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นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาปู้อแีลว้ ยงัมคีาํยมืจากภาษาจนี

และคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.99 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาปู้อ ี 

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์    ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธข์อง
ภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาไท
และภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายไท-จนี   

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่ (จ.= คาํจนี พนิอนิ, 
ความหมาย)  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี (ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่ใน
การระบุความหมายของคาํนัน้  หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ  หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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a:n1 鞍子 ānzi อาน 
a:ŋ5 高兴 gāoxìng ดใีจ 
a1 乌鸦 wūyā อกีา 
a1jiaʔ7 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากดาํ 
ai1 咳嗽 késòu ไอ 
au1 (ทจ.) 要 yào（我要这个）yào (wǒ yào 

zhège) 
เอา 

au1 ,tsu4  娶 qǔ เอา แต่งงาน(ผูช้ายแต่งผูห้ญงิ) 
aʔ7 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
ba:n4 村子 cūnzi บา้น (หมูบ่า้น) 
ba:ŋ1 薄 báo บาง 
ba:u5 美丽 měilì สวย,งดงาม 
ba:ʔ7lai1 梯子 tīzi บนัได 
ba1sai1 蓑衣 suōyī ชุดทีท่าํจากฟางไวก้นัฝน 
ba5 肩膀 jiānbǎng บ่า 
baɯ1 叶子 yèzi ใบไม ้
baɯ1 张（一张纸）zhāng (yī zhāng zhǐ) แผน่(กระดาษหน่ึงแผน่) 
baɯ1tɕau3 头帕 tóu pà หมวกผา้ 
bau1 轻 qīng เบา 
bin1 飞 fēi บนิ 
bin4 席子 xízi เสือ่ 
bit7 拧（拧毛巾）níng (níng máojīn) บดิ(ใหแ้หง้) 
bit7  歪（帽子歪了）wāi (màozi wāile) บดิ(บดิเบีย้ว) 
bɯn1  天 tiān วนั 
bɯt7 挖 wā ขดุ 
bɯʔ7 粗（粗大）cū (cūdà) (รา่ยกาย)บกึบนึ,กาํยาํ 
bɯʔ7la:n1 孙女 sūnnǚ หลานสาว(ลกูสาวของลกู) 
bɯʔ7so6 侄女 zhínǚ หลานสาว(ลกูสาวของพีแ่ละน้อง) 
bo5 井 jǐng บ่อน้ํา 
boʔ7 浅 qiǎn ตืน้ 
buan5 , tɕa:ŋ2  床 chuáng เตยีง 
ɕa3(จ.) 夏 xià ฤดรูอ้น 
ɕi5(จ.)  西 xī ทศิตะวนัตก 
ɕian5tɕin3 (จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
ɕian5tsuan4 (จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
ɕian6tɕi6 (จ.)  选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
ɕiaŋ5ɕin3 , sin5 (จ.) 相信 xiāngxìn เชื่อมัน่ 
ɕiaŋ5jin5(จ.) 便宜 piányí ถูก 
ɕin3fu4(จ.) 幸福 xìngfú ความสขุ 
ɕo4ɕa:u3(จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
da:i4di1  苧麻 zhùmá ป่าน  
da:i5 花 huā ดอกไม ้

202 รายการศัพท์ภาษาปู้อี



203 
 
da:ŋ1 身体 shēntǐ รา่งกาย 
da:ŋ1kau5 自己 zìjǐ ตวัเอง 
da:u1di5 星星 xīngxīng ดวงดาว 
da5 , ve6 , tan1  骂 mà ดา่ 
dai4 (ทจ.) 得到 dédào ไดร้บั 
dam1 种（种菜）zhǒng (zhòng cài) ดาํ (ปลกู) 
dam5 (อ.=ตาํ)  扎 zhā ตํา แทง 
dan1 个（一个碗）gè (yīgè wǎn) ใบ(ชามหน่ึงใบ) 
dan1ɤɯ:t7 肾 shèn ไต 
daŋ1 (อ.=ดัง้) 鼻子 bízi จมกู 
daŋ1muʔ8 鼻涕 bítì น้ํามกู 
daŋ5 咸 xián เคม็ 
dat7 紧（绑得紧）jǐn (bǎng de jǐn) ตงึ(มดัตงึ) 
di1 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
di1 好 hǎo ด ี
diau1 , it7 (ทจ.=เอด็) 一 yī หน่ึง 
diaʔ7 , ti:p8 踩 cǎi เหยยีบยํ่า 
diŋ1 红 hóng สแีดง 
dip7 生（生肉）shēng (shēngròu) (เน้ือ)ดบิ 
diu5 , tsaŋ6 , ɕaŋ6 (ทจ.) 称（称东西） 

chēng (chēng dōngxī) 
ชัง่(สิง่ของ) 

dɯ:n1 月（月份）yuè (yuèfèn) เดอืน 
dɯ:n1 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
dɯ:n1la:p8 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
dɯ:n1ȵi6  二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์(เดอืนยี)่ 
dɯ:n1tsi:ŋ1 正月 zhēngyuè เดอืนแรกตามปฏทินิ เดอืนมกราคม 
dɯ1 肚脐 dùqí สะดอื 
dɯn4 吞 tūn กลนื 
dɯn4 咽 yàn กลนื 
doŋ4 簸箕 bòji ปุ้งกี ๋
dot7 , kɯn1 喝（喝水）hē (hē shuǐ) ดื่ม(น้ํา) 
doʔ7laŋ1 脊背 jǐbèi กระดกูสนัหลงั 
duaŋ4 硬 yìng แขง็ 
duaʔ7 骨头 gǔtou กระดกู 
dum1 闻 wén ดม 
e1 靠（人靠树） 

kào (rén kào shù) 
พงิ(คนพงิตน้ไม)้ 

e4 屎 shǐ ขี ้
eɕi3xua3 (จ.) 计划 jìhuà วานแผน,แผนการ 
fa:n6tui3(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n6tuŋ3(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa4tsa:n6(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fei4tsa:u3(จ.) 肥皂 féizào สบู ่
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fei5tɕi5(จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fɯ1  鳖 biē เต่า 
ɤa:i2 鞋 xié รองเทา้ 
ɤa:m3 跨（跨小沟） 

kuà (kuà xiǎo gōu) 
ขา้ม(คลอง) 

ɤa:n1 答 dá ตอบ 
ɤa:n2 扁担 biǎndan ไมค้านไวใ้ชห้าบของ 
ɤa:n5 鹅 é หา่น 
ɤa:u1 白 bái สขีาว 
ɤa:u5 话 huà คาํพดู 
ɤa2 茅草 máocǎo หญา้คา 
ɤa3 五 wǔ หา้ 
ɤa3ŋu:t8  五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ɤa5 嫁 jià แต่งงาน(ผูห้ญงิ) 
ɤam1 , moʔ7  埋（埋于地下） 

mái (mái yú dìxià) 
ฝัง(ลงในดนิ) หมก 

ɤam2 苦 kǔ ขม 
ɤaɯ3 给 gěi ให ้
ɤam5 问 wèn ถาม 
ɤan1 啼（公鸡啼）tí (gōngjī tí) (ไก่ตวัผู)้ขนั  
ɤan1 快（走得快） 

kuài (zǒu dé kuài) 
เรว็(เดนิอยา่งรวดเรว็) 

ɤap8 咬 yǎo กดั งบั 
ɤau1 臭 chòu เหมน็ 
ɤau1ta:ŋ1 香（花香）xián(huāxiāng) (ดอกไม)้หอมสดชื่น 
ɤau1va:u2 腥 xīng คาว 
ɤau3 进（进来）jìn (jìnlái) เขา้  
ɤau3 快（刀快）kuài (dāo kuài) (มดี)คม 
ɤau4 饭 fàn ขา้ว 
ɤau4ja:ŋ2  高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
ɤau4ka:ʔ7 稻子 dàozi ขา้ว 
ɤau4sa:n2 米 mǐ  ขา้วสาร 
ɤau4vaŋ4 粽子 zòngzi ขนมจา้ง 
ɤau4vu:ŋ2 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
ɤɯ:t7 腰 yāo เอว 
ɤɯn1 恨 hèn เกลยีด 
ɤɯn3 上（上山）shàng (shàngshān) ขึน้(เขา) 
ɤɯʔ7 鳃 sāi แกม้(ปลา) 
ɤo1 蒜 suàn กระเทยีม 
ɤo2 脖子 bózi คอ 
ɤo3 穷 qióng ยากจน 
ɤo5 膝盖 xīgài หวัเขา่ 
ɤoʔ8 肿 zhǒng บวม 
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ɤuat7 刮 guā 

guā (guā zhū máo) 
ขดู,โกน 

ɤum2 痒 yǎng คนั 
ɤup8 柞(拇指与中指张开之长度）

zhà(mǔzhǐ yǔ zhōngzhǐ 
zhāngkāizhī chángdù) 

คบื 

ha:i3 (จ.) 海 hǎi ทะเล 
i:t7 伸（伸手）shēn (shēnshǒu) ยืน่(มอื) 
i:ʔ7 饿 è หวิ 
iaʔ7 (ทจ.) 牛轭 niú è แอก(ทีค่อของววั) 
im5 饱 bǎo อิม่ 
iu4 粮仓 liángcāng ยุง้ขา้ว 
ja:ŋ2ma2 什么shénme อะไร 
ja:ŋ4xo6 火柴 huǒchái ไมข้ดีไฟ 
ja:u6 , a:ʔ7 跑 pǎo วิง่ 
ja6 妻子 qīzi ภรรยา 
ja6ta:i5 外祖母 wàizǔmǔ ยาย(แมข่องแม)่ 
jaʔ8 滴（水往下滴） 

dī (shuǐ wǎng xià dī) 
หยด(น้ํา) 

je4la:u4 伯父 bófù ลุง (พีช่ายของพอ่และแม)่ 
je6 (จ.) 也（他也去）yě (tā yě qù) ก…็…เหมอืนกนั(เขากเ็หมอืนกนั) 
ji2 脏 zāng สกปรก 
ji3na:i5 休息 xiūxí พกัผอ่น 
ji3tɕian3 (จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
ji4ma5(จ.) 姨母（母之姐） 

yímǔ (mǔ zhī jiě) 
ป้า (พีส่าวของแม)่ 

ji4ma5(จ.) 姨母（母之妹） 
yímǔ (mǔ zhī mèi) 

น้าหญงิ (น้องสาวของแม)่ 

ji4te5(จ.) 姨父（母姐之夫） 
yífu (mǔ jiě zhī fū) 

ลุงเขย(สามพีีส่าวของแม)่ 

ji4te5(จ.) 姨父（母妹之夫） 
yífu (mǔ mèi zhī fū) 

น้าเขย (สามขีองน้องสาวของแม)่ 

ji4tin3 (จ.) 一定（我一定去） 
yīdìng (wǒ yīdìng qù) 

แน่นอน(ฉนัจะตอ้งไปแน่นอน) 

ji6tɕin5(จ.) 已经（他已经来了） 
yǐjīng (tā yǐjīng láile) 

แลว้(เขามาแลว้) 

jian2  旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
jian3  黄 huáng สเีหลอืง 
jian4 啃（啃骨头）kěn (kěn gú tóu) แทะ(กระดกู) 
jiap8 窄 zhǎi แคบ 
jiau6 喊 hǎn ตะโกน 
jin3tuŋ3(จ.) 运动 yùndòng กฬีา 
jin4 , jiaŋ2 (จ.) 赢 yíng ชนะ 
jin4xa:ŋ4(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jin5ɕuŋ4(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jiŋ1 (ทจ.) 姜 jiāng ขงิ 
jiŋ1(ทจ.) 声音 shēngyīn เสยีง 
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jiu2 , la:u2  油 yóu น้ํามนั 
jiu3 (จ.) 又（又好又快） 

yòu (yòu hǎo yòu kuài) 
อกี(ทัง้ดทีัง้เรว็) 

jiu5tian6 (จ.) 优点 yōudiǎn จุดเดน่ 
jo3 ,ɕo4 学 xué เรยีน 
ju:ŋ2 羊 yáng แกะ 
juŋ4 (จ.) 用（使用）yòng(shǐyòng) ใช ้
juŋ4ji3 (จ.) 容易 róngyì งา่ย 
juŋ6fu3(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
juŋ6ka:n6(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
ka:i1 卖 mài ขาย 
ka:i5 , man2 元(一元钱) yuán(yīyuán qián) หยวน (สกุลเงนิจนีหน่ึงหยวน) 
ka:i5xui3(จ.) 开会 kāihuì เปิดประชุม 
ka:i6 (ทจ.) 改 gǎi แก ้
ka:i6fa:ŋ3(จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka:ɯ2 , om5  含 hán อม 
ka:m3 山洞 shāndòng ถํ้า 
ka:m3 , ka:n6  (ทจ.) 敢 gǎn กลา้ หาญ 
ka:n3   (ทจ.) 茎 jīng กา้น 
ka:n3pu3 (จ.) 干部 gànbù ขา้ราชการ 
ka:ŋ1 (จ.) 钢 gāng เหลก็ 
ka:ŋ5pi4 (จ.) 自来水笔 zìláishuǐ bǐ ปากกาหมกึซมึ 
ka1 腿 tuǐ ขา 
ka1dɯ:ŋ4 跛子 bǒzi คนขาเป๋ 
ka3 (ทจ.) 杀（杀猪）shā (shā zhū) ฆา่(หม)ู 
ka6  价钱 jiàqián ราคา 
kai5 鸡 jī ไก ่
kai5me6 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
kai5pu4 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
kam1  握（握刀把）wò (wò dāobà) จบั,ควา้(มดี) 
kam1  把（一把米）bǎ (yī bǎ mǐ) กาํ(ขา้วหน่ึงกาํ) 
kan4 勤 qín ขยนั 
kan5ne5 乳房 rǔfáng เตา้นม 
kap8  捉（捉鸡）zhuō (zhuō jī) จบั(ไก่) 
kau1 (ทจ.) 角 jiǎo เขา 
kau2  弯（棍子弯） 

wān (gùnzi wān) 
(ตะบอง)โคง้ 

kau5 (ทจ.) 旧 jiù เก่า 
ke4min3 (จ.) 革命 gémìng  ปฏวิตั ิ
kɯ:n2  撒（撒种子）sā (sā zhǒngzǐ) หวา่น(เมลด็พนัธุ)์ 
kɯ:t7  揭（揭开盖子） 

jiē (jiē kāi gàizi) 
แกะ(กล่อง) 

kɯ:t8  扛 káng แบก,หาม 
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kɯ1  喂（喂鸡）wèi (wèi jī) ใหอ้าหาร(ไก่) 
kɯ3 藏(收藏) cáng (shōucáng) เกบ็ 
kɯ5 锯 jù เลื่อย 
kɯn1 吃 chī กนิ 
ko1  棵（一棵树）kē (yī kē shù) ตน้ กอ (ตน้ไมห้น่ึงตน้) 
ko4 做（做工）zuò (zuògōng) ทาํ(งาน) 
ko4tsam2 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 
ko5ɕo4 (จ.) 科学 kēxué  วทิยาศาสตร ์
kon2  割 gē ตดั 
kon6 手镯 shǒuzhuó กาํไล 
kop7 田鸡 tiánjī กบ 
ku1 我 wǒ สรรพนามบุรษุที ่ 
ku3 九 jiǔ เกา้ 
ku3ŋu:t8  九月 jiǔ yuè เดอืนกนัยายน 
ku3sl3(จ.) 
 
 
 

故事 gùshì 
 
 
 

นิทาน 

ku5je4(จ.) 姑父（父姐之夫）gū fù （fù jiě  zhī 
fū ） 
gūfu (fù jiě zhī fū) 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าวพอ่) 
 
 

ku5je4(จ.) 姑父（父妹之夫）gū fù （fù mèi zhī 
fū ） 
gūfu (fù mèi zhī fū) 

อาเขย(สามขีองน้องสาวพอ่) 

ku5ma5(จ.) 姑母（父之姐）gū mǔ （fù zhī jiě ） 
gūmǔ (fǔ zhī jiě) 

ป้า (พีส่าวของพอ่) 
ku5ma5(จ.) 姑母（父之妹）gū mǔ （fù zhī 

mèi ） 
gūmǔ (fǔ zhī mèi) 

อา(น้องสาวของพอ่) 

ku6 双（一双鞋）shuāng （yī shuāng 
xié ） 
shuāng (yīshuāng xié) 

คู(่รองเทา้หน่ึงคู)่ 

kuai1 , tsɯn6  聪明 cōngmíng ฉลาด 
kuan5 先 xiān ก่อน 
kuaŋ5juŋ4(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kuaŋ5min4(จ.) 光明 guāngmíng แสงสวา่ง 
kue4tɕa5(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kui3(จ.) 贵 guì แพง 
kui6 骑（骑马）qí (qímǎ) ขี(่มา้) 
kun3 沸（水开了）fèi (shuǐ kāile) (น้ํา)เดอืด 
kun5(จ.) 捆 kǔn มดั 
kuŋ3tɕin5tuan4 (จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนลทัธคิอมมวินิสต ์
kuŋ3tsa:n6ta:ŋ6(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
kuŋ5fɯn5(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการทาํงาน 
kuŋ5lu3 (จ.) 公路 gōnglù ทางหลวง 
kuŋ5ȵe4(จ.) 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
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kuŋ5se3(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kuŋ5tsa:ŋ6(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ5tsl5(จ.) 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
kuŋ5zɯn4(จ.) 工人 gōngrén คนงาน 
kuŋ5zɯn4ka:i5-tɕi4 (จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuʔ7 老虎 lǎohǔ สงิโต 
kuʔ7 豹 bào เสอืดาว 
kwa:ŋ5 (ทจ.) 宽 kuān กวา้ง 
kwa1(จ.) 锅（烧菜的） 

guō (shāo cài de) 
หมอ้ 

kwa5(จ.) 过（过河）guò (guò hé) ขา้ม(แมน้ํ่า) 
la:i1 多 duō หลาย 
la:i1siu3 多少 duōshǎo เทา่ไร 
la:n4(จ.) 蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
la:t8 抢 qiǎng ปลน้,แยง่ 
la:u1 怕 pà กลวั 
la:u4 , ɤuŋ1 大 dà ใหญ่ 
la:u4kui2 丈夫 zhàngfū สาม ี
la:u4ta1 岳父 yuèfù พอ่ตา (พอ่ของภรรยา) 
la:ʔ7 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
la2 锣 luó ฆอ้ง 
la3i5 腋下 yè xià รกัแร ้
la4tsu4(จ.) 蜡烛 làzhú เทยีน 
lai1(ทจ.) 流（水流）liú (shuǐliú) (น้ํา)ไหล 
lai6 赶（驱赶）gǎn (qūgǎn) ขบั,ไล ่
lai6doŋ1 打猎 dǎ liè ล่าสตัว ์
laɯ2 哪（哪一个碗） 

nǎ (nǎ yīgè wǎn) 
ไหน(ชามใบไหน) 

lam4 跌（跌倒）diē (diédǎo) ลม้ลง 
laŋ1 后 hòu หลงั 
lap7 闭（闭眼）bì (bì yǎn) หลบั(ตา) 
lap7 暗（房子很暗） 

àn (fángzi hěn àn) 
(หอ้ง)มดื 

lap7muaʔ7 雾 wù หมอก 
lap8 堆（堆积泥土） 

duī (duījī nítǔ) 
กอง(ดนิ) 

lau3 酒 jiǔ เหลา้ 
laʔ8 深（水深）shēn (shuǐshēn) (น้ํา)ลกึ 
le6 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
li:m2 镰刀 liándāo เคยีว 
li:ŋ2 梁 liáng คานหลงัคา 
li:ŋ4 两（斤两）liǎng(jīnliǎng) มาตราวดั เทา่กบั ตําลงึ 
li4 有 yǒu ม ี
li4 富 fù รํ่ารวย 
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li4ke4(จ.) 立刻 lìkè เดีย๋วน้ี 
li5le4 唢呐 suǒnà ป่ี 
liaŋ4kuai3(จ.) 凉快 liángkuai เยน็ 
lin4 舌头 shétou ลิน้ 
lin6 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
lin6ta:u2(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
liŋ2(จ.) 零 líng ศนูย ์
liŋ5 陡（山很陡） 

dǒu (shān hěn dǒu) 
(เขา)ชนั 

lɯ:t7 臭虫 chòuchóng เรอืด 
lɯ:t8 血 xuè เลอืด 
lɯʔ8bɯʔ7 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
lɯʔ8bɯʔ7 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
lɯʔ8dai1 柿子 shìzi ลกูพลบั 
lɯʔ8i:t7 葡萄 pútáo องุน่ 
lɯʔ8kɯ2 茄子 qiézi มะเขอื 
lɯʔ8kui2 女婿 nǚxù ลกูเขย 
lɯʔ8la:n1 孙子 sūnzi หลานชาย(ลกูชายของลกู) 
lɯʔ8ma:n6 辣椒 làjiāo พรกิ 
lɯʔ8ma:ʔ7 豆子 dòuzi ถัว่ 
lɯʔ8paɯ4 儿媳 érxí ภรรยาของลกูชาย 
lɯʔ8pi:ʔ7 芋头 yùtou เผอืก 
lɯʔ8pu2 萝卜 luóbo หวัไซเทา้ 
lɯʔ8sa:i1 儿子 érzi ลกูชาย 
lɯʔ8sa:i1 , pu4tso2 青年男子 qīngnián nánzi วยัรุน่ชาย 
lɯʔ8sai5 儿童 értóng เดก็ 
lɯʔ8sɯ1 学生 xuéshēng นกัเรยีน 
lɯʔ8so6 侄子 zhízi หลานชาย(ลกูชายของพีแ่ละน้อง) 
lɯʔ8ta:u2 桃子 táozi ลกูทอ้ 
lɯʔ8ti:ŋ1 黄瓜 huángguā แตงกวา 
lɯʔ8vai4 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
lɯʔ8vai4 果子 guǒzi ผลไม ้
lɯʔ8vaʔ8 南瓜 huángguā ฟักทอง 
lɯʔ8vɯŋ2 手指 shǒuzhǐ น้ิวมอื 
lo4 , jo6 骗 piàn โกหก,หลอกลวง 
lo4kuaŋ5 , pa:u2(จ.) 箩筐 luókuāng ตะกรา้ (ทีท่าํจากไมไ้ผ)่ 
lo4xou3(จ.) 落后 luòhòu ลา้หลงั 
loʔ7 拔（拔草）bá (bá cǎo) ดงึ,ถอน(หญา้ 
lu:m8 阴 yīn มดื 
lu:ŋ2 (ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
lu4(จ.) 绿 lǜ สเีขยีว 
luat7 迟 chí สาย (เวลา) 
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lum2 忘记 wàngjì ลมื 
luŋ3 锁 suǒ ลงกลอน  
luŋ4min4(จ.) 农民 nóngmín  ชาวนา 
luŋ4ȵe4(จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
luŋ6po2 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
ɯ2 , am5 背（背小孩）bèi (bèi xiǎohái) แบก(เดก็)  อุม้ 
ma:n6daŋ5 辣 là เผด็ 
ma:t8 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma:ʔ7 tiānhuā โรคฝีดาษ 
ma1 狗 gǒu หมา 
ma1 来 lái มา 
ma1nai2 狼 láng หมาป่า หมาไน 
ma3 长（长大）zhǎng (zhǎng dà) เตบิโต 
ma4 马 mǎ มา้ 
ma5 , tɕe6 浸（浸种子） 

jìn (jìn zhǒngzǐ) 
แช(่เมลด็พนัธุ)์ 

mai1 线 xiàn ไหม เสน้ดา้ย 
man2 甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
maŋ6(壮) , pi2(肥胖) 胖 pàng อว้น 
mat7 跳蚤 tiàozǎo ตวัหมดั 
mat8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
mau3 兔子 tùzǐ กระต่าย 
maʔ8 (ทจ.) 墨 mò หมกึ 
me6  母亲 mǔqīn มารดา 
me6a:u1 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้
me6la:u4 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้
me6pa3 舅母（母兄之妻） 

jiùmu (mǔ xiōng zhī qī) 
ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายแม)่ 

me6pa3 舅母（母弟之妻） 
jiùmu (mǔ dì zhī qī) 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชายแม)่ 

me6ta:i5 岳母 yuèmǔ แมย่าย (แมข่องภรรยา) 
mi2 不（他不来）bù (tā bù lái) ม ิไม(่เขาไมม่า) 
mi2li4 没有（我没有书） 

méiyǒu (wǒ méiyǒu shū) 
ไมม่(ีฉนัไมม่หีนงัสอื) 

mi2si2 不是（这不是我的） 
bùshì (zhè bùshì wǒ de) 

ไมใ่ช(่อนัน้ีไมใ่ชข่องฉนั) 

miau5 猫 māo แมว 
min4ko5(จ.) 民歌 míngē เพลงพืน้เมอืง 
min4tɕin3 镜子 jìngzi กระจก 
min4tsu4(จ.) 民族 mínzú ชนเผา่ 
min4tsu6(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mit8  刀 dāo มดี 
mit8zuan5pjaʔ7 菜刀 càidāo มดีทาํกบัขา้ว 
mjaŋ3 别（别去）bié (bié qù) อยา่(อยา่ไป) 
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mɯ:ŋ1 沟（水渠）gōu (shuǐqú) คลอง 
mɯi1 熊 xióng หม ี
mɯŋ2 你 nǐ มงึ (สรรพนามบุรษุที ่) 
mo4fa:n3(จ.) 模范 mófàn แบบอยา่ง 
mo5 新 xīn ใหม ่
mo6 坟墓 fénmù สสุาน 
mou6 亩 mǔ ไร ่
mu1 猪 zhū หม ู
mu1ji6,mu1za:i6 野猪 yězhū หมปู่า 
mu2 (ทจ.) 磨（石磨）mó (shí mò) โม ่(คาํนาม) 
mu2 , pa:n5 磨  โม ่(กรยิา) 
mu5ma:n5 尘土 chéntǔ ฝุ่ น 
muaʔ7mu1 食（猪食）chī (zhū shí) อาหาร(หม)ู 
muaʔ8 被子 bèizi ผา้หม่ 
mum6 胡子 húzi หนวด 
na:i2 痰 tán เสมหะ 
na:i2 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
na:i5 累（疲乏）lèi(pífá) เหน่ือย,ออ่นลา้ 
na:i6na:i6 慢慢（慢慢走） 

màn man (màn man zǒu) 
ชา้ๆ(เดนิอยา่งเชื่องชา้) 

na:m 6mi3 煤 méi ถ่านหนิ 
na:m6 土（千土）tǔ (qiān tǔ) ดนิ 
na:m6 , la3dan1 地（天地）dì (tiāndì) พืน้ดนิ 
na:m6tuŋ5 泥（稀泥）ní (xīní) โคลน 
na:n4(จ.)   南 nán ทศิใต ้
na:ʔ8 水獭 shuǐtǎ นากน้ํา 
na1 厚 hòu หนา 
na3 脸 liǎn  ใบหน้า 
na3pjaʔ7 额头 étóu หน้าผาก 
na5 箭 jiàn ลกูธนู 
nai1 雪 xuě หมิะ 
nai1 冰 bīng น้ําแขง็ 
nai1vɯ:ŋ2 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
nai5(จ.) 祖母 zǔmǔ ยา่ 
nan2  虱子（衣服上的）shīzi (yīfú 

shàng de) 
เหา(ในเสือ้ผา้) 

naŋ1 皮肤 pífū ผวิหนงั 
naŋ1paʔ7 嘴唇 zuǐchún  รมิฝีปาก 
naŋ3 蒸 zhēng น่ึง 
nat8 粒（一粒米）lì (yī lì mǐ) เมด็(ขา้วหน่ึงเมด็) 
nau2 说 shuō พดู 
nau2ɤaɯ3 告诉 gàosù บอก 
nau2vɯ:n1 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
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nau6 烂（瓜烂了）làn (guā lànle) (แตง)เน่า 
naʔ7 重 zhòng หนกั 
ne5 奶 nǎi นม 
ne5 , sai5 小 xiǎo เลก็ 
ni4 这 zhè น้ี 
niaŋ2 蚊子 wénzi ยงุ 
niaŋ2ɤa:u4 苍蝇 cāngyíng แมลงวนั 
niaŋ2ȵak7 蠓（小飞虫,黑色） 

měng (xiǎo fēi chóng, hēisè) 
ริน้ 

niap8 追（追上）zhuī (zhuī shàng) ไล่(ทนั) 
niŋ1 摇 yáo สัน่,เขยา่ 
niu3 捏 niē คบี,หนีบ 
nɯn2 睡 shuì หลบั 
nɯʔ7 稠（粥很稠） 

chóu (zhōu hěn chóu) 
(โจ๊ก)ขน้,เหนียว 

no6 肉 ròu เน้ือ 
nu1 老鼠 lǎoshǔ หนู 
nuan1 蛆 qū หนอนแมลงวนั 
nuan1 , ȵum1 虫 chóng หนอน 
nuan4 钻（钻进河里） 

zuān (zuān jìn hé lǐ) 
ขดุ,เจาะ(ในแมน้ํ่า) 

nuaŋ1(ทจ.) 脓 nóng หนอง(ฝีหนอง) 
nuaŋ4 弟弟 dìdì น้องชาย 
nuaŋ4bɯʔ7 妹妹 mèimei น้องสาว 
nuŋ3 慢（走得慢） 

màn (zǒu dé màn) 
ชา้(เดนิอยา่งเชื่องชา้) 

ȵa:i3 爵 jué เคีย้ว 
ȵa:u6 虾 xiā กุง้ 
ȵa6 , tɕi1(จ.) 生气 shēngqì โกรธ 
ȵan4 推 tuī ผลกั 
ȵi:p7 韧 rèn เหนียวแน่น 
ȵi1 听 tīng ฟัง 
ȵi6tsip8 二十 èr shí ยีส่บิ 
ȵin2 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
ȵiŋ2 射 shè ยงิ 
ȵip8 缝 fèng เยบ็ 
ȵɯ3 草 cǎo หญา้ 
ȵo4 钝（刀钝）dùn (dāo dùn) (มดี)ทู ่
ȵu6 尿 niào เยีย่ว 
ȵum4 染（染衣服）rǎn (rǎn yīfú) ยอ้ม(ผา้) 
ŋa:i6 喜欢（喜欢唱歌） 

xǐhuān (xǐhuān chànggē) 
ชอบ(รอ้งเพลง) 

ŋa:t8 芽（种子芽）yá (zhǒngzǐ yá) หน่อออ่น 
ŋan2 (ทจ.) 银子 yínzi (แร)่เงนิ 
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ŋau2 影子 yǐngzi เงา 
ŋɯ:ʔ8 龙 lóng มงักร 
ŋɯ2 蛇 shé ง ู
ŋon2 天（日）tiān (rì) วนั 
ŋon2laŋ1 今后 jīnhòu วนัหลงั 
ŋon2lɯ:n2 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
ŋon2ni4 今天 jīntiān วนัน้ี 
ŋon2puan2 前天 qiántiān เมือ่วานซนื 
ŋon2tsuaʔ8 明天 míngtiān พรุง่น้ี 
ŋon2zɯ2 后天 hòutiān วนัต่อจากวนัพรุง่น้ี 
ŋuan5 , ʔjo4 , kau3 看 kàn มอง 
ŋwa4(จ.) 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
ŋwi6 核（果核）hé (guǒ hé) เมลด็ใน 
om1 汗 tán เหงือ่ 
om4 粥 zhōu โจ๊ก 
on1 刺 cì หนาม 
pa:i5 跪 guì คุกเขา่ 
pa:i6daɯ1 里面 lǐmiàn ดา้นใน 
pa:i6kɯn2 上面 shàngmiàn ดา้นบน 
pa:i6kwa2 右 yòu ดา้นขวา 
pa:i6la3 下面 xiàmiàn ดา้นล่าง 
pa:i6laŋ1 后 hòu  ดา้นหลงั 
pa:i6na3  前 qián ดา้นหน้า 
pa:i6sui4 左 zuǒ ดา้นซา้ย 
pa:i6zuaʔ8 外面 wàimiàn ดา้นนอก 
pa:ŋ3(จ.) 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pa:u3ka:u3 (จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa:u5(จ.) 炮 pào ปืนใหญ่,ประทดั 
pa:u5vei4 (จ.) 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
pa:ʔ7 嘴 zuǐ ปาก 
pa:ʔ7 百 bǎi รอ้ย 
pa:ʔ8 劈（劈柴）pī (pǐchái) ผา่(ฟืน) 
pa1(จ.) 耙 bà คราด 
pai1 去 qù ไป 
pai2 疮 chuāng แผลทีเ่น่าเป่ือย 
pai2 趟(去一趟）tàng(qù yī tàng) รอบ(ไปหน่ึงรอบ) 
pai2 下(打一下）xià(dǎ yīxià) สกัหน่อย 
pan1 分（分配）fēn (fēnpèi) (แบ่ง)ปัน จดัสรร  
pan2 , tsa:n3 磨（磨刀）mó (mó dāo) ลบั (มดี) 
pan2dan1 结果（树结果）jiéguǒ (shù 

jiéguǒ) 
ออกผล 

pan5 旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
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paŋ2 布 bù ผา้ 
pat7 扫（扫地）sǎo (sǎodì) ปัดกวาด(พืน้) 
pau11 螃蟹 pángxiè ป ู
pau5 祖父 zǔfù ปู่  
pau5ta1 外祖父 wàizǔfù ตา (พอ่ของแม)่ 
paʔ7 插 chā เสยีบ 
pe4(จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pei5pin4(จ.) 批评 pīpíng คาํวจิารณ์ 
pi:n1 鞭子 biānzi แส ้
pi:n5(ทจ.) 变（蛹变蛾） 

biàn (yǒng biàn é) 
เปลีย่น(ตวัดกัแดเ้ปลีย่นเป็นผเีสือ้) 

pi1  年 nián ปี 
pi1 岁 suì ขวบ,ปี 
pi1 吐（吐口水）tǔ (tǔkǒu shuǐ) ถุย,บว้น 
pi1kwa5 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
pi1mo5 明年 míngnián ปีหน้า 
pi1na3 后年 hòunián ปีทีต่่อจากปีหน้า 
pi1ni4 今年 jīnnián ปีน้ี 
pi1tau1 前年 qiánnián ปีก่อน 
pi2 肥（肉肥）féi (ròu féi) อว้นพ ีอว้น  
pi4 , ko5ko5(จ.) 哥哥 gēgē พีช่าย 
pi4kui2 姐夫 jiěfū พีเ่ขย(สามขีองพีส่าว) 
pi4paɯ4 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
pi5 , tiau2 逃 táo วิง่หนี 
piat7 八 bā แปด 
piat7ŋu:t8 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
piau6ja:ŋ4(จ.) 表扬 biǎoyáng ชื่นชม 
piaʔ7 破（罐子破了） 

pò (guànzi pòle) 
(กระป๋อง)แตก 

piŋ1 水蛭 shuǐzhì ปลงิ 
piŋ2(จ.) 瓶子 píngzi ขวด 
piŋ2(จ.) 平（路平）píng (lù píng) (ถนน)เรยีบ 
piŋ6(จ.) 病（生病）bìng (shēngbìng) ป่วย,โรค 
pit7 鸭子 yāzi เป็ด 
pja:i3 走 zǒu เดนิ 
pja1 鱼 yú ปลา 
pja3 雷 léi สายฟ้า ฟ้ารอ้ง 
pja3zai2 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
pjat7 摘（摘果子） 

zhāi (zhāi guǒzi) 
เดด็,เกบ็(ผลไม)้ 

pjaʔ7 蔬菜 shūcài ผกั 
pjaʔ7 菜（饭菜）cài (fàncài) กบัขา้ว 
pjaʔ7ɤa:u1 白菜 báicài ผกักาดขาว 
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pjaʔ7ɤu3 葱 cōng หวัหอม 
pjo5 烤（烤火）kǎo (kǎohuǒ) ป้ิง,ยา่ง(ไฟ) 
pjom1tɕau3 头发 tóufǎ ผม 
pjuam1 瘦（人瘦）shòu (rén shòu) (คน)ผอม 
pɯ:n2 盘子 pánzi จาน 
pɯ:n3 , pa:n5 搬（搬椅子）bān (bān yǐzi) ยา้ย(เกา้อื)้ 
pɯ2 编（编辫子） 

biān (biān biànzi) 
ถกั,เปีย(ผม) 

pɯn1 毛 máo ขน 
pɯn1ta1 眉毛 méimáo คิว้ 
pɯn2sui5na3 脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 
pɯn6 粪 fèn มลูสตัว ์
pɯn6 , fei4liau8(จ.) 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
pɯŋ6  赔偿 péicháng ชดใช ้
pɯt7 肺 fèi ปอด 
po1 (土山) , pja1(石山) 山 shān ภเูขา (ภเูขาดนิ), หน้าผา(ภูเขาหนิ)  
po4ɕo4 剥削 bōxuè ขดูรดี,เอารดัเอาเปรยีบ 
po5 吹 chuī เป่า 
po6 父亲 fùqīn บดิา 
po6a:u1 叔父 shúfù อาผูช้าย (น้องชายพอ่) 
po6luŋ2 舅父（母之兄） 

jiùfù (mǔ zhī xiōng) 
ลุง(พีช่ายของแม)่ 

po6na4 舅父（母之弟） 
jiùfù (mǔ zhī dì) 

น้า(น้องชายของแม)่ 

pu3tsa:ŋ6(จ.) 部长 bùzhǎng รฐัมนตร,ีหวัหน้าฝ่าย 
pu4 , vaŋ6 个（一个人）gè (yīgè rén) คน(คนหน่ึงคน) 
pu4ɤa:ʔ7 汉族 hànzú ชนเผา่ฮัน่ 
pu4jiaʔ7 客人 kèrén แขก 
pu4kun1 兵 bīng ทหาร 
pu4la:u4 老人 lǎorén คนแก ่
pu4laɯ2 , daɯ1 谁shuí ใคร 
pu4ŋam4 哑巴 yǎbā คนเป็นไบ ้
pu4pa:ʔ8 疯子 fēngzi คนเป็นบา้ 
pu4sa:i1 男人 nánrén ผูช้าย 
pu4su3 主人 zhǔrén เจา้ภาพ,เจา้ของ 
pu4tso2 年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์
pu4ʔjui4 本民族自称 

běn mínzú zìchēng 
คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง 

pu6 衣服（上衣）xīfú (shàngyī) เสือ้ 
puaŋ4 拍（桌子）pāi (zhuōzi) ตบ(โต๊ะ) 
sa:m1 三 sān สาม 
sa:m1ŋu:t8 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
sa:ŋ1 高 gāo สงู 
sa:ŋ5tian3(จ.) 商店 shāngdiàn หา้งสรรพสนิคา้ 
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sa:t7 , lan2 搓（搓绳子） 

cuō (cuō shéngzi) 
ขดั,ถู(เชอืก) 

sa:u6tu2 朋友 péngyǒu เพือ่น 
sa1 , tsi3 纸 zhǐ กระดาษ 
sai1 螺蛳 luósī หอยเชอรี ่
sai1ɤo2 喉咙 hóulóng ลาํคอ 
sai3 肠子 chángzi ลาํไส ้
sai4ȵai5 东西 dōngxī สิง่ของ 
sai5 细（细线）xì (xì xiàn) ละเอยีด,เลก็ 
sai5 , ku:n1 官 guān ราชการ 
saɯ1 稀（粥很稀）xī (zhōu hěn xī) (โจ๊ก)เหลว 
saɯ1 干净 gānjìng สะอาด 
san2 发抖 fādǒu สัน่ 
san3 根（一根棍子） 

gēn (yī gēn gùnzi) 
ทอ่น(ไมต้ะบองหน่ึงทอ่น) 

sau1 柱子 zhùzi เสา 
sau5 灶 zào สถานทีป่ระกอบอาหาร 
sau5ti1 , tɕoŋ5ti1 他们 tāmen พวกเขา 
saʔ8 洗（洗衣）xǐ (xǐyī) ซกั(ผา้) 
se3ja:n4 (จ.) 社员 shèyuán พนกังาน 
se3tsa:ŋ6(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
se3xui3tsu6ji3 (จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
se6 ,tɕe6(จ.) 姐姐 jiějiě พีส่าว 
si1 是 shì ใช ่
si5 (ทจ.) 四 sì สี ่
si5ŋu:t8 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
si5pjaʔ7 方（方桌）fāng (fāngzhuō) เหลีย่ม(โต๊ะ) 
siaŋ1 疟疾 nüèjí โรคไขม้าลาเรยี 
siaŋ5(จ.) 箱子 xiāngzi กล่อง 
sin3(จ.) 姓 xìng นามสกุล 
sin5(จ.) 信 xìn จดหมาย 
sin5 , sin5diu1  醒（睡醒）xǐng (shuì xǐng) ตื่น(นอน) 
siŋ1(จ.) 升 shēng ลติร 
siu3 少 shǎo น้อย 
siʔ7 撕（撕纸）sī (sī zhǐ) ฉีก(กระดาษ) 
sl4pa:i3 , pa:i1(จ.), (ทจ.) 失败 shībài พา่ยแพ ้
sl5ɕiaŋ6 (จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
sɯ:n5(จ.) 算（计算）suàn (jìsuàn) คาํนวณ 
sɯ1(จ.) 字 zì ตวัอกัษร 
sɯ1(ทจ.=สอื) 书 shū หนงัสอื 
sɯn1(จ.) 寸 cùn น้ิว 
sɯn3li3 (จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
sɯn5tsa:n6 (จ.) 生产 shēngchǎn ผลติ 
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som1  尘（笔嘴尘）chén (bǐ zuǐ chén) (ปากกา)แหลม, คม 
som1 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ(liǎng bì zuǒyòu píng zhòngzhī 
chángdù) 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลายแขน
เมือ่กางออกสุด 

som3(ทจ.) (อ.=สม่) 酸 suān เปรีย้ว 
soŋ2 , dɯn1 站（站立）zhàn (zhànlì) ยนื(ขึน้) 
soŋ5 (ทจ.) 送 sòng สง่ 
su:ʔ7  包（包糖）bāo (bāo táng) หอ่ 
su1 收 shōu รบั 
su1(อ.=ส)ู 你们 nǐmen พวกคุณ 
su5 (จ.) 输 shū แพ ้
su5tɕi3 (ทจ.) 书记 shūjì เลขานุการ,เสมยีน 
suai3 耳环 ěrhuán ต่างห ู
suan1 教 jiào สอน 
suaŋ1 , ȵi6 二 èr สอง 
suaŋ6 亮（房子很亮） 

liàng (fángzi hěn liàng) 
(หอ้ง)สวา่ง 

sui2 枕头 zhěntou  หมอน 
sui5 洗（洗手）xǐ (xǐshǒu) ลา้ง(มอื) 
sui5da:ŋ1 , zɯ:t8 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
sup7va2 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
ta:i1 死 sǐ ตาย 
ta:i3piau6(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ta:i3tu3(จ.) 态度 tàidù ทา่ทาง 
ta:m1 点（点灯）diǎn (diǎndēng) จุด (ไฟ) 
ta:n5 (ทจ.) 炭 tàn ถ่านไม ้
ta:n5(จ.) 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ta:n5 猜 cāi ทาย,คาดเดา 
ta:n5tse5 自行车 zìxíngchē รถจกัรยาน 
ta:ŋ6ja:n4(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรค 
ta:p7 贴（贴标语）tiē (tiē biāoyǔ) แปะ,ตดิ(คาํขวญั) 
ta:u1 剃（剃头）tì (tìtóu) โกน(ผม) 
ta:u5 回 huí กลบั 
ta:u5 , tsa:i3(จ.) 再（明天再来） 

zài (míngtiān zàilái) 
อกี(พรุง่น้ีคอ่ยมาอกี) 

ta:u5ɤaɯ3 还 huán คนื 
ta:u6lɯn3 讨论 tǎolùn อภปิราย 
ta:ʔ7 晒（太阳晒） 

shài (tàiyáng shài) 
ตาก 

ta1 眼睛 yǎnjīng ตา 
ta1va:ŋ2 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
ta8 河 hé แมน้ํ่า 
tai3 哭 kū รอ้งไห ้
tai4ɤa3 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
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tai4it7 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
tam2 池塘 chítáng อา่งเกบ็น้ํา 
tam3 织（织布）zhī (zhī bù) ถกั,ทอ(ผา้) 
tam5 低 dī ตํ่า 
tan3 穿（穿衣）chuān (chuān yī) สวม(เสือ้) 
taŋ1 灯 dēng โคมไฟ 
taŋ1ŋon2 太阳 tàiyáng พระอาทติย,์ตะวนั 
taŋ2 到 dào ถงึ 
taŋ3 竖 shù ตัง้ 
taŋ5 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
taŋ5e1 椅子 yǐzi เกา้อี ้
tap1 肝 gān ตบั 
tau3 生（下蛋）shēng (xiàdàn) ออก(ไข)่ 
tau3ŋa:t8 发芽 fāyá แตกหน่อ 
tau3vɯn1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tau4(จ.) 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
tau6 灰（草木灰）huī (cǎomùhuī) ขีเ้ถา้ 
taʔ7 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
taʔ7 舀（舀水）yǎo (yǎo shuǐ) ตกั(น้ํา) 
taʔ7ma4ja:ŋ4 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
taʔ7tai5 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
tɕa:n3se4(จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
tɕa:ŋ1ɤam6  夜里 yèlǐ กลางคนื 
tɕa:ŋ1ɤat7 早晨 zǎochén เชา้ตรู ่
tɕa:ŋ1ŋ̻on2 白天 báitiān กลางวนั 
tɕa:u1 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
tɕa:u3jiu4(ทจ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
tɕa3 , tsa3 等候 děnghòu รอคอย 
tɕai1 犁 lí คนัไถ 
tɕai1 犁（犁地）lí (lí dì) ไถ(ดนิ) 
tɕai1 远 yuǎn ไกล 
tɕai2 ,ŋa:i6 爱（小孩）ài (xiǎohái) รกั,เอน็ด(ูเดก็) 
tɕai5 蛋 dàn ไข ่
tɕaɯ3 近 jìn ใกล ้
tɕaŋ1 装（装进袋里） 

zhuāng (zhuāng jìn dài lǐ) 
บรรจุ(เขา้ไปในถุง) 

tɕap7 鳞 lín เกลด็ 
tɕau3 头 tóu ศรีษะ 
tɕe2 茶 chá ชา 
tɕe3(ทจ.) 解（解绳结） 

jiě (jiě shéng jié) 
แก(้ปมเชอืก) 

tɕe3luŋ3  钥匙 yàoshi กุญแจ 
tɕe4 集市 jí shì ตลาด 
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tɕe4tian6(จ.) 缺点 quēdiǎn จุดดอ้ย 
tɕe5 数（数东西） 

shù (shù dōngxī) 
นบั(สิง่ของ) 

tɕe5 老（菜老）lǎo (cài lǎo) (อาหาร)เก่า 
tɕe5 , la:u4(จ.) 老（人老）lǎo (rén lǎo) (คน)ชรา 
tɕi2(ทจ.) 旗子 qízi ธง 
tɕi2laɯ2 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
tɕi2ni4 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
tɕi2ti1 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
tɕi3su4(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
tɕi3tse5(จ.) 汽车 qìchē รถยนต ์
tɕi4tɕi4(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tɕi5dai4(จ.) 记得 jìdé จาํได ้
tɕi5tɕi3(จ.) 机器 jīqì เครือ่งมอื,เครือ่งจกัร 
tɕi5vai1 树枝 shùzhī กิง่ 
tɕian1 胳臂 gēbei ทอ่นแขน 
tɕian1pu6 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
tɕian5pi4(จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
tɕian6tsa4(จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
tɕiaŋ4 冷（天气冷） 

lěng (tiānqì lěng) 
(อากาศ)หนาว 

tɕiat7 痛 tòng เจบ็ปวด 
tɕim1(ทจ.) 针 zhēn เขม็ 
tɕim1 (ทจ.) 金子 jīnzi (แร)่ทอง 
tɕin2 斤 jīn ชัง่(ครึง่กโิล) 
tɕin4tsuŋ3(จ.) 群众 qúnzhòng ฝงูชน 
tɕin5ko3(จ.) 经过 jīngguò ผา่น 
tɕin5nian3(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
tɕin5ȵo4(จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
tɕin5tɕi3(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
tɕip7 抬（拣）tái (jiàn) ยก 
tɕit7pat7 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
tɕiu1(ทจ.) 救（救人）jiù (jiù rén) ชว่ย(คน) 
tɕiu2(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
tɕiu4(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
tɕiu5(จ.) 秋 qiū  ฤดใูบไมร้ว่ง 
tɕiʔ7 懒 lǎn เกยีจครา้น 
tɕo3(จ.) 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
tɕo4vu3(จ.) 觉悟 juéwù ความสาํนึก 
tɕoŋ5 , ka:i5 件（一件衣服） 

jiàn (yī jiàn yīfú) 
ตวั,ชิน้(เสือ้หน่ึงตวั) 

tɕop7 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
tɕu1 盐 yán เกลอื 
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tɕuaŋ1 鼓 gǔ กลอง 
tɕup7vɯŋ2 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ti:ʔ7(จ.) 踢 tī เตะ 
ti1 他 tā เขา 
ti1 那 nà นัน่ 
ti2 打（打铁）dǎ (dǎtiě) ต(ีเหลก็) 
ti2 , tuai5 打（打人）dǎ (dǎ rén) ทุบต(ีคน) 
ti4ka:u5(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
ti4zɯn4(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
tian3jin6(จ.) 电影 diànyǐng หนงั 
tian3tɯn5(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟฟ้า 
tian3xua3(จ.) 电话 diànhuà โทรศพัท ์
tiau2(ทจ.) 条  

tiáo (yītiáo shéngzi) 
แถว (ลกัษณนาม) 

tiau2pian1 辫子 biànzi ผมเปีย 
tiau3vu6(จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
tiaʔ7 裂开（墙裂开） 

liè kāi (qiáng liè kāi) 
แตกออก 

tin1 脚 jiǎo ตนี 
tin2(小的),to5（大的） 黄蜂 huángfēng แตน 
tin3 短duǎn สัน้ 
tiŋ1(จ.) 钉子 dīngzi ตะป ู
tiŋ1(จ.) 钉（钉钉子） 

dìng (dìng dīngzi) 
ตอก(ตะป)ู 

tiŋ2 半（一半）bàn (yībàn) ครึง่(หน่ึง) 
tiŋ2 , tsaʔ8 塞（塞进洞口） 

sāi (sāi jìn dòngkǒu) 
ป้อมปราการ,ทีม่ ัน่(ในปากถํ้า) 

tɯ:ŋ2 甘蔗 gānzhè  ออ้ย 
tɯ:ŋ2 糖 táng น้ําตาล,ลกูอม 
tɯ2 拿（持）ná (chí)  หยบิ 
tɯ6 筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
tɯŋ4 棍子 gùnzi กระบอง 
tɯʔ8 中(射中) zhōng (shè zhòng) (ยงิ)เขา้เป้า 
to5la5tɕi5(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
toŋ3(ทจ.) 桶 tǒng ถงั 
toŋ6 平原（坝子）píngyuán (bàzi) พืน้ราบ 
tou3tsɯn5(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
toʔ7 遗失 yíshī ทาํหาย 
toʔ7 (ทจ.) 掉 diào（掉在地上） 

diào (diào zài dìshàng) 
ตกลง(พืน้) 

toʔ8 (จ.) 读 dú อา่น 
tsa:ŋ3(ทจ.) 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
tsa:ŋ4(ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
tsa:ŋ6sɯ1  老师 lǎoshī คร,ูอาจารย ์
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tsa:ŋ6vai4(ทจ.) 木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
tsa:ŋ6ʔjɯ1  医生 yīshēng แพทย ์
tsa:ʔ8 绳子 shéngzi เชอืก 
tsa1 碗 wǎn ชาม 
tsa3 欠 qiàn เป็นหน้ี 
tsa5 假 jiǎ ปลอม 
tsam1 沉 chén จม 
tsaɯ2(จ.) 瘦（肉瘦）shòu (ròu shòu) ผอม(เน้ือ) 
tsat7 七 qī เจด็ 
tsat7ŋu:t8 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
tsaʔ7 滴（一滴水）dī (yī dīshuǐ) หยด(น้ําหน่ึงหยด) 
tse5(จ.) 车子 chēzi รถ 
tsi:ŋ2 , piŋ3 (จ.) 墙壁 qiángbì กาํแพง 
tsi2(粑粑) 糍巴 cíbā ขนมจา้งของจนี 
tsi4 就（想去就去） 

jiù (xiǎng qùjiù qù) 
ก(็อยากจะไปกไ็ป) 

tsi5 借（借钱）jiè (jiè qián) ยมื(เงนิ) 
tsian2(จ.) 钱 qián เงนิ 
tsiau6 直（棍子直）zhí (gùnzi zhí) (ตะบอง)ตรง 
tsim1 想（思考）xiǎng (sīkǎo) คดิ(ครุน่คดิ) 
tsiŋ1(ทจ.) 牵（牵牛）qiān (qiān niú) จงู(ววั) 
tsiŋ5(ทจ.) 真 zhēn จรงิ 
tsip8(ทจ.) 十 shí สบิ 
tsip8it7(ทจ.) 十一 shíyī สบิเอด็ 
tsip8it7ŋu:t8  十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
tsip8ȵi6 十二 shí’èr สบิสอง 
tsip8ŋu:t8 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
tsip8sa:m1 十三 shí sān สบิสาม 
tsiʔ7 热（天气热）rè (tiānqì rè) (อากาศ)รอ้น 
tsiʔ7(จ.) 尺chǐ ฟุต 
tsl3jiu4(จ.) 自由 zìyóu อสิระ 
tsl6ta:n3 , lɯʔ8ma4 (จ.) 子弹 zǐ dàn ลกูกระสนุ 
tsɯ:n3(จ.) 砖 zhuān อฐิ 
tsɯ:ŋ4(จ.)  生（生孩子）shēng (shēng háizi) คลอด(ลกู) 
tsɯ:ʔ8 芭蕉 bājiāo กลว้ยน้ําวา้ 
tsɯ1 心 xīn หวัใจ 
tsɯ2 黄牛 huángniú ววั 
tsɯ2 (จ.) 时候 shíhòu เวลา 
tsɯ2ziŋ2 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
tsɯ4 买 mǎi ซือ้ 
tsɯn1(จ.) 正（帽子戴得正） 

zhèng (màozi dài dé zhèng) 
พอด(ีใสห่มวกไดพ้อด)ี 

tsɯn3fu6 (จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
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tsɯn3tɕo4(จ.) 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsɯn3tse4(จ.) 政策 zhèngcè นโยบายทางการเมอืง 
tsɯn3tsl3(จ.) 政治 zhèngzhì การปกครอง 
tso3vu3(จ.) 错误 cuòwù ความผดิพลาด 
tso5 放（放置）fàng (fàngzhì) จดัเกบ็ไว,้สาํรอง 
tso6 名字 míng zì ชื่อ 
tsom3 戴（戴帽）dài (dài mào) สวม(หมวก) 
tsu:ŋ1 (อ.=สง่) 裤子 kùzi กางเกง 
tsu:ŋ2 织布机 zhī bù jī เครือ่งทอผา้ 
tsu:ŋ5 放牧 fàngmù (ปล่อย)เลีย้งปศุสตัว(์ตามทุง่) 
tsu:ŋ5 放（把鸟放走） 

fàng (bǎ niǎo fàng zǒu) 
ปล่อย(นก) 

tsu1 , tsiŋ2(ทจ.) 城 chéng เมอืง เชยีง 
tsu5it7 初一 chū yī วนัที1่  
tsu5ȵi6 初二 chū èr วนัที2่  
tsu5sa:m1 初三 chū sān วนัที3่  
tsu6ɕi4(จ.) 主席 zhǔxí ประธานาธบิด ี
tsuai6 修理 xiūlǐ ซ่อมแซม 
tsuaŋ6 窟窿 kūlóng หลุม 
tsui3(จ.) 最（最大）zuì (zuìdà) (ใหญ่)ทีส่ดุ 
tsun5(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
tsuŋ5(จ.) 枪 qiāng  ปืน 
tsuŋ5(จ.)  钟（敲的）zhōng (qiāo de) ระฆงั 
tsuŋ6li6(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร,ีผูจ้ดัการ 
tsuʔ8(ทจ.) 熟（熟肉）shú (shú ròu) (เน้ือ)สกุ 
tu1 门 mén ประต ู
tu1 我们 wǒmen พวกเรา 
tu2 只（一只鸡）zhǐ (yī zhǐ jī) ตวั(นกหน่ึงตวั) 
tu2ba4 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
tu2kwe3 青蛙 qīngwā กบ 
tu2liŋ2 猴子 hóuzi ลงิ 
tu2pi6pau2 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tu2tɯ:ŋ2 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
tu2va:u2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
tu5(จ.) 都 dōu（大家都去） 

dōu (dàjiā dōu qù) 
ทัง้หมด (ไปกนัหมดทุกคน) 

tuai6 (จ.) 碓 duì ครกตําขา้ว 
tuan1  阉 yān（阉公鸡） 

yān (yān gōngjī) 
ตอน (ทาํหมนัไก่ตวัผู)้ 

tuan4ja:n4(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิ 
tuan4tɕe4(จ.) 团结 tuánjié สามคัค ี
tuan5(จ.) 断（绳子断） 

duàn (shéngzi duàn) 
(เชอืก)ขาด 

tuat7(ทจ.) 脱（脱衣）tuō (tuōyī) ถอด(เสือ้) 
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tui1(ทจ.) 退 tuì ถอย 
tum2 湿（衣服湿）shī (yīfú shī) (เสือ้ผา้)เปียก 
tun4 胃 wèi กระเพาะ 
tuŋ3ja:n4(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
tuŋ4 肚子 dùzi ทอ้ง 
tuŋ4puŋ2 遇见 yùjiàn พบเจอ 
tuŋ4ti2 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
tuŋ4tsi3(จ.) 同志 tóngzhì เพือ่น 
tuŋ5(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
tuŋ5 (จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
u:t7 擦 cā เชด็ 
uaʔ7 出（出去）chū (chūqù) ออก(ไป) 
um4 抱（抱小孩） 

bào (bào xiǎohái) 
กอด อุม้(เดก็น้อย) 

un5(ทจ.) 软 ruǎn ออ่น 
un5(ทจ.) 嫩（菜嫩）nèn (cài nèn) (อาหาร)นุ่ม,ออ่น 
uʔ7 脑髓 nǎosuǐ มนัสมอง 
va:i2 水牛 shuǐniú ควาย 
va:i5 棉花 miánhuā ดอกฝ้าย 
va:n1 甜 tián หวาน 
va:n2 麂子 jǐ zi เลยีงผา 
va:n4taŋ4 锤子 chuízi คอ้น 
va:n5 溢 yì ลน้ 
va:n6(ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
va:ŋ1(ทจ.) 横 héng（横躺在路上） 

héng (héng tǎng zài lùshàng) 
ขวาง(ถนน) 

va:ŋ2 神 shén เทพเจา้ 
va:ŋ2 鬼 guǐ ภตูผ ี
va:ʔ8ba:ʔ7 锄头 chútóu จอบ 
va:ʔ8tɕiau2 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
va:ʔ8va:n1 斧头 fǔtóu ขวาน 
va:ʔ8zuai1 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
va1 盖子 gàizi ฝาปิด 
va2 铁 tiě เหลก็ 
va2 笆篱 bā lí รัว้ไมไ้ผ ่
va5kui5(ทจ.) 龟 guī เต่า 
vai4 树 shù ตน้ไม ้
vai4lu4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
vai4tɕi1 松树 sōngshù ตน้สน 
vai4va:ʔ7 杉树 shān shù ตน้ฉําฉาจนี 
vai4zuat8 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
van1 种子 zhǒngzǐ เมลด็พนัธุ ์
van2 牙齿 yáchǐ ฟัน 
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van2baɯ1 烟（叶子烟）yān (yèzi yān) ใบยาสบู 
van2doŋ1  烟（炊烟）yān (chuīyān) บุหรี ่
van4 黑 hēi สดีาํ 
vaŋ6ɤɯn2 梦 mèng ความฝัน 
vau6zum2 刮风 guā fēng ลมแรง 
vaʔ8 剁（剁肉）duò (duò ròu) ตดั,หัน่(เน้ือ) 
vaʔ8 孵 fū ฟัก 
vaʔ8 把（一把刀）bǎ (yī bǎ dāo) เล่ม(มดีหน่ึงเล่ม) 
vaʔ8 , kwa5(ทจ.) 瓜 guā nánguā แตง(กวา) 
vei3sɯn5(จ.) 卫生 wèishēng อนามยั 
vei6ta3(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
vi2 (ทจ.) 火 huǒ ไฟ 
vi4 醉 zuì เมา 
vi5(ทจ.) 簸（簸米）bǒ (bǒ mǐ) ฝัดราํ(ขา้ว) 
vi6(ทจ.) 未（没有）wèi (méiyǒu) ยงัไม…่…เลย(ไมม่)ี 
vin3 裙子 qúnzi กระโปรง 
viŋ5 缺 quē（碗缺口） 

quē (wǎn quēkǒu) 
แหวง่,ปากแหวง่ 

vit8 扔（丢掉）rēng (diūdiào) ทิง้ 
vit8 掷（掷石头）zhì (zhì shítou) โยน(กอ้นหนิ) 
vɯ:n1 歌 gē เพลง 
vɯ:n1kai5 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
vɯ:ŋ2 稻草 dàocǎo ฟางขา้ว 
vɯ:t8 翅膀 chìbǎng ปีก 
vɯ2 , vaŋ6ka:ʔ8 , 
pu4ɯn5 

别人 biérén คนอื่น 

vɯn1 雨 yǔ ฝน 
vɯn2 人 rén คน,ประชาชน 
vɯn2 柴 chái ฟืน 
vɯn4xua3  (จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
vɯŋ2 手 shǒu มอื 
voŋ1 补（补衣服）bǔ (bǔ yīfú) ปะซ่อม(เสือ้ผา้) 
vu2 浮（浮在水面） 

fú (fú zài shuǐmiàn) 
ลอย(ในน้ํา) 

vu3 云 yún เมฆ 
vuai1 开（开门）kāi (kāimén) เปิด(ประตู) 
vuai1da:i5  开花 kāihuā แตกลายเหมอืนดอกไมห้รอือุปมาวา่ 

กจิการรุง่เรอืง 
vuai3(ทจ.) 挂 guà（挂在墙上）guà zài qiáng 

shàng 
guà (guà zài qiáng shàng) 

แขวน(บนผนงั) 

vuʔ8 va:u2  泡沫 pàomò ฟอง 
xa:i4(จ.) 还（我还要）hái (wǒ hái yào) ยงั(ฉนัไมต่อ้งการ) 
xɯn8 (จ.) 很（很小）hěn (hěn xiǎo) (เลก็)มาก 
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xo6tse5 (จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
xua5sɯn5 (จ.) 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
za:i2(จ.) 写 xiě เขยีน 
za:i2 花（布是花的） 

huā (bùshì huā de) 
ลาย 

za:i6 爬（虫在地上爬） 
pá (chóng zài dìshàng pá) 

ปีน,ไต่(หนอนไต่อยูบ่นพืน้) 

za:m1 抬 tái ช,ูยกขึน้ 
za:n2 房屋 fángwū หอ้ง 
za:n2 家 jiā บา้น 
za:ŋ1 炒（炒菜）chǎo (chǎocài) ผดั 
za:ŋ2 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
za:ŋ6 , sɯn3 连接 liánjiē เชื่อมต่อกนั,ตดิต่อกนั 
za:ŋ6na5 弓 gōng คนัธนู 
za:p7 挑 tiāo เลอืก 
za:u1 量（量布）liàng (liàng bù) วดั(ผา้) 
za:u3 , ɤɯ5 渴 kě กระหาย 
za:u5 耙（耙地）bà (bà dì) คราด(ดนิ) 
za:ʔ8 根 gēn ราก 
za:ʔ8 拉（向前拉） 

lā (xiàng qián lā) 
จงู(ไปขา้งหน้า) 

za1 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
za2 芝麻 zhīma งา 
za5kuan51  从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
za5ni4 现在 xiànzài ตอนน้ี 
za5pan6 , ŋa:i1 刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
za5za5 常常 chángcháng บ่อยๆ 
zai2 长 cháng ยาว 
zam2tɕe5 粗糠（谷壳）cū kāng (gǔ ké) ราํขา้วทีย่งัไมไ่ดข้ดัส ี
zam2un5 细糠 xì kāng ราํขา้วทีข่ดัสแีลว้ 
zam3 砍（砍树）kǎn (kǎn shù) ตดั,โคน่(ตน้ไม)้ 
zam4  水 shuǐ น้ํา 
zam4pjaʔ7 汤 tāng ซุป 
zam4ta1 眼泪 yǎnlèi น้ําตา 
zam4za:i2 露 lù น้ําคา้ง  
zam5maʔ8(ทจ.) 墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
zan1 看见 kànjiàn มองเหน็ 
zan2 圆（球很圆） 

yuán (qiú hěn yuán) 
กลม(ลกูบอลกลมมาก) 

zaŋ1 筛子 shāizi ตะแกรง 
zaŋ6 坐 zuò นัง่ 
zat7 菌子 jùnzi เหด็ 
zat8 (ทจ.) 剪 jiǎn ตดั 
zau1 头虱 tóu shī เหา 
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zau2 咱们 zánmen พวกเรา 
zau3 暖和 nuǎn huo อบอุน่ 
zau5 吠（狗吠）fèi (gǒu fèi) (หมา)เหา่ 
zaʔ8 漆 qī วสัดุเคลอืบเงาเชน่ ยางไม ้ส ี 
zaʔ8 偷 tōu ขโมย 
ze5(ทจ.) 沙子 shāzi หาดทราย 
zi:p7 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
zi:ʔ7 锡 xī ดบุีก,สงักะส ี
zi2 舔 tiǎn เลยี 
zi6 地（旱地）dì (hàndì) พืน้ดนิ 
ziaŋ1 千 qiān พนั (ตวัเลขหลกั ) 
ziaŋ2 力气 lìqì พละกาํลงั 
ziaŋ4 晴 qíng สดใส 
ziaŋ4 旱 hàn แหง้แลง้ 
ziap8 板子 bǎnzi เพดาน 
zim1 满 mǎn เตม็ 
zin1  石头 shítou หนิ 
zin1zui1 石灰 shíhuī ปนูขาว 
ziŋ1 烤（烤衣服）kǎo (kǎo yīfú) ตาก(เสือ้ผา้) 
ziŋ4 滚（石头滚） 

gǔn (shítou gǔn) 
(กอ้นหนิ)กลิง้ 

zip8 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
zip8 爪 zhǎo เลบ็ 
zip8 蹄（马蹄）tí (mǎtí) กบี(มา้) 
ziu1 笑 xiào หวัเราะ 
zɯ:ŋ1 尾巴 wěibā หาง 
zɯ:ŋ1 穗子（稻穗）suìzi (dào suì) พูร่ะยา้ 
zɯ:ŋ2 , tiam1 和（老师和同学）hé （lǎo shī hé 

tóng xué ） 
hé (lǎoshī hé tóngxué) 

และ,กบั(อาจารยแ์ละนกัเรยีน) 

zɯ:ŋ6 圈（牛圈）quān (niú quān) คอก(ววั) 
zɯ:t8 浇（浇菜）jiāo (jiāo cài) รด(ผกั) 
zɯ1 事情 shìqíng เรือ่งราว 
zɯ2 耳朵 ěrduǒ ห ู
zɯ2nuʔ7 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
zɯn3vu3(จ.) 任务 rènwù ภารกจิ 
zɯn4min4(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
zo2 枯（树子枯了）kū (shù zi kūle) (ตน้ไม)้เหีย่วเฉา 
zo2  干（衣服干）gàn (yīfú gàn) (เสือ้ผา้)แหง้ 
zo4   知道 zhīdào ทราบ,รู ้
zo4  懂 dǒng เขา้ใจ 
zo4  会 huì สามารถ 
zo6  漏（桶漏水） 

lòu (tǒng lòushuǐ) 
(น้ํา)รัว่ 
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zom1  苋菜 xiàncài ผกัโขม 
zon1 路 lù ถนน 
zoŋ2 下（下山）xià (xiàshān) ลง(เขา) 
zoʔ7 六 liù หก 
zoʔ7ŋu:t8  六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
zoʔ8  鸟 niǎo นก 
zoʔ8ka1kai1  雉（野鸡）zhì (yějī) ไก่ฟ้า 
zoʔ8kiau5  八哥 bāgē นกเอีย้ง 
zoʔ8ko4 鸽子 gēzi นกพริาบ 
zoʔ8lai3  麻雀 máquè นกกระจอก 
zoʔ8zau1  斑鸠 bānjiū นกพริาบเลก็ 
zoʔ8ʔjian5  燕子 yànzi นกนางแอน่ 
zu:ʔ8  呕吐 ǒutù อาเจยีน 
zu2  船 chuán เรอื 
zuai1  梳（梳头）shū (shūtóu) หว ี(กรยิา) 
zuai6bɯʔ7 , pu4tso2 青年女子 qīngnián nǚzi วยัรุน่หญงิ 
zuam6 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
zuam6 早 zǎo เรว็ 
zuan5 切（切菜）qiè (qiē cài) หัน่(ผกั) 
zuaŋ2(zoʔ8) 窝（鸟窝）wō (niǎo wō) รงั(นก) 
zuaŋ8dɯ:n1  月亮 yuèliàng พระจนัทร,์ดวงเดอืน 
zum2 风 fēng ลม 
zuŋ1 煮 zhǔ ตม้ 
zuŋ5 松（绑得松） 

sōng (bǎng dé sōng) 
หยอ่น(มดัแบบไมแ่น่น) 

ʔja:ʔ7 , na:n4 (จ.) 难 nán ยาก 
ʔja:ʔ7 , va:i6  坏 huài เลว,เสยี 
ʔja:ʔ7vɯ8 丑 chǒu น่าเกลยีด,อปัลกัษณ์ 
ʔjap7pja3 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
ʔjɯ1 (ทจ.) 药 yào ยา 
ʔjɯ1 医治 yīzhì รกัษา 
ʔjoŋ5 跳 tiào กระโดด 
ʔju5 住（住在家里） 

zhù (zhù zài jiālǐ) 
อาศยั,พกั(อยูใ่นบา้น) 

ʔju5 在 zài อยู ่
ʔwa4  愚蠢 yúchǔn โง ่
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รายการคาํศพัทภ์าษาไต 
 

 
คาํศพัทภ์าษาไต แปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   
 
喻翠容， 罗美珍. (1979)《傣语简志》北京：民族出版社. 
Yù Cuìróng, Luō Měizhēn. (1979) “Dǎi yǔ jiǎn zhì”. Běijīng: Mínzú chūbǎn shè. 
ยวีชุ่ย่หรง, หลวัเหมย่เจนิ. (99) ปรทิรรศน์ภาษาไต. ปักกิง่: ชาตพินัธุ.์    
 

 
 
นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาไตแลว้ ยงัมคีาํยมืจากภาษาจนี

และคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.99 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาไต  

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่ (จ.= คาํจนี พนิอนิ, 
ความหมาย)  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่ใน
การระบุความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน คาํภาษาไทย 
 mai4sa6mu3  杉树 shān shù ตน้ฉําฉาจนี /จามจุร ี
 ton3huŋ2 榕树 róngshù  ตน้ไทร 
 tsoŋ6  (จ.) 钟（敲的钟）zhōng  

(qiāo de zhōng) 
ระฆงั (เคาะระฆงั) 

- hek9 锡 xī ดบุีก 
aːn1 (ทจ.) aːn6 鞍子 ānzi อาน 
aːi3na4   u3maːu5 舅父（母之弟） 

jiùfù (mǔ zhī dì) 
น้าชาย (น้องชายของ
แม)่ 

aːn5  phat7 读 dú อา่น 
aːp9nam4  aːp9lam4 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
aːu1     u3aːu6 叔父 shūfù อา 
a1  a6 姑母（父之妹） 

gūmǔ (fǔ zhī mèi) 
อา(น้องสาวของพอ่) 

a1pai4 me6lo2 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้
a1xәi1 a6xoi1 姑父（父妹之夫）

gūfu (fù mèi zhī fū) 
อาเขย (สามขีอง
น้องสาวของพอ่) 

ai1  ai6 咳嗽 késòu ไอ 
au1  au6 拿(持) ná (chí) ใช ้(ถอื) 
au1  au6 要 yào  เอา 
au1  au6 娶 qǔ เอา (แต่งงาน/ใชก้บั

ผูช้าย) 
baːn3     maːn3 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
baːŋ1  maːŋ6 薄 báo   บาง 
baːu5 (อ.บา่ว) maːu5 青年男子 qīngnián 

nánzi 
ชายหนุ่ม 

bai1,fә1,tɔŋ1  muɯ6 叶子 yèzi ใบไม ้ใบตอง 
bai3,aɁ7aŋ5   ŋә3 愚蠢（不常用）

yúchǔn(bùchángyòng) 
โงเ่ขลา (ไมค่อ่ยใช)้ 

bat7deu5 (น.บา่เดยีว) jaːm2lai4 现在 xiànzài ตอนน้ี 
bau1  mau6 轻 qīng เบา 
bau5 (อ./น.บอ่) am5,jaŋ6 不（他不来）bù (tā 

bù lái) 
ไม(่เขาไมม่า) 

bau5…tә6 jaŋ6 未（没有）wèi 
(méiyǒu) 

ไมม่ ี

bau5mi2  am5mi2,jaŋ6mi2 没有（我没有书）
méiyǒu (wǒ méiyǒu 
shū) 

ไมม่ ี

bau5saŋ1  ti6saŋ1 什么 shénme อะไร 
bau5tsai   am5tsaɯ8 不是 búshì ไมใ่ช ่
bɔk9  mɔk9 告诉 gàosù บอก 
bәŋ3   va2 (จ.) 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
beŋ5  mit7,he3 歪 บดิ เบีย้ว 
bɛ3  me3 羊 yáng แกะ (นาม) 
bɛk9  mɛk9 扛 káng แบก 
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bɛŋ5,pan1  mɛŋ5,fun6  (จ.) 分（分配）fēn 

(fēnpèi) 
แบ่ง ปัน 

bi1 li6 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
bin1  men6 飞 fēi บนิ 
bin3 maːŋ6 张 zhāng   แผน่(ลกัษณนาม) 
bin3hu1 min5hu1   耳朵 ěrduǒ ใบห ู
bip9 ŋɛu3(จ.) 捏 niē บบี 
bit7,sai4     pit7  摘（果子）zhāi 

(guǒzi) 
บดิ เดด็(ผลไม)้ 

bon3  mon3 水獭 shuǐtǎ ทาก 
bot7  kaːm3 阴 yīn มดืครึม้ บด(บงั) 
buŋ1,sɔŋ2   muŋ8 箩筐 luókuāng กระบุง 
bup7  maŋ6 打（打人）dǎ (dǎ 

rén) 
ต(ีคน) 

ɔ3,xaːn5-su4 xe5   xe5,xaːn5-su4  汉族 Hànzú ชาวฮัน่/ชนเผา่ฮัน่ 
ɔi3 lam4ɔi3 糖 táng น้ําตาล น้ําออ้ย 
ɔi3lam2  ɔi3 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
ɔi5  ɔi5 喂（喂鸡）wèi (wèi 

jī) 
ใหอ้าหารไก่  

ɔk9  ɔk9 出（出去）chū 
(chūqù) 

ออก(ไป) 

ɔm5  ɔm5 烤 kǎo ยา่ง 
ɔn1  ɔn6taːŋ2 先（先去）xiān (xiān 

qù) 
ก่อน(ไปก่อน) 

ɔn5  ɔn5 嫩（菜嫩）nèn (cài 
nèn) 

ออ่น (ผกัออ่น) 

daːu1   laːu6 星星   xīngxīng ดาว 
da5  la5 骂 mà ดา่ 
dai1  laɯ6 哪 nǎ ไหน 
dai3 (ทจ.) lai3 得到 dédào ไดร้บั 
dɔi1,kɔŋ2  lɔŋ6 山 shān ดอย ภเูขา 
dɔk9  mɔk9ja3 花 huā ดอกไม ้ 
dɔk9,phәi1  pen6mɔk9 开花 kāihuā ดอกไมบ้าน 
dәn1  lәn6 月亮 yuèliàng เดอืน พระจนัทร ์
dәn1 lәn6  月（月份）yuè 

(yuèfèn) 
เดอืน 

dәn1  ti1lәn   蚯蚓 qiūyǐn  ไสเ้ดอืน 
dәn1 sip7et7 lәn6 sip7et7 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
dәn1 sip7sɔŋ1 lәn6 sip7sɔŋ1 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
dәn1ha3 lәn6 ha3 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
dәn1hok7 lәn6 hok9 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
dәn1kam1 lәn6 kam6 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
dәn1kaǔ lәn6 kaǔ 九月 jiǔ yuè เดอืนกนัยายน 
dәn1pɛt9 lәn6 pɛt9 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
dәn1saːm1 lәn6 saːm1 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
dәn1si5 lәn6 si5 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
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dәn1sip7 lәn6 sip7 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
dәn1tseŋ1 lәn6 tseŋ6 正月  เดอืนแรกหรอืเดอืน

อา้ย 
dәn1tset7 lәn6 tset9 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
dɛn2teŋ6  hɯ1kɔ3,ji3tin5(จ.) 一定（我一定去）

yīdìng (wǒ yīdìng qù) 
แน่นอน(ฉนัไป
แน่นอน) 

dɛn3 mɔn5 钻（钻洞）zuān 
(zuān dòng) 

เจาะ (เจาะหลุม) 

dɛŋ1 lɛŋ1 红 hóng สแีดง 
dɛt9 lɛt9  晴 qíng แดด ทอ้งฟ้าปลอด

โปรง่/แจม่ใส 
di1  li6 好 hǎo ด ี
din1 laŋ1lin6 地(天地) dì (tiāndì) แผน่ดนิ 
din1  lin1 土(干土) tǔ (gàn tǔ) ดนิ 
din1ki5suk7   tsɔn6 (จ.) 砖 zhuān อฐิ 
din3,ɛu5  en3 玩耍 wánshuǎ เล่น 
dip7  lip7 生（生肉）shēng 

(shēngròu) 
สด (เน้ือดบิ) 

duk9   luk7 骨头 gǔtou กระดกู 
dum1  lom6 闻 wén ดม 
duŋ3   loŋ3 簸箕 bòji ทีต่กัขยะ 
ә7  ә9 赛（塞进洞口）sài 

(sāi jìn dòngkǒu) 
อุด/ยดั (ยดัลงไปใน
หลุม) 

