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อารมัภบท 
 

 โครงการศกึษาภาษาของชนกลุ่มน้อยในสาธารณรฐัประชาชนจนีทีย่ ิง่ใหญ่มสีองชว่ง  ซึง่ทัง้สอง
โครงการไดเ้กบ็ขอ้มลูทางชาตพินัธุว์รรณนา ขอ้มลูทางภาษาอยา่งครบถว้น จากนัน้ไดว้เิคราะหแ์ละนําเสนอ
ขอ้มลูทางภาษาศาสตรเ์รยีงตามลาํดบัขัน้ทางภาษา ไดแ้ก่ ระบบเสยีง ระบบคาํศพัทแ์ละระบบไวยากรณ์ 
ทา้ยเล่มของหนงัสอืการศกึษาวจิยัของทกุภาษา มขีอ้มลูรายการคาํศพัทข์องแต่ละภาษาโดยใชส้ทัอกัษร
สากลบนัทกึรายการคาํศพัทแ์ลว้แปลเป็นภาษาจนี โครงการดงักล่าวไดแ้ก่  

1. โครงการบรูณาการความรูเ้กีย่วกบัชนกลุ่มน้อยของจนี ปี ค.ศ. 1953 ชื่อชดุ《国家民委民族问

题五种丛书 Guójiā mínwěi mínzú wèntí wǔ zhǒnɡ cónɡshū》 “โครงการสรรนิพนธร์วมชุดประเดน็
ชนกลุ่มน้อย 5 ประการ”  โครงการน้ีมอียู ่5 โครงการยอ่ย   ซึง่โครงการยอ่ยทีเ่กีย่วกบัการศกึษาภาษาของ
ชนกลุ่มน้อยมชีื่อวา่ 中国少数民族语言简志丛书  Zhōnɡɡuó shǎoshù mínzú yǔyán jiǎnzhì cónɡshū 
“ชุมนุมปรทิรรศน์ภาษาชนกลุ่มน้อยของสาธารณรฐัประชาชนจนี” ในจาํนวนน้ีมภีาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลู
ไททัง้หมด 9 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาปู้อ ีภาษาไต ภาษาจว้ง ภาษาตง้ ภาษามลูมั ภาษาเหมาหนาน ภาษาสุย่ 
ภาษาหล ีและภาษาเกอลาว ภาษาทัง้ 9 น้ีเป็นภาษาของกลุ่มชาตพินัธุท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลจนีใหม้ี
สถานภาพเป็น “ชนกลุ่มน้อย” ของสาธารณรฐัประชาชนจนี   

ตามทรรศนะของนกัวชิาการจนี ในหนงัสอืชื่อ “สงัเขปภาษาตง้ - ไถ” (侗台语族概论 Dònɡ Tái yǔzú 

Gàilùn)  ของผูเ้ขยีนชื่อ เหลยีงหมิน่ และ จางจวนิหร ู(Liánɡ Mǐn，Zhānɡ Jūnrú, 1996, 7)  จดัภาษา “ไท”   
(台 Tái) ไวใ้นภาษาตระกลูจนี-ทเิบต (汉藏语系 Hàn Zànɡ yǔxì) โดยมสีาขาและแขนงยอ่ยคอื สาขาภาษา
จว้ง-ตง้ ภายในสาขาน้ีแบ่งเป็นสามแขนง ไดแ้ก่ แขนงจว้ง-ไต (ตารางถดัไปน้ีลาํดบัที ่ 1-3) แขนงตง้-สุย่
(ตารางถดัไปน้ีลาํดบัที ่4-7) และแขนงภาษาหล ี(ตารางถดัไปน้ีลาํดบัที ่8) สว่นลาํดบัที ่9 คอื ภาษาเกอลาว
ยงัมขีอ้กงัขาในการจดัแบ่งจงึแยกออกมาต่างหาก แลว้ใสเ่ครือ่งหมาย ? กาํกบัไวห้ลงัแขนงเกอลาว ขอ้มลู
สงัเขปเกีย่วกบัชนกลุ่มน้อยทีพ่ดูภาษาต่างๆ มดีงัน้ี    

สาขาจ้วง – ต้ง 
 
 

แขนง 
จ้วง – ไต 

ปู้อ ี มถีิน่ฐานอยูท่ีม่ณฑลกุย้โจว ยนูนาน และเสฉวน เรยีกตวัเองวา่  
/pu4ʔjui4/  มจีาํนวนประชากร 2,971,460  คน 

ไต มถีิน่ฐานอยูต่ามบรเิวณเขตรอ้นทีร่าบหบุเขาในมณฑลยนูนาน 
เรยีกตวัเองวา่ /tai2 / มจีาํนวนประชากร 1,158,989  คน  

จว้ง มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกวา่งซ ีมณฑลยนูนาน และมสีว่นน้อยกระจาย
อยูใ่นบรเิวณต่างๆของมณฑลกวา่งตง หหูนาน  กุย้โจว และเสฉวน 
เรยีกตวัเองวา่ /pou4 ˛uN6/ มจีาํนวนประชากร  16 ลา้นคน 

 
 
 

แขนง 
ต้ง-สุ่ย 

ตง้ มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกุย้โจว หหูนาน และกวา่งซ ี  เรยีกตวัเองวา่ 
/kam1/ มจีาํนวนประชากร 2,960,293 คน 

มลูมั มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกวา่งซ ี เรยีกตวัเองวา่ /mu6 lam1/ มจีาํนวน
ประชากร 207,352 คน  

เหมาหนาน มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกวา่งซ ี เรยีกตวัเองวา่ /ai1 na:n6/ มจีาํนวน
ประชากร 1 แสนคน   

สุย่ มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกุย้โจว และมสีว่นน้อยทีก่ระจดักระจายอยูใ่น
ตําบลต่างๆของมณฑลกวา่งซ ี เรยีกตวัเองวา่ /ai3 sui3/ มจีาํนวน
ประชากร 406,902 คน     
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แขนง 
หลี 

หล ี มถีิน่ฐานอยูต่ามเชงิเขา บรเิวณตอนใตข้องมณฑลหา่ยหนาน มี
จาํนวนประชากร 1,247,814  คน  เรยีกตวัเองวา่ /ɬai1/ 

 
 
 

(แขนง 
เกอลาว ?) 

 
 

 
 
 

เกอลาว 

มถีิน่ฐานอยูใ่นมณฑลกุย้โจว เรยีกตวัเองวา่ /klau55/  มจีาํนวน
ประชากรราว 2 หมืน่คน  เน่ืองจากมรีะบบเสยีงใกลเ้คยีงกบัภาษา
เหมยีวและเหยา  แต่ระบบไวยากรณ์ใกลช้ดิกบัภาษาจว้งและ
ภาษาปู้อ ี ในขณะทีม่คีาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาในสาขาจว้ง-ตง้ 
ทัง้แขนงจว้ง–ไตและแขนงตง้-สุย่จาํนวนมาก   ในขณะเดยีวกนักม็ี
คาํศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาในสาขาเหมยีว-เหยาดว้ย  เพยีงแต่วา่
มปีรมิาณน้อยกวา่มาก  นกัภาษาศาสตรจ์นีจงึมแีนวโน้มเป็นที่
แน่นอนวา่ใหจ้ดัไวใ้นตระกลูจนี-ทเิบต  เพยีงแต่ยงัเป็นขอ้กงัขาวา่
จะจดัไวใ้นสาขาเหมยีว–เหยา หรอืสาขาจว้ง–ตง้ และกย็ิง่ไปกวา่นัน้ 
หากจดัไวใ้นสาขาจว้ง-ตง้ ควรจะจดัเขา้เป็นสมาชกิในแขนงใด หรอื
วา่จะแยกออกมาเป็นแขนงใหมต่่างหาก ยงัไมเ่ป็นทีแ่น่ชดั  ในทีน้ี่จงึ
จะใสเ่ครือ่งหมาย “?”  ไวข้า้งทา้ยชื่อแขนงเกอลาว    

 
2.  โครงการการศกึษาของคณะกรรมการชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตจินีในปี ค.ศ.1980  ซึง่มทีีม่าจากใน

ขณะทีล่งพืน้ทีส่าํรวจเพือ่จดัทาํหนงัสอื “ปรทิรรศน์ภาษาของชนกลุ่มน้อย” ในโครงการขา้งตน้นัน้ คณะ
นกัวจิยัไดพ้บกบักลุ่มชาตพินัธุอ์กีจาํนวนหน่ึงทีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐับาลใหม้สีถานะเป็นชนกลุ่มน้อย  
และยงัพบอกีวา่ภาษาทีก่ลุม่ชาตพินัธุเ์หล่าน้ีพดูเป็นภาษาทีค่น้พบใหมอ่กีมากกวา่ 30 ภาษา บางภาษามี
จาํนวนคนพดูน้อยมากไมถ่งึพนัคน บางภาษาอยูใ่นภาวะใกลส้ญูกม็ ี นบัตัง้แต่ปี  1980 เป็นตน้มา คณะ
นกัวจิยัจงึไดด้าํเนินโครงการวจิยัต่อเน่ืองจากโครงการเดมิ โดยใชช้ื่อวา่ 中国新发现语言研究丛书 

Zhōngguó xīn fāxiàn yǔyán yánjiū cóngshū  “สรรนิพนธร์วมชดุการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศ
จนี” ภาษาพบใหมต่ระกลูไทในโครงการน้ีมทีัง้หมด 12 ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาหลนิเกา (เบ) ภาษาอูเ่สอ้ (เอ๊) 
ภาษาเปียว ภาษาฉาตง้ ภาษาลกักะ ภาษามาก (อายจาม) ภาษาหยางหวง (เทน็) ภาษาชุน ภาษาปู้ยงั ภาษา
ละต ิภาษามูห่ล่าว และภาษาผูเ่ปียว   

การศกึษาวจิยัในโครงการ “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่นประเทศจนี” มหีวัหน้า
โครงการคอื รองผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยัภาษาชนกลุ่มน้อยแหง่ชาตจินี สถาบนัวจิยัสงัคมศาสตรจ์นี ชื่อ ซุนหง
คาย (孙宏开，中国社会科学院中国少数民族语言研究中心副主任 Sūn Hóngkāi, Zhōngguó 

shèhuì kēxuéyuàn,  Zhōngguó shǎoshù mínzú yǔyán yánjiū zhōngxīn fù zhǔrèn)  ในโครงการน้ีได้
ดาํเนินการจดัแบ่งตระกลูภาษาสาํหรบัแขนงทีย่งัเป็นปัญหา คอื “แขนงภาษาเกอลาว?” ทีโ่ครงการเมือ่ครัง้
ก่อนไดใ้ชเ้ครือ่งหมาย “?” ไวเ้พราะยงัไมม่ขีอ้สรปุเกีย่วกบัการแยกแขนงภาษา  ในโครงการน้ีไดข้อ้สรปุแลว้
วา่ใหจ้ดัตัง้เป็น “แขนงเกอ-ยงั” จดัเป็นแขนงภาษาทีอ่ยูภ่ายใตส้าขาภาษาจว้ง-ตง้ ภาษาพบใหมไ่ดจ้ดัเขา้
เป็นสมาชกิของแขนงต่างๆดว้ยเกณฑค์วามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิกนั ไดแ้ก่ แขนงภาษาจว้ง-ไต มภีาษาหลนิเกา
(เบ) และภาษาอูเ่สอ้ (เอ๊) แขนงภาษาตง้-สุย่ มภีาษาเปียว ภาษาฉาตง้ ภาษาลกักะ ภาษามาก (อายจาม) 
และภาษาหยางหวง (เทน็) แขนงภาษาหล ี มภีาษาชุน และแขนงภาษาเกอ-ยงั มภีาษาปู้ยงั  ภาษาละต ิ 
ภาษามูห่ล่าว และภาษาผูเ่ปียว ขอ้มลูสงัเขปในบทนําเกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุท์ีพ่ดูภาษาต่างๆ มดีงัน้ี  
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สาขาจ้วง – ต้ง 
 
 
 

แขนง 
จ้วง – ไต 

ภาษา 
หลนิเกา

(เบ) 

มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีต่อนเหนือของมณฑลหา่ยหนาน(ไหหลาํ) เรยีก
ตวัเองวา่ //aN3 vo3/ หรอื //aN3 kaN3 vo3/ หมายความวา่ “คนถิน่ 
หรอื คนพดูภาษาถิน่” ปี 1982 ปี 2000 และปี 2010 มปีระชากรชาว
หลนิเกาเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เป็น 520,000 คน 641,700 คน และ  
725,100 คน ตามลาํดบั                

ภาษา 
อูเ่สอ้ 
(เอ๊) 

มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีห่มูบ่า้นเลก็ๆ ชื่อ บา้นหยง่เลอ่และชุมชนซโีม ่
ซึง่เป็นพืน้ทีฝั่ง่ทศิตะวนัออกของอาํเภอปกครองตนเองชาวเหมยีว 
อาํเภอหรงสุย่ มณฑลกวา่งซ ี เรยีกตวัเองวา่ /e55 hwen51/ แปล
ความหมายตรงตวัวา่ “เอ๊ – คน (คนเอ๊)”   บา้งกบ็อกวา่ /kja:N55 e55 
kç55/ แปลความหมายตรงตวัวา่ “พดู-เอ๊-ภาษา (คนพดูภาษาเอ๊)” มี
ประชากรรวมทัง้สิน้ 8,869 คน         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แขนง 
ต้ง-สุ่ย 

 
 

ภาษาเปียว  

มถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีต่ําบลต่างๆ ของอาํเภอหวยจี ๋ มณฑลกวา่งตง 
เรยีกภาษาทีต่นเองพดูวา่ /ka:N1 peu5 หรอื ka:N1 pa:u1/ คาํวา่  
/ka:N1/ ตรงกบัภาษาจนีคาํวา่ 讲 jiǎng แปลวา่ “พดู” คาํวา่  
/peu5 หรอื pa:u1/  เป็นชื่อเฉพาะทีเ่จา้ของภาษาใชเ้รยีกภาษาน้ี คาํ
เรยีกชื่อภาษาเปียวจงึมคีวามหมายวา่ “พดูเปียว”  ชาวเปียวมี
จาํนวนประชากร ทัง้สิน้ 1.7 แสนคน   

 
 
 

ภาษาฉาตง้  

มถีิน่ฐานอยูใ่นหมูบ่า้นเลก็ๆ กระจดักระจายและก่อตัง้ขึน้เป็นชุมชน
ตามธรรมชาตใินเขตการปกครองของชุมชนทีช่ื่อ “ชุมชนฉาตง้”  
ตัง้อยูใ่นเขตปกครองของอาํเภอหลนิกุย้ เมอืงกุย้หลนิ มณฑลกวา่งซ ี
ชื่อทีช่นกลุ่มน้ีเรยีกตนเอง  และชื่อทีก่ลุ่มชาตพินัธุท์ีแ่วดลอ้ม
อยา่งเชน่ชาวจว้ง ชาวเหยา ชาวฮัน่ลว้นเรยีกวา่ “ฉาตง้”  จาํนวน
ประชากรในชมุชนฉาตง้มทีัง้สิน้ 22,151 คน แต่มผีูส้งูอายเุกนิ 60 ปี
ทีพ่ดูภาษาฉาตง้ไดค้ล่องแคล่วและใชใ้นชวีติประจาํวนัอยูเ่พยีง  
3,778 คนเทา่นัน้          

 
 

ภาษาลกักะ  

มถีิน่ฐานอยูใ่นตําบลจนิซิว่ และหมูบ่า้นแวดลอ้มใกลเ้คยีง คอื บา้น
ฉางตง้ บา้นกุย้เหลยีง และบา้นซานเจีย่ว ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นอาํเภอ
ปกครองตนเองชาวเหยา เขตปกครองตนเองชาวจว้งกวา่งซ ี  เรยีก
ตวัเองวา่ (/lak8 kja3/)  คาํวา่  /lak8/ แปลวา่ “คน” คาํวา่ /kja3/ 
แปลวา่ “ภเูขา” ชื่อลกักะจงึแปลวา่ “คนภเูขาหรอืคนทีอ่าศยัอยูบ่น
ภเูขา”  ผูพ้ดูภาษาลกักะ 8,600 คน  

 
 

ภาษามาก
(อายจาม) 

ชาวมากมถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีม่ณฑลกุย้โจว แบ่งเป็น สองสายสกุล 
คอื ชาวมากสกุล “โม”่ มถีิน่ฐานอยูใ่นหมูบ่า้นและตาํบลต่างๆของ
เขตอาํเภอลีโ่ป เรยีกตวัเองวา่ /ai3 ma:k8/ และชาวมากสกุล “อู๋” มี
ถิน่ฐานอยูใ่นเขตไทห่ยางกบัเขตโตว้ชุน เรยีกตวัเองวา่ /ȶa:m1/ คาํ
วา่ /ai3/ ตรงกบั “อา้ย หรอื ไอ”้ แปลวา่ “คน” คาํหลงัเป็นชื่อเฉพาะ 
ชาวมากทัง้สองถิน่มจีาํนวนประชากรรวมราว 16,000 คน   
 
 
 
 



ง 
 

 
 

ภาษา 
หยางหวง

(เทน็) 

มถีิน่ฐานอยูใ่นเขตอาํเภอฮุย่สุย่ อาํเภอผงิถาง และเขตรอยต่อของ
พืน้ทีภ่เูขาและแมน้ํ่าในอาํเภอตู๋ซาน  ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นเขตปกครอง
ตนเองชาวเหมยีว ชาวปู้อ ีจงัหวดัเฉียนซ ีมณฑลกุย้โจว เรยีกตวัเอง
วา่ /ai11 ra:u11/ แปลวา่ “หมูค่นพวกเรา” หรอื “คนพืน้ถิน่” ซึง่เป็น
ชื่อทีช่าวหยางหวงทัง้หมดยอมรบัรว่มกนั  เฉพาะชาวหยางหวงที่
อาํเภอฮุย่สุย่ เรยีกตวัเองวา่ /ai11 tʰәn35/ มปีระชากรรวมทัง้สิน้ 
31,844 คน 

แขนง 
หลี 

ภาษาชุน ชาวชุนอาศยัอยูใ่นมณฑลหา่ยหนาน  บรเิวณตอนปลายของสอง
ฝัง่แมน้ํ่าชางฮวา่ ซึง่จดัเป็นพืน้ทีข่องอาํเภอปกครองตนเองชาวหล ี
อาํเภอตงฟาง และมบีางสว่นกระจดักระจายอยูท่ีอ่าํเภอหงเจยีง 
รายงานจาํนวนประชากรชาวชุนปี 1990 ม ี70,000 คน ปี 2000 ม ี
79,100 คน และปี 2010 ม ี89,400 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แขนง 
เกอ-ยงั 

 
 

 
 
 

ภาษาปู้ยงั  
 
 

ชาวปู้ยงัมถีิน่ฐานกระจดักระจายอยูใ่นพืน้ทีม่ณฑลยนูนานและ
มณฑลกวา่งซ ี ชื่อเรยีก /puo11 ʔja:ŋ44/ เป็นชื่อทีช่าวจว้งเรยีกชน
กลุ่มน้ี สว่นชือ่ทีช่นกลุ่มน้ีเรยีกตนเอง มสีองชื่อ คอื /ia33 ¬çN53/ 
แปลวา่ “พดูภาษาของตวัเอง” สว่นชาวปู้ยงัทีอ่าศยัอยูบ่า้นยงัเหลยีน 
อาํเภอกวา่งหนานเรยีกตนเองวา่ /pa33 ha33/ คาํวา่ /pa33/ เป็นคาํ
นําหน้าเรยีกคน สว่นคาํวา่ /ha33/ แปลวา่ “คน” การสาํรวจสาํมะโน
ประชากรปี 1994 รายงานวา่มจีาํนวนประชากรชาวปู้ยงัทีอ่าศยัอยู่
ในทีต่่างๆรวมกนัประมาณ 2000 คน   

 
 
 
 

ภาษาละต ิ

ชาวละตมิถีิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีส่องประเทศคอื บรเิวณมณฑลยนูนาน
ของประเทศจนีและตอนเหนือของประเทศเวยีดนาม ในสว่นของชาว
ละตทิีม่ถีิน่ฐานในประเทศจนีนัน้  แบ่งเป็นสีส่าขา ไดแ้ก่  ละติลาย 
เรยีกตวัเองวา่ /li35 pu44 ljo44 n ̩44 ʨo55/ ละติฮัน่ เรยีกตวัเองวา่ 
/li35 pu44 ʨo55/ ละติกระเป๋า เรยีกตวัเองวา่ /li35 pu44 te35/ และ 
ละติแดง เรยีกตวัเองวา่ /li35 pu44 ke55/ ในปี 1995  รายงานวา่มี
ประชากรชาวละตจิาํนวน 2600 คน การสาํรวจสาํมะโนประชากร ปี 
1999 รายงานวา่มชีาวละตลิดลงจากเดมิเหลอื 1600 คน  

 
 

ภาษา 
มูห่ล่าว 

ชาวมูห่ล่าวมถีิน่ฐานอยูใ่นเมอืงและตําบลต่างๆ ของมณฑลกุย้โจว 
บรเิวณฝัง่ทศิเหนือของพืน้ทีเ่ฉียนตงหนานกบัเฉียนหนาน เรยีก
ตวัเองวา่ /qɑ24 ɣo53/ คาํวา่ / qɑ24/ เป็นคาํเตมิหน้าคาํเรยีกบุคคล 
กลุ่มคนหรอืชื่อชนเผา่ต่างๆ  สว่นคาํวา่ / ɣo53/  แปลวา่ “คน” ชื่อ
เรยีกชาวมูห่ลา่วจงึหมายถงึ “พวกคน” การสาํรวจสาํมะโนประชากร 
ปี 1993  รายงานวา่ชาวมูห่ล่าวมปีระชากร 2.8  หมืน่คน  

 
 

ภาษา 
ผูเ่ปียว 

ในประเทศจนีมชีาวผูเ่ปียวอาศยัอยูท่ีชุ่มชนเถยีฉ่าง อาํเภอหมาลีโ่พ 
ซึง่เป็นพืน้ทีใ่นเขตปกครองตนเองชาวจว้ง ชาวเหมยีวเหวนิซาน 
มณฑลยนูนาน  เรยีกตวัเองเหมอืนกบัชาวผูเ่ปียวทีอ่าศยัอยูใ่น
เวยีดนามวา่ /qa33 biau33/ คาํวา่ /qa/ เป็นหน่วยคาํเตมิหน้าเรยีก
คน คาํวา่ /biau33/ เป็นชื่อเฉพาะ ชื่อเรยีกชาวผูเ่ปียวจงึหมายถงึ 
“คนเปียว” รวมจาํนวนประชากรชาวผูเ่ปียวทีอ่ยูใ่นประเทศจนีและ
เวยีดนามจาํนวน 777 คน (เฉพาะในประเทศจนีมจีาํนวนประชากร 
307 คน)  



จ 
 

 ในระหวา่งการทาํงานวจิยัทีต่อ้งสบืคน้จากภาษาไทยเป็นภาษาตัง้ตน้ไปหาภาษาอื่นพบวา่ การ
สบืคน้คาํศพัทท์าํไดค้อ่ยขา้งลาํบาก เพราะตน้ฉบบัของคาํศพัทท์ีอ่ยูท่า้ยเล่มในหนงัสอืภาษาต่างๆนัน้ 
จดัเรยีงคาํศพัทต์าม “กลุ่มคาํ” ทีม่คีวามหมายสอดคลอ้งกนั เชน่  กลุ่มคาํทีเ่กีย่วกบัสภาวะอากาศและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิชื่อสถานที ่ตน้ไม ้พชื สตัว ์วนัเดอืนปี จาํนวนนบั ขา้วของเครือ่งใช ้กรยิาทีใ่ชม้อื 
กรยิาทีใ่ชเ้ทา้ กรยิาใชป้าก  ลกัษณนาม ตวัเลข การรกัษาพยาบาล โรคภยั ภยัพบิตั ิการเมอืง การปกครอง 
ตลอดจนคาํทางไวยากรณ์ต่างๆ เป็นตน้ แต่เมือ่นํามาเปรยีบเทยีบกบัภาษาไทยและตอ้งการสบืคน้จาก
ภาษาไทยไปเป็นภาษาอื่นจะหาคาํศพัทท์ีต่อ้งการไดย้าก  ในการจดัทาํพจนานุกรมฉบบัน้ียงัคงอาศยัขอ้มลู
คาํศพัทจ์ากหนงัสอืการพรรณนาภาษาต่างๆทีเ่กดิจากโครงการทัง้สอง  แต่ใชภ้าษาไทยเป็นภาษาตัง้ตน้ 
โดยแต่ละภาษาเรยีงลาํดบัคาํจาก ก-ฮ เพือ่ใหน้กัวชิาการไทยสามารถใชง้านและสบืคน้ไดง้า่ย เหมาะสาํหรบั
การศกึษาเปรยีบเทยีบภาษาไทยไปสูภ่าษาไถอื่นๆ  โดยเรยีงลาํดบัไปทลีะแขนง ภายในแขนงเรยีงลาํดบัไป
ทลีะภาษาตามลาํดบัอกัษร Pinyin ไดแ้ก่  
 

แขนงภาษาจ้วง-ไต ช่ือภาษาตามอกัษรพินอิน ช่ือภาษาจีน ช่ือภาษาไทย 
Bùyī yǔ 布依语 ภาษาปู้อ ี
Dǎi yǔ 傣语 ภาษาไต 
Língāo yǔ 临高语 ภาษาหลนิเกา(เบ) 
Wǔsè huà 五色话 ภาษาอู่เสอ้ 
Zhuàng yǔ 壮语 ภาษาจว้ง 

แขนงภาษาต้ง-สุ่ย Biāo huà 标话 ภาษาเปียว 

Chádòng yǔ 茶洞语 ภาษาฉาตง้ 
Dòng yǔ 侗语 ภาษาตง้ 
Lājiā yǔ 拉珈语 ภาษาลกักะ 
Máonán yǔ 毛南语 ภาษาเหมาหนาน 
Mò yǔ 莫语 ภาษามาก 
Mùlǎo yǔ 仫佬语 ภาษามลูมั 
Shuǐ yǔ 水语 ภาษาสุย่ 
Yángháng yǔ 佯僙语 ภาษาหยางหวง (เทน็) 

แขนงภาษาหลี Cūn yǔ 村语 ภาษาชุน 
Lí yǔ 黎语 ภาษาหล ี(ฮไล) 

แขนงภาษาเกอ-ยงั Bù yāng yǔ 布央语 ภาษาปู้ยงั 
Gēlǎo yǔ 仡佬语 ภาษาเกอลาว 
Lājī yǔ 拉基语 ภาษาละต ิ
Mùlǎo yǔ 木佬语 ภาษามูห่ลา่ว 
Pǔbiāo yǔ 普标语 ภาษาผูเ่ปียว 

 
เกีย่วกบัการจดัตระกลูภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไทในประเทศจนีนัน้ ปัจจุบนันกัภาษาศาสตรจ์นีมี

แนวโน้มเหน็ชอบการจดัตัง้แขนงภาษาเกอ-ยงั เป็นคูข่นานกบัแขนงทีม่อียูเ่ดมิ ไดแ้ก่ แขนงจว้ง-ไต 
แขนงตง้-สุย่ และแขนงหล ีทัง้สีแ่ขนงน้ีอยูภ่ายใตส้าขาภาษาทีช่ื่อตง้-ไถ (คาํวา่ “ตง้” คอืชื่อทีภ่าษาจนีเรยีก
ภาษาตง้ แต่ภาษาตง้เรยีกตนเองวา่ “กมั” ดงันัน้ชื่อ ตง้-ไถ กมั-ไท จว้ง-ตง้ จงึหมายถงึชื่อเดยีวกนั ในหนงัสอื
ภาษาศาสตรข์องจนีทีศ่กึษาภาษาของชนกลุ่มน้อยสาขาน้ีนิยมใชช้ือ่ จ้วง-ต้ง มากกวา่) โดยแขนงภาษาเกอ-
ยงั ทีเ่ป็นแขนงทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหมน้ี่เป็นแขนงทีร่วมภาษาเกอลาว ภาษาปู้ยงั และกลุ่มภาษาพบใหมข่องจนี คอื 
ภาษาละต ิภาษามูห่ล่าวและภาษาผูเ่ปียวเขา้ไวด้ว้ยกนั ดงัน้ี       
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แผนภมิูท่ี 1 การจดัแบง่ภาษาสาขาจว้ง-ตง้ ภายหลงัโครงการ “สรรนิพนธร์วมชุดการศกึษาวจิยัภาษาพบใหมใ่น
ประเทศจนี” (1980 – ปัจจุบนั)  

 อกัษรทีน่กัภาษาศาสตรจ์นีเลอืกใชเ้พือ่ใหเ้ป็นตวัแทนของภาษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัตระกลูไททัง้หมดคอื
อกัษร 台 อา่นวา่ Tái ปกตแิลว้เมือ่ถอดเสยีงภาษาจนีเป็นภาษาไทยจะใชส้ระเสยีงยาว ดงันัน้อกัษร台 กค็วร
จะถอดเสยีงวา่ “ถาย” แต่เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัชื่อทีภ่าษาไทยใชส้ระเสยีงสัน้วา่ “ไท”  เป็นตวัแทนของภาษาที่
เกีย่วขอ้งกบัตระกลูไท จงึใชเ้ป็น “ไถ” ซึง่เป็นรปูสระเสยีงสัน้เหมอืนกนั อนัเป็นทีม่าของชื่อพจนานุกรมเล่มน้ี
วา่ “พจนานุกรมภาษาไทย-ไถ (ในสาธารณรฐัประชาชนจนี)”  สว่นภาษาไทยกค็อืภาษาไทยทีพ่ดูอยูใ่น
ประเทศไทยดงัทีเ่ขา้ใจรว่มกนั   
 การเรยีงลาํดบัภาษาก่อนหลงัในทีน้ี่ไมไ่ดห้มายถงึวา่ภาษาใดใกลช้ดิกบัภาษาใดมากกวา่กนั  หรอื
ภาษาใดสาํคญัมากกวา่ภาษาใด หรอืแมแ้ต่วา่มกีารคน้พบภาษาใดก่อนหลงั เพราะเป็นเรือ่งทีย่งัไมส่ามารถ
ระบุชดัได ้ ตอ้งมกีารศกึษาเพือ่เตมิอกีมาก แต่เพือ่ความสะดวกและเป็นระเบยีบ ผูเ้ขยีนไดเ้รยีงลาํดบัโดยใช้
อกัษรพนิอนิของชื่อภาษาเป็นเกณฑ ์  
 สาํหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัชาตพินัธุว์รรณนาและรายละเอยีดทางภาษาศาสตร ์  ตลอดจนขอ้มลูการ
วเิคราะหแ์ละศกึษาความสมัพนัธข์องภาษาไทยกบัภาษา “ไถ”  ในประเทศจนีทีเ่ป็นทรรศนะของนกัวชิาการ
จนี ตลอดจนการวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัภาษาไทยนัน้ ผูเ้ขยีนไดเ้รยีบเรยีงและนําเสนอไวใ้นหนงัสอืสอง
เล่ม คอื   

1. นานาภาษาในประเทศจนีตอนใตภ้าคที ่2 (เลม่ 1) ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุท์ีไ่ดร้บัการรบัรองจาก
รฐับาลจนีใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย รายการคาํศพัทใ์นภาคผนวกทา้ยเล่มเรยีงลาํดบัตามสทัอกัษร A-Z 
รายชื่อภาษาต่างๆไดอ้ธบิายไวแ้ลว้ขา้งตน้      

ตระกลูภาษา

จีน-ทิเบต

สาขา
ภาษาจนี

สาขา

ทเิบต-พมา่

สาขา

เหมยีว-เหยา

สาขาต้ง-ไถ

(เรียกอีกช่ือว่าจ้วง-ต้ง)

แขนงจ้วง-ไต

ปู้อี

ไต

หลนิเกา

อู่เสอ้

จว้ง

แขนงต้ง-สุ่ย

เปียว

ฉาตง้

ตง้

ลกักะ

เหมาหนาน

มาก

มลูมั

สุย่

หยางหวง

แขนงหลี

ชุน

หลี

แขนงเกอ-ยงั

ปู้ยงั

เกอลาว

ละติ

มูห่ลา่ว

ผูเ่ปียว
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2. นานาภาษาในประเทศจนีตอนใตภ้าคที ่ 2 (เล่ม 2)  ภาษาของกลุ่มชาตพินัธุท์ีย่งัไมไ่ดร้บัการ
รบัรองจากรฐับาลจนีใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย ภาษาในกลุ่มน้ีจดัวา่เป็น “ภาษาพบใหม”่ รายการ
คาํศพัทใ์นภาคผนวกทา้ยเล่มเรยีงลาํดบัตามสทัอกัษร A-Z รายชื่อภาษาไดอ้ธบิายไปแลว้ขา้งตน้เชน่กนั  

เน่ืองจากคาํศพัทภ์าษา “ไถ” โดยเฉพาะแขนงจว้ง-ไตมคีวามใกลช้ดิกบัภาษาไทยมาก ทาํใหพ้บ
คาํศพัทห์ลายคาํทีพ่อ้งกบัภาษาไทย แต่บางคาํพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ ในการนําเสนอคาํศพัทก์จ็ะระบุไวท้า้ย
คาํโดยอกัษรยอ่ ดงัน้ี  

 น. หมายถงึ ภาษาไทยถิน่เหนือ  =  คาํในภาษาไทยถิน่  
 อ. หมายถงึ ภาษาไทยถิน่อสีาน  =  คาํในภาษาไทยถิน่  
 
นอกจากน้ีขอชีแ้จงวา่ การทาํงานครัง้น้ีมุง่นําเสนอโดยบรสิทุธิใ์จ  เพือ่ใหน้กัวชิาการไทยไดม้ขีอ้มลู

สาํหรบัการศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบภาษาไทยกบัภาษาไถในประเทศจนี  ไมม่กีารจาํหน่ายหรอืเกีย่วขอ้งกบั
ผลกาํไรทางธุรกจิใดๆทัง้สิน้ จาํนวนทีพ่มิพเ์ผยแพรจ่งึไมม่ากนกัเน่ืองจากไมม่ทีุนทรพัยส์นบัสนุน แต่ได้
เผยแพรท่างสือ่สารสนเทศ ขอ้ดทีางหน่ึงกเ็ป็นการประหยดังบประมาณการตพีมิพ ์  อกีทางหน่ึงกเ็ป็นการ
เผยแพรไ่ดก้วา้งขวาง ผูอ้า่นสามารถสบืคน้ไดง้า่ยและนําไปใชง้านไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยใดๆ
ทัง้สิน้  สามารถสบืคน้ไดท้าง www.la.ubu.ac.th → เลอืก ทาํนุบาํรงุฯ → เลอืก ผลงาน  และอกีชอ่งทางหน่ึง
คอื https://metchs.blogspot.com/   

 
ทา้ยทีส่ดุน้ี ผูเ้ขยีนขอแสดงความราํลกึถงึความทุม่เททัง้กาํลงัทรพัย ์ กาํลงักาย  กาํลงัปัญญาของ

รฐับาลจนีและนกัวชิาการจนี ทีไ่ดส้รา้งสรรคผ์ลงานในโครงการอนัมคีุณคา่ต่อวงการภาษาศาสตรไ์ทย-ไถ
เชน่น้ี นบัไดว้า่นกัวชิาการไทยเป็นหน้ีบุญคุณของทา่นอยา่งเหลอืลน้ เน่ืองจากทีผ่า่นมาเราอาศยัผลงาน
การศกึษาของนกัวชิาการตะวนัตกมาตลอด อาจเคยมโีอกาสไดศ้กึษาขอ้มลูความรูจ้ากนกัวชิาการเจา้ของ
พืน้ทีบ่า้งแต่นบัวา่น้อยมาก ขา้พเจา้หวงัวา่ผลงานการแปลคาํศพัทภ์าษาไทย-ไถในครัง้น้ีนอกจาก
นกัวชิาการไทยจะไดนํ้ามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืเบกิทางสูก่ารศกึษาทีช่ดัเจนยิง่ขึน้แลว้ ทางฝ่ายจนีเองกจ็ะไดร้บั
ประโยชน์ในการศกึษาภาษาไถทัง้ในประเทศจนีและประเทศไทยดว้ยเชน่กนั    

 

最后，笔者在此忠诚地对中国政府和中国学者所提供的资金、知识、

体力和智力为台语语言学界奉献的一个伟大的项目使泰国学者感到债台高筑。

因为过去我们唯一一直依靠西方学者的研究成果，或者只字片言从中国学者

获得的信息。我希望这项翻译工作，除了对泰国学者开卷有益，对中方也同

样为台语研究更深入地丰富语言文化宝库。使中泰两国的台语研究互相受益。 

 
เมชฌ สอดสอ่งกฤษ 
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แขนงภาษาเกอ-ยงั Bùyāng yǔ 布央语 ภาษาปู้ยงั 698 
Gēlǎo yǔ 仡佬语 ภาษาเกอลาว 741 
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Mùlǎo yǔ 木佬语 ภาษามูห่ล่าว 814 
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รายการคาํศพัทภ์าษาปู้ อี 

 
 
รายการคาํศพัทภ์าษาปู้อ ีรวบรวมและแปลมาจากหนงัสอืน้ี   
 
喻翠容. (1980)《布依语简志》北京：民族出版社. 
Yù Cuìróng. (1980) Bùyī yǔ jiǎn zhì. Běijīng: Mínzú chūbǎn shè. 
ยวี ่ชุย่หรง. (1980) ปรทิรรศน์ภาษาปู้อ.ี ปักกิง่ : ชาตพินัธุ.์ 
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(กระป๋อง)แตก piaʔ7 破（罐子破了） 

pò (guànzi pòle) 
(กอ้นหนิ)กลิง้ ziŋ4 滚（石头滚） 

gǔn (shítou gǔn) 
(ไก่ตวัผู)้ขนั  ɤan1 啼（公鸡啼）tí (gōngjī tí) 

(เขา)ชนั liŋ5 陡（山很陡） 
dǒu (shān hěn dǒu) 

(คน)ชรา tɕe5 , la:u4  老（人老）lǎo (rén lǎo) 

(คน)ผอม pjuam1 瘦（人瘦）shòu (rén shòu) 

(โจ๊ก) ขน้,เหนียว nɯʔ7 稠（粥很稠） 
chóu (zhōu hěn chóu) 

(โจ๊ก)เหลว saɯ1 稀（粥很稀）xī (zhōu hěn xī) 

(เชอืก)ขาด tuan5  断（绳子断） 
duàn (shéngzi duàn) 

(ดอกไม)้หอมสดชื่น ɤau1ta:ŋ1 香（花香）xián(huāxiāng) 

(ตน้ไม)้เหีย่วเฉา zo2 枯（树子枯了）kū (shù zi kūle) 

(ตะบอง)โคง้ kau2  弯（棍子弯） 
wān (gùnzi wān) 

(ตะบอง)ตรง tsiau6 直（棍子直）zhí (gùnzi zhí) 

(แตง)เน่า nau6 烂（瓜烂了）làn (guā lànle) 

(ถนน)เรยีบ piŋ2  平（路平）píng (lù píng) 

(น้ํา)เดอืด kun3 沸（水开了）fèi (shuǐ kāile) 

(น้ํา)รัว่ zo6  漏（桶漏水） 
lòu (tǒng lòushuǐ) 

(น้ํา)ลกึ laʔ8 深（水深）shēn (shuǐshēn) 

(น้ํา)ไหล lai1   流（水流）liú (shuǐliú) 

(เน้ือ)ดบิ dip7 生（生肉）shēng (shēngròu) 

(เน้ือ)สกุ tsuʔ8   熟（熟肉）shú (shú ròu) 

(แบง่)ปัน จดัสรร  pan1 分（分配）fēn (fēnpèi) 

(ปลอ่ย)เลีย้งปศุสตัว(์ตามทุง่) tsu:ŋ5 放牧 fàngmù 

(ปากกา)แหลม, คม som1  尘（笔嘴尘）chén (bǐ zuǐ chén) 

(มดี)คม ɤau3 快（ 快）kuài (dāo kuài) 

(มดี)ทู ่ ȵo4 钝（ 钝）dùn (dāo dùn) 

(ยงิ)เขา้เป้า tɯʔ8 中(射中) zhōng (shè zhòng) 

(รา่ยกาย)บกึบนึ,กาํยาํ bɯʔ7 粗（粗大）cū (cūdà) 

(แร)่เงนิ ŋan2    银子 yínzi 

(แร)่ทอง tɕim1    金子 jīnzi 

(เลก็)มาก xɯn8   很（很小）hěn (hěn xiǎo) 

(เสือ้ผา้)เปียก tum2 湿（衣服湿）shī (yīfú shī) 

(เสือ้ผา้)แหง้ zo2  干（衣服干）gàn (yīfú gàn) 

(หมา)เหา่ zau5 吠（狗吠）fèi (gǒu fèi) 

(หอ้ง)มดื lap7 暗（房子很暗） 
àn (fángzi hěn àn) 

(หอ้ง)สวา่ง suaŋ6 亮（房子很亮） 
liàng (fángzi hěn liàng) 

(ใหญ่)ทีส่ดุ tsui3  （ 大）zuì (zuìdà) 

(อากาศ)รอ้น tsiʔ7 热（天气热）rè (tiānqì rè) 

(อากาศ)หนาว tɕiaŋ4 冷（天气冷） 
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lěng (tiānqì lěng) 

(อาหาร)เก่า tɕe5 老（菜老）lǎo (cài lǎo) 

(อาหาร)นุ่ม,อ่อน un5   嫩（菜嫩）nèn (cài nèn) 

ก(็อยากจะไปกไ็ป) tsi4 就（想去就去） 
jiù (xiǎng qùjiù qù) 

ก…็…เหมอืนกนั(เขาก็
เหมอืนกนั) 

je6   也（他也去）yě (tā yě qù) 

กบ kop7 田鸡 tiánjī 

กบ tu2kwe3 青蛙 qīngwā 

กรรไกร va:ʔ8tɕiau2 剪子 jiǎnzi 

กระจก min4tɕin3 镜子 jìngzi 

กระดาษ sa1 , tsi3 纸 zhǐ 

กระดกู duaʔ7 骨头 gǔtou 

กระดกูสนัหลงั doʔ7laŋ1 脊背 jǐbèi 

กระโดด ʔjoŋ5 跳 tiào 

กระต่าย mau3 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ tɕi4tɕi4  积极 jījí 

กระเทยีม ɤo1 蒜 suàn 

กระบอง tɯŋ4 棍子 gùnzi 

กระเบือ้ง ŋwa4  瓦 wǎ 

กระโปรง vin3 裙子 qúnzi 

กระเพาะ tun4 胃 wèi 

กระเพาะปัสสาวะ luŋ6po2 膀胱 pángguāng 

กระหาย za:u3 , ɤɯ5 渴 kě 

กลม(ลกูบอลกลมมาก) zan2 圆（球很圆） 
yuán (qiú hěn yuán) 

กลว้ยน้ําวา้ tsɯ:ʔ8 芭蕉 bājiāo 

กลอง tɕuaŋ1 鼓 gǔ 

กลอ่ง siaŋ5  箱子 xiāngzi 

กลบั ta:u5 回 huí 

กลวั la:u1 怕 pà 

กลา้ หาญ ka:m3 , ka:n6     敢 gǎn 

กลางคนื tɕa:ŋ1ɤam6  夜里 yèlǐ 

กลางวนั tɕa:ŋ1ŋ̻on2 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ ȵin2 筋 jīn 

กลา้หาญ juŋ6ka:n6  勇敢 yǒnggǎn 

กลนื dɯn4 吞 tūn 

กลนื dɯn4 咽 yàn 

กวา้ง kwa:ŋ5    宽 kuān 

กอง(ดนิ) lap8 堆（堆积泥土） 
duī (duījī nítǔ) 

กอด อุม้(เดก็น้อย) um4 抱（抱小孩） 
bào (bào xiǎohái) 

ก่อน kuan5 先 xiān 

กดั งบั ɤap8 咬 yǎo 
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กบัขา้ว pjaʔ7 菜（饭菜）cài (fàncài) 

กางเกง tsu:ŋ1 (อ.=สง่) 裤子 kùzi 

กา้น ka:n3      茎 jīng 

การปกครอง tsɯn3tsl3  政治 zhèngzhì 

การศกึษา tɕa:u3jiu4   教育 jiàoyù 

กา้วหน้า ɕian5tɕin3   先进 xiānjìn 

กาํ(ขา้วหน่ึงกาํ) kam1  把（一把米）bǎ (yī bǎ mǐ) 

กาํแพง tsi:ŋ2 , piŋ3   墙壁 qiángbì 

กาํไล kon6 手镯 shǒuzhuó 

กิง่ tɕi5vai1 树枝 shùzhī 

กนิ kɯn1 吃 chī 

กบี(มา้) zip8 蹄（马蹄）tí (mǎtí) 

กฬีา jin3tuŋ3  运动 yùndòng 

กุง้ ȵa:u6 虾 xiā 

กุญแจ tɕe3luŋ3  钥匙 yàoshi 

เกบ็ kɯ3 藏(收藏) cáng (shōucáng) 

เกลด็ tɕap7 鳞 lín 

เกลยีด ɤɯn1 恨 hèn 

เกลอื tɕu1 盐 yán 

เกษตรกรรม luŋ4ȵe4  农业 nóngyè 

เก่า kau5    旧 jiù 

เกา้ ku3 九 jiǔ 

เกา้อี ้ taŋ5e1 椅子 yǐzi 

เกยีจครา้น tɕiʔ7 懒 lǎn 

เกยีรตยิศ kuaŋ5juŋ4  光荣 guāngróng 

แก ้ ka:i6    改 gǎi 

แก(้ปมเชอืก) tɕe3   解（解绳结） 
jiě (jiě shéng jié) 

แกม้(ปลา) ɤɯʔ7 鳃 sāi 

แกลง้ ko4tsam2 玩耍 wánshuǎ 

แกะ ju:ŋ2 羊 yáng 

แกะ(กลอ่ง) kɯ:t7  揭（揭开盖子） 
jiē (jiē kāi gàizi) 

โกน(ผม) ta:u1 剃（剃头）tì (tìtóu) 

โกรธ ȵa6 , tɕi1  生气 shēngqì 

โกหก,หลอกลวง lo4 , jo6 骗 piàn 

ใกล ้ tɕaɯ3 近 jìn 

ไก่ kai5 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ kai5pu4 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี kai5me6 母鸡 mǔ jī 

ไก่ฟ้า zoʔ8ka1kai1  雉（野鸡）zhì (yějī) 

ไกล tɕai1 远 yuǎn 

ขน pɯn1 毛 máo 
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ขนมจัง้ ɤau4vaŋ4 粽子 zòngzi 

ขนมจา้งของจนี tsi2(粑粑) 糍巴 cíbā 

ขม ɤam2 苦 kǔ 

ขโมย zaʔ8 偷 tōu 

ขยนั kan4 勤 qín 

ขวด piŋ2  瓶子 píngzi 

ขวบ,ปี pi1 岁 suì 

ขวาง(ถนน) va:ŋ1   横 héng（横躺在路上） 
héng (héng tǎng zài lùshàng) 

ขวาน va:ʔ8va:n1 斧头 fǔtóu 

ขดั,ถ(ูเชอืก) sa:t7 , lan2 搓（搓绳子） 
cuō (cuō shéngzi) 

ขบั,ไล ่ lai6 赶（驱赶）gǎn (qūgǎn) 

ขา ka1 腿 tuǐ 

ขา้ม(คลอง) ɤa:m3 跨（跨小沟） 
kuà (kuà xiǎo gōu) 

ขา้ม(แมน้ํ่า) kwa5  过（过河）guò (guò hé) 

ขาย ka:i1 卖 mài 

ขา้ราชการ ka:n3pu3   干部 gànbù 

ขา้ว ɤau4 饭 fàn 

ขา้ว ɤau4ka:ʔ7 稻子 dàozi 

ขา้วโพด ɤau4vu:ŋ2 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง ɤau4ja:ŋ2  高粱 gāoliang 

ขา้วสาร ɤau4sa:n2 米 mǐ  

ขงิ jiŋ1    姜 jiāng 

ขี ้ e4 屎 shǐ 

ขี(่มา้) kui6 骑（骑马）qí (qímǎ) 

ขีเ้ถา้ tau6 灰（草木灰）huī (cǎomùhuī) 

ขึน้(เขา) ɤɯn3 上（上山）shàng (shàngshān) 

ขดุ bɯt7 挖 wā 

ขดุ,เจาะ(ในแมน้ํ่า) nuan4 钻（钻进河里） 
zuān (zuān jìn hé lǐ) 

ขดู,โกน ɤuat7 刮 guā 
guā (guā zhū máo) 

ขดูรดี,เอารดัเอาเปรยีบ po4ɕo4 剥削 bōxuè 

เขม็ tɕim1   针 zhēn 

เขา kau1    角 jiǎo 

เขา ti1 他 tā 

เขา้  ɤau3 进（进来）jìn (jìnlái) 

เขา้ใจ zo4  懂 dǒng 

เขยีน za:i2  写 xiě 

แขก pu4jiaʔ7 客人 kèrén 

แขง็ duaŋ4 硬 yìng 

แขนเสือ้ tɕian1pu6 袖子 xiùzi 

แขวน(บนผนงั) vuai3   挂 guà（挂在墙上）guà zài qiáng 
shàng 
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guà (guà zài qiáng shàng) 

ไข ่ tɕai5 蛋 dàn 

คน(คนหน่ึงคน) pu4 , vaŋ6 个（一个人）gè (yīgè rén) 

คน,ประชาชน vɯn2 人 rén 

คนแก่ pu4la:u4 老人 lǎorén 

คนขาเป๋ ka1dɯ:ŋ4 跛子 bǒzi 

คนงาน kuŋ5zɯn4  工人 gōngrén 

คนตาบอด ta1va:ŋ2 瞎子 xiāzi 

คนเป็นบา้ pu4pa:ʔ8 疯子 fēngzi 

คนเป็นไบ ้ pu4ŋam4 哑巴 yǎbā 

คน้หา za1 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก zɯ2nuʔ7 聋子 lóngzi 

คนอื่น vɯ2 , vaŋ6ka:ʔ8 , pu4ɯn5 别人 biérén 

ครกตาํขา้ว tuai6   碓 duì 

คราด pa1  耙 bà 

คราด(ดนิ) za:u5 耙（耙地）bà (bà dì) 

ครึง่(หน่ึง) tiŋ2 半（一半）bàn (yībàn) 

คร,ูอาจารย ์ tsa:ŋ6sɯ1  老师 lǎoshī 

คลอง mɯ:ŋ1 沟（水渠）gōu (shuǐqú) 

คลอด(ลกู) tsɯ:ŋ4   生（生孩子）shēng (shēng háizi) 

ความกลา้หาญ ta:n5  胆量 dǎnliàng 

ความคดิ sl5ɕiaŋ6   思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ ji3tɕian3   意见 yìjiàn 

ความผดิพลาด tso3vu3  错误 cuòwù 

ความฝัน vaŋ6ɤɯn2 梦 mèng 

ความสาํนึก tɕo4vu3  觉悟 juéwù 

ความสขุ ɕin3fu4  幸福 xìngfú 

ควาย va:i2 水牛 shuǐniú 

คอ ɤo2 脖子 bózi 

คอก(ววั) zɯ:ŋ6 圈（牛圈）quān (niú quān) 

คอ้น va:n4taŋ4 锤子 chuízi 

คอมมนูประชาชน kuŋ5se3  公社 gōngshè 

คดัคา้น fa:n6tui3  反对 fǎnduì 

คนั ɤum2 痒 yǎng 

คนัไถ tɕai1 犁 lí 

คนัธนู za:ŋ6na5 弓 gōng 

คา้งคาว tu2va:u2 蝙蝠 biānfú 

คานหลงัคา li:ŋ2 梁 liáng 

คาว ɤau1va:u2 腥 xīng 

คาํนวณ sɯ:n5  算（计算）suàn (jìsuàn) 

คาํพดู ɤa:u5 话 huà 

คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง pu4ʔjui4 本民族自称 
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běn mínzú zìchēng 

คาํวจิารณ์ pei5pin4  批评 pīpíng 

คดิ(ครุน่คดิ) tsim1 想（思考）xiǎng (sīkǎo) 

คิว้ pɯn1ta1 眉毛 méimáo 

คบี,หนีบ niu3 捏 niē 

คนื ta:u5ɤaɯ3 还 huán 

คบื ɤup8 柞(拇指与中指张开之长度）
zhà(mǔzhǐ yǔ zhōngzhǐ zhāngkāizhī 
chángdù) 

คุกเขา่ pa:i5 跪 guì 

คู ่(ลกัษณนาม เชน่ รองเทา้หน่ึง
คู)่ 

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

เคม็ daŋ5 咸 xián 

เครือ่งทอผา้ tsu:ŋ2 织布机 zhī bù jī 

เครือ่งบนิ fei5tɕi5  飞机 fēijī 

เครือ่งมอื,เครือ่งจกัร tɕi5tɕi3  机器 jīqì 

เคยีว li:m2 镰 liándāo 

เคีย้ว ȵa:i3 爵 jué 

แคบ jiap8 窄 zhǎi 

โคมไฟ taŋ1 灯 dēng 

โคลน na:m6tuŋ5 泥（稀泥）ní (xīní) 

ใคร pu4laɯ2 , daɯ1 谁shuí 

ฆอ้ง la2 锣 luó 

ฆา่(หม)ู ka3    杀（杀猪）shā (shā zhū) 

โฆษณา ɕian5tsuan4   宣传 xuānchuán 

งอบแบบจนี tɕop7 斗笠 dǒulì 

งา za2 芝麻 zhīma 

งา่ย juŋ4ji3   容易 róngyì 

ง ู ŋɯ2 蛇 shé 

เงา ŋau2 影子 yǐngzi 

เงนิ tsian2  钱 qián 

เงนิเดอืน kuŋ5tsl5  工资 gōngzī 

โง ่ ʔwa4  愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย sin5  信 xìn 

จม tsam1 沉 chén 

จมกู daŋ1 (อ.=ดัง้) 鼻子 bízi 

จรงิ tsiŋ5   真 zhēn 

จอบ va:ʔ8ba:ʔ7 锄头 chútóu 

จดัเกบ็ไว,้สาํรอง tso5 放（放置）fàng (fàngzhì) 

จบั(ไก่) kap8  捉（捉鸡）zhuō (zhuō jī) 

จบั,ควา้(มดี) kam1  握（握 把）wò (wò dāobà) 

จาน pɯ:n2 盘子 pánzi 

จาํได ้ tɕi5dai4  记得 jìdé 
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จิง้หรดี taʔ7tai5 蟋蟀 xīshuài 

จุด (ไฟ) ta:m1 点（点灯）diǎn (diǎndēng) 

จุดดอ้ย tɕe4tian6  缺点 quēdiǎn 

จุดเดน่ jiu5tian6   优点 yōudiǎn 

จงู(ไปขา้งหน้า) za:ʔ8 拉（向前拉） 
lā (xiàng qián lā) 

จงู(ววั) tsiŋ1   牵（牵牛）qiān (qiān niú) 

เจด็ tsat7 七 qī 

เจบ็ปวด tɕiat7 痛 tòng 

เจา้ภาพ,เจา้ของ pu4su3 主人 zhǔrén 

โจ๊ก om4 粥 zhōu 

ฉลาด kuai1 , tsɯn6  聪明 cōngmíng 

ฉีก(กระดาษ) siʔ7 撕（撕纸）sī (sī zhǐ) 

ชดใช ้ pɯŋ6  赔偿 péicháng 

ชนชัน้กรรมกร kuŋ5zɯn4ka:i5-tɕi4   工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนเผา่ min4tsu4  民族 mínzú 

ชนเผา่ฮัน่ pu4ɤa:ʔ7 汉族 hànzú 

ชนะ jin4 , jiaŋ2   赢 yíng 

ชว่ย(คน) tɕiu1   救（救人）jiù (jiù rén) 

ชว่ยเหลอื pa:ŋ3  帮助 bāngzhù 

ชอบ(รอ้งเพลง) ŋa:i6 喜欢（喜欢唱歌） 
xǐhuān (xǐhuān chànggē) 

ชัง่(ครึง่กโิล) tɕin2 斤 jīn 

ชัง่(สิง่ของ) diu5 , tsaŋ6 , ɕaŋ6    称（称东西） 
chēng (chēng dōngxī) 

ชยัชนะ sɯn3li3   胜利 shènglì 

ชา tɕe2 茶 chá 

ชา้(เดนิอยา่งเชื่องชา้) nuŋ3 慢（走得慢） 
màn (zǒu dé màn) 

ชา้ง tsa:ŋ4   象 xiàng 

ชา่งไม ้ tsa:ŋ6vai4   木匠 mùjiàng 

ชาม tsa1 碗 wǎn 

ชาวนา luŋ4min4  农民 nóngmín  

ชา้ๆ(เดนิอยา่งเชื่องชา้) na:i6na:i6 慢慢（慢慢走） 
màn man (màn man zǒu) 

ชื่นชม piau6ja:ŋ4  表扬 biǎoyáng 

ชื่อ tso6 名字 míng zì 

ชุดทีท่าํจากฟางไวก้นัฝน ba1sai1 蓑衣 suōyī 

ช,ูยกขึน้ za:m1 抬 tái 

เชด็ u:t7 擦 cā 

เชา้ตรู ่ tɕa:ŋ1ɤat7 早晨 zǎochén 

เชอืก tsa:ʔ8 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อกนั,ตดิต่อกนั za:ŋ6 , sɯn3 连接 liánjiē 

เชื่อมัน่ ɕiaŋ5ɕin3 , sin5   相信 xiāngxìn 

แช(่เมลด็พนัธุ)์ ma5 , tɕe6 浸（浸种子） 
jìn (jìn zhǒngzǐ) 
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ใช ่ si1 是 shì 

ใช ้ juŋ4   用（使用）yòng(shǐyòng) 

ซ่อมแซม tsuai6 修理 xiūlǐ 

ซกั(ผา้) saʔ8 洗（洗衣）xǐ (xǐyī) 

ซือ้ tsɯ4 买 mǎi 

ซุป zam4pjaʔ7 汤 tāng 

ดม dum1 闻 wén 

ดวงดาว da:u1di5 星星 xīngxīng 

ดอกฝ้าย va:i5 棉花 miánhuā 

ดอกไม ้ da:i5 花 huā 

ดา่ da5 , ve6 , tan1  骂 mà 

ดา้นขวา pa:i6kwa2 右 yòu 

ดา้นขา้ง jian2  旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย pa:i6sui4 左 zuǒ 

ดา้นนอก pa:i6zuaʔ8 外面 wàimiàn 

ดา้นใน pa:i6daɯ1 里面 lǐmiàn 

ดา้นบน pa:i6kɯn2 上面 shàngmiàn 

ดา้นลา่ง pa:i6la3 下面 xiàmiàn 

ดา้นหน้า pa:i6na3  前 qián 

ดา้นหลงั pa:i6laŋ1 后 hòu  

ดาํ (ปลกู) dam1 种（种菜）zhǒng (zhòng cài) 

ดนิ na:m6 土（千土）tǔ (qiān tǔ) 

ดนิสอ tɕian5pi4  铅笔 qiānbǐ 

ด ี di1 好 hǎo 

ดใีจ a:ŋ5 高兴 gāoxìng 

ดบุีก,สงักะส ี zi:ʔ7 锡 xī 

ดงึ,ถอน(หญา้ loʔ7 拔（拔草）bá (bá cǎo) 

ดื่ม(น้ํา) dot7 , kɯn1 喝（喝水）hē (hē shuǐ) 

เดก็ lɯʔ8sai5 儿童 értóng 

เดด็,เกบ็(ผลไม)้ pjat7 摘（摘果子） 
zhāi (zhāi guǒzi) 

เดนิ pja:i3 走 zǒu 

เดีย๋วน้ี li4ke4  立刻 lìkè 

เดอืน dɯ:n1 月（月份）yuè (yuèfèn) 

เดอืนกรกฎาคม tsat7ŋu:t8 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน ku3ŋu:t8  九月 jiǔ yuè 

เดอืนกุมภาพนัธ ์(เดอืนยี)่ dɯ:n1ȵi6  二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม tsip8ŋu:t8 十月 shí yuè 

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

เดอืนพฤศจกิายน tsip8it7ŋu:t8  十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม ɤa3ŋu:t8  五月 wǔ yuè 

เดอืนมถุินายน zoʔ7ŋu:t8  六月 liù yuè 
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เดอืนมนีาคม sa:m1ŋu:t8 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน si5ŋu:t8 四月 sì yuè 

เดอืนแรกตามปฏทินิ เดอืน
มกราคม 

dɯ:n1tsi:ŋ1 正月 zhēngyuè 

เดอืนสงิหาคม piat7ŋu:t8 八月 bā yuè 

ไดร้บั dai4    得到 dédào 

ตกลง(พืน้) toʔ7    掉 diào（掉在地上） 
diào (diào zài dìshàng) 

ตน้ กอ (ตน้ไมห้น่ึงตน้) ko1  棵（一棵树）kē (yī kē shù) 

ตน้ฉําฉาจนี vai4va:ʔ7 杉树 shān shù 

ตน้ไผ ่ vai4zuat8 竹子 zhúzi 

ตน้ไม ้ vai4 树 shù 

ตน้สน vai4tɕi1 松树 sōngshù 

ตน้หลวิ vai4lu4 柳树 liǔshù 

ตบ(โต๊ะ) puaŋ4 拍（桌子）pāi (zhuōzi) 

ตม้ zuŋ1 煮 zhǔ 

ตรวจ tɕian6tsa4  检查 jiǎnchá 

ตลาด tɕe4 集市 jí shì 

ตอก(ตะป)ู tiŋ1  钉（钉钉子） 
dìng (dìng dīngzi) 

ตอน (ทาํหมนัไก่ตวัผู)้ tuan1  阉 yān（阉公鸡） 
yān (yān gōngjī) 

ตอนเทีย่ง tsɯ2ziŋ2 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี za5ni4 现在 xiànzài 

ตอบ ɤa:n1 答 dá 

ต่อสู ้ tou3tsɯn5  斗争 dòuzhēng 

ตะเกยีบ tɯ6 筷子 kuàizi 

ตะแกรง zaŋ1 筛子 shāizi 

ตะโกน jiau6 喊 hǎn 

ตะขาบ sup7va2 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู tiŋ1  钉子 dīngzi 

ตกั(น้ํา) taʔ7 舀（舀水）yǎo (yǎo shuǐ) 

ตัก๊แตน taʔ7 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว taʔ7ma4ja:ŋ4 螳螂 tángláng 

ตัง้ taŋ3 竖 shù 

ตดั kon2  割 gē 

ตดั zat8    剪 jiǎn 

ตดั,โคน่(ตน้ไม)้ zam3 砍（砍树）kǎn (kǎn shù) 

ตดั,หัน่(เน้ือ) vaʔ8 剁（剁肉）duò (duò ròu) 

ตบั tap1 肝 gān 

ตวั(นกหน่ึงตวั) tu2 只（一只鸡）zhǐ (yī zhǐ jī) 

ตวั,ชิน้(เสือ้หน่ึงตวั) tɕoŋ5 , ka:i5 件（一件衣服） 
jiàn (yī jiàn yīfú) 

ตวัแทน ta:i3piau6  代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม lin6 穿山甲 chuānshānjiǎ 
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ตวัหมดั mat7 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัอกัษร sɯ1  字 zì 

ตวัเอง da:ŋ1kau5 自己 zìjǐ 

ตา ta1 眼睛 yǎnjīng 

ตา (พอ่ของแม)่ pau5ta1 外祖父 wàizǔfù 

ตาก ta:ʔ7 晒（太阳晒） 
shài (tàiyáng shài) 

ตาก(เสือ้ผา้) ziŋ1 烤（烤衣服）kǎo (kǎo yīfú) 

ต่างห ู suai3 耳环 ěrhuán 

ตาย ta:i1 死 sǐ 

ตํ่า tam5 低 dī 

ตาํ แทง dam5 (อ.=ตาํ)  扎 zhā 

ต(ีเหลก็) ti2 打（打铁）dǎ (dǎtiě) 

ตนี tin1 脚 jiǎo 

ตงึ(มดัแบบตงึ) dat7 紧（绑得紧）jǐn (bǎng dé jǐn) 

ตืน้ boʔ7 浅 qiǎn 

ตื่น(นอน) sin5 , sin5diu1  醒（睡醒）xǐng (shuì xǐng) 

เตน้ราํ tiau3vu6  跳舞 tiàowǔ 

เตม็ zim1 满 mǎn 

เตะ ti:ʔ7  踢 tī 

เต่า fɯ1  鳖 biē 

เต่า va5kui5   龟 guī 

เตา้นม kan5ne5 乳房 rǔfáng 

เตบิโต ma3 长（长大）zhǎng (zhǎng dà) 

เตยีง buan5 , tɕa:ŋ2  床 chuáng 

แตกลายเหมอืนดอกไมห้รอื
อุปมาวา่ กจิการรุง่เรอืง 

vuai1da:i5 ดอกไมบ้านkāihuā 

แตกหน่อ tau3ŋa:t8 发芽 fāyá 

แตกออก tiaʔ7 裂开（墙裂开） 
liè kāi (qiáng liè kāi) 

แตง(กวา) vaʔ8 , kwa5   瓜 guā nánguā 

แตงกวา lɯʔ8ti:ŋ1 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน(ผูห้ญงิ) ɤa5 嫁 jià 

แตน tin2(小的),to5（大的） 黄蜂 huángfēng 

โตว (มาตราตวงวดัของจนี) tau4  斗 dòu 

โต๊ะ tɕo3  桌子 zhuōzi 

ไต dan1ɤɯ:t7 肾 shèn 

ถนน zon1 路 lù 

ถอด(เสือ้) tuat7   脱（脱衣）tuō (tuōyī) 

ถอย tui1   退 tuì 

ถกั,ทอ(ผา้) tam3 织（织布）zhī (zhī bù) 

ถกั,เปีย(ผม) pɯ2 编（编辫子） 
biān (biān biànzi) 

ถงั toŋ3   桶 tǒng 
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ถัว่ lɯʔ8ma:ʔ7 豆子 dòuzi 

ถัว่ลสิง xua5sɯn5   花生 huāshēng 

ถ่านไม ้ ta:n5    炭 tàn 

ถ่านหนิ na:m 6mi3 煤 méi 

ถาม ɤam5 问 wèn 

ถํ้า ka:m3 山洞 shāndòng 

ถงึ taŋ2 到 dào 

ถุงเทา้ ma:t8 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี di1 胆 dǎn 

ถุย,บว้น pi1 吐（吐口水）tǔ (tǔkǒu shuǐ) 

ถกู ɕiaŋ5jin5  便宜 piányí 

ถกูตอ้ง tsɯn3tɕo4  正确 zhèngquè 

แถว (ลกัษณนาม) tiau2   条  
tiáo (yītiáo shéngzi) 

ไถ(ดนิ) tɕai1 犁（犁地）lí (lí dì) 

ทราบ,รู ้ zo4   知道 zhīdào 

ทหาร pu4kun1 兵 bīng 

ทอ้ง tuŋ4 肚子 dùzi 

ทองแดง lu:ŋ2    铜 tóng 

ทอ่น(ไมต้ะบองหน่ึงทอ่น) san3 根（一根棍子） 
gēn (yī gēn gùnzi) 

ทอ่นแขน tɕian1 胳臂 gēbei 

ทะเล ha:i3   海 hǎi 

ทะเลาะววิาท tuŋ4ti2 打架 dǎjià 

ทัง้หมด (ไปกนัหมดทุกคน) tu5  都 dōu（大家都去） 
dōu (dàjiā dōu qù) 

ทางหลวง kuŋ5lu3   公路 gōnglù 

ทา่ทาง ta:i3tu3  态度 tàidù 

ทาย,คาดเดา ta:n5 猜 cāi 

ทาํ(งาน) ko4 做（做工）zuò (zuògōng) 

ทาํหาย toʔ7 遗失 yíshī 

ทิง้ vit8 扔（丢掉）rēng (diūdiào) 

ทศิตะวนัตก ɕi5  西 xī 

ทศิตะวนัออก tuŋ5   东 dōng 

ทศิใต ้ na:n4    南 nán 

ทศิเหนือ pe4  北 běi 

ทีน่ัน่ tɕi2ti1 那里 nàlǐ 

ทีน่ี่ tɕi2ni4 这里 zhèlǐ 

ทีไ่หน tɕi2laɯ2 哪里 nǎlǐ 

ทุบต(ีคน) ti2 , tuai5 打（打人）dǎ (dǎ rén) 

เทคโนโลย ี tɕi3su4  技术 jìshù 

เทพเจา้ va:ŋ2 神 shén 

เทา่ไหร ่ la:i1siu3 多少 duōshǎo 

เทยีน la4tsu4  蜡烛 làzhú 
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แทะ(กระดกู) jian4 啃（啃骨头）kěn (kěn gú tóu) 

โทรศพัท ์ tian3xua3  电话 diànhuà 

ธง tɕi2   旗子 qízi 

ธนาคาร jin4xa:ŋ4  银行 yínháng 

นก zoʔ8  鸟 niǎo 

นกกระจอก zoʔ8lai3  麻雀 máquè 

นกนางเอ่น zoʔ8ʔjian5  燕子 yànzi 

นกพริาบ zoʔ8ko4 鸽子 gēzi 

นกพริาบเลก็ zoʔ8zau1  斑鸠 bānjiū 

นกสาลกิาปากดาํ a1jiaʔ7 喜鹊 xǐquè 

นกอนิทรยี ์ zuam6 老鹰 lǎoyīng 

นกเอีย้ง zoʔ8kiau5  八哥 bāgē 

นม ne5 奶 nǎi 

นโยบายทางการเมอืง tsɯn3tse4  政策 zhèngcè 

น้องชาย nuaŋ4 弟弟 dìdì 

น้องสาว nuaŋ4bɯʔ7 妹妹 mèimei 

น้อย siu3 少 shǎo 

นกัเรยีน lɯʔ8sɯ1 学生 xuéshēng 

นัง่ zaŋ6 坐 zuò 

นัน่ ti1 那 nà 

นบั(สิง่ของ) tɕe5 数（数东西） 
shù (shù dōngxī) 

น้า(น้องชายของแม)่ po6na4 舅父（母之弟） 
jiùfù (mǔ zhī dì) 

นากน้ํา na:ʔ8 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด,อปัลกัษณ์ ʔja:ʔ7vɯ8 丑 chǒu 

น้าเขย (สามขีองน้องสาวของแม)่ ji4te5  姨父（母妹之夫） 
yífu (mǔ mèi zhī fū) 

นามสกุล sin3  姓 xìng 

นายกรฐัมนตร,ีผูจ้ดัการ tsuŋ6li6  总理 zǒnglǐ 

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

น้าหญงิ (น้องสาวของแม)่ ji4ma5  姨母（母之妹） 
yímǔ (mǔ zhī mèi) 

น้ํา zam4  水 shuǐ 

น้ําแขง็ nai1 冰 bīng 

น้ําคา้ง  zam4za:i2 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ nai1vɯ:ŋ2 霜 shuāng 

น้ําตา zam4ta1 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล,ลกูอม tɯ:ŋ2 糖 táng 

น้ํามนั jiu2 , la:u2  油 yóu 

น้ํามกู daŋ1muʔ8 鼻涕 bítì 

น้ําลาย na:i2 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ zam5maʔ8   墨水 mòshuǐ 

นิทาน ku3sl3  故事 gùshì 
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น้ิว sɯn1  寸 cùn 

น้ิวมอื lɯʔ8vɯŋ2 手指 shǒuzhǐ 

น้ี ni4 这 zhè 

น่ึง naŋ3 蒸 zhēng 

เน้ือ no6 肉 ròu 

แน่นอน(ฉนัจะตอ้งไปแน่นอน) ji4tin3   一定（我一定去） 
yīdìng (wǒ yīdìng qù) 

บรรจุ(เขา้ไปในถุง) tɕaŋ1 装（装进袋里） 
zhuāng (zhuāng jìn dài lǐ) 

บวม ɤoʔ8 肿 zhǒng 

บอก nau2ɤaɯ3 告诉 gàosù 

บอ่น้ํา bo5 井 jǐng 

บอ่ยๆ za5za5 常常 chángcháng 

บนัได ba:ʔ7lai1 梯子 tīzi 

บา่ ba5 肩膀 jiānbǎng 

บาง ba:ŋ1 薄 báo 

บา้น za:n2 家 jiā 

บา้น (หมูบ่า้น) ba:n4 村子 cūnzi 

บดิ(บดิเบีย้ว) bit7  歪（帽子歪了）wāi (màozi wāile) 

บดิ(ใหแ้หง้) bit7 拧（拧毛巾）níng (níng máojīn) 

บดิา po6 父亲 fùqīn 

บนิ bin1 飞 fēi 

บุหรี ่ van2doŋ1  烟（炊烟）yān (chuīyān) 

เบา bau1 轻 qīng 

แบก(เดก็)  อุม้ ɯ2 , am5 背（背小孩）bèi (bèi xiǎohái) 

แบก,หาม kɯ:t8  扛 káng 

แบบอยา่ง mo4fa:n3  模范 mófàn 

ใบ(ชามหน่ึงใบ) dan1 个（一个碗）gè (yīgè wǎn) 

ใบไม ้ baɯ1 叶子 yèzi 

ใบยาสบู van2baɯ1 烟（叶子烟）yān (yèzi yān) 

ใบหน้า na3 脸 liǎn  

ปฏวิตั ิ ke4min3   革命 gémìng  

ประชาชน zɯn4min4  人民 rénmín 

ประชาธปิไตย min4tsu6  民主 mínzhǔ 

ประต ู tu1 门 mén 

ประเทศ kue4tɕa5  国家 guójiā 

ประธาน se3tsa:ŋ6  社长 shè zhǎng 

ประธานาธบิด ี tsu6ɕi4  主席 zhǔxí 

ประสบการณ์ tɕin5nian3  经验 jīngyàn 

ปลดปลอ่ย ka:i6fa:ŋ3  解放 jiěfàng 

ปลน้,แยง่ la:t8 抢 qiǎng 

ปลอม tsa5 假 jiǎ 

ปลอ่ย(นก) tsu:ŋ5 放（把鸟放走） 
fàng (bǎ niǎo fàng zǒu) 
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ปลา pja1 鱼 yú 

ปลงิ piŋ1 水蛭 shuǐzhì 

ป่วย,โรค piŋ6  病（生病）bìng (shēngbìng) 

ปอด pɯt7 肺 fèi 

ป้อมปราการ,ทีม่ ัน่(ในปากถํ้า) tiŋ2 , tsaʔ8 塞（塞进洞口） 
sāi (sāi jìn dòngkǒu) 

ปะซ่อม(เสือ้ผา้) voŋ1 补（补衣服）bǔ (bǔ yīfú) 

ปัดกวาด(พืน้) pat7 扫（扫地）sǎo (sǎodì) 

ป้า (พีส่าวของพอ่) ku5ma5  姑母（父之姐）gū mǔ （fù zhī jiě ） 
gūmǔ (fǔ zhī jiě) 

ป้า (พีส่าวของแม)่ ji4ma5  姨母（母之姐） 
yímǔ (mǔ zhī jiě) 

ปาก pa:ʔ7 嘴 zuǐ 

ปากกาหมกึซมึ ka:ŋ5pi4   自来水笔 zìláishuǐ bǐ 

ป่าน  da:i4di1  苧麻 zhùmá 

ป้าสะใภ ้ me6la:u4 伯母 bómǔ 

ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายแม)่ me6pa3 舅母（母兄之妻） 
jiùmu (mǔ xiōng zhī qī) 

ป้ิง,ยา่ง(ไฟ) pjo5 烤（烤火）kǎo (kǎohuǒ) 

ปี pi1  年 nián 

ป่ี li5le4 唢呐 suǒnà 

ปีก vɯ:t8 翅膀 chìbǎng 

ปีก่อน pi1tau1 前年 qiánnián 

ปีทีต่่อจากปีหน้า pi1na3 后年 hòunián 

ปีทีแ่ลว้ pi1kwa5 去年 qùnián 

ปีน,ไต่(หนอนไต่อยูบ่นพืน้) za:i6 爬（虫在地上爬） 
pá (chóng zài dìshàng pá) 

ปีน้ี pi1ni4 今年 jīnnián 

ปีหน้า pi1mo5 明年 míngnián 

ปืน tsuŋ5  枪 qiāng  

ปืนใหญ่,ประทดั pa:u5  炮 pào 

ปุ้งกี ๋ doŋ4 簸箕 bòji 

ปุ๋ ย pɯn6 , fei4liau8  肥料 féiliào 

ป ู pau11 螃蟹 pángxiè 

ปู่  pau5 祖父 zǔfù 

ปนูขาว zin1zui1 石灰 shíhuī 

เป็ด pit7 鸭子 yāzi 

เป็นหน้ี tsa3 欠 qiàn 

เปรีย้ว som3   (อ.=สม่) 酸 suān 

เปลีย่น(ตวัดกัแดเ้ปลีย่นเป็น
ผเีสือ้) 

pi:n5   变（蛹变蛾） 
biàn (yǒng biàn é) 

เป่า po5 吹 chuī 

เปิด(ประต)ู vuai1 开（开门）kāi (kāimén) 

เปิดประชุม ka:i5xui3  开会 kāihuì 

แปด piat7 八 bā 
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แปะ,ตดิ(คาํขวญั) ta:p7 贴（贴标语）tiē (tiē biāoyǔ) 

ไป pai1 去 qù 

ผม pjom1tɕau3 头发 tóufǎ 

ผมเปีย tiau2pian1 辫子 biànzi 

ผลไม ้ lɯʔ8vai4 果子 guǒzi 

ผลกั ȵan4 推 tuī 

ผลติ sɯn5tsa:n6   生产 shēngchǎn 

ผอม(เน้ือ) tsaɯ2  瘦（肉瘦）shòu (ròu shòu) 

ผกั pjaʔ7 蔬菜 shūcài 

ผกักาดขาว pjaʔ7ɤa:u1 白菜 báicài 

ผกัโขม zom1  苋菜 xiàncài 

ผดั za:ŋ1 炒（炒菜）chǎo (chǎocài) 

ผา้ paŋ2 布 bù 

ผา่(ฟืน) pa:ʔ8 劈（劈柴）pī (pǐchái) 

ผา่น tɕin5ko3  经过 jīngguò 

ผา้หม่ muaʔ8 被子 bèizi 

ผวิหนงั naŋ1 皮肤 pífū 

ผเีสือ้ tu2ba4 蝴蝶 húdié 

ผึง้ tu2tɯ:ŋ2 蜜蜂 mìfēng 

ผูช้าย pu4sa:i1 男人 nánrén 

ผูนํ้า lin6ta:u2  领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ lɯʔ8bɯʔ7 女人 nǚrén 

เผด็ ma:n6daŋ5 辣 là 

เผอืก lɯʔ8pi:ʔ7 芋头 yùtou 

แผน่(กระดาษหน่ึงแผน่) baɯ1 张（一张纸）zhāng (yī zhāng zhǐ) 

แผลทีเ่น่าเป่ือย pai2 疮 chuāng 

ฝน vɯn1 雨 yǔ 

ฝนตก tau3vɯn1 下雨 xià yǔ 

ฝัง(ลงในดนิ) หมก ɤam1 , moʔ7  埋（埋于地下） 
mái (mái yú dìxià) 

ฝัดราํ(ขา้ว) vi5   簸（簸米）bǒ (bǒ mǐ) 

ฝาปิด va1 盖子 gàizi 

ฝุ่ น mu5ma:n5 尘土 chéntǔ 

ฝงูชน tɕin4tsuŋ3  群众 qúnzhòng 

พนกังาน se3ja:n4   社员 shèyuán 

พบเจอ tuŋ4puŋ2 遇见 yùjiàn 

พรรคคอมมวินิสต ์ kuŋ3tsa:n6ta:ŋ6  共产党 gòngchǎndǎng 

พระจนัทร,์ดวงเดอืน zuaŋ8dɯ:n1  月亮 yuèliàng 

พระอาทติย,์ตะวนั taŋ1ŋon2 太阳 tàiyáng 

พรกิ lɯʔ8ma:n6 辣椒 làjiāo 

พรุง่น้ี ŋon2tsuaʔ8 明天 míngtiān 

พลงั ziaŋ2 力气 lìqì 
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พวกเขา sau5ti1 , tɕoŋ5ti1 他们 tāmen 

พวกคุณ su1(อ.=ส)ู 你们 nǐmen 

พวกเรา tu1 我们 wǒmen 

พวกเรา zau2 咱们 zánmen 

พอด(ีใสห่มวกไดพ้อด)ี tsɯn1  正（帽子戴得正） 
zhèng (màozi dài dé zhèng) 

พอ่ตา (พอ่ของภรรยา) la:u4ta1 岳父 yuèfù 

พกัผอ่น ji3na:i5 休息 xiūxí 

พงัทลาย la:ʔ7 倒塌 dǎotā 

พฒันา fa4tsa:n6  发展 fāzhǎn 

พนั (ตวัเลขหลกั 1000) ziaŋ1 千 qiān 

พา่ยแพ ้ sl4pa:i3 , pa:i1 ,    失败 shībài 

พงิ(คนพงิตน้ไม)้ e1 靠（人靠树） 
kào (rén kào shù) 

พีเ่ขย(สามขีองพีส่าว) pi4kui2 姐夫 jiěfū 

พีช่าย pi4 , ko5ko5  哥哥 gēgē 

พีส่ะไภ ้ pi4paɯ4 嫂子 sǎozi 

พีส่าว se6 ,tɕe6  姐姐 jiějiě 

พืน้ดนิ na:m6 , la3dan1 地（天地）dì (tiāndì) 

พืน้ดนิ zi6 地（旱地）dì (hàndì) 

พืน้ราบ toŋ6 平原（坝子）píngyuán (bàzi) 

พดู nau2 说 shuō 

พูร่ะยา้ zɯ:ŋ1 穗子（稻穗）suìzi (dào suì) 

เพดาน ziap8 板子 bǎnzi 

เพลง vɯ:n1 歌 gē 

เพลงพืน้เมอืง min4ko5  民歌 míngē 

เพิง่จะ za5pan6 , ŋa:i1 刚才 gāngcái 

เพือ่น sa:u6tu2 朋友 péngyǒu 

เพือ่น tuŋ4tsi3  同志 tóngzhì 

แพ ้ su5   输 shū 

แพง kui3  贵 guì 

แพทย ์ tsa:ŋ6ʔjɯ1  医生 yīshēng 

ฟอง vuʔ8 va:u2  泡沫 pàomò 

ฟัก vaʔ8 孵 fū 

ฟักทอง lɯʔ8vaʔ8 南瓜 huángguā 

ฟัง ȵi1 听 tīng 

ฟัน van2 牙齿 yáchǐ 

ฟางขา้ว vɯ:ŋ2 稻草 dàocǎo 

ฟ้ารอ้ง pja3zai2 打雷 dǎléi 

ฟ้าแลบ ʔjap7pja3 打闪 dǎ shǎn 

ฟืน vɯn2 柴 chái 

ฟุต tsiʔ7  尺chǐ 

ไฟ vi2    火 huǒ 
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ภรรยา ja6 妻子 qīzi 

ภรรยาของลกูชาย lɯʔ8paɯ4 儿媳 érxí 

ภารกจิ zɯn3vu3  任务 rènwù 

ภเูขา (ภเูขาดนิ), หน้าผา(ภเูขา
หนิ)  

po1 (土山) , pja1(石山) 山 shān 

ภตูผ ี va:ŋ2 鬼 guǐ 

มด mat8 蚂蚁 mǎyǐ 

มอง ŋuan5 , ʔjo4 , kau3 看 kàn 

มองเหน็ zan1 看见 kànjiàn 

มะเขอื lɯʔ8kɯ2 茄子 qiézi 

มงักร ŋɯ:ʔ8 龙 lóng 

มดั kun5  捆 kǔn 

มนัเทศ man2 甘薯 gānshǔ 

มนัสมอง uʔ7 脑髓 nǎosuǐ 

มา ma1 来 lái 

มา้ ma4 马 mǎ 

มาตราวดั เทา่กบั ตาํลงึ li:ŋ4 两（斤两）liǎng(jīnliǎng) 

มา้นัง่ taŋ5 凳子 dèngzǐ 

มารดา me6  母亲 mǔqīn 

ม ิไม(่เขาไมม่า) mi2 不（他不来）bù (tā bù lái) 

ม ี li4 有 yǒu 

มดี mit8  dāo 

มดีทาํกบัขา้ว mit8zuan5pjaʔ7 菜 càidāo 

มงึ (สรรพนามบุรษุที ่2) mɯŋ2 你 nǐ 

มดื lu:m8 阴 yīn 

มอื vɯŋ2 手 shǒu 

มุง้ zi:p7 蚊帐 wénzhàng 

มลูสตัว ์ pɯn6 粪 fèn 

เมฆ vu3 云 yún 

เมด็(ขา้วหน่ึงเมด็) nat8 粒（一粒米）lì (yī lì mǐ) 

เมลด็ใน ŋwi6 核（果核）hé (guǒ hé) 

เมลด็พนัธุ ์ van1 种子 zhǒngzǐ 

เมา vi4 醉 zuì 

เมือ่ก่อน za5kuan51  从前 cóngqián 

เมอืง เชยีง tsu1 , tsiŋ2   城 chéng 

เมือ่วาน ŋon2lɯ:n2 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื ŋon2puan2 前天 qiántiān 

แมงมมุ tɕa:u1 蜘蛛 zhīzhū 

แมน้ํ่า ta8 河 hé 

แมย่าย (แมข่องภรรยา) me6ta:i5 岳母 yuèmǔ 

แมลงปอ tu2pi6pau2 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั niaŋ2ɤa:u4 苍蝇 cāngyíng 
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แมว miau5 猫 māo 

โม ่(กรยิา) mu2 , pa:n5 磨  

โม ่(คาํนาม) mu2    磨（石磨）mó (shí mò) 

ไมก้วาด tɕit7pat7 扫帚 sàozhǒu 

ไมข้ดีไฟ ja:ŋ4xo6 火柴 huǒchái 

ไมค้านไวใ้ชห้าบของ ɤa:n2 扁担 biǎndan 

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

ไมม่(ีฉนัไมม่หีนงัสอื) mi2li4 没有（我没有书） 
méiyǒu (wǒ méiyǒu shū) 

ยก tɕip7 抬（拣）tái (jiàn) 

ยกระดบั ti4ka:u5  提高 tígāo 

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา fa:n6tuŋ3  反动 fǎndòng 

ยอ้ม(ผา้) ȵum4 染（染衣服）rǎn (rǎn yīfú) 

ยงั(ฉนัไมต่อ้งการ) xa:i4  还（我还要）hái (wǒ hái yào) 

ยงัไม…่…เลย(ไมม่)ี vi6   未（没有）wèi (méiyǒu) 

ยา ʔjɯ1    药 yào 

ยา่ nai5  祖母 zǔmǔ 

ยาก ʔja:ʔ7 , na:n4   难 nán 

ยากจน ɤo3 穷 qióng 

ยา้ย(เกา้อื)้ pɯ:n3 , pa:n5 搬（搬椅子）bān (bān yǐzi) 

ยาย(แมข่องแม)่ ja6ta:i5 外祖母 wàizǔmǔ 

ยาว zai2 长 cháng 

ยงิ ȵiŋ2 射 shè 

ยิง่ใหญ่ vei6ta3  伟大 wěidà 

ยีส่บิ ȵi6tsip8 二十 èr shí 

ยนื(ขึน้) soŋ2 , dɯn1 站（站立）zhàn (zhànlì) 

ยืน่(มอื) i:t7 伸（伸手）shēn (shēnshǒu) 

ยมื(เงนิ) tsi5 借（借钱）jiè (jiè qián) 

ยงุ niaŋ2 蚊子 wénzi 

ยุง้ขา้ว iu4 粮仓 liángcāng 

เยน็ liaŋ4kuai3  凉快 liángkuai 

เยบ็ ȵip8 缝 fèng 

เยีย่ว ȵu6 尿 niào 

โยน(กอ้นหนิ) vit8 掷（掷石头）zhì (zhì shítou) 

รด(ผกั) zɯ:t8 浇（浇菜）jiāo (jiāo cài) 

รถ tse5  车子 chēzi 

รถจกัรยาน ta:n5tse5 自行车 zìxíngchē 

รถแทรกเตอร ์ to5la5tɕi5  拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ xo6tse5   火车 huǒchē 

รถยนต ์ tɕi3tse5  汽车 qìchē 

รอคอย tɕa3 , tsa3 等候 děnghòu 

รองเทา้ ɤa:i2 鞋 xié 
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รอ้งเพลง nau2vɯ:n1 唱歌 chànggē 

รอ้งไห ้ tai3 哭 kū 

รอบ(ไปหน่ึงรอบ) pai2 趟(去一趟）tàng(qù yī tàng) 

รอ้ย pa:ʔ7 百 bǎi 

ระฆงั tsuŋ5   钟（敲的）zhōng (qiāo de) 

ระดมพล tuŋ3ja:n4  动员 dòngyuán 

รกั,เอน็ด(ูเดก็) tɕai2 ,ŋa:i6 爱（小孩）ài (xiǎohái) 

รกัแร ้ la3i5 腋下 yè xià 

รกัษา ʔjɯ1 医治 yīzhì 

รงั(นก) zuaŋ2(zoʔ8) 窝（鸟窝）wō (niǎo wō) 

รฐับาล tsɯn3fu6   政府 zhèngfǔ 

รฐัมนตร,ีหวัหน้าฝ่าย pu3tsa:ŋ6  部长 bùzhǎng 

รบั su1 收 shōu 

รัว้ไมไ้ผ ่ va2 笆篱 bā lí 

ราก za:ʔ8 根 gēn 

ราคา ka6  价钱 jiàqián 

รา่งกาย da:ŋ1 身体 shēntǐ 

ราชการ sai5 , ku:n1 官 guān 

รายงาน pa:u3ka:u3   报告 bàogào 

ราํขา้วทีข่ดัสแีลว้ zam2un5 细糠 xì kāng 

ราํขา้วทีย่งัไมไ่ดข้ดัส ี zam2tɕe5 粗糠（谷壳）cū kāng (gǔ ké) 

รํ่ารวย li4 富 fù 

ริน้ niaŋ2ȵak7 蠓（小飞虫,黑色） 
měng (xiǎo fēi chóng, hēisè) 

รมิฝีปาก naŋ1paʔ7 嘴唇 zuǐchún  

รกุราน tɕin5ȵo4  侵略 qīnlüè 

เรว็ zuam6 早 zǎo 

เรว็(เดนิอยา่งรวดเรว็) ɤan1 快（走得快） 
kuài (zǒu dé kuài) 

เรยีน jo3 ,ɕo4 学 xué 

เรอื zu2  船 chuán 

เรือ่งราว zɯ1 事情 shìqíng 

เรอืด lɯ:t7 臭虫 chòuchóng 

โรคไขม้าลาเรยี siaŋ1 疟疾 nüèjí 

โรคฝีดาษ ma:ʔ7 tiānhuā 

โรงงาน kuŋ5tsa:ŋ6  工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน ɕo4ɕa:u3  学校 xuéxiào 

ไร ่ mou6 亩 mǔ 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tsun5  春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง tɕiu5  秋 qiū  

ฤดรูอ้น ɕa3 夏 xià 

ฤดหูนาว tuŋ5  冬 dōng 

ลง(เขา) zoŋ2 下（下山）xià (xiàshān) 
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ลงกลอน  luŋ3 锁 suǒ 

ลน้ va:n5 溢 yì 

ลม zum2 风 fēng 

ลมแรง vau6zum2 刮风 guā fēng 

ลม้ลง lam4 跌（跌倒）diē (diédǎo) 

ลอย(ในน้ํา) vu2 浮（浮在水面） 
fú (fú zài shuǐmiàn) 

ละเอยีด,เลก็ sai5 细（细线）xì (xì xiàn) 

ลบั (มดี) pan2 , tsa:n3 磨（磨 ）mó (mó dāo) 

ลา้ง(มอื) sui5 洗（洗手）xǐ (xǐshǒu) 

ลาย za:i2 花（布是花的） 
huā (bùshì huā de) 

ลา่สตัว ์ lai6doŋ1 打猎 dǎ liè 

ลา้หลงั lo4xou3  落后 luòhòu 

ลาํคอ sai1ɤo2 喉咙 hóulóng 

ลาํดบัทีห่น่ึง tai4it7 第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ tai4ɤa3 第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ sai3 肠子 chángzi 

ลงิ tu2liŋ2 猴子 hóuzi 

ลติร siŋ1  升 shēng 

ลิน้ lin4 舌头 shétou 

ลมื lum2 忘记 wàngjì 

ลุง (พีช่ายของพอ่และแม)่ je4la:u4 伯父 bófù 

ลุง(พีช่ายของแม)่ po6luŋ2 舅父（母之兄） 
jiùfù (mǔ zhī xiōng) 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าวพอ่) 
 
 

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

ลุงเขย(สามพีีส่าวของแม)่ ji4te5  姨父（母姐之夫） 
yífu (mǔ jiě zhī fū) 

ลกูกระสนุ tsl6ta:n3 , lɯʔ8ma4   子弹 zǐ dàn 

ลกูเขย lɯʔ8kui2 女婿 nǚxù 

ลกูชาย lɯʔ8sa:i1 儿子 érzi 

ลกูทอ้ lɯʔ8ta:u2 桃子 táozi 

ลกูธนู na5 箭 jiàn 

ลกูบอล tɕiu4  球 qiú 

ลกูพลบั lɯʔ8dai1 柿子 shìzi 

ลกูสาว lɯʔ8bɯʔ7 女儿 nǚ'ér 

ลกูเหบ็ lɯʔ8vai4 雹子 báozi 

เลก็ ne5 , sai5 小 xiǎo 

เลขานุการ,เสมยีน su5tɕi3    书记 shūjì 

เลบ็ zip8 爪 zhǎo 

เลบ็มอื tɕup7vɯŋ2 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่(มดีหน่ึงเล่ม) vaʔ8 把（一把 ）bǎ (yī bǎ dāo) 

เลว,เสยี ʔja:ʔ7 , va:i6  坏 huài 
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เลยี zi2 舔 tiǎn 

เลยีงผา va:n2 麂子 jǐ zi 

เลอืก le6 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืก za:p7 挑 tiāo 

เลอืกตัง้ ɕian6tɕi6    选举 xuǎnjǔ 

เลอืด lɯ:t8 血 xuè 

เลื่อย kɯ5 锯 jù 

แลว้(เขามาแลว้) ji6tɕin5  已经（他已经来了） 
yǐjīng (tā yǐjīng láile) 

และ,กบั(อาจารยแ์ละนกัเรยีน) zɯ:ŋ2 , tiam1 和（老师和同学）hé （lǎo shī hé tóng 
xué ） 
hé (lǎoshī hé tóngxué) 

ไล(่ทนั) niap8 追（追上）zhuī (zhuī shàng) 

วฒันธรรม vɯn4xua3    文化 wénhuà 

วดั(ผา้) za:u1 量（量布）liàng (liàng bù) 

วนั (ฟ้า) bɯn1  天 tiān 

วนั ŋon2 天（日）tiān (rì) 

วนัต่อจากวนัพรุง่น้ี ŋon2zɯ2 后天 hòutiān 

วนัที1่  tsu5it7 初一 chū yī 

วนัที2่  tsu5ȵi6 初二 chū èr 

วนัที3่  tsu5sa:m1 初三 chū sān 

วนัน้ี ŋon2ni4 今天 jīntiān 

วนัหลงั ŋon2laŋ1 今后 jīnhòu 

วยัรุน่ชาย lɯʔ8sa:i1 , pu4tso2 青年男子 qīngnián nánzi 

วยัรุน่หญงิ zuai6bɯʔ7 , pu4tso2 青年女子 qīngnián nǚzi 

ววั tsɯ2 黄牛 huángniú 

วสัดุเคลอืบเงาเชน่ ยางไม ้ส ี zaʔ8 漆 qī 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสดุ 

som1 庹(两臂左右平仲之长度）tuǒ(liǎng bì 
zuǒyòu píng zhòngzhī chángdù) 

วานแผน,แผนการ eɕi3xua3   计划 jìhuà 

วิง่ ja:u6 , a:ʔ7 跑 pǎo 

วิง่หนี pi5 , tiau2 逃 táo 

วทิยาศาสตร ์ ko5ɕo4   科学 kēxué  

วรีบุรษุ jin5ɕuŋ4  英雄 yīngxióng 

เวลา tsɯ2   时候 shíhòu 

ศตัร ู ti4zɯn4  敌人 dírén 

ศรีษะ tɕau3 头 tóu 

ศนูย ์ liŋ2  零 líng 

เศรษฐกจิ tɕin5tɕi3  经济 jīngjì 

สกปรก ji2 脏 zàng 

สง่ soŋ5    送 sòng 

สดใส ziaŋ4 晴 qíng 

สถานทีป่ระกอบอาหาร sau5 灶 zào 

สนบัสนุน juŋ6fu3  拥护 yǒnghù 
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สบู่ fei4tsa:u3  肥皂 féizào 

สมาชกิ tuan4ja:n4  团员 tuányuán 

สมาชกิพรรค ta:ŋ6ja:n4  党员 dǎngyuán 

สรรพนามบุรษุที ่1 ku1 我 wǒ 

สรา้ง tɕa:n3se4  建设 jiànshè 

สวม(เสือ้) tan3 穿（穿衣）chuān (chuān yī) 

สวม(หมวก) tsom3 戴（戴帽）dài (dài mào) 

สวย,งดงาม ba:u5 美丽 měilì 

สอง suaŋ1 , ȵi6 二 èr 

สอน suan1 教 jiào 

สะดอื dɯ1 肚脐 dùqí 

สะพาน tɕiu2  桥 qiáo 

สะอาด saɯ1 干净 gānjìng 

สกัหน่อย pai2 下(打一下）xià(dǎ yīxià) 

สงัคมนิยม se3xui3tsu6ji3   社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่ san2 发抖 fādǒu 

สัน้ tin3 短duǎn 

สัน่,เขยา่ niŋ1 摇 yáo 

สนันิบาตเยาวชนลทัธิ
คอมมวินิสต ์

kuŋ3tɕin5tuan4   共青团 gòngqīngtuán 

สาม sa:m1 三 sān 

สามคัค ี tuan4tɕe4  团结 tuánjié 

สามารถ zo4  会 huì 

สาม ี la:u4kui2 丈夫 zhàngfū 

สาย luat7 迟 chí 

สายฟ้า ฟ้ารอ้ง pja3 雷 léi 

สิง่ของ sai4ȵai5 东西 dōngxī 

สงิโต kuʔ7 老虎 lǎohǔ 

สบิ tsip8   十 shí 

สบิสอง tsip8ȵi6 十二 shí’èr 

สบิสาม tsip8sa:m1 十三 shí sān 

สบิเอด็ tsip8it7   十一 shíyī 

สี ่ si5    四 sì 

สขีาว ɤa:u1 白 bái 

สเีขยีว lu4  绿 lǜ 

สดีาํ van4 黑 hēi 

สแีดง diŋ1 红 hóng 

สน้ํีาเงนิ la:n4  蓝 lán 

สเีหลอืง jian3  黄 huáng 

สสุาน mo6 坟墓 fénmù 

สงู sa:ŋ1 高 gāo 

เสมหะ na:i2 痰 tán 
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เสา sau1 柱子 zhùzi 

เสยีง jiŋ1   声音 shēngyīn 

เสยีบ paʔ7 插 chā 

เสือ่ bin4 席子 xízi 

เสือ้ pu6 衣服（上衣）xīfú (shàngyī) 

เสอืดาว kuʔ7 豹 bào 

แส ้ pi:n1 鞭子 biānzi 

แสงสวา่ง kuaŋ5min4  光明 guāngmíng 

ไสเ้ดอืน dɯ:n1 蚯蚓 qiūyǐn 

หก zoʔ7 六 liù 

หงอนไก่ vɯ:n1kai5 鸡冠 jīguān 

หญา้ ȵɯ3 草 cǎo 

หญา้คา ɤa2 茅草 máocǎo 

หนวด mum6 胡子 húzi 

หน่วยปรมิาณการทาํงาน kuŋ5fɯn5  工分 gōngfēn 

หนอง(ฝีหนอง) nuaŋ1   脓 nóng 

หนอน nuan1 , ȵum1 虫 chóng 

หนอนแมลงวนั nuan1 蛆 qū 

หน่อไม ้ za:ŋ2 竹笋 zhúsǔn 

หน่ออ่อน ŋa:t8 芽（种子芽）yá (zhǒngzǐ yá) 

หนกั naʔ7 重 zhòng 

หนงั tian3jin6  电影 diànyǐng 

หนงัสอื sɯ1( =สอื) 书 shū 

หนา na1 厚 hòu 

หน้าต่าง tsa:ŋ3   窗户 chuānghù 

หน้าผาก na3pjaʔ7 额头 étóu 

หนาม on1 刺 cì 

หน้าอก aʔ7 胸脯 xiōngpú 

หน่ึง diau1 , it7 ( =เอด็) 一 yī 

หนู nu1 老鼠 lǎoshǔ 

หมวกผา้ baɯ1tɕau3 头帕 tóu pà 

หมอ้ kwa1  锅（烧菜的） 
guō (shāo cài de) 

หมอก lap7muaʔ7 雾 wù 

หมอน sui2 枕头 zhěntou  

หมา ma1 狗 gǒu 

หมาป่า หมาไน ma1nai2 狼 láng 

หม ี mɯi1 熊 xióng 

หมกึ maʔ8    墨 mò 

หมืน่ va:n6   万 wàn 

หมนุวน pan5 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู mu1 猪 zhū 



25 
 
หมปู่า mu1ji6,mu1za:i6 野猪 yězhū 

หยด(น้ํา) jaʔ8 滴（水往下滴） 
dī (shuǐ wǎng xià dī) 

หยด(น้ําหน่ึงหยด) tsaʔ7 滴（一滴水）dī (yī dīshuǐ) 

หยวน (สกุลเงนิจนีหน่ึงหยวน) ka:i5 , man2 元(一元钱) yuán(yīyuán qián) 

หยอ่น(มดัแบบไมแ่น่น) zuŋ5 松（绑得松） 
sōng (bǎng dé sōng) 

หยบิ tɯ2 拿（持）ná (chí)  

หลอดไฟฟ้า tian3tɯn5  电灯 diàndēng 

หลงั laŋ1 后 hòu 

หลบั nɯn2 睡 shuì 

หลบั(ตา) lap7 闭（闭眼）bì (bì yǎn) 

หลวั(ทีท่าํจากไมไ้ผ)่ lo4kuaŋ5 , pa:u2  箩筐 luókuāng 

หลานชาย(ลกูชายของพีแ่ละ
น้อง) 

lɯʔ8so6 侄子 zhízi 

หลานชาย(ลกูชายของลกู) lɯʔ8la:n1 孙子 sūnzi 

หลานสาว(ลกูสาวของพีแ่ละน้อง) bɯʔ7so6 侄女 zhínǚ 

หลานสาว(ลกูสาวของลกู) bɯʔ7la:n1 孙女 sūnnǚ 

หลาย la:i1 多 duō 

หลุม tsuaŋ6 窟窿 kūlóng 

หวาน va:n1 甜 tián 

หวา่น(เมลด็พนัธุ)์ kɯ:n2  撒（撒种子）sā (sā zhǒngzǐ) 

หว ี va:ʔ8zuai1 梳子 shūzi 

หว(ีผม) zuai1  梳（梳头）shū (shūtóu) 

หอ่ su:ʔ7  包（包糖）bāo (bāo táng) 

หอ้ง za:n2 房屋 fángwū 

หอยเชอรี ่ sai1 螺蛳 luósī 

หัน่(ผกั) zuan5 切（切菜）qiè (qiē cài) 

หวัเขา่ ɤo5 膝盖 xīgài 

หวัใจ tsɯ1 心 xīn 

หวัไซเทา้ lɯʔ8pu2 萝卜 luóbo 

หวัเราะ ziu1 笑 xiào 

หวัหอม pjaʔ7ɤu3 葱 cōng 

หา้ ɤa3 五 wǔ 

หาง zɯ:ŋ1 尾巴 wěibā 

หา้งสรรพสนิคา้ sa:ŋ5tian3  商店 shāngdiàn 

หาดทราย ze5   沙子 shāzi 

หา่น ɤa:n5 鹅 é 

หิง่หอ้ย zip8 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ zin1  石头 shítou 

หมิะ nai1 雪 xuě 

หวิ i:ʔ7 饿 è 

ห ู zɯ2 耳朵 ěrduǒ 
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เหงือ่ om1 汗 tán 

เหด็ zat7 菌子 jùnzi 

เหนียวแน่น ȵi:p7 韧 rèn 

เหน่ือย,อ่อนลา้ na:i5 累（疲乏）lèi(pífá) 

เหมน็ ɤau1 臭 chòu 

เหยยีบยํ่า diaʔ7 , ti:p8 踩 cǎi 

เหลก็ ka:ŋ1   钢 gāng 

เหลก็ va2 铁 tiě 

เหลา้ lau3 酒 jiǔ 

เหลีย่ม(โต๊ะ) si5pjaʔ7 方（方桌）fāng (fāngzhuō) 

เหา zau1 头虱 tóu shī 

เหา(ในเสือ้ผา้) nan2  虱子（衣服上的）shīzi (yīfú shàng 
de) 

แหง้แลง้ ziaŋ4 旱 hàn 

แหวง่,ปากแหวง่ viŋ5 缺 quē（碗缺口） 
quē (wǎn quēkǒu) 

ให ้ ɤaɯ3 给 gěi 

ใหญ่ la:u4 , ɤuŋ1 大 dà 

ใหม ่ mo5 新 xīn 

ใหอ้าหาร(ไก่) kɯ1  喂（喂鸡）wèi (wèi jī) 

ไหน(ชามใบไหน) laɯ2 哪（哪一个碗） 
nǎ (nǎ yīgè wǎn) 

ไหม เสน้ดา้ย mai1 线 xiàn 

องุน่ lɯʔ8i:t7 葡萄 pútáo 

อนามยั vei3sɯn5  卫生 wèishēng 

อบอุ่น zau3 暖和 nuǎn huo 

อภปิราย ta:u6lɯn3 讨论 tǎolùn 

อม ka:ɯ2 , om5  含 hán 

อยา่(อยา่ไป) mjaŋ3 别（别去）bié (bié qù) 

อยู ่ ʔju5 在 zài 

อว้น maŋ6(壮) , pi2(肥胖) 胖 pàng 

อว้นพ ีอว้น  pi2 肥（肉肥）féi (ròu féi) 

ออก(ไข)่ tau3 生（下蛋）shēng (xiàdàn) 

ออก(ไป) uaʔ7 出（出去）chū (chūqù) 

ออกผล pan2dan1 结果（树结果）jiéguǒ (shù jiéguǒ) 

อ่อน un5   软 ruǎn 

อ่อนเยาว ์ pu4tso2 年轻 niánqīng 

ออ้ย tɯ:ŋ2 甘蔗 gānzhè  

อะไร ja:ŋ2ma2 什么shénme 

อา(น้องสาวของพอ่) ku5ma5  姑母（父之妹）gū mǔ （fù zhī mèi ） 
gūmǔ (fǔ zhī mèi) 

อาเขย(สามขีองน้องสาวพอ่) ku5je4  姑父（父妹之夫）gū fù （fù mèi zhī 
fū ） 
gūfu (fù mèi zhī fū) 

อ่างเกบ็น้ํา tam2 池塘 chítáng 
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อ่างลา้งหน้า pɯn2sui5na3 脸盆 liǎn pén 

อาเจยีน zu:ʔ8  呕吐 ǒutù 

อาน a:n1 鞍子 ānzi 

อ่าน toʔ8   读 dú 

อาบน้ํา sui5da:ŋ1 , zɯ:t8 洗澡 xǐzǎo 

อาผูช้าย (น้องชายพอ่) po6a:u1 叔父 shúfù 

อาศยั,พกั(อยูใ่นบา้น) ʔju5 住（住在家里） 
zhù (zhù zài jiālǐ) 

อาสะใภ ้ me6a:u1 叔母 shúmǔ 

อาหาร(หม)ู muaʔ7mu1 食（猪食）chī (zhū shí) 

อฐิ tsɯ:n3  砖 zhuān 

อิม่ im5 饱 bǎo 

อสิระ tsl3jiu4  自由 zìyóu 

อกี(ทัง้ดทีัง้เรว็) jiu3   又（又好又快） 
yòu (yòu hǎo yòu kuài) 

อกี(พรุง่น้ีคอ่ยมาอกี) ta:u5 , tsa:i3  再（明天再来） 
zài (míngtiān zàilái) 

อกีา a1 乌鸦 wūyā 

อุตสาหกรรม kuŋ5ȵe4  工业 gōngyè 

เอว ɤɯ:t7 腰 yāo 

เอา au1    要 yào（我要这个）yào (wǒ yào 
zhège) 

เอา แต่งงาน(ผูช้ายแต่งผูห้ญงิ) au1 ,tsu4  娶 qǔ 

แอก(ทีค่อของววั) iaʔ7    牛轭 niú è 

โอบลอ้ม pa:u5vei4   包围 bāowéi 

ไอ ai1 咳嗽 késòu 
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คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

ก ็(อยากไปกไ็ป) kɔ4  tseu5  就（想去就去）jiù 
(xiǎng qùjiù qù) 

ก(็เขากไ็ป) kɔ4  kɔ3,ko3 也（他也去）yě (tā yě 
qù) 

กบ kop7 kop7 田鸡 tiánjī 

กบ xet9 xet9 青蛙 qīngwā 

กรงเลบ็ lep8  lep8 爪 zhǎo 

กรรไกร kip9  kip7 剪 jiǎn 

กรรไกร mɛ6sɛm2     kim2 剪子 jiǎnzi 

กรรมกร koŋ6jәn4,kun2vek8     koŋ6jәn4,kon2kaːn6   工人 gōngrén 

กระจก แวน่ vɛn6   tsam6 镜子 jìngzi 

กระดาษ kaɁ7daːt9  tse3  纸 zhǐ 

กระดกู duk9   luk7 骨头 gǔtou 

กระโดด hok7 vɛn1 跳 tiào 

กระต่าย ka1taːi5  paːŋ6taːi2 兔子 tùzi 

กระตอืรอืรน้ xak7maːn5  xak7kai4,tsi3tsi3 积极 jījí 

กระเทยีม ho1hom1  phak7lō 蒜 suàn  

กระบุง buŋ1,sɔŋ2   muŋ8 箩筐 luókuāng 

กระเบือ้ง bәŋ3   va2   瓦 wǎ 

กระโปรง sin3 (อ.=ซิน่) sin3 裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ hoŋ2jeu6 pīpɔŋ2 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร pum1 pum6 胃 wèi 

กระสนุ maːk9naːt8 maːk9kɔŋ3 子弹 zǐdàn 

กลว้ยน้ําหวา้ koi3 koi3 芭蕉 bājiāo 

กลอง kɔŋ1 kɔŋ1  鼓 gǔ 

กลอ่ง lim4  әp9 箱子 xiāngzi 

กลบั pɔk8  pɔk8 回 huí 

กลวั ko1  ko6 怕 pà 

กลา้ hat7  hat7 敢 gǎn 

กลางคนื kaːŋ1xɯn2 kaːŋ6xɯn2 夜里 yèlǐ 

กลางวนั  kaːŋ1van2  kaːŋ6van2 白天  báitian  

กลา้มเน้ือ in1 en6 筋 jīn 

กลา้หาญ hat7haːn1  hat7haːn1 勇敢 yǒnggǎn 

กลา้หาญ ho1tsai1  tsaɯ6 胆量 dǎnliàng 

กลิง้ kәk9  kun2  ,iŋ3 滚(石头滚) gǔn (shítou 
gǔn) 

กลนื lɯn2   ɯn6 呑 tūn 

กวา้ง kwaːŋ3  kaːŋ3 宽 kuān 

กอ(ตน้ไมห้น่ึงกอ) kɔ1,tun3  ton3  棵（一棵树）kē (yī kē 
shù) 

กอง (กองดนิ) kɔŋ1  kɔŋ6 堆（堆积泥土）duī 
(duījī nítǔ) 

ก่อตัง้/ก่อสรา้ง saːŋ3tɛŋ5   te5saːŋ3,tsɛn5sә3   建设 jiànshè 

ก่อน(ไปก่อน) ɔn1  ɔn6taːŋ2 先（先去）xiān (xiān 
qù) 
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คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

กดั xop7 (น.=-ขบ)   kaːp9 xop9 咬 yǎo 

กา้น kaːn3  kaːn3 茎 jīng 

การงาน jәn5vu5,kaːn1thaːm2   jәn5vu5  任务 rènwù 

การปฏวิตั ิ kә4min5    kә4min5  革命 gémìng 

การเมอืง ราชการ tsәn5tsɯ5   ,la2tsaɁ8-  
kaːn1 

tsәn5tsɯ5,maːŋ2mu2   政治 zhèngzhì 

การเลอืกตัง้ lәk8sɛn2  lәk8joi2 选举 xuǎnjǔ 

การวางแผน tsi5xwa5   ,na2ti2   tsi5xua5 计划 jìhuà 

การศกึษา saŋ5sɔn1 saŋ5sɔn1 教育 jiàoyù 

กา้วหน้า sɛn6tsin5   sɛn6tsin5  先进 xiānjìn 

กาํ (มดี) kam1, ŋaːm1   ŋaːm1 握（ 把）wò (dāobà) 

กาํ(ขา้วสาร 1 กาํ) kam1  kam6 把（一把米）bǎ (yī bǎ 
mǐ) 

กาํแพง fa1,fa1saːŋ4 saːŋ4 墙壁 qiángbì 

กิง่ไม ้ xa6,kiŋ5maì  xa6 树枝 shùzhī 

กจิกรรม jin5toŋ5   jin5toŋ5 运动 yùndòng 

กนิ kin1,dɔi3 kin6 吃 chī 

กีท่อผา้ ki5 ki5 织布机 zhī bù jī  

กบีมา้ kip9  kip7 蹄 (马蹄) tí (mǎtí)  

กุง้ kuŋ3  koŋ3 虾 xiā 

กุญแจ xɔ1xɁ7tsɛ1  kaːk9so2 钥匙 yàoshi 

เกบ็(เลอืก) kep7  tsep9 拾（拣）shí (jiǎn) 

เกบ็สะสม sәŋ5  lak8sɯŋ5 藏（收藏）cáng 
(shōucáng) 

เกลด็ปลา ket7  ket9 鳞 lín 

เกลยีด tsaŋ2  tsaŋ2 恨 hèn 

เกลอื kә1   kә6 盐 yán 

เกษตรกร noŋ4min4 , 
pɔ6hai6mɛ6-na2 

noŋ4min4,kon2la2 农民 nóngmín 

เกษตรกรรม noŋ4ne4 , 
kaːn1hai6na2   

luŋ4je3 农业 nóngyè 

เก่า kau5 kau5 旧 jiù 

เกา้ kau3  kau3 九 jiǔ 

เกา้อี ้ taŋ5iŋ1   taŋ5ŋuŋ2 椅子 yǐzi  

เกดิ kәt9   leŋ4 生（生小孩）
shēng(shēngxiǎohái) 

แก (เก่าแก่) kɛ5 ke5 老（菜老）lǎo (cài lǎo) 

แกปั้ญหา  kɛ3   ,xai1   ke3 解（解绳结）jiě (jiě 
shéng jié) 

แกม้ปลา ŋaːp9(pa1)  鳃 sāi 

แกลบ kɛp9   kɛp9 柤糠（谷壳）zhā 
táng(gǔ ké) 

แกะ bɛ3  me3 羊 yáng 

แกะออก pɯt9  hui1 揭（揭开盘子）jiē (jiē 
kāi pánzi) 

โกน (มดีโกน) xut9  tha1 剃（用 剃头）tì (yòng 
dāo tìtóu) 

โกรธ ket8  xaɯ3tsa4 生气 shēngqì 
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คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

โกหก  tsuɁ7,toɁ7(อ.=ตัว๋)  ,laːi6   len1 骗 piàn 

ใกล ้ kai3 kaɯ3 近 jìn 

ไก่ kai5 kai5 鸡 jī  

ไก่ตวัผู ้ kai5pu4 kai5phu3 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี kai5mɛ6 kai5me6 母鸡 mǔjī 

ไก่ป่า kai5thәn5  kai5tәn5 雉  (野鸡) zhì (yějī) 

ไกล kai1  kai6 远 yuǎn 

ขณะ ยาม  mә6,jaːm2 jaːm2 时候 shíhòu 

ขน xun1  xon1 毛 máo 

ขนตา คิว้ xun1ta1  xon1ta6 眉毛 méimáo 

ขนมขา้วจี ่ xau3tsi5    糍巴 cíbā 

ขนมตม้มดั xau3tum3   xau3xɛm1 粽子 zòngzi 

ขม xum1  xom1 苦 kǔ 

ขยนั xak7  kai4  勤 qín 

ขวด kɔŋ3   tau3 瓶子 píngzi  

ขวา xwa1 xa1 右 yòu 

ขวาง (นอนอยูบ่นทอ้ง
ถนน) 

xwaːŋ1 xaːŋ1 横（横躺在路上）héng 
(héng tǎng zàilùshàng) 

ขวาน xwaːn1  ho1xaːn1 斧头 fǔtóu 

ขอ้ไดเ้ปรยีบ/ขอ้ด ี ti6di1   ti6li6 优点 yōudiǎn 

ขอ้บกพรอ่ง/ขอ้เสยี ti6tsut8  se3tɛn2    缺点 quēdiǎn 

ขนั xan1  xɔn1 啼 tí 

ขบั รอ้งเพลง xap7  hɔŋ4xaːm2 唱歌 chànggē 

ขบั ไล่ xap7  lɯp8 赶 gǎn 

ขา xa1 xa1   腿 tuǐ 

ขาด(เชอืกขาด) put7,xaːt9  pɔt9,hak7 断（绳子断了）duàn 
(shéngziduànle) 

ขา้ม(แมน้ํ่า) xaːm3  xaːm3 过（过河）guò (guò hé) 

ขา้ม,กา้ว xaːm3  vɛn1xaːm3 跨 （跨小沟）kuà (kuà 
xiǎo gōu) 

ขาย xaːi1   xaːi1 卖 mài 

ขา้วตม้ xau3peɁ7 xau3huŋ1 粥 zhōu 

ขา้วตม้  xun3  lo1 稠（粥稠）chóu (zhōu 
chóu) 

ขา้วโพด xau3doŋ1  xau3fa4 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่างจนี xau3xuk7  xau3xok7 高粱 gāoliang 

ขา้วสวย xau3 xau3 饭 fàn 

ขา้วสาร xau3saːn1 xau3saːn1 米 mǐ 

ขา้วสาร ตน้ขา้ว xau3 xau3 稻子 dàozi 

ขงิ xiŋ1      xiŋ1 姜 jiāng  

ขี ้ xi3 xi3 屎 shǐ 

ขี ่(ขีม่า้) xi5      xi5 骑（骑马）qí (qímǎ) 

ขีเ้กยีจ xaːn4      xaːn4 懒 lǎn 
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คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

ขีเ้ถา้ (เถา้) tau6  tau6 灰(草木灰) huī 
(cǎomùhuī) 

ขีม้กู xi3muk8 xi3muk8 鼻涕 bí tì 

ขีเ้หร ่น่าเกลยีด jɔk7   haːŋ6tsa4 丑 chǒu 

ขึน้(เขา) xɯn3  xɯn3 上（上山）shàng 
(shàngshān) 

ขดุ xut7  xot8,kon5 挖 wā 

ขดู (ขดูขนหม)ู xut9  xut7 刮（刮猪毛）guā (guā 
zhū máo) 

ขดูรดี kɛm5hai2  pɔk9faːn1 剥削 bō xuē 

เขม็ xim1  xem1 针 zhēn 

เขยา่ sɛn5,pat  xɔn2 摇 yáo 

เขา้(มา) xau3  xau3 进（进来）jìn (jìnlái) 

เขา้ใจ hu4 hu4 懂 dǒng 

เขาสตัว ์ xau1      xau1 角 jiǎo 

เขยีน tɛm3 (อ.=แตม้ เช่น ฮบูแตม้ แปลวา่ 
ภาพเขยีน) 

tɛm3 写 xiě 

แขก xɛk9      xɛk9 客人 kèrén 

แขง็ xɛŋ1,kɛn5   xɛŋ1,kɛn1 硬 yìng 

แขน xɛn1  ho1xɛn1 胳臂 gēbó 

แขนเสือ้ sɛn1sә3 sɛn1sә3 袖子 xiùzi 

ไข ่ xai5  xai5 蛋 dàn 

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

ไขมนั (เน้ือสตัว)์ man2  man2 肥（肉肥）féi (ròu féi) 

คด โคง้ kot8  kot8 弯（棍子弯）wān 
(gùnzi wān) 

คน kun1   kon2 人 rén 

คน (หน่ึงคน) 
ลกัษณะนาม 

kɔ4,phu3  ko4   个（一个人）gè (yīgè 
rén) 

คนแก่ คนเฒา่ kun2thau3   kon2thau5,pūthau3 老人 lǎorén 

คนขาพกิาร,คนขาเป๋ kun2xa1sɛ2   kon2-xa1lɛk7 跛子 bǒzi 

คนตาบอด kun2 ta1-bɔt9   kon2ta6 mɔt9 瞎子 xiāzi 

คนใบ ้ kun2bai3   kon2maɯ3  哑巴 yǎbā 

คนเสยีสต,ิคนบา้ kun2mau2   kon2jɔŋ5 疯子 fēngzi 

คน้หา,เสาะหา ha1,haːiɁ8ha1   lɛm2,sɔk8  (น.=เสาะ)  
( 索 suǒ= เสาะ) 

寻找 xúnzhǎo 

คน้หา/ตรวจสอบ sa4tsɛt8  sa4tsɛt8 检查 jiǎnchá 

คนหหูนวก kun2hu1-nok9   kon2hu1-nok8 聋子 lóngzi 

คนอื่น pәn6 pәn6 别人 biérén 

คม(มดีคม) phaːi1  phaːi1 快（ 快）kuài (dāo 
kuài) 

ครัง้/รอบ(ไปหน่ึงครัง้) pɔk8  pɔk8 趟（去一趟）tàng (qù 
yī tàng) 

ครวั tau1haːŋ2  fi2tau6,sɯŋ5fai2 灶 zào 

คราด phә1  phә1 耙 bà 

คราด (คราดดนิ) phә1  phә1 耙 （耙地）bà (bà dì) 
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คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

ครึง่ (ครึง่หน่ึง) xɯŋ6 xәŋ6,pa3,maːŋ3 半（一半）bàn (yībàn) 

ครึง่กโิล kin3   sin5 斤 jīn 

คร ู laːu2sɯ6  ,xu2sɔ1 mo1 laːi2   老师 lǎoshī 

ความคดิ  sɯ6sɛŋ2 ,xwaːm2-kɯt8   sɯ6sɛŋ2,kaːŋ6-tsaɯ6 思想 sīxiǎng 

ความสขุ suk7  saːm2sa5 幸福 xìngfú 

ควาย xwaːi2 xaːi2 水牛 shuǐniú 

คอ xɔ2 xo2 脖子 bózi 

คอกววั xɔk8   xɔk8 圈 (牛圈) quān (niú 
quān) 

คอ้น xɔn4lek7,xɔn4tɔk9   ho1sui4 锤子 chuízi 

คอมมนูประชาชน koŋ6sә5    koŋ6sә5 公社 gōngshè 

คอ่ย (พรุง่น้ีคอ่ยมา
ใหม)่ 

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

คอหอย ɯn1  ɯn6 咽 yàn 

คอแหง้  
กระหายน้ํา 

xɔ2hɛŋ,jaːk9nam4   xo2hɛŋ3 渴 kě 

คดัคา้น/ไมเ่หน็ดว้ย fɯn4tɔ5    faːn2toi5  反对 fǎnduì 

คนั xum2  xom2 痒 yǎng 

คนัธนู kuŋ1   kaːŋ5koŋ6 弓 gōng 

คา้งคาว iɁ7bɯŋ5  miŋ5mɛŋ4 蝙蝠 biānfú 

คานหลงัคา xɯ5pɛ1   pe6 梁 liáng 

คา่แรง คา่จา้ง
เงนิเดอืน 

ŋɯn2dәn1,ka6hɛŋ2  ka6hɛŋ2 工资 gōngzī 

คาํตอบ tɔp9    xaːn1 答 dá 

คาํนวณ/วางแผน sɔn5  , sɔn5,taːk8 算（计算）suàn (jìsuàn) 

คาํพดู kam2  xaːm2 话 huà 

คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง tai2   tai2 本民族自称 běnmínzú 
zìchēng 

คดิ(พจิารณา) kɯt8   xaɯ3tsaɯ6 想（思考）xiǎng 
(sīkǎo) 

คนื(เงนิ) saːi3   saː3 还（还钱）huán (huán 
qián) 

คบื(หน่วยวดั) xɯp8   xɯp8 拃 zhǎ 

คุกเขา่ xop8  lɔk8 跪 guì 

คุณ su1tsau3,mɯŋ2   maɯ2 你 nǐ 

คู(่รองเทา้หน่ึงคู่) ku6   ku6 双（一双鞋）shuāng 
(yīshuāng xié) 

ค/ูคลอง hɔŋ6,mәŋ1  hɔŋ6 沟 gōu 

เคม็ tsim2  tsim2 咸 xián 

เครือ่งจกัร tsak7 xәŋ6tsaː8 机器 jīqì 

เครือ่งบนิ hә2bin1  lɛŋ1men6,fәi6tsi6    飞机 fēijī 

เคยีว xeu2  xeu2 镰 lián 

เคีย้ว maːm6   jɛm4,keu4  嚼 jué 

แคบ tsɔm4  ip7 窄 zhǎi 

โคมไฟ,หลอดไฟ fai2thaːt8  fai2thaːt8 电灯 diàndēng 
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ใคร phai1  (อ.ไผ)  phaɯ1 谁 shuí 

ฆอ้ง paːn2  mɔŋ2 锣 luó 

ฆา่ (หม)ู xa3  hɛm1 杀（杀猪）shā (shā 
zhū) 

งอก ออกหน่อ ŋɔk8,puŋ5  ɔk9ŋɔk8 发芽 fāyá 

งา ŋa2lo5 ŋa2lo5 芝麻  zhīma  

งา paːn5  ma3 苧麻 zhīma 

งา่ย ŋaːi6  ŋaːi6 容易 róngyì 

ง ู ŋu2 ŋu2 蛇 shé 

เงา ŋau2  ŋau2 影子 yǐngzi 

เงนิ ŋɯn2  so1 钱 qián 

เงนิ(แรเ่งนิ) ŋɯn2     ŋәn2 银子 yínzi 

โงเ่ขลา (ไมค่อ่ยใช)้ bai3,aɁ7aŋ5   ŋә3 愚蠢（不常用）
yúchǔn(bùchángyòng) 

จดหมาย (ลายสอื) laːi2 laːi2 信 xìn 

จน tok8,tok8-phaːn1 phaːn1  穷 qióng 

จม tsum1      tsәm6 沉 chén 

จมกู húdaŋ1 (อ.=ฮดูัง้) húlaŋ6 鼻子 bízi 

จรงิ tɛ4,tsaːt8   te4 真 zhēn 

จอบ xɔ1   xo1 锄头 chútóu 

จกัรยาน kuŋ1kwen1   lɛŋ1tin6   自行车 zìxíngchē 

จบั(ไก่) jɛp7  tek9,sɛu3  捉（鸡）zhuō (jī) 

จาน phaːn4,vaːn5 phaːn4   phaːn4,phe1 盘子 pánzi 

จาํได ้ tsɯ5dai3 (อ.=จอื)   tɔŋ2 记得 jìdé 

จิง้หรดี tak7hit8 (小的) tak7kuŋ5(
大的) 

ti1hit7   蟋蟀 xīshuài  

จติสาํนึก tsɔ4vu5  ,xwaːi1hu4      tso3vu5 觉悟 juéwù 

จุด (ตะเกยีง) tai3   tai3 点（点灯）diǎn 
(diǎndēng) 

จงู/ดงึ/ลาก(ววั) tsuŋ1  tsuŋ6 牵（牵牛) qiān (qiān 
niú)  

เจด็ tset7  tset9 七 qī 

เจบ็ tum5  tsep9 疮 chuāng 

เจบ็ปวด tsep7  tsep9,xɯn3 痛 tòng 

เจา้ภาพ,เจา้ของบา้น tsau3hәn2       tsau3hәn2 主人 zhǔren 

เจา้หน้าที ่ xun1,nai2     tsau3fa4,xun1 官 guān 

เจา้หน้าทีร่าชการ/
ผูป้ฏบิตังิาน (ของ
พรรคคอมมวินิสต)์ 

kaːn5pu5    kaːn5pu5 干部 gànbù 

เจาะ (เจาะหลุม) dɛn3 mɔn5 钻（钻洞）zuān (zuān 
dòng) 

ฉลาด lak7  tsaɯ6-phaːi1 聪明 cōngmíng 

ฉีก(กระดาษ) sik9  sik7 撕（纸）sī (zhǐ) 

ชดใช,้ ชดเชย saːi3   saːi3 赔偿 péicháng 

ชนกลุม่น้อย pha2sa1   min4su3 , 
a6meu2   

民族 mínzú 
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ชนชัน้แรงงาน 
 

koŋ6jәn4-kaː6tsi4  kuŋ6jәn4-kaː6tsi3 工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนะ pɛ4  pe4 嬴 yíng 

ชว่ยชวีติ phot9  tseu5  救 jiù 

ชว่ยเหลอื tәm5tsɔi6  thɛm5 帮助 bāngzhù 

ชอ่  hoŋ2  hoŋ2xau3 穗子 suìzi 

ชอบ hak8hum1  kek8 喜欢（喜欢唱歌）
xǐhuān (xǐhuān chànggē) 

ชัง่(สิง่ของ) tsaŋ6      tsaŋ6 称（称东西）chēng 
(chēng dōngxī) 

ชนั (เนินเขาสงูชนั
มาก) 

liŋ5,tsɛn2   tsan2 陡（山很陡）dǒu (shān 
hěn dǒu) 

ชยัชนะ phaːp9pɛ4 ɔŋ5mɛŋ5 胜利 shènglì 

ชา la4 fә1leŋ3 茶 chá 

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

ชา้ง tsaːŋ4      tsaːŋ4 象 xiàng 

ชา่งไม ้ tsaːŋ6mai4 tsaːŋ6mai4 木匠 mùjiàng 

ชาม vaːn5        vaːn5 碗 wǎn 

ชายหนุ่ม baːu5 (อ.บ่าว) maːu5 青年男子 qīngnián nánzi 

ชาวฮัน่/ชนเผา่ฮัน่ ɔ3,xaːn5-su4 xe5   xe5,xaːn5-su4  汉族 Hànzú 

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

ชื่อ tsɯ6       tsɯ6 名字 míngzi 

ชื่อมาตราตวงวดัของ
จนี 

tu2  tu2 斗 dòu 

ชขูึน้/ยกขึน้ haːm1  haːm1 抬 tái 

เชด็/ถู tset8  tuk8 擦 cā 

เชา้ tsau4       tsau4  早 zǎo 

เชา้ตรู ่ kaːŋ1naī  hōlaɯ1 早晨 zǎochén 

เชื่อ tsә6  jum5 相信 xiāngxìn 

เชอืก tsәk8      tsәk8 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อ tɔɁ7  kap7 连接 liánjiē 

แช,่ จุม่ tsɛ6,ma5  tse6 浸（浸种子）jìn (jìn 
zhǒngzi) 

ใช ่ pin,tsai6  pen6,tsaɯ6 是 shì 

ใช ้ juŋ5   ,tsai4 tɯ2 用 yòng 

ใช ้(ถอื) au1  au6 拿(持) ná (chí) 

ซ่อมแซม mɛ2  me2 修理 xiūlǐ 

ซอย (ผกั) sɔi2  sɔi2 切（切菜）qiè (qiē cài) 

ซกั (ซกัผา้) sak8  sak8 洗（洗衣）xǐ (xǐyī) 

ซา้ย saːi2  saːi2 左 zuǒ 

ซือ้ sɯ4   sɯ4 买 mǎi 

แซ่,นามสกุล sin5    sin5,hәn2 姓 xìng 

เฒา่ (ผูส้งูอาย)ุ thau3 thau3 老（老人）lǎo (lǎorén) 
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ดม dum1  lom6 闻 wén 

ดอกไม ้ dɔk9  mɔk9ja3 花 huā 

ดอกไมบ้าน dɔk9,phәi1  pen6mɔk9 开花 kāihuā 

ดอย ภเูขา dɔi1,kɔŋ2  lɔŋ6 山 shān 

ดา่ da5  la5 骂 mà 

ดา้นขา้ง paːíbaŋ6,him2 him2 旁边 pángbiān 

ดา้นนอก paːi2 pa3lɔk8 外面 wàimiàn 

ดา้นใน paːi2nai2 pa3laɯ2 里面 lǐmiàn 

ดา้นบน paːi2 nә1 pa3lә1 上面 shàngmiàn 

ดา้นลา่ง paːi2tai3 pa3taɯ2 下面 xiàmiàn 

ดาว daːu1   laːu6 星星   xīngxīng 

ดนิ din1  lin1 土(干土) tǔ (gàn tǔ) 

ดนิสอ xeɁ8taːn5   sɛn6pi3,xe2taːn5 铅笔 qiānbǐ 

ด ี di1  li6 好 hǎo 

ดบุีก - hek9 锡 xī 

ดื่ม (น้ํา) kin1,dɔi3 kin6,sot8 喝（水）hē (shuǐ) 

ด ู tɔŋ2,jem3   jem3,toi2 看 kàn 

เดก็ luk8ɔn5   e1ɔn5 儿童 értóng 

เดนิ jaːŋ,teu2 (อ.=ญาง)  pai6,jaːŋ6   走 zǒu 

เดอืด(น้ําเดอืด) fot8  fot8  沸（水开了）fèi (shuǐ 
kāile) 

เดอืน dәn1 lәn6  月（月份）yuè (yuèfèn) 

เดอืน พระจนัทร ์ dәn1  lәn6 月亮 yuèliàng 

เดอืนกรกฎาคม dәn1tset7 lәn6 tset9 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน dәn1kaǔ lәn6 kaǔ 九月 jiǔ yuè 

เดอืนกุมภาพนัธ ์ dәn1kam1 lәn6 kam6 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม dәn1sip7 lәn6 sip7 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม dәn1 sip7sɔŋ1 lәn6 sip7sɔŋ1 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน dәn1 sip7et7 lәn6 sip7et7 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม dәn1ha3 lәn6 ha3 五月 wǔ yuè 

เดอืนมถุินายน dәn1hok7 lәn6 hok9 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม dәn1saːm1 lәn6 saːm1 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน dәn1si5 lәn6 si5 四月 sì yuè 

เดอืนแรกหรอืเดอืน
อา้ย 

dәn1tseŋ1 lәn6 tseŋ6 正月  

เดอืนสงิหาคม dәn1pɛt9 lәn6 pɛt9 八月 bā yuè 

แดด ทอ้งฟ้าปลอด
โปรง่/แจม่ใส 

dɛt9 lɛt9  晴 qíng 

ไดร้บั dai3    lai3 得到 dédào 

ตก(ตกอยูบ่นพืน้) tok7      tok7 掉（掉在地上）diào 
(diào zàidìshàng) 

ตน้ฉําฉาจนี /จามจุร ี  mai4sa6mu3  杉树 shān shù 

ตน้เดอืน xam6nɯŋ6  van2lәŋ6 初一 chūyī 
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ตน้ไทร  ton3huŋ2 榕树 róngshù  

ตน้ไผ ่ mai4bo5  mai4 竹子 zhúzi 

ตน้ไม ้ kɔ1mai4  ton3mai4 树 shù   

ตน้สน mai4pɛk9  ton3pɛk9 松树 sōngshù 

ตน้หญา้ ja3  ja3 草 cǎo 

ตน้หลวิ maì4xaì4 ton3xaì4 柳树 liǔshù 

ตน้หอม phak7bo5  phak7mo5 葱 cōng  

ตม้ tum3  tom3 煮 zhǔ 

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

ตลาด kaːt9  (น.กาด) kaːt9 集市 jí shì 

ตอก (ตอกตะป)ู tɔk9  tɔk9 钉（钉钉子）dīng (dìng 
dīngzi) 

ตอน(ตอนไก่ตวัผู)้ tɔn1  tɔn6 阉（阉公鸡）yān (yān 
gōngjī) 

ตอนน้ี bat7deu5 (น.บ่าเดยีว) jaːm2lai4 现在 xiànzài 

ต่อสู ้ tɯk7tɔ5  tәu5tsәn6    斗争 dòuzhēng 

ตะเกยีบ thu5   thu5   筷子 kuàizi 

ตะแกรงรอ่น xɯŋ1  xɯŋ1 筛子 shāizi 

ตะขาบ tak7xɛp7  mɛŋ2tsa2-laːŋ2 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู lek7kaːn3-fa3   lek9 tiŋ6  钉 dīng 

ตะพาบน้ํา pa1fa1 tau5pik7 鳖 biē 

ตะวนั  แดด ta1van2,dεt9 van2,lεt9 太阳   tài yáng    

ตะวนัตก hun1van2-tok7 pa3van2-tok9 西 xī 

ตะวนัออก  hun1van2-ɔk9 pa3van2-ɔk9 东  dōng  

ตกั (ตกัน้ํา) tak7  tek7 舀（舀水）yǎo (yǎo 
shuǐ) 

ตัก๊แตน tak7tɛn1   ti1tɛn6 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว tak7ma4   ti1xaːŋ4 螳螂 tángláng 

ตัง่ มา้ยาว taŋ5    taŋ5 凳子 dèngzi 

ตดั keu5 paːt9  割 gē 

ตบั tap7  tap7 肝 gān 

ตวั(ไก่หน่ึงตวั) to1   to6,tә6 只（一只鸡）zhǐ (yī zhǐ 
jī) 

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

ตวัขา้ (สรรพนามบุรษุ
ที ่1) 

to1xa3,ku1  kau6 我 wǒ 

ตวัแทน taːi5pɛu2    taːi5pɛu2 代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม lin6  ket9lin6 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัเรอืด hәt8  hәt8 臭虫 chòuchóng  

ตวัหมดั mat7  mat7 跳蚤 tiàozǎo  
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ตวัอยา่ง,แบบฉบบั mo4faːn5   mo4faːn5 模范 mófàn 

ตวัอกัษร to1  laːi2 laːi2 字 zì 

ตวัเอง taːm1to1  pu1tsau3 自己 zìjǐ 

ตา ta1  ta6 眼睛 yǎnjīng 

ตาก (แดด) taːk9  taːk9 晒（太阳晒）shài 
(tàiyáng shài) 

ต่างห ู taːŋ3hu1    ŋoŋ2hu1 耳环 ěrhuán 

ตาย/เสยีชวีติ taːi1  taːi1 死 sǐ 

ตํ่า tɛm5  ɛm5,tam5 低 dī 

ตาํหนิ tiɁ7hi2 loŋ2le2,phi6phin3    批评 pīpíng 

ตดิ (คาํขวญั) 
 

tit7  tsap7 贴（贴标语）tiē (tiē 
biāoyǔ) 

ต ี tә6   下（打一下）xià (dǎ 
yīxià) 

ต ี(โต๊ะ) top7,ti1  phә3 拍（桌子）pāi (zhuōzi) 

ต(ีคน) bup7  maŋ6 打（打人）dǎ (dǎ rén) 

ต(ีตเีหลก็) ti1  po4 打（打铁）dǎ (dǎtiě) 

ตนี tin1   tin6 脚 jiǎo 

ตื่น tɯn5  tɯn5 醒（睡醒）xǐng (shuì 
xǐng) 

ตืน้ (น้ําตืน้) 
 

tɯn3 tɯn3  浅（水浅）qiǎn (shuǐ 
qiǎn) 

เตน้ราํ fɔn4  ka3,ka3jɔp9 跳舞 tiàowǔ 

เตม็ tim1  tem6 满 mǎn 

เตะ thi4,dit9  thip7 踢 tī 

เต่า tau5  tau5,tau5 tɔi5 龟 guī 

เตา้นม tau3num2  u1tau3 乳房 rǔfáng 

เตบิใหญ่ jai5   jaɯ5 长（长大）zhǎng 
(zhǎng dà) 

เตยีง tɛn6      ku5 床 chuáng 

เตีย่ว กางเกง teu5  kon6 裤子 kùzi 

แตก tɛk9  lu4,lɛu1 破 pò ()  

แตง  maːk9pak8,tɛŋ1 pek8 瓜 guā   

แตงกวา tɛŋ1 tɛŋ6tsiŋ6 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน(ใชก้บัผูห้ญงิ) xa5  xa5 嫁 jià 

แตน tɛn1  tɛn6 黄蜂 huángfēng 

โต๊ะ tsɔ3      phәn1   桌子 zhuōzi  

ใต ้ hun1tai3   paːi6 tsaːn2 南 nán 

ไต maːk9kɛu2  lɔm6lim2 肾 shèn 

ถ่ม (น้ําลาย) thum5  tau5 吐（口水）tǔ (kǒushuǐ) 

ถอยหลงั thɔi1    ,hun1  hon1 退 tuì 

ถกั (ถกัผมเปีย) fә1  fә1 编（编辫子）biān (biān 
biànzi) 

ถงั thuŋ2    , mɔ3thuŋ2    thuŋ2 桶 tǒng 

ถัว่ tho5      tho5  豆子 dòuzi 
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ถัว่ลสิง tho5din1  tho5lin6 花生 huāshēng 

ถ่าน thaːn5       thaːn5 炭 tàn 

ถ่านหนิ mәi4   mui4 煤 méi 

ถาม thaːm1    thaːm1 问 wèn 

ถํ้า tham3    tham3 山洞 shāndòng 

ถํ้า,อุโมงค ์ hu2    hu2 窟窿 kūlóng 

ถงึ hɔt8 (อ.=ฮอด), thɯŋ1, 
phɛu1  

phɛu1 到 dào 

ถุงเทา้ va3     va3 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี bi1 li6 胆 dǎn 

ถกู thuk9 po2 便宜 piányí 

ถกูตอ้ง tsɔp8mɛn   sɯ6maːn5 正确 zhèngquè 

ไถ (กรยิา) thai1   thai1 犁（犁地）lí (lí dì) 

ไถ(นาม) thai1  thai1 犁 lí 

ทราย saːi2    saːi2 沙子 shāzi 

ทหาร luk8sәk7lɛn5 sәk9 lɛn5 兵 bīng 

ทอ้ง (ชอ่งทอ้ง) tɔŋ4  tɔŋ4 肚子(腹部) dùzi (fùbù) 

ทองคาํ xam2    xam2 金子 jīnzi 

ทองแดง tɔŋ2    tɔŋ2 铜 tóng 

ทอด xo3  xo3 炒 chǎo 

ทอผา้ tam5  to2  织 (织布) zhī (zhī bù) 

ทะเล/มหาสมทุร saɁ7mut7   xaːi2   海 hǎi 

ทะเลาะ pɔ4kan1     maŋ6kan6 打架 dǎjià 

ทัง้(ทัง้ดทีัง้เรว็) xɯn2 xɯn2 又（又好又快）yòu 
(yòu hǎo yòu kuài) 

ทัง้หมด(ไปทัง้หมดทุก
คน) 

kɔ4  taŋ2mot9 都（大家都去）dōu 
(dàjiā dōu qù) 

ทนัท/ีฉบัพลนั kam2deu1  (น.กาํเดยีว) tsi6tso6 立刻 lìkè 

ทศันคต ิ thaːi5tu5    thaːi5tu5 态度 tàidù 

ทาก bon3  mon3 水獭 shuǐtǎ 

ทาง ถนน taːŋ2  taːŋ2 路 lù 

ทางหลวง taːŋ2lot8   taːŋ2ka2 公路 gōnglù 

ทาย/คาดเดา tak8  saːi3    猜 cāi 

ทาํ(งาน) het8 (อ.=เฮด็) het8 做（做工）zuò 
(zuògōng) 

ทีต่กัขยะ duŋ3   loŋ3 簸箕 bòji 

ทีน่ัน่ ti6han3  than3,ti6than3  那里 nàlǐ 

ทีน้ี่ ti6ni3  thai3,ti6thai3 这里 zhèlǐ 

ทีส่ดุ(ใหญ่ทีส่ดุ) tsaː8  si1pәn6 （ 大）zuì (zuìdà) 

ทีไ่หน nai1,ti6nai1  thaɯ1,ti6thaɯ1 哪里 nǎlǐ 

ทุก(ทุกวนั) tsu6  ku6,li6 每（每天）měi 
(měitiān) 

ทุง่ tuŋ6  paːŋ5 peːŋ2 平原 píngyuán 

ทุง่นา na2  la2 田(水田) tián (shuǐ tián) 
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ทู(่มดีทู)่ puk7   tum5 钝（ 钝）dùn (dāo 
dùn) 

เทคโนโลย ี tsi5su4   ,na2tsaːŋ6     pɛŋ5ja5 技术 jìshù 

เทพเจา้ เทวดา in1phum2,teu2vaɁ8da1  saːŋ1 神 shén 

เทา่ไหร ่ xa6dai  xaɯ6 多少 duōshǎo 

เทีย่ง van2teŋ6 van2teŋ6 中午 zhōngwǔ 

เทยีน ten2pa1   mi2tɛŋ5 蜡烛 làzhú 

แทง(เขม็)/มดุ tɛŋ2  sap7 扎 zhā 

แทะ (กระดกู) ŋɛn3  (อ.แหน่) xɔt8 啃（骨头）kěn (gǔtou) 

โทรศพัท ์ tɛn5xwa5      tɛn5xa5 电话 diànhuà 

ธง thi4  si4     旗子 qízi 

ธนาคาร jin4xaːŋ4   jin4xaːŋ4 银行 yínháng 

ธนู ศร  pɯn2   lɛm3pɯŋ6 箭 jiàn 

นก nok8  lok8   鸟 niǎo 

นกกระจอก nok8tsɔk9  lok8tsɔk9 麻雀 máquè  

นกกระทา nok8xɔ5 lok8kɛŋ3 鹧鸪 zhè gū 

นกกางเขน ka1tsaːk9  ka6tsaːk9 喜鹊 xǐquè  

นกขนุทอง nok8eŋ3  lok8keu5 八哥 bāgē 

นกเขาลาย nok8tu3 lok8tu3 斑鸠 bānjiū 

นกนางแอ่น nok8ɛn5 lok8ɔn5 ɛn5 燕子 yànzi  

นกพริาบ ka1kɛ1 ka6ke6 鸽子 gēzi 

นกอนิทร ี huŋ4   hoŋ4 老鹰 lǎoyīng  

นม nam4num2  lam4lum2 奶 nǎi 

นโยบาย tsәn5sә4   ,la2tsaɁ8kɔŋ2, 
hit8kɔŋ2  

tsәn5sә3 政策 zhèngcè 

น้องชาย nɔŋ4tsaːi2     lɔŋ4tsaːi2   弟弟 dìdi 

น้องสาว nɔŋ4jiŋ2 lɔŋ4saːu1 妹妹 mèimei 

นอน nɔn2 lɔn2 睡 shuì 

น้อย nɔi4  e5 少 shǎo 

นกัเรยีน luk8hen2,sɔ4sәn6    ko4fәk9  so3sәn6 学生 xuéshēng 

นัง่ naŋ6  laŋ6 坐 zuò 

นัน่ nan4,nan6,han3,na3  lan4 那 nà 

นบั(นบัของ) tsɛt7  aːn5 数（数东西）shù (shù 
dōngxī) 

นาก มงักร naːk8,nәk8  nәk8 龙 lóng 

น้าเขย (สามขีอง
น้องสาวของแม)่ 

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

น้าชาย (น้องชายของ
แม)่ 

aːi3na4   u3maːu5 舅父（母之弟） 
jiùfù (mǔ zhī dì) 

นายกรฐัมนตร ี tsuŋ2li2      tsoŋ2li2 总理 zǒnglǐ 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของ
น้องชายแม)่ 

na4pai4  me6la4-paɯ4 舅母（母弟之妻）
jiùmu (mǔ dì zhī qī) 

น้าหญงิ (น้องสาวของ
แม)่ 

iɁ7na4 me6la4 姨母（母之妹） 
yímǔ (mǔ zhī mèi) 
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น้ํา nam4   lam4 水 shuǐ 

น้ําแขง็ pin6   pin6 冰 bīng 

น้ําคา้ง nam4 mәi1  laːi2 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ saɁ7thaːp9  moi1  霜 shuāng 

น้ําซุป/แกง xɛ2,nam4-kɛŋ thaːŋ6      汤 tāng 

น้ําตา nam4ta1   lam4ta6 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล น้ําออ้ย ɔi3 lam4ɔi3 糖 táng 

น้ํามนั nam4man2  man2 油 yóu 

น้ําลาย nam4laːi2 lam4laːi2 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ nam4tɛm3, 
nam4mәk7   

lam4mɯk8  
mә3sui2 

墨水 mòshuǐ 

น้ําไหล lai1  lai1 流（水流）liú (shuǐliú) 

นิทาน kam2mә6-kɔn5     a6pum5 故事 gùshì 

น้ิว(หน่วยวดั) sun5   sun5 寸 cùn 

น้ิวมอื niu2mɯ2  leu2mɯ2 手指 shǒuzhǐ 

น้ี niɁ8,ni3  lai4 这 zhè 

น่ึง nɯŋ3  lɯŋ3 蒸 zhēng 

เน่า(แตงเน่า) laːn6   lau6  烂（瓜烂子）làn (guā 
làn zi) 

เน้ือ 
 

nɛ1 ɔn2 瘦（肉瘦）shòu (ròu 
shòu) 

เน้ือ  tsin4,nә4   lә4 肉（肉体）ròu (ròutǐ) 

เน้ือสด, เน้ือดบิ xaːu2  xɛu2 腥 xīng 

แน่น (ผกูแน่น) kap8  tsin4  紧（绑得紧）jǐn (bǎng 
dé jǐn) 

แน่นอน(ฉนัไป
แน่นอน) 

dɛn2teŋ6  hɯ1kɔ3,ji3tin5  一定（我一定去）
yīdìng (wǒ yīdìng qù) 

แนวตัง้ pok7  taŋ3 竖 shù 

บวม poŋ2,ai6  kaɯ6 肿 zhǒng 

บอก bɔk9  mɔk9 告诉 gàosù 

บอ่น้ํา nam4bɔ5  lam4mo5 井 jǐng 

บอ่ยๆ/ประจาํ(มา
บอ่ยๆ) 

se5se5   se5se5,kai4kai4 常常（常常来）
chángcháng (chángcháng 
lái) 

บงัคบั lәi2,hɯp8  lɯp8 迫上 pò shàng 

บนัได kәn1,xɯn3-dai1    tsaːt8 梯子 tīzi 

บา่ ho1ba5  ho1ma5 肩膀 jiānbǎng 

บาง baːŋ1  maːŋ6 薄 báo   

บดิ เดด็(ผลไม)้ bit7,sai4     pit7  摘（果子）zhāi (guǒzi) 

บดิ เบีย้ว beŋ5  mit7,he3 歪 

บนิ bin1  men6 飞 fēi 

บิน่(ชามบิน่) vɛŋ5,vɛu6  mɛŋ3 缺(碗缺了口) quē (wǎn 
quēle kǒu) 

บบี bip9 ŋɛu3  捏 niē 

บุตรเขย luk8xәi1   luk8xoi1 女婿 nǚxù 
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บุตรชาย luk8tsaːi2     luk8tsaːi2 儿子 érzi 

บุตรสะใภ ้ luk8pai4 luk8paɯ4 儿媳 érxí 

บุตรสาว luk8jiŋ2 luk8jiŋ2 女儿 nǚ'ér 

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

บุหรีม่ว้น ja1xɔn2   ja3mom5 烟 (叶子烟)yān (yèzi 
yān) 

เบา bau1  mau6 轻 qīng 

แบก bɛk9  mɛk9 扛 káng 

แบก  tse5  tɔi,tsi2 背（背小孩）bèi (bèi 
xiǎohái) 

แบง่ ปัน bɛŋ5,pan1  mɛŋ5,fun6    分（分配）fēn (fēnpèi) 

ใบ(ชามหน่ึงใบ) noi5  hoi5 个（一个碗）gè (yīgè 
wǎn) 

ใบไม ้ใบตอง bai1,fә1,tɔŋ1  muɯ6 叶子 yèzi 

ใบหน้า na3 la3 脸 liǎn 

ใบห ู bin3hu1 min5hu1   耳朵 ěrduǒ 

ประกาศ sɛn6sɔn4 , phɛ5sɔn1  sɛn6sɔn3 宣传 xuānchuán 

ประชาธปิไตย min4tsu2  min4tsu2 民主 mínzhǔ 

ประชุม phɔm4  tsoŋ5ja5,xaːi6xoi5 开会 kāihuì 

ประต ู paːk9tu1 la3tu6 门 mén 

ประทดั   mɔk8   mɔk8  
 

炮 pào 

ประเทศ phaɁ7tet8     tәŋ2ka2,ko3tsa6 国家 guójiā 

ประธาน sә5tsaːŋ2   sә5tsaːŋ2 社长 shè zhǎng 

ประธาน tsu2si4       tsu2si3 主席 zhǔxí 

ประสบการณ์ tsin6jɛn5    tsin6jɛn5 经验 jīngyàn 

ประสบพบเจอ pop8  ja2han1  遇到 yù dào 

ประเสรฐิ ยิง่ใหญ่ phaɁ7sәt9  xɯ3xaːk8,voi2ta5 伟大 wěidà 

ปลดปลอ่ย kaːi2faːŋ5 ,pɔi5xai1 kaːi2faːŋ5  解放 jiěfàng 

ปลอม kɛk7  tsa2 假 jiǎ 

ปลอ่ย (ปลอ่ยนกไป) 
 

pɔi5  pɔi5 放（把鸟放走）fàng 
(bǎ niǎo fàng zǒu) 

ปลา pa1  pa6 鱼 yú 

ปลงิ piŋ1  piŋ6 水蛭 shuǐzhì 

ปลกู(ปลกูผกั) put9     sɔm3 种（种菜） 
zhòng (zhòng cài) 

ปศุสตัว ์ pɔi5  pɔi5,leŋ4 放牧 fàngmù 

ปอด pɔt9  pɔt9 肺 fèi 

ปะ (เสือ้ผา้) fuŋ1   foŋ1 补（补衣服）bǔ (bǔ 
yīfú) 

ปัก เสยีบ สอด pak7  pak7 插 chā 

ปัด กวาด (กวาดพืน้) pat7,kwaːt9   pat7 扫（扫地）sǎo (sǎodì) 

ป้า pa3mɛ6loŋ1  me6pa3 伯母 bómǔ 

ป้า (พีส่าวของพอ่) 
 

pa3   pa3 姑母（父之姐） 
gūmǔ (fǔ zhī jiě) 
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ป้า (พีส่าวของแม)่ mɛ6loŋ1   pa3 姨母（母之姐） 
yímǔ (mǔ zhī jiě)  

ปาก sop7,pak9  sop9 嘴 zuǐ 

ปากกาหมกึซมึ pi3paːk9ka1   soi2pi3(  =水笔 shuǐ bǐ) 自来水笔 zìláishuǐ bǐ 

ป้าสะใภ ้(ภรรยาของ
พีช่ายแม)่ 

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

ปิด (แถบ) ke3  lɔn3 脱（脱衣）tuō (tuōyī) 

ปี pi1 pi6 年 nián 

ป่ี pi5nɛ2   pi5hɛŋ6 唢呐 suǒnà  

ปีก pik9  pik7 翅膀 chìbǎng 

ปีก่อน  pi1kɔn5 pi6ɔn6 前年 qiánnián 

ปีต่อๆไป pi1nai2 pi6lɯn2 后年 hòunián 

ปีทีแ่ลว้ ปีกลาย pi1lɛù, pī1 kaːī pi6 kaːi6 去年 míngnián 

ปีน้ี pi1niɁ8 pi6laì4 今年 jīnnián 

ปีหน้า pi1na3 pi6 la3 明年 qùnián 

ปืน/คลาน kaːn2   kaːn2 爬（虫在地上爬）pá 
(chóng zài dìshàng pá) 

ปุ๋ ย xi3fun5   fun5fɔi1   肥料 féiliào 

ปู่  pu5,iɁ7pu5  loŋ1,loŋ1tsau3 祖父 zǔfù 

ป ู(นาม) pu1  pu6 螃蟹 pángxiè 

ปนู pun1  thun1 石灰 shíhuī 

เป็ด pet7 1  pet9 鸭子 yāzi 

เปรีย้ว sum3    (อ./น.=สม้) som3 酸 suān 

เปลีย่น kaːi1pin1    laːk9,pɛn5  变（蛹变蛾）biàn 
(yǒng biàn é) 

เปลีย่น kaːi2 me2 改 gǎi 

เป่า pau5  pau5 吹 chuī 

เปิด (ประต)ู xai1  hui1 开（开门） kāi 
(kāimén) 

เปียก(เสือ้ผา้เปียก) peɁ7,peɁ7   sau4 湿（衣服湿）shī (yīfú 
shī) 

แปด pɛt9  pɛt9 八 bā 

ไป pai1,ka5,mә2   ka5 去 qù 

ผม phum1hō  xon1hō 头发 tóufǎ 

ผมเปีย jɛu5pɛn5  tәp9jaːu1 辫子 biànzi 

ผลไม ้ maːk9 maːk9 果子 guǒzi 

ผลกั ดนั ju4  tau4 推 tuī 

ผลติ het8saːŋ3  phaːn5-saːŋ3,sәn6saːn2 生产 shēngchǎn 

ผอม (คนผอม) jɔm1   jɔm1 瘦（人瘦）shòu (rén 
shòu) 

ผกั phak7 phak7 蔬菜 shūcài 

ผกั phak7  phak7 菜（饭菜）cài (fàncài) 

ผกักาดขาว phak7kaːt9-xaːū  pә3saːi5 白菜 bái cài  

ผกัโขม phak7hum1  phak7hom1 苋菜 xiàncài 

ผวั pho1     pho1 丈夫 zhàngfu 



44 
 
คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

ผา้ faːi3 pik8    man3 pik8   布 bù 

ผา่(ฟืน) pha5 pha5 劈（劈柴）pī (pǐchái) 

ผา่น kaːi1,phaːi3  kaːi6 经过 jīngguò 

ผา้พนัหวั xaːt9ho1  sɛu2ho1 头帕 tóu pà 

ผา้หม่ pha3hum5 pha3hom5 被子 bèizi 

ผดิพลาด phit7luŋ1   so5vu5 , 
taːŋ2phit7   

错误 cuòwù 

ผวิหนงั naŋ1  laŋ1 皮肤 pífū 

ผ ี phi1  phi1 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ kaːp9bә3  maːk9mә3, kaːp9 mә3 蝴蝶 húdié  

ผึง้ phɯŋ3,mɛ6phɯŋ3  me6phɯŋ3 蜜蜂 mìfēng 

ผูค้น phai6mәŋ2  jәn4min4,kon2mәŋ2 人民 rénmín 

ผูช้าย kun2tsaːi2    kon2 tsaːi2,pu2 tsaːi2 男人 nánrén 

ผูนํ้า kɔn5ɔn1  ɔn1ho1 领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ kun2jiŋ2   kon2jiŋ2,pu2jiŋ2 女人 nǚrén 

เผด็ phet7 phet9 辣 là 

เผอืก ho1phәk9   ho1phәk9 芋头 yùtou 

แผน่(ลกัษณนาม) bin3 maːŋ6 张 zhāng   

แผน่ดนิ din1 laŋ1lin6 地(天地) dì (tiāndì) 

ฝน  fun1 fon1 雨 yǔ  

ฝนตก fun1tok7  fon1tok9 下雨 xià yǔ 

ฝัง(ไวใ้นใตด้นิ) faŋ1  faŋ1 理（理于地下）lǐ (lǐ yú 
dìxià) 

ฝัด(ขา้ว) fat7  fat7 簸（簸米）bǒ (bǒ mǐ)  

ฝัน fan1    fan1 梦 mèng 

ฝาครอบ fa1,fa1kom1   kaːi1 盖子 gàizi 

ฝ้าย faːi3 kui6 棉花 miánhuā 

ฝีดาษ tum5dɔk9-mai4   mɔk9ja3 天花 tiānhuā 

ฝุ่ น fun5  moŋ6mot8 尘土 chéntǔ 

ฝงูชน/มวลชน tsum2laːi1,sin4tsoŋ5     sin4tsuŋ5  群众 qúnzhòng 

พรรคคอมมวินิสต ์ koŋ5saːn2-taːŋ2    koŋ5saːn2-taːŋ2   共产党 gòngchǎndǎng 

พรา้ มดี pha4   pha4  dāo 

พรกิ maːk9phik8 maːk9phet9 辣椒 là jiāo  

พรุง่น้ี van2phuk8,mɯ4phuk8 mә6phuk8 明天 míngtiān 

พวกเขา xau1,xau1-tsau3   xau1 他们 tāmen 

พวกคุณ su1,su1tsau3   su1 你们 nǐmen 

พวกเรา tu1,hau2  tu6 我们 wǒmen 

พวกเรา(รวมถงึตวัผู้
พดูดว้ย)                   

hau2  hau2 咱们 zánmen 

พอ่(บดิา) pɔ6  po6,te6   父亲 fùqīn 

พอ่เฒา่ (ตา)  pɔ6thau3 loŋ1laːi2 外祖父 wàizǔfù 

พอ่เมยี (พอ่ตา) pɔ6me2 pu5laːi2 岳父 yuèfù 
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พกัผอ่น sau2hɛŋ2 (อ.เซาแฮง=หยุดเอา
แรง) 

lә3mɔi6 休息 xiūxí 

พฒันา puŋ5nәŋ2  fa3tsaːn2   发展 fāzhǎn 

พนั pan2  heŋ1 千 qiān 

พนั,บดิ(ผา้ขนหนู) pan3  pan3 拧（毛巾）níng 
(máojīn) 

พา่ยแพ ้ kaːn4sum2   sum2phɛŋ2 失败 shībài 

พีเ่ขย pi6xәi1   pi6xoi1 姐夫 jiěfu 

พีช่าย pi6tsaːi2   pi6tsaːi2   哥哥 gēge 

พีส่ะใภ ้ pi6pai4   pi6laːŋ2,pi6lo2 嫂子 sǎozi 

พีส่าว pi6jiŋ2   pi6saːu1,se2 姐姐 jiějie 

พึง่จะ/กาํลงั sak7kam2 (น.ซกักาํ) tsaŋ5,tsaŋ5xa1 刚才 gāngcái 

พดู paːk9,va6   va6,taːn3(  =谈 tán) 说 shuō 

เพลง kam2xap7   xaːm2 歌 gē 

เพลงพืน้บา้น,เพลง
ลกูทุง่ 

kam2xap7   xaːm2-maːk9 民歌 míngē 

เพิม่มากขึน้  jok8suŋ1  jok8suŋ1 提高 tígāo 

เพือ่น,สหาย saɁ7haːi1,met8hak8  әi2ko4,tai2ko4 朋友 péngyou 

เพือ่นรว่มอุดมการณ์ thoŋ4tsɯ5         thoŋ4tsɯ5 同志 tóngzhì 

แพง pɛŋ2  ka6 贵 guì 

แพทย ์ mɔ1ja1  mo1ja3   医生 yīshēng 

ฟอง pok9 pok9 泡沫 pàomò 

ฟ้อรอ้ง  fa4hɔŋ4    fa4laŋ6 打雪 dǎ xuě 

ฟัก maːk9pak8-mun5 pak8mon5 冬瓜 dōng guā  

ฟัก (ฟักไข)่ ŋam2 ŋam2 孵 fū 

ฟักทอง maːk9pak8-lәŋ1 pak8-lәŋ1 南瓜 nánguā 

ฟัง faŋ2 thɔm5 听 tīng 

ฟัน่ (เชอืก) fan3  fan3 搓（绳子）cuō 
(shéngzi) 

ฟัน(ตน้ไม)้ fan2 fan2 砍（砍树）kǎn (kǎn 
shù) 

ฟัน(นาม) xeu3 xeu3 牙齿 yáchǐ 

ฟ้า   fa4 fa4  天    tiān     

ฟาง fәŋ2 maːk9 稻草 dàocǎo 

ฟ้าแลบ fa4maɁ8lɛp8    fa4mɛp8 打闪 dǎ shǎn 

ฟืน fun2     fun2 柴 chái 

ฟุต ไมบ้รรทดั mai4  mai4 尺 chǐ 

ไฟ fai2 fai2 火   huǒ 

ภรรยา me2     me2 妻子 qīzi 

ภาพยนตร ์ tɛn5jim   ,thaːt8siŋ5   tɛn5jim,thaːt8siŋ5   电影 diànyǐng 

มด mot8 mot8,mot8xem1 蚂蚁 mǎyǐ  

มองเหน็ han1 (น.=หนั) han1 看见 kànjiàn 

มะเขอืยาว maːk9xә1  maːk9xә1 茄子 qiézi 

มดั/ผกู mat8  mat8,xun2  捆 kǔn 
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มนั (สรรพนามบุรษุที ่
3)  

xau1,xau1tsau3,man2  man2 他 tā 

มนัเทศ man2   man2 甘薯 gānshǔ  

มนัสมอง ɛk9ho1 ɔ9ɛk9 脑髓 nǎosuǐ 

มา ma2  ma2 来 lái 

มา้ ma4  ma4 马 mǎ 

มาก laːi1  lam1 多 duō 

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

มาตราวดั เทา่กบั 
ตาํลงึ 

hɔŋ6  hɔŋ6 两（斤两）liǎng 
(jīnliǎng) 

ม ี mi2    mi2  有 yǒu 

มคีวามสขุ jәm2   tsom2 高兴 gāoxìng 

มดีครวั pha4mɛ6xo2    pha4mo4-taːu6   菜 càidāo 

มดื (หอ้งมดื) mɯt8  lap7sɯŋ5 暗（房子暗）àn (fángzi 
àn) 

มดืครึม้ บด(บงั) bot7  kaːm3 阴 yīn 

มอื mɯ2  mɯ2 手 shǒu 

มุง้ sut7  sut7 蚊帐 wénzhàng 

มมุมอง ji5tsɛn5        ji5sɛn5 意见 yìjiàn 

มลูสตัว/์ปุ๋ ยคอก fun5    fun5 粪 fèn 

เมฆหมอก   fa3 mɔk9 云  yún   

เมด็(ขา้วหน่ึงเมด็) met8  mɛt8 粒（一粒米）lì (yī lì 
mǐ) 

เมน่ min3  men3 豪猪 háozhū 

เมลด็ใน  noi5nai2 hoi5maːk9 核 hé 

เมลด็พนัธุ ์ fan2, tsә4 fan2 种子 zhǒngzi 

เมาเหลา้ mau2lau3   mau2lau3,taːi6lau3 醉 zuì 

เมือ่ก่อน tɛ5ɔn1,loŋ6lɛu4 mә6tsau4 从前 cóngqián 

เมอืง เวยีง veŋ2,tseŋ2   veŋ2 城 chéng 

เมือ่วานซนื van2sɯn2 mә6sɯn2 前天 qiántiān  

เมือ่วานน้ี van2va2 mә6va2 昨天 zuótiān 

แม(่มารดา) mɛ6 me6 母亲 mǔqīn 

แมงมมุ kuŋ3kaːu1 moŋ3kaː6 蜘蛛 zhīzhū  

แมน้ํ่า nam4mε6   xělam4 河 hé 

แมเ่มยี (แมย่าย) mɛ6me2 mɛ6lɔŋ6 岳母 yuèmǔ 

แมลง  mɛŋ2  mɛŋ2 虫 chóng  

แมลงปอ iɁ7bi3 mɛŋ2mi3 蜻蜓 qīngtíng  

แมลงเลก็ๆตวัสดีาํ mɛŋ2hin4 mɛŋ2hin4 蠓 měng 

แมลงวนั mɛŋ2mun2 mɛŋ2mun2 苍蝇 cāngyíng  

แมว mɛu2 mɛu2 猫 māo 

โม ่(ขา้ว) mɔ5    mo5 磨（磨米）mó (mó mǐ) 

โม ่(โมห่นิ) mɔ5    mo5 磨(石磨) mó (shí mò) 
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ไม(่เขาไมม่า) bau5 (อ./น.บ่อ) am5,jaŋ6 不（他不来）bù (tā bù 
lái) 

ไมก้วาด ju2  ju2pat7 扫帚 sàozhǒu 

ไมข้ดีไฟ kap7fai2   xɛt8fai2 火柴 huǒchái 

ไมค้าน mai4kaːn2  kaːn2   扁担 biǎndan 

ไมใ่ช ่ bau5tsai   am5tsaɯ8 不是 búshì 

ไมแ้ผน่ กระดาน mai4pɛn3  pɛn3 板子 bǎnzi 

ไมพ่อ,ขาด tsut8  kaːi6,tsut8   欠 qiàn 

ไมม่ ี bau5…tә6 jaŋ6 未（没有）wèi 
(méiyǒu) 

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

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา faːn2toŋ5  faːn2tuŋ5 反动 fǎndòng 

ยอ้ม (ยอ้มผา้) jɔm4  jɔm4 染（染衣物）rǎn (rǎn 
yīwù) 

ยงั(ฉนัยงัอยากได)้ xɯn2   jaŋ2 还（我还要）hái (wǒ 
hái yào) 

ยา ja1  ja3ja6 药 yào 

ยา่ ja6,iɁ7ja6   ja6 祖母 Zǔmǔ 

ยาก jaːk8  jaːk8 难 nán 

ยา่ง ɔm5  ɔm5 烤 kǎo 

ยา่ง (ยา่งไฟ) 
 

hiŋ1  ɔm5 烤（烤火）kǎo 
(kǎohuǒ) 

ยาย mɛ6 thau3 u1,ja6laːi2 外祖母 wàizǔmǔ 

ยา้ย(เกา้อี)้ xaːi4  xaːi4, paːn6 搬（搬椅子）bān (bān 
yǐzi) 

ยาว jaːu2  jaːu2 长 cháng 

ยงิ jɯ2  jɯ2 射 shè 

ยีส่บิ saːu2 (อ./น.=:ซาว)  saːu2 二十 èr shí 

ยนื tsɛn5 tsuk7 站（站立）zhàn 
(zhànlì)  

ยืน่ (มอื) jɯn6 jɯn6 伸(手) shēn (shǒu) 

ยมื(เงนิ) กู ้ jɯm1,ku3   tse5,ku3,tsәk9 借（借钱）jiè (jiè qián) 

ยงุ juŋ2  juŋ2 蚊子 wénzi 

ยุง้ฉาง je2xau3   je2xau3 粮仓 liángcāng 

เยน็สบาย jin1   jen6 凉快 liángkuai 

เยบ็ jep7  jɛp8 缝 fèng 

เยีย่ว jeu6   jeu6 尿 niào 

แยก(ผนงัแยก) tɛk9, ŋaɁ8ŋiɁ8  ŋaːk8 裂开（墙裂开）liè kāi 
(qiáng liè kāi) 

แยง่ชงิ tsiŋ2      him1 抢 qiǎng 

โยน(หาย) fɛt8  vut8pɛt8 扔（丢掉）rēng 
(diūdiào)  

โยน(หนิ) xwaːt9   vut8 掷（石头）zhì (shítou) 

รด(น้ําผกั) hot7 hot9  浇（浇菜） 
jiāo (jiāo cài) 

รถแทรกเตอร ์ tho6la6tsi6    tho6la6tsi6 拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ lot8fai2,laɁ8tha2-fai2   la6tha2-fai2   火车 huǒchē 



48 
 
คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

รถยนต ์ lot8  lo4,lɛŋ1   车子 chēzi 

รถยนต ์ lot8     ka2,lo4li4 汽车 qìchē 

รวย haŋ6  mi2,mi2-maːk8 富 fù 

รอคอย tha3 (อ.=ทา่)    tha3 等候 děnghòu 

รอ้ง hɔŋ4   hɔŋ4 喊 hǎn 

รองเทา้ xɛp7  kɛp7tin6 (อ.เกบิตนี)   鞋 xié 

รอ้งไห ้ hai3  hai3 哭 kū 

รอ้น (อากาศรอ้น) hɔn4  mai3 热（天气热）rè (tiānqì 
rè) 

รอบทศิทาง vɛt8  lɔm4lɔ4 包围 bāowéi 

รอ้ย hɔi4 paːk9  百 bǎi 

ระฆงั (เคาะระฆงั)  tsoŋ6    钟（敲的钟）zhōng  
(qiāo de zhōng) 

ระดมพล sɔ5no2  so5lәŋ,toŋ5jɛn4 , 动员 dòngyuán 

ระดบั (ระดบัถนน) peŋ2  peŋ2 平（路平）píng (lù 
píng) 

รกั hak8  hak8 爱 ài 

รกัแร ้ xɛ1lɛ4  taɯ3kaːp9 腋下 yè xià 

รกัษา, เยยีวยา ja1  ja6 医治 yīzhì 

รงั(นก) haŋ2    haŋ2 窝（鸟窝）wō (niǎo 
wō) 

รฐับาล tsәn5fu2     tsәn5fu2 政府 zhèngfǔ 

รัว่ ho6  ho6 漏（桶漏水）lòu (tǒng 
lòushuǐ) 

รัว้ ho4  fa1 篱笆 líbā 

ราก haːk8,kaù  haːk8 根 gēn 

ราคา ka6,xan1  ka5,xan1 价钱 jiàqián 

รา่งกาย  nә4to1  to6,to6xiŋ2 身体 shēntí  

รา้นคา้ sɛŋ5ho2   sɛŋ5   商店 shāngdiàn 

รายงาน paːu5kaːu5,pәk7sa1   paːu5kaːu5 报告 bàogào 

ราํ ham2   ham2 细糠 xì kāng 

รมิฝีปาก fī1 sop7 min5sop9  嘴唇 zuǐchún 

รกุราน xum5hiŋ1  him1tsiŋ2 侵略 qīnlüè 

รุง่เรอืง สวา่งไสว hә6hәŋ2-
pәŋ2sai1,kwaːŋ6min4 

hә6hәŋ2 光明 guāngmíng 

รุง่โรจน์/เกยีรตยิศ kwaːŋ6joŋ4  hoŋ1 haːŋ2 光荣 guāngróng 

รู ้ hu4  hu4 知道 zhīdào 

เรว็ (เดนิเรว็) vai2  xan1 快（走得快）kuài (zǒu 
dé kuài) 

 เรยีกคนื ku3  sәu6  收（收回来）shōu 
(shōu huílái) 

เรยีน ฝึก hen2,fәk7  fәk9 学 xué  

เรอื hә2  hә2 船 chuán 

เรือ่งราว kaːn1   lɔŋ6taːŋ2  事情 shìqíng 

เรอืน hәn2 (อ.=เฮอืน) hәn2 房屋 fángwū 

เรอืน hәn2  hәn2 家 jiā 
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แรง (กาํลงั) hɛŋ2   hɛŋ2 力气 lìqì 

โรคมาลาเรยี xai3sɛn5   laːu2 疟疾 nüèjí 

โรงงาน hoŋ2tsak7,koŋ6saːŋ2   koŋ6saːŋ2   工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน sɔ4sɛu5  ,hoŋ2hen2 sɔ4sɛu5 学校 xuéxiào 

ไร ่ hai6  hai6 地(早地) dì (zǎodì) 

ไร ่ mu2   mu2 亩 mǔ 

ฤดใูบไมผ้ล ิ sun6  son6 春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง siu6  siu6 秋 qiū 

ฤดรูอ้น sa5, jaːm2hɔn4  sa5 夏 xià 

ฤดหูนาว tɔŋ6 , jaːm2naːū1 toŋ6 冬 dōng 

ลง(เขา) luŋ2  loŋ2 下（下山）xià (xiàshān)

ลงกลอน  xa1tsɛ1  so2 锁 suǒ 

ลน้ lun4  lon4 溢 yì 

ลม  lum2 lom2 风 fēng  

ลม่ luɁ7,kun6  lan5 倒塌 dǎo tā 

ลม้ taːu6 (  =倒 dǎo)  lom4 跌 diē  

ลมแรง lum2pat8  lom2pau5 刮风 guā fēng 

ลอก ถอน(หญา้) lok7 thoi3 拔（拔草）bá (bá cǎo) 

ลอย(ลอยอยูใ่นน้ํา) fu2   phɛu6   浮（浮在水面）fú (fú 
zài shuǐmiàn) 

ลกั ขโมย lak8  lak8 偷 tōu 

ลบั (ลบัมดี) lap8  lap8 磨 （磨 ）mó (mó 
dāo) 

ลาก (ไปขา้งหน้า) laːk8,tɯt8 tɯt8  拉（向前）lā (xiàng 
qián) 

ลา้ง (ลา้งมอื) soi6   suk8 洗（洗手）xǐ (xǐshǒu) 

ลาย (ผา้) laːi2  laːi2 花（布是花的）huā (bù 
shì huā de) 

ลา่สตัว ์ xap9thәn5,daːm3thәn5 le5thәn5 打猎 dǎliè 

ลา้หลงั lo4xәu5  ,tok7lun2 tok9lun2 落后 luòhòu 

ลาํคอ koŋ1xɔ2   koŋ6xo2 喉咙 hóulóng 

ลาํดบัทีห่น่ึง thi2nɯŋ6  ti5ji3,te2lәŋ6 第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ thi2ha3  ti5vu2    第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ sai3  sai3 肠子 chángzi 

ลงิ  liŋ2,(iɁ7)vɔk8  liŋ2 猴子 hóuzi 

ลติร sәn6  , sәn6 升 shēng 

ลิน้ lin4  lin4 舌头 shétou 

ลกึ (น้ําลกึ) 
 

lәk8 lәk8 深（水深）shēn 
(shuǐshēn) 

ลมื lɯm2  lɯm2 忘记 wàngjì 

ลุง luŋ2,pɔ6loŋ1     luŋ2 伯父 bófù 

ลุง (พีช่ายของแม)่ pɔ6loŋ1   u3luŋ2 舅父（母之兄） 
jiùfù (mǔ zhī xiōng) 

ลุง (สามขีองพีส่าวของ
แม)่ 

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

luŋ2xәi1  u3xoi1   姑父（父姐之夫）gūfu 
(fù jiě zhī fū) 

ลกูทอ้ maːk9xɔŋ5 maːk9xɔŋ5 桃子 táozi 

ลกูบอล maːk9lum2 maːk9lom2 球 qiú 

ลกูพรรค taːŋ2jɛn4    taːŋ2jɛn4 党员 dǎngyuán 

ลกูพลบั maːk9ho1-hum3  maːk9ho1-liŋ2 柿子 shìzi 

ลกูเหบ็ maːk9hep7  maːk9hep9 雹子 báozi 

เลก็ (ดา้ยเสน้เลก็) lɛp8  lik8 lɔi4 细（细浅）xì (xì qiǎn) 

เลก็ น้อย nɔi4  ɛn1,lɔi4,ɔn5 小 xiǎo 

เลขานุการ su6tsi5  su6tsi5 书记 shūjì  

เลน่ din3,ɛu5  en3 玩耍 wánshuǎ 

เลบ็มอื lep8 mɯ2  kaːp9 leu2-mɯ2 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่(มดีหน่ึงเล่ม) then5  maɯ6,mɛn6   把（一把 ）bǎ (yī bǎ 
dāo) 

เลยี le2  le2,thɛn2 舔 tiǎn 

เลยีงผา faːn2  faːn2 麂子 jǐzi 

เลอืก haːp9  haːp9 挑 tiāo 

เลอืก lәk8  lәk8 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืด lәt8 lәt8 血 xuè 

เลื่อย lә6 lә6 锯 jù 

และ/กบั(ฉนักบัเขา) lɛɁ8,kap7 taŋ2 和（我和他）hé (wǒ hé 
tā) 

วฒันธรรม vәn4xwa5   ,xwaːm2hu4-
taːŋ2tsaːŋ6   

lik8laːi2 文化 wénhuà 

วดั (กรยิา) tɛk8  tɛk8 量（量布）liàng (liàng 
bù) 

วนั  van2  van2 天(日) tiān (rì)  

วนัที ่2 ของเดอืน sɔŋ1xam6  sɔŋ1van2  初二 chū èr 

วนัที ่3 ของเดอืน saːm1xam6  saːm1van2 初三 chū sān 

วนัน้ี van2niɁ8 mә6laì 今天 jīntiān 

วนัมะรนื van2hɯ2, mɯ4hɯ2 mә6hɯ2 后天 hòutiān 

ววั ho2 ŋo2 (อ.=งวั) 黄牛 huángniú 

วา (ระยะหา่งระหวา่ง
สองปลายแขนเมือ่กาง
ออกสดุ 

va2  va2 庹 tuǒ 

วาง  vaːŋ     ,tam2kɔi5  tam2 放（放置）fàng 
(fàngzhì) 

วางไข ่ xai5  xai5 生（下蛋）shēng 
(xiàdàn) 

วิง่ lɛn6 (อ.แลน) lɛn6 跑 pǎo 

วทิยาศาสตร ์ xo6sɔ4      xo6so3 科学 kēxué 

วรีบุรษุ jin6soŋ4   jin6suŋ4,hat7haːn1 英雄 yīngxióng 

ศตัร ู sɛt7thaɁ7lu1 kon2xeu1 敌人 dírén 

ศนูย ์(หน่ึงรอ้ยหา้) paːi1 paːi6  零（一百零五）líng 
(yībǎi líng wǔ) 
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เศรษฐกจิ tsin6si5   ,vaɁ8thu1    tsin6si5 经济 jīngjì 

สกปรก tsaɁ8  haŋ3 脏 zàng 

สง่ suŋ5    soŋ5 送 sòng 

สด (เน้ือดบิ) dip7  lip7 生（生肉）shēng 
(shēngròu) 

สติก๊ xɔn4,xɔn4kun5 xɔn4 棍子 gùnzi 

สนบัสนุน ยกยอ  jok8jɔ2  jok8jo2 拥护 yǒnghù 

สบู่ nam4daŋ5   saːu2pɛu6 肥皂 féizào 

สม้โอ maːk9keŋ3-tsaːŋ4  maːk9ŋo6 柚子 yòuzi 

สมาชกิ sә5jɛn4  , sә5jɛn4 社员 shèyuán 

สมาชกิ thɔn4jɛn4      thɔn4jɛn4 团员 tuányuán 

สรรเสรญิ pɛu2jaːŋ4    pɛu4jaːŋ3 表扬 biǎoyáng 

สรอ้ยขอ้มอื vɛn1 vɛn1 手镯 shǒuzhuó  

สวน 
 

mun2   lɔm6 园（球很园）yuán (qiú 
hěn yuán) 

สวม (สวมหมวก) sup7  sup7 戴（戴帽）dài (dài 
mào) 

สวม (เสือ้ผา้) nuŋ6  luŋ6 穿（穿衣）chuān 
(chuān yī) 

สวยงาม nam1ŋaːm2  haːŋ6li6,si4sa4 美丽 měilì 

สวา่ง (หอ้งสวา่ง) lɛŋ2,sɔŋ5  lɛŋ2 亮（房子亮）liàng 
(fángzi liàng) 

สอง sɔŋ1  sɔŋ1 二 èr 

สอน sɔn1  sɔn1 教 jiào 

สะดอื saːi1bɯ1   saːi1li6 肚脐 dùqí 

สะพาน xo1     xo1 桥 qiáo 

สะอาด mot7  keŋ3 干净 gānjìng 

สงัคมนิยม,ลทัธ ิ sә5xui5tsu2-ji5   , sә5xui5tsu2-ji5 社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่ sɛn5  san5 发抖 fādǒu 

สัน้ sɛn3  pɔt7 短 duǎn 

สนันิบาตเยาวชน
คอมมวินิสต ์

koŋ5sin6-thɔn4  koŋ5sin6-thɔn4 共青团 gòngqīngtuán 

สนัหลงั sɛŋ1laŋ1  san1laŋ1 脊背 jǐbèi  

สบั (สบัเน้ือ) 
 

fak8  fak8 剁（剁肉）duò (duò 
ròu) 

สาก xok8   xok8 碓 duì 

สาธารณสขุ vәi5sәn6     voi5sәn6 卫生 wèishēng 

สาม saːm1    saːm2 三 sān 

สามคัค ี pan2thaɁ8-naŋ2  xɔt9fan3 团结 tuánjié 

สามารถ/ได ้ tsaːŋ6  tsaːŋ6,mo1 会 huì 

สาย la3 la3 迟 chí 

สาย ไหม mai1   mai1 线 xiàn  

สิง่ของ xɔŋ1,xo2  saŋ1saŋ1 东西 dōngxi 

สบิ sip7  sip7 十 shí 
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สบิสอง sip7sɔŋ1 sip7sɔŋ1 十二 shí èr 

สบิสาม sip7saːm1 sip7saːm1 十三 shí sān 

สบิเอด็ sip7et7   sip7et9 十一 shí yī 

สี ่ si5  si5 四 sì 

สขีาว xaːu1  phәk9,xaːu1 白 bái 

สเีขยีว xeu1  xeu1 绿 lǜ 

สดีาํ kam5,dam1,nin2  lam6 黑 hēi 

สแีดง dɛŋ1 lɛŋ1 红 hóng 

สน้ํีามนั nam4si1,haːŋ1   haːk8 漆 qī  

สฟ้ีา lәn3 sɔm5 蓝 lán 

สเีหลอืง lәŋ1 ә1 黄 huáng 

สกุ   suk7    suk7 熟 shú  

สงู suŋ1  suŋ1 高 gāo 

สญูเสยี,แพ ้ se1,kan4  se1 输 shū 

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

เสน้(เชอืกหน่ึงเสน้) sin3  sen3 条（一条绳子）tiáo 
(yītiáo shéngzi) 

เสมหะ xi3tә6   aːŋ3aːk9 痰 tán 

เสา sau1     sau1 柱子 zhùzi 

เสยีง seŋ1   , seŋ1 声音 shēngyīn 

เสอื sә1  sә1loŋ1 虎 hǔ  

เสือ่ saːt9   fuk8  席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํดว้ย
หญา้หนวดมงักร 

tәi1    tsɔŋ6 mɔŋ2 蓑衣 suōyī 

เสอืดาว sә1  sә1thәu1 豹 bào 

เสือ้ผา้ sә3 sә3 衣服 yīfu 

แส ้ xɔn4 ɛ3     鞭子 biānzi 

แสงไฟ phaːŋ1man2   tɯŋ6fai2 灯 dēng 

แสดงเรือ่งราวไดเ้สรจ็
สิน้หรอืเวลาไดผ้า่นไป
แลว้ 

pɔ2daːi1  pu2 已经（他已经来了）
yǐjīng (tā yǐjīng láile) 

ใส/่บรรจุ 
 

sai5  saɯ5 装（装进袋里）zhuāng 
(zhuāng jìn dài lǐ) 

ไสเ้ดอืน dәn1  ti1lәn   蚯蚓 qiūyǐn  

หก hok7  hok9 六 liù 

หงอนไก่ hɔn1kai5  hɔn1kai5 鸡冠 jīguān 

หญา้คา  xa2  xa2 茅草 máocǎo 

หญงิสาว saːu1    saːu1 青年女子 qīngnián nǚzi 

หนวดเครา not9 lot9  胡子 húzi 

หน่วยปรมิาณการ
ทาํงาน 

koŋ6fәn6   kuŋ6fun6 工分 gōngfēn 

หนอง (ฝีหนอง) nɔŋ1  lɔŋ1 脓 nóng 
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หนอน nɔn1  lɔn1 蛆 qū 

หน่อไม ้ nɔ5  lo5   竹笋 zhúsǔn 

หน่ออ่อน ŋɔk9  ŋɔk9 芽 yá 

หนกั nak7  lak7 重 zhòng 

หนงัสอื pɔp8 laːi2 书 shū 

หนา na1  la1 厚 hòu 

หน้า paːi2na3 pa3la3 前 qián 

หนา (ใหญ่) hɯk7,xәŋ1  mu3,xәŋ5 粗（粗大）cū (cūdà) 

หน้าต่าง pɔŋ5     fa1mɔŋ5 窗户 chuānghu 

หน้าผาก na3phaːk9 la3phaːk9 额头 étóu 

หนาม naːm1  laːm1 刺 cì 

หนาว naːu1  kat7 冷 lěng 

หน้าอก na3әk7,na3ok7    ho1ok9 胸脯 xiōngpú 

หนี ni1  lɔt8 逃 táo 

หน่ึง เอด็ nɯŋ6,et7 lәŋ6,et9  一 yī 

หนุ่มสาว/วยัรุน่ num5 lum5 年轻 niánqīng 

หนู nu1 lu1 鼠 shǔ 

หมวก kup7  kup7 斗笠 dǒulì 

หมอ้ (ทาํอาหาร) mɔ3     mo3 锅(炒菜的）guō 
(chǎocài de) 

หมอก mәi1,mɔk9    sεn6xaú 雾 wù 

หมอน mɔn1ho1   mɔn1ho1 枕头 zhěntou 

หมา ma1  ma1 狗 gǒu 

หมาป่า ma1nai2 ma1lai2 狼 láng 

หม ี mi1  mi1 熊 xióng 

หมกึ mәk7      mɯk8,mә3   墨 mò 

หมืน่ mɯn5     mun5 万 wàn 

หมนุ pan5  pan5,tsɔn5 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู mu2  mu2 猪 zhū 

หมูบ่า้น baːn3     maːn3 村子 cūnzi 

หมปู่า mu1thәn5   mu1thәn5 野猪 yězhū 

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

หยด(น้ําหน่ึงหยด) tɔm5  tɛn2 ,mɛt8 滴（一滴水）dī (yī 
dīshuǐ) 

หยวน(เงนิหน่ึงหยวน) jɛn4  jɛn4,paːk9 元（一元钱）yuán 
(yīyuán qián) 

หยาดเหงือ่ hә5   hә5   汗 hàn 

หลม่ โคลน lum5  uŋ6 泥(稀泥) ní (xīní) 

หลวม lum1  lom1 松 sōng  

หลงั paːi2laŋ1 kan3 laŋ1 后 hòu 

หลงั(ไปทหีลงั) tsɔm2  laŋ1 后（后去）hòu (hòu qù) 

หลงัจากน้ี /ตัง้แต่น้ีไป thi2na3,mә2na3  luk8lai4-ka5 今后 jīnhòu 



54 
 
คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

หลบั (ตา) lap7  lap7 闭（眼）bì (yǎn) 

หลานชาย laːn1tsaːi2 laːn1tsaːi2 侄子 zhízi 

หลานชาย laːn1tsaːi2 laːn1tsaːi2 孙子 sūnzi 

หลานสาว laːn1jiŋ2 laːn1saːu1 侄女 zhínǚ 

หลานสาว laːn1jiŋ2  laːn1saːu1 孙女 sūnnǚ 

หลุมฝังศพ ku5   pa5heu6 坟墓 fénmù 

หวาน vaːn1 vaːn1 甜 tián 

หวา่น(เมลด็พนัธุ)์ vaːn5, phaːu5  vaːn5 撒 （种子）sā (zhǒngzi) 

หว ี vi1ho1   vi1 梳子 shūzi 

หว ี(ผม) vi1  vi1 梳（梳头）shū (shūtóu) 

หอ่ hɔ5  ho5 包（包糖）bāo (bāo 
táng) 

หอม (ดอกไม)้ hɔm1 hɔm1  香（花香）xiāng 
(huāxiāng) 

หอ้ย แขวน (แขวนอยู่
บนผนงั) 

hɔi3 xɛn1  挂（挂在墙上）guà 
(guà zài qiáng shàng) 

หอยทาก hɔi1 hoi1 螺蛳 luósī 

หวั ho1   ho1 头 tóu 

หวัเขา่ hō1 xau5  hō1 xau5 膝盖 xīgài 

หวัใจ tsai1   tsaɯ6 心 xīn 

หวัไชเทา้ ho1phak7-pәk8   ho1phak7 萝卜 luóbo 

หวัเราะ xo1 (อ.=หวั)   xo1 笑 xiào 

หวัหน้าแผนก pu5tsaːŋ2     pu5tsaːŋ2 部长 bùzhǎng 

หา้ ha3  ha3 五 wǔ 

หาง haːŋ1 haːŋ1 尾巴 wěibā  

หา่น haːn5 haːn5 鹅 é 

หายไป he6,haːi1,se1  tok8haːi1 遗失 yíshī 

หิง่หอ้ย mɛŋ2hiŋ5-hɔi3   mɛŋ2kɛŋ2 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ maːk9 hin1 maːk9 hin1 石头 shítou  

หมิะ  se4 ha1 雪 xuě 

หวิ jaːk9,ɯp9 tɔŋ4mai3 饿 è 

เหด็ het7  hep9 菌子 jūnzi 

เหนียว jaːp9  jaːp9 韧 rèn 

เหนือ hun1nә1 la3hɔŋ5 北 běi 

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

เหมน็ min1  men1 臭 chòu 

เหยยีบ ยํ่า jɛm6 jep9 踩 cǎi 

เหลก็ lek7  lek9 铁 tiě  

เหลก็กลา้ lek7ka3 lam4lek9 钢 gāng 

เหลว lɛu1  lɛu1 稀（粥稀）xī (zhōu xī) 

เหลา้ lau3     lau3 酒 jiǔ 

เหลีย่ม (โต๊ะสีเ่หลีย่ม) lem6   tseŋ5 方（方桌）fāng 
(fāngzhuō) 



55 
 
คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

เหา hau1 hau1 头虱 tóu shī 

เหา min2  min2 虱子 shīzi  

เหา่ hau5  hau5 吠 fèi 

แหง้ (เสือ้ผา้แหง้) xaːn5  hɛŋ3 干（衣服干）gàn (yīfú 
gàn) 

แหง้(ใบไมแ้หง้) hɛŋ3  hɛŋ3 枯（树叶枯）kū (shùyè 
kū) 

แหง้แลง้ hɛŋ3  hɛŋ3 旱 hàn 

แหลม 
 

lɛm1  lɛm1  尖 （笔嘴尖）jiān (bǐ 
zuǐ̀ jiān) 

แหวน lu4  tsa4 环 huán 

ให ้ hɯ3 (น.=ฮือ่) haɯ3 给 gěi 

ใหญ่ jai5,loŋ1  jaɯ5,loŋ1 大 dà 

ใหม ่ mai5  maɯ5 新 xīn 

ใหอ้าหารไก่  ɔi5  ɔi5 喂（喂鸡）wèi (wèi jī) 

ไหน dai1  laɯ6 哪 nǎ 

องุน่ maːk9it7   maːk9it7 葡萄 pútáo 

อบอุ่น un5       un5 暖和 nuǎn huo 

อภปิราย siŋ1tso1   kum6pɔŋ6 讨论 tǎolùn 

อม  um1  om6 含 hán 

อยา่/หา้ม(อยา่ไป) ja5,ja5pai1  pai5 别（别去）bié (bié qù) 

อยู ่ ju5  ju5 在 zài 

อว้น พ ี pi2  pi2 胖 pàng 

ออก(ไป) ɔk9  ɔk9 出（出去）chū (chūqù) 

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

อ่อน on3  on3 软 ruǎn 

อ่อน (ผกัอ่อน) ɔn5  ɔn5 嫩（菜嫩）nèn (cài 
nèn) 

ออ้ย ɔi3lam2  ɔi3 甘蔗 gānzhè 

อะไร bau5saŋ1  ti6saŋ1 什么 shénme 

อา aːu1     u3aːu6 叔父 shūfù 

อา(น้องสาวของพอ่) a1  a6 姑母（父之妹） 
gūmǔ (fǔ zhī mèi) 

อาเขย (สามขีอง
น้องสาวของพอ่) 

a1xәi1 a6xoi1 姑父（父妹之夫）gūfu 
(fù mèi zhī fū) 

อ่างเกบ็น้ํา nɔŋ1  lɔŋ1 池塘 chítáng 

อ่างลา้งหน้า ma2la2    aːŋ5suk8la3  脸盆 liǎn pén 

อาเจยีน haːk8 (อ.ราก) haːk8 呕吐 ǒutù 

อาน aːn1    aːn6 鞍子 ānzi 

อ่าน aːn5  phat7 读 dú 

อาบน้ํา aːp9nam4  aːp9lam4 洗澡 xǐzǎo 

อาย ุ pi1 pi6 岁 suì 

อาวธุปืน naːt8 kɔŋ3 (ภาษาเขมร= “กอง”) 枪 qiāng 
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คาํภาษาไทย สาํเนียงสิบสองปันนา สาํเนียงเต๋อหง คาํภาษาจีนและพินอิน 

อาศยัอยู ่ ju5  ju5 住（住在家里）zhù 
(zhù zài jiālǐ) 

อาสะใภ ้ a1pai4 me6lo2 叔母 shúmǔ 

อาหารหม ู nam4mu1  phak7mu1 食（猪食）shí (zhū shí) 

องิ ชดิ พงิ พึง่พา
อาศยั 

iŋ1,pәŋ6    iŋ6 靠 （人靠树）kào (rén 
kào shù) 

อฐิ din1ki5suk7   tsɔn6   砖 zhuān 

อิม่ im5  im5 饱 bǎo 

อสิระ taːm1tsai1   tsɯ5jeu4 , 
kam3tsaɯ6 

自由 zìyóu 

อกีา กาดาํ ka1,ka1dam1   ka6,ka6lam6 乌鸦 wūyā 

อุด/ยดั (ยดัลงไปใน
หลุม) 

ә7  ә9 赛（塞进洞口）sài (sāi 
jìn dòngkǒu) 

อุตสาหกรรม koŋ6ne4,kaːn1vek8-
xәŋ6tsak7      

koŋ6je3 工业 gōngyè 

อุม้/กอด (เดก็) um3  um3 抱（抱小孩）bào (bào 
xiǎohái) 

เอว ɛu1  ɛŋ3 腰 yāo 

เอา au1  au6 要 yào  

เอา (แต่งงาน/ใชก้บั
ผูช้าย) 

au1  au6 娶 qǔ 

แอก ไมท้ีใ่ชค้าดไวบ้น
หลงัววั 

ɛk9             ɛk9   牛轭 niú è 

ไอ ai1  ai6 咳嗽 késòu 
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รายการคาํศพัทภ์าษาหลินเกา (เบ) 

 
 
รายการคาํศพัทภ์าษาหลนิเกา(เบ) รวบรวมและแปลมาจากหนงัสอืน้ี   
 
梁敏，张均如. (1997) 《临高语研究》上海：上海远东出版社. 
Liáng Mǐn, Zhāng Jūnrú. (1997 Língāo yǔ yánjiū. Shànghǎi: Shànghǎi Yuǎndōng  
            chūbǎn shè. 
เหลยีงหมิน่และจางจวนิหร.ู (1997) การศกึษาวจิยัภาษาหลนิเกา. เซีย่งไฮ:้  เซีย่งไฮห้ยว่นตง. 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
(กรวย) ปลาย tsim1;tsiam1;beu1 tsim1 (锥很)尖 (zhuī hěn) jiān 

(กลางคนื) ลกึ lak7 lɔŋ3 (夜)深  (yè) shēn 

(ขา้งหน้า) ดงึ beŋ1 beŋ1;ha1 (向前) 拉 
(xiàng qián) lā 

(ขา้วตม้) ขน้ kɔt8 mak8 (粥)稠 (zhōu) chóu 

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

(ชา) เขม้ขน้  na1 na1 (茶)浓  (chá) nóng 

(ลกัษณนามของเชอืก) 
มว้น  

daŋ3 
 

xo6 一圈 
xo1(两) 圈 

圈 (绳子) quān 
(shéngzi) 

(ดนิ) หลวม รว่น tuŋ1 tuŋ1 (土)松 (tǔ) sōng 

(ด)ี ทีย่อดเยีย่ม kik8 kik8 (好)极了(hǎo) jíle 

(ตน้ไม)้ สัน่ไหว โยกคลอน ŋɔu2 ŋau2;siau2 (树) 摇动  (shù) 
yáodòng 

(ตาม) เขากลา่ววา่ ki2 hɛŋ3;tsiau5 (依)他说(yī) tā shuō 

(ถนน) ลื่น miak8 miak8 (路)滑 (lù) huá 

(ทอ้ง) อาการปวด dɔk8 dɔk8 (肚)痛  (dù) tòng 

(ทอ้ง) อดื tsiaŋ3 tsiaŋ3 (肚) 胀(dù) zhàng 

(ทาํ) สิน้สดุ in1 in1 (做)完 (zuò) wán 

(นัง่) สกัครู ่ lǝk8xǝi3 (mu1)bak9;xɐi6 (坐) 一会儿(zuò) 
yīhuǐ'er 

(น้ํา) ขึน้ tsiaŋ3 so1 (水) 涨(shuǐ) zhǎng 

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

(น้ํา) จม มดุ mut8 tsɔm3 (水) 淹(shuǐ) yān 

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

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

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

(น้ํา) เยน็ jum2;leŋ4 zan2 (水)冷  (shuǐ) lěng 

(น้ํา) ลกึ lak8 lɐk8 (水)深  (shuǐ) shēn 

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

(น้ํา) ไหลแรง mek8 kɔn3 (水)急(shuǐ) jí 

(เน้ือ) มรีสชาตอิรอ่ย tin1;en3 tin1;en3 (肉)鲜美  (ròu) xiānměi 

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

(ปลา) วา่ย ju2; ŋǝu3;lǝi2 vɔi2 (鱼) 游  (yú) yóu 

(ไป) ดว้ยกนั  hoŋ2 hok7sǝn3 同(去) tóng (qù) 

(ไป) แน่นนอน  it7heŋ4 ɔn1; ŋɛ4 一定(去) yīdìng (qù) 

(ผง)ละเอยีด men4; nɔk7 nun4 (粉)细 (fěn) xì 

(ผม) ยุง่เหยงิ tsu2tsa2 noŋ5noŋ3 (头发)乱  (tóufǎ) luàn 

(ผา้) หด sut7 sɔt7 (布)缩 ( bù) suō 

(ฝน )เปียกโชก diʔ8 sak8 (雨) 淋  (yǔ)lín 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
(ไฟ) ลุกโชน hok7 ɔŋ3 (火) 旺 (huǒ) wàng 

(มดั) คลาย duaŋ4 tuŋ1;dun4 (绑)松 (bǎng) sōng 

(มดั) แน่น kɔŋ1;lit8 zɔt8; kɔŋ1 (绑)紧 (bǎng) jǐn 

(มา) โดยเฉพาะ  hok8i3 dik8i6 特地(来) tèdì (lái) 

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

(มาก) นาน fɔŋ3 fɔŋ3 (很)久(hěn) jiǔ 

(มดี) คม beu1 kɔn1 ( ) 快 (dāo) kuài 

(มดี) ทื่อ, ทู ่ bup8 zɛŋ2 ( )钝 (dāo) dùn 

(วนั) ตอนเชา้ daŋ4 daŋ4 (天)早 (tiān) zǎo 

(สวม) ดา้นกลบั dau3lǝn3 da5lin3 (衣穿)反 (yī chuān) fǎn 

(เสือ้ผา้) ขาดรุง่ริง่ kat7;iak8;lam2lǝ3 katt7dɐi2 (衣)破烂 (yī) pòlàn 

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

(หนงัสอื) ลกึ dǝn3 din3 (书)深  (shū) shēn 

(อบแหง้ไม)้ แหง้ so1 ziaŋ3 (柴晒) 干 (chái shài) 
gàn  

(อากาศ) อุดอู ้ ɔp7 mun4 (空气)闷 (kōngqì) mèn 

(อุด) แน่น lit8 zɔt8 (塞)紧 (Sāi) jǐn 

ก ็(ไป) ja3 zɐ1;zɐ2 也 (去) yě (qù) 

ก ็(ไป) tsiu4 tsiu2;tsiu4;su4;kin3 就 (去) jiù (qù) 

กก  kan2 bat7ban4 芦苇   lúwěi 

กด (ใชม้อื) xɔm4 xom4 按(用手)   àn 
(yòng shǒu) 

กด ทบั (ใชห้นิ) tsat7 de5 压住 (用石)  yā zhù  
(yòng shí) 

กบ op8 kɐp8 田鸡 (大的)  tiánjī 

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

กรกฎาคม sit7ŋit8 sɔt9ŋit8 七月   qī yuè 

กรง loŋ2nok8 loŋ2nok8 鸟笼    niǎo lóng 

กรงหม ู sɔp7mo1 sap7mu1 猪笼   zhū lóng 

กรรไกร keu1 keu1 剪子   jiǎnzi 

กรวย mo4loʔ8 lau5 漏斗 lòudǒu   

กรอง kua3lǝi2 haŋ4kiak7 过滤  guò lǜ 

กรอบ sem1 dum1 脆  cuì 

กระ จุดดา่ง kai4mat7 na3fa1 雀斑  quèbān 

กระจกสอ่ง  kiŋ3 kɛŋ3 镜子   jìngzi 

กระจาย fǝ1 la4;fu1 摊开 tān kāi 

กระชอน lɔŋ2 zɔŋ2 筛子   shāizi 

กระชงัปลา boŋ3  loŋ2ba1 鱼笼 yú lóng 

กระดาน ben3 ben3 板子  bǎnzi 

กระดาษ tsi3 tsɐi3 纸  zhǐ 

กระดกู uaʔ8 ziik7 骨头   gǔtou 

กระดกู xen2na3 nɐk8 骨 gǔ 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
กระดกูซีโ่ครง tek7 zik7tɛn3 肋骨    lèigǔ 

กระดกูสนัหลงั uaʔ8tsik7 zik7loŋ2 脊背骨  jǐbèi gǔ 

กระโดด heu3;ta7 hit7 跳  tiào 

กระโดดเทา้เดีย่ว xeʔ8 hit7 单脚跳 dān jiǎo tiào 

กระต่าย lǝn3 zin3 兔子  tùzǐ 

กระตุน้ เรง่ soi1 su1 催  cuī 

กระถางธปู suŋ3fau2 fau3 香炉  xiānglú 

กระทอ่ม lan2tia2 zan2tia2 茅屋   máowū 

กระทบืเทา้(เทา้) sam3; ȵɔn4 sam3 跺(脚)  duò (jiǎo) 

กระเทยีม tuan3 mak8tuan3 蒜   suàn 

กระแทก nam2lit8 kit7kiak7 打夯  dǎ bèn 

กระบอก (เมลด็ขา้ว) daŋ4;kuk8 kuk9 一筒 
kuk8(两) 筒 

筒(米) tǒng (mǐ) 

กระบอกไมไ้ผ ่ duŋ4duŋ4 dek7 duŋ4 竹筒  zhútǒng 

กระบอกใสข่า้วสาร duŋ4lɔp8 ze2zɐp8 米筒  mǐ tǒng 

กระเบือ้ง ŋua4 ŋua4 瓦    wǎ 

กระเป๋าเสือ้ hɔi4jua3 lɐŋ4zua3 衣袋   yīdài 

กระโปรง kun4 hoŋ3;kon4 裙子   kúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ fuŋ4fuŋ4 duŋ1daŋ1zɐu1 膀胱  pángguāng 

กระรอก ku2duk8 ----- 松鼠  sōngshǔ 

กระสอบ dɔu1kan1 hɔi4 麻袋   mádài 

กระสนุ mǝʔ8 suŋ3 zen1han4 子弹  zǐdàn 

กรชิ มดีปลายแหลม mit8bai1beu1 mit8tiu3 尖    jiāndāo 

กลบ tsum3 xɔp7 盖(锅盖 gài (guō gài) 

กลบ, ปิด, ฝัง dam2;bok7 dam2 埋  mái  

กลม vin2 vin2 圆  yuán 

กลวง (ตน้ไม)้ luŋ1tim1 luŋ1tim1 空心(树) kōngxīn (shù) 

กลว้ย mun2 mak8mɐk8 芭蕉 bājiāo 

กลว้ยหอม  mun2kai1 mak8mɔn2ŋa2 香蕉 xiāngjiāo 

กลอง loŋ2 lɔŋ1 鼓 gǔ  

กลอ่ง hɔp8 hop8 盒子  hézi 

กลอ่ง tiaŋ1 tiaŋ1loŋ1 箱子  xiāngzi 

กลอน dǝi3 doi3 对联 duìlián 

กลอน sim1 dǝn4 ten1 dǝn2 门闩   ménshuān 

กลบั fan1lǝŋ1 liŋ1bɐi1 返回 fǎnhuí 

กลบั lǝŋ1 liŋ1 回   huí 

กลบัดา้น det7 tɔŋ4 倒 dào 

กลบัไป lǝŋ1 liŋ1bɐi1 回去  huíqù 

กลบัมา lǝŋ1 liŋ1nia2 回来  huílái 

กลบัหวักลบัหาง ลม้ลง  dau3lǝn3 fan2 (字写)倒了(Zì xiě) 
dàole 

กลวั  maŋ2 maŋ2 怕  pà 

กลา้  kɔm3 kom3 敢 gǎn 

กลางคนื kɔm4 da3kom4 晚上  wǎnshàng 

กลางทาง da3sun1 fɔn3sɐn1 半路   bànlù 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 

 
กลางปี ครึง่ปี  da3vǝi2hǝ3 da3vɐi6 半年 bànnián 

กลา้มเน้ือ  ȵa2 na2 筋 jīn 

กลา้หาญ juŋ4kam4;hǝn3 zoŋ4ka1 勇敢  yǒnggǎn 

กลิง้ lu2 zǝu3 (石头) 滚(shí tou)gǔn 

กลิง้ไปตามพืน้ fan4lu2 zǝu2bɐi1zǝu2liŋ1 打滚  dǎgǔn 

กลิน่หอม hiaŋ1 hiaŋ1 (花)香  (huā) 

กลบีดอกไม ้ ŋiak7 na2bɔ2 花瓣 huābàn 

กลุม่ (คน) hɔu2 huŋ6 一群 
huŋ1(两) 群 

群(人) 

กลุม่ (ครึง่) hɔu2 dan6 一群 
dan1(两) 群 

群(半) qún (bàn) 

กวกัมอืเรยีก kɔu4;tsiau3 iau4 招(手)   zhāo (shǒu) 

กวา่ bi3 bɐi3 比  bǐ 

กวาง tsok8 tsok8 鹿   lù 

กวาด fu2;tsu2 tau3 扫 (地)  sǎo (de) 

กอง hep8 sop7 堆积  duī jī 

กอง(หญา้) boʔ8 huŋ6 一堆 
huŋ1(两) 堆 

堆(草) duī (cǎo) 

กอ้น (ลกัษณนามใชก้บั
เมฆ) 

bak7 bɔk9 一杂 
bɔk7(两) 杂 

杂(云) zá (yún) 

กอ้นหนิปถูนน din2 ȵum1 din2nɐm1kɐi1 鹅卵石  éluǎnshí 

กอบกู ้ ชว่ยชวีติ ko3 kǝu3 救(人) jiù (rén) 

ก่อรปู (กระเบือ้งดนิเผา) tsok7 tsok7 塑(泥人) sù (nírén) 

กะเทาะ huat7bau3 lak7xɔk7 (蝉)脱壳(chán) tuō ké 

กะหลํ่าปลดีอง sak7hua3 sak7hua3 酸菜  suāncài 

กกั (คอ สว่นทีค่ลา้ยกบัคอ
ของภาชนะ) 

de4;tsan4 kɐn4 卡 (脖)  kǎ (bó) 

กงัวล dam3sim3 kua1tɐm1 担心  dānxīn 

กงัวลใจ mum4 sɔu4mum4 发愁  fāchóu 

กงัหนั sia1 dok7 车(水)  chē (shuǐ) 

กงัหนัน้ํา sia1nam4 sia1dɔk7nam4 水车  shuǐ chē 

กงัหนัปัน่ดา้ย sai4bui3 sai3zan2dɐk8 纺车  fǎngchē 

กดั kap8;ka7 kɐp8 咬   yǎo 

กดั kaʔ7;leʔ7 lɛ1 狗(咬) gǒu (yǎo) 

กดัฟัน (ดว้ยความโกรธ) ŋian2tin1 ŋin3tɐn1 咬牙  yǎoyá 

กนัยายน ku3ŋit8 ku6ŋit8 九月   jiǔ yuè 

กบัขา้ว sak7 sak7 菜 cài 

กบัดกั top7;mep7 nɔp7 (地)陷  (dì)xiàn 

กา mai4ak8 nok8ak8 鸟鸦 niǎo yā 

กางเกง xo3 xo3 褲子   kùzi 

กางเกงขายาว kok7xo3 kok7xo3 褲脚   kù jiǎo 

กางเกงชว่งเอว lɔu3xo3 lɔu3xo3 褲腰   kùyāo 

กา้งปลา uaʔ8ba1 zik7ba1 鱼刺  yúcì 

กางรม่ kit7 bik7 撑(伞) chēng (sǎn) 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
กาตม้น้ํา feŋ2 fɐŋ2 壶   hú 

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

การก่อ (อฐิ) hep8 tsok7 砌(砖) qì (zhuān) 

การก่อสรา้ง ken2siat8 kin5tit9;kian5tit9 建设  jiànshè 

การกาํจดัวชัพชื huk7bɔt7 hok7bat 除草 chúcǎo 

การเกษตร  nuŋ1ȵiap8 nɔŋ4ȵiap8 农业  nóngyè 

การแขง็ตวัของเหลก็หลอม hin3nam4 kan5nǝm4 淬火  cuìhuǒ 

การแขวน kat8ko2 ziŋ3lɛŋ4 吊颈 diào jǐng 

การจดัสรร fǝn1 se1 分配  fēnpèi 

การเจาะร ู tsɔn3;tsuan3 tsuan3 用钻钻洞 yòng zuān 
zuān dòng 

การชดใช ้ fui2 fui2 赔偿  péicháng 

การเชื่อมโลหะ 
(หมอ้เหลก็) 

han3 han2 銲(铁壶) hàn (tiě hú) 

การใช ้ juŋ4 zoŋ4 使用  shǐyòng 

การดาํน้ํา ȵiap7nam4;jɔp7 
nam4 

zap7nam4 潜水  qiánshuǐ 

การต่อย (ผึง้ ต่อ) ŋaʔ8 dɛŋ1 蜂刺  fēng cì 

การต่อสู ้ kiaʔ8kɔn2 heu1k ɔn2 (牛) 打架  (niú) 打架 

การต่อสู ้ ȵe2 lai2 (鸡) 打架 ( jī) 打架 

การตดิเชือ้ suan1jiam4;ua3kɔn2 kua3kɔn2 传染 chuánrǎn 

การไถ่ถอน  tuk8 tuk8 赎回  shú huí 

การทอผา้ hul7hɔp8 hok7hɐp8 织布  zhī bù 

การแทง้ loʔ8lǝk8 dok8 lɛk8 流产  liúchǎn 

การปลดปลอ่ย kai4faŋ4faŋ2 kɔi1baŋ2 解放  jiěfàng 

การปัน่ดา้ย sia1bui3;tsyi1lut7 ka1mɐi1kit7mɐi1 纺线  fǎng xiàn 

การปิดกัน้ (ผนงั)  bak7;hin4 bɔk9 堵 
bɔk8(两) 堵 

堵(墙) dǔ (qiáng) 

การผลกั oi1 ǝi3 推 tuī 

การผลติ sǝŋ3san4 tɛ3tan1 生产  shēngchǎn 

การผา่น kiŋ1kua3 kiŋ1kua3 经过   jīngguò 

การเผาไหม ้ hǝk7vǝi2; ȵo2vǝi2 bik7vɐi2 烧 shāo 

การพกัผอ่น  heŋ3liŋ2;hiu3sik8 hɛŋ2xɐi1 休息  xiūxí 

การเพิม่ tsǝŋ2ka1 ka1 增加  zēngjiā 

การแพทย ์ tin2teŋ1 hɔk8tɛŋ 医生  yīshēng 

การแพรก่ระจาย tan3 tan3;la4 摊开(谷子) tān kāi 
(gǔzi) 

การเมอืง tsiŋ2tsi3 tsiŋ5tsi2 政治  zhèngzh 

การยงิธนู ȵɔ2lɔm4 nɔ2 射箭  shèjiàn 

การยดืตวั tǝʔ8lɔi1; ȵǝʔ8 dǝt8 伸长 shēn cháng 

การรอ้งครํ่าครวญ traŋ2 traŋ2 呻吟  shēnyín 

การรกัษาความปลอดภยั on3 on3 稳当 wěndāng 
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การเริม่ตน้ฤดใูบไมผ้ล ิ lip8 sui4 lep9son3 立春  lìchūn 

การเริม่ตน้ฤดใูบไมร้ว่ง lip2su1;lip8siu3 lep9tsiu3 立秋   lìqiū  

การเริม่ตน้ฤดรูอ้น lip8ha4 lɐp8ha4 立夏  lìxià 

การเริม่ตน้ฤดหูนาว lip8doŋ1 lɐp8dɔŋ1 立冬  lìdōng 
 

การลดลง  kiam4tiu3 tiu3 減少 jiǎnshǎo 

การเลา่นิยาย hun1tsuan2 kaŋ3tsuan2 讲故事 jiǎnggùshì 

การเลอืก liak8 liak8 挑选  tiāoxuǎn 

การวา่ยน้ํา lǝi2nam4 zɐi2nam4 游泳  yóuyǒng 

การศกึษา kiǝu2jik8 ka5zuk9 教育  jiàoyù 

การสอบ xau3 xau3 考试  kǎoshì 

การสัน่ ŋɔu2 kiau4 (树)摇动(shù)yáodòng 

การสาํลกั (อาหาร) sok7xak8 suk7fɐk8 呛(食)qiāng (shí) 

การเสือ่มราคา  dok7ka3 dok7ka3 跌价  diéjià 

การหมัน้ tsat7miŋ4;heŋ4miŋ4 de5ŋo3hɛŋ2 订婚  dìnghūn 

การหมนุ lu2 sin4;tuan4 (轮子) 旋转 ( lúnzi) 
xuánzhuǎn 

การหายใจ  liaŋ4xǝi3 mat7xɐi3sian1xɐi3 呼吸  hūxī 

การใหอ้าหาร  ป้อน fat7 hɔ3 喂(饭)  wèi (fàn) 

การออกแรง juŋ4liŋ2;uk7liŋ2 ok7zɛŋ2 用力 yònglì 

กาว dɐŋ1;kɐu1 dɐŋ1;kɐu1 胶  jiāo 

กาํจดัแมลง kit7miŋ2;hai4 kit7mɛŋ2;hɔ1 除虫  chú chóng 

กาํเนิด  tsep8sǝp3 tsip7 lɛk8 接生  jiēshēng 

กาํปัน้ xam2xun2 kuŋ2xim2 拳头  quántóu 

กิง่กา้นสาขา ŋe1dun3 ŋɛ1dɔn3 树枝   shùzhī 

กิง่ไม ้ hǝŋ4 kum3 棍子  gùnzi 

กิง่ไม ้ kam4dun3 ŋɛ1dɔn3 树杈   shù chā 

กจิกรรม ŋɔu3 ŋau2 活动  huódòng 

กนิ ดื่ม kɔn1 kɔn1 吃，喝  chī, hē 

กี ่ ki3 ki5 几(个) jǐ (gè) 

กีท่อผา้ lan2dǝk8 zan2 dɐk8 织布机 zhī bù jī 

กึน๋ไก่ da2lɔ1 fu4zɔ2 鸡肫 jī zhūn 

กุง้ luaŋ2 zuaŋ2 虾  xiā 

กุญแจ jiak8ti2 nok8tɐi2 钥匙  yàoshi 

กุญแจมอื deŋ1 dɐŋ1 铁链  tiě liàn 

กุมภาพนัธ ์ ŋi4 ŋit8  ŋɐi4 ŋit8 二月   èr yuè 

กูย้มืเงนิ nai3 nai3 借钱  jiè qián 

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

เกบ็เกีย่วไดผ้ลอุดม
สมบรูณ์ 

siu3siŋ1mai2;fuŋ3jun3 fuŋ1tiu3 丰收  fēngshōu 

เกราะ kiap8 kiap9 甲(天干)jiǎ (tiāngān) 

เกรยีนลากดว้ยววั sia1tǝi3 sia1ŋǝu2 牛车   niú chē 

เกลยีด  tsɔn8;hɔn4 tsɔn7;hǝn5 恨  hèn 

เกลอื ȵau3 nau3 盐  yán 

เก่า  kau3 kau3 旧  jiù 
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เก่า lau4 lau4 老  lǎo 

เกา้ ku3 kǝu3;ku6 九 jiǔ 

เกา้อี ้ i3 ɐi3 椅子   yǐzi 

เกดิ lai3 zoŋ2 生(小牛) shēng  
(xiǎo niú) 

เกนิกวา่ kua3 kua3 (高)过你) 
 (gāo) guò (nǐ) 

เกีย้ว xiu4 xiu4 轿   jiào 

เกีย๊ว ot7 ot7 粽子  zòngzi 

เกีย่วขา้ว bui1 bui1 割(稻) gē (dào) 

เกอืบ (เกอืบจะ) sa4mǝn2liau4 sa1ŋ5liau4 差不多(断了) chàbùduō 
(duànle) 

แกน vop7 luŋ2 康心(萝卜) kāng xīn 
(luóbo) 

แกม้ nak8 na3 腮颊 sāi jiá 

แกว้ (น้ํา) tsuŋ1 kuk9 一杯 
kuk8(两) 杯 

杯(水) bēi (shuǐ) 

แกว้ กระจกใส kiŋ3 kɛŋ3 玻璃   bōlí 

แกะสลกั (ตวัอกัษร) deu1;xǝk7 xat7 刻(子) kè  (zi) 

แกะออก (กระดอง) xǝi2 xɐi1 揭开(盖子) jiē kāi 
(gàizi) 

โกน(ผม) lon3 lon3 剃(头)  tì (tóu) 

โกรธ  xǝi3lok8 nɔu3 生气  shēngqì 

ใกล ้ lɔ3 lɔ3 近  jìn 

ใกล ้(ตา) hɔp7 nip7 闭(目) bì (mù) 

ไก่ kai1 kɐi1 鸡  jī 

ไก่ตอน kai1don1 kɐi1don1 阉鸡   yān jī 

ไก่ตอน kai1don1 kɐi1don1 阉鸡   yān jī 

ไก่ตวัผู ้ hau4kai1  hau1 kɐi1 公鸡   gōngjī 

ไก่ตวัผู ้ hau4kai1  hau1 kɐi1 公鸡   gōngjī 

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

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

ไก่ตวัเมยี mai4kai1 mai4 kɐi1 母鸡  mǔ jī 

ไก่ฟ้า kai1saŋ1 kɐi1sɐŋ1 雉  zhì 

ไก่ฟ้า kai1saŋ1 kɐi1sɐŋ1 雉  zhì 

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

ขน (ขนบนรา่งกาย) vun2 vɔn2 毛  máo 

ขนตา jim4da1 hip8tia2 睫毛  jiémáo 

ขนม bɔn4hak8 kɐu1 粑粑  bābā 

ขนมทาํจากเหลา้ biŋ3jan3 mak8bɛŋ3 酒饼  jiǔ bǐng 

ขนมบวัลอย bua4fɔn4 et7nɐm1kɐi1 汤圆  tāngyuán 

ขนมอบหรอืยา่ง hɔp8 hop9 一盒 
hop8(两) 盒 

盒(饼) hé (bǐng) 

ขนลุก lok8nan4kai1 ŋok8nan4kɐi1 鸡皮疙瘩 jīpí gēda 

ขนาด/อยา่งน้ี(ทาํ) tǝn t4tsuǝŋ5 这么(做) 
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ขนาด/อยา่งน้ี(ใหญ่) tǝn (<tǝ2ǝn1) ɐn2lian4 这么(大) zhème (dà) 

ขนาดนัน้ (ไกล) na4mɔ2tǝ2ǝn1 ɐn1liau4 那么(远) nàme (yuǎn) 

ขม kam2 kam2;xo3 苦  kǔ 

ขม่ขู ่ tǝ3;maŋ2;heʔ8 hɛ5;hɔt7 恐吓  kǒnghè 

ขมบั ȵa2da1vǝn2 
ȵa2ba3laŋ3 

hai5ziaŋ4 太阳穴 tàiyángxué 

ขยะ kɔi2 lap8tap7 垃圾 lèsè 

ขยะแขยง คลื่นไส ้ fan3tǝk8;hɔk7tim1 dan1ko2tsin1 恶心  ěxīn 

ขยนั kɔn4 kɔn4 努力 nǔlì 

ขยบิตา ŋiap7da1 liap1da1 眨眼 zhǎyǎn 

ขยุม้ bat7 kuan1 撮(土) cuō (tǔ) 

ขลุย่ tiu1huaŋ1 tiu2 huaŋ1 笛 dí 

ขวด kan4 kuk9  瓶子   pbíngzi 

ขวด (น้ํามนั)  kan4 fiŋ6 一瓶 
fiŋ4(两) 瓶 

瓶(油) píng (yóu) 

ขวบ ปี tui3 tui6;tui3 岁   suì 

ขวาน fu3 fǝu3 斧头 fǔtóu 

ขอ้ (ไมไ้ผ)่ da1 tom6 一节 
tom3(两) 节 

节(竹子) jié (zhúzi) 

ขอ ขอรอ้ง เชญิ siŋ3 sɛŋ3 请  qǐng 

ขอ้งใสป่ลา lu3 hok7 鱼篓 yú lǒu 

ขอ้ต่อ dut8 zik7tun3 骨节   gǔjié 

ขอทาน be2im1kɔn1 aŋ3im4kɔn1 乞丐   qǐgài 

ขอ้เทา้ da2kai1;da2le1 da1kɐi1 脚踝  jiǎohuái 

ขอบ ดา้น fiaŋ2 fiaŋ6 一边 
fiaŋ2(两) 边 

边  biān 

ขอรอ้ง xu2 xǝu2 求  qiú 

ขอ้ศอก xak7dok8 ken1duk8 肘  zhǒu 

ขอ้หา้ม  kim2;kim2kǝi3 ki2 忌讳  jìhuì 

ขนั hui4 hui4 碗  wǎn 

ขา va2 kok7kon6 腿   tuǐ 

ขากรรไกร xa1 mɔ2;xun2hɔu2 sap7 mɔ2 虎口   hǔkǒu 

ขาด sa1 sa1 差  chà 

ขาดทุน tit8bun3 faitit8bun3 赔本  péi běn 

ขาย iŋ3 ɛŋ3 卖  mài 

ขาว fiak8 fiak8 白  bái 

ขา้ว fia4; ŋai2 fia4; ŋai2 饭 fàn 

ขา้ว lɔp8la3 zɐp8la3 粳米  jīngmǐ 

ขา้วตม้ tsok7 tsuk7 粥    zhōu 

ขา้วตงั biŋ3dɔu1 dau1 dɐu1 锅巴  guōbā 

ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อน ŋau4deʔ7 ŋau4bin3 早稻  zǎodào 

ขา้วทีด่าํปลายฤดกูาล ŋau4ŋo4ŋit8 ŋau4tsak7 晚稻  wǎndào 

ขา้วโพด mek8fan1 tsen1to5vi1 玉米   yùmǐ 

ขา้วฟ่าง faŋ3 vaŋ4 小米  xiǎomǐ 

ขา้วสาล ี bɔt7vɔŋ2 mɐk8bat7 稗子  bàizi 
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ขา้วสาล ี mek8 mɐk8 mɛk8 麦子  màizi 

ขา้วเหนียว lɔp8nau1 zɐp8 nɐu1 糯米  nuòmǐ 

ขา้วเหนียว ŋai2nau1 ŋai2nau1 糯米饭 nuòmǐ fàn 

ขี ่ xǝi4 xǝi4 骑  qí 

ขี ้ e1kai4 dɔ2kai1 大便  dàbiàn 

ขีเ้ถา้ของพชื dun4 dun4 草木灰 cǎomùhuī 

ขีผ้ึง้ lap8 lap8laŋ1 黄蜡  huánglà 

ขีเ้ลื่อย kai4kǝ3 kai4 kǝ3 锯未  jù wèi 

ขีห้ ู kai4sa1 kai4sa1 耳屎   ěrshǐ 

ขีอ้าย  hau3tsɔk8 maŋ2sun3 害羞  hàixiū 

ขึน้ kǝn3 kin3 上(山) shàng (shān) 

ขึน้ (ดวงอาทติย)์ uk7 ok7;xin3 出 (太阳)   chū (tàiyáng) 

ขึน้ไป kǝn3 bɔi1 kin3bɐi1 上去 shàngqù 

ขึน้มา kǝn3mia2 kin3nia2 上来 shànglái 

ขึน้ราคา kǝn3ka3 kim3ka3 涨价 zhǎng jià 

ขือ่ siŋ4tsǝ3 sin2 椽子  chuánzi 

ขดุ (หลุม)  uat7; kuʔ8 uat7 挖(洞)  wā (dòng) 

ขดุดนิ (พืน้) kuʔ8 ku2 锄(地)  chú (de) 

ขดู  โกน fuʔ8 kuat7 刮(猪毛) guā 
 (zhū máo) 

ขดู (ใหเ้ป็นเสน้) set7 siat7 刨(丝)  páo (sī) 

เขต hiǝŋ2;hin4 kɐi1kɔi3 县 xiàn 

เขตเมอืง hiaŋ3 heu3 乡 xiāng 

เขม็ ŋaʔ8 ŋa2 针   zhēn 

เขม็ ทิม่ tsuak8 suak7 针扎 zhēn zhā 

เขม็ขดั ba3 ba3 带子   dàizi 

เขม็ขดักางเกง ba3lɔu3 ba3xo3 裤带   kù dài 

เขยง่ปลายเทา้(เทา้) ȵeȵ3 zen3 踮(着脚) diǎn  
(zhe jiǎo) 

เขยา่ (มอื) viʔ8;la4 la1 摇(手)    yáo (shǒu) 

เขา kǝ2 kɐ2 他  tā 

เขา้ใจ tɔk7 tɔk7 懂  dǒng 

เขา้ไป lɔu4 bɔi1 lɔu4bɐi1 进去  jìnqù 

เขา้มา lɔu4mia2 lɔu4nia2 进来  jìnlái 

เขา้สู ่ lɔu4 lɔu4 进   jìn 

เขยีง tsim1 tsɐm1 砧板   zhēnbǎn 

เขยีด lǝk8tsian1 tsɐn1 青蛙 (小的)qīngwā 

เขยีน tia3 tia3 写  xiě 

เขือ่น ba2;bɔu1 tui1ba5 水坝  shuǐbà 

แขก xek7;mɔ2 xɛk7 客人   kèrén 

แขง็ luaʔ7 zua1 硬  yìng 

แขง็แรง lɔt8;luʔ7lit8 zɔt8 结实；牢固 jiēshi; 
láogù 

แขง็แรง tsɔŋ3;hǝn3 mai2 强壮 qiángzhuàng 

แขน xan3mɔ2 mɔ2kon6 胳膊 gēbo 
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แขนเสือ้ ken1jau3 ken1jau3 袖子   xiùzi 

แขวน liŋ3 ziŋ3 挂 guà 

แขวน via2 kǝu2 垂(下来) (xiàlái) chuí 

ไข ่ ȵum1 nɐm1 蛋  dàn 

ไข ้ fat7lun3 fat7lut3 发烧  fāshāo 

ไขแ่ดง ȵum1laŋ1 ȵɐm1laŋ1 蛋黄  dànhuáng 

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

ไขมนัสตัว ์ nan4fui2 nan4man5 肥肉  féi ròu 

ไขสตัว ์ ju2 zǝu2 牛羊油 niú yáng yóu 

คงทน dɔi3juŋ4 tǝu1hɔ2 耐用 nàiyòng 

คน leŋ1hun2 tsɐŋ4vɔn2 人  rén   

คนขายเน้ือ คนฆา่สตัว ์ be2sɔ2hɔŋ2;nǝ2ka3mo
1 

aŋ3ka3mu1 屠夫   túfū 

คนโง ่ nǝ2ŋǝn2; nǝ2ŋ ǝn2 ŋin1 ŋɔŋ1 傻子   shǎzi 

คนด ี nǝ2mai2 tsɐŋ4vɔn2mai2 好人   hǎorén 

คนตาบอด lak7 lak7 瞎  xiā 

คนตาบอด nǝ2da1lǝk7 aŋ3da1lak7 瞎子   xiāzi 

คนพกิาร nǝ2kook7som4 aŋ3kok7bai4 跛子   bǒzi 

คนรูจ้กั leŋ1hun2tok8 tsɐŋ4vɔn2tok8 熟人    shúrén 

คนรูจ้กั tɔk7kɔn2 tɔk7kɔn2 相识  xiāngshí 

คนเรร่อ่น ขอทาน  fe3 lip8 瘪 biě 

คน้หา di1 sɔk8 寻找  xúnzhǎo 

คนหหูนวก nǝ2sa1mak8 aŋ3sa1mɐk7 聋子   lóngzi 

คนอื่น ๆ van4 zo4 人家 rénjiā 

คนอื่น ๆ van4;kak8na3 zo4 别人 biérén 

ครอบครวั (คน) lan2;ka1 zan6 一家 
zan2 (两) 家 

家(人) jiā (rén) 

ครัง้ อ่านอกีครัง้ fɔi2 sǝn6 一遍 
sɐn1(两) 遍 

次 , 读一遍  
 cì ,dú yībiàn 

ครัง้แรก hai4it7 hɐi3ɔt7 第一 dì yī 
 

คราด xo2mɔk8 fa2mɐk8 谷耙  gǔ bà 

คราด (นาม) fa2 fa2 耙  bà 

คราด(พืน้) fa2 fa2 耙(地)  bà (de) 

ครกึครืน้ kua3jen2 saŋ1laŋ3 痛快  tòngkuài 

ครึง่ 
สองชุด 

fǝn4bon3 fɔn6 
bɐn5fɔŋ4 

一半 yībàn 
两份 liǎng fèn 

ครึง่กโิล kǝn1 kɔu6 一斤 
kɔu1(二) 斤 

斤 jīn 

ครึง่ถงั da3hoŋ3ŋǝ3 da3hoŋ3 半桶 bàn tǒng 

ครึง่วนั  da3vǝi2hǝ3 da3vɔn6 半天 bàntiān 

ครุน่คดิ ใครค่รวญ tiaŋ3 tiaŋ3 mǝu3 思考  sīkǎo 

คร ู lau4sǝ3 tan4tɛŋ1 老师  lǎoshī 

ครใูหญ่ hiau2tsiaŋ4 hiau2tsiaŋ1 校长  xiàozhǎng 

คลอ้ยตาม ( ความ
ตอ้งการ) 

sai2;sui2sai4 tsai2 随(你要) suí (nǐ yào) 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
คลาน เลือ้ยคลาน lɐʔ8 zǝn2 爬行  páxíng 

คลุม  ปิด  tsia1 bok7 盖(被子) gài (bèizi) 

ควบคุม จดัการ ดแูล kuan4 kuan1 管   guǎn 

ควกัออกมา (เงนิ) tsut8; ɔu1 lɛ2 掏 (钱) tāo (qián) 

ควนั duai4 kuan2 炊烟    chuīyān 

ควนับุหรี ่ in1 in1 (抽) 烟 (chōu) yān 

ความกลา้หาญ tim1 ȵɔ3 lau3sau3 大胆 dàdǎn 

ความกวา้ง xuat7 xuat7 宽  kuān 

ความเขา้ใจ ȵin4tɔk7; tɔk7 tɔk7kɔn2 认识  rènshi 

ความแขง็แรง liŋ2 zɛŋ2xɐi3 力气  lìqì 

ความคดิ sǝ3siaŋ4 teu2teu2 思想  sīxiǎng 

ความเจบ็ปวด te4;nam4 kau4 烦闷 fánmèn 

ความโชคด ี fok7 fok7 福气  fúqi 

ความเทา่เทยีมกนั fiŋ2kɔn2 fiŋ2dǝŋ3 平等 píngděng 

ความพยายาม ใชแ้รง xǝm3liŋ2 zoŋ2zɛŋ2 费力   fèilì 

ความพอใจ mɔn2i2;hɔp8tim1 mua1i5 满意  mǎnyì 

ความมนึงง ma2;tsun2tseu2 ma4 麻木  mámù 

ความมดื vǝn2jɔp7 da1vǝn2zɐm1 天黑  tiān hēi 

ความเมา mǝi2jan2 mɐi2zan3 酒醉  jiǔ zuì 

ความรว่มมอื hɔp8tsck8 kap9to5 合作  hézuò 

ความรอ้น  hɔu3 lun3 热(旧饭) rè (jiù fàn) 
  

ความรบัผดิชอบ hɔk7;kau1 kop7 委托  wěituō 

ความรุง่โรจน์ kuaŋ3siu3 kuaŋ1zoŋ4 光荣  guāngróng 

ความสงบสขุ hua1fiŋ1 hua4fiŋ4 和平  hépíng 

ความสงสยั  him2 him2 嫌  xián 

ความสามคัค ี mai2 kɔn2 mai2 kɔn2 和睦  hémù 

ความสขุ hiŋ2xɔk8 tsia6xak 幸福  xìngfú 

ความสขุ ดใีจ ǝŋ1 iŋ1 高兴  gāoxìng 

ความอดทน  jin4nai2;tu4 nɔn3 忍耐  rěnnài 

ควาย tǝi3 tɐi3 水牛  shuǐniú 

คอ liŋ4 mak8lɛŋ4 脖子  bózi 

คอก(หม)ู sɔu3 sau6 一窝 
sau4(两) 窝 

窝(猪) wō (zhū) 

คอ้น sui2 sui2 锤子  chuízi 

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

คอ่ยๆ tsauk8tsiam2 tsiam2tsiam2 渐渐 jiànjiàn 

คอหอย tai1 fi1 咽  yàn 

คดั  หาบ hap7 hap7 挑  tiāo 

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

คดั เลอืก kiaʔ7 xia1 挑 (刺) tiāo (cì) 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
คนั ŋiau1kum2 ŋiau1kɔm2 瘙痒  sàoyǎng 

คนั (อาการคนั) kum2 kɔm2 痒 yǎng 

คนัชัง่ bǝŋ3sǝŋ3 sǝŋ3ba6 秤杆   chènggǎn 

คนัไถ  koŋ3lɔi2 sua1lɔi2 犁弯 lí wān 

คนัธนู ȵɔ2 kiaŋ3 弓  gōng 

คนัเบด็ hǝŋ4kan2 hɐŋ4tin3ziŋ6 钓鱼竿 diàoyú gān 

คาง ŋaŋ2 ŋaŋ2dau2 下巴  xiàba 

คางคก nok8xok7 nok8xok7 蛤蟆   háma 

คา่เงนิหยวน (เงนิ) mɔʔ8 (ŋɔn2) mu5 一元 
mo2(二) 元 

元(钱) yuán (qián) 

คา่จา้ง sin2koŋ1 senkɔŋ1 工钱  gōngqián 

คานขนาดใหญ่ liaŋ2 liaŋ2 樑   liáng 

คา่แรง เงนิเดอืน kuŋ3tsǝ3 kaŋ3si3 工资  gōngzī 

คาว tian1 tiŋ1 腥   xīng 

คาํ ko3 kua4 话  huà 

คาํ tǝ1 ti1 字 zì 

คาํนวณ xɔu2;to3;tuan3 xɔu1 计算 jìsuàn 

คาํนบั dɔm3hau3 kǝu2hau3 低头  dītóu 

คาํมัน่สญัญา fu3tsuk7;tsuk7 fan3fǝu3 答应 dāyìng 

คาํวจิารณ์ ตาํหนิ fi3fiŋ1 fǝi3fiŋ4 批评  pīpíng 

คดิถงึ tiaŋ3 mǝu3 想(家) xiǎng (jiā) 

คิว้ muui2da1 mɐi4da1 眉毛  méimáo 

คมี xiam2 xim2 钳子  qiánzi 

คกึคกั kam2jɔp7;lak7kam2 tum2 瞎摸  xiā mō 

คนืเงนิ fɔ4 fɔ4 还钱 hái qián 

คุกเขา่ xui4 xui4 跪  guì 

คุณ mǝ2 mɐ2 你  nǐ 

คุณตา kuŋ2 kuŋ5 祖父  zǔfù 

คุณทัง้สอง mǝ2lo4vǝn3na3 tǝu1bɐn5na3 你们俩 nǐmen liǎ 

คุณปู่  kuŋ2jai4 kuŋ5tso3 曾祖父 zēngzǔfù 

คุณลุง (พีช่ายแม)่ be2 beʔ7  舅父(母之兄) jiùfù 

คุน้เคย ken3tɔi3 tsiap8kuan5 习惯  xíguàn 

คุน้เคย (คน) tok8 tok8 熟(人)shú (rén) 

คุม้คา่ hǝk8to3 kop7to3 上算  shàng suàn 

คู ่(จาํนวน) tuaŋ1;dǝi3 doi3; tuaŋ1 双(数)  shuāng (shù) 

คู ่(ลกัษณนามของ
ตะเกยีบ) 

dǝi3 doi6 一双 
doi3(两)双 

双(筷) shuāng (kuài) 

คู ่(ลกัษณนามของ
รองเทา้) 

dǝi3 doi6 一双 
doi3(两) 双  

双(鞋) shuāng (xié) 

คณู siŋ2 sǝŋ1 乘  chéng 

คน้ํูา maŋ1 mɐŋ1; maŋ1 水沟   shuǐ gōu 

เคน้เสยีง ŋat7ko2 ŋat7lɛŋ4 噎(嗓子) yē (sǎngzi) 
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เคยชนิ ken3tɔi3 tuk8 惯 (了) guàn (le) 

เครา  mum4 moŋ4 胡子  húzi 

เครือ่งจกัรกล ki3xi2 ki3ki5 机器  jīqì 

เครือ่งบนิ fǝi3hi3 boi3ki3 飞机   fēijī 

เครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรงของ
ชา่งไม ้

mok8dɔu3 mɐk8 dɔu3 墨斗 mòdǒu 

เครือ่งมอืทีใ่ชเ้ขยีน 
หรอืวาด 

iat8 iat9;it9 乙   yǐ 

เครือ่งมอืแสดงกายกรรม  kit7;tat7;bau4 kit7 用棍棒   yòng gùn bàng 

เครือ่งหมาย fu2 fǝn2 符 fú 

เครือ่งหมาย huk7ki2hau2 hok7hɔu4 打记号  dǎ jìhào 

เครือ่งหมาย ki2hau2 hɔu4 记号  jìhào 

เครือ่งหมาย tuk8;hǝn2 hɔn2 痕迹  hénjī  

เคลื่อนยา้ย ji2tsik8;ji2 zɐi2 移(菜)  yí (cài) 

เคารพ tsun3kiŋ2 fuk8kɐŋ3 尊敬  zūnjìng 

เคาะ (ประต)ู xau4 xɐu1;xuak7 敲(门) qiāo (mén) 

เคาะ (ระฆงั) tsuŋ1haŋ1 tsuŋ1 敲(钟) qiāo 

แคบ ep8;tsek7 tsɛk7 窄  zhǎi 

แควน้ ประเทศ kok7ka1 kuk9 国 guó 

โคง้  eu1 eu1;eu3 弯   wān 

โคม xom2dǝi3 xɔm5dɐm1 灯罩  dēngzhào 

โคม หรอืตะเกยีง  mɔʔ8 lua6 一盏 
lua1(两) 盏 

盏(灯) zhǎn (dēng) 

โคมไฟ doŋ4loŋ2 diŋ1loŋ2 灯笼  dēnglóng 

โครงกระดกู uaʔ8ju2 tui2 骨架   gǔjià 

โคลน boŋ2nɔn2 boŋ2 泥   ní 

ใคร lǝu2na3nǝ2na3 bɐ1na5 谁 shuí 

ฆอ้ง โหมง่ lɔ2 duŋ2;diŋ4lɔ2 锣 luó 

ฆา่ (ไก่) ka3 ka3 杀(鸡) shā (jī) 

งอก ŋuk8ŋɔu4 ŋok8 (种子) 发芽(zhǒngzǐ ) 
fāyá 

งอโคง้ eu1;om2;ku2 hoŋ3koŋ3 弯 wān 

งา ma2vɔŋ2 mak8 vɔŋ2 芝麻  zhīma 

งานฝีมอื kok7mɔ2 kok7 mɔ2 手艺  shǒuyì 

งา่ม (สว่นทีอ่ยูร่ะหวา่ง
กลางของสรรพสิง่) 

sap7;tsuʔ7 tsu1 扠(腰)  chā (yāo) 

งา่ย juŋ2jǝn4;juŋ2ji4 zoŋ4zɐi4 容易  róngyì 

งบี (หลบั) bal8;xǝi3 bak9 一觉 
bɐn5sɐn1 (两) 觉 

睡一觉 shuì yī jiào 

ง ู ŋia2 ŋia2 蛇   shé 

งเูขยีว ŋia2fǝt8 mai4 ŋia2zet7 草蛇   cǎo shé 

งเูขยีวไมไ้ผ ่ ŋia2heu1 mai4 ŋia2heu1 青竹蛇 qīngzhú shé 

งน้ํูา ŋia2nam4 mai4 ŋia2nam4 水蛇 shuǐshé 

งหูลาม ȵǝm2 mai4 ŋia2nom2 蟒蛇   mǎngshé 
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เงยหน้า dɔŋ2hau3 dɔu2hau3 抬头  táitóu 

เงยหน้า  kɔŋ4hau3 ŋɛŋ4hau3 仰头  yǎng tóu 

เงยหน้าขึน้มอง xiau1keŋ4 xiu1;xiak7 翘首 qiáo shǒu  

เงา รม่เงา ŋui1 mui1 影子，荫 yǐngzi, yīn 

เงนิ sin2; ŋɔn2 sen2 钱 qián 

เงนิ (โดยน้ําหนกั) li2 lɐi6 一钱 
lɐi2(二) 钱 

钱 (重量) qián 
(zhòngliàng) 

เงนิ (แรเ่งนิ) ŋɔn2 ŋɔn2 银子    yínzi 

เงนิตรา ŋɔn2fiak8 ŋɔn2 银元  yínyuán 

เงยีบสงบ jaŋ2 hɛŋ4 安静  ānjìng 

โง ่ ŋǝn2; ŋɔŋ3 ŋɔŋ3 傻 shǎ 

จดหมาย tǝ1;tin3 ten5 信 xìn 

จมกู lɔŋ1 zɔŋ1 鼻子  bízi 

จรงิๆ tit8tit8;xɔk8sit8 tsɐn1 确实  quèshí 

จรงิๆ tsin1 tsɐn1 真  zhēn 

จอกแหน fiu2nam4 fiu2 浮萍   fú píng 

จอ้งมอง hu2da1 lǝn1 瞪眼 dèngyǎn 

จอบเสยีมทีข่ดุหญา้ทิง้ huk7 bɔt7;tuŋ1hau3 tuŋ1nia2 耘锄 yún chú 

จะ tsiu4 ti4 将要 iāngyào 

จกัจัน่ miŋ2lai2 mɛŋ2zai2 蝉  chán 

จกัร 12 ราศขีองจนี tsǝ4 tsǝ4 子(地支)zi (dìzhī) 

จงัหวะ sui4 ǝ3iau2 ta1i5o3 秋千  qiūqiān 

จงัหวดั sǝŋ4;teŋ3 sǝŋ1 省 shěng 

จดัเกบ็  hum1tip8 hɐm1tɔp8 收拾  shōushí  

จนัทรปุราคา mɔk8kɔn1sai1 san1kɔn1sɐi1 月蚀   yuè shí 

จบั (ไก่) hɔ2 hɔ2 捉(鸡)  zhuā (jī) 

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

จาก (ทีน่ี่) lok8 lɔk8 从 (这里)  
cóng (zhèlǐ) 

จากบา้น li2 lɐi2 离(家) lí (jiā) 

จาง ซดี  bin2tǝk7 bin5tik7 褪色  tuìshǎi 

จาน  fan2 bua4 盘子  pánzi 

จา่ยเงนิ fu3 fu6 一付 
fu3(两) 付 
fǝu6 一付 
fǝu3(两) 付 

付  fù 

จา่ยภาษ ี kau1 hok7 缴(公粮)   jiǎo 
 (gōngliáng) 

จา่ยให ้(คา่จา้ง) fat7 fat7 发(工资) fā (gōngzī) 

จาํ ɔ1hǝk8 kɐi1zai3 记得  jìde 

จาํนวนประชากร diŋ3 diŋ3 丁   dīng 

จาํนอง diŋ3 diŋ3 抵押  dǐyā 

จาํนํา  dɔŋ3;den3 doŋ3;daŋ3 典当  diǎndàng 

จิง้จอก meu2tia2 mai4non1 狐狸   húlí 

จุกขวด bǝk7 kɔi3kuk9 瓶塞子  píng sāi zi 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
จุดไฟ tsiu3 dem3 点(灯) diǎn (dēng) 

จุดไฟ ต่อไฟ do3 dem3 点燃 diǎn rán 

จุดเริม่ตน้ xɔi1hau3 xɐi1hau3 开头 kāitóu 

จุดสิน้สดุ tuʔ7 hok7tu1 末尾  mò wěi 

จงู (ววั) diu2 lɐi1 牵(牛) qiān (niú) 

จูจ้ี ้ tap8te3 bak7liau4 唠叨 láo dāo 

เจด็ sit7 sɔt7;sɔt9 七 qī 

เจบ็ ปวด  dɔk8 dɔk8 疼  téng 

เจา้ของทีด่นิ di2tsu4 di2tu3 地主    dìzhǔ 

เจา้นาย ta2fu4;tǝ2fu4 hau6ban3;tu4fǝu4 师父   shīfu 

เจา้บา้น lan2tsu3 zan2tǝu3 主人   zhǔrén 

เจา้บา่ว lǝk8lɔ1 lɛk8 xiaŋ4 新郎  xīnláng 

เจา้สาว lǝk8niaŋ2 tsɐŋ4fu4nau4 新娘  xīnniáng 

เจา้หน้าที ่ hak7 hak7 官   guān 

เจาะ kɔn1 kɔn1 蛀(木)  zhù (mù) 

เจาะ tsaun3 tsa2tsuan3 钻子  zuàn zi 

เจาะ ทะลวงเขา้ไป  tsuan1 nuan1 钻(进洞)   zuān 
(jìn dòng) 

เจาะทะลุ ทะลุปรโุปรง่ sun1 sɐn1 穿  chuān 

เจีย่ว (หน่วยเงนิตราของ
จนี) 

kɔk7 kɔk9 一角 
kɔk7(二) 角 

角(钱) jiǎo (qián) 

โจร sɔk8 sɔk8 强盗   qiángdào 

ใจกวา้ง daʔ8lu2 da2 直爽 zhíshuǎng 

ฉบบั (ลกัษณนามใชก้บั
จดหมาย) 

fuŋ1 fuŋ6 一封 
fuŋ1 (两) 封 

封(信) ]fēng (xìn) 

ฉบบั (เอกสารหนงัสอื) fǝn1 fɔn6 一份 
fɔn4(两) 份 

份(文件) wèn (wénjiàn) 

ฉลองตามประเพณี  kua3tsit7 kua3tset7 过节  guòjié 

ฉลาด tsiŋ2leŋ2;ȵai2 suŋ1mɛŋ2 聪明 cōngmíng 

ฉนั hau2 zɐ2 我  wǒ 

ฉาบ (เครือ่งดนตร)ี sa3fo2;tsum2ts1 tsɔm3tsɛ 钹 bó(乐器) 

ฉ่ิง hin2 ŋin2 二 胡 èrhú 

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

ชกต่อยกนั  kit7 kɔu2 kit7kɔu2 打架  dǎjià 

ชนกนั fuŋ2kɔn2;xɔp7kɔn2 fuŋ1kɔn2 相碰  xiāng pèng 

ชนเผา่ han2 tsuk8 min4tok8 民族  mínzú 

ชนเผา่ฮัน่ han2 tsuk8 han2 tok8 汉族  hànzú 

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

ชมเชย biau4jiaŋ1 biau1ziaŋ4 表扬  biǎoyáng 

ชว่ง (ลกัษณนามใชก้บั
ถนน) 

xɔt8 lat9 一段 
lat7(两) 段 

段(路) duàn (lù) 

ชว่งชงิ ฉกฉวยโอกาส dim3 dim3 趁(热吃) chèn 
 (rè chī) 

ชว่งเชา้ tsau3tsau3 kon4bɐk8 tsau3 上午   shàngwǔ 
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ชว่งดนิฟ้าอากาศทีม่หีมิะ
ตกบา้งเลก็น้อย 

siau4siat8 siau4siat9 小雪  xiǎoxuě 

ชว่งดนิฟ้าอากาศในวนัที ่
20 21 หรอื 22เดอืน
พฤษภาคม 

tiu3mɔn3 siau4mon1 小满  xiǎomǎn 

ชว่งดนิฟ้าอากาศระหวา่ง
วนัที ่6, 7หรอื 8 ของเดอืน
กรกฎาคม 

siau4si4 siau4tsi4 小暑   xiǎoshǔ 

ชว่งทีห่มิะตกหนกั da2siat8 da5siat9 大雪  dàxuě 

ชว่งทีอ่ากาศเยน็นิดๆ tiu3han2 siau4han1 小寒  xiǎohán 

ชว่งทีอ่ากาศรอ้นทีส่ดุ da2si4 da5tsi4 大暑   dàshǔ 

ชว่งระยะเวลาหน่ึงใน
ระยะเวลา 24 เทศกาล ซึง่
อยูร่าววนัที ่5, 6 หรอื 7 
ของเดอืนมถุินายน 

muŋ2tsuŋ3 moŋ2tsoŋ3 芒种  mángzhòng 

ชว่งฤดรูอ้น si2si4 tsi5si1 处暑  chùshǔ 

ชว่ยเหลอื bɔŋ1; bɔŋ1tɔ4 baŋ3tsɔ4 帮助  bāngzhù 

ชอ็ก taʔ7;suaʔ8 siak8 震动  zhèndòng 

ชอ้น fen1ŋai3 tɐ4k8tia 饭勺  fàn sháo 

ชอ้นขึน้จากน้ํา (พชืน้ํา) kua1 lǝ4 捞 (水草)  lāo (shuǐcǎo) 

ชอบ ɔi3;jen2 tiaŋ5 爱(看戏) ài ( kàn xì) 

ชะมด meu2 sɐŋ1 meu1 sɐŋ1 野狸   yě li 

ชัง่สิง่ของ sǝŋ3 sǝŋ3 称(东西)  chēng 
(dōngxi) 
 

ชดัเจน tsin1;siŋ3so1 hin1hin4 清楚  qīngchu 

ชัน้ lɔu2 lǝu2 楼  lóu 

ชัน้ (ผวิหนงั) sɔŋ2 fɛ6 一层 
fɛ1 (两) 层 

层 (皮) céng (pí) 

ชยัชนะ  siŋ2li2 tiŋ2li2 胜利  shènglì 

ชา sa2 sa2 茶 chá 

ชา้ sǝiŋ2;huan2 sɐi2 慢  màn 

ชา้ง siaŋ4 siaŋ4 大象   dà xiàng 

ชา่งเงนิ ŋɔn2siaŋ4 an3kit7ŋɔn2 银匠    yínjiàng 

ชา่งตเีหลก็ be2kit7het7 an3kit7het7 铁匠    tiějiang 

ชา่งปะหมอ้ be2fǝŋ1dɔu1 an3ut7dɐu1 补锅匠  bǔ guō jiang 

ชา่งปนู tik8 siaŋ4 an3kit7din2 石匠    shíjiang 

ชา่งไม ้ mok8siaŋ4 aŋ3kɔŋ1mɔt7 木匠    mùjiang 

ชายฝัง่ xɔm3to3 nɛŋ2ŋa1 河岸  hé'àn 

ชายหนุ่ม un3nen2;hɔu4teŋ1 lɛk8 xiaŋ4 男青年 nán qīngnián 

ชาวนา nuŋ1min1 nɔŋ4min4 农民   nóngmín 

ชาวนาทีย่ากจน fin4nuŋ1 aŋ3xo3 贫农    pínnóng 

ชา้ๆ (เดนิ) lai2lai4 lai5lai4 慢慢 (走) màn man 
 (zǒu) 

ชดิ พงิ niŋ4;niŋ4lɔi2 nɐŋ4 靠 (树) kào (Shù) 

ชดิ พงิ องิ พาด พงิ 
ใกลช้ดิ 

hai4mǝŋ3 kɔn2 靠 kào 
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ชิน้  mɔʔ8 mu5 一颗、块 

mo2(两) 颗、块 
颗(星)、块(石) 
kē (xīng), kuài (shí) 

ชิน้ (ถัว่) mɔʔ8 zen6 一颗 
zɛn1(两) 颗 

颗(豆) kē (dòu) 
 

ชิน้ (ผา้) fit7 fɔt9 一匹 
fɔt7(两) 匹 

匹(布) Pǐ (bù) 

ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บักอ้น
เน้ือ) 

xɔt8 
hin4 

xɔt6 一块 
hin4 (两) 块 

块(肉) kuài (ròu) 

ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บั
เสือ้ผา้)  

hiu2 hǝu6 一件 
hǝu2(两) 件 

件(衣) jiàn (yī) 

ชพีจร  mak8 mɛk8 脉搏  màibó 

ชวีติ  kǝk8miŋ2 kǝk8miŋ5 生命  shēngmìng 

ชืน้  tsak8;tsak8laŋ2 in1 潮湿 cháoshī 

ชื่อ  nɔi1 nɐi1 名字  míngzì 

ชื่อเรยีกชาวฮัน่ 
หา่ยหนาน 

lǝk8xek7 xɛk7 海南汉人 hǎinán hànrén 

ชื่อหน่วยวดัความยาวของ
จนี 

sin2 sen6 一厘 
sen2(二) 厘 

厘  Lí 

ชุด (ลกัษณนามของ
เสือ้ผา้) 

dǝi3 hɔu6 一套 
hɔu3(两) 套 

套(衣服) tào (yīfú) 

ชขูึน้ ยกขึน้ ham1 ham1 抬  tái 

เชงเมง้ siŋ4miŋ2; siŋ3miŋ1 siŋ4mɛŋ1 清明   qīngmíng 

เชด็ min3 met8 抹(石灰) mǒ (shíhuī) 

เชน่นัน้ (พดู) tǝ2ǝn1 ǝ4tsuŋ2 那么 (说) nàme (shuō) 

เชา้ tsau3 tsau3 早(起来) zǎo (qǐlái) 

เชงิเขา ตนีเขา kok7tia4 kok7 sɐŋ1 山脚  shānjiǎo 

เชื่อ kua3tsum3 tsun3 相信  xiāngxìn 

เชื่อ (สนิคา้) tia1 tia3 赊 shē 

เชอืก dak8 dak8 绳子   shéngzi 

เชอืกปอ dak8ma2jia2 dak8mak8zia2 棕绳   zōng shéng 

เชื่อฟัง  วา่นอนสอนงา่ย seu2 ɔk7 乖 guāi 

เชือ้รา (บนเสือ้ผา้)  fok7 fok7 霉 (衣上的)  méi  
( yī shàng de)  

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

แช ่ fuat8 sǝn6 一泡 
sɐn1(两) 泡 

泡 (尿) pào (niào) 

แช ่(เมลด็พนัธุ)์ lɔk7 zɔk7 浸(种) jìn (zhǒng) 

โชคชะตา miŋ4 mɛiŋ4 命运  mìngyùn 

ใช ้(ปากกาเขยีน) juŋ4 ɔ1;zɔŋ4 用 (笔写) yòng 
 (bǐ xiě) 

ใชเ้รยีกเครือ่งมอืเครือ่งใช้
ทีม่ดีา้ม หรอืมอืจบั 
(จอบ) 

mɔʔ8 mu5 一把 
mo2(两) 把 

把 (锄)  bǎ (chú) 

ใชก้บัเครือ่งมอืเครือ่งใชท้ี่
มดีา้ม หรอืมอืจบั 
(ตะเกยีบ) 

suk7;kat3 suk9 一把 
suk7(两) 把 

把 (筷子) bǎ (kuàizi) 
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ใชก้บัเครือ่งมอืเครือ่งใชท้ี่
มดีา้ม หรอืมอืจบั 
(มดี) 

tsiaŋ1 tsiaŋ6 一把 
tsiaŋ1 (两) 把 

把 ( ) bǎ (dāo) 

ใชน้ิ้วมอืขยี ้ปัน่ dɔt8 sɛ4;tsɛ3 捻 (虫子) niǎn (chóngzi)

ใชฝ่้ามอืต ี dap7;fak7 fɛk7 用掌打 yòng zhǎng dǎ 

ใชไ้มข้ดุหลุม tsut8;lɔŋ1 uat7 用木棍挖 yòng mù gùn 
wā  

ซน man2; ɔŋ2 ŋuan4 顽皮  wánpí 

ซอง ha1;iaʔ7 ta1 驮 tuó 

ซองกระดาษหรอืถุง
กระดาษทีปิ่ด 

fuŋ1;ne2 mɛ2 封(信口)   fēng   
(xìn kǒu) 

ซอ้นกนัเป็นชัน้ (ผา้หม่) tsip7 dɐp8 叠(被子) dié (bèizi) 

ซ่อมแซม(บา้น) liŋ1 tsiŋ1 修(房) xiū (fáng) 

ซอส tsiaŋ3 tsiu5 酱  jiàng 

ซอสถัว่เหลอืง dia4man2 dia1man2 酱油  jiàngyóu 

ซกั (เสือ้ผา้)  dak8; tuk7 tuk7 洗 (衣)   xǐ (yī) 

ซมึ(น้ําซมึ) ǝm2;kɔk7 tɔp7 渗透  shèntòu 

ซือ้  vian1 bɛn1 买  mǎi 

ซื่อสตัย ์ lau4tit8 tsɐn1 老实  lǎoshí 

ซุปผกั nam4so3 so3sak7 菜汤  cài tāng 

แซมกลา้ในนา bu3;hep7 ziap8 补苗  bǔmiáo 

ญาต ิ sin2sik7 tsan4sɛŋ2 亲戚  qīnqi 

ญาตจิากการแต่งงาน sin2ka1 sɐn4ka1 亲家(儿女亲家) 
qīn jiā 

ดวงจนัทร ์ mai4sai1 sɐi1 月亮   yuèliàng 

ดวงดาว วนั เวลา sin1 sen1 辰  chén 

ดวงตา jin2da1 tsɐn4da1 眼珠  yǎnzhū 

ดวงตา kua1ŋda1 xɐi1da1 睁眼 zhēng yǎn 

ดว้งมลูสตัว ์ xaŋ1dut7 mɛŋ2 xaŋ2dɔt7 蜣螂  qiāng láng 

ดวงอาทติย ์ dak7 dak7 晒  shài 

ดว่น kǝn3kip7 kɔn1 kɔn3 紧急 jǐnjí 

ดว้ย   hem1 hun1 跟 (他借) gēn (tā jiè) 

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

ดว้ยกนั (ไป) hem1kɔn2 hoksǝn6 一起(去) yīqǐ (qù) 

ดว้ยตวัเอง tɔ2tɔ3 sǝ6tɔ3;na6tɔ3 自己 zìjǐ  

ดอกเบีย้ lǝi4 lɐi4 利息 lìxí 

ดอกเบีย้ li4ik7;li2ik3 li2ik9 利益  lìyì 

ดอกไม ้ hua1 hua1 花  huā 

ดกัแดไ้หม miŋ2daŋ2 lɛk8niaŋ2 蚕蛹  cányǒng 

ดกัฟัง  lɔk8heŋ3 fuk8hɛŋ3 偷听  tōu tīng 

ดงันัน้ tɔ3ji3 tɔ1zi1 所以 suǒyǐ 

ดบัไฟ jap7;vɔu4 vɔu4;zap7 熄(灯)  xī (dēng) 

ดบัไฟ kua3 zap7 熄灭  xímiè  

ดา่ an3 dɔn1 骂  mà 
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ดา้นขา้ง niŋ2sik7 nɛŋ2 nɛŋ2 旁边    pángbiān 

ดา้นนอก  fiak8uk7 hɛŋ4ok7 外面   wàimiàn 

ดา้นบน fiak8luŋ1 hɛŋ4zuŋ1 上面   shàngmiàn 

ดา้นลา่ง fiak8dau2 hɛŋ4 dau2 下面   xiàmiàn 

ดา้นหน้า dau3mai2 da5mai2 正面   zhèngmiàn 

ดา้นหน้า dau3na3 na3 前面   qiánmiàn 

ดา้นหลงั dau3lǝn3 lɔi2;da5lin3 背面    bèimiàn 

ดา้ม vai2;kat8 vai6 一把 
vai2(两)把 

把(秧苗) bǎ (yāngmiáo) 

ดา้มจบั (มดี)  ŋan1 fui4 握 ( 把) wò (dāobà) 

ดา้มมดี bǝŋ3mit8 beŋ3mit8 柄   dāo bǐng 

ดา้มสาก สากหนิ hok8 hok8 碓杆  duì gān 

ดา้ย (ลวด) kiat7 ziŋ3 一缕 
ziŋ6(两) 缕 

缕(线) lǚ (xiàn) 

ดาว lǝk8sai1 mɐk8xɔt7 星星   xīngxīng 

ดนิ boŋ2 mɐt8 土  tǔ 

ดนิประสวิ tiu1 tiu1 硝   xiāo 

ดนิปืน jia1saŋ3 zia1 saŋ1 火药   huǒyào 

ดนิสอ bit7fan1 in4bit9 铅笔 qiānbǐ 

ด ี ɔi3;hɔu2 ŋɔ4 好(喝酒) hǎo (hējiǔ) 

ด ี mai2 mai2 好 hǎo 

ดดี (ลกูคดิ) kit7 xɔu1 打(算盘)   dǎ (suànpán) 

ดบุีก tik7  tia5 锡   xī 

ดงึ maʔ7 ma1 抽  chōu 

ดงึ (สบูลม) o1 vok8 拉(风箱)   lā 
(fēngxiāng) 

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

ดงึเชอืกบงัเหยีนมา้ (ทาํให้
แน่น) 

kat8kɔŋ4 zɔt8 勒 (紧) lēi (jǐn) 

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

ดงึออก ชกัออก(มดี) vok8 i1 拔( ) bá (dāo) 

ดื่ม jiak7 zak7 喝  hē 

ดุรา้ย ɔk7 ɔk9 凶恶 xiōng' è 

ดดู(นม) maʔ7 kɔn1;ma1 吮(水)Shǔn(nǎishuǐ) 

ดแูลรกัษา  dek8tu3;dek8nɛŋ1 tseu3 看守 kānshǒu 

เดก็ lǝk8nɔk7 lɛk8lak7 儿童  értóng 

เดก็กาํพรา้ lǝk8han3 lɛk8han3 孤儿  gū'ér 

เดก็ทีเ่กดิใหมอ่ยูค่รบเดอืน doi3keu2;uk7keu2 mua1keu2 满月 mǎnyuè 

เดด็ (ผลไมแ้ละดอกไม)้ muʔ7 hu1;mut7 摘 (果，花) zhāi  
(guǒ, huā) 

เดนิ bɔi1 bɐi1 走  zǒu 

เดนิอกีกา้ว tua4 tua6 一步 
tua4(两) 步 
xim6 一步 
xim2(两) 步 

走一步 zǒu yībù 

เดมิพนั (เงนิ) do3 bua2 赌(钱) dǔ (qián 
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เดีย่ว (จาํนวน) dan1 dan1 单(数) dān (shù) 

เดยีวกนั huŋ2kɔn2 hoŋ2kɔn2 相同  xiāngtóng 

เดอืด lian1 zɛn1;zɐn1 沸  fèi 

เดอืน keu2 keu6 一月 
keu2(两) 月 

月 yuè 

เดอืน (แต่ละเดอืน) keu2 keu2 月份   yuèfèn 

เดอืนถดัไป fiak8dau2keu2 hau4keu6 下月    xià yuè 

เดอืนทีแ่ลว้ fiak8luŋ1keu2 hɛŋ2zuŋ1keu6 上月    shàng yuè 

โดดเดีย่ว ku3duk8 ban1tsuat8 孤独  gūdú 

โดน (แมวกนิ) tu4 hok7 被(猫吃了)  
 bèi(māo chīle) 

โดนอากาศเยน็ kam3;kam4 zan2 着凉  zháoliáng 

ได ้ไดร้บั lai3 zai3 得   de 

ไดก้าํไร di1sin2 han5 赚钱  zhuànqián 

ไดย้นิ heŋ3hu4 hɛŋ3 hɛk8 听见  tīngjiàn 

ไดร้บับาดเจบ็ tu4tiaŋ1 tiaŋ5 受伤  shòushāng 

ตก dok7 dok7 掉 (下来) diào (xiàlái) 

ตก lɔm4;mep7 nɔp8 (桶底)掉 
(tǒng dǐ) diào 

ตกใจ hau3fek8 san4;hit7 惊跳  jīng tiào  

ตกตะกอน hak8 hɐk8 沉淀  chéndiàn 

ตด  dut7 dɔt7 屁   pì 

ตน้(ตน้ไม)้ tsu4 dɔn6 一棵 
dɔn3(两) 棵 

棵(树)  kē (shù) 

