thi:u45 跳 tiào กระโดด 
thi:u45-33wu31 舞蹈  wǔdǎo เตน้ราํ 
thi:u53 剔（牙） tī  แคะ 
thiak5 段（路）duàn สว่นหน่ึง  
thiau53 间（苗）jiàn เวน้ระยะ (การปักดาํกลา้ในนา) 
thien53 伸（手）shēn ยดื ยืน่ออกมา 
thien53 伸舌头 shēn shétou แลบลิน้ 
thien53jiai31 拉长 lā cháng ยดื (ใหย้าวออก) 
tho45 系（腰带）xì (yāodài) ตดิ (เขม็ขดั) 
thoi45 退  tuī ลา่ถอย 
thoi45-33sak5 褪色 tuìshǎi ตกส ี
thoŋ45 粉刷  fěnshuā ทากาํแพงดว้ยน้ําปนูขาว 
thoŋ53 烫（开水） tàng  ลวก (ลวกดว้ยน้ํารอ้น) 
thoŋ53 烫（水烫）tàng ลวก (ถกูน้ํารอ้นลวก) 
thou45 到  dào ถงึ  
thu:n45 引诱 yǐnyòu หลอกลอ่ 
thu:t31 脱臼 tuōjiù ความคลาดเคลื่อน 
thu:t31  蜕皮 tuìpí ลอกคราบ 
thu31-33kou45 蝼蛄 lóugū ตุ่น 
thu45 兔子 tùzǐ กระต่าย 
thu53 凸 tū นูน 
thuŋ21-33ji45 同意 tóngyì เหน็ดว้ย 
thuŋ53-33sǝn53;thuŋ53-33 
thuŋ53 

全部 ทัง้หมด 

thuŋ53-33sy53 通书 tōng shū ปฏทินิ ลกัษณะเหมอืนปฎทินิ
รอ้ยปี  

ti:u45 吊（包谷）diào หอ้ย แขวน 
ti:u45 吊（颈）diào แขวน 
ti:u45 钓（鱼）diào ตกปลา (ปลา) 
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ti31 （他）的（笔）(tā) de (bǐ) ปากกาของเขา  
ti35 地(天地) de (tiāndì) พืน้ดนิ (ดนิ) 
ti35-11fok23 门槛 ménkǎn ธรณีประตู 
ti35-11luŋ21-11kai45 鸡笼 jī lóng เลา้ไก่ 
ti45-11pa:n53;no33ni45; 
lau23-11hou35-11seŋ53 

男人 nánrén ผูช้าย 

ti45-11pi:k23;la:k23-31pi:k23; 
la:k23-31tθo53 

女人 nǚrén ผูห้ญงิ 

ti53;ta45;jie53;sok5 父亲 fùqīn พอ่ 
tiaŋ45 饱 bǎo อิม่ 
tie53 他们  tāmen พวกเขา 
tiem31 点头 diǎntóu พยกัหน้า 
tiem31 点（火） diǎn  จุดไฟ 
tiem31-11tsuŋ53 点钟  diǎn zhōng โมง (หน่วยบอกเวลา) 
tien21 填（坑） tián  เตมิ  กรอก  
tien35 垫（高） หนุน 
tien35-11phu45 大簸箕 dà bòji ทีโ่กยผงขนาดใหญ่ 
tien35-11tau53 褥子 rùzi ทีน่อนเบาะผา้ฝ้าย 
tik31 满 mǎn เตม็  อดัเตม็ 
tin53 脚 jiǎo เทา้ 
tin53 腿 tuǐ ขา 
tin53 脚（一） jiǎo กา้ว  
tin53-11kuk23 脚踝  jiǎohuái ขอ้เทา้ 
tin53-11pa:n31-33tθam53 脚掌心 jiǎozhǎng xīn พืน้รองเทา้ 
tin53-11pu:n21 脚背  jiǎobèi หลงัเทา้ 
tin53-33jin45 脚印  jiǎoyìn 

 
รอยเทา้ 

tin53-33kwa53 大腿  dàtuǐ ตน้ขา 
tiu45 断（扁担） duàn หกั 
tiu45 断（绳） duàn ขาด 
tiuŋ23 拐杖  guǎizhàng ไมค้ํ้า 
to21 蒜  suàn กระเทยีม 
to21 淘（米）táo ลา้ง 
to21thei53 蒜苔  suàntāi ดอกกระเทยีม 
to45 倒（过来）dào (guòlái) ลม้(เขา้มา) 
to45 遍（一） biàn รอบ 
to45;phu53;wui21 次（一） cì ครัง้ 
to45;phu53;wui21 回（一） huí รอบ 
to53-11hoŋ21-11lo23 屠夫 túfū คนขายเน้ือ 
to53-33tθie35 感谢 gǎnxiè ขอบคุณ 
toi35 对（手镯） duì คู ่(ลกัษณนามของกาํไล) 
toi45 对（说得对） ถกูตอ้ง 
toi45 双（鞋） shuāng คู ่(ลกัษณนามของรองเทา้) 
toi45 对（我对他说）duì ต่อ กบั (บุพบท) 
toi45-11na21;mǝn35-11l̥ai53 对面  duì miàn ตรงขา้ม 
tok23 读 dú อ่าน 
tok23 毒 dú พษิ 
tok23-31lok23-31ku31 单身汉 dānshēnhàn ปรญิญาตร ี
tok5 落（太阳） luò  ตก 
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