ɛk9             ɛk9   牛轭 niú è แอก ไมท้ีใ่ชค้าดไว้
บนหลงัววั 

ɛk9ho1 ɔ9ɛk9 脑髓 nǎosuǐ มนัสมอง 
ɛu1  ɛŋ3 腰 yāo เอว 
faːi3 kui6 棉花 miánhuā ฝ้าย 
faːi3 pik8    man3 pik8   布 bù ผา้ 
faːn2  faːn2 麂子 jǐzi เลยีงผา 
faːn2toŋ5(จ.) faːn2tuŋ5 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa1,fa1kom1   kaːi1 盖子 gàizi ฝาครอบ 
fa1,fa1saːŋ4 saːŋ4 墙壁 qiángbì กาํแพง 
fa3 mɔk9 云  yún   เมฆหมอก   
fa4 fa4  天    tiān     ฟ้า   
fa4hɔŋ4    fa4laŋ6 打雷 dǎ  léi ฟ้ารอ้ง  
fa4maɁ8lɛp8    fa4mɛp8 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
fai2 fai2 火   huǒ ไฟ 
fai2thaːt8  fai2thaːt8 电灯 diàndēng โคมไฟ,หลอดไฟ 
fak8  fak8 剁（剁肉）duò (duò 

ròu) 
สบั (สบัเน้ือ) 
 

fan1    fan1 梦 mèng ฝัน 
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fan2 fan2 砍（砍树）kǎn (kǎn 

shù) 
ฟัน(ตน้ไม)้ 

fan2, tsә4 fan2 种子 zhǒngzi เมลด็พนัธุ ์
fan3  fan3 搓（绳子）cuō 

(shéngzi) 
ฟัน่ (เชอืก) 

faŋ1  faŋ1 理（理于地下）lǐ (lǐ 
yú dìxià) 

ฝัง(ไวใ้นใตด้นิ) 

faŋ2 thɔm5 听 tīng ฟัง 
fat7  fat7 簸（簸米）bǒ (bǒ 

mǐ)  
ฝัด(ขา้ว) 

fɔn4  ka3,ka3jɔp9 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
fә1  fә1 编（编辫子）biān 

(biān biànzi) 
ถกั (ถกัผมเปีย) 

fәŋ2 maːk9 稻草 dàocǎo ฟาง 
fɛt8  vut8pɛt8 扔（丢掉）rēng 

(diūdiào)  
โยน(หาย) 

fī1 sop7 min5sop9  嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
fɯn4tɔ5  (จ.) faːn2toi5(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น/ไมเ่หน็ดว้ย 
fot8  fot8  沸（水开了）fèi 

(shuǐ kāile) 
เดอืด(น้ําเดอืด) 

fu2 (จ.) phɛu6 (จ.) 浮（浮在水面）fú 
(fú zài shuǐmiàn) 

ลอย(ลอยอยูใ่นน้ํา) 

fun1 fon1 雨 yǔ  ฝน  
fun1tok7  fon1tok9 下雨 xià yǔ ฝนตก 
fun2     fun2 柴 chái ฟืน 
fun5  moŋ6mot8 尘土 chéntǔ ฝุ่ น 
fun5  (จ.) fun5 粪 fèn มลูสตัว/์ปุ๋ ยคอก 
fuŋ1   foŋ1 补（补衣服）bǔ (bǔ 

yīfú) 
ปะ (เสือ้ผา้) 

haːi4  te4te4 (น.แต)้  很（很小）hěn (hěn 
xiǎo) 

มาก(เลก็มาก) 

haːk8 (อ.ราก) haːk8 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
haːk8,kaù  haːk8 根 gēn ราก 
haːm1  haːm1 抬 tái ชขูึน้/ยกขึน้ 
haːn5 haːn5 鹅 é หา่น 
haːŋ1 haːŋ1 尾巴 wěibā  หาง 
haːp9  haːp9 挑 tiāo เลอืก 
ha1,haːiɁ8ha1   lɛm2,sɔk8  (น.=เสาะ)  

(ทจ.索 suǒ= เสาะ) 
寻找 xúnzhǎo คน้หา,เสาะหา 

ha3  ha3 五 wǔ หา้ 
hai3  hai3 哭 kū รอ้งไห ้
hai6  hai6 地(早地) dì (zǎodì) ไร ่
hak8  hak8 爱 ài รกั 
hak8hum1  kek8 喜欢（喜欢唱歌）

xǐhuān (xǐhuān 
chànggē) 

ชอบ 

ham2   ham2 细糠 xì kāng ราํ 
han1 (น.=หนั) han1 看见 kànjiàn มองเหน็ 
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haŋ2    haŋ2 窝（鸟窝）wō (niǎo 

wō) 
รงั(นก) 

haŋ6  mi2,mi2-maːk8 富 fù รวย 
hat7  hat7 敢 gǎn กลา้ 
hat7haːn1  hat7haːn1 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
hau1 hau1 头虱 tóu shī เหา 
hau2  hau2 咱们 zánmen พวกเรา(รวมถงึตวัผู้

พดูดว้ย)                  
hau5  hau5 吠 fèi เหา่ 
hɔ5  ho5 包（包糖）bāo (bāo 

táng) 
หอ่ 

hɔi1 hoi1 螺蛳 luósī หอยทาก 
hɔi3 xɛn1  挂（挂在墙上）guà 

(guà zài qiáng shàng) 
หอ้ย แขวน (แขวนอยู่
บนผนงั) 

hɔi4 paːk9  百 bǎi รอ้ย 
hɔm1 hɔm1  香（花香）xiāng 

(huāxiāng) 
หอม (ดอกไม)้ 

hɔn1kai5  hɔn1kai5 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
hɔn4  mai3 热（天气热）rè 

(tiānqì rè) 
รอ้น (อากาศรอ้น) 

hɔŋ4   hɔŋ4 喊 hǎn รอ้ง 
hɔŋ6  hɔŋ6 两（斤两）liǎng 

(jīnliǎng) 
มาตราวดั เทา่กบั 
ตําลงึ 

hɔŋ6,mәŋ1  hɔŋ6 沟 gōu ค/ูคลอง 
hɔt8 (อ.=ฮอด), thɯŋ1, 
phɛu1  

phɛu1 到 dào ถงึ 

hә2  hә2 船 chuán เรอื 
hә2bin1  lɛŋ1men6,fәi6tsi6  

(จ.) 
飞机 fēijī เครือ่งบนิ 

hә5   hә5   汗 hàn หยาดเหงือ่ 
he6,haːi1,se1  tok8haːi1 遗失 yíshī หายไป 
hә6hәŋ2-
pәŋ2sai1,kwaːŋ6min4 

hә6hәŋ2 光明 guāngmíng รุง่เรอืง สวา่งไสว 

hәn2 (อ.=เฮอืน) hәn2 房屋 fángwū เรอืน 
hәn2  hәn2 家 jiā บา้น 
hen2,fәk7  fәk9 学 xué  เรยีน ฝึก 
het7  hep9 菌子 jūnzi เหด็ 
het8 (อ.=เฮด็) het8 做（做工）zuò 

(zuògōng) 
ทาํ(งาน) 

hәt8  hәt8 臭虫 chòuchóng  ตวัเรอืด 
het8saːŋ3  phaːn5-

saːŋ3,sәn6saːn2 
生产 shēngchǎn ผลติ 

hɛŋ2   hɛŋ2 力气 lìqì พละกาํลงั 
hɛŋ3  hɛŋ3 枯（树叶枯）kū 

(shùyè kū) 
แหง้(ใบไมแ้หง้) 

hɛŋ3  hɛŋ3 旱 hàn แหง้แลง้ 
hiŋ1  ɔm5 烤（烤火）kǎo 

(kǎohuǒ) 
ยา่ง (ยา่งไฟ) 
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hɯ3 (น.=ฮือ่) haɯ3 给 gěi ให ้
hɯk7,xәŋ1  mu3,xәŋ5 粗（粗大）cū (cūdà) หนา (ใหญ่) 
ho1   ho1 头 tóu หวั 
ho1ba5  ho1ma5 肩膀 jiānbǎng บ่า 
ho1hom1  phak7lō 蒜 suàn  กระเทยีม 
ho1phak7-pәk8   ho1phak7 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
ho1phәk9   ho1phәk9 芋头 yùtou เผอืก 
ho1tsai1  tsaɯ6 胆量 dǎnliàng กลา้หาญ 
ho2 ŋo2 (อ.=งวั) 黄牛 huángniú ววั 
ho4  fa1 篱笆 líbā รัว้ 
ho6  ho6 漏（桶漏水）lòu 

(tǒng lòushuǐ) 
รัว่ 

hok7 vɛn1 跳 tiào กระโดด 
hok7  hok9 六 liù หก 
hoŋ2  hoŋ2xau3 穗子 suìzi ชอ่  
hoŋ2jeu6 pīpɔŋ2 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
hoŋ2tsak7,koŋ6saːŋ2   koŋ6saːŋ2 (จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
hot7 hot9  浇（浇菜） 

jiāo (jiāo cài) 
รด(น้ําผกั) 

hō1 xau5  hō1 xau5 膝盖 xīgài หวัเขา่ 
hu2    hu2 窟窿 kūlóng ถํ้า,อุโมงค ์
hu4  hu4 知道 zhīdào รู ้
hu4 hu4 懂 dǒng เขา้ใจ 
húdaŋ1 (อ.=ฮดูัง้) húlaŋ6 鼻子 bízi จมกู 
hun1nә1 la3hɔŋ5 北 běi เหนือ 
hun1tai3   paːi6 tsaːn2 南 nán ใต ้
hun1van2-ɔk9 pa3van2-ɔk9 东  dōng  ตะวนัออก  
hun1van2-tok7 pa3van2-tok9 西 xī ตะวนัตก 
huŋ4   hoŋ4 老鹰 lǎoyīng  นกอนิทร ี
im5  im5 饱 bǎo อิม่ 
in1 en6 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
in1phum2,teu2vaɁ8da1  saːŋ1 神 shén เทพเจา้ เทวดา 
iŋ1,pәŋ6    iŋ6 靠 （人靠树）kào 

(rén kào shù) 
องิ ชดิ พงิ พึง่พา
อาศยั 

iɁ7bi3 mɛŋ2mi3 蜻蜓 qīngtíng  แมลงปอ 
iɁ7bɯŋ5  miŋ5mɛŋ4 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
iɁ7na4 me6la4 姨母（母之妹） 

yímǔ (mǔ zhī mèi) 
น้าหญงิ (น้องสาวของ
แม)่ 

jaːk8  jaːk8 难 nán ยาก 
jaːk9,ɯp9 tɔŋ4mai3 饿 è หวิ 
jaːŋ,teu2 (อ.=ญาง)  pai6,jaːŋ6   走 zǒu เดนิ 
jaːp9  jaːp9 韧 rèn เหนียว 
jaːu2  jaːu2 长 cháng ยาว 
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ja1  ja3ja6 药 yào ยา 
ja1  ja6 医治 yīzhì รกัษา, เยยีวยา 
ja1xɔn2   ja3mom5 烟 (叶子烟)yān (yèzi 

yān) 
บุหรีม่ว้น 

ja3  ja3 草 cǎo ตน้หญา้ 
ja5,ja5pai1  pai5 别（别去）bié (bié 

qù) 
อยา่/หา้ม(อยา่ไป) 

ja6,iɁ7ja6   ja6 祖母 Zǔmǔ ยา่ 
jai5   jaɯ5 长（长大）zhǎng 

(zhǎng dà) 
เตบิใหญ่ 

jai5,loŋ1  jaɯ5,loŋ1 大 dà ใหญ่ 
jɔk7   haːŋ6tsa4 丑 chǒu ขีเ้หร ่น่าเกลยีด 
jɔm1   jɔm1 瘦（人瘦）shòu (rén 

shòu) 
ผอม (คนผอม) 

jɔm4  jɔm4 染（染衣物）rǎn (rǎn 
yīwù) 

ยอ้ม (ยอ้มผา้) 

jɔt9,jaːt9  jɔt9 滴（水往下滴）dī 
(shuǐ wǎng xià dī) 

หยด(น้ํา) 

je2xau3   je2xau3 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
jәm2   tsom2 高兴 gāoxìng มคีวามสขุ 
jәn5vu5,kaːn1thaːm2   jәn5vu5(จ.) 任务 rènwù การงาน 
jep7  jɛp8 缝 fèng เยบ็ 
jeu6   jeu6 尿 niào เยีย่ว 
jɛm6 jep9 踩 cǎi เหยยีบ ยํ่า 
jɛn4  jɛn4,paːk9 元（一元钱）yuán 

(yīyuán qián) 
หยวน(เงนิหน่ึง
หยวน) 

jɛp7  tek9,sɛu3  捉（鸡）zhuō (jī) จบั(ไก่) 
jɛu5pɛn5  tәp9jaːu1 辫子 biànzi ผมเปีย 
ji5tsɛn5   (จ.)    ji5sɛn5 意见 yìjiàn มมุมอง 
jin1   jen6 凉快 liángkuai เยน็สบาย 
jin4xaːŋ4 (จ.) jin4xaːŋ4 银行 yínháng ธนาคาร 
jin5toŋ5 (จ.) jin5toŋ5 运动 yùndòng กจิกรรม 
jin6soŋ4 (จ.) jin6suŋ4,hat7haːn1 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jɯ2  jɯ2 射 shè ยงิ 
jɯm1,ku3   tse5,ku3,tsәk9 借（借钱）jiè (jiè 

qián) 
ยมื(เงนิ) กู ้

jɯn6 jɯn6 伸(手) shēn (shǒu) ยืน่ (มอื) 
jok8jɔ2  jok8jo2 拥护 yǒnghù สนบัสนุน ยกยอ  
jok8suŋ1  jok8suŋ1 提高 tígāo เพิม่มากขึน้  
ju2  ju2pat7 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
ju4  tau4 推 tuī ผลกั ดนั 
ju5  ju5 住（住在家里）zhù 

(zhù zài jiālǐ) 
อาศยัอยู ่

ju5  ju5 在 zài อยู ่
juŋ2  juŋ2 蚊子 wénzi ยงุ 
juŋ5 (จ.) ,tsai4 tɯ2 用 yòng ใช ้
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kaːi1,phaːi3  kaːi6 经过 jīngguò ผา่น 
kaːi1pin1 (ทจ.) laːk9,pɛn5  变（蛹变蛾）biàn 

(yǒng biàn é) 
เปลีย่น 

kaːi2 me2 改 gǎi เปลีย่น 
kaːi2faːŋ5(จ.),pɔi5xai1 kaːi2faːŋ5(จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
kaːn1   lɔŋ6taːŋ2  事情 shìqíng เรือ่งราว 
kaːn2   kaːn2 爬（虫在地上爬）pá 

(chóng zài dìshàng pá)
ปืน/คลาน 

kaːn3  kaːn3 茎 jīng กา้น 
kaːn4sum2   sum2phɛŋ2 失败 shībài พา่ยแพ ้
kaːn5pu5  (จ.) kaːn5pu5 干部 gànbù เจา้หน้าทีร่าชการ/

ผูป้ฏบิตังิาน (ของ
พรรคคอมมวินิสต)์ 

kaːŋ1naī  hōlaɯ1 早晨 zǎochén เชา้ตรู ่
kaːŋ1van2  kaːŋ6van2 白天  báitian  กลางวนั  
kaːŋ1xɯn2 kaːŋ6xɯn2 夜里 yèlǐ กลางคนื 
kaːp9bә3  maːk9mә3, kaːp9 

mә3 
蝴蝶 húdié  ผเีสือ้ 

kaːt9  (น.กาด) kaːt9 集市 jí shì ตลาด 
ka1,ka1dam1   ka6,ka6lam6 乌鸦 wūyā อกีา กาดาํ 
ka1kɛ1 ka6ke6 鸽子 gēzi นกพริาบ 
ka1taːi5  paːŋ6taːi2 兔子 tùzi กระต่าย 
ka1tsaːk9  ka6tsaːk9 喜鹊 xǐquè  นกกางเขน 
ka6,xan1  ka5,xan1 价钱 jiàqián ราคา 
kai1  kai6 远 yuǎn ไกล 
kai3 kaɯ3 近 jìn ใกล ้
kai5 kai5 鸡 jī  ไก่ 
kai5mɛ6 kai5me6 母鸡 mǔjī ไก่ตวัเมยี 
kai5pu4 kai5phu3 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้ 
kai5thәn5  kai5tәn5 雉  (野鸡) zhì (yějī) ไก่ป่า 
kam1  kam6 把（一把米）bǎ (yī 

bǎ mǐ) 
กาํ(ขา้วสาร 1 กาํ) 

kam1, ŋaːm1   ŋaːm1 握（刀把）wò 
(dāobà) 

กาํ (มดี) 

kam2  xaːm2 话 huà คาํพดู 
kam2deu1  (น.กาํเดยีว) tsi6tso6 立刻 lìkè ทนัท/ีฉบัพลนั 
kam2mә6-kɔn5     a6pum5 故事 gùshì นิทาน 
kam2xap7   xaːm2 歌 gē เพลง 
kam2xap7   xaːm2-maːk9 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น,เพลง

ลกูทุง่ 
kam5,dam1,nin2  lam6 黑 hēi สดีาํ 
kap7fai2   xɛt8fai2 火柴 huǒchái ไมข้ดีไฟ 
kap8  tsin4  紧（绑得紧）jǐn 

(bǎng dé jǐn) 
แน่น (ผกูแน่น) 

kau3  kau3 九 jiǔ เกา้ 
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kau5 kau5 旧 jiù เก่า 
kaɁ7daːt9  tse3(จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
kɔ1,tun3  ton3  棵（一棵树）kē (yī 

kē shù) 
กอ(ตน้ไมห้น่ึงกอ) 

kɔ1mai4  ton3mai4 树 shù   ตน้ไม ้
kɔ4  taŋ2mot9 都（大家都去）dōu 

(dàjiā dōu qù) 
ทัง้หมด(ไปทัง้หมด
ทุกคน) 

kɔ4  kɔ3,ko3 也（他也去）yě (tā 
yě qù) 

ก(็เขากไ็ป) 

kɔ4  tseu5(จ.) 就（想去就去）jiù 
(xiǎng qùjiù qù) 

ก ็(อยากไปกไ็ป) 

kɔ4,phu3  ko4 (จ.) 个（一个人）gè 
(yīgè rén) 

คน (หน่ึงคน) 
ลกัษณะนาม 

kɔi6  sam4 再（明天再来）zài 
(míngtiān zàilái) 

คอ่ย (พรุง่น้ีคอ่ยมา
ใหม)่ 

kɔi6kɔ6  lɔi2lɔi2 慢慢（慢慢走）màn 
man (màn man zǒu) 

ชา้ๆ(เดนิชา้ๆ) 

kɔn5ɔn1  ɔn1ho1 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
kɔŋ1 kɔŋ1  鼓 gǔ กลอง 
kɔŋ1  kɔŋ6 堆（堆积泥土）duī 

(duījī nítǔ) 
กอง (กองดนิ) 

kɔŋ3   tau3 瓶子 píngzi  ขวด 
kә1   kә6 盐 yán เกลอื 
ke3  lɔn3 脱（脱衣）tuō 

(tuōyī) 
ปิด (แถบ) 

kә4min5  (จ.) kә4min5  革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kәk9  kun2 (จ.),iŋ3 滚(石头滚) gǔn 

(shítou gǔn) 
กลิง้ 

kәn1,xɯn3-dai1    tsaːt8 梯子 tīzi บนัได 
kep7  tsep9 拾（拣）shí (jiǎn) เกบ็(เลอืก) 
ket7  ket9 鳞 lín เกลด็ปลา 
ket8  xaɯ3tsa4 生气 shēngqì โกรธ 
kәt9   leŋ4 生（生小孩）

shēng(shēngxiǎohái) 
เกดิ 

keu5 paːt9  割 gē ตดั 
kɛ3 (ทจ.),xai1   ke3 解（解绳结）jiě (jiě 

shéng jié) 
แกปั้ญหา  

kɛ5 ke5 老（菜老）lǎo (cài 
lǎo) 

แก (เก่าแก่) 

kɛk7  tsa2 假 jiǎ ปลอม 
kɛm5hai2  pɔk9faːn1 剥削 bō xuē ขดูรดี 
kɛp9   kɛp9 柤糠（谷壳）zhā 

táng(gǔ ké) 
แกลบ 

ki5 ki5 织布机 zhī bù jī  กีท่อผา้ 
kin1,dɔi3 kin6 吃 chī กนิ 
kin1,dɔi3 kin6,sot8 喝（水）hē (shuǐ) ดื่ม (น้ํา) 
kin3 (จ.) sin5 斤 jīn ครึง่กโิล 
kip9  kip7 蹄 (马蹄) tí (mǎtí)  กบีมา้ 
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kip9  kip7 剪 jiǎn กรรไกร 
kɯt8   xaɯ3tsaɯ6 想（思考）xiǎng 

(sīkǎo) 
คดิ(พจิารณา) 

ko1  ko6 怕 pà กลวั 
koi3 koi3 芭蕉 bājiāo กลว้ยน้ําหวา้ 
koŋ1xɔ2   koŋ6xo2 喉咙 hóulóng ลาํคอ 
koŋ5saːn2-taːŋ2  (จ.) koŋ5saːn2-taːŋ2   共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
koŋ5sin6-thɔn4(จ.) koŋ5sin6-thɔn4 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชน

คอมมวินิสต ์
koŋ6fәn6 (จ.) kuŋ6fun6 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการ

ทาํงาน 
koŋ6jәn4,kun2vek8 (จ.)   koŋ6jәn4,kon2kaːn6  工人 gōngrén กรรมกร 
koŋ6jәn4-kaː6tsi4(จ.) kuŋ6jәn4-kaː6tsi3 工人阶级 gōngrén 

jiējí 
ชนชัน้แรงงาน 
 

koŋ6ne4,kaːn1vek8-
xәŋ6tsak7    (จ.) 

koŋ6je3 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 

koŋ6sә5  (จ.) koŋ6sә5 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kop7 kop7 田鸡 tiánjī กบ 
kot8  kot8 弯（棍子弯）wān 

(gùnzi wān) 
คด โคง้ 

ku3  sәu6(จ.) 收（收回来）shōu 
(shōu huílái) 

 เรยีกคนื 

ku5   pa5heu6 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
ku6   ku6 双（一双鞋）shuāng 

(yīshuāng xié) 
คู(่รองเทา้หน่ึงคู)่ 

kun1   kon2 人 rén คน 
kun2bai3   kon2maɯ3  哑巴 yǎbā คนใบ ้
kun2hu1-nok9   kon2hu1-nok8 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
kun2jiŋ2   kon2jiŋ2,pu2jiŋ2 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
kun2mau2   kon2jɔŋ5 疯子 fēngzi คนเสยีสต,ิคนบา้ 
kun2 ta1-bɔt9   kon2ta6 mɔt9 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
kun2thau3   kon2thau5,pūthau3 老人 lǎorén คนแก่ คนเฒา่ 
kun2tsaːi2    kon2 tsaːi2,pu2 

tsaːi2 
男人 nánrén ผูช้าย 

kun2xa1sɛ2   kon2-xa1lɛk7 跛子 bǒzi คนขาพกิาร,คนขาเป๋ 
kuŋ1   kaːŋ5koŋ6 弓 gōng คนัธนู 
kuŋ1kwen1   lɛŋ1tin6   自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
kuŋ3  koŋ3 虾 xiā กุง้ 
kuŋ3kaːu1 moŋ3kaː6 蜘蛛 zhīzhū  แมงมมุ 
kup7  kup7 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
kwaːŋ3  kaːŋ3 宽 kuān กวา้ง 
kwaːŋ6joŋ4  hoŋ1 haːŋ2 光荣 guāngróng รุง่โรจน์/เกยีรตยิศ 
laːi1  lam1 多 duō มาก 
laːi2 laːi2 信 xìn จดหมาย (ลายสอื) 
laːi2  laːi2 花（布是花的）huā 

(bù shì huā de) 
ลาย (ผา้) 
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laːk8,tɯt8 tɯt8  拉（向前）lā (xiàng 

qián) 
ลาก (ไปขา้งหน้า) 

laːn1jiŋ2 laːn1saːu1 侄女 zhínǚ หลานสาว (ลกูสาว
ของพีน้่อง) 

laːn1jiŋ2  laːn1saːu1 孙女 sūnnǚ หลานสาว (ลกูสาว
ของลกู) 

laːn1tsaːi2 laːn1tsaːi2 侄子 zhízi หลานชาย (ลกูชาย
ของพีน้่อง) 

laːn1tsaːi2 laːn1tsaːi2 孙子 sūnzi หลานชาย (ลกูชาย
ของลกู) 

laːn6 (จ.) lau6  烂（瓜烂子）làn 
(guā làn zi) 

เน่า(แตงเน่า) 

laːu2sɯ6 (จ.),xu2sɔ1 mo1 laːi2   老师 lǎoshī คร ู
la3 la3 迟 chí สาย (เวลา) 
la4 fә1leŋ3 茶 chá ชา 
lai1  lai1 流（水流）liú 

(shuǐliú) 
น้ําไหล 

lak7  tsaɯ6-phaːi1 聪明 cōngmíng ฉลาด 
lak8  lak8 偷 tōu ลกั ขโมย 
lap7  lap7 闭（眼）bì (yǎn) หลบั (ตา) 
lap8  lap8 磨 （磨刀）mó (mó 

dāo) 
ลบั (ลบัมดี) 

lau3     lau3 酒 jiǔ เหลา้ 
le2  le2,thɛn2 舔 tiǎn เลยี 
lә6 lә6 锯 jù เลื่อย 
lәi2,hɯp8  lɯp8 迫上 pò shàng บงัคบั 
lek7  lek9 铁 tiě  เหลก็ 
lek7kaːn3-fa3   lek9 tiŋ6(จ.) 钉 dīng ตะป ู
lek7ka3 lam4lek9 钢 gāng เหลก็กลา้ 
lәk8  lәk8 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
lәk8 lәk8 深（水深）shēn 

(shuǐshēn) 
ลกึ (น้ําลกึ) 
 

lәk8sɛn2  lәk8joi2 选举 xuǎnjǔ การเลอืกตัง้ 
lem6   tseŋ5 方（方桌）fāng 

(fāngzhuō) 
เหลีย่ม (โต๊ะสีเ่หลีย่ม) 

lәn3 sɔm5 蓝 lán สฟ้ีา 
lәŋ1 ә1 黄 huáng สเีหลอืง 
lep8  lep8 爪 zhǎo กรงเลบ็ 
lep8 mɯ2  kaːp9 leu2-mɯ2 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
lәt8 lәt8 血 xuè เลอืด 
lɛm1  lɛm1  尖 （笔嘴尖）jiān (bǐ 

zuǐ̀ jiān) 
แหลม 
 

lɛn6 (อ.แลน) lɛn6 跑 pǎo วิง่ 
lɛŋ2,sɔŋ5  lɛŋ2 亮（房子亮）liàng 

(fángzi liàng) 
สวา่ง (หอ้งสวา่ง) 
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lɛp8  lik8 lɔi4 细（细浅）xì (xì 

qiǎn) 
เลก็ (ดา้ยเสน้เลก็) 

lɛu1  lɛu1 稀（粥稀）xī (zhōu 
xī) 

เหลว 

lɛɁ8,kap7 taŋ2 和（我和他）hé (wǒ 
hé tā) 

และ/กบั(ฉนักบัเขา) 

lim3 sen3 根（一根绳子）gēn 
(yī gēn shéngzi) 

เสน้(เชอืกหน่ึงเสน้) 

lim4  әp9 箱子 xiāngzi กล่อง 
lin4  lin4 舌头 shétou ลิน้ 
lin6  ket9lin6 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
liŋ2,(iɁ7)vɔk8  liŋ2 猴子 hóuzi ลงิ  
liŋ5,tsɛn2   tsan2 陡（山很陡）dǒu 

(shān hěn dǒu) 
ชนั (เนินเขาสงูชนั
มาก) 

lɯm2  lɯm2 忘记 wàngjì ลมื 
lɯn2   ɯn6 呑 tūn กลนื 
lo4xәu5(จ.) ,tok7lun2 tok9lun2 落后 luòhòu ลา้หลงั 
lok7 thoi3 拔（拔草）bá (bá 

cǎo) 
ลอก ถอน(หญา้) 

lot8  lo4,lɛŋ1   车子 chēzi รถยนต ์
lot8     ka2,lo4li4 汽车 qìchē รถยนต ์
lot8fai2,laɁ8tha2-fai2   la6tha2-fai2   火车 huǒchē รถไฟ 
lu4  tsa4 环 huán แหวน 
luk8ɔn5   e1ɔn5 儿童 értóng เดก็ 
luk8hen2,sɔ4sәn6  (จ.) ko4fәk9  so3sәn6 学生 xuéshēng นกัเรยีน 
luk8jiŋ2 luk8jiŋ2 女儿 nǚ'ér บุตรสาว 
luk8pai4 luk8paɯ4 儿媳 érxí บุตรสะใภ ้
luk8sәk7lɛn5 sәk9 lɛn5 兵 bīng ทหาร 
luk8tsaːi2     luk8tsaːi2 儿子 érzi บุตรชาย 
luk8xәi1   luk8xoi1 女婿 nǚxù บุตรเขย 
lum1  lom1 松 sōng  หลวม 
lum2 lom2 风 fēng  ลม  
lum2pat8  lom2pau5 刮风 guā fēng ลมแรง 
lum5  uŋ6 泥(稀泥) ní (xīní) หล่ม โคลน 
lun4  lon4 溢 yì ลน้ 
luŋ2  loŋ2 下（下山）xià 

(xiàshān) 
ลง(เขา) 

luŋ2,pɔ6loŋ1     luŋ2 伯父 bófù ลุง 
luŋ2xәi1  u3xoi1   姑父（父姐之夫）

gūfu (fù jiě zhī fū) 
ลุงเขย (สามขีอง
พีส่าวของพอ่) 

luɁ7,kun6  lan5 倒塌 dǎo tā ล่ม 
maːk9 maːk9 果子 guǒzi ผลไม ้
maːk9 hin1 maːk9 hin1 石头 shítou  หนิ 
maːk9hep7  maːk9hep9 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
maːk9ho1-hum3  maːk9ho1-liŋ2 柿子 shìzi ลกูพลบั 
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maːk9it7   maːk9it7 葡萄 pútáo องุน่ 
maːk9keŋ3-tsaːŋ4  maːk9ŋo6 柚子 yòuzi สม้โอ 
maːk9kɛu2  lɔm6lim2 肾 shèn ไต 
maːk9lum2 maːk9lom2 球 qiú ลกูบอล 
maːk9naːt8 maːk9kɔŋ3 子弹 zǐdàn กระสนุ 
maːk9pak8,tɛŋ1 pek8 瓜 guā   แตง  
maːk9pak8-lәŋ1 pak8-lәŋ1 南瓜 nánguā ฟักทอง 
maːk9pak8-mun5 pak8mon5 冬瓜 dōng guā  ฟัก 
maːk9phik8 maːk9phet9 辣椒 là jiāo  พรกิ 
maːk9xɔŋ5 maːk9xɔŋ5 桃子 táozi ลกูทอ้ 
maːk9xә1  maːk9xә1 茄子 qiézi มะเขอืยาว 
maːm6   jɛm4,keu4  嚼 jué เคีย้ว 
ma1  ma1 狗 gǒu หมา 
ma1nai2 ma1lai2 狼 láng หมาป่า 
ma2  ma2 来 lái มา 
ma2la2    aːŋ5suk8la3  脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 
ma4  ma4 马 mǎ มา้ 
mai1   mai1 线 xiàn  สาย ไหม 
mai4  mai4 尺 chǐ ฟุต ไมบ้รรทดั 
mai4bo5  mai4 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
mai4kaːn2  kaːn2   扁担 biǎndan ไมค้าน 
mai4pɛk9  ton3pɛk9 松树 sōngshù ตน้สน 
mai4pɛn3  pɛn3 板子 bǎnzi ไมแ้ผน่ กระดาน 
mai5  maɯ5 新 xīn ใหม ่
maì4xaì4 ton3xaì4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
man2   man2 甘薯 gānshǔ  มนัเทศ 
man2  man2 肥（肉肥）féi (ròu 

féi) 
ไขมนั (เน้ือสตัว)์ 

mat7  mat7 跳蚤 tiàozǎo  ตวัหมดั 
mat8  mat8,xun2(จ.) 捆 kǔn มดั/ผกู 
mau2lau3   mau2lau3,taːi6lau3 醉 zuì เมาเหลา้ 
mɔ1ja1  mo1ja3   医生 yīshēng แพทย ์
mɔ3     mo3 锅(炒菜的）guō 

(chǎocài de) 
หมอ้ (ทาํอาหาร) 

mɔ5 (ทจ.) mo5 磨(石磨) mó (shí mò) โม ่(โมห่นิ) 
mɔ5 (ทจ.) mo5 磨（磨米）mó (mó 

mǐ) 
โม ่(ขา้ว) 

mɔi6 mɔi6 累（疲乏）lèi (pífá) เหน่ือย (เมือ่ยลา้) 
mɔk8   mɔk8  

 
炮 pào ประทดั   

mɔn1ho1   mɔn1ho1 枕头 zhěntou หมอน 
me2     me2 妻子 qīzi ภรรยา 
mә6,jaːm2 jaːm2 时候 shíhòu ขณะ ยาม  
mәi1,mɔk9    sεn6xaú 雾 wù หมอก 
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mәi4 (จ.) mui4 煤 méi ถ่านหนิ 
mәk7   (ทจ.) mɯk8,mә3   墨 mò หมกึ 
met8  mɛt8 粒（一粒米）lì (yī lì 

mǐ) 
เมด็(ขา้วหน่ึงเมด็) 

mɛ2  me2 修理 xiūlǐ ซ่อมแซม 
mɛ6 me6 母亲 mǔqīn แม(่มารดา) 
mɛ6 thau3 u1,ja6laːi2 外祖母 wàizǔmǔ ยาย 
mɛ6loŋ1   pa3 姨母（母之姐） 

yímǔ (mǔ zhī jiě)  
ป้า (พีส่าวของแม)่ 

mɛ6me2 mɛ6lɔŋ6 岳母 yuèmǔ แมเ่มยี (แมย่าย) 
mɛ6sɛm2     kim2 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
mɛŋ2  mɛŋ2 虫 chóng  แมลง  
mɛŋ2hin4 mɛŋ2hin4 蠓 měng แมลงเลก็ๆตวัสดีาํ 
mɛŋ2hiŋ5-hɔi3   mɛŋ2kɛŋ2 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
mɛŋ2mun2 mɛŋ2mun2 苍蝇 cāngyíng  แมลงวนั 
mɛu2 mɛu2 猫 māo แมว 
mi1  mi1 熊 xióng หม ี
mi2    mi2  有 yǒu ม ี
min1  men1 臭 chòu เหมน็ 
min2  min2 虱子 shīzi  เหา 
min3  men3 豪猪 háozhū เมน่ 
min4tsu2(จ.) min4tsu2 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mɯ2  mɯ2 手 shǒu มอื 
mɯn5  (ทจ.) mun5 万 wàn หมืน่ 
mɯt8  lap7sɯŋ5 暗（房子暗）àn 

(fángzi àn) 
มดื (หอ้งมดื) 

ɯn1  ɯn6 咽 yàn คอหอย 
mo4faːn5 (จ.) mo4faːn5 模范 mófàn ตวัอยา่ง,แบบฉบบั 
mot7  keŋ3 干净 gānjìng สะอาด 
mot8 mot8,mot8xem1 蚂蚁 mǎyǐ  มด 
mu1thәn5   mu1thәn5 野猪 yězhū หมปู่า 
mu2  mu2 猪 zhū หม ู
mu2 (จ.) mu2 亩 mǔ ไร ่
mun2   lɔm6 园（球很园）yuán 

(qiú hěn yuán) 
สวน 
 

naːk8,nәk8  nәk8 龙 lóng นาก มงักร 
naːm1  laːm1 刺 cì หนาม 
naːt8 kɔŋ3 (ภาษาเขมร= “กอง”) 枪 qiāng อาวุธปืน 
naːu1  kat7 冷 lěng หนาว 
na1  la1 厚 hòu หนา 
na2  la2 田(水田) tián (shuǐ 

tián) 
ทุง่นา 

na3 la3 脸 liǎn ใบหน้า 
na3әk7,na3ok7    ho1ok9 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
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na3phaːk9 la3phaːk9 额头 étóu หน้าผาก 
na4pai4  me6la4-paɯ4 舅母（母弟之妻）

jiùmu (mǔ dì zhī qī) 
น้าสะใภ ้(ภรรยาของ
น้องชายแม)่ 

na4xәi1   la4xoi1 姨父（母妹之夫）
yífu (mǔ mèi zhī fū) 

น้าเขย (สามขีอง
น้องสาวของแม)่ 

nai1,ti6nai1  thaɯ1,ti6thaɯ1 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
nak7  lak7 重 zhòng หนกั 
nam1ŋaːm2  haːŋ6li6,si4sa4 美丽 měilì สวยงาม 
nam4   lam4 水 shuǐ น้ํา 
nam4 mәi1  laːi2 露 lù น้ําคา้ง 
nam4bɔ5  lam4mo5 井 jǐng บ่อน้ํา 
nam4daŋ5   saːu2pɛu6 肥皂 féizào สบู ่
nam4laːi2 lam4laːi2 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
nam4man2  man2 油 yóu น้ํามนั 
nam4mu1  phak7mu1 食（猪食）shí (zhū 

shí) 
อาหารหม ู

nam4mε6   xělam4 河 hé แมน้ํ่า 
nam4num2  lam4lum2 奶 nǎi นม 
nam4si1,haːŋ1   haːk8 漆 qī  สน้ํีามนั 
nam4ta1   lam4ta6 眼泪 yǎnlèi น้ําตา 
nam4tɛm3, 
nam4mәk7(ทจ.) 

lam4mɯk8(จ.) 
mә3sui2 

墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 

nan4,nan6,han3,na3  lan4 那 nà นัน่ 
naŋ1  laŋ1 皮肤 pífū ผวิหนงั 
naŋ6  laŋ6 坐 zuò นัง่ 
nɔ5  lo5   竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
nɔi4  ɛn1,lɔi4,ɔn5 小 xiǎo เลก็ น้อย 
nɔi4  e5 少 shǎo น้อย 
nɔn1  lɔn1 蛆 qū หนอน 
nɔn2 lɔn2 睡 shuì นอน 
nɔŋ1  lɔŋ1 池塘 chítáng อา่งเกบ็น้ํา 
nɔŋ1  lɔŋ1 脓 nóng หนอง (ฝีหนอง) 
nɔŋ4jiŋ2 lɔŋ4saːu1 妹妹 mèimei น้องสาว 
nɔŋ4tsaːi2     lɔŋ4tsaːi2   弟弟 dìdi น้องชาย 
nә4to1  to6,to6xiŋ2 身体 shēntí  รา่งกาย  
nɛ1 ɔn2 瘦（肉瘦）shòu (ròu 

shòu) 
เน้ือ 
 

ni1  lɔt8 逃 táo หนี 
niu2mɯ2  leu2mɯ2 手指 shǒuzhǐ น้ิวมอื 
niɁ8,ni3  lai4 这 zhè น้ี 
nɯŋ3  lɯŋ3 蒸 zhēng น่ึง 
nɯŋ6,et7 lәŋ6,et9  一 yī หน่ึง เอด็ 
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noi5  hoi5 个（一个碗）gè 

(yīgè wǎn) 
ใบ(ชามหน่ึงใบ) 

noi5nai2 hoi5maːk9 核 hé เมลด็ใน  
nok8  lok8   鸟 niǎo นก 
nok8eŋ3  lok8keu5 八哥 bāgē นกขนุทอง 
nok8ɛn5 lok8ɔn5 ɛn5 燕子 yànzi  นกนางแอน่ 
nok8tsɔk9  lok8tsɔk9 麻雀 máquè  นกกระจอก 
nok8tu3 lok8tu3 斑鸠 bānjiū นกเขาลาย 
nok8xɔ5 lok8kɛŋ3 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
noŋ4min4(จ.), 
pɔ6hai6mɛ6-na2 

noŋ4min4,kon2la2 农民 nóngmín เกษตรกร 

noŋ4ne4(จ.), 
kaːn1hai6na2   

luŋ4je3 农业 nóngyè เกษตรกรรม 

not9 lot9  胡子 húzi หนวดเครา 
nu1 lu1 鼠 shǔ หนู 
num5 lum5 年轻 niánqīng หนุ่มสาว/วยัรุน่ 
nuŋ6  luŋ6 穿（穿衣）chuān 

(chuān yī) 
สวม (เสือ้ผา้) 

ŋaːi6  ŋaːi6 容易 róngyì งา่ย 
ŋaːp9(pa1)  鳃 sāi แกม้ปลา 
ŋa2lo5 ŋa2lo5 芝麻  zhīma  งา 
ŋam2 ŋam2 孵 fū ฟัก (ฟักไข)่ 
ŋau2  ŋau2 影子 yǐngzi เงา 
ŋɔk8,puŋ5  ɔk9ŋɔk8 发芽 fāyá งอก ออกหน่อ 
ŋɔk9  ŋɔk9 芽 yá หน่อออ่น 
ŋɛn3  (อ.แหน่) xɔt8 啃（骨头）kěn 

(gǔtou) 
แทะ (กระดกู) 

ŋɯn2  so1 钱 qián เงนิ 
ŋɯn2 (ทจ.)  ŋәn2 银子 yínzi เงนิ(แรเ่งนิ) 
ŋɯn2dәn1,ka6hɛŋ2  ka6hɛŋ2 工资 gōngzī คา่แรง คา่จา้ง

เงนิเดอืน 
ŋu2 ŋu2 蛇 shé ง ู
on3  on3 软 ruǎn ออ่น 
paːi1 paːi6  零（一百零五）líng 

(yībǎi líng wǔ) 
ศนูย ์(หน่ึงรอ้ยหา้) 

paːi2 pa3lɔk8 外面 wàimiàn ดา้นนอก 
paːi2 nә1 pa3lә1 上面 shàngmiàn ดา้นบน 
paːi2laŋ1 kan3 laŋ1 后 hòu หลงั 
paːi2na3 pa3la3 前 qián หน้า 
paːi2nai2 pa3laɯ2 里面 lǐmiàn ดา้นใน 
paːi2tai3 pa3taɯ2 下面 xiàmiàn ดา้นล่าง 
paːíbaŋ6,him2 him2 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
paːk9,va6   va6,taːn3(จ.=谈 tán) 说 shuō พดู 
paːk9tu1 la3tu6 门 mén ประต ู
paːn2  mɔŋ2 锣 luó ฆอ้ง 
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paːn5  ma3 苧麻 zhīma งา 
paːu5kaːu5,pәk7sa1   paːu5kaːu5 报告 bàogào รายงาน 
pa1  pa6 鱼 yú ปลา 
pa1fa1 tau5pik7 鳖 biē ตะพาบน้ํา 
pa3   pa3 姑母（父之姐） 

gūmǔ (fǔ zhī jiě) 
ป้า (พีส่าวของพอ่) 
 

pa3  pa3 舅母（母兄之妻）
jiùmu (mǔ xiōng zhī 
qī) 

ป้าสะใภ ้(ภรรยาของ
พีช่ายแม)่ 

pa3mɛ6loŋ1  me6pa3 伯母 bómǔ ป้า 
pai1,ka5,mә2   ka5 去 qù ไป 
pak7  pak7 插 chā ปัก เสยีบ สอด 
pan2  heŋ1 千 qiān พนั 
pan2thaɁ8-naŋ2  xɔt9fan3 团结 tuánjié สามคัค ี
pan3  pan3 拧（毛巾）níng 

(máojīn) 
พนั,บดิ(ผา้ขนหนู) 

pan5  pan5,tsɔn5 旋转 xuánzhuǎn หมนุ 
pat7,kwaːt9   pat7 扫（扫地）sǎo 

(sǎodì) 
ปัด กวาด (กวาดพืน้) 

pau5  pau5 吹 chuī เป่า 
pɔ2daːi1  pu2 已经（他已经来了）

yǐjīng (tā yǐjīng láile) 
แสดงเรือ่งราวไดเ้สรจ็
สิน้หรอืเวลาไดผ้า่น
ไปแลว้ 

pɔ4kan1     maŋ6kan6 打架 dǎjià ทะเลาะ 
pɔ6  po6,te6   父亲 fùqīn พอ่(บดิา) 
pɔ6loŋ1   u3luŋ2 舅父（母之兄） 

jiùfù (mǔ zhī xiōng) 
ลุง (พีช่ายของแม)่ 

pɔ6loŋ1 luŋ2 姨父（母姐之夫）
yífu (mǔ jiě zhī fū) 

ลุง (สามขีองพีส่าว
ของแม)่ 
 

pɔ6me2 pu5laːi2 岳父 yuèfù พอ่เมยี (พอ่ตา) 
pɔ6thau3 loŋ1laːi2 外祖父 wàizǔfù พอ่เฒา่ (ตา)  
pɔi5  pɔi5,leŋ4 放牧 fàngmù ปศุสตัว ์
pɔi5  pɔi5 放（把鸟放走）fàng 

(bǎ niǎo fàng zǒu) 
ปล่อย (ปล่อยนกไป) 
 

pɔk8  pɔk8 回 huí กลบั 
pɔk8  pɔk8 趟（去一趟）tàng 

(qù yī tàng) 
ครัง้/รอบ(ไปหน่ึงครัง้) 

pɔŋ5     fa1mɔŋ5 窗户 chuānghu หน้าต่าง 
pɔp8 laːi2 书 shū หนงัสอื 
pɔt9  pɔt9 肺 fèi ปอด 
pәn6 pәn6 别人 biérén คนอื่น 
peŋ2  peŋ2 平（路平）píng (lù 

píng) 
ระดบั (ระดบัถนน) 

pet7 1  pet9 鸭子 yāzi เป็ด 
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peɁ7,peɁ7   sau4 湿（衣服湿）shī 

(yīfú shī) 
เปียก(เสือ้ผา้เปียก) 

pɛ4  pe4 嬴 yíng ชนะ 
pɛŋ2  ka6 贵 guì แพง 
pɛt9  pɛt9 八 bā แปด 
pɛu2jaːŋ4  (จ.) pɛu4jaːŋ3 表扬 biǎoyáng สรรเสรญิ 
phaːi1  phaːi1 快（刀快）kuài (dāo 

kuài) 
คม(มดีคม) 

phaːn4,vaːn5 phaːn4   phaːn4,phe1 盘子 pánzi จาน 
phaːŋ1man2   tɯŋ6fai2 灯 dēng แสงไฟ 
phaːp9pɛ4 ɔŋ5mɛŋ5 胜利 shènglì ชยัชนะ 
pha2sa1   min4su3(จ.), 

a6meu2   
民族 mínzú ชนกลุ่มน้อย 

pha3hum5 pha3hom5 被子 bèizi ผา้หม่ 
pha4   pha4  刀 dāo พรา้ มดี 
pha4mɛ6xo2    pha4mo4-taːu6   菜刀 càidāo มดีครวั 
pha5 pha5 劈（劈柴）pī (pǐchái) ผา่(ฟืน) 
phai1  (อ.ไผ)  phaɯ1 谁 shuí ใคร 
phai6mәŋ2  jәn4min4,kon2mәŋ2 人民 rénmín ผูค้น 
phak7 phak7 蔬菜 shūcài ผกั 
phak7  phak7 菜（饭菜）cài 

(fàncài) 
ผกั 

phak7bo5  phak7mo5 葱 cōng  ตน้หอม 
phak7hum1  phak7hom1 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
phak7kaːt9-xaːū  pә3saːi5 白菜 bái cài  ผกักาดขาว 
phaɁ7sәt9  xɯ3xaːk8,voi2ta5 伟大 wěidà ประเสรฐิ ยิง่ใหญ่ 
phaɁ7tet8     tәŋ2ka2,ko3tsa6 国家 guójiā ประเทศ 
phɔm4  tsoŋ5ja5,xaːi6xoi5 开会 kāihuì ประชุม 
phә1  phә1 耙 bà คราด 
phә1  phә1 耙 （耙地）bà (bà dì) คราด (คราดดนิ) 
phet7 phet9 辣 là เผด็ 
phi1  phi1 鬼 guǐ ผ ี
phit7luŋ1   so5vu5(จ.), 

taːŋ2phit7   
错误 cuòwù ผดิพลาด 

phɯn1 haːŋ6  件（一件衣服）jiàn 
(yī jiàn yīfú) 

ตวั(เสือ้ผา้หน่ึงตวั) 

phɯŋ3,mɛ6phɯŋ3  me6phɯŋ3 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
pho1     pho1 丈夫 zhàngfu ผวั 
phot9  tseu5(จ.) 救 jiù ชว่ยชวีติ 
phum1hō  xon1hō 头发 tóufǎ ผม 
pi1 pi6 年 nián ปี 
pi1 pi6 岁 suì อาย ุ
pi1kɔn5 pi6ɔn6 前年 qiánnián ปีก่อน  
pi1lɛù, pī1 kaːī pi6 kaːi6 去年 míngnián ปีทีแ่ลว้ ปีกลาย 
pi1na3 pi6 la3 明年 qùnián ปีหน้า 
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pi1nai2 pi6lɯn2 后年 hòunián ปีต่อๆไป 
pi1niɁ8 pi6laì4 今年 jīnnián ปีน้ี 
pi2  pi2 胖 pàng อว้น พ ี
pi3paːk9ka1   soi2pi3(จ.=水笔 shuǐ 

bǐ) 
自来水笔 zìláishuǐ bǐ ปากกาหมกึซมึ 

pi5nɛ2   pi5hɛŋ6 唢呐 suǒnà  ป่ี 
pi6jiŋ2   pi6saːu1,se2 姐姐 jiějie พีส่าว 
pi6pai4   pi6laːŋ2,pi6lo2 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
pi6tsaːi2   pi6tsaːi2   哥哥 gēge พีช่าย 
pi6xәi1   pi6xoi1 姐夫 jiěfu พีเ่ขย 
pik9  pik7 翅膀 chìbǎng ปีก 
pin,tsai6  pen6,tsaɯ6 是 shì ใช ่
pin6 (จ.) pin6 冰 bīng น้ําแขง็ 
piŋ1  piŋ6 水蛭 shuǐzhì ปลงิ 
pɯn2   lɛm3pɯŋ6 箭 jiàn ธนู ศร  
pɯt9  hui1 揭（揭开盘子）jiē 

(jiē kāi pánzi) 
แกะออก 

pok7  taŋ3 竖 shù แนวตัง้ 
pok9 pok9 泡沫 pàomò ฟอง 
poŋ2,ai6  kaɯ6 肿 zhǒng บวม 
pop8  ja2han1  遇到 yù dào ประสบพบเจอ 
pu1  pu6 螃蟹 pángxiè ป ู(นาม) 
pu5,iɁ7pu5  loŋ1,loŋ1tsau3 祖父 zǔfù ปู่  
pu5tsaːŋ2     pu5tsaːŋ2 部长 bùzhǎng หวัหน้าแผนก 
puk7   tum5 钝（刀钝）dùn (dāo 

dùn) 
ทู(่มดีทู)่ 

pum1 pum6 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
pun1  thun1 石灰 shíhuī ปนู 
puŋ5nәŋ2  fa3tsaːn2 (จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
put7,xaːt9  pɔt9,hak7 断（绳子断了）duàn 

(shéngziduànle) 
ขาด(เชอืกขาด) 

put9     sɔm3 种（种菜） 
zhòng (zhòng cài) 

ปลกู(ปลกูผกั) 

saːi1bɯ1   saːi1li6 肚脐 dùqí สะดอื 
saːi2  saːi2 左 zuǒ ซา้ย 
saːi2 (ทจ.) saːi2 沙子 shāzi ทราย 
saːi3   saː3 还（还钱）huán 

(huán qián) 
คนื(เงนิ) 

saːi3   saːi3 赔偿 péicháng ชดใช,้ ชดเชย 
saːm1    saːm2 三 sān สาม 
saːm1xam6  saːm1van2 初三 chū sān วนัที ่3 ของเดอืน 
saːŋ3tɛŋ5   te5saːŋ3,tsɛn5sә3 (จ.) 建设 jiànshè ก่อตัง้/ก่อสรา้ง 
saːt9   fuk8  席子 xízi เสือ่ 
saːu1    saːu1 青年女子 qīngnián 

nǚzi 
หญงิสาว 
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saːu2 (อ./น.=:ซาว)  saːu2 二十 èr shí ยีส่บิ 
sa4tsɛt8  sa4tsɛt8 检查 jiǎnchá คน้หา/ตรวจสอบ 
sa5, jaːm2hɔn4  sa5 夏 xià ฤดรูอ้น 
sai3  sai3 肠子 chángzi ลาํไส ้
sai5  saɯ5 装（装进袋里）

zhuāng (zhuāng jìn dài 
lǐ) 

ใส/่บรรจุ 
 

sak7kam2 (น.ซกักาํ) tsaŋ5,tsaŋ5xa1 刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
sak8  sak8 洗（洗衣）xǐ (xǐyī) ซกั (ซกัผา้) 
saŋ5sɔn1 saŋ5sɔn1 教育 jiàoyù การศกึษา 
sau1     sau1 柱子 zhùzi เสา 
sau2hɛŋ2 (อ.เซาแฮง=หยุดเอา
แรง) 

lә3mɔi6 休息 xiūxí พกัผอ่น 

saɁ7haːi1,met8hak8  әi2ko4,tai2ko4 朋友 péngyou เพือ่น,สหาย 
saɁ7mut7   xaːi2 (จ.) 海 hǎi ทะเล/มหาสมทุร 
saɁ7thaːp9  moi1  霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
sɔ4sɛu5 (จ.),hoŋ2hen2 sɔ4sɛu5 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
sɔ5no2  so5lәŋ,toŋ5jɛn4(จ.), 动员 dòngyuán ระดมพล 
sɔi2  sɔi2 切（切菜）qiè (qiē 

cài) 
ซอย (ผกั) 

sɔn1  sɔn1 教 jiào สอน 
sɔn5 (จ.), sɔn5,taːk8 算（计算）suàn 

(jìsuàn) 
คาํนวณ/วางแผน 

sɔŋ1  sɔŋ1 二 èr สอง 
sɔŋ1xam6  sɔŋ1van2  初二 chū èr วนัที ่2 ของเดอืน 
sә1  sә1loŋ1 虎 hǔ  เสอื 
sә1  sә1thәu1 豹 bào เสอืดาว 
se1,kan4  se1 输 shū สญูเสยี,แพ ้
sә3 sә3 衣服 yīfu เสือ้ผา้ 
se4 ha1 雪 xuě หมิะ  
sә5jɛn4 (จ.), sә5jɛn4 社员 shèyuán สมาชกิ 
se5se5   se5se5,kai4kai4 常常（常常来）

chángcháng 
(chángcháng lái) 

บ่อยๆ/ประจาํ(มา
บ่อยๆ) 

sә5tsaːŋ2 (จ.) sә5tsaːŋ2 社长 shè zhǎng ประธาน 
sә5xui5tsu2-ji5  (จ.), sә5xui5tsu2-ji5 社会主义 shèhuì 

zhǔyì 
สงัคมนิยม,ลทัธ ิ

sәn6 (จ.), sәn6 升 shēng ลติร 
seŋ1 (ทจ.), seŋ1 声音 shēngyīn เสยีง 
sәŋ5  lak8sɯŋ5 藏（收藏）cáng 

(shōucáng) 
เกบ็สะสม 

sɛn1sә3 sɛn1sә3 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
sɛn3  pɔt7 短 duǎn สัน้ 
sɛn5  san5 发抖 fādǒu สัน่ 
sɛn5,pat  xɔn2 摇 yáo เขยา่ 
sɛn6sɔn4(จ.), phɛ5sɔn1  sɛn6sɔn3 宣传 xuānchuán ประกาศ 
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sɛn6tsin5 (จ.) sɛn6tsin5  先进 xiānjìn กา้วหน้า 
sɛŋ1laŋ1  san1laŋ1 脊背 jǐbèi  สนัหลงั 
sɛŋ5ho2   sɛŋ5   商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
sɛt7thaɁ7lu1 kon2xeu1 敌人 dírén ศตัร ู
si5  si5 四 sì สี ่
sik9  sik7 撕（纸）sī (zhǐ) ฉีก(กระดาษ) 
sin3 (อ.=ซิน่) sin3 裙子 qúnzi กระโปรง 
sin3  sen3 条（一条绳子）tiáo 

(yītiáo shéngzi) 
เสน้(เชอืกหน่ึงเสน้) 

sin5 (จ.)  sin5,hәn2 姓 xìng แซ่,นามสกุล 
siŋ1tso1   kum6pɔŋ6 讨论 tǎolùn อภปิราย 
sip7  sip7 十 shí สบิ 
sip7et7   sip7et9 十一 shí yī สบิเอด็ 
sip7saːm1 sip7saːm1 十三 shí sān สบิสาม 
sip7sɔŋ1 sip7sɔŋ1 十二 shí èr สบิสอง 
siu6(จ.) siu6 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
sɯ4   sɯ4 买 mǎi ซือ้ 
sɯ6 (อ./น.=สือ่) sɯ6 直（棍子直）zhí 

(gùnzi zhí) 
ตรง  

sɯ6 (อ./น.=สือ่) sɯ5 正（帽子戴正）
zhèng (màozi dài 
zhèng) 

ตรง 
 

sɯ6sɛŋ2(จ.),xwaːm2-
kɯt8   

sɯ6sɛŋ2,kaːŋ6-
tsaɯ6 

思想 sīxiǎng ความคดิ  

soi6   suk8 洗（洗手）xǐ 
(xǐshǒu) 

ลา้ง (ลา้งมอื) 

sop7,pak9  sop9 嘴 zuǐ ปาก 
su1,su1tsau3   su1 你们 nǐmen พวกคุณ 
su1tsau3,mɯŋ2   maɯ2 你 nǐ คุณ 
su6tsi5(จ.) su6tsi5 书记 shūjì  เลขานุการ 
suk7 (ทจ.) suk7 熟 shú  สกุ   
suk7  saːm2sa5 幸福 xìngfú ความสขุ 
sum3 (ทจ.) (อ./น.=สม้) som3 酸 suān เปรีย้ว 
sun5 (จ.) sun5 寸 cùn น้ิว(หน่วยวดั) 
sun6(จ.) son6 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
suŋ1  suŋ1 高 gāo สงู 
suŋ5 (ทจ.) soŋ5 送 sòng สง่ 
sup7  sup7 戴（戴帽）dài (dài 

mào) 
สวม (สวมหมวก) 

sut7  sut7 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
taːi1  taːi1 死 sǐ ตาย/เสยีชวีติ 
taːi5pɛu2  (จ.) taːi5pɛu2 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
taːk9  taːk9 晒（太阳晒）shài 

(tàiyáng shài) 
ตาก (แดด) 

taːm1to1  pu1tsau3 自己 zìjǐ ตวัเอง 
taːm1tsai1   tsɯ5jeu4(จ.), 自由 zìyóu อสิระ 
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kam3tsaɯ6 

taːŋ2  taːŋ2 路 lù ทาง ถนน 
taːŋ2jɛn4  (จ.) taːŋ2jɛn4 党员 dǎngyuán ลกูพรรค 
taːŋ2lot8   taːŋ2ka2 公路 gōnglù ทางหลวง 
taːŋ3hu1    ŋoŋ2hu1 耳环 ěrhuán ต่างห ู
taːu6 (จ.=倒 dǎo)  lom4 跌 diē  ลม้ 
ta1  ta6 眼睛 yǎnjīng ตา 
ta1van2,dεt9 van2,lεt9 太阳   tài yáng    ตะวนั  แดด 
tai2   tai2 本民族自称

běnmínzú zìchēng 
คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง 

tai3 (จ.) tai3 点（点灯）diǎn 
(diǎndēng) 

จุด (ตะเกยีง) 

tak7  tek7 舀（舀水）yǎo (yǎo 
shuǐ) 

ตกั (ตกัน้ํา) 

tak7hit8 (小的) 
tak7kuŋ5(大的) 

ti1hit7   蟋蟀 xīshuài  จิง้หรดี 

tak7ma4   ti1xaːŋ4 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
tak7tɛn1   ti1tɛn6 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
tak7xɛp7  mɛŋ2tsa2-laːŋ2 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
tak8  saːi3 (ทจ.) 猜 cāi ทาย/คาดเดา 
tam5  to2  织 (织布) zhī (zhī bù) ทอผา้ 
taŋ5  (จ.) taŋ5 凳子 dèngzi ตัง่ มา้ยาว 
taŋ5iŋ1   taŋ5ŋuŋ2 椅子 yǐzi  เกา้อี ้
tap7  tap7 肝 gān ตบั 
tau1haːŋ2  fi2tau6,sɯŋ5fai2 灶 zào ครวั 
tau3num2  u1tau3 乳房 rǔfáng เตา้นม 
tau5  tau5,tau5 tɔi5 龟 guī เต่า 
tau6  tau6 灰(草木灰) huī 

(cǎomùhuī) 
ขีเ้ถา้ (เถา้) 

tɔk9  tɔk9 钉（钉钉子）dīng 
(dìng dīngzi) 

ตอก (ตอกตะป)ู 

tɔm5  tɛn2(จ.),mɛt8 滴（一滴水）dī (yī 
dīshuǐ) 

หยด(น้ําหน่ึงหยด) 

tɔn1  tɔn6 阉（阉公鸡）yān 
(yān gōngjī) 

ตอน(ตอนไกต่วัผู)้ 

tɔŋ2 (ทจ.) tɔŋ2 铜 tóng ทองแดง 
tɔŋ2,jem3   jem3,toi2 看 kàn ด ู
tɔŋ4  tɔŋ4 肚子(腹部) dùzi 

(fùbù) 
ทอ้ง (ชอ่งทอ้ง) 

tɔŋ6(จ.), jaːm2naːū1 toŋ6 冬 dōng ฤดหูนาว 
tɔp9    xaːn1 答 dá คาํตอบ 
tɔɁ7  kap7 连接 liánjiē เชื่อมต่อ 
tә6   下（打一下）xià (dǎ 

yīxià) 
ต ี

tәi1    tsɔŋ6 mɔŋ2 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํดว้ย
หญา้หนวดมงักร 

tәm5tsɔi6  thɛm5 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
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ten2pa1   mi2tɛŋ5 蜡烛 làzhú เทยีน 
teu5  kon6 裤子 kùzi เตีย่ว กางเกง 
tɛ4,tsaːt8   te4 真 zhēn จรงิ 
tɛ5ɔn1,loŋ6lɛu4 mә6tsau4 从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
tɛk8  tɛk8 量（量布）liàng 

(liàng bù) 
วดั (กรยิา) 

tɛk9  lu4,lɛu1 破 pò  แตก 
tɛk9, ŋaɁ8ŋiɁ8  ŋaːk8 裂开（墙裂开）liè 

kāi (qiáng liè kāi) 
แยก(ผนงัแยก) 

tɛm3 (อ.=แตม้ เชน่ ฮบูแตม้ 
แปลวา่ ภาพเขยีน) 

tɛm3 写 xiě เขยีน 

tɛm5  ɛm5,tam5 低 dī ตํ่า 
tɛn1  tɛn6 黄蜂 huángfēng แตน 
tɛn5jim(จ.)  ,thaːt8siŋ5   tɛn5jim,thaːt8siŋ5   电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tɛn5xwa5  (จ.)   tɛn5xa5 电话 diànhuà โทรศพัท ์
tɛn6      ku5 床 chuáng เตยีง 
tɛŋ1 tɛŋ6tsiŋ6 黄瓜 huángguā แตงกวา 
tɛŋ2  sap7 扎 zhā แทง(เขม็)/มดุ 
thaːi5tu5(จ.)   thaːi5tu5 态度 tàidù ทศันคต ิ
thaːm1    thaːm1 问 wèn ถาม 
thaːn5  (ทจ.)   thaːn5 炭 tàn ถ่าน 
tha3 (อ.=ทา่)    tha3 等候 děnghòu รอคอย 
thai1  thai1 犁 lí ไถ(นาม) 
thai1   thai1 犁（犁地）lí (lí dì) ไถ (กรยิา) 
tham3 (ทจ.) tham3 山洞 shāndòng ถํ้า 
thau3 thau3 老（老人）lǎo 

(lǎorén) 
เฒา่ (ผูส้งูอาย)ุ 

thɔi1(ทจ.)  ,hun1  hon1 退 tuì ถอยหลงั 
thɔn4jɛn4  (จ.)   thɔn4jɛn4 团员 tuányuán สมาชกิ 
then5  maɯ6,mɛn6   把（一把刀）bǎ (yī 

bǎ dāo) 
เล่ม(มดีหน่ึงเล่ม) 

thi2ha3  ti5vu2(จ.)   第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
thi2na3,mә2na3  luk8lai4-ka5 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี /ตัง้แต่น้ีไป 
thi2nɯŋ6  ti5ji3,te2lәŋ6 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
thi4  si4 (จ.)   旗子 qízi ธง 
thi4,dit9  thip7 踢 tī เตะ 
tho5 (ทจ.)   tho5  豆子 dòuzi ถัว่ 
tho5din1  tho5lin6 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
tho6la6tsi6(จ.)   tho6la6tsi6 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thoŋ4tsɯ5 (ทจ.)      thoŋ4tsɯ5 同志 tóngzhì เพือ่นรว่มอุดมการณ์ 
thu5   thu5   筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
thuk9 po2 便宜 piányí ถูก 
thum5  tau5 吐（口水）tǔ 

(kǒushuǐ) 
ถ่ม (น้ําลาย) 

thuŋ2(ทจ.)  , mɔ3thuŋ2    thuŋ2 桶 tǒng ถงั 
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ti1  po4 打（打铁）dǎ (dǎtiě) ต(ีตเีหลก็) 
ti6di1   ti6li6 优点 yōudiǎn ขอ้ไดเ้ปรยีบ/ขอ้ด ี 
ti6han3  than3,ti6than3  那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
ti6ni3  thai3,ti6thai3 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
ti6tsut8  se3tɛn2(จ.)   缺点 quēdiǎn ขอ้บกพรอ่ง/ขอ้เสยี 
tim1  tem6 满 mǎn เตม็ 
tin1   tin6 脚 jiǎo ตนี 
tit7  tsap7 贴（贴标语）tiē (tiē 

biāoyǔ) 
ตดิ (คาํขวญั) 
 

tiɁ7hi2 loŋ2le2,phi6phin3(จ.)  批评 pīpíng ตําหนิ 
tɯk7tɔ5  tәu5tsәn6(จ.)   斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tɯn3 tɯn3  浅（水浅）qiǎn (shuǐ 

qiǎn) 
ตืน้ (น้ําตืน้) 
 

tɯn5  tɯn5 醒（睡醒）xǐng (shuì 
xǐng) 

ตื่น 

to1   to6,tә6 只（一只鸡）zhǐ (yī 
zhǐ jī) 

ตวั(ไก่หน่ึงตวั) 

to1  laːi2 laːi2 字 zì ตวัอกัษร 
to1xa3,ku1  kau6 我 wǒ ตวัขา้ (สรรพนาม

บุรษุที ่) 
tok7 (ทจ.)   tok7 掉（掉在地上）diào 

(diào zàidìshàng) 
ตก(ตกอยูบ่นพืน้) 

tok8,tok8-phaːn1 phaːn1  穷 qióng จน 
top7,ti1  phә3 拍（桌子）pāi 

(zhuōzi) 
ต ี(โต๊ะ) 

tsaː8  si1pәn6 最（最大）zuì 
(zuìdà) 

ทีส่ดุ(ใหญ่ทีส่ดุ) 

tsaːŋ4 (ทจ.)   tsaːŋ4 象 xiàng ชา้ง 
tsaːŋ6  tsaːŋ6,mo1 会 huì สามารถ/ได ้
tsaːŋ6mai4 tsaːŋ6mai4 木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
tsai1   tsaɯ6 心 xīn หวัใจ 
tsak7 xәŋ6tsaː8 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
tsaŋ2  tsaŋ2 恨 hèn เกลยีด 
tsaŋ6 (ทจ.)   tsaŋ6 称（称东西）chēng 

(chēng dōngxī) 
ชัง่(สิง่ของ) 

tsap7  tsap7,tso3 中（射中）zhòng 
(shè zhòng) 

ตรง (ถูกยงิ) 

tsap7,tsap7noi5  pen6maːk9 结果（树结果）
jiéguǒ (shù jiéguǒ) 

ออกผล 

tsau3hәn2       tsau3hәn2 主人 zhǔren เจา้ภาพ,เจา้ของบา้น 
tsau4  (ทจ.)   tsau4  早 zǎo เชา้ 
tsaɁ8  haŋ3 脏 zāng สกปรก 
tsɔ3  (จ.)   phәn1   桌子 zhuōzi  โต๊ะ 
tsɔ4vu5(จ.) ,xwaːi1hu4      tso3vu5 觉悟 juéwù จติสาํนึก 
tsɔm2  laŋ1 后（后去）hòu (hòu 

qù) 
หลงั(ไปทหีลงั) 

tsɔm4  ip7 窄 zhǎi แคบ 
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tsɔp8mɛn   sɯ6maːn5 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tse5  tɔi,tsi2 背（背小孩）bèi (bèi 

xiǎohái) 
แบก  

tsә6  jum5 相信 xiāngxìn เชื่อ 
tsәk8 (ทจ.)   tsәk8 绳子 shéngzi เชอืก 
tsәn5fu2 (จ.)   tsәn5fu2 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsәn5sә4(จ.)  ,la2tsaɁ8kɔ
ŋ2, 
hit8kɔŋ2  

tsәn5sә3 政策 zhèngcè นโยบาย 

tsәn5tsɯ5(จ.)  ,la2tsaɁ8-  
kaːn1 

tsәn5tsɯ5,maːŋ2mu
2   

政治 zhèngzhì การเมอืง ราชการ 

tsәŋ4  thәŋ2,maːn5 慢（走得慢）màn 
(zǒu dé màn) 

ชา้ (เดนิชา้) 

tsep7  tsep9,xɯn3 痛 tòng เจบ็ปวด 
tset7  tset9 七 qī เจด็ 
tset8  tuk8 擦 cā เชด็/ถู 
tsɛ6,ma5  tse6 浸（浸种子）jìn (jìn 

zhǒngzi) 
แช,่ จุม่ 

tsɛn5 tsuk7 站（站立）zhàn 
(zhànlì)  

ยนื 

tsɛt7  aːn5 数（数东西）shù 
(shù dōngxī) 

นบั(นบัของ) 

tsi5su4(จ.)  ,na2tsaːŋ6     pɛŋ5ja5 技术 jìshù เทคโนโลย ี
tsi5xwa5(จ.)  ,na2ti2   tsi5xua5 计划 jìhuà การวางแผน 
tsim2  tsim2 咸 xián เคม็ 
tsin4,nә4   lә4 肉（肉体）ròu (ròutǐ) เน้ือ  
tsin6jɛn5(จ.)   tsin6jɛn5 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
tsin6si5(จ.)  ,vaɁ8thu1    tsin6si5 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
tsiŋ2 (ทจ.)   him1 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
tsɯ5dai3 (อ.=จอื)   tɔŋ2 记得 jìdé จาํได ้
tsɯ6  (ทจ.)   tsɯ6 名字 míngzi ชื่อ 
tsu2si4 (จ.)     tsu2si3 主席 zhǔxí ประธาน 
tsu6  ku6,li6 每（每天）měi 

(měitiān) 
ทุก(ทุกวนั) 

tsum1 (ทจ.)   tsәm6 沉 chén จม 
tsum2laːi1,sin4tsoŋ5 (จ.)   sin4tsuŋ5  群众 qúnzhòng ฝงูชน/มวลชน 
tsuŋ1  tsuŋ6 牵（牵牛) qiān (qiān 

niú)  
จงู/ดงึ/ลาก(ววั) 

tsuŋ2li2  (จ.)   tsoŋ2li2 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsut8  kaːi6,tsut8   欠 qiàn ไมพ่อ,ขาด 
tsuɁ7,toɁ7(อ.=ตัว๋)  ,laːi6   len1 骗 piàn โกหก  
tu1,hau2  tu6 我们 wǒmen พวกเรา 
tu2  tu2 斗 dòu ชื่อมาตราตวงวดัของ

จนี 
tum3  tom3 煮 zhǔ ตม้ 
tum5  tsep9 疮 chuāng เจบ็ 
tum5dɔk9-mai4   mɔk9ja3 天花 tiānhuā ฝีดาษ 
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tuŋ6  paːŋ5 peːŋ2 平原 píngyuán ทุง่ 
um1  om6 含 hán อม  
um3  um3 抱（抱小孩）bào 

(bào xiǎohái) 
อุม้/กอด (เดก็) 

un5  (ทจ.)   un5 暖和 nuǎn huo อบอุน่ 
vaːn1 vaːn1 甜 tián หวาน 
vaːn5  (จ.)     vaːn5 碗 wǎn ชาม 
vaːn5, phaːu5  vaːn5 撒 （种子）sā 

(zhǒngzi) 
หวา่น(เมลด็พนัธุ)์ 

vaːŋ (ทจ.)  ,tam2kɔi5  tam2 放（放置）fàng 
(fàngzhì) 

วาง  

va2  va2 庹 tuǒ วา (ระยะหา่งระหวา่ง
สองปลายแขนเมือ่
กางออกสดุ 

va3 (จ.)   va3 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
vai2  xan1 快（走得快）kuài 

(zǒu dé kuài) 
เรว็ (เดนิเรว็) 

van2  van2 天(日) tiān (rì)  วนั  
van2hɯ2, mɯ4hɯ2 mә6hɯ2 后天 hòutiān วนัมะรนื 
van2niɁ8 mә6laì 今天 jīntiān วนัน้ี 
van2phuk8,mɯ4phuk8 mә6phuk8 明天 míngtiān พรุง่น้ี 
van2sɯn2 mә6sɯn2 前天 qiántiān  เมือ่วานซนื 
van2teŋ6 van2teŋ6 中午 zhōngwǔ เทีย่ง 
van2va2 mә6va2 昨天 zuótiān เมือ่วานน้ี 
vәi5sәn6 (จ.)   voi5sәn6 卫生 wèishēng สาธารณสขุ 
vәn4xwa5(จ.)  ,xwaːm2h
u4-taːŋ2tsaːŋ6   

lik8laːi2 文化 wénhuà วฒันธรรม 

veŋ2,tseŋ2   veŋ2 城 chéng เมอืง เวยีง 
vɛn1 vɛn1 手镯 shǒuzhuó  สรอ้ยขอ้มอื 
vɛn6   tsam6 镜子 jìngzi กระจก แวน่ 
vɛŋ5,vɛu6  mɛŋ3 缺(碗缺了口) quē 

(wǎn quēle kǒu) 
บิน่(ชามบิน่) 

vɛt8  lɔm4lɔ4 包围 bāowéi รอบทศิทาง 
vi1  vi1 梳（梳头）shū 

(shūtóu) 
หว ี(กรยิา) 

vi1ho1   vi1 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
xi3tә6   aːŋ3aːk9 痰 tán เสมหะ 
xaːi1   xaːi1 卖 mài ขาย 
xaːi4  xaːi4, paːn6 搬（搬椅子）bān 

(bān yǐzi) 
ยา้ย(เกา้อี)้ 

xaːm3  vɛn1xaːm3 跨 （跨小沟）kuà 
(kuà xiǎo gōu) 

ขา้ม,กา้ว 

xaːm3  xaːm3 过（过河）guò (guò 
hé) 

ขา้ม(แมน้ํ่า) 

xaːn4 (ทจ.)   xaːn4 懒 lǎn ขีเ้กยีจ 
xaːn5  hɛŋ3 干（衣服干）gàn 

(yīfú gàn) 
แหง้ (เสือ้ผา้แหง้) 

xaːt9ho1  sɛu2ho1 头帕 tóu pà ผา้พนัหวั 
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xaːu1  phәk9,xaːu1 白 bái สขีาว 
xaːu2  xɛu2 腥 xīng เน้ือสด, เน้ือดบิ 
xa1 xa1   腿 tuǐ ขา 
xa1tsɛ1  so2 锁 suǒ ลงกลอน  
xa2  xa2 茅草 máocǎo หญา้คา  
xa3  hɛm1 杀（杀猪）shā (shā 

zhū) 
ฆา่ (หม)ู 

xa5  xa5 嫁 jià แต่งงาน(ใชก้บั
ผูห้ญงิ) 

xa6,kiŋ5maì  xa6 树枝 shùzhī กิง่ไม ้
xa6dai  xaɯ6 多少 duōshǎo เทา่ไร 
xai1  hui1 开（开门） kāi 

(kāimén) 
เปิด (ประตู) 

xai3  pen6,xai3 病（生病）bìng 
(shēngbìng) 

ไข ้ป่วย 

xai3sɛn5   laːu2 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
xai5  xai5 蛋 dàn ไข ่
xai5  xai5 生（下蛋）shēng 

(xiàdàn) 
วางไข ่

xak7  kai4  勤 qín ขยนั 
xak7maːn5  xak7kai4,tsi3tsi3 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
xam2 (ทจ.) xam2 金子 jīnzi ทองคาํ 
xam6nɯŋ6  van2lәŋ6 初一 chūyī ตน้เดอืน 
xan1  xɔn1 啼 tí ขนั 
xap7  hɔŋ4xaːm2 唱歌 chànggē ขบั รอ้งเพลง 
xap7  lɯp8 赶 gǎn ขบั ไล ่
xap9thәn5,daːm3thәn5 le5thәn5 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
xau1 (ทจ.)   xau1 角 jiǎo เขาสตัว ์
xau1,xau1-tsau3   xau1 他们 tāmen พวกเขา 
xau1,xau1tsau3,man2  man2 他 tā มนั (สรรพนามบุรษุที ่

)  
xau3 xau3 稻子 dàozi ขา้วสาร ตน้ขา้ว 
xau3 xau3 饭 fàn ขา้วสวย 
xau3  xau3 进（进来）jìn (jìnlái) เขา้(มา) 
xau3doŋ1  xau3fa4 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
xau3peɁ7 xau3huŋ1 粥 zhōu ขา้วตม้ 
xau3saːn1 xau3saːn1 米 mǐ ขา้วสาร 
xau3tsi5    糍巴 cíbā ขนมขา้วจี ่ 
xau3tum3   xau3xɛm1 粽子 zòngzi ขนมตม้มดั 
xau3xuk7  xau3xok7 高粱 gāoliang ขา้วฟ่างจนี 
xɔ1   xo1 锄头 chútóu จอบ 
xɔ1xɁ7tsɛ1  kaːk9so2 钥匙 yàoshi กุญแจ 
xɔ2 xo2 脖子 bózi คอ 
xɔ2hɛŋ,jaːk9nam4   xo2hɛŋ3 渴 kě คอแหง้ กระหายน้ํา 
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xɔk8   xɔk8 圈 (牛圈) quān (niú 

quān) 
คอกววั 

xɔn2  xɔn2(fai2) 烟 (炊烟) yān 
(chuīyān) 

บุหรี ่(ควนับุหรี)่ 

xɔn4,xɔn4kun5 xɔn4 棍子 gùnzi กระบอง 
xɔn4 ɛ3     鞭子 biānzi แส ้
xɔn4lek7,xɔn4tɔk9   ho1sui4 锤子 chuízi คอ้น 
xɔŋ1,xo2  saŋ1saŋ1 东西 dōngxi สิง่ของ 
xet9 xet9 青蛙 qīngwā กบ 
xeu1  xeu1 绿 lǜ สเีขยีว 
xeu2  xeu2 镰 lián เคยีว 
xeu3 xeu3 牙齿 yáchǐ ฟัน(นาม) 
xeɁ8taːn5   sɛn6pi3,xe2taːn5 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
xɛ1lɛ4  taɯ3kaːp9 腋下 yè xià รกัแร ้
xɛ2,nam4-kɛŋ thaːŋ6  (จ.)   汤 tāng น้ําซุป/แกง 
xɛk9  (จ.)   xɛk9 客人 kèrén แขก 
xɛn1  ho1xɛn1 胳臂 gēbó แขน 
xɛŋ1,kɛn5   xɛŋ1,kɛn1 硬 yìng แขง็ 
xɛp7  kɛp7tin6 (อ.เกบิตนี)   鞋 xié รองเทา้ 
xi3 xi3 屎 shǐ ขี ้
xi3fun5   fun5fɔi1   肥料 féiliào ปุ๋ ย 
xi3muk8 xi3muk8 鼻涕 bí tì ขีม้กู 
xi5 (ทจ.)   xi5 骑（骑马）qí (qímǎ) ขี ่(ขีม่า้) 
xim1  xem1 针 zhēn เขม็ 
xiŋ1 (ทจ.)   xiŋ1 姜 jiāng  ขงิ 
xɯ5pɛ1   pe6 梁 liáng คานหลงัคา 
xɯn2 xɯn2 又（又好又快）yòu 