ตน้ขา mai4va2 mak8va2 大腿  dàtuǐ 

ตน้ขา้ว ŋau4 ŋau4 稻子  dàozi 

ตน้ขา้วสาล ี tia2 bat7tia 芽草  yá cǎo 

ตน้ผผีา  เป็นไมย้นืตน้มี
ผลชนิดหน่ึง 

fu4fa4 mak8fuŋ4ŋa2 枇杷  pípá 

ตน้ไม ้ dum3 dɔn3 树   shù 

ตน้ไมส้ะเดา  ma2len4 dɔn3mai4zen4 苦棟树  kǔ dòng shù 

ตน้สนชนิดหน่ึง dun3tiam1 dɔn3 tiam3 杉树  shān shù 

ตน้สนชนิดหน่ึง dun3tuŋ2 dɔn3toŋ4 松树  sōngshù 

ตน้หมอ่น bun2 dɔn3bɔ2bun2 桑树  sāngshù 

ตน้อ่อน ตน้กลา้ la3 la3 秧   yāng 

ตบ kat8 kɐt3 掴  guāi 

ตบ ต ีสะบดั (ละอองฝุ่ น 
ผงธุล)ี 

baʔ8 fɛk8 拍(尘土) pāi (chéntǔ) 

ตม้ (มนัเทศ) fɔu4 hoŋ2 煮 zhǔ  

ตม้ (เหลา้) diʔ8 ŋɔu2 熬(酒) áo (jiǔ) 

ตรง tǝn2;daʔ8 da2;dǝ 直   zhí 

ตรง (ไมเ่พีย้น) tsiŋ3 tsɛŋ3 正(不歪) zhèng  
(bù wāi) 

ตรงกลาง tsiŋ3da3 tɐm1da3 中间   zhōngjiān 

ตรงขา้ม doi3na3 doi3na3 对面    duìmiàn 

ตรอก kam4sun1 sɐn1se1 岔路   chàlù 
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ตระหน่ี liaŋ4siŋ2tsek7 ni1xɐi3 小气 xiǎoqì 

ตราประทบั in3 ɔn3 印章  yìnzhāng 

ตรษุจนี kua3nen2;hua3vǝi2 kua3nen4;kua3vɐi2 过年  guònián 

ตลอดวนั tiŋ2vǝn2;suan2vǝn2 vǝn6sɐŋ1vǝn2 整天 zhěng tiān 

ตลาด hǝu1;kai1 hi1 集市  jí shì 

ต่อ (พดูคุย) ki2tsuk8 ki5tok9 继续(讲) jìxù (jiǎng) 

ตอกตะป ู xau1 tsai3;diŋ1 钉(钉子)   dīng (dīngzi) 

ตอ้ง ɔu1;xǝm3 xim3 要(听话)yào(tīnghuà) 

ตอ้ง xǝm3 xim3 必须 bìxū 

ตอ้งการ อยากได ้เอา ɔu1 ɔ1 要(这个) yào (zhège) 

ตอ้งการ เอา ɔu1 ti4 要 (走) yào(zǒu) 

ตอนกลางวนั da3 vǝn2 da1 vǝn2;da3 vǝn2 白天   báitiān 

ตอนเชา้ tsau3tsau3 da3bɐk8baŋ1 早晨  zǎochen 

ตอนเทีย่ง vǝn2da3 da1vǝn2da3 中午   zhōngwǔ 

ตอนน้ี en3tǝi2;in3 tǝi2 ɐn4tǝi2;nɐ3 tɐi2 现在   xiànzài 

ตอนบา่ย vǝn2 tsau2 dan3da3zui4 下午   xiàwǔ 

ต่อเน่ือง (กระโดด) lian1tsuk8 lɐ2xǝi5;ln4lin4 连续(跳) liánxù (tiào) 

ตอบ tan1 tan1 答 dá 

ต่อมา dau3 lɔi2 dǝn4 lɔi2 后面    hòumiàn 

ต่อมา hɔu4lɔi2 diaŋ2lɔi2 后来   hòulái 

ต่อมา hɔu4lɔi2 hau4sǝn6 后来 hòulái 

ต่อสู ้แยง่ชงิ tseŋ1 tsim3 争 zhēng  

ตะกรา้ fok8 lɔ2dɔu3 箩斗  luó dòu 

ตะกรา้ xiaŋ1 nɛŋ3; xiaŋ3 提篮  tílán 

ตะกรา้ (อาหาร) tseŋ2 xiaŋ6 一筐 
xiaŋ3(两) 筐 

筐(菜) kuāng (cài) 

ตะกอน kiak7 kiak7 沉淀物 chéndiàn wù 

ตะเกยีบ sǝu4 sǝ4 筷子  kuàizi 

ตะแกรง fǝi4 fɔi4 篦子   bìzi 

ตะแกรงรอ่น 
(เมลด็ขา้ว) 

lɔŋ2 zɔŋ2 筛(米)  shāi (mǐ) 

ตะแกรงหลุมขนาดใหญ่ lɔŋ2lɔp8 zɔŋ2biaŋ1 孔大筛子 kǒng dà 
shāizi 

ตะขอ tin3 tin3 鱼钩  yú gōu 

ตะขอเกีย่วของตาชัง่ hua2sǝŋ3 kɐu1sǝŋ3 秤钩   chèng gōu 

ตะขาบ lip8 mai4zɐi3 蜈蚣   wúgōng 

ตะไครน้ํ่า lai1;jai1 lɐt8din2 青苔  qīngtāi 

ตะไบ hau2 hau2 锉   cuòdāo 

ตะวนั da1vǝn2 da1vǝn2 太阳   tàiyáng 

ตะวนัตก tɔi1 tɐi1 西    xi 

ตะวนัออก doŋ1 dɔn1 东  dōng 

ตัก๊แตน tsiau4 mɛŋ2hit7 蚱蜢  zhàměng 

ตัง้ขึน้ ตัง้ตรง ȵun1 zun1 站(立)  zhàn (lì) 
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ตัง้ครรภ ์ kua2 lǝk8 fe1 lɛk8 怀孕  huáiyùn 

ตัง้แต่ lok8 lɔk8 自从 zìcóng 

ตดั (ตน้ไม)้ dam4;van2 dam4 砍(树) kǎn (shù) 

ตดั (ผา้)  keu1 keu1 剪(布) jiǎn (bù) 

ตดั (เสือ้ผา้) keu1;daʔ7 keu1 裁(衣)  cái (yī) 

ตดั หัน่ tsak8 dua4 切(菜)  qiè (cài) 

ตดัเยบ็เสือ้ผา้ jua3dan1 zua3dan1 单衣   dānyī 

ตดัสนิ  huk7tsu3 hok7tsǝn3 作主 zuò zhǔ 

ตวั (ลกัษณนามของปลา) hu2 hǝu5 一条 
hǝu2(两) 条 

条(鱼) tiáo (yú) 

ตวั (ลกัษณนามของสตัว)์ hu2 hǝu5 一只 
hǝu2(两) 只 

只(动物) zhǐ (dòngwù) 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บั
กางเกง) 

hiu2 hǝu5 一条 
hǝu2(两) 条 

条(裤子) tiáo (kùzi) 

ตวัน่ิม hin4 hɔn4 穿山甲  chuānshānjiǎ 

ตวัน่ิม hin4 hɔn4 穿山甲  chuānshānjiǎ 

ตวัเรอืด liat8 mai4zɛt8 臭虫  chòuchóng 

ตวัละคร bat7tǝ4 bǝ5tin1 八字 bāzì 

ตวัเหลอืบ miŋ2vaŋ4tǝi3 miŋ2vaŋ4tɐi3 牛虻  niúméng 

ตวัอ่อนของแมลง tɔn3 mai4 tɔn3 蛆  qū 

ตา da4 kuŋ5 外祖父  wài zǔfù 

ตา (eye)  da1 da1 眼睛   yǎnjīng 

ตากแดด(ขา้วฟ่าง) dak7 dak7 晒(谷子) shài (gǔzi) 

ตากลม  laŋ4liaŋ2;bǝŋ3liaŋ2 bǝŋ1liaŋ2 纳凉 nàliáng 

ตาขา่ย sai3foŋ4;sai3kua1 sai3lim2 长形鱼网 zhǎng xíng 
yúwǎng 

ต่างห ู xo1sa1 ŋɐi3sa1 耳环   ěrhuán 

ตาชัง่ sǝŋ3 sǝŋ3 秤   chèng 

ตาเตง็ (เครือ่งชัง่ขนาดเลก็
ของจนี) 

dǝŋ3 dǝŋ3 戥子   děng zi 

ตาบอดกลางคนื vaŋ2kai1 vaŋ2kɐi1 夜盲  yèmáng 

ตามขวาง fan2huaŋ1 huaŋ1 横   héng 

ตามสบาย(นัง่) sui2fin4 tsai2 随便(坐) Suíbiàn (zuò) 

ตาย  dai1;kua3;fai4 dai1 死 sǐ 

ตาํ (ขา้ว)  kau3 dak7 舀(饭)  yǎo (fàn) 

ตํ่า สัน้ dɔm3 dom3 低，矮 dī, ǎi 

ตาํนาน hiŋ2kaŋ3;suan2kaŋ3 tsuan2 传说  chuánshuō 

ตาํแหน่งที ่ mau4 mau4 卯   mǎo 

ตาํแหน่งทีส่บิสองใน
แผนภาพปฐพ ี

hai2 hai5 亥  hài 

ตาํแหน่งอนัดบัที6่ใน
บรรดา12แผนภูม ิ

taǝ4 sǝ5 巳   sì 

ตาํแหน่งอนัดบัที9่ใน12
แผนภมูปิฐพ ี

sin3 ten3 申   shēn 
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ตาํแหน่งอนัดบัทีเ่จด็ใน
สญัลกัษณ์อนุกรมทัง้สบิ 

kǝŋ3 kǝŋ3 庚    gēng 

ตดิ niŋ4kɔn2 nɛŋ4kɔn2 挨着  āizhe 

ตดิต่อ  hun3 hun3 接(绳子) jiē (shéngzi) 

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

ตดิตาม  ประกอบ hem2mo4 nem1lɔi2 跟踪  gēnzōng 

ตดิหรอืปิด ne2 mɛ2 贴(对联) tiē (duìlián) 

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

ต ี(คน) kit7 kit7 打(人) dǎ (rén) 

ต ี(เหลก็) kit7 kit7 打(铁) dǎ (tiě) 

ต ีตบ (โต๊ะ มอื) dap7 fɛk8 拍(桌，手)  pāi  
(zhuō, shǒu) 

ตลีงักากลบัหวั  daŋ3ti3tun1 fan2ku2li5seu3 翻筋斗 fān jīndǒu 

ตื่นนอน  ui2taŋ2 lɔk8lap7 起床  qǐchuáng 

ตุลาคม tǝp8ŋit8 tɐp8ŋit8 十月   shí yuè 

ตู ้ heŋ3 ka3hui4 碗柜  wǎn guì 

ตู ้ xui4 xui4 柜子  guìzi 

ตดู  bak7mo4 bɐk7mo4 屁股  pìgu 

ตูนิ้รภยัทีก่นัไฟ faŋ4vǝi2lut7 faŋ4vɐi2 防火  fánghuǒ 

เตน้ราํ hiau2vu4;hiau2mɔu3 hiau5mɔu3 跳舞  tiàowǔ 

เตม็ dik7 dik7 满  mǎn 

เตม็ liaŋ2 liaŋ2 饱  bǎo 

เตม็ใจ  tia3lai3 hɛŋ3 舍得  shěde  

เตม็ใจ tim1kam1;tim1en3 tɐm1tǝ4liam2 甘心 gānxīn 

เตม็ใจ xǝŋ3 hɛŋ3 肯，愿意 kěn, yuànyì 

เตะ hek7 hɛk7 踢  tī 

เต่า kui1 kui1 乌龟  wūguī 

เตา้นม noʔ7 no1;no2 乳房  rǔfáng 

เตาปรงุอาหาร bak7tsau3 bak7tsau3 灶口   zào kǒu 

เตาเผา jiu2 zut7tsin1 窑   yáo 

เตา้หู ้ hɔu4fu4 hau3fǝu4 豆腐  dòufu 

เตา้หูท้ีท่าํจากขา้ว bilɔp8sau3 et7nɐm1baŋ3 米豆腐  mǐ dòu fǔ  

เตยีง taŋ2 vak8;lɛŋ1 床  chuáng 

เตยีง (ผา้นวม) fan1 fan5 一床 
fan1(两) 床 

床(被子) chuáng (bèizi) 

แตกขาด lɔp7 lɔp7 缺(个口)  quē 
 (gè kǒu) 

แตง kua1 mak8kua1 瓜  guā 

แตงกวา kua1laŋ1 mak8kua1ben1 黄瓜  huángguā 

แต่งงาน ha3 ha3 嫁  jià 

แต่งงาน  kiat8hun3; ɔu1niaŋ2 hok7sɐn1ka1 结婚  jiéhūn 

แต่งงาน สรา้งบา้น ดแูล
ครอบครวั 

tsiaŋ3ka1 dɔŋ1di4kɔn1 当家 dāngjiā 

แต่งงานแลว้ ɔu1 di1 娶  qǔ 

แต่งตวั lau2li1;tsɔŋ1 tsɔŋ3 打扮 dǎbàn 
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แตงโม kua1kup7;kua1 

fok7 
mmak8kup7 冬瓜  dōngguā 

แตงโม kua2vin2 mak8kua1tɐi1 西瓜  xīguā 

แต่งลกูเขยเขา้บา้น ɔu1lǝk8lɔ1 di1lɛk8lɔ1 招赘  zhāozhuì 

แต่งลกูเขยเขา้บา้น  kǝn3lan2 kin3zan2 入赘  rùzhuì 

แต่ทวา่ แต่ dan4ti4 dav6ti2;nɐ1ti2 但是 dàn shì 

แต่ละ na3na3kok7na3 kɔk9na3di5na3;i5na3 各个 gège 

โต๊ะ hɔi2 taŋ2 桌子   zhuōzi 

โต๊ะ (ลกัษณนามใชก้บั 
โต๊ะอาหาร) 

hɔi2 taŋ6 一桌 
taŋ2(两) 桌  

桌(菜) zhuō (cài) 

ใต ้ dɔu2dɔi3 dɔi3 底下   dǐxia 

ไต mak8lɔu3 makleu3 肾(腰子)shèn(yāozi) 

ไต่(แมลง) lǝʔ8 zǝn2 (虫) 爬  (chóng) pá 

ถนน sun1 sɐn1 路 lù 

ถ่มน้ําลาย luan1;leʔ7 li1 吐(口水) tǔ (kǒushuǐ) 

ถมหลุม hen2 hen2 填(坑)  tián (kēng) 

ถว้ย tsuŋ1 tsuŋ1 杯子   bēizi 

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

ถอด รองเทา้ keʔ7 ke1 脱(鞋) tuō (xié) 

ถอด เสือ้ผา้ keʔ7 ke1;huat7 脱(衣) tuō (yī) 

ถอน (หญา้) sim2; vok8 vok8 拉（草）lā (cǎo) 

ถอนหายใจ in3xǝi3;han3xǝi3 hɔn1xɐi3 叹气  tànqì 

ถอนเอาสว่นเกนิทิง้ไป ai1;kam3 kam3;dau2 间苗  jiànmiáo 

ถอย (หลงั) hoi3 so1 退(后) tuì (hòu) 

ถกั lau3 lau3 编  biān 

ถงั hoŋ3 hoŋ3 桶   tǒng 

ถงั xo1 hoŋ3 xo1 桶装  tǒng zhuāng 

ถงัตวงขา้วสาร loŋ4kat7 hoŋ3kit7mɐk8 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

ถงัน้ํา faŋ4nam4 kɔŋ1nam4 水缸  shuǐ gāng 

ถงัน้ํามนั  ju2hoŋ2 mɐk8ho ŋ21 桐油  tóngyóu 

ถดัจากวนัมะรนื dɔŋ3lɔu3 dɐŋ5 lɔu3 大后天 dàhòutiān 

ถัว่ hɔu4 mak8xo4 豆子  dòuzi  

ถัว่เขยีว hɔu4luk8 liak8dau3 绿豆   lǜdòu 

ถัว่งอก hɔu4ŋa2 mak8xo4ŋok8 豆芽菜 dòuyá cài 

ถัว่แดง ma2hɔu4tsiam4 mak8xo4bat7 红小豆 hóngxiǎodòu 

ถัว่พุม่ ma2 hɔu4lɔi1 mak8xo4bat7 豇豆   jiāngdòu 

ถัว่ลสิง kua2saŋ3;kia2saŋ3 mak8 花生   huāshēng 

ถัว่เหลอืง dau3tsiau2 mak8xo1tɐi4 豆豉  dòu shì 

ถัว่เหลอืง hɔu4laŋ4 mak8xo4laŋ4 黄豆   huángdòu 

ถากถาง จกิ dot7 duak7 啄 zhuó 

ถาดตาชัง่ da1tin1;da1sǝŋ3 hua3sǝŋ3 秤盘子 chèng pán zǐ  

ถาดตาชัง่ fan2sǝŋ3 fem1 秤盘   chèng pán 

ถ่าน sɔm1 han3 炭  tàn 

ถ่านไฟ lɔ4 vǝi2 lua1vɐi2 火炭    huǒtàn 
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ถ่านหนิ mǝi1 vǝi4 煤  méi 

ถาม tɔi3 tɔi3 问  wèn 

ถา้หาก tsak8……tsiu……; 
ji4kua4 

sen2kua3 如果 rúguǒ 

ถํ้า sɔŋ4tia4 doŋ2;luŋ2 山洞  shāndòng 

ถอื (หนงัสอื) ŋan1 fui4 拿 (书)  ná (shū) 

ถุง hɔi4 nak7 袋子   dàizi 

ถุง hɔi4 nak9 一袋 
nak7(两) 袋 

袋(米) dài (mǐ) 

ถุงน้ําด ี dɔp7 voŋ2 胆囊   dǎnnāng 

ถุงยาสบู hɔi4in1 nak7in1 烟袋   yāndài 

ถ ูเชด็ sat7 sat7 擦(掉) cā (diào) 

ถกู โดน   tu4 hok7 挨打 āidǎ 

ถกูตอ้ง tsiŋ2xɔk8 tsia6xak9 正确  zhèng què 

เถา้แก่ mai4mui2 zɐŋ1mui2 媒人  méirén 

เถาแตงโม bu2kua2leŋ4 na2 瓜络  guā luò 

เถาวลัย ์ jau1 zvu1 籐蔓  téngmán 

เถาวลัย ์ saʔ7;vai1 sa1;vɐi1 籐  téng 

แถว (ลกัษณนามใชก้บั
เกา้อี)้  

hoŋ2 hɔŋ6 一排 
hɔŋ2(两) 排 

排(椅子) pái (yǐzi) 

ไถ (นา) lɔi2 lɔi2 犁(地)  lí  (de) 

ไถ (นาม) lɔi2 lɔi2 犁  lí 

ทดสอบ tǝ3 si1 试  shì 

ทราย taŋ1 taŋ1 沙子   shāzi 

ทวนลม  dɔu3van3 ŋɛk8van3 逆风  nìfēng 

ทวารหนกั dun4mo4 dɔn1mo4 肛门  gāngmén 

ทหาร biŋ1 zoŋ1 兵  bīng 

ทอง kim1 kɐm1 金子  jīnzi 

ทอ้ง boʔ8 hoŋ4 肚子  dùzi 

ทองแดง hoŋ2 hoŋ2 铜   tóng 

ทอ่งบท kua3tǝ1 ua3ti1 背诵  bèisòng 

ทอ้งเสยี boʔ8tia3 ze3kai4 泻肚  xiè dù 

ทอด tsa2 tsa5 炸(石头) zhà (shítou) 

ทอด ตม้ (ปลา) tsin1 tsin1 煎  jiān  

ทอดถอนใจ sut8 tut9 戌  qu 

ทอดน้ํามนั  tsa2 tsin1 油炸 yóu zhá 

ทอ่น  (ลกัษณนามใชก้บั
ทอ่น) 

hiu2 ziŋ6 一根 
ziŋ3(两) 根 

根(棍子) gēn (gùnzi) 

ทอ่น (ลกัษณนามใชก้บั
ทอ่นไม)้ 

xɔt8 lat9 一段 
lat7(两) 段 

段(木头) duàn (mùtou) 

ทะเล hai2 hɔi3 海   hǎi 

ทะเลาะ tseŋ1kɔn2 tsɛŋ1kɔn2 吵架  chǎojià 

ทัง้ jiu4;ju4;tsai3 ziu1 又 yòu 

ทัง่ตเีหลก็ tsimhet7 tsɐm1 铁砧  tiě zhēn 
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ทัง้เรว็ทัง้ด ี ju4……ju4…… ziu1……ziu1…… 又快又好 yòu kuài yòu 

hǎo 
ทัง้สอง liaŋ4 liaŋ6 一两 

liaŋ4(二) 两 
两(重量) liǎng 
(zhòngliàng) 

ทัง้หมด   in2in1 zuan4suan4 完全(不同) wánquán 
(bùtóng) 

ทัง้หมด tsuŋ4kuŋ2 tsuŋ5tsoŋ3;hok7sǝn6 总其 zǒng qí 

ทนัท ี ma4siaŋ2 diŋ3siaŋ4 立刻 lìkè 

ทัว่ประเทศ suan1 suan4 全国 quánguó 

ทางชา้งเผอืก kɔŋ4hɔ2 tɔ3nam4 天河  tiānhé 

ทางรถไฟ het8lu2 hi5lɔu3 铁路 tiělù 

ทางหลวง kuŋ3lu2 sɐn1sia1 公路   gōnglù 

ทางออ้ม ven4sun1 uan4sɐn1 绕路  rào lù 

ทารก lǝk8nɔk7 nɔŋ4ni1; lɛk8lak7 婴儿  yīng'ér 

ทาส lǝk8no2 lɛk8ne1 奴隶    núlì 

ทาส ี(เฟอรนิ์เจอร)์ kit7sat8 kua3sat7 漆(家具) qī (jiājù) 

ทาํความสะอาด tuk7;dak8 tuk7 洗 (头)   xǐ (tóu) 

ทาํงาน  kuŋ3tsɔk8 kɔŋ1hok7 工作  gōngzuò 

ทาํรงั um3 luk8 vɐk8 nɐm1 (鸡) 抱窝( jī)bàowō 

ทาํลาย fau3 fɛ1 破 pò 

ทาํลาย hun4 hun4 (绳) 断 duàn 

ทิง้ไป feŋ2;jiau2 ɔm4;vɐt8 扔掉 rēng diào 

ทวิทศัน์(สวยงาม) mai2dek8 diau3;mai2 风景(美)  fēngjǐng (měi) 

ทศิใต ้ nɔm2 nom2 南  nán 

ทศิเหนือ dǝk7 bik7 北  běi 

ทีด่อน vǝn3 bin3 旱地  hàndì 

ทีด่ทีีส่ดุ (คุณไป) tsui2mai2 tsui3mai2 好 (你去) zuì hǎo 
 (nǐ qù) 

ทีน่า (ทุง่นา) iaŋ1;ua1 sǝu6 一垌 
sǝu4(两) 垌 

垌(田) dòng (tián) 

ทีน่ี่ nia2xɔt8 nɐn5 这里 zhèlǐ 

ทีแ่ปด hai4 hɐi3bat7 第八 dì bā 
 

ทีผ่า่นมา kua3 bɔi1 mɐ2tun6 过去   guòqù 

ทีร่ก lɔu4lǝm2 huaŋ3 荒地  huāngdì 

ทีล่บัๆ dǝn4lɔi2 dǝn2 lɔi2 后门   hòumén 

ทีส่อง hai4ŋǝi4 hɐi3ŋɐi4 第二 dì èr 
 

ทีส่บูบุหรี ่ kuan2duai4 kuk8;nun1 冒烟  mào yān 

ทีห่า้ hai4ŋa3 hɐi3ŋo4 第五 dì wǔ 
 

ทีไ่หน lǝu2xɔt8 dum5 哪里 nǎlǐ 

ทุกวนั mui3vǝn2vǝn2vǝn2 tɐi4na5 每天 měitiān 

ทุง่นา nia2 nia2 水田  shuǐtián 

ทุบ กระทุง้ 
  

tsam3 nam3 砸 (核桃) zá (hétáo) 

ทุบตเีฆีย่นต ี fɔi2;don3 siaŋ6 一顿 
bɐn5sɐn1(两) 顿 

打一顿 dǎ yī dùn  
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เท (จาน) kiu1 sak8 浇 (菜)  jiāo (cài) 

เท (ออก) diaʔ8 dau3 倒(出来) dào (chūlái) 

เทคโนโลย ี tsi3sut8 ki5tui8 技术  jìshù 

เทศกาลเพาะปลกู  kuk8ji4 kuk9vǝu3 谷雨  gǔyǔ 

เทา้ kok7 kok7 脚  jiǎo 

เทา่นัน้ tsi4lai3na4lai3 na5mǝn2ǝn5mǝn2 只有 zhǐyǒu 

เทา้เปลา่ keʔ7kok7 bu1kok7 打赤脚 dǎ chìjiǎo 

เทา่ไหร ่ ki3liau4;liau4tiu3 ki5liau4;ki5 多少 duōshǎo  

เทีย่งคนื da3xǝn2 da3xǝn6 半夜   bànyè 

เทยีน lap8tsuk8 tsuk7 蜡烛   làzhú 

แทง (มอื) sak7;hǝk8 suak8tsuk8 (手) 扎(shǒu) Zā 

แทง่ (ลกัษณนามใชก้บั
ปากกา) 

tsi1 xin6 一枝 
xin4(两) 枝 

枝(笔) zhī (bǐ) 

แทน ทาํแทน hɔi3 hɔi3 替  tì 

แทะ (กระดกู) loŋ2 bak7 剔(骨头) tī (gǔtou) 

แทะออกจากกระดกู tsut8;tsuak8 suak7 剔 (牙) tī (yá) 

โทรศพัท ์ dian2huat8 den5oi3 电话  diànhuà 

โทรศพัท ์ kit7dian2duat8 kit7din5 打电话  dǎ diànhuà 

ธง xi2 xɐi2 旗子  qízi  

ธนาคาร ŋǝn2haŋ4 ŋin4 haŋ4 银行  yínháng 

ธนู ken2 ȵɔ2 kiaŋ3 弓弦   gōngxián 

ธรณีประตู fɔŋ1 dǝn4 bɐk7dǝn2mɔ7 门槛  ménkǎn 

ธญัพชื mɔk8 mɐk8 谷粒  gǔ lì  

ธนัวาคม tǝp8ŋǝi4ŋit8 tɐp8ŋɐi4ŋit8 十二月   shí'èr yuè 

ธุรกจิ teŋ1li3 tɐŋ1lɐi3 生意  shēngyì 

นก nok8  nok8  鸟  niǎo 

นกกระจอก nok8lɔi3 nok8tsiau5mɛ4 麻雀 máquè 

นกเขยีนคิว้ tan2ho2 ----- 画眉  huàméi 

นกนางแอ่น e3nen4 nok8tsiu1tɛŋ3 燕子 yànzi  

นกพริาบ kɔp7 kɐp8 鸽子  gēzi 

นกพริาบขนาดเลก็ ku4ku2 nok8ku4kǝu2 斑鸠  bānjiū 

นกรอ้ง van2 ven2 (鸟) 叫  (niǎo ) jiào 

นกเลก็ชนิดหน่ึง kia2liau2 nok8seu1 八哥  bāgē 

นกสาลกิา kia2siak7 nok8siak7 喜鹊 xǐquè 

นกหวดี vɔn4vit8 tiu2van3 吹口哨 huī kǒushào 

นกหวดี vit8 vi5 哨子 shàozi 

นกหวัขวาน kia2siak7 nok8duak7mo2 啄木鸟 zhuómùniǎo 

นกหวัขวาน kia2siak7 nok8duak7mo2 啄木鸟 Zhuómùniǎo 

นกอนิทรยี ์ mai4jiu4 nok8kot8 老鹰   lǎoyīng 

นกฮกู nok8ku2 nok8ku4meu1 猫头鹰   māotóuyīng 

นม noʔ7 no1;no2 奶  nǎi 

นโยบาย  tsiŋ2sǝk8 tsiŋ5sǝk9 政策  zhèngcè 

น้องชาย eŋ1tok7 ko3 nuŋ4 弟兄  dìxiōng 

น้องชาย nuŋ4 nuŋ4 弟弟  dìdì 
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น้องสะใภ ้ mu3 tɔm3 弟媳  dì xí 

น้องสะใภ ้ tau3 tau3 嫂子  sǎozi 

น้องสาวหรอืพีส่าวของแม ่ ba3 nen5vo3 姨母(母之姐) yímǔ 

นอน lap7 lap7 睡  shuì  

นอนหลบั lǝp7suan1;suan1 lap7sɐn1 睡着  shuìzhe 

น้อยกวา่ tiu3 tiu3 少  shǎo 

นกัโทษ nǝ2fam4 tsɐŋ4vɔn2fam4 犯人    fànrén 

นกัธุรกจิ be2teŋ1li3 aŋ3hok7tɛŋ1lɐi3 商人   shāngrén 

นกัรอ้ง kɔ3siu4 aŋ3siaŋ3mo2siaŋ3 歌手   gēshǒu 

นกัเรยีน hɔk8teŋ1 hɔk8 tɛŋ1 学生   xuéshēng 

นัง่ ŋo2 mu1 坐 zuò 

นัง่ยองๆ tsom4;tsum4 tsoŋ2 蹲   dūn 

นัน่ (บง่ชีร้ะยะไกล) fiaŋ2nin4nǝ2hǝ4tsiʔ8 ǝ2bɐk7mɐn5 那里 (指远) nàlǐ 
 (zhǐ yuǎn) 

นัน้ (หมายถงึไกล) nǝ4xɔt8 ǝ2 mɐn5 那里(指近) nàlǐ 
 (zhǐ jìn) 

นัน่ โน่น na4;nǝ4 mɐ2 那 nǎ 

นบั (สิง่ของ) tuan3 tuan3 数(东西) Shù (dōngxi) 

นบัเวลา dem3 dem6 一点 
dem3(两) 点 

点(钟) diǎn (zhōng) 

น้า (น้องสาวแม)่ xim4 nen5xɔm4 舅母(母之妹) jiùmǔ 

นาก nak8 nak8 水獭   shuǐtǎ 

น่าเกลยีด ŋai2vɔk7 ŋai2mɔŋ4 难看  nánkàn 

น่าเกลยีด  tiaŋ3sǝu3 su5 丑 chǒu  

น่าเกลยีด ขีเ้หร ่ sǝu4 sǝu4 丑 chǒu 

นางฟ้า tin1ka1 tɐŋ1 仙人 xiānrén 

นามสกุล  tiŋ3 tɛŋ3 姓  xìng 

นายกเทศมนตร ี hiaŋ3 tsiaŋ4 heu3 tsiaŋ1 乡长   xiāng zhǎng 

นายกรฐัมนตร ี tsuŋ4li4 toŋ1li1 总理  zǒnglǐ 

นายอาํเภอ hian2tsiaŋ4 kɔi3tsiaŋ1 县长   xiàn zhǎng 

น้าสาว mai4mai4 mɐi4 姨  yí  

นาฬกิา tsuŋ1 tsuŋ1 时钟 shízhōng 

นาฬกิาขอ้มอื siu4biau4 siu1beu1 手表   shǒubiǎo 

น้ํา nam4 nam4 水   shuǐ 

น้ําแขง็ bǝŋ1 biŋ1 冰  bīng 

น้ําคา้ง  bǝk8lu2 fiak8lo4 白露  báilù 

น้ําคา้ง do4 ŋok7;lun17 (出来) 露( chūlái) lù 

น้ําคา้ง han4lo4 han4lo4 寒露  hánlù 

น้ําคา้ง ŋiau4 mɔu3 露   lù 

น้ําคา้ง ŋiau4 mɔu3 露   lù 

น้ําคา้งแขง็ laŋ3;tuaŋ2 tɔi5;laŋ3 霜  shuāng 

น้ําคา้งแขง็ tuaŋ2kaŋ3 tuaŋ4kaŋ1 霜降 shuāngjiàng 

น้ําเคม็ nam4laŋ3 nam4zaŋ3 碱水   jiǎn shuǐ 

น้ําเดอืด nam4lian1 nam4zɛn1 开水 kāishuǐ 

น้ําตา nam4mǝi2 nam4da1 眼泪   yǎnlèi 

น้ําตาล haŋ2 liaŋ1 糖  táng 
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น้ําตาลทรายขาว haŋ2fiak8 liaŋ1 fiak8 白糖  báitáng 

น้ําตาลทรายแดง  haŋ2lau3 liaŋ1ziŋ1 红糖  hóngtáng 

นําทาง dai3;jin3 dai3 带(路) dài (lù) 

น้ําผึง้ liaŋ1 liaŋ1saŋ3 蜂蜜  fēngmì 

น้ําฝน ji4sui4 zi4sui4 雨水  yǔshuǐ 

น้ําพุ nam4ma2doʔ8 man4tɐŋ1kiank9 泉  quán 

น้ํามนั ju2 zǝu2 油  yóu 

น้ํามนัแผน่ man2 man3fuŋ1 板油  bǎnyóu 

น้ํามนัหม ู man2 man2 荤油  hūn yóu  

น้ํามกู muk8 mok8 鼻涕    bítì 

น้ําลาย nam4mǝi2 nam4mai2 口水    kǒushuǐ 

น้ําสม้สายช ู  so3hua3 tui3sɐu6 醋  cù 

นําหน้า dai3hǝu4 hok7hau3 带头 dài tóu 

น้ําหมกึ nam4 mɔk8 nam4 mɐk8 墨水 mòshuǐ 

นิทาน tsuan2 tsuan2 故事  gùshì 

น้ิว lǝk8 mɔ2 lɛk8kɛŋ3 手指  shǒuzhǐ 

น้ิว ȵi3 mɐi1 指(方向)  zhǐ 
(fāngxiàng) 

น้ิว (หน่วยวดั) son3 son6 一寸 
son3(二) 寸 

寸  cùn 

น้ิวกลาง lǝk8 mɔ2tsiŋ3da3 tɐm1daa3kɛŋ3 中指   zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย  lǝk8 mɔ2tsiau2kiŋ3 tat7tu1 kɛŋ3 小指   xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ lǝk8 mɔ2tse2 ȵau3 tse5hen1 食指   shízhǐ 

น้ิวเทา้ lǝk8kok7 niau1kok7 脚趾  jiǎozhǐ 

น้ิวมอื lip8 mɔ2 zɐk9 mɔ2 甲指   jiǎ zhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื hin3 hiu1 翘 (姆指)  qiào muzhǐ) 

น้ิวหวัแมม่อื mai4 mɔ2 hau3 mɔ2 拇指  muzhǐ 

น้ี nia2 nɐ2 这  zhè 

นุ่น ma2ŋau4 dɔn3mai4 ŋau4 木棉树  mùmián shù 

นุ่ม num4;mɔ4 mɔ4 软  ruǎn 

นูน kok8 haŋ1 凸  tū 

เน่า เสยี dǝi2 dɐi2 (果子) 烂 (guǒzi)làn 

เน่าเสยี  ɔm3dǝi2 dɐi2 霉烂  méilàn 

เนินเขา vǝn3 fɔ1 坡  pō 

เน้ือ  nan4 nan4 肉  ròu  

เน้ือ (ลว้นๆไมต่ดิมนั) sum1 ziŋ1 瘦(肉) shòu (ròu) 

เน้ือ(ลว้นๆไมต่ดิมนั) sum1 sum1 瘦(人) shòu (rén) 

เน้ือไม ้ mok8 liu4 木头  mùtou 

เน้ือไมต่ดิมนั nan4sum1 nan4ziŋ1 瘦肉  shòu ròu 

เน้ือววั nan4na3boʔ8 nan4tɛk7 牛脯  niú pú 

เน้ือววั  nan4tǝi3;nan4ŋu2 nan4tɐi3;nan4ŋǝu2 牛肉  niúròu 

เน้ือหม ู nan4mo1 nan4mu1 猪肉  zhūròu 

แน่นอน daŋ3jen1 hin1tɛŋ3zen4 当然 dāngrán 

แนวเขตแดน kɔi3 hia3 界线   jièxiàn 

แนวตัง้ dɔŋ2 dɔŋ2 竖(起) shù (qǐ) 
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แนวตัง้ dɔŋ2 dɔŋ2 竖   shù 

แนะนํา ตกัเตอืน xin3 xin3 劝  quàn 

ในปีน้ี vǝi2nɔi4 vɐi2nia2 今岁   jīn suì 

ในเวลากลางคนื da3kɔm4 da3kom4 夜里  yèlǐ 

บด dat8 hon1 碎  suì 

บด (ใหล้ะเอยีด) ŋian2 mɔu2;zo2 研(墨) yán (mò) 

บรรจุ ผสม ŋin1;hɔm2 am2 含  hán 

บรรทดั mɔi1 mɐi1 线   xiàn 

บรรพบุรษุ huk7kuŋ1;tsǝi3kuŋ1 tɔŋ2kuŋ1 祭祖宗  jì zǔzōng 

บรรพบุรษุ kuŋ1tso3 kuŋ5 tso3 祖   zǔ 

บวก  ka1 ka1 加  jiā 

บวงสรวงสวรรค ์ tsǝi3fa3 tsɔi3hin1 祭天  jì tiān 

บวบ kua2leŋ4 ti3koi3 丝瓜  sīguā 

บวม kɔt8 kuat8;bok8 肿  zhǒng 

บวม  อาการบวม kɔt8 kuat8 肿；浮肿 zhǒng; 
fúzhǒng 

บอก tǝ3;tun1 soŋ3;tuŋ5faŋ5 告诉 gàosu 

บอก สัง่ กาํชบั bo1;sǝŋ1 tɔt7 吩咐 fēnfu 

บอ่น้ํา hɔm2 hom2 池塘  chítáng 

บอ่น้ํา jaŋ2 zɐŋ1 井 jǐng 

บอ่ย ๆ ŋe3ŋe3 ŋɛ5ŋɛ4 偏偏 piānpiān 

บอ่ยครัง้ siaŋ2ti2 kiŋ1tiaŋ4 经常 jīngcháng 

บอ่ยๆ siaŋ2siaŋ2 tiaŋ4tiaŋ4;tsiau4 常常 chángcháng 

บตัรรายการ  dia4 dia4 渣子  zhāzi 

บนัได loi1 li1 梯子 tīzi 

บนัได loi1lɔu2 li1 楼梯   lóutī 

บนัทกึ  tǝŋ4;tsiat8iak8 kiam2 节省  jiéshěng 

บา้  den1;huaŋ2 fat7den1 发疯 fāfēng 

บาง viaŋ1 nun4;nɛ2 (布)稀 (bù) xī 

บางสว่น ȵiʔ8ǝ3 mǝn3tsi5 一些 yīxiē 

บางสิง่บางอยา่ง dem3 dem6;dem3 点儿 diǎn er 

บาดแผล bak7tiaŋ1 kɔu4dɐi2 伤口  shāngkǒu 

บา้น lan2 zan2 家；房屋 jiā; fángwū 

บาน (ลกัษณนาม) fɔi2 fɔi1 搧(搧子) shān  
(shān zi) 

บาน (ลกัษณนามของ
ประต)ู 

fiaŋ2 tin6 一扇 
tin1(两) 扇 

扇(门) shàn (mén)  
 

บานประต ู fiŋ1;mǝu4 zoŋ4 柵子   shānzi 

บานประต ู ke4 dǝn4 sap7 dǝn2 门缝   mén fèng 

บานสะพรัง่ mak9muʔ8 lui5hua1 花蕾 huālěi 

บาป  soi4 sui4 罪过  zuìguo 

บดิ (ผา้ขนหนู) nen3;vit7 nau1 拧(毛巾) níng (máojīn) 

บดิ (ลวด) fɔn3 min4 捻(线) niǎn (xiàn) 
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บนิ vin1 bɐn1 飞   fēi 

บุคลากร kan2bu2 kan5bu2 干部   gànbù 

บุตรชาย lǝk8 lɛk8; lɛk8 儿子  érzi 

บุตรบุญธรรม lǝk8tiaŋ4 lɛk8 tiaŋ4 养子  yǎngzǐ 

บุตรสาว tin2fu4 sɐn4fu2 儿媳  érxí 

เบคอน nan4tiaŋ3 nan4tɐt7 tiaŋ3 腊肉  làròu 

เบด็ kɔu1 kɐu1 钩子  gōuzi 

เบา xɔ3 xɔ3 轻  qīng 

แบกเดก็ lak8;iaʔ7 ta4 背(小孩)  bèi (xiǎohái) 

แบกปืน lak8;kua2 ta4 背(枪) bèi (qiāng) 

แบกฟืน iaʔ7 e4 背(柴) bèi (chái) 

แบคทเีรยี hit8 hat7hɔn3 香菌  xiāng jūn 

แบง่สรร fǝn1 fɐn1 分(工) fēn (gōng) 

แบน fen3 fin3 扁  biǎn 

แบบแผน hua1 hua1 花纹  huāwén 

ใบ ้ nǝ2ŋop7 kɔu4ɛ1 哑巴   yǎba 

ใบ ้ ŋop7 ɛ1 哑巴  yǎba 

 ใบ (หมวก) mɔʔ8 mu5 一顶 
mo2 (两) 顶 

顶(冒)、个、座 
dǐng (mào), gè, zuò 

ใบมดี bak7mit8 bak7mit8 刃   dāorèn 

ใบมดี lɔi2mit8 lɔi2mit8 背   dāobèi 

ใบไม ้ bɔ2 bɔ2 叶子   yèzi 

ใบสัง่ยา สตูรยา dan1jia1 dan1zia1 药方  yàofāng 

ใบหน้า na3 na3 脸 liǎn 

ปกต ิ fiŋ2ti2 fiŋ4tia fiŋ4 平时    píngshí 

ปกปิด  tseŋ1;mon3; ɔt7 mon2 瞒  mán 

ปกปิด (ห)ู um1 um3 掩(耳)  yǎn (ěr) 

ปกเสือ้ liŋ4 jua3 lɐŋ4zau3 衣领   yī lǐng 

ปฏทินิบนัทกึเหตุการณ์ sek7lik8;hɔu2 lɛk8hɔu2 历书 lìshū 

ปฏบิตัติาม nem2 nem1;dim3 跟随 gēnsuí 

ปรอท nam4ŋɔn2 nam4ŋɔn2 水银   shuǐyín 

ประคอง diu2 diu2 搀扶 chān fú 

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

ประจวบเหมาะ  พอด ี ȵai2 ɔi4 巧 qiǎo 

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

ประต ู dǝn4;tau1 bɐk7dǝn2 门   mén 

ประเทศ  kok7ka1;kuk8kia3 kuk9ka1 国家  guójiā 

ประเทศจนี tsuŋ3kuk8 tsuŋ1kuk9 中国 Zhōngguó 

ประธาน tsi4sik8 tu1tia2 主席  zhǔxí 

ประมาณ da2iak8 dua3iak9 大约 dàyuē 

ประมาณ  ko3ki2 ko3da1 估计 gūjì 

ประมาท lɔi1ȵɔ3 zɐi1so1 粗心 cūxīn 

ประโยค (คาํ) kǝ3 kǝ6 一句 句(话) Jù (huà) 
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kǝ3(两) 句 

ประหยดั tim1ham3 ham3 节俭 jiéjiǎn 

ปรบัเงนิ เงนิคา่ปรบั fat8 fat8 罚(款) fá (kuǎn) 

ปราบ  ปราบปราม im1 kɔn1 kuŋ5im1 讨 tǎo 

ปลวก bup7 mai4buk7 白蚁 báiyǐ 

ปลอกสวม(ปลอกปากกา
ดนิสอ) 

hap7;lop7; hɔp7 lup7 套 (笔套) tào (bǐtào) 

ปลอ่งไฟ sɔi1vǝi2 in3suŋ3 烟囱   yāncōng 

ปลอดภยั fiŋ2an1 fɛŋ4ɔn1 平安  píng'ān 

ปลอม ke1 kɛ1 假的  jiǎ de 

ปลอ่ย  biaŋ3 viŋ1biaŋ3 放(走)  fàng (zǒu) 

ปลอ่ย (มอื) tek7 tuŋ1; biaŋ3 放 (手) fàng (shǒu) 

ปลา ba1 ba1 鱼  yú 

ปลาคารฟ์ ba1liŋ3ŋǝ2 ba1zɔi2 鲤鱼   lǐyú 

ปลาชอ่น ba1nɔi2 ba1nɐm1 泥鳅  níqiū 

ปลาดุก ba1mit8sak7 ba1in3 鲶鱼   niányú 

ปลาดุกยกัษ์ ba1lok7 ba1koŋ2 塘角鱼 iáng jiǎo yú 

ปลายลิน้ fiak8hoi1 lin4 kiat7kau2 舌尖   shéjiān 

ปลาหญา้ (ชื่อปลาชนิด
หน่ึง) 

sau4ji1 ba1bat7 草鱼   cǎoyú 

ปลาหวัง ู ba1tsuan1 ba1zɐm1 黑鱼  hēiyú 

ปลาไหล ba1hek7 ba1hɛk7fiak8 鳗鱼   mányú 

ปลาไหล tian4;vuaŋ2tin4 huaŋ4tin4 黄鳝  huángshàn 

ปลงิ biŋ1 mai4 biŋ1 水蛭  shuǐzhì 

ปลกูขา้ว tsuaŋ1 tsuaŋ6 一种  
tsuaŋ3(两) 种 

种(稻谷) zhǒng (dàogǔ) 

ปศุสตัว ์ luk8ŋu2 zok8;suaŋ4 牛圈   niú quān 

ปศุสตัว ์ ŋu2 ŋeu2 黄牛  huángniú 
 

ปอก เหลา 
(เปลอืกผลไม)้ 

tiak7 tiak7 削(果皮) xuē (guǒpí) 

ปอกเปลอืก iak8 zɛk8 剥(果皮) bō (guǒpí) 

ปอกระเจา kan1ma2 kan1laŋ1 黃麻   huáng má 

ปอด voŋ2 fɔi3 肺  fèi 

ป้อน (นม) hɔ3 hɔ3 喂(奶)  wèi (nǎi) 

ปะ   (หมอ้) fǝŋ1 ut7 补(锅) bǔ (guō) 

ปะ (เสือ้ผา้) fǝŋ1 fǝu1 补(衣) bǔ (yī) 
 

ปัก hua1niŋ2 bin1hua1 花边   huābiān 

ปักกิง่ min1tsuk8 min4tok8 北京  běijīng  

ปัสสาวะ lɔu1 zɐu1 尿   niào 

ป้า (พีส่าวพอ่) ba3 ba3 伯母  bómǔ 

ป้า, อาหญงิ mai4ba3 nen5;vo3 姑母(父之姐)gūmǔ 

ป้า, อาหญงิ (น้องสาวพอ่) mai4ko1 nen5ko1 姑姑(父之妹) gūgū 

ปาก,คาํ   bak7 bak9 一口 口(饭) kǒu (fàn) 
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bak7(两) 口  

ปากกา bit7 bɔt7 笔 bǐ 

ปากกา kaŋ3bit8 tui1bit9 钢笔  gāngbǐ 

ปากจดั ปากรา้ย bak7liau4 bak7liau4 饶舌 ráoshé 

ป่าเถื่อน ɔŋ2lip7; ɔŋ2vop7 ɔŋ3zɔp7 野蛮 yěmán 

ป่าน kan1 kan1 苧麻   níngmá 

ป่าไม ้ saŋ1 sɐŋ1dɔn3 树林   shùlín 

ป้ิงในขีเ้ถา้ทีย่งัคุโชนเป็น
ไฟอยู ่(เผอืก) 

tsiak7 tsik7 煨(芋头) wēi (yùtou) 

ปิด (ประต)ู haʔ7 ha2 关(门) guān (mén) 

ปี vǝi2 vɐi2 年   nián 

ปี  vǝi2 vɐi6 一年(หน่ึงปี) 
vei2(两) 年 (สองปี) 

年 nián 

ปีก bik7 bik7 翅膀  chìbǎng 

ปีทีต่่อจากปีหน้า   vǝi2 lɔ2 vɐ2zɔ2 后年   hòu nián 

ปีทีแ่ลว้ vǝi2lai2 vvi2zai2 去年   qùnián 

ปีน (ตน้ไม)้ fan2 kin3 爬(树) pá (shù) 

ปีหน้า vǝi2na3 vɐi2na3 明年    míngnián 

ปืน fau2 fau5 炮  pào 

ปืนกระบอก suŋ2 suŋ1 枪  qiāng 

ปืนลกูซอง suŋ2jia1 suŋ2zia1 鸟枪  niǎoqiāng 

ปุถุชน ประชาชน  bek7tsuŋ2 bit7tɛŋ3 百姓   bǎixìng 

ปุ่ มตามเน้ือไม ้ dut8dun3 dut9 dɔn3 树疙瘩 shù gēda 

ปุ๋ ย fan3kǝi1 fon1ki1 粪 fèn 

ปุ๋ ย fǝn3 fɔu3dɔu4 粪 fèn  

ป ู(ผา้) (เตยีง) fǝ1 fu1 铺(床)  pù (chuáng) 

ป ู(สตัว)์ xum2 xɔm2 螃蟹  pángxiè 

ปนูขาว hoi1 hoi1 石灰   shíhuī 

เป็ด bit7 bɔt7 鸭子  yāzi 

เป็น อยู ่คอื ti4 ti1;ti2 是  Shì 

เป็นฤดทูีช่ว่งกลางวนัจะ
ยาวทีส่ดุ ชว่งกลางคนืจะ
สัน้ทีส่ดุ 

ha4tsi1 hia5tsi5 夏至  xiàzhì 

เป็นเวลานบัตัง้แต่ 3.00น.- 
5.00 น. 

jin1 zǝu1 寅  yín 

เป็นหน้ี  xǝm3 xim3 欠 qiàn 

เปรีย้ว hua3 hua3 酸  suān 

เปลวไฟ liam3 vǝi2 lin4 vɐi2 火苗   huǒmiáo 

เปลีย่นแปลง bin3 bin3;bian5 变   biàn 

เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ี
ขึน้ 

hu4kai4 hɔu4kɔi1 上改  shàng gǎi 

เปลอืกตา bau2da1 xɔk7da1 眼皮  yǎnpí 

เปลอืกไม ้ naŋ1dun3 nɐŋ1dɔn3 树皮   shù pí 

เปลอืกหน่อไม ้ hɔk7 naŋ2 xɔk7kuan2 笋壳   sǔn ké 

เป่า (ไฟ) vɔu4 vɔu4 吹(火) chuī (huǒ) 
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เป่ายิง๊ฉุบ sai3xin2 tsai3xim2 猜拳  cāi quán 

เป่าลมออกจากปาก hɔ4 ha4 哈 hā 

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

เปิดออก sek7 hia1 拆(房) chāi (fáng) 

แป้ง bɔn4men4 bɔn4men4; bɔn4min4 面粉  miànfěn 

แป้งแผน่ fǝn3 fɔn3 米粉  mǐfěn 

แปด bet7;bat7 bet7;bat7;bet10 八 bā 

แปดสบิ bat7tǝp8 bat7tɔp8 八十 bā shí 

แปรง sat7 tuat7 刷   shuā 

แปลก kuai3 kuai5 奇怪  qíguài 

โป๊ยกัก๊ bat7kɔk7 bɔi5kak9 八角  bājiǎo 

โปรตนี ȵum1fiak8 nɐm1fiak8 蛋白  dànbái  

ไป bɔi1 bɐi1 去  qù 

ไปก่อน  bɔi1na3sian3bɔi1 bɐi1xuai3na3 先去 xiān qù 

ไปตลาด bɔi1hǝu1 bɐi1hi1 赶街 gǎn jiē 

ไปตามทางลม  tun4van3;sun2van3 hoŋ2van3 顺风  shùnfēng 

ไปทหีลงั bɔi1nem2mo4; bɔi1 
dɔŋ1lɔi2 

bɐi1dɛŋ4lɔi2 后去 hòu qù 

ไปยงั hiaŋ3 hiaŋ3 向 xiàng 

ไปยงั (มุง่หน้า) hiaŋ3 hiaŋ3 向(东行) xiàn 
 (dōng xíng) 

ไปยงั ถงึ dɔŋ1 dɔŋ1 到  dào 

ผง bɔn4 bɔn4 粉末  fěnmò 

ผด tsuat7vaŋ4 taɐt7vaŋ4 痱子  fèizi 

ผนงั siaŋ2 siaŋ2 墙壁   qiángbì 

ผม fui1;sɔu3 mak8 sɔu3ziŋ6 头发  tóufǎ 

ผลไม ้ kiat7mak8 mak8;kiat7mak8 结果子  jiéguǒ zi 

ผลไม ้ mak8 mak8; mɐk8 果子  guǒzi 

ผลไมส้กุ ŋau3 ŋau3 (果) 熟 (guǒ) shú 

ผลดักนั lon1 lon1 轮流 lúnliú 

ผล ิ ŋɔu4 ŋok8 芽 yá 

ผสม (อาหารหม)ู xiau1 kiau3 拌 (猪食) bàn  
(zhū shí) 

ผกั sak7 sak7 蔬菜   shūcài 

ผกักาด sak7kaʔ7 sak7ka2 芥菜   gàicài 

ผกักาดขาว sak7fiak8 sak7fiak8 白菜   báicài 

ผกัขม uŋ2sai3;sak7sai3 sak7boŋ3 空心菜 kōngxīncài 

ผกัโขม sak7sum1 battsap7tsɐm1 苋菜 xiàncài 

ผกัชฝีรัง่ kuʔ7 kau1sai6 芹菜 qíncài 

ผดั ทอด คัว่ sau3 sau3 炒 chǎo 

ผา้ hɔp8 hɐp8 布  bù 

ผา่ (ฟืน) dua4 dua4 劈(柴)  pī (chái) 

ผา่ (ออก) dua4 dua4 剖 (开) ōu (kāi) 

ผา้ขนหนู tsu3fa3;tuk7fa3 tuk7fa3 毛巾   máojīn 
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ผา้ของทารก lak8 kɔu4ta1;lɛk8mu5 密褓   mì bǎo 

ผา้ชุบ hɔp8hua1 hɐp8hau3 花布   huā bù 

ผา้ซบัใน dɔi3min4 hɔikum3 被里   bèi lǐ 

ผา่น kua3 kua3 过   guò  

ผา่น kua3 kua3 (到) 过 (dào) guò 

ผา้นวม kum3 kum3 被子   bèizi 

ผา้ลนิิน hɔp8kan1 hɐp8kan1 麻布   mafu 

ผา้ลนิิน mɔi1kan1 mɐi1kan1 麻线   máxiàn 

ผา้หม่ kum3kiŋ3 na3kum3 被面   bèi miàn 

ผา้ไหม tǝi1 mɐi1ti1 丝线   sīxiàn 

ผดิกฎหมาย fam4fap7 fam4 犯法  fànfǎ 

ผวิ naŋ1 nɐŋ1 皮肤   pífū 

ผ ี ji2haŋ1 kui1 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ miŋ2kit7dǝi3 mɛŋ2 kit7dɐi3 蝴蝶  húdié 

ผนื (ลกัษณนามใชก้บัผนื
ผา้ผา้) 

xɔt8 bɔk9 一块 
bɔk7(两) 块 

块(布) kuài (bù) 

ผนื(ลกัษณนามใชก้บัทุง่
นา) 

laʔ8; xɔt8 za5 一块 
za2(两) 块 
zok9 一块 
zok8(两) 块 

块(田) kuài (tián) 

ผุ  dǝi2 dɐi2 (木) 朽(mù) iǔ 

ผุพงั kǝn3fok7 fat7fok9 发霉  fāméi 

ผกู (มา้) hǝi2;kat8 hǝi2 拴 (马) shuān (mǎ) 

ผูจ้าํหน่าย iŋ3 fan3 贩  fàn 

ผูช้าย da3xiaŋ4 kuŋ1de1 男人   nánrén 

ผูเ้ฒา่ be2lau4 kuŋ5lau4 老翁   lǎowēng 

ผูนํ้า liŋ2dɔu2 lia1dau4 领导  lǐngdǎo 

ผูป้กครอง sik7 sik7 尺子  chǐzi 

ผูล้า่ be2kit7saŋ1 aŋ3tsat8sɐŋ1 猎人   lièrén 

ผูส้งูวยั  ผูเ้ฒา่ be2lau4 tsɐŋ4vɔn2lau4 老人   lǎorén 

ผูส้งูอายุ ȵɔ3tɔi3 bui3so1 长辈   zhǎngbèi 

ผูห้ญงิ mai4lǝk8 mai4fɔ4nɛn1 女人   nǚrén 

ผูใ้หญ่ nǝ2 ȵɔ3 tsɐŋ4vɔn2so1 大人   dàrén 

เผา (เครือ่งหอม) hiaŋ1 hiaŋ1 烧(香)  shāo 

เผากระดาษทีไ่มไ่ดใ้ช ้ lut7 zut7 烤(废纸)   kǎo 
 (fèi zhǐ)  

เผาไหม ้ lut7 zut7 烧(山)  shāo (shān) 

เผอืก mak8sak1 mak8sak1 芋头  yùtou 

แผน่ (กระดาษ)  vɔn4 bɔn6 一张 
bɔn4(两) 张 

张(纸) zhāng (zhǐ) 

แผน่ (ลกัษณนามใชก้บั
เกา้อี)้ 

tsiaŋ1 tsiaŋ6 一张  
tsiaŋ1 (两) 张 

张(桌) zhāng (zhuō) 

แผน่เงนิ  lui2 lui2 钥板  yào bǎn 

แผนภมูอินัดบัที ่5 ของ
บรรดาแผนภมูสิวรรค ์

vu2 vu5 戊   wù 

แผน่ไมไ้ผ ่ vǝʔ7 bi1 篾条  miè tiáo 
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แผน่ไมห้รอืซกีไมไ้ผท่ีใ่ช้
เขยีนตวัหนงัสอืในสมยั
โบราณ 

tiu1daʔ8;lɔm1 tiu2dɔŋ2 策 cè 

แผล in3duŋ3 hɔn2 疤  bā  

แผลเป็น duŋ3 zu1;doŋ3 疤痕  bāhén 

ฝน fun1 fɐn1 雨   yǔ 

ฝน fun1 fɐn1 雨   yǔ 

ฝนตก dok7fun1 dok7fɐn1 下  xià yǔ 

ฝนทีต่กลงมาซู่หน่ึง fun1suaŋ2 fɐn1viaŋ2 阵雨  zhènyǔ 

ฝัก bau3 bau3 豆荚  dòujiá 

ฝัก (ลกัษณนามใชก้บั 
ขา้วโพด)  

hɔŋ2 lo6 一行 
lo4(两) 行 

行(玉米) xíng (yùmǐ) 

ฝักดาบ lop7mit8;bau3mit8 mit8lup7mu5 鞘   dāo qiào 

ฝัน lap7vɔn2; vɔn2 ŋai4vɔn2 做梦  zuòmèng 

ฝัน vɔn2 ŋai2 vɔn2 梦   mèng 

ฝันกลางวนั vɔn2 kaŋ3; vɔn2ko3 aŋ4dɔ1 梦话  mènghu  

ฝ่า ทะลวง พุง่ suŋ3;tuŋ3 suŋ3;siaŋ4 冲 chōng kǒng 

ฝาด tap7 nap7 涩  sè 

ฝ่าเทา้ da3kok7 ben3kok7 脚心  jiǎoxīn 

ฝาแฝด tuaŋ2teŋ1 lɛk8 tuaŋ6 tɐŋ1 双生子  Shuāng shēngzǐ 

ฝ่ามอื ben3 mɔ2 mɔ2ŋa6niau3 手掌  shǒuzhǎng 

ฝ่ามอื na3 mɔ2 ban3 mɔ2 手心  shǒuxīn 

ฝ้าย jua3min2 zua3kep7min2 棉衣   miányī 

ฝ้าย สาํล ี bui3 min2fei3  棉花  miánhuā 

ฝีปาก niŋ2bak7 nan4bak7 唇  chún 

ฝีมอื huk7koŋ1 huk7kɔŋ1 做工  zuògōng 

ฝุ่ น bɔn4 boŋ2 mɐt8voŋ4 尘土  chéntǔ 

ฝงูชน ot8 kip8; ɔŋ1 拥挤  yǒngjǐ 

ไฝ hɔi2 zɔi3 痣   zhì 

พน่น้ํา vɔn4 fɔn3 喷(水) pēn (shuǐ) 

พบกนั am3kɔn2 suaŋ4 kɔn2 相逢  xiāng féng 

พบเจอ(เพือ่น) kɔp7;kau1 kop7 交(朋友) jiāo (péngyǒu) 

พยกัหน้า dem3hau3; kau4hau3 xuak7hau3 点头  diǎntóu 

พยาธติวักลม liat7 mai4zet7 蛔虫  huíchóng 

พรรคคอมมวินิสต ์ kuŋ2san4daŋ4 kuŋ5san1daŋ1 共产党 gòngchǎndǎng 

พระจกัรพรรด ิ vɔŋ2dɔi3 vɔŋ2 皇帝   huángdì 

พระจนัทร ์ ŋui1 zɐm1; ɐm1 阴  yīn 

พระเจา้  tin2 tɔn2 神 shén 

พระเจา้แผน่ดนิ kuŋ1bak7diŋ2 kuŋ1ba5hɐŋ4 土地神 tǔdì shén 

พระพทุธเจา้ kuŋ1 kuŋ1 菩萨 púsà 

พระอาทติยต์กดนิ dok7 dok7 日落  rìluò 

พรากจากกนั fǝn4fit8; fǝn1kɔn2 fɐn1kɔn2 离别 líbié 

พรกิ fan2tsiu1 tsɐn1tsiau3 辣椒  làjiāo 

พรกิไทย hua2tsiu1 ho4tsiu1 胡椒  hújiāo 

พฤศจกิายน tǝp8it7ŋit8 tɐp8t7ŋit8 十一月   shíyī  yuè 
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พฤษภาคม ŋo4ŋit8 ŋo4ŋit8 五月   wǔ yuè 

พลมั mak8li1;ma2li1 ----- 李子 lǐzǐ 

พลัว่ san1 san1 锹  iāo 

พลกิ (ลาํไสห้ม)ู lǝn3 lian3;lin3 翻(猪肠) fān (zhū 
cháng) 

พลกิ ควํ่า vǝn4;len3 vǝn4 翻  fān 

พวกเขา kǝ2lo4 kɐ2di4kɔn2 他们 tāmen 

พวกเขาทัง้สอง kǝ2lo4vǝn3na3 ka2bɐn5na3 他们俩 tāmen liǎ 

พวกคุณ mǝ2lo4 tǝu1di4kɔn2 你们 nǐmen 

พวกเรา dɔu2lo4 dɐ2di4kɔn2 咱们 zánmen 

พวกเรา hau2lo4 dǝu1di4kɔn2 我们 wǒmen 

พอ kǝu3 kǝu5 够  gòu 

พอ่ be2lau4;ba2 bɛ2 父亲   fùqīn 

พอด ี hɔp8hu2 kop7hǝu2 合身 héshēn 

พอ่พนัธุว์วั hɔk8 ŋu2lian2 tɐi3tɛŋ1 公牛(配种) gōngniú     
(pèizhǒng) 

พอ่แม ่ be2mai4lau4 bɛ2mai2 父母  fùmǔ 

พอ่หมา้ย be2han3;be2lǝi1 kuŋ1de1tɔ1 鳏夫  guānfū 

พฒันาการ  fat8tsian4 huat9tsen1 发展  fāzhǎn 

พดั (นาม) fɔi2 fɔi2 扇子   shànzi 

พนั  
สองพนั 

sen1 sen6 
sen1 

千  qiān 
两千 liǎng qiān 

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

พนัธุข์า้ว mɔk8vɔn2 vɔn2 mɐk8 谷种  gǔ zhǒng 

พบั (กระดาษ) tsip7 dɐp8 折(纸) zhé (zhǐ) 

พบั (เงนิ) tsam3 tsak7 一叠 
tsak9(两) 叠 

叠(钱) dié (qián) 

พวัพนั เดอืนรอ้น lui4 lui2 连累  liánlèi 

พัว่วดิน้ํา กระชอนวดิน้ํา
(น้ํา)  

ho3 fǝn4 戽(水)  hù (shuǐ) 

พาย(เรอื) lo4 lo3 划(船) huà (chuán) 

พายเรอื tsau2 lo3 船桨   chuán jiǎng 

พมิพ ์(หนงัสอื) in3 ɔn3 印(书)  yìn (shū) 

พษิ duk8 dak8 毒  dú 

พีช่าย eŋ1;ko3;ko2 ko3;ko5 哥哥  gēgē 

พีส่าว bɔi3;tse3 tse3 姐   jie 

พีส่าว mǝi4;ko1 ŋɔŋ4 妹  mèi 

พีส่าวน้องสาว bɔi3mǝi4 tse3mai4 姐妹  jiěmèi 

พชื tsuŋ3tsai1 bik7tɛŋ3 庄稼  zhuāngjia 

พชืปรสติ tiu3teŋ1 mai4 tiŋ4tai2 寄生树  jìshēng shù 

พืน้ดนิ leŋ1fiŋ2 mɐt8fɛŋ 平地  píngdì 

พืน้ดนิ mat8 mɐt8 地  dì 
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พืน้ผวิ (ธง) min4 min6 一面 

min4 (两) 面 
面(旗) miàn (qí) 

พืน้รองเทา้ dɔi3hai2 dɔi3hai2 鞋底  xiédǐ 

พุง่ (น้ํา) viʔ8;viat7 vat7 甩 (水)  shuǎi (shuǐ) 

พดู kaŋ3;bo1 kaŋ3 说  shuō 

พนูดนิใหส้งูขึน้ (ดนิ) hum2 bok7 培(土)  péi (tǔ) 

เพดานปาก tsum3xom4 dau4ko4fɐk8 上腭  shàng'è 

เพราะ ǝn1vǝi4 in1vɐi1 因为 yīnwèi 

เพลง kɔ1 kɔ3 歌 gē 

เพลง (ลกัษณนามใชก้บั
เพลง) 

hiu2 mu5 一首 
mo2(两) 首 

首(歌) shǒu (gē) 

เพลงพืน้บา้น kɔ1 siaŋ3mo2siaŋ3 山歌  shāngē 

เพลาลอ้รถ sok8sia1 tɐm1sia1 车轴   chēzhóu 

เพิง่จะ (เพือ่) nau2nau4 na5 才 (来) cái (lái) 

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

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

เพยีงแคต่อ้งการ tsi4ɔu1 nɐ1iau5 只要 zhǐ yào 

เพือ่น fǝŋ2ju3 fuŋ2zǝu3 朋友    péngyǒu 

เพือ่นบา้น niŋ2lan2 zan2nɛŋ2kɔn2 邻居  línjū 

แพง xɔk8 xɔk8 贵  guì 

แพลง  พลกิ บดิ sɔk7; eu3 bɔt7 (脚)扭伤   
(jiǎo) niǔshāng 

แพะ tuaŋ2 tuaŋ2 山羊 shānyáng 

ฟักทอง kua1kim1 mak8kua1hop8 南瓜   nánguā 

ฟัง  heŋ3 hɛŋ3 听 tīng 

ฟัน tin1 tɐn1 牙齿  yáchǐ 

ฟัน่เกลยีว เชอืก bɔn3 sɔ1;bɔn3 搓(绳)   cuō (shéng) 

ฟันขาว tin1fɔŋ1 tɐn1fɐn1 白牙  bái yá 

ฟันหน้า tin1vǝi1;tin1na3 tɐn1na3 门牙  ményá 

ฟ้า fa3 fa3 天   tiān 

ฟางขา้ว muŋ4 tsǝu2; muŋ4 稻草  dàocǎo 

ฟาด (ขา้วฟ่าง) kit7;ket7 kit7 打(谷子) dǎ (gǔzi) 

ฟ้าผา่ fa3liap7 zam4viaŋ2 打闪  dǎ shǎn  

ฟ้ามดื heu1;luk8 heu1 (天)黑 (tiān) hēi 

ฟ้ารอ้ง loi2 kuŋ1di4lau4 雷   léi  

ฟ้ารอ้ง loi2hɔn3 kuŋ1lau4sɐi1 打雷  dǎléi  

ฟ้าแลบ ผา่  loi2kit;loi2tsǝk7 tsak8 雷击  léijí 

ฟ้าสาง vǝn2baŋ1 da1vǝn2baŋ1 天亮  tiānliàng 

ฟืน vǝn2 vǝn2 柴   chái 

ฟ้ืน (ตื่นขึน้มา) hit7aŋ1; aŋ1 ɐŋ1;lɔk8 睡(醒) shuì (xǐng) 

เฟิน (หน่วยเงนิทีเ่ลก็ทีส่ดุ) fǝn1 fǝn6 一分 
fɐn1 (二) 分 

分 (长度) fēn (chángdù) 

เฟิน (หน่วยเงนิทีเ่ลก็ทีส่ดุ) fǝn1 tik9 一分 
tik7(二) 分 

分(钱) fēn (qián) 
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ไฟ dǝi3 dɐi3 灯  dēng 

ไฟ dian2dǝŋ3 den5diŋ3 电灯  diàndēng 

ไฟ vǝi2 vɐi2 火  huǒ 

ไฟไหม ้ do3vǝi2;dem3;jin3vǝi2 dem3 引火 yǐnhuǒ 

ภรรยา mai4lǝk8;mai4 mai4 nɛn5 妻子  qīzi 

ภรรยา tau3mu3 tau3 tɔm3 妯娌  zhóu lǐ 

ภรรยาของลุง  ba3 ba3 舅母(母之嫂) jiùmǔ 

ภาชนะบรรจุทีม่หี ู sa1  ŋɐi3 耳子(器皿的)  
ěr zi (qìmǐn de) 

ภาพยนตร ์ dian2iŋ4 o1hi5 电影 diànyǐng 

ภายใน fiak8lɔ1 hɛŋ4zɔ1 里面   lǐmiàn 

ภาระ bo3fuk8;mɔn1fuk8 ba4fuk8 包袱   bāofu    

ภาษ ี tui3 tui5 税 shuì 

ภเูขา tia4 sɐŋ1 山  shān 

มกราคม tsi1ŋit8 tsi6ŋit8 正月   zhēngyuè 

มด muʔ8 mai4mo2 蚂蚁 mǎyǐ 

มดตะนอย dau4laŋ1 dau1laŋ1 黄蜂  huángfēng 

มว้น ŋep8; ŋen3 ŋat8 轧(死)  yà (sǐ) 

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

มว้นขด (เสือ่) men2 vin4 卷(席子) juǎn (xízi) 

มวลชน hun4tsiaŋ4 xon4 tsiaŋ6 群众   qúnzhòng 

มวลดอกไม ้ tso2;tsu4 fau6 一杂 
fau1(两) 杂 

杂(花) zá (huā) 

มอง ȵǝ2dek8; vɔk7; mɔŋ4 看  kàn 

มองไปไกล vɔk7 mɔŋ4 远望 yuǎn wàng 

มองเหน็  dek8hu4 mɔŋ4 看见 kànjiàn 

มะเขอืยาว ma2hit7 mak8kua1zan4 茄子  qiézi 

มะระ kua1kam2 mak8kua1kam2 苦瓜  kǔguā 

มะระ kua2fu2;ma2fu2 mak8bun4 葫芦  húlu 

มงักร  luŋ2 loŋ2 龙  lóng 

มดั (ฟืน) fak7 bɛ6 一捆 
bɛ1(两) 捆 

捆(柴) kǔn (chái) 

มดัเทา้ ke2 da3 (绳) 绊脚 shéng  
bàn jiǎo 

มัน่ใจ  tim1fok8 fuk8 心服  xīnfú 

มนัเทศ mak8fan1 mak8fan1 甘薯  gānshǔ 

มนัฝรัง่หวาน mak8kɔt3 mak8kua1tu4 地瓜  dìguā 

มา mia2 nia2 来  lái 

มา้ maʔ8 ma2 马 mǎ 

มาก (สงู) kik8;xǝk8sǝ3 kik8 很(高) hěn (gāo) 

มากกวา่ liau4 liau4 多  duō 

มากเกนิไป (มากขึน้) hai2 hai5 太 (多) tài (duō) 

มากขึน้ ยิง่ขึน้ kǝŋ2ka1 kǝŋ3kɛ1 更加 gèngjiā 

มากทีส่ดุ (ขนาดใหญ่) tsui2 tsui5 (大) zuì (dà) 

มา้ไม ้ซึง่เป็นเครือ่งกฬีา
ชนิดหน่ึง(เครือ่งมอื) 

mok8maʔ8 ma2mot7 木马(工具) mùmǎ 
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มาลาเรยี su1nit7 via4 疟疾  nüèjí 

มถุินายน lok8ŋit8 lɔk8ŋit8 六月   liù yuè 

ม ี lai3 mǝn2 有  yǒu 

มคีวามสามารถ kuŋ2huk7 hok7zai3; ɔi4 能干 nénggàn 

มชีวีติ (เน้ือ) lip7 zɔp7 生(肉) shēng ( ròu) 

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

มชีวีติอยูน่าน van4tui3 van5sui5 万岁  wànsuì 

มดี mit8 mit8    dāo 

มดีคม bai1mit8 tu1mit8 尖   dāo jiān 

มดีคอ้น mit8tsap7 keu1 锤   chuí dāo 

มดีปังตอ tsa4 mit8kɐu1 柴   chái dāo 

มนีาคม tam1 ŋit8 tam6 ŋit8 三月   sān yuè 

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

มอียูแ่ลว้ ji1kiŋ3 zi1kiŋ1 已经 yǐjīng 

มนึงงไมรู่ท้ศิทาง lum2hau3 tsa2;da3 蒙头(睡) méng tóu 
(shuì) 

มดืครึม้ ŋui1 zɐm1fɐn1 天阴  tiān yīn 

มดืสลวั siŋ1;daŋ1 siŋ1 暗  àn 

มอื mɔ2 mɔ2 手  shǒu 

มือ้ (ขา้ว) don3 don6 一顿 
don3(两) 顿 

顿(饭) dùn (fàn) 

มอืทัง้สองประคอง (น้ํา) kup7 kup7 捧(水)  pěng (shuǐ) 

มอืทัง้สองประคอง
(ขา้วสาร) 

kup7 kup9 一捧 
kup7(两) 捧 

捧(米) pěng (mǐ) 

มอืเปลา่ mɔ2 lǝi1 mɔ2zi1 空手 kōngshǒu 

มุง่ หนัหน้าออกไป  hiaŋ3 lɔk8 (往) 外走(wǎng)  
wài zǒu 

มุง้กนัยงุ tsiaŋ3vi2 moŋ1diau5 蚊帐   wénzhàng 

มมุ kɔk7 kɔk7 角落    jiǎoluò 

มลูคา่ (ราคาเทา่ไหร)่ dɔi3 dɔi3 值(多少钱) zhí 
(duōshǎo qián) 

เมฆ ba4 ba4 云   yún 

เมน่ min3 min3 豪猪  háozhū 

เมลด็ lɔp8 zɐ8 米 mǐ 

เมลด็ขา้ว ŋaŋ1mɔk8 ŋau4 ŋoŋ1 谷芒  gǔ máng 

เมลด็ขา้ว (ขา้ว) mɔʔ8 zen6 一粒 
zɛn1(两)粒 

粒(米) lì (mǐ) 

เมลด็ใน jin2 zvu1;zen1 果核  guǒ hé 

เมลด็พนัธุ ์ vɔn2 vɔn2;ŋok8 种子 zhǒngzǐ 

เมลด็พนัธุพ์ชื jin2kua1 zɛn1;zen1 瓜子   guāzǐ 

เมษายน tǝ3ŋit8 ti6ŋit8 四月   sì yuè 

เมือ่  huk7 hok7 当  dāng 

เมือ่ก่อน kua3na3  mɐ2tun6;bɐi1na3 从前   cóngqián 

เมือ่กี ้ e2nau2nau4 na5na5;kuŋ1fɔn4 刚才 gāngcái 

เมอืง tiŋ2 tɛŋ2;la1 城 chéng 



99 
 
ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
เมอืงหลวง kiŋ1 bɐk9 kiŋ1 京城  jīngchéng 

เมือ่วาน vǝn2va2 vɔn2va2 昨天   zuótiān 

เมือ่วานของเมือ่วาน vǝn2hǝn1 vɔn2hin1 前天   qiántiān 

แม ่ mai4lau4;ma3 mai4 母亲   mǔqīn 

แมงมมุ jua1 mɛŋ2diu4ti3 蜘蛛   zhīzhū 

แมงมมุขนตวัใหญ่  jua1 mɛŋ2hau3zua1 蝇虎  ying hǔ 

แมแ้ต่ (ใครกไ็มย่อมดื่ม) lin2 lin4 连 (谁都不喝) lián (shuí 
dōu bù hē) 

แมน้ํ่า hɔ2 ŋa1 河   hé 

แมน้ํ่า hɔ2 ŋa1 河   hé 

แมลง  miŋ2fɔi2 mɛŋ2 虫子  chóngzi 

แมลงปอ miŋ2dǝi3 mɛŋ2zin2 蛾蜓   é tíng 

แมลงวนั miŋ2vaŋ4 mɛŋ2 vaŋ4 苍蝇  cāngyíng 

แมลงสาบ tsia2lap7 mɛŋ2da5zap7 蟑螂  zhāngláng 

แมเ่ลีย้ง mai4dɔŋ1lɔi2 mai4diaŋ4lɔi2 后母   hòumǔ 

แมว meu2 meu1 猫   māo 

แมว่วั  hɔ4 ŋu2 mai4 hɔ4ŋǝu2 母牛(未生仔) 
 mǔ niú 
(wèi shēng zǐ) 

แมว่วั  mai4ŋu2 mai2tɐi 母牛(生仔) mǔniú 
(shēng zǐ) 

แมว้า่ tui2jian2 tui3zen4 虽然 suīrán 

แมส่ือ่ huk7 mui2 hok7mui2 做媒  zuòméi 

แมห่มา้ย mai4mai3 mai4tɔ2nen1tɔ1 寡妇  guǎfù 

แมห่ม ู mai4mo1 mai4mu1 母猪(生仔)  
mǔ zhū(shēng zǐ) 

แมห่ม ู ŋin2mo1 mai4hɔ4mu1 母猪(未生仔) 
 mǔ zhū  
(wèi shēng zǐ) 

โม ่(กรยิา) ma4 ma4 磨(米)  mó (mǐ) 

โม ่(นาม) ma4 ma4 磨石  mó shí 

ไม ่ mǝn2 zɐŋ5; ŋ5 不  bù 

ไม ่ mǝn2ti4 zɐŋ5ti1; ŋ5ti2 不是  bùshì 

ไมก้วาด tsu2 tsu2hɐi4 扫帚  sàozhǒu 

ไมก้วาดไมไ้ผ ่ tsu2han4 tsu2 hɐi4kuan2 竹扫帚 zhú sào zhou 

ไมข้ดี kip8vǝi2 hoi1kuat9 火柴   huǒchái 

ไมค้าน van2 van2 扁担 biǎndan 

ไมเ่คยมา mǝn2mia2jɔu3; en1 
mǝn2lai3mia2 

ŋ5mǝn2nia2zɔu3 未曾来 wèicéng lái 

ไมด่ ีเลว fai4 fai4;tsom4 坏 huài 

ไมเ้ทา้ยนักบัพืน้ 
(ไมเ้ทา้) 

tsuʔ7 tsu1 拄(拐杖)   zhǔ 
(guǎizhàng) 

ไมไ้ผ ่ kuan2;han4;nai1; 
tsok7 

kuan2;tua2nom1 竹子   zhúzi 

ไมไ้ผ ่ nai1 kuan2 毛竹  máozhú 

ไมพ่อด ี hɔp8siŋ1; hɔp8huk7 hɐp8fai3 上布 shàng bù 

ไมแ่พง fan2ŋi2 fɐk8nɐi2 便宜  piányi 

ไมม่ ี mǝn2lai3 zɐŋ5mǝn2 没有 méiyǒu 
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ไมร้ปูไข ่ duaŋ2mok8 duaŋ2mɔt7 木楕   mù tuǒ 

ไมเ่หน็ mǝn2lai3 zɐŋ5mǝn2; ŋ5 mǝn2 没有见 méiyǒu jiàn 

ยก (ขา้วฟ่าง) biaŋ3van3;lǝŋ4mɔk8 
 ;fuŋ3 

zɛŋ4 扬(谷子) yáng(gǔzi) 

ยกขึน้  ชขูึน้ (มอื) dɔŋ2 ŋɛŋ2 举(手)  jǔ (shǒu) 

ยกดว้ยมอืทัง้สอง หาม fe4 e4;am2 扛  káng 

ยอดเขา deŋ3tia4 dɛŋ3sɐŋ1 山顶  shāndǐng 

ยอดไม ้ bai1dun3 bei1d ɔn3 树梢   shù shāo 

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

ยอมใหท้าง  ȵiaŋ3 tsai2 让(路) ràng (lù) 

ยงัคง en1;en1ti4 huan4ti2;an5tsiau5 仍旧 réngjiù 

ยงัม ี(มาก) en1lai3 huan4mǝn2;am5mǝn2 还有 (很多) hái yǒu 
 (hěnduō) 

ยงัไม ่ vui2  vui5 未   wèi 
 

ยงัไมม่า en1mǝn2mia2jɔu3 ŋ5mǝn2nia2zɔu3 还没有来 hái méiyǒu  
lái 

ยงัเยาวว์ยัอยู ่ un3 ni1un3 幼小 yòuxiǎo 

ยดั อุด ɔt7 ut7 塞(住) sāi (zhù) 

 
ยนัเอาไว ้ sǝŋ1 sɛŋ1 撑(石头) chēng (shítou) 

ยา  fu3;fu4;ne2 ha1 药 yào 

ยา jia1 zia1 药  yào 

 ยา่ fɔ2jai4 nɛ1tso3 曾祖母 zēngzǔmǔ 

ยาก ŋai2 ŋai2;nan2 难  nán 

ยากจน ŋa4 xo3;kon2;kiaŋ4 穷  qióng 

ยา่ง (ไฟ) liŋ2 tsɐŋ3;ho2vɐi2 烤(火) kǎo (huǒ) 

ยางไม ้ daŋ1dun3 dɐŋ1dɔn3 树浆   shù jiāng 

ยานพาหนะ (รถยนต)์ fu4 liaŋ6 一辆 
 liaŋ2(两) 辆 

辆(车)  liàng (chē) 

ยาพษิ kau1jiak8 kɐu1ziak8 毒药  dúyào 

ยาม fɔu3 fɔu3 守(门) shǒu  (mén) 

 ยาย fɔ2 nɛ1 祖母   zǔmǔ 

ยาย nia4 nɛ1 外祖母  wài zǔmǔ 

ยาว lɔi1 lɐi1 长  zhǎng 

ยาว ȵɔ3 hɛŋ3so1 长(大) cháng (dá) 

ยงิปืน kit7suŋ3 kit7suŋ1 打枪  dǎqiāng 
 

ยีส่บิ ŋi4tǝp8 ŋɐi4tɔp8 二十 èr shí 

ยีส่บิหา้ ŋi4tǝp8ŋa3 ŋiɐp8ŋo4 二十五 èr shíwǔ 

ยีส่บิเอด็ ŋi4tǝp8it7;ȵiap7it7 ŋiɐp8ɔt7 二十一 èr shíyī 

ยดื le3 dǝ4 伸 shēn 

ยดื ยืน่  (มอื) tǝʔ8 dǝ2 伸(手)   shēn (shǒu) 

ยนืยาม ยนืรกัษาการณ์ dek8ban3 biaŋ3tsau3 放哨  fàng shào 

ยคุหลงั สมยัหลงั hɔu4tɔi3 hau4hɔi6 后代   hòudài 

ยงุ ȵuŋ2 mai4noŋ2 蚊子  wénzi 
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ยุง้ saŋ3xu2 so3xɔu5 粮仓   liángcāng 

ยุง่ ไมว่า่ง  xo3 xo3 忙  máng 

ยุง่เหยงิ ไมเ่ป็นระเบยีบ luan4lun2 ziu4;luan4 乱  luàn 

เยน็ liaŋ2 liaŋ2 (天)凉  (tiān) liáng 

เยบ็ปักถกัรอ้ย (ดอกไม)้ tsik7;huk7 hok7 绣(花) xiù (huā) 

เยีย่มเยยีน (ญาตพิีน้่อง) tun2;sa2 tun2 探 (亲戚) tàn (qīnqi) 

เยีย่ว e1lɔu1 dɔ2ɐu1 小便  xiǎobiàn 

เยือ่กระดาษ tsiaŋ1 ho2 浆糊 jiāng hú 

เยือ่ไผ ่ da1tsok7;dut8 da1kuan2 竹节  zhú jié 

แยกครอบครวั  fǝn1ka1 se1ka1tǝ4 分家  fēn jiā 

แยกทาง fǝn1sun1 se1sɐn1 分路  fēn lù 
 
 

แยกออก keʔ7 ke1 解 (绳结)   jiě  
(shéng jié) 

แยง่ kǝp7 kip7 抢  qiǎng 

โยงใยกนั รอ้ยเป็นพวง tuat8 tuat9 一串 
tuat7(两) 串 

串(鱼) chuàn (yú) 

โยน (หนิ) feŋ2 fɔu1;op7; vɐt8 掷 (石) zhì (shí) 

ใย kit7tǝi1 kiatmaŋ2 结网 jié wǎng 

ใยแมงมมุ sai3 ti1 蜘蛛网 zhīzhū wǎng 

ใยไม ้ ȵa2 bɔ2 ȵa2 bɔ2 叶脉   yèmài 

รก ba3dan4 dan4;bau3 胞衣  bāoyī 

รถ sia1 sia1 车子   chēzi 

รถแทรกเตอร ์ ɔ3la2ki3 hua3la5ki3 拖拉机 tuōlājī 

รถบา้น kan2sia1 mɔ2sia1 车辕   chēyuán 

รถไฟ sia1vǝi2 hui1sia1 火车   huǒchē 

รถยนต ์ xi2sia3 hui1sia1 汽车   qìchē 

รบ ทาํสงคราม kit7sin4 ti3huaŋ3 打仗  dǎ zhàng 

รบกวน ยุง่ยาก bek7tsek7 ma4fan4 麻烦  máfan 

รม่ tan3 tan3 伞   sǎn 

รว่ง dok7;lɔm4 zum4;dok7 (叶)落(yè)luò 

รว่ง lɔm4 dok7;lut7 掉 (牙) diào (yá) 

รว่งหลน่ det7 tɐk7;hɐk7tɔŋ4 跌倒  diédǎo 

รวดเรว็ meŋ3 xuai3 快  kuài 

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

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

รว่มกนั sai2 in1 齐  qí 

รวมกนั หุบ hɔp8 sop7 合拢  hélǒng 

รวย lai3;vat8 mǝn2 富  fù 

รสเคม็ kǝn2 kǝn2 咸  xián 

รสจดั laŋ3 zaŋ3 辣  là 

รสจดื tiam3 tiam3 淡味  dànwèi 
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รอคอย fɔu3 dŋɔ3 等候  děnghòu 

รองเทา้ hai2 hai2 鞋  xié 

รองเทา้ hai2siu3ni4 hai2siu3ni4 胶鞋   jiāoxié 

รองเทา้แตะ sɔu3hai2 hai2bat7 草鞋   cǎoxié 

รองเทา้ไม ้ xik8 xɐk8 木板鞋 mù bǎnxié 

รอ้งเพลง jam3 veu1 唱歌  chànggē 

รอ้งเพลงพืน้บา้น tseŋ1;mon3; ɔt7 mon2 唱山歌 chàng shāngē 

รอ้งไห ้ ŋai3 ŋai3 哭  kū 

รอ้นใจ รบัรอ้น kǝn3kip7 kɔn3 着急  zhāojí 

รอยแตก ke4dǝt7 dit7ziŋ6 裂缝  lièfèng 

รอยเทา้ tuk8kok7 hɔn2kok7 脚印  jiǎoyìn 

รอยยิม้ liau1 ziau2mui1 微笑  wéixiào 

รอ้ยลา้น i2 i5 亿  yì 

ระฆงั ma3l leŋ2 tsuŋ1 铃 líng 

ระดบัชัน้ kai3kip8 kai3kep9 阶级  jiējí 

ระนาบ hoi1 xɔm2 刨子  bàozi 

ระนาบ (แบน) hoi1 xɔm2 刨(平)  páo (píng) 

ระเบดิ  bau2tsa2 bau2tsa5;zɔk7 爆炸 bàozhà 

รกั ɔi3;dɔik8 sit7 爱(孩子) ài (háizi)  

รกั  dɔk8 dɔk8 疼爱  téng'ài 

รกัแร ้ kam4ke2lek8 dǝu4hiak8 腋下  yè xià 

รกัษา  jia1 i1 fɛŋ4 医治  yīzhì 

รงั huk7luk8;tsok7luk8 tsok8zok8 (鸟)做窝(niǎo)uò wō 

รงัแก ระราน xi4man2 ŋo4 欺负  qīfù  

รงันก luk8nok8 nok8zok8 鸟窝   niǎo wō 

รงัไหม luk7 luk7 蚕茧  cánjiǎn 

รบั ไดร้บั (จดหมาย) siu3dɔŋ1 tsip7 收到(信) shōu dào (xìn) 

รัว่ไหล loʔ8 zo2 漏  lòu 

รา sa1nu1 hua1sɐ1ŋɐi3 木耳  mù'ěr 

ราก ȵa2 ziak8 根  gēn 

ราคา ka3sin2 ka3sen2 价钱  jiàqián 

รา่งกาย bun3tin1;hu2 bun3hǝu2 身体  shēntǐ 

รา้นขายของ fu3 fǝu3 铺子   pùzi 

รา้นขายของ siaŋ3diam2 fǝu3hok7tɛŋ1lɐi3 商店   shāngdiàn 

ราบ fiŋ2 fɛŋ2 平  píng 

ริว้รอย ȵeu3 su2na3neu3 皱纹  zhòuwén 

รบีรอ้น sia1 ko3 狷  juàn 

รุง้ dai2 dai2 虹  hóng 

รุน่ (คน)  tɔi2 hɔi6 一一代 
hɔi4(两) 一代 

一代(人) yīdài (rén) 

รุน่เดยีวกนั huŋ2 tɔi3 daŋ4bǝi5 平辈   píngbèi 

รุน่น้อง nɔk7 tɔi3 hui3ni1 晚辈   wǎnbèi 

รจูมกู zɔŋ4 lɔŋ1 dɔn1 zɔŋ1 鼻孔  bíkǒng 

รูว้า่ hu4; tɔk7 hǝk7 知道  zhīdào 

เราสองคน hau2lo4vǝn3na3 dǝu1bɐn5na3 我们俩 wǒmen liǎ 
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เรยีก (ชื่อ) tsim2tsiak7;ham2 

liaŋ4 
tsiam2tsiak7 叫(他) jiào (tā) 

เรยีน hɔk8 hɔk8 学   xué 

เรอื foŋ2lua2 foŋ2lua1 船蓮   chuán lián 

เรอื lua2 zua2 船   chuán 

เรือ่ง (ลกัษณนามใชก้บั
เรือ่งราว) 

xin4 xin6 一件 (หน่ึงเรือ่ง) 
xin4 (两) 件(สองเรือ่ง) 

件(事) jiàn(shì) 

เรือ่งราว tǝ4hɔi3 tǝ1hɔi3 事情  shìqíng 

เรอืนจาํ kam1 kam3zok8 监狱   jiānyù 

โรค fiŋ4 fɛŋ4 病  bìng 

โรค kok7som4 kok7xɛ2 病  bìng 

โรคตาปลา da1ba1 da1ba1 鸡眼  jīyǎn 

โรคบดิ  boʔ8tsum4 dɔ4mok8 痢疾  lìjí 

โรคระบาด dai1tsɔi1 kia4un3 瘟疫  wēnyì 

โรคระบาด un1dai;bak7van3 
dai1 

un3dai1 死瘟  sǐ wēn 

โรคหอบหดื  ŋat7xǝi3;ku2ke2 xɐi3dɔn3 喘  chuǎn 

โรคหดั  ma2vɔŋ2 hua1mak8vɔŋ2 麻疹  mázhěn 

โรงเรยีน lan2hɔk8 zan2hɔk8 学校   xuéxiào 

ไรไก ่ lɔi2 zin2 鸡虱  jī shī 

ฤดกูาล tsithi3 tset7 节气  jiéqì 

ฤดกูาลทีอ่าหาศหนาวมาก hai4han2;da2 
han4 

da5han1 大寒  dàhán 

ฤดใูบไมผ้ล ิ nam2;dum4 doi3 春(米)  chūn (mǐ) 

ฤดใูบไมผ้ล ิ sun1 son3;sun5 春  chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง siu3fǝn3 su4fɔm4;su4 fǝn3 秋分  qiūfēn 

ฤดใูบไมร้ว่ง su1 siu3 秋   qiū 

ฤดรูอ้น ha4 ha1 夏   xià 

ฤดหูนาว doŋ1 daŋ3 冬   dōng 

ลง loŋ2 zoŋ2 下(山) xià (shān) 

ลน้ dik7lu1 mɔn3ok7;mot8 溢  yì 

ลบ kiam4 kiam4 減  jiǎn 

ลม tui1 van3hok8 风吹 fēng chuī 

ลม van3 van3 风   fēng 

ลม่  dum3 dɔm3 垮 kuǎ 

ลมแรง lok8van3;huk7van3 hok8van3 刮风 guā fēng 

ลม-วน van3ŋu2lun3 van3zianu4 旋风  xuànfēng 

ลม่สลาย พงัทลาย dum3 dɔm3 倒塌  dǎotā  

ลวด jit8tin3;tit8tin3 het7  铁线  tiě xiàn 

ลวดสลงิตาชัง่ nɔu4sǝŋ3 nɔu3sǝŋ3 秤索   chèng suǒ 

ลว้น du2;tsuŋ3 du5;tsuŋ5 都 (来) dōu (lái) 

ลอ้ ŋen4sia1 foi4sia1 车轮   chēlún 

ลอก huat7naŋ1;huan4liʔ7 lak7 nɐŋ1 (蛇) 脱皮(shé) tuōpí 

ลอ็ค ปิด (กลอ่ง) laŋ1 tua3 锁(箱子) uǒ (xiāngzi) 

ลอ็ค ลงกลอน hɔu2 hau3tua3 锁  suǒ 

ลอ้มรอบ  vi2 ui1;vɐi2 围拢  wéi lǒng 
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ลอ้มรอบ (ตน้ไม)้  kut7 na5kut7 一围 

bɐn5na3kut7(两) 围 
围(树) wéi (shù) 

ลอย vau1 bau2 (于水面)浮  (fú) 
 yú shuǐmiàn 

ลอ่เหยือ่ ตกปลา  tin3 tin3 钓 diào 

 ละเมอพดู kaŋ3vɔn2ko3 aŋ4dɔ1 说梦话 mèngshuōhuà 

ละลาย juŋ2 nam4 溶化  rónghuà 

ลกัยิม้ tsuŋ1jan3 dai3tsuŋzan3 酒窝   jiǔwō 

 ลกัษณนามใชเ้รยีกตน้
ฝ้ายโดยทัว่ไป 

kit;han4 kit7 弹(棉花)  dàn (miánhuā)

ลกัษณนามสาํหรบัฝนตก
หน่ึงครัง้  

sin4 mai6 一阵 
mai4(两) 阵 

阵 (雨) zhèn (yǔ) 

ลกัษณะพองตวั (ขา้ว) suŋ4nam4 nam4suŋ4tia4 泡 (饭)  pào (fàn) 

ลบัมดี din2vɔn1 lim4bɔn1 磨 石 mó dāo shí 

ลบัมดี vɔn1 bɔn1 魔( ) mó (dāo) 

ลา่  kit7saŋ1 kit7kɔu4sɐŋ1 打猎  dǎliè 

ลาก lǝt8 zɐt8 拖(过来) tuō (guòlái) 

ลา้ง (ใบหน้า  มอื) tuk7 tuk7 洗 (脸，手)  
xǐ (liǎn, shǒu) 

ลายน้ิวมอื hua1 mɔ2 vɔu2 指纹   zhǐwén 

ลาํคอ ko2kuaŋ2 dan1ko2 喉咙   hóulóng 

ลาํดบัที ่3 biŋ4 biŋ4 丙   bǐng 

ลาํตน้ dun3doŋ3 dɔn3mai4hǝu3 树干   shùgàn 

ลาํธาร ŋak8ba1 si3ba1 鳃   sāi 

ลาํบาก xut8nan2 xut9nan4 困难  kùnnán 

ลาํบาก เหน่ือยยาก sin3 sɛŋ3sen3 辛   xīn 

ลาํไส ้ tse4 hoŋ4 肠子  chángzi 

ลาํไสต้รง huŋ4be4; huŋ4hut8 maŋ1do4 直肠 zhícháng 

ลาํไสเ้ลก็ lǝk8tse4;tse4nɔk7 hoŋ4ni1 小肠  xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ tse4 ȵɔ3;huŋ4 hoŋ4so1 大肠  dàcháng 

ลงิ ma3lu2 nok8xak7 猴子   hóuzi 

ลติร (น้ําหนกั) tiŋ1;le2 ze6 一升 
ze2 (二) 升 

升(重量) shēng 
(zhòngliàng) 

ลิน้ lin4 lin4 舌头  shétou 

ลิน้ไก่ in2kɔ1 lin4kɐi1  

ลิน้ชกั dau1 dau1 抽屉  chōuti 

ลิม้รส  ชมิ tǝ3;tiaŋ2 si1 尝  cháng 

ลี ้(หน่วยวดัระยะทาง) li3 lɐi2 一里 
lɐi6(二) 里 

里 lǐ 

ลกึ dɔŋ1;sai2 dɐŋ1 水深  shuǐshēn 

ลื่น เหลื่อม lem3;lem3miak8 zam4zok7 光滑 guānghuá 

ลมื bu4baŋ4;bu4 vaŋ2bɐi1 忘记  wàngjì 

ลุง beʔ7 be5 伯父  bófù 

ลุง  อาเขย (สามขีอง
น้องสาวพอ่) 

be2siaŋ4 di2 siaŋ4 姑丈(父之妹夫)  
gūzhàng 

ลุง, น้าชาย (น้องชายแม)่ be2xu4 di4xǝu4 舅舅(母之第) jiù jiù 
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ลุง, อาเขย (สามขีองพีส่าว
พอ่) 

beʔ7;be2beʔ7 di2vo3 姑父(父之姐夫) gūfù 

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

ลุงเขย, น้าเขย (สามขีอง
น้องสาวแม)่ 

be2 siaŋ4 di2 siaŋ4 姨丈(母之妹夫) 
yízhàng 

ลุยน้ํา kua3nam4 zɐi2nam4 涉水 shè shuǐ 

ลกูกระเดอืก ko2tǝm4 xu4veu4 喉结   hóujié 

ลกูไก่ tun3kai1 kɐi1tɛ2 小公鸡  xiǎo gōngjī 

ลกูไก่น้อย ŋin2kai1 mai4ŋɔn2 kɐi1 小母 鸡 xiǎo mǔ jī 

ลกูคนเดยีว lǝk8suai1; lǝk8fin3 lɛk8zia3; lɛk8fin3 私生子 Sīshēngzǐ 

ลกูคดิ tuan3fon2 tuan3fɔn2 算盘  suànpán 

ลกูจา้ง jin1min1 naŋ4min4 工人   gōngrén 

ลกูชายและลกูสาว lǝk8 lɛk8 儿女  érnǚ 

ลกูตาดาํ lǝk8fǝt8 lɛk8kuŋ1 瞳孔  tóng kǒng    

ลกูตุม้ตาชัง่ hua2 sǝŋ3 zen1hɐ1sǝŋ3 秤锤   chèng chuí 

ลกูบอล xiu1 xiu4 球 qiú 

ลกูพชี mak8hɔu2li3 mak8hau3lɔi3 桃子 táozi 

ลกูศร lɔm4 nom4 箭  jiàn 

ลกูศษิย ์ lǝk8kuŋ1hu4di2 lɛk8kɔn1 徒弟    túdì 

ลกูสาว lǝk8mai4 lǝk8 lɛk8mai4 lɛk8 女儿  nǚér 

ลกูหลาน hɔu4 tɔi3 hau4 hɔi36 后代   hòudài 

ลกูเหบ็ ma2hit7 fɐn1mɐk8xɔt7 雹子  báozi 

ลกูเหลก็ ใชใ่นการลา่สตัว ์ het7sa3 zen1han4 铁沙 (打猎用) 

ลกูอ๊อด ku2duŋ1 ba1tsia4dɔŋ1 蝌蚪   kēdǒu 

ลกูอณัฑะ jen2ham1 zen1hɐm1 睪丸  gāowán 

ลบูคลาํ(ปลา) hɔ2 mɔk7 摸(鱼) mō (yú) 

เลก็ nɔk7 ni5 小  xiǎo 

เลก็มาก nɔk7 nɛ2;niat7 细小 xìxiǎo 

เลก็ๆ น้อยๆ dem3mɔ3 mǝn2tsi5 一点儿 yīdiǎn er 

เลขานุการ su3ku2 tu1ki5 书记  shūjì 

เลม่ (ลกัษณนามของ
หนงัสอื) 

bun3 bun6 一本 
bun1(两) 本 

本(书) běn (shū) 

เลว ผดิ พลาด sɔk7 sɔk7 错 cuò 

เลา้ luk8mo1 zok8mu1 猪圈   zhū quān 

เลา้ไก่ luk8kai1 zok8kɐi1;zok8kɐi1 鸡窝   jī wō 

เลกิ (การสบูบุหรี)่ kim3 kɛk7 戒(烟)   jiè (yān) 

เลยี lim4;tiap7 zim4 舔  tiǎn 

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

เลยีงผา lǝi2 huaŋ4kiŋ1 麂皮   jǐ pí 

เลีย้งหรอืเพาะเลีย้ง 
(ปศุสตัว)์ 

tiaŋ4 tiaŋ4 养(牲口) yǎng 
(shēngkǒu) 

เลยีบไปตาม (แมน้ํ่า 
คลอง) 

nem2;nem4 nem2 (沿) 河走(yán) hé zǒu 

เลอืกได ้(ชนิด) liak8 liak8 选(种)  xuǎn (zhǒng) 
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เลอืด baʔ7 ba1 血  xuè 

เลื่อย kai4hoi1 bau3 xɔm2 刨花  bàohuā 

เลื่อย kǝ3 kǝ3 锯 jù 

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

แลกเปลีย่น tɔn1kɔm3 tɔn1 交换 jiāohuàn 

และ hem1 nem2dɐi1 和 hé 

โลก si2kai2 tɐi1kan1 世界 shìjiè 

โลภ  ko2tsuat7 kɔn1sok7 馋  chán 

โลภ tsiat8iak8 kiam2 贪心 tānxīn 

ไล ่ไลต่าม tsui1 tsat8 追  zhuī 

 ไลต่อ้น  hum3;diat8;tai2;vɔ2 tsat8 赶(牛) gǎn (niú) 

วงแหวนจมกูววั luai4 bak7fɔm4 牛鼻环 niúbí huán 

วสนัตวษุิวตั sun3fǝn3 son3fǝn3 春分  chūnfēn 

วงัโอ่อ่า ยิง่ใหญ่ jim4 zim4;zim1 壬   rén 

วฒันธรรม vǝn1hua2 vǝn4hoi5 文化  wénhuà 

วดั miu4 miu4 庙  miào 

วดั siaŋ4 saŋ6 一丈 
saŋ4(二) 丈 

丈 zhàng 

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

วนั  vǝn2 vɔn6 一天 
vɔn2(两) 天 

天 tiān 

วนั (เดอืน)  vǝn2 vɔn2 天(月) tiān (yuè) 

วนัเกดิ  teŋ1ŋit8;vǝn2lǝi3 tɐŋ1 zet8 生日  shēngrì 

วนัขึน้ปีใหม ่ juan1dan2 zuan4dan3 元旦  yuándàn  

วนัชาตจินี kuk8xiŋ2tsiat8 kuk9xiŋ5tat9 国床节 guó chuáng jié 

วนัทีแ่ปด sɔ1bat7 sɔ1bat7 初八 chū bā 

วนัทีฤ่ดหูนาวมาถงึ doŋ1tsi3 daŋ3tsɛ5 冬至  dōngzhì 

วนัทีส่อง sɔ1ŋǝi4 sɔ1ŋɐi4 初二  chū èr 

วนัทีส่บิ  sɔ1tǝp8 sɔ1tɔp8 初十 chū shí 

วนัทีห่ก sɔ1lok8 sɔ1lɔk8 初六 chū liù 

วนัทีห่า้ sɔ1ŋo4 sɔ1 ŋo4 初五 chū wǔ 

วนัน้ี  vǝn2 vɔi4 vɔn2nia2 今天    jīntiān 

วนัพรุง่น้ี bak7tsǝk8 vɔn2tsɛk8 明天  míngtiān 

วนัมะรนื  dɔŋ3lɔ2 dɐŋ5zɔ2 后天  hòutiān 

วนัแรก  sɔ1it7 sɔ1ɔt7 初一  Chū yī 

วนัสง่ทา้ยปีเก่า kɔm4tip8 kom4tam6tɔp8 除夕  chúxì 

ววั hɔk8 ŋu2 hɔk8 tɐi3 公牛  gōngniú 

ววัแชโ่คลน luak7 lak7boŋ2 (牛) 滾泥 (niú) gǔn ní 

ววัตอน hɔk8 ŋu2don1 hɔk8 tɐi3 公牛(阉过) 
gōngniú (yānguò) 

ววัรอ้ง van2 ven2 (牛)叫  (niú) jiào 

วา่ง huan1 huan1 闲  xián 

วาง จดั รวบรวม dap7 dap7 措   cuò 

วางเดมิพนักนั hap8do3;hɔp8tu1jiŋ2 du3kɔn2 打赌  dǎ dǔ 

วา่งเปลา่ lǝi1 xɔŋ1;zi1 空   kōng 
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วางไว ้ biaŋ3 biaŋ3 放置  fàngzhì 

วาดภาพวาดใชภ้าพวาด
ประดบั 

hua4;hua3 hua4 画(画儿) huà (huà er) 

วา่ว jiu4 nok8ziu4 风筝  fēngzhēng 

วิง่ deu2 deu2 跑  pǎo 

วงิเวยีน hun2 moŋ4 (头)晕 (tóu) yūn 

วญิญาณ hon2tin1 hun2fɛk7 魂魄 húnpò 

วทิยาศาสตร ์ hua3hiak8 xua3o2 科学  kēxué 

วธิ ี ban3fap7 ban2fat9 办法  bànfǎ 

เวลา jǝu4;tsiu4 zǝu1;ziu1 酉  yǒu 

เวลา ti2 hɔu4 tɐi2 hɔu4 时候    shíhou 

เวลาเทีย่ง ŋu4 ŋu4 午   wǔ 

เวา้ mep7 mɔp7 凹  āo 

เวยีนหวั da1hua1 da1hua1 眼花  yǎnhuā 

แวน่ตา jan4 kiŋ2 mak8kia5 眼镜   yǎnjìng 

ไวช้วีติ ȵiu2miŋ4;tek7miŋ4 vai4mɛŋ4 饶命  ráomìng 

ไวน์ jan3 zan3 酒  jiǔ 

ไวน์ (เหลา้) ɔm3  ŋɔu2 酿(酒) niàng (jiǔ) 

ไวน์หวาน tsau1jan3 tsɐu1tsi3 甜酒  tián jiǔ 

ศพ ti1 ti1 尸体  shītǐ 

ศพัทบ์อกจาํนวน(คน) na3 na5 一个 
na3(二) 个 

个 (人) gè (rén) 

ศพัทบ์อกจาํนวน(ชาม) mɔʔ8 mu5 一个 
mo2(二) 个 

个 (碗) gè (wǎn) 

ศาลาวา่การ ŋa2mun2 ŋa2mun2 衙门   yámén 

ศนูย ์(เลข) leŋ2 lɛŋ2 零 líng 

เศรษฐกจิ kiŋ3tsi2 kiŋ3tsi6 经济  jīngjì 

สกปรก tseʔ7;luak7 li2sak7;luak7 脏  zàng 

สกดั ปิดกัน้ lan2 lan2 挡  dǎng 

สง่ hoŋ3 hoŋ3 送 sòng 

สง่  ฝาก (จดหมาย) nai3 lai3 寄(信)  jì (xìn) 

สง่ สง่ต่อ(เขา้มา) beu3 beu3 递(过来) dì (guòlái) 

สง่กลิน่ kɔʔ8 ko2 臭   chòu 

สงวนเอาไว ้เหลอืไว ้ lu2 vai4 留 (客)  liú (kè) 

สงสาร xɔ3lin2 im5tsɔt7 可怜  kělián 

สถานที ่ leŋ1fɔŋ1 lɛŋ2 地方   dìfāng 

สถานทีห่น่ึง xɔt8 dɔn6 一处 
dɔn4(两) 处 

一处  yī chù 

สนใจ nk7tim1 tsit8tɐm1 留心  liúxīn 

สนทนา  kɔu3; kɔu3tɔŋ4 kɔu3 商量 hāngliáng 

สน้เทา้ mo4tseŋ1 lɔi2tsɛŋ1 脚后跟  jiǎohòugēn 

สน้รองเทา้ hai2mo4tseŋ1 lɔi4 tseŋ1 鞋后跟  xié hòugēn 

สนิม kɔn1lak8 kɔn1zak8 生锈  shēng xiù 

สนิม lak8 zak8 铁锈   tiěxiù 

สม้ mak8siŋ4 mak8sɛŋ2 橙子  chénzi 
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สม้จนี mak8ka4 mak8kɔm3 mak8kom3 柑子  gānzi 

สมอง tsum2nam4;dum2nam
4 

hɔn4nam4 脑   nǎo 

สม้โอ ma2ŋok8 mak8ŋok8 柚子  yóuzi 

สมาชกิพรรค ลกูพรรค daŋ4juan1 daŋ1zuan4 党员   dǎngyuán 

สรอ้ยขอ้มอื xo1mɔ2;suak8 suak8 手链   shǒuliàn 

สระน้ําทีล่กึ uaŋ2 ------ 潭  tán 

สรา้ง (บา้น) vuŋ2 fu1 盖(瓦) gài (wǎ) 

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

สวนผกั  vn3sak7 ut7bin3;ui1bin3 菜园   càiyuán 

สวมใส ่(เสือ้ผา้ รองเทา้) diŋ1 diŋ1 穿(衣，鞋) chuān 
 (yī, xié) 

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

สวา่ง hua1 hua1 亮  liàng 

สวา่น tsui1 tui3 锥子  zhuīzi 

สหาย huŋ2tsi3 daŋ1tsi6 同志   tóngzhì 

สอง ŋi4; ŋǝi4;vɔn3 ŋɐi4;bɐn5 二 èr 

สอ่ง สอ่งแสง (สดใส) tsiu3 tsiu3 照(亮)  zhào (liàng) 

สองปีทีแ่ลว้ vǝi2hǝn1 vɐi2hin1 前年   qiánnián 

สอน, ถ่ายทอด (หนงัสอื) hun1;kau3 kau3 教(书) jiào (shū) 

สะดวกสบาย fɔŋ2fin4 fin4 方便  fāngbiàn 

สะดวกสบาย sǝ4sai4 si2sɔi4 舒服  shūfú 

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

สะพาน xiu2 xiu2 桥  qiáo 

สะพาย, พก, ตดิ dai3 tsa1 佩带  pèidài 

สะสม tsik8kik8 tsik9kik8 积极  jījí 

สะอาด  daŋ3;siŋ1baŋ3 lɐi3;tsiŋ2 干净 gānjìng 

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

一下  yīxià 

สงัคมนิยม sia2hui2tsi4ŋi2 tɛ2hui2tu1ŋi2 社会主义 
shèhuì zhǔyì 

สตัวท์ีเ่คีย้วเอือ้ง fan4tsǝu3 ŋai4tsau3 (牛) 反刍( niú)fǎnchú 

สตัวป่์า suk7teŋ1 kɔu4 sɐŋ1 野兽   yěshòu 

สัน้ กุด  xut8 dɔn3 短  duǎn 

สัน่เทา ȵan3 dau4 发抖  fādǒu 

สบั (เน้ือ) tsam3;duak7 duak7 剁(肉)  duò (ròu) 

สบัปะรด  mak8la4 mak8za4 菠萝 bōluó 

สบัเปลีย่น tɔn1;lak7 lak7 换(衣) huàn (yī) 

สาก hok8 doi3;hok8 碓 duì 

สากทีใ่ชต้าํ  hak7lap7 xak7 碓臼  duì jiù 

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

สาม tam1 tam1;tam6 三 sān 
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สามปีขา้งหน้า vǝi2xaŋ4 vɐi2lɔu3 大后年  dà hòu nián 

 สามปีทีแ่ลว้ vǝi2lǝŋ3 xuai3na3vɐi2 大前年   dà qiánnián 

สามวนัก่อน vǝn2 lǝŋ3 vɔn2zɛŋ3 大前天  dàqiántiān 

สามสบิ tam1 tǝp8 tam6tɔp8 三十  sānshí 

สามคัค ี huan4kiat8 huan4ket9 团结  tuánjié 

สามารถ nǝŋ2 nɔŋ4 能  néng 

สามารถ tɔk7 tɔk7 会(做) huì (zuò) 

สามารถ xɔ3ji3 xɔ1zi1;zai3 可以 kěyǐ 

สาม ี da3xiaŋ4;be2 de1 丈夫  zhàngfū 

สามขีองน้องสาว siaŋ4 siaŋ4 妹夫  mèifu 

สามขีองพีส่าว eŋ1 ɛŋ5; ɛŋ1 姐夫  jiěfu 

สามภีรรยา be2mai4 de1nɛn5 夫妇   fūfù 

สามภีรรยากลบับา้นฝ่าย
หญงิ เพือ่คารวะผูใ้หญ่ 

lǝŋ1sun1 liŋ1zan2 回门  huí mén 

สาย (ลกัษณนามใชก้บั
เชอืก ถนน) 

hiu2 ziŋ6 一条 
ziŋ3(两) 条 

条(绳、路) tiáo (shéng, 
lù) 

สายสะดอื ba3dan4 dan4 脐袋  qídài 

สายหรอืของทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยสาย 

dai3 dai3 带 dài 

สา่ยหวั ŋɔu2hau3 vɐt8hau3 摇头  yáotóu  

สาํลกั sɔŋ3 suŋ1 呛(鼻子) qiāng (bízi) 

สิง่ของ kɔu4 kɔu4 东西  dōngxi 

สงิโต jua1 ------- 狮子   shīzi 

สงิหาคม(เดอืนแปด) bet7ŋit8 bat10ŋit8 八月   bā yuè 

สิน้เปลอืง laŋ2fǝi2 laŋ2fɐi2 浪费  liàngfèi 

สบิ tǝp8 tɐp8;tɔp8 十 shí 

สบิเกา้ tǝp8 ku3 tɐp8kǝu3 十九 shíjiǔ 

สบิเจด็ tǝp8sit7 tɐp8sɔt7 十七 shíqī 

สบิแปด tǝp8bet7 tɐp8bet7 十八 shíbā 

สบิสอง tǝp8ŋǝi4 tɐp8 ŋɐi4 十二 shíèr 

สบิสาม tǝp8tam1 tɐp8tam1 十三 shísān 

สบิสี ่ tǝp8tǝ3 tɐp8tɐi3 十四 shísì 

สบิหก tǝp8lok4 tɐp8sok7 十六 shíliù 

สบิหก tǝp8lok8 tɐp8 lɔk8 十六   shí liù  

สบิหา้ tǝp8 ŋo4 tɐp8 ŋo4 十五   shí wǔ 

สบิหา้ tǝp8ŋo4 tɐp8ŋɐ3 十五 shíwǔ 

สบิเอด็ tǝ2it7 tɐp8ɔt7 十一  shí yī 

สบิเอด็ tǝp8it7 tɐp8; ɔt7 十一 shíyī 

สวิ leu3; kɔt8 kuat8 疙瘩  gēda 

สิว่ sam4;sak8 sak8 凿子  záozi 

ส ี tǝk7 tik7 颜色  yánsè 

สี ่ ti3;tǝ3;tǝi3 tɐi3;ti3;ti6 四 sì 
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สเีขยีว  fok7 hu3 绿  lǜ 

สดีาํ jɔp7 zɐm1 黑  hēi 

สแีดง  hoŋ2;liŋ1 hoŋ2;ziŋ1 红  hóng 

สเีทา baŋ1 baŋ1 灰色  huīsè 

สฟ้ีา lam2 lam2 兰  lán 

สีเ่หลีย่ม (รปูรา่ง) tǝ3fɔŋ1 ti6kɔk7 方(形) fāng (xíng) 

สเีหลอืง laŋ1 laŋ1 黄  huáng 

สกุ (เน้ือ) ŋau3 ŋau3 熟(肉) shú (ròu) 

สดุทา้ย hai4tuʔ7;tat7tuʔ7 tat7tu2 第末 dì mò 

สภุาพ xǝk7xǝi3 tsɔŋ1mɔ1 客气  kèqì 

สรุยิปุราคา san1kɔn1da3vǝn2 san1kɔn1da1vǝn2 日蚀  rì shí 

สู ้ dɔu3 dɔu6 一斗 
dɔu3 (二) 斗 

斗 dòu 

สงู haŋ1 haŋ1 高  gāo 

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

สงูชนั (ลาด) daŋ2 dɔŋ2 陡(坡) dǒu (pō) 

สญูเสยี tu1 tu1 输  shū 

สบูลม fuŋ3siaŋ3 lo2 风箱  fēngxiāng 

สูส้ดุชวีติ vɔŋ2miŋ4 nua3mɛŋ4 拼命  pīnmìng 

เสน้ทางเดนิสะดวก huŋ2sun1 fin4sɐn1 顺路  shùnlù 

เสน้เอน็ ȵa2tǝi3 na2tɐi3 牛筋  niú jīn 

เสน้เอน็ไขมนัในผวิหนงั
ของสตัว ์ 

man2 ȵa2sai3 man2sai3 网油  wǎng yóu 

เสมอ เฉลีย่ huŋ2kɔn2;fiŋ2 fɛŋ2 均匀  jūnyún 

เสา hɔu1 hɐu1;doŋ3 柱子  zhùzi 

เสาไมไ้ผ ่ hǝŋ4tsu ʔ7 hɐŋ4xom4 竹竿  zhúgān 

เสาเรอื tsuk7kau1 tsuk7kɐu1 船篙   chuán gāo 

เสยี eŋ4 hoŋ2soŋ2 宠  chǒng 

เสยีง lɔk7 zɔk7 (枪)响 (qiāng) xiǎng 

เสยีง sau1 sɐu1 声音  shēngyīn 

เสยีงรอ้ง tan1 tan1 (鸡)啼  (jī) tí 

เสยีงสะทอ้น lǝŋ1sau1 fan3tia3 回音  huíyīn 

เสยีงแหบ sep7 sep7 嘶哑 sīyǎ 

เสยีดาย  xɔ3sit7 xɔ1se5 可惜  kěxí 

เสยีบ lɔm1;dum2 zom1 插(种)  chā (zhǒng) 

เสยีบ สอด ใส ่ tsuak8;sap7;sak7 sap7 插 chā 

เสยีเปรยีบ tit8bun3 tit8bun3 吃亏   chīkuī 

เสอื ho3 zua1 老虎   lǎohǔ 

เสือ่ liu4;bɔu1 ziu4bau1 蓆子   xízi 

เสือ้คลุม  jua3 zua3 上衣   shàngyī 
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เสอืดาว bǝu1 ba5 豹  bào 

เสือ้ผา้ทีเ่สยีหาย tǝi4 tɐi4 衰衣   shuāi yī 

แสงแดด lit7 zit7 阳光   yángguāng 

ใส ่(ต่างห)ู diŋ1 diŋ1 戴 (耳环) dài 
 ( ěr huán ) 

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

ไสเ้ดอืน nɔu2 sɐŋ4 nɔu2 蚚蚓  qí yǐn 

หก sok7;lok8 sok7;lɔk8;sok9 六 liù 

หกสบิ lok8tǝp8  lɔk8tɔp8 六十 liù shí 

หญา้ bɔt7 bat7 草  cǎo 

หญา้ไสต้ะเกยีง tim1dǝi3 tɐm1dɐi3;luŋ4tɐm1 灯草  dēngcǎo 

หญงิชรา mai4lau4 nɛ1lau4 老太太  lǎo tàitài 

หญงิสาว lǝk8mai4 lǝk8 mai4 lɛk8 女青年 nǚ qīngnián 

หนวดสมัผสัของแมลงหรอื
สตัว ์

mum3 moŋ4 触角  chùjiǎo 

หน่วยตวงขา้ว  liaŋ2 sɐu1 量(米)  liàng (mǐ) 

หน่วยวดั (ฟุต) sik3 sik9 一尺 
sik7 (二) 尺 

尺 chǐ 

หน่วยวดัความยาวเป็นคบื tsa1 lia6 一拃 
lia2(两) 拃 

拃(长度) zhǎ (chángdù) 

หน่วยวดัความยาวเป็น
ศอก 

tɔn1 si6;dom5 一庹 
si4;dom1(二) 庹 

庹(长度) tuǒ (chángdù) 

หน่อ doʔ8ŋe1 ŋok8 (树)发芽( shù) fāyá 

หนอนกอ miŋ2kɔn1dun3 mɛŋ2xoŋ4 蛀虫  zhùchóng 

หนอนไหม miŋ2bun2 niaŋ2 蚕  cán 

หน่อไม ้ naŋ2 naŋ2 竹笋   zhúsǔn 

หนงัสอื sek7; tǝ1 ti1; sɐk7 书 shū 

หนบั คบี tsan4;de4 kan4 捏(鼻子)  niē (bízi) 

หนา na1 na1 厚  hòu 

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

หน้า (ลกัษณนามของหน้า
หนงัสอื) 

fin1;jiap8 fin6 一页 
fin1(两) 页 

页(书) yè (shū) 

หน้าต่าง suaŋ1 suaŋ1 窗户   chuānghù 

หน้าทอ้ง maʔ8 fu4zɔ2 肚袋  dù dài 

หน้าผาก hau3tui2 da2lua3 额头  étóu 

หนามไผ ่ han4 mai4han4 刺竹  cì zhú 

หนาว fat7nit7 fat7nit7 发冷  fā lěng 

หนาว nit7 nit7 (天)冷  (tiān) lěng 

หน้าอก bak7ɔk7 bɐk7ɔk7 胸脯  xiōngpú 

หนี deu2 deu2 逃跑  táopǎo 

หน้ีสนิ tsai3 tsia3 债务 zhàiwù 

หน่ึง it7;hǝ3 ɔt7 一 yī 

หน่ึงรอ้ย 
สองรอย 

bek7 bɛk9 
bɛk7 

一百 yìbǎi 
二百 èr bǎi 
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หนุ่มสาว nɔk7nen2 ni1un3 年幼  nián yòu 

หนุ่มสาว un3nen2;nen2un3 un3;ni1un3 年轻  niánqīng 

หนู nu1 mai4zi2 老鼠  lǎoshǔ 

หมวก iaŋ3 mau5 帽子   màozi 

หมวกงอบ iaŋ3vǝʔ7 iaŋ3 斗笠   dǒulì 

หมอ้ dɔu1neŋ3 dɐu1 锅(炒菜) guō 

หมอก ŋiau4 ŋiau4 雾   wù 

หมอน hau3 ŋǝn3 hau3 ŋin3 枕头   zhěntou 

หมอน hem4 hem4 枕头  zhěntou 

หมอ้ปรงุอาหาร buaʔ7ŋua4 bua5 砂锅  shāguō 

หมอผ ี be2kuan1liaŋ2 kuŋ1tiaŋ4 巫师   wūshī 

หมกั fat8hiau2 fat7 发酵  fāxiào 

หมา ma1 ma1 狗  gǒu 

หมาป่า laŋ1 laŋ4 狼   láng 

หมาลา่เน้ือ ma1kit7saŋ1 ma1tsat8sɐŋ1 猎狗  liègǒu   

หมกึ mɔk8 mɐk8 墨  mò 

หมืน่ 
สองหมืน่ 

van4 man6 
man4 

万  yíwàn 
二 万 èr wàn 

หม ู mo1 mu1 猪  zhū 

หมู ่ mu3 mǝu6 一亩 
mǝu3 (二) 

亩 mǔ 

หมตูวัผู ้ hɔk8mo1 hɔk8mu1 公猪 gōng zhū 

หมูบ่า้น vɔ3 vɔ3 村庄 cūnzhuāng 

หมปู่า mo1saŋ1 mu1sɐŋ1 野猪  yězhū 

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

หยด tsǝʔ7 tsi1 滴  dī 

หยาบหนา (เสยีง)ดงั so1; ȵɔ3 so1 粗大 cūdà 

หยกิ ȵap7 tsɛ3 掐(爪) qiā (zhǎo) 

หยดุ   heŋ2;;hiŋ1 hɐŋ2 停 (下来) tíng (xiàlái) 

หยดุ ขาด dak7 dak7 断  duàn 

หยดุ เสรจ็สิน้ ki4 ki4 已   yǐ 

หรีต่า mi4da1 ni4da1 眯眼 mī yǎn 

หรอื huk8tse3 hok7 或是 huò shì 

หลอ (ฟัน) lɔp7 lɛt7 缺 (牙)  quē(yá) 

หลอกลวง ke1tsɔŋ1;ke1sɔk7 tsɔŋ1 假装  jiǎzhuāng 

หลอกลอ่ tɔu1tuat7;tǝ3 kit7kɔu4sɛŋ3 引诱  yǐn yòu 

หลอม(หมอ้) diaʔ8 dau3 铸(锅) zhù (guō) 

หลกัฐาน tsiŋ2ki2 tsiŋ5ki2 证据  zhèngjù 

หลงั dau3lɔi2 bɐk7lɔi2ɔ 脊背  jǐbèi 

หลงัคา diŋ3 tsu1;du1 顶(墙) dǐng (qiáng) 

หลงัคา tsik7lan2 tsik7zan2 屋脊    wūjí 

หลานชาย lǝk8lan1 lɛk8 lan1 孙子  sūnzi 

หลาย hai4liau4 kik8liau4 许多 xǔduō 

หลาย xǝk8sǝ3liau4 kik8liau4 很多 hěnduō 
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หลุด รว่ง lɔm4 lut7 (头发) 脱落  

 (tóufǎ)tuōluò 
หลุดรอ่น รว่ง luat7;lun4 lut7 (把儿)脱落  

(bà er)tuōluò 
หลุมฝังศพ fɔn2  fɔn2 坟  fén 

หลุมฝังศพ hem1fǝn2;kit7ho3 ziŋ3tsɐi3 扫墓  sǎomù 

หว้ย to3 ŋa1;mɐŋ1 溪  xī 

หว้เราะรา่ liau1; liau1lɔk7 ziau2ɔŋ3 大笑  dà xiào 

หวงั  hi3vaŋ2 hi3 vaŋ2 希望  xīwàng 

หวาน  en3 lian2;en3 甜  tián 

หว ี(กรยิา) hai1 hɐi1 梳(头)shū (tóu) 

หว ี(นาม) hai1 hɐi1 梳子   shūzi 

หอก siaŋ2 suan5 矛  máo 

หอคอย hɔp7 hop7;ha5 塔  tǎ 

หอ้ง (หอ้งพกั) kan1; mɔʔ8 mu5;kan6 一间 
mo2;kan1(两) 间 

间(房) jiān (fáng) 

หอ้งครวั tsau3 tsau3 灶   zào 

หอ้งเรยีน kiau2sit8 kiaŋ1do4 教室   jiàoshì 

หอยทาก hɔi1saŋ1 hɐi1sɐŋ1 蜗牛  wōniú 

หอยแมลงภู่ hɔi1 hɐi1 蚌  bàng 

หกั (เงนิ) xǝu2 dok7 扣(钱)   kòu (qián) 

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

หกัรา้งถางพง บุกเบกิ xɔi3lɔu4 xɐi1fɔ1 开荒 kāihuāng 

หนัหน้ากลบั lǝŋ1hau3 tsaun3hau3 回头  huítóu 

หวั  hau3 hau3 头  tóu 

หวั (จากเริม่ตน้) xɔi1hau3 hok7hau3 头 (起端)  tóu  
(qǐ duān) 

หวัเขม็ขดั (ปุ่ ม) hɔp7 hɐm1 扣(扣子) òu (kòuzi) 

หวัใจ mak8tim1 zen1hɐm1 心  xīn 

หวัไชเทา้ mak8 fǝk8 mak8sak7 萝卜  luóbo 

หวัไถ mak8lɔi2 mak8lɔi2 犁头 lí tóu 

หวัเราะ  liau1 ziau2 笑  xiào 

หวัโลน้ luaŋ1 lut7  (头) 秃( tóu) tū 

หา้ ŋa3; ŋo4; ŋu4 tɐi3;ti3;ti6 五 wǔ 

หาง tuʔ7 tu1 尾巴  wěiba 

หางกระดกิ viʔ8 vɐt8 摆尾(狗摆尾)  
( bǎi wěi) gǒu bǎi wěi 

หา่งไกล lɔi1 lɐi1 远  yuǎn 

หางเสอื ha4 h ɔu4 舵   duò 

หา่น fun4 bon4;fun4 鹅  é  

หา่น uŋ4iaŋ2 nok8ŋɔn4 雁阵  yànzhèn 

หาบ(น้ํา) hap7 hap9 一担 
hap7(两) 担 

担(水) dān (shuǐ) 

หาร sǝ1 su4 除  chú 

หาว ȵǝ2hu1;a3bak7 a3bak7 打呵欠  dǎ hēqiàn 

หา้สบิ ŋo4tǝp8 ŋo4tɔp8 五十 wǔ shí 
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หิง่หอ้ย ku4tsiu4 mɛŋ2xu4lɔi4 萤火虫  yínghuǒchóng 

หนิ din2 din2;mu4 din2 石头   shítou 

หนิ (น้ําหนกั) tik8 tɛk9 一石 
tɛk7 (两) 石 

石(重量) shí 
(zhòngliàng) 

หนิเหลก็ไฟ din2vǝi2 hui1tseu2;taŋ4 
lim2 

火石   huǒshí 

หวิ kǝm2 kum1 饿  è 

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

หุงอ(ขา้ว) huŋ2 hoŋ2 煮(饭) zhǔ (fàn) 

หุ้นสว่น kɔp7kɔn2 kop7kɔn2 合伙 héhuǒ 

หุบเขา soŋ3tia4 mɐk8 山谷  shāngǔ 

ห ู sa1 sa1 耳朵   ěrduo 

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

หตูงึ sa1xɔn1 sa1xɔn1 耳背 ěrbèi 

หหูนวก mak8 mɐk8 聋  lóng 

เหงือ่ hɔn4 hɔn4 汗   hàn 

เหงือ่ออก  lǝi1hɔn4 li1hɔn4 出汗  chū hàn 

เหตุผล hɔu4li3 dɔu2lɐi3 道理  dàolǐ 

เหนียว เหนียวแน่น.  ȵat7 nat7 韧  rèn 

เหน่ือย xuat7nam4 xɔt7nam4 累 lèi 

เหบ็ หมดั mat7 mai1mat7 跳蚤  tiàozǎo 

เหมารวม รวม duk7 duk7 包，裏 bāo, lǐ 

เหมอืน di3 ok7 像(你)  xiàng(nǐ) 

เหยยีบ ยํ่า kui2 kui5 癸   guǐ 

เหยีย่วนกกระจอก kot8;neŋ3 nok8kot8 鹞   yào 

เหลก็ het7 tia5 铁  tiě 

เหลก็ kɔŋ3 ko5 钢   gāng 

เหลน lǝk8len1 len1 曾孙  zēngsūn 

เหลา้ (น้ํา) fuŋ3 zɛiŋ4 酒(水)  jiǔ (shuǐ) 

เหลา่นัน้ na4ȵʔ8na4tsiʔ8 mɐn5 那些 Nàxiē 

เหลา่น้ี nia2ȵiʔ8;nia2tsiʔ8 
;nǝkǝ3 

nɐn5 这些 zhèxiē 

เหา dɔn2 mai4 dɔn2 虱子  shīzi 

เหา kat7 mai4kat7 头虱  tóu shī 

เหา่ sau3 sau3 (狗)吠  (gǒu)Fèi 

เหีย่ว so1 sua1 (叶子)枯 (yèzi) kū 

เหีย่วเฉา tia4; ȵeu3 neu3 (花)凋谢 (huā) diāoxiè 

แหง้ liaŋ3 ziaŋ3 (晒)干 (shài) gàn 

แหง้ (เสือ้ผา้) laŋ2 lɔŋ4 晾(衣)   liàng (yī) 

แหง้ขอด liaŋ3 ziaŋ3 干涸 gānhé 

แหวน kim3kai2 kem1kai5 戒指   jièzhǐ 

แหอวน sai3taʔ7 sai3fa2 鱼网 yúwǎng 

โหล tseŋ2;la2 lɔ2 箩筐  luókuāng 

ให ้ มอบ se1    se1 给  gěi  
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ให ้(ฉนัไป) ȵiaŋ3; biaŋ3 niaŋ4;hɛŋ3 让(我去) ràng  

(wǒ qù) 
ใหก้าํเนิด (ทารก) lai3 zai3 生(小孩 )  shēng 

(xiǎohái) 
ใหเ้ชา่  tso1 tso1 租 zū 

ใหญ่ ȵɔ3 so1 大   dà 

ใหม ่ nau4 nau4 新 xīn 

ไห fun2dɔŋ2 lɛk8kuan5 坛子  tánzi  

ไหน lǝu2 tɐi4 哪 nǎr 

ไหมเ้กรยีม lɔŋ1;kɔʔ8loŋ1 zɔŋ1 (烧)焦 (shāo) jiāo 
 

ไหล lǝi1 li1 流  liú 

ไหล ่ bik7via3 bɐk7bia3 肩膀  jiānbǎng 

ไหล (น้ํา) dem3 dem6 一滴 
dem3(两) 滴 

滴(水) dī (shuǐ) 

ไหล (น้ําลาย) lǝi1 ze3zin1 流(口水) liú(kǒushuǐ) 

ไหว ้การเคารพบชูา (พระ
เจา้) 

bai3 za1 拜(神) bài (shén) 

องุน่ fu4hɔu1 ------ 葡萄 pútáo 

อนุสาวรยี ์ tik8bi1 bi1 碑  bēi 

อบ suŋ1 kuan2 (烟) 熏 ( yān) xūn 

อบ (เสือ้ผา้) liŋ2 haŋ3;tsɐŋ3 烤(衣) kǎo(yī) 

อบอุ่น fon2 tiak8 温，暖 wēn, nuǎnhuo 

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

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

อยา่งไร i3lǝu2 tɐŋ6kǝi5 怎么 zěnme 

อยา่งไร kiau4;ki3liau4 ki5;ki5liau4 怎么(大) zěnme 

อยตุธิรรม in2uaŋ3 xut;en1uaŋ3 冤枉 yuānwang 

อยู ่(ทีน่ี่) jɔu3;jǝ3 zɔu3; ɐ1 在 (这里做) 
zài (zhèlǐ) zuò) 

อยู ่พกั  jɔu3 tsoŋ2 住 zhù  

อยู ่มชีวีติอยู ่ jɔu3;tiŋ2;hiaŋ4 zɔu3;lɔk8 活  huó 

อยู ่มอียู ่ดาํรงอยู ่ jɔu3 zɔu3;ɐ1 在 zài 

อยูเ่ป็นเพื่อน huk7dan4 dɐi2 陪伴  péibàn 

อยูไ่ฟ lɔu4keu2 tsoŋ2keu2 坐月子 zuò yuè zi 

ออก uk7 ok7 出  chū 

ออกไข ่ e4 nɐm1 生(蛋) shēng ( dàn) 

ออกดอก xɔi1;dǝt7 xɐi1hua1 开花 sāihuā 

ออกไป uk7bɔi1 ok7bɐi1 出去 chūqù 

ออกมา uk7mia2 ok7 nia2 出来 chūlái 

อ่อนโยน ni2niau3 tsɔŋ1tu1lɐi1 娇 jiāo 

อ่อนแอ nik8;te4 hu3niak8 体弱  tǐ ruò 

ออ้ย mai3 mai3 甘蔗  gānzhe 

อะไร ki3kai3;ti3kai3 tɐŋ6;kǝi5tɐŋ1;kǝi5 甚么 shénme 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
อนัตราย hai4 hɔi4 害(人) hài (rén) 

อนันัน้ na4mɔʔ8 mɐ2mu5 那个 nǎ ge 

อนัน้ี สิง่น้ี nia2mɔʔ8 nɐ2mu5 这个 zhège 

อนัไหน lǝu2mɔʔ8 tɐi4mu5 哪个 Nǎge 

อบัอาย ชายหน้า fai4na3da1 tet9min2 丢脸  diūliǎn 

อา be2tok7 dɛ3 叔父 shúfù 

อา mai4mu3 nen5;nɛn5 叔母  shúmǔ 

อาการไอ ai1 ɐi1 咳嗽   késou 

 อากาศรอ้น lun3 lun3 (天)热  (tiān) rè 

อาคาร (บา้น) huk7;hep8 hok7 建筑(房子) Jiànzhú 
(fángzi) 

อ่าง fun2 fun2 盆  pén 

อ่าง lak7 hɔm2 沉(底) chén (dǐ) 

อาจจะ xɔ3nǝŋ2 maŋ2ti2 可能 kěnéng 

อาเจยีน  duak8 duak8;ua1 呕吐  ǒutù 

อาชญากรรม fam4soi4 fam4sui4 犯罪  fànzuì 

อาน an1 ɔn3; ɔn1 鞍子  ānzi 

อ่าน hɔk8 hɔk8 读  dú 

อ่าน (พระคมัภรี)์ kiŋ1 kiŋ1 念(经) niàn (jīng) 

อาหาร kɔu4kn1 kɔu4kn1 食物  shíwù 

อาหาร liaŋ1sik8 leu4tsia1 粮食  liángshí 

อาหารกลางวนั kɔn1bak8; kɔn1da3 kɔn1da3 午饭  wǔfàn 

อาหารไก่  hɔ3; tiaŋ4 biaŋ4 喂鸡 wèi jī 

อาหารเชา้ kɔn1tsau3 kɔn1bɐk7 早饭  zǎofàn 

อาหารเยน็ kɔn1 kɔm4 kɔn1 kom4 晚饭  wǎnfàn 

อาหารสตัว ์ kɔu4tuk7;nam4tuk7 kɔu4mu1 (猪)食 (zhū) shí 

อฐิ tsin1 tsin1 砖   zhuān   

อิม่เอบิ dǝi2 tɛ1 (谷) 饱满 (gǔ) bǎo mǎn 

อกีครัง้ tsai3 tsai5 再来 zàilái 

อุจจาระ kai4 kai4 屎   shǐ 

อุดมสมบรูณ์ xian4 fui2 肥沃 féiwò 

อุตสาหกรรม kuŋ3ȵiap8 kuŋ3ȵiap84ȵiap8 工业  gōngyè 

อุ่นๆ xǝi3mai2 da1zǝu2 温和  wēnhé 

อุม้ (เดก็) fe4 e4 抱(小孩)   bào (xiǎohái) 

เอว lɔu3 lɔu3 腰  yāo 

เอากลบั su1;siu3 tu1 收(回) shōu (huí) 

เอาฝ่ามอืถกูนั dup8 tsup8 搓(衣)   cuō (yī) 

เอยีง ตะแคง hiŋ1;niŋ1sik7 hiŋ1 (身睡)侧   cè 

เอยีง ไมต่รง เบีย้ว hiŋ1 hiŋ1 歪 wāi  

แอกววั ek2 ɛk7 牛轭  niú è 

แอลกอฮอล ์ tsau1 tsɐu1zan3 酒精  jiǔjīng 

แออดั แคบ  ep8lɔu4;ot8lɔu4 kep8 挤   jǐ 
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ภาษาไทย ถ่ินหลินเกา ถ่ินโฉยงซาน ภาษาจีน 
โอบ (ตน้ไม)้ vi3;kut7 kut7 围抱 (大树) wéi bào (dà 

shù) 
ไอน้ํา น่ึง  sui1 tsiŋ3;tɔn2 蒸  zhēng 
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...ไปพลาง....ไปพลาง jet7pin1…jet7pin1… 一边……一边…… 

yìbiān……yìbiān…… 

2 ปีก่อน pwei1 khja:i1 pwei1 前年 qiánnián 

2 ปีขา้งหน้า len2 pwei1 ; pwei1 len2 后年   hòu nián 

2 วนัทีแ่ลว้ 
kɔn5 ŋwan2 ; ŋwan2 kɔn5 ŋwan2 前天  qiántiān 

250 กรมั pa:n5 kjen1 半斤 bàn jīn 

3 ปีขา้งหน้า pwei1 len2 pwei1 ; len2 pja:i2 
len2 pwei1 

大后年 dà hòu nián 

3 วนัทีแ่ลว้ 
ȵen5 kɔn5 ŋwan2 ; pja:i2 kɔn5 
pja:i2 kɔn5 ŋwan2 

大前天 dàqiántiān 

6 ปีขา้งหน้า pja:i2 len2 pwei1 大大后年  dàdà hòu nián 

6 วนัทีแ่ลว้ ȵen5 kɔn5 ȵen5 kɔn5 ŋwan1 , 
ȵen5 ȵen5 kɔn5 ŋwan2 

大大前天 dà dàqiántiān 

6 วนัหลงัจากน้ี ȵen5 len2 ȵen5 len2 ŋwan2 大大后天 dà dàhòutiān 

 750 กรมั jet7 kjen1 pun5 一斤半 yì jīn bàn 

ก ็ ja3 也（我~去）yě 

ก ็ ja3 也（什么~不吃）yě 

ก ็ tɔ6 就（我~来）jiù 

กกลกู ฟัก pǝu6lik8 ; pǝu6ʔwa1 抱窝（鸡~）bàowō 

กฎหมาย fa:p7 lat8 法律                  fǎlǜ 

กด ʔŋan5 ; n̥en3 按（~门铃）àn 

กดขี ่ a:p7phjek7 压迫 yāpò 

กน้,สะโพก pi3 pai6 屁股 pìgu 

กบ kǝp7 田鸡（大青蛙）   tiánjī 

กบไสไม ้ pa:u2 刨（用刨子~平）páo 

กบไสไม ้ pa;u2 刨子 bàozi 

กรงจบัปลา phja1 kau3 ; phja1 tsun3 渔笼（有倒刺的） yú lóng 

กรงนก n̥ɔk7 l̥ɔŋ1 鸟笼 niǎo lóng 

กรงเลบ็ tɕa:u3 爪 zhǎo 

กรน tɕha3hɔn2ɕe5 打鼾 dǎhān 

กรรไกร tsin3 剪（~头发）jiǎn 

กรรไกร tsin3 tǝu1 剪子 jiǎnzi 

กรรม kɔŋ1 hwen1 工人  gōngrén 

กรรมกร เกษตรกรทีท่าํงานประจาํ tɕǝŋ2 kɔŋ1 长工  chánggōng 

กรวย (ใชก้รอกน้ํา) ly6 tau3 ; l̥au3 ly6 漏斗 lòudǒu 

กรอก kun5 灌（~小孩吃药）guàn 

กรอง pi6 滗（~米汤）bì 

กรอบ (ลอ้มกรอบ รัว้ เลา้) khjaŋ1 圈（~牲口）quān 

กระจก kjeŋ5 镜子  jìngzi 

กระจก pɔ1 li2 玻璃 bōlí 

กระจดักระจาย sa:n5 散（圩~了）sàn 

กระจาย hwa:ŋ1 疏（菜种得~）shū 

กระโจนเขา้ใส ่โจมต ี kjap8 扑（老虎~）pū 

กระโจม ศาลา san3 榫子    sǔn zi 

กระโจมทีใ่ชค้ลุมเรอื ɕyn2 pɔŋ2 船篷             chuánpéng 

กระดก khiu3 翘（把腿~起来）qiào 

กระดาน pa:n3 板子  bǎnzi 
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กระดานหมากรกุ ki2 pun2 棋盘     qípán 

กระดาษ tɕi3 纸 zhǐ 

กระดาษเงนิกระดาษทอง tsen2 tɕi3 纸钱 zhǐqián 

กระดกิหาง (สนุขักระดกิหาง) phat7 mi3 摆尾（狗~）bǎi wěi 

กระดิง่ (ทีห่มอผใีช)้ leŋ2 铃（巫师用的）líng 

กระดิง่ (ของรถ)  leŋ2 铃（车~）líng 

กระดุมผา้ fa3 khau5 布扣 bù kòu 

กระดกู kjɔk7 骨头    gǔtou 

กระดกูซีโ่ครง lak8 sek7 kjɔk7 肋骨  lèigǔ 

กระดกูสนัหลงั pɔi5 lɔŋ2 kjɔk7 ; tsek7 lɔŋ2 kjɔk7 脊椎骨  jǐchuígǔ 

กระดกูโหนกแกม้ min6 mau1 kjɔk7 颧骨 quán gǔ 

กระดกูไหล ่ ʔma5 kjɔk7 肩胛骨 jiānjiǎgǔ 

กระดกูอ่อน tshwei5 kjɔk7 软骨（脆骨）ruǎngǔ 

กระโดด pu5lak7tɕhak7 跳（单脚~）tiào 

กระโดด thiu5 跳 tiào 

กระโดด กระโดดโลดเตน้ then5 腾（~出一个地方）téng 

กระต่าย thu5 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ tsek7kjek8 积极 jījí 

กระถางธปู hjǝŋ1 lu2 香炉   xiānglú 

กระถางไฟ hwa3 pen2 火盆    huǒpén 

กระเถบิชดิ khǝu5lɔŋ3 靠拢 kàolǒng 

กระทอ่มหลงัคาจาก ŋ̊a1 l̥en1 茅屋  máowū 

กระทะ l̥ek7 锅（炒菜的） guō 

กระทะ thit7 kwa1 ; thit7 l̥ek7 铁锅（炒菜用的）tiě guō 

กระทบืเทา้ tim6 跺（~脚）duò 

กระทุง้พืน้ใหแ้น่น tɕhɔŋ1ɕet8 打夯 dǎ bèn 

กระเทยีม sun5 蒜 suàn 

กระบวยตกัน้ํา nam3 ɕǝk8 水瓢 shuǐ piáo 

กระบอกตวงขา้ว ɕeŋ1 ; wu3 ɕeŋ1 量米筒 liàng mǐ tǒng 

กระบอกทีใ่ชม้ว้นดา้ย kyn3 tɔŋ2 
卷纱的竹筒 juǎn shā de 
zhútǒng 

กระบอกไมไ้ผ ่ kwa:n1  tɔŋ2 竹筒 zhútǒng 

กระบอกไมไ้ผท่ีใ่หญ่ tɔŋ2 筒（一~米）tǒng 

กระบอกใสต่ะเกยีบ khwa:i5 tsi3 tɔŋ2 筷筒    kuài tǒng 

กระบุง ปุ้งกี ๋ ɕa:u1 筲箕 shāojī 

กระเบือ้ง mɔ3 瓦 wǎ 

กระป๋อง กระปุก kun2 ; eŋ1 罐子 guànzi 

กระเป๋าเสือ้ pjɔ6 ta:i6 衣袋  yīdài 

กระโปรง kyen2 裙子 qúnzi 

กระเพาะปลา phja1 pha:u5 鱼鳔 yúbiào 

กระเพาะปัสสาวะ niu6 pha:u1 膀胱  pángguāng 

กระเพาะอาหาร tu6 胃                          wèi 

กระเพาะอาหารไก่ ka:i5 tau1 鸡胗 jī zhēn 

กระรอก sɔŋ1 ɕy3 松鼠   sōngshǔ 

กระวนกระวายใจ  รอ้นใจ kjǝp7 急 jí 

กระสวย sɔ1 梭子    suōzi 

กระสอบ ma2 ta:i6 麻袋 mádài 

กระหมอ่ม nǝu3 man2 囟头    xìn tóu 



122 
 
กระหาย kha:t7 ; ŋɔ1kha:t7 渴 kě 

กราม ha6 pa2 下巴  xiàba 

กลม l̥un1 圆（~球）yuán 

กลวง khɔŋ1sǝm1 空心（树~）kōngxīn 

กลว้ยน้ําวา้ kiu2 kjɔŋ2 tsi3 芭蕉  bājiāo 

กลว้ยหอม ɕǝŋ1 tsiu1 香蕉     xiāngjiāo 

กลอง ku3 鼓   gǔ 

กลอ่ง ตลบั hǝp8 盒子   hézi 

กลอ่งสบูบุหรีย่าวแบบแหง้ของจนีหรอื
กลอ่งสบูบุหรีแ่บบใสน้ํ่าของจนี 

in1 ta:i6 烟袋  yāndài 

กลอ่งสบูบุหรีห่รอืยาฝ่ิน in1 tau3 烟斗  yāndǒu 

กลอ่งสบูลม fɔŋ1 sǝŋ1 风箱 fēngxiāng 

กลอน,สลกัประต ู tu1 kwen1 门闩 ménshuān 

กลดั ตดิ (ตดิกระดุม)  khau5 扣（~扣子）kòu 

กลัน่ au5 酿（~酒）niàng 

กลัน่กรอง fa:i3ly6 过滤 guòlǜ 

กลบั fjen3 ; tɕyn5 返 fǎn 

กลบั m̥a1 回 huí 

กลบัไป fa:i3pa:i1 回去 huíqù 

กลบัมา m̥a1teŋ2 回来 huílái 

กลบัมาทีเ่ดมิ fjen3 m̥a1 ; tɕyn5 m̥a1 返回 fǎnhuí 

กลบัหวักลบัหาง ta:u5teŋ5 倒（筷子拿~了）dào 

กลบัหวักลบัหาง, กลบักนั ta:u5teŋ5 倒（字写~了）dào 

กลบัหวักลบัหาง,กลบักนั tǝu3 teŋ5 颠倒（筷子~了）diāndǎo 

กลวั l̥ǝu1 怕 pà 

กลวั เหลอืทน tsan5ʔjɔŋ1 慌 huāng 

กลา้ kɔm3 敢 gǎn 

กลางคนื ʔȵen5 ti3 夜里 yèlǐ 

กลางเดอืน pyn1 tam1 tsɕɔŋ1 月中 yuè zhōng 

กลางฤดใูบไมผ้ล ิ tɕhu1 fan1 春分 chūnfēn 

กลางฤดใูบไมร้ว่ง tshau1 fan1 秋分 qiūfēn 

กลางฤดรูอ้น ha6 tɕi5 夏至   xiàzhì 

กลางวนั ŋwan2 ; ŋwan2 ti3 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ hjen1 筋   jīn 

กลา้มเน้ือววั hwa:i1 hjen1 牛筋  niú jīn 

กลายเป็น hwan1 成（做~）chéng 

กลา้หาญ jɔŋ3kɔm3 勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ hɔn3 滚（石头~）gǔn 

กลิง้ไปตามพืน้ ta3 kwan3 打滚（马~）dǎgǔn 

กลิง้ไปตามพืน้ ta3kwan3 打滚（小孩~）dǎgǔn 

กลิน่สาบ sǝu1 膻（羊~）shān 

กลิน่เหมน็สาบ sǝu1 臊（尿~）sāo 

กลบี (สม้) lǝm5 瓣儿（橘子~）  bànr 

กลบีดอกไม ้ ʔmjɔk7 hwei5 花瓣 huābàn 

กลนื than1 咽 yàn 

กลนื than1 吞 tūn 

กลุม้ sǝm1fa:n2 烦闷 fánmèn 
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กลุม่(คน) kyen2 群（一~人）qún 

กลุม่(แพะหรอืแกะ)  kyen2 群（一~羊）qún 

กลุม่ชาตพินัธุม์ูห่ลา่ว mɔ3 lǝu3 tsɔk8 仫佬族  mù lǎo zú 

กลุม่ชาตพินัธุห์ล ี le2 tsɔk8 黎族    lízú 

กลุม่ชาตพินัธุเ์หยา jiu2 tsɔk8 瑶族 yáozú 

กลุม่ชาตพินัธุฮ์ ัน่ hɔn5 tsɔk8 汉族  Hànzú 

กวกั ʔjau3 招（~手）zhāo 

กวา่ pi3 ; fa:i3 比（你~他高）bǐ 

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

กวาง lɔk8 鹿 lù 

กวา้ง (ถนน) khut7 宽（路~）kuān 

กวางชะมด ɕia6 ɕǝŋ1 麝   shè 

กวาด ปัดกวาด sǝu5 扫（~地）sǎo 

กษตัรยิ ์ juŋ2 te5 皇帝 huángdì 

ก่อ tau1 蔸（一~草）dōu 

ก่อ สรา้ง  ka:i5mɔ3 盖（~瓦）gài 

ก่อ(อฐิ,หนิ) tshe5 砌 qì 

กอง tɔi1 堆（~泥土）duī 

กอง(ลกัษณนามใชก้บักองปุ๋ ย) tɔi1 堆（一~肥料）duī 

กอง(ลกัษณนามใชก้บักองหญา้) tɔi1 堆（一~草）duī 

กองมโหระทกึ tɔŋ2 ku3 铜鼓 tónggǔ 

ก่อน kɔn5 先（~去）xiān 

กอ้น (เมฆ) tɔ3 朵（一~云）duo 

กอ้น (ลกัษณนามใชก้บักอ้นหนิ) ʔnan1 ; khwa:i5 块（一~石头）kuài 

กอ้น ชิน้ ใชก้บัสิง่ของทีเ่ป็นกอ้นหรอื
แผน่ 

ken5 块（一~田）kuài 

ก่อนหน้าน้ี i3 tsin2 ; kɔn5 以前（一个月~）yǐqián 

กอบ phɔŋ3 捧（~水）pěng 

ก่อสรา้ง ta:p7 搭（~棚子）dā 

กะพรบิตา ʔjap7 眨眼 zhǎyǎn 

กะละมงั อ่าง pen2 盆子 pénzi 

กะหลํ่าปล ี kyn3 tɔŋ2 phjak7 圆白菜  yuánbáicài 

กงัหนั เครือ่งฝัดขา้ว fɔŋ1 tɕha1 风车 fēngchē 

กงัหนัน้ํา hwet7 ; ʔwet7 水车（筒车）shuǐ chē 

กงัหนัน้ํา lɔŋ2 kwat7 tɕha1 水车（龙骨车）shuǐ chē 

กดั  ŋ̊ap7 咬 yǎo 

กดั (ถกูกดั) ŋ̊ap7 咬（被狗~了）yǎo 

กดั (ยงุกดัคน) ŋ̊ap7 叮（蚊子~人）dīng 

กดั (หนูกดัแทะเสือ้ผา้) ŋ̊ap7 咬（老鼠~衣服）yǎo 

กดัฟัน ŋap7m̥en1 咬牙（睡时~）yǎoyá 

กัน้ la:n2 拦（有树~在路上）lán 

กบั kan1 ; wan3 跟（别~他玩）gēn 

กบั tɔi5 对（~他说）duì 

กบั wan3 跟（去~他借书）gēn 

กบั และ tɕǝk8 和（我~你一同去）hé 

กบัขา้ว sɔŋ5wu3 下饭 xiàfàn 

กาก tɕa1 渣子 zhāzi 
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กาก ผุ เป่ือย ɕak8 siŋ5 糟（衣服~了）zāo 

กากถัว่ tau6 tɕa1 ; tau6 fu6 tɕa1 豆渣 dòuzhā 

กากออ้ย kɔm1 tɕa5 tɕa1 甘蔗渣  gānzhe zhā 

กางเกง khu5 裤子 kùzi 

กางเกงขาสัน้ ten3 khu5 短裤（外面穿的）duǎnkù 

กางเกงขาสัน้ ten3 khu5 裤衩（内裤）kùchǎ 

กางเกงเปิดชอ่งทีเ่ป้า kha:i1 nɔŋ5 khu5 开裆裤 kāidāngkù 

กา้งปลา phja1 ka:ŋ3 鱼刺 yúcì 

กางออก tɕheŋ1 撑（~伞）chēng 

กา้น kjɔŋ3 茎 jīng 

กา้นของผลไมห้รอืของแตงทีต่ดิกบักิง่ peŋ5 帝（花果等的）dì 

กา้นขา้วโพด jy6 me3 kjɔŋ3 玉米秆 yùmǐ gǎn 

กาน้ํา hu2 壶    hú 

กาน้ําชา tɕe2 hu2 茶壶 cháhú 

การกระทาํกาํลงัดาํเนินอยู ่ tɕeŋ5 正在 zhèngzài 

การกลัน่แยก kha:i1 pek7 裂开（墙~）liè kāi 

การเกษตร nɔŋ2 nip8 农业  nóngyè 

การแขง่ขนั pi3sa:i5 比赛 bǐsài 

การเคลอืบผวิ pa:u1 i1 包衣 bāo yī 

การโฆษณาชวนเชื่อ syn1tɕyn2 宜传 yí chuán 

การบรู tɕǝŋ1 nǝu3 樟脑  zhāngnǎo 

การผวิปาก khau3 ɕa:u5 口哨  kǒushào 

การผกูดวงแบบอษัรแปดตวั  pet7 tsi6 八字 bāzì 

การผกูดวงอกัษรแปดตวั kɔp7 pet7 tsi6 合八字 hé bāzì 

การเมอืง tɕeŋ5 tɕi6 政治 zhèngzhì 

การละเลน่หมากรกุชนิดหน่ึง ทีม่หีมาก
รกุทหารบกและหมากรกุทหารเรอื เมด็
หมากรกุจะกาํหนดชื่อตามยศทหารและ
อาวธุของทหาร ผูเ้ลน่เกมหมากรกุทัง้
สองคนน้ีจะเดนิหมากรกุตามกฎเกณฑ์
ถา้หากฝ่ายใดทีย่ดึไดธ้งทหารของอกี
ฝ่ายหน่ึงเป็นฝ่ายชนะ 

kyen1 ki2 军棋                 jūnqí 

การเลน่ทายระหวา่งดื่มสรุาผูแ้พต้อ้งดื่ม tsha:i1ma3 ; tsha:i1kyn2 猜拳 cāiquán 

การเลอืกพนัธุ,์การคดัพนัธุ ์ syn3pen3 选种 xuǎn zhǒng 

การศกึษา ka:u5 jɔk8 教育 jiàoyù 

กา้ว (ลกัษณนาม) ka3 步（走一~）bù 

กาว ยาง kjeu1 胶（动植物~）  jiāo 

กา้วกระโดดไปขา้งหน้า ʔjǝk7tsan5 跃进 yuèjìn 

กา้วขา้ม ka3 ; thiu5 ; tɕhak7 跨（~小沟）kuà 

กา้วหน้า sin1tsan5 先进 xiānjìn 

กาฬโรค jǝŋ2 tsi3 ; kjau3 tsi3 jǝŋ3 
九子痒（老鼠疠）jiǔ zǐ 
yǎng 

กาํ ŋ̊ǝm3 把（一~秧苗）bǎ 

กาํ ŋ̊ǝm3 把（一~米）bǎ 

กาํจดั ทาํลาย siu1mit8 消灭 xiāomiè 

กาํจดัศตัรพูชื tɕu2 tɕɔŋ2 除虫 chú chóng 

กาํชบั,สัง่ kjeu1ta:i6 吩咐 fēnfu 
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กาํปัน้ ʔmu1 kyn2 ; ŋǝm5 kyn2 拳头 quántóu 

กาํปัน้ หมดั kyn2 拳（打一~）quán 

กาํแพง tsǝŋ2 墙 qiáng 

กาํแพงดนิ tsǝŋ2 ; tam1 tsǝŋ2 土墙 tǔ qiáng 

กาํแพงหนิ l̥in1 tsǝŋ2 石墙 shí qiáng 

กาํแพงอฐิ hwa3 tsyn1 tsǝŋ2 砖墙    zhuān qiáng 

กาํมะถนั lau2 huŋ2 硫磺  liúhuáng 

กาํไร tɕa:n6 赚 zhuàn 

กาํลงั tɕǝk8 着（吃~饭）zhe 

กาํลงัจะ tsǝŋ1iu5 ; a:i5 ; tɔ6iu5 将要（我~走了）jiāngyào 

กาํลงันัง่ naŋ6 tek8 ; naŋ6 u5 坐着 zuòzhe 

กาํลงัเอนตวัลงนอน nun2 tek8 躺着 tǎng zhe 

กาํไลขอ้มอื ɕau3 tɕuk8 手镯 shǒuzhuó 

กาํหนด we6 划（~界线）huà 

กิง่, กิง่ไม ้ tɕhe5 枝（一~花）zhī 

กิง่ไม ้ ma:i3 ŋa1 树杈 shù chā 

กนิ kjen1 吃 chī 

กี ่ ki3 几（~个人）jǐ 

กี ่ ki3 几（~个）jǐ 

กีท่อผา้ tam3 paŋ2 ki1 织布机 zhī bù jī 

กุง้ ha1 kɔŋ1 虾（大的）  xiā 

กุง้ ȵiu2 虾（小的）xiā 

กุมหวั tam5khjau3 低头 dītóu 

กุ่ยไฉ่ kjau3 tsha:i5 韭菜    jiǔcài 

กุหลาบป่า tsǝŋ2 mi2 ʔmjɔk7 ; tshi5 mi2 
ʔmjɔk7 

野蔷薇 yě qiángwēi 

เกบ็ ɕau1 收（~到信）shōu 

เกบ็ khjeu5 留（~饭）liú 

เกบ็  nau3 phjak7 摘（~菜）zhāi 

เกบ็ หยบิ kjǝp7 ; lim5 拾（~起笔）shi 

เกบ็กวาด จดัการ kjǝp7 收拾 shōushí 

เกบ็เกีย่ว kyt7 打（~用谷桶）dǎ 

เกบ็เกีย่วไดผ้ลอุดมสมบรูณ์ fɔŋ1ɕau1 ; ɕau1ɕeŋ2l̥i1 丰收 fēngshōu 

เกบ็สะสม kjǝp7 藏（把东西~藏）cáng 

เกรกิกอ้ง  ยิง่ใหญ่ไพศาล wei3ta:i6 伟大 wěidà 

เกรยีม tsiu1 焦（饭~了）jiāo 

เกลด็ปลา phja1 lan2 鱼鳞 yúlín 

เกลีย้กลอ่ม l̥ɔk7 ; l̥ɔ3 哄（~小孩不哭）hōng 

เกลยีด han6 恨 hèn 

เกลอื khjɔ1 盐   yán 

เกวยีน lan2 轮车 lún chē 

เกวยีนลากดว้ยววั hwa:i1 tɕha1 牛车                niú chē 

เกษตรกร nɔŋ2 man2 农民 nóngmín 

เกสรตวัเมยีของดอกไม ้ ʔmjɔk7 sǝm1 花蕊 huāruǐ 

เกา ʔȵa:u1 搔（~痒）sāo 

เก่า kau5 旧 jiù 

เก่า lǝu3 老（菜~）lǎo 

เกา้ kjau3 九 jiǔ 
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เกา้อี ้ i3 椅子  yǐzi 

เกาะ ตดิ เหนียว n̥im1 粘（浆糊很~）zhān 

เกดิ คลอด ɕeŋ1 生（~孩子）shēng 

เกดิฝีดาษ ɔk7thin1hwa1 出天花 chū tiānhuā 

เกดิสนิม ɔk7 siŋ5 ; hyn3 siŋ5 生锈 shēng xiù 

เกดิอาการกาํหนดั l̥eu1wa1 发情 （牲畜~）fāqíng 

เกนิไป tha:i5 太（~多了）tài 

เกยีรตยิศ เกยีรตคิุณ เกยีรตภิมู ิ kuŋ1jɔŋ2 光荣 guāngróng 

เกีย่ว kau1 钩（~衣服）gōu 

เกีย่วขอ้ง kun3 管（各~各的事）guǎn 

เกีย่วพนั สะดุด l̥iu3 绊（绳子~脚）       bàn 

แก่ lǝu3 老（人~）lǎo 

แก(้ปม) ta3 打（~线结）dǎ 

แกนขา้วโพด jy6 me3 tɕa1 玉米轴  yùmǐ zhóu 

แกม้ min6 mau1 腮颊  sāi jiá 

แกว้ pwei1 杯子   bēizi 

แกว้ pwei1 杯（一~水）bēi 

แกะ lǝŋ2 羊 yáng 

แกะ min2 jǝŋ2 绵阳 miányáng 

โกน the5 剃（~头）tì 

โกย เหน่ียว khjǝp7 搂（~肩摇背）lǒu 

โกรธ ɔk7khi5 ; teŋ2khi5 ; fjet7tɕhen3 生气 shēngqì 

โกรธแตกคอกนั fjen1 n̥a3 翻脸（~不认人）fānliǎn  

โกลนมา้ ma3 ta:p8 tsha:i3 ; ma3 ta:p8 taŋ5 马镫 mǎdèng 

ใกล ้ kjen6 近 jìn 

ใกลเ้คยีง pja:i2 kjen6 ; pja:i2 l̥ek7 附近 fùjìn 

ไก่ ka:i5 鸡    jī 

ไก่ตอน im1 ka:i5 ; im1 kje1 阉鸡  yān jī 

ไก่ตวัผู ้ ɕeŋ1 kje1 kɔŋ1 ; ka:i5 kɔŋ1 ; kɔŋ1 
ka:i5 

公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัผู ้(ไก่หนุ่ม) sɔn1 han1 ka:i5 kɔŋ1 ; ɕeŋ1 kje1 
kɔŋ1 

小公鸡（刚会啼的）xiǎo 
gōngjī 

ไก่ตวัเมยี (ยงัออกไขอ่ยู)่ ka:i5 ŋa:ŋ5 
小母鸡（未生蛋的）xiǎo 
mǔ jī 

ไก่ตวัเมยี (หยดุออกไขแ่ลว้) ka;i5 ma;i5 ; ma;i5 ka:i5 母鸡（已生蛋的）    mǔ jī 

ไก่ตวัเมยีขนัเวลาจะออกไข ่ hǝu5 ; kɔ2 tɔk7 tɔk7 叫（母鸡下蛋时）jiào 

ไก่นา ǝm1 tan1 ma:i5 秧鸡                            yāng jī 

ไกปืน kje1 扳机 bānjī 

ไก่ฟ้า tɕi6 kje1 ; ɕa:n1 kje1 雉鸡（野鸡）zhì jī 

ไกล khjai1 远 yuǎn 

ขดตวั งอตวั khyn1nun2 蜷缩（~着身体）quánsuō 

ขดตวั งอตวั ʔwa:n1iu1 弯腰 wān yāo 

ขน phen1 毛 máo 

ขน้ nɔŋ2 浓（茶~）nóng 

ขนไก่ tɕi5 pa:ŋ3 phen1 鸡翎  jī líng 

ขนตา pja1 ʔjap7 phen1 睫毛  jiémáo 

ขนมจา้ง ut7 粽子 zòngzi 

ขนละเอยีดตามผวิหนงัรา่งกาย hɔn2 mǝu2 ; hɔn2 phen1 寒毛 hánmáo 

ขนลุก อาการขนลุก ka:i5 ȵɔk8 ʔnat7 鸡皮疙瘩   jīpí gēda 
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ขนลกูเกาลดั me3 tɕe1 lik8 ; mǝu2 lat8 毛栗（锥栗）máo lì 

ขนาดนัน้ n̥a:u1nǝŋ5 ; hǝu3 多么（~大）duōme 

ขนาดนัน้(ไกล) nǝŋ2pja:i2 那么（~远）nàme 

ขนาดนัน้(พดู) nǝŋ2 ; tǝŋ2nǝŋ2 那么（~说）nàme 

ขนาดน้ี(ทาํ) tɔŋ2nǝŋ2 这么（~做）zhème 

ขนาดน้ี(ใหญ่) kɔ5ne5 ; tɔŋ2nǝŋ2 这么（~大）zhème 

ขบ แทะ  khjak7 嗑（~瓜子）kē 

ขม khu3 苦 kǔ 

ขมวดคิว้ ʔȵɔ5 皱（~眉头）zhòu 

ขมบั tha:i5 jǝŋ2 ʔwa1 太阳穴 tàiyángxué 

ขโมย l̥ek7 小偷   xiǎotōu 

ขยะ ʔȵǝk7 垃圾    lājī 

ขยะแขยง สะอดิสะเอยีน sǝŋ3l̥uk7 恶心（谷呕的感觉）ěxīn 

ขยนั tek8 l̥eŋ1 ; le6 l̥eŋ1 ; nu3lek8 努力 nǔlì 

ขยนัหมัน่เพยีร hjen3 勤 qín 

ขยบั,เคลื่อนไหว tɕyn5 tɔŋ6 转动（车轮~）zhuǎn dòng 

ขยายตวัพอง wɔk8 ; pɔŋ2 tɕǝŋ5 膨胀 péngzhàng 

ขยี ้ n̥ɔ1; tsha:t7 搓（~衣服）cuō 

ขยุม้  (ลกัษณนามใชก้บัเกลอื) tsep7 撮（一~盐）cuō 

ขยุม้ (ลกัษณนามใชก้บัขน) tsep7 撮（一~毛）cuō 

ขรขุระ khiŋ1kheŋ1 ; tǝm2pɔ1pat7peŋ2 ; 
khiŋ1 liŋ1kheŋ1leŋ1 

崎岖 qíqū 

ขลุย่ siu1 箫 xiāo 

ขลุย่ชนิดหน่ึง lu2 ɕeŋ1 芦笙 lúshēng 

ขลุย่ไมไ้ผ ่ tek8 笛子 dízi 

ขวด peŋ2 瓶子 píngzi 

ขวด peŋ2 瓶（一~油）píng 

ขวบปี ครบรอบปี  ma:i3 lan2 年轮 nián lún 

ขวา ja:u6 右   yòu 

ขวาน kɔk7 khjau3 斧头  fǔtóu 

ขวดิ tɕheu1 抵（牛~人）dǐ 

ขอ lai5 讨（~饭）tǎo 

ขอ ขอรอ้ง hɔk7tsam2 要 yào 

ขอ้, ขอ้ต่อ tsit7 节（一~竹子）jié 

ของ kɔ3 的（我~书）de 

ของขวญั le3 wat8 礼物    lǐwù 

ขอ้งใสป่ลา phja1 l̥uŋ1 渔篓 yú lǒu 

ขอ้ต่อกระดกู tau5 tsit7 kjɔk7 骨节 gǔjié 

ขอทาน ka:u5 hwa5 ; ka:u5 hwa5 tsi3 乞丐 qǐgài 

ขอบ รมิ ชาย(เสือ้ผา้) pin1 边（衣服~）biān 

ขอบ รมิ(ถนน) l̥ek7 l̥an1 ; l̥an1 pin1 边（路~）  biān 

ขอ้บกพรอ่ง khyt7 tim3 缺点    quēdiǎn 

ขอบคุณ,ขอบพระคุณ kǝm3tsa6 感谢 gǎnxiè 

ขอเพยีงแค.่.. tɕi3iu5 只要 zhǐyào 

ขอรอ้ง kjau2 求（~别人帮助）qiú 

ขดั(รองเทา้หนงั) tsha:t7 摖（~皮鞋）cā 

ขดัขวาง กัน้ la:n2 拦（~住他）lán 

ขดัขวางการดบัเพลงิ ʔmun3 壅火（~埋火种）yōng huǒ 
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ขนั (ไก่) hǝu5 叫（鸟~）jiào 

ขนัแน่น  รดัแน่น kɔ3 箍（~桶）gū 

ขบัไลผ่ ี lɔi6kwei3 驱鬼 qū guǐ 

ขา tin1 pɔŋ3 腿   tuǐ 

ขากรรไกร ɕa:ŋ6 hǝm5 上颚 shàng'è 

ขากางเกง khu5 tɔŋ2 裤管（裤筒）kù guǎn 

ขา้ง pja:i2 ; min6 边（墙两~都有人）biān 

ขา้ง tɕek7 只（一~鞋）zhǐ 

ขา้งขึน้ ȵyt8 kuŋ1 lun1 月圆日  yuè yuán rì 

ขา้งตน้ บน i3 ɕa:ŋ6 以上 yǐshàng 

ขา้งใน l̥a:u1 pin1 , te3 l̥a:u1 里面     lǐmiàn 

ขา่งฝีมอื tsǝŋ6 hwen1 匠人 jiàngrén 

ขา้งแรม ȵan5 l̥ap7 月黑日 yuè hēi rì 

ขา้งลา่ง te3 fuŋ1 ; te3 pin1 底下 dǐxià 

ขา้งศรีษะ เอยีงศรีษะ ʔwa:i1 khjau3 侧头 cè tóu 

ขา้งหน้า pja:i2 kɔn5 前面（较远）qiánmiàn 

ขาด la:n6 破烂（衣服~）pòlàn 

ขาด (เชอืกขาดแลว้) ka:t7 断（绳子~了）       duàn 

ขาดแคลน wมม่ ี khyt7 缺（ ~口）  quē 

ขาดทุน khwei1pen3 ; pɔi2tsen2 赔本 péiběn 

ขาเป๋  ขาพกิาร pwa3 ; khyet7 瘸（腿脚有毛病~）qué 

ขา้ม fa:i3 过（~河）guò 

ขาย pha:i1 卖 mài 

ขายหน้า tɕhǝu3 n̥a3 丢脸 hàixiū 

ขา้ว fa:n6 ; wu3 饭                            fàn 

ขา้วเกาเหลยีง kǝu1 lǝŋ2 高粱    gāoliang 

ขา้วขาว pjuk8 wu3 ; wu3 pjuk8 精米（白米）  jīngmǐ 

ขา่วคราว siu1 sek7 消息 xiāoxi 

ขา้วเดอืย kau3 mi3 sɔk7 ; sɔk7 wu3 小米 xiǎomǐ 

ขา้วตม้ ʔmet7 粥  zhōu 

ขา้วตงั tsǝu1 pi2 锅巴 guōbā 

ขา้วแต๋น ขา้วพอง me3 hwa1 ta:ŋ2 米花糖 mǐhuā táng 

ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อนกาํหนด tau2 miu2 早稻    zǎodào 

ขา้วทีแ่ก่รวงคอ่นขา้งชา้กวา่ขา้วทีแ่ก่
รวงเรว็ 

tɕɔŋ1 tǝu6 中稻   zhōngdào 

ขา้วทีด่าํปลายฤดกูาล ȵi6 tǝu6 晚稻     wǎndào 

ขา้วทีผู่ผ้ลติการเกษตรหรอืหน่วยงาน
การผลติเกษตรไดช้าํระแก่รฐับาลเป็น
ภาษกีารเกษตรแต่ละปี 

kɔŋ1 leŋ2 公粮  gōngliáng 

ขา้วนาดอน ɕia1 wa2 旱稻  hàndào 

ขา้วบารเ์ลย ์ pek8 m̥u3 稗子  bàizi 

ขา้วเปลอืก tshǝu5 wu3 ; wu3 tshǝu5 糙米  cāomǐ 

ขา้วเปลอืก wu3 tau1 ; hjuŋ1 tau1 稻蔸  dào dōu 

ขา้วโพด y6 me3 玉米 yùmǐ 

ขา่วลอื jiu2 ȵin2 谣言 yáoyán 

ขา้วสวย tsi2 糍粑 cíbā 

ขา่วสาร san1 wan2 新闻     xīnwén 
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ขา้วสาร wu3 米 mǐ 

ขา้วสารเหนียว tɕim1 wu3 ; wu3 tɕim1 ; 粳米（不粘的米）jīngmǐ 

ขา้วสาล ี mek8 麦子 màizi 

ขา้วสาล ีเมด็ขา้วสาล ี siu3 mek8 小麦 xiǎomài 

ขา้วสาลบีคัวทิ sa:m1 ka:k7 mek8 荞麦  qiáomài 

ขา้วเหนียว ɕɔk8 nɔ6 wu3 糯米饭    nuòmǐ fàn 

ขา้วเหนียว nɔ6 wu3 ; wu3 nɔ6 糯米    nuòmǐ 

ขา้วเหนียว tɕim1 wu3 粳稻                      jīngdào 

ขาอ่อน ta:i6 pɔŋ3 ; ta:i6 vtan3 ; wɔk8 
pɔŋ3 

大腿 dàtuǐ 

ขงิ hiŋ1 姜 jiāng 

ขี ่ ki2ma3 骑（~马）qí 

ขี ้ ɔ1ŋ̊ai3 大便 dàbiàn 

ขีก้ลากทีศ่รีษะ l̥et7 ; kje1 pa:i1 la:i6 癞痢头 làilì tóu 

ขีเ้กยีจ เกยีจครา้น la:n3 懒 lǎn 

ขีเ้ขมา่ ถ่านหนิ ɔk7 mɔi2 kiu2 
煤烟子（墙壁上的）méi 
yān zi 

ขีต้า ŋa:m3 tɕhi1 ; pja1 ŋ̊ai3 眼屎 yǎnshǐ 

ขีเ้ถา้ไฟ l̥au5 火灰   huǒ huī 

ขปีนาวธุ ธนูไฟ hwa3 tsin5 火箭    huǒjiàn 

ขีม้กู muk8 鼻涕  bítì 

ขีเ้รือ้นกวาง hwa:i1 pi2 syn3 牛皮癣 niúpíxuǎn 

ขีเ้ลื่อย kjɔ5 sip7 锯末    jùmò 

ขีเ้ลื่อย pa:u2 hwa1 ; ma:i3 kha:k7 刨花  bàohuā 

ขีห้ ู l̥ɔ1 ŋ̊ai3 ; ȵi3 ɕi3 耳屎    ěrshǐ 

ขึน้ (น้ําในแมน้ํ่าขึน้แลว้) wɔk8 涨（河水~了）  zhǎng 

ขึน้ ปีน hyn3 上（山~）shàng 

ขึน้ไป hyn3 pa:i1 上去 shàngqù 

ขึน้มา hyn3teŋ2 上来 shànglái 

ขึน้รา hyn3 phɔk7 发霉 fāméi 

ขึน้ราจนเป่ือย au5 la:n6 霉烂（衣服~）méilàn 

ขือ่ pin3 ka:k7 椽子 chuánzi 

ขดุ, คดัออก pa:u2 刨（~萝卜丝）páo 

ขดุลอกขึน้มาจากน้ํา la:u2 ; la:u1 捞（~水草）lāo 

ขุน่ ŋam1 浑（水~）hún 

ขนุนาง,ขา้ราชการ kun1 官 guān 

ขู,่ไล่ l̥ɔk7 吓（把鸟~飞了）xià 

ขูข่วญั l̥ɔk7 恐吓 kǒnghè 

ขดูรดี pa:k7sǝk7 剥削 bōxuè 

ขดูออก kwet7 刮（~猪毛）guā 

เขง่ ตะกรา้ khiŋ1 筐（一~菜）kuāng 

เขตแดน pin1 ka:i5 ; kɔk7 ka:i5 边界（边界）biānjiè 

เขตนครบาล khy1 区  qū 

เขตปกครองตนเอง tsi6 tɕi6 khy1 自治区 zìzhìqū 

เขม็ tɕǝm1 针 zhēn 

เขม็ขดั iu1 ta:i5 腰带 yāodài 

เขม็ขดั khu5 tau1 sa:i1 裤带   kù dài 

เขมา่หมอ้ tɕheŋ1 ʔjeŋ5 ; l̥ek7 ʔjeŋ5 锅煤烟 guō méi yān 
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เขยง่เทา้ ʔnet7 踮（~脚）diǎn 

เขยา่ pa:i3 摇动（~小树枝）yáodòng 

เขา mɔ6 他 tā 

เขา่ pɔ1 lɔ1 ka:i5 膝盖 xīgài 

เขา้ hau3 进 jìn 

เขา้ไป hau3pa:i1 进去 jìnqù 

เขา้มา hau3teŋ2 进来 jìnlái 

เขาววั hwa:i1 ka:k7 牛角 niújiǎo 

เขาสตัว ์ ka:k7 角（曽~）jiǎo 

เขยีง tɕam1 pa:n3 砧板 zhēnbǎn 

เขยีด khje3 蛙（小的）   wā 

เขยีน sa3 写 xiě 

เขือ่น fa:i1 水坝                    shuǐbà 

แขก khjek7 hwen1 客人     kèrén 

แขกทีม่าเยอืน peŋ1 宾 bīn 

แขง็ kit7 peŋ1 结冰                         jié bīng 

แขง็ tɕau2 硬 yìng 

แขง็ ตัง้ theŋ3 ; tɕek8 挺（~胸）tǐng 

แขง็ตวั เกาะตวั kit7 ; kak8 凝结（猪油~了）níngjié 

แขง็ทื่อ tɔŋ5tɕau2 僵硬 jiāngyìng 

แขง็แรง a:k 强壮 qiángzhuàng 

แขง็แรง, แน่นหนา tɕap8ɕet8 结实（桌子很~）jiēshi 

แขน ʔmu1 pi5 ; ɕau3 pi5 胳膊 gēbo 

แขนเสือ้ ɕa:m1 tsau6 ; pjɔ6 tsau6 袖子 xiùzi 

แขวน kwa5 挂（~在墙上）guà 

แขวน,หอ้ย tiu5 吊（~包谷）diào 

ไข ่ khjai5 蛋 dàn 

ไขกระดกู kjɔk7 sɔi3 骨髓     gǔsuǐ 

ไขไ่ก ่ ka:i5 khjai5 鸡蛋   jīdàn 

ไขข่าว khjai5 pjuk8 ; ta:n6 pek8 蛋白  dànbái 

ไขแ่ดง khjai5 ŋ̊a:n3 ; ta:n6 huŋ2 蛋黄 dànhuáng 

ไขท้รพษิ jy6 me3 ʔmjɔk7 天花  tiānhuā 

ไขเ่ป็ด pet7 khjai5 鸭蛋  yādàn 

ไขมนั pwei2 ma;m6 ; ma;m6 pwei2 肥肉   féi ròu 

ไขล้ม fjet7 ɕia1 痧风   shā fēng 

ไขสตัว ์ hwa:i1 jau2 ; jǝŋ2 jau2 牛羊油 niú yáng yóu 

ไขห้วดั tɕǝk8 l̥im5 伤风（感冒）shāngfēng 

ไขเ่หา kja:u1 khjai5 虮子 （虱子的卵） jǐ zi 

คณะรฐัมนตร ี pu6 tɕǝŋ3 部长   bùzhǎng 

คดเคีย้ว ʔwa:n1ʔwa:n1khjɔk7 khjɔk7 kɔ3 弯弯曲曲的 wān wānqū qū 
de 

คทา สญัลกัษณ์ fu2 符  fú 

คน kwen1 人 rén 

คน  mɔ6 ; mje5 个（一~人）gè 

คนขีข้ลาดตาขาว ta:m3ʔniŋ3 胆小 dǎn xiǎo 

คนคุน้เคย ɕɔk8 kwen1 熟人    shú rén 

คนงานชาย  ta3 kɔŋ1 lik8 打工仔 dǎgōng zǎi 

คนงานหญงิ ta3 kɔŋ1 juk8 打工妹 dǎgōng mèi 
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คนโง ่ ɕɔ5 lik8 ; ŋwa:ŋ6 tsi3 傻子 shǎzi 

คนจน kjɔŋ2 hwen1 穷人 qióngrén 

คนจรจดั l̥u5 l̥ek7 tsǝŋ6 ; l̥u5 l̥ek7 hwen1 补锅匠 bǔ guō jiang 

คนชรา lǝu3 kɔŋ1 lǝu3 老翁 lǎowēng 

คนเชอืดสตัว ์ tu2 hɔŋ2 lǝu3 ; ka3 m̥u1 lǝu3 屠夫 túfū 

คนด ี l̥i1 hwen1 好人 hǎorén 

คนตาบอด het7 tsi3 瞎子  xiāzi 

คนทีท่าํงาน ta3 kɔŋ1 hwen1 ; hɔk8 kɔŋ1 
hwen1 

打工的人  dǎgōng de rén 

คนทีห่ยมุหยมิ จูจ้ี ้ hyn3tu1 人赘（上门）rén zhuì 

คนในเมอืง kyn2 kja:i1 hwen1 ; kja:i1 kyn2 
hwen1 

城里人  chéng lǐ rén 

คนบา้ tin1 tsi3 疯子  fēngzi 

คนบา้นอก คนชนบท ʔma:n3 l̥a:u1 hwen1 乡下人  xiāngxià rén 

คนใบ ้ a3 tsi3 哑巴 yǎba 

คนแปลกหน้า ɕeŋ1 hwen1 生人 shēng rén 

คนพกิาร pa:i1 tsi3 ; pɔ3 tsi3 跛子  bǒzi 

คนรวย mi2 tsen2 hwen1 富人 fù rén 

คนรกั tseŋ2 hwen1 情人 qíngrén 

คนรบัใช ้ kɔŋ1 fu1 hwen1 仆人 púrén 

คนเลว wa:i6 hwen1 坏人 huàirén 

คนโสด tɔk8 ku1 lat8 ; tɔk8 ku1 lǝu3 单身汉  dānshēnhàn 

คนหลงัคอ่ม l̥ɔŋ3 tsi3 驼子  tuózi 

คนหวัลา้น thɔk7 whjau3 tsi3 秃子 tūzi 

คนหหูนวก l̥ɔ1 n̥uk7 hwen1 ; lɔŋ2 tsi3 聋子   lóng zi 

คนอื่น leŋ6hwen1 ; pit8hwen1 别人 biérén 

คนอื่นเขา ฉนั(สรรพนามบุรษุทีห่น่ึง 
และ สาม) 

hwen1 人家 rénjiā 

คม l̥ai5 快（ ~）kuài 

คมมดี hja3 khau3 刃  dāorèn 

ครก โกรง่ khɔm3 臼 jiù 

ครกตาํขา้ว hwa:i1 leŋ2 碓 duì 

ครวญคราง hǝu5 呻吟 shēnyín 

ครอบครวั l̥en1 家（一~人）jiā 

 ครอบครวั tɔŋ2 l̥en1 房族 fáng zú 

ครัง้ wei2 次（去一~）cì 

ครัง้หน่ึง fa:i3 曾经（~来过）céngjīng 

ครวัเรอืน สาํมะโนครวั hu6 khau3 户口 hùkǒu 

คราด l̥ai5 耙（~地）bà 

คราดกวาดขา้ว kɔk7 pa2 谷耙 gǔ bà 

คราดฟันตะป ู teŋ1 pa2 钉耙  dīngbà 

คราดไม ้ ma;i3 l̥ai5 ; ma:i3 hwa1 木耙    mù bà 

คราดเหลก็ thit7 hwa1 铁耙  tiě bà 

คราบเหงือ่ l̥ɔ5 l̥an3 ; l̥ɔ5 ʔȵeŋ5 汗垢   hàn gòu 

ครบีปลา phja1 tɕi5 鱼鳍 yú qí 

ครึง่ m̥ja:ŋ5 ; jet7 m̥ja:ŋ5 半（一~）bàn 

ครึง่กโิลกรมั kjen1 斤 jīn 

ครึง่ถงั pa:n5 thɔŋ3 半桶 bàn tǒng 
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ครึง่ทาง m̥ja:ŋ5 l̥an1 半路  bànlù 

ครึง่ปี pa:n5 pwei1 半年 bànnián 

ครึง่วนั pa:n5 ŋwan2 半天 bàntiān 

ครึง่สกุครึง่ดบิ ka:p7ɕeŋ1 ; lan3wu3 夹生（~饭）jiāshēng 

ครึม้ ʔjam1 阴 yīn 

ครึม้ ʔjam1 阴（天~了）yīn 

ครใูหญ่ ha:u6 tɕǝŋ3 校长   xiàozhǎng 

คลองน้ํา nam3 m̥yŋ1 水沟 shuǐ gōu 

คลอด มชีวีติ ɕeŋ1 lik8 生 （~崽）shēng 

คลาน pjen2 爬行（小孩~）páxíng 

คลา้ย เหมอืน tsǝp8 像（他~你）xiàng 

คลาํหาทาง ʔmɔ3 l̥ap7 摸黑（~走路）mōhēi 

คลาํหาในทีม่ดื ʔmɔ3ʔmɔ3 ka:u5 摸摸看 mō mō kàn 

คลงึ tshɔ1 搓（~绳子）cuō 

คลุม phi1 披（~衣服）pī 

คลุม ʔmun3 蒙（~头睡觉）méng 

ควบคุม kun3li3 管理 guǎnlǐ 

ควร eŋ1tɔŋ1 应当 yīngdāng 

ควร ŋ̊a:n1 应（答~呼唤）yīng 

ควร สมควร eŋ1ka:i1 应该 yīnggāi 

ควนั l̥at7 缕（一~炊烟）lǚ 

ควนั ʔwen5 熏（烟~眼）          xūn 

ควนั ʔwjen5 烟（炊）yān 

ความกลา้หาญ ta:m3 lǝŋ6 胆量 dǎnliàng 

ความเขา้ใจ l̥ɔ3ma:i1 认识 rènshi 

ความคดิ si1 sǝŋ3 思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ i5 kin5 意见 yìjiàn 

ความจาํ ki5 seŋ5 记性 jìxìng 

ความชอบ ตดิ เสพตดิ jen3 瘾（烟~）yǐn 

ความแตกต่าง tɕha1 差（~很多）chà 

ความนิยม fɔŋ1 khi5 风气                  fēngqì 

ความผดิทีถ่กูใสร่า้ยกลัน่แกลง้อยา่งไม่
เป็นธรรม 

ʔjyn1uŋ3 冤枉 yuānwang 

ความผดิพลาด tsɔi6 kwa5 罪过 zuìguò 

ความผดิพลาด tsha:k7 u6 错误  cuòwù 

ความรว่มมอื hǝp8tsck7 合作 hézuò 

ความระแวง ความแคน้ jim2 嫌 xián 

ความรูส้กึอนัเป็นสขุ tɕǝp8 ; hwaŋ1 垮（田埂~了）kuǎ 

ความลบั mi5 mat8 秘密  mìmì 

ความสงบ tseŋ6 安静 ānjìng 

ความสขุ heŋ6fɔk7 幸福 xìngfú 

ความหวงั หวงั ɕi1muŋ6 希望 xīwàng 

ควาย hwa:i1 ɕe3 水牛    shuǐniú 

คอ ŋ̊ɔ1 脖子 bózi 

คอกววั tɕuŋ1 hwa:i1 牛圈 niú quān 

คอกหม ู tɕuŋ1 m̥u1 猪圈 zhū quān 

คอ้น tɕe2 锤子 chuízi 
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คอ่นขา้ง pi3ka:u5 比较（~好）bǐjiào 

คอ้นปอนด ์ wa2 tɕe2 
打大锤（打桩用） dǎ dà 
chuí 

คอพอก ŋɔ1 pɔ2 大颈泡  dà jǐng pào 

คะแนน ɕeŋ2 tshap7 成绩 chéngjī 

คดัคา้น ต่อตา้น fjen3tɔi5 反对 fǎnduì 

คดัเลอืก thiu1 挑（用棍子~起来）tiāo 

คดัเลอืก thiu1 ; thiu1syn3 挑选 tiāoxuǎn 

คนั han1 痒（吃生芋头而~）yǎng 

คนั ŋǝm1 痒（虫子咬发~）yǎng 

คัน้ tɕa5 榨（~油）zhà 

คนั (ลกัษณนามของ เกวยีน) kja5 辆（一~车）liàng 

คนั (อาการ) ʔnaŋ1 痒（呵~的感觉）yǎng 

คนัตาชัง่ tɕheŋ5 kɔn3 秤杆 chèng gǎn 

คนัไถ le2 kɔŋ1 犁弯   lí wān 

คนันา ŋ̊an1 na2 田埂  tiángěng 

คนัเบด็ tiu5 phja1 kɔn3 钓鱼竿 diàoyú gān 

คบั hjep8 窄（衣服~）zhǎi 

คมัภรี ์(ทอ่งคมัภรี)์ kjeŋ1 经（念~）  jīng 

คา่,มลูคา่ tɕek8 ; te3 ; te3 l̥ai3 值（~钱）zhí 

คา้ของเถื่อน tsau3si1 走私 zǒusī 

คา้ง ɕia1 赊 shē 

คา้ง (กา้งปลาตดิคอ) kak8 鲠（骨~在喉）          gěng 

คา้ง เป็นหน้ี khim5 欠 qiàn 

คางคก ɕam2 ɕy2 癞蛤蟆 làiháma 

คา้งคาว fi1 ɕy3 ; jim2 y3 蝙蝠   biānfú 

คา่จา้ง,คา่แรง kɔŋ1 tsen2 工钱  gōngqián 

คาดการณ์ คาดคะเน sun5 算（~了吧）suàn 

คานหลงัคา lǝŋ2 梁  liáng 

คาย ʔwe5 吐（把饭~出来）tǔ 

คาว seŋ1 腥 xīng 

คาํ khau3 口（一~饭）kǒu 

คํ้า tɕheŋ5 拄（~拐杖）zhǔ 

คาํขวญั piu1 ȵy3 标语   biāoyǔ 

คํ้าคาง tɕheŋ5 ŋa2 ka:u5 托（~腮）tuō 

คาํโคลงคู ่ tɔi5 lim2 对联 duìlián 

คาํถาม wan6 te2 问题 wèntí 

คาํนวณ thik7 打（~算盘）dǎ 

คาํพดู wa6 话 huà 

คาํราม hǝu3 咆哮（老虎~）páoxiāo 

คาํเรยีกรวมภรรยาของพีช่ายและ
น้องชาย 

wɔk8 sǝu3 ʔniŋ3 sǝu3 妯娌  zhóu lǐ 

คาํอวยพรใหอ้ายยุนื wa:n6sɔi5 万岁 wàn suì 

คดิ n̥ǝm3 想（思考）xiǎng 

คดิ คาํนวณ  พจิารณา sun5 算（计~）suàn 

คดิถงึ sǝŋ3 想（~家）xiǎng 

คิว้ ŋa:m3 mi2 mǝu2 眉毛 méimáo 

คบี n̥ep7 夹（~菜）jiā 
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คมี kim2 钳子   qiánzi 

คมีคบีถ่านไฟ hwa3 kim2 火钳  huǒqián 

คกึคกั ȵɔŋ3 热闹 rènào 

คนืให ้เอาของไปคนื hun1 还（~钱）hái 

คบื ka:p8 拃 zhǎ 

คอื ɕi6 是（这~什么）shì 

คุก้กี ้ peŋ3 饼子 bǐngzi 

คุกเขา่ kwei6 跪 guì 

คุกตะราง ka:m1 jɔk8 监狱  jiānyù 

คุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 เอกพจน์) ŋ2 你 nǐ 

คุณคร ู lǝu3 si1 老师 lǎoshī 

คุณยาย pɔ2 tha:i5 ; lǝu3 pɔ2 tha:i5 老太太  lǎo tàitài 

คุน้เคย,เคยชนิ tsap8 kwen5 习惯 xíguàn 

คุม้ครอง pǝu3ja:u5 保佑 bǎoyòu 

คุม้ครอง,ปกป้อง pǝu3hu6 保护 bǎohù 

คุม้คา่ คุม้ hǝp8sun5 上算 shàng suàn 

คุย้ ȵiu1tam1 拱（猪~墙）gǒng 

คุยเลน่ liu2thin1 谈天 tántiān 

คู ่ ɕuŋ1 双（成~成对）shuāng 

คู ่ ŋ̊ǝm3 把（一~筷子）bǎ 

คู ่ tɔi5 对（一~手镯）duì 

คู ่(ลกัษณนามใชก้บัตะเกยีบ) ɕuŋ1 双（一~筷子）shuāng 

คู(่รองเทา้) tɔi5 ; ɕuŋ1 双（一~鞋）shuāng 

ค,ูคลอง,ทอ่ (ท่อระบายน้ํา) m̥yŋ1 沟  （水渠）gōu 

คณู ɕeŋ2 乘（二~四）chéng 

คูอ่ร,ิศตัร ู tɕau2 hwen1 仇人 chóurén 

เคม็ ha:m2 咸 xián 

เคย (เคยไปหนานจงิไหม) fa:i3 过（你到~南京吗）guò 

เคยชนิ kwen5 惯（吃~了辣的）guàn 

เครอืของพชืบางชนิด (เครอืมนัเทศ) 
phǝu1 藤（红薯藤）  téng 

เครอืของพชืบางชนิด (นํามาสิง่ประดษิฐ์
ได)้ 

phǝu1 藤（编器物用的）téng 

เครือ่ง kja5 ; ta:i2 架（一~机器）jià 

เครือ่งจกัร ki1 khi5 机器  jīqì 

เครือ่งชัง่อตัโนมตั ิ tɕheŋ5 sa:i1 秤索 chèng suǒ 

เครือ่งดนตรปีระเภทเคาะหรอืต ี ŋa:u2 磬 qìng 

เครือ่งตวงขา้วของจนี  tau3 斗 dòu 

เครือ่งบด nin3 ; leŋ2 碾（~米）niǎn 

เครือ่งบนิ fi1 ki1 飞机  fēijī 

เครือ่งปัน้ดนิเผา,เครือ่งเคลอืบลายคราม tsi2 khi5 瓷器 cíqì 

เครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรงของชา่งไม ้ mak8 tau3 墨斗  mòdǒu 

เครือ่งหมาย ki5 hǝu6 记号   jìhào 

เคารพ kjeŋ5 敬（~酒）jìng 

เคารพ tsan1kjeŋ5 尊敬 zūnjìng 

เคารพผ ี kjeŋ5kwei3 敬鬼 jìng guǐ 

เคาะ ka:i5 盖（~板子）gài 
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เคาะ tɔk7 ; khjeu1 磕（~烟杆）kē 

เคาะ ต ี khjeu1 敲（~门）qiāo 

เคาะ,ต ี khjeu1 敲（~锣）qiāo 

เคยีว lim2 镰 liándāo 

เคีย้ว ȵ̥a:i5 嚼 jué 

เคีย้วเอือ้ง fjen1 ȵ̥ɔ3 反刍（牛~）fǎnchú 

แคบ hjep8 窄（路~）zhǎi 

แครอท ta:n1 lu2 pak8 胡萝卜 húluóbo 

แควน้ปกครองตนเอง tsi6 tɕ6 tɕau1 自治州 zìzhìzhōu 

แคะ เขีย่ khau1 抠（用手指~）kōu 

แคะฟัน tuk8 剔（~牙）tī 

โคน่ลม้ kyt7lam3 打到 dǎ dào 

โคมไฟ taŋ1 lɔŋ2 灯笼 dēnglóng 

โครงตัง้สามขา sa:m1 kjǝk7 ; sa:m1 kjǝk7 kja5 三脚架 sānjiǎojià 

โคลง,สัน่ jiu2 pa:i3 颠簸（车~）diānbǒ 

ใคร n̥a:u1 谁 shuí 

ฆอ้ง ʔnaŋ3 锣（小的） luó 

ฆอ้งใหญ่ tɔŋ2 lɔ2 大硭锣 dà máng luó 

ฆา่ สงัหาร ka3 杀（~人）shā 

ฆา่ สงัหาร ka3kai5 杀（~鸡）shā 

โฆษณา kuŋ3 pɔ5 广播 guǎngbò 

งว่ง n̥a:i5 困 kùn 

งอ ʔȵeu3 弯（用火~竹条）wān 

งอโคง้ khiu3 ; ʔwa:n1 弯（扁担是~的）wān 

งอน sa:t7kiu1 撒娇 sājiāo 

งอบ khjap7 斗笠 dǒulì 

งดั tɕheu5 撬（~石头）qiào 

งาชา้ง   tsǝŋ6 ŋa2 象牙 xiàngyá 

งาน ธุระ ɕi6 tseŋ2 事情 shìqíng 

งานแต่งงาน pa:i5tɔŋ2 拜堂 bài táng 

งานฝีมอื ɕau3 ȵe6 手艺 shǒuyì 

งา่มน้ิวมอื ʔmu1 ŋa5 指叉  zhǐ chā 

งา่มระหวา่งหวัแมม่อืและน้ิวชี ้ fu3 khau3 虎口      hǔkǒu 

งา่ย jɔŋ2i6 容易 róngyì 

ง ู ta:ŋ6 蛇 shé 

งเูขยีว tsheŋ1 tɕɔk7 ta:ŋ6 青竹蛇 qīngzhú shé 

งทูบัสมงิคลา pɔ5 ki1 ka:p7 银环蛇  yín huán shé 

งน้ํูา ŋ2 kau3 ta:ŋ6 水蛇                      shuǐshé 

งสูามเหลีย่ม  pɔ5 ki1 ka:p7 金环蛇  jīnhuánshé 

งหูญา้ piu1 l̥ɔ1 ta:ŋ6 草蛇（红头无霉） cǎo shé 

งหูลาม na:m2 ɕia2 蟒蛇  mǎngshé 

งเูหา่ pin3 tau2 fɔŋ1 眼镜蛇 yǎnjìngshé 

เงยหน้า ʔŋɔŋ1khjau3 抬头 táitóu 

เงยหน้าขึน้ khiu5 ; tɕhen1 翘（~起大拇指）qiào 

เงา eŋ3 影子                      yǐng zi 

เงนิ ȵen2 ; ȵen2 tsi3 银子 yínzi 

เงนิ tsin2 钱（重量单位）qián 
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เงนิ (สาํหรบัใชจ้า่ย) tsen2 钱  qián 

เงนิเดอืน kɔŋ1tsi1 工资  gōngzī 

เงยีบ ไมค่อ่ยพดู  น่ิงเงยีบ ṃ2 kja:ŋ3 wa6 沉默 chénmò 

เงือ่น กระดุม khau5 扣子 kòuzi 

เงือ่นตาย ปมทีค่ลายไมไ่ด ้ tat8 死结 sǐjié 

เงือ่นเป็น (เงือ่นทีส่ามารถแกม้ดัได)้ khwei5 活结 huójié 

โง ่ ɕɔ5 傻 shǎ 

โงเ่ขลา เกง้กา้ง tɕhen3 蠢 chǔn 

จงอยปาก n̥ɔk7 tsɔi3 鸟嘴   niǎo zuǐ 

จดหมาย sen5 信  xìn 

จม (น้ํา) nam3 ʔjǝm5 淹（水~）yān 

จมน้ําตาย ʔjǝm5 pja:i1 淹死 yān sǐ 

จมลง tɕǝm2 沉（~到水底）   chén 

จมอยูใ่นปลกั ha:m6 陷（地~下去）  xiàn 

จมกู ʔneŋ1 鼻子 bízi 

จรงิ tɕen1 真 zhēn 

จ๊อกแจ๊กจอแจ tsǝu2 ; tsǝu2tsa:p8 嘈杂 cáozá 

จอบ pa:n3 tɕu2 板锄 bǎn chú 

จอบ เสยีม tɕu2 锄（~地）chú 

จอบ,เสยีม tɕ2tau2 锄头 chútóu 

จอบแบบมฟัีน eŋ1 tɕa:u3 齿锄                chǐ chú 

จอมปลอม  ไมจ่รงิ ka3 假 jiǎ 

จอมผม tau2 tɕyn5 发旋 fà xuán 

จะ iu5 要（你~去哪儿）yào 

จะตอ้ง pit7sy1 必须 bìxū 

จะตอ้ง tɕi3 mi2 只有（~他不干）zhǐyǒu 

จะตอ้ง จาํเป็นตอ้ง  pit7 sy1 必须（你~承认）bìxū 

จะทาํใหไ้ด ้จงใจจะทาํ phin1 phin1 偏偏（他~要去）piānpiān 

จกัจัน่ tɕye3 tɕye5 tɕɔŋ2 蝉 chán 

จดัการ จดัใหเ้รยีบรอ้ย ฉบัพลนั tsha:n1 顿（打一~）dùn 

จดัการอยา่งลวกๆ ljeu3ɕi6 了事 liǎo shì 

จนัทรคราส ȵyt8 ɕek8 月食 yuè shí 

จบั nep7 ; ʔnen3 捏（~住鼻子）niē 

จบั tɕap7 抓（~石子）zhuā 

จบั ʔȵa:m1 抓（~一把豆子）zhuā 

จบั กุม ถอื ʔŋǝm3 握（~ 把）wò 

จบั(จบัไก่) tɕap7 捉（~鸡）zhuō 

จบั(จบัปลา) tɕap7 捉（~鱼）zhuō 

จาก ta3 ; tsɔŋ2 从（~这里到那里）cóng 

จากกนั แยกกนั fan1pit8 分别（离别）fēnbié 

จาง ta:m6 淡（酒~）dàn 

จา้ง วา่จา้ง tsheŋ3 雇（~短工）gù 

จางหาย thɔi5 ɕak7 褪色 tuìshǎi 

จาน pun2 盘子 pánzi 

จานฝนหมกึ mak8 pun2 砚台   yàntai 

จานเลก็ๆ tip8 碟子 diézi 

จาม kjet8the5 ; at7tshi1 打喷嚏 dǎ pēntì 
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จาํได ้ ki5 l̥ai3 记得 jìde 

จาํนวนน้อยนิด jet7pa:i3 一点儿 yìdiǎnr 

จาํนวนมากมาย han3l̥a:i1 许多 xǔduō 

จาํนอง te3a:p7 抵押 dǐyā 

จาํนองและจาํนํา tɔŋ5 典当 diǎndàng 

จกิ teŋ1 啄 （鸡~米）zhuó  

จิง้จก si5 tɕa:u3 ta:ŋ6 ; l̥ɔ1 n̥uk7 ta:ŋ6 蜥蜴 xīyì 

จิง้จอก fu2 li2 狐狸 húlí 

จิง้หรดี tshǝu3 kje1 蟋蟀  xīshuài 

จติใจ tseŋ1 ɕan2 精神 jīngshén 

จบิ tɕep7tsɔi3 咂（~嘴）zā 

จิม้,จุม่ tɕap8 蘸（~辣椒）zhàn 

จดื ta:m6 淡（汤太~了）dàn 

จุก ʔwet7 塞子  sāizi 

จุกขวด peŋ2 ʔwet7 瓶塞 píng sāi 

จุกไม ้ ma:i3 ʔwet7 木塞   mù sāi 

จุด tim3 点（用火~燃草垛）diǎn 

จุด tim3 点（~灯）diǎn 

จุดการทาํงาน kɔŋ1 fen1 工分 gōngfēn 

จุดเดน่ jau1 tim3 优点  yōudiǎn 

จุดแบง่ระดบัตามคนัตาชัง่ tɕheŋ5 seŋ1 秤星 chèng xīng 

จุดไฟ phjau1hwi1 烧火（~做饭）shāohuǒ 

จุดสงูสดุ  จุดสดุยอด  ปลายสดุ tɔŋ2ma:ŋ2 极（好~了）jí 

จงู (จงูมอื) khin1 拉（~手）lā 

จงู (ววัควาย สตัวเ์ลีย้ง) khin1 牵（~牛）qiān 

จบู จุมพติ tsut7tsɔi3 接吻 jiēwěn 

เจด็ tshat7 七 qī 

เจดยี ์ tha:p7 塔  tǎ 

เจบ็ kjet7 疼（妈妈~孩子）téng 

เจบ็ tau3 tɕǝk tin1 硌（石头~脚）gè 

เจรงิ รุง่เรอืง ŋa:i3 旺（火很~）wàngjiǎo 

เจา้ อห้นุ่ม ไอ.้.เจา้น่ี ka1 hwa3 ; ka1 hwa3 hwen1 家伙  jiāhuo 

เจา้ของทีด่นิ ti6 tɕy3 地主 dì zhǔ 

เจา้บา่ว san1 tɔŋ2 新郎    xīnláng 

เจา้ภาพ เจา้ของบา้น tɕy3 hwen1 主人 zhǔrén 

เจา้สาว san1 nǝŋ2 新娘    xīnniáng 

เจาะ tsun5 钻（用钻子~洞）zuān 

เจาะเป็นร ู l̥an3 掏（从衣袋~东西）tāo 

โจร tsak8 强盗 qiángdào 

โจรผูร้า้ย thu3 fi3 土匪 tǔfěi 

ใจรอ้น,หุนหนัพลนัแลน่,ฟุ้งซ่าน sǝm1tɔk8 心毒 xīn dú 

ไจ (ลกัษณนามใชก้บัดา้ย 1 กลุ่ม) tsep7 缕（一~线）lǚ 

ฉบบั pen6 份（一~文件）fèn 

ฉบบั (ลกัษณนามใชก้บัจดหมาย) fɔŋ1 封（一~信）fēng 

ฉมวก ȵi2 tɕha1 鱼叉   yú chā 

ฉลองเทศกาล fa:i3tsit7 过节 guòjié 

ฉลองปีใหม ่ fa:i3nin2 过年 guònián 
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ฉนั (สรรพนามบุรษุที ่1) ku1 我 wǒ 

ฉบัพลนั ทนัใดนัน้ khɔŋ1man1 忽然（~下雨了）hūrán 

ฉางขา้ว lǝŋ2 tshɔŋ1 粮仓 liángcāng 

ฉาบ l̥u5 糊（用泥巴~墙壁）hú 

ฉาบปนู ma:t5 ; thɔŋ5 ; ma:t8 ; ʔȵai1 抹（~石灰）mǒ 

ฉ่ิงเลก็ tsha5 镲（乐器）chǎ 

ฉีก si1 撕（~纸）sī 

เฉลยีวฉลาด khja:u3 巧 qiǎo 

เฉลยีวฉลาด tshɔŋ1meŋ2 聪明 cōngmíng 

ชดใช ้ชดเชย pɔi2 ɕǝŋ2 赔偿 péicháng 

ชน ,ประสบความสาํเรจ็ ɕeŋ5li6 胜利 shènglì 

ชน ตาํ tɕhuŋ5 撞（车~在墙上）zhuàng 

ชนกนั tau3tɕhuŋ5 相碰 xiāng pèng 

ชนชัน้กรรมกร kɔŋ1 kwen1 ka:i1 kjap7 工人阶级       gōngrén jiējí 

ชนบท หมูบ่า้นตามชนบท ɕǝŋ1 乡 xiāng 

ชนรุน่หลงั ʔniŋ3 pa:n1 ; len2 pa:n1 晚辈 wǎnbèi 

ชนะ jiŋ2 赢 yíng 

ชนิด jǝŋ6 ; tɕɔŋ3 种（一~稻谷）zhǒng 

ชลประทาน ɕe3 li6 水利 shuǐlì 

ชว่ง tɕan6 阵（一~雨）zhèn 

ชว่งชงิ tɕeŋ1tut8 争夺 zhēngduó 

ชว่งชงิ ฉกฉวยโอกาส tɕhan5 趁（~热吃）chèn 

ชว่งชงิ ถกเถยีง tɕeŋ1 争（~着要去）zhēng 

ชว่งเวลาการเปลีย่นแปลงดนิฟ้าอากาศ
ซึง่ไดแ้บง่ออกเป็น24ชว่งใน 1ปี 

tsit7 khi5 节气 jiéqì 

ชว่ย tsɔi6 救（~人）jiù 

ชว่ยเหลอื puŋ1 ; puŋ1tɕu6 帮助 bāngzhù 

ชอ่(ดอกไม)้ tɕa:i3 朵（一~花）duo 

ชอ่งประต ู tu1 fɔŋ6 门缝  mén fèng 

ชอ่งใสล่กูกระสนุ kip7 火帽  huǒ mào 

ชอ่ตมูของดอกไม ้ ʔmjɔk7 te5 蓓蕾  bèi lěi 

ชอ้น  fa:n6 ɕi2 饭勺子             fàn sháozi 

ชอ้น tiu2 kjeŋ1 ; piu2 kjeŋ1 调羹（汤匙）        tiáogēng 

ชอ้นขา้วตม้ tɕɔk7 piu2 ; ʔmet7 ɕǝk8 ; ʔmet7 
piu2 

粥勺子 zhōu sháozi 

ชอบ ham1 爱（~看戏）ài 

ชอบ ham1 ; tɕɔŋ5i5 喜欢（~唱歌）xǐhuan 

ชอบ hǝu5 ; ham1 好（~喝酒）hǎo 

ชะนี  ja6 pin5 pɔ2 猩猩（老变婆）xīngxīng 

ชะมด ɕia6 ɕǝŋ1 麝香 shèxiāng 

ชกักระตุก l̥ai3 l̥ǝm1 ; tɕha3l̥ǝm1 抽搐（描风~）chōuchù 

ชัง่น้ําหนกั l̥a:u1 量（~米）liàng 

ชดัเจน tsheŋ1tɕhu3 清楚（看得很~）qīngchu 

ชนั tau3 陡（山很~）dǒu 

ชัน้ tsaŋ2 层（一~皮）céng 

ชัน้ดา้นบนของผา้หม่ pɔn5 min6 被面 bèi miàn 

ชัน้ดา้นลา่งของผา้หม่(ดา้นทีห่ม่ชดิกบั
ผวิหนงั) 

pɔn5 li3 被里  bèi lǐ 
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ชัน้ทีต่กตะกอน tɕǝm2 ; tɕǝm2 teŋ6 沉淀 chéndiàn 

ชัว่โมง tɕɔŋ1tau2 钟头 zhōngtóu 

 ชัว่ยาม (ลกัษณนามใชก้บัเวลา) ʔnan1 个（一~钟头）gè 

ชา tɕe2 茶  chá 

ชา้ men6 慢（走得~）màn 

ชา้ สาย  tɕi2 迟（来~了）chí 

ชา้ง tsǝŋ6 象 xiàng 

ชา่งกระเบือ้ง ชา่งก่ออฐิ hɔk7 mɔ3 tsǝŋ6 泥瓦匠                níwǎjiàng 

ชา่งทอง ȵen2 tsǝŋ6 银匠 yínjiàng 

ชา่งไม ้ mɔk8 tsǝŋ6 木匠 mùjiang 

ชา่งหนิ ɕek8 tsǝŋ6 石匠 shíjiang 

ชา่งเหลก็ thit7 tsǝŋ6 铁匠 tiějiang 

ชาตพินัธุ ์ man2 tsɔk8 民族   mínzú 

ชาม ʔŋɔn3 碗   wǎn 

ชามทีม่ขีนาดใหญ่พเิศษ pham3 ʔŋɔn3 海碗  hǎiwǎn 

ชามใหญ่ wɔk8 ʔŋɔn3 大碗  dà wǎn 

ชายคาบา้น l̥ɔk7 jim2 屋檐 wūyán 

ชายชู ้ tseŋ2 fu1 情夫 qíngfū 

ชายฝัง่ a5 l̥a5 l̥ek7 ; l̥ek7 l̥a5 河岸 hé'àn 

ชา้ๆ men6men6 慢慢（~走）màn man 

ชงิชา้ tshau1 tshin1 秋千 qiūqiān 

ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บัเน้ือ) khwa:i5 块（一~肉）kuài 

ชิน้สว่น hɔk7tɔi6 陪伴 péibàn 

ชิน้สว่นทีแ่คบและยาวทีซ่่อนอยูใ่น
แขนขวามอืของเสือ้แบบจนีทีต่ดิกระดุม
ดา้นขวามอื 

siu3 khjam1 小襟 xiǎo jīn 

ชมิ ɕǝŋ2 ; ɕi5 尝（~味道）cháng 

ชี ้ tɕi3 指（~方向）zhǐ 

ชพีจร mek8 thiu5 脉搏 màibó 

ชวีติ seŋ5 meŋ6 性命 xìngmìng 

ชืน้ ชุม่ชืน้ n̥im1 ; ʔjɔ5 沾（手~泥）  zhān 

ชื่อ meŋ2 tsi6 名字 míng zì 

ชื่อดอกไมช้นิดหน่ึง khin1 ȵau2 ʔmjɔk7 牵牛花  qiān niú huā 

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

ชื่อแมลงชนิดหน่ึง tsi2 pun2 tɕɔŋ2 臭屁虫  chòu pì chóng 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุจ์ว้ง tɕɔŋ5 tsɔk8 壮族 zhuàngzú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุต์ง้ tɔŋ6 tsɔk8 侗族 Dòngzú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุไ์ต tha:i5 tsɔk8 傣族 Dǎizú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุป์ู้อ ี pu5 i1 tsɔk8 布依族   bùyī zú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุแ์มว้ miu2 tsɔk8 苗族 miáozú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุส์ยุ ɕe3 tsɔk8 水族  shuǐzú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หมาหนาน mǝu2 ma:m2 tsɔk8 毛南族 Máonán zú 

ชื่อหมูบ่า้น ซโีม ่ si5 ma:i3 ʔma:n3 四莫村 sì mò cūn 

ชื่อหมูบ่า้นเชีย่ถาน ʔma:n3 tsǝm3 下覃村  Xiàtán cūn 

ชื่อหมูบ่า้นซงิหลง heŋ1 lɔŋ2 ʔma:n3 兴隆村 Xīnglóng cūn 

ชื่อหมูบ่า้นซเีจีย่ se1 kja:i5 ʔma:n3 西界村  xi jiè cūn 
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ชื่อหมูบ่า้นเสีย่วโม ่ ʔma:n3 nɔi3 小莫村 xiǎomò cūn 

ชื่ออาํเภอหรงสุย่ lɔŋ2 ɕe3 jyn6 融水县    róng shuǐ xiàn 

ชุด thap7 套（~笔套）tào 

ชุด thǝu5 套（~衣服）tào 

ชุด thǝu5 套（一~衣服）tào 

ชุด (ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) kin6 ; mai3 件（一~衣服）jiàn 

ชุปไฟ tɕye5nam3 淬火 cuìhuǒ 

เชด็(โต๊ะ) ma:t8 摖（~桌子）cā 

เชา่ tsu1ti6 租 zū 

เชา้ tsǝu3 早（很~起来）zǎo 

เชา้ตรู ่ hjet7 ti3 早晨                      zǎochen 

เชญิ lau2khjek7 留（~客）liú 

เชญิ tsheŋ3 请 qǐng 

เชื่อ sǝŋ1sen5 相信 xiāngxìn 

เชอืก sa:i1 绳子 shéngzi 

เชอืกทีท่าํจากปอหรอืป่าน ma2 sa:i1 ; lɔk8 ma2 sa:i1 麻绳    má shéng 

เชอืกทีท่าํมาจากใยตน้ปาลม์ tsɔŋ1 sa:i1 ; tsɔŋ1 sɔk7 棕绳 zōng shéng 

เชอืกบงัเงยีน khjǝŋ1 sa:i1 缰绳   jiāngshéng 

เชอืกววั hwa:i1 sa:i1 牛绳                niú sheng 

เชื่อง l̥ai3l̥ɔ3 驯（野兽养~了）xún 

เชือ้เชญิ iu1 ; iu1tsheŋ3 邀请 yāoqǐng 

เชือ้ไฟเชือ้เพลงิ hwi1 pen3 火种  huǒzhòng 

เชื่อไสยศาสตร ์ me2 sen5 迷信 míxìn 

แช ่ pha:u5 泡（~饭）pào 

แช ่จุม่เมลด็พนัธุ ์ tsǝm5 浸（~种子）jìn 

แชโ่คลน lin6 pɔm6 滚泥（水牛~）gǔn ní 

โชค ความเป็นสริมิงคล fɔk7 khi5 福气     fúqi 

โชคชะตา พรหมลขิติ meŋ6 wen6 ; wen6 khi5 命运 mìngyùn 

โชคดทีี ่โชคยงัด ี hǝu3tsha:i3 幸亏（~没有走）xìngkuī 

ใช ้ a:u1 ; jɔŋ6 用（~笔写字）yòng 

ใช ้ jɔŋ6 用（~钱）yòng 

ใช ้ต่อ คดิ(โทรศพัท)์ ta3 打（~电话）dǎ 

ใชก้ระดง้ฝัด (แกลบหรอืฝุ่ นออกไป) pɔ5 簸（~米）bǒ 

ใชท้น kjeŋ1l̥a:i3 jɔŋ6 耐用 nàiyòng 

ใชม้อืกอบ ใชม้อืฉุด hǝu1 ; piu1 薅（~草）hāo 

ใชม้อืแยกออก pak7kha:i1 ; lǝp8kha:i1 掰（~柚子）bāi 

ใชแ้รงงาน lǝu2tɔŋ6 劳动 láodòng 

ใชอ้ทิธพิลเขา้ยดึครอง pa5tɕim5 霸占 bàzhàn 

ซบ pɔk8 伏 fú 

ซอก มมุ เวิง้ ka:k7 la:k8 角落 jiǎoluò 

ซ่อม,ซ่อมแซม tsɔi6 ; tɕeŋ3 修理（~房子）xiūlǐ 

ซ่อมแซม l̥u5 l̥ek7 补（~锅）bǔ 

ซอส tsǝŋ5 酱 jiàng 

ซอสถวัเหลอืง tsǝŋ5 jau2 酱油 jiàngyóu 

ซอสองสาย ȵi6 hu2 二胡  èrhú 

ซกั  se3 洗（~衣服）xǐ 

ซา้ย tsɔ3 左 zuǒ 
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ซาลาเปา pa:u2 tsi2 包子 bāozi 

ซึง่กนัและกนั hu6tɕu6 互助 hùzhù 

ซมึเขา้ไป แทรกซมึเขา้ไป tɕhǝm5 渗透 shèntòu 

ซือ้ tsy3 买 mǎi 

ซื่อตรง ซื่อสตัย ์วา่นอนสอนงา่ย lǝu3ɕet8 老实 lǎoshí 

ซุป phjak7 tha:ŋ1 汤（菜~）  tāng 

ซุป tha:ŋ1 汤 （菜汁）tāng 

เซ่นไหว ้ tse5 祭祀 jìsì 

เซ่นไหวเ้ทพเจา้ เทวดา kjeŋ5ɕan2 供神 gōng shén 

เซ่นไหวฟ้้า tse5ʔmen1 祭天 jì tiān 

โซ่เหลก็ thit7 lin6 铁链  tiě liàn 

ฌาปนกจิ ɔk7pan5 ; tshat7pan5 开丧 kāi sàng 

ญาต ิ tshan1 tshek7 亲戚  qīnqi 

ญาตทิีผ่กูพนักนัดว้ยการสมรสของลกู lǝu3 tshan1 亲家 qìngjiā 

ญาตฝ่ิายพอ่ตาของลกูชาย,ญาตฝ่ิายพอ่
สามขีองลกูสาว 

tshan5 ka1 ia1 亲家父 qìng jiā fù 

ญาตฝ่ิายแมย่ายของลกูชาย,ญาตฝ่ิาย
แมส่ามขีองลกูสาว 

tshan5 ka1 ma3 亲家母 qìng jiāmǔ 

ดม ŋwen5 闻（嗅）wén 

ดวง (ลกัษณนามใชก้บัดาว) khwa3 颗（一~星）kē 

ดวงจนัทร ์ ȵyt8 kuŋ1 pɔ2 月亮  yuèliàng 

ดว้ยกนั jet7khi3 一起（~去）yìqǐ 

ดอกทานตะวนั ȵet8 tau2 kwa1 tsi3 向日葵 xiàngrìkuí 

ดอกบวั ŋɔ3 ʔmjɔk7 荷花 héhuā 

ดอกเบีย้ li6 sek7 利息 lìxí 

ดอกไม ้ ʔmjɔk7 花 huā 

ดอกไม ้ ʔmjɔk7 花（~布）huā 

ดอกไมบ้าน ออกดอก ɔk7ʔmjɔk7 开花 kāihuā  

ดอกหงอนไก่ ka:i5 kun1 ʔmjɔk7 鸡冠华 jīguān huá 

ดอง หมกัเกลอื ip7 ; ʔjim5 腌（~菜）ā 

ดกัแดไ้หม ti6 tau6 me3 蚕蛹 cányǒng 

ดัง้จมกู ʔneŋ1 kiu5 鼻梁  bíliáng 

ดงันัน้... sɔ3i3 所以 suǒyǐ 

ดชันี tɕi3 piu1 指标   zhǐbiāo 

ดนั คํ้า ยนั teŋ3 顶（用木头~住）dǐng 

ดบั sek7 熄灭（火~）  xímiè 

ดบั sek7 ; hak7 熄（~灯）xī 

ดา่ kwan3 ; tɕǝu5 骂 mà 

ดา้น min6 ; pja:i2 面（布的两~）miàn 

ดา้นขา้ง l̥ek7 旁边   pángbiān 

ดา้นนอก l̥ɔk7 pin1 , l̥ɔk7 fuŋ1 外面    wàimiàn 

ดา้นน้ี kɔ5pja:i2 这边 zhè biān 

ดา้นบน kyn2 fuŋ1 ; kyn2 pin1 上面   shàngmiàn 

ดา้นบนของศรีษะ กระหมอ่ม khjau3 neŋ3 头顶                       tóudǐng 

ดา้นลา่ง te3 fuŋ1 ; te3 pin1 下面 xiàmiàn 

ดา้นหน้า min6 l̥ɔk7 
正面（布等的~）  
zhèngmiàn 
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ดา้นหลงั pja:i2 len2 后面   hòumiàn 

ดา้ม (ทีจ่บั) peŋ5 把儿  bà er 

ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บัไมก้วาด) pa3 把（一~扫帚）bǎ 

ดา้ม แทง่ (ลกัษณนามใชก้บัปากกา) tɕi1 枝（一~笔）zhī 

ดา้มมดี hja3 mi3 ; hja3 tsim1 尖 dāo jiān 

ดา้มมดี hja3 peŋ5 把  dāobà 

ดา้ยป่าน ดา้ยลนิิน kja:i3 mi1 麻线  máxiàn 

ดา้ยฝ้าย min2 sin5 棉线 miánxiàn 

ดาว seŋ1 tsi3 星星 xīngxīng 

ดาวตก lau2 seŋ1 流星 liúxīng 

ดาวไถ pak7 tau3 seŋ1 北斗星 běidǒuxīng 

ดาวบรวิาร ŋwei6 seŋ1 卫星 wèixīng 

ดาวหาง sau5 tsau3 seŋ1 ; sau5 pa3 seŋ1 扫帚星 sàozhǒuxīng 

ดาํกลา้ ji2pa:i1ʔnam1 移植（~菜秧）yízhí 

ดาํตน้กลา้ thjem1khja3 ; thjem1pen3 补苗 bǔmiáo 

ดาํตน้กลา้ ʔnam1na2 ; ʔnam1khja3 插秧 chāyāng 

ดาํน้ํา ȵap7nam3 潜水 qiánshuǐ 

ดนิ tam1 ; hy5 yam1 ; tam1 hy5 土 tǔ 

ดนิ tshɔ1paŋ2 土（~不）tǔ 

ดนิประสวิ siu1 硝  xiāo 

ดนิปืน siu1 火药 huǒyào 

ดนิสอ jyn2 pat7 铅笔  qiānbǐ 

ดบิ  (ผลไม)้ ɕeŋ1 生（果子还~）shēng 

ดบิ (เน้ือ) ɕeŋ1 生（~肉）shēng 

ด ี l̥i1 好 hǎo 

ดใีจ ดอีกดใีจ ham1 ; tɕɔŋ5i5 ; kǝu1heŋ5 高兴（心里~）gāoxìng 

ดดี ta:n5 弹（用手指~）dàn 

ดดี (ดดีฝ้าย) ta:n2 弹（~棉花）dàn 

ดทีีส่ดุ tsɔi5l̥i1 好（~是你去）zuì hǎo 

ดบุีก สงักะส ี sek7 锡 xī 

ดอีกดใีจ ham1 ; kǝu1heŋ5 高兴 gāoxìng 

ดกึ ȵen6 晚（很~才睡）wǎn 

ดงึ pa:n1 扳（~树枝）bān 

ดงึ piu1 扯（~秧）chě 

ดงึ ถอด khja3 拔（~鸡毛）bá 

ดงึ ลาก tɕha3 啦（~长）la 

ดงึ ลาก tɕha3 垃（~风箱）lā 

ดงึออก piu1 拔（~草）bá 

ดงึออก ชกัออก tɕha3 拔（~ ）bá 

ดื่ม ɕuk7 喝 hē 

ดือ้ kjeu3 顽皮（淘气~）wánpí 

ดือ้ ดือ้ดา้น tiu2pi2 调皮（指小孩~）tiáopí 

ดือ้ร ัน้ ʔȵeu5 犟牛 jiàng niú 

ด ู ka:u5 看 kàn 

ดดู tsut7na:i3 吮乳 shǔn rǔ 

ดแูลบา้น tɔŋ1ka1 当家 dāngjiā 

ดหูมอ ผกูดวง sun5meŋ6 算命 suànmìng 
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เดก็ ʔniŋ3 nuŋ3 小孩 xiǎohái 

เดก็ น้อง nuŋ3 儿童 értóng 

เดก็เลีย้งววั เดก็เลีย้งแกะ ka:u5 hwa:i1 ʔniŋ3 nuŋ3 牧童 mùtóng 

เดด็ khap7 掐（~瓜）qiā 

เดด็ เกบ็ (เดด็ดอกไม)้ nau3 ; tɕek8 摘（~花）zhāi 

เดด็ เกบ็ (เดด็ผกั) nau3 摘（~菜的老叶）zhāi 

เดา ทาย คาดคดิ tsha:i1 猜（~谜语）cāi 

เดนิถอยหลงั l̥ip7 走退（~一步）zǒu 

เดนิเทา้เปลา่ tɕhek7tin1 打赤脚 dǎ chìjiǎo 

เดมิท ี ta:i6kha:i5 原来（~是你）yuánlái 

เดยีว ta:n1 单（不成双）dān 

เดอืด luk8 沸 fèi 

เดอืน pyn1 月（~份）  yuè 

เดอืน (ใชเ้ป็นลกัษณนาม) pyn1 月（一个~）yuè 

เดอืนกรกฎาคม tshat7 ȵyt8 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน kjau3 ȵyt8 九月    jiǔ yuè 

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ȵi6 ȵyt8 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม tɕǝp8 ȵyt8 十月 shí yuè 

เดอืนทีแ่ลว้ kɔn5 pyn1 ; pyn1 kɔn5 上月 shàng yuè 

เดอืนธนัวาคม tɕǝp8 ȵi6 ȵyt8 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน tɕǝp8 jet7 ȵyt8 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม ŋ̊a3 ȵyt8 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม jyn2 ȵyt8 一月 yī yuè 

เดอืนมถุินายน lɔk8 ȵyt8 六月  liù yuè 

เดอืนมนีาคม sa:m1 ȵyt8 三月   sān yuè 

เดอืนเมษายน si5 ȵyt8 四月 sì yuè 

เดอืนแรกของปีจนัทรคต ิ tɕeŋ1 ȵyt8 正月 zhèngyuè 

เดอืนสงิหาคม pet7 ȵyt8 八月  bā yuè 

เดอืนหน้า len2 pyn1 ; pyn1 len2 下月 xià yuè 

เดอืยไก่ ka:i5 ky6 鸡距  jī jù 

แดงกํ่า ta:n1tɔŋ5tɔŋ5kɔ3 红彤彤 hóngtōngtóng 

แดด l̥ɔŋ5 ; pjak7 ŋwan2 l̥ɔŋ5 阳光  yángguāng 

โดดเดีย่วเดยีวดาย ku1tɔk8 孤独 gūdú 

โดนสาดน้ํา โดนราดน้ํา(ถกูกระทาํ) lǝm2 淋（雨~）  lín 

โดย haŋ3 由（这些~你保管）yóu 

โดยเฉพาะ  เป็นพเิศษ jet7sǝm1 ; tak8pit8 特地（~告诉你）tèdì 

โดยสาร นัง่ ta:p7 搭（~车）dā 

ได ้ khɔ3i3 可以（我~去吗）kěyǐ 

ได ้ l̥ai3 得（~到）de 

ได ้ ṃ2 ; ṃ2ṃi2 ; ṃ2l̥ai3 可以（~进来）kěyǐ 

ไดผ้ลชะงดัไดผ้ลดมีาก leŋ2 灵验 língyàn 

ไดย้นิ l̥ai3ȵe5 听见 tīng jiàn 

ไดร้บับาดเจบ็ ɕau6ɕǝŋ1 受伤 shòushāng 

ตก(พระอาทติยต์ก) l̥e1 phja1 落（太阳~）  luò 

ตกปลา tiu5phja1 钓（~鱼）diào 

ตกหาย ɕɔ3 ; lɔk8 遗失 yíshī 

ตด l̥at7 屁      pì 
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ตน้ tau1 棵（一~树）kē 

ตน้ tau1 蔸（一~秧子）dōu 

ตน้กลา้ khja3 秧   yāng 

ตน้กาฝาก ki5 ɕeŋ1 ɕy6 寄生树  jìshēng shù 

ตน้การบรู tɕǝŋ1 ma:i3 ; mai3 tɕǝŋ1 樟树 zhāngshù 

ตน้ขา้ว wu3 稻子 dàozi 

ตน้ขา้วตน้กลา้ wu3 禾苗  hémiáo 

ตน้ขา้วเหนียว nɔ6 wu3 ; nɔ6 kɔk7 糯稻  nuòdào 

ตน้ฉําฉาจนี ma:i3 ɕia1 杉树 shān shù 

ตน้เดอืน pyn1 tɕhu1 月初  yuèchū 

ตน้ถง tɔŋ2 l̥au6 ma:i3 油桐树 yóu tóng shù 

ตน้ไทร ma:i3 jɔŋ2 ; jɔŋ2 ma:i3 榕树（大叶的）róngshù 

ตน้ไทร ma:i3 jɔŋ2 ; jɔŋ2 ma:i3 榕树（大叶的）róngshù 

ตน้นุ่น (ตน้งิว้) mɔk8 min2 ma:i3 木棉树 mùmián shù 

ตน้ปาลม์ tsɔŋ1 ma:i3 ; tsɔŋ1 ɕy6 棕树 zōng shù 

ตน้พลคูาว ȵy2 seŋ1 ȵɔ3 鱼腥草 yú xīng cǎo 

ตน้มะฮอกกานีจนี jam2 ŋa2 ma:i3 
香椿树                 xiāngchūn 
shù 

ตน้เมเปิล ma:i3 l̥au1 枫树（大叶的）fēng shù 

ตน้ไม ้ ma:i3 树 shù 

ตน้เลีย่น khu3 lin6 ma:i3 苦楝树 kǔliàn shù 

ตน้แลคเกอร ์ tshat7 ma:i3 漆树  qīshù 

ตน้สน sɔŋ1 ma:i3 松树 sōngshù 

ตน้สนไซเปรซ sɔŋ1 pek7 ma:i3 柏树    bóshù 

ตน้หญา้ชนิดหน่ึง tɕha1 tsin2 ȵ̥ɔ3 车前草  chē qián cǎo 

ตน้หมอ่น tsɔŋ1 ma:i3 ; ma:i3 tsɔŋ1 ; sɔŋ1 
ɕy6 

桑树 sāngshù 

ตน้หลวิ jǝŋ2 lau3 ɕy6 柳树    liǔshù 

ตบ  jɔŋ6(a:u1) ʔmu1 pa:n3 kyt7 掴 guāi 

ตบเบาๆ phek7 拍（~桌子）pāi 

ตบเบาๆ phek7 拍（~尘土）pāi 

ตบเบาๆ phek7 拍（~手）pāi 

ตม้ ŋeu2 熬（~酒）áo 

ตม้ tɕep8 煮（~红署）zhǔ 

ตม้ tɔŋ1 煮（~饭）zhǔ 

ตม้,แกง ŋǝu2 熬（~粥）áo 

ตรง sɔ3 ; tɕek8 直（棍子很~）zhí 

ตรง tɕeŋ5 正（帽子戴得~）zhèng 

ตรงกลาง ta:m1 khjǝŋ1 
当中（几个人~）
dāngzhōng 

ตรงกลาง tam1 khjǝŋ1 中间（两格数~）  zhōngjiān 

ตรงกลาง tam1 khjǝŋ1 
 

中间（田~）zhōngjiān 

ตรงกลางหอ้ง l̥en1 tam1 khjǝŋ1 ; tam1 khjǝŋ1 
l̥en1 

房子中间  fángzi zhōngjiān 

ตรวจสอบ kim3tɕa2 检查 jiǎnchá 

ตระหน่ี  ขีเ้หนียว  ใจแคบ siu3khi5 ; se5mǝu2 小气 xiǎoqì 

ตระหน่ีขีเ้หนียว se5mǝu2 吝啬 lìnsè 

ตราประทบั si1 tɕǝŋ1 ; jen5 ; jeu5 tɕǝŋ1 印章 yìnzhāng 

ตลบั กลอ่ง hǝp8 盒（一~饼）hé 
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ตลาด hiu3 集市  jí shì 

ตอ้กระจก khi3 mɔi2 hwa1 翳子 yì zi 

ตอ้ง iu5 ; ai5 要（你~听话）yào 

ตอ้งการ a:u1 要（我~这个）yào 

ต่อเชื่อมกนั tsip7 连接 liánjiē 

ตอนไก่ตวัผู ้ im1 阉（~公鸡）yān 

ตอนเชา้ kjen1 hjet7 pa6 ; khjɔŋ1 ŋwan2 
kɔn5 

上午 shàngwǔ 

ตอนเทีย่ง khjɔŋ1 ŋwan2 中午   zhōngwǔ 

ตอนน้ี tɕi5 ; kɔ5 tɕi5 现在 xiànzài 

ตอนบา่ย khjɔŋ1 ŋwan2 pa6 下午  xiàwǔ 

ตอนพลบคํ่า ʔmen1 ha:i3 l̥ap7 傍晚   bàngwǎn 

ตอนเยน็ ʔmen1 l̥ap7 ; ȵan5 ti3 
晚上（天黑以后）
wǎnshàng 

ตอ้นรบั,รบัรอง tɕiu1ta:i6 招待 zhāodài 

ต่อเน่ือง ตดิต่อกนั ไมข่าดสาย ke5tsɔk8 继续（~讲下去）jìxù 

ตอบ ta:p7 答 dá 

ต่อไป ลา่ง i3 ha6 以下  yǐxià 

ต่อมา pja:i2 len2 后来    hòulái 

ต่อมา ภายหลงั  pja:i2len2 ; len2teŋ2 后来（~做好了）hòulái 

ตอไม ้ ma:i3 ten1 ; ma:i3 kjɔk7 木墩 mù dūn 

ตอไม ้ ma;i3 kjɔk7 树墩 shùdūn 

ต่อย ʔnyet7 蜇（蜂~人）zhē 

ต่อย ทุบ kyt7 打（用掌头~）dǎ 

ต่อสู ้กลา่วโทษ tau5tɕeŋ1 斗争 dòuzhēng 

ต่อหน้า pja:i2 kɔn5 面前（较近）miànqián 

ตะกรอ้ครอบปากววั hwa:i1 l̥ɔŋ1 tsɔi3 牛嘴笼 niú zuǐ lóng 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ khiŋ1 箩斗  luó dòu 

ตะกรา้หิว้ te2 la:m1 ; taŋ2 la:m1 提篮 tílán 

ตะกละตะกลาม ŋa6 ; hau5pat8 馋 chán 

ตะกละตะกลาม tha:m1kjen1 贪吃 tān chī 

ตะกอน kjǝk7 沉淀物 chéndiàn wù 

ตะกัว่ jyn2 铅 qiān 

ตะเกยีง taŋ1 灯 dēng 

ตะเกยีงแก๊ส khi5 taŋ1 汽灯 qìdēng 

ตะเกยีงน้ํามนั jau2 taŋ1 油灯  yóu dēng 

ตะเกยีงไฟ hwa3 lɔŋ2 火笼   huǒ lóng 

ตะเกยีงไฟฟ้า tin6 taŋ1 电灯 diàndēng 

ตะเกยีบ khwa:i5 ; khwa:i5 tsi3 筷子   kuàizi 

ตะแกรง ɕa:i1 ki1 筛子（细孔的）shāizi 

ตะแกรง kɔk7 ɕa:u1 筛子（大孔的）shāizi 

ตะแกรงรอ่น รอ่น ɕa:i1 筛（~米）shāi 

ตะโกน เรยีก hjem3 喊 hǎn 

ตะขอ kau1 钩子 gōuzi 

ตะขอเกีย่วของตาชัง่ tɕheŋ5 kau1 秤钩 chèng gōu 

ตะขาบ mɔŋ2 kɔŋ1 ta:ŋ6 蜈蚣 zhāngláng 

ตะเขบ็เสือ้ผา้ pjɔ6 kjǝk7 衣缝儿 yī feng er 

ตะแคง tɕak7 侧（~身）cè 
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ตะไครน้ํ่า   la:m2 ta:i2 

青苔（水面上的）     
qīngtāi 

ตะไครน้ํ่า  ti6 leŋ3 kyen6 苔藓（地衣）tāixiǎn 

ตะบองไมพ้ลอง tɕuŋ3 棍子 gùnzi 

ตะไบ  (กรยิา) tshɔ5   锉（用锉子~）cuò 

ตะไบ (นาม) tshɔ5 锉   cuòdāo 

ตะป ู teŋ1 ; jǝŋ2 teŋ1 钉子 dīngzi 

ตะปเูหลก็ thit7 teŋ1 铁钉 tiě dīng 

ตะพาบน้ํา pit7 鳖（甲鱼）biē 

ตะพายววั hwa:i1 sau5 牛鼻素            niúbí sù 

ตะหลวิ kwa1 tɕhen3 锅铲 guō chǎn 

ตกั jiu3 舀（~水）yǎo 

ตกัขา้ว jiu3 盛（~饭）shèng 

ตัก๊แตน  fi1 ɕat7 蝗虫    huángchóng 

ตัก๊แตน ma3 tɕa1 蚱蜢  zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว ma3 hja3 螳螂  tángláng 

ตัก๊แตนหวัแหลม ȵɔ5 尖头蚂蚱 jiān tóu mà zhà 

ตัง่ taŋ5 凳子 dèngzǐ 

ตัง้ขึน้ ตัง้ตรง ɕy6 竖（把柱子~起来）shù 

ตัง้ครรภ ์ l̥ɔŋ1nuŋ3 怀孕 huáiyùn 

ตัง้ใจ ku5i5 ; jau3i5 ; ai5lai3 故意（他~问我）gùyì 

ตัง้ชื่อ,ขนานนาม kha:i1meŋ2 取名字 qǔ míngzì 

ตัง้แต่ไหนแต่ไรมา kan1pen3 根本 gēnběn 

ตดั kɔt7 割（~搯）gē 

ตดั tsa:i2 ; tsin3 裁（~衣服）cái 

ตดั เฉือน  kɔt7 割（~肉）gē 

ตดั ฟัน ʔŋak7 剁（~骨头）duò 

ตบั tap7 肝 gān 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัโต๊ะ) tɕek7 张（一~桌子）zhāng 

ตวั ลกัษณนามใชก้บันก tɕɔ2 只（一~鸡）zhǐ 

ตวั ลกัษณนามใชก้บัมา้ tɕɔ2 匹（一~马）pǐ 

ตวั ลกัษณนามใชก้บัววั tɕɔ2 头（一~牛）tóu 

ตวั(ปลา) tɕɔ2 条（一~鱼）tiáo 

ตวั(ลกัษณนามใชก้บักระโปรง) tjeu2 条（一~裙子）tiáo 

ตวั(ลกัษณนามใชก้บักางเกง) tjeu2 条（一~裤子）tiáo 

ตวัต่อ thin1 lu1 
马蜂（在树上做窝的）
mǎfēng 

ตวัต่อ ʔjǝŋ5 
黄蜂（黄色细腰）
huángfēng 

ตวัแทน ผูแ้ทน ta:i6 piu3 代表 dàibiǎo 

ตวัเรอืด pe1 
臭虫（衣服上的）  
chòuchóng 

ตวัเหลอืบ hwa:i1 ȵǝu1 ; mak8 meŋ1 
牛虻（小的）（大的）   
                                niúméng 

ตวัเหา ɕat7 虱子  shīzi 

ตวัไหม tsa:n2 蚕  cán 

ตวัอกัษร tsi6 字  zì 

ตวัเอง ตนเอง tsi6kja1 自己 zìjǐ 

ตา mɔi6 kɔŋ1 外祖父 wàizǔfù 

ตา pja1 眼睛  yǎnjīng 
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ตาก khja:ŋ5 晾（~衣服）liàng 

ตากแดด ɕa:i5 晒（~谷子）shài 

ตากลม ɕau1l̥im5 纳凉 nàliáng 

ตาขา่ยจบัปลารปูสีเ่หลีย่ม tsaŋ1 罾（方形渔网）zēng 

ตาขาว pja1 pjuk8 眼白 yǎnbái 

ต่างประเทศ mɔi6 kuk7 外国 wàiguó 

ต่างห ู ȵi3 ʔneŋ5 耳环             ěrhuán 

ตาชัง่ tɕheŋ5 秤 chèng 

ตาเตง็(เครือ่งชัง่นาดเลก็ของจนี) taŋ3 戥子 děng zi 

ตาบอด ha:t7 瞎 xiā 

ตาบอดกลางคนื kje1 meŋ1 ; ja6 meŋ1 夜盲   yè máng 

ตาปลาบนผวิหนงั kje1 ŋa:n3 鸡眼   jīyǎn 

ตาม ลอ่งไปตาม ลอยไปตาม  ɕan6 l̥ǝm1 顺（~风）shùn 

ตาม,ตดิตาม tsɔi2 随（~你要多少）suí 

ตามลาํดบั ŋa:i2 挨（~他打）āi 

ตามลาํดบั,ใกลช้ดิ pa:i2 挨（两个~着坐）āi 

ตาไม ้ ma:i3 tat8 树疙瘩 shù gēda 

ตาย pja:i1 死 sǐ 

ตายเมือ่อายยุงัน้อย tun3meŋ6 夭亡 yāowáng 

ตํ่า tam5 低 dī 

ตาํขา้ว tɕhɔŋ1 舂（~米）chōng 

ตาํรวจ kjeŋ3 tɕhet7 警察  jǐngchá 

ติง่ห ู l̥ɔ1 kwiŋ5 耳垂   ěrchuí 

ตดิ เชื่อม n̥im1 连（枝断皮~）  lián 

ตดิ ปิด n̥im1 贴（~标语）tiē 

ตดิคอ it7 ŋ̊ɔ1 噎（~食物塞住嗓子）yē 

ตดิต่อกนัต่อเน่ืองกนั lin2tsɔk8 连续（~跳十下）liánxù 

ตดิตาม kan1pja:i2len2 跟随 gēnsuí 

ตดิสนิบน ɕǝu1ma:i3 贿赂 huìlù 

ต ี fa:t8 ; fa:i2 描打（用鞭子~）miáo dǎ 

ต ี kyt7 打（~人）dǎ 

ต ี ทุบ ta3 打（~铁）dǎ 

ต ี(ใชต้ะบองไมพ้ลอง) a:u1 tɕuŋ5 kyt7 打（~用棍子）dǎ 

ต(ีตใีหเ้กดิเสยีง) khjeu1 打（~鼓）dǎ 

ตกีน้ kyt7 ; kyt7ka5 打架（孩子~）dǎjià 

ตกีนั tau5teŋ1 打架（鸡~）dǎjià 

ตนีเขา phja1 te3 山下 shānxià 

ตนีเขา phja1 te3 ; phja1 tin1 山脚  shānjiǎo 

ตลีงักา fjen1kin1tau3 翻筋斗 fān jīndǒu 

ตกึ lau2 楼 lóu 

ตื่น l̥au3seŋ3 醒（酒~）xǐng 

ตื่น nun2seŋ3 醒（睡~）xǐng 

ตืน้ tshin3 浅（水~）qiǎn 

ตื่นตวั สาํนึกตวั ka:k7 u6 觉悟  juéwù 

ตื่นนอน l̥ɔk8tɕɔŋ2 起床 qǐchuáng 

ตุ๊กแก pek7 fu3 壁虎 bìhǔ 

ตุ๋น ten5 炖（~肉）dùn 
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ตู ้ kwei6 柜子 guìzi 

ตูเ้กบ็ชาม tɕen6 ʔŋɔn3 ; tɕen6 碗柜   wǎn guì 

เตน้ระบาํ เตน้ราํ ฟ้อนราํ thiu5wu3 跳舞 tiàowǔ 

เตน้ราํ wu3 tǝu6 舞蹈  wǔdǎo 

เตม็ l̥ǝm1 满 mǎn 

เตม็เดอืน l̥ǝm1pyn1 满月 mǎnyuè 

เตะ,ถบี thek7 踢 tī 

เตา tsǝu5 灶 zào 

เต่า kwei1 ; u1 kwei1 乌龟 wūguī 

เตา้นม na:3 ; nɛ3 乳房 rǔfáng 

เตาเผา jiu2 窑  yáo 

เตาเผากระเบือ้ง mɔ3 jiu2 瓦窑 wǎ yáo 

เตาเผาปนูขาว ɕek8 fwei1 jiu2 石灰窑 shíhuī yáo 

เตาเผาอฐิ tɕyn1 jiu2 砖窑 zhuānyáo 

เตา้หู ้ tau6 fu6 豆腐  dòu fu 

เตบิโต piu1 长（野草~）zhǎng 

เตบิโต wɔk8 长（猪~得很快）zhǎng 

เตีย้ tam5 矮 ǎi 

เตยีง tɕɔŋ2 床 chuáng 

เตยีงนอน tɕɔŋ2 床（一~被子）chuáng 

แตก sɔi6 碎（砸~）suì 

แตก บิน่ khyt7 缺（碗~口）  quē 

แตกขาด ทาํลาย  kha:i1 ; la:n6 破（罐子~了）       pò 

แตกขาด ทาํลาย la:n6 ; peŋ5 ; kha:i1 破（衣服被划~）    pò 

แตกรา้วเป็นแนวยาว kha:i1 pek7 裂缝   lièfèng 

แตกหน่อ ออกดอก fjet7ŋa2 ; ɔk7ŋa2 发芽（种子~）fāyá 

แตกหน่อ ออกดอก pjɔ5ŋa2 ; ɔk7ŋa2 发芽（树枝~）fāyá 

แต่ก่อน tsɔŋ2 tsin2 从前 cóngqián 

แตง kye1 瓜 guā 

แตง muŋ3 sin5 mek8 瓜络 （洗碗用） guā luò 

แตงกวา tsheŋ1 tɔŋ2 kye1 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน kit7fan1 结婚 jiéhūn 

แต่งงาน (หญงิแต่งออก) kje5 ; pa:i1kje5 嫁 jià 

แต่งตวั pheŋ1tak8 打桩 dǎzhuāng 

แต่งตวั tɕuŋ1hiŋ1 打扮 dǎbàn 

แต่งภรรยา au1 juk8kja1 娶 qǔ 

แตงโม se1 kye1 西瓜  xīguā 

แต่เดมิ jyn2pa:n3 原本（他~是老师）
yuánběn 

แตร ลาํโพง la2 pa3 喇叭     lǎbā 

แต่ละ kɔk7 各（~个人）gè 

แต่วา่... ta:n6 ɕi6 但是 dànshì 

โต๊ะ ta:i2 桌子 zhuōzi 

โต๊ะ ta:i2 桌（一~菜）zhuō 

ไต iu1 tsi3 肾  shèn 

ถนน kja:i1 街 jiē 

ถนน l̥an1 路 lù 



149 
 
ถม tjen2  填（~坑）tián 

ถ่ม ʔwe5 吐（~口水）tǔ 

ถลงึตา  ku3pja1 瞪眼 dèngyǎn 

ถว้ย tɕen3 盏（一~灯）zhǎn 

ถอด thut7 脱（~衣服）tuō 

ถอด thut7 脱（~鞋）tuō 

ถอนใจ tha:n5khi5 叹气 tànqì 

ถอนและดายเอาสว่นเกนิทิง้ไป l̥ǝŋ1 间苗 jiànmiáo 

ถอนหญา้ tip8 耘（~田）yún 

ถอย thɔi5 退（~一步）tuì 

ถ่อเรอื tɕheŋ1 撑（~船）chēng 

ถกั kit7 pin6 编（~辫子）biān 

ถกัรอ้ย tɕhep7 绣（~花儿）xiù 

ถงั thɔŋ3 桶 tǒng 

ถงัขา้ว kɔk7 hɔk8 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

ถัว่ tau6 豆子 dòuzi 

ถัว่เขยีว lɔk8 tau6 绿豆  lǜdòu 

ถัว่เขยีว tau6 lik8 豆粒 dòulì 

ถวัแขก jau2 tsha:i5 芸苔 （油菜） yún tāi 

ถัว่งอก tau6 ŋa2 phjak7 豆芽菜 dòuyá cài 

ถัว่แปบ tau6 kai2 豆 dāo dòu 

ถัว่ฝักยาว tau6 ka:k7 豇豆  jiāngdòu 

ถัว่พุม่ fa:n6 tau6 饭豆                      fàn dòu 

ถัว่แมว tau6 mjeu5 猫豆 māo dòu 

ถัว่ลนัเตา ʔwa:n1 tau6 豌豆 wāndòu 

ถัว่ลสิง ti6 tau6 花生 huāshēng 

ถัว่เหลอืง ŋa:n3 tau6 ; wuŋ2 tau6 黄豆 huángdòu 

ถัว่ไหม tsa:n2 tau6 蚕豆  cándòu 

ถา้... wan3 如果 rúguǒ 

ถางป่าทีร่กรา้ง บุกเบกิ kha:i1 fuŋ1 开荒 kāihuāng 

ถาดตาชัง่ tɕheŋ5 pun2 秤盘 chèng pán 

ถ่าน tha:n5 ; hwa3 tha:n5 炭  tàn 

ถ่านไฟ 
hwan1 hwi1 kɔ3 tha:n5 ; hwa3 
tha:n5 

火炭（还着火的）huǒtàn 

ถ่านหนิ mɔi2 煤 méi 

ถาม tɕim1 问 wèn 

ถํ้า phja1 ka:m3 山洞（石洞）shāndòng 

ถํ้า tam1 ka:m3 山洞（土洞）shāndòng 

ถํ้า อุโมงค ์โพรง pɔŋ6 窟窿  kūlong 

ถี ่ mat8 密（筛子种得~）mì 

ถี ่ทบึ mat8 密（筛子编得~）mì 

ถงึ tǝu5 到 dào 

ถงึ tǝu5 到（水深~腰）dào 

ถงึ tǝu5 到（回~家）dào 

ถงึอกถงึใจ สะใจ fa:i3jen3 过瘾 guòyǐn 

ถงึอยา่งไรก…็ fa:n3tɕeŋ5 反正（~我不去）fǎnzhèng 
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ถอื tsau3 sy1 拿（~书）ná 

ถอื ตอ้งหา้ม ขอ้หา้ม ki6 忌讳 jìhuì 

ถอืตดิตวัไป iu1 带（~孩子）dài 

ถอืตดิตวัไป ʔmɔi5 带（~干粮）dài 

ถอืโอกาส ɕan6 l̥an1 顺（~路）shùn 

ถุง ta:i6 袋子 dàizi 

ถุง, กระเป๋า, กระสอบ ta:i6 袋（一~米）dài 

ถุงเทา้ ma:t8 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี ta:m3 胆 dǎn 

ถุงอณัฑะ m̥a:i1 ta:i6 阴囊 yīnnāng 

ถ ูขดั ฝน ลบั  mɔ2 磨（~量）mó 

ถ ูขดั ฝน ลบั  mɔ2 磨（~ ）mó 

ถ ูขดั ฝน ลบั  mɔ2 磨（~米）mó 

ถกู pin2ȵi2 便宜 piányi 

ถกู tɔi5 对（说得~）duì 

ถกู โดน haŋ3 给（碗~他打破了）gěi 

ถกู โดน ŋa:i2 被（羊~老虎吃了）bèi 

ถกูตอ้ง  ถกู tɕeŋ5khɔk7 正确 zhèngquè 

ถกูไฟไหม ้(บา้นถกูไฟไหมแ้ลว้) tɕǝk8 hwi1 着火（房子~了）zháo huǒ 

เถา้ถ่าน l̥au5 灰烬    huījìn 

แถว (ลกัษณนามใชก้บัเกา้อี)้ pa:u1 排（一~椅子）pái 

โถ บาตร put7 钵  bō 

ไถ (กรยิา) tɕe1 犁（~地）lí 

ไถ (นาม) tɕe1 犁  lí 

ไถ่ถอน ɕɔk8 赎 shú 

ทดสอบ ɕi5 试（~一~）shì 

ทนายความ lat8 ɕi1 律师 lǜshī 

ทรงกลดของพระจนัทร ์ ȵyt8 kuŋ1 pɔ2 kwiŋ6 月晕 yuè yùn 

ทรงกลดของพระอาทติย ์ pjak7 ŋwan2 kwiŋ6 日晕 rì yùn 

ทรพัยส์นิ tsa:i2 tɕha:n3 财产 cáichǎn 

ทราย ɕye1 沙子 shāzi 

ทรายสารแรเ่หลก็ thit7 ɕia1 铁砂 tiěshā 

ทวน tɔi5 n̥a3 l̥ǝm1 ; fjen3 l̥ǝm1 逆（~风）nì 

ทว่ม nam3wɔk8 涝 lào 

ทว่มเอ่อลน้เอ่อ ʔjǝm5 ; nam3 ʔjǝm5 泛滥 （洪水~） fànlàn 

ทวารหนกั pi3 pai6 ŋa:n3 肛门  gāngmén 

ทอ,ถกั tam3 织（~布）zhī 

ทอง kjam1 , kjam1 tsi3 金子   jīnzi 

ทอ้ง tɔŋ3 ; ʔnan1 tɔŋ3 肚子 dùzi 

ทองแดง tɔŋ2 铜 tóng 

ทอ้งถิน่ pan3ti6 本地 běndì 

ทอ้งถิน่ ti6 fuŋ1 地方 dìfāng 

ทอ้งฟ้าปลอดโปรง่ l̥ɔŋ5 晴    qíng 

ทอ้งฟ้าสดใส l̥ɔŋ5ŋwan2 晴天 qíngtiān 

ทอ้งฟ้าสวา่ง ʔmen1 l̥ɔŋ5 天亮 tiānliàng 

ทอ้งเฟ้อ tɕǝŋ3 胀（肚子~）zhàng 

ทอ้งรว่ง ทอ้งเสยี ɔ1sa5 ; ɔ1tɔŋ3 泻肚 xiè dù 
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ทอ่งอาขยาน pwei6 背诵 bèisòng 

ทอ้ใจ ṃ2mi2 sǝm1tseŋ2 灰心 huīxīn 

ทอด(น้ํามนัน้อย) tsin1 煎（~鱼）jiān 

ทอด(น้ํามนัเยอะ) tɕa:u5 炸（油~）zhá 

ทอ่น (ลกัษณนามใชก้บัทอ่นไม)้ tɔŋ5 段（一~木头）duàn 

ทอ่นไม ้ ma:i3 木头 mùtou 

ทอ่น้ํา nam3 in1 tɔŋ2 水烟筒 shuǐ yāntǒng 

ทะนุถนอม a:i5hu6 爱护 àihù 

ทะลุ tɕhyn1 穿（~针）chuān 

ทะเล ha:i3 海                    hǎi 

ทะเลสาบ wu2 湖 hú 

ทะเลาะ tɕeŋ1 ; tɕeŋ1ka5 吵架 chǎojià 

ทะเลาะกนั tɕheu1ka5 打架（牛~）dǎjià 

ทะเลาะววิาทกนั  kyt7ka5 打架（人~）dǎjià 

ทัง้...ทัง้... jɔ6… jɔ6… 又……又……（~快~好）

yòu……yòu…… 

ทัง้ตวั (ลกัษณนามใชก้บัเหงือ่อกทัง้ตวั) hiŋ1 身（一~汗）shēn 

ทัง่ตเีหลก็หรอืทอง thit7 ten1 铁砧 tiě zhēn 

ทัง้วนั pa:n5 ŋwan2 整天 zhěng tiān 

ทัง้หมด ครบถว้น jyn2tsyn2 完全（~不同）wánquán 

ทนัท ีฉบัพลนั เดีย๋วน้ี tsek7khak7 ; ma3ɕa:ŋ6 立刻 lìkè 

ทบั tap8 压（用石头~住）yā 

ทศันคต ิจดยนื lap8 tɕǝŋ2 立场 lìchǎng 

ทศันะ kun1 tim3 观点 guāndiǎn 

ทา ɔp7 敷（~药）fū 

ทา (ส)ี tu2 ; tsha:t7 涂（~油彩）tú 

ทาง ถนน ma3 l̥an1 马路  mǎlù 

ทางชา้งเผอืก ʔmen1 l̥a5  天河 tiānhé 

ทางแยก tɕhe5 l̥an1 岔路 chàlù 

ทางรถไฟ thit7 l̥an1 铁路  tiělù 

ทางหลวง kɔŋ1 l̥an1 公路  gōnglù 

ทางออ้ม ʔwan3 l̥an1 绕路 rào lù 

ทา่ทาง,อากปักรยิา tha:i5 tu6 态度 tàidù 

ทา้ยทอย tau2 ȵau3 tɕhɔŋ1 后颈窝 hòu jǐng wō 

ทา้ยสดุ mi3 末尾 mòwěi 

ทารก ʔniŋ3 nuŋ3 婴儿 yīng'ér 

ทาส nu2 te6 奴隶 núlì 

ทาํ hɔk7 做（~工）zuò 

ทาํ hɔk8 做（木匠~桌椅）zuò 

ทาํ (เครือ่งหมาย) hɔk8 打（~记号）dǎ 

ทาํการแทน ta:i6 ; pa:n1 代（一~人）dài 

ทาํความสะอาดสสุานในญาต ิ phiu1pek8 扫墓 sǎomù 

ทาํงาน hɔk7kɔŋ1fu1 干活儿 gàn huó er 

ทาํงาน kɔŋ1 tsɔk7 工作 gōngzuò 

ทาํงานอยา่งหนกั l̥a:i1 苦干 kǔ gàn 

ทาํผดิกฎหมาย fa:m6tsɔi6 犯罪 fànzuì 

ทาํผดิกฎหมาย ฝ่าฝืนกฎหมาย fa:m6fa:p7 犯法 fànfǎ 
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ทาํไม wei6 ɕi2ma:ŋ2 为什么 wèishéme 

ทาํรงั hɔk7ʔwa1 ; tɕɔk7ʔwa1 做窝（鸟~）zuò wō 

ทาํลาย phɔ5wa:i6 破坏 pòhuài 

ทิง้ wet8 ; wet8pa:i1 扔（~掉）rēng 

ทิง้ลง ʔmɔŋ1 撒（~种子）sā 

ทิม่ แทง  tɕhuk7 戳（~窗纸）chuō 

ทศิตะวนัตก se1 西    xī 

ทศิตะวนัตกเฉียงใต ้ se1 na:m2 西南  xīnán 

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ se1 pak7 西北  xīběi 

ทศิตะวนัออก tɔŋ1 东 dōng 

ทศิตะวนัออกฉียงใต ้ tɔŋ1 na:m2 东南 dōngnán 

ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ tɔŋ1 pak7 东北 dōngběi 

ทศิใต ้ na:m2 南 nán 

ทศิทาง fuŋ1 ɕǝ5ŋ 方向 fāngxiàng 

ทศิทาง tɔi5  向（~着太阳）xiàng 

ทศิทาง tɔi5 ; ɕǝŋ5 向（~东方走去）xiàng 

ทศิเหนือ pak7 北 běi 

ท ี(ลกัษณนาม) wei2 下（打一~）xià 

ทีด่นัทรงรองเทา้ kjuk7 tɕhɔŋ5 鞋楦子 xié xuàn zi 

ทีต่กัผง ɕa:u1 箕   jī 

ทีน่ัน่( ไกล) nɔ5pja:i2 那边（较近）nà biān 

ทีน่า na2 田 tián 

ทีน่า tɔŋ6 垌（一~田）dòng 

ทีเ่ปิดไวน์ l̥au3 te2 ; tsau3 te2 酒提子   jiǔ tí zi 

ทีแ่ปด te6pet7 第八 dì bā 

ทีร่กชฏั ทีร่กรา้งวา่งเปลา่ fuŋ1 ti6 荒地  huāng dì 

ทีร่าบ peŋ2 ti6 平地  píngdì 

ทีร่าบ(ทีร่าบลุม่) peŋ2 pa5 平原（坝子） píngyuán 

ทีลุ่ม่ตํ่า tam5 洼（低~）wā 

ทีส่อง te6ȵi6 第二 dì èr 

ทีส่ดุ tsɔi5 （~大）zuì 

ทีห่น่ึง te6jet7 第一 dì yī 

ทหีลงั len2 后（~去）hòu 

ทีห่า้ te6 ŋ̊a3 第五 dì wǔ 

ทีไ่หน ʔni1han2 哪里 nǎlǐ 

ทุก(ทุกวนั) mɔi3 每（~天）měi 

ทุก(ทุกอนั) mɔi3 每（~个）měi 

ทุกคน ta:i6tse2 大家 dàjiā 

ทุกวนั ŋwan2ŋwan2 天天 tiāntiān 

ทุกอนั (หมายถงึสิง่ของ) ʔnan1ʔnan1 个个（指物）gè gè 

ทุกอนั(หมายถงึคน) mɔ5 mɔ5 个个（指人）gè gè 

ทุง่กวา้ง l̥ɔk7 pin1 , l̥ɔk7 野外 yěwài 

ทุนนิยม tsi1 pan3 tɕy3 ȵe6 资本主义 zīběn zhǔyì 

ทุบ tsat8 砸（~核桃）zá 

ทู ่ kwet8 钝（ ~）dùn 

เท phɔk7 倒（~米出来）dào 

เท thǝu3 倒（~水）dào 
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เทคนิค ฝีมอื ki6 sat8 技术    jìshù 

เทพเจา้ ɕan2 神 shén 

เทพเจา้แหง่พืน้ดนิ thu3 ti6 ɕan2 土地神 tǔdì shén 

เทวดา เทพเจา้ sin1 hwen1 仙人 xiānrén 

เทศกาล tsit7 ȵet8 节日 jiérì 

เทศกาลกนิเจ อาหารเจ khjeu1tɕa:i1 , ta3tsiu5 打斋（打醮）dǎ zhāi 

เทศกาลจงหยวน ja3 kwei3 tsit7 ; kɔŋ1 lǝu3 m̥a1 中元节   zhōng yuán jié 

เทศกาลเชงเมง้ tsheŋ1 meŋ2 tsit7 清明节 qīngmíng jié 

เทศกาลตรษุจนี tɕhan1 tsit7 春节                      chūnjié 

เทศกาลบะจา่ง tun1 ŋɔ3 tsit7 端午  duānwǔ 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์ tɕɔŋ1 tshau1 中秋  zhōngqiū 

เทา่ pɔi6 倍（多三~）bèi 

เทา้ tin1 脚  jiǎo 

เทา้ tin1 脚（踢一~）jiǎo 

เทา่ (มากกวา่สองเทา่) ɕeŋ2 成（多两~）chéng 

เทา่กนั  เสมอกนั wjen2 均匀（分得~）jūnyún 

เทา่นัน้ tɕi3 ; tɔ6 仅仅（~有一个）jǐnjǐn 

เทา้สะเอว tɕhep7iu1 叉腰 chāyāo 

เทา่ไหร ่ ki3 l̥a:i1 ; l̥a:i1 siu3 多少 duōshǎo 

เทีย่งคนื m̥ja:ŋ5 ȵan5 半夜 bànyè 

เทีย่งธรรม, ยตุธิรรม kɔŋ1peŋ2 公平 gōngpíng 

เทยีน เทยีนไข la:p8 tɕɔk7 蜡烛  làzhú 

เทยีน เทยีนไข (ใชส้าํหรบัไหวเ้จา้) la:p8 tɕɔk7 蜡烛（拜神用） là zhú 

เทยีนเหลอืง huŋ2 la:p8 黄蜡 huánglà 

เทีย่ว แถว wei2 趟（走一~）tàng 

แทง khjuk7 捅（~ 子）tǒng 

แทง tam1 扎（~针）zhā 

แทง้ lau2 tɕha:n3 流产 liúchǎn 

แทง มดุ ta:m1 扎（荆棘~手）       zhā 

แทน the5 替（我~你做）tì 

แทนที ่ ta:i6the5 代替 dàitì 

แทะ ŋ̊ap7 啃（~骨头）kěn 

แทะออกจากกระดกู thiu1 ; thek7 剔（~肉）tī 

โทรศพัท ์ tin6 hwa6 电话  diànhuà 

ธง ki2 旗子  qízi 

ธนาคาร ȵen2 hɔŋ2 银行 yínháng 

ธนู kjɔŋ1 弓       gōng 

ธรณีประตู kjǝk7 fɔk8 ; ti6 fɔk8 门槛 ménkǎn 

ธุรกจิ ɕeŋ1 i5 生意 shēngyì 

ธปู hjǝŋ1 香（烧~）xiāng 

นก n̥ɔk7 鸟 niǎo 

นกกระจอก thau1 wa2 nɔ̥k7 麻雀 máquè 

นกกระเตน็ tsheŋ1 se5 n̥ɔk7 翠鸟  cuì niǎo 

นกกระทา tɕia1 ku1 鹧鸪   zhè gū 

นกกระยางขาว pek8 li6 kwa3 白鹭 bái lù 

นกกระเรยีนขาว pek8 hɔk8 白鹤  báihè 

นกกาเหวา่ lɔ3 lɔ3  n̥ɔk7 布谷鸟  bùgǔ niǎo 
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นกขนุทอง hwa:i1 ljeu6 nɔ̥k7 八哥 bāgē 

นกเขยีนคิว้ wa6 mi2 nɔ̥k7 画眉鸟 huàméi niǎo 

นกนางแอ่น in5 tsi3 nɔ̥k7 燕子 yànzi 

นกพริาบ kǝp8 tsi3 ; pek8 kǝp8 鸽子  gēzi 

นกพริาบขนาดเลก็ ku2 kuk7 ku2 斑鸠 bānjiū 

นกยงู khɔŋ3 tshǝk7 孔雀 kǒngquè 

นกสาลกิา ɕa:k7 ɕa:k7 n̥ɔk7 喜鹊 xǐquè 

นกหวดี ɕa:u5 哨子 shàozi 

นกหวัขวาน teŋ1 ma:i3 n̥ɔk7 啄木鸟 zhuómùniǎo 

นกเหยีย่วป่า lu2 tsi2 鸬鹚    lú cí 

นกอนิทรยี ์ eŋ1 老鹰                           lǎoyīng 

นกฮกู mjeu5 tau2 eŋ1 ; ku2 niu3 猫头鹰 māotóuyīng 

นโยบาย fuŋ1 tɕǝm1 方针  fāngzhēn 

นโยบายการเมอืง tɕeŋ5 tshek7 政策 zhèngcè 

นวด tɕha:i1 揉（~面）róu 

นอกจาก(นัน้)  อื่นๆอกี leŋ6 另外（~买一个）lìngwài 

น่อง pɔŋ3 tɔŋ3 腿肚子  tuǐdùzi 

น้องเขย (สามขีองน้องสาว) mɔi6 fu1 妹夫 mèifu 

น้องชาย te6 ; te6 te6 弟弟  dìdì 

น้องชายพีช่าย pi3 nuŋ3 弟兄 dìxiōng 

น้องสะใภ ้ sǝu3 弟媳  dì xí 

น้องสาว mɔi6 妹妹 mèimei 

นอน (หลบั) nun2 睡 shuì 

นอน (เอนตวัลง) nun2 躺 tǎng 

นอนควํ่า phɔk7 n̥a3 趴（~在地上）pā 

นอนน้ําลายยดื m̥ja:i1 睡沫 shuì mò 

นอนหลบั tshun1nun2 睡着 shuìzhe 

น้อมตวัประสานมอื แสดงการคารวะ pa:i5 作揖 zuòyī 

น้อย ɕiu3 少 shǎo 

น้อย l̥ǝu1 稀（粥很~）xī 

น้อย บาง hwa:ŋ1 稀（布织得~）xī 

นกัตม้ตุ๋น phin5 tsi3 骗子 piànzi 

นกัโทษ fa:m6 hwen1 犯人                    fàn rén 

นกับวชในศาสนาเต๋า tǝu6 kɔŋ1 道士 dàoshi 

นกัรอ้ง kɔ1 ɕau3 歌手 gēshǒu 

นกัเรยีนนกัศกึษา ha:k8 ɕeŋ1 学生 xuéshēng 

นัง่ ŋaŋ6 坐 zuò 

นัง่ยองๆ ku3 蹲 dūn 

นดัหมาย ʔjǝk7teŋ6 约定 yuēdìng 

นัน้ (บง่ชีร้ะยะกลาง) nɔ5 那（中指）nà 

นัน้ (บง่ชีร้ะยะไกล) pjan5pja:i2 那（远指）nà 

นบั ɕɔ3 数（~东西）shù 

นบัตัง้แต่ จาก tsi6tsɔŋ2 自从（表时间）zìcóng 

นาก tsha:t7 水獭 shuǐtǎ 

น้าเขย ʔniŋ3 ji2 ia1 姨父（母妹之夫） yífu 

น้าชาย(น้องชายของแม)่ kjau6 舅父（母之弟）      jiùfù 

นาน kjeŋ2 久 jiǔ 



155 
 
นามสกุล seŋ5 姓 xìng 

นายกเทศมนตร ี ɕǝŋ1 tɕǝŋ3 乡长 xiāng zhǎng 

นายกรฐัมนตร ี tsɔŋ3 li3 总理 zǒnglǐ 

นายอาํเภอ jyn6 tɕǝŋ3 县长 xiàn zhǎng 

น่ารกั อ่อนโยน kiu1 娇（孩子很~）jiāo 

น่าสงสาร khɔ3lin2 可怜 kělián 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชายแม)่ kjau6 mu3 ; kjau6 ma3 舅母（母弟之妻）  jiùmu 

น่าเสยีดาย khɔ3sek7 可惜 kěxí 

น้าหญงิ ji2 姨母（母之妹）     yímǔ 

นาฬกิา tɕɔŋ1 ; ɕi2 tɕɔŋ1 钟（时~）zhōng 

นาฬกิาขอ้มอื ɕau3 piu3 手表 shǒubiǎo 

น้ํา nam3 水  shuǐ 

น้ําขา้วตม้ fa:n6 tseŋ2 tɕe2 米汤                        mǐtāng 

น้ําแขง็ peŋ1 冰 bīng 

น้ําคา้ง ɕuŋ1 ɕe3 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ tsau3 ti6 ; pek8 tsau3 ɕuŋ1 霜 shuāng 

น้ําคา้งเริม่แขง็จดั ความหนาวเริม่ไดท้ี ่ ɕuŋ1 ka:ŋ5 霜降  shuāngjiàng 

น้ําคา้งเริม่เป็นเกลด็ปนน้ํา hɔn2 lu6 寒露 hánlù 

น้ําคา้งเริม่มบีนใบไม ้ฤดเูริม่เขา้สูค่วาม
หนาวเยน็ 

pek8 lu6 白露 báilù 

น้ําดา่ง l̥au5 nam3 碱水  jiǎn shuǐ 

น้ําตก pǝu5 pu5 瀑布 pùbù 

น้ําตม้ luk8 nam3 ; nam3 luk8 开水 kāishuǐ 

น้ําตา pja1 nam3 ; nam3 pja1 nam3 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล ta:ŋ2 糖 táng 

น้ําตาลกอ้น peŋ1 ta:ŋ2 冰糖 bīngtáng 

น้ําตาลทรายขาว pjuk8 ta:ŋ2 ; pek8 ta:ŋ2 白糖   báitáng 

น้ําตาลทรายแดง ɕia1 ta:ŋ2 红糖  hóngtáng 

น้ําตาไหล ɔk7pja1nam3 流泪 liúlèi 

น้ําเตา้ hu2 lu2 葫芦  hú lú 

น้ําเตา้ muŋ3 sin5 kye1 水瓜 shuǐ guā 

น้ําทว่ม nam3 wɔk8 ; wɔk8 nam3 洪水 hóngshuǐ 

น้ํานม na:i3 奶  nǎi 

น้ําผึง้ fɔŋ1 ta:ŋ2 蜂蜜  fēngmì 

น้ําพุ ʔman5 泉 quán 

น้ํามนั jau2 油   yóu 

น้ํามนั jau2 tɕa1 油渣 yóu zhā 

น้ํามนัทีค่ ัน้จากเมด็ตน้ถงมพีษิ tɔŋ2 jau2 桐油 tóngyóu 

น้ํามนัเน้ือสตัว ์ hwan1 jau2 荤油 hūn yóu 

น้ํามนัพชื tɕek8 wat8 jau2 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัลาํไส ้ muŋ3 jau2 网油（肠油）wǎng yóu 

น้ํามนัสน sɔŋ1 jau2 松油   sōng yóu 

น้ํามนัหม ู m̥u1 jau2 猪油                     zhū yóu 

น้ําเยน็ nam3 n̥it7 冷水  lěngshuǐ 

น้ํารอ้น nam3 kit7 热水  rè shuǐ 

น้ําลาย m̥ja:i1 口水 kǒushuǐ 

น้ําสม้สายช ู m̥i5 醋  cù 
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นําหน้า jen3khjau3 带头 dàitóu 

น้ําหมกึ mak8 nam3 墨水  mòshuǐ 

นิทาน ku3 ; ku5 ɕi6 故事 gùshì 

น้ิว(หน่วยวดั) tshan5 寸 cùn 

น้ิวกลาง tam1 khjǝŋ1 lik8 ʔmu1 中指 zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย ma;n3 lik8 ʔmu1 小指  xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ pin3 tɕi3 lik8 ʔmu1 食指 shízhǐ 

น้ิวเทา้ lik8 tin1 脚趾  jiǎozhǐ 

น้ิวนาง te6 si5 lik8 ʔmu1 无名指 wúmíngzhǐ 

น้ิวมอื lik8 ʔmu1 手指 shǒuzhǐ 

นิสยั pi2 khi5 脾气  píqì 

น่ี น้ี kɔ5 这 zhè 

น่ึง tɕeŋ1 ; n̥eŋ3 蒸 zhēng 

นุ่ม m̥juk7 软 ruǎn 

นูน pɔ1 凸 tū 

เนา ปะ เสือ้ผา้ ʔnau5 补（~衣服）bǔ 

เนิน kye1 ; ai5 坡 pō 

เนินเขา phja1 ai5 山坡 shānpō 

เนินดนิ tam1 phja1 土山 tǔshān 

เน้ือ ma:m6 肉  ròu 

เน้ือไก่ ka:i5 ma:m6 ; ma:m6 ka:i5 鸡肉  jīròu 

เน้ืองอก lau6 瘤子   liúzi 

เน้ือแชแ่ขง็ tɔŋ5 ma:m6 肉冻 ròu dòng 

เน้ือตากแหง้ la:p8 腊（~猪肉）là 

เน้ือแตง kye1 sǝm1 瓜瓤 guā ráng  

เน้ือไมต่ดิมนั tsiŋ1 ma:m6 ; ma:m6 tsiŋ1 瘦肉  shòu ròu 

เน้ือววั hwai1 ma:m6 ; ma:m6 hwa:i1 牛肉      niúròu 

เน้ือสนันอก hwa:i1 nǝm2 牛腩（牛腹部的肉）niúnǎn 

เน้ือเสน้เอน็ kjak8 tsi3 ma:m6 腱子肉  jiànzi ròu 

เน้ือหม ู m̥u1 ma:m6 ; ma:m6 m̥u1 猪肉 zhūròu 

แน่น  kjet8 稠（粥很~）chóu 

แน่น man3 紧（绑得~）jǐn 

แน่นอน jet7teŋ6 一定（我~去）yīdìng 

แน่นอน khaŋ3teŋ6 肯定（~是他）kěndìng 

แน่นอน tɔŋ1 jin2 当然（我~要来）dāngrán 

แนวตัง้ ɕy6 竖 shù 

แนวนอน wjeŋ2 横（~线）héng 

แนวนอน wjeŋ2 横（~躺在马路上）héng 

ในใจ l̥a:u1 sǝm1 ; sǝm1 l̥a:u1 心里    xīnlǐ 

ในชนบท ในหมูบ่า้น ʔma:n3 l̥a:u1 乡下 xiāng xià 

ในนัน้ (บง่ชีร้ะยะใกล)้ tɔ5pi5han2 那里（较近）nàlǐ 

ในนัน้ (บง่ชีร้ะยะไกล) pjan5han2 那里（较远）nàlǐ 

ในน้ี pi5han2 这里 zhèlǐ 

ในป่า ma:i3 lǝm2 l̥a:u1 树林里 shùlín lǐ 

ในระยะน้ี ในระยะใกล้ๆ น้ี kjen6 teŋ2 近来（雨多）jìnlái 

ในวดั miu6 l̥a:u1 庙里 miào lǐ 

ไนปัน่ดา้ย fuŋ3 min2 tɕha1 纺车  fǎngchē 
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บท tɕek7 首（一~歌）shǒu 

บนดนิ ti6 地（天~）dì 

บนโต๊ะ ta:i2 kyn2; kyn2 ta:i2 桌子上 zhuōzi shàng 

บรรพบุรษุ tsu3 tsɔŋ1 祖先 zǔxiān 

บวก ka1 加（一~二）jiā 

บว้น ɕu5khau3 漱（~口）shù 

บวบ muŋ3 sin5 kye1 丝瓜  sī guā 

บวม mɔk8 肿（因长疮而~）zhǒng 

บวม mɔk8 肿（因虫咬而~）zhǒng 

บอก kjeu1 ; kja:ŋ3…theŋ5 告诉 gàosu 

บอ้งไฟ (สาํหรบัสบูยา) in1 tɔŋ2 烟筒  yāntǒng 

บอด het7 ʔmɔ3 瞎摸 xiā mō 

บอ่น้ํา tseŋ3 井 jǐng 

บอ่น้ํา,สระ ta:m2 ; phja1 ta:m2 池塘 chítáng 

บอ่ปลกัควาย hwa:i1 lin6 tɔŋ5 牛滚塘  niú gǔn táng 

บอ่ยๆ tɕe5 tɕe5 ; tɕeu2hau3 常常 chángcháng 

บงั tɔn3 遮（用扇子~阳光）zhē 

บตัรประชาชน ɕan1 fan6 tɕeŋ5 身份证 shēnfèn zhèng 

บนัใด the1 梯子 tīzi 

บนัได lau2 the1 楼梯   lóutī 

บวัลอย thɔŋ1 jyn2 汤圆 tāngyuán 

บา้ วปิลาส วกิลจรติ l̥au3 tin1 酒疯   jiǔ fēng 

บา่ ไหล ่ ʔma5 肩膀 jiānbǎng 

บาง hwa:ŋ1 薄 báo 

บาง tshin3 浅（这本书很~）qiǎn 

บาง tsiŋ1 痩（肉~）shòu 

บา้ง, สว่นหน่ึง sa1 些（一~）xiē 

บาดแผลทีเ่น่าเป่ือย tɕhuŋ1 疮    chuāng 

บา้น l̥en1 家    jiā 

บาน (ลกัษณนามของประต)ู ɕin5 扇（一~门）shàn 

บานประต ู tu1 pa:n3 门板 ménbǎn 

บดิ lit7 拧（~毛巾）níng 

บดิขีเ้กยีจ tɕhen1la:n3iu1 伸懒腰 shēnlǎnyāo 

บติมา้ ma3 ta:p8 kha:u5 马衔（马嚼子）mǎ xián 

บนิ fi1 飞 fēi 

บบี  lak8 勒（~紧腰带）lēi 

บบี lip8 ; kha3 卡（用手~住脖子）kǎ 

บบีบงัคบั pek7 逼 bī 

บุกโจมต ี kɔŋ1 攻打 gōngdǎ 

บุคลากร ขา้ราชการ kɔn5 pu6 干部 gànbù 

บุง้กี ๋ l̥a:p7 l̥au5 ɕa:u1 粪箕   fèn jī 

บุง้กี ๋ n̥ɔŋ3 簸箕（簸米用）   bòji 

บุง้กีข๋นาดใหญ่ ta:i6 pɔ5 ; pɔ5 ki1 大簸箕（晒粮食用）dà bòji 

บุหรี ่ in1 烟（抽~）yān 

เบคอน la:p8 ma;m6 腊肉  làròu 

เบด็ tiu5 kau1 渔钩   yú gōu 

เบา kheŋ1 轻 qīng 
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เบา้ตา pja1 khyn1 眼圈 yǎnquān 

เบยีด lɔn3 ; tap8 轧（车~死人）yà 

เบยีด ŋap8 挤（~进去）jǐ 

เบยีดกนั ʔŋap7  拥挤 yǒngjǐ 

เบีย้ว ʔwa:i1 歪（嘴~）wāi 

แบก ka:ŋ1 扛 káng 

แบก ʔme5 背（~孩子）bèi 

แบก บรรทุก thɔ1 驮 （马~东西）tuó 

แบก หาม ka:ŋ7 扛子  káng zi 

แบง่ แยก แบ่งสรร pan1 分（~配）fēn 

แบง่ แยกออก pan1 分（~两路）fēn 

แบง่ แยกออก pan1 分（~家）fēn 

แบง่งานกนัทาํ pan1kɔŋ1 分工 fēngōng 

แบน pin3 扁 biǎn 

แบบ รปูแบบ jǝŋ6 tsi3 样子   yàng zǐ 

แบบอยา่ง mɔ2 fa:m6 模范 mófàn 

โบกมอื phat7ʔmu1 摆手（走路时~）bǎishǒu 

ใบ hwei5 叶子 yèzi 

ใบ (ลกัษณนามใชก้บัหมวก) ʔnan1 顶（一~帽子）dǐng 

ใบชา tɕe2 hwei5 茶叶 cháyè 

ใบตอง tsiu1 ma2 hwei5 芭蕉叶 bājiāo yè 

ใบสนเขม็ sɔŋ1 hwei5 松针  sōngzhēn 

ใบสัง่ยา สตูรยา hjɔ1 ta:n1 ; hjɔ1 fuŋ1 药方 yàofāng 

ใบหน้า n̥a3 脸 liǎn 

ปกต ิ peŋ2 ɕi2 ; weŋ6 teŋ2 平时  píngshí 

ปกเสือ้ pjɔ6 leŋ3 衣领  yī lǐng 

ปฎเิสธอยา่งน้ําขุน่ๆ te3la:i6 抵赖 dǐlài 

ปฏกิริยิา  fjen3tɔŋ6 反动 fǎndòng 

ปฏวิตั ิ kjek7 meŋ6 革命 gémìng 

ปม tat8 ; khwei5 疙瘩 gēda 

ปรอท ɕe3 ȵen2 水银  shuǐyín 

ประกบ teŋ5 ; pheŋ1 钉（~钉子）dīng 

ประกบ รวมเขา้ดว้ยกนั pheŋ5 ; kɔp7 拼（~板子）pīn 

ประกายไฟ hwi1 seŋ1 火星子 huǒxīng zi 

ประคอง fu2 扶（~着不让倒）fú 

ประคอง fu2 扶（~起来）fú 

ประคอง tɕha:m1 搀（~着老人走）chān 

ประชาชน lǝu3 pek7 seŋ5 老百姓 lǎobǎixìng 

ประชาชน ȵen2 man2 人民  rénmín 

ประชาธปิไตย man2 tɕy3 民主  mínzhǔ 

ประดบั ตดิ kje5 佩带（~腰 ）pèidài 

ประต ู tu1 门 mén 

ประตดูา้นหลงั pja:i2 len2 tu1 后门  hòumén 

ประทดั pha:u5 爆竹 bàozhú 

ประเทศ kuk7 ka1 国家 guójiā 

ประเทศจนี tɕɔŋ1 kuk7 中国  Zhōngguó 

ประธานาธบิด ีประธาน  tɕy3 tsek8 主席 zhǔxí 
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ประเพณี fɔŋ1 tsɔk8 风俗 fēngsú 

ประมาณ naŋ2 ; naŋ2mi3 大约（~十五岁）dàyuē 

ประมาณการ ku3kje5 估计 gūjì 

ประโยค ky5 句（一~话）jù 

ประสบการณ์ kjeŋ1 nim6 经验  jīngyàn 

ประหยดั tsit7 ɕǝŋ3 节省 jiéshěng 

ประหยดั tsit7ʔjǝk7 节约 jiéyuē 

ประหยดั, มธัยสัถ ์ tsit7ʔjǝk7 节俭 jiéjiǎn 

ปรกัปราํ ใสร่า้ย la:i6 诬赖 wúlài 

ปรากฏออกมา,แสดงอออกมา lɔ6 露（张嘴~出牙齿）   lù 

ปรากฏออกมา,แสดงอออกมา (เปิด
น้ิวเทา้) 

lɔ6 露（~脚指头）    lù 

ปรศินา tɕhǝm5 谜语  mèiyǔ 

ปรศินาคาํทาย tsha:i1 tɕhǝm5 猜谜语 cāi mèiyǔ 

ปรกึษา ɕǝŋ1lǝŋ2 商量 shāngliáng 

ปลดปลอ่ย ka:i3fuŋ5 解放 jiěfàng 

ปลวก pek8 ŋi3 ; pjuk8 ŋi3 白蚁 báiyǐ 

ปลอกคอ ŋ̊ɔ1 kɔ1 领圈  lǐng quān 

ปลอกปากกาดนิสอ pat7 thap7 笔套                   bǐtào 

ปลอ่งเป่าไฟ tɕhe1 hwi1 tɔŋ2 ; hwa3 tɔŋ2 吹火筒 chuī huǒtǒng 

ปลอ้งไผ ่ kwa:n1 tat8 竹节 zhú jié 

ปลอ่งไฟ in1 thɔŋ1 烟囱   yāncōng 

ปลอดโปรง่ไมม่เีมฆหมอก l̥ɔŋ5 晴朗 qínglǎng 

ปลอ่ย kha:i1 放（~水进田）fàng 

ปลอ่ย l̥a:ŋ5 ; kha:i1 放（把鸡~了）fàng 

ปลอ่ย pha:u1 ; tɕau5 撒（~渔网）sā 

ปลอ่ยพษิ fuŋ5tɔk8 放蛊 fàng gǔ 

ปลา phja1 鱼 yú 

ปลากด ta:i6 tau2 lin2 鳙鱼（胖头鱼）yōng yú 

ปลาคารพ์ phja1 sɔ3 鲤鱼 lǐyú 

ปลาดุก phja1 kjɔk7 塘角鱼 táng jiǎo yú 

ปลาดุก phja1 ȵǝu3 鲶鱼 niányú 

ปลาตะเพยีน phja1 thu3 鲫鱼  jìyú 

ปลาทอง kjam1 ȵy2 金鱼     jīnyú 

ปลาทอ่งโก๋ jau2 tiu2 油条 yóutiáo 

ปลาย khjau3 端（棍子两~）duān 

ปลายเตยีง te3 tɕcŋ2 ; tɕcŋ2 te3 床底 chuáng dǐ 

ปลายลิน้ lin3 khjau3 舌尖  shéjiān 

ปลายีส่ก phja1 fa;n6 草鱼 cǎoyú 

ปลาหม ู phja1 l̥at7 泥鳅 níqiū 

ปลาไหล ne2 ɕin6 黄鳝  huángshàn 

ปลงิ  ma:5 phjeŋ1 水蚂蝗 shuǐ mǎ huáng 

ปลงิ ทาก ɕa:n1 tɕat8 旱蚂蝗 hàn mǎ huáng 

ปลกีลว้ย tsiu1 ma2 ʔmjɔk7 芭蕉花 bājiāo huā 

ปลกูฝัง pɔi2jǝŋ3 培养 péiyǎng 

ปวด kjet7 痛（肚子~）tòng 

ปวด เจบ็ เศรา้โศก kjet7 痛 tòng 
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ปวดเมือ่ย kjet7 酸疼（腰腿~）suān téng 

ป่วย 
 

ɕeŋ1peŋ6 ; mi2peŋ6; l̥ai3peŋ6  生病 shēngbìng 

ป่วย peŋ6 病 bìng 

ปศุสตัว ์สตัวเ์ลีย้ง tɕhɔk7 ɕeŋ1 牲畜 shēngchù 

ปอก เหลา phe1 削（~果皮）xuē 

ปอกระเจา lɔk8 ma2 黄麻 huángmá 

ป้องกนั เฝ้า ɕau3 守（狗~门）shǒu 

ป้องกนัอคัคภียั fuŋ2hwi1 防火 fánghuǒ 

ปอด fjet7 肺     fèi 

ป้อน au1 tsɔi3 kjɔ1 喂（用嘴~小孩）wèi 

ป้อน kjɔ1 喂（用食具~小孩）wèi 

ปักกิง่ pak7 kjeŋ1 北京 Běijīng 

ปัด สบดั phat7 拂（~掉尘土）fú 

ปัน่ n̥en3 捻（~麻线）niǎn 

ปัน่ n̥en3 捻（~虫子）niǎn 

ปัน่ ทอ fuŋ3 纺（~线）fǎng 

ปัน้,ก่อรปู ʔnen3 塑（~泥菩萨）sù 

ปัสสาวะ ɕy5 ɔ1 niu6 把尿（把孩子撒尿）bǎ 
niào 

ป่า ma:i3 lǝm2 树林 shùlín 

ป้า ta:i6 ma3 伯母 bómǔ 

ป้า (พีส่าวพอ่) kjɔ3 姑母（父之姐）     gūmǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ ji2 ma3 姨母（母之姐）     yímǔ 

ปาก tsɔi3 嘴 zuǐ 

ปากกา pat7 笔   bǐ 

ปากกาหมกึซมึ kɔŋ1 pat7 钢笔   gāngbǐ 

ปากจดั, ปากรา้ย l̥a:i1 tsɔi3 ; l̥a:i1 wa6 饶舌 ráoshé 

ปากเตา tsǝuy5 pa:k7 ; tsǝu5 khau3 灶口（灶后的）zào kǒu 

ปากน้ําในทีน่าทีป่ลอ่ยใหน้ํ้าไหลผา่น na2 l̥a:ŋ5 田缺 tián quē 

ปากบาดแผล ɕǝŋ1 khau3 伤口 shāngkǒu 

ป่าเถื่อน  พาล ma:n2 野蛮 yěmán 

ปาน tha:i1 ki5 记（胎）   jì 

ป่าน kja:i3 苎麻 zhùmá 

ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ kjau6 mu3 舅母（母兄之妻）  jiùmu 

ปิด  fɔŋ1 封（~信口）fēng 

ปิด ka:i5 ; kǝp8 盖（~锅盖）gài 

ปิด kwen1 关（~门）guān 

ปิด tǝp7 闭（~眼）bì 

ปิด u3 掩（~耳）yǎn 

ปิด ʔŋǝm5 闭（~嘴）bì 

ปิดกัน้ กัน้ใหห้า่งออกจากกนั kjek7kha:i1 ; kjen5kha:i1 隔开 gé kāi 

ปิดบงั mun2 瞒 mán 

ปิดใหม้ดิชดิ u3 捂（~嘴）wǔ 

ป่ินกลดัผมมวย tshǝm3 簪子  zānzi 

ปี pwei1 年  nián 

ปี pwei1 年（一~）nián 

ปีก tɕi5 ; tɕi5 pa:ŋ3 翅膀 chìbǎng 
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ปีกุน ha:i6 亥（地支的第十二位）  hài 

ปีขาล jen2 寅（地支的第三位）      yín 

ปีจอ sat7 戍（地支的第十一位）  shù 

ปีฉล ู tɕhau3 
丑（地支的第二位）      
chǒu 

ปีชวด tsi3 子（地支的第一位）  zi 

ป่ีซอนา ta2 ti3 te3 ; ta2 ti3 ta3 ; ŋa2 ŋi3 唢呐 suǒnà 

ปีเถาะ ma:u3 
卯（地支的第四位）      
mǎo 

ปีทีผ่า่น hau6ɕeŋ1 年经 nián jīng 

ปีทีแ่ลว้ pwei1 kɔn5 ; kɔn5 pwei1 ; 
pwei1khe3 

去年  qùnián 

ปีทีแ่ลว้ๆมา wuŋ3 pwei1 往年                      wǎngnián 

ปีน pja2 爬（~树）pá 

ปีน pjen2 爬（蛇在地上~）pá 

ปีน้ี pwei1 ne6 今年 jīnnián 

ปีมะเมยี ŋ3 午（地支的第七位）wǔ 

ปีมะแม mi6 末（地支的第八位） mò 

ปีมะเสง็ tsi6 巳（地支的第六位）sì 

ปีระกา jau3 酉（地支的第十位）      yǒu 

ปีศาจ ja3 kwa:i5 ; iu1 kwa:i5 妖怪  yāoguài 

ปีหน้า 
pwei1 len2 ; kjɔŋ5 pwei1 ; pwei1 
len2 pwei1 ; pwei1 le6 

明年  míngnián 

ปีใหม ่ pwei1 m̥ɔ5 新年（阳历）  xīnnián 

ปีใหม ่ pwei1 m̥ɔ5 新年  xīnnián 

ปีใหม ่ san1 lek8 nin2 新年（阳历）      xīnnián 

ปืนยงินก ปืนลม n̥ɔk7 tɕhɔŋ5 ; n̥ɔk7 tshǝŋ1 鸟枪  niǎoqiāng 

ปุ้งกีท๋ีใ่ชต้กัขยะ tshut7  kɔk7 ɕa:u1 ; tshut7  kɔk7 
ɕa:u1 ; se3 phjak7 ɕa:u1 

撮箕  cuō jī 

ปุ๋ ย fi2 liu6 肥料  féiliào 

ป ู phjɔ1 ; tha:n1 铺（~床）pù 

ปู่  kɔŋ1 祖父 zǔfù 

ป ู(กรยิา) tha:n1 ; tha:n1kha:i1 摊（~开毯子）tān 

ปู่  (พอของสาม)ี ka1 kɔŋ1 
公公（夫之父）   
gōnggōng 

ป ู(สตัว)์ pa:ŋ2 ŋa;i6 螃蟹 pángxiè 

ปู่ ทวด kɔŋ1 thai5 曾祖父                   zēngzǔfù 

ปนูขาว ɕek8 fwei1 石灰 shíhuī 

ปนูซเีมนต ์ ɕe3 ne2 水泥 shuǐní 

เป็ด pet7 鸭子 yāzi 

เป็ดป่า ja3 pet7 野鸭   yěyā 

เป็ดแมนดารนิ yn1 jeŋ1 鸳鸯 yuānyāng 

เป็น tɔŋ1 当（~宾）dāng 

เป็นไขต้วัรอ้น fjet7 ɕiu1 ; fjet7kit7 发烧 fāshāo 

เป็นตะครวิ sɔk7hjen1 抽筋 chōujīn 

เป็นทุกข ์  kjet7 痛苦 tòngkǔ 

เป็นทุกข ์ ʔjau1 发愁 fāchóu 

เป็นบา้ ผดิปกต ิ fjet7tin1 发疯 fāfēng 
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เป็นใบ ้ a3 哑 yǎ 

เป็นแมส่ือ่ hɔk7mɔi2 做媒 zuòméi 

เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  ไมร่ะเกะระกะ tɕeŋ3tse2 整齐 zhěngqí 

เป็นหลกั เป็นเจา้ภาพ  hɔk8tɕy3 作主 zuò zhǔ 

เป็นหว่ง ta:m1sǝm1 担心 dānxīn 

เปราะ tshwei5 脆 cuì 

เปรยีบเทยีบกบั pi3 比（~一~）bǐ 

เปรีย้ว sam3 酸 suān 

เปลวไฟ meŋ2 kau1 hwi1 ; hwa3 jim6 火苗 huǒ miáo 

เปลีย่น  ka:i3 ; ka:i3tɕeŋ5 改（~错）gǎi  

เปลีย่น wun6 换（~衣服）huàn 

เปลีย่นแปลง,กลายเป็น pin5 变（蛹~蛾）biàn 

เปลอืกไข ่ khjai5 kha:k7 蛋壳  dàn ké 

เปลอืกตน้ฉําฉาจนี ma:i3 ɕia1 pi2 杉树皮 shān shù pí 

เปลอืกตา pja1 pi2 眼皮 yǎnpí 

เปลอืกนอก kha:k7 壳儿 kér 

เปลอืกผลไม ้ kwa3 pi2 果皮  guǒpí 

เปลอืกไม ้ ma:i3 pi2 树皮  shù pí 

เปลอืกหน่อไม ้ n̥a:ŋ1 kha:k7 ; tɕɔk7 kha:k7 笋壳  sǔn ké 

เปลอืกหอย pa:ŋ6 pu2 pɔk8 贝壳 bèiké 

เปลอืงแรง fe5 l̥eŋ1 费力 fèilì 

เปลอืยกาย laŋ3l̥en3lu6ka:u5 裸体 luǒtǐ 

เป่า(ลมพดั) tɕhe1 吹（风~）chuī 

เป้ากางเกง khu5 nɔŋ5 裤裆   kùdāng 

เป่าลมออกจากปาก ha3khi5 哈（往手上~气）hā 

เปิด kha:i1 开（~门）kāi 

เปิดการประชุม kha:i1wei6 开会 kāihuì 

เปิดเผย ตรงไปตรงมา tɕek8ɕuŋ3 ; ɕuŋ3tɕek8 直爽 zhíshuǎng 

เปิดออก kit7 ; kit7kha:i1 掀（~帘子）xiān 

เปิดออก อา้ออก phaŋ5phek7kha:i1 敞开（~大门）chǎngkāi 

เปียก ชืน้ l̥am1 湿（衣服~）shī 

เปียกชืน้ nam5 潮湿 cháoshī 

เป่ียมลน้,นอง pu5 溢（水~）  yì 

เป่ือย เน่าเป่ือย ŋǝp8 朽（木头~了） xiǔ 

เป่ือยเน่า la:n6 烂（瓜果~了）làn 

แป้ง fen3 ; mut8 粉末 fěnmò 

แป้งขา้วจา้ว fen3 米粉（食品名）mǐfěn 

แป้งเปียก tsǝŋ5 hu2 糨糊 jiànghu 

แป้งหมี ่ min6 fen3 ; min6 fan3 面粉   miànfěn 

แปด pet7 八 bā 

แปดสบิ pet7ɕǝp8 八十 bā shí 

แปรง ɕyet7 刷子 shuāzi 

แปรง ขดัลา้ง ɕyet7 刷（~衣服）shuā 

แปรง ขดัลา้ง se3 刷（~碗）shuā 

แปรงขดัรองเทา้ kjuk7 ɕyet7 ; se3 kjuk7 ɕyet7 鞋刷 xié shuā 

แปรงซกัผา้ pjɔ6 ɕyet7 ; se3 pjɔ6 ɕyet7 衣刷 yī shuā 

แปรงสฟัีน ŋa2 ɕyet7 牙刷  yáshuā 
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แปลก ki2kwai5 奇怪 qíguài 

แปลกหน้า (คนแปลกหน้า ) ɕeŋ1 生（这个人面~）shēng 

โป๊ยกัก๊ pet7 ka:k7 八角 bājiǎo 

โปรดปราน y2ɔ1 宠（~小孩儿）chǒng 

โป๊ะตะเกยีง (แบบน้ํามนั) tin6 taŋ1 tɕa:u5 灯罩（电~）dēngzhào 

โป๊ะตะเกยีง(แบบน้ํามนั) taŋ1 tɕa:u5 ; taŋ1 thɔŋ1 灯罩（油~）   dēngzhào 

ไป pa:i1 去 qù 

ไปทาง tsǝm2 向（~东方走去）xiàng 

ไปยงั tsɔŋ2 ; tsǝm2 往（~外走）wǎng 

ผดุงครรภ ์ tsip7 ɕeŋ1 接生 jiēshēng 

ผมเปีย pin6 ; tau2 pin6 辫子 biànzi 

ผลทบัทมิ ɕek8 lau2 石榴 shíliú 

ผลประโยชน์ li6 ej7 利益 lìyì 

ผลไม ้ lik8 果子（浆果）guǒzi 

ผลไม ้ lik8 ; ma:i3 lik8 果子（树上结的）guǒzi 

ผลไมอ้อกผล kit7lik8 结果（树~）jiéguǒ 

ผลอ่อน ŋa2 芽（种子~）yá 

ผลกั  ดนั ly2 ; tɕhɔŋ3 推 tuī 

ผลติ ɕeŋ1tɕha:n3 生产 shēngchǎn 

ผสม tɕha:m1 搀（~水）chān 

ผสม,คลุกใหเ้ขา้ kjeu3 拌（~猪食）bàn 

ผอม phjem1 痩（人~）shòu 

ผอม phjem1 痩（地~）shòu 

ผกั phjak7 蔬菜 shūcài 

ผกักาดขาว phjak7 pjuk8 白菜 báicài 

ผกัขม pɔ1 tsha:i5 菠菜 bōcài 

ผกัโขม khu3 ma3 phjak7 苦马菜  kǔ mǎ cài 

ผกัโขม phjak7 l̥ǝm1 苋菜    xiàncài 

ผกัโขมขาว pjuk8 phjak7 l̥ǝm1 白苋菜   bái xiàncài 

ผกัโขมแดง ta:n1 phjak7 l̥ǝm1 红苋菜 hóng xiàncài 

ผกัคะน้า phjak7 ka:t7 芥菜  gàicài 

ผกัคื่นชา่ย kwen2 tsha:i5 芹菜  qíncài 

ผกัช ี jim2 sy1 phjak7 芫荽 （香菜）    yánsuī  

ผกัดอกเขม็ wuŋ2 hwa1 tsha:i5 
黄花菜（金针菜）
huánghuā cài 

ผกัดอง sam3 phjak7 ; phjak7 sam3 酸菜    suāncài 

ผกัตบชวา ɕe3 hu2 lu2 水葫芦  shuǐ húlu 

ผกัตัง้โอ๋ tɔŋ2 hǝu1 phjak7 茼蒿菜 tónghāo cài 

ผกับุง้ ɔŋ5 tsha:i5 ; ɔŋ5 phjak7 空心菜 kōngxīncài 

ผกัสด phjak7 tsin5 菜苔 （菜心）cài tāi 

ผดั tɕheu3 炒（~黄豆）chǎo 

ผา่ phɔ5 ; phɔ5kha:i1 剖（~鱼肚）pōu 

ผา้ paŋ2 布 bù 

ผา่ แบง่ หัน่ phek7 劈（~柴火）pī 

ผา่กลาง phǝu5 糠心（萝卜~）kāng xīn 

ผา้กนัเป้ือน wei2 tau1 sa:i1 围裙 wéiqún 

ผา้ขนหนู mǝu2 kjen1 毛巾 máojīn 
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ผา้เชด็หน้า jǝŋ2 kjen1 ; ʔniŋ3 ɕau3 kjen1 ; 

ɕau3 kjen1 
手帕 shǒupà 

ผา้เชด็หน้า se3 n̥a3 kjen1 ; se3 hiŋ1 kjen1 洗脸巾 xǐliǎn jīn 

ผา้ต่วน tun6 缎子 duànzi 

ผา้ทอมอื peŋ2 paŋ2 ; tshɔ1 paŋ2 土布  tǔbù 

ผา้ทีใ่ชห้อ่สิง่ของ pa:u1 fɔk8 包袱 bāofu 

ผา่น kjeŋ1fa:i3 经过 jīngguò 

ผา่นไป fa:i3pa:i1 过去 guòqù 

ผา่นมา fa:i3teŋ2 过来 guòlái 

ผา้ป่าน kja:i3 paŋ2 麻布 mábù 

ผา้ปทูีน่อน tɕɔŋ2 wei2 床单 chuángdān 

ผา้ฝ้าย ʔmjɔk7 paŋ2 ; mi2 ʔmjɔk7 paŋ2 花布  huā bù 

ผา้แพร ผา้ไหม tɕau2 绸子  chóuzi 

ผา้โพกหวั pa:u1 khjau3 fa3 头巾 tóujīn 

ผา่ฟืน ʔmun1 phek7  劈柴  pǐchái 

ผา้ลายสอง tsa2 wan2 paŋ2 斜纹布  xiéwénbù 

ผา้สกัหลาด ne2 呢子   ní zi 

ผา้หม่ pɔn5 被子 bèizi 

ผา้หม่นวมปุยฝ้าย min2 pɔn5 ; min2 pi6 棉被  mián bèi 

ผา้หม่นวมปุยฝ้าย min2 tha:i1 棉胎 mián tāi 

ผา้ออ้ม niu6 tjem6 尿布  niàobù 

ผดิ tsha:k7 错 cuò 

ผวิปาก tɕhe1khau3ɕa:u5 吹口哨 chuī kǒushào 

ผวิหนงั pi2 皮肤 pífū 

ผวิหนงัเกคิตะปุ่ มตะป่ํา phǝm5 ; nyn3 疙瘩（蚊虫咬的）gēda 

ผวิหนงัแตก kha:i1 pek7 ; kha:i1 pjaŋ3 皴裂  cūn liè 

ผ ี kwei3 鬼  guǐ 

ผเีสือ้ hu2 tip8 蝴蝶 húdié 

ผึง้ mat8 fcŋ1 ; mat8 muŋ3 蜜蜂 mìfēng 

ผึง้ดาํ mak8 muŋ3 黑蜂  hēi fēng 

ผึง้ทีท่าํโพรงอยูบ่นพืน้ดนิ ti6 lu1 地蜂（在土里做窝）dì fēng 

ผึง้รวง mat8 muŋ3 juŋ2 蜂王 fēngwáng 

ผนื (ลกัษณนามใชก้บัธง) pa3 面（一~旗）miàn 

ผนื (ลกัษณนามใชก้บัผา้) khwa:i5 块（一~布）kuài 

ผนื(ลกัษณนามใชก้บัพืน้ที)่ khwa:i5 块（一~地）kuài 

ผื่นคนั fi5 痱子  fèizi 

ผกู tǝu2 ; tak8  拴（~马）shuān 

ผกูคอตาย tiu5ŋɔ1 吊颈（上吊）diào jǐng 

ผูช้าย lik8 kja1 男人 nánrén 

ผูนํ้า leŋ3tǝu3 领导 lǐngdǎo 

ผูม้พีระคุณ an1 hwen1 恩人 ēnrén 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั ɕeŋ3 tɕǝŋ3 省长 shěng zhǎng 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั tɕǝŋ1 tɕǝŋ3 州长 zhōuzhǎng 

ผูส้งูอายุ lǝu3 hwen1 老年人  lǎonián rén 

ผูห้ญงิ juk8 kja1 女人 nǚrén 

ผูใ้หญ่,ขนุนางชัน้ผูใ้หญ่ wɔk8 hwen1 ; hwen1 wɔk8 大人 dàrén 

ผูใ้หญ่บา้น tshan1 tɕǝŋ3 村长 cūn zhǎng 
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ผูใ้หญ่บา้น ʔma:n3 khjau3 村里的头人 cūnlǐ de tóu rén 

ผูอ้าวโุส ผูใ้หญ่ wɔk8 pa:n1 ; kɔn5 pa:n1 长辈 zhǎngbèi 

เผด็ hjet7 辣 là 

เผา,จุดไฟเผา phjau1 烧（野火~了）shāo 

เผาไหม ้ phjau1 烧（~废纸）shāo 

เผอืก pan1 lɔŋ2 ɕy2 
槟榔薯（长槟榔花样斑纹 
  bīn láng shǔ 

เผอืกกวางตุง้ kuŋ3 tɔŋ1 y6 
广东芋（叶大）   
guǎngdōng yù 

แผงคอมา้ ma3 tsɔŋ1 马鬃 mǎzōng 

แผงคอหม ู m̥u1 tsɔŋ1 猪鬃 zhūzōng 

แผน่ phin5 片（一~稻田）piàn 

แผน่, ใบ(กระดาษ) tɕǝŋ1 张（一~纸）zhāng 

แผน่กระดาษปิดหน้าต่าง tɕhuŋ1 tɕi3 窗纸 chuāngzhǐ 

แผนการ ke5hwa6 计划 jìhuà 

แผนการ โครงการ ke5 wa6 计划 jìhuà 

แผลกลากเกลือ้น khja1 疥疮 jièchuāng 

แผลเป่ือยอนัเกดิจากไดร้บัอากาศหนาว
มากเกนิไป 

ǝm3 tɔŋ5 
冻疮                        
dòngchuāng 

ฝน fen1 雨  yǔ 

ฝนตก l̥e1 fen1 下雨     xià yǔ 

ฝนตกทา้ยฤดหูนาว y3 ɕe3 雨水 yǔshuǐ 

ฝนตกสาด phiu5 fen1 ; fen1 phiu5 潲雨 shào yǔ 

ฝนทีต่กปรอย fen1 sai5 ; sai5 fen1 ; sai5 sai5 
fen1 

毛毛雨 máomaoyǔ 

ฝนทีต่กลงมาซู่หน่ึง tɕan6 fen1 阵雨 zhènyǔ 

ฝนเริม่ฤดเูพาะปลกู kɔk7 y3 谷雨 gǔyǔ 

ฝัก (ลกัษณนามใชก้บัขา้วโพด) hɔŋ2 行（一~玉米）xíng 

ฝักถัว่ tau6 pɔk7 ; tau6 kha:k7 豆荚 dòujiá 

ฝักมดี hja3 fɔk7 鞘  dāo qiào 

ฝัง ʔmun3 埋（~东西）mái 

ฝัง่ตรงขา้ม tɔi5 n̥a3 对面 duìmiàn 

ฝังศพ ʔmun3 埋葬 máizàng 

ฝัน hɔk7muŋ6 做梦 zuòmèng 

ฝัน muŋ6 梦  mèng 

ฝา (ฝาครอบสาํหรบัปิดภาชนะ) 
khjǝm5 ; ka:i5 盖子   gàizi 

ฝาก tsan2 存（~钱）cún 

ฝาด kip7 涩（柿子很~）sè 

ฝ่าเทา้ tin1 sǝm1 ; tin1 tam1 khjǝŋ1 脚心    jiǎoxīn 

ฝาผนงั,กาํแพง tsǝŋ2 pek7 墙壁 qiángbì 

ฝาผนงัไมก้ระดาน kjen5 pek7 木板墙 mùbǎn qiáng 

ฝาแฝด ɕɔŋ1 ɕɔŋ1 lik8 ; ɕɔŋ1 ɕɔŋ1 juk8 双胞胎 shuāngbāotāi 

ฝาแฝด (ชาย+หญงิ) ɕɔŋ1 ɕɔŋ1  mɔ5 lik8 mɔ5 lik8 龙凤胎 lóngfèng tāi 

ฝ่ามอื ʔmu1 pa:n3 手掌  shǒuzhǎng 

ฝ่ามอื ʔmu1 sǝm1 手心 shǒuxīn 

ฝ้าย min2 ; min2 hwa1 棉花 miánhuā 

ฝาหมอ้ l̥ek7 khjǝm5 锅盖    guō gài 

ฝี ma2 tsi3 麻子    mázǐ 
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ฝีดาษ thin1 hwa1 天花 tiānhuā 

ฝีเทา้ tin1 ka3 脚步   jiǎobù 

ฝีมอื,ความสามาถ pen3 ɕi6 本事  běnshì 

ฝึกมวย kyt7kyn2 打拳 dǎquán 

เฝ้ารกัษา ɕau3 看守 kānshǒu 

ไฝ tɕi5 痣 zhì 

พน่ phan1 喷（~水）pēn 

พน่ควนัออก ɔk7 ʔwen5 冒烟  mào yān 

พนนักนั ta3tu3 打赌 dǎdǔ 

พบกนั tɕhuŋ5 l̥ɔŋ1 相逢 xiāngféng 

พบเจอ tɕhuŋ5 l̥ɔŋ1 遇见 yùjiàn 

พบหน้า l̥ɔŋ1 n̥a3 见面 jiànmiàn 

พยกัหน้า ʔŋwak7 点头 diǎntóu 

พยาธติวักลม peŋ2 ȵeŋ1 ta:ŋ6 蛔虫 huíchóng 

พรม tha:m3 tɕin1 毯子  tǎnzi 

พรม สาด ฉีด phan1 ; piu1 洒（~水）sǎ 

พรรคคอมมวินิสต ์ kɔŋ6 tɕha:n3 tɔŋ3 共产党   gòngchǎndǎng 

พระโพธสิตัว ์ pu2 sa:t7 菩萨    púsà 

พระสงฆ ์ hwa2 ɕa:ŋ6 和尚   héshàng 

พระอาทติย ์ pjak7 ŋwan2 太阳 tàiyáng 

พราน lɔi6 ma:m6 hwen1 猎人 lièrén 

พรกิ la6 tsiu1 ; hjet7 tsiu1 辣椒  làjiāo 

พรกิขีห้นู me3 tsiu1 米椒 mǐ jiāo 

พรกิชีฟ้้า ɕy6 thin1 hjet7 ; ɕy6 thin1 la6 
tsiu1 

指天椒 zhǐ tiān jiāo 

พรกิไทย ɕa:n1 tsiu1 花椒 huājiāo 

พรกิไทย hu2 tsiu1 胡椒 hújiāo 

พรกิหยวกขาว pjuk8 tsiu1 白椒   bái jiāo 

พรกิหยวกเขยีว hwa:i1 ka:k7 hjet7 tsiu1hwa:i1 
ka:k7 la6 tsiu1 

牛角辣 niújiǎo là 
 

พรกิหวาน taŋ1 lɔŋ1 lɔŋ2 hjet7 tsiu1 ; taŋ1 
lɔŋ2 la6 tsiu1 

灯笼椒 dēnglóng jiāo 

พลบคํ่า ʔmen1 hai3 lḁp7 薄暮  bómù 

พลัว่ sɔ1 锹 qiāo 

พลัว่,แซะ tɕhen3 铲（~锅巴）chǎn 

พลัว่วดิน้ํา ŋ̊ɔn5 戽斗 hùdǒu 

พลัว่วดิน้ํา วดิ ŋ̊ɔn5 戽（~水）hù 

พลาสเตอรย์า kǝu1 ʔjǝk7 膏药  gāoyao 

พลกิ กลบัดา้น fjen3 反（衣服穿~了）fǎn 

พลกิ ควํ่า ta:u3teŋ5fjen1 ; ta:u3teŋ5 fuŋ5 翻（把锅~过来饭）fān 

พลกิ,ควํ่า fjen1 翻（~糍粑）fān 

พลกิ,ควํ่า fjen1 翻（~猪肠）fān 

พลกิตวั fjen1hiŋ1 翻身（睡觉~）fānshēn 

พลกิตวั เงยหน้าอา้ปาก  
เป็นไทแก่ตวั 

fjen1hiŋ1 翻身 fānshēn 

พวกเขา mɔ6kja:u1 他们 tāmen 

พวกเขาสองคน mɔ6kja:u1 sɔŋ1 hwen1 他们俩 tāmen liǎ 

พวกคุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 พหพูจน์) su1 你们 nǐmen 

พวกคุณสองคน su1 sɔŋ1 hwen1 你们俩 nǐmen liǎ 
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พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์ 
รวมผูพ้ดูแต่อาจไมร่วมผูฟั้ง) 

lau2 ; kju1 我们 wǒmen 

พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์ 
รวมผูพ้ดูและผูฟั้งทัง้หมด) 

lau2 咱们 zánmen 

พวกเราสองคน lau2 sɔŋ1 hwen1 ; kju1 sɔŋ1 
hwen1  

我们俩 wǒmen liǎ 

พวง (ลกัษณนามใชก้บัปลาทีร่อ้ยเป็น
พวงปลา) 

tɕhyn5 串（一~鱼）chuàn 

พอ kau5 够（取）gòu 

พอ kau5 够 gòu 

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

พอ่ครวั tɕy2 ɕi1 厨师 chúshī 

พอ่คา้ ɕeŋ1 i5 hwen1 商人 shāngrén 

พอ่คา้แมค่า้เร ่ fjen5 贩 fàn 

พอใจ tɕɔŋ5i5 ; mun3i5 满意 mǎnyì 

พอด ี บงัเอญิ  ประจวบเหมาะ phɔŋ5khja:u3 ; tɕeŋ5 hǝp8ɕek7 恰巧（~他来了）qiàqiǎo 

พอดเีหมาะสม tɕheŋ1 称（~东西）chēng 

พอ่ตา tshan1 lǝu3 岳父 yuèfù 

พอ่ตาของลกูชาย พอ่สามขีองลกูสาว tshan1 ka1 kɔŋ1 亲家公 qìngjiā gōng 

พอ่บุญธรรม khe5 ia1 干爹 gān diē 

พอ่มด kwei3 ɕi1 巫师 wūshī 

พอ่แม ่ hwen1 wɔk8 父母  fùmǔ 

พอ่เลีย้ง hau6 ia1 后父 hòu fù 

พอ่สือ่ แมส่ือ่ mɔi2 hwen1 媒人 méirén 

พอ่หมา้ย ku1 kwa3 lǝu3 ; kwa3 kɔŋ1 鳏夫 guānfū 

พอเหมาะ พอด ี hǝp8hiŋ1 合身 héshēn 

พอๆ กนั tɕha1 pat7l̥a:i1 差不多 chàbùduō 

พกัคลอด อยูไ่ฟ naŋ6pyn1 坐月子 zuò yuè zi 

พกัผอ่น teŋ2 ; thɔ3 休息 xiūxi 

พงัพอน huŋ2 ɕy3 lɔŋ2 黄鼠狼 huángshǔláng 

พฒันา fjet7tɕin3 发展 fāzhǎn 

พดั sin1 扇（~风）shàn 

พดั sin5 扇子 shànzi 

พดัไฟ tɕhe1 吹（~火）chuī 

พนั kjeu3 绕（~线）rào 

พนั หอ่ pa:u1 裹（~粽子）guǒ 

พนัขา kjǝk3 liu3 裹脚 guǒjiǎo 

พบั tɕip7 折（~纸）zhé 

พบั tip8 叠（~被子）dié 

พบั tsa:p8 叠（一~钱）dié 

พวัพนั เดอืนรอ้น lin2lɔi6 连累 liánlèi 

พาย tɕa:u6 划（~船）huà 

พา่ยแพ ้ลม้เหลว ɕat7pa:i6 失败 shībài 

พายเรอื ɕyn2 tsǝŋ3 ; tɕa:u6 tsǝŋ3 船桨             chuán jiǎng 

พงิ thip7 ; paŋ6 靠（人~在树上）kào 

พทิกัษ์,รกัษา pǝu3ŋwei6 保卫 bǎowèi 

พทิกัษ์รกัษา ɕau3 守卫 shǒuwèi 

พมิพ ์ ʔjen5 印（~书）yìn 
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พเิศษ tak8pit8 特别 tèbié 

พเิศษ ไมใ่ชธ่รรมดา อยา่งยิง่ เหลอืเกนิ fi1 ɕǝŋ2 ; hǝu3 非常（~满意）fēicháng 

พษิรา้ย tɔk8 毒（蛇很~）dú  

พีเ่ขย tsa3 姐夫 jiěfu 

พีช่าย kɔ1 哥哥 gēgē 

พีช่ายคนโต wɔk8 kɔ1 大哥 dàgē 

พีช่ายคนทีส่อง ʔniŋ3 kɔ1 二哥  èr gē 

พีช่ายคนทีส่าม sa:m1 kɔ1 三哥  sān gē 

พีน้่องผูช้าย pi3 nuŋ3 兄弟 xiōngdì 

พีส่ะใภ ้ sǝu3 嫂子 sǎozi 

พีส่ะใภ(้อนัเกดิจากสายแม)่ piu3 sǝu3 表嫂  biǎo sǎo 

พีส่าว ta:i5 姐姐 jiějie 

พีส่าวน้องสาว tsi3 mɔi6 姊妹 zǐmèi 

พึง่, อาศยั tsɔŋ2 依（~他说）yī 

พึง่พาอาศยั ma2la:i6 ; ɕɔ3la:i6 要赖 yào lài 

พชืตระกลูเฟิรน์ kyet7 蕨草     jué cǎo 

พชืในน้ําบางชนิด hiu1 水草 shuǐcǎo 

พชืพรรณเริม่แขง็แรงและพรอ้มเกบ็
เกีย่วต่อไป 

muŋ2 tɕɔŋ5 芒种 mángzhòng 

พชืพรรณออกดอก แต่ยงัไมอ่อกผล siu3 mun3 小满 xiǎomǎn 

พชืไมพุ้ม่ kjam1 ȵen2 hwa1 金银花    jīn yín huā 

พชืไรเ่กษตร wu3 庄稼  zhuāngjia 

พืน้ดนิ l̥ɔk8 ti6 ; ti6 陆地  lùdì 

พืน้ทีเ่ผาหญา้ตามทุง่นาและทาํให้
กลายป็นปุ๋ ย 

ti6 ; leŋ3 ti6 畲地 shē dì 

พืน้ทีร่าบระหวา่งภเูขา phja1 ai5 pa:k7 山坳 shān'ào 

พืน้รองเทา้ kjuk7 te3 鞋底 xiédǐ 

พุง่เขา้ไป ถลาเขา้ไป thɔi1 ; tɕhɔŋ1 冲（给水~走了）   chōng 

พพุอง thiu1phut7 挑破 tiāo pò 

พูก่นั mǝu2 pat7 毛笔  máobǐ 

พดู kja:ŋ3 说 shuō 

พดูจอ้  พดูเป็นต่อยหอย  พดูเป็นน้ํา
ไหลไฟดบั 

ʔna:m1ʔnuk7 ; 
ʔnam1ʔnam1ʔnuk8ʔnuk8 ;  
l̥a:i1 wa6 ; wa6 fɔk8l̥a:i1 

唠叨 láo dāo 

พดูโน้มน้าว เตอืน khyn5 劝 quàn 

พนูดนิ ʔjɔŋ1 培（~土）péi 

เพดาน lau2 pa:n3 楼板  lóubǎn 

เพราะวา่... jen1wei6 因为 yīnwèi 

เพลง kɔ1 歌 gē 

เพลงกลอนชนิดหน่ึงในสมยัโบราณ tɕha:m1 掺（~水）càn 

เพลงชาวเขา ɕa:n1 kɔ1 山歌 shāngē 

เพลงพืน้เมอืง man2 kɔ1 民歌  míngē 

เพลงรกั tseŋ2 kɔ1 情歌 qínggē 

เพลารถ tɕha1 tɕɔk8 车轴 chēzhóu 

เพลีย้ ɕat7 蚜虫 yáchóng 

เพศชาย m̥a:i1 男阴  nán yīn 

เพิง่จะ  พอจะ เพยีงแต่ ŋa:n1 ŋa:n1 刚刚（~十八岁）gānggāng 

เพิง่จะ(ทาํ) ʔŋa:n1 ŋa:n1 才（~到这里）cái 
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เพงิหญา้ ȵɔ3 pɔŋ2 草棚 cǎo péng 

เพิม่ thjem1 添（~饭）tiān 

เพิม่การผลติ tsaŋ1tɕhen3 ; tsaŋ1tɕha:n3 增产 zēngchǎn 

เพิม่ขึน้ thjem1 ; tsaŋ1ka1 增加 zēngjiā 

เพยีง tɕi3 只（~给他去）zhǐ 

เพือ่... wei6ljeu3 为了 wèile 

เพือ่น pɔŋ2 ja:u3 朋友 péngyǒu 

เพือ่น คูช่วีติ tɔŋ2 pun6 同伴 tóngbàn 

เพือ่นบา้น pa:i2 l̥en1 邻居 línjū 

เพือ่นรกั tɔŋ2 nin2 老同（同庚）lǎo tong 

แพ pa:i2 ; kwan1 pa:i2 筏子 fázi 

แพ ้ ɕy1 输 shū 

แพง hweŋ1 贵 guì 

แพรพ่นัธุ ์ ɕeŋ1 繁殖  fánzhí 

แพรวพราว เชดิหน้าชตูา the3min6 光彩 guāng cǎi 

แพะ ɕa;n1 jǝŋ2 山羊 shānyáng 

ไพโ่ป๊กเกอร ์ phɔk7 khak7 pa:i3 扑克牌             pū kè pái 

ฟอง pha:u1 泡（一~尿）pào 

ฟอง pha:u5 泡沫（成团的）pàomò 

ฟ้องรอ้ง kǝu5tɕuŋ6 告状 gàozhuàng 

ฟัก tɔŋ1 kwe1 冬瓜 dōngguā 

ฟักตวั pǝu6 孵（鸡~蛋）fū 

ฟักทอง na;m2 kye1 ; pak7 kye1 南瓜  nánguā 

ฟักแมว้ wa2 na:m2 kye1 佛手瓜 fóshǒu guā 

ฟัง theŋ5 听 tīng 

ฟัน m̥en1 牙齿 yáchǐ 

ฟัน ตดั  tɕem3 砍（~树）kǎn 

ฟันเขีย้ว tsim1 m̥en1 犬牙 quǎnyá 

ฟันหน้า tɔŋ1 man2 m̥en1 门牙 ményá 

ฟันหลอ khyt7 缺（~牙）      quē 

ฟันเหยนิ pjeu6 kyn2 m̥en1 龅牙  bāo yá 

ฟางขา้ว hjuŋ1 稻草     dàocǎo 

ฟ้าผา่ lɔi2 kɔŋ1 phek7 雷击  léijí 

ฟ้ามดื  ʔmen1 l̥ap7 天黑 tiān hēi 

ฟ้ารอ้ง lɔi2 kɔŋ1 hǝu5 打雷  dǎléi 

ฟ้ารอ้ง lɔŋ2 kɔŋ1 hǝu3 打雷   dǎléi 

ฟ้าแลบ  lɔi2 ʔja:p7 ʔja:p7 闪电 shǎndiàn 

ฟ้าแลบ lɔi2 ʔja:p7 ʔja:p7 打闪  dǎ shǎn 

ฟ้าสาง อรณุเบกิฟ้า ʔmen1 phuŋ3 l̥ɔŋ5 破晓   pòxiǎo 

ฟืน ʔmun1 柴火  cháihuǒ 

ฟุต tɕhek7 尺 chǐ 

เฟิรน์ขม  khu3 kyet7 苦蕨 kǔ jué 

แฟบ phip7 瘪（不饱满）biě 

ไฟ hwi1 火 huǒ 

ไฟดบั sek7 灭（灯~了）miè 

ไฟไหม ้ la:i5 hwi1pen3 引火 yǐnhuǒ 

ภรรยา juk8 kja1 妻子   qīzi 



170 
 
ภยั,สงัหาร ha:i6 害（~人）hài 

ภาชนะน่ึงขา้วทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัถงั
ไมห้รอืลิน้ชกัแต่ไมม่กีน้ 

tsaŋ5 甑子 zèng zi 

ภาพ tu2 hwa6 图画                   túhuà 

ภาพยนต ์ tin6 eŋ3 电影 diànyǐng 

ภารกจิ ภาระหน้าที ่ tsek7 jam6 责任  zérèn 

ภาษ ี ɕɔi5 税   shuì 

ภเูขา phja1 ŋa5 山（~间平地  shān 

มด ma3 ŋi3 蚂蚁 mǎyǐ 

มว้น kyn3 卷（~席子）juǎn 

มว้น pit8 卷（~衣袖）juǎn 

มว้น (ลกัษณนามใชก้บัเชอืก) khyn1 圈（一~绳子）quān 

มวยผม tau2 tɔ1 发髻 fà jì 

มวลชน kyen2 tɕǝŋ3 群众  qúnzhòng 

มอง ma:ŋ6 望（~远处）wàng 

มองแวบหน่ึง ชายตา tsa2pja1 瞥 piē 

มองเหน็ ka:u5 l̥ɔŋ1 看见 kànjiàn 

มอด fi1 ŋɔ2 蛾子   ézi 

มอด tɕy5 蛀（虫~木头）zhù 

มอด (เจาะตน้ไม)้ tɕɔŋ2 
蛀虫（木头里的）
zhùchóng 

มอด (เจาะอาหาร) ȵǝŋ6 ka:k7 tɕɔŋ2 
蛀虫（粮食里的）
zhùchóng 

มอบอาํนาจ le6fuŋ5 下放 xiàfàng 

มะเขอืเทศ mǝu2 sau5 tsa:i2 西红柿  xīhóngshì 

มะเขอืยาว kja2 tsi3 茄子   qiézi 

มะเฟือง jǝŋ2 tǝu2 杨桃 yángtáo 

มะระ khu3 kye1 苦瓜 kǔguā 

มะละกอ ma;i3 kye1 木瓜  mùguā 

มงักร lɔŋ2 龙  lóng 

มงักรคะนองน้ํา kjeu1 lɔŋ2 蛟龙  jiāolóng 

มงักรตาเดยีว (ใชเ้รยีกคนทีต่าบอดขา้ง
เดยีว) 

tɔk8 tɕek7 pja1 独眼龙 dúyǎnlóng 

มดั tɕet7 系（~鞋带）xì 

มดั ผกู kha1 捆（一~柴）kǔn 

มดั ผกู tǝu2 捆 kǔn 

มดั พนั tǝu2 绑 bǎng 

มดั รดั  kjau2 束（一~香蕉）shù 

มัน่คง แน่วแน่ ʔwen3 稳（桌子放得~）wěn 

มัน่ใจ sǝm1fɔk8 心服 xīnfú 

มนัเทศ hɔŋ2 ɕy2 红薯 hóngshǔ 

มนัเทศ kɔt7 ɕy2 地瓜 （凉薯）dìguā 

มนัเทศ ŋ̊a:n3 sǝm1 hɔŋ2 ɕy2 黄心红薯 huáng xīn hóngshǔ

มนัเทศใจกลางสขีาว pjuk8 sǝm1 hɔŋ2 ɕy2 百心红薯  bǎi xīn hóngshǔ 

มนัเทศใจกลางสแีดง ta:n1 sǝm1 hɔŋ2 ɕy2 红心红薯 hóngxīn hóngshǔ 

มนัเปลว pu5 pa:m3 jau2 板油   bǎnyóu 

มนัฝรัง่ ma3 leŋ2 ɕy2 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มนัวาว we5 光滑（桌面~）guānghuá 



171 
 
มนัสมอง nǝu3 tsǝŋ1 脑髓     nǎo suǐ 

มัว่โลกยี ์ สปัดน ɕɔ3 ; iu3 淫荡 yíndàng 

มา teŋ2 来 lái 

มา้ ma3 马   mǎ 

มาก (very) han3 ; hǝu3 很（~高）hěn 

มา้ตวัผู ้ ma3 kɔŋ1 公马  gōng mǎ 

มา้ตวัเมยี ma3 ma:i5 母马 mǔ mǎ 

มา้ทีใ่ชบ้รรทุกสิง่ของ ɔn1 kja5 驮架 tuó jià 

มา้นัง่ l̥ai5 taŋ5 长凳 cháng dèng 

มา้ม wjeŋ2 tap7 脾脏 pízàng 

มา้ไม ้ mɔk8 ma3 木马（三角支架） mùmǎ 

มาลาเลยี ta3 pa:i3 tsi3 疟疾 nüèjí 

มฉิะนัน้... pat7jin2 不然 bùrán 

ม ี mi2 有 yǒu 

มชีวีติ ɕeŋ1 活（救~了）huó 

มดี hja3    dāo 

มดีโกนผม the5 khjau3 hja3 
剃头     tìtóu dāo 
 

มดีตดัไม ้ tɕem3 ʔmun1 hja3 柴   chái dāo 

มดีตดัหญา้ tɕa:p8 tǝu1 铡 zhádāo 

มดีปลายแหลม tsim1 mi3 hja3 尖 jiāndāo 

มดีหัน่ผกั phjak7 hja3 ; tshit7 phjak7 hja3 菜 càidāo 

มดีใหญ่ hja3 wɔk8 ;wɔk8 hja3 大   dàdāo 

มไีมตรจีติต่อกนั tun2kit7 团结 tuánjié 

มเีวลา l̥ai3 khɔŋ5 有空（~来玩）yǒu kòng 

มสีตปัิญญาความสามารถ naŋ2kɔn5 能干 nénggàn 

มดื ɕam1 深（夜~）shēn 

มดื l̥ap7 黑（天~）hēi 

มดื l̥ap7 暗（屋子很~）àn 

มอื ʔmu1 手 shǒu 

มือ้ tsha:n1 顿（一~饭）dùn 

มอืทัง้สองประคอง phɔŋ3 捧（一~米）pěng 

มอืเปลา่ khɔŋ1ʔmu1 空手 kōngshǒu 

มุง้ man2 tɕǝŋ5 蚊帐  wénzhàng 

มดุ lun1 钻（蛇~进洞里）zuān 

เมฆ wjen2 云  yún 

เมฆดาํ u1 wjen2 乌云 wūyún 

เมด็ (ลกัษณนามใชก้บัเมลด็ขา้วสาร) khwa3 粒（一~米）lì 

เมด็ (ลกัษณนามใชก้บัเมลด็ธญัพชื) khwa3 颗（一~谷子）kē 

เมด็เกาลดั lat8 tsi3 栗子 lìzǐ 

เมด็บวั lin2 tsi3 莲子  liánzǐ 

เมด็ยีห่รา่ wei2 ɕǝŋ1 茴香 huíxiāng 

เมด็หมากรกุ ki2 tsi3 棋子     qízǐ 

เมน่ tshi5 tɕy1 豪猪（箭猪）háozhū 

เมลด็ pen3 种子  zhǒngzǐ 

เมลด็ขา้ว kɔk7 khjau3 谷粒 （米中的）   gǔ lì 

เมลด็ขา้ว kɔk7 pen3 谷种 gǔ zhǒng 

เมลด็ขา้ว kɔk7 phen1 谷芒  gǔ máng 
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เมลด็ขา้ว khwa3 kɔk7 谷粒   gǔ lì 

เมลด็งา jsu2 ma2 芝麻   zhīma 

เมลด็แตง kye1 lik8 瓜子 guāzǐ 

เมลด็ใน(ผลไม)้ lik8 核（果~）  hé 

เมลด็ในของผลไม ้ ȵen2 仁（果~）  rén 

เมลด็โป๊ยกัก๊ pet7 bja:k7 八角 （大料）   bājiǎo 

เมลด็พนัธุ ์ ʔnam1 种（~菜）zhǒng 

เมลด็พนัธุ ์ ʔnam1 种（~树）zhǒng 

เมลด็ลบี kɔk7 phip7 秕子 bǐ zi 

เมา m̥wei1 醉 zuì 

เมาเหลา้ l̥au3 tsǝu1 酒糟                     jiǔzāo 

เมอืง ɕeŋ3 省  shěng 

เมอืง ɕeŋ3 ɕi6 城市 chéngshì 

เมอืงหลวง ɕau3 tu1 首都 shǒudū 

เมอืงหลวง นครหลวง kjeŋ1 ɕeŋ2 京城 jīngchéng 

เมือ่วาน 
n̥uŋ1 ŋwan2 ; nan2 n̥uŋ1 ŋwan2 昨天 zuótiān 

เมือ่สกัครูน้ี่  เมือ่ตะกีน้ี้  พึง่จะ tɕeŋ5kha3 刚才 gāngcái 

แม ่ ma3 ; ma:i5 ; tsia3 母亲   mǔqīn 

แมงกระชอน thu3 kau3 蝼蛄 lóugū 

แมงกุดจี ่(ดว้งมลูสตัว)์ lak8 ɕi8 tɕɔŋ2 kɔŋ1 蜣螂（屎壳郎）qiāng láng 

แมงมมุ pa:ŋ6 l̥a:u1 蜘蛛 hīzhū 

แมงมมุชกัใย khin1si1 结网（蜘蛛~）jié wǎng 

แมงมมุน้ํา pa: ŋ2 ka: ŋ2 水蜘蛛 shuǐ zhīzhū 

แมช่ ี ne2 ku1 尼姑   nígū 

แมแ้ต่...ยงั... lin2 连（~饭也不是）lián 

แมน้ํ่า l̥a5 河    hé 

แมบุ่ญธรรม khe5 ma3 干妈 gān mā  

แมม่ด sin1 ku1 pɔ2 巫婆 wūpó 

แมย่า่ (แมข่องสาม)ี ka1 pɔ2 婆婆（夫之母）     pópo 

แมย่าย tshan1 ma3 岳母 yuè mǔ 

แมย่ายของลกูชาย แมส่ามขีองลกูสาว tshan1 ka1 pɔ2 亲家母 qìngjiāmǔ 

แมลงขีม้กู pat8 the5 tɕɔŋ2 鼻涕虫 bítì chóng 

แมลงชนิดหน่ึงทีค่ลา้ยหนอนแมลงที่
คอ่นขา้งเลก็ la5 tɕɔŋ2 

像毛虫但较小的一种虫子 
xiàng máochóng dàn jiào 
xiǎo de yī zhǒng chóngzi 

 แมลงตื่นหรอืฟ่ืนจากจาํศลีแลว้เริม่ออก
โบยบนิหากนิ   

kjeŋ1 tɕek8 惊蛰 jīngzhé 

แมลงปอ tɕɔŋ5 tɕɔŋ2 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงพษิรา้ยในเทพนิยาย tɔk8 ; hjɔ1 蛊（放~）  gǔ 

แมลงวนั ȵǝu1 ; pja:u2 wu3 ȵǝu1 苍蝇 cāngyíng 

แมลงวนัหวัเขยีว tsheŋ1 eŋ1 ȵǝu1 绿头苍蝇  lǜ tóu cāngyíng 

แมลงสาบ sǝu1 ka:p7 tɕɔŋ2 蟑螂 zhǒng chóng 

แมเ่ลีย้ง hau6 ma3 后母 hòumǔ 

แมว mjeu5 猫  māo 

แมวชะมด ɕa:ŋ6 ɕy6 ma:m6 ; kwa3 tsi3 li2 果子狸   guǒzi lí 

แมวป่า ja3 mjeu5 野猫    yěmāo 

แมว่วั (หยดุใหล้กูแลว้) hwa:i1 ma:i5 母牛（已生的）mǔ niú 
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แมว่วัสาว hwa:i1 tɕi6 ; hwa:i1 tshǝu3 

母牛（未生子的）      mǔ 
niú 

แมว้า่... sɔi1jin2 虽然 suīrán 

แมห่มา้ย kwa3 pɔ2 寡妇 guǎfù 

โม ้ tɕha3ta:i6pha:u5 ; 
tɕha1ta:i6pha:u5 

夸口（吹牛）kuākǒu 

โม ่(นาม) mɔ6 磨 mó 

โมง (ลกัษณนามใชน้บัเวลา 1 ชัว่โมง) tim3 点（一~钟）diǎn 

โมโห เดอืดดาล fjet7tɕhen3 发怒 fānù 

ไม ่ pat7 ; ṃ2 不（他~来）bù 

ไม ้ tiu2 根（一~棍子）gēn 

ไมก้วาด sǝu5 tɕau3 ; sǝu3 l̥en1 ʔȵǝŋ3 扫帚 sàozhǒu 

ไมก้วาดไมไ้ผ ่ hwa:n1 sǝu3 tɕau3 竹扫帚 zhú sào zhou 

ไมเ่กดิผลแต่อยา่งไร pek8 白（~吃）bái 

ไมข้ดีไฟ hwa3 ɕa:i2 ; tsi6 l̥ai3 hwi1 火柴   huǒchái 

ไมค้าน ŋ̊a:n1 扁担 biǎndan 

ไมใ่ช ่ pat7 ɕi6 ; ṃ2 ɕi6 不是（这~我的）bùshì 

ไมด่ือ้, เชื่อฟัง, วา่นอนสอนงา่ย theŋ5kja:ŋ3 乖 guāi 

ไมต่รง ʔwa:i1 歪（帽子戴~了）wāi 

ไมต้อกทีใ่ชจ้กัรสานภาชนะต่างๆ pjuk7 ; mit8 篾条   miè tiáo 

ไมต้กีลอง ku3 tɕuŋ5 鼓棒  gǔ bàng 

ไมถ่้อเรอื tɕɔk7 kǝu1 ; tɕheŋ1 kɔn1 船篙 chuán gāo 

ไมเ้ทา้ tɕheŋ5 l̥an1 tɕuŋ3 拐杖 guǎizhàng 

ไมบ้รรทดั tɕhek7 尺子 chǐzi 

ไมแ้ป heŋ2 tiu2 ; l̥aŋ5 檩条   lǐntiáo 

ไมไ้ผ ่ kwa:n2 竹子  zhúzi 

ไมไ้ผ ่ tɕheŋ1 kǝu1 kwa:n1 ; tɕheŋ1 kǝu1 
tɕɔk7 

毛竹 máozhú 

ไมเ่พยีงแต่...หากยงั/โดยเฉพาะอยา่ง pat7ta:n6…ǝ2tshia3… 不但……而且…… 
búdàn……érqiě…… 

ไมม่ ี ṃ2 没有（~看见）méiyǒu 

ไมม่ ี ṃ2mi2 没有（我~书）méiyǒu 

ไมเ่สยีดาย ɕia3 l̥ai3 舍得 shěde 

ยก  ka:ŋ1 抬 tái 

ยก ky3 举（~手）jǔ 

ยก ut7 端（~汤碗）duān 

ยกระดบั พฒันา te2kǝu1 提高 tígāo 

ยอดเขา phja1 ʔneŋ3 山顶 shāndǐng 

ยอดตน้ไม ้ ma:i3 neŋ3 树梢 shù shāo 

ยอม khaŋ3 肯 kěn 

ยอมรบั อดทน  ȵen3 忍受 rěnshòu 

ยอมรบันบัถอื,เลื่อมใส phɔi5fɔk8 佩服 pèifú 

ยอมรบัผดิ ȵen6 tsha:k7 认错 rèncuò 

ยอ้มส ี ȵim3 染（~衣服）rǎn 

ยอมให ้ haŋ3 让（~我去）ràng 

ยอมให ้ tsha5 让（~些给你）ràng 

ยอ้ย tiu5 垂（柳枝~下来）chuí 

ยงัคง ȵen2kjau5 仍旧（他~爱你）réngjiù 

ยงัม ี ȵen2 mi2 还有（~很多）hái yǒu 
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ยงัไมเ่คย ka:i3 未曾（他~来）wèicéng 

ยงัไมม่า ka:n2 maŋ2 还没有（~来）hái méiyǒu 

ยา hjɔ1 药 yào 

ยา่ pɔ2 祖母  zǔmǔ 

ยาก na:n2 难 nán 

ยากจน kjɔŋ2 穷 qióng 

ยากลาํบาก khwan5 na:m2 困难   kùnnán 

ยา่ง ป้ิง ผงิ hɔŋ1 烤（~火）kǎo 

ยางไม ้ ma:i3 tɕhe5 树枝 shùzhī 

ยางไม ้ ma:i3 tsǝŋ1 树浆 shù jiāng 

ยางสนทีเ่กาะแขง็ตวั sɔŋ1ɕǝŋ1 松香 sōngxiāng 

ยา่ทวด pɔ2 tha:i5 曾祖母 zēngzǔmǔ 

ยาย mɔi6 pɔ2 外祖母  wàizǔmǔ 

ยา้ย n̥eŋ1 动   dòng 

ยา้ย pun1 搬（~椅子）bān 

ยาว l̥ai1 长 zhǎng 

ยาเสน้ in1 si1 烟丝    yānsī 

ยิง่  ยิง่ขึน้ kjeŋ5ka1 更加（~努力）gèngjiā 

ยงิ (ธนู) ɕia6 射（~箭）shè 

ยงิ (ปืน) ɕia6 ; kyt7 打（~枪）dǎ 

ยิง่…..(ทาํอยา่งน้ี)…… ยิง่ …(มผีล
อยา่งน้ี)…….   

yt8…yt8… 越……越…… 

yuè……yuè…… 

ยนิยอม ȵyn6i5 愿意 yuànyì 

ยิม้ ʔŋǝm3 ʔŋǝm3l̥iu1 微笑 wéixiào 

ยิม้กวา้ง wɔk8l̥iu1 ; l̥iu1ka2ka2 大笑 dà xiào 

ยีส่บิ ȵi6ɕǝp8 二十 èr shí 

ยีส่บิหา้ ȵi6ɕǝp8 ŋ̊a3 二十五 èr shí wǔ 

ยีส่บิเอด็ ȵi6ɕǝp8 jet7 二十一 èr shí yī 

ยดื tɕhen1l̥in3khjau3 伸（~舌头）shēn 

ยดืตวั tɕha3 l̥ai1 ; peŋ5 l̥ai1 
伸长（绳子橡皮等~） 
   shēn cháng 

ยนื kyn1 站（~立）zhàn 

ยืน่ tɕhen1 伸（~手）shēn 

ยนืยาม fuŋ5ɕa:u5 放哨 fàngshào 

ยมื tsa5 借 jiè 

ยคุ สมยั pa:n1 代（世~）dài 

ยคุหลงั คนรุน่หลงั hau6 ta:i6 后代    hòudài 

ยคุหลงั สมยัหลงั hau6 ta:i6 后代（指时间）   hòudài 

ยงุ ŋ̊ap7 hwen1 ȵǝu1 蚊子 wénzi 

ยุง่ pjǝp8 ; ṃ2l̥ai3 khɔŋ5 忙 máng 

ยุง่เป็นกระเซงิ pɔŋ2sɔŋ1 蓬松（头发~）péngsōng 

ยุง่เหยงิ ไมเ่ป็นระเบยีบ lun6 乱（头发~）luàn 

ยยุง su2 怂恿 sǒngyǒng 

ยยุง su2 唆（~狗去咬人）suō 

เยน็ n̥it7 冷（水~）lěng 

เยน็ n̥it7 ; l̥im5 凉（饭~）liáng 

เยน็ (น้ํา) l̥im5 凉（水~）liáng 
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เยน็ (อากาศ) l̥im5 凉（天气~）liáng 

เยน็สบาย l̥im5 凉快 liángkuài 

เยบ็ถี ่ teŋ5 纳（~鞋底）nà 

เยบ็เสือ้ผา้ ʔnau5 ; tɕha1 缝（~衣服）fèng 

เยอะ l̥a:i1 多 duō 

เยอะมาก han3l̥a:i1 很多 hěnduō 

เยีย่ม fuŋ3 访（~朋友）fǎng 

เยีย่ว ɔ1niu6 小便 xiǎobiàn 

เยีย่ว niu6 尿  niào 

เยีย่วรดทีน่อน la:i6niu6 u5kyn2tɕɔŋ2 尿床 niàochuáng 

เยือ่ไผ ่ kwa:n1 i1 竹膜 zhú mó 

แยกออก คลายออก แกม้ดั kje3 解（~绳结）jiě 

แยง่ชงิ tshǝŋ3 抢 qiǎng 

โยน ทิง้ pha:u1 抛（~球）pāo 

ใยตน้ปาลม์ tsɔŋ1 pi2 棕皮 zōng pí 

ใยแมงมมุ pa5 ŋ l̥a:u1 si1 蜘蛛丝 zhīzhū sī 

ใยไหม tsa:n2 pa:u1 蚕茧 cánjiǎn 

รก ไมเ่ป็นระเบยีบ lun6 乱（房间很~）luàn 

รกรา้งวา่งเปลา่ fuŋ1 荒（~地）huāng 

รถ tɕha1 车子    chēzi 

รถ tɕha1 车（~水）chē 

รถจกัรยาน ta:n1 tɕha1 自行车 zìxíngchē 

รถแทรกเตอร ์ thɔ1 la1 ki1 拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ hwa3 tɕha1 火车   huǒchē 

รถยนต ์ khi5 tɕha1 汽车  qìchē 

รถยนต ์ tɕha1 tsin5 车幅                chē fú 

รบกวน ก่อกวน l̥iu3 缠绕（蛇~树）chánrào 

รบกนั kyt7tɕǝŋ5 打仗 dǎzhàng 

รม่ sa:n3 伞  sǎn 

รม อบ ʔwen5 熏（用烟~肉）xūn 

รม อบ ʔwen5 熏（用烟~老鼠）xūn 

รม่เงา ʔjam1 荫（树~）yīn 

รว่ง l̥ǝp7 脱（~玉米粒）tuō 

รว่ง ma:i3hwei5 lɔk8 落（树叶~）luò 

รว่ง,ตก (ฟันรว่ง) lɔk7 掉（~牙）diào 

รว่ง,ตก (รว่งลงพืน้) lɔk7 掉（~在地上）diào 

รวงขา้ว l̥ǝŋ1 穗儿  suìr 

รว่งโรย ɕiu1ʔmjɔk7 凋谢（花儿~）diāoxiè 

รว่น sɔŋ1 松（土很~）sōng 

รวบรวม tshut7 撮（用簸箕~土）cuō 

รวม tshau5 凑（~钱）còu 

รวม (ผนวก) hǝp8peŋ5 合并 hébìng 

รวมกนั หุบหรอืยบุรวมกนั hǝp8lɔŋ3 合拢 hélǒng 

รวมตวักนั กลบัมารวมตวักนั  tun2 jyn2 团员 tuányuán 

รวมทัง้หมด jet7kɔŋ6 一共 yīgòng 

รวมทัง้หมด ต่างก ็ tu1 都（大家~来了）dōu 

รวมยอด jet7kɔŋ6 ; tsɔŋ3kɔŋ6 总共（~五个人）zǒnggòng 
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รว่มหุน้กนั hǝp8hwa3 ; kɔŋ6pen3 ; 

wa:n2pen3 
合伙 héhuǒ 

รสชาต ิ mi6 tǝu6 味道  wèidào 

รอคอย taŋ3 等候 děnghòu 

รอ้ง hǝu3 嘶（马~）sī 

รอง หนุน tjem6 垫（~平桌腿）diàn 

รอ่งตรงกลางของครก tɔi5 kɔn3 ; tɔi5 ka:ŋ5 碓窝 duì wō 

รอ่งตรงในแนวกลางของรมิฝีปากบน tsɔi3 ɕan2 lǝm5 人中 rén zhōng 

รองเทา้ kjuk7 鞋 xié 

รองเทา้ฟาง ʔȵǝŋ3 kjuk7 草鞋 cǎoxié 

รองเทา้ไม ้ ma:i3 kjuk7 ; mɔk8 kjek8 木板鞋 mù bǎnxié 

รองเทา้ยาง kjeu1 kjuk7 胶鞋 jiāoxié 

รองเทา้สาน lǝŋ2 ha:i2 凉鞋 liángxié 

รองเทา้หนงั pi2 ha:i2 皮鞋 píxié 

รอ้งเพลง tɕhǝŋ5kɔ1 唱歌 chànggē 

รอ่งฟัน ฟันหน้า wɔk8 m̥en1 ; ta:t6 ŋa2 大牙 dàyá 

รอ่งหนงัตา pja1 ka:k7 眼角 yǎnjiǎo 

รอ้งไห ้ han1 啼（公鸡~）tí 

รอ้งไห ้ tai3 哭 kū 

รอ้น ɕɔk8hwen1 热（~人）rè 

รอ้น kit7 热（天气~）rè 

รอ้น  kit7 热（水~）rè 

รอ้น อุ่นอาหารใหร้อ้น kit7 热（~饭）rè 

รอบ wei2 回（去两~）huí 

รอบ wei2 遍（读一~）biàn 

รอบบา้น l̥en1 l̥a:u1 ; l̥a:u1 l̥en1 家面   jiā miàn 

รอบๆ si5 l̥ɔ5 周围 zhōuwéi 

รอยเทา้ tin1 pja1 脚踝     jiǎohuái 

รอยเทา้ tin1 ʔjen5 脚印 jiǎoyìn 

รอยปะ pu3 teŋ1 补丁  bǔdīng 

รอยแผลเป็น pa1 疤    bā 

รอยพมิพม์อื ʔmu1 ʔjen5 手印 shǒuyìn 

รอยยน่ ʔȵau5 皱纹  zhòuwén 

รอยรอ่งรอย ʔjen5 痕迹 hénjī 

ระฆงั  tɕɔŋ1 钟（敲得）zhōng 

ระดมพล ระดมกาํลงั tɔn6jyn2 动员 dòngyuán 

ระดบัหรอืปรมิาณคอ่ยๆเพิม่ขึน้หรอื
คอ่ยๆลดลง 

la:ŋ5la:ŋ5 渐渐（~多了）jiànjiàn 

ระเบดิ pǝu5 tɕa5 爆炸（地雷~）bàozhà 

ระเบดิหนิ tɕa5 炸（~石头）zhà 

ระมดัระวงั  ระแวดระวงั เอาใจใส ่ siu3sǝm1 小心 xiǎoxīn 

ระยะเสน้และละตจิดูเสน้รุง้ sa:n1 mi1 纬线   wěixiàn 

ระลอกคลื่น nam3 tɕyn5 ; tɕyn5 l̥ɔ5 漩涡 xuánwō 

รกั ham1 爱（~小孩儿）ài 

รกัแร ้ lak8 tɕi5 te3 腋下  yè xià 

รกัษาเยยีวยา i1 ; tɕi6 医治 yīzhì 

รกัอยา่งสดุหวัใจ,เสยีดาย sǝm1kjet7 心疼（~孩子）xīnténg 

รงัเกยีจ เกลยีดชงั thǝu3jim2 增恶 zēng’è   
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รงัแก khjǝŋ1 ; khi1fu6 欺负 qīfù 

รงัไก่ (สาํหรบัใหไ้ก่ออกไข)่ ka:i5 ʔwa1 鸡窝（下蛋的）jī wō 

รงันก n̥ɔk7 ʔwa1 鸟窝   niǎo wō 

รงัผึง้ ʔjǝŋ5 ʔwa1 蜂房 fēng fáng 

รงัมด ma3 ŋi3 ʔwa1 蚂蚁窝 mǎyǐ wō 

รฐับาล tɕeŋ5 fu3 政府 zhèngfǔ 

รดัตวั หดตวั sɔk7 缩（布~了）  suō 

รบั kjǝp7 收（把衣服~回来）shōu 

รบั tsip7 接（~球）jiē 

รบัจา้งทาํงาน ta3kɔŋ1 ; hɔk7hɔŋ1 打工 dǎgōng 

รบัปาก ta:p7eŋ5 ; tɔŋ2i5 ; ŋa:n1 答应（允诺）dāyìng 

รบัผดิชอบ fu6 ta:m5 负担 fùdān 

รบัรองรบัประกนั,คํ้าประกนั pǝu3tɕeŋ5 保证 bǎozhèng 

รบัสนิบน ɕau6wei5 受贿 shòuhuì 

รัว้ li2 pa1 篱笆 líba 

รัว่,รัว่ไหล l̥ɔ5 漏（水桶~水）lòu 

รา phɔk7 霉（衣服上的）méi 

รา phɔk7 霉（食物的）    méi 

ราก n̥a:k7 根  gēn 

รากตน้ไม ้ ma;i3 tau1 
树兜 （砍代后剩的）shù 
dōu 

รากบวั ŋɔ3 藕 ǒu 

ราคา ŋa6 tsen2 价钱 jiàqián 

ราคาขึน้ tɕeŋ3ŋa6 ; tɕeŋ3ka5 ; ŋa6sa:ŋ1  涨价 zhǎng jià 

ราคาตก tit8 ŋa6 ; tit8 ka5 ; ŋa6 tam5 跌价 diéjià 

รา่งกาย hiŋ1 身体 shēntǐ 

รา่งกายหรอืจติใจรูส้กึสบาย ɕy1fɔk8 舒服 shūfú 

รางไม ้ ma:i3 tsǝu2 木槽  mù cáo 

รางหนิ l̥in1 tsǝu2 石槽 shí cáo 

รา้นคา้ ɕǝŋ1 tim5 商店 shāngdiàn 

รา้นเครือ่งปัน้ดนิเผา pha:i1 mɔ3 tim5 瓷器店  cíqì diàn 

รา้นอาหาร lǝŋ2 tim5 粮店 liáng diàn 

รายการ tsit7 mɔk8 节目 jiémù 

รายงาน pǝu5 kǝu5 报告  bàogào 

ราวกัน้ pa:n2 la:n2 栅栏 shānlán 

ราวไมไ้ผ ่ tɕɔk7 kǝu1 竹竿  zhúgān 

รํ่ารวย fu5 ; mi2 tsen2 富 fù 

ราํหยาบ hjɔ5 lǝu3 ; lǝu3 hjɔ5 ; kɔk7 maŋ5 粗糠（烧火用的）cū kāng 

ราํอ่อน ŋwen5 hjɔ5 ; hjɔ5 ŋwen5 细糠  xì kāng 

รนิ ɕa:i1 ; tɕǝm1 斟（~酒）zhēn 

ริน้ man2 han1 蠓        měng 

รมิฝีปาก tsɔi3 ɕan2 嘴唇 zuǐchún 

รมิฝีปากบน kyn2 tsɔi3 ɕan2 上唇   shàngchún 

รมิฝีปากลา่ง te3 tsɔi3 ɕan2 下嘴唇 xià zuǐchún 

รมิแมน้ํ่า l̥a5 pin1 , l̥ek7 ; l̥ek7 l̥ 河边    hé biān 

รษิยา pja1ta:n1 嫉妒 jídù 

รบีไปตลอดนดัใหท้นั pa:i1hiu3 赶集 gǎn jí 

รบีรอ้น kjǝp7 匆忙 cōngmáng 
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รือ้ tɕhek7 拆（~房子）chāi 

รกุราน tsham1lǝk8 侵略 qīnlüè 

รุง้ lɔŋ2 ; lɔŋ2 ka:ŋ5 tɔŋ2 虹 hóng 

รุง่อรณุ ʔmen1 phuŋ3 l̥ɔŋ5 黎明  límíng 

รู ้เขา้ใจ tɔŋ3 懂 dǒng 

รู,้เขา้ใจ l̥ɔ3  知道 zhīdào 

รจูมกู ʔneŋ1 pɔŋ6 鼻孔 bíkǒng 

รูจ้กักนั l̥ɔ3ma:i1 相识  xiāngshí 

รปูแบบรองเทา้ ha:i2 jǝŋ6 鞋样               xié yàng 

เรง่ tshɔi1 催 cuī 

เรง่ดว่น  คบัขนั kjǝp7 紧急 jǐnjí 

เรง่รบี tɕɔk8kjǝp7 着急 zhāojí 

เรว็ khwa:i5 快（走得~）kuài 

เรว็ tsǝu3 早（~点儿去）zǎo 

เรว็   ใกลจ้ะ khwa:i5 快（~黑了）kuài 

เรว็ๆ khwa:i5khwa:i5 快快（~走）kuài kuài 

เรอ sat7ʔŋǝt7 打饱隔 dǎ bǎo gé 

เริม่ตน้ kha:i1 ɕi3 开始 kāishǐ 

เริม่ตน้  kha:i1khjau3 开头（~做不好）kāitóu 

เริม่ตน้ฤดใูบไมผ้ล ิ lap8 tɕhu1 立春 lìchūn 

เริม่ตน้ฤดรูอ้น lap8 ha6 立夏 lìxià 

เริม่ฤดใูบไมร้ว่ง lap8 tshau1 立秋 lìqiū 

เริม่ฤดหูนาว lap8 tɔŋ1 立冬  lìdōng 

เรยีก (เรยีกเขามา) hjem3 叫（~他来）jiào 

เรยีก (เรยีกถามชื่อ) hjem3 叫（~什么名字）jiào 

เรยีก รอ้งเรยีก hǝu5 叫（母鸡~小鸡）jiào 

เรยีก รอ้งเรยีก hǝu5 ; mɔ3 叫（牛~）jiào 

เรยีกรอ้ง hǝu6tɕiu1 号召 hàozhào 

เรยีกวญิญาณ ɕɔk8wan2 招魂 zhāohún 

เรยีน ha:k8 ; sɔn1 学 xué 

เรยีบราบ peŋ2 平（路很~）píng 

เรยีบเรยีง sa:n1 编（~簸箕）biān 

เรอื ɕyn2 船  chuán 

เรือ่ง (ลกัษณนามใชก้บัเรือ่งราว) kin6 件（一~事）jiàn 

เรือ่งราวทีแ่ย ่ wa:i6 ɕi6 ; pat7 l̥i1 ɕi6 坏事 huàishì 

เรือ่งเลา่ tɕyn2 ɕyt7 传说 chuánshuō 

เรอืน l̥en1 房子   fángzi 

เรือ่ยเป่ือย tsɔi2pin6 随便（~坐）suíbiàn 

แร ่ khuŋ5 ; khuŋ5 wat8 矿物     kuàngwù 

แรง พละกาํลงั l̥eŋ1 ; l̥eŋ1 khi5 力气 lìqì 

แรงงานรบัจา้ง ku5 kɔŋ1 雇工 gùgōng 

โรคกระเพาะอาหาร tɔŋ3 kjet7 ; wei6 peŋ6 胃病 wèibìng 

โรคกลากเกลือ้น syn3 癣 xuǎn 

โรคตะครวิ sɔk7 hjen1 抽筋症  chōujīn zhèng 

โรคตาลขโมย kǝm1 tsek7 疳积 gān jī 

โรคตดิต่อ la1 , tɕyn2 ȵim3 传染 chuánrǎn 

โรคทอ้งมาร fau2tɕɔŋ3 浮肿 fú zhǒng 
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โรคบดิ li6 tsat8 痢疾 lìjí 

โรคฝี tat8 疖子  jiēzi 

โรคพษิสนุขับา้ tin1 m̥a1 peŋ6 狂犬病  kuángquǎnbìng 

โรคมานน้ํา,โรคบวมน้ํา tɔŋ3 wɔk8 peŋ6 
水肿病（血吸虫）                  
shuǐzhǒng bìng 

โรคระบาดตาย ʔwan1pja:i1 温死 wēn sǐ 

โรคเรือ้น ma2 fɔŋ1 麻风 máfēng 

โรคลมบา้หม ู jǝŋ2 ŋwet8 癫痫 diānxián 

โรคหดั ma2 tɕan3 麻疹 mázhěn 

โรคหา่ ʔwan1 wek8 瘟疫 wēnyì 

โรงงาน kɔŋ1 tɕhǝŋ3 工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน ha:k8 ha:u6 学校  xuéxiào 

โรงแรม ly3 kun3 ; khjek7 tɕa:n6 旅馆 lǚguǎn 

โรงสใีชไ้ดนาโม ɕe3 leŋ2 风碾 fēng niǎn 

โรงสใีชว้วัลาก fɔŋ1 leŋ2 牛拉碾 niú lā niǎn 

ไร ่ mau3 亩 mǔ 

ฤด ู ki5 tsit7 季节   jìjié 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tɕhan1 春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง tshau1 秋 qiū 

ฤดฝูน fen1 ki5 雨季 yǔjì 

ฤดรูอ้น ha6 夏    xià 

ฤดแูลง้ l̥eŋ3 ki5 旱季 hànjì 

ฤดหูนาว tɔŋ1 冬 dōng 

ฤดหูนาวมาถงึ tɔŋ1 tɕi5 冬至 dōngzhì 

ลง le6 下（山~）xià 

ลงโทษปรบั fjet8 罚（~钱）fá 

ลงไป le6pa:i1 下去 xiàqù 

ลงมา le6teŋ2 下来 xiàlái 

ลดการผลติ 
 

kjem3tɕhen3 ;  
kjem3tɕha:n3 

减产 jiǎnchǎn 

ลดลง kjem3 减少 jiǎnshǎo 

ลดลง (ลดลงกน้ถงั) khjɔŋ5 掉（桶底~了）    diào 

ลบ kjem3 减（二~一）jiǎn 

ลบ(ตวัอกัษร) tsha:t7 摖（~字）cā 

ลม fɔŋ1 风（用风车~谷子）fēng 

ลม l̥ǝm1 风  fēng 

ลม้ หกลม้ ɕek8lam3 跌（~倒）diē 

ลม้,ลม้ลงไป lam3 倒（树~了）dào 

ลมกระโชกแรง l̥ǝm1 wɔk8 狂风    kuángfēng 

ลมตะวนัตก se1 l̥ǝm1 西风   xīfēng 

ลมตะวนัออก tɔŋ1 l̥ǝm1 东风 dōngfēng 

ลมใต ้ na:m2 l̥ǝm1 南风  nán fēng 

ลมแรง fen1 l̥ǝm1 刮风 guā fēng 

ลมแรง fjen1 l̥ǝm1 刮风    guā fēng 

ลม้ลง พงัลง  hwaŋ1 ; tha:n1 倒塌 dǎotā 

ลมวน ลมหมนุ l̥ǝm1 l̥iu3 ; tɕyn5lɔ5 l̥ǝm1 旋风  xuànfēng 

ลมเหนือ pak7 l̥ǝm1 北风 běi fēng 

ลวก tha:ŋ5 烫（用开水~）tàng 
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ลว่งเกนิ ผดิใจ tak7 tsɔi6 得罪 dézuì 

ลวดเหลก็ thit7 sin5 铁线 tiě xiàn 

ลอ่(สตัว)์ lɔ2 骡子 luózi 

ลอก (หนงัววั) pa:k7 剥（~牛皮）bāo 

ลอก แกะเปลอืกออก (เปลอืกตน้ไม)้ pa:k7 剥（~树皮）bāo 

ลอก แกะเปลอืกออก (เปลอืกผลไม)้ pa:k7 剥（~果皮）bō 

ลอก ถอด รว่ง thut7 脱（锄头把~了） tuō 

ลอก,ถอด,รว่ง lɔk8 脱（头发~落）tuō 

ลอกคราบ thun5pi2 ; thut7pi2 蜕皮（蛇~）tuìpí 

ลอกคราบ thut7kha:k7 蜕壳（蝉~）tuì ké 

ลอ็ค sɔ3 锁   suǒ 

ลอ็ค (กลอ่ง) sɔ3 锁（~箱子）suǒ 

ลอ้ม โอบลอ้ม khjǝp7 围（树大三~）wéi 

ลอ้มรอบ khjǝp7 围抱（~柱子等）wéi bào 

ลอ้มรอบ wei2lɔŋ3 围拢（~来看）wéilǒng 

ลอย วา่ย fu2 ; fau2 浮（~在水面）  fú 

ลอ่ลวง l̥ɔk7 ; jen3 引诱（~鸟）yǐnyòu 

ละครเพลง tɕhǝŋ5ɕa:n1kɔ1 唱山歌 chàng shāngē 

ละเมอ kja:ŋ3muŋ6wa6 说梦话 shuō mènghuà 

ละเมอ muŋ6 wa6 梦话  mènghuà 

ละลานตาไปหมด pja1hwa1 眼花 yǎnhuā 

ละลาย lɔŋ2 溶化（猪油~了）rónghuà 

ละหุง่ phi1 ma2 蓖麻  bì má 

ละอองฝุ่ น ผงคล ีผงธุล ี tam1 tɕan2 尘土 chéntǔ 

ละเอยีด sai5 细（面粉很~）xì 

ลกัขโมย l̥ek7 偷 tōu 

ลกัยิม้ l̥au3 im3 酒窝     jiǔwō 

ลกัษณนามใชก้บัผา้  pan3 匹（一~布）pǐ 

ลกัษณะหน้าตา n̥a3 jǝŋ6 ; sǝŋ5 ma:u6 相貌 xiàngmào 

ลทัธคิอมมวินิสต ์ kɔŋ6 tɕha:n3 tɕy3 ȵe6 共产主义 gòngchǎn zhǔyì 

ลัน่ (ไกปืน) khau1 扣（~扳机）kòu 

ลา (สตัว)์  ly2 驴 lǘ 

ลาก thɔ1 拖（把筒子~走）tuō 

ลาก(ลากรถ)  peŋ5 拉（~车）lā 

ลา้ง se3 洗（~脸）xǐ 

ลา้ง se3 洗（~手）xǐ 

ลา้ง (สระผม) se3 洗（~头）xǐ 

ลา้ง ซาว รอ่น se3 淘（~米）táo 

ลา้งแคน้ pǝu5tɕau2 报仇 bàochóu 

ลา้น โลน้ thɔk7 秃（头~了）tū 

ลานตาก phin1 pu5 晒席 shài xí 

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

晒谷场 shàigǔ chǎng 
 

ลายกน้หอยบนปลายน้ิวมอื lɔ2 斗（圆形指纹）dòu 

ลายทีข่อบ แถบลาย hwa1 pin1 花边    huābiān 

ลายน้ิวมอื lik8 ʔmu1 tɕyn5 , ʔmu1 laŋ5 指纹  zhǐwén 

ลายประดบั hwa1 wan2 花纹 huāwén 
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ลายมอื ʔmu1 wan2 手纹 shǒu wén 

ลา่สตัว ์ l̥ɔi6ma:m6 打猎 dǎliè 

ลา้หลงั lɔk8hau6 落后 luòhòu 

ลาํคอ ŋ̊ɔ1 喉咙 hóulóng 

ลาํดบัที ่5 ในแผนภมูปิฐพ ี ɕan2 辰（地支的第五位）chén 

ลาํดบัที ่9 ในแผนภมูปิฐพ ี ɕan1 甲（地支的第九位）jiǎ 

ลาํดบัสดุทา้ย te6mi3 第末 dì mò 

ลาํตน้ ma:i3 hiŋ1 树干 shùgàn 

ลาํบาก รบกวน ma2fa:n2 麻烦 máfan 

ลาํไส ้ sai3 肠子    cháng zi 

ลาํไสเ้ลก็ ʔniŋ3 sai3 ; lik8 sai3 小肠   xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ wɔk8 sai3 ; sai3 wɔk8 大肠 dàcháng 

ลงิ ma3 lau2 猴子 hóuzi 

ลติร ɕeŋ1 升 shēng 

ลิน่ ki2 lan2 ka:p7 穿山甲  chuānshānjiǎ 

ลิน้ lin3 舌头  shétou 

ลิน้ชกั thɔ1 sǝŋ1 抽屉 chōuti 

ลิม่ หมดุไม ้ tsim1 楔子  xiēzi 

ลี ้(หน่วยวดัระยะทาง) li3 里 lǐ 

ลกึ lek7 深（水~）shēn 

ลกึซึง้ lek8 深（这本书很~）shēn 

ลื่น m̥jak7 滑（路很~）huá 

ลื่น m̥jak7 滑（鱼很~）huá 

ลื่น,เกลีย้งเกลา m̥jak7m̥jak7kɔ3 滑溜溜 huá liu liū 

ลมื ṃ2 ki5 l̥ai3 ; ta3lim2 忘记 wàngjì 

ลมืตา kha:i1pja1 睁眼 zhēng yǎn 

ลุง ta:i6 ia1 ; ta3 伯父 bófù 

ลุง (สามขีองพีส่าวพอ่) ku1 ia1 姑父（父姐之夫） gūfu 

ลุง(เขยขา้งแม)่ wɔk8 ji2 ia1 姨父（母姐之夫） yífu 

ลุง(พีช่ายของแม)่ kjau6 ta3 舅父（母之兄）      jiùfù 

ลุย ขา้มน้ํา fa:i3nam3 涉水 shè shuǐ 

ลกู (ลกัษณนามใชก้บัภเูขา) ʔnan1 ; tsɔ6 座（一~山）zuò 

ลกูกระเดอืก ŋ̊ɔ1 kwak8 喉结  hóujié 

ลกูกระสนุ tsi3 ta:n2 子弹 zǐdàn 

ลกูกลิง้ส ี leŋ2 碾子 niǎnzi 

ลกูกาํพรา้พอ่แม ่ ku1 ȵi2 ; ku1 kɔn2 ʔniŋ3 nuŋ3 ; 
ku1 hɔn2 lik8 ; ku1 hɔn2 juk8 

孤儿 gū'ér 

ลกูกุญแจ sɔ3 ɕi2 钥匙                 yàoshi 

ลกูเขย lɔŋ2 khjek7 女婿   nǚxù 

ลกูคลื่น l̥ɔŋ6 ; nam3 l̥ɔŋ6 波浪   bōlàng 

ลกูคดิ sun5 pun2 算盘   suànpán 

ลกูจา้งชัว่คราว ten3 kɔŋ1 短工 duǎngōng 

ลกูชาย lik8 儿子  érzi 

ลกูชายคนกลาง ʔniŋ3 lik8 次子 cì zǐ 

ลกูชายคนโต wɔk8 hk8 长子 zhǎngzǐ 

ลกูชายคนเลก็ ma:n3 lik8 幺子 yāo zi 

ลกูตา pja1 ȵen2 眼珠 yǎnzhū 

ลกูตาดาํ pja1 au3 瞳仁 tóngrén 



182 
 
ลกูตุม้ตาชัง่ tɕheŋ5 tɔ2 秤砣 chèngtuó 

ลกูทอ้ fɔŋ1 桃子 táozi 

ลกูธนู tsin5 箭  jiàn 

ลกูนอกสมรส ja3 lik8 私生子  sīshēngzǐ 

ลกูบอลทรงกลม kjau2 球    qiú 

ลกูบุญธรรม tɕuŋ5 lik8 养子 yǎngzǐ 

ลกูปัด tɕy1 珠子 zhūzi 

ลกูผผีา ผลไมช้นิดหน่ึงของจนี pat8 pa2 枇杷  pípá 

ลกูพลบั min3 柿子 shìzi 

ลกูพลมั man3 李子     lǐzǐ 

ลกูพีล่กูน้องผูช้าย(อนัเกดิจากสายแม)่ piu3 kɔ1 表兄  biǎo xiōng 

ลกูแพร ์ li2 ; ɕia1 li2 梨  lí 

ลกูเมอเทลิ tɔŋ1 nim1 lik8 桃金娘 táo jīn niang 

ลกูลอย fǝu2 tɔŋ2 浮子  fúzi 

ลกูศษิย ์ tu2 te6 徒弟                     túdì 

ลกูสะใภ ้ lik8 juk8 kja1 ; san1 fu6 儿媳 érxí 

ลกูสาว juk8 女儿 nǚ'ér 

ลกูสาว ʔniŋ3 nuŋ3 ; lik8 儿女 érnǚ 

ลกูสาวคนเลก็ ma:n3 juk8 幺女 yāo nǚ 

ลกูสนุขั lik8 m̥a1 ; m̥a1 ȵi1 小狗 xiǎo gǒu 

ลกูหม ู lik8 m̥u1 小猪     xiǎo zhū 

ลกูหยางเหมย jeŋ2 mɔi2 杨梅 yángméi 

ลกูหลาน tsi3 san1 子孙 zǐ sūn 

ลกูเหบ็ pa:k8 雹子 báozi 

ลกูองุน่ป่า ja3 pu2 teu2 野葡萄      yě pútáo 

ลกูอ๊อด ma1 nɔk8 蝌蚪  kēdǒu 

ลกูอณัฑะ leŋ2 tsi3 睾丸 gāowán 

ลบู ลบูไล ้ khjeŋ1khjeŋ1ʔmɔ3 抚摩 fǔmó 

ลบูคลาํ phjai3 ; ʔmɔ3  摸（~鱼）mō 

เลก็ sai5 ; ʔniŋ3 细（绳子很~）xì 

เลก็ ʔniŋ3 小 xiǎo 

เลขา ɕy1 ki5 书记 shūjì 

เลง็เป้า miu2tɕen3 瞄准 miáozhǔn 

เลน,โคลน pɔm6 泥  ní 

เลน่การพนนั วางเดมิพนั tu3 赌（~钱）dǔ 

เลน่ซ่อนหา pɔk8u1 ; tɕap7ja6kjam5 捉迷藏 zhuōmícáng 

เลน่สนุกๆ hɔk7tsam2 玩要 wán yào 

เลบ็ te2 蹄（马~）tí 

เลบ็ ʔmu1 ka:p7 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ pen3 本（一~书）běn 

เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัคอ้น) pa3 把（一~锄子）bǎ 

เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัมดี) pa3 把（一~菜 ）bǎ 

เลว wa:i6 坏 huài 

เลว เสยี แย ่ wa:i6 坏（犁头~了）huài 

เลอะเทอะ สบัสน ยุง่เหยงิ hu2tu2 糊涂 hútú 

เลอะเลอืน khjau3fan1 昏（头~了）hūn 

เลา่ kja:ŋ3 ku5ɕi6 , kja:ŋ3 ku3 讲（~故事）jiǎng 
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เลา้ ʔwa1 窝（一~猪）wō 

เลา้ไก่ kai5 l̥ɔŋ1 鸡笼                 jī lóng 

เลา้ไก่ (สาํหรบัไก่อยู)่ ka:i5 l̥ɔŋ1 ; l̥ɔŋ1 ka:i5 鸡窝（固定的）jī wō 

เลา้หม ู m̥u1 wen5 ; m̥u1 l̥ɔŋ1 猪笼  zhū lóng 

เลกิ (เลกิจากสิง่เสพตดิ เชน่ เลกิบุหรี ่
เลกิเหลา้) 

kja:i5 戒（~烟）jiè 

เลกิ (หมอกสลายแลว้) sa:n5 散（雾~了）  sǎn 

เลกิ แยกยา้ยกนัไป (คลายผมเปีย) sa:n5 散（辫子~了） sàn 

เลยี ljem5 舔 tiǎn 

เลีย้ง kjɔ1 喂（~鸡）wèi 

เลีย้ง,เพาะเลีย้ง tɕuŋ5 养（~牲口）yǎng 

เลีย้งด ู tɕuŋ5 养（~一家人）yǎng 

เลีย้งปศุสตัวต์ามทุง่ l̥a:ŋ5hwa:i1 放牧 fàngmù 

เลยีงผา huŋ2 kjeŋ1 麂子  jǐ zi 

เลีย่น ne6 腻（吃~）nì 

เลยีบ รมิ ขอบ tsǝm2 沿（~河边走）yán 

เลีย่ม ฝัง sǝŋ1 镶（~牙）xiāng 

เลีย้ว tɕyn5ʔwa:n1 拐弯儿 guǎiwānr 

เลอืก syn3ky3 选举 xuǎnjǔ 

เลอืด lyt8 血  xuè 

เลอืดคัง่ tsek7 lyt8 淤血 yūxiě 

เลื่อย kjɔ5 锯     jù 

เลื่อย kye5 锯（~木头）jù 

แลกเปลีย่นกนั wun6 ; kjeu1wun6 交换 jiāohuàn 

แลกเปลีย่นแรงงานกนั wun6kɔŋ1 ; pɔi5 kɔŋ1 换工 huàn gōng 

แลคเกอร ์ tshat7 漆  qī 

แลคเกอร ์ tshat7 漆（~桌子）qī 

แลว้ la:u3 了（我吃过~）le 

แลว้ ljeu3 了（看~一遍）le 

โลก ɕe5 ka:i5 世界  shìjiè 

โลง ɕiu5 ; kun1 tsa:i2 棺材 guāncai 

โลง่ ทะลุ โปรง่ thɔŋ1 通（路不~）tōng 

โลภ  ละโมบ tha:m1kjen1 贪心 tānxīn 

ไล,่ไลก่วด l̥ɔi6 赶（~牛）gǎn 

ไลก่วด lɔi6 赶（~鸟）gǎn 

ไลต่าม tɕe1 追（~上）zhuī 

วงแหวนของแสง kwiŋ6 光环 guānghuán 

วฒันธรรม wan2 hwa5 文化 wénhuà 

วณัโรค fe5 lǝu2 peŋ6 ; lǝu2 peŋ6 痨病  láobìng 

วดั miu6 庙 miào 

วดั รงัวดั tɕǝŋ6 丈 zhàng 

วดัขนาด l̥a:u1 量（~布）liàng 

วนั ŋwan2 天（一~）tiān 

วนั ʔmen1 天 tiān 

วนัเกดิ ɕeŋ1 ȵet8 生日 shēngrì 

วนัขึน้ปีใหม ่ jyn2 ta:n5 元旦  yuándàn 

วนัขึน้ปีใหมต่ามปฎทินิจนัทรคต ิ ȵen5 kɔn5 ȵen5 kɔn5 pwei1 大大年 dàdà nián 
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วนัชาต ิ kuk7 khjeŋ5 tsit7 国庆节  guóqìng jié 

วนัเดก็ ȵi2 tɔŋ2 tsit7 儿童节              értóng jié 

วนัที1่ tɕhu1 jet7 初一 chū yī 

วนัที1่0 tɕhu1 tɕǝp8 初十 chū shí 

วนัที2่ tɕhu1 ȵi6 初二 chū èr 

วนัที3่ tɕhu1 sa:m1 初三 chū sān 

วนัที4่ tɕhu1 si5 初四 chū sì 

วนัที5่ tɕhu1 ŋ̊a3 ; tɕhu1 ŋɔ3 初五 chū wǔ 

วนัที6่ tɕhu1 lɔk8 初六 chū liù 

วนัที7่ tɕhu1 tshat7 初七 chū qī 

วนัที8่ tɕhu1 pet7 初八 chū bā 

วนัที9่ tɕhu1 kjau3 初九  chū jiǔ 

วนัน้ี ȵe6 ŋwan2 今天  jīntiān 

วนัพรุง่น้ี kjɔŋ5 ŋwan2 明天  míngtiān 

วนัมะรนื len2 ŋwan2 后天   hòutiān 

วนัมะเรือ่ง ŋwan2 len2 ŋwan2 ; ȵen5 len2 
ŋwan2 

大后天 dàhòutiān 

วนัรุน่ hau5 ɕeŋ1 hwen1 ; hau5 ɕeŋ1 kja1 青年人 qīngnián rén 

วนัสง่ทา้ยปีเก่า 
sa1 ma:n3 ja6 ; sa1 ȵet1 pu2 ja6 ; 
sa1 ȵet8 ʔȵn5 

除夕 chúxì 
 

วนัสง่ทา้ยปีเก่าตามปฎทินิจนัทรคต ิ pwei1 kɔn5 pwei1 ; ȵen5 kɔn5 
pwei1 

大年 dà nián 

วยัรุน่ผูช้าย hau6 ɕeŋ1 lik8 青年男子  qīngnián nánzǐ 

วยัรุน่ผูห้ญงิ hasu6 ɕeŋ1 juk8 青年女子            qīngnián nǚzǐ 

ววั hwa:i1 牛  niú 

ววั hwa:i1 ɕia1 黄牛   huángniú 

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

ววัตวัผู ้(พอ่พนัธุ)์ hwa:i1 ku3 公牛（配种的）   gōngniú 

ววัตวัผูท้ีผ่า่นการตอน im1 ku5 kɔ3 hwa:i1 公牛（阉过的）gōngniú 

ววัหนุ่ม hwa:i1 tɔŋ2 ; lik8 hwa:i1 tɔŋ2 
公牛（未成熟的）      
gōngniú 

วาง ta3pa:i3tsi3 打摆子 dǎbǎizi 

วา่ง l̥ai3 khɔŋ5 闲 xián 

วาง (วางมอื) fuŋ5 ; fuŋ5kha:i1 放（~手）fàng 

วาง (วางไวบ้นโต๊ะ) fuŋ5 放（~住桌子上）fàng 

วา่งเปลา่ khɔŋ1 空（箱子是~的）kōng 

วางเพลงิ fuŋ5hwi1 放火 fànghuǒ 

วาดภาพ wa6 画（~图画）huà 

วาน(ขอ) l̥a5 ;  l̥ak7 托（~人办事）tuō 

วา่ย ʔwai5 游（鱼~水）yóu 

วา่ยน้ํา ʔwai5nam3 ; ju3nam3 游泳 yóuyǒng 

วา่ว fɔŋ1 tɕeŋ1 风筝  fēngzhēng 

วิง่ pha:u3 跑 pǎo 

วิง่ชา้ men6 pha:u3 慢跑（马儿~）mànpǎo 

วิง่เรว็ khwa:i5 pha:u3 快跑（马儿~）kuài pǎo 

วงิเวยีน khjau3wjen2 晕（头~）yūn 

วญิญาณ wan2 phek7 魂魄 húnpò 

วทิยาศาสตร ์ khwa1 ha:k8 科学    kēxué 

วทิยุ lɔk8 ʔjam1 ki1 录音机 lùyīnjī 
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วธิกีารปรงุยาสมนุไพรของจนีโดยการ
นําไปคัว่ใหก้รอบ 

pha:u5 炮 pào 

วธิกีารปรงุอาหารซึง่ใชไ้ฟอ่อนๆคอ่ยๆ
ตุ๋น 

wei1 煨（~红 ）wēi 

วธิแีกปั้ญหา pen6 fa:p7 办法  bànfǎ 

วพิากษ์วจิารณ์ phe1peŋ2 批评 pīpíng 

วสิาหกจิ กจิการ khi5 nip8 企业  qǐyè 

วรีบุรษุ eŋ1 ɕǝŋ2 英雄                  yīngxióng 

เวลา ɕi2 hau6 时候 shíhou 

เวา้ a:u1 ; tǝm2 凹 āo 

แวน่ตา ŋa:n3 kjeŋ5 眼镜 yǎnjìng 

ศพ ɕi1 尸体  shītǐ 

ศอก ʔmu1 tɕhy3 ; ɕau3 tɕhy3 肘 zhǒu 

ศกัดิเ์ทา่กนั tɔŋ2 pa:n1 平辈  píngbèi 

ศตัร ู tek8 hwen1 敌人 dírén 

ศพัทท์ีใ่ชบ้อกจาํนวน ใชก้บักาํแพง pja:i2 堵（一~墙）dǔ 

ศาล fa:p7 jyn6 法院                  fǎyuàn 

ศาลาวา่การ ŋa2 man2 衙门  yámén 

ศลิาจารกึ pɔi1 碑 bēi 

ศรีษะ khjau3 头 tóu 

ศนูย ์ leŋ2 零（一白~五）líng 

ศนูย ์ leŋ2 零（2 - 2 = 0）líng 

ศนูยก์ลาง สว่นกลาง tɕɔŋ1 ʔjǝŋ1 中央  zhōngyāng 

ศนูยก์ลาง,ใจกลาง tɕɔŋ5 ; tɕǝk8 中（射~）zhōng 

เศรษฐกจิ kjeŋ1 tse5 经济 jīngjì 

เศษไม ้ ma:i3 sip7 木屑    mùxiè 

สกปรก ʔjɔ5 脏（衣服~）zāng 

สกปรก ʔjɔ5 脏（脸~）zāng 

สง่ ki5sen5 寄（~信）jì 

สง่ kjeu1 交（~朋友）jiāo 

สง่ kjeu1 ; kjeu3 缴（~公粮）jiǎo 

สง่  l̥ɔŋ6 递（~钱过去）dì 

สง่ sɔŋ5 送（~信）sòng 

สง่ มอบ fjet7 发（~工资）fā 

สงสยั pat7sǝŋ1sen5 怀疑 huáiyí 

สด san1syn1 新鲜 xīnxiān 

สดอรอ่ย san1syn1 ; fun1 鲜美（味道~）xiānměi 

สตอเบอรี ่ tǝm6 草莓 cǎoméi 

สถานที ่ ti6 fuŋ1 地方（这个~好）  dìfāng 

สถานท่ี ท่ี   han2 处（在两~）chù 

สนใจ,คอยระวงั lau2sǝm1 留心 liúxīn 

สนตะพายววั hwa:i1 ȵyn3 kyn5 牛鼻环  niúbí huán 

สน้เทา้ tin1 tɕeŋ1 脚后跟 jiǎohòugēn 

สน้รองเทา้ kjuk7 tɕeŋ1 鞋后跟  xié hòugēn 

สนขัตวัผู ้ m̥a1 kɔŋ1 ; m̥a1 ku3 公狗 gōng gǒu 

สนบัมอื ʔmu1 tsit7 手指节 shǒuzhǐ jié 

สนบัสนุน jɔŋ3hu6 拥护 yǒnghù 
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สนามเดก้เลน่ jau5 ȵi2 jyn2 幼儿园 yòu'éryuán 

สนิทสนมกลมเกลยีวกนั รกัใครก่ลม
เกลยีวกนั 

wa2khi5 和睦 hémù 

สนิทสนมกนัด ีรกัใครก่นัด ี l̥i1 相好 xiānghǎo 

สนิม thit7 siŋ5 铁锈 tiěxiù 

สบถ สาบาน tu3tɕɔu5 赌咒 dǔzhòu 

สบายอกสบายใจ fa:i3jen3 痛快 tòngkuài 

สบู่ jǝŋ2 kin3 肥皂 féizào 

สบูห่อม ɕǝŋ1 kin3 香皂  xiāngzào 

สม้ kɔm3 柑子   gānzi 

สม้ kyet7 橘子（味酸的）júzi 

สม้เชง้ kɔm3 橙子（广柑）chénzi 

สมบรูณ์  ครบถว้น  พรอ้ม tsyn2 全（~村、~国）quán 

สมอฝ้าย min2 pa:u1 棉桃 miántáo 

สม้โอ pɔŋ2 ja:u6 柚子 yóuzi 

สมคัรใจ,ยอม kɔm1sǝm1 甘心 gānxīn 

สมยัโบราณ ku3 ta:i6 古代    gǔdài 

สมาชกิพรรค tɔŋ3 jyn2 党员 dǎngyuán 

สรรเสรญิ tsa:n5jǝŋ2 赞扬 zànyáng 

สรรเสรญิ,ชมเชย piu3jǝŋ2 表扬 biǎoyáng 

สระน้ํา ɕe3 pha:u5 水池 shuǐchí 

สระน้ํา nam3 pha:u5 水泡（零散的）shuǐpào 

สระน้ํา ta:m2 水潭（深潭）    shuǐtán 

สระน้ํา tsǝm5 nam3 池水（水牛~）chíshuǐ 

สรา้ง ก่อสรา้ง tɕhɔk7 建筑（~房子）jiànzhú 

สรา้ง สรา้งสรรค ์ kin5ɕit7 建设 jiànshè 

สลบ fan1me2 昏迷 hūnmí 

สลกั khak7 刻（~名子）kè 

สลกัประตู tu1 pha:n5 门扣 mén kòu 

สลวั มวั u1 朦胧（相片很~）ménglóng 

สวดมนต ์ nim6kjeŋ1 念经 niànjīng 

สว่น fen1 分 fēn 

สว่นทีน้่อยกวา่ครึง่หน่ึง siu3 m̥ja:ŋ5 ; m̥ja:ŋ5siu3 小半 xiǎobàn 

สว่นทีอ่ยูใ่ตส้ดุของสิง่ของ (กน้ถงั) te3 底儿（桶底儿）        dǐr 

สว่นปลายของขากางเกง khu5 kjǝk7 裤脚  kùjiǎo 

สวนผกั phjak7 syn1 菜园   càiyuán 

สว่นหน่ึง jet7pa:i3 ; m̥ja:ŋ5ʔniŋ3 一部分 yíbùfèn 

สว่นใหญ่ เกนิครึง่ wɔk8 m̥ja:ŋ5 ; m̥ja:ŋ5wɔk8 大半 dàbàn 

สวมใส ่ kje5 戴（~项圈）dài 

สวมใส ่ kje5 戴（~耳环）dài 

สวมใส ่(กระโปรง) tan3 穿（~裙子）chuān 

สวมใส ่(รองเทา้) tan3 穿（~鞋）chuān 

สวมใส ่(เสือ้ผา้) tan3 穿（~衣服）chuān 

สวมใส ่(หมวก) tan3 戴（~帽子）dài 

สวมใส ่พนั (ผา้โพกศรีษะ) pa:u1 戴（~头巾）dài 

สวย l̥i1 ; l̥i1ka:u5 漂亮（~姑娘）piàoliang 

สวยงาม  งดงาม l̥i1 ; l̥i1ka:u5 美丽（风景很~）měilì 
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สวา่ง l̥ɔŋ5 亮（屋子很~）liàng 

สวา่น tsun5 钻子 zuàn zi 

สวา่น เหลก็หมาด tɕe5 锥子 zhuīzi 

สอง lǝŋ3 两（一~银行）liǎng 

สอง ȵi6 ; sɔŋ1 二 èr 

สอ่ง tɕiu5 照（~镜子）zhào 

สอ่ง tɕiu5 照（用灯~亮）zhào 

สอ่งแสง สาดแสง ɕa:i5 晒 shài 

สอด หนีบ  ka:p8 夹（把书~在下）jiā 

สอดสอ่ง l̥ek7ka:u5 窥探 kuītàn 

สอบ sɔn1 教 jiào 

สอบ ทดสอบ khǝu3 考 kǎo 

สอ้ม ŋa1 叉子（叉竹用）     chāzi 

สอ้ม   tɕha5 ŋa5 lik8 ʔmu1 叉子（六指儿）chāzi 

สอ้มโกยขา้ว wa2 tɕha1 禾叉 hé chā 

สะกดรอย kan1pja:i2len2 跟踪 gēnzōng 

สะดวกสบาย fuŋ1pin6 方便 fāngbiàn 

สะดอื tu6 tse2 肚脐                         dùqí 

สะบดั fat8 甩（~干）shuǎi 

สะพาน kiu2 桥 qiáo 

สะเพรา่ ไมร่อบคอบ tshɔ1sǝm1 粗心 cūxīn 

สะระแหน่ pɔ2 hɔ6 ; pɔk8 khɔ3 薄荷 bòhé 

สะสม tsa:n3 ; tsek7tsa:n3 攒（~钱）zǎn 

สะอาด tseŋ6 干净 gānjìng 

สะอกึ เรอ sat7ʔŋǝt7 打嗝（连续不断）dǎgé 

สะอกึสะอืน้ ɕuk7khi5 抽搭（哭泣时~）chōu da 

สกัครู ่ jet7tɕan6 一会儿（坐~）yīhuǐr 

สงัคมคอมมวินิสต ์ ɕia6 wei6 tɕy3 ȵe6 社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัง่น้ํามกู saŋ5 擤（~鼻涕）xǐng 

สจัธรรม tɕen1 li3 真理    zhēnlǐ 

สตัว ์ tɔŋ6 wat8 动物 dòngwù 

สตัวป่์า ja3 ɕau5 野兽    yěshòu 

สัน้ ten3 短 duǎn 

สัน่,สนัสะเทอืน n̥eŋ1 震动 zhèndòng 

สนัเขา phja1 kye1 山岭 shānlǐng 

สนัตภิาพ wa2 peŋ2 和平                  hépíng 

สนัตสิขุ tha:i5peŋ2 太平 tàipíng 

สัน่เทา,สัน่ระรกิ n̥eŋ1jɔk8jɔk8 发抖 fādǒu 

สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์ kɔŋ6 tsheŋ1 tun2 共青团           gòngqīngtuán 

สนัมดี hja3 l̥aŋ1 背  dāo bèi 

สัน่สะทา้น khjau5 ; phan5 抖（~尘土）dǒu 

สนัหลงั khjaŋ1 l̥aŋ1 脊背 jǐbèi 

สบั tɔ5 剁（~肉）duò 

สปัหงก 
 

tshun1nun2 ; pa:i5tshun1nun2 打嗑睡 dǎ kē shuì 

สปัหงก คาํนบั khɔk7khjau3 磕头 kētóu 

สากตาํขา้ว tɔi5 碓杆 duì gān 
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สากไม ้ tɕhuk7 木杵  mù chǔ 

สาด sa:t7 洒（米~了）sǎ 

สาด รด(ผูก้ระทาํ) lǝm2 浇（~菜）jiāo 

สาดกระเดน็ tsa:n6 溅（水~）  jiàn 

สาดน้ํา phut7 ; phɔk7 泼（~水）pō 

สา่ถัว่เหลอืง tau6 ɕi6 豆豉 dòuchǐ 

สาธารณะสขุ สขุอนามยั ŋwei6 ɕeŋ1 卫生 wèishēng 

สาปแชง่ tɕau5 咒语  zhòuyǔ 

สาปแชง่ tɕǝu5 咒骂 zhòumà 

สาม sa:m1 三 sān 

สามสบิ sa:m1 ɕǝp8 三十（阴历）  sān shí 

สามสบิ sa1 ȵet8 三十（阴历）  sān shí 

สามสบิ sa1ɕǝp8 三十 sān shí 

สามารถ ɕɔk8 会（他~开车）huì 

สามารถ khɔ3naŋ2 可能（他~不来）kěnéng 

สามารถ naŋ2 ; khɔ3i3 能（你~来吗）néng 

สามารถ wei6 会（今天不~下雨）huì 

สาม ี lǝu3 kɔŋ1 ; lik8 kja1 丈夫 zhàngfū 

สามภีรรยา kɔŋ1 pɔ2 夫妻   fūqī 

สามภีรรยาทีก่ลบับา้นฝ่ายหญงิเพือ่
คารวะพอ่แมแ่ละญาตผิูใ้หญ่ของฝ่าย
หญงิ 

fa:i3tu1 回门（新媳妇~）huí mén 

สาย jen3 带（~带）dài 

สาย ȵen6 晚（很~才起床）wǎn 

สาย(ลกัษณนามใชก้บัถนน) tjeu2 条（一~路）tiáo 

สายธนู kjɔŋ1 tsin5 sa:i1 弓弦   gōngxián 

สา่ยไปสา่ยมา pa:i3 摆动（树枝~）bǎidòng 

สายรดัเขม็ขดั sa:i1 带子   dàizi 

สายสะดอื tu6 tse2 ta:i6 脐带                         qídài 

สา่ยหน้า ʔŋwak5 khjau3 摇头 yáotóu 

สายเอีย๊ม haŋ3 背带 bēidài 

สารสม้ pek8 fa:n2 ; meŋ2 fa:n2 明矾（白矾）    míngfán 

สาลีช่นิดหน่ึง tsǝŋ2 mi2 茨藜 cí lí 

สา่เหลา้ l̥au3 peŋ3 ; l̥au3 khjɔk7 酒麴（酒饼）  jiǔ qū 

สาํรวจ l̥ip7tshan1shek7 ; tha:m5tshan1 探（~亲戚）tàn 

สาํรวจตวัเอง วพิากษ์วจิารณ์ kim3thǝu3 检讨 jiǎntǎo 

สาํลกั tɕǝp8tɕɔk8 呛（吃东西~了）qiāng 

สาํลกั (กลิน่ของพรกิสาํลกัขึน้จมกู) tshun5 ; khja5 炝（辣椒味~鼻子） qiàng 

สิง่ของ tɔŋ1 se1 ; ka1 si6 东西  dōngxi 

สงิโต ɕi1 tsi3 狮子 shīzi 

สนิคา้ khwa5 ; khwa5 wat8 货物   huòwù 

สิน้เดอืน pyn1 mi3 月末     yuèmò 

สิน้เปลอืง lɔŋ6fe5 浪费 làngfèi 

สบิ tɕǝp8 ; ɕǝp8 十 shí 

สบิเกา้ tɕǝp8kjau3 十九 shí jiǔ 

สบิเจด็ tɕǝp8tshat7 十七 shí qī 

สบิแปด tɕǝp8pet7 十八 shí bā 
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สบิลา้น tshin1wa:n6 千万 qiān wàn 

สบิสอง tɕǝp8ȵi6 十二 shí èr 

สบิสาม tɕǝp8sa:m1 十三 shí sān 

สบิสี ่ tɕǝp8si5 十四 shí sì 

สบิหก tɕǝp8 l̥ɔk7 十六 shí liù 

สบิหก tɕǝp8 lɔk8 十六（阴历）shí liù 

สบิหา้ tɕǝp8 ŋa3 十五 shí wǔ 

สบิหา้ tɕǝp8 ŋɔ3 ; tɕǝp8 ŋ̊a3 十五（阴历）shí wǔ 

สบิเอด็ tɕǝp8 jet7 十一（阴历）shí yī 

สบิเอด็ tɕǝp8jet7 十一 shí yī 

สวิ tsau3 tshi5 粉刺（青春痘）     fěncì 

สิว่ tsa:k8 凿子 záozi 

สิว่ tsa:k8 凿（~眼子）záo 

ส ี ŋa:n2 ɕek7 颜色   yánsè 

สี ่ si5 四 sì 

สขีาว pjuk8 白 bái 

สเีขยีว ŋ̊wat7 绿 lǜ 

สเีขยีว ŋ̊wat7 ; tsheŋ1 青（~草）qīng 

สเีขยีวๆ ŋ̊wat7 ŋ̊wat7 kɔ3 绿绿的 lǜlǜ de 

สเีคลอืบ jau6 釉子 yòu zi 

สดีาํ au3 黑（~墨水）hēi 

สดีาํๆ au3au3kɔ3 黑黑的 hēi hēi de 

สแีดง ta:n1 红 hóng 

สแีดงๆ ta:n1ta:n1kɔ3 红红的 hóng hóng de 

สทีองอรา่ม ŋ̊a:n3ŋɔm5ŋɔm5kɔ3 黄灿灿 huángcàncàn 

สเีทา fwei1 灰（~衣服）huī 

สน้ํีาเงนิ ŋ̊wat7 ; la:m2 蓝 lán 

สมีว่ง tsi3 紫 zǐ 

สเีหลอืง ŋ̊a:n3 黄 huáng 

สกุ (เน้ือสกุ) ɕɔk8 热（~肉）rè 

สกุ (ผลไมส้กุ) ɕɔk8 热（~果子）rè 

สกุงอม ɕɔk8 成熟（果子~了）chéngshú 

สดุฤดรูอ้น tɕhy3 ɕy5 外暑  wài shǔ 

สนุขั m̥a1 狗 gǒu 

สนุขัตวัเมยี m̥a1 ma:i5 ; ma:i5 m̥a1 母狗 mǔgǒu 

สภุาพ  มมีารยาท ถ่อมตวัถ่อมตน khjek7khi5 客气 kèqì 

สุม่ไก่ ka:i5 tɕa:u5 鸡罩子 jī zhàozi 

สรุยิคราส ȵet8 ɕek8 日食 rì shí 

สงู sa:ŋ1 高 gāo 

สงูมาก sa:ŋ1sa:ŋ1kɔ3 高高的 gāo gāo de 

สบู  in1 烟（抽~）yān 

สบู phja:u1in1 抽（~烟）chōu 

เสน้(ลกัษณนามใชก้บัเชอืก) tjeu2 条（一~绳子）tiáo 

เสน้(ลกัษณนามใชก้บัถนน) tɔŋ5 段（一~路）duàn 

เสน้เขตแดน (ระหวา่งทุง่นา) ka:i5 sin5 界线（田界）jièxiàn               

เสน้เขตแดน (ระหวา่งพืน้ที)่ ka:i5 sin5 界线（地界） jièxiàn 

เสน้ดา้ย mi1 线 xiàn 
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เสน้ทีใ่ชส้าํหรบัตเีสน้ของชา่งไม ้ mak8 tau3 sin5 墨线   mòxiàn 

เสน้บะหมี ่ min6 tiu2 面条 miàntiáo 

เสน้ปอหรอืใยฝ้ายทีย่งัไมไ่ดฟั้น่เป็น
เชอืกหรอืดา้ย 

phe1 批（一~货）pī 

เสน้ผม phen1 khjau3 ; khjau3 phen1 头发 tóufǎ 

เสน้ใยของใบ hwei5 hjen1 叶脉 yèmài 

เสน้แวง เสน้ดา้ยตามยาว kjeŋ1 mi1 经线 jīngxiàn 

เสน้ไหม tsa:n2 si1 mi1 ; sai5 mi1 丝线  sīxiàn 

เสบยีงอาหาร wu3 ; leŋ2 ɕek8 粮食 liángshí 

เสมหะ เสลด wa2 ɕa:n2 痰 tán 

เสมอกนั, เทา่กนั tse2 齐（人来~了）qí 

เสมอภาค peŋ2 taŋ3 平等  píngděng 

เสมอภาค peŋ2taŋ3 平等 píngděng 

เสรจ็ ljeu3 完（做~了）wán 

เสรภีาพ tsi6 jau2 自由 zìyóu 

เสลีย่ง kiu6 轿子 jiàozi 

เสา tɕy6 柱子 zhùzi 

เสยีง ɕeŋ1 ʔjam1 声音 shēngyīn 

เสยีง hjeŋ1 声（叫一~）shēng 

เสยีงกระซบิ thau1 ʔnen3 wa6 耳语 ěryǔ 

เสยีงกอ้ง l̥a1 响（枪~）   xiǎng 

เสยีงทาย sun5meŋ6 卜卦 bo guà 

เสยีงฟ้ารอ้ง lɔŋ2 kɔŋ1 雷  léi 

เสยีงสะทอ้นกลบั wei2 ʔjam1 回声 huíshēng 

เสยีงหวัเราะครืน้เครง ดงัครกึโครม kwan2se2se2 吵哄哄 chǎo hōng hōng 

เสยีงแหบแหง้ ŋɔ1ha1 嘶哑（嗓子~）sīyǎ 

เสยีใจในสิง่ทีท่าํ fjen3fwei3 ; fjen3kjɔk8 反悔 fǎnhuǐ 

เสยีใจภายหลงั hau6fwei3 后悔 hòuhuǐ 

เสยีบ สอด ใส ่ tɕhep7 插（把 ~人鞘）chā 

เสยีบ สอด ใส ่ปัก (ใชม้ดีปักลงบนดนิ) tɕhep7 插（把 ~在地上）chā 

เสยีเปรยีบ khek7khwei1 吃亏 chīkuī 

เสอื kɔk7 老虎   lǎohǔ 

เสือ่ tsek8 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํดว้ยหญา้หนวดมงักร sy1 蓑衣 suōyī 

เสอืดาว pjeu5 ; pjeu5 lɔi1 豹子  bàozi 

เสือ้นวม min2 pjɔ6 棉衣 miányī 

เสือ้บาง ta:n1 pjɔ6 单衣 dānyī 

เสือ้ผา้ pjɔ6 衣服  yīfú 

เสือ้ยดึชัน้ใน เสือ้กลา้ม pwei5 sǝm1 背心   bèixīn 

เสือ้สทู ka:p8 pjɔ6 夹衣             jiá yī 

เสือ้ใหญ่ชุดจนีทีต่ดิกระดุมดา้นขา้ง ta:i6 khjam1 大襟 dàjīn 

แส ้ไมเ้รยีว pin1 鞭子 biānzi 

แสง l̥ɔŋ5 光线  guāngxiàn 

แสงสวา่ง รุง่โรจน์ kuŋ1meŋ2 光明 guāngmíng 

แสดงเรือ่งราวไดเ้สรจ็สิน้หรอืเวลาได้
ผา่นไปแลว้ 

i3kjeŋ1 已经 yǐjīng 

แสบตา tshi5 pja1 ; ɕia6 pja1 ; eŋ3 pja3 刺眼（阳光~）cìyǎn 
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แสรง้ทาํ ka3 tɕuŋ1 ; tɕuŋ1 ka3 假装 jiǎzhuāng 

แสวงหา la5 寻找 xúnzhǎo 

ใส tseŋ6 清（水~）qīng 

ใส ่ tɕuŋ1 装（~进袋里）zhuāng 

ใสก่ลอนประตู kwen1 tu1kwen1 闩（~门）shuān 

ใสปุ่๋ ย 
 

ʔmɔŋ1l̥au5 ; sa:t7 l̥au5 ; tek7 l̥au5 施肥 shīféi 

ไสเ้ดอืน thu3 fen3 蚯蚓 qiūyǐn 

ไสต้ิง่ tɕhe5 sai3 盲肠 mángcháng 

หก l̥ɔk7 ; l̥ɔk8 六 liù 

หกสบิ l̥ɔk8ɕǝp8 六十 liù shí 

หงส ์ fɔŋ6  huŋ2 凤凰   fènghuáng 

หงอน ka;i5 kun1 鸡冠  jīguān 

หญา้ ȵ̥ɔ3 草 cǎo 

หญา้ชนิดหน่ึง ŋa:i6 艾草 ài cǎo 

หญา้บาลม์ pa1 mɔŋ1 tshǝu3 ; pa1 mɔŋ1 芭芒草 bā mángcǎo 

หญา้สฟ้ีาคราม la:m2 tin6 ȵ̥ɔ3 蓝靛草 lándiàn cǎo 

หญา้ไสต้ะเกยีง taŋ1 tshǝu3 灯草 dēngcǎo 

หญา้หอก ŋ̊a1 矛草 máo cǎo 

หญา้หางหมา m̥a1 mi3 ȵ̥ɔ3 狗尾草 gǒuwěicǎo 

หญงิชู ้ tseŋ2 fu6 情妇  qíngfù 

หนวดเครา hu2 sy1 胡子  húzi 

หนวดรมิฝีปาก hu2 sy1 髭（上唇长的胡子）zī 

หนวดสมัผสัของแมลง sy1 触角（昆虫的）       chùjiǎo 

หน่วยเงนิตราของจนี fen1 分（一~钱）fēn 

หน่วยเงนิตราของจนี ka:k7 ; mǝu2 角（一~钱）jiǎo 

หน่วยวดัความยาวของจนี li2 厘（重量单位）lí 

หน่อกระเทยีม sun5 pat8 蒜苔 suàntāi 

หนอกววั hwa:i1 ʔma5 fɔŋ1 牛背峰 niú bèi fēng 

หนอง nɔŋ2 脓    nóng 

หนอน tɕɔŋ2 虫 chóng 

หนอนผเีสือ้ mǝu2 tɕɔŋ2 毛虫 máochóng 

หนอนแมลงวนั meŋ1 蛆 qū 

หน่อไม ้ n̥a:ŋ1 竹笋 zhúsǔn 

หน่ออ่อน ma:i3 芽（树~）yá 

หนกั n̥ak7 重 zhòng 

หนกัอึง้ เทอะทะ tɕhɔŋ1 tɕe2 夯 bèn 

หนงัววั hwa:i1 pi2 牛皮 niúpí 

หนงัสอื ɕy1 书  shū 

หนงัสอืทีบ่นัทกึเหตุการณ์ประจาํปีตาม
เทศกาลและเดอืน 

lek8 ɕy1 历书   lìshū 

หนา n̥a1 厚 hòu 

หนา pwei2 肥（肉~）féi 

หน้า ip8 页（一~书）yè 

หน้าแขง้ ʔniŋ3 pɔŋ3 ; ʔniŋ3 tan3 小腿    xiǎotuǐ 

หน้าต่าง kjek7 tsi3 ŋa:n3 窗户 chuānghù 

หน้าที ่ jam6 u6 任务  rènwù 
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หน้าบา้น l̥en1 pja:i2 kɔn5 屋前  wū qián 

หน้าผา phja1 pek8 悬崖 xuányá 

หน้าผาก ȵek8 tau2 额头 étóu 

หนาม (อยูบ่นตน้ไผ)่ tshǝm3 刺（竹木边沿的）cì 

หนาม (อยูบ่นพชื) hwa:n1 刺（植物上的）  cì 

หนามไผ ่ tshi5 tɕɔk7 刺竹 cì zhú 

หน้ารองเทา้,ปีกขา้งของรองเทา้ kjuk7 pin1 鞋帮 xiébāng 

หนาว n̥it7 冷（天气~）lěng 

หนาวสัน่ fjet7 n̥it7 发冷 fā lěng 

หน้าอก ɕɔŋ1 pu2 胸脯 xiōng pú 

หนี วิง่หนี l̥iu1 逃 táo 

หน้ีสนิ tɕa:i5 债 zhài 

หน่ึง jet7 一 yī 

หน่ึงในเจด็รอ้ยชนิดของแมลงทีม่เีปลอืก
แขง็ tɕam5 tɕy1 

在门后七百团子的一种虫 
zài mén hòu qībǎi tuánzi de 
zhǒng yīchóng 

หน่ึงพนั jet7 tshin1 一千 yīqiān 

หน่ึงรอ้ย jet7 hwek7 一百 yī bǎi 

หน่ึงรอ้ยลา้น i5 亿 yì 

หน่ึงลา้น hwek7wa:n1 百万 bǎi wàn 

หน่ึงแสน tɕǝp8wa:n6 十万 shí wàn 

หน่ึงหมืน่ jet7 wa:n6 一万 yī wàn 

หนุ่มสาว เยาวว์ยั ʔniŋ3 年幼 nián yòu 

หนู n̥ǝu1 ; l ǝu3 ɕy3 老鼠   lǎoshǔ 

หนู tɕɔk7 ɕy3 竹鼠 zhú shǔ 

หนูภเูขา ɕa:n1 ɕy3 山鼠 shān shǔ 

หม่(ผา้) ka:i5 盖（~被子）gài 

หมดทา่ พยายามทาํอยา่งสดุชวีติ pheŋ5meŋ6 拼命 pīnmìng 

หมวก mǝu6 帽子  màozi 

หมอ i1 ɕeŋ1 医生 yīshēng 

หมอ้ ɔŋ5 kwa1 鼎锅（煮饭的）  dǐng guō 

หมอ นายแพทย ์ sin1 ɕeŋ1 先生 xiānshēng 

หมอก mɔk7 lu6 雾 wù 

หมอ้ตุ๋น ɕia1 kwa1 砂锅  shāguō 

หมอน tɕam3 枕（~头）zhěn 

หมอน tɕam3 tau2 枕头 zhěntou 

หมอ้อลมูเินียม ly3 kwa1 铝锅  lǚ guō 

หมกั au5 发酵 fāxiào 

หมัน้ teŋ5fan1 订婚 dìnghūn 

หมัน่โถว ma:n6 tau2 馒头  mántou 

หมากรกุ ki2 棋    qí 

หมากรกุกระโดด thiu5 ki2 跳棋 tiàoqí 

หมากรกุจนี tsǝŋ6 ki2 象棋    xiàngqí 

หมาบา้ tin1 m̥a1 疯狗 fēnggǒu 

หมาป่า lɔŋ2 狼  láng 

หมาลา่เน้ือ lɔi6 ma:m6 m̥a1 猎狗 liègǒu 

หม ี ɕɔŋ2 熊 xióng 
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หมดีาํ kau3 ɕɔŋ2 狗熊  gǒuxióng 

หมกึ mak8 墨   mò 

หมนุ,โคจรไปรอบๆ lɔ3 lɔ3 tɕyn5 旋转    xuán zhuǎn 

หมนุเวยีนสบัเปลีย่น lan2lau2 轮流 lúnliú 

หม ู m̥u1 猪  zhū 

หมตูวัผู ้ m̥u1 fen2 
公猪（一般的）         gōng 
zhū 

หมตูวัผู ้ (พอ่พนัธุ)์ m̥u1 ku3 公猪（配种的）gōng zhū 

หมตูวัเมยี m̥u1 tshǝu3 母猪（一般的）mǔ zhū 

หมตูวัเมยี (แมพ่นัธุ)์ m̥u1 ma:i5 ; ma:i5 m̥u1 
老母猪（繁殖用的）lǎo mǔ 
zhū 

หมูบ่า้น ʔma:n1 ; tshan1 村 cūn 

หมูบ่า้นไป๋หมา่ pek8 ma3 ʔma:n3 白马村  báimǎ cūn 

หมูบ่า้นผงิตี ้ peŋ2 ti6 ʔma:n3 平地村 píngdì cūn 

หมูบ่า้นฝเูหมงิ fɔk7 mɔŋ2 ʔma:n3 福蒙村 Fú méng cūn 

หมูบ่า้นหยง่เลอ่ weŋ3 lɔk8 heŋ1 永乐乡 yǒnglè xiāng 

หมูบ่า้นอื่น ʔma:n3 l̥ɔk7 村外  cūn wài 

หมปู่า ɕa:n1 tɕy1 ; ja3 tɕy1 野猪 yězhū 

หยด tek7 滴（水往下~）dī 

หยด tek7 滴（一~水）dī 

หยวน (หน่วยเงนิตรา) khwa:i5 ; jyn2 元（一~钱）yuán 

หยอกลอ้เลน่ tau6 ; tau1 逗（~孩子玩）dòu 

หยากไย ่ pa:ŋ5 l̥a:u1 muŋ3 ; pa:ŋ5 l̥a:u1 i1 蜘蛛网 zhīzhū wǎng 

หยาง (ธาตุดนิ) fu6 戊（天干的第五位）wù 

หยาง (ธาตุทอง) keŋ1 庚（天干的第七位） gēng 

หยาง (ธาตุน้ํา) jam2 壬（天干的第九位） rén 

หยาง (ธาตุไฟ) peŋ3 丙（天干的第三位）bǐng 

หยาง (ธาตุไม)้ ka:p7 甲（天干的第一位）jiǎ 

หยา่นม l̥uk7na:i3 吐奶（小孩~）tùnǎi 

หยาบ tshɔ1 粗（布很~）cū 

หยาบ tshɔ1wɔk8 粗（大）cū 

หยาบ tshu1tshǝu5 粗糙（米很~）cūcāo 

หยาบ tshu1tshǝu5 粗糙（桌面很~）cūcāo 

หยนิ (ธาตุดนิ) ki3 已（天干的第六位） yǐ 

หยนิ (ธาตุทอง) san1 辛（天干的第八位） xīn 

หยนิ (ธาตุน้ํา) kwei5 癸（天干的第十位）  guǐ 

หยนิ (ธาตุไฟ) teŋ1 丁（天干的第四位）dīng 

หยนิ (ธาตุไม)้ it7 乙（天干的第二位）yǐ 

หยดุ teŋ3 停 tíng 

หยดุงาน ปิดเทอม fuŋ5ka3 放假 fàngjià 

หรีต่า ʔȵi3pja1 眯眼 mī yǎn 

หรอืวา่ khɔŋ1man1 或者（是~不是）huòzhě 

หลงทาง ṃ2l̥ɔŋ1l̥an1 迷路 mílù 

หลบ pɔk8 避（~雨）bì 

หลบ โยก ɕa:n3 闪（~了腰） shǎn 

หลวม sɔŋ1 松（绑得~）sōng 

หลวม (เสือ้ผา้) khut7 宽（衣服~）kuān 

หลอ่ l̥i1 ; l̥i1ka:u5 俊（指男子貌美）jùn 
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หลอ่ หลอม thǝu3 铸（~锅）zhù 

หลอก phin5 骗 piàn 

หลอม เผา lin6 炼（~钢铁）liàn 

หลกั กฎเกณฑ ์ tǝu6 li3 道理 dàolǐ 

หลกัฐาน tɕeŋ5 ky5 证据 zhèngjù 

หลงั ดา้นหลงั khjaŋ1 l̥aŋ1 背后（人的~）bèihòu 

หลงั,ดา้นกลบักนั li3 背面（布的反面）bèimiàn 

หลงัคา l̥aŋ1 l̥en1 ; l̥en1 l̥aŋ1 屋背 wū bèi 

หลงัจากน้ี i3 len2 以后（一年~）yǐhòu 

หลงัจากน้ี kjɔŋ5 len2 ; kjam1 hau6 今后  jīnhòu 

หลงัเทา้ tin1 l̥aŋ1 脚背  jiǎobèi 

หลงับา้น l̥en1 pja:i2 len2 ; l̥aŋ1 l̥en1 屋后    wū hòu 

หลงัมอื ʔmu1 l̥aŋ1 手背 shǒubèi 

หลบั kjeu5 觉（睡一~）jué 

หลวั(ทีท่าํดว้ยไม)้ khiŋ1 箩筐  luókuāng 

หลานชาย l̥a:n1 ; lik8 l̥a:n1 孙子                          sūnzi 

หลานชาย (ลกูพีล่กูน้องฝ่ายแม)่ mɔi6 ɕeŋ1 外甥  wàishēng 

หลานชาย (หลานของตา) mɔi6 ɕeŋ1 san1 外孙 wàisūn 

หลานชายอา tɕat8 lik8 侄儿  zhír 

หลานสาว l̥a:n1 juk8 ; juk8 l̥a:n1 孙女                          sūnnǚ 

หลานสาว (ลกูพีล่กูน้องฝ่ายแม)่ mɔi6 ɕeŋ1 juk8 外甥女 wàishēngnǚ 

หลานสาว (หลานของตา) mɔi6 ɕeŋ1 san1 juk8 外孙女 wàisūnnǚ 

หลานสาวอา(ลกูพีล่กูน้องฝ่ายพอ่) tɕat8 juk8 侄女 zhínǚ 

หลกีทางให ้ tsha5 让（~路）ràng 

 หลุม บอ่ khjeŋ1 坑  kēng 

หลุมฝังศพ fen2 坟墓  fénmù 

หลุมพรางจบัสตัว ์ khjeŋ1 陷阱（捕兽用的） xiànjǐng 

หว่ง ขอบตะแกรง kɔ3 箍儿   gūr 

หว่งเชอืกดกันก n̥ɔk7 thǝu5 雀套   què tào 

หว้ย leŋ1 溪  xī 

หวัน่ไหว sɔŋ1 ; n̥eŋ1 动摇（牙齿~）dòngyáo 

หวาน fun1 甜（糖很~）tián 

หวาน fun1 甜（萝卜很~）tián 

หว ี l̥ɔi1 梳子  shūzi 

หว ี l̥ɔi1 ; l̥a:u5 梳（~头）shū 

หว ี(ลกัษณนามใชก้บักลว้ยหน่ีงหว)ี tɕhyn5 串（一~香蕉）chuàn 

หวเีสนียด pi6 ɕu1 篦子 bìzi 

หอ่ pa:u1 包（一~糖）bāo 

หอก tshǝŋ1 ; tɕhɔŋ5 枪 qiāng 

หอก,หลาว ma:u2 矛 máo 

หอ่คลุม  pa:u1 包（用纸~糖）bāo 

หอ้ง l̥a:u1 luk8 房间   fángjiān 

หอ้ง (ลกัษณนามใชก้บัหอ้ง) ʔnan1 ; kjen1 间（一~房子）jiān 

หอ้งครวั tɕy2 fuŋ2 厨房 chúfáng 

หอ้งทาํงาน pen5 kɔŋ1 ɕat7 办公室  bàngōngshì 

หอ้งนอน luk8 卧室 wòshì 

หอ้งน้ํา ŋ̊ai3 khyjeŋ1 ; tshak7 sɔ3 厕所  cèsuǒ 
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หอ้งเรยีน khwa5 tɔŋ2 课堂 kètáng 

หอ้งเลก็ทีอ่ยูห่น้าประต ูใชส้าํหรบับงัลม
หนาว 

tu1 te2 门斗 mén dǒu 

หอบ tɕhau1 喘 chuǎn 

หอประชุมใหญ่ หอ้งโถงใหญ่ le3 tɔŋ2 礼堂    lǐtáng 

หอม pja:ŋ1 香（花~）xiāng 

หอยทาก sai1 螺蛳   luósī 

หอยแมลงภู่ pa:ŋ6 pu1 pɔk8 蚌  bàng 

หกั ka:t7 断（扁担~了）       duàn 

หกั ŋjeu3 拗（~树枝）ǎo 

หกั (หกัเงนิ) khau5 扣（~钱）kòu 

หนั กลบั บดิ khye5 扭（~了脚）niǔ 

หัน่,ตดัเป็นชิน้ tshit7 切（~菜）qiè 

หนัไปทาง tɔi5 朝（~他走去）cháo 

หนัหน้ากลบั tɕyn5khjau3 ; fjen3khjau3 回头（~看）huítóu 

หวั เริม่  khjau3 头（起端）tóu 

หวัเขม็ขดัพลาสตกิ su5 liu6 khau5 塑料扣  sùliào kòu 

หวัใจ sǝm1 心     xīn 

หวัเตา tsǝu5 pjau5 灶眼 zào yǎn 

หวัไถ le2 tau2 犁头   lí tóu 

หวันม na:i3 khjau3 奶头 nǎitóu 

หวัผกักาด lu2 pak8 萝卜  luóbo 

หวัเผอืก phjuk7 芋头 yùtou 

หวัแมม่อื ma:i5 ʔmu1 拇指 muzhǐ 

หวัเราะ ยิม้ เยาะ l̥iu1 笑 xiào 

หวัหน้า leŋ3 tǝu3 领导 lǐngdǎo 

หวัหน้า tɕyn5 n̥a3 ; fjen1 n̥a3 转脸（转过脸来）
zhuǎnliǎn 

หวัหน้าโจร thu3 fi3 khjau3 匪首 fěishǒu 

หวัหอม tshɔŋ1 葱  cōng 

หวัแหว้ pat8 tse2 荸荠    bíjì 

หวัแหว้ wu3 hjeu3 慈菇 cí gu 

หา la5 找（~虱子）zhǎo 

หา้ ŋ̊a3 ; ŋɔ3 五 wǔ 

หาง mi3 ; mi3 pa1 尾巴 wěiba 

หา่งจาก li2 离（~家）lí 

หางเสอื ทา้ยเรอื tɔ6 舵 duò 

หาดทราย ɕye1 tha:n1 沙滩   shātān 

หาทางลดั l̥ip7 kjen6 l̥an1 抄近路 chāojìn lù 

หา่น ŋɔ2 ; ha:n5 鹅 é 

หา่นป่า ŋa:n6 雁 yàn 

หาบ l̥a:p7 挑（~谷子）tiāo 

หาบ (ลกัษณนามขา้ว 1 หาบ) l̥a:p7 挑（一~米）tiāo 

หาบ (ลกัษณนามน้ํา 1 หาบ) l̥a:p7 担（一~水）dàn 

หา้ม m2haŋ3 禁止 jìnzhǐ 

หา่ม (ผลไม)้ m̥ja:ŋ5ɕeŋ1m̥ja:ŋ5 ɕɔk8 ; pat7 
ɕeŋ1 pat7 ɕɔk8 

半生不热（指果子）
bànshēng bù rè 

หายใจ ha3khi5 呼（~气）hū 
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หายใจ tɕhau1khi5 呼吸 hūxī 

หายใจ tɕhe1khi5 吸（~气）xī 

หาร tɕy2 除（四~二）chú 

หาว ta3hǝm2lɔk8 打哈欠 dǎ hāqian 

หา้สบิ ŋɔ3ɕǝp8 五十 wǔ shí 

หิง่หอ้ย ȵi2 hwa3 tɕɔŋ2 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ l̥a:p7 石（石头）shí 

หนิ l̥in1 石头 shítou 

หนิกรวด ma3 lun3 ku3 鹅卵石 éluǎnshí 

หนิภเูขา l̥in1 phja1 石山 shíshān 

หนิลบัมดี mɔ2 ɕek8 磨 石 mó dāo shí 

หนิเหลก็ไฟ hwa3 ɕek8 ; hwa3 lim2 火石   huǒshí 

หมิะ syt7 雪 xuě 

หมิะตกพอควร siu3 syt7 小雪 xiǎoxuě 

หมิะตกหนกั ta:i6 syt7 大雪 dàxuě 

หวิ ŋa6 ; ʔjuk7 饿 è 

หิว้ ถอื tɕheŋ5 提（把水桶~起来）tí 

หบี sǝŋ1 箱子 xiāngzi 

หุบเขา phja1 hjep7 ; hpja1 a3 山谷 shāngǔ 

ห ู l̥ɔ1 ; ȵi3 tɔ3 耳朵   ěrduo 

ห ู l̥ek7 ȵi3 耳子   ěr zi 

หตูงึ l̥ɔ1pwei6 ; l̥ɔ1 mi2 pa:i3 pwei5 耳背 ěrbèi 

หหูนวก n̥uk7 聋 lóng 

เหงือ่ l̥ɔ5 汗    hàn 

เหงอืก tɕhi3 ɕuŋ2 牙龈 yáyín 

เหงอืกปลา phja1 kip7 鱼鳃   yú sāi 

เหงือ่ออก ɔk7 l̥ɔ5 出汗 chū hàn 

เหงือ่ออก piu1 l̥ɔ5 ; l̥ɔ5piu1 冒汗 mào hàn 

เหด็ mɔ6 ku1 kyen6 蘑菇                             mógu 

เหด็หอม ɕǝŋ1 kyen6 香菇   xiānggū 

เหด็หางหงส ์ fɔŋ5 mi3 kyen6 凤尾菇 fèng wěi gu 

เหด็หหูนู mɔk8 ȵi3 木耳 mù ěr 

เหน็ดว้ย tɔŋ2i5 同意 tóngyì 

เหน็ดเหน่ือย n̥a:i5 ; l̥ɔi6 累 lèi 

เหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา้ ลาํบาก san1khu3 辛苦 xīnkǔ 

เหน็บกนิ, รูส้กึชา ma2 麻木 mámù 

เหนียว ȵen5 韧 rèn 

เหบ็ kau3 tsǝu3 跳蚤 tiàozǎo 

เหมน็ ȵau1 臭 chòu 

เหมน็หึง่ ȵau1ŋǝm5ŋǝm5 kɔ3 臭烘烘 chòu hōnghōng 

เหมาะสมและเรยีบรอ้ย thɔ3tɔŋ5 妥当 tuǒdang 

เหมอืนกนั tɔŋ2 同（~去）tóng 

เหมอืนกนั tsǝp8 ; sǝŋ1tɔŋ2 相同 xiāngtóng 

เหมอืนกบัวา่ khɔ3i3 好像（~认识）hǎoxiàng 

เหยยีบยํ่า tsha:i3 踩（~麦苗）cǎi 

เหยีย่ว  jiu6 鹞子 yàozi 

เหยือ่ thu3 fen3 钓饵 diào'ěr 
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เหยอืก ɔŋ5 瓮  wèng 

เหรยีญกษาปณ์ ȵen2 jyn2 银元    yínyuán 

เหรยีญกษาปณ์ทองแดง men1 tsen2 
铜钱（中用方孔的）
tóngqián 

เหรยีญกษาปณ์ทองแดง tɔŋ2 l̥ɔi1 ; tɔŋ2 pa:n3 铜板  tóngbǎn 

เหลก็ thit7 铁 tiě 

เหลก็ เหลก็กลา้ kɔŋ1 钢   gāng 

เหลก็ในผึง้ fɔŋ1 tɕǝm1 蜂刺 fēng cì 

เหลก็หลอ่ เหลก็หลอม tɕy5 thit7 ; ɕeŋ1 thit7 铸铁 zhùtiě 

เหลน sek7 曾孙 zēngsūn 

เหลา phɔ5 破（~竹篾）pò 

เหลา้ l̥au3 酒（烧~） jiǔ 

เหลา้ขา้วเหนียว wu3 l̥au3 米酒 mǐjiǔ 

เหลา่นัน้ nɔ5net7 那些 nàxiē 

เหลา่น้ี kɔ5net7 这些 zhèxiē 

เหลา้หวาน tim2 l̥au3 甜酒 tián jiǔ 

เหลีย่ม fuŋ1 方（桌）fāng 

เหลอื ɕeŋ6 剩（~饭）shèng 

เหลื่อม มนัเงา l̥ɔŋ5 亮（摖~）liàng 

เหา่ l̥au5 吠（狗~）fèi 

เหาทีอ่าศยัอยูบ่นตวัไก่ kje1 ɕat7 ; kai5 li2 鸡虱 jī shī 

เหาทีอ่าศยัอยูบ่นตวัววั kwa:i1 ɕat7  牛虱 niú shī 

เหาทีอ่าศยัอยูบ่นหวัมนุษย ์ tau2 ɕat7 头虱 tóu shī 

เหีย่วแหง้ hy5 ; ŋ̊a:n3 枯（树叶~了）kū 

แหง้ hy5 干（衣服晒~了）gàn 

แหง้ hy5 干（柴晒~了）gàn 

แหง้ขอด hy5 ; ʔm̥ɔk7 干涸（池塘~了）   gānhé 

แหงนหน้า ʔŋɔŋ1khjau3 仰头 yǎng tóu 

แหง้แลง้ leŋ3 旱 hàn 

แหทีใ่ชท้อดจบัปลา haŋ2 渔网（长形的）yúwǎng 

แหทีใ่ชท้อดจบัปลา si1 ; phja1 muŋ3 渔网（撒网）yúwǎng 

แหน fu2 piu2 浮萍  fú píng 

แหลม tsim1 尖（山很~）jiān 

แหลมคม tsim1 尖（锥子很~）jiān 

แหวน ka:i5 tɕi3 戒指  jièzhǐ 

แหวนรองกน้หมอ้ tɕheŋ1 kyn1 锅圈  guō quān 

โหดรา้ยน่ากลวั a:k7 凶恶 xiōng'è 

ให ้ haŋ3 给（~钱）gěi 

ใหค้วามสนใจ tɕy3 i5 注意 zhùyì 

ใหญ่ wɔk8 大 dà 

ใหญ่มาก wɔk8wɔk8 kɔ3 大大的 dàdà de 

ใหม ่ m̥ɔ5 新 xīn 

ใหร้างวลัเพือ่สง่เสรมิกาํลงัใจ tsǝŋ3 le6 奖励 jiǎnglì 

ใหอ้ภยั ȵiu2 饶（~命）ráo 

ไห ta:m2 坛子 tánzi 

ไหน ʔni3 哪（~天）nǎ 

ไหม ้(ไฟไหมแ้ลว้) tɕǝk8 着（火~了）zháo 

ไหมการบรู ma:3 tɕɔŋ1 tsa:n2 樟树蚕 zhāngshù cán 
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ไหมเมเปิล ma:i3 l̥au1 tsa:n2 枫树蚕 fēng shù cán 

ไหล ɔk7 流（~口水）liú 

ไหล thɔi1 流（水~）  liú 

ไหล ่ fa:n6 ɕi2 kjɔk7 肩胛                         jiānjiǎ 

ไหลเ่ขา m̥ja:ŋ5 phja1 山腰 shānyāo 

ไหว ้ pa:i5 拜（~菩萨）bài 

อกไก่ของหลงัคาบา้น l̥en1 tsek7 屋脊  wū jí 

องุน่ pu2 teu2 葡萄     pútáo 

อดทน  ȵen3na:i6 忍耐 rěnnài 

อดตี แต่ก่อน fa:i3 pa:i1 过去                       guòqù 

อนุญาต tɕen3 ; tɕen3ɕy3 准许 zhǔnxǔ 

อบ (ขา้วเปลอืก) hɔŋ1 烤（~谷子）kǎo 

อบ (ผา้ใหแ้หง้) hɔŋ1 烤（~衣服）kǎo 

อบอา้ว au5 闷（空气~极了）mèn 

อบอุ่น ai5lai3 温和 wēnhé 

อภปิราย thǝu3lan6 讨论 tǎolùn 

อม hɔm2 含 hán 

อยา่ ka:i3 别（~跑）bié 

อยากจะกนิ(อาหารดีๆ ) ตะกละ ha:u5pat8 馋 chán 

อยา่ง jǝŋ6 样（两~东西）yàng 

อยา่ง lḁi3 得（走~快）de 

อยา่ง โดย(ใชป้ระกอบหลงับทขยาย
กรยิา) 

kɔ3 ; tek8 地（好好~学）de 

อยา่งแทจ้รงิ, จรงิๆ khɔk7ɕet8 确实 quèshí 

อยา่งนัน้ nɔ5jǝŋ2 那样 nàyàng 

อยา่งน้ี tɔŋ2nǝŋ2 ; ȵǝŋ3 这样 zhèyàng 

อยา่งไร n̥a:u1nǝŋ6 ; n̥a:u1 jǝŋ5 ; hɔk7 
ma:ŋ2 

怎么 zěnme 

อยู ่ u5 在 zài 

อยู ่(พกัอาศยัอยู)่ u5 住（~在家里）zhù 

อยู ่(สถานะดาํรงอยู)่ u5 在（~这里玩）zài 

อยูเ่ยน็เป็นสขุ peŋ2ɔn1 平安 píng'ān 

อว้น pwei2 肥（地~）féi 

อว้นทว้น pwei2 胖 pàng 

อวยพรปีใหม ่ pa:i5nin2 拜年 bàinián 

อวยัวะเพศหญงิ pa:i1 女阴   nǚ yīn 

ออก ɔk7 出 chū 

ออก (ไข)่ ɔ1 生（~蛋）shēng  

ออก ขึน้ (พระอาทติยข์ึน้) ɔk7 出（太阳~）chū 

อ๊อก เชื่อม hɔn6 焊（~洋铁壶）hàn 

ออกกาํลงักาย,ฝึกฝน tun6lin6 锻炼 duànliàn 

ออกไป ɔk7pa:i1 出去 chūqù 

ออกมา ɔk7teŋ2 出来 chūlái 

ออกแรง jɔŋ6 l̥eŋ1 用力（~使劲）yònglì 

ออกแรง พยายาม ɔk7 l̥eŋ1 出力 chūlì 

อ่อนนุ่ม ʔŋwen5 嫩（菜~）nèn 

อ่อนแอ peŋ2ɕǝŋ2 ; ȵǝk8 弱（身体很~）ruò 

ออ้ย ka:m tɕa5 甘蔗  gānzhe 
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อะไร ɕi2ma:ŋ2 ; ma:ŋ2 什么 shénme 

อนั tɕek7 个（一~碗）gè 

อนันัน้(ไกล) kɔ5ʔnan1 那个（较近）nàgè 

อนันัน้(ไกล) kɔ5ʔnan1 ; pjan5pja:i2 那个（较远）nàgè 

อนัน้ี kɔ5 ne5 这个 zhège 

อนัไหน ʔni3 mɔ5 ; ʔni3 ʔnan1 哪个 nǎge 

อปัลกัษณ์ ขีเ้หร ่ tɕhǝu3 ; ṃ2 l̥i1ka:u5 丑（相貌很~）chǒu 

อปัลกัษณ์ ไมส่วย ṃ2 l̥i1ka:u5 难看（不雅观）nánkàn 

อา (น้องชายพอ่) ɕɔk7 叔父  shúfù 

อากาศเยน็ ทอ้งฟ้าโปรง่ น่าอภริมย ์ tsheŋ1 meŋ2 清明 qīngmíng 

อากาศเยน็ทาํใหไ้มส่บาย tɕǝk8 l̥im5 着凉 zháoliáng 

อากาศรอ้นพอควร siu3 ɕy3 小暑 xiǎoshǔ 

อากาศรอ้นอบอา้ว ta:i6 ɕy3 大暑 dàshǔ 

อากาศหนาวจดั ta:i6 hɔn2 大寒 dàhán 

อากาศหนาวพอควร siu3 hɔn2 小寒 xiǎohán 

อาเขย(สามขีองน้องสาวพอ่) ku1 ia1 姑父（父妹之夫） gūfu 

อ่างไม ้ ma:i3 pen2 木盆   mù pén 

อ่างลา้งหน้า se3 n̥a3 pen2 脸盆 liǎn pén 

อาจหาญ กลา้หาญ ta:i6ta:m3 ; ta:m3wɔl8 大胆 dàdǎn 

อาจารย ์ si1 fu6 师傅 shīfu 

อาเจยีน l̥uk7 呕吐 ǒutù 

อ่าน tɔk8 读 dú 

อานมา้ ɔn1 鞍子 ānzi 

อาบน้ํา se3hiŋ1 洗澡 xǐzǎo 

อา้ปาก kha:i1 张（~嘴）zhāng 

อาย เขนิ tiu5tɕhǝu3 害羞 diūliǎn 

อาย ุ sɔi5 ; pwei1 岁  suì 

อาวธุ wu3 khi5 武器 wǔqì 

อาศยั khǝu5 靠（~他吃饭）kào 

อาศยั พึง่พา khǝu5 ; i1khǝu5 侬靠（~群众）nóng kào 

อาสะใภ ้อาหญงิ (ภรรยาของอา) ɕam3 叔母 shúmǔ 

อาหญงิ (น้องสาวพอ่) kjɔ3 姑母（父之妹）     gūmǔ 

อาหาร ɕek8 wat8 食物 shíwù 

อาหาร phjak7 菜（饭~）cài 

อาหารไก่ ka:i5 sy5 鸡嗉囊 jī sù nāng 

อาหารเชา้ tsǝu3 hjet7 早饭  zǎofàn 

อาหารเทีย่ง kjen1 khjɔŋ1 ŋwan2 午饭 wǔfàn 

อาหารเยน็ ʔȵan5 晚饭  wǎnfàn 

อาหารรอบดกึ siu1 ja6 ; siu1 ʔȵan5 夜宵 yèxiāo 

อาหารวา่งมือ้เชา้ tsǝu3 hjet7 早点 zǎodiǎn 

อาหารหม ู m̥ɔk7 猪食  zhū shí 

อาหารหม ู m̥u1 phjak7 猪菜   zhū cài 

อาํเภอ jyn6 县  xiàn 

อจิฉา ŋan5 ; han5 羡慕 xiànmù 

อฐิ tɕyn1 砖 zhuān 

อฐิบลอ็ค tam1 tɕyn1 生砖 shēng zhuān 

อฐิเผา hwa3 tɕyn1 火砖   huǒ zhuān 
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อิม่ ʔjǝm5 饱 bǎo 

อกี jɔ6 又（~来了）yòu 

อกี tsa:i5 再（明天~来）zài 

อกีา ka2 乌鸦  wūyā 

อสีกุอใีส ɕe3 lɔk8 tau6 ; ɕe3 tau6 水痘 shuǐdòu 

อื่นๆ ki2tha1 其他 qítā 

อุจจาระ ŋ̊ai3 屎 shǐ 

อุจจาระ (ปศุสตัว)์ ŋ̊ai3 ; fen5 粪（牲畜的）   fèn 

อุด sak7 ; ʔwet7 塞（~洞口）sāi 

อุดมสมบรูณ์ l̥ǝm1tsǝŋ1 饱满（谷子~）bǎomǎn 

อุดมสมบรูณ์ไปดว้ย fu5 富（一~扑克）fù 

อุตสาหกรรม kɔŋ1 nip8 工业  gōngyè 

อุ่น l̥au3 暖和 nuǎnhuo 

อุ่น l̥au3 温（~水）wēn 

อุม้ pǝu6 抱（~小孩）bào 

อุม้ pǝu6 抱（~柴火）bào 

เอกสารหนงัสอื wan2 kin6 文件  wénjiàn 

เอว iu1 腰 yāo 

เอวกางเกง khu5 khjau3 裤腰 kùyāo 

เอะอะ อาละวาด tsǝu2 ; kwan3 闹（小孩~）nào 

เอา pa3 把（~它扔掉）bǎ 

เอาออก แกะออก kit7 ; kha:i1 揭（~盖子）jiē 

เอยีง tsa2 斜（线画~了）xié 

เอยีง ʔwa:i1 歪（线画~了）wāi 

แอกววั hwa:i2 ȵek7 牛轭                niú è 

แอบ ซ่อนตวั pɔk8 躲（~在门后）duǒ 

แอบฟัง l̥ek7theŋ5 偷听 tōu tīng 

โอ่ง kɔŋ1 缸 gāng 

โอ่งน้ํา nam3 kɔŋ1 水缸 shuǐ gāng 

โอบลอ้ม pa:u1wei2 包围 bāowéi 

โอหงั  อวดด ี หยิง่ผยอง kiu1ŋǝu6 骄傲 jiāo'ào 

ไอ hau1 ; khak7 咳嗽 késou 

ไอโดดนีเหลอืง huŋ2 ta:n1 peŋ6 黄疸病 huángda bìng 
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รายการคาํศพัทภ์าษาจ้วง 
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คาํภาษาไทย สาํเนียงอู่หมิง สาํเนียงหลงโจว คาํภาษาจีนและพินอิน 
ก ็ ɕou6    tɕau6    就 jiù 

ก…็…เหมอืนกนั ko3,ɕam6,hi4 ji6 也 yě 

กบ kop3 kup7 田鸡 tiánjī 

กบ kve3 kup7 青蛙 qīngwā 

กรงเลบ็ ɣip8 lip8 爪 zhǎo 

กรรไกร keu2 ma:k8keu2 剪子 jiǎnzi 

กรรมกร kuŋ6jin2  kuŋ1jin2  工人 gōngrén 

กรวด ทราย sa1(ทราย) ,ɣe5(กรวด) ɬa:i2 沙子 shāzi 

กระจก kiŋ5  ki:ŋ5 镜 jìng  

กระชอน ɣaŋ1 khjǝŋ1 筛子 shāizi 

กระดง้ doŋ3 duŋ3 簸箕 bòji 

กระดาษ ɕei3    tɕi3    纸 zhǐ 

กระดกู do:k7 duk7 骨头 gǔtou 

กระโดด tiu5,jet7 thiu5,jet7 跳 tiào 

กระต่าย to5 ( =เถาะ) tho5( =เถาะ) 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ ɕi2ki2    tɕi2ki2 积极 jījí 

กระทะ ɣek7 hek7 锅(炒菜) guō 

กระเทยีม su:n5,ho1 ɬu:n5 蒜 suàn 

กระบอง,ไมเ้ทา้ fai4tɯŋ4 (ไม้เท้า) mai4tau4 棍子 gùnzi 

กระเบือ้ง va4  va4  瓦 wǎ 

กระโปรง kun2,vin3 kven2 裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ ɣo:ŋ2ȵou6 tom2neu6 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร tuŋ4 muk7 胃 wèi 

กระสนุ sɯ3ta:n5  
lɯkji:n2 

tɕɯ1ta:n3 
pik7ma4 

子弹 zǐ dàn 

กระหาย ho2haɯ5 ko2khaɯ5 渴 kě 

กรมั kan1 kǝn1 斤 jīn 

กลม du:n1,lu:n1 mǝn2 圆 yuán 

กลว้ย kjoi3 kui3 芭蕉 bājiāo 

กลอง kjo:ŋ1 kjo:ŋ1 鼓 gǔ 

กลอ่ง ลงั loŋ4 ɬǝ:ŋ1 箱子 xiāngzi 

กลบั ma1 mɯ2  (อ.=เมือ่) 回 huí 

กลวั la:u1 la:u1 怕 pà  

กลา้ ka:m3 ka:m3 敢 gǎn 

กลางคนื kja:ŋ1hɯn2 kja:ŋ1 kǝn2 夜里 yèlǐ 

กลางวนั ɕo1ŋon2 ɕo1van2 白天 báitiān 

กลางวนั pa:n1ɤiŋ2 
pa:n1ŋon2 

kja:ŋ1van4 
pin2leŋ2 

中午 zhōngwǔ 

กลา้มเน้ือ ȵin2 jin2 筋 jīn 

กลา้หาญ juŋ3ka:n3  juŋ5ka:n5  勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ ɣiŋ4,ɤou4 lan6 滚gǔn 

กลนื dɯn3 nin4,nan4 咽 yàn 
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กลนื tan1  nin4 吞 tūn 

กวาง ji:ŋ2kiŋ1 na:n4 鹿子 lùzi 

กวา้ง kva:ŋ3 kva:ŋ3 宽 kuān 

กอ ตน้ (ลกัษณนาม) ko1 ko1 棵（一棵树）kē 

กอง  lap8 toi1  堆（堆积泥土）duī 

ก่อน ko:n5 ko:n5 先 xiān 

กะหลํ่าปล ี pjak7ha:u1 phjak7ka:t7-
phǝ:k7 

白菜 báicài 

กดั hap8 khup7 咬 yǎo 

กางเกง va5 khva5  裤子 kùzi 

กา้น ka:n3   kan3   茎 jīng 

การปฏวิตั ิ kǝ2miŋ3   kǝ2miŋ3  革命 gémìng 

การเมอืง ɕiŋ5ɕi5    ɕiŋ3tɕi3 政治 zhèngzhì 

การศกึษา kja:u5ju2  kja:u3ju2  教育 jiàoyù 

กา้ว ขา้ม  ha:m3  kha:m3  跨（跨小沟）kuà 

กา้วหน้า sen6ɕin5  ɬen1tɕin3  先进 xiānjìn 

กาํ(ลกัษณนาม) kam1 kam1 把（一把米）bǎ 

กาํไล kon6 ki:m2mɯ2 手镯 shǒuzhuó 

กิง่ ŋa1 (ใหญ่), ȵe1 (เลก็) ka2mai4 树枝 shùzhī 

กจิกรรม jin5tuŋ5  jin3tuŋ3  运动 yùndòng 

กนิ kɯn1 kin1 吃 chī 

กีท่อผา้ ɣo:k7 huk7 织布机 zhībùjī 

กบีมา้ tai2 tai2ma4 蹄（马蹄）tí  

กุง้ kuŋ5(ใหญ่) 
jiu2(เลก็) 

kuŋ3(ใหญ่)  
ŋiu2(เลก็)  

虾 xiā 

เกบ็(ขึน้มา)  kip7 kip7,ip7 拾（拣）shí 

เกลด็ kjap7 (pja1)  kit7 (pja1) 鳞 lín 

เกลยีด ham2 diu3,hǝn5 恨 hèn 

เกลอื kju1 kɯ1 盐 yán 

เกษตรกร nuŋ2min2 , nuŋ2min2 农民 nóngmín 

เกษตรกรรม nuŋ2je2   nuŋ2je2  农业 nóngyè 

เก่า kau5   kau5   旧 jiù 

เกา้ kou3     kau3   九 jiǔ 

เกา้อี ้ ei3     i3 椅子yǐzi 

เกยีจครา้น kik7 kja:n4   懒 lǎn 

เกยีรตยิศ kva:ŋ6juŋ2   kva:ŋ1juŋ2  光荣 guāngróng 

แก ้ ka:i3   ke3   改 gǎi 

แก่ (คนแก่) ke5,la:u4  ke5 老（人老）lǎo 

แก่(ผกัแก่)  ke5  ke5 老（菜老）lǎo 

แกม้ดั ke3    ke3 解（解绳结）jiě  

โกน tai5  thai5  剃（用 剃头）tì 

โกรธ da:t7hei5 
fa:t7hei5 

hit7ɬa:i4 
fa:t7hei5 

生气 shēngqì 

โกหก lo4,jau6 mjau6 骗 piàn 
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ใกล ้ kjaɯ3,kan6 khjaɯ3 近 jìn 

ไก่ kai5 kai5 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ kai5pou4 
kai5seŋ1 

kai5ɬeŋ1 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี kai5me6 kai5me6 母鸡 mǔ jī 

ไก่ฟ้า ɣok8 kai1 kai5 thǝ:n5 雉（野鸡）zhì 

ไกล kjai1 kvai1 远 yuǎn 

ขน pɯn1 khun1 毛 máo 

ขน้ kɯk8 kut8 稠（粥很稠）chóu 

ขนมทีท่าํจากแป้งขา้ว
เหนียว 

ɕi2    tɕi2 糍粑 cí bā 

ขม ham1 khum1 苦 kǔ 

ขยนั kan4 khjak7 勤 qín 

ขวด piŋ2  tɕan5,piŋ2  瓶子píngzi 

ขวาง va:ŋ1 kha:ŋ1 横 héng 

ขวา้ง kveŋ1,vut7 maŋ1 ,ut7,pa:n1 掷（掷石头）zhì 

ขวาน fou3 fu3 斧头 fǔtóu 

ขอ้ด ี jou6ten3  jau1ten5  优点 yōudiǎn 

ขอ้เสยี ke2ten3  khe2ten5  缺点 quēdiǎn 

ขนั รอ้ง han1 han1 啼（公鸡叫）tí  

ขา ka1 kha1 腿 tuǐ 

ขา้งนอก pa:i6ɤo:k8 than3no:k8 外面 wàimiàn 

ขา้งใน pa:i6daɯ1,daɯ1 than3daɯ1 里面 lǐmiàn 

ขา้งบน pa:i6kɯn2,kɯn2 than3nui1 
than3ti ŋ2 

上面 shàngmiàn 

ขา้งลา่ง pa:i6la3,la3 than3taɯ1 下面 xiàmiàn 

ขา้งหน้า pa:i6na3,na3 paŋ4na3 前 qián 

ขา้งหลงั pai:i6naŋ1,laŋ1 paŋ4laŋ1 后 hòu 

ขาด va:i6 pho5 破 pò 

ขาด va:u5,va:ŋ5 veu5 缺 quē 

ขา้ม kva5  kva5  过（过河）guò 

ขาย ka:i1 kha:i1 卖 mài 

ขา้ราชการ ha:k7  kva:n1  官 guān 

ขา้ว hau4 khau3 稻子 dàozi 

ขา้ว, อาหาร hau4 khau3 饭 fàn 

ขา้วตม้มดั faŋ4  khau3tum3 粽子 zòngzi 

ขา้วโพด hau4ja:ŋ2 khau3pu:ŋ2 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง mek8ma4  khau3pu:ŋ2 高粱 gāoliang 

ขา้วสาร hau4sa:n1,hau4 khau3 米 mǐ 

ขงิ hiŋ1 khiŋ1   姜 jiāng 

ขี ่ kɯi6     khvi5   骑（骑马）qí 

ขี ้ hai4  khi3  屎 shǐ 

ขีเ้ถา้ tau6 pjau6 灰（草木灰）huī 

ขึน้ hɯn3 khǝn3 上（上山）shàng 
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ขดุ kut8,va:y7 va:t7 挖 wā 

ขดู kve:t7 kve:t7 刮（刮猪毛）guā 

ขดูรดี po2so2 po2 ɬjo2 剥削 bōxuè 

เขม็ ɕim1 khim1 针 zhēn 

เขา te1 min2 他 tā 

เขา่ kjau3ho5 hu1khau5 膝盖 xīgài 

เขา้ hau3 khau3 进（进来）jìn 

เขา้ใจ ɣo4 ɬu4 懂 dǒng 

เขา้เป้า teŋ1 tɕuŋ3  中(射中) zhōng 

เขาสตัว ์ kau1 ko:k7 角 jiǎo 

เขยีน si3 ɬe3 写 xiě 

แขก vun2hek7, 
pou4hek7 

kǝn2khek7 客人 kèrén 

แขง็ keŋ1,do:ŋ3 kheŋ1 硬 yìng 

แขน ken1 pi5mɯ2 胳臂 gēbei 

แขนเสือ้ ken1pu6 khen1ɬɯ6 袖子 xiùzi 

ไข ่ kjai5 kjai5 蛋 dàn 

คด โคง้ kau2,ko2 kut2 弯（棍子弯）wān 

คน vun2 kǝn2 人 rén  

คน (ลกัษณนาม) pou4 uŋ1 个（一个人）gè 

คนชรา pou4la:u4 kǝn2ke5 老人 lǎorén 

คนตาบอด pou4ta1fa:ŋ2 po6bo:t7 瞎子 xiāzi 

คนบา้ pou4fa:t7pa:k8 o2ba3 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ pou4ŋom4 kǝn2vo:m4 哑巴 yǎbā 

คนพกิาร pou4ka1kve2 kǝn2kha1kve1 跛子 bǒzi  

คน้หา ɣa1 thap7 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก pou4ɣɯ2nuk7 po6nuk7 聋子 lóngzi 

คนอื่น vun2,pou4ɯn5 khjau1,i5kǝn2 别人 biérén 

คม ɣai6 kum2 快（ 快）kuài 

ครกกระเดื่อง toi5  tɕi1 碓 duì 

ครัง้ ท ี(ลกัษณนาม) ba:t7 pai2 ba:t7 下(打一下）xià 

คราด(กรยิา) ɣa:u5,kja:i6 phɯ1,bo:p7 耙（耙地）bà 

คราด(นาม) ɣa:u5,kja:i6 phɯ1 耙 bà 

ครบี sa:i6 (pja1) ka:p8hǝ:k7 (pja1) 鳃 sāi 

ครึง่ pu:n5 ( ใชท้ัว่ไป) 
tiŋ2 ( จาํนวน) 
pjo:ŋ6 (ตรงกลาง) 
kja:ŋ1 ( ปรมิาณ) 

po:n5 
tiŋ2 
pjo:ŋ6 

半（一半）bàn 

คลอด seŋ1 ,mi2 mi2 生 shēng 

ควนั hon2 van2 (fai2) 烟（炊烟）yān  

ความกลา้หาญ ta:m3  ta:m3  胆量 dǎnliàng 

ความแขง็แรง ɣeŋ2 ɬeŋ2 力气 lìqì 

ความคดิ sɯ6si:ŋ3  ɬɯ1ɬa:ŋ5  
ɬɯ1ɬja:ŋ5  

思想 sīxiǎng 
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ความคดิเหน็ ji5ken5  ji3ken3  意见 yìjiàn 

ความสขุ hiŋ5fu2  hiŋ3fu2  幸福 xìngfú 

ควาย va:i2 va:i2 水牛 shuǐniú 

คอ ho2 ko2 脖子 bózi 

คอกววั ɣi:ŋ6 la:ŋ6 圈（牛圈）quān 

คอ้น ɕui2    ɕui2  锤子 chuízi 

คอมมนูประชาชน kuŋ6se5  kuŋ1ɕe3  公社 gōngshè 

คดัคา้น fa:n3tui5    fa:n5tui3 反对 fǎnduì 

คนั hum2,han2 dan3 痒 yǎng 

คนัไถ ɕai1 thai1 犁 lí 

คนัธนู kuŋ1 kuŋ1,pǝn1 弓 gōng 

คา้งคาว vam2va:u2 tɕa3kau6 蝙蝠 biānfú 

คาน li:ŋ2  lǝ:ŋ2  梁 liáng 

คาว siŋ1  tɕa:u2 腥 xīng 

คาํทีช่าวจว้งเรยีกตวัเอง pou4ɕu:ŋ6 kǝn2tho2 自称 zìchēng 

คาํนวณ su:n5  ɬu:n5 算（计算）suàn 

คาํพดู va6  va6  话 huà 

คาํวจิารณ์ pi6piŋ2  pi1piŋ2  批评 pīpíng 

คดิ ŋei4,nam3,si:ŋ3 nam3,ɬǝ:ŋ3 想 xiǎng 

คิว้ pɯn1ta1 khun1tɕau2 眉毛 méimáo 

คนื poi2 paŋ1 还 huán 

คบื(ระยะหา่งระหวา่งปลาย
น้ิวหวัแมม่อืกบัปลายน้ิวหอ้ย
เมือ่กางออกจนสดุ) 

hup8 tɕa:p7 柞(拇指与中指张开

之长度）zhà 

คุกเขา่ kvi6  kvi6  跪 guì 

คุณ (สรรพนามบุรษุทีส่อง) mɯŋ2 maɯ2 (ใชก้บัคนอายุ
น้อยกวา่) 
ni6 (ใชก้บัคนอายุเทา่กนั) 

你 nǐ 

คู ่ kou6 ku6 双（一双鞋）shuāng 

ค ูคลอง บอ่น้ําพ ุ bo5（泉） bo5（泉） 沟（水渠）gōu  

เคม็ daŋ5 kim2 咸 xián 

เครือ่งจกัร ki6ki5  ki1khi3  机器 jīqì 

เครือ่งบนิ fei6ki6    fai1ki1 飞机 fēijī 

เคยีว li:m2 li:m2 镰 liándāo 

เคีย้ว ȵa:i3,ȵam3  keu4 嚼 jué 

แคบ คบั kap8,hep8 kap8,tɕek8 窄 zhǎi 

โคมไฟ taŋ1   taŋ1  灯 dēng 

โคลน poŋ2 mo:n6lai2 泥（稀泥）ní 

ใคร pou4laɯ2 ki2naɯ2 谁shuí 

ฆอ้ง la2 la2 锣 luó 

ฆา่ ka3 kha3 杀（杀猪）shā 

โฆษณา sen6ɕen2   ɬen1ɕen2  宣传 xuānchuán 
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งอบ (หมวกสานยอดแหลม 
ปีกบานออกเป็นวงกลม) 

kjap7 kip7 斗笠 dǒulì 

งา lɯk8ɤa2 ŋa2 芝麻 zhīma 

งา่ย juŋ2hei6 ,ŋa:i6 juŋ2ji6 khvai1 容易 róngyì 

ง ู ŋɯ2 ŋu2 蛇 shé 

เงา ŋau2 ŋau2 影子 yǐngzi 

เงนิ ɕi:n2   , ŋan2 ɕi:n2   ,ŋǝn2 钱 qián 

เงนิ ŋan1   ŋǝn2   银子 yínzi 

เงนิเดอืน ɕi:n2ho:ŋ2, 
kuŋ6sɯ6    

tɕen2kuŋ6 
 

工资 gōngzī 

โง ่ huk7 ŋu:ŋ6 愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย san5  ɬin1 信 xìn 

จม ɕam1 ----- 沉 chén 

จมกู daŋ1(อ.=ดัง้)   ma:k7daŋ1 鼻子bízi 

จรงิ ta6ɤa:i4,ɕan1 tɕan1 真 zhēn 

จอบ kva:k7 ku:k7 锄头 chútóu 

จกัรยาน ta:n6 ɕe6 ta:n1 ɕe1 自行车 zìxíngchē 

จดัสรร ปัน แบง่ pan1 pan1 分（分配）fēn 

จบั kap8 kap8 捉（捉鸡）zhuō 

จบั ถอื kam1 kam1 握（握 把）wò 

จาน pu:n2 pu:n2 盘子 pánzi 

จาํได ้ kei5,kei5dai3 ki5dai3 记得 jìdé 

จิง้หรดี tak7kau3 (ใหญ่) 
tak7tai5(เลก็) 

kai5na2 蟋蟀 xīshuài 

จุด (ไฟ) ti:m3 ,tou6 ti:m3,te:m3  点（点灯）diǎn 

จงู ji:n1  tɕuŋ1 牵（牵牛）qiān 

เจด็ ɕat7 tɕit7 七 qī 

เจบ็ปวด in1,ket7 tɕip7 痛 tòng 

เจา้ของ pou4ɕaɯ3 tɕɯ3kǝn2 
tɕau3 

主人 zhǔrén 

เจา้หน้าทีข่องรฐับาล ka:n5pu5  ka:n3pu3  干部 gànbù 

เจาะ do:n3 tɕu:n5 钻（钻进洞里）zuān 

โจ๊ก sou6 
ɕuk7 

tɕuk7 粥 zhōu 

ฉลาด ɕoŋ1miŋ2    ɕoŋ1miŋ2    聪明 cōngmíng 

ฉนั kou1 kau1(ใชก้บัคนอายุน้อย
กวา่) 
ŋo6 (ใชก้บัคนอายุเทา่กนั)  

我 wǒ 

ฉีก sik7 ɕik7  撕（撕纸）sī 

ชดใช ้ poi2 paŋ1,poi2 赔偿 péicháng 

ชนชัน้กรรมกร kuŋ6jin2ka:i6ki2  kuŋ1jin2ka:i1ki2  工人阶级 gōngrén 
jiējí 

ชนชาต ิ min2ɕu2  min2tɕu2  民族 mínzú 

ชนชาตฮิัน่ ha:n5ɕu2  , 
pou4kun2 

ha:n5tɕu1  
 

汉族 hànzú 

ชนะ hiŋ2 hiŋ2 赢 yíng 

ชว่ย  kou5   kjau5   救（救人）jiù 
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ชว่ยเหลอื pa:ŋ1 pa:ŋ1tɕoi6 帮助 bāngzhù 

ชอบ maŋ4,kjai2,ma:i3 a:i5(  =爱 ài รกั) 喜欢 xǐhuān 

ชัง่น้ําหนกั ɕaŋ6    tɕaŋ6 称（称东西）chēng 

ชนั liŋ5 liŋ5 陡 dǒu  

ชยัชนะ hiŋ2,sɯŋ5li5  ɕiŋ3li3 胜利 shènglì 

ชา ɕa2    tɕa2 茶 chá 

ชา้ jaŋ1,men6(น.=เมนิ), 
vai6 

ma:n6 慢 màn 

ชา้ง ɕa:ŋ4     tɕa:ŋ4 象 xiàng 

ชา่งไม ้ ɕa:ŋ6fai4 po6muk8tɕǝ:ŋ6 木匠 mùjiàng 

ชาม va:n3,tui4 thui3 碗 wǎn 

ชายหนุ่ม lɯk8sa:i1 
pou4ɕo2 

luk8ba:u5 青年男子 qīngnián 
nánzǐ 

ชา้ๆ jaŋ1jaŋ1, 
men6men6, 
vai6vai6 

ma:n6ma:n6 慢慢 màn man 

ชื่นชม pja:u3ja:ŋ2  pja:u5ja:ŋ2  表扬biǎoyáng 

ชื่อ ɕo6,miŋ2ɕi6    miŋ2 名字 míngzì 

เชด็ u:t7 ma:t7 擦 cā 

เชา้ ɣo:m6,ɕau4  tɕau4 早 zǎo 

เชื่อ san5 ɬǝ:ŋ1ɬin5 相信 xiāngxìn 

เชอืก ɕa:k8 tɕǝ:k8 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อ to4 ɤa:ŋ6  to4ta:m1, 
to4tɕi:p7 

链接 liànjiē 

แช ่ ɕe6 ma5 浸 jìn 

ใช ่ tɯk8 tɕɯ6 是 shì 

ใช ้ juŋ6  juŋ6  用 yòng 

ซ่อม ɕoi6    ɕaɯ6     修理 xiūlǐ 

ซกั(เสือ้ผา้) sak8 ɬak8  洗（洗衣）xǐ 

ซือ้ ɕaɯ4 ɬɯ4 买 mǎi 

ดอกไม ้ va1   bjo:k7 花 huā 

ดอกไมบ้าน   la:ŋ6va1,ha:i1va1 phjuŋ1bko:k7 
khai1bjo:k7 

开花 kāihuā  

ดา่ da5 da5 骂 mà 

ดา้นขวา pa:i6kva2 bǝ:ŋ3ɬa1 右 yòu 

ดา้นขา้ง hen2 bǝ:ŋ3ha:ŋ3 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย pa:i6sɯ:i4 bǝ:ŋ3ɬa:i4 左 zuǒ 

ดา้ย mai1 mai1 线 xiàn 

ดา้ย ป่าน da:i3 pa:n5 苎麻 zhùmá 

ดาว da:u1dei5 da:u1di5 星星 xīngxīng 

ดนิ na:m6 tum1 土（干土）tǔ 

ดนิสอ jen2pi2  jen2pi2 铅笔 qiānbǐ 

ดบิ dip7  dip7 生（生肉）shēng 

ด ี dei1 dai1 好 hǎo 

ดใีจ a:ŋ5 ɕo:ŋ1ka:u1hiŋ5 高兴 gāoxìng  

ดบุีก sik7  hik7 锡 xī 
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ดงึ ɕi:m2 luk7 拔（拔草）bá 

ดื่ม dot7 kin1 喝（喝水）hē 

ด ู jaɯ3 jo:m8,ŋoi2 看kàn 

เดก็ lɯk8ȵe2 luk8dik7 儿童 értóng 

เดด็ bat7 bit7 摘（摘果子）zhāi 

เดนิ pja:i6 phja:i3 走 zǒu 

เดีย๋วน้ี sik7hak7 ,to5 tɕik7khak7  立刻 lìkè 

เดอืด kon3 kun5 沸（水开了）fèi 

เดอืน dɯ:n1 bǝ:n1 月（月份）yuè  

เดอืน พระจนัทร ์ ɣo:ŋ6dɯ:n1 ha:i1 月亮 yuèliàng 

เดอืนกรกฎาคม dɯ:n1ɕat7 
ɕat7ȵi:t8 

tɕit7ŋu:t8 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน dɯ:n1kou3 
kou3ȵi:t8 

kau3ŋu:t8 九月 jiǔ yuè  

เดอืนกุมภาพนัธ ์ dɯ:n1ŋei6 
ŋei6ȵi:t8 

bǝ:n1ji6 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม dɯ:n1ɕip8 
ɕip8ȵi:t8 

tɕip8ŋu:t8 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม dɯ:n1la:p8 
ɕip8ŋei6ȵi:t8 

bǝ:n1la:p8 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน dɯ:n1ɕip8it7 
ɕip8it7ȵi:t8 

tɕip8it7-ŋu:t8 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม dɯ:n1ŋu4 
ŋu4ȵi:t8 

ŋo4ŋu:t8 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม dɯ:n1ɕi:ŋ1 
ɕi:ŋ1ȵi:t8 

bǝ:n1tɕi:ŋ1 正月 zhēngyuè 

เดอืนมถุินายน dɯ:n1lok8 
lok8ȵi:t8 

luk8ŋu:t8 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม dɯ:n1sa:m1 
sa:m1ȵi:t8 

ɬa:m1ŋu:t8 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน dɯ:n1sei5 
sei5ȵi:t8 

ɬi5ŋu:t8 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม dɯ:n1 pe:t7, 
pe:t7ȵi:t8 

pe:t7ŋu:t8 八月 bā yuè 

ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ ȵou5 ɕup7 闻 wén 

ไดร้บั dai3     dai3 得到 dédào 

ตก tok7 tuk7 掉diào 

ตน้กลา้ ŋa2, ȵot8(ยอดอ่อน) jo:t8,no5 (ยอดออ่น) 芽(种子芽) yá 

ตน้จามจุร ี fai4sa1mok5 mai4ɕa:m5 杉树 shānshù 

ตน้ไผ ่ fai4dok7 mai4bu5 竹子 zhúzi 

ตน้มะเดื่อ fai4ɤuŋ2 ----- 榕树 róngshù 

ตน้ไม ้ fai4 mai4 树 shù 

ตน้สน fai4ɕoŋ2,ko1ɕoŋ2 mai4tɕuŋ2 松树 sōngshù 

ตน้หลวิ ja:ŋ2lau4 ja:ŋ2lau4 柳树 liǔshù 

ตม้ ɕaɯ3     tɕɯ3     煮 zhǔ 

ตรง ɕiŋ5 tɕiŋ5 正（帽子戴得正）
zhèng 

ตรง so6 tɕik8 直（棍子直）zhí 

ตรวจ ken3ɕa2  ken5ɕa2  检查 jiǎnchá 

ตลาด haɯ1 faɯ6 集市 jíshì 

ตอกตะป ู tiŋ1,to:k7 teŋ1 钉（钉钉子）dīng 
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ตอน (ทาํหมนั) ji:m1 ji:m1  阉（阉公鸡）yān 

ตอนเชา้ kja:ŋ1ŋon2 taŋnaɯ1 早晨 zǎochén 

ตอนน้ี sei2nei4 ki2nai3 现在 xiànzài 

ตอบ ha:n1,ta:p7 ta:p7 答 dá 

ต่อสู ้ tau3 to3 斗 dòu 

ต่อสู ้ tou5 ɕɯŋ6  tau3 tɕaŋ1  斗争 dòuzhēng 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ la2 lo2   箩筐 luókuāng 

ตะเกยีบ kaɯ6 thu5 筷子kuàizi 

ตะโกน hem5 ja:u5 喊 hǎn 

ตะขาบ sip7da:ŋ3  tɕi3khi:p7 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู tiŋ1  teŋ1  钉 dīng 

ตกั tak7 tak7 舀（舀水）yǎo 

ตัก๊แตน tak7 lu:m6 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว ma4la:ŋ4-ka:ŋ2 
tak7ma4 

ka:m6ma4 螳螂 tángláng 

ตัง่ taŋ5  taŋ5  凳子 dèngzǐ 

ตัง้ taŋ3 taŋ3 竖 shù 

ตดั fak8 fak8 剁（剁肉）duò 

ตดั ɣam3 ba:k7 砍（砍树）kǎn 

ตดั ɣat8,tat7 tat7 剪 jiǎn 

ตดั kve3 kun2 割 gē 

ตบั tap7 tap7 肝 gān 

ตวั (ลกัษณนาม) tu2 tu1 只（一只鸡）zhī 

ตวั(ลกัษณนาม) keu1 kuŋ2 件（一件衣服）jiàn 

ตวัต่อ to5 (ใหญ่) 
tin2 (เลก็) 

to5(ใหญ่) 
phen1(เลก็) 

黄蜂 huángfēng 

ตวัแทน ta:i5 pja:u3  ta:i3pja:u5  代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม lin6 lǝn6 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัเรอืด ɣɯ:t8 lǝ:t8 臭虫 chòuchóng 

ตวัไร mat7 mat7 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัอ่อนของแมลง no:n1 luk8no:n1 蛆 qū 

ตวัอกัษร saɯ1   tɕi6  字 zì 

ตวัเอง ka:k8 hak7,tɕɯ6ki3   自己 zìjǐ 

ตา ta1 ma:k7ha1 眼睛 yǎnjīng 

ตา ta1 ta1 外祖父  wàizǔfù 

ตาก ɣiŋ1 hiŋ1 烤（烤衣服）kǎo 

ตาก ta:k7 phja:k7 晒shài 

ต่างห ู soi3 ɬoi3 耳环 ěrhuán 

ตาย ta:i1 ha:i1 死 sǐ 

ตํ่า tam5 tam5 低 dī 

ต ี po:ŋ1 pha:k7 拍（拍桌子）pāi 

ต ี(ตเีหลก็) ta3,tei2 ko:n4 打（打铁）dǎ 

ตนี ขา tin1 kha1 脚 jiǎo 
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ตงึ dat7 ɬat8 紧（绑得紧）jǐn 

ตื่น diu3 ɬiŋ3 醒（睡醒）xǐng 

ตืน้ feu6,bok7 ɕen3    浅（水浅）qiǎn 

เตน้ราํ tiu5vu3 ,fou4 thja:u3vu5  跳舞 tiàowǔ 

เตม็ ɣim1 tim1 满 mǎn 

เตะ tik7 thik7 踢 tī 

เตา sau5,ɕa:u5 ----- 灶 zào 

เต่า kvi1  kvi1  龟 guī 

เตา้นม ɕi3 num2 乳房 rǔfáng 

เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) fɯ1 pha1 鳌 áo 

เตบิโต ma3 ma3 长（长大）zhǎng 

เตยีง bo:n5 (ɕo:ŋ2) ɬa:ŋ2 床 chuáng 

แตกหน่อ tit7ŋa2 
o:k7ȵo:t8 

thin5no5 发芽fāyá  

แตกออก te:k7 phe:k7 裂开 liè kāi 

แตงกวา kva1 kva1 瓜 guā 

แตงกวา lɯk8pi:ŋ1 pheŋ1 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน ha5 kja5  嫁 jià 

แต่งงาน (เอา) au1 au1 娶 qǔ 

โต๊ะ ta:i2 tɕo:ŋ2 桌子 zhuōzi 

ไต (อวยัวะในรา่งกาย) ma:k7 ma:k7jiu1 肾 shèn 

ถนน lo6 ,ɤon1 lo6  路 lù 

ถอด tu:i7 ke3 脱（脱衣）tuō 

ถอย toi1   thoi5  ,thǝn1 退 tuì 

ถกั pɯ2 phɯ2 编（编辫子）biān 

ถกั ทอ  tam3 tam5 织（织布）zhī 

ถงั toŋ3  thuŋ3  桶  tǒng 

ถัว่ tu6   thu5   豆子 dòuzi 

ถัว่ลสิง tu6tom1  thu5tum1 花生 huāshēng 

ถ่าน ta:n5   tha:n5   炭 tàn 

ถ่านหนิ mei2   mai2  煤 méi 

ถาม ɕa:m1,ham5 tha:m1 问 wèn 

ถํ้า ka:m3 ɬu2ŋǝ:m2 山洞 shāndòng 

ถงึ taŋ2 thǝŋ1 到 dào 

ถุงเทา้ ma:t8 fa:t8 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี bei1 di1 胆 dǎn 

ถกู pi:n2ŋei2  tɕen6  , 
pi2ji2  

便宜 piányí 

ถกูตอ้ง ɕiŋ5ko2 ,teŋ1 tɕiŋ3kho2 
tɕiŋ5khjo:k7 

正确 zhèngquè 

แถว (ลกัษณนาม) tiu2 teu2 条（一条绳子）tiáo 

ไถ ɕai1 thai1 ,thɯ1 犁（犁地）lí 

ทหาร piŋ1  piŋ1  兵 bīng 

ทอ้ง tuŋ4 muk7 肚子(腹部) dùzi  
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ทองคาํ kim1   kim1 金子 jīnzi 

ทองแดง toŋ2 , lu:ŋ2 to:ŋ2  铜 tóng 

ทอ่น(ลกัษณนาม) tiu2 teu2 根（一根棍子）gēn 

ทะเล ha:i3  hai:3 海 hǎi 

ทะเลาะววิาท to4mop8, 
to4hon4 

to4ko:n4 打架 dǎjià 

ทัง้หมด ɕuŋ3 tu1 to5 都 dōu 

ทศันคต ิ ta:i5 tu5  tha:i3tu3  态度 tàidù 

ทางหลวง ta:i6 lo6, 
kuŋ6 lu5  

kuŋ1lo6  公路 gōnglù 

ทาย tu:n2 ɕa:i1  猜 cāi 

ทาํ ku6 hit7(อ.=เฮด็) 做（做工）zuò 

ทาํหาย tok7  tuk7 遗失 yíshī 

ทิง้ va:n5 va:n5 撒（撒种子）sā  

ทศิตะวนัตก sai1   ɬai1 西 xī 

ทศิตะวนัออก toŋ1 tuŋ1 东 dōng 

ทศิใต ้ na:m2 na:m2 南 nán 

ทศิเหนือ pak7 pak7 北 běi 

ทีน่ัน่ ki2 han4 i5niŋ3 那里 nàlǐ 

ทีน่ี่ ki2 nei4 i5 nai3 这里 zhèlǐ 

ทีร่าบ ti:k8piŋ2 .=地平 dìpíng) ti6phi:ŋ1 .=地平 

dìpíng) 
平原（坝子）
píngyuán  

ทีส่ดุ ɕei5    tɕi1    zuì 

ทีไ่หน ki2laɯ2 i5tɕaɯ2,tɕaɯ2 哪里 nǎlǐ 

ทุกๆ moi4  每měi 

ทุง่นา na2 na2 田（水田）tián 

ทุบ ต ี mop8,hon4 ko:n4 打 dǎ 

ทู ่ ŋom4 lu2 钝（ 钝）dùn 

เทคโนโลย ี ki5su2  ki2ɕat8 , 
ki3ɕi2  

技术 jìshù 

เทพ san2   ɬan2 神 shén 

เทา่ไหร ่ kei3la:i1 ki3la:i1  多少 duōshǎo 

เทยีนไข la:p8 la:p8tɕuk7  蜡烛 làzhú 

แทง ɕa:m2,bo:ŋ5 thiu5,tɕuk8 扎 zhā 

แทะ hen4 (อ.=แห่น) ŋen4 肯（啃骨头）kěn 

โทรศพัท ์ ten5va5  ten3va3 ,  
ti:n6va6  

电话 diànhuà 

ธง kei2  ki2  旗子 qízi 

ธนาคาร ŋan2ha:ŋ2  ŋan2ho:ŋ2  银行 yínháng 

นก ɣok8 ɤok8 鸟 niǎo 

นกกระจอก ɣok8 lai3 nuk8’tɕo:k7 麻雀 máquè 

นกกระทา ɣok8 fek7  nuk8’fek8 鹧鸪 zhè gū 

นกกา ɣok8 ka1 ka1 乌鸦 wūyā 

นกขนุทอง ɣok8keu5, 
ɣok8 pa5 pa1 

----- 八哥 bāgē 

นกเขา ɣok8 ɤau1 nuk8’ku1 斑鸠 bānjiū 
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นกนางแอ่น ɣok8 en5 nuk8 ’en5  燕子 yànzi 

นกพริาบ ɣok8 pek8 ka:p7 nuk8’ku1ka:p7 鸽子 gēzi 

นกสาลกิาปากดาํ ɣok8 ka1 ɕa:k7 ka1ɕa:k7 喜鹊 xǐquè 

นโยบาย ɕiŋ5ɕe2    tɕiŋ3ɕe2 政策 zhèngcè 

น้องชาย tak8nu:ŋ4,nu:ŋ4 no:ŋ2ba:u5 弟弟 dìdì 

น้องสาว ta6 nu:ŋ4,nu:ŋ4 me6a1( พีช่ายเรยีก) 
me6na6(พีส่าวเรยีก) 

妹妹 mèimei 

นอน nin2 no:n2 睡 shuì 

น้อย noi4,siu3 noi4 少 shǎo 

นกัเรยีน นกัศกึษา ha:k8seŋ1 luk8ha:k8 学生 xuéshēng 

นัง่ naŋ6 naŋ6 坐 zuò 

นัน่ han4(อ.=ฮัน่) niŋ3 那 nà 

นบั ke5 a:n5 数（数东西）shù 

น้า  (น้องชายแม)่ po6na4 khau4 舅父（母之弟）jiùfù 

น้า (น้องสาวแม)่ me6na4 na5 姨母（母之妹）yímǔ 

นาก na:k8 na:k8 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด ɣɯi4,ja:k7jaɯ3 ja:k8ŋoi2 丑 chǒu 

น้าเขย (สามขีองน้องสาว
แม)่ 

po6na4 je2tɕo:ŋ2 姨父（母妹之夫) 
yífu 

นามสกุล siŋ5  kjo:k8 姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี ɕuŋ3li3    tɕuŋ5li5    总理 zǒnglǐ 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของ
น้องชายแม)่ 

me6na4 kham3 舅母(母弟之妻）
jiùmu 

น้ํา ɣam4 nam4 水 shuǐ 

น้ําแกง ta:ŋ1  tha:ŋ1  汤 tāng 

น้ําแขง็ nai1,nai1 ha: ŋ1 piŋ1  冰 bīng 

น้ําคา้ง ɣam4ɤa:i2 na:i2 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ nai1fi:ŋ2 mǝt7,mui1 霜 shuāng 

น้ําตา ɣam4ta1 nam4ha1 眼泪 yǎnlèi  

น้ําตาล ta:ŋ2  thǝ:ŋ1  糖 táng 

น้ํานม ɕi3 num2 奶 nǎi 

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

ju2(น้ํามนัพชื)  
la:u2(น้ํามนัจากสตัว)์ 

油 yóu 

น้ํามกู muk8 muk8 鼻涕 bítì 

น้ําลาย nja:i2 la:i2 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ ɣam4mak8   nam4mǝk8   墨水 mòshuǐ 

นิทาน ko3  tɕu6ke5 故事 gùshì 

น้ิว ɕo:n5 ɕo:n5 寸 cùn 

น้ิวมอื lɯk8fɯŋ2 niu5mɯ2 手指 shǒuzhǐ 

น้ี nei4 nai3 这 zhè 

น่ึง naŋ3 tɕǝŋ1 蒸 zhēng 

เน่า nau6 nau6 烂 làn 

เน้ือ ɕiŋ1 tɕiŋ1  瘦（肉瘦）shòu 
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เน้ือสตัว ์ no6 nɯ4 肉 ròu 

แน่นอน it7tiŋ6  it7tiŋ6,tɕin7tiŋ6 一定 yīdìng 

บรรจุ ɕa:ŋ1   ,ɕou4 to1 装（装进袋里）
zhuāng 

บอก lɯn6,nau2 ka4 告诉 gàosù 

บอ่น้ํา ɕiŋ3 tɕiŋ3 井 jǐng 

บอ่ยๆ ɕi:ŋ2sei2 tɕi:ŋ2ɬi2 
tɕi:ŋ2jin2  

常常 chángcháng 

บนัได lai1 dai1 梯子 tīzi 

บา่ ba5 tuŋ1ba5 肩膀 jiānbǎng 

บาง ba:ŋ1 ba:ŋ1 薄 báo 

บาดแผล pai4 ba:t7 疮 chuāng 

บา้น ɣa:n2 ɬǝ:n2 家 jiā 

บดิ (บดิผา้) niu3 ɬam5 拧（拧毛巾）níng 

บนิ bin1 bin1 飞 fēi 

บุคคลตวัอยา่ง mo2fa:n5  mo2fa:n3  模范 mófàn 

เบา bau1 bau1 轻 qīng 

เบีย้ว บดิ เอยีง beu3, bit7, bi:ŋ1 tɕa:i4 歪 wāi 

แบก am1ma5 te4 背（背小孩）bèi 

แบก หาม kɯ:t8 bek7 扛 káng 

ใบ an1 ŋe5 个（一个碗）gè 

ใบ baɯ3 baɯ1 叶子 yèzi 

ใบยาสบู บุหรี ่ i:n1  ji:n1  烟(叶子烟) yān 

ใบหน้า na3 na3 脸 liǎn 

ประชาชน jin2min2   jin2min2  人民 rénmín 

ประชาธปิไตย min2ɕu3  min2tɕi5  民主 mínzhǔ 

ประต ู tou1 tu1 门 mén 

ประเทศ (ภาษาไทยยมืมาใช้
วา่ “ก๊ก”) 

ku:k7 
ku:k7kja1  

ku:k7kja1   国家 guójiā 

ประธาน se5ɕa:ŋ3  se5tɕa:ŋ5  社长 shè zhǎng 

ประธาน, ประธานาธบิด ี ɕu3si2    tɕi5ɬi2 主席 zhǔxí 

ประสบการณ์ kiŋ6yen5  kiŋ1nem6  经验 jīngyàn 

ปลดปลอ่ย ɕu:ŋ5 ɬe1peŋ6 放（放置）fàng 

ปลดปลอ่ย ka:i3fa:ŋ5  ka:i5fa:ŋ3  解放 jiěfàng 

ปลอม kja3  kja3 假 jiǎ 

ปลอ่ย la:ŋ5 pju:ŋ5 放（把鸟放走）fàng 

ปลา pja1 pja1 鱼 yú 

ปลงิ piŋ1 piŋ1 水蛭 shuǐzhì 

ปลกู ดาํ(กรยิา)  dam1 tɕai1 种（种菜）zhòng 

ปอด pɯt7 pǝt7 肺 fèi 

ปะ ชุน เยบ็ fo:ŋ1 phuŋ1 补（补衣物）bǔ 

ปัดกวาด pat7 pat7 扫（扫地）sǎo 

ป้า  (พีส่าวพอ่) pa3 pa3 姑母（父之姐）
gūmǔ 
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ป้า (พีส่าวแม)่ me6pa3 pa3 姨母（母之姐）yímǔ 

ปาก pa:k7 pa:k7 嘴 zuǐ 

ปากกาหมกึซมึ ka:ŋ6pi2   ka:ŋ6pi2  自来水笔 zìláishuǐbǐ 

ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่าย
พอ่) 

pa3 pa3 伯母 bómǔ  

ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่าย
แม)่ 

me6pa3 pa3 舅母(母兄之妻）
jiùmu 

ป้ิง pjo3 hiŋ1 烤（烤火）kǎo 

ปิด, หลบั, หุบ lap7 bi3 闭（闭眼）bì 

ปี pi1 pi1 年 nián 

ป่ี lo4le2 ti3te5 唢呐 suǒnà 

ปี (ลกัษณนามนบัอาย)ุ pi1 pi1 岁 suì 

ปีก fɯ:t8 pik7 翅膀 chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ pi1kva5 pi1kva5 去年 qùnián 

ปีน ɣa:i6 la:i6 爬（虫在地上爬）pá 

ปีน้ี pi1nei4 pi1nai3 今年 jīnnián 

ปีหน้า pi1mo5 pi1na3 明年 míngnián 

ปืน ɕuŋ5 ɕuŋ5 枪 qiāng 

ปืนใหญ่ pa:u5 ta:i6pha:u5  
ɕuŋ5 lu:ŋ1 

炮 pào 

ปุ๋ ย pɯn2 khun5 肥料 féiliào 

ป ู pau1 pu1 螃蟹 pángxiè 

ปู่  koŋ1(  =公 gong ตา) je2(  =爷爷) 祖父 zǔfù 

เป็ด pit7  pit7 鸭子 yāzi 

เปรีย้ว som3   ɬum3    酸 suān 

เปลีย่น pi:n5   pi:n5 变 biàn 

เป่า po5  pau5 吹 chuī 

เปิด ha:i1  kha:i1 开（开门）kāi 

เปิดประชุม ha:i1hoi6  kha:i1hoi6 开会 kāihuì 

เปิดออก  kɯ:t7 kha:i1(  =开 kāi) 揭（揭开盖子）jiē 

เปียก tum2,bai5 tum2 湿（衣服湿）shī 

แปด pet7 pet7 八 bā 

แปะ ตดิ nem1  nem1 贴（贴标语）tiē 

ไป pai1 pai1 去 qù 

ผนงั ɕi:ŋ2    tɕi:ŋ2    墙壁 qiángbì 

ผม pjom1 phjum1 头发 tóufa 

ผมเปีย pi:n1 , meŋ5 pi:n1  辫子 biànzi 

ผลไม ้ (ภาษาตระกลูไท
เรยีกผลไมว้า่หมาก) 

ma:k7  ma:k7 果子 guǒzi  

ผลกั kai4 thai1,uŋ3 推 tuī 

ผลติ sɯŋ6ɕa:n3  ɬaŋ1ɕa:n5  生产shēngchǎn 

ผอม pjo:m1,heu5 heu5 瘦（人瘦）shòu 

ผกั pjak7 phjak7 蔬菜 shūcài 
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ผกัโขม pjak7 ɤom1 phjak7hum1 苋菜 xiàncài 

ผดั เจยีว ɕa:u3  ,ɕeu3 ɕeu3 炒（炒菜）chǎo 

ผวั kva:n1 po6 丈夫 zhàngfū 

ผา่ pa:k8 phi:k7 劈（劈柴）pī 

ผา้ paŋ2 pha:i3 布 bù 

ผา่น kva5,kiŋ1kva5  kiŋ1kva5  经过 jīngguò 

ผา้นวม ten2 fa2 被子 bèizi 

ผา้โพกหวั sou3jan1kjau3 
su3pa5kjau3 

khǝn1pa:u1bau3 头帕 tóu pà  

ผดิ ɕo5vu5    ɕa5 错误 cuòwù 

ผวิ naŋ1 naŋ1 皮肤 pífū 

ผ ี fa:ŋ2 phi1 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ buŋ5ba3 kap7fɯ4 蝴蝶 húdié 

ผึง้ ɣɯi1 meŋ2thǝ:ŋ1 蜜蜂 mìfēng 

ผูช้าย pou4sa:i1 ti6po6 男人 nánrén 

ผูนํ้า liŋ3ta:u3  liŋ5ta:u5  领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ me6bɯk7 ti6me6 女人 nǚrén 

เผด็ ma:n6 phit7 辣 là 

เผอืก pi:k7 phǝ:k7 芋头 yùtou 

แผน่ (ลกัษณนาม) baɯ1 baɯ1 张（一张纸）zhāng 

แผนการ ki5va5  ki3va3  计划 jìhuà 

แผน่ไมก้ระดาน  pen3 pen3 板子 bǎnzi 

ฝน fɯn1 phǝn1 雨 yǔ 

ฝนตก tok7fɯn1, 
ɤoŋ2fɯn1 

nuŋ2phǝn1 下雨 xià yǔ 

ฝัง หมก ham1,mok7 phaŋ1 埋（埋于地下）mái 

ฝัด fei5 phat7 簸（簸米）bǒ 

ฝัน ความฝัน lo5( กรยิา) 
fa:ŋ2hɯn2 (นาม) 

phan1 梦 mèng 

ฝา fa1 pha1 盖子 gàizi 

ฝ้าย fa:i5 pha:i3bǝt7 棉花 miánhuā 

ฝุ่ น tom1pon5 nǝm6nuk7 尘土 chéntǔ 

พน่, ถ่ม pi5 tau5 吐（吐口水）yàn 

พบเจอ puŋ2 ɬup8jan1 遇见 yùjiàn 

พรรคคอมมวินิสต ์ kuŋ5ɕa:n3ta:ŋ3  kuŋ3ɕa:n1ta:ŋ5  共产党 gòngchǎndǎng

พระอาทติย ์ตะวนั taŋ1ŋon2 ha1van2 太阳 tàiyáng 

พรกิ lɯk8ma:n6 ma:k7mǝn6 辣椒 làjiāo 

พวกเขา kjoŋ5te1 huŋ1min2 他们 tāmen 

พวกคุณ sou1  ni6ti2 你们 nǐmen 

พวกเรา ɣau2 huŋ1lau2 咱们 zánmen 

พวกเรา tou1 huŋ1lau2(พดูกบัตน
อายุน้อยกวา่) 
lau2(พดูกบัคนอายุ
เทา่กนั) 

我们 wǒmen 

พอ่ po6 pa5 父亲 fùqīn 
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พอ่ตา po6ta1 kuŋ5ta1 岳父 yuèfù 

พกัผอ่น ji:t7na:i5 
ji:t7pak8 

ji:t7pak8 休息 xiūxí 

พกัอาศยั jou5 ju5  住（住在家里）zhù 

พงัทลาย ถลม่ la:k7,tom5 tum5 倒塌 dǎotā 

พฒันา fa2ɕen3    fa2tɕen5    发展 fāzhǎn 

พนั ɕi:n1 ɕi:n1 千 qiān 

พา่ยแพ ้ pa:i6 pa:i6,ɬat7pa:i6 失败 shībài 

พงิ a:i1iŋ1 a:i1 khau5   , nem1 靠（人靠树）kào 

พีเ่ขย ɕe3fou1    ----- 姐夫 jiěfū 

พีช่าย pei4,ko1   ko5  哥哥 gēgē 

พีส่ะใภ ้ sa:u3 ɬa:u3 嫂子 sǎozi 

พีส่าว pei4,ɕe3  tɕe5  姐姐 jiějiě 

พึง่จะ ha4pan6,ŋa:m5 ŋa:m5vǝ:i6 刚才 gāngcái 

พดู ka:ŋ3 ,nau2 kja:ŋ3(  =讲 jiǎng) 说 shuō 

เพลง ko1  ko1 歌 gē 

เพลงพืน้บา้น ko1 ,fɯ:n1 ɬi1 民歌 míngē 

เพือ่น paŋ2jau4 paŋ2jau4 朋友 péngyǒu 

แพ ้ saɯ1   ɬɯ1 输 shū 

แพง peŋ2 peŋ2 贵 guì 

แพทย ์ ɕa:ŋ6jɯ1 i4 ɬai4 医生 yīshēng 

แพะ ji:ŋ2  be3  羊 yáng 

ฟก บวม fok8 kaɯ5 肿 zhǒng 

ฟอง fok8fa:u2 ----- 泡沫 pàomò 

ฟัก fak8 fak8 冬瓜 dōngguā 

ฟักไข ่ fak8 fak8 孵 fū 

ฟักทอง na:m2kva1 kim1kva1 南瓜 nánguā 

ฟัง tiŋ5  tiŋ6  听 tīng 

ฟัน heu3,fan2 kheu3(น.=เขีย้ว) (อ.=
แขว้) 

牙齿 yáchǐ 

ฟัน่ sa:t7 phan3 搓（搓绳子）cuō 

ฟ้า วนั  bɯn1 fa4 天 tiān    

ฟาง fi:ŋ2 fi:ŋ2 稻草 dàocǎo 

ฟ้าดนิ na:m6 ti6 地（天地）dì  

ฟ้ารอ้ง pja3  loi2   雷 léi 

ฟ้ารอ้ง pja3ɤai2  fa4tau3 打雷 dǎ léi 

ฟ้าแลบ pja3ja:p7 fa4mep8 打闪 dǎ shǎn 

ฟืน fɯn2 fǝn2 柴 chái 

ฟุต ɕik7    ɕik7 尺chǐ 

ไฟ fei2 fai2 火 huǒ 

ภรรยา ja6 me6 妻子 qīzi 

ภาพยนตร ์ ten5jiŋ3  ten3jiŋ5  电影 diànyǐng 

ภาระหน้าที ่ jin5vu5  jin3mu3  任务 rènwù 



218 
 
ภเูขา ดอย pja1 (ภเูขาหนิ) 

doi1 (ภเูขาดนิ)  
phja1 (ภเูขาหนิ) 
do:ŋ3 (ภเูขาดนิ) 

山 shān 

มด mot8 mat8 蚂蚁 mǎyǐ 

มวลชน kin2ɕuŋ5  khin2tɕuŋ3  群众 qúnzhòng 

มองเหน็ ɣan1 ,jaɯ3 ɤan1  (jo:m6) han1, 
ŋoi2han1 

看见 kànjiàn 

มอบให ้ soŋ5   ɬuŋ5   送 sòng 

มะเขอืเทศ lɯk8kɯ2 lɯk8kɯ1 茄子 qiézi 

มงักร luŋ2 ( =มะโรง) lu:ŋ2 龙 lóng 

มดั ɕuk8 puk7 捆 kǔn 

มนัเทศ man2 man2buŋ2 甘薯  gānshǔ 

มา tau3 ma2 来lái 

มา้ ma4 ma4 马 mǎ 

มาก (วเิศษณ์) la:i1,ɤa:i4ɕa:i4 hau3 很 hěn 

มาก หลาย la:i1 la:i1 多 duō 

มาตราวดั เทา่กบั ตาํลงึ ɕa:ŋ2,li:ŋ4 kja:ŋ2 两（斤两）liǎng 

ม ี mi2 mi2 有 yǒu 

มดี พรา้ mit8,ɕa4 pja4,ta:u1 dāo 

มดีทาํครวั  ɕa4pjak7 pja4pa:n3 菜 càidāo 

มดื คํ่า  bɯn1pum2 fa4 kham1 阴 yīn 

มอื fɯŋ2 mɯ2 手 shǒu 

มุง้ ɣi:p7 tɕǝ:ŋ5 蚊帐 wénzhàng 

เมฆ fɯ3 pha3 云 yún 

เมด็ nat8,ŋvei6 mat8,mui5 粒（一粒米）lì 

เมลด็ ɕe6 fan2 种子 zhǒngzi 

เมลด็ ŋvei6 mui5 核(果核) hé 

เมา fi2 mau2  醉 zuì 

เมือ่ก่อน ka4ko:n5 an1pai2 从前 cóngqián 

เมอืง เชยีง siŋ2   tɕiŋ2   城 chéng 

เมือ่วาน ŋon2lɯ:n2 van2va3 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื ŋon2ɤaɯ2 van2lɯ2 后天 hòutiān 

แม ่ me6 tɕa3 母亲 mǔqīn 

แมกุ่ญแจ su3 ,tap7 ɬa3 锁 suǒ 

แมงมมุ kja:u1 khja:ŋ3-khja:u1 蜘蛛 zhīzhū 

แมน้ํ่า ta6 ta5 河 

แมย่าย me6ta:i5 na:ŋ2ta:i1 岳母 yuèmǔ 

แมลง no:n1,neŋ2 no:n1,meŋ2 虫 chóng 

แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ neŋ2ȵak7 ----- 蠓（黑色小飞虫） 
měng 

แมลงปอ pi:ŋ2pei6 fi4 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั meŋ2ȵan1  meŋ2fan2  苍蝇 cāngying 

แมว meu2 meu5 猫 māo 

โม ่(กรยิา) mu6 mu6 磨（磨米）mó 
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โม ่(นาม) mu6   mu6   磨（石磨）mó 

ไม ่ bou3 mi5 不 bù 

ไม ่ ɕaŋ2 ban1 未（没有）wèi 

ไมก้วาด sa:u5pat7 ju2pat7 扫帚 sàozhǒu 

ไมข้ดี ha:p8fei2 ko:k8fai2  火柴 huǒchái 

ไมค้าน ha:n2 ha:n2 扁担 biǎndan 

ไมใ่ช ่ไมถ่กู  bou3tɯk8 mi5 tɕɯ6 不是 bùshì 

ไมม่ ี bou3mi2 mi5 mi2 没有 méiyǒu 

ยก ɣa:m1 ha:m1 抬 tái 

ยกระดบั ti2ka:u6  thi2ka:u1  提高 tígāo 

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา fa:n3tuŋ5    fa:n5tuŋ3 反动 fǎndòng 

ยอ้ม ȵum4 jo:m4 染（染衣物）rǎn 

ยงั li3 naŋ2 还 hái 

ยา jɯ1 ja1 药 yào 

ยา่ pu2 na:ŋ2 祖母zǔmǔ 

ยาก na:n2 ,ho3 na:n2  难 nán 

ยาก ȵa:ŋ5 ja:p7 韧 rèn 

ยากจน ho3 kho3 穷 qióng 

ยาย ta:i5 ta:i1 外祖母  wàizǔmǔ 

ยา้ย peu3,pu:n1 pu:n1 搬（搬椅子）bān 

ยาว ɣai2 ɬi2 长 chǎng 

ยงิ ȵiŋ2 jaŋ2 射 shè 

ยิง่ใหญ่ vei3ta5   vai5ta3  伟大 wěidà 

ยีส่บิ ŋei6ɕip8 ji6ɬip7 二十 èr shí 

ยดื i:t7  ji:t7 伸（伸手）shēn 

ยนื dɯn1 ,soŋ2 jin1 站（站立）zhàn 

ยมื ɕi5    jim1 借（借钱）jiè 

ยมื เป็นหน้ี ji:m1 tɕeŋ2 欠 qiàn 

ยงุ ȵuŋ2 juŋ2 蚊子 wénzi 

ยุง้ฉาง ɕa:ŋ1   hau4 ɕa:ŋ1 khau4 粮仓 liángcāng 

เยน็ li:ŋ2  lǝ:ŋ2  凉快 liángkuai 

เยบ็ ȵip8 jip8 缝 féng 

เยีย่ว ȵou6 neu6 尿 niào 

แยง่ชงิ ɕi:ŋ3     ɕǝ:ŋ3 
kǝ:p7  

抢 qiǎng 

โยน kveŋ1,vut7 vit7,ut7 扔（丢掉）rēng 

รด ɣɯ:t8 vit8 浇（浇菜）jiāo 

รถ ɕi1    ɕe1 车子 chēzi 

รถแทรกเตอร ์ to6la6ki6   tho1la1ki1  拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ ho3ɕe6  fo3ɕe1  火车 huǒchē 

รถยนต ์ ki5 ɕe6  khi3ɕe1  汽车 qìchē 

รวงขา้ว ɣi:ŋ2 ɬu:ŋ2 穗子(稻穗) suìzi 

รอคอย ɕa3 taŋ3    等候 děnghòu 
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รองเทา้ ha:i2 ka:i2 鞋 xié 

รอ้งเพลง eu1fɯ:n1, 
ɕi:ŋ5ko1 

ɕǝ:ŋ5ko1    唱歌 chànggē 

รอ้งไห ้ tai3 hai3 (น.ไห)้ 哭 kū 

รอ้น ɕik7 
da:t7 

puŋ2 热（天气热）rè 

รอบ (ลกัษณนาม) pai2,ba:t7 pai2 趟(去一趟）tàng 

รอ้ย pa:k7  pa:k7  百 bǎi 

ระฆงั ɕuŋ1    tɕuŋ5    钟（敲的钟）zhōng 

ระดมพล tuŋ5jen2  tuŋ3jen2  dòngyuán 

รกั kjai2,di:p7 a:i5  爱（爱小孩）ài 

รกัแร ้ la3ei5 ɬak8’ɬe4 腋下 yè xià 

รกัษา jɯ1 ja1 医治 yīzhì 

รงันก ɣo:ŋ2 ɬa:ŋ6 窝（鸟窝）wō 

รฐับาล ɕiŋ5fu3    tɕiŋ3fu5 政府 zhèngfǔ 

รบั sou1  ɬau1 收 shōu 

รัว่ ɣo6 ɬu6 漏 lòu 

รัว้ let8 ----- 篱笆 líbā 

รากไม ้ ɣa:k8 la:k8 根 gēn 

ราคา คา่  kja5ɕi:n2   kja5  价钱 jiàqián 

รา่งกาย da:ŋ1 da:ŋ1 身体 shēntǐ 

รา้นคา้ pou5,sa:ŋ6ten5  phu5ti:m5 商店 shāngdiàn 

รายงาน pa:u5ka:u5  pa:u3ka:u3  报告 bàogào 

รํ่ารวย mi2,fou5  mi2 富 fù 

ราํละเอยีด ɣam2 ɬam2 细糠 xì kāng 

ราํหยาบ ɣep8 kep7 粗糠（谷壳）cū 
kāng 

รมิฝีปาก naŋ1pa:k7 pi2pa:k7 嘴唇 zuǐchún 

รกุราน ɕin6lo2 ɕim1ljo2    侵略 qīnlüè 

รุง่เชา้ สวา่ง  ɣo:ŋ6 ɬuŋ6 亮 liàng 

รู ้ ɣo4 ɬu4na3 知道 zhīdào 

เรว็ ɣu5,va:i5 khva:i5  快 kuài 

เรยีน ha:k8 ɬo:n1 学 xué 

เรยีบ piŋ2  phi:ŋ1  平 píng 

เรอื ɣu2 lɯ2 船 chuán 

เรือ่งราว sai6,sai6ɕiŋ2  ɬai6ka:n5 事情 shìqíng 

เรอืน บา้น ɣa:n2 ɬǝ:n2 房屋 fángwū 

โรค piŋ6  piŋ6  病 bìng 

โรคฝีดาษ to:k7 meŋ2 天花 tiānhuā 

โรคมาลาเรยี fa:t7nit7 fa:t7da:ŋ3, 
fa:t7puŋ2 

疟疾 nüèjí 

โรงงาน kuŋ6ɕa:ŋ3  kuŋ1ɕa:ŋ5  工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน jo2ja:u5 
ha:k8ta:ŋ2 

ha:k8ta:ŋ2 学校 xuéxiào 

ไร ่ mou4  mau4  亩 mǔ 
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ไร ่พืน้ดนิ ɣai6 ɬai6 地（旱地）dì 

ฤดใูบไมผ้ล ิ sei2ɕin1 
ɕaɯ2ɕin1 

ɕin1thi:n1  春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง sei2ɕou1 
ɕaɯ2ɕou1 

ɕau1thi:n1  秋 qiū 

ฤดรูอ้น sei2ha6 
ɕaɯ2ha6 

ja2thi:n1  夏 xià 

ฤดหูนาว sei2toŋ1 
ɕaɯ2toŋ1 

tuŋ1 thi:n1  冬 dōng 

ลง ɣoŋ2 nuŋ2 下（下山）xià 

ลน้ ɣon4 fǝn4 溢 yì 

ลม ɣun1 lum2 风 fēng 

ลม้ lam4 lum5,lan6 跌（跌倒）diē 

ลมแรง hɯn3ɤum2 thin5lum2 刮风 guā fēng 

ลอย fou2 fu2 浮fú 

ละเอยีด sai5 ɬai5,jau1 细（细线）xì 

ลกั ขโมย ɕak8 lak8 偷 tōu 

ลบั (มดี) pan2 phǝn1 磨（磨 ）mó 

ลบั มดื lap7 dam1ja:m5 暗 àn 

ลาก ɣa:k8,peŋ5 la:k8,la:i5 拉（向前拉）lā 

ลา้ง sɯi5  ɬa:u2 洗（洗手）xǐ 

ลาย (เสือ้ลาย) ɣa:i2,va1 bjo:k7 花（花布）huā 

ลา่สตัว ์ tɯk7ȵan1 tǝk7hin1 打猎 dǎ liè 

ลา้หลงั tok7laŋ1, 
lo2hou5  

lo2hau3  落后 luòhòu  

ลาํคอ ɕo:ŋ6ho2 ɬu2ko2 喉咙 hóulóng 

ลาํดบัทีห่น่ึง ta:i6 it7 ta:i6it7 第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ ta:i6 ha3  ta:i6ha3 第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ sai3 ɬai3 场子 chǎngzi 

ลงิ liŋ2 liŋ2 猴子 hóuzi 

ลติร sɯŋ1   bo:k7 升 shēng 

ลิน้ lin4 lin4 舌头 shétou 

ลกึ lak8 lak7 深（水深）shēn 

ลมื lum2 lum2 忘记 wàngjì 

ลุง luŋ2 je2pi6 伯父 bófù 

ลุง  (พีช่ายแม)่ po6luŋ2 je5 舅父（母之兄）jiùfù 

ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพอ่) po6luŋ2 je5 姑父（父姐之夫）
gūfu 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าวแม)่  po6luŋ2 je5 姨父（母姐之夫) 
yífu 

ลกูกุญแจ jak7sei2 lin4ɬa3 
lin4ɬi2 

钥匙 yàoshi 

ลกูเขย lɯk8kɯi2 
ku6je2 

lɯk8khǝi1 女婿 nǚxù 

ลกูชาย lɯk8sa:i1 lɯk8ba:u5 儿子 érzi 

ลกูทอ้ ma:k7ta:u2 ma:k7ta:u2 桃子 táozi 

ลกูบอล kiu2  kjau2  球 qiú 

ลกูพลบั lɯk8dai1 ma:k7ka:u1 柿子 shìzi 
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ลกูศร ɕi:n5,na5 teu2pǝn1 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ lɯk8paɯ4 me6lu2 儿媳 érxí 

ลกูสาว lɯk8bɯk7 lɯk8ɬa:u1 女儿 nǚ'ér 

ลกูเหบ็ lɯk8pa:k8 hat7 雹子 báozi 

เลก็ i5,sai5 ɬai5 小 xiǎo 

เลขานุการ su6ki5  ɕu1ki5  书记 shūjì  

เลน่ เทีย่วเลน่  ku6ɕam2 liu6 玩耍 wánshuǎ 

เลบ็มอื ɣip8fɯŋ2 lip8 mɯ2 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ (ลกัษณนามของมดี) fa:k8 ma:k8 把（一把 ）bǎ 

เลว ɣɯi4,va:i6,ja:k7 va:i6  坏 huài 

เลยี ɣi2 li2 舔 tiǎn 

เลีย้งปศุสตัว ์ la:ŋ6,ɕu:ŋ5 hen1,du2 放牧 fàngmù 

เลอืก ken3 lǝ:k8 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืกตัง้ sen3ki3  ,sen3 ɬen5ki5  选举 xuǎnjǔ 

เลอืด lɯ:t8 lǝ:t8 血 xuè 

เลื่อย kaɯ5 kɯ5 锯 jù 

แลว้ kan5,kva5 ----- 已经 yǐjīng 

และ กบั ɕau5 ,nem1 ɕau5 和 hé 

ไลก่วด  kjap7 tɕai1,tɕui5   追 zhuī 

ไลใ่หอ้อกไป ขบัไล่ kjap7 tep8 赶（驱赶）gǎn 

วฒันธรรม vɯn2va5  vǝn2va3  文化 wénhuà 

วดั(กรยิา) ɣa:u1 ha:u1 量（量布) liàng 

วนั ŋon2 van2 天（日）tiān 

วนัทีส่อง ɕo1ŋei6 ɕo1ji6 初二 chū èr 

วนัทีส่าม ɕo1sa:m1 ɕo1ɬa:m1 初三 chū sān 

วนัทีห่น่ึง ɕo1it7 ɕo1it7 初一 chū yī 

วนัน้ี ŋon2nei4 van2nai3 今天 jīntiān 

วนัพรุง่น้ี ŋon2ɕo:k8 van2pjuk5 明天 míngtiān 

วนัมะรนื ŋon2po:n2 van2 ɬin2 前天 qiántiān 

ววั ɕɯ2 mo2 黄牛 huángniú 

วา (ความยาวสดุปลายแขน
เมือ่กางออก) 

som1 ɬum1 庹(两臂左右平仲之

长度）tuǒ 

วิง่ pu:t7 len6 (อ.=แลน),kit8  跑 pǎo 

วิง่หนี teu2 ni1,kjo:t8 逃 táo 

วทิยาศาสตร ์ ko6jo2  kho1jo2 科学 kēxué 

วรีบุรษุ jiŋ6juŋ2  jiŋ1juŋ2  英雄 yīngxióng 

เวลา sei2, mɯ6 ɬi2hau6 时候 shíhòu 

ศตัร ู ti2jin2   tik8kǝn2  敌人 dírén 

ศรีษะ kjau3 hu1,bau3 头 tóu 

ศนูย ์ liŋ2  liŋ2  零 líng 

เศรษฐกจิ kiŋ6ɕi5  kiŋ1tɕi5   经济 jīngjì 

สกปรก hei2 a1ɬoi1 脏 zàng 
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สดใส ɣeŋ4,o:k7dit7 fa4det7 晴 qíng 

สนบัสนุน juŋ3hu5  juŋ5hu3  拥护 yǒnghù 

สบู่ ja:ŋ2ken3 ken3  肥皂 féizào 

สมอง uk7 uk7ek7 脑髓 nǎosuǐ 

สม้โอ  ma:k7puk8 ma:k7puk8 柚子  yòuzi 

สมาชกิ se5jen2  ɕe3jen2  社员 shèyuán 

สมาชกิในคณะ to:n2jen2  tho:n2jen2  团员 tuányuán 

สมาชกิพรรคการเมอืง ta:ŋ3jen2  ta:ŋ5jen2  党员 dǎngyuán 

สมาชกิรว่มพรรค tuŋ2ɕi6  thuŋ2tɕi3  同志 tóngzhì 

สระน้ํา tam2 thum1 池塘 chítáng 

สรา้ง kem5se3  ken3ɕe2  建设 jiànshè 

สวม นุ่ง tan3 nuŋ6 穿（穿衣）chuān 

สวย kjau1dei1 
dei1jaw3 

dai1jo:m6 美丽 měilì 

สอง so:ŋ1,ŋei6 ɬo:ŋ1,ji6 二 èr 

สองปีขา้งหน้า pi1ɤaɯ2 pi1laŋ3 后年 hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ pi1kja:i1 pi1kja:i1 前年 qiánnián 

สอน so:n1 ɬo:n1 教 jiāo 

สะดอื sai3dɯ1 duk7di3 肚脐 dùqí 

สะพาน kiu2  kiu2 桥 qiáo 

สะอาด seu5  ka:n1 tɕiŋ5  干净 gānjìng  

สงัคมนิยม se5vei5ɕu3ji5  se3vei3ɕu5ji3  社会主义 shèhuì 
zhǔyì 

สัน่ san2 ɬan2 发抖 fādǒu 

สัน้ tin3 tin3 短 duǎn 

สัน่, โยก ŋok8,ŋa:u2 ŋa:u4 摇 yáo 

สนันิบาตเยาวชน
คอมมวินิสต ์

kuŋ5ɕiŋ6to:n2  kuŋ3ɕiŋ1to:n2  共青团 gòngqīngtuán 

สนัหลงั pa:i6laŋ1 paŋ4laŋ1 脊背 jǐbèi 

สาม sa:m1    ɬa:m1 三 sān 

สามคัค ี to:n2ke2  tho:n2ke2  团结tuánjié 

สามารถ ɣo4 ɬu4 会 huì 

สาย (มาสาย) kva:i2(น.=ขวาย), 
kja:ŋ1 

tɕi2  迟 chí 

สาํนึกตวั kjo2vu5  khjo2vu3  觉悟 juéwù 

สิง่ของ to4ka:i5 ku5ka:i5, 
ku3ka:i5 

东西 dōngxi 

สบิ ɕip8 ɬip7 十 shí 

สบิสอง ɕip8ŋei6 ɬip7ji6 十二 shí’èr 

สบิสาม ɕip8sa:m1 ɬip7ɬa:m1 十三 shí sān 

สบิเอด็ ɕip8it7 ɬip7it7 十一 shíyī 

สี ่ sei5    ɬei5 四 sì 

สขีาว ha:u1,pi:k8 kha:u1,phǝ:k7 白 bái  

สเีขยีว heu1,lok8 kheu1 绿 lǜ 

สดีาํ dam1 dam1 黑 hēi 
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สแีดง diŋ1,hoŋ2    deŋ1 红 hóng 

สน้ํีาเงนิ คราม la:m2   la:m2 蓝 lán 

สน้ํีามนั ɕat7  ɕit7 漆 qī 

สเีหลอืง hen3 lǝ:n1 黄 huáng 

สกุ ɕuk8     ɬuk8 熟（熟肉）shú 

สขุอนามยั vei5sɯŋ6  vai3ɬaŋ1  卫生 wèishēng 

สนุขั ma1 ma1 狗 gǒu 

สนุขัจิง้จอก ma1nai2 ma1nai2,la:ŋ2 (จ) 狼 láng 

สรุา lau3 lau3 酒 jiǔ 

สงู sa:ŋ1 ɬuŋ1 高 gāo 

เสมหะ mja:i2niu1 ŋa:p8 痰 tán 

เสา to:ŋ6 ɬiu1 柱子 zhùzi 

เสยีง siŋ5   kjo:k6 声音 shēngyīn 

เสยีบ ปัก pak7 pak7,ɕa:p7 插 chā 

เสอื kuk7 ɬɯ1 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ bin8 fuk8 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ lui5 khui5keu1 蓑衣 suōyī 

เสอืดาว tu2pa:u5 , 
kuk7peu5  

ɬɯ3phiu3, 
pha:u5  

豹 bào 

เสือ้ผา้ pu6 ɬɯ3 衣服（上衣）yīfú 

แส ้ pi:n1   pi:n1 鞭子 biānzi 

แสงสวา่ง kva:ŋ6miŋ2  kva:ŋ1miŋ2  光明 guāngmíng 

ใส ่ tan3 thɯ1 戴（戴帽）dài 

ไสเ้ดอืน dɯ:n1 dǝ:n1 蚯蚓  qiūyǐn 

หก ɣok7,lok8 huk7 六 liù 

หงอนไก่ ɣou3kai5 ho:n1 鸡冠 jīguān 

หญา้ ȵɯ3 ja3 草cǎo 

หญา้คา ha2 ka2 茅草 máocǎo 

หญงิสาว lɯk8sa:u1 
lɯk8bɯk7 

phu3ɬa:u1 青年女子 qīngnián 
nǚzǐ 

หนวด mum6 mum6 胡子 húzi 

หน่วยปรมิาณการทาํงาน kuŋ6fɯn6  kuŋ1fan1  工分 gōngfēn 

หนอง no:ŋ1 no:ŋ1 脓 nóng 

หน่อไม ้ ɣa:ŋ2 no5mai4 竹笋 zhúsǔn 

หนกั nak7 nak7 重 zhòng 

หนงัสอื saɯ1 ɬɯ1  书 shū 

หนา na1 na1 厚 hòu 

หน้าต่าง ɕo:ŋ6 ɕu:ŋ1 ta:ŋ1 窗户 chuānghù 

หน้าผาก na3pja:k7 na3phja:k7 额头 étóu 

หนาม on1 na:m2 刺 cì 

หนาว nit7,ɕeŋ4 da:ŋ3 冷（天气冷）lěng 

หน้าอก ak7 na3ǝk7 胸脯 xiōngpú 

หน่ึง deu1 ,it1,he1 nǝ:ŋ6,nǝŋ1,it7 一 yī 



225 
 
หนู nou1 nu1 老鼠 lǎoshǔ 

หมอก mo:k7 mo:k7 雾 wù 

หมอนขา้ง sɯi2 mo:n1 枕头 zhěntou 

หม ี mui1  mi1 熊 xióng 

หมกึ mak8   mǝk8   墨 mò 

หมืน่ fa:n6     fa:n6 万 wàn 

หมนุวน pan5 pan5 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู mou1 mu1 猪 zhū 

หมูบ่า้น ba:n3 ba:n3 村子 cūnzi 

หมปู่า mou1tun4 mu1 kja:u6 野猪 yězhū 

หยด dik7 dik7 滴 dī 

หยด (ลกัษณนาม) dik7 ,ti:m3 dik7 滴（一滴水）dī 

หยวน (สกุลเงนิ) man1 mǝn1 元(一元钱) yuán 

หยอ่น ɣuŋ5,lo:m1, 
soŋ1  

ɬǝ:ŋ6 松（绑得松）sōng 

หยาบ ɕo1   ,bɯk7 ɕo1 粗（粗大）cū 

หยกิ บดิ  bit7,niu3 ----- 捏 niē 

หลอดไฟ ten5tɯŋ6  ti:n2taŋ5  电灯 diàndēng 

หลงั laŋ1 laŋ1 后 hòu 

หลงัจากน้ี pai2nei4 pjuk8lɯ4 今后 jīnhòu 

หลานชาย la:n1 la:n1ba:u5 侄子 zhízi 

หลานชาย lɯk8la:n1 la:n1ba:u5 孙子 sūnzi 

หลานสาว la:n1 la:n1ɬa:u1 侄女 zhínǚ 

หลานสาว ta1la:n1 la:n1ɬa:u1 孙女 sūnnǚ 

หลุมฝังศพ mo6 fan2mo6 坟墓 fénmù 

หวาน va:n1,ti:m2 va:n1 甜 tián 

หว ี ɣoi1 vi1 梳子 shūzi 

หว ี ɣoi1 vi1 梳(梳头)shū 

หอ่ su:k7,pa:u1 
tuk7 (พนัมอื หอ่ตวั)  

ben1 包（包糖）bāo 

หอม ɕoŋ1    ɕuŋ1    葱 cōng 

หอม ho:m1,pya:ŋ1 ho:m1 香（花香） xiāng 

หอ้ม ลอ้ม โอบลอ้ม ho:m6, 
pa:u6vei2   

pa:u1vei2  包围 bāowéi 

หอ้ย แขวน hoi3,ven3 tiu5 挂（挂在墙上）guà 

หอยทาก sai1 hoi1 螺蛳 luósī 

หกั kon5 kha:t7 断 duàn 

หัน่ ɣo:n5,si:p8 ɕo:n5 切（切菜）qiē 

หวัใจ sim1  ɬim1tau2 心 xīn 

หวัไชเทา้ la:u4pak8 ) lo2pǝk  萝卜 luóbo 

หวัเราะ ɣiu1 hu1 笑 xiào 

หวัหน้าฝ่าย pu5ɕa:ŋ3  pu3tɕa:ŋ5 部长 bùzhǎng 

หา้ ha3,ŋu2 ha3 五 wǔ 

หาง ɣi:ŋ1 ha:ŋ1 尾巴 wěibā 
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หา่น ha:n5 pǝn6 鹅 é 

หาบ ɣa:p7 ha:p7 挑 tiāo 

หิง้หอ้ย ɣo:ŋ8ɤip8 ji:ŋ1hoi3 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ ɣin1 hin1 石头 shítou 

หนิปนู hoi1   hoi1 石灰 shíhuī  

หมิะ nai1 ɬi:t7 雪 xuě 

หวิ i:k7 ja:k7 饿 è 

ห ู ɣɯ2 pi5hu1 耳朵 ěrduǒ 

เหงือ่ ha:n6  hɯ5 汗 hàn 

เหด็ ɣat7 vit8 菌子 jùnzi 

เหน่ือย pak8 pak8 累（疲乏）lèi 

เหมน็ hau1 khiu1 臭 chòu 

เหยยีบ ɕa:i3   , tam6 jam6 踩 cǎi 

เหยีย่ว ɣo:m6 lam6 老鹰 lǎoyīng 

เหลก็ ka:ŋ1  ko:ŋ1 钢  gāng 

เหลก็ ti:t7  lik7 铁 tiě 

เหลว saɯ1 liu1 稀（粥很稀）xī 

เหลีย่ม fu:ŋ1    fu:ŋ1 方（方桌) fāng 

เหา ɣau1 hau1 头虱 tóu shī 

เหา nan2 nin2 虱子（衣服上的）
shīzi 

เหา่ ɣau5 hau5 吠（狗叫）fèi 

เหีย่ว ɣo2,ɤeu5 heu5,heu5lǝ:ŋ1 枯 kū 

แหง้ haɯ5,sa:u3,ɤa:u3 khaɯ5 干（衣服干）gān 

แหง้ แลง้ ɣeŋ4 leŋ4 旱 hàn 

แหลม, คม li:m1,som1 ɬi:m3 尖 jiān 

ให ้ haɯ3 hɯ3 (น.=ฮือ่) 给 gěi 

ใหญ่ buŋ1 lu:ŋ1ka:i3 大dà  

ใหม ่ mo5 maɯ5 新 xīn 

ใหอ้าหารสตัว ์ tɯk7 khun1  喂（喂鸡）wèi 

ไหน laɯ2 tɕaɯ2 哪nǎ 

ไหล lai1 lai1 流 liú 

องุน่ ma:k7it7 ma:k7jit7 葡萄  pú táo  

อบอุ่น ɣau3 hau3jo:m5 暖和 nuǎn huo 

อภปิราย ta:u3lun5  tha:u5lǝn3  讨论 tǎolùn 

อม ka:m2 ŋa:m2 含 hán 

อยา่ kai3 ja5 别（别去）bié 

อยู ่เกบ็ jo1 jo2 藏(收藏) cáng 

อยูอ่าศยั jou5 ju5 在 zài 

อว้น พ ี pi2 pi2 肥（肉肥）féi 

อว้น พ ี pi2 pi2 胖 pàng 

ออก o:k7 o:k7 出 chū 
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ออกผล ki:t7ma:k7 pin2ma:k7 结果(果树结果) 

jiéguǒ 
ออกลกู ออกไข ่ o:k7 o:k7 生(下蛋) shēng 

อ่อน oi5 o:n5 嫩（菜嫩）nèn 

อ่อน un5 o:n5 软 ruǎn 

อ่อนเยาว ์ ɕo2,oi1 no:m3 o:n5 年轻 niánqīng 

ออ้ย oi3 oi3 甘蔗 gānzhè 

อะไร ma2,ki3ma2 ki5laŋ1 什么shénme 

อา a:u1 ɕuk7 ɕuk7 a:u5 叔父 shūfù 

อา (น้องสาวพอ่) ku6  ku5  姑母（父之妹）
gūmǔ 

อาเขย ku6ɕa:ŋ5 ku5tɕo:ŋ2 姑父（父妹之夫）
gūfu 

อ่างลา้งหน้า pa:t7na3 a:ŋ5ɬa:u2na3 脸盆 liǎn pén 

อาจารย ์ la:u4sai1  
la:u4sɯ6  

la:u4ɬai1   
la:u4ɬɯ1  

老师 lǎoshī 

อาเจยีน ɣu:k8 ɬa:k8 (อ.=ราก) 呕吐 ǒutù 

อ่าน tok8 to:k8 读 dú 

อานมา้ a:n1 a:n1 鞍子 ānzi 

อาบน้ํา ta3ɕam4 ɬa:u2da:ŋ1 洗澡 xǐzǎo 

อาสะใภ ้  sim3 ɕam3 叔母 shúmǔ 

อาหาร pjak7 phjak7 菜（饭菜）cài 

อาหารสตัว ์ mo:k7 (เหลว) 
sa:m3 (ไมเ่หลว) 

ɬam4 食（猪食）shí 

อฐิ ɕi:n1 kik1 砖 zhuān 

อิม่ im5 im5 饱 bǎo 

อสิรภาพ sɯ5jou2  tɕɯ3jau2  自由 zìyóu 

อกี  jaŋ1,ɕa:i5  tɕa:i5 再 zài 

อกี  jou6  ----- 又 yòu 

อุด ยดั ot7 , sak7 ut7 塞（塞进洞口）sāi 

อุตสาหกรรม kuŋ6je2   kuŋ6ne2  工业 gōngyè 

อุม้ um3 um3 抱（抱小孩）bào 

อุโมงค ์ ka:m3 ɬu2 窟窿 kūlóng 

เอว ɣɯ:t7 jiu1 腰 yāo 

เอา au1 au1 要（我要这个）yào 

เอา taɯ2 kam1 拿（持）ná 

แอกควาย ek7 ek7 牛轭 niú è 

ไอ ai1 ai1 咳嗽 késòu 
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250 กรมั pɔn5kan3 半斤 bàn jīn 

ก ็ tau6 就（就来）jiù 

ก…็ดว้ย ha2 也（也去）yě 

กด นวด  am1(轻) kam6(重) 按（用手按着）àn 

กดขี ่ at9pik7 压迫 yāpò 

กน้ thai3pu5 屁股 pìgu 

กบ (ชนิดตวัใหญ่)  kap7 大种青蛙 dà zhǒng qīngwā 

กบไสไม ้ pɛu4 刨子 bàozi 

กม้หน้า khuŋ5loi4ha6lo5 低头 dītóu 

กรกฎาคม hat7ȵ∅t10  七月 qī yuè 

กรงนก lak8phuk7luŋ4 鸟笼 niǎo lóng 

กรน ŋɔk8 打鼾 dǎhān 

กรรไกร ka6θɛn1 剪子 jiǎnzi 

กรวย lɔ4lau3 漏斗 lòudǒu 

กรอก (น้ํา) kun5 灌（灌孩子吃药）guàn 

 กรอง pi5 过滤 guòlǜ 

กรอบ thɔi5 脆 cuì 

กระจก kha:i5kiaŋ5 玻璃 bōlí 

กระจกสอ่ง  kiaŋ5 镜子 jìngzi 

กระจดักระจาย θa:n5 散（集散了）sàn 

กระจายออก θa:n1,fɔt9 散（辫子散了）sàn  

กระจุก phɔŋ5 撮（一撮毛）cuō  

กระโจนใส ่ ph∅p9 扑（老虎扑羊）pū 

กระซบิ wa6ȵɛ3 耳语 ěryǔ 

กระเซอะกระเซงิ puŋ4ȵuŋ3 蓬松（头发蓬松）péngsōng 

กระดก khiu3 翘（把脚翘起来）qiào 

กระดง้ luŋ3 簸箕 bòji 

กระดาน ka5pa:n1 楼板 lóubǎn 

กระดาษ tsɛ1 纸 zhǐ 

กระดาษเงนิกระดาษทอง tsɛ1θɛn4 纸钱（迷信用品）zhǐqián 

กระดกิหาง faŋ5tyŋ1 摆尾 bǎi wěi 

กระดิง่ (ทัว่ไป) liaŋ4 铃（一般摇的铃）líng 

กระดิง่ (หมอผใีช)้ liaŋ4 铃（巫师用的）líng  

กระดุม tan3kai5 扣子 kòuzi 

กระดกูเชงิกราน thaŋ5θiak9jak8 脊椎骨 jǐchuígǔ 

กระดกูซีโ่ครง jak8sa:k9 肋骨 lèigǔ 

กระดกูหน้าแขง้ haŋ6thiaŋ5jak8 胫骨（迎面骨）jìnggǔ  

กระดกูโหนกแกม้ mɛn6k∅n4 颧骨 quán gǔ 

กระดกูไหล ่ kau3soi5jak8 肩胛骨 jiānjiǎgǔ 

กระเดน็ hɛn2 溅（水溅）jiàn 

กระโดด hy6huŋ5(留空) 腾（腾出房间）téng 

กระโดด thɛu5,piu3 跳 tiào 

กระต่าย  thu5 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ θiak10kik8 积极 jījí 

กระถางธปู hyŋ3lu4pɔt9 香炉 xiānglú 

กระทอ่ม wɔŋ4pa:ŋ4(wɔŋ4 稻草) 棚子 péngzi 

กระทอ่มทีม่งุดว้ยหญา้คา jɔk10tho1j∅k10 茅屋 máowū 



230 
 

กระทะ sia3pɔ3 炒锅 chǎo guō 

กระทะ tsha:ŋ3juŋ2 炒菜锅 chǎocài guō 

กระทบืเทา้ tam6 跺（跺脚）duò  

กระทุง้ am3 打夯（把地基夯实）dǎhāng 

กระเทยีม θyn5 蒜 suàn 

กระแทก kha:u3 磕（磕烟袋锅）kē 

กระบนผวิหนงั tsa:u6wan4,tsa6wan4 雀斑 quèbān 

กระบอกเป่าไฟ pai1lau5 吹火筒 chuī huǒtǒng 

กระบอกไมไ้ผ ่ θok9maŋ5 竹筒 zhútǒng 

กระบอกหลอดไฟ taŋ3kiaŋ5 灯筒 dēng tǒng 

กระบอง tɛu4kan5(kwan5) 棍子 gùnzi 

กระบะตขีา้ว kau3thuŋ1 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

กระบุง la:m4 筲箕（洗菜盛物用）shāojī 

กระเบือ้ง ȵa2 瓦 wǎ 

กระโปรง kan4,kwan4 裙子 qúnzi 

กระพรบิตา tship7 θo1 眨眼 zhǎyǎn 

กระเพาะปลา ma:i6 hi5 鱼鳔 yúbiào 

กระเพาะปลา ma:i6 θoi3 鱼鳔 yúbiào 

กระเพาะปัสสาวะ tam1nɛu6 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร tu1（肚）, ȵuŋ2（胃） 胃 wèi 

กระรอก nu4fuŋ6 松鼠 sōngshǔ 

กระสวย  sa3lyt9 卷纱的小竹筒（放在梭子里

的）juǎn shā de xiǎo zhútǒng 

กระสวยทอผา้ θɔ3 梭子 suōzi 

กระหมอ่ม sœi1 脑门心（囟门）nǎomén xīn 

กระหาย soi3na:m4 渴 kě 

กรมั lyŋ1 两（一两银子）liǎng 

กลม win4 园（球很园）yuán 

กลม win4 圆（圈儿划得圆）yuán 

กลว้ย muk8juk8 芭蕉 bājiāo 

กลว้ยหอม lak8juk8 香蕉 xiāngjiāo 

กลอง ku1 鼓 gǔ 

กลอ่ง ha:p10 盒（一盒饼）hé 

กลอ่ง luŋ2 箱子 xiāngzi 

กลอ่งตะเกยีบ tsy6loi1 筷子筒 kuàizi tǒng 

กลองสาํรดิ tuŋ4ku1 铜鼓（文物）tónggǔ  

กลอ้งสบูแบบของเหลว sœi1ɛn3tau1 水烟斗 shuǐyāndǒu 

กลอ้งสบูแบบแหง้ ɛn3tau1 旱烟斗 hànyāndǒu 

กลอนคู่ toi5 对联 duìlián 

กลอนประตู thɛt9ka:ŋ5 门扣 mén kòu 

กลกัใสบุ่หรี ่ ɛn3toi6, ɛn3pa:u3 烟装（装烟用）yān zhuāng 

กลดั (กระดุม) kai3 扣（扣纽扣）kòu 

กลดักลุม้ ap7 闷 mèn 

กลดักลุม้ jau1sau4 发愁 fāchóu 

กลดักลุม้ θam3ȵa:p9 烦闷 fánmèn 

กลัน่ fɔt9 酒（米酒了）jiǔ 

กลัน่ wat7,tsiaŋ1 酿（酿酒）niàng 

กลบั in5 回 huí 
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กลบักลาย in5naŋ1 返回 fǎnhuí 

กลบักนั in5 返 fǎn 

กลบัดา้น phan1lan5 反（衣服穿反了）fǎn 

กลบัไป in5poi1 回去 huíqù 

กลบัมา in5naŋ1 回来 huílái 

กลบัหวั phan1lan5 倒（字写倒了）dào 

กลบัหวักลบัหาง phan1lan5 倒（筷子拿倒了）dào 

กลวั sip7 怕 pà 

กลวัลนลาน kɔŋ4 慌 huāng 

กลา้ ka:m1 敢 gǎn 

กลาก pa:k10lɛm6 汗斑 hànbān 

กลางคนื puŋ2ha:m5 夜里 yèlǐ 

กลางดกึ pɔn3ha:m5 半夜 bànyè 

กลางฤดใูบไมผ้ล ิ
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

tshan3fan3 春分 chūnfēn 

กลางฤดใูบไมร้ว่ง 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

thau3fan3 秋分 qiūfēn 

กลางฤดรูอ้น 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

ha6tsi5 夏至 xiàzhì 

กลางฤดหูนาว 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

tuŋ3tsi5 冬至 dōngzhì 

กลางวนั puŋ2jan2 白天 báitiān 

กลายสภาพ pin5 变（蛾变蛹）biàn 

กลา้หาญ ta:m1luŋ5 大胆 dàdǎn 

กลิง้ lin5 滚（石头滚）gǔn 

กลิง้ lin5wɔŋ4 打滚（马儿打滚）dǎgǔn 

กลิง้ luk7ti6,lin5ti6 打滚（在地上打滚）dǎgǔn 

กลิน่สาบ lɔ5 臊（尿臊）sāo  

กลิน่สาบ thau5ŋat7 膻（羊肉很膻）shān 

กลบี ซกี (สม้) sɛk9 瓣儿（桔子瓣儿）bàn 

กลบีเลีย้ง tuk7 蒂 dì 

กลนื lan3 吞 tūn 

กลุม่ (ควนั) tu1 缕（一缕炊烟）lǚ 

กลุม่ (ลกัษณนามใชก้บัดา้ย) θu1 缕（一缕线）lǚ 

กลุม่คน pɔŋ3,pa:n3 群（一群人）qún 

กวกั jiap10 招（招手）zhāo  

กวา่ pi1 比（他比你高）bǐ  

กวา่ (สงูกวา่) ty6 过（你高过他）guò  

กวาง fa3luk8 鹿 lù 

กวา้ง hut9 宽（路宽）kuān 

กวาด sɔ5 扫（扫地）sǎo 

ก่อ p∅k10 砌（砌砖）qì 

กอ ตอ (ลกัษณนามใชก้บัไมล้ม้ลุก) tsu4 蔸（一蔸草）dōu  

กอง (กรยิา) toi3 堆（堆积泥土）duī 

กอง (ลกัษณนามใชก้บัดนิ) toi3  堆（一堆草）duī  

ก่อน θɛn3poi1,poi1ti6nu3 先（先去）xiān 

กอ้น ta:t9 朵（一朵云）duǒ 

กอ้น (ลกัษณนามของหนิ) ȵa:m1 块（一块小石头）kuài 
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กอ้น (ลกัษณนามใชก้บักอ้นหนิ) kau6 块（一块大石头）kuài 