(yòu hǎo yòu kuài) 
ทัง้(ทัง้ดทีัง้เรว็) 

xɯn2   jaŋ2 还（我还要）hái (wǒ 
hái yào) 

ยงั(ฉนัยงัอยากได)้ 

xɯn3  xɯn3 上（上山）shàng 
(shàngshān) 

ขึน้(เขา) 

xɯŋ1  xɯŋ1 筛子 shāizi ตะแกรงรอ่น 
xɯŋ6 xәŋ6,pa3,maːŋ3 半（一半）bàn 

(yībàn) 
ครึง่ (ครึง่หน่ึง) 

xɯp8   xɯp8 拃 zhǎ คบื(หน่วยวดั) 
xo1     xo1 桥 qiáo สะพาน 
xo1 (อ.=หวั)   xo1 笑 xiào หวัเราะ 
xo3  xo3 炒 chǎo ทอด 
xo6sɔ4  (จ.)   xo6so3 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
xok8   xok8 碓 duì สาก 
xop7 (น.=-ขบ)   kaːp9 xop9 咬 yǎo กดั 
xop8  lɔk8 跪 guì คุกเขา่ 
xum1  xom1 苦 kǔ ขม 
xum2  xom2 痒 yǎng คนั 
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xum5hiŋ1  him1tsiŋ2 侵略 qīnlüè รกุราน 
xun1  xon1 毛 máo ขน 
xun1,nai2     tsau3fa4,xun1 官 guān เจา้หน้าที ่
xun1ta1  xon1ta6 眉毛 méimáo ขนตา คิว้ 
xun3  lo1 稠（粥稠）chóu 

(zhōu chóu) 
ขา้วตม้  

xut7  xot8,kon5 挖 wā ขดุ 
xut9  xut7 刮（刮猪毛）guā 

(guā zhū máo) 
ขดู (ขดูขนหม)ู 

xut9  tha1 剃（用刀剃头）tì 
(yòng dāo tìtóu) 

โกน (มดีโกน) 

xwaːi2 xaːi2 水牛 shuǐniú ควาย 
xwaːn1  ho1xaːn1 斧头 fǔtóu ขวาน 
xwaːŋ1 xaːŋ1 横（横躺在路上）

héng (héng tǎng 
zàilùshàng) 

ขวาง (นอนอยูบ่น
ทอ้งถนน) 

xwaːt9   vut8 掷（石头）zhì 
(shítou) 

โยน(หนิ) 

xwa1 xa1 右 yòu ขวา 
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รายการคาํศพัทภ์าษาจ้วง 
 

 
คาํศพัทภ์าษาจว้ง แปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   
 
韦庆稳，覃国生. (1980)《壮语简志》北京：民族出版社. 
 Wéi Qìngwén, Tán Guóshēng. (1980) “Zhuàng yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn shè.  
เหวยชิง่เหวนิ, ถานกว๋อเซงิ. (10) ปรทิรรศน์ภาษาจว้ง. ปักกิง่:  ชาตพินัธุ.์  
 

 
 
นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาจว้งแลว้ ยงัมคีาํยมืจากภาษาจนี

และคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.99 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาจว้ง 

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่ (จ.= คาํจนี พนิอนิ, 
ความหมาย)  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่ใน
การระบุความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  

 

258



259 
 

สาํเนียงอู่หมิง สาํเนียงหลงโจว คาํภาษาจีนและพินอิน คาํภาษาไทย 
a:i1iŋ1 a:i1 khau5(จ.)  , 

nem1 
靠（人靠树）kào พงิ 

a:n1 a:n1 鞍子 ānzi อานมา้ 
a:ŋ5 ɕo:ŋ1ka:u1hiŋ5 高兴 gāoxìng  ดใีจ 
a:u1 ɕuk7 ɕuk7 a:u5 叔父 shúfù อา 
ai1 ai1 咳嗽 késòu ไอ 
ak7 na3ǝk7 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
am1ma5 te4 背（背小孩）bèi แบก 
an1 ŋe5 个（一个碗）gè ใบ 
au1 au1 要（我要这个）

yào 
เอา 

au1 au1 娶 qǔ แต่งงาน (เอา) 
ba:n3 ba:n3 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
ba:ŋ1 ba:ŋ1 薄 báo บาง 
ba:t7 pai2 ba:t7 下(打一下）xià ครัง้, ท ี(ลกัษณนาม) 
ba5 tuŋ1ba5 肩膀 jiānbǎng บ่า 
baɯ1 baɯ1 张（一张纸）

zhāng 
แผน่ (ลกัษณนาม) 

baɯ3 baɯ1 叶子 yèzi ใบ 
bat7 bit7 摘（摘果子）zhāi เดด็ 
bau1 bau1 轻 qīng เบา 
bei1 di1 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
beu3, bit7, bi:ŋ1 tɕa:i4 歪 wāi เบีย้ว บดิ เอยีง 
bin1 bin1 飞 fēi บนิ 
bin8 fuk8 席子 xízi เสือ่ 
bit7,niu3 ----- 捏 niē หยกิ บดิ  
bɯn1 fa4 天 tiān    ฟ้า วนั  
bɯn1pum2 fa4 kham1 阴 yīn มดื คํ่า  
bo:n5 (ɕo:ŋ2) ɬa:ŋ2 床 chuáng เตยีง 
bo5（泉） bo5（泉） 沟（水渠）gōu  ค ูคลอง บ่อน้ําพ ุ 
bou3 mi5 不 bù ไม ่
bou3mi2 mi5 mi2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
bou3tɯk8 mi5 tɕɯ6 不是 bùshì ไมใ่ช ่ไมถู่ก  
buŋ1 lu:ŋ1ka:i3 大dà  ใหญ่ 
buŋ5ba3 kap7fɯ4 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
ɕa:i3(จ.)  , tam6 jam6 踩 cǎi เหยยีบ 
ɕa:k8 tɕǝ:k8 绳子 shéngzi เชอืก 
ɕa:m1,ham5 tha:m1 问 wèn ถาม 
ɕa:m2,bo:ŋ5 thiu5,tɕuk8 扎 zhā แทง 
ɕa:ŋ1(จ.)  ,ɕou4 to1 装（装进袋里）

zhuāng 
บรรจ ุ

ɕa:ŋ1(จ.)  hau4 ɕa:ŋ1 khau4 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
ɕa:ŋ2,li:ŋ4 kja:ŋ2 两（斤两）liǎng มาตราวดั เทา่กบั ตําลงึ 

259รายการศัพท์ภาษาจ้วง



260 
 

ɕa:ŋ4(ทจ.)   tɕa:ŋ4 象 xiàng ชา้ง 
ɕa:ŋ6fai4 po6muk8tɕǝ:ŋ6 木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
ɕa:ŋ6jɯ1 i4 ɬai4 医生 yīshēng แพทย ์
ɕa:u3(จ.) ,ɕeu3 ɕeu3 炒（炒菜）chǎo ผดั เจยีว 
ɕa2(จ.)   tɕa2 茶 chá ชา 
ɕa3 taŋ3(จ.)   等候 děnghòu รอคอย 
ɕa4pjak7 pja4pa:n3 菜刀càidāo มดีทาํครวั  
ɕai1 thai1 犁 lí คนัไถ 
ɕai1 thai1 ,thɯ1 犁（犁地）lí ไถ 
ɕak8 lak8 偷 tōu ลกั ขโมย 
ɕam1 ----- 沉 chén จม 
ɕaɯ3(ทจ.)   tɕɯ3(ทจ.)   煮 zhǔ ตม้ 
ɕaɯ4 ɬɯ4 买 mǎi ซือ้ 
ɕaŋ2 ban1 未（没有）wèi ไม ่
ɕaŋ6(จ.)   tɕaŋ6 称（称东西）

chēng 
ชัง่น้ําหนกั 

ɕat7  ɕit7 漆 qī สน้ํีามนั 
ɕat7 tɕit7 七 qī เจด็ 
ɕau5 ,nem1 ɕau5 和 hé และ กบั 
ɕe3fou1(จ.)   ----- 姐夫 jiěfū พีเ่ขย 
ɕe6 fan2 种子 zhǒngzi เมลด็ 
ɕe6 ma5 浸 jìn แช ่
ɕei3(จ.)   tɕi3(จ.)   纸 zhǐ กระดาษ 
ɕei5(จ.)   tɕi1(จ.)   最 zuì ทีส่ดุ 
ɕi:m2 luk7 拔（拔草）bá ดงึ 
ɕi:n1 kik1 砖 zhuān อฐิ 
ɕi:n1 ɕi:n1 千 qiān พนั 
ɕi:n2(จ.)  , ŋan2 ɕi:n2(จ.)  ,ŋǝn2 钱 qián เงนิ 
ɕi:n2ho:ŋ2, 
kuŋ6sɯ6(จ.)   

tɕen2kuŋ6 
 

工资 gōngzī เงนิเดอืน 

ɕi:n5,na5 teu2pǝn1 箭 jiàn ลกูศร 
ɕi:ŋ2(จ.)   tɕi:ŋ2(จ.)   墙壁 qiángbì ผนงั 
ɕi:ŋ2sei2 tɕi:ŋ2ɬi2 

tɕi:ŋ2jin2  
常常 chángcháng บ่อยๆ 

ɕi:ŋ3(ทจ.)   ɕǝ:ŋ3 
kǝ:p7  

抢 qiǎng แยง่ชงิ 

ɕi1(จ.)   ɕe1 车子 chēzi รถ 
ɕi2(จ.)   tɕi2 糍粑 cí bā ขนมทีท่าํจากแป้งขา้วเหนียว 
ɕi2ki2(จ.)   tɕi2ki2 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
ɕi3 num2 乳房 rǔfáng เตา้นม 
ɕi3 num2 奶 nǎi น้ํานม 
ɕi5(จ.)   jim1 借（借钱）jiè ยมื 
ɕik7 
da:t7 

puŋ2 热（天气热）rè รอ้น 

ɕik7(จ.)   ɕik7 尺chǐ ฟุต 
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ɕim1 khim1 针 zhēn เขม็ 
ɕin6lo2 ɕim1ljo2(จ.)   侵略 qīnlüè รกุราน 
ɕiŋ1 tɕiŋ1  瘦（肉瘦）shòu เน้ือ 
ɕiŋ3 tɕiŋ3 井 jǐng บ่อน้ํา 
ɕiŋ5 tɕiŋ5 正（帽子戴得正）

zhèng 
ตรง 

ɕiŋ5ɕe2(จ.)   tɕiŋ3ɕe2 政策 zhèngcè นโยบาย 
ɕiŋ5ɕi5(จ.)   ɕiŋ3tɕi3 政治 zhèngzhì การเมอืง 
ɕiŋ5fu3(จ.)   tɕiŋ3fu5 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
ɕiŋ5ko2 ,teŋ1 tɕiŋ3kho2 

tɕiŋ5khjo:k7 
正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 

ɕip8 ɬip7 十 shí สบิ 
ɕip8it7 ɬip7it7 十一 shíyī สบิเอด็ 
ɕip8ŋei6 ɬip7ji6 十二 shí’èr สบิสอง 
ɕip8sa:m1 ɬip7ɬa:m1 十三 shí sān สบิสาม 
ɕɯ2 mo2 黄牛 huángniú ววั 
ɕo:n5 ɕo:n5 寸 cùn น้ิว 
ɕo:ŋ6 ɕu:ŋ1 ta:ŋ1 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
ɕo:ŋ6ho2 ɬu2ko2 喉咙 hóulóng ลาํคอ 
ɕo1(จ.)  ,bɯk7 ɕo1 粗（粗大）cū หยาบ 
ɕo1it7 ɕo1it7 初一 chū yī วนัทีห่น่ึง 
ɕo1ŋei6 ɕo1ji6 初二 chū èr วนัทีส่อง 
ɕo1ŋon2 ɕo1van2 白天 báitiān กลางวนั 
ɕo1sa:m1 ɕo1ɬa:m1 初三 chū sān วนัทีส่าม 
ɕo2,oi1 no:m3 o:n5 年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์
ɕo5vu5(จ.)   ɕa5 错误 cuòwù ผดิ 
ɕo6,miŋ2ɕi6(จ.)   miŋ2 名字 míngzì ชื่อ 
ɕoi6(จ.)   ɕaɯ6 (จ.)   修理 xiūlǐ ซ่อม 
ɕoŋ1(จ.)   ɕuŋ1(จ.)   葱 cōng หอม 
ɕoŋ1miŋ2(จ.)   ɕoŋ1miŋ2(จ.)   聪明 cōngmíng ฉลาด 
ɕou6(จ.)   tɕau6(จ.)   就 jiù ก ็
ɕu:ŋ5 ɬe1peŋ6 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
ɕu3si2(จ.)   tɕi5ɬi2 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
ɕui2(จ.)   ɕui2  锤子 chuízi คอ้น 
ɕuk8 puk7 捆 kǔn มดั 
ɕuk8(ทจ.)   ɬuk8 熟（熟肉）shú สกุ 
ɕuŋ1(จ.)   tɕuŋ5(จ.)   钟（敲的钟）

zhōng 
ระฆงั 

ɕuŋ3 tu1 to5 都 dōu ทัง้หมด 
ɕuŋ3li3(จ.)   tɕuŋ5li5(จ.)   总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
ɕuŋ5 ɕuŋ5 枪 qiāng ปืน 
da:i3 pa:n5 苎麻 zhùmá ดา้ย ป่าน 
da:ŋ1 da:ŋ1 身体 shēntǐ รา่งกาย 

261รายการศัพท์ภาษาจ้วง



262 
 

da:t7hei5 
fa:t7hei5 

hit7ɬa:i4 
fa:t7hei5 

生气 shēngqì โกรธ 

da:u1dei5 da:u1di5 星星 xīngxīng ดาว 
da5 da5 骂 mà ดา่ 
dai3(ทจ.)   dai3 得到 dédào ไดร้บั 
dam1 tɕai1 种（种菜）zhòng ปลกู ดาํ(กรยิา)  
dam1 dam1 黑 hēi สดีาํ 
daŋ1(อ.=ดัง้)   ma:k7daŋ1 鼻子bízi จมกู 
daŋ5 kim2 咸 xián เคม็ 
dat7 ɬat8 紧（绑得紧）jǐn ตงึ 
dei1 dai1 好 hǎo ด ี
deu1 ,it1,he1 nǝ:ŋ6,nǝŋ1,it7 一 yī หน่ึง 
dik7 dik7 滴 dī หยด 
dik7 ,ti:m3 dik7 滴（一滴水）dī หยด (ลกัษณนาม) 
diŋ1,hoŋ2(จ.)   deŋ1 红 hóng สแีดง 
dip7  dip7 生（生肉）shēng ดบิ 
diu3 ɬiŋ3 醒（睡醒）xǐng ตื่น 
dɯ:n1 bǝ:n1 月（月份）yuè  เดอืน 
dɯ:n1 dǝ:n1 蚯蚓  qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
dɯ:n1 pe:t7, 
pe:t7ȵi:t8 

pe:t7ŋu:t8 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 

dɯ:n1ɕat7 
ɕat7ȵi:t8 

tɕit7ŋu:t8 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 

dɯ:n1ɕi:ŋ1 
ɕi:ŋ1ȵi:t8 

bǝ:n1tɕi:ŋ1 正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 

dɯ:n1ɕip8 
ɕip8ȵi:t8 

tɕip8ŋu:t8 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 

dɯ:n1ɕip8it7 
ɕip8it7ȵi:t8 

tɕip8it7-ŋu:t8 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 

dɯ:n1kou3 
kou3ȵi:t8 

kau3ŋu:t8 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 

dɯ:n1la:p8 
ɕip8ŋei6ȵi:t8 

bǝ:n1la:p8 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 

dɯ:n1lok8 
lok8ȵi:t8 

luk8ŋu:t8 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 

dɯ:n1ŋei6 
ŋei6ȵi:t8 

bǝ:n1ji6 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์

dɯ:n1ŋu4 
ŋu4ȵi:t8 

ŋo4ŋu:t8 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 

dɯ:n1sa:m1 
sa:m1ȵi:t8 

ɬa:m1ŋu:t8 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 

dɯ:n1sei5 
sei5ȵi:t8 

ɬi5ŋu:t8 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 

dɯn1 ,soŋ2 jin1 站（站立）zhàn ยนื 
dɯn3 nin4,nan4 咽 yàn กลนื 
do:k7 duk7 骨头 gǔtou กระดกู 
do:n3 tɕu:n5 钻（钻进洞里）

zuān 
เจาะ 

doŋ3 duŋ3 簸箕 bòji กระดง้ 
dot7 kin1 喝（喝水）hē ดื่ม 
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du:n1,lu:n1 mǝn2 圆 yuán กลม 
ei3 (จ.)   i3 椅子yǐzi เกา้อี ้
ek7 ek7 牛轭 niú è แอกควาย 
eu1fɯ:n1, 
ɕi:ŋ5ko1 

ɕǝ:ŋ5ko1(จ.)   唱歌 chànggē รอ้งเพลง 

fa:i5 pha:i3bǝt7 棉花 miánhuā ฝ้าย 
fa:k8 ma:k8 把（一把刀）bǎ เล่ม (ลกัษณนามของมดี) 
fa:n3tui5(จ.)   fa:n5tui3 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n6(ทจ.)   fa:n6 万 wàn หมืน่ 
fa:ŋ2 phi1 鬼 guǐ ผ ี
fa:t7nit7 fa:t7da:ŋ3, 

fa:t7puŋ2 
疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 

fa1 pha1 盖子 gàizi ฝา 
fa2ɕen3(จ.)   fa2tɕen5    发展 fāzhǎn พฒันา 
fai4 mai4 树 shù ตน้ไม ้
fai4ɕoŋ2,ko1ɕoŋ2 mai4tɕuŋ2 松树 sōngshù ตน้สน 
fai4dok7 mai4bu5 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
fai4ɤuŋ2 ----- 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
fai4sa1mok5 mai4ɕa:m5 杉树 shānshù ตน้จามจุร ี
fai4tɯŋ4 (ไม้เท้า) mai4tau4 棍子 gùnzi กระบอง,ไมเ้ทา้ 
fak8 fak8 冬瓜 dōngguā ฟัก 
fak8 fak8 剁（剁肉）duò ตดั 
fak8 fak8 孵 fū ฟักไข ่
fa:n3tuŋ5(จ.)   fa:n5tuŋ3 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
faŋ4  khau3tum3 粽子 zòngzi ขา้วตม้มดั 
fei2 fai2 火 huǒ ไฟ 
fei5 phat7 簸（簸米）bǒ ฝัด 
fei6ki6(จ.)   fai1ki1 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
feu6,bok7 ɕen3(จ.)   浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
fi:ŋ2 fi:ŋ2 稻草 dàocǎo ฟาง 
fi2 mau2  醉 zuì เมา 
fɯ:t8 pik7 翅膀 chìbǎng ปีก 
fɯ1 pha1 鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
fɯ3 pha3 云 yún เมฆ 
fɯn1 phǝn1 雨 yǔ ฝน 
fɯn2 fǝn2 柴 chái ฟืน 
fɯŋ2 mɯ2 手 shǒu มอื 
fo:ŋ1 phuŋ1 补（补衣物）bǔ ปะ ชุน เยบ็ 
fok8 kaɯ5 肿 zhǒng ฟก บวม 
fok8fa:u2 ----- 泡沫 pàomò ฟอง 
fou2 fu2 浮fú ลอย 
fou3 fu3 斧头 fǔtóu ขวาน 
fu:ŋ1(จ.)   fu:ŋ1 方（方桌) fāng เหลีย่ม 
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ɣa:i2,va1 bjo:k7 花（花布）huā ลาย (เสือ้ลาย) 
ɣa:i6 la:i6 爬（虫在地上爬）

pá 
ปีน 

ɣa:k8 la:k8 根 gēn รากไม ้
ɣa:k8,peŋ5 la:k8,la:i5 拉（向前拉）lā ลาก 
ɣa:m1 ha:m1 抬 tái ยก 
ɣa:n2 ɬǝ:n2 房屋 fángwū เรอืน   
ɣa:n2 ɬǝ:n2 家 jiā บา้น 
ɣa:ŋ2 no5mai4 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
ɣa:p7 ha:p7 挑 tiāo หาบ 
ɣa:u1 ha:u1 量（量布) liàng วดั(กรยิา) 
ɣa:u5,kja:i6 phɯ1 耙 bà คราด(นาม) 
ɣa:u5,kja:i6 phɯ1,bo:p7 耙（耙地）bà คราด(กรยิา) 
ɣa1 thap7 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
ɣai2 ɬi2 长 cháng ยาว 
ɣai6 ɬai6 地（旱地）dì ไร ่พืน้ดนิ 
ɣai6 kum2 快（刀快）kuài คม 
ɣam2 ɬam2 细糠 xì kāng ราํละเอยีด 
ɣam3 ba:k7 砍（砍树）kǎn ตดั 
ɣam4 nam4 水 shuǐ น้ํา 
ɣam4ɤa:i2 na:i2 露 lù น้ําคา้ง 
ɣam4mak8(ทจ.) nam4mǝk8(ทจ.) 墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
ɣam4ta1 nam4ha1 眼泪 yǎnlèi  น้ําตา 
ɣan1 ,jaɯ3 ɤan1  (jo:m6) han1, 

ŋoi2han1 
看见 kànjiàn มองเหน็ 

ɣaŋ1 khjǝŋ1 筛子 shāizi กระชอน 
ɣat7 vit8 菌子 jùnzi เหด็ 
ɣat8,tat7 tat7 剪 jiǎn ตดั 
ɣau1 hau1 头虱 tóu shī เหา 
ɣau2 huŋ1lau2 咱们 zánmen พวกเรา 
ɣau3 hau3jo:m5 暖和 nuǎn huo อบอุน่ 
ɣau5 hau5 吠（狗叫）fèi เหา่ 
ɣek7 hek7 锅(炒菜) guō กระทะ 
ɣeŋ2 ɬeŋ2 力气 lìqì พละกาํลงั 
ɣeŋ4,o:k7dit7 fa4det7 晴 qíng สดใส 
ɣeŋ4 leŋ4 旱 hàn แหง้ แลง้ 
ɣep8 kep7 粗糠（谷壳）cū 

kāng 
ราํหยาบ 

ɣi:ŋ1 ha:ŋ1 尾巴 wěibā หาง 
ɣi:ŋ2 ɬu:ŋ2 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
ɣi:ŋ6 la:ŋ6 圈（牛圈）quān คอกววั 
ɣi:p7 tɕǝ:ŋ5 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
ɣi2 li2 舔 tiǎn เลยี 
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ɣim1 tim1 满 mǎn เตม็ 
ɣin1 hin1 石头 shítou หนิ 
ɣiŋ1 hiŋ1 烤（烤衣服）kǎo ตาก 
ɣiŋ4,ɤou4 lan6 滚gǔn กลิง้ 
ɣip8 lip8 爪 zhǎo กรงเลบ็ 
ɣip8fɯŋ2 lip8 mɯ2 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ɣiu1 hu1 笑 xiào หวัเราะ 
ɣɯ:t7 jiu1 腰 yāo เอว 
ɣɯ:t8 lǝ:t8 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
ɣɯ:t8 vit8 浇（浇菜）jiāo รด 
ɣɯ2 pi5hu1 耳朵 ěrduǒ ห ู
ɣɯi1 meŋ2thǝ:ŋ1 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
ɣɯi4,ja:k7jaɯ3 ja:k8ŋoi2 丑 chǒu น่าเกลยีด 
ɣɯi4,va:i6,ja:k7 va:i6(จ.) 坏 huài เลว 
ɣo:k7 huk7 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
ɣo:m6 lam6 老鹰 lǎoyīng เหยีย่ว 
ɣo:m6,ɕau4(จ.) tɕau4 早 zǎo เชา้ 
ɣo:n5,si:p8 ɕo:n5 切（切菜）qiē หัน่ 
ɣo:ŋ2 ɬa:ŋ6 窝（鸟窝）wō รงันก 
ɣo:ŋ2ȵou6 tom2neu6 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
ɣo:ŋ6 ɬuŋ6 亮 liàng รุง่เชา้ สวา่ง  
ɣo:ŋ6dɯ:n1 ha:i1 月亮 yuèliàng เดอืน พระจนัทร ์
ɣo:ŋ8ɤip8 ji:ŋ1hoi3 萤火虫

yínghuǒchóng 
หิง่หอ้ย 

ɣo2,ɤeu5 heu5,heu5lǝ:ŋ1 枯 kū เหีย่ว 
ɣo4 ɬu4na3 知道 zhīdào รู ้
ɣo4 ɬu4 懂 dǒng เขา้ใจ 
ɣo4 ɬu4 会 huì สามารถ 
ɣo6 ɬu6 漏 lòu รัว่ 
ɣoi1 vi1 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
ɣoi1 vi1 梳(梳头)shū หว ี(กรยิา) 
ɣok7,lok8 huk7 六 liù หก 
ɣok8 ɤok8 鸟 niǎo นก 
ɣok8 en5 nuk8 ’en5  燕子 yànzi นกนางแอน่ 
ɣok8 fek7  nuk8’fek8 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
ɣok8 ɤau1 nuk8’ku1 斑鸠 bānjiū นกเขา 
ɣok8 ka1 ka1 乌鸦 wūyā นกกา 
ɣok8 ka1 ɕa:k7 ka1ɕa:k7 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากดาํ 
ɣok8 kai1 kai5 thǝ:n5 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
ɣok8keu5, 
ɣok8 pa5 pa1 

----- 八哥 bāgē นกขนุทอง 

ɣok8 lai3 nuk8’tɕo:k7 麻雀 máquè นกกระจอก 
ɣok8 pek8 ka:p7 nuk8’ku1ka:p7 鸽子 gēzi นกพริาบ 
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ɣon4 fǝn4 溢 yì ลน้ 
ɣoŋ2 nuŋ2 下（下山）xià ลง 
ɣou3kai5 ho:n1 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
ɣu:k8 ɬa:k8 (อ.=ราก) 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
ɣu2 lɯ2 船 chuán เรอื 
ɣu5,va:i5 khva:i5(จ.) 快 kuài เรว็ 
ɣun1 lum2 风 fēng ลม 
ɣuŋ5,lo:m1, 
soŋ1(จ.) 

ɬǝ:ŋ6 松（绑得松）sōng หยอ่น 

ha:i1  kha:i1 开（开门）kāi เปิด 
ha:i1hoi6(จ.) kha:i1hoi6 开会 kāihuì เปิดประชุม 
ha:i2 ka:i2 鞋 xié รองเทา้ 
ha:i3(จ.) hai:3 海 hǎi ทะเล 
ha:k7  kva:n1(จ.) 官 guān ขา้ราชการ 
ha:k8 ɬo:n1 学 xué เรยีน 
ha:k8seŋ1 luk8ha:k8 学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
ha:m3  kha:m3  跨（跨小沟）kuà กา้ว ขา้ม  
ha:n1,ta:p7 ta:p7 答 dá ตอบ 
ha:n2 ha:n2 扁担 biǎndan ไมค้าน 
ha:n5 pǝn6 鹅 é หา่น 
ha:n5ɕu2 (จ.), 
pou4kun2 

ha:n5tɕu1(จ.) 
 

汉族 hànzú ชนชาตฮิัน่ 

ha:n6(จ.) hɯ5 汗 hàn เหงือ่ 
ha:p8fei2 ko:k8fai2  火柴 huǒchái ไมข้ดี 
ha:u1,pi:k8 kha:u1,phǝ:k7 白 bái  สขีาว 
ha2 ka2 茅草 máocǎo หญา้คา 
ha3,ŋu2 ha3 五 wǔ หา้ 
ha4pan6,ŋa:m5 ŋa:m5vǝ:i6 刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
ha5 kja5(จ.) 嫁 jià แต่งงาน 
hai4  khi3  屎 shǐ ขี ้
ham1,mok7 phaŋ1 埋（埋于地下）

mái 
ฝัง หมก 

ham1 khum1 苦 kǔ ขม 
haɯ1 faɯ6 集市 jíshì ตลาด 
ham2 diu3,hǝn5 恨 hèn เกลยีด 
haɯ3 hɯ3 (น.=ฮือ่) 给 gěi ให ้
haɯ5,sa:u3,ɤa:u3 khaɯ5 干（衣服干）gān แหง้ 
han1 han1 啼（公鸡叫）tí  ขนั รอ้ง 
han4(อ.=ฮัน่) niŋ3 那 nà นัน่ 
hap8 khup7 咬 yǎo กดั 
hau1 khiu1 臭 chòu เหมน็ 
hau3 khau3 进（进来）jìn เขา้ 
hau4 khau3 稻子 dàozi ขา้ว 
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hau4 khau3 饭 fàn ขา้ว, อาหาร 
hau4ja:ŋ2 khau3pu:ŋ2 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
hau4sa:n1,hau4 khau3 米 mǐ ขา้วสาร 
hei2 a1ɬoi1 脏 zāng สกปรก 
hem5 ja:u5 喊 hǎn ตะโกน 
hen2 bǝ:ŋ3ha:ŋ3 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
hen3 lǝ:n1 黄 huáng สเีหลอืง 
hen4 (อ.=แห่น) ŋen4 肯（啃骨头）kěn แทะ 
heu1,lok8 kheu1 绿 lǜ สเีขยีว 
heu3,fan2 kheu3(น.=เขีย้ว) (อ.=

แขว้) 
牙齿 yáchǐ ฟัน 

hiŋ1 khiŋ1(ทจ.) 姜 jiāng ขงิ 
hiŋ2 hiŋ2 赢 yíng ชนะ 
hiŋ2,sɯŋ5li5(จ.) ɕiŋ3li3 胜利 shènglì ชยัชนะ 
hiŋ5fu2(จ.) hiŋ3fu2(จ.) 幸福 xìngfú ความสขุ 
hɯn3 khǝn3 上（上山）shàng ขึน้ 
hɯn3ɤum2 thin5lum2 刮风 guā fēng ลมแรง 
ho:m1,pya:ŋ1 ho:m1 香（花香） xiāng หอม 
ho:m6, 
pa:u6vei2 (จ.) 

pa:u1vei2(จ.) 包围 bāowéi หอ้ม ลอ้ม โอบลอ้ม 

ho2 ko2 脖子 bózi คอ 
ho2haɯ5 ko2khaɯ5 渴 kě กระหาย 
ho3 kho3 穷 qióng ยากจน 
ho3ɕe6(จ.) fo3ɕe1(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
hoi1 (จ.) hoi1 石灰 shíhuī  หนิปนู 
hoi3,ven3 tiu5 挂（挂在墙上）

guà 
หอ้ย แขวน 

hon2 van2 (fai2) 烟（炊烟）yān  ควนั 
huk7 ŋu:ŋ6 愚蠢 yúchǔn โง ่
hum2,han2 dan3 痒 yǎng คนั 
hup8 tɕa:p7 柞(拇指与中指张

开之长度）zhà 
คบื(ระยะหา่งระหวา่งปลาย
น้ิวหวัแมม่อืกบัปลายน้ิวกอ้ย
เมือ่กางออกจนสดุ) 

i:k7 ja:k7 饿 è หวิ 
i:n1(จ.) ji:n1(จ.) 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู บุหรี ่
i:t7  ji:t7 伸（伸手）shēn ยดื 
i5,sai5 ɬai5 小 xiǎo เลก็ 
im5 im5 饱 bǎo อิม่ 
in1,ket7 tɕip7 痛 tòng เจบ็ปวด 
it7tiŋ6(จ.) it7tiŋ6,tɕin7tiŋ6 一定 yīdìng แน่นอน 
ja:ŋ2ken3 ken3  肥皂 féizào สบู ่
ja:ŋ2lau4 ja:ŋ2lau4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
ja6 me6 妻子 qīzi ภรรยา 
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jak7sei2 lin4ɬa3 
lin4ɬi2 

钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 

jaɯ3 jo:m8,ŋoi2 看kàn ด ู
jaŋ1,men6(น.=เมนิ), 
vai6 

ma:n6 慢 màn ชา้ 

jaŋ1,ɕa:i5(จ.) tɕa:i5 再 zài อกี  
jaŋ1jaŋ1, 
men6men6, 
vai6vai6 

ma:n6ma:n6 慢慢 màn man ชา้ๆ 

jen2pi2(จ.) jen2pi2 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
ji:m1 ji:m1  阉（阉公鸡）yān ตอน (ทาํหมนั) 
ji:m1 tɕeŋ2 欠 qiàn ยมื เป็นหน้ี 
ji:n1(จ.) tɕuŋ1 牵（牵牛）qiān จงู 
ji:ŋ2(จ.) be3  羊 yáng แพะ 
ji:ŋ2kiŋ1 na:n4 鹿子 lùzi กวาง 
ji:t7na:i5 
ji:t7pak8 

ji:t7pak8 休息 xiūxí พกัผอ่น 

ji5ken5(จ.) ji3ken3(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
jin2min2 (จ.) jin2min2(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
jin5tuŋ5(จ.) jin3tuŋ3(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
jin5vu5(จ.) jin3mu3(จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
jiŋ6juŋ2(จ.) jiŋ1juŋ2(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jɯ1 ja1 药 yào ยา 
jɯ1 ja1 医治 yīzhì รกัษา 
jo1 jo2 藏(收藏) cáng อยู ่เกบ็ 
jo2ja:u5 
ha:k8ta:ŋ2 

ha:k8ta:ŋ2 学校 xuéxiào โรงเรยีน 

jou2 (น้ํามนัพชื)  
la:u2(น้ํามนัหม)ู 
ha3(น้ํามนัววั แกะ) 

ju2(น้ํามนัพชื)  
la:u2(น้ํามนัจากสตัว)์ 

油 yóu น้ํามนั 

jou5 ju5(จ.) 住（住在家里）
zhù 

พกัอาศยั 

jou5 ju5 在 zài อยูอ่าศยั 
jou6(จ.) ----- 又 yòu อกี  
jou6ten3(จ.) jau1ten5(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี 
juŋ2hei6(จ.),ŋa:i6 juŋ2ji6(จ.)khvai1 容易 róngyì งา่ย 
juŋ3hu5(จ.) juŋ5hu3(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
juŋ3ka:n3(จ.) juŋ5ka:n5(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
juŋ6(จ.) juŋ6(จ.) 用 yòng ใช ้
ka:i1 kha:i1 卖 mài ขาย 
ka:i3(ทจ.) ke3(ทจ.) 改 gǎi แก ้
ka:i3fa:ŋ5(จ.) ka:i5fa:ŋ3(จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka:k8 hak7,tɕɯ6ki3 (จ.) 自己 zìjǐ ตวัเอง 
ka:m2 ŋa:m2 含 hán อม 
ka:m3 ɬu2ŋǝ:m2 山洞 shāndòng ถํ้า 
ka:m3 ɬu2 窟窿 kūlóng อุโมงค ์
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ka:m3 ka:m3 敢 gǎn กลา้ 
ka:n3(ทจ.) kan3(ทจ.) 茎 jīng กา้น 
ka:n5pu5(จ.) ka:n3pu3(จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
ka:ŋ1(จ.) ko:ŋ1 钢  gāng เหลก็ 
ka:ŋ3 ,nau2 kja:ŋ3(จ.=讲 jiǎng) 说 shuō พดู 
ka:ŋ6pi2 (จ.) ka:ŋ6pi2(จ.) 自来水笔

zìláishuǐbǐ 
ปากกาหมกึซมึ 

ka1 kha1 腿 tuǐ ขา 
ka3 kha3 杀（杀猪）shā ฆา่ 
ka4ko:n5 an1pai2 从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
kai3 ja5 别（别去）bié อยา่ 
kai4 thai1,uŋ3 推 tuī ผลกั 
kai5 kai5 鸡 jī ไก ่
kai5me6 kai5me6 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
kai5pou4 
kai5seŋ1 

kai5ɬeŋ1 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้

kam1 kam1 握（握刀把）wò จบั ถอื 
kam1 kam1 把（一把米）bǎ กาํ(ลกัษณนาม) 
kaɯ5 kɯ5 锯 jù เลื่อย 
kaɯ6 thu5 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
kan1 kǝn1 斤 jīn กรมั 
kan4 khjak7 勤 qín ขยนั 
kan5,kva5 ----- 已经 yǐjīng แลว้ 
kap8 kap8 捉（捉鸡）zhuō จบั 
kap8,hep8 kap8,tɕek8 窄 zhǎi แคบ คบั 
kau1 ko:k7 角 jiǎo เขาสตัว ์
kau2,ko2 kut2 弯（棍子弯）wān คด โคง้ 
kau5(ทจ.) kau5(ทจ.) 旧 jiù เก่า 
kǝ2miŋ3 (จ.) kǝ2miŋ3(จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
ke2ten3(จ.) khe2ten5(จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
ke3 (ทจ.) ke3 解（解绳结）jiě  แกม้ดั 
ke5 a:n5 数（数东西）shù นบั 
ke5,la:u4(จ.) ke5 老（人老）lǎo แก่ (คนแก่) 
ke5  ke5 老（菜老）lǎo แก่(ผกัแก่)  
kei2(จ.) ki2(จ.) 旗子 qízi ธง 
kei3la:i1 ki3la:i1  多少 duōshǎo เทา่ไร 
kei5,kei5dai3 ki5dai3 记得 jìdé จาํได ้
kem5se3(จ.) ken3ɕe2(จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ken1 pi5mɯ2 胳臂 gēbei แขน 
ken1pu6 khen1ɬɯ6 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
ken3 lǝ:k8 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
ken3ɕa2(จ.) ken5ɕa2(จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
keŋ1,do:ŋ3 kheŋ1 硬 yìng แขง็ 
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keu1 kuŋ2 件（一件衣服）
jiàn 

ตวั(ลกัษณนาม) 

keu2 ma:k8keu2 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
ki:t7ma:k7 pin2ma:k7 结果(果树结果) 

jiéguǒ 
ออกผล 

ki2 han4 i5niŋ3 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
ki2laɯ2 i5tɕaɯ2,tɕaɯ2 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
ki2 nei4 i5 nai3 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
ki5 ɕe6(จ.) khi3ɕe1(จ.) 汽车 qìchē รถยนต ์
ki5su2(จ.) ki2ɕat8(จ.), 

ki3ɕi2(จ.) 
技术 jìshù เทคโนโลย ี

ki5va5(จ.) ki3va3(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
ki6ki5(จ.) ki1khi3(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
kik7 kja:n4(ทจ.) 懒 lǎn เกยีจครา้น 
kim1(ทจ.) kim1 金子 jīnzi ทองคาํ 
kin2ɕuŋ5(จ.) khin2tɕuŋ3(จ.) 群众 qúnzhòng มวลชน 
kiŋ5(จ.) ki:ŋ5 镜 jìng  กระจก 
kiŋ6ɕi5(จ.) kiŋ1tɕi5 (จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
kiŋ6yen5(จ.) kiŋ1nem6(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
kip7 kip7,ip7 拾（拣）shí เกบ็(ขึน้มา)  
kiu2(จ.) kiu2 桥 qiáo สะพาน 
kiu2(จ.) kjau2(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
kja:ŋ1hɯn2 kja:ŋ1 kǝn2 夜里 yèlǐ กลางคนื 
kja:ŋ1ŋon2 taŋnaɯ1 早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
kja:u1 khja:ŋ3-khja:u1 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
kja:u5ju2(จ.) kja:u3ju2(จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
kja3(จ.) kja3 假 jiǎ ปลอม 
kja5ɕi:n2 (จ.) kja5(จ.) 价钱 jiàqián ราคา คา่  
kjai1 kvai1 远 yuǎn ไกล 
kjai2,di:p7 a:i5(จ.) 爱（爱小孩）ài รกั 
kjai5 kjai5 蛋 dàn ไข ่
kjaɯ3,kan6 khjaɯ3 近 jìn ใกล ้
kjap7 kip7 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
kjap7 tɕai1,tɕui5 (จ.) 追 zhuī ไล่กวด  
kjap7 tep8 赶（驱赶）gǎn ไล่ใหอ้อกไป ขบัไล ่
kjap7 (pja1)  kit7 (pja1) 鳞 lín เกลด็ 
kjau1dei1 
dei1jaw3 

dai1jo:m6 美丽 měilì สวย 

kjau3 hu1,bau3 头 tóu ศรีษะ 
kjau3ho5 hu1khau5 膝盖 xīgài เขา่ 
kjo:ŋ1 kjo:ŋ1 鼓 gǔ กลอง 
kjo2vu5(จ.) khjo2vu3(จ.) 觉悟 juéwù สาํนึกตวั 
kjoi3 kui3 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
kjoŋ5te1 huŋ1min2 他们 tāmen พวกเขา 

270 รายการศัพท์ภาษาจ้วง



271 
 

kju1 kɯ1 盐 yán เกลอื 
kɯ:t7 kha:i1(จ.=开 kāi) 揭（揭开盖子）jiē เปิดออก  
kɯ:t8 bek7 扛 káng แบก หาม 
kɯi6  (ทจ.) khvi5(ทจ.) 骑（骑马）qí ขี ่
kɯk8 kut8 稠（粥很稠）chóu ขน้ 
kɯn1 kin1 吃 chī กนิ 
ko:n5 ko:n5 先 xiān ก่อน 
ko1(จ.) ko1 歌 gē เพลง 
ko1(จ.),fɯ:n1 ɬi1 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
ko1 ko1 棵（一棵树）kē กอ ตน้ (ลกัษณนาม) 
ko3(จ.) tɕu6ke5 故事 gùshì นิทาน 
ko3,ɕam6,hi4 ji6 也 yě ก…็…เหมอืนกนั 
ko6jo2(จ.) kho1jo2 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
kon3 kun5 沸（水开了）fèi เดอืด 
kon5 kha:t7 断 duàn หกั 
kon6 ki:m2mɯ2 手镯 shǒuzhuó กาํไล 
koŋ1(จ.=公 gong ตา) je2(จ.=爷爷) 祖父 zǔfù ปู่  
kop3 kup7 田鸡 tiánjī กบ 
kou1 kau1(ใชก้บัคนอายุน้อย

กวา่) 
ŋo6 (ใชก้บัคนอายุเทา่กนั) 
(จ.) 

我 wǒ ฉนั 

kou3  (ทจ.) kau3(ทจ.) 九 jiǔ เกา้ 
kou5(ทจ.) kjau5(ทจ.) 救（救人）jiù ชว่ย  
kou6 ku6 双（一双鞋）

shuāng 
คู ่

ku:k7 
ku:k7kja1(จ.) 

ku:k7kja1(ทจ.) 国家 guójiā ประเทศ (ภาษาไทยยมืมาใชว้า่ 
“ก๊ก”) 

ku6(จ.) ku5(จ.) 姑母（父之妹）
gūmǔ 

อา  

ku6 hit7(อ.=เฮด็) 做（做工）zuò ทาํ 
ku6ɕa:ŋ5 ku5tɕo:ŋ2 姑父（父妹之夫）

gūfu 
อาเขย 

ku6ɕam2 liu6 玩耍 wánshuǎ เล่น เทีย่วเล่น  
kuk7 ɬɯ1 老虎 lǎohǔ เสอื 
kun2,vin3 kven2 裙子 qúnzi กระโปรง 
kuŋ1 kuŋ1,pǝn1 弓 gōng คนัธนู 
kuŋ5(ใหญ่) 
jiu2(เลก็) 

kuŋ3(ใหญ่)  
ŋiu2(เลก็)  

虾 xiā กุง้ 

kuŋ5ɕa:n3ta:ŋ3(จ.) kuŋ3ɕa:n1ta:ŋ5(จ.) 共产党
gòngchǎndǎng 

พรรคคอมมวินิสต ์

kuŋ5ɕiŋ6to:n2(จ.) kuŋ3ɕiŋ1to:n2(จ.) 共青团
gòngqīngtuán 

สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์

kuŋ6ɕa:ŋ3(จ.) kuŋ1ɕa:ŋ5(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ6fɯn6(จ.) kuŋ1fan1(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการทาํงาน 
kuŋ6je2 (จ.) kuŋ6ne2(จ.) 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
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kuŋ6jin2(จ.) kuŋ1jin2(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
kuŋ6jin2ka:i6ki2(จ.) kuŋ1jin2ka:i1ki2

(จ.) 
工人阶级 gōngrén 
jiējí 

ชนชัน้กรรมกร 

kuŋ6se5(จ.) kuŋ1ɕe3(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kut8,va:y7 va:t7 挖 wā ขดุ 
kva:i2(น.=ขวาย), 
kja:ŋ1 

tɕi2(จ.) 迟 chí สาย (เวลา) 

kva:k7 ku:k7 锄头 chútóu จอบ 
kva:n1 po6 丈夫 zhàngfū ผวั 
kva:ŋ3 kva:ŋ3 宽 kuān กวา้ง 
kva:ŋ6juŋ2 (จ.) kva:ŋ1juŋ2(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kva:ŋ6miŋ2(จ.) kva:ŋ1miŋ2(จ.) 光明 guāngmíng แสงสวา่ง 
kva1 kva1 瓜 guā แตงกวา 
kva5(จ.) kva5(จ.) 过（过河）guò ขา้ม 
kva5,kiŋ1kva5(จ.) kiŋ1kva5(จ.) 经过 jīngguò ผา่น 
kve:t7 kve:t7 刮（刮猪毛）guā ขดู 
kve3 kup7 青蛙 qīngwā กบ 
kve3 kun2 割 gē ตดั 
kveŋ1,vut7 vit7,ut7 扔（丢掉）rēng โยน 
kveŋ1,vut7 maŋ1 ,ut7,pa:n1 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
kvi1(จ.) kvi1(จ.) 龟 guī เต่า 
kvi6(จ.) kvi6(จ.) 跪 guì คุกเขา่ 
la:i1 la:i1 多 duō มาก หลาย 
la:i1,ɤa:i4ɕa:i4 hau3 很 hěn มาก (วเิศษณ์) 
la:k7,tom5 tum5 倒塌 dǎotā พงัทลาย ถลม่ 
la:m2(ทจ.) la:m2 蓝 lán สน้ํีาเงนิ คราม 
la:n1 la:n1ba:u5 侄子 zhízi หลานชาย (ลกูชายของพีน้่อง) 
la:n1 la:n1ɬa:u1 侄女 zhínǚ หลานสาว (ลกูสาวของพีน้่อง) 
la:ŋ5 pju:ŋ5 放（把鸟放走）

fàng 
ปล่อย 

la:ŋ6,ɕu:ŋ5 hen1,du2 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
la:ŋ6va1,ha:i1va1 phjuŋ1bko:k7 

khai1bjo:k7 
开花 kāihuā  ดอกไมบ้าน   

la:p8 la:p8tɕuk7(จ.) 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
la:u1 la:u1 怕 pà  กลวั 
la:u4pak8(จ.)) lo2pǝk(จ.) 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
la:u4sai1(จ.) 
la:u4sɯ6(จ.) 

la:u4ɬai1(จ.)  
la:u4ɬɯ1(จ.) 

老师 lǎoshī อาจารย ์

la2 lo2 (จ.) 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ ่
la2 la2 锣 luó ฆอ้ง 
la3ei5 ɬak8’ɬe4 腋下 yè xià รกัแร ้
lai1 dai1 梯子 tīzi บนัได 
lai1 lai1 流 liú ไหล 
lak8 lak7 深（水深）shēn ลกึ 
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laɯ2 tɕaɯ2 哪nǎ ไหน 
lam4 lum5,lan6 跌（跌倒）diē ลม้ 
laŋ1 laŋ1 后 hòu หลงั 
lap7 bi3 闭（闭眼）bì ปิด, หลบั, หุบ 
lap7 dam1ja:m5 暗 àn ลบั มดื 
lap8 toi1(จ.) 堆（堆积泥土）

duī 
กอง  

lau3 lau3 酒 jiǔ สรุา 
let8 ----- 篱笆 líbā รัว้ 
li:m1,som1 ɬi:m3 尖 jiān แหลม, คม 
li:m2 li:m2 镰刀 liándāo เคยีว 
li:ŋ2(จ.) lǝ:ŋ2(จ.) 梁 liáng คาน 
li:ŋ2(จ.) lǝ:ŋ2(จ.) 凉快 liángkuai เยน็ 
li3 naŋ2 还 hái ยงั 
lin4 lin4 舌头 shétou ลิน้ 
lin6 lǝn6 穿山甲

chuānshānjiǎ 
ตวัน่ิม 

liŋ2 liŋ2 猴子 hóuzi ลงิ 
liŋ2(จ.) liŋ2(จ.) 零 líng ศนูย(์เลข) 
liŋ3ta:u3(จ.) liŋ5ta:u5(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
liŋ5 liŋ5 陡 dǒu  ชนั 
lɯ:t8 lǝ:t8 血 xuè เลอืด 
lɯk8bɯk7 lɯk8ɬa:u1 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
lɯk8dai1 ma:k7ka:u1 柿子 shìzi ลกูพลบั 
lɯk8fɯŋ2 niu5mɯ2 手指 shǒuzhǐ น้ิวมอื 
lɯk8ɤa2 ŋa2 芝麻 zhīma งา 
lɯk8kɯ2 lɯk8kɯ1 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
lɯk8kɯi2 
ku6je2 

lɯk8khǝi1 女婿 nǚxù ลกูเขย 

lɯk8la:n1 la:n1ba:u5 孙子 sūnzi หลานชาย (ลกูชายของลกู) 
lɯk8ma:n6 ma:k7mǝn6 辣椒 làjiāo พรกิ 
lɯk8ȵe2 luk8dik7 儿童 értóng เดก็ 
lɯk8pa:k8 hat7 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
lɯk8paɯ4 me6lu2 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
lɯk8pi:ŋ1 pheŋ1 黄瓜 huángguā แตงกวา 
lɯk8sa:i1 
pou4ɕo2 

luk8ba:u5 青年男子 qīngnián 
nánzǐ 

ชายหนุ่ม 

lɯk8sa:i1 lɯk8ba:u5 儿子 érzi ลกูชาย 
lɯk8sa:u1 
lɯk8bɯk7 

phu3ɬa:u1 青年女子 qīngnián 
nǚzǐ 

หญงิสาว 

lɯn6,nau2 ka4 告诉 gàosù บอก 
lo4,jau6 mjau6 骗 piàn โกหก 
lo4le2 ti3te5 唢呐 suǒnà ป่ี 
lo5( กรยิา) 
fa:ŋ2hɯn2 (นาม) 

phan1 梦 mèng ฝัน ความฝัน 
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lo6(จ.),ɤon1 lo6(จ.) 路 lù ถนน 
loŋ4 ɬǝ:ŋ1 箱子 xiāngzi กล่อง ลงั 
lui5 khui5keu1 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ 
lum2 lum2 忘记 wàngjì ลมื 
luŋ2 (ทจ.=มะโรง) lu:ŋ2 龙 lóng มงักร 
luŋ2 je2pi6 伯父 bófù ลุง 
ma:k7  ma:k7 果子 guǒzi  ผลไม ้ (ภาษาตระกลูไทเรยีก

ผลไมว้า่หมาก) 
ma:k7 ma:k7jiu1 肾 shèn ไต (อวยัวะในรา่งกาย) 
ma:k7it7 ma:k7jit7 葡萄  pú táo  องุน่ 
ma:k7puk8 ma:k7puk8 柚子  yòuzi สม้โอ  
ma:k7ta:u2 ma:k7ta:u2 桃子 táozi ลกูทอ้ 
ma:n6 phit7 辣 là เผด็ 
ma:t8 fa:t8 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma1 ma1 狗 gǒu สนุขั 
ma1 mɯ2  (อ.=เมือ่) 回 huí กลบั 
ma1nai2 ma1nai2,la:ŋ2 (จ) 狼 láng สนุขัจิง้จอก 
ma2,ki3ma2 ki5laŋ1 什么shénme อะไร 
ma3 ma3 长（长大）zhǎng เตบิโต 
ma4 ma4 马 mǎ มา้ 
ma4la:ŋ4-ka:ŋ2 
tak7ma4 

ka:m6ma4 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 

mai1 mai1 线 xiàn ดา้ย 
mak8(ทจ.) mǝk8(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
man1 mǝn1 元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
man2 man2buŋ2 甘薯  gānshǔ มนัเทศ 
maŋ4,kjai2,ma:i3 a:i5(จ.=爱 ài รกั) 喜欢 xǐhuān ชอบ 
mat7 mat7 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
me6 tɕa3 母亲 mǔqīn แม ่
me6bɯk7 ti6me6 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
me6na4 kham3 舅母(母弟之妻）

jiùmu 
น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชาย
แม)่ 

me6na4 na5 姨母（母之妹）
yímǔ 

น้า (น้องสาวแม)่ 

me6pa3 pa3 舅母(母兄之妻）
jiùmu 

ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ 

me6pa3 pa3 姨母（母之姐）
yímǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ 

me6ta:i5 na:ŋ2ta:i1 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
mei2 (จ.) mai2(จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
mek8ma4  khau3pu:ŋ2 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
meŋ2ȵan1  meŋ2fan2  苍蝇 cāngying แมลงวนั 
meu2 meu5 猫 māo แมว 
mi2 mi2 有 yǒu ม ี 
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mi2,fou5(จ.) mi2 富 fù รํ่ารวย 
min2ɕu2(จ.) min2tɕu2(จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
min2ɕu3(จ.) min2tɕi5(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mit8,ɕa4 pja4,ta:u1 刀 dāo มดี พรา้ 
mja:i2niu1 ŋa:p8 痰 tán เสมหะ 
mɯŋ2 maɯ2 (ใชก้บัคนอายุน้อย

กวา่) 
ni6 (ใชก้บัคนอายุเทา่กนั) 

你 nǐ คุณ (สรรพนามบุรษุทีส่อง) 

mo:k7 mo:k7 雾 wù หมอก 
mo:k7 (เหลว) 
sa:m3 (ไมเ่หลว) 

ɬam4 食（猪食）shí อาหารสตัว ์

mo2fa:n5(จ.) mo2fa:n3(จ.) 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
mo5 maɯ5 新 xīn ใหม ่
mo6 fan2mo6 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
moi4  每měi ทุกๆ 
mop8,hon4 ko:n4 打 dǎ ทุบ ต ี
mot8 mat8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
mou1 mu1 猪 zhū หม ู
mou1tun4 mu1 kja:u6 野猪 yězhū หมปู่า 
mou4(จ.) mau4(จ.) 亩 mǔ ไร ่
mu6(ทจ.) mu6(ทจ.) 磨（石磨）mó โม ่(นาม) 
mu6 mu6 磨（磨米）mó โม ่(กรยิา) 
mui1  mi1 熊 xióng หม ี
muk8 muk8 鼻涕 bítì น้ํามกู 
mum6 mum6 胡子 húzi หนวด 
na:k8 na:k8 水獭 shuǐtǎ นาก 
na:m2 na:m2 南 nán ทศิใต ้
na:m2kva1 kim1kva1 南瓜 nánguā ฟักทอง 
na:m6 ti6 地（天地）dì  ฟ้าดนิ 
na:m6 tum1 土（干土）tǔ ดนิ 
na:n2(จ.),ho3 na:n2(จ.) 难 nán ยาก 
na1 na1 厚 hòu หนา 
na2 na2 田（水田）tián ทุง่นา 
na3 na3 脸 liǎn ใบหน้า 
na3pja:k7 na3phja:k7 额头 étóu หน้าผาก 
nai1 ɬi:t7 雪 xuě หมิะ 
nai1,nai1 ha: ŋ1 piŋ1  冰 bīng น้ําแขง็ 
nai1fi:ŋ2 mǝt7,mui1 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
nak7 nak7 重 zhòng หนกั 
nan2 nin2 虱子（衣服上的）

shīzi 
เหา 

naŋ1 naŋ1 皮肤 pífū ผวิ 
naŋ1pa:k7 pi2pa:k7 嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
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naŋ3 tɕǝŋ1 蒸 zhēng น่ึง 
naŋ6 naŋ6 坐 zuò นัง่ 
nat8,ŋvei6 mat8,mui5 粒（一粒米）lì เมด็ 
nau6 nau6 烂 làn เน่า 
nei4 nai3 这 zhè น้ี 
nem1  nem1 贴（贴标语）tiē แปะ ตดิ 
neŋ2ȵak7 ----- 蠓（黑色小飞虫） 

měng 
แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ 

nin2 no:n2 睡 shuì นอน 
nit7,ɕeŋ4 da:ŋ3 冷（天气冷）lěng หนาว 
niu3 ɬam5 拧（拧毛巾）níng บดิ (บดิผา้) 
nja:i2 la:i2 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
no:n1 luk8no:n1 蛆 qū ตวัออ่นของแมลง 
no:n1,neŋ2 no:n1,meŋ2 虫 chóng แมลง 
no:ŋ1 no:ŋ1 脓 nóng หนอง 
no6 nɯ4 肉 ròu เน้ือสตัว ์
noi4,siu3 noi4 少 shǎo น้อย 
nou1 nu1 老鼠 lǎoshǔ หนู 
nuŋ2je2 (จ.) nuŋ2je2  农业 nóngyè เกษตรกรรม 
nuŋ2min2(จ.), nuŋ2min2 农民 nóngmín เกษตรกร 
ȵa:i3,ȵam3  keu4 嚼 jué เคีย้ว 
ȵa:ŋ5 ja:p7 韧 rèn ยาก 
ȵin2 jin2 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
ȵiŋ2 jaŋ2 射 shè ยงิ 
ȵip8 jip8 缝 féng เยบ็ 
ȵɯ3 ja3 草cǎo หญา้ 
ȵou5 ɕup7 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
ȵou6 neu6 尿 niào เยีย่ว 
ȵum4 jo:m4 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
ȵuŋ2 juŋ2 蚊子 wénzi ยงุ 
ŋa1 (ใหญ่), ȵe1 (เลก็) ka2mai4 树枝 shùzhī กิง่ 
ŋa2, ȵot8(ยอดอ่อน) jo:t8,no5 (ยอดอ่อน) 芽(种子芽) yá ตน้กลา้ 
ŋan1(ทจ.) ŋǝn2(ทจ.) 银子 yínzi เงนิ 
ŋan2ha:ŋ2(จ.) ŋan2ho:ŋ2(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
ŋau2 ŋau2 影子 yǐngzi เงา 
ŋei4,nam3,si:ŋ3 nam3,ɬǝ:ŋ3 想 xiǎng คดิ 
ŋei6ɕip8 ji6ɬip7 二十 èr shí ยีส่บิ 
ŋɯ2 ŋu2 蛇 shé ง ู
ŋok8,ŋa:u2 ŋa:u4 摇 yáo สัน่, โยก 
ŋom4 lu2 钝（刀钝）dùn ทู ่
ŋon2 van2 天（日）tiān วนั 
ŋon2ɕo:k8 van2pjuk5 明天 míngtiān วนัพรุง่น้ี 
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ŋon2ɤaɯ2 van2lɯ2 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
ŋon2lɯ:n2 van2va3 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
ŋon2nei4 van2nai3 今天 jīntiān วนัน้ี 
ŋon2po:n2 van2 ɬin2 前天 qiántiān วนัมะรนื 
ŋvei6 mui5 核(果核) hé เมลด็ 
o:k7 o:k7 出 chū ออก 
o:k7 o:k7 生(下蛋) shēng ออกลกู ออกไข ่
oi3 oi3 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
oi5 o:n5 嫩（菜嫩）nèn ออ่น 
on1 na:m2 刺 cì หนาม 
ot7 , sak7 ut7 塞（塞进洞口）

sāi 
อุด ยดั 

pa:i6 pa:i6,ɬat7pa:i6 失败 shībài พา่ยแพ ้
pa:i6daɯ1,daɯ1 than3daɯ1 里面 lǐmiàn ขา้งใน 
pa:i6ɤo:k8 than3no:k8 外面 wàimiàn ขา้งนอก 
pa:i6kɯn2,kɯn2 than3nui1 

than3ti ŋ2 
上面 shàngmiàn ขา้งบน 

pa:i6kva2 bǝ:ŋ3ɬa1 右 yòu ดา้นขวา 
pa:i6la3,la3 than3taɯ1 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
pa:i6laŋ1 paŋ4laŋ1 脊背 jǐbèi สนัหลงั 
pa:i6na3,na3 paŋ4na3 前 qián ขา้งหน้า 
pa:i6sɯ:i4 bǝ:ŋ3ɬa:i4 左 zuǒ ดา้นซา้ย 
pa:k7 pa:k7 嘴 zuǐ ปาก 
pa:k7(จ.) pa:k7(จ.) 百 bǎi รอ้ย 
pa:k8 phi:k7 劈（劈柴）pī ผา่ 
pa:n1ɤiŋ2 
pa:n1ŋon2 

kja:ŋ1van4 
pin2leŋ2 

中午 zhōngwǔ กลางวนั 

pa:ŋ1 pa:ŋ1tɕoi6 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pa:t7na3 a:ŋ5ɬa:u2na3 脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 
pa:u5 ta:i6pha:u5(จ.) 

ɕuŋ5 lu:ŋ1 
炮 pào ปืนใหญ่ 

pa:u5ka:u5(จ.) pa:u3ka:u3(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa3 pa3 伯母 bómǔ  ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายพอ่) 
pa3 pa3 姑母（父之姐）

gūmǔ 
ป้า  (พีส่าวพอ่) 

pai:i6naŋ1,laŋ1 paŋ4laŋ1 后 hòu ขา้งหลงั 
pai1 pai1 去 qù ไป 
pai2,ba:t7 pai2 趟(去一趟）tàng รอบ (ลกัษณนาม) 
pai2nei4 pjuk8lɯ4 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี 
pai4 ba:t7 疮 chuāng บาดแผล 
pak7 pak7 北 běi ทศิเหนือ 
pak7 pak7,ɕa:p7 插 chā เสยีบ ปัก 
pak8 pak8 累（疲乏）lèi เหน่ือย 
pan1 pan1 分（分配）fēn จดัสรร ปัน แบ่ง 
pan2 phǝn1 磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
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pan5 pan5 旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
paŋ2 pha:i3 布 bù ผา้ 
paŋ2jau4 paŋ2jau4 朋友 péngyǒu เพือ่น 
pat7 pat7 扫（扫地）sǎo ปัดกวาด 
pau1 pu1 螃蟹 pángxiè ป ู
pei4,ko1 (จ.) ko5(จ.) 哥哥 gēgē พีช่าย 
pei4,ɕe3(จ.) tɕe5(จ.) 姐姐 jiějiě พีส่าว 
pen3 pen3 板子 bǎnzi แผน่ไมก้ระดาน  
peŋ2 peŋ2 贵 guì แพง 
pet7 pet7 八 bā แปด 
peu3,pu:n1 pu:n1 搬（搬椅子）bān ยา้ย 
pi:k7 phǝ:k7 芋头 yùtou เผอืก 
pi:n1(จ.), meŋ5 pi:n1(จ.) 辫子 biànzi ผมเปีย 
pi:n1 (จ.) pi:n1 鞭子 biānzi แส ้
pi:n2ŋei2(จ.) tɕen6  , 

pi2ji2(จ.) 
便宜 piányí ถูก 

pi:n5(ทจ.) pi:n5 变 biàn เปลีย่น 
pi:ŋ2pei6 fi4 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
pi1 pi1 年 nián ปี 
pi1 pi1 岁 suì ปี (ลกัษณนามนบัอาย)ุ 
pi1ɤaɯ2 pi1laŋ3 后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
pi1kja:i1 pi1kja:i1 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
pi1kva5 pi1kva5 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
pi1mo5 pi1na3 明年 míngnián ปีหน้า 
pi1nei4 pi1nai3 今年 jīnnián ปีน้ี 
pi2 pi2 胖 pàng อว้น พ ี
pi2 pi2 肥（肉肥）féi อว้น  
pi5 tau5 吐（吐口水）yàn พน่, ถ่ม 
pi6piŋ2(จ.) pi1piŋ2(จ.) 批评 pīpíng คาํวจิารณ์ 
piŋ1 piŋ1 水蛭 shuǐzhì ปลงิ 
piŋ1(จ.) piŋ1(จ.) 兵 bīng ทหาร 
piŋ2(จ.) tɕan5,piŋ2(จ.) 瓶子píngzi ขวด 
piŋ2(จ.) phi:ŋ1(จ.) 平 píng เรยีบ 
piŋ6(จ.) piŋ6(จ.) 病 bìng โรค 
pit7  pit7 鸭子 yāzi เป็ด 
pja:u3ja:ŋ2(จ.) pja:u5ja:ŋ2(จ.) 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
pja1 pja1 鱼 yú ปลา 
pja1 (ภเูขาหนิ) 
doi1 (ภเูขาดนิ)  

phja1 (ภเูขาหนิ) 
do:ŋ3 (ภเูขาดนิ) 

山 shān ภเูขา ดอย 

pja3  loi2 (จ.) 雷 léi ฟ้ารอ้ง 
pja3ɤai2  fa4tau3 打雷 dǎ léi ฟ้ารอ้ง 
pja3ja:p7 fa4mep8 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
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pjak7 phjak7 蔬菜 shūcài ผกั 
pjak7 phjak7 菜（饭菜）cài อาหาร 
pjak7 ɤom1 phjak7hum1 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
pjak7ha:u1 phjak7ka:t7-phǝ:k7 白菜 báicài กะหลํ่าปล ี
pja:i6 phja:i3 走 zǒu เดนิ 
pjo:m1,heu5 heu5 瘦（人瘦）shòu ผอม 
pjo3 hiŋ1 烤（烤火）kǎo ป้ิง 
pjom1 phjum1 头发 tóufa ผม 
pɯ2 phɯ2 编（编辫子）biān ถกั 
pɯn1 khun1 毛 máo ขน 
pɯn1ta1 khun1tɕau2 眉毛 méimáo คิว้ 
pɯn2 khun5 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
pɯt7 pǝt7 肺 fèi ปอด 
po:ŋ1 pha:k7 拍（拍桌子）pāi ต ี
po2so2 po2 ɬjo2 剥削 bōxuè ขดูรดี 
po5  pau5 吹 chuī เป่า 
po6 pa5 父亲 fùqīn พอ่ 
po6luŋ2 je5 姑父（父姐之夫）

gūfu 
ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพอ่) 

po6luŋ2 je5 舅父（母之兄）
jiùfù 

ลุง  (พีช่ายแม)่ 

po6luŋ2 je5 姨父（母姐之夫) 
yífu 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าวแม)่  

po6na4 khau4 舅父（母之弟）
jiùfù 

น้า  (น้องชายแม)่ 

po6na4 je2tɕo:ŋ2 姨父（母妹之夫) 
yífu 

น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม)่ 

po6ta1 kuŋ5ta1 岳父 yuèfù พอ่ตา 
poi2 paŋ1 还 huán คนื 
poi2 paŋ1,poi2 赔偿 péicháng ชดใช ้
poŋ2 mo:n6lai2 泥（稀泥）ní โคลน 
pou4 uŋ1 个（一个人）gè คน (ลกัษณนาม) 
pou4ɕaɯ3 tɕɯ3kǝn2 

tɕau3 
主人 zhǔrén เจา้ของ 

pou4ɕu:ŋ6 kǝn2tho2 自称 zìchēng คาํทีช่าวจว้งเรยีกตวัเอง 
pou4fa:t7pa:k8 o2ba3 疯子 fēngzi คนบา้ 
pou4ɣɯ2nuk7 po6nuk7 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
pou4ka1kve2 kǝn2kha1kve1 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
pou4la:u4 kǝn2ke5 老人 lǎorén คนชรา 
pou4laɯ2 ki2naɯ2 谁shuí ใคร 
pou4ŋom4 kǝn2vo:m4 哑巴 yǎbā คนใบ ้
pou4sa:i1 ti6po6 男人 nánrén ผูช้าย 
pou4ta1fa:ŋ2 po6bo:t7 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
pou5,sa:ŋ6ten5(จ.) phu5ti:m5 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
pu:n2 pu:n2 盘子 pánzi จาน 
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pu:n5 ( ใชท้ัว่ไป) 
tiŋ2 ( จาํนวน) 
pjo:ŋ6 (ตรงกลาง) 
kja:ŋ1 ( ปรมิาณ) 

po:n5 
tiŋ2 
pjo:ŋ6 

半（一半）bàn ครึง่ 

pu:t7 len6 (อ.=แลน),kit8  跑 pǎo วิง่ 
pu2 na:ŋ2 祖母zǔmǔ ยา่ 
pu5ɕa:ŋ3(จ.) pu3tɕa:ŋ5 部长 bùzhǎng หวัหน้าฝ่าย 
pu6 ɬɯ3 衣服（上衣）yīfú เสือ้ผา้ 
puŋ2 ɬup8jan1 遇见 yùjiàn พบเจอ 
sa:i6 (pja1) ka:p8hǝ:k7 (pja1) 鳃 sāi ครบี 
sa:m1 (ทจ.) ɬa:m1 三 sān สาม 
sa:ŋ1 ɬuŋ1 高 gāo สงู 
sa:t7 phan3 搓（搓绳子）cuō ฟัน่ 
sa:u3 ɬa:u3 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
sa:u5pat7 ju2pat7 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
sa1(ทราย) ,ɣe5(กรวด) ɬa:i2 沙子 shāzi กรวด ทราย 
sai1 (จ.) ɬai1 西 xī ทศิตะวนัตก 
sai1 hoi1 螺蛳 luósī หอยทาก 
sai3 ɬai3 场子 chǎngzi ลาํไส ้
sai3dɯ1 duk7di3 肚脐 dùqí สะดอื 
sai5 ɬai5,jau1 细（细线）xì ละเอยีด 
sai6,sai6ɕiŋ2(จ.) ɬai6ka:n5 事情 shìqíng เรือ่งราว 
sak8 ɬak8  洗（洗衣）xǐ ซกั(เสือ้ผา้) 
saɯ1 (จ.) tɕi6(จ.) 字 zì ตวัอกัษร 
saɯ1 ɬɯ1  书 shū หนงัสอื 
saɯ1   ɬɯ1 输 shū แพ ้
saɯ1 liu1 稀（粥很稀）xī เหลว 
san2 (จ.) ɬan2 神 shén เทพ 
san2 ɬan2 发抖 fādǒu สัน่ 
san5  ɬin1 信 xìn จดหมาย 
san5 ɬǝ:ŋ1ɬin5 相信 xiāngxìn เชื่อ 
sau5,ɕa:u5 ----- 灶 zào เตา 
se5ɕa:ŋ3(จ.) se5tɕa:ŋ5(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
se5jen2(จ.) ɕe3jen2(จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
se5vei5ɕu3ji5(จ.) se3vei3ɕu5ji3(จ.) 社会主义 shèhuì 

zhǔyì 
สงัคมนิยม 

sei2, mɯ6 ɬi2hau6 时候 shíhòu เวลา 
sei2ɕin1 
ɕaɯ2ɕin1 

ɕin1thi:n1(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ

sei2ɕou1 
ɕaɯ2ɕou1 

ɕau1thi:n1(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 

sei2ha6 
ɕaɯ2ha6 

ja2thi:n1(จ.) 夏 xià ฤดรูอ้น 

sei2nei4 ki2nai3 现在 xiànzài ตอนน้ี 
sei2toŋ1 
ɕaɯ2toŋ1 

tuŋ1 thi:n1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 

280 รายการศัพท์ภาษาจ้วง



281 
 

sei5 (ทจ.) ɬei5 四 sì สี ่
sen3ki3(จ.) ,sen3 ɬen5ki5(จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
sen6ɕen2 (จ.) ɬen1ɕen2(จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
sen6ɕin5(จ.) ɬen1tɕin3(จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
seŋ1(จ.),mi2 mi2 生 shēng คลอด 
seu5  ka:n1 tɕiŋ5(จ.) 干净 gānjìng  สะอาด 
si3 ɬe3 写 xiě เขยีน 
sik7(จ.) hik7 锡 xī ดบุีก 
sik7 ɕik7  撕（撕纸）sī ฉีก 
sik7hak7(จ.),to5 tɕik7khak7(จ.) 立刻 lìkè เดีย๋วน้ี 
sim1(จ.) ɬim1tau2 心 xīn หวัใจ 
sim3 ɕam3 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  
siŋ1(จ.) tɕa:u2 腥 xīng คาว 
siŋ2(ทจ.) tɕiŋ2(ทจ.) 城 chéng เมอืง เชยีง 
siŋ5(ทจ.) kjo:k6 声音 shēngyīn เสยีง 
siŋ5(จ.) kjo:k8 姓 xìng นามสกุล 
sip7da:ŋ3  tɕi3khi:p7 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
sɯ3ta:n5(จ.) 
lɯkji:n2 

tɕɯ1ta:n3 
pik7ma4 

子弹 zǐ dàn กระสนุ 

sɯ5jou2(จ.) tɕɯ3jau2(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
sɯ6si:ŋ3(จ.) ɬɯ1ɬa:ŋ5(จ.) 

ɬɯ1ɬja:ŋ5(จ.) 
思想 sīxiǎng ความคดิ 

sɯi2 mo:n1 枕头 zhěntou หมอนขา้ง 
sɯi5(จ.) ɬa:u2 洗（洗手）xǐ ลา้ง 
sɯŋ1(จ.)  bo:k7 升 shēng ลติร 
sɯŋ6ɕa:n3(จ.) ɬaŋ1ɕa:n5(จ.) 生产shēngchǎn ผลติ 
so:n1 ɬo:n1 教 jiāo สอน 
so:ŋ1,ŋei6 ɬo:ŋ1,ji6 二 èr สอง 
so6 tɕik8 直（棍子直）zhí ตรง 
soi3 ɬoi3 耳环 ěrhuán ต่างห ู
som1 ɬum1 庹(两臂左右平仲

之长度）tuǒ 
วา (ความยาวสดุปลายแขนเมือ่
กางออก) 

som3(ทจ.) ɬum3 (ทจ.) 酸 suān เปรีย้ว 
soŋ5(ทจ.) ɬuŋ5(ทจ.) 送 sòng มอบให ้
sou1(จ.) ɬau1 收 shōu รบั 
sou1  ni6ti2 你们 nǐmen พวกคุณ 
sou3jan1kjau3 
su3pa5kjau3 

khǝn1pa:u1bau3 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 

sou6 
ɕuk7 

tɕuk7 粥 zhōu โจ๊ก 

su:k7,pa:u1 
tuk7 (พนัมอื หอ่ตวั)  

ben1 包（包糖）bāo หอ่ 

su:n5,ho1 ɬu:n5 蒜 suàn กระเทยีม 
su:n5(จ.) ɬu:n5 算（计算）suàn คาํนวณ 
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su3(จ.),tap7 ɬa3 锁 suǒ แมกุ่ญแจ 
su6ki5(จ.) ɕu1ki5(จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
ta:i1 ha:i1 死 sǐ ตาย 
ta:i2 tɕo:ŋ2 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
ta:i5 ta:i1 外祖母  wàizǔmǔ ยาย 
ta:i5 pja:u3(จ.) ta:i3pja:u5(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ta:i5 tu5(จ.) tha:i3tu3(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
ta:i6 ha3  ta:i6ha3 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
ta:i6 it7 ta:i6it7 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
ta:i6 lo6, 
kuŋ6 lu5(จ.) 

kuŋ1lo6(จ.) 公路 gōnglù ทางหลวง 

ta:k7 phja:k7 晒shài ตาก 
ta:m3(จ.) ta:m3(จ.) 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ta:n5(ทจ.) tha:n5(ทจ.) 炭 tàn ถ่าน 
ta:n6 ɕe6 ta:n1 ɕe1 自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
ta:ŋ1(จ.) tha:ŋ1(จ.) 汤 tāng น้ําแกง 
ta:ŋ2(จ.) thǝ:ŋ1(จ.) 糖 táng น้ําตาล 
ta:ŋ3jen2(จ.) ta:ŋ5jen2(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
ta:u3lun5(จ.) tha:u5lǝn3(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
ta1 ma:k7ha1 眼睛 yǎnjīng ตา 
ta1 ta1 外祖父  wàizǔfù ตา 
ta1la:n1 la:n1ɬa:u1 孙女 sūnnǚ หลานสาว (ลกูสาวของลกู) 
ta3,tei2 ko:n4 打（打铁）dǎ ต ี(ตเีหลก็) 
ta3ɕam4 ɬa:u2da:ŋ1 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
ta6 ta5 河 แมน้ํ่า 
ta6 nu:ŋ4,nu:ŋ4 me6a1( พีช่ายเรยีก) 

me6na6(พีส่าวเรยีก) 
妹妹 mèimei น้องสาว 

ta6ɤa:i4,ɕan1 tɕan1 真 zhēn จรงิ 
tai2 tai2ma4 蹄（马蹄）tí  กบีมา้ 
tai3 hai3 (น.ไห)้ 哭 kū รอ้งไห ้
tai5(จ.) thai5(จ.) 剃（用刀剃头）tì โกน 
tak7 lu:m6 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
tak7 tak7 舀（舀水）yǎo ตกั 
tak7kau3 (ใหญ่) 
tak7tai5(เลก็) 

kai5na2 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 

tak8nu:ŋ4,nu:ŋ4 no:ŋ2ba:u5 弟弟 dìdì น้องชาย 
tam2 thum1 池塘 chítáng สระน้ํา 
taɯ2 kam1 拿（持）ná เอา 
tam3 tam5 织（织布）zhī ถกั ทอ  
tam5 tam5 低 dī ตํ่า 
tan1(จ.) nin4 吞 tūn กลนื 
tan3 nuŋ6 穿（穿衣）chuān สวม นุ่ง 
tan3 thɯ1 戴（戴帽）dài ใส ่
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taŋ1 (จ.) taŋ1(จ.) 灯 dēng โคมไฟ 
taŋ1ŋon2 ha1van2 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์ตะวนั 
taŋ2 thǝŋ1 到 dào ถงึ 
taŋ3 taŋ3 竖 shù ตัง้ 
taŋ5(จ.) taŋ5(จ.) 凳子 dèngzǐ ตัง่ 
tap7 tap7 肝 gān ตบั 
tau3 ma2 来lái มา 
tau3 to3 斗 dòu ต่อสู ้ 
tau6 pjau6 灰（草木灰）huī ขีเ้ถา้ 
te:k7 phe:k7 裂开 liè kāi แตกออก 
te1 min2 他 tā เขา 
ten2 fa2 被子 bèizi ผา้นวม 
ten5jiŋ3(จ.) ten3jiŋ5(จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
ten5tɯŋ6(จ.) ti:n2taŋ5(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
ten5va5(จ.) ten3va3(จ.),  

ti:n6va6(จ.) 
电话 diànhuà โทรศพัท ์

teŋ1 tɕuŋ3(จ.) 中(射中) zhōng เขา้เป้า 
teu2 ni1,kjo:t8 逃 táo วิง่หนี 
ti:k8piŋ2(จ.).=地平 
dìpíng) 

ti6phi:ŋ1(จ.).=地平 
dìpíng) 

平原（坝子）
píngyuán  

ทีร่าบ 

ti:m3(จ.),tou6 ti:m3,te:m3(จ.) 点（点灯）diǎn จุด (ไฟ) 
ti:t7(จ.) lik7 铁 tiě เหลก็ 
ti2jin2 (จ.) tik8kǝn2(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
ti2ka:u6(จ.) thi2ka:u1(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
tik7 thik7 踢 tī เตะ 
tin1 kha1 脚 jiǎo ตนี ขา 
tin3 tin3 短 duǎn สัน้ 
tiŋ1(จ.) teŋ1(จ.) 钉 dīng ตะป ู
tiŋ1,to:k7 teŋ1 钉（钉钉子）dīng ตอกตะป ู
tiŋ5(จ.) tiŋ6(จ.) 听 tīng ฟัง 
tit7ŋa2 
o:k7ȵo:t8 

thin5no5 发芽fāyá  แตกหน่อ 

tiu2 teu2 条（一条绳子）
tiáo 

แถว (ลกัษณนาม) 

tiu2 teu2 根（一根棍子）
gēn 

ทอ่น(ลกัษณนาม) 

tiu5,jet7 thiu5,jet7 跳 tiào กระโดด 
tiu5vu3(จ.),fou4 thja:u3vu5(จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
tɯk7 khun1  喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์
tɯk7ȵan1 tǝk7hin1 打猎 dǎ liè ล่าสตัว ์
tɯk8 tɕɯ6 是 shì ใช ่
to:k7 meŋ2 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
to:n2jen2(จ.) tho:n2jen2(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
to:n2ke2(จ.) tho:n2ke2(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
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to:ŋ6 ɬiu1 柱子 zhùzi เสา 
to4 ɤa:ŋ6  to4ta:m1, 

to4tɕi:p7 
链接 liànjiē เชื่อมต่อ 

to4ka:i5 ku5ka:i5, 
ku3ka:i5 

东西 dōngxi สิง่ของ 

to4mop8, 
to4hon4 

to4ko:n4 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 

to5 (ทจ.=เถาะ) tho5(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
to5 (ใหญ่) 
tin2 (เลก็) 

to5(ใหญ่) 
phen1(เลก็) 

黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 

to6la6ki6 (จ.) tho1la1ki1(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
toi1(ทจ.) thoi5(ทจ.),thǝn1 退 tuì ถอย 
toi5(จ.) tɕi1 碓 duì ครกกระเดื่อง 
tok7  tuk7 遗失 yíshī ทาํหาย 
tok7 tuk7 掉diào ตก 
tok7fɯn1, 
ɤoŋ2fɯn1 

nuŋ2phǝn1 下雨 xià yǔ ฝนตก 

tok7laŋ1, 
lo2hou5(จ.) 

lo2hau3(จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 

tok8 to:k8 读 dú อา่น 
tom1pon5 nǝm6nuk7 尘土 chéntǔ ฝุ่ น 
toŋ1 tuŋ1 东 dōng ทศิตะวนัออก 
toŋ2(จ.), lu:ŋ2 to:ŋ2(จ.) 铜 tóng ทองแดง 
toŋ3(จ.) thuŋ3(จ.) 桶  tǒng ถงั 
tou1 tu1 门 mén ประต ู
tou1 huŋ1lau2(พดูกบัตนอายุ

น้อยกวา่) 
lau2(พดูกบัคนอายุ
เทา่กนั) 

我们 wǒmen พวกเรา 

tou5 ɕɯŋ6(จ.) tau3 tɕaŋ1(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tu:i7 ke3 脱（脱衣）tuō ถอด 
tu:n2 ɕa:i1(จ.) 猜 cāi ทาย 
tu2 tu1 只（一只鸡）zhī ตวั (ลกัษณนาม) 
tu2pa:u5(จ.), 
kuk7peu5(จ.) 

ɬɯ3phiu3, 
pha:u5(จ.) 

豹 bào เสอืดาว 

tu6(ทจ.) thu5(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
tu6tom1  thu5tum1 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
tum2,bai5 tum2 湿（衣服湿）shī เปียก 
tuŋ2ɕi6(จ.) thuŋ2tɕi3(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
tuŋ4 muk7 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
tuŋ4 muk7 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
tuŋ5jen2(จ.) tuŋ3jen2(จ.) dòngyuán ระดมพล 
u:t7 ma:t7 擦 cā เชด็ 
uk7 uk7ek7 脑髓 nǎosuǐ สมอง 
um3 um3 抱（抱小孩）bào อุม้ 
un5 o:n5 软 ruǎn ออ่น 
va:i2 va:i2 水牛 shuǐniú ควาย 
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va:i6 pho5 破 pò ขาด 
va:n1,ti:m2 va:n1 甜 tián หวาน 
va:n3,tui4 thui3 碗 wǎn ชาม 
va:n5 va:n5 撒（撒种子）sā  ทิง้ 
va:ŋ1 kha:ŋ1 横 héng ขวาง 
va:u5,va:ŋ5 veu5 缺 quē ขาด 
va1 (จ.) bjo:k7 花 huā ดอกไม ้
va4(จ.) va4(จ.) 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
va5 khva5  裤子 kùzi กางเกง 
va6(จ.) va6(จ.) 话 huà คาํพดู 
vam2va:u2 tɕa3kau6 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
vei3ta5 (จ.) vai5ta3(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
vei5sɯŋ6(จ.) vai3ɬaŋ1(จ.) 卫生 wèishēng สขุอนามยั 
vɯn2va5(จ.) vǝn2va3(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
vun2 kǝn2 人 rén  คน 
vun2,pou4ɯn5 khjau1,i5kǝn2 别人 biérén คนอื่น 
vun2hek7, 
pou4hek7 

kǝn2khek7 客人 kèrén แขก 
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คาํศพัทภ์าษาตง้ แปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   
 
梁敏. (1979)《侗语简志》北京：民族出版社.  
Liáng Mǐn.(1979) “Dòng yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn shè. 
เหลยีงหมิน่. (17) ปรทิรรศน์ภาษาตง้. ปักกิง่: ชาตพินัธุ.์    
 

 
 
นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาตง้แลว้ ยงัมคีาํยมืจากภาษาจนี

และคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.99 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาตง้ 

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่ (จ.= คาํจนี พนิ
อนิ,ความหมาย)  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทย
ถิน่อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่
ในการระบุความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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a:i1,  ki4 集市 jíshì ตลาด 
a:i5 鸡 jī ไก ่
a:m3 敢 gǎn กลา้ 
a:m5 补（补衣物）bǔ ปะซ่อม 
a:n1 苎麻 zhùmá ป่าน 
a:n1ma4 (ทจ.) 鞍子 ānzi อานมา้ 
a:p9 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
a:t9 割 gē ตดั 
a:u1 (ทจ.) 要（我要这个）yào ตอ้งการ 
a:u1(ทจ.) 娶 qǔ แต่งงาน 
a:u1(ทจ.),  ɕu1+    收（收回来）shōu รบั 
a:u4  里面 lǐmiàn ขา้งใน 
a:u4na:i6, a2na:i6,  ki1na:i6 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
a:u4nu1+  , nu1+   哪里nǎlǐ ทีไ่หน 
a:u4ȶa6,  ki1ȶa6 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
a:u5 旧 jiù เก่า 
a,u1(ทจ.),  tәi2 拿（持）ná เอา 
a1 乌鸦 wūyā นกกา 
a1 歌 gē เพลง 
a1 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
a1ɕa:k9+ 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากดาํ 
a5mәi4 树枝shùzhī กิง่ 
a5sin2 价钱 jiàqián ราคา 
am1 老鹰 lǎoyīng นกอนิทร ี
am1 含 hán อม 
am2 苦 kǔ ขม 
am3 盖子 gàizi ฝา 
am5 背（背小孩）bèi แบก 
an1 迟 chí สาย (เวลา) 
an1,  ȵa:m5+   慢（走很慢）màn ชา้ 
an1+   吞 tūn กลนื 
an1+ 咽 yàn กลนื 
an1ȶa:n1,  an1ȵam5,  
ka:u3ȵam5 

夜里 yèlǐ กลางคนื 

an1ȶәu1 刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
aȵ:u6 住（住在家里）zhù พกั 
ɕa:i1 筛子 shāizi กระชอน 
ɕa:i3+ 踩 cǎi เหยยีบ 
ɕa:ŋ2 床chuáng เตยีง 
ɕa:ŋ3 点（点灯）diǎn จุด (ไฟ) 
ɕa:ŋ5 (ขวาน),  pa:k9(ขวาน) 把（一把刀）bǎ เล่ม ดา้ม (ลกัษณนาม) 
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ɕa:ŋ5+ (ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
ɕa:ŋ6mәi4  木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
ɕa:u1+  (อ.=เจา้) 你们 nǐmen พวกคุณ  
ɕa:u5+,  pji1 修理 xiūlǐ ซ่อม 
ɕa1+(จ.),  ȶhe6(จ.) 车子 chēzi รถ 
ɕa3 (จ.) 写 xiě เขยีน 
ɕa5+   晒（晒太阳）shài ตาก (แดด) 
ɕaŋ1+,  ȶeu5 挂（挂在墙上）guà แขวน 
ɕe1+ (ทจ.) 沙子 shāzi ทราย 
ɕe1+   (จ.) 柞(拇指与中指张开之长

度）zhà 
คบื (ระยะหา่งระหวา่งปลาย
น้ิวหวัแมม่อืกบัปลายน้ิวกอ้ยเมือ่
กางออกสดุ) 

ɕe2 (จ.) 茶 chá ชา 
ɕe3   左 zuǒ ดา้นซา้ย 
ɕәn1+ɕa:ŋ6 身体shēntǐ รา่งกาย 
ɕәn1+fu2 (จ.) 幸福 xìngfú ความสขุ 
ɕen4ɕi4 (จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
ɕen6ȶәn1 (จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
ɕen6tshon3 (จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
ɕeŋ1+  (จ.) 生（生肉）shēng ดบิ 
ɕәŋ1+   (จ.) 升 shēng ลติร 
ɕeŋ1+san1+,  la:u4sɿ6(จ.) 老师 lǎoshī อาจารย ์
ɕәp8 (ทจ.) 十 shí สบิ 
ɕәp8 әt7 ŋwet10  十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
ɕәp8 ȵi6 ŋwet10,  ȵa:n 1 ȵin2 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
ɕәp8 ŋwet10 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
ɕәp8әt7  十一 shíyī สบิเอด็ 
ɕәp8ȵi6 十二 shí’èr สบิสอง 
ɕәp8sa:m1+   十三 shí sān สบิสาม 
ɕep9+   插 chā เสยีบ 
ɕәt7 星星 xīngxīng ดวงดาว 
ɕeu3 爪 zhǎo เลบ็ 
ɕi2 (จ.) 时候 shíhòu เวลา 
ɕi2na:i6  现在 xiànzài ตอนน้ี 
ɕi2so3+  钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
ɕi3 (จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
ɕik9+    尺chǐ ฟุต 
ɕiȵ1ŋwet10,  ȵa:n1ɕiŋ1 正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
ɕiŋ1+ (ทจ.) 姜jiāng ขงิ 
ɕiŋ2 (ทจ.) 城 chéng เมอืง เชยีง 
ɕiŋ2,   kha:i5+  墙壁 qiángbì ผนงั 
ɕiŋ5,  je1+    正（帽子戴得正）zhèng ตรง 
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ɕiu3+ 欠 qiàn เป็นหน้ี 
ɕiu5min6  镜子 jìngzi กระจก 
ɕo2(จ.),  ha:k10 学 xué เรยีน 
ɕo2ɕa:u1+ (จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
ɕo6 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
ɕok8 脓 nóng หนอง (แผลหนอง) 
ɕok8 (ทจ.) 熟（熟肉）shú สกุ 
ɕon1 (จ.) 砖 zhuān อฐิ 
ɕon5  回 huí กลบั 
ɕon6 (จ.) 旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
ɕoŋ1 (จ.) 装（装进袋里）zhuāng บรรจ ุ
ɕoŋ5+ (จ.) 枪 qiāng ปืน 
ɕu1+   藏(收藏) cáng เกบ็ 
ɕu1+ әt7  初一 chū yī วนัทีห่น่ึง 
ɕu1+ ȵi6 初二 chūèr วนัทีส่อง 
ɕu1+sa:m1+ 初三 chū sān วนัทีส่าม 
ɕu3,  ɕu3ja:n2 (จ.) 主人 zhǔrén เจา้บา้น 
ɕu3,  mәi4ɕu3  鞭子 biānzi แส ้
ɕui1+   输 shū แพ ้
ɕuk9  洗（洗手）xǐ ลา้ง (ลา้งมอื) 
ɕun1+    答 dá ตอบ 
ɕen2hәu1+  痰 tán เสมหะ 
e1+ ,  ȶen1 别人 biérén คนอื่น 
e3 愚蠢 yúchǔn โง ่
e4 屎 shǐ ขี ้
әi1+   开（开门）kāi เปิด 
әi1+   揭（揭开盖子）jiē แกะ 
әi1+  nuk9 开花 kāihuā ดอกไมบ้าน 
әi1+kha:ŋ1+   晴 qíng สดใส ปลอดโปรง่ 
ek9 牛轭 niú è แอก  
ek9+ 客人 kèrén แขก 
әm3 药 yào ยา 
әm3kwa:u5 膝盖 xīgài เขา่ 
әm5,  mok7 埋（埋于地下）mái ฝัง หมก 
әn1 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
eŋ1 粥 zhōu โจ๊ก 
eŋ1ŋu5+ 食（猪食）shí อาหาร 
eŋ5,  ju6 (จ.) 又（又快又好）yòu อกี 
әp7,  pa:k9  嘴zuǐ ปาก 
eu3 教 jiāo สอน 
әu4 稻子 dàozi ขา้ว 
әu4 饭 fàn ขา้ว, อาหาร 
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әu4,  әu4sa:n1+ 米 mǐ ขา้วสาร 
әu4ɕu1,  wa:ŋ2ȶi5  玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
әu4ɕu1fa6  高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
әu4si2 糍粑 cí bā ขนมทีท่าํจากแป้งขา้วเหนียว 
әu4si2pa:u1 粽子 zòngzi บะจา่ง 
fa:n4tәi1(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n4toŋ1(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa2tsa:n4(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fi6ȶi6(จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
ha:i2 鞋 xié รองเทา้ 
ha:n5+,  wәt7 塞（塞进洞口）sāi ยดั 
ha1+   下(打一下）xià ครัง้, ท ี(ลกัษณนาม) 
ham5+,  ɕa:i3 问 wèn ถาม 
han6,  saŋ1 恨 hèn เกลยีด 
hat7+   咸 xián เคม็ 
hәi3+ (จ.) 海 hǎi ทะเล 
hem4,  sin3+  喊 hǎn ตะโกน 
heu1+  ,  ui5 打(打人）dǎ ทุบต ี
ho4ȶhe6(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
hoi1+ 石灰 shíhuī ปนู 
hoi5+   快（走很快）kuài เรว็ 
hu3+  ,  ȶoŋ2(จ.) 穷 qióng ยากจน 
in1+ 胳臂gēbei แขน 
in1+,  ȶok10 手镯 shǒuzhuó กาํไล 
in1+uk9 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
in5(จ.) 燕子 yànzi นกนางแอน่ 
iŋ1 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
it10,  kit10,  ŋa:u6(จ.) 咬 yǎo กดั 
it9 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
it9 萄葡táo pú องุน่ 
it9 痛 tòng เจบ็ปวด 
iu3 茎jīng กา้น 
j3+ka:u3,  pha5+ 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 
ja:i3 长 cháng ยาว 
ja:i6  快（刀快）kuài คม 
ja:k10 篱笆 líbā รัว้ 
ja:k9 芋头 yùtou เผอืก 
ja:k9 撕（撕纸）sī ฉีก 
ja:k9 饿 è หวิ 
ja:k9nam4 渴 kě กระหาย 
ja:m1 借（借钱）jiè ยมื 
ja:n2 房屋 fángwū เรอืน   
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ja:n2,  e1 家 jiā  บา้น  
ja:ŋ2ho4 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
ja:ŋ2lju4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
ja:ŋ2ȶen4 肥皂 féizào สบู ่
ja:p9 跨（跨小沟）kuà กา้ว 
ja:u2 我wǒ ฉนั 
ja:u3+   怕 pà กลวั 
ja1,  mjin2 布 bù ผา้ 
ja2,  ȵi6 二 èr สอง 
ja4,  tshu4 (จ.) 丑 chǒu น่าเกลยีด 
ja4, wa:i6,  pha5+    坏 huài เลว 
ja5 田（水田）tián ไรน่า 
ja5+   红 hóng สแีดง 
jak7  湿（衣服湿）shī เปียก 
jak7+   勤 qín ขยนั 
jam1 沉 chén จม 
jam1 深（水深）shēn ลกึ 
jam3 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
jan1 啼（公鸡叫）tí ขนั รอ้ง 
je1, әp7 青蛙 qīngwā กบ 
je1pha1+ 田鸡 tiánjī กบ 
jәi6 数（数东西）shù นบั 
jen1(จ.) 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู 
jәn1wu1(จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
jәn2ha: ŋ2(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jәn2mjәn2(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
jen2pi2(จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
jen6 ɕoŋ2(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jeu1si3 肾 shèn ไต 
ji1ȶen1(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
ji2ȶәn1(จ.) 一定（我一定去）yīdìng แน่นอน 
ji6 医治 yīzhì รกัษา 
jim1(จ.) 阉（阉公鸡）yān ตอน (ทาํหมนั) 
jim5+   凉快 liángkuai เยน็ 
jiŋ2(จ.) 赢 yíng ชนะ 
jiŋ3(จ.) 影子 yǐngzi เงา 
jit10 牵（牵牛）qiān จงู 
jo3 伸（伸手）shēn ยดื 
joŋ2ji6(จ.),  ji1li3  容易 róngyì งา่ย 
joŋ4fu1+  (จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
joŋ4ka:n4(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
joŋ6(จ.) 用 yòng ใช ้
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ju2(จ.),  la:u2(น้ํามนัจากววั) 油 yóu น้ํามนั 
ju2me2 芝麻 zhīma งา 
ju6tjen4(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
jun1,  ɕaŋ6  站（站立）zhàn ยนื 
jun3 少 shǎo น้อย 
ka:ŋ6pi2(จ.) 自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 
ka:i1 远 yuǎn ไกล 
ka:i2 拉（向前拉）lā ลาก 
ka:i4(ทจ.) 改 gǎi เปลีย่น 
ka:i4fa:ŋ1+  (จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka:n1pu1(จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
ka:n4(จ.) 赶（驱赶）gǎn ไล ่
ka:u3 头tóu ศรีษะ 
ka:u3hәt7,  an1het7+  早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
ka:u3man 1,  an 1man 1 白天 báitiān กลางวนั 
ka3 等候 děnghòu รอคอย 
ka4 汉族 hànzú ชนชาตฮิัน่ 
kam1 本民族自称

běnmínzúzìchēng 
คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง 

ke2mjәn1 (จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kәi5 蛋 dàn ไข ่
kәm1,  toi5 碓 duì ครกกระเดื่อง 
kha:i5+ 耙（耙地）bà คราด (นาม) 
kha:i6fәi1+ (จ.) ,  kha:i6hui1+  
(จ.) 

开会 kāihuì เปิดประชุม 

kha1+ 耳朵ěrduǒ  ห ู
kha1+ko5,  ko5 兔子 tùzǐ กระต่าย 
kha1+lak7 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
khe1+ 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
khe1+   梳(梳头)shū หว(ีกรยิา) 
khәi1+ 犁 lí คนัไถ 
khәi1+   犁（犁地）lí ไถ 
khәp7+ 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
khәu1+hәu1+ 咳嗽 késòu ไอ 
khәu5+   吠（狗叫）fèi เหา่ 
kho6ɕo2 (จ.) 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
khwa:n1+    甜 tián หวาน 
khwa:ŋ3+   宽 kuān กวา้ง 
khwa:u3+ 酒 jiǔ สรุา 
khwa5+,  ho5+ 东西 dōngxi สิง่ของ 
khwәn1+ 路 lù ถนน 
khwәt7+ 铁 tiě เหลก็ 
ko1 笑 xiào หวัเราะ 
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ko1,  pa:u2 盐 yán เกลอื 
kok7 滚（石头滚）gǔn กลิง้ 
kon6(จ.),  muŋ4 官 guān ขา้ราชการ 
koŋ1ȶhәn6thon2(จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์
koŋ1tsha:n4ta: ŋ4 (จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
koŋ2zәn2(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
koŋ6fәn6(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการทาํงาน 
koŋ6jәn2ka:i6ȶi2(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
koŋ6lu1(จ.) 公路 gōnglù ทางหลวง 
koŋ6ȵe2(จ.) 工业 gōngyè อุตสหากรรม 
koŋ6se1+(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
koŋ6tsha:ŋ4(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
koŋ6tsɿ6(จ.) 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
kuŋ1,  kuŋ2 鼓 gǔ กลอง 
kuŋ2 多 duō มาก 
kwa:n1 斧头 fǔtóu ขวาน 
kwa:n1 名字 míngzì ชื่อ 
kwa:ŋ1 亮（房子很亮）liàng สวา่ง 
kwa:ŋ1sәt7 扫帚sàozhǒu ไมก้วาด 
kwa:ŋ3,  tui4 碗 wǎn ชาม 
kwa:ŋ6joŋ2(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kwa:ŋ6mjәn2(จ.) 光明 guāngmíng แสงสวา่ง 
kwa:t9,  ɕeu3 炒（炒菜）chǎo ผดั 
kwa3 硬 yìng แขง็ 
kwa5,  phjit9+   骂 mà ดา่ 
kwa8,  hu5+ (จ.)  富 fù รํ่ารวย 
kwan2 烟 yān（炊烟）(chuīyān) ควนั (สบูบุหรี)่ 
kwe1 黄瓜 huángguā แตงกวา 
kwe2 水牛 shuǐniú ควาย 
kwe2 不（他不来）bù ไม ่
kwe2me2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
kwe2ȶa:ŋ3 不是 bùshì ไมใ่ช ่
kwe2ȶa6(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kwe3 梯子tīzi บนัได 
kwәn5 鳞 lín เกลด็ 
kwet10 刮（刮猪毛）guā ขดู 
kwet10,  ȶhi5+ 剃（用刀剃头）tì โกน 
kwiu5 称（称东西）chēng ชัง่สิง่ของ 
la:i1,  pja:ŋ5 好 hǎo ด ี
la:i1jak8 美丽 měilì สวย 
la:i2 脊背jǐbèi สนัหลงั 
la:i5 野猪 yězhū หมปู่า 
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la:i6,  en3 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
la:k10ha:n5+ 青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
la:k10hwa:n1+ 孙子 sūnzi หลานชาย(ลกูชายของลกู) 
la:k10jo2,  ɕo2sәn 6(จ.) 学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
la:k10mja2 手指shǒuzhǐ น้ิวมอื 
la:k10mjek9 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
la:k10pa:n1,  la:k10 儿子 érzi ลกูชาย 
la:k10sa:u4 女婿 nǚxù ลกูเขย 
la:k10ȶa:i4,  la:k10noŋ4 侄子 zhízi หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) 
la:k10ȶa:i4,  la:k10noŋ4 侄女 zhínǚ หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) 
la:k10un3,  la:k10ȵa:u4 儿童 értóng เดก็ 
la:k9 骨头 gǔtou กระดกู 
la:k9+   沸（水开了）fèi เดอืด 
la:m2 忘记 wàngjì ลมื 
la:m6 绳子 shéngzi เชอืก 
la:n1khwa:n1+ 孙女 sūnnǚ หลานสาว(ลกูสาวของลกู) 
la:n2 扁担 biǎndan สาแหรก 
la:p10 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
la:p9,  la:p9ljet9 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
la:u3 进（进来）jìn เขา้ 
la:u3+,  әt7,  i1 一 yī หน่ึง 
la:u4(จ.) 老（人老）lǎo ชรา 
la:u4(จ.) 老（菜老）lǎo แก ่(ผกัแก่) 
la2 菌子jùnzi เหด็ 
la2,  toŋ2la2 锣 luó ฆอ้ง 
lam1 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
lam1 追（追上）zhuī ไล่ตาม 
lan3 钻（钻进洞里）zuān เจาะ 
laŋ4 立刻 lìkè เดีย๋วน้ี 
laŋ4 就（想去就去）jiù ก ็
laŋ6 逃 táo วิง่หนี 
le2 书 shū หนงัสอื 
lәi4,  pek10 跌（跌倒）diē ลม้ 
lәi5,  tet10 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
lәk8,  so6 力气 lìqì พละกาํลงั 
lәm2 风 fēng ลม 
lәn2 后 hòu ขา้งหลงั 
lәn2 后（后去）hòu ภายหลงั ทหีลงั 
lәŋ6,  lәn5 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
lәŋ6,  u5 冰 bīng น้ําแขง็ 
lәt7+   滴（水往下滴)dī หยด 
lәt7+,  ɕet9+,  tu1 都（大家都去）dōu ทัง้หมด 
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lәu1,  wet9,  on1 挖 wā ขดุ 
lәu5 螺蛳 luósī หอยทาก 
lәu6 (ทจ.) 漏（桶漏水）lòu รัว่ 
li3 得到 dédào ไดร้บั 
lin1,  la:u1,  ma:n3+  黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
lin5 浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
liŋ4 旱 hàn แหง้ แลง้ 
lja:i3+  麻雀 máquè นกกระจอก 
lja:n6 辣 là เผด็ 
lja:n6,  la:k10lja:n6 辣椒 làjiāo พรกิ 
lja:ŋ1+  ,  әi5 爱（爱小孩）ài รกั 
lja:ŋ2 梁 liáng คาน 
lja:ŋ2 量（量布) liàng วดั (กรยิา) 
lja:ŋ4 两（斤两）liǎng มาตราวดั เทา่กบั ตําลงึ 
lja2 舔 tiǎn เลยี 
lja3+ 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
ljak7+ ,  leŋ4 冷（天气冷）lěng หนาว 
ljak8 偷 tōu ขโมย 
ljan5 解（解绳结）jiě แก ้
lje3,  peu2 羊 yáng แพะ 
ljәm2 浇（浇菜）jiāo รด 
ljәn4ta:u1(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
lji4 年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์
lji4 嫩（菜嫩）nèn ออ่น 
ljim2 镰刀 liándāo เคยีว 
ljiŋ2(จ.) 零（一百零五）líng ศนูย ์
ljo1+    醒 xǐng ตื่น 
ljok8 六 liù หก 
ljok8 ŋwet10 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
ljon6  包围 bāowéi โอบลอ้ม 
ljoŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng มงักร 
ljoŋ6 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพอ่) 
ljoŋ6 舅父（母之兄）jiùfù ลุง (พีช่ายพอ่) 
lo1 船 chuán เรอื 
lo2 (จ.) 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ ่
lo2hәu1+   (จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
loŋ2 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
loŋ2 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
loŋ3  簸箕 bòji กระดง้ 
loŋ4 箱子 xiāngzi กล่อง ลงั 
loŋ6,  ȵom6 松（绑得松）sōng หยอ่น 
lu6,  sɿ1ȶhәn2(จ.) 事情 shìqíng เรือ่งราว 
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lui2 烂（瓜烂了）làn เน่า 
lui6 下（下山）xià ลง 
ma:i4 妻子 qīzi เมยี 
ma:k10lo6,  ma:k10weŋ5 泥（稀泥）ní โคลน 
ma:k9 长（长大）zhǎng เตบิโต 
ma:k9,  la:u4 大dà  ใหญ่ 
ma:n3+   黄 huáng สเีหลอืง 
ma:ŋ1 薄 báo บาง 
ma:ŋ2,  tu2ma:ŋ2 什么shénme อะไร 
ma:ŋ5 半（一半）bàn ครึง่ 
ma:ŋ5ke1,  ke1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
ma:u2 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
ma:u2 粪 fèn ขี ้ 
ma:u6 他 tā เขา (สรรพนามบุรษุทีส่าม) 
ma1 蔬菜 shūcài ผกั 
ma1 菜（饭菜）cài ผกั 
ma1+   来lái มา 
ma1ŋәm2 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
ma1pa:k10,  pe2tsha:i1+(จ.) 白菜 báicài กะหลํ่าปล ี
ma2 舌头shétou  ลิน้ 
ma3 云 yún กอ้นเมฆ 
ma3 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
ma3 软 ruǎn ออ่น 
ma4 马 mǎ มา้ 
mak8(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
man 1 天（日）tiān วนั 
man 1 ȵuŋ1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
man 1mu3 明天 míngtiān วนัพรุง่น้ี 
man 1na:i6 今天 jīntiān วนัน้ี 
man 1na3 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
man 1un5 前天 qiántiān วนัมะรนื 
man2 甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
maŋ4 高兴 gāoxìng ดใีจ 
maŋ4,  lja:ŋ1+   喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān ชอบ 
me1 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
me1 熊 xióng หม ี
me2 有 yǒu ม ี 
mәi4 树 shù ตน้ไม ้
mәi4 棍子 gùnzi กระบอง 
mәi4 件（一件衣服）jiàn ตวั (ลกัษณนามของเสือ้) 
mәi4 每měi ทุกๆ 
mәi4a:i5 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
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mәi4ljoŋ2ɕu6 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
mәi4pha:k9+ 杉树 shānshù ตน้จามจุร ี
mәi4soŋ2pek9 松树 sōngshù ตน้สน 
mәi4ta:ŋ2 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
mәi5+   新 xīn ใหม ่
mәm4 老虎 lǎohǔ เสอื 
mәm4peu5,  peu5 豹 bào เสอืดาว 
mәn1 天 tiān    ฟ้า 
mәn5 井 jǐng บ่อน้ํา 
mәt8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
mәt8ta: ŋ2 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
meu2 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
meu4 猫 māo แมว 
mәu4 亩 mǔ ไร ่
mi2 煤 méi ถ่านหนิ 
mi4 未（没有）wèi ยงัไม…่…เลย 
min3 豪猪 háozhū เมน่ 
min3 席子 xízi เสือ่ 
min4 柿子 shìzi ลกูพลบั 
miu2 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
mja:n3 水獭 shuǐtǎ นาก 
mja2 手shǒu มอื 
mja2,  to3 种（种菜）zhòng ปลกู 
mja4,  mit10 刀 dāo มดี 
mja4ma1 菜刀càidāo มดีทาํครวั 
mje6,  ɕa:ŋ5+  (จ.) 想(思考) xiǎng คดิ 
mjәn2tshu2(จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
mjәn2tsu4(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mjeŋ1 沟（水渠）gōu ค,ูคลอง 
mjeŋ2 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
mjin2 棉花 miánhuā ฝ้าย 
mjiŋ2 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì ปลงิ 
mjuŋ4,  mjuŋ4pa5 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
mjuŋ4,mjuŋ4ȶa:m5 蚊子 wénzi ยงุ 
mjuŋ4mak8 蠓（黑色,小飞虫）měng 

           
แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ 

mjut9 拧（拧毛巾）níng บดิ 
mo2fa:n1+ 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
mo6 磨（石磨）mó เครือ่งโม ่
mo6 磨（磨米）mó โม ่(แป้ง) 
mok8 鸟 niǎo นก 
muk10 鼻涕 bítì น้ํามกู 
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mun2 雾 wù หมอก 
mun6 猴子 hóuzi ลงิ 
muŋ4 个（一个人）gè คน 
muŋ5 扎 zhā แทง 
mut10 胡子húzi หนวด 
na:i6 这 zhè น้ี 
na:m2(จ.) 南 nán ทศิใต ้
na:m6,  ma:k10  土（干土）tǔ ดนิ  
na:n2 (จ.) 难 nán ยาก 
na:n4  肉 ròu เน้ือสตัว ์
na:ŋ2 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
na:u1 瘦（肉瘦）shòu เน้ือ  
na1 厚 hòu หนา 
na3 脸liǎn ใบหน้า 
na3+,  kham3+ 箭 jiàn ลกูศร 
na3+,  pa5na3+ 弓 gōng คนัธนู 
nak7 稠（粥很稠）chóu ขน้ 
nam1 黑 hēi สดีาํ 
nam4 水 shuǐ น้ํา 
nam4mak8(ทจ.),  me2sui4 墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
nam4mun2 露 lù น้ําคา้ง 
nam4niŋ3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
nam4ȵo4,  mi3 奶 nǎi น้ํานม 
nam4ta1 眼泪yǎnlèi  น้ําตา 
nan1 虱子（衣服上的）shīzi เหา 
nan1,  ȶak8 个（一个碗）gè ใบ 
nan1pja:k9 (ผลกลว้ย) 
mәi4pja:k9 (ตน้กลว้ย)  

芭蕉 bājiāo กลว้ย 

naŋ1 (อ.=ดัง้) 鼻子bízi จมกู 
naŋ1 还（我还要）hái ยงั 
nat7 粒（一粒米）lì เมด็ 
ne3 哭 kū รอ้งไห ้
nәi1+ 摇 yáo สัน่, โยก 
nәi4 母亲 mǔqīn แม ่
nәi4la:u4 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้(ภรรยาของลุง) 
nәi4la:u4 姨母（母之姐）yímǔ ป้า  (พีส่าวแม)่ 
nәi4wi6 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้ (ภรรยาของอา) 
nәn4 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
nәu2 谁shuí ใคร 
no3+ 老鼠 lǎoshǔ หนู 
noŋ2mjәn2(จ.) 农民 nóngmín เกษตรกร 
noŋ2ȵe2  (จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
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noŋ4mjek9,  noŋ4  妹妹 mèimei น้องสาว 
noŋ4pa:n1,  noŋ4 弟弟 dìdì น้องชาย 
nu1+   哪（哪一个碗）nǎ ไหน 
nu1+kuŋ2,  nәu1+kuŋ2  多少duōshǎo เทา่ไร 
nu5 看见 kànjiàn มองเหน็ 
nu5,  naŋ2 看kàn ด ู
nui1 雪 xuě หมิะ 
nui2 虫 chóng แมลง 
nuk9 外面 wàimiàn ขา้งนอก 
nun1 蛆 qū ตวัออ่นของแมลง 
nun2,  nak7+   睡 shuì นอน 
ȵa:n1 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์ดวงเดอืน 
ȵa:n1 月（月份）yuè เดอืน 
ȵa:n1ɕәn1+(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
ȵa:n1ha5+(จ.) 夏 xià ฤดรูอ้น 
ȵa:n1su1+(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
ȵa:n1toŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
ȵa:ŋ3+  草cǎo หญา้ 
ȵa:u6 在 zài อยู ่(เนา) 
ȵa1 河 hé แมน้ํ่า 
ȵa2 你 nǐ คุณ (สรรพนามบุรษุทีส่อง) 
ȵak7 切（切菜）qiē หัน่ 
ȵak7,  te5 剁 duò ตดั 
ȵam1 握（握刀把）wò จบั ถอื 
ȵam1 把（一把米）bǎ กาํ(ลกัษณนาม) 
ȵam1,  phjak7+ 捏 niē หยกิ 
ȵan2 (ทจ.) 银 yíng เงนิ 
ȵaŋ2 真 zhēn จรงิ 
ȵaŋ2,  hәn4(จ.) 很（很小）hěn มาก (วเิศษณ์) 
ȵap7+ 闭（闭眼）bì ปิด หลบั หบุ 
ȵe5,  ɕek9+   裂开（墙裂开）liè kāi แตกออก 
ȵәn1 臭 chòu เหมน็ 
ȵәn2(จ.) 人 rén  คน 
ȵәn2la:u4 (จ.) 老人 lǎorén คนชรา 
ȵәn2mjek9  女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
ȵәn2pa:n1  男人 nánrén ผูช้าย 
ȵәn2we4mo3  疯子 fēngzi คนบา้ 
ȵәn6  记得 jìdé จาํได ้
ȵәn6,  u2ȵәn6  脖子bózi คอ 
ȵәp7, ȵәp7mja2  指甲zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ȵeu5 尿 niào เยีย่ว 
ȵi6ɕәp8 二十 èr shí ยีส่บิ 
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ȵi6ŋwet10,  ȵa:n1ȵi 6 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵim1+  ,  taŋ6 和（老师和同学）hé และ กบั 
ȵin2(จ.) 年 nián ปี 
ȵin2 (จ.) 岁 suì อาย ุ
ȵin2lәn2  后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
ȵin2na:i6 今年 jīnnián ปีน้ี 
ȵin2pe1 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
ȵin2sa2 明年 míngnián ปีหน้า 
ȵin2un5 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
ȵo2,  ȶoŋ6 虾 xiā กุง้ 
ȵo4,  mi3 乳房rǔfáng เตา้นม 
ȵon2,  ku6 故事 gùshì นิทาน 
ȵui2ka:u3,  ȵui2 脑髓nǎosuǐ สมอง 
ȵui6 核(果核)hé เมลด็ 
ŋa:n6 鹅 é หา่น 
ŋa:p10 鳃 sāi ครบี 
ŋa4pa6(จ.) 哑巴 yǎbā คนใบ ้
ŋam4  啃（啃骨头）kě แทะ  
ŋe2 芽(种子芽)yá ตน้กลา้ 
ŋe2,  pjan1 牙齿yáchǐ ฟัน 
ŋo2 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
ŋo4 五 wǔ หา้ 
ŋo4 ŋwet10 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ŋu5+ 猪 zhū หม ู
ŋwa:k9+,  ŋa:u6it10 嚼 jué เคีย้ว 
ŋwa1+ 狗 gǒu สนุขั 
ŋwat7+ 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
ŋwe2 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
ŋwe4 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
o2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
oŋ1 棵（一棵树）kē ตน้ 
pa: ŋ1,  ȶip9 缝 féng เยบ็ 
pa:i1 去 qù ไป 
pa:i1sa:u4,  e5 嫁 jià แต่งงาน 
pa:k10 白 bái  สขีาว 
pa:n5man1, ȶot10man1 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
pa:ŋ1 稻草 dàocǎo ฟาง 
pa:ŋ6 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pa:ŋ6 张（一张纸）zhāng แผน่ (ลกัษณนาม) 
pa:u1 角 jiǎo เขา 
pa:u1ka:u1(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa:u2 柚子yòuzi สม้โอ 
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pa:u5,  lәp8 告诉 gàosù บอก 
pa1 鱼 yú ปลา 
pa1 腿 tuǐ ขา 
pa2 耙 bà คราด (นาม) 
pa2,  khot10 爬（虫在地上爬）pá ปีน 
pa3 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวพอ่) 
pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายแม)่ 
pa4ȶa:i3,  ma4ȶa:i4 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
pa5 翅膀 chìbǎng ปีก 
pa5 叶子yèzi ใบ 
pa6la:u4 粗糠（谷壳）cū kāng ราํหยาบ 
pa6lji4 细糠 xì kāng ราํละเอยีด 
pak7  (จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pak8  萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
pan1 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
pan1,  ɕoŋ3(จ.) 种子zhǒngzi เมลด็ 
pan2  磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
paŋ1 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
paŋ6 靠（人靠树）kào พงิ 
pe1 卖 mài ขาย 
pәi3 还（还钱）huán คนื 
pәi3 赔偿 péicháng ชดใช ้
pәi4,  la:k10mjek9 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
pek9  (จ.) 百 bǎi รอ้ย 
pәn2ɕuk9na3  脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 
pәn3 飞 fēi บนิ 
pәn3,  men6 常常（常常来）chángcháng บ่อยๆ 
pәn4 溢 yì ลน้ 
pәn5 汗 hàn เหงือ่ 
peŋ5 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
peŋ5 射 shè ยงิ 
pәt7 鸭子 yāzi เป็ด 
pet9 (ทจ.) 八 bā แปด 
pet9 ŋwet10  八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
pәu2 鸽子 gēzi นกพริาบ 
pәu2 斑鸠 bānjiū นกเขา 
peu5ŋe2 发芽fāyá แตกหน่อ 
pha:ŋ1+   高 gāo สงู 
pha:t9+ 血 xuè เลอืด 
pha1+   蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
pha5+  ,  la5 破 pò ขาด แตก ฉีก  
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phe5+   庹(两臂左右平仲之长度）
tuǒ 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสดุ 

phәi6phjәn2(จ.) 批评 pīpíng วจิารณ์ ต่อวา่  
phek9+ 拍（拍桌子）pāi ต ี
phek9+    贴（贴标语）tiē แปะ ตดิ 
pheu5+(จ.) 炮 pào ปืนใหญ่ 
phin5+ (ทจ.) 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน ไมแ้ผน่ 
phja1+   喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์
phje5+(จ.) 分配 fēnpèipèi จดัสรร 
phjen2ji1 (จ.) 便宜 piányí ถูก 
phjeŋ1+   烤（烤衣服）kǎo ตาก ผึง่ 
phjeu1+   烤（烤火）kǎo ป้ิง 
phjin1+   歪（帽子歪）wāi เอยีง 
phju1+ 吐（吐口水）yàn พน่, ถ่ม 
phon2,  pa:n2(ทจ.) 盘子 pánzi จาน พาน 
phu5+ (จ.=铺 pù) 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
phuk9+ 灰（草木灰）huī ไฟ 
pi2 皮肤 pífū ผวิ 
pi2әp7 嘴唇zuǐchún รมิฝีปาก 
pi2pa:n2,  ɕoŋ2 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
pi4  (จ.) 别（别去）bié อยา่ 
piŋ5  缺（碗缺口）quē ขาด 
pja:k9 额头étóu หน้าผาก 
pja:n5 平原（坝子）píngyuán ทีร่าบ 
pja:n6 撒（撒种子）sā ทิง้ 
pja:u4ja:ŋ2(จ.) 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
pja1,  ȶin1 石头 shítou หนิ 
pja3 雷 léi ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่ 
pjam1 孵 fū ฟัก(กรยิา) 
pjam1ka:u3 头发tóufa ผม 
pjan1 梦 mèng ฝัน 
pjen1 雨 yǔ ฝน 
pjәn1 毛 máo ขน 
pjәn1ta1 眉毛méimáo คิว้ 
pjәn6(จ.) 兵 bīng ทหาร 
pjeu5(จ.) 跑 pǎo วิง่ 
pjin3 鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
pjin5(ทจ.) 变（蛹变蛾）biàn เปลีย่น 
pjiŋ2(จ.) 平（路平）píng เรยีบ 
pjiŋ2(จ.),  phjәn2  瓶子píngzi ขวด 
pjiŋ2pa:n4,  poŋ2ju4 (จ.) 朋友 péngyǒu เพือ่น 
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pjiŋ6(จ.),  it9 病（生病）bìng โรค 
pjiu1  跳 tiào กระโดด 
pjo1ljo1 肚脐dùqí สะดอื 
pjuŋ1 狼 láng สนุขัจิง้จอก 
po2ɕo2(จ.) 剥削 bōxuè ขดูรดี 
po5 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
pom1ȵeu5 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
pon2,  wәn6 搬（搬椅子）bān ยา้ย 
poŋ2 浮（浮在水面）fú ลอย 
pu1 肿 zhǒng บวม 
pu1,  khaŋ5 摘（摘果子）zhāi เดด็ (ผลไม ้ดอกไม)้  
pu1tsa:ŋ4(จ.) 部长 bùzhǎng รฐัมนตร ี
pu2,  kwe1(จ.) 瓜 guā แตง 
pu2ka4 南瓜 nánguā ฟักทอง 
pu2ȶup9,  ȶup9 冬瓜 dōngguā แตงเขยีว 
pu4 父亲 fùqīn พอ่ 
pu4,  pu4un3 姨父（母妹之夫) yífu น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม)่ 
pu4la:u4 伯父 bófù ลุง  
pu4la:u4 姨父（母姐之夫) yífu ลุงเขย(สามขีองพีส่าวแม)่ 
pu4o5 叔父 shúfù อา 
pu6,  ja6 也（他也去）yě ก…็…เหมอืนกนั 
pui1   火 huǒ ไฟ 
pui1,  pui1ju2 灯 dēng โคมไฟ 
pui1lu2 灶zào เตา 
pui2 胖 pàng อว้น 
pui2 肥（肉肥）féi เน้ือตดิไขมนั 
puk8 泡沫 pàomò ฟอง 
pun1 枕头 zhěntou หมอนขา้ง 
puŋ5,  phәn1+ 尘土 chéntǔ ละอองฝุ่ น 
pup9 肺 fèi ปอด 
sa:i1+   给 gěi ให ้
sa:i1+  ,  sun4 (ทจ.) 送 sòng สง่  
sa:i3 场子 chǎngzi ลาํไส ้
sa:m1+  (ทจ.) 三 sān สาม 
sa:m1+ ŋwet10,  ȵa:n1sa:m1+ 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
sa:n1+   编（编辫子）biān ถกั สาน 
sa:n5 (ทจ.) 线 xiàn ดา้ย เสน้  
sa:ŋ1+ 根gēn ราก 
sa:ŋ1+,  ka:ŋ1(จ.) 钢 gāng เหลก็ 
sa:ŋ4 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
sa:ŋ4(จ.) 生（生孩子）shēng คลอด เกดิ 
sa:ŋ6әm3 医生 yīshēng แพทย ์
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sa:p9 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
sa:t9+  ,  mja:t9 擦 cā เชด็ 
sa:u3 蒸 zhēng น่ึง 
sa:u3 暖和 nuǎn huo อบอุน่ 
sa:u4 丈夫 zhàngfū สาม ี
sa:u5 汤 tāng น้ําแกง 
sa1+ 搓（搓绳子）cuō ฟัน่เชอืก 
sa1+,ka:u3sa1+ 肩膀jiānbǎng ไหล่ 
sa1+pja1 辫子 biànzi ผมเปีย 
sa3+ 杀（杀猪）shā ฆา่ 
sa4 祖母zǔmǔ ยา่ 
sa5so6 休息 xiūxí พกัผอ่น 
sak7 洗（洗衣）xǐ ซกั 
sak7 陡（山很陡）dǒu  ชนั 
sam1+   早 zǎo เรว็ เชา้  
san4 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
saŋ2 直（棍子直）zhí ตรง 
sap7+ 捉（捉鸡）zhuō จบั 
se 1+ wjen2(จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
se1+fәi1+tsu4ji1(จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
se1+tsa:ŋ4(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
sәi3+a:i5,  a:i5sәi3+ 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
sәi5+sәi5+,  an1an1ȶa6  慢慢（慢慢走）màn man ชา้ๆ 
sәm1+ 心 xīn หวัใจ 
sәm3+  (ทจ.) 酸 suān เปรีย้ว 
sәm5 浸（浸种子）ìn แช ่
sәm6,  la6 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
sәn1+li1+  (จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
sәn2 黄牛 huángniú ววั 
sәn2(จ.) 神 shén เทพ 
sәn2(จ.),  ɕa:i6  村子 cūnzi หมูบ่า้น 
sәn3tsha:n4 (จ.) 生产shēngchǎn ผลติ 
sәn5+(จ.) 信 xìn จดหมาย 
sәn5+  (จ.) 相信 xiāngxìn เชื่อ 
sәn5+  (จ.) 寸 cùn น้ิว 
sәp8 吹 chuī เป่า 
sәt7 尾巴 wěibā หาง 
sәt7 扫（扫地）sǎo ปัดกวาด 
sәt7+ 漆 qī สน้ํีามนั 
sәt7+  (ทจ.) 七 qī เจด็ 
 sәt7+ ŋwet10 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
seu1+(จ.) 唢呐 suǒnà ป่ี 
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si1+(จ.) 西 xī ทศิตะวนัตก 
si1+ 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ 
si5+  (จ.) 细（细线）xì ละเอยีด 
si5+  (ทจ.) 四 sì สี ่
si5+   再（明天再来）zài อกี 
si5+ ŋwet10,  ȵa:n1si5+ 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
si6(จ.),  le2,  tsɿ1 字 zì ตวัอกัษร 
si6a1,  a:k9,  tsɿ1ȶi4 (จ.) 自己 zìjǐ ตวัเอง 
sik9+(จ.) 锡 xī ดบุีก 
sik9+  (จ.) 稀（粥很稀）xī เหลว 
sin1+  (จ.) 千 qiān พนั 
sin2(จ.) 钱 qián เงนิ 
siŋ1+ (จ.)  腥 xīng คาว 
siŋ5+(จ.) 姓 xìng นามสกุล 
sit9+   剪 jiǎn ตดั 
siu5 尖jiān แหลม, คม 
so1+  (จ.) 粗（粗大）cū หยาบ 
so3 枯（树叶枯了）kū เหีย่ว 
so3 干（衣服干）gàn แหง้ 
so3+(จ.) 锁suǒ แมกุ่ญแจ 
so4 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
so6 声音 shēngyīn เสยีง 
soi2,  khwәt7+   懒 lǎn เกยีจครา้น 
sok7+   窄 zhǎi แคบ 
son5+(จ.) 蒜 suàn กระเทยีม 
son5+(จ.) 算（计算）suàn คาํนวณ 
soŋ5(จ.=松 sōng คลาย) 放（把鸟放走）fàng ปล่อย 
soŋ5+(จ.=松 sōng คลาย) 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
sɿ2pa:i1(จ.) 失败 shībài พา่ยแพ ้
sɿ6ɕa:ŋ4(จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
su1+   绿 lǜ สเีขยีว 
su6ȶi1(จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
sui2(จ.) 蛇 shé ง ู
sui5 坐 zuò นัง่ 
suk10 捆 kǔn มดั 
sun1,  ɕa:n5（木刺） 刺cì หนาม 
sun3+ 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
suŋ1+,  li4,  suŋ1+li4 话 huà คาํพดู 
suŋ2 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
ta:i1pja:u4(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ȶa:i4 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
ȶa:i4 姐夫 jiěfū พีเ่ขย 
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ȶa:i4（对称）ȶa:i4mjek9（引

称） 
姐姐 jiějiě พีส่าว 

ȶa:i4pa:n1,  ȶa:i4（对称） 哥哥 gēgē พีช่าย 
ta:k9 钉（钉钉子）dīng ประกบ 
ta:m1(อ.=ตาํ),  tәu6 中(射中) zhōng เขา้เป้า   
ta:m3(จ.),  po5 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ta:n2,  ta:n2ɕu3+    发抖 fādǒu สัน่ 
ta:n3,  ja:ŋ6 被子 bèizi ผา้นวม 
ta:n6ȶhe6 自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
ta:ŋ1 香（花香）xián หอม 
ta:ŋ1tu2 圈（牛圈）quān คอกววั 
ta:ŋ2(จ.) 糖 táng น้ําตาล 
ȶa:ŋ3,  ɕiŋ5  是 shì ใช ่
ta:ŋ4 wjen2(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
ta:p7 挑 tiāo หาบ 
ta:u1 头虱 tóu shī เหา 
ta:u1 锅(炒菜) guō กระทะ 
ta:u1 咱们zánmen พวกเรา 
ȶa:u1ju2(จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
ȶa:u5 龟 guī เต่า 
ta:u5,  ɕon6,  ma:t9 趟(去一趟）tàng รอบ 
ta1 眼睛yǎnjīng ตา 
ta1 外祖父 wàizǔfù ตา(พอ่ของแม)่ 
ȶa1 茅草máocǎo หญา้คา 
ta1（对称）,  ljoŋ6,  ȶu2 岳父 yuèfù พอ่ตา 
ta1pha1+,  pha1+ta1 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
ȶa2 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
ȶa4 假 jiǎ ปลอม 
ta5man1 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
ta6 过（过河）guò ขา้ม 
ta6 经过 jīngguò ผา่น 
ȶa6,  ȶa5 那 nà นัน่ 
ta6lәn2,  mu3lәn2,  si1+man1 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี 
ȶa6ma:u6 他们 tāmen พวกเขา(สรรพนามบุรษุทีส่าม 

พหพูจน์) 
ta6un5,  ɕi2un5 从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
tak7 胸脯xiōngpú หน้าอก 
ȶak7 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
tam1 池塘 chítáng อา่งเกบ็น้ํา 
tam3 织（织布）zhī ถกั ปะ 
ȶan1(จ.) 斤 jīn ครึง่กโิล 
tan3(จ.) 穿（穿衣）chuān สวม 
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tan3 戴（戴帽）dài ใส ่
ȶan3(จ.) 紧（绑得紧）jǐn ตงึ 
ȶan4(จ.) 近 jìn ใกล ้
ȶan5a:i5  鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
taŋ1ui5,  taŋ1heu1+   打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
taŋ5(จ.) 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
ȶaŋ5 饱 bǎo อิม่ 
taŋ5ȶeu6 椅子yǐzi เกา้อี ้
tap7 肝 gān ตบั 
ȶap7 耳环 ěrhuán ต่างห ู
tap8 扔（丢掉）rēng โยน 
tat7,  pәm3 砍（砍树）kǎn ตดั 
tau6to6 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
te1 外祖母 wàizǔmǔ ยาย 
te1（对称）,  pa3,  u1 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
te3 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
te3sa:k9+ 腋下 yè xià รกัแร ้
te5,  la5 劈（劈柴）pī ผา่ 
tәi1 死sǐ ตาย 
tәi1hu3+  ,  tәi1ne5 累（疲乏）lèi เหน่ือย 
tәi1khwa:u3 醉 zuì เมา 
ȶәi3 买 mǎi ซือ้ 
ȶәi6 螃蟹 pángxiè ป ู
tәm1 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
tәm1 遇见 yùjiàn พบเจอ 
ȶәm1(ทจ.) 金子 jīnzi ทอง 
ȶәm2 窟窿 kūlóng ร ูอุโมงค ์
ȶәm2,  a:m1 山洞 shāndòng ถํ้า 
tәn1(ทจ.) 退 tuì ถอย 
ȶen1se2(จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ȶәn2(จ.) 山 shān ภเูขา 
ȶen4tsha2 (จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
tәn6 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
ȶәn6ȵen1(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
ȶәn6ȶi1(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
tәŋ5 暗（房子很暗）àn มดื 
ȶәp7 拾（拣）shí เกบ็ 
tәp8 蹄（马蹄）tí กบีมา้ 
tәp8 钝（刀钝）dùn ทู ่
ȶәt7,  mjun6 柴 chái ฟืน 
tәu3 窝（鸟窝）wō รงันก 
tәu3 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
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ȶәu6 双（一双鞋）shuāng คู ่
tha:i1+tu1(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
ȶha:m3+ 走 zǒu เดนิ 
tha:n5+(ทจ.) 炭 tàn ถ่าน 
ȶha:ŋ5+  ,  ɕeŋ1+  (ทจ.) 抢 qiǎng แยง่ ชงิ 
tha:u4lәn1(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
tha:u5+,  wa3(จ.)  袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ȶha3+ 轻 qīng เบา 
ȶha5+   上（上山）shàng ขึน้ 
tham5+   低 dī ตํ่า 
ȶhan1+   重 zhòng หนกั 
ȶhe2tjen4(จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
ȶhәm1+(จ.) 针 zhēn เขม็ 
ȶhәn1+  ljo2 (จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
ȶhәn2tsoŋ 1(จ.),  wa:k10ɕa:ŋ6,   
wa:k10 

群众 qúnzhòng มวลชน 

thәn3+  (จ.) 短duǎn สัน้ 
thәu5+   (ทจ.) 到 dào ถงึ 
ȶhi1+ȶhe6(จ.) 汽车 qìchē รถยนต ์
ȶhi2(ทจ.) 骑（骑马）qí ขี ่
thi2ka:u6(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
ȶhik9+ 踢 tī เตะ 
ȶhiŋ5+(จ.) 听 tīng ฟัง 
ȶhit9+,  ɕu2(จ.)  锄头 chútóu จอบ 
thja:u1+  wu4 (จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
tho6la6ȶi6(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thon 2 wjen2 (จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thon2ȶe2(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
thoŋ2tsɿ1(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
thot9+  (ทจ.) 脱（脱衣）tuō ถอด 
ȶhu2 球 qiú ลกูบอล 
ȶhum1+  ,  ȵa:n1+   痒 yǎng คนั 
ȶi1,  ȶa:n1 吃 chī กนิ 
ȶi1,  wum4 喝（喝水）hē ดื่ม 
ȶi1fa1+(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
ȶi1su2(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ȶi2,  ȶhi2(จ.) 旗子 qízi ธง 
ti2jәn2(จ.),  ȵәn2ȶhau2,  
ȵәn2tshu2 

敌人 dírén ศตัร ู

ȶi2ȶi2(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
ti6(ทจ.) 地（天地）dì ดนิ(ฟ้าดนิ) 
ti6(ทจ.) 地（旱地）dì  ดนิ  
ȶi6әt7 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
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ȶi6ŋo4 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
ȶi6ȶhi1+(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
tik9 满 mǎn เตม็ 
ȶik9 滴（一滴水）dī หยด 
ȶim1 竖 shù ตัง้ 
tin1 脚jiǎo ตนี 
ȶiŋ1 鹿子 lùzi กวาง 
ȶiŋ1(จ.) 钉子 dīng ตะป ู
tiŋ5 骗 piàn โกหก 
ȶiu1 我们wǒmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุทีห่น่ึง

เอกพจน์) 
ȶiu2(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
ȶiu2(ทจ.) 条（一条绳子）tiáo เสน้ แถว 
ȶiu2 根（一根棍子）gēn ทอ่น 
tiu4 聪明 cōngmíng ฉลาด 
ȶiu5 八哥 bāgē นกขนุทอง 
tjen1fa1+(จ.) 电话diànhuà โทรศพัท ์
tjen1jәn4(จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tjen1tәn6(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
to1 门 mén ประต ู
to1siŋ3 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
ȶo2wu1(จ.) 觉悟 juéwù สาํนึกตวั 
to3a1 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
ȶo5 锯 jù เลื่อย 
ȶo5 韧 rèn เหนียว 
to6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
to6ma:k10 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
tok7 掉（掉在地上）diào ตก 
tok7,  tәu5 遗失 yíshī ทาํหาย 
tok7pjәn1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tok7uk9 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
ȶok8 跪 guì คุกเขา่ 
tok8,  to3 读 dú อา่น 
ton2 圆（珠很圆）yuán กลม 
ton5 猜 cāi ทาย 
toŋ1(จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
ȶoŋ1,  toŋ2ȶoŋ1 (จ.) 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
toŋ1wjen2(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
toŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
ȶoŋ2 弯（棍子弯）wān โคง้ 
toŋ2phu1+ 葱 cōng หอม 
tsәi1(จ.) 最（最大）zuì ทีส่ดุ 
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tsәn1fu4(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsәn1ȶho2(จ.) 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsәn1tshe2(จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tsәn1tsɿ1(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsho1+wu1(จ.) 错误 cuòwù ผดิ 
tsoŋ4lji4(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsɿ1ju2(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tsɿ4ta:n1(จ.) 子弹 zǐ dàn กระสนุ 
tsu4ɕi2(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tu1 拔（拔草）bá ดงึ 
tu1tsәn6(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tu2 只（一只鸡）zhī ตวั (ลกัษณนามใชก้บัสตัว)์ 
ȶu2 姑父（父妹之夫）gūfu อาเขย(สามขีองน้องสาวพอ่) 
ȶu2 舅父（母之弟）jiùfù น้า (น้องชายแม)่ 
ȶu3 九 jiǔ เกา้ 
ȶu3 ŋwet10 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
tu5 断（绳子断子）duàn หกั 
ȶu5 救（救人）jiù ชว่ย 
tui1paŋ1 桃子 táozi ลกูทอ้ 
tui1tәm6,  tәm6 果子 guǒzi  ผลไม ้
tui3 舀（舀水）yǎo ตกั 
ȶui3 鬼 guǐ ผ ี
ȶui5(จ.) 贵 guì แพง 
tuk9 包（包糖）bāo หอ่ 
ȶum1 堆（堆积泥土）duī กอง 
tum5 疮 chuāng บาดแผล 
tun1,  ljoŋ4,  ut9+   热（天气热）rè รอ้น 
tun5 打（打铁）dǎ ต ี
tuŋ1 煮 zhǔ ตม้ 
ȶuŋ1 抬 tái ยก 
tuŋ6 柱子 zhùzi เสา 
u1 姑母（父之妹）gūmǔ  อา (น้องสาวพอ่) 
u1 舅母 (母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ(้ภรรยาของน้องชายแม)่ 
u2 喉咙hóulóng ลาํคอ 
u4 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
u5,  so5 裤子 kùzi กางเกง 
ui1+   流（水流）liú ไหล 
ui3 腰yāo เอว 
ui5 锤子 chuízi คอ้น 
uk9 衣服（上衣）yīfú เสือ้ผา้ 
uk9 出 chū ออก 
uk9,  soŋ5+   生(下蛋) shēng ออกลกู ออกไข ่
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um3 抱（抱小孩）bào อุม้ 
un1 扛 káng แบกหาม 
un3,  ni5 小 xiǎo เลก็ 
un5 前 qián ขา้งหน้า 
un5 先（先去）xiān ก่อน 
uŋ3 祖父 zǔfù ปู่  
uŋ3+  pja3 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่ 
wa:n2 已经（她已经来了）yǐjīng แลว้ 
wa:ŋ1+   方（方桌) fāng เหลีย่ม 
wa1+ 右 yòu ดา้นขวา 
wa1+  , en5 花（花布）huā ลาย (ลวดลาย) 
wa1+,  nuk9 花huā ดอกไม ้
wa5 脏 zāng สกปรก 
wa6 (จ.=话 huà),  a:ŋ3 说 shuō พดู 
wan5+ 簸（簸米）bǒ ฝัด 
we4 做（做工）zuò ทาํ 
we4no1+ 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
we4pja:n3 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 
wәi1ɕәn6 (จ.) 卫生 wèishēng สขุอนามยั 
wәi4ta1(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
wәi6 姨母（母之妹）yímǔ น้า (น้องสาวแม)่ 
wәn1+  nan1,  wәn1+  tәm6 结果 jiéguǒ ออกผล 
wәn2fa1+(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wәn2mu6(จ.) 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
wәn3+ 裙子 qúnzi กระโปรง 
wen3+,  ȵe1 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
wen6(ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
weŋ2 横（横趟在路上)héng ขวาง 
wet9+  lәm2 刮风 guā fēng ลมแรง 
wet9+  ȶhi5+  ,  ȵam2 生气 shēngqì โกรธ 
wjәn1toŋ1(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
wjen2(จ.) 元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
wo1+   干净 gānjìng  สะอาด 
wo4 知道 zhīdào รู ้
wo4 懂 dǒng เขา้ใจ 
wo4 会 huì สามารถ 
wom5 阴 yīn มดื 
woŋ3+ 推 tuī ผลกั 
woŋ5+ 桶tǒng ถงั 
wu1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
wum1 瘦（人瘦）shòu ผอม 
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นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษามลูมัแลว้ ยงัมคีาํยมืจากภาษาจนี

และคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.99 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษามลูมั 

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่ (จ.= คาํจนี พนิ
อนิ,ความหมาย)  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทย
ถิน่อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่
ในการระบุความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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∅k7,  hɣ∅k7 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
a:ŋ5 高兴 gāoxìng ดใีจ 
a:u1 (ทจ.) 要（我要这个）yào เอา 
a:u1 娶 qǔ แต่งงาน เอา  
ai5 笑 xiào หวัเราะ 
ca: ŋ3 告诉 gàosù บอก 
ca:i1 鞋 xié รองเทา้ 
ca:i3 改 gǎi แก ้
ca:ŋ3 (จ.=讲 jiǎng),  s∅t7(ทจ.) 说 shuō พดู 
ca:ŋ6  美丽 měilì สวย 
ca:p7 窄 zhǎi แคบ 
ca:u1 柿子 shìzi ลกูพลบั 
ca:u4ju6  (จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
ca:u5(จ.) 教 jiāo สอน 
ca1 茅草máocǎo หญา้คา 
ca3 轻 qīng เบา 
ca3(จ.) 假 jiǎ ปลอม 
ca5(จ.) 嫁 jià แต่งงาน 
ca5 晒（晒太阳）shài ตาก (แดด) 
ca5tjen2 (จ.) 价钱 jiàqián ราคา 
can1 啼（公鸡叫）tí ขนัรอ้ง 
can1 重 zhòng หนกั 
can1(จ.) 斤 jīn กรมั 
can2(จ.),  hɣak7  勤 qín ขยนั 
can3(จ.) 紧（绑得紧）jǐn แน่น ตงึ 
cat8  稠（粥很稠）chóu ขน้ 
cɔŋ1 弓 gōng คนัธนู 
cɔŋ2(จ.) 穷 qióng ยากจน 
ce1 远 yuǎn ไกล 
ce4(จ.) 左 zuǒ ดา้นซา้ย 
ce5 老（菜老）lǎo แก ่(ผกัแก่) 
ce5,  lo4  老（人老）lǎo ชรา (คนแก่) 
cәm1(จ.) 金子 jīnzi ทอง 
cem2  手镯 shǒuzhuó กาํไล 
cәn1(จ.) 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
cәn1(จ.) 人 rén  คน 
cen3tsha6,  cen3tsa2 (จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
cen4se 6 (จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ceŋ1ta6(จ.) 经过 jīngguò ผา่น 
cet7hui1(จ.) 结果 jiéguǒ ออกผล 
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cet7nɛ5 休息 xiūxí พกัผอ่น 
cәt8 咬 yǎo กดั 
ceu2(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
cәu2(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
cәu3(ทจ.) 九 jiǔ เกา้ 
cәu3ȵ∅t8 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
cәu5(ทจ.) 救（救人）jiù ชว่ย 
cɛ1 卖 mài ขาย 
cɛ3 屎 shǐ ขี ้
cɛ3(มลูคน),  mu2 (มลูสตัว)์ 粪 fèn ขีเ้ถา้ 
ch∅t7 缺（碗缺口）quē ขาด 
chɔ6u4(จ.) 觉悟 juéwù สาํนึกตวั 
chem5(จ.) 欠 qiàn เป็นหน้ี 
chen1(จ.) 牵（牵牛）qiān จงู 
chi1 梳子 shūzi หว(ีนาม) 
chi1 梳(梳头)shū หว(ีกรยิา) 
chi5tiŋ1 腥 xīng คาว 
chi5tshja1(จ.) 汽车 qìchē รถยนต ์
chik7 锅(炒菜) guō กระทะ 
chin1kuk7 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
chyn6tsuŋ4(ทจ.) 群众 qúnzhòng มวลชน 
ci1 鸡 jī ไก ่
ci1mai4 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
ci1tai3 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
ci1tɔ5 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
ci2 旗子 qízi ธง 
ci2(ทจ.) 骑（骑马）qí ขี ่
ci4sy6(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ci4wa4(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
ci5 翅膀 chìbǎng ปีก 
ci5chi4(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
ci5lai3  记得 jìdé จาํได ้
cin5njen4(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
cin5tsi4(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
cit7 痛 tòng เจบ็ปวด 
cok7ku1 锄头 chútóu จอบ 
cui1 柴 chái ฟืน 
cwa1 盐 yán เกลอื 
cwa2 羊 yáng แพะ 
ә5na:ŋ2 什么shénme อะไร 
eŋ6,  tuŋ6pa:n4 影子 yǐngzi เงา 
fa:i4 哥哥 gēgē พีช่าย 
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fa:n1lәm2,  tshui1lәm2 刮风 guā fēng ลมแรง 
fa:n3tәi4(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n3tuŋ4(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa:t7chi5(จ.) 生气 shēngqì โกรธ 
fa:t7ŋa2,uk7ŋa2  发芽fāyá แตกหน่อ 
fa1 右 yòu ดา้นขวา 
fa5 叶子yèzi ใบ 
fa6tsjen3(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fai3 集市 jíshì ตลาด 
fai6 姨母（母之妹）yímǔ น้า  
fai6sәu2 舅母 (母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ ้
fan 1 天（日）tiān วนั 
fan 1 ȵiu1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
fan 1hun 5 前天 qiántiān วนัมะรนื 
fan 1na 3 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
fan 1na:i6 今天 jīntiān วนัน้ี 
fan1 牙齿yáchǐ ฟัน 
fan1mɔ3 明天 míngtiān วนัพรุง่น้ี 
fan5 簸（簸米）bǒ ฝัด 
fe1 歪（帽子歪）wāi เอยีง เขว 
fe5(จ.) 肺 fèi ปอด 
fәi5ci5 (จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fәi6lja:u4(จ.) 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
fәn2(จ.) 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
fәn3 飞 fēi บนิ 
fɛ:k7 (pɛ:k7) 百 bǎi รอ้ย 
fɛ4 做（做工）zuò ทาํ 
fɛ4nɔ1 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
fɛ4tshja: ŋ5 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
fi1 火 huǒ ไฟ 
fi1kwan1 烟 yān（炊烟）(chuīyān) ควนั (สบูบุหรี)่ 
fi1tshja1(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
fja:k7 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
fja:n1 甜 tián หวาน 
fja1 辫子 biànzi ผมเปีย 
fja1 编（编辫子）biān ถกั 
fjen3 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 
fo3 斧头 fǔtóu ขวาน 
foŋ1 高 gāo สงู 
fop7 鳃 sāi ครบี 
fu2(จ.) 浮（浮在水面）fú ลอย 
fu5(จ.),  fa:t7tai2  富 fù รํ่ารวย 
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ɣa:i3  长 cháng ยาว 
ɣa:i6 快（刀快）kuài คม 
ɣa:n2 房屋 fángwū เรอืน 
ɣa:n2 家 jiā บา้น  
ɣa:ŋ6 被子 bèizi ผา้นวม 
ɣa2, ȵi6 二 èr สอง 
ɣa5 田（水田）tián ไรน่า 
ɣa5 骂 mà ดา่ 
ɣɔ2 蒜 suàn กระเทยีม 
ɣɔ4 会 huì สามารถ 
ɣɔ4,tɔŋ3 (จ.) 懂 dǒng เขา้ใจ 
ɣɔ6ceu3  知道 zhīdào รู ้
ɣɔk8 草cǎo หญา้ 
ɣәm1 瘦（人瘦）shòu ผอม 
ɣuk8 咳嗽 késòu ไอ 
ɣun4 送 sòng มอบให ้
ha:k7 学 xué เรยีน 
ha:k7sɛ:ŋ1 学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
ha:n5 (ทจ.) 旱 hàn แหง้ แลง้ 
ha:n6(ทจ.) 汗 hàn เหงือ่ 
ha:p7,  hai5,  tseŋ5  刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
ha1 肩膀jiānbǎng ไหล่ 
ha5 夏 xià ฤดรูอ้น 
hai3(จ.) 海 hǎi ทะเล 
han5(จ.) 恨 hèn เกลยีด 
hau5sɛ:ŋ1  青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
hәi2 我wǒ ฉนั (สรรพนามบุรษุทีห่น่ึง) 
hәt7 早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
hәu1 绿 lǜ สเีขยีว 
hɣ∅1 醒 xǐng ตื่น 
hɣa:i5 地（旱地）dì  ดนิ  
hɣa:k7 骨头 gǔtou กระดกู 
hɣa:u1 咱们zánmen พวกเรา(สรรพนามบุรษุทีห่น่ึง

พหพูจน์) 
hɣa:u3,  la:k8ma:i4 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
hɣai3 买 mǎi ซือ้ 
hɣak7 脓 nóng หนอง (แผลหนอง) 
hɣak7 湿（衣服湿）shī เปียก 
hɣam5 低 dī ตํ่า 
hɣau3,  tau3 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
hɣɔ1 量（量布) liàng วดั(กรยิา) 
hɣәn1,  sәn1the3(จ.) 身体shēntǐ รา่งกาย 
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hɣәn3 短duǎn สัน้ 
hɣɯm5 凉快 liángkuai เยน็ 
hɣo3 暖和 nuǎn huo อบอุน่ 
hɣo5 汤 tāng น้ําแกง 
hɣop7 喝（喝水）hē ดื่ม 
hi3hon1(จ.) 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān ชอบ 
hiŋ1  姜jiāng ขงิ 
ho3 里面 lǐmiàn ขา้งใน 
hoi1 石灰 shíhuī ปนู 
hu3 饭 fàn ขา้ว, อาหาร 
hu3kɔk7 稻子 dàozi ขา้ว 
hu3ta:n1,  hu3 米 mǐ ขา้วสาร 
hui1 果子 guǒzi  ผลไม ้
hui1tɔ2 桃子 táozi ลกูทอ้ 
hui3 舀（舀水）yǎo ตกั 
hwa:i5 坏 huài เลว 
hwa:i5 快（走很快）kuài เรว็ 
hwa:n6ce6(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
hwa1(จ.) 花huā ดอกไม ้
hwa1(จ.) 花（花布）huā ลาย ลวดลาย 
hwa5 裤子 kùzi กางเกง 
hwak7 摇 yáo สัน่, โยก 
hwәn1,  kha:ŋ5 烤（烤衣服）kǎo ตาก 
hwɛ:ŋ1 横（横趟在路上)héng ขวาง 
i1(จ.) 医治 yīzhì รกัษา 
i1 好 hǎo ด ี
i3(จ.) 椅子yǐzi เกา้อี ้
i3keŋ5 (จ.) 已经（她已经来了）yǐjīng แลว้ 
i4cen4(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
ik7 牛轭 niú è แอกควาย 
j∅n6(จ.),  kwa:i6,  khwa:i5(จ.) 元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
j∅n6pi6 (จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
ja:ŋ6cen3 肥皂 féizào สบู ่
ja1 布 bù ผา้ 
ja6(จ.) 也（他也去）yě ก…็…เหมอืนกนั 
jam1  深（水深）shēn ลกึ 
jam3 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
jap8liŋ6 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
jɔ6ja:u4(จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
jɔŋ2,  pwa2mɛ1  熊 xióng หม ี
jɔŋ6(จ.) 用 yòng ใช ้
jɔŋ6i6(จ.) 容易 róngyì งา่ย 
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jeŋ2(จ.) 赢 yíng ชนะ 
jәu2   又（又快又好）yòu อกี 
jәu2(จ.),  man2 (น้ํามนัหม)ู 油 yóu น้ํามนั 
jәu5 别（别去）bié อยา่ 
jәu5tjen3(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
jeu6mәn1 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
jәu6mɛ4(จ.) 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
jin5juŋ6,  jeŋ1jɔŋ2 (จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jin6ha:ŋ6(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jin6min6(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
juŋ3 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
juŋ3ka:n3(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
juŋ3u4(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
jyn4 tuŋ4(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
jyn4u4(จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
k∅5 锯 jù เลื่อย 
k∅n5 圆（珠很圆）yuán กลม 
ka:i3 fa:ŋ4(จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka:m1 山洞 shāndòng ถํ้า 
ka:n3(จ.),  lik8naŋ6 赶（驱赶）gǎn ไล ่
ka:n4pu4(จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
ka:ŋ1(จ.) 钢 gāng เหลก็ 
ka:p8 柞(拇指与中指张开之长度）

zhà 
คบื ระยะหา่งระหวา่งปลาย
น้ิวหวัแมม่อืกบัปลายน้ิวกอ้ยเมือ่
กางออกสดุ 

ka1 乌鸦 wūyā  กา (อกีา) 
ka8  那 nà นัน่ 
kai5,  hәn3(จ.) 很（很小）hěn มาก 
kai5,  tswәi4 (จ.) 最（最大）zuì ทีส่ดุ 
kam1 苦 kǔ ขม 
kat7 割 gē ตดั 
kat7 剪 jiǎn เจยีน ขลบิ 
kau5 看kàn ด ู
kau5lәn1,  kau5nәn1 看见 kànjiàn มองเหน็ 
kɔ1 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
kɔ5 旧 jiù เก่า 
kɔŋ1(จ.= 公 gōng ตา) 祖父 zǔfù ปู่  
kɔŋ1fәn1(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการทาํงาน 
kә5naŋ1  鼻子bízi จมกู 
kә6 min4(จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kәm6,  kai5(จ.) 盖子 gàizi ฝา 
keŋ5(จ.) 镜 jìng กระจก 
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kәp7 田鸡 tiánjī กบ 
kɣ∅2 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
kɣ∅3 梯子tīzi บนัได 
kɣ∅5 韧 rèn เหนียว 
kɣa:ŋ1 亮（房子很亮）liàng สวา่ง 
kɣa:ŋ1njen2 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
kɣa:p7 挑 tiāo หาบ 
kɣa:u4,  tsja:ŋ6fu1(จ.) 丈夫 zhàngfū สาม ี
kɣa1 虫 chóng แมลง 
kɣa1khɣap7 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
kɣa1miŋ3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
kɣa2 药 yào ยา 
kɣa3 硬 yìng แขง็ 
kɣaŋ5 饱 bǎo อิม่ 
kɣɔ4 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
kɣәi6 蛋 dàn ไข ่
kɣәn5 鳞 lín เกลด็ 
kɣәn6 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
kɣәp7 啃（啃骨头）kě แทะ 
kɣo3 头tóu ศรีษะ 
kɣo3mun1 枕头 zhěntou หมอนขา้ง 
kɣu2mu5 食（猪食）shí อาหาร 
kɣuŋ2 多 duō มาก 
kh∅6tjen3,  ch∅t7tjem3(จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
kha:t7 渴 kě กระหาย 
khai1(จ.) 开（开门）kāi เปิด ไข 
khai1(ทจ.) 揭（揭开盖子）jiē แกะ 
khai1,  phik7 破 pò ขาด 
khai1hwa1(จ.)  开花 kāihuā ดอกไมบ้าน 
khai1woi6(จ.) 开会 kāihuì เปิดประชุม 
khә5nau1,  nin5nau1  哪里nǎlǐ ทีไ่หน 
khɛ:k7cen1,  khɛ:k7(ทจ.) 客人 kèrén แขก 
khɣ1neŋ5 耳环 ěrhuán ต่างห ู
khɣa:i1 耙（耙地）bà คราด (กรยิา) 
khɣa:i3 场子 chǎngzi ลาํไส ้
khɣa:n5 怕 pà กลวั 
khɣa:u3 酒 jiǔ สรุา 
khɣa:u3mɛ2 醉 zuì เมา 
khɣa1 耳朵ěrduǒ ห ู
khɣa1 尖jiān แหลม, คม 
khɣa1lak7 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
khɣai1 犁 lí คนัไถ 