กอ้น (ลกัษณนามใชก้บัเน้ือ) kha:i5,khwa:i5 块（一块肉）kuài  

กอ้นหนิ ta1pɔŋ2 石头 shítou 

กอบ pœŋ4 捧（一捧米）pěng 

กอบดว้ยสองมอื pœŋ4 捧（捧水）pěng  

ก่อไฟ tɛm1 点（点燃草堆）diǎn 

ก่อสรา้ง  kyn5tshit9 建设 jiànshè 

ก่อสรา้ง p∅k10 建筑（建筑房屋）jiànzhú 

ก่อสรา้ง ta:p9 搭（搭棚子）dā 

กะละมงั mɛn6pɔn4, θo3nu3pɔn4 脸盆 liǎn pén 

กะหลํ่าดอกขม juŋ2h∅k9 苦马菜 kǔ mǎ cài 

กงัหนัน้ํา tshia3,thia3 车（车水）chē 

กงัหนัลม fuŋ3kai6(<kwai6) 风车（扇谷子用的）fēngchē  

กงัหนัวดิน้ํา thia3lik7 水车（靠水力推动的筒车）
shuǐ chē  

กดัฟัน ŋa:t9ŋa4 咬牙（睡时咬牙）yǎoyá 

กนัยายน ku3ȵ∅t10 九月 jiǔ yuè 

กบั kuŋ6 ma:i4,kuŋ6,tau3 跟（去跟他借束）gēn 

กบัขา้ว (อาหาร) juŋ2 菜（饭菜）cài 

กบัขา้ว θuŋ5kau3 下饭（没有菜下饭）xiàfàn 

กาก man2tsɛu3 油渣 yóu zhā 

กาก tsa3 渣滓 zhāzǐ 

กากถัว่ tau6fu6tau4 豆渣 dòuzhā 

กากเหลา้ lɔ3phu5 酒糟 jiǔzāo 

กางเกง hu5 裤子 kùzi 

กางเกงขาสัน้ hu5khaŋ5 短裤（外裤）duǎnkù 

กางเกงชัน้ใน hu5khaŋ5 裤衩（内裤）kùchǎ  

กางเกงเปิดเป้า ma2lau4hu5 开裆裤 kāidāngkù 

กา้งปลา ma:i6ky3 鱼刺 yúcì 

กา้งปลา pœt10 鲠（骨鲠在喉）gěng 

กา้นใบ กา้นดอก ken5 柄（叶柄，花柄）bǐng  

กาน้ํา hu4 壶 hú 

กาน้ําชา tsa4hu4 茶壶 cháhú 

การเตน้ราํ thɛu5mu1 舞蹈 wǔdǎo 

การบรหิารหมูบ่า้น thun3,tsa:i6 行政村 xíngzhèng cūn 

การเมอืง tsiaŋ5tsi6 政治 zhèngzhì 

การเริม่ตน้ฤดรูอ้น 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

lap8ha6 立夏 lìxià 

การศกึษา ka:u5juk7 教育 jiàoyù 

กา้ว ŋa6 跨（跨过小沟）kuà 

กา้ว pu6 步（走两步）bù  

กา้วเดนิ puk7pu6 脚步 jiǎobù 

กาวแทง่ θœŋ3hu4 浆糊 jiāng hú 

กาวปิดรอยรา้ว tɔk9 裂缝胶 lièfèng jiāo 

กา้วหน้า θɛn3θan5 先进 xiānjìn 

กาํ ȵiap9(与上一个词不同韵),ȵam1 抓（抓一大把米）zhuā 

กาํ tsham1 把（一把秧苗）bǎ 

กาํจดัแมลง tsau6to2 除虫 chú chóng 
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กาํชบั ka:u3ta:i5 吩咐 fēnfu 

กาํปัน้ hy2kyn4 拳头 quántóu 

กาํปัน้ หมดั  k∅n4 拳（打一拳）quán  

กาํแพง ผนงั hyn4θ∅ŋ4,h∅n4θœŋ4 墙壁（砖墙）qiángbì 

กาํมะถนั lau4wɔŋ4 硫磺 liúhuáng 

กาํลงั tsaiŋ5ȵy4 正在（他正在吃饭）zhèngzài 

กาํไลขอ้มอื a:k9 手镯 shǒuzhuó 

กิง้ก่า ma:i6lat7to3 蜥蜴（四脚蛇）xīyì 

กิง่กา้น ka:ŋ1 茎 jīng 

กิง่ไม ้ muk8a3 树枝 shùzhī 

กี ่ kai3 几（几个）jǐ  

กี ่(เทา่ไร) kai1 几（几个）jǐ  

กบีเทา้ mɔ4phet7,ma2phet7 蹄（牛，马蹄）tí  

กึน๋ กระเพาะอาหารของสตัวปี์ก  to1 胗 zhēn 

กุง้ ha3kuŋ3 虾 xiā 

กุน (ปีนกัษตัร) ho:i6 亥 hài 

กุมภาพนัธ ์ ȵi6ȵ∅t10 二月 èr yuè 

กุยชา่ย kɛu2thoi5 韭菜 jiǔcài 

กุหลาบป่าสายพนัธุห์น่ึง lak8ky3fa3 金英花（野蔷薇）jīnyīnghuā 

เก่ง suk8θu5 能干 nénggàn 

เกบ็ su3 收（收回来）shōu 

เกบ็ (ดอกไม)้ mak7 摘（摘花）zhāi  

เกบ็ เดด็ (ผลไม)้ ɔ1 摘（摘果子）zhāi  

เกบ็เกีย่ว sau3siaŋ4 收割（指收割粮食的金过

程）shōugē 

เกมสไ์พโ่ปกเกอร ์ phɔk9hak7 扑克牌 pūkè pái 

เกรงใจ an1tsai5 客气 kèqì 

เกลด็ปลา ma:i6lɔi5 鱼鳞 yúlín 

เกลีย้งเกลา liaŋ5 光滑 guānghuá 

เกลยีดชงั ȵa:p9 憎恶 zēngwù 

เกลอื him4 盐 yán 

เกวยีน mɔ4thia3 牛车 niú chē 

เกา ȵa:u3 搔（搔痒）sāo 

เก่า kɔ5 旧 jiù 

เกา้ ku3 九 jiǔ 

เกาลดั fuŋ1lat8 栗子 lìzǐ 

เกา้อี ้ taŋ5i1 椅子 yǐzi 

เกาะตวั ka:t10 凝结 níngjié 

เกดิโรคระบาด fa:t9wan3θa1 瘟死 wēn sǐ 

เกนิไป tha:i5 太（太多了）tài  

เกยีรตยิศ kau6wai3(够威) 光彩（体面）guāngcǎi 

เกยีรตยิศ kɔŋ3wɛŋ4 光荣 guāngróng 

เกีย่ว kɔt9 割（割稻子）gē 

เกีย่ว ŋau3 钩（用钩子钩住）gōu 

เกีย้ว kiu6 轿子 jiàozi 

เกีย่วพนั lɛu1ken1 绊（绳子绊了脚）bàn 

เกอืบจะ tau6iu5(就要) 将要（我将要走了）jiāngyào 

แกง juŋ2thɔŋ3 汤（菜汤）tāng  
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แกต้วั ta1la:i6θa1 抵赖（不认帐）dǐlài 

แกนขา้วโพด ma:k10ka:k9 玉米轴 yùmǐ zhóu 

แกม้ puŋ6lɔŋ2 腮颊 sāi jiá 

แกลบ lɛp10 粗糠（谷壳）cū kāng 

แกว้ pui3 杯（一杯水）bēi 

แกว้ tsa4tsuŋ3 杯子 bēizi 

แกวง่ sɛŋ5 摆（走路时两手自然摆动）
bǎi  

แกวง่ในน้ํา (เสือ้ผา้) jiap10 涮（涮衣服）shuàn 

แกวง่ในน้ํา(ถว้ย) lɔŋ2 涮（涮碗）shuàn 

โกน thai5 剃（剃头）tì  

โกย pat7 撮（用簸箕撮土）cuō 

โกรธ kik7hi5(激气) 气（气坏了）qì 

โกรธแคน้ fa:n3mɛn6 翻脸（翻脸不认人）fānliǎn 

โกรธแคน้ fa:t9ȵa:p9 发怒 fānù 

โกลนมา้ ma2tap8thaŋ5 马镫 mǎdèng 

โกหก ŋak7,fɔk9 骗 piàn 

ใกล ้ a5 近 jìn 

ใกลเ้คยีง na:i1a5 附近 fùjìn 

ใกลจ้ะ เกอืบจะ  fa:i5 快（他快结婚了）kuài 

ใกลช้ดิ ta:p9 接（接肩搭背）jiē 

ไก่ ka:i5    鸡 jī 

ไก่ขนั kiu5 叫（鸟叫）jiào 

ไก่ตอน ka:i5 im1 阉鸡 yān jī 

ไก่ตวัผู ้ sa:ŋ3kai3 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี pɔ6ka:i5 母鸡 mǔ jī 

ไก่นา lak8kan1 秧鸡 yāng jī 

ไก่ฟ้า ti6kai3 雉 zhì 

ไกล lɔi1 远 yuǎn 

ขดตวั lyn3 蜷缩（蜷缩身体）quánsuō  

ขน (นาม) jaŋ2 毛 máo 

ขนไก ่ ka:i5jaŋ2 鸡毛 jīmáo 

ขนตา θo1θiaŋ3jaŋ2 睫毛 jiémáo 

ขนแผงคอมา้ ma2θuŋ3tau4 马鬃 mǎzōng 

ขนม tsɔi4lɛ5hɔn2 粑粑 bābā 

ขนมขา้วพอง kau3p∅k9tsɔi4 米花糖 mǐhuā táng 

ขนมบะจา่ง tsɔi4my1 粽子 zòngzi 

ขนมบวัลอย tsɔi4lɛ5 汤圆（元宵）tāngyuán 

ขนมเป๊ียะ sa1piaŋ1 饼子 bǐngzi 

ขนละเอยีดตามผวิหนงั jaŋ2mu4 寒毛 hánmáo 

ขนลุก  jaŋ2ka:i5san1 鸡皮疙瘩 jīpí gēda 

ขนสง่ sy3 输 shū 

ขนหม ู ki4θuŋ3tau4 猪鬃 zhūzōng 

ขนาดนัน้ mɔ5 那么（那么远）nàme 

ขนาดน้ี nai5 这么（这么大）zhème 

ขนาดไหน สกัเทา่ไหร ่ luŋ1(luŋ5) 多么（多么大）duōme 

ขม tham1 苦 kǔ 

ขม่ขู ่ ha:k9 恐吓 kǒnghè 
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ขมวด (คิว้) ȵau5 皱（皱眉）zhòu 

ขมบั θo1θiaŋ3kɔk9 太阳穴 tàiyángxué 

ขโมย θak8 偷 tōu 

ขโมย θak8ni3 贼（小偷）zéi 

ขยะ lak8θap7 垃圾 lèsè 

ขยนั ken4 勤 qín 

ขยบั เคลื่อนไหว θyn6θyn6ȵuk1 转动 zhuǎndòng 

ขยายตวั tyŋ5,tsyŋ5 膨胀 péngzhàng 

ขยายหน่อพชื pu1miu4 补苗 bǔmiáo 

ขยี ้ nɔi3 搓（搓衣服）cuō 

ขยีด้ว้ยน้ิว net7 捻（捻虫子）niǎn 

ขลุย่ไม ้ θɛu3 萧 xiāo 

ขลุย่ไมไ้ผ ่ tiak10 笛子 dízi 

ขวด (ใชเ้ป็นลกัษณนาม) θan3 瓶（一瓶油）píng  

ขวด (นาม) θan3(樽) 瓶子 píngzi 

ขวา้ง ma:k10 掷（掷石头）zhì 

ขวาน pu1 斧头 fǔtóu 

ขวดิ pɔŋ5ken1 打架（牛打架）dǎjià 

ขอ้ (ไมไ้ผ)่ ŋat7 节（一节竹子）jié 

ขอขา้ว ขอทาน hat7(乞) 讨（讨饭，讨要东西）tǎo 

ของขวญั lai2mat8 礼物 lǐwù 

ขอ้งใสป่ลา t∅m1 鱼篓 yú lǒu 

ขอ้ต่อกระดกู jak8mau5 骨节 gǔjié 

ขอ้น้ิวมอื lak8ȵau4mau5 手指节 shǒuzhǐ jié 

ขอบ k∅k9 边（衣服边）biān 

ขอบพระคุณ tau3ŋa:m3,tau3ha:p10 感谢 gǎnxiè 

ขอเพยีงแต่ tsi1iu5 只要 zhǐyào 

ขอ้มอื hy2ŋen1 手腕 shǒuwàn 

ขอรอ้ง thiaŋ1 请 qǐng 

ขอรอ้ง tsau4 求（求人帮助）qiú 

ขอ้ศอก hy2kun6 肘 zhǒu 

ขดัขวาง la:n4 栏（拦住他）lán 

ขนั than1 啼（鸟啼）tí 

ขนั (ถงัไม)้ khu3 箍（箍桶）gū 

ขบัไล่ tiak9 赶（驱逐）gǎn 

ขา puk7（同脚） 腿 tuǐ 

ขากางเกง hu5puk7 裤筒 kù tǒng 

ขา้ง tsiak9 只（一只鞋）zhǐ 

ขา้งใต ้ tai1pa:n6 底下 dǐxia 

ขาด mɔt9 破（衣服被树枝划破了）pò 

ขาด ta5 断（绳子断了）duàn 

ขาด บุบสลาย mɔt9 破烂（衣服破烂）pòlàn  

ขาดทุน sit10 赔（赔本）péi 

ขาดทุน เสยีเปรยีบ sit10tai1 吃亏 chīkuī 

ขานตอบ soi1 答应（应声）dāyìng 

ขาเป๋ lui3 瘸（腿瘸）qué 

ขา้มผา่น ty6 过（过河）guò 
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ขายหน้า tɛu3ka6 丢脸 diūliǎn 

ขาล (ชื่อปีนกัษตัร) jan4 寅 yín 

ขา้ว kau3pha:ŋ1 饭 fàn 

ขา้วขาว kau3piak10 精米（白米）jīngmǐ 

ขา้วซอ้มมอื kau3thu3 糙米 cāomǐ 

ขา้วตม้ น้ําขา้วตม้ fan6thɔŋ3 米汤 mǐtāng 

ขา้วตงั kau3tsɛu3 锅巴 guōbā 

ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อน kau3lo6 早稻 zǎodào 

ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วปลายฤด ู kau3thoi5 晚稻 wǎndào 

ขา้วนาดอน kau3hɔn2 旱稻 hàndào 

ขา้วโพด ma:k10 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง kau3jan2 谷芒 gǔ máng 

ขา้วฟ่าง kau3tsuŋ1;s∅3 谷种 gǔ zhǒng 

ขา้วสาร kau3,kau3θa:u5 米 mǐ 

ขา้วสาร kau3tsim3 粳米（不黏的米）jīngmǐ 

ขา้วสาล ี θyt9wɔ4 麦子 màizi 

ขา้วเหนียว kau3s∅t9 糯米 nuòmǐ 

ขงิ kyŋ3 姜 jiāng 

ขี ่ kɛ6 骑（骑马）qí 

ขี ้(กรยิา) tsuŋ5thai3 大便（动词）dàbiàn 

ขี ้(คน) thai3 屎 shǐ 

ขี ้(สตัว)์ thai3 牲畜的粪 shēngchù de fèn 

ขีก้ลากบนศรีษะ ha2lo5juŋ4 瘌痢头（头长瘌）là lì tóu 

ขีเ้กยีจ lɛn3 懒 lǎn 

ขีต้า thai3θo1 眼屎 yǎnshǐ 

ขีเ้ถา้ phau3 草木灰 cǎomùhuī 

ขีผ้ึง้เหลอืง pɔ6met8la:p10 黄蜡 huánglà 

ขพีจร ma:k10 脉搏 màibó 

ขีเ้ลื่อย muk8 θœ9 刨花 bàohuā 

ขีเ้ลื่อย muk8phui1 锯末 jùmò 

ขีเ้ลื่อย muk8θœk9 木屑 mùxiè 

ขีห้ ู thai3ho2 耳屎 ěrshǐ 

ขีเ้หนียว ŋat7,ni3 吝啬 lìnsè 

ขีเ้หนียว tsɛ1mɛ1 小气 xiǎoqì 

ขีเ้หร ่ ja:i3 丑（相貌很丑）chǒu 

ขึน้ s∅ŋ2 上 shàng 

ขึน้ (น้ํา) luŋ5 涨（水涨）zhǎng 

ขึน้ (พระอาทติย)์ uk7(出),luk8(升) 出（日出）chū 

ขึน้ไป s∅ŋ2poi1 上去 shàngqù 

ขึน้ไป มากกวา่ (จาํนวน) ta1s∅ŋ2 以上（十个以上）yǐshàng 

ขึน้มา s∅ŋ2naŋ1 上来 shànglái 

ขึน้รา s∅ŋ2mɛu5 发霉（食物发霉）fāméi 

ขึน้ราจนเป่ือย au5mɔt9 霉烂（衣服受潮霉烂了）
méilàn  

ขือ่บา้น l∅ŋ4 屋梁 wū liáng 

ขดุ kwat8(用锄),phɔŋ3(用宽口锄) 锄（锄地）chú  

ขดุ kwat8,wɛt9 挖（挖洞）wā 
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ขดุ ȵœi3 钻（钻洞）zuān 

ขดุ ȵœi3 钻（钻洞）zuān  

ขุน่ than1 浑（水浑）hún 

ขดู โกน pɛu4 刮（刮猪毛）guā 

ขดูรดี mɔk9θœk9 剥削 bōxuè 

เขง่ ตะกรา้ sɛu5 筐（一筐菜）kuāng 

เขต khy3 区 qū 

เขตแดน ka:i5tsi1 界线（田、地界）jièxiàn 

เขม็ tsham1 针 zhēn 

เขม้ขน้ ȵuŋ4 浓（茶浓）nóng 

เขม็ขดั iu3ta:i5 腰带 yāodài 

เขม็ขดั ja6 hu5 裤带 kù dài 

เขม้แขง็ θiŋ3san4(精神) 强壮 qiángzhuàng 

เขมา่จากควนัไฟ sia4moi4 煤烟子（沾在墙壁上的）
méi yān zi 

เขมา่ทีก่น้หมอ้ tsha:ŋ3mɔ5 煤锅烟（锅底的）méi guō 
yān 

เขยง่ nɛŋ5 踮（踮着脚）diǎn  

เขา man2 他 tā 

เขา้ hɔ2 进 jìn 

เขา้ใจ hɛu1(晓) 懂 dǒng 

เขา้ใจงา่ย lɛn5 浅（这本书很浅）qiǎn 

เขา้ไป hɔ2poi1 进去 jìnqù 

เขา้มา hɔ2naŋ1 进来 jìnlái 

เขาววั mɔ4kɔk9 牛角 niújiǎo 

เขาสตัว ์ kɔk9 兽角 shòu jiǎo 

เขยีง thiaŋ1 砧板 zhēnbǎn 

เขยีด lak8jœi4 小种青蛙 xiǎo zhǒng qīngwā 

เขยีน θia1 写 xiě 

เขือ่น fa1tau4 水坝 shuǐbà 

แขก ȵan4ha:k9 客人 kèrén 

แขง็ pha:ŋ1 硬 yìng 

แขง้ haŋ6thiaŋ5 小腿 xiǎotuǐ 

แขง่ขนั pi1θoi5 竞赛（比赛）jìngsài  

แขง็ทื่อ pha:ŋ1 僵硬 jiāngyìng 

แขน lak8ki4pa5 胳膊 gēbo 

แขนเสือ้ tan3θau6 袖子 xiùzi 

แขวน khaŋ5 （ 在墙上）guà 

แขวน (คอ) tɛu5 吊脖子 diào bózi 

โขก phu3,san3  顿（打一顿）dùn 

ไข ่ ja:i6 蛋 dàn 

ไขกระดกู jak8θyn1 骨髓 gǔsuǐ 

ไขข่าว ja:i6pa:k10 蛋白 dànbái 

ไขแ่ดง ja:i6wɔŋ4 蛋黄 dànhuáng 

ไขพ้ษิแดด paŋ6sa3 痧症 shā zhèng 

ไขม่กุ tsy3 珠子 zhūzi 

คน lan2,jan2, ȵan4 人 rén 

คน (ลกัษณนามใชก้บัคน) tsu2,lam5 个（一个人）gè  
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คนแก่ lan2tsɔ3 老人 lǎorén 

คนแก่ tsɔ3 老（人老）lǎo  

คนงาน กรรมกร kuŋ3ȵan4 工人 gōngrén 

คนโง ่ lan2sɔ2 傻子 shǎzi 

คนชรา lak8tsɔ3 老翁 lǎowēng 

คนด ี lɛ1lan2,lan2lɛ1 好人 hǎorén 

คนทีม่หีกน้ิว ma3tsi1 六指儿 liù zhi er 

คนบา้ fa:t9ŋɔŋ5lan2 疯子 fēngzi 

คนรกั mui4fa3(男女圴可) 情人 qíngrén 

คนรา้ย wa:i6lan2,lan2wa:i6 坏人 huàirén 

คนสนิท suk8lan2 熟人 shúrén 

คนโสด ta:n3san3liak8 单身汉 dānshēnhàn 

คนหลงัคอ่ม iu3khuŋ3 驼子 tuózi 

คน้หา pha:i5 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก ho2luŋ4 聋子 lóngzi 

คนอื่น lan2 别人 biérén 

คนอื่น (คนอื่นเขา....) lan2 人家 rénjiā 

คม ja:i6 快（ 快）kuài 

คมมดี tso4θœi1 刃 dāorèn 

ครกกระเดื่อง ta:p10toi5piɔ6 碓杆 duì gān 

ครกตาํขา้ว ta:p10toi5 碓子 duì zi 

ครกหนิ ta:p10toi5tsuk8 碓窝 duì wō 

ครบเดอืน mɔn2phyn1 满月 mǎnyuè 

ครอบครวั ka3 家（一家人）jiā 

ครอบครวัทีผ่กูพนัดว้ยการสมรสของ
ลกู 

than3ka3(男),than3mau2(女) 亲家 qìngjiā 

ครัง่ that7  漆 qī 

ครัง้ kan5,θiak9 下（打一下）xià 

ครัง้ sin6,pɔi2 次（去一次）cì 

ครัง้ (ลกัษณนามใชก้บัการปัสสาวะ 1 
ครัง้) 

tau4 泡（一泡尿）pào  

ครัง้ รอบ sin6 回（去两回）huí  

คราด hun4 谷耙 gǔ bà 

คราด ȵa:u3 钉耙 dīngbà 

คราด pu2 耙（农具）bà 

ครบี ma:i6tshi5 鱼鳍 yú qí 

ครึง่ pɔn5,khaŋ5 半（一半）bàn 

ครึง่ถงั pɔn5thuŋ1 半桶 bàn tǒng 

ครึง่ทาง pɔn5tsɔŋ1 半路 bànlù 

ครึง่ปี pɔn5pɛ1 半年 bànnián 

ครึง่วนั pɔn5jan2 半天 bàntiān 

คร ู θɛn3sa:ŋ3,lɔ2si3 老师 lǎoshī 

คลอด (คน) to5 生（生孩子）shēng 

คลาน (เดก็) la:n2 爬行（小孩爬行）páxíng 

คลาน (สตัวเ์ลือ้ยคลาน) la:n2 爬（蛇在地上爬）pá 

คลาย (ปมเชอืก) kai3 解（解绳结）jiě 

คลาํ mo1,la5 摸（摸鱼）mō 

คลาํอยูท่า่มกลางความมดื l∅m5tsham1 摸黑（摸黑走路）mōhēi 
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คลื่น na:m4lɔŋ6 波浪 bōlàng 

คลื่นไส ้ lo6au1 恶心（欲呕的感觉）ěxīn 

คลุกโคลน luk7tam1 滚泥（水牛滚泥）gǔn ní 

คลุม khap7 盖（盖锅盖）gài 

คลุม khap7ɛp9(盖+严) 蒙（蒙头睡觉）méng 

คลุม kwa1,ka1(与带头巾同) 披（皮衣服）pī 

คลุม tshyn5 套（套上一件衣服）tào 

ควรจะ jiŋ3tɔŋ3 应当 yīngdāng 

ควนั ɛn3 烟（抽的烟）yān  

ควนัไฟ pai1ɛn3 烟（炊烟）yān 

ความกลา้ ta:m1lœŋ6 胆量 dǎnliàng 

ความเคยชนิ θap8ka:n5(<kwa:n5) 习惯 xíguàn 

ความจาํ ki5θiŋ5 记性 jìxìng 

ความผดิพลาด tsoi6, θoi6 罪过 zuìguo 

ความหวงั hi3mɔŋ6 希望 xīwàng 

ความอยาก เสพตดิ jan2tau4(瘾头) 瘾（烟瘾）yǐn  

ควาย wa2 水牛 shuǐniú 

ควํ่า พลกิ kh∅m5in5 翻（把锅翻过来放）fān 

คอ lak8ŋen1 脖子 bózi 

คอก tau5 窝（一窝猪）wō 

คอกววั l∅k10mɔ4 牛圈 niú quān 

คอกหม ู l∅k10ki4 猪圈 zhū quān 

คอ้น tsœi4 锤子 chuízi 

คอ่นขา้งจะ …กวา่ pi1ka:u5 比较（比较好）bǐjiào 

คอ้นไม ้ wa:ŋ4tsœi4 大木捶（打木桩用的）dàmù 
chuí 

คอ่ยๆ ma:n6ma:n6 渐渐 jiànjiàn 

คอ่ยๆ ชา้ๆ θau3jua4 慢慢（慢慢吃）màn man 

คะแนน kuŋ3fan3 工分 gōngfēn 

คดัลอก thɛu3θyn1,ka:n1 挑选 tiāoxuǎn 

คนั wɔi4 痒（吃生芋头喉痒）yǎng 

คนั (ลกัษณนามของรถ) ka5 辆（一辆车）liàng 

คนั (อาการ) han4 痒（身上痒）yǎng  

คนั (อาการ) ka6liam1 痒（呵痒的感觉）yǎng  

คนัไถ khuŋ3lai4 犁弯 lí wān 

คนัไถ lɔ6tsɛ1 犁 lí 

คนัธนู khuŋ3 弓 gōng 

คนันา taŋ1jo6 田埂 tiángěng 

คบัขนั kɛn1iu5(紧要) 紧急 jǐnjí 

คบัแน่น tsat8 紧（塞子塞很紧）jǐn 

คมัภรี ์ sit7pat8(念经) 经（经书）jīng 

คาง lak8kap7 下巴 xiàba 

คางคก kam6ky4 癞蛤蟆 làiháma 

คา้งคาว tam1pu2 蝙蝠 biānfú 

คา่เงนิสงูขึน้ sa:ŋ1 升 shēng 

คาถา ŋam6tsau5 咒语 zhòuyǔ 

คาน luk8θiak9ha:ŋ2(钉椽子

的),ka5ha: ŋ2(钉楼板的) 
檩条 lǐntiáo 
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คานชัง่ tsaŋ6kɔn3 秤杆 chèng gǎn 

คานหาบ kɔŋ5 杠子（抬重物用的）gàngzi 

คา่แรง ȵan4kuŋ3(ȵan4 早借, ŋan2 晚借) 工钱 gōngqián 

คาวปลา θiaŋ3 腥（鱼腥）xīng  

คํ้า tshuk7 托（托腮）tuō 

คาํ (ลกัษณนามใชก้บัการกนิ) ta:m4 口（一口饭）kǒu 

คาํนวณ kai5 算（计算）suàn 

คาํพดู wa6 话 huà 

คาํราม kiu5 咆哮（老虎咆哮）páoxiāo 

คาํเลยีนเสยีง กอ้นหนิตกลงพืน้ kaŋ2 咯（石头咯脚）gē 

คดิ nam3, θœŋ1 想（思考）xiǎng 

คดิถงึ nam3 想（想家）xiǎng 

คิว้ pi4θo1jaŋ2 眉毛 méimáo 

คบี nɛp10 夹（用筷子夹菜）jiā 

คมี thɛt9kim4 钳子 qiánzi 

คนื (เงนิ) wa:n4 还（还钱）huán 

คอื tsɛ2 是（这是什么）shì  

คุก ka:m3ŋok10 监狱 jiānyù 

คุกเขา่ kwai6(植),kai6(徐) 跪 guì 

คุกเขา่คาํนบั nak7ha6lo5 磕头 kētóu 

คุณ mu2 你 nǐ 

คุณยาย lak8piɔ4tsɔ3 老太太 lǎo tàitài 

คุม้คา่ t∅k10su5(着数) 上算 shàng suàn 

คุม้คา่ tsik8 值（值五块钱）zhí  

คู ่ phu5,tɔŋ4 副（一副扑克）fù 

คู ่(ถุงมอื) toi5 对（一对手镯）duì 

คู ่(รองเทา้) toi5 双（一双鞋）shuāng 

คู ่(ลกัษณนามใชก้บัตะเกยีบ) sœŋ3 双（一双筷子）shuāng  

คณู siŋ4 乘（二以乘四）chéng  

เคม็ kam2 咸 xián 

เคย ty6 过（你到过南京了）guò 

เครือ่ง (ลกัษณนามของเครือ่งยนต)์ ka5 架（一架机器）jià 

เครือ่งกระทุง้ดนิ phen1tsœi4 砸夯（砸地基用的）zá bèn 

เครือ่งคดิเลข θyn5sau1, θyn5pɔn4 算盘 suànpán 

เครือ่งจกัร ki3hi5 机器 jīqì 

เครือ่งชัง่ tsaŋ5ja6 秤索 chèng suǒ 

เครือ่งทอผา้ kɛ6 织布机 zhī bù jī 

เครือ่งบนิ fi3ki3 飞机 fēijī 

เครือ่งประดบั sau1sik7 首饰 shǒushì 

เครือ่งปัน่ดา้ย hu2thia3 纺车 fǎngchē 

เครือ่งปัน้ดนิเผา θui4hi5 瓷器 cíqì 

เครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรงของชา่งไม ้ mak8tau1 墨斗 mòdǒu 

เครือ่งโม ่ mɔ6 磨（磨子）mó  

เครือ่งสบูลม fuŋ3θœŋ3 风箱 fēngxiāng 

เครือ่งหมาย hɔ6ki5,ki5hɔ6 记号 jìhào 

เครือ่งหอ่หุม้ pɔn2 包衣 bāo yī 

เคลด็ wat7 扭（脚扭了）niǔ  
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เคลอืบเงา jau4(油) 漆（用油漆漆桌子）qī 

เคารพ tsyn3kiaŋ5 尊敬 zūnjìng 

เคาะ kha:u3 敲（敲门）qiāo 

เคาะ kha:u3 敲（敲锣）qiāo 

เคยีว liam4 镰 liándāo 

เคีย่ว tsuŋ2 熬（熬粥）áo  

เคีย้วเอือ้ง fa:n1thɔ1 反刍（牛反刍）fǎnchú  

แค ่แมแ้ต่  lin4 连（他连饭也不吃就走了）
lián 

แคบ kɛp10 窄 zhǎi 

แคะ ŋau3 抠（用手指抠）kōu 

แคะ θɛp9 剔（剔牙）tī 

โคง้คารวะ ta1kuŋ1sau1 作揖 zuòyī 

โคง้ตวั khuŋ5 弯（弯腰）wān 

โคง้ๆ งอๆ khuk7poi1khuk7in5 弯弯曲曲 wānwānqūqū 

โคมไฟ taŋ3 灯 dēng 

โคมไฟ taŋ3luŋ4 灯笼 dēnglóng 

โครงกระดกู jak8 骨头 gǔtou 

โครงลอ้รถ thia3lyŋ5 轮毂（车轮中心，有洞可以

装轴的地方）lúngū  

โคลน phen1sœk9  稀泥 xīní 

ใคร an1tsan2 谁 shuí 

ฆอ้ง lɔ4 锣 luó 

ฆา่ thɔŋ1 杀（杀牛）shā 

ฆา่ thɔŋ1 杀（杀鸡）shā 

เฆีย่น fa:k9 抽打（用鞭子打）chōuda 

โฆษณา θyn3ts∅n4 宣传 xuānchuán 

งดงาม liaŋ5 美丽（风景美丽）měilì  

งว่งนอน tɛŋ6θo1han5 打瞌睡 dǎ kēshuì 

งอก pa:u5ŋa4 发芽（种子发芽）fāyá 

งอกงาม put9 长（野草长得快）zhǎng  

งอโคง้ khuk7 弯（扁担弯了）wān 

งอบ tsam1 斗笠 dǒulì 

งดั khiu5 撬（用棍子撬石头）qiào 

งา lak8 ŋa4,lak8ma4 芝麻 zhīma 

งาน kuŋ3θɔk9 工作 gōngzuò 

งา่มไม ้ muk8tsha5 树杈 shù chā 

งา่ย an1hi6 容易 róngyì 

งิว้ muk8mɛn4 木棉树 mùmián shù 

ง ู tshy1 蛇 shé 

งเูขยีว tshy1thiaŋ3  青竹蛇 qīngzhú shé 

งน้ํูา tshy1phɛn1 水蛇 shuǐshé 

งหูญา้ lak8jœi4tshy1,wɔŋ 4to2tshy1 草蛇 cǎo shé 

งเูหลอืม na:m4sia4 蟒蛇 mǎngshé 

งเูหา่ kam6ky4phan5tshy1 眼镜蛇（吹风蛇）yǎnjìngshé  

เงยหน้า tuk7luk8ha6lo5 抬头 táitóu 

เงา tuŋ2nɛn4(人影),jiaŋ1(树影) 影子 yǐngzi 

เงนิ ŋan2tsɛ1(银纸) 钱 qián 
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เงนิ (แรเ่งนิ) ŋan2 银子 yínzi 

เงนิเดอืน kuŋ3tsi3 工资 gōngzī 

เงือ่นตาย (แกไ้มไ่ด)้ s∅t9tsat8,an1tsat8 死疙瘩（死结）sǐgēda 

เงือ่นเป็น (แกไ้ด)้ s∅t9lœŋ5 活疙瘩（活结）huógēda 

โง ่ ŋɔŋ5 傻 shǎ 

โง ่ θuŋ4 愚蠢（笨）yúchǔn 

จดหมาย θan5 信 xìn 

จม tsam4 沉 chén 

จม θam5 淹（水淹）yān  

จมน้ําตาย θam5θa1 淹死 yān sǐ 

จมกู kaŋ2ȵaŋ3 鼻子 bízi 

จรงิ tsan3 真 zhēn 

จอ θat7 戌 qu 

จอกแหน lak8kɛu4 浮萍 fú píng 

จอ้งมอง tɛt8luk8θo1θiaŋ3 瞪眼 dèngyǎn 

จอแจ ȵuŋ1 嘈杂 cáozá 

จอบ  phɔŋ3(耪) 锄头 chútóu 

จอม θyn6 发旋 fā xuán 

จะ sœŋ1(想) 要（你要到哪里去）yào 

จะงอย ka:i5θœi2,lak8phuk7θœi2   喙（鸡嘴，鸟嘴）huì  

จกัจัน่ to2tsɛt9 蝉 chán 

จดั (ยา) ap7 敷（敷药）fū 

จดัเกบ็ tsap7 收拾 shōushí 

จดัสรร fan3 分（分配）fēn 

จนัทรคราส ma2sik8ȵyt10 月食 yuè shí 

จนัทนัเอก kɔk9 椽子（承瓦片的木条）
chuánzi 

จบั ȵiap9 抓（抓一小撮米）zhuā  

จบั tsau2 捉（捉鸡）zhuō 

จบั กาํ ȵam1 握（握力把）wò 

จาก jau4 从（从这里到那里）cóng 

จาง tsim3 淡（酒淡）dàn 

จาน pɔn4 盆子 pénzi 

จานชัง่ tsaŋ6pɔŋ4 秤盘 chèng pán 

จานไถ phet7tiak9 犁镜（犁铧上翻土的弯板）lí 
jìng 

จานฝนหมกึ mak8ŋɛn6 砚台 yàntai 

จานไม ้ muk8pun4 木盆 mù pén 

จาม hat7tshiu3 打喷嚏 dǎ pēntì 

จาํได ้ kau5li3si6 记得 jìde 

จาํนวนคี ่ ta:n3 单（不成双）dān  

จาํนวนคู ่ sɔŋ3 双（成双）shuāng  

จาํนวนมาก hɔ1fɔ3 很多 hěnduō 

จาํนวนศนูย ์ liaŋ4 零（一百零五）líng  

จาํนอง a:p9,tai1tɔŋ5 抵押 dǐyā 

จาํนํา tɔŋ5 典当 diǎndàng 

จาํเป็นตอ้ง jat7tiaŋ6 必须（你必须去）bìxū 

จกิ pɔŋ5ken1 打架（鸡打架）dǎjià  
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จกิ t∅t9 啄（鸟啄米）zhuó 

จงิโจน้ํ้า θaŋ1 水蜘蛛（能在水面行走）shuǐ 
zhīzhū 

จิง้หรดี to2kau1 蟋蟀 xīshuài 

จบิ tɛp9,tip9 咂（咂嘴）zā 

จิม้ tɛm1,jap8 蘸（蘸酱油）zhàn 

จดื tsim3 淡（不咸）dàn 

จือ้ไถโจว ชื่อเมอืงหน่ึงในมณฑลเจ้
อเจยีง 

θu6tsi6tsau3 自台州 Zì táizhōu 

จุกขวด m3tat7(m3 是变调，原调不明 塞子 sāizi 

จุด lak8tɛm1 点儿（白点，黑点）diǎn er 

จุดไฟ tɛm1 点（点灯）diǎn 

จุดไฟ tsau4pai1 烧火（烧火做饭）shāohuǒ 

จงู (มอื) ȵaŋ5 拉（手拉手）lā 

จงูใจ ตกัเตอืน hyn5  劝 quàn 

จูโ่จม θan5kuŋ3 攻打 gōngdǎ 

จบู tsyt9θœi1ken1 接吻 jiēwěn 

เจด็ that7 七 qī 

เจด็สบิ that7sap8 七十 qī shí 

เจดยี ์ tha:p9 塔 tǎ 

เจตนา ku5i5,ŋ6hɔk10kɔ5 故意（他故意问我）gùyì 

เจบ็ kɛt9 疼，痛 téng, tòng 

เจอกนั พบกนั ปะทะ hap7t∅k10 相碰（两人或物相碰）xiāng 
pèng 

เจอหน้า เจอกนั tshuŋ3nu3 见面 jiànmiàn 

เจา้ของ θu5tsy1 作主 zuò zhǔ 

เจา้ของทีด่นิ ti6tsy1 地主 dìzhǔ 

เจา้ของบา้น ka3tsy1 主人 zhǔrén 

เจา้บา่ว lak8khɛu1jau5 新郎 xīnláng 

เจา้สาว lak8piɔ4jau5 新娘 xīnniáng 

เจา้หน้าทีข่องรฐั kɔn5pu6 干部 gànbù 

เจาะ ŋau5 挖（用手挖）wā 

เจาะ θɔk10 凿（凿眼子）záo 

แจกจา่ย fa:t9 发（发工资）fā 

แจม่ใส man1an1lɛ1(天很好) 睛朗 jing lǎng 

โจ๊ก kau3tsuk7 粥 zhōu 

โจร ผูร้า้ย θak8liak8 士匪，强盗 shì fěi, qiáng dào 

ใจรา้ย θam3tuk8 心毒 xīn dú 

ฉบบั fuŋ3 封（一封信）fēng 

ฉบบั ชุด pan6 份（一份文件）fèn 

ฉมวก ma:i6tsha3 鱼叉 yú chā 

ฉลองเทศกาล ty6si4θɛt9 过节 guòjié 

ฉลองปีใหม ่ th∅m5nɛn4  拜年 bàinián 

ฉลองปีใหม ่ ty6nɛn4ma:n2 过年 guònián 

ฉลาด θiŋ3 聪明 cōngmíng 

ฉล ู tshau1 丑 chǒu 

ฉนั tsia1 我 wǒ 

ฉาบ jau4 抹（在墙上抹石灰）mǒ 
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ฉาบ na:u6 钹（乐器）bó 

ฉีก tshin3 撕（撕纸）sī 

ฉ่ีใสท่ีน่อน tsuŋ5ȵu6tau4 尿床 niàochuáng 

ฉุน t∅k10thut9 呛（吃东西呛了）qiāng 

ฉุน thœŋ5 呛（辣椒味儿呛鼻子）qiāng 

ชดเชย pui4 赔偿 péicháng 

ชน tam1 撞（车子撞在墙上）zhuàng  

ชน tam3 抵（水牛抵人）dǐ 

ชนชัน้กรรมกร kuŋ3ȵan4ka:i3khap7 工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนชาต ิ man4tsy1 民族 mínzú 

ชนชาต ิ man4θuk8 民族 mínzú 

ชนรุน่หลงั hau6sa:ŋ3 晚辈 wǎnbèi 

ชวด θu1 子 zi 

ชว่ย tsau5 救（救人）jiù 

ชว่ยเหลอื pɔŋ3 帮助 bāngzhù 

ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั hu6tsu6 互助 hùzhù 

ชอ่งประต ู to1lɛ5 门缝 mén fèng 

ชอ้นของจากน้ํา ขดุลอก la:u3,syt9 捞（捞水草）lāo 

ชอนไช tsu5 蛀（虫蛀木头）zhù 

ชอบ hɔ5,hi1fun3 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuan 

ชะตาชวีติ miaŋ6sœi1 命运 mìngyùn 

ชัง่ kan1 斤 jīn 

ชัง่ tsaŋ6 称（用秤称重量）chēng  

ชดัเจน thiaŋ3tshɔ1 清楚（看得清楚）qīngchu 

ชัน้ thaŋ5 层（一层皮）céng 

ชัน้ดา้นบนของผา้หม่ ȵan5θam3 被面 bèi miàn 

ชัน้วางของ kai6;kwai6 柜子 guìzi 

ชัน้วางถว้ย so5kai6 碗柜 wǎn guì 

ชัน้วางหมอ้ tsha:ŋ3ka5 锅架子 guō jiàzi 

ชัว่โมง tsuŋ3 钟（时钟）zhōng 

ชา sia4 茶 chá 

ชา้ θau3jau4(从容) 慢（走得慢）màn 

ชา้ง θœŋ2 象 xiàng 

ชา่งซ่อมหมอ้ pu1tsha:ŋ3lo1 补锅匠 bǔ guō jiang 

ชา่งทาํเครือ่งเงนิ ta1ŋan4si3pu6 银匠 yínjiàng 

ชา่งฝีมอื si3pu6 匠人 jiàngrén 

ชา่งไม ้ muk8kuŋ3si3pu6 木匠 mùjiang 

ชา่งหนิ sɔk10siak8lo1 石匠 shíjiang 

ชา่งเหลก็ ta1thɛt9lo1 铁匠 tiějiang 

ชาม tsai2 碗 wǎn 

ชามขนาดใหญ่ tsai2luŋ5 海碗（大汤碗）hǎiwǎn  

ชายกางเกง hu5k∅k9 裤脚 kù jiǎo 

ชายคาบา้น l∅k10hɛn4 屋檐 wūyán 

ชายหนุ่ม hau6sa:ŋ3liak8 青年男人（未婚的）
qīngniánnánrén 

ชาวจว้ง tsɔŋ6θuk8 壮族 Zhuàngzú 

ชาวนา nuŋ4man4 农民 nóngmín 

ชาวนา pan4nuŋ4 贫农 pínnóng 
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ชาวนารบัจา้ง ku5nuŋ4 雇农 gùnóng 

ชาวฮัน่ hɔn5θuk8 汉族 Hànzú 

ชาํระ ka:u3 缴（缴公粮）jiǎo 

ชงิ  tsa:ŋ1 争（争着要去）zhēng 

ชงิชา้ thɛn3thau3 秋千 qiūqiān 

ชดิ met8 密（稻子种得密）mì 

ชดิ mɛ3ma:i4 挨（挨着坐）āi 

ชนิ คุน้ชนิ kwa:n5,ka:n5 惯（吃惯了辣的）guàn 

ชมิ ka:u5 尝（尝味道）cháng 

ชี ้ tɛ1 指（指人）zhǐ 

ชวีติ miaŋ6 性命 xìngmìng 

ชืน้ ȵau6 潮湿 cháoshī 

ชืน้ (ผา้) jai2 湿（衣服湿了）shī 

ชื่นชม tha:n5syŋ1 羡慕 xiànmù 

ชื่อ khiam5(徐),tshiam5(植) 叫（叫什么名字）jiào 

ชื่อ miaŋ4θu6 名字 míng zì 

ชื่อตน้ไม ้ fa3lim6muk8 苦楝树 kǔliàn shù 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง lak8tsham1  桃金娘（逃军粮）táo jīn 
niang 

ชื่อมาตราตวงวดัของจนี tau1 斗 dòu 

ชื่อเมอืงหน่ึงในมณฑลกวา่งซ ี wa2luk7toŋ4 牛练塘 Niúliàntáng 

ชื่อหญา้ชนิดหน่ึง ŋɔi6,ŋa:i6 艾草 ài cǎo 

ชื่อหน่วยมาตรตวงจนี lɔ4 石（十斗）shí  

ชุด thut9 套（一套衣服）tào 

ชุดเดก็ tan3kat7;tan3kwat7 衣缝儿 yī feng er 

ชุบไฟ kan6na:m4 淬火 cuìhuǒ 

เชด็ ma:t9 擦（擦桌子）cā 

เชา่ θu3 租（租地）zū 

เชา้ (ตื่นเชา้) lo6 早（起得早）zǎo 

เชญิแขกใหอ้ยูต่่อ lau4 留客 liú kè 

เชญิใหด้ื่มเหลา้ hyn5 劝（敬酒）quàn 

เชื่อ θœŋ3θan5 相信 xiāngxìn 

เชอืก ja6(细的)θɔk10(粗的) 绳子 shéngzi 

เชอืกทีท่าํจากตน้ปาลม์ θuŋ3ja6, θuŋ3siŋ4 棕绳 zōng shéng 

เชอืกบงัเหยีน ma4θɔk10 缰绳 jiāngshéng 

เชอืกป่าน ma4siŋ4,ma4ja6 麻绳 má shéng 

เชอืกววั mɔ4θɔk10 牛绳 niú shéng 

เชือ้เพลงิ pai1ȵoi6  火种 huǒzhòng 

เชื่อฟัง s∅ŋ4suk8(养熟) 驯（野兽养驯了）xún 

เชื่อฟัง thiaŋ5kɔŋ2(听讲) 乖 guāi 

เชื่อม (โลหะ) hɔn6 焊（焊洋铁壶）hàn 

เชื่อมตดิ laŋ5 连（树枝断了，皮还连着）
lián  

แช ่ θam5 浸（浸种）jìn 

แชข่า้ว lɛu3 泡饭 pàofàn 

แชน้ํ่า ∅m5,na:m4 泡水（水牛泡水）pào shuǐ 

โชคดทีี ่ ken1θia6  幸亏（幸亏没有打破）
xìngkuī  

โชคลาภ fuk7 福气 fúqi 
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ใช ้ ka5kai4 用（用笔写字）yòng 

ใช ้ sai1 用（使用）yòng 

ใชส้องมอืยก thɔk0 端（端碗）duān 

ซอ้น พบั ทบ  tsip9 叠（叠被子）dié  

ซ่อม ∅au3 修理（修理房子）xiūlǐ 

ซอย pɛu4 刨（刨萝卜丝）páo 

ซอสองสาย ȵi6hɛn4, ȵi6hu4 二胡 èrhú 

ซกั (ผา้) θo3 洗（洗衣服）xǐ  

ซอีิว๊ θœŋ5jau4 酱油 jiàngyóu 

ซือ้ ɔ1 买 mǎi 

ซื่อสตัย ์ lo6sat8 老实 lǎoshí 

เซ่นไหว ้ tshyŋ5ja2(<ȵa2) 祭祀（祭祀祖宗）jìsì 

เซ่นไหวเ้ทพ tshyŋ5uŋ1piak10 供神 gōng shén 

เซยีน θɛn3 ȵan4 仙人 xiānrén 

โซ่ thɛt9lim6(-m?) 铁链 tiě liàn 

ไซดกัปลา tam1ma:ŋ5 鱼笥（口有倒刺的笼子，鱼

能进不能出）yú sì 

ญาต ิ than3kyn3 亲戚 qīnqi 

ฐานวางหมอ้ tsha:ŋ3tshap7 锅圈（垫锅的）guō quān 

ดม ham5 闻（嗅）wén 

ดวง (ลกัษณนามของดวงไฟ) ȵa:m1 盏（一盏灯）zhǎn  

ดวง (ลกัษณนามของดาว) ȵa:m1 颗（一颗星）kē 

ดวงดาว θiaŋ3 星星 xīngxīng 

ดว้งหนวดยาว to2ka:ŋ5 天牛 tiān niú 

ดว้ยกนั thiaŋ1kan4,kuŋ6ma:i4 一起（一起去）yīqǐ 

ดว้ยกนักบั ku ŋ6 ma:i4,ku ŋ6,na3 跟（别跟他玩）gēn  

ดอก ɛŋ3 枝（一枝花）zhī 

ดอก (ลกัษณนามของดอกไม)้ ȵa:m1 朵（一朵花）duǒ 

ดอกขา้วโพด ma:k10fan1 天花（玉米的雄花）tiānhuā 

ดอกตมู fa3tap7  蓓蕾 bèi lěi 

ดอกทานตะวนั h∅ŋ5ȵat8kai4（<kwai4） 向日葵 xiàngrìkuí 

ดอกเบญจมาศ lɛn4fa3（莲花？） 菊花 júhuā 

ดอกเบีย้ li6θik7 利息 lìxí 

ดอกไม ้ fa3 花 huā 

ดอกไมจ้นี tsam3thoi5 黄花菜（金针菜）huánghuā 
cài  

ดอกหงอนไก่ kai3kun3fa3  鸡冠花 jīguān huā 

ดอง sim5 腌（腌菜）yān cài 

ดกัแด ้ to2luk7 蚕蛹 cányǒng 

ดัง้เดมิ ȵyn4pɔn1 原来（原来是你）yuánlái 

ดงันัน้ sɔ1 hɛ4 所以 suǒyǐ 

ดนั ŋoŋ3,phen3 拱（猪拱墙）gǒng 

ดนัไว ้ tɛŋ1,tiŋ1 顶（用木头顶住危墙）dǐng 

ดบั tsham3 灭（灯灭了）miè  

ดบัไฟ tsham3 熄灭（灶里的火种熄灭了）
xímiè 

ดบัไฟ tshœi1(吹) 熄（熄灯）xī 

ดา่ ly5 骂 mà 

ดา้น (ลกัษณนามใชก้บักาํแพง)  fuk7 堵（一堵墙）dǔ 
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ดา้น ฝัง่ pa:n6 边（墙两边都种菜）biān 

ดา้นขวา jau6pa:n6 右面 yòumiàn 

ดา้นขา้ง mui1hɛn4 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย θɔ5pa:n6 左面 zuǒmiàn 

ดา้นตรงขา้ม toi5nu3 对面 duì miàn 

ดา้นนอก uk7m∅ŋ3  外面 wàimiàn 

ดา้นใน ly1m∅ŋ3  里面 lǐmiàn 

ดา้นในของผา้หม่ ȵan5hœk9 被里 bèi lǐ 

ดา้นบน hyn1tiaŋ1 上面 shàngmiàn 

ดา้นลา่ง tai1m∅ŋ3 下面 xiàmiàn 

ดา้นหน้า puŋ2nu3 前面 qiánmiàn 

ดา้นหน้า tsiaŋ5mɛn6  正面（布的正面）zhèngmiàn 

ดา้นหลงั pi2tu2pa:n6 背面 bèimiàn 

ดา้ม tsham1 把（一把筷子）bǎ 

ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บัเครือ่งเขยีน) tsi3,kun1 枝（一枝笔）zhī 

ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บัเครือ่งใชม้ี
ดา้ม) 

kau6 把（一把锄头）bǎ 

ดา้มจบั piaŋ5 把儿（用具上手握的部分）
bà er  

ดา้มมดี tso4piaŋ5 把（ 柄）dāobà 

ดา้ย mai1(手搓线),θen5(轴线) 线 xiàn 

ดา้ยป่าน hu6sen5 麻线 máxiàn 

ดา้ยไหม θu3sen5 丝线 sīxiàn 

ดาวหาง θɔ5pa1θiaŋ3, θɔ5θat7  θiaŋ3 彗星 huìxīng 

ดาํกลา้ hi4hoi1tsuŋ5 移植（移植秧苗）yízhí 

ดาํน้ํา mai5na:m4 潜（潜水）qián 

ดนิ phen1 土 tǔ 

ดนิ ti6 地 dì 

ดนิประสวิ θɛu3 硝石 xiāoshí 

ดนิปืน θɛu3 火药 huǒyào 

ดนิรว่น mau1 松（土松）sōng 

ดนิสอ h∅n4pet7 铅笔 qiānbǐ 

ดบิ pat7sak7(不识) 生（生面人）shēng 

ดบิ (เน้ือ) jap8 生（生肉）shēng 

ดบิ (ผลไม)้ thiaŋ3(青) 生（果子还生）shēng 

ด ี lɛ1 好 hǎo 

ด ี oi5,hɔ5 好（好喝酒）hǎo 

ดใีจ fan3hi1 高兴 gāoxìng 

ดดี tɛn2 弹（用手指弹）dàn 

ดดี (ลกูคดิ) thiak9 打（打算盘）dǎ  

ดดี ปัน่ (ฝ้าย) ta:n4 弹（弹棉花）dàn 

ดทีีส่ดุ tsi5lɛ1 好（ 好是你去）zuì hǎo  

ดบุีก θiak9 锡 xī 

ดกึ (นอนดกึ) si4 晚（睡得晚）wǎn 

ดกึดื่น an1tsham3(很晚) 深（夜深）shēn 

ดงึ la:i3 拉（拉风箱）lā 

ดงึ la3 拉（拉车）lā  

ดงึ ȵaŋ5 拔（拔 ，拔鸡毛）bá 
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ดดูนม ki4niŋ3(吃奶) 吮乳 shǔn rǔ 

ดแูล kun1 管（自己管自己的事）guǎn  

ดแูลครอบครวั tɔŋ3ka3 当家 dāngjiā 

เดก็ lak8ŋɛ4liak8 儿童 értóng 

เดด็ tsam5 掐（用指甲掐瓜）qiā  

เดด็ (ผกั) mak7 摘（摘除菜中的老叶）zhāi 

เดา ku1 猜（猜谜语）cāi 

เดนิ ha:ŋ2 走 zǒu 

เดมิพนั tu1 赌（赌钱）dǔ 

เดอืด kwan1,kan1 沸 fèi 

เดอืน ȵ∅t10 月（月份）yuè 

เดอืน phyn1 月（一月）yuè 

เดอืนทีแ่ลว้ ȵan1phyn1 上月 shàng yuè 

เดอืนหน้า ha6 phyn1 下月 xià yuè 

เดอืยไก่ ka:i5tiaŋ4  鸡距（老公鸡脚内侧长出的

尖距）jī jù 

เดอืยไม ้ θan1tau4 榫子 sǔn zi 

แดด สวา่ง  jam3 阳（阳影，树荫）yáng 

โดน pan3,t∅k10 被（羊被老虎吃了）bèi 

โดยเฉพาะ เป็นพเิศษ taŋ3kuŋ3 特地（我特地告诉你）tèdì  

ได ้(รบั) li3 得（得到）de 

ไดผ้ล มปีระสทิภิาพ liaŋ4 灵验（药方灵验）língyàn  

ไดม้าตรฐาน nɛŋ5 够（够取高处的什物）gòu 

ไดย้นิ thiaŋ5hɛu1 听见 tīng jiàn 

ไดร้บั sau3ȵa:m4 收到（收信）shōu dào 

ตก (พระอาทติย)์ loi4 落（日落）uò 

ตกตะกอน kiŋ4 沉淀 chéndiàn 

ตกปลา tɛu5 钓（钓鱼）diào 

ตกลกู (สตัว)์ to5 生（小牛）shēng 

ตกหลน่ tap8 掉（掉在地上）diào  

ตด tat7 屁 pì 

ตน้ (ลกัษณนามใชก้บัตน้กลา้) tsu4,tshuk7 蔸（一蔸秧，插稻秧的单

位）dōu 

ตน้ (ลกัษณนามใชก้บัตน้ไม)้ tsu4 棵（一棵树）kē  

ตน้กกตากแหง้ wai4 晒席 shài xí 

ตน้กระเทยีม θyn5ka:ŋ1 蒜苔 suàntāi 

ตน้กลา้ขา้ว lak8sam1 禾苗 hémiáo 

ตน้กลา้ขา้ว s∅3 秧苗 yāngmiáo 

ตน้กาฝาก ko1sa:ŋ1sia2    寄生树 jìshēng shù 

ตน้การบรู muk8hu4 樟树 zhāngshù 

ตน้ขา ki4t∅n4luŋ5 大腿 dàtuǐ 

ตน้ขา้ว kau3 稻子 dàozi 

ตน้ขา้วโพด ma:k10ka:ŋ1   杆（玉米杆）gān  

ตน้คราม la:m4tɛn6 蓝靛草 lándiàn cǎo 

ตน้จามจุร ี tsha:m5  杉树 shān shù 

ตน้ไทรยอ้ย ใบคูเ่ลก็ j∅ŋ4sy6 小叶榕 xiǎo yèróng 

ตน้ไทรยอ้ย ใบทูใ่หญ่ j∅ŋ4sy6 大叶榕 dà yèróng 

ตน้ปาลม์ θuŋ3muk8 棕树 zōng shù 
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ตน้ไผ ่ θok9 竹子 zhúzi 

ตน้เมเป้ิล muk8am1 枫树 fēng shù 

ตน้ไม ้ muk8 树 shù 

ตน้ไมน้ํ้ามนัชนิดหน่ึง  tuŋ4ju2muk8  油桐树 yóu tóng shù 

ตน้สน muk8pa:k10 松树 sōngshù 

ตน้สน pha:k9sy6 柏树 bóshù 

ตน้สายน้ําผึง้ tsam3ŋan4fa3 金银花 jīnyínhuā 

ตน้หลวิ jœŋlau2 柳树 liǔshù 

ตน้ออ้ lu4tiak10 芦苇 lúwěi 

ตน้อ่อน muk8miu4 树芽 shù yá 

ตบ sin3 掴（用手掌掴头，脸）guāi 

ตม้ tsuŋ2,siap10 煮（煮整个红薯）zhǔ 

ตรง jau6 直（树很直）zhí 

ตรง tsiaŋ5 正（帽子戴得正）zhèng 

ตรงกลาง tɛ1nɛ2 中间（田中间）zhōngjiān  

ตรงไปตรงมา hoi3thuŋ3(开通) 直爽 zhíshuǎng 

ตรงหน้า  puŋ2nu3 正面 zhèng miàn 

ตระกรา้วางตะเกยีง pai1kɔn3 火笼（烤火用）huǒ lóng 

ตลาดนดั hy3 集市（墟场）jí shì 

ตวง ta1 量（量米）liàng 

ตอก (เสาเขม็) kut7 打（打桩）dǎ 

ตอก(ตะป)ู tiaŋ3 钉（钉钉子）dīng 

ตอ้ง iu5 要（你要听话）yào 

ตอ้งการ เอา  ɔ1 要（我要这个）yào 

ต่อเชื่อมกนั θuk8 连接（把绳子连接起来）
liánjiē 

ตอน (ไก่ตอน) im1 阉（阉公鸡）yān 

ตอนเชา้ ta:i6lo6 早上 zǎoshang 

ตอนเทีย่ง ko5lu5,puŋ2lu5 中午 zhōngwǔ 

ตอนบา่ย ko5pɔi2 下午 xiàwǔ 

ตอนเยน็ puŋ2pɔi2 晚上（午夜以前）wǎnshàng  

ตอนสาย ko5hat7 上午 shàngwǔ 

ตอบ ta:p9 答 dá 

ตอฟาง wɔŋ4ŋan3    稻蔸（割稻后剩下的根部）
dào dōu 

ต่อมเหงือ่ kɛ2 汗垢 hàn gòu 

ต่อมา ภายหลงั pi2tu6 后来（后来才做好了）hòulái  

ต่อมาภายหลงั pi2tu6 后来 hòulái 

ตอไม ้ muk8ŋan3 树墩（看法后剩下的树桩）
shùdūn 

ตอไม ้ muk8tam3(-m?) 木墩（作凳子用的）mù dūn 

ต่อย kut7 打（用拳头打人）dǎ 

ต่อย (ผึง้) tshim3 蛰（蜂蜇人）zhé 

ตะกรอ้ครอบปาก mɔ4thɔ1luŋ4 牛嘴笼 niú zuǐ lóng 

ตะกรา้ถอื la:m4 提篮（小竹篮）tílán 

ตะกละ wɔi4(同肠子) 馋 chán 

ตะกอน tiaŋ6loi4kɛ1haŋ6ȵa2 沉淀物 chéndiàn wù 

ตะกัว่ ไสด้นิสอ h∅n4  铅 qiān 

ตะเกยีง hi5taŋ3 汽灯 qìdēng 
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ตะเกยีบ tsy6 筷子 kuàizi 

ตะแกรง (ตาถี)่  ta1pu6jaŋ2 筛子（细孔）shāizi 

ตะแกรงตาหา่ง laŋ2kau3lɛu5 筛子（大孔）shāizi 

ตะแกรงรอ่นแป้ง lɔ4tau1 罗斗（筛米粉等用）luó dòu 

ตะโกน khiam5,tshiam5 喊 hǎn 

ตะขอเกีย่ว thɛt9ŋau3 钩子 gōuzi 

ตะขอเกีย่วตาชัง่ tsaŋ6ŋau1 秤钩 chèng gōu 

ตะขอเบด็ tɛu5 鱼钩 yú gōu 

ตะขาบ jap8 蜈蚣 wúgōng 

ตะครวิ kan3tɛu5  抽筋症 chōujīn zhèng 

ตะแคง tsak7 侧（侧着身睡）cè  

ตะไครน้ํ่า thiaŋ3toi4 青苔 qīngtāi 

ตะไบ tɔ4 锉（用锉子锉平）cuò 

ตะป ู thɛt9tiaŋ3 钉子 dīngzi 

ตะหลวิ tsha:ŋ3thɛt9 锅铲 guō chǎn 

ตกั pat7 舀（舀水）yǎo  

ตกัขา้ว tsa:m1 盛（盛饭）shèng 

ตัก๊แตน ha1jam5,tam1ŋɔŋ3（大的） 蝗虫 huángchóng 

ตัก๊แตน ha1ȵak7 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว ma2lau4ky5 螳螂 tángláng 

ตัง่ li4taŋ1tsaŋ6 凳子 dèngzǐ 

ตัง้ตรง ɛn1 挺（挺胸）tǐng 

ตัง้ตรง sy2 竖（竖立杆子）shù 

ตัง้ทอ้ง mi2san3,thui3liak8 怀孕 huáiyùn 

ตดั thɛt9(切) 割（割肉）gē 

ตดั θai4 裁（裁衣服）cái 

ตดั θɛn1 剪 jiǎn 

ตดั (ตน้ไม)้ phiam3 砍（砍树）kǎn 

ตดัใจ สละ sia1li3 舍得 shěde 

ตบั kɔn3 肝 gān 

ตบั (ลกัษณนามใชก้บัสิง่ของทีว่างทบั
กนัเป็นตบั)  

tap10 叠（一叠人民币）dié 

ตวั koi5 件（一件衣服）jiàn 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บักระโปรง) tɛu4 条（一条裙子）tiáo 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บักางเกง) tɛu4 条（一条裤子）tiáo 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บันก) tsu2 只（一只鸡）zhǐ  

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัปลา) tsu2,lam5 条（一条鱼）tiáo  

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัมา้) tsu2,lam5 匹（一匹马）pǐ 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัววั) tsu2,lam5 头（一头牛）tóu  

ตวั ทัง้ตวั (ลกัษณนามใชก้บัเหงือ่ออก 
หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ทัง้ตวั) 

huŋ5 身（一身汗）shēn 

ตวัต่อ p∅ŋ6p∅ŋ6  黒蜂（蛀竹木的）hēi fēng 

ตวัต่อ pɔ6θɛn1 黄蜂 huángfēng 

ตวัแทน pɔŋ3 代替 dàitì 

ตวัแทน toi6piu1 代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม ki4lɛn4 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวับวม fau4 浮肿 fú zhǒng 

ตวับุง้ to2l∅t10 毛虫 máochóng 
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ตวัเรอืด j∅t10 臭虫 chòuchóng 

ตวัไร mat7 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัหมดัไก่ mau2 鸡虱 jī shī 

ตวัเหลอืบ ma:ŋ1 牛虻 niúméng 

ตวัไหม θa:m4 蚕 cán 

ตวัอ่อนแมลง thai3pa:ŋ4to2,thai3pa:ŋ4nun1 蛆 qū 

ตวัอกัษร θu6 字 zì 

ตวัเอง ti6ka3  自己 zìjǐ 

ตา koŋ1to1,uŋ1to1 外祖父 wàizǔfù 

ตา θo1θiaŋ3 眼睛 yǎnjīng 

ตากแดด tshy5 晒（晒谷子）shài  

ต่างห ู ni2tat7 耳环 ěrhuán 

ตาชัง่ tsaŋ6 秤 chèng 

ตาชัง่แบบคาน tsaŋ8θiaŋ3 秤星 chèng xīng 

ตาดาํ lak8pat8 瞳仁 tóngrén 

ตาตุ่ม puk7θo1 脚踝 jiǎohuái 

ตาบอด ma:ŋ2 瞎 xiā 

ตาปลาบนผวิหนงั j∅t10 鸡眼（皮肤病）jīyǎn  

ตามใจ ȵam6, θan5 随（随你要多少）suí 

ตามใจ θoi4pin6,si6ta:n6 随便（随便坐）suíbiàn  

ตามตดิตาม kan3 跟（孩子跟在妈妈的后面）
gēn 

ตามทาง san6 沿（沿河边走）yán 

ตาย θa1 死 sǐ 

ตายเมือ่อายยุงัน้อย ka:p10 ȵiŋ5θa1 夭亡 yāowáng 

ตาลาย θo1θiaŋ3fa3 眼花 yǎnhuā 

ตาํ ta:p10(“踏”碓子) 舂（舂米）chōng 

ตํ่า tɛ3,ko3 抵 dǐ 

ตาํนาน thiaŋ5kɔŋ1(<听讲) 传说（名词）chuánshuō  

ติง่ห ู lak8ho2tai5 耳垂 ěrchuí 

ตดิ nɛt9 贴（贴信封）tiē 

ตดิ (คอ) nɛn1 卡（卡着脖子）kǎ 

ตดิ (ไฟ) luk8 着（火着了）zháo  

ตดิต่อกนั ต่อเน่ืองกนั lɛn4θuk8  连续（连续跳一百次）liánxù 

ตดิต่อเป็นระยะ kai5θuk8 断续（断续讲）duàn  

ตดิตาม สะกดรอยตาม kan3pi2tu6 跟踪 gēnzōng 

ตดิตามเป็นเพื่อน pɔn5sa:i5 陪伴 péibàn 

ตดิไฟดว้ยเชือ้เพลงิ tɛm1pai1 引火 yǐnhuǒ 

ต ี kha:u3 打（打鼓）dǎ 

ต ี kut7 打（打人）dǎ  

ตนีเขา to3k∅k9 山脚 shānjiǎo 

ตลีงักา tsuŋ3fan6tau1 翻跟斗 fān gēndou 

ตเีหลก็ ta1 打（打铁）dǎ 

ตกึ ka5 楼 lóu 

ตืน้ lɛn5 浅（水浅）qiǎn 

ตื่นตระหนก fa:t9kɔŋ4(发狂) 惊跳 jīng tiào 

ตื่นนอน luk8tau4 起床 qǐchuáng 

ตื่นนอน tsak7 醒（睡醒）xǐng 
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ตุ๋น tan6 炖（炖肉）dùn  

ตุ่ม huk8 肿（虫咬肿了）zhǒng 

ตุ่ม pau3,puŋ2 疙瘩（虫咬而起的肿块）
gēda 

ตุ่มน้ําใสๆตามผวิหนงั pha:u5 水泡（皮肤因摩擦而起的泡

儿）shuǐpào  

ตุลาคม sap8ȵ∅t10 十月 shí yuè 

เตน้ราํ thɛu5mu1 跳舞 tiàowǔ 

เตม็ lan4 满（水满）mǎn 

เตะ thiak9 踢 tī 

เต่า u3kwai3 乌龟 wūguī 

เตา้นม niŋ3 乳房 rǔfáng 

เตาเผาอฐิ  hiu4 窑（砖窑）yáo  

เตาไฟ puŋ2θɔ5 灶 zào 

เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) pit9 鳖 biē 

เตา้หู ้ tau6fu6 豆腐 dòufu 

เตบิโต luŋ5 长（猪长得快）zhǎng 

เตมิ tsa:m1 添（添一碗饭）tiān 

เตีย้ tɛ3,ko3 矮 ǎi 

เตยีง tau4 床 chuáng 

แตก lɛ6(破竹篾),phɔ5(破竹子) 破（破竹篾）pò 

แตก θoi5,jau5 碎（摔碎子）suì  

แตก (กระป๋อง) mɔt9 破（罐子破了）pò 

แตกกิง่ uk7miu4 发芽（树枝发芽）fāyá 

แตกต่าง tsha3 差（差得多）chà  

แตกรา้ว tɔk9hoi1 裂开（墙裂开了）liè kāi 

แตกลาย (ผวิหนงั) tɔk9 皴裂（皮肤皴裂）cūn liè 

แต่ก่อน ti6nu3  从前 cóngqián 

แต่ก่อน tsi3θɛn4 以前（一个月以前）yǐqián  

แตง ka3,kwa3 瓜 guā 

แตงกวา lak8ka3 黄瓜 huángguā 

แต่งเขา้ (การทีฝ่่ายชายไปอยูก่บั
ครอบครวัฝ่ายหญงิ) 

s∅ŋ2mun4 入赘（上门）rùzhuì 

แต่งงาน ɔ1lak8piɔ4jau5(娶新娘) 结婚 jiéhūn 

แต่งตวั tsɔŋ3pa:n6 打扮 dǎ fèn 

แตงโม θai3ka3 西瓜 xīguā 

แต่งลกูเขยเขา้บา้น tsiu3lak8khɛu1 招赘（招女婿）zhāozhuì 

แตน tsam2tsɛ4 蜾赢（用泥在墙角做窝）guǒ 
yíng 

แตร hɔ6 喇叭 lǎbā 

แต่ละ(อนั) ทุก(อนั) kɔk9   各（各个）gè 

แต่วา่ taːn6 tsɛ2 但是 dànshì 

โต๊ะ tsœŋ4 桌子 zhuōzi 

โต๊ะ θiak10 桌（一桌菜）zhuō 

ไต iu3 肾 shèn 

ถนน ti6tsɔŋ1 路 lù 

ถนนสาธารณะ kuŋ3lu6,ti6tsɔŋ1luŋ5(大路) 公路 gōnglù 

ถม tɛn4 填（填坑）tián 

ถ่ม phiɔ3 吐（吐口水）tǔ 
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ถ่ม คาย phiɔ3 吐（把饭吐出来）tǔ 

ถลก (หนงั) kɔt9 剥（剥牛皮）bō  

ถลม่ tam5 倒塌 dǎotā 

ถ่วงลง tsa:k9 压（用石头压紧）yā 

ถ่อ tsha:ŋ5 撑（撑船）chēng 

ถอด tut10 脱（锄头把脱了）tuō  

ถอด (รองเทา้) thun5 脱（脱鞋）tuō 

ถอด (เสือ้ผา้) kai3 脱（脱衣服）tuō  

ถอน ดงึ ȵaŋ5 扯（扯秧）chě 

ถอนใจ tha:n5hi5 叹气 tànqì 

ถอนและดายเอาสว่นเกนิทิง้ sɔ5miu4 间苗 jiànmiáo 

ถอนหญา้ ȵaŋ5 拨（拨草）bō 

ถอนหญา้ (ในนา) phai1 耘（耘田）yún  

ถอย thɔi5 退（往后退）tuì 

ถกั (ผม) kit9 编（编辫子）biān 

ถกั รอ้ย  ho1 编（编簸箕）biān 

ถกัใย kɛ5mɔŋ2 结网（蜘蛛结网）jié wǎng 

ถงั sa:ŋ3 筒（一筒米）tǒng 

ถงั thuŋ1 桶 tǒng 

ถงั thuŋ1tuk7 底儿（桶底）dǐ er  

ถงัขา้ว sa:ŋ1 米筒 mǐ tǒng 

ถงัไมน่ึ้งขา้ว sɔi1 甑子 zèng zi 

ถัว่ tau6 豆子 dòuzi 

ถัว่เขยีว luk8tau6 绿豆 lǜdòu 

ถัว่งอก  luk8tau6ŋa4 豆芽菜 dòuyá cài 

ถัว่แดง lak8tsu6pɛk9 红小豆 hóng xiǎodòu 

ถัว่พรา้ ma2pha:n5 豆 dāo dòu 

ถัว่พุม่ lak8tsu6 豇豆（豆角）jiāngdòu  

ถัว่ลนัเตา huŋ4fa3tau6 豌豆 wāndòu 

ถัว่ลสิง ti6tau6 花生 huāshēng 

ถัว่เหลอืง lak8tsu6tsha:u1 黄豆 huángdòu 

ถางหญา้ phai1jɔk10 薅草 hāo cǎo 

ถ่านไฟ pai1lo5 火炭 huǒtàn 

ถ่านหนิ moi4 煤 méi 

ถาม man6 问 wèn 

ถํ้า to3luŋ3 山洞 shāndòng 

ถํ้าหนิ ta1pɔŋ2luŋ3 石山洞 shí shāndòng 

ถี ่ met8 密（筛子编得密）mì  

ถงึ tsaŋ2 到 dào 

ถงึ tsaŋ2 到（水深到腰）dào  

ถงึ tsaŋ̻2 到（回到家）dào 

ถงึแมว้า่ θʊi3 jɛn4 虽然 suīrán 

ถอื เอา tuk7, ȵam1 拿（拿书）ná 

ถอืวา่ พอแลว้  θyn5 算（算了吧）suàn 

ถอืโอกาส paŋ6lɔt6(趁+热) 趁（趁热吃）chèn 

ถอืโอกาสทีผ่า่นเสน้ทางนัน้ san6tsɔŋ1 顺路 shùnlù 

ถุง ja6,ja6pɛn5 带子 dàizi 
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ถุง tai6 袋子 dàizi 

ถุง toi6 袋（一袋米）dài 

ถุงกระเพาะอาหารของนก ka:i5uŋ1 嗉囊 sù nāng 

ถุงเทา้ ma:t10 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี ta:m1 胆（苦胆）dǎn 

ถุงผา้ ma4toi6 麻袋 mádài 

ถุงใสเ่สือ้ผา้ tan3toi6 衣袋 yīdài 

ถุงอณัฑะ nɔi1,mi5 阴囊 yīnnāng 

ถ ู thɔŋ5 糊（用泥巴糊墙壁）hú 

ถ ู thœŋ3 搓（搓绳）cuō 

ถกู (กรรมวาจก) pan3,t∅k10 给（碗给他打破了）gěi 

ถกู (กรรมวาจก) t∅k10 挨（挨他打）āi  

ถกูตอ้ง ha:p10, ŋa:m5 对（说得对）duì  

ถกูตอ้ง tsiaŋ5khɔk9 正确 zhèngquè 

ถกูใสร่า้ย yn3wɔŋ1 冤枉 yuānwang 

เถาะ ma:u2 卯 mǎo 

แถว (ลกัษณนามใชก้บัเกา้อี)้ la:t10 排（一排椅子）pái  

โถใสข่า้ว pɔt9 钵子 bōzi 

ไถ tsɛ1,tsau2 犁（犁地）lí 

ไถ่ tsok10 赎（赎回来）shú 

ทนทาน kham3 耐用 nàiyòng 

ทราย sa3 沙子 shāzi 

ทวงแคน้ แกแ้คน้ pɔ5sau4 报仇 bàochóu 

ทวนลม ȵiak10lam2 逆风 nìfēng 

ทวารหนกั thai3pu5luŋ3 肛门 gāngmén 

ทหาร piaŋ3 宾 bīn 

ทอ tau6tak8 织（织布）zhī  

ทอง tsam3 金子 jīnzi 

ทอ้ง tu1 肚子（腹部）dùzi 

ทอ่งจาํ nɛm6sy3 背诵 bèisòng 

ทองแดง tuŋ4 铜 tóng 

ทอ้งถิน่ pɔn5ti6(本地) 土（土布）tǔ 

ทอ้งเสยี fa:t9thai3θia5 泻肚 xiè dù 

ทอด tsa:u5 炸（用油炸）zhà  

ทอด θɛn1 煎（煎鱼）jiān 

ทอ้แท ้ ta:m2sœi1(淡水) 灰心 huīxīn 

ทอ่น lam5,khaŋ5 段（一段木头）duàn 

ทอ่น tɛu4 根（一根棍子）gēn 

ทะเล hɔi1 海 hǎi 

ทะเลสาบ hu2 湖 hú 

ทะเลาะ kut7ken1 打架 dǎjià 

ทะเลาะ ly5ken1 吵架 chǎojià 

ทัง่ thɛt9tam3 铁砧 tiě zhēn 

ทัง้…ทัง้… jau2 又（又快又好）yòu  

ทัง้วนั thiaŋ1jan2,tsuŋ2jan2 整天 zhěng tiān 

ทัง้หมด ทัง้สิน้ ham4pa:ŋ6la:ŋ6 完全（完全不同）wánquán 

ทนัใดนัน้ tat10jɛn4 忽然（忽然下起雨来）hūrán 
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ทนัท ี θik7hak7 立刻（立刻回去）lìkè 

ทพัพตีกัแกง muk8hu4 粥勺 zhōu sháo 

ทพัพตีกัขา้ว kau3soi5 饭勺（饭板）fàn sháo  

ทัว่ทัง้ ทัง้หมดทัง้มวล θyn4 全（全村，全国）quán 

ทา sia4 涂（脸上涂了油彩）tú 

ทาก phak7lyn6 鼻涕虫 bítì chóng 

ทากดดูเลอืด tɔk10,lam5tɔk10  旱蚂蟥 hàn mǎhuáng 

ทางขรขุระ lak8khak7(-7-7?) 崎岖 qíqū 

ทางชา้งเผอืก kau3θa:u5ka:i3 天河 tiānhé 

ทางแยก tsha1tsɔŋ1 岔路 chàlù 

ทาน กนิ ki1 吃 chī 

ทา่มกลาง ly1m∅ŋ3 当中（几个人当中）
dāngzhōng 

ทา้ยทอย lak8kɛu5toŋ4 后颈窝 hòu jǐng wō 

ทารก lak8ŋɛ4liak8wɛ3 婴儿 yīng'ér 

ทา้ว (เอว) teŋ1 叉（叉腰）chā 

ทาส nu4tai6 奴隶 núlì 

ทาํ (เครือ่งเรอืน) tau5 做（做家具）zuò 

ทาํ (เครือ่งหมาย) wa:k10 打（打记号）dǎ 

ทาํ (งาน) θu5 做（做工）zuò 

ทาํคลอด tsap7lak8ŋɛ4liak8 接生 jiēshēng 

ทาํโดย θan5 由（这些东西由你支配）yóu  

ทาํนายชะตาชวีติ θyn5miaŋ6 算命 suànmìng 

ทาํบุญใหผ้ ี suŋ5kwai1 送鬼 sòng guǐ 

ทาํแบบลวกๆ lɛu5 了事 liǎo shì 

ทาํผดิกฎหมาย fa:n6fa:t9 犯法 fànfǎ 

ทาํไม wai6m6sia1 为什么 wèishéme 

ทาํรงั p∅k10tau5 做窝（鸟儿做窝）zuò wō 

ทาํรา้ย hoi6 害（害人）hài 

ทาํใหง้อ wat7 弯（用火弯竹条）wān  

ทาํใหต้กใจ ha:k9 吓（把鸟儿吓飞了）xià  

ทาํใหเ้ปิดออก ta1hoi3 推（推开毯子）tuī 

ทศิตะวนัตก θai3 西 xi 

ทศิตะวนัออก tuŋ3 东 dōng 

ทศิใต ้ na:m4 南 nán 

ทศิทาง  หนัเขา้หา  หนัเขา้สู ่ hoeŋ̻5, tsiu5 向（向东方走去）xiàng  

ทศิเหนือ pak7 北 běi 

ที ่ liaŋ1 处（在两处）chù 

ทีโ่กยผง pɛn6tshau3 撮箕（撮垃圾等用的）cuō jī  

ทีด่อน ti6to1(jo6hɔ2)  旱地 hàndì 

ทีน่ัน่ mui1kam2mɔ5 那里（近指）nàlǐ 

ทีน่ี่ na:i1kam2mai2(kam2nai2) 这里 zhèlǐ 

ทีโ่น่น mui1kam2mɔ5 那里（远指）nàlǐ  

ทีร่กรา้งวา่งเปล่า ti6fɔŋ3(jo6fɔŋ2) 荒地 huāngdì 

ทีร่าบ piaŋ2ti6 平地 píngdì 

ทีร่าบ ta:i6tuŋ6 平原、坝子 píngyuán, bàzi 

ทีร่าบลุม่ระหวา่งภเูขา ka:i6  山坳口 shān'ào kǒu 

ทีส่ดุ tsi5 （ 大）zuì 



256 
 

ทีห่นีบผา้ tan3na:p9(<tan3ka:p9) 夹衣 jiá yī 

ทีไ่หน lia1kam2 哪里 nǎlǐ 

ทุก (วนั) moi2jan2   每（每天）měi  

ทุก (อนั)  moi2tsu2   每（每个）měi 

ทุกคน tsaŋ5kuŋ5,taŋ5kuŋ5 大家 dàjiā 

ทุนนิยม θu3pɔn1tsy1ȵi6 资本主义 zīběn zhǔyì 

ทุบ  kut7 打（打棍子打）dǎ 

ทุบใหแ้ตกกระจาย  tap8 砸（砸核桃）zá 

ทู ่(มดีไมค่ม) met7 钝（ 钝）dùn 

เท phat7 抖（轻轻抖掉尘土）dǒu 

เท t∅5 倒（把米倒出来）dào 

เทพ san4 神 shén 

เทา้ puk7 脚（自踝以下）jiǎo 

เทา้ puk7 脚（踢一脚）jiǎo 

เทา่กนั ŋa:m3(合适) 均习（分得均习）jūn xí 

เทา่กนั θœi4 齐（人来齐了）qí 

เทา่ไหร ่ fɔ3siu1              多少 duōshǎo 

เทีย่ง ŋ2 午 wǔ 

เทยีน la:p10tsuk7 蜡烛 làzhú 

เทยีน (ใชไ้หวเ้จา้) la:p10tsuk7 蜡烛（拜神用）làzhú  

เทยีบ pi1 比（比一比）bǐ 

เทีย่ว (ลกัษณนามของกรยิา) sin6 趟（走一趟）tàng 

เทอืกเขาสงู to3 θiak9 岭 lǐng 

แทง kɛt7,pak7,kɔt9 扎（荆棘扎了手）zhā 

แทง pak7 扎（用针扎）zhā 

แทง้ tan5 流产 liúchǎn 

แทจ้รงิ tsan3tsiŋ5 确实 quèshí 

แทน pɔŋ3 替（我替你做）tì 

แทรกซมึ θam5tau5,sa:m5 渗透 shèntòu 

แทะ lai3 啃（啃骨头）kěn 

แทะ lai5 剔（人骨头上剔下肉） tī 

แทะ กดั kat7 咬（老鼠咬衣服）yǎo 

โทรศพัท ์ ta1tɛn6wa6 打电话 dǎ diànhuà 

โทรศพัท ์ tɛn6wa6 电话 diànhuà 

ธง ki4 旗子 qízi 

ธนาคาร ŋan2hɔŋ4 银行 yínháng 

ธนู nu4 弩 nǔ 

ธรณีประตู ti6ka:u3 门槛 ménkǎn 

ธญัญาหาร l∅ŋ4sik8,tsik8θɔk9,sik8 θɔk9 粮食 liángshí 

ธญัญาหาร lœŋ4sik8 粮食 liángshí 

ธนัวาคม sap8ȵi6ȵ∅t10  十二月 shí'èr yuè 

ธุรกจิ sa:ŋ3i5 生意 shēngyì 

ธุระ θu6θiaŋ4 事情 shìqíng 

ธปู hyŋ3 香（迷信用品）xiāng  

นก lak8phuk7 鸟 niǎo 

นกกระจอก phuk7phiaŋ3 麻雀 máquè 

นกกระเตน็ phuk7ten5 翠鸟 cuì niǎo 
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นกกระทา ku3piak9 鹧鸪 zhè gū 

นกกระยาง phuk7tshan1 白鹭 báilù 

นกกระเรยีนขาว pa:k10hɔk10 白鹤 báihè 

นกกา kɔ1 乌鸦 wūyā 

นกกางเขน ha1θœk9  喜鹊 xǐquè 

นกขนุทอง ha1lɛu5 八哥鸟 bāgē niǎo 

นกเขา phuk7kau1 斑鸠 bānjiū 

นกเขาชนิดหน่ึง wan4kau3phuk7 布谷鸟 bùgǔ niǎo 

นกเคา้แมว kuk8ka:k9phuk7 猫头鹰 māotóuyīng 

นกนางแอ่น lak8ɛn5 燕子 yànzi 

นกพริาบ pa:k10k∅p9 鸽子 gēzi 

นกวาดคิว้ fa3mi4 画眉鸟 huàméi niǎo 

นกหวดี fiu3 回哨 huí shào 

นกหวดี sa:u5 哨子 shàozi 

นกหวัขวาน t∅t9muk8phuk7  啄木鸟 zhuómùniǎo 

นกอนิทรยี ์ pɔ6ka:i5hiu6 老鹰 lǎoyīng 

นวดขา้ว nut9,tut10,nuk7 脱粒（脱玉米粒）tuōlì 

นอกจากน้ี อยา่งอื่น liŋ6,liaŋ6ŋoi6 另外（另外买一个）lìngwài  

นอง pan4 溢（水溢）yì  

น่องขา haŋ6nɔŋ4 腿肚子 tuǐdùzi 

น้องเขย (สามขีองน้องสาว) s∅ŋ6ni4 妹夫 mèifu 

น้องชาย ȵan3ȵa5, ȵan3nia5 弟弟 dìdì 

น้องสะใภ ้ ȵan3ȵa5mau2 弟媳 dì xí 

น้องสาว ni4,lak3ni4 妹妹 mèimei 

นอน han5 睡 shuì 

นอน ka:u5  觉（睡一觉）jiào 

นอนควํ่าหน้า phuk7,ph∅p9 趴（趴在地上）pā 

นอนเลน่ han5(睡),paŋ6(靠) 躺 tǎng 

นอนหลบั han5poi1 睡着 shuìzháo 

น้อย siu1 少 shǎo 

น้อยกวา่ ลงไป(จาํนวน) ta1loi4 以下（十个以下）yǐxià 

นกัตม้ตุ๋น kan5phin5(<kwan5-) 骗子 piànzi 

นกัโทษ fa:n6lan2 犯人 fànrén 

นกัธุรกจิ sa:ŋ1i5lo1 商人 shāngrén 

นกับวชเต๋า si3kuŋ3 道士 dàoshi 

นกัรอ้ง kɔ3wɔŋ4 歌手 gēshǒu 

นกัเรยีน t∅k8sy1liak8,hɔk10sa:ŋ3 学生 xuéshēng 

นัง่ naŋ6 坐 zuò 

นัง่ยองๆ kau4 蹲 dūn 

นัน้ mui1,mɔ5 那 nà 

นบั su1 数（数东西）shù 

นบัตัง้แต่ θu6 θuŋ4 自从（自从立春以来）
zìcóng  

นาก sœi1min3 水獭 shuǐtǎ 

น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม)่ s∅ŋ6wai6 姨父（母妹之夫）yífu  

นาน si2 久（很久不见）jiǔ 

นามสกุล θiaŋ5 姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี θuŋ1li2 总理 zǒnglǐ 
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นายกองคก์ารบรหิารสว่ตาํบล khy3tsyŋ1 区长 qū zhǎng 

น่ารกั oiθiak9 娇（孩子很娇）jiāo 

น้าสะใภ ้ mau2pu4 舅母（母第之妻）jiùmǔ 

น้าสาว (น้องสาวแม)่ a1wai6 姨母（母之妹）yímǔ 

นาฬกิา tɛm1tsuŋ3 点钟（一点钟）diǎn zhōng 

นาฬกิาขอ้มอื sau1piu3 手表 shǒubiǎo 

น้ํา na:m4 水 shuǐ 

น้ําแขง็ piŋ3 冰 bīng 

น้ําคา้ง mu6sœi1 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ kit9piŋ3 结冰 jié bīng 

น้ําคา้งแขง็ mai1  霜 shuāng 

น้ําคา้งเริม่แขง็จดั 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

sɔŋ3kɔŋ5 霜降 shuāngjiàng 

น้ําคา้งเริม่เป็นเกลด็ 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

hɔn4lu6 寒露 hánlù 

น้ําจิม้ θœŋ5 酱 jiàng 

น้ําดา่ง ka:n1sœi1 碱水 jiǎn shuǐ 

น้ําตก na:m4p∅6 瀑布 pùbù 

น้ําตา na:m4θo1 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล tɔŋ4 糖 táng 

น้ําตาลกรวด piŋ3tɔŋ4 冰糖 bīngtáng 

น้ําตาลขาว pa:k10tɔŋ4 白糖 báitáng 

น้ําตาลแดง sa3tɔŋ4 红糖 hóngtáng 

น้ําตาไหล lai1na:m4θo1 流泪 liúlèi 

น้ําเตา้ hu4lu4 葫芦 húlu 

นําทาง tɔ4 带（带路）dài 

น้ํานม niŋ3na:m4 奶（奶汁）nǎi  

น้ําเปลา่ na:m4kwan1,na:m4kan1 开水 kāishuǐ 

น้ําผกั juŋ2tsap7 菜汁 cài zhī 

น้ําผึง้ pɔ2met8lyŋ1 蜂蜜 fēngmì 

น้ําพุ wɔŋ1 泉 quán 

น้ํามนั ju2 油 yóu 

น้ํามนัจากตน้ไมช้นิดหน่ึง  tuŋ4ju2 桐油 tóngyóu 

น้ํามนัพชื ju2 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัววั (แพะ) mia1man2(羊油),mɔ4man2(牛
油) 

牛羊油 niú yáng yóu 

น้ํามนัสตัว ์ man2 荤油 hūn yóu 

น้ํามนัหม ู ki4man2 猪油 zhū yóu 

น้ํามกู thai3ȵaŋ3 鼻涕 bítì 

น้ําลาย na:m4jœi2 口水 kǒushuǐ 

น้ําสม้สายช ู thu5 醋 cù 

นําหน้า ta:i5tau4 带头 dàitóu 

น้ําหมกึ mak8sœi1 钢笔墨水 gāngbǐ mòshuǐ  

นําเอา θœŋ3 把（把它扔掉）bǎ 

น่ิงเงยีบ tik8θiaŋ2 沉默 chénmò 

นิทาน ku1θu6 故事 gùshì 

น้ิว thun5 寸 cùn 

น้ิวกลาง tsuŋ3tsi1 中指 zhōngzhǐ 
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น้ิวกอ้ย lak8ȵau4la:i3 小指 xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ ȵi6tsi1 食指 shízhǐ 

น้ิวเทา้ lak8puk7 脚趾 jiǎozhǐ 

น้ิวนาง mu4miaŋ4tsi1 无名指 wúmíngzhǐ 

น้ิวมอื lak8ȵau4 手指 shǒuzhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื pɔ6ȵau4 拇指 muzhǐ 

นิสยั pi5hi5 脾气 píqì 

น่ี น้ี na:i1,na:i2 这 zhè 

น่ึง tsiŋ3 蒸 zhēng 

นูน tɛt8 凸 tū 

เน่าเป่ือย mau1 朽（木头朽了）xiǔ 

เนินเขา kɛ2 坡 pō 

เน้ือ ŋa:u4(动物的),nɔn4(人肉,果肉) 肉 ròu 

เน้ือแชเ่ยน็ ŋa:u4 ȵan3 肉冻 ròu dòng 

เน้ือแดง ŋa:u4su5 瘦肉 shòu ròu 

เน้ือตดิมนั ŋa:u4pai2 肥肉 féi ròu 

เน้ือผลไม ้ nɔŋ4 瓜瓤 guā ráng 

เน้ือไมต่ดิมนั su5 瘦（肉瘦）shòu 

เน้ือววั mɔ2ŋa:u4 牛肉 niúròu 

เน้ือสนั mɔ2pa:k10na:m5 牛腩（牛腹部的肉）niúnǎn  

เน้ือหม ู ki4ŋa:u4 猪肉 zhūròu 

เน้ือแหง้ ŋa:u4la:p10 腊肉 làròu 

แน่ ȵyn6(愿) 肯 kěn 

แน่นอน jat7tiaŋ,jat7y1 jau2 一定（我一定去）yīdìng 

แนวตัง้ paŋ6,tsik8 竖 shù 

ในพืน้ที ่พืน้ถิน่ pɔn5ti6 本地（本地人）běndì 

ในระยะน้ี pɔk10nai2  近来（近来多雨）jìnlái 

บด ki3 碾（碾米）niǎn  

บดบงั tsia3 遮（遮挡太阳）zhē 

บท (ลกัษณนามใชก้บับทกลอน 
เพลง) 

tsi3,sau1,tɛu4 首（一首诗）shǒu 

บรรจุใส ่ tsɔŋ3 装（装进口袋）zhuāng 

บรรทุก (บนหลงัสตัว)์ mia5 驮（马儿驮东西）tuó 

บรเิวณรอบๆ θyn6θyn6 周围 zhōuwéi 

บวก ka3 加（一加二）jiā 

บวงสรวง pa:i5man1 祭天 jì tiān 

บว้น lɔŋ5 漱（漱口）shù 

บวบ si3ka3 丝瓜 sīguā 

บวม huk8 肿（因生疮而肿）zhǒng 

บวม พอง tyŋ5 胀（肚子胀）zhàng  

บวมน้ํา fa:t9hɔk8 水种病 shuǐ zhǒng bìng 

บ๊วย lak8man4 梅子 méizi 

บอก kɔŋ1thiaŋ5(讲听) 告诉 gàosu 

บอ่น้ํา na:m4kɛn3 井 jǐng 

บอ่ยๆ  si4si4 常常（常常来）chángcháng 

บะหมี ่ mɛn6tɛu4 面条 miàntiáo 

บงัเอญิ ŋa:m3ŋa:m3 恰巧（恰巧让他看见了）
qiàqiǎo  



260 
 

บงัเอญิ θiŋ3,liak9 巧 qiǎo 

บนัได la3 楼梯 lóutī 

บนัได la3 梯子（能移动的）tīzi 

บาง pœk10 薄 báo 

บาดเจบ็ syŋ3 受伤 shòushāng 

บาดแผล syŋ3hau1 伤口 shāngkǒu 

บาน tsiak9 扇（一扇门）shàn 

บา้น ka3 家 jiā 

บา้น l∅k10 房屋 fángwū 

บาน (ดอกไม)้ uk7fa3,hoi3fa3 开花 kāihuā 

บานประต ู to1pa:n1 门板 ménbǎn 

บดิ nɛu1 拧（拧手巾）níng 

บดิขีเ้กยีจ θɛn5lɛn3 伸懒腰 shēnlǎnyāo 

บนิ pan5 飞 fēi 

บิน่ เวา้ (ฟันมดี เลื่อย) fɛ3 缺（ 缺口）quē 

บบี (จมกู) nɛn1 捏（捏着鼻子）niē 

บงึ na:m4wa:n3 潭 tán 

บุกเบกิ hoi1fɔn3 开荒 kāihuāng 

บุคคลตวัอยา่ง mu3fa:n5 模范 mófàn 

บุง้กี ๋ pɛn6 粪箕 fèn jī 

เบด็ตกปลา tɛu5kɔn3 钓鱼竿 diàoyú gān 

เบา ly3 轻 qīng 

เบกิตา ȵaŋ3θo1 睁眼 zhēng yǎn 

เบยีด ŋa:t10 轧（车子轧死人）yà 

เบยีดแทรก ȵœi3,pɛ5 挤（挤进去）jǐ 

แบก thɛu3 挑（用棍子把东西跳开）tiāo 

แบก (เดก็) mia5 背（背孩子）bèi 

แบง่ (งาน) fan3 分（分工）fēn 

แบน pɛn5 扁 biǎn 

แบบ h∅ŋ6,tsuŋ1 种（一种稻谷）zhǒng 

แบบรองเทา้ ha:i4mu4 鞋样 xié yàng 

โบกรถ ta:p9 搭（搭车）dā 

ใบ (ลกัษณนามของหมวก) ȵa:m1 顶（一顶帽）dǐng  

ใบ (ลกัษณนามใชก้บัถว้ยชาม) kha:i5 个（一个碗）gè  

ใบชา sia4my1 茶叶 cháyè 

ใบไม ้ my1,mai5（老人说） 叶子 yèzi 

ใบยาสบู ɛn3 烟 yān 

ใบสน muk8pa:k10sa:u3 松针 sōngzhēn 

ใบสัง่ยา j∅k10ta:n3 药方 yàofāng 

ใบหน้า nu3 脸 liǎn 

ปกต ิ piaŋ4si4 平时 píngshí 

ปกป้อง คุม้ครอง pɔ1jau6 保佑 bǎoyòu 

ปกเสือ้ tan3liaŋ2 衣领 yī lǐng 

ปมเชอืก lɛu3,s∅t9 疙瘩（绳线打的结）gēda 

ปรบ (มอื) pha:k9 拍（拍手）pāi 

ปรอท sœi1ŋan4  水银 shuǐyín 

ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาเต๋า sit7θɛu5 打斋，打醮 dǎ zhāi, dǎ jiào 
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ประกายไฟ pai1θiaŋ3 火花（火星子）huǒhuā 

ประคอง tɔ4 搀（搀着老人走）chān  

ประชาชน ȵan4man4 人民 rénmín 

ประต ู to1 门 mén 

ประตหูลงั pi2tu6to1 后门 hòumén 

ประทบั ket7 戳（戳破窗纸）chuō 

ประเทศ kɔk9 国 guó 

ประเทศ kɔk9ka3 国家 guójiā 

ประเทศจนี tsuŋ3kɔk9 中国 zhōngguó 

ประธาน sia2tsyŋ1 社长 shè zhǎng 

ประธาน tsy1θiak10 主席 zhǔxí 

ประเพณี fuŋ3θuk8 风俗 fēngsú 

ประมาณ ku1kai5 估计 gūjì 

ประมาณ ta:i6khoi5 大约（他大约有十八岁）
dàyuē 

ประโยค ku5 句（一句话）jù 

ประสบ พบเจอ tsoŋ6tshuŋ3 遇见 yùjiàn 

ประหยดั ha:n3 节省 jiéshěng 

ประหยดั hɛn3 节俭 jiéjiǎn 

ปรกัปราํ ha:m6hoi6(陷害) 诬赖 wúlài 

ปรบั fa:t10 罚（罚款）fá 

ปรากฏออกมา โผล ่ lau6 露（盖好被子，别让脚露出

来）lù 

ปรศินา mai4ȵy2 谜语 míyǔ 

ปรกึษา s∅ŋ1l∅ŋ2 商量 shāngliáng 

ปลน้ thœŋ1 抢 qiǎng 

ปลวก fo1muk8 白蚁 báiyǐ 

ปลอ่งเตา puŋ2θɔ5θuk7 灶口 zào kǒu 

ปลอ้งไผ ่ θok9θo1 竹节 zhú jié 

ปลอ่งไฟ ɛn3thuŋ3 烟囱 yāncōng 

ปลอบ lau5,f ɔk9 哄（哄小孩使他别哭）hōng 

ปลอบ โอ๋ เอาใจ kɛt9 疼（妈妈疼孩子）téng 

ปลอม pat7tsɛ2 假 jiǎ 

ปลอ่ย pyŋ5 放（把鸡放了）fàng 

ปลอ่ย (น้ําเขา้นา) ɔ1,ka:u5 放（放水开田）fàng 

ปลดัอาํเภอ hyn6tsyŋ1 县长 xiàn zhǎng 

ปลา ma:i6 鱼 yú 

ปลาคารฟ์ ma:i6sa:n5 鲤鱼 lǐyú 

ปลาชอ่น ma:i6lat7 泥鳅 níqiū 

ปลาชอ่น ma:i6pɛn3 黑鱼（又叫斑鱼）hēiyú 

ปลาดุก ma:i6mɛm2 鲶鱼 niányú 

ปลาดุก  ma:i6tsuk7 塘角鱼 táng jiǎo yú 

ปลาตะเพยีน θak7ȵy4 鲫鱼 jìyú 

ปลาทอง tsam3ȵy4 金鱼 jīnyú 

ปลาย ken5 端（两端）duān 

ปลายมดี tso4tyŋ1,tso4 θɛm3 尖 dāo jiān 

ปลาหญา้  ma:i6kun4 草鱼 cǎoyú 

ปลาหวัโต  ma:i6 θɔ3 胖头鱼 pàngtóuyú 
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ปลาไหลนา ma:i6lɔi1 黄鳝 huángshàn 

ปลงิ phiaŋ1,lam5phiaŋ1 水蚂蟥 shuǐ mǎhuáng 

ปลกู tsuŋ5 种（种树）zhǒng 

ปวด kɛt9 痛（肚子痛）tòng 

ป่วย fa:t9piaŋ6 生病 shēngbìng 

ปศุสตัว ์ lau2 放牧 fàngmù 

ปอก mak7 剥（剥果皮）bō 

ปอก (เปลอืกผลไม)้ phai3 削（削果皮）xuē 

ปอกระเจา hu2l∅k9,hu2lɔk9 黄麻 huángmá 

ป้องกนั sau1wai2 守卫 shǒuwèi 

ปอด fai5 肺 fèi 

ป้อน kam5 喂（用食具喂小孩吃东西）
wèi 

ป้อน kam5 喂（嚼烂后喂小孩）wèi 

ปะ ซ่อม pu1 补（补锅）bǔ 

ปะผา้ pu1 补（补衣服）bǔ  

ปัก เสยีบ sam1 插（插秧）chā 

ปักกิง่ pak7kiaŋ3 北京 Běijīng 

ปักลาย thɛu3 绣（绣花）xiù 

ปัจจุบนั ȵi4kiam3 现在 xiànzài 

ปัด (โต๊ะ) pha:k9 拍（拍桌子）pāi 

ปัด (ฝุ่ น) phat7 拍（拍尘土）pāi 

ปัน่ (ดา้ย) kɛu5 纺（纺线）fǎng 

ปัน่ (ดา้ย) net7 捻（捻线）niǎn 

ปัสสาวะ ȵu6 尿 niào 

ปัสสาวะ tsuŋ5ȵu6 小便（动词）xiǎobiàn 

ป้า a1na6 伯母 bómǔ 

ป้า (พีส่าวพอ่) a1tiɔ6 姑母（父之姐）gūmǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ a1sim3 姨母（母之姐）yímǔ 

ปาก θœi1 嘴 zuǐ 

ปากกา pet7 笔 bǐ 

ปากกาหมกึซมึ kɔŋ3pet7 自来水笔 zìláishuǐ bǐ 

ปากรา้ย fɔ3θœ1 饶舌（多嘴）ráoshé  

ป่าเถื่อน tɔŋ1ɔk9 野蛮 yěmán 

ป่าน hu2tshuŋ1 苎麻 zhùmá 

ป่าไม ้ muk8liam6 树林 shùlín 

ป้าสะใภ ้ mau2pa:k9 舅母（母兄之妻）jiùmǔ 

ปิด ka:ŋ5 关（关门）guān 

ปิด คลุม  am1 掩（掩耳）yǎn 

ปิด ประกบไว ้ประคบ  am1 捂（捂着嘴）wǔ 

ปิด หุบ (ปาก) tsap8ma:i2 闭（闭嘴）bì 

ปิดบงั mɔn3 瞒 mán 

ปิดผนึก (ซองจดหมาย) fuŋ3 封（封信封）fēng 

ป่ินปักผม kɛ5khɛu5 簪子 zānzi 

ปี pɛ1 年 nián 

ปี pɛ1 年（一年）nián  

ป่ี tiak10(同笛子) 唢呐 suǒnà 

ปีก tshat7 翅膀 chìbǎng 
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ปีกขา้งของรองเทา้ ha:i4mɛn6 鞋帮（鞋面）xiébāng  

ปีก่อนปีทีแ่ลว้ ta:i6θɛn3pɛ1 大前年 dà qiánnián 

ปีทีต่่อจากปีหน้า mui1mui1pɛ1 大后年 dà hòu nián 

ปีทีแ่ลว้ pɛ1kɔ5 去年 qùnián 

ปีทีแ่ลว้ๆมา  puŋ2pɛ1  往年 wǎngnián 

ปีน kwa4,ka4 爬（爬树）pá 

ปีน้ี ȵi1pɛ1 今年 jīnnián 

ปีศาจ iu3ka:i5(<iu3kwa:i5) 妖怪 yāoguài 

ปีหน้า taŋ6nu3  明年 míngnián 

ปืน tshuŋ5 枪 qiāng 

ปืนไฟ kep7 火帽（鸟枪发火用）huǒ mào 

ปืนลม θœk10tshuŋ5 鸟枪（火药枪）niǎoqiāng 

ปืนใหญ่ pha:u5 炮 pào 

ปุ้งกี ๋ kau3vɔ3 大簸箕（晒粮食等用）dà bòji 

ปุ๋ ย fai4lɛu6 肥料 féiliào 

ปุยฝ้าย phun1mɛn4(phun1 是量词) 棉絮（棉胎）miánxù 

ป ู j∅t10 螃蟹 pángxiè 

ปู่  a1uŋ3 祖父 zǔfù 

ป ู(กระเบือ้ง) khap7 盖（盖瓦）gài 

ป ู(ทีน่อน) phu3 铺（铺床）pù  

ปู่ ทวด uŋ3piak9tha:i5 曾祖父 zēngzǔfù 

ปนู siak10hoi3 石灰 shíhuī 

เป็ด pet7 鸭子 yāzi 

เป็ดป่า pet7to3 野鸭子 yě yāzi 

เป็ดแมนดารนิ ɛn3yŋ3 鸳鸯 yuānyāng  

เป็น suk8(熟) 会（会做）huì 

เป็นไข ้ fa:t5lɔt9 发烧 fāshāo 

เป็นตะครวิ kan3tɛu5 抽筋 chōujīn 

เป็นบา้ fa:t9ŋɔŋ5 发疯（神经失常）fāfēng 

เป็นใบ ้ a1 哑 yǎ 

เป็นแมส่ือ่ θu5mui4 ȵan4 做媒 zuòméi 

เป็นสนิม s∅ŋ2θiaŋ5 生锈 shēng xiù 

เป็นหว่ง sip7(同 “怕”) 担心 dānxīn 

เป็นหวดั khɔŋ5t∅k10 着凉 zháoliáng 

เป็นหวดั syŋ3fuŋ3 伤风 shāngfēng 

เป็นอยา่งยิง่ มากทีส่ดุ an1 非常（非常满意）fēicháng 

เปรีย้ว θam3 酸 suān 

เปลวไฟ paityŋ1 火苗 huǒmiáo 

เปลา่ (ไมไ่ดไ้มเ่สยีอะไร) tsha:n1ki1tshan1ɔ1 白（白吃白拿）bái 

เปลีย่น hun6 换（换衣服）huàn 

เปลีย่นแปลง koi1 改（改正）gǎi 

เปลอืก hɔk5,hœk9,phœk9 壳儿（皮壳）ké er  

เปลอืกไข ่ ja:i6hœk9 蛋壳 dàn ké 

เปลอืกตน้จามจุร ี tsh:m5pi4 杉树皮 shān shù pí 

เปลอืกตา θo1θiaŋpi4 眼皮 yǎnpí 

เปลอืกปาลม์ θuŋ3pi4 棕皮 zōng pí 

เปลอืกไม ้ muk8pi4 树皮 shù pí 
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เปลอืกหน่อไม ้ tsa1la2  笋壳 sǔn ké 

เปลอืงแรง iu5kuŋ3(要工) 费力 fèilì 

เปลอืย lan6than5 裸休 luǒ xiū 

เปลอืยเทา้ thun5puk7 打赤脚 dǎ chìjiǎo 

เป่า (ลม) tshœi1 吹（风吹）chuī 

เป้ากางเกง hu5nɔŋ6 裤裆 kùdāng 

เป้ายงิ tsuŋ5 中（射中）zhōng 

เปิด hoi1(老借),hoi3(新借) 开（开门）kāi  

เปิด khut9 揭（揭开盖子）jiē 

เปิด (มา่น) khut9,phɔt9 掀（掀开帘子）xiān 

เปิด อา้ (ปาก) tsha:ŋ5hoi1 张（张嘴）zhāng  

เปิดกวา้ง sin3hoi1 敞开（敞开大门）zhāng kāi 

เป้ือน tshi3,nɛt9 沾（沾泥了）zhān 

แป้ง phuŋ3 粉末 fěnmò 

แป้งขา้วเจา้ kau3pan1,pan1 米粉（米粉条）mǐfěn 

แป้งหมี ่ mɛn6fan1 面粉 miànfěn 

แปด pa:t9 八 bā 

แปดสบิ pa:t9sap8 八十 bā shí 

แปรง tsha:t9 刷子 shuāzi 

แปลก θan3tshat7 奇怪 qíguài 

แปลง(ลกัษณนามใชก้บัทุง่นา) kha:i5khwa:i5 块（一块田）kuài  

โป๊ยกัก้ pa:t9kɔk9 八角 bājiǎo 

โป๊ยกัก๊ เครือ่งหอม pa:t9kɔk9 八角（香料）bājiǎo 

โปรดปราน luŋ6ka:n5 宠（宠爱孩子）chǒng  

โปรดสตัว ์ θu5kuŋ3tak7(做功德) 超度（超度亡灵）chāodù 

โป๊ะตะเกยีง taŋ3kh∅m5 灯罩（电灯罩）dēngzhào  

ไป poi1 去 qù 

ไปตามลม san6lam2 顺风 shùnfēng 

ไปยงั h∅ŋ5,tsiu5 向（向东方走去）xiàng 

ไปยงั tsiu5 往（往外走）wǎng 

ผนงัดนิ thu1tsin3θœŋ4 土墙 tǔ qiáng 

ผนงัไม ้ muk8pa:n1θœŋ4 木板墙 mùbǎn qiáng 

ผม ha6lo5θam1 头发 tóufǎ 

ผมเปีย lak8pɛn2 辫子 biànzi 

ผยอง ดว้ยอาํนาจ pa5tsim5 霸占 bàzhàn 

ผลทบัทมิ siak8lau4 石榴 shíliú 

ผลไม ้ haŋ6ȵa2liak8（小东西） 果子 guǒzi 

ผลกั uŋ1 推（推车）tuī 

ผลดั hun6 换（换工）huàn 

ผลติ sa:ŋ3tsha:n1 生产 shēngchǎn 

ผสม lɛu3,kɛu5 拌（拌猪食）bàn 

ผสม tshuŋ3 搀（搀水）chān  

ผอม jiaŋ4 羸 léi 

ผกั juŋ2  蔬菜 shūcài 

ผกักวางตุง้ juŋ2θam3 菜苔（菜心）cài tāi 

ผกักาดขาว juŋ2piak10 白菜 báicài 

ผกักาดเขยีว juŋ2kɔt9 芥菜 gàicài 
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ผกักาดเขยีวกวางตุง้ jau4thoi5 芸苔（油菜）yún tāi 

ผกัแก่ tsɔ3 老（菜老）lǎo 

ผกัโขม jun2hɛn6 苋菜 xiàncài 

ผกัช ี hœn4θai3 元荽（香菜）yuán suī 

ผกัดอง tsa1 酸菜 suāncài 

ผกัตบชวา lak8pet7uŋ1 水葫芦 shuǐ húlu 

ผกัตัง้โอ๋ tau6ŋɔ3thoi5 茼蒿菜 tónghāo cài 

ผกับุง้ juŋ2ɔŋ5 空心菜 kōngxīncài 

ผกัหวัธนู θi6ku3,ti6ku3 慈菇 cí gu 

ผดั tsha:u1 炒（炒菜）chǎo  

ผวัเมยี lɔŋ4piɔ4(<lɔ2uŋ3piɔ4) 夫妇 fūfù 

ผา่ phɔ5 剖（剖开）pōu 

ผา่ tiak9 劈（劈柴）pī 

ผา้ pu3 布 bù 

ผา้กนัเป้ือน laŋ2kan4 围裙 wéiqún 

ผา้ขนหนู so6kan3 毛巾 máojīn 

ผา้ต่วน suk8tun6 缎子 duànzi 

ผา้ทอมอื thu1pu5(pu3 在后念 5 调，新

借) 
土布 tǔbù 

ผา้ทีใ่ชห้อ่สิง่ของ tshyt9,puk8pa:u3 包袱 bāofu 

ผา่นไป ȵa:n1nai1  过去 guòqù 

ผา่นพน้ kiaŋ3kɔ5 经过 jīngguò 

ผา้นวม pi6phu3 棉被 mián bèi 

ผา้ป่าน pu3sin3 麻布 mábù 

ผา้ปทูีน่อน ta:n3pi2 床单 chuángdān 

ผา้ฝ้าย pu3fa3(pu3 在前念 3 调，老借) 花布 huā bù 

ผา้ฝ้าย tan3mɛn4 棉衣 miányī 

ผา้โพกหวั tau4kan3 头巾 dòu jīn 

ผา่ฟืน thu1tiak9 劈柴 pǐchái 

ผา้ลายเฉียง sia4pu5 斜纹布 xiéwénbù 

ผา้สกัหลาด nai4pu5 呢子 ní zi 

ผา้หม่ ȵan5 被子 bèizi 

ผา้ไหม sa:ŋ3sau4 绸子 chóuzi 

ผงิ (ไฟ) hɔŋ5 烤（烤火取暖）kǎo 

ผดิกฎหมาย fa:n6θoi2 犯罪 fànzuì 

ผวิปาก fiu3 吹口哨 chuī kǒushào 

ผวิไมท้ีต่ะปุ่ มตะป่ํา muk8pau3  树疙瘩（节眼）shù gēda 

ผวิหนงั pi4 皮肤 pífū 

ผวิหนงัดา้นตามมอืและเทา้ hy2ka:n1,puk7ka:n1 胼（手脚上的老茧）pián 

ผ ี kai1,kwai1 鬼 guǐ 

ผผีา ชื่อผลมช้นิดหน่ึงของจนี  pi4pa4 枇杷 pípá 

ผเีสือ้ hu4tip10 蝴蝶 húdié 

ผเีสือ้กลางคนื fi3ŋɔ4 蛾子 ézi 

ผึง้ pɔ6mɛt8 或 pɔ6met8 蜜蜂 mìfēng 

ผึง้ราชนีิ pɔ1mɛt8wɔŋ4 蜂王 fēngwáng 

ผึง่ลม lɔŋ2 晾（晾衣服）liàng 

ผนื phɔŋ5 片（一片田，包括好几块）
piàn 



266 
 

ผื่น uk7ma4 出麻 chū má 

ผนื (ลกัษณนามของผา้หม่) phun1 床（一床被子）chuáng 

ผนื(ลกัษณนามใชก้บัธง ผา้) tsi3 面（一面旗子）miàn 

ผื่นคนั thaŋ1lit9 痱子 fèizi 

ผนืนา tuŋ6 垌（一垌田，以山河等自然

条件为界的）dòng 

ผุ mau1 糟（衣服太旧而糟了）zāo 

ผกู tɛu4 绑 bǎng 

ผกูเชอืก s∅t9(kau6s∅t9) 打线结 dǎ xiàn jié 

ผกูดวงอกัษรแปดตวั ha:p10mui4fa3 合（合八字）hé 

ผูช้าย lak8i3 男人 nánrén 

ผูนํ้า liaŋ2thau5 领导 lǐngdǎo 

ผูม้พีระคุณ jan3 ȵan4 恩人 ēnrén 

ผูว้า่ราชการจงัหวดั sa:ŋ1tsyŋ1 省长 shěng zhǎng 

ผูห้ญงิ lak8piɔ4 女人 nǚrén 

ผูห้ญงิแต่งงาน ɔ1 娶 qǔ 

ผูห้ญงิแต่งงาน tho5 嫁 jià 

ผูใ้หญ่ lan2luŋ5 大人（成年人）dàrén 

ผูใ้หญ่บา้น hyŋ3tsyŋ1 乡长 xiāng zhǎng 

ผูอ้าวโุส lan2tsɔ3 长辈 zhǎngbèi 

ผูอ้าํนวยการ ha:u6tsyŋ1 校长 xiàozhǎng 

เผด็ la:t10 辣 là 

เผา tsau4 烧（野火烧山）shāo 

เผา tsau4 烧（烧废纸）shāo 

เผา ui3 煨（在火炭里煨红薯）wēi 

เผอืก lak8ŋa:ŋ6  芋头 yùtou 

แผน่ tsyŋ1 张（一张纸）zhāng 

แผน่ดนิทีแ่หง้แตก phen1pha:ŋ1 干土 gàn tǔ 

แผนที ่ tu4wa6 图画 túhuà 

แผลเป็น na:n5 疤 bā 

แผลเป่ือย thœk9,tshœk9 疮 chuāng 

แผลเป่ือยเพราะความเยน็ la:ŋ6tuŋ5 冻疮 dòngchuāng 

โผลอ่อก si3 露（张嘴露出牙齿）lù 

ไผข่น ta:i6ma3θok9 毛竹 máozhú 

ฝน tshan1 雨 yǔ 

ฝน (หมกึ) mɔ4 磨（磨墨）mó 

ฝนตก tɔ5tshan1 下雨 xià yǔ 

ฝนตกสง่ทา้ยฤดหูนาว 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

hy2sœi1 雨水 yǔshuǐ 

ฝนทีต่กลงมาซู่หน่ึง tshan1phɔŋ5 阵雨 zhènyǔ 

ฝนโปรย tshan1ja6 雨淋 yǔ lín 

ฝนเริม่ฤดเูพาะปลกู 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

kuk7hy2 谷雨 gǔyǔ 

ฝนสาด tshan1phit9 潲雨 shào yǔ 

ฝัก hɔŋ4 行（一行玉米）xíng 

ฝักถัว่ tau6hɔk9,tau6hœk9 豆荚 dòujiá 

ฝักมดี khap7 雀套 què tào 

ฝักมดี tso4lap7,tso4loi1 鞘 dāo qiào 
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ฝัง ka:ŋ3 经线 jīngxiàn 

ฝัง (สิง่ของทัว่ไป) tam4,lam3 埋（埋东西）mái 

ฝัง่แมน้ํ่า puŋ2to6hɛn4  河岸、河边 hé'àn, hé biān 

ฝังศพ tam4lam3 埋葬 máizàng 

ฝัด (ขา้ว) fɔi5 簸（簸米）bǒ 

ฝัน muŋ6 梦 mèng 

ฝัน tshuŋ3muŋ6(见+梦) 做梦 zuòmèng 

ฝา koi5 盖子 gàizi 

ฝาก θ∅n4 存放（存钱）cúnfàng 

ฝาก ไหวว้าน pɔ5 托（托人办事）tuō 

ฝาด sap7,kip9 涩（柿子很涩）sè  

ฝ้าทีล่ิน้ tshu1kɛ2 舌苔 shétāi 

ฝ่าเทา้ puk7tai1 脚心 jiǎoxīn 

ฝ้าบนใบหน้า nu3pɛn3 麻子 mázǐ 

ฝ่ามอื hy2tsyŋ1 手掌 shǒuzhǎng 

ฝ้าย mɛn4fa3 棉花 miánhuā 

ฝี liak10 九子疡（淋巴结核）jiǔ zǐ 
yáng 

ฝีดาษ tɛn3fa3 天花 tiānhuā 

ฝีดาษ uk7thɛn3fa3 出天花 chū tiānhuā 

ฝีมอื sauŋai6 手艺 shǒuyì 

ฝึกมวย kut7k∅n4 打拳 dǎquán 

ฝืน จะทาํใหไ้ด ้ phin3phin3 偏偏（叫他别去，他偏偏要

去）piānpiān 

ฝงูชน pɔŋ3,pa:n3 群（一群人）qún  

เฝ้า taŋ1 守（守门）shǒu 

เฝ้าจบัตา taŋ1(等) 看守 kānshǒu 

เฝ้ารงั kiam1hau5(窝里没有蛋) 抱窝（鸡抱窝）bàowō 

แฝด tam1mɛ3ŋɛ4 双生子 shuāng shēngzǐ 

ไฝ ȵa:m1mak8 痣 zhì 

พก (ปืน) mia5 背（背枪）bèi 

พก (เสบยีง) tuk7 带（带干粮）dài  

พน่ phan5 喷（喷水）pēn 

พนนั sy3tu1 打赌 dǎdǔ 

พยกัหน้า nak7ha6lo5 点头 diǎntóu 

พยาธไิสเ้ดอืน  pak8thɔk9 蛔虫 huíchóng 

พยายาม ken4lik8 努力 nǔlì 

พยงุ pu4 扶（扶着不让倒）fú 

พยงุ tsu1 拄（拄拐杖）zhǔ 

พยงุ uŋ1 扶（扶着不让倒）fú 

พรม tsin3 毯子 tǎnzi 

พรรคคอมมวินิสต ์ kuŋ6tsha:n1tɔŋ1 共产党 gòngchǎndǎng 

พรวน pu2 耙（耙地）bà  

พระจนัทร ์ phyn1 月亮 yuèliàng 

พระจนัทรท์รงกรด hoŋ6 月晕 yuè yùn 

พระภมูเิจา้ที ่ thu1ti6kuŋ3 土地神 tǔdì shén 

พระอาทติย ์ ȵa2lit9 太阳 tàiyáng 

พระอาทติยท์รงกรด hoŋ6 日晕 rì yùn 
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พรา้ มดีผา่ฟืน  ɔ1thu1tso4 柴 chái dāo 

พรกิ tsa2la:t10  辣椒 làjiāo 

พรกิไทย ku1 ȵyt10 胡椒 hújiāo 

พรุง่น้ี luk7jan2 明天 míngtiān 

พฤศจกิายน sap8jat7ȵ∅t10 十一月 shíyī yuè 

พฤษภาคม ŋ3ȵ∅t10  五月 wǔ yuè 

พลงั lik8hi5 力气 lìqì 

พลัว่ so3 锹 qiāo 

พลัว่ ts∅n4 铲（铲锅巴）chǎn 

พลาสเตอรย์า kɔ3j∅k10 膏药 gāoyao 

พลกิ pan6 翻（翻糍巴）fān 

พลกิ phan3 翻（翻猪肠）fān 

พลกิตวั pan6tsak7 翻身（睡觉时翻身）fānshēn  

พลกิผนั fa:n3san3 翻身（翻身解放）fānshēn 

พวกเขา man2lan1  他们 tāmen 

พวกเขาทัง้สอง man2lɔ2tsu2 他们俩 tāmen liǎ 

พวกคุณ mu2lan1,sau1 你们 nǐmen 

พวกคุณทัง้สอง mu2lɔ2tsu2 你们俩 nǐmen liǎ 

พวกเรา jɔ2,jɔ2lan1 咱们 zánmen 

พวกเรา l∅ŋ2,l∅ŋ2lan1 我们 wǒmen 

พวกเราทัง้สอง jɔ2lɔ2tsu2 我们俩 wǒmen liǎ 

พวง tshyn5 串（一串鱼）chuàn 

พวยพุง่ luk8ɛn3 冒烟 mào yān 

พอ kau5 够 gòu 

พอ่ a1pa1(对称),uŋ3tsɔ3(引称) 父亲 fùqīn 

พอ่ khai2tiɔ3 乾爹 gān diē 

พอ่ครวั แมค่รวั fɔ1tau4 厨师 chúshī 

พองตวั θɛn5wɔi2 伸长（橡皮筋伸长了）shēn 
cháng 

พอใจ θam3lɔk8,θam3s∅i1 满意 mǎnyì 

พอ่ตา ŋoi6fu2 岳父 yuèfù 

พอ่ปู่  a1pa3 公公（夫之父）gōnggōng 

พอ่มด หมอผ ี si3kuŋ3 鬼师（巫师）guǐ shī  

พอ่แม ่ uŋ3tsɔ3 na6 父母 fùmǔ 

พอสมควร พอๆ tsha3m6fɔ3 差不多（差不多断了）
chàbùduō  

พอ่สือ่แมส่ือ่ mui4ȵan4 媒人 méirén 

พอ่หมา้ย ka1kuŋ3(<kwa1-) 鰥夫 guānfū 

พกั ȵy4 住（住在家里）zhù 

พกัผอ่น θœ5na5 休息 xiūxí 

พงั เสยี mɔt9 坏（犁头坏了）huài  

พงัทลาย tam5 垮（田坎垮了）kuā 

พงัผดื ka1tu1jau4 网油 wǎng yóu 

พฒันา fa:t9tsin1 发展 fāzhǎn 

พดั (กรยิา) sin5 扇（用风车扇谷子）shàn 

พดั (นาม) sin5 扇子 shànzi 

พดั (ลม) sin5 扇（扇风）shàn 

พดั (ลม) tshœi1lam2luŋ5 刮（刮风）guā  
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พดั ซดั ลอย (น้ําพดั ซดั) lœi1 冲（水冲走了）chōng 

พนั  khiak9,kɛ5 绕（绕钱）rào 

พนั thɛn3 千 qiān 

พบั phat7 匹（一匹布）pǐ 

พบั tsip9 折（折纸）zhé 

พบั (ลกัษณนามใชก้บัผา้) kha:i5,khwa:i5 块（一块布）kuài 

พวัพนั lɛn4laŋ5 连累 liánlèi 

พาย pa4 划（划船）huà 

พายหุมนุ am2θyn6 旋风 xuànfēng 

พงิ paŋ6 靠（靠在树上）kào 

พมิพ ์(พมิพห์นงัสอื) jan5 印（印书）yìn 

พมิพ ์(พมิพเ์อกสาร) jan5 印 yìn 

พษิ tok8 毒（蛇毒）dú 

พีเ่ขย θi3hu3 姐夫 jiěfu 

พีช่าย a1tsyŋ1 哥哥 gēgē 

พีช่ายและน้องชาย pɔ6kyn3 弟兄 dìxiōng 

พีส่ะใภ ้ a1θɔ1 嫂子 sǎozi 

พีส่าว a1θi3 姐姐 jiejie 

พีส่าวและน้องสาว θi3kyn3 姊妹 zǐmèi 

พึง่จะ ŋa:m3ŋa:m3  刚刚（他刚刚十八岁）
gānggāng 

พึง่พา paŋ6 靠 kào 

พึง่พาตวัเอง i3kha:u5 侬靠（没有侬靠）nóng kào 

พชืจาํพวกเฟิรน์ kut9 蕨草 jué cǎo 

พชืประเภทอวบน้ํา muk8ȵœŋ4,muk8nɛn6 树浆 shù jiāng 

พชืผลการเกษตร θɔk9mat8（作物） 庄稼 zhuāngjia 

พชืพนัธุพ์รอ้มเกบ็เกีย่ว 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

mɔŋ4tsuŋ5  芒种 mángzhòng 

พชืพนัธุอ์อกดอก 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

θɛu1mɔn2 小满 xiǎomǎn 

พืน้รองเทา้ ha:i4tai1 鞋底 xiédǐ 

พดุซอ้น wɔŋ6tsi3 子 zhī zi 

พดู kɔŋ1 说 shuō 

พดู อธบิาย kɔŋ1ku1 讲（讲故事）jiǎng  

พดูคุย khiaŋ3kai6 谈天 tántiān 

พดูเพอ้ฝัน ŋap7muŋ1(说+瞢,调不同) 说梦话 shuō mènghuà 

พดูมาก fɔ3θœ1 唠叨 láo dāo 

พนูดนิ uŋ1 培（培土）péi 

เพดานปาก ŋa4ham2 上腭 shàng è 

เพราะวา่ jan1 wai 6 因为 yīnwèi 

เพลง kɔ3 歌 gē 

เพลงชาวเขา na:m4kɔ3(南哥) 山歌 shāngē 

เพลงพืน้บา้น man4kɔ3 民歌 míngē 

เพลงรกั θiaŋ4kɔ3 情歌 qínggē 

เพลารถ thia3θam3 车轴 chēzhóu 

เพลาลอ้รถ thia3ka:ŋ5 车辐（车条）chē fú 

เพลดิเพลนิ hau1wan2 玩耍 wánshuǎ 

เพลีย้ θy3 蚜虫 yáchóng 
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เพาะปลกู tsuŋ5 种（种菜）zhǒng 

เพิง่จะ ŋa:m3 才（他才来）cái 

เพิม่ขึน้ tsaŋ3ka3 增加 zēngjiā 

เพิม่ปรมิาณการผลติ tsaŋ3tsha:n1 增产 zēngchǎn 

เพิม่ราคา luk8ka5 涨价 zhǎng jià 

เพยีงแค ่ tsi1  只（只让他去）zhǐ 

เพือ่ wai6lɛu2 为了 wèile 

เพือ่น paŋ1jau2 朋友 péngyǒu 

เพือ่นบา้น hɛn4a5,ka:k9li4l∅k10 邻居 línjū 

แพ θck9pa:i4,muk8pa:i4 筏子（竹木筏）fázi  

แพง kai5,kwai3 贵 guì 

แพทย ์  θɛn3sa:ŋ3 先生 xiānshēng 

แพรพ่นัธุ ์ fa:t9 繁殖 fánzhí 

แพะภเูขา lak8mia1 山羊 shānyáng 

โพธสิตัว ์ uŋ1piak9 菩萨 púsà 

โพรง toŋ4 坑 kēng 

ฟอง pœ2 泡沫（成团的）pàomò 

ฟองน้ํา na:m4pœ2 水泡 shuǐpào 

ฟ้องรอ้ง kɔ5tsœŋ6 告状 gàozhuàng 

ฟัก tuŋ3ka3（或念 kwa3 下同） 冬瓜 dōngguā 

ฟัก(ไข)่ kiam1 孵（鸡孵蛋）fū 

ฟักทอง lak8pu1,lak8ku1 南瓜 nánguā 

ฟัง thiaŋ5 听 tīng 

ฟัด kut7kau3 打谷（用谷桶打）dǎ gǔ  

ฟัน ŋa4 牙齿 yáchǐ 

ฟันกราม ŋa4tsɔŋ4t 臼齿 jiùchǐ 

ฟันหน้า tɔŋ3mu:n4ŋa4 门牙 ményá 

ฟันเหยนิ ŋa4phɛu3 龅牙（獠牙）bāo yá 

ฟ้า man1 天 tiān 

ฟ้าครึม้ รม่ jam3 阴（天阴）yīn  

ฟาง wɔŋ4 稻草 dàocǎo 

ฟ้าผา่ phɔ3tiak9 雷击 léijí 

ฟ้ามดื man1tsham3 天黑 tiān hēi 

ฟ้ารอ้ง phɔ3kiu5 打雷 dǎléi 

ฟ้ารอ้ง phɔ3 雷 léi 

ฟ้าแลบ phɔ3tshik7liaŋ6 打闪 dǎ shǎn 

ฟ้าสวา่ง man1lyŋ5,man1hoi1 天晴 tiān qíng 

ฟ้าสาง mɛ1θɛ3lyŋ5 破晓（天蒙蒙亮）pòxiǎo 

ฟืน thu1 柴火 cháihuǒ 

ฟุต thiak9 尺 chǐ 

ไฟ pai1 火 huǒ 

ไฟไหม ้ luk8pai1 着火（房子着火了）zháohuǒ  

ภรรยา lam5 piɔ4 妻子 qīzi 

ภรรยาของพีช่ายหรอืน้องชาย θɔ1mau2 妯娌 zhóu lǐ 

ภาพยนต ์ tɛn6jiaŋ1 电影 diànyǐng 

ภายหลงั poi1pi2tu6,pi2tu6poi1 后（后去）hòu 

ภาษ ี sœi5 税 shuì 
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ภเูขาดนิ phen1to3 土山 tǔshān 

ภเูขาหนิ ta1pɔŋ2to3 石山 shíshān 

มกราคม tsiaŋ1ȵ∅t10  正月 zhēngyuè 

มณฑล sa:ŋ1 省（行政区）shěng 

มด mat8 蚂蚁 mǎyǐ 

มว้น tsip9 卷（卷衣袖）juǎn 

มว้น (กรยิา) kyn1 卷（卷席子）juǎn 

มว้น (ลกัษณนามใชก้บัเชอืกทีม่ว้น
เป็นกอ้น) 

khiak9 圈（一圈绳子）quān 

มวยผม kɛ5 髻 jì 

มวลชน khan4tsuŋ5,kan4tsuŋ5 群众 qúnzhòng 

มองด ู tsiŋ3 看 kàn 

มองไปไกลๆ mɔŋ6 望（远望）wàng 

มอดทีอ่ยูใ่นขา้ว kuk7hik8 蛀虫（粮食里的，长大变

蛾）zhùchóng 

มอดทีอ่ยูใ่นไม ้ muk8to2 蛀虫（比蛆大，蛀木头的）
zhùchóng 

มอบให ้ ȵɔŋ5 让（我用不完让些给你）ràng 

มะเขอืเทศ fa:n1kia4 西红柿 xīhóngshì 

มะเขอืเทศ lak8kɛu4 茄子 qiézi 

มะมว่งหมิะพานต ์ muk8that7 漆树 qīshù 

มะแม mai6 未 wèi 

มะระ pɔ6tɛt8 苦瓜 kǔguā 

มะโรง tsan4 辰 chén 

มะเสง็ θu2 巳 sì 

มงักร luŋ4 龙 lóng 

มดั khɛ3 捆（一捆柴）kǔn 

มดั tsa:t9 捆 kǔn 

มดัแน่น tsat8 紧（绑得紧）jǐn 

มนั kɔt9θy4 地瓜（凉薯）dìguā 

มัน่คง wan1 稳（桌子放得稳）wěn 

มนัเทศ fa:n1tsy4 红薯（白薯）hóngshǔ 

มนัเปลว man2huŋ2 板油 bǎnyóu 

มนัฝรัง่ ma2lia ŋ4tsy4 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มา naŋ1 来 lái 

มา้ ma2 马 mǎ 

มาก an1 很（很亮）hěn 

มาก fɔ3 多 duō 

มา้นัง่ taŋ5,ta:n3taŋ5(单登) 凳子 dèngzǐ 

มา้นัง่ยาว taŋ5wɔi2 长凳 cháng dèng 

มา้ม phi3 脾 pí 

มา้ไม ้ muk8ma2 木马（木工工具）mùmǎ 

มเิชน่นัน้ pat7tsɛ2 不然 bùrán 

มถุินายน suk7ȵ∅t10 t 六月 liù yuè 

ม ี mi2 有 yǒu 

มชีวีติ kyn6 活（救活了）huó 

มดี tso4 dāo 

มดีโกนผม thai5tɔ3 剃头 tìtóu dāo 
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มดีทาํครวั juŋ2tso4 菜 càidāo 

มดีปลายแหลม tso4θɛm3 尖 jiāndāo 

มดีสบั tsa:p10tɔ3 铡 zhádāo 

มนีาคม θa:m1ȵ∅t10  三月 sān yuè 

มเีพยีงแค่ ŋa:m3mi2 只有（只有一块钱）zhǐyǒu  

มดื (ทอ้งฟ้า) muk7,man1tsham3(天晚) 黑（天黑）hēi  

มดืมน tsham3 暗（屋子很暗）àn 

มอื hy2 手 shǒu 

มือ้ tha:n3,tsa:n3 顿（一顿饭）dùn 

มอืเปลา่ nau5hy2 空手 kōngshǒu 

มุง้ man4tsyŋ5 蚊帐 wénzhàng 

มมุ tshok9 角落 jiǎoluò 

เมฆ wan4 云 yún 

เมฆดาํ wan4muk7 乌云 wūyún 

เมด็ (ลกัษณนามของเมลด็ขา้ว) ȵa:m1 颗（一颗谷粒）kē 

เมด็การบรู muk8hu4jau4 樟脑 zhāngnǎo 

เมน่ min3tsy3 豪猪 háozhū 

เมลด็  ȵoi6,tsuŋ1θu1 种子 zhǒngzǐ 

เมลด็ pit9,wat8 核（果核）hé 

เมลด็ (ลกัษณนามของเมลด็ขา้ว) ȵa:m1 粒（一粒米）lì  

เมลด็ขา้งใน pit9nɔn4 果仁 guǒ rén 

เมลด็ขา้วฟ่าง kau3jɔ2 谷粒（米中的谷粒）gǔ lì  

เมลด็ขา้วฟ่าง kau3kɔk9 谷粒 gǔ lì 

เมลด็ขา้วลบี kau3miap9  谷秕子 gǔ bǐ zi 

เมลด็แตงโม ka3θu1 瓜子 guāzǐ 

เมลด็ทีง่อกแลว้ miu4 种子芽 zhǒngzǐ yá 

เมษายน θi5ȵ∅t10 四月 sì yuè 

เมา θœi5 醉 zuì 

เมอืง siaŋ4 城 chéng 

เมอืงหลวง kiaŋ3siaŋ4 京城 jīngchéng 

เมือ่วาน ȵan1jan2,ȵin1jan2 昨天 zuótiān 

เมือ่สกัครูน้ี่ ŋa:m3ŋa:m3  刚才（他刚才来过了）
gāngcái 

แม ่ a1ma5(对称)lam5na6(引称) 母亲 mǔqīn 

แม ่ khai2na6 乾妈 gān mā 

แมกุ่ญแจ fɔ1 锁 suǒ 

แมงกระชอน tau6phuŋ3 蝼蛄（土狗）lóugū 

แมงมมุ tam1so1 蜘蛛 zhīzhū 

แมงมมุ (ตวัใหญ่ สดีาํมขีน) lak8pau5 蝇虎 ying hǔ 

แมน้ํ่า puŋ2to6 河 hé 

แมม่ด man6θɛn3piɔ4 巫婆 wūpó 

แมย่า่  a1na6 婆婆（夫之母）pópo  

แมย่าย ŋoi6mu2 岳母 yuèmǔ 

แมลง   to2 虫 chóng 

แมลงกุดจี ่ thai3ki4k∅m4 屎克螂 shǐ kè láng 

แมลงแคง แมลงมกีลิน่เหมน็  to2kɛŋ2 臭屁虫 chòu pì chóng 

แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ fɔ1lɛm2 蠓（黑色机小，咬人很痒）
měng 
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แมลงเต่าทอง to2lyŋ5 瓢虫 piáo chóng 

แมลงปอ tam1ȵɛu3ȵɛu3 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั θan1  苍蝇 cāngyíng 

แมลงสาบ lan5 蟑螂 zhāngláng 

แมเ่ลีย้ง tsam1thai3na6(或 tam1) 后母 hòumǔ 

แมว mɛu5 猫 māo 

แมห่มา้ย lak8piɔ4kwa1(或--ka1) 寡妇 guǎfù 

โม ้ kɔŋ1ta:i6wa6 夸口（吹牛）kuākǒu  

โม ่(กรยิา) mɔ6 磨（磨米）mó 

โมห่นิ siak10tsuk8 石臼 shíjiù 

โมโห fa:t9nau3 生气 shēngqì 

ไม ่ m6,pat7 不（不来）bù  

ไมก้ระดาน pa:n1kha:i5 木板 mùbǎn 

ไมก้ลอง lɔ4ku1kan5(<kwan5) 鼓捶 gǔ chuí 

ไมก้วาด θɔ5θat7 扫把 sàobǎ 

ไมก้วาดไมไ้ผ ่ θok9θɔ5θat7 竹扫把 zhú sàobǎ 

ไมข้ดี fɔ1tsa:i4 火柴 huǒchái 

ไมค้าน wɔn2 扁担 biǎndan 

ไมเ่คย m6mi2,pat7mi2 没有（没有看见）méiyǒu 

ไมใ่ช ่ m6tsɛ2 不是（这不是我的）bùshì 

ไมด้นัทรงรองเทา้ ha:i4hyn5 鞋楦子（做鞋的木模型）
xiéxuànzi  

ไมต้อก θok9phɔ1 篾条 miè tiáo 

ไมต่อ้ง m6iu5 不要（不要看）bùyào 

ไมต่่างกนั tuŋ4mo6h∅ŋ6 相同 xiāngtóng 

ไมถ่้อเรอื ts∅n4kɔ3 船篙（竹篙）chuán gāo 

ไมเ้ทา้ ta6tsu6kan5(<kwan5) 拐杖 guǎizhàng 

ไมน่่าด ู pat7lɛ1mɔŋ6 难看（不雅观）nánkàn 

ไมบ้รรทดั tshiak9 尺子 chǐzi 

ไมพ่อใจ รงัเกยีจ โมโห hɛm4 嫌 xián 

ไมพ้ายเรอื ts∅n4pa:t10 船桨 chuán jiǎng 

ไมม่ ี m6mi2 没有 méiyǒu 

ไมเ้ลือ้ย phɔ1,（瓜蔓）piɔ6 藤（编器物用的）téng 

ไมส้อย kan5tsha3 叉子（叉竹竿等用）chāzi 

ยก t∅m2 抬 tái 

ยก thɔ3 提（提起水桶）tí 

ยก (น้ิวหวัแมม่อื) ŋɛt9 翘（翘起大拇指）qiào 

ยก (มอื) ky1 举（举手）jǔ 

ยอจบัปลา ma:i6θaŋ1 罾（方形鱼网，上有竹竿做

的支架）zēng  

ยอดเขา to3tiaŋ1 山顶 shāndǐng 

ยอดไม ้ muk8tyŋ1,muk8tiaŋ1 树梢 shù shāo 

ยอ้ม ȵim4 染（染衣服）rǎn 

ยอมรบัผดิ ȵan4thɔ5 认错 rèncuò 

ยอ้ยลง tɛu5(吊) 下垂 xiàchuí 

ยงั tsuŋ2naŋ6naŋ1 还（他还没有来）hái 

ยงัคงเหมอืนเดมิ i3jɛn4,ȵiŋ4jɛn4 仍旧（特仍旧爱你）réngjiù 

ยงัม ี tsuŋ2mi2 还有（还有很多）hái yǒu  
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ยงัไมเ่คย m6naŋ4 未曾（他未曾来）wèicéng 

ยดั tat7 塞（塞住洞口）sāi 

ยนัตร ์สญัลกัษณ์  pu4 符 fú 

ยนัตรแ์ปดเหลีย่ม pa:t9θu6,nɛn4tsa:ŋ3 八字（生辰八字）bāzì 

ยา j∅k10 药 yào 

ยา่ a1pɔ2 祖母 zǔmǔ 

ยาก na:n4 难 nán 

ยากจน kuŋ2,ha:m4 穷 qióng 

ยา่ง hɔŋ5 烤（烤谷子）kǎo  

ยาง (ของสตัว)์ ka:u3 胶（动物的胶）jiāo 

ยาง (พชื) ȵœŋ4 胶（植物的胶，浆）jiāo  

ยา่งเขา้ฤดใูบไมผ้ล ิ
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

lap8tshan3 立春 lìchūn 

ยางสน muk8pa:k10ȵœŋ4 松香 sōngxiāng 

ยาดม sia6hyŋ3 麝香 shèxiāng 

ยา่ทวด pɔ2piak9tha:i5 曾祖母 zēngzǔmǔ 

ยามสนธยา พลบคํ่า โพลเ้พล ้ sat7poi4 薄暮（天快黑）bómù 

ยาย pɔ6ta1 外祖母 wàizǔmǔ 

ยา้ย pɔn3 搬（搬椅子）bān 

ยาว wɔi2 长 cháng 

ยงิ sia6 射 shè 

ยงิปืน sia6tshuŋ5 打枪 dǎqiāng 

ยิง่ใหญ่ wai2ta:i6 伟大 wěidà 

ยิง่ๆ มากยิง่ขึน้ kaŋ5ka3,kaŋ5tsi3 更加（更加努力）gèngjiā  

ยนิยอม ka:m3θam3 甘心 gānxīn 

ยนิยอม ȵyn6i5 愿意 yuànyì 

ยิม้ ly6wɔ2,wɔ2 笑 xiào 

ยิม้ sin5sin5ly6wɔ2(--wɔ2) 微笑 wéixiào 

ยีส่บิหา้ ȵi6sap8ŋ3 二十五 èr shí wǔ 

ยีส่บิเอด็ ȵi6sap8jat7 二十一 èr shí yī 

ยดึจบั θɛp9 接（用手接住）jiē 

ยนื ȵyn1 站（站立）zhàn 

ยนืยาม fɔŋ5sa:u5 放哨 fàngshào 

ยืน่ให ้ tai6 递 dì 

ยืน่ออกไป θɛn5 伸（伸手）shēn 

ยมื (เงนิ) θia5 借（借钱）jiè 

ยคุสมยั sai5,toi6 代（世代）dài  

ยคุหลงั ha1luk7 后代（指时间）hòudài 

ยงุ jɛ6 蚊子 wénzi 

ยุง่ mɔŋ3,pat7li3hau5 忙 máng 

ยุง่ พนักนั (ผม) ȵuŋ3 乱（头发乱）luàn 

ยตุธิรรม kuŋ3tɔ6(公道) 公平 gōngpíng 

ยบุ mip9 陷（地陷了）xiàn 

ยยุง θœi1 怂恿 sǒngyǒng 

ยยุงเสีย้มสอน ta:i3 唆（唆狗去咬人）suō 

เยน็ (ขา้ว) ȵan3 凉（饭凉了）liáng 

เยน็ (น้ํา) ȵan3 冷（水冷）lěng 

เยน็ (อากาศ) θa:ŋ5,l∅ŋ4 凉（天气凉）liáng  
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เยน็สบาย an1l∅ŋ4,l∅ŋ4,sɔŋ1 凉快 liángkuai 

เยบ็ (พืน้รองเทา้) tshyŋ1 纳（纳鞋底）nà 

เยบ็ (รองเทา้) s∅ŋ5 绱（绱鞋）shàng 

เยบ็ผา้ tshyn1,tshia3(或念 thia3 车) 缝（缝衣服）fèng  

เยา้หยอก tsha:u5 逗（逗孩子玩）dòu 

เยีย่มเยยีน pha:i5(寻) 探（探亲）tàn 

เยีย่มเยอืน pha:i5 访（访友）fǎng 

เยือ่ไผ ่ θok9mɔk9 竹膜 zhú mó 

แยก mak7(掰大的东西),mik7(小东

西) 
掰（掰开）bāi 

แยกทาง fan3tsɔŋ1 分（分路）fēn 

แยกบา้น fan3ka3 分家 fēn jiā 

แยกออกเป็นกลุ่ม ha:p10ma:i4 合开（两组合开成一组）hé 
kāi 

แยกออกสองสว่น  
แยกออกจากกนั 

ka:k9hoi1 隔开 gé kāi 

แยง่ชงิ tsa:ŋ1 争夺 zhēngduó 

โยก lai1 闪（闪了腰）shǎn 

โยก tuŋ2, ȵuk7 动摇（牙齿动摇）dòngyáo 

โยน san5 扔（扔掉）rēng  

ใยบวบ nɔŋ4 瓜络（洗碗用）guā luò 

ใยแมงมมุ tam1so1mɔŋ2 蜘蛛网 zhīzhū wǎng 

ใยแมงมมุ tam1so1θi3 蜘蛛丝 zhīzhū sī 

รกรา้งวา่งเปลา่ fɔŋ3 荒（荒地）huāng  

รดน้ํา ja6 浇（浇菜）jiāo  

รถ thia3,tshia3 车子 chēzi 

รถจกัรยาน ta:n3thia3 自行车 zìxíngchē 

รถแทรกเตอร ์ thɔ3la:i3ki3 拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ fɔ1thia3(fɔ1tshia3) 火车 huǒchē 

รถยนต ์ hi5thia3(hi5tshia3) 汽车 qìchē 

รม่ fɔn5 伞 sǎn 

รมควนั thœŋ5 熏（烟熏眼）xūn 

รมควนั wat7 熏（用烟熏老鼠）xūn 

รว่ง tap8 落（叶落）luò 

รว่ง tut10 脱（头发脱落啦）tuō  

รว่ง (ฟัน) tut10 掉（掉牙齿）diào 

รวงขา้ว kau3jœŋ2 穗儿 suì er 

รว่งโรย niu5 凋谢（花儿凋谢）diāoxiè  

รวบ thap7 拼（把几块板子拼起来）pīn 

รวบรวม kap7 凑（凑钱买书）còu  

รวมกนั ha:p10ma:i4,mɛ3 合拢（靠拢）hélǒng 

รวมเงนิ θiak9tshuk7 攒钱（积蓄）zǎn qián  

รว่มดว้ย kuŋ6ma:i4,ka:p10ma:i4 同（同去）tóng 

รวมทัง้หมด θuŋ1kuŋ6 总共（总共五个人）
zǒnggòng 

รว่มหุน้ pha:k9tɔŋ5(拍
档),ka:p10ma:i2(合在一起) 

合伙 héhuǒ 

รอคอย taŋ1hau6 等候 děnghòu 

รอ้ง (แมไ่ก่รอ้งตอนวางไข)่ lœk9 叫（母鸡下蛋时叫）jiào 
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รอ้ง (แมไ่ก่รอ้งเรยีกลกูไก่) kuk7 叫（母鸡叫小鸡）jiào 

รอ้ง (เสยีงรอ้งของมา้) kiu5 嘶（马嘶）sī 

รอ่งจมกู ȵaŋ3lit10 人中 rén zhōng 

รองเทา้ ha:i4 鞋 xié 

รองเทา้ฟาง thɔ1ha:i4 草鞋 cǎoxié 

รองเทา้ไม ้ kiak10laŋ5 木板鞋 mù bǎnxié 

รองเทา้ยาง pɔ3ha:i4 胶鞋 jiāoxié 

รองเทา้สาน l∅ŋ4ha:i4 凉鞋 liángxié 

รอ่งน้ํา lak8j∅t10 水沟 shuǐ gōu 

รอ้งเพลง tsyŋ5kɔ3 唱歌 chànggē 

รอ้งเพลงชาวเขา tshyŋ5na:m4kɔ3(唱南歌) 唱山歌 chàng shāngē 

รอ่งรอย joi2 痕迹 hénjī 

รอ้งระงม ȵuŋ1 闹（小孩闹）nào 

รอ้งไห ้ ta1phɔ1 哭 kū 

รอ่น jaŋ2 筛（筛米）shāi  

รอ้น pik7 急（水急）jí 

รอ้น (น้ํา) na:t9,lɔt9 热（水热）rè  

รอ้น (อากาศ) lɔt9 热（天气热）rè 

รอ่นเอาสิง่ของขึน้จากน้ํา  tɔŋ2 淘（淘米）táo 

รอบ (ลกัษณนามของกรยิา) sin6 遍（读一遍）biàn 

รอ้ย pa:9 百 bǎi 

รอยชํ้า ki5hɔ6 记（皮肤上的青紫斑）jì 

รอยเทา้ puk7joi2 脚印 jiǎoyìn 

รอยยน่ kam1tip9, ȵau5 皱纹 zhòuwén 

รอ้ยลา้น ik7 亿 yì 

ระกา jau2 酉 yǒu 

ระฆงั tsuŋ3 钟（敲的钟）zhōng 

ระเบดิ tsa5,pa:u5 爆炸 bàozhà 

ระเบดิ (หนิ) tsa5 炸（炸石头）zhà 

ระลอกคลื่น na:m4θyn6  漩涡 xuánwō 

ระวงั tsy5i5(注意) 小心 xiǎoxīn 

ระหวา่ง lɛ5 中间（两棵树中间）
zhōngjiān 

ระหวา่งหุบเขา pɔn5lam5to3  半山 bànshān 

ระหดัวดิน้ํา luŋ4kat7thia3 水车（龙骨车）shuǐ chē 

รกั oi5 爱（爱小孩）ài 

รกั oi5 爱（爱看戏）ài 

รกัแร ้ tshak7li5 腋下 yè xià 

รกัษาเยยีวยา i3 医治 yīzhì 

รกัสดุหวัใจ kɛt9 心疼（心疼自己的东西）
xīnténg 

รงัแก ha3 欺负 qīfù 

รงัไก่ ka:i5luŋ4,luŋ4ka:i5 鸡窝（固定的）jī wō 

รงัมด mat8tau4 蚂蚁窝 mǎyǐ wō 

รงัวดั tœŋ6 丈 zhàng 

รงัไหม θa:m4tau5  蚕茧 cánjiǎn 

รฐับาล tsiaŋ5fu1 政府 zhèngfǔ 

รฐัมนตร ี pu6tsyŋ1 部长 bùzhǎng 
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รดัเกลา้ thuŋ1khu3 箍儿（桶箍）gū er 

รดัเชอืก tsa:t9 勒（勒紧裤带）lēi 

รดัโดยรอบ kɛu1 缠绕（蛇缠绕树）chánrào 

รบัประกนั pɔ1tsiŋ5 保证 bǎozhèng 

รบัปาก soi1ja:u6 答应（允诺）dāyìng 

รบัลม lɔŋ6l∅ŋ4 纳凉 nàliáng 

รบัหน้าทีเ่ป็น (ทหาร) tɔŋ3 当（当兵）dāng 

รัว่ sɔ5 漏（捅漏了）lòu 

รัว้ ka6li4 篱笆 líba 

รา (บนเสือ้ผา้) mɛu5 霉（长在衣服上的霉）méi 

รา (อาหาร) fa:t9mu3 霉（长在食物上的霉）méi 

รากบวั ŋau2 藕 ǒu 

รากไม ้ muk8j∅k10  根 gēn 

รากไม ้ muk8san3 树干 shùgàn 

ราคา ka5θɛn4 价钱 jiàqián 

ราคาตก loi4ka5 跌价 diéjià 

ราคาถกู piaŋ4 便宜 piányi 

ราง thɛt9lu6 铁路 tiělù 

รา่งกาย huŋ2 身体 shēntǐ 

รางไม ้ muk8θɔ4 木槽（喂牲口用）mù cáo  

รางหนิ siak8θɔ4 石槽（喂牲口用）shí cáo  

ราด phat7 酒（酒水扫地）jiǔ 

รา้นคา้ ken3phu5(ken3 是量词) 商店 shāngdiàn 

ราบ piaŋ2 平（路平）píng 

ราบรืน่ piaŋ4a:n3 平安 píng'ān 

ราวกัน้ khiaŋ3 栅栏 shānlán 

ราวกบัวา่ an1tsiŋ4 好像（我们好像见过面）
hǎoxiàng 

ราษฎร pa:k9θiaŋ5 百姓 bǎixìng 

ราํขา้ว ta1pu6 细糠 xì kāng 

รํ่ารวย fut9(阔) 富 fù 

รนิ t∅5 倒（把脏水倒掉）dào 

รนิ tsam3 斟（斟酒）zhēn 

รนิออกโดยไมใ่หม้กีากไหลออกมา ly6,pi5 滗（滗米汤）bì  

รมิ hɛn4 边（路边）biān 

รมิฝีปาก θœi1pi4 嘴唇 zuǐchún 

รบี kɔŋ4sai5 匆忙 cōngmáng 

รือ้ tsha:k9 拆（拆房子）chāi 

รุง้ wan4luŋ4  虹 hóng 

รุง่สาง man1lyŋ5 天亮 tiānliàng 

รุน่ ยคุ sai5,toi6,thaŋ5,thɔŋ5 代（一代人）dài  

รู ้ hɛu1(晓) 知道 zhīdào 

รจูมกู kaŋ2ȵaŋ3pu5 鼻孔 bíkǒng 

รูจ้กั sak7 认识 rènshi 

รูจ้กักนั θœŋ1sak7 相识 xiāngshí 

รปูรา่ง θœŋ5 样子（人的相貌）yàngzi 

รปูสลกัหวัเสา tɛu4 栓（栓马）shuān 

เรง่รดั pik7(逼) 催 cuī 
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เรง่รบี θam3kiap9 着急 zhāojí 

เรว็ pik7(逼，急促) 快（走得快）kuài 

เรว็ๆ fa:i5tik7poi1,fa:i5fa:i5poi1  快快（快快走）kuài kuài 

เรอ ta1kœ2 打饱嗝 dǎ bǎogé 

เริม่ตน้ ti6nu3 开头（开头做不好）kāitóu  

เริม่มน้ํีาคา้งบนใบไม ้
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

pa:k10lu6 白露 báilù 

เริม่ฤดใูบไมร้ว่ง 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

lap8thau3 立秋 lìqiū 

เริม่ฤดหูนาว 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

lap8tuŋ3 立冬 lìdōng 

เรยีก khiam5,tshiam5 叫（叫他来）jiào  

เรยีกวญิญาณ tsiu3wan4 招魂 zhāohún 

เรยีน hɔk10 学 xué 

เรยีบรอ้ยแลว้ hɛ2kiaŋ3 已经（他已经走了）yǐjīng 

เรอื t∅n4,ts∅n4 船 chuán 

เรือ่ง (ลกัษณนามใชก้บัเหตุการณ์) ken2,tsip5 件（一件事）jiàn 

เรือ่งรา้ย wa:i6θu6 坏事 huàishì 

เรอืทีม่หีลงัคา puŋ4tsyŋ5 船篷 chuánpéng 

แรกเริม่ ti6nu6 头（起端）tóu  

โรค piaŋ6 病 bìng 

โรคกระเพาะอาหาร wai5piaŋ6 胃病（心口疼）wèibìng 

โรคกลาก θɛn1 癣 xuǎn 

โรคคอพอก lak8pet7uŋ1 大颈疱 dà jǐng pào 

โรคดซี่าน fa:t9wɔŋ4 黄疸病 huángda bìng 

โรคตอ้กระจก s∅ŋ2mɔk10 翳子（白内障）yì zi  

โรคตานขโมย fa:t9ka:m3 疳积 gān jī 

โรคตาบอดกลางคนื lak8ka:i5tsɛ2 夜盲 yèmáng 

โรคตดิต่อ ty6lan2(过人) 传染 chuánrǎn 

โรคบดิ thai1pu5lyŋ5 痢疾 lìjí 

โรคมาลาเรยี jo6θa:ŋ5 疟病 nüè bìng 

โรคลมบา้หม ู fa:t9jœŋ4tɛu5(发羊吊) 癫痫 diānxián 

โรคหอบ sɔk9hi1 喘 chuǎn 

โรคหา่ wan3wiak10 瘟疫 wēnyì 

โรคหดิ fa:t9la:i5,fa:t9pha:u5 疥疮 jièchuāng 

โรงเรยีน sy3fɔŋ4,hɔk10ha:u6 学校 xuéxiào 

โรงแรม ha:k9tsa:m6 旅店 lǚdiàn 

ไร ่ mau2 亩 mǔ 

ไรน่า jo6 田 tián 

ฤดกูาล θɛt9hi5 节气 jiéqì 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tshan3 春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง thau3 秋 qiū 

ฤดรูอ้น ha6 夏 xià 

ฤดหูนาว tuŋ3 冬 dōng 

ลง loi4 下（下山）xià  

ลงไป loi4poi1 下去 xiàqù 

ลงมา loi4naŋ1 下来 xiàlái 

ลดปรมิาณการผลติ ka:m1tsha:n1 减产 jiǎnchǎn 
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ลดลง ka:m1siu1 减少 jiǎnshǎo 

ลบ ka:m1 减（二减一）jiǎn 

ลบ thɔt9 擦（把字擦掉）cā 

ลม lam2 风 fēng 

ลม้ ȵa:m4 倒（树倒了）dào 

ลวก l∅k10 烫（用开水烫）tàng 

ลว้ง mɔ1 掏（从口袋里掏出来）tāo  

ลวด thɛt9θi3 铁丝 tiěsī 

ลวดลาย fa3man4 花纹 huāwén 

ลว้น tu3 都（大家都来了）dōu 

ลอ่ lɔ4 骡子 luózi 

ลอก(เปลอืกไม)้ than5 剥（剥树皮）bō 

ลอกคราบ (แขง็) hun6phœk9 蜕壳（蝉蜕壳）tuì ké 

ลอกคราบ (ผวิหนงั) hun6phœk9 脱皮（蛇脱皮）tuōpí 

ลอ็ค fɔ1 锁（锁门）suǒ 

ลอง ka:u5 试（试一试）shì 

ลอ้ม wan5 圈（圈牲口）quān 

ลอ้มรอบ wai4,khyn3 围拢 wéilǒng 

ลอย pu4 浮 fú 

ลอ้รถ thia3lan4 轮子 lún zi 

ละเมอ ŋap7muŋ1(说瞢,与”梦”不同调) 梦话 mènghuà 

ละลาย juŋ4 融化（猪油融化了）rónghuà 

ละอองฝน tshan1phuŋ3 毛毛雨 máomaoyǔ 

ละอองฝุ่ น phuŋ3 尘土 chéntǔ 

ละเอยีด lɛu5 稀（布织得很稀）xī 

ละเอยีด wat8 细（面粉很细）xì 

ละเอยีด wɛŋ5 稀（粥很稀）xī 

ลกัยิม้ θau1pui3 酒窝 jiǔwō 

ลงั ha:p10 盒子 hézi 

ลัน่ (ไกปืน) ŋau3 扣（扣扳机）kòu 

ลบั (มดี) mɔ4 磨（磨 ）mó 

ลา (สตัว)์ ly4 驴 lǘ 

ลาก ka:m3 牵（牵车）qiān 

ลาก thɔ3 拖（把箱子拖到墙角）tuō  

ลากยาว ȵaŋ5 拉（拉长）lā 

ลา้ง (มอื) θo3 洗（洗手）xǐ 

ลา้ง (หน้า) θo3 洗（洗脸）xǐ 

ลา้งป่าชา่ sit7mau6 扫墓 sǎomù 

ลาดชนั kɛ2 陡（山陡）dǒu 

ลานตากขา้ว wɔ4ti6piaŋ4,thy5kau3piaŋ4 晒谷场 shàigǔ chǎng 

ลาย (ลายผา้) fa3 花（花布）huā  

ลายกน้หอยบนปลายน้ิวมอื lɔ4 斗（圆形指纹）dòu 

ลายทีข่อบ fa3pɛn3 花边 huābiān 

ลายบนน้ิวมอื  fɛn6,pɛn6 箕（非圆形的指纹）jī 

ลายบนปลายน้ิวมอื lak8ȵau4man4 指纹 zhǐwén 

ลายมอื hy2man4 手纹 shǒu wén 

ลา่สตัว ์ tiak9lit8 打猎 dǎliè 
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ลา้หลงั lɔk10hau5 落后 luòhòu 

ลาํคอ ha6m∅ŋ5 喉咙 hóulóng 

ลาํดบัทีแ่ปด tai6pa:t9 第八 dì bā 

ลาํดบัทีส่อง tai6ȵi6 第二 dì èr 

ลาํดบัทีห่น่ึง tai6jat7 第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ tai6ŋ3 第五 dì wǔ 

ลาํดบัสดุทา้ย tai6la:i3 第末 dì mò 

ลาํธาร puŋ2j∅t10 溪 xī 

ลาํบาก kɛt9 痛苦 tòngkǔ 

ลาํบาก lui3 困 kùn 

ลาํบาก θan3hau1 幸苦 xìng kǔ 

ลาํไมไ้ผ ่ θok9kɔ3 竹竿 zhúgān 

ลาํไส ้ wɔi4 肠子 chángzi 

ลาํไสเ้ลก็ wɔi4liak8 小肠 xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ wɔi4luŋ5 大肠 dàcháng 

ลาํไสใ้หญ่สว่นตน้ wa:ŋ4a3wɔi4 肓肠 huāng cháng 

ลงิ ma2lau4 猴子 hóuzi 

ลิน้ tshu1 舌头 shétou 

ลิน้ไก่ ha6m∅ŋ5nɛ3 小舌 xiǎoshé 

ลิน้ชกั kai6thoi3 抽屉 chōuti 

ลิม่ θɛm1 楔子 xiēzi 

ลี ้(หน่วยวดัระยะทางของจนี) li2 里 lǐ 

ลกึ liak9 深（水深）shēn 

ลกึซึง้ liak9 深（这本书很深）shēn 

ลื่น wa:t10 滑（路滑）huá 

ลมื m6kau5li3si6 忘记 wàngjì 

ลุกโชน ma:ŋ5 旺（火很旺）wàng 

ลุง (พีช่ายแม)่ pa:k9tsɔ3 舅父（母之兄）jiùfù 

ลุง (พีช่าวพอ่) a1tsɔ3 伯父 bófù 

ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพอ่) s∅ŋ6tiɔ6 姑父（父姐之夫）gūfu 

ลุงเขย (สามขีองพีส่าวแม)่ s∅ŋ6sim3 姨父（母姐之夫）yífu  

ลุยน้ํา ty6na:m4 涉水 shè shuǐ 

ลกู lak8ŋɛ4liak8(与“小孩”同) 儿女 érnǚ 

ลกู (ลกัษณนามของภเูขา) ȵa:m1 座（一座山）zuò  

ลกูกระเดอืก ha:m4la:m1 喉结 hóujié 

ลกูกระสนุ θu1ta:n5 子弹 zǐdàn 

ลกูกาํพรา้ lak8kwa1,ku3ji4 孤儿 gū'ér 

ลกูกุญแจ fɔ1si4 钥匙 yàoshi 

ลกูเกาลดั lak8joi6 毛栗（小的）máo lì 

ลกูไก่ตวัผู ้ ka:i5ky2 小公鸡 xiǎo gōngjī 

ลกูไก่ตวัเมยี ka:i5hɔŋ6 小母鸡 xiǎo mǔ jī 

ลกูเขย lak8khɛu1 女婿 nǚxù 

ลกูจา้งชัว่คราว lam4si4kuŋ3 短工 duǎngōng 

ลกูจา้งประจาํ ts∅ŋ4kuŋ3liak8 长工 chánggōng 

ลกูชาย liak8 儿子 érzi 

ลกูชายคนสดุทอ้ง liak8la:i3 幺儿（ 末的一个儿子）yāo 
er 

ลกูตะกัว่ thɛt9sa3 铁砂（打猎用）tiěshā  
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ลกูตา θo1 θiaŋ3ȵoi6 眼珠 yǎnzhū 

ลกูตุม้ tsaŋ6tɔ4 秤锤（秤砣）chèng chuí  

ลกูทอ้ lak8tɔ4 桃子 táozi 

ลกูนอกสมรส jia2 liak8 私生子 sīshēngzǐ 

ลกูน้ํา to2sa3 孑孓 jiéjué 

ลกูบอล pɔ3 球子 qiú zǐ 

ลกูพีล่กูน้องผูช้าย piu1hiaŋ3 表兄 biǎo xiōng 

ลกูพีล่กูน้องผูญ้งิ piu1θɔ1 表嫂 biǎo sǎo 

ลกูลอยของเบด็ตกปลา lak8kai5 浮子（钓鱼用的浮标）fúzi  

ลกูศร θɛn5 箭 jiàn 

ลกูศษิย ์ tu4tai6 徒弟 túdì 

ลกูสะใภ ้ θɔpau2 儿媳 érxí 

ลกูสาว lak8nɔ3 女儿 nǚ'ér 

ลกูสาวคนสดุทอ้ง lak8nɔ3la:i3 幺女 yāo nǚ 

ลกูเหบ็ pɔk10 雹子 báo zi 

ลกูอ๊อด lak8ŋok10 蝌蚪 kēdǒu 

ลกูอณัฑะ lak8ha:k10 睾丸 gāowán 

ลบู la5 抚摸（抚摸孩子的头）fǔmō 

เลก็ ȵik7 小 xiǎo 

เลก็น้อย lak8tik7,nik7 一点儿 yīdiǎn er 

เลก็ละเอยีด ȵik7 细（细小）xì 

เลขานุการ sy3ki5 书记 shūjì 

เลง็ lœŋ6tsan1 瞄准 miáozhǔn 

เลน่ hau1wan2 玩耍 wánshuǎ 

เลน่ซ่อนหา tsɔk7mai4θɔŋ4 捉迷藏 zhuōmícáng 

เลน่ทายนบัน้ิว tsha:i3ma2 划拳（猜码）huáquán 

เลบ็ ȵa:u1 爪 zhǎo 

เลบ็มอื phet7ȵau4ka:p9 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ tsha:k9 本（一本书） běn 

เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัมดี) tsi3 把（一把 ）bǎ 

เลอะเลอืน œ1θœ6 糊涂 hútú 

เละ juŋ4 烂（瓜果烂了）làn 

เลา้ไก่ ka:i5loi1 鸡笼（竹编，可挑着走）jī 
lóng 

เลา้หม ู ki4ts∅t10 猪笼 zhū lóng 

เลยี lɛm6 舔 tiǎn 

เลีย้ง s∅ŋ4 养（养牲口）yǎng  

เลีย้ง tɔ4 带（带孩子）dài 

เลีย้ง (ไก่) hy1 喂（喂鸡）wèi 

เลีย้งด ู s∅ŋ4 养（养一家人）yǎng 

เลยีงผา lak8jau2 麂子 jǐ zi 

เลีย่น nan6 腻（吃肉吃腻了）nì 

เลีย่ม (ฟันทอง) θœŋ3 镶（镶金牙）xiāng 

เลีย้วโคง้ tsyn5khuk7 拐弯儿 guǎiwān er 

เลอืก thɛu3 选（选种）xuǎn  

เลอืด jan2 血 xuè 

เลอืดคัง่ au6hyt9 淤血 yūxiě 

เลื่อมใส θam3fuk8 心服 xīnfú 
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เลื่อย (กรยิา) ky5 锯（锯断木头）jù 

เลื่อย (นาม) ky5 锯子 jùzi 

แลกเปลีย่น hun6,thœi5 交换 jiāohuàn 

แลบ(ลิน้) θɛn5,lɛ6 伸（伸舌头）shēn 

และ kuŋ6,kuŋ6ma:i4 和（我和你去）hé 

โลก sai1ka:i5 世界 shìjiè 

โลง่ thuŋ3 通（此路不通）tōng  

โลงศพ kun3θoi4 棺材 guāncai 

โลน้ tha:t9 秃（头发脱光了）tū 

โลภ kaŋ1 贪心 tānxīn 

ไล ่ hɔt9,tiak9 赶（赶牛使之快走）gǎn 

ไลผ่ ี tiak9kwai1 驱鬼 qū guǐ 

วงลอ้รถ thia3wa:ŋ6 车辋（车轮周围的框子）chē 
wǎng  

วอก san3 申 shēn 

วฒันธรรม man4fa5 文化 wénhuà 

วณัโรค ha3lɔ4 痨病（肺痨）láobìng 

วดั miu6 庙 miào 

วดัขนาด tɔk10 量（量布）liàng 

วนั jan2  天（日）tiān 

วนั jan2 tshyn5  天（一天）tiān 

วนัก่อน θɛn3jan2 前天 qiántiān 

วนัเกดิ sa:ŋ3ȵat8 生日 shēngrì 

วนัตรษุจนี tsiaŋ1ȵ∅t10tshɔ3jat7  春节 chūnjié 

วนัทีเ่กา้ tshɔ3ku3 初九 chū jiǔ 

วนัทีเ่จด็ tshɔ3that7 初七 chū qī 

วนัทีแ่ปด tshɔ3pa:t9 初八 chū bā 

วนัทีส่อง tshɔ3ȵi6  初二 chū èr 

วนัทีส่าม tshɔ3θa:m1 初三 chū sān 

วนัทีส่ามสบิ θa:m1sap8,θa3ȵat8 三十（阴历）sānshí 

วนัทีส่บิ tshɔsap8 初十 chū shí 

วนัทีส่บิหก sap8suk7 十六（阴历）shíliù  

วนัทีส่บิหา้ sap8ŋ3 十五（阴历）shíwǔ 

วนัทีส่บิเอด็ sap8jat7 十一（阴历）shí yī 

วนัทีส่ ี ่ tshɔ3θi5 初四 chū sì 

วนัทีห่ก tshɔ3suk7 初六 chū liù 

วนัทีห่น่ึง tshɔ3jat7 初一 chū yī 

วนัทีห่า้ tshɔ3ŋ3 初五 chū wǔ 

วนัเทศกาลขนมจา้ง tun3 ŋ3 θɛt9  端午节 duānwǔ jié 

วนัน้ี ȵin3jan2,ȵi3jan2,ȵin3  今天 jīntiān 

วนัมะรนืน้ี mui1jan2 后天 hòutiān 

วนัมะเรือ่ง mui1mui1jan2 大后天 dàhòutiān 

วนัสง่ทา้ยปีเก่า θa2ȵat8pɔi4,nɛn4ma:n2 除夕 chúxì 

วนัไหวพ้ระจนัทร ์ pa:t9ȵ∅t10sap8ŋ3,tsuŋ3thau3θɛt9 中秋节 zhōngqiū jié 

วยัรุน่ nun6 年轻 niánqīng 

ววั mɔ4 黄牛 huángniú 

ววั mɔ4wa2 牛 niú 

ววัตวัผู ้ mɔ4tsak8,wa2 tsak8 公牛（一般的）gōngniú 
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ววัตวัผูท้ีต่อนแลว้ sak8ku1 公牛（阉过的）gōngniú 

ววัตวัผูส้าํหรบัผสมพนัธุ ์ sa:ŋ3ku1 公牛（配种的）gōngniú 

ววัตวัเมยีทีม่ลีกูแลว้ mɔ4piɔ6,wa2piɔ6 母牛（已生子的）mǔ niú 

ววัตวัเมยีทีย่งัไมม่ลีกู mɔ4θau6, wa2θau6 母牛（未生子的）mǔ niú 

ววัรอ้ง kiu5 叫（牛叫） jiào 

วสัดุไม ้ muk8luk7 木料 mùliào 

วาง pyŋ5,lɔŋ5 放（放置）fàng 

วา่ง hau5 闲 xián 

วา่ง li3hau5 有空（有空到我家来）yǒu 
kòng  

วา่งเปลา่ hau5 空（箱子是空的）kōng 

วางเพลงิ fɔŋ4fɔ1 防火 fánghuǒ 

วา่จา้ง thiaŋ5(请) 雇（雇短工）gù 

วาด wa:k10 画（画图画）huà 

วา่นผกับุง้ hin3ŋau4fa3  牵牛花 qiān niú huā 

วา่ย tau5,thau5 游（鱼儿游水）yóu  

วา่ยน้ํา ta∅m5 游泳 yóuyǒng 

วา่ว tsɛ1hiu6 风筝 fēngzhēng 

วิง่ควบ phi3 大跑（马儿大跑）dà pǎo  

วิง่รอก tshan5hy3 赶场（赶集，赶圩）gǎnchǎng

วงิเวยีน ŋaŋ5 昏（头昏了）hūn 

วิง่หนี jo5,ja:t9 逃跑 táopǎo 

วิง่เหยาะๆ tshap7 小跑（马儿小跑）xiǎopǎo 

วญิญาณ wan4pha:k9 魂魄 húnpò 

วดิน้ํา pat7 戽（用戽斗戽水）hù 

วรีบุรษุ jiŋ3huŋ4 英雄 yīngxióng 

เวลา si4mɔ5,si4tu4  时候（他来的时候）shíhou 

เวา้ mip9 凹 āo 

เวยีนหวั θo1pɛn3(眼晕) 晕（头晕）yūn 

แวน่ตา ŋa:n2kiaŋ5 眼镜 yǎnjìng 

ไวช้วีติ ȵiu4 饶（饶命）ráo 

ศพ lan2θa1si3,lan2θa1huŋ2 尸体 shītǐ 

ศรทัธา tha:n5θyŋ1(赞赏 ts--th) 佩服 pèifú 

ศกัดิเ์ทา่กนั tuŋ4thɔŋ5 平辈 píngbèi 

ศตัร ู sau4ȵan4,sau4jan2 仇人 chóurén 

ศตัร ู tiak10ȵan4 敌人 dírén 

ศพัทบ์อกความยาว “วา” θam2 庹（两臂横伸的长度）tuǒ 

ศาลาวา่การ ŋa4mun4 衙门 yámén 

ศลิาจารกึ pi3 碑 bēi 

ศรีษะ ha6lo5 头 tóu 

เศรษฐกจิ kiaŋ3θai5 经济 jīngjì 

เศรษฐ ี θoi4tsy1 富翁 fùwēng 

สกปรก ta1θɔ3 脏 zāng 

สกดั tsa5 榨（榨油）zhà  

สง่ θuŋ5 送 sòng 

สง่ (จดหมาย) fu6 寄（寄信）jì 

สงบ θiaŋ5 静 jìng 

สงสยั wa:i4ȵi5 怀疑 huáiyí 
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สงสาร hɔ1tha:n5 可怜 kělián 

สงา่งาม liaŋ5,nɛm5,piu3tsi5 俊（那小伙子真俊）jùn 

สดใหม ่ θan3θɛn3 新鲜 xīnxiān 

สดอรอ่ย tɛm4,tɛm4hyŋ3 鲜美 xiānměi 

สถานที ่ ka6liaŋ6,ti6fɔŋ3 地方 dìfāng 

สถานรบัเลีย้งเดก็ thɔk9ȵi4so1 托儿所 tuō'érsuǒ 

สนเขม็ tsu5 穿（穿针）chuān 

สนใจ tsy5i5(注意) 留心 liúxīn 

สนตะพายววั mɔ4na6 牛鼻索 niúbí suǒ 

สน้เทา้ puk7tsa:ŋ3 脚后跟 jiǎohòugēn 

สน้รองเทา้ ha:i4tsa:ŋ3 鞋后跟 xié hòugēn 

สนิทสนม ŋa:m3, ŋa:m3ken1 相好（要好）xiānghǎo 

สนิทสนม suk8 熟（熟人）shú  

สนิมเหลก็ θiaŋ5 铁锈 tiěxiù 

สบาย an1thœ3 舒服 shūfú 

สบายใจ an1fan3hi1,mu6pi3θy5(无比爽

快) 
痛快 tòngkuài 

สบู่ ka:n1 肥皂 féizào 

สม้ lak8k∅m3 柑子（较桔子大，甜）gānzi 

สม้ lak8kat7 桔子（较酸）júzi 

สม้ tsaŋ6k∅m3 橙子 chénzi 

สมควร jiŋ3koi3 应该 yīnggāi 

สมอง no6θœŋ3 脑髓 nǎosuǐ 

สม้โอ lak8phɔ3 柚子 yóuzi 

สมยัโบราณ ti6nu3 古代 gǔdài 

สมาชกิ sia2h∅n4 社员 shèyuán 

สมาชกิ tuŋ6h∅n4 动员 dòngyuán 

สมาชกิในคณะ tun4h∅n4 团员 tuányuán 

สมาชกิพรรคการเมอืง tɔŋ1h∅n4 党员 dǎngyuán 

สมาชกิรว่มพรรค tuŋ4tsi5 同志 tóngzhì 

สรอ้ยคอ lak8ȵan1lim6 项圈 xiàngquān 

สระ (ผม) θo3 洗（洗头）xǐ  

สระน้ํา tsam2 池塘 chítáng 

สรา่งเมา θiaŋ1 醒（酒醒）xǐng  

สลบไสล mak8 昏迷 hūnmí 

สลกั thɛu3 刻（刻上名字）kè 

สลกัประตู to1ka:ŋ5 门闩 ménshuān 

สลวั l∅6mu6 朦胧（相片很朦胧）
ménglóng 

สลาย (หมอก) θa:n5 散（雾散了）sàn 

สลงึ θɛn4 钱（重量）qián 

สวดมนต ์ nɛm6kiaŋ3 念经 niànjīng 

สว่น fan3 分（长度）fēn 

สว่นบนสดุของศรีษะ ha6lo5tiaŋ1 头顶 tóudǐng 

สวนผกั juŋ2than3 菜园 càiyuán 

สว่นหน่ึง lak8tiŋ1 一部分 yībùfèn 

สว่นใหญ่ pan6fɔ3 大半 dàbàn 

สวม tak8 穿（穿鞋）chuān 
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สวม (ต่างห)ู tsu5 戴（戴耳环）dài 

สวม (ผา้โพกหวั) kwa1(植),ka1(徐) 戴（戴头巾）dài  

สวม (สรอ้ย) tɔ4 戴（带项圈）dài  

สวม (หมวก) khap1 戴（戴帽）dài 

สวมปิด thap7 套（套上笔）tào 

สวยงาม liaŋ5,nɛm5 漂亮（这姑娘漂亮）piàoliang 

สวา่ง liaŋ5 亮（擦亮）liàng 

สวา่ง lyŋ5 亮（屋子明光）liàng 

สวา่น θyn5 钻子（木工工具）zuàn zi 

สอง ȵi6,lɔ2(两) 二 èr 

สอ่ง (กระจก) tsiu5 照（镜子）zhào 

สองปีขา้งหน้า mui1pɛ1 后年 hòu nián 

สองปีทีแ่ลว้ θɛn3pɛ1 前年 qiánnián 

สอ่งแสง tsiu5 照（照亮）zhào 

สอดแนม tsɛ5 窥探 kuītàn 

สอน ka:u5 教 jiào 

สอบ kha:u1 考（考试）kǎo 

สอ้มพรวนดนิ θa:p9 齿锄 chǐ chú 

สอ้มสองงา่ม wa2sa:u3 禾叉 hé chā 

สะใจ ถงึใจ θy2 过瘾 guòyǐn 

สะดวก pin6li6 方便 fāngbiàn 

สะดอื tu1pɛ3 肚脐 dùqí 

สะบดั faŋ5,wak8 甩（甩掉菜上的水）shuǎi 

สะบดั ta:k9(大力地）,jia:p10(轻轻

地） 
抖动 dǒudòng  

สะเปะสะปะ lun6l∅m5 瞎摸 xiā mō 

สะพาน kiu2 桥 qiáo 

สะเพรา่ lœ6tsœ5, œ1θœ6 粗心 cūxīn 

สะสม θia6ɛp9 藏（藏东西）cáng 

สะอาด ki2li2 干净 gānjìng 

สะอกึ ta1ik7 打嗝（连续不断的逆呃）
dǎgé  

สะอกึสะอืน้ hik7hik7ta1phɔ1 抽搭（哭泣时抽打抽打）
chōuda  

สกัครู ่ lak8tɛu6 一会儿 yīhuǐ'er 

สัง่ (น้ํามกู) phi5 擤（擤鼻涕）xǐng 

สงัคมนิยม sia2hui6tsy1ȵi6 社会主义 shèhuì zhǔyì 

สตัวจ์าํพวกอเีหน็ lak8ka:i5phau1  黄鼠狼 huángshǔláng 

สตัวป่์า jia2tshau5 野兽 yěshòu 

สตัวแ์มลงออกจากการจาํศลี 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

kiaŋ3tsik8 惊蜇 jīng zhē 

สัน้ tɛ4 短 duǎn 

สนัจมกู kaŋ2ȵaŋ3kiu4 鼻梁 bíliáng 

สนัตสิขุ tha:i6piaŋ4 太平 tàipíng 

สัน่เทา ȵɔŋ3ȵɔŋ3ȵɛu3 发抖 fādǒu 

สนัมดี tso4θiak9 背 dāo bèi 

สัน่สะเทอืน phan1lan5 颠簸 diānbǒ 

สนัหลงั thaŋ6θiak9 脊背 jǐbèi 

สนัหลงัคาบา้น l∅k10naŋ1 屋脊 wūjí 
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สัน่ไหว tan6ȵuk7 震动 zhèndòng 

สบั tœk9 剁（剁肉）duò 

สบัสนวุน่วาย lun6 乱（东西乱）luàn 

สาก (เน้ือผา้สาก) thu3 粗（布很粗）cū 

สากตาํขา้ว tim5tsyn5 木杵 mù chǔ 

สาด phɔt9,phat7 泼（泼水）pō 

สา่ถัว่เหลอืง tau6si6 豆豉 dòuchǐ 

สาบาน fa:t9sai2(发誓) 赌咒 dǔzhòu 

สาปแชง่ ly5li3an1tuk8(骂的很毒) 咒骂 zhòumà 

สาม θa:m1 三 sān 

สามวนัทีแ่ลว้ ta:i6θɛn3jan2 大前天 dàqiántiān 

สามคัค ี tun4kit9 团结 tuánjié 

สามคัค ี wɔ4hi5,ha:p10li3 和睦 hémù 

สามารถ hɔ1hɛ2 可以（我可以去吗）kěyǐ 

สามารถ naŋ4 能（你能来吗）néng 

สามารถทาํได ้ hɔ1hɛ2 可以（可以进来）kěyǐ 

สาม ี lam5 uŋ3(lam5 是量词) 丈夫 zhàngfū 

สามภีรรยากลบับา้นฝ่ายหญงิเพือ่
คารวะพอ่แมแ่ละญาตผิูใ้หญ่ของฝ่าย
หญงิ 

hoi4mun4 回门（新娘第一次回娘家）
huímén 

สาย tɛu4 条（一条路）tiáo 

สา่ย faŋ5 ȵuk7;faŋ5tuŋ2 摆动（树枝摆动）bǎidòng  

สาย (ตื่นสาย) lu5 晚（很晚才起床）wǎn 

สาย (มาสาย) si4,lu5 迟（来迟了）chí  

สายโซ่สาํหรบัตขีา้ว pɔ2ta1 链枷（打谷子用的）liàn jiā 

สายธนู khuŋ3ja6 弓弦 gōngxián 

สา่ยไปมา faŋ5,wak8 摇（摇手表示不同意）yáo 

สา่ยไปมา ȵuk7 摇动（摇动树枝）yáodòng  

สายสะดอื tu1ta:i5 脐带 qídài 

สา่ยหวั faŋ5ha6lo5 摇头 yáotóu 

สายเอีย๊ม pa:n5 背带（背小孩用的）bēidài  

สารท์จนี that7ȵ∅t10sap8θi5 中元节（七月十四）zhōng 
yuán jié 

สารสม้ pa:k10fa:n4 白矾 báifán 

สาลี ่ lak8li4 莉 lì 

สา่เหลา้ lɔ3piaŋ1 酒麴（酒饼）jiǔ qū  

สาํลกั pœt10 噎（食物塞住嗓子）yē 

สิง่ของ haŋ6ȵa2,han6ŋa2 东西（物）dōngxi 

สงิโต si3θu1 狮子 shīzi 

สงิหาคม pa:t9ȵ∅t10 八月 bā yuè 

สนิเชื่อ sia3 赊 shē 

สิน้เปลอืง lɔŋ6fai5 浪费 làngfèi 

สบิ sap8 十 shí 

สบิเกา้ sap8ku3 十九 shí jiǔ 

สบิเจด็ sap8that7 十七 shí qī 

สบิแปด sap8pa:t9 十八 shí bā 

สบิสอง ȵi6sap8 二十 èr shí 

สบิสอง sap8ȵi6 十二 shí èr 
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สบิสาม sap8θa:m1 十三 shí sān 

สบิสี ่ sap8θi5 十四 shísì 

สบิหก sap8suk7 十六 shí liù 

สบิหา้ sap8ŋ3 十五 shí wǔ 

สบิเอด็ sap8jat7 十一 shí yī 

ส ี ŋa:n2sik7 颜色 yánsè 

สี ่ θi5 四 sì 

สขีาว piak10 白 bái 

สเีขยีว luk8(绿),thiaŋ(青) 绿 lǜ 

สเีคลอืบ jau6 釉（碗碟表面的釉）yòu  

สดีาํ muk7 黑 hēi 

สดีาํ (ใบหน้า) muk7 黑（脸黑）hēi 

สแีดง lyŋ5 红 hóng 

สตีก tut10sik7 退色 tuìshǎi 

สเีทา fui3 灰（颜色）huī 

สฟ้ีา la:m4 蓝 lán 

สมีว่ง θu3 紫 zǐ 

สีว่นัทีแ่ลว้ ta:i6θʔn3ta:i6θɛn3jan2 大大前天 dà dàqiántiān 

สเีหลอืง wɔŋ4 黄 huáng 

สกุ (ตม้) tsuk8 熟（煮熟了）shú 

สกุ (ผลไม)้ tsuk8 熟（果子熟了）shú 

สกุงอม tsuk8 成熟（果子成熟）chéngshú 

สกุๆ ดบิๆ sa:ŋ3wat8(生核) 夹生（夹生饭）jiāshēng 

สดุทา้ย pi2tu6 末尾 mòwěi 

สดุฤดรูอ้น 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

tshy5sy1 处暑 chùshǔ 

สดุๆ สดุยอด an1 极（好极了）jí 

สนุขั mu3 狗 gǒu 

สนุขัจิง้จอก lak8phau1 狐狸 húlí 

สนุขัจิง้จอก lɔŋ4 狼 láng 

สุม่ไก่ ka:i5 θam5 鸡罩子 jī zhàozi 

สมุไฟ tam4pai1 雍火（埋火种）yōng huǒ 

สรุยิคราส ma2sik8ȵat8 日食 rì shí 

สสุาน mau6 坟墓 fénmù 

สงู θœŋ1 高 gāo 

สญู หาย  sat7 遗失 yíshī 

สดู sɔk9 吸（吸一口气）xī 

สบู ki1 抽（抽咽）chōu 

สูร้บ kut7tsyŋ5 打仗 dǎzhàng 

สูส้ดุชวีติ phiaŋ5miaŋ6 拼命 pīnmìng 

เสน้ tɛu4 条（一条绳子）tiáo 

เสน้ดา้ย wa: ŋ4 横（横线）héng 

เสน้แนวนอน ta1waŋ4 横（横躺在马路上）héng 

เสน้ใยของใบ my1,kat7（<kwat7） 叶脉 yèmài 

เสมหะ tsa6 痰 tán 

เสมอกนั wa:k10jat7(划一) 整齐 zhěngqí 

เสมอภาค piaŋ4taŋ1 平等 píngděng 

เสมอภาค tuŋ4hœŋ6(同样) 平等 píngděng 
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เสรจ็ lɛu5,pa6 完（做完了）wán 

เสแสรง้ ka1tsɔŋ3 假装 jiǎzhuāng 

เสา tɛm1tsy2 柱子 zhùzi 

เสยี juŋ4,wa:i6 坏 huài 

เสยีง siaŋ3jam3 声音 shēngyīn 

เสยีงดงั (ยงิปืน) jaŋ2 响（枪响）xiǎng  

เสีย่งทาย tsim3kwa5 卜卦 bo guà 

เสยีงสะทอ้น hui4jam3 回声 huíshēng 

เสยีงแหบ sa3 嘶哑（嗓子哑）sīyǎ 

เสยีใจในภายหลงั fa:n1la3 反悔 fǎnhuǐ 

เสยีใจภายหลงั han6thɔ5(恨错) 后悔 hòuhuǐ 

เสยีดาย hɔ1θiak9 可惜 kěxí 

เสยีบ tsha:p9 插（把 插人 鞘）chā  

เสยีม ȵ∅t10phɔŋ3 板锄 bǎn chú 

เสอื lak8pau5 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ min3(编的),min3lu2(织的) 席子 xízi 

เสือ้กลา้ม tan3ka5,tan3θau6kha:ŋ5(半袖衣) 背心 bèixīn 

เสือ้คลุม θuŋ3i3 蓑衣 suōyī 

เสือ้ชัน้เดยีว tan3ta:n3 单衣 dānyī 

เสอืดาว lak8pau5 豹 bào 

เสือ้ผา้ tan3 衣服 yīfú 

เสือ้เลก็ชุดจนีทีต่ดิกระดุมดา้นขา้ง θɛu1kham3tan3 小襟 xiǎo jīn 

เสือ้ใหญ่ชุดจนีทีต่ดิกระดุมดา้นขา้ง ta:i6kham3tan3 大襟 dàjīn 

แส ้ kan5jau4(<kwan5-) 鞭子 biānzi 

แสง lyŋ5 光 guāng 

แสงแดด man1∅m6,jam3 天阳 tiān yáng 

แสงแดด ȵa2lit9 阳光 yángguāng 

แสดงอาการกาํหนดั θau1sa:ŋ3 发情（牲畜发情）fāqíng 

แสบตา pak7 刺眼（阳光刺眼）cìyǎn 

ใส ่ ȵuŋ6 穿（穿衣服）chuān 

ใส (น้ําใส) thiaŋ3 清（水清）qīng 

ใสก่ลอน ka:ŋ5tsam2 闩（闩上门）shuān 

ใสปุ่๋ ย uŋ3fan5 施肥 shīféi 

ไส (ไม)้ pa:u4,pɛu4 刨（刨平）páo 

ไสก้ลวง huŋ5 空心（树空心）kōngxīn 

ไสข้องเครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรงของชา่ง
ไม ้

mak8tau1θɛn5 墨线（墨斗的线）mòxiàn 

ไสเ้ดอืน s∅n1 蚯蚓 qiūyǐn 

ไสต้นั (ไมก่ลวง) huŋ5 康心（萝卜康心了）kāng xīn 

หก suk7 六 liù 

หกลม้ tap8ȵa:m4 跌倒 diédǎo 

หกสบิ suk7sap8 六十 liù shí 

หงส ์ fuŋ6wɔŋ4 凤凰 fènghuáng 

หงอนไก่ ka:i5ka:n3(<kwa:n3) 鸡冠 jīguān 

หญา้ jɔk10 草 cǎo 

หญา้คา jɔk10tho1 茅草 máocǎo 

หญา้ชนิดหน่ึง ki4tu1juŋ2 车前草 chē qián cǎo 

หญา้ปลอ้งละมาน θiaŋ1 稗子 bàizi 
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หญา้ไสต้ะเกยีง taŋ3thɔ1 灯草 dēngcǎo 

หญา้หางหมา lak8mu3jɔk10 狗尾草 gǒuwěicǎo 

หญงิสาว lak8nɔ3 青年女人（未婚的）
qīngniánnǚrén 

หด suk7 缩（布缩了）suō  

หนวด phut9 胡子 húzi 

หนวดแมลง ha1ȵa:k10phut9 触角（昆虫的）chùjiǎo 

หน่วยเงนิของจนี kɔk9 角 jiǎo 

หน่วยนบัเงนิทีเ่ลก็ทีส่ดุของจนี  fan3 分 fēn 

หน่วยวดัระยะทางของจนี  li4 厘 lí 

หนอกววั mɔ4pu6liaŋ2 牛背峰 niú bèi fēng 

หนอง ȵu5 脓 nóng 

หน่อไม ้ θok9pan1,θok9sɔŋ1 竹笋 zhúsǔn 

หนกั tshak7 重 zhòng 

หนงัววั mɔ4pi4 牛皮 niúpí 

หนงัสอื sy3 书 shū 

หนงัสอืบนัทกึเหตุการณ์ประจาํปี thuŋ3sy3 历书 lìshū 

หนา tsho1 厚 hòu 

หน้า (ลกัษณนามของหน้าหนงัสอื) hip8 页（一页书）yè 

หน้า ดา้น (สองดา้นของผา้) pa:n6 面（布的两面）miàn  

หน้าต่าง thyŋ3,tshyŋ3 窗户 chuānghù 

หน้าผาก ŋa6hɔk9 额头 étóu 

หน้าผาสงู kɔ:ŋ5 悬崖 xuányá 

หนามของตน้ไผ ่ thi5 刺（竹木边沿上的刺）cì 

หนามของพชื ky3 刺（植物上的刺）cì 

หนามไผ ่ lak8tsuk7 刺竹 cì zhú 

หนาว (อากาศ) θa:ŋ5 冷（天气冷）lěng 

หนาวสัน่ fa:t9jo5θa:ŋ5 发冷 fā lěng 

หน้าอก phuŋ3pu4 胸脯 xiōngpú 

หน้ี him5 欠 qiàn 

หนีบ kip10 夹（把东西夹在腋下）jiā 

หน้ีสนิ tsa:i5 债（债务）zhài 

หน่ึง jat7 一 yī 

หนุน (หมอน) tɛm6 枕（枕枕头）zhěn 

หนุนรอง θɛp9 垫（垫平桌子）diàn 

หนู lak8nu4 老鼠 lǎoshǔ 

หม่ khap7 盖（盖被子）gài 

หมวก lak8khap7 帽子 màozi 

หมอ θɛn3sa:ŋ3 医生 yīshēng 

หมอ้ thai3pɔ3 铝锅 lǚ guō 

หมอก mu6  雾 wù 

หมอน tsam6 θœŋ3 枕头 zhěntou 

หมอ่น θɔŋ3muk8 桑树 sāngshù 

หมอ้ไฟ lɔ4 箩箩 luó luó 

หมอ้หุงขา้ว tsha:ŋ3kau3 鼎锅 dǐng guō 

หมกั fa:t9 发酵 fāxiào 

หมกั wat7 熬（熬酒）áo 

หมัน้หมาย ki4lɔ3θan1 订婚 dìnghūn 
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หมากรกุ ki4 棋 qí 

หมาบา้ mu3wan3 疯狗 fēnggǒu 

หม ี huŋ4 熊 xióng 

หมกึ mak8 墨 mò 

หมืน่ ma:n6 万 wàn 

หมนุ θyn6θyn6in5 旋转 xuánzhuǎn 

หมนุเวยีน lan4lau4 轮流 lúnliú 

หม ู ki4 猪 zhū 

หมตูวัผู ้ ki4kuŋ3 公猪（一般的）gōng zhū 

หมตูวัผูท้ีเ่อาไวผ้สมพนัธุ ์ ki4lɔŋ4 公猪（配种的）gōng zhū 

หมตูวัเมยี pɔ6ki4  母猪 mǔ zhū 

หมูบ่า้น hyn3 乡 xiāng 

หมูบ่า้น min3,tsa:i6 自然村（村寨）zìráncūn 

หมปู่า ki4to3 野猪 yězhū 

หมหูมา (สตัวเ์ลีย้ง) tiak9lit10mu3 猪狗 zhū gǒu 

หยด tap8(与跌同) 滴（滴水）dī 

หยด tɛm1 滴（一滴水）dī 

หยวน man3 元（一元钱）yuán 

หยางเหมย(ผลไมต้ระกลูเบอรรีช่นิด
หน่ึง) 

lak8fɔi5  杨梅 yángméi 

หยาบ luŋ5 粗（粗大）cū 

หยาบ thu3 粗糙（米很粗糙）cūcāo 

หยาบ ขรขุระ m6liaŋ5(不光不美) 粗糙（桌面很粗糙）cūcāo 

หยิง่ยโส kiu3hi5 骄傲 jiāo'ào 

หยบิ หยอ่ม ขยุม้  ȵiap9 撮（一撮盐）cuō  

หยบิขึน้ tsap7 拾（拾起）shi 

หยบิมอื ŋa3 楂（拇指中指张开的长度）
chá  

หยดุ tiaŋ4 停 tíng 

หรีต่า mai5θo1 眯眼（眼睛微微闭了）mī yǎn 

หรอื wa:k10tse1 或者（是或者不是）huòzhě 

หลงทาง tɔŋ6thɔ5tsɔŋ1 迷（迷路）mí 

หลบ puk8 避（避雨）bì 

หลบหนี tsoi3 逭（逭上）huàn 

หลวม pœŋ6 宽（衣服宽）kuān 

หลวม สบาย lœŋ5 松（绑得松）sōng 

หลอ (ฟัน) fɛt9 缺（缺了一个呀）quē 

หลอกลวง nan1kai6 耍赖 shuǎlài 

หลอกลอ่ θœi1(对人),ȵi5(对动物) 引诱 yǐnyòu 

หลอดไฟ tɛn6taŋ3 电灯 diàndēng 

หลอม tsy5 铸（铸锅）zhù 

หลอมโลหะ lɛn6 炼（炼钢）liàn 

หลอมเหลก็ lɛn6 炼（炼铁）liàn 

หลอ่เลีย้ง pui4h∅ŋ5 培养 péiyǎng 

หลกัธรรม tɔ6li2 道理 dàolǐ 

หลงัจาก tsi3hau6    以后（一年以后）yǐhòu 

หลงัจากน้ี ȵi4kiam3ta1poi1 今后 jīnhòu 

หลงัเทา้ puk7mɛn6 脚背 jiǎobèi 
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หลงัมอื hy2mɛn6 手背 shǒubèi 

หลบั (ตา) mai5 闭（闭眼）bì 

หลาน liak8lɔn1 子孙 zǐ sūn 

หลานชาย lɔn1 孙子 sūnzi 

หลานชาย lɔn1 侄儿 zhí er 

หลานชาย (ลกูของพีน้่อง) ŋoi6sa:ŋ3 外甥 wàishēng 

หลานชาย (ลกูของลกู) ŋoi6sa:ŋ3θyn3 外孙 wàisūn 

หลานสาว lak8nɔ3lɔn1 孙女 sūnnǚ 

หลานสาว lak8nɔ3lɔn1 侄女 zhínǚ 

หลานสาว (ลกูของพีน้่อง) ŋoi6sa:ŋ3nœi2 外甥女 wàishēngnǚ 

หลานสาว (ลกูของลกู) ŋoi6sa:ŋ3θyn3nœi2 外孙女 wàisūnnǚ 

หลกีเลีย่ง kiaŋ6ki6(<kiam6ki6 禁忌) 忌讳 jìhuì 

หลุม toŋ4 洼（洼地）wā 

หลุมเตา ทีต่ ัง้บนเตา puŋ2θɔ5luŋ3 灶眼（灶后小洞可放水壶）
zàoyǎn 

หวาน tɛm4 甜（糖很甜）tián  

หวาน tɛm4 甜（萝卜很甜）tián 

หวา่น fɔt9 撒（撒种子）sā  

หวา่น(แห) fɔt9 撒（撒网）sā 

หว ี(นาม) θia1 梳子 shūzi 

หวเีสนียด pi6 篦子 bìzi 

หอ่ tshyt9,pa:u3 包（包糖）bāo  

หอ่ มว้น p∅k10 裹（裹粽子）guǒ 

หอ่ มดั พนั la:p9 抱（抱柴火）bào 

หอก huŋ4jiŋ3thœŋ3 矛（红缨枪）máo 

หอ้ง jai2 房间 fángjiān 

หอ้ง (ลกัษณนามใชก้บัหอ้ง) ken3 间（一间房子）jiān 

หอ้งครวั puŋ2θɔ5 厨房 chúfáng 

หอ้งทาํงาน pa:n6kuŋ3sat7 办公室 bàngōngshì 

หอ้งน้ํา thai3pa:ŋ4 厕所 cèsuǒ 

หอ้งประชุม lai2tɔŋ4 礼堂 lǐtáng 

หอ้งเลก็ทีอ่ยูห่น้าประต ู to1tan1 门斗 mén dǒu 

หอม hyŋ3 香（花香）xiāng 

หอม thuŋ3 葱 cōng 

หอ้ย (ขา้วโพด) tɛu5 吊（掉包谷）diào  

หอยกาบ kœŋ2 蚌 bàng 

หอยทาก fɔi1 螺蛳 luósī 

หอยทากเปลอืกลาย fɔi1to3 蜗牛 wōniú 

หกั la:i5 断（扁担断了）duàn  

หกั (เงนิ) khau5 扣（扣钱）kòu 

หัน่ thɛt9 切（切菜）qiè 

หนักลบั lan5ha6lo5 回头（回头看）huítóu 

หนัไปทาง h∅ŋ5 向（向着太阳）xiàng 

หนัหน้า lan5in5nu3 转脸 zhuǎnliǎn 

หนัหวักลบั l∅k9,tut10 掉（桶底儿掉了）diào  

หวัเขา่ ha6tiau5 膝盖 xīgài 

หวัใจ θam3 心 xīn 

หวัไชเทา้ lak8pak8jɔ2 萝卜 luóbo 
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หวัไถ lɔ6tsɛ1θœi1 犁头（犁铧）lí tóu 

หวัหน้าโจร θak8liak8tau4 匪首 fěishǒu 

หา้ ŋ3 五 wǔ 

หา (เงนิ) tsa:n6 赚（赚钱）zhuàn  

หา่ (ลกัษณนามของฝนตก) tsyŋ5,tɛu6 阵（一阵雨）zhèn  

หา (เหา) pha:i5 找（找虱子）zhǎo 

หากวา่ ȵ̥y4kɔ1 如果 rúguǒ 

หาง tyŋ1 尾巴 wěiba 

หา่ง lɛu5 疏（采种得疏）shū  

หา่งจาก li4 离（离家）lí 

หางตา θo1kɔk9 眼角 yǎnjiǎo 

หางเสอื ts∅n4tɔ4 舵 duò 

หาดทราย piaŋ2sa3 沙滩 shātān 

หา่น ȵɛu4 鹅 é 

หา่นป่า ŋa:n6 雁 yàn 

หาบ wɔt10 担（一担水）dān 

หาบ (ตระกรา้) mia5 背（背柴或箩筐）bèi 

หาบ (สมัภาระ) tuk7 挑（挑担子）tiāo  

หาม tuk7 扛 káng 

หายใจ sɔk9hi5 呼吸 hūxī 

หาร tsy4 除（四除以二）chú 

หาว tsha:ŋ5θuk7 打哈欠 dǎ hāqian 

หา้สบิ ŋ3sap8 五十 wǔ shí 

หิง่หอ้ย tam1la:ŋ6  萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิไขห่า่น ta1pɔŋ2win4 鹅卵石 éluǎnshí 

หนิลบัมดี ta1pɔŋ2tso4 磨 石 mó dāo shí 

หนิเหลก็ไฟ fɔ1siak10 火石 huǒshí 

หมิะ θyt9 雪 xuě 

หมิะตกพอสมควร 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

θɛu1θyt9 小雪 xiǎoxuě 

หมิะตกหนกั 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

ta:i6θyt9  人雪 rén xuě 

หวิ ȵuŋ2soi3 饿 è 

หุง tsuŋ2 煮（煮饭）zhǔ  

หุบเขา wɔ5lit10 山谷 shāngǔ 

ห ู lak8ho2 耳朵 ěrduo 

หกู tam1 纬线（织布机上的）wěixiàn 

หดู lak8tsu6 瘊子 hóu zi 

หตูงึ ta:i6thiaŋ5 耳背（稍聋）ěrbèi 

หภูาชนะ ȵi2 耳子（器皿上手握的耳子）ěr 
zi 

หหูนวก luŋ4 聋 lóng 

เหงือ่ wɔn6 汗 hàn 

เหงือ่แตก pɛ5ken1uk7wɔn6 冒汗（出的多而急）mào hàn 

เหงือ่ออก uk7wɔn6 出汗 chū hàn 

เหด็ kan2 菌子 jùnzi 

เหด็หอม kan2h∅ŋ3 香菌 xiāng jūn 

เหด็หหูนู muk8ȵi2 木耳 mù'ěr 
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เหน็ tsiŋ3tshuŋ3 看见 kànjiàn 

เหน็บ หอ้ยหรอืตดิ (ทีเ่อว หลงั บา่) mia5,niɔ5 佩戴（佩戴腰 ）pèidài 

เหน็บชา fa:t9ta:i6fuŋ3 麻疯 má fēng 

เหน็บชา pi5 麻木 mámù 

เหนียว nɛt9 黏（浆糊很黏）nián 

เหนียว ȵœŋ3 韧 rèn 

เหน่ียว ดงึ  ma:n3 扳（扳树枝）bǎn 

เหนียวขน้ kat8 稠（粥很稠）chóu 

เหน่ือย na5 累 lèi 

เหบ็ mɔ2san1(小),mɔ2ma:i5(咬人皮

内) 
牛虱 niú shī 

เหมน็ θat7 臭 chòu 

เหมาะ ŋa:m3 合（衣服合身）hé 

เหมาะสม lɛ1lɛu2,an1lɛ1 妥当 tuǒdang 

เหมอืน tsiŋ4 像（他像你）xiàng  

เหยยีบยํ่า tsha:i1 踩（踩了麦苗）cǎi  

เหยีย่วนกกระจอก hiu6tap8liak8 鹞 yào 

เหยีย่วป่า nu4θi4(<lu4θi4)  鸬鹚 lú cí 

เหยือ่ ma:i6ȵi5 钓饵 diào'ěr 

เหรยีญเงนิ ŋan4θɛn4(银纸) 银元 yínyuán 

เหรยีญจนี θɛn4pu5(pu5 穿孔) 铜钱 tóngqián 

เหรยีญทองแดง tuŋ4loi3 铜板 tóngbǎn 

เหลก็ kɔŋ5 钢 gāng 

เหลก็ thɛt9 铁 tiě 

เหลก็ใน tshim3 蜂刺 fēng cì 

เหลก็บงัหยีน ma2tsa:p10θœi1 马衔（马嚼子）mǎ xián 

เหลน lɔn1θyn3 曾孙 zēngsūn 

เหลา้ lɔ3 酒 jiǔ 

เหลา่นัน้ mui1kam2 那些 nàxiē 

เหลา่น้ี na:i1kam2 这些 zhèxiē 

เหลา้หวาน lɔ3tɛm4 甜酒 tián jiǔ 

เหลีย่ม fɔŋ3  方（方桌）fāng 

เหลอื siŋ6 剩（剩饭）shèng 

เหลอืขา้วไว ้ ȵu3 留饭 liú fàn 

เหลื่อม มนัลื่นเป็นเงา l∅n6 滑（鲶鱼很滑）huá 

เหา jɔ2 头虱 tóu shī 

เหา san1 虱子 shīzi 

เหา่ pu6 吠（狗吠）fèi  

เหีย่วแหง้ mip9 瘪（不饱满）biě 

แห ȵy4mɔŋ2 鱼网（撒的网）yúwǎng 

แหง้ (ผา้แหง้) θa:i5 干（衣服干了）gàn 

แหง้ (ฟืนแหง้) θa:i5 干（柴晒干了）gàn 

แหง้ รอ้น (อากาศ) hɔn2 旱（天旱）hàn 

แหง้ขอด hɔŋ5 干涸（池塘干涸了）gānhé 

แหงนหน้า nœŋ5ha6lo5 仰头 yǎng tóu 

แหง้เหีย่ว θa:i5,niu5(枯了) 干枯 gānkū 

แหลม θɛm3 尖 jiān 

แหว้ ma2tai4 荸荠 bíjì 
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แหวง่ (ปากถว้ย) fɛt9 缺（碗缺口）quē 

แหวน sa3thap7 戒指 jièzhǐ 

แหวนจมกูววั mɔ4wa:n4 牛鼻环 niúbí huán 

โหดรา้ย ɔk9θa1(恶死) 凶恶（野兽凶恶）xiōng'è  

ให ้(มอบ) pan3 给（给我）gěi 

ให ้(ยอมให)้ pan3(分，给) 让（让我去）ràng  

ให ้หลกี (ทาง) sim1hoi1(闪开) 让（让路）ràng 

ใหญ่ luŋ5 大 dà 

ใหม ่ jau5 新 xīn 

ไห tsiŋ4liak8 坛子（肚子大口小的坛子）
tánzi  

ไหน lia1 哪 nǎ 

ไหมเ้กรยีม lut9 焦（饭焦了）jiāo 

ไหล lai1 流（水流）liú  

ไหล lai1 流（流口水）liú 

ไหล ่ ha6tshu5 肩膀 jiānbǎng 

ไหวพ้ระ pa:i5 拜（拜菩萨）bài  

ไหวฟ้้าดนิ (พธิแีต่งงาน) pa:i5tɔŋ4 拜堂 bàitáng 

องุน่ pu4tɔ4 葡萄 pútáo 

องุน่ป่า pu4tɔka1 野葡萄 yě pútáo 

องุน่หมกัเหลา้ lɔ3mak7 酒提子 jiǔ tí zi 

อดกลัน้ tai1li3(抵得) 忍受 rěnshòu 

อดทน ȵan2ken1 忍耐 rěnnài 

อดบุหรี ่อดเหลา้ อดยาเสพตดิ ka:i1 戒（戒烟）jiè 

อนามยั wai6sa:ŋ3 卫生 wèishēng 

อนุญาต tsan1hy1 准许 zhǔnxǔ 

อบ (ผา้) hɔŋ5 烤（烤乾衣服）kǎo  

อบอุ่น am5 暖和 nuǎnhuo 

อม ham4 含 hán 

อยา่ pat7iu5,m6iu5  别（别来）bié 

อยา่ง h∅ŋ6 样（两样东西）yàng  

อยา่งนัน้ mɔ5h∅ŋ6  那么（那么说）nàme 

อยา่งน้ี nai5h∅ŋ6 这么（这么做）zhème 

อยา่งแน่นอน tɔŋ3jɛn4 当然（我当然批评他）
dāngrán 

อยา่งไร syŋ5 怎么（怎么做）zěnme 

อยู ่ ȵy4 在 zài 

อยูค่นเดยีว โดดเดีย่ว khap10ŋap7 孤独（性情孤独）gūdú 

อยูท่ี ่ ȵy4 在（在这里玩）zài 

อยูไ่ฟ naŋ4uk7phyn1(未出月) 坐月子 zuò yuè zi 

อวน ȵy4lim4 鱼网（兰河网）yúwǎng  

อว้น pai2 胖 pàng 

อว้น (ทีด่นิอุดมสมบรูณ์) pai2 肥（地肥）féi 

อว้น (เน้ืออว้น แน่น) pai2 肥（肥肉）féi  

ออก uk7 出 chū 

ออกไข ่ tsuŋ5 生（鸡生蛋）shēng 

ออกแบบ wa:k10 划（划地界）huà 

ออกไป uk7poi1 出去 chūqù 
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ออกผล put9liak8 结果 jiéguǒ 

ออกมา uk7naŋ1 出来 chūlái 

ออกแรง uk7lik8 用力（使劲）yònglì 

ออดออ้น hɔ1tha:n5 撒娇 sājiāo 

อ่อน nun6 嫩（菜嫩）nèn 

อ่อนนุ่ม nam5 软 ruǎn 

อ่อนโยน lɛ1ȵan4θiaŋ4(好人情) 温和 wēnhé 

อ่อนแอ tsha3(差) 弱（身体虚弱）ruò 

ออ้ม wa:n6 绕（绕路）rào  

ออ้ย y5 甘蔗 gānzhe 

อะไร m6sia1 什么 shénme 

อนัดบัทีเ่กา้ในสบิราศ ี  ȵam4 壬 rén 

อนัดบัทีเ่จด็ในสบิราศ ี ka:ŋ3  庚 gēng 

อนัดบัทีแ่ปดในสบิราศ ี θan3  申 shēn 

อนัดบัทีส่องในสบิราศ ี yt9 乙 yǐ 

อนัดบัทีส่ามในสบิราศ ี piaŋ1 丙 bǐng 

อนัดบัทีส่บิในสบิราศ ี kai5 葵 kuí 

อนัดบัทีส่ ีใ่นสบิราศ ี tiaŋ3  丁 dīng 

อนัดบัทีห่กในสบิราศบีน ki1 己 jǐ 

อนัดบัทีห่น่ึงในสบิราศ ี ka:p9 甲 jiǎ 

อนัดบัทีห่า้ในสบิราศ ี mu6 戊 wù 

อนันัน้ mui1tsu2 mui1kha:i5 那个 nàgè 

อนัน้ี na:i1tsu2,na:i1kha:i5  这个 zhège 

อนัไหน lia1tsu2 哪一个 nǎ yīgè 

อา a1tso5 叔父 shúfù 

อา (น้องชายแม)่ a1pu4,a1ku4 舅父（母之第）jiùfù  

อาการบา้จากการเมา lɔ3ŋɔŋ5 酒疯 jiǔ fēng 

อากาศเยน็ทอ้งฟ้าโปรง่ 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

thiŋ3miaŋ4 清明 qīngmíng 

อากาศรอ้นพอควร 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

θɛu1sy1 小暑 xiǎoshǔ 

อากาศรอ้นอบอา้ว 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

ta:i6sy1 大暑 dàshǔ 

อากาศหนาวจดั 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

ta:i6hɔn4 大寒 dàhán 

อากาศหนาวพอควร 
1 ใน 24 สารท์ของจนี 

θɛu1hɔn4 小寒 xiǎohán 

อาเขย (สามขีองน้องสาวพอ่) s∅ŋ6ni4 姑父（父妹之夫）gūfu  

อาฆาตแคน้ nau3 恨 hèn 

อาจจะ hɔ1naŋ4 可能（今天可能下雨）
kěnéng 

อาจารย ์ si3pu2 师父 shīfu 

อาเจยีน au1 呕吐 ǒutù 

อาเจยีน au1niŋ3 吐奶（小孩吐奶）tùnǎi 

อาชพีฆา่สตัว ์เพชฌฆาต thoŋ1ki4lo1 屠夫 túfū 

อ่าน tok8,t∅k9 读 dú 

อานมา้ ɔn3 鞍子 ānzi 

อาบน้ํา o5huŋ2(洗手等不用 o5) 洗澡 xǐzǎo 
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อาย sip7θau3 害羞 hàixiū 

อาย ุ θoi5   岁 suì 

อายนุ้อย ȵik7 年幼 nián yòu 

อาศยั  ตาม  ยอม ɔn5,tsiu5 依（依他说的去做）yī 

อาสะใภ ้ a1mau2 叔母 shúmǔ 

อาหญงิ (น้องสาวพอ่) a1ni4 姑母（父之妹）gūmǔ 

อาหาร lɛ1ki1han6ȵa2 食物 shíwù 

อาหาร than1 食（猪食）shí 

อาหารกลางวนั kau3a:n5 午饭 wǔfàn 

อาหารเชา้ kau3hat7 早饭 zǎofàn 

อาหารเยน็ kau3ha:m5 晚饭 wǎnfàn 

อาํเภอ h∅n6 县 xiàn 

อจิฉา θo1lyŋ5(眼红) 嫉妒 jídù 

อฐิ tsin3 砖 zhuān 

อิม่ taŋ5 饱 bǎo 

อิม่เอบิ tyŋ5 饱满（谷子饱满）bǎomǎn 

อสิระ θu6jau4 自由 zìyóu 

อกี jau6 再（再来）zài 

อกีครัง้ jau2 又（又来了）yòu 

อสีกุอใีส uk7tau6 水痘 shuǐdòu 

อุง้มอื hy2tsuŋ3θam3 手心 shǒuxīn 

อุดมสมบรูณ์ sau3siaŋ4lɛ1 丰收 fēngshōu 

อุ่น am5 温（温水）wēn 

อุ่น tsuŋ2,tsha:u1(炒) 热（热旧饭）rè  

อุม้ œm3 抱（抱小孩）bào  

อุม้เดก็ไปฉ่ี sy5ȵu6 把尿（给孩子把尿）bǎ niào  

อุโมงค ์ถํ้า luŋ3,pu5 窟窿 kūlong 

เอน็ววั mɔ4kan3 牛筋 niú jīn 

เอว iu3 腰 yāo 

เอวกางเกง hu5jɔ2 裤腰 kùyāo 

เอยีง tshɔi1 歪（嘴歪）wāi 

เอยีง tshɔi1 斜（杆子斜了）xié 

เอยีง  tshia1 歪（线划歪了）wāi 

เอยีง เฉ  tshɔi1 歪（帽子戴歪了）wāi 

เอยีงหวั tsak7ha6lo5 侧头 cè tóu 

แอก mɔ4ȵiak9 牛轭 niú è 

แอก thia3pa5 车辕 chēyuán 

แอบ puk8 躲（躲在门后）duǒ 

แอบฟัง θak8ken1thiaŋ5 偷听 tōu tīng 

แออดั uŋ1 拥挤 yǒngjǐ 

โอ่ง na:m4kɔŋ2 水缸 shuǐ gāng 

โอดครวญ san5 呻吟 shēnyín 

โอบ khu3 围抱（抱柱子,大树等物）
wéibào  

โอบ khu3 围（树大三围）wéi  

โอบลอ้ม pa:u3wai4,khu3 包围 bāowéi 

ไอ thɔ5ha1pa:n3 咳嗽 késou 
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(ไก่) ยา่ง pai21 （鸡）扒  bā 

(คน) ปีนเขา cia:m35 （人）爬  pá 

(คาํเชื่อม)....ไปพลาง..ไปพลาง ji23mien35……ji23mien35 一边……一边…… 
yībiān……yībiān…… 

(ฉนั) และ (เขา) lau53;taŋ35 （我）和（他）(wǒ) hé (tā) 

(เดนิ) ถนน sa;m21 （走）路  lù 

(โต๊ะ) แขง็แรง tsa:p31sǝt23 （桌子）结实  jiēshi 

(ถนน) ลื่น tsheŋ;kan53 （路）滑  huá 

(น้ํา) น้ําลน้ po35 （水）溢 (shuǐ) yì 

(ในหอ้ง) อบอา้ว man35 （屋里）闷 mèn 

(ใบไม)้ ตก รว่ง tok5 （叶子）落  luò 

(ผม) บาง pa:ŋ21 （头发）稀 xī 

(ผม) หนา na53 （头发）茂密 mì 

(ผึง้) ต่อย tsǝm53 （蜂）蛰 (fēng) zhé 

(แมงมมุ) ใย ci:t31moŋ23 （蜘蛛）结网(zhīzhū) jié wǎng 

(แมงมมุ) ไหม tshie31tθe53 （蜘蛛）吐丝(zhīzhū) tǔ sī 

(แมลง) ไต่ cia:m35 （虫）爬  pá 

(รา่งกาย) แขง็แรง tsa:p31sǝt23 （身子）结实  jiēshi 

(สตัว)์ การต่อสู ้ sek31cia45(tθei31) （动物）打架 (dòngwù) dǎjià 

(สิง่ของ) ยุง่เหยงิ ไมเ่ป็นระเบยีบ lu:n35 乱（东西）luàn 

(เสยีง) ดงั (ขึน้) tθa21 （声音） 向（起来）(shēngyīn) 
xiàng (qǐlái) 

ก ็ tu3  就 jiù 

ก…็…เหมอืนกนั tuŋ21 也  yě 

กด cim34;tshei45;tsǝm35 按 àn 

กด  ถ่วง a:p31;tia:k23 压（石头） yā 

กด (คอ) kha:k31 掐（脖子）qiā 

กบ kǝp5 田鸡 tiánjī 

กบไสไม ้ pau35 刨子 bàozi 

กเ็ป็นเชน่นัน้จรงิๆ sǝt23-31lok23 果然  guǒrán 

กม้หวั kou21 低（头）dī  

กรกฎาคม tθǝt5ȵyet23 七月 qī yuè 

กรงเลบ็ tsau31 爪  zhǎo 

กรรไกร ciau31-33 剪子  jiǎnzi 

กรอก  รนิ ku:n45 灌（药）guàn 

กรอง li:k23 过滤 guòlǜ 

กระจกเงา ciŋ45 镜子  jìngzi 

กระจดักระจาย tθa:n45 散  sàn 

กระจาด  pui33lo53 背篓  bēilǒu 

กระชอน me23-11sai53 筛子 shāizi 

กระชบัเขม็ขดั lak23 勒紧腰带  lèi jǐn yāodài 

กระซบิ (sap5)sap5 耳语  ěryǔ 

กระดาน แผน่ pa:n31-33tθei31 板子 bǎnzi 

กระดานชัน้บนของตกึ lou21-33pa:n31 楼板 lóubǎn 

กระดาษ tsi31 纸 zhǐ 

กระดุม khou45 扣子 kòuzi 

กระดกู kut5 骨头  gǔtou 

กระดกูซีโ่ครง kut5-31tsi53 肋骨 lèigǔ 
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กระดกูสนัหลงั liuŋ21-11kut5 脊椎骨 jǐchuígǔ 

กระเดน็ tθa:n35 溅（水） jiàn  

กระโดด thi:u45 跳 tiào 

กระต่าย thu45 兔子 tùzǐ 

กระทบถกูของแขง็ khau53 磕（烟杆）kē 

กระทอ่ม puŋ21 棚子  péngzi 

กระทอ่ม  โรงเลีย้งสตัว ์ tshi:ŋ21 茅屋 máowū 

กระทบื tsau31;lam35 跺脚  duòjiǎo 

กระทุง้ tse45;tim23 砸（核桃） zá  

กระเทยีม to21 蒜  suàn 

กระบอก sǝŋ53;tuŋ45 筒（米） tǒng 

กระเบือ้ง ŋwa23 瓦 wǎ 

กระเป๋าเป้ ma45 背包  bèibāo 

กระเป๋าผา้ tei35-11ji53 布袋  bùdài 

กระเป๋าเสือ้ tei35 衣袋 yīdài 

กระโปรง cin21 裙子 qúnzi 

กระพรบิตา tsa:p31 眨眼   zhǎyǎn 

กระเพาะปลา mǝm35-11phau45 鱼鳔  yúbiào 

กระเพาะปัสสาวะ neu45-11phau53 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร luŋ21 胃 wèi 

กระรอก fuŋ35-11me23 松鼠 sōngshǔ 

กระสอบ ma21-11pau53-11tei35 麻袋  mádài 

กลบ mi:u53 盖（土）gài 

กลบ m̥ok5;mi:u53 埋 mái 

กลวง khuŋ53-33tθam53 空心   kōngxīn 

กลว้ยน้ําวา้ fa45-11lai35 芭萑 bā huán 

กลอ่ง hǝp5 盒（饼） hé 

กลอ้งสบูบุหรีห่รอืยาฝ่ิน mok31kak23 烟斗 yān dǒu  

กลอ่งสบูลม fuŋ53-33tθien45 风箱 fēngxiāng 

กลดักลุม้ fa:n21-11(man35) 烦闷  fán mèn 

กลัน่ tau31-33khau31;ou45-33 
khau31 

酿（酒） niàng  

กลบั m̥o53 回 huí 

กลบัไป pǝ55-33m̥o53 回去 huíqù 

กลบัมา m̥o53taŋ53 回来 huílái 

กลบัหวั หนัหลงักลบั wui21;fa:n53 回头 huítóu 

กลวั khwi53 怕  pà 

กลา้ sie31-11lri23 敢  gǎn 

กลา้มเน้ือ cin53 筋   jīn 

กลิง้ kun31 滚（石头） gǔn 

กลิง้ไปตามพืน้ ta31kun31 打滚 dǎgǔn 

กลบีดอกไม ้ sim31 瓣儿 bàn er 

กลนื lu:a23 咽 yàn 

กลุม่  พรรค (คน) phai45 派（人）pài 

กลุม่ (ใชก้บัคน) tsai31 群（人） qún 

กวา่ pi31 比   bǐ 

กวาง lu21;sauŋ21pa21 鹿 lù 

กวาด chi:t31 扫（地）sǎo 
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ก่อ tθhe45 砌 qì 

ก่อกวน hǝp5tsǝn31;kǝp5luŋ23 合扰  hé rǎo 

กอง (มลูสตัว)์ tui53 堆（堆粪）duī 

กอง (หญา้) tui53 堆（草） duī 

กองฟาง niou21-11khu53-33tui53 稻草垛 dàocǎo duǒ 

กอด lan31;uŋ31 拥抱 yǒngbào 

กอด  อุม้ uŋ31 抱（小孩） bào 

กอดรดั m̥ia45 抚摸  fǔmō 

ก่อน na33kun45;tθien53 先  xiān 

กอ้น (สาํล)ี ta:n21 弹（棉花）dàn 

กอบกู ้ jin23 挽救 wǎn jiù  

ก่อไฟ tau31-33 烧火 shāohuǒ 

กะโจนใส ่ tsha53 扑 pū 

กะโหลกศรษีะ cio31-11na21nǝp31 囟脑门 xìn nǎomén 

กงัวล tθou21;nan21 发愁  fāchóu 

กงัวล ตระหนก  foŋ53 慌 huāng 

กงัหนัลม toŋ31 挡风  dǎng fēng 

กดั cit23 咬 yǎo 

กดั cit23;liat5 咬（啮） yǎo  

กนัยายน ciu21ȵyet23 九月 jiǔ yuè   

กัน้ออก กัน้แบง่ kek31 隔（一条河）gé 

กาก อุปมาวา่ บุคคลทีเ่ลวไมม่ี
ประโยชน์ต่อสงัคม 

tsa53 渣滓  zhā zǐ 

กากถัว่ tou35-11fu35tso53 豆渣  dòuzhā 

กากหม ู ko23-33tsa53 油渣 yóu zhā 

กากเหลา้ khau31-33tθo53 酒糟  jiǔzāo 

กาง (รม่) tsheŋ45 撑（伞）chēng  

กางเกง khu45 裤子 kùzi 

กางเกง khu45-33tsuŋ53 裤衩 kùchǎ 

กางเกงขาสัน้ khu45-33lǝn23 短裤 duǎnkù 

กา้งปลา mǝm35-11kut5 鱼刺  yúcì 

กา้นดอก khwei21 茎  Jīng 

การโกน (หวั) the45 剃（头）tì 

การขดตวั kyen31 蜷 quán 

การขบัไล่ tsǝn35;kon31 驱赶  qūgǎn 

การฉีกขาด (กระดาษ) tshie31 撕（纸）sī 

การแชแ่ขง็ kou45-33ciu45 结冰  jié bīng 

การแต่งตวั ta31-33pa:n45 打扮 dǎbàn 

การถลม่ของภเูขา paŋ53 （山）崩 bēng 

การถกัเสือ้ผา้ tθǝt5 织毛衣 zhī máoyī 

การทรดุ fat;mit31;jit31;çip31 下陷 xiàxiàn 

การทอผา้ tθa:n53 织布 zhī bù 

การบรู mi23-11tsi:ŋ53 樟树 zhāngshù 

การปัน่ดา้ย tθa:n53  纺纱 fǎng shā 

การเปลีย่นแปลง (ชื่อ) kei31 改（名）gǎi 

การยดืออก tθa:n35;jiuŋ21 伸长  shēn cháng 

การรดีนม tθe31 挤奶 jǐ nǎi 

การไลล่า่ ไลต่าม  tsǝn35 追  zhuī 
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การวา่ยน้ํา jiu21 游泳  yóuyǒng 

การสัน่ (ตน้ไม)้ เขยา่ ŋo21 摇（树）yáo 

การหดตวั sok5 收缩  shōusuō 

การหลอ่ m̥a:k31;tse45 投掷 tóuzhí 

การหายใจ theu31-33chi45 呼吸  hūxī 

การใหอ้ภยั sy45 饶恕  ráoshù 

การอบแหง้ hoŋ45 烘干  hōng gān 

กา้ว kau23 跨 kuà 

กา้ว ke35;pu35 步  bù 

กา้ว  tin53 脚（一） jiǎo 

กาํ (ขา้วสาร) phuŋ31 捧（米） pěng 

กาํ (ลกัษณนามใชก้บัการกาํเมลด็
ขา้ว 1 กาํ) 

ȵiaŋ53 把（把米） bǎ  

กาํ (ลกัษณนามใชก้บัชอ่ดอกไมเ้ป็น
กาํ) 

ciou21;pa31 束（束花）shù 

กาํ (ลกัษณนามใชก้บัสิง่ของเป็นกาํ) tθot31 簇（簇花）cù 

กาํปัน้ cyen21-11tou21 拳头  quántóu 

กาํแพง seŋ21 墙壁 qiángbì 

กาํแพงดนิ khǝm45-11seŋ21 土墙 tǔ qiáng 

กาํแพงไม ้ puŋ21-11fuŋ53 木板墙 mùbǎn qiáng 

กาํลงั tou11huŋ3 正在  zhèngzài 

กิง่ไม ้ mi23-11tsin45 树枝 shùzhī 

กนิ tse55 吃 chī 

กบี (เกอืกมา้) te21 蹄 (马蹄) tí  

กีอ่นั ci31 几个 jǐ gè 

กึน๋ไก่ kai45-33san35 鸡肫  jī zhūn 

กุง้ ni23-11çy53 虾  xiā 

กุมภาพนัธ ์ ȵi35ȵyet23 二月 èr yuè 

เกง้ la:k23ci31 麂子 jǐ zi 

เกบ็ หยบิขึน้มา tsǝp5 拾（拾起）shi 

เกบ็ (รม่) lǝp5 收（伞）shōu 

เกบ็ฟืน ผา่ฟืน au53-33lǝt5 打柴 dǎ chái 

เกลด็ mǝm35-11ciŋ45 鱼鳞  yúlín 

เกลีย้งเกลา เป็นมนัขลบั weŋ45 光滑  guānghuá 

เกลยีด han35 恨 hèn 

เกลยีด seŋ53-33tθam53;thau53 
çien23 

讨厌  tǎoyàn 

เกลยีว tθyen35 盘旋 pánxuán 

เกลอื cyO 53 盐  yán 

เกสรดอกไม ้ fa53-11tθam53 花蕊 huāruǐ 

เกา ȵiau53 挠（痒）náo 

เก่า kau45 旧  jiù 

เกา้ ciu31 九   jiǔ 

เกา้อี ้ ciau53-33ji31 椅子  yǐzi 

เกาะผนึก ci:t31;kou45 凝结 níngjié 

เกดิ (แผล) เป็นตุ่ม fǝn53 生（疮）shēng (chuāng) 

เกดิการแตกรา้วเป็นแนวยาว ŋia45 开裂 kāi liè 

เกดิรา tsha45-33phok5 长霉  zhǎng méi 
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เกนิไป  si:ŋ23 太（小了） tài 

เกยีจครา้น la:n23 懒 lǎn 

เกีย่ว kou53 钩   gōu 

เกีย้ว เสลีย่ง ci:u35 轿子 jiàozi 

เกีย่วพนั สะดุด khwak5 绊（倒）bàn 

แก่ (คนสงูอายุ) lau23 老（人） lǎo  

แก่ (พชืผกั) lau23 老（菜） lǎo  

แกง lo45 菜汤 cài tāng 

แกม้ ȵiei35 腮颊  sāi jiá 

แกลง้ loŋ35;fe23-11lyet23;fe23-
11lO23 

玩耍 wánshuǎ 

แกลบ  hoŋ53-33pu:ŋ23 谷壳 gǔ ké 

แกว้ ou53;pui53 杯（水） bēi 

แกะ ji:ŋ21 羊  áng 

แกะสลกั khak5 刻  kè 

โกง tyO11hei35 诬赖 wúlài 

โก่งตวั โกง้โคง้ kuŋ31 拱  gǒng 

โกน(หวั) kwa:t31 刮（头）guā 

โกรธ chi45sok23 气坏 qì huài 

โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ fa:t31chi45;tsǝn21-11l̥ǝm53 发怒 fānù 

ใกล ้ phiei45 近 jìn 

ใกลเ้คยีง kuŋ11çim45;lim21-11cian45 附近  fùjìn 

ไก่ kai45 鸡  jī 

ไก่ตอน tak23-31kai45jiem53 阄鸡 yān jī 

ไก่ป่า tak23-31kai45 公鸡 gōngjī 

ไก่ฟ้า ȵiok23-21kuk31 雉鸡 zhì jī 

ไกล ci53 远  yuǎn 

ขด chyen53 圈（绳） quān  

ขน้ niaŋ215:tǝn3 （粥）稠  chóu 

ขนตา pi21-11la53-11sǝn53 睫毛  jiémáo 

ขนทีอ่วยัวะเพศ ku23-11tsi35-11sǝn53 阴毛  yīnmáo 

ขนนก sǝn53 羽毛  yǔmáo  

ขนแผง (ของมา้หรอืหม)ู m̥u45sǝn53 猪鬃 zhūzōng 

ขนม mǝn21-11tou21-11phek31 粑粑 bābā 

ขนมขบเคีย้ว ka:p31la:p31 零食  língshí 

ขนาดนัน้ ji:ŋ35-11ka45 那么（远）  nàme 

ขนาดใหญ่ lǝk23;tθhu53 粗大 cū  

ขโมย  tθiak23 小偷 xiǎotōu 

ขโมย ลกั l̥iak5 偷  tōu 

ขยะ  wa45 垃圾  lèsè 

ขยบั  tuŋ23 动（别动）dòng (bié dòng) 

ขยายตวั พองตวั tsi:ŋ45 膨胀   péngzhàng 

ขยุม้ (เสือ้ผา้) nyO53 搓（衣服）cuō 

ขวา (ดา้น) mi53-11tsǝŋ45 右(边) yòu (biān) 

ขวาง weŋ21 橫  héng 

ขวาน tou21-11fu31 斧头 fǔtóu 

ขอ้กระดกู kut5-31tθi:t31 骨节 gǔjié 

ขอขา้วกนิ ciou53 讨（饭） tǎo  
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ของเขา mǝn21ti0 他的  tā de 

ของคุณ ȵi21ti0 你的  nǐ de 

ของฉนั jie21ti0 我的  wǒ de 

ขอทาน ciou53-33tsǝ55 乞丐 qǐgài 

ขอ้เทา้ tin53-11kuk23 脚踝  jiǎohuái 

ขอบคุณ  na:n21wi21ȵi21 谢谢你  xièxiè nǐ 

ขอบคุณ to53-33tθie35 感谢 gǎnxiè 

ขอบเสือ้ผา้  pien53-33kuk31;kuk31 pien53 衣服边 yīfú biān 

ขอ้มอื m̥i53-33wa:n53 手腕  shǒuwàn 

ขอ้ไมไ้ผ ่ fan53-33tat5 竹节 zhú jié 

ขอรอ้ง ciu21 求（人） qiú  

ขอ้ศอก tshuŋ33luk31;m̥i53-11kuk23 肘 zhǒu 

ขอ้หา้ม ciŋ35 忌讳  jìhuì 

ขดั (ผวิหน้า) mo35 麿(面) mó 

ขดัเทา้ ne21 脚擦 jiǎo cā 

ขบัปัสสาวะ sy45  把尿  bǎ niào 

ขบัรถ khei53-33tshie53 开车 kāichē 

ขา tin53 腿 tuǐ 

ขา้งเดยีว tsǝt5 只（只鞋）zhǐ 

ขา้งบน  jiu53-33ka45;foŋ53-33jiu53 上面 shàngmiàn 

ขาด tiu45 断（绳） duàn 

ขาด วิน่ บิน่  pia:k31 缺口 quē 

ขาพกิาร เป๋ tshak5;khwai21;tshaŋ45 瘸 qué 

ขา้ม ผา่น (สะพาน แมน้ํ่า) ta35 过（桥、河）guò (qiáo, hé) 

ขา้มน้ํา ลุยน้ํา ta35 涉水 shè shuǐ 

ขาย ke53 卖 mài 

ขา้ราชการ puŋ23 官 guān 

ขาว kwa31;pek23liam35l̥yt31 
l̥yt31 

白 bái 

ขา้ว wu23 水稻 shuǐdào 

ขา้วตงั tθiu53-11pi21 锅巴 guōbā 

ขา้วทีโ่ตชา้กวา่กาํหนด hun35-11wu23 晚稻 wǎndào 

ขา้วทีโ่ตเรว็กวา่กาํหนด wu23-11tθam53 早稻 zǎodào 

ขา้วเปลอืก kok5 稻谷  dàogǔ 

ขา้วโพด liok23-31tou35;liok23-31 
me23 

玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง kou31-11me23 小米 xiǎomǐ 

ขา้วฟ่างจนี maŋ23-11wǝ21 高粱 gāoliang 

ขา้ววลัเลย ์ kok5-31phik31 秕子 bǐ zi 

ขา้วสวย wu23 饭 fàn 

ขา้วสาล ี tai35-11mek23 小麦 xiǎomài 

ขา้วสาลบีคัวทิ fa53-33mek23 荞麦 qiáomài 

ขงิ sin53 姜  jiāng 

ขี ้ ke23 屎 shǐ 

ขี ่(มา้) ke35 骑（马）qí  

ขีต้า ke23-11la53 眼屎 yǎnshǐ 

ขีเ้ถา้ของการเผาซากพชื ȵiou21-11khu53-
11fuk31;thu31-11pki21-11 
fuk31 

草木灰 cǎomùhuī 
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ขีม้กู ke23-11naŋ53 鼻屎  bí shǐ 

ขีม้กู muk23 鼻涕 bítì 

ขีห้ ู ke23-11khia53 耳屎 ěrshǐ 

ขึน้ tsha45 上（山） shàng  

ขึน้ (พระอาทติย)์ uk5 出（太阳） chū  

ขึน้ไป tsha45pǝ55 上去 shàngqù 

ขึน้มา tsǝn21-33taŋ53 起来  qǐlái 

ขึน้มา tsha45taŋ53 上来 shànglái 

ขึน้รา tsha45-11mui21 发霉  fā méi 

ขึน้สนิม tsha45-33tθǝŋ45 生锈  shēng xiù 

ขดุ wa:t;lou53 挖（洞）wā 

ขุน่ ham53 浑 hún  

ขดู ปอก (หวัไชเทา้) pau35 刨（萝卜丝） páo  

เขง่ lo21 筐（菜） kuāng 

เขม็ tshǝm53 针  zhēn 

เขม้ jiam53 深（色）shēn 

เขม็ขดั khu45-33tei45 腰带 yāodài 

เขม้แขง็ tsoŋ45 强壮 qiángzhuàng 

เขย tsha45pa:k31to53 人赘   rén zhuì 

เขยง่สน้เทา้ tǝŋ31 踮脚跟  diǎnjiǎo gēn 

เขา่ cio31-11ko35 膝盖 xīgài 

เขา้ lau23 进 jìn 

เขา(สรรพนามบุรษุที ่3) mǝn21 他  tā 

เขา้ใจ tuŋ31 懂  dǒng 

เขา้แทนที ่แทน tǝŋ31;the45 代替  dàitì 

เขา้ไป lau23-33pui53;lau23-33 pǝ55 进去 jìnqù 

เขา้มา lau23-33taŋ53 进来 jìnlái 

เขา้มา nai35tiaŋ53 进来(近来雨多)   jìnlái  

เขาววั ni23-11piŋ 牛角 niújiǎo 

เขยีง cin21 砧板 zhēnbǎn 

เขยีด ni23-11 kwei31 蛙(小的) wā  

เขยีน tθie31 写 xiě 

เขือ่น we53 堤坝 dībà 

แขก khek31 客人   kèrén 

แขง็ ka31 硬 yìng 

แขง็ (มอืหรอืเทา้) ka31;ȵien11cy23 僵硬 jiāngyìng 

แขง็มาก ka31kǝt2-31 kǝt5;ka31keu21 
keu21 

硬邦邦  yìngbāngbāng 

แขง็แรง lo21 （房子）牢固  láogù 

แขน paŋ31-33m̥a31 胳膞 gē zhuān 

แขนเสือ้ chyen53-33kuk31 袖子 xiùzi 

แขวน kwa45  guà 

แขวน ti:u45 吊（颈）diào 

ไข ่ ciei45 蛋 dàn 

ไขกระดกู kut5-31 ȵy21 骨髓  gǔsuǐ 

ไขข่าว ciei45-11pek23 蛋白 dànbái 

ไขแ่ดง ciei45-11woŋ21 蛋黄 dànhuáng 

ไขมนั na:n23pi21 肥肉   féi ròu 
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คน ei53; khaŋ45;ko23;kok23 个（人）gè 

คน lǝn53 人 rén  

คนเก่าคนแก่ lǝ0tuŋ21 老庚  lǎo gēng 

คนขายเน้ือ to53-11hoŋ21-11lo23 屠夫 túfū 

คนโง ่ lǝn53-33tshǝn21; lǝn53-11 
pan35 

傻子 shǎzi 

คนด ี lǝn53-33nǝn31 好人 hǎorén 

คนเดยีว lau23-33ei53;tan53-33tok23 独自 

คนตาบอด la53-33muŋ53 瞎子 xiāzi 

คนทีม่หีกน้ิว liok23-11tsi31 六指  liùzhǐ 

คนบา้ lǝn53-11tien53 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ a31-11tθei31 哑巴 yǎbā 

คนยากจน tǝn53-33ciuŋ21 穷人 qióngrén 

คนรกั tθi:ŋ53-11nǝn31 相好  xiānghǎo 

คนรูจ้กั sok23-11lǝn53 熟人 shúrén 

คนเลีย้งววั l̥aŋ53-11po23la:k23-31 
no11ni45 

牧童 mùtóng 

คนหลงัคอ่ม l̥aŋ53-11khou53;la:k23-31 
to21 

驼子 tuózi 

คน้หา len53 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก chia53-11lak23 聋子 lóngzi 

คนอื่น pi:t23-31ei53 别人  bié rén 

คบกนัเป็นเพือ่น ciau53 交（交朋友）jiāo  

คม çiai45 快（锋利）kuài 

คมมดี pa:k31pia21 刃 dāorèn 

ครอบครวั çia:n53 家（人） jiā 

ครัง้ to45;phu53;wui21 次（一） cì 

ครัง้ทีส่อง te35-11ȵi35 第二 dì èr 

ครัง้แรก te35-11jit5 第一  dì yī 

ครวัเรอืน kǝ0lǝn53 人家 rénjiā 

คราด pa21 耙 bà 

ครํ่าครวญ ȵie21ȵie21 呻吟  shēnyín 

ครบี mǝm35-11tsi45 鱼鳍  yú qí 

ครึง่ pu:n45 半 bàn 

ครึง่กโิลกรมั cian35 斤 jīn 

ครึง่ชัง่ pu:n45-33cian53 半斤 bàn jīn 

คร ู lǝ0sei53 老师 lǎoshī 

ครใูหญ่  hau35-33seŋ53 校长 xiàozhǎng 

คลอง  tsǝn45 溪 xī 

คลอ่งแคลว่ teu35 流利  liúlì 

คลอด tou21seŋ53 头牲 tóu shēng 

คลอด tθaŋ23 生（孩子） shēng  

คลื่น loŋ35 浪  làng 

คลุก เคลา้ ยาํ (ขา้วหม)ู pian35 拌（猪食）  bàn 

คลุม หม่ kǝp23 盖（被子）gài 

ควา้ tshi:ŋ31;pit5 抢 qiǎng 

ความกลา้หาญ lo35 胆量  dǎnliàng 

ความแขง็แรง chi45-11lǝk23 力气  lìqì 

ความคลาดเคลื่อน thu:t31 脱臼 tuōjiù 
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ความคดิเหน็ ji45-33cien45 意见  yìjiàn 

ความสงสยั jiem21 嫌  xián 

ความอดทน ȵian23 忍耐 rěnnài 

ควาย kwi21 水牛 shuǐniú 

คอ wan53 脖子  bózi 

คอก kok23 口（猪）kǒu 

คอกแกะ ji:ŋ21la:n21 羊圈 yáng quān 

คอกมา้ ma23la:n21 马圈  mǎ quān 

คอกววั la:n21-11po23 牛圈 niú quān 

คอกหม ู la:n21-11m̥u45 猪圈 zhū quān 

คอ้น tsy21 锤子 chuízi 

คดัเลอืก ta:p31 挑 tiāo 

คนั (อาการ) han53 痒（麻）yǎng 

คัน้ บบี (น้ํามนั) tsa45 榨（油）zhà 

คนันา  cio31-33çian53 田埂 tiángěng 

คาง ŋa21—11kau45 下巴  xiàba 

คา้ง sie53 赊  shē 

คางคก sǝm21-11sy21 癞蛤蟆 làiháma 

คา้งคาว fei53-33sy31 蝙蝠 biānfú 

คา่ใชจ้า่ย a:p31 押  bāi yā 

คานหลงัคา li:ŋ21 梁 liáng 

คาบ cin21 叼  diāo 

คาํ wa35 话 huà 

คาํชว่ยกรยิา (เกดิขึน้แลว้) ji31-33cim53 已经 yǐjīng 

คาํนวณ tθu:n45 计算 jìsuàn 

คาํนบั (เป็นการแสดงความเคารพ 
โดยคุกเขา่ลงพืน้ มอืทัง้สองยนัพืน้
ไว ้แลว้โน้มศรีษะลงพืน้) 

khǝp31tou21 磕头 kētóu 

คาํแนะนํา เตอืน  chyen45 劝告 quàngào 

คาํพดู wa35 话 huà 

คดิถงึ tθi:ŋ31 想（思念）xiǎng  

คดิเลข khau53 打（算盘）dǎ  

คิว้ ȵi:u11la53-11sǝn53;  
sǝn53-33la53 

眉毛  méimáo 

คบี (อาหาร) cia:p31 夹（菜） jiā  

คมี chiem21-11cia:p31 钳子 qiánzi 

คนื ȵiam45 （一）夜  yè 

คนื wa:n45çyn21 还（钱）huán 

คนืน้ี ȵiam45-33nai35 今晚 jīn wǎn 

คนืพรุง่น้ี wan53-11mu21-11ȵiam45 明晚 míng wǎn 

คบื ka21 拃 zhǎ 

คุก (เลา้) lau23-11lo21 监牢 jiānláo 

คุกเขา่ kwi35 跪 guì 

คุณ ȵi21 你  nǐ 

คุณยาย  ยายแก่ pǝ0lau23-11(tsy21) 老太太 lǎo tàitài 

คุน้เคย sok23 熟悉  shúxī 

คุม้ครอง ปกปักษ์รกัษา po31-11fu35 保佑  bǎoyòu 

คู ่(ลกัษณนามของกาํไล) toi35 对（手镯） duì 
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คู ่(ลกัษณนามของรองเทา้) toi45 双（鞋） shuāng 

คู ่(ลกัษณนามใชก้บัตะเกยีบ) soŋ53 双（筷子）shuāng 

คณู tsǝŋ21 乘  chéng 

คน้ํูา sy21-11kou53 水沟  shuǐ gōu 

เครา nu:t23 胡子  húzi 

เครือ่งนุ่งหม่ mien21-11pi23 棉絮 miánxù 

เครือ่งบนิ phuŋ53 （尘土）飞机 fēijī 

เครือ่งหมาย ki33ho35 记号 jìhào 

เคาะ khau53;ta:p31 敲（门） qiāo  

เคีย้ว ȵiai45 嚼 jué 

แคะ thi:u53 剔（牙） tī  

แคะและเขีย่สิง่ของเลก็ๆในรลูกึ
ออกมาดว้ยน้ิวหรอืของปลายแหลม 

khou53 抠 kōu 

โคง้ kou21 弯 wān 

โคมไฟ fo31-11luŋ21 火笼  huǒ kuài zǐ 

โคลง สัน่ phau53 颠簸  diānbǒ 

โคลน khǝm45-11pǝm35 稀泥 xīní 

โคลน khǝm45kok23 泥块 ní kuài 

ใคร khou53 谁  shéi 

ฆา่ (คน) ha21 杀（人） shā 

ฆา่ (สตัว)์ ha21 杀（动物） shā  

งว่ง (งว่งนอน) ciak23;ne45 困（想睡）kùn (xiǎng shuì) 

งา ŋa53 芝麻 zhīma 

งาน kuŋ53-33fu53 工作 gōngzuò 

งา่ย jiuŋ21-11ji35 容易 róngyì 

ง ู tθy21 蛇 shé 

เงยหน้าขึน้มอง   ȵien35-11cio31;ŋa: 
ŋ31-33cio31 

仰头  yǎng tóu 

เงา ǝŋ31-33tθei31 影子 yǐngzi 

เงา tuŋ21-11liŋ21-11ǝŋ31 影子  yǐngzi 

เงนิ phi:u45;tθien21 钱 qián 

เงนิ (silver) ȵian21 银子 yínzi 

เงนิทุน pǝn31-11tθien21 本钱  běnqián  

เงนิเหรยีญ tθien21 钱 qián 

เงยีบสงบ on53-11tθǝŋ35 安静 ānjìng 

แงะ ci:u35 撬 qiào 

โงเ่ขลาเบาปัญญา tshǝn31;pan35 愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย tθan45 信 xìn 

จม a:m53 淹 yān 

จม tsǝm21 沉  chén 

จมน้ําตาย me35tei53;am53tei53 淹死 yān sǐ 

จมกู ดัง้ naŋ53 鼻子  bízi 

จรงิ tsǝn53 真 zhēn 

จรงิๆ tsǝn5333tsǝn53 真的  zhēn de 

จอกแหน fu21-11pi:u21 浮萍 fú píng 

จอบ เสยีม tso21 锄（地）chú  

จะ ตอ้ง เอา  an53 要（听话） yào  

จกัจัน่ ku11tsi11tsa23 蝉  chán    
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จกัรพรรด ิ jiu:ŋ21-11te45 皇帝 huángdì 

จดัการ ku:n31 管 guan 

จนัทรปุราคา m̥a53tsǝ55nian21-11ka:ŋ53 月蚀   yuè shí 

จนัทนั ok31kak5:haŋ21-11ti:u21 椽子 chuánzi 

จบั (ขโมย) tθap5 捉（贼）zhuā 

จบั (ดา้ม) ȵia53 抓（把） zhuā 

จบั (รวมกนั) ȵia53 抓（撮） zhuā 

จบั (หนู) tθap5 捕（鼠）bǔ 

จาก tθo23 从  cóng 

จากนัน้ แลว้จงึ pa45-11sou31;lim21-11l̥ai53 然后  ránhòu 

จาง (ส)ี lei35 浅（色）qiǎn 

จาม ta31-33tshiu53 打喷嚏  dǎ pēntì 

จา่ย fu45 付（付眼镜）fù 

จา่ยเงนิ ȵian45 缴交  jiǎo jiāo 

จาํได ้ ci45-33lei23 记得 jìde 

จาํได ้ ci45-lei23 记得 jìde 

จาํนวน jiei45 数 shù 

จาํนวนมากกวา่สบิขึน้ไป  ji23tsha45 (十个) 以上 yǐshàng 

จกิ แทะ  tǝŋ53 啄  zhuó 

จิง้หรดี tθo45-33ke53 蟋蟀 xīshuài 

จนิตนาการ hot23 想象   xiǎngxiàng 

จุดประกาย  wi53-11nin21 火花  huǒhuā 

จุดไฟ tiem31 点（火） diǎn  

จุม่ tsa:m45 蘸 zhàn 

จงูววั ka:k31 牵牛 qiān niú 

จบู puk5 吻   wěn 

เจด็ tθǝt5 七   qī 

เจด็สบิเอด็ tθǝt5sǝ23-11jit5 七十一  qīshíyī 

เจบ็เทา้ aŋ53 硌（脚）gè 

เจบ็ปวดทีท่อ้ง cit31 （肚子）痛 tòng 

เจา้บา้น tsy31-11(ȵian21-11)ka53 主人   zhǔrén 

เจา้บา่ว tθi:ŋ53-11loŋ21 新郎   xīnláng 

เจา้สาว tθi:ŋ53-11wu23-11ni:ŋ21 新娘  xīnniáng 

เจา้หน้าที ่ cyn53-33ku:n53 军官 jūnguān 

เจาะ tθu:n45 钻（洞） zuān  

เจาะไช (แมลง) cit23 蛀 zhù 

เจาะเป็นร ู lou53 掏（口袋）tāo 

เจาะร ู tshyn45-11tsǝm21 穿孔 chuānkǒng 

เจีย่ว (หน่วยเงนิตรา) khaŋ45;kak5 角 jiǎo 

โจ๊ก ǝm21 粥 zhōu  

โจร ma11kai45 强盗 qiángdào 

ฉบบั fuŋ53 封（信） fēng 

ฉลาด leŋ45 聪明 cōngmíng 

ฉนั jie21 我  wǒ  

ฉ่ีรดทีน่อน pe53neu45tsha45-33tau53 尿床  niàochuáng 

เฉลมิฉลอง ta35 过（年）guò (nián) 

ชก  ต่อย sek31;tsi:ŋ31 打（用拳） dǎ  
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ชดใช ้ pui21 赔偿  péicháng 

ชดใช ้ si:k23 赔（本）péi 

ชน ta:n45tshoŋ45 撞 zhuàng 

ชนะ ȵi:ŋ21 赢 yíng 

ชว่งชงิ tseŋ53 争 zhēng 

ชว่ยเหลอื ciu45 救（人） jiù  

ชว่ยเหลอื poŋ53 帮助  bāngzhù 

ชอ่งระหวา่งประต ู  pa:k31to53l̥Oŋ45 门缝 mén fèng 

ชอ่ตมูของดอกไม ้ fa53-11tyɸ21 蓓蕾 bèi lěi 

ชอ้น  ตกั lau21 捞（水草 ） lāo  

ชอบ tsuŋ45-33ji45 喜欢 xǐhuan 

ชะตากรรม meŋ45 命运 mìngyùn 

ชะมด na21-11pia:k31fa53 果子猫 guǒzi māo 

ชกั (มดี) pa:t23 拨（ ）bō 

ชกัออก (ออก) peŋ53;pa:k31 抽（出）chōu 

ชัว่โมง tsuŋ53-11tou21 钟头  zhōngtóu 

ชา tsa21 茶 chá 

ชา้ ma:n35 慢  màn 

ชา้ง tθi:ŋ45 大象 dà xiàng 

ชา่งเงนิ ȵian21-11tθi:ŋ35 银匠 yínjiàng 

ชา่งปะหมอ้ pu31-11ko53-11lo23 补锅匠 bǔguōjiàng 

ชา่งฝีมอื tθi:ŋ35-11lǝn53 匠人 jiàngrén 

ชา่งพดู  ten53ten53 健谈  jiàntán 

ชา่งไม ้ mok23-11tθi:ŋ35 木匠 mùjiàng  

ชา่งหนิ sek23-11tθi:ŋ35 石匠 shíjiàng 

ชา่งเหลก็ thi:t31tθi:ŋ35 铁匠 tiějiàng 

ชานบา้น cio31loŋ21-11ciai53 天井 tānjǐng 

ชาน้ํามนั tsa21-11jiu21-11mi23 油茶树 yóu cháshù 

ชายชรา kǝ0lau23-11tsy21 老头儿 lǎotóu er 

ชายฝัง่ kuŋ11ni53 河岸  hé'àn 

ชายหนุ่ม (la:k23-31)hou35-11seŋ53 男青年 nánqīngnián  

ชา้ๆ ma:n35ma:n35 慢慢   màn man 

ชดิ cian31 紧 jǐn 

ชิน้ khat5:kwai45 块（肉） kuài 

ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) cien35 件 (衣服) jiàn 

ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) tsi53 件 (衣服) jiàn 

ชมิ si:ŋ21 尝（品尝）cháng 

ชพีจร mek23 脉  mài 

ชวีติ tθǝŋ45-11meŋ35 性命 xìngmìng 

ชื่อ la:n21 名字 míng zì 

ชื่อตน้ไม ้ khu31-11lien35-11mi23 苦楝树 kǔliàn shù 

ชื่อมณฑลกวา่งซ ี ku:ŋ31-33tθe53 广西 Guǎngxi 

ชื่อหน่วยวดัระยะทางของจนี ลี ้ li23 （一）厘  lí 

ชุม่ชื่น kak5 沾（泥） zhān  

เชงเมง้  tθǝŋ53-11mǝŋ21 清明 qīngmíng 

เชด็ sǝt5 擦（桌） cā  

เชงิเขา ตนีเขา tǝn21-33ciai45 山脚 shān jiǎo 
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เชอืก la:k31ek31 绳子  shéngzi 

เชอืกป่าน tuŋ53-33tθyO53la:k31 棕绳  zōng shéng 

เชื่อใจ tθi:ŋ53-33tθǝn45 相信 xiāngxìn 

เชื่อมต่อกนั tθi:p31 连接 liánjiē 

แช ่ tθim45 泡（饭） pào  

แช ่(เสือ้ผา้) loŋ45;toŋ35 涮（衣服） shuàn  

โชคด ี tsǝn5311kho45 幸亏  xìngkuī 

ใช ่ si35 是 shì 

ใช ้(ใชง้าน) lei45 用（使用）yòng 

ใชง้าน (คน) tθhǝŋ31;lei45 雇（人）gù 

ใชจ้า่ยสรุุย่สรุา่ย kwa:n35 挥霍  huīhuò 

ใชม้อืจบั ควา้ tsou23 握（笔）wò 

ซน  ดือ้ wa:t23pi21 顽皮 wánpí 

ซ่อน pok23 躲藏（在门后）duǒcáng 
 (zài mén hòu) 

ซ่อน แอบ  tsam21 躲藏（在门后）duǒcáng (zài 
mén hòu) 

ซ่อม (รถยนต)์ tθiu53;sau45 修（车）xiū 

ซอส tθi:ŋ35 酱  jiàng 

ซอสถัว่เหลอืง tθi:ŋ35-11jiu21 酱油  jiàngyóu 

ซกัผา้ luk5 洗（衣服） xǐ  

ซงัขา้ว wu23-11tou53  稻茬 dào chá 

ซงัขา้วโพด liok23-31tou35tsa53 玉米轴 yùmǐ zhóu 

ซา้ย  m̥i53-11sie23 左 zuǒ 

ซีไ่มไ้ผ ่ mi:t23 蔑子 miè zi 

ซือ้ lei21 买 mǎi 

ซื่อตรง ซื่อสตัย ์ lo23-11sǝt23 老实  lǎoshí 

ญาต ิ tθǝn33tθi:t31 亲戚 qīnqi 

ญาต ิ(โดยการแต่งงาน) tθǝn53-33ka53 亲家 qìngjiā 

ดว้ง me35 滚泥  gǔn ní 

ดวงจนัทร ์ nien21-11ka:ŋ53 月亮   yuèliàng 

ดวงอาทติย ์ ni23-11fei35 太阳   tàiyáng 

ดวงอาทติย ์ sa45 晒 shài 

ดว้ยกนั jit5-31chi31 一起   yīqǐ 

ดอก (ลกัษณนามของดอกไม)้ khaŋ45;tyO31 杂（杂花）zá 

ดอกกระเทยีม to21thei53 蒜苔  suàntāi 

ดอกทานตะวนั tsi:u45-11ji:ŋ21-11fa53 向日葵 xiàngrìkuí 

ดอกบานไมรู่โ้รย ma53-33jim53 苋菜 xiàncài 

ดอกเบีย้ li35-11 tθak5 利息 lìxí 

ดอกพดุ la:k23-31o53 子  zhī zi 

ดอกไม ้ fa53 花  huā 

ดอกหญา้หางหมา la:k23-31m̥a53-11tθǝt5 狗尾草 gǒuwěicǎo 

ดอง (ผกั) lap23 腌（菜）ā 

ดัง้จมกู ci:u21-11naŋ53 鼻梁  bíliáng 

ดนั ȵiuŋ31;thoi53 推  tuī 

ดบั lap23 灭（灯）miè  

ดา่ la35 骂 mà 

ดา่ง cien31 碱  jiǎn 
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ดา้นขา้ง kuŋ11çim45; kuŋ11pien53 旁边  pángbiān 

ดา้นนอก mien35-11lok5;mi0nom5;pǝ0 
n̥ok5 

外面  wàimiàn 

ดา้นน้ี poŋ35-11;kwai35poŋ35 这边  zhè biān 

ดา้นบนของศรีษะ jiu53-11cio31 头顶 tóudǐng 

ดา้นลา่ง  mien35-11kha31; foŋ53-33 
kha31;kha53nai35 

下面 xiàmiàn 

ดา้นหน้า na21-11kum45 前面  qiánmiàn 

ดา้นหน้า tsǝŋ45-33mien35 正面  zhèngmiàn 

ดา้นหลงั หลงั lim21-11l̥ai53 背面  bèimiàn 

ดาบ ciem45 剑 jiàn 

ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บัเครือ่งเขยีน) tsi53 枝（笔） zhī  

ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บัไมก้วาด) pa31 把（扫把） bǎ  

ดา้มมดี pia21-33peŋ45 把 dāobà 

ดา้ย tθu:n45-33  线  xiàn 

ดาว tθǝn53-33tθei31 星星  xīngxīng 

ดนิ (ดนิแหง้) khǝm45 土(干土) tǔ  

ดนิเนินเขา ciai45 土山 tǔshān 

ดนิปืน fo21ji:k23 火药 huǒyào 

ด ี nǝn31 好  hǎo 

ดดี tsǝt5 弹（用手指） dàn 

ดดี (ใชน้ิ้วดดี) ta:n21 弹（用手指） dàn 

ดบุีก  tθek31 锡 xī 

ดกึ tsi21 晚（睡）  wǎn 

ดงึ kyen31 挽 （衣袖）wǎn 

ดงึ pe35 拉 lā 

ดงึ thi:u21 挽（工）wǎn 

ดงึ (ทีเ่ปิดกระป๋อง) pa:t23 拨（火罐）bō 

ดงึ (ยดื) ka:k31;sei21 拉（拉长）lā 

ดงึ จงู (ดงึไปขา้งหน้า) ka:k31 拉（向前拉）lā 

ดงึ ถอน (หญา้) ȵiau45 薅（草）hāo 

ดงึ เหน่ียว pa:n53 扳 bān  

ดื่ม su:k31 喝 hē  

ดุรา้ย tshu31 凶恶 xiōng'è 

ด ู l̥aŋ53;lO45 看 kàn 

ดดู (นม) tθyt31;nyt31 吮（奶）shǔn (nǎi) 

ดแูลครอบครวั   toŋ53-33cia53 当家  dāngjiā 

เดก็ lǝn53-11ti45 小孩  xiǎohái 

เดก็ด ี kwai53 乖 guāi 

เดด็ (ดอกไม)้ tsǝp5 摘（花）zhāi 

เดอืด kun31 沸 fèi 

เดอืน ȵyet23;nien21 （一）月 yuè 

เดอืนถดัไป ha35ȵyet23 下月 xià yuè 

เดอืนแรก tseŋ53-33ȵyet23 正月 zhēngyuè 

โดน ถกู (เป้า)  se35tsǝn31 打中  dǎ zhòng 

ได ้ สามารถ  เป็น lei23-11çio31 会 huì 

ไดก้ลิน่ ดม nǝn23 闻 wén，嗅 xiù 

ไดย้นิ ni31tsi:k23 听见  tīng jiàn 

ไดร้บั lei23 得到 dédào 
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ไดร้บั su53thou45;su53lei23 收到 shōu dào 

ไดร้บัการสนบัสนุน jiuŋ31tθyt31 怂恿 sǒngyǒng 

ตก tok5 落（太阳） luò  

ตก หลน่ tok5 掉（下井）diào 

ตกใจ lan23 吓 xià 

ตกใจ tsi;k23-31lan23 受惊  shòujīng 

ตกแต่ง tsu:ŋ53 装 zhuāng 

ตกปลา (ปลา) ti:u45 钓（鱼）diào 

ตกส ี thoi45-33sak5 褪色 tuìshǎi 

ตด tǝt5 屁 pì 

ตน้ khaŋ45;pa31 把（秧苗）bǎ 

ตน้ kun45 棵（棵树）Kē 

ตน้ (ลกัษณนามใชก้บัตน้หญา้) tsi53 根（草）gēn 

ตน้กลว้ยจนี fu21-11lut23 芭芒草 bā mángcǎo 

ตน้กลา้ cie31;ji:ŋ53 秧 yāng 

ตน้กลา้ wu23 禾苗 hémiáo 

ตน้ขา tin53-33kwa53 大腿  dàtuǐ 

ตน้เดอืน ȵyet23-31tsho53 月初 yuèchū 

ตน้ไทรชนิดหน่ึง liuŋ21-11sy35 榕树 róngshù 

ตน้น้ํามนั  tuŋ21-11lou45-11(mi23) 油桐 yóu tóng 

ตน้นุ่น mi23-11mien21 木棉树 mùmián shù 

ตน้ผผีา ชื่อตน้ไมข้องจนี puk31pa21 枇杷  pípá 

ตน้พลมั fu21-11li23 李树 lǐ shù 

ตน้พชี la:k23-31tau21-11(mi23) 桃树 táo shù 

ตน้เมเปิล fuŋ53-11mok23 枫树 fēng shù 

ตน้ไม ้ mi23 树 shù 

ตน้รกั san53-33tθat5 漆树 qīshù 

ตน้สน mi23-11sa531 杉树 shān shù 

ตน้สน mi23-11tθuŋ2  松树 sōngshù 

ตน้หมอ่น tθa:m21-11fa45 桑叶 sāng yè 

ตน้หลวิ mi23-11leu23 柳树 liǔshù 

ตน้เหมย pek23-11ko31-11(mi23) 杏树 xìng shù 

ตม้ tshi:ŋ21 炝  qiàng 

ตม้ (ใชเ้วลานาน) o45 （久）煮  zhǔ 

ตม้ (ทาํอาหาร) tuŋ53 煮（饭菜）zhǔ 

ตรง ตรงดิง่ tsǝŋ45 正 zhèng 

ตรง แมน่ tsǝn31 准  zhǔn 

ตรงกลาง tu31-33ta45 中间  zhōngjiān 

ตรงกบั ปีมะแม (อนัดบัแปดของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

mi35 未(地支第八) wèi (dìzhī dì bā) 

ตรงกบั ปีวอก (อนัดบัเกา้ของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

sǝn53 申(地支第九) shēn (dìzhī dì jiǔ) 

ตรงกบัปี กุน (อนัดบัสบิสองของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

hei35 亥(地支第六十二) hài (dìzhī dì 
liùshí'èr) 

ตรงกบัปี ขาล (อนัดบัสามของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

jin21 寅(地支第三)  
 yín (dìzhī dì sān) 

ตรงกบัปี จอ (อนัดบัสบิเอด็ของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

tθat5 戌(地支第六十一) qu (dìzhī dì 
liùshíyī) 
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ตรงกบัปี ฉล ู(อนัดบัสองของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

tshu31 丑(地支第二)  
chǒu (dìzhī dì èr) 

ตรงกบัปี เถาะ (อนัดบัสีข่องแผนภมูิ
ปฐพ)ี 

mau23 卯(地支第四)   
mǎo (dìzhī dì sì) 

ตรงกบัปี มะเมยี (อนัดบัเจด็ของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

ŋ23 午(地支第七) wǔ (dìzhī dì qī) 

ตรงกบัปี มะโรง (อนัดบัหา้ของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

sǝn21 辰(地支第五) Chén (dìzhī dì wǔ) 

ตรงกบัปี ระกา (อนัดบัสบิของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

jiu23 酉(地支第六十) yǒu (dìzhī dì 
liùshí) 

ตรงกบัปีชวด (อนัดบัหน่ึงของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

tθo31  子(地支第一)  
zi (dìzhī dì yī) 

ตรงกบัมะเสง็ (อนัดบัหกของ
แผนภมูปิฐพ)ี 

tθo45 巳(地支第六) sì (dìzhī dì liù) 

ตรงขา้ม toi45-11na21;mǝn35-11l̥ai53 对面  duì miàn 

ตระหน่ี tθi:u31-33(chi45);ka:n53 吝啬  lìnsè 

ตรษุจนี tseŋ53-33ȵyet23si21 春节 chūnjié 

ตลาด lau23-11çy53 集市 jí shì 

ต่อ กบั (บุพบท) toi45 对（我对他说）duì 

ตอกลิม่ tθim53 楔子  xiēzi 

ตอกเสาเขม็ tsoŋ53 桩子  zhuāngzi 

ตอ้งการ เอา au53 要（我要这个）yào 

ตอน (ไก่) jiem53 阉（鸡）yān  

ตอนกลางวนั wan53tsuŋ53 白天 báitiān 

ตอนเชา้ si:ŋ35pu:45-33wan53 上午 shàngwǔ 

ตอนเชา้ tθam53-33çiat5 早上 zǎoshang 

ตอนน้ี  phek31nai35;pai35 现在  xiànzài 

ตอ้นรบั tθi:p31 迎接 yíngjiē 

ต่อมา  ji23hou35 以后  yǐhòu 

ต่อมา ในภายหลงั lim21-11l̥ai53 后面  hòu miàn 

ต่อสู ้ sek31cia45;tu31-33wak5 打架 dǎjià 

ตะกรา้ la:m53 篮子  lánzi 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ lo21;chin53 箩筐  luókuāng 

ตะกละ ŋa35 馋嘴  chánzuǐ 

ตะกอน khǝm45-11pǝm35 淤泥  yūní 

ตะขอ kou53-33kou53 钩子 gōuzi 

ตะขาบ luŋ11kuŋ11tsuŋ21 蜈蚣 wúgōng 

ตะไครน้ํ่า lou53 青苔 qīngtāi 

ตะไครน้ํ่า ma53-33tθam53 菜苔 cài tāi 

ตะบอง ไมพ้ลอง kun45 棍子  gùn zǐ 

ตะไบ tshyɸ45-33to53 锉子 cuò zi 

ตะป ู tǝŋ45 钉子  dīngzi 

ตกั kwak23;te31 舀（水） yǎo  

ตกั (ขา้ว อาหาร) te31 盛（饭）  shèng  

ตัก๊แตน ni23-11kuŋ21 蚱蜢  zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว ma23-11leu21-11ciou45 螳螂 tángláng 

ตัง้ (ขึน้ไป) sy45 竖（起来）shù 

ตัง้ (ชื่อ) on53 取（名）qǔ (míng) 
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ตดั kat5 割（稻） gē  

ตดั kat5 割（肉） gē  

ตดั tθien31 剪 jiǎn 

ตดั (เชอืก) kat5 割（绳子）gē 

ตดั (ตน้ไม)้ te45;ŋak5 砍（树） kǎn 

ตดัชุด tθien31 裁衣服 cái yīfú 

ตบั tap5 肝 gān 

ตวั tsǝt5;tsi53 只（鸟）zhǐ 

ตวัน่ิม lien21-11cia:k31 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัรอ้น lǝn21-11tum53  发烧 fāshāo 

ตวัเรอืด pe53 臭虫 chòuchóng 

ตวัสัน่ ta31-33tshi31-33ŋan53 发抖 fādǒu 

ตวัเหลอืบ ni23-11 tip5 牛虻 niúméng 

ตวัอยา่ง sǝn53 毛样  máo yàng 

ตวัอ่อนของแมลง ni23-11 nyn53ni23nun53 蛆 qū 

ตวัอกัษร l̥e53 字 zì 

ตวัเอง tθe35-11ci31;pǝn31-11ci31 自己  zì jǐ 

ตา (ȵiou21)la53 眼晴  yǎn qíng 

ตา ȵi:u11la53-11wat23; 
ȵi:u11la53-11tθei53 

眼珠  yǎnzhū 

ตา (พอ่ของแม)่ ta35-11lo23 外祖父  wàizǔfù 

ตาก (เสือ้ผา้) la:ŋ35 晾（衣服）liàng 

ตากใบกกทาํเสือ่ kok5-31tiem45pia21 晒席 shài xí 

ตากใบกกทาํเสือ่ sa45-11kok5-31peŋ53; 
ma53-11 pien53 

晒席 shài xí 

ตาขา่ย tsa:t31moŋ23 撒网  sā wǎng 

ตาบอด muŋ53 瞎 xiā 

ตามทศิทาง ราบรืน่ sun35 顺  shùn 

ตาย tei53 死 sǐ 

ตาลาย fa53 眼花   yǎnhuā 

ตาํ สาก ta:p23;tshuŋ53 舂（米）Chōng  

ติง่ห ู pe232chia53-11ty45 耳垂  ěrchuí 

ตดิ  ทา wu21 糊（墙壁） hu  

ตดิ (เขม็ขดั) tho45 系（腰带）xì (yāodài) 

ตดิ คาด รดั (เขม็ขดั) tau21 系（腰带）xì (yāodài) 

ตดิ ปิด niem53 粘贴 zhāntiē 

ตดิกระดุม khou45 扣（扣子）kòu 

ตดิกนั tθi:p31 接 jiē 

ตดิอยู ่ kha31to0 卡住  kǎ zhù 

ตดิอ่าง ci:t31tθei31 结巴 jiēba 

ต ี ตบ (โต๊ะ) phek31 拍（桌）pāi 

ต ี(กลอง) khau53;kuŋ53 打（鼓） 

ตใีหเ้ขา้กนั ciau31;kOŋ45 搅拌 jiǎobàn 

ตกึ lau21 楼 lóu   

ตงึ cian31 紧（塞子） jǐn  

ตื่น tθaŋ21;ly31 醒（睡） xǐng  

ตืน้ (น้ํา) lei35 浅（水）qiǎn 

ตุ่น thu31-33kou45 蝼蛄 lóugū 

ตุ๋น ŋau21 熬（粥）áo 
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ตุ๋น ตม้ เคีย่ว ou45;tan45 炖（肉）dùn 

ตุลาคม sǝp23sȵyet23 十月 shí yuè 

ตู ้ kwi35 柜子 guìzi 

ตดู กน้  suŋ31-33phai21 屁股  pìgu 

เตน้ราํ thi:u45-33wu31 舞蹈  wǔdǎo 

เตม็ pau31-11mon23 饱满 bǎomǎn 

เตม็  อดัเตม็ tik31 满 mǎn 

เตะ thek31 踢 tī 

เตา tθau45 灶 zào 

เต่า wu53-33kwi53 乌龟 wūguī 

เตา้นม pu35 乳房 rǔfáng 

เตาเผา ji:u21 窑 yáo 

เตา้หู ้ tou35-11fu35 豆腐  dòufu 

เตบิโตขึน้ lǝk23 长大    zhǎng dà 

เตมิ  กรอก  tien21 填（坑） tián  

เตยีง fan53-33tuŋ45;sǝŋ53 床 chuáng 

เตยีง tau53 床 chuáng 

แตก phuo45 破（竹篾） pò  

แตกขาด piuŋ45 破  pò 

แตกหน่อ fa:t31ŋa21 发芽 fāyá  

แตง lu53 瓜  guā 

แตงกวา wu:ŋ21-11kwa53 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน co:t31fǝn53 结婚 jiéhūn 

แต่งงาน (ฝ่ายชายแต่งรบัฝ่ายหญงิ
เขา้บา้น) 

au53 娶  qǔ 

แต่งงาน (ฝ่ายหญงิแต่งงานเขา้บา้น
ฝ่ายชาย) 

cia45 嫁 jià 

แต่งออก (ฝ่ายหญงิ) cia45 出嫁  chūjià 

แต่เดมิ jyen21-11lei21 原来  yuánlái 

แต่เดมิ toŋ53-33tsho53;ji11tθien21 当初  dāngchū 

แต่ละ  mui23-11khaŋ45 每个  měi gè 

แต่ละคน ต่างคนต่าง.... kok5ei53 各自 

โต๊ะ tai21 桌子 zhuōzi 

ใตเ้ตยีง kha31-33tau53 床底下 chuáng dǐxia 

ใตโ้ต๊ะ kha31-11tai21 桌子底下 zhuōzi dǐxia 

ไต ji:u53-11sǝt23 肾 shèn 

ถนน ciai53 街 jiē 

ถนน khum53 路 lù 

ถอด lu:t31;pyk23 （锄把）脱 tuō 

ถอด (เสือ้ผา้ออก) tsi45 脱（衣服） tuō  

ถอน (ขนไก่) pǝŋ45 拨（鸡毛）bō 

ถอน (หญา้) fai31;pǝŋ45 拔（草） bá  

ถอนหญา้ในนาทิง้ ne21 耘（田）yún 

ถกั ta31 编（辫子） biān 

ถกัเปีย tou21-11pien23 辫子  biànzi 

ถกัหมวกฟาง tθa:n53 编（草席）biān 

ถงั (น้ํา) fu45 戽（水）hù 

ถัว่ tou35 豆子 dòuzi 



316 
 

ถัว่ขา้ว fa:n35-11tou35 饭豆 Fàn dòu 

ถัว่ดาํเมลด็ใหญ่ tou35-11si35 豆鼓  dòu gǔ 

ถัว่ปากอา้ tθa:m21-11tou35 蚕豆 cándòu 

ถัว่พุม่ kaŋ53-11tou35 豇豆 jiāngdòu 

ถัว่ลสิง lo35-11seŋ53 花生 huāshēng 

ถัว่สดีาํ tou35-11nam53 黑豆 hēidòu 

ถัว่เหลอืง tou35-11m̥a:n31 黄豆 huángdòu 

ถ่าน tha:n45 炭 tàn 

ถ่านไม ้ tha:n45 木炭 mùtàn 

ถ่านหนิ  mui21 煤 méi 

ถาม sai31 问 wèn 

ถ่ายทอด tsyen21 传  chuán 

ถํ้า lau21-11ŋa:m21; ŋa:m21-
11tuŋ35 

山洞 shāndòng 

ถํ้า tsǝm21 洞穴 dòngxué 

ถงึ  thou45 到  dào 

ถุง tei35 袋（袋米）dài 

ถุงเทา้ ma:t23 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี lo35 苦胆 kǔdǎn 

ถ ู(คนั) tθhak31 蹭（痒）cèng (yǎng) 

ถกู pi:k31ȵi21 便宜 piányi 

ถกู โดน ŋai35;tsi:k23 被 bèi 

ถกูตอ้ง toi45 对（说得对） 

ถกูอากาศเยน็ เป็นหวดั n̥o53tsi:k23 着凉 zháoliáng 

เถาวลัย ์ taŋ21 藤  téng 

ไถ (กรยิา) lei45 犁（田）lí 

ไถ่ถอน sok23 赎 shú 

ทราย  chiŋ31 沙子  shāzi 

ทวนลม fa:n31-33l̥ǝm53 逆风  nì fēng  

ทวารหนกั suŋ31-33phai21-11tsǝm21 肛门  gāngmén 

ทหาร pǝŋ53 士兵 Shìbīng 

ทอ้ง pi21-11luŋ21 肚子 dùzi 

ทอ้ง tei45-11lǝn21 怀孕   huáiyùn 

ทอง  ทองคาํ cim53 金子 jīn zǐ 

ทอ่งจาํ pui53 背诵 bèisòng 

ทองแดง  tuŋ21 铜 tóng 

ทอ้งบวม ทอ้งอดื tsi:ŋ45 （肚子）胀 zhàng 

ทอด (ปลา) tθo53 炸（鱼）zhà 

ทอด ผดั tshau31 炒  chǎo 

ทอ่น (ลกัษณะนามของสิง่ของที่
ยาว) 

tsi53 根（棍子） gēn  

ทอ่นไม ้ mi23 木头 mùtou 

ทอ่ระบายน้ํา (sy21-11) tsǝn45 水渠  shuǐqú 

ทอ่ระบายน้ํา (ฝน) lou35 漏（雨） 

ทะลวงออก  peu45 窜（出）cuàn 

ทะเล  hei31 海 hǎi 

ทะเลสาบ fu21 湖 hú 

ทะเลาะ nau35-11cia45;tu31-11nau35 吵架 chǎojià 
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ทัง้หมด paŋ35 都 dōu 

ทัง้หมด thuŋ53-33sǝn53;thuŋ53-33 
thuŋ53 

全部 

ทบั  (ลกัษณนามใชก้บัสิง่ของทีท่บั
กนัอยู)่ 

tha:p31 叠（钱） dié 

ทัว่ (หมูบ่า้น) tθyen21 全（村） 

ทัว่ถงึ รอบคอบ then33theu53;chian53 妥善、周到  tuǒshàn, zhōudào 

ทา (ยา) ǝp5 敷  fū 

ทากาํแพงดว้ยน้ําปนูขาว thoŋ45 粉刷  fěnshuā 

ทางแยก tshi53-33tsha53-33khum53 岔路 chàlù 

ทางออ้ม tsyen45 绕路 rào lù 

ทาบทามสูข่อ lo23-11çi:ŋ53 乡亲 xiāngqīn  

ทาย khai53 猜（谜语） cāi  

ทา้ยสดุ tθui45lim21l̥ai53 后  zuìhòu 

ทาํ (ทาํงาน) fe23 做（工）zuò (gōng) 

ทาํเฟอรนิ์เจอร ์ fe23 做桌椅  zuò zhuō yǐ 

ทาํสงคราม ta31-11tsan35 打仗  dǎzhàng 

ทิม่ แทง แหย ่ tsok23;tsy45 戳 chuō 

ทีก่าํบงั  tsie53 遮蔽  zhēbì 

ทีโ่กยผง luŋ23;phi:u33ki53 簸箕  bòji 

ทีโ่กยผง phi:u33ci53 撮箕  cuō jī 

ทีโ่กยผงขนาดใหญ่ tien35-11phu45 大簸箕 dà bòji 

ทีเ่ขีย่บุหรี ่ fo31-33seŋ21-22mak5 锅底烟 guō dǐ yān 

ทีน่อนเบาะผา้ฝ้าย tien35-11tau53 褥子 rùzi 

ทีน่ัน่ ha45; n̥a45fy45 那里  nàli 

ทีน่ัน่ poŋ21-11ka45;ko35poŋ35 那边 nà biān 

ทีน่ี่ n̥e45 这里  zhè li 

ทลีะ ŋai35 挨 āi 

ทีส่ดุ tθui45  （ 大）zuì 

ทีไ่หน loŋ45-33n̥ou53 哪里  nǎ li 

ทุกคน tai35-11cia45;lo31-33lo31 大家  dà jiā 

ทุกคน (คน) mui23 每（人） 

ทุกที ่ loŋ45-33loŋ45 到处  dàochù 

ทุกวนั mui23-33wan53 每天  měitiān 

ทุง่นาทีเ่ตม็ไปดว้ยโคลน jia45-11pǝm35 烂泥田 lànní tián 

ทุบ ทาํลาย ทุบทิง้ tshek31 拆（房子）chāi 

ทุบต ี tsy21 捶打 chuí dǎ 

ทู ่ tsuŋ53 钝（ ）dùn 

เท l̥aŋ45 放（水） fàng 

เท (น้ํา) thau31;mok5 倒（水）dào (shuǐ) 

เทศกาลตวนอู่ (สารทขนมจา้ง) ŋo23ȵyet23-31ŋo23 端午 duānwǔ 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์ pa:t31ȵyet23sǝp23ŋo23 中秋 zhōngqiū 

เทหรอืกองรวมกนั (ขยะ) çip5;tshau53 撮（垃圾） 

เทา้ tin53 脚 jiǎo 

เทา่กนั jin21 均匀   jūnyún 

เทา่ไหร ่ ciu:ŋ21-11si:u31;ho31-11 
ta53;ho31-11ciu:ŋ21 

多少  duōshao 

เทีย่ง tau53-33wan53 中午 zhōngwǔ  

เทีย่งคนื (เทีย่งคนื) pu:n45-33ȵiam45 半夜(午夜) bànyè (wǔyè) 
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แทง tseŋ21la53 刺（眼） cì  

แทง้  tok5-31thei53 流产   liúchǎn 

แทง (เขม็) ta31 打（针） 

แทง (มดี) tsok23 捅 tǒng 

แทง (หนาม) tsok23 刺 cì 

แทงเขม็ tsy53;tsa:ŋ23 扎（针） zhā  

แทรก (เขา้ไปในรอยแยก) tsha:p31 插（进缝里）chā 

แทะ liat5 啃 kěn 

ธรณีประตู ti35-11fok23 门槛 ménkǎn 

ธนัวาคม sǝ23-11ȵi45ȵyet23 十二月 shí'èr yuè 

นก ȵiok23 鸟 niǎo 

นกกระจอก ȵiok23-31tseu53 麻雀 máquè 

นกกาเหวา่ pu45-33kok5 布谷鸟 bùgǔ niǎo 

นกนางแอ่น ȵiok23-31jien45 燕子  yànzi 

นกพริาบ kǝp31tθei31 鸽子 gēzi 

นกพริาบขนาดเลก็ของชาวยโุรป pien53-33tsi45 斑鸠  bānjiū 

นกยงู khuŋ321-11tshio23 孔雀 kǒngquè 

นกสาลกิา a53-33tθi:t31 喜鹊 xǐquè 

นกอนิทรยี ์ lo23-11ji:u35 老鹰 lǎoyīng 

นกฮกู meu23-11cio31 猫头鹰 māotóuyīng 

นม pu35 奶 nǎi 

น่อง luŋ21-11cit23-31pɸ31 腿肚子  tuǐdùzi 

น้องเขย la:k23 儿子 érzi 

น้องชาย nuŋ23 弟弟 dìdì 

น้องสะใภ ้ tai35-11me35ma:n23-
11sam31;çia53tai35-11me35 

妯娌 zhóu lǐ 

น้องสาว mui35;mei35 妹妹 mèimei 

นอน （lok5-31）n̥iak5 睡觉  shuìjiào 

นอน หมอบ  pha:k31pok23 趴  pā 

นอนกรน tθun53;tshei31-11lu21 打鼾  dǎhān 

 นอนหลบั n̥iak5tsi:k23;lau23-11muŋ35 睡着  shuìzháo 

น้อย si:u31 少  shǎo 

น้อยกวา่สบิ ลงไป  ji23ly45  (十个)以下 yǐxià 

นกัรอ้ง ko53-33su31 歌手 gēshǒu 

นกัเรยีน นกัศกึษา hak23seŋ53 学生 xuéshēng 

นัง่ tθy35;ŋou53 坐   zuò 

นัง่ยองๆ ŋu45;ku23;tθan31 蹲  dūn 

นัน้ ha45; n̥a45;ka45;fy45;kwi35 那  nà 

นา jia45 田(水田) tián  

นาก tshak31 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด kǝ0lai23-33l̥aŋ53;tshu31 丑 chǒu 

นามสกุล tθǝŋ45 姓  xìng 

น่าสงสาร kho31lien21 可怜  kělián 

น้ํา  n̥am31 水  shuǐ 

นํา (เงนิ) tei45 带（钱）dài 

น้ําขา้ว  n̥am31-11tθu21 潲水 shào shuǐ 

น้ําแขง็   ciu45 冰 bīng 

น้ําคา้ง su:ŋ53sy31 露水 lùshuǐ 
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น้ําคา้งแขง็ su:ŋ53 霜  shuāng 

น้ําดา่ง cien31 n̥am31 碱水 jiǎn shuǐ 

น้ําเดอืด n̥am21-33kun31 开水 kāishuǐ 

น้ําตา lim33la53 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล ta:ŋ21 糖  táng 

น้ําตาลทรายขาว ji:ŋ21-11taŋ21 白糖  báitáng 

น้ําตาลทรายแดง taŋ21-11seŋ53 红糖  hóngtáng 

น้ําเตา้ fu211lu53 葫芦 húlu 

น้ําทว่ม  cio31-33tha:n53 河滩  hétān 

น้ําทะลกั tshy53;tshuŋ45 冲（水） chōng  

นําทาง tei45 带（路） dài  

นําทาง tei45 引（路）yǐn 

น้ําผึง้ mit23-31taŋ21 蜂蜜  fēngmì 

น้ําพุ pǝn35 n̥am31 泉水  quán shuǐ 

น้ํามนัเน้ือสตัว ์ man21 荤油  hūn yóu 

น้ํามนัเปลว pa:n31-11ma:n21 板油 bǎnyóu 

น้ํามนัแผน่ ji:ŋ21ma:n21 羊油  yáng yóu 

น้ํามนัพชื jiu21 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัหม ู m̥u45ma:n21 猪油  zhū yóu 

น้ําลาย pa:k31jy53 口水 kǒushuǐ 

น้ําลาย phyO31 吐  tǔ 

น้ําสม้สายช ู tθu45 醋  cù  

น้ําใส tθa:t31 澈 chè 

น้ําไหล tshy53n̥am31 流（水） liú  

นิดหน่ึง la:k23-31nit5 一点儿 yīdiǎn er 

น้ิว la:k23-31m̥i53 手指  shǒuzhǐ 

น้ิว tsi31 指 zhǐ 

น้ิว (หน่วยวดัความยาว) tθǝn45 寸 cùn 

น้ิวกลาง tu31ta45la:k23-31m̥i53 中指  zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย la:k23-31m̥i53-11ma:n23 小指  xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ te35-11ȵi35la:k23-31m̥i53 食指  shízhǐ 

น้ิวเทา้ la:k23-31tin53 脚趾  jiǎozhǐ 

น้ิวนาง te35-11 tθi45la:k23-31m̥i53 无名指 wúmíngzhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื cio31-11ni23-11m̥i53 拇指  muzhǐ 

น้ี kwai35;kai35;ai35 这  zhè 

นึกคดิ tθi:ŋ31 想（思考） xiǎng  

นุ่ม ma31 软 ruǎn 

นูน thu53 凸 tū 

เนย po23-11ma:n21 牛油  niú yóu 

เน่า  la:n35 烂   làn 

เน่า  la:n35  烂 làn 

เน่าเป่ือย  ผุพงั mǝt31;ŋou23 腐烂  fǔ làn 

เนินเขา phuo53 坡  pō 

เน้ือ na:n23 肉  ròu 

เน้ือแดดเดยีว na:n23-11la:p23 腊肉   làròu 

เน้ือไม ้ mi23-11luŋ21 树林 shùlín 

เน้ือววั na:n23-11po23 牛肉   niúròu 



320 
 

เน้ือสนัใน เน้ือไมต่ดิมนั na:n23sǝt23 瘦肉   shòu ròu 

เน้ือสนัใน ไมต่ดิมนั  sǝt23 瘦（肉） shòu  

เน้ือหม ู na:n23-11 m̥u45 猪肉   zhūròu 

แนวเขตแดน kai45sien45 界线  jièxiàn 

แนวตัง้ sy45 竖  shù 

ในชว่งเยน็ jiok31l̥ap5 傍晚 bàngwǎn 

ในทีส่ดุ tθui45lim21-11l̥ai53 后 zuìhòu 

ในเวลากลางคนื ȵiam45-33l̥ap5 晚上 wǎnshàng 

บด khau53tθui45 捣碎  dǎo suì 

บด(ใหล้ะเอยีด) (ยา) nien31 研（药）yán 

บท (ลกัษณนามใชก้บัเพลง) su31;tsi53 首（歌） shǒu 

บน่ jyen45 埋怨 mányuàn 

บรรพบุรษุ tθu31-33kuŋ53 祖宗 zǔzōng 

บรรยากาศทีเ่ตม็ไปดว้ยชวีติชวีา seŋ53-33ji45 生意 shēngyì 

บรเิวณรกัแร ้ kha31-33la:ksǝn53 腋毛  yèmáo 

บวก cia53 加  jiā 

บวบ ma53-33kwa53 丝瓜 sīguā 

บวม (ฟก) fok5 肿 zhǒng 

 บอ่ (บอ่น้ํา) tsǝŋ31 井(水井) jǐng (shuǐjǐng) 

บอก ciau45 告诉 gàosu 

บอก ciau45-33tei45 吩咐 fēnfu 

บ๊ะจา่ง la:k23-31jyk31;ȵiok23-31 
tθuŋ45 

粽子 zòngzi 

บะหมี ่ mien35-11(ti:u21) 面条 miàntiáo 

บนัได lou21-33the53 楼梯 lóutī 

บนัได the53 梯子 tīzi 

บวั ŋou23 莲藕 lián'ǒu 

บางสว่น ji23pu35fǝn35 一部分  yībùfèn 

บา้น çia:n53 房子 fángzi 

บา้น çia:n53;cia53 家 jiā 

บา้น เรอืน  çia:n53 房屋 fángwū 

บานประต ู pak31to53pa:n31 门板 ménbǎn 

บา่ย ha35pu:n45-33wav53 下午 xiàwǔ 

บดิ (ผา้ขนหนู) leu31 拧（毛巾）níng 

บนิ pin31 飞  fēi 

บอิอกจากกนั  pek31 掰 bāi 

บบี (จมกู) net31 捏（鼻子）niē 

บุตรธดิา lǝn53-33ti45 儿女 érnǚ 

บุหรี ่ jien53 烟 yān 

เบา la31 轻  qīng 

เบาหววิๆ la31-33lu45-33(lu45) 轻 飘飘 qīngpiāopiāo 

เบยีด tθe31 挤（进去）jǐ  

เบยีดกนั tθe31 拥挤  yǒngjǐ 

แบก  หาม ma45 驮 tuó 

แบง่ tθai35 分（工） fēn 

โบก (มอื) fǝt5 挥（手）huī 

โบกมอื pai31 摆（手） bǎi  

ใบ phien45 片（片树叶）piàn 
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ใบ wu:n31 碗（碗饭）dài 

ใบ (ลกัษณนามของถว้ย) tsǝt5 个（碗）gè  

ใบชา tsa21-11fa45 茶叶 cháyè 

ใบไม ้ fa45 叶子 yèzi 

ใบยาสบู jien53-33fa45 烟叶 yānyè 

ใบหน้า na21 脸 liǎn 

ปกปิด mu:n21 瞒  mán 

ปกเสือ้ wan53-11lǝŋ23 衣领 yī lǐng 

ปฏทินิ ลกัษณะเหมอืนปฎทินิรอ้ยปี  thuŋ53-33sy53 通书 tōng shū 

ปรบมอื phek31 拍（手） pāi 

ประชาชน pek31tθǝŋ45 百姓 bǎixìng 

ประชุม khei53-11wui35 开会 kāihuì 

ประต ู mǝn21-11lou21-11lǝk23 门楼  ménlóu 

ประต ู pa:k31to53 门 mén 

ประตหูลงับา้น hou35-11mǝn21 后门 hòumén 

ประตใูหญ่ pa:k31to53lǝk23 大门 dàmén 

ประเภท ho35;tsuŋ31 种（稻） zhǒng  

ประมาณ tsha53 差（两斤）chà 

ประเมนิ ku53-33ci45 估计 gūjì 

ประโยค pau53 句（话） jù  

ประโยค tθuŋ53 句（话） jù  

ประหยดั tθǝt5;ȵian45 节省  jiéshěng 

ประหยดั (เงนิ) laŋ35-33fe45 省（钱）shěng 

ปรญิญาตร ี ta:n53-11sǝn53-11kuŋ53 单身汉 dānshēnhàn 

ปรญิญาตร ี tok23-31lok23-31ku31 单身汉 dānshēnhàn 

ปรงุอาหารโดยใชไ้ฟอ่อนๆคอ่ยๆตุ๋น chiou31 煨（炭火）wēi 

ปลวก pek23-31 ȵi23 白蚁  báiyǐ 

ปลอบ โอ๋ (เดก็น้อย) lan23 哄（小孩）hōng  

ปลอม cia31 假 jiǎ 

ปลอ่ย (ตด) pe53-33(tǝt5) 放（屁）fàng 

ปลา mem35 鱼  yú 

ปลาคารฟ์    mem35-11piei31 鲤鱼 lǐyú 

ปลาชอ่น ne21-11tθeu53 泥鳅 níqiū 

ปลาดุก toŋ21-11sat5;jyɸ21 鲶鱼 niányú 

ปลาตะเพยีน mem35-11thu21 鲫鱼 jìyú 

ปลาทอด tsien53 煎鱼 jiān yú 

ปลาย kha31-33te31 (水)底  (shuǐ) dǐ 

ปลายเดอืน ȵyet23-31te31 月底 yuèdǐ 

ปลายทาง çia53cio31 (棍子)两端 liǎng duān 

ปลาไหล ne21-11sien35 黄鳝 huángshàn 

ปลิน้ปลอ้น ci;31-11wa:t23 狡猾 Jiǎohuá 

ปลกู pyO53 种（菜）zhòng 

ปศุสตัว ์ po23 黄牛 huángniú 

ปอกเปลอืก fu:t31 削（果皮） xuē  

ปอกระเจา ci:t23 黄麻 huángmá 

ปอด fe45 肺  fèi 

ป้อนอาหาร sa53 喂（用嘴喂） wèi  
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ปอย ไจ (ดา้ย ไหม) ciou21 缕（线） lǚ 

ปะ (เสือ้ผา้) pu31 补（衣服）bǔ 

ปะ (หมอ้) pu31 补（锅） bǔ  

ปัก ดาํ (ตน้กลา้) laim21 插（秧） chā 

ปักกิง่ pak5ciŋ53 北京 Běijīng 

ปัดฝุ่ น ปัดดว้ยไมข้นไก่ thak5 掸（灰）jiě 

ป้า me53 伯母 bómǔ 

ป้า (พีส่าวของแม)่ la:k23-31fe35 姨母(母之妹) yímǔ  
(mǔ zhīmèi) 

ป้า (พีส่าวของแม)่ tai35-11ji21 姨母(母之姐) yímǔ 
 (mǔ zhī jie) 

ปาก haŋ45 口（咬）kǒu 

ปาก pa:k31 嘴  zuǐ 

ปากกาของเขา  ti31 （他）的（笔）(tā) de (bǐ) 

ปากของมา้ ȵiok23-31pa:k31 马嘴  mǎ zuǐ 

ปากเบีย้ว wai53 歪嘴 wāi zuǐ 

ปากมาก man53 乱说  luàn shuō 

ป่าเถื่อน ma:n21 野蛮 yěmán 

ป่าน a:n53 苎麻 zhùmá 

ปาลม์ tuŋ53-33tθyO53 棕树 zōng shù 

ป้าสะใภ ้ ciam23 大舅母 dà jiùmǔ 

ปิด kwa:n53 关（门） guān  

ปิด กลบ kǝp23 盖（锅盖） gài  

ปิด ครอบ (ปาก) fuŋ53 捂（嘴）wǔ 

ปี pe53 年 nián 

ปี (อาย)ุ  pe53 岁(年岁) suì  

ปีก fa45 翅膀  chìbǎng 

ปีก่อน pe53-33kun45 前年  qián nián 

ปีต่อมา  pe53-11tθa31wi45 年后  nián hòu 

ปีทีแ่ลว้ pe53-33ci53 去年  qùnián 

ปีน pia21;pha:k31 爬（树）  pá  

ปีน้ี  pe53-11nai35 今岁  jīn suì 

ปีหน้า  pe53-11tθa31;ha35pe53 明年  míngnián 

ปีใหม ่ pe53-33 m̥i45 新年 xīnnián 

ปีอธกิสรุทนิ (จะม ี29 วนั แทนทีจ่ะ
ม ี28 ในเดอืนกุมภาพนัธ)์ 

jin35-11nien21 闰年  rùnnián 

ปุ๋ ย mu21 肥料 féiliào 

ป ู ni23-11ciei35 螃蟹 pángxiè 

ปู่  kuŋ53 祖父 zǔfù 

ปู่  (พอ่สาม)ี tsy31-11ȵien21-11kuŋ53 公公 gōnggōng 

ปู่ ทวด kuŋ53-11ma:ŋ35 曾祖父 zēngzǔfù 

ปทูีน่อน phu53 铺床 pūchuáng 

ปนูขาว sek23-31fui53 石灰  shíhuī 

เป็ด ep31 鸭子 yāzi 

เป็ดป่า sy21ep31;jia23-11eo31 野鸭 yěyā 

เป็นใบ ้ chyt31 哑（嗓子） yǎ 

เป็นเพือ่นพาไป  pui21 陪伴 péibàn 

เป็นหน้ี chiem45 欠（欠钱）qiàn 
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เปราะ กรอบ  tθhe45 脆 cuì 

เปลีย่น fu:n45 换（衣服） huàn  

เปลีย่นแปลง pien45 变化  biànhuà 

เปลอืกไข ่ ciei45-33hak5 蛋壳 dàn ké 

เปลอืกตา pi21-11; ȵiou21la53-11py21 眼皮  yǎnpí 

เปลอืยรา่ง ku:ŋ53-33sǝn53loŋ35-11 
loŋ35 

裸体 luǒtǐ 

เป่า (เครือ่งดนตร)ี tshy53 吹（吹喇叭）chuī 

เปิด khei53 开（门） kāi  

เปิด ta31-11khei53 打开 dǎkāi 

เปิด (ประต)ู toŋ31-11khei53 敞开（大门）chǎngkāi 

เปียก jiak5 湿 shī 

เป่ือยยุย่ la:n35 破烂 pòlàn 

แป้งหมี ่ mien35-11fǝn31 面粉 miànfěn 

แปด pa:t31 八   bā 

แปลงผกั lau23-11pien53;ma53-11 
pien53 

菜园 càiyuán 

แปะก๊วย pek23-31ko31 银杏 yínxìng 

ไป pǝ55;pui53 去 qù 

ไป ไลท่นั  tsǝn35;kon31 赶（上）gǎn 

ไปยงั çi:ŋ45 向 xiàng 

ผนงั wi21-11seŋ21 围墙 wéiqiáng 

ผม (เสน้ผม) (cio31-11)piam53 头发  tóufǎ 

ผลทบัทมิ sek23-31leu21 石榴 shíliú 

ผลไม ้ ko31tθei31 果子 guǒzi 

ผลสม้ (สม้) tshǝn21-11tsi45 橙子(广柑) chénzi  

ผสม (ทราย) tsha:m53 掺（沙子）càn 

ผสม (น้ํา) tsha:m53 掺（水） càn  

ผอม jiuŋ53 瘦（人） shòu  

ผอมมาก sǝt23nak5 （肉） 很瘦  hěn shòu 

ผกั ma53 蔬菜 shūcài 

ผกั ma53 菜 cài 

ผกักาดขาว  pek23-11tθai45 白菜 báicài 

ผกักาดเขยีว ma53-33ka:t31 芥菜 gàicài 

ผกักุยชา่ย ciu31-33tθai45 韭菜 jiǔcài 

ผกักลูกะหลํ่ามดีอกสเีหลอืง jiu21-11tθai45 芸苔 yún tāi 

ผกัขม  fu31-11ma23 苦马菜 kǔ mǎ cài 

ผกัชนิดหน่ึงมดีอกเรยีวสเีหลอืง  tsan33cian53(fa53) 黄花菜 huánghuā cài 

ผกัดอง ma53-33tθǝm31 酸菜 suāncài 

ผวั pa:n53 丈夫 zhàngfū 

ผา่ phuo45 剖  pōu 

ผา้ ji53 布 bù 

ผา้กนัเป้ือน wi21-11pu45 围裙 wéiqún 

ผา้ขนหนู sou31-33cian53 毛巾 máojīn 

ผา้ทอมอื ji53-33tθu53 土布 tǔbù 

ผา้นวม pien35-11ta:n53 被套 bèitào 

ผา้นวม ผา้หม่  pien35 被子 bèizi 

ผา้ปแูบบไมม่ยีางยดืรดัมมุ tha:m31 床单 chuángdān 

ผา่ฝืน (กฎหมาย) fa:m35 犯（法）fàn 
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ผา้พนัขา ci:t21peŋ53 裹腿 guǒtui 

ผา้ลาย ji53-33fa53 花布 huā bù 

ผา้หม่นวมปุยฝ้าย pien35 棉被 mián bèi 

ผดิ tθhok31 错 cuò 

ผวิ khei43-33phik31 皮肤 pífū 

ผวิ pi21 皮肤  pífū 

ผวิ (ปาก) tshy53 吹（口哨）chuī 

ผวิปาก khou31-33sau45 口哨 kǒushào 

ผเีสือ้ ni23-11pa23 蝴蝶 Húdié 

ผึง้ mit23 蜜蜂 mìfēng 

ผนื (ลกัษณนามของผา้หม่) tsu:ŋ21 床（被子） chuáng 

ผนื (ลกัษณนามใชก้บัทีน่า) tuŋ35 垌（田） dòng  

ผนื (ลกัษณนามใชก้บัผนืนา) phien45 片（稻田） piàn  

ผกู (ววั) tau21 拴（牛）shuān 

ผกู ถกั มดั (เปีย) tau21 扎（辫子） zhā 

ผูช้าย ti45-11pa:n53;no33ni45; 
lau23-11hou35-11seŋ53 

男人 nánrén 

ผูม้ ัง่คัง่ คนรวย  tai35-11tsy31-11kuŋ53 富人 fù rén 

ผูส้งูอายุ ei53-11lau23-11lǝn53 老人   lǎorén 

ผูห้ญงิ ti45-11pi:k23;la:k23-31pi:k23; 
la:k23-31tθo53 

女人 nǚrén 

ผูใ้หญ่ lǝn53-11lǝk23 大人  dàrén 

เผา tau31 烧（山） shāo  

เผา (ไฟ) l̥aŋ45 放（火）fàng 

เผอืก ji:k31 芋头 yùtou 

แผงคอมา้ ma23-11tθuŋ53 马鬃 mǎzōng 

แผน่ (ลกัษณนามใชก้บักระดาษ) tsi:ŋ53 张（纸） zhāng  

แผน่ ชัน้ (ลกัษณนามใชก้บัผวิ) tθaŋ21 层（皮） céng 

แผอ่อก ป ู tha:n53khei53 摊开 tān kāi 

ไผข่น mau21-11tyet31 毛竹 máozhú 
 

ฝน fǝn53 雨  yǔ  

ฝนตก tok5-31fǝn53 下雨  xià yǔ 

ฝัก (ลกัษณนามใชก้บัขา้วโพด) lu45;hoŋ35 行（玉米）  xíng  

ฝักมดี pia21tho45 鞘 dāo qiào 

ฝังศพ m̥ok5 埋葬  máizàng 

ฝัน muŋ45 梦 mèng 

ฝัน ฝันไป ȵiak5-31muŋ45 做梦  zuò mèng 

ฝ้าบรเิวณลิน้ thei53 舌苔  shétāi 

ฝ้าย mien21-11fa23 棉花 miánhuā 

ฝึกมวย tsy21;tshuŋ53 打拳 dǎquán 

ฝุ่ น liai53 污垢 wūgòu 

ฝุ่ น wa45 尘土 chéntǔ 

ฝุ่ น ละออง wa45 灰尘  huīchén 

ฝุ่ น ละอองฝุ่ น jit31 尘埃  chén āi 

ฝงู (ใชก้บัสตัว)์ tsai31 群（羊） qún 

เฝ้า l̥aŋ53 看守  kānshǒu 

เฝ้า ป้องกนั  รกัษา su31 守 shǒu 

เฝ้ารอ su31 
 

等候 děnghòu 
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แฝด soŋ53-33seŋ53 双胞胎 shuāngbāotāi 

พน่ ถ่ม phyO31 吐（口水）tù 

พน่ควนั uk5 冒烟 mào yān 

พบ cien45mien35 见面  jiànmiàn 

พบ ȵy35tsi:35 遇见  yùjiàn 

พบแพทย ์ l̥aŋ53-11peŋ35 看病 kànbìng 

พยกัหน้า tiem31 点头 diǎntóu 

พยาธติวักลม ni23-11 pe35 蛔虫 huíchóng 

พรม tha:m31 毯子 tǎnzi 

พรกิ tou35-11tθi:u53 辣椒  làjiāo 

พฤศจกิายน sǝ23-11jit5ȵyet23 十一月 shíyī yuè 

พฤษภาคม ŋo23ȵyet23 五月 wǔ yuè 

พลมั fu11li23 李子 lǐzǐ 

พลกิ fa:n53 翻（粑粑） fān 

พลกิกลบัดา้น fa:n53 翻（猪肠）fān 

พวกเขา tie53 他们  tāmen 

พวกคุณ sie53 你们  nǐmen 

พวกเรา lau53 咱们  zǎnmen 

พวกเรา lie53 我们  wǒmen 

พวกเราสองคน lau53çia53 我们俩  wǒmēn  liǎ 

พวง tshyn45 串（串辣椒）chuàn 

พอ kou45 够（触及）gòu 

พอ่ ti53;ta45;jie53;sok5 父亲 fùqīn 

พอ (อาย)ุ kou45 够（岁数）gòu 

พอ่ครวั fo31su31 厨师 chúshī 

พอง บวมน้ํา  fa:t31 涨（水） zhǎng  

พองขึน้มา ku31;paŋ53 鼓（起来）gǔ 

พอ่ตา mui35-11ka53-11ti53 岳父 yuèfù 

พอ่บุญธรรม ci53-jie53 干爹 gān diē 

พอ่แม ่ tu53-11ni23 父母 fùmǔ 

พอ่เลีย้ง hou35-11ti53 后爹 hòu diē 

พอ่สือ่  แมส่ือ่ mui21-11ȵian21 媒人   méirén 

พอ่หมา้ย kon53-11hon35-11kuŋ53 鳏夫   guānfū 

พกัผอ่น çi:t31 休息 xiūxí 

พกัอยู ่ liu21 留下 liú xià 

พกัอาศยั ȵiau35 居住 jūzhù 

พงั fai45 坏 huài 

พงัทลาย paŋ53 倒塌 dǎotā 

พงัพอน loŋ23-11sy31-11loŋ21 黄鼠狼 huángshǔláng 

พดั (กรยิา) sien45 扇（风） shàn  

พดั (นาม) sien45 扇子  shànzi 

พดั (วาตภยั) tshy53 吹（风灰）chuī 

พนั ji23-33tθhien53 千 qiān   

พนั ขด (เสน้ดา้ย ลวด เสน้ไหม) ciau31 绕（线）rào 

พนัรอบ tθyen35;ciau31 缠绕 chán rào 

พบั kwai45 块（布） kuài 

พบั pi21 匹（布) pǐ 
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พบักระดาษ tsip31 折（纸）  zhé 

พบัซอ้นกนัไว ้ tsip31 叠（被子）dié shōu 

พา tei45 带（小孩） dài   

พงิ ta:p31;tsa:t31 搭（棚） dā  

พษิ tok23 毒 dú 

พชี la:k23-31tau21 桃子 táozi 

พีช่าย ko45;fai23 哥哥 gēgē 

พีช่ายน้องชาย tθe31-11mui35 姊妹 zǐmèi 

พีส่ะใภ ้ tai35-11tθo31 嫂子 sǎozi 

พีส่าว tθi31-33fu53 姐夫 jiěfū 

พีส่าวน้องสาว tai35 姐姐 jiějiě 

พึง่ ci:ŋ53-33ci:ŋ53 刚刚 gānggāng 

พึง่ tsǝŋ45;ci:ŋ53-33ci:ŋ53 刚（走）gāng 

พึง่ พงิ (บนผนงั) paŋ35 倚（在墙上）  yǐ  
(zài qiáng shàng) 

พชืตระกลูแตง sy31-33kwa53 八棱瓜 bā lēng guā 

พชืน้ําคลา้ยตน้กก lu21-11tek23 芦苇 lúwěi 

พชืไมพุ้ม่ cim53-11jin21-11fa53 金银花 jīnyínhuā 

พืน้ดนิ (ดนิ) ti35 地(天地) de (tiāndì) 

พืน้รองเทา้ tin53-11pa:n31-33tθam53 脚掌心 jiǎozhǎng xīn 

พุม่ tθuŋ21 丛（秧） cóng  

พูก่นั เครือ่งเขยีน pit5 笔 bǐ 

พดู cia:ŋ 31 说 shuō 

พดูคุย ta:n21-11thien53 聊天 liáotiān 

พนูดนิ mi:u53 培（土）péi  

เพดานปาก si:ŋ35-11hǝm21 上颚  shàng'è 

เพราะอะไร fe23-33tǝ0mǝ55 为什么 

เพลง ko53 歌 gē 

เพลงพืน้บา้น san53-33ko53 山歌 shāngē 

เพาะเมลด็เป็นหลุมๆการเพาะปลกู
เป็นหลุมๆ 

liok5 点种  diǎn zhǒng 

เพิม่ แซม (กลา้ในนา) pu31 补（苗） bǔ  

เพยีงแค ่ ci:ŋ53-33ci:ŋ53-33nǝn31 正好   zhènghǎo 

เพยีงแค ่ tu;tsi31 只（有一个人） 

เพยีงเทา่นัน้  cin31cin31 仅仅  jǐnjǐn 

เพือ่ wi35tsi:k23 为了  wèile 

เพือ่น puŋ21-11jiou23 朋友 péngyǒu 

เพือ่นบา้น kek31pi;k31 邻居 línjū 

แพ pai21 木筏 mùfá 

แพ ้ sy53 输 shū 

แพง  สงู kwi45 贵 guì 

แพทย ์ ji53-33seŋ53 医生 yīshēng 

ฟอง khaŋ45 个（蛋）gè 

ฟองน้ํา puk23;sy31phau45 水泡  shuǐpào 

ฟักไข ่ po35;piam53 孵 fū 

ฟักทอง tθǝŋ33lu53 南瓜 nánguā 

ฟัง ni31 听 tīng 

ฟัน pian53;ŋa21-11tshi31 牙齿  yáchǐ 
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ฟัน (กระดกู) te45 砍（骨头）Kǎn 

ฟัน่ (เชอืก) tshyɸ53 搓（绳子）cuō 

ฟันหน้า  tai35-11 ŋa21 大牙  dàyá 

ฟันหน้า toŋ53-11mǝ21-11tshi31 门牙  ményá 

ฟางขา้ว ȵiou21-11khu53 稻草 dàocǎo 

ฟาด wak5;khau53 打（用棍子） dǎ  

ฟาด (ใชก้ระบอง) tθo45 打（用棍子） dǎ  

ฟ้าผา่ jia:P23-31 jia:P23-31nien21 打闪  dǎ shǎn 

ฟ้าผา่ tuŋ23-11fa31-11kǝm23 打雷  dǎléi 

ฟ้ารอ้ง fa31-11kǝm23 雷 léi 

ฟ้าแลบ  jia:p23-31nien21 闪电  shǎndiàn 

ฟุต tshek31 尺chǐ 

เฟิน (หน่วยเงนิตราของจนี) fǝn35 分 fēn 

แฟง ฟัก tuŋ53-33kwa53 冬瓜 dōngguā 

ไฟ wi53 火  huǒ 

ไฟฉาย คบเพลงิ fo31-11pa31 火把  huǒbǎ 

ไฟดบั lap23 熄灭 xīmiè 

 ไฟไหม ้ fǝn53-33wi53 着火  zháo huǒ 

ไฟไหม ้ jin31-11wi53 引火  yǐnhuǒ 

ไฟไหม ้ wi53-11pǝn31 火种  huǒzhòng 

ภรรยา mai23 妻子 qīzi 

ภรรยาของน้องชาย ma:n23-11sam31;lo23-11te35-
11tθo31 

弟媳妇 dì xífù 

ภรรยาของพีช่ายหรอืน้องชาย fai23-11nuŋ23 弟兄 dìxiōng 

ภาพวาด wa35 画  huà  

ภายใน lau23-11hau45;lau23-11ka45 里面  lǐmiàn 

ภาษ ี sy45 税 shuì 

ภเูขา  ciai45 山  shān 

มกราคม jit5ȵyet23 一月 yī yuè 

มด ni23-11mǝt23 蚂蚁  mǎyǐ 

มดตะนอย ma23-11fuŋ53 马蜂 mǎfēng 

มดตะนอย woŋ21-11fuŋ53 黃蜂 huángfēng 

มว้น (เสือ่) kyen31 卷（席） juǎn 

มวยคาดเชอืก  pek31tshi31li:t31 打赤膊 dǎ chìbó 

มวยผม tou21-11 髻子   jì zi 

มอง (ไปยงัทีห่า่งไกล) l̥aŋ53 望 wàng（远看）(yuǎn kàn) 

มองเหน็ l̥aŋ53tsi:k23 看见   kànjiàn 

มอด ni23-11pa23 蛾子 ézi 

มอบให ้ tθun23 送（给他）sòng 

มะเขอืเทศ tou35-11tθi:u53-11tθǝm31; 
mau21-11la35-11tθiau23; 
mau21-11tθiau23tθhai31 

西红柿 xīhóngshì   

มะเขอืยาว ke35 茄子 qiézi 

มะระ khu31-11lui35 苦瓜 kǔguā 

มกัจะ han21-11tθiŋ21;han21-11 si21 平常  píngcháng 

มกัจะ si21-11khak5;mo11tiak235 常常  chángcháng 

มงักร liuŋ21 龙  lóng 

มดั  ผกู tau21 绑 bǎng 

มดั  ผกู tau21;tθuk23 捆 kǔn 
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มดั (ลกัษณนามใชก้บัฟืน) pa31;lan31 捆（柴） kǔn 

มัน่คง แน่วแน่ wǝn31 稳  wěn 

มนัเทศ wu:ŋ21-11su31 甘薯 gānshǔ 

มนัฝรัง่ ma53lin21 su31 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มนัฝรัง่หวาน kok31su31 地瓜 dìguā 

มนัสาํปะหลงั mok23-31su31 木薯 mùshǔ 

มลัเบอรร์ ี tθa:m21-11fa45 桑树 sāngshù   

มา taŋ53 来 lái 

มา้ ma23 马  mǎ 

มาก ciu:ŋ21 多  duō 

มาก han31;kei45 很（很高） hěn 

มาจาก tθo23 从（南宁来）cóng 

มา้ตวัผู ้ tak23-31ma23 公马 gōng mǎ 

มา้ตวัเมยี ni23-11ma23 母马 mǔ mǎ 

มา้นัง่ taŋ45 凳子 dèngzǐ 

มา้นัง่แถวยาว taŋ35-33jiai31 长凳 cháng dèng 

มา้ม ma23-11luŋ21-11thi:u53 脾  pí 

มาสาย tsi21 来迟 lái chí 

มถุินายน liok23ȵyet23 六月 liù yuè 

ม ี me21 有 yǒu 

มคีวามสขุ soŋ31-33sO45 高高兴兴 gāo gāoxìng xìng 

มคีา่เลก็น้อย khaŋ45ho21tθie31 一毛钱  yī máo qián 

มดี pia21  dāo 

มดีโกน the45-33to53 剃头  tìtóu dāo 

มดีทาํกบัขา้ว ma53-33pia21 菜  càidāo 

มดีปลายแหลม กรชิ  pia21-33tθim53 尖  jiāndāo 

มดีผา่ฟืน มดีโต ้ khou53-33to53 柴  chái dāo 

มดีไฟ fo31-33to53 火   huǒ dāo 

มนีาคม tθa:m53ȵyet23 三月 sān yuè 

มรีอยยน่ ยบั ยูย่ี ่ ȵiou45 皱  zhòu 

มดื jim53 阴   yīn 

มอื m̥i53 手  shǒu 

มือ้ tǝn45 顿（饭） dùn  

มือ้ (ลกัษณนามใชก้บัทอ้อาหาร) tan45 顿（一） dùn 

มอืขวา m̥i53-33tsǝŋ45 右手  yòushǒu 

มอืซา้ย m̥i53-33sie45 左手  zuǒshǒu 

มอืทัง้สองประคอง phuŋ31 捧  pěng 

มุง้ tθun53 蚊帐 wénzhàng 

มมุ  lau23-11cia:k31 角落  jiǎoluò 

มลูคา่ (เงนิเทา่ไหร)่ tsǝt23;te21(lei21) 值（多少钱）zhí 

มลูสตัว ์ mu21 粪  fèn 

เมฆ ฟ้า fa31 云  yún 

เมฆดาํ fa31-33nam53 乌云  wūyún 

เมด็ khaŋ45 粒(米)  lì  

เมด็เกาลดั pa:n31lǝk23 栗子 lìzǐ 

เมด็เลก็ tθe45 细） xì 

เมด็ใหญ่ หยาบ (ขา้ว) (tθhu53-33) tθo45 粗糙（米）cūcāo 
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เมน่ tθieu45-33tsy53 豪猪 háozhū 

เมลด็ขา้วทีล่บี faŋ53 稗谷 bài gǔ 

เมลด็ถัว่ลนัเตา wa:n53-11tou35 豌豆 wāndòu 

เมลด็ใน tθei31 核 (果核) hé (guǒ hé) 

เมลด็ป่าน  na31ma21 麻子 mázǐ 

เมลด็พนัธุ ์ tsuŋ31tθei31;pǝn31 种子 zhǒngzǐ 

เมลด็พนัธุพ์ชื kwa53-33tθei31 瓜子 guāzǐ 

เมษายน tθi45ȵyet23 四月 sì yuè 

เมา m̥e53 醉  zuì 

เมือ่ก่อน phek31wi45 以前  yǐqián 

เมอืง lau23-11sǝŋ21 城市 chéngshì  

เมือ่เดอืนทีแ่ลว้ si:ŋ35ȵyet23 上月 shàng yuè 

เมือ่ไร เวลาไหน phek31n̥ou53;ci31si21 几时  jǐshí 

เมือ่วาน wan35-33ȵiuŋ53 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื wan35-33kun45 前天 qiántiān 

แม ่ ni23;ni2311lau23;ma21; 
ni:ŋ21me53;sam31;ne53; 
tθie31 

母亲 mǔqīn 

แม ่ ni23-11la:k23 母子 mǔzǐ 

แมไ่ก ่ ni23-11kai45 母鸡 mǔ jī 

แมไ่ก่ตวัน้อย haŋ45-33kai45 小母鸡 xiǎo mǔ jī 

แมงมมุ tak23-31mǝm23 蜘蛛  zhīzhū 

แมน้ํ่า ni53 河 hé 

แมบุ่ญธรรม ci53-ni:ŋ53 干妈 gàn mā 

แมม่ด tun21-11tθei31-11puo21 巫婆 wūpó 

แมย่าย mui35-11ka53-11ni23 岳母 yuèmǔ 

แมลงปอ ni23-11t tǝn35 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั ni23-11 niuŋ23 苍蝇 cāngyíng 

แมเ่ลีย้ง hou35-11ni23 后妈 hòumā 

แมว meu23 猫 māo 

แมวป่า jisa23-11meu23 野猫 yěmāo 

แมห่มา้ย kon53-11hon35-11puo21 寡妇   guǎfù 

โมง (หน่วยบอกเวลา) tiem31-11tsuŋ53 点钟  diǎn zhōng 

โมโห fa:t31chi45 生气 shēngqì 

ไม ่ kǝ0tθaŋ21 尚未  shàngwèi 

ไม ่ kwe21 不 bù 

ไมก้วาด chi:t31 扫帚   sàozhǒu 

ไมข้ดี คบเพลงิ tθe35-11lei21-11fo31 火柴  huǒchái 

ไมค้ํ้า tiuŋ23 拐杖  guǎizhàng 

ไมช่า้กเ็รว็ wan53-11ȵiuŋ53-33ȵiam45 早晚 zǎowǎn 

ไมใ่ช ่ kwe21-33si35;kǝ0si35 不是 bùshì 

ไมไ่ด ้(ไป) kwe21 没（去）méi (qù) 

ไมแ่น่น ไมเ่บยีดกนั หา่ง ŋat23 松动 sōng dòng  

ไมบ้รรทดั tshek31 尺子  chǐzi 

ไมไ้ผ ่ fan53 竹子 zhúzi 

ไมม่ ี kwe21lei23 没有 méiyǒu 

ไมห้นีบผา้ kuk31ciak31;kuk31soŋ53 夹衣  jiá yī 

ยกขึน้ koŋ53 抬 （水）tái  
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ยกขึน้ tshi:t31 抬（头）tái  

ยกมอื cy31 举手 jǔ shǒu 

ยกเวน้ tsy23 除 chú 

ยอดเขา cio31-33ciai45 山顶 shāndǐng 

ยอม  khan31 肯  kěn 

ยอม  ȵyen35 肯  kěn 

ยอ้ม jia;m31 染（衣服）rǎn 

ยอมรบั ȵin35 承认 chéngrèn 

ยงั paŋ3;aŋ 53 还 hái 

ยงัดาํรงชวีติอยู ่ chiu31 活  huó 

ยดัจนลน้ออกมา (กระเป๋า) pek31 撑开（口袋）chēng 

ยนั ถ่อ (เรอื) tsheŋ45 撑（船） chēng  

ยนัพืน้ (ไมเ้ทา้) tsok23 拄（拐杖） zhǔ  

ยบัยัง้ tθu31toŋ31 阻挡  zǔdǎng 

ยา่ puo21 祖母 zǔmǔ 

ยา่ (แมส่าม)ี ka53-11puo21 婆婆 pópo 

ยาก na:n21 难 nán 

ยากจน ciuŋ21 穷  qióng 

ยา่ง phiau53 烤火  kǎohuǒ 

ยางไม ้ mi23-11li:ŋ53 树脂 shùzhī 

ยา่ทวด puo21-11 ma:ŋ35 曾祖母 zēngzǔmǔ 

ยา้ย (เกา้อี)้ pu:n53 搬（椅子）bān  

ยา้ย (บา้น) pu:n53 搬（家）bān  

ยาย (แมข่องแม)่ te23-11lo23 外祖母  wàizǔmǔ 

ยงิ (ลกูศร) se35 射（箭）shè 

ยิง่…...ยิง่…… jyet23……jyet23 越……越…… yuè……yuè…… 

ยนิยอม ȵyen35 愿意 yuànyì 

ยิม้ cy53 笑 xiào 

ยิม้ตาหย ี cy53me35me35;me35-33 
me35cy53 

笑眯   xiàomīmī 

ยีส่บิ ȵi35sǝ23 二十   èr shí 

ยีส่บิหา้ ȵi35-11sǝ23ŋo23 二十五 èr shí wǔ 

ยีส่บิเอด็ ȵi35-11sǝ23jit5 二十一 èr shí yī 

ยดื (ใหย้าวออก) thien53jiai31 拉长 lā cháng 

ยดื ยืน่ออกมา thien53 伸（手）shēn 

ยนื หยดุ jyn53 站   zhàn 

ยมื tθie45 借（钱）jiè 

ยคุหลงั  ชนรุน่หลงั hou35-11tei35 后代   hòudài 

ยงุ ni23-11ta53-11chiaŋ45  
ni23-11ta53 ȵie45 

蚊子 wénzi 

ยุง่ moŋ21 忙  máng 

ยุง้ฉาง kwi35 粮仓 liángcāng 

เยน็  laŋ35 凉（使凉）liáng 

เยน็ ȵit31 冷（水）lěng 

เยน็ ȵit31 凉（饭） liáng 

เยน็ (อาหารเยน็แลว้) ȵit31 凉（饭凉）liáng 

เยน็สบาย çim45 凉快  liángkuai 

เยบ็ fa:ŋ53 缝（衣服 ）fèng 

เยบ็ปักถกัรอ้ย tsǝm53 绣（花儿）xiù 
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เยบ็พืน้รองเทา้ tsǝm53 纳鞋底 nà xiédǐ 

เยีย่มเยยีน pai45 拜  bài 

เยีย่ว neu45 尿 niào 

แยกครอบครวั  แบง่สมบตั ิ tθai35 分家 fēn jiā 

แยกออก (เปิด) tsi45 解（开）jiě 

แยกออกจากกนั kek31khei53 隔开 gé kāi 

แยกออกจากกนั จากกนั tθai35khei53 分离 fēn lí 

โยก nǝk5 闪  (腰) shǎn 

โยน kwet31;khau45 扔 rēng 

โยน หวา่น (เมลด็ขา้ว) fan45 簸（米） 

ใยแมงมมุ fe33tθei31-33pia53 蜘蛛网 zhīzhū wǎng 

รก pau53-33ji53 胎盘  tāipán 

รดน้ํา (ผกั) tshuŋ45;lim21 浇（菜）jiāo 

รถ tshie53 车 chē 

รวงขา้ว kok5-31pia:ŋ53;wu23-
11ciou21 

穗  suì 

รว่น (ดนิ) tθhuŋ53 松（士）sōng 

รสชาต ิ mi35-11to35 味道  wèidào 

รอ รอคอย su31 等待 děngdài 

รอ่ง l̥Oŋ45 缝隙  fèngxì 

รอ้ง (นก)  tθin21 鸣（鸟）míng  

รอ้ง จะโกน çien53 喊叫  hǎnjiào 

รอ้งตะโกน tθin21 叫（唤） jiào  

รองเทา้ hai21 鞋 xié 

รองเทา้ขา้งเดยีว tsi:p31 单鞋 dān xié 

รองเทา้ไม ้ mok23ci:k23thia:k31 木屐 mùjī 

รอ้งเพลง tshi:ŋ45-33ko53 唱歌  chànggē 

รอ้งรยีก (คน) ha:m31 喊（人）hǎn  

รอ้งเรยีน ko45-11tsoŋ35 告状  gàozhuàng 

รอ้งสะอกึสะอืน้ ȵie31ŋO45ŋO45; ȵie31 
tshyt31tshyt31 

哭唧唧 kū jījī 

รอ้งไห ้ ȵie31 哭 kū 

รอ้น tun53 热（水） rè 

รอ่น (เมลด็ขา้ว) sai53 筛（米）shāi (mǐ) 

รอ้นใน tu35-11wi53 壅火 yōng huǒ 

รอบ to45 遍（一） biàn 

รอบ to45;phu53;wui21 回（一） huí 

รอบๆ tuŋ11luŋ11luŋ53 周围  zhōuwéi 

รอ้ย ji23-11pek31 百  bǎi 

รอยเทา้ tin53-33jin45 脚印  jiǎoyìn 
 

รอ้ยลา้น ji45 亿  yì 

ระบาย กระจาย tu21 涂（油彩） tu  

ระเบดิ (ดบัเพลงิ) tshy53 吹（风灭火）chuī 

รกั (ไทยถิน่อสีาน “มกั”) maŋ45 爱 ài 

รกัมาก  หลง maŋ45;cit31luŋ21 疼（疼爱） téng  

รกัแร ้ kha31-33la:k31 腋下 yè xià 

รกัษา sau45;tsi45;tsǝŋ31 医治 yīzhì 

รงัไก่ kai45-33khuo53 鸡窝 jī wō 
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รงันก ȵiok23-31khuo53 鸟窝 niǎo wō 

รงัผึง้ mit23-31khuo53;foŋ11 
foŋ53-11khuo53 

蜂窝 fēngwō 

รบัทราบ lei23-11çio31 知道 zhīdào 

รัว้ wi21-11pien53 篱笆  líba 

รา mui21 霉  méi 

ราก tǝn21 根  gēn 

ราคา ka45-11tθien21 价钱  jiàqián 

รา่งกาย lǝ21 身体 shēntǐ 

รา่งกายสว่นบน si:ŋ35-33lǝn21 上半身 shàngbànshēn 

รา่งกายสว่นลา่ง ha35-11lǝn21 下半身 xiàbànshēn 

รายงาน pau45-33kau45 报告 bàogào 

ราวกัน้ pai21-11sa53 栅栏 zhàlan 

รํ่ารวย tai35-11pa31:ji35 富  fù 

ราํละเอยีด hoŋ53-33le21 细糠 xì kāng 

ราํลกึถงึ คนึงคดิถงึ tθi:ŋ31 回忆 huíyì 

ราํหยาบ hoŋ53-33lau23 粗糠 cū kāng 

รนิ (โดยไมใ่หก้ากไหลอกมา) pi31 滗（米汤） bì  

รนิ (เหลา้หรอืน้ําชา) sai53 斟  zhēn 

รมิถนน kuŋ11khum53 路边  lù biān 

รมิฝีปาก pi21-11pa:k31 嘴唇  zuǐchún 

ริว้รอย เหีย่ว ȵiou45 皱纹  zhòuwén 

รบีรอ้น fe23fi45;ni23-11tsan35 赶忙   gǎnmáng 

รุง้  liuŋ21-11kaŋ53-33tuŋ53 虹 hóng 

รุง่อรณุ jiok31kaŋ53 黎明 límíng 

รุง่อรณุ pǝn21-11ka:ŋ53 天亮 tiānliàng 

รุน่ se45 （一）辈  bèi 

รุน่ tei35 代（人） dài 

รจูมกู naŋ53-11tsǝm21 鼻孔  bíkǒng 

รูจ้กั ȵin35sǝt23;ȵin35lei23 认识 rènshi 

รปูรา่งหน้าตา na21-11ji:ŋ35 相貌 xiàngmào 

รมูา่นตา ȵi:u11la53-11ȵia:n21 瞳仁  tóngrén 

เรง่ เรว็ แรง  (น้ําไหลเรว็มาก) pǝk5;tou31 急（水流急）jí 

เรง่รดั  tθoi53 催促 cuīcù 

เรว็ fi45 快  kuài 

เรว็ tθam53 早  zǎo 

เริม่ตน้ khei53-33si31 开始  kāishǐ 

เรยีน hak23 学 xué 

เรยีบ ราบ peŋ21 平（路）píng 

เรอื syen21 船 chuán 

เรือ่งราว  ku45-11sei35 故事  gùshì 

เรือ่งราว sei35-33cien35  事情 shìqíng  

โรคหอบหดื hO53 喘  chuǎn 

โรงเรยีน hak23-31toŋ21 学校 xuéxiào   

โรย (ผง) tθa:t31 洒（粉状物） 
sǎ  (fěn zhuàng wù) 

ไร ่ kuŋ53 亩 mǔ 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tshǝn53ci45 春季  chūnjì 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tθiu53ci45 秋季 qiūjì 
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ฤดรูอ้น ha35ci45 夏季 xiàjì 

ฤดหูนาว  tuŋ53ci45 冬季 dōngjì 

ลง l̥y45 下（山） xià  

ลงจากตกึ l̥y45 下（楼）xià (lóu) 

ลงไป l̥y45pui53; l̥y45pǝ55 下去 xiàqù 

ลงมา l̥y45taŋ53 下来 xiàlái 

ลบ ka:n31 减  jiǎn 

ลม l̥ǝm53 风  fēng 

ลม้ piak23 跌倒  diédǎo 

ลม้(เขา้มา) to45 倒（过来）dào (guòlái) 

ลม้ป่วย me21-11peŋ35 生病 shēngbìng 

ลมพดั tshy53 吹（风） chuī  

ลมแรง tshy53-33l̥ǝm53 刮风 guā fēng 

ลม้ลง chiam45 倒下 dào xià 

ลม-วน lo21-11tθyen21l̥ǝm53 旋风  xuàn fēng 

ลวก (ถกูน้ํารอ้นลวก) thoŋ53 烫（水烫）tàng 

ลวก (ลวกดว้ยน้ํารอ้น) thoŋ53 烫（开水） tàng  

ลอก แกะเปลอืกออก (ถัว่) pek31 剥（花生）bō 

ลอก แกะเปลอืกออก (หนงั) pek31 剥（牛皮）bō 

ลอกคราบ thu:t31  蜕皮 tuìpí 

ลอ็ค (ประต)ู tθyO31 锁（门）suǒ 

ลอง si45 试 shì 

ลอย fu21 浮  fú 

ลอย phi:u53 飘 piāo 

ละลาย tθa:n45 溶化 rónghuà 

ลกัยิม้ khau31-33 酒窝  jiǔwō 

ลกัษณนาม ใชก้บัปลา  khaŋ45 条（鱼）tiáo 

ลบั(มดี) koŋ53 钢 gàng 

ลบัมดี mo21 麿( ) mó 

ลาก (ไม)้ tha53 拖（木头）tuō 

ลา้ง to21 淘（米）táo 

ลา้ง บว้น (ปาก) wǝn35 漱（口）shù 

ลา้งหน้า luk5 洗（脸） xǐ  

ลาดชนั lia:k31 陡坡  dǒupō 

ลา่ถอย thoi45 退  tuī 

ลาน kha31-33ciai53 院子 yuànzi 

ลาน สนาม tsi:ŋ21 场（场雪）chǎng 

ลาย fa53 花布   huā bù 

ลายน้ิวมอืกน้หอย lo21 圆形指纹 yuán xíng zhǐwén  

ลายน้ิวมอืเสน้ยาวๆ phi:u33ci53 长行指纹 cháng xíng zhǐwén 

ลายมอื m̥i53ŋan45 掌纹  zhǎng wén 

ลา่สตัว ์ tsǝn35-33na:n23 打猎 dǎliè 

ลาํคอ cio31-11hou21 喉咙  hóulóng 

ลาํตน้ mi23-11lǝn21 树干 shùgàn 

ลาํบาก tθan53-33khu31 幸苦  xìng kǔ 

ลาํไย liuŋ21-11ŋa:n23 龙眼  lóngyǎn 

ลาํไส ้ ha35-11sy31 肠子 cháng zi 
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ลาํไสเ้ลก็ ha35-11sy31lǝk23 小肠 xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ tθai21 大肠 dàcháng 

ลงิ ma23-11leu21;hou21-11 
tθeu31 

猴子 hóuzi 

ลิน้ ma31 舌头  shétou 

ลิน้ไก่ la:k23-31ma31 小舌  xiǎoshé 

ลิน้จี ่ li53-11tsi53 茘枝  lìzhī 

ลิน้ชกั tai21 抽屉 chōuti 

ลกึ jiam53 深（水） shēn  

ลกึซึง้ jiam53 （这本书很）深 shēn 

ลมื ta31-11la:m21 忘记 wàngjì 

ลมืตา khei53-33la53 睁眼 zhēng yǎn 

ลุง  ji21-11jie53 姨父  yífu 

ลุง pa45 伯父 bófù 

ลุง (พีช่ายของแม)่ ciou45 大舅父 dà jiùfù 

ลกู khat5; khaŋ45;kwai45 块（小石头）kuài 

ลกู (ลกัษณนามใชก้บัภเูขา) tsi53;tu35 座（山） zuò 

ลกูกบ ลกูอ๊อด m̥a33lok5 蝌 kē 

ลกูเขย la:k23-31tθau45 女婿 nǚxù 

ลกูคดิ tθu:u45-33pu:n21 算盘  suànpán 

ลกูเจีย๊บ la:k23-31kai45 小鸡  xiǎo jī 

ลกูชายคนสดุทอ้ง la:k23-31ma:n23; la:k23-31 
tθe45 

幺儿 yāo’ér 

ลกูชายทารก lǝn53-11ti45le21 婴子  yīng zi 

ลกูแพร ์ la:k23-31 çiei53 梨  lí 

ลกูมา้ตวัผู ้ la:k23-31ma23 马驹 mǎ jū 

ลกูววั  la:k23-21po23 牛犊 niúdú  

ลกูสะใภ ้ l̥ie31 儿媳 érxí 

ลกูสาว la:k23-31pi:k23 女儿 nǚ'ér 

ลกูสาวคนสดุทอ้ง la:k23-31pi:k23-
11ma:n23;la:k23-11pi:k23-11 
tθe45 

幺女 yāo nǚ 

ลกูสนุขั la:k23-31 m̥a53 狗崽 gǒu zǎi 

ลกูหม ู la:k23-31m̥u45 猪崽 zhū zǎi 

ลกูหลาน tθei31-33 tθǝn53 子孙 zǐsūn 

ลกูเหบ็ ciu45;kou31-11me23-11liat5 雹子  báozi 

ลบู m̥ia45 摸（鱼） mō  

เลง็ o45-31tsǝn31;leu45tsǝn31; 
ȵi45tsǝn31 

瞄准   miáozhǔn 

เลน่  piok5 玩（游戏）wán (yóuxì) 

เลน่ (น้ํา) ta:p5 打（水） 

เลน่ ดดี (เปียโน) ta:n21 弹（琴）dàn 

เลบ็มอื m̥i53kei45 指甲  zhǐjiǎ 

เลม่  (ลกัษณนามใชก้บัสมดุหนงัสอื) pǝn31 本（书） běn  

เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัมดี) pa31 把（菜 ） bǎ  

เลา้ไก่ kai45-33tsau45 鸡罩子 jī zhàozi 

เลา้ไก่ ti35-11luŋ21-11kai45 鸡笼 jī lóng 

เลยี lia:m45 舔 tiǎn 

เลีย้ง (ไก่) tθa:ŋ23 养（鸡）yǎng (jī) 

เลีย้งปศุสตัว ์ l̥aŋ45 放牧 fàngmù 
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เลีย่น tsi:k31;jiok5 腻 nì 

เลีย่มฟัน tsha45 镶（牙） xiāng 

เลีย้วโคง้ tsyen45wa:n53 拐弯  guǎiwān 

เลอืก lai35;tθyen31 选（种） xuǎn  

เลอืก ta:p31 挑（挑粪）tiāo 

เลอืก tθyen31 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืด phia:t31 血   xuè 

เลื่อย cyO45 锯子 jùzi 

แลกเปลีย่นกนั fu:n45;thi:u21 交挽  jiāo wǎn 

แลง้ hon35 旱 hàn 

แลบลิน้ thien53 伸舌头 shēn shétou 

โลภ  ละโมบ tha:m53 贪心  tān xīn 

ไล ่ (ววั) kon31 赶（牛）gǎn 

วดั mi:u35 庙 miào 

วดัขนาด (ยาวสัน้) çio53 量（长短） 

วนั pǝn21 天  tiān 

วนั (ลกัษณนาม 1 วนั) wan53 （一）天  tiān 

วนัก่อน wan35-33kun45-33wi45 大前天 dàqiántiān 

วนัทีส่อง tsho53-33ȵi35 初二 chū èr 

วนัทีส่บิ tsho53-33sǝp23 初十 chū shí 

วนัทีห่น่ึง tsho53-33jit5 初一 chū yī 

วนัน้ี wan35-11nai35 今天 jīntiān 

วนัพรุง่น้ี wan35-33mu31 明天 míngtiān 

วนัมงคล wan53-11nǝn31 吉日 jí rì  

วนัมะรนืน้ี wan35-33na21 后天 hòutiān 

วนัรุง่ขึน้หลงัจากวนัพรุง่น้ี wan35-33na21-33wi45 大后天 dàhòutiān 

วนัสง่ทา้ยปีเก่า sa:t31pe53 除夕 chúxì 

วนัสารทจนี  tθǝt5ȵyet23-31pu:n45 中元 zhōngyuán 

วนัหยดุ  tθi:t31tθei45 节日 jiérì 

วยัเดยีวกนั tuŋ21-33pui45 平辈   píngbèi 

ววั po23 牛  niú 

ววัตวัผู(้ทัว่ไป) tak23-31po23 公牛(一般的) gōngniú  

ววัตวัเมยี tθei31-11po23 母牛(未生子的) mǔ niú  

ววัตวัเมยี (ทีม่ลีกูแลว้) ni23-11po23 母牛(已生字的 )mǔ niú  

วา paŋ31 庹 tuǒ 

วา่ง ha:n21 闲 xián 

วางซอ้น tyO35;tshok5 摞（砖）luò 

วางเดมิพนักนั ta31tu31 打赌 dǎdǔ 

วา่งเปลา่ (ไมม่อีะไร) khuŋ53 空（无物）kōng 

วางลง l̥aŋ45 放（下）fàng 

วาด (กาํปัน้) ha:m31 划（拳）huà  

วา่ย jiu21 游 yóu（鱼） 

วิง่ laŋ35 跑（步） pǎo 

วงิเวยีน muŋ21 晕 yūn 

วธิกีาร pa:n35-11fa:p31 办法  bànfǎ 

เวน้ระยะ (การปักดาํกลา้ในนา) thiau53 间（苗）jiàn 

เวลา  si21-11ka:n53 时间  shíjiān 
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เวา้ fat5 凹 āo 

เวา้เขา้  ไมอ่ิม่เอบิ phik31 瘪 biě 

แวน่ตา ŋa:n23-33ciŋ45 眼镜  yǎnjìng 

ศนูย ์ lǝŋ21;liŋ23 零  líng 

สกปรก naŋ31 肮脏  āng zāng 

สกปรก (เสือ้ผา้) wa45 脏（衣服）zāng 

สง่ tθun23 送（行）sòng 

สง่ ฝาก (จดหมาย) ci45 寄（信）jì 

สง่ไป si31  使 shǐ 

สง่ให ้มอบภาระให ้ ciau53tθai53 交给 jiāo gěi 

สด ดบิ (เน้ือ) lip23 生 （肉） shēng 

สดใส nau35-11ȵi:t23 热闹  rènào   

สตรอเบอรร์ี ่ la:k23-31fai45 杨梅  yángméi 

สตรอเบอรร์ีป่่า tǝm35 野草莓 yě cǎoméi 

สถานที ่ tu31-11tau53 地方 dìfāng 

สน (เขม็) tshyn45 穿（针） chuān 

สน้เทา้ tshuŋ33tseŋ53 脚后跟 jiǎohòugēn 

สนบัมอื la:k23-31m̥i53tθi:t31 手指节 shǒuzhǐ jié 

สนาม jiu53-11tuŋ35 垌场 dòng chǎng  

สนิม tθǝŋ45 锈 xiù 

สม้เขยีวหวาน la:k23-31ka:m53 橘  jú 

สมบรูณ์ pi21 肥（肥沃） féi  

สมอง cio31-11ȵy21 脑髓  nǎosuǐ 

สม้โอ lak:23-3puk231 柚子 yóuzi 

สมยัโบราณ  ku31tei35 古代  gǔdài 

สระน้ํา  toŋ21 池塘  chítáng 

สรา้ง sy23 建（房）jiàn 

สลกัประตู mǝn21-11sa:n53 门扣 mén kòu 

สว่นทีม่ไีขมนั tou21-11tθyen35 发旋  fā xuán 

สว่นลด pa:t31tsi:t31 八折  bā zhé 

สว่นหน่ึง fǝn35 （一）份  fèn  

สว่นหน่ึง  thiak5 段（路）duàn 

สวม (เสือ้ผา้) tan31 穿（衣） chuān 

สวม (หมวก) tan31 戴（帽） dài  

สวม ครอบ tshyn45-11tsǝm21 套（衣服） tào  

สวยงาม çiuŋ53;kho23 漂亮  piàoliang       

สวา่งสดใส l̥iŋ31 晴   qíng 

สวา่น ly45-33tsy53 锥子 zhuīzi 

สวา่น tθu:n45 钻子 zuànzi 

สหาย tui35 同伴  tóngbàn   

สอง çia53;ȵi35 二   èr 

สอ่ง (กระจก) tsi:u45 照（镜子） zhào 

สองเทา่ ji23-33pui45 一倍  yī bèi 

สอน ciau45 教 jiào 

สะดวกสบาย sy53-33fu23 舒服 shūfú 

สะดอื tsǝm21lyO31 肚脐 dùqí 

สะบดั (แหง้) pai31 甩（干）shuǎi (gàn) 
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สะบดั กระตุก tθou31 抖（灰）dǒu 

สะพาน ci:u21 桥 qiáo 

สะเพรา่ เลนิเล่อ sa:m35 轻浮  qīngfú 

สะสม ciau53 攒（钱） zǎn  

สะอาด tθǝŋ35 干净 gānjìng 

สะอดิสะเอยีน jiok5tθam53;jiok5lyet31 恶心 ēxīn 

สะอกึ ta31= 33tshi33ǝk5 打嗝 dǎgé 

สกัครู ่ la:k23-31phek31;la:k23-31 
thoŋ45 

一会儿 yīhuǐ'er 

สกันิด  la:k23-31nit5 一些 (人) yīxiē 

สกันิด po31 下（一） xià 

สตัวท์ีเ่คีย้วเอือ้ง fa:n53-33ciaŋ53 反刍  fǎnchú 

สตัวป่์า la:k23-31na:n23 野兽 yěshòu 

สนัมดี lim21-11pia21 背 dāobèi 

สนัหลงั ta33lai53 脊背 jǐbèi 

สบั (กระดกู) tsam31 剁（骨头）duò 

สบั (เน้ือ) tsǝŋ53 剁（肉）duò 

สบัปะรด po53-11tsi45 菠萝  bōluó 

สปัหงก jiok23-11ȵiak5 打瞌睡 dǎ kēshuì 

สาด phu:t31 泼（水） pō  

สาด  หวา่น tǝn45 洒 sǎ 

สาดน้ํา (น้ําฝน) lim21 淋 （淋雨） 

สาดแสง sa45 晒（太阳） shài  

สาม tθa:m53 三   sān 

สามขีองน้องสาว (น้องเขย) mui35-11fu53 妹夫  mèifu 

สามภีรรยา kuŋ53-11puo21 夫妇  fūfù 

สาย (ลกัษณนามใชก้บัถนน) tsi53 条（河） tiáo 

สายสะดอื tθe21-11tei45 脐带 qídài 

สา่ยหวั pai31 摇头  yáotóu 

สา่เหลา้ (สาํหรบัทีจ่ะใชท้าํเหลา้ขา้ว
เหนียว) 

la:k23-31pin31 酒药  jiǔ yào 

สาํรบั (ลกัษณนามของไพ)่ fu45 副（扑克） fù  

สิง่ของ fat23-31cien45;tuŋ53-33 tθe53 东西  dōngxi 

สิง่ใดบา้ง o35n̥ou53 哪些 nǎxiē 

สงิหาคม pa:t31ȵyet23 八月 bā yuè 

สิน้เปลอืง tai35-11o53tai35-11tyɸ35 浪费  làngfèi 

สบิ sǝp23 十  shí 

สบิลา้น tθhien53wa:n35 千万  qiān wàn 

สบิสอง sǝ23-11ȵi35 十二  shí’èr 

สบิเอด็ sǝ23-11jit5 十一  shíyī 

สวิ tat5 疙瘩  gēda 

สิว่ tθa:k23 凿子 záozi 

ส ี jien21-11sak5 颜色  yánsè 

สี ่ tθi45 四   sì 

สแีดง l̥ǝn21 红 hóng 

สแีดงสด l̥ǝn21-11l̥uŋ45-11l̥uŋ45 红彤彤  hóng tōng tōng  

สฟ้ีา la:m21 蓝 lán 

สเีหลอืง m̥a:n31;woŋ21 黄 huáng 
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สกุ sok23 熟（肉） shú 

สกุงอม sok23 成熟 chéngshú 

สขุา สว้ม ke45-11ta:ŋ35;21-11tθei53 厕所  cèsuǒ 

สนุขั m̥a53  狗 gǒu 

สนุขัเพศผู ้ tak23-31m̥a53 公狗 gōng gǒu 

สนุขัเพศเมยี ni23-11 m̥a53 母狗 mǔgǒu 

สนุขัลา่สตัว ์ tsǝn35-33na:n23m̥a53 猎狗 liègǒu 

สรุยิปุราคา m̥a53tsǝ55ni23-11fei35 日蚀   rì shí 

สู ้ต ี wak5;sek31 打（一般的打） 

สงูชะโงก tou31; çin31 陡 dǒu 

สญูเสยี  tok5 丢失 diūshī 

สบูบุหรี ่ puk5 抽（烟）chōu 

สบูบุหรี ่(ควนับุหรี)่ wi53-11kwan21 烟 (炊烟) yān  

เสน้ขน sǝn53-11nun45 寒毛  hánmáo 

เสน้เอน็ po23-11ŋau53 牛筋 niú jīn 

เสมหะ ta:n21 痰 tán 

เสรจ็สิน้ fe23li:u31 做完  zuò wán 

เสา lau53 柱子 zhùzi 

เสยี พงั  fai45 坏  huài 

เสยีง sǝn53-33jim53 声音 shēngyīn 

เสยีง tθuŋ53 声音 shēngyīn 

เสยีใจ fui31 后悔  hòuhuǐ 

เสยีดาย kho31tθǝk5 可惜  kěxí 

เสยีบ ขึน้ (ป้าย) tsha:p31 插（牌子）chā 

เสอื tak23-31mǝm23 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ tθi:k23 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ tθi33ji53 蓑衣 suōyī 

เสือ้คลุมชุดจนีตวัใหญ่ทีต่ดิกระดุม
ดา้นขา้ง 

kha31-33lak31-31khou45 大襟 dàjīn 

เสือ้ชัน้เดยีว kuk31ta:n53 单衣 dānyī 

เสอืดาว pau45 豹 bào 

เสือ้นวม kukmien21 棉衣 miányī 

เสือ้ผา้ kuk31 衣服 yīfú 

เสือ่หญา้ทีท่าํจากฟาง ȵiou21—11khu535 草垫 cǎo diàn 

แสงแดด ni23-11fei35 阳光   yángguāng 

ใส ่(เกลอื) l̥aŋ45 放（盐）fàng 

ใส (น้ําใส) l̥iu53;tshǝŋ53 清（水清）qīng 

ใสก่ลอน ci:k23;sa:n53 闩（门） shuān  

ไสก้ลวง khuŋ53-33tθam53 糠心   kāng xīn 
 

ไสเ้ดอืน ni23-11 tθan23 蚯蚓 qiūyǐn 

หก liok23 六   liù 

หงอน kai45-53tsǝ45 鸡冠   jīguān 

หญา้ ciaŋ53 草  cǎo 

หญา้สมนุไพรชนิดหน่ึง ŋe35 艾草  ài cǎo 

หญา้สน้ํีาเงนิ lan21-11tien35 蓝靛草 lándiàn cǎo 

หญงิสาว la:k23-31tθo53 女青年 nǚqīngnián  

หดตวั khu53 干枯  gānkū 
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หดตวั sok5 缩 suō 

หน่วยวดัระยะทาง ประมาณ 3 
เมตร 

tsi:ŋ45 丈 zhàng 

หนอง niuŋ21 脓 nóng 

หนอน (ชื่อรวม) ni23-11ta53 虫(统称) chóng) 
 

หนอนกอ ni23-11 ta53-11tsy45 蛀虫 zhùchóng 

หนอนผเีสือ้ ni23-11 ta53-11tu45 毛虫 máochóng  

หน่อไม ้ n̥a:ŋ53 竹笋 zhúsǔn 

หน่ออ่อน ŋa21 芽儿 yá er 

หนกั lan53 重  zhòng 

หนกัๆ  lan53lǝm45 重 重的  zhòng zhòng de 

หนงั ผวิหนงั pi21 皮 pí 

หนงัสอื l̥e53 书 shū 

หนา ทบึ รก  mi:t23 茂密 mì 

หน้าแขง้ luŋ21-11cit23 小腿  xiǎotuǐ 

หน้าต่าง tshoŋ55-11fu21 窗户 chuānghù 

หน้าทอ้ง pi21-11lu21maŋ31 小腹 xiǎofù 

หนานหนิง na:m21-11nǝŋ21 南宁 Nánníng 

หนาแน่น mi:t23 密（布）mì 

หน้าผา sek23-31ŋai21tsaŋ35  悬崖  xuányá 

หน้าผาก cio31-11na21;na21-11pia:k31 额头  étóu 

หนาม lun53 刺  cì 

หนาว n̥o53 冷（天）lěng 

หน้าอก na21-33tak53 胸脯  xiōngpú 

หน่ึง jit5;ji23 一   yī 

หน่ึงตื่น (ลกัษณนามของการนอน
หลบั) 

kau45 觉（一） jiào 

หน่ึงรอ้ยเอด็ ji23-11pek31lǝŋ21-11jit5 一百零一  yī bǎi  líng yī 

หน่ึงลา้น pek31wa:n35 百万  bǎi wàn 
 

หน่ึงแสน sǝp23wa:n35 十万  shí wàn 

หนุน  ȵiak4;tien35 枕 zhěn 

หนุน tien35 垫（高） 

หนุ่มสาว nien21-11ci45 年纪  niánjì 

หนุ่มสาว  วยัรุน่ hou35-33seŋ53 年轻 niánqīng 

หนู ni23-11n̥o31 老鼠 lǎoshǔ 

หมวก mo35;mi:tmo35 帽子 màozi 

หมอก muŋ21-11tuŋ21-11jien53 雾 wù 

หมอน cio311nu:n21 枕头 zhěntou 

หมกั fa:t31 发酵  fāxiào 

หมดั cyen21 拳（一） quán 

หมัน้หมาย l̥aŋ53-33lǝn53 相亲  xiāngqīn 

หมาบา้  m̥a53-33tien53 疯狗 fēnggǒu   

หมาป่า jia23-11kou31 野狗 yě gǒu 

หมาป่า loŋ21 狼 láng 

หม ี jiuŋ21 熊  xióng 

หมกึ mak23 墨 mò 
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หมืน่ ji23-33wa:n35 万  wàn 

หมนุ phO45 拨 bō 

หมนุ หมนุวน tθyen35 旋转 xuánzhuǎn 

หมนุฝา tθyen35 旋（盖子）xuán 

หม ู m̥u45 猪  zhū 

หมตูวัผู ้ tak23-31m̥u45 种猪 zhǒngzhū 

หมตูวัเมยี ni23-11m̥u45 母猪 mǔ zhū 

หมูบ่า้น lau23-11pa:n35 村子 cūnzi 

หมปู่า jia23-11tsy53 野猪 yězhū 

หมปู่า tak23-31m̥u45 公猪 gōng zhū 

หยด tǝk5 滴 dī 

หยด tǝk5 滴（滴水）dī 

หยดน้ํา tǝk5 n̥am31 水滴  shuǐ dī 

หยวน (หน่วยเงนิตรา) khwai45 元 yuán 

หยอ่น  tθhuŋ53 松（捆绑）sōng 

หยาบ ȵia:p31 粗糙 cūcāo 

หยกิ (ดว้ยมอื) nat5 掐（用手指）qiā 

หยบิ tsou23;tshǝn45;pu21 拿 ná 

หยดุ teŋ21 停止 tíngzhǐ 

หรีต่า ȵi45 眯眼   mī yǎn 

หลน่หาย tok5 遗失 yíshī 

หลบ  หลกี ลี ้ tsie35;puk23 避 bì 

หลอก โกหก lan23;phien45 骗  piàn 

หลอกลอ่ thu:n45 引诱 yǐnyòu 

หลงั  lim21-11l̥ai53 后  hòu 

 หลงัคอ lim21-11khou41-11tap23 后颈窝 hòu jǐng wō 

หลงัเทา้ tin53-11pu:n21 脚背  jiǎobèi 

หลงัมอื lim21-11pa53-11tsi:ŋ31 手背  shǒubèi 

หลบัตา khap5 闭眼  bì yǎn 

หลาน (ลกูของพีส่าวหรอืน้องสาว) mui35-11seŋ53 外甥 wàishēng 

หลาน (ลกูของลกูสาว) mui35-11kha:n53 外孙 wàisūn 

หลานชาย kha:n53 孙子 sūnzi 

หลานชาย (ลกูของลกูพีล่กูน้อง) tsat23-31ȵi21 侄儿 zhí’ér 

หลานสาว la:k23-31pi:k23-31kha:n53 孙女 sūnnǚ 

หลานสาว (ลกูของพีส่าวหรอื
น้องสาว)  

mui35-11 seŋ53-11niu45 外甥女 wàishēngnǚ 

หลานสาว (ลกูของลกูพีล่กูน้อง) tsat23-31niu45 侄女 zhínǚ 

หลกีทาง ȵi:ŋ35 让路 ranglù 

หลุด tok5 掉（牙） diào 

หลุด tok5 掉（沮）diào 

หลุด tok5;uk5 掉（头发）diào 

หลุม fat5;tap23 坑 kēng 

หลุม  toŋ21-11jiam53 深潭  shēn tán 

หวด ฟาด (ใชแ้ส)้ tshiu31;tθeu31 抽打（用鞭） chōuda 

หวา่น liok5;tθa:t31 撒（种子） sā 

หว ี(กรยิา) chi53 梳 shū 

หว ี(นาม) chi53-33cio31 梳子 shūzi 

หวเีสนียด pei35 篦子 bìzi 
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หอ่  กลอ่งขนาดเลก็ hǝp5 盒子 hézi 

หอ่ (ลกัษณนามของสิง่ของทีห่่อ) pau53 包（糖）bāo 

หอคอย tha:p31 塔 tǎ 

หอ้ง lau23-11lyt31 房间 fángjiān 

หอ้ง liuŋ45 间（房） jiān   

หอ้งครวั na21-33tθau45 厨房 chúfáng 

หอ้ย แขวน ti:u45 吊（包谷）diào 

หอยทาก chy53 螺蛳  luósī 

หอยทากเปลอืกลาย chy53-11muk23 蜗牛 wōniú 

หอยแมลงภู่ lo23-11poŋ35 蚌  bàng 

หกั chyet31 缺（牙） quē 

หกั tiu45 断（扁担） duàn 

หกัรา้งถางพง บุกเบกิ khei53-33foŋ53 开荒 kāihuāng 

หัน่ (ผกั) kat5 切（菜）qiē 

หนั กลบัตวั  tsyen45 转（身）zhuǎn 

หนัหลบั  fa:n53 翻（过来）fān 

หวั cio31 头  tóu 

หวั kok23 头（头牛）tóu 

หวัใจ na21-11tak5-31tap23 心窝  xīnwō 

หวัใจ tθam53tiu21 心  xīn 

หวัไชเทา้ lo21-11pak23 夢卜 luóbo 

หวันม pu35-11pa:k31 奶头 nǎitóu 

หวัเผอืกขนาดเลก็ la:k31ji:k31 小芋头 xiǎo yùtou 

หวัเผอืกขนาดใหญ่ ni23-11ji:k31 大芋头 dà yùtou 

หวัเราะรา่ cy53hO45hO45 笑呵呵 xiào hē ā 

หวัหอม tshuŋ53 葱   cōng 

หา้ ŋo23 五  wǔ 

หาง tθǝt5 尾巴 wěiba 

หาด tha:n53 滩（滩泥）tān 

หาดทราย sa53-33 tha:n53 沙滩  shātān 

หา่น ŋa:n35 鹅  é 

หาบ ta:p31 担（水） dān 

หาม ma45 扛 káng 

หาวนอน ŋa31-11pa:k31 打呵欠 dǎ hēqiàn 

หิง่หอ้ย ni23-11nin21 莹火虫 yínghuǒchóng 

หนิ  ty21 石头 shítou 

หนิภเูขา pia53 石山 shíshān 

หนิลบัมดี ty21-11tien21 磨 石 mó dāo shí 

หนิเหลก็ไฟ fo31-11sek23 火石  huǒshí 

หมิะ ciu45 雪 xuě 

หมิะตก kou45-33su:ŋ53 下雪  xià xuě 

หวิ luŋ21-11ji:k31 饿  è 

หวิกระหาย kha:t31 渴 kě 

หบี กลอ่งขนาดใหญ่ tθi:ŋ35-33tθei31 箱子 xiāngzi 

หุบ min45 闭（嘴）bì  

หุบเขา  lau21-11tθo21 山谷 shāngǔ 

ห ู pe23chia53-11  耳朵  ěrduo 
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หตูงึ khia53pui23 耳背 ěrbèi 

หหูนวก lak23 聋 lóng 

เหงือ่ wǝn45 汗 hàn 

เหงอืก jiem31 鱼鳃  yú sāi 

เหงอืก ŋa21-11tshi21-11na:n23 齿龈  chǐyín 

เหด็ cian35  菌子  jùnzi 

เหด็หอม çi:ŋ53-33cian35 香菇 xiānggū 

เหด็หหูนู mok23-11ȵi23 木耳 mù'ěr 

เหน็ดว้ย thuŋ21-33ji45 同意 tóngyì 

เหน็บชา na21 （腿）麻  má 

เหนียว kak5;nOt31 黏 nián 

เหน่ือยลา้ ne45 累 lèi 

เหบ็ ni23-11 m̥at5 跳蚤 tiàozǎo 

เหยยีบ tshai31:nap23 踩 cǎi 

เหยยีบยํ่า tha:p31 踏  tà 

เหรยีญกษาปณ์ fa53-33pien53 银元 yínyuán 

เหลก็  thi:t31 铁 tiě 

เหลก็คบีถ่าน fo31-33cia:p31 火钳 huǒqián 

เหลก็เสน้ ลวด thi:t31tθien45 铁线 tiě xiàn 

เหลน kha:n53tθat5 曾孙 zēngsūn 

เหลว l̥iu53 稀 (粥) xī  

เหลา (ใหแ้หลม) fu:t31 削（尖）xuē 

เหลา้ขาว (สามารถจุดไฟไหมลุ้กได)้ khau31 烧酒  shāojiǔ 

เหลา่นัน้ o35-11ka45;o35-11ho35 那些  nàxiē 

เหลา่น้ี kwai35ho35;kai35ho35 这些  zhè xiē 

เหลา้รมั khau31-33fa:n53 甜酒  tián jiǔ 

เหลีย่ง (ตาํลงึ) li:ŋ31 两 liǎng 

เหลอื sǝŋ35 剩  （饭） shèng 

เหลอืงอ่อน m̥a:n31lei23-11jit31 淡黄 dàn huáng 

เหา ni23-11 nan21 头虱 tóu shī 

เหา sat5 虱子 shīzi 

เหา่ cit23;liat5 咬 yǎo 

เหา่ (สนุขั) chiou45 吠（狗）fèi  

เหา่ (สนุขั) noŋ53 唤（狗）huàn (gǒu) 

เหีย่วเฉา lim31 枯 kū 

เหีย่วเฉาและรว่งหลน่ tok5 凋謝  diāoxiè 

แหง้ çio53 干（柴）gàn  

แหลง่ toŋ21 所（所房）suǒ 

แหว้ tai35-11tθe35 荸荠 bíjì 

โหนกแกม้ ȵiei53-11khaŋ53 颧 quán 

ให ้ tθhiŋ53 予 yǔ 

ให ้(เงนิ) tθai53 给（给钱）gěi (gěi qián) 

ให ้(ยอมให)้ tθai53;ȵi:ŋ35 让 ràng 

ใหม ่ m̥i45 新  xīn 

ไหน kok23-31n̥ou53 哪  nǎ 

ไหม ้(ไฟ) fǝn53 着（火） zháo 

ไหล ่ cio31-33ha53 肩膀  jiānbǎng 
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ไหลเ่ขา  pu:n45-33ciai45 山腰 shānyāo 

ไหลซมึรวมกนั tθan31 渗透 shèntòu 

อกไก่ (บนหลงัคาบา้น) çia;n53-33tθǝt5 屋脊 wū jǐ 

องุน่ pu21-11to21 葡萄 pútáo 

อธกิมาส หมายถงึเดอืนทีเ่พิม่เตมิ
เขา้มาในปฏทินิจนัทรคต ิ

jin35ȵyet23;jin35nien21 闰月 rùnyuè 

อบ çin53 熏（肉） xūn  

อบอุ่น lo23 暖和  nuǎnhuo 

อม ŋǝm45 含 hán 

อยา่ kei35;ka35 别 bié 

อยากจะ tθi:ŋ31 将要 jiāngyào 

อยา่งเชื่องชา้ ma:n35mO35 慢吞吞 màn tūn tūn  

อยา่งนัน้ ko35tθei23;o35tθei23 那样 nàyàng 

อยา่งน้ี kwai35tθei23 这么（做）  zhème 

อยา่งน้ี kwai35tθei23;jiŋ35-11nai35 
tθei23;kwai35ji:ŋ35 

这样  zhèyàng 

อยา่งรวดเรว็ kak23-31ŋa21 堇快 jǐn kuài 

อยา่งไร n̥ou53tθei23 怎样 zěnyàng 

อยูใ่น (บา้น) ȵiau35 在（家）zài (jiā) 

อว้น phaŋ45;pi21-11nǝp5  胖  pàng 

อว้นตุ๊ต๊ะ phaŋ45pǝm35 胖乎乎 pànghūhu 

อวยัวะเพศชาย ku23-11ni35 男生殖器 nán shēngzhíqì 

อวยัวะเพศหญงิ ku23-11tsi35 女生殖器 Nǚ shēngzhíqì 

ออก uk5 出 chū 

ออก (ไข)่ tθa:ŋ23 生（蛋） shēng  

ออกดอก khei53-33fa53 开花 kāihuā 

ออกไป uk5pui53;uk5pǝ55 出去 chūqù 

ออกผล (ผลไม)้ ci:t31 结（果子）jiē 

ออกมา uk5taŋ53 出来 chūlái 

ออกลกู (ลกู) tθa:ŋ23 生（崽）shēng (zǎi) 

อ่อนนุ่ม le21 嫩  nèn 

อ่อนนุ่ม 
เหนียว 

ma31-33meu53-33meu53 软绵绵 ruǎnmiánmián 
韧 rèn 

อ่อนแอ jiok23 弱 ruò 

ออ้ย kǝm53tsie45 甘蔗  gānzhe 

อะไร tǝ0mǝ55;tia:ŋ21 什么  shénme 

อณัฑะ lu:n23-11wat23 睾丸 gāowán 

อนันัน้ ko35kok23;kok23-31 
ka45;kwi35-33kok23 

那个 nà ge 

อนัน้ี kwai35khaŋ45;kwai35 
kok23 

这个 zhè ge 

อนัไหน kok23-11n̥ou53kok23 哪个 Nǎ ge 

อมัพาต la:k31 瘫痪  tānhuàn 

อา  sam31 叔父 shúfù 

อา้ ŋa21 张（嘴） zhāng 

อาการคนั lǝm35 痒 yǎng 

อากาศรอ้น ȵi:t23 热（天）rè 

อาเขย ku53-11jie53 姑父 gūfu  

อ่างลา้งหน้า na21-11pǝn21 脸盆  liǎn pén 
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อาจจะ kho31-11naŋ21 可能   kěnéng 

อาเจยีน lyet31 呕吐 ǒutù 

อาเจยีน phyO31 吐 tù 

อ่าน tok23 读 dú 

อาบน้ํา luk5-31lǝn21;a:p31 洗澡   xǐzǎo 

อาย hei35 害羞 hàixiū 

อาย tsiu53-33jie53 害羞 hàixiū 

อาวโุส tsi:ŋ31-11pui45 长辈   zhǎngbèi 

อาสะใภ ้  ku53 姑母 gūmǔ 

อาสะใภ ้  sok5 叔母 shúmǔ 

อาหารกลางวนั tau53-33wan53 午饭 wǔfàn 

อาหารเชา้ wu23-11çiat5 早饭 zǎofàn 

อาหารมือ้เยน็  tθi:u53-11jia35 夜宵 yèxiāo 

อาหารเยน็ wu23-11l̥ap5 晚饭 wǎnfàn 

อาหารหม ู tθu21 猪食 zhū shí 

อจิฉา ŋan23-11ȵi:t23 嫉妒  jídù 

อฐิ tsyen53 砖 zhuān 

อิม่ tiaŋ45 饱 bǎo 

อกี jiu35 又 yòu 

อกีครัง้ tθai45 再  zài 

อกีา lo23-31tseu53 乌鸦 wūyā 

อุง้มอื  pa53-33tsi:ŋ31 手掌  shǒuzhǎng   

อุด ตนั tu31 堵（堵墙）dǔ 

อุ่น  tun53 温（水） wēn  

อุ่น (ทาํใหร้อ้นขึน้) tam21;hǝm53 热（剩饭）rè  

อุม้ ma45 背（小孩） bèi  

อุม้ หอบ (ฟืน กิง่ไม)้ lan31 抱（柴火）bào 

อุโมงค ์โพรง รทูีใ่หญ่ tsǝm21 窟窿 kū lóng 

เอว ji:u53 腰  yāo 

เอามอืบบีจมกู tshy31 擤 xǐng 

เอาออก  แกะออก ci:t31 揭 jiē 

เอยีง phien53 偏  piān 

เอยีง ไมต่รง เบีย้ว wai53 歪 wāi 

แอ่งน้ําขนาดเลก็ fat5 小水坑 xiǎo shuǐ kēng 

แอบทาํเงยีบๆ กระซบิกระซาบ wa35sap5 悄悄  qiāoqiāo 

โอบลอ้ม wi21 包围 bāowéi 

ไอ khO53 咳嗽 késou 

ไอน้ํา sy31-33chi45 蒸 zhēng 

ไอน้ํา tsaŋ53 蒸   zhēng 

                           
 



345 
 

 
รายการคาํศพัทภ์าษาต้ง  

 
 
รายการคาํศพัทภ์าษาตง้ รวบรวมและแปลมาจากหนงัสอืน้ี   

 

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. (1979) ปรทิรรศน์ภาษาตง้. ปักกิง่: ชาตพินัธุ.์    
 

 



346 
 

ก ็ laŋ4 就（想去就去）jiù 

ก…็…เหมอืนกนั pu6,  ja6 也（他也去）yě 

กบ je1, әp7 青蛙 qīngwā 

กบ je1pha1+ 田鸡 tiánjī 

กรรไกร miu2 剪子 jiǎnzi 

กรรมกร koŋ2zәn2  工人 gōngrén 

กระจก ɕiu5min6  镜子 jìngzi 

กระชอน ɕa:i1 筛子 shāizi 

กระดง้ loŋ3  簸箕 bòji 

กระดาษ ɕi3   纸 zhǐ 

กระดกู la:k9 骨头 gǔtou 

กระโดด pjiu1  跳 tiào 

กระต่าย kha1+ko5,  ko5 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ ȶi2ȶi2  积极 jījí 

กระทะ ta:u1 锅(炒菜) guō 

กระเทยีม son5+  蒜 suàn 

กระบอง mәi4 棍子 gùnzi 

กระเบือ้ง ŋwe4 瓦 wǎ 

กระโปรง wәn3+ 裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ pom1ȵeu5 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร loŋ2 胃 wèi 

กระสนุ tsɿ4ta:n1  子弹 zǐ dàn 

กระหาย ja:k9nam4 渴 kě 

กลม ton2 圆（珠很圆）yuán 

กลว้ย nan1pja:k9 (ผลกลว้ย) mәi4pja:k9 (ตน้
กลว้ย)  

芭蕉 bājiāo 

กลอง kuŋ1,  kuŋ2 鼓 gǔ 

กลอ่ง ลงั loŋ4 箱子 xiāngzi 

กลบั ɕon5  回 huí 

กลวั ja:u3+   怕 pà 

กลา้ a:m3 敢 gǎn 

กลางคนื an1ȶa:n1,  an1ȵam5,  ka:u3ȵam5 夜里 yèlǐ 

กลางวนั ka:u3man 1,  an 1man 1 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ әn1 筋 jīn 

กลา้หาญ joŋ4ka:n4  勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ kok7 滚（石头滚）gǔn 

กลนื an1+   吞 tūn 

กลนื an1+ 咽 yàn 

กวาง ȶiŋ1 鹿子 lùzi 

กวา้ง khwa:ŋ3+   宽 kuān 

กอง ȶum1 堆（堆积泥土）duī 

ก่อน un5 先（先去）xiān 

กอ้นเมฆ ma3 云 yún 
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กะหลํ่าปล ี ma1pa:k10,  pe2tsha:i1+  白菜 báicài 

กดั it10,  kit10,  ŋa:u6  咬 yǎo 

กางเกง u5,  so5 裤子 kùzi 

กา้น iu3 茎jīng 

การปฏวิตั ิ ke2mjәn1   革命 gémìng 

การเมอืง tsәn1tsɿ1  政治 zhèngzhì 

การศกึษา ȶa:u1ju2  教育 jiàoyù 

กา้ว ja:p9 跨（跨小沟）kuà 

กา้วหน้า ɕen6ȶәn1   先进 xiānjìn 

กาํ(ลกัษณนาม) ȵam1 把（一把米）bǎ 

กาํไล in1+,  ȶok10 手镯 shǒuzhuó 

กิง่ a5mәi4 树枝shùzhī 

กจิกรรม wjәn1toŋ1  运动 yùndòng 

กนิ ȶi1,  ȶa:n1 吃 chī 

กีท่อผา้ suŋ2 织布机 zhībùjī 

กบีมา้ tәp8 蹄（马蹄）tí 

กุง้ ȵo2,  ȶoŋ6 虾 xiā 

เกบ็ ɕu1+   藏(收藏) cáng 

เกบ็ ȶәp7 拾（拣）shí 

เกลด็ kwәn5 鳞 lín 

เกลยีด han6,  saŋ1 恨 hèn 

เกลอื ko1,  pa:u2 盐 yán 

เกษตรกร noŋ2mjәn2  农民 nóngmín 

เกษตรกรรม noŋ2ȵe2    农业 nóngyè 

เก่า a:u5 旧 jiù 

เกา้ ȶu3 九 jiǔ 

เกา้อี ้ taŋ5ȶeu6 椅子yǐzi 

เกยีจครา้น soi2,  khwәt7+   懒 lǎn 

เกยีรตยิศ kwa:ŋ6joŋ2  光荣 guāngróng 

แก ้ ljan5 解（解绳结）jiě 

แก่ (ผกัแก่) la:u4  老（菜老）lǎo 

แกลง้ we4pja:n3 玩耍 wánshuǎ 

แกะ әi1+   揭（揭开盖子）jiē 

โกน kwet10,  ȶhi5+ 剃（用 剃头）tì 

โกรธ wet9+  ȶhi5+  ,  ȵam2 生气 shēngqì 

โกหก tiŋ5 骗 piàn 

ใกล ้ ȶan4  近 jìn 

ไก่ a:i5 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ sәi3+a:i5,  a:i5sәi3+ 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี mәi4a:i5 母鸡 mǔ jī 

ไก่ฟ้า meu2 雉（野鸡）zhì 

ไกล ka:i1 远 yuǎn 
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ขน pjәn1 毛 máo 

ขน้ nak7 稠（粥很稠）chóu 

ขนมทีท่าํจากแป้งขา้วเหนียว әu4si2 糍粑 cí bā 

ขม am2 苦 kǔ 

ขโมย ljak8 偷 tōu 

ขยนั jak7+   勤 qín 

ขวด pjiŋ2 ,  phjәn2  瓶子píngzi 

ขวาง weŋ2 横（横趟在路上)héng 

ขวา้ง peŋ5 掷（掷石头）zhì 

ขวาน kwa:n1 斧头 fǔtóu 

ขอ้ด ี ju6tjen4  优点 yōudiǎn 

ขอ้เสยี ȶhe2tjen4  缺点 quēdiǎn 

ขนั รอ้ง jan1 啼（公鸡叫）tí 

ขา pa1 腿 tuǐ 

ขา้งนอก nuk9 外面 wàimiàn 

ขา้งใน a:u4  里面 lǐmiàn 

ขา้งบน wu1 上面 shàngmiàn 

ขา้งลา่ง te3 下面 xiàmiàn 

ขา้งหน้า un5 前 qián 

ขา้งหลงั lәn2 后 hòu 

ขาด piŋ5  缺（碗缺口）quē 

ขาด แตก ฉีก  pha5+  ,  la5 破 pò 

ขา้ม ta6 过（过河）guò 

ขาย pe1 卖 mài 

ขา้ราชการ kon6 ,  muŋ4 官 guān 

ขา้ว әu4 稻子 dàozi 

ขา้ว, อาหาร әu4 饭 fàn 

ขา้วโพด әu4ɕu1,  wa:ŋ2ȶi5  玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง әu4ɕu1fa6  高粱 gāoliang 

ขา้วสาร әu4,  әu4sa:n1+ 米 mǐ 

ขงิ ɕiŋ1+   姜jiāng 

ขี ่ ȶhi2  骑（骑马）qí 

ขี ้ e4 屎 shǐ 

ขี ้ ma:u2 粪 fèn 

ขึน้ ȶha5+   上（上山）shàng 

ขดุ lәu1,  wet9,  on1 挖 wā 

ขดู kwet10 刮（刮猪毛）guā 

ขดูรดี po2ɕo2  剥削 bōxuè 

เขม็ ȶhәm1+  针 zhēn 

เขา pa:u1 角 jiǎo 

เขา่ әm3kwa:u5 膝盖 xīgài 

เขา้ la:u3 进（进来）jìn 
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เขา (สรรพนามบุรษุทีส่าม) ma:u6 他 tā 

เขา้ใจ wo4 懂 dǒng 

เขา้เป้า   ta:m1(อ.=ตาํ),  tәu6 中(射中) zhōng 

เขยีน ɕa3   写 xiě 

แขก ek9+ 客人 kèrén 

แขง็ kwa3 硬 yìng 

แขน in1+ 胳臂gēbei 

แขนเสือ้ in1+uk9 袖子 xiùzi 

แขวน ɕaŋ1+,  ȶeu5 （ 在墙上）guà 

ไข ่ kәi5 蛋 dàn 

คน muŋ4 个（一个人）gè 

คน ȵәn2  人 rén  

คนชรา ȵәn2la:u4   老人 lǎorén 

คนตาบอด ta1pha1+,  pha1+ta1 瞎子 xiāzi 

คนบา้ ȵәn2we4mo3  疯子 fēngzi 

คนใบ ้ ŋa4pa6  哑巴 yǎbā 

คนพกิาร lәi5,  tet10 跛子 bǒzi  

คน้หา sәm6,  la6 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก kha1+lak7 聋子 lóngzi 

คนอื่น e1+ ,  ȶen1 别人 biérén 

คม ja:i6  快（ 快）kuài 

ครกกระเดื่อง kәm1,  toi5 碓 duì 

ครัง้, ท ี(ลกัษณนาม) ha1+   下(打一下）xià 

คราด (นาม) kha:i5+ 耙（耙地）bà 

คราด (นาม) pa2 耙 bà 

ครบี ŋa:p10
 鳃 sāi 

ครึง่ ma:ŋ5 半（一半）bàn 

ครึง่กโิล ȶan1  斤 jīn 

คลอด เกดิ sa:ŋ4  生（生孩子）shēng 

ควนั (สบูบุหรี)่ kwan2 烟 yān（炊烟）(chuīyān) 

ความกลา้หาญ ta:m3 ,  po5 胆量 dǎnliàng 

ความคดิ sɿ6ɕa:ŋ4  思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ ji1ȶen1  意见 yìjiàn 

ความสขุ ɕәn1+fu2   幸福 xìngfú 

ควาย kwe2 水牛 shuǐniú 

คอ ȵәn6,  u2ȵәn6  脖子bózi 

คอกววั ta:ŋ1tu2 圈（牛圈）quān 

คอ้น ui5 锤子 chuízi 

คอมมนูประชาชน koŋ6se1+  公社 gōngshè 

คดัคา้น fa:n4tәi1  反对 fǎnduì 

คนั ȶhum1+  ,  ȵa:n1+   痒 yǎng 

คนัไถ khәi1+ 犁 lí 



350 
 

คนัธนู na3+,  pa5na3+ 弓 gōng 

คา้งคาว o2 蝙蝠 biānfú 

คาน lja:ŋ2 梁 liáng 

คาว siŋ1+    腥 xīng 

คาํนวณ son5+  算（计算）suàn 

คาํพดู suŋ1+,  li4,  suŋ1+li4 话 huà 

คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง kam1 本民族自称 běnmínzúzìchēng 

คดิ mje6,  ɕa:ŋ5+    想(思考) xiǎng 

คิว้ pjәn1ta1 眉毛méimáo 

คนื pәi3 还（还钱）huán 

คบื (ระยะหา่งระหวา่งปลาย
น้ิวหวัแมม่อืกบัปลายน้ิวกอ้ยเมื่อกาง
ออกสดุ) 

ɕe1+     柞(拇指与中指张开之长度）
zhà 

คุกเขา่ ȶok8 跪 guì 

คุณ (สรรพนามบุรษุทีส่อง) ȵa2 你 nǐ 

คู ่ ȶәu6 双（一双鞋）shuāng 

ค,ูคลอง mjeŋ1 沟（水渠）gōu 

เคม็ hat7+   咸 xián 

เครือ่งจกัร ȶi6ȶhi1+  机器 jīqì 

เครือ่งบนิ fi6ȶi6  飞机 fēijī 

เครือ่งโม ่ mo6 磨（石磨）mó 

เคยีว ljim2 镰 liándāo 

เคีย้ว ŋwa:k9+,  ŋa:u6it10 嚼 jué 

แคบ sok7+   窄 zhǎi 

โคง้ ȶoŋ2 弯（棍子弯）wān 

โคมไฟ pui1,  pui1ju2 灯 dēng 

โคลน ma:k10lo6,  ma:k10weŋ5 泥（稀泥）ní 

ใคร nәu2 谁shuí 

ฆอ้ง la2,  toŋ2la2 锣 luó 

ฆา่ sa3+ 杀（杀猪）shā 

โฆษณา ɕen6tshon3   宣传 xuānchuán 

งา ju2me2 芝麻 zhīma 

งา่ย joŋ2ji6 ,  ji1li3  容易 róngyì 

ง ู sui2  蛇 shé 

เงา jiŋ3  影子 yǐngzi 

เงนิ ȵan2   银 yíng 

เงนิ sin2  钱 qián 

เงนิเดอืน koŋ6tsɿ6  工资 gōngzī 

โง ่ e3 愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย sәn5+  信 xìn 

จม jam1 沉 chén 

จมกู naŋ1 (อ.=ดัง้) 鼻子bízi 
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จรงิ ȵaŋ2 真 zhēn 

จอบ ȶhit9+,  ɕu2   锄头 chútóu 

จกัรยาน ta:n6ȶhe6 自行车 zìxíngchē 

จดัสรร phje5+  分配 fēnpèipèi 

จบั sap7+ 捉（捉鸡）zhuō 

จบั ถอื ȵam1 握（握 把）wò 

จาน พาน phon2,  pa:n2  盘子 pánzi 

จาํได ้ ȵәn6  记得 jìdé 

จิง้หรดี it9 蟋蟀 xīshuài 

จุด (ไฟ) ɕa:ŋ3 点（点灯）diǎn 

จงู jit10 牵（牵牛）qiān 

เจด็ sәt7+    七 qī 

เจบ็ปวด it9 痛 tòng 

เจา้บา้น ɕu3,  ɕu3ja:n2   主人 zhǔrén 

เจา้หน้าทีข่องรฐับาล ka:n1pu1  干部 gànbù 

เจาะ lan3 钻（钻进洞里）zuān 

โจ๊ก eŋ1 粥 zhōu 

ฉลาด tiu4 聪明 cōngmíng 

ฉนั ja:u2 我wǒ 

ฉีก ja:k9 撕（撕纸）sī 

ชดใช ้ pәi3 赔偿 péicháng 

ชนชัน้กรรมกร koŋ6jәn2ka:i6ȶi2  工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนชาต ิ mjәn2tshu2  民族 mínzú 

ชนชาตฮิัน่ ka4 汉族 hànzú 

ชนะ jiŋ2  赢 yíng 

ชรา la:u4  老（人老）lǎo 

ชว่ย ȶu5 救（救人）jiù 

ชว่ยเหลอื pa:ŋ6 帮助 bāngzhù 

ชอบ maŋ4,  lja:ŋ1+   喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān 

ชัง่สิง่ของ kwiu5 称（称东西）chēng 

ชนั sak7 陡（山很陡）dǒu  

ชยัชนะ sәn1+li1+    胜利 shènglì 

ชา ɕe2   茶 chá 

ชา้ an1,  ȵa:m5+   慢（走很慢）màn 

ชา้ง ɕa:ŋ5+   象 xiàng 

ชา่งไม ้ ɕa:ŋ6mәi4  木匠 mùjiàng 

ชาม kwa:ŋ3,  tui4 碗 wǎn 

ชายหนุ่ม la:k10ha:n5+ 青年男子 qīngnián nánzǐ 

ชา้ๆ sәi5+sәi5+,  an1an1ȶa6  慢慢（慢慢走）màn man 

ชื่นชม pja:u4ja:ŋ2  表扬biǎoyáng 

ชื่อ kwa:n1 名字 míngzì 

เชด็ sa:t9+  ,  mja:t9 擦 cā 
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เชื่อ sәn5+    相信 xiāngxìn 

เชอืก la:m6 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อ sa:p9 链接 liànjiē 

แช ่ sәm5 浸（浸种子）ìn 

ใช ่ ȶa:ŋ3,  ɕiŋ5  是 shì 

ใช ้ joŋ6  用 yòng 

ซ่อม ɕa:u5+,  pji1 修理 xiūlǐ 

ซกั sak7 洗（洗衣）xǐ 

ซือ้ ȶәi3 买 mǎi 

ดวงดาว ɕәt7 星星 xīngxīng 

ดอกไม ้ wa1+,  nuk9 花huā 

ดอกไมบ้าน әi1+  nuk9 开花 kāihuā 

ดา่ kwa5,  phjit9+   骂 mà 

ดา้นขวา wa1+ 右 yòu 

ดา้นขา้ง ma:ŋ5ke1,  ke1 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย ɕe3   左 zuǒ 

ดา้ย เสน้  sa:n5   线 xiàn 

ดนิ  na:m6,  ma:k10  土（干土）tǔ 

ดนิ  ti6  地（旱地）dì  

ดนิ(ฟ้าดนิ) ti6  地（天地）dì 

ดนิสอ jen2pi2  铅笔 qiānbǐ 

ดบิ ɕeŋ1+    生（生肉）shēng 

ด ี la:i1,  pja:ŋ5 好 hǎo 

ดใีจ maŋ4 高兴 gāoxìng 

ดบุีก sik9+  锡 xī 

ดงึ tu1 拔（拔草）bá 

ดื่ม ȶi1,  wum4 喝（喝水）hē 

ด ู nu5,  naŋ2 看kàn 

เดก็ la:k10un3,  la:k10ȵa:u4 儿童 értóng 

เดด็ (ผลไม ้ดอกไม)้  pu1,  khaŋ5 摘（摘果子）zhāi 

เดนิ ȶha:m3+ 走 zǒu 

เดีย๋วน้ี laŋ4 立刻 lìkè 

เดอืด la:k9+   沸（水开了）fèi 

เดอืน ȵa:n1 月（月份）yuè 

เดอืนกรกฎาคม  sәt7+ ŋwet10 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน ȶu3 ŋwet10 九月 jiǔ yuè  

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ȵi6ŋwet10,  ȵa:n1ȵi 6 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม ɕәp8 ŋwet10 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม ɕәp8 ȵi6 ŋwet10,  ȵa:n 1 ȵin2 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน ɕәp8 әt7 ŋwet10  十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม ŋo4 ŋwet10 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม ɕiȵ1ŋwet10,  ȵa:n1ɕiŋ1 正月 zhēngyuè 
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เดอืนมถุินายน ljok8 ŋwet10 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม sa:m1+ ŋwet10,  ȵa:n1sa:m1+ 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน si5+ ŋwet10,  ȵa:n1si5+ 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม pet9 ŋwet10  八月 bā yuè 

ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ nәn4 闻 wén 

ไดร้บั li3 得到 dédào 

ตก tok7 掉（掉在地上）diào 

ตน้ oŋ1 棵（一棵树）kē 

ตน้กลา้ ŋe2 芽(种子芽)yá 

ตน้จามจุร ี mәi4pha:k9+ 杉树 shānshù 

ตน้ไผ ่ pan1 竹子 zhúzi 

ตน้มะเดื่อ mәi4ljoŋ2ɕu6 榕树 róngshù 

ตน้ไม ้ mәi4 树 shù 

ตน้สน mәi4soŋ2pek9 松树 sōngshù 

ตน้หลวิ ja:ŋ2lju4 柳树 liǔshù 

ตม้ tuŋ1 煮 zhǔ 

ตรง ɕiŋ5,  je1+    正（帽子戴得正）zhèng 

ตรง saŋ2 直（棍子直）zhí 

ตรวจ ȶen4tsha2   检查 jiǎnchá 

ตลาด a:i1,  ki4 集市 jíshì 

ตอ้งการ a:u1   要（我要这个）yào 

ตอน (ทาํหมนั) jim1  阉（阉公鸡）yān 

ตอนเชา้ ka:u3hәt7,  an1het7+  早晨 zǎochén 

ตอนเทีย่ง pa:n5man1, ȶot10man1 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี ɕi2na:i6  现在 xiànzài 

ตอบ ɕun1+    答 dá 

ต่อสู ้ tu1tsәn6  斗争 dòuzhēng 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ lo2   箩筐 luókuāng 

ตะเกยีบ ɕo6 筷子kuàizi 

ตะโกน hem4,  sin3+  喊 hǎn 

ตะขาบ khәp7+ 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู ȶiŋ1  钉子 dīng 

ตกั tui3 舀（舀水）yǎo 

ตัก๊แตน ȶak7 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว pa4ȶa:i3,  ma4ȶa:i4 螳螂 tángláng 

ตัง้ ȶim1 竖 shù 

ตดั a:t9 割 gē 

ตดั ȵak7,  te5 剁 duò 

ตดั sit9+   剪 jiǎn 

ตดั tat7,  pәm3 砍（砍树）kǎn 

ตบั tap7 肝 gān 

ตวั (ลกัษณนามของเสือ้) mәi4 件（一件衣服）jiàn 
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ตวั (ลกัษณนามใชก้บัสตัว)์ tu2 只（一只鸡）zhī 

ตวัต่อ lin1,  la:u1,  ma:n3+  黄蜂 huángfēng 

ตวัแทน ta:i1pja:u4  代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม lәŋ6,  lәn5 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัเรอืด iŋ1 臭虫 chòuchóng 

ตวัไร ŋwat7+ 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัอ่อนของแมลง nun1 蛆 qū 

ตวัอกัษร si6 ,  le2,  tsɿ1 字 zì 

ตวัเอง si6a1,  a:k9,  tsɿ1ȶi4   自己 zìjǐ 

ตา ta1 眼睛yǎnjīng 

ตา(พอ่ของแม)่ ta1 外祖父 wàizǔfù 

ตาก (แดด) ɕa5+   晒（晒太阳）shài 

ตาก ผึง่ phjeŋ1+   烤（烤衣服）kǎo 

ต่างห ู ȶap7 耳环 ěrhuán 

ตาย tәi1 死sǐ 

ตํ่า tham5+   低 dī 

ต ี phek9+ 拍（拍桌子）pāi 

ต ี tun5 打（打铁）dǎ 

ตนี tin1 脚jiǎo 

ตงึ ȶan3  紧（绑得紧）jǐn 

ตื่น ljo1+    醒 xǐng 

ตืน้ lin5 浅（水浅）qiǎn 

เตน้ราํ thja:u1+  wu4   跳舞 tiàowǔ 

เตม็ tik9 满 mǎn 

เตะ ȶhik9+ 踢 tī 

เตา pui1lu2 灶zào 

เต่า ȶa:u5 龟 guī 

เตา้นม ȵo4,  mi3 乳房rǔfáng 

เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) pjin3 鳌 áo 

เตบิโต ma:k9 长（长大）zhǎng 

เตยีง ɕa:ŋ2 床chuáng 

แตกหน่อ peu5ŋe2 发芽fāyá 

แตกออก ȵe5,  ɕek9+   裂开（墙裂开）liè kāi 

แตง pu2,  kwe1  瓜 guā 

แตงกวา kwe1 黄瓜 huángguā 

แตงเขยีว pu2ȶup9,  ȶup9 冬瓜 dōngguā 

แต่งงาน a:u1  娶 qǔ 

แต่งงาน pa:i1sa:u4,  e5 嫁 jià 

โตว (มาตราตวงวดัของจนี) tәu3 斗 dòu 

โต๊ะ pi2pa:n2,  ɕoŋ2 桌子 zhuōzi 

ไต jeu1si3 肾 shèn 

ถนน khwәn1+ 路 lù 
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ถอด thot9+    脱（脱衣）tuō 

ถอย tәn1  退 tuì 

ถกั ปะ tam3 织（织布）zhī 

ถกั สาน sa:n1+   编（编辫子）biān 

ถงั woŋ5+ 桶tǒng 

ถัว่ to6  豆子 dòuzi 

ถัว่ลสิง to6ma:k10 花生 huāshēng 

ถ่าน tha:n5+  炭 tàn 

ถ่านหนิ mi2 煤 méi 

ถาม ham5+,  ɕa:i3 问 wèn 

ถํ้า ȶәm2,  a:m1 山洞 shāndòng 

ถงึ thәu5+     到 dào 

ถุงเทา้ tha:u5+,  wa3   袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี po5 胆 dǎn 

ถกู phjen2ji1   便宜 piányí 

ถกูตอ้ง tsәn1ȶho2  正确 zhèngquè 

ไถ khәi1+   犁（犁地）lí 

ทราย ɕe1+   沙子 shāzi 

ทหาร pjәn6  兵 bīng 

ทอง ȶәm1  金子 jīnzi 

ทอ้ง loŋ2 肚子(腹部) dùzi  

ทองแดง toŋ2  铜 tóng 

ทอ่น ȶiu2 根（一根棍子）gēn 

ทะเล hәi3+   海 hǎi 

ทะเลาะววิาท taŋ1ui5,  taŋ1heu1+   打架 dǎjià 

ทัง้หมด lәt7+,  ɕet9+,  tu1 都（大家都去）dōu 

ทศันคต ิ tha:i1+tu1  态度 tàidù 

ทางหลวง koŋ6lu1  公路 gōnglù 

ทาย ton5 猜 cāi 

ทาํ we4 做（做工）zuò 

ทาํหาย tok7,  tәu5 遗失 yíshī 

ทิง้ pja:n6 撒（撒种子）sā 

ทศิตะวนัตก si1+  西 xī 

ทศิตะวนัออก toŋ1  东 dōng 

ทศิใต ้ na:m2  南 nán 

ทศิเหนือ pak7    北 běi 

ทีน่ัน่ a:u4ȶa6,  ki1ȶa6 那里 nàlǐ 

ทีน่ี่ a:u4na:i6, a2na:i6,  ki1na:i6 这里 zhèlǐ 

ทีร่าบ pja:n5 平原（坝子）píngyuán 

ทีส่ดุ tsәi1  （ 大）zuì 

ทีไ่หน a:u4nu1+  , nu1+   哪里nǎlǐ 

ทุกๆ mәi4 每měi 
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ทุบต ี heu1+  ,  ui5 打(打人）dǎ 

ทู ่ tәp8 钝（ 钝）dùn 

เทคโนโลย ี ȶi1su2  技术 jìshù 

เทพ sәn2  神 shén 

เทา่ไร nu1+kuŋ2,  nәu1+kuŋ2  多少duōshǎo 

เทยีนไข la:p10 蜡烛 làzhú 

แทง muŋ5 扎 zhā 

แทะ  ŋam4  啃（啃骨头）kě 

โทรศพัท ์ tjen1fa1+  电话diànhuà 

ธง ȶi2,  ȶhi2  旗子 qízi 

ธนาคาร jәn2ha: ŋ2  银行 yínháng 

นก mok8 鸟 niǎo 

นกกระจอก lja:i3+  麻雀 máquè 

นกกระทา tok7uk9 鹧鸪 zhè gū 

นกกา a1 乌鸦 wūyā 

นกขนุทอง ȶiu5 八哥 bāgē 

นกเขา pәu2 斑鸠 bānjiū 

นกนางแอ่น in5  燕子 yànzi 

นกพริาบ pәu2 鸽子 gēzi 

นกสาลกิาปากดาํ a1ɕa:k9+ 喜鹊 xǐquè 

นกอนิทร ี am1 老鹰 lǎoyīng 

นโยบาย tsәn1tshe2  政策 zhèngcè 

น้องชาย noŋ4pa:n1,  noŋ4 弟弟 dìdì 

น้องสาว noŋ4mjek9,  noŋ4  妹妹 mèimei 

นอน nun2,  nak7+   睡 shuì 

น้อย jun3 少 shǎo 

นกัเรยีน นกัศกึษา la:k10jo2,  ɕo2sәn 6  学生 xuéshēng 

นัง่ sui5 坐 zuò 

นัน่ ȶa6,  ȶa5 那 nà 

นบั jәi6 数（数东西）shù 

น้า (น้องชายแม)่ ȶu2 舅父（母之弟）jiùfù 

น้า (น้องสาวแม)่ wәi6 姨母（母之妹）yímǔ 

นาก mja:n3 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด ja4,  tshu4   丑 chǒu 

น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม)่ pu4,  pu4un3 姨父（母妹之夫) yífu 

นามสกุล siŋ5+  姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี tsoŋ4lji4  总理 zǒnglǐ 

น้าสะใภ(้ภรรยาของน้องชายแม)่ u1 舅母 (母弟之妻）jiùmu 

น้ํา nam4 水 shuǐ 

น้ําแกง sa:u5 汤 tāng 

น้ําแขง็ lәŋ6,  u5 冰 bīng 

น้ําคา้ง nam4mun2 露 lù 
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น้ําคา้งแขง็ me1 霜 shuāng 

น้ําตา nam4ta1 眼泪yǎnlèi  

น้ําตาล ta:ŋ2  糖 táng 

น้ํานม nam4ȵo4,  mi3 奶 nǎi 

น้ํามนั ju2 ,  la:u2(น้ํามนัจากววั) 油 yóu 

น้ํามกู muk10 鼻涕 bítì 

น้ําลาย ŋwe2 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ nam4mak8 ,  me2sui4 墨水 mòshuǐ 

นิทาน ȵon2,  ku6 故事 gùshì 

น้ิว sәn5+    寸 cùn 

น้ิวมอื la:k10mja2 手指shǒuzhǐ 

น้ี na:i6 这 zhè 

น่ึง sa:u3 蒸 zhēng 

เน่า lui2 烂（瓜烂了）làn 

เน้ือ  na:u1 瘦（肉瘦）shòu 

เน้ือตดิไขมนั pui2 肥（肉肥）féi 

เน้ือสตัว ์ na:n4  肉 ròu 

แน่นอน ji2ȶәn1  一定（我一定去）yīdìng 

บรรจุ ɕoŋ1   装（装进袋里）zhuāng 

บวม pu1 肿 zhǒng 

บอก pa:u5,  lәp8 告诉 gàosù 

บอ่น้ํา mәn5 井 jǐng 

บอ่ยๆ pәn3,  men6 常常（常常来）chángcháng 

บะจา่ง әu4si2pa:u1 粽子 zòngzi 

บนัได kwe3 梯子tīzi 

บาง ma:ŋ1 薄 báo 

บาดแผล tum5 疮 chuāng 

 บา้น  ja:n2,  e1 家 jiā 

บดิ mjut9 拧（拧毛巾）níng 

บนิ pәn3 飞 fēi 

บุคคลตวัอยา่ง mo2fa:n1+ 模范 mófàn 

เบา ȶha3+ 轻 qīng 

แบก am5 背（背小孩）bèi 

แบกหาม un1 扛 káng 

ใบ nan1,  ȶak8 个（一个碗）gè 

ใบ pa5 叶子yèzi 

ใบยาสบู jen1  烟(叶子烟) yān 

ใบหน้า na3 脸liǎn 

ประกบ ta:k9 钉（钉钉子）dīng 

ประชาชน jәn2mjәn2  人民 rénmín 

ประชาธปิไตย mjәn2tsu4  民主 mínzhǔ 

ประต ู to1 门 mén 
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ประเทศ kwe2ȶa6  国家 guójiā 

ประธาน se1+tsa:ŋ4  社长 shè zhǎng 

ประธาน, ประธานาธบิด ี tsu4ɕi2  主席 zhǔxí 

ประสบการณ์ ȶәn6ȵen1  经验 jīngyàn 

ปลดปลอ่ย ka:i4fa:ŋ1+    解放 jiěfàng 

ปลดปลอ่ย soŋ5+(จ.=松 sōng คลาย) 放（放置）fàng 

ปลอม ȶa4 假 jiǎ 

ปลอ่ย soŋ5(จ.=松 sōng คลาย) 放（把鸟放走）fàng 

ปลา pa1 鱼 yú 

ปลงิ mjiŋ2 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì 

ปลกู mja2,  to3 种（种菜）zhòng 

ปอด pup9 肺 fèi 

ปะซ่อม a:m5 补（补衣物）bǔ 

ปัดกวาด sәt7 扫（扫地）sǎo 

ป้า  (พีส่าวแม)่ nәi4la:u4 姨母（母之姐）yímǔ 

ป้า (พีส่าวพอ่) pa3 姑母（父之姐）gūmǔ 

ปาก әp7,  pa:k9  嘴zuǐ 

ปากกาหมกึซมึ ka:ŋ6pi2  自来水笔 zìláishuǐbǐ 

ป่าน a:n1 苎麻 zhùmá 

ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายแม)่ pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu 

ป้าสะใภ ้(ภรรยาของลุง) nәi4la:u4 伯母 bómǔ 

ป้ิง phjeu1+   烤（烤火）kǎo 

ปิด หลบั หุบ ȵap7+ 闭（闭眼）bì 

ปี ȵin2  年 nián 

ป่ี seu1+  唢呐 suǒnà 

ปีก pa5 翅膀 chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ ȵin2pe1 去年 qùnián 

ปีน pa2,  khot10 爬（虫在地上爬）pá 

ปีน้ี ȵin2na:i6 今年 jīnnián 

ปีหน้า ȵin2sa2 明年 míngnián 

ปืน ɕoŋ5+   枪 qiāng 

ปืนใหญ่ pheu5+  炮 pào 

ปุ๋ ย ma:u2 肥料 féiliào 

ป ู ȶәi6 螃蟹 pángxiè 

ปู่  uŋ3 祖父 zǔfù 

ปนู hoi1+ 石灰 shíhuī 

เป็ด pәt7 鸭子 yāzi 

เป็นหน้ี ɕiu3+ 欠 qiàn 

เปรีย้ว sәm3+    酸 suān 

เปลีย่น ka:i4  改 gǎi 

เปลีย่น pjin5  变（蛹变蛾）biàn 

เป่า sәp8 吹 chuī 
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เปิด әi1+   开（开门）kāi 

เปิดประชุม kha:i6fәi1+   ,  kha:i6hui1+    开会 kāihuì 

เปียก jak7  湿（衣服湿）shī 

แปด pet9   八 bā 

แปะ ตดิ phek9+    贴（贴标语）tiē 

ไป pa:i1 去 qù 

ผนงั ɕiŋ2,   kha:i5+  墙壁 qiángbì 

ผม pjam1ka:u3 头发tóufa 

ผมเปีย sa1+pja1 辫子 biànzi 

ผลไม ้ tui1tәm6,  tәm6 果子 guǒzi  

ผลกั woŋ3+ 推 tuī 

ผลติ sәn3tsha:n4   生产shēngchǎn 

ผอม wum1 瘦（人瘦）shòu 

ผกั ma1 蔬菜 shūcài 

ผกั ma1 菜（饭菜）cài 

ผกัโขม ma1ŋәm2 苋菜 xiàncài 

ผดั kwa:t9,  ɕeu3 炒（炒菜）chǎo 

ผา่ te5,  la5 劈（劈柴）pī 

ผา้ ja1,  mjin2 布 bù 

ผา่น ta6 经过 jīngguò 

ผา้นวม ta:n3,  ja:ŋ6 被子 bèizi 

ผา้โพกหวั j3+ka:u3,  pha5+ 头帕 tóu pà  

ผดิ tsho1+wu1  错误 cuòwù 

ผวิ pi2 皮肤 pífū 

ผ ี ȶui3 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ ma3 蝴蝶 húdié 

ผึง้ mәt8ta: ŋ2 蜜蜂 mìfēng 

ผูช้าย ȵәn2pa:n1  男人 nánrén 

ผูนํ้า ljәn4ta:u1  领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ ȵәn2mjek9  女人 nǚrén 

เผด็ lja:n6 辣 là 

เผอืก ja:k9 芋头 yùtou 

แผน่ (ลกัษณนาม) pa:ŋ6 张（一张纸）zhāng 

แผนการ ȶi1fa1+  计划 jìhuà 

ฝน pjen1 雨 yǔ 

ฝนตก tok7pjәn1 下雨 xià yǔ 

ฝัง หมก әm5,  mok7 埋（埋于地下）mái 

ฝัด wan5+ 簸（簸米）bǒ 

ฝัน pjan1 梦 mèng 

ฝา am3 盖子 gàizi 

ฝ้าย mjin2 棉花 miánhuā 

พน่, ถ่ม phju1+ 吐（吐口水）yàn 
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พบเจอ tәm1 遇见 yùjiàn 

พรรคคอมมวินิสต ์ koŋ1tsha:n4ta: ŋ4   共产党 gòngchǎndǎng 

พระจนัทร ์ดวงเดอืน ȵa:n1 月亮 yuèliàng 

พระอาทติย ์ ta5man1 太阳 tàiyáng 

พรกิ lja:n6,  la:k10lja:n6 辣椒 làjiāo 

พละกาํลงั lәk8,  so6 力气 lìqì 

พวกเขา(สรรพนามบุรษุทีส่าม 
พหพูจน์) 

ȶa6ma:u6 他们 tāmen 

พวกคุณ  ɕa:u1+  (อ.=เจา้) 你们 nǐmen 

พวกเรา ta:u1 咱们zánmen 

พวกเรา (สรรพนามบุรษุทีห่น่ึง
เอกพจน์) 

ȶiu1 我们wǒmen 

พอ่ pu4 父亲 fùqīn 

พอ่ตา ta1（对称）,  ljoŋ6,  ȶu2 岳父 yuèfù 

พกั aȵ:u6 住（住在家里）zhù 

พกัผอ่น sa5so6 休息 xiūxí 

พงัทลาย paŋ1 倒塌 dǎotā 

พฒันา fa2tsa:n4  发展 fāzhǎn 

พนั sin1+    千 qiān 

พา่ยแพ ้ sɿ2pa:i1  失败 shībài 

พงิ paŋ6 靠（人靠树）kào 

พีเ่ขย ȶa:i4 姐夫 jiěfū 

พีช่าย ȶa:i4pa:n1,  ȶa:i4（对称） 哥哥 gēgē 

พีส่ะใภ ้ ȶa:i4 嫂子 sǎozi 

พีส่าว ȶa:i4（对称）ȶa:i4mjek9（引

称） 
姐姐 jiějiě 

พดู wa6 (จ.=话 huà),  a:ŋ3 说 shuō 

เพลง a1 歌 gē 

เพลงพืน้บา้น a1 民歌 míngē 

เพือ่น pjiŋ2pa:n4,  poŋ2ju4   朋友 péngyǒu 

แพ ้ ɕui1+   输 shū 

แพง ȶui5  贵 guì 

แพทย ์ sa:ŋ6әm3 医生 yīshēng 

แพะ lje3,  peu2 羊 yáng 

ฟอง puk8 泡沫 pàomò 

ฟัก(กรยิา) pjam1 孵 fū 

ฟักทอง pu2ka4 南瓜 nánguā 

ฟัง ȶhiŋ5+  听 tīng 

ฟัน ŋe2,  pjan1 牙齿yáchǐ 

ฟัน่เชอืก sa1+ 搓（搓绳子）cuō 

ฟ้า mәn1 天 tiān    

ฟาง pa:ŋ1 稻草 dàocǎo 

ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่ pja3 雷 léi 



361 
 

ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่ uŋ3+  pja3 打雷 dǎléi 

ฟ้าแลบ la:p9,  la:p9ljet9 打闪 dǎ shǎn 

ฟืน ȶәt7,  mjun6 柴 chái 

ฟุต ɕik9+    尺chǐ 

ไฟ phuk9+ 灰（草木灰）huī 

ไฟ pui1   火 huǒ 

ภาพยนตร ์ tjen1jәn4  电影 diànyǐng 

ภายหลงั ทหีลงั lәn2 后（后去）hòu 

ภาระหน้าที ่ jәn1wu1  任务 rènwù 

ภเูขา ȶәn2  山 shān 

มด mәt8 蚂蚁 mǎyǐ 

มวลชน ȶhәn2tsoŋ 1 ,  wa:k10ɕa:ŋ6,   
wa:k10 

群众 qúnzhòng 

มองเหน็ nu5 看见 kànjiàn 

มะเขอืเทศ ȶa2 茄子 qiézi 

มงักร ljoŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng 

มดั suk10 捆 kǔn 

มนัเทศ man2 甘薯 gānshǔ 

มา ma1+   来lái 

มา้ ma4 马 mǎ 

มาก kuŋ2 多 duō 

มาก (วเิศษณ์) ȵaŋ2,  hәn4  很（很小）hěn 

มาตราวดั เทา่กบั ตาํลงึ lja:ŋ4 两（斤两）liǎng 

มา้นัง่ taŋ5  凳子 dèngzǐ 

ม ี me2 有 yǒu 

มดี mja4,  mit10 dāo 

มดีทาํครวั mja4ma1 菜 càidāo 

มดื tәŋ5 暗（房子很暗）àn 

มดื wom5 阴 yīn 

มอื mja2 手shǒu 

มุง้ sun3+ 蚊帐 wénzhàng 

เมด็ nat7 粒（一粒米）lì 

เมน่ min3 豪猪 háozhū 

เมลด็ ȵui6 核(果核)hé 

เมลด็ pan1,  ɕoŋ3  种子zhǒngzi 

เมา tәi1khwa:u3 醉 zuì 

เมยี ma:i4 妻子 qīzi 

เมือ่ก่อน ta6un5,  ɕi2un5 从前 cóngqián 

เมอืง เชยีง ɕiŋ2   城 chéng 

เมือ่วาน man 1 ȵuŋ1 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื man 1na3 后天 hòutiān 

เมือ่สกัครู ่ an1ȶәu1 刚才 gāngcái 

แม ่ nәi4 母亲 mǔqīn 
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แมกุ่ญแจ so3+  锁suǒ 

แมงมมุ ŋo2 蜘蛛 zhīzhū 

แมน้ํ่า ȵa1 河 hé 

แมย่าย te1（对称）,  pa3,  u1 岳母 yuèmǔ 

แมลง nui2 虫 chóng 

แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ mjuŋ4mak8 蠓（黑色,小飞虫）měng 
           

แมลงปอ tәn6 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั mjuŋ4,  mjuŋ4pa5 苍蝇 cāngying 

แมว meu4 猫 māo 

โม ่(แป้ง) mo6 磨（磨米）mó 

ไม ่ kwe2 不（他不来）bù 

ไมก้ระดาน ไมแ้ผน่ phin5+   板子 bǎnzi 

ไมก้วาด kwa:ŋ1sәt7 扫帚sàozhǒu 

ไมข้ดี ja:ŋ2ho4 火柴 huǒchái 

ไมใ่ช ่ kwe2ȶa:ŋ3 不是 bùshì 

ไมม่ ี kwe2me2 没有 méiyǒu 

ยก ȶuŋ1 抬 tái 

ยกระดบั thi2ka:u6  提高 tígāo 

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา fa:n4toŋ1  反动 fǎndòng 

ยอ้ม jam3 染（染衣物）rǎn 

ยงั naŋ1 还（我还要）hái 

ยงัไม…่…เลย mi4 未（没有）wèi 

ยดั ha:n5+,  wәt7 塞（塞进洞口）sāi 

ยา әm3 药 yào 

ยา่ sa4 祖母zǔmǔ 

ยาก na:n2   难 nán 

ยากจน hu3+  ,  ȶoŋ2  穷 qióng 

ยาย te1 外祖母 wàizǔmǔ 

ยา้ย pon2,  wәn6 搬（搬椅子）bān 

ยาว ja:i3 长 cháng 

ยงิ peŋ5 射 shè 

ยิง่ใหญ่ wәi4ta1  伟大 wěidà 

ยีส่บิ ȵi6ɕәp8 二十 èr shí 

ยดื jo3 伸（伸手）shēn 

ยนื jun1,  ɕaŋ6  站（站立）zhàn 

ยมื ja:m1 借（借钱）jiè 

ยงุ mjuŋ4,mjuŋ4ȶa:m5 蚊子 wénzi 

ยุง้ฉาง so4 粮仓 liángcāng 

เยน็ jim5+   凉快 liángkuai 

เยบ็ pa: ŋ1,  ȶip9 缝 féng 

เยีย่ว ȵeu5 尿 niào 

แยง่ ชงิ ȶha:ŋ5+  ,  ɕeŋ1+    抢 qiǎng 
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โยน tap8 扔（丢掉）rēng 

รด ljәm2 浇（浇菜）jiāo 

รถ ɕa1+ ,  ȶhe6  车子 chēzi 

รถแทรกเตอร ์ tho6la6ȶi6  拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ ho4ȶhe6  火车 huǒchē 

รถยนต ์ ȶhi1+ȶhe6  汽车 qìchē 

รวงขา้ว mjeŋ2 穗子(稻穗) suìzi 

รอคอย ka3 等候 děnghòu 

รองเทา้ ha:i2 鞋 xié 

รอ้งเพลง to3a1 唱歌 chànggē 

รอ้งไห ้ ne3 哭 kū 

รอ้น tun1,  ljoŋ4,  ut9+   热（天气热）rè 

รอบ ta:u5,  ɕon6,  ma:t9 趟(去一趟）tàng 

รอ้ย pek9    百 bǎi 

ระฆงั ȶoŋ1,  toŋ2ȶoŋ1   钟（敲的钟）zhōng 

ระดมพล toŋ1wjen2  动员 dòngyuán 

รกั lja:ŋ1+  ,  әi5 爱（爱小孩）ài 

รกัแร ้ te3sa:k9+ 腋下 yè xià 

รกัษา ji6 医治 yīzhì 

รงันก tәu3 窝（鸟窝）wō 

รฐับาล tsәn1fu4  政府 zhèngfǔ 

รฐัมนตร ี pu1tsa:ŋ4  部长 bùzhǎng 

รบั a:u1 ,  ɕu1+    收（收回来）shōu 

รัว่ lәu6   漏（桶漏水）lòu 

รัว้ ja:k10 篱笆 líbā 

ราก sa:ŋ1+ 根gēn 

ราคา a5sin2 价钱 jiàqián 

รา่งกาย ɕәn1+ɕa:ŋ6 身体shēntǐ 

รา้นคา้ phu5+ (จ.=铺 pù) 商店 shāngdiàn 

รายงาน pa:u1ka:u1  报告 bàogào 

รํ่ารวย kwa8,  hu5+    富 fù 

ราํละเอยีด pa6lji4 细糠 xì kāng 

ราํหยาบ pa6la:u4 粗糠（谷壳）cū kāng 

รมิฝีปาก pi2әp7 嘴唇zuǐchún 

รกุราน ȶhәn1+  ljo2   侵略 qīnlüè 

รู ้ wo4 知道 zhīdào 

ร ูอุโมงค ์ ȶәm2 窟窿 kūlóng 

เรว็ hoi5+   快（走很快）kuài 

เรว็ เชา้  sam1+   早 zǎo 

เรยีน ɕo2 ,  ha:k10 学 xué 

เรยีบ pjiŋ2  平（路平）píng 

เรอื lo1 船 chuán 
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เรือ่งราว lu6,  sɿ1ȶhәn2  事情 shìqíng 

เรอืน   ja:n2 房屋 fángwū 

โรค pjiŋ6 ,  it9 病（生病）bìng 

โรคฝีดาษ tau6to6 天花 tiānhuā 

โรคมาลาเรยี we4no1+ 疟疾 nüèjí 

โรงงาน koŋ6tsha:ŋ4  工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน ɕo2ɕa:u1+   学校 xuéxiào 

ไร ่ mәu4 亩 mǔ 

ไรน่า ja5 田（水田）tián 

ฤดใูบไมผ้ล ิ ȵa:n1ɕәn1+  春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง ȵa:n1su1+  秋 qiū 

ฤดรูอ้น ȵa:n1ha5+  夏 xià 

ฤดหูนาว ȵa:n1toŋ1  冬 dōng 

ลง lui6 下（下山）xià 

ลน้ pәn4 溢 yì 

ลม lәm2 风 fēng 

ลม้ lәi4,  pek10 跌（跌倒）diē 

ลมแรง wet9+  lәm2 刮风 guā fēng 

ลอย poŋ2 浮（浮在水面）fú 

ละอองฝุ่ น puŋ5,  phәn1+ 尘土 chéntǔ 

ละเอยีด si5+    细（细线）xì 

ลบั (มดี) pan2  磨（磨 ）mó 

ลาก ka:i2 拉（向前拉）lā 

ลา้ง (ลา้งมอื) ɕuk9  洗（洗手）xǐ 

ลาย (ลวดลาย) wa1+  , en5 花（花布）huā 

ลา่สตัว ์ lam1 打猎 dǎliè 

ลา้หลงั lo2hәu1+     落后 luòhòu  

ลาํคอ u2 喉咙hóulóng 

ลาํดบัทีห่น่ึง ȶi6әt7 第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ ȶi6ŋo4 第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ sa:i3 场子 chǎngzi 

ลงิ mun6 猴子 hóuzi 

ลติร ɕәŋ1+     升 shēng 

ลิน้ ma2 舌头shétou  

ลกึ jam1 深（水深）shēn 

ลมื la:m2 忘记 wàngjì 

ลุง  pu4la:u4 伯父 bófù 

ลุง (พีช่ายพอ่) ljoŋ6 舅父（母之兄）jiùfù 

ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพอ่) ljoŋ6 姑父（父姐之夫）gūfu 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าวแม)่ pu4la:u4 姨父（母姐之夫) yífu 

ลกูกุญแจ ɕi2so3+  钥匙 yàoshi 

ลกูเขย la:k10sa:u4 女婿 nǚxù 
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ลกูชาย la:k10pa:n1,  la:k10 儿子 érzi 

ลกูทอ้ tui1paŋ1 桃子 táozi 

ลกูบอล ȶhu2 球 qiú 

ลกูพลบั min4 柿子 shìzi 

ลกูศร na3+,  kham3+ 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ lja3+ 儿媳 érxí 

ลกูสาว la:k10mjek9 女儿 nǚ'ér 

ลกูเหบ็ u4 雹子 báozi 

เลก็ un3,  ni5 小 xiǎo 

เลขานุการ su6ȶi1  书记 shūjì  

เลบ็ ɕeu3 爪 zhǎo 

เลบ็มอื ȵәp7, ȵәp7mja2  指甲zhǐjiǎ 

เลม่ ดา้ม (ลกัษณนาม) ɕa:ŋ5 (ขวาน),  pa:k9(ขวาน) 把（一把 ）bǎ 

เลว ja4, wa:i6,  pha5+    坏 huài 

เลยี lja2 舔 tiǎn 

เลีย้งปศุสตัว ์ sa:ŋ4 放牧 fàngmù 

เลอืก la:i6,  en3 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืกตัง้ ɕen4ɕi4   选举 xuǎnjǔ 

เลอืด pha:t9+ 血 xuè 

เลื่อย ȶo5 锯 jù 

แลว้ wa:n2 已经（她已经来了）yǐjīng 

และ กบั ȵim1+  ,  taŋ6 和（老师和同学）hé 

ไล ่ ka:n4  赶（驱赶）gǎn 

ไลต่าม lam1 追（追上）zhuī 

วฒันธรรม wәn2fa1+  文化 wénhuà 

วดั (กรยิา) lja:ŋ2 量（量布) liàng 

วนั man 1 天（日）tiān 

วนัทีส่อง ɕu1+ ȵi6 初二 chūèr 

วนัทีส่าม ɕu1+sa:m1+ 初三 chū sān 

วนัทีห่น่ึง ɕu1+ әt7  初一 chū yī 

วนัน้ี man 1na:i6 今天 jīntiān 

วนัพรุง่น้ี man 1mu3 明天 míngtiān 

วนัมะรนื man 1un5 前天 qiántiān 

ววั sәn2 黄牛 huángniú 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลายแขน
เมือ่กางออกสดุ 

phe5+   庹(两臂左右平仲之长度）tuǒ 

วิง่ pjeu5  跑 pǎo 

วิง่หนี laŋ6 逃 táo 

วจิารณ์ ต่อวา่  phәi6phjәn2  批评 pīpíng 

วทิยาศาสตร ์ kho6ɕo2   科学 kēxué 

วรีบุรษุ jen6 ɕoŋ2  英雄 yīngxióng 

เวลา ɕi2   时候 shíhòu 
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ศตัร ู ti2jәn2 ,  ȵәn2ȶhau2,  ȵәn2tshu2 敌人 dírén 

ศรีษะ ka:u3 头tóu 

ศนูย ์ ljiŋ2  零（一百零五）líng 

เศรษฐกจิ ȶәn6ȶi1  经济 jīngjì 

สกปรก wa5 脏 zāng 

สง่  sa:i1+  ,  sun4   送 sòng 

สดใส ปลอดโปรง่ әi1+kha:ŋ1+   晴 qíng 

สนบัสนุน joŋ4fu1+    拥护 yǒnghù 

สบู่ ja:ŋ2ȶen4 肥皂 féizào 

สมอง ȵui2ka:u3,  ȵui2 脑髓nǎosuǐ 

สม้โอ pa:u2 柚子yòuzi 

สมาชกิ se 1+ wjen2  社员 shèyuán 

สมาชกิในคณะ thon 2 wjen2   团员 tuányuán 

สมาชกิพรรคการเมอืง ta:ŋ4 wjen2  党员 dǎngyuán 

สมาชกิรว่มพรรค thoŋ2tsɿ1  同志 tóngzhì 

สรา้ง ȶen1se2  建设 jiànshè 

สวม tan3  穿（穿衣）chuān 

สวย la:i1jak8 美丽 měilì 

สวา่ง kwa:ŋ1 亮（房子很亮）liàng 

สอง ja2,  ȵi6 二 èr 

สองปีขา้งหน้า ȵin2lәn2  后年 hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ ȵin2un5 前年 qiánnián 

สอน eu3 教 jiāo 

สะดอื pjo1ljo1 肚脐dùqí 

สะพาน ȶiu2  桥 qiáo 

สะอาด wo1+   干净 gānjìng  

สงัคมนิยม se1+fәi1+tsu4ji1  社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่ ta:n2,  ta:n2ɕu3+    发抖 fādǒu 

สัน้ thәn3+    短duǎn 

สัน่, โยก nәi1+ 摇 yáo 

สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์ koŋ1ȶhәn6thon2  共青团 gòngqīngtuán 

สนัหลงั la:i2 脊背jǐbèi 

สาม sa:m1+    三 sān 

สามคัค ี thon2ȶe2  团结tuánjié 

สามารถ wo4 会 huì 

สาม ี sa:u4 丈夫 zhàngfū 

สาย (เวลา) an1 迟 chí 

สาแหรก la:n2 扁担 biǎndan 

สาํนึกตวั ȶo2wu1  觉悟 juéwù 

สิง่ของ khwa5+,  ho5+ 东西 dōngxi 

สบิ ɕәp8   十 shí 

สบิสอง ɕәp8ȵi6 十二 shí’èr 
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สบิสาม ɕәp8sa:m1+   十三 shí sān 

สบิเอด็ ɕәp8әt7  十一 shíyī 

สี ่ si5+    四 sì 

สขีาว pa:k10 白 bái  

สเีขยีว su1+   绿 lǜ 

สดีาํ nam1 黑 hēi 

สแีดง ja5+   红 hóng 

สน้ํีาเงนิ pha1+   蓝 lán 

สน้ํีามนั sәt7+ 漆 qī 

สเีหลอืง ma:n3+   黄 huáng 

สกุ ɕok8   熟（熟肉）shú 

สขุอนามยั wәi1ɕәn6   卫生 wèishēng 

สนุขั ŋwa1+ 狗 gǒu 

สนุขัจิง้จอก pjuŋ1 狼 láng 

สรุา khwa:u3+ 酒 jiǔ 

สงู pha:ŋ1+   高 gāo 

เสน้ แถว ȶiu2  条（一条绳子）tiáo 

เสมหะ ɕen2hәu1+  痰 tán 

เสา tuŋ6 柱子 zhùzi 

เสยีง so6 声音 shēngyīn 

เสยีบ ɕep9+   插 chā 

เสอื mәm4 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ min3 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ si1+ 蓑衣 suōyī 

เสอืดาว mәm4peu5,  peu5 豹 bào 

เสือ้ผา้ uk9 衣服（上衣）yīfú 

แส ้ ɕu3,  mәi4ɕu3  鞭子 biānzi 

แสงสวา่ง kwa:ŋ6mjәn2  光明 guāngmíng 

ใส ่ tan3 戴（戴帽）dài 

ไสเ้ดอืน san4 蚯蚓 qiūyǐn 

หก ljok8 六 liù 

หงอนไก่ ȶan5a:i5  鸡冠 jīguān 

หญา้ ȵa:ŋ3+  草cǎo 

หญา้คา ȶa1 茅草máocǎo 

หญงิสาว pәi4,  la:k10mjek9 青年女子 qīngnián nǚzǐ 

หนวด mut10 胡子húzi 

หน่วยปรมิาณการทาํงาน koŋ6fәn6  工分 gōngfēn 

หนอง (แผลหนอง) ɕok8 脓 nóng 

หน่อไม ้ na:ŋ2 竹笋 zhúsǔn 

หนกั ȶhan1+   重 zhòng 

หนงัสอื le2 书 shū 

หนา na1 厚 hòu 
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หน้าต่าง to1siŋ3 窗户 chuānghù 

หน้าผาก pja:k9 额头étóu 

หนาม sun1,  ɕa:n5（木刺） 刺cì 

หนาว ljak7+ ,  leŋ4 冷（天气冷）lěng 

หน้าอก tak7 胸脯xiōngpú 

หน่ึง la:u3+,  әt7,  i1 一 yī 

หนู no3+ 老鼠 lǎoshǔ 

หมวก งอบแบบจนี tәm1 斗笠 dǒulì 

หมอก mun2 雾 wù 

หมอนขา้ง pun1 枕头 zhěntou 

หม ี me1 熊 xióng 

หมกึ mak8  墨 mò 

หมืน่ wen6  万 wàn 

หมนุวน ɕon6   旋转 xuánzhuǎn 

หม ู ŋu5+ 猪 zhū 

หมูบ่า้น sәn2 ,  ɕa:i6  村子 cūnzi 

หมปู่า la:i5 野猪 yězhū 

หยด lәt7+   滴（水往下滴)dī 

หยด ȶik9 滴（一滴水）dī 

หยวน (สกุลเงนิ) wjen2  元(一元钱) yuán 

หยอ่น loŋ6,  ȵom6 松（绑得松）sōng 

หยาบ so1+    粗（粗大）cū 

หยกิ ȵam1,  phjak7+ 捏 niē 

หลอดไฟ tjen1tәn6  电灯 diàndēng 

หลงัจากน้ี ta6lәn2,  mu3lәn2,  si1+man1 今后 jīnhòu 

หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) la:k10ȶa:i4,  la:k10noŋ4 侄子 zhízi 

หลานชาย(ลกูชายของลกู) la:k10hwa:n1+ 孙子 sūnzi 

หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) la:k10ȶa:i4,  la:k10noŋ4 侄女 zhínǚ 

หลานสาว(ลกูสาวของลกู) la:n1khwa:n1+ 孙女 sūnnǚ 

หลุมฝังศพ wәn2mu6  坟墓 fénmù 

หวาน khwa:n1+    甜 tián 

หว ี(นาม) khe1+ 梳子 shūzi 

หว(ีกรยิา) khe1+   梳(梳头)shū 

หอ่ tuk9 包（包糖）bāo 

หอม ta:ŋ1 香（花香）xián 

หอม toŋ2phu1+ 葱 cōng 

หอยทาก lәu5 螺蛳 luósī 

หกั tu5 断（绳子断子）duàn 

หัน่ ȵak7 切（切菜）qiē 

หวัใจ sәm1+ 心 xīn 

หวัไชเทา้ pak8  萝卜 luóbo 

หวัเราะ ko1 笑 xiào 
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หา้ ŋo4 五 wǔ 

หาง sәt7 尾巴 wěibā 

หา่น ŋa:n6 鹅 é 

หาบ ta:p7 挑 tiāo 

หิง่หอ้ย nam4niŋ3 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ pja1,  ȶin1 石头 shítou 

หมิะ nui1 雪 xuě 

หวิ ja:k9 饿 è 

ห ู kha1+ 耳朵ěrduǒ  

เหงือ่ pәn5 汗 hàn 

เหด็ la2 菌子jùnzi 

เหนียว ȶo5 韧 rèn 

เหน่ือย tәi1hu3+  ,  tәi1ne5 累（疲乏）lèi 

เหมน็ ȵәn1 臭 chòu 

เหยยีบ ɕa:i3+ 踩 cǎi 

เหลก็ khwәt7+ 铁 tiě 

เหลก็ sa:ŋ1+,  ka:ŋ1  钢 gāng 

เหลว sik9+    稀（粥很稀）xī 

เหลีย่ม wa:ŋ1+   方（方桌) fāng 

เหา nan1 虱子（衣服上的）shīzi 

เหา ta:u1 头虱 tóu shī 

เหา่ khәu5+   吠（狗叫）fèi 

เหีย่ว so3 枯（树叶枯了）kū 

แหง้ so3 干（衣服干）gàn 

แหง้ แลง้ liŋ4 旱 hàn 

แหลม, คม siu5 尖jiān 

ให ้ sa:i1+   给 gěi 

ใหญ่ ma:k9,  la:u4 大dà  

ใหม ่ mәi5+   新 xīn 

ใหอ้าหารสตัว ์ phja1+   喂（喂鸡）wèi 

ไหน nu1+   哪（哪一个碗）nǎ 

ไหล ui1+   流（水流）liú 

ไหล ่ sa1+,ka:u3sa1+ 肩膀jiānbǎng 

องุน่ it9 萄葡táo pú 

อบอุ่น sa:u3 暖和 nuǎn huo 

อภปิราย tha:u4lәn1  讨论 tǎolùn 

อม am1 含 hán 

อยา่ pi4    别（别去）bié 

อยู ่(เนา) ȵa:u6 在 zài 

อว้น pui2 胖 pàng 

ออก uk9 出 chū 

ออกผล wәn1+  nan1,  wәn1+  tәm6 结果 jiéguǒ 
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ออกลกู ออกไข ่ uk9,  soŋ5+   生(下蛋) shēng 

อ่อน lji4 嫩（菜嫩）nèn 

อ่อน ma3 软 ruǎn 

อ่อนเยาว ์ lji4 年轻 niánqīng 

ออ้ย mәi4ta:ŋ2 甘蔗 gānzhè 

อะไร ma:ŋ2,  tu2ma:ŋ2 什么shénme 

อา pu4o5 叔父 shúfù 

อา (น้องสาวพอ่) u1 姑母（父之妹）gūmǔ  

อาเขย(สามขีองน้องสาวพอ่) ȶu2 姑父（父妹之夫）gūfu 

อ่างเกบ็น้ํา tam1 池塘 chítáng 

อ่างลา้งหน้า pәn2ɕuk9na3  脸盆 liǎn pén 

อาจารย ์ ɕeŋ1+san1+,  la:u4sɿ6  老师 lǎoshī 

อาเจยีน wen3+,  ȵe1 呕吐 ǒutù 

อ่าน tok8,  to3 读 dú 

อานมา้ a:n1ma4   鞍子 ānzi 

อาบน้ํา a:p9 洗澡 xǐzǎo 

อาย ุ ȵin2   岁 suì 

อาสะใภ ้ (ภรรยาของอา) nәi4wi6 叔母 shúmǔ 

อาหาร eŋ1ŋu5+ 食（猪食）shí 

อฐิ ɕon1   砖 zhuān 

อิม่ ȶaŋ5 饱 bǎo 

อสิรภาพ tsɿ1ju2  自由 zìyóu 

อกี eŋ5,  ju6   又（又快又好）yòu 

อกี si5+   再（明天再来）zài 

อุตสหากรรม koŋ6ȵe2  工业 gōngyè 

อุม้ um3 抱（抱小孩）bào 

เอว ui3 腰yāo 

เอา a,u1 ,  tәi2 拿（ ）ná 

เอยีง phjin1+   歪（帽子歪）wāi 

แอก  ek9 牛轭 niú è 

โอบลอ้ม ljon6  包围 bāowéi 

ไอ khәu1+hәu1+ 咳嗽 késòu 
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(คา่หน่วยเงนิของจนี) เจีย่ว tsa:k9 角 ( 一角钱 ) jiǎo 

(ผม) ยุง่เป็นกระเซงิ ȵoŋ 1 ȵa:u 5 蓬鬆（头发蓬松）péngsōng 

 (สิง่ศกัดิส์ทิธิ)์ คุม้ครอง pou3jau6 保佑 bǎoyòu 

(อากาศ)อุ่นสบาย lien4 温和 wēnhé 

3 วนัก่อน wau2ȵu2ȵu2 大前天 dàqiántiān 

ก ็(ฉนักไ็ป) toŋ 3 也 ( 我也去 ) yě  

ก ็(ฉนักม็า) tei4 就 ( 我就来 ) jiù  

ก ็(ฉนักม็า) tsiu4 就 ( 我就来 )jiù 

กด tsɛ5 按 ; 压 àn; yā 

กด ทบั kjam 2 压（用石头太住）yā 

กดขี ่ ja4phә4 压迫  yāpò 

กน้ ตดู khjon 3 ton 2 屁股 pìgu 

กบ a:i3 青蛙（小的）qīngwā  

กบ kɔ:ŋ 5 田鸡（大青蛙）tiánjī 

กบ (ทีใ่ชไ้สไมใ้หเ้รยีบ) pa:u6 刨子： 刨（用刨子把木板刨平）bàozi 

กบ (ทีอ่อกมาวางไขต่อนฤดู
ใบไมผ้ล)ิ 

ɛ 1 青蛙（ 小的、春天出来下子）qīngwā  

กรกฎาคม thet7ȵot 8 七月 qī yuè 

กรงนก jau2mlok 7 鸟笼  niǎo lóng 

กรงเลบ็ tsa:u3 爪 zhǎo 

กรงหม ู juŋ2khu1 猪笼 zhū lóng 

กรรไกร ti:n3 剪子 ; 剪 jiǎnzi; jiǎn  

กรรมกร เกษตรกรทีท่าํงานใน
ระยะยาว 

ȵun 2koŋ 1 长工 chánggōng 

กรวย  nam55lou6 漏斗 lòudǒu 

กรอง  lu6 过滤 guòlǜ 

กรอง กระชอน sa:i1 筛 ( 筛米 ) shāi 

กระ (กระบนผวิหน้า) kjɛ3tsɛn2 雀斑 quèbān 

กระจก po3li4 玻璃 bōlí 

กระจก toŋ 2tsiŋ 5 镜子 jìngzi 

กระจก tsiŋ5 玻璃 bōlí 

กระจาด ตะกรา้ khja:m 1 箩筐（挑红薯等用）luókuāng 

กระจาย  แยก fa:n5 散（雾散了） ; 散（圩散了）sàn  

 กระจุก  (ลกัษณนามบอกการ
หยบิสิง่ของเป็นกระจุก เชน่ 
ขน 1 กระจุก) 

tsup7 撮 ( 一撮毛 ) cuō  

กระโจน  tsha1 扑 ( 老虎扑过去 ) pū  

กระโจน โจมต ี kj	a 2 扑（ 老虎扑过去）pū 

กระดก ยก ประคอง ช ู jau5 翘; 举; 扶; 端 qiào; jǔ; fú;duān 

กระดกขึน้ (เอาเทา้ยกขึน้) kjɛ:i 3 kjat 7 翘（把腿翘起来）qiào 

กระดาน ไมเ้รยีว pɛ:n3 板子 bǎnzi 

กระดานชัน้บนของตกึ pɛ:n3kjuoŋ2 楼板 lóubǎn 

กระดาษ khjei 3 纸 zhǐ 

กระดิง่ กริง่ lɛ:ŋ2 铃 líng 

กระดุม na:ŋ4nɛ:u4 扣子（衣上的）kòuzi 

กระดกู kwot 7 骨头 gǔtou 

กระดกูซีโ่ครง kot7tsak8sa:u1 肋骨 lèigǔ 

กระดกูปลา kjep 8 鲠（骨鲠在喉）gěng 
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กระดกูสะบกั kot7pan4tsi2 肩胛骨 jiānjiǎgǔ  

กระดกูสนัหลงั kot7toŋ1 脊椎骨 jǐchuígǔ 

กระดกูโหนกแกม้ kan 3fa:i 1tom 5 颧骨 quán gǔ 

กระโดด lɛ:k9 跳（单脚跳）tiào 

กระโดด plɛ5 小跑(吗儿小跑） ; 逃; 跑 xiǎopǎo  

กระโดด thɛ:u 5 跳 tiào 

กระโดด ton2 腾 ( 腾出一个地方来 ) téng 

กระต่าย tou5 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ tsi4kji4 积极 jījí 

กระถางธปู hieŋ 1lɔ 2 香炉 xiānglú 

กระถางไฟ fɔ 3pu:n 2 火盆 huǒpén 

กระทอ่ม ja:u4 棚子（用来遮太阳和雨的）péngzi  

กระทอ่ม  liek8ja2 茅屋 máowū 

กระทอ่ม  liek8tsie1ja2 茅屋 máowū 

กระทุง้พืน้ใหแ้น่น kut 7 打夯（把地基砸实）dǎ hāng 

กระเทยีม fuon 5 蒜  suàn 

กระบวย ขนั  tsiek10num4 瓢儿( 水瓢 ) piáo er 

กระบอก (ลกัษณนามใชก้บั
การตกัขา้ว 1 กระบอก) 

mak7 筒（一筒米、半斤的）tǒng 

กระบอกไฟ taŋ1thoŋ1 灯筒 dēng tǒng 

กระบอกไมไ้ผ ่ fan 1lɔ:ŋ5 竹筒 zhútǒng 

กระบอกรองน้ํา l̥en1 水笕 shuǐ jiǎn 

กระบอกใสต่ะเกยีบ kjɔŋ 6 tsu 6 筷筒（用竹筒或瓷做的）kuài tǒng 

กระเบือ้ง wɛ4 瓦 ; 瓷器 wǎ; cíqì 

กระเบือ้งเงา wɛ4tsiŋ5 亮瓦 ( 玻璃做的 ) liàng wǎ 

กระปุก กระป๋อง pou1 罐子 guànzi 

กระเป๋า tsheu1lai6 袋子 ( 衣袋 ) dàizi 

กระเป๋า (กระเป๋าเสือ้) tshɛ:u1lai6 袋子 ( 衣袋 ) dàizi 

กระโปรง tsun2 裙子 qúnzi 

กระพรบิตา ȵap7pla1 眨眼 zhǎyǎn 

กระเพาะปลา phla1phɔ5 鱼鳔 yúbiào 

กระเพาะปัสสาวะ tɔ:m55kji:u5 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร tu3 胃 wèi 

กระรอก kji:u 3 tsik 8thoi 3 松鼠 sōngshǔ 

กระสวย mi3tam3 梭子 suōzi 

กระสวยขนาดเลก็ l̥ɔ:n5 卷纱的竹筒（放在梭子里、小的） 
juǎn shā de zhútǒng 

กระสวยขนาดใหญ่ lɔ:ŋ5 卷纱的竹筒（大的放在梭子里）juǎn shā 
de zhútǒng  

กระสอบป่าน ma4ta:i6 麻袋 mádài 

กระสอบป่าน ta:i 6wie2 麻袋 mádài 

กระหมอ่ม kjeu 1 na 2 脑门心（囱门）nǎomén xīn 

กระหาย Ɂɛn1hɔ1 渴 kě 

กราม kom4han1ȵa:i6 下腭 xià'è 

กลม kjon1 圆（圈儿画得圆）yuán  

กลม (ลกูบอลกลมมาก) kjon1 圆（球很圆）yuán  

กลว้ยน้ําวา้ fom 3ti:u 1 芭蕉 bājiāo 

กลว้ยน้ําวา้ kan 1ti:u 1 芭蕉  bājiāo 
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กลว้ยหอม hja:ŋ 3 tsiau 3 香蕉 xiāngjiāo 

กลอง kjuŋ 1 鼓 gǔ 

กลอง tswei2 鼓棒 gǔ bàng 

กลอ่ง lɔŋ4 箱子 xiāngzi 

กลอ่ง Ɂɔ:p10 盒子 hézi 

กลอ่งไมใ้ชส้บูลม lɔ2 风箱 fēngxiāng 

กลองโลหะ kjuŋ 2 toŋ 2 铜鼓（历史文物）tónggǔ 

กลอนคู่ tuoi5 对联 duìlián 

กลอนประตู tɔ1kjaŋ1 门闩 ménshuān 

กลอนประตู tɔ1pha:n3 门扣 mén kòu 

กลอนประตสูมยัก่อน  kjaŋ 1 闩（闩上门）shuān 

กลอ่ม โอ๋ lɔ4 哄（哄小孩使他别哭）hōng 

กลดักลุม้  เจบ็ปวดรวดรา้ว tsau2 发愁 ; 痛苦 fāchóu; tòngkǔ 

กลดักลุม้ใจ Ɂi:m 5 烦闷 fánmèn 

กลดักลุม้ใจ  โดดเดีย่ว ŋi:m 5 烦闷： 孤单 fánmèn 

กลัน่ (เหลา้กลัน่) pok8khja:u3 酿 ( 酿酒 )niàng 

กลัน้เอาไว ้ pi:t9 鳖（甲鱼）biē 

กลบั pok8ha5 返回 fǎnhuí 

กลบั pok8pon6 返回 fǎnhuí 

กลบั กลบัคนื pon6 返 fǎn 

กลบักนั ลม้ควํ่า พลกิควํ่า to3teŋ5 颠倒 ( 筷子颠倒了 ) diāndǎo  

กลบัถงึ ten 6 到 ( 回到家 ) dào 

กลบัไป pha5 回去 huíqù 

กลบัมา ha 5 回来 huílái 

กลา้ kɔ:m 3 敢 gǎn 

กลาก  เกลือ้น a:n 6 pa:n 5 汗斑    hànbān 

กลาก เกลือ้น si:n3 癣 xuǎn 

กลางคนื bon 2 blau 2 夜里 yèlǐ 

กลา้มเน้ือ เสน้เอน็ tsen1 筋 jīn 

กลา้หาญ jɔŋ1ka:n1 勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ phou5 滚（石头滚）; 打滚（孩子在地上打滚）
gǔn 

กลิง้โคลน lɛ:n5tam2 滚泥（水牛滚泥）gǔn ní 

กลิง้ไปตามพืน้ lɛ:n5 打滚（马儿打滚）dǎgǔn 

กลิน่ (เหมน็) ȵu:t9 闻 ( 嗅 ) wén 

กลิน่สาบ (กลิน่สาบเน้ือแกะ) fot 7 fa:u 1 膻（羊膻）shān 

กลิน่เหมน็เยีย่ว fot 7 saŋ 5 臊（尿臊）sāo  

กลบีดอกไม ้ huo 1si:m 3 花瓣  huābàn 

กลบีดอกไม ้ si:m3 瓣儿 ( 橘子瓣儿 )bàn er 

กลนื jɛn1 咽： 吞  yàn: tūn 

กลุม่  (ลกัษณนามใชก้บักลุม่
คน) 

kjoŋ 5 群（一群人）qún 

ก๋วยเตีย๋ว mi:n6ti:u2 面条 miàntiáo 

ก๋วยเตีย๋ว เสน้ใหญ่ mi:n6won4 面条 miàntiáo 

กวกั (มอื) ,โบก  wat8 招 ( 招手 ) ; 摆动 ; 扇 ( 扇风 ) zhāo ; 
bǎidòng; shàn 

กวาง ma4lok8 鹿 lù 

กวา้ง huot 9 宽 kuān 
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กอ้ (เชอืก 1 กอ้) kju:n 3 圈（一圈绳子）quān 

 ก่อ (อฐิ หนิ) thai5 砌 ( 砌砖 ) qì 

กอง  tuei1 堆 ( 堆积泥土 ) duī 

กอง (หญา้ 1 กอง) tuoi1 堆 ( 一堆草 ) duī 

กองรวมกนั pok8poŋ3 堆集 duījí 

กอด khjop 7 拥抱 yǒngbào 

กอด-อก thun3 拱( 猪拱墙 ) gǒng 

ก่อน ba:ŋ 1 先（先去）；以前（一个月以前）xiān 

กอ้น ( กอ้นเมฆ) khwa:ŋ 5 朵（一朵云） duǒ 

กอ้น (กอ้นเน้ือ) khwa:ŋ 5 块（一块肉、大块）kuài 

กอ้น (กอ้นหนิ 1  กอ้น) tuon6 块 ( 一块小石头 ) kuài 

กอ้นกรวด fa:ŋ1niu5 小石子  xiǎo shízǐ 

กอ้นหนิ fa:ŋ1 石头   shítou 

ก่อไฟ (ก่อไฟทาํอาหาร) kjom6pu:i1 烧火（烧火做饭）shāohuǒ 

ก่อสรา้ง kjɛ:n 3sɛ4 建设 jiànshè 

กะละมงั ชาม pu:n2 盆子 pénzi 

กะละมงัขนาดเลก็,ถงั thoŋ3 桶 tǒng 

กงัวล รบี  kjip8 着急 zhāojí 

กงัหนัน้ํา fet 7 水车（靠水力转动的筒车）shuǐ chē 

กงัหนัน้ํา fɛt 7 水车（龙骨车） shuǐ chē 

กงัหนัน้ํา loŋ2kwot7tshie1 水车（龙骨车）shuǐ chē 

กงัหนัน้ํา tiŋ1fɛt7 水车 ( 龙骨车 ) shuǐ chē 

กงัหนัลม foŋ 1ku:i 6 风车（ 扇谷子用）fēngchē 

กดั kat 7 咬 yǎo 

กดั (หนูกดัเสือ้ผา้) kat 7 咬（老鼠咬衣服）yǎo 

กดัฟัน (นอนกดัฟัน) kat 7wan 2 咬牙（睡时咬牙）yǎoyá  

กนัผ ีขบัไลผ่ ี kjom1sieŋ1 驱鬼 qū guǐ 

กนัยายน tseu3ȵot8 九月 jiǔ yuè 

กบั ดว้ย และ kap 7 和（我和你一同去）hé 

กบั และ nɛ:m2 跟（别跟他玩）gēn 

กบัขา้ว foŋ 5kou 3 下饭（今天没有菜下饭）xiàfàn 

กาก hja5 渣子（甘蔗、 果类的）zhāzi  

กาก tsa1 渣子 zhāzi 

กาก ผุ เป่ือย lam2 糟（衣服太旧而变成不结实了）zāo 

กากถัว่เหลอืง tou6u6tsa1 豆渣 dòuzhā 

กากน้ํามนั ka:u1kɛ:m5 油渣（肥肉渣）yóu zhā  

กากน้ํามนั ka:u1tsa1 油渣（板油渣）yóu zhā 

กากเหลา้ khja:u 3 la:k 9 酒糟 jiǔzāo 

กางเกง ɔ 6 裤子 kùzi 

กางเกงขาสัน้ ɔ6khjɔ:n 3 短裤（ 外裤、 不过膝的）duǎnkù 

กางเกงขาสัน้รดัรปู (ไวส้วม
ขา้งใน) 

ɔ 6kjai 4 裤叉（ 内裤）kù chā 

กางเกงทีส่วมแนบตวั (ของ
ผูช้าย) 

fɛ:ŋ1kjieu 3 裹腿（男人用）guǒtui  

กางเกงทีส่วมแนบตวั (ของ
ผูห้ญงิ) 

fɛ:ŋ1 裹腿（女的）guǒtui  

กา้งปลา phla1ka:ŋ 3 鱼刺 yúcì 

กา้น huo 1 Ɂɛn 1 蒂（ 花果等跟枝茎相连的部分）dì 
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กา้น huo 1nɛ:ŋ 5 蒂（ 花果等跟枝茎相连的部分）dì 

กา้นขา้วโพด kou3lou4ku4 玉米杆  yùmǐ gān 

กา้นดอก ta:ŋ 6 茎 jīng 

กา้นดอกไม ้ nɛ:ŋ5 花果柄 huā guǒ bǐng 

กาน้ํา u 2 壶 hú 

กาน้ําชา tsɛ2u2 茶壶 cháhú 

การแกไ้ข tsen1foŋ55 整风 zhěngfēng 

การแกวง่ การเคลื่อนทีไ่ป toŋ 4ja:u 4ja:u 4 摆动 ( ( 风吹树枝摆动 ) bǎidòng 

การชลประทาน swei1li3 水利 shuǐlì 

การตุ๋นหรอืเคีย่วอาหาร  tsik7 煨 ( 在热灰或火炭里煨芋头 ) wēi 

การบรู tsa:ŋ3na:u1 樟脑 zhāngnǎo 

การบรู  tsieŋ1jieu2 樟脑 zhāngnǎo 

การปฏริปูทีด่นิ thu1ka:i1 土改 tǔgǎi 

การปฏวิตั ิ kә 4min 3 革命 gémìng 

การปรบัปรงุแกไ้ข tsin1foŋ3 整风 zhěngfēng 

การผกูดวงอกัษรแปดตวั  Ɂɔ:p9pa:t9tei6 合 ( 合八字 : 用五行推算相生相克 ) hé 

การฝัง การฝังศพ tsa:ŋ5 埋葬 máizàng 

การแยง่ชงิ pɛ:k9 争夺; 抢 zhēngduó; qiǎng 

การศกึษา kja:u 3ju 4 教育 jiàoyù 

การสัน่สะเทอืน Ɂɛn1 震动 zhèndòng 

การใสปุ่๋ ย la:ŋ 6pu:i 2 施肥 shīféi 

การหมัน้หมาย tɛ:ŋ6hwon 1 订婚 dìnghūn 

การหมัน้หมาย tɛ:ŋ6lak 8kja:u3 订婚 dìnghūn 

การหายไป si:u1mi:t10 消灭 xiāomiè 

การหายไปลม่สลาย siu1mi:t 10 消灭 xiāomiè 

กาว ยาง ตดิกาวยาง tieŋ1 胶 ( 植物的的浆 ) jiāo  

กาว ยาง ตดิดว้ยกาว tsɛ:u1 胶（ 动物胶）jiāo 

กา้วกระโดดไปขา้งหน้า jɔ4tsin5 跃进 yuèjìn 

กา้วหน้า, ความเจรญิ sɛ:n55tsen3 先进 xiānjìn 

กาํ (ลกัษณนามของขา้ว 1 
กาํ) 

kup 7 捧（一捧米）  pěng 

กาํ (ลกัษณนามใชก้บัตน้กลา้ 
1 กาํ) 

ȵam1 把（一把秧苗）bǎ 

กาํจดัวชัพชื pleu1 jɛt7 锄草 chúcǎo 

กาํนนั khji1tsieŋ 3 区长 qū zhǎng 

กาํนนั khjy 1 tsieŋ 3 区长 qū zhǎng 

กาํปัน้ kw:n 2tau 2 拳头 quántóu 

กาํปัน้,หมดั tswei2 拳 ( 打一拳 ) quán  

กาํแพงดนิ tieŋ2nai2 土墙 tǔ qiáng 

กาํมะถนั wuoŋ2 硫磺 liúhuáng 

กาํมอืประสานทาํความเคารพ pa:i 5 作揖： 拜（拜菩萨）zuòyī : bài 

กาํลงั(เขากาํลงักนิขา้ว) kjap 8 正在（他正在吃饭）zhèngzài  

กาํไลมอื (ใชท้ัง้ชายหญงิ) tsi:m6kju1 手镯 ( 男女均用 ) shǒuzhuó 

กาํไลมอื (ใชท้ัง้ชายหญงิ) tsi:m6loŋ2 手镯 ( 男女均用 ) shǒuzhuó 

กาํไลมอื (ผูห้ญงิใช)้ tsi:m6phɛ:n3 手镯 ( 扁镯 , 女的用 ) shǒuzhuó 

กิง่ก่า ȵie2kjon3 蜥蜴（黄色、可吃）xīyì 

กิง่ก่า ȵie2tɛn6 蜥蜴（花的、肥的、不吃）xīyì 

กิง่ไม ้ ȵa3 树杈 shùchā 
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กิง่ไม ้ tshɛ5 树枝 ; 枝 ( 一枝花 ) shùzhī ; zhī 

กิง่ไม ้กิง่กา้น tshaɛ5ȵa3 树杈 ( 树枝分长处 ) shù chā 

กนิ ดื่ม สบู tsen1 吃 ; 喝 ; 抽 ( 抽烟 ) chī;hē;chōu  

กี ่(กีอ่นั) tsi3 几 ( 几个 ) jǐ  

กฬีา win3toŋ3 运动 yùndòng 

กุง้ hjoŋ 3 虾（金秀的说法）xiā 

 กุง้ tsoŋ3 虾 ( 六拉 、昔地的说法 ) xiā 

กุญแจ ja 7kha:i1 钥匙 yàoshi 

กุมภาพนัธ ์ hi6ȵot8 二月 èr yuè 

กุยชา่ย wok8ȵam2lak8 韭菜 jiǔcài 

กุยชา่ย wok8ȵam2tsou4 韭菜 jiǔcài 

กุยชา่ย (ใบใหญ่) wok8ȵam2lou4 韭菜 ( 大叶 ) jiǔcài 

กุยชา่ยป่า wok8ȵam2ka1 野韭菜 yě jiǔcài 

เกบ็ (เกบ็ขึน้มา) kjep 7 拾（拾起）shí 

เกบ็ ฝาก (เงนิ) ton2 存放 ( 存钱 ) cúnfàng 

เกบ็ หา (เงนิ)  กาํไร tsa:n6 赚 ( 赚钱 ) : 赢 zhuàn: yíng  

เกบ็ เอา tsheu1 收 ( 收回来 ) ; 藏 ( 藏东西 ) shōu; cáng 

เกบ็เกีย่ว (ผลผลติ) tsheu1kou3 收割 ( 指收割粮食的整个过程 ) shōugē 

เกบ็เกีย่ว (ผลผลติ) tsheu1tshon1 收割 ( 指收割粮食的整个过程 ) shōugē 

เกบ็เกีย่วไดผ้ลอุดมสมบรูณ์ fɔŋ 3sau 3 丰收 fēngshōu 

เกลด็ปลา phla1len2 鱼鳞 yúlín 

เกลยีด au1kou2  讨（讨厌）tǎo  

เกลยีด ȵa6 恨 hèn 

เกลยีด,โกรธ wan2ȵaŋ2 讨厌 tǎoyàn 

เกลยีดชงั ชงิชงั pla1sieŋ1 憎恶 zēngwù 

เกลอื kje1 盐 yán 

เกวยีน nau4tshie1 牛车 niú chē 

เก่า ka:u5 旧 jiù 

เกา้ tseu3 九 jiǔ 

เกา ถอนหญา้ในนาทิง้ ȵa:u1 搔（搔痒） ; 耘（耘田）sāo 

เกา,คนั jot8 搔（搔痒）; 痒 sāo 

เกาลดั lak8khja1 栗子 lìzǐ 

เกาลดั  lak8tsap7tswei1 毛栗（ 小米锥）máo lì  

เกาลดัขน lak8tsap7kjuoi5 毛栗（ 锥栗）máo lì  

เกา้อี ้ tsu3Ɂi3 椅子 yǐzi 

เกดิ  lei4jak8 生（生小牛）shēng 

เกดิราจนเป่ือย lam2 霉烂（衣服因潮湿霉烂了）méilàn 

เกดิสนิม tsiŋ2feŋ5 生锈 shēng xiù 

เกดิอารมณ์กระสนั ja:u 6 发情（牲畜发情）fāqíng  

เกยีรตภิมู ิ kwa:ŋ 55 jɔŋ 4 光荣 guāngróng 

เกีย่ว kau 1 钩（用钩子勾住）gōu 

เกีย้ว tsi:u6 轿子 jiàozi 

เกีย่ว พนั สะดุด kjɛ:u 3 绊住（绳子绊住了脚）bàn zhù 

เกอืบจะ ha:i 3 将要; 差不多; jiāngyào 

เกอืบจะ hwai 1tsɛ:ŋ 1 差不多（差不多断了）chàbùduō  

แก่ lou4 老（人老）; 老（菜老）lǎo 

แกแ้คน้ pou5tsau2 报仇 bàochóu 



378 
 

แกต้วัอยา่งน้ําขุน่ๆ pa0la:i6 抵赖（不认帐）dǐlài 

แกม้ kan 3fa:i 1 腮颊 sāijiá 

แกลง้ หยอกลอ้ (เลน่หยอกลอ้
เดก็) 

tsi:u1 逗 ( 逗孩子玩 ) dòu  

แกลง้มองไมเ่หน็ ja2ai2 装着听不见 zhuāngzhe tīng bùjiàn 

แกลบ kuo 6lou 4 粗糠（谷壳）cū kāng 

แกว้ tsoŋ1 杯子 : 杯 ( 一杯水 ) bēizi 

แกวง่ รอ่น  kju 1 淘（淘米）táo 

แก๊สสามหวั pu:i1tsiŋ2 三脚架 ( 支锅用)sānjiǎojià 

แกะ mɛ:n2ja: ŋ2 绵羊 miányáng 

แกะ wie1 羊 yáng 

โกฐจุฬาลมัพาจนี  ŋa:i 6 艾草 àicǎo 

โกฐจุฬาลมัพาจนี wok8wiek9 艾草 : 艾菜 ài cǎo ;àicài 

โกน (โกนหวั) thai5 剃 ( 剃头 ) tì 

โกย วดิ (น้ํา) kup 7 捧（捧水） pěng 

โกรธ fa:t 9hi5 生气  shēngqì 

โกรธ fa:t 9pei2hi5 生气  shēngqì 

โกรธ  กงัวล  เป็นกงัวล Ɂau1hi 5 生气 ; 发愁 shēngqì; fāchóu 

โกรธ แตกคอกนั hwɛ:n 1kjɛ 3 翻脸（翻脸不认人）fānliǎn  

โกหก ลอ่ใจ ja2 骗; 引诱 piàn; yǐnyòu 

ใกล ้ tsɛn4 近 jìn 

ใกล ้ชดิ  ตดิต่อ tshɛ1 接物 ; 接 ( 接住抛过来的东西 ) jiē wù 

ใกล ้ชดิ ตดิต่อ tei 5  接 ( 接住抛过来的东西 ) jiē 

ใกล ้ชดิ ตดิต่อ ti:p9 接 ( 接住抛过来的东西 ) jiē 

ใกลเ้คยีง Ɂou 4tsɛn 4 附近 fùjìn 

ใกลช้ดิ ถกู ให ้ ŋa:i 6 挨（挨他打）; 被（羊被老虎吃了）; 给
（碗给他打破了）āi; bèi; gěi 

ไก่ kai5 鸡 jī  

 ไก่ตอน kai5 Ɂi:m 1 阉鸡（阉过的鸡）yān jī 

ไก่ตวัผู ้ kai5koŋ1 公鸡 gōngjī 

ไก่ฟ้า tsik8kai1 雉 ( 野鸡 ) zhì 

ไกล pa2 远 yuǎn 

ไก่สาว kai5 ŋa:ŋ 6 小母鸡（未生蛋的）xiǎo mǔ jī  

ไก่สาว kai5a:ŋ 6 小母鸡（未生蛋的）xiǎo mǔ jī 

ไก่หนุ่ม kai5koŋ 1lak 8 小公鸡（刚会啼的）xiǎo gōngjī 

ไก่หนุ่ม kai5koŋ 1niu 1 小公鸡（刚会啼的） xiǎo gōngjī 

ขดตวั งอตวั (สตัว)์ plu:t9 蜷缩（蜷缩着身体）quánsuō 

ขน kjɛ:ŋ1 毛 máo 

ขน้  เหนียว ŋi:m 6 浓（茶浓）nóng 

ขนไก่ kjɛ:ŋ1ai2 鸡翎（鸡翅和尾上的长羽 jīlíng  

ขนคิว้ kjɛ:ŋ1pla 1 眉毛 méimáo 

ขนตา kjɛ:ŋ 1 pla 1 num 4 睫毛 jiémáo 

ขนมจา้ง kou 3 ju 1 粽子（大的三角粽）zòngzi 

ขนมจา้ง kou 3 ȵu:t 粽子（小而尖）zòngzi 

ขนมจา้ง ȵu:t 9 粽子（总称）zòngzi 

ขนมจนี nam5tei2 粑粑 bābā 

ขนเลก็ๆตามผวิหนงั kjɛ:ŋ1 ŋa:n 6 寒毛 hànmáo 

ขนาดนัน้ han 1pa 2 那么（ 那么远）nàme 
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ขนาดนัน้ n̥i1 那么（那么远）nàme 

ขนาดน้ี n̥i1 这么（这么大; 这么做）Zhème 

ขม kom2 苦 kǔ 

ขม่ขู ่ ha:t 9 恐吓 kǒnghè 

ขมวดคิว้ ȵau3 皱（皱眉头）zhòu 

ขมกุขมวั สลวั m̥oŋ1m̥ot8 朦胧（相片很朦胧）ménglóng 

ขโมย kjak 8 偷 tōu  

ขโมย mie2l̥oŋ1 小偷 xiǎotōu 

ขโมย  pok8kjak8niu5 贼 ( 小偷 )zéi 

ขยะ ŋa 1 垃圾 lājī 

ขยะ Ɂa 1 垃圾 lā jī 

ขยนั Ɂuk7lek8 努力 nǔlì 

ขยายตวั  พอง บวม kja:i 3tsieŋ 5 胀（肚子胀）  zhàng 

ขยี ้(ขยีเ้สือ้ผา้) kju 1 搓（搓衣服） cuō 

ขยี,้ปัน่ nu:t9 捻（用手指捻线）; 搓（搓衣服）niǎn; 
cuō 

ขยุม้  tshɔ:m5 撮 ( 一撮盐 ) cuō 

ขรขุระ kau 3kjaŋ5 崎岖 qíqū 

ขลุย่ tshwei1wɛ:ŋ2 笛子 dízi 

ขลุย่ทีท่าํจากปลอ้งขา้ว kan 3pi 3 禾杆笛  hé gān dí 

ขลุย่ไมไ้ผ ่ tsi:m1 楔子 xiēzi 

ขวด (ลกัษณนามใชก้บัน้ํามนั 
1  ขวด) 

piŋ2 瓶子; 瓶（一瓶油）píngzi 

ขวาง kaŋ 3 拦（用双臂伸开挡住）lán 

ขวา้ง  โยน (ขวา้งปากอ้นหนิ) kji:p 10 掷（掷石头）zhì  

ขวาน kuon 2 斧头 fǔtóu 

ขอ้กระดกู mie2wun6 骨节 gǔjié 

ของขวญั  กฎเกณฑ ์ ta:u 4lei 4 礼物 : 道理 lǐwù: dàolǐ 

ขอ้งใสป่ลา pen 3 鱼篓 yúlǒu 

 ขอ้งใสป่ลา  tuon3 鱼笼 ( 捕鱼工具 , 大口有倒刺 , 放在水沟

或田边的缺口鱼能入不能出 ) yú lóng 

ขอ้ดอ้ย จุดอ่อน khjyɛ4 tɛ:n 1 缺点   quēdiǎn 

ขอ้ต่อกระดกู kot7tɔ5 骨节 gǔjié 

ขอ้ต่อน้ิวมอื mie2jɔ:m4 手指缝 shǒuzhǐ fèng 

ขอทาน kou3hwa5 乞丐 qǐgài 

ขอ้น้ิว wun6 手指节 ; 节 ( 一节竹子 )shǒuzhǐ 
shǒuzhǐ ;jié jié  

ขอบ รมิ ขา้ง pieŋ6 边（围墙两边都种菜）biān 

ขอบคุณ tɔ55sɛ5 感谢 gǎnxiè 

ขอ้ไมไ้ผ ่ fan 1wun6 竹节 zhú jié  

ขอรอ้ง tseu2 求 ( 求别人帮助 ) qiú 

ขอ้ศอก pei2tau 3 肘 zhǒu 

ขอ้หา้ม tsi6 忌讳  jìhuì 

ขดั (รองเทา้ โต๊ะ) tsha:t9 擦( 擦皮鞋 , 抹 ( 抹掉 ) cā 

ขนั (ไก่ขนั) kjɛn1 啼（公鸡啼）tí 

ขนั (แมไ่ก่ขนัเวลาออกไข)่ kjɛ:k 9 叫（ 母鸡下蛋时叫）jiào  

ขนัท ี su5 公公 ( 夫之父 , 随夫叫 ) ; 岳父 ( 或随妻

叫 ) ; 干爹 gōnggōng 

ขบัไล่ kjom1 赶走 gǎn zǒu 
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ขบัเหงือ่  เหงือ่ออก ŋa:n 6win 2 冒汗 màohàn 

ขา kan 3thuoi 3 腿 tuǐ 

ขากางเกง ɔ 6tsu:n 4 裤管（ 裤筒）kùguǎn 

ขา้ง ขอบ (ขา้งทาง) pi:n1tsa:ŋ1 边（路边）biān 

ขา้งลา่ง,ใต ้ tsak8han1 底下 dǐxia 

ขา้งหน้า  ก่อนหน้า pieŋ6kjɛ 3 前面; 面前 qiánmiàn ; miànqián 

ขาด (เชอืกขาด) pleu5 断（绳子断了）duàn 

ขาด (ยงัขาดอกีเยอะ) tsha1 差 ( 差很多 ) chà 

ขาด ,ไมม่ ี(ฟันหรอ) wan2kɔ2 缺 ( 缺牙 ) quē 

ขาดแคลน ไมม่ ี ko 2 缺《 缺口）quē 

ขาดแคลน, ไมม่ ี wa:ŋ5 缺 ( 缺口 ) quē 

ขาดอกีนิดหน่ึง tsɛ:ŋ1ŋ'
3l̥oŋ1 差不多（ 差不多断了）chàbùduō 

ขาตัง้สามขา fa:m 1puktsiŋ 2 三脚架（ 支锅用）sānjiǎojià 

ขาเป๋ ขาพกิาร kwɛ 2 瘸（腿脚有毛病）qué 

ขา้พเจา้,กระผม lak8ni2 这个 zhège 

ขา้ราชการ  เจา้หน้าที ่ pok8kuon1 官 guān 

ขาว piek10 白 bái 

ขา้วกลอ้ง kou 3 khja:u 3 糙米 cāomǐ 

ขา้วเกาเหลยีง kou 3 ka:u 11lie 2 高粱 gāoliang 

ขา้วตม้ kou3Ɂɔ:m3 粥 zhōu 

ขา้วตงั kou 3 khjam 1 锅巴 guōbā 

ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อน kou3khjam1 早稻 zǎodào 

ขา้วทีด่าํปลายฤดกูาล kou 3 tsi 2 晚稻 wǎndào 

ขา้วนาดอน kou 3 Ɂa:n4 旱稻 hàndào 

ขา้วโพด ko 3 ukju 1 玉米 yùmǐ 

ขา้วโพด kou3lou4 玉米 yùmǐ 

ขา้วโพดพอง (ป๊อบคอรน์) tieŋ2kou3fei5 米花糖 mǐhuā táng 

ขา้วฟ่าง kou3fok7 小米（南方叫“ 狗尾黍” ）xiǎomǐ 

ขา้วสาร kou3 米 mǐ 

ขา้วสารเหนียว kou 3 bok 7 粳米（不黏的米）jīngmǐ 

ขา้วสารเหนียว kou 3 fei 5 精米（白米）jīngmǐ 

ขา้วสารเหนียว kou3tsi:m1 粳米（粘米）jīngmǐ 

ขา้วสาล ี mak8mi:n6 小麦 xiǎomài 

ขา้วสาลบีคัวทิ kou 3 mak 8 ka:k 9 荞麦 qiáomài  

ขา้วสาลบีคัวทิ kou3wok8moŋ5 荞麦 qiáomài  

ขา้วเหนียว kou 3 kj	aŋ 1 糯米 nuòmǐ 

ขา้วเหนียว kou 3 kjak 7 糯米饭 nuòmǐ fàn 

ขี ่(ขีม่า้) tsi2 骑 ( 骑马 ) qí  

ขี ้มลู  kwei 4 尿；粪（牲畜的）niào; fèn  

ขีเ้กยีจ la:n 4 懒 lǎn 

ขีต้ะกอน lak8tai5 沉淀物（指液体沉淀下来的杂质）
chéndiàn wù 

ขีต้า  kwei 4pla 1 眼屎 yǎnshǐ 

ขีผ้ึง้ la:p 10mlɛt 8 黄蜡 huánglà 

ขีม้กู kwei 4naŋ 1 鼻屎 bí shǐ 

ขีเ้ลื่อย fɛt 9 刨花 bàohuā 

ขีห้ ู kwei 4ja 2 耳屎 ěrshǐ 

ขีอ้าย hɛ 1kjɛ 3phaŋ 3 害羞   hàixiū 
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ขึน้ faŋ 1num 4 涨（河水涨了）zhǎng 

ขึน้ (ขึน้เขา) mi4 上（上山）shàng 

ขึน้ (น้ําในแมน้ํ่าขึน้แลว้) tsiŋ2num4bok7 涨 ( 河水水涨了 ) zhǎng 

ขึน้ไป mi4pai1 上去 shàngqù 

ขึน้ไป (ตัง้แต่ 10 อนัขึน้ไป) pok8mi4 以上 ( 十个以上 )yǐshàng 

ขึน้ไป(10 อนัขึน้ไป) Ɂi1sa:ŋ3 以上 ( 十个以上 )yǐshàng 

ขึน้มา mi4taŋ2 上来 shànglái 

ขึน้รา fa:t 9bop8 发霉 fāméi 

ขึน้รา fa:t 9mau2 发霉  fāméi 

ขึน้รา fa:t 9pha:ŋ3 发霉 fāméi 

ขึน้ราคา faŋ 1tsa 5 涨价 zhǎng jià 

ขือ่ pɛ:n3lie:n2 椽子 chuánzi 

ขดุร ู lau5 抠；挖（ 用木棍挖）kōu wā 

ขุน่ (น้ําขุน่) hwon1 浑（水浑） hún 

ขนุเขา ma:n5 山坡 shānpō 

ขดูโกน kw ɛ:t 9 刮（刮猪毛）guā 

เขต khji1 区   qū 

เขต khjy 1 区    qū  

เขม็ them1 针 zhēn 

เขม็ขดั tsɛ:m1na: ŋ4 腰带 yāodài 

เขม็ขดั สายคาดเอว kjei1 ɔ6 裤带 kù dài 

เขมา่หมอ้ kwe i 4khjɛ:k 9 锅煤烟（锅底的）guō méi yān 

เขยง่เทา้ jo:ŋ 3 踮（踮着脚）diǎn  

เขา้ Ɂou 4 进 jìn 

เขา (ผูช้าย) lak 8 他 tā 

เขา,เขาแหลม kou2 角（兽角）jiǎo 

เขา้ใจผดิ tshɔ3l̥oŋ5 错误 cuòwù 

เขา้ไป Ɂou 4pai1 进去 jìnqù 

เขา้มา Ɂou 4taŋ2 进来 jìnlái 

เขา้ยดึครองโดยพลการ tsi:m5 霸占 bàzhàn 

เขาววั kou2nau4 牛角 niújiǎo 

เขยีง hɛ:ŋ 1 砧板 zhēnbǎn 

เขยีน fie 3 写 xiě 

เขีย้ว wan2khwɔ1 犬牙 quǎnyá 

เขือ่น fei 1 水坝    shuǐbà 

แขก ลกูคา้ ȵun 2hɛ:k 9 客人 kèrén 

แขง็ kjɛ:ŋ 3 硬 yìng 

แขง่ขนั pi1sa:i 3 竞赛（比赛）jìngsài 

แขง่ขนั  ต่อสู ้ pok 8tsɛ:ŋ1 争( 争着要去 );争夺 zhēng;zhēngduó 

แขง็แรง kjo5 结实（桌子放得结实）jiēshi 

แขง็แรง lek8 强壮 qiángzhuàng 

แขง็แรง แน่นหนา kham 1 结实（桌子放得结实）jiēshi 

แขง็แรง แน่นหนา li 3 tai 3 结实（桌子放得结实）jiēshi 

แขน kan 55l̥ai 1 胳膊 gēbó 

แขนเสือ้ l̥ai 1na:ŋ 4 袖子 xiùzi 

แขวน เกีย่ว kwak 7 （ 在钉子上、钩（用钩子勾住） 
guà, gōu 
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แขวน หอ้ย tɛ:u 5 吊( 吊包谷 ) ; 吊 《 吊顶 , 垂 ( 柳枝垂

下来 , 晾 ( 晾衣服 ) diào 

ไข ่ lɔ:m6 蛋 dàn 

ไขกระดกู f	u:i3 骨髓 gǔsuǐ 

ไขพ้ษิแดด hwɛ:n 9sa1 痧症： 伤风（感冒）shā zhèn 

ไขมนั ka:u1muoŋ4 网油（肠油）wǎng yóu 

ไขม่กุ tsiŋ3tsu1 珠子 zhūzi 

คงทน kham 1 耐用  nàiyòng 

คงทน kham 1 jɔŋ 6 耐用 nàiyòng 

คณะรฐัมนตร ี pu3tsa:ŋ1 部长 bùzhǎng 

คณะรฐัมนตร ี pu4tsieŋ3 部长 bùzhǎng 

คดเคีย้ว  kau 3kaŋ5 弯弯曲曲的 wān wānqū qū de 

คดเคีย้ววกวน kau 3kau 3kaŋ5kaŋ5 弯弯曲曲的 wān wānqū qū de 

คน ȵun 2 人 rén 

คนแก่,ผูส้งูอายุ  koŋ 3 lou4 老翁 lǎowēng 

คนขาเป๋ คนขาพกิาร lak8puk7kwɛ2 跛子 bǒzi 

คนคุน้เคย lak8kwɛ:n5 熟人 shúrén 

คนคุน้เคย ȵun 2kwɛ:n5 熟人 shúrén 

คนงาน koŋ 55jin4 工人 gōngrén 

คนด ี ȵun 2lai 1 好人 hǎorén 

คนตะกละ ha:u 5tsen 1 馋嘴 chánzuǐ 

คนตาบอด lak8pla1pa:ŋ3 瞎子 xiāzi 

คนบา้ lak8hwa:t9tien1 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ lam8Ɂam3 哑巴 yǎbā 

คนรกั lak8tuoi6 情人 qíngrén 

คนรกั pok 8tuoi6 相爱 ; 情人 xiāng'ài; qíngrén 

คนลา่สตัว ์ pok 8thɔ 3a:ŋ 2 屠夫 túfū 

คนเลว ȵun 2wa:i 6 坏人 huàirén 

คนเสเพล hwɛ:n 9pa:k8khja:u 3 酒疯 jiǔ fēng 

คนโสด ta:n1sen1 单身汉 dānshēnhàn 

คน้หา แสวงหา la 4 寻找 xúnzhǎo 

คนอื่น  lak 8heu 5 人家 rénjiā 

คนอื่น ๆ lak 8heu 5 别人 biérén 

คบเพลงิ  kjɛ:p 9 火帽（鸟枪发火用）huǒ mào 

คบเพลงิ luoi4ba:n1 火把 huǒbǎ 

คมมดี mɛ4tei3 刃（ 口）dāorèn 

ครก โกรง่ kjon 3 臼 jiù 

ครกตาํขา้ว kjon 3 tuoi 5 碓窝    duì wō 

ครกตาํขา้ว tuoi5 碓 ( 用脚踏的 ) duì 

ครกไมต้าํขา้ว tuoi5tiŋ1 碓杆 duì gān 

ครบ พรอ้มหน้า  wen2 齐 ( 人来齐了 ) qí 

ครวญคราง ja:ŋ1 呻吟 shēnyín 

ครวญคราง kuon 2 呻吟; （牛、猪等因为饥饿）叫唤
shēnyín 

ครอบครวั ka1 家（一家人）jiā 

ครัง้แรก ทแีรก เดมิท ี ȵɛn 4la 1 起初 qǐchū 

คราด kwa:k 9hi:p 9 齿锄 chǐ chú 

คราดฟันตะป ู pa2khjak7 钉耙 dīngbà 
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คราดสามงา่ม pa2  耙（农具） ; 耙（ 耙地）bà 

คราบเหงีอ่ jai2 汗垢 hàn gòu 

ครบีปลา phla1wiet10 鱼鰭 yúqí 

ครษีมายนั (ความรอ้นมาถงึ 
ชว่งน้ีจะเป็นชว่งทีก่ลางคนืสัน้
ทีส่ดุ กลางวนัยาวทีส่ดุและ
รอ้นจดั) 

ja 6tsi5 夏至（节气）xiàzhì  

ครึง่  บาน (ประต)ู pa:n 5 半（一半）; 扇（一扇门 bàn ;shàn 

ครึง่กโิล tsɛn1 斤 jīn 

ครึง่ถงั pa:n 5thoŋ 3 半桶 bàntǒng 

ครึง่ทาง pa:n 5tsa:ŋ 1 半路 bànlù 

ครึง่ปี pa:n 5pei 1 半年 bànnián 

ครึง่โล pa:n 5tsɛn 1 半斤 bànjīn 

ครึง่วนั pa:n 5wan 2 半天 bàntiān 

ครึง่หน่ึง pa:n 5si:u 3 小半 xiǎobàn 

ครึม้ๆ bon1blau2ha:i3l̥ap7 薄暮（ 天快黑）bómù 

คลอง ɔ:ŋ 4 沟（ 水渠）gōu 

คลาํอยูท่า่มกลางความมดื kwa 4l̥ap 7 摸黑（摸黑走路）mōhēi 

คลื่นไส ้ ŋi:n 4 恶心（欲呕的感觉）ěxīn 

คลุม moŋ1kjeu1 蒙（用被子蒙别人）méng 

 คลุม (ผา้คลุม) kɔ 3 披（披衣服） pī 

ควบคุม จดัการ ดแูล kuon 1 管 guǎn 

ควบคุม จดัการ ดแูล kuon 3 管（自己管記的事）guǎn 

ควบคุม บรหิาร kwa:n 1li 1 管理  guǎnlǐ 

ควรจะ jin 11 ka:i 1 应该   yīnggāi 

ควนั ȵi:n1 烟 yān 

ควนั pu:i1i:n1 烟（烟）yān 

ควนั wan5 熏 ( 烟熏眼 ) xūn 

ควนั (ควนับุหรี)่ Ɂi:n 1 烟（抽的烟 )yān 

ควนั เขมา่ Ɂuk7pu:i11Ɂi:n1 冒烟 mào yān 

ควนัดาํขณะเผาไหม ้ Ɂu:i 6 煤烟子 ( 粘在厨房墙壁上的 ) méi yān zi 

ควา้ จบั ȵam1 抓（抓一把豆子）zhuā 

ควา้,จบั kam 1 握（握 把）wò 

ความโกรธ hi5tsie ŋ 5 发怒 fānù 

ความเงยีบ wik8teu2 沉默 chénmò 

ความจาํ kji 3sin 3 记性 jìxìng 

ความเจบ็ปวด jau1tsau2 痛苦 tòngkǔ 

ความเจบ็ปวด na:n2tie6 痛苦 tòngkǔ 

ความทรงจาํ kji 3siŋ 3 记性 jìxìng 

ความผดิ tshɔ3hu3 错误 cuòwù  

ความรอ้นเริม่คลายเริม่เขา้สู่
ฤดใูบไมร้ว่ง 

tshu5tshu5 处暑 ( 节气 ) chùshǔ 

ความสขุ hin 3fu 4 幸福 xìngfú 

ความเหน็ Ɂi3kɛ:n3 意见 yìjiàn 

ควาย  nau4suoi3 水牛 shuǐniú 

คอ kan 3 Ɂɛn 1 脖子 bózi  

คอกววั la:n 2nau 4 牛圈 niú quān 

คอกหม ู la:n 2khu 1 猪圈 zhū quān 
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คอ้น tswei2 锤子 chuízi 

คอ่นขา้ง ta:i4lai1 比较 ( 比较好 ) bǐjiào 

คอ้นไม ้ tsu:i2 大木锤 ( 打桩用 ) dàmù chuí 

คอ้นไมใ้หญ่ tswei2lou4 打大木锤 ( 打桩用 ) dǎ dàmù chuí 

คอพอก tsiŋ2Ɂu1 大颈泡 dà jǐng pào 

คอพอก Ɂɛn1u1 大颈泡 dà jǐng pào 

คอพบั( เสือ้) si:u3kham 1 小襟 ( 衣服的 )xiǎojīn  

คอ่ยๆ jieu 2 jieu 2 渐渐（渐渐多了）jiànjiàn 

คอเสือ้  ปกเสือ้ ta:i 6kham1 大襟 ( 衣服的 ) dàjīn 

คะแนน tshәn4tsi4 成绩 chéngjì 

คะแนน tshin4tsi4 成绩 chéngjì 

คะแนนการทาํงาน หน่วย
ปรมิาณการทาํงาน 

koŋ1hwon1 工分 gōngfēn 

คดั,หาบ wa:t10 挑 ( 挑谷子 ) ; 石 ( 十斗 , 担 ( -担水 ) 
tiāo ; shí 

คนั jom1 痒（ 呵痒的感觉）yǎng  

คนั  ผวิหนงัทีเ่กดิอาการคนั ŋan 2 痒（吃生芋头喉咙痒）yǎng 

คนั ( ลกัษณนามใชก้บัรถ) kja 5 辆（ -- 辆车）liàng 

คนั (ลกัษณนามใชก้บัรถ ) tiŋ1 辆 ( 一辆车 ) liàng 

คนัไถ lai 2kuŋ 1 犁弯 lí wān 

คนันา jɛn2ja 6 田塍（田埂） tiánchéng  

คาง wan4ȵa:m4 下巴 xiàbā 

คา้ง เชื่อ sie1 赊 shē 

คางคก ko:p 10 癞蛤蟆（药用） làihámá 

คางคก tsam2tsu2 癩蛤蟆（小的 ) làihámá 

คา้งคาว kɔ 2 蝙蝠 biānfú 

คาด , ประเมนิ ton3ku3 估计 gūjì 

คาถา fa:p 9 咒语  zhòuyǔ 

คาน mi3wɛ: ŋ2khjuŋ3 横梁 héngliáng 

คานเขือ่น  lieŋ2 鱼梁 yú liáng 

คานหลงัคา ,ไมแ้ป wɛ: ŋ2lɔ2 梁 liáng 

คา่หน่วยเงนิหยวน man1 元（一元钱）yuán 

คาํ ( ลกัษณนามใชก้บัการกนิ
ขา้ว 1 คาํ) 

ma:k9 口（一口饭）kǒu 

คาํ (ลกัษณนามใชก้บัคาํพดู) kji:m 1 句（一句话）jù 

คํ้า ยนั tshɛ:ŋ5 托 ( 托着腮想事 ) tuō 

คํ้าคอ puo:k9 托领 tuōlǐng 

คาํทีใ่ชเ้รยีก พอ่เลีย้งแมเ่ลีย้ง lou4khai3 干爹干妈之间的称呼 gān diē gàn mā zhī 
jiān de chēnghu 

คาํปรศินา mu5 谜语 míyǔ 

คาํพดู,ภาษา wuo6 话 huà 

คาํเรยีกขานผูเ้ชีย่วชาญใน
ดา้นอาชพีต่างๆ  

sɛ 1fu 4 师傅 shīfù 

คาํเรยีกผูเ้ชีย่วชาญในดา้น
อาชพีต่าง ๆ 

la:u 4sɛ 1 师傅 shīfù 

คาํศพัทบ์อกจาํนวน คู ่
(ตะเกยีบ 1 คู)่  

pɛ:ŋ2 把（一把筷子）bǎ 

คาํสนัธานแสดงความเป็น
เงือ่นไข เพยีงแต่...กจ็ะ .. 

tsɛn4au1 只要 zhǐyào 
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คดิ fieŋ 3 想（思考）xiǎng 

คดิ nam3 想（思考）xiǎng 

คดิ (ความคดิ) Ɂi 4 想 ( 思考 )xiǎng 

คมีปากแหลม tsi:m2 钳子 qiánzi 

คนื waŋ4wei5taŋ2 还 ( 未见来 ) háun  

คนื ( สิง่ของ) wan5 还 ( 东西 ) háun 

คอื (น่ีคอือะไร) tok7 是 ( 这是什么 ) shì 

คอื (น่ีคอือะไร) tuk8 是 ( 这是什么 ) shì 

คุกเขา่ kwei 6 跪 guì 

คุณ (ผูช้าย)  fi:n 1 sɛ:ŋ 1 先生 xiānshēng 

คุณ เธอ สรรพนามบุรษุที ่2 ma2 你 nǐ 

คุณคร ู la:u 4sɛ 1 老师 lǎoshī 

คุณยาย (แมข่องแม)่ pa6ti5 外祖母 wàizǔmǔ 

คุณยาย คาํเรยีกผูส้งูอายเุพศ
หญงิ 

pa6lou4 老太太 lǎotàitài 

คุน้เคย kɔ 3 hi:u 3 相识 xiāngshí 

คุน้เคย (คนคุน้เคย) kw ɛ:n 5 熟（熟人） shú 

คุน้เคย รูจ้กั (คนรูจ้กั) lok8 熟（ 熟人）shú 

คุน้ชนิ kwɛ:n 5 习惯    xíguàn 

คุม้คา่ Ɂɔ:p10fuon 5 上算 shàng suàn 

คู ่(รองเทา้) tsik7 只 ( 鞋子 ) zhǐ 

 คู ่(ลกัษณนามใชก้บัตะเกยีบ 
1 คู)่  

so:ŋ1 双 ( 一双筷子 )shuāng 

คู ่(ลกัษณะนามใชก้บัรองเทา้ 
1คู)่ 

lieŋ5 双（一双鞋）shuāng 

คู ่ทัง้สอง suoŋ1 双 ( 成双成对 ) shuāng  

คณู (สองคณูสี)่ tshɛn4 乘 ( 二乘四 ) chéng 

คณู (สองคณูสี)่ tshin4 乘 ( 二乘四 ) chéng  

คน้ํูา pu:i5 水沟 (田间的小水沟)shuǐgōu  

เคย ชนิ ตดิเป็นนิสยั kw ɛ:n 5 惯（吃惯了辣的）guàn  

เครา plu:t10 胡子 húzi 

เครอืของพชื plau1 藤（编器物用的） ; 藤（蔓）téng 

เครือ่งจกัร  kji55khji 3 机器 jīqì 

เครือ่งบด n̥ɛ:n1 碾子; 碾（碾米）niǎnzi; niǎn 

เครือ่งบนิ fei 1kji 1 飞机   fēijī 

เครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรงของ
ชา่งไม ้

mak8tau3 墨斗 mòdǒu 

เครือ่งหมาย ŋa:u 6 记号; 打记号 jìhào 

เคลอืบ ieu 6 釉（碗碟表面的釉彩）yòu 

เคารพ  kjiŋ5 敬（酒） jìng 

เคารพ lɔ:m1tsak7 尊敬 zūnjìng 

เคาะ  khjɔ:k 9 磕（磕烟杆）kē 

เคาะ kut 7 敲（敲门）;打（打人）; 打（用棍子

打）; 打（打鼓、敲（敲锣）; 打（用谷

桶打谷）; 打（打算盘）qiāo 

เคาะ (เคาะประต)ู khjɔ:k 9 敲（敲门）qiāo 

เคาะ (เคาะยาสบู) nɔ:k9 磕（磕烟杆）kē 

เคยีว mɛ4ja:u2 镰 liándāo 
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เคีย้ว  เคีย้วเอือ้ง ȵa:i3 嚼；反刍（牛反刍）jué; fǎnchú 

แคบ แออดั แน่น jɛ:p 10 窄;拥挤;挤（挤进去）zhǎi;yǒngjǐ;jǐ 

แควน้ปกครองตนเอง tsɿ3tsi3tsau55 自治州 zìzhìzhōu 

โคน่ (โคน่ตน้ไม)้ kjam 5 砍（砍树）kǎn 

โคมไฟ taŋ1loŋ2 灯笼 dēnglóng 

โคลง สัน่ phau 1 颠簸（车子颠簸得很）diānbǒ 

โคลน nai2ka:u1 泥（稀泥）ní 

โคลน nai2pa:m6 泥（稀泥）ní 

ใคร nɛ4 谁 shuí 

ฆอ้ง toŋ2la 2 锣 luó 

ฆา่ Ɂa 4 杀 shā 

โฆษณา sØ:n55tshØ:n4 宣传 xuānchuán 

งว่ง ŋwaŋ 6 困 kùn 

งว่งนอน sen1l̥a:t7 困 kùn 

งอ โคง้ kau 3 弯（扁担弯了）wān 

งอ,โคง้ Ɂɛ:p9 弯 ( 用火弯竹竹条 ) wān 

งอนขึน้ กระดก bin 3 翘（ 翘起大拇指）qiào 

งอบ mau6wa1 斗笠 dǒulì 

งดั แงะ tsi:u6 撬 ( 用棍子撬石头 ) qiào  

งา  lak 8 ȵie 2 芝麻 zhīma 

งานฝีมอื puk7mie2 手艺 shǒuyì 

งานอดเิรก Ɂi 5 爱好 ; 喜欢愿意 àihào 

งา่มน้ิว mie2ȵa3 指叉（虎口）zhǐ chā 

 งา่ย joŋ2ŋi 6 容易 róngyì 

ง ู ȵie2 蛇 shé 

งเูขยีวไผ่ ȵie2jau2 青竹蛇 qīngzhúshé 

งเูขยีวไผ่ ȵie2mɛ:ŋ4 青竹蛇 qīngzhúshé 

งจูงอาง ȵie2ha:u5 眼镜蛇（吹风蛇）yǎnjìngshé 

งน้ํูา ȵie2num4 水蛇 shuǐshé 

งสูามเหลีย่ม kjem 1pa:u 1khjak 7 金环蛇 jīn huán shé 

งสูามเหลีย่ม ȵɛn 2pa:u 1khjak 7 银环蛇 yínhuánshé 

งหูญา้ ȵie2toŋ3loŋ3 草蛇 cǎoshé 

งเูหลอืม ȵie2lou4 蟒蛇 mǎngshé 

เงยหน้า hieŋ 1kjeu 1 仰头 yǎng tóu 

เงยหน้า hin 3kjeu 1 仰头 yǎng tóu 

เงนิ ȵɛn 2 银子 yínzi 

เงนิ ti:n2 钱 : 钱 ( 重量 ) qián 

เงนิกระดาษ khjei 3ta:k 10 纸钱（迷信用品） zhǐqián 

เงนิเดอืน koŋ 3 tsɿ55 工资 gōngzī 

เงนิเดอืน ti:n2koŋ1 工钱 gōngqián 

เงนิแท่ง ȵɛn 2lou 4 银锭 yíndìng 

เงยีบสงบ wik8 静 jìng 

เงือ่น บ่วง fat 7fuo 3 活结  huójié 

เงือ่นตาย fat7ku2 死结（ 死纥达） sǐjié 

แงะ งดั kjak 8lɔ:m 1 窥探 kuītàn 

โง ่ lak8Ɂa:ŋ5 傻子 shǎzi 

โง ่ poŋ3 傻 shǎ 
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โง ่ poŋ6 愚蠢 ( 笨 ) yúchǔn  

โง ่ Ɂa:ŋ 5 愚蠢 ( 笨 )yúchǔn  

จม น้ําทว่ม Ɂem 5 淹 ( 水淹 )yān 

จมน้ําตาย Ɂem 5plei1 淹死 yānsǐ 

จมกู naŋ1 鼻子 bízi 

จรวด hɔ 1tsɛ:n 3 火箭 huǒjiàn 

จรงิ ;จรงิๆ แลว้ tsiŋ5 真 ; 确实 zhēn; quèshí 

จอกแหน piou2 浮萍 fúpíng 

จอ้งมอง เบกิตาโพลง pla1jau2 瞪眼 dèngyǎn 

จอ้งมอง เบกิตาโพลง pla1su 3lu4 瞪眼 dèngyǎn 

จอ้งมอง เบกิตาโพลง pla1wɛ:ŋ2 瞪眼（钭视有情）dèngyǎn 

จอบ kwa:k 9phɔ:ŋ 1 板锄（除草松土用）bǎn chú 

จอบ เสยีม kwa:k 9 锄（锄地）chú 

จอบ เสยีม kwa:k 9bok 7 锄头 chútóu 

จอบ,เสยีม wɛ:t9 锄 ( 地地 ) ; 用手挖 chú 

จอมผม kjue 1 nu:i 1 发旋 fā xuán 

จอมพล kwa 3saw:i 3 帅 guàshuài 

จะงอยปากนก tei3mlok7 鸟嘴 niǎo zuǐ 

จะตอ้ง Ɂau1 要(你要听老师的话 ,要(你要到哪去)yào 

จะตอ้ง,ตอ้ง joŋ 6 要（要听话、 要（要到哪去）yào  

จัก๊จัน่ nɛn3nɛ3 蝉 chán 

จกัรพรรด ิ wuoŋ2tai5 皇帝 huángdì 

จกัรยาน ta:n1tshie1 自行车 zìxíngchē 

จกัรราศ ีที ่7 ใน 12จกัรราศี
แผนภมูสิวรรค ์

tsɛ:ŋ1 庚（ 天干第七）gēng 

จกัรราศทีี ่4 ใน 12 จกัรราศี
ของแผนภมูสิวรรค ์

teŋ1 丁 ( 天干第四 ) dīng 

จกัรราศทีี ่5 ใน 12จกัราศี
แผนภมูสิวรรค ์

tsi5 己( 天干第六 ) jǐ 

จกัรราศทีี1่  จาก 12 จกัรราศี
ในแผนภมูสิวรรค ์

tsa:p9 甲 ( 天干第一 ) jiǎ 

จงัหวะกา้ว  ja:p9 脚步（ 迈步） ; 跨（跨过小沟）jiǎobù   

จงัหวะกา้ว ฝีทา้ว puk7 脚步 ; 脚 ( 踢一脚 )jiǎobù ; jiǎo 

จดัการอยา่งลวกๆ lieu4lai6 了事 liǎo shì 

จดัการอยา่งลวกๆ siŋ1suoŋ 3 了事 liǎoshì 

จดัเกบ็ kjep 7 收拾 shōushí 

จนัทรปุราคา mla1tsen1man4lieŋ6 月蚀 yuè shí 

จบั tshɔ:m5 抓 ( 用几个手指头抓一撮米 ) zhuā 

จบั (จบัไก่) tsuok9 捉 ( 捉鸡 ) zhuō  

จบั (จบัปลา) lan1 摸（摸鱼）mō 

จบั เอา (จบัมนัโยนทิง้) pa1 把（把它扔掉）bǎ 

จาก (จากบา้น) lei2 离（离家）lí 

จากกนั แยกออก fon 1 分别; 分（分路）;分家;分（ 分工）
fēnbié 

จา้ง (จา้งแรงงานชัว่คราว) thiŋ3 请 ; 雇 ( 雇短工 ) qīng ; gù 

จา้ง วา่จา้ง kɔ5 雇（雇短工）gù 

จาน tsɛ:n3 盘子 pánzi 

จาน tshaŋ5puon2 秤盘 chèng pán 
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จานฝนหมกึจนี pun2mak8 砚台 yàntai 

จานรอง tiep10 碟子 diézi 

จาม  ไอ tuk8khjɛn1 打喷嚏 dǎ pēntì 

จา่ยเงนิ fu 5 付（一付扑克）fù 

จาํได ้ wat7li3 记得 jìdé 

จาํตอ้ง jin 3 ta:ŋ 1 应当   yīngdāng 

จาํนอง Ɂa:p 9 抵押 dǐyā 

จาํนอง จาํนํา ta:ŋ 5 典当 diǎndàng 

จาํเป็นตอ้ง Ɂi 4tiŋ6 必须 ( 你必须承认 ) bìxū 

จกิ tɛ:ŋ1 啄 ( 鸡啄米 ) zhuó 

จกิ (ไก่จกิขา้ว) khjɔ:k 9 啄（鸡啄米）zhuó 

จิง้จอก tsok8kou3 狐狸 húlí 

จิง้จอกหนู (สตัวจ์าํพวกอเีหน็) ȵei6fot7 黄鼠狼 huángshǔláng 

จิง้หรดี kai5ȵit 7 蟋蟀 xiǎo mǔ  

จติใจชัว่รา้ย fem 1tok8 心毒  xīn dú 

จิม้ จุม่ plok7 蘸（蘸辣椒）zhàn 

จดื ta:m4 淡 ( 酒淡 ) ; 淡 ( 不咸 ) dàn 

จุก (จุกขวด) lak8tsot7 塞子（瓶塞子）sāizi 

จุก (จุกขวด)  ยดั tsot7 塞子 ( 瓶塞子 ) ; 塞 ( 塞住洞口 ) sāizi ; sāi 

จุด (จุดไฟ) tum1 点 ( 点灯 ) diǎn 

จุดเดน่ jau55tɛ:n 1 
 

优点 yōudiǎn 

จุดแบง่ระดบัตามคนัตาชัง่ feŋ 1 tshaŋ 5 秤星 chèng xīng 

จุดไฟ tsa:u4pu:i1 划火柴点火/性火 huà huǒchái 
diǎnhuǒ/xìng huǒ 

จุม่น้ํา juoŋ4 涮（ 涮衣服）shuàn 

จงู (จงูววั) kja:k 10 牵（牵牛）qiān 

จบู tsup7 接吻 ( 亲嘴) jiēwěn  

เจด็ thet7 七 qī 

เจดยี ์ tha:p9 塔 tǎ 

เจตนาทีจ่ะฝืน,จะทาํใหไ้ด ้ joŋ 6 偏偏（叫他不要去、他偏偏要去）
piānpiān 

เจบ็ปวด tsɛ:t9 疼（ 痛） ; 心疼 téng 

เจรญิเตบิโต bok7 生长; 大   shēngzhǎng; dà 

เจรญิรุง่เรอืง uoŋ 6 旺（火很旺）wàng  

เจา้ของทีด่นิ ti 4tsu3 地主 dìzhǔ 

เจา้ภาพ lak8tsu3 主人 zhǔrén 

เจา้ภาพ tsu3ȵun2 主人 zhǔrén 

เจา้สาว nuŋ4l̥ie 新娘 xīnniáng 

เจา้หน้าทีร่าชการ ka:m 3pu 3 干部 gànbù 

เจาะ ทะลวง เขา้ไป lu:n5 钻（人钻过洞去）zuān 

เจาะเป็นร ู lɛn1 掏（ 从衣袋掏东西出来）tāo 

โจมต ี kuŋ 1 攻打 gōngdǎ 

โจร pok8kjak8 土匪 ; 强盗 ; 贼( 小偷 ) 
tǔfěi ; qiángdào; zéi 

ใจกลา้ blai1bok7 大胆   dàdǎn 

ใจกลาง Ɂou 4tsa:ŋ2 中间向 ( 田中间 ) zhōngjiān xiàng 

 ใจน้อย ใจแคบ และขีเ้หนียว siu3lieŋ 6 小气 xiǎoqì 

ฉบบั foŋ 1 封（封信口） ; 封（一封信）fēng  
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ฉมวก tsha:m3ȵa1 鱼叉 yú chā 

ฉมวก tshap7ȵa1 鱼叉 yú chā 

ฉลองเทศกาล tie6thet7hi5 过节 guòjié 

ฉลองปีใหม ่ tie6ni:n2 过年 guònián 

ฉลองปีใหม ่ tie6pei1 过年 guònián 

ฉลาด ȵa:u2 聪明 cōngmíng 

ฉลาด thoŋ1miŋ2 聪明 cōngmíng 

ฉนั สรรพนามบุรษุที ่1 tsi1 我 wǒ 

ฉากบงัลม piŋ2foŋ1 屏风 píngfēng 

ฉาบ na:u2 钹（乐器）bó 

ฉาบ ฉ่ิง  tshɛ:u3 钹 ( 小的 ) bó 

ฉีกออก เปิดออก tshɛ:k9 拆 ( 拆房子 ) ; 撕 ( 撕纸 ) chāi  

ฉีดพน้ยุง รมควนัยงุ jien 5 熏蚊子  xūn wénzi 

ฉ่ีรดทีน่อน foŋ 5kj	i:u 5 Ɂou 4teu 2 尿床（小便失禁）niàochuáng 

ฉุน กลิน่แสบจมกู kja:it 10 呛（辣椒味儿呛鼻子）qiāng 

ฉุน กลิน่แสบจมกู thieŋ3 呛 ( 辣椒味儿呛鼻子 ) qiàng 

เฉไฉ ไมย่อมรบัผดิ po0la:i6 耍赖 ( 使用用无赖手手段 ) shuǎlài  

เฉไฉ ไมย่อมรบัผดิ pok8la:i3 耍赖 ( 使用无赖手手段 ) shuǎlài 

ชดใช ้ชดเชย li:t 10 pon 3 赔（亏本）péi 

ชดใช ้ชดเชย pu:i2 赔偿 péicháng 

ชน ปะทะ ta4phoŋ3 相碰 ( 两人或两动物相碰 ) xiāng pèng 

ชน รถชนกาํแพง  phoŋ3 撞（车子撞在墙上）zhuàng 

ชน,ตาํ tshɔ:ŋ1 撞 ( 车子撞在墙上 ) zhuàng 

ชนกลุม่น้อย  ชนเผา่ min4tsu4 民族 mínzú 

ชนกลุม่น้อยเผา่จว้ง tsou4tsɔ:ŋ6 壮族 Zhuàngzú 

ชนกลุม่น้อยเผา่ตง้ toŋ 3 侗族 dòngzú 

ชนกนั ปะทะกนั pok8phoŋ3 相碰 ( 两人或两两动物相碰 )xiāngpèng 

ชนชัน้กรรมกร koŋ 55jin4ka:i5kji4 工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนเผา่เหยา Ɂi:u 55tsiŋ 1 瑤族 yáozú 

ชนเผา่ฮัน่ lak8tsou4 汉族 Hànzú 

ชนะ ŋiŋ 2 赢 yíng 

ชนิด jieŋ 6 种（一种） ; 样（两样）zhǒng 

ชนิด (ผกั) tsoŋ5 种 ( 种菜 ) zhǒng  

ชว่ง (ลกัษณนามใชก้บั
ชว่งเวลา) 

kjot 8 段（一段） duàn 

ชว่งขา้วเตม็น้อย ตรงกบัวนัที ่
20, 21 หรอื 22 ของเดอืน 
พ.ค 

si:u3mu:n 4 小满 ( 节气 )xiǎomǎn 

ชว่งชงิ,ฉกฉวย tsen1lak7khja:n3 趁 ( 趁热吃 ) chèn  

ชว่งอก pu4wi:n2 胸脯 xiōngpú 

ชว่ย (คน) tseu5 救( 救人 ) jiù 

ชว่ยเหลอื แทน pa:ŋ 1 帮助; 替（我替你做）bāngzhù ; tì 

ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั hu 3tsu 3 互助 hùzhù 

ชอ่งทีแ่ตกรา้ว phɛ:k9 裂缝儿 lièfenger 

ชอ้น koŋ55pɛ:u4 调羹（汤匙）tiáogēng 

ชอ้น (ชอ้นหญา้ในน้ํา) la:u 2 捞（捞水草）lāo 

ชอ้นตกัโจ๊ก tsiek10 粥勺子 zhōu sháozi 

ชะนี pa 3wa:i2 猩猩（故事中的老变婆）xīngxīng 
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ชะนี tau3blet7 星星 xīngxīng 

ชะมด leŋ4jieŋ2 麝 shè 

ชะมดเชด็ sɛ3hja: ŋ 55 麝香 shèxiāng 

ชกั (ชกัมดี) pɛ:t10 拔（拔 ）bá 

ชกัใย  pok8pa: ŋ4 结网 ( 蜘蛛结网 )jiéwǎng 

ชดัเจนเรยีบรอ้ย  siŋ5suoŋ3 清楚 ; 整齐 qīngchǔ; zhěngqí  

ชนั (เขาชนัมาก) sɛ:ŋ3 陡 ( 山很陡 )dǒu 

ชัน้ (ลกัษณนามใชก้บัผวิหนงั 
1 ชัน้ ) 

thaŋ3 层 ( 一层皮 ) céng  

ชัน้ดา้นนอกของผา้หม่ pa:ŋ 5mi:n 6 被面 bèimiàn 

ชัน้ดา้นในของผา้หม่ pa:ŋ 5 Ɂum 3 被里（被单）bèilǐ 

ชยัชนะ sen3li3 胜利 shènglì 

ชา tsɛ2 茶 chá 

ชา้ (เดนิอยา่งชา้) tsɔ3 慢（ 走得慢）màn 

ชา่งเงนิ lak8tap8ȵɛn2 银匠 yínjiàng 

ชา่งตเีหลก็ lak8tap8khjak7 铁匠 tiějiàng 

ชา่งปะหมอ้ lak8na:p9khjɛ:k9 补锅匠 bǔ guō jiàng 

ชา่งฝีมอื (ชา่งไม)้ mok8tieŋ6 匠人（木匠）jiàng rén 

ชา่งมนัเถอะ fuon 5 la 0 算（算了吧）suàn 

 ชา่งหนิ lak8kut7tuŋ1 石匠 shíjiàng 

ชา่งหนิ lak8ta:m6fa:ŋ1 石匠 shíjiàng 

ชาม ku:i 1 na:m 4 ha:i 3 大碗（海碗）dà wǎn 

ชาม ku:i 1 碗（大的）wǎn  

ชาม ถว้ย Ɂu:n3 碗 wǎn 

ชามใบใหญ่ ku:i 1 大碗（海碗）dà wǎn 

ชายคาบา้น liek 10 sa 3 屋檐 wūyán 

ชาวนา noŋ4min4 农民 nóngmín 

ชาวนาทีย่ากจน phin4noŋ4 贫农 pínnóng 

ชาวนารบัจา้ง ku 3 noŋ 4 雇农 gùnóng 

ชงิชา้ pok8puoŋ3 秋千 qiūqiān 

ชดิ  แน่น ถี ่ mlɛt8 密（筛子编得密）mì 

ชมิ ลอง ทดสอบ si5 尝 ( 尝尝菜 ) ; 试 ( 试一试 )cháng; shì 

ชพีจร mɛ:k10 脉搏 màibó 

ชวีติ sɛ:ŋ1miŋ6 性命 xìngmìng 

ชวีติ wei2 活 ( 救活了 ) huó 

ชืน้ เปียก num2 潮湿 cháoshī 

ชื่นชม kjɔ6 赞扬 zànyáng 

ชื่อ ชื่อวา่ ja:n1 名字叫（ 叫什么名字、名做动词）
míngzì jiào 

ชื่อกลุม่ชาตพินัธุเ์หยาภเูขา huo 1la:m 2 瑶山族 yáo shān zú 

ชื่อชนกลุม่น้อยเผา่เหมยีว mi:u2 苗族 Miáozú 

ชื่อชนกลุม่น้อยเผา่เหยา sa:n11tsi3 瑶族 ( 山子瑶 ) Yáozú 

ชื่อชนกลุม่น้อยเผา่เหยาถิน่
หน่ึง 

sa:n1pa:n3 盘瑶 Pányáo 

ชื่อดอกไมช้นิดหน่ึง tsie3khu1won2 金英花 ( 野蔷薇 ) jīnyīnghuā 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง khu 1lɛ:n 3sy 3 苦楝树 kǔliàn shù 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง tsei5tshon55ja2 香椿树 xiāngchūn shù 

ชื่อตน้ไมป่้าชนิดหน่ึง tsei5kjou5 野桐 yě tóng 
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ชื่อปลาน้ําจดืชนิดหน่ึง phla1tho 3 鲫鱼 jìyú 

ชื่อพนัธุพ์ชืชนิดหน่ึง ใบเรยีว
เหมอืนลกูศร 

lak8khji:u3 慈菇 cí gū 

ชื่อพชืชนิดหน่ึง pa4ha5kɔ:ŋ5 紫苏 zǐsū 

ชื่อมาตราตวงของจนี tau3 斗 ( 一斗 ) dòu 

ชื่อไมพุ้ม่เตีย้และไมย้นืตน้
เลก็ๆชนิดหน่ึง 

lak8kjɔ2 子（果实可做黄色染料）zhī zi 

ชื่อเรยีกระยะหา่งเมือ่ถ่างหวั
แมม่อืและน้ิวกลางออกจาก
กนั 

mieŋ3 拃（总称拇指中指张开的长度）zhǎ 

ชุด ka1 套（套上一件衣服）tào 

ชุด  tsha:k9 套 ( 套上一件衣服 ) tào 

ชุด (เสือ้ผา้ 1 ชุด) thuot 9 套( 一套衣服 ) tào 

ชุดนกกระจอก tha:u5 雀套 ( 装竹鸡的 , 用棕衣做的 ) què tào 

ชุบไฟ tsi:n5swei3 淬火 ( 把铁烧红时蘸水或油油使之变硬 ) 
cuìhuǒ 

ชขูึน้ ยกขึน้ ka:ŋ1 抬 tái 

เชด็ (โต๊ะ  รองเทา้) tshɔ:t9 擦 ( 把字擦掉 ) : 擦 ( 擦亮皮鞋 ) cā 

เชด็ปาก tuot8 吮乳 shǔn rǔ 

เชา่ (เชา่ที)่ phi1 租（租地）zū 

เชา่ (เชา่ที)่ tɔ1 租 ( 租地 ) zū 

เชา่ (เชา่ที)่ tso1 租（ 租地）zū 

เชา้ (ตื่นนอนเชา้มาก) khjam 1 早（很早起床）zǎo 

เชา้ เชา้ตรู ่ Ɂa:n 4 早( 天旱 )zǎo 

เชา้วนัปีใหม ่หรอืเชา้ของวนัที ่
1 มกราคม 

wɛ:n4ta:n3 元旦 yuándàn 

เชื่อ fen 5  信、 相信 xìn, xiāngxìn 

เชอืก kjei1 绳子 shéngzi 

เชอืก tshaŋ5niau4 秤索 chèng suǒ 

เชอืกทีข่งึคนัธนู kuŋ 1ti:n 5 弓弦 gōngxián 

เชอืกทีท่าํจากใยตน้ปาลม์  kjei1ko ŋ 55la:ŋ 4 棕绳 zōng shéng 

เชอืกป่าน kjei1wie 2 麻绳 má shéng 

เชอืกลา่มววั kjei1nau 4 牛绳（牛索）niú shéng 

เชื่อง (เลีย้งสตัวใ์หเ้ชื่อง) tsɛ:u5 驯（ 野兽养驯了）xún 

เชื่อไฟ เชือ้เพลงิ pu:i1tsoŋ3 火种 huǒzhòng 

เชื่อม ŋan 6 焊（焊洋铁壶）hàn 

แช ่จุม่ tem 5 泡水 : 浸 pào shuǐ: jìn 

แช(่แชข่า้ว) ta:u2num 4 泡 ( 泡饭 ) pào 

แชแ่ขง็ tsi:t9kjai1num4 结冰 jié bīng 

โชคชะตา miŋ6 命运 mìngyùn 

โชคดทีี ่ tsak7la:i5 幸亏 ( 幸亏没有打破 ) xìngkuī 

ใช ้ joŋ 6 用（使用） yòng 

ใช ้(ใชป้ากกาเขยีน) Ɂau1 用( 用笔写字 )yòng 

ใชน้ิ้วเขยี,แยกออก wa:k9 掰 ( 把果子掰成两瓣 ) bāi 

ใชม้อืกอบ ใชม้อืควา้ pok8ja6 薅 ( 草 )耘 佣用手手 ) hāo  

ใชไ้มแ้ยกสิง่ของออกจากกนั  tɛ:u 1 挑( 用棍子把东西拨开 ) tiāo 

ซ่อน (ซ่อนอยูห่ลงับา้น) lik7 躲（躲在门后）duǒ 

ซ่อน (ซ่อนอยูห่ลงัประต)ู kjɔ1 躲（躲在门后）duǒ 
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ซอ้น พบั (กระดาษ) tsi:p9 叠 ( 叠被子子 ) ; 折 ( 折纸 ) ) dié; zhé 

ซ่อม (ซ่อมแซมบา้น) jieu 6 修理（修理房子）xiūlǐ  

ซอย   ตรอก tsa:ŋ1tshɛ5 岔路 chàlù 

ซอสองสาย ŋɔ4Ɂi:n2 二胡 èrhú 

ซอสองสาย Ɂa 4Ɂi:n 2 二胡 èrhú 

ซํ้า ทอ่ tsha:k9 叠 ( 一叠人民币 ) dié 

ซอีิว๊ pa:k 10tsi 4jieu 2 酱油 jiàngyóu 

ซอีิว๊ tsiaŋ3jau2 酱油 jiàngyóu 

ซอีิว๊  ซอส tou6tsia ŋ 3 酱 jiàng 

ซมึเขา้ไป แทรกซมึเขา้ไป sa:m5 渗透 ( 泥土 、 纸等被液体渗透 )shèntòu 

ซือ้ plɛ1 卖 mài 

ซือ้ wei4 买 mǎi 

ซื่อสตัย ์ซื่อ ซื่อตรง lak8lɛt 8 老实 

ซุกซน kjam k 4jok 8 顽皮（淘气）wánpí 

ซุกซน ดือ้ (เดก็ไมฟั่งคาํสอน) kjam k 4jok 8 调皮（孩子不听教导）tiáopí 

ซุป luk8 烫（ 用开水烫）tàng 

ซุป num4tha: ŋ1mom6 汤（菜汤）tāng 

ซุป num4tha:ŋ1 汤（菜汤）tāng 

ซุป num4wok8 汤（菜汁）tāng 

เซ่นไหว ้ tsoŋ5jieŋ6 祭祀 ( 祭祀祖宗 ) jìsì 

เซ่นไหว ้(เซ่นไหวบ้รรพบุรษุ) kjiŋ5lak8lou4 祭祀（祭祀祖宗）jìsì 

แซมตน้กลา้ pu3 补苗 bǔmiáo 

ญาต ิ then11tshik7 亲戚 qīnqī 

ญาต ิ Ɂat 7jen4tsɛ:t 4 亲戚 qīnqī 

ญาต ิ(ทีเ่กดิจากการสมรสของ
ลกู) 

then1ka1 亲家 ( 儿女亲家 ) qìngjiā 

ญาตทิีผ่กูพนัดว้ยการสมรส
ของลกู 

ka0tsa: ŋ4 亲家（儿女亲家） qìngjiā 

ฐานรองรบัเพลาหมนุของ
ประต ู

man2ton1 门墩 méndūn 

ดว้ง kɔ:m 6 天牛（触角长而有节、翅膀有白点）tiān 
niú 

ดวงจนัทร ์ man4lieŋ6 月亮 yuèliàng 

ดว้งมลูสตัว ์ kɔ:m 6 kwei 4 屎壳郎（牛粪虫）shǐkelàng 

ดว้ย (รว่มดว้ย) toŋ2 同 ( 同去 ) tóng  

ดว้ยกนั (ไปดว้ยกนั) tai 6tai2 一起 ( 一起去 ) yīqǐ  

ดอกตมู huo 1nam 5 蓓蕾（ 花包包）bèi lěi 

ดอกตมู huo 1pa:u 1 蓓蕾（ 花包包）bèi lěi 

ดอกทานตะวนั tau3wan2 向日葵 xiàngrìkuí 

ดอกบวั ho 4huo 1 荷花 héhuā 

ดอกเบีย้ lei6sik7 利息 lìxí 

ดอกเบีย้ li 3 Ɂi 4 利益 lìyì 

ดอกไม ้ huo 1 花（ 布是花的）huā 

ดอกไมจ้นี wa:ŋ4hwa5tsha:i3 黄花菜 ( 金针菜) huánghuā cài 

ดอกไมบ้าน ha:i 1 huo 1 开花 kāihuā  

ดอกสายน้ําผึง้ kjin55jin4hwa55 金银花 jīnyínhuā 

ดอกหงอนไก่ kai5koun 1huo 1 鸡冠花   jīguān huā 

ดอง (ผกัดอง) khwai 5 腌（腌菜）yān  
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ดอง หมกั wok8khjom3 腌 ( 腌菜 ) yān  

ดอง หมกั Ɂi:p 9tsɛ3 腌 ( 腌菜 )yān 

ดกัแด ้ tsha:n4joŋ1 蚕蛹 cányǒng 

ดงันัน้ sɔ1i 1 所以 suǒyǐ 

ดา่ ตาํหนิ tɛ3 骂 mà 

ดาดฟ้า ja:u4kou 3 晒谷楼 shàigǔ lóu 

ดา้นกลบักนั pieŋ6jiem1 背面（布、纸等的反面）bèimiàn 

ดา้นขวา pieŋ6wa2 右面 yòumiàn 

ดา้นขา้ง n̥aŋ1pi:n1 旁边 pángbiān 

ดา้นขา้ง pa:ŋ 2pi:n 1 旁边 pángbiān 

ดา้นขา้ง sam3pi:n1 旁边 pángbiān 

ดา้นชา plau1 麻木 mámù 

ดา้นซา้ย pieŋ6kjei 3 左面 zuǒmiàn 

ดา้นนอก tsak8Ɂuk7 外面 wàimiàn 

ดา้นใน tsak8Ɂou4 里面 lǐmiàn 

ดา้นบน hjien1 上面 shàngmiàn 

ดา้นลา่ง h	an 1 下面 xiàmiàn 

ดา้นหน้า,ตรงหน้า  pieŋ6lai1 正面（布、 纸等的正面）zhèngmiàn 

ดา้นหลงั n̥aŋ1gkhjon3 后面 hòumiàn 

ดา้นหลงั n̥aŋ1l̥a3 后面 hòumiàn 

ดา้ม (ไมพ้อง 1ดา้ม) mi3 根（一根棍子）gēn 

ดา้ม (ลกัษณนามใชก้บั
ตะเกยีบ 1 ดา้ม) 

ȵam1 把（一把筷子）bǎ 

ดา้ม ทีจ่บั(ของภาชนะ) ta:m1 把儿 ( 器物上便于手拿的部分 ) bà er 

ดา้มจบั ȵam1 握（握 把）wò 

ดา้มมดี ta:m1mɛ 4 把 ( 柄 ) dāobà 

ดา้ย เชอืก ku:t 10 纥达（绳线打的结）gē dá 

ดา้ยทีใ่ชต้เีสน้ของชา่งไม ้ mak8tau3fi:n5 墨线（墨斗的线）mòxiàn 

ดา้ยฝ้าย ku:i 1 mi:n 2 棉线 miánxiàn 

ดา้ยลนิิน ดา้ยป่าน ku:i 1 麻线; 线（缝衣服用的棉线）máxiàn; 
xiàn 

ดา้ยลนิิน ดา้ยป่าน ku:i 1 wei 2 麻线 máxiàn 

ดาวตก pu:i1phlit7 火星飞溅 huǒxīngfēijiàn 

ดาวตก pu:i1pli:t9 火星飞溅 huǒxīngfēijiàn 

ดาวเทยีม wәi3sin55 卫星 wèixīng 

ดาวหาง tau3blet7pon 5 彗星 huìxīng 

ดาํ mlɔ2 黑（ 脸黑）hēi 

ดาํน้ํา pok8thik7 潜 ( 潜水 )qián 

ดาํรงชวีติ มชีวีติ ȵɛ:u 6 活（救活了）huó 

ดนิ la:i 6 地（旱地）dì 

ดนิ nai2 土（干土）tǔ 

ดนิประสวิ  fi:u 1 硝（制火药用）;火药 xiāo 

ดนิสอ ju:n 7pet 7 铅笔 qiānbǐ 

ดบิ (เน้ือดบิ) ผลไมด้บิ sɛ:ŋ1 生 ( 生肉 , 生 ( 果子还生 )shēng 

ด ี lai 1 好   hǎo 

ดใีจ pok8luok9 高兴 gāoxìng 

ดใีจ Ɂɛ 5luok 9 高兴 gāoxìng 

ดใีจ พอใจ สบาย Ɂɛ 5lai1 高兴 ; 满意 ; 舒服 gāoxìng  
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ดใีจ ยนิด ี ka:u1heŋ5 高兴（心里高兴）gāoxìng  

ดดี ใชน้ิ้วดดี ta:t 9 弹 ( 用手指弹 ) dāyìng 

ดดีฝ้ายเพือ่ทอ ta:n2 弹 ( 弹棉花 ) dàn 

ดทีีส่ดุ tsi5lai1 好 ( 好是你去 ) zuì hǎo 

ดทีีส่ดุ (ดทีีส่ดุคุณไป) tsa3lai1 好 ( 好你去 ) zuì hǎo 

ดบุีก fik 7 锡 xī 

ดกึ  kjaŋ 2 晚（很晚才睡）wǎn 

ดกึ (ดกึมากแลว้ถงึนอน)  
สาย(มาสายแลว้) 

tsi2 晚 ( 很晚才起床 ) ; 迟 ( 来迟了 ) wǎn; chí 

ดงึ kja:k 10 拉（向前拉）  lā  

ดงึ kja:k 10 拉（拉风箱）lā 

ดงึ kja:k 8 拉  lā  

ดงึ pɛ:ŋ5 拉（长）; 拔（ ）; 扯（秧） 
lā ; bá ;  chě 

ดงึ (ดงึขนนก) pleu1 拔（拔鸡毛）bá 

ดงึ (ดงึเขม็ขดัใหแ้น่น) Ɂɔ:t10 勒 ( 勒紧裤腰带 )lēi 

ดงึ (ดงึหญา้) pɛ:ŋ1 拔（拔草）bá 

ดงึ (หญา้) tshie3 拔 ( 拔草 ) bá  

ดงึ รดั let 8 勒（勒紧裤腰带）lēi 

ดื่ม hɔ:p 8 喝 hē 

ดือ้ ,ซน wa:n4pei2 顽皮 ( 淘气 ) wánpí 

ดุรา้ย (สตัวป่์าดุรา้ย) tau3Ɂa:k 9 凶恶 ( 野兽凶恶 ) xiōng'è 

ด ูดแูล lɔ:m1 看：看守 kàn: Kānshǒu 

ด ูมอง lem4 看 Kàn 

ดดู hi:p 9 吸（吸气）xī 

ดดู plak7tei3 咂（咂嘴）zā 

ดดูวง fuon 5 miŋ 6 算命 suànmìng 

ดดูวงอกัษรแปดตวั ka:p 9pa:t 9tei 6 合（合八字）hé 

ดแูลครอบครวั ta:ŋ1tsu3 当家 dāngjiā 

ดแูลรกัษา เฝ้า lem4 看守 kānshǒu 

ดแูลรกัษา รอคอย kou 6 看守：等候 kānshǒu: děnghòu 

เดก็ nuŋ4jei4 儿童 értóng 

เดด็ เกบ็ tet7 摘 zhāi 

เดา tsha:i1 猜 ( 猜谜语 ) cāi 

เดมิพนั พนนั tɔ3 赌 ( 赌钱 ) dǔ 

เดีย่ว ta:n1 单 ( 不成双 ) dān 

เดีย่ว tsik7 单 ( 不成双 ) dān 

เดยีว เฉพาะ tsɛn4 只 ( 只给他去 ) zhǐ 

เดอืน bien 1 月（月份）; 月（一月）yuè 

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ŋi 6ȵot 8 二月 èryuè 

เดอืนทีแ่ลว้ bien 1 ba:ŋ 1 上月       shàng yuè 

เดอืนหน้า bien 1 l̥a 3 下月 xià yuè 

เดอืย (ของไมท้ีใ่ชส้วมประกบ
กบัรเูดอืย) 

san3tau2 榫子 ( 木器接合处凸出的部分 )sǔnzi 

เดอืยไก่ tsu4 鸡距 jī jù 

โดดเดีย่ว ku 1 tok 8 孤独（性情孤独）gūdú 

โดนปรกัปราํ wu:n1hwuoŋ3 冤枉 yuānwǎng 

โดนอากาศเยน็  tuk8lieŋ2 着凉 zháoliáng 
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โดย jie:m 2 由（ 由你支配） yóu  

โดยเฉพาะ  เป็นพเิศษ tsak7tsu3 特地 ( 我特地告诉你 ) tèdì 

โดยสาร นัง่ (รถ) ta:p 9 搭（搭车 ) dā 

โดยสิน้เชงิ โดยทัง้หมด i4kha:i 3 完全（完全不同）wánquán  

ได ้รู ้เป็น  hi:u3 会（做）; 知道 huì 

ได ้สามารถ( ฉนัไปไดไ้หม) khɔ 3 ji 1 可以（我可以去吗？）kěyǐ 

ไดผ้ลชะงดั leŋ2 灵验 língyàn 

ไดย้นิ Ɂɛ 5 听见 ( 你听见了没有 ? ) tīngjiàn 

ไดร้บั li 3 得（得到）dé 

ไดร้บั li 3 ten 6 得（得到）dé 

ไดร้บั tsheu1ten6 收到 ( 收到信 ) shōu dào  

ไดร้บับาดเจบ็ ŋa:i 6sieŋ 1 受伤 shòushāng 

ตก  (ตกปลา) tɛ:u 5 钓 ( 钓鱼 ) diào 

ตก (พระอาทติยต์ก) lei4laŋ2 落（太阳落）luò 

ตก (พระอาทติยต์กดนิ) sɛ1mu:t 10 落 ( 太阳落 )luò 

ตก หลน่ รว่ง thuon 6 掉( 掉牙 ) diào 

ตกใจ fem 1pu2 惊跳 jīng tiào 

ตกตะกอน tsem2 沉 ( 沉到水底 ) ; 沉淀 chén;chéndiàn  

ตกตะกอน tsem2tai5 沉淀 chéndiàn 

ตกหลน่ ตกหาย set7 遗失 yíshī 

ตด kjot 7 屁 pì 

ตน้ (ลกัษณนามของตน้ไม)้ mlɛt8 颗（一颗谷子）kē 

ตน้กก fan 1Ɂa4Ɂɛ:k10 芦苇 lúwěi 

ตน้กระเทยีม fuon 5 tha:i 1 蒜苔 suàntái 

ตน้กลา้ kou 3 mi:u 2 禾苗 hémiáo 

ตน้กลา้ เน้ือเยือ่ ŋi 1 移植（移植菜秧）yízhí 

ตน้กลา้ หน่ออ่อน Ɂuk7ȵa2 发芽 ( 种子发芽 ) fāyá 

ตน้กาฝาก tsei5kji3sen55 寄生树 jìshēng shù 

ตน้กาฝาก tsei5to4mɛ5 寄生树 jìshēng shù 

ตน้การบรู tsei5tsieŋ1 樟树 zhāngshù 

ตน้ขา kan 3thuoi 3 大腿 dàtuǐ 

ตน้ขา้ว kou3 稻子;粮食 dàozi; liángshí 

ตน้ซานจา (ชื่อตน้ไม)้ tsei5lak8kjam2 山楂树 shānzhā shù 

ตน้ปาลม์  หนงัสน้ํีาตาล  เสือ้
คลุม 

koŋ55la: ŋ4 棕树; 棕皮;蓑衣 
zōng shù; zōng pí; suōyī 

ตน้ผผีา pei2pa2 枇杷 pípá 

ตน้ฝ้าย tsei5fɛn1 木棉树 mù mián shù 

ตน้เมเป้ิล tsei5seu1 枫树 fēng shù 

ตน้ไม ้ฟืน  tsei5 树 ; 柴 ( 柴火 ) shù ; chái 

ตน้รกั tsei5jieŋ4thet7 漆树 qīshù 

ตน้ละหุง่ pi55ma4 蓖麻 bìmá 

ตน้สน tsei5ŋi:u2 松树 sōng shù 

ตน้สนจนีชนิดหน่ึง tsei5sa1 杉树 shān shù 

ตน้หยางเหมย lak8pla:i5 杨梅 yángméi 

ตน้หลวิ tsei5hieŋ5leu4 柳树 liǔshù 

ตน้เหมย lak8tsap7fuŋ1 梅子 méizi 

ตน้อ่อน,หน่อ kje 3 秧 yāng 
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ตบ (ดว้ยฝ่ามอื) เฆีย่น หวด 
(ดว้ยแส)้ 

si:n1 掴 ( 用手掌打 ); 抽打 (用鞭子打 )guāi; 
chōudǎ 

ตบ (ตบมอื) wa:k10 掴 ( 用手掌打) guāi 

ตบ (โต๊ะ มอื) phɛ:k9 拍（拍桌子） ; 拍（拍手）pāi 

ตม้ tɔ3 煮 ( 煮饭 , 熬 ( 熬粥 ) zhǔ 

ตม้ tsɛ:p10 煮（ 煮整个红薯）zhǔ 

ตม้ (เหลา้ตม้) Ɂa:u 4khja:u 3 熬 ( 熬酒 )áo 

ตรง ตรงเป็นแนวดิง่ waŋ1 直 ( 棍子很直 );直爽 zhí;zhíshuǎng 

ตรงกลาง Ɂou4tsa:ŋ2 中间( 两棵树中间 ) zhōngjiān 

ตรงกนัขา้ม กลบักนั tiŋ3jom2 逆 ( 逆风 ) nì  

ตรงขา้ม tuoi5kjɛ3 对面 duìmiàn 

ตรงขึน้ กระดกขึน้ ยกขึน้ tshu3 竖 ( 竖起来 ) ; 翘 ( 翘大拇指 , 举 ( 举手 ) 
shù ; qiào ;jǔ 

ตรงเป้า  (ยงิตรง) tsoŋ5 中 ( 射中 ) zhōng 

ตรงเป้า (ยงิตรง) tuk8 中 ( 射中 ) zhōng  

ตรวจสอบ kjɛ:n1tsha4 检查 Jiǎnchá 

ตรวจสอบ kji:m 3 tsa 2 检查  jiǎnchá 

ตระกรา้  sa:i3tsi1 箩斗 ( 筛米粉等用 )lòudǒu 

ตระกรา้ ตระแกรง pun6tseu4wok8 筲箕 ( 洗菜盛物物用 )shāojī 

ตระกรา้จกัสาน (แบบมหี)ู tshɛ:ŋ1 箩筐 ( 有耳的 ) luókuāng 

ตระหน่ี ขีเ้หนียว tsɛ:t9 吝啬 lìnsè 

ตราของทางราชการ Ɂɛn 5 印( 图章 ) ; ( 盖 ) 印老鹰 yìn 

ตราประทบั sɿ3tsieŋ1 印 ( 图章 ) yìn 

ตรษุจนี tsiŋ1ȵot8 春节 : 正月 chūn jié: zhēngyuè 

ตลอดวนั lan2wan2 整天 zhěng tiān 

ตลาด ตลาดนดั hu 1 集市（ 圩场、 街子）jí shì  

ตอก (ตอกเสาเขม็) tshak7 打 ( 打桩 ) dǎ 

ตอ้กระจก feu 3 翳子（眼病）yì zi  

ตอขา้ว ton 4wa:ŋ2 稻蔸 ( 割稻后剩下的根部 ) dào dōu 

ตอขา้ว wa:ŋ2ton4 稻蔸 ( 割稻后剩下下的根部 )dào dōu  

ตอ้งการ  แต่งงาน Ɂau1 要 ( 我要这个; 娶 yào; qǔ 

ต่อตา้น tɔ:m2 抗 kàng 

ตอน(ตอนไก่) Ɂi:m 3 阉 （阉公鸡 )yān 

ตอนกลางวนั bon 1 wan 2 白天    báitiān 

ตอนเทีย่ง tsiou4wan2 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี ka 0ni2 现在  xiànzài 

ตอนน้ี kai4ni 2 现在 xiànzài 

ตอนน้ี ,ปัจจุบนั wɛ:t10ni2 现在 xiànzài 

ตอนบา่ย bon1 下午： 晚上（天黑以后,午夜以前 xiàwǔ 

ตอ้นรบั  รบัรอง tsa:u55ta:i3 招待 zhāodài 

ตอ้นรบั  รบัรอง tsi:u1fu1 招待 zhāodài 

ต่อเน่ือง ȵɛn 4kɔ 3tsa:ŋ 3 继续（继续讲）jìxù 

ต่อเน่ือง,แม ้ naŋ5 连（树枝断了、树皮还连着）lián 

ต่อเน่ืองกนั lien6lien6 连续（连续跳一百次）liánxù 

ตอบตกลง ta:p 9ȵɛn 6 答应 ( 允诺 ) dā 

ต่อไป lei4pai1 下去 xià qù 

ต่อมา ภายหลงั ȵɛ:t 8 后来 hòulái 

ตอไม ้ ton1 木墩( 做凳子用 ) mù dūn 
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ตอไม ้ tsei5ton4 树墩 ( 砍伐后剩下的树桩 ) shùdūn 

ต่อสู ้ kut 7tshieŋ 5 打仗 dǎzhàng 

ต่อสู ้ t ɔ4tshɛ:u1 打架 ( 牛打架 ) dǎjià 

ต่อสู ้การแขง่ขนั tau3tsәn 55 斗争 dòuzhēng 

ต่อสู ้ชกต่อย tɔ4tɛ:ŋ1 打架 ( 鸡打架 ) dǎjià 

ต่อสู ้ทะเลาะ ta4kut7 打架 ( 孩子打架 ) dǎjià  

ตะกรอ้ครอบปากววั kjuoi 1 牛嘴笼（套在牛嘴上的）niú zuǐ lóng 

ตะกรา้ khja:m 1 筐（粗眼筐）kuāng  

ตะกรา้ pliŋ4 筐 kuāng 

ตะกรา้ tsuŋ3 提篮 ( 小竹篮 ) : 筐 ( 一筐菜 ) tílán : 
kuāng 

ตะกรา้ จกัสาน 
 

kjuoi 1 箩筐（编得稀、挑粪、玉米等）
luókuāng 

ตะกรา้จกัสาน lɔ4khwa: ŋ55 箩筐 luókuāng 

ตะกละ ha:u 5tseu 1 馋 chán 

ตะกละ ŋa 6 馋 chán 

ตะกละ tha:m1tsen1 贪吃 tān chī 

ตะกละ tshoŋ1 馋（往酒里馋水）chán 

ตะกละ Ɂɛn 1 ŋa6 馋嘴 chánzuǐ 

ตะกัว่ ju:n2 铅 qiān 

ตะเกยีงแก๊ซ khji 3taŋ1 汽灯 qìdēng 

ตะเกยีบ tsu6 筷子 kuàizi 

ตะแกรง khjaŋ 1 筲箕（洗菜盛物用）shāojī 

ตะแกรง กระชอน ตระกรา้ sa:i3tsi1tho1 筛子 ( 大孔的 ) shāizi 

ตะโกน ha:m 5 喊   hǎn 

ตะขอ fak7khji:t 9 鱼钩 yú gōu 

ตะขอ kau 1 钩子  gōuzi 

ตะขอ tshaŋ5kau1 秤钩 chèng gōu 

ตะขาบ koŋ1tsoŋ2kai5 蜈蚣（山上的、红的）wúgōng 

ตะขาบ koŋ1tsoŋ2tsie1 蜈蚣（在河里的、黑的、可吃）wúgōng 

ตะเขบ็ประตู tɔ1jɔ:m4 缝门 fèng mén 

ตะเขบ็เสือ้ผา้ na:ŋ4kwot7 衣缝儿 yī feng er 

ตะครวิ plu:t9tsen1 抽筋 chōujīn 

ตะแคง (นอนตะแคง) hep7tsek7 侧（ 侧着睡）cè 

ตะไครน้ํ่า wok8fem1 菜苔 ( 菜心 ) cài tái 

ตะไครน้ํ่า wok8feu3 菜苔( 菜心 ) cài tái 

ตะไครน้ํ่า wou2 青苔 qīngtái 

ตะบอง,ไมพ้อง mi3 棍子 gùnzi 

ตะไบ ta:u2 锉  ; 用锉子锉拴 cuòdāo 

ตะป ู jieŋ 4 tɛ:ŋ 1 钉子 dīngzi 

ตะป ู tɛ:ŋ1khjak 7 钉子 dīngzi 

ตะวนัตก sɛ 1 西 xī 

ตะวนัออก toŋ1 东 dōng 

ตะหลวิ pan4tsi2 锅铲 guōchǎn 

ตกั (ตกัขา้ว)  Ɂi:u 4tsok8 舀（舀水 ) : 盛 ( 盛饭 )yǎo 

ตัก๊แตน plak7 蚱蜢; 蝗虫 zhàměng; huángchóng 

ตัก๊แตน plak7wuoŋ2 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตน tu4plak7 蚱蜢 : 蝗虫 zhàměng : huángchóng 
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ตัก๊แตนชนิดหน่ึง tu2khjom3 纺织娘 ( 像蚱蜢 , 能发唧唧声 ) fǎngzhī 
niáng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว tu4khjom3 螳螂 tángláng 