319รายการศัพท์ภาษามูลัม



320 
 

khɣai1 犁（犁地）lí ไถ (กรยิา) 
khɣam1 早 zǎo เรว็ 
khɣap7 闭（闭眼）bì ปิด  หลบั  หบุ 
khɣau5 吠（狗叫）fèi เหา่ 
khɣɔ3 枯（树叶枯了）kū เหีย่ว 
khɣe1 给 gěi ให ้
khɣe1 分（分配）fēn จดัสรร 
khɣәm3 酸 suān เปรีย้ว 
khɣәt7 铁 tiě เหลก็ 
khɣәt7 尾巴 wěibā หาง 
khɣo1 头虱 tóu shī เหา 
khiŋ1 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ ่
kho5jɔ6(จ.) 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
khu1 干（衣服干）gàn แหง้ 
khwa:ŋ3 (ทจ.) 宽 kuān กวา้ง 
khwәn1 路 lù ถนน 
kɯp7,  tap7 缝 féng เยบ็ 
kok7ca1(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kom3 敢 gǎn กลา้ 
kon2 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
ku1 角 jiǎo เขา 
ku1(จ.) 姑母（父之妹）gūmǔ  อา  (น้องสาวแม)่ 
ku3 鼓 gǔ กลอง 
ku3,  ku4sɿ4(จ.) 故事 gùshì นิทาน 
ku6ko5 膝盖 xīgài เขา่ 
kui1(จ.) 龟 guī เต่า 
kui5  打（打铁）dǎ ต ี(ตเีหลก็) 
kui5,  kha:u1 打(打人）dǎ ทุบต ี
kui5ca5 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
kuk7 衣服（上衣）yīfú เสือ้ผา้ 
kun5 前 qián ขา้งหน้า 
kun5,  tɔk7kun5 先（先去）xiān ก่อน 
kuŋ2 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
kuŋ3 茎jīng กา้น 
kuŋ5jin6(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
kuŋ5jin6ka:i5ci6(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuŋ5ne6(จ.) 工业 gōngyè อุตสหากรรม 
kuŋ5se4(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kuŋ5se4tsha:n 3ta: ŋ 3(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
kuŋ5se4tshin 5thwa:n 6(จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์
kuŋ5tsha:ŋ3(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ5tsɿ5(จ.) 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
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kwa:ŋ5juŋ6(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kwa:ŋ5min6(จ.) 光明 guāngmíng แสงสวา่ง 
kwa1(ทจ.) 瓜 guā แตง 
kwa1thaŋ5 黄瓜 huángguā แตงกวา 
kwa3 云 yún กอ้นเมฆ 
kwa5(จ.) 挂（挂在墙上）guà แขวน 
kwa6 细糠 xì kāng ราํออ่น 
kwai3 青蛙 qīngwā กบ 
kwan1 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
kwan2 磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
kwәn1 雨 yǔ ฝน 
kwәn2 裙子 qúnzi กระโปรง 
kwәn3 沸（水开了）fèi เดอืด 
kwi8(จ.) 跪 guì คุกเขา่ 
kyŋ1 抬 tái ยก 
kyŋ4,  mɔk8kwәn5 棍子 gùnzi กระบอง 
l∅ŋ4, kwәn3(จ.) 滚（石头滚）gǔn กลิง้ 
la:i4 鬼 guǐ ผ ี
la:k 8ca6 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
la:k8 儿子 érzi ลกูชาย 
la:k8,  pәn3 种子zhǒngzi เมลด็ (เลก็) 
la:k8hui1 核(果核)hé เมด็ (ใหญ่) 
la:k8jәu6ma6(จ.) 芝麻 zhīma งา 
la:k8kɣa:u4 女婿 nǚxù ลกูเขย 
la:k8khɣa:n1 侄子 zhízi หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) 
la:k8khɣa:n1 孙子 sūnzi หลานชาย(ลกูชายของลกู) 
la:k8khɣa:n1 ʔja:k7 孙女 sūnnǚ หลานสาว(ลกูสาวของลกู) 
la:k8khɣa:n1ʔja:k7 侄女 zhínǚ หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) 
la:k8lja:n6 辣椒 làjiāo พรกิ 
la:k8mәt7 星星 xīngxīng ดวงดาว 
la:k8pa 8 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
la:k8pa:k8 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
la:k8si2 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
la:k8te5 儿童 értóng เดก็ 
la:k8yt7 萄葡táo pú องุน่ 
la:k8ʔja:k7 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
la:k8ʔja:k7 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
la:m2 忘记 wàngjì ลมื 
la:n2tәn2 圈（牛圈）quān คอกววั 
la:n3 红 hóng สแีดง 
la:n4(ทจ.) 懒 lǎn เกยีจครา้น 
la:n6 烂（瓜烂了）làn เน่า 
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la:ŋ6 狼 láng สนุขัจิง้จอก 
la:ŋ6 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
la:ŋ6 放（把鸟放走）fàng ปล่อย 
la:p8 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
la1 眼睛yǎnjīng ตา 
la1(จ.) 拉（向前拉）lā ลาก 
la1kha1  瞎子 xiāzi คนตาบอด 
la2 锣 luó ฆอ้ง 
la4 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
la6 爬（虫在地上爬）pá ปีน 
lai3 得到 dédào ไดร้บั 
lak8 偷 tōu ขโมย ลกั 
lam1 池塘 chítáng อา่งเกบ็น้ํา 
lam3 阴 yīn มดื 
lan1 咽 yàn กลนื 
lan1,  than1 吞 tūn กลนื 
lap7 暗（房子很暗）àn มดื 
lau5 螺蛳 luósī หอยทาก 
lau6(ทจ.) 漏（桶漏水）lòu รัว่ 
lɔ3 进（进来）jìn เขา้ 
lɔ3 直（棍子直）zhí ตรง 
lɔ5 扁担 biǎndan สาแหรก 
lɔ6hәu4(จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
lɔk8  六 liù หก 
lɔk8 ȵ∅t8 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
lɔŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng มงักร 
lɔŋ2 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
lɔŋ3fan5 簸箕 bòji กระดง้ 
lɔŋ4,  tja:ŋ1 箱子 xiāngzi กล่อง 
lәi3pɣa3tin4 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
lәi6pɣa3 雷 léi ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่ 
lәm2 风 fēng ลม 
lәm2 浇（浇菜）jiāo รด 
lәm6 肿 zhǒng บวม 
lәn2 后 hòu ขา้งหลงั 
lәn2la:i 2 脊背jǐbèi สนัหลงั 
lәn3 脖子bózi คอ 
leŋ2(จ.) 零（一百零五）líng ศนูย ์
lәu1 稀（粥很稀）xī เหลว 
lɛ2 书 shū หนงัสอื 
li3 杀（杀猪）shā ฆา่ 
lik8,  tsui1(จ.) 追（追上）zhuī ไล่ตาม 
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lik8chi5(จ.) 力气 lìqì พละกาํลงั 
lik8na:n4,  ta3lɛ6 (จ.) 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
lin3ta:u3(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
liŋ4 晴 qíng สดใส 
lja:m5 舔 tiǎn เลยี 
lja:n6 辣 là เผด็ 
lja:ŋ2 梁 liáng คาน 
lja:ŋ3(จ.) 两（斤两）liǎng มาตราวดั เทา่กบั ตําลงึ 
ljem4 镰刀 liándāo เคยีว 
lo4 大dà  ใหญ่ 
lon1 钻（钻进洞里）zuān เจาะ 
lui6 下（下山）xià ลง 
luk7 绳子 shéngzi เชอืก 
luŋ1 窟窿 kūlóng ร,ูอุโมงค ์
luŋ1 舅父（母之兄）jiùfù ลุง (พีช่ายแม)่ 
luŋ1tshoŋ1 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
luŋ2 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพอ่) 
luŋ2 姨父（母姐之夫) yífu ลุงเขย(สามขีองพีส่าวแม)่ 
lwa1 肚脐dùqí สะดอื 
lyn1 刺cì หนาม 
ma 1ɣәm2 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
ma:i4 妻子 qīzi เมยี 
ma:n3 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
ma:n6 (จ.) 慢（走很慢）màn ชา้ 
ma:n6ma:n6 (จ.) 慢慢（慢慢走）màn man ชา้ๆ 
ma:ŋ1 稻草 dàocǎo ฟาง 
ma:ŋ2kɣuŋ2 多少duōshǎo เทา่ไร 
ma:t7 趟(去一趟）tàng รอบ(ลกัษณนาม) 
ma:t7 下(打一下）xià สกัหน่อย 
ma:t7lәn2,  i3hau6(จ.=以后

yǐhòu) 
今后 jīnhòu หลงัจากน้ี 

ma:t8 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma1 蔬菜 shūcài ผกั 
ma1 菜（饭菜）cài กบัขา้ว 
ma1,  fan6 (จ.=反 fǎn) 回 huí กลบั 
ma2 舌头shétou ลิน้ 
ma3 软 ruǎn ออ่น 
ma3lu4,kuŋ5lu4 (จ.) 公路 gōnglù ทางหลวง 
ma4(ทจ.) 马 mǎ มา้ 
ma4a:n1,  a:n1ma4(ทจ.) 鞍子 ānzi อานมา้ 
ma4sja: ŋ6,  ma3saŋ4(จ.= 马上

mǎshàng) 
立刻 lìkè เดีย๋วน้ี 
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ma5 背（背小孩）bèi แบก 
mai4 树 shù ตน้ไม ้
mai4ja:ŋ6lәu4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
mai4jɔŋ2 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
mai4sa1 杉树 shānshù ตน้จามจุร ี
mai4tsɔŋ6pɛ:k7 松树 sōngshù ตน้สน 
mai5 新 xīn ใหม ่
mak8(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
man2 甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
man3 捏 niē หยกิ 
mat7 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
mɔ6 他 tā เขา 
mɔ6,  mɔ6hwa3na:i6 他们 tāmen พวกเขา(สรรพนามบุรษุทีส่าม

พหพูจน์) 
mɔ6fa:n4(จ.) 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
mɔ6kyŋ1 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
mɔk7 埋（埋于地下）mái ฝัง หมก 
mɔk8lu4 雾 wù หมอก 
mɔŋ6(จ.) 梦 mèng ความฝัน 
mә6(ทจ.)swәi3 墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
mә8lau2 猴子 hóuzi ลงิ 
mәi3(จ.) 每měi ทุกๆ 
mәi6 件（一件衣服）jiàn ตวั (ลกัษณนาม) 
mәm4 老虎 lǎohǔ เสอื 
mәm4piu5 豹 bào เสอืดาว 
mәm6 鱼 yú ปลา 
mәn1 天 tiān    ฟ้า วนั 
mәu3 亩 mǔ ไร ่(มาตราวดั)  
mɛ:k8lo4 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
mɛ1 年 nián ปี 
mɛ1 岁 suì ปี(ลกัษณนามของอาย)ุ 
mɛ1ce1 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
mɛ1kun5 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
mɛ1lәn2 明年 míngnián ปีหน้า 
mɛ1lәn2i5 后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
mɛ1na:i6 今年 jīnnián ปีน้ี 
mɛ2 有 yǒu ม ี 
mɣa:n2, ȵ∅t8 月（月份）yuè เดอืน 
mɣa:ŋ1 香（花香）xián หอม 
mɣa:ŋ2 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
mɣa:ŋ2(เสือ่ไมไ้ผ)่,  tek7  (เสือ่ทอ
จากหญา้) 

席子 xízi เสือ่ 
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mɣa:ŋ6,  pon5 半（一半）bàn ครึง่ 
mɣa2,  tɔ4 种（种菜）zhòng ปลกู 
mɣɔ5 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
mɣɔ5,  ta:m3lja:ŋ6(จ.) 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
mɣәt8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
min 6tsy3(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
min3 豪猪 háozhū เมน่ 
min5 浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
min6tsu6(จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
miŋ1 贵 guì แพง 
miŋ2 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì ปลงิ 
mit8 刀 dāo มดี 
mit8tsjep8ma1 菜刀càidāo มดีทาํครวั 
mja:u4 猫 māo แมว 
mjen2(จ.) 棉花 miánhuā ฝ้าย 
moi2(จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
moi5 扛 káng แบกหาม 
mu4 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้
mu5 猪 zhū หม ู
mu5la:i5 野猪 yězhū หมปู่า 
mu6 个（一个人）gè คน(ลกัษณนาม) 
mu6ca:ŋ3kwәn1 汉族 hànzú ชนชาตฮิัน่ 
mu6lam1 本民族自称 běnmínzúzìchēng คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง 
mu6lo4 老人 lǎorén คนชรา 
mu6tjen1 疯子 fēngzi คนบา้ 
muk8 鼻涕 bítì น้ํามกู 
mut8 胡子húzi หนวด 
mwa6(ทจ.) 磨（石磨）mó เครือ่งโม ่
mwa6(ทจ.) 磨（磨米）mó โม ่(กรยิา) 
na:i5 嚼 jué เคีย้ว 
na:i6 这 zhè น้ี 
na:m2(จ.) 南 nán ทศิใต ้
na:m2kwa1(จ.) 南瓜 nánguā ฟักทอง 
na:m6,  mɣa:n1  土（干土）tǔ ดนิ  
na:m6mjet7 泥（稀泥）ní โคลน 
na:n1 苎麻 zhùmá ป่าน 
na:n2(จ.) 难 nán ยาก 
na:n4ci3  鹿子 lùzi กวาง 
na:ŋ2 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
na:u3,  ʔjet7 一 yī หน่ึง 
na1 厚 hòu หนา 
na3 脸liǎn ใบหน้า 
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nam1 黑 hēi สดีาํ 
nan2 虱子（衣服上的）shīzi เหา 
naŋ1 还（我还要）hái ยงั 
naŋ5 咸 xián เคม็ 
naŋ6 逃 táo วิง่หนี 
nau1 哪（哪一个碗）nǎ ไหน 
nau2 谁shuí ใคร 
nɔ3 老鼠 lǎoshǔ หนู 
nɔk8 鸟 niǎo นก 
nɔk8in 5 燕子 yànzi นกนางแอน่ 
nɔk8ka 2 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
nɔk8kau 2 
 

斑鸠 bānjiū นกเขา 

nɔk8khɣa:k7 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากดาํ 
nɔk8kuk7 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
nɔk8pɛ:k8hop8 鸽子 gēzi นกพริาบ 
nɔk8py 5 麻雀 máquè นกกระจอก 
nɔk8tsiu 5 八哥 bāgē นกขนุทอง 
ne 6 乳房rǔfáng เตา้นม 
ne6 奶 nǎi น้ํานม 
nәm4 水 shuǐ น้ํา 
nәm4la1 眼泪yǎnlèi  น้ําตา 
nәm4ŋ∅2 露 lù น้ําคา้ง 
nәn4 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
nәp7 蹄（马蹄）tí กบีมา้ 
nɛ5 累（疲乏）lèi เหน่ือย 
ni4 母亲 mǔqīn แม ่
ni4, ŋwa:i6pwa2 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
niŋ1 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
niŋ5 小 xiǎo เลก็ 
niŋ5ka6 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
niŋ5na:i6 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
niu2 我们wǒmen พวกเรา 
niu3 拧（拧毛巾）níng บดิ (บดิผา้) 
nja:ŋ1 沟（水渠）gōu ค,ูคลอง 
nja:u5 尿 niào เยีย่ว 
nja1 河 hé แมน้ํ่า 
nja2 手shǒu มอื 
nja2la:k 8 手指shǒuzhǐ น้ิวมอื 
nja2nәp7 指甲zhǐjiǎ เลบ็มอื 
nja2puŋ 4 胳臂gēbei แขน 
njem1,  khɣa1 贴（贴标语）tiē แปะ ตดิ 
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njen2thiŋ1(จ.) 年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์
nu ŋ6ne6(จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
nui1 雪 xuě หมิะ 
nui1 冰 bīng น้ําแขง็ 
nun2 睡 shuì นอน 
nuŋ4 弟弟 dìdì น้องชาย 
nuŋ4la:k8 ʔja:k7 妹妹 mèimei น้องสาว 
nuŋ6min6(จ.) 农民 nóngmín เกษตรกร 
nwa1 搓（搓绳子）cuō ฟัน่เชอืก 
nyn1,  th∅1 蛆 qū ตวัออ่นของแมลง 
ȵa:ŋ3phɣәt7 扫帚sàozhǒu ไมก้วาด 
ȵa:u6 住（住在家里）zhù พกั 
ȵa:u6 在 zài อยู ่
ȵa2 你 nǐ คุณ(สรรพนามบุรษุทีส่อง) 
ȵam1 握（握刀把）wò จบั 
ȵam1 把（一把米）bǎ กาํ 
ȵan2(ทจ.) 银子 yínzi เงนิ 
ȵan6ci1 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
ȵɔ2 虾 xiā กุง้ 
ȵәn2 粒（一粒米）lì เมด็ 
ȵet8 热（天气热）rè รอ้น 
ȵɛ3 哭 kū รอ้งไห ้
ȵi6fu1 姨父（母妹之夫) yífu น้าเขย 
ȵi6ȵ∅t8 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵi6sәp8 二十 èrshí ยีส่บิ 
ȵin1 臭 chòu เหมน็ 
ȵin3   痒 yǎng คนั 
ȵit7 冷（天气冷）lěng หนาว 
ȵiu1    剪子 jiǎnzi กรรไกร 
ȵui2 脑髓nǎosuǐ สมอง 
ȵuŋ2thәu5fan1 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
ȵuŋ2thәu5mu2 蚊子 wénzi ยงุ 
ȵy2tsha:t7 水獭 shuǐtǎ นาก 
ŋ∅2 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
ŋ∅2kɣan1 痰 tán เสมหะ 
ŋ∅2pa:k8 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
ŋ5,  khɔ:ŋ1 不（他不来）bù ไม ่
ŋ5mɛ2,khɔ:ŋ1 没有 méiyǒu ไมม่ ี
ŋ5si6,  ŋ5tsja:k8 不是 bùshì ไมใ่ช ่
ŋa:n3   黄 huáng สเีหลอืง 
ŋa:n6 鹅 é หา่น 
ŋa1    菌子jùnzi เหด็ 
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ŋa2 芽(种子芽)yá ตน้กลา้ 
ŋa3 哑巴 yǎbā คนใบ ้
ŋa5 树枝shùzhī กิง่ 
ŋam1 含 hán อม 
ŋɔ4 五 wǔ หา้ 
ŋɔ4ȵ∅t8 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ŋe3 嫩（菜嫩）nèn ออ่น 
ŋә6pɣa:k7 额头étóu หน้าผาก 
ŋәm3 抱（抱小孩）bào อุม้ 
ŋɣa2 皮肤 pífū ผวิ 
ŋwa:i6kɔŋ1 外祖父 wàizǔfù ตา (พอ่ของแม)่ 
ŋwa:i6pwa2 外祖母 wàizǔmǔ ยาย(แมข่องแม)่ 
ŋwa:k7, әp7 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
ŋwa1 狗 gǒu สนุขั 
ŋwa4 (จ.) 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
on3 碗 wǎn ชาม 
oŋ3 粗糠（谷壳）cū kāng ราํหยาบ 
pa:i1 去 qù ไป 
pa:i6,  sɿ6pa:i4(จ.) 失败 shībài พา่ยแพ ้
pa:k7 嘴zuǐ ปาก 
pa:k8,  cwa3 白 bái  สขีาว 
pa:t7(ทจ.) 八 bā แปด 
pa:t7ȵ∅t8 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
pa:u4 ka:u4(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa2 耙 bà คราด(กรยิา) 
pa3 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวพอ่) 
pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ 
pa3 姨母（母之姐）yímǔ ป้า (พีส่าวแม)่ 
pa5 伯父 bófù ลุง(พีช่ายพอ่และแม)่ 
pa6 靠（人靠树）kào พงิ องิ  
pak7 (จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pɔ1(จ.) 包（包糖）bāo หอ่ 
pɔ2 刮（刮猪毛）guā ขดู 
pɔ6sɔ6(จ.) 剥削 bōxuè ขดูรดี 
pɔŋ2jau6(จ.) 朋友 péngyǒu เพือ่น 
pәn2(จ.) 脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 
peŋ1(จ.) 兵 bīng ทหาร 
peŋ2(จ.) 瓶子píngzi ขวด 
peŋ2(จ.) 平（路平）píng เรยีบ 
peŋ6(จ.) 病（生病）bìng โรค 
pәt8 扔（丢掉）rēng โยน 
pɛ:k8thai5(จ.) 白菜 báicài กะหลํ่าปล ี
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pɣ∅1 遗失 yíshī ทาํหาย 
pɣ∅1 掉（掉在地上）diào ตก 
pɣ∅1 落（树叶落了）luò  รว่ง 
pɣa:n6,  tjen5 线 xiàn ดา้ย 
pɣa1 山 shān ภเูขา ผา 
pɣam1 孵 fū ฟักไข ่
pɣam1kɣo3,  fja1(จ.) 头发tóufa ผม 
pɣәn5,  tha:ŋ5 跑 pǎo วิง่ 
pha:i3 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ 
วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสดุ) 

pha5kɣo3 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 
phɔm1 泡沫 pàomò ฟอง 
phɛ:k7 拍（拍桌子）pāi ต ีทุบ  
phɛ:ŋ1,  kha:u1 钉（钉钉子）dīng ประกบ ตอก  
phɣ∅5 溢 yì ลน้ 
phɣa:t7 血 xuè เลอืด 
phɣәi5 近 jìn ใกล ้
phɣәt7 扫（扫地）sǎo ปัดกวาด 
phi5pin6(จ.) 批评 pīpíng คาํวจิารณ์ 
phik7khai1  裂开（墙裂开）liè kāi แตกออก 
phjen6  (จ.) 骗 piàn โกหก 
pho5 床chuáng เตยีง 
phwa5 劈（劈柴）pī ผา่ 
phy1 吐（吐口水）yàn พน่, ถ่ม 
pi2 胖 pàng อว้น พ ี
pi2 肥（肉肥）féi เน้ือตดิไขมนั 
pik7 满 mǎn เตม็ 
pik7ma4,  ȵәn2ma4 子弹 zǐ dàn กระสนุ 
pja:u3ja:ŋ6 (จ.) 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
pjen1 鞭子 biānzi แส ้
pjen3(จ.) 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน 
pjen5(ทจ.) 变（蛹变蛾）biàn เปลีย่น 
pjen6ȵi6 便宜 piányí ถูก 
pjet7 鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
pjet8cәn1(จ.),  leŋ6cәn1 别人 biérén คนอื่น 
poi2 赔偿 péicháng ชดใช ้
pon1(จ.) 搬（搬椅子）bān ยา้ย 
pon2 盘子 pánzi จาน 
poŋ1(จ.) 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pu1 灰（草木灰）huī ไฟ 
pu3(จ.) 补（补衣物）bǔ 

 
ปะ ซ่อม 
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pu4 父亲 fùqīn พอ่ 
pu4, ŋwa:i6kɔŋ1(จ.=外公

Wàigōng “ตา” พอ่ของแม)่ 
岳父 yuèfù พอ่ตา 

pu4tsa:ŋ3(จ.) 部长 bùzhǎng รฐัมนตร ี
pwa2  祖母zǔmǔ ยา่ 
s y5ci4(จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
s∅1  (จ.) 输 shū แพ ้
s∅n2(จ.) 船 chuán เรอื 
s∅n3cy3(จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
s∅n5tsh∅n6(จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
sa:i3 问 wèn ถาม 
sa:ŋ5tjen4(จ.) 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
sa:u1 你们 nǐmen พวกคุณ (สรรพนามพหพูจน์

บุรษุทีส่อง) 
sa1 (ทจ.) 沙子 shāzi ทราย 
sa1 喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์
sa3,  hɣɔk7 撒（撒种子）sā ทิง้ 
sɔ3(จ.) 数（数东西）shǔ นบั 
sɔk8 (ทจ.) 熟（熟肉）shú สกุ 
sɔŋ1  松（绑得松）sōng หยอ่น 
se4:j∅n6 (จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
se4tsa:ŋ3(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
se4w ә4itsy3 ȵi4(จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
sәm1 蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
sәm3 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  
sәn2(จ.) 神 shén เทพ 
sәn2pa:k7  嘴唇zuǐchún รมิฝีปาก 
sәn4li4(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
sәn5tsha:n3 (จ.) 生产shēngchǎn ผลติ 
seŋ2(ทจ.) 城 chéng เมอืง เชยีง 
sәp8 (ทจ.) 十 shí สบิ 
sәp8 ȵi 6 十二 shí’èr สบิสอง 
sәp8 ȵi 6ȵ∅t8 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
sәp8jәt 7sәp8 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
sәp8jәt7 十一 shíyī สบิเอด็ 
sәp8ȵ∅t8 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
sәp8ta:m1 十三 shí sān สบิสาม 
sәu1(จ.),  tsәp7 收（收回来）shōu รบั 
sәu2 (จ.) 舅父（母之弟）jiùfù น้า  
sɛ:k7  跌（跌倒）diē ลม้ 
sɛ:ŋ1(จ.) 生（生孩子）shēng คลอด เกดิ 
sɛ:ŋ1(จ.) 生（生肉）shēng ดบิ 
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sɛ:ŋ1ʔjәm1 (จ.) 声音 shēngyīn เสยีง 
si2hau5(จ.) 时候 shíhòu เวลา 
si6(จ.) 是 shì เป็น คอื ใช ่
sik8 肉 ròu เน้ือสตัว ์
sin4fu6(จ.) 幸福 xìngfú ความสขุ 
siŋ1(จ.) 升 shēng ลติร 
sja:u5 干净 gānjìng  สะอาด 
sjen5tsin4(จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
sjeu3(จ.) 少 shǎo น้อย 
so3(จ.),  hɣa:u3  嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
so5 (จ.) 叔父 shúfù อา 
so5uk1  姑父（父妹之夫）gūfu อาเขย 
sɿ5sja:ŋ3(จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
stәn4khɔ6 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
suk7 洗（洗手）xǐ ลา้ง 
suk7 洗（洗衣）xǐ ซกั 
suk7hɣәn1 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
swa:i1(จ.) 筛子 shāizi กระชอน 
swәi3pi6 (จ.=水笔 shuǐbǐ) 自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 
t∅n3,  thjeu1t∅n3 (จ.) 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
ta:i4pja:u3(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ta:m1 三 sān สาม 
ta:m1ȵ∅t8 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
ta:n1tshja1 自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
ta:n2tsjen5 发抖 fādǒu สัน่ 
ta:ŋ1 根gēn ราก 
ta:ŋ2 糖 táng น้ําตาล 
ta:ŋ2nim6,  ta:ŋ6lim8 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
ta:ŋ3j∅n6(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
ta:p7 答 dá ตอบ 
ta:p7,  ljen2(จ.) 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
ta5phwa1,  ta5fjen5  平原（坝子）píngyuán ทีร่าบ 
ta5ts∅n6  旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
ta6 过（过河）guò ขา้ม 
tai1 死sǐ ตาย 
tai5,  leŋ6 再（明天再来）zài อกี 
tak7 塞（塞进洞口）sāi ยดั 
tam3 织（织布）zhī ถกั ทอ   
tan3 穿（穿衣）chuān สวม 
tan3 戴（戴帽）dài ใส ่
tan4 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
taŋ1 (จ.) 灯 dēng โคมไฟ 
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taŋ1 来lái มา 
taŋ2 未（没有）wèi ไม ่(ไมม่)ี 
taŋ4 站（站立）zhàn ยนื ตัง้ 
taŋ5 (จ.) 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
tap7 肝 gān ตบั 
tau3 陡（山很陡）dǒu  ชนั 
tau6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
tɔ1 门 mén ประต ู
tɔ2 只（一只鸡）zhī ตวั (ลกัษณนาม) 
tɔ5 灶zào เตา 
tɔk7kwәn1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tɔk7lәn2 后（后去）hòu ภายหลงั 
tɔk8 读 dú อา่น 
tɔŋ1(จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
tɔŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
tɔŋ1kwa1 (จ.) 冬瓜 dōngguā แตงเขยีว 
tɔŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
tɔŋ5 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
tɔŋ6 棵（一棵树）kē ตน้ 
te1 西 xī ทศิตะวนัตก 
te3 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
te3hu1 喉咙hóulóng ลาํคอ 
te3khɣa:k7 腋下 yè xià รกัแร ้
te5 细（细线）xì ละเอยีด 
tek7 锡 xī ดบุีก 
tәm1 心 xīn หวัใจ 
tәm1tau 2 胸脯xiōngpú หน้าอก 
tәm5 浸（浸种子）ìn แช ่
tәn1nɔk8 鸟窝 wō รงันก 
tәn1ȵɔ:ŋ2 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
tәn2 黄牛 huángniú ววั 
tәn3(จ.), sәu3 等候 děnghòu รอคอย 
tәn5 信 xìn จดหมาย 
tәn5lu1 黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
tәn5ta6 相信 xiāngxìn เชื่อ 
teŋ1(จ.) 钉 dīng ตะป ู
teŋ1 瘦（肉瘦）shòu เน้ือ  
teŋ3 井 jǐng บ่อน้ํา 
teŋ5 姓 xìng นามสกุล 
tәp8 钝（刀钝）dùn ทู ่
tәu4tsәn5(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tәu5 断（绳子断子）duàn หกั 
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tɛ5 砍（砍树）kǎn ตดั(ฟันไม)้ 
tɛ5 剁 duò ตดั 
tɛk7,  tjem3 滴（一滴水）dī หยด (ลกัษณนาม) 
tɛk7,tjem3 滴（水往下滴)dī หยด (กรยิา) 
tha:i4tu4(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
tha:k7,  tha:k7ti6  错误 cuòwù ผดิ 
tha:n5(ทจ.) 炭 tàn ถ่าน 
tha:u3lәn4 (จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
thaw:n6j∅n6(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thɔ1 粗（粗大）cū หยาบ 
thɔ5la5ci5(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thɔŋ1 葱 cōng หอม 
thɔŋ1mɛ:ŋ2(จ.) 聪明 cōngmíng ฉลาด 
thɔŋ3(ทจ.) 桶tǒng ถงั 
the5(จ.) 剃（用刀剃头）tì โกน 
thek7 踢 tī เตะ 
thәn5(จ.) 寸 cùn น้ิว (มาตราวดั) 
theŋ5(จ.) 听 tīng ฟัง 
thәt7 漆 qī สน้ํีามนั 
thәt7 七 qī เจด็ 
thәt7ȵ∅t8 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
thәu1(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
thәu5 到 dào ถงึ 
thәu5fan 1 白天 báitiān กลางวนั 
thәu5fan 1 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
thәu5fan1,  tәt7 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
thәu5mu 2 夜里 yèlǐ กลางคนื 
thi6ka:u5(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
thin5sɛ:ŋ1,  la:u3sɿ5 (จ.) 老师 lǎoshī อาจารย ์
thja:ŋ3(ทจ.) 抢 qiǎng แยง่ ชงิ 
thja:u4u3(จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
thjen1(จ.) 千 qiān พนั 
thjeu5(จ.) 跳 tiào กระโดด 
thoi1(จ.) 推 tuī ผลกั 
thoi1 流（水流）liú ไหล 
thoi5(ทจ.) 退 tuì ถอย 
thu5(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
thuŋ6tsɿ4(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
ti2 糍粑 cí bā ขนมทีท่าํจากแป้งขา้วเหนียว 
ti5 四 sì สี ่
ti5ȵ∅t8 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
ti5teŋ2 方（方桌) fāng เหลีย่ม 
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ti5tɛ5 唢呐 suǒnà ป่ี 
ti6  (ทจ.) 地（天地）dì ดนิ(ฟ้าดนิ) 
ti6,  lɛ2   字 zì ตวัอกัษร 
ti6ca1 自己 zìjǐ ตวัเอง 
ti6cen4,  ti6ja:ŋ6 东西 dōngxi สิง่ของ 
ti6jin6(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
ti6kɔŋ1  男人 nánrén ผูช้าย 
ti6ma:t 7,  i3tjen 2 (จ.=以前

yǐqián) 
从前 cóngqián เมือ่ก่อน 

ti6ŋɔ4 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
ti6pwa2 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
ti6t au6 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
ti6teŋ2 (จ.) 事情 shìqíng เรือ่งราว 
ti6ʔjet7 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
tin1 腿 tuǐ ตนี 
tin1kwa3 脚jiǎo เทา้ 
tin1kwɛ6,  tin1thjeu5 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
tin3 喊 hǎn ตะโกน 
tin5pjen1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
tiŋ6tiŋ6,  tsjaŋ2:tsja:ŋ2(จ.) 常常（常常来）chángcháng บ่อยๆ 
tja:ŋ2(จ.) 墙壁 qiángbì ผนงั 
tja:ŋ3 (จ.疼 téng =รกั) 爱（爱小孩）ài รกั 
tja:ŋ3 想(思考) xiǎng คดิ 
tja:ŋ4  (ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
tja:ŋ6kɣa2,  i1sɛ:ŋ1(จ.) 医生 yīshēng แพทย ์
tja:ŋ6mai4 木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
tja3 写 xiě เขยีน 
tja5,  pɛ:ŋ5 射 shè ยงิ 
tjen2(จ.) 钱 qián เงนิ 
tjen4jin 3 (จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tjen4tәn6(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
tjen4wa4(จ.) 电话diànhuà โทรศพัท ์
tjen5(จ.) 箭 jiàn ลกูศร 
tjeu2(จ.) 条（一条绳子）tiáo เสน้ (ลกัษณนาม) 
tjeu2 根（一根棍子）gēn ทอ่น 
toi1(จ.) 堆（堆积泥土）duī กอง(ลกัษณนาม) 
toi5 (จ.) 碓 duì ครกกระเดื่อง 
toi5,  tsɔŋ5 (จ.) 中(射中) zhōng เขา้เป้า 
ton5(จ.) 算（计算）suàn คาํนวณ 
ts∅1ȵ∅t8  正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
ts∅3cәn1,  mu6ts∅3 主人 zhǔrén เจา้บา้น 
ts∅4(จ.) 柱子 zhùzi เสา 
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ts∅6 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
ts∅n1(จ.) 砖 zhuān อฐิ 
tsa:n1 吃 chī กนิ 
tsa:u3(จ.) 爪 zhǎo กรงเลบ็ 
tsa2 (จ.) 茶 chá ชา 
tsau4  拿（持）ná ถอื 
tsau5,  hɣoi5 双（一双鞋）shuāng คู ่
tsɔk7 (จ.) 粥 zhōu โจ๊ก 
tsɔŋ1 (จ.) 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
tsek7,  phu1fi1  烤（烤火）kǎo ป้ิง 
tsәn1 毛 máo ขน 
tsәn1(จ.) 真 zhēn จรงิ 
tsәn1la1  眉毛méimáo คิว้ 
tsәn2(จ.) 尘土 chéntǔ ละอองฝุ่ น 
tsәn4fu3 (จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsәn4tshә6(จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tsәn4tsɿ4(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsәn6na:i6,  na:i6  现在 xiànzài ตอนน้ี 
tseŋ3,  siu5li3(จ.) 修理 xiūlǐ ซ่อม 
tseŋ5(จ.) 正（帽子戴得正）zhèng ดิง่ 
tsәp7 摘（摘果子）zhāi เดด็ 
tsәp7 拾（拣）shí เกบ็ 
tsep8 切（切菜）qiē หัน่ 
tsɛ2(จ.) 姐姐 jiějiě พีส่าว 
tsɛ2fu1(จ.) 姐夫 jiěfū พีเ่ขย 
tsh∅n1sa:n1ca:p7(จ.) 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
tsha:i1(จ.) 猜 cāi ทาย 
tsha:m3 走 zǒu เดนิ 
tsha:p7 插 chā เสยีบ 
tsha:u3 炒（炒菜）chǎo ผดั 
tsha5 上（上山）shàng ขึน้ 
tshan1,  puk7 扎 zhā แทง 
tshɔ1 ȵi6 初二 chūèr วนัทีส่อง 
tshɔ1ta:m 1 初三 chū sān วนัทีส่าม 
tshɔ1ʔjәt 7 初一 chū yī วนัทีห่น่ึง 
tshɔŋ5(จ.) 枪 qiāng ปืน 
tshɔŋ5lo4  炮 pào ปืนใหญ่ 
tshek7(จ.) 尺chǐ ฟุต 
tshәm1(จ.) 针 zhēn เขม็ 
tshәn1(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
tshәu3(จ.) 丑 chǒu น่าเกลยีด 
tshin4ljɔ6,  tshin4 lɔ6 (จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
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tshiŋ3 伸（伸手）shēn ยดื 
tshiŋ3,  tsәp7 藏(收藏) cáng เกบ็ 
tshiŋ5(จ.) 称（称东西）chēng ชัง่ (กรยิา) 
tshja:ŋ5(จ.=唱 chàng รอ้งเพลง) 歌 gē เพลง 
tshja:ŋ5 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
tshja1  (จ.) 车子 chēzi รถ 
tshja3 撕（撕纸）sī ฉีก 
tshja3 拔（拔草）bá ดงึ 
tshoŋ1(จ.),  teŋ1 疮 chuāng บาดแผล 
tshoŋ5  遇见 yùjiàn พบเจอ 
tshui1(จ.) 吹 chuī เป่า 
tshun3(จ.),  pәn6  愚蠢 yúchǔn โง ่
tshwa:i3 (จ.=踹 chuài เตะ) 踩 cǎi เหยยีบ 
tsi2 迟 chí สาย ชา้  
tsi3  (จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
tsi5 (ทจ.) 解（解绳结）jiě แก ้
tsi5,thot7(ทจ.) 脱（脱衣）tuō ถอด 
tsi6ci6(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tsik7 个（一个碗）gè ใบ (ลกัษณนาม เชน่ ถว้ย) 
tsiŋ1 蒸 zhēng น่ึง 
tsja:ŋ1 把（一把刀）bǎ เล่ม (ลกัษณนามของมดี) 
tsja:ŋ1 (จ.) 张（一张纸）zhāng แผน่ 
tsja:ŋ3lo4  长（长大）zhǎng โต 
tsok8  捉（捉鸡）zhuō จบั 
tsoŋ1(จ.) 装（装进袋里）zhuāng บรรจ ุ
tsoŋ6hɣak8  螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
tsɿ4jәu6,  tsi6jau2(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tsɿ4la:i6ho3,  tsә6lo3 火柴 huǒchái  ไมข้ดี 
tsui2(จ.) 锤子 chuízi คอ้น 
tsuŋ3li3(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsy3si6(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tu1(จ.), mәn3 都（大家都去）dōu ทัง้หมด ลว้น  
tu2,su5(ทจ.涂 tú ถ)ู 擦 cā เชด็ 
tu3 (จ.肚 dù ทอ้ง) 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
tu3nja:u5 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
tu6  就（想去就去）jiù ก ็
tu6,  tjem3  (จ.) 点（点灯）diǎn จุด (ไฟ) 
tui2 石头 shítou หนิ 
tui2 蛇 shé ง ู
tui5 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ 
tui6 坐 zuò นัง่ 
tuk8 捆 kǔn มดั 
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tun3 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
tuŋ1 煮 zhǔ ตม้ 
tuŋ2kɣa:k7 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
tuŋ4j∅n6(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
twa3(จ.) 锁suǒ แมกุ่ญแจ 
u1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
uk7 
 

外面 wàimiàn ขา้งนอก 

uk7 出 chū ออก 
uk7 生(下蛋) shēng ออกลกู ออกไข ่
uk7tau6 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
uŋ3 官 guān ขา้ราชการ 
wa:n2 还（还钱）huán คนื 
wa:n6(ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
wa3 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
wa5 脏 zāng สกปรก 
wa6 话 huà คาํพดู 
wәi2,  pɔ1wi2(จ.) 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
wәi2j∅n2  篱笆 líbā รัว้ 
wәi3ta4(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
wәi4sәn5(จ.) 卫生 wèishēng สขุอนามยั 
wәn4 和（老师和同学）hé และ กบั 
wәn6wa4(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wi2 水牛 shuǐniú ควาย 
yt7 粽子 zòngzi ขา้วตม้มดั 
ʔ ɣa:k7 芋头 yùtou เผอืก 
ʔɣa:n1,  mɛ:ŋ2(จ.) 名字 míngzì ชื่อ 
ʔja:k7 饿 è หวิ 
ʔja:p7 鸭子 yāzi เป็ด 
ʔja:p7 跨（跨小沟）kuà กา้ว 
ʔjai5 螃蟹 pángxiè ป ู
ʔjem1(จ.) 阉（阉公鸡）yān ตอน (ทาํหมนั) 
ʔjem1  借（借钱）jiè ยมื 
ʔjen1(จ.) 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู บุหรี ่
ʔjet7teŋ6(จ.) 一定（我一定去）yīdìng แน่นอน 
ʔjeu1(ทจ.) 腰yāo เอว 
ʔjeu1 肾 shèn ไต 
ʔwa:n1,  cuŋ1 弯（棍子弯）wān โคง้ 
ʔwa:ŋ1 薄 báo บาง 
ʔwa:t7(จ.) 挖 wā ขดุ 
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รายการคาํศพัทภ์าษาเหมาหนาน 
 

 
คาํศพัทภ์าษาเหมาหนาน แปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   
 
梁敏. (1980)《毛难语简志》北京：民族出版社.  
Liáng Mǐn. (1980) “Máonán yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn shè.  
เหลยีงหมิน่. (10) ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน. ปักกิง่: ชาตพินัธุ.์ 
 

 
 
นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาเหมาหนานแลว้  ยงัมคีาํยมืจาก

ภาษาจนีและคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.99 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาเหมาหนาน  

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่ (จ.=คาํจนีพนิอนิ, 
ความหมาย)  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่ใน
การระบุความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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a:m,  a:mkau 丑 chǒu น่าเกลยีด 
a:n1mja4 (ทจ.) 鞍子 ānzi อานมา้ 
a:u1 (ทจ.) 要（我要这个）yào เอา ตอ้งการ 
a:u1 (ทจ.) 娶 qǔ แต่งงาน 
ai1 个（一个人）gè คน  
ai1 ŋa3  哑巴 yǎbā คนใบ ้
ai1ɕau3 (ทจ.) 主人 zhǔrén เจา้บา้น  
ai1ce5,  ai1la:u4 老人 lǎorén คนชรา 
ai1cin1,  ha:n4tsu6 (จ.) 汉族 hànzú ชนชาตฮิัน่ 
ai1hɛk7,  hɛk7(ทจ.) 客人 kèrén แขก 
ai1kha1dak8 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
ai1ᵐba:n1 男人 nánrén ผูช้าย 
ai1na:n6,  ma:n4na:n6 本民族自称

běnmínzúzìchēng 
คาํเรยีกชนเผา่ตนเองของชาว
เหมาหนาน 

ai1nau1 谁shuí ใคร 
ai1nda1bu:t8 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
ai1paj1kwa2,  ai1paj1dɛŋ3 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
ai1sa 5ᵐba:k8 疯子 fēngzi คนบา้ 
ai1tsɔ2,  ai1nɔ:m1 青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
ai1tsɔ2,  ai1nɔ:m1 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
ai1za:ŋ6mai4 木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
ai1za:ŋ6za2,  i5sәn5 医生 yīshēng แพทย ์
ba:n4 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
ba:ŋ1 薄 báo บาง 
ba6 宽 kuān กวา้ง 
bәn2 天 tiān    วนั  ทอ้งฟ้า 
bәn6 井 jǐng บ่อน้ํา 
bi:k8lɔŋ2 饿 è หวิ 
bi:ŋ6 缺（碗缺口）quē ขาด 
bit8,  li:u1 拧（拧毛巾）níng บดิ (บดิผา้) 
bja5 价钱 jiàqián ราคา 
bjen4 水獭 shuǐtǎ นาก 
bok8,  la:u4 长（长大）zhǎng เตบิโต 
buŋ2,  tjau5,  la:u6,  lau4(จ.) 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ ่
buŋ4 官 guān ขา้ราชการ 
c:p8,  wa:i5(จ.) 坏 huài เลว 
ɔ1 叔父 shúfù อา 
ca 1, lɔŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng มงักร 
ca: ŋ3(จ.=讲 jiǎng),  la4 说 shuō พดู 
ca: ŋ6,  ca: ŋ6da:i2 美丽 měilì สวย 
ca:i1 沟（水渠）gōu ค,ูคลอง 
ca:ŋ1 亮（房子很亮）liàng สวา่ง 
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ca:u1 趟(去一趟）tàng รอบ (ลกัษณนาม) 
ca:u1 下(打一下）xià ครัง้ ท ี(ลกัษณนาม)  
ca:u4ju8  (จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
ca3(จ.) 嫁 jià แต่งงาน (ฝ่ายหญงิแต่งไปเป็น

ของผูช้าย) 
ca3 硬 yìng แขง็ 
ca3(จ.) 假 jiǎ ปลอม 
ɕa3(จ.) 写 xiě เขยีน 
cak8 灶zào เตา 
can1(จ.) 斤 jīn มาตราชัง่ เทา่กบั ครึง่กโิลกรมั  
can2 啼（公鸡叫）tí ขนัรอ้ง 
caŋ1（牧草,  wɔk 7（杂草） 草cǎo หญา้ 
cau6(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
cɔ6u4(จ.) 觉悟 juéwù สาํนึกตวั 
ce4(จ.) 屎 shǐ ขี ้
ce4（屎）, pu1(กาก), mu2(มลู
สตัว)์  

粪 fèn ขีเ้ถา้  

ɕe4jwen6(จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
ɕe4tsa:ŋ3(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
ɕe4wai4 tsy3i4(จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
ce5  老（菜老）lǎo แก ่
ce5,  la:u4(จ.) 老（人老）lǎo ชรา 
ce8(ทจ.) 骑（骑马）qí ขี ่
cen3tsha6(ทจ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
cәn4ɕwe6(ทจ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ɕen5tsin4(ทจ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
ceŋ1 粥 zhōu โจ๊ก 
ceŋ6 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
cep8 跨（跨小沟）kuà กา้ว 
cet7 编（编辫子）biān ถกั 
ɕet7,pәŋ3(折被子) 揭（揭开盖子）jiē แกะ เปิด พบั 
ceu2(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
ɕeu3(จ.) 少 shǎo น้อย 
chai6 (จ.) 螃蟹 pángxiè ป ู
cham5 跌（跌倒）diē ลม้ 
chaŋ5 根（一根棍子）gēn ทอ่น 
chau5(จ.) 吠（狗叫）fèi เหา่ 
chɔ:n1,  pon5  半（一半）bàn ครึง่ 
chɔŋ3 牵（牵牛）qiān จงู 
che1,  ai1bɔ6 别人 biérén คนอื่น 
chem5 欠 qiàn เป็นหน้ี 
cheu5 吐（吐口水）yàn พน่, ถ่ม 
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chi:n1 胳臂gēbei แขน 
chi:n1 kuk7 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
chi:u5 干（衣服干）gàn แหง้ 
chi1 梳子 shūzi หว(ีนาม) 
chi1 梳(梳头)shū หว(ีกรยิา) 
chi4tshje5(จ.) 汽车 qìchē รถยนต ์
chik7 锅(炒菜) guō กระทะ 
chit 7 铁 tiě เหลก็ 
chu1 怕 pà กลวั 
chun6tsuŋ4(จ.) 群众 qúnzhòng มวลชน 
ci:ŋ6fa1(เคลื่อนยา้ยได)้,  ce3  (บนัได
บา้นเคลื่อนยา้ยไมไ่ด)้ 

梯子tīzi บนัได 

ci:t7 痛 tòng เจบ็ปวด 
ci1 远 yuǎn ไกล 
ci2(จ.) 旗子 qízi ธง 
ɕi4, tsiŋ5, tsi5(จ.) 是 shì ใช ่
ci4ɕy6(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ci4wa4(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
ci5chi4(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
ci5dai4(จ.) 记得 jìdé จาํได ้
ci6ka5,  ca5, tsәm6ka5  那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
ci6na:i6,  ca:i6,  tsәm6na:i6 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
ci6nau1,  cau1 哪里nǎlǐ ทีไ่หน 
cim1(ทจ.) 金子 jīnzi ทอง 
ɕin4fu6(จ.) 幸福 xìngfú ความสขุ 
ɕin4li4(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
cin5 鳞 lín เกลด็ 
ɕin5,  ɕa:ŋ1ɕin5(จ.) 相信 xiāngxìn เชื่อ 
cin5njen4(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
cin5tsi4(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
ciŋ5 镜 jìng กระจก 
cip7 肯（啃骨头）kě แทะ 
cip7kwi 1 龟 guī เต่า 
cip7lim 6 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
ɕit7 七 qī เจด็ 
ɕit7ȵɔ:t 8,  njen2ɕit7 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
cit8 咬 yǎo กดั 
cit8 痒 yǎng คนั 
ɔŋ5i:t7 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
co5 锯 jù เลื่อย 
coŋ2 多 duō มาก 
cu:n1 拔（拔草）bá ดงึ 
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cu1 笑 xiào หวัเราะ 
ɕu1 收（收回来）shōu รบั 
cu3 九 jiǔ เกา้ 
cu3ȵɔ:t 8,  njen2cu3 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
cu5 雪 xuě หมิะ 
cu5(จ.) 救（救人）jiù ชว่ย 
cun2(จ.) 裙子 qúnzi กระโปรง 
cuŋ1(จ.) 弓 gōng คนัธนู 
cwe6tjen3 (จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
ɕwen3cy3(จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
ɕwen5tshon6(จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
ɕy1,  pa:i6 输 shū แพ ้
da:i2 好 hǎo ด ี
da:i5 野猪 yězhū หมปู่า 
da:k8 骨头 gǔtou กระดกู 
da:n2 名字 míngzì ชื่อ 
da:u4 进（进来）jìn เขา้ 
dai4 得到 dédào ไดร้บั 
dan2 肾 shèn ไต 
dan2 咽 yàn กลนื 
dan6  茎jīng กิง่ไม ้
dat8 个（一个碗）gè ใบ(ลกัษณนามเชน่ ถว้ย จาน)  
dat8pәn2, fai8lja:u4(จ.) 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
dɔ2 蒜 suàn กระเทยีม 
dɔ6 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
dɔ6 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
dɔŋ4 簸箕 bòji กระดง้ 
dәn2 身体shēntǐ รา่งกาย 
dәn4 脖子bózi คอ 
di:ŋ3 两（斤两）liǎng มาตราวดั เทา่กบั ตําลงึ 
di6wa: ŋ1 横（横趟在路上)héng ขวาง 
din4 短duǎn สัน้ 
dip7 爪 zhǎo เลบ็ 
dip7 蹄（马蹄）tí กบีมา้ 
dip7 指甲zhǐjiǎ เลบ็มอื 
dip8 生（生肉）shēng ดบิ 
dit8 滴（水往下滴)dī หยด 
dja:t7,  hu1,  nɔ:t3 擦 cā เชด็ 
djai6 浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
djak8,  ŋɔ:ŋ5, ȵi:n3 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
djam6 低 dī ตํ่า 
dju:t8 钻（钻进洞里）zuān เจาะ 
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dju2 醒 xǐng ตื่น 
do2 肚脐dùqí สะดอื 
do4 暖和 nuǎn huo อบอุน่ 
don2 圆（珠很圆）yuán กลม 
don4 吞 tūn กลนื 
du 1(ตวัใหญ่),  di:n2(ตวัเลก็) 黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
duŋ6ba 4 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
әm3,  u5әm3 饭 fàn ขา้ว, อาหาร 
ɛp7 鸭子 yāzi เป็ด 
fa:n1 甜 tián หวาน 
fa:n3tai4(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n3tuŋ4(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa:ŋ1(จ.) 缝 féng เยบ็ 
fa1(จ.) 右 yòu ดา้นขวา 
fa2 云 yún กอ้นเมฆ 
fa6tsjen3(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fai5ci5(จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fan1,  sa:i1  分（分配）fēn จดัสรร 
fan5 簸（簸米）bǒ ฝัด 
faŋ1,  ma5 浸（浸种子）ìn แช ่
fɛ1 迟 chí สาย (เวลา) 
fin 1nɔ1,  fin1ŋi:t7 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
fin1 雨 yǔ ฝน 
fin1da:i2 富 fù รํ่ารวย 
fin1dat8 结果 jiéguǒ ออกผล 
fin1ȵi,k8 咳嗽 késòu ไอ 
fo3 斧头 fǔtóu ขวาน 
gam1 含 hán อม 
gɔ1 声音 shēngyīn เสยีง 
ha: ŋ1,  zin3 烤（烤衣服）kǎo ตาก 
ɦa:k8 学 xué เรยีน 
ha1 肩膀jiānbǎng ไหล่ 
ha3 杀（杀猪）shā ฆา่ 
hai:i1, ts:ik7 (ทอจากหญา้) 鞋 xié รองเทา้ 
hai1(จ.) 海 hǎi ทะเล 
hɔ3 穷 qióng ยากจน 
hɔ3tshje5(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
ɦe2 我wǒ ฉนั สรรพนามบุรษุที ่ เอกพจน์ 
hәk7 鳃 sāi ครบี 
hi:m5 阴 yīn มดื 
hi:u3 牙齿yáchǐ ฟัน 
hi1 茅草máocǎo หญา้คา 
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ɦiŋ2(จ.) 赢 yíng ชนะ 
hu:t7  刮（刮猪毛）guā ขดู 
ɦu4 米 mǐ ขา้วสาร 
ɦu4lja:ŋ4 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
ɦu4wa:ŋ4 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
ɦu4ʔja5 稻子 dàozi ขา้ว 
hui1 集市 jíshì ตลาด 
i:t7 牛轭 niú è แอกควาย 
i1 布 bù ผา้ 
i4cen4(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
i6tiŋ4 (จ.) 一定（我一定去）yīdìng แน่นอน 
ja: ŋ6cen3  肥皂 féizào สบู ่
ja:i5 快（刀快）kuài คม 
ja:m5 冷（天气冷）lěng หนาว 
ja:p7 刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
ja:p7,  hak7 窄 zhǎi แคบ 
ja:u3 里面 lǐmiàn ขา้งใน 
ja1,  ȵi6 二 èr สอง 
jak7 勤 qín ขยนั 
jam3 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
jaŋ1,  sa:i5 筛子 shāizi กระชอน 
jau5tjen3(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
jɔ6ja:u4(จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
jɔ6sәn5(จ.),  la:k8ɦa:k8  学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
jɔŋ6 用 yòng ใช ้
jɔŋ6 别（别去）bié อยา่ 
jen1 答 dá ตอบ 
jen1,  jen1pjen1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
jeŋ1 借（借钱）jiè ยมื 
jian1 房屋 fángwū บา้น 
jian1 家 jiā บา้น 
jin4u4,  jin4wu4(จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
jin5juŋ6(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jin6ha: ŋ6 (จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jin6min6(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
ju:n3, tu5 都（大家都去）dōu ทัง้หมด 
ju1 绿 lǜ สเีขยีว 
ju2(น้ํามนัพชื),  man2 (น้ํามนัหม)ู 油 yóu น้ํามนั 
ju4 (จ.) 又（又快又好）yòu อกี ซํ้าอกี  
ju5, ha:m5  喊 hǎn ตะโกน 
jun4tuŋ4(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
juŋ3fu4(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
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juŋ3ka:n3 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
juŋ6i4(จ.),  wi1 容易 róngyì งา่ย 
jwen6pi6 (จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
ka 1 乌鸦 wūyā นกกา 
ka: i3fa:ŋ4 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka: ŋ5pi6(จ.钢笔 gāngbǐ 
ปากกาหมกึแหง้),  swai3pi6(จ.水笔

shuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ) 

自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 

ka:i3(ทจ.) 改 gǎi แก ้
ka:i5 (ทจ.) 鸡 jī ไก ่
ka:i5ni 4 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
ka:i5sai 3 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
ka:m1, ŋaım4ka:m1  山洞 shāndòng ถํ้า 
ka:n4pu4 (จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
ka:ŋ1 钢 gāng เหลก็ 
ka:ŋ5,  pu3 补（补衣物）bǔ ปะ ซ่อม 
ka:t7 割 gē ตดั 
ka:u2 玩耍 wánshuǎ เล่น เทีย่วเล่น  
ka:u5 (ทจ.) 旧 jiù เก่า 
ka3 等候 děnghòu รอคอย 
ka5 那 nà นัน่ 
kai4 推 tuī ผลกั 
kai5 蛋 dàn ไข ่
kam1 苦 kǔ ขม 
kam3 不（他不来）bù ไม ่
kam3ɕi4,  kam3tsiŋ5 不是 bùshì ไมใ่ช ่
kam3mɛ2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
kam6ku6 膝盖 xīgài เขา่ 
kaŋ2,  kuŋ8 ȵȡu1 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
kat7 剪 jiǎn ตดั 
kau5 看kàn ด ู
 kau5du6,  dai3du6 看见 kànjiàn มองเหน็ 
kɔ:m3 敢 gǎn กลา้ 
kɔ:ŋ4 喉咙hóulóng ลาํคอ 
kɔŋ5 祖父 zǔfù ปู่  
kɔŋ5pja 1 山 shān ภเูขา 
kә6lәm6 ,  kәm4chik7 盖子 gàizi ฝา 
kә6min4(ทจ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kәp7 田鸡 tiánjī กบ 
kәp8,  han3 很（很小）hěn มาก 
kh:i1wai4,  khai1woi6 开会 kāihuì เปิดประชุม 
kha:i5 耙（耙地）bà คราด 
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kha:t7 渴 kě กระหาย 
kha:u3 酒 jiǔ สรุา 
kha1 耳朵ěrduǒ ห ู
kha3 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
kha3sa:k 7 腋下 yè xià รกัแร ้
khai1(ทจ.) 开（开门）kāi เปิด ไข  
khai1wa1(จ.) 开花 kāihuā ดอกไมบ้าน  
khap7 闭（闭眼）bì ปิด หลบั หบุ 
khɔ5jɔ6(จ.) 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
khәm5 土（干土）tǔ ดนิ  
khәt7 懒 lǎn เกยีจครา้น 
khu:i1 螺蛳 luósī หอยทาก 
khu1 轻 qīng เบา 
khun1 路 lù ถนน 
khwa:i5(จ.) 元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
ko3 头tóu ศรีษะ 
koi2 歪（帽子歪）wāi เอยีง 
kok8lɔŋ2 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
ku:n5 先（先去）xiān ก่อน 
ku4 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  
ku4 姑母（父之妹）gūmǔ  อา (น้องสาวพอ่) 
ku6pa: ŋ6 影子 yǐngzi เงา 
kuk7 衣服（上衣）yīfú เสือ้ผา้ 
kun3(จ.) 滚（石头滚）gǔn กลิง้ 
kuŋ1(วยัรุน่พดู),  cuŋ1(ผูส้งูอายุพดู) 鼓 gǔ กลอง 
kuŋ1nɔk8 窝（鸟窝）wō รงันก 
kuŋ1vi1 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
kuŋ4tsha:n3ta: ŋ3(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
kuŋ5ɕe4(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kuŋ5fәn5(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการทาํงาน 
kuŋ5jin6(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
kuŋ5jin6ka:i5ci6(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuŋ5lu4(จ.) 公路 gōnglù ทางหลวง 
kuŋ5nje6(จ.) 工业 gōngyè อุตสหากรรม 
kuŋ5tsha:ŋ3(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ6pɔ4 圈（牛圈）quān คอกววั 
kuŋ4shin5thon6(จ.),  
kuŋ4shin5ton6(จ.) 

共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์

kwa:i1 犁（犁地）lí ไถ 
kwa:ŋ5min6(จ.) 光明 guāngmíng แสงสวา่ง 
kwa:t7 扫（扫地）sǎo ปัดกวาด 
kwa1(ทจ.),  ciŋ6 瓜 guā แตง 
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kwai1 犁 lí คนัไถ 
kwai3 青蛙 qīngwā กบ 
kwan2 烟 yān（炊烟）(chuīyān) ควนั (สบูบุหรี)่ 
kwaŋ5juŋ6(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kwat7 紧（绑得紧）jǐn ตงึ 
kwi2 水牛 shuǐniú ควาย 
kwi6 跪 guì คุกเขา่ 
kwo1 盐 yán เกลอื 
kwo2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
kwo4zi2 故事 gùshì นิทาน 
kwo6ca5(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
la:i5 爬（虫在地上爬）pá ปีน 
la:i6,  ɕwen2 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
la:k8 ba:k7,  ti6po2 (เรยีกผูห้ญงิทีม่ ี
ลกูแลว้) 

女人 nǚrén ผูห้ญงิ 

la:k8 bi:k8 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
la:k8 cha:n1ba:k8 孙女 sūnnǚ หลานสาว(ลกูสาวของลกู) 
la:k8 la:k8ᵐba:n1 儿子 érzi ลกูชาย 
la:k8 lja3 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
la:k8 ŋi,u1 虾 xiā กุง้ 
la:k8 pa:k8 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
la:k8 va:i4(兄之子）, la:k8 
nuŋ4（第之子） 

侄子 zhízi หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) 

la:k8 va:i4,  la:k8 nuŋ4 侄女 zhínǚ หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) 
la:k8ce3 儿童 értóng เดก็ 
la:k8cha:n1 孙子 sūnzi หลานชาย(ลกูชายของลกู) 
la:k8coi3 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
la:k8dai 1 柿子 shìzi ลกูพลบั 
la:k8i:t7 萄葡táo pú องุน่ 
la:k8kau1 锄头 chútóu จอบ 
la:k8kui 2 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
la:k8kwa1 黄瓜 huángguā แตงกวา 
la:k8kwa3,  de4  (ฟักทองลกูเลก็) 南瓜 nánguā ฟักทอง 
la:k8ma:n6 辣椒 làjiāo พรกิ 
la:k8ma4 子弹 zǐ dàn กระสนุ 
la:k8mai 4 果子 guǒzi  ผลไม ้
la:k8man2 甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
la:k8pak8 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
la:k8pok8 柚子yòuzi สม้โอ 
la:k8ta:u2 桃子 táozi ลกูทอ้ 
la:k8tjɔŋ, la:k8si:m3 手指shǒuzhǐ น้ิวมอื 
la:k8van1 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์ตะวนั 
la:k8za:u4 女婿 nǚxù ลกูเขย 

347รายการศัพท์ภาษาเหมาหนาน



348 
 

la:k8za:u4(ยงัไมม่ลีกู), ka6la:u4 (มี
ลกูแลว้) 

丈夫 zhàngfū สาม ี

la:k8zɔ:p7 冬瓜 dōngguā แตงเขยีว 
la:m2 忘记 wàngjì ลมื 
la:n3 红 hóng สแีดง 
la:ŋ6 逃 táo วิง่หนี 
la:p8 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
la:u3  sɿ 5(จ.),  ci6sɛŋ1(จ.=医生

yīshēng หมอ ) 
老师 lǎoshī อาจารย ์

la:u4 大dà  ใหญ่ 
la:u4 粗（粗大）cū หยาบ 
lam5 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
lan4,  phjen5(จ.) 骗 piàn โกหก 
lap7 暗（房子很暗）àn มดื 
lap7mu:n1 雾 wù หมอก 
lɔ:i3 挂（挂在墙上）guà แขวน 
lɔ:n1 到 dào ถงึ 
lɔ6 (ทจ.) 漏（桶漏水）lòu รัว่ 
lɔ6hau4(จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
lɔŋ2 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
lәk8 力气 lìqì พละกาํลงั 
lәm1 风 fēng ลม 
lәm1taŋ1,  lәm1 刮风 guā fēng ลมแรง 
lәn2 后 hòu ขา้งหลงั 
lәn2 后（后去）hòu ภายหลงั 
lәn2la:i1 脊背jǐbèi สนัหลงั 
leŋ6,  li:ŋ6 再（明天再来）zài อกี (ทาํซํ้าอกี)  
lɛ1 书 shū หนงัสอื 
li:ŋ2(จ.) 梁 liáng คาน 
li:ŋ6 (จ.) 零（一百零五）líng ศนูย(์เลข) 
li1  烂（瓜烂了）làn เน่า 
lin3ta:u3(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
liŋ3 晴 qíng สดใส 
liŋ3 旱 hàn แหง้ 
lja2(จ.) 累（疲乏）lèi เหน่ือย 
lja3 妻子 qīzi เมยี 
ljak7 偷 tōu ลกั ขโมย 
ljɔk8 六 liù หก 
ljɔk8ȵɔ:t 8,  njen2ljɔk8 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
ljem4 镰刀 liándāo เคยีว 
ljen3pәn6(จ.) 脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 
lju1 稀（粥很稀）xī เหลว 
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lju5 快（走很快）kuài เรว็ 
loi1(ทจ.) 流（水流）liú ไหล 
lu:i5 下（下山）xià ลง 
lu:t8,  tshja:ŋ3, ɕa:ŋ3(ทจ.) 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
luk8 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
luŋ2 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย(สามขีองพีส่าวพอ่) 
luŋ2 舅父（母之兄）jiùfù ลุง (พีช่ายของแม)่ 
luŋ2,  ta1 岳父 yuèfù พอ่ตา 
lwa2(จ.) 锣 luó ฆอ้ง 
ma 1 狗 gǒu สนุขั 
ma 4suŋ5 松树 sōngshù ตน้สน 
ma: ŋ1 神 shén เทพ 
ma: ŋ1 鬼 guǐ ผ ี
ma:k7 嚼 jué เคีย้ว 
ma:k7 劈（劈柴）pī ผา่ 
ma:n3 黄 huáng สเีหลอืง 
ma:n5 辣 là เผด็ 
ma:t8 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma1,  van6ma1 回 huí กลบั 
ma1da:p7,  va1da:p7 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
ma1ŋa:ŋ2 狼 láng สนุขัจิง้จอก 
ma2 舌头shétou ลิน้ 
ma3 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้
mai4 树 shù ตน้ไม ้
mai4joŋ2 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
mai4kun5,  tjuŋ4 (ไมเ้ทา้) 棍子 gùnzi กระบอง ไมเ้ทา้ 
mai4li:ŋ6lju4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
mai4ŋga:n1 扁担 biǎndan สาแหรก 
mai4pjen1(จ.) 鞭子 biānzi แส ้
mai4sa5mu6  杉树 shānshù ตน้จามจุร ี
mai4tim2 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
mai5 新 xīn ใหม ่
mai6(จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
mak8(ทจ.)  墨 mò หมกึ 
man2 他 tā เขา (สรรพนามบุรษุที ่ ) 
maŋ4 (อ.=มกั) 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān ชอบ 
maŋ4,  da:i2maŋ4 高兴 gāoxìng ดใีจ 
map8,  ʔnɔ:k7 打(打人）dǎ ทุบต ี
mat7,  ni4mat7 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
mau3 亩 mǔ ไร ่
ᵐbɛ1 年 nián ปี 
ᵐbɛ1 岁 suì ปี (ลกัษณนามนบัอาย)ุ 
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ᵐbɛ1ku:n5 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
ᵐbɛ1na:i 6 今年 jīnnián ปีน้ี 
ᵐbɛ1ta6 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
ᵐbɛ1za2 后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
ᵐbɛ1ʔna3 明年 míngnián ปีหน้า 
ᵐbiŋ1 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì ปลงิ 
ᵐbiŋ1 贵 guì แพง 
ᵐbja:ŋ1 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
ᵐbja:ŋ1 席子 xízi เสือ่ 
mbjai3 鱼 yú ปลา 
ᵐbju1 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
mɔk7 埋（埋于地下）mái ฝัง หมก 
mә6(ทจ.)swai3  墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
mәm4 老虎 lǎohǔ เสอื 
mәm4pi:u 5 豹 bào เสอืดาว 
mәt8,  ni4 mәt8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
mɛ2 有 yǒu ม ี 
mɛ3 醉 zuì เมา 
mɛu4,ȵim5（爱称） 猫 māo แมว 
mi 6tsu6,  min6thsu6(จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
min 3  豪猪 háozhū เมน่ 
min6tsy3(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mit8 刀 dāo มดี 
mit8tsa:p8ma1 菜刀càidāo มดีทาํครวั 
mja4 马 mǎ มา้ 
mo 6fa:n4,  mu6fa:n4(จ.) 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
moi1 熊 xióng หม ี
moi2 nda1 眉毛méimáo คิว้ 
mu 5 猪 zhū หม ู
mu:i4 未（没有）wèi ยงัไม ่ 
mu:n6 猴子 hóuzi ลงิ 
muk8 鼻涕 bítì น้ํามกู 
na:i6 这 zhè น้ี 
na:m2(จ.) 南 nán ทศิใต ้
na:n2(จ.),  hɔ3  难 nán ยาก 
na:n4  肉 ròu เน้ือสตัว ์
na:ŋ1 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
na1 厚 hòu หนา 
na3 前 qián ขา้งหน้า 
na3 脸liǎn ใบหน้า 
na3pja:k7 额头étóu หน้าผาก 
na3tak7 胸脯xiōngpú หน้าอก 
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na4 吃 chī กนิ 
na4 喝（喝水）hē ดื่ม 
na5 箭 jiàn ลกูศร 
nai6,  sә:ŋ3(จ.) 想(思考) xiǎng คดิ 
nak8 骂 mà ดา่ 
nam1 黑 hēi สดีาํ 
nam3 水 shuǐ น้ํา 
nam3nda1 眼泪yǎnlèi  น้ําตา 
nan2 虱子（衣服上的）shīzi เหา 
nau1 哪（哪一个碗）nǎ ไหน 
nɔ:m3 年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์
nɔ:m3 嫩（菜嫩）nèn ออ่น นุ่ม 
nɔ3 老鼠 lǎoshǔ หนู (สตัว)์ 
nɔk8 鸟 niǎo นก 
nɔk8 fjek7 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากดาํ 
nɔk8 ɦɔ:p8 鸽子 gēzi นกพริาบ 
nɔk8i:n 5 燕子 yànzi นกนางแอน่ 
nɔk8kuk 7 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
nɔk8mja 2 麻雀 máquè นกกระจอก 
nɔk8pjau 2 斑鸠 bānjiū นกเขา 
nɔk8tsi:u 5 八哥 bāgē นกขนุทอง 
nɔk8wek 7 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
nda:ŋ1 香（花香）xián กลิน่หอม 
nda:u1 咱们zánmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่ 

พหพูจน์ เฉพาะฝัง่ผูพ้ดู ไมร่วม
ฝัง่ผูฟั้ง) 

nda:u3 蒸 zhēng น่ึง 
nda1 眼睛yǎnjīng ตา 
ndaıi5 地（旱地）dì  ดนิ  
ndam1 池塘 chítáng อา่งเกบ็น้ํา 
ndaŋ5 称（称东西）chēng ชัง่น้ําหน้ก  
nde1 我们wǒmen พวกเราพวกเรา (สรรพนามบุรษุ

ที ่ พหพูจน์ รวมทัง้ฝัง่ผูพ้ดูและ
ฝัง่ผูฟั้ง) 

ndit7 柴 chái ฟืน 
ndjai3 买 mǎi ซือ้ 
ndjak7 漆 qī สน้ํีามนั 
ndju:i3,ko3nduju:i3 腰yāo เอว 
ndok7 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
ndu:n1 刺cì หนาม 
nәn4 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
nɛu6,  tsәn8 追（追上）zhuī ไล่ตาม 

351รายการศัพท์ภาษาเหมาหนาน



352 
 

ni1 河 hé แมน้ํ่า 
ni4 母亲 mǔqīn แม ่
ni4 la: 8kwi2 姨母（母之姐）yímǔ ป้า (พีส่าวแม)่ 
ni4 njen2, njen2ta:i 6 月亮 yuèliàng เดอืน พระจนัทร ์
ni4nam2,  nam2 什么shénme อะไร 
ni4niŋ 3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
ni4zi2 锁suǒ กุญแจ 
njan5 咸 xián เคม็ 
njen2ha 6(จ.) 夏 xià ฤดรูอ้น 
njen2tɔŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
njen2tseŋ1(จ.) 正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
njen2tshju1(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
njen2tshun1(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
nu:n1 蛆 qū ตวัออ่นของแมลง 
nu:n2 睡 shuì นอน 
nuŋ4 弟弟 dìdì น้องชาย 
nuŋ4, nuŋ4la:k8bi:k8 妹妹 mèimei น้องสาว 
nuŋ6min6(จ.) 农民 nóngmín เกษตรกร 
nuŋ6nje6(จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
ȵa:n5(จ.) 恨 hèn เกลยีด 
ȵa:u 2,  jeu6（鹞） 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
ȵa:u6 住（住在家里）zhù พกั 
ȵa:u6 在 zài อยู ่
ȵan2(ทจ.) 银子 yínzi เงนิ 
ȵɔ:t 8,  njen2  月（月份）yuè เดอืน 
ȵȡai5 数（数东西）shù นบั 
ȵȡam5,  tɔ5 和（老师和同学）hé และ กบั 
ȵȡau3 赶（驱赶）gǎn ไล ่
ȵȡiŋ1 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
ȵe3 哭 kū รอ้งไห ้
ȵi 6ȵɔ:t 8,  njen2ȵi 6 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵi2 露 lù น้ําคา้ง 
ȵi2pok 8 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
ȵi6zәp8 二十 èr shí ยีส่บิ 
ȵim1 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
ȵu:i1 脑髓nǎosuǐ สมอง 
ȵu:i6 核(果核)hé เมลด็ 
ȵu:i6 粒（一粒米）lì เมด็ 
ȵu:i6kwa:t7 扫帚sàozhǒu ไมก้วาด 
ȵu:t8 胡子húzi หนวด 
ȵuŋ4ŋɔ: ŋ5 蚊子 wénzi ยงุ 
ȵuŋ4va5 蠓（黑色,小飞虫）měng        แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ 
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ȵuŋ4vjan1 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
ŋ2 你 nǐ คุณ (สรรพนามบุรษุที ่ 

เอกพจน์) 
ŋa:n6 鹅 é หา่น 
ŋa:u2(ทจ.) 角 jiǎo เขา 
ŋa:u2 摇 yáo สัน่  โยก 
ŋa2 芽(种子芽)yá ตน้กลา้ 
ŋɔ4 五 wǔ หา้ 
ŋɔ4ȵɔ:t 8,  njen2 ŋɔ4 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ŋga:n1 苎麻 zhùmá ป่าน 
ŋga1 菌子jùnzi เหด็ 
ŋgai1 爱（爱小孩）ài รกั 
ŋgan1,  ʔjaŋ1 慢（走很慢）màn ชา้ 
ŋgan1,  ʔjaŋ1 慢慢（慢慢走）màn man ชา้ๆ 
ŋgɔ:m3 弯（棍子弯）wān โคง้ 
ŋgɔ:m3,  hɔ:m6 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
ŋgi1 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
ŋgi1can 1 痰 tán เสมหะ 
ŋu:n1 枕头 zhěntou หมอนขา้ง 
ŋut8 椅子yǐzi เกา้อี ้
ŋwa4 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
ŋwa6 (ทจ.) 磨（石磨）mó เครือ่งโม ่
ŋwa6(ทจ.) 磨（磨米）mó โม ่(กรยิา) 
pɔ:ŋ 4 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
pa: ŋ1,  poŋ1 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pa:i1 去 qù ไป 
pa:k7 嘴zuǐ ปาก 
pa:k7 把（一把刀）bǎ เล่ม 
pa:u4ka:u4(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa2 祖母zǔmǔ ยา่ 
pa2(จ.) 耙 bà คราด(นาม) 
pa3 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวพอ่) 
pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ 
pa3 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
pa6,  pa6se5 细糠 xì kāng ราํละเอยีด 
pa6la:u4 粗糠（谷壳）cū kāng ราํหยาบ 
pak7(จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pɔ:ŋ2,  tam1  遇见 yùjiàn พบเจอ 
pɔ4 黄牛 huángniú ววั 
pɔ6 烤（烤火）kǎo ป้ิง 
pɔ6ɕɔ6(จ.) 剥削 bōxuè ขดูรดี 
pɔŋ3 (เตยีง), zi:ŋ2(แคร)่ 床chuáng เตยีง 
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pe6,  ᵐbәt7 舔 tiǎn เลยี 
pәn2(ทจ.=พาน) 盘子 pánzi จาน 
pәn4 溢 yì ลน้ 
peŋ1(จ.) 兵 bīng ทหาร 
peŋ2 (จ.) 平（路平）píng เรยีบ 
peŋ6,  fin1peŋ6  病（生病）bìng โรค 
pɛk7 百 bǎi รอ้ย 
pɛŋ1,  la 1 拉（向前拉）lā ลาก 
pɛŋ5 射 shè ยงิ 
pha:u5(จ.) 炮 pào ปืนใหญ่ 
pha1 蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
phәn5 撒（撒种子）sā หวา่น  
phɛk7 拍（拍桌子）pāi ต ี
phi5phin6,  phi5pin6(จ.) 批评 pīpíng คาํวจิารณ์ 
phik7 破 pò ขาด 
phja:u5 沸（水开了）fèi เดอืด 
phja:t7 血 xuè เลอืด 
phjai5 近 jìn ใกล ้
phje5 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ 
วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสดุ) 

 
phon1 搬（搬椅子）bān ยา้ย 
phuŋ5 尘土 chéntǔ ละอองฝุ่ น 
pi:n4 篱笆 líbā รัว้ 
pi2(จ.) 皮肤 pífū ผวิ 
pi2 胖 pàng อว้น พ ี
pi2 肥（肉肥）féi เน้ือตดิไขมนั 
pi2pa:k7 嘴唇zuǐchún รมิฝีปาก 
pi3,  sa:n5kɔ5(จ.山歌 Shāngē,
เพลงชาวเขา) 

民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 

piŋ2(จ.) 瓶子píngzi ขวด 
pit7 摘（摘果子）zhāi เดด็ 
pja:t7   八 bā แปด 
pja:t7 ȵɔ:t 8,  njen2pja:t 7 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
pja:u3ja: ŋ6(จ.) 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
pja1 腿 tuǐ ขา 
pjam1 头发tóufa ผม 
pjam1 孵 fū ฟักไข ่
pjan2 磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
pjan5(ทาํใหห้มนุ) ,  tson5 (หมนุเอง) 旋转 xuánzhuǎn หมนุ วน 
pje1 卖 mài ขาย 
pjen5(ทจ.) 变（蛹变蛾）biàn เปลีย่น 
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pjeu5,  pha:u1(จ.) 跑 pǎo วิง่ 
po6ku:n5 从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
po6na:i6 现在 xiànzài ตอนน้ี 
poi2 还（还钱）huán คนื 
poi2 赔偿 péicháng ชดใช ้
poi5 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ 
pok8, kwa3 白 bái  สขีาว 
pu:t7 肺 fèi ปอด 
pu3,  je3(จ.),  kɔ1 也（他也去）yě ก…็…เหมอืนกนั 
pu4tsa: ŋ3(จ.)  部长 bùzhǎng รฐัมนตร ี
pu5(จ.铺 pù รา้นขายของ),  
ɕa:ŋ5tjen4(จ.) 