ตัง่ มา้ยาว taŋ 5 凳子 ( 方的或或圆圆的 ) dèngzǐ 

ตัง้ครรภ ์ mi2sen1 怀孕 huáiyùn 

ตัง้ครรภ ์ ta:i5won6 怀孕 huáiyùn 

ตัง้ใจ (เขาตัง้ใจถามฉนั) tsik7tsu3 故意 ( 他故意问我 ) gùyì 

ตัง้ตรง ตรง teŋ1 竖 ( 把柱子竖起来 ) shù 

ตัง้แต่ Ɂat 7 从 (从这里到那里 , 沿 (沿河边走)cóng  

ตดั ka:t 9 割（割稻）gē  

ตดั (กระดกู) kjak 7 砍（骨头） 

ตดั (เสือ้ผา้) tsa:i2 裁 ( 裁衣服 ) cái 

ตดัสนิ pok 8tsu3 作主 zuòzhǔ 

ตนั (ขา้ว 1 ตนั) ton5 顿 ( 一顿饭 ) dùn 

ตบั tap7 肝 gān 

ตวั (คาํลกัษณะนามของสตัว ์) tu2 只 ( 一只鸡 ) : 头  ; 匹 ; 条( 一条鱼 ) zhǐ : 
tóu; pǐ; tiáo 

ตวั (โต๊ะ 1 ตวั) tsieŋ1tsik7 张 ( 一张桌子 ) zhāng 

ตวั (ลษัณนามของเสือ้) in 3 件（一件衣服）jiàn  

ตวัต่อ pleu2 黄蜂（总称）huángfēng 

ตวัต่อ wɛ3 蜾蠃 guǒ luǒ 

ตวัต่อ (ทาํรงัใตด้นิ) pleu2won6 黄蜂（地里做窝或在树根里做窝、 有手

指大）huángfēng 

ตวัต่อ (ทาํรงัเป็นแนวยาว) pleu2ȵie2 黄蜂（做长形窝）huángfēng 

ตวัต่อ (สดีาํ) pleu2lam1 黑蜂（黑色、 体大、 能蛀竹木）hēifēng 

ตวัตวัเมยี nau4tei6 母牛（未生子的）mǔ niú 

ตวันาก tsha:t9 水獭 shuǐtǎ 

ตวัน่ิม tsi4len2 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัมอด kɔ:m 6 kou 3 蛀虫（黑色）zhùchóng 

ตวัเรอืด jiet 9 臭虫   chòuchóng 

ตวัหนอน Ɂu1pei3tsɿ1 五倍子 wǔbèizǐ 

ตวัเหลอืบ tu2jum3 牛虻 《 像大苍蝇常咬牛马 ) niúméng 

ตวัไหม kjiŋ 3kja1 樟树蚕  zhāngshù cán 

ตวัไหม tsa:n2 蚕 cán 

ตวัอกัษร tei 6seu1 字 zì 

ตวัเอง tie2 自己 zìjǐ 

ตอัต่อ (ทาํรงับนตน้ไม)้ pleu2Ɂu6 黄蜂（树上做大窝）huángfēng 

ตา koŋ 3 ta5 外祖父 wàizǔfù 

ตา pla1 眼睛 yǎnjīng 

ตาก (แดด)  sa:i5 晒 ( 太阳晒 )shài 

ตาก (ตากเสือ้ผา้) ha:ŋ 5 烤（烤衣服）kǎo 

ตาก (แห) pha:u1 撒（撒鱼网）sā 

ตากแหง้ อบแหง้ (เน้ือตาก
แหง้) 

la:p 10 腊（腊肉）là 

ต่างห ู hju:n1 耳环  ěrhuán 

ตาชัง่ไมไ้ผ ่ mitshaŋ5 秤杆 chènggǎn 

ตาตุ่ม puk7kjuo1 脚踝 jiǎohuái 

ตาเตง็ (เครือ่งชัง่ขนาดเลก็
ของจนี) 

mi3taŋ3 戥子 děng zi 
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ตา้นทาน  ยนั  คํ้า tshɛ:u1 抵 ( 牛抵人 ) dǐ  

ตาบอดกลางคนื  pla1mieŋ 3kai5 夜盲 yèmáng 

ตาปลาบนผวิหนงั pla1tam4tu 3 鸡眼（手脚上长的硬皮、有痛感）jīyǎn 

ตามทศิทาง leu 6 tsa:ŋ 1 顺（顺路）shùn 

ตามทศิทาง (ตามทศิทางลม) jom2lon 6 顺（ 顺风）shùn  

ตามที ่ jem 2 随（ 随你要多少）suí 

ตามที ่(ตามทีเ่ขาพดู) tsi:u5 依 ( 依他说 ) yī  

ตามสบาย ตามสะดวก tshu:i4pi:n6 随便 ( 随便坐 ) suíbiàn  

ตาย plei1 死 sǐ 

ตายดว้ยโรคหา่ plei1ŋwan1 瘟死 wēnsǐ 

ตายตัง้แต่เยาวว์ยั plei1jei4 夭亡 yāowáng 

ตายตัง้แต่เยาวว์ยั plei1khjam1 夭亡 yāowáng 

ตาลาย pla1huo1 眼花 yǎnhuā 

ตาํ kjuk 7 舂（用手春）chōng 

ตาํ (ครกกระเดื่อง) ta:p10 春 ( 用脚舂米 ) dié 

ตาํขาว ta:p10 舂 ( 用脚舂米 ) chōng 

ตาํนาน นิทาน lon6 传说（ 名词）chuánshuō 

ตาํแหน่ง li 4 tsha:ŋ 4 立场 lìchǎng 

ตาํแหน่งที ่1 ในแผนภมูปิฐพ ี tei3 子 ( 地支第一 ) zi 

ตาํแหน่งที ่10 ในแผนภมูปิฐพ ี jeu 4 酉（ 地支第十）  yǒu 

ตาํแหน่งที ่12ในแผนภมูปิฐพ ี Ɂa:i4 亥 ( 地支十二 )hài 

ตาํแหน่งที ่2 ในแผนภมูปิฐพ ี tsheu3 丑 ( 地支第二 ) chǒu 

ตาํแหน่งที ่2 ในแผนภมูปิฐพ ี Ɂet7tiŋ 6 乙 ( 天干第二 )yǐ 

ตาํแหน่งที ่3 ในแผนภมูปิฐพ ี jɛn2 寅（地支第三）yín  

ตาํแหน่งที ่4ในแนวภมูปิฐพ ี ma:u4 卯（ 地支第四）mǎo 

ตาํแหน่งที ่5 ในแผนภมูปิฐพ ี tsɛn2 辰 ( 地支第五 ) chén 

ตาํแหน่งที ่6 ในแผนภมูปิฐพ ี tei4 巳 ( 地支第六 ) sì 

ตาํแหน่งที ่7 ในแผนภมูปิฐพ ี Ɂɔ 4 午 ( 地支第七 ) wǔ 

ตาํแหน่งที ่8ในแนวภมูปิฐพ ี mai6 未（地支第八）wèi 

ตาํแหน่งที ่9 ในแผนภมูปิฐพ ี sen1 申 ( 地支第九 )shēn 

ตาํแหน่งที ่9ใน 12 แผนภมูิ
สวรรค ์

lem6 壬（天干第九）rén  

ติง่ห ู kan 3ja 2nɛ:ŋ 5 耳垂 ěrchuí 

ตดิ คา คา้ง  kjɛn 4 卡（卡住脖子） kǎ 

ตดิ คา หนีบ nɛ:p7 卡（用手卡住脖子）kǎ 

ตดิ เชื่อม ต่อเน่ือง tɔ5 连 ( 接起来 , 连接 : lián 

ตดิ แปะ mla1 贴（ 贴标语）tiē 

ตดิ แปะ nɛ:m1 贴（贴标语）tiē 

ตดิกระดุม tɔ3 扣 ( 扣扣子 ) kòu 

ตดิคา้ง เป็นหน้ี hi:m5  欠   qiàn 

ตดิตัง้ ทาํ tau 5 装 ( 榫头 ) ; 做 ( 木匠做桌椅 ) zhuāng; 
zuò 

ตดิตาม ประกอบ nɛ:m2 跟踪; 陪伴 gēnzōng; péibàn 

ตดิไฟ tsiŋ2 着 ( 着火了 ) zháo  

ตดิไฟ tsiŋ2pu:i1 着火 ( 房子着火了 )zháohuǒ 

ต ีทุบ เคาะ kjuk 7 打（用拳头往前打）dǎ 

ต,ี เคาะ ,ทุบ tsuoi2 打 ( 用拳头从上向下打 ) dǎ 

ตนีเขา laŋ2puk7 山脚 shānjiǎo 
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ตลีงักากลบัหลงั fɛ:n1 kjin5 tou 1 翻筋斗 fān jīndǒu 

ตกึ kjuoŋ 2 楼 lóu 

ตกึในชุมชน kjuoŋ 2 ja:ŋ 6 过巷楼 guò xiàng lóu 

ตื่น blen2 醒（ 睡醒）xǐng 

ตืน้ (น้ําตืน้) เบือ้งตน้ (เน้ือหา
เบือ้งตน้) 

thi:n3 浅 ( 水浅 ; 内容浅 ) qiǎn 

ตื่นตระหนก ȵɛn 5phou 1 惊跳 jīngtiào 

ตื่นตระหนก กลวั hɛ 1 慌; 怕 huāng; pà 

ตื่นนอน faŋ 1 起床 qǐchuáng 

ตุ๊กแก ȵie2tɛn6 壁虎 bìhǔ 

ตุ่น thɔ1kou3 蝼蛄 ( 土狗 ) lóugū 

ตุ๋น (ตุ๋นเน้ือ) ŋau 5 炖（炖肉）dùn 

ตุ๋น (ตุ๋นเน้ือ) Ɂau 5 炖 ( 炖肉 )dùn  

ตุ่ม mum4pɔ4 水泡（在水面上的）shuǐpào 

ตุ่มบนตน้ไม ้ tsei5pla1 树疙瘩 (节眼 ) shù gēda 

ตุ่มบนตน้ไม ้ tsei5tәn1 ( 节眼 ) shù gēda 

ตุ่มพพุองตามผวิหนงั phom1 水泡（皮肤因摩擦而起的泡儿）shuǐpào 

ตุลาคม tsep8ȵot8 十月 shí yuè 

ตู ้ ku:i 6 柜子 guìzi 

ตูใ้สถ่ว้ยชาม nam5tsɛ:n6 碗柜 wǎn guì 

เตน้ราํ plɛ:u2plai6 舞蹈;跳师公舞 wǔdǎo; tiào shīgōng wǔ 

เตน้ราํ thɛ:u 5Ɂu1 舞蹈 ; 跳舞 wǔdǎo; tiàowǔ 

เตน้ราํ thja:u3Ɂu1 舞蹈 wǔdǎo 

เตม็ (น้ําเตม็แลว้) mot8 满（水满了）mǎn 

เตะ thɛ:k9 踢 tī 

เตา hot 7lou 6 灶眼（灶后冒烟的小洞、可以放壶）zào 
yǎn  

เตา ta:u 5 灶 zào 

เต่า tswei1 乌龟 wūguī 

เตา้นม nɛ:n3 乳房; 奶汁 rǔfáng; nǎi zhī 

เตาเผา ji:u 2 窑（ 砖窑） yáo  

เตาสามขา ทีต่ ัง้สามขา  pu0tsiŋ2 三脚架 ( 支锅用 )sānjiǎojià 

เตาสามตา ta:u 5lou 6 灶眼 ( 灶后冒烟的小洞 , 可以放水壶 ) 
zào yǎn 

เตา้หู ้ tou6u6 豆腐 dòufu 

เตมิ ใส ่ tɛ:n2 填 ( 填坑 ) tián 

เตีย้ ตํ่า ka 3 矮; 低 ǎi; dī 

เตยีงนอน teu2 床 chuáng 

แตก  ขาด  แยกออกจากกนั phɛ:k9 破（罐子破了）; 裂开（墙裂开） ; 皴裂

（ 皮肤因受冻或受风吹而干。 裂）pò ; 
liè kāi 

แตก (แตกออกเป็นเสีย่งๆ) fuoi 5 碎（砸得粉碎）suì 

แตก ขาด luk8 破（破竹篾）pò 

แตก เสยี la:n 6 破（罐子破了）; 破（衣服被划破、 
烂）; 烂（瓜果烂了）pò 

แตกหน่อ fa:t 9ȵa2 发芽（ 种子发芽）fāyá 

แต่ก่อน toŋ2kɔ 3 从前 cóngqián 

แตงกวา Ɂi1 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน tsɔ5 嫁 jià 

แต่งงาน tsi:t9hwon1 结婚 jiéhūn 
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แต่งตวั แต่งหน้า tsuoŋ1sen1 打扮 dǎbàn 

แตงโม si55kwa 55 西瓜 xīguā 

แต่งลกูเขยเขา้บา้น Ɂau1nuŋ 4tsieŋ 4 招赘（招女婿）zhāozhuì 

แตร ลาํโพง jieŋ 2 ŋa:u6 喇叭 lǎbā 

แต่ละ nam55nam5 各（各个、 指果子等）gè 

แต่ละ (แต่ละวนั) mu:i4 (Ɂin3wan2) 每（每天）měi 

แต่วา่ ta:n3si3 但是 dànshì 

โต เตบิโต (หมโูตเรว็มาก) m̥a3 长（猪长得很快）zhǎng 

โต๊ะ (นาม) ta:i2 桌子 zhuōzi 

โต๊ะ (ลกัษณนามของอาหาร 1 
โต๊ะ) 

ta:i2 桌( 一桌菜 ) zhuō 

ไต  Ɂi1tei3 肾 ( 腰子 ) shèn  

ถนน tsa:ŋ1 路 lù 

ถ่มน้ําลาย wa:n3 吐奶 ( 小孩吐奶 ) tùnǎi 

ถอด thuot 9 脱 ( 脱衣服 ) ; 脱 ( 脱鞋 ) ; 解 ( 解绳结 ) 
tuō 

ถอดใจ kuot 7 ŋwak 8 灰心 huīxīn 

ถอน ดาย (หญา้) khji:u1 间苗 jiànmiáo 

ถอนหญา้ในนาทิง้ khja:u 5 ja 4 耘（用脚耘田）yún 

ถอนหายใจ hi5 叹气 tàn qì 

ถอย  ลา่ถอย thuoi5 退 ( 进一步退两步 ) tuì 

ถกั จดั  เรยีบเรยีง tsi:t9 编 ( 编辫子 ) biān 

ถกัดา้ย fat 7ku:t 10 打线结 dǎ xiàn jié 

ถงัไม ้ pu:n2tsei5 木盆 mùpén 

ถัว่ tou6 豆子 dòuzi 

ถัว่ขา้ว tou6pli:p 9 饭豆 fàn dòu 

ถัว่เขยีว lok8tou6 绿豆 lǜdòu 

ถัว่งอก tou6ȵa2 豆芽菜 dòuyá cài 

ถัว่แดง tou6ɔ:ŋ2 小豆 ( 南方叫 “ 红豆 " ) xiǎodòu 

ถัว่ปากอา้ tsha:n4tau3 蚕豆 ( 胡豆 、 佛豆 ) cándòu 

ถัว่ฝักยาว tou6tsu 6 豇豆 ( 豆角 ) jiāngdòu  

ถัว่มนั มนัเทศ tsu2ka:t9 地瓜 ( 凉薯 ) dìguā 

ถัว่ลนัเตา tou6la:n 1 豌豆 wāndòu 

ถัว่ลสิง tou 6ha:k 9 豆荚 dòujiá 

ถัว่ลสิง  tou6na:m 6 花生 huā shēng 

ถัว่ลสิง (ยงัไมก่ระเทาะ
เปลอืก) 

tou6kwak 7 豆荚 ( 子未除 ) dòujiá 

ถัว่เหลอืง tou6tsh ɛ:u 3 黄豆 huángdòu 

ถ่างหวัแมม่อืและน้ิวกลางออก
จากกนั 

mieŋ3tsa:ŋ2 拃（拇指中指张开的长度）zhǎ 

ถ่างหวัแมม่อืและน้ิวชีอ้อก
จากกนั 

mieŋ3koŋ1 拃（拇指食指张开的长度）zhǎ 

ถ่าน tha:n5 炭 tàn 

ถ่านไฟ pu:i1tha:n5 火炭 ( 还着着火的的炭 )huǒtàn 

ถ่านหนิ mu:i2 煤 méi 

ถาม ka:m2 问 wèn 

ถา้หาก jak 7 如果 rúguǒ 

ถํ้า ka:m 3pla1 山洞（土洞、石洞） shāndòng 
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ถํ้า อุโมงค ์ hot 7 窟窿 kūlóng 

ถงึ ไปยงั ten 6 到 : 到 ( 水深到腰 ) dào 

ถงึ,ไปถงึ tɔ55teŋ5 倒 ( 字写倒了 ) dào  

ถอื ประคอง ยก ti3 拿 ( 拿书 ) ; 捎去 ; 端 ( 端着汤碗 ) ná; 
shāo qù; duān 

ถุง ta:i 6 袋子 ; 袋 ( 一袋米 ) dàizi 

ถุงกระเพาะอาหารไก่ กึน๋ wei1 鸡嗉囊 jī sù náng 

ถุงเทา้ ma:t10 袜子 wàzi 

ถุงอณัฑะ kjai 5lɔ:m3 阴囊  yīnnáng 

ถ ูเชด็ tha:ŋ5 涂 ( 涂油彩 ) : 抹 ( 在墙上抹石灰 ) tú: mǒ 

ถกู piŋ2ŋi2 便宜 piányí 

ถกูตอ้ง (พดูไดถ้กูตอ้ง) tuoi5 对 ( 说得对 ) duì 

เถา้ ขีเ้ถา้ pleu4 灰（草木灰）huī 

โถ บาตร puot9 钵 ( 盛东西用的器具 , 比碗盘大 )bō 

ไถ lai 2 犁：犁（犁地）lí 

ไถ่ถอน ชดใช ้ tsok8 赎 ( 赎回 ) shú 

ทราย fa:ŋ1sa1 沙子 shāzi 

ทราย sa1 沙子 shāzi 

ทรดุโทรม phɔ 3hwa:i 3 破坏 pòhuài 

ทรดุโทรม phou5wa:i6 破坏 pòhuài 

ทหาร  juŋ1 兵  bīng 

ทหาร piŋ1 兵 bīng 

ทหาร pok8piŋ1 兵 bīng 

ทหาร ta:ŋ1juŋ1 兵 bīng 

ทอ่ toŋ2Ɂi:n 1 烟斗( 旱烟斗 ) yāndǒu 

ทอ่ง pu:i6 背诵 bèisòng 

ทอ้ง kja:i 3poŋ2 肚子（腹部）dùzi (fùbù)  

ทองคาํ tsem1 金子 jīnzi 

ทองแดง toŋ2 铜 tóng 

ทอ้งฟ้าปลอดโปรง่ Ɂiŋ 4 晴 ( 雨霁 ) qíng 

ทอ้งฟ้ามดืสวา่ง ȵau1 天朦亮 tiānméngliàng 

ทอ้งรว่ง ทอ้งเสยี foŋ 5kwei 4 Ɂɔ:m 3 拉稀 lāxī 

ทอ้งรว่ง ทอ้งเสยี kwei 4wa:t 10 泻肚 xiè dù 

ทอด  pha:u 5 炸（用油炸）zhà 

ทอด tsa5 榨 ( 榨油 ) zhá 

ทอด ตม้ ti:n5 煎 jiān 

ทอด ตม้ (ปลา) ti:n5 煎 ( 煎鱼 ) jiān  

ทอดถอนใจ fot 7 戌（地支十一）xū 

ทอ่น (ลกัษณนามใชก้บัทอ่น
ไม)้ 

kjot 8 段（一段木头）duàn 

ทอ่นไม ้ mok8lieu6 木头（木料）mùtou 

ทะลุ ผา่น thoŋ1 通 ( 这条路不通 ) tōng 

ทะเล ha:i 3 海   hǎi 

ทะเลสาบ wu2 湖 hú 

ทะเลาะ pok 8ta 4kut 7 打架 ( 孩子打架)dǎjià 

ทะเลาะ pok8kut7 打架 ( 孩子打架 )dǎjià  

ทะเลาะววิาทกนั ชกต่อยกนั pok8tɛ:ŋ1 打架 （鸡打架架 )dǎjià 

ทัง้ เรือ่ยๆ jieu 6 又; 继续 yòu; jìxù 
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ทัง่ตเีหลก็ tsem1 铁砧 ( 打铁用具 ) tiě zhēn  

ทัง้วนั toŋ 4wan 2 整天 zhěng tiān 

ทัง้หมด  kɔ:n 3 都（大家都来了）dōu 

ทัง้หมด tsoŋ3 总共 ( 总共五个人 ) zǒnggòng 

ทัง้หมด tsuon2 全 ( 全村 、 全国 ) quán 

ทัง้หมด  ทัง้สิน้ pok 8tsoŋ3 总共 ( 总共五个人 )zǒnggòng 

ทัง้หมด ,ครบถว้น(ทัง้หมดไม่
เหมอืนกนั) 

wa:n4tshØ:n4 完全 ( 完全不同 ) wánquán 

ทนัใดนัน้ pok 8ti:n 5 忽然 （忽然下下雨了 )hūrán 

ทนัใดนัน้ Ɂin3ti:n 5 忽然 ( 一会儿 )hūrán 

ทนัท ี ma4lieŋ6 立刻（ 立刻回去）lìkè 

ทนัท ีฉบัพลนั sik7sak 7 立刻 ( 立刻回去 )lìkè 

ทบั nep7 轧（车子轧死人）; 捏（捏住鼻子）;捻
（用手指捻虫）yà ;niē 

ทบั (กอ้นหนิทบัเทา้) Ɂɛn3 硌 ( 石头硌脚 ) gè 

ทบัทมิ si4liou 4 石榴 shíliú 

ทบัไว ้ kjam 2 （用东西） 压住 yā zhù 

ทพัพตีกัขา้ว pɛ:n4tsi2 饭勺子（饭板）fànsháozi 

ทศันคต ิทา่ท ี tha:i3tu3 态度 tàidù 

ทา jieu 6 漆（用漆漆桌子）qī  

ทา (ทายา) Ɂop7 敷 ( 敷药 ) fū 

ทากชนิดหน่ึง ka 3ȵa:n 3 鼻涕虫（学名“ 蛞蝓”）bítì chóng  

ทางโคง้ tsa:ŋ1kau3 弯路 wānlù 

ทางน้ํา แหลง่น้ํา tsin1 井 ( 水井 ) jǐng  

ทางแยก tsa:ŋ1tshɛ:k9 岔路 chàlù 

ทางหลวง koŋ55lu 3 公路 gōnglù 

ทางหลกั tsoŋ1lu3sɛ:n3 总路线 zǒnglùxiàn 

ทายหมดั (การละเลน่ชนิด
หน่ึง) 

tsha:i1ma4 猜拳 cāiquán 

ทายา Ɂop7 敷药 fū yào 

ทารก nuŋ4liŋ1 婴儿 yīng'ér 

ทาส pok8hɔ:i5 奴隶 núlì 

ทาส tu2hɔ:i5 奴隶 núlì 

ทาํ pok8 做 ( 做工 ) ; 交 ( 交朋友 )zuò 

ทาํคลอด tei 5nuŋ 4 接生 jiēshēng 

ทาํงาน koŋ1 工作 gōngzuò 

ทาํแทง้ khja:ik 9 nuŋ 4 流产（指人）liúchǎn  

ทาํนาย pok8kuo5 卜卦 boguà  

ทาํผดิกฎหมาย pɛ:m3fa:p9 犯法 fànfǎ 

ทาํไม wei6lak7kɛ6 为什么 wèishéme 

ทาํรงั tsam1 抱窝 ( 鸡抱窝) bàowō 

ทาํรงั (นกทาํรงั) pok 8tau 3 做窝 ( 鸟儿做窝 )zuòwō 

ทาํหน้าที ่(ทาํหน้าทีท่หาร) ta:ŋ1 当 ( 当兵 ) dāng  

ทาํเหมอืนเดมิ pok8la:u4toŋ2 打老同 dǎlǎotóng 

ทิม่แทง,แหย ่ tshɔ:k9 戳 ( 戳破窗纸 ) chuō 

ทศิใต ้ na:m2 南 nán 

ทศิเหนือ pak7 北 běi 

ที ่3 piŋ 3 丙（天干第三）bǐng 
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ทีโ่กยผง loŋ3fa:i5kou3 簸箕（簸米用）bòji 

ทีโ่กยผง (ใหญ่) loŋ3lou4 大簸箕（圆形、晒粮食等用）dàbòji 

ทีคุ่มขงั คุก  la:u 2 监狱  jiānyù 

ทีด่นิ พืน้ดนิ ti6 地 ( 天地的地 ) dì 

ทีด่นิวา่งเปลา่ ti6huoŋ1 荒地 ( 未开垦过的地 ) huāngdì  

ทีต่กัผง  ทีต่วงขา้ว nam5nu:i1  箕（非圆形的指纹）;斗（圆形的指纹）
jī; dòu 

ทีต่กัเหลา้ mak7khja:u3 酒提子 jiǔ tí zi 

ทีน่ัน่ tei 4nu2 那里 ( 指远 ) nàlǐ 

ทีน่ัน้ lu2 那里（指远）nàlǐ 

ทีน่ัน้ nu2 那里（指远）nàlǐ 

ทีน่ัน้ nu2nu2 那里（指远）nàlǐ 

ทีน่า toŋ6 垌(一垌田,以山河等自然条件为的) dòng 

ทีน่ี่ tei 4ni2 这里 zhèlǐ 

ทีบ่งัตะเกยีง taŋ1tsa:u 5 灯罩 ( 电灯罩 ) dēng shào 

ทีแ่ปด ta:i 6pa:t 9 第八 dì bā 

ทีร่าบ wien6 平原 ( 坝子) píngyuán 

ทีร่าบลุม่ระหวา่งภเูขา ŋa:u 3ja:u 4 坳瑶（过山瑶）àoyáo 

ทีร่าบลุม่ระหวา่งภเูขา Ɂɛ:k9 山坳口 shān'ào kǒu 

ทีส่อง ta:i 6ŋi 6 第二 dì èr 

ทีส่ดุ tsai3 （嘬大 ) zuì 

ทีส่ดุ (ใหญ่ทีส่ดุ) tsi5  ( 大 ) zuì 

ทีห่น่ึง ta:i 6Ɂet7 第一 dì yī 

ทีห่อ้ยของหมอ้ ton4kuon5 锅圈 ; 锅架子 guō quān; guō jiàzi 

ทีห่า้ ta:i 6Ɂɔ 4 第五 dì wǔ 

ทีไ่หน tei4na 6 哪里 nǎlǐ 

ทื่อ แขง็ทื่อ kjɛ:ŋ 3 僵硬 jiāngyìng 

ทุกคน tai 4tai2 合伙 ; 大家 héhuǒ 

ทุกคน toŋ 4kjoŋ 5 大家 dàjiā 

ทุกวนั wan2wan2 天天 wú tiān 

ทุบ ต ี tap8 砸 ( 砸核桃 ) ; 打 ( 打铁 )zá; dǎ 

ทู ่(มดีทู)่ ȵon 4 钝（ 钝）dùn 

เทคโนโลย ี kji 3sy4 技术 jìshù 

เทพ fi:n 1 仙人 xiānrén 

เทพเจา้ kji2 神 shén 

เทพยดา tsɛn2 神 shén 

เทศกาลเชงเมง้ tiŋ1miŋ2 清明 ( 节气 ) qīngmíng 

เทศกาลตวนอู่ (สารทขนม
จา้ง)  

Ɂɔ 4ȵot8Ɂɔ 4 端午 duānwǔ 

เทศกาลวนัเดก็ Ɂә 4thoŋ 4tsɛ 4 儿童节 értóngjié 

เทสกาลไหวพ้ระจนัทร ์ pa:t 9 ȵot 8tsep 8 Ɂɔ 4 中秋 zhōngqiū 

เทา้ puk7 脚 ( 自踝以下 )jiǎo  

เทา (ส)ี hu:i 1 灰（ 颜色）huī 

เทา่เทยีม เสมอภาค phin 4tәn1 平等 píngděng 

เทา่เทยีม เสมอภาค piŋ1taŋ 3 平等 píngděng 

เทา่ไหร ่ l̥oŋ1si:u3 多少 duōshǎo 

เทา่ไหร ่ saŋ5l̥oŋ1 多少 ( 几多 ) duōshǎo 

เทีย่งคนื pa:n 5n̥am 3 半夜 bànyè 
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เทีย่งคนื pa:n 5n̥am 3 半夜（午夜）bànyè 

เทยีน la:p 10 蜡烛 làzhú 

เทยีน la:p 10tsok 7 蜡烛 làzhú 

เทยีน (ใชไ้วเ้ทพเจา้) la:p 10tsok 7 蜡烛（ 拜神用）làzhú 

แทง thi:m5 刺 ( 竹木边缘上的刺 ) cì  

แทง่ (ลกัษณนามใชก้บัเครือ่ง
เขยีน) 

fak7 枝（一枝笔）zhī 

แทจ้รงิ ,ทีแ่ท ้(ทีแ่ทค้อืเธอ) wɛ:n4la:i4 原来 ( 原来是你 ) yuánlái 

แทน kap 7 替（我替你做）tì  

แทน (เธอทาํแทนฉนั) tsoŋ6 替 ( 我替你做 ) tì 

แทะ kat 7 嗑（嗑瓜子）kē  

แทะ  plu:i5 嗑（嗑瓜子、 用手剥瓜子）kē 

แทะ thik7 剔 (从骨头上上剔下肉) tī 

แทะ (แทะกระดกู) kat 7 啃（啃骨头）kěn 

แทะ แคะ  (แทะฟัน) khjuk 7 剔（剔牙）  tī 

โทรศพัท ์ kut 7tɛ:n 6wuo 6 打电话 dǎ diànhuà 

โทรศพัท ์ tɛ:n6wuo6 电话 diànhuà 

ธง tsi2 旗子 qízi 

ธนาคาร ȵɛn 2a:ŋ 2 银行 yínháng 

ธนาคาร ȵɛn 2ŋa:ŋ 2 银行 yínháng 

ธนู kuŋ 1 弓 gōng 

ธรณีประตู tɔ1kw ɛ:n1 门槛 ménkǎn 

ธญัพชื kou 3 kjie 3 谷种 gǔ zhǒng 

ธญัพชื kou 3 mlɛt 3 谷粒 gǔ lì 

ธนัวาคม tsep8ŋi6ȵot8 十二月 shí èr yuè 

ธุรกจิ khji 3nɛ4 企业 qǐyè 

ธุรกจิ siŋ3hi 5 生意 shēngyì 

นก mlok7 鸟 niǎo 

นกกระจอก mlok7bei5 麻雀 máquè 

นกกระเตน็ tiŋ4tem6 翠鸟 ( 翠绿色专吃鱼虾 ) cuì niǎo 

นกกระทา tu2ka2 鹧鸪 zhè gū 

นกกระยางขาว pɛ:k10fa:u5 白鹭 báilù 

นกกระเรยีนขาว pɛ:k10Ɂa:p10 白鹤 báihè 

นกกวกั tsɛn2 秧鸡 yāng jī 

นกกวกั tsɛn2ja6 秧鸡 yāng jī 

นกกาน้ํา la:u 4tei 2 鸬鹚（鱼鹰）lú cí 

นกกาเหวา่ kut7tsu:n 4 布谷鸟 bùgǔ niǎo 

นกขนุทอง pa4ko 3 八哥 bāgē 

นกชนิดหน่ึง khjɔ:i5 竹鸡 zhú jī 

นกเดนิดง  kji:u 1 ja 2 画眉鸟 huàméi niǎo 

นกนางแอ่น Ɂi1tei3 燕子 yànzi 

นกพริาบ khwon1 斑鸠  bānjiū 

นกพริาบขาว pɛ:k10kɔ:p9 鸽子 gēzi 

นกสาลกิา ka 3tsa:k 9 喜鹊 xǐquè 

นกหวดี sa:u3tsɿ5 哨子 shàozi 

นกหวดี  เป่านกหวดี pok8pli:u1 口哨 : 吹口哨 kǒushào ;chuī kǒushào 

นกหวัขวาน mlok7tɛ:ŋ1kwon2 啄木鸟（舌头长、啄木不响）
zhuómùniǎo 
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นกอนิทรยี ์ Ɂet7 老鹰 lǎoyīng 

นกฮกู Ɂu1 猫头鹰 māotóuyīng 

นวดขา้ว kut 7kou 2thoŋ 3 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

นอกจากน้ี ȵɛn 4mi 2 还有（还有很多）háiyǒu 

น่อง puk7pɔ:ŋ2 腿肚子 tuǐdùzi 

น้องเขย (สามขีองน้องสาว) 
 น้าชาย (พีช่ายและน้องชาย
แม)่  

na4 妹夫; 姨父（母妹之夫） ; 舅父（母之

弟）mèifū; yífu 

น้องชาย lak8kjai3kjei1 弟弟 dìdì 

น้องชายของพอ่   ลุงเขย  อา
เขย  

ŋu:i2 叔父;姑父（父妹之夫）shúfù ; gūfu 

น้องสะใภ ้ kɔ 1 弟媳（从子女叫）dì xí  

น้องสาว lak8kjai3kja:u3 妹妹 mèimei 

นอน hep7 躺；睡 tǎng; shuì 

นอน hep7hwan5 睡着  shuìzhe 

นอนกรน pɛ:ŋ5khju:n1 打鼾 dǎhān 

นอนหลบั hwan 5tsem 2 睡着 shuìzhe 

น้อย มน้ีอย ŋo:m3 稀（粥很稀）xī 

น้อย มน้ีอย ไมค่อ่ยม ี sɔ 1 稀 ( 布织得稀 ) ; 疏 ( 菜种得疏 )xī ; shū 

น้อย,ไมค่อ่ยม ี l̥iu1 稀（粥很稀）xī 

นกักฬีา tuŋ3wɛ:n4 动员 dòngyuán 

นกัโทษ ȵun 2fa:m 4 犯人 fànrén 

นกัโทษ ȵun 2pɛ:m 4 犯人 fànrén 

นกัธุรกจิ pok8sieŋ55hi5 商人 shāngrén 

นกับวชตัง้แทน่ประกอบพธิี
ทางศาสนา 

pok 8tsɛ1 打斋( 打醮 ) dǎzhāi 

นกับวชลทัธเิต๋า ta:u 6len 6 道人 dào ren 

นกัพรตในลทัธเิต๋า ta:u 6lai 6 道士 dàoshi 

นกัพรตลทัธเิต๋า ta:u 6sɛ1 道师 dào shī 

นกัเรยีน jɔ 4sәn55 学生 xuéshēng 

นัง่ niŋ5 坐 zuò 

นัง่ยองๆ ȵɔ:m 3 蹲 dūn 

นดัหมาย teŋ 6 约定 yuēdìng 

นัน่ ŋan 2 那 nà 

นัน่ ทีน่นั la:n 2 那（远指）; 那里（较近）nà 

นบั (คาํนวณ) fuon 5 算（计算） suàn 

นบั (จาํนวน) ŋai 6 数（数东西）shù 

นบัตัง้แต่ ตัง้แต่ Ɂi3 自从 ( 自从立春以来 ) zìcóng  

นา ja 6 田（水田） tián 

น้า (ทีเ่ป็นน้องสาวของแม)่ pei6 姨母（母之妹）yímǔ 

น่าเกลยีด hwai 1 Ɂɔ:n 5 丑（相貌很丑）chǒu 

น่าเกลยีด na:n2lɔ:m1 难看（不雅观）nánkàn 

น้าชาย  (พีช่ายหรอืน้องชาย
ของแม)่ 

loŋ6 舅父（母之兄）jiùfù 

น่าชื่นชม fuk 8 佩服  pèifú 

นาน (ไมเ่จอกนันานมาก) kjaŋ 2 久（很久不见）jiǔ 

นามสกุล siŋ5 姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี tsoŋ1li1 总理 zǒnglǐ 
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นายพราน lak 8 ɔ:m6tu2 猎人 lièrén 

นายพราน lak8kjom1tu2 猎人 lièrén 

นายอาํเภอ hieŋ 1tsieŋ 3 乡长 xiāng zhǎng 

นายอาํเภอ wi:n6tsieŋ3 县长 xiàn zhǎng 

น่าสงสาร khɔ 1 lien 2 可怜  kělián 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชาย
แม)่ 

pei6 舅母（母弟之妻）jiùmu 

น่าเสยีดาย khɔ 1 sik 7 可惜  kěxí 

นาฬกิา so 1pja:u1 手表 shǒubiǎo 

นาฬกิา tshau3pi:u1 手表 shǒubiǎo 

น้ํา num4 水 shuǐ 

น้ําขา้วตม้ num4Ɂɔ:m3 米汤 mǐtāng 

น้ําแขง็ kj	ai 1num 4 冰 bīng 

น้ําแขง็กดั tsiŋ2toŋ5 冻疮 dòngchuāng 

น้ําคา้ง lou6 露（盖好被子别让脚露出来）lù 

น้ําคา้ง lu3 露（盖好被子别让脚露出来）lù 

น้ําคา้ง num4blon4 露 lù 

น้ําคา้ง pɛ:k8sa:ŋ1 霜 shuāng  

น้ําคา้ง wan2kwak7 露 ( 张嘴露出牙齿 ) lù  

น้ําคา้งแขง็ suo:ŋ1tsa:ŋ 5 霜降 ( 节气 ) shuāngjiàng 

น้ําคา้งในฤดหูนาว ha:n 2lɔ 6 寒露（节气）hánlù 

น้ําด ี blai1 胆（苦胆）; 胆量  dǎn 

น้ําตก num4plɔ4 瀑布 pùbù 

น้ําตม้ num4ploŋ6 开水 kāishuǐ 

น้ําตา num4pla1 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล tieŋ2 糖 táng 

น้ําตาลกรวด tieŋ2kjai1 冰糖 bīngtáng 

น้ําตาลทรายขาว tieŋ2Ɂi:m4 白糖 báitáng 

น้ําตาลทรายแดง tieŋ2lou4 红糖 hóngtáng 

น้ําตาไหล Ɂuk7num 4pla1 流泪 liúlèi 

น้ําเตา้ plou4 葫芦（总称）húlu 

น้ําผึง้ tieŋ2mlɛt8 蜂蜜 fēngmì 

น้ําฝน ju4suoi 3 雨水（节气） yǔshuǐ 

น้ําพุ hwot 7bu5 泉 quán 

น้ําพุ num4bu5 泉 quán 

น้ํามนัชา tsa2jieu2 茶油 chá yóu 

น้ํามนัเน้ือสตัว ์ ka:u 1 荤油;猪油 hūn yóu; zhū yóu 

น้ํามนัพชื jieu 2 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัสกดัจากเมลด็พชื toŋ2ji:u6 桐油 tóngyóu 

น้ํามนัสนหอม tieŋ1tsei5ŋi:u2 松香 sōngxiāng 

น้ํามกู naŋ1jau2 鼻涕（长鼻涕）bítì 

น้ํามกูใส naŋ1num4 清鼻涕 qīng bítì 

น้ํามกูใส num4naŋ1 清鼻涕 qīng bítì 

น้ําลาย lei2 口水 kǒushuǐ 

น้ําลาย lei2kjo3 口水 kǒushuǐ 

น้ําวน num4tu:n6 漩涡 xuánwō 

น้ําสม้สายช ู num4mi5 醋 cù 

น้ําหนกั tsak7 重 zhòng 
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นําหน้า ta:i5kjeu1 带头 dàitóu 

น้ําหมกึ mak8num4 墨水（钢笔墨水）mòshuǐ 

น้ําหมกึ mә4swei1 墨水（钢笔墨水）mòshuǐ 

นิดนึง นิดหน่อย Ɂin3tek7 一点儿 yīdiǎn er 

นิดหน่อย     nik7nik7 一点儿  yīdiǎn er 

นิดหน่อย , หน่อยนึง , 
เลก็น้อย 

niu1niu1 一点儿 yīdiǎn er 

นิดหน่อย,นิดหน่ึง tuk7 点 ( 用火去点燃草堆 ) diǎn  

น้ิว tsu5 指 ( 指方向 ) zhǐ  

น้ิว (หน่วยวดั) thon 5 寸 cùn 

น้ิวกลาง mie2tsa:ŋ2 中指 zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย mie2lak8 小指 xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ mie2koŋ1 食指 shízhǐ 

น้ิวเทา้ puk7kjaŋ1 脚趾 jiǎozhǐ 

น้ิวมอื mie2kjaŋ1 手指 shǒuzhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื mie2mu:i4 拇指 mǔzhǐ 

นิสยั pei2hi5 脾气 píqì 

นิสยัดือ้ร ัน้ pei4hi5kaŋ 3 犟牛（倔强）jiàngniú 

น่ี ni2 这 zhè 

น้ี  ทีน่ี่ li 2 这; 这里 zhè; zhèlǐ 

น่ึง tsaŋ1 蒸 zhēng 

นูน pɔ:ŋ2 凸 tū 

นูน phɔ:ŋ 3 凸 tū 

นูน tuoŋ3 凸 tū 

เนย lieu2 牛油 niú yóu 

เนินเขา la:i 6 坡 pō 

เนินเขา pɛ:n4 山坡 shānpō 

เน้ือ mom6 肉 ròu 

เน้ืองอก mom6tiŋ1 瘤肉 liú ròu  

เน้ือแชแ่ขง็ mom6toŋ5 肉冻 ròu dòng 

เน้ือตดิมนั mom6pu:i2 肥肉 féi ròu 

เน้ือฟักทอง kja:i 3 南瓜瓤 nánguā ráng 

เน้ือเยือ่ไผ่ pɔ4 竹膜 zhúmó 

เน้ือววั mom6nau4 牛肉 niúròu 

เน้ือววั tsen1phɔ5 犍子肉  jiànzi ròu 

เน้ือสด fiŋ 1 腥 xīng 

เน้ือสนันอก mom6pla:p9 牛腩（牛腹部的肉）niúnǎn 

เน้ือหมกั,เน้ืออบแหง้ mom6la:p10 腊肉 làròu 

เน้ือหมกัเกลอื Ɂi:u 4 腌鮓 ( 肉类 )yān zhǎ 

เน้ือหม ู mom6khu1 猪肉 zhūròu 

แน่น   เบยีด tset8 紧 ( 绑得紧 ) jǐn 

แน่นอน ta: ŋ55jien2 当然 ( 我当然批评他 ) dāngrán 

แน่นอน tɔ:ŋ1ji:n 2 当然 ( 我当然批评他 ) dāngrán 

แน่นอน จาํเป็นตอ้ง Ɂeu4 一定 ; 必须 ( 你必须承认 )yīdìng; bìxū 

แนวเขตแดน ti6ka:i5 界线 ( 田界 、 地界 ) jièxiàn  

แนวเขตแดน tsɛ:n5 界线（ 田界、 地界）jièxiàn 

แนวตัง้ tom4 竖 ( 把柱子竖起起来 ) shù 

แนะนํา เตอืน ชวน  khju:n 5 劝   quàn 
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ใน lei4 里 lǐ 

ในทอ้งถิน่ (คนในทอ้งถิน่) pon3ti6 本地 ( 本地人 )běndì  

ในระยะน้ี pa:t 10ni 2 近来（近来雨多）jìnlái 

ไนปัน่ดา้ย pu:i6tshie1 纺车 fǎngchē 

บน่  พดูมาก tei3l̥oŋ1 唠叨 ; 饶舌(多嘴 )láo dāo; ráoshé 

บรรพบุรษุ koŋ 3 lou4pa6lou4 祖先 zǔxiān 

บว่งดกัหนู lɛt8 鼠套（装鼠的、用铁丝做的）shǔtào 

บว้น (บว้นปาก) juә:ŋ 4tei 3 漱（漱口） shù 

บว้น (ปาก) wuk8tei3 漱 ( 漱口)shù 

บวบ moŋ4fi:n5 丝瓜 sīguā 

บวบน้ําเตา้ plou4ku4lu5 葫芦瓜 húluguā 

บวม wok8 肿 zhǒng 

บอก lon6 告诉 gàosù 

บอ้งเป่าไฟ lɔ:ŋ5pu:i1 吹火筒 chuī huǒtǒng 

บอ้งสบูยา สบูชา toŋ2 Ɂi:n1num4 水烟筒 shuǐ yāntǒng 

บอด พกิาร pha:ŋ 3 瞎 xiā 

บอ่น้ํา tsam3 潭 tán 

บอ่น้ํา สระ tam2 池溏 chí táng 

บอ่ยๆ (มาบอ่ยๆ) tsieŋ2tsieŋ2 常常 ( 常常来 ) chángcháng 

บงั,บดบงั ta:ŋ3 遮 ( 用扇子遮住太阳 ) zhē 

บงัเหยีน kjei1 缰绳 jiāngshéng 

บนัได poŋ4kjɛ3 楼梯 lóutī 

บวัลอย nam5tieŋ2 汤圆（元宵）tāngyuán 

บา้ lak8hw:t9pa:k10 疯子 fēngzi 

บาง  sɔ1mla:i 4 稀 ( 布织得稀 )xī 

บาง wa:ŋ1 薄 báo 

บาดแผล tsiŋ2kjei5 疮 chuāng 

บา้น like 10 家; 房屋; 家（一家人）jiā;fángwū 

บาน (บานประต)ู khuaŋ 5 扇（ --- 扇门）shàn 

บา้นบนน้ํา kjuoŋ 2 tɛ:u 5 吊楼 diào lóu 

บานประต ู tɔ1khwa:ŋ5 板门 bǎn mén 

บาปกรรม tuoi4 罪过 zuìguo 

บดิ (บดิผา้ขนหนู) nɛ:u3 拧（拧毛巾）níng 

บดิ หมนุ ขนั kjɛ:u 3 绞 jiǎo 

บดิขีเ้กยีจ blɛn5sen1 伸懒腰  shēnlǎnyāo 

บดิขีเ้กยีจ sen1kjai5 伸懒腰 ( 身困 )shēnlǎnyāo 

บดิา pɛ5 父亲 fùqīn 

บนิ pon5 飞 fēi 

บบี ȵak7 掐（用指甲掐瓜）qiā 

บุกเบกิ ha:i 1 huoŋ 1 开荒 kāihuāng 

บชูาเทพยดา pa:i 5tsɛn 2 供神 gōngshén 

เบด็ตกปลา kan 1khji:t 9 钓鱼竿 diàoyú gān 

เบา kjie 3 轻 qīng 

แบก mɛ5 背（背孩子）bèi 

แบก mɛ5 背（背柴或背箩）bèi 

แบก (แบกสิง่ของบนหลงัมา้) kja:k 10 驮（马驮东西）tuó 

แบก หาม Ɂu:n1 扛 káng  
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แบง่ แบ่งยอ่ย pok8tɛ:ŋ5 分 ( 分配 ) fēn 

แบง่ แบ่งยอ่ย tɛ:ŋ5 分 ( 分配 ) fēn 

แบน phɛ:n 3 扁 biǎn 

แบบฉบบั mɔ4fa:n3 模范 mófàn 

โบกมอื (โบกมอืไมเ่หน็ดว้ย) waŋ4 摇 ( 摇手表示不同意 ) yáo 

ใบ ้ kh	a:t 9 哑（嗓子哑）yǎ  

ใบ (ลกัษณนามใชก้บัชาม 1  
ใบ) ผนื (ลกัษณนามใชก้บันา 
1  ผนื) 

phi:n5 个（一个碗）; 块（一块田 gè; kuài 

ใบ (ลกัษณนามใชก้บัหมวก1  
ใบ) 

piŋ5 顶（一顶帽子）dǐng 

ใบชา tsɛ2wa1 茶叶 cháyè 

ใบตอง wa1ti:u6 芭蕉叶 bājiāo yè 

ใบไถ lai 2pet 8 犁镜 lí jìng 

ใบไม ้ wa1 叶子 yèzi 

ใบไมป้ลวิ jop8Ɂi:p 10 吹木叶 chuī mù yè 

ใบสัง่ยา jie 1ta:n 1 药方 yàofāng 

ใบหน้า kjɛ3 脸 liǎn 

ปก ปิด moŋ1 掩（掩耳）yǎn  

ปกคลุม moun1pa:ŋ5 蒙（蒙头睡觉）méng 

ปกคลุม mu:i2 霉（长在衣服上的）méi 

ปกคลุม muon1kjɛu1 蒙（ 蒙头睡觉）méng 

ปกคลุม คลุม kop8 搞趴（趴在地上）;覆盖 gǎo pā 

ปกคลุม ปกปิด fak7 掩（用手指塞）;堵塞 yǎn 

ปกต ิ ȵam4 平时 píngshí 

ปกปิด mu:n2 瞒 mán 

ปกเสือ้ foŋ 1li ŋ 4 衣领 yī lǐng 

ปฏทินิจนัทรคต ิ wuoŋ2lek8 历书 lìshū 

ปรองดองกนั ความสามคัค ี tsa:ŋ3li3taŋ2 和睦 hémù 

ปรอท num4ȵɛn2 水银 shuǐyín 

ประกาย แวววาว mi2kjɛ3 光彩（体面）guāngcǎi 

ประกายไฟ pu:i1feŋ1 火花 ( 火星子 )huǒhuā 

ประคอง khjam 5 扶（扶着不让倒）fú 

ประคอง tɛ3 搀 ( 搀着老人走 ) chān 

ประคอง (ประคองไมใ่หห้ก) tsoŋ6 扶 ( 扶着不让倒 ) fú 

ประจวบเหมาะ  พอด ี puk8mie2lai1 巧 qiǎo 

ประชาชน jin 4 min 4 人民 rénmín 

ประชาชน pɛ:k9siŋ5 百姓 bǎixìng 

ประชาธปิไตย min4tsy1 民主 mínzhǔ 

ประชุม ha:i 1wei 6 开会 kāihuì 

ประชุม ka:i 55kwei 3 开会 kāihuì 

ประต ู tɔ1 门 mén 

ประตหูลงั tɔ1l̥a3 后门 hòumén 

ประทดั phou5 鞭炮; 爆竹 biānpào; bàozhú 

ประเทศ ko:k 9 kja 1 国家 guójiā 

ประเทศ บา้นเมอืง kɔ:k 9 国 guó 

ประเทศจนี tsoŋ1kɔ:k9 中国 Zhōngguó 

ประธาน tsy1si4 主席 zhǔxí 
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ประเพณี foŋ 1tsok 8 风俗 fēngsú 

ประเพณีจนีเดมิฝ่ายหญงิแต่ง
เขา้บา้นฝ่ายชาย 

pok8nuŋ4tsieŋ4 入赘 ( 上门 )rùzhuì 

ประมาณ ta3kha:i3 大约 ( 她大约有十八岁 ) dàyuē 

ประมาท ma4hu1 粗心 cūxīn 

ประสบการณ์ kjin55nɛ:n 3 经验 jīngyàn 

ประหยดั ha:n 1 节省 jiéshěng 

ประหยดั n̥ɛ:n1 节俭 jiéjiǎn 

ประหยดั tsɛ:m3 节省 jiéshěng 

ประหยดั tsɛ4jɔ4 节约 jiéyuē 

ปรกัปราํ ใสร่า้ย la:i 6 诬赖 wúlài 

ปรากกฎออกมา wom4 露 ( 张嘴露出牙齿 ) lù  

ปรารถนา ใครรู่ ้ bon 1 tsiŋ 1 欲晓    yù xiǎo 

ปรกึษา sieŋ1lieŋ 2 商量 shāngliáng 

ปลดปลอ่ย ha:i 1 huo 5 解放（开化） jiěfàng 

ปลวก mot8pɛ:k10 白蚁 báiyǐ 

ปลอกคอ wa:n4 颈圈 jǐng quān 

ปลอ่งไฟ ȵi:n1thoŋ1 烟囱 yāncōng 

ปลอ่งไฟ ȵi:n1toŋ1 烟囱 yāncōng 

ปลอ่งไฟ Ɂi:n1thoŋ1 烟囱 yāncōng 

ปลอดโปรง่ไมม่เีมฆหมอก Ɂiŋ 4tha:n3 晴朗 qínglǎng 

ปลอ่ย(ปลอ่ยน้ําเขา้นา) foŋ 5 放（放水进田）fàng 

ปลกั จม plɔ:t8 陷（地陷下去）xiàn 

ปลกั บอ่น้ําเลก็ๆสาํหรบัววั
ควายนอนแชโ่คลน  

tam2nau 4 牛滚塘 ( 牛滚泥的水坑坑 )  
niú gǔn táng 

ปลกั หลุมพราง mi:p9 陷（地陷下去）xiàn 

ปลา phla1 鱼 yú 

ปลาคารฟ์ phla1plai4 鲤鱼 lǐyú 

ปลาชอ่น phla1theu1 泥鳅 níqiū 

ปลาดุก jɔ 4 鲶鱼 yiányú 

ปลาดุก phla1maŋ5 塘角鱼（七星鱼、 黑鱼（身有花斑、 吃
小鱼）tángjiǎoyú 

ปลาทอง phla1tsem1 金鱼 jīnyú 

ปลาบู่ saŋ1ha:k9 笋壳 sǔnké 

ปลายขากางเกง ɔ 6pi:n 1 裤脚 kùjiǎo 

ปลายจมกู naŋ1nɔ3 鼻尖 bíjiān 

ปลายมดี mɛ4ti:m1 尖 dāo jiān 

ปลายสดุ sɛ:t9 第末 dìmò 

ปลาหมา phla1khwɔ1 狗鱼 gǒuyú 

ปลาไหล ta:ŋ 4li:n 4 黄鳝 huángshàn 

ปลงิ la:k 10 旱蚂蟥 hàn mǎhuáng 

ปลงิ  mi 2 水蚂蟥 shuǐ mǎhuáng 

ป่วย mi2piŋ6 生病 shēngbìng 

ป่วย piŋ6 病（疾病） ; 生病 bìng; shēngbìng 

ปอก (ปอกเปลอืกผลไม)้ hɛ:t 9 削（削果皮）xuē 

ปอกระเจา wie2tsei5 黄麻 huángmá 

ป้องกนัไฟ fa:ŋ1pu:i1 防火  fánghuǒ 

ปอด jok8 肺   fèi 
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ป้อน   phie1 喂（喂鸡）wèi 

ปะ ซ่อมแซม na:p9 补丁; 补（补锅） ; 补（补衣服）bǔdīng; 
bǔ 

ปะ ซ่อมแซม na:p9ku:i5 补丁（补在衣服上的布块）bǔdīng 

ปะ ปะซ่อม hwot 7na:p 9 补丁（小眼补丁）bǔdīng 

ปะ ปะซ่อม khwa:ŋ 5 na:p 9 补丁（大补丁）bǔdīng 

ปะปน n̥ak7n̥ai1 夹（夹生饭）jiā 

ปัก เยบ็ปัก (ปักดอกไม)้ pok8huo1 架绣 ( 绣花儿 )jiàxiù 

ปักกิง่ pak7tsiŋ1 北京 Běijīng 

ปักษ์ทีส่ตัวจ์าํศลี tiŋ1tsep7 惊蛰 ( 节气 ) jīngzhé 

ปักษ์ทีอ่ากาศหนาวมาก ta:i 6a:n2 大寒 ( 节气 ) dàhán 

ปักษ์หนาวน้อย ตรงกบัวนัที ่
5, 6 หรอื 7 มกราคม 24 

si:u3a:n 2 小寒 ( 节气 )xiǎohán 

ปักษ์หนาวน้อย ตรงกบัวนัที ่
5, 6 หรอื 7 มกราคม 24 

si:u3ŋa:n 2 小寒 ( 节气 )xiǎohán 

ปักษ์หมิะน้อย เป็นชว่งทีห่มิะ
เริม่ตก ตรงกบัวนัที ่22 หรอื 
23 พฤศจกิายน 

si:u3fui:t 9 小雪 ( 节气 )xiǎoxuě 

ปัญหา wan2thi4 问题 wèntí 

ปัด ploŋ6 沸 fèi 

ปัด (ปัดฝุ่ น) phlak7 拍（拍尘土）; 拂（轻轻拂掉尘土）pāi; 
fú 

ปัดกวาด (ปัดกวาดพืน้) fa:u5 扫（ 扫地）sǎo  

ปัน่ (ปัน่ดา้ย) tei5 纺 ( 纺线 ) fǎng  

ปัน้ (ปัน้หมอ้) phok7 铸（铸锅）zhù 

ปัน่ ก่อรปู plɛn3 塑（塑泥菩萨）sù 

ปัน้ ก่อรปู nɛn5 塑（塑泥菩萨、捏）sù 

ปัสสาวะ foŋ 5kj	i:u 5 小便（动词）xiǎobiàn 

ปัสสาวะ tshi3kji:u5 把尿 ( 把孩子撒尿 ) bǎ niào  

ป้า pa 3loŋ6 伯母; 舅母（母兄之妻）bómǔ ; jiùmu 

ป้า (พีส่าวของแม)่ Ɂa 3 姐姐 ( 随子叫 ; 无子女则称名字 ) ; 姨母

( 母之姐 )jiějiě;yímǔ 

ป่า,ป่าไม ้ tsei5khwa:ŋ5 树林 ( 小片树林 ) shùlín 

ปากกา ดนิสอ  ขดีทีเ่ขยีน pet 7 笔 bǐ 

ปากกาหมกึซมึ ka:ŋ1pet 7 自来水笔  zìláishuǐ bǐ 

ปากเตา tei3ta:u 5 灶口 zào kǒu 

 ปากแผล ta:n4 伤口 shāngkǒu 

ป่าดงดบิ  kja3lou4 原始森林 yuánshǐ sēnlín 

ป่าเถื่อน ma:n2 野蛮 yěmán 

ป่าเถื่อน tsieŋ4ta:u6 横蛮 、 野蛮 hèngmán, yěmán 

ป่าน wie2wuŋ1 麻 má 

ป้าสะใภ ้ pa 3bok7 伯母 bómǔ 

ปิด  คลุม กลบ  thap7 关 ( 关门 ) ; 套 ( 把笔套上 ) ; 盖 ( 盖锅

盖 ) guān; tào; gài 

ปิด (ปิดประต)ู kjaŋ 1 关（关门） guān  

ปิด (หุบปาก) thap7tei3 闭 ( 闭嘴 ) bì 

ปิด ลม้เลกิ tsem5 关( 牲畜畜 ) ; 圈 ( 圈牲口 ) guān 

ปิด หลบั (ตา) pli3pla1 闭（闭眼）bì 

ปิดตา pla1pli 3 闭目 bìmù 
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ป่ินกลดัผม mi3tsɛt7 簪子 zānzi 

ปี pei1 年; 岁（年岁）nián 

ป่ี ka5sau 3 唢呐 suǒnà 

ปีก wɛ:t10 翅膀 chìbǎng 

ปีก่อนปีทีแ่ลว้ pie6nu2nu2 大前年 dàqiánnián 

ปีต่อๆไป pei1l̥a 3blau 1 后年 hòunián 

ปีถดัไป pei1l̥a 3nu2 后年 hòunián 

ปีทีต่่อจากปีหน้า pei1l̥a 3nu2nu2 大后年 dàhòunián 

ปีทีแ่ลว้ pie1pie6 去年 qùnián 

ปีทีแ่ลว้ pie6nu2 前年 qiánnián 

ปีทีแ่ลว้ๆมา pei 1heu 5 往年 wǎngnián 

ปีทีแ่ลว้ๆมา pei1nu2 往年 wǎngnián 

ปีน (ตน้ไม)้ pla4 爬（爬树）pá 

ปีน (ปีนตน้ไม)้ khjut 7 爬（爬树）pá  

ปีน ไต่ hjoŋ 3 爬（蛇快爬）pá 

ปีน ไต่ pla2 爬（小孩爬、虫爬）pá 

ปีน ไต่ขึน้ไป kɔ:p 10su 1 搂：攀 lǒu pān 

ปีน้ี pei 1ha:i 3 今年 jīnnián 

ปีศาจ kwa:i 3 妖怪 yāoguài 

ปีศาจ Ɂi:m 1 妖怪 yāoguài 

ปีหน้า pei1l̥a 3 明年 míngnián 

ปืด  ปกคลุม Ɂom1 捂 ( 捂着嘴 ) wǔ 

ปืน tshoŋ5 枪 qiāng 

ปืน tshoŋ5lou4 炮 pào 

ปืนลกูซอง tshoŋ5kjɛ:p9 鸟枪 ( 火药枪 ) niǎoqiāng  

ปืนสะพายหลงั mɛ5 背枪 bèi qiāng 

ปุ๋ ย pu:i2 肥料 féiliào 

ป ู kja:u 9 螃蟹  pángxiè 

ปู่  koŋ 3 祖父 zǔfù 

ป ู(พรม เตยีง) phu1 摊（摊开毯子）; 铺（铺床）tān; pù 
 

ปู่ ทวด koŋ 3 hja:ŋ 3 曾祖父 zēngzǔfù 

ปนูขาว huoi 1 石灰 shíhuī 

เป็ด pet7 鸭子 yāzi 

เป็ด sa1Ɂa:p9 野鸭子 yěyāzi 

เป็ดแมนดารนิ wɛ:n3ja:ŋ3 鸳鸯 yuānyāng 

เป็นไข ้ fa:t 9khja:n3 发烧  fāshāo 

เป็นไข ้ hwɛ:n 1khja:n 3 发烧 fāshāo 

เป็นคาํทกัทาย เฮ เฮย้ ȵai6 喂（用嘴喂小孩）wèi 

เป็นดา่ง num4ja1 碱水 jiǎn shuǐ 

เป็นบา้ fa:t 9pa:k 10 发疯  fāfēng 

เป็นบา้ hwɛ:n 9pa:k 10 发疯 fāfēng 

เป็นใบ ้ Ɂam 3 哑 yǎ 

เป็นเพือ่นกนั ta4tuoi 6 交朋友 jiāo péngyǒu 

เป็นรา pha:ŋ 3 霉（长在衣服上的）méi 

เป็นลม mɛ2 昏迷 hūnmí 

เป็นหว่ง กงัวล ta:n1fem1 担心 dānxīn 

เปราะ กรอบ si:m1 脆 cuì 
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เปรยีบเทยีบ กวา่ pei 3 比（比一比）; 比（你比他高 bǐ 

เปรยีบเทยีบกวา่ pi1 比（比一比） ; 比（你比他高）bǐ 

เปรีย้ว khjom 3 酸 suān 

เปลวไฟ pu:i1mi:u2 火苗 huǒmiáo 

เปลวไฟ pu:i1ŋwa2 火苗 huǒmiáo 

เปลา่ประโยชน์  สญูเปลา่ เสยี
เปลา่ 

pɛ:k10 白（白吃）bái 

เปลีย่น (เปลีย่นงาน) wuәn6 换 ( 换工 )huàn  

เปลีย่น (เปลีย่นเสือ้ผา้) khja:k 9liŋ 1 换（换衣服）huàn 

เปลีย่น ;ยาว tsiŋ2 变( 蛹变蛾 ) ; 长 ( 草长得快 ) biàn ; chǎng 

เปลีย่นแปลง ka:i 3 改（改正） ; 戒（戒烟）gǎi 

เปลีย่นแปลง pi:n5 变（蛹变蛾）biàn 

เปลอืกไข ่ lɔ:m6ha:k9 蛋壳 dàn ké 

เปลอืกดส้นนอก,กระดอก,ผวิ
เปลอืก 

joŋ5 蜕壳（蝉脱壳） ; 脱皮（蛇脱皮） 剥
（剥树皮）tuì ké 

เปลอืกตน้ฉําฉาจนี pei2sa1 杉木皮 shānmùpí 

เปลอืกตน้ไม ้ pei2tsei5 树皮 shùpí 

เปลอืกนอก ha:k 9 壳儿（ 皮壳）ké er 

เปลอืงกาํลงั,เปลอืงแรง tuk8lek8 费力 fèilì 

เปลอืยเทา้เปลา่ puk7heu5 打赤脚 dǎchìjiǎo 

เป่า jop 8 吹 chuī 

เป่า sa:u3su1 吹 chuī 

เป่า (เป่าไฟ) phu 3 吹（吹火）chuī 

เป้ากางเกง ɔ 6tuŋ 6 裤裆  kùdāng 

เป้ากางเกง  ɔ6ȵa 3 开裆裤 kāidāngkù 

เปิด (ประต)ู ha:i 1 开（门） ; 揭（盖子）kāi 

เปิดออก  เลกิออก plɛu3 掀（掀开帘子）xiān 

เปิดออก (เปิดประตอูอก
กวา้งๆ) 

ha:i 1pha:ŋ 3la:ŋ 6 敞开（敞开大门）chǎngkāi 

เปียก mɛ:t9 湿（衣服湿了）shī 

เปียก put8 潮湿 cháoshī 

เปียก (ฝน) tshɔ:k9fen1 淋 ( 雨淋 ) lín  

เปียก ชืน้ mia1 沾（手沾泥）zhān 

เป่ือย  เน่าเป่ือย (ไมเ้น่าเป่ือย
แลว้) 

lam2 朽（木头朽了）xiǔ 

แป้งขา้วเจา้  fon 3 米粉（ 米粉条）mǐfěn 

แป้งขา้วโพด ka:ŋ 3kou 3lou4 玉米轴（玉米芯）yùmǐ zhóu 

แป้งทอด tieŋ2piŋ2 饼子 bǐngzi 

แป้งเปียก kuo 3 ɔ 2 糨糊 jiànghú 

แป้งหมี ่ mi:n6fon3 面粉 miànfěn 

แปด pa:t 9 八 bā 

แปดสบิ pa:t9lep8 八十 bāshí 

แปรง  khja:i 1 刷 shuā 

แปรง แปรงทา แปรงขดั tsha:t9 刷子 shuāzi 

แปลก ku 1kwa:i 3 奇怪 qíguài 

แปลกประหลาด khji4kwa:i 3 奇怪 qíguài 

แปลกหน้า sɛ:ŋ1tsa 6 生 ( 生面人 )shēng  

แปลงทดลองเกษตร si3nɛ:n 3thɛ:n 4 试验田 shìyàntián 
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โป๊ เปลอืย plaŋ55tsaŋ3 裸体 luǒtǐ 

โป๊ยกัก๊  pa:t9tsa:k9 八角（香料）bājiǎo 

โปรดปราน kjai2 宠（宠小孩儿）chǒng 

โปรดปราน หลง โอ๋ Ɂou 4 宠 ( 宠小孩儿 ) chǒng 

โปรดปราน หลงใหล kjo6 宠（宠小孩儿）chǒng 

โปรดสตัว ์ foŋ 5 tsoŋ 1 超度（超度亡魂）chāodù 

โปรตนี lɔ:m6piek10 蛋白 dànbái 

ไป pai1 去 qù 

ไปตลาด ka:m 3hu1 赶场（赶墟）gǎnchǎng 

ไปยงั ȵieŋ5 往（往外走）wǎng 

ผด nam5ŋa:n6 痱子 fèizi 

ผนงั กาํแพง poŋ4tieŋ2tsu:n1 墙壁 ( 砖墙 )qiángbì 

ผนงัทาํดว้ยไม ้ pɛ:n3tɛm4 木板女墙 mùbǎnnǚqiáng 

ผนงัไม ้ tieŋ2pɛ:n3 木板墙 mùbǎn qiáng 

ผม kjom2 头发 tóufǎ 

ผมเปีย pli:n4 辫子 biànzi 

ผล tsiŋ2nam5 结果 jiéguǒ 

ผลไม ้ nam5tsen1 果子（人吃的果子）guǒzi 

ผลไม ้ tsei5nam5 果子 ( 鸟吃的的果子 ) guǒzi 

ผลกั thu:i1 推 tuī 

ผลกั tshoŋ3 推 tuī 

ผลกั ดนั kjiŋ4 推（用肩膀撞）tuī  

ผลติ san3tsha:n1 生产 shēngchǎn 

ผสม คลุก (ผสมอาหารหม)ู tsɛ:u3 拌（ 拌猪食）bàn 

ผอม tiŋ1 瘦 ( 肉瘦 ) shòu 

ผอม ( คนผอม) khwan 3 瘦（人瘦）shòu 

ผกักวางตุง้ tsam1tsha:i3 黄花菜 ( ( 金针菜 ) huánghuā cài 

ผกักาดขาว wok8ka:t9piek10 白菜 báicài 

ผกักาดขาว wok8piek10pa:u1fem1 京白菜 jīng báicài 

ผกักาดน้ํา wok8ka:it9lou4 芥菜 jiècài 

ผกัขม wok8jum2 苋菜 xiàncài 

ผกัขม wok8pɔ55tsha:i3 菠菜 bōcài 

ผกัขมชนิดหน่ึง wok8kom2 苦马菜 kǔ mǎ cài 

ผกัคื่นชา่ย khji4tsha:i 3 芹菜 qíncài 

ผกัช ี pak 8hau1 芫荽（俗名“ 香菜” ）yánsuī 

ผกัดอง wok8khjom3 泡菜 : 酸菜 pàocài: suāncài 

ผกัตัง้โอ๋  thuŋ4ha:u 55tsha:i3 茼蒿菜 tónghāo cài 

ผกับุง้ plak7buŋ1 空心菜 kōngxīncài 

ผกับุง้ tsei5juŋ6 空心 ( 树空心 ) kōngxīn 

ผกัสด wok8 蔬菜 ; 菜 ( 饭菜 ) shūcài 

ผดั ทอด คัว่ tshɛ:u3 炒 chǎo 

ผา่ pha:k 9 剖（剖开） ; 劈（劈柴）pōu; pī 

ผา้ ku:i 5 布 bù 

ผา่ (ผา่ออก) phou5 剖（剖开）pōu 

ผา้กนัเป้ือน khou 3 围裙 wéiqún 

ผา้กาษา ผา้พืน้เมอืง ku:i 5 lou 4 土布 tǔbù 

ผา้กาษา ผา้พืน้เมอืง ku:i 5 thu 3 土布 cūbù  
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ผา้ขนหนู kou 55kjɛ 3 毛巾 máojīn 

ผา้ขาวบาง ku:i 5 kwi:n 5 细白布 xì báibù 

ผา้ต่วน tuon6 缎子 duànzi 

ผา้ทีใ่ชห้อ่เสือ้ผา้และสิง่ของ pa:u 4pok 8 包袱 bāofú 

ผา่น เคย tie6 过 ( 过河 ) ; 经过 ; 过 ( 到过 , 过 ( 你高过

他 ) guò  

ผา้นวม pa:ŋ 5mi:n 2 棉被; 棉絮（南方叫“ 棉胎” ）miánbèi 

ผา้ปทูีน่อน pa:ŋ 5ta:n 1 床单 chuángdān 

ผา้ปทูีน่อน pa:ŋ 5tɛ:m 6 床单 chuángdān 

ผา้ฝ้าย na:ŋ4mi:n2 棉衣 miányī 

ผา้โพกศรษีะ kou 3 kjon 4 头巾（ 妇女的）tóujīn 

ผา้โพกศรษีะ (ผูช้าย) pa:u 1kjeu 1 头巾（男人的）tóujīn 

ผา้โพกหวั khuo 3 头巾（ 裙子做的女人用）tóujīn 

ผา่ฟืน phik7 劈（劈柴）pī 

ผา่ฟืน tsei5pha:k9 劈柴 ( 劈劈好的的柴 ) pǐchái 

ผา่ฟืน tsei5taŋ6 劈柴 ( 劈好的柴堆成垛 ) pǐchái 

ผา้ลนิิน ku:i 5 wie 2 麻布 mábù 

ผา้สกัหลาด na:ŋ4ni4 呢子（衣料）ní zi  

ผา้หม่ ผา้นวม pa:ŋ 5 被子 bèizi 

ผา้ไหม tsau2 绸子 chóuzi 

ผดิ l̥oŋ5 错 cuò 

ผวิหนงั pei2 皮肤 pífū 

ผ ี sieŋ1 鬼 guǐ 

ผเีสือ้  มอด wie3 蝴蝶 ; 蛾子 húdié; é zi  

ผึง้ mlɛt8 蜜蜂 mìfēng 

ผนื (ธง 1 ผนื) mi3 面（一面旗子、 有旗杆）miàn 

 ผนื (ลกัษณนามใชก้บัผา้หม่  
1 ผนื) 

phɛ:n1 床（一床被子）chuáng 

ผนื (ลกัษณนามเรยีกผา้ 1 
ผนื ) 

phat 7 匹（一匹布）pǐ 

ผกู ta:u2 拴( 拴马 ) shuān 

ผกู tɛ:ŋ1 扎 ( 用针扎 ) : 打 ( 打桩 ) : 钉 ( 钉钉子 , 
纳 ( 纳鞋底 ) zhā 

ผกู tsɛ:m4 扎（ 荆棘扎破了手）zhā 

ผกู  พนั fat 7 打结;包扎;勒（勒紧裤腰带）;抓拴（ 拴
马）dǎ jié 

ผูช้าย lak8kjei1 男人 nánrén 

ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นอาชพีต่าง 
ๆ 

lou4sɛ1 师傅 shīfù 

ผูนํ้า lin1ta:u1 领导 lǐngdǎo 

ผูเ้ป็นมา่ย lak8m̥a:i5 鳏夫; 寡妇 guānfū; guǎfù 

ผูม้พีระคุณ Ɂan 1ȵun 2 恩人 ēnrén 

 ผูว้า่การมณฑล  sәn1tsa:ŋ1 省长 shěngzhǎng 

ผูว้า่การมณฑล sɛ:ŋ3tsieŋ3 省长 shěngzhǎng 

ผูห้ญงิ lak8kja:u3 女人 nǚrén 

ผูใ้หญ่  lak 8bok 7 大人（成年人）dàrén 

ผูใ้หญ่ ทา่นผูเ้ฒา่ lak8lou4 长辈：老翁;老太太老人 zhǎngbèi: 
lǎowēng; lǎo tàitài lǎorén 

เผชญิกบั โดน  to4nɛ:p9 挨饿挨着 ) : 靠拢 , 拢 ; 邻居 āi è āizhe 
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เผด็ kja 5 辣  là 

เผา la 6 烧（野火烧山）shāo 

เผา  ti:u4 烧 ( 烧废纸 ) shāo 

แผงคอมา้ kjɛ:ŋ1ma 4 马鬃 mǎzōng 

แผงคอหม ู kjɛ:ŋ1khu 1 猪鬃 zhūzōng 

แผน่ทองแดง toŋ2lu:i 1 铜板 ( 铜元 ) tóngbǎn 

แผนภมูทิีห่า้ของบรรดา
แผนภมูสิวรรค ์

u 6 戊（ 天干第五）wù 

แผนภมูสิวรรคต์าํแหน่งที ่10 kwei 3 癸（ 天干第十）guǐ 

แผน่ไม ้ la:k 10 木屑 mùxiè 

ไผข่น fan 1ma:u4tsok7 毛竹（出冬笋的毛竹）máozhú  

ฝน fen 1 雨 yǔ 

ฝนตก lei4fen1 下雨 xià yǔ 

ฝนตกกระจาย fen 1 ti:n 5 阵雨 zhènyǔ 

ฝนตกปรอยๆ fen 1 m̥un 1 毛毛雨 máomaoyǔ 

ฝนสาด fen 1 phleu 1 潲（雨潲进屋里）shào 

ฝัก ( ลกัษณนามใชก้บั
ขา้วโพด) 

ŋa:ŋ 2 行（一行玉米）háng 

ฝักดาบ fak7mɛ4 鞘 dāo qiào 

ฝักมดี tou6mɛ 4 豆 dāo dòu 

ฝัง กลบ Ɂom1 埋 ; 埋葬;壅火 máimáizàng;yōng huǒ 

ฝัง หลุมฝัง moŋ1 埋; 埋葬 mái; máizàng 

ฝังศพ ta:ŋ 6 埋葬 

ฝัด (ฝัดขา้ว) fa:i 5 簸（簸米）bǒ 

ฝัน pok 8wɛ:n1hep7 梦 mèng 

ฝัน ฝันไป pok8hwɛ:n1 hep7 做梦 zuòmèng 

ฝันเพอ้ ละเมอ ฝันกลางวนั tsa:ŋ3ȵon3 梦话 mènghuà 

ฝา กระดอง kom4 盖子 háizi 

ฝาก ฝากฝัง tei4 托 ( 托人办事 ) tuō 

ฝาด  (ลกูพลบัฝาดมาก) tsi:p9 涩 （柿子很涩 ) sè 

ฝ้าทีล่ิน้คนไข ้ ŋwa 2tha:i 1 舌苔（病人舌上星黄色或白色的苔）
shétāi 

ฝ่ามอื mie2pa:n2 手掌 shǒuzhǎng 

ฝ้าย mi:n2 棉花 miánhuā 

ฝ้าย สาํล ี huo 1mi :n 2 棉花 miánhuā 

ฝีดาษ kou3lou4huo1 天花（玉米的雄花）tiānhuā 

ฝีดาษ the:n1huo1 天花 ( 玉米的雄花 ) tiānhuā  

ฝีดาษ thien1huo1 天花 tiānhuā 

ฝีดาษ Ɂuk7thien1huo1 出天花 chū tiānhuā 

ฝึกมวย kut 7kwi:n 2 打拳 dǎquán 

ฝงู (ลกัษณนามใชก้บัฝงูสตัว)์ kjoŋ 5 群（一群羊）qún 

แฝด nuŋ4suoŋ1sɛ:ŋ1 双生子 Shuāngshēngzǐ 

ไฝ phu:i1 痣 zhì 

พก ตดิ kap 7 带（在家带小孩）dài 

พก ตดิ ta:i5 带子 ; 代替:带(带路):带 ( 带干粮) dàizi 

พน้ (พน้น้ํา) wu:i1num4 吐水 tǔshuǐ 

พนนั เดมิพนั pok 8tɔ 3ti:n 2 赌 ( 赌钱 )dǔ 

พนนั,วางเดมิพนั ta0ta 4 打赌 dǎdǔ 
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พนนักนั วางเดมิพนั pok 8ta 0ta 4 打赌 dǎdǔ 

พนนักนั วางเดมิพนั pok 8ta 4 打赌 dǎdǔ 

พบเหน็ lɔ:m1wei5 看见 kànjiàn 

พบเหน็ tɔ4khjaŋ1 遇见 yùjiàn 

พบเหน็ wei5 遇见 ; 见面 yùjiàn; jiànmiàn 

พยกัหวั ȵ̥ak 7kjeu 1 点头 diǎntóu 

พยกัหวั teŋ 5kjeu1 低头 dītóu 

พยาธติวัตดื kjiŋ 3tsa:i 3 蛔虫 huíchóng 

พยายาม phiŋ 3miŋ 6 拼命 pīnmìng 

พยายาม ขยนั tsen2 勤 : 努力 shí: nǔlì 

พยายามอยา่งสดุชวีติ pɔ:k9miŋ6 拼命 pīnmìng 

พรม pa:ŋ 5tha:n 1 毯子 tǎnzi 

พรม pa:ŋ 5tsi:n 1 毯子 tǎnzi 

พรรคคอมมวินิสต ์ koŋ 3 tsha:n1ta:ŋ1 共产党 gòngchǎndǎng 

พรวนดนิ พนูดนิ pou1nai2 培土 péitǔ 

พระจนัทรเ์ตม็ดวง mot8bien1 满月 mǎnyuè 

พระจนัทรท์รงกลด man4lieŋ6tsheŋ3fa:n5 月晕 yuè yùn 

พระโพธสิตัว ์ pu4sa:t9 菩萨 púsà 

พระอาทติย ์  ขมบั tau3wan2 太阳 : 太阳穴 tàiyáng: tàiyángxué 

พระอาทติยท์รงกลด tau3wan2tsheŋ3fa:n 5 日晕 rì yùn 

พรกิ ti:u1 辣椒 làjiāo 

พรกิไทย huo 1tsɛ:u 1 胡椒  hújiāo 

พรุง่น้ี wan2ȵɛt8 明天 míngtiān 

พฤษภาคม Ɂɔ 4ȵot 8 五月 wǔyuè 

พลบคํ่า ha:i3l̥ap 7 薄暮（ 天快黑） bómù  

พลบคํ่า ŋwoŋ 2 薄暮（天快黑）bómù 

พลัว่ kju 3 锹   qiāo 

พลัว่ tshɛ:n3 铲 ( 铲锅巴 ) chǎn 

พลัว่ กระชอน nam5kɔ:n6 戽斗 hùdǒu 

พลาสเตอรย์า jie 1ka:u 1 膏药 gāoyao 

พลกิ กลบั hwɛ:n 1 反（衣服穿反了）fǎn  

พลกิ ควํ่า hwɛ:n 1 翻（ 翻粑粑）fān 

พลกิตวั hwɛ:n 1sen1 翻身（睡觉翻身）fānshēn 

พวกเขา tu6 他们 tāmen 

พวกเขาสองคน tu6hou3lak8 他们俩 tāmen liǎ 

พวกคุณ li:u 3 你们 nǐmen 

พวกคุณทัง้สอง li:u 3 hou 3 lak 8 你们俩 nǐmen liǎ 

พวกเรา pok8kjoŋ5 大伙 dàhuǒ 

พวกเรา ta2 我们 wǒmen 

พวกเรา tau1 咱们 zánmen 

พวกเราสองคน ta2hou3lak8 我们俩 wǒmen liǎ 

พวง (ปลา 1พวง) tshu:n5 串 ( 一串鱼 ) chuàn 

พวง (ลกัษณนามใชก้บัสิง่ของ
เป็นพวง) 

khjɔ:n1 串（一串葡萄）chuàn 

พอ jɔ 3 够（够取高处的什物）gòu  

พอ่ครวั lak8pok8tsen1 厨师 chúshī 

พอ่ครวั pok 8tsen 1ȵun2 厨师 chúshī 

พอ่คา้ pa:n 6 贩 fàn 
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พอง ขยาย tsieŋ5 饱 ; 膨胀 ( 豆子等浸水后膨胀 ) bào; 
péngzhàng 

พอด ี tsiŋ5 正 ( 帽子戴得正 )zhèng 

พอด ี Ɂɔ:p 8sen1 合 ( 衣服合身) hé 

พอด ีบงัเอญิ kjap 8 恰巧（恰巧给他看见）qiàqiǎo  

พอด,ีบงัเอญิ (บงัเอญิเจอเขา) kjap 8kjap 8 恰巧（恰巧给他看见）qiàqiǎo 

พอ่แม ่ pɛ5pa3 父母 fùmǔ 

พอ่ววั nau4Ɂi:m1 公牛（阉过的）gōngniú 

พกัผอ่น hiet 9 休息 xiūxí 

พงัทลาย ถลม่ลงมา l̥a:k 9 垮（田坎垮了）; 倒塌 kuǎ 

พฒันา fa4tsɛ:n 1 发展 fāzhǎn 

พดั (กรยิา) foŋ 1 扇（用风车扇谷子）shàn  

พดั (นาม) fi:n 5 扇子 shànzi 

พดั เป่า ดงึ tshwei1 吹 ( 吹风 ) ; 拉( 拉风箱 )chuī; lā 

พนั thɛ:n1 千 qiān 

พนั (พนัดา้ย) kju:n 3 绕（绕线）    rào 

พนัธุไ์มด้อกชนิดหน่ึง pa4ha5 茴香（小茴香）huíxiāng 

พนัรอบ รบกวน pan1 缠绕; 绕（ 绕线）chánrào 

พวัพนัไปทาํใหเ้ดอืดรอ้น naŋ5 连累 lián lèi 

พาย (พายเรอื)  หนุน tsheŋ3 划 ( 划船 ); 撑( 撑伞 )huà; chēng 

พกิารทางการไดย้นิ ja2pu:i 6 耳背（ 稍聋）ěrbèi  

พทิกัษ์  ป้องกนั sou1wei 6 守卫 shǒuwèi 

พเิศษ อยา่งยิง่ มาก ak 8let 8 非常（非常满意）fēicháng 

พีเ่ขย (สามขีองพีส่าว)  hwi ŋ 1 姐夫 jiěfū 

พีช่าย lak 8bok 7kjei 1 哥哥 gēgē 

พีช่ายน้องชาย Ɂat 7jen4kjei1 弟兄 dìxiōng 

พีช่ายน้องชาย Ɂat7 jen4 弟兄 dìxiōng 

พีส่ะใภ ้ fa:u3 嫂子  sǎozi 

พีส่ะใภ ้น้องสะใภ ้ kɔ 1 fa:u 3 妯娌 zhóu lǐ 

พีส่าว lak 8bok 7kj a:u 3 姐姐 jiějiě 

พีส่าวน้องสาว Ɂat 7jen4kja:u3 姊妹 zǐmèi 

พึง่พา hjɛ:ŋ1paŋ 6 靠（人靠在树上） kào 

พึง่พา kha:u 5 靠（靠他吃饭）kào 

พึง่พา ทีพ่ึง่พงิ paŋ6 靠（靠他吃饭）; 依靠（没有依靠）kào; 
yīkào 

พชืจาํพวกเฟิรน์ khja:u 5 蕨草（老的）jué cǎo 

พชืจาํพวกเฟิรน์  wot7 蕨草 ( 做绿肥用 ) jué cǎo 

พชืประเภทหญา้คาขาว ja2 茅草 máocǎo  

พืน้ thoŋ3tai 5 底儿 ( 桶底 ) dǐ er 

พืน้ดนิ ดนิ  ti 6 地 ( 旱地 ) dì 

พืน้ทีร่าบ piŋ2ti6 平地 píngdì 

พืน้ทีร่าบทีอ่ยูต่รงกลางกลุม่
เขา 

piŋ2 山弄（群山中平地）shānnòng 

พืน่ทีลุ่ม่ kɔ:m4 洼（地洼） wā  

พืน้เทา้ hjuo1tai 5 鞋底 xiédǐ 

พุง่  พ ุ(น้ําพุง่) phlu1num4 喷（喷水）pēn 

พุง่เขา้ชน เทน้ําใส ่ khjuoi 1 冲（给水冲走了）chōng 

พดู su:i5 说 shuō 
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พดู tsa:ŋ3 说 shuō 

พดู คุย tei3 唠 láo 

พดูคุย tsa:ŋ3hɛ:m3 谈天 tántiān 

พดูคุย tsa:ŋ3ko3 谈天 tántiān 

พดูคุยสนทนา tha:u1lan3 讨论 tǎolùn 

พดูจาไรส้าระ tsa:ŋ3hwe:n2ȵon3 说梦话 shuō mènghuà 

พดูจาไรส้าระ tsa:ŋ3ȵon3 说梦话 shuō mènghuà 

พนูดนิใหต้น้ไม ้ pou1wok8 给菜培土 gěicàipéitǔ 

เพง่มอง tshɛ:ŋ5pla1 用力睁眼 yònglì zhēng yǎn 

เพดานปาก kom4hjien1ȵa:i6 上腭 shàng'è 

เพราะวา่ jin 11wei 6 因为   yīnwèi 

เพลง kɔ 1 歌 gē 

เพลง บท (ลกัษณนามใชก้บั
เพลง กลอน) 

kji:m 1 首（一首歌）shǒu 

เพลงพืน้บา้น kɔ 1 民歌 míngē 

เพลงรกั kɔ 1 情歌 qínggē 

เพิง่จะ hap 7 刚才 gāngcái 

เพิง่จะ (เขาเพิง่จะอาย ุ18) kjap 8kjap 8 刚刚（他刚刚十八岁）gānggāng 

เพิง่จะ (เพิง่จะมาถงึทีน้ี่) kjap 8 才（才到这里）cái  

เพิม่  บวก (หน่ึงบวกสอง) ka1 增加; 加（一加二）zēngjiā; jiā 

เพิม่ (เพิม่ขา้ว) thɛ:m1 添 (添一碗饭 ) tiān 

เพิม่ ปรบัปรงุ ยกระดบั thi4ka:u55 提高 tígāo 

เพิม่การผลติ เกบ็เกีย่วไดผ้ล
สมบรูณ์ 

li 3 增产; 丰收 zēngchǎn; fēngshōu 

เพิม่ขึน้ kaŋ 3ka 1 更加（更加努力）gèngjiā  

เพิม่ขึน้ kәn 3kja 55 更加（更加努力）gèngjiā 

เพยีงพอ tɔ6 够 gòu 

เพือ่ wei6 为了 wèile 

เพือ่น paŋ2jau6 朋友 péngyǒu 

เพือ่นบา้น li:k 8 kjo:k 7 邻居 línjū 

แพ pa:i 2 筏子（竹木排、 把（一把秧苗） ; 排
（一排椅子）fázi 

 แพ ้ kom1 输 shū 

แพง kwei 5 贵 guì 

แพรพ่นัธุ ์ sa:n5 繁殖 fánzhí 

แพะภเูขา tsik8jieŋ2 山羊 shānyáng 

ไพโ่ป๊กเกอร ์ phɛ1 扑克牌 pūkèpái 

ฟอง nam5phom1 水泡（皮肤因摩擦而起的泡儿）shuǐpào 

ฟอง pɔ4 泡沫 ( 成团的 , 如肥皂泡沫等 )pàomò 

ฟ่อน พบั (ลกัษณนาม) ta:p10 叠 ( 一叠人民币 ) máizàng 

ฟัก (ไข)่ tsam1lɔ:m6 孵 ( 孵小小鸡 ) fū  

 ฟักเขยีว wak8 冬瓜 dōngguā 

ฟักทอง kan3puo1 南瓜 nánguā 

ฟัง โดย theŋ 5 听 ; 由 ( 这些东西由你支配 ) tīng; yóu 

ฟัน wan2 牙齿 yáchǐ 

ฟันหน้า wan2tɔ1 门牙 ményá 

ฟันเหยนิ wan2mɛ5 龅牙 ( 突出唇外的牙齿 ) bāo yá 

ฟางขา้ว  wa:ŋ2 稻草 dàocǎo 
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ฟ้าผา่ toŋ 4pla 3pha:k 9 雷击 léijī 

ฟ้ามดื bon 1 l̥ap 7 天黑    tiān hēi 

ฟ้ารอ้ง jaŋ1toŋ4pla 3 打雷 dǎléi  

ฟ้ารอ้ง toŋ 4pla 3 雷 léi 

ฟ้าแลบ toŋ 4jap 8 打闪 dǎ shǎn 

เฟิรน์ tshu:t9 蕨草 ( 嫩芽 ) jué cǎo 

ไฟ pu:i1 火 huǒ 

ไฟ taŋ1 灯 dēng 

ไฟดบั ดบั มดื l̥ap7 灭（灯灭了）;熄（熄灯）; 黑（天黑）;
暗    miè; xī;hēi   

ไฟไหม ้ tum1pu:i1 引火 yǐnhuǒ 

ภรรยา lak8kja:u3 妻子 qīzi 

ภรรยาของลกูพีล่กูน้อง pja:u1fa:u 3 表嫂 biǎosǎo 

ภยั ภยัพบิตั ิคนรา้ย ŋa:i6 害（害人）hài 

ภาชนะน่ึงขา้ว nam5sai1 甑子（蒸糯饭用）zèng zi 

ภาชนะน่ึงขา้วทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยถงัน้ํา 

sai1 甑子 ( 蒸糯饭用 )zèngzi 

ภาพยนตร ์ tɛ:n3jin1 电影 diànyǐng 

ภาพยนตร ์ ti:n 4jeŋ1 电影 diànyǐng 

ภาพวาด ȵɛ 1 图画 túhuà 

ภาพวาด uo 6 画（图画）;划（界线）huà 

ภเูขา fa:ŋ1pla1 山（ 土山、 石山）shān 

ภเูขา kja3 山（土山、石山）shān 

ภเูขา laŋ2nai2 山（土山、石山）shān 

ภมูใิจ kja:u 55 ŋa:u 3 骄傲 jiāo'ào 

มณฑล sɛ:ŋ3 省 ( 行政区 )shěng 

มด (สแีดง) mot8 蚂蚁（红的）mǎyǐ 

มด (สแีดง) mot8kɔ:ŋ5 蚂蚁（红的）mǎyǐ 

มด ทีอ่ยูบ่นภเูขา mot8jɛ:n6 蚂蚁（山上的、 屁股叮人）mǎyǐ 

มนต ์ pok 8ta:u 6 经 ( 念经 )jīng 

มว้น kju:n 3 卷 juǎn 

มว้น (ผา้ 1 มว้น) lak 7 块（一块布）kuài 

มว้น (มว้นแขนเสือ้) kju:n 3 卷（卷衣袖）  juǎn 

มว้น (มว้นเสือ่) kju:n 3 卷（卷席子）  juǎn 

มวยปลํ้า pok10wan6 摔跤 shuāijiāo 

มวยผม tso:t9 髻（ 女人的、 盘在前面）jì 

มวยผม (มวยผมของผูห้ญงิ) tau 4kai3 髻 ( 女人的发髻 ,圆形 ,盘在脑后 ) jì 

มวลชน kwin 4tsoŋ 3 群众 qúnzhòng 

มองไปยงั mɔ3 望（远看）wàng 

มองเหน็ พบเหน็ lem4wei5 看见 kànjiàn 

มอด blik8 飞蛾   fēi é 

มอด (มอดเจาะไม)้ kat 7 蛀（虫蛀木头）zhù 

มอบอาํนาจ hja 3fa:ŋ 3 下放 xiàfàng 

มะเขอืเทศ ti:u1san55kwei3 西红柿 ( 蕃茄 ) xīhóngshì 

มะเขอืยาว tsie6 茄子 qiézi 

มะระ lu55li5 苦瓜 kǔguā 

มะรนืน้ี wan2blau1 后天 hòutiān 

มะเรือ่ง (วนัหลงัจากวนัมะรนื) wan2blau1nu2 大后天 dàhòutiān 
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มงักร loŋ2 龙 lóng 

มงักรไฟ หมายถงึโคมไฟที่
เรยีงเป็นตบัยาวเฟ้ือย 

fɔ3loŋ 2  火笼（烤火用）huǒlóng 

มดั (ผกั1 มดั) tsu:n3 捆 ( 一捆柴 ) kǔn  

มดั (ลกัษณนามของสิง่ของที่
มดั) 

Ɂu:n1 捆( 一捆柴 ) kǔn 

มดั (ลกัษณนามใชก้บัสิง่ของ
เป็นมดั ) 

plok8 捆（一捆柴）kǔn 

มัน่คง แน่วแน่ tsɛn3 稳 ( 桌子放得稳 ) wěn 

มนัเทศ tsu2 甘薯 ( 红薯 、 白薯 ) gānshǔ  

มนัเปลว (ภายในตวัหม)ู ka:u1pa:n 3 板油 bǎnyóu 

มนัฝรัง่ ma5liŋ4su4 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มนัฝรัง่ ma5liŋ4sy4 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มัว่โลกยี ์ foŋ 1li:u 2 淫荡 yíndàng 

มัว่โลกยี ์ สปัดน plɛt7 淫荡 yíndàng 

มา taŋ2 来 lái 

มา้ ma4 马 mǎ 

มาก hәn 1 很（ 很高） hěn 

มาก เกนิไป ta:i5 太 ( 太多了 ) tài 

มาก เป็นพเิศษ hau 3 很; 非常 hěn; fēicháng 

มากมาย hau 3l̥oŋ 1 许多 xǔduō 

มากมาย l̥oŋ1Ɂa:k9 许多 xǔduō, 很多 hěnduō 

มากมาย หลาย hәn 1l̥oŋ 1 很多 hěnduō 

มา้ม ma:m4 脾脏 pízàng 

มา้ไม ้ mok8ma4 木马（木匠用的三角支架）mùmǎ 

มา้ยาว taŋ 5ai2 长凳 cháng dèng 

มาลาเรยี pok8kji:t9 疟疾 nüèjí 

มฉิะนัน้ hwai 1 不然 bùrán 

มถุินายน lok8ȵot8 六月 liù yuè 

ม ีอุดมไปดว้ย mi2 有： 富有 yǒu: fùyǒu 

มคีวามสามารถ naŋ4ka:n5 能干 nénggàn 

มดี mɛ4 dāo 

มดีโกน mɛ3kjeu1 剃头 tìtóu dāo 

มดีโกน mɛ4thai5kjeu1 剃头 tìtóu dāo 

มดีตดัฟืน mɛ4kau1 柴 chái dāo 

มดีทาํครวั mɛ4puoŋ4 菜 càidāo 

มดีปลายแหลม mɛ4phlei1 尖 jiāndāo 

มนีาคม fa:m 1 ȵot 8 三月 sān yuè 

มเีวลาวา่ง li 3 hoŋ 5 有空（有空到我家来）yǒu kòng 

มนึ วงิเวยีน ( มนึหวั) kjeu 1 tsieŋ 5 昏（头昏了）hūn 

มนึ,วงิเวยีน (มนึหวั) kjeu 1 wun 2 昏（头昏了）hūn 

มดื  เงา  รม่ hom 1 阴（ 天）yīn  

มดื (ฟ้ามดืแลว้) Ɂem1 阴 ( 天阴了 )yīn 

มอื mie2 手 shǒu 

มอืเปลา่ mie2heu5 空手 kōngshǒu 

มอืเปลา่ mie2hoŋ5 空手 kōngshǒu 

มุง่   ȵieŋ5 向（向着太阳）xiàng 

มุง้ hi:p9 蚊帐 wénzhàng 
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มมุ ซอก kjeu 1 nɔ:k 9 角落 jiǎoluò 

มมุานะ tsɛ:ŋ1 争（ 争着要去）zhēng 

มลูคา่   tsik8 值 ( 值五块钱 ) zhí 

เมฆ fa3 云 yún  

เมฆดาํ fa3lam 1 乌云 wūyún 

เมน่ them3fɛn3 刺猬 cìwèi 

เมน่ tu4fɛn3 豪猪 ( 箭猪 ) háozhū  

เมลด็ tsi3 瓜子 guāzǐ 

เมลด็ tsoŋ3 种 ( 一种稻谷 ) zhǒng 

เมลด็ (ลกัษณนามของเมลด็
ขา้ว) 

mlɛt8 粒（一粒米）lì 

เมลด็ของผลไม ้ ȵɛn 2 仁（果仁）rén 

เมลด็ขา้ว  kou 3 kok 7 谷粒（米中的谷粒）gǔ lì 

เมลด็ขา้วทีล่บี kou 3 phi:p 9 秕子（不饱满的谷粒）bǐ zi 

เมลด็ป่าน kjɛ3mla5 麻子 mázǐ 

เมลด็ผลไม ้ tsi5 核 ( 果核 ) hé 

เมลด็พนัธข์า้วโพด kou 3 kju 1 tsoŋ 3 玉米种 yùmǐ zhǒng 

เมลด็พนัธุ ์ tsoŋ3 种子 zhǒngzǐ 

เมลด็หมาง kou 3 lie 2 谷芒 gǔ máng 

เมษายน fei5ȵot8 四月 sì yuè 

เมา fen 3 醒（酒醒）xǐng 

เมา(เหลา้) ŋwai 2 醉（酒酌）zuì 

เมอืง wi:n6tshin4 城 chéng 

เมอืงหลวง pak7tsiŋ1wiŋ2 京城（省都）jīngchéng 

เมือ่วาน wan2ȵam4 昨天 zuótiān 

 เมือ่วานซนื wan2ȵu2 前天 qiántiān 

แม ่ pa 3 母亲 mǔqīn 

แมไ่ก ่ kai5 mu:i 4 母鸡（已生蛋的）mǔ jī  

แมงมมุ เสอื pa:ŋ 4khjɔ 1 蜘蛛： 虎（像蜘蛛不结网、 吃苍蝇） ; 
蜘蛛网： 蜘蛛丝 zhīzhū 

แมงมมุน้ํา pa: ŋ 4khjɔ 1num 4 水蜘蛛（能在水面上行走）shuǐzhīzhū 

แมแ้ต่ (แมแ้ต่ขา้วกไ็มก่นิ) Ɂa:ŋ4 连 ( 连饭也不吃 )lián 

แมน้ํ่า tsie1 河 hé 

แมน้ํ่าสวรรค(์ทางชา้งเผอืก) bon 1 tsie 1 天河    tiānhé 

แมม่ด pa6fi:n1 巫婆 wūpó 

แมม่ด pa6ja2 巫婆（总称、多说）wūpó 

แมม่ด thoŋ1Ɂɛm1 巫婆 ( 通阴间的人 ) wūpó 

แมลง kja 1 虫 chóng 

แมลงกดัต่อย tɛ:ŋ1 蜇 （蜂蜇人 ) zhē 

แมลงตวัเลก็ชนิดหน่ึง คลา้ย
ริน้ 

mau4 蠓（本地叫花鸡婆、喜欢早上和黄昏出

来、黑色、蠓（本地叫花鸡婆、黑色、

极小、咬人极痒）měng  

แมลงตวัเลก็ๆคลา้ยริน้ tu2ŋwak8 蠓 ( 黑色极小咬人极痒 ) měng  

แมลงเต่าทอง k:m 6 hie 5 瓢虫（半球形）piáo chóng 

แมลงเต่าทอง Ɂa 4ɛ:ŋ 2 臭大姐 ( 臭屁虫 )chòudàjiě 

แมลงปอ tam 4tu3 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงมอด kja 1 蚜虫（一种害虫、生活在农作物的幼苗

上）yáchóng 

แมลงมอดกนิไมช้นิดหน่ึง kja 1 tsei 5 ŋ iu2 蛀虫（ 松树上的） zhùchóng 
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แมลงมอดกนิไมช้นิดหน่ึง kja 1kou 3 蛀虫（ 白色的蠕虫）zhùchóng 

แมลงมอดกนิไมช้นิดหน่ึง kja 1tsei 5 蛀虫（ 板栗树上的）zhùchóng 

แมลงวนัหวัเขยีว  mu:n6 苍蝇 cāngyíng 

แมลงสาบ kja:p 9  蟑螂（俗名“偷油婆”）zhāngláng 

แมเ่ลีย้ง kɔ:t 9 后母 hòumǔ 

แมว mɛ:u4 猫 māo 

แมวป่า  na:n4mɛ:u4 野猫 yěmāo 

แมว่วั nau4mu:i4 母牛（已生子的）mǔ niú 

แมว้า่ swei5jɛ:n 4 虽然 suīrán 

แมส่าม ี nie4 婆婆（夫之母、随夫叫）;岳母{ 随妻叫 ;
干妈 pópo 

แมส่ือ่ pok8mu:i2 媒人 ; 做媒 méirén; zuòméi 

โม ่ลบั ถู muo2 磨（磨墨） ; 磨（ 磨 ）mó; mó 

โมง  นาฬกิา tiem3tsoŋ1 点钟 ( 一点钟 ) diǎn zhōng 

ไม ่ hwai 1 不（他不来） 没有（没有看见）bù 

ไม ่(เขาไมม่า) ŋ¹
3
 不（他不来）bù 

ไมก้วาด tha:n3fa:u 5liek10 扫帚 sàozhǒu 

ไมก้วาด (คาํเรยีกรวม) tha:n3 扫帚 ( 总称 ) sàozhǒu 

ไมก้วาดดา้มไมไ้ผ ่ ȵam1khja:i1 竹扫帚 zhúsàozhǒu 

ไมก้วาดดา้มไมไ้ผ ่ ȵam1pa1 竹扫帚 zhúsàozhǒu 

ไมข้ดี Ɂɔ:p 8pu:i1 火柴 huǒchái 

ไมค้าน ka:ŋ5 杠子（抬重物用）gàngzi 

ไมค้าน ŋa:n 2 扁担 biǎndan 

ไมใ่ช ่( น้ีไมใ่ชข่องฉนั) ŋ¹
5tuk 8 不是（这不是我的）bùshì 

ไมใ่ช ่(น่ีไมใ่ชข่องฉนั) hwai 1tuk 8 不是（这不是我的）bùshì 

ไมด่ือ้ เชื่อฟัง kwa:i 1 乖 guāi 

ไมไ่ด ้(ฉนัไมไ่ดอ่้านหนงัสอื) hwai 1mi 2 没有（我没有书）méiyǒu 

ไมต้อก pluk7 篾条 miètiáo 

ไมเ้ทา้ mi3kjuŋ4 拐杖 guǎizhàng 

ไมบ้รรทดั tshik7 尺子 ; 尺 chǐzi 

ไมเ่ป็นระเบยีบ luon6 乱（东西乱）luàn 

ไมแ้ป wɛ: ŋ2tei3 檩条 lǐntiáo 

ไมไ้ผ ่ fan 1 竹子 zhúzi 

ไมพ้าย (ไมไ้ผท่ีใ่ชส้าํหรบั
พายหรอืถ่อเรอื) 

fan 1tshɛ: ŋ5 船篙（撑船的竹筒）chuán gāo  

ไมม่ ี(ฉนัไมม่หีนงัสอื) ŋ¹
55 mi 2 没有（我没有书）méiyǒu 

ไมย่อมรบัผดิ เฉไฉ tɔ:i1 耍赖 ( 使用无赖手段 ) shuǎlài 

ไมอ่ยา่งนัน้ ŋ¹
3 不然 bùrán 

ไมอ่ิม่เอบิ phi:p9 瘪（不饱满）biě 

ยอดเขา laŋ2teŋ3 山顶 shāndǐng 

ยอดเขา nɔ:n1 山顶 shāndǐng 

ยอดบนสดุ tiŋ3 顶 ( 用木头顶住 ) dǐng 

ยอดไม ้ tsei5phlei1 树梢 shù shāo 

ยอดไม ้ tsei5teŋ3 树梢 shù shāo 

ยอม แสดงวา่เหน็ดว้ย ȵu:n 6 肯 kěn 

ยอมรบัผดิ ȵɛn 6l̥oŋ 5 认错 rèncuò 

ยอมสละทิง้อยา่งไมเ่สยีดาย si1li 3 舍得 shědé 

ยอมให ้ ถกู pon1 让( 让我去 ) ; 被 ( 羊被老虎吃了)ràng; bèi 
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ยงั (ยงัไมม่า) waŋ2taŋ2 还( 还没有来 ) hái 

ยงัคง kɔ 3 仍旧（他仍旧爱你）réngjiù 

ยงัคง (ยงัคงรกัเธอ) ȵɛn 4kɔ 3 仍旧（仍旧爱你）réngjiù 

ยงัม ี(ยงัมเียอะมาก) tsaŋ4mi2 还有 ( 还有很多 ) hái yǒu 

ยงัไมเ่คย  waŋ2 未曾 ( 他未曾来还来 ) wèicéng 

ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ ȵɛn 4kjai 3 年幼 niányòu 

ยงัไมบ่รรลุนิตภิาวะ pei 1in 4kjai 3 年幼 niányòu 

ยนั ประคอง tshɛ:ŋ5 拄 《 拄拐杖 ) zhǔ 

ยา jie 1 药   yào 

ยาก na:n2 难 nán  

ยากจน hɔ 3 穷 qióng 

ยาฆา่แมลง  tsuok9kja1 除虫 chú chóng 

ยา่งไฟ tsik7pu:i1 烤火 kǎohuǒ 

ยางไม ้ tsei5tieŋ1 树浆 shù jiāng 

ยา่ทวด pa6hja:ŋ 3 曾祖母 zēngzǔmǔ 

ยาพษิ พษิ (งมูพีษิมาก) tok8 毒 ( 蛇很毒 ) dú 

ยาย pa6 祖母 zǔmǔ 

ยา้ย puon1 搬 ( 搬椅子 ) bān 

ยา้ยทีป่ลกูกลา้ไปปักดาํ  jieŋ 1 移秧苗; 移植（ 移植菜秧） 
yí yāngmiáo; yízhí   

ยาว faŋ 1 长（野草长得很快）zhǎng 

ยาว ŋai 2 长 chǎng 

ยงิ tsie6 射 shè 

ยงิปืน tsie6tshoŋ5 打枪 dǎqiāng 

ยิง่ใหญ่  wei1ta3 伟大 wěidà 

ยนิยอม สมคัรใจ ȵu:n 6 愿意 yuànyì 

ยีส่บิ ŋi 6lep 8 二十 èrshí 

ยีส่บิหก(จนัทรคต)ิ tsep8lok8 二六 ( 阴历 ) èr liù  

ยีส่บิหา้ ŋi 6lep 6 Ɂɔ 4 二十五 èrshíwǔ 

ยีส่บิเอด็ ŋi 6lep 8 Ɂet 7 二十一 èrshíyī 

ยนื ju:n1 站（站立）zhàn 

ยืน่ ȵaŋ4ŋwa2 伸（伸舌头）shēn 

ยืน่ (มอื) tshen1 伸 ( 伸手 ) shēn 

ยืน่ (หนิยืน่) tshen1ŋwa2 伸 ( 伸舌头 ) shēn 

ยืน่ฟ้อง รอ้งเรยีน ka:u5tsɔ:ŋ 6 告状 gàozhuàng 

ยืน่ออกไป ยืน่ขยาย tshen1ai2 伸长 ( 绳子 、 橡皮等伸长了 ) shēn cháng 

ยมื (ยมืเงนิ) la:m 1 借（借钱）jiè  

ยคุ สมยั tsiou6 代 ( 世代 )dài 

ยคุ สมยั รุน่ ta:i 6 代 ( 世代 ) ; 代 ( 一代人 ) dài 

ยคุหลงั สมยัหลงั hau 6ta:i 6 后代（指时间）hòudài 

ยงุ tsi:m5 蚊子 wénzi 

ยุง่ kji:p 9 忙   máng 

ยุง่เหยงิ ȵoŋ 1 乱（头发乱）luàn 

ยตุธิรรม koŋ1piŋ2 公平 gōngpíng 

ยยุง,เสีย้มสอน tso:k9 怂恿 sǒngyǒng 

เยน็ (อากาศเยน็) kj	i:t 9 冷（天气冷）lěng 

เยบ็ (เยบ็ผา้) tam3 织 ( 织布 ) zhī 

เยบ็ (เยบ็เสือ้ผา้) kjap 7 缝（缝衣服）fèng 
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เยอะ มาก l̥oŋ1 多 duō 

เยีย่ม (เยีย่มเพื่อน) lem4 访（访朋友）fǎng 

เยีย่มเยยีน lɔ:m1 探（探亲戚）tàn 

เยีย่มเยยีน (ญาต)ิ Ɂa:m 4 走探 ( 探亲戚 )zǒutàn 

เยีย่ว kji:u5 尿 niào 

เยีย่ว (กรยิา) pou1 泡 ( 泡尿 )pào 

แยกครอบครวั fon 1liek 10 分家 fēn jiā 

แยกออกเป็นสองสว่น tsɛ:k9ha:i1 隔开 gé kāi 

แยง่ชงิ ต่อสู ้ thieŋ3 争夺 ; 抢 zhēngduó; qiǎng 

แยงสอ่ง (แสงแยงตา) Ɂi:n3tsiŋ1 刺 ( 阳光刺眼 )cì 

แยงสอ่ง (แสงแยงตา) Ɂi:p10 刺 （ 阳光刺眼 )cì 

โยก ,หลบ wet7 闪 ( 闪了腰 , 扭 ( 脚扭了 ) shǎn 

โยนทิง้ hwit 7 扔掉  rēng diào 

โยนทิง้ pot8 扔掉 rēngdiào 

ใยบวบ moŋ4fi:n5kja5 瓜络（老丝瓜里像网子那样的东西、 可
以用来洗碗）guā luò 

รกรา้ง huoŋ 1 荒（荒地） huāng 

รดน้ํา (ผกั) tɛ:n2 浇 ( 浇菜 ) jiāo 

รถแทรกเตอร ์ thɔ 55la 55kji 55 拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ fɔ 5tshie 1 火车 huǒchē 

รถไฟ tsa:ŋ1khjak7 铁路 tiělù 

รถยนต ์ khji4tshie1 汽车 qìchē 

รถยนต ์ tshie1 车子 ; 车 ( 车水 ) chēzi 

รบกวน ma2fa:n2 麻烦 máfan 

รม่ fa:n5 伞 sàn 

รมควนัยงุ ŋwan 5 熏蚊子 xūnwénzi 

รม่เงา Ɂem1 荫 ( 阴影 、 树荫 )yīn 

รม่เงาเงา ȵau1 影子 yǐngzi 

รวง (รวงขา้ว) kou 3 ȵa:ŋ 2 穗儿（稻穗、麦穗）suì er 

รว่ง หลน่ l̥on2 脱（头发脱落了）; 落（ 树叶落了）tuō; 
luò 

รว่ง หลน่ thuon 5 脱 ( 头发脱落了 ) tuō 

รวงขา้ว kou3tha:i1 稻穗包（未出来）dào suì bāo 

รว่งโรย tie6 凋谢 ( 花儿凋谢 ) diāo xiè 

รวดเรว็ hwa:i 5 快（走得快）kuài 

รวดเรว็ รนุแรง (น้ําเชีย่ว) saŋ3 急 ( 水急 )jí 

รว่น (ดนิรว่นมาก) boŋ 1 松（土很松）sōng 

รว่น (ดนิรว่นมาก) soŋ3 松 ( 土很松 )sōng 

รวบรวม (รวมเงนิซือ้หนงัสอื) tsheu1 凑 ( 凑钱买书 ) còu  

รวม รวบรวมกนั (รวมเงนิซือ้
หนงัสอื) 

jum 6 凑（凑钱买书） còu  

รวมกนั ton3 攒 ( 积蓄 ) zǎn  

รวมกนั รวบรวม thuot 9 撮 ( 用簸箕撮土 ) cuō 

รวมกนั,แรกซอ้น wuo1 合并 ( 两小组合并为一组 )hébìng 

รวมเขา้ดว้ยกนั ka:p 9 拼（ 把几块小木板拼起来）pīn 

รวมเขา้ดว้ยกนั phiŋ 3 拼（把几块小木板拼起来）pīn 

รว่มมอื hɔ 4ts ɔ 4 合作 hézuò 

รว่มหุน้กนั,รว่มกนั wuo1faŋ1 合伙 héhuǒ 
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รสเคม็ jaŋ5 咸 xián 

รอง thoŋ3kut7kou3 底儿 dǐ er 

รอ้ง (นกรอ้ง) tai2 蹄（吗蹄 ) tí 

รอง หนุน tɛ:m6 垫 ( 垫平桌腿 ) diàn  

รองเทา้ hjuo1 鞋 xié 

รองเทา้แตะ hjuo1lieŋ 2 凉鞋 liángxié 

รองเทา้พืน้ไม ้ hjuo1tsei 5 木板鞋 mù bǎnxié 

รองเทา้ฟาง tsiek9 草鞋 cǎoxié  

รองเทา้ไม ้ hjuo1kjɔ:k 9 木板鞋  mù bǎnxié 

รองเทา้ยาง hjuo1tsɛ:u 1 胶鞋（ 布面胶底的、又叫球鞋）jiāoxié 

รอ่งน้ํา kau 1 水沟  shuǐ gōu 

รอ้งเพลง tshieŋ5kɔ1 唱歌 chànggē 

รอ้งเพลง (รวมเพลงทุก
ประเภท) 

tshieŋ5ko1 唱歌 ( 含山歌情歌 ) chànggē  

รอ้งเพลงพืน้บา้น tshieŋ5hieŋ11lei4 唱山歌 ( 唱香哩 ) chàng shāngē 

รอ่งฟัน ,ฟันหน้า wan2lou4 大牙 ( 白牙 ) dàyá 

รอ่งรอย juoi2 痕迹 hénjī 

รอ่งรมิฝีปากบน naŋ1lak8 人中 rén zhōng 

รอ่งหนงัตา pla1tsa:k9 眼角 yǎnjiǎo 

รอ้งไห ้ pie1 哭 kū 

รอ้น  khja:n 3 热（热旧饭）rè 

รอ้น (น้ํารอ้น) khja:n 3 热（水热） rè 

รอ้น (อากาศรอ้น) khja:n 3 热（天气热）rè 

รอ้นน้อย คอืเริม่รอ้นแต่ยงั
รอ้นน้อย ตรงกบัวนัที ่6, 7 
หรอื 8 กรกฎาคม 

si:u3tshu 5 小暑 ( 节气 )xiǎoshǔ 

รอ้นมาก  ta:i 6tshu 5 大暑 ( 节气 ) dàshǔ 

รอบๆ fei5huoŋ 1 周围 zhōuwéi 

รอ้ย Ɂin3pɛ:k9 百 bǎi 

รอ้ย (100) Ɂin3wɛ:k9 百 bǎi 

รอยขดีขว่น khja:i 1 抓破 zhuā pò 

รอยเทา้ puk7Ɂɛn5 脚印 jiǎoyìn 

รอยแผลเป็น lak8kjɛ3ja:i2 麻子 mázǐ 

รอยแผลเป็น lak8leu2 疤 bā 

รอยยน่ ȵap7 皱纹 zhòuwén 

รอยยิม้ hɛ:m 3 ȵum 4 ȵum 4 微笑 wéixiào 

ระฆงั,นาฬกิา tsoŋ1 钟 ( 敲的钟 ) : 时钟 zhōng 

ระเบดิ pa:u 3tsa 3 爆炸（地雷爆炸了）bàozhà 

ระเบดิ tsa5 爆炸( 地雷爆炸了 ) bàozhà 

ระวงั si:u3fem1 小心 xiǎoxīn 

ระวงั si:u3sim 1 留心 liúxīn 

ระหวา่ง Ɂou 4tsa:ŋ2 当中 ( 几个人当中 ) dāngzhōng 

ระหวา่งเขา pa:n 5laŋ 2 半山（山腰）bànshān 

รกั ( รกัเดก็) kjai2 爱（爱小孩儿）ài 

รกัแร ้ kan 55khjiek 9 腋下 yè xià 

รกัษา pa:u 1hu 3 保护 bǎohù 

รกัษา tsin3tsi3 政治 zhèngzhì 

รกัษา Ɂi1 医治 yīzhì 
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รงัแก  ระราน ha 1 欺负 qīfù 

รงัไก่ jau2kai5 鸡窝（鸡埘） ;鸡笼（用竹木条编而成、 
可以挑着走）jī wō  

รงัไก่ jok8kai5 鸡窝（ 木板做的）jī wō 

รงัไก่ tau3kai 5 鸡窝 ( 鸡下蛋的地方 ) jī wō 

รงันก tau3mlok7 鸟窝 niǎo wō 

รงันกกระจอก kwi:t 10 雀套（装小鸟的）què tào 

รงัผึง้ tau3mlɛt8 蜂房 fēng fáng 

รงัมด tau3mot8 蚂蚁窝 mǎyǐ wō 

รัง้ไว ้ ɔ 6 留（ 留客）liú 

รฐับาล tsin3fu1 政府 zhèngfǔ 

รดัตวั หดตวั (ผา้) plu:t9 缩（布缩了）suō 

รบัประกนั pa:u 1tsen 3 保证 bǎozhèng 

รบัประกนั pou11tseŋ3 保证 bǎozhèng 

รบัปาก  ta:p 9ȵɛn 6 答应 ( 允诺 ) dāyìng 

รบัลม ตาก -ลม thou1lieŋ2 纳凉 nàliáng 

รัว้ hoŋ 1ei 6 篱笆 líbā 

รัว่ไหล lou6 漏（水桶漏水）lòu 

รา mau2 霉（长在食物上的）méi 

รา (เชือ้รา) bop 8 霉（木头霉了）méi 

ราก ตอ kan 1 根; 棵（一棵树）; 蔸（一蔸草）gēn; kē 

รากบวั ŋau 4 藕 ǒu 

ราคา tsa5ti:n2 价钱 jiàqián 

ราคาตก ka:m 3tsa5 跌价  diéjià 

ราคาตก tɛ:t 9tsa 5 跌价 diéjià 

รา่งกาย sen1 身体 : 身 (一身汗 )shēntǐ 

รา่งกายแขง็แรง lai 1 强壮 qiángzhuàng 

รางไม ้(ใสน้ํ่าใหส้ตัวด์ื่ม) pun2tsei5 木槽 ( 喂牲口用 )mùcáo 

รางรถไฟ thɛ 4lu3 铁路 tiělù 

ราชาผึง้ mlɛt8po6 蜂王 fēngwáng 

ราชนีิผึง้ tu2pɔ6 蜂王 fēngwáng 

รา้นคา้ phu5 商店 shāngdiàn 

ราบรืน่ ( เดนิทางอยา่ง
ราบรืน่) 

piŋ2put8 平（路很平）píng 

รายงาน pa:u 3ka:u 3 报告 bàogào 

ราวกัน้ lak 7kaŋ 3 栅栏（防止牲口进入庄稼地的栅栏）
zhàlán 

ราํ (ราํขา้ว) kuo 6 细糠  xì kāng 

ราํ (ราํขา้ว) kuo 6 jei 4 细糠  xì kāng 

ราํขา้ว wɔ2 糠心 (萝卜 糠心 ) kāng xīn 

รํ่ารวย fu 5 富 fù 

รํ่ารวย lak8mi2 富翁 fùwēng 

ราํหยาบ pli:p9 粗糠（谷壳）cūliáng 

รนิ (รนิซุปขา้ว) pei5 滗（滗米汤）bì 

รนิ (เหลา้) tshom1 斟 ( 斟酒 ) zhēn  

รนิ กรอก tik7 灌 ( 灌小孩吃药) guàn 

รมิ (รมิเสือ้) na:ŋ4pi:n1 边（衣服边）biān 

รมิ ขอบ i 3 沿（沿河边走）yán 
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รมิน้ํา n̥aŋ1tsie1 河边 hé biān 

รมิฝัง่แมน้ํ่า tha:n1 河岸 ( 滩 ) hé'àn 

รมิฝีปาก pei2tei 3 嘴唇 zuǐchún 

รมิแมน้ํ่า ŋa:n 3 河岸 hé'àn 

รมิแมน้ํ่า pi:n1tsie1 河边 hébiān 

ริว้รอย naŋ1kjau1  皱（皱眉头）zhòu 

รดี (รดีผา้) Ɂi:m 4 染( 染衣服 ) rǎn 

รบี hwa:i 5 快（ 他快结婚了）kuài 

รบีรอ้น kjip8kjip8 匆忙 cōngmáng 

รกุราน tshin5lɔ4 侵略 qīnlüè 

รุง้ Ɂa2loŋ 2 虹 hóng 

รุง่สาง bon 1 wa:ŋ 4 破晓    pòxiǎo 

รุง่อรณุ bon1kja: ŋ1 早晨： 上午；天亮 zǎochén 

รุน่เดยีวกนั toŋ2pa:n 1 平辈 píngbèi 

รุน่หลงั lak8nuŋ4 晚辈 wǎnbèi 

รุน่หลงั tsiou6l̥a3 后代 hòudài 

รจูมกู naŋ1hwot7 鼻孔 bíkǒng 

รูจ้กั hi:u3m̥a:i 1 认识; 相识 rènshí; xiāngshí 

รทูวาร ทวารหนกั hot 7khjon 3ton 2 肛门 gāngmén 

รปูแบบรองเทา้ hjuo1jieŋ 6 鞋样 xié yàng 

เรง่ เรง่รดั tshwei1 崔 cuī 

เรง่,รบี kji:p 9 急（水急）jí 

เรง่ดว่น คบัขนั kji:p 9 紧急 jǐnjí 

เรว็ ei 6 快（ 快）kuài 

เรว็ hwa:i 5 hwa:i 5 快（快快走）kuài 

เรว็ๆ hwa:i 5ni ŋ 3 快快（快快走）kuàikuài 

เริม่ faŋ 1kjɛu 1 头（起端）    tóu 

เริม่ตน้ kha:i 55tshi 1 开始 kāishǐ 

เริม่ฤดใูบไมผ้ล ิ lep 8 tshon 1 立春（节气）lìchūn 

เริม่ฤดใูบไมร้ว่ง lep8theu1 立秋（节气）lìqiū 

เริม่ฤดรูอ้น lep8ja6 立夏（节气）lìxià 

เริม่ฤดหูนาว lep8toŋ1 立冬（节气）lìdōng 

เรยีก pu:n3 喂 ( 用食食具喂小孩 )wèi 

เรยีก (เรยีกเขามา) Ɂi:n3pla1 叫 （叫他来 )jiào 

เรยีก (สิง่ของ) tshaŋ5 秤 ; 称 ( 称东西 ) chèng 

เรยีกขวญั tei 5won2 招魂 zhāohún 

เรยีกรอ้ง ha:u 3tsa:u 5 号召 hàozhào 

เรยีน ja:k10 学 xué 

เรยีบเรยีง จดั ha 1 编（ 编簸箕）biān 

เรยีบลื่น bla:k10bliu1 滑溜 huáliu 

เรอื tsuon2 船 chuán 

เรือ่ง (ลกัษณนามใชก้บั
เรือ่งราว) 

kji:n 3 件（一件事）jiàn 

เรือ่งทีด่ ี lai 1lai 6 好事 hǎoshì 

เรือ่งราว lai 6tsiŋ 2 事情 shìqíng 

เรือ่งราว lon6kɔ3 故事 gùshì 

เรือ่งราวทีเ่ลวรา้ย wa:i6lai6 坏事 huàishì 

เรือ่งหยมุหยมิ khwaŋ 1 稗子 bàizi 
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เรือ่ยๆ ต่อเน่ือง kɔ 3 tsa:ŋ 3 继续（继续讲下去）jìxù 

แร ่ khwa:ŋ 3 矿物 kuàngwù  

แรง กาํลงั lek8 力气 lìqì  

แรงงาน กรรมกร la:u 4toŋ 3 劳动 láodòng 

แรงงานชัว่คราว pok8koŋ1wan2 短工 duǎngōng 

โรคกระเพาะ fem 1 tsieŋ 5 胃病（心口痛）wèibìng 

โรคดซี่าน blai1ȵie5piŋ6 黄疸病 huángdǎn bìng 

โรคตานขโมย kan 1li 6 疳积  gān jī 

โรคตดิต่อ la 6 传染 chuánrǎn 

โรคบดิ foŋ 5 kwei 4 to ŋ 5 痢疾 lìjí 

โรคแผลเป่ือยของสตัวช์นิด
หน่ึง 

fɛ:t 9la:u 2  痨病（肺病）láobìng 

โรคเรือ้น ma4foŋ1 麻疯 máfēng 

โรคลมบา้หม ู hwɛ:n 9pa:k8wie1 癫痫 diānxián 

โรคหดั  Ɂuk7man 2 麻疹 mázhěn 

โรคหา่ ŋwan 1 瘟疫 wēnyì 

โรคหดิ tsiŋ2tshai1 疥疮 jièchuāng 

โรงงาน koŋ55tsha:ŋ1 工厂 Gōngchǎng 

โรงเรยีน jɔ 4hja:u 3 学校 xuéxiào 

โรงแรม phu5tiem 3 旅店 lǚdiàn 

ไร ŋwan 1 虱子（衣服上的）shīzi 

ไร ่ mau1 亩 mǔ 

ไร ่นา jieŋ 2 tshon 1 庄稼 zhuāngjià 

ไรไก ่ blei2 鸡虱   jī shī 

ไรป้ระโยชน์ tsen1kou3hɛu5 白 ( 白吃 , 没有菜 ) bái  

ฤดกูาล thet7hi 5 节气 jiéqì 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tshon1 春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง theu1 秋 qiū 

ฤดรูอ้น ja 6 夏  xià 

ฤดหูนาว toŋ1 冬 dōng 

ลง (ลงเขา) lei4 下（下山） 

ลง ขา้งลา้ง ใต ้ ti:n5 下( 打一下 ) xià 

ลงโทษ fa:t 10 罚（罚款） ; 发酵; 发（发工资）fá 

ลงไป (ตัง้แต่ 10ลงไป) pok8lei4 以下 ( 十个以下 ) yǐxià 

ลงมา lei4taŋ2 下来 Xiàlái 

ลงมา(10 อนัลงมา) Ɂi1hja3 以下 ( 十个以下 )yǐxià 

ลน้ (น้ําลน้) jon4 溢（水溢）yì  

ลบ (สองลบหน่ึง) ka:m 3 减（二减一）jiǎn 

ลม jom2 风  fēng 

ลม tshwei1jom2 风 fēng 

ลม้ (ตน้ไมล้ม้) khjam 5 倒（树倒了）dào 

ลม้ (ลม้ลง) kjou 3 跌（跌倒）diē 

ลมพดั kw ɛ:t 9jom 2 刮风 guā fēng 

ลมพดั tshwei1jom2 刮风 guā fēng 

ลมหมนุ ลมบา้หม ู jom2tu:n 6 旋风  xuànfēng 

ลม้เหลว si4pa:i 3 失败 shībài 

ลม้เหลว พา่ยแพ ้ pa:i 6 失败 shībài 

ลว่งเกนิ ผดิใจ tak7tuoi 4 得罪 dézuì 
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ลวด khj	ak 7 fi:n 5 铁线    tiě xiàn 

ลอ่ lu2 骡子 luózi 

ลอก  แกะเปลอืก pɛ:k9 剥（瓜皮）; 摘（ 剥笋壳或老菜叶）bō; 
zhāi 

ลอก แกะ (เปลอืกผลไม)้ plik7 剥（瓜皮）; 摘（ 摘除菜中的老叶）bō 

ลอก ถอด รว่ง plu:i5 脱（用手脱玉米粒）tuō 

ลอ็ค jak 7 锁 suǒ 

ลอ็ค kjaŋ 1 锁（锁上箱子）suǒ  

ลอ้ม รอบๆ khjop 7 围（树大三围）wéi 

ลอ้ม รอบๆ wei1 围 ( 树大三围 ) wéi 

ลอ้มรอบ wei2 围拢 ( 围拢来看 ) wéilǒng  

ลอย lak 8a:u 6 浮子（钓鱼用的浮标）fúzi 

ลอย lak8ŋa:u6 浮子（钓鱼用的浮标）fúzi 

ลอย (ลอยในน้ํา) pu2  浮 ( 浮在水面)fú 

ลอ้รถ tshie1lon2 轮子 lúnzi 

ละลาย jɔŋ2 溶化（猪油溶化） rónghuà 

ละออง ฝุ่ น won4 尘土 ; 粉末 ( 面儿 ) ; 锯末 chéntǔ 

ละเอยีด jei 4 细（ 面粉很细）xì 

ละเอยีด(คดิละเอยีดรอบคอบ) fai5 细（ 细小）xì 

ลกักะ (ชื่อทีช่นกลุม่น้ีเรยีก
ตนเอง) 

lak8kja3 拉珈（茶山瑶）Lā jiā 

ลกัยิม้ ลกูกระเดอืก nam2khja:u3 酒窝; 喉结 jiǔwō; hóujié 

ลกัษณนาม ใบ (จาน 1ใบ) ,
ดวง (ดาว1 ดวง) 
เครือ่ง (เครือ่งจกัร 1 เครือ่ง),
ลกู (เขา 1ลกู),หอ้ง (หอ้ง 1
หอ้ง),ดวง(ไฟ 1 ดวง) ,ดอก 
(ดอกไม ้1ดอก) 

nam5 个（一个碟子） ; 颗（一颗星） ; 架（一

架机器） ; 座（一座山） ; 间（一间房

子） ; 盏（一盏灯） ： 朵（ 一朵花） 
gè; kē; jià; zuò;  
jiān; zhǎn: Duǒ 

ลกัษณนามของคาํกรยิาเชน่ 
ครัง้ ท ีรอบ      

sa:u5 阵 (一阵雨 );次(去一次 , 
下 (打一下,一顿 );回 (去两回 ) ; 趟 (走一

趟 );遍 (读一遍 ) ;  
顿 (打一顿 ;觉 (睡一觉 )zhèn 

ลกัษณนามใชเ้รยีกดา้ยหน่ึง
กลุม่  

nɛ:u4 缕（ 一缕线）lǚ 

ลกัษณะ jieŋ 6 样子（人物的相貌、形状）yàngzi 

ลกัษณะนาม วง (กาํไลแขน 1 
วง) 

tuoi5 对 (一对手镯 ) duì  

ลกัษณะนามทีใ่ชก้บัเพลง 
(เพลง 1 เพลง) 

tiu2 首 ( 一首歌) shǒu 

ลทัธคิอมมวินิสต ์ koŋ 3 tsha:n1tsy1ji 3 共产主义 gòngchǎn zhǔyì 

ลัน่ (ลัน่ไกปืน) khau:i 1 扣（扣扳机）kòu 

ลาก kja:k 10 拖（把筒子拖到墙角）tuō 

ลา้ง huk 8 洗（ 洗头）xǐ  

ลา้ง ,ซกั (เสือ้ผา้) wak8 洗 ( 洗衣服 ) xǐ  

ลา้งป่าชา้ กวาดสสุาน pok 8thiŋ 1miŋ 2 扫墓 sǎomù 

ลานตากขา้ว lie:k 8 pɛ:n 8 sa:i 5 kou 3 晒谷场（板楼）shàigǔ chǎng  

ลานตากขา้ว n̥aŋ1piŋ2 晒谷场（板楼）shàigǔ chǎng 

ลานตากขา้ว/ตากพชืผล piŋ2 晒谷场（水泥做的）shàigǔchǎng 

ลาย ลวดลาย huo 1 花; 花纹 huā; huāwén 
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ลายกน้หอยบนปลายน้ิวมอื pan5 斗（圆形的指纹）dòu 

ลายทอผา้ ku:i 5 jueŋ 4 sɛ 2 斜纹布 xiéwénbù 

ลายทีข่อบ laŋ4ka:n3 花边 huābiān 

ลายน้ิวมอื mie2nu:i1 指纹 zhǐwén 

ลายผา้ ku:i 5 huo 1 花布 huā bù 

ลายมอื tsa:ŋ1 手纹 shǒu wén 

ลา่สตัว ์ ɔ:m 6tu 2 打猎 dǎliè 

ลา้หลงั lɔ4hau3 落后 luòhòu 

ลาํคอ suoŋ1ou2 喉咙 hóulóng 

ลาํตน้ tsei5kan1 树干 shùgàn 

ลาํตน้ tsei5khjɔ3 树干 shùgàn 

ลาํบาก tok8hɔ3 辛苦 xīnkǔ 

ลาํบาก ทุกขย์าก fen 1 辛（天干第八）xīn 

ลาํไมไ้ผ ่ kjɔ:n1 竹竿 zhúgān 

ลาํไส ้ kja:i 3 肠子 chángzi 

ลาํไสเ้ลก็ kja:i 1lak 8 小肠 xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ kja:i 3lou 4 大肠 dàcháng 

ลงิ liŋ2 猴子 hóuzi 

ลิน้ ŋwa 2 舌头 shétou 

ลิน้ไก่ na:ŋ6 小舌 xiǎoshé 

ลิน้ชกั Ɂɔ:p10pɛ:ŋ 5 抽屉 chōutì 

ลิม่เลอืด them3liet10 淤血 yūxiě 

ลกึ kjaŋ 2 深（夜深）shēn 

ลกึ (น้ําลกึ) ลกึซึง่ (หนงัสอื
เลม่น้ีลกึซึง่มาก) 

sem1 深 ( 水深 ) 深 ( 这本书很深 )shēn 

ลื่น bla:k 10 光滑; 滑（ 路很滑）guānghuá 

ลื่น (ปลาลื่นมาก) kjɛn 1 滑（鱼很滑） huá 

ลมื หลง (หลงทาง) pok8phlem1 忘记 ; 迷 ( 迷路 )wàngjì ; mí 

ลมืตา ha:i 1pla 1 睁眼 zhēng yǎn 

ลุง loŋ6 伯父 bófù 

ลุง pɛ5bok7 伯父 bófù 

ลุงเขย น้าเขย (สามขีองพีส่าว
พอ่หรอืแม)่ 

k a 3lieŋ4 姑父（父姐之夫）：姨父（母姐夫）
gūfu 

ลุยน้ํา tie6num4 涉水 shè shuǐ 

ลุยน้ํา tie6tsie1 涉水 shè shuǐ 

ลกูกบ,ลกูเขยีด wɔ5 蝌蚪 kēdǒu 

ลกูกระสนุ tshoŋ5ta:n3 子弹 zǐdàn 

ลกูเขย nuŋ4tsieŋ4 女婿; 新郎：养子 nǚxù 

ลกูคนสดุทอ้ง nuŋ4ma:n4 幺儿;幺女 yāoer; yāonǚ 

ลกูคดิ fuon 5 puon 2 算盘 suànpán 

ลกูตา pla1tiŋ11tsu1 眼珠 yǎnzhū 

ลกูตาดาํ tu2fi:n1 瞳人 tóng rén 

ลกูตุม้ตาชัง่ tuo2tshaŋ5 秤锤 ( 秤砣 ) chèng chuí 

ลกูทอ้ทองคาํ lak8nim1 桃金娘（俗名“ 棯子”）táo jīn niáng 

ลกูน้ํา (ตวัอ่อนของยุง่) lok8 孑孓（ 蚊子的幼虫）jiéjué 

ลกูบอล khjeu4 球   qiú 

ลกูพลบั lak8tsap7tsai4 柿子 shìzi 

ลกูพลมั  lak8tsap7man4 李子 lǐzǐ 
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ลกูพชี lak8tsap7faŋ1 桃子 táozi 

ลกูพีล่กูน้อง(ทีโ่ตกวา่และเป็น
ผูช้าย) 

la:u 4pi:u 1 表兄 biǎo xiōng 

ลกูศษิย ์ thu4ti3 徒弟 túdì 

ลกูศษิย ์ tu4ti3 徒弟 túdì 

ลกูสะใภ ้ tu2l̥ie3 儿媳 érxí 

ลกูเหบ็ pɛ:k10tei3 雹子 báozi 

ลูล่ง ยอ้ยลง kuŋ 3 垂（柳枝垂下来、弯（弯腰）chuí  

เลก็ niu1 小（更小）xiǎo 

เลก็ niu5 小 xiǎo 

เลก็ si:u3 小 xiǎo 

เลง็ mja:u4 瞄准 miáozhǔn 

เลง็ mja:u4tsun1 瞄准 miáozhǔn 

เลน่ Ɂa:m 4 玩耍 wánshuǎ 

เลน่ หยอกลอ้ โออ้วด pok8plɔ:n5 耍 shuǎ 

เลน่ซ่อนหา pok8kjo1 捉迷藏 zhuōmícáng 

เลบ็มอื pli:p9mie2 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ (มดีทาํอาหาร) ;ผนื 
(ธง) ;แผน่ (กระดาษ) 

tsieŋ1 把( 一把菜  ) ; 面 ( 一面旗 ) ; 张 ( 一张

纸 ) bǎ ; miàn ;zhāng 

เลม่ (ลกัษณนามใชก้บั
หนงัสอื ) 

pon3 本 ( 一本书 )běn 

เลอะเลอืน ka 0jɔ 4 糊涂 hútú 

เลา่ พดู (เลา่นิทาน) lon6kɔ3 讲（讲故事）jiǎng  

เลยี jie 2 舔  tiǎn 

เลีย้งด ู phai4ja:ŋ 1 培养 péiyǎng 

เลีย้งปศุสตัวต์ามทุง่ la:ŋ 6 放牧  fàngmù 

เลยีงผา Ɂei 5kji 5 麂子 ( 黄猄 )jǐzi  

เลยีงผาหนุ่ม Ɂei 5lou 4 大麂子 ( 黄猄 )dàjǐzi 

เลีย่น ȵai2 膩（吃肉吃膩了）nì 

เลีย่ม ฝัง sieŋ1 镶 ( 镶金牙 ) xiāng 

เลีย้วโคง้ tsu:n5kau3 拐弯儿 guǎiwān er 

เลอืก tsɛ:n3 挑选; 摘（ 老菜叶）tiāoxuǎn 

เลอืกตัง้ sɛ:n1kji1 选举 xuǎnjǔ 

เลอืกตัง้ sØ:n1kjy1 选举 xuǎnjǔ 

เลอืด liet10 血 xuè 

เลื่อมใส fem 1fuk8 心服 xīnfú 

เลื่อย tsɛ5 锯（ 锯板）jù 

เลื่อย tsu5 锯 ( 工具 ) jù  

เลื่อย tuon4 锯 ( 锯断木头 ) jù  

แลก เปลีย่น won6 换 huàn 

แลกเปลีย่น wuәn6 交换 jiāohuàn 

แลว้ (เขากลบัมาแลว้) Ɂi 5kjiŋ55 已经 ( 他已经回来了 ) yǐjīng 

แลว้แต่  สบายๆ  su:i2pi:n6 随便 ( 随便坐 ) suíbiàn 

แลว้แต่ ตามสบาย ta:n6niŋ 5 随便 ( 随便坐 ) suíbiàn 

โลก sei55ka:i5 世界 shìjiè 

โลง kuon 1tsa:i 2 棺材 guāncai 

โลน้ ลา้น (หวัลา้น) lɔ5 禿（ 头禿了）tū 

โลภ fem 1tha:m 1 贪心 tānxīn 
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ไล ่ ขบัไล่ kjom1 赶（赶牛使之快走）gǎn 

ไล ่(ไลอ่อก) kjom1 赶（驱逐）gǎn 

ไล ่ไลก่วด kjom1 赶（把鸟儿赶飞了）gǎn  

ไล ่ไลต่าม ɔ:m 6 追（追上） ; 赶（驱逐）zhuī  

วงลอ้ม ลอ้มรอบ pa:u 1wei 3 包围 bāowéi 

วสนัตวษุิวตั tshon1hwon1 春分( 节气 ) chūnfēn 

วฒันธรรม wәn3hwa3 文化 wénhuà 

วดั mi:u6 庙 miào 

วดัขนาด (ผา้) ปรมิาณ 
(ขา้วสาร) 

sɔ 1 量 ( 量布 ) ; 量 ( 量米 )liàng 

วนั (วนั) wan2 天 ( 日 ) tiān 

วนัเกดิ sɛ:ŋ1ȵɛt 8 生日 shēngrì 

วนัชาต ิ kɔ 4 khjin 3 tsɛ 4 国庆节 guóqìng jié 

วนัเดอืนปีเกดิ ผกูดวง pa:t9tei6 八字（时辰八字）bāzì 

วนัทีเ่กา้ tshɔ1tseu3 初九 chū jiǔ 

วนัทีเ่จด็ tshɔ1thet7 初七 chū qī 

วนัทีช่ว่งกลางวนัจะสัน้ทีส่ดุ
และชว่งกลางคนืจะยาวทีส่ดุ
ในรอบปี  

toŋ1tsi 5 冬至 ( 节气 ) dōngzhì 

วนัทีแ่ปด tshɔ1pa:t9 初八 chū bā 

วนัทีส่อง tshɔ1ŋi6 ท่ีหกchū èr 

วนัทีส่าม tshɔ1fa:m1 初三 chū sān 

วนัทีส่บิ tshɔ1tsep8 初十 chū shí 

วนัทีส่ ี ่ tshɔ1fei5 初四 chū sì 

วนัทีห่ก tshɔ1lok8 初六 chū liù 

วนัทีห่น่ึง tshɔ1Ɂet7 初一 chū yī 

วนัทีห่า้ tshɔ1Ɂɔ 4 初五 chū wǔ 

วนัน้ี wan2n̥a:i3 今天 jīntiān 

วนัสง่ทา้ยปีเก่า fa:m 1 ȵɛt 8blau 2 除夕 chúxì 

วนัสง่ทา้ยปีเก่า pei1sɛ:t9 除夕 chúxì 

วนัสารทจนี ตามปฏทินิทาง
จนัทรคต ิ

thet7ȵot 8tsep 8fei 5 中元 ( 农历七月十四 ) zhōng yuán 

วนัหยดุ kja3 假 jiǎ 

วนัหลงั ma2ȵɛt8 今后 jīnhòu 

วนัหลงั ภายภาคหน้า wan2l̥a3 今后 jīnhòu 

ววั nau4 牛 niú 

ววั nau4sa1 黄牛 huángniú 

ววัตวัผู ้ nau4tak8 公牛 gōngniú 

วา่ง hoŋ 5 闲 xián 

วาง ปลอ่ย la:ŋ 6 放（把鸟放了）; 放（放开手）; 
 放（放水进田）fàng  

วาง วางไว ้ tek7 放 ( 放置 ) fàng 

วา่งเปลา่ (กลอ่งทีว่า่งเปลา่) hoŋ 5 空（ 箱子是空的）kōng 

วางแผน kji 3hwa 3 计划 jìhuà 

วาดลวดลายบนใบหน้า kjɛ3ja:i2 花脸 huāliǎn 

วา่นน้ํา tiŋ5pu2 菖蒲 chāngpú 

วานิลลา hie ŋ 1 香草 xiāngcǎo 

วา่ยน้ํา pok8Ɂɔ:m5 游泳 yóuyǒng 
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วา่ยน้ํา (ปลาวา่ยน้ําไปมา) wa:i3 游 ( 鱼儿游来游去 ) yóu  

วาสนา   โชคลาภ fok 7 福气 fúqi 

วิง่เรว็ thɛ:u 5 大跑 ( 马儿大跑 ) dà pǎo 

วญิญาณ won2 魂魄 húnpò 

วญิญาณตอ้งหา้ม ความเชื่อ
ชนิดหน่ึง 

tsem5won2 禁魂 (一种迷信活动 ) jìn hún 

วดิ (วดิน้ํา) k ɔ:n 6 戽（戽水）hù 

วทิยาศาสตร ์ khɔ 55jɔ 4 科学   kēxué 

วธิแีกปั้ญหา pa:n 3fa 4 办法 bànfǎ 

วพิากษ์วจิารณ์ kjɛ:n1tha:u1 检讨 jiǎntǎo 

วพิากษ์วจิารณ์ phi1piŋ2 批评 pīpíng 

วพิากษ์วจิารณ์ phi55phin4 批评 pīpíng 

วเิศษ ยอดเยีย่ม saŋ5lai1 极好 jíhǎo 

วรีะบุรษุ jin 3hjoŋ 4 英雄 yīngxióng 

เวลา si2hou 6 时候 ( 他来的时候 )shíhòu 

เวา้ (เวา้นูนไมส่มํ่าเสมอ) kɔ:m4 凹（凹凸不平）āo 

เวา้เวา้ นูนนูน tuoŋ3tuoŋ3kɔ:m4kɔ:m4 凹凹凸凸 āo āotú tū 

เวยีนหวั kjeu 1 wun 2 晕（头晕）yūn 

แวน่ตา pla1tsiŋ5 眼镜 yǎnjìng 

ไว ้ น่ิง  อยู ่ kjɛ:u6kou 3 留（留饭）liú  

ไวช้วีติ ยกเวน้การลงโทษ kjɛ:u6 饶（饶命）ráo 

ไวบ้รรพกษตัรยิ ์ pa:i 5pa 6tsie 4 拜社王 bàishèwáng 

ศพ si1 尸体 shītǐ 

ศร,ธนู nɔ4 弩 nǔ 

ศตัร ู lak8tsau2 仇人 chóurén 

ศตัร ู tek 8ȵun2 敌人 dírén 

ศตัร ู ti4jin4 敌人 dírén 

ศพัทบ์อกความยาว “วา” la:ŋ 3 庹（两臂左右伸直的长度）tuǒ 

ศพัทบ์อกจาํนวน  ใชก้บั
กาํแพง 

poŋ6 堵 ( 一堵墙 ) dǔ 

ศพัทบ์อกจาํนวน (ลกัษณนาม
ใชก้บัคนและสิง่ของทัว่ไป) 

lak 8 个（一个人）gè 

ศพัทบ์อกจาํนวนคอก (หม ู1
คอก) 

tau3  窝 ( 一窝猪 ) wō 

ศาลเจา้ ศาลพระภมู ิ koŋ 3 thɔ11ti6 土地神 tǔdì shén 

ศาลพระภมู ิ pa6tsie4 土地神（社神）tǔdìshén 

ศาลาวา่การ ja:p8man2 衙门 yámén 

ศนูย ์ leŋ2 零（一百零五）líng 

เศรษฐกจิ kjin 55tsi 3 经济 jīngjì 

เศษขา้ว kou 3 l̥uo 1 剩饭 shèng fàn 

เศษขา้ว l̥uo1kou3 剩饭 shèng fàn 

สกปรก jak8fok 7 脏 zàng 

สกปรก mlɔ2 脏 zàng 

สกดักัน้ la:n 2 拦截  lánjié 

สง่ jɔ 5 递（ 递过来）dì 

สง่ tsɛ:u1 缴（ 缴公粮）jiǎo 

สง่ (สง่จดหมาย) kji5 寄（寄信）jì 

สง่ มอบ foŋ 5 送 sòng 
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สงบ สนัต ิ hɔ 4phin 4 和平 hépíng 

สงบสขุ  piŋ2ŋa:n1 平安 píng'ān 

สงบสขุ piŋ2Ɂa:n1 平安 píng'ān 

สงวนไว ้ทิง้ไว ้ ɔ6hɛ:k 9 留（ 留客）liú 

สงสยั hi:m2 嫌   xián 

สงสยั wa:i4Ɂi4 怀疑 huáiyí 

สดใหม ่ tiŋ11fi:n1 新鲜 xīnxiān 

สดอรอ่ย (รสชาตสิดอรอ่ย ) khwa:n 1 thiŋ 1 鲜美（味道很鲜美）xiānměi 

สถานที ่ ti 6huә:ŋ1 地方 ( 这个地方好 ) dìfāng 

สถานเลีย้งเดก็  thɔ 4Ɂә 4sɔ1 托儿所 tuō'érsuǒ 

สนเขม็ wa1tsei5ŋi:u2 松针 ( 松叶 ) sōngzhēn 

สนไซเปรส tsei5pɛ:k9 柏树 bóshù 

สน้เทา้ puk7tsɛ:ŋ1 脚后跟 jiǎohòugēn 

สน้รองเทา้ hjuo1ts ɛ:ŋ 1 鞋后跟 xié hòugēn 

สนบัสนุน juŋ1hu 3 拥护 yǒnghù 

สนิมเหลก็ f ɛŋ 5 铁锈 tiěxiù 

สบู่ fei4tsa:u3 肥皂 féizào 

สบู่ jieŋ 6 ka:n 3 肥皂  féizào 

สม้ lak8ka:m5 柑子 gānzi 

สม้ lak8ka:m5tsɛ:ŋ2 橘子（比柑子小、味酸）júzi 

สม้เชง้ kua ŋ 1 ka:m 3 橙子（俗名“ 广柑”）chéngzi 

สมอฝ้าย mi:n2huo1nam5 棉桃 miántáo 

สม้โอ lak8pup8 柚子 yòuzi 

สมคัรใจ ȵu:n 6 甘心 gānxīn 

สมยัโบราณ h ɛ u 3wɛ:t 10nu 2 古代   gǔdài 

สมยัโบราณ heu5lak8lou4 古代   gǔdài 

สมยัหลงั tsiou6l̥a3 后代 ( 指时间 ) hòudài 

สมาชกิ thɔ:n4wɛ:n 4 团员 tuányuán 

สมาชกิพรรค ta:ŋ1wɛ:n 4 党员 dǎngyuán 

สมาชกิสนันิบาตเยาวชน koŋ 3 tshin55thɔ:n4 共青团 gòngqīngtuán 

สมาชกิสนันิบาตเยาวชน koŋ 3 tshin55thwa:n4 共青团 gòngqīngtuán 

สมดุบนัทกึ sy5kji3 书记 shūjì 

สมนุไพรชนิดหน่ึง nam5tsei5blei3 五倍子 wǔbèizǐ 

สมนุไพรชนิดหน่ึง nam5tsei5blei3úɁu1pei3tsɿ1

û 
五倍子 wǔbèizǐ 

สรรเสรญิ ชมเชย pja:u1ja:ŋ4 表扬 biǎoyáng 

สรา้ง ก่อสรา้ง pok8liek10 建筑 ( 建筑房子 )jiànzhú 

สรา้ง ปัน่ ก่อ thɛ:u1 刻 ( 刻上名字 ) ; 塑 ( 塑泥菩萨 ) kè; sù 

สรา้ง ปัน้ ก่อ tɛ:u 1 刻 ( 刻上名字 ) : 塑 ( 塑泥菩萨 ) kè : sù 

สลดั สะบดั khaju5 甩（把蔬菜上的水甩掉）shuǎi  

สลดั สะบดั khjɛn5 甩（把蔬菜上的水甩掉）shuǎi 

สวดมนต ์ ni:m6fa:p7 念经 niànjīng 

สวดมนต ์ pok 8ta:u 6 念经 ( 做道 )niànjīng  

สว่นทีอ่ยูบ่นสดุ ยนัเอาไว ้ tshɛ:ŋ5 顶 ( 用木头顶住危墙 ) dǐng 

สว่นประกอบ tshin4fan3 成分 chéngfèn 

สว่นประกอบ  เครือ่งปรงุ tshen4fәn3 成分 chéngfèn 

สวนผกั kjam 3 菜园  càiyuán 

สว่นเลก็ ๆ niŋ3 小部分 xiǎo bùfèn 
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สว่นหน่ึง faŋ 1 份（一份文件）fèn 

สว่นใหญ่ pa:n 5bok 7 大半（大半个）dàbàn 

สว่นใหญ่ pa:n5l̥oŋ 1 大半（大半个）dàbàn 

สวม ใส ่ kom5 戴（戴头巾、包盖）dài 

สวม ใส ่ pa:u 1 戴（男人戴）dài 

สวม ใส ่ ta:i5 戴 ( 戴项圈 ) dài 

สวม ใส ่(ใสห่มวก) kom5 戴（戴帽子）dài 

สวมใส ่(รองเทา้) tɛ:m6 穿 ( 穿鞋 ) chuān 

สวมใส(่เสือ้ผา้) tɛn3 穿 ( 穿衣服 ) chuān 

สวยงาม ŋiŋ2 美 měi 

สวยงาม Ɂɔ:n 5 漂亮 ( 这个姑娘漂亮 ) piàoliang 

สวยงาม พเิศษ ดอียา่งยิง่ lai 1si:u 3 美丽; 特好、好极了 měilì; tè hǎo, hǎo jíle 

สวยงามมาก o:n5ak 7 很美 hěnměi 

สวา่ง (หอ้งสวา่งมาก) kja:iŋ 1 亮（屋子很亮）liàng  

สวา่น fu:i 1 钻子（木匠用具）; 钻（用钻钻洞）zuàn 
zi 

สหาย thoŋ4tsi3 同志 tóngzhì 

สอง hou 3 二    èr 

สอ่ง (กระจก) tsiu5 照 ( 照镜子 )zhào 

สอด tshɛ:p9 叉 ( 叉腰 , 插 ( 把 插在地上 ) chā  

สอด  แทรก tsha:p9 插 ( 插秧 ) chā  

สอด แทรก ka:p 10 夹（把书夹在腋下）jiā 

สอดสอ่ง สอดแนม สบืเสาะ pok8lik7lɔ:m1 窥探 kuītàn 

สอน อบรม pli5 教 jiào 

สอบ kha:u 1 考（考试）kǎo 

สอ้ม lok8tsu4 叉子（ 六指儿）chāzi 

สอ้ม tshɛ1 叉子 ( 叉竹竿等用 ) chāzi 

สะใจ สมใจอยาก tɔ6jin1 过瘾 guòyǐn  

สะดวกสบาย foŋ 1pi:n 6 方便 fāngbiàn 

สะดอื mie1 肚脐 dùqí 

สะดอื nam5mie1 肚脐 dùqí 

สะเทอืน toŋ 4 震动 zhèndòng 

สะบดั khaju5 抖（抖衣服上的尘土）dǒu 

สะบดัหาง  wat8kjieŋ1 摆尾 ( 狗摆尾 ) bǎi wěi 

สะเปะสะปะ kwa 4 瞎摸; 抓（抓豆子）; 抚摩（抚摩孩子的

头）：摸（摸鱼）xiā mō 

สะพาน tsu6 桥 qiáo 

สะพาย  พก ตดิตวั fak7 佩带（ 佩带腰 ）pèidài 

สะระแหน่ jau2pa 4ha 5 薄菏  báo hé 

สะอาด tiŋ6 干净 gānjìng 

สะอกึ tuk8kɔ6 打嗝 dǎgé 

สะอกึ,เรอ tuk8Ɂak7 打嗝 ( 连续不断地发出 44 嗝嗝 ” 的声

音 ) dǎgé 

สะอกึสะอืน้ pie1fut7fut7 抽搭（哭泣时抽搭）chōu da 

สกัครู ่ Ɂin3ti:n 5 一会儿 （坐一会儿 )yīhuǐ'er 

สัง่ (น้ํามกู) ŋi 3 擤（擤鼻涕）xǐng 

สัง่ กาํชบั tsok7 吩咐 fēnfù 

สญัญา nam6 答应（答应别人的呼唤）dáyīng 

สญัลกัษณ์ pha:ŋ 3 记（皮肤上的青紫斑）jì 
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สญัลกัษณ์ u 2 符 fú 

สตัว ์ tsok8sɛ:ŋ1 动物 dòngwù 

สตัวเ์คีย้วเอือ้ง (ววัเคีย้วเอือ้ง) hwɛ:n 1tha:u 3 反刍（牛反刍）fǎnchú  

สตัวป่์า tsok7sɛ:ŋ1 野兽 yěshòu 

สัน่ kja:n 5 发抖 fādǒu 

สัน้ kjai4 短 duǎn 

สนัเขา laŋ2 岭 lǐng 

สนัเขาทีเ่ป็นคลา้ยหนอกววั  nau4hoŋ1 牛背峰 niú bèi fēng 

สัน่คลอน toŋ 4ŋwak 7  247 动摇 ( 牙齿动摇 ) dòngyáo 

สนัจมกู naŋ1tsɛ:n5 鼻梁 bíliáng 

สนัตสิขุ tha:i5piŋ2 太平 tàipíng 

สนัมดี mɛ4naŋ1 背 dāobèi 

สนัหลงั n̥aŋ1Ɂai2 脊背（背部）jǐbèi 

สนัหลงั Ɂai 2poŋ 2 脊背 ( 背部 )jǐbèi 

สัน่หวั ȵau6kjeu1 摇头 yáotóu 

สบั kjam 6 跺（跺脚）duò 

สบั (สบัเน้ือ) kjak 7 剁（剁肉）duò 

สปัหงก pla1hwan5 打瞌睡 dǎkēshuì 

สพัทบ์อกจาํนวน กอง twei1 堆 ( 一堆草 ) ; 堆 ( 一堆肥料 ) duī 

สมัผสั lum6 摸（摸鱼））mō 

สาก jie 1 木杵 mù chǔ 

สาด (น้ํา) pha:t 9 泼（泼水）pō 

สาด( สาดน้ํา) pi:u1 溅（水溅）jiàn 

สา่ถัว่เหลอืง tou6li 6 豆豉 dòuchǐ 

สาธารณสขุ wei3sәn55 卫生 wèishēng 

สาบาน,ปฏญิาณ wi:n5 赌咒 dǔzhòu 

สาปแชง่ ho 1 咒骂  zhòumà 

สาม fa:m 1 三 sān 

สามสบิ fa:m 1 ȵɛt 8 三十（ 阴历）sānshí (yīnlì) 

สามสบิ tsep8fa:m1 三十 sān shí 

สามสบิ (ปฏทินิจนัทรคต)ิ fa1lep8 三十（ 阴历）sānshí 

สามคัค ี tho:n 4kjɛ 4 团结 tuánjié 

สามคัค ี Ɂɔ:p10mok 8 和睦 hémù 

สามารถ nan4 能（你能来吗？ ）néng 

สามารถ (คุณสามารถมาได้
ไหม) 

li 3  能（你能来吗？）néng  

สามารถได ้(เขา้มาได)้ khɔ 1 Ɂi 1 可以（可以进来）kěyǐ 

สาม ี lak8kjei1 丈夫 zhàngfū 

สามภีรรยา hou 3ko ŋ 3pa 6 夫妇   fūfù 

สามภีรรยา koŋ 3 pa6 夫妇 fūfù 

สามภีรรยากลบับา้นฝ่ายหญงิ 
เพือ่คาระพอ่แมแ่ละญาตขิอง
ฝ่ายหญงิ 

pha5liek8kan1 回门（出嫁的女子第一次回家）huímén 

สาย (ลกัษณนามใชก้บัถนน) kjot 8 段（一段路） duàn 

สา่ยไปสา่ยมา pɔ:ŋ4pat 8 摆动（风吹树枝摆动）bǎidòng 

สายสะดอื ti:u2mie1 脐带 qídài 

สายเอีย๊ม ti:u2 背带 ( 背小孩用的 ) bēidài  
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สารทปักษ์น้ําคา้งขาว ตรงกบั
วนัที ่7, 8 หรอื 9 กนัยายน 

pɛ:k8lɔ6 白露（节气）báilù 

สารทปักษ์หมางจง้(เป็นชว่ง
เตรยีมตวัเกบ็เกีย่วและปลกู
ขา้วใหมเ่ป็นครัง้ทีส่องของปี
ของชาวจนี) 

moŋ4tsoŋ5 芒种（节气）mángzhòng 

สารทวษุิวตัคอืจุดทีร่าตรเีสมอ
ภาคกนั  

thɛu1hwon1 秋分 ( 节气 ) qiūfēn 

สารสม้ pɛ:k8fa:n2 明矾（白矾）míngfán 

สาลี ่ sa1lei2 沙梨 ( 小的 )shālí 

สาลี ่ toŋ2lei 2 梨 ( 总称 ) lí 

สาเหตุ jau2 由（ 由你支配）yóu 

สาเหตุ swei2 由 ( 这些东西由你支配) yóu 

สาํนึก ความรูส้กึ ความนึกคดิ khjɔ 3 hu 3 觉悟 juéwù 

สาํนึก ความรูส้กึ ความนึกคดิ kjɔ1wu3 觉悟 juéwù 

สาํลกั ka2 噎（食物塞在嗓子）yē 

สิง่ของ ka 0lai 6 东西（物）dōngxī  

สิง่ของ kai 3lai 6 东西（物）dōngxī 

สิง่ของ khiɔ 3 物品（干了）wùpǐn 

สงิโต sa:i3tsi1 狮子 shīzi 

สงิโต Ɂi1tei3 狮子 shīzi 

สงิหาคม pa:t 9 ȵot 8 八月 bāyuè 

สิน้เปลอืง sa:i1 浪费 làngfèi 

สบิ tsep8 十 shí 

สบิเกา้ tsep8tseu3 十九 shí jiǔ 

สบิเจด็ tsep8thet7 十七 shí qī 

สบิแปด tsep8pa:t9 十八 shí bā 

สบิสอง tsep8ŋi6 十二 shí èr 

สบิสี ่ tsep8fei5 十四 shí sì 

สบิหก tsep8lok8 十六 shí liù 

สบิหา้ tsep8ŋo4 十五 shí wǔ 

สบิหา้ (ปฏทินิจนัทรคต)ิ tsep8Ɂɔ4 十五 ( 阴历 ) shí wǔ 

สบิเอด็ tsep8Ɂet7 十一 shí yī 

สบิเอด็(ปฏทินิจนัทรคต)ิ tsep8Ɂet7 十一 ( 阴历 ) shí yī 

สิว่ ta:k10 凿子 ; 凿 ( 凿眼子 ) záozi 

ส ี sek7ta:u6 颜色 yánsè 

สี ่ fei5 四 sì 

สเีขยีว jau2 绿 lǜ 

สซีดีจาง thuoi5sek7 褪色 tuìshǎi 

สดีาํ lam1 黑 hēi 

สเีทา (ส)ี fu:i 1 灰（颜色） huī  

สน้ํีาเงนิ pha:ŋ 3 蓝 lán 

สน้ํีามนั thet7 漆 qī 

สมีว่ง Ɂou3 紫 zǐ 

สีว่นัขา้งหน้า wan2ȵu2ȵu2ȵu2 大大前天 dà dàqiántiān 

สีว่นัทีแ่ลว้ wan2blau1nu2nu2 大大后天 dà dàhòutiān 

สีเ่หลีย่ม huoŋ 1 方（桌子是方的）fāng 

สีเ่หลีย่ม (โต๊ะสีเ่หลีย่ม) fei5tsa:k 9 方（ 桌子是方的）fāng 
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สีเ่หลีย่ม(โต๊ะเป็นสีเ่หลีย่ม) tsa:i9 方 ( 桌子是方的 ) fāng 

สเีหลอืง ȵ̥ie5 黄 huáng  

สกุ (เน้ือสกุ ,ผลไมส้กุ) tsok8 熟 ( 熟肉 ) : 熟 ( 果子熟了 ) shú 

สขุสนุกสนานรา่เรงิ  ไรก้งัวล 
ผอ่นคลาย 

sen1sɔŋ1 痛快 , 无牵  , 轻松 
tòngkuài, wú qiānguà, qīngsōng 

สดุยอด  lai 1 Ɂa:k 9 极（好极了）jí 

สนุขั khwɔ	~1 狗 gǒu 

สภุาพ เกรงใจ tsa:ŋ3ta:u4lei4 客气 kè qì 

สุม่ไก่ nam4tsɔ:m4 鸡罩子 jī zhuǎzi 

สุม่ไก่ tsɔ:m4kai4 鸡罩子 jī zhàozi 

สรุยิปุราคา mla1tsen1tau3wan2 日蚀 rì shí 

สงู khja:ŋ 1 高 gāo 

สงูขึน้ thon2 腾 ( 腾出一个地方来 ) téng 

สญูหาย pok8set7 遗失 yíshī 

สญูหาย ลม่สลาย sɛ:u55mie4 消灭 xiāomiè 

เสน้ (ลกัษณนามใชก้บัดา้ย 
เชอืก) 

ti:u2 根 ; 条 ( 一条绳子 ) ; 缕 gēn 

เสน้ตามขวาง wɛ:ŋ2 横 ( 横线 、 横躺 ) héng 

เสน้ทาง tshie1fi:n5 线 ( 车线 ) xiàn 

เสน้แนวขวาง (ทอผา้) ku:i 1 tam 3 纬线（织布的）wěixiàn 

เสน้แนวตัง้ (ทอผา้) ku:i 1 Ɂu:i 4 经线（织布的）jīngxiàn 

เสน้ใยของใบ wa1tsen1 叶脉 yèmài 

เสน้ไหม fi:n 5 丝线 sīxiàn 

เสน้เอน็(ววั) tsen1nau4 牛筋 niú jīn 

เสพตดิ jin 1 瘾（烟瘾）yǐn 

เสมหะ tsien2 痰 tán 

เสมอกนั,เทา่กนั wen2la:u6 均匀 ( 分得均匀 ) jūnyún  

เสมยีน เลขาธกิาร si3kji 3 书记 shūjì 

เสรจ็ (ทาํเสรจ็แลว้) pok 8thoŋ 1 完 ( 做完了 )wán 

เสรจ็ (ทาํเสรจ็แลว้) pok8lieu4la0 完 ( 做完了 )wán 

เสรจ็ (ทาํเสรจ็แลว้) pok8sɛ:t9 完 ( 做完了 )wán 

เสแสรง้ แสรง้ทาํ แสรง้เป็น tsuoŋ1kja3 假装 jiǎzhuāng 

เสา mikhjuŋ3 柱子 zhùzi 

เสยี (หวัคนัไถเสยีแลว้) wa:i6 坏 ( 犁头坏了 ) huài 

เสยีง siŋ1hi5 声音 shēngyīn 

เสยีงกระซบิ pok8lik7tsa:ŋ3 耳语 ( 悄悄地 )ěryǔ 

เสยีงกระซบิ tsa:ŋ3fa:p9 耳语 ěryǔ 

เสยีงกอ้ง jaŋ1 响（ 枪响）xiǎng 

เสยีงคาํราม Ɂeu4 咆哮(老虎咆哮 ) ;嘶 ( 马嘶 ) ;叫 ( 母鸡叫

小鸡); 叫(鸟叫，牛叫 )páoxiāo 

เสยีงสะทอ้นกลบั uo6pon6 回声 huíshēng 

เสยีงสะทอ้นกลบั wei2pon6 回声 huíshēng 

เสยีงหวัเราะ  ha 3 哈（ 往手上哈气取暖）hā 

เสยีงหวัเราะ hɔ 3 哈（ 往手上哈气取暖）hā 

เสยีงอกึทกึ ทะเลาะ pok8ɔ:ŋ2 闹 ( 小孩闹 ) ; 吵架 nào; chǎojià 

เสยีงอกึทกึครกึโครม ɔ:ŋ 2 闹（小孩闹）;吵架 nào 

เสยีใจ kom1 后悔 hòuhuǐ 

เสยีดส ีเสยีดแทง  thim5 蜂刺 fēngcì 
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เสยีเปรยีบ kom1 吃亏 chīkuī 

เสยีเปรยีบ koŋ 3 su 3 吃亏 chīkuī 

เสยีเปลา่ la:ŋ 3fei 3 浪费 làngfèi 

เสีย้มสอน  ยยุง tsɔ2 唆（ 唆狗去咬人）shuō 

เสยีหน้า  ขายหน้า puot8kjɛ3 丢脸 diūliǎn 

เสอื ŋwa:ŋ2 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ tsik8taŋ1tsa:u3 席子 xízi 

เสือ่ (แบบทอ) tsik8tɛ:m6 席子 ( 编的 ) xízi 

เสือ้กลา้ม na:ŋ4luoi3 背心（衣服）bèixīn 

เสือ้ชัน้เดยีว na:ŋ4ta:n1 单衣 dānyī 

เสอืดาว ŋwa:ŋ2pɛ:u 5 豹 bào 

เสือ้ผา้ na:ŋ4 胞衣; 衣服（上衣）bāoyī; yīfú 

เสือ้ผา้ na:ŋ4i1 胞衣; 胞衣 bāoyī; bāoyī 

เสือ้สทู na:ŋ4op8 夹衣 jiá yī 

แส ้ khjeu 3 鞭子（马鞭子）biānzi 

แสง kja:i ŋ 1 光 guāng 

แสงแดด tu:t9 阳光 yángguāng 

แสงสวา่ง รุง่โรจน์ kwa:ŋ 55min 4 光明 guāngmíng 

แสดงถงึ ta:i3pja:u1 代表 dàibiǎo 

แสบจมกู thieŋ3 呛 ( 吃东西呛了 ) qiāng 

แสวงหา tem 6 寻找 xúnzhǎo 

ใส ่ tshu:n1 穿 （穿针 ) chuān 

ใส ่ วาง (ใสเ่ขา้ไปในเสือ้) tseu4 装 ( 装进袋里 ) zhuāng 

ใส (น้ําใส) thiŋ1 清 ( 水清 ) qīng  

ใส ่(ใสเ่ขา้ไปในเสือ้) tsuoŋ1tsheu1 装 ( 装进袋里 ) zhuāng  

ใสกุ่ญแจ lei4jak7 下锁 xià suǒ 

ใสปุ่๋ ย lei4pu:i2 施肥 shīféi 

ใสปุ่๋ ย tɔ3pu:i2 施肥 shīféi 

ใสพ่ืน้รองเทา้ faŋ 1 绱（绱鞋） shàng 

ใสย่าพษิ la:ŋ 6fa:p 9 放蛊 fàng gǔ 

ใสร่า้ย woŋ4 污蔑 wūmiè 

ไสก้ลวง fem 1hɔ3 空心（ 树空心）kōngxī 

ไสเ้ดอืน wi:n1 蚯蚓 qiūyǐn 

ไสต้ิง่ kja:i 3tshɛ 5 盲肠（岔肠） mángcháng 

หก lok8 六 liù 

หกสบิ lok8lep8 六十 liùshí 

หงส ์ foŋ 1wuoŋ 2 凤凰 fènghuáng 

หงอนไก่ kai5kuon 1 鸡冠 jīguān 

หญา้ jɛt 7 草（总称）cǎo 

หญา้ kja:k 9  草（茅草、牧草、硬、利）cǎo 

หญา้ (หญา้อ่อน) khwan 5 草（柔软的草）cǎo 

หญา้สายพนัธุห์น่ึง kan 3ja 2 4khu 1 车前草  chē qián cǎo 

หญา้สคีราม kjɛt 8 蓝靛草（小叶）lándiàn  cǎo 

หญา้สน้ํีาเงนิ  tɛ:n6 蓝靛草 ( 小叶 ) lándiàn cǎo 

หญา้หลานเตีย้น sum3 蓝靛草（伏叶 ) lándiàn cǎo 

หญา้หางกระรอก kan 3kjɛ:ŋ 1khwɔ 1 狗尾草 gǒuwěicǎo 

หด   khjot 7 缩（ 布缩了）suō 
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หดตวั หดเขา้ ȵu:t 9 缩 suō 

หดหูใ่จ ɔ:ŋ 6 Ɂou 5 闷（空气闷极了）mèn 

หนวดขา้วโพด fu 1 玉米须 yùmǐ xū 

หนวดสมัผสัของแมลง kou2plu:t10 触角（昆虫的触角）chùjiǎo 

หน่วยตวงวดัระบบลติร saŋ1 米筒 : 升 mǐtǒng: shēng 

หน่วยวดัความยาวของจนี lei2 厘 lí 

หน่วยวดัความยาวของจนี tsieŋ4 丈 zhàng 

หน่วยวดัความยาวของจนี 
และหน่วยเงนิตราของจนี 

hwon1 分（长度） ; 分（一分钱）fēn 

หน่วยวดัน้ําหนกัของจนี  leiŋ3 两（一两银子）l iǎng 

หน่อ (ตน้ไมแ้ตกหน่อ) fom 3 芽（ 树芽） ; 发芽（ 树枝发芽）yá  

หนอง khjau 1 脓  nóng 

หนอนตวัอ่อนของแมลงวนั kju:n 1 蛆 qū 

หนอนผเีสือ้  kjɛ:ŋ1ȵɔ:p 10 毛虫 máochóng 

หน่อไม ้ sa:ŋ1 竹笋 zhúsǔn 

หน่อยนึง   เลก็น้อย tiem3 点儿 ( 白点 、黑点 ) ; 点 (动词 ) diǎn er 

หน่ออ่อน ȵa2 芽（种子芽）yá 

หนงัดา้น tsɛn4 鸡肫 : 趼 jī zhūn: jiǎn 

หนงัตา pla1pei2 眼皮 yǎnpí 

หนงัววั pei2nau4 牛皮 niúpí 

หนงัสอื seu1 书 shū 

หนา tsa1 厚 hòu 

หน้า (ลกัษณนามใชก้บัหน้า
หนงัสอื) 

si:m3 页 ( 一页书 ) yè 

หน้า หนัไปทาง pieŋ6 面（布的两面都光滑）miàn 

หน้าต่าง toŋ 4kjɛ:u 5 窗户 chuānghù 

หน้าที ่ภาระกจิ jin 3 wu 3 任务 rénwù 

หนาแน่น แออดั mɛ:t9 稠（粥很稠）chóu 

หน้าผาก kjeu 1 pla:k 9 额头 étóu 

หน้าผาทีส่งูชนั sɛ:ŋ3leŋ5 悬崖 xuányá 

หน้าผาอนัสงูชะโงกเงือ้ม phik7 悬崖 xuányá 

หน้าฝน kɔk7ju4 谷雨（节气）gǔyǔ 

หนาม tsie3 刺 ( 植物上的刺 ) cì  

หน้ารองเทา้ hjuo1mi:n 6 鞋帮（鞋面）xiébāng 

หนาว เยน็ fep 7 冷（水冷） ; 凉（饭凉了）lěng 

หนาว เยน็ hwɛ:n 9kji:i 9 发冷 fā lěng 

หนาว เยน็ lieŋ2 凉（天气凉、凉（水凉）;凉 liáng 

หนาวสัน่ fa:t 9kji:t 9 发冷  fā lěng 

หน้ี (หน้ีสนิ) tsa:i5 债 ( 债务 ) zhài 

หนีบ คบี khjɛ:p 9 夹（用筷子夹菜吃）jiā  

หน่ึง in 3 一 yī 

หน่ึงรอ้ยลา้น jek 7 亿 yì 

หนู kji:u 3 lie:k 10 老鼠（ 家鼠）lǎoshǔ 

หนูตะเภา mla:u5 竹鼠（ 或称芒鼠）zhú shǔ 

หมวก mau6 帽子 màozi 

หมวก won4Ɂu4 雾 wù 

หมอ Ɂi11sɛ:ŋ1 医生 yīshēng 
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หมอ้ khjɛ:k 9 锅（炒菜的） guō 

หมอ้  kuon 5 鼎锅（煮饭的）：灌（灌小孩吃药）
dǐng guō 

หมอก Ɂu 4 雾 wù 

หมอ้ดนิ sa3ko3 砂锅 shāguō 

หมอน khjom 3 枕头 zhěntou 

หมอน tɛ:m6khjom3 枕 ( 枕枕头 ) zhěn 

หมอผ ี u 4sɛ 1 鬼师（ 巫师）guǐ shī 

หมอ้อะลมูเินียม kuon 5thai 1 铝锅 lǚ guō 

หมกั (เหลา้หมกั) tɔ3khja:u3 酿 ( 酿酒 ) niàng 

หมดั khwot 7 跳蚤  tiàozǎo 

หมดั (ชก 1 หมดั) kwi:n 2 拳（打一拳）quán 

หมากรกุ kji2 棋 qí 

หมาบา้ khwɔ 1hwɛ:tpa:k 8 疯狗 fēnggǒu 

หมาป่า tsok8kou3 狼 láng 

หมาลา่เน้ือ khwɔ 1ɔ:m 6tu2 猎狗 liègǒu 

หมาลา่เน้ือ khwɔ 1kjom1tu2 猎狗  liègǒu 

หม ี ku:i 1 熊; 狗熊 xióng; gǒuxióng 

หมกึ mak8 墨 mò 

หมืน่ wa:n6 万 wàn 

หมืน่ปี wa:n3swei3 万岁 wànsuì 

หมืน่ปี wa:n6fu:i5 万岁 wàn suì 

หมนุ งา้ง tsɔ4 扳 ( 往下或往里扳 ) bān  

หมนุวนไปรอบๆ pan5 旋转; 转动（车轮转动）xuánzhuǎn 

หมุน่เวยีน สบัเปลีย่น lon2leu2 轮流 lúnliú 

หม ู khu 1 猪  zhū 

หม ู khwɔ 1kja 3 猪   zhū 

หมตูวัผู ้ khu 1 won 2 公猪（一般的）gōng zhū 

หมูบ่า้น ba:n3 村寨    cūnzhài 

หมูบ่า้น thu:n1 村 cūn 

หมปู่า khu 1la:i 6 野猪 yězhū 

หมพูอ่พนัธุ ์ khu 1la:ŋ2 公猪（配种的） gōng zhū 

หมแูมพ่นัธุ ์ khu 1 mu:i 4 母猪  mǔ zhū 

หยด tek7 滴 ( 动 、 名 ) dī 

หยวน (หน่วยเงนิของจนี) ju:in2 元（一元钱）yuán 

หยาบ hj	a:p 9 粗糙（ 桌面很粗糙）cūcāo 

หยาบ thɔ1 粗糙 ( 桌面很粗糙 ) cūcāo 

หยาบ (ขา้วเมด็หยาบ) khja:u 3 粗糙（米很粗糙）cūcāo 

หยา่รา้ง kjɛ:u6 离婚   líhūn 

หยา้ไสต้ะเกยีง taŋ1tsa:u3 灯草 dēngcǎo 

หยบิเดด็ nak7 摘（摘花、 摘菜）zhāi 

หยดุ tɛ:ŋ2 停 ( 停下来 ) tíng 

หรีต่า pla1mie1 眯眼（眼皮微微合上）mīyǎn 

หรีต่า พริม้ตา pla2wɔ:m3 眯眼（眼皮微微合上）mīyǎn 

หรอื, หรอืวา่ Ɂa4 tuk8 或者 ( 是或者不是 )huòzhě 

หรอื, หรอืวา่ Ɂa4si 5 或者 ( 是或者不是 )huòzhě 

หลง (หลงทาง) phlem1tsa:ŋ1 迷（迷路）mí 

หลน่ (หลน่บนพืน้) pla5 掉（掉在地上）diào 
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หลบ (หลบฝน) kjɔ1fen1 避（避雨）bì 

หลบ (หลบฝน) lik7fen1 避（避雨）bì 

หลวม fa:n3 散（ 辫子散了）sàn 

หลวม hju1 松（绑得松）sōng 

หลวม (มดัหลวมมาก) soŋ1 松 ( 绑得松 )sōng 

หลอ่ Ɂɔ:n 5 俊 ( 指男子貌美 ) jùn 

หลอกลวง ja4ȵun2 骗子 piànzi 

หลอกหลวง phi:n5ȵun2 骗子 piànzi 

หลอดไฟ tɛ:n6taŋ1 电灯 diàndēng 

หลอม (หลอมเหลก็) lien6 炼（炼钢）liàn 

หลกัฐาน piŋ4ku6 证据 zhèngjù 

หลงั ต่อไป l̥a 3 后（后去）hòu 

หลงัคอ n̥aŋ1khjou5 后颈窝 hòu jǐng wō 

หลงัคอ่ม lak8jiet10kuŋ3 驼子 tuózi 

หลงัคอ่ม lak8jiet10poŋ2 驼子 tuózi 

หลงัคา liek 10 tik 7 屋脊 wūjí 

หลงัคา (บา้น) tsie1 盖 ( 房子 ) gài  

หลงัจากน้ี ต่อไปน้ี t̥aŋ2l̥a3 以后 ( 一年年以以后后 ) ; 今后 : 后来 : 
末尾 yǐhòu 

หลงัเทา้ puk7pa:n2 脚背 jiǎobèi 

หลงับา้น liek 10 wɛ4 屋背 wū bèi 

หลงัมอื mie2pa:n2hjien1 手背 shǒubèi 

หลา้ทีท่าํจากขา้ว kou 3 pi:n 3 酒曲（酒饼）jiǔqū 

หลาน nuŋ4khja:n1 子孙 zǐsūn 

หลานชาย nuŋ4tsak7Ɂuk7 侄儿（分家或嫁出） ; 外甥外甥女 zhíer 

หลานชาย หลานสาว (ของ
พีช่ายน้องชาย) 

Ɂat 7jen 4nuŋ 4 侄儿；侄女 zhíer; zhínǚ 

หลานชายปู่  nuŋ4khja:n1kjei1 孙子 sūnzi 

หลานสาวปู่  nuŋ4khja:n1kja:u3 孙女 sūnnǚ 

หลุม kum 2 坑; 洼（地洼） kēng; wā  

หลุมฝังศพ  fa:m 1tɔ 3 坟墓   fénmù 

หลุมฝังศพ man4sa:n1 坟墓 fénmù 

หว่ง ขอบตะแกรง kjɔ:k 9 箍儿（桶箍）gū er 

หว่ง ขอบตะแกรง kjɔ:k 9 箍（箍桶） gū 

หว่งโซ่ เหลก็ tsam1fa:k9 铁链 tiě liàn 

หว้ย kjuoi 3 溪 xī 

หวงั hi 1muoŋ6 希望  xīwàng 

หวาน (น้ําตาลหวานมาก) khwa:n 1 甜（糖很甜）tián  

หวาน (หวัไชเทา้หวานมาก) khwa:n 1 甜（萝卜很甜）tián 

หวา่น โปรย โรย lei4 撒（撒种子点种）sā 

หวา่น, พรม,สาด, ฉีด, wa:n6 洒 ( 米洒了 ) ; 洒水 : 撒种子 sǎ 

หว ี(กรยิา) khjei1 梳（梳头）shū 

หว ี(นาม) khjei1 梳子      shūzi 

หว ี(นาม) khjei1bok 7 梳子 shūzi 

หวเีสนียด  khjei1lak 8 篦子 bìzi 

หอ่ ju:t 10 包（包糖） ; 裹（裹粽子）bāo 

หอ่  pa:u 1 包（包糖）bāo 

หอก kuon 3ta:u 1 矛（红缨枪）máo 
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หอ้ง tɔ:m4 房间 fángjiān 

หอ้ง (ลกัษณนามของหอ้ง) jɔ:m 4 间（一间房子）jiān 

หอ้งครวั tshi4fa:ŋ4 厨房 chúfáng 

หอ้งครวั tuәk8pok8tsen1 厨房 chúfáng 

หอ้งโถง li 1 tha:ŋ 4 礼堂 lǐtáng 

หอ้งโถง n̥aŋ1thɛ:ŋ1 厅堂 tīngtáng 

หอ้งโถง thɛ:ŋ1 厅堂 tīngtáng 

หอ้งทาํงาน pa:n 6koŋ 1sɛk 3 办公室 bàngōngshì 

หอ้งน้ํา tam2kwei 4 厕所 cèsuǒ  

หอ้งเรยีน khɔ 55ta:ŋ 2 教室  jiàoshì 

หอ้งเรยีน kja:u 3si4 教室 jiàoshì 

หอ้งเลก็ทีอ่ยูห่น้าประต ู tɔ1ŋut8 门斗 mén dǒu 

หอบ hi5kjip 8 喘  chuǎn 

หอม hieŋ 1jam 2 香（ 迷信用品）xiāng 

หอม (ดอกไมห้อม) pla:ŋ1 香（花香）xiāng 

หอมฟุ้งกระจาย hieŋ 1lei 4 香哩、是瑶歌的一种形式。xiāng lī 

หอยทาก luo2ȵa:m3 蜗牛 wōniú 

หอยนา lou2 螺蛳（田螺）luósī 

หกั (หกัเงนิ) khau:i 1 扣（扣钱） kòu 

หกัออกเป็นสองสว่น kja:u 3 断（扁担断了）duàn  

หัน่,ตดั kan 5 切（慢慢切菜）qiè  

หัน่,ตดั kan 5 切   qiè  

หนักลบั (หนักลบัด)ู lɛm4pon6khjon3 回头（ 回头看）huítóu 

หนักลบั (หนักลบัมาด)ู wet7kjɛu1 回头 ( 回头看 ) huítóu 

หัน่ตดั thɛ:t9 切 qiè 

หนัหน้า hieŋ 1kjɛ 3 转脸（ 转脸过来看）zhuǎnliǎn 

หวั faŋ 1kan 1 头（起端） tóu 

หวั ha:i 1 kjɛu 1 头（起端）tóu 

หวั kjeu 1 头（脑袋）tóu 

หวั ŋi:n 6pok 8 头（起端）tóu 

หวั ศรีษะ kjeu 11tɛŋ 3 头顶  tóudǐng 

หวัเขา่ puk7kou6 膝盖 xīgài 

หวัคนัไถ lai 2tei 3 犁头 lí tóu 

หวัใจ fem 1 心 xīn 

หวันม nɛ:n3tei3 奶头 nǎitóu 

หวัผกักาด lik8pak8 萝卜 luóbo 

หวัเผอืก ja:k 9 芋头 yùtou 

หวัเราะ hɛ:m 3 笑  xiào 

หวัเราะดงัๆ hɛ:m 3 ɔh 1 ɔh 1 大笑    dà xiào 

หวัโลน้ tsiŋ2kjiu3 癞痢头 làilì tóu 

หวัสมอง nu:i2 脑髓 nǎosuǐ 

หวัหน้า la 1Kjɛu 1 头（起端）tóu 

หวัหน้าโจร kjak 8kjeu1 匪首 fěishǒu 

หวัหอม thoŋ1 葱 cōng 

หา้ ŋo4 五 wǔ 

หาขอ้มลู te:m3tsa2 检查 jiǎnchá 

หาง kan 1kjieŋ 1 尾巴 wěibā  
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หาดทราย sa1tha:n1 沙滩 shātān 

หา่น ŋa 2 鹅 é 

หา่นป่า thien1ŋa:u2 雁 yàn 

หายใจ foŋ 5hi 5 呼吸; 叹气 hūxī 

หายใจออก foŋ 5 呼（呼出一口气） 

หาร ( สีห่ารสอง) tsu2 除 ( 四除二 ) chú 

หา้สบิ Ɂɔ 4lep 8 五十 wǔshí 

หิง่หอ้ย wәn4huo3 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิกลม fa:ŋ1kjon1 圆石子 yuán shízǐ 

หนิทีไ่มเ่ลก็ไมใ่หญ่ fa:ŋ1phla:u5 不大不小的石子 bù dà bù xiǎo de shízǐ 

หนิลบัมดี fa:ŋ1muo2mɛ4 磨 石    mó dāo shí 

หนิเหลก็ไฟ fa:ŋ1tek7 火石  huǒshí 

หนิเหลก็ไฟ fɔ 5tek 7 火石 huǒshí 

หมิะ kj	ai 1 雪 xuě 

หมิะตกหนกั  ta:i 6fu:t 9 大雪 ( 节气 ) dàxuě  

หวิ sei3 饿 è 

หิว้ ถอื (หิว้ถงัน้ําขึน้มา) kjeŋ5 提（把水桶起来）tí 

หุบเขา kum 2 山谷  shāngǔ 

หุบเขาทีต่ ัง้อยูก่ลางพืน้ทีร่าบ kum 2 山弄（群山中平地）shān nòng 

ห ู kan 3ja 2 耳朵 ěrduǒ 

ห ู nam5ja2 耳子（ 附着器皿上像耳朵一样的东西）
ěr zi 

ห(ูของสิง่ของ)  ปลาย hou 3kjeu 1 端（ 棍子两端）duān 

หดู  ตาปลา kju:t 3 瘊子（皮肤上长的小瘤子）hóu zi  

หหูนวก jak 7 聋 lóng 

หหูนวก lak8ja2jak7 聋子 lóngzi 

เหงา  ku 55tok 8 孤独（性情孤独）gūdú 

เหงยีบเหงา ซบเซา tshwei1tom4 萧 xiāo 

เหงือ่ ŋa:n6 汗 hàn 

เหงอืก ȵa:i6 齿龈 chǐyín 

เหงอืกปลา lak 7sa:i 5 鱼鳃 yú sāi 

เหงือ่ออก Ɂuk7ŋa:n6 出汗 chū hàn 

เหด็ tshu:n3 菌子 jùnzi 

เหด็นางฟ้า tshu:n3tsap7 凤尾菌 fèng wěi jūn 

เหด็หอม tshu: 3nju4 香菌 ( 香菇 ) xiāng jūn 

เหด็หหูนู  tshu:n3ja2 木耳 mù'ěr 

เหน็บกนิ รูส้กึชา ma2l̥a:t9 麻木 mámù 

เหนียว nɛ:m1 黏（糨糊很黏）nián 

เหนียว,เหนียวแน่น kjɔ 5 韧 rèn 

เหน่ือย ŋwaŋ 6 累 lèi 

เหบ็ววั kjep 7 牛虱（黑圆、在牛身上无毛的地方）niú 
shī 

เหบ็ววั nau4tsiŋ2ŋwan1 牛虱（小的）niú shī 

เหบ็ววั,เหาววั tu2kjep7 牛虱 niú shī 

เหมน็ fot 7 臭 chòu 

เหมาะสม thɔ1ta:ŋ3 妥当 tuǒdang 

เหมอืน tsa:ŋ4 象 xiàng 

เหมอืน (เขาเหมอืนคุณ) fieŋ 5 像（他像你）xiàng 
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เหมอืน (เขาเหมอืนคุณ) tuoi5 像 ( 他像你 ) xiàng 

เหมอืนกนั toŋ 2tuoi 5 相同 xiāngtóng 

เหมอืนกนั toŋ2jieŋ6 相同 xiāngtóng 

เหมอืนกบั ha:i 3 Ɂɔ:p 10 好像（ 我们好像认识）hǎoxiàng 

เหมอืนกบั ราวกบั Ɂɔ:p10ta:ŋ 5 好像( 我们好好像认识 ) hǎoxiàng 

เหยดีตรง ยนืตรง Ɂɛ:n3 挺( 挺起胸膛 ) tǐng 

เหยยีบ tsha:i3 踩 ( 踩了麦苗 ) cǎi 

เหยีย่วนกกระจอก ji:u 6 鹞   yào 

เหยอืก กระปุก Ɂi:p9 瓮( 一种肚大口小的坛子)wèng 

เหรยีญ ȵɛn 2a:u 2 银元 yínyuán 

เหรยีญ ȵɛn 2ŋa:u 2 银元 yínyuán 

เหรยีญ ȵɛn 2piek 10 银元 yínyuán 

เหรยีญกษาปณ์ (ตรงกลางมรี)ู toŋ2ti:n2 铜钱 ( 中有方孔的 ) tóngqián 

เหลก็ ka:ŋ1 钢 gāng 

เหลก็ khjak 7 铁     tiě 

เหลก็ชนิดหน่ึงใชส้าํหรบัลา่
สตัว ์

tshoŋ5sa1 铁沙 ( 打猎用 ) tiě shā  

เหลก็สนตะพายววั kjei1naŋ 1 牛鼻索 niúbí suǒ 

เหลก็หมาด สวา่น tsu:i1 锥子 zhuīzi 

เหลน nuŋ4khja:n1lɛn3 曾孙 zēngsūn 

เหลา้ khja:u 3 酒（烧酒）jiǔ 

เหลา้ phok7 酒（米洒了一地） ; 倒（把米倒出来） ;
倒（把脏水倒掉）jiǔ 

เหลา้ทีท่าํจากขา้ว khja:u 3 pi:n 3 酒曲（酒饼）jiǔqū 

เหลา้ทีท่าํจากขา้ว pi:n 3 酒曲（酒饼）jiǔqū 

เหลา่นัน้ niŋ3lu2 那些 nàxiē 

เหลา่นัน้ tam 4an2 那些 nàxiē 

เหลา่นัน้ tam 4ŋan2 那些 nàxiē 

เหลา่นัน้ tie4an2 那些 nàxiē 

เหลา่นัน้ tie4ŋan2 那些 nàxiē 

เหลา่นัน้ (ไกลออกไป) tam 4nu2 那些 ( 更远处 ) nàxiē  

เหลา่น้ี tam 4ni2 这些 zhèxiē 

เหลา้องุน่  khja:u 3 khwa:n 1 甜酒 tián jiǔ 

เหลีย่ม (โต๊ะสีเ่หลีย่ม) fei5luoŋ 1 方（ 桌子是方的）fāng 

เหลอื kou3fep7 剩（剩饭、凉饭）shèng 

เหลอื kou3l̥uo1 剩（剩饭）shèng 

เหลอืเกนิ saŋ5n̥i1 多么 ( 多么大 ? )duōme 

เหลอืแค ่ มเีพยีง tsɛn4mi2 只有 ( 只有一元 ) zhǐyǒu 

เหา่ (หมาเหา่) pu6 吠 ( 狗吠 )fèi 

เหีย่ว (ใบไมเ้หีย่ว) khjɔ 3 枯（树叶枯了）kū 

เหีย่วแหง้  khji:m 3 枯萎 kūwěi 

แห hɛ 1 鱼网（ 长形）yúwǎng 

แห muoŋ4 鱼网（撒网）yúwǎng 

แหง้ (ตากเสือ้ผา้แหง้แลว้) hja:u 3 干（ 衣服晒干了）gàn 

แหง้ (ฟืนแหง้) khjɔ 3 干（ 柴晒干了）gàn  

แหง้ (เสือ้ตากแหง้แลว้) khjɔ 3 干（衣服晒干了）gàn  

แหง้ขอด hɔ 1 干涸（ 池塘干涸了）gānhé 

แหงนมอง jau5kjeu 1 抬头 táitóu 
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แหย ่ดงึ ลาก Ɂau1 掏 (从衣袋掏东西出来) ; 扯(扯秧)tāo; chě 

แหลม ti:m1 尖 ( 山很尖 ) jiān 

แหว้ lak8tsɛn2 荸荠 bíjì  

แหวน tsu55tsi3 戒指 jièzhǐ 

โหดรา้ยน่ากลวั jie 1 Ɂa:k 9 凶恶（ 野兽凶恶）xiōng'è  

ให ้ pon1 给( 给钱 ) : 给 gěi 

ให ้(ใหท้าง) ȵieŋ6 让（让路）ràng 

ใหญ่ หยาบ lou4 大; 粗（布很粗、 粗（粗大）dà;cū 

ใหท้า้ย สง่เสรมิ tsoŋ2joŋ2 纵容 zòngróng 

ใหม ่ wai 6 新 xīn 

ไห kjom6 坛子 tánzi 

ไหน ทีไ่หน na6 哪; 哪里 nǎ; nǎlǐ 

ไหล ่ puk7kjɛt7 小腿 xiǎotuǐ 

ไหล ่ wie5 肩膀 jiānbǎng 

ไหล (น้ําลายไหล) lei2tsɛ4 流（流口水）liú 

ไหล (น้ําไหล) khjuoi 1 流（水流） liú  

ไหวเ้ทพเจา้ pa:i 5bon 1 祭天 jìtiān 

ไหวเ้ทพเจา้ tsi5bon1 祭天 jì tiān 

ไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ pa:i 5ta:ŋ 2 拜堂 bàitáng 

ไหวผ้ ี kjiŋ5sieŋ1 敬鬼 jìng guǐ 

ไหวพริว้ jou2 摇动（摇动小树枝）yáodòng 

องุน่ lak8Ɂi:t9 葡萄 pútáo 

องุน่ป่า lak8Ɂi:t9khu1 野葡萄 yě pútáo 

อดทน na:m4 忍耐；忍受 rěnnài; rěnshòu 

อดตี heu5 过去  guòqù 

อนุญาต phi1tson 3 准许 zhǔnxǔ 

อนุสาวรยี ์ tsik8pa:i2 碑 bēi 

อบ ป้ิง hen 1 熏; 烤 xūn; kǎo 

อบ รมควนั kok8 熏（用烟熏老鼠）xūn 

อม ซ่อน แฝง kju 4 含（含着不动、含在口中慢慢嚼）hán 

อม ซ่อน แฝง kom2 含 hán 

อยา่ (อยา่วิง่) Ɂei3 
 

别( 别跑 )bié 

อยา่งชา้ๆ jieu 2 jieu 2 慢慢（慢慢走）  màn man  

อยา่งนัน้ han 1tsa:ŋ 3 那么（ 那么说）nàme 

อยา่งนัน้ han1 那么（ 那么说）nàme 

อยา่งนัน้ n̥u1 那么（那么说）nàme 

อยา่งไร saŋ5 怎么 ( 怎样 ) ; 多么 ( 多么大 ? )zěnme; 
duōme 

อยา่งไร saŋ5ȵɛ:u6 怎么 ( 怎样 )zěnme 

อยู ่(อยูใ่นบา้น) ȵɛ:u 6 住（住在家里）zhù 

อยู ่,อาศยั (อยูด่ว้ยกนัสอง
คน) 

tuok10 处 ( 在两处 ) chù 

อยู ่ที ่ Ɂat 7 在 zài 

อยู ่อาศยั (อยูใ่นบา้น) Ɂat 7 住 ( 住在家里 )zhù 

อยูไ่ฟ niŋ5bien1 坐月子 zuò yuè zi 

อว้น pu:i2 胖 ; 肥 ( 肉肥)；肥（地肥）pàng 

อวยพรวนัปีใหม ่ pa:i 5ni:n 2 拜年 bàinián 

อวยัวะภายใน wuo5 脏 zàng 
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ออก Ɂuk7 出 chū 

ออก Ɂuk7tu:t9 出 ( 太阳出 ) chū 

ออก (ลกู) ,เลีย้ง(ครอบครวั) tsieŋ4 生 ( 生孩子 ) ; 养 ( 养家 ) ; 养 ( 养牲口 ) 
shēng; yǎng 

ออกกาํลงักาย tɔ:n3lɛ:n3 锻炼 duànliàn 

ออกกาํลงักาย twa:n3lɛ:n3 锻炼 duànliàn 

ออกไข ่ foŋ 5 生（生蛋）shēng 

ออกไป Ɂuk7pai1 出去 chūqù 

ออกมา Ɂuk7taŋ2 出来 chūlái 

ออกแรง joŋ 6lek 8 用力（使劲）yònglì 

อ่อน ȵɛ:k 10 弱（身体很弱）ruò 

อ่อน น่ิม ŋwak 8 软; 软（身体很软）ruǎn 

ออ้น ออดออ้น pok8ja:k10jei4 撒娇介 ; 娇 ( 孩子子很很娇娇 )sājiāojiè 

อ่อนหนุ่ม jei 4 年轻嫩（ 菜嫩）niánqīng nèn 

ออ้ม (ทางออ้ม) pu:n2tsa: ŋ1 绕 ( 绕路 ) rào 

ออ้ย kam 5tsie 5 甘蔗 gānzhè 

อะไร lak 7kɛ 6 什么 shénme 

อญัมณี ka 0lai 3 首饰（服饰总称）shǒushì  

อณัฑะ kjai 5tsi 5 睾丸  gāowán 

อนันัน้ nam5nu2 那个（ 远指）nàgè 

อนันัน้ nam5ŋan2 那个（ 中指）nàgè 

อนันัน้,คนนัน้ lak8na6 哪个（哪一个、指人）nǎge 

อนัน้ี nam5ni2 这个 zhège 

อนัไหน nam5na6 哪个（ 哪一个、 指物）nǎge 

อปัลกัษณ์ ขีเ้หร ่ ŋ¹
5 Ɂɔ:n 5 丑（相貌很丑）chǒu 

อา้ กาง จาม  ma3tei3 张（张嘴）; 打呵欠 zhāng 

อาการขนลุก mom6kai5 鸡皮疙瘩（人寒冷时皮肤上起的疙瘩）
jīpí gēda 

อาการขนลุก ตุ่มบนผวิหนงั fɛn 3 疙瘩（皮肤被蚊虫咬后肿起的东西）
gēda 

อาการแขง็ตวัของของเหลว tsi:t9 凝结 ( 猪油凝结了 ) níngjié 

อาการบวมน้ํา pok8wok8 水肿病 ; 浮肿 shuǐzhǒngbìng; fúzhǒng 

อาการผดผื่นคนัชนิดหน่ึง tsiŋ2kji:u3 九子痒 ( 淋巴结核 , 又名 “ 老鼠疬 ) jiǔ zǐ 
yǎng  

อาขยาน Ɂɛ:u3tei3 绕口 rào kǒu 

อ่าง โอ่ง toŋ2ka:ŋ1 缸 gāng 

อ่างน้ํา toŋ2ka:ŋ1num4 水缸 shuǐ gāng 

อ่างลา้งหน้า pu:n2kjɛ3 脸盆 liǎnpén 

อาจจะ hɛ 1 可能（ 今天可能下雨）kěnéng 

อาจารยใ์หญ่ ha:u 6tsieŋ 3 校长 xiàozhǎng 

อาเจยีน jok 7 呕吐 ǒutù 

อาเจยีน phlu:i1 吐（吐口水）tǔ 

อาชญากรรม pɛ:m4tuoi4 犯罪 fànzuì 

อ่าน tok8 读 dú 

อานมา้ ma4Ɂa:n1 鞍子（ 马鞍子）ānzi 

อาบน้ํา huk 8sen 2 洗澡（ 在家洗）xǐzǎo  

อาบน้ํา pok8Ɂɔ:m5 洗澡 ( 河里洗 )xǐzǎo 

อายนุ้อย fai5 年轻 niánqīng 

อารกัษ์ เฝ้ายาม pa:u 1wei 3 保卫 bǎowèi 
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อาหญงิ (น้องสาวของพอ่) kɔ 1 姑母（父之妹）gūmǔ  

อาหรอืน้าสาว kɔ 1 叔母  shúmǔ 

อาหาร kou3suoŋ3 饭 fàn 

อาหาร lak 7tsen 1 食物、 食品 shíwù, shípǐn 

อาหาร nam5tsen1 食物（果子类）shíwù 

อาหาร wok8khu1 食 ( 猪食) shí  

อาหารกลางวนั kou 3 wan 2 午饭 wǔfàn 

อาหารเชา้ kou 3 ȵɛt 8 早饭 zǎocān  

อาหารประเภทขนม nam5 粑 bā 

อาหารเยน็ kou 3 blau 2 晚饭 wǎnfàn 

อาํเภอ  wi:n6 县 xiàn 

อจิฉา kja:i 3kjai4 嫉妒 jídù 

อจิฉา รษิยา pla1khja:n 3 嫉妒 jídù 

อจิฉารษิยา kjɔ6 羡慕 xiànmù 

อฐิ tsu:n1 砖 zhuān 

อิม่เอบิ jaŋ1 饱满（ 谷子饱满）bǎomǎn 

อสิระ sɿ3jau4 自由 zìyóu 

อสิระ tsɿ3jau4 自由 zìyóu 

อกีครัง้ (พรุง่น้ีค่อยมาอกีครัง้) tsa:i3 再 ( 明天再来 ) zài 

อกีครัง้ คอ่ย ( พรุง่น้ีคอ่ยมา) wei4 再 ( 明天再来 ) zài 

อกีา ka1 乌鸦 wūyā 

อสีกุอใีส Ɂuk7tou6num4 水痘 shuǐdòu 

อเีหน็ ,อเีหน็หน้าขาว mau1 果子狸 guǒzi lí 

อกึทกึครกึโครม sou2 又吵又闹 ; 嘈杂 ( 人声嘈

杂 )yòuchǎoyòunào; cáozá 

อกึทกึครกึโครม เสยีงดงั tsa:u1 闹 ; 吵闹 nào; chǎonào 

อื่น ๆ leŋ6 另外（另外买一个）lìngwài 

อุง้เทา้ puk7pa:n2fem1 脚心 jiǎoxīn 

 อุง้มอื mie2pa:n2ŋan1  195 手心 shǒuxīn 

อุจจาระ foŋ 5kwei 4 大便（动词）dàbiàn 

อุจจาระ pun6 粪箕 fènjī 

อุด พนู(ดนิ) mok7 用土盖糊田基; 壅火（埋火种）yòngtǔ 
gài hú tián jī; yōng huǒ 

อุตสาหกรรม koŋ55nɛ4 工业 gōngyè 

อุ่น phla:u 3 暖和 nuǎnhuo 

อุ่น (น้ําอุ่น) khja:n 3 wɔ:m 5 温（温水） wēn 

อุปสรรค ยาก khwan 3 na:n 4 困难 kùnnán 

อุม้  khjop 7 抱（抱柴火）bào  

อุม้  Ɂu:t7 抱 ( 抱小孩 ) bào  

เอน็ด ู โอ๋ (แมโ่อ๋ลกู) kjai2 疼（妈妈疼孩子）téng 

เอว jiet 10 腰 yāo 

เอวกางเกง ɔ6kjeu 1 裤腰 kùyāo 

เอาเปรยีบ ขดูรดี puo4suo4 剥削 bōxuè 

เอาฝ่ามอืถกูนั tha1 搓（搓绳子 ) cuō 

เอาออก แกะออก tshi:t9 揭 （揭开盖子 ) jiē 

เอยีง ลาด thie3 斜 ( 线画斜了 ) xié  

เอยีง,เบีย้ว  ไมต่รง tshwɔ:i3 歪 ( 帽子歪 ) ;歪 ( 嘴歪 ) wāi 

เอยีงหวั tsek7kjeu1 侧头 cè tóu 
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แอกววั Ɂɛ:k 9 牛轭 niú è 

แอ่งหนิ (ไวใ้ชใ้นการเลีย้ง 
ปศุสตัว)์ 

pun2fa:ŋ1 石槽 ( 喂牲口用 )shícáo 

แอบฟัง kjak 8theŋ 5 偷听 tōu tīng  

แอบฟัง pok8kjak8theŋ5 偷听 tōutīng 

โอบกอด khjop 7 搂住 lǒu zhù 

โอบลอ้ม khjop 7 围抱（抱柱子等什物）wéi bào 

โออ้วด tsa:ŋ3pla:u2 夸口 （吹牛 ) kuākǒu 

ไอ tshu:n3 咳嗽 késòu 
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ก ็ tsu6,  tsi3 就（想去就去）jiù 

ก…็…เหมอืนกนั pu3,  je3 ,  kɔ1 也（他也去）yě 

กบ kәp7 田鸡 tiánjī 

กบ kwai3 青蛙 qīngwā 

กรรไกร ᵐbju1 剪子 jiǎnzi 

กรรมกร kuŋ5jin6  工人 gōngrén 

กระจก ciŋ5 镜 jìng 

กระชอน jaŋ1,  sa:i5 筛子 shāizi 

กระดง้ dɔŋ4 簸箕 bòji 

กระดาษ tsi3  纸 zhǐ 

กระดกู da:k8 骨头 gǔtou 

กระโดด thja:u5  跳 tiào 

กระต่าย tu5(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ tsi6ci6  积极 jījí 

กระทะ chik7 锅(炒菜) guō 

กระเทยีม dɔ2 蒜 suàn 

กระบอง ไมเ้ทา้ mai4kun5,  tjuŋ4 (ไมเ้ทา้) 棍子 gùnzi 

กระเบือ้ง ŋwa4 瓦 wǎ 

กระโปรง cun2  裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ tom1ʔnɛu5 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร kok8lɔŋ2 胃 wèi 

กระสนุ la:k8ma4 子弹 zǐ dàn 

กระหาย kha:t7 渴 kě 

กลม don2 圆（珠很圆）yuán 

กลว้ย la:k8coi3 芭蕉 bājiāo 

กลอง kuŋ1(วยัรุน่พดู),  cuŋ1(ผูส้งูอายุพดู) 鼓 gǔ 

กลอ่ง sә:ŋ1,  lɔŋ4 箱子 xiāngzi 

กลบั ma1,  van6ma1 回 huí 

กลวั chu1 怕 pà 

กลา้ kɔ:m3 敢 gǎn 

กลางคนื ta5ȵam 5, ʔȵam 5 夜里 yèlǐ 

กลางวนั   ta5van 1 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ ʔjin1 筋 jīn 

กลา้หาญ juŋ3ka:n3 勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ kun3  滚（石头滚）gǔn 

กลิน่หอม nda:ŋ1 香（花香）xián 

กลนื dan2 咽 yàn 

กลนื don4 吞 tūn 

กวาง va:n2 鹿子 lùzi 

กวา้ง ba6 宽 kuān 

กอง tap8 堆（堆积泥土）duī 

ก่อน ku:n5 先（先去）xiān 
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กอ้นเมฆ fa2 云 yún 

กะหลํ่าปล ี ʔma1ka:t7pok8 白菜 báicài 

กดั cit8 咬 yǎo 

กางเกง wa5 裤子 kùzi 

การปฏวิตั ิ kә6min4  革命 gémìng 

การเมอืง tsәn4tsi4  政治 zhèngzhì 

การศกึษา ca:u4ju8    教育 jiàoyù 

กา้ว cep8 跨（跨小沟）kuà 

กา้วหน้า ɕen5tsin4  先进 xiānjìn 

กาํ (ลกัษณนาม) ʔȵam1 把（一把米）bǎ 

กาํไล wun5chi:n1 手镯 shǒuzhuó 

กิง่ ʔȵa5mai4 树枝shùzhī 

กิง่ไม ้ dan6  茎jīng 

กจิกรรม jun4tuŋ4  运动 yùndòng 

กนิ na4 吃 chī 

กีท่อผา้ zuŋ2 织布机 zhībùjī 

กบีมา้ dip7 蹄（马蹄）tí 

กุง้ la:k8 ŋi,u1 虾 xiā 

กุญแจ ni4zi2 锁suǒ 

เกบ็ tsәp7 拾（拣）shí 

เกบ็ ʔjɔ1, tsa:ŋ2 藏(收藏) cáng 

เกลด็ cin5 鳞 lín 

เกลยีด ȵa:n5  恨 hèn 

เกลอื kwo1 盐 yán 

เกษตรกร nuŋ6min6  农民 nóngmín 

เกษตรกรรม nuŋ6nje6  农业 nóngyè 

เก่า ka:u5   旧 jiù 

เกา้ cu3 九 jiǔ 

เกา้อี ้ ŋut8 椅子yǐzi 

เกยีจครา้น khәt7 懒 lǎn 

เกยีรตยิศ kwaŋ5juŋ6  光荣 guāngróng 

แก่ ce5  老（菜老）lǎo 

แก ้ ka:i3  改 gǎi 

แก ้ tsi8 解（解绳结）jiě 

แกะ เปิด พบั ɕet7,pәŋ3(折被子) 揭（揭开盖子）jiē 

โกน  the5   剃（用 剃头）tì 

โกรธ sa5ȵa:n5, lɔŋ2tsәt8 生气 shēngqì 

โกหก lan4,  phjen5  骗 piàn 

ใกล ้ phjai5 近 jìn 

ไก่ ka:i5   鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ ka:i5sai 3 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี ka:i5ni 4 母鸡 mǔ jī 
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ไก่ฟ้า nɔk8kuk 7 雉（野鸡）zhì 

ไกล ci1 远 yuǎn 

ขน sәn1 毛 máo 

ขน้ tәn6 稠（粥很稠）chóu 

ขนมทีท่าํจากแป้งขา้วเหนียว zi2 糍粑 cí bā 

ขม kam1 苦 kǔ 

ขยนั jak7 勤 qín 

ขวด piŋ2  瓶子píngzi 

ขวาง di6wa: ŋ1 横（横趟在路上)héng 

ขวา้ง pɔ:ŋ 4 掷（掷石头）zhì 

ขวาน fo3 斧头 fǔtóu 

ขอ้ด ี jau5tjen3  优点 yōudiǎn 

ขอ้เสยี cwe6tjen3   缺点 quēdiǎn 

ขนัรอ้ง can2 啼（公鸡叫）tí 

ขา pja1 腿 tuǐ 

ขา้งนอก ʔnuk7 外面 wàimiàn 

ขา้งใน ja:u3 里面 lǐmiàn 

ขา้งบน ʔju1 上面 shàngmiàn 

ขา้งลา่ง kha3 下面 xiàmiàn 

ขา้งหน้า na3 前 qián 

ขา้งหลงั lәn2 后 hòu 

ขาด bi:ŋ6 缺（碗缺口）quē 

ขาด phik7 破 pò 

ขา้ม ta6 过（过河）guò 

ขาย pje1 卖 mài 

ขา้ราชการ buŋ4 官 guān 

ขา้ว ɦu4ʔja5 稻子 dàozi 

ขา้ว, อาหาร әm3,  u5әm3 饭 fàn 

ขา้วโพด ɦu4wa:ŋ4 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง ɦu4lja:ŋ4 高粱 gāoliang 

ขา้วสาร ɦu4 米 mǐ 

ขงิ siŋ1 姜jiāng 

ขี ่ ce8  骑（骑马）qí 

ขี ้ ce4  屎 shǐ 

ขีเ้ถา้  ce4（屎）, pu1(กาก), mu2(มลูสตัว)์  粪 fèn 

ขึน้ sa5 上（上山）shàng 

ขดุ tsәt8,  ʔwa:t7 挖 wā 

ขดู hu:t7  刮（刮猪毛）guā 

ขดูรดี pɔ6ɕɔ6  剥削 bōxuè 

เขม็ sәm1  针 zhēn 

เขา ŋa:u2  角 jiǎo 

เขา่ kam6ku6 膝盖 xīgài 
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เขา้ da:u4 进（进来）jìn 

เขา (สรรพนามบุรษุที ่3 ) man2 他 tā 

เขา้ใจ siŋ3 懂 dǒng 

เขา้เป้า tɔ:i5,  njem1 中(射中) zhōng 

เขยีน ɕa3  写 xiě 

แขก ai1hɛk7,  hɛk7  客人 kèrén 

แขง็ ca3 硬 yìng 

แขน chi:n1 胳臂gēbei 

แขนเสือ้ chi:n1 kuk7 袖子 xiùzi 

แขวน lɔ:i3 （ 在墙上）guà 

ไข ่ kai5 蛋 dàn 

คน  ai1 个（一个人）gè 

คน zәn1 人 rén  

คนชรา ai1ce5,  ai1la:u4 老人 lǎorén 

คนตาบอด ai1nda1bu:t8 瞎子 xiāzi 

คนบา้ ai1sa 5ᵐba:k8 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ ai1 ŋa3  哑巴 yǎbā 

คนพกิาร ai1paj1kwa2,  ai1paj1dɛŋ3 跛子 bǒzi  

คน้หา ȵim1 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก ai1kha1dak8 聋子 lóngzi 

คนอื่น che1,  ai1bɔ6 别人 biérén 

คม ja:i5 快（ 快）kuài 

ครกกระเดื่อง tɔ:i5 碓 duì 

ครัง้ ท ี(ลกัษณนาม)  ca:u1 下(打一下）xià 

คราด kha:i5 耙（耙地）bà 

คราด(นาม) pa2  耙 bà 

ครบี hәk7 鳃 sāi 

ครึง่ chɔ:n1,  pon5  半（一半）bàn 

คลอด za:ŋ4  生（生孩子）shēng 

ควนั (สบูบุหรี)่ kwan2 烟 yān（炊烟）(chuīyān) 

ความกลา้หาญ dɔ6 胆量 dǎnliàng 

ความคดิ sɿ5ɕa: ŋ3  思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ i4cen4  意见 yìjiàn 

ความฝัน tsi6vjen1,  ci6vjen1 梦 mèng 

ความสขุ ɕin4fu6  幸福 xìngfú 

ควาย kwi2 水牛 shuǐniú 

คอ dәn4 脖子bózi 

คอกววั kuŋ6pɔ4 圈（牛圈）quān 

คอ้น tsy2 锤子 chuízi 

คอมมนูประชาชน kuŋ5ɕe4  公社 gōngshè 

คดัคา้น fa:n3tai4  反对 fǎnduì 

คนั cit8 痒 yǎng 
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คนัไถ kwai1 犁 lí 

คนัธนู cuŋ1  弓 gōng 

คา้งคาว kwo2 蝙蝠 biānfú 

คาน li:ŋ2  梁 liáng 

คาว ʔȵin1hi1 腥 xīng 

คาํนวณ son5  算（计算）suàn 

คาํพดู wa6  话 huà 

คาํเรยีกชนเผา่ตนเองของชาวเหมา
หนาน 

ai1na:n6,  ma:n4na:n6 本民族自称 běnmínzúzìchēng 

คาํวจิารณ์ phi5phin6,  phi5pin6  批评 pīpíng 

คดิ nai6,  sә:ŋ3  想(思考) xiǎng 

คิว้ moi2 nda1 眉毛méimáo 

คนื poi2 还（还钱）huán 

คบื sa:p7 柞(拇指与中指张开之长度）
zhà 

คุกเขา่ kwi6 跪 guì 

คุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 เอกพจน์) ŋ2 你 nǐ 

คู ่ tsau8 双（一双鞋）shuāng 

ค,ูคลอง ca:i1 沟（水渠）gōu 

เคม็ njan5 咸 xián 

เครือ่งจกัร ci5chi4  机器 jīqì 

เครือ่งบนิ fai5ci5  飞机 fēijī 

เครือ่งโม ่ ŋwa6   磨（石磨）mó 

เคยีว ljem4 镰 liándāo 

เคีย้ว ma:k7 嚼 jué 

แคบ ja:p7,  hak7 窄 zhǎi 

โคง้ ŋgɔ:m3 弯（棍子弯）wān 

โคมไฟ taŋ1,  vi1taŋ1 灯 dēng 

โคลน ʔwon1 泥（稀泥）ní 

ใคร ai1nau1 谁shuí 

ฆอ้ง lwa2  锣 luó 

ฆา่ ha3 杀（杀猪）shā 

โฆษณา ɕwen5tshon6  宣传 xuānchuán 

งา ʔȵa1ci:p7 芝麻 zhīma 

งา่ย juŋ6i4 ,  wi1 容易 róngyì 

ง ู zu:i2 蛇 shé 

เงา ku6pa: ŋ6 影子 yǐngzi 

เงนิ ȵan2  银子 yínzi 

เงนิ (money) zjen2  钱 qián 

เงนิเดอืน zjen2kɔŋ1   工资 gōngzī 

โง ่ ʔŋa:ŋ5 愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย sin5 ,  ɕin5  信 xìn 

จม tsәm5  沉 chén 
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จมกู ʔnaŋ1 (อ.=ดัง้) 鼻子bízi 

จรงิ tsin1 真 zhēn 

จอบ la:k8kau1 锄头 chútóu 

จกัรยาน ta:n5tshje5 自行车 zìxíngchē 

จดัสรร fan1,  sa:i1  分（分配）fēn 

จบั sap7 捉（捉鸡）zhuō 

จบั ʔam1 握（握 把）wò 

จาน pәn2(ทจ.=พาน) 盘子 pánzi 

จาํได ้ ci5dai4  记得 jìdé 

จิง้หรดี ɔŋ5i:t7 蟋蟀 xīshuài 

จุด (ไฟ) tjem3 点（点灯）diǎn 

จงู chɔŋ3 牵（牵牛）qiān 

เจด็ ɕit7 七 qī 

เจบ็ปวด ci:t7 痛 tòng 

เจา้บา้น  ai1ɕau3   主人 zhǔrén 

เจา้หน้าทีข่องรฐับาล ka:n4pu4   干部 gànbù 

เจาะ dju:t8 钻（钻进洞里）zuān 

โจ๊ก ceŋ1 粥 zhōu 

ฉลาด tshɔŋ1miŋ2  聪明 cōngmíng 

ฉนั สรรพนามบุรษุที ่1 เอกพจน์ ɦe2 我wǒ 

ฉีก si1, tshi1  撕（撕纸）sī 

ชดใช ้ poi2 赔偿 péicháng 

ชนชัน้กรรมกร kuŋ5jin6ka:i5ci6  工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนชาต ิ mi 6tsu6,  min6thsu6  民族 mínzú 

ชนชาตฮิัน่ ai1cin1,  ha:n4tsu6   汉族 hànzú 

ชนะ ɦiŋ2  赢 yíng 

ชรา ce5,  la:u4  老（人老）lǎo 

ชว่ย cu5  救（救人）jiù 

ชว่ยเหลอื pa: ŋ1,  poŋ1 帮助 bāngzhù 

ชอบ maŋ4 (อ.=มกั) 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān 

ชัง่น้ําหน้ก  ndaŋ5 称（称东西）chēng 

ชนั tiŋ3 陡（山很陡）dǒu  

ชยัชนะ ɕin4li4  胜利 shènglì 

ชา tsa2  茶 chá 

ชา้ ŋgan1,  ʔjaŋ1 慢（走很慢）màn 

ชา้ง tsa:ŋ4  象 xiàng 

ชา่งไม ้ ai1za:ŋ6mai4 木匠 mùjiàng 

ชาม ʔwon3  碗 wǎn 

ชายหนุ่ม ai1tsɔ2,  ai1nɔ:m1 青年男子 qīngnián nánzǐ 

ชา้ๆ ŋgan1,  ʔjaŋ1 慢慢（慢慢走）màn man 

ชื่นชม pja:u3ja: ŋ6  表扬biǎoyáng 

ชื่อ da:n2 名字 míngzì 
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เชด็ dja:t7,  hu1,  nɔ:t3 擦 cā 

เชื่อ ɕin5,  ɕa:ŋ1ɕin5  相信 xiāngxìn 

เชอืก za:k7 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อ sa:p7,  na:ŋ3 链接 liànjiē 

แช ่ faŋ1,  ma5 浸（浸种子）ìn 

ใช ่ ɕi4, tsiŋ5, tsi5  是 shì 

ใช ้ jɔŋ6 用 yòng 

ซ่อม sa:u5 修理 xiūlǐ 

ซกั zak7 洗（洗衣）xǐ 

ซือ้ ndjai3 买 mǎi 

ดวงดาว zәt7 星星 xīngxīng 

ดอกไม ้ wa1  花huā 

ดอกไมบ้าน  khai1wa1  开花 kāihuā 

ดา่ nak8 骂 mà 

ดา้นขวา fa1  右 yòu 

ดา้นขา้ง jen1,  jen1pjen1 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย ze4 左 zuǒ 

ดา้ย เสน้ son5 线 xiàn 

ดิง่ ตรง  tsiŋ5 正（帽子戴得正）zhèng 

ดนิ  khәm5 土（干土）tǔ 

ดนิ  ndaıi5 地（旱地）dì  

ดนิ(ฟ้าดนิ) ti6 地（天地）dì 

ดนิสอ jwen6pi6   铅笔 qiānbǐ 

ดบิ dip8 生（生肉）shēng 

ด ี da:i2 好 hǎo 

ดใีจ maŋ4,  da:i2maŋ4 高兴 gāoxìng 

ดบุีก sek7  锡 xī 

ดงึ cu:n1 拔（拔草）bá 

ดื่ม na4 喝（喝水）hē 

ด ู kau5 看kàn 

เดก็ la:k8ce3 儿童 értóng 

เดด็ pit7 摘（摘果子）zhāi 

เดนิ sa:m3 走 zǒu 

เดีย๋วน้ี zim2zi2 立刻 lìkè 

เดอืด phja:u5 沸（水开了）fèi 

เดอืน ȵɔ:t 8,  njen2  月（月份）yuè 

เดอืน พระจนัทร ์ ni4 njen2, njen2ta:i 6 月亮 yuèliàng 

เดอืนกรกฎาคม ɕit7ȵɔ:t 8,  njen2ɕit7 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน cu3ȵɔ:t 8,  njen2cu3 九月 jiǔ yuè  

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ȵi 6ȵɔ:t 8,  njen2ȵi 6 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม zәp8ȵɔ:t 8,  njen2zәp8 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม zәp8ȵi6ȵɔ:t 8,  njen2zәp8ȵi6 十二月 shí'èr yuè 
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เดอืนพฤศจกิายน zәp8ʔjit 7 ȵɔ:t 8,  njen2zәp8ʔjit 7 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม ŋɔ4ȵɔ:t 8,  njen2 ŋɔ4 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม njen2tseŋ1  正月 zhēngyuè 

เดอืนมถุินายน ljɔk8ȵɔ:t 8,  njen2ljɔk8 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม sa:m1 ȵɔ:t 8,  njen2sa:m1 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน si5 ȵɔ:t 8,  njen2si 5 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม pja:t7 ȵɔ:t 8,  njen2pja:t 7 八月 bā yuè 

ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ nәn4 闻 wén 

ไดร้บั dai4 得到 dédào 

ตก tɔk7 掉（掉在地上）diào 

ตน้ zɔŋ2 棵（一棵树）kē 

ตน้กลา้ ŋa2 芽(种子芽)yá 

ตน้จามจุร ี mai4sa5mu6  杉树 shānshù 

ตน้ไผ ่ mai4tim2 竹子 zhúzi 

ตน้มะเดื่อ mai4joŋ2 榕树 róngshù 

ตน้ไม ้ mai4 树 shù 

ตน้สน ma 4suŋ5 松树 sōngshù 

ตน้หลวิ mai4li:ŋ6lju4 柳树 liǔshù 

ตม้ tuŋ1 煮 zhǔ 

ตรง zjaŋ2 直（棍子直）zhí 

ตรวจ cen3tsha6  检查 jiǎnchá 

ตลาด hui1 集市 jíshì 

ตอน (ทาํหมนั) ʔjem1 阉（阉公鸡）yān 

ตอนเชา้ ta5ji:t 7 , ji:t7 sam1 早晨 zǎochén 

ตอนเทีย่ง  ta5van 1 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี po6na:i6 现在 xiànzài 

ตอบ jen1 答 dá 

ต่อสู ้ tau4tsәn5  斗争 dòuzhēng 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ buŋ2,  tjau5,  la:u6,  lau4  箩筐 luókuāng 

ตะเกยีบ tso6 筷子kuàizi 

ตะโกน ju5, ha:m5  喊 hǎn 

ตะขาบ ta1chap 7 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู teŋ1  钉 dīng 

ตกั tak7 舀（舀水）yǎo 

ตัก๊แตน djak8,  ŋɔ:ŋ5, ȵi:n3 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว tәm2tәŋ2 螳螂 tángláng 

ตัง้ taŋ3 竖 shù 

ตดั ka:t7 割 gē 

ตดั kat7 剪 jiǎn 

ตดั tɛ5 剁 duò 

ตดั(ฟันไม)้ tɛ5 砍（砍树）kǎn 

ตบั tap7 肝 gān 
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ตวั tɔ2 只（一只鸡）zhī 

ตวั (ลกัษณนาม) tsɔŋ7 件（一件衣服）jiàn 

ตวัต่อ du 1(ตวัใหญ่),  di:n2(ตวัเลก็) 黄蜂 huángfēng 

ตวัแทน ta:i4pja:u3   代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม cip7lim 6 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัเรอืด ȵȡiŋ1 臭虫 chòuchóng 

ตวัไร mat7,  ni4mat7 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัอ่อนของแมลง nu:n1 蛆 qū 

ตวัอกัษร zә6  字 zì 

ตวัเอง zi6,  tsɿ4ci3  自己 zìjǐ 

ตา nda1 眼睛yǎnjīng 

ตา(พอ่ของแม)่ ta1 外祖父 wàizǔfù 

ตาก ha: ŋ1,  zin3 烤（烤衣服）kǎo 

ตากแดด  sa1cheŋ1 晒（晒太阳）shài 

ต่างห ู ʔnɛŋ5kha1 耳环 ěrhuán 

ตาย tai1 死sǐ 

ตํ่า djam6 低 dī 

ต ี phɛk7 拍（拍桌子）pāi 

ต ี ti2 打（打铁）dǎ 

ตงึ kwat7 紧（绑得紧）jǐn 

ตื่น dju2 醒 xǐng 

ตืน้ djai6 浅（水浅）qiǎn 

เตน้ราํ thja:u4u3  跳舞 tiàowǔ 

เตม็ tik7 满 mǎn 

เตะ thek7,  ta:p8  踢 tī 

เตา cak8 灶zào 

เต่า cip7kwi 1 龟 guī 

เตา้นม sɛ1,  tsɛ5 乳房rǔfáng 

เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) thon6jy6,  ton6jy6   鳌 áo 

เตบิโต bok8,  la:u4 长（长大）zhǎng 

เตยีง pɔŋ3 (เตยีง), zi:ŋ2(แคร)่ 床chuáng 

แตกหน่อ uk7ȵȡu:t7 发芽fāyá 

แตกออก tai5,  phik7 裂开（墙裂开）liè kāi 

แตง kwa1 ,  ciŋ6 瓜 guā 

แตงกวา la:k8kwa1 黄瓜 huángguā 

แตงเขยีว la:k8zɔ:p7 冬瓜 dōngguā 

แต่งงาน a:u1   娶 qǔ 

แต่งงาน (ฝ่ายหญงิแต่งไปเป็นของ
ผูช้าย) 

ca3  嫁 jià 

โตว (มาตราตวงวดัของจนี) tau3   斗 dòu 

โต๊ะ ceŋ6 桌子 zhuōzi 

ไต dan2 肾 shèn 
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ถนน khun1 路 lù 

ถอด tu:t7  脱（脱衣）tuō 

ถอย thɔ:i5  退 tuì 

ถกั cet7 编（编辫子）biān 

ถกั ปะ tam3 织（织布）zhī 

ถงั thɔŋ3  桶tǒng 

ถัว่ tau6 豆子 dòuzi 

ถัว่ลสิง tau 6sәn1,  tau6ti 5 花生 huāshēng 

ถ่าน tha:n5  炭 tàn 

ถ่านหนิ mai6  煤 méi 

ถาม sa:i3 问 wèn 

ถํ้า ka:m1, ŋaım4ka:m1  山洞 shāndòng 

ถงึ lɔ:n1 到 dào 

ถุงเทา้ ma:t8 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี dɔ6 胆 dǎn 

ถ ู sa:t7,  ljan1 搓（搓绳子）cuō 

ถกู zjen6,  pjen6ȵi2  便宜 piányí 

ถกูตอ้ง tsәn4khɔ8 正确 zhèngquè 

เถา้  vuk 7 灰（草木灰）huī 

ไถ kwa:i1 犁（犁地）lí 

ทราย sa1  沙子 shāzi 

ทหาร peŋ1  兵 bīng 

ทอง cim1  金子 jīnzi 

ทอ้ง lɔŋ2 肚子(腹部) dùzi  

ทองแดง tɔŋ2  铜 tóng 

ทอ่น chaŋ5 根（一根棍子）gēn 

ทะเล hai1  海 hǎi 

ทะเลาะววิาท tu3can4 打架 dǎjià 

ทัง้หมด ju:n3, tu5 都（大家都去）dōu 

ทศันคต ิ tha:i4tu4 , ta:i4tu4  态度 tàidù 

ทางหลวง kuŋ5lu4  公路 gōnglù 

ทาย ton5 猜 cāi 

ทาํ vɛ4 做（做工）zuò 

ทาํหาย ตก tɔk7 遗失 yíshī 

ทศิตะวนัตก sɛ1 西 xī 

ทศิตะวนัออก tɔŋ1  东 dōng 

ทศิใต ้ na:m2  南 nán 

ทศิเหนือ pak7  北 běi 

ทีน่ัน่ ci6ka5,  ca5, tsәm6ka5  那里 nàlǐ 

ทีน่ี่ ci6na:i6,  ca:i6,  tsәm6na:i6 这里 zhèlǐ 

ทีร่าบ ta5pa5  , ta5vjen 5  平原（坝子）píngyuán 

ทีส่ดุ tswai4  （ 大）zuì 
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ทีไ่หน ci6nau1,  cau1 哪里nǎlǐ 

ทุบต ี map8,  ʔnɔ:k7 打(打人）dǎ 

ทู ่ tәp8,  lә6,  ȵɕ3  钝（ 钝）dùn 

เทคโนโลย ี ci4ɕy6  技术 jìshù 

เทพ ma: ŋ1 神 shén 

เทา้ ti:n1 脚jiǎo 

เทา่ไร tu6nau1 多少duōshǎo 

เทยีนไข la:p8 蜡烛 làzhú 

แทง zjak7 扎 zhā 

แทะ cip7 肯（啃骨头）kě 

โทรศพัท ์ tjen4wa4  电话diànhuà 

ธง ci2  旗子 qízi 

ธนาคาร jin6ha: ŋ6   银行 yínháng 

นก nɔk8 鸟 niǎo 

นกกระจอก nɔk8mja 2 麻雀 máquè 

นกกระทา nɔk8wek 7 鹧鸪 zhè gū 

นกกา ka 1 乌鸦 wūyā 

นกขนุทอง nɔk8tsi:u 5 八哥 bāgē 

นกเขา nɔk8pjau 2 斑鸠 bānjiū 

นกนางแอ่น nɔk8i:n 5 燕子 yànzi 

นกพริาบ nɔk8 ɦɔ:p8 鸽子 gēzi 

นกสาลกิาปากดาํ nɔk8 fjek7 喜鹊 xǐquè 

นกอนิทรยี ์ ȵa:u 2,  jeu6（鹞） 老鹰 lǎoyīng 

นโยบาย tsәn4tsә6,  tsәn4tshә6  政策 zhèngcè 

น้องชาย nuŋ4 弟弟 dìdì 

น้องสาว nuŋ4, nuŋ4la:k8bi:k8 妹妹 mèimei 

นอน nu:n2 睡 shuì 

น้อย ɕeu3  少 shǎo 

นกัเรยีน นกัศกึษา jɔ6sәn5 ,  la:k8ɦa:k8  学生 xuéshēng 

นัง่ zu:i6 坐 zuò 

นัน่ ka5 那 nà 

นบั ȵȡai5 数（数东西）shù 

น้า  stu2 舅父（母之弟）jiùfù 

น้า  (น้องสาวแม)่ vai6 姨母（母之妹）yímǔ 

นาก bjen4 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด a:m,  a:mkau 丑 chǒu 

นามสกุล siŋ5  姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี tsuŋ3li3  总理 zǒnglǐ 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชายแม)่ vai6 舅母 (母弟之妻）jiùmu 

น้ํา nam3 水 shuǐ 

น้ําแกง zo5 汤 tāng 

น้ําแขง็ twɛŋ5,  tweŋ5  冰 bīng 
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น้ําคา้ง ȵi2 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ ȵi2pok 8 霜 shuāng 

น้ําตา nam3nda1 眼泪yǎnlèi  

น้ําตาล ta:ŋ2  糖 táng 

น้ํานม sɛ1,  tsɛ5 奶 nǎi 

น้ํามนั ju2(น้ํามนัพชื),  man2 (น้ํามนัหม)ู 油 yóu 

น้ํามกู muk8 鼻涕 bítì 

น้ําลาย ŋgi1 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ mә6 swai3  墨水 mòshuǐ 

นิทาน kwo4zi2 故事 gùshì 

น้ิว zjen2  寸 cùn 

น้ิวมอื la:k8tjɔŋ, la:k8si:m3 手指shǒuzhǐ 

น้ี na:i6 这 zhè 

น่ึง nda:u3 蒸 zhēng 

เน่า li1  烂（瓜烂了）làn 

เน้ือ ʔwom1,  zәt8 瘦（肉瘦）shòu 

เน้ือตดิไขมนั pi2 肥（肉肥）féi 

เน้ือสตัว ์ na:n4  肉 ròu 

แน่นอน i6tiŋ4   一定（我一定去）yīdìng 

บรรจุ tsoŋ1  装（装进袋里）zhuāng 

บวม vɔk7,  ʔwok7 肿 zhǒng 

บอก sot7 告诉 gàosù 

บอ่น้ํา bәn6 井 jǐng 

บอ่ยๆ tsiŋ6jon4 常常（常常来）chángcháng 

บ๊ะจา่ง ขา้วตม้มดั vaŋ1(สีเ่หลีย่ม), ʔ nɔŋ5 (สามเหลีย่ม) 粽子 zòngzi 

บนัได ci:ŋ6fa1(เคลือ่นยา้ยได)้,  ce3  (บนัไดบา้น
เคลือ่นยา้ยไมไ่ด)้ 

梯子tīzi 

บาง ba:ŋ1 薄 báo 

บาดแผล siŋ1 疮 chuāng 

บา้น jian1 房屋 fángwū 

บา้น jian1 家 jiā 

บดิ (บดิผา้) bit8,  li:u1 拧（拧毛巾）níng 

บนิ vin3 飞 fēi 

บุคคลตวัอยา่ง mo 6fa:n4,  mu6fa:n4  模范 mófàn 

เบา khu1 轻 qīng 

แบก ʔma5 背（背小孩）bèi 

แบก หาม u:n1,  ʔu:n1 扛 káng 

ใบ(ลกัษณนามเชน่ ถว้ย จาน)  dat8 个（一个碗）gè 

ใบไม ้ va5 叶子yèzi 

ใบยาสบู ʔjen1 烟(叶子烟) yān 

ใบหน้า na3 脸liǎn 

ประกบ ตอก(ตะป)ู ta:k7 钉（钉钉子）dīng 

ประชาชน jin6min6  人民 rénmín 



467 
 

ประชาธปิไตย min6tsy3  民主 mínzhǔ 

ประต ู tɔ1 门 mén 

ประเทศ kwo6ca5  国家 guójiā 

ประธาน ɕe4tsa:ŋ3  社长 shè zhǎng 

ประธาน, ประธานาธบิด ี tsy3ɕi6  主席 zhǔxí 

ประสบการณ์ cin5njen4  经验 jīngyàn 

ปลดปลอ่ย ka: i3fa:ŋ4 解放 jiěfàng 

ปลดปลอ่ย sɔŋ5 放（放置）fàng 

ปลอม ca3  假 jiǎ 

ปลอ่ย sɔŋ5 放（把鸟放走）fàng 

ปลา mbjai3 鱼 yú 

ปลงิ ᵐbiŋ1 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì 

ปลกู tsɔŋ5  种（种菜）zhòng 

ปอด pu:t7 肺 fèi 

ปะ ซ่อม ka:ŋ5,  pu3 补（补衣物）bǔ 

ปัดกวาด kwa:t7 扫（扫地）sǎo 

ป้า (พีส่าวพอ่) pa3 姑母（父之姐）gūmǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ ni4 la: 8kwi2 姨母（母之姐）yímǔ 

ปาก pa:k7 嘴zuǐ 

ปากกาหมกึซมึ ka: ŋ5pi6(จ.钢笔 gāngbǐ 
ปากกาหมกึแหง้),  swai3pi6(จ.水笔

shuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ) 

自来水笔 zìláishuǐbǐ 

ป่าน ŋga:n1 苎麻 zhùmá 

ป้าสะใภ ้ ma3 伯母 bómǔ 

ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu 

ป้ิง pɔ6 烤（烤火）kǎo 

ปิด หลบั หุบ khap7 闭（闭眼）bì 

ปี ᵐbɛ1 年 nián 

ป่ี puŋ6pi3 唢呐 suǒnà 

ปี (ลกัษณนามนบัอาย)ุ ᵐbɛ1 岁 suì 

ปีก va5 翅膀 chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ ᵐbɛ1ta6 去年 qùnián 

ปีน la:i5 爬（虫在地上爬）pá 

ปีน้ี ᵐbɛ1na:i 6 今年 jīnnián 

ปีหน้า ᵐbɛ1ʔna3 明年 míngnián 

ปืน tsuŋ5  枪 qiāng 

ปืนใหญ่ pha:u5  炮 pào 

ปุ๋ ย dat8pәn2, fai8lja:u4  肥料 féiliào 

ป ู chai6   螃蟹 pángxiè 

ปู่  kɔŋ5 祖父 zǔfù 

ปนู woi1 石灰 shíhuī 

เป็ด ɛp7 鸭子 yāzi 

เป็นหน้ี chem5 欠 qiàn 
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เปรีย้ว  (อ.=สม้) sәm3  酸 suān 

เปลีย่น pjen5  变（蛹变蛾）biàn 

เป่า zәp8 吹 chuī 

เปิด ไข  khai1  开（开门）kāi 

เปิดประชุม kh:i1wai4,  khai1woi6 开会 kāihuì 

เปียก ʔjak7 湿（衣服湿）shī 

แปด pja:t7   八 bā 

แปะ ตดิ thjep7,  njem1 贴（贴标语）tiē 

ไป pa:i1 去 qù 

ผนงั tɔŋ6zi:ŋ2 墙壁 qiángbì 

ผม pjam1 头发tóufa 

ผมเปีย tsi6pjen4 辫子 biànzi 

ผลไม ้ la:k8mai 4 果子 guǒzi  

ผลกั kai4 推 tuī 

ผลติ sәn5tsha:n5  生产shēngchǎn 

ผอม ʔwom1 瘦（人瘦）shòu 

ผกั ʔma1 蔬菜 shūcài 

ผกั ʔma1 菜（饭菜）cài 

ผกัโขม ʔma1bәm1, ʔma1ŋgәm1 苋菜 xiàncài 

ผดั tsha:u3  炒（炒菜）chǎo 

ผา่ ma:k7 劈（劈柴）pī 

ผา้ i1 布 bù 

ผา่น ta5 经过 jīngguò 

ผา้นวม za:ŋ5,  na:n4mjen2 被子 bèizi 

ผา้โพกหวั tsi6can1 头帕 tóu pà  

ผดิ tshɔ4u4,  tshɔ4wu4  错误 cuòwù 

ผวิ pi2  皮肤 pífū 

ผ ี ma: ŋ1 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ duŋ6ba 4 蝴蝶 húdié 

ผึง้ luk8 蜜蜂 mìfēng 

ผูช้าย ai1ᵐba:n1 男人 nánrén 

ผูนํ้า lin3ta:u3  领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ la:k8 ba:k7,  ti6po2 (เรยีกผูห้ญงิทีม่ลีกู
แลว้) 

女人 nǚrén 

เผด็ ma:n5 辣 là 

เผอืก ʔjek7 芋头 yùtou 

แผน่ (ลกัษณนาม) va5 张（一张纸）zhāng 

แผนการ ci4wa4  计划 jìhuà 

ฝน fin1 雨 yǔ 

ฝนตก tɔk7fin1 下雨 xià yǔ 

ฝัง หมก mɔk7 埋（埋于地下）mái 

ฝัด fan5 簸（簸米）bǒ 

ฝา kә6lәm6 ,  kәm4chik7 盖子 gàizi 
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ฝ้าย wa:i5 棉花 miánhuā 

พน่, ถ่ม cheu5 吐（吐口水）yàn 

พบเจอ pɔ:ŋ2,  tam1  遇见 yùjiàn 

พรรคคอมมวินิสต ์ kuŋ4tsha:n3ta: ŋ3  共产党 gòngchǎndǎng 

พระอาทติย ์ตะวนั la:k8van1 太阳 tàiyáng 

พรกิ la:k8ma:n6 辣椒 làjiāo 

พละกาํลงั lәk8 力气 lìqì 

พวกเขา (สรรพนามบุรษุที ่3 
พหพูจน์) 

te1 他们 tāmen 

พวกคุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 
เอกพจน์) 

se1 你们 nǐmen 

พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์ 
เฉพาะฝัง่ผูพ้ดู ไมร่วมฝัง่ผูฟั้ง) 

nda:u1 咱们zánmen 

พวกเราพวกเรา (สรรพนามบุรุษที ่1 
พหพูจน์ รวมทัง้ฝัง่ผูพ้ดูและฝัง่ผูฟั้ง) 

nde1 我们wǒmen 

พอ่ tɛ2 父亲 fùqīn 

พอ่ตา luŋ2,  ta1 岳父 yuèfù 

พกั ȵa:u6 住（住在家里）zhù 

พกัผอ่น za5,  za5 nɛ5 休息 xiūxí 

พงัทลาย lam5 倒塌 dǎotā 

พฒันา fa6tsjen3  发展 fāzhǎn 

พนั tshjen1,  ɕen1  千 qiān 

พา่ยแพ ้ si6pa:i4  失败 shībài 

พงิ ʔniŋ3 靠（人靠树）kào 

พีเ่ขย va:i4 姐夫 jiěfū 

พีช่าย va:i4 哥哥 gēgē 

พีส่ะใภ ้ vɛ2lja3 嫂子 sǎozi 

พีส่าว vɛ2 姐姐 jiějiě 

พดู ca: ŋ3(จ.=讲 jiǎng),  la4 说 shuō 

เพลง won1(ใชภ้าษาเหมาหนานรอ้ง),kɔ5  歌 gē 

เพลงพืน้บา้น pi3,  sa:n5kɔ5(จ.山歌 Shāngē,เพลง
ชาวเขา) 

民歌 míngē 

เพือ่น puŋ6ju4   ,  ku6pa:ŋ6 朋友 péngyǒu 

แพ ้ ɕy1,  pa:i6 输 shū 

แพง ᵐbiŋ1 贵 guì 

แพทย ์ ai1za:ŋ6za2,  i5sәn5 医生 yīshēng 

แพะ zo2 羊 yáng 

ฟอง tuım3 pәŋ4 泡沫 pàomò 

ฟักไข ่ pjam1 孵 fū 

ฟักทอง la:k8kwa3,  de4  (ฟักทองลกูเลก็) 南瓜 nánguā 

ฟัง ʔni3 听 tīng 

ฟัน hi:u3 牙齿yáchǐ 

ฟาง va:ŋ1, ȵeŋ3   稻草 dàocǎo 

ฟ้ารอ้ง va1taŋ1, va1  打雷 dǎléi 
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ฟ้ารอ้ง ผา่ va1 雷 léi 

ฟ้าแลบ ma1da:p7,  va1da:p7 打闪 dǎ shǎn 

ฟืน ndit7 柴 chái 

ฟุต tshek7 ,  sek7  尺chǐ 

ไฟ vi1   火 huǒ 

ภาพยนตร ์ tjen4ʔjin3  电影 diànyǐng 

ภายหลงั lәn2 后（后去）hòu 

ภาระหน้าที ่ jin4u4,  jin4wu4  任务 rènwù 

ภเูขา kɔŋ5pja 1 山 shān 

มด mәt8,  ni4 mәt8 蚂蚁 mǎyǐ 

มวลชน chun6tsuŋ4  群众 qúnzhòng 

มองเหน็  kau5du6,  dai3du6 看见 kànjiàn 

มอบให ้สง่ zu:n3 送 sòng 

มะเขอืเทศ la:k8kui 2 茄子 qiézi 

มงักร ca 1, lɔŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng 

มดั zuk8 捆 kǔn 

มนัเทศ la:k8man2 甘薯 gānshǔ 

มา taŋ1 来lái 

มา้ mja4 马 mǎ 

มาก coŋ2 多 duō 

มาก kәp8,  han3 很（很小）hěn 

มาตราชัง่ เทา่กบั ครึง่กโิลกรมั  can1  斤 jīn 

มาตราวดั เทา่กบั ตาํลงึ di:ŋ3 两（斤两）liǎng 

มา้นัง่ taŋ5 凳子 dèngzǐ 

ม ี mɛ2 有 yǒu 

มดี mit8 dāo 

มดีทาํครวั mit8tsa:p8ma1 菜 càidāo 

มดื hi:m5 阴 yīn 

มดื lap7 暗（房子很暗）àn 

มอื si:m3 手shǒu 

มุง้ su:n3 蚊帐 wénzhàng 

เมด็ ȵu:i6 粒（一粒米）lì 

เมน่ min 3  豪猪 háozhū 

เมลด็ ȵu:i6 核(果核)hé 

เมลด็ van1,  pәn3 种子zhǒngzi 

เมา mɛ3 醉 zuì 

เมยี lja3 妻子 qīzi 

เมือ่ก่อน po6ku:n5 从前 cóngqián 

เมอืง เชยีง ziŋ1  城 chéng 

เมือ่วาน van1ʔȵuŋ1 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื van1ʔna3 后天 hòutiān 

เมือ่สกัครู ่ ja:p7 刚才 gāngcái 
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แม ่ ni4 母亲 mǔqīn 

แมงมมุ kaŋ2,  kuŋ8 ȵȡu1 蜘蛛 zhīzhū 

แมน้ํ่า ni1 河 hé 

แมย่าย pa3 岳母 yuèmǔ 

แมลง ta1 虫 chóng 

แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ ȵuŋ4va5 蠓（黑色,小飞虫）měng           

แมลงปอ tɔŋ6tin 6 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั ȵuŋ4vjan1 苍蝇 cāngying 

แมว mɛu4,ȵim5（爱称） 猫 māo 

โม ่(กรยิา) ŋwa6  磨（磨米）mó 

ไม ่ kam3 不（他不来）bù 

ไมก้ระดาน puk8 板子 bǎnzi 

ไมก้วาด ȵu:i6kwa:t7 扫帚sàozhǒu 

ไมข้ดี kuŋ1vi1 火柴 huǒchái 

ไมใ่ช ่ kam3ɕi4,  kam3tsiŋ5 不是 bùshì 

ไมม่ ี kam3mɛ2 没有 méiyǒu 

ยก tjuŋ1,  ta:i4 抬 tái 

ยกระดบั ti6ka:u5  提高 tígāo 

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา fa:n3tuŋ4  反动 fǎndòng 

ยอ้ม jam3 染（染衣物）rǎn 

ยงั ʔnaŋ1 还（我还要）hái 

ยงัไม ่ mu:i4 未（没有）wèi 

ยดั ซุก sak7 塞（塞进洞口）sāi 

ยา za2 药 yào 

ยา่ pa2 祖母zǔmǔ 

ยาก na:n2 ,  hɔ3  难 nán 

ยากจน hɔ3 穷 qióng 

ยา้ย phon1 搬（搬椅子）bān 

ยาย (แมข่องแม)่ tɛ1 外祖母 wàizǔmǔ 

ยาว ʔja:i3 长 cháng 

ยงิ pɛŋ5 射 shè 

ยิง่ใหญ่ wai3ta4  伟大 wěidà 

ยีส่บิ ȵi6zәp8 二十 èr shí 

ยดื zju:n4,  jaŋ4 伸（伸手）shēn 

ยนื tsәn2  站（站立）zhàn 

ยมื jeŋ1 借（借钱）jiè 

ยงุ ȵuŋ4ŋɔ: ŋ5 蚊子 wénzi 

ยุง้ฉาง zәn3 粮仓 liángcāng 

เยน็ โลง่ ปลอดโปรง่  swa:ŋ3(อ.=สว่ง)  凉快 liángkuai 

เยบ็ fa:ŋ1  缝 féng 

เยีย่ว ʔnɛu5 尿 niào 

แยง่ชงิ lu:t8,  tshja:ŋ3, ɕa:ŋ3  抢 qiǎng 
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โยน ขวา้ง ทิง้  vәt7,  vәt8 扔（丢掉）rēng 

รด zɔ4nam3 浇（浇菜）jiāo 

รถ tsha1  车子 chēzi 

รถแทรกเตอร ์ thɔ5la5ci5  拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ hɔ3tshje5  火车 huǒchē 

รถยนต ์ chi4tshje5  汽车 qìchē 

รวงขา้ว ᵐbja:ŋ1 穗子(稻穗) suìzi 

รอคอย ka3 等候 děnghòu 

รองเทา้ hai:i1, ts:ik7 (ทอจากหญา้) 鞋 xié 

รอ้งเพลง tshi:ŋ5,  ɕi:ŋ5  唱歌 chànggē 

รอ้งไห ้ ȵe3 哭 kū 

รอ้น tu:n1 热（天气热）rè 

รอบ (ลกัษณนาม) ca:u1 趟(去一趟）tàng 

รอ้ย pɛk7 百 bǎi 

ระฆงั tsɔŋ1  钟（敲的钟）zhōng 

ระดมพล tuŋ4jwen6  动员 dòngyuán 

รกั ŋgai1 爱（爱小孩）ài 

รกัแร ้ kha3sa:k 7 腋下 yè xià 

รกัษา za2 医治 yīzhì 

รงันก kuŋ1nɔk8 窝（鸟窝）wō 

รฐับาล tsn4fu1  政府 zhèngfǔ 

รฐัมนตร ี pu4tsa: ŋ3   部长 bùzhǎng 

รบั ɕu1 收（收回来）shōu 

รัว่ lɔ6   漏（桶漏水）lòu 

รัว้ pi:n4 篱笆 líbā 

ราก sa:ŋ1 根gēn 

ราคา bja5 价钱 jiàqián 

รา่งกาย dәn2 身体shēntǐ 

รา้นคา้ pu5(จ.铺 pù รา้นขายของ),  ɕa:ŋ5tjen4  商店 shāngdiàn 

รายงาน pa:u4ka:u4  报告 bàogào 

รํ่ารวย fin1da:i2 富 fù 

ราํละเอยีด pa6,  pa6se5 细糠 xì kāng 

ราํหยาบ pa6la:u4 粗糠（谷壳）cū kāng 

รมิฝีปาก pi2pa:k7 嘴唇zuǐchún 

รกุราน tshin5ljɔ6   侵略 qīnlüè 

รู ้ wo3 知道 zhīdào 

ร,ูอุโมงค ์ tsәm2 窟窿 kūlóng 

เรว็ lju5 快（走很快）kuài 

เรว็ sam1 早 zǎo 

เรยีน ɦa:k8 学 xué 

เรยีบ peŋ2   平（路平）píng 

เรอื zon2  船 chuán 
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เรือ่งราว zә6tsiŋ2   事情 shìqíng 

โรค peŋ6,  fin1peŋ6  病（生病）bìng 

โรคฝีดาษ uk7mәn2,  thjen1 wa5  天花 tiānhuā 

โรคมาลาเรยี fin 1nɔ1,  fin1ŋi:t7 疟疾 nüèjí 

โรงงาน kuŋ5tsha:ŋ3  工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน jɔ6ja:u4  学校 xuéxiào 

ไร ่ mau3 亩 mǔ 

ไรน่า ʔja5 田（水田）tián 

ฤดใูบไมผ้ล ิ njen2tshun1  春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง njen2tshju1  秋 qiū 

ฤดรูอ้น njen2ha 6  夏 xià 

ฤดหูนาว njen2tɔŋ1  冬 dōng 

ลง lu:i5 下（下山）xià 

ลน้ pәn4 溢 yì 

ลม lәm1 风 fēng 

ลม้ cham5 跌（跌倒）diē 

ลมแรง lәm1taŋ1,  lәm1 刮风 guā fēng 

ลอย ลอยน้ํา ʔmuŋ1 浮（浮在水面）fú 

ละอองฝุ่ น phuŋ5 尘土 chéntǔ 

ละเอยีด se5 细（细线）xì 

ลกั ขโมย ljak7 偷 tōu 

ลบั (มดี) pjan2 磨（磨 ）mó 

ลาก pɛŋ1,  la 1 拉（向前拉）lā 

ลา้ง  zuk7 洗（洗手）xǐ 

ลาย เชน่ เสือ้ลาย  wa1,  pja:n1（条纹）  花（花布）huā 

ลา่สตัว ์ tәk7a:m5,  zau4na:n4 打猎 dǎliè 

ลา้หลงั lɔ6hau4  落后 luòhòu  

ลาํคอ kɔ:ŋ4 喉咙hóulóng 

ลาํดบัทีห่น่ึง ti6jit7  第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ ti6ŋɔ4  第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ sa:i3 场子 chǎngzi 

ลงิ mu:n6 猴子 hóuzi 

ลติร sәŋ1  升 shēng 

ลิน้ ma2 舌头shétou 

ลกึ ʔjam1 深（水深）shēn 

ลมื la:m2 忘记 wàngjì 

ลุง tja1,  ta5 伯父 bófù 

ลุง (พีช่ายของแม)่ luŋ2 舅父（母之兄）jiùfù 

ลุงเขย (สามขีองพีส่าวแม)่ tɛ2la:k8kwi2 姨父（母姐之夫) yífu 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าวพอ่) luŋ2 姑父（父姐之夫）gūfu 

ลกูกุญแจ sai3zi2 钥匙 yàoshi 

ลกูเขย la:k8za:u4 女婿 nǚxù 
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ลกูชาย la:k8 la:k8ᵐba:n1 儿子 érzi 

ลกูทอ้ la:k8ta:u2 桃子 táozi 

ลกูบอล cau6  球 qiú 

ลกูพลบั la:k8dai 1 柿子 shìzi 

ลกูศร na5 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ la:k8 lja3 儿媳 érxí 

ลกูสาว la:k8 bi:k8 女儿 nǚ'ér 

ลกูเหบ็ la:k8 pa:k8 雹子 báozi 

เลก็ ʔni5 小 xiǎo 

เลขานุการ sy5ci4  书记 shūjì  

เลน่ เทีย่วเลน่  ka:u2 玩耍 wánshuǎ 

เลบ็ dip7 爪 zhǎo 

เลบ็มอื dip7 指甲zhǐjiǎ 

เลม่ pa:k7 把（一把 ）bǎ 

เลว c:p8,  wa:i5  坏 huài 

เลยี pe6,  ᵐbәt7 舔 tiǎn 

เลีย้งปศุสตัว ์ sɔŋ5 放牧 fàngmù 

เลอืก la:i6,  ɕwen2 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืกตัง้ ɕwen3cy3  选举 xuǎnjǔ 

เลอืด phja:t7 血 xuè 

เลื่อย co5 锯 jù 

แลว้ wa:i3 已经（她已经来了）yǐjīng 

และ กบั ȵȡam5,  tɔ5 和（老师和同学）hé 

ไล ่ ȵȡau3 赶（驱赶）gǎn 

ไลต่าม nɛu6,  tsәn8 追（追上）zhuī 

วฒันธรรม wәn6wa4  文化 wénhuà 

วดั wo1,  da:ŋ4 量（量布) liàng 

วนั van1 天（日）tiān 

วนั  ทอ้งฟ้า bәn2 天 tiān    

วนัทีส่อง tshɔ1ʔȵi 6, sɔ1ȵi 6 初二 chūèr 

วนัทีส่าม tshɔ1sa:m 1 , sɔ1sa:m 1 初三 chū sān 

วนัทีห่น่ึง tshɔ1ʔjit7sɔ1ʔ jit7 初一 chū yī 

วนัน้ี van1na:i6 今天 jīntiān 

วนัพรุง่น้ี van1ʔmu3 明天 míngtiān 

วนัมะรนื van1ku:n5  前天 qiántiān 

ววั pɔ4 黄牛 huángniú 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลายแขน

เมือ่กางออกสดุ) 

 

phje5 庹(两臂左右平仲之长度）tuǒ 

วิง่ pjeu5,  pha:u1  跑 pǎo 

วิง่หนี la:ŋ6 逃 táo 

วทิยาศาสตร ์ khɔ5jɔ6  科学 kēxué 
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วรีบุรษุ jin5juŋ6  英雄 yīngxióng 

เวลา zi2, po6,  tsan6 时候 shíhòu 

ศตัร ู ti6jin6  敌人 dírén 

ศรีษะ ko3 头tóu 

ศนูย(์เลข) li:ŋ6   零（一百零五）líng 

เศรษฐกจิ cin5tsi4  经济 jīngjì 

สกปรก ʔwa5 脏 zāng 

สดใส liŋ3 晴 qíng 

สนบัสนุน juŋ3fu4  拥护 yǒnghù 

สบู่ ja: ŋ6cen3  肥皂 féizào 

สมอง ȵu:i1 脑髓nǎosuǐ 

สม้โอ la:k8pok8 柚子yòuzi 

สมาชกิ ɕe4jwen6  社员 shèyuán 

สมาชกิในคณะ thon6jwen6,  ton6jwen6  团员 tuányuán 

สมาชกิพรรคการเมอืง tsa:ŋ3jwen6  党员 dǎngyuán 

สมาชกิรว่มพรรค thuŋ6 stɿ4,  tuŋ6 stɿ 4  同志 tóngzhì 

สรา้ง cәn4ɕwe6  建设 jiànshè 

สวม tan3 穿（穿衣）chuān 

สวย ca: ŋ6,  ca: ŋ6da:i2 美丽 měilì 

สวา่ง ca:ŋ1 亮（房子很亮）liàng 

สอง ja1,  ȵi6 二 èr 

สองปีขา้งหน้า ᵐbɛ1za2 后年 hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ ᵐbɛ1ku:n5 前年 qiánnián 

สอน son1 教 jiāo 

สะดอื do2 肚脐dùqí 

สะพาน ceu2  桥 qiáo 

สะอาด sɛu5 干净 gānjìng  

สงัคมนิยม ɕe4wai4 tsy3i4  社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่ zan2 发抖 fādǒu 

สัน้ din4 短duǎn 

สัน่  โยก ŋa:u2 摇 yáo 

สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์ kuŋ4shin5thon6 ,  kuŋ4shin5ton6  共青团 gòngqīngtuán 

สนัหลงั lәn2la:i1 脊背jǐbèi 

สาม sa:m1  三 sān 

สามคัค ี thon6ce6  团结tuánjié 

สามารถ wo3 会 huì 

สาม ี la:k8za:u4(ยงัไมม่ลีกู), ka6la:u4 (มลีกู
แลว้) 

丈夫 zhàngfū 

สาย (เวลา) fɛ1 迟 chí 

สาแหรก mai4ŋga:n1 扁担 biǎndan 

สาํนึกตวั cɔ6u4  觉悟 juéwù 

สิง่ของ tɔŋ1sɛ1   东西 dōngxi 

สบิ zәp8 十 shí 
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สบิสอง zәp8ȵi6 十二 shí’èr 

สบิสาม zәp8sa:m1 十三 shí sān 

สบิเอด็ zәp8ʔjit7 十一 shíyī 

สี ่ si5  四 sì 

สขีาว pok8, kwa3 白 bái  

สเีขยีว ju1 绿 lǜ 

สดีาํ nam1 黑 hēi 

สแีดง la:n3 红 hóng 

สน้ํีาเงนิ pha1 蓝 lán 

สน้ํีามนั ndjak7 漆 qī 

สเีหลอืง ma:n3 黄 huáng 

สกุ zɔk8 熟（熟肉）shú 

สขุอนามยั wai1sәn5   卫生 wèishēng 

สนุขั ma 1 狗 gǒu 

สนุขัจิง้จอก ma1ŋa:ŋ2 狼 láng 

สรุา kha:u3 酒 jiǔ 

สงู voŋ1 高 gāo 

เสน้ แถว tjeu2  条（一条绳子）tiáo 

เสมหะ ŋgi1can 1 痰 tán 

เสา za:u1 柱子 zhùzi 

เสยีง gɔ1 声音 shēngyīn 

เสยีบ tsha:p7 插 chā 

เสอื mәm4 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ ᵐbja:ŋ1 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ poi5 蓑衣 suōyī 

เสอืดาว mәm4pi:u 5 豹 bào 

เสือ้ผา้ kuk7 衣服（上衣）yīfú 

แส ้ mai4pjen1  鞭子 biānzi 

แสงสวา่ง kwa:ŋ5min6  光明 guāngmíng 

ใส ่ tan3 戴（戴帽）dài 

ไสเ้ดอืน zan4 蚯蚓 qiūyǐn 

หก ljɔk8 六 liù 

หงอนไก่ tsan5ka:i5  鸡冠 jīguān 

หญา้ caŋ1（牧草,  wɔk 7（杂草） 草cǎo 

หญา้คา hi1 茅草máocǎo 

หญงิสาว ai1tsɔ2,  ai1nɔ:m1 青年女子 qīngnián nǚzǐ 

หนวด ȵu:t8 胡子húzi 

หน่วยปรมิาณการทาํงาน kuŋ5fәn5  工分 gōngfēn 

หนอง zɔk8 脓 nóng 

หน่อไม ้ na:ŋ1 竹笋 zhúsǔn 

หนกั zan1 重 zhòng 

หนงัสอื lɛ1 书 shū 
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หนา na1 厚 hòu 

หน้าต่าง tɔ1ŋ1tso 窗户 chuānghù 

หน้าผาก na3pja:k7 额头étóu 

หนาม ndu:n1 刺cì 

หนาว ja:m5 冷（天气冷）lěng 

หน้าอก na3tak7 胸脯xiōngpú 

หน่ึง –เอด็ (เชน่ สบิเอด็) tɔ2,  dɛu2,  ʔjit7  一 yī 

หนู (สตัว)์ nɔ3 老鼠 lǎoshǔ 

หมวก งอบแบบจนี tim1 斗笠 dǒulì 

หมอก lap7mu:n1 雾 wù 

หมอนขา้ง ŋu:n1 枕头 zhěntou 

หม ี moi1 熊 xióng 

หมกึ mak8   墨 mò 

หมืน่ va:n6  万 wàn 

หมนุ วน pjan5(ทาํใหห้มนุ) ,  tson5 (หมนุเอง) 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู mu 5 猪 zhū 

หมูบ่า้น ba:n4 村子 cūnzi 

หมปู่า da:i5 野猪 yězhū 

หยด dit8 滴（水往下滴)dī 

หยด thjak7 滴（一滴水）dī 

หยวน (สกุลเงนิ) khwa:i5  元(一元钱) yuán 

หยอ่น sɔŋ1  松（绑得松）sōng 

หยาบ la:u4 粗（粗大）cū 

หยบิ หนีบ หยกิ tin 3,  ca:p7 捏 niē 

หลอดไฟ tjen4tәn6 电灯 diàndēng 

หลงัจากน้ี ʔmu 3 今后 jīnhòu 

หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) la:k8 va:i4(兄之子）, la:k8 nuŋ4

（第之子） 
侄子 zhízi 

หลานชาย(ลกูชายของลกู) la:k8cha:n1 孙子 sūnzi 

หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) la:k8 va:i4,  la:k8 nuŋ4 侄女 zhínǚ 

หลานสาว(ลกูสาวของลกู) la:k8 cha:n1ba:k8 孙女 sūnnǚ 

หลุมฝังศพ ti6 坟墓 fénmù 

หวาน fa:n1 甜 tián 

หวา่น  phәn5 撒（撒种子）sā 

หว(ีกรยิา) chi1 梳(梳头)shū 

หว(ีนาม) chi1 梳子 shūzi 

หอ่ tuk7,  pa:u1 包（包糖）bāo 

หอม tshɔŋ1,  sɔŋ1  葱 cōng 

หอยทาก khu:i1 螺蛳 luósī 

หกั ขาด tju5 断（绳子断子）duàn 

หัน่ tsa:p8 切（切菜）qiē 

หวัใจ sam1 心 xīn 

หวัไชเทา้ la:k8pak8 萝卜 luóbo 
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หวัเราะ cu1 笑 xiào 

หา้ ŋɔ4 五 wǔ 

หาง sәt7 尾巴 wěibā 

หา่น ŋa:n6 鹅 é 

หาบ ta:p7 挑 tiāo 

หิง่หอ้ย ni4niŋ 3 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ tu:i2 石头 shítou 

หมิะ cu5 雪 xuě 

หวิ bi:k8lɔŋ2 饿 è 

ห ู kha1 耳朵ěrduǒ 

เหงือ่ vәn5 汗 hàn 

เหด็ ŋga1 菌子jùnzi 

เหนียว tjo5 韧 rèn 

เหน่ือย lja2  累（疲乏）lèi 

เหมน็ ʔȵin1 臭 chòu 

เหยยีบ sam5 踩 cǎi 

เหลก็ chit 7 铁 tiě 

เหลก็ ka:ŋ1 钢 gāng 

เหลว lju1 稀（粥很稀）xī 

เหลีย่ม si5ca:k7,  si5foŋ1 方（方桌) fāng 

เหา nan2 虱子（衣服上的）shīzi 

เหา tu1 头虱 tóu shī 

เหา่ chau5  吠（狗叫）fèi 

เหีย่ว wo1 枯（树叶枯了）kū 

แหง้ chi:u5 干（衣服干）gàn 

แหง้ liŋ3 旱 hàn 

แหลม, คม sam1 尖jiān 

ให ้ ʔna:k7 给 gěi 

ใหญ่ la:u4 大dà  

ใหม ่ mai5 新 xīn 

ใหอ้าหารสตัว ์ป้อน  sa1 喂（喂鸡）wèi 

ไหน nau1 哪（哪一个碗）nǎ 

ไหล loi1  流（水流）liú 

ไหล ่ ha1 肩膀jiānbǎng 

องุน่ la:k8i:t7 萄葡táo pú 

อบอุ่น do4 暖和 nuǎn huo 

อภปิราย tha:u3lәn4  讨论 tǎolùn 

อม gam1 含 hán 

อยา่ jɔŋ6 别（别去）bié 

อยู ่ ȵa:u6 在 zài 

อว้น พ ี pi2 胖 pàng 

ออก uk7 出 chū 
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ออกผล fin1dat8 结果 jiéguǒ 