商店 shāngdiàn รา้นคา้ 

puk8 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน 
puŋ6ju4 (จ.) ,  ku6pa:ŋ6 朋友 péngyǒu เพือ่น 
puŋ6pi3 唢呐 suǒnà ป่ี 
sa:i3 场子 chǎngzi ลาํไส ้
sa:i3 问 wèn ถาม 
sa:m1(จ.) 三 sān สาม 
sa:m1 ȵɔ:t 8,  njen2sa:m1 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
sa:m3 走 zǒu เดนิ 
sa:ŋ1 根gēn ราก 
sa:p7 柞(拇指与中指张开之长

度）zhà 
คบื 

sa:p7,  na:ŋ3 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
sa:t7,  ljan1 搓（搓绳子）cuō ถ ู
sa:u5 修理 xiūlǐ ซ่อม 
sa1(ทจ.) 沙子 shāzi ทราย 
sa1 喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์ป้อน  
sa1cheŋ1 晒（晒太阳）shài ตากแดด  
sa5 上（上山）shàng ขึน้ 
sa5ȵa:n5, lɔŋ2tsәt8 生气 shēngqì โกรธ 
sai3zi2 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
sak7 塞（塞进洞口）sāi ยดั ซุก 
sam1 心 xīn หวัใจ 
sam1 尖jiān แหลม, คม 
sam1 早 zǎo เรว็ 
sam5 踩 cǎi เหยยีบ 
sap7 捉（捉鸡）zhuō จบั 
sɔŋ1(จ.) 松（绑得松）sōng หยอ่น 
sɔŋ5 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
sɔŋ5 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
sɔŋ5 放（把鸟放走）fàng ปล่อย 
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sә:ŋ1,  lɔŋ4 箱子 xiāngzi กล่อง 
se1 你们 nǐmen พวกคุณ (สรรพนามบุรษุที ่ 

เอกพจน์) 
se5 细（细线）xì ละเอยีด 
sek7(จ.) 锡 xī ดบุีก 
sәm1(จ.) 针 zhēn เขม็ 
sәm3(ทจ.) 酸 suān เปรีย้ว  (อ.=สม้) 
sәn1 毛 máo ขน 
sәn5tsha:n5(จ.) 生产shēngchǎn ผลติ 
sәŋ1(จ.) 升 shēng ลติร 
sәt7 尾巴 wěibā หาง 
sɛ1 西 xī ทศิตะวนัตก 
sɛ1,  tsɛ5 乳房rǔfáng เตา้นม 
sɛ1,  tsɛ5 奶 nǎi น้ํานม 
sɛu5 干净 gānjìng  สะอาด 
si:m3 手shǒu มอื 
si1, tshi1(จ.) 撕（撕纸）sī ฉีก 
si5(ทจ.) 四 sì สี ่
si5 ȵɔ:t 8,  njen2si 5 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
si5ca:k7,  si5foŋ1 方（方桌) fāng เหลีย่ม 
si6pa:i4(จ.) 失败 shībài พา่ยแพ ้
sin5(จ.),  ɕin5(จ.) 信 xìn จดหมาย 
siŋ1(ทจ.) 姜jiāng ขงิ 
siŋ1 疮 chuāng บาดแผล 
siŋ3 懂 dǒng เขา้ใจ 
siŋ5(จ.) 姓 xìng นามสกุล 
son1 教 jiāo สอน 
son5 线 xiàn ดา้ย เสน้ 
son5(จ.) 算（计算）suàn คาํนวณ 
sot7 告诉 gàosù บอก 
sɿ5ɕa: ŋ3(จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
stu2 舅父（母之弟）jiùfù น้า  
su:n3 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
swa:ŋ3(อ.=สว่ง)  凉快 liángkuai เยน็ โล่ง ปลอดโปรง่  
sy5ci4(จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
ta:i4pja:u3 (จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ta:k7 钉（钉钉子）dīng ประกบ ตอก(ตะป)ู 
ta:n5tshje5 自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
ta:ŋ2(จ.) 糖 táng น้ําตาล 
ta:p7 挑 tiāo หาบ 
ta1 虫 chóng แมลง 
ta1 外祖父 wàizǔfù ตา(พอ่ของแม)่ 
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ta1chap 7 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
ta5 经过 jīngguò ผา่น 
ta5ji:t 7 , ji:t7 sam1 早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
ta5ȵam 5, ʔȵam 5 夜里 yèlǐ กลางคนื 
ta5pa5  , ta5vjen 5  平原（坝子）píngyuán ทีร่าบ 
ta5van 1 白天 báitiān กลางวนั   
ta5van 1 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง  
ta6 过（过河）guò ขา้ม 
tai1 死sǐ ตาย 
tai5,  phik7 裂开（墙裂开）liè kāi แตกออก 
tak7 舀（舀水）yǎo ตกั 
tam3 织（织布）zhī ถกั ปะ 
tan3 穿（穿衣）chuān สวม 
tan3 戴（戴帽）dài ใส ่
taŋ1 来lái มา 
taŋ1,  vi1taŋ1 灯 dēng โคมไฟ 
taŋ3 竖 shù ตัง้ 
taŋ5 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
tap7 肝 gān ตบั 
tap8 堆（堆积泥土）duī กอง 
tau 6sәn1,  tau6ti 5 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
tau3 (จ.) 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
tau4tsәn5(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tau6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
tɔ:i5 碓 duì ครกกระเดื่อง 
tɔ:i5,  njem1 中(射中) zhōng เขา้เป้า 
tɔ1 门 mén ประต ู
tɔ1ŋ1tso 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
tɔ2 只（一只鸡）zhī ตวั 
tɔ2,  dɛu2,  ʔjit7(ทจ.) 一 yī หน่ึง –เอด็ (เชน่ สบิเอด็) 
tɔk7 遗失 yíshī ทาํหาย ตก 
tɔk7 掉（掉在地上）diào ตก 
tɔk7fin1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tɔk8 读 dú อา่น 
tɔŋ1(จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
tɔŋ1sɛ1 (จ.) 东西 dōngxi สิง่ของ 
tɔŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
tɔŋ6tin 6 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tɔŋ6zi:ŋ2 墙壁 qiángbì ผนงั 
te1 他们 tāmen พวกเขา (สรรพนามบุรษุที ่ 

พหพูจน์) 
tәk7a:m5,  zau4na:n4 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
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tәm2tәŋ2 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
tәn6 稠（粥很稠）chóu ขน้ 
teŋ1(จ.) 钉 dīng ตะป ู
tәp8,  lә6,  ȵɕ3  钝（刀钝）dùn ทู ่
tɛ1 外祖母 wàizǔmǔ ยาย (แมข่องแม)่ 
tɛ2 父亲 fùqīn พอ่ 
tɛ2la:k8kwi2 姨父（母姐之夫) yífu ลุงเขย (สามขีองพีส่าวแม)่ 
tɛ5 砍（砍树）kǎn ตดั(ฟันไม)้ 
tɛ5 剁 duò ตดั 
tha:i4tu4 , ta:i4tu4(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
tha:n5(ทจ.) 炭 tàn ถ่าน 
tha:u3lәn4(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
thɔ:i5(ทจ.) 退 tuì ถอย 
thɔ5la5ci5(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thɔŋ3(ทจ.) 桶tǒng ถงั 
the5 (จ.) 剃（用刀剃头）tì โกน  
thek7,  ta:p8  踢 tī เตะ 
thja:u4u3(จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
thja:u5(จ.) 跳 tiào กระโดด 
thjak7 滴（一滴水）dī หยด 
thjep7,  njem1 贴（贴标语）tiē แปะ ตดิ 
thon6ce6(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
thon6jwen6,  ton6jwen6(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thon6jy6,  ton6jy6   鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
thuŋ6 stɿ4,  tuŋ6 stɿ 4(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
ti:n1 脚jiǎo เทา้ 
ti2 打（打铁）dǎ ต ี
ti6 地（天地）dì ดนิ(ฟ้าดนิ) 
ti6 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
ti6jin6(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
ti6jit7(ทจ.) 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
ti6ka:u5(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
ti6ŋɔ4(ทจ.) 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
tik7 满 mǎn เตม็ 
tim1 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
tin 3,  ca:p7 捏 niē หยบิ หนีบ หยกิ 
tiŋ3 陡（山很陡）dǒu  ชนั 
tja1,  ta5 伯父 bófù ลุง 
tjaŋ5 饱 bǎo อิม่ 
tjem3 点（点灯）diǎn จุด (ไฟ) 
tjen4tәn6 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
tjen4wa4(จ.) 电话diànhuà โทรศพัท ์

358 รายการศัพท์ภาษาเหมาหนาน



359 
 

tjen4ʔjin3(จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tjeu2(ทจ.) 条（一条绳子）tiáo เสน้ แถว 
tjo5 韧 rèn เหนียว 
tju5 断（绳子断子）duàn หกั ขาด 
tjuŋ1,  ta:i4 抬 tái ยก 
tom1ʔnɛu5 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
ton5 猜 cāi ทาย 
tsa:ŋ3jwen6(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
tsa:ŋ4(ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
tsa:p8 切（切菜）qiē หัน่ 
tsa2(จ.) 茶 chá ชา 
tsan5ka:i5  鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
tsau4 拿（持）ná เอา 
tsau8 双（一双鞋）shuāng คู ่
tsɔŋ1(จ.) 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
tsɔŋ5(จ.) 种（种菜）zhòng ปลกู 
tsɔŋ7 件（一件衣服）jiàn ตวั (ลกัษณนาม) 
tsәm2 窟窿 kūlóng ร,ูอุโมงค ์
tsәm5(ทจ.) 沉 chén จม 
tsәn2(ทจ.) 站（站立）zhàn ยนื 
tsәn4khɔ8 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsәn4tsә6,  tsәn4tshә6(จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tsәn4tsi4(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsәp7 拾（拣）shí เกบ็ 
tsәt8,  ʔwa:t7 挖 wā ขดุ 
tsha:p7 插 chā เสยีบ 
tsha:u3(จ.) 炒（炒菜）chǎo ผดั 
tsha1(จ.) 车子 chēzi รถ 
tshɔ1sa:m 1 , sɔ1sa:m 1 初三 chū sān วนัทีส่าม 
tshɔ1ʔjit7sɔ1ʔ jit7 初一 chū yī วนัทีห่น่ึง 
tshɔ1ʔȵi 6, sɔ1ȵi 6 初二 chūèr วนัทีส่อง 
tshɔ4u4,  tshɔ4wu4(จ.) 错误 cuòwù ผดิ 
tshɔŋ1,  sɔŋ1(จ.) 葱 cōng หอม 
tshɔŋ1miŋ2(จ.) 聪明 cōngmíng ฉลาด 
tshek7(จ.),  sek7(จ.) 尺chǐ ฟุต 
tshin5ljɔ6 (จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
tshi:ŋ5,  ɕi:ŋ5  唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
tshjen1,  ɕen1(จ.) 千 qiān พนั 
tshon1(จ.) 砖 zhuān อฐิ 
tsi3(จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
tsi6can1 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 
tsi6ci6(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
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tsi6pjen4 辫子 biànzi ผมเปีย 
tsi6vjen1,  ci6vjen1 梦 mèng ความฝัน 
tsi8 解（解绳结）jiě แก ้
tsin1 真 zhēn จรงิ 
tsiŋ5 正（帽子戴得正）zhèng ดิง่ ตรง  
tsiŋ6jon4 常常（常常来）chángcháng บ่อยๆ 
tsn4fu1(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tso6 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
tsoŋ1(จ.) 装（装进袋里）zhuāng บรรจ ุ
tsɿ4jau6(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tsu6,  tsi3 就（想去就去）jiù ก ็
tsuŋ3li3(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsuŋ5(จ.) 枪 qiāng ปืน 
tswai4(จ.) 最（最大）zuì ทีส่ดุ 
tsy2 锤子 chuízi คอ้น 
tsy3ɕi6(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tu:i2 石头 shítou หนิ 
tu:n1 热（天气热）rè รอ้น 
tu:t7(ทจ.) 脱（脱衣）tuō ถอด 
tu1 头虱 tóu shī เหา 
tu3can4 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
tu5(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
tu6nau1 多少duōshǎo เทา่ไร 
tuım3 pәŋ4 泡沫 pàomò ฟอง 
tuk7,  pa:u1 包（包糖）bāo หอ่ 
tuŋ1 煮 zhǔ ตม้ 
tuŋ4jwen6(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
twɛŋ5,  tweŋ5  冰 bīng น้ําแขง็ 
u:i3 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
u:m3, ŋuim3 抱（抱小孩）bào อุม้ 
u:n1,  ʔu:n1 扛 káng แบก หาม 
uk7 出 chū ออก 
uk7 生(下蛋) shēng ออกลกู ออกไข ่
uk7mәn2,  thjen1 wa5(จ.) 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
uk7ȵȡu:t7 发芽fāyá แตกหน่อ 
va:i4 哥哥 gēgē พีช่าย 
va:i4 姐夫 jiěfū พีเ่ขย 
va:n2 鹿子 lùzi กวาง 
va:n6(ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
va:ŋ1, ȵeŋ3   稻草 dàocǎo ฟาง 
va1 雷 léi ฟ้ารอ้ง ผา่ 
va1taŋ1, va1  打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
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va5 翅膀 chìbǎng ปีก 
va5 叶子yèzi ใบไม ้
va5 张（一张纸）zhāng แผน่ (ลกัษณนาม) 
vai6 舅母 (母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชาย

แม)่ 
vai6 姨母（母之妹）yímǔ น้า  (น้องสาวแม)่ 
van1 天（日）tiān วนั 
van1,  pәn3 种子zhǒngzi เมลด็ 
van1ku:n5  前天 qiántiān วนัมะรนื 
van1na:i6 今天 jīntiān วนัน้ี 
van1ʔmu3 明天 míngtiān วนัพรุง่น้ี 
van1ʔna3 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
van1ʔȵuŋ1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
vaŋ1(สีเ่หลีย่ม), ʔ nɔŋ5 (สามเหลีย่ม) 粽子 zòngzi บ๊ะจา่ง ขา้วตม้มดั 
vɔk7,  ʔwok7 肿 zhǒng บวม 
vәn5 汗 hàn เหงือ่ 
vәt7,  vәt8 扔（丢掉）rēng โยน ขวา้ง ทิง้  
vɛ2 姐姐 jiějiě พีส่าว 
vɛ2lja3 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
vɛ4 做（做工）zuò ทาํ 
vi1 (ทจ.) 火 huǒ ไฟ 
vin3 飞 fēi บนิ 
voŋ1 高 gāo สงู 
vuk 7 灰（草木灰）huī เถา้  
wa:i3 已经（她已经来了）yǐjīng แลว้ 
wa:i5 棉花 miánhuā ฝ้าย 
wa1(จ.) 花huā ดอกไม ้
wa1,  pja:n1（条纹）  花（花布）huā ลาย เชน่ เสือ้ลาย  
wa5 裤子 kùzi กางเกง 
wa6(จ.) 话 huà คาํพดู 
wai1sәn5 (จ.) 卫生 wèishēng สขุอนามยั 
wai3ta4(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
wәn6wa4(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wo1 枯（树叶枯了）kū เหีย่ว 
wo1,  da:ŋ4 量（量布) liàng วดั 
wo3 知道 zhīdào รู ้
wo3 会 huì สามารถ 
woi1 石灰 shíhuī ปนู 
won1(ใชภ้าษาเหมาหนานรอ้ง),kɔ5(จ.) 歌 gē เพลง 
wun5chi:n1 手镯 shǒuzhuó กาํไล 
za:k7 绳子 shéngzi เชอืก 
za:ŋ4(จ.) 生（生孩子）shēng คลอด 
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za:ŋ5,  na:n4mjen2 被子 bèizi ผา้นวม 
za:p8 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
za:u1 柱子 zhùzi เสา 
za2 药 yào ยา 
za2 医治 yīzhì รกัษา 
za5,  za5 nɛ5 休息 xiūxí พกัผอ่น 
zak7 洗（洗衣）xǐ ซกั 
zan1 重 zhòng หนกั 
zan2 发抖 fādǒu สัน่ 
zan4 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
zɔ4nam3 浇（浇菜）jiāo รด 
zɔk8 脓 nóng หนอง 
zɔk8 熟（熟肉）shú สกุ 
zɔŋ2 棵（一棵树）kē ตน้ 
ze4 左 zuǒ ดา้นซา้ย 
zә6(จ.) 字 zì ตวัอกัษร 
zә6tsiŋ2 (จ.) 事情 shìqíng เรือ่งราว 
zәn1(จ.) 人 rén  คน 
zәn3 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
zәp8 吹 chuī เป่า 
zәp8 十 shí สบิ 
zәp8ȵɔ:t 8,  njen2zәp8 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
zәp8ȵi6 十二 shí’èr สบิสอง 
zәp8ȵi6ȵɔ:t 8,  njen2zәp8ȵi6 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
zәp8sa:m1 十三 shí sān สบิสาม 
zәp8ʔjit 7 ȵɔ:t 8,  njen2zәp8ʔjit 7 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
zәp8ʔjit7 十一 shíyī สบิเอด็ 
zәt7 星星 xīngxīng ดวงดาว 
zi2 糍粑 cí bā ขนมทีท่าํจากแป้งขา้วเหนียว 
zi2,  po6,  tsan6 时候 shíhòu เวลา 
zi6,  tsɿ4ci3(จ.) 自己 zìjǐ ตวัเอง 
zim2zi2 立刻 lìkè เดีย๋วน้ี 
ziŋ1(ทจ.) 城 chéng เมอืง เชยีง 
zjak7 扎 zhā แทง 
zjaŋ2 直（棍子直）zhí ตรง 
zjen2(จ.) 钱 qián เงนิ (money) 
zjen2(จ.) 寸 cùn น้ิว 
zjen2kɔŋ1   工资 gōngzī เงนิเดอืน 
zjen6,  pjen6ȵi2(จ.) 便宜 piányí ถูก 
zju:n4,  jaŋ4 伸（伸手）shēn ยดื 
zo2 羊 yáng แพะ 
zo5 汤 tāng น้ําแกง 
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zon2(จ.) 船 chuán เรอื 
zu:i2 蛇 shé ง ู
zu:i6 坐 zuò นัง่ 
zu:n3 送 sòng มอบให ้สง่ 
zu2 食（猪食）shí อาหาร 
zuk7 洗（洗手）xǐ ลา้ง  
zuk8 捆 kǔn มดั 
zuŋ2 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
ʔam1 握（握刀把）wò จบั 
ʔja:i3 长 cháng ยาว 
ʔja5 田（水田）tián ไรน่า 
ʔjak7 湿（衣服湿）shī เปียก 
ʔjam1 深（水深）shēn ลกึ 
ʔjɔ1, tsa:ŋ2 藏(收藏) cáng เกบ็ 
ʔjek7 芋头 yùtou เผอืก 
ʔjem1 阉（阉公鸡）yān ตอน (ทาํหมนั) 
ʔjen1 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู 
ʔjin1 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
ʔju1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
ʔma1 蔬菜 shūcài ผกั 
ʔma1 菜（饭菜）cài ผกั 
ʔma1bәm1, ʔma1ŋgәm1 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
ʔma1ka:t7pok8 白菜 báicài กะหลํ่าปล ี
ʔma3 软 ruǎn ออ่น 
ʔma5 背（背小孩）bèi แบก 
ʔmu 3 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี 
ʔmuŋ1 浮（浮在水面）fú ลอย ลอยน้ํา 
ʔna:k7 给 gěi ให ้
ʔnaŋ1 (อ.=ดัง้) 鼻子bízi จมกู 
ʔnaŋ1 还（我还要）hái ยงั 
ʔnɛŋ5kha1 耳环 ěrhuán ต่างห ู
ʔnɛu5 尿 niào เยีย่ว 
ʔni3 听 tīng ฟัง 
ʔni5 小 xiǎo เลก็ 
ʔniŋ3 靠（人靠树）kào พงิ 
ʔnuk7 外面 wàimiàn ขา้งนอก 
ʔȵa1ci:p7 芝麻 zhīma งา 
ʔȵa5mai4 树枝shùzhī กิง่ 
ʔȵam1 把（一把米）bǎ กาํ (ลกัษณนาม) 
ʔȵin1 臭 chòu เหมน็ 
ʔȵin1hi1 腥 xīng คาว 
ʔŋa:ŋ5 愚蠢 yúchǔn โง ่
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ʔwa5 脏 zāng สกปรก 
ʔwom1 瘦（人瘦）shòu ผอม 
ʔwom1,  zәt8 瘦（肉瘦）shòu เน้ือ 
ʔwon1 泥（稀泥）ní โคลน 
ʔwon3(จ.) 碗 wǎn ชาม 
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รายการคาํศพัทภ์าษาสุ่ย 
 

 
คาํศพัทภ์าษาสุย่ แปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   
 
张均如. (1980)《水语简志》北京：民族出版社. 
Zhāng Jūnrú. (1980) “Shuǐ yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn shè.  
จางจวนิหร.ู (98) ปรทิรรศน์ภาษาสุย่. ปักกิง่: ชาตพินัธุ.์    
 

 
 
นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาสุย่แลว้ ยงัมคีาํยมืจากภาษาจนี

และคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.99 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาสุย่  

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่ (จ.= คาํจนี พนิ
อนิ,ความหมาย)  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทย
ถิน่อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่
ในการระบุความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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a:m3 菜（饭菜）cài (fàncài) กบัขา้ว 
a:n1ma4 (ทจ.) 鞍子 ānzi อาน 
a:p7 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
a:u1 (ทจ.) 要（我要这个） 

yào (wǒ yào zhège) 
ตอ้งการ เอา 

a:u1 娶 qǔ แต่งงาน(ผูช้ายแต่ง) 
ai3 个（一个人）gè (yīgè rén) คน(ลกัษณนามใชก้บัคน) 
ai3 n̥u1 谁shuí ใคร 
ai3 mbaːn1 男人 nánrén ผูช้าย 
ai3buŋ3 官 guān ราชการ 
ai3hek7 (จ.) 客人 kèrén แขก 
ai3ka4,ha:n1su2(จ.) 汉族 Hànzú ชนเผา่ฮัน่ 
ai3ko4 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
ai3kwa2 跛子 bǒzi คนขาเป๋ 
ai3ŋa:n5 疯子 fēngzi คนบา้ 
ai3sau3 主人 zhǔrén เจา้ภาพ,เจา้ของ 
ai3sui3 本民族自称 

běn mínzú zìchēng 
คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง 

ai3va3 哑巴 yǎbā คนเป็นไบ ้
ai3ʔdak7qha1 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
ai5 再（明天再来） 

zài (míngtiān zàilái) 
อกี(พรุง่น้ีคอ่ยมาอกี) 

ai5 还（我还要）hái (wǒ hái yào) ยงั( กรยิาชว่ย เชน่ ฉนัยงัตอ้งการ) 
am5 背 bēi  แบก  
au4 稻子 dàozi ตน้ขา้ว  
au4 饭 fàn ขา้วสวย 
au4 meks 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
au4 meks mbjaːŋ2 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
au4ha:n1 米 mǐ  ขา้วสาร 
ba:ŋ1 薄 báo บาง 
baːn3 村子 cūnzi บา้น (หมูบ่า้น) 
ba0la:p7 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
ba3 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
bən1 天 tiān ทอ้งฟ้า วนั 
bən5 井 jǐng บ่อน้ํา 
bi6bi3 水蛭 shuǐzhì ปลงิ 
bin3 豪猪 háozhū เมน่ 
bja:n3 水獭 shuǐtǎ นาก 
boŋ5 稠（粥很稠） 

chóu (zhōu hěn chóu) 
(โจ๊ก)ขน้ เหนียว 

ɕa1 尖  jiān แหลม คม 
ɕai1 聪明 cōngmíng ฉลาด 
ɕam3 箭 jiàn ลกูธนู 
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ɕan6 (ทจ.=颤 chàn) 发抖 fādǒu สัน่ 
ɕaŋ2 一定（我一定去） 

yīdìng (wǒ yīdìng qù) 
แน่นอน(ฉนัจะตอ้งไปแน่นอน) 

ɕaŋ3 直 zhí  ตรง เป็นแนวตรง 
ɕau3 知道 zhīdào ทราบ รู ้
ɕau3 懂 dǒng เขา้ใจ 
ɕau3,ha:ŋ6 会 huì สามารถ 
ɕәk7 锡 xī ดบุีก สงักะส ี
ɕen1 千 qiān พนั 
ɕәn1ɤuks 咳嗽 késòu ไอ 
ɕәn1lam1 结果（树结果）jiéguǒ (shù 

jiéguǒ) 
ออกผล ตดิผล 

ɕen2 (จ.) 钱 qián เงนิ (money) 
ɕen2(จ.) 寸 cùn น้ิว 
ɕen2qoŋ1  工资 gōngzī เงนิเดอืน 
ɕәn3 裙子 qúnzi กระโปรง 
ɕәt7 铁 tiě เหลก็ 
ɕәt7  早晨 zǎochén เชา้ตรู ่
ɕәt7 (ทจ.) 七 qī เจด็ 
ɕi2(จ.) 糍巴 cíbā ขนมจา้งของจนี 
ɕi3 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
ɕi5 (ทจ.) 四 sì สี ่
ɕi5fa:ŋ1  方（方桌）fāng (fāngzhuō) เหลีย่ม(โต๊ะ) 
ɕim1 心 xīn หวัใจ 
ɕim3 个（一个碗）gè (yīgè wǎn) ใบ(ลกัษณนาม เชน่ ถว้ย ชาม 

จาน) 
ɕin1fu2(จ.) 幸福 xìngfú ความสขุ 
ɕips 民歌 míngē เพลงพืน้เมอืง 
ɕips,唱水族歌 tsha:ŋ1ko3(จ.) 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
ɕo2ɕa:u1(จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
ɕo2sən3(จ.) 学生 xuéshēng นกัเรยีน 
ɕon4(จ.) 伸（伸手）shēn (shēnshǒu) ยืน่(มอื) 
ɕu1  蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
ɕu1 绿 lǜ สเีขยีว 
ɕu1 稀（粥很稀）xī (zhōu hěn xī) (โจ๊ก)เหลว 
ɕu5 真 zhēn จรงิ 
ɕuŋ1 煮 zhǔ ตม้ 
ɕuŋ2 织布机 zhī bù jī เครือ่งทอผา้ 
da:i1 好 hǎo ด ี
da:i1ɤaks好看,kiŋ3貌美 美丽 měilì สวย งดงาม 
da:k7 拉（向前拉）  

lā (xiàng qián lā) 
จงู(ไปขา้งหน้า) 

da:n1 名字 míng zì ชื่อ 
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da:n3指身上,pjek7指用具 脏 zāng สกปรก 
da:ŋ1 亮（房子很亮） 

liàng (fángzi hěn liàng) 
สวา่ง  

da3 硬 yìng แขง็ 
dai3 得到 dédào ไดร้บั 
dan1 肾 shèn ไต (อวยัวะภายใน) 
dan1(จ.) 吞 tūn กลนื 
dan1(จ.) 咽 yàn กลนื 
de3 梯子 tīzi บนัได 
di1 远 yuǎn ไกล 
di3 听 tīng ฟัง 
di3,sja:ŋ3sin1(จ.) 相信 xiāngxìn เชื่อมัน่ 
dja:ŋ3(จ.) 两（斤两）liǎng(jīnliǎng) มาตราวดั เทา่กบั ตําลงึ

เหตุผล,น่าเชื่อถอื) 
djai5 浅 qiǎn ตืน้ 
djak7ma4 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
dje3 箩筐 luókuāng ตะกรา้(ทีท่าํจากไมไ้ผ)่ 
djәn5 鳞 lín เกลด็ 
djon1 拔（拔草）bá (bá cǎo) ดงึ,ถอน(หญา้ 
djup7 生（生肉）shēng (shēngròu) (เน้ือ)ดบิ 
do5 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
do5 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
doŋ3 簸箕 bòji ปุ้งกี ๋
duk7 衣服（上衣）xīfú (shàngyī) เสือ้ 
dwa1 盐 yán เกลอื 
ep7 鸭子 yāzi เป็ด 
fa:i4 哥哥 gēgē พีช่าย 
fa:i4 姐夫 jiěfū พีเ่ขย(สามขีองพีส่าว) 
fa:n1 慢（走得慢） 

màn (zǒu dé màn) 
ชา้(เดนิอยา่งเชื่องชา้) 

fa:n1,ljan6 甜 tián หวาน 
fa:n6 线 xiàn เสน้ดา้ย 
fa:n6 万 wàn หมืน่ 
fa:n6tui1,fan6tai1(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n6tuŋ1(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa:ŋ1(จ. = 缝 fèng เย็บ) 补（补衣服）bǔ (bǔ yīfú) ปะซ่อม(เสือ้ผา้) 
fa:ŋ3 宽 kuān กวา้ง 
faːi5 棉花 miánhuā ดอกฝ้าย 
faːm2 故事 gùshì นิทาน 
fa1 右 yòu ดา้นขวา 
fa2tsa:n6 (จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fa3 云 yún เมฆ 
fa3,n̥i3 想（思考）xiǎng (sīkǎo) คดิ(ครุน่คดิ) 
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fa6 细糠 xì kāng ราํละเอยีด 
fai3ȶi3(จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fai4tsaːu1 (จ.) 肥皂 féizào สบู ่
fai6  舅母（母弟之妻） 

jiùmu (mǔ dì zhī qī) 
น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชายแม)่ 

fai6 姨母（母之妹） 
yímǔ (mǔ zhī mèi) 

น้าหญงิ (น้องสาวของแม)่ 

fan1 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
fan2 话 huà คาํพดู 
fan2 说 shuō พดู 
fan5 簸（簸米）bǒ (bǒ mǐ) ฝัดราํ(ขา้ว) 
fan6 (จ.=反=fǎn กลบั) 回 huí กลบั 
faŋ1 桃子 táozi ลกูทอ้ 
fe1 迟 chí สาย (เวลา) 
fe2 姐姐 jiějiě พีส่าว 
fe2 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
fe3 累（疲乏）lèi(pífá) เหน่ือย ออ่นลา้ 
fən1 雨 yǔ ฝน 
fən2 (จ.) 坟墓 fénmù สสุาน 
fәn3(จ.) 分（分配）fēn (fēnpèi) จดัสรร แบ่ง 
fu5(จ.) 富 fù รํ่ารวย 
fu6fuŋ3  锁 suǒ ลงกลอน ปิด 
fui1fa:ŋ5,da:i1he4 容易 róngyì งา่ย 
ɤa:ŋ5, ŋa:n5 凉快 liángkuai เยน็ 
ɣaːn2 房屋 fángwū หอ้ง 
ɣaːn2 家 jiā บา้น 
ɤa2,ȵi6 二 èr สอง 
ɤan5 啃（啃骨头）kěn (kěn gú tóu) แทะ(กระดกู) 
ɤau7,sә0ɕeŋ5 东西 dōngxī สิง่ของ 
ɣo1 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
ɤo6(ทจ.) 漏（桶漏水） 

lòu (tǒng lòushuǐ) 
รัว่ 

ɤum4,tsje1 喝（喝水）hē (hē shuǐ) ดื่ม  
ɣuŋ6 圈（牛圈）quān (niú quān) คอก  
ha:i1 给 gěi ให ้
ha:i3(จ.) 海 hǎi ทะเล 
ha:k1 肠子 chángzi ลาํไส ้
ha:m1 三 sān สาม 
ha:n3 红 hóng สแีดง 
ha:ŋ4 生（生孩子）shēng (shēng 

háizi) 
คลอด(ลกู) 

ha:ŋ5 埋（埋于地下） 
mái (mái yú dìxià) 

ฝัง(ลงในดนิ) 

ha:ŋ6mai4 木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
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ha:t7 搓（搓绳子） 
cuō (cuō shéngzi) 

ฟัน่ (เชอืก) 

ha:u3 酒 jiǔ เหลา้ 
haːi4dwa1 肚脐 dùqí สะดอื 
haːŋ1 根 gēn ราก 
ha1 肩膀 jiānbǎng ไหล่ 
ha2 药 yào ยา 
ha3 杀（杀猪）shā (shā zhū) ฆา่(หม)ู 
hai3qaːi5  公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
ham1 早 zǎo เรว็ 
han4 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
haŋ2lən2 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี ตัง้แต่น้ี 
haŋ2ʔjәt7 从前 cóngqián เมือ่ก่อน แต่ก่อน 
hap7 捉（捉鸡）zhuō (zhuō jī) จบั(ไก่) 
he1,ai3ɤo2  别人 biérén คนอื่น 
he4 做（做工）zuò (zuògōng) ทาํ(งาน) 
he5 破（罐子破了） 

pò (guànzi pòle) 
(กระป๋อง)แตก 

he5ȶhiu3,he5la:k3 发芽 fāyá แตกหน่อ 
hәt7 懒 lǎn เกยีจครา้น 
hәts 尾巴 wěibā หาง 
ho1 怕 pà กลวั 
ho3 穷 qióng ยากจน 
ho4 喂（喂鸡）wèi (wèi jī) ใหอ้าหาร(ไก่) 
ho4ha2 医治 yīzhì รกัษา 
ho4na:n4 打猎 dǎ liè ล่าสตัว ์
ho6 tshje3(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
hoi1 石灰 shíhuī ปนูขาว 
hoi5  快（走得快） 

kuài (zǒu dé kuài) 
เรว็(เดนิอยา่งรวดเรว็) 

hui2 蛇 shé ง ู
hui6 坐 zuò นัง่ 
hum3 土（干土）tǔ (gàn tǔ) พืน้ดนิทีแ่หง้แลง้ 
hum3 酸 suān เปรีย้ว 
hun3 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
hun4 送 sòng มอบให ้
huŋ3 裤子 kùzi กางเกง 
huŋ3 放（放置）fàng (fàngzhì) จดัเกบ็ไว ้สาํรอง 
huŋ5 放牧 fàngmù (ปล่อย)เลีย้งปศุสตัว(์ตามทุง่) 
huŋ5 放（把鸟放走） 

fàng (bǎ niǎo fàng zǒu) 
ปล่อย(นก) 

hup7 闭（闭眼）bì (bì yǎn) ปิด หบุ  
hups 吹 chuī เป่า 
hut7 剃（剃头）tì (tìtóu) โกน(ผม) 
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in5 燕子 yànzi นกนางแอน่ 
it7 葡萄 pútáo องุน่ 
it7 牛轭 niú è แอก(ทีค่อของววั) 
jaːŋ4ho6 火柴 huǒchái ไมข้ดีไฟ 
ja1 茅草 máocǎo หญา้คา 
ja4 祖母 zǔmǔ ยา่ 
ja4 外祖母 wàizǔmǔ ยาย(แมข่องแม)่ 
jai5 数（数东西） 

shù (shù dōngxī) 
นบั(สิง่ของ) 

jat 5 牵（牵牛）qiān (qiān niú) จงู(ววั) 
jәn1 (จ.) 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
jәn2 (จ.) 正（帽子戴得正） 

zhèng (màozi dài dé zhèng) 
พอด(ีใสห่มวกไดพ้อด)ี 

jen4pi2 (จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
ji1 蓑衣 suōyī  ชุดทีท่าํจากฟางไวก้นัฝน 
ji1ȶen1(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
ji3sən3(จ.) 医生 yīshēng แพทย ์
jin3ɕuŋ4(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jin4 赢 yíng ชนะ 
jin4haːŋ4(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jiŋ1 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
jiu1 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
jiu1 又（又好又快） 

yòu (yòu hǎo yòu kuài) 
ทัง้ (ทัง้ดทีัง้เรว็) 

jiu2 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
jiu3tjen6(จ.) 优点 yōudiǎn จุดเดน่ 
jo1  袜子 wàzi ถุงเทา้ 
joŋ6(จ.) 用（使用）yòng(shǐyòng) ใช ้
ju2  我 wǒ ฉนั 
ju5,ŋa:u6 喊 hǎn ตะโกน 
juŋ6fu1 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
juŋ6ka:n6 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
ka:i6(ทจ.) 改 gǎi แก ้
ka:i6faŋ1(จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka:n1 斧头 fǔtóu ขวาน 
ka:n1pu1(จ.) 干部 gànbù ขา้ราชการ 
ka:ŋ3pi2(จ.钢笔 Gāngbǐ ปากกา) 自来水笔 zìláishuǐ bǐ ปากกาหมกึซมึ 
kaːm6 螃蟹 pángxiè ป ู
kaːŋ1 钢 gāng เหลก็ 
ka1 龙 lóng มงักร 
ka3 等候 děnghòu รอคอย 
kai5 蛋 dàn ไข ่
kai5 生（下蛋）shēng (xiàdàn) ออก(ไข)่ ออกลกู 

371รายการศัพท์ภาษาสุ่ย



372 
 

kam4 扎 zhā แทง 
kaŋ1 草 cǎo หญา้ 
kap7  和（老师和同学） 

hé (lǎoshī hé tóngxué) 
และ กบั(อาจารยแ์ละนกัเรยีน) 

kә2min1 (จ.) 革命 gémìng  ปฏวิตั ิ
kәt7, tum5 疮 chuāng แผลทีเ่น่าเป่ือย 
kha:i3fai1(จ.) 开会 kāihuì เปิดประชุม 
kha:i5 耙（耙地）bà (bà dì) คราด(ดนิ) 
kha:ŋ5 刮风 guā fēng ลมแรง 
khak7 勤 qín ขยนั 
khau5(จ.) 吠（狗吠）fèi (gǒu fèi) (หมา)เหา่ 
kho3ɕo2 (จ.) 科学 kēxué  วทิยาศาสตร ์
ki3 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
ko3(จ.) 歌 gē เพลง 
kon5  先 xiān ก่อน 
koŋ2 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง,ขา้งๆ 
kot3 刮（刮猪毛） 

guā (guā zhū máo) 
ขดู,โกน(ขนหม)ู 

ku1 笑 xiào หวัเราะ 
kui2 水牛 shuǐniú ควาย 
kun3 推 tuī ผลกั 
kun5 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
kuŋ1noks 窝（鸟窝）wō (niǎo wō) รงั(นก) 
kuŋ1tshaːn6taːŋ6(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
kuŋ1tshin3thon4(จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนลกัธคิอมมวินิสต ์
kuŋ1zәn4ka:i3ȶi2(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuŋ2 多 duō มาก 
kuŋ3fən3(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการทาํงาน 
kuŋ3lu1(จ.) 公路 gōnglù ถนนใหญ่ 
kuŋ3ȵe2(จ.) 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
nuŋ3ȵe2(จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
kuŋ3sje1(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kuŋ3tshhaːŋ6 (จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ3wən1 路 lù ถนน 
kuŋ3zən4(จ.) 工人 gōngrén คนงาน 
kwa:i5(จ块 หน่วยนบัเงนิ.) 元(一元钱) yuán(yīyuán qián) หยวน (สกุลเงนิจนีหน่ึงหยวน) 
kwa:k7 锄头 chútóu จอบ 
kwa:ŋ3juŋ4 (จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kwa:ŋ3min4(จ.) 光明 guāngmíng แสงสวา่ง 
kwa1(ทจ.) 黄瓜 huángguā แตงกวา 
kwan2 烟（炊烟）yān (chuīyān) บุหรี(่สบูบุหรี)่ 
kwe2ȶa3(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
la:i6 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
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la:k7 骨头 gǔtou กระดกู 
la:k7 绳子 shéngzi เชอืก 
la:ks 芽（种子芽）yá (zhǒngzǐ yá) หน่อออ่น 
la:ks 儿子 érzi ลกูชาย 
la:ks 件（一件衣服） 

jiàn (yī jiàn yīfú) 
ตวั,ชิน้(ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) 

la:ksbjaːk7ʁuŋ5 青年女人 qīngnián nǚrén วยัรุน่หญงิ 
la:ksɕa3 儿媳 érxí ภรรยาของลกูชาย 
la:ksʁuŋ5 青年男人 qīngnián nánrén วยัรุน่ชาย 
la:ksti3 儿童 értóng เดก็ 
la:m2 忘记 wàngjì ลมื 
la:n6(จ.) 烂（瓜烂了）làn (guā lànle) (แตง)เน่า 
la:u4 长（长大）zhǎng (zhǎng dà) เตบิโต 
la:u4 (จ.=老 lǎo แก่)  大 dà ใหญ่ 
la:u4 粗（粗大）cū (cūdà) (รา่ยกาย)บกึบนึ,กาํยาํ 
la:u4(จ.=老 lǎo แก่) 老（人老）lǎo (rén lǎo) (คน)ชรา 
la:u6sɿ3 (จ.) 老师 lǎoshī คร,ูอาจารย ์
laːks khaːk7 侄子 zhízi หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) 
laːkshaːk1bjaːk7 孙女 sūnnǚ หลานสาว(ลกูสาวของลกู) 
laːkshaːn1 孙子 sūnzi หลานชาย(ลกูชายของลกู) 
laːkshaːu4 女婿 nǚxù ลกูเขย 
laːkspjaːk7khaːk7 侄女 zhínǚ หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) 
laːkstoŋ1 手指 shǒuzhǐ น้ิวมอื 
laːksʔbjaːk7 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
la2tsu2,la2tsju2 蜡烛 làzhú เทยีน 
lak7 洗（洗衣）xǐ (xǐyī) ซกั(ผา้) 
lam1mai4 果子 guǒzi ผลไม ้
lam1min4 柿子 shìzi ลกูพลบั 
lan3 钻（钻进河里） 

zuān (zuān jìn hé lǐ) 
พุง่ (พุง่ลงแมน้ํ่า) 

lan5 下(打一下）xià(dǎ yīxià) สกัหน่อย (ลกัษณนาม) 
laŋ5 竖 shù ตัง้ 
le1 字 zì ตวัอกัษร 
le1  书 shū หนงัสอื 
lәn2 后 hòu ขา้งหลงั ดา้นหลงั 
lәn2 后 hòu หลงั 
li4 修理 xiūlǐ ซ่อมแซ่ม 
lin4(จ.) 零 líng ศนูย ์
lin6ta:u1(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
liŋ3 晴 qíng สดใส 
liŋ3 旱 hàn แหง้แลง้ 
liŋ4 答 dá ตอบ 
lja:k7 芭蕉 bājiāo กลว้ยน้ําวา้ 
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lja:k7 舔 tiǎn เลยี 
lja:m3 烤（烤衣服）kǎo (kǎo yīfú) ตาก(เสือ้ผา้) 
lja:n5 辣 là เผด็ 
ljaːn3 蚊子 wénzi ยงุ 
ljaːn3m̥әn5 蠓（小飞虫,黑色） 

měng (xiǎo fēi chóng, hēisè) 
ริน้ 

ljaːn3qen5 苍蝇 cāngyíng แมลงวนั 
ljaːn5 辣椒 làjiāo พรกิ 
ljaːŋ4(จ.) 梁 liáng คานหลงัคา 
lja1 编（编辫子） 

biān (biān biànzi) 
ถกั เปีย(ผม) 

ljak7 偷 tōu ขโมย ลกั 
ljap7 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ljәks (จ.) 力气 lìqì พละกาํลงั 
ljem4 镰刀 liándāo เคยีว 
ljәn3 滚（石头滚） 

gǔn (shítou gǔn) 
(กอ้นหนิ)กลิง้ 

ljәt7 滴（水往下滴） 
dī (shuǐ wǎng xià dī) 

หยด(น้ํา) 

ljoks 六 liù หก 
lju1 醒（睡醒）xǐng (shuì xǐng) ตื่น ฟ้ืน (นอน) 
ljuk7 汗 tán เหงือ่ 
lo2hau1(จ.) 落后 luòhòu ลา้หลงั 
lo4桥,ȶa0 lu2拱桥  桥 qiáo สะพาน 
lo5 声音 shēngyīn เสยีง 
lok7 粮仓 liángcāng ยุง้ขา้ว 
lon4 钝（刀钝）dùn (dāo dùn) (มดี)ทู ่
loŋ2 肚子 dùzi ทอ้ง 
loŋ2 胃 wèi กระเพาะ 
loŋ4木制的,pjoŋ4竹制的 箱子 xiāngzi กล่อง 
lu1 黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
lu5a:m3 汤 tāng ซุป 
lu5tju4 奶 nǎi นม 
lui5 下（下山）xià (xiàshān) ลง(เขา) 
lui5(ทจ.) 流（水流）liú (shuǐliú) (น้ํา)ไหล 
luks 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
lum5 还 huán คนื 
luŋ2 伯父 bófù พีช่ายของพอ่และแม ่
luŋ2 姑父（父姐之夫） 

gūfu (fù jiě zhī fū) 
ลุงเขย(สามขีองพีส่าวพอ่) 

luŋ2 舅父（母之兄） 
jiùfù (mǔ zhī xiōng) 

ลุง(พีช่ายของแม)่ 

luŋ2 姨父（母姐之夫） 
yífu (mǔ jiě zhī fū) 

ลุงเขย(สามพีีส่าวของแม)่ 

lwa1 船 chuán เรอื 
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lwa5ji1 休息 xiūxí พกัผอ่น 
m̥a:k7 爵 jué เคีย้ว 
m̥a:k7 劈（劈柴）pī (pǐchái) ผา่(ฟืน) 
m̥a:n3 黄 huáng สเีหลอืง 
ma:ŋ1 神 shén เทพเจา้ 
ma:ŋ1 鬼 guǐ ภตูผ ี
ma:u2 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
ma:u2 粪 fèn ปุ๋ ยคอก 
maːn5  头帕 tóu pà หมวกผา้ 
m̥a1 狗 gǒu สนุขั 
ma2 舌头 shétou ลิน้ 
ma4(ทจ.) 马 mǎ มา้ 
m̥a5 浸（浸种子） 

jìn (jìn zhǒngzǐ) 
แช(่เมลด็พนัธุ)์ 

ma6ɕen2 价钱 jiàqián ราคา 
ma6sa:ŋ1(จ.=马上 mǎshàng) 立刻 lìkè เดีย๋วน้ี 
mai4  (จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
mai4 树 shù ตน้ไม ้
mai4 尺chǐ ฟุต 
mai4faːk7 杉树 shān shù ตน้ฉําฉาจนี 
mai4fu6fuŋ3 钥匙 yàoshi กุญแจ 
mai4liu4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
mai4ʁaːn1 扁担 biǎndan ไมค้านทีใ่ชห้าบของ 
mai4so3 松树 sōngshù ตน้สน 
mai4tjәt7 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
mai4tjuŋ4 棍子 gùnzi กระบอง 
mai4vat7ma4 鞭子 biānzi แส ้
m̥ai5 新 xīn ใหม ่
maks(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
man1 他 tā เขา (สรรพนามบุรษุที ่3 เอกพจน์) 
man1 他们 tāmen พวกเขา(สรรพนามบุรษุที ่3 

พหพูจน์) 
man2 油 yóu น้ํามนั 
man2 肥（肉肥）féi (ròu féi) มนั (เน้ือสว่นทีต่ดิไขมนั) 
man2 haːn3 甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
maŋ4 喜欢 xǐhuān   ชอบ  
maŋ4 高兴 gāoxìng ดใีจ 
m̥at7 跳蚤 tiàozǎo ตวัหมดั 
mbiŋ1 贵 guì แพง 
mbjaːŋ1 穗子（稻穗）suìzi (dào suì) พูร่ะยา้ 
mbja1 种（种菜）zhòng (zhòng cài) ปลกู(ผกั) 
mbjum1 爱（小孩）ài (xiǎohái) รกั,เอน็ด(ูเดก็) 
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 nda:u1 咱们 zánmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 
พหพูจน์) 

ndәn1 身体 shēntǐ รา่งกาย 
ndjәn3 短duǎn สัน้ 
ndjoŋ3na:i6 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
me2 不（他不来）bù (tā bù lái) ไม(่เขาไมม่า) 
me2 ndum3 不是（这不是我的） 

bùshì (zhè bùshì wǒ de) 
ไมใ่ช(่อนัน้ีไมใ่ชข่องฉนั) 

mә2(ทจ.) sui6  墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
me2ʔnaŋ1 没有（我没有书） 

méiyǒu (wǒ méiyǒu shū) 
ไมม่(ีฉนัไมม่หีนงัสอื) 

mәts 蚂蚁 mǎyǐ มด 
meu4 猫 māo แมว 
mi4 未（没有）wèi (méiyǒu) ยงัไม…่…เลย(ไมม่)ี 
min4su2,min4tshu4 (ทจ.) 民族 mínzú ชนเผา่ 
min4tsu6(ทจ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mits 刀 dāo มดี 
mitskwaːŋ3 菜刀 càidāo มดีทาํกบัขา้ว 
mja1 手 shǒu มอื 
mjen2 被子 bèizi ผา้หม่ 
ˀna:ŋ5 缺（碗缺口） 

quē (wǎn quēkǒu) 
แหวง่,ปากแหวง่ 

mom6 鱼 yú ปลา 
mon6 (ท.=ทะโมน) 猴子 hóuzi ลงิ 
mou1 雾 wù หมอก,ละอองน้ํา 
mu1 浮（浮在水面） 

fú (fú zài shuǐmiàn) 
ลอย(ในน้ํา) 

mu4fa:n1(ทจ.) 模范 mófàn แบบอยา่ง 
m̥u5 猪 zhū หม ู
m̥u5la:i5 野猪 yězhū หมปู่า 
mu6,mau6 亩 mǔ ไร ่
muks 鼻涕 bítì น้ํามกู 
mum4 老虎 lǎohǔ เสอื 
na:i6 这 zhè น้ี 
na:m3,khəm3 泥（稀泥）ní (xīní) โคลน 
na:n4 南 nán ทศิใต ้
na:n4 肉 ròu เน้ือ 
na:u2 瘦 shòu   ผอม  
naːŋ1 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
naːu2 锣 luó ฆอ้ง 
n̥a3 弓 gōng คนัธนู 
nam3 nda1 眼泪 yǎnlèi น้ําตา 
nam3ʔdaːŋ1 镜子 jìngzi กระจก 
nan2 虱子（衣上的） เหา 
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 shīzi (yī shàng de) 

naŋ6 很（很小）hěn (hěn xiǎo) มาก(วเิศษณ์) 
n̥au5 丑 chǒu น่าเกลยีด,อปัลกัษณ์ 
mbe1 年 nián ปี 
mbe1 岁 suì ปี(อาย)ุ 
mbe1kon5 前年 qiánnián สองปีก่อน ปีก่อนหน้า 
mbe1lәn2 后年 hòu nián ปีทีต่่อจากปีหน้า ปีถดัไป ปีหลงั 
mbe1na:i6 今年 jīnnián ปีน้ี 
mbe1na3 明年 míngnián ปีหน้า 
mbe1ȵu2 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
nda:i3 地（旱地）dì (hàndì) ที ่(พืน้ที)่  
nda:n5 逃 táo วิง่หนี 
nda:ŋ1 香（花香）xián(huāxiāng) กลิน่หอม 
nda:u3 蒸 zhēng น่ึง 
nda1 沙子 shāzi ทราย 
nda1 眼睛 yǎnjīng ตา 
nda1van1 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์ตะวนั 
ndak7 漆 qī แลกเกอร ์วสัดุเคลอืบเงา 
ndam5 低 dī ตํ่า 
ndaŋ5 称（称东西） 

chēng (chēng dōngxī) 
ชัง่(กรยิา) 

ndau5 装（装进袋里） 
zhuāng (zhuāng jìn dài lǐ) 

บรรจ ุใส ่(เขา้ไปในถุง) 
ndәŋ5 暗（房子很暗） 

àn (fángzi hěn àn) 
มดื (หอ้งมดื) 

ndiu1 我们 wǒmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 
พหพูจน์) 

ndjai3 买 mǎi ซือ้ 
ndjau5 摇 yáo สัน่ เขยา่ 
ndjət 7 柴 chái ฟืน 
ndjoŋ3n̥u1 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
ndjoŋ3tsa5 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
ndo1 捆 kǔn มดั 
ndu3 暖和 nuǎn huo อบอุน่ 
ndu3,sut7  热（天气热）rè (tiānqì rè) (อากาศ)รอ้น 
ndum3,si3 是 shì ใช ่
ndum5 灶 zào เตา 
ndun1 刺 cì หนาม 
ndut7 退 tuì ถอย 
nәn4 闻 wén ดม 
ni4 母亲 mǔqīn แม ่
ni4 棵（一棵树）kē (yī kē shù) ตน้(ลกัษณนามใชก้บัตน้ไม)้ 
ni4bjaːk7 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
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ni4ja4 妻子 qīzi ภรรยา เมยี 
ni4ma:ŋ2 什么shénme อะไร 
ni4mai4 茎 jīng กา้น 
ni4qaːi5  母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
ni4qo2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
ni4te1 岳母 yuèmǔ แมย่าย (แมข่องภรรยา) 
ni4ti3 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้
ni4ti3 姑母（父之妹） 

gūmǔ (fǔ zhī mèi) 
อา(น้องสาวของพอ่) 

njen2 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์เดอืน 
njen2 月（月份）yuè (yuèfèn) เดอืน 
njen2ɕәt7 七月 qī yuè กรกฎาคม (เดอืนเจด็) 
njen2ɕi5 四月 sì yuè เมษายน(เดอืนสี)่ 
njen2ha:m1 三月 sān yuè มนีาคม(เดอืนสาม) 
njen2ljok3 六月 liù yuè มถุินายน(เดอืนหก) 
njen2 n̥o1 (จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
njen2 tɔŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
njen2ȵi6  二月 èr yuè กุมภาพนัธ ์(เดอืนยี)่ 
njen2ŋo4 五月 wǔ yuè พฤษภาคม (เดอืนหา้) 
njen2pa:t7 八月 bā yuè สงิหาคม (เดอืนแปด) 
njen2sәn1 (จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
njen2ha6  夏 xià ฤดรูอ้น 
njen2sup5 十月 shí yuè ตุลาคม (เดอืนสบิ) 
njen2sup5jәt7 十一月 shíyī yuè พฤศจกิายน (เดอืนสบิเอด็) 
njen2sup5ȵi6 十二月 shí'èr yuè ธนัวาคม (เดอืนสบิยี ่หมายความ

วา่ เดอืนสบิสอง) 
njen2tsjeŋ1 (จ.) 正月 zhēngyuè มกราคม 
njen2ȶu3 (ทจ.) 九月 jiǔ yuè กนัยายน (เดอืนเกา้) 
njut5 胡子 húzi หนวด 
n̥o3 老鼠 lǎoshǔ หนู 
nok8 鸟 niǎo นก 
nok8tsiu5viu5 八哥 bāgē นกขนุทอง 
nok5ȶuk7kui2 麻雀 máquè นกกระจอก 
n̥u1, nau2 哪 nǎ   ไหน  
nu2 山 shān ภเูขา 
nu4 弟弟 dìdì น้องชาย 
nu4 妹妹 mèimei น้องสาว 
nui2 虫 chóng หนอน 
nuk5 花 huā ดอก 
nun2 睡 shuì หลบั 
nun6 嫩 nèn   (อาหาร) นุ่ม,ออ่น  
nuŋ4min4 (จ.) 农民 nóngmín  ชาวนา 
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ȵa:u5  在 zài อยู ่เนา 
ȵa:u6 住（住在家里） 

zhù (zhù zài jiālǐ) 
อาศยั,พกั(อยูใ่นบา้น) 

ȵ̥aːk7, ȶe5 老（菜老）lǎo (cài lǎo) แก่  
ȵaːu2 老鹰 lǎoyīng เหยีย่ว 
ȵa2 你 nǐ คุณ 
ȵaks 插 chā เสยีบ 
ȵan2 (ทจ.) 银子 yínzi เงนิ (silver)  
ȵi2 露 lù น้ําคา้ง 
ȵi6sup5 二十 èr shí ยีส่บิ 
ȵ̥u1 臭 chòu เหมน็ 
ȵ̥u1ju1 腥 xīng คาว 
ȵui6 核（果核）hé (guǒ hé) เมลด็  
ȵui6 粒（一粒米）lì (yī lì mǐ) เมด็ (ลกัษณนาม) 
ȵui6tsuŋ5 子弹 zǐ dàn ลกูกระสนุ 
ȵun2 生气 shēngqì โกรธ 
ȵun2 恨 hèn เกลยีด 
ŋa:n6 鹅 é หา่น 
ŋai1 (ทจ.=ไข) 开（开门）kāi (kāimén) เปิด ไข(ประต)ู 
ŋai1  揭（揭开盖子） 

jiē (jiē kāi gàizi) 
แกะ(กล่อง) 

ŋo4 五 wǔ หา้ 
o3ljok7 干净 gānjìng สะอาด 
pa:i1 去 qù ไป 
pa:k7 嘴 zuǐ ปาก 
pa:k7 把（一把刀）bǎ (yī bǎ dāo) เล่ม(ลกัษณนามของมดี) 
pa:ŋ3 (จ.) 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
pa:t7 八 bā แปด 
pa:u1ka:u1 (จ.) 报告 bàogào รายงาน 
paːks(จ.) 白 bái สขีาว 
paːu1 角 jiǎo เขา (เขาสตัว)์ 
pa1 腿 tuǐ ขา 
pa2 耙 bà คราด 
pa3 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายพอ่) 
pa3 姑母（父之姐） 

gūmǔ (fǔ zhī jiě) 
ป้า (พีส่าวของพอ่) 

pa3 舅母（母兄之妻） 
jiùmu (mǔ xiōng zhī qī) 

ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายแม)่ 

pa3 姨母（母之姐） 
yímǔ (mǔ zhī jiě) 

ป้า (พีส่าวของแม)่ 

pan2 磨（磨刀）mó (mó dāo) ลบั (มดี) 
pan3,ʔȵam1 捏 niē คบี,หนีบ 
pan5 旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
paŋ1 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
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pau2 鸽子 gēzi นกพริาบ 
pau2 ta3 斑鸠 bānjiū นกเขาลาย 
pe1 卖 mài ขาย 
pә2  (จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pek7(จ.) 百 bǎi รอ้ย 
pәn1(จ.=笨 bèn) 愚蠢 yúchǔn โง ่
pәn2 (จ.) suk5ʔna3  脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 
pәn4 溢 yì ลน้ 
pәn5 筛子 shāizi ตะแกรง 
peŋ5 扔（丢掉）rēng (diūdiào) ทิง้ 
peŋ5 掷（掷石头）zhì (zhì shítou) โยน(กอ้นหนิ) 
peŋ5 射 shè ยงิ 
peu5 (จ.) 豹 bào เสอืดาว 
pha:u5 (จ.) 炮 pào ปืนใหญ่ ประทดั 
pha5 坏 huài เลว เสยี 
phai3phin4 (จ.) 批评 pīpíng คาํวจิารณ์ 
phek7(จ.) 拍（桌子）pāi (zhuōzi) ตบ(โต๊ะ) 
phi5 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ (liǎng bì zuǒyòu píng 
zhòngzhī chángdù) 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสดุ) 
 

phin4(จ.) 瓶子 píngzi ขวด 
phja:u1  烤（烤火）kǎo (kǎohuǒ) ป้ิง ยา่ง(ไฟ) 
phjaːt7 血 xuè เลอืด 
phja3,pai2 趟(去一趟）tàng(qù yī tàng) รอบ(ลกัษณนาม) 
phjai5 近 jìn ใกล ้
phon4 盘子 pánzi จาน 
pi2(จ.) 皮肤 pífū ผวิหนงั 
pi2 胖 pàng อว้น พ ี
pin5(ทจ.) 板子 bǎnzi เพดาน แผน่ไมก้ระดาน 
pin5 盖子 gàizi ฝาปิด 
piŋ1(จ.) 兵 bīng ทหาร 
piu3 藏(收藏) cáng (shōucáng) เกบ็ 
pja:k7 撕（撕纸）sī (sī zhǐ) ฉีก(กระดาษ) 
pja:ŋ1 塞 sāi   ยดั อุด 
pja:u3(จ.) 跑 pǎo วิง่ 
pja:u6  沸（水开了）fèi (shuǐ kāile) (น้ํา)เดอืด 
pja4山羊,fa2  羊 yáng แพะ,แกะ 
pjam1 头发 tóufǎ ผม 
pjam1 孵 fū ฟัก(กรยิาฟักไข)่ 
pjam1lja1 辫子 biànzi ผมเปีย 
pjen5 (ทจ.) 变 biàn   เปลีย่น 
pjeŋ2 平（路平）píng (lù píng) (ถนน)เรยีบ 
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pjәt7  拧（拧毛巾） 
níng (níng máojīn) 

บดิ(ผา้ขนหนู) 

pjeu6ja:ŋ4(จ.) 表扬 biǎoyáng ชื่นชม 
pju1 摘（摘果子） 

zhāi (zhāi guǒzi) 
เดด็ เกบ็(ผลไม)้ 

po2ɕo2 (จ.) 剥削 bōxuè ขดูรดี เอารดัเอาเปรยีบ 
po4 黄牛 huángniú ววั 
po5 骗 piàn โกหก หลอกลวง 
po5, ȶa6(จ.) 假 jiǎ ปลอม 
pon3 搬 bān   ยา้ย  
poŋ4, ndam1 池塘 chítáng สระน้ํา 
pu1tsa:ŋ6 (จ.) 部长 bùzhǎng รฐัมนตร ีหวัหน้าฝ่าย 
pu2 瓜 guā nánguā แตง 
pu2 南瓜 huángguā ฟักทอง 
pu3 都（大家都去） 

dōu (dàjiā dōu qù) 
ทัง้หมด ลว้น 

pu3 也（他也去）yě (tā yě qù) ก…็…เหมอืนกนั(เขากเ็หมอืนกนั) 
pu4 父亲 fùqīn บดิา 
pu4ti3 叔父 shúfù อาผูช้าย (น้องชายพอ่) 
pu4ti3 姑父（父妹之夫） 

gūfu (fù mèi zhī fū) 
อาเขย(สามขีองน้องสาวพอ่) 

pu5li3 唢呐 suǒnà ป่ี 
put7 肺 fèi ปอด 
qa:i2 歪 wāi  เอยีง เบีย้ว เข 
qa:i5 鸡 jī ไก ่
qa:k7 自己 zìjǐ ตวัเอง 
qa:m1 山洞 shāndòng ถํ้า 
qa:n3 磨 mó   โม ่(กรยิา) 
qa:u2 窟窿 kūlóng ถํ้า อุโมงค ์
qa:u5 (ทจ.) 旧 jiù เก่า 
qa8ɕak7 喜鹊 xǐquè นกกางเขน 
qa8lu5,qa8lo3 圆 yuán  กลม 
qa1 乌鸦 wūyā อกีาดาํ 
qa1 读 dú อา่น 
qam1 苦 kǔ ขม 
qam4 头 tóu ศรีษะ 
qam4qu5 膝盖 xīgài หวัเขา่ 
qam4ʔȵa3 雷 léi ฟ้าผา่ ฟ้าแลบ 
qam4ʔȵa3 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
qat7 割 gē ตดั 
qat7 切（切菜）qiè (qiē cài) หัน่ ซอย 
qat7 剪 jiǎn ตดั 
qau5 ndo3 看见 kànjiàn มองเหน็ 
qau5,ʔniŋ5 看 kàn มอง 
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qe4 屎 shǐ ขี ้
qe4 集市 jí shì ตลาด 
qeŋ1 粥 zhōu โจ๊ก 
qeŋ1m̥u5 食（猪食）shí (zhū shí) อาหาร(อาหารหม)ู 
qha0ʔna1 玩耍 wánshuǎ แกลง้ เล่น 
qha1 耳朵 ěrduǒ ห ู
 qha1laŋ5 狼 láng หมาป่า 
qhui3 螺蛳 luósī หอยทาก 
qo3 就（想去就去） 

jiù (xiǎng qùjiù qù) 
ก(็อยากจะไปกไ็ป) 

qo3 已经（他已经来了） 
yǐjīng (tā yǐjīng láile) 

แลว้ (เขามาแลว้) 

qo4 脖子 bózi คอ 
qo6 喉咙 hóulóng ลาํคอ 
qoŋ5 祖父 zǔfù ปู่  
qoŋ5 外祖父 wàizǔfù ตา (พอ่ของแม)่ 
qoŋ5ta1 岳父 yuèfù พอ่ตา (พอ่ของภรรยา) 
quk7 雉（野鸡）zhì (yějī) ไก่ป่าชนิดหน่ึง 
qup7 青蛙 qīngwā กบ 
qup7 田鸡 tiánjī เขยีด 
ʁa:n1 苧麻 zhùmá ป่าน  
ʁaːm3 柱子 zhùzi เสา 
ʁa1 菌子 jùnzi เหด็ 
ʁe1 痰 tán เสมหะ 
ʁe1 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
ʁuŋ5 年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์
sa:i3 问 wèn ถาม 
sa:m3 走 zǒu เดนิ 
sa:m3 爬 pá   ปีน ไต่  
sa:p7 柞 zhà  คบื (ระยะหา่งจากปลายหวัแมม่อื

ถงึปลายน้ิวกอ้ยเมือ่กางออกสดุ) 
sa:u1 你们 nǐmen พวกคุณ 
sa:u3 炒（炒菜）chǎo (chǎocài) ผดั 
saːŋ3tjen1 (จ.) 商店 shāngdiàn หา้งสรรพสนิคา้ 
sa5 上 shàng  ขึน้  
sa5 晒 shài  สอ่ง สาดแสง ตาก 
sai5 事情 shìqíng เรือ่งราว 
san2 夜里 yèlǐ ตอนกลางคนื 
saŋ2 挂 guà  แขวน 
se1 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
se1 梳（梳头）shū (shūtóu) หว ี(กรยิา) 
sәk7 擦 cā เชด็ 
sәn1li1(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
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sәn3tsha:n6(จ.) 生产 shēngchǎn ผลติ 
sәŋ1(จ.) 升 shēng ลอยขึน้ 
si2 时候 shíhòu เมือ่ ตอนที ่
si2nai6 现在 xiànzài ตอนน้ี 
si3(จ.) 西 xī ทศิตะวนัตก 
si3sja:ŋ2 (จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
si4  左 zuǒ ดา้นซา้ย 
sim3 爪 zhǎo เลบ็ 
sin1 (จ.) 信 xìn จดหมาย 
sin1 (จ.) 姓 xìng นามสกุล 
siŋ1 (ทจ.) 姜 jiāng ขงิ 
siŋ2 (ทจ.=เชยีง) 城 chéng เมอืง   
siu5 干 gān   แหง้ 
siu5pa:k7 渴 kě กระหาย 
sje1fai1tsu6ji1 (จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
sje1tsa:ŋ6(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
sje1vjen4(จ.) 社员 shèyuán พนกังาน 
sjen3tshon4(จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
sjen3tsin1(จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
sjen6ȶi6(จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
sjeu3(จ.) 少 shǎo น้อย 
sl2pai1(จ.) 失败 shībài พา่ยแพ ้
so1ha:m1  初三 chū sān วนัทีส่าม 
so1ȵi1 初二 chū èr วนัทีส่อง 
so1ʔjәt7 初一 chū yī วนัแรก 
so3 葱 cōng หวัหอม 
soks 脓 nóng หนอง 
soks 熟（熟肉）shú (shú ròu) (เน้ือ)สกุ 
son1(จ.) 算（计算）suàn (jìsuàn) คาํนวณ 
sot7,fan2  告诉 gàosù บอก 
su3 收 shōu รบั 
su3ȶi1(จ.) 书记 shūjì เลขานุการ,เสมยีน 
su4 敢 gǎn กลา้ 
sui1,su3(จ.) 输 shū แพ ้
suk3 洗（洗手）xǐ (xǐshǒu) ลา้ง(มอื) 
sum1 针 zhēn เขม็ 
sum3 刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
sup5(ทจ.) 十 shí สบิ 
sup5ha:m1(ทจ.) 十三 shí sān สบิสาม 
sup5ȵi6(ทจ.) 十二 shí’èr สบิสอง (สบิยี)่ 
sup5ʔjәt7(ทจ.) 十一 shíyī สบิเอด็ 
ta:i1pjeu6(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
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ta:i5 花 huā   ลาย ลวดลาย  
ta:k7 钉（钉钉子） 

dìng (dìng dīngzi) 
ตอก(ตะป)ู 

ta:ks 量 liàng   วดั(กรยิา) 
ta:ŋ2 糖 táng น้ําตาล ลกูอม 
ta:ŋ6vjen4(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรค  
ȶa:p3 跨（跨小沟） 

kuà (kuà xiǎo gōu) 
กา้ว ขา้ม(คลอง) 

ta:p7 挑 tiāo เลอืก 
ta:t7 笆篱 bā lí รัว้ไมไ้ผ ่
ȶa:u1ju2(จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
ȶa:u5, ɕo2 (จ.) 学 xué เรยีน 
ȶaːm4(ตวัใหญ่) ,ʔȵoŋ5(ตวัเลก็) 虾 xiá กุง้ 
taːn3tshje3 自行车 zìxíngchē รถจกัรยาน 
taːu2 床 chuáng เตยีง 
taːu5,djәn3 跌（跌倒）diē (diédǎo) ลม้ลง 
ȶa5 嫁 jià แต่งงาน(ผูห้ญงิ) 
ta5laːi1 脊背 jǐbèi กระดกูสนัหลงั 
ta5pjaːk7 额头 étóu หน้าผาก 
ta5van1 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
ta6 过（过河）guò (guò hé) ขา้ม(แมน้ํ่า) 
ta6 经过 jīngguò ผา่น 
ȶa6 茄子 qiézi มะเขอื 
tai1 死 sǐ ตาย 
tai2 拿（持）ná (chí)  ถอื 
tai5 裂开（墙裂开） 

liè kāi (qiáng liè kāi) 
แตกออก 

tak7tau1 影子 yǐngzi เงา 
tam2qa:ȵ2 鼓 gǔ กลอง 
tam2qaːŋ1 钟（敲的）zhōng (qiāo de) ระฆงั 
tam3ta4 织（织布）zhī (zhī bù) ถกั ทอ(ผา้) 
tam5 阴 yīn มดื ครึม้ 
ȶan2 啼（公鸡啼）tí (gōngjī tí) (ไก่ตวัผู)้ ขนั   
tan3 穿（穿衣）chuān (chuān yī) สวม(เสือ้) 
tan3 戴（戴帽）dài (dài mào) ใส(่หมวก) 
ȶan3 紧 jǐn   ตงึ   
tan4 踩 cǎi เหยยีบยํ่า 
taŋ1 来 lái มา 
taŋ1,taŋ1ʁa:u3 进（进来）jìn (jìnlái) เขา้(มา) 
tap7 肝 gān ตบั 
ȶapsqha1 耳环 ěrhuán ต่างห ู
tats 追（追上）zhuī (zhuī shàng) ไล่(ทนั) 
ȶau1 弯 wān   งอ คด โคง้ 
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tau1tsәn3(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tau4 (จ.) 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
tau5 撒（撒种子）sā (sā zhǒngzǐ) หวา่น(เมลด็พนัธุ)์ 
tau6 快（刀快）kuài (dāo kuài) (มดี)คม 
te3 下面 xiàmiàn ดา้นล่าง 
te3 舀（舀水）yǎo (yǎo shuǐ) ตกั(น้ํา) 
te3ha:k7 腋下 yè xià รกัแร ้
te3tak7 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
te5 砍（砍树）kǎn (kǎn shù) ตดั โคน่ ฟัน(ตน้ไม)้ 
ȶen1sje2(จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ȶәn2 斤 jīn ชัง่(มาตราชัง่ตวงวดัเทา่กบัครึง่

กโิล) 
ȶen6tsha4(จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
teŋ5(จ.) 灯 dēng โคมไฟ 
tha:i1tu1 (จ.) 态度 tàidù ทา่ทาง 
tha:u3 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
tha:u6lәn1(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
that7 踢 tī เตะ 
thau5 到 dào ถงึ 
ȶhe2tjen6(จ.) 缺点 quēdiǎn จุดดอ้ย 
ȶhәn3 陡（山很陡） 

dǒu (shān hěn dǒu) 
(ภเูขา) ชนั 

ȶhi1tshje3(จ.) 汽车 qìchē รถยนต ์
thi4ka:u3(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
thi5 赔偿 péicháng ชดใช ้
ȶhin1 胳臂 gēbei ทอ่นแขน 
ȶhin1kuk7 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
ȶhin4tsuŋ1(จ.) 群众 qúnzhòng ฝงูชน 
ȶhiu4(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
thje2(จ.) 贴 tiē  แปะ ตดิ  
thjeu1vu5(จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
tho3la3ȶi3(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thon4ȶe2(จ.) 团结 tuánjié สามคัค ี
thon4vjen4(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิ 
thoŋ3(ทจ.) 桶 tǒng ถงั 
thu1(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
thu3 墙壁 qiángbì กาํแพง 
thuŋ4tsɿ1(จ.) 同志 tóngzhì เพือ่น 
ȶi8 ljәn6 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
ȶi1fa1(จ.) 计划 jìhuà วานแผน แผนการ 
ȶi1su2(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ȶi2 旗子 qízi ธง 
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ȶi2 吐（吐口水）tǔ (tǔkǒu shuǐ) ถุย บว้น 
ti2zən4(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
ti3 小 xiǎo เลก็ 
ti3 细（细线）xì (xì xiàn) ละเอยีด เลก็ 
ȶi3kuŋ2 多少 duōshǎo เทา่ไร 
ȶi3ȶhi1(จ.) 机器 jīqì เครือ่งมอื เครือ่งจกัร 
ȶi5dai3(ทจ.)  (อ.=จอืได ้“จาํได”้) 记得 jìdé จาํได ้
ti5ŋo4 (ทจ.) 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
ti6(ทจ.) 地 dì   พืน้ ที ่
ti6ʔjәt7 (ทจ.) 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง  
tik7 满 mǎn เตม็ 
tin1 蹄（马蹄）tí (mǎtí) กบี(มา้) 
tin1 脚 jiǎo ตนี 
tin2 石头 shítou กอ้นหนิ 
tin2ɕi3 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
tin2mo2(ทจ.) 磨 mó  โม(่เครือ่งโมท่ีท่าํจากหนิ) 
ȶin3ȵen1 (จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
tip7 缝 fèng เยบ็ 
ȶit7  病（生病）bìng (shēngbìng) ป่วย เป็นโรค 
ȶit7 痛 tòng เจบ็ปวด 
ȶits 咬 yǎo กดั 
ȶits 痒 yǎng คนั 
tiu2(จ.) 跳 tiào กระโดด 
tiu2 条（一条绳子） 

tiáo (yītiáo shéngzi) 
เสน้(ลกัษณนาม)  

tiu2 根（一根棍子） 
gēn (yī gēn gùnzi) 

ทอ่น (ลกัษณนาม) 

tja:ŋ3 点（点灯）diǎn (diǎndēng) จุด (ไฟ) 
tja:ŋ3 中(射中) zhōng (shè zhòng) (ยงิ)เขา้เป้า 
tjaːu5 龟 guī เต่า 
tjak7 剁（剁肉）duò (duò ròu) ตดั หัน่(เน้ือ) 
tjaŋ5 饱 bǎo อิม่ 
tjaŋ5 醉 zuì เมา 
tjaps,tui2 打（打铁）dǎ (dǎtiě) ต(ีเหลก็) 
tjem4,nin3 席子 xízi เสือ่ 
tjem6qam4 枕头 zhěntou  หมอน 
tjen1fa1  (จ.) 电话 diànhuà โทรศพัท ์
tjen1jin6(จ.) 电影 diànyǐng หนงั 
tjen1tәn3(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟฟ้า 
tjәn6 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tjeŋ1 钉子 dīngzi ตะป ู
tjәt7 扫（扫地）sǎo (sǎodì) ปัดกวาด(พืน้) 
tjoŋ5,loŋ5 松 sōng หยอ่น คลาย หลวม 
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tju4 乳房 rǔfáng เตา้นม 
tju5 断（绳子断） 

duàn (shéngzi duàn) 
(เชอืก)ขาด 

tju5 韧 rèn เหนียวแน่น 
tjum1 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
tjum1 堆（堆积泥土） 

duī (duījī nítǔ) 
กอง(ดนิ) 

tjuŋ1 抬 tái ช ูยกขึน้ 
to1 门 mén ประต ู
to1 faːŋ1 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
to2 蒜 suàn กระเทยีม 
to2 只（一只鸡）zhǐ (yī zhǐ jī) ตวั(ลกัษณนามใชก้บัสตัวบ์างชนิด 

เชน่ นก) 
to2,ti3 一 yī หน่ึง 
ȶo2vu1  (จ.) 觉悟 juéwù สาํนึก รูส้กึ 
to5 教 jiào สอน 
to6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
to6 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
to6hum5 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
ȶoi1 犁 lí คนัไถ 
ȶoi1 犁（犁地）lí (lí dì) ไถ(กรยิา) 
toi5 碓 duì ครกตําขา้ว 
tok7 遗失 yíshī ทาํหาย 
tok7 掉（掉在地上） 

diào (diào zài dìshàng) 
ตกลง(พืน้) 

tok7fәn1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
ȶoks 跪 guì คุกเขา่ 
tom5 滴（一滴水）dī (yī dīshuǐ) หยด(น้ําหน่ึงหยด) 
ȶon1 砖 zhuān อฐิ 
ton4 最（最大）zuì (zuìdà) (ใหญ่)ทีส่ดุ 
ton5 猜 cāi ทาย คาดเดา 
toŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
ȶot8 半（一半）bàn (yībàn) ครึง่(หน่ึง) 
tsa:ŋ4 (ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
tsaːk7 鞋 xié รองเทา้ 
tsa1,sjeu3 欠 qiàn ตดิหน้ี เป็นหน้ี 
tsa5 那 nà นัน่ 
tsa6(ไล่กวด),lau4(ไล่ใหอ้อกไป) 赶（驱赶）gǎn (qūgǎn) ขบั ไล ่
tsan5qaːi5 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
tsaps,jәn2 每měi ทุกๆ 
tsau6 双（一双鞋） 

shuāng (yīshuāng xié) 
คู(่ลกัษณนามของสิง่ของทีเ่ป็นคู)่ 

tsәn1 毛 máo ขน 
tsən1 nda1 眉毛 méimáo คิว้ 
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tsәn1fu6(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsәn1ȶho2(จ.) 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsәn1tshә2(จ.) 政策 zhèngcè นโยบายทางการเมอืง 
tsәn4tsɿ1(จ.) 政治 zhèngzhì การปกครอง 
tseŋ1(ทจ.) 抢 qiǎng ชงิ แยง่ 
tseŋ6 锅（烧菜的） 

guō (shāo cài de) 
หมอ้ 

tsәt8 挖 wā ขดุ 
tshje3(จ.) 车子 chēzi รถ 
tsho1vu1(จ.) 错误 cuòwù ความผดิพลาด 
tsi2ȶi2(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tsi3(จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
tsi5 脱（脱衣）tuō (tuōyī) ถอด(เสือ้) 
tsi5(จ.) 解（解绳结） 

jiě (jiě shéng jié) 
แก(้ปมเชอืก) 

tsi6(ทจ.) 骑（骑马）qí (qímǎ) ขี(่มา้) 
tsin3ljo2(จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
tsin3tsi3(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
tsiŋ5 树枝 shùzhī กิง่ 
tsiu5(จ.) 救（救人）jiù (jiù rén) ชว่ย(คน) 
tsja2(จ.) 茶 chá ชา 
tsje1 吃 chī กนิ 
tsje2ljen4 连接 liánjiē เชื่อมต่อกนั ตดิต่อกนั 
tsjen6 便宜 piányí ถูก 
tsɿ1jiu4(จ.) 自由 zìyóu อสิระ 
tsu2 舅父（母之弟） 

jiùfù (mǔ zhī dì) 
น้า(น้องชายของแม)่ 

tsu2 姨父（母妹之夫） 
yífu (mǔ mèi zhī fū) 