ออกลกู ออกไข ่ uk7 生(下蛋) shēng 

อ่อน ʔma3 软 ruǎn 

อ่อน นุ่ม nɔ:m3 嫩（菜嫩）nèn 

อ่อนเยาว ์ nɔ:m3 年轻 niánqīng 

ออ้ย u:i3 甘蔗 gānzhè 

อะไร ni4nam2,  nam2 什么shénme 

อา ɔ1 叔父 shúfù 

อา (น้องสาวพอ่) ku4 姑母（父之妹）gūmǔ  

อ่างเกบ็น้ํา ndam1 池塘 chítáng 

อ่างลา้งหน้า ljen3pәn6  脸盆 liǎn pén 

อาจารย ์ la:u3  sɿ 5 ,  ci6sɛŋ1(จ.=医生

yīshēng หมอ ) 
老师 lǎoshī 

อาเจยีน ndok7 呕吐 ǒutù 

อ่าน tɔk8 读 dú 

อานมา้ a:n1mja4   鞍子 ānzi 

อาบน้ํา za:p8 洗澡 xǐzǎo 

อาสะใภ ้  ku4 叔母 shúmǔ 

อาหาร zu2 食（猪食）shí 

อฐิ tshon1  砖 zhuān 

อิม่ tjaŋ5 饱 bǎo 

อสิรภาพ tsɿ4jau6  自由 zìyóu 

อกี (ทาํซํ้าอกี)  leŋ6,  li:ŋ6 再（明天再来）zài 

อกี ซํ้าอกี  ju4   又（又快又好）yòu 

อุตสาหกรรม kuŋ5nje6  工业 gōngyè 

อุม้ u:m3, ŋuim3 抱（抱小孩）bào 

เอว ndju:i3,ko3nduju:i3 腰yāo 

เอา tsau4 拿（ ）ná 

เอา ตอ้งการ a:u1   要（我要这个）yào 

เอยีง koi2 歪（帽子歪）wāi 

แอกควาย i:t7 牛轭 niú è 

โอบลอ้ม ŋgɔ:m3,  hɔ:m6 包围 bāowéi 

ไอ fin1ȵik8 咳嗽 késòu 
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คาํภาษาไทย 
ภาษาอายจาม 
สาํเนียงไท่หยาง 

ภาษามาก 
สาํเนียงลาหล่ิว 

ภาษามาก 
สาํเนียงฟางชุน 

คาํภาษาจีนและพินอิน 

(ผม)
กระเซอะกระเซงิ 

ŋ̻aŋ5  ŋ̻ot7 ŋ̻aŋ5  ŋ̻ot9 ȵa:ŋ5  ȵo:t9 
ȵuŋ5 phjuŋ5 

（头发）乱 luàn 
 

(พระอาทติย)์ ตก
ดนิ 

tok7 tok7 tok7 落（太阳）luò  

(พระอาทติย)์ขึน้ uk7 uk7  出（太阳）chū  

ก ็ naŋ5 naŋ5 je2  ji2 也 yě 

ก…็…เหมอืนกนั naŋ5 naŋ5 je2 ji2  也  yě 

กด, ทบั tjam2 tam2  压 yā  

กดคา้งไว ้ nan4 sam6 kham6 按住 àn zhù 

กน้ l̥un3 l̥un3 lun3 屁股 pì gu  

กบ tә2 әi1 tә2 әi1 tә kwe6 蛙 wā  

กบไสไม ้ pa:u6 pa:u6 pha:u6 刨子 bào zi  

กม้ตวั kǝm3, kuŋ5 kuŋ5dun1 kuŋ5 弯腰 wān yāo 

กม้หน้า kǝm3 kǝm3 kum3 低头 dītóu 

กรงดกันก ȶwai4 ʐau1   雀套 què tào 

กรงเลบ็ ขาของ
สตัวป์ระเภทนก tin1 tin1 tin6 爪（兽）zhǎo （shòu） 

กรงเลบ็นก zip9 zip10 tin1   鸟爪 niǎo zhǎo  

กรน nun2ȶan1 nun2ȶan1  打鼾 dǎhān 

กรรไกร ȡǝu1 ȡǝu1 ȡǝu1 剪子 jiǎnzi 

กรวยดา้ย l̥wәt lwәt   卷纱筒 juàn shā tǒng  

กรอง zu1 sam5  过滤 guòlǜ 

กระจก sa1 ȶǝn1 sa:u1ȶin1  镜子 jìngzi 

กระจดักระจาย lun6 tun3 lu:n6  tu:n5  （东西）乱 luàn 

กระจาย phja:ŋ3 ,sa:n5 phja:ŋ3  （雾）散 sàn 

กระชงัขงัหม ู zau1 ʐau1 ʐau1 猪笼 zhū lóng  

กระชงัทีใ่ชจ้บัปลา  sam1 sam1   罾 zēnɡ  

กระเซน็ zin2 zin2  溅 jiàn 

กระดกขึน้ wet7, ȶiu1 hwet9  翘（腿） qiào  

กระดง้ doŋ3 ʔdoŋ3 ʔdoŋ3 簸箕 bò ji  

กระดาน pa:n3 pa:n3 pa:n3 板子 bǎn zi  

กระดาษ sa1 sa1 sa1 纸 zhǐ 

กระดิง่ leŋ2 lin2  铃 líng 

กระดกู da:k9  ʔdok7 ʔdok7 骨头 gǔ tou  

กระดกูซีโ่ครง da:k9 ik7 ʔdok7 hik7 hik7 肋骨 lèi gǔ  

กระดกูสนัหลงั da:k9 la:i2 ʔdok7 la:i2   脊梁骨 jǐ liáng gǔ  

กระดกูไหล ่ da:k9 ha1 ʔdok7 ha1 lun2 kai5 hin1 肩胛骨 jiān jiǎ gǔ  

กระโดด sat7 jok9 thiu5 跳 tiào 

กระโดดขาเดยีว sat7ka1keŋ2 jok9ka1keŋ2 jok9 单脚跳 dān jiǎo tiào 

กระต่าย tә2 thәu5 tә2 thәu5   兔子 tù zi  

กระถางธปู ȵi2su1   香炉 xiānglú 

กระถางธปู
สีเ่หลีย่มโบราณ 

thik7 lәm5 
 
 

lu2 ku3, 
tәm2 ku:n3 
 

lu2 ku3 
 
 

鼎缶 dǐng fǒu  
 
 

กระทอ่ม ja:n1 ja1 ʐa:n1 ja1   草房 cǎo fáng   

กระทะ ȶhik7 l̥әm5 ȶhik7 lәm5   吵锅 chǎo guō  
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กระทุง้พืน้ใหแ้น่น ta3ha:ŋ3 sok7net9  打夯 dǎ hāng 

กระเทยีม ko1 ho1 ko1 ho1 ho1 大蒜 dà suàn  

กระเทยีมโทน ȶiu4 ȶiu4 ȶau6 ȶiu4 藠头 jiào tóu  

กระบวยตกัเหลา้ ȶi:n6 ȶi:n6 ȶi:n6 酒提子 jiǔtízi 

กระบวยทีใ่ชส้าํรบั
ตกัน้ําหรอืตกัแป้ง 

be5 nam3 
 
 

ʔbe5 nam3 
 
 

ʔbe5,ʔe5 
 
 

瓢 piáo  
 
 

กระบอกไมไ้ผ ่ nuŋ5 nuŋ5 nuŋ5 竹筒 zhú tǒng  

กระเบือ้ง ŋwa4 ŋwa4 ŋwa4 瓦 wǎ  

กระป๋อง กระปุก tәm2 tәm2   罐子 guàn zi  

กระเป๋าเสือ้ tai6 tai6 thai6 衣袋 yī dài  

กระโปรง fin3 fin3 fin3 裙子 qún zi  

กระพรบิตา j̥ap7  ȵ̥ap7da1 jap7da1 眨眼 zhǎyǎn 

กระเพาะ  e1 e1 ʔe5 嗉子 sù zi  

กระเพาะปลา tәm1  tәm1   鳔 biào  

กระเพาะปัสสาวะ tәm1 neu1 tәm1 neu1   膀胱 páng guāng  

กระรอก tә2 zan2 tә2 ʐan2   松鼠 sōng shǔ  

กระสวย tau5 tau5 tau6 梭子 suō zi  

กระหมอ่ม กลาง
หวั neŋ2 ȶau3 

phi1 ȶau3,jeu1 
ȶau3   头顶 tóu dǐng  

กระแอม ȶu5 ȶha5 ȡo3 ȶhaŋ5lo3 清喉咙 qīng hóulóng 

กราม   ga:ŋ1 kap7 ga:ŋ1 l̥a3 ga:ŋ1 la3 下巴 xià ba  

กลบ, ฝัง m̥ok7 m̥ok7 mok7 埋 mái 

กลม dun1 - dǝm5 ʔdn:n1 - ʔdǝm5 ʔdu:n6 圆 yuán 

กลว้ยน้ําวา้ va5 vit9 va5 vi:t9 va5 vi:t9 芭蕉 bā jiāo  

กลอง ljuŋ1 ȶuŋ1 ȶuŋ1 鼓 gǔ 

กลอ่ง ตลบั ho2 ho2 ȶap7（小） 盒子 hé zi  

กลองสาํรดิ ȵa:n1 ȵa:n1 ȵa:n1 铜鼓 tónggǔ 

กลอ่งใสต่ะเกยีบ ȶhap7 swәŋ1 ȶhap7 su:ŋ1   筷筒 kuài tǒng  

กลอนประตู son1 tu1 kwa:n1 tu1 kwa:n1 to6 门栓 mén shuān  

กลดั (กระดุม) tap7 tap7  扣（扣子） kòu  

กลดักลุม้ dai1 ȵo2 ʔda:i1 ʔbi5 ʔda:i1 ʔbi5 烦闷 fánmèn 

กลบั ma1 ,ta:u5 ma1 laŋ6 ,ta:u5 回 huí 

กลบั ta:u5ma1 ta:u5ma1 ,pan5
ma1 

 返回 fǎnhuí 

กลบัตาลปัตร in3 ȶau3 pan5 ȶu:n2 颠倒 diāndǎo 

กลบัไป ta:u5 pa:i1, pan5 
pa:i1,  pa:i1 
nuk7 

pa:i1, 
pa:i1 nuk7 

ta:u5 pa:i1,  
su:n5 

回去 huíqu 

กลบัมา ta:u5ma1, 
pan5ma1 

ma1 ta:u5 pa:i1, 回来 huílai 

กลวั lju1 lu1 lu1 怕 pà 

กลา้,กลา้หาญ ka:m3 ka:m3  敢 gǎn 

กลางคนื tә3 za:n1 pu:n5  ʐa:n1 tә3 ȵam5 夜里 yè li  

กลางวนั tә3 van1 tә3 van1/3①   白天 bái tian  

กลา้มเน้ือ ȵin1 ȵin1 ȵin6 筋 jīn  

กลา้มเน้ือ ȶin1 na:n4 na:n4 肌肉 jī ròu  

กลา่วถงึ j̥ǝu3 j̥ǝu3 j̥ǝu3 提起 tíqǐ 

กลิง้ lin3 ,kwiŋ4 ȶi:n3 ȶi:n3 ,phiu5 滚（下）gǔn  

กลิง้ไปตามพืน้ l̥in3l̥a3 ȶi:n3  (马) 打滚 dǎgǔn 
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กลิง้ไปตามพืน้ luŋ3la3 ȶi:n3, ȡu:k10  (牛) 打滚 dǎgǔn 

กลบีดอกไม ้ hwa1 l̥im3 va5 hwa1   花瓣 huā bàn  

กลนื dun3 ʔdu:n3 ʔdu:n3 咽 yàn 

กวาง tә2 va:n2 tә2 va:n2 tә2 va:n2 鹿孑 lù jié  

กวาง zu2 ka:u1     鹿 lù  

กวา้ง ba5 - baŋ2 ʔba5 - ʔbaŋ2 ʔba5 - ʔbaŋ3 宽 kuān 

กวาดพืน้ kwa:t9 kwa:t9 kwa:t9 扫（地） sǎo  

กษตัรยิ ์พระราชา  ai3 jwa:ŋ2 ai3 jwa:ŋ2 ʔai3 jwa:ŋ2 皇帝 huáng dì  

ก่อ tap8 tip8 tap8 砌 qì 

กอง poŋ3 poŋ3  堆(草) duī 

กอง tap8 tip8 tap8 堆 duī 

กอด ǝm3, kot7 ǝm3, kot9 ʔum3 搂，抱 lǒu, bào 

กอดรดั lǝm6, lwa:ŋ2 lǝm6, lwa:ŋ2 lum3, lwa:ŋ2 抚摸 fǔmō 

ก่อน kwǝn5 ȶau3  kwǝn5  先  xiān 

กอ้น   va5 朵 (云)  duǒ 

กอ้น khwa:i5 khwa:i5 khwa:i5 ʔdak7 块 (石) kuài 

กงัหนัน้ํา l̥ok7vit9 l̥ok9 lok7 水车 shuǐchē 

กดั ȶam3 ȶam3 ȶam3 咬 yǎo 

กดั ȶam3 ȶam3 ȶam3 咬 yǎo 

กบัขา้ว ɕen3 pa:n3 ɕen3 pa:n3   菜饭 cài fàn  

กากเหลา้ dɯ5 ʔdɯ5 ʔdә5 酒糟 jiǔ zāo  

กางเกง hwa5 hwa5 wa5 裤子 kù zi  

กางเกงขาสัน้ hwa5 kau4, 
hwa5 din3 hwa5 din3   短裤 duǎn kù  

กางเกงใน hwa5 kau4 ton4 ku1   裤叉 kù chā  

กางเกงเปิดกน้  hwa5 pja:ŋ6 hwa5 pja:ŋ6   开裆裤 kāi dāng kù  

กา้งปลา ka:ŋ3 ka:ŋ3 ka:ŋ3 鱼刺 yú cì  

กางรม่ ȶǝŋ2, kha:ŋ1 hai1  撑（伞） chēng  

กา้นดอกไม ้ ŋan5 ŋan5 ŋan5 蒂 dì  

กาน้ํา peŋ2,piŋ5 peŋ2,piŋ5 peŋ2,sәu5 壶 hú  

การควบแน่น ȶit7 ȶi:t9  凝结 níngjié 

การงาน อาชพี koŋ1 koŋ1 koŋ6 工作 gōngzuò 

การแทง้ fa2ɕa3 fa2ɕa3  流产 liúchǎn 

การบรู jiŋ5 ja:ŋ6  樟子 zhāngzi 

การรกัษาโรค lǝi4 lǝi4  医治 yīzhì 

การไหวแ้บบจนี 
โคง้ตวั 

diu1 , bǝn3 bǝt7  (猪)拱 gǒng 

กา้ว ha:m3 ha:m3  跨 kuà 

กา้ว ja:m5 ja:m5  (一) 步  bù 

กาํ ȵam1 ȵam1 ȶit7 把 (米) bǎ 

กาํปัน้ หมดั ȵam1 ȶun2 ȵam1 ȶun2   拳头 quán tou  

กาํมะถนั huŋ2 hu:ŋ2 hu:ŋ2 硫磺 liú huáng  

กาํลงั tǝ3 da:n5 tǝ3 ʔda:n5 
man5  na:i6 

 正在 zhèngzài 

กาํลงั 
tә3da:n5 

tә3Ɂda:n5 , 
man5na:i6  正在 zhèngzài 

กาํไลมอื gun5 gan5 gwan5 手镯 shǒu zhuó  

กิง่ ŋǝi5 ŋa3 ku1 ȶa2 枝(花) zhī 

กิง่กา้นตน้ไม ้ ŋa5 ŋa5 ŋa5 树枝 shù zhī   
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กนิ ɕin1 si:n1 si:n1 吃 chī 

กนิขา้ว lui1 lui1 ʔdui6 下（饭）xià 

กี ่ ȶi3 ȶi3  几  jǐ 

กบี tin1 tin1 tin1 蹄 tí  

กึน๋ (ไก่ เป็ด) ta1 ta1 ta6 胗子 zhēn zǐ  

กุง้ tә2 ȵu1 tә2 ȵu1 tә2 ȵu1 虾 xiā  

กุญแจ luŋ2 zi2 lu:ŋ3 ʐi2 luŋ3 锁 suǒ  

เกบ็เกีย่วขา้ว gun1 gwǝn1 gun1 割稻 gē dào 

เกบ็เกีย่วไดผ้ล
อุดมสมบรูณ์ 

mjiu2 da:i1 mjiu2 ʔda:i1  丰收 fēng shōu 

เกบ็ผกั in3 l̥it7 pit7 摘（菜）zhāi 

เกบ็รกัษา ȶha3 ȶha3 ȶha3 藏 cáng，收 shōu 

เกลด็ปลา ȶat7 ȶat7 ȶat7 鳞 lín  

เกลีย้งเกลา ljan1 - ljai3, 
lau1 - tju5 

lau1 - lot9 lau1 滑 huá 

เกลยีด ȵim5 ȶhi1 , ȶhǝi1 ȶhi1 恨 hèn 

เกลอื lu1 ȶwa1 ȶwa1 盐 yán  

เกา kwa:i4 kwa:i4 kwa:i4 抓（痒） zhuā  

เก่า ka:u5 ŋa:u5 ka:u5 ŋa:u5 ka:u5  旧  jiù 

เกา้ ȶǝu3 ȶǝu3 ȶǝu3 九  jiǔ 

เก่า, แก่ ȶe5 ȵa:ŋ5 ȶe5 ȵot9 la:u4 la:u2 老  lǎo 

เกา้รอ้ย ȶǝu3 pek7 ȶǝu3 pek9  九百  jiǔ bǎi 

เกา้สบิ ȶǝu3 zǝp8 ȶǝu3 ʐip8  九十  jiǔ shí 

เกา้อี ้ taŋ5 әi1 taŋ5 әi3 taŋ5 椅子 yǐ zi  

เกาะเกีย่ว la:u2 la:u2  绊住 bàn zhù 

เกีย้ว ȶiu6 tom3ȶiu6 ȶhiu4 轿子 jiàozi 

เกีย่วขา้ว da:n1 da:n1  摘（禾）zhāi 

เกอืบ ใกลจ้ะ  pa:i4 pa:i4  快要 kuàiyào 

แกป็ปืน thuŋ2 pha:u1 thuŋ2 pha:u1   火帽 huǒ mào  

แกลง้ vi4loi1, lut8 ve4vi:n3, 
lwǝt8la:ŋ6 

lut8 玩耍 wánshuǎ 

แกลบ vu5 ȵa:ŋ5 va6 ȵa:ŋ5 va6 粗糠 cū kāng  

แกว้ suŋ1 su:ŋ1 suŋ6 杯子 bēi zi  

แกวง่ เขยา่ ȵau5 hon1 hon1 揺（使掉下） 

แกวง่ เขยา่ ȵun5 ȵun5 ȵun5 揺（使松开) yáo  

แกวง่ไกว pǝi1 n̥iŋ1  （树枝）摇摆 yáobǎi 

แกอ้อก, คลายออก tǝi5 tǝi5 tǝi5 解开 jiě kāi 

โกรธ dai1 ȶǝi1 , 
vi4 zak7(小孩) 

fa2ȶhi1 ȶhi1 生气 shēngqì 

โกรธเป็นฟืนเป็น
ไฟ 

fat7ȶhei5 fa2ȶhi1  发怒 fānù 

โกลนมา้ (ทีเ่หยยีบ
สาํหรบัขึน้มา้) tin1 taŋ5 tin1 taŋ5   马镫 mǎ dēng  

โกหก phjin1 lai1  骗 piàn 

โกหก pjen1 pjen1 lo4 骗 piàn 

ใกล ้ phjai5 phjai5- phja:t9 phjai5 近 jìn 

ใกล ้ ȶoi3 pjai5,zen1 pjai5 phjai5 附近 fù jìn  

ไก่ tә2 ka:i5 tә2 ka:i5 tә2 ka:i5 鸡 jī  

ไก่ตวัผู ้ ka:i5 sai3 ka:i5 sai3 ka:i5 sai3 公鸡 gōng jī  
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ไก่นา nok8 kan3 nok8 kan3 nok8 kan3 秧鸡 yāng jī  

ไก่ฟ้า 

nok8 kuk7 nok8 ka:i5 

nok8 
ka:i5,nok8 
kuk7 雉 zhì  

ไกล l̥ǝi1 ȶǝi1-ȶi3 ȶǝi6 远  yuǎn 

ไก่สาว ka:i5 ha:ŋ5 ka:i5 ha:ŋ5 ka:i5 ha:ŋ5 小母鸡 xiǎo mǔ jī  

ขน zun1 ȵe1 zun1 ʐun1 汗毛 hàn máo  

ขน้ ȶǝu1 noŋ2  稠 chóu 

ขน้,เหนียว noŋ2 - ȶot8 noŋ2  浓 nóng 

ขนจมกู zun1 naŋ1 zun1 naŋ1   鼻毛 bí máo  

ขนตา zun1 da1 zun1 da1 zun1 da1 睫毛 jié máo  

ขนนก  zun1 zun1 ʐun1 羽毛 yǔ máo  

ขนแผงคอมา้ soŋ1 ma4 soŋ1 ma4 soŋ6 ma4 马鬓 mǎ bìn  

ขนมจา้ง (ขา้วตม้
มดั) vaŋ6 vaŋ3 vaŋ3 粽子 zòng zi  

ขนมทีใ่ชแ้ป้งขา้ว
เหนียวทาํ ลกัษณะ
เป็นกอ้นกลม sәi2 ʐәi2 ʐәi2 糍粑 cí bā  

ขนลุก na:n4 ka:i5 na:n4 ka:i5   鸡皮疙瘩 jī pí gē da  

ขนลุก vui2, nun1 min3 hui2 疙瘩 gēda 

ขนสตัว ์ zun1 zun1 ʐun1 兽毛 shòu máo  

ขนาดนัน้ pin2  si5 pi2  si5 si4 那么  nàme 

ขนาดน้ี pin2  na:i6 pin2  na:i6  这么  zhème 

ขม kam1 - ŋa:ŋ5 kam1 - ŋa:ŋ5 kam1 苦 kǔ 

ขโมย ai3 ljak7 ai3 ve4 lak7 ʔai3 ka3 lak8 贼 zéi  

ขโมย ljak7 lak7 lak7 偷 tōu 

ขยะ ȵa5 ȵa4 ȵuŋ5ȵa: ŋ5  垃圾 lājī 

ขยนั na:m1   努力 nǚ lì  

ขยนัหมัน่เพยีร j̥ak7 j̥ak7 jak7 勤快 qín kuài 

ขยายตวั gw5 gw5  （泡）胀 zhàng 

ขยี ้(แมลง) ljan3 nan3, lan2  捻（虫）niǎn  

ขลุย่ ɕiu1 siu1 siu1 箫 xiāo 

ขลุย่ผวิ ɕiu1hwa:ŋ1 siu1 siu1 笛 dí 

ขวด phjәn4 pi:n2   瓶子 píng zi  

ขวญัของผมทีอ่ยู่
กลางหวั  pan5 ȶau3 pan5 ȶau3 pan5 ȶau3 发旋 fā xuàn  

ขวาน kwәn1 ku:n1 ku:n1 斧头 fǔ tóu  

ขวดิกนั ȶau4 ȶau4 , tam3  (牛) 抵人 dǐ rén 

ของขวญั na3naŋ1 na3naŋ1 le4 礼物 lǐwù 

ของเขา tǝ2  man1 
tǝ2  mǝ1 

tǝ2  tau1 tǝ  tau6 他的  tā  de 

ของคุณ tǝ2 tiŋ2 tǝ2 tǝŋ2 tǝ2 tǝŋ2 你的  nǐ  de 

ของฉนั tǝ2 tǝu2 tǝ2 ta214  我的  wǒ  de 

ของพวกคุณ tǝ2  si1 
ɕa:u3  si1 

tǝ2  si1 
ɕa:u3  si1 

tǝ  si1 
 

你们的 nǐmen de 

ของพวกเรา tǝ2  dǝ1 tǝ2  di1 tǝ  da1 咱们的  zǎnmēn de 

ของพวกเรา tǝ2  di1 tǝ2  da1 tǝ  di1 我们的  
wǒmen  de 

ขอ้งใสป่ลา phjәu1 ȶhap7 mәm6   鱼篓 yú lǒu  

ขอ้ต่อกระดกู l̥ap7 lau5 ho5 ʔdok7   骨节 gǔ jié  
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ขอทาน jǝm5 ʐǝm5 ʐum5, ȶe5 乞讨 qǐtǎo 

ขอทาน ยาจก ai3 ȶi3 ȵәi2 ai3 ȶi3 ȵәi2 ȶi3 ȵәi2 乞丐 qǐ gài  

ขอ้มอื suŋ4 mji1 su:ŋ2 hin1   手腕 shǒu wàn  

ขอ้หา้ม sǝi6   忌讳 jìhuì 

ขนั va:n1 zu:ŋ3  (鸟) 叫 jiào 

ขบัปัสสาวะ ɕu5 ɕui5  把尿 bǎ niào 

ขา เทา้ tin1 tin1 tin1 脚 jiǎo  

ขากรรไกรบน ga:ŋ1 әu1 ga:ŋ1 jәu1 ga:ŋ1 jәu6 上颚 shàng è  

ขากรรไกรลา่ง ga:ŋ1 l̥a3 ga:ŋ1 l̥a3   下颚 xià è  

ขากางเกง ka1 hwa5 ka1 hwa5   裤腿 kù tuǐ  

ขาด, พงั jap7 jap7  破 pò 

ขาน ตะโกน jǝu5, va:n1 jǝu5, hem3 jǝu5, he:m3 喊 hǎn 

ขาพกิาร deŋ3-dja:ŋ3 deŋ3-dja:ŋ3   瘸 qué 

ขา้ม it8non2 i:t8non2 ʔi:t9non2 过（河） guò 

ขาย ȶe1 ȶe1 ȶe6 卖 mài 

ขายหน้า ȶeu2 na3 ȶeu2na3  丢脸 diūliǎn 

ขา้ราชการ ai3 buŋ3 ai3 ʔbuŋ3 ai3 ʔbu:ŋ3 官员 guān yuán  

ขาว puk8 —po2 , —
dok9 ,  
—ŋa:k 

pu:k8 —po2 phu:k10 —
jǝu1 

白 bái 
 
 

ขา้ว ȶiŋ2 ŋa:i1 ŋa:i2 饭 fàn  

ขา้วกลอ้งแดง ma1 ȡim1 ma1 ȡәm1 ma1 ȡum1 红米菜 hóng mǐ cài  

ขา้วเดอืย әu3 viŋ6 hәu3 vi:ŋ3 hәu3 vi:ŋ3 小米 xiǎo mǐ  

ขา้วตม้ ȶi3 noŋ2 ȶi3 noŋ2 ȶi noŋ2 粥 zhōu  

ขา้วตงั ȶhik7 ȶhik7 ȶhik7 锅巴 guō bā  

ขา้วตงั ȶi5 l̥a3 ȶi5 l̥a3   锅巴 guō bā  

ขา้วเปลอืก әu3 ka:k9 hәu3 ka:k9 hәu3 ka:k9 谷子 gǔ zi  

ขา้วเปลอืกทีเ่ตบิโต
ไมเ่ตม็ที ่ลบี әu3 pa:p8 hәu3 pa:p8   秕谷 bǐ gǔ  

ขา้วโพด әu3 tuk7 hәu3 tuk7 hәu3 pja3 玉米 yù mǐ  

ขา้วฟ่าง әu3 lja:ŋ4 hәu3 lja:ŋ4 hәu3 me:k10 高粱 gāo liang  

ขา้วฟ่าง әu3 mo6 la:u6 hәu3 mo6   大麦 dà mài  

ขา้วสาร әu3 sa:n1 hәu3 sa:n1 hәu3 sa:n1 大米 dà mǐ  

ขา้วสารเหนียว әu3 ɕim1 hәu3 si:m1 hәu3 si:m1 粳米 jīng mǐ  

ขา้วสาล ี әu3 mo6 hәu3 mo6 hәu3 mo6 麦子 mài zi  

ขา้วสาลบีคัวทิ әu3 moŋ5 hәu3 ʔboŋ5 hәu3 ʔboŋ5 荞麦 qiáo mài  

ขา้วสาลเีมด็เลก็ әu3 mo6 
tәi3,әu3 mo6 
min6 hәu3 mo6   小麦 xiǎo mài  

ขา้วเหนียว әu3 da:i1 hәu3 ʔda:i1 hәu3 ʔda:i1 糯米 nuò mǐ  

ขา้วเหนียว va:ŋ1 va:ŋ1 ʔda:ŋ6 檽米茎 nòu mǐ jīng  

ขา้วเหนียวสกุ ŋa:i2 (ba:i5) ŋa:i2 ʔba:i5   粳米饭 jīng mǐ fàn  

ขาอ่อน ka1,ka1 la:u4 ka1 tun3 ka1 大腿 dà tuǐ  

ขงิ siŋ1 siŋ1 siŋ1 生姜 shēng jiāng  

ขี ่ se5 se5 se5 骑 qí 

ขี ้ ȶi4  ȶe3 ȶe3 屎 shǐ  

ขีเ้กยีจ l̥wǝt9  l̥a:t9 l̥wǝt7  l̥a:t10 Lut7 懒  lǎn 

ขีไ้คล za:i1 ʐa:i1 ʐa:i1 汗垢 hàn gòu  

ขดีตาชัง่ da1daŋ5 da1daŋ5  秤星 chèng xīng 
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ขีเ้ถา้ vuk9 vu:k9 vuk7 灶灰 zào huī  

ขีผ้ึง้ la:p8 la:p10 la:p10 蜡 là 

ขีม้กู naŋ1 muk8 naŋ1 muk8 muk8 鼻涕 bí tì  

ขีเ้ลื่อยจากกบไสไม ้ ȵa:k9 ȵa:k9   刨花 bào huā  

ขีเ้ลื่อยจากการ
เลื่อยไม ้ mәn6 mai4 mәn6 mai4   锯末 jù mò  

ขีห้ ู ȶi4 ȶha1 ȶe3 ȶha1   耳垢 ěr gòu  

ขึน้ไป pa:i1ǝu1 sa5 pa:i1 sa5pa:i6 上去 shàngqu 

ขึน้มา ma1 ǝu1 sa5 ma1  上来 shànglai 

ขึน้รา tǝp7 n̥a:u1 tǝp7 n̥a:u1 lap7mon1, 
tup7na:u1 

发霉 fāméi 

ขึน้ราคา sa:ŋ5 ka5 biŋ1  涨价 zhǎng jià 

ขึน้ราจนเน่า bjǝi1 ʔdok7,wa:i5 ʔduk7,na:u1 霉烂 méilàn 

ขือ่ ɕo2 ha:n4 ɕo2 ha:n4   马衔 mǎ xián  

ขดุ kwǝt8 kwǝt8 kut8 挖 wā 

ขุน่ noŋ2 - ȶot8  noŋ2 - ȶot8 noŋ2 - nut8 浑（水）hún  

ขู ่ sek7 sek10 ,hu3 thǝ2 恐吓 kǒnghè 

เขตแดน jan1 jan1 
jan6 地界 dì jiè  

เขน็, ผลกั, ดน้ ȵan4 ȵan4 ȵan4 推 tuī 

เขม็ sәm1 sәm1 sum1 针 zhēn  

เขม็ขดั ze1 hwa5 ʐe1 hwa5   裤带 kù dài  

เขมา่ถ่าน ȡik9 ȡik9 ȡik7 煤烟子 méi yān zi  

เขยง่เทา้ deŋ3, en1 deŋ3  踮  diǎn 

เขยา่ san5 san5, ȵau5  抖 dǒu 

เขา man1 mǝ1 tau1 tau6 他  tā 

เขา้ไป pa:i1 a:u3 pa:i1 ha:u3  进去 jìnqù 

เขา้มา ma1 a:u3 ma1 ha:u3  进来 jìnlai 

เขาสองคน ja1 ai3  mǝ1 ʐa1  ai3 tau6  他俩 tā  liǎ 

เขาสตัว ์ ka:u1 ka:u1 ka:u6 角 jiǎo  

เขยีน ɕa3 ɕa3 ɕa3 写 xiě 

เขือ่น va1 va1 va1 堤坝 dī bà  

เขือ่น vin5 vi:n5 vi:n5 平坝 píngbà  

แขก ai3 hek7 
 

ai3 hek7, 
ȶa:i6 lak8 

ʔai3 hek9 
 

客人 kè ren  
 

แขง็ la3 - laŋ3 ʔdoŋ3 - ʔda:t9  ʔdoŋ3 硬 yìng 

แขน hin1 hin1 hin1 胳膊 gē bo  

แขวน, หอ้ย tiu5, kwen1 tiu5 tiu5, vin5 吊 diào 

โขดหนิทีอ่ยูบ่น
ภเูขา nuk8 nuk8   牛背峰 niú bèi fēng  

ไข ่ ȶai5 ȶai5 ȶai5 蛋 dàn  

ไขกระดกู ŋwәi2 da:k9 ŋwәi2  ŋui2  骨髓 gǔ suǐ  

ไขไ่ก ่ ȶai5 ka:i5 ȶai5 ka:i5   鸡蛋 jī dàn  

ไขข่าว puk8 ȶai5 pu:k8 ȶai5 phu:k10 ȶai5 蛋白 dàn bái  

ไขแ่ดง ŋa:n3 ȶai5 ŋa:n3 ȶai5 ŋa:n3 ȶai5 蛋黄 dàn huáng  

ไขท้รพษิ fin1 na:ŋ2 , 
fin1 lǝ2mǝn2 

fin1lǝ2mǝn2  出天花 chū tiānhuā 

ไขน่ก  ȶai5 nok8 ȶai5 nok8   鸟蛋 niǎo dàn  

ไขเ่ป็ด ȶai5 ep7 ȶai5 ep9   鸭蛋 yā dàn  

ไขมนั na:n4 vәi2 na:n4 vәi2   肥肉 féi ròu  
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ไขมนั vǝi2 vǝt8 vǝi2 vot8 vǝi2 肥  féi 

คงที ่ ŋa:t9  ta:t9 ŋa:t9  thiŋ9  静（不动） jìng  

คงเหลอื the5 the5 the5 还 hái 

คดเคีย้ว kau2 ŋa2 kau2 
ŋa:k9 

kau2 ŋa2 kau2 
ŋak7 

 弯弯曲曲 wān wānqū qū 

คน  ai3 ai3 ʔai3 个（人）gè 

คน ai3 ȡin1 ai3 ȡin1 ʔai3 ȡin1 人 rén 

คนแก่ 
ai3 la:u4,ai3 ȶe5 ai3 la:u4,ai3 ȶe5 

ʔai3 la:u4,ʔai3 
ȶe5 老人 lǎo rén  

คนฆา่สตัว ์ ai3 ta:i1 hoŋ2 ai3 ta:i1 hoŋ2   屠夫 tú fū  

คนซื่อ  ai3 ŋam4,ai3 
swa:i4 

ai3 ŋam4 
 

ai3 ŋam4 
（老实人） 

傻子 shǎ zi  
 

คนตาบอด ai3 da1 bәt da1 ʔbәt7 da1 ʔbәt7 瞎子 xiā zi  

คนบา้ ai3 fin1 ba:k9 ai3 ʔba:k9 ʔai3 fin1 ba:k9 疯子 fēng zi  

คนใบ ้ ŋa3 pa3, 
me2 ju3 ȶa:ŋ3 

me2 ʐu3 ȶa:ŋ3 
   

哑巴 yǎ ba  
 

คนป่วย ai3 fin1 ȶit7 ai3 fin1 ȶit7   病人 bìng rén  

คนแปลกหน้า ta:ŋ6  me2 ʐu3  me1  生 (人) shēng  

คนผอม ai3 jәm1 ai3 jәm1   瘦子 shòu zi  

คนรุน่หลงั zam6 lun2 zam6 lun2   后代 hòu dài  

คนรูจ้กั kw:n5 kw:u5 ʐu3  me1  熟 (人)shú  

คนหลงัคอ่ม ai3 kuŋ5 ai3 la:i1 kuŋ5   驼子 Tuózi 

คน้หา kha:ŋ5 kha:ŋ5 kha:ŋ5 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก ai3 ȶha1 dak7 ȶha1 ʔdak7 ȶha1 ʔdak7 聋子 lóng zi  

คนอว้น ai3 maŋ1 ai3 maŋ1   胖子 pàng zi  

คนอื่น l̥e1 ai3 liŋ6 l̥e1  ai3 liŋ6 
ai3 mai6 

ʔdun3 别人  bié rén 

คบเพลงิ ȵam1 vǝi1   火把 huǒbǎ 

คบเพลงิ(ไฟฉาย) ȵam1,kut9 ȵam1 ȵam6 火把 huǒ bǎ  

คม da:u3 - dja:ŋ5 , 
ja:i5 

ʔda:u3 - ʔdjeŋ5 ʔda:u3 （ ）快 kuài 

คมมดี pa:k9 ʔbәp7 ʔbup7 刃 rèn  

ครก loi2 loi2 loi2  臼 jiù 

ครก  toi5 toi5 toi5 碓 duì  

ครกตาํขา้ว ȶәm1 ȶәm1 ȶum6 碓窝 duì wō  

ครบถว้น, พรอ้ม ljeu4 ljiu4 liu4 全  quán 

ครวญคราว โอด
โอย 

ja:ŋ1 ja:ŋ1  呻吟 shēnyín 

ครัง้ ta:u5 ta:u5  次   cì 

คราด pa1 pa1 pa6 耙（地）bà  

คราด ȶha:i5 ȶha:i5 ȶha:i5 耙（田）bà  

คราดฟันตะป ู ȶau3 kau2 ȶwa:m6   钉耙 dīng pá  

ครบี ȶәi2 ȶәi2 ȶi2 鳍 qí  

ครึง่ dun5 dun5 pu:n5 半 bàn 

คร ู ai3 son1 
l̥e1,ɕen3 sәn3 

la:u4 s13 
   

老师 lǎo shī  
 

คลอง mjiŋ1 miːŋ1 miːŋ1 沟 gōu  

คลอด a:u1lak8   接生 jiēshēng 

คลอด za:ŋ4（人）, 
dit9（动物） 

  生育 shēngyù 

คลาน sam2, du3 sam2 sam2 爬行 páxíng 

คลาน, ปีน pin1 sa:m3  (蛇) 爬 pá 
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คลาํหา lǝm6 zam5  摸索 mōsuǒ 

คลื่น nam3 vәn5 laːŋ6   波浪 bō làng 

ควนั kwәn3 kwan1 kwan6 烟 yān  

ความกลา้หาญ ta:m5 ta:m5  胆量 dǎnliàng 

ความแขง็แรง koŋ1j̥iŋ1 koŋ1ʐiŋ1 ʐiŋ1 力气 lìqì 

ความเทา่เทยีม toŋ2pjiŋ2 toŋ2pjiŋ2  平等 píngděng 

ความผดิพลาด l̥oŋ1(zai6) l̥oŋ1  错误 cuòwù 

ความฝัน za:n1 fin1za:n1 ʐa:n1 梦 mèng 

ความสามคัค ี toŋ2da:u3 toŋ2ʔda:u3 ʔda:u3 和睦 hémù 

ควาย  tә2 hәi2 tә2 әi2 tә hәi2 水牛 shuǐ niú  

ควา้หรอืจบัดว้ยน้ิว
มอื 

ȵap8 ȵam1 ȵam1 抓 zhuā 

คอ ku4 ho1 ho1 脖子 bó zi  

คอก zok9 ʐok9  窝(猪) wō 

คอกววั juŋ5 ʐuŋ5   牛圈 niú juàn  

คอ้น kwәi1 sui1 kwәi5 sui2 kui5 sui2 锤子 chuí zi  

คดัเลอืก le6 le6 le6 挑选 tiāoxuǎn 

คดัเลอืก thiu1 khwit7  挑（开） tiāo 

คนัตาชัง่ kan2 kan2  秤杯 chèng bēi 

คนัไถ kuŋ5 koŋ5 koŋ5 犁弓 lí gōng  

คนันา faŋ5 jan1 jan6 田埂 tián gěng  

คนัเบด็ ka:n6 set7 mai4 ka:n6 set7 ka:n6 set7 鱼竿 yú gān  

คา้ขาย ȶe1dai1 ȶe1dai1 ȶe6dai3 做生意 zuò shēngyì 

คางคก әi1 kwap7, 
kwap7 kwe3 tә2 kwap7 tә2 kwap7 蛤蟆 há ma  

คา้งคาว 
ka:u1 wa:u1 ka:u1 wa:u1 

tә2 ka:u1 
wa:u1 蝙蝠 biān fú  

คาถา vǝu2 vǝu2  符咒 fúzhòu 

คาน lja:ŋ2 lja:ŋ2 lja:ŋ2 房梁 fáng liáng  

คาน mai4 ga:n1 mai4 ga:n1 mai4 ga:n1 扁担 biǎn dàn  คาน 

คํ้า, ยนั, หนุน ȶheŋ5 seŋ5  托（腮） tuō  

คาํโคลงคู ่ thoi1 toi1  对联 duìlián 

คาํนวณ son5 son4  算 suàn 

คาํพดู ȶat7 ȶat7  嗑 kē 

คาํราม รอ้ง va:n1 zu:ŋ3 se:k9 (虎) 啸 xiào 

คดิ ɕin4 si:ŋ4 , mǝ2  想（家）xiǎng  

คิว้ da1 sau2 zun1 da1 da1 sau1 眉毛 méi mao  

คบี ȵap8 ȵap8 ȵap7 夹（菜） jiā  

คบี pan3 pan3  捏 niē 

คมี ȡim1 ȡim1   钳子 qián zi  

คมีคบีถ่านไฟ ȶem2 ȡim1 ȵap8 vәi1 ȡim1 火钳 huǒ qián  

คนืน้ี ȵam5 na:i6 ȵam5 na:i6 ȵam5 na:i6 今晚 jīn wǎn  

คนืพรุง่น้ี ȵam5 mo3 ȵam5 mu3 ȵam5 mu3 明晚 míng wǎn  

คนืวาน ȵam5 ȵuŋ1 ȵam5 ȵuŋ1 ȵam5 nuŋ1 昨晚 zuó wǎn  

คบื za:p10 ʐa:p9 ʐa:p9 拃  zhǎ 

คุกเขา่ kwǝi6 kwǝi6  跪 guì 

คุกเขา่คาํนบั ŋak7ȶau3 ŋak7ȶau3  磕头 kētóu 

คุณ ŋ2 ŋ2 ʔŋ2 你  nǐ 

คู ่ fo5 fo5 sau6  双（数）shuāng 
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คู ่ sau6 sau6 sau6 双 shuāng 

คูร่กั ȡin1 fo5 toŋ2 ʔȡa:i1   情人 qíng rén  

เคม็ daŋ5 - dot9 sit7 swit7 咸 xián 

เครือ่งเขยีน
เสน้ตรงของชา่งไม ้

duŋ1 mak8 
 
 

du:ŋ1 mak8 
 
   

墨斗 mò dǒu  
 
 

เครือ่งตวงขา้ว nuŋ5 nuŋ5 nuŋ5 升 shēng 

เครือ่งตวงขา้ว tau4 tau4 tau4 斗 dǒu 

เครือ่งทอผา้ zuŋ2 ʐuŋ2 ʐuŋ2 织布机 zhī bù jī  

เครือ่งปัน่ดา้ย ka1 na:k9     绕线架 rǎo xià jià  

เครือ่งสบูลม pa:i6 pa:i6 pa:i5 风箱 fēng xiāng  

เครือ่งหมาย mje2, ȶǝi5 ȶǝi5  记号 jìhào 

เครือ่งหอม j̥iŋ1 hi:ŋ1 hi:ŋ1 香 xiāng 

เครอืเถาวลัย ์ ȡa:u1 ȡa:u1 ȡa:u1 藤 téng  

เคลื่อนไหว, กระทาํ niŋ3 niŋ3  动 dòng 

เคารพนบัถอื ȶǝŋ5le4 ȶa:ŋ3le4  尊敬 zūnjìng 

เคาะประต ู ju5 j̥o5  敲（门） qiāo  

เคีย้ว ȵam3,  ȵa:i3 ȵam3,  ȵa:i3 ȵa:m6,  ȵa:i3 嚼 jué 

เคยีวเกีย่วขา้ว ljim4 li:m4 li:m4 镰 lián  

เคยีวเกีย่วขา้วแบบ
วงกลม 

tip7 
 
 

tip7 
 
 

tip7 
 
 

摘禾  zhāi hé dāo  
 

เคีย้วเอือ้ง ȵa:i3 mom6 ȶǝi1  反刍 fǎnchú 

แค ่ เทา่นัน้ ȶeu2 ʐәi1 ʐәi6 只，独 zhǐ, dú 

แคบ ȵap7 - ȵeŋ5,  
- ȵin2 

nap7 - net7,  
- niŋ1 

nap7 窄 zhǎi 

แคะฟัน thit7 kwen2  剔（牙） tī  

โคมไฟ taŋ1loŋ2 taŋ1loŋ2  灯笼 dēnglóng 

โคมไฟ vǝi1taŋ1 vǝi1taŋ1 vǝi1taŋ6 灯 dēng 

โคลน wәn3 u:n1 lum5 泥 ní  

ใคร ai3 n̥au1 ai1 n̥au1 ʔai3 nau1 谁  shéi 

ใคร ai3n̥au1 ai1 n̥a:u1 Ɂai3nau1 谁 shuí 

ฆอ้ง lwa2 lwa2 lwa2 锣 luó 

ฆา่  ha3 ha3 ha3 杀 shā 

งม bok9 lǝm6 ʔbok9 摸（鱼）mō 

งอ, โคง้ ljoi4 -  ljan4 kau2 - ŋa:k9   kau2 - ŋak7 弯 wān 

งอน ออดออ้น swa5khǝu4 ko3ȶǝu3  撒娇 sājiāo 

งอบ lәp7 ȶәp7 ȶup7 斗笠 dǒu lì  

งา lә2 ŋa1 lә2 ŋa1 lә2 ŋa1 芝麻 zhī ma  

งา่มมอื (งา่ม
ระหวา่งน้ิวชีก้บั
น้ิวหวัแมม่อื) ŋa:m1 mji1 ŋa:m1 mi1 ŋa:m1 mi1 虎口 hǔ kǒu  

ง ู tә2 zui2 tә2 ʐui2 tә2 ʐui2 蛇 shé  

งเูขยีว zui2 niŋ3 zui2 ma1   草蛇 cǎo shé  

งน้ํูา zui2 nam3 zui2 nam3   水蛇 shuǐ shé  

งหูลาม 
zui2 ku3 pa4 zui2 ku3 pa4   

金，银环蛇 jīn,yín huán 
shé  

เงยหน้า ŋa:ŋ4na3 ju1ȶau3 ŋa:ŋ4na3 抬头 táitóu 

เงา nap7 n̥au1 nap7nau2  影子 yǐngzi 

เงนิ ȵan2 ȵan2 ȵan2 银 yín  
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เงนิ zin2 ʐi:n2 ʐi:n2 钱 qián 

เงนิกงเต๊ก ɕen4si3 sa1tok7  冥钱 míng qián 

เงนิเดอืน zin2koŋ½ ʐi:n2 koŋ1 ʐi:n2 koŋ6 工资 gōngzī 

เงยีบ dak7 din1 ljiŋ3  
ȵa:m3 

ŋa:t9  thiŋ9 piŋ2 静（无声） jìng 

เงยีบ mak7 sak7 me2  ȶa:ȵ3  沉默  chén mò 

เงือ่น กระดุม (เยบ็
มอื) 

lә2  j̥әu1 
 
 

lak8 j̥әu3 
 
   

扣子 （手制）kòu zi  
 

เงือ่น กระดุม(จกัร
เยบ็ผา้) 

ŋwәi1 j̥әu1 
 
 

lak8 j̥әu3 ka:u1 
hәi2 
   

扣子 （机制）kòu zi  
 

เงือ่นเป็น tha1 kwәt7 n̥o3 tha1 kwәt7 n̥o3   活结 huó jié  

แงะ, แกะ diu1 ŋa:u6, kai4 ŋa:u1 撬 qiào 

โง ่เขลา swa:i4 swa:i4 sok8 
ŋwam4  ŋwa:ŋ4 

swa:i4 ŋam4 傻  shǎ 

โง ่เขลา wa3 vai1   笨 bèn 

จดหมาย sin5 sin5 sin5 信 xìn 

จบ, เสรจ็ ljeu4 ljiu4 liu4 完 wán 

จม sam1 sam1 sam1 沉 chén 

จมกู naŋ1 naŋ1 naŋ6 鼻子 bí zi  

จรงิ sin1 sin1  真 zhēn 

จอกแหน pap8 piu2 pә piu2 pok8 piu2 浮萍 fú píng  

จอบ son4 son4 son4 锄  chú 

จอบ เสยีม ȶau3 kwәk7 tau3 ku:k9 ȶau3 ku:k9 锄头 chú tou  

จอม (จุดกลางหวัที่
ขดเป็นวง)  

ȵat7 
 
 

ȵat10 
 
 

ȵat7 
 
 

髻 jì 
 
 

จอมปลอม, ไมจ่รงิ ȶa6 kǝm3  sin1  假 jiǎ 

จกัจัน่ pu4 jot9,lja:ŋ3 
lji5 pi4 jot9 tә2 le:ŋ3 le:ŋ3 蝉 chán  

จดัเกบ็ j̥ǝp7 ȶip7 ȶip7 收拾 shōushí 

จบั sap7 sap7 sap7 捉 zhuō 

จบั, กุม ȵam1 ȵam1, sau4 ȵam6 握 wò 

จาก sa2 ǝ5 ȵa:u6 从  cóng 

จาน ɕin3 la:u4 ɕin3 te:ŋ5 盘子 pán zi 

จาน ɕin3 tәi3 si:n3 tәi3   碟子 dié zi  

จาม fan5ȶhi5   打喷嚏 dǎ pēntì 

จาํได ้ ȶǝi5dai3 ȶǝi5  记得 jìdé 

จาํนวน ȡai5 ?ȡai5 ȡai5 数 shù 

จกิ ɕǝu5 , ȶot7 ɕǝu5 , ȶip7  啄(米) zhuó  

จิง้จอก 
tә2 ha:n3 

tә2 ha:n3(果子

狸)   狐狸 hú li  

จิง้จอกหน้าขาว tә2 voŋ2 tә2 voŋ2   白面獐 bái miàn zhāng 

จิง้หรดี daj:k7 tai5 daj:k7 ta:i5 dak7 tai5 蟋蟀 xī shuài  

จิง้เหลน zui2 ȶi5 ȶen3 zui2 ȶi4 ȶen3 ʐui2 ȶuk7 ȶe:n5 四脚蛇 sì jiǎo shé  

จุกขวด hwa1 jat7 hwa1 sak7 wa1 sak7 塞子 sāi zi  

จุดไฟ tet7 tim3 ti:m3 点（火） diǎn  

จุม่ sam3, swa:i3 swa:i3 sam3 蘸 zhàn 

จุม่, แช ่ pa:u2 pa:u2  涮（衣） shuàn  

จงู ȶhoŋ3 ȶhoŋ3 ȶhoŋ3 牵（牛） qiān  

เจด็ sit7 sit7 sit7 七  qī 
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เจด็รอ้ย sit7 pek7 sit7 pek9  七百  qī bǎi 

เจด็สบิ sit7 zǝp8 sit7 ʐip8  七十  qī shí 

เจดยี ์ tha2 ta2   塔 tǎ  

เจบ็ nun3 ʔdin1  硌 gè 

เจบ็ปวด ȶǝt7 ȶit7 ȶit7 痛 tòng 

เจา้นาย เจา้ของ ai3 sau3, 
ai3 tun3 

ai3 sәu3 
 

ʔai3 sau3 
 

主人 zhǔ ren   
 

เจา้บา่ว lә2 za:u4 m̥ai5 lә2 ʐa:u4 m̥ai5   新郎 xīn láng  

เจา้สาว lә2 l̥i3 m̥ai5 lә2 ʔbi:k9 m̥ai5   新娘 xīn niáng  

เจาะ pin1 pin1 pin6 钻 zuān 

โจร ai3 ta3 ȶip7 ai3 ve4 ta3 ȶip7   土匪 tǔ fěi  

ฉลองปีใหม ่ ɕin1siŋ1 si:n1si:ŋ1 si:n1si:ŋ1 过年 guònián 

ฉลาด l̥jǝu3  l̥jǝu3  聪明 cōng míng 

ฉนั ǝu2 a2 e2 我  wǒ 

ฉางขา้ว zu4  ʐu4 ʐo4 粮仓 liáng cāng  

ฉาบ sǝm5swa1 sǝm5swa2 sǝm5swa2 钹 bó 

ฉีก lit8 lit8  拆 chāi  

ฉีก pjik7 lik7, si3 bjan5 撕 sī 

เฉลยีวฉลาด sai1  sai1  巧  qiǎo 

เฉือน ȶhau3 ȶhau3  煨 wēi 

ชดใช ้ wam2 wam2  赔 péi 

ชน, กระแทก dok9,poŋ1 ʔdok7  撞 zhuàng 

ชนกนั toŋ2 ȶau4 toŋ2 ȶau4  (牛) 打架 dǎjià 

ชนเผา่จว้ง ai3 thoŋ3 ai3 thoŋ3 ʔai3 thoŋ6 壮族 zhuàng zú  

ชนเผา่ปู้อ ี ai3 ja:i3 ai3 ja:i3 ʔai3 ja:i3 布依族 bù yī zú  

ชนเผา่ฮัน่ ai3 ȡәn1 ai3 ȶun1 ʔai3 ȶun1 汉族 hàn zú  

ชนะ hiŋ2 hiŋ2 hiŋ2 赢 yíng 

ชว่ยชวีติ da:i1 , ta:u5 ȶhǝu5?da:i1  救活 jiù huó 

ชว่ยเหลอืซึง่กนั
และกนั 

toŋ2 pa:ŋ3 toŋ2 pa:ŋ3  互助 hùzhù 

ชอ่งระหวา่งประต ู әp7 tu1     门缝 mén fèng  

ชอ้น be5 ʔbe5 ʔbe5（瓢） 勺 sháo  

ชอบ maŋ4, 
 ȡai1 maŋ4 

maŋ4 maŋ4 喜欢 xǐhuān 

ชกัออกมา (มดี) jwǝt9 ju:t9 ȶun6 拔（ ） bá  

ชกัออกมา (มอื) ljun1 ȶun1  拔（毛） bá  

ชัน้ หรอืทีต่ ัง้ของมี
สามขา  ȶiŋ2 ȶiŋ2 ȶiŋ2 三角架 sān jiǎo jià  

ชัน้ดา้นนอกของผา้
หม่ na3 mjin2 na3 mi:n2   被面 bèi miàn  

ชัน้ดา้นในของผา้
หม่ laɯ2 mjin2 lә2 mi:n2 lә mi:n2 被里 bèi lǐ  

ชัน้รองหมอ้ kәu5 dau5 ȶhik7 ȶhik7 ȶa3   锅架 guō jià  

ชา้ dun6- ȵun5, 
djot8-njot8 

ton6-ȵon5 thon6 慢  màn 

ชา น้ําชา sa2 sa2 sa2 茶 chá  

ชา้ง tә2 ɕa:ŋ6 tә2 ɕa:ŋ1   大象 dà xiàng  

ชา่งกระเบือ้ง ai3 ta1 ŋwa4 ai3 za:ŋ6 ŋwa4   瓦匠 wǎ jiàng  

ชา่งเงนิ ai3 za:ŋ6 ȵan2 ai3 ʐa:ŋ6 ȵan2   银匠 yín jiàng  
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ชา่งตดัเสือ้ ai3 tip7 luk7 ai3 tip7 ȶuk7   裁缝 cái féng  

ชา่งไม ้ ai3 za:ŋ6 mai4 ai3 ʐa:ŋ6 mai4 ʐa:ŋ6 mai4 木匠 mù jiàng  

ชา่งเหลก็ ai3 za:ŋ6 l̥it7 ai3 ʐa:ŋ6 l̥it   铁匠 tiě jiàng  

ชาตพินัธุ ์ ai3 , ȡin1 ai3 , ȡin1   民族 mín zú  

ชายคา tәu2 ja:n1,da:k9 kә2 tau2   房脊 fánɡ jǐ  

ชายฝัง่ 
faŋ5 ni1 vaŋ5 ni1   

ʔbuːŋ5,vaŋ5 ,k
uŋ5 岸 àn  

ชายหนุ่ม ai3 so4 lә2 ba:n1   男青年 qīng nián  

ชาวนา ai3 vi4 koŋ1 ai3 vi4 koŋ1   农民 nóng mín  

ชิน้ dat7  ȶeu1 ʔdat7 ʔdat7 件 (衣) jiàn 

ชิน้ ȶheŋ5, thiŋ3 ȶeŋ5  项 xiàng 

ชมิ sǝi5 sǝi5 sǝi5 尝 cháng 

ชี ้ wǝi4 wǝi2 wǝi2 指（方向） zhǐ  

ชื่อ da:n1 ʔda:n1 ʔda:n6, 
siŋ5miŋ2 

名字 míngzì 

ชื่อ, นาม ta:ŋ5 ta:ŋ6  名  míng 

ชื่อกลุม่ชาตพินัธุ์
ตง้ ai3 toŋ6 ai3 toŋ6   侗族 dòng zú  

ชื่อกลุม่ชาตพินัธุ์
สุย่ ai3 sui3 ai3 sui3 ʔai3 sui3 水族 Shuǐ zú  

ชื่อกลุม่ชาตพินัธุ์
เหมาหนาน ai3 na:n6 ai3 na:n6   毛南族 Máo nán zú  

ชื่อกลุม่ชาตพินัธุ์
เหมยีว หรอื แมว้  ai3 jiu2 ai3 jiu2 ʔai3 hiu2 苗族 Miáo zú  

ชื่อกลุม่ชาตพินัธุ์
เหยา ai3 jiu3 ai3 jiu2 ʔai3 hiu2 瑶族 Yáo zú  

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง jam4 jam4 jam4 香椿 xiāng chūn  

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง 
(ตน้ไป๋หยาง) mai4 lә2 za:i5   mai4 ʐi:ŋ3 白杨 bái yáng  

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง 
ดอกสขีาว ȶau6 ȶau5 lә ȶau5 油桐 yóu tóng  

ชื่อตน้สนชนิดหน่ึง mai4 hwa:k9 mai4 hwa:k9 mai4 hwa:k9 杉树 shān shù  

ชื่อตน้สนชนิดหน่ึง mai4 ŋau6 l̥ap7  mai4 ŋau6 l̥ap7    柏树 bǎi shù  

ชื่อทีช่าวมากเรยีก
ตวัเอง 

ai3 ma:k8 
 

ai3 ma:k8 
 

（ʔai3 ma:k8
（自称） 

莫家 mò jiā  
 

ชื่อทีช่าวอายจาม
เรยีกตวัเอง 

ai3 ȶam1  
（自称） 
 

ai3 ȶam1  
 
 

ʔai3 ȶam1  
 
 

锦家 jǐn jiā 
  
 

ชื่อผกัชนิดหน่ึง muŋ2 muŋ2 muŋ2 广菜 guǎng cài  

ชื่อสมนุไพรชนิด
หน่ึง ku1 ŋa:i6     艾蒿 ài hāo  

เชด็ (รองเทา้) ȶǝu2, doŋ5 swa2  擦（鞋） cā  

เชา้ตรู ่เวลาเชา้ tә3 hit7 tә3 hit7 hit7 早晨 zǎo chen  

เชื่อ sin5 sin5  相信 xiāngxìn 

เชอืก tjǝu5 ȶǝu5 ȡǝu1, tjǝu5 （绳）断 duàn 

เชอืก za:k9 ʐa:k9 ʐa:k9 绳子 shéng zi  

เชอืกบงัเหยีน za:k9 ma4 ʐa:k9 ma4   缰绳 jiāng sheng  

เชือ้ไฟ pәn1 vәi1 ȶu5 vәi1 ȶo5 vәi1 火种 huǒ zhǒng  

เชื่อมต่อกนั sun3 sun3 sun3 连接 liánjiē 

แช ่ ma5 vaŋ1 ma5 浸（种）jìn  
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แชโ่คลน luŋ3 ȡu:k9 u:m1  (牛) 滚泥 gǔn ní 

โชคดทีี ่ ȶi3 la:i5 ȶi3 la:i5  幸亏 xìng kuī 

โชคดทีี ่ ȶi3la:i5 ȶi3la:i5  幸亏 xìngkuī 

ใช ่ ɕin1, s11 sin1, s11 sin1 是 shì 

ใชส้อย joŋ6 , tai2   使用 shǐyòng 

ซ่อม lǝi4 lǝi4  修理 xiūlǐ 

ซอสองสาย ja1 ȵin2 ja1 ȵi:n2 ja:ŋ4ȵe:n2 二胡 èrhú 

ซกั ขยี ้ hǝu1 hǝu1  搓洗 cuōxǐ 

ซงึ jai1  jai1 jai1 甑 zèng  

ซมึ ȵam6   渗透 shèntòu 

ซือ้ dai3 dai3 dai3 买 mǎi 

เซ่นไหว ้ taŋ3ȶoŋ2 taŋ3ȶoŋ2 taŋ3 祭祀 jìsì 

เซยีน เทพเจา้ ai3 ɕin1 ai3 si:n1   神仙 shén xian  

ไซดกัปลา ȵa3 ʐi:n5 ȵa2 ʐi:n5 鱼笼 yú lóng  

ญาต ิ la:i1 lak8 ȶai:i1 lak8   亲戚 qīn qi  

ดม ȵun4 nun4 nun4 闻 wén 

ดว้ง tә2 bәn3 ȶi4 tә2 ȶәn3 ȶe3   蜣螂 qiāng láng  

ดวงชะตา l̥e1miŋ6 l̥e1miŋ6  八字 bāzì 

ดวงชะตา miŋ6 miŋ6  命运 mìngyùn 

ดวงดาว daːu1 dәi5   ʔdaːu1 ʔdәi5 ʔdaːu1 ʔdәi5 星星 xīng xing  

ดว่น han1  ha:n5 voŋ5  紧急  jǐnjí 

ดอก ȶa2 ŋwǝi5 ŋui6 朵 (花)   duǒ 

ดอกตมู tai5 hwa1 pau3   花蕾 huā lěi  

ดอกเบีย้ ma3zin1 m̥a3 ʐi:n2 ma1 ʐi:n2 利息 lìxí 

ดอกไม ้ da:ŋ5 - dǝm3 ʔda:ŋ5 - 
ʔdwa:u3 

ʔda:ŋ5 - 
ʔda:u3 

花的 huā de 

ดอกไม ้ hwa1 hwa1 wa1 花 huā  

ดอง lap8 lap8 lap8 腌 yān 

ดงั dɯt9 ʔdɯt9 det9 （枪）响 xiǎng 

ดัง้จมกู ȶiu2 naŋ1 ȶiu2 naŋ1 na:u4 naŋ6 鼻梁 bí liáng  

ดนั nan4 nan4 nan4, nat7 挤 jǐ 

ดบั dap7 ʔdap7  （火）灭 miè 

ดบัไฟ dap7 dap7 ʔdap7 熄灯 xídēng 

ดา่ zǝi6, kwe3 heŋ5 kui5, kwe3,  
ʐi2 

骂 mà 

ดาดฟ้า da:n1 da:n1 jәu6 da:n1 晒台 shài tái  

ดา้นขวา khwәn1 da:i1 mi1 da:i1 mi1 pha1 右边 yòu bian  

ดา้นขา้ง faŋ5 zen1 vaŋ5 ʐen1  vaŋ1 ʐe:n1  旁边 páng biān  

ดา้นซา้ย buŋ5 lja:i3,buŋ5 
zui4 mi1 lja:i3 mi1 ʐe3 左边 zuǒ bian  

ดา้นนอก 
nuk7 nuk7 

 ʔә nuk7, ʔbә 
nuk7 外面 wài mian  

ดา้นใน a:u3 ha:u3 ha:u3 里面 lǐ miàn  

ดา้นบน әu1 jәu1 jәu6 上面 shàng miàn  

ดา้นลา่ง l̥a3 l̥a3 la3 下面 xià mian  

ดา้นหน้า ȶau3 na3 ȶau3 na3  ʔbә na3 前面 qián mian  

ดา้นหลงั ȶau3 lun2 ȶau3 lun2  ʔbә lun2 后面 hòu mian  

ดา้มมดี ta:m1 ta:m1 ta:m1,kan2 把 dāo bǎ  

ดา้ย m̥ai1 m̥ai1 mai1 线 xiàn  

ดาวองัคาร ŋa:t8 ȵiŋ2   火星 huǒ xīng  
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ดาํน้ํา m̥ǝt7 m̥ǝt7 sam6m̥ǝt7 潜水 qiánshuǐ 

ดาํเนินกจิการ ɕuk7 sok7  举办 jǔbàn 

ดนิ әm5 |әm5   土 tǔ  

ดนิ tui2,pja1 tui2,pja1 tui2,pja6 石头 shí tou  

ดนิ กาํแพงหนิ ziŋ2 ʐiŋ2,ȶha:i5 ʐiŋ2 土，石墙 tǔ,shí qiáng  

ดนิประสวิ ɕiu1 siu1 siu1 硝 xiāo  

ดนิประสวิ lә2 sa1 lә2 sa1   铁砂子 tiě shā zi  

ดนิปืน za2 suŋ5 ʐa2 suŋ5 ʐa2 suŋ5 火药 huǒ yào  

ด ี da:i1  dǝi5 ʔda:i1  好  hǎo 

ด ี(นาม) bәi1 ʔbәi1 ʔbәi 胆 dǎn  

ดใีจ da:i1 swam1 ljiu4 swam1  高兴 gāoxìng 

ดบุีก sit7 sik7 sik7 锡 xī  

ดวีวั (นําไปทาํเป็น
สมนุไพร) 

ɕe1pu4 ɕe1pu4  牛黄 niúhuáng 

ดงึ ȶwa:u6, la:k6 ȶwa:u6 ȶha:u6 拉 lā 

ดงึ, เหน่ียว ep9 ŋok8  扳（树枝） bān  

ดงึออก ne2 ne2 ne2, （田） 
son4（地） 

薅 hāo 

ดื่ม zǝm6 ʐǝm6 ʐum6 喝 hē 

ดือ้ na1 no5 na1  顽皮  wán pí 

ด ู kau5 ka:u5, ʔdom1 kau3, ʔom6 看kàn 

ดดู ɕin1, sut7 sut7  吮 shǔn 

ดเูหมอืน lәm3si5 lәm3  好像 hǎoxiàng 

เดก็ pa:u5(男),bәk7 lak8 tәi3 la:k8 tәi3 儿童 ér tóng  

เดก็เลีย้งแกะ lak8 tәi3 la:ŋ2 
to2 lak8 la:ŋ2 to2   牧童 mù tóng  

เดด็ดอกไม ้ in3 in3 in3 摘（花）zhāi  

เดนิ sa:m3 sa:m3 sa:m3,ja:m3 走 zǒu 

เดีย่ว ka1 ka1  单（数）dān  

เดอืด pja:u6 pja:u6 pja:u6 , kun3 （水）沸 fèi 

เดอืน nin2 ni:n2 ni:n2 月 yuè  

เดอืนกรกฎาคม nin2 sit7 ni:n2 sit7   七月 qī yuè  

เดอืนกนัยายน nin2 ȶәu3 ni:n2 ȶәu3   九月 jiǔ yuè  

เดอืนกุมภาพนัธ ์ nin2 ȵәi6 ni:n2 ȵәi6   二月 èr yuè  

เดอืนตุลาคม nin2 zәp8 ni:n2 ʐip8   十月 shí yuè  

เดอืนทีแ่ลว้ nin2 әu1 , nin2 
kwәn5 ni:n2 jәu1   上个月 shàng gè yuè  

เดอืนน้ี nin2 na:i6 ni:n2 na:i6 ni:n2  na:i6 这个月 zhè gè yuè  

เดอืนพฤศจกิายน nin2 zәp8 it7 ni:n2 ʑәp8 it7   十一月 shí yí yuè  

เดอืนพฤษภาคม nin2 ŋu4 ni:n2 ŋu4   五月 wǔ yuè  

เดอืนมกราคม nin2 siŋ1 la:u4 ni:n2 si:ŋ1   一月 yī yuè  

เดอืนมถุินายน nin2 ljok8 ni:n2 lok8   六月 liù yuè  

เดอืนมนีาคม nin2 sa:m1 nin2 sa:m1   三月 sān yuè  

เดอืนเมษายน nin2 sәi5 ni:n2 sәi5   四月 sì yuè  

เดอืนสงิหาคม nin2 pa:t7 ni:n2 pa:t7   八月 bā yuè  

เดอืนหน้า nin2 lun2 ni:n2 l̥a3 ni:n2 lun2 下个月 xià gè yuè  

โดยเฉพาะ, เป็น
พเิศษ 

ɕǝu5 sǝu5  特地 tè dì 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ɕәu5 sәu5  特地 tèdì 
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โดยบงัเอญิ tam2da:u3 lja:u3  恰巧 qiàqiǎo 

ได,้ใชไ้ด ้  na:ŋ5  可以 kěyǐ 

ไดก้าํไร swa:n6 tson5  赚 zhuàn 

ไดร้บั dai3 ʔdai3 ʔdai3 得到 dédào 

ไดร้บับาดเจบ็ ɕiŋ1 tiŋ3  受伤 shòushāng 

ตก tok7 tok7 tok7 掉 diào 

ตก uk7 uk7  下(蛋) xià  

ตก, รว่ง lau5 , tok7 lau5 , tok7 lo3 (叶) 落 luò 

ตกกระ ȶi4 va6 lә2 va:t9   雀斑 què bān  

ตกแต่ง swa:ŋ1 ȶaŋ1  装 zhuāng 

ตด tut7 tut7 tut7 屁 pì  

ตน้  ku1 ku1 ko6 棵（树）kē  

ตน้กลา้  l̥i3 ȶi3 ja1,ȶi3 秧 yāng  

ตน้การบรู mai4 ka:u3 mai4 ka:u3 mai4 ka:u3 樟树 zhāng shù  

ตน้เกาลดั mai4 ȵәu1 si1   mai4 ȵan1 si1 麻栗树 má lì shù  

ตน้ขา้ว ku1 әu3 ko1 hәu3   稻子 dào zi  

ตน้ดอกทานตะวนั ko1 da1 van1 ko1 da1 van1 da1 van1 向日葵 xiàng rì kuí  

ตน้ปาลม์ mai4 va5 ziŋ3 mai4 va5 ʐiŋ3 mai4 va5 ʐiŋ3 棕树 zōng shù  

ตน้ฝ้าย hwa:i5 hwa:i5 wa:i5 棉花 mián hua  

ตน้พรกิไทย mai4 lә2 seu1 mai4 lә2 siu1 mai4 lә2 siu1 花椒树 huā jiāo shù  

ตน้เฟิรน์ ku1 biŋ1 ku1 biŋ1   蕨草 jué cǎo  

ตน้เมเป้ิล mai4 jau1 mai4 jau1 mai4 jau1 枫树 fēng shù  

ตน้ไม ้ mai4 mai4 mai4 树 shù  

ตน้รกั mai4 djak7 mai4 dak7 mai4 dak7 漆树 qī shù  

ตน้สน mai4 ŋau6 mai4 ŋau6 mai4 ŋau6 松树 sōng shù  

ตน้หลวิ mai4 hwa1 lәu4 mai4 hwa1 lәu4 mai4 wa1 lәu4 柳树 liǔ shù  

ตน้โอ๊ค kha:ŋ1 kha:ŋ1 kha:ŋ1 橡子 xiàng zǐ  

ตบ la:m6, phek9 la:m6  掴 guāi 

ตม้ tuŋ1 tuŋ1 tuŋ6 煮 zhǔ 

ตรง, ตรงเป็นแนว zjaŋ2 - zjot7 zaŋ2 - djot10 ʐaŋ2 - djo:t9 - 
zwa:u3 

直 zhí 

ตรง,ตรงดิง่ sǝn6 zaŋ2  正 zhèng 

ตรงกลาง ta5 ta5 tuk7 ta5 中间 zhōng jiān  

ตรงขา้ม ตรงหน้า toi5 na3,bәt 
da:n2 da:n2 siŋ2   对面 duì miàn  

ตระหน่ี, ขีเ้หนียว bat7  ʔbat7 ʔba:t9  小气  xiǎo qì 

ตราประทบั in5 sa:ŋ3  图章 túzhāng 

ตลบั กลอ่ง pәn2 pәn2 pәn2 盒 hé  

ตลาด ȶi4 ȶi4 ȶhe4 集市 jíshì 

ตวง ju1 ju1  量（米） liàng  

ต่อ  แตน tә2 lәu1 tә2 lәu1   马峰 mǎ fēng  

ตอกทีท่อจากไผ ่ djuk7 ʔduk7   篾条 miè tiáo  

ตอ้กระจก tau1 tau1 thau1 白翳 bái yì 

ตอกเสาเขม็ ta:k9 ta:k9  打桩 dǎzhuāng 

ตอ้งการ a:u1 a:u1 a:u6 要 yào 

ตอ้งการ a:u1 a:u1  要 yào 

ตอนไก่ ton1 ton1 ton1 阉（鸡）yān (jī) 

ตอนเชา้ sam1-sit7 sam1-sit7 sam1 早  Zǎo 
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ตอนเชา้ tә3 hit7,pun5 
hit7 

zәi2 ŋa:i2/1 
   

上午 shàng wǔ  
 

ตอนเทีย่งวนั  pun5 van1,zәi2 
ȵi1 pu:n5 van1 

pu:n5 van1 
 

中午 zhōng wǔ  
 

ตอนน้ี zәi2 na:i6 
 

 zәi2 na:i6,man6 
na:i6 

ʐәi2 na:i6 
 

现在 xiàn zài  
 

ตอนเยน็ l̥a3 pun5 
van1,zәi2 ɕiŋ3 pu:n5 van1   下午 xià wǔ  

ตอนเยน็ van1,  l̥ap7- 
ŋwa:u5 

van1-va:ŋ5  晚  wǎn 

ตอนสตัว ์ jim1 i:m1  阉（猪）yān  

ต่อเน่ือง niŋ3,nim1 niŋ3 niŋ3 连着（未断） liánzhe  

ตอบ hin1,  j̥in1 hi:n1 hi:n1 答 dá 

ต่อย dam5 det9  螫 shì 

ตะกรา้ pit8 di3 pit8 pit8,la:n2 篮子 lán zi  

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ 
ȶai4 khwa:ŋ3 ȶai4 

ȶhai4,pit8 lo2 
khwa:ŋ3 箩筐 luó kuān  

ตะกัว่ noŋ4     铅 qiān  

ตะเกยีบ swәŋ1 su:ŋ1 su:ŋ1 筷子 kuài zi  

ตะแกรง zai2 ʐai2 ʐai2 筛子 shāi zi  

ตะโกน   ŋa:u3 大叫 

ตะขอเกีย่วตาชัง่ kau1 kau ½   秤钩 chèng gōu 

ตะขาบ tә2 sip7 tә2 sip7 tә2 sip7 蜈蚣 wú gōng  

ตะครวิ ljǝu3ȵin1/2 jut7ȵin1  抽筋 chōujīn 

ตะไครน้ํ่า dau1 dau1 loi1 dau1 青苔 qīng tái  

ตะบอง ไมพ้ลอง mai4 tjuŋ4 mai4 tjuŋ4 mai4 thәŋ4 棍子 gùn zi  

ตะไบ lɯ5 lɯ5   锉子 cuò zi  

ตะป ู teŋ1 teŋ1 te:ŋ6 钉子 dīng zi  

ตะพาบน้ํา thwa:n4 y4 thwa:n4 y4   甲鱼 jiǎ yú  

ตะวนั da1  van1 da1  van1 da1  van1 太阳 tài yáng  

ตกั tok7 tok7 tok7 舀（水） yǎo  

ตัก๊แตน 
daj:k9 hwa:i5 

daj:k9 hwa:i5, 
daj:k9 ŋwa:ŋ5 tә2 dak7 蚱蜢 zhà měng  

ตัก๊แตนตาํขา้ว daj:k9 ma4 daj:k7 ma4 dak7 ma4 螳螂 táng láng  

ตัง่ มา้ยาว taŋ5 taŋ5 taŋ5 凳 dèng  

ตัง้ขึน้ ju1 ju1  竖起 shù qǐ 

ตัง้ครรภ ์ djak7 djak7 dak7 怀胎 huáitāi 

ตัง้ครรภ ์ ȵap7lak8 ， 
dja:k9 lak8 

naŋ1lak8（人）

zǝm1lak8（动

物） 

 怀孕 huáiyùn 

ตัง่ไมท้ีเ่ป็นทอ่น tok8 tok8 tok8 木墩 mù dūn  

ตดั ka:t7 kat7 kat7 剪下 jiǎn xià 

ตดั sa:p8 sa:p8 sa:p10 切 qiè 

ตดั te5 te5 te5 砍 kǎn 

ตดัใจได ้ ɕe3ȡai3 ɕe5dai3  舍得 shědé 

ตบั tap7 tap7 tap7 肝 gān  

ตวั nǝi4 ʔdan1  张 (桌) zhāng 

ตวั to2  tǝ2 to2  tǝ2   tǝ0 to2  tǝ 只 zhī 

ตวั (ลกัษณนาม
ของมา้) 

tiu2 pǝi2 sau2 tiu2 匹 (布) pǐ 

ตวั (ลกัษณะนาม
ของปลา) 

joi3 pjoŋ6 tu:ŋ5 phjoŋ6 串(鱼) chuàn  
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ตวัต่อ tә2 din1 tә2 din1 tә din1 黄蜂 huáng fēng  

ตวันางอาย ตวัน่ิม tә2 ȶi5 lin3 tә2 ȶi5 lin3 tә2 ȶi lin3 穿山甲 chuān shān jiǎ  

ตวัมอด ผุ kwen2,khǝu3 ȶam3 ȶam3 (虫) 蛀 zhù 

ตวัเรอืด tә2 ȡiŋ1 tә2 ȡi:ŋ1 tә ȡi:ŋ1 臭虫 chòu chóng  

ตวัหมดั tә2 m̥at7 tә2 m̥at7 tә2 nan2 跳蚤 tiào zǎo  

ตวัไหม nui2 sәi1 nui2 sәi3   蚕 cán  

ตวัอกัษร l̥e1, dan1 l̥e1 l̥e1 le1 字 zì 

ตวัเอง zui6 ʐǝi6  自己  zì jǐ 

ตา da1 da1 da1 眼睛 yǎn jing  

ตา koŋ5 ta1 koŋ5 ta1 koŋ5 ta6 外祖父 wài zǔ fù  

ตากแดด sa5 sa5 sa5 晒 shài 

ตาก-ลม sam2djam5 sam2dam5  纳凉 nàliáng 

ตาขา่ย he1 he1 he1 saŋ5 拦江网 lán jiāng wǎng  

ตาชัง่ daŋ5 daŋ5 daŋ5 秤 chèng 

ตาชัง่จนี taŋ3 taŋ3 taŋ3 戥子 děngzi 

ตาตุ่ม ขอ้เทา้ da1 pau1 tin1 da1 pau1 tin1   踝 huái  

ตาบอด bǝt9-bat7 ʔ bǝt7-ʔba:t9  瞎 xiā 

ตาปลา da1nok8 ŋwǝ1da1ka:i5 jut7 鸡眼 jīyǎn 

ตามปกต ิธรรมดา pa:i2 zәi2 pa:i2 zәi2   平时 píng shí  

ตาย tai1 tai1 tai6 死去 sǐqù 

ตาลาย da1hwa1 da1hwa1  眼花 yǎnhuā 

ตํ่า dam5 - deŋ6 dam5 - dat10 dam5 - de:ŋ3 矮 ǎi 

ตาํรวจ zu4 zu4  差人（鞘） chà rén  

ติง่ห ู neŋ5 ȶha1 neŋ5 ȶha1   耳垂 ěr chuí  

ตดิ คา  gan3, nan4 gan3, nan4 ga:n5 卡（脖子） kǎ  

ตดิกนั zǝu4 ʐǝu4  接住 jiē zhù 

ตดิอ่าง ai3 bat7 be3     结巴 jiē ba  

ต·ี, ตบ (โต๊ะ) poŋ4 poŋ4  拍（桌子） pāi  

ตกีนั toŋ2 ta3 ,  toŋ2 
tot7 

toŋ2 ɕǝu5  (鸡) 打架 dǎjià 

ตขีา้ว tjap8 tap8 tap8 打谷 dǎ gǔ 

ตโีดน toi5, tjǝu2 toi5 ti:ŋ3 打中 dǎ zhòng 

ตนีเขา (l̥a3)  tin1 pu1 tin1 pu1   山脚 shān jiǎo  

ตเีหลก็ tui2 tui2 tui2 , to:k9 打（铁）dǎ  

ตกึ ,อาคาร lәu2 lәu2 lәu2 楼 lóu  

ตงึ juŋ5 - j̥ot7 suŋ1 - set9  （绑得）松 sōng 

ตื่น dju1 ʔdu1 ʔdu6 醒（觉） xǐng (jué) 

ตื่น dok7 dok7 ʔdok7 起床 qǐchuáng 

ตืน้ djai5 - dit7 djai5 - djǝt9 ʔdjai5 浅 qiǎn 

ตุ่น tә2 m̥a1 tәi3 tә2 m̥a1 tәi3   蝼蛄 lóu gū  

ตุ๋น la:u1 tuŋ1 tuŋ1 ,si:n5 熬 áo 

ตุ๋น tǝm5 wǝi3 tǝm5 炖 dùn 

ตุม้ห ู leŋ2 ȶha1 ȵan2 ȶha1 ȵan2 ȶha1 耳环 ěr huán  

ตู ้ kwәi1 ţoŋ2 kwәi1 khui6 柜子 guì zi  

เตม็ gan6 - gɯ5 gan3  饱满 bǎomǎn 

เตม็ tik7 - tja:t8 tik7 - tjan2 tik7 满 mǎn 

เตะ thik7 thik7 thik7 踢 tī 
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เตา(ทีก่่อดว้ยอฐิ
หรอืดนิเหนียว) zau4 sa:u5 sa:u5 灶 zào  

เตา้นม ɕu4 se3 se3 乳房 rǔ fáng  

เตาผงิทีก่่อดว้ยอฐิ zau4 kәm2 ʐa2 kum2 ʐa2 火塘 huǒ táng  

เตาเผากระเบือ้ง vo2 jiu2   瓦窑 wǎ yáo  

เตาเผาถ่าน jiu2 jiu2   炭窑 tàn yáo  

เตา้หู ้
lә2 tau6 lә2 tau6 

lә2 thau6 
phu:k 豆腐 dòu fu  

เตบิโต ju3 la:u4  (猪)长 zhǎng 

เตบิโต ju3 , tǝp7 taŋ1  (草) 长 zhǎng 

เตมิ, เสรมิ pu3 pu3 po3 䃼bǔ 

เตยีง leŋ5 ȶeŋ5 ȶe:ŋ5 床单 chuáng dān  

เตยีงนอน ta:u1 ta:u1,twa:ŋ2 ta:u1,twa:ŋ2 床 chuáng  

แตก ai3 ka1 deŋ3 ai3 ka1 deŋ3 ʔai3 ha1 pha:i3 破子 pò zi 

แตก lja:n6 - tja:t7 , 
-ljok7 

num6 nun6 - nwa:i4 碎 suì 

แตกหน่อ tǝp7 ŋa:t8 , fin1 
ŋa:t8 

tǝp7 ŋa:t8  发芽 fāyá 
 

แต่ก่อน lu zәi2,zәi2 
kwәn5 zәi2 kwәn5 ʐәi2 kwәn5 从前 cóng qián 

แตงกวา kwa3 kwa3 kwa3 瓜 guā  

แตงกวา lә2 pjin1 lә2 pi:ŋ1 lә2 pi:ŋ6 黄瓜 huáng gua  

แต่งงาน a:u1za:u4 jǝu5lǝ2ʐa:u4  招婿 zhāo xù 

แต่งงาน zun4lji3 zun4li3  结婚 jiéhūn 

แต่งงาน (แต่ง
ภรรยาเขา้บา้น) 

a:u1 a:u1 a:u1li3 娶 qǔ 

แต่งงาน (ผูห้ญงิ
แต่งออก) 

ȶa5 ȶa5 ȶa5 嫁 jià 

แตงโม ɕi3 kwa3 ɕi3 kwa3   西瓜 xī guā  

แตงรา้น lә2 ȶha6 lә2 ȶa6 lә2 tha6 丝瓜 sī guā  

แต่ละ ta: ŋ5 ta: ŋ6  各 gè 

โต๊ะ ȶoŋ2 ȶoŋ2 ȶoŋ2 桌子 zhuō zi  

ไต ja:u1 ts12 ja:u1   肾 shèn  

ถนน khwǝn1 khwǝn1 khun1 路 lù 

ถนนสายรอง, ซอย khwǝn1tǝi3 khwǝn1tǝi3  小路 xiǎolù 

ถนนสายหลกั khwǝn1la:u4 khwǝen1la:u4  大路  dàlù 

ถลม่, ตกหลุม l̥om5 l̥om5  （地）陷 xiàn 

ถว้ย ชาม wәn3 u:n3 ʔu:n3 碗 wǎn  

ถอด thot7 thot7 tho:t9 脱 tuō 

ถอย suk7 sok7  退 tuì 

ถกั, สาน, ทอ tam3 tam3 tam3 织 zhī 

ถกัเปีย ȶit7 ȶi:t9  编（辫） biān  

ถงั thoŋ3 thoŋ3   桶 tǒng  

ถัว่ tau6 l̥әm5 tau6 lәm5 thau6 lum5 花生 huā shēng  

ถัว่งอก tau6 ŋa:t8 tau6 ŋa:t8 thau6 ŋa:t8 豆芽 dòu yá  

ถัว่แดง tәu6 vaŋ1 tau6 ȶa2 thau6 ȶa2 饭豆 fàn dòu  

ถัว่ฝักยาว tәu2 va:k9 ja:i3 tәu2 va:k9 ja:i3 thau6 ʐe5 ȶuk7 豇豆 jiāng dòu  

ถัว่ลนัเตา tәu2 leŋ2 tәu6 leŋ2   豌豆 wān dòu  

ถัว่เหลอืง tau6 ja5 lә2 tau6 thau6 ŋa:n3 黄豆 huáng dòu  

ถัว่ไหม tau6 meu2     蚕豆 cán dòu  
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ถาดตาชัง่ pǝn2daŋ5 pun2daŋ5  秤盘 chèng pán 

ถ่าน tha:n5 tha:n5 tha:n5 炭 tàn  

ถ่าน vuk7 vuk9 vuk7 炭 tàn 

ถ่านไฟ ȶu5 vәi1 ȶu5 vәi1 ȶo5 vәi1 火炭 huǒ tàn  

ถ่านหนิ mәi2 mәi2   煤 méi  

ถาม sa:i3 sa:i3 sa:i3 问 wèn 

ถา้หาก sa2 tǝ3 sa2 sa2 如果  rú guǒ 

ถํ้า kaːm3 kaːm3 kaːm3, sum3 山洞 shān dòng  

ถํ้า luk8 luk8  峒  dòng 

ถี ่ tǝi6 - tit7 tǝi6 - tit7 , - ti5 thǝi6 密 mì 

ถงึ,ไปยงั thau5 thau5 thau5 到 dào 

ถงึจะ za:u4 tam2 ʐa:u4 ʐa:u4 才  cái 

ถงึบา้น sa5tu1 sa5tu1  上门 shàngmén 

ถอืโอกาส dom5 ?dom5  趁（热）chèn  

ถุงเทา้ ma:t8 ma:t8 ma:t8 袜子 wà zi  

ถุงน้ําครํ่า he5 ȶuŋ1   胞衣 bāo yī  

ถ ู ut7 u:t9 ʔu:t9 擦（掉） cā  

ถกู zin6 ʐi:n6  ʐa:n6 ʐi:n6   便宜 piányi 

ถกู โดนกระทาํ  ŋa:i4 ŋa:i4  被 bèi 

โถ kwәŋ3 kuŋ3   钵子 bō zi  

ไถ(นาม)   ȶwai1 ȶwai1 ȶwai1 犁 lí  

ไถนา (กรยิา) ȶwai1 ȶwai1 ȶwai6 犁（地）lí  

ทราย de1 de1 de1 沙子 shā zi  

ทวารหนกั lәu1 l̥un3,sәm2 
l̥un2 

lәu5 l̥un3 
 

sum2 lun3 
 

肛门 gāng mén  
 

ทหาร ai3 ljen1 ai3 ljen1   兵士 bīng shì  

ทอ้ง loŋ2 loŋ2 loŋ2 肚子 dù zi  

ทองคาํ ȶim1 ȶim1 ȶim6 金 jīn  

ทองแดง luŋ2 lu:ŋ2 lu:ŋ2 铜 tóng  

ทอ้งบวม poŋ5 loŋ5 ɕiŋ5 siŋ5  (肚) 胀 zhàng 

ทอ้งเสยี pa:i1loŋ2 pa:i1loŋ1 pa:i6loŋ2 泄肚 xiè dù 

ทอด sin1 sin1  煎 jiān 

ทอ้แท ้ tok7ne5 ne5 swam1  灰心 huīxīn 

ทะลุ, ผา่น ȶoŋ4 ʐwa1  冲 chōng 

ทะเล hai3 hai3   海 hǎi  

ทะเลสาบ maŋ2 , fu2 maŋ2 maŋ2 湖，潭 hú，tán  

ทะเลาะ toŋ2sa1 toŋ2sa1 toŋ2sa2 争 zhēng 

ทะเลาะ ȶuŋ1 ȶuŋ1 ȶuŋ6 （小孩）闹 nào 

ทะเลาะววิาท toŋ2map8 toŋ2ta3 toŋ2ta3 打架 dǎjià 

ทัง่ตเีหลก็ daŋ1 daŋ1 daŋ1 铁砧 tiě zhēn  

ทัง้หมด ljeu4 ljeu4 liu4 全 quán 

ทนัใดนัน้ tǝm2/4 taŋ2/4 tǝm2 taŋ2  忽然  hū rán 

ทบัทมิ lә2 ljәu2 lә2 ljәu2   石榴 shí liu  

ทา (สทีีใ่ชส้าํหรบั
แต่งหน้า) 

nja2 ȵǝn4  涂（油彩） tú  

ทาก tә2 naŋ1 muk8 tә2 naŋ1 muk8   鼻涕虫 bí tì chóng  

ทางแยก khwǝn1kap7kha
:ŋ5 

khwǝn1toŋ2kap
7 

khun1kap7kha
:ŋ5 

岔路 chàlù 

ทาย ku5 ton5 ,ku5  猜（谜）cāi  
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ทารก lak8 tәi3 nuŋ4 tәi3   婴儿 yīng ér  

ทาํ vi4 ve4 ve4 做 zuò 

ทาํ vi4 ve4 , ta:ŋ1 ve4 做 zuò 

ทาํความสะอาด
สสุาน ลา้งป่าชา้ 

taŋ3tǝi6 taŋ3tai6  扫墓 sǎomù 

ทาํหาย tok7 tok7  遗失 yíshī 

ทาํใหผ้อมบาง ba:k9 lit7  间苗 jiànmiáo 

ทิง้, ปลอ่ย djok9 dok10 ,gwn1 dok7 ,ka:u5 撒（种）sā  

ทิม่, แทง bǝn5,  ȵok9 bǝn5,  ȵ̥ok9 ʔbǝn5 戳 chuō 

ทศิตะวนัตก ɕi1 se1,ɕi3 se1 西 xī  

ทศิตะวนัออก toŋ1 toŋ1,toŋ3 toŋ5 东 dōng  

ทศิใต ้ na:m2,na:n2 na:i4   南 nán  

ทศิเหนือ pa:k8,pә4 pә4   北 běi  

ที ่(ดนิ) tә2 l̥a3,l̥a3 dan2 tә2 l̥a3 daːi5,tә la3 地 dì  

ทีด่อน da:i5 da:i5 da:i5 旱地 hàn dì  

ทีน่ัน่ hwǝn5  si5 ȶa2 siŋ4  那里（近）nàli 

ทีน่า ja5 ja5 ja5 田 tián  

ทีน่ี่ hwǝn5  na:i6 
dat7  na:i6 

ȶi2  na:i6 ȶi  na:i6 这里  zhè li 

ทีโ่น่น hwǝn5 na3 na3 si5 
ȶi2  si5 

 那里（远） nàli 

ทีเ่ป่าไฟ(ปลอ้งไมม้ี
รกูลวง) nuŋ5 po5 vәi1 nuŋ5   吹火筒 chuī huǒ tǒng  

ทีแ่ปด ti3 pa:t7 ti3 pa:t9 ti pa:t9 第八 dì bā 

ทีฝั่ดขา้ว hǝu3 hu3 tum2 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

ทีร่กรา้งวา่งเปล่า da:i5 mә1 da:i5 mɯ1 ja5 mjәu5 荒地 huāng dì   

ทีส่อง ti3 ȵǝi6 ti3 ȵǝi6 ti ȵǝi6 第二 dì èr 

ทีส่บิ ti3 zǝp8 ti3 ʐip8 ti ʐip8 第十 dì shí 

ทีส่บิเอด็ ( ti3) zǝp8 it7 ti3 ʐip8 it7 ti ʐip8 ʔit7 第十一 dì shí yī 

ทีส่ดุ swǝi1 swǝi1 han5    zuì 

ทีส่ดุ swәi1 swәi1, han5  zuì 

ทีห่น่ึง ti3 it7  ti3 it7 ti ʔit7 第一 dì yī 

ทีไ่หน hwǝn5  n̥au1 ȶi2 n̥au1 ȶi1  nau1 哪里  nǎ lǐ 

ทุก pa:i2 pa:i2  每 měi 

ทุกขท์รมาน kam1loŋ2 swǝi1ȵi:m6  痛苦 tòngkǔ 

ทุกคน ȡin1 kuŋ2 
ljǝu2  ɕa:u3   

ljiu4n ɕa:u3    大家  dà jiā 

ทุกๆ, มกัจะ pa:i1 pa:i1  每  měi 

ทู ่ mjo4 - ljo3 , 
- mja:ŋ6 

mjo4 - mja:ŋ6 mjo2 （ ）钝 dùn 

เทา้เปลอืย tin1la3 tin1la3  赤脚 chìjiǎo 

เทา่ไหร ่ ȶi3 l̥a:i1 
kuŋ2 ɕiu3 

ȶi3 l̥a:i1  多少  duōshao 

เทา่ไหร ่ ȶi3l̥a:i1 , 
ku ŋ2ɕiu3 ȶi3l̥a:i1  多少 duōshǎo 

เทีย่งคนื pun5 za:n1 pun5  ʐa:n1 pun5  ʐa:n1 半夜 bàn yè  

เทยีนไข lǝ2sok7 lǝ2sok10 la:u4sok7 蜡烛 làzhú 

แทง่ ku1 ku1 tiu2  条 (棍子)  tiáo 

แทน the5 the5 the5 代替 dàitì 

แทรก bǝi5 ʔbǝi5 ʔbǝi5 插（量） chā  

แทะ hen6 hen3  肯kěn 
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ธง ȶhǝi2 ȶi2  旗 qí 

ธนู na5 na5 lam3 弓 gōng  

ธรณีประตู ȶim4 tu1 ȶim4 tu1   门槛 mén kǎn  

ธญัพชื әu3  hәu3 hәu3 粮食 liáng shi  

นก nok8 nok8 nok8 鸟 niǎo  

นกกระจอก nok8 le3 nok8 le3 nok8 le3 麻雀 má què  

นกกระสา nok8 pә4 ho4 nok8 puk8   鹤 hè  

นกกาเหวา่ nok8 kau4 ku1     布谷鸟 bù gǔ niǎo  

นกเขาลาย nok8 kau2 nok8 kau2 nok8 kau2 斑鸠 bān jiū  

นกเขยีนคิว้ 
nok8 wa1 mәi2 nok8 kә tja:u1 

nok8 wa:ŋ4 
mәi4 画眉 huà méi  

นกเคา้แมว nok8 kau1 tә2 kau1 tә2 kau6 猫头鹰 māo tóu yīng  

นกนางแอ่น nok8 en5 nok8en5 nok8 ʔe:n5 燕子 yàn zi  

นกนางแอ่นป่า nok8 ɕik7  nok8 si:k9 nok8 si:k9 喜鹊 xǐ què  

นกพริาบ nok8 ko2 nok8 ko2 nok8 ko2 鸽子 gē zi  

นกหวดี sa:u1ti2 ti2  哨子 shàozi 

นกหวัขวาน 
nok8 ɕәu5 kom2 nok8 ɕәu5 kom2 

nok8 ɕәu5 
kom3 啄木鸟 zhuó mù niǎo  

นกเหยีย่วป่า 
la:u3 wa4 la:u3 wa4 

nok8 na:k10 
mum6 鸬鹚 lú cí  

น่อง ka1 loŋ2 n̥o3 ka1 loŋ2 n̥o3 ka1 loŋ2 n̥o3 腿肚子 tuǐ dù zi  

น่อง แขง้ ขาทอ่น
ลา่ง 

ka1 tәi3 
 
 

ho5 ka1 
 
   

小腿 xiǎo tuǐ  
 
 

น้องชาย nuŋ4,nuŋ4 lә2 
ba:n1 

nuŋ4,nuŋ4 lә2 
ba:n1 nuŋ4 弟弟 dì di  

น้องสาว nuŋ4,nuŋ4 lә2 
bjik7 

nuŋ4,nuŋ4 lә2 
ʔbi:k7 nuŋ4 妹妹 mèi mei  

น้องสาวหรอืพีส่าว
ของแม ่ i4 ma3 ji4 ma3 ji4 ma3 姨母 yí mǔ  

นอน nun2 nun2, ne5nun2 nun2 睡 shuì 

น้อย ɕiu3 Siu3 Siu3 少  shǎo 

นกัโทษ ai3 va:m6 ai3 va:m6   犯人 fàn rén  

นัง่ zui6 zui6 ʐǝi6 坐 zuò 

นัง่ยองๆ jun1jǝu5 jun1jau5 jun1jau5 蹲 dūn 

นดัหมาย taŋ5 tiŋ1 ʐǝi2 taŋ5 约（定）yuē  

นัน้ si5 si5  那  nà 

นัน่ โน่น si5 si5  那 nà 

นบัตัง้แต่ จาก sa2 ә5 ȵa:u6 从 cóng 

นา 
da:ŋ1 ʔda:ŋ3 ja:i6 

水田（出水口）shuǐ 
tián  

น้า (น้องชายของ
แม)่ luŋ2 luŋ2,na4 luŋ2 舅父 jiù fù  

น้า (น้องสาวของ
แม)่ pa3 pa3,ȶәu1 ma3 na4 舅母 jiù mǔ 

น่าเกลยีด zui4 ȵui3 sǝu3 ȵǝu3 sau3 kau3 丑  chǒu 

น้าเขย ลุงเขย 
(สามขีองพีส่าวหรอื
น้องสาวแม)่  i4 tje3 ji4 tje3   姨夫 yí fu  

นามสกุล siŋ5 siŋ5 siŋ5 姓 xìng 

นายพราน ai3 tjat8 doŋ1 ai3 nam5 ʔdoŋ1   猎人 liè rén  

น่าสงสาร ho3  ȵo3 ha:ŋ3 hu3 ha3  穷  qióng 
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น่าสงสาร jak7za2 ʐak7ʐa2  可怜 Kělián 

นาฬกิา soŋ3 soŋ3  种（自动钟） zhōng 

น้ํา nam3 nam3 nam3 水 shuǐ  

น้ํา tә2 bjin3 tә2 ʔbi:n3 tә2 ʔbi:n3 水 shuǐ 

น้ําขา้วตม้ nam3 la:u4 nam3 la:u4   米汤 mǐ tang  

น้ําขึน้ siŋ5 , 
naŋ5la:u4 

siŋ5  涨（水）zhǎng  

น้ําแขง็ nui1 jәu1 nui1   冰 bīng  

น้ําคา้งแขง็ nui1 vaːŋ1 nui1 vaːŋ1   霜 shuāng  

น้ําโคลน น้ําขุน่ nam3  noŋ2 nam3  noŋ2   浑水 hún shuǐ  

น้ําซุป nam3 a:m3 nam3 a:m3   汤 tāng  

น้ําดา่ง nam3 vat9,nam3 
daŋ5 nam3 va:t9 nam3 daŋ5 

碱水 jiǎn shuǐ  
 

น้ําตา nam3 da1 nam3 da1   眼泪 yǎn lèi  

น้ําตาลทรายแดง ta:ŋ2 kak7 
 

ta:ŋ2 kak7, 
ta:ŋ2 l̥aŋ1 

ta:ŋ2 
 

红糖 hóng táng  
 

น้ําทว่ม nam3 laːu4 nam3 laːu   洪水 hóng shuǐ  

น้ําทว่ม tǝm4 tǝm4 thum4 淹 yān 

น้ําทีต่ม้แลว้ น้ําตม้ nam3 pja:u6 nam3 pja:u6   开水 kāi shuǐ  

น้ํานม (nam3) ɕu4 se4 se4 奶汁 nǎi zhī  

น้ําผึง้ ta:ŋ2 kwәn1 ta:ŋ2 sәm2 ta:ŋ2 sum2 蜂蜜 fēng mì  

น้ํามนั jәu2 man1 man2,jәu2 油 yóu  

น้ํามนัเน้ือสตัว ์ man2 man2   荤油 hūn yóu  

น้ํามนัววั ŋa3 ŋa3   牛油 niú yóu  

น้ํามนัหม ู jәu2 m̥әu5 man2 m̥әu5   猪油 zhū yóu  

น้ําลาย lә̥i1 ȡәi1 ȡui1 口水 kǒu shuǐ  

น้ําวน nam3 pan5 , 
nam3 ȶhwәn5 pan5 tnn1   

漩涡 xuán wō  
 

น้ําสะอาด nam3  l̥jәu1 nam3  l̥jәu1   清水 qīng shuǐ  

น้ําหนกั zan1—za:ŋ5,  
- ȶǝk7 

ʐan1-ʐǝŋ3 ʐan1- ȶǝk8 重  zhòng 

น้ําอสจุ ิ nam3 l̥ai3 nam3 l̥ai3   精液 jīng yè  

นิทาน pa:i3l̥a3mǝn1 l̥a3mǝn1  故事 gùshì 

น้ิวกลาง lak8 mji1 ta5 lak8 ta5 la:k10 ta5 中指 zhōng zhǐ  

น้ิวกอ้ย lak8 mji1 tlәi3 lak8 mi1 tәi3   小指 xiǎo zhǐ  

น้ิวชี ้ lak8 mji1 da:n5, 
lak8 mji1 ti3 
ȵәi6 

lak8 da:n5 
 
   

食指 shí zhǐ  
 
 

น้ิวเทา้ lak8 tin1 lak8 tin1 la:k8 tin1 脚趾 jiǎo zhǐ  

น้ิวนาง lak8 mji1 da:n5 lak8 da:n5   无名指 wú míng zhǐ  

น้ิวมอื 
lak8 mji1 lak8 mi1 

la:k8 mi1,lә 
vәŋ1 手指 shǒu zhǐ  

น้ิวหวัแมม่อื lak8 mji1 nәi4 nәi4 mi1   拇指 mǔ zhǐ  

น้ี na:i6 na:i6  这  zhè 

น่ึง da:u1 da:u3 da:u3 蒸 zhēng 

นุ่ม ma3 - mom5 ma3 - mom5 ma3 软 ruǎn 

นูน poŋ5 -loŋ5,  
- pet7 

poŋ5 - pot9 poŋ5 凸 tū 

เน่าเป่ือย duk7 ?duk7 ?duk7 朽 xiǔ 

เน่าเสยี wa:i5 wa:i5 wa:i5 损坏 sǔnhuài 

เนินเขา pa5 pu1 pu1 po6 山坡 shān pō  

เน้ือ na:n4 na:n4   肉 ròu 
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เน้ือแดดเดยีว na:n4 ziŋ4 na:n4 ʐiŋ4   腊肉 là ròu  

เน้ือไมต่ดิมนั na:n4 zit8 na:n4 zit8   瘦肉 shòu ròu 

เน้ือแหง้ ziŋ4 ʐi:ŋ4  腊（肉）là  

แน่นอน   tiŋ5 一定  yí dìng 

แน่นอน   tiŋ5 一定 yīdìng 

แนวตัง้ taŋ3 -  ȵaŋ3 taŋ3  竖 shù 

แนวนอน tǝ2 hwa:ŋ1 kwa:ŋ1 wa:ŋ6 横 héng 

ในอนาคต a:u1, ɕa:ŋ5 ɕa:ŋ5  将要 jiāngyào 

ไนปัน่ดา้ย l̥ok7  l̥ok7   纺车 fǎng chē  

บด, ทบั tjam2 tam2, ȡap10  轧（压） yà  

บน sa5 sa5 sa5 上 shàng 

บรรพบุรษุ koŋ5 ja4 koŋ5 ja4 koŋ5 ja4 祖先 zǔ xiān  

บรเิวณรอบๆ hop7 ŋom2 hop7 ŋom2   周围 zhōu wéi  

บวม pǝu1 pǝu1 pǝu6 肿 zhǒng 

บวม pǝu1-lǝu2 pǝu1  肿 zhǒng 

บอก ȶa:ŋ3……ju3 van2ha:i1  告诉 gàosu 

บอ่น้ํา bәn5 ʔbәn5 ʔbәn5 井，泉 jǐng，quán  

บอ่ยๆ pa:i2zәi2 pa:i2zәi2 pa:i2zәi2 常常 chángcháng 

บนัได bak7 le3 ʔbak7 ȶe3 ʔbak7 ȶe3 楼梯 lóu tī  

บาง ba:ŋ1 - bit7, -bi5 ʔba:ŋ1 - ʔbjet7 ʔba:ŋ6 薄 báo 

บาง j̥a:n3 - jok9 sa4 - sot8 sa4 （布）稀 xī 

บาดแผล ȵa:n1 ȵa:n1 ȵa:n1 疮 chuāng  

บาดแผล ȶit7 ȶi2ȶit7  伤口 shāngkǒu 

บาน hwa3 hwa3  扇（门） shàn 

บา้น ครอบครวั ja:n1 ʐa:n1 ʐa:n1 户，家 hù,jiā  

บา้นไม ้ ja:n1 mai4 ʐa:n1 mai4   木房 mù fáng  

บา้นหลงัคามงุ
กระเบือ้ง 

ja:n1 ŋwa4 
 
 

ʐa:n1 ŋwa4 
 
   

瓦房 wǎ fáng  
 
 

บดิ bit7 bit7  拧（毛巾） níng 

บดิขีเ้กยีจ en3   伸懒腰 shēn lǎn yāo 

บนิ vin6 vi:n3 vin3 飞 fēi 

บุง้กี ๋(แบบกลม) jut7 jut7 jut7 筲箕 shāo jī  

บุง้กี ๋(แบบครึง่
วงกลม) pjit7 mәu2 tak7 ȶәi1 pit8 mәu2 粪箕 fèn jī  

เบด็ set7 set7 set7 鱼钩 yú gōu 

เบอรร์ีส่แีดง lә2 za:i5 lә2 ʐa:i5 lә2 ʐa:i5 杨梅 yáng méi  

เบา za6zwa:u1 ʐa3ʐweu3 bau6 (动作) 轻  qīng 

เบกิบานใจ bok9 ʔbok9  陶 táo 

เบื่อหน่าย me4 me4 ȵu:n6 疲倦 píjuàn 

แบก am5 am5 ʔam5 背 bèi 

แบก หาม ŋwǝn1 ŋwǝn1 ŋun1 扛 káng 

แบกดว้ยหลงั 
บรรทุกดว้ยหลงั 

to2/tho2 tho2  驮 tuó 

แบง่ pan1 pan1  分 fēn 

แบน pa:n3 - pop7, -
pe5 

pen3 - pop9 pa:n3 - pe5 扁 biǎn 

แบนราบ piŋ2 piŋ2 - tǝŋ3 piŋ2 平 píng 

โบก wa:t8 wa:t8  招（手） zhāo  
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ใบ  dan1  ʔdan1 ʔdan6 个（碗）gè  

ใบเฟิรน์ m̥a1 jәu4 m̥a1 jәu4 m̥a1 jәu4 蕨菜 jué cài  

ใบไม ้ va5 va5 va5 树叶 shù yè  

ใบยาสบู in1 i:n1 i:n6 烟（草）yān （cǎo） 

ใบสน(ทีม่ลีกัษณะ
เหมอืนเขม็) va5 va5   松针 sōng zhēn  

ปกเสือ้ ku4 ho1 li:n5   衣领 yī lǐng  

ปกเสือ้ tin1 luk7 tin1 ȶuk7   衣襟 yī jīn  

ปรบมอื ta3phat7 ta3 ta3 拍（手） pāi 

ประคอง gɯp9, kom5 gɯp10  捧 pěng 

ประชาราษฎร ์ ai3 pek7 siŋ5 pek9 siŋ5   百姓 bǎi xìng  

ประเดีย๋วเดยีว pa:ŋ4 deu1 pa:ŋ4 ʔdeu1  一会儿  yí huì’ér 

ประเดีย๋วเดยีว paŋ4 tәi3 deu1 paŋ4 ʔdeu1   一会儿 yī huìr  

ประต ู tu1 tu1 to6 门 mén 

ประตหูลงั tu1 lun2 tu1 lun2   后门 hòu mén  

ประหยดั bat7 ?bat7  节省 jiéshěng 

ประหยดั, มธัยสัถ ์ ȶim1  ȵim1 ʐu3 son5  节俭 jié jiǎn 

ปรากฏ , โผลอ่อก pjaŋ5 pjaŋ5  露出 lùchū 

ปรศินา ton5   谜语 míyǔ 

ปลอ้งไผ ่ da1 da1,ho5 da1,ho5 竹节 zhú jié  

ปลอดโปรง่ ȶeŋ5 liŋ3 van1 liŋ3 晴朗 qínglǎng 

ปลอ่ย la:ŋ5 la:ŋ5  放（开） fàng  

ปลา tә2 mәm6 tә2 mәm6 tә2 mum6 鱼 yú  

ปลาชอ่น mәm6 ljut7 mәm6 jut7 mum6 jui7 泥鳅 ní qiū 

ปลาไน   bjai6 bjai3 mum6 van1(?) 鲤鱼 lǐ yú  

ปลาย tu1 tu1  端 duān 

ปลายจมกู phi1 naŋ1 phe1 naŋ1   鼻尖 bí jiān  

ปลาหญา้ (คลา้ย
ปลาตะเพยีน ลาํตวั
ยาว) wa:n3 va:n3   草鱼 cǎo yú  

ปลาไหล tә2 zon4 tә2 zun4 tә ʐu:n4 鳝鱼 shàn yú  

ปลงิ tә2 piŋ1 tә2 piŋ1 tә piŋ6 蚂蝗 mǎ huáng  

ปลกู tem3 tem3 tem3 移植 yízhí 

ป่วย fin1ȶǝt7 fin1ȶit7  生病 shēngbìng 

ปอ ga:n1 ga:n1 ga:n1 麻 má  

ปอด pәt7 pәt7 pәt7 肺 fèi  

ป้อน ȵa:m6 ȵa:m6 ȵa:m6, si1 喂（小孩） wèi 

ปะ ปะซ่อม pu3 tjәu5 pu3 ȶuk7   补丁 bǔ ding  

ปัน่ ผา้ไหมบาง djǝu1 dǝu1 djǝu1 纺 fǎng 

ปัสสาวะ neu1 neu1 ne:u1 尿 niào  

ปัสสาวะ uk7neu1 uk7neu1 ʔuk7ne:u6 小便 xiǎobiàn 

ป้า ma3 la:u4 ma3 la:u4 ta1 ma3 伯母 bó mǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ ku3 ma3 ku3 ma3 ku3 ma3 姑母 gū mǔ  

ปาก pa:k9 ʔbәp7   嘴巴 zuǐ ba  

ปากชอ่งคลอด ȵai1 ȵai1 ȵai1 女阴 nǚ yīn  

ปาน la:i1 pa:n3,ȶәi5 ȶәi1   胎记 tāi jì  

ป่าไม ้ doŋ1 mai4,pu5 
mai4 ʔdoŋ1 mai4 ʔdoŋ1 森林 sēn lín  
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ป้ิง  phja:u5 phja:u5 phja:u5 烤（烤火）kǎo 

ปิด คลุม kǝp8 kǝp8 kǝp8 盖 gài 

ปิดตา หลบัตา hai1 hai1 hai1da1 睁（眼）zhēng 

ปิดตา หลบัตา kǝp8 l̥ap7da1 lap7da1 闭（眼）bì 

ป่ินโตทีส่านดว้ยไม้
ไผ ่ bip7 ʔbip7 ʔbip7 

竹编小饭盒 zhú biān 
xiǎo fàn hé  

ป่ี li5le3 li5le3 li3lǝ6 唢呐 suǒnà 

ปี อาย ุ be1 be1 be1 年，岁 nián,suì  

ปีก va5 va5 va5 翅膀 chì bǎng  

ปีทีแ่ลว้ be1 ȵuŋ1 be1 ȵuŋ1 be1 ȵuŋ1 去年 qù nián  

ปีนป่าย ȡon1 ȡon1 ȡon1, la:i6 爬（树） pá  

ปีน้ี be1 na:i6 be1 na:i6 be1 na:i6 今年 jīn nián  

ปีหน้า be1 za2 be1 ʐa2 be1 ʐa2 明年 míng nián  

ปุ้งเตา้  tak7 ȶәi1 tak7 ȶәi1 tak7 ȶәi6 撮箕 cuō jī  

ปุ๋ ยมลู mǝu2 mǝu2 mǝu2 粪肥 fènféi 

ป ู tә2 ȶai6 tә2 ȶai6 tә2 ȶhai6 螃蟹 páng xiè  

ปู่  koŋ5  koŋ5, koŋ3  koŋ5 祖父 zǔ fù  

ปู่  tja3,je4 je4   公公 gōng gong  

ปเูตยีง phǝi5 phǝi5 phǝi5 铺（床） pū 

ปู่ ทวด koŋ5 ȶe5 ta:i1 koŋ5   曾祖父 zēng zǔ fù  

ปนูขาว hui1 hui1 hui1 石灰 shí huī  

เป็ด tә2 ep7 tә2 ep9 tә2 ʔe:p9 鸭 yā  

เป็น ju3 ʐu3 ʐo3 会（做）huì  

เป็นไข ้ na:n4tun1 na:n4tun1 na:n4tun6 发浇 fā jiāo 

เป็นทุกข ์ dai1 sau2, 
na3 tjǝu5 

?da:i1 ȶǝi1, 
ve4 na3 

 发愁 fāchóu 

เป็นน้ําแขง็ ȶit7nui1 ȶi:t9nui1  结冰 jié bīng 

เป็นบา้ fin1ba:k9 fin1?ba:k9  发疯 fāfēng 

เป็นใบ ้ ȶhǝp7 ȶhap7 me2  ʐu3 ȶa: ŋ3  哑 yǎ 

เป็นหว่ง dai1zuŋ5 swam1zuŋ5  担心 dānxīn 

เป็นหวดั ȶu5, 
ŋa:i4ljiŋ3 

ȵit7  感冒 gǎnmào 

เปราะ pjui1 - ɕa:t7  
- ɕot7 

bjǝi1 - bjoŋ5  脆 cuì 

เปรีย้ว nam3 su2 nam3 sәm3   酸 suān 

เปรีย้ว sǝm3 - ta:t9 sǝm3 - dja:t9  sum3 酸 suān 

เปลวไฟ ma2 ma2 ma2 火苗 huǒ miáo  

เปลีย่น wǝn3 u:n3 hu:n5 换 huàn 

เปลอืกใข ่ pjiŋ2 pi:ŋ2 pi:ŋ2 蛋壳 dàn ké  

เปลอืกผลไม ้ pәi2 pәi2   果皮 guǒ pí  

เปลอืกไม ้ ȡa1 ȡa1 ȡa1 树皮 shù pí  

เปลอืย tai5tjǝu5 tǝi5tjǝu5 tǝi5tjǝu5 裸体 luǒtǐ 

เป่า po5 po5 ʐǝp8 吹（火）chuī 

เป้ากางเกง luŋ5 hwa5 luŋ5 hwa5   裤裆 kù dāng  

เปิดเผย  swa:ŋ5  swa:ŋ5 直爽 zhíshuǎng 

เปียก jak7mjor9 
ɕǝm2ɕut8 

jak7mjor9 jak7mjor9 湿 shī 

เปียก  wa5 wa5  沾（泥）zhān  

เปียกชืน้ ɕiu4-ɕǝp8 ʔdam1 ʐǝn1 潮湿 cháoshī 

เปียกฝน sun1 swan1  淋（雨）lín  
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เป่ือย, เน่า na:u6 na:u6 na:u6 烂 làn 

เป่ือยยุย่ tjǝu5 ȶǝu5  （划）破 pò 

เป่ือยยุย่ tjǝu5 - njǝu5 , 
- ȵa:n5 

tjǝu5 - njǝu5 tjǝu5 （衣）破烂 pòlàn 

แป้งขา้วจา้ว vәn6 vәn6   米粉 mǐ fěn  

แปด pa:t7 pa:t9 pa:t9 八  bā 

แปดรอ้ย pa:t7 pek7 pa:t9 pek9  八百  bā bǎi 

แปดสบิ pa:t7 zǝp8 pa:t9 ʐip8  八十  bā shí 

แปรง swa2 swa2  刷子 shuāzi 

แปะ n̥im1 n̥im1  贴 tiē  

โปรย fan5 fan5 fan5 簸（米） bǒ 

ไป pa:i1 pa:i1 pa:i6 去 qù 

ไปยงั da:u3 sa:u2  向（东走）xiàng  

ผง แป้ง mәn6 mәn6 mәn6 粉末 fěn mò  

ผดผื่น ju1sik7 ju1sik7  痱子 fèizi  

ผนงัไม ้ pok8 ʐiŋ2 puk8 木墙 mù qiáng  

ผม pajm1 pajm1 pajm1 头发 tóu fa  

ผมเปีย pjin4 pi:n4 pi:n4 辫子 biàn zi  

ผล fin1 dan1, 
fin1 ŋwǝi6 

fin1 ʔdan1 fin1 结果 jiéguǒ 
 

ผลไม ้ dan1 ʔdan1 ŋui1 mai4 水果 shuǐ guǒ  

ผลไม ้ mǝi2 zok8 mǝi2  ʐuk8 ʔdip7 生 (果)shēng  

ผลดักนั  toŋ2 zwk9 toŋ2 u:n5  轮流 lúnliú 

ผสม,คลุกใหเ้ขา้กนั 
(อาหาร) 

 koi1   

ผอม jǝm1 ja:ŋ5 zit8 jǝm1 ja:ŋ5 jum3 瘦  shòu 

ผกั a:m3 a:m3 a:m3 菜 cài  

ผกั ma1 ma1 ma1 蔬菜 shū cài  

ผกักาดขาว ma1 puk8 ma1 pu:k8 ma1 pu:k10 白菜 bái cài  

ผกักุยชา่ย ma1 hәu3 ma1 hәu3 ma1 hәu3 韭菜 jiǔ cài  

ผกัช ี ma1 ȵa:i6     芫荽 yán sui  

ผดั sa:u1 sa:u3 sa:u3 炒 chǎo 

ผดักาดเขยีว ma1 ka:t9 ma1 ka:t9 ma1 ka:t7 青菜 qīng cài  

ผา้ i1 i1 ʔi1 布 bù 

ผา้กนัเป้ือน weŋ5 paɯ1 weŋ5 paɯ1 weŋ5 pә6 围裙 wéi qún  

ผา้ขนสตัว ์ i1 ȵi4 i1 ȵi4   呢子 ní zi  

ผา้ขีร้ ิว้ i1 ga:n1 i1 ga:n1   麻布 má bù  

ผา้จกัทอ i1 ja:n1 i1 da1   土布 tǔ bù  

ผา่ตดั pha5 pha5  剖开 pōu kāi 

ผา้พนัเทา้ peŋ1 peŋ1 ȶe:u3 裹腿 guǒ tui  

ผา้พืน้เมอืง ja:ŋ1 da1  土 (布) tǔ 

ผา้โพกหวั fi3 ȶau3 fi3 kan1   头巾 tóu jīn  

ผา้ลายเฉียง i1 da:ŋ5 i1 ʔda:ŋ5   斜纹布 xié wén bù  

ผา้ลายดอก i1 hwa1 i1 hwa1   花布 huā bù  

ผา้หม่ lә2 mjin4 mi:n2 mi:n2 被子 bèi zi  

ผา้หม่นวม mi:n4 mjin2 mi:n4 mi:n2   棉胎 mián tāi  

ผดิ l̥oŋ1 l̥oŋ1 loŋ1 错  cuò 

ผดิกฎหมาย va:m6 zai6 va:m6 ʐai6  犯法 fànfǎ 

ผวิปาก ɕǝi1kwǝi5 ɕǝu1kwǝi5  口哨 kǒushào 
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ผวิหนงั pәi2 ȡa1 ȡa1 皮肤 pí fū  

ผวิหนงัทีด่า้นหนา pәi2 mji1 na1 pop7 po:p7 老茧 lǎo jiǎn  

ผ ี tә2 ma:ŋ1 tә2 ma:ŋ1 tә ma:ŋ1 鬼 guǐ  

ผเีสือ้ tә2 bәm5 ba3 tә2 ʔbәm5 ʔba3 ʔbum6 ba3 蝴蝶 hú dié  

ผึง้ tә2 ta:ŋ2 tә2 ta:ŋ2 tә ta:ŋ2 蜜蜂 mì fēng  

ผนื ba1 ʔba1 ʔba1 面 (旗) miàn 

ผนื dat7 ʔdat7  块 (地) kuài 

ผูช้าย lak8 ba:n1,ai3 
ba:n1 ai3 ba:n1 ba:n1 男人 nán rén  

ผูห้ญงิ s13 ja4 s13 ja4   女人  nǚ rén  

ผูอ้าวโุส  ผูใ้หญ่ ai3 la:u4 ai3 la:u4   长辈 zhǎng bèi  

เผด็ ljin5 - lja:t9 li:n5 li:n5 ,ha5 辣 là 

เผา, ยา่ง ta:u3 ta:u3 ta:u3 烧 shāo 

แผงขนคอหม ู ȵun5 m̥әu5 ȵun4 m̥әu5   猪鬓 zhū bìn  

แผน่ va5 va5 va5 ʔba6 张 (纸) 

แผน่ zaŋ2 ʐaŋ2  层 (皮) céng 

แผน่ตาชัง่ za:k9 ʐ a:k9  秤索 chèng suǒ 

แผลเน่าเป่ือย ȵ̥a:n1 ȵ̥a:n1  疮 chuāng 

แผลเน่าเป่ือยที่
ไดร้บัจากอากาศ
หนาว 

ǝm5nui1 ǝm5nui1  冻疮 dòngchuāng 

แผลเป็น ȵin2ljǝu4 ȶat7, da1  疤 bā 

โผ, กระโจน, ตปีีก kwam3 kǝm3 kwam3 扑去 pū qù 

ฝน vin1 vin1 vin1 雨 yǔ  

ฝน (หมกึ) ȶǝu2, mu2 ȶǝu2  磨（墨） mó  

ฝนตก tok7vin1 tok7vin1 tok7vin1 下雨 xià yǔ 

ฝนสาด phjǝu1 phjǝu1  潲（进来）shào  

ฝัก ȶoi3 ȶoi3  行 (玉米) Yùmǐ 

ฝักมดี ซองเกบ็มดี vak7 vak7 vak7 mit8 鞘 dāo qiào  

ฝัน fin1za:n1 fin1za:n1 fin1ʐa:n1 做梦 zuòmèng 

ฝา กระดอง hwa1 hwa1 wa1 盖子 gài zi  

ฝากไว,้ ทิง้ไว ้ ȶeu2 ȶeu2  留 liú 

ฝาด sap7 - sa:ŋ5 sap7 - sa:ŋ5 sap7 涩 sè 

ฝ่าเทา้ bem3 tin1 l̥a3 tin1 la3 tin1 脚掌 jiǎo zhǎng  

ฝ่ามอื fa5 mji1 fa1 mi1 fa3 mi1 手掌 shǒu zhǎng  

ฝี ai3 na3 za:i2 ai3 ʐa:i2 ŋwa:i4 麻子 Mázǐ 

ฝีดาษ fin1 na:ŋ2 na:ŋ2   天花 tiān huā  

ฝุ่ น  mәn6,jәk9 l̥әm5 vәn3 vәn3 尘土 chén tǔ  

ไฝ ȶәi1 ȶәi1 ȶәi6 痣 zhì  

พก dja:k9 am5  佩（ ） pèi  

พน่, ถ่ม phju5 thiu5 thiu5 吐（口水）yàn 

พน่ควนั uk7 kwǝn3 uk7 kwan1  冒烟 mào yān 

พน่ใย vi4 , da1 ve4 , ʔda1  (蜘蛛)结网 jié wǎng 

พบ toŋ2tit8, du3na3 toŋ2ti:t8, 
du3na3 

toŋ2thi:t8 相见 xiāng jiàn 

พยกัหน้า ŋak7 ŋak7 ŋak7 点头 diǎntóu  

พยาธไิสเ้ดอืน tә2 te6 tә2 te6   蛔虫 huí chóng  

พยงุ tu1, fu2 ȶhoŋ3, ju1  扶，搀 fú, chān 

พรม ɕin1 ȶa:n6 ȶa:n6   毯子 tǎn zi  
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พระจนัทร ์ la:ŋ1 nin2 ȶi1 ni:n2 ȶi1 ni:n2 月亮 yuè liang  

พระจนัทรท์รงกลด tә2 kwap7 ɕin1 
la:ŋ1 nin2 

tә2 kwap7 si:n1 
ȶi1 ni:n2   月虹 yuè hóng  

พระโพธสิตัว ์ tә2 s14 tә2 s14 phu2 sa3 菩萨 pú sà  

พระอาทติยท์รง
กลด 

tә2 kwap7 ɕin1 
van1 

tә2 kwap7 si:n1 
van1   日虹 rì hóng  

พรกิ lә2 li:n5 lә2 li:n5 lә2 li:n5 辣椒 là jiāo  

พรกิไทย lә2 seu1 lә2 siu1 lә siu1 花椒 huā jiāo 

พรุง่น้ี van1 mo3 van1 mu3 van1 mu3 明天 míng tiān  

พลบคํ่า vum4 , 
a:n1lap7 

vum4  薄暮 bómù 

พลัว่ mai4 zi2 mai4 zi2   铲子 chǎn zi  

พลกิ kwam3 kwam3 pi:n3 翻过来 fān guòlái 

พลกิ pjiŋ3 pjiŋ3  掀 xiān 

พลกิ,กลบั pin3 pin3  反 fǎn 

พลกิตวั phja3 phja3, pin3 pin3 翻身 fānshēn 

พวกเขา ȶoŋ5 man1 
ȶoŋ5 mǝ1 

ɕa:u3  tau1 tau6 他们  tā men 

พวกคุณ si1 si1 si1 你们  nǐ men 

พวกเรา dǝ1 di1 da1 咱们  zǎn mēn 

พวกเรา di1 da1 di1 我们  wǒmen 

พอ tam2 djam3 dam3 够 gòu 

พอ่ pәu4,tja3 pәu4,tja3 pәu6 父亲 fù qin  

พอใจ ljǝu4 swam1 ljiu4 swam1  满意 mǎnyì 

พอด,ี บงัเอญิ tam2 da:u3 lja:u3  恰巧 qià qiǎo 

พอดตีวั  da:u3 da:u3 ʔda:u3 合 (身) hé 

พอ่ตา koŋ5 ta1 koŋ5 ta1 koŋ5 ta6 岳父 yuè fù  

พอ่มด ai3 vi4 pjoŋ1 ai3 vi4 pjoŋ3 ʔai3 vi4 pjoŋ3 巫师 wū shī  

พอ่เลีย้ง pәu4 lun2,tja3 
lun2,pәu4 ȶәi5 

pәu4 lun2,tja3 
lun2   继父 jì fù  

พอ่สือ่ ,แมส่ือ่ ai3 moi2 ai3 mui2 ai3 mui2 媒人 méi ren  

พอ่หมา้ย 
ai3 kun1 tok8 ai3 ba:n1 ma:i5 

ʔai3 ba:n1 
ma:i5 鳏夫 guān fū  

พกั ȵa:u6 ȵa:u6 ȵa:u6 住 zhù 

พกัผอ่น zun5ne5 ʐun5ne5 ʐun5ne5 休息 xiūxí 

พงั paŋ1, tǝm5 paŋ1  倒塌 dǎotā 

พงัทลาย, ยบุ paŋ1 paŋ1 paŋ6 （田）垮 kuǎ， 
塌 tā 

พดั pǝi2 pǝi2 pǝi2 扇子 shànzi 

พดั pәi2 pәi2 pәi2 扇子 shàn zi  

พนั ɕin1 si:n1 si:n1 千 qiān   

พนัธุพ์ชื zu4 zu4 tem3 种 zhǒng 

พนัรอบ l̥jon3 ȶu:n3  缠绕 chánrào 

พบั n̥ap7 n̥ap7  叠(钱) dié 

พบักระดาษ sip7 pap7  折（纸）  zhé 

พบัซอ้นกนัไว ้ sip7 sip7 sip7 叠（被） dié 

พงิ niŋ3 niŋ3 niŋ3, nam2 靠 kào，挨 āi  

พธิกีารทกัทายของ
คนจนีสมยัโบราณ 

ɕo2je2 ɕo2je1  作揖 zuòyī 

พีช่าย ko3 ku3 ko3 哥哥 gē ge  

พีส่าว se3 se5 se3 姐姐 jiě jie  
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พชืไร ่ mjiu2 mjiu2   庄稼 zhuāng jia  

พชืสมนุไพรชนิด
หน่ึง lә2 әt7   lә2 jut7 jut7 五倍子 wǔ bèi zǐ 

พืน้ pa:n3 lәu2, 
pa:n3 sa:m6 

pa:n3 lәu2 
 

pa:n3 
 

地板 dì bǎn  
 

พืน้ทีร่าบระหวา่ง
ภเูขา ȶɯŋ5 pu1 bә5 ȡiŋ5   

山坳 shān ào  
 

พืน้ทีลุ่ม่  kom2 jom5  洼 wā 

พืน้รองเทา้ ti3 ti3 ti3 鞋底 xié dǐ  

พุง่(น้ํา) phju5 phju5  喷（水） pēn  

พูก่นั pin5mak8 pin5mak pin5mak8 笔 bǐ 

พดู ȶa:ŋ3 ȶa:ŋ3 ȶa:ŋ3 说 shuō 

พดูคุย pa:i3man4 pa:i3mǝn4, 
van2ȶa:i2 

van2ȶa:i2 聊天 liáotiān 

เพราะวา่ ljai5, jin3wәi4 kә2su5 (jin6)wәi6 因为 yīnwèi 

เพลง dan1 ʔdan1  首(歌) shǒu 

เพลง hun1 hu:n1 hu:n1 歌 gē 

เพลงทีร่อ้งกนันอก
ครวัเรอืน 

hun1tǝi3 hu:n1tǝi3 hu:n1 室外唱的歌 shìwài 
chàng de gē 

เพลงทีร่อ้งกนั
ภายในครวัเรอืน 

hun1la:u4 hu:n1la:u4 hu:n1 家里唱的歌 iāli chàng 
de gē 

เพิง่, ถงึจะ za:u4, tam2 ʐa:u4 ʐa:u4 才 cái 

เพงิหญา้ tiŋ2 ʐa:n1 ja1   草棚 cǎo péng  

เพิม่ขึน้ tu1 tu1  增加 zēngjiā 

เพยีงแค ่ ta:n6 ta:n6 tha:n6 只要  zhǐyào 

เพยีงแค ่ ȶeu2 ʐei1 ʐei6 只  zhǐ 

เพือ่น 
ai3 sim1 

ai3 sim1, 
ja4 m̥a:i3 ʔai3 sim1 朋友 péng you  

เพือ่นบา้น ja:n1 zen1 
 
 

vaŋ5 ʐen1/2, 
ʐa:n1 toŋ2 nam2   

邻居 lín jū  
 
 

แพ mai4za1  ʔdwa6,  ʐwa2 木筏 mùfá 

แพ ้ su3 su3 ɕu3 输 shū 

แพง biŋ1 biŋ1 biŋ1 贵 guì 

แพรต่วน hoŋ1 hoŋ1 ʔa:u3 绸缎 chóu duàn  

แพะหรอืแกะ tә2 zu2  tә2 ʐwa2  tә2 ʐwa2 羊 yáng  

โพรง khәu5 pjәŋ5 sum2 窟窿 kū long  

ฟอง vaŋ1 , luŋ3 vaŋ1 , ȡu:k9 vaŋ1 (牛) 泡水 pào shuǐ 

ฟอง vok8 vaːu2 vok8 vaːu2 vok8 vaːu2 泡沫 pào mò  

ฟองน้ํา pok7 pop7   水泡 shuǐ pào  

ฟัก lә2 vak7 lә2 vak7 lә2 vak7 冬瓜 dōng guā  

ฟักตวั vak7 vak7 vak7 孵 fū 

ฟักทอง lә2 kwa3 lә2 kwa3 lә2 kwa6 南瓜 nán guā  

ฟัง kǝ1 ȶha1 hai5,  ȶhiŋ5 ȶha1 hai5, ȶhin6 
ȶha1 

听 tīng 

ฟัน  jәu3  jәu3  jәu3 牙齿 yá chǐ  

ฟัน่ (เชอืก) ljan2, sa:t9 lan2 sa:t9 搓（绳） cuō  

ฟัน่ (เสน้) nan3 nan3  捻（线） niǎn 

ฟันขาว jәu3 kap7 ga:ŋ1 jәu3 kap7 ga:ŋ1   白齿 bái chǐ  

ฟันเขีย้ว jәu3 m̥a1 jәu3 m̥a1   犬牙 quǎn yá  
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ฟันหน้า j̥әu3 na3, j̥әu3 
hәi2 

j̥әu3 na3,j̥әu3 
әi2   

门牙 mén yá  
 

ฟ้า วนั  mәn1 ʔbәn1 ʔbәn6 天 tiān 

ฟางขา้ว va:ŋ1 va:ŋ1 va:ŋ1 稻草 dào cǎo  

ฟ้าผา่ pja3ma:k9 pja3ma:k10  雷击 léijí 

ฟ้าผา่ sin3pja3 zu:ŋ3pja3 ʐuŋ3pja3 打雷 dǎléi 

ฟ้ามดื lap7 lap7 lap7 天黑 tiān hēi 

ฟ้ารอ้ง tә2 pja3 tә2  pja3 pja3 雷 léi  

ฟ้าแลบ l̥ɯn3 pja3 l̥ɯn3 pja3   闪电 shǎn diàn  

ฟ้าสวา่ง liŋ3 liŋ3 liŋ3 啨 yīng 

ฟ้าสาง phi1ja:n1la:ŋ1 dam3ȶa:ŋ1 ʐa:n1ȶa:ŋ6 破晓 pòxiǎo 

ฟืน กิง่ไม ้ dit7 dit7 dit7 柴火 chái huō  

ฟืมทอผา้ ko5 ku5 ko5 织机篦子 zhī jī bì zi 

ไฟ vәi1 vәi1 vәi1 火 huǒ  

ไฟไหม ้ fin1 ni:m1  着（火） zhe  

ภรรยา lә2 l̥i3 lә2 l̥i3 lә2 li3 妻子 qī zi  

ภาวะโลกรอ้น pjom6-ljom5 pjom6-ȵom5 tun6 温热  wēn rè 

ภาษา คาํพดู ha:u5 ha:u5 ha:u5 语言 yǔyán 

ภเูขา pu1 pu1   山 shān  

มด tә2 mәt8 tә2 mәt8 tә2 mәt8 蚂蚁 mǎ yǐ  

มวลชน ȡin1 kuŋ2 ȡin1 kuŋ2   众人 zhòng rén  

มอง(ไปยงัที่
หา่งไกล) 

si:m3du6 ɕaŋ3du3 ɕaŋ3do3 望见 wàng jiàn 

มองเหน็ du6 kau5du3 dai3do3 看见 kànjiàn 

มอด(หนอนในขา้ว) kwaŋ5 әu3 nui2 hәu3   米蛀虫 mǐ zhù chónɡ  

มะเขอื lә2 kɯ2 lә2 kɯ2 lә2 kә2 茄子 qié zi  

มะเขอืเทศ lә2 tip7 lә2 tip7 lә2 tip7 西红柿 xī hóng shì  

มะระ lә2 kam1 lә2 kam1 lә kam6 苦瓜 kǔ guā  

มกัจะ pa:i2 zǝi2 pa:i2 zǝi2 pa:i2 ʐǝi2 常常  chángcháng 

มงักร tә2 loŋ2 tә2 loŋ2 tә loŋ2 龙 lóng 

มดั, ผกู du1, zuk8 du1 do1,  ȶap8, 
ʔda6 

绑 bǎng，捆 kǔn 

มนั กลอย man2 ka:i5   man2 ʐa:u1 山药 shān yao  

มนัเทศ lә2 man2 lә2 man2 man2(ta:ŋ2) 甘薯 gān shǔ  

มา taŋ1 taŋ1 taŋ6, ma1 来 lái 

มา้ tә2 ma4 tә2 ma4 tә2 ma4 马 mǎ 

มาก han5 han5  很 hěn 

มาก kuŋ2 kuŋ2 kuŋ2 多  duō 

มากถงึเพยีงน้ี pin2 n̥a:u1 ȶi3l̥a:i1  多么 duōme 

มา้ตวัผู ้ ma4 tak8 ma4 tak8 ma4 tak7 公马 gōng mǎ  

มา้ตวัเมยี ma4  nәi4 ma4  nәi4 ma4  nәi4 母马 mǔ mǎ  

มาลาเรยี o5 ȵit7 u5 ȵit7   疟疾 nüè jí  

ม ี naŋ1 naŋ1 naŋ1 有 yǒu 

มกีลิน่คาว ȵ̥ǝu1 siŋ5 ȵ̥ǝu1ȶhǝi5  腥，膻 xīng, shān 

มชีวีติอยู ่ ljǝu3 ljǝu3  活着 huó zhe 

มดี mit8 mit8 mit8  dāo  

มดีโกน tha:u1 tha:u1  剃刀 tìdāo 

มดีทีม่ดีา้มเป็นไม ้ bja3 bja3 bja3 柴  chái dāo  

มดีหัน่ผกั mit8 sap8 ma1 mit8 ma1 mit8 菜  cài dāo  



512 
 

มนึงง n̥an5- n̥ǝm3 n̥an5- n̥ǝm3 na:n5,nat7, 
ʐi:n5 

麻木 mámù 

มดื lap7 -  ŋwa:u5   
djam5 - djot9 

ʔdam5 - ʔdot9 ʔdam5 暗 àn 

มดื คํ่า  l̥ap7 —ŋwa:u5 l̥ap7 —ŋwa:u5  (天) 黑 hēi 

มดืครึม้ djam5 ?dam5 ?dam5 阴 yīn 

มดืมน djam5 - djot5 ʔdam5 - ʔdot9 ʔdam5 阴 yīn 

มอื mji1 mi1 mi1 手 shǒu  

มุง้ sun3 sun3 sun3 蚊帐 wén zhàng  

มงุกระเบือ้ง nuŋ1 nuŋ1 nuŋ6 盖（瓦）gài  

มมุ tә0 kuŋ4 gu:ŋ3   角落 jiǎo luò  

เมฆ va6 va6 va3 云 yún 

เมด็ ŋwǝi6 ŋwǝi6  粒(米)  lì  

เมด็ (ฝ้าย) ȶoŋ1 ȶoŋ1  弹（棉花）dàn  

เมด็ของผลไม ้ ŋwәi6 ŋwәi6 ŋui1 果核 guǒ hé  

เมด็เลก็ nun6 - vǝt7 nun6 ,ni5  细(小) xì  

เมด็ใหญ่ la:u4 la:u4 la:u4 粗（大）cū  

เมน่ tә2 zen5 tә2 ʐen5 tә2 ʐe:n5 豪猪 háo zhū  

เมลด็ขา้ว ka:ŋ3     谷芒 gǔ máng 

เมลด็ถัว่ lә2 tau6 lә2 tau6 thau6 ŋa:n3 豆子 dòu zi  

เมลด็ถัว่ ŋwәi6 ŋwәi6   果仁 guǒ rén  

เมลด็ถัว่ va:k9 tau6 vak9 tau6 vak7,pi:ŋ2 豆荚 dòu jiá  

เมลด็พนัธุข์า้ว van1 van1 van1 稻种 dào zhǒng  

เมลด็พนัธุช์นิด
หน่ึง ma1 pop7     车前子 chē qián zǐ  

เมา me1 me1 taŋ5 醉 zuì 

เมอืง tǝ2ka:i1 ʐiŋ2 ʐiŋ2 城市 chéngshì 

เมือ่วาน van1 ȵuŋ1 van1 ȵuŋ1 van1 ȵuŋ6 昨天 zuó tiān  

แม ่ nәi4,ma3 nәi4,ma3 nәi4,ma3 母亲 mǔ qin  

แมไ่ก ่ ka:i5 nәi4 ka:i5 nәi4 ka:i5 nәi4 母鸡 mǔ jī  

แมงมมุ ȶәm6 ȶwa:u1 ȶәm6 ȶwa:u1 ȶәm6 ȶwa:u1 蜘蛛 zhī zhū  

แมน้ํ่า ni1 ni1 ni1 河 hé  

แมน้ํ่า ȶwәi3 ȶui3 ȶui3 溪 xī  

แมม่ด (มี
คาถาอาคม) ja4 pjin4 ja4 pi:n4 ja4 pi:n4 变婆 biàn pó  

แมม่ด (หมอผ)ี ai3 vi4 sau3 ai3 vi4 sau3 ʔai3 vi4 sau3 巫婆 wū pó  

แมย่าย ja4 te1 ja4 te1   岳母 yuè mǔ  

แมลง ตวัหนอน tә2 nui2 tә2 nui2 tә nui2 虫 chóng  

แมลงตวัเลก็ชนิด
หน่ึง คลา้ยริน้ tә2 ȵak7 tә2 ȵak7 tә ȵak7 蠓 měng  

แมลงปอ tә2 pәi6 tә2 pәi6 tә2 phәi6 蜻蜓 qīng tíng  

แมลงปีกแขง็หนวด
ยาวชนิดหน่ึง tә2 mot8 nui4 mai4   天牛 tiān niú  

แมลงวนั 
ȵuŋ4 ŋa:i2 

to2 ȵuŋ4,ȵuŋ4 
ŋa:i2 tә2 ȵuŋ4 苍蝇 cāng ying  

แมลงสาบ tә2 swa:p9 tә2 swa:p9 tә2 swa:p9 蟑螂 zhāng láng  

แมลงเหมน็ tә2 kwaŋ5 tә2 kwaŋ2 tә ȵa5 臭大姐 chòu dà jiě  

แมเ่ลีย้ง nәi4 lun2,ma3 
lun2,nәi4 ȶәi5 

nәi4 lu2,ma3 
lun2   继母 jì mǔ  

แมว tә2 meu4 tә2 meu4 tә2 me:u4 猫 māo  
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แมวป่า ȵan1 meu4 tә2 ȵan1 tә2 ȵan1 野猫 yě māo  

แมว่วั ววัตวัเมยี to2 nәi4 to2 nәi4 to2 nәi4 母牛 mǔ niú  

แมว้า่ siu3  ȶi3 su1  ʐa:n4  虽然  suīrán 

แมห่มา้ย ai3 ja4 m̥a:i5 ai3 ja4 m̥a:i5 ja4 ma:i5 寡妇 guǎ fù  

โม ่(หนิทีใ่ชโ้ม)่ mu2 mu1 mu2 磨子 mò zi  

ไม ่ me2 me2 me2 不  bù 

ไมก้ระดาน mai4 mai4 mai4 木料 mù liào  

ไมก้วาด ȶit7 da:ŋ1 ȶit7 ʔda:ŋ1 ȶit7 ʔda:ŋ6 扫帚 sào zhǒu  

ไมข้ดี ja:ŋ2ho4 ja:ŋ2ho3  火柴 huǒchái 

ไมแ่ขง็แรง jǝm1-ja: ŋ5 me2 ʔda:i1  虚弱 xūruò 

ไมค้าน tjak7 tak7 tak7 （扁担）断 duàn 

ไมเ่ชน่นัน้ me2 ȶi3 sa2me1 me2ha1 不然 bùrán 

ไมใ่ช ่ me2 ɕin1,  
me2 sı1 

me2 sin1,  
me2 sı1 

me2 sin1 不是 bùshì 

ไมต้ขีา้ว mai4 tjap8 mai4 tjap8   连枷 lián jiā  

ไมถ่้อเรอื mai4wa:t2zun2 su2ka:n5 mai4ka:u5ʐu:n
2 

篙 gāo 

ไมเ้ทา้ mai4 tjuŋ4 mai4 kam4 mai4 thәŋ4 拐杖 guǎi zhàng  

ไมบ้รรทดั sik7 sik7 sik7 尺子 chǐzi 

ไมแ้ป za:i2 ʐa:u2   檩子 lǐn zǐ  

ไมไ้ผ ่ mai4 tim3 mai4 ta3 mai4 ta3 竹 zhú  

ไมพ้าย mai4bai1 mai4zu:n2  桨 jiǎng 

ไมม่ ี me2 naŋ1 me2 naŋ1 me2 naŋ1 没有 méiyǒu 

ไมล่ะเอยีด ȵ̥a:ŋ5 - ȵwa:u1 , 
- ȵeȶ7 

ȵ̥a:p7 - ȵ̥a:ŋ5 ʐa3 ʐa:u3 粗糙 cūcāo 

ไมส่บายใจ ǝm1-a:ŋ5 ǝm1 ʔum6 闷 mèn 

ยก jaŋ4 jaŋ4 jaŋ4 举 jǔ 

ยก tjuŋ1 tjuŋ1 tom6 抬 tái 

ยอดเขา phi1 pu1,pu1 
teŋ2 

phe1 pu1 
  

山顶 shān dǐng  
 

ยอ้ม ȵǝm4 ȵǝm4 ȵum4 染 rǎn 

ยอ้ย kǝm3 , tiu5 kǝm3 , kwen1  垂下 chuíxià 

ยงัคง   hi:m3 还是 hái shì  

ยงัคง naŋ5 naŋ5 na:ŋ6 仍然 réngrán 

ยงัคง naŋ5 naŋ5 na:ŋ6 仍然 réngrán 

ยนัเอาไว ้(เรอื) ȶheŋ5 ȶheŋ5,  ȵan2 ka:u6 撑（船） chēng 

ยา za2 ʐa2 ʐa2 药 yào 

ยา่   ja4,na:i3 ja4 祖母 zǔ mǔ  

ยา่ ma3 ma3   婆婆 pó po  

ยา่ง ป้ิง อบ(ขา้ว
ฟ่าง,ลกูเดอืย) 

pit7 pit7  脱粒 tuōlì 

ยางสน jiŋ1 pәu2 jәu2 ŋau6 hi:ŋ1 pәu2 松香 sōng xiāng  

ยา่ทวด ja4 ȶe5 ta:i1 na:i3   曾祖母  zēng zǔ mǔ  

ยาย ja4 te1 ja4 te1 ja4 te6 外祖母 wài zǔ mǔ ยายทวด 

ยา้ย pjin3, sen3 pi:n3 pǝn3 搬 bān 

ยาว gan1 gan1 gan1 久   jiǔ 

ยาว ja:i3 - ja:ŋ5 ja:i3 - ja:ŋ5 ja:i3 长 cháng 

ยํ่าเทา้ ȶham5 ȶham5  跺（脚） duò  

ยงิปืน peŋ5 peŋ5 peŋ5 打（枪）dǎ  

ยนิยอม zǝu4, mǝ2 ȵun6, mǝ2 ȵu:n6, ʐǝu4 肯 kěn，愿 yuàn 
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ยิม้ ȵwa:i5 ȶu1 ȶu1 ȵ̥an1  微笑 wéixiào 

ยีส่บิ ȵǝi6 zǝp8 ȵǝi6 ʐip8 ȵǝi6 ʐip8 二十   èr shí 

ยีส่บิเอด็ ȵǝi6 zǝp8 it7 ȵǝi6 ʐip8 it7  二十一 èr shí yī 

ยดื  jit8ja:i3 pi:n5ja:i3  伸长（绳子）shēn 
cháng  

ยดืหน้าอก non4 non4 non4 挺胸 tǐng xiōng 

ยนื jun1 jun1 jun3 站 zhàn 

ยืน่ jaŋ4 jaŋ4  伸 shēn 

ยมื ȶhim5 ȶhi:m5 ȶhi:m5 借 jiè 

ยคุโบราณ zәi2 kwәn5 zam6 kwәn5 ʐәi2 kun5 古代 gǔ dài  

ยคุปัจจุบนั zәi2 na:i6 zәi2 na:i6   现代 xiàn dài  

ยงุ tә2 ȵuŋ4 tә2 ȵuŋ4 tә2 ȵuŋ4 蚊子 wén zi  

ยุง่ han1 han1 han1 忙  máng 

เยน็ ljin2- ȵa:m3 li:ŋ2- ȵa:m3  (水) 冷 lěng 

เยน็สบาย saw: ŋ3 ʔda:i1- ȵa:u6  凉快  liángkuai 

เยบ็ 
 

tip7 tip7 tip7 缝 fèng 

เยบ็ปัก sep7 sip7  绣 xiù 

เยีย่มเยอืน kau5 kau5, dom1  探访 tànfǎng 

เยีย่ว (กรยิา) ja5 ja5  泡(尿) pāo 

แย ่ผุ เน่า  tjǝu5 ʔduk7 tjǝu5 (衣服) 糟 zāo 

แยก toŋ2pɯk7 toŋ2pɯk7 ʐun4（送） 分别 fēnbié 

แยกเมลด็ ȵa:u3 ȵa:u3 ȵa:u3 拌（食）bàn (shí) 

แยกออก, ฉีกออก tai5 tai5 tai5 裂开 liè kāi 

แยง่, ชงิ ȶip7 ȶip10 sa1 抢 qiǎng 

โยน phjit9 phjit9, wit8 boŋ5, wit8 扔 rēng 

โยน, ขวา้ง peŋ5 wit8, gɯn1 wit8 掷 zhì 

ใยแมงมมุ ȶuŋ1 ʐa:n1 ȶum6 蜘蛛网 zhī zhū wǎng  

รถ ɕe3 ɕe3 ɕe3 车 chē 

รถลาก kun3 kwǝn3  轮车 lún chē 

รม่ sa:n5 sa:n5 sa:n5 雨伞 yǔ sǎn  

รม (ควนัยา) kwǝn3 lu6 lu6  熏 xūn 

รว่ง lau5 lau5  （头发）脱落 tuōluò 

รวงขา้วโพด bja:ŋ1 bja:ŋ1 bja:ŋ1 谷穗 gǔ suì   

รว่งโรย m̥ot7 mjot9 , ȶa:i1 tjǝu5 凋谢 diāoxiè 

รว่น boŋ1 - pot7 , 
- ȵoŋ1 

ʔboŋ1 - ʔbot9  （士）松 sōng 

รวม  tim1 ʐip7  凑（钱）còu  

รวม ทัง้หมด  และ   ȶuŋ5 共，与 gòng, hé 

รว่มกนั sai2 ɕǝp8 ɕu2 thau5 ljiu4 tik7  齐 qí 

รวย kwa:ŋ1 ȶwa:ŋ1 ȶwa:ŋ6 富  fù 

รอ่ง jui1 zui1 me1, hun5 痕迹 hénjī 

รอ้ง vi4hun1 ve4hu:n1 ve4hu:n1 唱 chàng 

รอ่งทีอ่ยูต่รงกลาง
ระหวา่งรมิฝีปาก
กบัจมกู  

pja:k9 naŋ1 
 
 
     

人中 rén zhōng  
 
 
 

รองเทา้ ja:i1 ha:i2 ja:i1 ja:i1 鞋子 xié zi  

รองเทา้ไม ้ ȶәk8 ja:i1 pa:n3   木板鞋 mù bǎn xié  

รองเทา้สาน ɕik7 si:k9 da:ŋ1 si:k9 草鞋 cǎo xié  
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รอ้งเรยีก ȶuk7, jǝu5 kwe5  （母鸡） 叫 jiào  （小

鸡）  

รอ้งเรยีก va:n1 ŋe4  (牛) 叫 jiào 

รอ้งหรอืขนั (เวลา
ออกไข)่ 

kwe5 tek9 kǝ te:k9  叫蛋 jiào dàn 

รอ้งไห ้ ȵe3 ȵe3 ȵe3 哭 kū 

รอ้งไห ้ ȶan1 ȶan1 ȶan3 啼 tí 

รอ้น dau6-dǝm5 ȶhut7 dau3-ŋom5- 
 lom5 

(天)热 rè 

รอ้น ȶhut7- ljǝn5 ȶhut7 ȶhut7 (水) 热 rè 

รอบ niŋ3 nun2 nun2 趟 tàng 

รอบ pjap8 lan5  遍  biàn 

รอยขาด biŋ5 biŋ5 biŋ5 缺（口）quē  

รอยแตกรา้ว tai5 tai5 tai5 裂缝 lièfèng 

รอยแผลเป็น  
สะเกด็แผล ȵin2 ljәu2 ȶat7,ȡa1 ȶat7 疤,痂 bā,jiā  

รอยยน่ ȵap7 ȵәu1 ȵap7 ȵәu3 ȵap7 ȵәu3 皱纹 zhòu wén  

รอ้ยลา้น ji1 ji1  亿  yì 

ระฆงั ȶǝŋ5 soŋ3  钟（手敲的）zhōng 

ระหวา่ง 
tәm1 ta5 tәm1 ta5   

两者之间 liǎng zhě zhī 
jiān  

รกั ȡai1 ȡai1 ȡai1 爱 ài 

รกั, เป็นหว่ง ȶǝt7 za:i6,  
ȶǝt7 swam1 

ȶit7 ʐa:i3  心疼 xīnténg 

รกักนั toŋ2maŋ4 toŋ2maŋ4,  
toŋ2 ȡai1 

ȡai1 相爱 xiāng'ài 

รกัแร ้ l̥a3 sa:k9 l̥a3 sa:k9 l̥a3 sa:k9 腋下 yè xià  

รงัเกยีจ dai1daŋ1 bi5 , me2maŋ4  讨厌 tǎoyàn 

รงันก ȶuŋ1 sun1 sәn1 鸟窝 niǎo wō  

รงัไหม ȶuŋ1 ȶu:ŋ1   茧 jiǎn  

รบัเขา้มา sam5 sam5 sam4 纳（鞋底）nà (xiédǐ) 

รัว่ ju5 lau6 lau6 漏 lòu 

รัว้ hәm3 hәm3   篱笆 lí ba 

ราก sa:ŋ1 sa:ŋ1   根 gēn  

รากขา้ว kun5 kun5 kun5 稻蔸 dào dōu  

ราคา ga1zin2 ka5ʐi:n2 ga5ʐi:n2 价钱 jiàqián 

รา่งกาย tә3 dun1 dun1 dun1,na:n4 身体 shēn tǐ  

รางอาหารสตัว ์ dwә:ŋ1 du:ŋ1 du:ŋ1 食槽 shí cáo  

รา้นคา้ ja:n1ȶe1ho5 sa:ŋ3tjen1  商店 shāngdiàn 

ราวลกูกรง pa:n2,hәm3 ȶha:i5 hәm3 ȶha:i5 栅栏 zhà lan  

ราํขา้ว vu6 nwәn6 vu6 nun6 va6 细糠 xì kāng  

รมิฝีปาก pәi2 pa:k9 ȡa1 ʔbәp7   嘴唇 zuǐ chún  

รษิยา sek8 ȶhi1  嫉妒 jídù 

รบีเรง่ voŋ4 ȵoŋ3 voŋ4 ȵoŋ3  匆忙 cōng máng 

รุง้ tә2 duŋ1 tә2 duːŋ1   虹 hóng  

รุง่อรณุ ยามฟ้าสาง phi1 jaiŋ1 la:ŋ1 
ja:n1 tam4 i3 tam3 ȶa:ŋ1   黎明 lí míng  

รุน่ (รุน่ของเครอื
ญาต)ิ se5 se5 se5 辈，代 bèi,dài  

รุน่หลงั   
zam6 nom3 

pa:n3 nom3, 
zam6 nom3   晚辈 wǎn bèi  
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รู ้ ju3 ʐu3 ʐo3 知道 zhīdào 

รจูมกู lәu1 naŋ1 sәm2 naŋ1   鼻孔 bí kǒng  

รูจ้กั ju3me1 ʐu3me1  认识 rènshí 

รปูภาพ thu2 tu2  图画 túhuà 

เรว็ j̥an1  j̥a:n5 j̥a:i5  (水) 急 jí 

เรว็ zjǝu5- zja:ŋ2  j̥a:ŋ3 jaŋ3 快  kuài 

เราสอง ja1 ai3 dǝ1 ʐa1 ai3 dǝ1  我俩   wǒ liǎ 

เริม่ตน้ ȶau3 ȶau3kwǝn5  开始 kāishǐ 

เรยีง  sa:n1 sa:n1 sa:n1 编（竹器）biān  

เรยีน ɕo2 ɕo2 ɕo2 学 xué 

เรอื zun2 zu:n2 ʐu:n2 船 chuán 

เรือ่งราว zai6 zai6  事情 shìqing 

เรอืนจาํ la:u2 la:u2 la:u2 监狱 jiānyù 

แรโ่คบอลต ์ loi6 ,ȵok9 loi6 ,ȵok9 ?bǝn5 钴 gǔ，戳 chuō 

โรคกระดกูอ่อน pa:i1ma;i1mji1 ma:i1mi1  疳积 gān jī 

โรคกระเพาะ ȶit7loŋ2 ȶit7loŋ2  胃病 wèibìng 

โรคกลากเกลือ้น nui2 kwaŋ2     癣 xuǎn  

โรคคอพอก e1 e1 e1 大脖子病 dà bózi  bìng 

โรคดซี่าน vuk8 fu1soŋ4  黄疸病 huángdǎn  

โรคตาฟางตอน
กลางคนื 

da1fam1ka:i5 da1hwa1ka:i5  夜盲 yèmáng 

โรคตดิต่อ nim1 ni:m1  传染 chuánrǎn 

โรคทอ้งมาร pha:u3-phop7 pha:u3-phok7  浮肿 fúzhǒng 

โรคน้ําเหลอืง piŋ6ȶau3n̥o3 piŋ6ȶau3n̥o3 po5 九子痒 jiǔ zǐ yǎng 

โรคบดิ pa:i1loŋ2 lu5peu5  痢疾 lìjí 

โรคฝีดาษ na:ŋ2 na:ŋ2  天花 tiānhuā 

โรคพยาธใิบไมใ้น
เลอืด 

lon1lak8 lon1lak8  血吸虫病 bìng 
xuèxīchóng bìng 

โรคระบาด ȶha:u5 ȶha:u5  瘟死 wēn sǐ 

โรคเรือ้น pǝi2 j̥ǝu1 pǝi2 j̥ǝu1  麻疯病 má fēng bìng 

โรคลมชกั ba:k9 m̥ǝu5 tam3 l̥ap7  癫痫 diānxián 

โรคหดั lǝ2mǝn2 mǝn2la:u4  麻疹 mázhěn 

โรคหดู j̥ut7 j̥ut7  瘊子 hóu zi 

โรคอสีกุอใีส bǝi1ȶit7, 
bǝi1ŋa:n3 

piŋ6na:n4ŋa:n3  水痘 shuǐdòu 

โรงเรยีน ha:k8l̥e1, 
a:u3ju3 

ɕo4ɕa:u1  学校 xuéxiào 

ไรไก ่ tә2 bjai1,m̥at7 
ka:i5 tә2 bjai1 tә2 bjai1 鸡虱 jī shī  

ฤดใูบไมผ้ล ิ
fa:n3 ȵәi1 , sun3 

ni:n2 koŋ1 , 
ȶa:u1 be1   春 chūn  

ฤดใูบไมผ้ล ิ sa:k9 sa:k9 sa:k9, sok7 春（米） chūn  

ฤดใูบไมร้ว่ง loŋ5 ɕәu6 , 
ȶhәu3 ni:n2  ɕәu1   秋 qiū  

ฤดรูอ้น loŋ5 dau6,ɕa1 ni:n2 ʔda:u3   夏 xià  

ฤดหูนาว 
loŋ5 ȵit7 , toŋ3 

ni:n2 ȵit7 , ni:n2 
si:ŋ1   冬 dōng  

ลงไป pa:i1la3 lui5 pa:i1 lui5 下去 xiàqu 

ลดราคา lan5 ʐi:n5  跌价 diéjià 

ลดลง siu3 siu3  减少 jiǎnshǎo 

ลน้ออก pǝn4 ʔbu:t10  溢出 yìchū 
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ลม lәm1 lәm1 lum1 风 fēng  

ลม้, สบัเปลีย่น tǝm5 tǝm5 koŋ6 倒 dào 

ลมพดั pu5 ʐǝp8  吹（风）chuī  

ลมพดัรนุแรง pu5 , pjat7 po5  刮（风) guā  

ลวดเหลก็ sin5 si:n5   铁丝 tiě sī  

ลอก (หนงัสตัว)์ phuŋ1 phuŋ1  剥（牛皮） bō  

ลอกคราบ (ง)ู thu:t7 thot7 ȡa1 thu:t9 (蛇)蜕皮 tuìpí 

ลอกคราบ (หนอน) thut7 thot7 tu4 thu:t9 (虫)蜕壳 tuì ké 

ลอกเปลอืก lik7, tha:t9 lik7, hwǝt9 li:n3, thu:t9 剥（果皮） bō  

ลอง sǝi5 sǝi5 sǝi5 试 shì 

ลอ้มรอบ hǝm3 hǝm3 hǝm3 包围 bāowéi 

ลอย muŋ1,phjǝu1 muŋ1 muŋ1 浮 fú 

ละเมอ fin1za:n1 
ȶa:ŋ3ha:u5 

fin1za:n1 
ȶa:ŋ3ha:u5 

 梦话 mènghuà 

ละลาย joŋ2 joŋ2 joŋ2 溶化 rónghuà 

ลกัยิม้ bәn5 ȵai6  ȵai1 ʔbәn5   酒窝 jiǔ wō  

ลบั (มดี) pjan2 pjan2 pjan2 磨（ ） mó  

ลา่ง lui5 lui5 lui5 下 xià 

ลา่ง taŋ1la3 lui5ma1 lui5 taŋ1 la3 下 xià 

ลา้ง zuk9 zuk9 ʐuk7 洗 xǐ 

ลา้งจาน j̥a:n5 j̥a:n5 ja:n5, ʐǝŋ3 涮（碗） shuàn  

ลา้น โลน้ do5 lu5  （头）秃 tū 

ลายน้ิวมอื m̥a:i1 mji1,pan5 
mji1 

ma:i1 mi1 
   

指纹 zhǐ wén  
 

ลายมอื m̥a:i1 mji1 m̥a:i1 mi1   手纹 shǒu wén  

ลา่สตัว ์ tjat8 tǝ2 pa5 na:k8 ndoŋ1 na:k8 ?doŋ1 打猎 dǎliè 

ลาํคอ ho1 koŋ ho1 koŋ2 ho1 koŋ1 喉咙 hóu long  

ลาํตน้ ku1 ku1   树干 shù gàn  

ลาํตน้ ȵәn1 ŋan5,toŋ6   树茎 shù jīng  

ลาํบาก ne5-ȵoi3 ne5 num2,me4 ne5 nun2 困 kùn 

ลาํบาก sin1 ho3  sin1 ho3 sin1 ho3 辛苦  xīn kǔ 

ลาํไส ้ za:i6 ʐa:i3 za:i3 肠子 cháng zi  

ลาํไสเ้ลก็ za:i6 tәi3 ʐa:i3 tәi3   小肠 xiǎo cháng  

ลาํไสใ้หญ่ za:i6 la:u4 ʐa:i3 la:u4   大肠 dà cháng  

ลงิ tә2 liŋ2 tә2 liŋ2 tә liŋ2 猴子 hóu zi 

ลิน้ ma2 ma2 ma2 舌头 shé tou  

ลิน้ไก่ pat7 ku4 ma2 ka:i5   小舌 xiǎo shé  

ลิม่ lim4 lim4 lim4 楔头 xiē tóu  

ลกึ jam1 jam1 - jot9 jam6 深 shēn 

ลมื la:m2 la:m2 la:m2 忘记 wàngjì 

ลุง i1 la:u4 ji4 la:u4 ta3 je4 伯父 bó fù  

ลุง (พีช่ายแม)่ ku3 i4 ku3 i4 ku3 je2 姑父 gū fu  

ลกู pu1 pu1  座(山) zuò 

ลกูกบ ลกูเขยีด 
tә2 kwәi5 tok7 tә2 kwәi5 tok9 

mum6 kui5 
to:k9 蝌蚪 kē dǒu  

ลกูกระเดอืก ku4 ka:i5 ho1 ka:i5   喉结 hóu jié  

ลกูกระสนุ lә2 ma4 lә2 ma4 lә ma4 子弹 zǐ dàn  

ลกูกลมเลก็ๆ that7 that7, lan5  弹 dàn 

ลกูกาํพรา้ lak8 kwәn3 lak8 kun3 la:k8 kun3 孤儿 gū ér  
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ลกูกุญแจ mji1 zi2 mi1 ʐi2 mi1 ʐi2 钥匙 yào shi  

ลกูเกาลดั lә2 lit8 lә2 lit8 lә lit8 栗子 lì zi  

ลกูเขย lә2 za:u4 lә2 ʐa:u4 lә2 ʐa:u4 女婿 nǚ xu  

ลกูชาย lak8 lak8 la:k8 ba:n1 儿子 ér zi  

ลกูตา ŋwәi6 da1 ŋwәi6 da1   眼珠 yǎn zhū  

ลกูตาดาํ lak8 da1 luŋ2 da1   瞳仁 tóng rén  

ลกูตุม้ตาชัง่ twa2daŋ5 twa2daŋ5  秤砣 chèngtuó 

ลกูทอ้ lә2 ta:u2 lә2 ta:u2 lә ta:u2 桃子 táo zi  

ลกูนยัตา sum2 da1 sәm2 da1 sum2 da1 眼孔 yǎn kǒng  

ลกูน้ําเตา้ lә2 pәu2 lә2 pjo6 lә2 pәu2 葫芦瓜 hú lu gua  

ลกูบอล ȶhǝu2 ȶǝu2  球 qiú 

ลกูผผีา (ชื่อผลไม)้ la2 pa2 lә2 pa2 phәi pa2 枇杷 pí pá  

ลกูแฝด fo5 lә2 hwa1 fo5 lә2 hwa1   双生子 shuāng shēng zǐ  

ลกูพลบั lә2 min4 lә2 min4   柿子 shì zi  

ลกูพลมั lә2 m̥a:k9 lә2 ma:k9 lә ma:k7 李子 lǐ zi  

ลกูแพร ์ lә2 jai1 lә2 ʐai1 lә lәi2 梨子 lí zǐ  

ลกูไพล (พชืมหีวั
ชนิดหน่ึง) lә2 ȶhәu3 lә2 ȶhәu3 lә2 ȶhәu3 慈姑 cí gu  

ลกูศร ลกูธนู l̥jam3 lә2 ma4 mau2 lam3 箭 jiàn  

ลกูสน kau4 ʔdan1   松果 sōng guǒ ลูกสน 

ลกูสะใภ ้ lә2 l̥i3 lә2 l̥i3 lә2 li3 儿媳 ér xí  

ลกูสาว lak8 bjik7 lә2 ʔbi:k9 la:k8 ʔbi:k9 女儿 nǚ ér  

ลกูสาว lә2 ba:n1 lә2 
bjik7 lak8 lak8 儿女 ér nǚ  

ลกูเหบ็ 
lә2 tip7 

lә2 tip7,lә2 
pa:k8 lә phaːk9  雹子 báo zi  

ลกูอณัฑะ ȶai5 l̥ai3 ȶai5 l̥ai3 ȶai5 lai3 睾丸 gāo wán  

เลก็ tǝi3 - li3, ljak7 tǝi3 - tjat7 tǝi3 - njak7 小 xiǎo 

เลง็ njǝu4 nlǝu2i1  瞄准 miáozhǔn 

เลน่ซ่อนหา it7du3, 
sam2meu4 

sam2meu4 sam2me:u4 捉迷藏 zhuōmícáng 

เลบ็ zit7 mji1 ʐip7 mji1 ʐip7 mji1 指甲 zhǐ jiá  

เลบ็เทา้ zit7 tin1 ʐip7 tin1   脚趾甲  jiǎo zhǐ jiǎ  

เลม่ (ลกัษณนาม
ของมดี) 

pa:k7 ʔbǝp7 ʔbup7 把 ( ) bǎ 

เลอะเทอะ vuk9 va:k9 me2  ʐu3 lǝu6  糊涂  hú tú 

เลยี tha:u1 tha:u1,  ȡi1 tha:u1 舔 tiǎn 

เลีย้ง za:ŋ4 za:ŋ4 za:ŋ4, si1 养（牲口）yǎng 
(shēngkǒu) 

เลีย้งด ูฟ้ืนฟู, 
บาํรงุรกัษา(สตัว์
เลีย้งไวใ้ชง้าน) 

la:ŋ5 la:ŋ5 la:ŋ5 放（牛）fàng (niú) 

เลีย่น ȵǝn4-ȵa: ŋ6 ȵin4-ȵot8  腻 nì 

เลีย้วขวา hom6 kau2  拐弯儿 guǎiwānr 

เลอืด phja:t9 phja:t9 phja:t9 血 xuè 

เลอืดคัง่ kham5phja:t9 kam5phja:t9  淤血 yūxiě 

เลื่อย ȶu5 ȶu5 ȶu5 锯 jù 

เลื่อย ȶu5 ȶu5 ȶu5 锯子 jù zǐ  

แลง้ liŋ3 liŋ3  旱 hàn 

แลบ (ลิน้) it8 len1  伸（舌头） shēn  
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และ niŋ5 ȵam5 niŋ5 ni:ŋ6 和  hè 

และ กบั niŋ5, ȵam5 ni ŋ5 ni:m6 和 hé 

โลก l̥a3mǝn1 l̥a3ʔbǝn1 l̥a3ʔbǝn1 世界 shìjiè 

โลง sau6 mai4, 
mai4 za:ŋ4 

mai4 ʐa:ŋ4 
 

mai4 ʐa:ŋ4 
 

棺材 guān cái  
 

โลภ ɕǝu1 kwǝi3, 
mǝ2 ɕin1 

ɕǝu1 kwǝi3  馋 chán 

โลภ, ละโมบ swam1 mau2 swam1 mau2  贪心  tān xīn 

ไล ่ lok8 lok8 lo:k8 赶 gǎn 

ไลต่าม tjat8 nam5 thjan6 追 zhuī 

วงศต์ระกูลเดยีวกนั va:i5 nuŋ4 va:i5 nuŋ4 va:i5 nuŋ4 同宗 tóng zōng  

วชัพชื j̥ok9,ja1(干草) jok9 ja1,ok7 野草 yě cǎo  

วดั mjiu6 mjiu6 miu6 庙 miào  

วดั (ผา้) da:ŋ3 ʔda:ŋ3 ʔda:ŋ3 量（布） liàng  

วนั van1 van1 van1 天（日子）tiān  

วนัเกดิ van1za: ŋ4 van1za: ŋ4  生日 shēngrì 

วนัทีย่ ีส่บิ nәi6 zәp8 nәi6 ʐәp8   二十日 èr shí rì  

วนัทีส่าม su1 sa:m1 su1 sa:m1 so1 sa:m1 初三 chū sān  

วนัทีส่ามสบิ sa:m1 zәp8 sa:m1 ʐip8   三十日 shí sān rì  

วนัทีส่บิหก zәp8 ljok8 ʐәp8 lok8   十六日 shí liù rì  

วนัทีส่บิหา้ zәp8 ŋu7 ʐәp8 ŋu7   十五日 shí wǔ rì  

วนัทีส่บิเอด็ zәp8 it7 ʐip8 it7   十一日 shí yī rì  

วนัทีห่น่ึง su1 it7 su1 it7 su1 ʔit7 初一 chū yī  

วนัทีห่า้ su1 ŋu4 su1 ŋu4 su1 ŋu4 初五 chū wǔ  

วนัน้ี van1 na:i6 van1 na:i6 van1 na:i6 今天 jīn tiān  

วนัมะรนื van1 na3 van1 na3 van1 na3 后天 hòu tiān  

ววั tә2 pu4 tә2 pu4 tә2 po4 黄牛 huáng niú  

ววั tә2 to2 tә2 to2   牛 niú  

ววัตวัน้อย 
(ยงัไมเ่กดิ) to2 sai5 әi2 sai5   小母牛（未生育） 

ววัตวัผู ้ to2 tak8 әi2 tak8 hәi2 tak8 公牛 gōng niú  

ววัป่า hәi2 doŋ1 әi2 ʔdoŋ1 hәi2 ʔdoŋ1 野牛 yě niú  

วา่ง Hwa:ŋ5 Khoŋ5,mai6 mai6 闲 xián 

วา่งเปลา่ pjǝu5 ljaŋ5 
khoŋ5 kha:ŋ5 

ku:ŋ5  空  kōng 

วางยา, มอมเหลา้ la:ŋ5ku4 , 
zu4ku4 

la:ŋ5ku4  放蛊 fàng gǔ 

วา่ย ȡui1 ȡui1 ȡui1 (鱼) 游  yóu 

วา่ยน้ํา ȡui1 ȡui1 ȡui1 游泳 yóuyǒng 

วิง่ ljit8 jwa:u5 li:t8,jwa:u5 跑 pǎo 

วิง่เรว็ ljit8 han5 ,  ljit8 
la:u4 

jwa:u5 han5  大跑 dà pǎo 

วิง่เหยาะๆ ljit8 se5, ljit8 
tǝi3 

jwa:u5 jaŋ3 , 
jwa:u5 tǝi3 

 (马) 小跑 xiǎopǎo 

วญิญาณ tә2 kwan1 kwan1 kwan1 灵魂 líng hún  

เวลา zәi2,man5 zәi2 ʐәi2 时候 shí hou  

เวา้ vap8 - veŋ1 kǝm2 vap8 凹 āo 

เวา้ vap8 - veŋ1 kǝm2 vap8 凹 āo 

เวา้เขา้, ไมอ่ิม่เอบิ pa:p8 - pa:ŋ1 pa:p8 - phu1  瘪 biě 

แวน่ตา ȶiŋ5da1 ȶiŋ5da1  眼镜 yǎnjìng 

ศร ธนู na5 mai4     弩 nǔ  



520 
 

ศอก koŋ3 mji1 su:ŋ2 hin1   肘 zhǒu  

ศตัร ู ai3 ȵim5 ai3 sәu3   仇人 chóu rén  

ศาลาวา่การ ȵa4 mǝn4 tu1ʐa:n1ai3ʔbi:ŋ
3 

 衙门 yámén 

ศนูย ์ leŋ2 ljiŋ2 liŋ2  零 líng 

สกปรก wa5 - kai3 
- ŋai2 

ja3 - jit7 ja3 - jo:t9 脏 zàng 

สง่ zun4 zun4 ʐun4 送（人） sòng (rén) 

สง่, สง่ต่อ ȶǝŋ2 taŋ4  递 dì 

สด dip7 ʔdip7  生 (肉) shēng 

สด m̥ai5 m̥ai5  新鲜 xīnxiān 

สดใส la:ŋ1 - tha:k9 ȶa:ŋ1 - tǝŋ2  亮的 liàng de 
 

สถานที ่ hwәn（小），

zun1（大）  ʐun1,ȶi1 siŋ2 ʐun1 地方 dì fang  

สนเขม็ sun1 su:n1 su:n1 穿（针） chuān  

สน้เทา้ ȶiu3 tin1 ȶiu3 tin1 lun3 ȶiu3 tin1 脚后跟 jiǎo hòu gen  

สนิม maji4 mjai4 mjai4 锈 xiù  

สนิม tǝp7 mjai4 tǝp7 mjai4 tǝp7 mjai4 生锈 shēng xiù 

สบู่ fǝi2zau6 fǝi2zau6  肥皂 féizào 

สม้ lә2 ka:m5 lә2 ka:m5 lә ka:m5 柑子 gān zi  

สม้จีด๊ lә2 ȶu4 lә2 puk8(柚子) lә puk8 桔子 jú zǐ  

สมคัรใจ,ยนิยอม tai1swam1 ljiu4 swam1  甘心 gānxīn 

สรรเสรญิ ta:i2 tau1 ?da:i1  赞扬 zànyáng 

สรอ้ยคอ sa3 swa3 swa3 项圈 xiàng quān  

สระน้ํา dam1 dam1 dam1 池塘 chí táng  

สรา่ง sin6 phja:u1  醒（酒） xǐng (jiǔ) 

สรา้ง da1 da1,ve4,ju1 ?da6 建（房）jiàn 

สลบ nam3 ŋam3 vǝn3 昏迷 hūnmí 

สลบักนั diŋ5 ʔdiŋ5 ʔdiŋ5 倒（出） dào 

สวนผกั fin1 fin1 fin1 菜园 cài yuán  

สว่นหน่ึง ทอ่นหน่ึง kǝu4  ku5 ho5 ȶhaŋ5 段  duàn 

สวมใส ่ tan3 tan3 tan3 穿（衣服） chuān  

สวมหมวก l̥jon3 tuk7  戴（头巾） dài 

สวยงาม khan5   ŋan5 khan5 ʔda:i3 kau3 漂亮  piàoliang 

สวา่ง doŋ5 - dǝŋ6 ʔdoŋ5 - ʔdǝŋ3  光的 guāng de 

สวา่น   sәm1 wәi4 sәm1 ŋwәi4 sum1 sui3 锥子 zhuī zi  

สหาย ai3 pa:n4 ai3 pa:n4   伙伴 huǒ bàn 

สอง ja1  ʐa1 ʐa1 二  èr 

สองทีแ่ลว้ be1 kwәn5 be1 kwәn5 be1 kun5 前年 qián nián  

สองปีขา้งหน้า be1 na3 be1 na3 be1 na3 后年 hòu nián  

สองรอ้ย ja1 pek7 ʐa1 pek9 ʐa1 pek9 二百  èr bǎi 

สองวนัก่อน van1 kwәn5 van1 kwәn5 van1 kun5 前天 qián tiān  

สอน son1 son1 son1 教 jiāo 

สะดอื za:i6 dui3 za:i3 ʔdɯ1 ʐa:i3 ʔdwa6 肚脐 dù qí  

สะเทอืน  ȵau5 nan5  震 zhèn 

สะพาน ȶiu2 ȶiu2 ȶiu2 桥 qiáo 

สะอาด seu5 meu5 seu5 meu5 seu5 
meu5 ,ʐuŋ5 

干净 gānjìng 

สะอกึ ɯk7 ǝk7  打嗝 dǎgé 
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สกัครู ่ l̥an5 pa:ŋ4  下（一下） xià  

สกัพกั  สกัครู ่ pa: ŋ4deu1 pa: ŋ4ʔdeu1  一会儿 yīhuǐ'er 

สตัวจ์าํพวกลาชนิด
หน่ึง ตวัเลก็กวา่มา้  va:n2 ɕe1 va:n2 ɕe1 va:n2 ɕe1 麝 shè 

สตัวป่์า tә2 pa5 to2 pa5   野兽 yě shòu  

สตัวเ์ลีย้ง m̥a1 tjat8 m̥a1 nam5 ma1 nam5 猪狗 zhū ɡǒu  

สัน้ din6 - djau5 din3 - djǝu5 din3 - djǝu5 短 duǎn 

สนัคอ lun2 koŋ3 ȶau3 lun2 ho1   后劲 hòu jìn  

สัน่เทา se3 se3 se3 发抖 fādǒu 

สนัมดี san1 san1 san1 背 dāo bèi  

สบั ȵak7 , ȵak7 , ȵak7 , 剁 duò 

สาก (ตาํขา้ว) mai4 ja:k9 toi5, 
mai4 za:u1 toi5 mai4 ȵak7 toi5   碓杵 duì chǔ  

สาด gun5 tak7 gun5 泼（水） pō  

สาด, รด joŋ1 joŋ1 , swan1 swan1 浇（莱）jiāo  

สาม sa:m1 sa:m1 sa:m1 三  sān 

สามปีขา้งหน้า  be1 niŋ5 l̥a3 be1 na3   大后年 dà hòu nián  

สามปีทีแ่ลว้ l̥a3 be1 
kwәn5,lo6 be1 
kwәn5 

l̥a3 be1 kwәn5 
   

大前年  
dà qián nián  
 

สามรอ้ย sa:m1 pek7 sa:m1 pek9  三百  sān bǎi 

สามวนัก่อน van1 kwәn5 
lun5 l̥a3 van1 kwәn5   大前天 dà qián tiān  

สามวนัขา้งหน้า van1 niŋ5 van1 niŋ5   大后天 dà hòu tiān  

สามสบิ sa:m1 zǝp8 sa:m1 ʐip8 sa:m1 ʐip8 三十  sān shí 

สามคัค ี toŋ2 swam1 toŋ2 ȡai1  团结 tuánjié 

สามารถ an5 ȡai1  能 néng 

สาม ี lә2 za:u4 lә2 ʐa:u4 lә2 ʐa:u4 丈夫 zhàng fu  

สามภีรรยา ja:n1 ȡin1,  
ȶau3 ja4 

ha:u1 ʐa:n1/2 
   夫妻 fū qī  

สาย van1 tok7-lun2 dik7 迟 chí 

สายเบด็ m̥ai1 set7 m̥ai1 set7   鱼线 yú xiàn  

สายรดั เขม็ขดั ze1 ze1 ʐe1 带子 dài zi  

สา่ยหน้า pǝi1 pǝi1  摇（头） yáo 

สายเอีย๊ม bәt7 bәt7 bәt7 背带 bēi dài  

สาํลกั ka2ku2 ȡen3  噎 yē 

สาํลกั ȶha1naŋ1 si:n1l̥oŋ1  呛 qiāng 

สาํลกั ȶha5 ȵǝu1  呛 qiāng 

สิง่ของ toŋ1si1 toŋ1si1  东西 dōngxi 

สงิโต tә2 s13 tә2 s13   狮子 shī zi  

สิน้สดุ ȶau3lun2 ȶau3tun2  末尾 mòwěi 

สบิ zǝp8 ʐip8 ʐip8 十  shí 

สบิเกา้ zǝp8 pa:t7 ʐip8 pa:t9 ʐip8 pa:t9 十九 shí jiǔ 

สบิเจด็ zǝp8 sit7 ʐip8 sit7 ʐip8 sit7 十七 shí qī 

สบิสอง zǝp8 ȵǝi6 ʐip8 ȵǝi6 ʐip8 ȵǝi6 十二  shí èr 

สบิสาม zǝp8 sa:m1 ʐip8 sa:m1 ʐip8 sa:m1 十三 shí sān 

สบิสี ่ zǝp8 sǝi5 ʐip8 sǝi5 ʐip8 sǝi5 十四 shí sì 

สบิหก zǝp8 ljok8 ʐip8 ljok8 ʐip8 lok8 十六 shí liù 

สบิหา้ zǝp8 ŋu4 ʐip8 ŋu4 ʐip8 ŋo4 十五 shí wǔ 

สบิเอด็ zǝp8 it7 ʐip8 it7 ʐip8 it7 十一  shí yī 
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สิว่ ɕәu5 ɕәu5 ɕәu5 凿子 záo zi  

ส ี sak7 sak7  颜色 yánsè 

สี ่ sǝi5 sǝi5 sǝi5 四  sì 

สขีา้ว ziŋ4 ʐi:ŋ4 ʐi:ŋ4,hi:ŋ1 烤（谷子）kǎo (gǔzi) 

สเีขยีว j̥ǝu1— j̥wa:u2 j̥ǝu1—j̥wa:u3/5 j̥ǝu1—j̥wa:u3 绿 lǜ 

สคีราม  jom3 tin6 thi:n6 蓝靛 lán diàn  

สดีาํ nam1—na:t9 nam1—na:t9 nam6 黑 hēi 

สแีดง laŋ1 — ȶhot7 l̥aŋ1 — ȶhot7 laŋ1 红 hóng 

สตีก thoi5 sak7 thoi5 sak7  褪色 tuìsè 

สเีทา pha1 - phok7 pha1 - phok7 muŋ6 - ma:t9 灰 huī 

สฟ้ีา ha:n1 —ta:t9 ha:n3—tha:t9 jǝu1 蓝 lán 

สมีว่ง l̥ɯn5 - l̥ǝp7 l̥ɯn5 - l̥ǝp7  紫 zǐ 

สมีว่งเขม้ kam5 - kot7   深紫  shēn zǐ 

สีร่อ้ย sǝi5 pek7 sǝi5 pek9  四百  sì bǎi 

สีว่นัขา้งหน้า van1 niŋ2 l̥a3 van1 niŋ5   大大后天 dà dà hòu tiān 

สีส่บิ sǝi5 zǝp8 sǝi5 ʐip8  四十  sì shí 

สเีหลอืง ŋa:n3 —tǝŋ6 , 
—tja:m5 

ŋa:n3 — ɕaŋ3 ŋa:n3— 
dja:m5 

黄 huáng 
 

สกุ zok8 ʐok8 ʐok8 熟 shú 

สกุงอม zok8 , gan5 ʐ ok8  成熟 chéngshú 

สขุภาพด ี jwa:ŋ5-jwai3 dun1 ʔda:i1  健壮 jiànzhuàng 

สดุชวีติ pu5 miŋ6 fuŋ5 miŋ6  拼命 pīnmìng 

สภุาพ ȶa:ȵ3 le4   客气  kè qì 

สงู vuŋ1 - vit7 vu:ŋ1 - vi:t9 vu:ŋ1 - ŋa:ŋ6 高 gāo 

สงู vuŋ1 - vit7 vu:ŋ1 - vi:t9 vu:ŋ1 - ŋa:ŋ6 高 gāo 

สงูชะโงกเงือ้ม tiŋ5 - nja:u3, 
 - lja:n3 

tiŋ5 - tja:ŋ5 tiŋ5 陡峭 dǒuqiào 

สบู hin1 hin1   抽子 chōu zi  

สบู u5 u5  抽（烟） chōu  

เสน้ tiu2 tiu2 tiu2 条(绳) tiáo  

เสน้ดา้ยตามขวาง m̥ai1 tam3 dit9 m̥ai1 tam3   纬线 wěi xiàn  

เสน้ดา้ยตามยาว m̥ai1 hwәi3 dit9 m̥ai1 tam3   经线 jīng xiàn  

เสน้ทีใ่ชส้าํหรบัตี
เสน้ของชา่งไม ้

m̥ai1 
 
 

ʐa:k9 mak8 
 
   

墨线 mò xiàn  
 
 

เสน้บะหมี ่ min6 min6 mi:n6 面条 miàn tiáo  

เสน้เลอืด nin1 phja:t9 phja:t9 sa:m2   血管 xuè guǎn  

เสมหะ lә̥i1 nam3 ȡәi1   痰 tán  

เสา za:u1 ʐa:u1 ʐa:u1 柱子 zhù zi 

เสาเขม็ kak7 kak7 kak7 桩子 zhuāng zǐ  

เสยี พงั  zui4 sǝu3 ȵǝu3 wa:i5  坏  huài 

เสยีง ȡo1 ȡu1ha:u5 ȡo1 声音 shēngyīn 

เสยีง he5 he5  (马) 嘶 sī 

เสยีงหวัเราะ
ครืน้เครง 

lu4 lu4 lo4 哄 hōng  

เสยีใจภายหลงั ȡu5lun2 me2jǝn1ka:i3  后悔 hòuhuǐ 

เสยีชวีติ tai1nom3 , 
tai2wa:i5 

wa:i5 tai6 天亡 tiān wáng 

เสยีดาย ɕe3 me2 dai3 ɕe5 me2 dai3  舍不得 shěbudé 

เสยีบ, ปัก djam1 ?dam1 ?dam6 插（秧）chā  
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เสยีบ, สอด pak7 pak7 pak7 插（在地上） chā  

เสอื tә2 mәm4 tә2 mәm4 tә mum4 虎 hǔ  

เสือ่ bin3 ʔbin3 ʔbin3 席子 xí zi 

เสือ้ luk7 ȶuk7 ȶuk7 上衣 shàng yī  

เสือ้กนัฝนทีส่าน
จากหญา้ 

ziŋ6 
 
 

ʐiŋ3 
 
 

sui1 
 
 

蓑衣 suō yī  
 
 

เสือ้ชัน้เดยีว luk7 phjәu1 ȶuk7 phjәu1 ȶuk7 phjәu1 单衣 dān yī  

เสอืดาว mәm4 peu5 mәm4 peu5 mәm4 pe:u5 豹子 bào zǐ   

เสือ่ตากขา้ว tjim4 tj:m4 thi:m4 晒席 shài xí  

เสือ้นวม luk7 hwa:i5 ȶuk7 hwa:i5 ȶuk7 wa:i5 棉衣 mián yī  

เสือ้ผา้ luk7 hwa1 ȶuk7 ȶuk7 衣服 yī fu  

เสือ้ผา้ luk7 sɯp7, 
luk7 to4 

ȶuk7 gәp7 
 

ȶuk7 gәp7 
 

夹衣 jiá yī  
 

แส ้  ɕo2 pjin1 mai4 pi:n1 mai4 pi:n1 鞭子 biān zi  

แสงแดด l̥jiŋ1 l̥jiːŋ1 l̥jiːŋ6 阳光 yáng guāng  

แสบตา saŋ5 sa:u1  刺眼 cìyǎn 

ใส l̥jǝu1 - ljǝu5 l̥jǝu1 ljǝu1 - lja:ŋ5 清（水）qīng  

ใสเ่ครือ่งประดบั tan3 tan3 tan3 戴（首饰） dài  

ไสเ้ดอืน tә2 zan4 tә2 ʐan4 tә2 ʐan4 蚯蚓 qiū yǐn  

ไสท้ีอ่ยูด่า้นในของ
เน้ือแตงชนิดต่างๆ ven6 za:i3 ve:n6 瓜瓤 guā ráng  

หก ljok8 ljok8 lok8 六  liù 

หกน้ิว คนทีม่น้ิีว
หกน้ิว 

mji1 ŋa5 
 
 

mi1 ŋa5 
 
   

六指儿 liù zhǐ ér  
 
 

หกรอ้ย ljok8 pek7 ljok8 pek9  六百  liù bǎi 

หกลม้ diu5, lin3 diu5  跌倒 diédǎo 

หกสบิ ljok8 zǝp8 ljok8 ʐip8  六十  liù shí 

หงอนไก่ san5 san5 san5 鸡冠 jī guān  

หญา้  ȵiŋ3 ȵiŋ3 ȵiŋ3 青草 qīng cǎo  

หญา้ขา้วนก әu3 faŋ1 hәu3 faŋ1 hәu3 faŋ1 稗子 bài zi   

หญา้คา  ku1 ja1 ta:i3 ȡa:u1 ta:i3 ko1 ja1 ta:i3 茅草 máo cǎo  

หญา้ไมก้วาด duk9 ʔduk7 ʔduk7 芭芒草 bā máng cǎo  

หญา้สคีราม ku1 tin6(小
jәm3 叶),ku1 
la:p8(大叶)   

jom3,ko1 
la:m2 蓝靛草 lán diàn cǎo  

หญา้หางหมา niŋ3 zwәt7 
m̥a1,ku1 zwәt7 
m̥a1  m̥a1ʐut7 tәi3   狗尾草 gǒu wěi cǎo  

หญงิทีเ่ป็นหมนั ai3 ja4 man1 ja4 man1 ja4 man1 不育妇人 bù yù fù rén  

หญงิสาว lә2 bjik7 ai3 so2 la:k8 bi:k9 女青年 nǚ qīng nián  

หด jut7 jut7  （布）收缩 shōusuō 

หนวดเครา ȵut8 ȵut8 nut8 胡子 hú zi  

หน่วยวดัระยะ 
ประมาณ 5ฟุต 

phji5 phe5 phe5 庹 tuǒ 

หนอง n̥oŋ1 noŋ2 noŋ2 脓 nóng  

หนอนขน tә2 ȵa:i5 tә2 ȵәm1 ȵa:i5 tә2 ȵum1 ȵa:i5 毛虫 máo chóng  

หนอนแมลงวนั tә2 non1 tә2 n̥un1 tә nәn1 蛆 qū  

หน่อไม ้ na:ŋ1 na:ŋ1 na:ŋ1 笋 sǔn  

หน่ออ่อน ŋa:t8 ŋa:t8 ȵan5 芽 yá  
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หนงัตา pjiŋ2 da1,pәi2 
da1 pi:ŋ2 da1   眼皮 yǎn pí  

หนงัสอื pǝn3l̥e1 pǝn3l̥e1 le1 书 shū 

หนงัสอื pjit9 pit9 ȶu:n3 卷 juǎn 

หนงัหวั pәi2 pi2   头皮 tóu pí  

หนา na1 - nok9 na1 - nok7 na6 厚 hòu 

หนา na1 - nok9 na1 - nok7 na6 厚 hòu 

หน้า ใบหน้า (pә3) na3 na3 na3 脸 liǎn  

หน้าต่าง sәm2 swa:ŋ3 sәm2 swa:ŋ3 sum2 swa:ŋ3 窗户 chuāng hu  

หน้าผา pja1 tiŋ5 baːŋ3 pja1   崖 yá  

หน้าผาก na3 pja:k9 na3 pja:k9 na3 pja:k9 额头 é tóu  

หนาม dun1 dun1 dun1 刺 cì  

หนาม lai2 lai2   峰刺 fēng cì 

หน้าไมอ่าย lai1 khai1 la:i1 ka:i2  耍赖 shuǎlài 

หนาว ȵit7- ȵa:ȵ5 ȵit7- ȵa:t9 li:ŋ4, ȵit7 (天) 冷 lěng 

หนาว u4ȵit7 u5ȵit7 ?o5ȵit7 发冷 fā lěng 

หนาวจนตวัสัน่ lwm3pja3 lwm5pja3 lǝn3pja3 打内 dǎ nèi 

หน้าอก ทรวงอก pә5 tak7 bә tak7 na3 tak7 胸脯 xiōng pú  

หนี ba:n5 ba:n5 ba:n5 逃 táo 

หนีบ (รกัแร)้ ga:p9 ga:p10  夹（腋下） jiā 

หน้ีสนิ ɕiŋ5 hiŋ2  债务 zhàiwù 

หน้ีสนิ thau5 thau5 thau5 ʐi:n2 欠 qiàn 

หน่ึง deu1 ʔdeu1 ʔ deu6 一  yī 

หน่ึงรอ้ย pek7 pek9 pek9 百  bǎi 

หน่ึงรอ้ยเอด็ pek7 leŋ2 it7 pek9 liŋ2 it7  一百零一  yī bǎi  líng yī 

หนุ่มสาว, วยัรุน่ n̥om3   n̥at7 n̥om3     年轻 niánqīng 

หนู tә2 n̥o3 tә2 n̥o3 tә2 no3 老鼠 lǎo shǔ  

หนูไมไ้ผ ่ tә2 ȶhat7     竹鼠 zhú shǔ  

หมวก mau6 mau6 mau6 帽子 mào zi  

หมอ ai3 za:ŋ2 ji3 sәn3   医生 yī shēng  

หมอก l̥ap7 mok9 l̥ap7 m̥ok7 lap7 mok9 雾 wù  

หมอน ȶau3 ŋwәn1 ȶau3 ŋun1 ȶau3 ŋun1 枕头 zhěn tou  

หมกั hop7 zǝi2 pi:n5  发酵 fājiào 

หมกั ȵa:u3 ȵa:u3  酿（酒）niàng  

หมัน้ tiŋ3lji3 tiŋ3li3 ȶa:i6la:k8 订婚 dìnghūn 

หมา tә2 m̥a1 tә2 m̥a1 tә2 ma1 狗 gǒu  

หมากลอ้ม ȶhi2 ȶhi2  棋 qí 

หมาตวัผู ้ m̥a1 tak8 m̥a1 tak8 ma1 tak8 公狗 ɡōnɡ ɡǒu  

หมาตวัเมยี m̥a1 nәi4 n̥a1 nәi4  ma1 nәi4 母狗 mǔ ɡǒu  

หมาป่า tә2 la:ŋ2 tә2 la:ŋ2   狼 láng  

หม ี mui1 mui1 mui1 熊 xióng  

หมดีาํ mui1 m̥a1 mui1 m̥a1   狗熊 gǒu xióng  

หมกึ mak8 mak8 mak8 墨 mò 

หมืน่ va:n6 va:n6 va:n6 万  wàn 

หมนุเวยีน pan5 pan5  旋转 xuánzhuǎn 

หม ู tә2 m̥әu5 tә2 m̥әu5 tә2 mәu5 猪 zhū  

หมตูวัผู ้
m̥әu5 tak8 m̥әu5 tak8 

mәu5 
tak8,mәu ȶiu8 

 
公猪 gōng zhū  

หมตูวัเมยี m̥әu5 nәi4 m̥әu5 nәi4 mәu5 nәi4 母猪 mǔ zhū  
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หมูบ่า้น ma:n3 ʔba:n3 ʔba:n3 村寨 cūnzhài 

หมปู่า tә2 la:i5 tә2 la:i5 mәu5 ʔda:i5 野猪 yě zhū  

หยด j̥ok7 jok7 jok7 滴 dī 

หยด sak7 sak7 sak7 滴 (水) dī 

หยดน้ําคา้ง  nam3 n̥aːi1 nam3 n̥aːi1 nam3 naːi1 露水 lù shui  

หยอ่น ȶan3 - ȵat7 m̥an3 man3 紧 jǐn 

หยบิ tai2 tai2 tai2 拿 ná 

หยดุ taŋ4 taŋ3 taŋ4 停 tíng 

หยดุ,ไมเ่คลื่อนไหว daŋ3 daŋ3 daŋ3 停 tíng，不动 bù dòng 

หรอื ju3 ʐa3  或者  huò zhě 

หรอืไมก่ ็ ju3 ʐa3  或者 huòzhě 

หรอืวา่   hi:m3 还是 háish 

หลน่ tok7 tok7  （锄把）脱落 tuōluò 

หลอมเหลก็ ɕin1 nam3 si:n1 nam3 si:n1 nam3 淬火 cuìhuǒ 

หลงั  lun2 ȶau3 lun2  后  hòu 

หลงัคา phi1 phe1   房顶 fáng dǐng  

หลงัจากน้ี  
ตัง้แต่น้ีต่อไป van1 lun2 van1 lun2 van1 lun2 今后 jīn hòu  

หลงัเทา้ әu1 tin1 jәu1 tin1   脚背 jiǎo bèi  

หลงัมอื lun2 mji1 lun2 mi1 lun2 mi1 手背 shǒu bèi  

หลานชาย (ลกูชาย
ของลกู) lә2 l̥a:n1 lә2 l̥a:n1 lә la:n1 孙子 sūn zi  

หลานสาว (ลกูสาว
ของพีช่ายน้องชาย 
พีส่าวน้องสาว) lak8 lak8   侄儿女 zhí ér nǚ  

หลานสาว(ลกูสาว
ของลกู) l̥a:n1 lә2 bjik7 lә2 l̥a:n1 lә la:n1 孙女 sūn nü  

หลกี ฟ้าแลบ เคลด็ j̥aŋ5 ʔbit7  闪（腰） shǎn  

หลกีทาง wa:k9 wa:k9 wa:k9 让（路）ràng  

หลุมฝังศพ mu6 tǝi6 thǝi6 坟墓 fénmù 

หว่ง ขอบตะแกรง ku3 ku3   箍 gū  

หว่งจมกูววั ȶim2 naŋ1 ʐa:k9 naŋ1 ʐa:k9 naŋ1 牛鼻环 niú bí huán  

หวด ต ี va:t9 va:t9 va:t9 抽打 chōuda 

หวัน่ไหว hon1 hon1  （牙）动摇 dòngyáo 

หวาน khan1 khan1 khan1 甜 tián 

หว ี ȶhǝi1 ȶhǝi1 ȶhǝi1 梳子 shūzi 

หวเีสนียด pǝi6 pǝi6 phǝi6 篦子 bìzi 

หอ่ tuk7 tuk7 tuk7 包 bāo 

หอก pjiu3   phja:u5 ka:n3 长茅 cháng máo  

หอก ปืน suŋ5 suŋ5 suŋ5 枪 qiāng  

หอ่ขา้ว da:m5 da:m5 da:m5 泡（饭） pào  

หอ้ง hoŋ5 ʔduk7 ʔduk7 , hoŋ5 房间 fáng jiān  

หอ้งครวั ja:n1 zau4, 
ja:n1 tuŋ1 ɕin1 

sa:u5 
   

厨房 chú fáng  
 

หอ้งสว้ม sәm2 siŋ3 tiŋ2 (jo1) tiŋ2 jo1 厕所 cè suǒ  

หอม ȵ̥ǝu da:ŋ1 ,vat7  
vi5 

ȵ̥ǝu1 da:ŋ1 da:ŋ1 ,wa ȵǝu1 
da:ŋ1   

香 xiāng 

หอม (แกม้) sǝp7 
put7 

sǝp10 sup7 吻 wěn 
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หอยทาก tә2 bat7 bau3     蜗牛 wō niú  

หอยมกุ ȶhwәi1 ȵi1 haw1 ȶui1 ȶhui1 pa:n3 蚌 bàng  

หอยลาย ȶhәi1 ja5, tә2 
ȶhwәi1 ȶhui1 

tә ȶhui3,ȶhui1 
ʔdu:n6 蜆蛳 xian sī  

หตัถกรรม tin1mji1 tin1mi1  手艺 shǒuyì 

หนั บดิ pjǝn4 gwǝn3  扭（脚） niǔ  

หนัขา้ง ȵeŋ5 ʐaŋ2  侧（头） cè  

หนัหลงักลบั pan5 pan5  回（头） huí  

หวั koŋ3 koŋ3  蔸（菜）dōu 

หวั  ȶau3 ȶau3 ȶau3 头 tóu  

หวัเขา่ ȶau3 kau5 
 

ka1 kau3 
 

ȶau3 kau5, 
ka1 kau2 

膝 xī  
 

หวัใจ 
swam1 

lәm2,swam1(良
心)   心脏 xīn zàng  

หวัไชเทา้ 
pәu2 ȶai5 pәu2 ȶai5 

ma2 pәu2, 
pәu2 ȶai5 萝卜 luó bo  

หวัตา (มมุเปลอืก
ตาทีต่ดิกบัสนัจมกู) zui5 da1 ʐui5 da1   眼角 yǎn jiǎo  

หวัไถ  ljo3 ʔbәp7 ȶwai1 ʔbup7 ȶwai1 犁头 lí tóu  

หวันม ŋan5 ɕu4 ȶau3 se3   乳头 rǔ tóu  

หวัเผอืก man2 pɯk9 lә2 pɯk9 lә2 pә:k9 芋头 yù tou  

หวัมนัฝรัง่ ja:ŋ4 ju6 man2 ʐa:u1   马铃薯 mǎ líng shǔ  

หวัเราะ ȶu1 ȶu1 ȶu1 笑 xiào 

หวัเราะเสยีงดงั hem5 ȶu1la:u4  大笑 dà xiào 

หวัลา้น หวัโลน้  tau3 doŋ3 (โลน้), 
tau3 lu3,tau3 
bja:n6 (ลา้น) 

ai3 ȶau3 ʔdoŋ5 
 
   

秃子 tū zi  
 
 

หวัหน้า ai3 tau4 ai3 tau4 ʔai3 tau4 头人 tóu rén  

หวัหอม bәu5 ʔbәu5 ʔbәu5 葱 cōng  

หวัแหว้ lә2 sut8 lә2 sut8   荸荠 bí qi  

หา้ ŋu4 ŋu4 ŋo4 五  wǔ  

หากวา่ sa2tә3 sa2 sa2 如果 rúguǒ 

หาง zwәt7 ʐu:t10 ʐәt7,ʐut7 尾巴 wěi ba 

หา่ง sa4 - swa:u2 , 
- ȵwa:u3 , - 
sa:ŋ1 

sa4 - sot8 sa4 疏 shū 

หา่น tә2 ŋa:n6 tә2 ŋa:n6 tә2 ŋa:n6 鹅 é  

หา่นป่า หา่นฟ้า ŋa:n6 mәn1 ŋa:n6 ʔbәn1 ŋa:n6 ʔbәn1 雁，天鹅 yàn ,tiān é  

หาบ ta:p7 ta:p9 ta:p9 挑 tiāo 

หายใจ  lun4ȶhǝi5 a:u1ȶhǝi5  喘气 chuǎnqì 

หายใจเขา้ sut7 sut7 sut7 吸（气） xī 

หายใจออก po5 ʐǝp8 suŋ5 呼（气）hū  

หา้รอ้ย ŋu4 pek7 ŋu4 pek9  五百  wǔ bǎi 

หาว jit7non4 i:t8non4, 
ta3pu4ha3 

 打呵欠 dǎ hēqiàn 

หา้สบิ ŋu4 zǝp8 ŋu4 ʐip8  五十  wǔ shí 

หิง่หอ้ย tә2 nap7 niŋ3 tә2 nap10 niŋ3 to2 nap7 niŋ3 萤火虫 yíng huǒ chóng  

หนิไขห่า่น tui2,ȶai5,tui2da3 tui2,ȶai5   鹅卵石 é luǎn shí  

หนิลบัมดี tui2 pjan2 tui2 pjan2 tui2 pjan2 磨 石 mó dāo shí  

หนิเหลก็ไฟ tui2vǝi1 tui2vǝi1 tui2vǝi1 火石 huǒshí 

หมิะ nui1 nui1 nui6 雪 xuě  

หวิ ik7 ik10 ʔi:k9 1oŋ2 饿  è 
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หวิกระหาย ȶhǝu5 ȶhǝu5  渴 kě 

หบี sɯŋ1 sɯŋ1 sә:ŋ1 箱子 xiāng zi  

หุบเขา tә3 kwam2  kom4   山谷 shān gǔ  

หุบปาก kǝp8 kǝp8 kup7 闭（口） 

ห ู (va5) ȶha1 ȶha1 ȶha1 耳朵 ěr duo 

หตูงึ lja:i3 -ljok7 ʔdak7 siu3  耳背 ěrbèi 

หหูนวก dak7-da:k9,  
-ȵak7,  
-da:t9 

ʔdak7-ʔda:k9  聋 lóng 

เหงือ่ sik7 sik7 sik7 汗 hàn  

เหงอืกปลา hәk7  ȵa:i6 ȶi2 ga:i1 nam3 鳃 sāi  

เหงือ่ไหล tai5sik7 tai5sik7 tai5sik7 出汗 chū hàn 

เหด็ ga1 ga1 ga1 菌子 jùn zi  

เหนียว tju5 - nja:ŋ5 tu5 - ta:t9 tju3 韧 rèn 

เหน่ียว (ไกปืน) kau1 kau1  扣（扳机） kòu  

เหนียวตดิ, 
เกาะตดิ 

n̥im1 - ȶan3 , 
tjo5 - nja:ŋ5 

n̥im1 - m̥an3 tju3 粘 zhān 

เหมน็ ȵ̥ǝu1 ȵa:ŋ5 ȵ̥ǝu1ȵa:ŋ5 ȵǝu1 ȡu1  臭 chòu 

เหมน็คาวปลา ȵ̥ǝu1 ha:u2 ȵ̥ǝu1 ha:u2  鱼腥味 yú xīng wèi 

เหมน็สาป ȵ̥ǝu1  ȶha5 ȵ̥ǝu1 ha5  尿臊味 niào sāo wèi 

เหมอืน lǝm3 lǝm3 lum3,  
tuŋ2 ȶip7 

像（他）xiàng  

เหมอืนวา่ lǝm3 si5 lǝm3  好像 hǎoxiàng 

เหยยีบ zwai6 zwai3 hut7 踩 cǎi 

เหยีย่ว tә2 ȵwa:u2 tә2 ŋwa:u2   鹰 yīng  

เหยีย่วนกกระจอก tә2 jui6 tә2 jui6   鹞 yào  

เหรยีญกษาปณ์ ȵan2ha:u2 ȵan2 ȵan2 银元 yínyuán 

เหลก็ ka:ŋ1 ka:ŋ1 ka:ŋ6 钢 gāng  

เหลก็ l̥it7 l̥it8 l̥it7 铁 tiě 

เหลว l̥jǝu1 - lja:ŋ5 l̥jǝu1 l̥jǝu1 稀 (粥) xī  

เหลา้ gɯn1 gɯn1  酒（水） jiǔ  

เหลา้  l̥a:u3 l̥a:u3 la:u3 酒 jiǔ  

เหลา้ za2 du1 ʐa2 ʔdo1 lә ʔdo6 酒 jiǔ 

เหลา้ขาว  l̥a:u3 han5 l̥a:u3 han5 la:u3 haŋ5 烧酒 shāo jiǔ  

เหลา่นัน้ ɕa:u3 si5 pǝn3  si5  那些  nà xiē 

เหลา่น้ี ɕa:u3   na:i6 pǝn3  na:i6  这些  zhè xiē 

เหลีย่ม sǝi5 kak7 sǝi5 kak7  方 fāng 

เหลอื l̥i1 ȶi1  剩（饭） shèng  

เหลอืบ tә2 ŋɯk8 tә2 sum4   牛虻 niú méng  

เหา tә2 tәu1 tә2 tәu1 tә tәu1 头虱 tóu shī  

เหา่ ȶhau5 ȶhau5 ȶhau5 吠 fèi 

เหีย่วแหง้ ju1 zo1  枯 kū 

แห mɯŋ4 mɯŋ4 mә:ŋ4 撒的网  sǎ de wǎng 

แหง้ ju1 - ja:t9 ,so3 zu1 - za:t9 ʐo1 干（柴）gàn  

แหง้ ȶhǝu5 - za:ŋ5 ȶhǝu5 - ʐa:ŋ5 ȶhǝu5 （衣服）干 gàn 

แหง้ขอด ȶhǝu5 ȶhǝu5 ȶhǝu5 干凅 gàn gù 

แหบ ȶhǝu1 ku4 ȶhǝp7 ȶha:p9  (嗓子)哑 (sǎngzi) yǎ 

แหลม l̥ui1 - za:ŋ5 l̥ui1 lwi1 尖 jiān 

แหลม,แหลมคม l̥ui1 - za:ŋ5 l̥ui1 lwi1 尖 jiān 
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แหวน sip7 mji1 sip7 mi1 sip7 mi1 戒指 jiè zhǐ  

โหนกแกม้ da:k9 na3 ʔda:k9 na3   颧骨 quán gǔ  

ให ้ ha:i1 ha:i1  给 gěi 

ให ้ ha:i1, ȶeu2 ha:i1, ȶeu2 sa:i1 给 gěi 

ให ้ ȶeu2 ȶeu2  让（我去）ràng  

ให,้ กบั   ȶuŋ5 共，与 gong, yù 

ใหญ่ la:u4 - lin6 la:u4 - lan2 la:u4 - laŋ2 大 dà 

ใหม ่ m̥ai5  m̥a:ŋ5 m̥ai5   mai5   新  xīn 

ใหอ้าหาร si1 si1 si1 喂 wèi 

ไห กระปุก oŋ5 suŋ1 su:ŋ1 坛子 tán zi  

ไหน n̥au1 n̥au1 nau1 哪  nǎ 

ไหน n̥au1 n̥a:u1 nau1 哪 nǎ 

ไหม sәi1 sәi3   丝 sī  

ไหมเ้กรยีม u5 - ȵu5 u5 - ŋa:ŋ5  焦 jiāo 

ไหล lui1 lu:i1 lui1 流 liú 

ไหล ่ ha1 ha1 jәu6 ha1 肩膀 jiān bǎng  

ไหลเ่ขา pәn5 pu1 puːn5 pu1   山腰 shān yāo  

องุน่ lә2 it7 lә2 it7 lә2 ʔit7 葡萄 pú tao  

อดทน seŋ5 sǝu1?dai3 , 
ʐǝn4?dai3 

 忍受 rěnshòu 

อนาคต lun2,van1 lun2 van1 lun2 van1 lun2 将来 jiāng lái  

อบ lu6 lu6 lu6 熏 xūn 

อบอุ่น dau6- pjom3 ʔdam3-ʔda:u3  暖和  nuǎnhuo 

อม ga:m1 ga:m1  含 hán 

อยา่ na3 na3 na3 别，不要 bié, bú yào 

อยา่ ไมต่อ้ง na3 na3 na3 别，不要 bié, bùyào 

อยาก, ตะกละ sa:m1 sa:m1  搀 chān 

อยา่ง, โดย noŋ2 not8 noŋ2  （地）肥 féi 

อยา่งไง thaŋ3  n̥au1 thaŋ3  n̥au1  怎么  zěnme 

อยา่งนัน้ เชน่นัน้ thaŋ3  si5 thaŋ3  si5 thaŋ6  si4 那样  nà yàng 

อยา่งน้ี เชน่น้ี thaŋ3  na:i6 thaŋ3  na:i6 thaŋ3  na:i1 
pi:n2  na:i2 

这样 zhè yàng 

อยา่งไร tha ŋ3 n̥au1 tha ŋ3 n̥a:u1  怎么 zěnme 

อยู,่ ไปเป็นเพือ่น toŋ2ja:u3 toŋ2ʐa:u3  陪伴 péibàn 

อยูไ่ฟ ȵa:u6a:u3nin2 ȵa:u6ha:u3 ni:n2 坐月子 Zuò yuè zi 

อวดด,ี หยิง่ผยอง vi4 la:u4  ve4 la:u4  骄傲  jiāo ào 

อว้น maŋ6 mot8 maŋ6 mot8 
vǝi2 vot8 

vǝi2 胖  pàng 

อวยัวะเพศชาย l̥ai3 l̥ai3 lai3 男具 nán jù  

ออก taŋ1 nuk7 tap1 nuk7 pa:i1 nuk7 出 chū 

ออกดอก a:ŋ1 hwa1 a:ŋ1 hwa1  开花 kāihuā 

ออกมา ma1 a:u3 pa:i1 ha:u3, 
 sin1 ha:u3 

 出来 chūlai 

ออกลกู dit9 dit10 dit7 生(小牛) shēng  

อ่อนนุ่ม n̥om3 n̥om3 nom3 嫩  nèn 

ออ้ย toŋ2 oi3 toŋ2 oi3 thoŋ2 ʔoi3 甘蔗 gān zhe  

อะไร kǝ3 ma2 thaŋ3  n̥au1 nau1 什么  shénme 

อะลมูเินียม ȶa:n1     铝 lǚ 

อา(น้องชายพอ่) i1 tәi3 ji4 tәi3 je2 叔父 shū  fù  
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อา(ภรรยาของอา
ผูช้าย) ma3 tәi3 ma3 tәi3 ȵa:ŋ2 婶母 shěn mǔ  

อาการคนั det9-dja:t9 ʔdet9-ʔdja:t9 ȶam3  
ȶam3,dim1 

痒 yǎng 

อาการระคายเคอืง
ลาํคอจากการทาน
เผอืกดบิ 

ȶam3- ȵa:ŋ5 ȶam3  (吃生芋后喉) (chī shēng 
yú hòu hóu) 

อ่างลา้งหน้า de5 de5 de5 汽盆 qì pén  

อ่างลา้งหน้า pәn2 zuk8 na3 pәn2 ʐuk10 na3   脸盆 liǎn pén  

อาจหาญ กลา้หาญ ta:m5  la:u4 koŋ4 la:u4  大胆  dà dǎn 

อาเจยีน duk9 du:k10 ʔo:k10 呕吐 ǒutù 

อ่าน tok8 tok8  读 dú 

อานมา้ a:n1 ma4 a:n1 ma4   马鞍 mǎ ān  

อาบ za:p8 za:p8 ʐa:p10na:n4 洗（澡） xǐ  

อา้ปาก hai1 hai1 hai1 张（口） 

อาย ɕǝu3 na3 ɕǝu3 na3, 
wa:i5 na3 

ɕǝu3 na3 害羞 hàixiū 

อาหาร to2 ɕin1 to2 si:n1   食品 shí pǐn  

อาหารเชา้ ȵe1 ŋa:i2 ŋa:i2 早饭 zǎo fàn  

อาหารเทีย่ง ɕiŋ3 ȡiŋ1 ȡiŋ1 中饭 zhōng fàn  

อาหารเยน็ bja:u1 bja:u1 bja:u1 晚饭 wǎn fàn  

อาหารหม ู zәu2 ʐәu2   猪食 zhū shí  

อาํเภอ jun6 ju:n6 ju:n6 县 xiàn 

อจิฉา dai1 ȡu5 mǝ2  羡慕 xiànmù 

อฐิ sun1 su:n1 su:n1 砖 zhuān  

อิม่ 1ja2-1jai2 1ja2 taŋ5 饱 bǎo 

อกี jәu6  Ɂә:ŋ5 又 yòu 

อกีครัง้ ȡai1 ȡai1 ȡai1  ȵin1 再  zài 

อกีแลว้ jǝu6  ʔe:ŋ5 又  yòu 

อกีาดาํ tә2 a1,je3 laɯ3 
wa4 tә2 a1 ʔa1 乌鸦 wū yā  

อเีหน็ tә2 ȶi3 sun3 ȶi3 sun3   黄鼠狼 huáng shǔ láng  

อุง้เทา้ bem3 tin1 l̥a3 tin1   脚心 jiǎo xīn  

อุง้มอื ta5 mji1,a:u1 
mji1 ha:u1 mi1   手心 shǒu xīn  

อุจจาระ uk7 ȶi3 uk7 ȶe3 ʔuk7 ȶi3 大便 dàbiàn 

อุดจมกู saŋ5 saŋ5 saŋ5 擤（鼻） xǐng  

อุปกรณ์ทีใ่ชม้ดัววั  za:k9 to2 ʐa:k9 әi2 ʐiu3 牛扒索 niú bā suǒ  

เอนตวั เหยยีดตวั ȶa3 ȶa2 ȶa3 躺 tǎng 

เอว pun5 dun1 kwom1   腰 yāo  

เอวกางเกง ȶau3 hwa5 ȶau3 hwa5   裤腰 kù yāo  

เอยีง,ตะแคง liŋ1 hik7 tǝ0 hik7  侧 cè 

เอยีง,ไมต่รง,เบีย้ว ȵeŋ5 - ȵa:ŋ5 ʔbit7 ,ka:i2 ʔbit7 ,ka:i2 , 
pha:i3 

歪 wāi 

เอยีง,ลาด ba:t9 ȵeŋ5 - ȵa:ŋ5  斜 xié 

แอก ek7 ek7 e:k9 牛轭 niú è  

โอ่งเลก็ eŋ1 eŋ1   小缸 xiǎo gāng  

โอ่งใหญ่ ha:m2 ha:m2 ha:m2,ka:ŋ3 大缸 dà gāng  

ไอ ȶu5 ȶu5 ȶu5 咳嗽 késòu 
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ก ็ tu6  就（想去就去）jiù 

ก…็…เหมอืนกนั ja6   也（他也去）yě 

กบ kәp7 田鸡 tiánjī 

กบ kwai3 青蛙 qīngwā 

กรงเลบ็ tsa:u3   爪 zhǎo 

กรรไกร ȵiu1    剪子 jiǎnzi 

กรรมกร kuŋ5jin6   工人 gōngrén 

กระจก keŋ5   镜 jìng 

กระชอน swa:i1   筛子 shāizi 

กระดง้ lɔŋ3fan5 簸箕 bòji 

กระดาษ tsi3     纸 zhǐ 

กระดกู hɣa:k7 骨头 gǔtou 

กระโดด thjeu5   跳 tiào 

กระต่าย thu5   =เถาะ) 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ tsi6ci6   积极 jījí 

กระทะ chik7 锅(炒菜) guō 

กระเทยีม ɣɔ2 蒜 suàn 

กระบอง kyŋ4,  mɔk8kwәn5 棍子 gùnzi 

กระเบือ้ง ŋwa4    瓦 wǎ 

กระโปรง kwәn2 裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ tu3nja:u5 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร tu3 (    肚 dù ทอ้ง) 胃 wèi 

กระสนุ pik7ma4,  ȵәn2ma4 子弹 zǐ dàn 

กระหาย kha:t7 渴 kě 

กรมั can1   斤 jīn 

กลม k∅n5 圆（珠很圆）yuán 

กลว้ย fja:k7 芭蕉 bājiāo 

กลอง ku3 鼓 gǔ 

กลอ่ง lɔŋ4,  tja:ŋ1 箱子 xiāngzi 

กลบั ma1,  fan6 (    =反 fǎn) 回 huí 

กลวั khɣa:n5 怕 pà 

กลา้ kom3 敢 gǎn 

กลางคนื thәu5mu 2 夜里 yèlǐ 

กลางวนั thәu5fan 1 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ cәn1   筋 jīn 

กลา้หาญ juŋ3ka:n3   勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ l∅ŋ4, kwәn3   滚（石头滚）gǔn 

กลนื lan1 咽 yàn 

กลนื lan1,  than1 吞 tūn 

กวาง na:n4ci3  鹿子 lùzi 

กวา้ง khwa:ŋ3    宽 kuān 

กอง(ลกัษณนาม) toi1   堆（堆积泥土）duī 
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ก่อน kun5,  tɔk7kun5 先（先去）xiān 

กอ้นเมฆ kwa3 云 yún 

กะหลํ่าปล ี pɛ:k8thai5   白菜 báicài 

กดั cәt8 咬 yǎo 

กบัขา้ว ma1 菜（饭菜）cài 

 กา (อกีา) ka1 乌鸦 wūyā 

กางเกง hwa5 裤子 kùzi 

กา้น kuŋ3 茎jīng 

การปฏวิตั ิ kә6 min4   革命 gémìng 

การเมอืง tsәn4tsɿ4   政治 zhèngzhì 

การศกึษา ca:u4ju6     教育 jiàoyù 

กา้ว ʔja:p7 跨（跨小沟）kuà 

กา้วหน้า sjen5tsin4   先进 xiānjìn 

กาํ ȵam1 把（一把米）bǎ 

กาํไล cem2  手镯 shǒuzhuó 

กิง่ ŋa5 树枝shùzhī 

กจิกรรม jyn4 tuŋ4   运动 yùndòng 

กนิ tsa:n1 吃 chī 

กีท่อผา้ tuŋ2kɣa:k7 织布机 zhībùjī 

กบีมา้ nәp7 蹄（马蹄）tí 

กุง้ ȵɔ2 虾 xiā 

เกบ็ tsәp7 拾（拣）shí 

เกบ็ tshiŋ3,  tsәp7 藏(收藏) cáng 

เกลด็ kɣәn5 鳞 lín 

เกลยีด han5   恨 hèn 

เกลอื cwa1 盐 yán 

เกษตรกร nuŋ6min6   农民 nóngmín 

เกษตรกรรม nu ŋ6ne6   农业 nóngyè 

เก่า kɔ5 旧 jiù 

เกา้ cәu3   九 jiǔ 

เกา้อี ้ i3   椅子yǐzi 

เกยีจครา้น la:n4   懒 lǎn 

เกยีรตยิศ kwa:ŋ5juŋ6   光荣 guāngróng 

แก ้ ca:i3 改 gǎi 

แก ้ tsi5    解（解绳结）jiě 

แก่ (ผกัแก่) ce5 老（菜老）lǎo 

แกลง้ fjen3 玩耍 wánshuǎ 

แกะ khai1   揭（揭开盖子）jiē 

โกน the5   剃（用 剃头）tì 

โกรธ fa:t7chi5   生气 shēngqì 

โกหก phjen6     骗 piàn 

ใกล ้ phɣәi5 近 jìn 
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ไก่ ci1 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ ci1tai3 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี ci1mai4 母鸡 mǔ jī 

ไก่ฟ้า nɔk8kuk7 雉（野鸡）zhì 

ไกล ce1 远 yuǎn 

ขน tsәn1 毛 máo 

ขน้ cat8  稠（粥很稠）chóu 

ขนมทีท่าํจากแป้งขา้วเหนียว ti2 糍粑 cí bā 

ขม kam1 苦 kǔ 

ขโมย ลกั lak8 偷 tōu 

ขยนั can2  ,  hɣak7  勤 qín 

ขวด peŋ2   瓶子píngzi 

ขวาง hwɛ:ŋ1 横（横趟在路上)héng 

ขวา้ง ŋwa:k7, әp7 掷（掷石头）zhì 

ขวาน fo3 斧头 fǔtóu 

ขอ้ด ี jәu5tjen3   优点 yōudiǎn 

ขอ้เสยี kh∅6tjen3,  ch∅t7tjem3   缺点 quēdiǎn 

ขนัรอ้ง can1 啼（公鸡叫）tí 

ขา้งนอก uk7 
 

外面 wàimiàn 

ขา้งใน ho3 里面 lǐmiàn 

ขา้งบน u1 上面 shàngmiàn 

ขา้งลา่ง te3 下面 xiàmiàn 

ขา้งหน้า kun5 前 qián 

ขา้งหลงั lәn2 后 hòu 

ขาด ch∅t7 缺（碗缺口）quē 

ขาด khai1,  phik7 破 pò 

ขา้ม ta6 过（过河）guò 

ขาย cɛ1 卖 mài 

ขา้ราชการ uŋ3 官 guān 

ขา้ว hu3kɔk7 稻子 dàozi 

ขา้ว, อาหาร hu3 饭 fàn 

ขา้วตม้มดั yt7 粽子 zòngzi 

ขา้วโพด jәu6mɛ4   玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง mɛ:k8lo4 高粱 gāoliang 

ขา้วสาร hu3ta:n1,  hu3 米 mǐ 

ขงิ hiŋ1  姜jiāng 

ขี ่ ci2   骑（骑马）qí 

ขี ้ cɛ3 屎 shǐ 

ขีเ้ถา้ cɛ3(มลูคน),  mu2 (มลูสตัว)์ 粪 fèn 

ขึน้ tsha5 上（上山）shàng 

ขดุ ʔwa:t7   挖 wā 

ขดู pɔ2 刮（刮猪毛）guā 
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ขดูรดี pɔ6sɔ6   剥削 bōxuè 

เขม็ tshәm1   针 zhēn 

เขา ku1 角 jiǎo 

เขา mɔ6 他 tā 

เขา่ ku6ko5 膝盖 xīgài 

เขา้ lɔ3 进（进来）jìn 

เขา้ใจ ɣɔ4,tɔŋ3    懂 dǒng 

เขา้เป้า toi5,  tsɔŋ5    中(射中) zhōng 

เขยีน tja3 写 xiě 

แขก khɛ:k7cen1,  khɛ:k7   客人 kèrén 

แขง็ kɣa3 硬 yìng 

แขน nja2puŋ 4 胳臂gēbei 

แขนเสือ้ chin1kuk7 袖子 xiùzi 

แขวน kwa5   挂（挂在墙上）guà 

ไข ่ kɣәi6 蛋 dàn 

คน cәn1   人 rén  

คน(ลกัษณนาม) mu6 个（一个人）gè 

คนชรา mu6lo4 老人 lǎorén 

คนตาบอด la1kha1  瞎子 xiāzi 

คนบา้ mu6tjen1 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ ŋa3 哑巴 yǎbā 

คนพกิาร tin1kwɛ6,  tin1thjeu5 跛子 bǒzi  

คน้หา la4 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก khɣa1lak7 聋子 lóngzi 

คนอื่น pjet8cәn1  ,  leŋ6cәn1 别人 biérén 

คม ɣa:i6 快（ 快）kuài 

ครกกระเดื่อง toi5    碓 duì 

คราด (กรยิา) khɣa:i1 耙（耙地）bà 

คราด(กรยิา) pa2 耙 bà 

ครบี fop7 鳃 sāi 

ครึง่ mɣa:ŋ6,  pon5 半（一半）bàn 

คลอด เกดิ sɛ:ŋ1   生（生孩子）shēng 

ควนั (สบูบุหรี)่ fi1kwan1 烟 yān（炊烟）(chuīyān) 

ความกลา้หาญ mɣɔ5,  ta:m3lja:ŋ6   胆量 dǎnliàng 

ความคดิ sɿ5sja:ŋ3   思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ i4cen4   意见 yìjiàn 

ความฝัน mɔŋ6   梦 mèng 

ความสขุ sin4fu6   幸福 xìngfú 

ควาย wi2 水牛 shuǐniú 

คอ lәn3 脖子bózi 

คอกววั la:n2tәn2 圈（牛圈）quān 

คอ้น tsui2   锤子 chuízi 
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คอมมนูประชาชน kuŋ5se4   公社 gōngshè 

คดัคา้น fa:n3tәi4   反对 fǎnduì 

คนั ȵin3   痒 yǎng 

คนัไถ khɣai1 犁 lí 

คนัธนู cɔŋ1 弓 gōng 

คา้งคาว kɔ1 蝙蝠 biānfú 

คาน lja:ŋ2 梁 liáng 

คาว chi5tiŋ1 腥 xīng 

คาํนวณ ton5   算（计算）suàn 

คาํพดู wa6 话 huà 

คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง mu6lam1 本民族自称 běnmínzúzìchēng 

คาํวจิารณ์ phi5pin6   批评 pīpíng 

คดิ tja:ŋ3 想(思考) xiǎng 

คิว้ tsәn1la1  眉毛méimáo 

คนื wa:n2 还（还钱）huán 

คบื ระยะหา่งระหวา่งปลาย
น้ิวหวัแมม่อืกบัปลายน้ิวกอ้ยเมื่อ
กางออกสดุ 

ka:p8 柞(拇指与中指张开之长度）
zhà 

คุกเขา่ kwi8   跪 guì 

คุณ(สรรพนามบุรษุทีส่อง) ȵa2 你 nǐ 

คู ่ tsau5,  hɣoi5 双（一双鞋）shuāng 

ค,ูคลอง nja:ŋ1 沟（水渠）gōu 

เคม็ naŋ5 咸 xián 

เครือ่งจกัร ci5chi4   机器 jīqì 

เครือ่งบนิ fәi5ci5    飞机 fēijī 

เครือ่งโม ่ mwa6   磨（石磨）mó 

เคยีว ljem4 镰 liándāo 

เคีย้ว na:i5 嚼 jué 

แคบ ca:p7 窄 zhǎi 

โคง้ ʔwa:n1,  cuŋ1 弯（棍子弯）wān 

โคมไฟ taŋ1    灯 dēng 

โคลน na:m6mjet7 泥（稀泥）ní 

ใคร nau2 谁shuí 

ฆอ้ง la2 锣 luó 

ฆา่ li3 杀（杀猪）shā 

โฆษณา s∅n5tsh∅n6   宣传 xuānchuán 

งา la:k8jәu6ma6   芝麻 zhīma 

งา่ย jɔŋ6i6   容易 róngyì 

ง ู tui2 蛇 shé 

เงา eŋ6,  tuŋ6pa:n4 影子 yǐngzi 

เงนิ ȵan2   银子 yínzi 

เงนิ tjen2   钱 qián 
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เงนิเดอืน kuŋ5tsɿ5   工资 gōngzī 

โง ่ tshun3  ,  pәn6  愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย tәn5 信 xìn 

จมกู kә5naŋ1  鼻子bízi 

จรงิ tsәn1   真 zhēn 

จอบ cok7ku1 锄头 chútóu 

จกัรยาน ta:n1tshja1 自行车 zìxíngchē 

จดัสรร khɣe1 分（分配）fēn 

จบั ȵam1 握（握 把）wò 

จบั tsok8  捉（捉鸡）zhuō 

จาน pon2 盘子 pánzi 

จาํได ้ ci5lai3  记得 jìdé 

จิง้หรดี ci1tɔ5 蟋蟀 xīshuài 

จุด (ไฟ) tu6,  tjem3     点（点灯）diǎn 

จงู chen1   牵（牵牛）qiān 

เจด็ thәt7 七 qī 

เจบ็ปวด cit7 痛 tòng 

เจา้บา้น ts∅3cәn1,  mu6ts∅3 主人 zhǔrén 

เจา้หน้าทีข่องรฐับาล ka:n4pu4   干部 gànbù 

เจาะ lon1 钻（钻进洞里）zuān 

เจยีน ขลบิ kat7 剪 jiǎn 

โจ๊ก tsɔk7    粥 zhōu 

ฉลาด thɔŋ1mɛ:ŋ2   聪明 cōngmíng 

ฉนั (สรรพนามบุรษุทีห่น่ึง) hәi2 我wǒ 

ฉีก tshja3 撕（撕纸）sī 

ชดใช ้ poi2 赔偿 péicháng 

ชนชัน้กรรมกร kuŋ5jin6ka:i5ci6   工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนชาต ิ min6tsu6   民族 mínzú 

ชนชาตฮิัน่ mu6ca:ŋ3kwәn1 汉族 hànzú 

ชนะ jeŋ2   赢 yíng 

ชรา (คนแก่) ce5,  lo4  老（人老）lǎo 

ชว่ย cәu5   救（救人）jiù 

ชว่ยเหลอื poŋ1   帮助 bāngzhù 

ชอบ hi3hon1   喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān 

ชัง่ (กรยิา) tshiŋ5   称（称东西）chēng 

ชนั tau3 陡（山很陡）dǒu  

ชยัชนะ sәn4li4   胜利 shènglì 

ชา tsa2    茶 chá 

ชา้ ma:n6    慢（走很慢）màn 

ชา้ง tja:ŋ4     象 xiàng 

ชา่งไม ้ tja:ŋ6mai4 木匠 mùjiàng 

ชาม on3 碗 wǎn 
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ชายหนุ่ม hau5sɛ:ŋ1  青年男子 qīngnián nánzǐ 

ชา้ๆ ma:n6ma:n6    慢慢（慢慢走）màn man 

ชื่นชม pja:u3ja:ŋ6    表扬biǎoyáng 

ชื่อ ʔɣa:n1,  mɛ:ŋ2   名字 míngzì 

เชด็ tu2,su5   涂 tú ถ)ู 擦 cā 

เชื่อ tәn5ta6 相信 xiāngxìn 

เชอืก luk7 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อ ta:p7,  ljen2   链接 liànjiē 

แช ่ tәm5 浸（浸种子）ìn 

ใช ้ jɔŋ6   用 yòng 

ซ่อม tseŋ3,  siu5li3   修理 xiūlǐ 

ซกั suk7 洗（洗衣）xǐ 

ซือ้ hɣai3 买 mǎi 

ดวงดาว la:k8mәt7 星星 xīngxīng 

ดอกไม ้ hwa1   花huā 

ดอกไมบ้าน khai1hwa1    开花 kāihuā 

ดา่ ɣa5 骂 mà 

ดา้นขวา fa1 右 yòu 

ดา้นขา้ง tin5pjen1 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย ce4   左 zuǒ 

ดา้ย pɣa:n6,  tjen5 线 xiàn 

ดิง่ tseŋ5   正（帽子戴得正）zhèng 

ดนิ  hɣa:i5 地（旱地）dì  

ดนิ  na:m6,  mɣa:n1  土（干土）tǔ 

ดนิ(ฟ้าดนิ) ti6     地（天地）dì 

ดนิสอ j∅n6pi6    铅笔 qiānbǐ 

ดบิ sɛ:ŋ1   生（生肉）shēng 

ด ี i1 好 hǎo 

ดใีจ a:ŋ5 高兴 gāoxìng 

ดบุีก tek7 锡 xī 

ดงึ tshja3 拔（拔草）bá 

ดื่ม hɣop7 喝（喝水）hē 

ด ู kau5 看kàn 

เดก็ la:k8te5 儿童 értóng 

เดด็ tsәp7 摘（摘果子）zhāi 

เดนิ tsha:m3 走 zǒu 

เดีย๋วน้ี ma4sja: ŋ6,  ma3saŋ4(    = 马上

mǎshàng) 
立刻 lìkè 

เดอืด kwәn3 沸（水开了）fèi 

เดอืน mɣa:n2, ȵ∅t8 月（月份）yuè 

เดอืนกรกฎาคม thәt7ȵ∅t8 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน cәu3ȵ∅t8 九月 jiǔ yuè  
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เดอืนกุมภาพนัธ ์ ȵi6ȵ∅t8 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม sәp8ȵ∅t8 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม sәp8 ȵi 6ȵ∅t8 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน sәp8jәt 7sәp8 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม ŋɔ4ȵ∅t8 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม ts∅1ȵ∅t8  正月 zhēngyuè 

เดอืนมถุินายน lɔk8 ȵ∅t8 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม ta:m1ȵ∅t8 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน ti5ȵ∅t8 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม pa:t7ȵ∅t8 八月 bā yuè 

ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ nәn4 闻 wén 

ไดร้บั lai3 得到 dédào 

ตก pɣ∅1 掉（掉在地上）diào 

ตน้ tɔŋ6 棵（一棵树）kē 

ตน้กลา้ ŋa2 芽(种子芽)yá 

ตน้จามจุร ี mai4sa1 杉树 shānshù 

ตน้ไผ ่ kwan1 竹子 zhúzi 

ตน้มะเดื่อ mai4jɔŋ2 榕树 róngshù 

ตน้ไม ้ mai4 树 shù 

ตน้สน mai4tsɔŋ6pɛ:k7 松树 sōngshù 

ตน้หลวิ mai4ja:ŋ6lәu4 柳树 liǔshù 

ตม้ tuŋ1 煮 zhǔ 

ตรง lɔ3 直（棍子直）zhí 

ตรวจ cen3tsha6,  cen3tsa2    检查 jiǎnchá 

ตลาด fai3 集市 jíshì 

ตอน (ทาํหมนั) ʔjem1   阉（阉公鸡）yān 

ตอนเชา้ hәt7 早晨 zǎochén 

ตอนเทีย่ง thәu5fan 1 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี tsәn6na:i6,  na:i6  现在 xiànzài 

ตอบ ta:p7 答 dá 

ต่อสู ้ tәu4tsәn5   斗争 dòuzhēng 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ khiŋ1 箩筐 luókuāng 

ตะเกยีบ ts∅6 筷子kuàizi 

ตะโกน tin3 喊 hǎn 

ตะขาบ kɣa1khɣap7 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู teŋ1   钉 dīng 

ตกั hui3 舀（舀水）yǎo 

ตัก๊แตน kuŋ2 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว tsoŋ6hɣak8  螳螂 tángláng 

ตดั kat7 割 gē 

ตดั tɛ5 剁 duò 

ตดั(ฟันไม)้ tɛ5 砍（砍树）kǎn 
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ตบั tap7 肝 gān 

ตวั (ลกัษณนาม) mәi6 件（一件衣服）jiàn 

ตวั (ลกัษณนาม) tɔ2 只（一只鸡）zhī 

ตวัต่อ tәn5lu1 黄蜂 huángfēng 

ตวัแทน ta:i4pja:u3   代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม tsh∅n1sa:n1ca:p7   穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัเรอืด niŋ1 臭虫 chòuchóng 

ตวัไร mat7 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัอ่อนของแมลง nyn1,  th∅1 蛆 qū 

ตวัอกัษร ti6,  lɛ2   字 zì 

ตวัเอง ti6ca1 自己 zìjǐ 

ตา la1 眼睛yǎnjīng 

ตา (พอ่ของแม)่ ŋwa:i6kɔŋ1 外祖父 wàizǔfù 

ตาก hwәn1,  kha:ŋ5 烤（烤衣服）kǎo 

ตาก (แดด) ca5 晒（晒太阳）shài 

ต่างห ู khɣ1neŋ5 耳环 ěrhuán 

ตาย tai1 死sǐ 

ตํ่า hɣam5 低 dī 

ต ี(ตเีหลก็) kui5  打（打铁）dǎ 

ต ีทุบ  phɛ:k7 拍（拍桌子）pāi 

ตนี tin1 腿 tuǐ 

ตื่น hɣ∅1 醒 xǐng 

ตืน้ min5 浅（水浅）qiǎn 

เตน้ราํ thja:u4u3   跳舞 tiàowǔ 

เตม็ pik7 满 mǎn 

เตะ thek7 踢 tī 

เตา tɔ5 灶zào 

เต่า kui1   龟 guī 

เตา้นม ne 6 乳房rǔfáng 

เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) pjet7 鳌 áo 

เตยีง pho5 床chuáng 

แตกหน่อ fa:t7ŋa2,uk7ŋa2  发芽fāyá 

แตกออก phik7khai1  裂开（墙裂开）liè kāi 

แตง kwa1   瓜 guā 

แตงกวา kwa1thaŋ5 黄瓜 huángguā 

แตงเขยีว tɔŋ1kwa1    冬瓜 dōngguā 

แต่งงาน ca5   嫁 jià 

แต่งงาน เอา  a:u1 娶 qǔ 

โต tsja:ŋ3lo4  长（长大）zhǎng 

โตว (มาตราตวงวดัของจนี) hɣau3,  tau3 斗 dòu 

โต๊ะ kon2 桌子 zhuōzi 

ไต ʔjeu1 肾 shèn 
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ถนน khwәn1 路 lù 

ถอด tsi5,thot7   脱（脱衣）tuō 

ถอย thoi5   退 tuì 

ถกั fja1 编（编辫子）biān 

ถกั ทอ   tam3 织（织布）zhī 

ถงั thɔŋ3   桶tǒng 

ถัว่ tau6   豆子 dòuzi 

ถัว่ลสิง ti6t au6 花生 huāshēng 

ถ่าน tha:n5   炭 tàn 

ถ่านหนิ moi2   煤 méi 

ถาม sa:i3 问 wèn 

ถํ้า ka:m1 山洞 shāndòng 

ถงึ thәu5 到 dào 

ถอื tsau4  拿（持）ná 

ถุงเทา้ ma:t8 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี mɣɔ5 胆 dǎn 

ถกู pjen6ȵi6 便宜 piányí 

ถกูตอ้ง stәn4khɔ6 正确 zhèngquè 

ไถ (กรยิา) khɣai1 犁（犁地）lí 

ทราย sa1    沙子 shāzi 

ทหาร peŋ1   兵 bīng 

ทอง cәm1   金子 jīnzi 

ทอ้ง lɔŋ2 肚子(腹部) dùzi  

ทองแดง tɔŋ2   铜 tóng 

ทอ่น tjeu2 根（一根棍子）gēn 

ทะเล hai3   海 hǎi 

ทะเลาะววิาท kui5ca5 打架 dǎjià 

ทัง้หมด ลว้น  tu1  , mәn3 都（大家都去）dōu 

ทศันคต ิ tha:i4tu4   态度 tàidù 

ทางหลวง ma3lu4,kuŋ5lu4    公路 gōnglù 

ทาย tsha:i1   猜 cāi 

ทาํ fɛ4 做（做工）zuò 

ทาํหาย pɣ∅1 遗失 yíshī 

ทิง้ sa3,  hɣɔk7 撒（撒种子）sā 

ทศิตะวนัตก te1 西 xī 

ทศิตะวนัออก tɔŋ1   东 dōng 

ทศิใต ้ na:m2   南 nán 

ทศิเหนือ pak7    北 běi 

ทีน่ัน่ niŋ5ka6 那里 nàlǐ 

ทีน่ี่ niŋ5na:i6 这里 zhèlǐ 

ทีร่าบ ta5phwa1,  ta5fjen5  平原（坝子）píngyuán 

ทีส่ดุ kai5,  tswәi4    最（最大）zuì 
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ทีไ่หน khә5nau1,  nin5nau1  哪里nǎlǐ 

ทุกๆ mәi3   每měi 

ทุบต ี kui5,  kha:u1 打(打人）dǎ 

ทู ่ tәp8 钝（ 钝）dùn 

เทคโนโลย ี ci4sy6   技术 jìshù 

เทพ sәn2   神 shén 

เทา้ tin1kwa3 脚jiǎo 

เทา่ไร ma:ŋ2kɣuŋ2 多少duōshǎo 

เทยีนไข la:p8 蜡烛 làzhú 

แทง tshan1,  puk7 扎 zhā 

แทะ kɣәp7 啃（啃骨头）kě 

โทรศพัท ์ tjen4wa4   电话diànhuà 

ธง ci2 旗子 qízi 

ธนาคาร jin6ha:ŋ6   银行 yínháng 

นก nɔk8 鸟 niǎo 

นกกระจอก nɔk8py 5 麻雀 máquè 

นกกระทา nɔk8ka 2 鹧鸪 zhè gū 

นกขนุทอง nɔk8tsiu 5 八哥 bāgē 

นกเขา nɔk8kau 2 
 

斑鸠 bānjiū 

นกนางแอ่น nɔk8in 5 燕子 yànzi 

นกพริาบ nɔk8pɛ:k8hop8 鸽子 gēzi 

นกสาลกิาปากดาํ nɔk8khɣa:k7 喜鹊 xǐquè 

นกอนิทรยี ์ jeu6mәn1 老鹰 lǎoyīng 

นโยบาย tsәn4tshә6   政策 zhèngcè 

น้องชาย nuŋ4 弟弟 dìdì 

น้องสาว nuŋ4la:k8 ʔja:k7 妹妹 mèimei 

นอน nun2 睡 shuì 

น้อย sjeu3   少 shǎo 

นกัเรยีน นกัศกึษา ha:k7sɛ:ŋ1 学生 xuéshēng 

นัง่ tui6 坐 zuò 

นัน่ ka8  那 nà 

นบั sɔ3   数（数东西）shǔ 

น้า  fai6 姨母（母之妹）yímǔ 

น้า  sәu2    舅父（母之弟）jiùfù 

นาก ȵy2tsha:t7 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด tshәu3   丑 chǒu 

น้าเขย ȵi6fu1 姨父（母妹之夫) yífu 

นามสกุล teŋ5 姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี tsuŋ3li3   总理 zǒnglǐ 

น้าสะใภ ้ fai6sәu2 舅母 (母弟之妻）jiùmu 

น้ํา nәm4 水 shuǐ 

น้ําแกง hɣo5 汤 tāng 
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น้ําแขง็ nui1 冰 bīng 

น้ําคา้ง nәm4ŋ∅2 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ ŋ∅2pa:k8 霜 shuāng 

น้ําตา nәm4la1 眼泪yǎnlèi  

น้ําตาล ta:ŋ2 糖 táng 

น้ํานม ne6 奶 nǎi 

น้ํามนั jәu2  ,  man2 (น้ํามนัหม)ู 油 yóu 

น้ํามกู muk8 鼻涕 bítì 

น้ําลาย ŋ∅2 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ mә6  swәi3 墨水 mòshuǐ 

นิทาน ku3,  ku4sɿ4   故事 gùshì 

น้ิว (มาตราวดั) thәn5   寸 cùn 

น้ิวมอื nja2la:k 8 手指shǒuzhǐ 

น้ี na:i6 这 zhè 

น่ึง tsiŋ1 蒸 zhēng 

เน่า la:n6 烂（瓜烂了）làn 

เน้ือ  teŋ1 瘦（肉瘦）shòu 

เน้ือตดิไขมนั pi2 肥（肉肥）féi 

เน้ือสตัว ์ sik8 肉 ròu 

แน่น ตงึ can3   紧（绑得紧）jǐn 

แน่นอน ʔjet7teŋ6   一定（我一定去）yīdìng 

บรรจุ tsoŋ1   装（装进袋里）zhuāng 

บวม lәm6 肿 zhǒng 

บอก ca: ŋ3 告诉 gàosù 

บอ่น้ํา teŋ3 井 jǐng 

บอ่ยๆ tiŋ6tiŋ6,  tsjaŋ2:tsja:ŋ2   常常（常常来）chángcháng 

บนัได kɣ∅3 梯子tīzi 

บาง ʔwa:ŋ1 薄 báo 

บาดแผล tshoŋ1  ,  teŋ1 疮 chuāng 

บา้น  ɣa:n2 家 jiā 

บดิ (บดิผา้) niu3 拧（拧毛巾）níng 

บนิ fәn3 飞 fēi 

บุคคลตวัอยา่ง mɔ6fa:n4   模范 mófàn 

เบา ca3 轻 qīng 

แบก ma5 背（背小孩）bèi 

แบกหาม moi5 扛 káng 

ใบ fa5 叶子yèzi 

ใบ (ลกัษณนาม เชน่ ถว้ย) tsik7 个（一个碗）gè 

ใบยาสบู บุหรี ่ ʔjen1   烟(叶子烟) yān 

ใบหน้า na3 脸liǎn 

ประกบ ตอก  phɛ:ŋ1,  kha:u1 钉（钉钉子）dīng 

ประชาชน jin6min6   人民 rénmín 
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ประชาธปิไตย min 6tsy3   民主 mínzhǔ 

ประต ู tɔ1 门 mén 

ประเทศ kok7ca1   国家 guójiā 

ประธาน se4tsa:ŋ3   社长 shè zhǎng 

ประธาน, ประธานาธบิด ี tsy3si6   主席 zhǔxí 

ประสบการณ์ cin5njen4   经验 jīngyàn 

ปลดปลอ่ย ka:i3 fa:ŋ4   解放 jiěfàng 

ปลดปลอ่ย tɔŋ5 放（放置）fàng 

ปลอม ca3   假 jiǎ 

ปลอ่ย la:ŋ6 放（把鸟放走）fàng 

ปลา mәm6 鱼 yú 

ปลงิ miŋ2 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì 

ปลกู mɣa2,  tɔ4 种（种菜）zhòng 

ปอด fe5   肺 fèi 

ปะ ซ่อม pu3   补（补衣物）bǔ 
 

ปัดกวาด phɣәt7 扫（扫地）sǎo 

ป้า (พีส่าวพอ่) pa3 姑母（父之姐）gūmǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ pa3 姨母（母之姐）yímǔ 

ปาก pa:k7 嘴zuǐ 

ปากกาหมกึซมึ swәi3pi6 (    =水笔 shuǐbǐ) 自来水笔 zìláishuǐbǐ 

ป่าน na:n1 苎麻 zhùmá 

ป้าสะใภ ้ mu4 伯母 bómǔ 

ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu 

ป้ิง tsek7,  phu1fi1  烤（烤火）kǎo 

ปิด  หลบั  หุบ khɣap7 闭（闭眼）bì 

ปี mɛ1 年 nián 

ป่ี ti5tɛ5 唢呐 suǒnà 

ปี(ลกัษณนามของอายุ) mɛ1 岁 suì 

ปีก ci5 翅膀 chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ mɛ1ce1 去年 qùnián 

ปีน la6 爬（虫在地上爬）pá 

ปีน้ี mɛ1na:i6 今年 jīnnián 

ปีหน้า mɛ1lәn2 明年 míngnián 

ปืน tshɔŋ5   枪 qiāng 

ปืนใหญ่ tshɔŋ5lo4  炮 pào 

ปุ๋ ย fәi6lja:u4   肥料 féiliào 

ป ู ʔjai5 螃蟹 pángxiè 

ปู่  kɔŋ1(    = 公 gōng ตา) 祖父 zǔfù 

ปนู hoi1 石灰 shíhuī 

เป็ด ʔja:p7 鸭子 yāzi 

เป็น คอื ใช ่ si6   是 shì 

เป็นหน้ี chem5   欠 qiàn 
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เปรีย้ว khɣәm3 酸 suān 

เปลีย่น pjen5   变（蛹变蛾）biàn 

เป่า tshui1   吹 chuī 

เปิด ไข khai1   开（开门）kāi 

เปิดประชุม khai1woi6   开会 kāihuì 

เปียก hɣak7 湿（衣服湿）shī 

แปด pa:t7   八 bā 

แปะ ตดิ njem1,  khɣa1 贴（贴标语）tiē 

ไป pa:i1 去 qù 

ผนงั tja:ŋ2   墙壁 qiángbì 

ผม pɣam1kɣo3,  fja1   头发tóufa 

ผมเปีย fja1 辫子 biànzi 

ผลไม ้ hui1 果子 guǒzi  

ผลกั thoi1   推 tuī 

ผลติ sәn5tsha:n3    生产shēngchǎn 

ผอม ɣәm1 瘦（人瘦）shòu 

ผกั ma1 蔬菜 shūcài 

ผกัโขม ma 1ɣәm2 苋菜 xiàncài 

ผดั tsha:u3 炒（炒菜）chǎo 

ผา่ phwa5 劈（劈柴）pī 

ผา้ ja1 布 bù 

ผา่น ceŋ1ta6   经过 jīngguò 

ผา้นวม ɣa:ŋ6 被子 bèizi 

ผา้โพกหวั pha5kɣo3 头帕 tóu pà  

ผดิ tha:k7,  tha:k7ti6  错误 cuòwù 

ผวิ ŋɣa2 皮肤 pífū 

ผ ี la:i4 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ wa3 蝴蝶 húdié 

ผึง้ ta:ŋ2nim6,  ta:ŋ6lim8 蜜蜂 mìfēng 

ผูช้าย ti6kɔŋ1  男人 nánrén 

ผูนํ้า lin3ta:u3   领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ ti6pwa2 女人 nǚrén 

เผด็ lja:n6 辣 là 

เผอืก ʔ ɣa:k7 芋头 yùtou 

แผน่ tsja:ŋ1    张（一张纸）zhāng 

แผนการ ci4wa4   计划 jìhuà 

ฝน kwәn1 雨 yǔ 

ฝนตก tɔk7kwәn1 下雨 xià yǔ 

ฝัง หมก mɔk7 埋（埋于地下）mái 

ฝัด fan5 簸（簸米）bǒ 

ฝา kәm6,  kai5   盖子 gàizi 

ฝ้าย mjen2   棉花 miánhuā 
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พน่, ถ่ม phy1 吐（吐口水）yàn 

พบเจอ tshoŋ5  遇见 yùjiàn 

พรรคคอมมวินิสต ์ kuŋ5se4tsha:n 3ta: ŋ 3   共产党 gòngchǎndǎng 

พระจนัทร ์ kɣa:ŋ1njen2 月亮 yuèliàng 

พระอาทติย ์ thәu5fan1,  tәt7 太阳 tàiyáng 

พรกิ la:k8lja:n6 辣椒 làjiāo 

พละกาํลงั lik8chi5   力气 lìqì 

พวกเขา(สรรพนามบุรษุทีส่าม
พหพูจน์) 

mɔ6,  mɔ6hwa3na:i6 他们 tāmen 

พวกคุณ (สรรพนามพหพูจน์บุรุษที่
สอง) 

sa:u1 你们 nǐmen 

พวกเรา niu2 我们wǒmen 

พวกเรา(สรรพนามบุรษุทีห่น่ึง
พหพูจน์) 

hɣa:u1 咱们zánmen 

พอ่ pu4 父亲 fùqīn 

พอ่ตา pu4, ŋwa:i6kɔŋ1(    =外公

Wàigōng “ตา” พอ่ของแม)่ 
岳父 yuèfù 

พกั ȵa:u6 住（住在家里）zhù 

พกัผอ่น cet7nɛ5 休息 xiūxí 

พงัทลาย kɣ∅2 倒塌 dǎotā 

พฒันา fa6tsjen3   发展 fāzhǎn 

พนั thjen1   千 qiān 

พา่ยแพ ้ pa:i6,  sɿ6pa:i4   失败 shībài 

พงิ องิ  pa6 靠（人靠树）kào 

พีเ่ขย tsɛ2fu1   姐夫 jiěfū 

พีช่าย fa:i4 哥哥 gēgē 

พีส่ะใภ ้ so3  ,  hɣa:u3  嫂子 sǎozi 

พีส่าว tsɛ2   姐姐 jiějiě 

พดู ca:ŋ3 (    =讲 jiǎng),  s∅t7   说 shuō 

เพลง tshja:ŋ5(    =唱 chàng รอ้งเพลง) 歌 gē 

เพลงพืน้บา้น tshja:ŋ5 民歌 míngē 

เพือ่น pɔŋ2jau6   朋友 péngyǒu 

แพ ้ s∅1     输 shū 

แพง miŋ1 贵 guì 

แพทย ์ tja:ŋ6kɣa2,  i1sɛ:ŋ1   医生 yīshēng 

แพะ cwa2 羊 yáng 

ฟอง phɔm1 泡沫 pàomò 

ฟักไข ่ pɣam1 孵 fū 

ฟักทอง na:m2kwa1   南瓜 nánguā 

ฟัง theŋ5   听 tīng 

ฟัน fan1 牙齿yáchǐ 

ฟัน่เชอืก nwa1 搓（搓绳子）cuō 

ฟ้า วนั mәn1 天 tiān    
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ฟาง ma:ŋ1 稻草 dàocǎo 

ฟ้ารอ้ง lәi3pɣa3tin4 打雷 dǎléi 

ฟ้ารอ้ง ฟ้าผา่ lәi6pɣa3 雷 léi 

ฟ้าแลบ jap8liŋ6 打闪 dǎ shǎn 

ฟืน cui1 柴 chái 

ฟุต tshek7   尺chǐ 

ไฟ fi1 火 huǒ 

ไฟ pu1 灰（草木灰）huī 

ภาพยนตร ์ tjen4jin 3    电影 diànyǐng 

ภายหลงั tɔk7lәn2 后（后去）hòu 

ภาระหน้าที ่ jyn4u4   任务 rènwù 

ภเูขา ผา pɣa1 山 shān 

มด mɣәt8 蚂蚁 mǎyǐ 

มวลชน chyn6tsuŋ4   群众 qúnzhòng 

มองเหน็ kau5lәn1,  kau5nәn1 看见 kànjiàn 

มอบให ้ ɣun4 送 sòng 

มะเขอืเทศ la:k 8ca6 茄子 qiézi 

มงักร lɔŋ2   =มะโรง) 龙 lóng 

มดั tuk8 捆 kǔn 

มนัเทศ man2 甘薯 gānshǔ 

มา taŋ1 来lái 

มา้ ma4   马 mǎ 

มาก kai5,  hәn3   很（很小）hěn 

มาก kɣuŋ2 多 duō 

มาตราวดั เทา่กบั ตาํลงึ lja:ŋ3   两（斤两）liǎng 

มา้นัง่ taŋ5    凳子 dèngzǐ 

ม ี mɛ2 有 yǒu 

มดี mit8 dāo 

มดีทาํครวั mit8tsjep8ma1 菜 càidāo 

มดื lam3 阴 yīn 

มดื lap7 暗（房子很暗）àn 

มอื nja2 手shǒu 

มุง้ tun3 蚊帐 wénzhàng 

เมด็ ȵәn2 粒（一粒米）lì 

เมด็ (ใหญ่) la:k8hui1 核(果核)hé 

เมน่ min3 豪猪 háozhū 

เมลด็ (เลก็) la:k8,  pәn3 种子zhǒngzi 

เมา khɣa:u3mɛ2 醉 zuì 

เมยี ma:i4 妻子 qīzi 

เมือ่ก่อน ti6ma:t 7,  i3tjen 2 (    =以前

yǐqián) 
从前 cóngqián 

เมอืง เชยีง seŋ2   城 chéng 
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เมือ่วาน fan 1 ȵiu1 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื fan 1na 3 后天 hòutiān 

เมือ่สกัครู ่ ha:p7,  hai5,  tseŋ5  刚才 gāngcái 

แม ่ ni4 母亲 mǔqīn 

แมกุ่ญแจ twa3   锁suǒ 

แมงมมุ tәn1ȵɔ:ŋ2 蜘蛛 zhīzhū 

แมน้ํ่า nja1 河 hé 

แมย่าย ni4, ŋwa:i6pwa2 岳母 yuèmǔ 

แมลง kɣa1 虫 chóng 

แมลงปอ kɣәn6 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั ȵuŋ2thәu5fan1 苍蝇 cāngying 

แมว mja:u4 猫 māo 

โม ่(กรยิา) mwa6   磨（磨米）mó 

ไม ่ ŋ5,  khɔ:ŋ1 不（他不来）bù 

ไม ่(ไมม่)ี taŋ2 未（没有）wèi 

ไมก้ระดาน pjen3   板子 bǎnzi 

ไมก้วาด ȵa:ŋ3phɣәt7 扫帚sàozhǒu 

ไมข้ดี tsɿ4la:i6ho3,  tsә6lo3 火柴 huǒchái  

ไมใ่ช ่ ŋ5si6,  ŋ5tsja:k8 不是 bùshì 

ไมม่ ี ŋ5mɛ2,khɔ:ŋ1 没有 méiyǒu 

ยก kyŋ1 抬 tái 

ยกระดบั thi6ka:u5   提高 tígāo 

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา fa:n3tuŋ4   反动 fǎndòng 

ยอ้ม jam3 染（染衣物）rǎn 

ยงั naŋ1 还（我还要）hái 

ยดั tak7 塞（塞进洞口）sāi 

ยา kɣa2 药 yào 

ยา่ pwa2  祖母zǔmǔ 

ยาก na:n2   难 nán 

ยากจน cɔŋ2   穷 qióng 

ยา้ย pon1   搬（搬椅子）bān 

ยาย(แมข่องแม)่ ŋwa:i6pwa2 外祖母 wàizǔmǔ 

ยาว ɣa:i3  长 cháng 

ยงิ tja5,  pɛ:ŋ5 射 shè 

ยิง่ใหญ่ wәi3ta4   伟大 wěidà 

ยีส่บิ ȵi6sәp8 二十 èrshí 

ยดื tshiŋ3 伸（伸手）shēn 

ยนื ตัง้ taŋ4 站（站立）zhàn 

ยมื ʔjem1  借（借钱）jiè 

ยงุ ȵuŋ2thәu5mu2 蚊子 wénzi 

ยุง้ฉาง kɣɔ4 粮仓 liángcāng 

เยน็ hɣɯm5 凉快 liángkuai 
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เยบ็ kɯp7,  tap7 缝 féng 

เยีย่ว nja:u5 尿 niào 

แยง่ ชงิ thja:ŋ3   抢 qiǎng 

โยน pәt8 扔（丢掉）rēng 

รด lәm2 浇（浇菜）jiāo 

รถ tshja1     车子 chēzi 

รถแทรกเตอร ์ thɔ5la5ci5   拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ fi1tshja1   火车 huǒchē 

รถยนต ์ chi5tshja1   汽车 qìchē 

รว่ง pɣ∅1 落（树叶落了）luò  

รวงขา้ว mɣa:ŋ2 穗子(稻穗) suìzi 

รอคอย tәn3  , sәu3 等候 děnghòu 

รองเทา้ ca:i1 鞋 xié 

รอ้งเพลง fɛ4tshja: ŋ5 唱歌 chànggē 

รอ้งไห ้ ȵɛ3 哭 kū 

รอ้น ȵet8 热（天气热）rè 

รอบ(ลกัษณนาม) ma:t7 趟(去一趟）tàng 

รอ้ย fɛ:k7 (pɛ:k7) 百 bǎi 

ระฆงั tsɔŋ1    钟（敲的钟）zhōng 

ระดมพล tuŋ4j∅n6   动员 dòngyuán 

รกั tja:ŋ3 (    疼 téng =รกั) 爱（爱小孩）ài 

รกัแร ้ te3khɣa:k7 腋下 yè xià 

รกัษา i1   医治 yīzhì 

รงันก tәn1nɔk8 鸟窝 wō 

รฐับาล tsәn4fu3    政府 zhèngfǔ 

รฐัมนตร ี pu4tsa:ŋ3   部长 bùzhǎng 

รบั sәu1  ,  tsәp7 收（收回来）shōu 

รัว่ lau6   漏（桶漏水）lòu 

รัว้ wәi2j∅n2  篱笆 líbā 

ราก ta:ŋ1 根gēn 

ราคา ca5tjen2    价钱 jiàqián 

รา่งกาย hɣәn1,  sәn1the3   身体shēntǐ 

รา้นคา้ sa:ŋ5tjen4   商店 shāngdiàn 

รายงาน pa:u4 ka:u4   报告 bàogào 

รํ่ารวย fu5  ,  fa:t7tai2  富 fù 

ราํหยาบ oŋ3 粗糠（谷壳）cū kāng 

ราํอ่อน kwa6 细糠 xì kāng 

รมิฝีปาก sәn2pa:k7  嘴唇zuǐchún 

รกุราน tshin4ljɔ6,  tshin4 lɔ6    侵略 qīnlüè 

รู ้ ɣɔ6ceu3  知道 zhīdào 

ร,ูอุโมงค ์ luŋ1 窟窿 kūlóng 

เรว็ hwa:i5 快（走很快）kuài 
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เรว็ khɣam1 早 zǎo 

เรยีน ha:k7 学 xué 

เรยีบ peŋ2   平（路平）píng 

เรอื s∅n2   船 chuán 

เรือ่งราว ti6teŋ2    事情 shìqíng 

เรอืน ɣa:n2 房屋 fángwū 

โรค peŋ6   病（生病）bìng 

โรคฝีดาษ uk7tau6 天花 tiānhuā 

โรคมาลาเรยี fɛ4nɔ1 疟疾 nüèjí 

โรงงาน kuŋ5tsha:ŋ3   工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน jɔ6ja:u4   学校 xuéxiào 

ไร ่(มาตราวดั)  mәu3 亩 mǔ 

ไรน่า ɣa5 田（水田）tián 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tshәn1   春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง thәu1   秋 qiū 

ฤดรูอ้น ha5 夏 xià 

ฤดหูนาว tɔŋ1   冬 dōng 

ลง lui6 下（下山）xià 

ลน้ phɣ∅5 溢 yì 

ลม lәm2 风 fēng 

ลม้ sɛ:k7  跌（跌倒）diē 

ลมแรง fa:n1lәm2,  tshui1lәm2 刮风 guā fēng 

ลอย fu2   浮（浮在水面）fú 

ละอองฝุ่ น tsәn2   尘土 chéntǔ 

ละเอยีด te5 细（细线）xì 

ลบั (มดี) kwan2 磨（磨 ）mó 

ลาก la1   拉（向前拉）lā 

ลา้ง suk7 洗（洗手）xǐ 

ลาย ลวดลาย hwa1   花（花布）huā 

ลา่สตัว ์ lik8na:n4,  ta3lɛ6    打猎 dǎliè 

ลา้หลงั lɔ6hәu4   落后 luòhòu  

ลาํคอ te3hu1 喉咙hóulóng 

ลาํดบัทีห่น่ึง ti6ʔjet7 第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ ti6ŋɔ4 第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ khɣa:i3 场子 chǎngzi 

ลงิ mә8lau2 猴子 hóuzi 

ลติร siŋ1   升 shēng 

ลิน้ ma2 舌头shétou 

ลกึ jam1  深（水深）shēn 

ลมื la:m2 忘记 wàngjì 

ลุง (พีช่ายแม)่ luŋ1 舅父（母之兄）jiùfù 

ลุง(พีช่ายพอ่และแม)่ pa5 伯父 bófù 
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ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพอ่) luŋ2 姑父（父姐之夫）gūfu 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าวแม)่ luŋ2 姨父（母姐之夫) yífu 

ลกูกุญแจ la:k8si2 钥匙 yàoshi 

ลกูเขย la:k8kɣa:u4 女婿 nǚxù 

ลกูชาย la:k8 儿子 érzi 

ลกูทอ้ hui1tɔ2 桃子 táozi 

ลกูบอล cәu2   球 qiú 

ลกูพลบั ca:u1 柿子 shìzi 

ลกูศร tjen5   箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ hɣa:u3,  la:k8ma:i4 儿媳 érxí 

ลกูสาว la:k8ʔja:k7 女儿 nǚ'ér 

ลกูเหบ็ la:k8pa:k8 雹子 báozi 

เลก็ niŋ5 小 xiǎo 

เลขานุการ s y5ci4   书记 shūjì  

เลบ็มอื nja2nәp7 指甲zhǐjiǎ 

เลม่ (ลกัษณนามของมดี) tsja:ŋ1 把（一把 ）bǎ 

เลว hwa:i5 坏 huài 

เลยี lja:m5 舔 tiǎn 

เลีย้งปศุสตัว ์ la:ŋ6 放牧 fàngmù 

เลอืก t∅n3,  thjeu1t∅n3    挑选 tiāoxuǎn 

เลอืกตัง้ s∅n3cy3   选举 xuǎnjǔ 

เลอืด phɣa:t7 血 xuè 

เลื่อย k∅5 锯 jù 

แลว้ i3keŋ5    已经（她已经来了）yǐjīng 

และ กบั wәn4 和（老师和同学）hé 

ไล ่ ka:n3  ,  lik8naŋ6 赶（驱赶）gǎn 

ไลต่าม lik8,  tsui1   追（追上）zhuī 

วฒันธรรม wәn6wa4   文化 wénhuà 

วดั(กรยิา) hɣɔ1 量（量布) liàng 

วนั fan 1 天（日）tiān 

วนัทีส่อง tshɔ1 ȵi6 初二 chūèr 

วนัทีส่าม tshɔ1ta:m 1 初三 chū sān 

วนัทีห่น่ึง tshɔ1ʔjәt 7 初一 chū yī 

วนัน้ี fan 1na:i6 今天 jīntiān 

วนัพรุง่น้ี fan1mɔ3 明天 míngtiān 

วนัมะรนื fan 1hun 5 前天 qiántiān 

ววั tәn2 黄牛 huángniú 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลายแขน
เมือ่กางออกสดุ) 

pha:i3 庹(两臂左右平仲之长度）tuǒ 

วิง่ pɣәn5,  tha:ŋ5 跑 pǎo 

วิง่หนี naŋ6 逃 táo 

วทิยาศาสตร ์ kho5jɔ6   科学 kēxué 
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วรีบุรษุ jin5juŋ6,  jeŋ1jɔŋ2    英雄 yīngxióng 

เวลา si2hau5   时候 shíhòu 

ศตัร ู ti6jin6   敌人 dírén 

ศรีษะ kɣo3 头tóu 

ศนูย ์ leŋ2   零（一百零五）líng 

เศรษฐกจิ cin5tsi4   经济 jīngjì 

สกปรก wa5 脏 zāng 

สดใส liŋ4 晴 qíng 

สนบัสนุน juŋ3u4   拥护 yǒnghù 

สบู่ ja:ŋ6cen3 肥皂 féizào 

สมอง ȵui2 脑髓nǎosuǐ 

สมาชกิ se4:j∅n6    社员 shèyuán 

สมาชกิในคณะ thaw:n6j∅n6   团员 tuányuán 

สมาชกิพรรคการเมอืง ta:ŋ3j∅n6   党员 dǎngyuán 

สมาชกิรว่มพรรค thuŋ6tsɿ4   同志 tóngzhì 

สรา้ง cen4se 6    建设 jiànshè 

สวม tan3 穿（穿衣）chuān 

สวย ca:ŋ6  美丽 měilì 

สวา่ง kɣa:ŋ1 亮（房子很亮）liàng 

สอง ɣa2, ȵi6 二 èr 

สองปีขา้งหน้า mɛ1lәn2i5 后年 hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ mɛ1kun5 前年 qiánnián 