น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม)่ 

tsu6 筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
tsu6si2(จ.) 主席 zhǔxí พธิกีร 
tsui2(จ.) 锤子 chuízi คอ้น 
tsum2(อ.=ซุม ตุม้) 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
tsuŋ5 枪 qiāng  ปืน 
tsuŋ6li6(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี  
tsup7 抬（拣）tái (jiàn) ยก 
tuº khup7  蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
tu1 头虱 tóu shī เหา 
ȶu3 九 jiǔ เกา้ 
tu3 ndam1 遇见 yùjiàn พบเจอ 
tu3ta3 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
ȶu5 锯 jù เลื่อย 
tui4 碗 wǎn ชาม 
tui5 浇（浇菜）jiāo (jiāo cài) รด(ผกั) 
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tuk7 包 bāo   หอ่ 
tum1 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
ȶum1 金子 jīnzi ทองคาํ 
tuŋ1vjen4(จ.) 动员 dòngyuán  ระดมพล การชุมนุม 
tuŋ3  (จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
u1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
ui3 甘蔗 gānzhè  ออ้ย 
uk7nuks, ɕәn1nuks kāihuā บาน (ดอกไม)้ 
uk7 ,pa:i1ʔnuk7 出  chū (chūqù) ออก ไปขา้งนอก 
um3 抱 bào   อุม้ 
un1 扛 káng แบก หาม 
un1taŋ5 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
un1taŋ5joŋ3 椅子 yǐzi เกา้อี ้
va:ŋ1 高 gāo สงู 
vaːŋ1 稻草 dàocǎo ฟางขา้ว 
va5 翅膀 chìbǎng ปีก 
va5 叶子 yèzi ใบไม ้
va5 写 xiě เขยีน 
va5 张（一张纸） 

zhāng (yī zhāng zhǐ) 
แผน่(ลกัษณนามของกระดาษ) 

vai1sәn3(จ.) 卫生 wèishēng อนามยั 
vai6ta1(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
van1 天（日）tiān (rì) วนั 
van1 白天 báitiān กลางวนั 
van1 种子 zhǒngzǐ เมลด็พนัธุ ์
van1kon5 前天 qiántiān วนัก่อน 
van1na:i6 今天 jīntiān วนัน้ี 
van1na3 后天 hòutiān วนัหลงั 
van1ȵu1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
van1ʔmu3 明天 míngtiān พรุง่น้ี 
vәn4fa1(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
vәn5 手镯 shǒuzhuó กาํไล 
vi1(ทจ.) 火 huǒ ไฟ 
vin1tuŋ1 (จ.) 运动 yùndòng กฬีา 
vin5pa:k7 嘴唇 zuǐchún  รมิฝีปาก 
vja:n1 横（横躺在路上） 

héng (héng tǎng zài lùshàng) 
ขวาง(ถนน) 

vja:n3 平原 bàzi ทีร่าบ 
vjan1 牙齿 yáchǐ ฟัน 
vjan1 梦 mèng ความฝัน 
vjәn3 飞 fēi บนิ 
von1tsjon2 尘土 chéntǔ ฝุ่ นละออง 
vuk7ja1 灰（草木灰）huī (cǎomùhuī) ขีเ้ถา้ 
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za3 轻 qīng เบา 
zan1 重 zhòng หนกั 
zən1(จ.) 人 rén คน ประชาชน 
zen1laːu4(จ.) 老人 lǎorén คนแก ่
zәn1vu1(จ.) 任务 rènwù ภารกจิ 
zәn4min4(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
zət7 星星 xīngxīng ดวงดาว 
zum1 风 fēng ลม 
zup7 冬瓜 dōngguā ฟักเขยีว หรอื ฟักแฟง 
ʔaːu3 里面 lǐmiàn ดา้นใน 
ʔẽ3 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
ʔɣa:i3 长 cháng ยาว 
ʔɣaːk7  芋头 yùtou เผอืก 
ʔɣa3 田（水田）tián (shuǐtián) นาขา้ว 
ʔɣak7 湿（衣服湿）shī (yīfú shī) (เสือ้ผา้)เปียก 
ʔɣam1 沉 chén จม 
ʔɣe1 丈夫 zhàngfū สาม ี
ʔɣum1 瘦（人瘦）shòu (rén shòu) (คน)ผอม 
ʔɤum5,pu1  肿 zhǒng บวม 
ʔja:k7 饿 è หวิ 
ʔja:m1 借（借钱）jiè (jiè qián) ยมื(เงนิ) 
ʔja1 布 bù ผา้ 
ʔjam1 深（水深）shēn (shuǐshēn) (น้ํา)ลกึ 
ʔjam3 染（染衣服）rǎn (rǎn yīfú) ยอ้ม(ผา้) 
ʔjem1  (จ.) 阉（阉公鸡） 

yān (yān gōngjī) 
ตอน (ทาํหมนัไก่ตวัผู)้ 

ʔjen1 烟（叶子烟）yān (yèzi yān) ใบยาสบู 
ʔjon1 站（站立）zhàn (zhànlì) ยนื(ขึน้) 
ʔjut7 粽子 zòngzi ขนมจา้ง 
ʔma1 蔬菜 shūcài ผกั 
ʔma1ɣum1 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
ʔma1paːk5 白菜 báicài ผกักาดขาว 
ʔma1pak5 萝卜 luóbo หวัไซเทา้ 
ʔma3 软 ruǎn ออ่น 
ʔmi1 熊 xióng หม ี
ʔmui1 骂 mà ดา่ 
ʔna:u5tsau6 朋友 péngyǒu เพือ่น 
ʔna3 脸 liǎn  ใบหน้า 
ʔna1 厚 hòu หนา 
ʔna3  前 qián เมือ่ก่อน,ขา้งหน้า 
ʔna3 别（别去）bié (bié qù) อยา่(อยา่ไป) 
ʔnam1 黑 hēi สดีาํ 
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ʔnam3 常常 chángcháng บ่อยๆ 
ʔnaŋ 7 鼻子 bízi จมกู ดัง้ 
ʔnaŋ1 有 yǒu ม ี
ʔnaŋ5 咸 xián เคม็ 
ʔniŋ3 靠（人靠树） 

kào (rén kào shù) 
พงิ(คนพงิตน้ไม)้ 

ʔniu5 尿 niào เยีย่ว 
ʔnja:ŋ1 沟（水渠）gōu (shuǐqú) คลองชลประทาน 
ʔnja1 河 hé แมน้ํ่า 
ʔnjap7 窄 zhǎi แคบ 
ʔnjap7ʔniŋ3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
ʔnon5 打（打人）dǎ (dǎ rén) ทุบต(ีคน) 
ʔnui1 雪 xuě หมิะ 
ʔnui1ɕu1 冰 bīng น้ําแขง็ 
ʔnui1pa:k3 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
ʔnuk7 外面 wàimiàn  ขา้งนอก 
ʔnun1 蛆 qū หนอนแมลงวนั 
ʔȵa:m1 难 nán ยาก 
ʔȵaːk7 鳃 sāi แกม้(ปลา) 
ʔȵam1 握（握刀把）wò (wò dāobà) จบั ควา้(มดี) 
ʔȵam1 把（一把米）bǎ (yī bǎ mǐ) กาํ (ลกัษณนาม) 
ʔȵe3 哭 kū รอ้งไห ้
ʔȵit7 冷（天气冷） 

lěng (tiānqì lěng) 
(อากาศ)หนาว 

ʔȵit7n̥o1 疟疾 nüèjí โรคไขม้าลาเรยี 
ʔȵui7 脑髓 nǎosuǐ มนัสมอง 
ʔŋa1 芝麻 zhīma งา 
ʔŋam1 含 hán อม 
ʔwa:ŋ3 粗糠（谷壳）cū kāng (gǔ ké) ราํขา้วทีย่งัไมไ่ดข้ดัส ี
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รายการคาํศพัทภ์าษาหลี 
 

 
คาํศพัทภ์าษาหล ีแปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   
 
欧阳觉亚，郑贻青. (1980)《黎语简志》北京：民族出版社. 
Ōuyáng Juéyà, Zhèng Yíqīng. (1980)“Yí yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn shè. 
โอวหยางเจวีย๋ยา่ เจิง้อีช๋งิ. (98) ปรทิรรศน์ภาษาหล.ี ปักกิง่:  ชาตพินัธุ.์   
 

 
 
นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาหลแีลว้ ยงัมคีาํยมืจากภาษาจนี

และคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.14 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาหล ี

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์   ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธข์อง
ภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษาไท
และภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่มเชือ้
สายไท-จนี    

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่ (จ.= คาํจนี พนิอนิ, 
ความหมาย)  คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่ใน
การระบุความหมายของคาํนัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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สาํเนียงทงสือ สาํเนียงป่าวต้ิง คาํภาษาจีนและพินอิน คาํภาษาไทย 
----- vu:i3 (จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
----- pa1 hwou3  狼 láng สนุขัจิง้จอก 
----- ka:u2 li:ŋ1(จ.) 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
----- tsɯ2 pe:ŋ3 瓜 guā แตง 
----- tsheȶ7 tshat7 漆 qī สน้ํีามนั 
----- leŋ3 (จ.) 零（一百零五）líng ศนูย ์
----- ran2gɯt7 常常（常常来）chángcháng บ่อยๆ 
----- lom3  还(我还要)hái ยงั 
a:i4 ,ha:i6 he:n1 ,a:i1 容易 róngyì งา่ย 
a:p7 a:p7 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
a3ra2 ɯ(3)ra3 谁shuí ใคร 
a3tsaɯ6 pha3tsaɯ3, 

tsu:n1tsaɯ3 
自己 zìjǐ ตวัเอง 

aɯ3 khaɯ3 姐姐 jiějiě พีส่าว 
aɯ5 aɯ2 敢 gǎn กลา้ 
an1 lom3,han1 lom3,ɯ(3)lom3 再（明天再来）zài อกี 
an3,no3an3 an3,na:u3an3 刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
an5 tsha2 骂 mà ดา่ 
ba:i3 ba:i3 已经（他已经来了）yǐjīng แลว้ 
ba:n1 ɯ:k8 猜 cāi ทาย 
ba:ŋ1(จ.) baŋ1(จ.) 帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
ba4rak9 kwa:k9 稠（粥很稠）chóu  ขน้ 
ba5,pliu5 ba2,pliu2 溢 yì ลน้ 
bak7thau3 (จ.), 
ka3boŋ3 

da:u2 (จ.), 
ka3tha:u2 

菜刀càidāo มดีทาํครวั 

bak7tiaʔ9 bak7ti:k7 剥削 bōxuè ขดูรดี 
ban5,tshou1 hjut7,tshouo1 挖 wā ขดุ 
bau1,fɯ:ŋ2 bou1 

 
浮（浮在水面）fú ลอย 

bau5 bou2 螃蟹 pángxiè ป ู
bau5 bou2 喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์
be:n5 (ทจ.=แผน่) be:n2 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน 
be:ŋ1 be:ŋ1 宽 kuān กวา้ง 
beɯ1 beɯ1 叶子 yèzi ใบ 
beɯ1tshai1 beɯ1tshai1 

tua3（酸菜） 
菜（饭菜）cài ผกั 

beɯ1vaɯ6 bi:n2 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ 
beɯ1za4 beɯ1za1 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู 
ben1 beȵ1 飞 fēi บนิ 
beŋ1(จ.) beŋ2 冰 bīng น้ําแขง็ 
bet7 ep8 鸭子 yāzi เป็ด 
bi:p7 bi:p7 窄 zhǎi แคบ 
bi:t7nam3, 
eŋ1vu:4bi:t7 

bit7nom3 自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 
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biaŋ3(จ.),bia1 bi:ŋ3(จ.) 兵 bīng ทหาร 
biaŋ5 (เหลา้หมกัจาก
ขา้ว)  
ŋa:u5 ( เหลา้ตม้) 

bi:ŋ2 
ŋa:u2 

酒 jiǔ เหลา้ 

biau4zaŋ4(จ.) bi:u3za:ŋ3(จ.) 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
biaʔ7 bi:k7 扛 káng แบกหาม 
biŋ4(จ.) tho:i1 平（路平）píng เรยีบ 
bɯn5 ŋop7 想（思想）xiǎng คดิ 
bo3ko6(จ.) bo2ko3(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
bok7 bok7,tui2 累（疲乏）lèi เหน่ือย 
bu:i3  bu:i3 棉花 miánhuā ฝ้าย ปยุ 
bu:n1  hu:n1 身体 shēntǐ รา่งกาย หุน่ 
bu:n6 bui3li:u2(จ.) 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
bu:ŋ1 bu:ŋ1 劈（劈柴）pī ผา่ 
bu5tsiaŋ4(จ.) bu1tsaŋ3(จ.) 部长 bùzhǎng รฐัมนตร ี
bua5 bua2 斧头 fǔtóu ขวาน 
bui1biaŋ3 dek7na:ŋ3 敌人 dírén ศตัร ู
bui1ki1(จ.) va1beȵ1, 

bui2ki2  
飞机 fēijī เครือ่งบนิ 

bui4tu1 tshia3 
tu2 

书 shū หนงัสอื 

da:i1 do:i1 
ta:p8（大绳） 

绳子 shéngzi เชอืก 

da:n1 da:n3 钉 dīng ตะป ู
da:n1 da:n1 沸（水开）fèi เดอืด 
da:n3 da:n3 到 dào ถงึ 
da:ŋ4(ทจ.) du:ŋ1(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
da:ŋ4zuan4(จ.) da:ŋ3zu:n3(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
da:t9 va:i2 唢呐 suǒnà ป่ี 
da:u1 da:u1 干（衣服干）gàn แหง้ 
da:u1thi:u1 da:u1thi:u1 渴 kě กระหาย 
da:u4(จ.) da:u1 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของ

จนี) 
da:u6tse1(ทจ.) dau2tse3 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้ 
da3 da3 怕 pà กลวั 
dai1 dai1 豪猪 háozhū เมน่ 
dai1 dai1 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
dak7 dak7 滴（水往下滴）dī หยด 
dak7,khok7 dak7,khok7 滴（一滴水）dī หยด 
dam1 dom1,lo:k7 黑 hēi สดีาํ 
dam3ɬo:ŋ6 tsɯ2zoŋ3 牛轭 niú’è แอกควาย 
dan5 dan2 条（一条绳子）tiáo เสน้ 
dan5da:i1 dan2ɬua3 线 xiàn ดา้ย 
dan5go6 dan2gwou3 头发 tóufa ผม 
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daŋ1 daŋ1 前 qián ขา้งหน้า 
daŋ1 daŋ1 脸 liǎn ใบหน้า 
daŋ1koŋ1,mau5 koŋ1,mou2 东西 dōngxi สิง่ของ ของ 
daŋ4tsi6(จ.) daŋ1tsi3(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
dat7 dat7 真 zhēn จรงิ 
dat7 dat7 很（很小）hěn มาก 
de:ŋ1 de:ŋ1 甜 tián หวาน 
de:p7,fo:n1 fo:n1 补（补衣物）bǔ ปะซ่อม 
de1 de1 茶 chá ชา 
deɯ1 tɯ:ŋ2 

 
给 gěi ให ้

deɯ1,ke:ʔ7 deɯ1,ke:k7 娶 qǔ แต่งงาน 
den3 deȵ3 亮（房子很亮）liàng สวา่ง 
deŋ1(จ.) tsi:u2,deŋ2 灯 dēng โคมไฟ 
det7 deȶ7 菌子 jùnzi เหด็ 
di:n3deŋ1(จ.) di:n2deŋ2(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
di:n3o4(จ.) di:n2o3 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
di:n6 u:i1(จ.) di:n2u:i3 电话 diànhuà โทรศพัท ์
di3 
di3ɬɯ:ʔ7pha3 

ɬɯ:k7pai3ma:n1 儿子 érzi ลกูชาย 

di3li:ʔ7 ɬɯ:k7laɯ2 
eȵ2laɯ2 

儿童 értóng เดก็ 

di3liu1 iu1 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
di3ɬɯ:ʔ7kho5 ɬɯ:k7pai3khau2 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
di3o:ʔ7,o:ʔ7te1 ɬɯ:k7o1,o1te2 学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
di3tho:ŋ5ga:i4 tsɯ(2)dui1 锤子 chuízi คอ้น 
diŋ5 ta:i2 沟（水渠）gōu  คคูลอง 
dɯ:n1 dɯ:n1 阉（阉公鸡）yān ตอน (ทาํหมนั) 
do:i1i:t7 do:i3i:t7 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
do:i1pa4 do:i3ŋou1 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
do:ʔ7 tsho1 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
do5,ɬu:n5 dau2,ɬu:n2 跌（跌倒）diē ลม้ 
dok7 dok7,khau3 舀（舀水）yǎo ตกั (กรยิา) 
doŋ3dan5 doŋ3 簸箕 bòji กระดง้ 
doŋ3tau4 doŋ3rau1 筛子 shāizi กระชอน 
dop7 dop7 布 bù ผา้ 
dou1,nam3dou1 dou1, nom3dou1 尿 niào เยีย่ว 
du:i3 dui3 后（后去）hòu หลงั 
du:n3 du:n3 后 hòu ขา้งหลงั 
du:ʔ7 tsau2 有 yǒu ม ี 
dua6 dua3 过（过河）guò ขา้ม 
e:ŋ3 ɬau3,ȵo:ŋ3 哥哥 gēgē พีช่าย 
e:ʔ7 e:k7 乌鸦 wūyā นกกา 
en3 eȵ3 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
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eŋ1zoŋ4(จ.) eŋ2hjoŋ3(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
fa:i1 tai3 慢（走得慢）màn ชา้ 
fa:i1 fa:i1 下(打一下）xià สกัหน่อย 
fa:i1fa:i1 tai3tai3 

tsɯ(2)tai3 
慢慢（慢慢走）màn man ชา้ๆ 

fa:n1 bou3 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
fa:t8 va:t7 穷 qióng ยากจน 
fa:u4,te:ʔ8 va:u1,re:k7 难 nán ยาก 
fa3 fa3 天 tiān    ฟ้า 
fa3 fa3 酸 suān เปรีย้ว 
fai3 fai3,ha:u3 被子 bèizi ผา้นวม 
faɯ3 faɯ3 姑母（父之妹）gūmǔ อา  
faɯ3 faɯ3 九 jiǔ เกา้ 
fan1 van1 土（干土）tǔ ดนิ 
fan1 fan1 种子 zhǒngzi เมลด็ 
fan1 fan1 牙齿 yáchǐ ฟัน 
fan1 fan1 梦 mèng ความฝัน 
fan3 khe:ŋ3,fan3 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
fan3 fan3 件（一件衣服）jiàn ตวั 
fan4 van1 地（天地）dì  ฟ้าดนิ 
fan5 fɯn2 簸（簸米）bǒ ฝัด 
fan6 fan3 张（一张纸）zhāng แผน่ 
faŋ1 faŋ1 迟 chí สาย (เวลา) 
fat7,ko3 ko:p7,fat7 装（装进袋里）zhuāng บรรจุ 
fat8 vaȶ7 弓 gōng คนัธนู 
fau1 fa1 我们 wǒmen พวกเรา 
fe:ŋ2,vi:u6 ve:ŋ2 缺（碗缺了口）quē ขาด 
fe:ŋ3tsa:i3 tsɯ(2)lu:k9 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
fe:ŋ4a:u1 ve:ŋ1ploŋ3 主人 zhǔrén เจา้บา้น 
fe:ŋ6 ve:ŋ3 衣服（上衣）yīfú เสือ้ผา้ 
fe:ʔ7 fe:k7 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
fe:ʔ7fa3 de:k7fa3 云 yún เมฆ 
fei1 fei1 火 huǒ ไฟ 
fei1 fei1 走 zǒu เดนิ 
fet7,phe:ŋ3 fik7,phe:ŋ3 扔（丢掉）rēng โยน 
fi:p8 vi:p7 生（生肉）shēng ดบิ 
fi:u5khai1 fi:u2khai1 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
fiaŋ1 fi:ŋ1 背（背小孩）bèi แบก 
fɯ:ʔ7 fɯ:k7 织（织布）zhī ถกั ปะ 
fɯ:ʔ8 vɯ:k7 骨头 gǔtou กระดกู 
fo:i5 fo:i2 叔父 shúfù อา 
fo:i5 fo:i2 姨父（母妹之夫) yífu น้าเขย 
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fo:m1 fo:m1 含 hán อม 
fo:n4 vo:n1 砍（砍树）kǎn ตดั 
fo:n5 fo:n2 撒（撒种子）sā ทิง้ 
fo5fan4 fu:ŋ3 尘土 chéntǔ ฝุ่ น 
fo8 lo3,vou3 锣 luó ฆอ้ง 
fop8 gei1 米 mǐ ขา้วสาร 
fou1 fou1 头虱 tóu shī เหา 
fu:ŋ3 tsɯ(2)tau3 灰（草木灰）huī ขีเ้ถา้ 
fu:t7 fu:t7 泡沫 pàomò ฟอง 
fu:t7 fu:t7  十 shí สบิ 
fu:t7ɬau3 fu:t7ɬau3 十二 shí’èr สบิสอง 
fu:t7ɯ3 fu:t7 tsheɯ3 十一 shíyī สบิเอด็ 
fu:t7tshu3 fu:t7u3 十三 shí sān สบิสาม 
fui1 aȵ1,vui1 收（收回来）shōu รบั 
fui1 fui1 熟（熟肉）shú สกุ 
fun1 fun1 雨 yǔ ฝน 
fun1 fun1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
fun6 vun3 吠（狗吠）fèi เหา่ 
ga:i4go2 fou2mui1 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
ga:i5 go:i1 铁 tiě เหลก็ 
ga:m4 ga:m1 问 wèn ถาม 
ga:u1 ŋa:u1 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
gam6 a:k7 

gom3 
肉 ròu เน้ือสตัว ์

gat8 tsi:t8,gat7 切（切菜）qiē หัน่ 
gau4 ga1 咱们 zánmen พวกเรา 
ge:ŋ4,de:ŋ3 ga:n3,de:ŋ3（桔

红） 
红 hóng สแีดง 

ge:ʔ8 ge:k7 芋头 yùtou เผอืก 
ge:ʔ8,ru:ʔ7dou1 ru:k7dou1 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
geɯ4 geɯ1 薄 báo บาง 
get8 geȶ7 辣 là เผด็ 
gi:u6 zu:ŋ3 卖 mài ขาย 
gia4 gia1 咳嗽 késòu ไอ 
giaŋ6 (ผนงัอฐิ) (ทจ.) 
giaŋ6tshom1 
(ผนงัไมไ้ผ)่ 

gi:ŋ3(ผนงัอฐิ) 
tshom1(ผนงัไมไ้ผ)่ 
 
 

墙壁 qiángbì ผนงั 

gip8(ไปคนเดยีว) 
tsa:u6 (ไปเป็นกลุ่ม) 

gip7(ไปคนเดยีว)  
tsa:u3(ไปเป็นกลุ่ม) 

打猎 dǎ liè ล่าสตัว ์

gɯm6,ŋu:i1 gɯm3 烤（烤衣服）kǎo ตาก 
gɯn2 tha:u1 刮（刮猪毛）guā ขดู 
go:n1 hwo:n1 烟（炊烟）yān  ควนั 
go:ŋ1,tɯ:ʔ8 hwo:ŋ1,to:ŋ3 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 
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go:ʔ7fa3 fiu2ploŋ3, 
mui1tshu:ŋ2 

窗户 chuānghù หน้าต่าง 

go3 hwou3,da:u3 山 shān ภเูขา 
go6 gwou3 头 tóu ศรีษะ 
go6khi:n1 khi:n1 胳臂 gēbei แขน 
go6ɬiaŋ2 zi:ŋ2 手指 shǒuzhǐ น้ิวมอื 
go6rou4 gwou3rou1 膝盖 xīgài เขา่ 
gom4 gom1 细糠 xì kāng ราํออ่น ราํละเอยีด 
gom4za4 gom1tsha:k8 粗糠（谷壳）cū kāng ราํหยาบ 
gop7 tsɯ(2)hwɯ:p7 冬瓜 dōngguā ฟัก 
gou2 gou2 跑 pǎo วิง่ 
gou4 gou1 八 bā แปด 
gu:i3 hu:i3 豹 bào เสอืดาว 
gu:i6 gwei3 油 yóu น้ํามนั 
gu:i6 gwei3 胖 pàng อว้น 
gu:i6 gwei3 肥（肉肥）féi เน้ือตดิไขมนั 
gu:ŋ4ɬɯ:ʔ7kho5 pai3gu:ŋ1 妹妹 mèimei น้องสาว 
gu:ŋ4ɬɯ:ʔ7pha3 pha3gu:ŋ1 弟弟 dìdì น้องชาย 
gwa:i1 hwa:i1 经过 jīngguò ผา่น 
gwa:i4 gwa:i1 洗（洗手）xǐ ลา้ง 
gwa:n3 hwa:n3 咸 xián เคม็ 
gwa:n4 gwa:n1 百 bǎi รอ้ย 
gwa:u1 wa:u1 碗 wǎn ชาม 
gwa:u1be:ŋ1 wa:u1le2 盘子 pánzi จาน 
gwa4 gwa1 种（种菜）zhòng ปลกู 
gwa5 wa2 开（开门）kāi เปิด 
gwai2 gwai2 不是（这不是我的）bùshì ไมใ่ช ่
gwan1 hwan1（大的） 

hwi:u2（小的) 
蚯蚓  qiūyǐn ไสเ้ดอืน 

gwiu6 gwiu3 脓 nóng หนอง 
ha:i1 ha:i1 闻 wén ไดย้นิ ไดก้ลิน่ 
ha:i1kha:u1 ha:i1kha:u1 腥 xīng    คาว 
ha:i3 ha:i3 屎 shǐ ขี ้
ha:i3 ha:i3 粪 fèn ปุ๋ ยคอก 
ha:i3fei1,tsaɯ1 ɬaɯ2 炭 tàn ถ่าน 
ha:m5,za:m5 hja:m2,hja:m1 跨（跨小沟）kuà กา้ว 
ha1 ha1 腿 tuǐ ขา 
ha3a:u1 u2a:u1 人 rén  คน 
ha3a:u1la:ŋ1 pha3ti1 疯子 fēngzi คนบา้ 
ha3a:u1za4 a:u1za1 老人 lǎorén คนชรา 
haɯ5,ma5 haɯ2,ma2 那 nà นัน่ (บ่งชีร้ะยะไกล) 
hau1 hau1 角 jiǎo เขาสตัว ์
hau3,miaʔ7 hau3,mi:k8 杀 shā ฆา่ 
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he:u5,ke:ʔ7 koŋ2,ke:k7 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
hei1 hei1 去 qù ไป 
heŋ1phok7 heŋ1phok7 幸福 xìngfú ความสขุ 
hiu1diam1 (จ.) iu1di:m1(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
hɯ:m1 hwɯ:m1 爬（虫在地上爬）pá ปีน คลาน 
hɯn3  hwɯn3 刺 cì หนาม 
hɯp7 hwɯp7 柞(拇指与中指张开之长

度）zhà 
คบื (ระยะหา่งระหวา่ง
ปลายหวัแมม่อืกบัปลาย
น้ิวกอ้ยเมือ่กางออกสดุ) 

ho:m1 ho:m1 苦 kǔ ขม 
ho:t7 hwo:t7 肯（啃骨头）kěn แทะ 
hom1 hom1 个（一个碗）gè ใบ (ลกัษณะนามของ

ถว้ย จาน) 
hom1 hom1 粒（一粒米）lì เมด็ (ลกัษณะนามของ

เมด็ขา้ว) 
hom1 hom1 元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
hou1 hou1 

de3 
我 wǒ ฉนั (สรรพนามบุรษุที ่ 

เอกพจน์) 
hu:n1 hun3 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการ

ทาํงาน 
hu:n5  (จ.) hu:n1 恨 hèn เกลยีด 
hu:n5 khu:n2 先 xiān ก่อน 
hui4tshia1(จ.) tshia1fei1, 

hui3tshia2 
火车 huǒchē รถไฟ 

hui4tshuaʔ4(จ.) tshua2 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
hun1 hun1 毛 máo ขน 
hun1tsha1 hun1tsha1 眉毛 méimáo คิว้ (ขนตา) 
hwan1ki:n4 ke:n1 肥皂 féizào สบู ่
hwat7tsi:n4(จ.) hwat7tsi:n3(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
i:n4bi:t7(จ.) bi:t7da:u1 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
i:t7 ŋop7 记得 jìdé จาํได ้
i3ki6(จ.) i2ki3(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
i4(จ.) ei2(จ.) 椅子yǐzi เกา้อี ้
ia1 ia1 赢 yíng ชนะ 
iu1lu4,kok7 lau1li1 瓶子píngzi ขวด 
jou3 jou3 别（别去）bié อยา่ 
ka:i1 ka:i1 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
ka:i3 to:p7,la:i3 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
ka:i6 ka:i3 旋转 xuánzhuǎn หมนุ วน 
ka:n6 ka:ȵ3 咬 yǎo กดั 
ka:ŋ1na:ŋ4(จ.) ka:ŋ2na:ŋ3(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
ka:ŋ1na:ŋ4-
ka:i1ki:p7(จ.) 

ka:ŋ2na:ŋ3-
ka:i2ki:p7(จ.) 

工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
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ka:ŋ1ŋiap7(จ.) ka:ŋ2ŋi:p7(จ.) 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
ka:ŋ1tshiaŋ4(จ.) ka:ŋ2tsha:ŋ3(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
ka:u3 ka:u3 早 zǎo เรว็ 
ka:u3dom1 ka:u3dom1 早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
ka:u6 hwo:n1ka:u3 雾 wù หมอก 
ka3 ka3 马 mǎ มา้ 
ka3 ka3 刀 dāo มดี 
ka3the1 
ti:n4te4(จ.) 

la:u3tshe2(จ.) 
ti:n3te3(จ.) 

老师 lǎoshī อาจารย ์ซนิแส 

ka5 la:n3(ทจ.) 懒 lǎn เกยีจครา้น 
ka6zok7 ka2zok7 教育 jiàoyù การศกึษา 
kaɯ2 kaɯ2 田鸡 tiánjī กบ 
kan3bu5 田鸡 kan2bu1 田鸡 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
kan4 (ทจ.) kan1(ทจ.) 银子 yínzi เงนิ 
kan4(ทจ.) ka:ŋ3tshi3 (จ.) 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
kan6 kan3 草cǎo หญา้ 
kap7,ka1 gop7 剪 jiǎn ตดั 
kau2,tso:n1(หลบั) kau2,tso:n1(หลบั) 睡 shuì นอน หลบั 
kau5 kau2 肺 fèi ปอด 
ke:ŋ1 ke:ŋ1 炒（炒菜）chǎo ผดั 
ke3tsi:n1(จ.) ke3 价钱 jiàqián ราคา 
keɯ1 keɯ3 锯 jù เลื่อย 
keɯ4,ɯ3tsɯ:n4 tsɯ(2)keɯ1 芝麻 zhīma งา 
keŋ1niam5(จ.) keŋ2ni:m1(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
keŋ1tsi6(จ.) keŋ2tsi3(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
keŋ3meŋ3(จ.) keŋ1meŋ1(จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kha:i3 kha:i3 数（数东西）shù นบั 
kha:i3,kha3 kha:i3 算（计算）suàn คาํนวณ 
kha:i5 kha:i2 冷（天气冷）lěng หนาว 
kha:n1 kha:n1 苎麻 zhùmá ป่าน 
kha:n1 kha:n1 上（上山）shàng ขึน้ 
kha:u1 kha:u1 白 bái  สขีาว 
kha:ʔ7 kha2 升 shēng ลติร 
kha1ŋai3 kha1ŋai3 腋下 yè xià รกัแร ้
kha1tshai1 kha1 树枝 shùzhī กิง่ 
kha1tshia1 tshia1hwaŋ1doŋ3, 

da:n2da:n2tshia2 
自行车 zìxíngchē จกัรยาน 

kha5,kap8 kha2 挂（挂在墙上）guà แขวน 
khai1 khai1 鸡 jī ไก่ 
khai1tu:n1fa1 khai1tu:n1fa1 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
khaɯ3 khaɯ3 轻 qīng เบา 
khaɯ3 rok7rak7 松（绑得松）sōng หยอ่น 
khaɯ5 khaɯ2,ɬa:u2ru:n2 枯 （树叶枯了）kū เหีย่ว 
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khan1 khan1 食（猪食）shí อาหาร 
khat7 khat7 鼻子bízi จมกู 
khau5 khau2 力气 lìqì พละกาํลงั 
khi:n1fe:ŋ6 khi:n1ve:ŋ3 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
khi:u1 khi:u1 蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
khi:u1 khi:u1 绿 lǜ สเีขยีว 
khi4(จ.) khei3(จ.) 旗子 qízi ธง 
khiak7ŋu5(จ.) khi:k7ŋu1(จ.) 觉悟 juéwù สาํนึกตวั 
khiam6(จ.) khi:m3(จ.) 欠 qiàn เป็นหน้ี 
khim1 kɯ(3)lo:p7 

khi:n1  
手镯 shǒuzhuó กาํไล 

khiu4(จ.) khiu1(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
khɯ:m1 khɯ:m1 饱 bǎo อิม่ 
khɯ:ŋ1(ทจ.) khɯ:ŋ1(ทจ.) 姜 jiāng ขงิ 
khɯ:ŋ1 khɯ:ŋ2 棵（一棵树）kē ตน้ 
khɯn1 khɯn1 重 zhòng หนกั 
khɯn1,kui6 khɯn1ke3 

 
贵 guì แพง 

kho:i3tshi:n1 fou2tshei1, 
fou2tshi:n1 

石灰 shíhuī ปนู 

kho:n3(จ.) kho:n3(จ.) 捆 kǔn มดั 
kho:t7 kho:t7 爱（爱小孩）ài รกั 
kho:ʔ7 kho:k7 喉咙 hóulóng ลาํคอ 
khom1 khom1 痒 yǎng คนั 
khop7 khop7,op7 把（一把米）bǎ กาํ (ลกัษณนาม) 
khou1 khou1 斑鸠 bānjiū นกเขา 
khou6(จ.) khou3(จ.) 裤子 kùzi กางเกง 
khu:i5diam4(จ.) khu:i2di:m3(จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
khu:n1 thiu1ploŋ3,  

pom3khu:n1 
门 mén ประต ู

khu:ŋ1 khu:ŋ1 懂 dǒng เขา้ใจ 
khu:ŋ1gweɯ4 khu:ŋ1gweɯ1 知道 zhīdào รู ้
khui3tshia1 tshia1ka:i3tsaɯ3, 

khui3tshia2 
汽车 qìchē รถยนต ์

khui4hui5(จ.) khui3hui2(จ.) 开会 kāihuì เปิดประชุม 
khun4tsiaŋ6(จ.) khun3tsaŋ(จ.) 群众 qúnzhòng มวลชน 
khwa1o:ʔ7 khwa2o1 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
ki:m1(ทจ.) kin3(ทจ.) 金子 jīnzi ทองคาํ 
ki:n1(จ.) kin3(จ.) 斤 jīn กรมั 
ki:n3 ki:n3 老（菜老）lǎo แก่ (ผกัแก่) 
ki:n3ti:t7 ki:n2ti:t7 建设 jiànshè สรา้ง 
ki:n4 ki:n1 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวพอ่) 
ki:n4 ki:n1 舅母(母兄之妻）jiùmu ป้าสะใภ(้ภรรยาของ

พีช่ายแม)่ 
ki:n4 ki:n1 姨母（母之姐）yímǔ ป้า  (พีส่าวแม)่ 
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ki:u1 ki:u1 会 huì สามารถ 
ki:u2  (จ.) ki:u1(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
ki1khi3(จ.) ki2khui3(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
ki3tu:t7(จ.) ki2tu:t9(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ki3u:i1(จ.) ki2u:i3(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
kia6 ki:ŋ2(จ.) 镜 jìng กระจก 
kiam4tsha4(จ.) ki:m3tsha3(จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
kiu6(ทจ.) kiu3(ทจ.) 救（救人）jiù ชว่ย 
kɯ:ŋ5 kɯ:ŋ2 用 yòng ใช ้
kɯ3,tsiu5(ทจ.) kom3 就（想去就去）jiù ก ็
kɯŋ5 mu:ȶ7 直（棍子直）zhí ตรง 
kɯŋ5(แนวตัง้) 
ren4(ก่อตัง้) 

da:ȵ2 (แนวตัง้) 
reȵ2 (ก่อตัง้) 

竖 shù ตัง้  

kɯp7 kɯp7 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
ko:i1 ko:i1 改 gǎi เปลีย่น 
ko:i4baŋ4 bi:u3baŋ3 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ko:m3 tsɯ(2)ko:m3 鞋 xié รองเทา้ 
ko:n4 ŋwo:n2,ti:ŋ1 柱子 zhùzi เสา 
ko:p7 ko:p7 篱笆 líbā รัว้ 
ko:t8 ko:t7 盖子 gàizi ฝา 
ko1(จ.) ko3(จ.) 歌 gē เพลง 
ko6 ka:n1(จ.),ko2 钢  gāng เหลก็ 
kok7ke3(จ.) kok7ke3(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kom1  kom1  埋（埋于地下）mái ฝัง 
kom1tho:i1 kom1tho:i1 平原（坝子）píngyuán  ทีร่าบ 
kom4ma5 pou2ȵeɯ1 后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
kom4ni5 pou2daŋ1 明年 míngnián ปีหน้า 
kom6 kop7,kom3 阴 yīn มดื 
koŋ1te5 (จ.) koŋ2te1(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
koŋ5ta:n4da:ŋ4(จ.) koŋ1ta:n3da:ŋ3

(จ.) 
共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์

koŋ5tsheŋ1thuan
4(จ.) 

koŋ1tsheŋ2tu:n3
(จ.) 

共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชน
คอมมวินิสต ์

kou4  pou2ȵa:n1, 
phɯ:n1za1 

故事 gùshì นิทาน 

kou5 kau2 分（分配）fēn จดัสรร 
ku:n1 ku:n1 路 lù ถนน 
ku:n1,ka:i6 ku:n1,ka:i3 趟(去一趟）tàng รอบ (ลกัษณนามของ

กรยิา  รอบ) 
ku:n1tshia1, 
koŋ1lou1(จ.) 

ku:n1tshia1, 
koŋ3le:u3(จ.) 

公路 gōnglù ทางหลวง 

ku:n4(ชุดกระโปรงแบบ
ชาวฮัน่ ) 
ri:n6 (ชุดกระโปรงแบบ
ผา้ถุง ) 

kun1(ชุดกระโปรงแบบ
ชาวฮัน่ ) 
ri:n3(ชุดกระโปรงแบบ
ผา้ถุง ) 

裙子 qúnzi กระโปรง 
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ku:ŋ3 fɯ:n1,ku:ŋ3 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ ่
ku:t7kau3 kuȶ7kau3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
kui4 kui1 蛆 qū ตวัออ่นของแมลง 
kun6 kun3 柴 chái ฟืน 
kut8 kuȶ7 针 zhēn เขม็ 
kwa:ŋ1 kwa:ŋ1 拉（向前拉）lā ลาก 
kwa:ŋ1meŋ4(จ.) kwa:ŋ2meŋ3(จ.) 光明 guāngmíng แสงสวา่ง 
kwa:ŋ1zoŋ4(จ.) kwa:ŋ2zoŋ3(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
la:i1 lo:i1  鹿子 lùzi กวาง 
ɬa:i1 ɬo:i1 多 duō มาก หลาย 
ɬa:i1ra2 ɬo:i1ra3 多少 duōshǎo เทา่ไร 
la:i3 la:i3 看见 kànjiàn มองเหน็ 
ɬa:n5 ɬa:n2 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ 
 วา (ระยะหา่งระหวา่ง
สองปลายแขนเมือ่กาง
ออกสดุ) 

la:ŋ3 la:ŋ3 海 hǎi ทะเล 
ɬa:t7 ɬa:ȶ7 血 xuè เลอืด 
ɬa:u2 za:u2 脱（脱衣）tuō ถอด 
ɬa:u3 ɬa:u3 心 xīn หวัใจ 
ɬa1 ɬa1 鱼 yú ปลา 
ɬa2 za2 蛇 shé ง ู
lai1 lai1 远 yuǎn ไกล 
ɬai1 ɬai1 本民族自称 

běnmínzú  zìchēng 
คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง 

ɬai4 zai1 耳朵 ěrduǒ ห ู
lak7a:u5(จ.) lak7a:u1(จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
ɬak7phau3 
(ปู่ เรยีก) 
ɬak7tsaɯ3 
(ยา่เรยีก) 

ɬɯ:k7fou3 
(ปู่ เรยีก) 
ɬɯ:k7zaɯ3 
(ยา่เรยีก)  

孙子 sūnzi หลานชาย (ลกูชายของ
ลกู) 

ɬak7phau3 
(ปู่ เรยีก) 
ɬak7tsaɯ3 
(ยา่เรยีก) 

ɬɯ:k7fou3 
(ปู่ เรยีก) 
ɬɯ:k7zaɯ3 
(ยา่เรยีก) 

孙女 sūnnǚ หลานสาว (ลกูสาวของ
ลกู) 

ɬak7tai3 
(ลุงเรยีก) 
ɬak7feɯ1 
(อาเรยีก) 

ɬɯ:k7tai3 
(ลุงเรยีก) 
ɬɯ:k7fo:i2 
(อาเรยีก) 

侄子 zhízi หลานชาย(ลกูชายของพี่
น้อง) 

ɬak7tai3 
(ลุงเรยีก) 
ɬak7feɯ1 
(อาเรยีก) 

ɬɯ:k7tai3 
(ลุงเรยีก) 
ɬɯ:k7fo:i2 
(อาเรยีก) 

侄女 zhínǚ หลานสาว(ลกูสาวของพี่
น้อง) 

ɬaɯ2  zaɯ2 变 biàn เปลีย่น แปลงตวั 
เปลีย่นแปลง  

ɬan1 ɬan1 挑选 tiāoxuǎn คดั เลอืก 

403รายการศัพท์ภาษาหลี



404 
 

laŋ1 laŋ1 鼓 gǔ กลอง 
laŋ1 laŋ1 只（一只鸡）zhī ตวั (ลกัษณนามของ

สตัวเ์ชน่ ไก่) 
laŋ1lu:i1 lau1lu:i1 陡 dǒu  ชนั 
lat7 laȶ7 野猪 yězhū หมปู่า 
ɬau1, phat7 taȶ7mo:i1,phat7 麻雀 máquè นกกระจอก 
ɬau3 ɬau3 二 èr สอง 
ɬau3 fu:t7 ɬau3 fu:t7 二十 èr shí ยีส่บิ 
ɬau3van4ȵa:n1 ɬau3hwan1ȵa:n1 初二 chū èr วนัทีส่อง 
lau5 la2 吃 chī กนิ 
lau5deɯ1 deɯ1 要 yào เอา ตอ้งการ 
ɬe:ŋ3 le:ŋ3 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
ɬe:ŋ4 ze:ŋ1 黄 huáng สเีหลอืง 
ɬe:ʔ7 ti:k9 锡 xī ดบุีก 
ɬei6   lai2 犁 lí คนัไถ 
ɬei6(จ.) lai2(จ.) 犁（犁地）lí ไถ 
ɬeɯ1  ɬeɯ1 女婿 nǚxù ลกูเขย 
ɬen1 ɬeȵ1 好 hǎo ด ี
ɬen1ha:i1 ɬeȵ1ha:i1 香（花香）xián หอม 
ɬen1ke3 khɯn1ke3, 

ɬeȵ1ke3 
便宜 piányi ถูก 

ɬen1mɯ:n1 ɬeȵ1mɯ:n1 美丽 měilì สวย 
ɬen1tseɯ1 ɬeȵ1tseɯ1 高兴 gāoxìng ดใีจ 
ɬen1tsho:m1 ɬeȵ1tsho:m1 快（刀快）kuài คม 
ɬen4 zeȵ1 霜 shuāng น้ําคา้ง 
li:m1 li:m1 镰刀 liándāo เคยีว 
ɬi:m2 zi:m2 舔 tiǎn เลยี 
ɬi:n3 ɬi:n3 舌头 shétou ลิน้ 
li:u4 lɯ:ŋ2 两（斤两）liǎng มาตราวดั เทา่กบั ตําลงึ 
lia4da:u4(จ.) lia3da:u3(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
ɬiŋ4 ziŋ1 水蛭 shuǐzhì ปลงิ 
ɬip7 ɬip7 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
ɬɯ:m3 fi:k7 双（一双鞋）shuāng คู ่(ลกัษณนาม) 
lɯ:m5 lɯ:m2 忘记 wàngjì ลมื 
ɬɯ:n1 ɬɯ:n1 醒（睡醒）xǐng ตื่น 
ɬɯ:n4 zɯ:n1 外面 wàimiàn ขา้งนอก 
ɬɯ:ŋ3 tshi:ŋ2,ɬɯ:ŋ3   晴 qíng สดใส 
ɬɯ:ŋ3 ɬeŋ1ȵei3,tshi:ŋ2

(จ.) 
干净 gānjìng  สะอาด 

ɬɯ:ʔ7kho5, 
pi6kho5 

pai3khau2 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 

ɬɯ:ʔ7mɯ:n1 ɬɯ:k7mɯ:n1 青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
ɬɯ:ʔ7pha3 pha3ma:n1 男人 nánrén ผูช้าย 
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ɬɯ:ʔ7u:ŋ1 ɬɯ:k7u:ŋ1 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
lo:m1 lo:m1 中(射中) zhōng เขา้เป้า 
lo:p7 lo:p7 鳞 lín เกลด็ 
ɬo:ʔ7 ɬo:k7 深（水深）shēn ลกึ 
ɬok8 zok7 偷 tōu ขโมย 
lom3 om3 

lom3 
又（又好又快）yòu อกี 

loŋ1 loŋ1 长（长大）zhǎng โต 
loŋ1 loŋ1,la:ŋ2 大dà  ใหญ่ 
loŋ1 loŋ1 粗（粗大）cū หยาบ 
ɬou1 ɬou1,we:ŋ1(สตัว)์ 

  
生（生孩子）shēng คลอด ออกลกู 

ɬu:i4,tau4 lu:i1,tshau3 下（下山）xià ลง 
ɬu:i4 ɬa:u2,hɯt7 死 sǐ ตาย 
ɬu:i6,kiu1 zu:i3,kiu1 看kàn ด ูมอง 
ɬu:t7 tshun3 钻（钻进洞里）zuān เจาะ 
ɬu:t7 ɬu:t7 进（进来）jìn เขา้ 
ɬu:ʔ7 u:k7ɬu:k7 脑髓 nǎosuǐ สมอง 
lun1 lun1 滚（石头滚）gǔn กลิง้ 
lun3 luȵ3 逃 táo วิง่หนี 
lun5,gom4 plu:n1,hwom1 圆（球很圆）yuán กลม 
ɬun5 ɬun2 暖和 nuǎn huo อบอุน่ 
ɯ3 tsheɯ3,tsɯ2 一 yī หน่ึง เดยีว 
ɯ3a:n1(ทจ.) a:n1 (ทจ.) 鞍子 ānzi อานมา้ 
ɯ3bo5 kwa:k7 锄头 chútóu จอบ 
ɯ3daŋ5(จ.) tsɯ(2)daŋ2(จ.) 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
ɯ3fe:ŋ4 pɯ:m2 虾 xiā กุง้ 
ɯ3feɯ4 tsɯ(2)veɯ1 肚脐 dùqí สะดอื 
ɯ3fɯa2 tsɯ(2)va2 肩膀 jiānbǎng ไหล่ 
ɯ3fu:ŋ6 pɯ(1)gu:ŋ3 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
ɯ3gɯ:ʔ8 pɯ(1)gu:k7 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
ɯ3han1 tsɯ(2)han1 横（横躺在路上）héng ขวาง 
ɯ3kap7 tsɯ(2)gop7 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
ɯ3li:p7 tsɯ(2)li:p7 爪 zhǎo เลบ็ 
ɯ3li:p7 tsɯ(2)li:p7 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ɯ3ɬoŋ6 tsɯ(2)zoŋ3 脖子 bózi คอ 
ɯ3ɯ:m1 beɯ1ɯ:m1 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
ɯ3meɯ1 meɯ1 手 shǒu มอื 
ɯ3phan3 ɯ(3)phan5 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
ɯ3ro6 pɯ(1)rau3 前天 qiántiān วนัมะรนื 
ɯ3tet7,khok7 teȶ7,khok7 脚 jiǎo เทา้ 
ɯ3tho:ʔ8 tsɯ(2)tho:k7 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
ɯ3tho3 khɯ:ŋ2thau3 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
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(ใบใหญ่) 
ɯ3gei4 
(ใบเลก็) 

 (ใบใหญ่) 
khɯ:ŋ2gei1 
(ใบเลก็)  

ɯ3ti:ʔ8 rik7gui1 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
ɯ3tɯ:ʔ8fai3 pɯ(1)keȶ7 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
ɯ3to4 to2 锁 suǒ แมกุ่ญแจ 
ɯ3toŋ1 toŋ1 葱 cōng หอม 
ɯ3tshai1 beɯ1ta:i3me:k7 蔬菜 shūcài ผกั 
ɯ3tshun3 tsɯ(2)tshuȵ3 脊背 jǐbèi สนัหลงั 
ɯ3van4ȵa:n1 tsɯ2hwan1ȵa:n1 初一 chū yī วนัทีห่น่ึง 
ɯ3za4 za1 药 yào ยา 
ɯ3zau1,ɯ3tok7 tsɯ(2)hjau1 豆子 dòuzi ถัว่ 
ɯ3zo3 tsɯ(2)hjau3 影子 yǐngzi เงา 
ma:i1 mo:i1 汉族 Hànzú ชนชาตฮิัน่ 
ma:i3 ma:i3 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
ma:n1 ma:n1,khau2 旧 jiù เก่า 
ma:u1 ma:u1 流 （水流）liú ไหล 
man1 man1 是 shì ใช ่
mat7 mat7 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
mau5 teɯ2,mou2 事情 shìqíng เรือ่งราว 
me:ʔ7 ia1,go:m3 得到 dédào ไดร้บั 
me:ʔ7 ka2,tshui1 输 shū แพ ้
me:ʔ7kho:t7 bou3a:u1 客人 kèrén แขก 
me3he1 me3he3 什么shénme อะไร 
meɯ1 meɯ1 你 nǐ คุณ 
mi:n1phu:n4 (จ.面
盆 miànpén) 

min2phun3(จ.) 脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 

mi:n4tok9(จ.) mi:n3tok7(จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
mi:n4tu4(จ.) mi:n3tu3(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mi:t7 mi:t7 捏 niē หยบิ 
mi:u5 mi:u2 猫 māo แมว 
ɯm5 ɯm2 烤（烤火）kǎo ป้ิง 
mɯn3 mɯn3 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวัน่ิม 
mo6(ทจ.) tsɯ(2)ka:n2

（砻） 
磨（石磨）mó เครือ่งโม ่

mo6(ทจ.) ka:n2 磨（磨米）mó คาํกรยิา โม ่(แป้ง)  
mok7(ทจ.) mok8(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
mok7  pho:k7 孵 fū ฟัก 
mou4 mou3 亩 mǔ ไร ่
ɯt7,kɯ:m1 ɯt7,kɯ:m1 拔（拔草）bá ดงึ 
mu:ŋ1, 
man1ma:i1 

man1 甘薯  gānshǔ มนัเทศ 

mui1 mui1 熊 xióng หม ี
mun1 mun1 官 guān ขา้ราชการ 
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mun1 ve:ŋ1 富 fù รํ่ารวย 
mut7 mu:n3 稻子 dàozi ขา้ว 
na:ŋ4mi:n4(จ.) na:ŋ3mi:n3(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
na1 na1 厚 hòu หนา 
na1 na1 他 tā เขา 
nam3 nom3 水 shuǐ น้ํา 
nam3 nom3 河 แมน้ํ่า 
nam3 nom3rop7ra:u1 稀（粥很稀）xī เหลว น้ํา 
nam3ha:p7 nom3ha:k7 痰 tán เสมหะ 
nam3ka:u6 nom4ɬo:ŋ3 露 lù น้ําคา้ง 
nam3khat7 nom3khat7 鼻涕 bítì น้ํามกู 
nam3ɬa:i1 nom3ɬo:i1 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
nam3ma:i3 nom3tha:ŋ3 糖 táng น้ําตาล 
nam3mok7(ทจ.) nom3mok8(ทจ.) 

vak7tui3 
墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 

nam3tsha1 nom3tsha1 眼泪 yǎnlèi  น้ําตา 
nam3tshai1 nom3tua3 汤 tāng น้ําแกง 
nam3tshu:ŋ3 nom3tshu:ŋ3 井 jǐng บ่อน้ํา 
nam3wan1 nom3wom3 汗 hàn เหงือ่ 
ne:ŋ1 hja:n3,ne:ŋ1 疮 chuāng บาดแผล 
ni5 nei2 这 zhè น้ี 
ni5 nei2 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
nɯ:ŋ1 nɯ:ŋ1 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
no:m1 no:m1 肾 shèn ไต 
no:ŋ1 no:ŋ1 皮肤 pífū ผวิ 
no3 pa:n1 新 xīn ใหม ่
no5tu:t8 taȶ7ȵa:m3 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากดาํ 
nok7 nok7 猴子 hóuzi ลงิ 
noŋ4mi:n4 (จ.) noŋ3mi:n3(จ.) 农民 nóngmín เกษตรกร 
noŋ4ŋiap7(จ.) noŋ3ŋi:p7(จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
ȵa:m3 ȵa:m3,om1 雷 léi ฟ้ารอ้ง 
ȵa:m3ro:ŋ4 ȵa:m3ro:ŋ1, 

om1ro:ŋ1 
打雷 dǎ léi ฟ้ารอ้ง 

ȵa:n1 ȵa:n1 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
ȵa:n1 ȵa:n1 月（月份）yuè  เดอืน 
ȵa:n1aŋ1 ȵa:n1aŋ1 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
ȵa:n1faɯ3 faɯ3ȵa:n1 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
ȵa:n1fu:t7 fu:t7ȵa:n1 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
ȵa:n1gou4 gou1ȵa:n1 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
ȵa:n1kha:i5 ȵa:n1kha:i2 冬 dōng ฤดหูนาว 
ȵa:n1ɬau3 ɬau3ȵa:n1 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵa:n1ɯ3 tsheɯ3ȵa:n1 

tsɯ2ȵa:n1pa:n1 
正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
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ȵa:n1pa4 pa1ȵa:n1 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ȵa:n1rat8 fu:t7tsheɯ3ȵa:n1 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
ȵa:n1re:u4 ȵa:n1khi:u2 

ȵa:n1dan3 
秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 

ȵa:n1tho:n1 fu:t7ɬau3ȵa:n1 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
ȵa:n1thou1 thou1ȵa:n1 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
ȵa:n1ti:t7 ȵa:n1fou3 夏 xià ฤดรูอ้น 
ȵa:n1tom4 tom1ȵa:n1 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
ȵa:n1tsho3 tshau3ȵa:n1 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
ȵa:n1tshu3 fu3ȵa:n1 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
ȵa:u1 ȵa:u1 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
ȵa:u3 ȵa:u3 盐 yán เกลอื 
ȵa:ʔ7 ȵa:k7 韧 rèn เหนียว 
ȵan1 ȵan1 发抖 fādǒu สัน่ 
ȵaŋ3,tiaʔ7 re:k7ȵei3,ȵaŋ3 脏 zāng สกปรก 
ȵe5 gwa:i3 糍粑 cí bā ขนมทีท่าํจากแป้งขา้ว

เหนียว 
ȵiaʔ7 i:k7 撕（撕纸）sī ฉีก 
ȵiu1 ȵiu1 黄牛 huángniú ววั 
ȵoŋ5 ȵoŋ2 摇 yáo สัน่, โยก 
ȵop7 ȵop7 缝 féng เยบ็ 
ȵu:n5 ȵu:n2 推 tuī ผลกั 
ȵu:ŋ1 ȵu:ŋ1 蚊子 wénzi ยงุ 
ȵu:ŋ1khi:u1 pɯ(1)hwe:ŋ3 蠓（黑色小飞虫） měng แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ 
ŋa:i5 ŋa:i2 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
ŋa:n1 ŋa:n1 肝 gān ตบั 
ŋa:n1 ŋa:n1 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ŋa:n5 ŋe1 鹅 é หา่น 
ŋai3 ŋai3 哭 kū รอ้งไห ้
ŋan1 ŋan1 也（他也去）yě ก…็…เหมอืนกนั 
ŋe:ʔ7 ŋe:k7 鳃 sāi ครบีปลา 
ŋe5 ŋe1 一定（我一定去）yīdìng แน่นอน 
ŋi:n4ha:ŋ4(จ.) ŋi:n3ha:ŋ3(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
ŋiŋ3 ŋwiŋ3 稻草 dàocǎo ฟาง 
ŋɯ:m1,kɯp7 tso:p7,kɯp7 闭（闭眼）bì ปิด, หลบั, หุบ 
ŋou1,lei3 lei3 瘦（肉瘦）shòu เน้ือ 
ŋou1,lei3 lei3 瘦（人瘦）shòu ผอม 
ŋwa:n1go6 tsɯ(2)ŋa:n1-

gwou3 
枕头 zhěntou หมอน  

ŋwa5(จ.), 
fe:ŋ1thau1 

ŋe2,vi:n3 瓦 wǎ กระเบือ้ง 

ŋwa5(จ.) tsɯ:n3 砖 zhuān อฐิ 
ŋwe:ŋ1  ŋwou3 戴（戴帽）dài สวม (สวมหมวก) 
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o:p7 o:p7 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān ชอบ 
o:tʔ7 o1 学 xué เรยีน 
o:ʔ7hja:u5 o1hja:u1 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
o:ʔ9,vɯp7 hja:u1,tshɯp7, 

o:k9 
喝（喝水）hē ดื่ม 

om3,u:n3 op7,u:n3,om3 抱（抱小孩）bào อุม้ โอบ 
oŋ4hu5(จ.) oŋ3hu1(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
ou5 ou2 吹 chuī เป่า 
pa:i2ȵu:ŋ1 go:i3ȵu:ŋ1 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
pa:i4,ple:m1 po:i1,ple:m1 愚蠢 yúchǔn โง ่
pa:ɯ4 peɯ1 嫁 jià แต่งงาน 
pa:ɯ4 peɯ1,lɯ:ŋ1 回 huí กลบั 
pa:p8 vat7 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
pa4 pa1 狗 gǒu สนุขั 
pa4 pa1 五 wǔ หา้ 
pai6a:u1,a:u1 a:u1ɯ(3)gwai2 别人 biérén คนอื่น 
pai6ȵeɯ1 ɯ(3) ȵeɯ1 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
pai6tshop7 pai3tshop7 夜里 yèlǐ กลางคนื 
pai6van4 pai3hwan1 白天 báitiān กลางวนั 
pai6kho5 pai3khau2 

tho:ŋ3dun1 
妻子 qīzi เมยี 

pam6 pom3 嘴 zuǐ ปาก 
pan6 pan3 湿（衣服湿）shī เปียก 
pat7,fun4 tip7 拾（拣）shí เกบ็ 
pau2 pou2 年 nián ปี 
pau2 pou2 岁 suì อาย ุ
pau2ni5 pou2nei2 今年 jīnnián ปีน้ี 
pau2phan3 pou2dua3 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
pau2ro6 pou2khu:n2 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
pau4 pou1 猪 zhū หม ู
pei4 pei1 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  
pei4 pei1 舅母(母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ ้(ภรรยาของ

น้องชายแม)่  
pei4 pei1 姨母（母之妹）yímǔ น้า (น้องสาวของแม)่ 
pha:i3ten2 pha:i3teȵ2 

pha:i3khu:ŋ1 
右 yòu ดา้นขวา 

pha:i3tsha1-
van4daŋ1 

phai3daŋ1 南 nán ทศิใต ้

pha:i3tsha1-
van4teɯ4 

phai3tshei1 
phai3teɯ1 

北 běi ทศิเหนือ 

pha:i3tsha1-
van4thɯ:n1 

phai3phe:k7 东 dōng ทศิตะวนัออก 

pha:i3tsha1-
van4thok7 

phai3thaɯ3 西 xī ทศิตะวนัตก 

pha:i3vaiŋ3, 
pha:i3fa:u4 

phai:i3hwi:ŋ1, 
pha:i3ɬɯm3 

左 zuǒ ดา้นซา้ย 

pha:n4dui6(จ.) pha:n3dui2(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
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pha:n4tha:ŋ5(จ.) pha:n3tha:ŋ1(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
pha:ŋ5 pha:ŋ2 拍（拍桌子）pāi ต ี
pha:u1 pha:u1 剃（用刀剃头）tì โกน 
pha2pla:u1 pha3pla:u1 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
pha3(เรยีกตวัเอง) 
pha3za4(คนอื่นเรยีก) 

pha3(เรยีกตวัเอง) 
pha3za1(คนอื่นเรยีก) 

父亲 fùqīn พอ่ (เรยีกตวัเอง) 

pha3khai1 pha3khai1 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
pha3ɬo:ʔ7 pha3ɬo:k7 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
pha3ma:n1 pha3ma:n1, 

tho:ŋ3ploŋ3 
丈夫 zhàngfū ผวั 

pha3ŋom1 pha3ŋom1 哑巴 yǎbā คนใบ ้
pha3to:ŋ4 pha3to:ŋ1 岳父 yuèfù พอ่ตา 
pha3to4 pha3to2 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
pha3ze:ŋ5 pha3hje:ŋ2 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
phai3du:n3 phai3du:n3 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี 
phak7 pha:k7 贴（贴标语）tiē แปะ ตดิ 
pha:n3 pha:n3 花（布是花的）huā ลาย  (เสือ้ลาย) 
phan1 (จ.) phan1 编（编辫子）biān ถกั 
phaŋ1 phaŋ1 量（量布) liàng วดั(กรยิา) 
phat7,phan1 phaȶ7,phan1 搓（搓绳子）cuō ถู 
phau3 phou3 祖父 zǔfù ปู่  
phau3,taŋ5 tshɯn2,phou3 扎 zhā แทง 
phau5 phou2 沙子 shāzi ทราย 
phe:ŋ1 phe:ŋ1 名字 míngzì ชื่อ 
phe:ʔ7 phe:k7 高 gāo สงู 
phe3ho:p7 kho:n3hja2 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 
pheɯ1 pheɯ1 梯子 tīzi บนัได 
phi:n3 (ทจ.伴 bàn) tho:ŋ3khun1, 

phi:n3 
朋友 péngyǒu เพือ่น 

phi:n5 phi:n2 把（一把刀）bǎ เล่ม (ลกัษณนามของ
มดี) 

phi5 phi2 吐（吐口水）yàn พน่  ถ่ม 
phia:ʔ7 phi:k7 翅膀 chìbǎng ปีก 
phɯ:n1ni5 han3nei2 现在 xiànzài ตอนน้ี 
phɯ:ŋ3 phɯ:ŋ3 放（把鸟放走）fàng ปล่อย 
pho:i1pheŋ4  (จ.) pho:i2pheŋ3(จ.) 批评 pīpíng คาํวจิารณ์ 
pho:n3 pho:n3 破（罐子破了）pò  แตก 
pho:ŋ3 pho:ŋ3 浇（浇菜）jiāo รด 
pho:ŋ5,pha:ŋ1 ba:ŋ3 方（方桌) fāng เหลีย่ม 
pho1 pho3 地（旱地）dì พืน้ดนิ 
pho3 hu:n1,phou3 堆（堆积泥土）duī กอง 
phoŋ3phe:ŋ5 pɯ(1)zom1 

(ตวัเลก็) 
pɯ(1)tshom1 
(ตวัใหญ่) 

蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
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pi6 pai3,pai3za1 母亲 mǔqīn แม ่
pi6khai1 pi6khai1 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
pi6ɯ3za4,i1te1 i2te2 医生 yīshēng แพทย ์
pi6to:ŋ4 pai3to:ŋ1 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
pla3da:u1 da:u1,pla3da:u1 额头 étóu หน้าผาก 
plaɯ3 plaɯ3 近 jìn ใกล ้
pleɯ1 pleɯ1,hi:ŋ1zai1 听 tīng ฟัง 
pleʔ7 ple:k7 泥（稀泥）ní โคลน ปลกั 
plɯ:ʔ7 plɯ:k7 年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์
plɯ:ʔ7,nɯ:ŋ5 plɯ:k7 嫩（菜嫩）nèn ออ่น 
ploŋ3 ploŋ3 房屋 fángwū เรอืน   
plou1 theȵ1,plou1 黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
plu:ʔ7 za:u2 解（解绳结）jiě แกม้ดั 
pɯ:m6 pɯ:m3 胡子 húzi หนวด 
pɯ:n4 pɯ:n1 来lái มา 
po:n3,kɯŋ4 po:n3,kɯŋ1 紧（绑得紧）jǐn ตงึ แน่น 
po:t8 po:t7 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
po:ʔ7 po:k7 捉（捉鸡）zhuō จบั 
po6ho5 ɯ(3)hau2 明天 míngtiān วนัพรุง่น้ี 
pok7 pok7 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
pok7 pok7 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
pu:t7,nɯŋ2 pu:t7 软 ruǎn ออ่น 
pui1 pui1 醉 zuì เมา 
pun4 khou1thau3 鸽子 gēzi นกพริาบ 
put8 puȶ7 蚂蚁 mǎyǐ มด 
ra:i6 ra:i3 场子 chǎngzi ลาํไส ้
ra:n2  ra:n2 旱 hàn แหง้ แลง้ 
ra:u4 ra:u1 星星 xīngxīng ดาว 
ra:u4ra:u4 hwiu1ra:u1 凉快 liángkuai เยน็ 
ra2 ra3 哪（哪一个碗）nǎ ไหน 
ra2 ra3 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
ra4,hwa:t7 ra1,hwa:ȶ7 磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
ran2 ran2 每（每天）měi ทุกๆ 
rau2 khun1 他们 tāmen พวกเขา 
ri:m2 ri:m2 修理 xiūlǐ ซ่อม 
ri:n1 ri:n1 说 shuō พดู 
ri:n1 wa:i1 告诉 gàosù บอก 
ri:p8 ri:p7 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
ro:n2,la:u1 ro:n2,la:u1 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
ro:ŋ2 ro:ŋ2 煮 zhǔ ตม้ 
rok8 rok7 浸（浸种子）jìn แช ่
roŋ5 tshi:u3 握（握刀把）wò จบั 
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rou4 rou1 摘（摘果子）zhāi เดด็ 
ru:ʔ8 ru:k7 窝（鸟窝）wō รงันก 
ta:i1me:ʔ7 beɯ1ta:t3me:k7 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
ta:i3kha:u1ha1 beɯ1ta:t3kha:u1 白菜 báicài กะหลํ่าปล ี
ta:i4tsi:n6 (จ.) ta:i2tsi:n2 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
ta:u4 ra:u1 笑 xiào หวัเราะ 
ta:u6 ta:u3 长 cháng ยาว 
ta1be5tshai1 tshai3be2tshai1 木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
ta2 ta2 田（水田）tián ทุง่นา 
ta6 ta3 外祖母  wàizǔmǔ ยาย 
taɯ6 taɯ3 舅父（母之弟）jiùfù น้า (น้องชายของแม)่ 
taŋ4 taŋ1 龙 lóng มงักร 
tap7tai5 
khom3khu:ŋ1(แมง
มมุยกัษ)์ 

tshop7tshei2 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 

tat7 taȶ7 鸟 niǎo นก 
tat7 ȵa:m3 taȶ7nau2nit7 燕子 yànzi นกนางแอน่ 
tat7ɯ3li:u3 taȶ7zɯ:k7 

kɯ(8)li:u1  
八哥 bāgē นกขนุทอง 

tau1 thau1 锅(炒菜的) guō กระทะ 
tau1 meɯ1ta1 你们 nǐmen พวกคุณ (สรรพนาม

บุรษุทีส่อง พหพูจน์) 
te:6 re:ŋ3 搬（搬椅子）bān ยา้ย 
te:ŋ1 te:ŋ1 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
te:ŋ1 tu:i3,te:ŋ1 梳(梳头)shū หว ี(กรยิา) 
te:t8 te:k7 水獭 shuǐtǎ นาก 
te:ʔ7 te:k7 嚼 jué เคีย้ว 
te:ʔ8 re:k7 坏 huài เลว 
te:ʔ8ha:i1 re:k7ha:i1 臭 chòu เหมน็ 
te:ʔ8mɯ:n1 re:k7mɯ:n1 丑 chǒu น่าเกลยีด 
te:ʔ8tsho:m1 re:k7tsho:m1 钝（刀钝）dùn ทู ่
te1ta:n4 (จ.) te2ta:n3 生产shēngchǎn ผลติ 
te5hui5tu4ŋi1(จ.) te1hui1tu3ŋi1 (จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
te5tsiaŋ4(จ.) te1tsaŋ3(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
te5zuan4(จ.) te1zu:n3(จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
te6(จ.) te3(จ.) 姓 xìng นามสกุล 
teɯ4 teɯ1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
ten3(จ.) tiŋ3(จ.) 神 shén เทพ 
teŋ5i5(จ.) teŋ2li1(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
tha:i3 tha:i3 写 xiě เขยีน 
tha:i5 tha:i2 打（打铁）dǎ ต ี
tha:i5 tha:i2 打 dǎ ทุบต ี
tha:i5tho:ŋ3 tha:i2tho:ŋ3 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
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tha:n3 tha:n3 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
tha:ŋ4(ทจ.) tha:ŋ1(ทจ.) 桶  tǒng ถงั 
tha:ŋ5zuan4(จ.) tha:ŋ1zu:n3(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
tha:u4lu:n5(จ.) tha:u3lun1(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
tha5 tha2 饭 fàn ขา้ว  อาหาร 
tha5 nam3 tha2nom2 粥 zhōu โจ๊ก 
thai3dau1(จ.) tha:i2dou3(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
thak7 thak7,rau2 读 dú อา่น 
thaɯ3 thaɯ3 低 dī ตํ่า 
than1 than1 虱子（衣服上的）shīzi เหา 
that7 thaȶ7 短 duǎn สัน้ 
thau3 thau3 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
thau3,ho:p7 zo:ŋ1 等候 děnghòu รอคอย 
thau5 thau2 龟 guī เต่า 
the:ŋ5 the:ŋ2 床 chuáng เตยีง 
the:ʔ7 rɯk7,the:k8 踢 tī เตะ 
the5,za3 rɯ3,ŋan1 都（大家都去）dōu ลว้น ทัง้หมด (วเิศษณ์) 
then1 theȵ1 答 dá ตอบ 
thi:p7 th:p7 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
thi:u1 thi:u1 声音 shēngyīn เสยีง 
thiaŋ3 thi:ŋ3 裂开（墙裂开）liè kāi แตกออก ปรอิอก 
thiau6mou5 tɯn3bi3 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
thiaʔ7 thi:k7 满 mǎn เตม็ 
thɯ:n1 thɯ:n1 出 chū ออก 
thɯ:n1 feȵ2 开花 kāihuā  ดอกไมบ้าน 
thɯ:n1ŋa:n1, 
gwa5ŋa:n1 

khi3ŋa:n1 生气 shēngqì โกรธ 

thɯ:p7 thɯ:p7 鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพ
นิยาย) 

thɯ:ʔ7 thɯ:k7 席子 xízi เสือ่ 
thɯn3 (ทจ.) thɯn3(ทจ.) 浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
thɯt7 thɯt7 断（绳子断了）duàn หกั 
tho:i4kwa:i1(จ.) tho:i3kwa:i3(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
tho:i6biau4(จ.) da:i2bi:u3(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
tho:n1 tho:n1 

（指长形物） 
tsɯ(2)tho:n1  

半（一半）bàn ครึง่ 

tho:n1 tho:n1 根（一根棍子）gēn ทอ่น (ลกัษณนามของ
ทอ่นไม)้ 

tho:n1tshai1 khɯ:ŋ2 茎 jīng กิง่ 
tho:n1tshai1 tho:n1tshai1 棍子 gùnzi กระบอง 
thok7,fat7 zu:i1,faȶ7,thok7 遗失 yíshī ตก หล่น ทาํหาย 
thok7 thok7 掉（掉在地上）diào ตก (สิง่ของลงบนพืน้) 
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thoŋ3 ha1pha:u1(จ.) 枪 qiāng ปืน 
thoŋ3loŋ1 pha:u1(จ.) 炮 pào ปืนใหญ่ 
thou1 thou1 七 qī เจด็ 
thou5(จ.) thau2(จ.) 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
thsu:ŋ3(จ.=洞 dòng) thsu:ŋ3(จ.) 窟窿 kūlóng อุโมงค ์
thu:ʔ7 thu:k7 包（包糖）bāo หอ่ 
thu:ʔ7 thu:k7 ,hwaŋ3 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
thua1lak7ji1  (จ.) tho2la2ki2(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thua3(ทจ.) thua3(ทจ.) 兔子 tùzǐ กระต่าย เถาะ 
thua3 (อ.=ตัว๋) thua3(อ.=ตัว๋) 骗 piàn โกหก 
thuan4ki:t7(จ.) thu:n3ki:t7(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
thuan4zuan4(จ.) thu:n3zu:n3(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thui1  thui1 烂(瓜烂了）làn เน่า 
thun1 thun1 话 huà คาํพดู 
thun1 khi:u2 割 gē ตดั เฉือน 
thut7 thut7 钉（钉钉子）dīng ตอกตะป ู
ti:n6(จ.) ti:n2(จ.) 信 xìn จดหมาย 
ti:p7,ŋo:t9 ti:p7,ŋo:t7 箭 jiàn ลกูศร 
ti:t7 fou3 热（天气热）rè รอ้น 
ti:t7ba:i5(จ.) tsui1,ti:t7ba:i1(จ.) 失败 shībài พา่ยแพ ้
ti:t8,ka:t7(ขายาว) ri:t7,ka:t7(ขายาว) 青蛙 qīngwā กบ 
ti:u1 kui2 箱子 xiāngzi กล่อง 
ti:u5ti:u5 ti:u3ti:u1 思想 sīxiǎng ความคดิ 
ti:ʔ8 rik7 耙 bà คราด 
ti:ʔ8,dik8 rik7 耙（耙地）bà คราด 
ti:ʔ8 kuȶ7 扫（扫地）sǎo ปัดกวาด 
ti2 tshi1 时候 shíhòu เวลา 
ti2ma5,fa4hu:n5 tshi1khu:n2, 

tshi1haɯ2 
从前 cóngqián เมือ่ก่อน 

tiaŋ4ploŋ3 tha:n1ta:u3 梁 liáng คาน 
tiu1 tiu1 老鼠 lǎoshǔ หนู 
tɯ:m1 tɯ:m1 踩 cǎi เหยยีบ 
tɯ:m6 tsoŋ3 骑（骑马）qí ขี ่
tɯ:ʔ8 to:ŋ3,khia2 住（住在家里）zhù พกั 
to:ʔ7 to:k7 洗（洗衣）xǐ ซกั 
to2 rau2 少 shǎo น้อย 
tok8 eȵ2 小 xiǎo เลก็ 
tom1teŋ1 me2 辫子 biànzi ผมเปีย 
tom4 tom1 六 liù หก 
toŋ4li4(จ.) toŋ3li3(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
toŋ6rou4 tɯn3rou1 跪 guì คุกเขา่ 
tsi:n1(จ.) tsi:n1(จ.),kan1 钱 qián เงนิ (money)  
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tsai1loŋ1gom1 tsho:m1gom1, 
la2tshe:ŋ1  

天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 

tsak7 tak7 剁（剁肉）duò ตดั 
tsaɯ3 tsaɯ3 祖母 zǔmǔ ยา่ 
tse:ŋ1 tse:ŋ1 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
tsek7kek7 tsek7kek7 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tseɯ1khau5 tsɯ:k7 休息 xiūxí พกัผอ่น 
tseɯ4 tseɯ1 射 shè ยงิ 
tsen5 teȵ2 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
tseŋ1 ɬeȵ1hwo:k7,tseȵ3 聪明 cōngmíng ฉลาด 
tseŋ3phu4(จ.) tseŋ2fu3(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tseŋ3tshek7(จ.) tseŋ2tshek7(จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tseŋ3tsi5(จ.) tseŋ2tsi1(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsha:i1 ŋu:n1 千 qiān พนั 
tsha:m1 tsha:m1 抬 tái ยก 
tsha:p7 tsha:p7 挑 tiāo หาบ 
tsha1 tsha1 芽(种子芽) yá ตน้กลา้ 
tsha1van4 tsha1hwan1 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์ตะวนั 
tsha1van4daŋ5 pai3hwan1 

dau3di:ŋ3hwan1 
中午 zhōngwǔ กลางวนั 

tsha3 tsha3 外祖父  wàizǔfù ตา (พอ่ของแม)่ 
tshai1 tshai1 树 shù ตน้ไม ้
tshai1fiaʔ7 tshai1fi:k7 扁担 biǎndan สาแหรก 
tshai1fɯ:ʔ7 tshai1 fɯ:k7 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
tshai3 tshai3 伯父 bófù ลุง 
tshai3 tshai3 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย (สามขีองพีส่าว

พอ่) 
tshai3 tshai3 舅父（母之兄）jiùfù ลุง (พีช่ายแม)่ 
tshai3 tshai3 姨父（母姐之夫) yífu ลุงเขย(สามขีองพีส่าว

แม)่ 
tshat7 tshaȶ7 买 mǎi ซือ้ 
tshat7 tshat7 穿（穿衣）chuān สวม 
tshau1 fou1 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
tshe:ŋ1 tshe:ŋ1 花 huā ดอกไม ้
tshe5ziu4(จ.) tshe1ziu3(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tshei1ta2 tshei1ta2 螺蛳 luósī หอยทาก 
tshi:m1 ŋat7,tshi:m1 塞（塞进洞口）sāi ยดั 
tshi:n1 tshi:n1 石头 shítou หนิ 
tshi:n1tau6 tshi:n1tau6 灶 zào เตา 
tshi:n3 tshi:n3 蹄（马蹄）tí  กบีมา้ ตนี 
tshi:u3 tshi:u3 拿（持）ná เอา 
tshi5 ti:ŋ3,tshi2 城 chéng เมอืง 
tshi5(จ.) tshi2(จ.) 集市 jíshì ตลาด 
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tshia1 (จ.) tshia1(จ.) 车子 chēzi รถ 
tshia3(จ.) tshia3(จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
tshiaŋ3 tshi:ŋ3 晒（太阳晒）shài สาดแสง 
tshim1(จ.) tshim1(จ.) 相信 xiāngxìn เชื่อ 
tshiu5 tshi:u2 尺chǐ ฟุต 
tshɯ:ŋ1,ŋwa1 tshɯ:ŋ1,ŋwa1 靠（人靠树）kào พงิ 
tshɯŋ5 tshoŋ2 称（称东西）chēng ชัง่สิง่ของ 
tsho:m1bom1 tsɯ(2)bem1 柚子  yòuzi สม้โอ 
tsho:m1fiu6 za1geȶ7 辣椒 làjiāo พรกิ 
tsho:m1ga:i2 tsɯ(2)ei1 南瓜 nánguā ฟักทอง 
tsho:m1tshai1 tsho:m1tshai1 果子 guǒzi  ผลไม ้
tsho:n3,gwat7 tsho:n3,hwaȶ7 硬 yìng แขง็ 
tsho:n5 tsho:n2 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
tsho3 tshau3 四 sì สี ่
tsho6ŋou1 tsho3ŋou2 错误 cuòwù ผดิ 
tshok1 tshok1 痛 tòng เจบ็ปวด 
tshok7 tshok7 病（生病） bìng โรค 
tshok7kha:i5ȵan1 tshok7kha:i2ȵan1 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
tshok7ran4,ran4 tshok7ran1,ran1 饿 è หวิ 
tshom3 tsom3 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
tshoŋ3,ȵok7 tshoŋ3,ȵok7 插 chā เสยีบ 
tshop7tshi5 pɯ(1)tsheȵ1 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tshu:n3 tshu:m3 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
tshu:n6(จ.) tshun3(จ.) 寸 cùn น้ิว(หน่วยวดัความยาว) 
tshu:ŋ3(จ.) thsu:ŋ3(จ.) 山洞 shāndòng ถํ้า 
tshu:ŋ5  tshu:ŋ2 遇见 yùjiàn พบเจอ 
tshu1lei1 li1lo:k7 暗（房子很暗）àn มดื 
tshu3,kɯ3 dɯ3,pɯ1 在 zài อยู ่
tshu3 fu3 三 sān สาม 
tshu3tsha1 tsha1 眼睛 yǎnjīng ตา 
tshuaʔ7,pha:i1 tsha:t8 擦 cā เชด็ 
tshui3,ŋa:n3 tshui3 点（点灯）diǎn จุด (ไฟ) 
tshun1 fun1 牵（牵牛）qiān จงู 
tshut7 tshuȶ7 尾巴 wěibā หาง 
tsi5 tsei1 乳房 rǔfáng เตา้นม 
tsi5 nom3tsei1 奶 nǎi น้ํานม 
tsia2 mu:ȶ7 正（帽子戴得正）zhèng ดิง่ 
tsia6khak7 tsia2khak7 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsiak7 tsi:k7 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
tsiaŋ1tsho:m1 tsho:m1 结果(树结果) jiéguǒ ออกผล 
tsiaŋ4 tsi:ŋ3 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
tsim1liu1(จ.) tsim2li:u1(จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
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tsip7  zip7 尖 jiān แหลม, คม 
tsit:t8 tsi:t7 粽子 zòngzi บ๊ะจา่ง 
tsiu5 te1(จ.) 借（借钱）jiè ยมื 
tso:n1,ko:n5 tso:n1 沉 chén จม 
tsok7ŋu:n1 thun1 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
tsok7ŋu:n1, 
tshaŋ3ko1(จ.) 

vu:k7thun1, 
tshaŋ3ko3(จ.) 

唱歌 chànggē รอ้งเพลง 

tsoŋ3  tsoŋ3 坐 zuò นัง่ 
tsou1 tsou1 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
tsu:i3 tsɯ(2)tsu:i3 鞭子 biānzi แส ้
tsu:n1(ทจ.) tsu:n1(ทจ.) 站（站立）zhàn ยนื 
tsu:n1 tsu:n1 个（一个人）gè คน (ลกัษณนามของคน) 
tsu:n3 tsu:n3 跳 tiào กระโดด 
tsu3van4ȵa:n1 fu3hwan1ȵa:n1 初三 chū sān วนัทีส่าม 
tu:n2 va1 船 chuán เรอื 
tu:n5 tu:n2 圈（牛圈）quān คอกเลีย้งสตัว ์
tu:n6tha:u4 tu:n3tha:u2 蒜 suàn กระเทยีม 
tu:ŋ3(จ.) tu:ŋ3(จ.) 送 sòng มอบให ้
tu:ŋ4,an1 ru:ŋ1 藏(收藏) cáng เกบ็ ตุน 
tu1 tshia3 (จ.) 字 zì ตวัอกัษร 
tu1ki1(จ.) tu2ki2(จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
tu4tua5(จ.) tu3tia1(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tuan1tshuan4(จ.) tu:n2tshu:n3(จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
tuan4ki4(จ.) tu:n3ki3(จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
tui3 tui3 水牛 shuǐniú ควาย ทุย 
tui3 tui2,va:u1 最（最大）zuì ทีส่ดุ 
tun1,ka6 tun1 教 jiāo สอน 
tun2lɯ:ŋ1 ru:t7tshei1,thui8 退 tuì ถอย 
tun3tsha:i1 tun3(รมิฝีปากบน) 

tsho:i1 (รมิฝีปากล่าง)  
嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 

tut7 tut7 还 huán คนื 
tut7,bu:i4 tut7,bu:i1 赔偿 péicháng ชดใช ้
u:ŋ5 u:ŋ2,khu1,ȵu:k7 和（老师和同学）hé และ กบั 
u:t7 u:t7 发芽fāyá แตกหน่อ งอก 
u:t7 u:t7 细（细线）xì ละเอยีด 
u:ʔ7 u:k8 里面 lǐmiàn ขา้งใน 
u:ʔ7 u:k7 核(果核) hé เมลด็ 
u:ʔ7thoŋ3, 
ve4ysi4 

u:k7ha1pha:u1, 
ve1tsi1 

子弹 zǐ dàn กระสนุ 

ui4dua1(จ.) ui3dua2(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
ui6te1(จ.) ui3te2(จ.) 卫生 wèishēng สขุอนามยั 
un1 un1 肿 zhǒng บวม 
un3,ȵai5 un3 勤 qín ขยนั 
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va:n1(จ.) va:n3(จ.) 万 wàn หมืน่ 
van4 hwan1 天（日）tiān วนั 
van4 kei1 根 gēn ราก 
van4 gi:u1 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
van4ni5 hwan1nei2 今天 jīntiān วนัน้ี 
vau4,ke4(จ.) thua3,ke1(จ.) 假 jiǎ ปลอม 
ve:ʔ8 hwe:k7 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
vei4 weȵ3,weȵ3na:i3 没有（我没有书）méiyǒu ไมม่ ี
vei4 ta1 不（他不来）bù ไม ่
vei6 hwe:ŋ1 揭（揭开盖子）jiē แกะออก แกอ้อก  
vi:n4 hwo:n1 追 zhuī ไล่ตาม 
viaŋ2 hwi:ŋ2 耳环 ěrhuán ต่างห ู
viu4 hwo:t7 风 fēng ลม 
viu4pɯ:n4 hwo:t7ou2 刮风 guā fēng ลมแรง 
vo:n4 hwo:n1 赶（驱赶）gǎn ไล ่
vo:ŋ2 hwo:ŋ2 弯（棍子弯）wān โคง้ 
vo:t8 tiŋ3,hwo:t7 鬼 guǐ ผ ี
vok8 vu:k7 做（做工）zuò ทาํ 
vou4phan5(จ.) mou3pha:n1(จ.) 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
vu:n4hu:i6(จ.) vin3hu:i2(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
vui6 ŋwa:ȶ7 喊 hǎn ตะโกน 
za:u6 za:u3,ɬom2 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
za1 hja1 茅草 máocǎo หญา้คา 
za1 za1 医治 yīzhì รกัษา 
za3 za3 伸（伸手）shēn ยดื 
za4 za1 老（人老）lǎo ชรา 
zan5 hjan2 虫 chóng แมลง 
zat7 hjaȵ3 拧（拧毛巾）níng บดิ 
zau1fan4 tsɯ(2)hjau1van1 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
zau1za5 hjau1hja2 腰 yāo เอว 
ze:ŋ1 ma:i1 歪（帽子歪）wāi เอยีง 
ze:ŋ4 ze:ŋ1 羊 yáng แพะ 
zi:m5mu5 zi:m1mu1 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
zin6,zɯn6 zɯn3 快（走得快）kuài เรว็ 
zɯ:m4 zɯ:m1 蛋 dàn ไข ่
zɯ:m4,ut7 zɯ:m1 生(下蛋) shēng ออกลกู 
zo:m5 jo:m2 吞 tūn 咽 yàn กลนื 
zo:n1 hjo:n1 啼（公鸡啼）tí ขนั (ไก่ขนั)  
zo6 zau3 姐夫 jiěfū พีเ่ขย 
zo6faɯ3 zau3 姑父（父妹之夫）gūfu อาเขย (สามขีอง

น้องสาวพอ่) 
zoŋ4ka4(จ.) zoŋ3ka3(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
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zop7 raȵ1 漏（𧚔𧚔漏水）lòu รัว่  
zu:n5tha:ŋ5(จ.) zun1tha:ŋ1(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
zu:ŋ5 hju:k7 池塘 chítáng สระน้ํา 
zun5,gun2 jun2 蒸 zhēng น่ึง 
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รายการคาํศพัทภ์าษาเกอลาว 
 

 
คาํศพัทภ์าษาเกอลาว แปลมาจากรายการคาํศพัทใ์นหนงัสอืน้ี   
 
贺嘉善。(1983) 《仡佬语简志》北京：民族出版社。 
Hè Jiāshàn.(1983) “Gēlǎo yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn shè. 
เฮอ่เจยีซ่าน.(13) ปริทรรศน์ภาษาเกอลาว. ปักกิง่: ชาตพินัธุ.์ 
 

 
 
นอกจากคาํศพัทเ์ฉพาะเผา่พนัธุภ์าษาเกอลาวแลว้ ยงัมคีาํยมืจาก

ภาษาจนีและคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่   
 คาํยมืภาษาจนีเก่าหรอืคาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองชว่ง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึชว่งเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อนครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลา ค.ศ. 420 - 27   

 คาํยมืภาษาจนีใหม ่เป็นคาํยมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.99 คาํยมืกลุ่มน้ีสว่นมากเป็นคาํศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสขุ  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นคาํทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไมม่ใีชใ้นภาษาเกอลาว  

 คาํทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืวา่
เป็นคาํยมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นคาํภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็วา่คาํศพัทเ์หล่าน้ีเป็นคาํศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกวา่คาํศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 คาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เชน่ ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นตน้  
 

          ในรายการคาํศพัทส์ว่นน้ี  หากพบคาํประเภทน้ีจะไดท้าํอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงัน้ี  ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม ่(จ.= คาํจนี พนิอนิ, 
ความหมาย) คาํศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=คาํ,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=คาํ, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=คาํ, ความหมาย)  ซึง่ในการ
ระบุความหมายของคาํนัน้  หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมายของ
ภาษาทีนํ่ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุความหมาย  
         รายการคาํศพัทภ์าษาเกอลาวในหนงัสอืทีอ่า้งองิน้ี ใชร้ะบบวรรณยกุต์
แบบเสน้ระดบัเสยีง ต่างจากภาษาอื่นทีใ่ชต้วัเลข  การนําคาํศพัทม์าแปลในครัง้น้ี
กจ็ะยดึถอืตามตน้ฉบบัเดมิ  
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ɒ˥ 肉 ròu เน้ือสตัว ์
ɒ˧ 好 hǎo ด ี
a˧˦ 粪 fèn ขีเ้ถา้ 
a˧˦ 蒸 zhēng ตุ๋น 
a˧˦ 簸（米）bǒ ฝัด(ขา้ว) 
a˥ 收 shōu รบั 
a˧,  nta˨˩,  mpa˨˩ 不 bù ไม ่
ɒ˥au˧˦ 泥鳅 níqiū ปลารากกลว้ย 
ɒ˥ɕi˧˦ 鲫鱼 jìyú ปลาตะเพยีน 
ɒ˧˦әɯ˥ 洗澡 xǐzǎo อาบน้ํา 
ai˧ 上（山）shàng ขึน้ 
ai˧˦ 洗（衣）xǐ ซกั 
ai˧˦ 多 duō มาก 
ai˧˦tai˩˨ 多少duōshǎo เทา่ไร 
ai˥u˧˦ 痰 tán เสมหะ 
ɒ˥lau˦ 鱼 yú ปลา 
an˧ 居住 jūzhù อาศยั 
an˧ 在 zài อยู ่
an˧˦ 柴 chái ฟืน 
an˥ 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì ปลงิ 
ɒ˥tsen˩˨ 鳞鱼 línyú ชื่อปลาชนิดหน่ึง 
ɕa˧˦ (จ.) 夏 xià ฤดรูอ้น 
ɕan˧tɕi˧(จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
ɕan˦tɕin˧˦(จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
ɕan˦ts‘uan˨˩(จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
ɕan˧˦tsaŋ˧(จ.) 县长 xiàn zhǎng นายอาํเภอ 
ɕaŋ˧˦(ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
ɕaŋ˦tsi˧ (จ.) 箱子 xiāngzi กล่อง 
ɕau˧ɕo˨˩(จ.) 小学 xiǎoxué โรงเรยีนประถมศกึษา 
ɕau˦mie˨˩(จ.) 消灭 xiāomiè สญูสิน้ 
ɕi˧˦ (จ.) 鞋 xié รองเทา้ 
ɕi˧˦ 干净 gānjìng  สะอาด 
ɕi˧˦(ทจ.) 七 qī เจด็ 
ɕi˥ 姓 xìng นามสกุล 
ɕi˦(จ.) 西 xī ทศิตะวนัตก 
ɕi˧ 挖 wā ขดุ 
ɕin˧˦(จ.) 信 xìn จดหมาย 
ɕin˧˦fu˨˩ (จ.) 幸福 xìngfú ความสขุ 
ɕi˧˦t ‘ u˦ 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
ɕo˨˩(จ.) 学 xué เรยีน 
ɕuŋ˦huaŋ˦ (จ.) 雄黄 xiónghuáng กาํมะถนัแดง 
ә˧˦ 骗 piàn โกหก 
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ә˥ 弯 wān โคง้ 
ә˥ 歪 wāi เอยีง 
әɯ˥ 水 shuǐ น้ํา 
әɯ˧ 石头 shítou หนิ 
әɯ˥luŋ˦ 汤 tāng น้ําแกง 
әɯ˥mpa˧ 猪食 zhū shí อาหารหม ู
әɯ˥mpaŋ˧˦ 墨水 mòshuǐ น้ําหมกึ 
әɯ˥ŋkla˩˨ 露水 lùshuǐ น้ําคา้ง 
әɯ˥tsa˧˦ 口水 kǒushuǐ น้ําลาย 
әɯ˥tsau˩˨ 眼泪yǎnlèi  น้ําตา 
en˥ 妹妹 mèimei น้องสาว 
en˥ 裙子 qúnzi กระโปรง 
fɒ˥ 把（一把筷子）bǎ คู ่(ลกัษณนาม) 
fɒ˧(จ.) 发（工资）fā มอบ จา่ย แจก   
fan˦sen˦(จ.) 翻身 fānshēn กลบัตวั พลกิตวั ปฏวิตั ิ
fan˧˦su˨˩  甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
fan˧tuei˧˦(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fan˧tuŋ˧˦(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
faŋ˦(จ.) 方 fāng เหลีย่ม 
fa˨˩tsan˧(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fei˨˩liau˧˦(จ.) 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
fei˦tɕi˦(จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fei˨˩tsau˧˦(จ.) 肥皂 féizào สบู ่
hɒ˧ 开 kāi เปิด 
hɒ˧ 裂开 liè kāi แตกออก 
hai˨˩(จ.) 还 hái    ยงัคง 
hai˧(จ.) 海 hǎi ทะเล 
han˧˦ 吹 chuī เป่า 
han˥ 喝 hē ดื่ม 
han˥ 割 gē ตดั 
han˧˦ven˦ 刮风 guā fēng ลมแรง 
hɒ˧ŋkau˥ 开花 kāihuā ดอกไมบ้าน  
hau˧˦ 摘 zhāi เดด็ 
hau˧˦tsau˦(จ.) 号召 hàozhào เรยีกรอ้ง 
hә˧ 声音 shēngyīn เสยีง 
hәɯ˥(จ.) 河 hé แมน้ํ่า 
hәɯ˧ 桥 qiáo สะพาน 
hen˧˦(จ.) 汗 hàn เหงือ่ 
hen˧˦(จ.) 恨 hèn เกลยีด 
ho˨˩pi‘n˨˩(จ.) 和平 hépíng ความสงบสขุ 
ho˧ts‘ ai˨˩(จ.) 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
ho˧ts‘e˦(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
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ho˨˩tso˨˩(จ.) 合作 hézuò รว่มมอื 
hu˥ 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
hu˧ 今天 jīntiān วนัน้ี 
hu˧˦ 斗笠 dǒulì หมวก งอบแบบจนี 
hu˧˦ 沸 fèi เดอืด 
hue˨˩tse˧(จ.) 或者 huòzhě    หรอืวา่ 
hun˨˩ 横 héng ขวาง 
hu˧ȵtɕau˩˨ 立刻 lìkè เดีย๋วน้ี 
huŋ˥p‘ɒ˧ 胳臂gēbei แขน 
hu˧˦tsu˧˦ 互助 hùzhù ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
i˧ 我wǒ ฉนั 
i˧˦ 鸭子 yāzi เป็ด 
i˥tɕau˧ 辣椒 làjiāo พรกิ 
i˧˦zai˩˨ 乌鸦 wūyā นกกา 
k‘ɒ˦ 赶（集）gǎn ไล่ (รวมกนั) 
k‘ai˦huei˧˦(จ.) 开会 kāihuì เปิดประชุม 
k‘ai˦si˧(จ.) 开始 kāishǐ เริม่ตน้ 
k‘au˧˦(จ.) 告 gào บอก 
k‘ә˥ 绸子 chóuzi ผา้แพร 
k‘ә˧ 缺口 quēkǒu ขาด 
k‘e˧˦ 爪 zhǎo เลบ็ 
k‘e˧˦ 蹄（马蹄）tí กบีมา้ 
k‘ә˧˦ 锅 guō กระทะ 
k‘әɯ˧˦ŋka˧ 门扣儿 mén kòu er กลอนประต ู
k‘o˧ʑi˧(จ.) 可以 kěyǐ   สามารถ 
k‘uei˧ 铧口 huá kǒu ใบไถ 
kai˥(ทจ.) 改 gǎi เปลีย่น แก ้
kai˧faŋ˧˦(จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
kan˧(จ.) 敢 gǎn กลา้ 
kan˧˦pu˧˦(จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
kaŋ˨˩ 量（布) liàng วดั 
kaŋ˦(จ.) 钢 gāng เหลก็ 
kaŋ˦pi˨˩(จ.) 钢笔 gāngbǐ ปากกา 
kaŋ˦t‘ ie˨˩(จ.) 钢铁 gāngtiě เหลก็ 
kau˥ 老 lǎo ชรา 
kau˧˦su ˧˦(จ.) 告诉 gàosù บอก 
kei˥sɒ˧ 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
kәɯ˨˩ 完 wán หมด 
kәɯ˧ 跪 guì คุกเขา่ 
kәɯ˧ 了 le แลว้ 
ke˨˩min˧˦(จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
ken˧˦ 更 gèng ยิง่ 
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ken˥nen˧ 结果 jiéguǒ ออกผล 
klɒ˥ 会 huì สามารถ 
kla˧˦ 低 dī ตํ่า 
kla˥ 腰yāo เอว 
klɒ˧˦ 头tóu ศรีษะ 
klai˧ 梯子tīzi บนัได 
klai˧ 流（水）liú ไหล 
klai˥q‘ai˧ 喉咙hóulóng ลาํคอ 
klɒ˧˦p‘ɒ˧ 肩膀jiānbǎng ไหล่ 
klau˧˦ 岩石 yánshí หนิ 
klau˧sen˧ 沟（水渠）gōu ค,ูคลอง 
kle˧˦ 指甲zhǐjiǎ เลบ็มอื 
kle˧˦ 懒 lǎn เกยีจครา้น 
klei˥ 开（门）kāi เปิด 
klei˥ 揭 jiē แกะ 
klei˧ 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
klei˧plɒ˧˦ 唢呐 suǒnà ป่ี 
kle˧˦tau˧ 闭眼 bìyǎn หลบัตา 
klu˧˦ 脱（衣）tuō ถอด 
ku˧ 站 zhàn ยนื 
ku˧ 竖 shù ตัง้ 
kuɒ˧(ทจ.) 瓜 guā แตง (กวา) 
kuɒ˧ 南瓜 nánguā ฟักทอง 
kuai˧ 旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
kuan˧li˧(จ.) 管理 guǎnlǐ ควบคุม 
kuaŋ˦min˨˩(จ.) 光明 guāngmíng แสงสวา่ง 
kuaŋ˦ʑuŋ˨˩(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kue˥ 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ ่
kue˥ 篮子 lánzi ตะกรา้ 
kuei˧˦hua˦(จ.) 桂花guìhuā ดอกกุย้ฮวา 
kuei˧˦ʑaŋ˨˩(จ.) 贵阳 guìyáng กุย้หยาง 
kue˨˩tɕa˦(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kun˧˦ 罐子guànzi กระป๋อง 
kunŋ˦zen˨˩kai˧tɕi˨˩(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuŋ˦fen˦(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการทาํงาน 
kuŋ˦ȵe˨˩(จ.) 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
kuŋ˦se˧˦(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kuŋ˦t‘aŋ˧(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ˧˦tɕ‘in˦t‘uan˨˩(จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์
kuŋ˧˦ts‘an˧taŋ˧(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต ์
kuŋ˧˦ts‘an˧tsu˧ʑi˧˦(จ.) 共产主义 gòngchǎn zhǔyì คอมมวินิสต ์
kuŋ˦ts‘aŋ˧(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
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kuŋ˦tsi˦(จ.) 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
kuŋ˦tso˨˩(จ.) 工作 gōngzuò งาน 
kuŋ˦zen˨˩(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
ku˧˦si˧˦(จ.) 故事 gùshì นิทาน 
lɒ˥ 老鼠 lǎoshǔ หนู 
lɒ˦ 碗 wǎn ชาม 
lɒ˧ 还是 háishì    หรอืวา่ 
la˧˦ 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
la˨˩ 地 dì  ดนิ  
la˦ 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
lai˧˦(ทจ.) 犁（地）lí ไถ 
lai˩˨ 穿（穿衣）chuān สวม 
lai˨˩ 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
lai˩˨ 用 yòng ใช ้
lai˦ 妻子 qīzi ภรรยา 
lai˦ 解（绳结）jiě แกม้ดั 
lai˦ 远 yuǎn ไกล 
lai˧kla˥ 脊背jǐbèi สนัหลงั 
lai˨˩lei˨˩ 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
lan˩˨ 拧（拧毛巾）níng บดิ 
lan˧ 黑 hēi สดีาํ 
lan˧lәɯ˧˦ 黑漆漆 hēi qī qī มดืสนิท 
laŋ˨˩ 深 shēn ลกึ 
laŋ˦ 裹腿 guǒtui ผา้พนัขา 
laŋ˦ 浸 jìn แช ่
laŋ˦әɯ˥ 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
lɒ˨˩sәɯ˧ 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
lɒ˨˩su˧ 大人 dàrén ผูใ้หญ่ 
la˥tau˧ 丑 chǒu น่าเกลยีด 
lau˨˩ 脸liǎn ใบหน้า 
lau˨˩ 爬行 pá xíng ปีน 
lau˩˨ 近 jìn ใกล ้
lau˩˨ 硬 yìng แขง็ 
lau˦ 怕 pà กลวั 
lau˥li˧ 熊 xióng หม ี
lau˧si˦(จ.) 老师 lǎoshī คุณคร ู
lau˨˩tuŋ˧˦(จ.) 劳动 láodòng ทาํงาน 
lɒ˨˩zau˩˨ 苎麻 zhùmá ป่าน 
lɒ˨˩zau˦qu˧ 闪电 dǎ diàn ฟ้าแลบ 
lei˨˩ 儿子 érzi ลกูชาย 
lei˨˩a˧ 杯子 bēizi แกว้ 
lei˨˩klai˥ 儿童 értóng เดก็ 
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lei˨˩klu˧ 孙子 sūnzi หลานชาย (ลกูชายของลกู) 
lei˨˩ku˩˨,  p‘iau˦ 小瓢 xiǎo piáo กระบวย 
lei˨˩laŋ˩˨ 影子 yǐngzi เงา 
lei˨˩mɒ˩˨ 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
lei˨˩mɒ˩˨tәɯ˩˨ 侄女 zhínǚ หลานสาว (ลกูสาวของพีน้่อง) 
lei˨˩ŋklau˦ 外甥 wàishēng หลาน(ลกูของพีน้่อง) 
lei˨˩tau˧ 学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
lei˨˩tɕ‘i˥tsu˧ 瞳人tóng rén ลกูตาดาํ 
lei˨˩tәɯ˩˨ 侄子 zhízi หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) 
lei˨˩tsu˧ 星星 xīngxīng ดวงดาว 
lei˨˩zau˦ 耳环 ěrhuán ต่างห ู
lәɯ˨˩ 城 chéng เมอืง 
lәɯ˥ 心 xīn หวัใจ 
lәɯ˥ 哭 kū รอ้งไห ้
lәɯ˦ (จ.) 楼 lóu ตกึ 
lәɯ˦  鼓 gǔ กลอง 
lәɯ˥mu˦ 喜欢 xǐhuān ชอบ 
lәɯ˥mu˦ 高兴 gāoxìng ดใีจ 
lәɯ˩˨tau˧  眼睛yǎnjīng ตา 
len˩˨  偷 tōu ขโมย 
len˦ 滚gǔn กลิง้ 
li˦ 炒菜 chǎo cài ผดัผกั 
li˦  亮 liàng สวา่ง 
lian˨˩  针 zhēn เขม็ 
lian˨˩ 装 zhuāng บรรจ ุ
lian˧˦kaŋ˦ (จ.) 炼钢 liàn gāng หลอมเหลก็ 
lian˨˩ŋәu˧ (จ.) 藕 ǒu บวั 
liaŋ˦(จ.) 梁 liáng คาน 
liaŋ˦(จ.) 凉 liáng เยน็ 
liaŋ˨˩si˨ (จ.),  mpai˦xɒ˧  粮食 liángshí เสบยีงอาหาร 
li˧˦ɕi˨˩ (จ.) 利息 lìxí ดอกเบีย้ 
lin˦ 浇 jiāo รด 
lin˧tau˧˦(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูนํ้า 
liu˨˩ 舔 tiǎn เลยี 
lo˨˩hәu˧˦(จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
lu˩˨ 吞 tūn กลนื 
lu˨˩ 捆 kǔn กาํ 
lu˨˩ 钻（洞）zuān เจาะ 
lu˨˩ 进（来）jìn เขา้ 
lu˨˩ 两 liǎng มาตราวดั เทา่กบั ตําลงึ 
lu˦klәɯ˥ 里面 lǐmiàn ขา้งใน 
lu˦ȵtɕe˧ 后面 hòumiàn ขา้งหลงั 
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lu˦ȵtɕe˧ 今后 jīnhòu หลงัจากน้ี 
luŋ˩˨ 湖 hú ทะเลสาบ 
luŋ˩˨ 池塘 chítáng อา่งเกบ็น้ํา 
luŋ˦ 蔬菜 shūcài ผกั 
luŋ˦ 衣服 yīfú เสือ้ผา้ 
luŋ˦ 菜 cài ผกั 
luŋ˧ 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
luŋ˦p‘ei˧˦(จ.) 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
luŋ˦po˦ts‘ai˧˦  菠菜 bōcài ผกัโขม 
luŋ˦qɒ˧˦zu˧˦ 白菜 báicài กะหลํ่าปล ี
luŋ˦zau˦  桶 tǒng ถงั 
lu˦plei˥ 外面 wàimiàn ขา้งนอก 
lu˦qәɯ˧ 前面 qiánmiàn ขา้งหน้า 
lu˦qәɯ˧  从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
mɒ˩˨  母亲 mǔqīn แม ่
mɒ˩˨ 棵（一棵树）kē ตน้ (ลกัษณนามของตน้ไม)้ 
mɒ˩˨ 把（一把刀）bǎ เล่ม (ลกัษณนามของมดี) 
mɒ˩˨ 根（一根棍子）gēn ทอ่น(ลกัษณนามของกระบอง) 
mɒ˥ 注 zhù กรอก 
mɒ˦ 吗 ma ไหม (คาํถาม) 
mɒ˦,  ts‘en˦tsi˧ 村寨 cūnzhài หมูบ่า้น 
mɒ˩˨han˧˦ 扫帚sàozhǒu ไมก้วาด 
mai˩˨ 要 yào ตอ้งการ 
mɒ˩˨lәɯ˦ 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้
mɒ˩˨li˩˨ 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
mɒ˩˨mpau˦ 手指shǒuzhǐ น้ิวมอื 
man˧˦ 溢 yì ลน้ 
man˥ 射 shè ยงิ 
man˧,  hau˧˦ 拿 ná เอา 
mɒ˩˨qai˧ 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
mɒ˩˨sa˧ 柱子 zhùzi เสา 
mɒ˩˨tai˧ 棍子 gùnzi กระบอง 
mɒ˩˨tau˧˦ 姨母 yímǔ ป้า น้า (พีส่าวน้องสาวแม)่ 
mau˥mau˧˦ 帽子 màozi หมวก 
mɒ˩˨xai˥ 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  (ภรรยาของน้องชาย

แม)่ 
me˨˩ (ทจ.)tәɯ˧ 墨汁 mòzhī หมกึ 
mei˨˩ 水果shuíguǒ ผลไม ้
mei˧ 吧 ba เขยีนอยูท่า้ยประโยคแสดงถงึ

การออกความเหน็,ขอรอ้ง,สงสยั 
mei˨˩ɕin˧˦tsi˧ 杏xìng ตน้ซิง่ ชื่อไมย้นืตน้ 
mei˨˩pә˧˦ 萄葡 táo pú องุน่ 
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mei˨˩plaŋ˧ 桃子 táozi ลกูทอ้ 
mei˨˩si˧˦hua˦ 柿子 shìzi ลกูพลบั 
mei˦zau˦ 雨 yǔ ฝน 
men˧˦ 嫩 nèn ออ่น 
men˩˨ 胡子húzi หนวด 
men˧,  pan˧˦ (จ.) 半 bàn ครึง่ 
men˧si˦ 夜里 yèlǐ กลางคนื 
mәu˧ (จ.) 亩 mǔ ไร ่
mi˥,ti˧  (จ.) 的 de ของ 
min˦ (จ.) 棉花 miánhuā ฝ้าย 
min˨˩ko˦  (จ.) 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
min˨˩tɕin˧˦ (จ.) 镜子 jìngzi กระจก 
min˨˩ts‘u˨˩ (จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
min˨˩tsu˧ (จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mlaŋ˦ 辫子 biànzi ผมเปีย 
mo˨˩fan˧˦ (จ.) 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
mpa˨˩ 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
mpa˨˩ 臭 chòu เหมน็ 
mpa˥ 米花 mǐhuā ขา้วตอก 
mpa˧ 猪 zhū หม ู
mpai˨˩ 慢 màn ชา้ 
mpai˨˩mpai˨˩ 慢慢 màn man ชา้ๆ 
mpaŋ ˧˦ 墨 mò หมกึ 
mpa˨˩qu˦ 腥 xīng คาว 
mpa˨˩tsi˨˩ 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
mpau˩˨ 难 nán ยาก 
mpau˦ 手shǒu มอื 
mpau˧ 狗 gǒu สนุขั 
mpau˦luŋ˦ 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
mpa˧zau˩˨ 野猪 yězhū หมปู่า 
mpә˦ 鬼 guǐ ผ ี
mpe˧˦ 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
mpe˨˩ 毛 máo ขน 
mpei˧˦ (จ.=背 bēi) 扛 káng แบกหาม 
mpei˩˨ 茶 chá ชา 
mpei˩˨ 迟 chí สาย (เวลา) 
mpei˦ 猫 māo แมว 
mpei˦әɯ˥ 水獭 shuǐtǎ นาก 
mpәɯ˩˨ 饭 fàn ขา้ว  อาหาร 
mpәɯ˩˨su˧ 米 mǐ ขา้วสาร 
mpәɯ˩˨taŋ˧˦ 粥 zhōu โจ๊ก 
mpәɯ˩˨ts‘ai˧˦ 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
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mpәɯ˩˨tsau˧ 稻子 dàozi ขา้ว 
mpe˨˩ȵɒ˩˨ 黄瓜 huángguā แตงกวา 
mpe˩˨ŋku˦ 嘴唇zuǐchún รมิฝีปาก 
mpi˩˨ 羊 yáng แพะ 
mpi˩˨zau˩˨ 山羊 shānyáng แพะ 
mpla˧˦ 烂（衣服）làn ยุย่ 
mplai˦ 霜 shuāng น้ําคา้งแขง็ 
mpu˨˩ 雾 wù หมอก 
mpu˦ 五 wǔ หา้ 
mpu˦hu˧ 初五 chū wǔ วนัทีห่า้ 
mpu˦hu˧pe˧˦ 十五 shíwǔ สบิหา้ 
mpu˦t ‘ u˦ 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
mu˨˩ 你 nǐ คุณ 
mu˦ 新 xīn ใหม ่
mu˧ 来lái มา 
nɒ˩˨ 哪 nǎ ไหน 
nɒ˥ 篓子lǒuzi ตะกรา้ 
nɒ˥ 像 xiàng เหมอืน   
nan˨˩  (จ.) 南 nán ทศิใต ้
nan˦ 油 yóu น้ํามนั 
nan˦ 胖 pàng อว้น 
nan˦ 肥 féi เน้ือตดิไขมนั 
nan˧ 六 liù หก 
nan˧˦ 稠（粥）chóu ขน้ 
nan˧hu˧pe˧˦ 十六 shíliù สบิหก 
nan˦nɒ˩˨ 哪里nǎlǐ ทีไ่หน 
nan˦ni˨˩ 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
nan˦nu˨˩ 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
nan˧ t‘u˦ 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
nan˦ t‘uŋ˦ ʑәɯ˦ 桐油 tóngyóu น้ํามนัสกดัจากเมลด็พชื 
nan˦ tei˧˦ 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
naŋ˧˦ 辣 là เผด็ 
naŋ˧˦ 咸 xián เคม็ 
naŋ˧˦ne˧ 辣乎乎 là hū hū เผด็จดั 
nɒ˥plei˧ 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
nau˧˦ze˨˩ 热闹 rènào ครกึครืน้ 
nen˧ 个（一个碗）gè ใบ(ลกัษณนามของถว้ย) 
nen˧ 粒（一粒米）lì เมด็(ลกัษณนามของเมด็ขา้ว) 
ni˨˩ 给 gěi ให ้
ni˨˩ 这 zhè น้ี 
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ni˦ 呢 ne ศทัพเ์สรมิน้ําหนกัเสยีงใชก้บั
ประโยคคาํถาม,แสดงน้ําเสยีง
สงสยั 

nta˧˦ 短duǎn สัน้ 
nta˦ 土 tǔ ดนิ  
nta˧ 尿 niào เยีย่ว 
ntai˥ 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
ntai˦ 牛 niú ควาย 
ntai˦ 黄牛 huángniú ววั 
ntai˧ 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ntai˦әɯ˥ 水牛 shuǐniú ควาย 
ntai˦klu˥ 冰 bīng น้ําแขง็ 
ntai˧lau˧ 胆 dǎn ถุงน้ําด ี
ntai˦pu˧˦ 雪 xuě หมิะ 
ntaŋ˧˦ 钝 dùn ทู ่
ntaŋ˨˩zai˩˨tsen˨˩ 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
ntaŋ˨˩zau˦t‘aŋ˦ 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
nta˦ts‘ɒ˧˦ 泥 ní โคลน 
ntau˨˩ 鸟 niǎo นก 
ntau˦ 厚 hòu หนา 
ntau˧ 铺（床） ป ู
ntau˨˩k‘un˦ 麻雀 máquè นกกระจอก 
ntau˨˩lɒ˥ 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
ntau˦mɒ˩˨ 早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
ntɕe˧ 后 hòu หลงั 
ntei˧ntu˧˦ 冷冰冰 lěngbīngbīng เยน็ยะเยอืก 
ntei˧qɒ˧sәɯ˧ 菸叶yān yè ใบยาสบู 
ntәɯ˩˨ 竹子 zhúzi ตน้ไผ ่
ntәɯ˦ 弓 gōng คนัธนู 
ntsai˦ 名字 míngzì ชื่อ 
nu˨˩ 那 nà นัน่ 
nu˧ 答 dá ตอบ 
nu˧ 都 dōu ทัง้หมด 
nu˧ 也 yě ก…็…เหมอืนกนั 
nuŋ˨˩ȵe˨˩(จ.) 农业 nóngyè เกษตร 
ȵɒ˨˩ 踩 cǎi เหยยีบ 
ȵɒ˦ 小 xiǎo เลก็ 
ȵɒ˦ 细 xì ละเอยีด 
ȵe˦ 有 yǒu ม ี 
ȵe˦ 富 fù รํ่ารวย 
ȵe˦a˧ 没有 méiyǒu ไมม่ ี
ȵin˨˩ 捉 zhuō จบั 
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ȵin˦ 推 tuī ผลกั 
ȵin˧(ทจ.) 银子 yínzi เงนิ 
ȵtɕau˩˨ 马 mǎ มา้ 
ȵtɕau˦(ทจ.) 摇 yáo สัน่  โยก เขยา่ 
ȵtɕe˨˧ 鼻子bízi จมกู 
ȵtɕәɯ˦ 盐 yán เกลอื 
ȵtɕi˩˨  黄 huáng สเีหลอืง 
ȵtɕin˩˨ 染（衣服）rǎn ยอ้ม 
ȵu˩˨ 刺cì หนาม 
ŋɒ˩˨ 鹅 é หา่น 
ŋɒ˨˩ 爱 ài รกั 
ŋɒ˥ 饿 è หวิ 
ŋan˥ 藏(东西) cáng เกบ็ 
ŋan˥ 香 xiāng หอม 
ŋau˨˩ŋe˦ 蜘蛛 zhīzhū แมงมมุ 
ŋә˧˦ 铜 tóng ทองแดง 
ŋka˧ 门 mén ประต ู
ŋka˧˦ 脓 nóng หนอง 
ŋka˧˦ 熟 shú สกุ 
ŋka˨˩ 睡 shuì นอน 
ŋkai˨˩ 射中 shèzhōng เขา้เป้า 
ŋkai˧lәɯ˥ 胸脯xiōngpú หน้าอก 
ŋkau˨˩ 真 zhēn จรงิ 
ŋkau˥ 花huā ดอกไม ้
ŋkau˦ 蛇 shé ง ู
ŋkau˧ 娶 qǔ แต่งงาน (ชายแต่งผูห้ญงิเขา้

บา้น) 
ŋkau˧ 等候 děnghòu รอคอย 
ŋklau˦ 芝麻 zhīma งา 
ŋku˦ 嘴zuǐ ปาก 
ŋku˦ 魂 hún วญิญาณ 
ŋkue˩˨ 万 wàn หมืน่ 
p‘ai˧ 种（菜）zhòng ปลกู 
p‘ei˧sen˦ 前天 qiántiān วนัมะรนื 
p‘u˦ 山洞 shāndòng ถํ้า 
p‘u˦ 窟窿 kūlóng ร ูอุโมงค ์
p‘ɒ˦ 父亲 fùqīn พอ่ 
p‘a˥ 扎 zhā แทง 
p‘a˥ 刺 cì ทิม่ ตํา  
p‘ai˧ 元 yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
p‘ai˧˦ 破 pò ขาด 
p‘ai˧sәɯ˧pe˧˦ klɒ˧˦ 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 
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p‘ai˧tai˧ 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน 
p‘ɒ˦lәɯ˦  伯父 bófù ลุง 
p‘an˨˩tsi˧ (จ.) 盘子 pánzi จาน 
p‘aŋ˧ 晴 qíng สดใส 
p‘ɒ˦tau˧˦ 姨父 yífu ลุง อา (ภรรยาของพีช่าย

น้องชายแม)่ 
p‘au˧˦ 飞 fēi บนิ 
p‘au˨˩p‘au˧˦ 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
p‘ɒ˦xai˥ 叔父 shúfù อา (น้องชายแมแ่ละพอ่) 
p‘ә˧,  tɕ‘i˨˩ (จ.) 旗 qí ธง 
p‘ei˨˩(จ.) 赔偿 péicháng ชดใช ้
p‘ei˦p‘in˨˩ (จ.) 批评 pīpíng คาํวจิารณ์ 
p‘e˧˦kle˧˦ 锣 luó ฆอ้ง 
p‘ian˧ʑi˧(จ.) 便宜 piányí ราคาถูก 
p‘in˨˩ten˧(จ.) 平等 píngděng ความเทา่เทยีมกนั 
p‘i˥te˧˦ 舌头shétou ลิน้ 
p‘u˦ 洞 dòng ถํ้า 
p‘u˨˩ku˧ 鸽子 gēzi นกพริาบ 
p‘u˦muŋ˨˩ 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
pɒ˧ 锄头 chútóu จอบ 
pa˥ 口袋 kǒudài กระเป๋า 
pa˧ 酒 jiǔ สรุา 
pa˧(จ.) 把 bǎ เอา นํา 
pa˧˦ 打人 dǎrén ทุบต ี
pɒ˧˦ 得到 dédào ไดร้บั 
pai˥ 姐姐 jiějiě พีส่าว 
pai˧ 火 huǒ ไฟ 
pai˧ 子弹 zǐ dàn กระสนุ 
pai˧ 走 zǒu ไป 
pai˧zau˧ 枪 qiāng ปืน 
pai˧zau˧su˧ 炮 pào ปืนใหญ่ 
pan˧  牙齿yáchǐ ฟัน 
pan˧ 梦 mèng ความฝัน 
pan˧ 搓 cuō ถ ู
pan˧˦fa˨˩ 办法 bànfǎ วธิ ี
paŋ˩˨ 坛子tánzi ไห 
pa˧˦tɕa˧˦ 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
pau˥ 背 bèi แบก 
pau˧,  tɕ‘әu˨˩(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
pau˧hu˧˦ (จ.) 保护 bǎohù ดแูลรกัษา 
pau˧˦kau˧˦(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pau˧˦men˧˦ 细糠 xì kāng ราํออ่น 
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pau˧˦ts‘au˦ 粗糠（谷壳）cū kāng ราํหยาบ 
pau˥vu˦ 翅膀 chìbǎng ปีก 
pe˧˦ 包（糖）bāo หอ่ 
pe˧˦ 十 shí สบิ 
pe˨˩(จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pe˨˩ 卷(衣袖)juǎn มว้น 
pe˧˦hu˧ 初十 chū shí วนัทีส่บิ 
pei˧˦ 拍 pāi ต ี
pәɯ˨˩ 井 jǐng บ่อน้ํา 
pәɯ˥ 捡,  拾 jiǎn, shí หยบิ 
pәɯ˥klau˥ 仡佬族 gēlǎo zú ชนกลุ่มน้อยเผา่เกอลาวเรยีก

ตนเอง 
pәɯ˥mɒ˩˨ 夫妻 fūqī คูส่ามภีรรยา 
pәɯ˨˩nte˨˩ 朋友 péngyǒu เพือ่น 
pәɯ˥ŋan˩˨ 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
pәɯ˨˩q‘a˥ 青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
pәɯ˥qai˧ 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
pәɯ˥qei˥ 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
pәɯ˥sɒ˧ 汉族 Hànzú ชนชาตฮิัน่ 
pәɯ˥tәɯ˥ 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
pәɯ˥tsәɯ˩˨ 哑巴 yǎbā คนใบ ้
pәɯ˥van˨˩ 官 guān ขา้ราชการ 
pәɯ˥zәɯ˦ 疯子 fēngzi คนบา้ 
pen˨˩ 堆 duī กอง 
pen˥ 回 huí กลบั 
pen˧ 死sǐ ตาย 
pe˧˦t ‘ u˦ 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
pi˥ 补（衣服）bǔ ปะซ่อม 
pi˧(จ.) 比 bǐ    กวา่ 
piɒ˩˨  软 ruǎn ออ่น 
piɒ˩˨pin˧ 软绳 ruǎn shéng  เชอืกไนลอน 
piau˧ʑaŋ˨˩(จ.) 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
plɒ˧˦ 血 xuè เลอืด 
plɒ˧˦ 吠 fèi เหา่ 
plɒ˧˦ 红 hóng สแีดง 
plai˧ 编（辫子）biān ถกั 
plɒ˧˦plen˧ 红通通 hóngtōngtōng สแีดงสด 
plau˧˦ 劈 pī ผา่ 
plei˨˩ 抱 bào อุม้ 
plei˧ 年 nián ปี 
plei˧ sau˥ 明年 míngnián ปีหน้า 
plei˧lu˦ȵtɕe˧ 后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
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plei˧lu˦q˧ 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
plei˧ni˨˩ 今年 jīnnián ปีน้ี 
plei˧tu˧ 岁 suì อาย ุ
plәɯ˥ 活huó ชวีติ 
plu˧˦ 芦笙 lúshēng หลเูซงิ เครือ่งดนตรจีนีชนิดหน่ึง

ใชเ้ป่า 
plu˧˦ 庹 tuǒ วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลาย

แขนเมือ่กางออกสดุ 
po˨˩ɕo˨˩(จ.) 剥削 bōxuè ขดูรดี 
pu˥ 肺 fèi ปอด 
pu˥ 跳 tiào กระโดด 
pu˥ 跳舞 tiàowǔ เตน้ราํ 
pu˧ 四 sì สี ่
pu˥p‘au˧ 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
pu˥pɒ˧˦ 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
pu˦t‘ u˦ 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
pu˥tɕin˥ 肝 gān ตบั 
pu˧˦tsaŋ˧(จ.) 部长 bùzhǎng รฐัมนตร ี
q‘a˥ 年轻 niánqīng ออ่นเยาว ์
q‘a˧ 裤子 kùzi กางเกง 
q‘ai˧˦xau˧˦ 渴 kě กระหาย 
q‘an˥ȵu˦ 盖子 gàizi ฝา 
q‘ɒ˦tsen˩˨tau˥ 腋下 yè xià รกัแร ้
q‘au˧ 蒜 suàn กระเทยีม 
q‘au˧ 事情 shìqíng เรือ่งราว 
q‘ei˧ 姜jiāng ขงิ 
q‘ei˧˦ 客人 kèrén แขก 
qɒ˥ 屎 shǐ ขี ้
qa˧ 角 jiǎo เขา 
qa˧ 戴（帽）dài ใส ่
qa˧˦ 脚jiǎo เทา้ 
qa˧˦ 旧 jiù เก่า 
qa˥ 豹 bào เสอืดาว 
qa˥ 野猫 yěmāo แมวป่า 
qa˧ 斑鸠 bānjiū นกเขา 
qɒ˧˦ 皮肤 pífū ผวิ 
qɒ˧˦ 刮（猪毛）guā ขดู 
qai˥ 叫 jiào เรยีก 
qai˧ 鸡 jī ไก ่
qai˧zau˩˨ 野鸡 yějī ไก่ฟ้า 
qɒ˧mpau˧ 狗场（地名）gǒu chǎng ชื่อสถานที ่
qan˥ 骂 mà ดา่ 
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qan˥ 孵 fū ฟัก 
qan˧ 穗suì รวง(รวงขา้ว) 
qan˧ 苦 kǔ ขม 
qan˧˦ 条（一条绳子）tiáo เสน้ 
qan˧˦ 双（一双鞋）shuāng คู ่
qɒ˥ntau˦ 明天 míngtiān วนัพรุง่น้ี 
qɒ˧ȵtɕi˩˨ 湾子寨（地名）Wān zi zhài หมูบ่า้นวานจื่อ (ชื่อสถานที)่ 
qɒ˥pai˧ 木炭 mùtàn ถ่าน  
qɒ˥san˧ 鼻涕 bítì น้ํามกู 
qɒ˧sәɯ˧ 炊烟 chuīyān สบูบุหรี ่
qɒ˥tau˧ 眉毛méimáo คิว้ 
qɒ˧tau˥ 男人 nánrén ผูช้าย 
qɒ˧tau˥ 丈夫 zhàngfū สาม ี
qɒ˥tɕin˥ 打铁 dǎtiě ตเีหลก็ 
qɒ˧tsu˩˨ 看见 kànjiàn มองเหน็ 
qau˧ 腿 tuǐ ขา 
qau˧˦ 价钱 jiàqián ราคา 
qau˧˦ 贵 guì แพง 
qau˥ŋkai˧ 枕头 zhěntou หมอนขา้ง 
qɒ˧ʑɒ˩˨ 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
qә˨˩ 穷 qióng ยากจน 
qә˧ 房屋 fángwū บา้น 
qә˧ 家 jiā บา้น 
qei˥ 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
qei˧sa˧ 花纹huāwén ลวดลาย 
qәɯ˧ 工 gōng งาน 
qәɯ˧ 先 xiān ก่อน 
qen˧ 路 lù ถนน 
qen˧ 含 hán อม 
qen˧˦ 断（绳子）duàn หกั 
qen˧su˧ 公路 gōnglù ทางหลวง 
qә˧pe˨˩ 庙 miào ศาลบรรพบุรษ 
qә˧tau˧ 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
qә˧zu˧ 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
qu˧ 斧头 fǔtóu ขวาน 
qu˧ 点（灯）diǎn จุด (ไฟ) 
qu˥, xen˧len˦ 别人 biérén คนอื่น 
sɒ˧˦ 阉（鸡）yān ตอน (ทาํหมนั) 
sɒ˦ 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ 
sɒ˧ 镰刀 liándāo เคยีว 
sa˥ 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
sa˥ 粑粑 bābā ขนมจนีชนิดหน่ึง 
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sa˧ 笑 xiào หวัเราะ 
sa˧ 知道 zhīdào รู ้
sa˧ 懂 dǒng เขา้ใจ 
sa˧˦ 发抖 fādǒu สัน่ 
sɒ˧˦ 撒 sā ทิง้ 
sai˥ 场子 chǎngzi ลาํไส ้
sai˥ 问 wèn ถาม 
sai˦ 卖 mài ขาย 
san˧ 头发tóufa ผม 
san˧ 只（一只鸡）zhī ตวั (ลกัษณนามของสตัว)์ 
san˧ 件（一件衣服）jiàn ตวั (ลกัษณนามของเสือ้) 
san˧˦ 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
san˧˦ 擦 cā เชด็ 
san˧˦ 还 huán คนื 
san˧˦mpau˦ 戒指 jièzhǐ แหวน 
saŋ 茅草máocǎo หญา้คา 
sa˥ts‘ a˦ 碓 duì ครกกระเดื่อง 
sau˩˨ 坏 huài เลว 
se˧˦ 撕 sī ฉีก 
se˧˦huei˧˦tsu˧ʑi˧˦(จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
sei˧ 蓝 lán สน้ํีาเงนิ 
sei˧˦ 墙 qiáng ผนงั 
sei˧˦ 歌 gē เพลง 
sei˥ 枯kū เหีย่ว 
sei˧se˧˦ 很蓝 hěn lán สฟ้ีาเขม้ 
sәɯ˧ 布 bù ผา้ 
sәɯ˧ 教 jiāo สอน 
sәɯ˧ 磨（刀）mó ลบั (มดี) 
sәɯ˧˦ 九 jiǔ เกา้ 
sәɯ˥ 医治 yīzhì รกัษา 
sәɯ˥ 分配 fēnpèi จดัสรร 
sәɯ˥ 样（每一样）yàng รปูแบบ 
sәɯ˧ tau˧ 纸 zhǐ กระดาษ 
sәɯ˥nɒ˩˨ 什么 Shénme อะไร 
sәɯ˧˦ t‘u˦ 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
sen˦ 天（日）tiān วนั 
sen˧ 药 yào ยา 
sen˧ 买 mǎi ซือ้ 
sen˥әɯ˧ 沙子 shāzi ทราย 
se˧˦ni˨˩ 现在 xiànzài ตอนน้ี 
sen˧˦li˧˦(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
sen˦ni˨˩ 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
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sen˦ntәɯ˧ 白天 báitiān กลางวนั 
sen˦ts‘an˧(จ.) 生产shēngchǎn ผลติ 
se˧˦tsaŋ˧(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
sәɯ˧ tau˧ 纸 zhǐ กระดาษ 
sәu˧piau˧(จ.) 手表 shǒubiǎo นาฬกิา 
se˧˦ʑan˨˩(จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
si˧ 一 yī หน่ึง 
si˧˦ 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากดาํ 
si˦ɕaŋ˧(จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
si˧hu˧ 初一 chū yī วนัทีห่น่ึง 
si˨˩huei˧(จ.) 石灰 shíhuī ปนู 
si˧hu˧pe˧˦, si˧nen˧pe˧˦ 十一 shíyī สบิเอด็ 
si˨˩pai˧˦(จ.) 失败 shībài พา่ยแพ ้
si˧sa˧ 你们 nǐmen พวกคุณ 
si˨˩t‘aŋ˨˩(จ.) 食堂 shítáng โรงอาหาร 
si˧ ts‘u˦ 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
so˧ʑi˧(จ.) 所以 suǒyǐ    ดงันัน้ 
sten˧˦tɕ‘o˨˩ (จ.) 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
su˥(จ.) 锁suǒ แมกุ่ญแจ 
su˦  漆 qī สน้ํีามนั 
su˦(จ.) 输 shū แพ ้
su˧ 大dà  ใหญ่ 
su˧(จ.) 粗 cū หยาบ 
su˧ 二 èr สอง 
su˧˦ 扫 sǎo ปัดกวาด 
sua˨˩tsi˧(จ.) 刷子 shuāzi แปรง 
suei˦zan˨˩(จ.) 虽然 suīrán แมว้า่ 
su˧hu˧ 初二 chūèr วนัทีส่อง 
su˥mpaŋ˨˩ 小麦 xiǎomài ขา้วสาล ี
su˧nen˧pe˧˦ 十二 shí’èr สบิสอง 
su˦ni˨˩ 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
suŋ˦(จ.) 松 sōng หยอ่น 
suŋ˧ 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
su˧pe˧˦ 二十 èr shí ยีส่บิ 
su˧pe˧˦si˧ 二十一 èr shíyī ยีส่บิเอด็ 
su˧ta˧ 我们wǒmen พวกเรา 
su˦tɕi˧˦(จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
t‘a˦ 做 zuò ทาํ 
t‘ɒ˧˦ 耙（地）bà คราด 
t‘ɒ˥tu˩˨ 平原 píngyuán ทีร่าบ 
t‘u˧˦ 煤 méi ถ่านหนิ 
t‘u˧˦ 时候 shíhòu เวลา 
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t‘u˦ 月（月份）yuè เดอืน 
t‘u˦lɒ˥ 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
t‘u˦ntai˦ 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
t‘u˦t‘ai˦ 正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
t‘u˦tsen˩˨ 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
t‘ɒ˥ 床chuáng เตยีง 
t‘ai˨˩(จ.) 抬 tái ยก 
t‘ai˦ 老虎 lǎohǔ เสอื 
t‘ai˧(จ.) 太 tài เกนิไป 
t‘ai˧˦tu˧˦ (จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
t‘aŋ˦ 啼 tí ขนัรอ้ง 
t‘aŋ˨˩laŋ˦(จ.) 螳螂 tángláng ตัก๊แตนตําขา้ว 
t‘a˦sei˧ 生气 shēngqì โกรธ 
t‘a˦tau˧˦ 遗失 yíshī ทาํหาย 
t‘au˦ 船 chuán เรอื 
t‘au˧ 刀 dāo มดี 
t‘au˧len˧˦(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
t‘au˧vә˩˨luŋ˦  菜刀càidāo มดีทาํครวั 
t‘a˦zәɯ˦ 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 
t‘ei˧˦ 快（刀）kuài คม 
t‘әɯ˦(จ.) 筒tǒng（管儿） กระบอก 
t‘әɯ˦mei˦zau˦  下雨 xià yǔ ฝนตก 
t‘әɯ˥ntai˦ 牛圈 niúquān คอกววั 
t‘әɯ˦t‘a˥ 休息 xiūxí พกัผอ่น 
t‘i˦ 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
t‘i˦ 到 dào ถงึ 
t‘i˦ 些（一些东西）xiē เหล่าน้ี 
t‘i˧ 贴 tiē แปะ ตดิ 
t‘ie˨˩lu˧˦(จ.) 铁路 tiělù รถไฟ 
t‘i˨˩kau˦ (จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
t‘o˦la˦tɕi˦ (จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
t‘u˧˦ 时间 shíjiān เวลา 
t‘u˦ 踢 tī เตะ 
t‘u˦ 出（去）chū ออก 
t‘uan˨˩tɕe˨˩(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
t‘uan˨˩ʑan˨˩(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
t‘u˧kai˧(จ.) 土改 tǔgǎi ปฏริปูทีด่นิ 
t‘u˧˦li˧˦ 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
t‘uŋ˦ 同 tóng เหมอืน 
t‘uŋ˨˩tsi˧˦(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
tɒ˥ 猴子 hóuzi ลงิ 
tɒ˥ 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
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tɒ˧ 哥哥 gēgē พีช่าย 
ta˧ 三 sān สาม 
ta˧˦ 灰 huī ขีเ้ถา้ 
ta˧˦ 灰 thuī ไฟ 
ta˨˩ 跌倒 diédǎo หกลม้ 
ta˩˨ 数（东西）shù นบั 
ta˥ 热 rè รอ้น 
ta˦ 头虱 tóu shī เหา 
ta˥,  lu˨˩ 捆 kǔn มดั 
ta˩˨,  tu˨˩(จ.) 读 dú อา่น 
ta˧hu˧ 初三 chū sān วนัทีส่าม 
tai˥ 砍 kǎn ตดั 
tai˥ 豆子 dòuzi ถัว่ 
tai˧ 树 shù ตน้ไม ้
tai˧ 舀（水）yǎo ตกั 
tai˧˦ 栗子lǐzǐ ลกูพลมั 
tai˧ka˧ 杉树 shānshù ตน้จามจุร ี
tai˥ntai˧ 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
tai˧˦piau˧(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
tai˧ ts‘an˧˦ȵtɕau˩˨  松树 sōngshù ตน้สน 
tan˥ 蘸 zhàn จิม้, จุม่ 
tan˥ 埋 mái ฝัง 
tan˧(จ.) 蛋 dàn ไข ่
tan˧ 生(蛋) shēng ออกลกู 
ta˧nen˧pe˧˦ 十三 shí sān สบิสาม 
tan˧˦si˧˦(จ.) 但是 dànshì แต่วา่ 
tɒ˩˨ȵtɕau˩˨  马鞭 mǎ biān แสม้า้ 
taŋ˧˦ 煮 zhǔ ตม้ 
taŋ˨˩ 骨头 gǔtou กระดกู 
taŋ˧ʑan˨˩(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
ta˧pe˧˦ 三十 sānshí สามสบิ 
ta˧t ‘ u˦ 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
ta˧˦tɕ‘i˨˩(จ.) 大家 dàjiā ทุกคน 
tau˧˦ 咬 yǎo กดั 
tau˧˦ 落（叶）luò ล่วง 
tau˨˩ 痒 yǎng คนั 
tau˥ 祖父 zǔfù ปู่  
tau˦ 书 shū หนงัสอื 
tau˧ 字 zì ตวัอกัษร 
tau˥hu˧ 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
tau˥kau˥ 老人 lǎorén คนชรา 
tau˥kau˥ 曾祖父 zēngzǔfù ปู่ ทวด 
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tau˥mpә˦ 祖宗 zǔzōng บรรพบุรษุ 
tau˥pe˨˩ 菩萨 púsà พระโพธสิตัว ์
tau˥sa˥ 岳父 yuèfù พอ่ตา 
tau˥sai˥ 舅父 jiùfù ลุง 
tau˥tɕu˧ 媒人 méirén พอ่สือ่ แมส่ือ่ 
tau˥ts‘ɒ˦ 亲家 qìngjiā ญาตผิูใ้หญ่ฝ่ายหญงิ/ฝ่ายชาย 
tau˥tsen˩˨ 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
tau˥vai˩˨ 姑父 gūfu ป้า (ภรรยาของลุง) 
tɕ‘әu˦(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
tɕ‘ɒ˥ 快 kuài เรว็ 
tɕ‘ɒ˥tɕ‘ɒ˥ 快快 kuài kuài เรว็ๆ 
tɕ‘e˨˩tian˧(จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
tɕ‘i˨˩(จ.) 骑 qí ขี ่
tɕ‘i˥ 人 rén  คน 
tɕ‘i˦ 蚊子 wénzi ยงุ 
tɕ‘i˦ 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
tɕ‘i˥ ai˧˦ 群众 qúnzhòng มวลชน 
tɕ‘in˦ lio˨˩(จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
tɕ‘in˧˦tsu˨˩(จ.) 庆祝 qìngzhù ฉลอง 
tɕ‘i˥t‘a˦ni˦ 商人 shāngrén นกัธุรกจิ 
tɕ‘i˥t‘a˦qәɯ˧ 农民 nóngmín เกษตรกร 
tɕ‘i˧˦ts‘e˦(จ.) 汽车 qìchē รถยนต ์
tɕɒ˨˩ 跨 kuà กา้ว 
tɕɒ˥(จ.) 假 jiǎ ปลอม 
tɕan˧˦se˨˩ (จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
tɕan˧ts‘a˨˩(จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
tɕau˧˦ʑu˨˩ (จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
tɕәɯ˨˩  瘦 shòu เน้ือ 
tɕe˨˩ʑo˨˩(จ.) 节约 jiéyuē ประหยดั 
tɕi˩˨ 欠 qiàn เป็นหน้ี 
tɕi˨˩…tɕi˨˩ 越…越 yuè…yuè ยิง่....ยิง่.... 
tɕi˧˦hau˧˦(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
tɕin˥ 铁 tiě เหลก็ 
tɕin˦(จ.) 紧 jǐn ตงึ 
tɕin˧ 百 bǎi รอ้ย 
tɕin˦ko˧˦(จ.) 经过 jīngguò ผา่น(ผา่นไป ขา้มไป) 
tɕin˦ȵan˧˦(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
tɕin˦tɕi˧˦(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
tɕi˧˦su˨˩(จ.) 技术 jìshù  เทคโนโลย ี
tɕi˦tɕ‘i˧˦(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
tɕi˨˩tɕi˨˩(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tɕi˥tɕi˧ 乳房rǔfáng เตา้นม 
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tɕo˨˩wu˧˦(จ.) 觉悟 juéwù สาํนึกตวั 
te˨˩ 生（肉）shēng ดบิ 
te˥ 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
te˥ 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
tei˧˦ 晒shài สาดแสง 
tei˧˦ 满 mǎn เตม็ 
tei˨˩ 塞（洞口）sāi ยดั 
tei˩˨ 少 shǎo น้อย 
tei˥tsai˧˦ 席子 xízi เสือ่ 
tәɯ˧˦ 千 qiān พนั 
tәɯ˨˩ 算 suàn คาํนวณ 
tәɯ˨˩ 想 xiǎng คดิ 
tәɯ˥(จ.) 剁（肉）duò ตดั 
tәɯ˧ 搬 bān ยา้ย 
ten˧˦(ทจ.) 浅qiǎn ตืน้ 
ten˥ 被子 bèizi ผา้นวม 
ten˥ 牵 qiān จงู 
ten˥ 舂（米）chōng ตําขา้ว 
ten˥ 绿 lǜ สเีขยีว 
ten˦(จ.) 灯 dēng โคมไฟ 
ten˦pau˦  云 yún กอ้นเมฆ 
ten˧tɕin˥(จ.) 钉子 dīng ตะป ู
te˨˩ts‘u˦ 忘记 wàngjì ลมื 
tәu˧ 陡 dǒu  ทางชนั 
tәu˧˦tsen˦(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
ti˩˨ 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
tian˧˦(จ.) 电 diàn ไฟฟ้า 
tian˧˦ ʑin˧ (จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tian˧˦hua˧˦(จ.) 电话diànhuà โทรศพัท ์
tian˧˦ten˦(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
tie˨˩(จ.) 点儿 diǎn er นิดหน่อย 
tin˧˦(จ.) 钉（钉子）dīng ประกบ ตอกตะป ู
tin˥ (ทจ.) 剪 jiǎn ตดั เจยีน 
tin˥ (จ.) 甜 tián หวาน 
tin˥ 滴（一滴水）dī หยด 
ti˧˦pa˨˩ (จ.) 第八 dì bā ลาํดบัทีแ่ปด 
ti˧˦wu˧(จ.) 第五 dì wǔ ลาํดบัทีห่า้ 
ti˨˩zen˨˩(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
ti˧˦ʑi˨˩(จ.) 第一 dì yī ลาํดบัทีห่น่ึง 
ts‘ei˧˦(จ.) 绳子 shéngzi เชอืก 
ts‘a˦ 山 shān ภเูขา 
ts‘ai˧ 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
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ts‘au˦van˨˩ 磨 mó เครือ่งโม ่
ts‘әɯ˥ 锡 xī ดบุีก 
ts‘en˦(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
ts‘ɒ˥ 湿 shī เปียก 
ts‘ɒ˧  累 lèi เหน่ือย 
ts‘a˥ 修理 xiūlǐ ซ่อม 
ts‘a˧ 烤（火）kǎo ป้ิง 
ts‘ɒ˧˦ 稀 xī เหลว 
ts‘ai˦(จ.) 猜 cāi ทาย 
ts‘ai˧ 梳(头)shū หว ี(กรยิา) 
ts‘ai˧˦ 饱 bǎo อิม่ 
ts‘ai˨˩laŋ˨˩(จ.) 狼 láng สนุขัจิง้จอก 
ts‘ai˨˩tɕaŋ˦ 刚才 gāngcái เมือ่สกัครู ่
ts‘an˧(จ.) 身体shēntǐ รา่งกาย 
ts‘an˧˦ 尾巴 wěibā หาง 
ts‘an˧˦ 插 chā เสยีบ 
ts‘aŋ˦ 绵羊 miányáng แกะ 
ts‘aŋ˦(จ.) 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
ts‘aŋ˧˦sei˧˦  唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
ts‘aŋ˨˩si˨˩ 常常 chángcháng บ่อยๆ 
ts‘au˦ 追 zhuī ไล่ตาม 
ts‘au˦ 赶 gǎn ไล ่
ts‘au˦(จ.) 朝 cháo ไปยงั 
ts‘au˧ts‘a˦  打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
ts‘e˦ 挑 tiāo หาบ 
ts‘e˦ 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
ts‘e˧ 变化 biànhuà เปลีย่น 
ts‘ei˦(จ.) 钱 qián เงนิ 
ts‘ei˦ 话 huà คาํพดู 
ts‘әɯ˧˦ 锤子 chuízi คอ้น 
ts‘әɯ˧˦ 剃（头）tì โกน 
ts‘әɯ˧˦ 捶（腿）chuí ทุบ(ใชก้าํปัน้ทุบขา) 
ts‘әɯ˧˦ 串（一串辣椒）chuàn พวง (ลกัษณนาม) 
ts‘en˧˦(จ.) 寸 cùn น้ิว(มาตราวดั) 
ts‘en˦ 虱子 shīzi เหา 
ts‘en˦ 力气 lìqì พละกาํลงั 
ts‘en˦ 长 cháng ยาว 
ts‘en˦ 早（来）zǎo เรว็ 
ts‘en˨˩tɕin˦(จ.) 曾经 céngjīng เคย 
ts‘әu˦ɕaŋ˦ 抽屉 chōutì ลิน้ชกั 
ts‘o˧˦wu˧˦(จ.) 错误 cuòwù ผดิ 
ts‘u˦ 是 shì ใช ่
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ts‘u˧ 车子 chēzi รถ 
ts‘u˧ 纺车 fǎngchē เครือ่งปัน่ดา้ย 
ts‘u˧ 借 jiè ยมื 
ts‘u˦a˧ 不是 bùshì ไมใ่ช ่
ts‘uaŋ˦tsi˧(จ.) 窗子 chuāngzi หน้าต่าง 
ts‘uŋ˦(จ.) 葱 cōng หวัหอม 
ts‘uŋ˦(จ.) 从 cóng   จาก 
ts‘uŋ˦min˨˩(จ.) 聪明 cōngmíng ฉลาด 
tsɒ˥ 窝 wō รงั 
tsɒ˥ 生（孩子）shēng คลอด 
tsa˧˦ 吐 yàn พน่  ถ่ม 
tsa˨˩ 坐 zuò นัง่ 
tsɒ˩˨ 顿（一顿饭）dùn มือ้ (ลกัษณนามของมือ้อาหาร) 
tsɒ˨˩ 伸 shēn ยดื ขยายออก 
tsai˧˦(จ.) 再 zài อกี 
tsai˧ts‘en˦  帮助 bāngzhù ชว่ยเหลอื 
tsa˩˨lei˨˩ 女婿 nǚxù ลกูเขย 
tsan˧ 美丽 měilì สวย 
tsan˧˦ 烤（衣服）kǎo อบ (อบเสือ้ผา้) 
tsan˨˩ 暗 àn มดื 
tsɒ˥ntau˨˩ 鸟窝 niǎowō รงันก 
tsɒ˥nu˨˩ 他们 tāmen พวกเขา 
tsaŋ˧˦ 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
tsaŋ˨˩ 听 tīng ฟัง 
tsaŋ˦(จ.) 脏 zāng สกปรก 
tsaŋ˧˦mpu˦ 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
tsaŋ˧tsaŋ˧ 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tsɒ˥ts‘әɯ˧ 发芽fāyá แตกหน่อ 
tse˧˦ 织（布）zhī ถกั ปะ 
tse˩˨ 过 guò ขา้ม 
tse˩˨ 宽 kuān กวา้ง 
tsei˧tse˧˦ 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
tse˩˨k‘uei˧ 过年 guònián ปีใหม ่
tse˧˦kan˧ 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
tsәɯ˨˩ 弟弟 dìdì น้องชาย 
tsәɯ˩˨ 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
tsәɯ˨˩ 漏 lòu รัว่ 
tsәɯ˥ 下（山）xià ลง 
tsәɯ˧ 瓶子píngzi ขวด 
tsәɯ˧ 扔 rēng โยน 
tsәɯ˧ 掷 zhì ขวา้ง 
tsәɯ˧ 尖jiān แหลม คม 
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tsәɯ˧˦ 就 jiù ก ็
tsen˧˦(จ.) 正 zhèng ดิง่ 
tsen˩˨ 兔子 tùzǐ กระต่าย 
tsen˩˨(จ.) 相信 xiāngxìn เชื่อ 
tsen˨˩ 冷 lěng หนาว 
tsen˧˦fu˧(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsen˧fuŋ˦(จ.) 整风 zhěngfēng ปรบัปรงุ 
tsen˩˨ŋka˧ 门坎 ménkǎn ธรณปีระต ู
tsen˦saŋ˧˦ʑu˨˩ (จ.) 争上游 zhēng shàngyóu แยง่ชงิ รวดเรว็ 
tsen˦ts‘an˧ (จ.) 增产 zēngchǎn เพิม่การผลติ 
tsen˧˦ts‘e˨˩(จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tsen˧˦tsi˧˦(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tse˩˨tsau˨˩  宽敞 kuānchǎng กวา้งขวาง 
tsi˧˦ 挂（墙上）guà แขวน 
tsi˧˦ 斤 jīn กรมั 
tsi˨˩ 线 xiàn ดา้ย 
tsi˩˨ 掉diào ตก 
tsi˥…a˧ 别 bié อยา่ 
tsi˨˩qә˧ 集市 jíshì ตลาด 
tsi˨˩su˥ 面条 miàntiáo ก๋วยเตีย๋ว 
tsi˦su˦(จ.) 支书 zhīshū เลขาธกิารพรรค 
tsi˧˦tɕa˦ 自己 zìjǐ ตวัเอง 
tsi˧˦ʑәu˨˩(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tsu˩˨  看kàn ด ู
tsu˨˩ 直 zhí ตรง 
tsu˧ 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
tsu˧ 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
tsu˧˦ 抓 zhuā จบั 
tsuan˦(จ.) 砖 zhuān อฐิ 
tsu˧ɕi˨˩(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tsuei˧˦(จ.) 最 zuì ทีส่ดุ 
tsuei˦tsen˦(จ.) 锥子 zhuīzi สวา่น 
tsuŋ˦(จ.) 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
tsuŋ˧li˧(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsuŋ˧lu˧˦ɕan˧˦(จ.) 总路线 zǒnglùxiàn นโยบายหลกั เสน้ทางหลกั 
tsuŋ˦tian˧(จ.) 钟点 zhōngdiǎn ชัว่โมง 
tsuŋ˨˩tsuŋ˧˦ 蛙 wā กบ 
tsu˦tsi˧(จ.) 珠子 zhūzi ลกูปัด 
tsu˧tsi˨˩(จ.) 组织zǔzhī ระบบ 
tsu˧˦ʑi˧˦(จ.) 注意zhùyì สนใจ 
tu˧˦ 地（天地）dì ดนิ(ฟ้าดนิ) 
tu˩˨ 称 chēng ชัง่ (กรยิา) 
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tu˩˨ 平 píng เรยีบ 
tu˧ 喂 wèi ป้อน 
tuei˧˦(ทจ.) 对 duì   ต่อ 
tuŋ˥ 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
tuŋ˦(จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
tuŋ˦(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
tuŋ˦ɕi˦(จ.) 东西 dōngxi สิง่ของ 
tuŋ˧˦ʑan˨˩(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
tu˧˦ten˧ 蚂蚁 mǎyǐ มด 
u˧ 马鞍 mǎ ān อานมา้ 
u˧ 他 tā เขา 
u˧˦ 脑髓nǎosuǐ สมอง 
vɒ˩˨(จ.) 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
vai˩˨ 送 sòng มอบให ้
vai˩˨qan˧˦lau˨˩ 脸盆 liǎn pén อา่งลา้งหน้า 
van˨˩ 啃kě แทะ 
van˩˨ 磨（米）mó โม ่(แป้ง) 
van˨˩ 次（每一次）cì ครัง้(ลกัษณนามของกรยิา) 
van˦ 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
van˨˩qә˧ 主人 zhǔrén เจา้บา้น 
vaŋ˨˩ntai˦ 牛轭 niú è แอกควาย 
vә˧˦ 切 qiē หัน่ 
vә˨˩ 芋头 yùtou เผอืก 
vei˦ 圆子 yuánzi สวน 
vei˦luŋ˦ 菜园 càiyuán สวนผกั 
vei˦sɒ˧ 锯 jù เลื่อย 
vәɯ˦ 浮fú ลอย 
vәɯ˦ 肿 zhǒng บวม 
ven˦ 风 fēng ลม 
ven˦ 筋 jīn กลา้มเน้ือ 
ven˦ 杀（鸡）shā ฆา่ 
vi˦ 高 gāo สงู 
vi˦a˧˦ 簸箕 bòji กระดง้ 
vi˦hu˥ 筛子 shāizi กระชอน 
vlɒ˦ 放（鸟）fàng ปล่อย 
vlɒ˦ 嫁 jià แต่งงาน (ผูห้ญงิแต่งงาน) 
vlɒ˧ 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
vla˧˦ 勤快 qínkuài ขยนั 
vla˩˨ 握 wò จบั 
vla˦ 八 bā แปด 
vlɒ˨˩ 酸 suān เปรีย้ว 
vlai˨˩ 摆 bǎi จดั 
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vla˦ t‘u˦ 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
vlei˦ 天 tiān    ฟ้า 
vlei˨˩sue˧ 右边 yòubiān ดา้นขวา 
vlei˨˩tai˧ 左边 zuǒbiān ดา้นซา้ย 
vlei˧tu˧˦ 神 shén เทพ 
vu˩˨ 去 qù ไป 
vu˩˨ 薄 báo บาง 
vu˦ 犁 lí คนัไถ 
vu˦ 回（每一回）huí ครัง้ (ลกัษณนาม ทุกครัง้) 
wei˧˦sen˦ (จ.) 卫生 wèishēng สขุอนามยั 
wei˧ta˧˦(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
wei˧ʑan˨˩(จ.) 委员 wěiyuán กรรมาธกิาร 
wu˨˩kuŋ˦ts‘uŋ˨˩ 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
wun˨˩hua˧˦(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
xɒ˧ 吃 chī กนิ 
xɒ˧ 尺chǐ ฟุต 
xa˧˦ 救 jiù ชว่ย 
xɒ˧˦ 拃 zhǎ คบื(ระยะหา่งระหวา่งปลาย

น้ิวหวัแมม่อืกบัปลายน้ิวกอ้ยเมือ่
กางออกสดุ) 

xaŋ˧ 草cǎo หญา้ 
xau˥ 轻 qīng เบา 
xau˧˦ , sei˥ 干燥 gàn zào แหง้ 
xɒ˧xe˧ 耙 bà คราด 
xe˧˦ 蛆 qū ตวัออ่นของแมลง 
xәɯ˧˦xɒ˧˦ 家祖 jiāzú พอ่ 
xen˧ (ทจ.) 金子 jīnzi ทอง 
xen˧ 兵 bīng ทหาร 
xen˧ 重 zhòng หนกั 
xen˧ 个（一个人）gè คน 
xen˧nɒ˩˨ 谁 shuí ใคร 
xe˧˦tai˧ 木匠 mùjiàng ชา่งไม ้
za˨˩ 跑 pǎo วิง่ 
za˦ 晚饭 wǎnfàn อาหารเยน็ 
za˦ 写 xiě เขยีน 
za˦ 花（布）huā ลวดลาย 
ʑɒ˩˨ 祖母zǔmǔ ยา่ 
ʑɒ˩˨a˥ 舅母 jiùmu ป้า (ภรรยาของพีช่ายน้องชาย

แม)่  
zai˧˦ 痛 tòng เจบ็ปวด 
zai˩˨ 病bìng โรค ป่วย 
zan˧˦ 嚼 jué เคีย้ว 
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zan˨˩ 疮 chuāng บาดแผล 
ʑan˨˩ 圆 yuán กลม 
ʑan˨˩pi˨˩(จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
ʑan˧˦tsi˧(จ.) 燕子 yànzi นกนางแอน่ 
zaŋ˧(จ.) 醒 xǐng ตื่น 
ʑaŋ˨˩ʑi˧˦ 马铃薯 mǎlíngshǔ มนัฝรัง่ 
za˨˩plan˨˩ 逃脱 táotuō วิง่หนี 
zɒ˦q‘ai˧ 脖子bózi คอ 
za˦tau˧ 先生 xiānshēng สรรพนามบุรษุทีส่อง เรยีกเพศ

ชาย 
zau˦ 雷 léi ฟ้ารอ้ง 
zau˦ 龙 lóng มงักร 
zau˦ 耳朵ěrduǒ ห ู
zau˦ 升 shēng ลติร 
ʑau˦ 窖 jiào หอ้งใตด้นิ 
ʑau˧˦tɕin˧˦(จ.) 跃进 yuèjìn กา้วกระโดดไปขา้งหน้า 
ʑɒ˩˨vu˩˨  姑母 gūmǔ ป้า (พีส่าวน้องสาวพอ่) 
zɒ˦zei˦ 虫 chóng แมลง 
ʑe˧˦ɕau˧˦ (จ.) 夜校 yèxiào โรงเรยีนภาคคํ่า 
zei˩˨(จ.) 窄 zhǎi แคบ 
zei˦ 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
zei˦ 糖 táng น้ําตาล 
zәɯ˩˨ 田 tián ไรน่า 
zәɯ˨˩ 拉 lā ลาก 
zәɯ˩˨ 洗（手）xǐ ลา้ง 
zәɯ˦ 铃 líng กระดิง่ 
ʑәɯ˨˩ 长大 zhǎngdà โต 
ʑәɯ˦(จ.) 植物油 zhíwùyóu น้ํามนัพชื 
ʑәɯ˦(จ.) 由 yóu   โดย 
zәɯ˥k‘u˧ 手镯 shǒuzhuó กาํไล 
zen˨˩min˨˩(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
zen˨˩min˨˩kuŋ˧se˧˦(จ.) 人民公社 คอมมนูประชาชน 
zen˧˦wu˧˦(จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
ʑәu˧˦(จ.) 又 yòu อกี 
ʑәu˦tian˧(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
ʑin˦ 赢 yíng ชนะ 
ʑin˦(จ.) 阴 yīn มดื 
ʑin˦ɕuŋ˨˩(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
ʑin˨˩haŋ˨˩(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
ʑin˧˦tuŋ˧˦(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
ʑin˦wei˨˩(จ.) 因为 yīnwèi เพราะวา่ 
ʑi˦sen˦(จ.) 医生 yīshēng แพทย ์
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ʑi˧˦tɕan˧˦(จ.) 遇见 yùjiàn พบเจอ 
ʑi˧˦tɕan˧˦(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
ʑi˨˩tin˧˦(จ.) 一定 yīdìng แน่นอน 
ʑi˧tsi˧(จ.) 椅子yǐzi เกา้อี ้
ʑo˨˩si˧(จ.) 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
zu˧˦ 箭 jiàn ลกูศร 
zu˧˦ 白 bái  สขีาว 
ʑu˨˩ 说 shuō พดู 
zu˨˩ko˧(จ.) 如果 rúguǒ   ถา้หาก 
zuŋ˨˩ 烂 làn เน่า 
zuŋ˦ 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
ʑuŋ˧hu˧˦(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
ʑuŋ˨˩iʑ˧˦v 容易 róngyì งา่ย 
ʑuŋ˧kan˧(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
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