สอน ca:u5   教 jiāo 

สะดอื lwa1 肚脐dùqí 

สะพาน ceu2   桥 qiáo 

สะอาด sja:u5 干净 gānjìng  

สกัหน่อย ma:t7 下(打一下）xià 

สงัคมนิยม se4w ә4itsy3 ȵi4   社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่ ta:n2tsjen5 发抖 fādǒu 

สัน้ hɣәn3 短duǎn 

สัน่, โยก hwak7 摇 yáo 

สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์ kuŋ5se4tshin 5thwa:n 6   共青团 gòngqīngtuán 

สนัหลงั lәn2la:i 2 脊背jǐbèi 

สาม ta:m1 三 sān 

สามคัค ี hwa:n6ce6   团结tuánjié 

สามารถ ɣɔ4 会 huì 

สาม ี kɣa:u4,  tsja:ŋ6fu1   丈夫 zhàngfū 

สาย ชา้  tsi2 迟 chí 

สาแหรก lɔ5 扁担 biǎndan 

สาํนึกตวั chɔ6u4   觉悟 juéwù 

สิง่ของ ti6cen4,  ti6ja:ŋ6 东西 dōngxi 

สบิ sәp8    十 shí 
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สบิสอง sәp8 ȵi 6 十二 shí’èr 

สบิสาม sәp8ta:m1 十三 shí sān 

สบิเอด็ sәp8jәt7 十一 shíyī 

สี ่ ti5 四 sì 

สขีาว pa:k8,  cwa3 白 bái  

สเีขยีว hәu1 绿 lǜ 

สดีาํ nam1 黑 hēi 

สแีดง la:n3 红 hóng 

สน้ํีาเงนิ sәm1 蓝 lán 

สน้ํีามนั thәt7 漆 qī 

สเีหลอืง ŋa:n3   黄 huáng 

สกุ sɔk8    熟（熟肉）shú 

สขุอนามยั wәi4sәn5   卫生 wèishēng 

สนุขั ŋwa1 狗 gǒu 

สนุขัจิง้จอก la:ŋ6 狼 láng 

สรุา khɣa:u3 酒 jiǔ 

สงู foŋ1 高 gāo 

เสน้ (ลกัษณนาม) tjeu2   条（一条绳子）tiáo 

เสมหะ ŋ∅2kɣan1 痰 tán 

เสา ts∅4   柱子 zhùzi 

เสยีง sɛ:ŋ1ʔjәm1    声音 shēngyīn 

เสยีบ tsha:p7 插 chā 

เสอื mәm4 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ mɣa:ŋ2(เสือ่ไมไ้ผ)่,  tek7  (เสือ่ทอจาก
หญา้) 

席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ tui5 蓑衣 suōyī 

เสอืดาว mәm4piu5 豹 bào 

เสือ้ผา้ kuk7 衣服（上衣）yīfú 

แส ้ pjen1 鞭子 biānzi 

แสงสวา่ง kwa:ŋ5min6   光明 guāngmíng 

ใส ่ tan3 戴（戴帽）dài 

ไสเ้ดอืน tan4 蚯蚓 qiūyǐn 

หก lɔk8  六 liù 

หงอนไก่ ȵan6ci1 鸡冠 jīguān 

หญา้ ɣɔk8 草cǎo 

หญา้คา ca1 茅草máocǎo 

หญงิสาว la:k8ʔja:k7 青年女子 qīngnián nǚzǐ 

หนวด mut8 胡子húzi 

หน่วยปรมิาณการทาํงาน kɔŋ1fәn1   工分 gōngfēn 

หนอง (แผลหนอง) hɣak7 脓 nóng 

หน่อไม ้ na:ŋ2 竹笋 zhúsǔn 

หนกั can1 重 zhòng 

หนงัสอื lɛ2 书 shū 
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หนา na1 厚 hòu 

หน้าต่าง luŋ1tshoŋ1 窗户 chuānghù 

หน้าผาก ŋә6pɣa:k7 额头étóu 

หนาม lyn1 刺cì 

หนาว ȵit7 冷（天气冷）lěng 

หน้าอก tәm1tau 2 胸脯xiōngpú 

หน่ึง na:u3,  ʔjet7 一 yī 

หนู nɔ3 老鼠 lǎoshǔ 

หมวก งอบแบบจนี mɔ6kyŋ1 斗笠 dǒulì 

หมอก mɔk8lu4 雾 wù 

หมอนขา้ง kɣo3mun1 枕头 zhěntou 

หม ี jɔŋ2,  pwa2mɛ1  熊 xióng 

หมกึ mak8   墨 mò 

หมืน่ wa:n6   万 wàn 

หมนุวน ta5ts∅n6  旋转 xuánzhuǎn 

หม ู mu5 猪 zhū 

หมูบ่า้น ma:n3 村子 cūnzi 

หมปู่า mu5la:i5 野猪 yězhū 

หยด (กรยิา) tɛk7,tjem3 滴（水往下滴)dī 

หยด (ลกัษณนาม) tɛk7,  tjem3 滴（一滴水）dī 

หยวน (สกุลเงนิ) j∅n6  ,  kwa:i6,  khwa:i5   元(一元钱) yuán 

หยอ่น sɔŋ1  松（绑得松）sōng 

หยาบ thɔ1 粗（粗大）cū 

หยกิ man3 捏 niē 

หลอดไฟ tjen4tәn6   电灯 diàndēng 

หลงัจากน้ี ma:t7lәn2,  i3hau6(    =以后

yǐhòu) 
今后 jīnhòu 

หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) la:k8khɣa:n1 侄子 zhízi 

หลานชาย(ลกูชายของลกู) la:k8khɣa:n1 孙子 sūnzi 

หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) la:k8khɣa:n1ʔja:k7 侄女 zhínǚ 

หลานสาว(ลกูสาวของลกู) la:k8khɣa:n1 ʔja:k7 孙女 sūnnǚ 

หลุมฝังศพ fәn2   坟墓 fénmù 

หวาน fja:n1 甜 tián 

หว(ีกรยิา) chi1 梳(梳头)shū 

หว(ีนาม) chi1 梳子 shūzi 

หอ่ pɔ1   包（包糖）bāo 

หอม mɣa:ŋ1 香（花香）xián 

หอม thɔŋ1 葱 cōng 

หอยทาก lau5 螺蛳 luósī 

หกั tәu5 断（绳子断子）duàn 

หัน่ tsep8 切（切菜）qiē 

หวัใจ tәm1 心 xīn 
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หวัไชเทา้ la:k8pa 8 萝卜 luóbo 

หวัเราะ ai5 笑 xiào 

หา้ ŋɔ4 五 wǔ 

หาง khɣәt7 尾巴 wěibā 

หา่น ŋa:n6 鹅 é 

หาบ kɣa:p7 挑 tiāo 

หิง่หอ้ย kɣa1miŋ3 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ tui2 石头 shítou 

หมิะ nui1 雪 xuě 

หวิ ʔja:k7 饿 è 

ห ู khɣa1 耳朵ěrduǒ 

เหงือ่ ha:n6   汗 hàn 

เหด็ ŋa1    菌子jùnzi 

เหนียว kɣ∅5 韧 rèn 

เหน่ือย nɛ5 累（疲乏）lèi 

เหมน็ ȵin1 臭 chòu 

เหยยีบ tshwa:i3 (    =踹 chuài เตะ) 踩 cǎi 

เหลก็ ka:ŋ1   钢 gāng 

เหลก็ khɣәt7 铁 tiě 

เหลว lәu1 稀（粥很稀）xī 

เหลีย่ม ti5teŋ2 方（方桌) fāng 

เหา khɣo1 头虱 tóu shī 

เหา nan2 虱子（衣服上的）shīzi 

เหา่ khɣau5 吠（狗叫）fèi 

เหีย่ว khɣɔ3 枯（树叶枯了）kū 

แหง้ khu1 干（衣服干）gàn 

แหง้ แลง้ ha:n5    旱 hàn 

แหลม, คม khɣa1 尖jiān 

ให ้ khɣe1 给 gěi 

ใหญ่ lo4 大dà  

ใหม ่ mai5 新 xīn 

ใหอ้าหารสตัว ์ sa1 喂（喂鸡）wèi 

ไหน nau1 哪（哪一个碗）nǎ 

ไหล thoi1 流（水流）liú 

ไหล ่ ha1 肩膀jiānbǎng 

องุน่ la:k8yt7 萄葡táo pú 

อบอุ่น hɣo3 暖和 nuǎn huo 

อภปิราย tha:u3lәn4    讨论 tǎolùn 

อม ŋam1 含 hán 

อยา่ jәu5 别（别去）bié 

อยู ่ ȵa:u6 在 zài 

อว้น พ ี pi2 胖 pàng 
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ออก uk7 出 chū 

ออกผล cet7hui1   结果 jiéguǒ 

ออกลกู ออกไข ่ uk7 生(下蛋) shēng 

อ่อน ma3 软 ruǎn 

อ่อน ŋe3 嫩（菜嫩）nèn 

อ่อนเยาว ์ njen2thiŋ1   年轻 niánqīng 

ออ้ย juŋ3 甘蔗 gānzhè 

อะไร ә5na:ŋ2 什么shénme 

อา so5    叔父 shúfù 

อา  (น้องสาวแม)่ ku1   姑母（父之妹）gūmǔ  

อาเขย so5uk1  姑父（父妹之夫）gūfu 

อ่างเกบ็น้ํา lam1 池塘 chítáng 

อ่างลา้งหน้า pәn2   脸盆 liǎn pén 

อาจารย ์ thin5sɛ:ŋ1,  la:u3sɿ5    老师 lǎoshī 

อาเจยีน ∅k7,  hɣ∅k7 呕吐 ǒutù 

อ่าน tɔk8 读 dú 

อานมา้ ma4a:n1,  a:n1ma4   鞍子 ānzi 

อาบน้ํา suk7hɣәn1 洗澡 xǐzǎo 

อาสะใภ ้  sәm3 叔母 shúmǔ 

อาหาร kɣu2mu5 食（猪食）shí 

อฐิ ts∅n1   砖 zhuān 

อิม่ kɣaŋ5 饱 bǎo 

อสิรภาพ tsɿ4jәu6,  tsi6jau2   自由 zìyóu 

อกี jәu2   又（又快又好）yòu 

อกี tai5,  leŋ6 再（明天再来）zài 

อุตสาหกรรม kuŋ5ne6   工业 gōngyè 

อุม้ ŋәm3 抱（抱小孩）bào 

เอว ʔjeu1   腰yāo 

เอา a:u1    要（我要这个）yào 

เอยีง เขว fe1 歪（帽子歪）wāi 

แอกควาย ik7 牛轭 niú è 

โอบลอ้ม wәi2,  pɔ1wi2   包围 bāowéi 

ไอ ɣuk8 咳嗽 késòu 



556 
 

รายการคาํศพัทภ์าษาสุ่ย 
 

 
รายการคาํศพัทภ์าษาสุย่ รวบรวมและแปลมาจากหนงัสอืน้ี   

 

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.ู (1980) ปรทิรรศน์ภาษาสุย่. ปักกิง่: ชาตพินัธุ.์    
 

 



557 
 

(กระป๋อง)แตก he5 破（罐子破了） 
pò (guànzi pòle) 

(กอ้นหนิ) กลิง้ ljәn3 滚（石头滚） 
gǔn (shítou gǔn) 

(ไก่ตวัผู)้ ขนั   ȶan2 啼（公鸡啼）tí (gōngjī tí) 

(คน) ชรา la:u4(    =老 lǎo แก่) 老（人老）lǎo (rén lǎo) 

(คน) ผอม ʔɣum1 瘦（人瘦）shòu (rén shòu) 

(โจ๊ก)ขน้ เหนียว boŋ5 稠（粥很稠） 
chóu (zhōu hěn chóu) 

(โจ๊ก) เหลว ɕu1 稀（粥很稀）xī (zhōu hěn xī) 

(เชอืก)ขาด tju5 断（绳子断） 
duàn (shéngzi duàn) 

(แตง) เน่า la:n6   烂（瓜烂了）làn (guā lànle) 

(ถนน)เรยีบ pjeŋ2 平（路平）píng (lù píng) 

(น้ํา)เดอืด pja:u6  沸（水开了）fèi (shuǐ kāile) 

(น้ํา)ลกึ ʔjam1 深（水深）shēn (shuǐshēn) 

(น้ํา)ไหล lui5   流（水流）liú (shuǐliú) 

(เน้ือ)ดบิ djup7 生（生肉）shēng (shēngròu) 

(เน้ือ)สกุ soks 熟（熟肉）shú (shú ròu) 

(ปลอ่ย) เลีย้งปศุสตัว ์(ตามทุง่) huŋ5 放牧 fàngmù 

(ภเูขา) ชนั ȶhәn3 陡（山很陡） 
dǒu (shān hěn dǒu) 

(มดี)คม tau6 快（ 快）kuài (dāo kuài) 

(มดี)ทู ่ lon4 钝（ 钝）dùn (dāo dùn) 

(ยงิ)เขา้เป้า tja:ŋ3 中(射中) zhōng (shè zhòng) 

(รา่ยกาย)บกึบนึ,กาํยาํ la:u4 粗（粗大）cū (cūdà) 

(เสือ้ผา้)เปียก ʔɣak7 湿（衣服湿）shī (yīfú shī) 

(หมา)เหา่ khau5   吠（狗吠）fèi (gǒu fèi) 

(ใหญ่)ทีส่ดุ ton4 最（最大）zuì (zuìdà) 

(อากาศ)รอ้น ndu3,sut7  热（天气热）rè (tiānqì rè) 

(อากาศ)หนาว ʔȵit7 冷（天气冷） 
lěng (tiānqì lěng) 

(อาหาร) นุ่ม,อ่อน  nun6 嫩 nèn   

ก ็(อยากจะไปกไ็ป) qo3 就（想去就去） 
jiù (xiǎng qùjiù qù) 

ก…็…เหมอืนกนั(เขากเ็หมอืนกนั) pu3 也（他也去）yě (tā yě qù) 

กบ qup7 青蛙 qīngwā 

กรกฎาคม (เดอืนเจด็) njen2ɕәt7 七月 qī yuè 

กรรไกร jiu1 剪子 jiǎnzi 

กระจก nam3ʔdaːŋ1 镜子 jìngzi 

กระดาษ tsi3   纸 zhǐ 

กระดกู la:k7 骨头 gǔtou 

กระดกูสนัหลงั ta5laːi1 脊背 jǐbèi 

กระโดด tiu2   跳 tiào 

กระต่าย thu1   =เถาะ) 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ tsi2ȶi2   积极 jījí 

กระเทยีม to2 蒜 suàn 
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กระบอง mai4tjuŋ4 棍子 gùnzi 

กระเบือ้ง jiu2 瓦 wǎ 

กระโปรง ɕәn3 裙子 qúnzi 

กระเพาะ loŋ2 胃 wèi 

กระเพาะปัสสาวะ tum1 膀胱 pángguāng 

กระหาย siu5pa:k7 渴 kě 

กลม qa8lu5,qa8lo3 圆 yuán  

กลว้ยน้ําวา้ lja:k7 芭蕉 bājiāo 

กลอง tam2qa:ȵ2 鼓 gǔ 

กลอ่ง loŋ4木制的,pjoŋ4竹制的 箱子 xiāngzi 

กลบั fan6 (    =反=fǎn กลบั) 回 huí 

กลวั ho1 怕 pà 

กลา้ su4 敢 gǎn 

กลางวนั van1 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ jәn1    筋 jīn 

กลา้หาญ juŋ6ka:n6 勇敢 yǒnggǎn 

กลิน่หอม nda:ŋ1 香（花香）xián(huāxiāng) 

กลนื dan1   吞 tūn 

กลนื dan1   咽 yàn 

กวา้ง fa:ŋ3 宽 kuān 

กอง(ดนิ) tjum1 堆（堆积泥土） 
duī (duījī nítǔ) 

ก่อน kon5  先 xiān 

กอ้นหนิ tin2 石头 shítou 

กดั ȶits 咬 yǎo 

กนัยายน (เดอืนเกา้) njen2ȶu3    九月 jiǔ yuè 

กบัขา้ว a:m3 菜（饭菜）cài (fàncài) 

กางเกง huŋ3 裤子 kùzi 

กา้น ni4mai4 茎 jīng 

การปกครอง tsәn4tsɿ1   政治 zhèngzhì 

การศกึษา ȶa:u1ju2   教育 jiàoyù 

กา้ว ขา้ม(คลอง) ȶa:p3 跨（跨小沟） 
kuà (kuà xiǎo gōu) 

กา้วหน้า sjen3tsin1   先进 xiānjìn 

กาํ (ลกัษณนาม) ʔȵam1 把（一把米）bǎ (yī bǎ mǐ) 

กาํแพง thu3 墙壁 qiángbì 

กาํไล vәn5 手镯 shǒuzhuó 

กิง่ tsiŋ5 树枝 shùzhī 

กนิ tsje1 吃 chī 

กบี(มา้) tin1 蹄（马蹄）tí (mǎtí) 

กฬีา vin1tuŋ1    运动 yùndòng 

กุง้ ȶaːm4(ตวัใหญ่) ,ʔȵoŋ5(ตวัเลก็) 虾 xiá 

กุญแจ mai4fu6fuŋ3 钥匙 yàoshi 
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กุมภาพนัธ ์(เดอืนยี)่ njen2ȵi6  二月 èr yuè 

เกบ็ piu3 藏(收藏) cáng (shōucáng) 

เกลด็ djәn5 鳞 lín 

เกลยีด ȵun2 恨 hèn 

เกลอื dwa1 盐 yán 

เกษตรกรรม nuŋ3ȵe2   农业 nóngyè 

เก่า qa:u5    旧 jiù 

เกา้ ȶu3 九 jiǔ 

เกา้อี ้ un1taŋ5joŋ3 椅子 yǐzi 

เกยีจครา้น hәt7 懒 lǎn 

เกยีรตยิศ kwa:ŋ3juŋ4    光荣 guāngróng 

แก่  ȵ̥aːk7, ȶe5 老（菜老）lǎo (cài lǎo) 

แก ้ ka:i6   改 gǎi 

แก(้ปมเชอืก) tsi5   解（解绳结） 
jiě (jiě shéng jié) 

แกม้(ปลา) ʔȵaːk7 鳃 sāi 

แกลง้ เลน่ qha0ʔna1 玩耍 wánshuǎ 

แกะ(กลอ่ง) ŋai1  揭（揭开盖子） 
jiē (jiē kāi gàizi) 

โกน(ผม) hut7 剃（剃头）tì (tìtóu) 

โกรธ ȵun2 生气 shēngqì 

โกหก หลอกลวง po5 骗 piàn 

ใกล ้ phjai5 近 jìn 

ไก่ qa:i5 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ hai3qaːi5  公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี ni4qaːi5  母鸡 mǔ jī 

ไก่ป่าชนิดหน่ึง quk7 雉（野鸡）zhì (yějī) 

ไกล di1 远 yuǎn 

ขน tsәn1 毛 máo 

ขนมจา้ง ʔjut7 粽子 zòngzi 

ขนมจา้งของจนี ɕi2   糍巴 cíbā 

ขม qam1 苦 kǔ 

ขโมย ลกั ljak7 偷 tōu 

ขยนั khak7 勤 qín 

ขวด phin4   瓶子 píngzi 

ขวาง(ถนน) vja:n1 横（横躺在路上） 
héng (héng tǎng zài lùshàng) 

ขวาน ka:n1 斧头 fǔtóu 

ขบั ไล่ tsa6(ไลก่วด),lau4(ไลใ่หอ้อกไป) 赶（驱赶）gǎn (qūgǎn) 

ขา pa1 腿 tuǐ 

ขา้งนอก ʔnuk7 外面 wàimiàn  

ขา้งบน u1 上面 shàngmiàn 

ขา้งหลงั ดา้นหลงั lәn2 后 hòu 

ขา้ม(แมน้ํ่า) ta6 过（过河）guò (guò hé) 
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ขาย pe1 卖 mài 

ขา้ราชการ ka:n1pu1   干部 gànbù 

ขา้วโพด au4 meks 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง au4 meks mbjaːŋ2 高粱 gāoliang 

ขา้วสวย au4 饭 fàn 

ขา้วสาร au4ha:n1 米 mǐ  

ขงิ siŋ1    姜 jiāng 

ขี ้ qe4 屎 shǐ 

ขี(่มา้) tsi6   骑（骑马）qí (qímǎ) 

ขีเ้ถา้ vuk7ja1 灰（草木灰）huī (cǎomùhuī) 

ขึน้  sa5 上 shàng  

ขดุ tsәt8 挖 wā 

ขดู,โกน(ขนหม)ู kot3 刮（刮猪毛） 
guā (guā zhū máo) 

ขดูรดี เอารดัเอาเปรยีบ po2ɕo2    剥削 bōxuè 

เขม็ sum1 针 zhēn 

เขา (เขาสตัว)์ paːu1 角 jiǎo 

เขา (สรรพนามบุรษุที ่3 เอกพจน์) man1 他 tā 

เขา้(มา) taŋ1,taŋ1ʁa:u3 进（进来）jìn (jìnlái) 

เขา้ใจ ɕau3 懂 dǒng 

เขยีด qup7 田鸡 tiánjī 

เขยีน va5 写 xiě 

แขก ai3hek7    客人 kèrén 

แขง็ da3 硬 yìng 

แขนเสือ้ ȶhin1kuk7 袖子 xiùzi 

แขวน saŋ2 挂 guà  

ไข ่ kai5 蛋 dàn 

คน ประชาชน zən1   人 rén 

คน(ลกัษณนามใชก้บัคน) ai3 个（一个人）gè (yīgè rén) 

คนแก่ zen1laːu4   老人 lǎorén 

คนขาเป๋ ai3kwa2 跛子 bǒzi 

คนงาน kuŋ3zən4   工人 gōngrén 

คนตาบอด ai3ko4 瞎子 xiāzi 

คนบา้ ai3ŋa:n5 疯子 fēngzi 

คนเป็นไบ ้ ai3va3 哑巴 yǎbā 

คน้หา tha:u3 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก ai3ʔdak7qha1 聋子 lóngzi 

คนอื่น he1,ai3ɤo2  别人 biérén 

ครกตาํขา้ว toi5 碓 duì 

คราด pa2 耙 bà 

คราด(ดนิ) kha:i5 耙（耙地）bà (bà dì) 

ครึง่(หน่ึง) ȶot8 半（一半）bàn (yībàn) 

คร,ูอาจารย ์ la:u6sɿ3    老师 lǎoshī 
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คลองชลประทาน ʔnja:ŋ1 沟（水渠）gōu (shuǐqú) 

คลอด(ลกู) ha:ŋ4 生（生孩子）shēng (shēng 
háizi) 

ความกลา้หาญ do5 胆量 dǎnliàng 

ความคดิ si3sja:ŋ2    思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ ji1ȶen1   意见 yìjiàn 

ความผดิพลาด tsho1vu1   错误 cuòwù 

ความฝัน vjan1 梦 mèng 

ความสขุ ɕin1fu2   幸福 xìngfú 

ควาย kui2 水牛 shuǐniú 

คอ qo4 脖子 bózi 

คอก  ɣuŋ6 圈（牛圈）quān (niú quān) 

คอ้น tsui2   锤子 chuízi 

คอมมนูประชาชน kuŋ3sje1   公社 gōngshè 

คดัคา้น fa:n6tui1,fan6tai1   反对 fǎnduì 

คนั ȶits 痒 yǎng 

คนัไถ ȶoi1 犁 lí 

คนัธนู n̥a3 弓 gōng 

คา้งคาว ni4qo2 蝙蝠 biānfú 

คานหลงัคา ljaːŋ4   梁 liáng 

คาว ȵ̥u1ju1 腥 xīng 

คาํนวณ son1   算（计算）suàn (jìsuàn) 

คาํพดู fan2 话 huà 

คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง ai3sui3 本民族自称 
běn mínzú zìchēng 

คาํวจิารณ์ phai3phin4    批评 pīpíng 

คดิ(ครุน่คดิ) fa3,n̥i3 想（思考）xiǎng (sīkǎo) 

คิว้ tsən1 nda1 眉毛 méimáo 

คบี,หนีบ pan3,ʔȵam1 捏 niē 

คนื lum5 还 huán 

คบื (ระยะหา่งจากปลายหวัแมม่อืถงึ
ปลายน้ิวกอ้ยเมื่อกางออกสดุ) 

sa:p7 柞 zhà  

คุกเขา่ ȶoks 跪 guì 

คุณ ȵa2 你 nǐ 

คู(่ลกัษณนามของสิง่ของทีเ่ป็นคู)่ tsau6 双（一双鞋） 
shuāng (yīshuāng xié) 

เคม็ ʔnaŋ5 咸 xián 

เครือ่งทอผา้ ɕuŋ2 织布机 zhī bù jī 

เครือ่งบนิ fai3ȶi3   飞机 fēijī 

เครือ่งมอื เครือ่งจกัร ȶi3ȶhi1   机器 jīqì 

เคยีว ljem4 镰 liándāo 

เคีย้ว m̥a:k7 爵 jué 

แคบ ʔnjap7 窄 zhǎi 

โคมไฟ teŋ5   灯 dēng 
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โคลน na:m3,khəm3 泥（稀泥）ní (xīní) 

ใคร ai3 n̥u1 谁shuí 

ฆอ้ง naːu2 锣 luó 

ฆา่(หม)ู ha3 杀（杀猪）shā (shā zhū) 

โฆษณา sjen3tshon4   宣传 xuānchuán 

งอ คด โคง้ ȶau1 弯 wān   

งา ʔŋa1 芝麻 zhīma 

งา่ย fui1fa:ŋ5,da:i1he4 容易 róngyì 

ง ู hui2 蛇 shé 

เงา tak7tau1 影子 yǐngzi 

เงนิ (money) ɕen2    钱 qián 

เงนิ (silver)  ȵan2    银子 yínzi 

เงนิเดอืน ɕen2qoŋ1  工资 gōngzī 

โง ่ pәn1(    =笨 bèn) 愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย sin1    信 xìn 

จม ʔɣam1 沉 chén 

จมกู ดัง้ ʔnaŋ 7 鼻子 bízi 

จรงิ ɕu5 真 zhēn 

จอบ kwa:k7 锄头 chútóu 

จดัเกบ็ไว ้สาํรอง huŋ3 放（放置）fàng (fàngzhì) 

จดัสรร แบ่ง fәn3   分（分配）fēn (fēnpèi) 

จบั ควา้(มดี) ʔȵam1 握（握 把）wò (wò dāobà) 

จบั(ไก่) hap7 捉（捉鸡）zhuō (zhuō jī) 

จาน phon4 盘子 pánzi 

จาํได ้ ȶi5dai3    (อ.=จอืได ้“จาํได”้) 记得 jìdé 

จิง้หรดี ki3 蟋蟀 xīshuài 

จุด (ไฟ) tja:ŋ3 点（点灯）diǎn (diǎndēng) 

จุดดอ้ย ȶhe2tjen6   缺点 quēdiǎn 

จุดเดน่ jiu3tjen6   优点 yōudiǎn 

จงู(ไปขา้งหน้า) da:k7 拉（向前拉）  
lā (xiàng qián lā) 

จงู(ววั) jat 5 牵（牵牛）qiān (qiān niú) 

เจด็ ɕәt7    七 qī 

เจบ็ปวด ȶit7 痛 tòng 

เจา้ภาพ,เจา้ของ ai3sau3 主人 zhǔrén 

โจ๊ก qeŋ1 粥 zhōu 

ฉลาด ɕai1 聪明 cōngmíng 

ฉนั ju2  我 wǒ 

ฉีก(กระดาษ) pja:k7 撕（撕纸）sī (sī zhǐ) 

ชดใช ้ thi5 赔偿 péicháng 

ชนชัน้กรรมกร kuŋ1zәn4ka:i3ȶi2   工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนเผา่ min4su2,min4tshu4    民族 mínzú 

ชนเผา่ฮัน่ ai3ka4,ha:n1su2   汉族 Hànzú 
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ชนะ jin4 赢 yíng 

ชว่ย(คน) tsiu5   救（救人）jiù (jiù rén) 

ชว่ยเหลอื pa:ŋ3    帮助 bāngzhù 

ชอบ  maŋ4 喜欢 xǐhuān   

ชัง่(กรยิา) ndaŋ5 称（称东西） 
chēng (chēng dōngxī) 

ชัง่(มาตราชัง่ตวงวดัเทา่กบัครึง่กโิล) ȶәn2 斤 jīn 

ชยัชนะ sәn1li1   胜利 shènglì 

ชา tsja2   茶 chá 

ชา้(เดนิอยา่งเชื่องชา้) fa:n1 慢（走得慢） 
màn (zǒu dé màn) 

ชา้ง tsa:ŋ4    象 xiàng 

ชา่งไม ้ ha:ŋ6mai4 木匠 mùjiàng 

ชาม tui4 碗 wǎn 

ชาวนา nuŋ4min4    农民 nóngmín  

ชงิ แยง่ tseŋ1   抢 qiǎng 

ชื่นชม pjeu6ja:ŋ4   表扬 biǎoyáng 

ชื่อ da:n1 名字 míng zì 

ชุดทีท่าํจากฟางไวก้นัฝน ji1 蓑衣 suōyī  

ช ูยกขึน้ tjuŋ1 抬 tái 

เชด็ sәk7 擦 cā 

เชา้ตรู ่ ɕәt7  早晨 zǎochén 

เชอืก la:k7 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อกนั ตดิต่อกนั tsje2ljen4 连接 liánjiē 

เชื่อมัน่ di3,sja:ŋ3sin1   相信 xiāngxìn 

แช(่เมลด็พนัธุ)์ m̥a5 浸（浸种子） 
jìn (jìn zhǒngzǐ) 

ใช ่ ndum3,si3 是 shì 

ใช ้ joŋ6   用（使用）yòng(shǐyòng) 

ซ่อมแซ่ม li4 修理 xiūlǐ 

ซกั(ผา้) lak7 洗（洗衣）xǐ (xǐyī) 

ซือ้ ndjai3 买 mǎi 

ซุป lu5a:m3 汤 tāng 

ดม nәn4 闻 wén 

ดวงดาว zət7 星星 xīngxīng 

ดอก nuk5 花 huā 

ดอกฝ้าย faːi5 棉花 miánhuā 

ดา่ ʔmui1 骂 mà 

ดา้นขวา fa1 右 yòu 

ดา้นขา้ง,ขา้งๆ koŋ2 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย si4  左 zuǒ 

ดา้นใน ʔaːu3 里面 lǐmiàn 

ดา้นลา่ง te3 下面 xiàmiàn 

ดนิสอ jen4pi2    铅笔 qiānbǐ 
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ด ี da:i1 好 hǎo 

ดใีจ maŋ4 高兴 gāoxìng 

ดบุีก สงักะส ี ɕәk7 锡 xī 

ดงึ,ถอน(หญา้ djon1 拔（拔草）bá (bá cǎo) 

ดื่ม  ɤum4,tsje1 喝（喝水）hē (hē shuǐ) 

เดก็ la:ksti3 儿童 értóng 

เดด็ เกบ็(ผลไม)้ pju1 摘（摘果子） 
zhāi (zhāi guǒzi) 

เดนิ sa:m3 走 zǒu 

เดีย๋วน้ี ma6sa:ŋ1(    =马上 mǎshàng) 立刻 lìkè 

เดอืน njen2 月（月份）yuè (yuèfèn) 

ไดร้บั dai3 得到 dédào 

ตกลง(พืน้) tok7 掉（掉在地上） 
diào (diào zài dìshàng) 

ตน้(ลกัษณนามใชก้บัตน้ไม)้ ni4 棵（一棵树）kē (yī kē shù) 

ตน้ขา้ว  au4 稻子 dàozi 

ตน้ฉําฉาจนี mai4faːk7 杉树 shān shù 

ตน้ไผ ่ fan1 竹子 zhúzi 

ตน้ไม ้ mai4 树 shù 

ตน้สน mai4so3 松树 sōngshù 

ตน้หลวิ mai4liu4 柳树 liǔshù 

ตบ(โต๊ะ) phek7   拍（桌子）pāi (zhuōzi) 

ตม้ ɕuŋ1 煮 zhǔ 

ตรง เป็นแนวตรง ɕaŋ3 直 zhí  

ตรวจ ȶen6tsha4   检查 jiǎnchá 

ตลาด qe4 集市 jí shì 

ตอก(ตะป)ู ta:k7 钉（钉钉子） 
dìng (dìng dīngzi) 

ตอ้งการ เอา a:u1    要（我要这个） 
yào (wǒ yào zhège) 

ตอน (ทาํหมนัไก่ตวัผู)้ ʔjem1     阉（阉公鸡） 
yān (yān gōngjī) 

ตอนกลางคนื san2 夜里 yèlǐ 

ตอนเทีย่ง ta5van1 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี si2nai6 现在 xiànzài 

ตอบ liŋ4 答 dá 

ต่อสู ้ tau1tsәn3   斗争 dòuzhēng 

ตะกรา้(ทีท่าํจากไมไ้ผ)่ dje3 箩筐 luókuāng 

ตะเกยีบ tsu6 筷子 kuàizi 

ตะแกรง pәn5 筛子 shāizi 

ตะโกน ju5,ŋa:u6 喊 hǎn 

ตะขาบ tuº khup7  蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู tjeŋ1 钉子 dīngzi 

ตกั(น้ํา) te3 舀（舀水）yǎo (yǎo shuǐ) 

ตัก๊แตน djak7ma4 蚱蜢 zhàměng 
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ตัก๊แตนตาํขา้ว ʔẽ3 螳螂 tángláng 

ตัง้ laŋ5 竖 shù 

ตดั qat7 割 gē 

ตดั qat7 剪 jiǎn 

ตดั โคน่ ฟัน(ตน้ไม)้ te5 砍（砍树）kǎn (kǎn shù) 

ตดั หัน่(เน้ือ) tjak7 剁（剁肉）duò (duò ròu) 

ตบั tap7 肝 gān 

ตวั(ลกัษณนามใชก้บัสตัวบ์างชนิด เชน่ 
นก) 

to2 只（一只鸡）zhǐ (yī zhǐ jī) 

ตวั,ชิน้(ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) la:ks 件（一件衣服） 
jiàn (yī jiàn yīfú) 

ตวัต่อ lu1 黄蜂 huángfēng 

ตวัแทน ta:i1pjeu6   代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม ȶi8 ljәn6 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัเรอืด jiŋ1 臭虫 chòuchóng 

ตวัหมดั m̥at7 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัอกัษร le1 字 zì 

ตวัเอง qa:k7 自己 zìjǐ 

ตา nda1 眼睛 yǎnjīng 

ตา (พอ่ของแม)่ qoŋ5 外祖父 wàizǔfù 

ตาก(เสือ้ผา้) lja:m3 烤（烤衣服）kǎo (kǎo yīfú) 

ต่างห ู ȶapsqha1 耳环 ěrhuán 

ตาย tai1 死 sǐ 

ตํ่า ndam5 低 dī 

ตดิหน้ี เป็นหน้ี tsa1,sjeu3 欠 qiàn 

ต(ีเหลก็) tjaps,tui2 打（打铁）dǎ (dǎtiě) 

ตนี tin1 脚 jiǎo 

ตงึ   ȶan3 紧 jǐn   

ตืน้ djai5 浅 qiǎn 

ตื่น ฟ้ืน (นอน) lju1 醒（睡醒）xǐng (shuì xǐng) 

ตุลาคม (เดอืนสบิ) njen2sup5 十月 shí yuè 

เตน้ราํ thjeu1vu5   跳舞 tiàowǔ 

เตม็ tik7 满 mǎn 

เตะ that7 踢 tī 

เตา ndum5 灶 zào 

เต่า tjaːu5 龟 guī 

เตา้นม tju4 乳房 rǔfáng 

เตบิโต la:u4 长（长大）zhǎng (zhǎng dà) 

เตยีง taːu2 床 chuáng 

แตกหน่อ he5ȶhiu3,he5la:k3 发芽 fāyá 

แตกออก tai5 裂开（墙裂开） 
liè kāi (qiáng liè kāi) 

แตง pu2 瓜 guā nánguā 
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แตงกวา kwa1   黄瓜 huángguā 

แต่งงาน(ผูช้ายแต่ง) a:u1 娶 qǔ 

แต่งงาน(ผูห้ญงิ) ȶa5 嫁 jià 

โตว (มาตราตวงวดัของจนี) tau4    斗 dòu 

โต๊ะ ɕi3 桌子 zhuōzi 

ไต (อวยัวะภายใน) dan1 肾 shèn 

ถนน kuŋ3wən1 路 lù 

ถนนใหญ่ kuŋ3lu1   公路 gōnglù 

ถอด(เสือ้) tsi5 脱（脱衣）tuō (tuōyī) 

ถอย ndut7 退 tuì 

ถกั ทอ(ผา้) tam3ta4 织（织布）zhī (zhī bù) 

ถกั เปีย(ผม) lja1 编（编辫子） 
biān (biān biànzi) 

ถงั thoŋ3   桶 tǒng 

ถัว่ to6   豆子 dòuzi 

ถัว่ลสิง to6hum5 花生 huāshēng 

ถ่านหนิ mai4     煤 méi 

ถาม sa:i3 问 wèn 

ถํ้า qa:m1 山洞 shāndòng 

ถํ้า อุโมงค ์ qa:u2 窟窿 kūlóng 

ถงึ thau5 到 dào 

ถอื tai2 拿（持）ná (chí)  

ถุงเทา้ jo1  袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี do5 胆 dǎn 

ถุย บว้น ȶi2 吐（吐口水）tǔ (tǔkǒu shuǐ) 

ถกู tsjen6 便宜 piányí 

ถกูตอ้ง tsәn1ȶho2   正确 zhèngquè 

ไถ(กรยิา) ȶoi1 犁（犁地）lí (lí dì) 

ทราบ รู ้ ɕau3 知道 zhīdào 

ทราย nda1 沙子 shāzi 

ทหาร piŋ1   兵 bīng 

ทอ้ง loŋ2 肚子 dùzi 

ทองคาํ ȶum1 金子 jīnzi 

ทองแดง toŋ2   铜 tóng 

ทอ้งฟ้า วนั bən1 天 tiān 

ทอ่น (ลกัษณนาม) tiu2 根（一根棍子） 
gēn (yī gēn gùnzi) 

ทอ่นแขน ȶhin1 胳臂 gēbei 

ทะเล ha:i3   海 hǎi 

ทะเลาะววิาท tu3ta3 打架 dǎjià 

ทัง้ (ทัง้ดทีัง้เรว็) jiu1 又（又好又快） 
yòu (yòu hǎo yòu kuài) 

ทัง้หมด ลว้น pu3 都（大家都去） 
dōu (dàjiā dōu qù) 

ทา่ทาง tha:i1tu1    态度 tàidù 
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ทาย คาดเดา ton5 猜 cāi 

ทาํ(งาน) he4 做（做工）zuò (zuògōng) 

ทาํหาย tok7 遗失 yíshī 

ทิง้ peŋ5 扔（丢掉）rēng (diūdiào) 

ทศิตะวนัตก si3   西 xī 

ทศิตะวนัออก tuŋ3     东 dōng 

ทศิใต ้ na:n4 南 nán 

ทศิเหนือ pә2     北 běi 

ที ่(พืน้ที)่  nda:i3 地（旱地）dì (hàndì) 

ทีน่ัน่ ndjoŋ3tsa5 那里 nàlǐ 

ทีน่ี่ ndjoŋ3na:i6 这里 zhèlǐ 

ทีร่าบ vja:n3 平原 bàzi 

ทีไ่หน ndjoŋ3n̥u1 哪里 nǎlǐ 

ทุกๆ tsaps,jәn2 每měi 

ทุบต(ีคน) ʔnon5 打（打人）dǎ (dǎ rén) 

เทคโนโลย ี ȶi1su2   技术 jìshù 

เทพเจา้ ma:ŋ1 神 shén 

เทา่ไร ȶi3kuŋ2 多少 duōshǎo 

เทยีน la2tsu2,la2tsju2 蜡烛 làzhú 

แทง kam4 扎 zhā 

แทะ(กระดกู) ɤan5 啃（啃骨头）kěn (kěn gú tóu) 

โทรศพัท ์ tjen1fa1     电话 diànhuà 

ธง ȶi2 旗子 qízi 

ธนาคาร jin4haːŋ4   银行 yínháng 

ธนัวาคม (เดอืนสบิยี ่หมายความวา่ 
เดอืนสบิสอง) 

njen2sup5ȵi6 十二月 shí'èr yuè 

นก nok8 鸟 niǎo 

นกกระจอก nok5ȶuk7kui2 麻雀 máquè 

นกกางเขน qa8ɕak7 喜鹊 xǐquè 

นกขนุทอง nok8tsiu5viu5 八哥 bāgē 

นกเขาลาย pau2 ta3 斑鸠 bānjiū 

นกนางแอ่น in5 燕子 yànzi 

นกพริาบ pau2 鸽子 gēzi 

นม lu5tju4 奶 nǎi 

นโยบายทางการเมอืง tsәn1tshә2   政策 zhèngcè 

น้องชาย nu4 弟弟 dìdì 

น้องสาว nu4 妹妹 mèimei 

น้อย sjeu3   少 shǎo 

นกัเรยีน ɕo2sən3   学生 xuéshēng 

นัง่ hui6 坐 zuò 

นัน่ tsa5 那 nà 

นบั(สิง่ของ) jai5 数（数东西） 
shù (shù dōngxī) 
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น้า(น้องชายของแม)่ tsu2 舅父（母之弟） 
jiùfù (mǔ zhī dì) 

นาก bja:n3 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด,อปัลกัษณ์ n̥au5 丑 chǒu 

นาขา้ว ʔɣa3 田（水田）tián (shuǐtián) 

น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม)่ tsu2 姨父（母妹之夫） 
yífu (mǔ mèi zhī fū) 

นามสกุล sin1    姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี  tsuŋ6li6   总理 zǒnglǐ 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชายแม)่ fai6  舅母（母弟之妻） 
jiùmu (mǔ dì zhī qī) 

น้าหญงิ (น้องสาวของแม)่ fai6 姨母（母之妹） 
yímǔ (mǔ zhī mèi) 

น้ําแขง็ ʔnui1ɕu1 冰 bīng 

น้ําคา้ง ȵi2 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ ʔnui1pa:k3 霜 shuāng 

น้ําตา nam3 nda1 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล ลกูอม ta:ŋ2 糖 táng 

น้ํามนั man2 油 yóu 

น้ํามกู muks 鼻涕 bítì 

น้ําลาย ʁe1 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ mә2   sui6  墨水 mòshuǐ 

นิทาน faːm2 故事 gùshì 

น้ิว ɕen2   寸 cùn 

น้ิวมอื laːkstoŋ1 手指 shǒuzhǐ 

น้ี na:i6 这 zhè 

น่ึง nda:u3 蒸 zhēng 

เน้ือ na:n4 肉 ròu 

แน่นอน(ฉนัจะตอ้งไปแน่นอน) ɕaŋ2 一定（我一定去） 
yīdìng (wǒ yīdìng qù) 

บรรจุ ใส ่(เขา้ไปในถุง) ndau5 装（装进袋里） 
zhuāng (zhuāng jìn dài lǐ) 

บวม ʔɤum5,pu1  肿 zhǒng 

บอก sot7,fan2  告诉 gàosù 

บอ่น้ํา bən5 井 jǐng 

บอ่ยๆ ʔnam3 常常 chángcháng 

บนัได de3 梯子 tīzi 

บาง ba:ŋ1 薄 báo 

บา้น ɣaːn2 家 jiā 

บาน (ดอกไม)้ uk7nuks, ɕәn1nuks kāihuā 

บา้น (หมูบ่า้น) baːn3 村子 cūnzi 

บดิ(ผา้ขนหนู) pjәt7  拧（拧毛巾） 
níng (níng máojīn) 

บดิา pu4 父亲 fùqīn 

บนิ vjәn3 飞 fēi 

บุหรี(่สบูบุหรี)่ kwan2 烟（炊烟）yān (chuīyān) 

เบา za3 轻 qīng 
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แบก  am5 背 bēi  

แบก หาม un1 扛 káng 

แบบอยา่ง mu4fa:n1   模范 mófàn 

ใบ(ลกัษณนาม เชน่ ถว้ย ชาม จาน) ɕim3 个（一个碗）gè (yīgè wǎn) 

ใบไม ้ va5 叶子 yèzi 

ใบยาสบู ʔjen1 烟（叶子烟）yān (yèzi yān) 

ใบหน้า ʔna3 脸 liǎn  

ปฏวิตั ิ kә2min1    革命 gémìng  

ประชาชน zәn4min4   人民 rénmín 

ประชาธปิไตย min4tsu6   民主 mínzhǔ 

ประต ู to1 门 mén 

ประเทศ kwe2ȶa3   国家 guójiā 

ประธาน sje1tsa:ŋ6   社长 shè zhǎng 

ประสบการณ์ ȶin3ȵen1    经验 jīngyàn 

ปลดปลอ่ย ka:i6faŋ1   解放 jiěfàng 

ปลอม po5, ȶa6   假 jiǎ 

ปลอ่ย(นก) huŋ5 放（把鸟放走） 
fàng (bǎ niǎo fàng zǒu) 

ปลา mom6 鱼 yú 

ปลงิ bi6bi3 水蛭 shuǐzhì 

ปลกู(ผกั) mbja1 种（种菜）zhòng (zhòng cài) 

ป่วย เป็นโรค ȶit7  病（生病）bìng (shēngbìng) 

ปอด put7 肺 fèi 

ปะซ่อม(เสือ้ผา้) fa:ŋ1(     = 缝 fèng เย็บ) 补（补衣服）bǔ (bǔ yīfú) 

ปัดกวาด(พืน้) tjәt7 扫（扫地）sǎo (sǎodì) 

ป้า (พีส่าวของพอ่) pa3 姑母（父之姐） 
gūmǔ (fǔ zhī jiě) 

ป้า (พีส่าวของแม)่ pa3 姨母（母之姐） 
yímǔ (mǔ zhī jiě) 

ปาก pa:k7 嘴 zuǐ 

ปากกาหมกึซมึ ka:ŋ3pi2(    钢笔 Gāngbǐ ปากกา) 自来水笔 zìláishuǐ bǐ 

ป่าน  ʁa:n1 苧麻 zhùmá 

ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายพอ่) pa3 伯母 bómǔ 

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

ป้ิง ยา่ง(ไฟ) phja:u1  烤（烤火）kǎo (kǎohuǒ) 

ปิด หุบ  hup7 闭（闭眼）bì (bì yǎn) 

ปี mbe1 年 nián 

ป่ี pu5li3 唢呐 suǒnà 

ปี(อาย)ุ mbe1 岁 suì 

ปีก va5 翅膀 chìbǎng 

ปีทีต่่อจากปีหน้า ปีถดัไป ปีหลงั mbe1lәn2 后年 hòu nián 

ปีทีแ่ลว้ mbe1ȵu2 去年 qùnián 

ปีน ไต่  sa:m3 爬 pá   

ปีน้ี mbe1na:i6 今年 jīnnián 
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ปีหน้า mbe1na3 明年 míngnián 

ปืน tsuŋ5 枪 qiāng  

ปืนใหญ่ ประทดั pha:u5    炮 pào 

ปุ้งกี ๋ doŋ3 簸箕 bòji 

ปุ๋ ย ma:u2 肥料 féiliào 

ปุ๋ ยคอก ma:u2 粪 fèn 

ป ู kaːm6 螃蟹 pángxiè 

ปู่  qoŋ5 祖父 zǔfù 

ปนูขาว hoi1 石灰 shíhuī 

เป็ด ep7 鸭子 yāzi 

เปรีย้ว hum3 酸 suān 

เปลีย่น pjen5    变 biàn   

เป่า hups 吹 chuī 

เปิด ไข(ประต)ู ŋai1    =ไข) 开（开门）kāi (kāimén) 

เปิดประชุม kha:i3fai1   开会 kāihuì 

แปด pa:t7 八 bā 

แปะ ตดิ  thje2   贴 tiē  

ไป pa:i1 去 qù 

ผม pjam1 头发 tóufǎ 

ผมเปีย pjam1lja1 辫子 biànzi 

ผลไม ้ lam1mai4 果子 guǒzi 

ผลกั kun3 推 tuī 

ผลติ sәn3tsha:n6   生产 shēngchǎn 

ผอม  na:u2 瘦 shòu   

ผกั ʔma1 蔬菜 shūcài 

ผกักาดขาว ʔma1paːk5 白菜 báicài 

ผกัโขม ʔma1ɣum1 苋菜 xiàncài 

ผดั sa:u3 炒（炒菜）chǎo (chǎocài) 

ผา้ ʔja1 布 bù 

ผา่(ฟืน) m̥a:k7 劈（劈柴）pī (pǐchái) 

ผา่น ta6 经过 jīngguò 

ผา้หม่ mjen2 被子 bèizi 

ผวิหนงั pi2   皮肤 pífū 

ผเีสือ้ ba3 蝴蝶 húdié 

ผึง้ luks 蜜蜂 mìfēng 

ผูช้าย ai3 mbaːn1 男人 nánrén 

ผูนํ้า lin6ta:u1   领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ ni4bjaːk7 女人 nǚrén 

เผด็ lja:n5 辣 là 

เผอืก ʔɣaːk7  芋头 yùtou 

แผน่(ลกัษณนามของกระดาษ) va5 张（一张纸） 
zhāng (yī zhāng zhǐ) 

แผลทีเ่น่าเป่ือย kәt7, tum5 疮 chuāng 
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ฝน fən1 雨 yǔ 

ฝนตก tok7fәn1 下雨 xià yǔ 

ฝัง(ลงในดนิ) ha:ŋ5 埋（埋于地下） 
mái (mái yú dìxià) 

ฝัดราํ(ขา้ว) fan5 簸（簸米）bǒ (bǒ mǐ) 

ฝาปิด pin5 盖子 gàizi 

ฝุ่ นละออง von1tsjon2 尘土 chéntǔ 

ฝงูชน ȶhin4tsuŋ1   群众 qúnzhòng 

พนกังาน sje1vjen4   社员 shèyuán 

พบเจอ tu3 ndam1 遇见 yùjiàn 

พรรคคอมมวินิสต ์ kuŋ1tshaːn6taːŋ6   共产党 gòngchǎndǎng 

พระจนัทร ์เดอืน njen2 月亮 yuèliàng 

พระอาทติย ์ตะวนั nda1van1 太阳 tàiyáng 

พรกิ ljaːn5 辣椒 làjiāo 

พรุง่น้ี van1ʔmu3 明天 míngtiān 

พฤศจกิายน (เดอืนสบิเอด็) njen2sup5jәt7 十一月 shíyī yuè 

พฤษภาคม (เดอืนหา้) njen2ŋo4 五月 wǔ yuè 

พละกาํลงั ljәks    力气 lìqì 

พวกเขา(สรรพนามบุรษุที ่3 พหพูจน์) man1 他们 tāmen 

พวกคุณ sa:u1 你们 nǐmen 

พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์)  nda:u1 咱们 zánmen 

พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 พหพูจน์) ndiu1 我们 wǒmen 

พอด(ีใสห่มวกไดพ้อด)ี jәn2    正（帽子戴得正） 
zhèng (màozi dài dé zhèng) 

พอ่ตา (พอ่ของภรรยา) qoŋ5ta1 岳父 yuèfù 

พกัผอ่น lwa5ji1 休息 xiūxí 

พงัทลาย paŋ1 倒塌 dǎotā 

พฒันา fa2tsa:n6    发展 fāzhǎn 

พนั ɕen1 千 qiān 

พา่ยแพ ้ sl2pai1   失败 shībài 

พงิ(คนพงิตน้ไม)้ ʔniŋ3 靠（人靠树） 
kào (rén kào shù) 

พธิกีร tsu6si2   主席 zhǔxí 

พีเ่ขย(สามขีองพีส่าว) fa:i4 姐夫 jiěfū 

พีช่าย fa:i4 哥哥 gēgē 

พีช่ายของพอ่และแม ่ luŋ2 伯父 bófù 

พีส่ะใภ ้ fe2 嫂子 sǎozi 

พีส่าว fe2 姐姐 jiějiě 

พืน้ ที ่ ti6   地 dì   

พืน้ดนิทีแ่หง้แลง้ hum3 土（干土）tǔ (gàn tǔ) 

พุง่ (พุง่ลงแมน้ํ่า) lan3 钻（钻进河里） 
zuān (zuān jìn hé lǐ) 

พดู fan2 说 shuō 

พูร่ะยา้ mbjaːŋ1 穗子（稻穗）suìzi (dào suì) 

เพดาน แผน่ไมก้ระดาน pin5   板子 bǎnzi 
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เพลง ko3   歌 gē 

เพลงพืน้เมอืง ɕips 民歌 míngē 

เพือ่น thuŋ4tsɿ1   同志 tóngzhì 

เพือ่น ʔna:u5tsau6 朋友 péngyǒu 

แพ ้ sui1,su3   输 shū 

แพง mbiŋ1 贵 guì 

แพทย ์ ji3sən3   医生 yīshēng 

แพะ,แกะ pja4山羊,fa2  羊 yáng 

ฟัก(กรยิาฟักไข)่ pjam1 孵 fū 

ฟักเขยีว หรอื ฟักแฟง zup7 冬瓜 dōngguā 

ฟักทอง pu2 南瓜 huángguā 

ฟัง di3 听 tīng 

ฟัน vjan1 牙齿 yáchǐ 

ฟัน่ (เชอืก) ha:t7 搓（搓绳子） 
cuō (cuō shéngzi) 

ฟางขา้ว vaːŋ1 稻草 dàocǎo 

ฟ้าผา่ ฟ้าแลบ qam4ʔȵa3 雷 léi 

ฟ้ารอ้ง qam4ʔȵa3 打雷 dǎléi 

ฟ้าแลบ ba0la:p7 打闪 dǎ shǎn 

ฟืน ndjət 7 柴 chái 

ฟุต mai4 尺chǐ 

ไฟ vi1   火 huǒ 

ภรรยา เมยี ni4ja4 妻子 qīzi 

ภรรยาของลกูชาย la:ksɕa3 儿媳 érxí 

ภารกจิ zәn1vu1   任务 rènwù 

ภเูขา nu2 山 shān 

ภตูผ ี ma:ŋ1 鬼 guǐ 

มกราคม njen2tsjeŋ1    正月 zhēngyuè 

มด mәts 蚂蚁 mǎyǐ 

มอง qau5,ʔniŋ5 看 kàn 

มองเหน็ qau5 ndo3 看见 kànjiàn 

มอบให ้ hun4 送 sòng 

มะเขอื ȶa6 茄子 qiézi 

มงักร ka1 龙 lóng 

มดั ndo1 捆 kǔn 

มนั (เน้ือสว่นทีต่ดิไขมนั) man2 肥（肉肥）féi (ròu féi) 

มนัเทศ man2 haːn3 甘薯 gānshǔ 

มนัสมอง ʔȵui7 脑髓 nǎosuǐ 

มา taŋ1 来 lái 

มา้ ma4   马 mǎ 

มาก kuŋ2 多 duō 

มาก(วเิศษณ์) naŋ6 很（很小）hěn (hěn xiǎo) 
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มาตราวดั เทา่กบั ตาํลงึ
เหตุผล,น่าเชื่อถอื) 

dja:ŋ3   两（斤两）liǎng(jīnliǎng) 

มา้นัง่ un1taŋ5 凳子 dèngzǐ 

มถุินายน(เดอืนหก) njen2ljok3 六月 liù yuè 

ม ี ʔnaŋ1 有 yǒu 

มดี mits dāo 

มดีทาํกบัขา้ว mitskwaːŋ3 菜 càidāo 

มนีาคม(เดอืนสาม) njen2ha:m1 三月 sān yuè 

มดื (หอ้งมดื) ndәŋ5 暗（房子很暗） 
àn (fángzi hěn àn) 

มดื ครึม้ tam5 阴 yīn 

มอื mja1 手 shǒu 

มุง้ hun3 蚊帐 wénzhàng 

เมฆ fa3 云 yún 

เมด็ (ลกัษณนาม) ȵui6 粒（一粒米）lì (yī lì mǐ) 

เมน่ bin3 豪猪 háozhū 

เมลด็  ȵui6 核（果核）hé (guǒ hé) 

เมลด็พนัธุ ์ van1 种子 zhǒngzǐ 

เมษายน(เดอืนสี)่ njen2ɕi5 四月 sì yuè 

เมา tjaŋ5 醉 zuì 

เมือ่ ตอนที ่ si2 时候 shíhòu 

เมือ่ก่อน แต่ก่อน haŋ2ʔjәt7 从前 cóngqián 

เมือ่ก่อน,ขา้งหน้า ʔna3  前 qián 

เมอืง   siŋ2 (   =เชยีง) 城 chéng 

เมือ่วาน van1ȵu1 昨天 zuótiān 

เมือ่สกัครู ่ sum3 刚才 gāngcái 

แม ่ ni4 母亲 mǔqīn 

แมงมมุ ɣo1 蜘蛛 zhīzhū 

แมน้ํ่า ʔnja1 河 hé 

แมย่าย (แมข่องภรรยา) ni4te1 岳母 yuèmǔ 

แมลงปอ tjәn6 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั ljaːn3qen5 苍蝇 cāngyíng 

แมว meu4 猫 māo 

โม ่(กรยิา) qa:n3 磨 mó   

โม(่เครือ่งโมท่ีท่าํจากหนิ) tin2mo2   磨 mó  

ไม(่เขาไมม่า) me2 不（他不来）bù (tā bù lái) 

ไมก้วาด mai4tjәt7 扫帚 sàozhǒu 

ไมข้ดีไฟ jaːŋ4ho6 火柴 huǒchái 

ไมค้านทีใ่ชห้าบของ mai4ʁaːn1 扁担 biǎndan 

ไมใ่ช(่อนัน้ีไมใ่ชข่องฉนั) me2 ndum3 不是（这不是我的） 
bùshì (zhè bùshì wǒ de) 

ไมม่(ีฉนัไมม่หีนงัสอื) me2ʔnaŋ1 没有（我没有书） 
méiyǒu (wǒ méiyǒu shū) 

ยก tsup7 抬（拣）tái (jiàn) 
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ยกระดบั thi4ka:u3   提高 tígāo 

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา fa:n6tuŋ1   反动 fǎndòng 

ยอ้ม(ผา้) ʔjam3 染（染衣服）rǎn (rǎn yīfú) 

ยงั( กรยิาชว่ย เชน่ ฉนัยงัตอ้งการ) ai5 还（我还要）hái (wǒ hái yào) 

ยงัไม…่…เลย(ไมม่)ี mi4 未（没有）wèi (méiyǒu) 

ยดั อุด pja:ŋ1 塞 sāi   

ยา ha2 药 yào 

ยา่ ja4 祖母 zǔmǔ 

ยาก ʔȵa:m1 难 nán 

ยากจน ho3 穷 qióng 

ยา้ย  pon3 搬 bān   

ยาย(แมข่องแม)่ ja4 外祖母 wàizǔmǔ 

ยาว ʔɣa:i3 长 cháng 

ยงิ peŋ5 射 shè 

ยิง่ใหญ่ vai6ta1   伟大 wěidà 

ยีส่บิ ȵi6sup5 二十 èr shí 

ยนื(ขึน้) ʔjon1 站（站立）zhàn (zhànlì) 

ยืน่(มอื) ɕon4   伸（伸手）shēn (shēnshǒu) 

ยมื(เงนิ) ʔja:m1 借（借钱）jiè (jiè qián) 

ยงุ ljaːn3 蚊子 wénzi 

ยุง้ขา้ว lok7 粮仓 liángcāng 

เยน็ ɤa:ŋ5, ŋa:n5 凉快 liángkuai 

เยบ็ tip7 缝 fèng 

เยีย่ว ʔniu5 尿 niào 

โยน(กอ้นหนิ) peŋ5 掷（掷石头）zhì (zhì shítou) 

รด(ผกั) tui5 浇（浇菜）jiāo (jiāo cài) 

รถ tshje3   车子 chēzi 

รถจกัรยาน taːn3tshje3 自行车 zìxíngchē 

รถแทรกเตอร ์ tho3la3ȶi3   拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ ho6 tshje3   火车 huǒchē 

รถยนต ์ ȶhi1tshje3   汽车 qìchē 

รอคอย ka3 等候 děnghòu 

รองเทา้ tsaːk7 鞋 xié 

รอ้งเพลง ɕips,唱水族歌 tsha:ŋ1ko3   唱歌 chànggē 

รอ้งไห ้ ʔȵe3 哭 kū 

รอบ(ลกัษณนาม) phja3,pai2 趟(去一趟）tàng(qù yī tàng) 

รอ้ย pek7   百 bǎi 

ระฆงั tam2qaːŋ1 钟（敲的）zhōng (qiāo de) 

ระดมพล การชุมนุม tuŋ1vjen4   动员 dòngyuán  

รกั,เอน็ด(ูเดก็) mbjum1 爱（小孩）ài (xiǎohái) 

รกัแร ้ te3ha:k7 腋下 yè xià 

รกัษา ho4ha2 医治 yīzhì 
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รงั(นก) kuŋ1noks 窝（鸟窝）wō (niǎo wō) 

รฐับาล tsәn1fu6   政府 zhèngfǔ 

รฐัมนตร ีหวัหน้าฝ่าย pu1tsa:ŋ6    部长 bùzhǎng 

รบั su3 收 shōu 

รัว่ ɤo6   漏（桶漏水） 
lòu (tǒng lòushuǐ) 

รัว้ไมไ้ผ ่ ta:t7 笆篱 bā lí 

ราก haːŋ1 根 gēn 

ราคา ma6ɕen2 价钱 jiàqián 

รา่งกาย ndәn1 身体 shēntǐ 

ราชการ ai3buŋ3 官 guān 

รายงาน pa:u1ka:u1    报告 bàogào 

ราํขา้วทีย่งัไมไ่ดข้ดัส ี ʔwa:ŋ3 粗糠（谷壳）cū kāng (gǔ ké) 

รํ่ารวย fu5   富 fù 

ราํละเอยีด fa6 细糠 xì kāng 

ริน้ ljaːn3m̥әn5 蠓（小飞虫,黑色） 
měng (xiǎo fēi chóng, hēisè) 

รมิฝีปาก vin5pa:k7 嘴唇 zuǐchún  

รกุราน tsin3ljo2   侵略 qīnlüè 

เรว็ ham1 早 zǎo 

เรว็(เดนิอยา่งรวดเรว็) hoi5  快（走得快） 
kuài (zǒu dé kuài) 

เรยีน ȶa:u5, ɕo2    学 xué 

เรอื lwa1 船 chuán 

เรือ่งราว sai5 事情 shìqíng 

โรคไขม้าลาเรยี ʔȵit7n̥o1 疟疾 nüèjí 

โรคฝีดาษ to6 天花 tiānhuā 

โรงงาน kuŋ3tshhaːŋ6    工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน ɕo2ɕa:u1   学校 xuéxiào 

ไร ่ mu6,mau6 亩 mǔ 

ฤดใูบไมผ้ล ิ njen2sәn1    春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง njen2 n̥o1    秋 qiū 

ฤดรูอ้น njen2ha6  夏 xià 

ฤดหูนาว njen2 tɔŋ1   冬 dōng 

ลง(เขา) lui5 下（下山）xià (xiàshān) 

ลงกลอน ปิด fu6fuŋ3  锁 suǒ 

ลน้ pәn4 溢 yì 

ลม zum1 风 fēng 

ลมแรง kha:ŋ5 刮风 guā fēng 

ลม้ลง taːu5,djәn3 跌（跌倒）diē (diédǎo) 

ลอย(ในน้ํา) mu1 浮（浮在水面） 
fú (fú zài shuǐmiàn) 

ลอยขึน้ sәŋ1   升 shēng 

ละเอยีด เลก็ ti3 细（细线）xì (xì xiàn) 

ลบั (มดี) pan2 磨（磨 ）mó (mó dāo) 
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ลา้ง(มอื) suk3 洗（洗手）xǐ (xǐshǒu) 

ลาย ลวดลาย  ta:i5 花 huā   

ลา่สตัว ์ ho4na:n4 打猎 dǎ liè 

ลา้หลงั lo2hau1   落后 luòhòu 

ลาํคอ qo6 喉咙 hóulóng 

ลาํดบัทีห่น่ึง  ti6ʔjәt7    第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ ti5ŋo4    第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ ha:k1 肠子 chángzi 

ลงิ mon6 (ท.=ทะโมน) 猴子 hóuzi 

ลิน้ ma2 舌头 shétou 

ลมื la:m2 忘记 wàngjì 

ลุง(พีช่ายของแม)่ luŋ2 舅父（母之兄） 
jiùfù (mǔ zhī xiōng) 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าวพอ่) luŋ2 姑父（父姐之夫） 
gūfu (fù jiě zhī fū) 

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

ลกูกระสนุ ȵui6tsuŋ5 子弹 zǐ dàn 

ลกูเขย laːkshaːu4 女婿 nǚxù 

ลกูชาย la:ks 儿子 érzi 

ลกูทอ้ faŋ1 桃子 táozi 

ลกูธนู ɕam3 箭 jiàn 

ลกูบอล ȶhiu4   球 qiú 

ลกูพลบั lam1min4 柿子 shìzi 

ลกูสาว laːksʔbjaːk7 女儿 nǚ'ér 

ลกูเหบ็ tin2ɕi3 雹子 báozi 

เลก็ ti3 小 xiǎo 

เลขานุการ,เสมยีน su3ȶi1   书记 shūjì 

เลบ็ sim3 爪 zhǎo 

เลบ็มอื ljap7 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่(ลกัษณนามของมดี) pa:k7 把（一把 ）bǎ (yī bǎ dāo) 

เลว เสยี pha5 坏 huài 

เลยี lja:k7 舔 tiǎn 

เลอืก la:i6 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืก ta:p7 挑 tiāo 

เลอืกตัง้ sjen6ȶi6   选举 xuǎnjǔ 

เลอืด phjaːt7 血 xuè 

เลื่อย ȶu5 锯 jù 

แลกเกอร ์วสัดุเคลอืบเงา ndak7 漆 qī 

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

และ กบั(อาจารยแ์ละนกัเรยีน) kap7  和（老师和同学） 
hé (lǎoshī hé tóngxué) 

ไล(่ทนั) tats 追（追上）zhuī (zhuī shàng) 

วฒันธรรม vәn4fa1   文化 wénhuà 
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วดั(กรยิา) ta:ks 量 liàng   

วนั van1 天（日）tiān (rì) 

วนัก่อน van1kon5 前天 qiántiān 

วนัทีส่อง so1ȵi1 初二 chū èr 

วนัทีส่าม so1ha:m1  初三 chū sān 

วนัน้ี van1na:i6 今天 jīntiān 

วนัแรก so1ʔjәt7 初一 chū yī 

วนัหลงั van1na3 后天 hòutiān 

วยัรุน่ชาย la:ksʁuŋ5 青年男人 qīngnián nánrén 

วยัรุน่หญงิ la:ksbjaːk7ʁuŋ5 青年女人 qīngnián nǚrén 

ววั po4 黄牛 huángniú 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลายแขนเมือ่
กางออกสดุ) 
 

phi5 庹(两臂左右平仲之长度）tuǒ 
(liǎng bì zuǒyòu píng zhòngzhī 
chángdù) 

วานแผน แผนการ ȶi1fa1   计划 jìhuà 

วิง่ pja:u3   跑 pǎo 

วิง่หนี nda:n5 逃 táo 

วทิยาศาสตร ์ kho3ɕo2    科学 kēxué  

วรีบุรษุ jin3ɕuŋ4   英雄 yīngxióng 

ศตัร ู ti2zən4   敌人 dírén 

ศรีษะ qam4 头 tóu 

ศนูย ์ lin4   零 líng 

เศรษฐกจิ tsin3tsi3   经济 jīngjì 

สกปรก da:n3指身上,pjek7指用具 脏 zāng 

สดใส liŋ3 晴 qíng 

สนบัสนุน juŋ6fu1 拥护 yǒnghù 

สบู่ fai4tsaːu1    肥皂 féizào 

สมาชกิ thon4vjen4   团员 tuányuán 

สมาชกิพรรค  ta:ŋ6vjen4   党员 dǎngyuán 

สระน้ํา poŋ4, ndam1 池塘 chítáng 

สรา้ง ȶen1sje2   建设 jiànshè 

สวม(เสือ้) tan3 穿（穿衣）chuān (chuān yī) 

สวย งดงาม da:i1ɤaks好看,kiŋ3貌美 美丽 měilì 

สวา่ง  da:ŋ1 亮（房子很亮） 
liàng (fángzi hěn liàng) 

สอง ɤa2,ȵi6 二 èr 

สอ่ง สาดแสง ตาก sa5 晒 shài  

สองปีก่อน ปีก่อนหน้า mbe1kon5 前年 qiánnián 

สอน to5 教 jiào 

สะดอื haːi4dwa1 肚脐 dùqí 

สะพาน lo4桥,ȶa0 lu2拱桥  桥 qiáo 

สะอาด o3ljok7 干净 gānjìng 

สกัหน่อย (ลกัษณนาม) lan5 下(打一下）xià(dǎ yīxià) 



578 
 

สงัคมนิยม sje1fai1tsu6ji1    社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่ ɕan6 (   =颤 chàn) 发抖 fādǒu 

สัน้ ndjәn3 短duǎn 

สัน่ เขยา่ ndjau5 摇 yáo 

สนันิบาตเยาวชนลกัธคิอมมวินิสต ์ kuŋ1tshin3thon4   共青团 gòngqīngtuán 

สาม ha:m1 三 sān 

สามคัค ี thon4ȶe2   团结 tuánjié 

สามารถ ɕau3,ha:ŋ6 会 huì 

สาม ี ʔɣe1 丈夫 zhàngfū 

สาย (เวลา) fe1 迟 chí 

สาํนึก รูส้กึ ȶo2vu1     觉悟 juéwù 

สิง่ของ ɤau7,sә0ɕeŋ5 东西 dōngxī 

สงิหาคม (เดอืนแปด) njen2pa:t7 八月 bā yuè 

สบิ sup5   十 shí 

สบิสอง (สบิยี)่ sup5ȵi6   十二 shí’èr 

สบิสาม sup5ha:m1   十三 shí sān 

สบิเอด็ sup5ʔjәt7   十一 shíyī 

สี ่ ɕi5    四 sì 

สขีาว paːks   白 bái 

สเีขยีว ɕu1 绿 lǜ 

สดีาํ ʔnam1 黑 hēi 

สแีดง ha:n3 红 hóng 

สน้ํีาเงนิ ɕu1  蓝 lán 

สเีหลอืง m̥a:n3 黄 huáng 

สนุขั m̥a1 狗 gǒu 

สสุาน fən2    坟墓 fénmù 

สงู va:ŋ1 高 gāo 

เสน้(ลกัษณนาม)  tiu2 条（一条绳子） 
tiáo (yītiáo shéngzi) 

เสน้ดา้ย fa:n6 线 xiàn 

เสมหะ ʁe1 痰 tán 

เสา ʁaːm3 柱子 zhùzi 

เสยีง lo5 声音 shēngyīn 

เสยีบ ȵaks 插 chā 

เสอื mum4 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ tjem4,nin3 席子 xízi 

เสือ้ duk7 衣服（上衣）xīfú (shàngyī) 

เสอืดาว peu5    豹 bào 

แส ้ mai4vat7ma4 鞭子 biānzi 

แสงสวา่ง kwa:ŋ3min4   光明 guāngmíng 

ใส(่หมวก) tan3 戴（戴帽）dài (dài mào) 

ไสเ้ดอืน han4 蚯蚓 qiūyǐn 

หก ljoks 六 liù 
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หงอนไก่ tsan5qaːi5 鸡冠 jīguān 

หญา้ kaŋ1 草 cǎo 

หญา้คา ja1 茅草 máocǎo 

หนวด njut5 胡子 húzi 

หน่วยปรมิาณการทาํงาน kuŋ3fən3   工分 gōngfēn 

หนอง soks 脓 nóng 

หนอน nui2 虫 chóng 

หนอนแมลงวนั ʔnun1 蛆 qū 

หน่อไม ้ naːŋ1 竹笋 zhúsǔn 

หน่ออ่อน la:ks 芽（种子芽）yá (zhǒngzǐ yá) 

หนกั zan1 重 zhòng 

หนงั tjen1jin6   电影 diànyǐng 

หนงัสอื le1  书 shū 

หนา ʔna1 厚 hòu 

หน้าต่าง to1 faːŋ1 窗户 chuānghù 

หน้าผาก ta5pjaːk7 额头 étóu 

หนาม ndun1 刺 cì 

หน้าอก te3tak7 胸脯 xiōngpú 

หน่ึง to2,ti3 一 yī 

หนู n̥o3 老鼠 lǎoshǔ 

หมวก งอบแบบจนี tjum1 斗笠 dǒulì 

หมวกผา้ maːn5  头帕 tóu pà 

หมอ้ tseŋ6 锅（烧菜的） 
guō (shāo cài de) 

หมอก,ละอองน้ํา mou1 雾 wù 

หมอน tjem6qam4 枕头 zhěntou  

หมาป่า  qha1laŋ5 狼 láng 

หม ี ʔmi1 熊 xióng 

หมกึ maks   墨 mò 

หมืน่ fa:n6 万 wàn 

หมนุวน pan5 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู m̥u5 猪 zhū 

หมปู่า m̥u5la:i5 野猪 yězhū 

หยด(น้ํา) ljәt7 滴（水往下滴） 
dī (shuǐ wǎng xià dī) 

หยด(น้ําหน่ึงหยด) tom5 滴（一滴水）dī (yī dīshuǐ) 

หยวน (สกุลเงนิจนีหน่ึงหยวน) kwa:i5(จ块 หน่วยนบัเงนิ.) 元(一元钱) yuán(yīyuán qián) 

หยอ่น คลาย หลวม tjoŋ5,loŋ5 松 sōng 

หลอดไฟฟ้า tjen1tәn3   电灯 diàndēng 

หลงั lәn2 后 hòu 

หลงัจากน้ี ตัง้แต่น้ี haŋ2lən2 今后 jīnhòu 

หลบั nun2 睡 shuì 

หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) laːks khaːk7 侄子 zhízi 
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หลานชาย(ลกูชายของลกู) laːkshaːn1 孙子 sūnzi 

หลานสาว(ลกูสาวของพีน้่อง) laːkspjaːk7khaːk7 侄女 zhínǚ 

หลานสาว(ลกูสาวของลกู) laːkshaːk1bjaːk7 孙女 sūnnǚ 

หวาน fa:n1,ljan6 甜 tián 

หวา่น(เมลด็พนัธุ)์ tau5 撒（撒种子）sā (sā zhǒngzǐ) 

หว ี(กรยิา) se1 梳（梳头）shū (shūtóu) 

หว ี(นาม) se1 梳子 shūzi 

หอ่ tuk7 包 bāo   

หอ้ง ɣaːn2 房屋 fángwū 

หอยทาก qhui3 螺蛳 luósī 

หัน่ ซอย qat7 切（切菜）qiè (qiē cài) 

หวัเขา่ qam4qu5 膝盖 xīgài 

หวัใจ ɕim1 心 xīn 

หวัไซเทา้ ʔma1pak5 萝卜 luóbo 

หวัเราะ ku1 笑 xiào 

หวัหอม so3 葱 cōng 

หา้ ŋo4 五 wǔ 

หาง hәts 尾巴 wěibā 

หา้งสรรพสนิคา้ saːŋ3tjen1    商店 shāngdiàn 

หา่น ŋa:n6 鹅 é 

หิง่หอ้ย ʔnjap7ʔniŋ3 萤火虫 yínghuǒchóng 

หมิะ ʔnui1 雪 xuě 

หวิ ʔja:k7 饿 è 

ห ู qha1 耳朵 ěrduǒ 

เหงือ่ ljuk7 汗 tán 

เหด็ ʁa1 菌子 jùnzi 

เหนียวแน่น tju5 韧 rèn 

เหน่ือย อ่อนลา้ fe3 累（疲乏）lèi(pífá) 

เหมน็ ȵ̥u1 臭 chòu 

เหยยีบยํ่า tan4 踩 cǎi 

เหยีย่ว ȵaːu2 老鹰 lǎoyīng 

เหลก็ ɕәt7 铁 tiě 

เหลก็ kaːŋ1 钢 gāng 

เหลา้ ha:u3 酒 jiǔ 

เหลีย่ม(โต๊ะ) ɕi5fa:ŋ1  方（方桌）fāng (fāngzhuō) 

เหา nan2 虱子（衣上的） 
 shīzi (yī shàng de) 

เหา tu1 头虱 tóu shī 

แหง้ siu5 干 gān   

แหง้แลง้ liŋ3 旱 hàn 

แหลม คม ɕa1 尖  jiān 

แหวง่,ปากแหวง่ ˀna:ŋ5 缺（碗缺口） 
quē (wǎn quēkǒu) 
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ให ้ ha:i1 给 gěi 

ใหญ่ la:u4 (    =老 lǎo แก่)  大 dà 

ใหม ่ m̥ai5 新 xīn 

ใหอ้าหาร(ไก่) ho4 喂（喂鸡）wèi (wèi jī) 

ไหน  n̥u1, nau2 哪 nǎ   

ไหล ่ ha1 肩膀 jiānbǎng 

องุน่ it7 葡萄 pútáo 

อนามยั vai1sәn3   卫生 wèishēng 

อบอุ่น ndu3 暖和 nuǎn huo 

อภปิราย tha:u6lәn1   讨论 tǎolùn 

อม ʔŋam1 含 hán 

อยา่(อยา่ไป) ʔna3 别（别去）bié (bié qù) 

อยู ่เนา ȵa:u5  在 zài 

อว้น พ ี pi2 胖 pàng 

ออก ไปขา้งนอก uk7 ,pa:i1ʔnuk7 出  chū (chūqù) 

ออก(ไข)่ ออกลกู kai5 生（下蛋）shēng (xiàdàn) 

ออกผล ตดิผล ɕәn1lam1 结果（树结果）jiéguǒ (shù 
jiéguǒ) 

อ่อน ʔma3 软 ruǎn 

อ่อนเยาว ์ ʁuŋ5 年轻 niánqīng 

ออ้ย ui3 甘蔗 gānzhè  

อะไร ni4ma:ŋ2 什么shénme 

อา(น้องสาวของพอ่) ni4ti3 姑母（父之妹） 
gūmǔ (fǔ zhī mèi) 

อาเขย(สามขีองน้องสาวพอ่) pu4ti3 姑父（父妹之夫） 
gūfu (fù mèi zhī fū) 

อ่างลา้งหน้า pәn2    suk5ʔna3  脸盆 liǎn pén 

อาเจยีน kun5 呕吐 ǒutù 

อาน a:n1ma4    鞍子 ānzi 

อ่าน qa1 读 dú 

อาบน้ํา a:p7 洗澡 xǐzǎo 

อาผูช้าย (น้องชายพอ่) pu4ti3 叔父 shúfù 

อาศยั,พกั(อยูใ่นบา้น) ȵa:u6 住（住在家里） 
zhù (zhù zài jiālǐ) 

อาสะใภ ้ ni4ti3 叔母 shúmǔ 

อาหาร(อาหารหม)ู qeŋ1m̥u5 食（猪食）shí (zhū shí) 

อฐิ ȶon1 砖 zhuān 

อิม่ tjaŋ5 饱 bǎo 

อสิระ tsɿ1jiu4   自由 zìyóu 

อกี(พรุง่น้ีคอ่ยมาอกี) ai5 再（明天再来） 
zài (míngtiān zàilái) 

อกีาดาํ qa1 乌鸦 wūyā 

อุตสาหกรรม kuŋ3ȵe2   工业 gōngyè 

อุม้ um3 抱 bào   

เอยีง เบีย้ว เข qa:i2 歪 wāi  
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แอก(ทีค่อของววั) it7 牛轭 niú è 

โอบลอ้ม tsum2(อ.=ซุม ตุม้) 包围 bāowéi 

ไอ ɕәn1ɤuks 咳嗽 késòu 
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(ใชม้ดี) เกีย่วขา้ว ra:n1 （用 ）牵谷穗qiān gǔ suì 

(ดนิ) จดื ek9 贫瘠（土地） 

(ดนิ) อุดมสมบรูณ์ ȵɔŋ2 肥（土地）féi 

3 ปีทีแ่ลว้ ʔme1kon5әt7 大前年 dà qiánnián 

3 ปีหน้า ʔme1lәn5 大后年   dà hòu nián 

ก ็ pu 4 也 yě 

กด ɣan 4 按（用指）àn 

กด pan3 掐（脖子）qiā 

กน้ tәn4 屁股  pìgu 

กบ ʔje1（小）；kɔp9（大） 青蛙   qīngwā 

กบไสไม ้ ja2 刨子 bàozi 

กม้หวั tsam3 低（头）dī 

กรงปลา ขอ้ง ȵa4;khɔp9 鱼笼yú lóng 

กรรมกร tha:ŋ6 工人  gōngrén 

กรอกใสถ่งั wu1 打谷桶   dǎ gǔ tǒng 

กรอง ru 6;ru 2 滤（茶）  lǜ 

กรอบ rem2 脆cuì 

กระชอน raŋ1 筛（粮食）shāi 

กระชอนจบัปลา toi3 手抄网  shǒu chāo wǎng 

กระดุม niu4 纽扣  niǔkòu 

กระดกู ra:k9 骨头     gǔtou 

กระดกูซีโ่ครง ra:k9rәt8 肋骨     lèigǔ 

กระดกูสนัหลงั ȵi2ra:k9 骨髓    gǔsuǐ 

กระดกูสนัหลงั ra:k9luŋ6ku5 脊梁骨 jǐlianggǔ 

กระดกูโหนกแกม้ kuŋ1la1 颧骨     quán gǔ 

กระดกูไหลด่า้นหลงั ra:k9si2 肩胛骨  jiānjiǎgǔ 

กระโดด jɔk9 跳  tiào 

กระต่าย nәi4kha1raŋ6 兔子tùzǐ 

กระทอ่มเป็นเพงิ ra:n2ja2 草棚    cǎo péng 

กระทอ่มเป็นเรอืน ra:n2ja2 草房   cǎo fáng 

กระทบืเทา้ tjam6 跺（脚）    duò 

กระเทยีม ro2 大蒜  dàsuàn 

กระบอกสบูลม ko1 风箱fēngxiāng 

กระบอง mәi4 棍子gùnzi 

กระเบือ้ง ŋwa4 瓦   wǎ 

กระเป๋าเสือ้ tai6 衣袋     yīdài 

กระพรบิตา ʔjap7 眨 （眼）zhǎ 

กระเพาะปัสสาวะ pa: ŋ3pu6 膀胱   pángguāng 

กระเพาะอาหาร tai6po6 胃    wèi 

กระรอก no3thәt8pɔŋ4 松鼠  sōngshǔ 

กระสวย lak7mjɛ4 绕线架   rào xiàn jià 

กระสวย sәm5 梭子        suōzi 

กระสนุ la:k10mjɛ4 子弹    zǐ dàn 

กระแสน้ําตอนล่าง ve2te3 下游  xiàyóu 

กระหาย kheu5; ʔ jɛk9ram 4; ʔ bә p7 tho3 渴kě 

กลบ หมก ฝัง mɔk 8 埋 mái 

กลม kɔn2 圆yuán 
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กลว้ย va5ȶek10 芭蕉     bājiāo 

กลอ่ง kap7 盒 hé 

กลอนประตู ka:ŋ1to1 门闩   ménshuān 

กลัน้หายใจ tam3ro6 屏性气  píng xìng qì 

กลบั ta:u5 回  huí 

กลวั lwә1 怕pà 

กลา้ ka:n3 敢    gǎn 

กลาก เกลือ้น noi2kwaŋ6 癣     xuǎn 

กลางคนื ʔȵam5 夜里    yèlǐ 

กลา้มเน้ือ әn1 筋  jīn 

กลิง้ rjɛŋ 4 滚动    gǔndòng 

กลิน่คาวของเน้ือแกะ rai5 膻 shān 

กลบีดอกไม ้ vak8wa1 花瓣      huābàn 

กลนื dәn1 吞   tūn 

ก๋วยเตีย๋ว mjen6 面条  miàntiáo 

กวกั (กวกัมอื) jau2 招（手） zhāo 

กวา่ pi2 比 bǐ 

กวาง lu5 鹿      lù 

กวาง thoi3 鹿子    lùzi 

กวา้ง wat7 宽（路宽）kuān 

ก่อ (ก่ออฐิ) tip10 砌 （砖）qì 

กอ้ กลุม่ (กอ้ดา้ย) ȶon 3 绕（线团）rào 

กองดนิ pɔŋ3 堆（土） duī 

กองมลูสตัว ์ pɔŋ3 堆（粪）duī 

ก่อน kon5 先xiān 

กอ้น khɔi5 块（石头）kuài 

กอ้น rje1 石（十斗）shí 

กอ้น tok9 包（糖）bāo 

กอ้นเมฆ tam2  云     yún 

กะหลํ่าปล ี ʔma1ka:t9pwa:k10 白菜   báicài 

กกัขงั raŋ4 押（面）      yā 

กงัหนัน้ํา vәt7 水车   shuǐ chē 

กดั kam3 咬  yǎo 

กางเกง pu5 裤子     kùzi 

กางเกง thun3 裤子    kùzi 

กางเกงขาสัน้ thuŋ3rәn3 短裤        duǎnkù 

กางออก(กางรม่) tsa:ŋ 1 撑（伞） chēng 

กา้น ka:n3 茎   jīng 

กา้ว jɛp9 跨（小沟）kuà 

กาํ ɣa:p10 把（菜）bǎ 

กาํปัน้ ȶon2 拳头   quántóu 

กาํแพง thәu3 墙壁   qiángbì 

กาํมะถนั wa: ŋ2 硫磺  liúhuáng 

กาํลงั tam2ȶ  ha5 正在 zhèngzài 

กิง่ ɣa1mәi4 树枝    shùzhī 

กนิ tsjen1 吃chī 

กีท่อผา้ taŋ2tam2tjɛk9 织布机 zhībùjī 
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กบี  rip7 蹄tí 

กบีมา้ rip7mjɛ4 马蹄    mǎtí 

กีอ่นั ȶ i3 几个jǐ gè 

กึน๋ (นก ,ไก่) e1 嗉子  sù zi 

กึน๋ไก่ ta1 胗子zhēn zi 

กุง้ ȵu2 虾  xiā 

กุยชา่ย ŋam2 韭菜  jiǔcài 

เกบ็ kha 3 藏(东西)  cáng 

เกบ็ tsәp7 拾（拾起）shí 

เกบ็ไว ้ thuŋ5 ȵɛu6 留       liú 

เกรงใจ roŋ1lәi 4 客气kèqì 

เกลด็ kɛt9 鳞  lín 

เกลยีด tsak8 恨   hèn 

เกลยีดชงั เบื่อ ราํคาญ jem2 讨厌 tǎoyàn 

เกลอื ȶa1 盐  yán 

เกษรดอกไม ้ dok9wa1 花蕾     huālěi 

เกสรดอกไม ้ ȵuŋ2wa 1 花蕊  huāruǐ 

เก่า ka:u5 旧jiù 

เกา้ ku3 九jiǔ 

เกา้รอ้ย ku 3 vɛk 9 九百 jiǔbǎi 

เกา้สบิ ku3 sip8 九十 jiǔ shí 

เกยีจครา้น lәt7 懒惰lǎnduò 

เกอืบจะ pɛn 6 差不多 chàbùduō 

แก ้ tsi 5 解（开）    jiě 

แก่ชรา ȶe3 衰老   shuāilǎo 

แกม้ tәm6ŋai6 腮帮子         sāibāngzi 

แกม้ tәm6ŋai6 腮颊   sāi jiá 

แกลง้ ve4sje5;kɔn5 玩耍   wánshuǎ 

แกลบ khɔŋ1 谷壳   gǔ ké 

แกะ thjɛ2 绵羊    miányáng 

โกนผม ʔ jam3 剃头tìtóu 

โกรธ ve 4 ka:i1 生气          shēngqì 

โกหก ɣo 4 骗（小孩）piàn 

ใกล ้ tau3 近jìn 

ใกล้ๆ  ta:u3 附近   fùjìn 

ไก่ ka:i5 鸡  jī 

ไก่ตวัผู ้ ka:i5thai3 公鸡  gōngjī 

ไก่ตวัเมยี ka:i5nәi4 母鸡   mǔ jī 

ไก่ฟ้า ʔnɔk9rwa1 雉（野鸡）zhì 

ไกล ki1 远   yuǎn 

ไกลเ่กลีย่ ho2 调解 tiáojiě 

ขน sun2 羽毛   yǔmáo 

ขน sun2mon6 汗毛  hànmáo 

ขน้ sit8 稠（粥很稠）chóu 

ขน ( ขนสตัว)์ sun2 毛（兽毛）máo 

ขนจมกู sun2ʔnaŋ1 鼻毛         bímáo 

ขนตา sun2la1ram4 睫毛         jiémáo 
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ขนแผงคอมา้ tsɔŋ1mjɛ4 马鬃  mǎzōng 

ขนมทีท่าํจากแป้งขา้วเหนียว thәi2 糍粑  cí bā 

ขม kam1 苦kǔ 

ขโมย rjɛk8 偷   tōu 

ขยนั han3 勤快qín kuài 

ขยี ้ rit10 揉（丸子）róu 

ขวด tsu5 瓶（酒）píng 

ขวบ ʔ me1 （一） 岁 suì 

ขวา้ง wut8 掷（石头） zhì 

ขวาน wan2 斧头         fǔtóu 

ของฉนั ȶi2 jiu2 我的 wǒ de 

ขอ้ต่อกระดกู  ra:k9ka:p9 骨节  gǔjié 

ขอทาน ai1ko3 乞丐   qǐgài 

ขอ้มอื wu2mjɛ2 手腕   shǒuwàn 

ขอ้ศอก ku1 肘     zhǒu 

ขอ้หรอืปลอ้งไผ่ kuŋ1mәi4van2 竹节   zhú jié 

ขอ้หา้ม ȶ i 6 禁忌  jìnjì 

ขนั รอ้ง o1 (鸡) 啼  tí 

ขากางเกง ta:u4 thuŋ3 裤腿    kùtuǐ 

ขา้ง ten1 只（鞋）zhǐ 

ขา้งบน ʔma: ŋ5rәu1 上面   shàngmiàn 

ขาด twә5 破（衣服破）pò 

ขาด บิน่ ba:ŋ5 缺（碗缺了口）quē 

ขา้ม ta:m5 涉（水）shè 

ขา้ม ta6 过（过河）guò 

ขาย pe2 卖  mài 

ขา้ราชการ kɔn1 官 guān 

ขา้ว ɣәu4 稻子   dàozi 

ขา้ว  อาหาร ɣәu4 饭  fàn 

ขา้วตม้ ȶip7 米汤   mǐtāng 

ขา้วบาเลย ์ ɣәu4mɛk10ɣәu4 大麦 dàmài 

ขา้วโพด wuŋ2tje5 玉米        yùmǐ 

ขา้วฟ่าง ɣәu4kɛŋ2 高粱 gāoliang 

ขา้วฟ่าง waŋ1 稗子           bàizi 

ขา้วสาร ɣәu4 米（大米）mǐ 

ขา้วสาล ี ɣәu4mɛk10 麦子 màizi 

ขา้วสาล ี ɣәu4mɛk1mjen6 小麦   xiǎomài 

ขา้วสาลบีคัวทิ ɣәu4ȶiu2 荞麦 qiáomài 

ขา้วเหนียว ɣәu4pan3 糯米 nuòmǐ 

ขา้วเหนียว ɣәu4tsjɛm5 粳米   jīngmǐ 

ขงิ siŋ1 生姜      shēngjiāng 

ขี ่ ȶi2 骑（马）qí 

ขี ้ e4 屎    shǐ 

ขีเ้ขมา่ ɣek10 煤烟子méi yān zi 

ขีเ้ลื่อย la:k9 刨花    bàohuā 

ขีว้วั mәu2 牛粪    niú fèn 

ขีห้ม ู mәu2 猪粪  zhū fèn 



588 
 

ขีห้ ู e4kha1 耳垢        ěrgòu 

ขึน้ sa5 上（上山）shàng 

ขึน้ (ราคา) rɔk9 涨（价）    zhǎng 

ขึน้รา dut7ɣa1 发霉 fāméi 

ขือ่ kha:ŋ1 椽子 chuánzi 

ขดุ tsut 8 挖（洞）     wā 

ขุน่ ɣam2 浑(水) hún 

เขต อาํเภอ jen5 县  xiàn 

เขม็ sәm1 针     zhēn 

เขา ra2 tjeu1 他俩 tā liǎ 

เขา่ kәu3ɣәu6 膝盖  xīgài 

เขา (สตัว)์ pwa:u2 角     jiǎo 

เขา สรรพนามบุรษุที ่3 mәn2 他 tā 

เขา้ใจ roi2 懂（听懂了）dǒng 

เขา้เป้า tɔi5 中(射中) zhōng 

เขา้มา ta ŋ 1 ɣa:u4 进来            jìnlái 

เขีย่ biŋ5 掰（玉米）bāi 

เขยีน woi6 写（子）  xiě 

แขก (ผูม้าเยอืน) hɛ9k 客人  kèrén 

แขง็ ka3 硬yìng 

แขง็แกรง่ rәŋ 4 强qiáng 

แขง็ตวั ȶet9 凝固     nínggù 

แขน oŋ3mjɛ2 胳膊    gēbó 

แขนเสือ้ jin1 袖子  xiùzi 

แขวน saŋ 2 挂（墙上）guà 

แขวน หอ้ย saŋ2 吊（灯）   diào 

ไข ่(ทัว่ไป) kai5 卵 luǎn 

ไข ่(เป็นฟองของสตัวปี์ก) kai 蛋 dàn 

ไขไ่ก ่ kai5ka:i5 鸡蛋    jīdàn 

ไขแ่ดง kai5ŋa:n3 蛋黄     dànhuáng 

ไขน่ก kaj5ʔnɔk9 鸟蛋   niǎo dàn 

ไขเ่ป็ด kai5ɛp9 鸭蛋   yādàn 

ไขเ่หา kai5ʔnan1 虮子   jǐ zi 

คน ai 1 个（人）gè 

คน jin1 人    rén  

คนขายเน้ือ ta5khu5 屠夫   túfū 

คนชรา ai1la:u4 老人  lǎorén 

คนตาบอด ai1la1ʔmut7 瞎子   xiāzi 

คนบา้ vәn1ba:k9 疯子  fēngzi 

คนใบ ้ me2roi2roŋ1 哑巴yǎbā 

คนผอม jin1rom1 瘦子  shòuzi 

คนพกิาร ai1ten1dɛŋ4 跛子  bǒzi  

คน้หา la6 寻找   xúnzhǎo 

คนหหูนวก ai1kha1dak7 聋子  lóngzi 

คนอว้น jin1maŋ4 胖子  pàngzi 

คนอื่น ku ŋ2 别人biérén 

คบเพลงิ loi3vi2 火把  huǒbǎ 
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คม nim1 快（ 快）kuài 

คมมดี bәp7met10 刃   dāorèn 

ครวญคราง ra: ŋ2 呻吟 shēnyín 

ครัง้ pәk8 次（去一次）cì 

คราด ka:i5 水耙   shuǐ bà 

คราด (กรยิา) pa2 耙（地） bà 

คราดทีท่าํจากไม ้ pa2 木耙      mù bà 

ครบีปลา ŋa4ŋap8 鳃   sāi 

ครบีปลา va:i2 鳍    qí 

ครึง่ lon 5 半（一半）bàn 

ครึง่โล ȶ in1 斤   jīn 

คลอดลกู tha:ŋ 4 生（小孩）shēng 

คละส ี wa1 花（花牛）huā 

คลาํๆ lәn4 摸（黑）mō 

ควนั (สบูบุหรี)่ wan2 烟（炊烟）yān 

ความคดิ อ่าน เรยีน  tɔk8 念   niàn 

ความผดิ lɔŋ1 错误 cuòwù 

ความฝัน van2jan2 梦     mèng 

ความรกั tɔ ŋ2 ŋut7 相爱        xiāng'ài 

ความอยตุธิรรม jon1wa:ŋ 2 冤屈  yuānqū 

ควาย wi2 水牛   shuǐniú 

คอ lәn2lәu5 后颈   tóujǐng 

คอ wu2 脖子   bózi 

คอก คุก la:u2 牢   láo 

คอกววั roŋ6 牛圈   niú quān 

คอกหม ู roŋ6mәu5 猪圈   zhū quān 

คอ้น koi5 锺子zhōng zi 

คดั tsәp7 拣（粪）jiǎn 

คดัคา้น va:n2 tui1 反对fǎnduì 

คนั tsjɛu2 痒（喉咙痒）yǎng 

คนั (อาการ) tsәm2 痒（虫咬痒）yǎng 

คัน้ บบี ta:k 9 榨（油）zhà 

คนัไถ li2 黎        lí 

คนัธนู na3 弓     gōng 

คนัธนู ȶɔŋ1na3 弓背    gōng bèi 

คาง ɣa: ŋ1te3;te3ɣa: ŋ1 下巴 xiàbā 

คางคก nәi4khɔk10 癞蛤蟆làihámá 

คา้งคาว nәi4la1ɣo2;nәi4la4ɣo2 蝙蝠  biānfú 

คาน ljɛŋ2 梁  liáng 

คานหลงัคาบา้น na4ra:n2 房脊     fáng jí 

คาว ljen 4 腥 xīng 

คาํ rim1 句（话）jù 

คาํ (ลกัษณนามของการกนิ งบั กดั) ŋam2 口（咬一口）kǒu 

คาํราม (เสอืคาํราม) ra:ŋ1 啸（虎）xiào 

คดิ ljeŋ4 想(思考) xiǎng 

คดิถงึ ŋut7 想念xiǎngniàn 

คิว้ sun2la1 眉毛   méimáo 
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คบี tsjep10 拃 zhǎ 

คนื thje5 还（钱）  huán 

คนื ʔ  ȵam5 （一）夜 yè 

คมืปากจิง้จก ȶim6 钳子  qiánzi 

คุกเขา่ kɔk8 跪 guì 

คุณ ȶ i2  ȵ a2 你的 nǐ de 

คุณ สรรพนามบุรษุที ่2 ȵ a2 你nǐ 

คุณสองคน ra2sjeu1 你俩 nǐliǎ 

คู ่ sa:ŋ1 双（鞋）shuāng 

คู ่ sa:ŋ1 对（耳环）duì 

ค,ูคลอง mjɛŋ2 沟（水渠）gōu 

เคม็ daŋ5;kam1ȶa1 咸xián 

เครอืของพชื mjeu2 藤子  téngzi 

เครือ่งไถ ra:u2li2 犁板       lí bǎn 

เครือ่งเทศชนิดหน่ึง la:k10na3 白茇  bái bá 

เครือ่งหมาย won5 记号      jìhào 

เคลื่อนยา้ย nai1 移动     yídòng 

เคารพ ȶiŋ5 敬（酒）jìng 

เคยีว lim2 镰     liándāo 

เคีย้ว ŋa:i2 嚼     jué 

เคีย่ว ตุ๋น ui 1 炖   dùn 

เคีย้วเอีอ้ง ŋa:i2pe4 反刍 fǎnchú 

แคบ ɣɛp10 窄   zhǎi 

โคง้ ɣ ә u1 弯（棍子弯）wān 

โคนขา pa: ŋ1ten1 大腿     dàtuǐ 

โคนลิน้ ma2 舌头   shétou 

โคนลิน้ tәn3ma2 舌根 shégēn 

โคลน wɔn1 泥（稀泥）ní 

ใคร ai1 nau 4 谁shuí 

ฆา่ ɣa4 杀  shā 

งา ɣa:n1 麻（麻杆）má 

งานศพ tha:i2 丧事       sāngshì 

งา่มมอื ŋa:m2mjɛ2 虎口  hǔkǒu 

งา่ย boi1 容易róngyì 

ง ู thoi2 蛇        shé 

เงย(หวั) ʔmәn3 仰（头）yǎng  

เงา tak7ti4tau1 影子           yǐngzi  

เงนิ (แรเ่งนิ) ȵan2 银子yínzi 

แงะ ȶiu6 撬   qiào 

โง ่ ŋai2 愚蠢yúchǔn 

จม ram1 沉（下去）chén 

จม ȶәp8 陷（下去） 

จม tom 4 淹 yān 

จมกู ʔnaŋ1 鼻子  bízi 

จรงิ hә n1 真zhēn 

จอบ kwa:k9 锄头  chútóu 

จอบ sɔp89 大挖锄   dà wā chú 
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จอบ ʔne1 锄（地）chú 

จะตอ้ง pɛn 6 将要 jiāngyào 

จกัจัน่ nәi4kwәi 5jɔt10 蝉chán 

จดัการ kon2 li2 管理  guǎnlǐ 

จนัทรปุราคา nәi4kɔp9tsjen1ka: ŋ1njen1 月蚀    yuè shí 

จบั lam 2 捉（捉鸡）zhuō 

จบั ʔȵam 1 握（ 把）wò 

จบัมอื ʔȵam1mjɛ2 握手     wòshǒu 

จาก tsai 6;tshuŋ 6 从 cóng 

จาน toi 3 盘（饭）pán 

จาม khe 1 打喷嚏    dǎ pēntì 

จาํได ้ ȶi5 dai3 记得    jìdé 

จาํนอง ti 4 低押    dǐyā 

จกิ theu5 ɣәu4 啄米 zhuó mǐ 

จิง้จก thoi2tim3;thoi2thәi5ten1 蜥蜴   xīyì 

จิง้จอก nәi4ha:n4 狐狸   húlí 

จิง้หรดี nәi4tsit 7 蟋蟀   xīshuài 

จดื ek9 淡(菜淡)dàn 

จดื phjɛu1 淡（酒淡）dàn 

จุด (ไฟ) tjɛŋ3 点（灯）       diǎn 

จุด ทาํเล to6 地点   dìdiǎn 

จงู khɔŋ3 牵qiān 

เจด็ thә t7 七qī 

เจด็รอ้ย th ә t 7 vɛk 9 七百 qībǎi 

เจด็สบิ thә t7 sip8 七十 qī shí 

เจา้บา้น sәu3ra:n2 主人        zhǔrén 

เจา้เลห่ ์ bjɛk10 狡猾 jiǎohuá 

เจาะ tson 1;nɔn 2 钻（洞）zuān 

เจีย่เตา ชื่อหมูบ่า้น ɣa:u4rau1 甲 寨  Jiǎdāo zhài 

โจ๊ก ɣәu4toŋ1 粥（称饭）zhōu 

โจร dip7 土匪   tǔfěi 

โจร rjɛk8 贼  zéi 

ใจกลา้ ta:n3 la:u 4 胆大dǎn dà 

ฉลอง(วนัเกดิ) ta6 过（生日）guò 

ฉลองปีใหม ่ ve 4tsiŋ 1 过年             guònián 

ฉลาด kɛn1 聪明cōngmíng 

ฉลาม ra:k9 鱼刺    yúchì 

ฉนั (สรรพนามบุรษุที ่1) jiu2 我  wǒ 

ฉีก (ฉีกกระดาษ) tәt8 撕（纸）     sī 

ฉีดยา ta3 sәm1 打针dǎzhēn 

ฉุน dak7 呛  qiāng 

เฉียง ȵiŋ 6 斜  xié  

ชดใช ้ poi2 赔偿   péicháng 

ชนบท ʔma:n3 乡村   xiāngcūn  

ชนะ hɛŋ6 赢  yíng 

ชมเชย pjeu2 jaŋ6 表扬   biǎoyán 

ชรา ȶe3 老（人）lǎo 
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ชว่งกลางของสายน้ํา ve2ta5 中游      zhōngyóu 

ชว่งเวลาทีฉ่บัพลนั ʔjap7la1 瞬间   shùnjiān 

ชว่งสดุทา้ย kәu3lәn2 结尾   jiéwěi 

ชว่ย ȶhiu 5 救    jiù 

ชว่ยเหลอื pa:ŋ1 帮助    bāngzhù 

ชอบ ʔ ŋa:i5 喜欢（唱歌）xǐhuān 

ชะตาชวีติ meŋ6 生命 shēngmìng 

ชะมด sje1 麝香shèxiāng 

ชะมด thoi3sje1 麝        shè 

ชดัเจน ɣ eu5 sjeu5 清楚qīngchǔ 

ชนั ra:n 4 陡    dǒu  

ชัน้ ȶaŋ3 架  (山) jià  

ชัน้บน rәu1kwa:ŋ2 楼上   lóu shàng 

ชยัชนะ sә n1 li1 胜利shènglì 

ชา tsa2 茶    chá 

ชา้ phi 6 慢（走）màn 

ชา้ง sjɛŋ1 象（大象）xiàng 

ชา่งกระเบือ้ง tha:ŋ6ŋwa4 瓦匠   wǎjiàng 

ชา่งทาํเครือ่งเงนิ tha:ŋ6ȵan2 银匠   yínjiàng 

ชา่งไม ้ jin1a:u1rәt7 樵夫  qiáo fū 

ชา่งไม ้ tha;ŋ6mәi4 木匠   mùjiàng 

ชา่งเหลก็ tha:ŋ6lәt7 铁匠   tiějiàng 

ชาม toi 4 碗（饭）wǎn 

ชายคาระเบยีง vjak8 廊檐   lángyán 

ชายหนุ่ม poŋ6ɣoŋ6 青年男子qīngnián nánzǐ 

ชาวนา ai1ve4kɔŋ1 农民   nóngmín 

ชา้ๆ dәi3 ji 6 慢慢màn man 

ชมิ si5 尝      cháng 

ชพีจร thjeu3mak8 脉搏           màibó 

ชวีติ meŋ6 生命  shēngmìng 

ชืน้ am3 潮湿（柴火潮湿）cháoshī 

ชื่อ da:n1 名字   míngzì 

ชื่อกลุม่ชาตพินัธุเ์หมยีว หรอืแมว้  ʔmiu1 苗族   miáozú 

ชื่อปลาชนิดหน่ึง mәm6kwa3 黑鱼  hēiyú 

ชื่อผกัชนิดหน่ึงของจนี rjɛ1ɣәu4 谷苞   gǔ bāo 

ชื่อไมย้นืตน้ชนิดหน่ึง  tәm6vuŋ2 杏    xìng 

ชื่อยาสมนุไพรชนิดหน่ึง tәm6rut7 五倍子  wǔbèizǐ 

ชื่อยาสมนุไพรชนิดหน่ึง ʔma1mjɛ4 车前子     chē qián zi 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุต์ง้ ai1kam1 侗族   dòngzú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุป์ู้อ ี ai1je3 布依族 bùyīzú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุส์ุย่ ai1sui3 水族   shuǐzú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุห์ยางหวง ai1ra:u1 佯僙人民族自称 yáng huāng 
rén mínzú zìchēng 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุฮ์ ัน่ ai1ko3 汉族   hànzú 

ชื่อสถานที ่ ɣa:u4thәn2 六硐坝  Liùdòng bà 

ชื่อสถานที ่ ke4tjem3 者密    zhě mì  

 ชื่อสถานที ่ lɔn2liŋ4 山阴   Shān yīn 

ชื่อสถานที ่ขาผู่ ɣau:u4vu2 卡蒲  Kǎpú 
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ชื่อสถานทีใ่นมณฑลกุย้โจว bәp7kɔn1 独山  Dú shān 

ชื่อสม้ชนิดหน่ึงของจนี tәm6ka:m5 柑       gān 

ชื่อสมนุไพรชนิดหน่ึงมกีลิน่หอม ŋa:i6 艾蒿     ài  hāo 

ชื่อหมูบ่า้น   pu4ɣa4 摆卡寨  Bǎikǎ zhài 

ชื่อหมูบ่า้น  rәu1dɔŋ1 更弄寨 Gèngnòng zhài 

ชื่อหมูบ่า้น ta5njɛ2 河中寨     Hézhōng zhài 

ชุด thaŋ2 套（楼）tào 

ชุปไฟ tsjen1ram 4 淬火cuìhuǒ 

เชญิ tshiŋ3 请qǐng  

เชื่อ sin3 相信   xiāngxìn 

เชอืก la:m6 绳子   shéngzi 

เชอืกผกูรองเทา้ thɔi2ɣa:i2 鞋带   xié dài 

เชือ้เพลงิ mɔk8vi2 火种  huǒzhòng 

เชื่อฟัง kwai 4 乖（孩子）guāi 

เชื่อฟัง ทาํตาม iŋ 5 依 yī 

เชื่อมต่อ tha:p 9 链接     liànjiē 

แช ่ ŋwa 6 津（种子）jīn 

โชควาสนา vɔk9 运气    yùnqì 

ใช ้ jɔŋ 6 用 yòng 

ใช ้ jɔŋ6 用（使用）   yòng 

ใช ่เป็น thәi 6 是  shì 

ซอก มมุ kɔŋ3ȶɔŋ5 角落   jiǎoluò 

ซอง vɔŋ1 封（信）fēng 

ซ่อน tsam2 躲   duǒ 

ซ่อน tsut7 潜（水）qián 

ซ่อม siu1 修理（钟表）xiūlǐ 

ซอ้ม pwә3 补（衣）bǔ 

ซกั rak 8 洗（衣服）xǐ 

ซงัขา้ว ka:ŋ4 麦芒   màimáng 

ซาวขา้ว thau6 淘（米）  táo 

ซกี ɣuŋ 6 节（竹子）jié 

ซอีิว้ tsjɛŋ1ju 2 酱油       jiàngyóu 

ซมึ tshin1 渗（水）shèn 

ซือ้ re3 买   mǎi 

ซุป riu6 汤（菜汤 肉汤）tāng 

ญาต ิ dɔŋ1 亲家   qìngjiā 

ญาต ิ ra4ʔnaŋ1 亲戚     qīnqī 

ดว้ง ทีอ่ยูต่ามมลูสตัว ์ nәi4rjɛŋ4e4 蜣螂（屎壳郎）qiāng láng 

ดวงใจ kam4ɣɔŋ4 心口  xīnkǒu 

ดวงดาว tsut 7 星星  xīngxīng 

ดวงตา loŋ4la1 眼球   yǎnqiú 

ดว้ยกนั to2 ren6 一起 yīqǐ 

ดอก dok9 朵（花）duǒ 

ดอกทานตะวนั la1van2 向日葵xiàngrìkuí 

ดอกไม ้ wa1 花  huā 

ดอง(ผกั) om 5 腌（菜） yān 

ดัง้จมกู kuŋ1ʔnaŋ1 鼻梁    bíliáng 
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ดบั(ดบัไฟ) dap7 熄（灯） xī 

ดา่ kha:u1 骂 mà 

ดา่ง ȶen2 碱  jiǎn 

ดา้นกลบักนั ʔma:ŋ5lәn2 反面  fǎnmiàn 

ดา้นขวา ʔma:ŋ5va2 右边  yòubiān 

ดา้นขา้ง ʔma: ŋ5da:n3 旁边   pángbiān 

ดา้นซา้ย ʔma: ŋ5sje4 左边   zuǒbiān 

ดา้นตรงขา้ม tɔi5ra4 对面   duìmiàn 

ดา้นนอก ʔma:ŋ5ŋuk7 外面  wàimiàn 

ดา้นใน ʔma: ŋ5ɣa:u4 里面   lǐmiàn 

ดา้นบน da:n3 边上（桌子边上）biānshàng 

ดา้นลา่ง ʔma:ŋ5te3 下面   xiàmiàn 

ดา้นหน้า ʔma: ŋ5da:i1 正面   zhèngmiàn 

ดา้นหน้า ʔma: ŋ5kon5 前面   qiánmiàn 

ดา้นหน้าของเสือ้ ton4 衣襟   yījīn 

ดา้นหลงั ʔma:ŋ5lәn2 后面  hòumiàn 

ดา้มมดี อุปมาวา่อาํนาจ อาํนาจ
ทางดา้นการทหาร 

ta:m1met10 把儿  dāobà 

ดาวตก e4tsut7 流星   liúxīng 

ดิง่ thaŋ2 正（帽子戴正）zhèng 

ดนิ lәm5 土（干土）tǔ 

ดนิ (ฟ้าดนิ) te3 地（天地）dì 

ดนิแดง lәm5rәn4 红土     hóngtǔ 

ดนิปืน tha2 火药          huǒyào 

ดนิเหลอืง lәm5ŋa:n3 黄土   huángtǔ 

ดบิ dip7 生（肉）shēng 

ด ี da:i1 好 hǎo 

ดดี (เครือ่งดนตร)ี pet9 弹（琴） tán 

ดบุีก ȶha:n1 锡     xī 

ดงึ pun 1 拔         bá 

ดงึ ra ŋ 4 拉（用 拉）lā 

ดงึ ถอน (หญา้) pun1 拔（草）  bá 

ดื่ม tsjen1;rom4 喝（水）hē 

ดือ้ร ัน้ ɛu5 倔强juéjiàng 

ด ู dɔm5 看   kàn 

ดดู sut7 吮      shǔn  

ดดู (ดดูน้ํา) dәn1 咽（口水）yàn 

เดก็ la:k10ȶai4 儿童   értóng 

เดด็ เกบ็  (เหา) dit7 掐（虱子） qiā 

เดด็(ผกั) ka:p 9;nip10 夹（菜） jiā 

เดนิ sjɛm3 走zǒu 

เดอืด pun 4 沸腾    fèiténg 

เดอืน ʔ njen1 （一）月 yuè 

เดอืน ʔnjen1; ŋot10 月（月份）yuè 

เดอืนกรกฎาคม (ʔnjen1)thәt7ŋot10 七月   qī yuè 

เดอืนกนัยายน (ʔnjen1)ku3ŋot10 九月   jiǔ yuè  

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ȵi6ŋot10; ʔnjen1; ȵt6 二月       èr yuè 

เดอืนต่อไป ʔnjen1lәn2 下个月     xià gè yuè 
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เดอืนตุลาคม (ʔnjen1)sip8ŋot10 十月   shí yuè 

เดอืนทีแ่ลว้ ʔnjen1ɣo5si5;ʔnjen1kon5 上个月    shàng gè yuè 

เดอืนธนัวาคม (ʔnjen1)sip8ȵi6ŋot10 十二月    shí'èr yuè 

เดอืนน้ี ʔnjen1na:i6 这个月 zhège yuè 

เดอืนพฤศจกิายน (ʔnjen1)sip8әt7ŋot10 十一月   shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม (ʔnjen1) ŋo4ŋot10 五月   wǔ yuè 

เดอืนมกราคม ʔnjen1tsiŋ1 一月     yī yuè 

เดอืนมกราคม ʔnjen1tsiŋ1 正月     zhēngyuè 

เดอืนมถุินายน (ʔnjen1)lɔk8ŋot10 六月   liù yuè 

เดอืนมนีาคม (ʔnjen1)tha:m1ŋot10 三月       sān yuè 

เดอืนเมษายน (ʔnjen1)thәi5ŋot10 四月   sì yuè 

เดอืนสงิหาคม (ʔnjen1)pɛt9ŋot10 八月        bā yuè 

โดดเดีย่ว tɔk8 孤独 gūdú 

ไดย้นิ hai5 听见    tīngjiàn  

ไดย้นิ ไดก้ลิน่ nin4 闻（嗅） wén 

ไดร้บั dai3 得   dé 

ไดร้บั siu1 收（衣服）shōu 

ไดร้บับาดเจบ็ dai3 ȶ it7 受伤   shòushāng  

ตก kɔp10 掉（底儿）diào 

ตก tɔk9 掉（下来）diào 

ตก(ฝนตก) tɔk9 下（雨)xià  

ตด tәt7 屁            pì 

ตน้ (ลกัษณนามใชก้บัตน้ไม)้ pjɛ 2 棵（一棵树）kē 

ตน้กลา้ ŋa:t10 芽   yá 

ตน้กาฝาก mәi4ba:k9 寄生树 jìshēng shù 

ตน้ขา้ว ȶa3 稻种  dào zhǒng 

ตน้งา ʔȵa1 芝麻     zhīma 

ตน้จามจุร ี mәi4wa:k 9 杉树   shānshù 

ตน้ชา mәi4ju 2tsa 2 茶树cháshù 

ตน้ดอกไม ้ la:k10tsɛu1 花树   huā shù 

ตน้ทอ้ tәm6ka: ŋ1 刺梨     cì lí 

ตน้น้ํา ve2rәu1 上游      shàngyóu 

ตน้ไผ ่ mәi4van 2 竹子   zhúzi 

ตน้พรกิไทย mәi4la:k 10tsɛu 1 花椒树   huājiāo shù 

ตน้แพร tәm6rai2 黎    lí 

ตน้เมเปิล mәi4reu2 枫树   fēng shù 

ตน้ไม ้ mәi4 树shù 

ตน้ไม ้ van2 种子  zhǒngzǐ 

ตน้ไมส้มนุไพรจนี mәi4ren4 青冈树 qīnggāng shù 

ตน้รกัเทศ (พชืสมนุไพรจนี) mәi4rak 7 漆树  qīshù 

ตน้สน mәi4nut 7 ʔme 3 松树   sōngshù 

ตน้หมอ่น mәi4si1 桑树    Jīdàn 

ตน้หลวิ mәi4laŋ2lu1 柳树   liǔshù 

ตบ poŋ4 拍（桌子）pāi 

ตม้ to ŋ 1 煮  zhǔ 

ตรง tha ŋ2 直   zhí 

ตรงกลาง thaŋ2ta5 中间  zhōngjiān 
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ตรวจ(คาํตอบ) sje 3sai 4 审（案）shěn 

ตระกรา้ be3 筐（菜）kuāng 

ตระหน่ี ȶat7 吝啬lìnsè 

ตอ้งการ เอา a:u1 要  yào 

ตอน (ทาํหมนั) ʔ jәm1 阉  yān 

ตอนกลางวนั van2 白天    báitiān 

ตอนเชา้ hat7 早晨    zǎochén 

ตอนเชา้ sәi2ŋe2 上午     shàngwǔ 

ตอนเทีย่ง ta5van2 中午    zhōngwǔ 

ตอนน้ี ku6na:i6 现在    xiànzài 

ตอนบา่ย sәi2bwa:u2 下午     xiàwǔ 

ตอบ leŋ4 回答huídá 

ต่อย lai2 蛰 zhé 

ต่อสู ้สูว้วั kut8 （牛）打架dǎjià 

ตะกละ ŋa 6 馋chán 

ตะกัว่ thik7 铅    qiān 

ตะโกน ɣɔŋ1 喊  hǎn 

ตะขอเบด็ kau1thjɛt9 鱼钩  yú gōu 

ตะขาบ nәi4khep 9 蜈蚣   wúgōng 

ตะไครน้ํ่า lau1 青苔  qīngtái 

ตะป ู pwә3 补丁   bǔdīng 

ตะป ู tiŋ1 钉子   dīng 

ตะพาบน้ํา wә1 甲鱼         jiǎyú 

ตกั toi 3 舀（汤）yǎo 

ตกั won 5 舀（水）   yǎo 

ตัก๊แตน nәi4rjɛk9 蚱蜢   hàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว nәi4rjɛk9mjɛ4 螳螂   tángláng 

ตัง้ครรภ ์ rәm2la:k10 怀孕  huáiyùn  

ตัง้ชื่อ khai1 起（名）  qǐ 

ตดั kat7 裁（衣）cái 

ตดั kun1 割（稻子）gē 

ตดั te5 砍（树）  kǎn 

ตดั เฉือน ljak 7 剁（肉）duò 

ตนั pәk8 顿（打一顿）dùn 

ตบั tap7 肝     gān 

ตวั to2 只（鸡）zhī 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) ʔma1 件（衣服）jiàn 

ตวัต่อ toi6 马蜂   mǎfēng 

ตวัต่อ toi6（大）;nәi4kren1（小） 黄蜂   huángfēng 

ตวัเรอืด jiŋ1 臭虫   chòuchóng 

ตวัหมดั mat7 跳蚤   tiàozǎo 

ตวัไหม nәi4si1 蚕   cán 

ตวัอ่อนของแมลง noi2e4 蛆     qū 

ตวัเอง tsi 6 自己zìjǐ 

ตา (eye) la1 眼睛        yǎnjīng 

ต่างห ู kha1ȶi3 耳环眼     ěrhuán yǎn 

ตามทศิทาง ราบรืน่ sun1 顺   shùn 
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ตาย tai1 死      sǐ 

ตํ่า ram5 低dī 

ติง่ห ู kha1ti3 耳垂   ěrchuí 

ตนีเขา ten1liŋ4 山脚  shānjiǎo 

ตเีหลก็ toi 2 打（铁）dǎ 

ตกึ kwa:ŋ2 楼     lóu 

ตงึ ȶan3 紧（绑得紧）jǐn 

ตงึ ȶɔt9 紧（绑得紧）jǐn 

ตื่น rwә1 醒xǐng 

ตืน้ dai5 浅qiǎn 

ตื่นตะลงึ wa:ŋ1 心慌 xīnhuāng 

ตุ๊กแก nәi4thәi5ten1;thoi2tim3 壁虎  bìhǔ 

ตุ๋น la:u 3 蒸   zhēng 

ตหูยนุ ชื่อเมอืงในมณฑลกุย้โจว ɣa:u4vu3 都匀   Dūyún 

เตน้ราํ jɔk9 跳（舞）tiàowǔ 

เตม็ tek9 满mǎn 

เตะ thik7 踢     tī 

เตา vuk10 灶灰    zào huī 

เตา้นม tai6tsu4 乳房     rǔfáng 

เตาผงิ tha2 火塘   huǒtáng 

เตาเผา jau2 窑  yáo 

เตา้หู ้ tau6pwa:k10 豆腐         dòufu 

เตบิโต ma3 生长  shēngzhǎng 

แตก rap7 破（碗坡）pò 

แตกหน่อ tә m 3  ŋ a:t10 发芽fāyá 

แตกออก ปร ิ lɛŋ3 裂开    liè kāi 

แตง kwa1 瓜     guā 

แตงกวา kwa1kәt7 黄瓜   huángguā 

แตงเขยีว tsәp7 冬瓜   dōngguā 

แต่งงาน lәt 7 结婚     jiéhūn 

แต่งงาน ȶa5 嫁（女）jià 

แต่งงาน (ชายแต่งหญงิเขา้บา้น) a:u1lәt7 娶（妇）qǔ 

แต่งตวั ra1ʔja:ŋ5 打扮      dǎbàn 

แตงโม si4kwa4;kwa1ram4 西瓜   xīguā 

แตงรา้น kwa1da:t9 丝瓜   sīguā 

โต ma3 长（大）zhǎng 

โตว (มาตราตวงวดัของจนี) tau3 斗  dòu 

ไต tsau1 肾    shèn 

ถอด thɔt 9;tsi5 脱（衣）    tuō 

ถอย thui5 退         tuì 

ถกั tha:n 1 编（筐）biān 

ถกั wɔi 2 编（辫子）biān 

ถกั ปะ tam4 织（布）       zhī 

ถงั thɔŋ3 桶（水）tǒng 

ถัว่ tau6 豆子   dòuzi 

ถัว่เขยีว tau6sa:m1siu1 四季豆   sìjì dòu 

ถัว่งอก tau6ŋa;t10 豆芽菜 dòuyá cài 
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ถัว่ปากอา้ tau6tsiŋ5ʔmun1 蚕豆   cándòu 

ถัว่ลนัเตา tau6no3 豌豆        wāndòu 

ถัว่ลนัเตา vak8tau6 豆荚      dòujiá 

ถัว่ลสิง tau6lәm5 花生        huāshēng 

ถัว่เหลอืง tau6ra5 黄豆   huángdòu 

ถ่าน tha:n5 碳    tàn 

ถ่านไฟ tha:n5vi2;vi2tha:n5 火炭huǒtàn 

ถ่านหนิ mui2;wu4tha:n1 煤           méi 

ถาม sje 3 问wèn 

ถ่ายรปู tsau 1 照（镜子）zhào 

ถํ้า ka:m1 洞（山洞)dòng 

ถงึ thau5 到  dào 

ถอื เอา (ถอืหนงัสอื) a:u1;tәi 2 拿（书）  ná 

ถุงเทา้ ma:t10 袜子wàzi 

ถุงน้ําด ี do5 胆     dǎn 

ถุงมอื ta:u4mjɛ2 手套     shǒutào 

ถ ู tha:t9 擦     cā 

ถกู tsjen5 便宜piányí 

ถกูตอ้ง tsәn2 ȶo5 正确zhèngquè 

แถว pa:i2 排（房间）pái 

ไถ li2 犁（地） lí 

ไถคราด kha:i 5 耙（田）bà 

ทราย khen3 沙子shāzi 

ทวารหนกั tsәm2tәn 4 肛门  gāngmén 

ทหาร kun1 兵     bīng 

ทอง ȶim1 金子    jīnzi 

ทอ่ง phәi1 背诵  bèisòng 

ทอ้ง lɔŋ2 肚子     dùzi  

ทองแดง tɔŋ2 铜    tóng 

ทอ้งเสยี pa:i1lɔŋ2 拉肚子   lādùzi 

ทอด tsa 5 炸（用油）zhà 

ทอด tsjen 3 煎（鱼）jiān 

ทอ่น eu 3 根（棍子）gēn 

ทะเล nje1 海     hǎi 

ทะเลสาบ hu6 湖    hú 

ทะเลาะ tɔ ŋ 2 kha:u1 吵架      chǎojià 

ทัง้สองดา้น thaŋ2ta5 两者之间liǎngzhězhī jiān 

ทัง้หมด pu 4;tu 4 都（大家都来）dōu 

ทา ȶɛŋ5 抹（灰）   mǒ 

ทา tok9 敷（药）fū 

ทา tsjɛt10 搔（痒）  sāo  

ทาง lon5 段（路）duàn 

ทาย ku 4 猜 cāi 

ทา้ยสดุ lә n2 后（我后到）hòu 

ทาํ ve 4 做 (巢) zuò 

ทาํ (ทาํงาน) ve4 作（工）zuò 

ทาํกรยิาอยู ่ ȵɛu6 在zài 
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ทาํงาน ve 4 kɔŋ 1 劳动          láodòng 

ทาํนบ เขือ่น ve 2 堤坝  dībà 

ทาํนาย thuŋ 5 kɛu5 卜卦 bo guà 

ทาํไม ȵɛu 4;ve 4  ȵɛu 4 为什么wèishénme 

ทาํหาย สญูหาย tɔk 9 遗失 yíshī 

ทิง้ rɔk 9 撒（种子）sā 

ทศิตะวนัตก la1van2tɔk9;thi1;si4 西     xī 

ทศิตะวนัออก la1van2ok9;tuŋ4 东    dōng 

ทศิใต ้ te3;na:m5 南    nán 

ทศิเหนือ rәu1;pak7 北  běi 

ทีน่ัน่ to 6 tsa5 那里nàlǐ 

ทีน่ี่ to 6 na:i 6;na:i 6 这里zhèlǐ 

ทีปั่น่ดา้ย sa1 纺车  fǎngchē 

ทีร่าบ ven5 平坝（坝子）píng bà 

ทลีะ ŋa:i2 埃 āi 

ทีส่ดุ tsui1 最（小）zuì 

ทีห่นีบ ka:p9 夹子 jiázi 

ทีไ่หน to 6 nau 4 哪里nǎlǐ 

ทุกคน poŋ 6 大家 dàjiā 

ทุบต ี toi2 打(用打人）dǎ 

ทู ่ tәm1 钝dùn 

เท kɔn5 灌（灌进瓶里）guàn 

เท ta:u5 倒dào 

เทพ sjen1 仙  xiān 

เทา้ ten1 脚    jiǎo 

เทา้เปลา่ pan 5 ten 1 赤脚  chìjiǎo 

เทา้ยายมอ่ม (พชืมหีวัใตด้นิชนิด
หน่ึง) 

kheu3 慈姑   cígū 

เทา้สะเอว tshiŋ5 叉（两手叉腰）chā 

เทา่ไหร ่ aŋ 5 ʔ  ȵi1; ȶi3aŋ5 多少duōshǎo 

เทีย่งคนื ta5jan2 半夜  bànyè 

แทง ʔ mɔŋ 5 捅（用 捅）tǒng 

แทง้ lɔn1 流产    liú  

แทง (ใชเ้ขม็) theu 5;ȵak8 扎（用针）  zhā 

แทะ kәt7 嗑  hāi 

แทะ khәu 4 剔（牙）tī 

ธรณีประตู ȶem2to1 门槛   ménkǎn 

นก ʔnɔk9 鸟      niǎo 

นกกระจอก ʔnɔk9ɣәu4 麻雀  máquè 

นกกา nәi4a1 乌鸦wūyā 

นกกาเหวา่ kau5kuk10 布谷鸟bùgǔ niǎo 

นกเขา nәi4pәu2 斑鸠     bānjiū 

นกเขยีนคิว้ ʔnɔk9tsiu4ko3 画眉    huàméi 

นกเคา้แมว nәi4kau1 猫头鹰 māotóuyīng 

นกนางแอ่น ɛn3pau5 燕子  yànzi 

นกพริาบ ʔnɔk9ko6 鸽子  gēzi 

นกสาลกิาปากดาํ nәi4ȶhɛk9 喜鹊    xǐquè 

นกหวัขวาน ʔnɔk9theu5mәi4 啄木鸟zhuómùniǎo 
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นกอนิทรยี ์ nәi4am1 老鹰lǎoyīng 

น่อง tai6jit8 腿肚子  tuǐdùzi 

น่อง wu2ten1 小腿     xiǎotuǐ 

น้องชาย nuŋ4 弟弟   dìdì 

น้องสาว nuŋ4 妹妹     mèimei 

นอน nun2 睡    shuì 

นอน rak 7  睡着   shuì 

นอน เอนตวัลงนอน nun 2 躺    tǎng 

นอนกรน thjan2 打鼾   dǎhān 

น้อย ʔ ȵi1 少shǎo 

นกัเรยีน นกัศกึษา ɕo5sәn4 学生 xuéshēng 

นัง่ thoi 6 坐        zuò 

นัง่ยองๆ khu 6 蹲dūn  

นัน่ peŋ 6 tsa5 那些 nà xiē 

นัน่ tsa5 那nà 

นัน่ wui5;wui5 tsa5 那（更远）nà 

นบั su5 数（数东西）shù 

นบั thɔn5 算（计算）suàn 

น้า  (น้องสาวแม)่ ji6ȵa: ŋ4 姨母（母之妹）yímǔ 

นาก nәi4ŋwen3 水獭     shuǐtǎ 

น่าเกลยีด ȵin 4 丑（指人）chǒu 

น้าเขย ji6tje4 姨父  yífu 

น้าชาย (น้องชายแม)่ loŋ2;ȶiu1je6（母之兄）;ȶiu1ja3

（母之弟） 
舅父（母之弟）jiùfù 

นาน tjaŋ1 久（时间久）jiǔ 

นายพราน ai1tit7thoi3 猎人   lièrén 

น้ํา ram4 水     shuǐ 

น้ําขุน่ ram4ɣam2 浑水  hún shuǐ 

น้ําแขง็ lin3 冰     bīng 

น้ําคา้ง ȵi2ram4; ram4ȵi2 露水  lù shuǐ 

น้ําคา้งแขง็ ȵi2pwa:k10 霜     shuāng 

น้ําด ี ram4do5 胆汁  dǎnzhī 

น้ําเดอืด ram4pun4 开水    kāishuǐ 

น้ําตา ram4la1 眼泪   yǎnlèi  

น้ําตาล ta:ŋ2 糖   táng 

น้ําตาลกอ้น ta:ŋ2lin3 冰糖  bīngtáng 

น้ําตาลแดง ta:ŋ2rәn4 红糖    hóngtáng 

น้ําตาลทรายขาว ta:ŋ2pwa:k10 白糖    báitáng 

น้ําเตา้ po6 葫芦    húlu 

น้ําทว่ม ram4la:u4 洪水   hóngshuǐ 

น้ํานม tsu4 奶（奶汁）nǎi 

น้ําผึง้ ta:ŋ2lok10 蜂蜜   fēngmì 

น้ําพุ wa:t10 泉（泉水）quán 

น้ํามนั ju2 油（总称）yóu 

น้ํามนัพชื ju2pjɛ 2 植物油   zhíwùyóu 

น้ํามนัสตัว ์ ŋa3 动物油  dòngwùyóu 

น้ํามกู pe1 鼻涕   bítì 

น้ําลาย ji2 口水   kǒushuǐ 
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น้ําวน ram4pan5 漩涡  xuánwō 

น้ําสม้สายช ู mi3 醋  cù 

น้ําใส ram4lu1 清水  qīngshuǐ 

น้ิว thin2 寸   cùn 

น้ิวกลาง tɔŋ1ta5 中指   zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย la:k10tɔŋ1tai5 小指  xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ tɔŋ1 食指   shízhǐ 

น้ิวมอื rәu1va4mjɛ2 手指    shǒuzhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื tɔŋ1nәi4 拇指   mǔzhǐ 

น้ี na:i 6 这zhè 

น้ี pe ŋ 6 na:i 6 这些 zhè xiē 

นูนขึน้ pɔŋ 6 凸起  tū qǐ 

เน่า na:u 6 烂  làn 

เน่าเป่ือย vәn1 tom5 生疮 shēng chuāng 

เนิน ra3 坡     pō 

เนินเขา ra3liŋ4 山坡  shānpō 

เน้ือ na:n4pui2 肥肉         féi ròu 

เน้ือตดิกระดกู kәt7 啃  kě 

เน้ือตดิไขมนั pui2 肥（肉）féi 

เน้ือไมต่ดิมนั na:n4ʔna:u1 瘦肉         shòu ròu 

เน้ือไมต่ดิมนั ʔ na:u1 瘦（肉）shòu 

เน้ือสตัว ์ na:n4 肉             ròu 

แน่น tsai 6 齐qí 

แน่นอน ji5 tin1 一定 yīdìng 

แนวขวาง vjen2 横  héng  

แนวตรง ra ŋ 6 竖 shù 

ใน lәi 4 里 lǐ 

บรรทดั ȶɔi1 行（数字）xíng 

บรรพบุรษุ sje5kon5 祖宗   zǔzōng 

บว่งเชอืก (ทีใ่ชจ้บัสตัว)์ ȶa:i3 套索（捕兽用）tào suǒ 

บวม rɔk9 肿     zhǒng 

บอก pәu5 告诉   gàosù 

บอ่น้ํา ʔma:ŋ1 水潭  shuǐtán 

บอ่น้ํา ʔmwә5 井     jǐng 

บอ่ยๆ sә i2 sә i2;thi ŋ 3 thi ŋ3 常常chángcháng 

บ๊ะจา่ง ʔjut7 粽子   zòngzi 

บงัเหยีน la:m6mjɛ4 缰绳    jiāngshéng 

บงัเหยีน pɔk9mjɛ4 马笼头  mǎ lóngtou 

บนัได ke3 台阶   táijiē 

บนัได tsjɛu6 楼梯   lóutī 

บวัลอย thɔi2lut10 汤圆   tāngyuán 

บาง ʔma:ŋ1 薄   báo 

บางสว่น to2 lai1 一些 yīxiē 

บาดแผล tom5 疮（长子疮）chuāng 

บา้น ra:n2 房屋     fángwū 

บาน (ดอกไม)้ khai1 开（花）kāi 

บา้นทีต่ดิต่อกนัเป็นแถว kɛn1tsu5 里屋   lǐwū 
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บดิ ʔmit7 拧（毛巾）níng 

บนิ vәn 4 飞       fēi 

บุหรี ่ jɛŋ1 烟（抽烟）yān 

เบา tsa 4 轻qīng 

เบาๆ เงยีบๆ   thjem 6 lɔ ŋ2 悄悄地 qiāoqiāo de 

เบยีดกนั nɛn3 拥挤   yǒngjǐ 

แบก i 3 背    bèi 

แบง่ phe5 分（粮食）fēn 

แบง่ riu 6 煎（药）jiān 

แบน pen3 扁biǎn 

แบบนัน้ ȵeŋ 6 tsa5; ȵe 6 那样 nàyàng 

แบบน้ี ȵe 6 这样 zhèyàng 

แบบไหน ve 4  ȵɛu 4 哪样nǎyàng 

โบราณ sje5ka:u5 古代 古时gǔdài gǔ shí 

ใบ rim1 个（碗）gè 

ใบ va5 叶子           yèzi 

ใบ va5 片（树叶）piàn 

ประกายไฟ djeu1vi2 火星子huǒxīng zi 

ประคอง vu 2 扶  fú 

ประจาํเดอืน ʔnjen1ȶai4 月经     yuèjīng 

ประต ู to1 门     mén 

ประตหูน้า to1la:u4 前门   qiánmén 

ประตหูลงั to1lәn2 后门   hòumén 

ประเทศ kwә5ȶa4 国家  guójiā 

ปรบัปรงุ ro2 量（量体裁衣）liàng 

ปลดปลอ่ย ro4 放置 fàng 

ปลอม ȶa3 假 jiǎ 

ปลอ่ยน้ํา thuŋ5 放（水）fàng 

ปลอ่ยออก thuŋ 5 释放    shìfàng 

ปลา mәm6 鱼    yú 

ปลาคารฟ์ mәm6van2 鲤鱼   lǐyú 

ปลาชอ่น mәm6ɣәt10 泥鳅  níqiū 

ปลาดุก mәm6pwa:u2 鲶鱼    lián yú 

ปลาตะเพยีน mәm6vek10 鲫鱼  jìyú 

ปลายจมกู pe1kuŋ1ʔnaŋ1 鼻尖   bíjiān 

ปลายเทา้ la:k10ten1 脚趾  jiǎozhǐ 

ปลายลิน้ phe1ma2 舌尖     shéjiān 

ปลาไหล mәm6jwә3 鳝鱼  shàn yú 

ปลงิ nәi4min2 水蚂蟥 shuǐ mǎhuáng 

ปลกู ba 2 栽                 zāi 

ปลกู ro4 种（菜） zhòng 

ปวด ȶit7 痛（头痛） 

ปวดหวั ȶit7kәu3 头疼        tóuténg  

ป่วย vәn1ȶit7 生病           shēngbìng 

ปอก (เปลอืกผลไม)้ phet9（用工具）thɔt9（用手） 剥（果皮）bō 

ปอด put7 肺     fèi 

ปัจจุบนั ku6na:i6 现代 现时xiàndài xiànshí 
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ปัด poŋ 4 掸（灰） dǎn 

ปัดกวาด tәt 8 扫（地）sǎo 

ปัน่ jit10 纺（线）fǎng 

ปัน่ (ใชม้อืขยี)้ dit7 捻（用指）niǎn 

ป้า ma4kwә6 婶母   shěnmǔ 

ป้า na4;ȶiu1ma4（母之嫂） 
;ȶiu1ȵa: ŋ4（母之弟弟） 

舅母  jiùmǔ 

ป้า (พีส่าวพอ่) pa3 姑母（父之姐）gūmǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ pa3 姨母（母之姐）yímǔ 

ปาก bәp7 嘴      zuǐ 

ปาน  won5 胎记     tāijì 

ป่าไม ้ dɔŋ1 森林   sēnlín 

ป้าสะใภ ้ ma4la:u4 伯母  bómǔ 

ป้ิง อบ pha:u 1 烤（火） kǎo 

ปิด kәm 5 关（门） guān 

ปิด หลบั หุบ (ตา) lap7 闭眼   bìyǎn 

ปิด หุบ(ปาก) kәm5 闭（口）bì 

ปิดใหม้ดิชดิ kәm5 捂 wǔ 

ปี ʔme1 年   nián 

ปีก oŋ3 翅膀   chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ ʔme1ȵuŋ2 去年  qùnián 

ปีน คลาน jɔn2 爬  pá 

ปีน้ี ʔme1na:i6 今年       jīnnián 

ปีหน้า ʔme1mai5 明年   míngnián 

ปืน tshuŋ5 枪  qiāng 

ปืนใหญ่ pa:u5 炮      pào 

ปุกปุย pɔŋ4ȵɔŋ 3 蓬松 （头发）péngsōng 

ป ู jәi6 螃蟹  pángxiè 

ปู่  tje4 祖父   zǔfù 

ปเูตยีง ปพูืน้ pai 5 铺（床） pù 

ปนูขาว tin1hɔi1 石灰  shíhuī 

เป็ด ɛp9 鸭子  yāzi 

เป็นไข ้ na:n 4 ton 4 发烧          fāshāo 

เป็นตะครวิ әn1pha3 抽筋 chōujīn 

เป็นหนอง dai3 kui5 化脓    huànóng 

เป็นหน้ี ʔjern5 欠      qiàn 

เปรีย้ว thә m3 酸suān 

เปลวไฟ ma2vi2 火苗   huǒmiáo 

เปลีย่น pin5 变 biàn 

เปลีย่น (หนอนเปลีย่นเป็นดกัแด ้ pin5 （虫）变 （蛹） 

เปลีย่น แลก wɔn 6 换（钱）    huàn 

เปลอืกไข ่ khɔŋ1kai5 蛋壳   dàn ké 

เปลอืกผลไม ้ pәi2tәm6 果皮  guǒpí 

เปลอืกไม ้ pәi2mәi4 树皮  shù pí 

เป่า thɔp8 吹(火）  chuī 

เป่า (ขลุย่) thәp 8 吹（笛子）     chuī 

เปิด khai 1 开（门）    kāi 

เปิด ลมื (ตา) lu4 睁开（眼睛）zhēng kāi  
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เปิดประชุม kha:i 4 wui1 开会kāihuì 

เปียก rak7 湿shī 

เปียก(ฝน) jɔn1 淋（雨）  lín 

เป่ือย duk7 朽 xiǔ 

แป้ง vun2mjen6 面粉    miànfěn 

แปด pɛt9 八  bā 

แปดรอ้ย pɛt9vɛk9 八百 bābǎi 

แปดสบิ pɛt9sip8 八十bā shí 

แปะ ตดิ la:p9 贴（杯语）    tiē 

โปรตนี kai5pwa:k10 蛋白        dànbái 

ไป pa:i1 去   qù 

ไปตลาด da:u 3ke4 赶集  gǎn jí 

ผลไม ้ tәm6 水果      shuǐguǒ 

ผลกั ɕon4 推tuī 

ผสม vu2 搀  chān 

ผอม rom1 瘦（人）shòu 

ผกัโขม ʔma1ɣәm2 苋菜  xiàncài 

ผกัคะน้า ʔma1ka:t9 芥菜  jiècài 

ผกัสด ʔma1 蔬菜   shūcài 

ผดัผกั siu 3 炒（菜）chǎo cài 

ผา่ ŋwa:k9 劈（柴） pī 

ผา้ ʔja1 布 bù 

ผา่ (ปลา) khwa:ŋ5 剖（鱼） pōu 

ผา้กนัเป้ือน vәn4 围裙        wéiqún 

ผา้ขนหนู to4 毛巾   máojīn 

ผา้ทีใ่ชห้อ่ของ tok9 包袱   bāofú 

ผา่น ta 6 经过 jīngguò 

ผา่น ta6 经过（过程）jīngguò 

ผา้นวม ʔmin5 被子           bèizi 

ผา้ผกูคอ dәn3 领子    lǐngzi 

ผา้พนัเทา้ laŋ2 裹腿   guǒtui 

ผา้แพรต่วน ton5 缎子   duànzi 

ผา้ลนิิน ʔja1ɣa:n1 麻布   mábù 

ผา้หม่ lәi4ʔmin5 被里子 bèi lǐzi 

ผงิถาง ชื่อหมูบ่า้นมณฑลกุย้โจว ɣa:u4tsu1 平塘  Píngtáng 

ผวิ pәi2 皮肤  pífū 

ผ ี ŋwa: ŋ2 鬼     guǐ 

ผเีสือ้ nәi4ŋwa3 蝴蝶   húdié 

ผึง้ nәi4lok10 蜜蜂   mìfēng 

ผนื (ลกัษณนามใชก้บัทีน่า) kom 4 块（地）kuài 

ผูช้าย ai1ba:n1 男人     nánrén 

ผูห้ญงิ ai1ʔmjɛk9 女人   nǚrén 

เผด็ ruŋ2 辣 là 

เผา ta:u 3 烧（柴）shāo 

แผงคอหม ู tsɔŋ1mәu5 猪鬃  zhūzōng 

แผน่ va5 张（纸）zhāng 

แผลกลากเกลือ้น kәt7 疥疮  jièchuāng 
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ฝน vun2 雨       yǔ 

ฝัก (ของมดี) khɔŋ1met10 鞘   dāo qiào 

ฝังศพ mɔk8 埋葬   máizàng 

ฝัด van 5 簸（米）bǒ 

ฝัน van 2jan2 做梦      zuòmèng 

ฝาด vɔt10 涩sè 

ฝ่าเทา้ te3ten1;va4ten1 脚掌  jiǎozhǎng 

ฝ่ามอื ɣәp7 捧（米）pěng 

ฝ้าย wa:i5 棉花  miánhuā 

ฝี ra4kɛn5 麻子       mázǐ 

ฝงู poŋ 6 群（羊）qún 

ไฝ mak8 痣    zhì 

พกพา tәi2 带（小孩）dài 

พน่  ถ่ม tjɛŋ6 吐（吐口水）tǔ 

พนนั to3 赌      dǔ 

พบเจอ lo3ra 4 见面  jiànmiàn 

พบเจอ tit10 遇见   yùjiàn 

พยกั (หวั) ʔŋak7 点（头）diǎn 

พยาธไิสเ้ดอืน thjan4lɔŋ2 蛔虫     huíchóng 

พรม tsin1 毯子   tǎnzi 

พระจนัทร ์ ka: ŋ1ʔnjen1 月亮 yuèliàng 

พระโพธสิตัว ์ pau1tsje2 菩萨    Púsà 

พระอาทติย ์ la 1van 2 太阳  tàiyáng 

พรกิ la4ruŋ2 辣椒  làjiāo 

พรุง่น้ี van2mu3 明天 míngtiān 

พลกิ pha3 翻（开）vfān 

พลกิตวั pha 3rәn 1 翻身 fānshēn  

พวกเขา tjeu1 他们tāmen 

พวกคุณ sjeu1 你们nǐmen 

พวกเรา ljeu1 我们wǒmen 

พวกเรา ra:u1 咱们zánmen 

พวกเรา ra2 ljeu1 我俩 wǒ liǎ 

พอ่ pu4 父亲       fùqīn 

พอง rɔk9 膨胀 péngzhàng  

พอ่ตา pau2ta1 岳父   yuèfù 

พอ่เลีย้ง pu4lәn2 继父   jìfù 

พอ่หมา้ย pu4won4 鳏夫   guānfū 

พกัผอ่น ljaK8ɣe4 休息  xiūxí 

พกัอยู ่ ȵɛu 6 住zhù 

พงัทลาย paŋ1 倒塌dǎotā 

พนั (จาํนวน 1000) thjen1 千   qiān 

พบั lәp7 折叠    zhédié 

พาย(เรอื) ho2 划（船）huà 

พงิ riŋ3 靠kào 

พีช่าย ko4 哥哥   gēgē 

พีส่ะใภ ้ va:i4 嫂子   sǎozi 

พีส่าว tsәi2 姐姐    jiějiě 
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พชืจาํพวกเฟิรน์  ʔma1kut7（嫩的）;bɛŋ2（老

的） 
蕨    jué 

พืน้ tho1 地板   dìbǎn 

พืน้ดนิ ljɛu5 地（早地）dì 

พืน้ที ่ thәn2 地方      dìfāng 

พืน้ทีร่าบระหวา่งเขา ŋa:m2jiŋ5 山坳口shān'ào kǒu 

พืน้รองเทา้ tje3ɣa:i2 鞋底   xiédǐ 

พืน้โลก tin1lak7 地界   dìjiè 

พพุอง na:u 6 溃烂 kuìlàn 

พดู roŋ1 说  shuō 

เพดานปาก ɣa: ŋ1rәu1 上颚   shàng'è 

เพลา ljɛm3 箭杆   jiàngān 

เพิง่จะ si2 tsa:ŋ1 刚才gāngcái 

เพิม่ ȶa 4 加   jiā 

เพือ่นบา้น ra:n2wi5 邻居     línjū 

แพ ้ su1 输  shū 

แพง kui5 贵guì 

แพทย ์ tha;ŋ6tha2 医生  yīshēng 

แพะภเูขา ʔme3 山羊     shānyáng 

ฟอง vuk8 泡沫    pàomò 

ฟัก (ไข)่ pwam1 孵（小鸡）fū 

ฟักทอง tuŋ1kwa1 南瓜   nánguā 

ฟัง dәi3 听    tīng 

ฟัน vәn2 牙齿     yáchǐ 

ฟันกราม vәn2wi2 曰牙     yuèyá 

ฟันคุด vәn2ljɛ1 太牙   tài yá 

ฟัน่เชอืก tha:t 9 搓（绳子）cuō 

ฟันหน้า vәn2ra4to1 门牙     ményá 

ฟ้า ʔmun1 天     tiān    

ฟาง va: ŋ 1 稻草   dàocǎo 

ฟ้ามดื ʔ mun1rәp8 天黑  tiān hēi 

ฟ้ามดื ʔmun1 ȵa:u2 天暗（傍的时候）tiān àn 

ฟ้ารอ้ง (กรยิา) va2pha5 打雷   dǎléi 

ฟ้ารอ้ง (นาม) va2 雷     léi 

ฟ้าแลบ ʔjap7va2 闪电  shǎndiàn 

ฟ้าแลบ (รนุแรง) ʔjap7va2 大闪  dà shǎn 

ฟ้าสวา่ง ʔmun1ka:ŋ1 天亮  tiānliàng  

ฟ้ืนตวั da:i1 康复 kāngfù 

ฟุต tsik7 尺chǐ 

ไฟ vi2 火  huǒ 

ภรรยา rjɛ4 妻子   qīzi 

ภาษาถิน่ หมายถงึชอ่งแหวง่ตามคนั
นาเพือ่ใหน้ํ้าไหลผา่น 

la: ŋ3 田缺   tián quē 

ภเูขา liŋ4 山     shān 

มณฑล sjɛŋ4 省     shěng 

มด mɔt8 蚂蚁 mǎyǐ 

มดลกู tha:i4kui1 子宫   zǐgōng 

มองเหน็ lo3 看见  kànjiàn 
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มอบให ้ ron4 送（东西）sòng 

มะเขอื ȶa6 茄子qiézi 

มะระ kwa1kam1 苦瓜        kǔguā 

มะรนืน้ี van2ŋa3 后天  hòu tiān 

มะเรือ่ง (วนัหลงัจากวนัมะรนื) van2ŋa6 大后天dàhòutiān 

มงักร ka1 龙      lóng 

มดั thok 10 捆（捆柴）kǔn 

มนั ȵin5 腻nì 

มนัแกว tәm6tәi6 凉薯  liáng shǔ 

มนัเทศ man2 甘薯  gānshǔ 

มา taŋ1 来         lái 

มา้ mjɛ4 马      mǎ 

มาก a ŋ5 多   duō 

มาก (very) hәn2 很（小）hěn 

มา้ตวัผู ้ mjɛ4tak8 公马      gōng mǎ 

มา้ตวัเมยี mjɛ4nәi4 母马  mǔ mǎ 

มา้ม lin6thje5 脾     pí 

ม ี ʔ naŋ1 有  yǒu 

มดี met10      dāo 

มดี to3 食橹   shí lǔ 

มดีตดัฟืน ba4 柴           chái dāo 

มนึงง ŋam1 昏迷   hūnmí 

มดื ɣam5 暗àn 

มดื rem 6 阴 yīn 

มอื mjɛ2 手     shǒu 

มุง้ thon3 蚊帐     wénzhàng 

เมด็ loŋ4 粒（米）lì 

เมน่ nәi4wot10 豪猪   háozhū 

เมลด็ ȶa3 种子   zhǒngzi 

เมลด็ van2tәm6 果核guǒ hé 

เมลด็ของผลพลมั loŋ4 果仁 guǒ rén 

เมลด็ในผลไม ้ หรอืเปลอืกของผลไม้
เปลอืกแขง็ 

khɔŋ1 果壳    guǒ ké 

เมา tjaŋ5;ŋwe2（微醉） 醉    zuì 

เมือ่ก่อน ku6ten3 从前   cóngqián 

เมอืง siŋ6 城（城市) chéng 

เมือ่วาน van2ȵuŋ2 昨天  zuótiān 

เมือ่วานซนื van2kon5 前天    qián tiān 

เมือ่ไหร ่ sә i2 nau 4 几时 jǐshí 

แม ่ nәi 4 母亲mǔqīn 

แมงมมุ nәi4pa;ŋ4ȶa:u1 蜘蛛     zhīzhū 

แมน้ํ่า njɛ2 河    hé 

แมย่าย nәi4tɛ1 岳母  yuèmǔ 

แมลง noi2 虫（总称）chóng 

แมลงปอ nәi4phi4 蜻蜓   qīngtíng 

แมลงวนั tsjɛm3 苍蝇  cāngying 

แมลงสาบ nәi4rjɛk9ju2 蟑螂   zhāngláng 

แมลงหรอืมอด kwaŋ3 蛀虫   zhùchóng 
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แมลงเหมน็ nәi4ȵa6 臭屁虫 chòu pì chóng 

แมเ่ลีย้ง nәi4lәn2 继母   jìmǔ 

แมว ʔȵɛu3 猫       māo 

แมวป่า ȵan1 野猫 yě māo 

แมห่มา้ย nәi4won4 寡妇  guǎfù 

โม ่(แป้ง) lui 1 磨（米）mó 

ไม ่ me2;hɔŋ1 不bù 

ไมก้ระดาน va:n3 板子    bǎnzi 

ไมค้าน ɣa:n1 扁担   biǎndan 

ไมใ่ช ่ me2 thә i 6 不是bùshì 

ไมต้อก luk7 篾条    miè tiáo 

ไมต้ขีา้ว pwa:p10 禾叉  hé chā 

ไมเ้ทา้ mәi4tuŋ4 拐杖   guǎizhàng 

ไมแ้ป thai 2 檩子   lǐn zi 

ไมม่ ี me2 ʔ na ŋ1 没有  méiyǒu 

ยก tuŋ1 抬（两个人抬）tái 

ยก (ยกมอื) jin5 举（手）  jǔ 

ยก(ยกกอ้นหนิ) jin5 举（石头）jǔ 

ยกระดบั thi 6 ka:u 4 提高tígāo 

ยอด tshiŋ5 顶dǐng 

ยอดเขา phe1liŋ4 山顶   shāndǐng 

ยอ้ม tha:n1 染（衣服）rǎn 

ยอมแพ ้ thәu6 ɕaŋ 6 投降    tóuxiáng 

ยงั ʔ naŋ1 还 hái 

ยงัไง ȵɛu 4;ve 4  ȵɛu 4 怎样zěnyàng  

ยดั ut 7 塞（塞进洞口）sāi 

ยา่ nai 4 祖母   zǔmǔ 

ยากจน ho3 穷qióng 

ยา่ง khut7 焦（糊）jiāo 

ยางสน thiu 2nut 7 ʔme 3 松香   sōngxiāng 

ยา้ย pon4 搬（椅子）bān 

ยาว ra:i3 长  chǎng 

ยงิ pɛŋ 5 射箭  shèjiàn 

ยสีตใ์นเหลา้ tha1 酒曲   jiǔqū 

ยีส่บิ ȵ i 6 sip8 二十   èr shí 

ยีส่บิกวา่ ȵi 6 sip8to 1 二十多个 èrshí duō gè 

ยีส่บิเอด็ ȵi 6 sip8әt7 二十一èr shí yī 

ยดื thon 4 伸（手）shēn 

ยนื in1 站  zhàn 

ยมืเงนิ rɛŋ 2prin 2 借钱      jiè 

ยงุ tsjɛm3so2 蚊子  wénzi 

ยุง่ han1 忙máng 

ยุง้ฉาง tho4 仓库   cāngkù 

ยุง่เหยงิ sui10 乱luàn 

ยตุธิรรม tә i2 lәi 4 公平gōngpíng 

เยน็ rem 6 凉liáng 

เยน็ rem 6ru2 凉快liángkuai 
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เยบ็ tip7 缝（衣）fèng 

เยบ็ปักถกัรอ้ย sjɛp9 绣（花）  xiù  

เยีย่ว ʔȵɛu1 尿       niào 

แยกจาก pjek9 分别       fēnbié 

แยกออก  bot 10 散开（麦捆 sàn kāi） 

แยง่ชงิ lot10 抢劫     qiǎngjié  

โยน pan3 攘（拳） rǎng 

โยน pɛŋ5 扔  rēng 

โยน ขวา้ง ɣәt 8 拽       zhuāi 

ใยแมงมมุ pa: ŋ 4 ȶa:u 1 蜘蛛网   zhīzhū wǎng 

รก koŋ1 胞衣    bāoyī 

รดน้ํา ʔ jɔn1 浇    jiāo 

รม่ kәp7tha:n5 雨伞 yǔsǎn 

รมควนั lw ә 4 熏（肉）xūn 

รว่ง หลน่  tɔk9 落下   luòxià 

รวงขา้ว baŋ2 穗子  suìzi 

รสเขม้ขน้ jan2 酽（茶）yàn 

รอคอย ka3 等候      děnghòu 

รอ้ง (มา้รอ้ง) then3 嘶（马）sī 

รอ้ง (ววัรอ้ง) then3 鸣（牛）míng 

รอ่งตรงกลางของรมิฝีปากบน tәn3ʔnaŋ1 人中   rén zhōng 

รองเทา้ ɣa:i2 鞋    xié 

รองเทา้ผา้ใบ ɣa:i2ʔja1 布鞋   bùxié 

รองเทา้หญา้ tsjɛk9 草鞋  cǎoxié 

รองเทา้หนงั ɣa:i2pәi2 皮鞋  píxié 

รอ้งเพลง sjɛŋ3 唱（歌)  chànggē 

รอ่งหนงัตา sɔŋ5la1 眼角         yǎnjiǎo 

รอ้งไห ้ ŋe2 哭  kū 

รอ้น ton 4 热（水）rè 

รอบ pәk8 遍（看一遍）biàn 

รอบ tan3 围（围巾）wéi 

รอบเตาผงิ kɛn1tha2 火塘边 huǒtáng biān 

รอบๆดา้น ɣap8tson6 周围  zhōuwéi 

รอ้ย vɛk9 百bǎi 

รอยต่อระหวา่งกาํแพง to1saŋ1 墙缝   qiáng fèng 

รอยแผลเป็น won5ȶit7 疤    bā 

รอยยน่ niu3 皱纹  zhòuwén 

ระเกะระกะ lɔn 6 凌乱 língluàn  

ระเบยีบ tsai 6 tsap8 整齐Zhěngqí 

ระหวา่งทาง ta5khun1 中途    zhōngtú 

รกั ʔ ŋa:i5 爱（小孩）ài 

รกัแร ้ te3tha:k9 腋下  yè xià 

รกัษา pau2 hu1 保护   bǎohù 

รกัษา tha2 医治     yīzhì 

รงัแก รกุราน ȶhi 4 欺侮    qīwǔ 

รงัไก่ rәu2ka:i5 鸡窝   jī wō 

รงันก koŋ1 窝（鸟窝）wō 
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รงัผึง้ th:ŋ3lok10 蜂房     fēngfáng 

รงัไหม ȶen 2 茧     jiǎn 

รดัตวั rɔ t9 干缩 gàn suō 

รบัปาก leŋ4;i 1 答应    dāyìng 

รัว่ ro 6 漏  lòu 

รัว้ pa2 篱笆  líbā 

รัว้ thәu3 围墙   wéiqiáng 

ราก dut7 tha: ŋ1 生根    shēnggēn  

ราก tha:ŋ2 根（树根）gēn 

รากฐาน (พืน้ดนิปลกูสรา้ง) tha:k9 地基     dìjī 

รา่งกาย rәn1 身体  shēntǐ 

รางใสอ่าหาร duk7 糟（木头）zāo 

ราบ piŋ2 平  píng  

ราวไมไ้ผ ่ ɣa:n6 竹竿 zhúgān 

รํ่ารวย ʔ muŋ3 富 fù 

ราํละเอยีด wa6ʔma3 细糠  xì kāng 

ราํหยาบ wa6ra:k9 粗糠  cū kāng 

รมิฝัง่ jan2 岸  àn 

รมิฝีปาก pәi2lәn5 嘴唇   zuǐchún 

รมิฝีปาก pәi2lәn5rәu1 上唇   shàngchún 

รมิฝีปากลา่ง pәi2lәn5te3 下唇   xià chún 

รือ้ ทุบ ทาํลายทิง้ let10 拆chāi 

รุง้ nәi4tәm2 虹   hóng 

รุง่อรณุ ru6ri4 黎明límíng 

รุน่น้อง pa:n1ȶai4 晚辈   wǎnbèi 

รุน่พี ่ pa:n1la:u 4 长辈    zhǎngbèi 

รู ้ roi2 知道    zhīdào 

ร,ูอุโมงค ์ tsәm2 窟窿      kūlóng 

รจูมกู tsәm2ʔnaŋ1 鼻孔    bíkǒng 

เรว็ han1 快kuài 

เรว็ tham1 早（起得早）zǎo 

เริม่ตน้ khai 4 sɿ2 开始kāishǐ 

เริม่ตน้ khai1kon5; ɣo5si5 开头   kāitóu 

เรยีก tshiŋ5 称（东西） chēng 

เรยีน ɕo5 学 xué 

เรือ่ง thiŋ5 件（事）jiàn 

แร ่ kwaŋ2 矿             kuàng 

โรคฝีดาษ ŋa: ŋ6 天花  tiānhuā 

โรคมาลาเรยี vәn1no1 疟疾  nüèjí 

โรคเรือ้น bwan5 麻风  máfēng 

โรงเรยีน jo1 学   xué 

ไร ่ nәi 4 亩  mǔ 

ไรน่า ra5 田（水田）tián 

ฤดใูบไมผ้ล ิ nak 8 春（谷子）    chūn 

ฤดหูนาว ʔnjen1no1 冬    dōng 

ลง roi 6 下（山）  xià 

ลง sjɛm3 下（棋）xià 



611 
 

ลด (ราคา) ram5 落（价）luò 

ลน้ ron 4 溢  yì 

ลบ tsәp7 减jiǎn  

ลม rәm2 风    fēng 

ลม้ tswә4 跌（跤） diē 

ลมแรง keu3 刮风 guā fēng 

ลม้เหลว sɿ 5 pa:i1 失败  shībài 

ลอ่ สตัวท์ีเ่กดิจากมา้กบัลา lo2 骡子  luózi 

ลอก kwa3 剥（树皮）    bō 

ลอกคราบ thɔ t9khɔŋ1 蜕壳 tuì ké 

ลอ็ค so3,tap7 锁（门）  suǒ 

ลอย pwә1 浮  fú 

ละลายเป็นน้ํา jɔŋ2 融化 rónghuà 

ละอองฝุ่ น vun2lәm5 尘土  chéntǔ 

ละเอยีด ȶai 4 细（竹竿细）xì 

ละเอยีด ʔma3 细（粉）xì 

ลกัยิม้ ʔmwә5la:u 3 酒窝jiǔwō 

ลบั ฝน (ลบัมดี) pan 2 磨（ ） mó 

ลา้ง tsuk 8 洗（手）xǐ 

ลา้น ji3 亿    yì 

ลายน้ิวมอื thɔn6tɔŋ1 指纹     zhǐwén 

ลายฝ่ามอื thɔn6mjɛ2 手掌纹   shǒuzhǎng wén 

ลายเสือ้ kuk7ta:n4 单衣    dānyī 

ลา่สตัว ์ tit 7thoi 3 打猎  dǎliè 

ลาํคอ wu2khoi1 喉咙   hóulóng 

ลาํดบัทีแ่ปด ta 6 pɛt9 第八 dì bā 

ลาํดบัทีห่น่ึง ta 6 әt7 第一    dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ ta6ŋo 4 第五dì wǔ 

ลาํตน้ pjɛ2mәi4 树干     shùgàn 

ลาํไส ้ tha:i4 肠子  cháng zi 

ลาํไสเ้ลก็ tha:i4ȶai4 小肠   xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ tha:i4la:u4 大肠   dàcháng 

ลงิ mon6 猴子       hóuzi 

ลติร siŋ1 升shēng 

ลิน้ไก่ ma2ka:i5 小舌   xiǎoshé 

ลิม่ lɛm4 楔子    xiēzi 

ลกึ ʔ jam1 深（水）shēn 

ลื่น bjɛk9 滑huá 

ลมื la:m2 忘记    wàngjì 

ลุง pu4la:u4 伯父   bófù 

ลุงเขย (สามขีองป้า) ku4tje4 姑父  gūfu 

ลกู  la:k10 儿女  ér nǚ 

ลกูกบ ลกูอ๊อด ʔjuk7 蝌蚪   kēdǒu 

ลกูกระเดอืก e1wu2 喉结        hóujié 

ลกูกลิง้ เครือ่งบด njen 4 碾（谷子）niǎn 

ลกูไก่ ka:i5ɣa: ŋ6 小鸡  xiǎo jī 

ลกูเขย la:k10tha:u4 女婿  nǚxù 
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ลกูชาย la:k10ba:n 1 儿子   érzi 

ลกูเดอืย ɣәu4vjɛŋ4 小米  xiǎomǐ 

ลกูตาดาํ tak7ti4tau1  瞳仁         tóngrén 

ลกูทอ้ tәm6vaŋ2 桃子     táozi 

ลกูพลบั tәm6men4 柿子  shìzi 

ลกูมา้ la:k10mjɛ4 马驹   mǎ jū 

ลกูววั la:k10wi2 牛犊   niúdú 

ลกูศร kәu3ljɛm3 箭头   jiàntóu 

ลกูศร ljɛm3 箭     jiàn 

ลกูสะใภ ้ la:k10rjɛ4 儿媳   érxí 

ลกูสาว la:k10 ʔmjɛk9 女儿  nǚ'ér 

ลกูเหบ็ ra4rip7 雹子   báozi 

ลกูอณัฑะ kai5rәi4 睾丸      gāowán 

เลก็ ȶ ai 4 小xiǎo 

เลบ็ kɛu2 爪  zhǎo 

เลบ็เทา้ rip7ten1 脚趾甲   jiǎozhǐ jiǎ 

เลบ็มอื rip7tɔŋ1 指甲         zhǐjiǎ 

เลม่ ta:m 1 把（一把 ）bǎ 

เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัสมดุหนงัสอื ) buk7 本（书）běn 

เลว wai 6 坏huài 

เลอะเลอืน เละเทะ ŋɔp9sɔp8 糊涂hútú 

เลยี ja2 舔  tiǎn 

เลีย้ง th:ŋ4 养       yǎng 

เลีย้งปศุสตัว ์ su3;sәu3 放牧fàngmù 

เลอืก let10 选（种） xuǎn 

เลอืด pha:t9 血  xuè 

เลอืดเน้ือเชือ้ไข la:k10la:n1;sje5lәn2 后代   hòudài 

เลื่อนขึน้ ลอยสงูขึน้ ok9 升起   shēng qǐ 

เลอืนลาง mɔn2 tɔn2 模糊 móhú 

เลื่อย ku5 锯子  jùzi 

เลื่อย vun2mәi4 锯未   jù wèi 

แลคเกอร ์ rak7 漆    qī 

แลว้ әn3 已经 yǐjīng 

และ  กบั thim1; ȵam 6;sim5 和hé 

โลก te3thәn2lɔŋ2ʔmun1 世界            shìjiè 

โลง vu5mәi4 棺材    guāncai 

ไล ่ tit7;su3 赶（把牛赶上山）gǎn 

ไลต่าม tit7 追      zhuī 

วงกบ thaŋ4to1 门框   ménkuàng 

วดั mjeu6 庙     miào 

วนั van2 天（日）tiān 

วนั van2 （一）天 tiān 

วนัถดัไป van2lәn2 次日           cì rì 

วนัทีย่ ีส่บิ ȵi6sip8 二十日  èrshí rì 

วนัทีส่าม tshu4tha:m1 初三  chū sān 

วนัทีส่ามสบิ tha:m1sip8 三十日sānshí rì 

วนัทีส่บิหก sip8lɔk8 十六日 shíliù rì 
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วนัทีส่บิหา้ sip8ŋo4 十五日     shí wǔ rì 

วนัทีส่บิเอด็ sip8әt7 十一日shíyī rì 

วนัทีห่น่ึง tshu4әt7 初一chū yī 

วนัทีห่า้ tshu4ŋo4 初五  chū wǔ 

วนัน้ี van2na:i6 今天  jīntiān 

ววั po4 黄牛   huángniú 

ววั wi2po4 牛     niú 

ววัตวัผู ้ wi2tak8 公牛（一般的）gōngniú 

ววัตวัเมยี wi2nәi4 母牛（已生崽德）mǔ niú 

ววัตวัเมยี wi2thai5 母牛（未生崽的）mǔ niú 

ววัพอ่พนัธุ ์ wi2rai5 公牛（配种的）gōngniú 

วสัดุเศษไม ้ mәi4 木料 sùliào 

วา phe5 庹 tuǒ 

วาง (วางมอื) pai 4 摆（手）bǎi 

วา่ง พกัผอ่น pәn 6 闲xián 

วา่งเปลา่ phuŋ3 空的kōng de 

วา่ยน้ํา woi2 ram 4 游泳          yóuyǒng 

วา่ยน้ํา (ปลาวา่ยน้ํา) woi2 游(鱼）    yóu 

วิง่ pәn5 跑   pǎo 

วิง่หนี la ŋ 6 逃走    táo zǒu 

วญิญาณ wan2 魂                hún 

วธิกีาร pa:n1fa5 办法  bànfǎ 

วปิรติ raŋ6 经线   jīng xiàn 

เวลา ku6 时间   shíjiān 

เวลา sәi2 时候  shíhòu 

เวา้ kɔm1 凹下 āo xià 

เวยีนหวั kәu3mun6 头晕     tóuyūn 

ศตัร ู tɔŋ2tsak8 仇人  chóurén 

ศาลากลาง ra:n2kɔn1 衙门    yámén 

ศรีษะ kәu3 头  tóu 

ศนูย ์(เลข 0) thim 1 零（一百零五）líng 

ศนูยก์ลาง thaŋ2ta5 中心   zhōngxīn 

สกปรก ta1（衣服脏）sa:n2（一般东西

脏） 
脏 zàng 

สง่ rɔn 6 递 dì 

สงคราม ta3 tsa:ŋ1 打仗 dǎzhàng 

สดใส reŋ 4 晴qíng 

สน (เขม็) tshon 1 穿（针）chuān 

สนเขม็ (ตน้สนชนิดหน่ึง) va5ʔnut7ʔme3 松针      sōngzhēn 

สน้เทา้ la1ten1 脚跟   jiǎogēn 

สน้เทา้ sɔŋ1 脚后跟jiǎohòugēn 

สนาม van5 场场  chǎng chǎng 

สนิทสนม tɔŋ 2da:u3 和睦hémù 

สนิม ra:k9 锈（铁锈）xiù 

สม้โอ tәm6puk8 柚子        yòuzi 

สวดคมัภรี ์ pjeu1 念经        niànjīng 

สว่น pam5 （一）份 fèn 

สวนผกั vjen2 菜园   càiyuán 
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สวม tan3 穿（衣）   chuān 

สวย da:i1 dɔm5 美丽 měilì 

สวา่ง ka:ŋ1 亮liàng 

สอง ljɛŋ4 两   liǎng 

สอง ra2 二èr 

สอง tha:m1 二èr 

สองปีขา้งหน้า ʔme1lәn2 后年      hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ ʔme1kon5 前年      qiánnián 

สองรอ้ย ra2 vɛk9 二百 èr bǎi  

สอด ut 7mjɛ 2 揣（抽）chuāi 

สอน thon2 教（书）     jiào 

สอบ khau2 考试   kǎoshì 

สะดอื djɛ1 肚脐  dùqí 

สะดุด lak 8 绊倒bàn dào 

สะอาด ɣeu5 sjeu5 干净gānjìng  

สะอกึ rom4 啜  zhuó 

สกัครู ่ to2ra:u6 一会儿  yīhuǐ'er 

สกัหน่อย (ดสูกัหน่อย) pit8 下（看一下）xià 

สตัวป่์า nәi4ɣa:u4ra3 野兽   yěshòu 

สตัวเ์ลีย้ง nәi4to2siŋ1 家畜   jiāchù 

สัน่ ta:n2 发抖   fādǒu 

สัน้ rәn3 短   duǎn 

สนัมดี laŋ1met10 背   dāobèi 

สนัหลงั rәu1kuŋ1 脊梁  jǐliang 

สาดแสง สอ่ง sjɛŋ 4 晒（太阳）shài 

สาบาน ɣɔ ŋ1 ʔnun1 发誓 fāshì 

สามรอ้ย tha:m1vɛk9 三百Sānbǎi 

สามสบิ tha:m1 sip8 三十 sān shí  

สามารถ roi2 会（你会汉语吗）huì 

สาม ี tha:u4 丈夫   zhàngfū 

สามภีรรยา tha:u4rjɛ4 夫妻    fūqī 

สาย (มาสาย) ve2 迟(来迟了)chí 

สายธนู la:m6na3 弓弦   gōngxián 

สายสะดอื tha:i4djɛ1 脐带      qídài 

สา่ยหวั pai4 摇头  yáotóu  

สายเอีย๊ม สายพาดไหล(่ของกางเกง
หรอืกระโปรง) 

ʔmin5i3 背带    bēidài 

สาํลกั ɣan2 噎 yē 

สิง่ของ nәi4wa5 东西  dōngxī 

สงิโต sɿ4tsɿ2 狮子shīzi 

สบิ sip8 十      shí 

สบิกวา่คน sip8 ta ŋ1 十来个 shí lái gè 

สบิเกา้ sip8 ku3 十九shí jiǔ 

สบิเจด็ sip8 thәt7 十七shí qī 

สบิแปด sip8 pɛt9 十八 shí bā 

สบิสอง sip8 ȵ i 6 十二   shí’èr 

สบิสาม sip8 tha:m1 十三shí sān 

สบิสี ่ sip8 thәi5 十四 shí sì 
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สบิหก sip8 lɔk8 十六 shí liù 

สบิหา้ sip8  ŋo 4 十五shí wǔ 

สบิเอด็ sip8 ә t7 十一shíyī 

สิว่ theu5 凿子            bàozi 

สี ่ thәi5 四sì 

สขีาว pwa:k10 白bái  

สเีขยีว kam5 绿lǜ 

สเีขยีว lu1 青qīng 

สดีาํ ʔ nam1 黑 hēi 

สแีดง rәn 4 红hóng 

สเีทา hwә i 4 灰huī 

สน้ํีาเงนิ ju2 蓝lán 

สมีว่ง ȶam3 紫zǐ  

สีร่อ้ย thә i5 vɛk9 四百 sìbǎi 

สีส่บิ thә i5 sip8 四十sì shí 

สเีหลอืง ŋa:n3 黄huáng 

สกุ sɔ k8 熟（肉）shú 

สกุ va:n1 熟透 shú tòu 

สนุขั ma1 狗    gǒu 

สนุขัจิง้จอก ma1nai5 狼      láng 

สนุขัตวัผู ้ ma1tak 8 公狗  gōng gǒu 

สนุขัตวัเมยี ma1nәi4 母狗  mǔgǒu 

สนุขัลา่สตัว ์ ma1tit7thoi3 猎狗  liègǒu 

สรุยิปุราคา  nәi4kɔp9tsjen1la1van2 日蚀   rì shí 

สงู wa:ŋ2 高    gāo 

สญูเสยีเงนิ ชดใชเ้งนิ thje5 赔钱      péiqián 

สดู (สดูอากาศ) sut7 吸（气）xī 

เสน้ thɔn6 线       xiàn 

เสน้ tiu2 条（绳子）tiáo 

เสน้ทีใ่ชต้ขีอบของชา่งไม ้ la:m6mak8 墨线   mòxiàn 

เสน้แนวขวาง (สาํหรบัการทอผา้) tsjɛn1 纬线     wěixiàn 

เสน้บะหมี ่ vun 4 粉条    fěntiáo 

เสน้แบง่เขต tin1lak 7 界限  jièxiàn 

เสน้เลอืด เอน็  mak8 脉络     màiluò 

เสบยีงอาหร ɣәu4 粮食   liángshí 

เสมหะ ji2twә3 痰    tán 

เสา ra:u2 柱子       zhùzi 

เสาเขม็ lak7 木桩   mù zhuāng 

เสยี laŋ1 fәi 1 浪费   làngfèi 

เสยีใจ hәu1 hui2 后悔hòuhuǐ 

เสยีบ ȵ ak 8 插（在地里）chā 

เสยีบ ram1 插（种）chā 

เสอื nәi4mәm4 老虎   lǎohǔ 

เสือ่ ʔmen3 席子     xízi 

เสือ้ kuk7 上衣     shàngyī 

เสือ้กนัฝน wui1i1 雨衣    yǔyī 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ wui1i1 蓑衣    suōyī 
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เสือ้ชัน้ใน lәi4kuk7 衣服里子 yīfú lǐngzi 

เสือ้ดา้นใน ra4kuk7 衣服面   yīfú mián 

เสอืดาว mәm4pjɛu5 豹子   bàozi 

เสือ้ผา้ kuk7 衣服  yīfú 

เสือ้ยดืชัน้ใน kuk7na:p9 背心     bèixīn 

เสือ้สทู kuk7kәp7 夹衣     jiá yī 

แส ้ pin1 鞭子  biānzi 

แสงแดด ljɛŋ1 阳光   yángguāng 

ใส lu1 清（水）qīng 

ใส ่ ro4;tam 3 装（进来）zhuāng 

ใส ่ tan3 戴（帽）    dài 

ไสเ้ดอืน thjan4lәm5 蚯蚓   qiūyǐn 

ไสใ้นผา้นวม ra4ʔmin5 被面子     bèi miànzi 

หก lɔk8 六      liù 

หกรอ้ย lɔk8 vɛk9 六百 liùbǎi 

หกสบิ lɔk8sip8 六十liù shí 

หงอนไก่ itsan5ka:i5 鸡冠   jīguān 

หญา้ kaŋ1 草 cǎo 

หญา้คา ja2 茅草   máocǎo 

หญา้ชนิดหน่ึง ʔma1wot8 鱼腥草       yú xīng cǎo 

หญา้สคีราม tәn6 蓝靛槽        lándiàn cǎo 

หญา้หอมชนิดหน่ึง tet9 芭芒操      bā mángcǎo 

หญา้หางหมา kaŋ1thәt8ma1 狗尾草 gǒuwěicǎo 

หญงิสาว poŋ6tho1 青年女子qīngnián nǚzǐ 

หด phjɛp9 瘪的 biě de 

หนวด ʔnut7 胡子     húzi 

หนอง sɔk8 脓    nóng 

หนอน rɔt10 虫（爬）chóng 

หนอนผเีสือ้ noi2sut7 毛虫máochóng 

หน่อไม ้ ra: ŋ 2 竹笋   zhúsǔn 

หนกั tsan2 重    zhòng 

หนงั am5 披（大衣）pī 

หนงัตา pәi2la1 眼皮   yǎnpí 

หนา ra2; ȵa2 厚hòu 

หน้าต่าง to1saŋ1 窗户   chuānghù 

หน้าต่าง wә4 户     hù 

หน้าผา pwa1 崖（石崖）yá  

หน้าผาก ra4pwa:k 9 额头   étóu 

หน้าผาทีส่งูชนั pwa1 悬崖峭壁xuányá qiàobì 

หนาม ljen3 刺   cì 

หนาว ȵit10 冷lěng 

หน้าอก ra4ɣɔŋ4 胸脯     xiōngpú 

หนี vut7 窜   cuàn 

หน้ีสนิ ʔjem5 欠账   qiàn zhàng 

หน่ึง to2 一yī 

หน่ึงในสี ่ thәi5 pam5 dai3 to2 四分之一 sì fēn zhī yī 

หนู no3 老鼠  lǎoshǔ 
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หมวก kәp7 斗笠 dǒulì 

หมวก mɔk10 帽子   màozi 

หมอก la:u2mɔk9 雾   wù 

หมอด ู thɔn5 meŋ 6 算命     suànmìng 

หมอน  ŋun2 枕头 zhěntou 

หมอผ ี tha:ŋ6ŋwa:ŋ2 巫师   wūshī 

หมาก ผลไม ้ rim1 果实guǒshí 

หม ี mje2 狗熊  gǒuxióng 

หมกึ to3mak8 墨汁  mòzhī 

หมืน่ va:n 6 万wàn 

หมนุวน pan5 旋转  xuánzhuǎn 

หม ู mәu5 猪  zhū 

หมตูวัผู ้ mәu5tak8 公猪（阉过的）gōng zhū 

หมตูวัผู ้ mәu5ȶiu2 公猪（配种用的）gōng zhū 

หมตูวัเมยี mәu5nәi4 母猪（肉猪）mǔ zhū 

หมตูวัเมยี mәu5ra:ŋ2 母猪（繁殖用）mǔ zhū 

หมูบ่า้น ʔma:n3 村寨   cūnzhài 

หมปู่า mәu5ra:i5 野猪   yězhū 

หยด tɔk9 滴（水)  dī 

หยด tom5 滴（水）dī 

หยวน สกุลเงนิของจนี kɔn2;khɔ i5 元（钱）yuán 

หยอกลอ้ twә1 逗（小孩）dòu 

หยอ่น rɔŋ 6 松 sōng 

หยางเหมย  (ผลไมช้นิดหน่ึง) tәm6tha:i6 杨梅              yángméi 

หยาบ la:u 4 粗（树很粗）cū 

หยาบ ra:k10 粗糙cūcāo 

หยาบ ru2 粗（粉）cū 

หยบิ หนีบ pan 2 捏  niē 

หยบิขึน้มา a:u1taŋ1 拿来      ná lái 

หยดุ lin5 断（绳子断）duàn 

หรีต่า ri3 眯缝（眼）     mīfeng 

หลอดลม ta:u4wu2khoi1 气管     qìguǎn 

หลอดอาหาร wu2khoi1lәm5 食管    shíguǎn 

หลอม ljen1 炼（铜）   liàn 

หลงั ʔma: ŋ5lәn2 后背   hòu bèi 

หลงัคอ่ม ai1kuŋ1ɣәu1 驼背    tuóbèi 

หลงัคา du1ra:n2 房顶   fáng dǐng 

หลงัจากน้ี van2lәn2 今后    jīnhòu 

หลงัเทา้ rәu1va4ten1 脚背   jiǎobèi 

หลงัมอื la:k10tɔŋ1 手指   shǒuzhǐ 

หลาน la:k10la:n1 子孙    zǐsūn 

หลานชาย (ลกูชายของพี ่น้อง) la:n1;la:k 10thaŋ2 侄子        zhízi 

หลานชาย (ลกูชายของลกู) la:n1ba:n1 孙子        sūnzi 

หลานสาว (ลกูสาวของพี ่น้อง) la:n1mjɛk9 侄女      zhínǚ 

หลานสาว (ลกูสาวของลกู) la:n1mjɛk9 孙女     sūnnǚ 

หลุมฝังศพ mwә6 坟墓        fénmù 

หวาน va:n1 甜tián 
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หวาน ʔ ȵen3 甜（糖甜）tián 

หว ี khi 1 梳(头)      shū 

หอ่ tok 9 包      bāo 

หอ่ tok9 包（包糖）bāo 

หอก mәu1 长矛cháng máo 

หอ้ง kɛn1 房间   fángjiān 

หอ้ง (ลกัษณนามใชก้บัหอ้ง) kɛn1 间（房）jiān 

หอ้งขา้งนอก kɛn1ta5（堂屋） 外屋   wài wū 

หอ้งครวั kɛn1ve4tsui2 厨房   chúfáng 

หอ้งโถงใหญ่ ra:n2la:u4 正房     zhèng fáng 

หอ้งทีอ่ยูด่า้นขา้งหอ้งโถงใหญ่ ra:n2vjen2 厢房   xiāngfáng 

หอ้งน้ํา tsәm2mәu2 厕所    cèsuǒ 

หอน (หมาป่าหอน) then3 噱（狼）jué 

หอบ a:u1ro6;ro6 喘（气）chuǎn 

หอม la:ŋ1 香  xiāng 

หอมหวัใหญ่ ȶiu4 大葱  dàcōng 

หอยชนิดหน่ึง sai1ha:i4 蚌bàng 

หอยทาก sai1 螺蛳  luósī 

หอยทาก wi2po4 蜗牛   wōniú 

หกั tak7 断（折断子）duàn 

หกัออก let10 折开 zhé kāi 

หัน่ kat 7 切（菜）qiē 

หนัหวั pha3 回（头）huí 

หวัคนัไถ bәp7li2 犁头  lí tóu 

หวัแครอท lɔŋ2pu2rәn4 胡萝卜   húluóbo 

หวัใจ thәm1 心脏       xīnzàng 

หวัไชเทา้ lɔŋ2pu2 萝卜  luóbo 

หวันม ʔnin5tsu4 乳头   rǔtóu 

หวัเผอืก la4rjɛk9;la4rɛk9 芽头  yá tóu 

หวัมนัฝรัง่ jaŋ6vi6 马铃薯   mǎlíngshǔ 

หวัเราะ ku1 笑xiào 

หา้ ŋ o 4 五wǔ 

หาง thәt8 尾巴   wěibā 

หางปลา paŋ3pu6 鳔     biào 

หาเงนิ tswa:n3 赚钱              zhuànqián 

หา่น ŋa:n6 鹅  é 

หา่นป่า ŋa:n6ŋo6 雁  yàn 

หาม ʔwon1;on1 扛（一个人扛）káng 

หายใจ thuŋ5 呼（气）hū  

หา้รอ้ย ŋo4vɛk9 五百wǔbǎi 

หาวนอน kho 1 打哈欠     dǎ hāqian 

หา้สบิ ŋ o 4 sip8 五十 wǔ shí 

หิง่หอ้ย nәi4vi2diŋ3 萤火虫yínghuǒchóng 

หนิ tin1 石头  shítou 

หนิลบัมดี tin1pan2 磨 石   mó dāo shí 

หมิะ noi2wa:i1 雪    xuě 

หวิ ʔ jɛk9 饿 è 
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หิว้ rjɛk 9 垮  kuǎ 

หดื raŋ4ro 6 哮喘 xiāochuǎn 

หุบเขา loŋ1 山谷   shāngǔ 

ห ู kha1 耳朵   ěrduǒ 

 หดู ไฝ ตาไม ้ tut7 瘊子  hóu zi 

เหงือ่ vun6 汗   hàn 

เหงอืก na:n4vәn2 牙龈        yáyín 

เหด็ ɣa1 菌子    jùnzi 

เหด็หหูนู ɣa1mu5rɿ2 木耳    mù ěr 

เหนียว twә5 韧（不脆） 

เหน่ือย ɣe4 累lèi 

เหนือศรษีะ du1 头顶     tóudǐng 

เหมน็ ȵin1 臭chòu 

เหมาะสม da:u3 合适héshì 

เหยยีบ tan4 踩            cǎi 

เหลก็ ɣa: ŋ2 钢    gāng 

เหลก็ lәt7 铁   tiě 

เหลว ka:ŋ 4 稀（稀疏）xī 

เหลว lu1 稀（粥稀）xī 

เหลา้ la:u3 酒   jiǔ 

เหลา่นัน้ tә i 6nau 4 那些  nǎxiē 

เหลีย่ม thәi5 lә m5;thә i5 s ɔ  ŋ 5 方   fāng 

เหลอื ȶa1 剩  shèng 

เหลอืบ ljep9 牛虻   niúméng 

เหา tiu1 头虱        tóu shī 

เหา ʔnan1 虱子  shīzi 

เหา่ (สนุขัเหา่) khәu5 吠（狗）fèi 

เหีย่ว tiu3 枯（树叶枯了）kū 

แหง้ tho3 干gàn 

แหงนหวั jin5 抬（头）tái 

แหจบัปลา re2 鱼网     yúwǎng 

แหลม คม ljɛ1 尖    jiān 

แหว้ la4tsut8 荸荠  bíjì 

แหวน sj3ɛp9mjɛ2 戒指   jièzhǐ 

ให ้ tha:i1 给  gěi 

ใหญ่ la:u 4 大   dà  

ใหม ่ mai5  新 xīn 

ใหอ้าหารสตัว ์ sa1 喂（鸡）wèi 

ไหน nau 4 哪  nǎ 

ไหม si1 丝        sī 

ไหล loi1 流（水）liú 

ไหล ่ ɣa2 肩膀     jiānbǎng 

ไหลเ่ขา ta5liŋ4 山腰  shānyāo 

องุน่ tәm6et9 萄葡  táo pú 

อดทน wu2 ra:i3 耐心nàixīn 

อนาคต tam1van2 将来  jiānglái 

อบ (อบเสือ้ผา้) pha:ŋ1 烤（衣服）kǎo 
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อบอุ่น riu3 暖和nuǎn huo 

อม ɣam1 含   hán 

อยา่ kho2 别（别吃）bié 

อยูอ่าศยั  ȵɛu 6 在 zài 

อรอ่ย va:n1 好吃（味道香）hào chī 

อว้น maŋ 4 胖（人）pàng 

อวนจบัปลา tәm4 鱼罾   yú zēng 

อวยพร bek 10 贺生    hè shēng 

อวยัวะเพศชาย rәi4 男生殖器  nán shēngzhíqì 

อวยัวะเพศหญงิ kui1 女生殖器 nǚ shēngzhíqì 

อวยัวะภายใน rɔŋ6ɣa:u4 内脏  nèizàng 

อสจุ ิ riu6tsu4 精液     īngyè 

ออก(เงนิเดอืน) va5 发（工资）fā 

ออกไข ่ pa:n 6 生(蛋)  shēng 

ออกไป pa:i1ŋuk7 出去  chūqù 

ออกผล ȶ et9rim1 结果   jiéguǒ 

ออกรวง sa5 ku ŋ1 出穗 chū suì 

อ่อน (ผกั) ʔ ma 3,nɔ m1 嫩（菜）nèn 

อ่อน นุ่ม ʔ ma3 软    ruǎn 

อ่อนเยาว ์ ɣoŋ 6 年轻niánqīng 

อ่อนแอ ro5 弱   ruò 

ออ้ย ka:n3ta: ŋ2 甘蔗  gānzhè 

อะไร na ŋ2 什么shénme 

อา je6 叔父   shúfù 

อา้ (ปาก) ŋa4 张（口）zhāng 

อากาศ ro6 空气  kōngqì 

อ่างเกบ็น้ํา lam1 池塘   chítáng 

อาจารย ์ lau2sɿ4 老师   lǎoshī 

อาเจยีน rjɛk9 呕吐   ǒutù 

อ่าน tɔk8 读dú 

อานมา้ a:n1 鞍子    ānzi 

อาบน้ํา ve 4a:p 9 洗澡   xǐzǎo 

อาย da:i1e1 害羞hàixiū  

อาย ุ kәu3ʔme1 年龄   niánlíng 

อาย ุ ʔme1 岁    suì 

อาหญงิ  (น้องสาวพอ่) ȵa:ŋ4 姑母（父之妹）gūmǔ  

อาหาร a:m3 菜（饭菜）cài  

อาหาร ȶa2tsjen1 食品 shípǐn 

อาหาร (อาหารหม)ู ka:m1 食（猪食）chī 

อาหารกลางวนั sjɛŋ3 午饭      wǔfàn 

อาหารคํ่า bwa:u2;ba:u2 晚饭 wǎnfàn 

อาหารเชา้ ŋe2 早饭  zǎofàn 

อจิฉา әn3 羡慕xiànmù 

อจิฉา kweŋ 6lɔŋ2 嫉妒jídù 

อฐิ tson1 砖     zhuān 

อิม่ tjaŋ5 饱 bǎo 

อกี jiu1;to5 又yòu 
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อกีครัง้ i5 再 zài 

อุง้เทา้ kɔm1ten1 脚心  jiǎoxīn 

อุง้มอื ta5va4mjɛ2 手心   shǒuxīn 

อุง้มอื va4mjɛ2 手掌   shǒuzhǎng 

อุด ถม (ดนิ) tjen 6 填（土） tián 

อุ่น riu3 温（水）wēn 

อุม้ әm 3 抱（小孩）bào 

เอว rәn1;tha:k9 腰  yāo 

เอา นํา พา  tәi2 把 bǎ 

เอาไป a:u1pa:i 1 拿去      ná qù 

เอยีง kwe 4 歪（帽子戴歪）wāi 

แอก ik7 牛轭  niú è 

โอบลอ้ม tsәm 4 包围    bāowéi 

ไอ khau1 咳嗽   késòu 

ไอน้ํา phoŋ1 水蒸汽 shuǐ zhēngqì 
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(กนิ) เปลา่ (la5)vai5 白（吃）bái (chī) 

(ไก่) ขนั ȵan1 啼（鸡啼）tí (jī tí) 

(ไกล) ขนาดนัน้ hɔ5;hɔ5 heŋ3(lai1) 那么（远）nàme (yuǎn) 

(คน) ผอม lɛi3 瘦（人瘦）shòu (rén shòu) 

(ง)ู รดั  tsin1;zau1 缠（蛇缠）chán (shé chán) 

(เดก็) ด ี kuai2 乖（孩子）guāi (háizi) 

(ตน้ไม)้ งอก thǝn5 发芽（树枝）fāyá (shùzhī) 

(ทาํ) แบบนัน้ hɔ5 heŋ3(vok4) 那样（做）nàyàng (zuò) 

(น้ํา) ซมึ (ไทยถิน่อสีาน “แซบ”)  zap4 渗（水）shèn (shuǐ) 

(น้ํา) ไหล ma:u1 流（水流）liú (shuǐliú) 

(เน้ือ) ไขมนั hui4 肥（肉）féi (ròu) 

(เน้ือ) ไมต่ดิมนั lɛi3 瘦（肉）shòu (ròu) 

(ปลา) เป็น fɯn1 活（鱼）huó (yú) 

(ปลา) วา่ยน้ํา  zɯǝk4 游（鱼游）yóu (yú yóu) 

(ผลไมท้ีเ่จรญิเตบิโตเตม็ที)่ แก่ tθɯǝk2 成熟 chéngshú 

(ฝน) ตก la5 下（雨）xià (yǔ) 

(ฝน) สาด fɔt2(fǝn1) 潲（雨）shào (yǔ) 

(ฝน) หยดุ ŋɔt2 停（雨停）tíng (yǔ tíng) 

(เมลด็) งอก tshɯn1laŋ4 发芽（种子）fāyá (zhǒngzǐ) 

(ยา)  น้ํา bɔk2 敷(药) fū (yào) 

(เยอะ) ขนาดนัน้ tθɔ(i)1na5 那么（多）nàme (duō) 

(เรือ่ง) แบบนัน้ nɛi3hɔ5(di2sɔi3) 那样（的事）nàyàng (de shì) 

(ลม) พดั mai3hɔi4 刮（风）guā (fēng) 

(ววั) รอ้ง kiǝk2 叫（牛叫）jiào (niú jiào) 

(วาง) อยู ่(ในน้ี) (han5)tsɛn4(nɛi3di2) （放）在（这里）(fàng) zài 
(zhèlǐ) 

(สงู) กวา่ bɛi3(na5mɛi1);(mɛi1)kuǝ3(na5) 比（他高）bǐ (tā gāo) 

(แสดงการต่อเน่ืองของกรยิา) อยู ่ (dǝt2)tsa5 （坐）着 (zuò) zhe 

(หมาป่า) หอน kiǝk2 嚎（狼嚎）háo (láng háo) 

(อาย)ุ ปี tθui3 岁（十岁）suì (shí suì) 

(เอว) เคลด็ siǝk2 闪（腰）shǎn (yāo) 

ก ็ nuŋ3 也 yě 

ก ็ tsiu3(bǝn4) 就（来）jiù (lái) 

กด om3;tshan1 按 àn 

กบ iat1 青蛙 qīngwā 

กม้หน้า diŋ3koŋ2 低（头）dī (tóu) 

กรงเลบ็ lip2 爪 zhuǎ 

กรงหม ู lok4vɔi4 猪笼 zhū lóng 

กรน haŋ5khat2 打鼾 dǎhān 

กรรไกร tθin3da:u5 剪子 Jiǎnzi 

กรรมกร ŋa:u1vok4koŋ5 工人 gōngrén 

กรวย tsiu5lau4 漏斗 lòudǒu 

กรอง khaŋ1 滤（菜）lǜ (cài) 

กระจก kiǝŋ3 镜子 jìngzi 

กระชอน zɔŋ4 筛子 shāizi 

กระเชา้ ki2duŋ5 篓子 lǒuzi 

กระซบิ khɔk2khoŋ3 耳语 ěryǔ 

กระเซงิ luǝn3;phoŋ2 零乱 língluàn 
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กระดองเต่า tθip2 甲龟 jiǎ guī 

กระดาก ȵɔ(i)1thoŋ3 臊 sāo 

กระดาษ tsi3 纸 zhǐ 

กระดกิน้ิว laŋ4 跷（拇指）qiāo (muzhǐ) 

กระดกิหาง ven1 摇尾 yáo wěi 

กระดิง่ liŋ3;ven1liŋ3 铃 líng 

กระดุม nau2 扣子 kòuzi 

กระดกู vɯǝk4 骨头 gǔtou 

กระดกูซีโ่ครง khɛŋ3 肋骨 lèigǔ 

กระดกูสนัหลงั vɯǝ4duǝt2 脊梁骨 jǐlianggǔ 

กระดกูไหปลารา้ lai4tshau1 锁骨 suǒgǔ 

กระโดด thiau3;phit1 跳 tiào 

กระโดดไกล thiau3lai1 跳远 tiàoyuǎn 

กระโดดขาเดยีว dɔk3diŋ1 单脚跳 dān jiǎo tiào 

กระโดดสงู thiau3mɛi1 跳高 tiàogāo 

กระต่าย thuǝt3 兔子 tùzǐ 

กระทบ phiǝk2 掴 guāi 

กระทอ่ม kɯn1 ȵɔ1 草房 cǎo fáng 

กระทะ tshau1 铁锅 tiě guō 

กระทะขนาดใหญ่ ŋɔ2phom3 甑子 zèng zi 

กระทาํแบบลวกๆ mu2luǝn3 胡乱 húluàn 

กระเทยีม sin2thau3 大蒜 dàsuàn 

กระเทยีมหอม ka:u3sai1 韭菜 jiǔcài 

กระบนใบหน้า ha(i)3bat4 雀斑 quèbān 

กระบวย phiu5 瓢 piáo 

กระบอกใชเ้ป่าไฟ vok4fo1 吹火筒 chuī huǒtǒng 

กระบอง dɔi1 杠子 gàngzi 

กระบอื tθɔi3 水牛 shuǐniú 

กระเบือ้ง ŋua3 瓦 wǎ 

กระป๋อง ou2 罐子 guànzi 

กระเป๋าเสือ้ tsham3 衣袋 yīdài 

กระโปรง kǝn1;lin4 裙子 qúnzi 

กระเพาะของนก lam4 嗉子 sù zi 

กระเพาะปลา bou5 鳔 biào 

กระเพาะปัสสาวะ bou5sɔi5 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร bɔk4 胃 wèi 

กระสอบ lɔk1ma4 麻袋 mádài 

กระสนุ  thik1 弹 dàn 

กระสนุ tθɯ5tshoŋ1 子弹 zǐdàn 

กระหาย khɔ5lan4 渴（口渴）kě (kǒu kě) 

กรชิ kɔ3tsɔm1 尖 jiāndāo 

กลม vin1 圆 yuán 

กลว้ย zɛk2 芭蕉 bājiāo 

กลว้ยหอม zɛk2 香蕉 xiāngjiāo 

กลอง dum5 鼓 gǔ 

กลอ่ง hɔp3 盒子 hézi 

กลอ่ง หบี ลงั  tθiaŋ2 箱子 xiāngzi 
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กลอนประตู khuǝ5muǝn1 门扣 mén kòu 

กลบั lɯǝŋ1;siǝk2 回（家）huí (jiā) 

กลบั พลกิ khap5 翻扣 fān kòu 

กลบัมา lɯǝŋ1bǝn4 回来 huílái 

กลวั mɛŋ1  怕 pà  

กลา้ dam5;kan5 敢 gǎn 

กลาก lak5khuǝ1 癣 xuǎn 

กลา้ของพชื fon1 秧子 yāngzi 

กลางคนื bai4tsɔŋ4 夜里 yèlǐ 

กลางวนั bai4hon4 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ ken5 筋 jīn 

กลา้มเน้ือ muŋ1tθɯǝk2khai1 肌肉 jīròu 

กลา้หาญ loŋ1dam5 胆大 dǎn dà 

กลิง้ lɛn3 打滚 dǎgǔn 

กลิง้ (โคลน) zɔŋ3 滚（泥坑）gǔn (níkēng) 

กลิง้ (ตลีงักา) lɛu3 打滚 dǎ gǔn 

กลิง้ (วตัถุทรงกลมกลิง้) li1;lɛu3 滚（石头滚下来）gǔn (shítou 
gǔn xiàlái) 

กลิน่ ȵɔ(i)1; ɔ1 闻 wén 

กลิน่เน้ือแกะ ȵ ɔ(i)1liǝŋ1 膻 shān 

กลบี liam2 果瓣儿 guǒ bàn er 

กลบี liam2 瓣 bàn 

กลนื ut2 咽 yàn 

กลนื zam5;lɯt2 吞 tūn 

กลุม่ กอ้น (ลกัษณนามของกอ้นเมฆ) phak1 朵（一朵云）duo (yī duo yún) 

กวน kɛu3 搅拌 jiǎobàn 

ก๋วยเตีย๋ว mi2 面条 miàntiáo 

กวา่ bɛi3;bɛi3khɔn1;kuǝ3 比 bǐ 

กวาง zoŋ4 鹿 lù 

กวา้ง bɛŋ1 宽 kuān 

กวาด pha:n5 扫（地）sǎo (de) 

กษตัรยิ ์ voŋ2dai3 皇帝 huángdì 

กอง dom3 堆（一堆土）duī (yī duī tǔ) 

กอง op2 背（一背柴）bèi (yī bèi chái) 

กอง (ดนิ) muǝn4 堆（土）duī (tǔ) 

กองหญา้ kan4dom3 草堆 cǎo duī 

กอด op2;uǝn3 抱 bào 

ก่อน khuan5 先 xiān 

กอ้น lǝt5 块（一块石头）kuài (yīkuài 
shítou) 

กอ้นกรวด sin1fon1khai1 鹉卵石 wǔ luǎnshí 

ก่อนหน้าน้ี khuan5 以前 yǐqián 

กอ้นหนิ sin1 石头 shítou 

ก่อไฟ (ทาํอาหาร) la:u1fo1 烧火（做饭）shāohuǒ (zuò 
fàn) 

ก่ออฐิ tθai1 砌（砖）qì (zhuān) 

กะพรบิตา lep4 眨 zhǎ 

กะละมงั buǝn1 盆 pén 

กงัหนัน้ํา vuǝn5 水车 shuǐ chē 
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กงัหนัวดิน้ํา tsham1 灌水（用水车灌）guànshuǐ 
(yòngshuǐ chē guàn) 

กดั kha:u5 啃 kěn 

กดั ŋat2 咬 yǎo 

กดั tθim5 咬（老鼠咬）yǎo (lǎoshǔ yǎo) 

กดัฟัน lɔt4sen1 咬牙 yǎoyá 

กบั dui5;nam1 对 duì 

กบั และ nam1 和 hé 

กบัขา้ว tθa(i)3;uǝn1 菜（饭菜）làròu 

กาก  tsɛk4 渣滓 zhāzǐ 

กากเหลา้ vɔ5pheu1 酒糟 jiǔzāo 

กางเกง khuǝ3 裤子 kùzi 

กางเกงขาสัน้ khǝ3tshiat2 短裤 duǎnkù 

กางเกงขาสัน้ tθɯǝk2khǝ3 裤叉 kù chā 

กางเกงเปิดชอ่งทีเ่ป้า (สาํหรบัเดก็) khǝ3thuŋ5so1 开裆裤 kāidāngkù 

กา้งปลา ŋɯn3ŋɔi1 鱼剌 yú lá 

กา้น saŋ5nɛk2 树杈 shù chā 

กา้นดอก khɯǝŋ5 茎 jīng 

กา้นดอก ŋoŋ1 花蒂 huā dì 

กาน้ําชา tsha5hu4 茶壶 cháhú 

กาฝากตน้ไม ้ ki3 tθoŋ2; nɛk2zau1 寄生树 jìshēng shù 

การเพิม่จาํนวน fat3 繁殖 fánzhí 

การยงิธนู biu5tθa:m3 射箭 shèjiàn 

กา้วขา้ม ȵam5 跨 kuà 

กาํ khop2 把（一把米）bǎ (yī bǎ mǐ) 

กาํ phuŋ2 捧（一捧米）pěng (yī pěng 
mǐ) 

กาํเนิด ทาํคลอด sep2noŋ2 接生 jiēshēng 

กาํปัน้ khian4 拳头 quántóu 

กาํมะถนั liu4huaŋ4 硫磺 liúhuáng 

กาํลงัจะ ki2 快要(将) kuàiyào (jiāng) 

กิง่กา้นสาขา ken5bou1 树脉 shù mài 

กิง่ไม ้ dɔi1 棍子 gùnzi 

กนิ la5 吃 chī 

กิบ๊ตดิผม kan5 簪子 zānzi 

กีท่อผา้ tshiǝ5fɯǝk2tshuǝt2 织布机 zhī bù jī 

กบีเทา้ sip2 蹄 tí 

กบีมา้ sip2kɔ4 马蹄 mǎtí 

กึง่สกุกึง่ดบิ tsham3tshiat2 夹生 jiāshēng 

กึน๋ กระเพาะของสตัวป์ระเภทนก liu4khai1 胗子 zhēn zi 

กุง้ ki5vɛŋ4 虾 xià 

กุญแจ si2sɛi1khui5 钥匙 yàoshi 

กุญแจ tha:p3 锁 suǒ 

กุญแจมอื khɔ5thit3 铁链 tiě liàn 

เกบ็ (ผา้) sɔi5;sou2 收（衣服）shōu (yīfú) 

เกรงวา่ mɛŋ1 恐怕 kǒngpà 

เกรยีม ken1 焦(糊) jiāo (hu) 

เกลด็ปลา lap2 鳞 lín 
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เกลยีด hǝn1 恨 hèn 

เกลยีด khin1 讨厌 tǎoyàn 

เกลอื ȵa:u3 盐 yán 

เกสรดอกไม ้ tθem5kua5 花蕊 huāruǐ 

เก่า mɔn1 旧 jiù 

เกา้ kɔi3 九 jiǔ 

เก่า (นาน) ka:u3 久 jiǔ 

เก่า โบราณ ka:u3 古代、古时 gǔdài, gǔ shí 

เกา้รอ้ย kɔi3 bɛk3 九百 jiǔbǎi 

เกา้สบิ kɔi3 sep2 九十 jiǔ shí 

เกา้อี ้ ɛi3tsuǝk2 椅子 yǐzi 

เกาะ dau3 岛 dǎo 

เกนิไป thai1 太 tài 

เกยีจครา้น ha:n1 闲 xián 

เกีย๊ว tsit4 粽子 zòngzi 

เกีย้ว (เสลีย่ง) kiu3 轿子 jiàozi 

แกไ้ข kɔi3 改（改正）gǎi (gǎizhèng) 

แกนผลไม ้ khan5 果核 guǒ hé 

แกม้ ŋɛk2 腮帮子 sāibāngzi 

แกลบ tθip2 谷壳 gǔ ké 

แกว้ tsoŋ1 杯子 bēizi 

แกวง่ ven1 摆（手）bǎi (shǒu) 

แกวง่ ขยบั  ven1 摆动 bǎidòng 

แกะ (ขา้วโพด) ȵen3; ŋɛu3lphaŋ2 掰（玉米）bāi (yùmǐ) 

แกะ(สตัว)์ zɛŋ1 羊 yáng 

แกะสลกั khak2 雕刻 diāokè 

โกง ȵai1 诬赖 wúlài 

โกง phin3 骗 piàn 

โกนผม thai3 剃头 tìtóu 

โกนหนวด kuat3 刮脸 guāliǎn 

โกรธ kěk2khɛi3;fat2fau3 生气 shēngqì 

ใกล ้ hit2 近 jìn 

ใกลจ้ะ ki2(la5lɔn1la) 快（下雨）kuài (xià yǔ) 

ไก่ khai1 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ phɔ3khai1 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี bai4khai1 母鸡 mǔ jī 

ไก่บา้น ɛp5 田鸡 tiánjī 

ไก่ฟ้า khai1 tθuǝn1 雉(长尾野鸡) zhì (cháng wěi 
yějī) 

ไกล lai1 远 yuǎn 

ไก่สาว ho(i)5khai1 小母鸡 xiǎo mǔ jī 

ขด วง พนั  tsin1;kɯn2 绕（线团）rào (xiàn tuán) 

ขดตวั luǝt2 蜷缩 quánsuō 

ขน ŋen1 毛 máo 

ขน ŋǝn1phɔi5 汗毛 hànmáo 

ขนแกะ ŋǝn1zɛŋ1 羊毛 yángmáo 

ขนของสตัวปี์ก ŋen1 羽毛 yǔmáo 

ขนคิว้ mɛi1hɔ1 眉毛 méimáo 
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ขนจมกู ŋǝn1khat2 鼻毛 bímáo 

ขนตา ŋen1mɛi1hɔ1 睫毛 jiémáo 

ขนแผงคอหม ู ŋǝn1vɔi4 猪鬃 zhūzōng 

ขนมจบี ɔn3 汤圆 tāngyuán 

ขนมเป๊ียะ  biǝŋ3 饼子 bǐngzi 

ขนมเหนียวชนิดหน่ึง buat4; tθeŋ4 粑粑 bābā 

ขนเมน่ ŋǝn1dai1 豪猪剌 háozhū lá 

ขนลุก ŋen1khai1 鸡皮疙瘩 jīpí gēda 

ขนาดนัน้ hɔ5 heŋ3 那么 nàme 

ขนาดน้ี nɛi3heŋ3 这么 zhème 

ขม ham1 苦 kǔ 

ขมวด (คิว้) ȵet2 皱（眉）zhòu (méi) 

ขมบั si2bek2 太阳穴 tàiyángxué 

ขโมย tθɯǝk2bɔi1 贼 zéi 

ขยะ lɛk4 tθak5 垃圾 lèsè 

ขยนั ǝn3;tshɯn1kha5 勤快 qínkuài 

ขยาย lɯn5 摊开 tān kāi 

ขยุม้ หยบิมอื (ลกัษณนาม) dik1 撮（一撮土）cuō (yī cuō tǔ) 

ขรขุระ loŋ1 粗（树很粗）cū (shù hěn cū) 

ขลุย่ tθiau2 笛子 dí zi 

ขวด biǝŋ1; ɛŋ5 瓶（一瓶酒）píng (yī píng jiǔ) 

ขวด tsǝt2;zǝt2 滗(水) bì (shuǐ) 

ขวด tθɯǝk2 ɛŋ5 瓶子 píngzi 

 ขวาน ŋɔn1 斧头 fǔtóu 

ขอ้ ŋup2 拃（拇指与中指间的长度）
zhǎ (muzhǐ yǔ zhōngzhǐ jiān de 
chángdù) 

ของ a5;ki4;di2 的 de 

ขอ้ง lou1 鱼篓 yú lǒu 

ของ (เขา) ki1(na5);(na5)di2 (他)的 (tā) de 

ของ (ใคร) ki1(au5) （谁）的 (shuí) de 

ของเขา ki1 na5 他的 tā de 

ของคุณ ki1 mɔ5 你的 nǐ de 

ของฉนั ki1 kǝ5 我的 wǒ de 

ขอทาน kau2hua2 乞丐 qǐgài 

ขอ้เทา้ hɔ1khok2 脚踝 jiǎohuái 

ขอ้น้ิว hɔ1za:k4 指节 zhǐ jié 

ขอบ ben1 边缘 biānyuán 

ขอบกางเกง vau3khuǝ3 裤腰 kùyāo 

ขอบเขต kɛk3 界限 jièxiàn 

ขอ้มอื kap5mou1 手腕 shǒuwàn 

ขอ้ศอก ȵaŋ5sou2 肘 zhǒu 

ขอ้หา้ม ken3 禁忌 jìnjì 

ขากรรไกร sɔ5za:k4 虎口 hǔkǒu 

ขากางเกง khok2khǝ3 裤腿 kùtuǐ 

ขา้ง feŋ1 边（半边）biān (bànbiān) 

ขา้ง khuan1 只（一只鞋）zhǐ (yī zhǐ xié) 

ขา้งบน ven4 边上（桌子边上）biān shàng 
(zhuōzi biān shàng) 
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ขาด fiat2 断（绳子断）duàn (shéngzi 
duàn) 

ขาดแคลน phan3 缺 quē 

ขาตัง้หมอ้ kam2kɔ2 鼎锅 dǐng guō 

ขา้ม kuǝ3 过(河) guò (hé)  

ขา้ว dɯn1 米 mǐ 

ขา้ว tshɔ5  饭 fàn 

ขา้ว (สาร) เหนียว dɯn1dɔ1 粳米 jīngmǐ 

ขา้วกลอ้ง dɯn1mɔ1 糙米 cāomǐ 

ขา้วขาว dɯn1tsap2 精米 jīngmǐ 

ขา้วตม้ nam3thɔ5 粥 zhōu 

ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อนกาํหนด mǝt2ka:u1 早稻 zǎodào 

ขา้วทีด่าํปลายฤดกูาล mǝt2tsɔ4 晚稻 wǎndào 

ขา้วเปลอืก ken1tshau1 锅巴 guōbā 

ขา้วโพด mɛk1au1 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่างจนี kau2liaŋ4 高粱 gāoliang 

ขา้วเหนียว dɯn1kɔ4 糯米 nuòmǐ 

ขงิ hɛk4 生姜 shēngjiāng 

ขี ้ ha(i)3 屎 shǐ 

ขี ่(มา้) tsom5 骑（骑马）qí (qímǎ) 

ขี(่รถ) dap2 搭（搭车）dā (dāchē) 

ขีเ้กลอื bat4thi5 汗斑 hànbān 

ขีเ้กยีจสนัหลงัยาว lɔn5 懒惰 lǎnduò 

ขีแ้กะ ha(i)3zɛŋ1 羊粪 yáng fèn 

ขีข้ลาด tθiau5dam5 胆小 dǎn xiǎo 

ขีเ้ขมา่ kho(i)1tshau1 锅底烟灰 guō dǐ yānhuī 

ขีเ้ถา้ bu2tθai3 灰 huī 

ขีเ้ถา้ของพชืหญา้ (ใชท้าํปุ๋ ย) bu2 草木灰 cǎomùhuī 

ขีผ้ึง้ dɛŋ5kɔ1 蜂剌 fēng lá 

ขีผ้ึง้กาฝาก ki5lok4 蜾蠃 guǒ luǒ 

ขีเ้ลื่อย foŋ3nɛk2 锯末 jùmò 

ขีเ้ลื่อย lɛp2 木屑 mùxiè 

ขีว้วั ha(i)3na:u1 牛粪 niú fèn 

ขีห้ม ู ha(i)3vɔi4 猪粪 zhū fèn 

ขีห้ ู ha(i)3deŋ1 耳垢 ěrgòu 

ขีเ้หร ่อปัลกัษณ์ (ใชก้บัคน) lɛk4 la(i)3 丑（指人）chǒu (zhǐ rén) 

ขึน้ khɔn1 上（山）shàng (shān) 

ขึน้ (ราคา) khɔn1dɛk2 涨（价）zhǎng (jià) 

ขึน้มา khɔn1bǝn4 上来 shànglái 

ขึน้รา khɔn1ou2kai1;but4 发霉 fāméi 

ขือ่ luan4 椽子 chuánzi 

ขดุ vɯt2 挖（洞）wā (dòng) 

ขดุเจาะ tsui5 钻（洞）zuān (dòng) 

ขุน่ nuǝŋ1 浑（水浑）hún (shuǐ hún) 

เขม็ kǝt4 针 zhēn 

เขม็ขดั khɔ1khɯn5 裤带 kù dài 

เขยง่เทา้ niŋ4 踮 diǎn 

เขยา่ ui1 动摇 dòngyáo 
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เขยา่ (ตน้ไม)้ ȵɔ(i)3 摇（树）yáo (shù) 

เขยา่ สัน่ lɔi1 抖 dǒu 

เขา hau1 角 jiǎo 

เขา้  tθai3 进 Jìn 

เขา (สรรพนามบุรษุที ่3) na5 他 tā 

เขา้ใจ khoŋ1mou1;khoŋ1 懂 dǒng 

เขา้มา tθai3 bǝn4 进来 jìnlái 

เขยีง tshem1 菜板 cài bǎn 

เขยีน (หนงัสอื) tθiǝ3 写（字）xiě (zì) 

เขือ่น tham3 堤坝 dībà 

แขก khɛk3 客人 kèrén 

แขง็ tshan3 硬 yìng 

แขง็กระดา้ง tshɔt4tshan3 僵硬 jiāngyìng 

แขง็แรง noŋ3 酽 yàn 

แขง็แรง tshuaŋ1 强 qiáng 

แขน khin1mou1 胳膊 gēbo 

แขนเสือ้ khin1vɛŋ4 袖子 xiùzi 

แขวน tha:u2lkua1 挂（在墙上）guà (zài qiáng 
shàng) 

แขวน (โคมไฟ) thau2;liǝŋ4 吊（灯）diào (dēng) 

ไข ่ bat4 跳蛋 tiàodàn 

ไข ่ fon1 蛋（鸡蛋）dàn (jīdàn) 

ไข ่รงัไข ่ fon1 卵 luǎn 

ไขกระดกู tθok2 骨髓 gǔsuǐ 

ไขไ่ก ่ fon1khai1 鸡蛋 jīdàn 

ไขขอ้ hɔ1vɯǝk4 骨节 gǔjié 

ไขข่องสตัวเ์ลก็ ki5tho1 虮子 jǐ zi 

ไขข่าว fon1kha:u1 蛋白 dànbái 

ไขแ่ดง fon1vɔŋ1 蛋黄 dànhuáng 

ไขท้รพษิ kua5; ɛi5fǝn5tseŋ1 天花 tiānhuā 

ไขน่ก fon1tshiat2 鸟蛋 niǎo dàn 

ไขป่ลา fon1ŋɔi1 鱼子 yúzǐ 

ไขเ่ป็ด fon1a:p3 鸭蛋 yādàn 

ไขมนั dai1 胆 dǎn 

ไขมนั muŋ1hui4 肥肉 féi ròu 

ไขมนั tθɯn3vau3 发旋 fā xuán 

คดเคีย้ว tshɔi5;z ɛu5 歪 wāi 

คน ŋa:u1 人 rén 

คน (ลกัษณนามใชก้บัคน) lǝt5;kuan4;nen1  个（一个人）gè (yīgè rén) 

คนขายเน้ือ ŋa:u1hai3vɔi4 屠夫 túfū 

คนป่วย ŋa:u1sɔk2 病人 bìngrén 

คนพาล khɛi3mɔn1 欺侮 qīwǔ 

คนรวย ŋa:u1dok2 富人 fù rén 

คนรา้ย hɔi3ŋa:u1 害人 hài rén 

คนรุน่หลงั hou3dai2 后代 hòudài 

คนสนิท ŋa:u1sok2 熟人 shúrén 

คน้หา lɯt4 寻找 xúnzhǎo 

คนอื่น   a1 别人 biérén,人家 rénjiā 
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คม dɯn5 脆 cuì 

คม tsham1 快( 很快) kuài (dāo hěn kuài) 

คมจอบ diŋ2pha4 齿锄 chǐ chú 

ครก lau4 臼 jiù 

ครัง้ tθǝn1 次（一次）cì (yīcì) 

คราง kaŋ1 呻吟 shēnyín 

คราด ka5fa:n5kuǝk3 谷耙 gǔ bà 

คราด (กรยิา) ba1 耙（地）bà (de) 

คราด (นาม) ba1 耙 bà 

ครกึครืน้ han3hɛi3 痛快 tòngkuài 

ครึง่ tsi4bɔn3;tsi4tshom1 半（一半）bàn (yībàn) 

ครึง่กโิลกรมั ken3 斤 jīn 

ครึง่คอ่นคนื bai4tsɔŋ4 半夜 bànyè 

ครึง่ทาง tshom1loŋ4 半路 Bànlù 

คลอง sa(i)5nam3 沟（水渠）gōu (shuǐqú) 

คลอ่ง lam1hɔt4 顺风 shùnfēng 

คลอด len4 分娩 fēnmiǎn 

คลอด งอก len4 生（仔）shēng (zǐ) 

คลอดก่อนกาํหนด thɔk2noŋ2 小产 xiǎo chǎn 

คลงัเกบ็สนิคา้ kɯn1han5kuǝk3 仓库 cāngkù 

คลื่น da:u5;phɔt3 波(水) bō (shuǐ) 

คลื่นสาด lɔŋ3nam3 泼浪 po làng 

คลุม vɛi1 拨（大衣）bō (dàyī) 

ควรจะ ziŋ2kai2 应该 yīnggāi 

ควนั ki5hɛm3 烟子（墙、屋顶上的）yān zi 
(qiáng, wūdǐng shàng de) 

ควนั ŋuan1fo1 烟（火烟）yān (huǒ yān) 

ควนั zɛn2 烟 yān 

ความกลา้ dam5 胆量 dǎnliàng 

ความจรงิแลว้ bǝn5si5 其实 qíshí 

ความผดิพลาด tsha5 错误 cuòwù 

ความฝัน fon1 梦 mèng 

ความเมตตา ȵau3miǝŋ3 饶命 ráomìng 

ความสงสยั him1 嫌 xián 

ควํ่า fan5dai3 翻转 fānzhuǎn 

คอ ki5lɔŋ4 脖子 bózi 

คอก (คอกมา้) lok4 窝（马窝）wō (mǎ wō) 

คอก (คอกววั) khɔm3deu1 圈（牛圈）quān (niú quān) 

คอกหม ู khoŋ5vɔi4 猪圈 zhū quān 

คอ้น tshui1 锤子 chuízi 

คอ่นขา้ง bi5kiau1(tθen1) 比较(好) bǐjiào (hǎo) 

คอ่นขา้งจะ kau2(fau3) 相当（热）xiāngdāng (rè) 

คอ่นขา้งจะ tsha5vɛn3tθɔ(i)1 差不多 chàbùduō 

คอ้นไมข้นาดใหญ่ baŋ3tsɔi1 大木锤 dàmù chuí 

คอ่ยๆ  zou3zou3 渐渐 jiànjiàn 

คอหอย tshoŋ3lan4 喉咙 hóulóng 

คดัคา้น fan5dɛi1 反对 fǎnduì 

คดัเลอืก sep2 拾（起）shi (qǐ) 
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คดัเลอืก(เมลด็พนัธุ)์ tθian5 选（种）xuǎn (zhōng) 

คนั khom1 痒 yǎng 

คนั (ลกัษณนามของรถ เกวยีน) ka3 辆（一辆车）liàng (yī liàng 
chē) 

คนัคาย ȵɯn3 痒痒 yǎngyang 

คนัจบั ǝn1; phuŋ2 棒 bàng 

คนัตาชัง่ vǝk4tshɔŋ5 秤杆 chèng gǎn 

คนัไถ phuǝn3lai1 犁把 lí bǎ 

คนัไถ sau3lai1 犁弯 lí wān 

คนัธนู koŋ2;viat4 弓 gōng 

คนันา n̥an1eŋ1 田埂 tiángěng 

คนัเบด็ da(i)5nap2ŋɔi1 钓竿 diàogān 

คาง hɛŋ1 下巴 xiàba 

คางคก ki5ŋuak5 癩蛤蟆 làiháma 

คา้งคาว tsɔi4nɔ1 蝙蝠 biānfú 

คา่เงนิหยวน lǝt5 元 yuán 

คาดหวงั dok2mɔŋ3 希望 xīwàng 

คา่แรง tθin1;koŋ5 工钱 gōngqián 

คาว ȵ ɔ(i)1liǝŋ1 腥（鱼腥）xīng (yú xīng) 

คาํ boŋ4 口（一口饭）kǒu (yīkǒu fàn) 

คาํนวณ tθuǝn3;kha:u3 算（计算）suàn (jìsuàn) 

คาํเรยีก (สิง่ของ) tshɔŋ5 称(东西) chēng (dōngxi) 

คาํเรยีกผูเ้ชีย่วชาญอาชพีต่างๆ sɛŋ1 师傅 shīfu 

คาํสญัญา then1; sěŋ2ěŋ2 答应 dāyìng 

คาํสาป nim3tsek2 念咒 niàn zhòu 

คดิ (ครุน่คดิ) kɔk2 想（思考）xiǎng (sīkǎo) 

คมี แหนบ  khɛm4 钳子 qiánzi 

คมีคบีถ่าน khɛm4(i)fo1 火钳 huǒqián 

คนื fon1 夜（一夜）yè (yīyè) 

คนื (เงนิ) da:n1 还（钱）hái (qián) 

คนื (สิง่ของ) da:n1 还（东西）hái (dōngxi) 

คุกเขา่ khui5 跪 guì 

คุณ mɔ5 你 nǐ 

คุณ (ใชเ้รยีกผูช้าย) sɛŋ1 先生 xiānshēng 

คุณคร ู sɛŋ1liu4sɔi1 老师 lǎoshī 

คู ่ dui3 对（一对耳环）duì (yī duì 
ěrhuán) 

คู ่ suaŋ5 双（鞋）shuāng (xié) 

คณู sěŋ4 乘 chéng 

เคก้ kau2 糕 gāo 

เคม็ ŋɔn3 咸（菜太咸）xián (cài tài xián) 

เคย ผา่น (zai3)kuǝ3 （去）过 (qù) guò 

เคย ผา่น kiŋ2kuǝ3 经过 jīngguò 

เครา buŋ5 胡子 húzi 

เครือ่งเกลีย่ คราด diŋ2pha4 钉耙 dīngbà 

เครือ่งทอผา้ hui5vɔi1 纺车 fǎngchē 

เครือ่งบนิ fɛi2ki2 飞机 fēijī 

เครือ่งหมาย thɔn1 痕迹 hénjī 
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เคาะ kha:u3lhuak2 磕 kē 

เคยีว lim1;kɛi5kau2 镰 liándāo 

แค ่ tsi5(ka:ŋ2) 只（说）zhǐ (shuō) 

แคบ kɛp5;tsɛk3; ŋɛŋ1 窄 zhǎi 

แคะฟัน khai3 剔（牙）tī (yá) 

โคง้ vɔŋ3 弯（棍子弯）wān (gùnzi wān) 

โคบาล  tθɯǝk2vɔi3iu1na:u1 牧童 mùtóng 

โคมไฟ diŋ2loŋ3 灯笼 dēnglóng 

โคลงบทละสองบรรทดั dui3 对联 duìlián 

โคลน ba:n3 泥（稀泥）ní (xīní) 

ใคร au5 谁 shuí 

ฆอ้ง tshɛ4;leŋ1 锣 luó 

ฆา่ (ไก่) hai3;thɔŋ5 杀（鸡）shā (jī) 

ฆา่แมลง mai3ȵan5 除虫 chú chóng 

โฆษก hɛ2 喇叭 lǎbā 

งว่งนอน ŋǝn3ka5 困 kùn 

งดั แงะ hiau2 撬（用棍子）qiào (yòng gùnzi)

งดัแงะ mai3 夯 bèn 

งาน koŋ5 工作 gōngzuò 

งา่ย ha:n1 容易 róngyì 

งบี ŋǝn1ka5 打盹儿 dǎdǔn er 

ง ู nai3 蛇 shé 

งกูะปะ nai3 dɛ2 草蛇 cǎo shé 

งเูขยีว nai3khiu1 青竹蛇 qīngzhú shé 

งน้ํูา nai3nam3 水蛇 Shuǐshé 

งพูษิ nai3hui4 毒蛇 dúshé 

งสูามเหลีย่ม nai3hap5dɔŋ3 金环蛇 jīn huán shé 

งเูหลอืม nai3nɔn3 蟒 mǎng 

เงยหน้า laŋ5 抬（头）tái (tóu) 

เงา vui1kau4 影子 yǐngzi 

เงนิ kon4 银子 yínzi 

เงนิ kon4; tθin1 钱 qián 

เงนิ(money)  kon4kha:u1 银元 yínyuán 

เงนิกระดาษ tθɛi3 tθin4 纸钱 zhǐqián 

เงนิเดอืน koŋ2tθɯ2 工资 gōngzī 

เงือ่น dut1 结子 jiézi 

เงือ่นตาย dut1tshɔt4 死结 sǐjié 

เงือ่นเป็น dut1fɯn1 活结 huójié 

โงเ่งา่ ŋɔŋ4 愚蠢 yúchǔn 

จดบนัทกึ ki1ha:u1;thɔn1ki3 记（打个记号）jì (dǎ gè jìhào) 

จดหมาย tθen3 信 xìn 

จน(ไมร่วย) khɔ5;koŋ1  穷 qióng 

จม tsom1 沉（下去）chén (xiàqù) 

จมกู khat2 鼻子 bízi 

จรงิ tsen5 真 zhēn 

จรงิๆ tsen5tsen5 实在 shízài 

จอกแหน ki5kɛk2 浮萍 fú píng 
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จอบ kok2dai1 锄头 chútóu 

จะ.....ใหไ้ด ้ tshan3tshan3 偏偏 piānpiān 

จะตอ้ง tsi4diǝŋ3 一定 yīdìng 

จกัจัน่ ȵan5tsi2 蝉 chán 

จกัรยาน dan2tshiǝ2 自行车 zìxíngchē 

จงัหวดั มณฑล  tθǝŋ5 省 shěng 

จนัทรปุราคา khak5la5 ȵɔn1 月蚀 yuè shí 

จบั ba:k4 捉（鸡）zhuō (jī) 

จบั ven1 招（手) zhāo (shǒu) 

จบัจา่ย han5 放買 fàng mǎi 

จบัมอื op2;dɔŋ5 握手 wòshǒu 

จา้ง (หนวยวดัของจนีหน่ึงจา้ง เทา่กบั
สามเมตร) 

tsɯǝŋ3 丈 zhàng 

จาน phuan4 盘子 pánzi 

จานรอง tθɯǝk2va:u1 碟子 diézi 

จาํ kɛi3dok2 记得 jìde 

จาํนอง tshan1dai3 抵押 dǐyā 

จาํเป็นตอ้ง khiam1 必须 bìxū 

จกิ dop2 啄（米）zhuó (mǐ) 

จิง้จก phu3phai3(红头)；ki5zui5 四脚蛇 sì jiǎo shé 

จิง้หรดี ket2 蟋蟀 xīshuài 

จดื tsiat2 淡 dàn 

จุกปิด kat4 塞子 sāizi 

จุด (ตะเกยีง จุดไฟ) dim3 点（灯）diǎn (dēng) 

จุด ที ่ loŋ4 地点 dìdiǎn 

จุดแบง่ระดบัตามคนัตาชัง่ la:u4tshɔŋ5  秤星 chèng xīng 

จุดหลอมเหลว zoŋ1 融化 rónghuà 

จุม่ tsak4 蘸（盐）zhàn (yán) 

จู่ๆ  tsi4ban5koŋ5 一下子 yīxià zi 

เจด็ tθet2 七 qī 

เจด็รอ้ย tθet2 bɛk3 七百 qībǎi 

เจด็สบิ tθet2 sep2 七十 qī shí 

เจดยี ์ dap1 塔 tǎ 

เจบ็ปวด sɔk2 痛 tòng 

เจรญิเตบิโต khau3 盛（饭）shèng (fàn) 

เจรญิเตบิโต loŋ;uǝt2 生长 shēngzhǎng 

เจา้บา้น vau3;vɛŋ4 主人 zhǔrén 

โจร bɔi1 土匪 tǔfěi 

ฉกฉวย tsim3 霸占 bàzhàn 

ฉบบั (ลกัษณนามของจดหมาย) fuŋ5 封（一封信）fēng (yī fēng xìn) 

ฉลองเทศกาล kuǝ3tθit3 过节 guòjié 

ฉลาด diu1 聪明 cōngmíng 

ฉนั kǝ5 我 wǒ 

ฉาบ tshɛ4; ŋau4 钹 bó 

ฉีก dɛŋ3;nin3 撕（纸）sī (zhǐ) 

ฉีก tθɛk3 拆（衣）chāi (yī) 

ฉีกขาด tsha:u1khɯt2 划破 huà pò 

ฉีกขาด ยบัยน่  that2len4 皱裂 zhòu liè 
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ชดใช ้ bui1 赔偿 péicháng 

ชนะ ziǝŋ4 赢 yíng 

ชราภาพ zɔ1 衰老 shuāilǎo 

ชว่ง ครัง้ ท ี(ลกัษณนามของคาํกรยิา) duǝn3 顿（打一顿）dùn (dǎ yī dùn) 

ชว่ย bɔŋ2;baŋ2 tθɔ1 帮助 bāngzhù 

ชอ่งประต ู tshoŋ5mun5sui1 门斗 mén dǒu 

ชอ่งวา่ง thɔn1liǝk2 墙缝 qiáng fèng 

ชอ้น khau1 勺 sháo 

ชอ้น (กรยิา) lɔi5 捞（从水里捞）lāo (cóng shuǐ 
lǐ lāo) 

ชอบ han3hɛi3 喜欢（唱歌）xǐhuan (chànggē) 

ชกัใย fǝn1;khuǝt2hɔ(i)4 结网 jié wǎng 

ชดั dǝŋ1 澄 chéng 

ชดัเจน hin5 清楚 qīngchu 

ชัน้ tθɔŋ1 层（一层楼）céng (yī céng 
lóu) 

ชัน้ตะกอน dǝŋ1 沉淀 chéndiàn 

ชา้ feŋ1;zou3 慢 màn 

ชา้ง tθiaŋ1 象（大象）xiàng (dà xiàng) 

ชา่งพดู tθɔ(i)1tshǝn1 多嘴 duōzuǐ 

ชา่งไม ้ mok2tθɯǝŋ3 木匠 mùjiang 

ชาด (แดง) vai5khok2 赤（脚）chì (jiǎo) 

ชายคาบา้น zem3kɯn1 屋檐 wūyán 

ชาวจนี mɔ1 汉族 hànzú 

ชาวนา bɛk3tθɛŋ3 农民 nóngmín 

ชาวประมง ŋa:u1ba:k4ŋɔi1 渔民 yúmín 

ชิน้ tsi4fǝn3 一份 yī fèn 

ชิน้ vat5 块（一块肉）kuài (yīkuài ròu) 

ชมิ sɛi3 尝 cháng 

ชพีจร mɛk5 脉搏 màibó 

ชวีติ miǝŋ3 生命 shēngmìng, 命 mìng 

ชื่อ phɛŋ1 名字 míng zì 

ชื่อตน้ไม ้(ตน้ซดีาร)์ nɛk2sam2 杉树 shān shù 

ชื่อทีช่าวชุนเรยีกตนเอง ŋa:u1fɔn1 本族 běn zú 

ชื่อนกชนิดหน่ึง khai1nam3 秧鸟 yāng niǎo 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุห์ล ี tθai1; tθɯǝk2 tθai1 黎族 lízú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หมยีว หรอื 
แมว้  

miau2 tθuk1 苗族 miáozú 

ชื่อหมูบ่า้น  fɔn1hǝn5 英显村 Yīng xiǎn cūn 

ชุด thau2 套（一套衣服）tào (yī tào 
yīfú) 

ชุด tθǝn3 套（套上衣服）tào (tào shàng 
yīfú) 

ช ู(กาํปัน้)  laŋ4 举（石头）jǔ (shítou) 

เชด็(โต๊ะ) et2 擦（桌子）cā (zhuōzi) 

เชด็ถู tθɔt3 拭擦 shì cā 

เชา้ ka:u3 早（起得早）zǎo (qǐ de zǎo) 

เชา้ตรู ่ ka5hau5 早晨 zǎochen 

เชื่อ tθiaŋ2tθen3 相信 xiāngxìn 
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เชอืก dɔ(i)1 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อ tθip3tshuǝn3 连接（绳子）liánjiē (shéngzi) 

เชือ้รา mok1 ǝ5 木耳 mù'ěr 

แช ่(เมลด็พนัธุ)์ lɔk4 浸(种子) jìn (zhǒngzǐ) 

โชคชะตา miǝŋ3 命运 mìngyùn 

โชตชิว่ง bɔŋ1 旺（火旺）wàng (huǒ wàng) 

ใช ่ si5;man1 是 shì 

ใช ้ tsou1 用 yòng 

ใช ้(เงนิ) fat3 发（工资）fā (gōngzī) 

ใชง้าน tsou1;kɯǝŋ5 用（使用）yòng (shǐyòng) 

ซน ma:n1tshan3lai4 淘气 táoqì 

ซอ khin4 胡琴 húqín 

ซองบุหรี ่ tsham3zɛn2 烟袋 yāndài 

ซ่อนเรน้ tshok2 藏（东西）cáng (dōngxi) 

ซ่อมแซม tθiu2li5;lim5 修理 xiūlǐ 

ซอย loŋ4vɔi3 小路 xiǎolù 

ซกั (เสือ้ผา้) bai5 漂洗（衣）piǎoxǐ (yī) 

ซกั (เสือ้ผา้) tθak2 洗（衣服）xǐ (yīfú) 

ซาว (ขา้ว) sau3 淘（米）táo (mǐ) 

ซอีิว๊ tsi1iu5 酱油 jiàngyóu 

ซือ้  da:p3suǝ3 赊 shē 

ซื่อสตัย ์ lau5sit1 老实 lǎoshí 

ซุกซน ma:n1;tshan3lai4 调皮 tiáopí 

ซุป thɔŋ5 汤 tāng 

ซุปขา้ว ขา้วตม้  nam3tshɔ5 米汤 mǐtāng 

เซ่นไหว ้ han5dɛ2 供神 gōng shén 

เซ่อซ่า ŋa:u1ŋɔŋ4 傻子 shǎzi 

แซ่ tθiǝŋ3 姓 xìng 

ไซ ขอ้ง (ใสป่ลา) liǝk2 鱼笼 yú lóng 

ญาตพิีน้่อง (เกดิจากการแต่งงาน) tsi2la(i)4;ki2 nɔ2 亲家 qìngjiā 

ญาตพิีน้่อง (ของตนเอง) sok3bɛk4; tsi1la(i)4 亲戚 qīnqi 

เฒา่ (ผูเ้ฒา่) zɔ1 老（人老）lǎo (rén lǎo) 

ดวงชะตา mai3kua3 卜卦 bo guà 

ดวงดาว la:u4 星星 xīngxīng 

ดวงตา khan5 hɔ1 眼睛 yǎnjīng 

ดวงอาทติย ์ hɛk2 晒（太阳）shài (tàiyáng) 

ดวงอาทติย ์ om5 阳 yáng 

ดว้ยกนั tsi4biǝŋ1 一起 yīqǐ 

ดว้ยกนักบั nam1(na5zɯǝk4) 跟（他玩）gēn (tā wán) 

ดอก (ลกัษณนามของดอกไม)้ tshu1 朵（一朵花）duo (yī duo huā) 

ดอกตมู buǝt4 花蕾 huālěi 

ดอกเบีย้ lɛi3 利息 lìxí 

ดอกไม ้ kua5 花(花布) huā (huā bù) 

ดอกไม ้ kua5;hɛŋ1 花 huā 

ดอกไมบ้าน khui5kua5 开花 kāihuā 

ดอง (ผกั) up3 腌（菜）ā (cài) 

ดงันัน้ sɔ5zi5 所以 suǒyǐ 
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ดงัไฟ tsɔi5nam3;fat3nam3 淬（火）cuì (huǒ) 

ดดั ɛu3 弯（用力弯棍子）wān (yònglì 
wān gùnzi) 

ดนั tshuǝn5 推 tuī 

ดบัเพลงิ sit2fo1 着火（失火）zháohuǒ (shīhuǒ) 

ดบัไฟ phit2 抹（火）mǒ (huǒ) 

ดา่  ɔŋ3;sɯɔŋ5 骂 mà 

ดา้นขวา phui3tsen5 右边 yòubiān 

ดา้นขา้ง ven4 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย phui3zaŋ1 左边 zuǒbiān 

ดา้นตรง min3 正面 zhèngmiàn 

ดา้นตรงขา้ม dai3 反面 fǎnmiàn 

ดา้นนอก phui3lin3 外面（房子外面）wàimiàn 
(fángzi wàimiàn) 

ดา้นใน ki5tsɛn4 里面（房子里面）lǐmiàn 
(fángzi lǐmiàn) 

ดา้นบน ki5tsou4 上面（桌子上面）shàngmiàn 
(zhuōzi shàngmiàn) 

ดา้นบนของศรีษะ děŋ3vau3 头顶 tóudǐng 

ดา้นลา่ง ki5fau1 下面（桌子下面）xiàmiàn 
(zhuōzi xiàmiàn) 

ดา้นหน้า khuan5 前面 qián miàn 

ดา้นหน่ึง tsi4fɛŋ1 一边 yībiān 

ดา้นหลงั lai5l ɯn5 背面 bèimiàn 

ดา้นหลงั phui3tsuǝn3;vou4 后面 hòumiàn 

ดา้ม ba2 把（一把 ）bǎ (yī bǎ dāo) 

ดา้มจอบ kok2dai1beŋ1 板锄 bǎn chú 

ดา้มจบั phuǝn3kɔ3 把儿 bà er 

ดา้มจบัมดี op2;dɔŋ5 握（力）wò (lì) 

ดา้มมดี phuǝn3 kɔ3;tshuǝk2 把儿 dāobà er 

ดา้ย vɔi1 纱 shā 

ดาํนา vɔ4eŋ1 插秧 chāyāng 

ดาํน้ํา tsom1 潜（水）qián (shuǐ) 

ดนิ it2 土(干土) tǔ (gàn tǔ) 

ดนิปืน zɔ1 tshoŋ1 火药 huǒyào 

ดนิสอ zɛn4bit1;bet2khɔ5 铅笔 qiānbǐ 

ดบิ vip4 生（肉）shēng (ròu) 

ด ี tθen1;tθen1 好（人）hǎo (rén) 

ดดี (เครือ่งดนตร)ี thik1 弹（琴）dàn (qín) 

ดทีีส่ดุ tθui3tθen1 最好 zuì hǎo 

ดบุีก thiǝk3 锡 xī 

ดงึ nip2 挽（袖）wǎn (xiù) 

ดงึ tsɔi4 扯（秧）chě (yāng) 

ดื่ม tshep2 喝 hē 

ดื่มเหลา้ la5pheu1 喝酒 hējiǔ 

ดุน้ (ลกัษณนามใชก้บัทอ่นไม)้ dan5 根（一根棍子）gēn (yī gēn 
gùnzi) 

ดดู tsuǝt2 吮 shǔn 

เดก็ tθɯǝk2vɔi3 儿童 értóng 

เดด็ดอกไม ้ kɛk2 摘（花）zhāi (huā) 
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เดา tθa(i)2 猜（谜语）cāi (mèiyǔ) 

เดนิ fo(i)1 走 zǒu 

เดมิพนั duǝ5 赌 dǔ 

เดอินพฤษภาคม ŋuǝ3 ŋɯt3 五月 wǔ yuè 

เดอืด tsɔn1 沸（水开了）fèi (shuǐ kāile) 

เดอืน ȵɔn1 月（一月）yuè (yī yuè) 

เดอืน ȵɔn1; ŋɯt3 月 yuè 

เดอืนกรกฎาคม tθet2ŋɯt3 七月 qī yuè 

เดอืนก่อน khuan5 ȵɔn1 上个月 shàng gè yuè 

เดอืนกนัยายน kɔi3 ŋɯt3 九月 jiǔ yuè 

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ŋɛi3 ŋɯt3 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม sep2ŋɯt3 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม sep2 ŋɛi3ŋɯt3 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน sep2et2ŋɯt3 十一月 shíyī yuè 

เดอืนมกราคม tsi4ŋɯt3 一月 yī yuè 

เดอืนมถุินายน lok4ŋɯt3 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม tθa:m1ŋɯt3 三月 sān yuè 

เดอืนเมษยน tθɛi3ŋɯt3 四月 sì yuè 

เดอืนแรก tsi4ŋɯt3 正月 zhēngyuè 

เดอืนสงิหาคม bat3ŋɯt3 八月 bā yuè 

เดอืนหน้า hou3 ȵɔn1 下个月 xià gè yuè 

เดอืย (ไมท้ีใ่ชส้วมประกบกบัรเูดอืย) tθǝn3 榫子 sǔn zi 

โดนอากาศเยน็ ka5duŋ2 着凉 zháoliáng 

โดยบงัเอญิ lam1bin3;siŋ5ki2 顺便 shùnbiàn 

ได ้ (han4)dɔn3 （冷）得 (lěng) de 

ได ้ (la5)dok2 （吃）得 (chī) de 

ไดร้บั dɔn3;dok2 得 de 

ไดร้บั dok2 得（得到）dé (dédào) 

ไดร้บัโทษ dok2tθui3 得罪 dézuì 

ไดร้บับาดเจบ็ sou3sɔk2 受伤 shòushāng 

ตกปลา ȵep2 钓（鱼）diào (yú) 

ตกมนั lam1hǝn1;bou5hǝn1 发情 fāqíng 

ตกลง thɔk2 洛下 luò xià 

ตด thuǝt2 屁 pì 

ตน้ (ลกัษณนามของตน้ไม)้ vau3 棵（一棵树）kē (yī kē shù) 

ตน้กก ki5hɔn2 芦苇 lúwěi 

ตน้ขา้ว mǝt2 稻子 dàozi 

ตน้ชา nɛk2tsa1 茶树 cháshù 

ตน้ไทร vau3hui4 榕树 róngshù 

ตน้นุ่น nɛk2 ha:u3 木棉树 mùmián shù 

ตน้เบอรร์ีจ่นี nɛk2hǝn5 苦楝树 kǔliàn shù 

ตน้เผอืก hɔi4ou2 芋头 yùtou 

ตน้ไผ ่ ki5them1 竹子 zhúzi 

ตน้มะขาม vau3mu1; nɛk2mu1 酸果树 suān guǒshù 

ตน้ไม ้ nɛk2 树 shù 

ตน้สน nɛk2tθoŋ2 松树 sōngshù 

ตบ (โต๊ะ) mai3 拍（桌子）pāi (zhuōzi) 
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ตม้ a:u2;huǝt2 熬 áo 

ตม้ (อาหาร) huǝt2 煮（饭）zhǔ (fàn) 

ตรง dɔn1 直 zhí 

ตรง tsiǝŋ3 正（帽子戴得正）zhèng 
(màozi dài de zhèng) 

ตรง (เป้า) tsoŋ1 中(射中) zhōng (shè zhòng) 

ตรงกลาง tsiǝŋ3tshom1 中间（屋子中间）zhōngjiān 
(wūzi zhōngjiān) 

ตรงขา้ม dui3tseŋ1 对面 duì miàn 

ตรอก loŋ4fǝn5 岔路 chàlù 

ตระหน่ี tθiau5khi1 小气 xiǎoqì 

ตระหน่ีถีเ่หนียว kou5 ŋat1 吝啬 lìnsè 

ตราประทบั in3 图章 túzhāng 

ตรษุจนี kuǝ3ba5;la5ba5 过年 guònián 

ตลอดมา tθoŋ4loŋ1dɔn3vɔi3 一直 yīzhí 

ตลาดของสด ka(i)5;si3  集市 jí shì 

ต่อ ki5kheŋ1; ȵan5kheŋ1 黄蜂 huángfēng 

ตอก thuǝt2 锤打 chuí dǎ 

ตอ้ง khiam1 要（你要听话）yào (nǐ yào 
tīnghuà) 

ตอ้งการ ki2 要（要去哪）yào (yào qù nǎ) 

ตอ้งการ tsou1 要 yào 

ตอน (ไก่ หม)ู dɯn1 阉（鸡、猪）yān (jī, zhū) 

ตอ้น (ตอ้นววัขึน้เขา) vuat3lai1 赶（赶牛上山）gǎn (gǎn niú 
shàngshān) 

ตอนไก่ khai1dɯn1 阉鸡 yān jī 

ตอนเชา้ phɛk2hon4 上午 shàngwǔ 

ตอนเทีย่ง tsǝŋ2vau3 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี si1na5 现在 xiànzài 

ตอนบา่ย ka5fon1;hon4th ɔ3 下午 xiàwǔ 

ต่อเน่ือง lian4suk1 连续 liánxù 

ตอบ then1 答（回答）dá (huídá) 

ตอไม ้ hɔ1nɛk2 树节 shù jié 

ตอไม ้ vau3 nɛk2 树墩 shùdūn 

ต่อย (กาํปัน้) vuat5 打（用拳）dǎ (yòng quán) 

ต่อย (ผึง้ต่อยคน) ŋat2;dɛŋ5 蜇（蜂蜇人）zhē (fēng zhē 
rén) 

ตะกรา้ boŋ1;phat1 筐（一筐菜）kuāng (yī kuāng 
cài) 

ตะกรา้ ki2boŋ1 箩筐 luókuāng 

ตะกรา้ปากววั khɔ3loŋ3 牛嘴笼 niú zuǐ lóng 

ตะกละ tham2la5;fau3lan4 馋（嘴）chán (zuǐ) 

ตะกอน nuǝŋ1 沉淀物 chéndiàn wù 

ตะกัว่ zɛn4;zin1(又) 铅 qiān 

ตะเกยีบ ha(i)4 筷子 kuàizi 

ตะเกยีบ ȵiǝ3siŋ1ha(i)4 筷筒 kuài tǒng 

ตะแกรง bɛi3 篦子 bìzi 

ตะแกรง zɔŋ4 筛（米）shāi (mǐ) 

ตะโกน zuǝ1 喊 hǎn 

ตะขอ nep2 鱼钩 yú gōu 
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ตะขอเกีย่วของตาชัง่ kai5tshɔŋ5 秤钩 chèng gōu 

ตะขาบ lip4 蜈蚣 wúgōng 

ตะครวิ tshɔi5ken5 抽筋 chōujīn 

ตะไครน้ํ่า tshai3 tθim2 菜苔 cài tāi 

ตะไบ tθo2 锉子 cuò zi 

ตะป ู dɛŋ5 钉子 dīngzi 

ตกั ki2duŋ5 戽斗 hùdǒu 

ตกั (ซุป) khau3;bak2 舀（汤）yǎo (tāng) 

ตกัขา้ว uǝn1 下饭 xiàfàn 

ตัก๊แตน tham5thep2 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว ɛk2 螳螂 tángláng 

ตัง้ lep2 竖 shù 

ตัง้ครรภ ์ dok2noŋ2 怀孕 huáiyùn 

ตัง้แต่ tθoŋ4;fan5 从 cóng 

ตัง้แต่เลก็ tθoŋ4 vɔi3 从小 cóngxiǎo 

ตดั (กลา้) khiu5 割（插子）gē (chā zi) 

ตดั (ไม)้ van4 砍（树）kǎn (shù) 

ตดั (เสือ้ผา้) tsham1 裁（衣）cái (yī) 

ตดั เฉือน (เน้ือ) that2 割（肉）gē (ròu) 

ตนั อุดตนั dan5 堵（一堵墙）dǔ (yī dǔ qiáng) 

ตบั ŋɔn1 肝 gān 

ตวั lǝt5;ham5 只（一只鸡）zhǐ (yī zhǐ jī) 

ตวั(ลกัษณนามใชก้บัเสือ้ผา้) dan5 件（一件衣服）jiàn (yī jiàn 
yīfú) 

ตวัต่อ lou4  马蜂 mǎfēng 

ตวัตุ่น lau1ka:u5 蝼蛄 lóugū 

ตวัเรอืด ki5kup2 臭虫 chòuchóng 

ตวัเหลอืบ ki5zui1tθɔi3 牛虻 niúméng 

ตวัอ่อน tsi2ko2 孑孓 jiéjué 

ตวัอ่อนของแมลง ȵan5 蛆 qū 

ตวัอกัษรจนี sɔi1 汉字 hànzì 

ตวัเอง tsi3tsɔ4 自己 zìjǐ 

ตา dɛ1nɔ2; loŋ2nɔ2 (ŋɛi5 nɔ2) 外祖父 wàizǔfù 

ตากผา้ lɔŋ3 晾 liàng 

ต่างห ู viǝŋ3 耳环 ěrhuán 

ตาชัง่ tshɔŋ5 秤 chèng 

ตาชัง่จนี dǝŋ5 戥子 děng zi 

ตาตุ่ม phɔ3hɔn2 小腿背 xiǎotuǐ bèi 

ตาบอด ŋa:u1ba:u4hɔ1 瞎子 xiāzi 

ตาบอดกลางคนื lum5hɔ1khai1 夜盲 yè máng 

ตาปลา hɔ1 ŋɔi1 鸡眼 jīyǎn 

ตาม vou4 沿 yán 

ตาย tshɔt2 死 sǐ 

ตํ่า thɔ3 低 dī 

ตาํ แทง biu5;phai3 扎（用针扎）zhā (yòng zhēn 
zhā) 

ตาํขา้ว tshok2;tshɛk2  舂（米）chōng (mǐ) 

ตาํบล khi2 区 qū 
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ติง่เน้ืองอก zin5 瘜 xī 

ติง่ห ู tshǝt2lai4 耳垂 ěrchuí 

ตดิ nɛm1;thɛp3 贴（标语）tiē (biāoyǔ) 

ต ี op2 打 dǎ 

ต ี(ดว้ยไม)้ mai3;ma(i)3 打（用棍子打）dǎ (yòng gùnzi 
dǎ) 

ตนีเขา khok2ŋau3 山脚 shānjiǎo 

ตเีหลก็ mai3 打（铁）dǎ (tiě) 

ตื่น phɔi1 醒（睡醒）xǐng (shuì xǐng) 

ตืน้ fɯn3 线（水线）xiàn (shuǐ xiàn) 

ตื่น (ลกัษณนาม นอนหน่ึงตื่น) phɔi1 觉（睡一觉）jué (shuì yī jué) 

ตื่นนอน ba1lɔi1 起床 qǐchuáng 

ตุ๊กแก lim5tshiak1 壁虎 bìhǔ 

ตุ๋น (เน้ือ) bai3 炖（肉）dùn (ròu) 

ตุ๋น (วธิกีารปรงุอาหารทีใ่ชไ้ฟอ่อนๆ 
คอ่ยๆ ตุ๋นๆ) 

fɯǝŋ1 煨（在炭中）wēi (zài tàn 
zhōng) 

ตู ้ kui5 柜子 guìzi 

ตดู ŋam5tshɔ1 屁股 pìgu 

ตูถ้ว้ยชาม ȵiǝ3siŋ1va:u1 碗柜 wǎn guì 

เตน้ราํ thiau1mou3 跳舞 tiàowǔ 

เตม็ thiǝk2 满（水满了）mǎn (shuǐ mǎnle) 

เตม็ใจ zɛn1 愿意 yuànyì 

เตม็เดอืน thiǝk2ȵɔn1 满月 mǎnyuè 

เตะ thɛk3 踢 tī 

เตา boŋ4tθai3 灶口 zào kǒu 

เต่า ou2kui2 马龟 mǎ guī 

เตา้นม tsɛi1 乳房 rǔfáng 

เตาเผากระเบือ้ง luǝ1;iu1 瓦窑 wǎ yáo 

เตาเผาถ่าน luǝ1 tθɔ5 炭窑 tàn yáo 

เตา้หู ้ dau3fu1 豆腐 dòufu 

เตบิโต loŋ1 长(大) zhǎng (dà) 

เตมิ ถม dim1 填（土）tián (tǔ) 

เตยีง tsɔn5;tsɔn1 床 chuáng 

เตยีงเดีย่ว tθai3dɔn5 床单 chuángdān 

เตยีงไมก้ระดาน fɯn3 铺（铺床）pù (pūchuáng) 

แตกยอด thɯn1hai5mǝt2 抽穗 chōusuì 

แตกออก ปรอิอก  liɔk2 裂开 liè kāi 

แตง bɛŋ4 瓜 guā 

แต่ง (สะใภ)้ bat4 娶（媳妇）qǔ (xífù) 

แตงกวา huaŋ5kua2;( bɛŋ4vɔŋ1) 黄瓜 huángguā 

แต่งเขยเขา้บา้น tθɯǝk2tθou1dai3kɯn1 招赘 zhāozhuì 

แต่งงาน bat4lɔi1 结婚 jiéhūn 

แต่งงาน (ผูห้ญงิ) ka3tθou1 嫁(女儿) jià (nǚ'ér) 

แต่งตวั tsɔŋ5fɯn5 打扮 dǎbàn 

แตงโม ki5 bɛŋ4 西瓜 xīguā 

แต่วา่ dan3si5;vɛ1 但是 dànshì 

แต่วา่ vɛ1 可是 kěshì 

แต่ไหนแต่ไร tθoŋ4loŋ1dɔn3vɔi3 从来 cónglái 
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แตะ mɔk2 摸 mō 

โต่ว (ชื่อมาตราตวงวดัของจนี) dai3 斗 dòu 

โต๊ะ da(i)1 桌子 zhuōzi 

ไต zau2tθɯ2 肾 shèn 

ไต่ ma:u1; ŋum1 爬（虫爬）pá (chóng pá) 

ถนน loŋ4 路 lù 

ถนนหนทาง ka(i)5 街道 jiēdào 

ถนนใหญ่ loŋ4loŋ1 大路 dàlù 

ถ่มน้ําลาย lǝn4 吐奶 tùnǎi 

ถว้ย va:u1 碗 wǎn 

ถอด thɔk3 托 tuō 

ถอด (รองเทา้) thuǝt3 脱（鞋）tuō (xié) 

ถอด (เสือ้ผา้) lau5 脱（衣）tuō (yī) 

ถอน ǝt2 拨（草）bá (cǎo) 

ถอนและดายเอาสว่นเกนิทิง้ไป ka:n3 间苗 jiànmiáo 

ถอนหายใจ tham3khɛi3 叹气 tànqì 

ถอย (หลงั) thui3 退（后）tuì (hòu) 

ถกั (ถกัเปีย) phuǝn1 编（编辩子）biān (biān biàn 
zi) 

ถกัเปีย phuǝn1vau3 辫子 biànzi 

ถงั thuŋ5 桶 tǒng 

ถงั tθɯǝk2khiaŋ2 筲箕 shāojī 

ถงั (ลกัษณนาม) thuŋ5 桶（一桶水）tǒng (yī tǒng 
shuǐ) 

ถงัน้ํา fɔi1 戽 (水) hù (shuǐ) 

ถัว่ dian1 豆子 dòuzi 

ถัว่งอก laŋ4dian1 豆芽菜 dòuyá cài 

ถัว่ฝักยาว ki5dɛu5 四季豆 sìjì dòu 

ถัว่มนัมอืเสอื hɔi4tseŋ1 凉薯 liáng shǔ 

ถัว่ลสิง ham1 花生 huāshēng 

ถัว่เหลอืง dian1vɔŋ1 黄豆 huángdòu 

ถ่าง zit5 伸 shēn 

ถ่าน kui5 石炭 shítàn 

ถ่าน tθɔ5fo1 炭 tàn 

ถ่านหนิ mɛi4 煤 méi 

ถาม hɔm4 问（话）wèn (huà) 

ถ่ายอุจจาระ hen4ha(i)3 大便 dàbiàn 

ถา้หาก zi5kuǝ5 如果 rúguǒ 

ถํ้า tshoŋ3ŋau3 洞（山洞）dòng (shāndòng) 

ถงึ dɔn3 到（到达）dào (dàodá) 

ถงึ dɔn3 到 dào 

ถงึแม ้ teɛi2zen4 虽然 suīrán 

ถอื mai3 撑（伞）chēng (sǎn) 

ถอื tsou1 拿（书）ná (shū) 

ถอื เคลื่อนยา้ย hɔm1 抬 tái 

ถุงเทา้ va2 袜子 wàzi 

ถุงอณัฑะ da3 阴囊 yīnnāng 

ถกู phian4zi4 便宜 piányi 
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ถกู โดนกระทาํ bi1;tsɯǝŋ5 被 bèi 

เถา้เตา bu2tθai3 灶灰 zào huī 

เถาแตง tsɛk4 瓜络 guā luò 

เถาวลัย ์ koŋ1;kiat2 藤 téng 

เถาวลัย ์ ȵan3 蔓 mán 

แถว  hɔŋ1 排（一排房子）pái (yī pái 
fángzi) 

ไถ lai1 犁 lí 

ไถ (กรยิา) lai1;tshɔ1 犁（地）lí (de) 

ไถ่ถอน sɔk2 赎 shú 

ทรงกลม vin1 球形 qiúxíng 

ทรงผม ŋǝn1vau3 头发 tóu fǎ 

ทราย pha5 沙子 shāzi 

ทรายเหลก็ tθɯǝk2kɔn1 铁沙 tiě shā 

ทวน(ลม) ŋiak5hɔi4 逆（风）nì (fēng) 

ทหาร biǝŋ5 兵 bīng 

ทอ่ vau4 米筒 mǐ tǒng 

ทอง khem1 金子 jīnzi 

ทอ้ง bɔk4 肚子 dùzi 

ทอ่งจาํ phu2sɔi1 背诵 bèisòng 

ทองแดง doŋ1 铜 tóng 

ทองแดง lui3 铜板 tóngbǎn 

ทอ้งรว่ง tshiat1ha(i)3 拉肚子 lādùzi 

ทอด (ใชน้ํ้ามนั) tsa1 炸（用油炸）zhà (yòng yóu 
zhá) 

ทอด (น้ํามนั) tshian3 榨（油）zhà (yóu) 

ทอด (ปลา) tsi1;tθin5 煎（鱼）jiān (yú) 

ทอ่น (ลกัษณนาม) thǝn5;kat1  段（一段路）duàn (yīduàn lù) 

ทอ่น้ํา vuǝk5 水烟筒 shuǐ yāntǒng 

ทอผา้ fɯǝk2 织（布）zhī (bù) 

ทะเลสาบ nam3mo1 海 hǎi 

ทะเลาะ  ɔŋ3tshaŋ3 吵架 chǎojià 

ทะเลาะววิาท dop2tshaŋ3 打架（鸟打架）dǎjià (niǎo 
dǎjià) 

ทัง้หมด nuŋ3 都 dōu 

ทัง้หมดทัง้มวล van4tθian4 完全 wánquán 

ทนัใดนัน้ zi3muŋ5 忽然 hūrán 

ทบัทมิ si1liu2 石榴 shíliú 

ทากาว nɛm1 糊（纸盒）hú (zhǐ hé) 

ทางรถไฟ thit3lu1 铁路 tiělù 

ทางหลวง kuŋ2lu1 公路 gōnglù 

ทา่ทอ่ีออนโยน tθen1khɛi3 和气 héqì 

ทารก noŋ2; tθɯǝk2va:u3 婴儿 yīng'ér 

ทาส ี(โต๊ะ) et2;kuǝ3 漆（桌子）qī (zhuōzi) 

ทาํ (งาน) vok4 做（工）zuò (gōng) 

ทาํเครือ่งหมาย mai3ki1ha:u1 打记号 dǎ jìhào 

ทาํแทง้ mai3noŋ2 人工流产 réngōng liúchǎn 

ทาํรงั vok4lok4 做巢 zuò cháo 

ทิง้ tshɔi4;sɛk3 仍（丢掉）réng (diūdiào) 
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ทิม่ แทง duǝk2 戳 chuō 

ทศิตะวนัตก phui3thɔ3 西 xī 

ทศิตะวนัออก phui3phɛk2 东 dōng 

ทศิใต ้ phui3kau1 南 nán 

ทศิเหนือ phui3zok2 北 běi 

ทีต่กัขยะ dɔŋ3 簸箕 bòji 

ทีร่าบลุม่ it2biǝŋ1 平坝（坝子）píng bà (bàzi) 

ทีส่ดุ tθui3;tθɛi1 最 zuì 

ทีไ่หน san5di2  哪里 nǎlǐ 

ทื่อ but4 钝（ 钝了）dùn (dāo dùnle) 

ทุกคน nam3tshaŋ3  大家 dàjiā 

ทุกๆ  mɛi3 每 měi 

ทุง่นา eŋ1 田（水田）tián (shuǐtián) 

ทุบ tsap2 砸 zá 

ทุบ tshok2 捣 dǎo 

เท (เหลา้) da:u5;zǝt2 斟（酒）zhēn (jiǔ) 

เทพ tθian2 仙 xian 

เทพเจา้ dɛ2 神 shén 

เทา้ khok2 脚 jiǎo 

เทา่กนั biǝŋ1 均匀 jūnyún 

เทา้ใหญ่ mɛk2fɛŋ5 大脚 dà jiǎo 

เทา่ไหร ่ tθɔ(i)1kham3;tθɔ(i)1san5 多少 duōshǎo 

เทา้เอว tshap3tshǝn3 两手叉腰 liǎngshǒu chāyāo 

เทยีน tsuǝk2 蜡烛 làzhú 

แทง้ thɔk2noŋ2 流产 liúchǎn 

แทรก tsha:p3;tshɔŋ3 插 chā 

โทรศพัท ์ mai3dian3hua1 打电话 dǎ diànhuà 

ธง kɛi1 旗（红旗）qí (hóngqí) 

ธนาคาร ŋin2haŋ4 银行 yínháng 

ธนู kiaŋ2 弓弦 gōngxián 

ธรณีประตู mun5sui1 门槛 ménkǎn 

ธญัพชื vat5kuǝk3 谷粒 gǔ lì 

ธุรกจิ tθǝŋ2i1 生意 shēngyì 

ธปู kɯǝŋ5 香（烧的）xiāng (shāo de) 

นกกระจอก tshiat2fɛŋ3 麻雀 máquè 

นกกระเตน็ tshiat2du2 翠鸟 cuì niǎo 

นกกระทา dam3dut4 鹧鸪 zhè gū 

นกกระเรยีนขาว dɛ2zɔ1 白鹤 báihè 

นกกางเขน a:k3 喜鹊 xǐquè 

นกขนุทอง liu1kɔ2 八哥 bāgē 

นกนางแอ่น tshiat2dɛ2 燕子 yànzi 

นกพริาบ kap1 鸽 gē 

นกพริาบขนาดเลก็   khou5 斑鸠 bānjiū 
 

นกหวดี vit1 哨子 shàozi 

นกหวัขวาน (ki5dut4) 啄木鸟 zhuómùniǎo 

นกอนิทรยี ์ tshiat2 老鹰 lǎoyīng 

นกฮกู ki1 heŋ5 猫头鹰 māotóuyīng 
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นมววั tsɛi1deu1 牛奶 niúnǎi 

น้องเขย zɛi1 fuǝ5 妹夫 mèifu 

น้องชาย sok2;nɔ3 弟弟 dìdi 

น้องสะใภ ้ mou2ŋɛi5 弟妇 dìfu 

น้องสาว tsɛt2; zɛi2 妹妹 mèimei 

นอน ka5 睡 shuì 

นอนควํ่า tshɛŋ5bon1 挺胸 tǐng xiōng 

น้อย kham5 少 shǎo 

นกัธุรกจิ ŋa:u1vok4 tθɛŋ2zi1 商人 shāngrén 

นกับวชลทัธเิต๋า dɛ1da:u3 道士 dàoshi 

นกัเรยีน ŋa:u1tθɯǝk2sɔi1 学生 xuéshēng 

นกัลา่ ŋa:u1mai3liat2 猎人 lièrén 

นัง่ dǝt5;tsom5 坐 zuò 

นัง่ยองๆ tsom5 蹲 dūn 

นัง่รา้น dap3phɛ5 搭棚 dā péng 

นัน้ hɔ5 那 nà 

นบั (สิง่ของ) tθuǝn3 数（东西）shǔ  (dōngxi) 

น้าชาย (ฝัง่พอ่) bɛk2;nɔ3 舅父 jiùfù 

น้าชาย (ฝัง่แม)่ nɛn2; nɔ3ɛi5 舅母 jiùmu 

นายอาํเภอ hian1tsaŋ5 县长 xiàn zhǎng 

น่าสงสาร sɔk2tθem5 可怜 kělián 

น้าสาว (ฝัง่พอ่) bɛk2; zɛi1fuǝ5 姨夫 yífu 

น้าสาว (ฝัง่แม)่ nɛn2; zɛi1 姨母 yímǔ 

นาฬกิา tsoŋ2 时钟 shízhōng 

นาฬกิาขอ้มอื biau5 手表 shǒubiǎo 

นํา zen3 带（小孩）dài (xiǎohái) 

น้ํา nam3 水 (流水) shuǐ (liúshuǐ) 

น้ําขุน่ nam3nuǝŋ1 浑水 hún shuǐ 

น้ําแขง็ piŋ2;běŋ2 冰 bīng 

น้ําคา้ง vin4 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ siaŋ5 霜 shuāng 

น้ําซอีิว๊ thsɛk4zɔi1 酱油 jiàngyóu 

น้ําซุปรอ้น thɔŋ5 烫 tàng 

น้ําดา่ง zak4 碱水 jiǎn shuǐ 

น้ําตา nam3hɔ1 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล dɔŋ1 糖 táng 

น้ําตาลทรายขาว zen1tha:ŋ4 白糖 báitáng 

น้ําตาลทรายแดง dɔŋ1hoŋ;dɔŋ1kho(i)1 红糖 hóngtáng 

น้ําเตา้ ki5viu4 葫芦 húlu 

น้ําผึง้ nam3kɔ1 蜂蜜 fēngmì 

น้ําพุ vau3nam3 泉（泉水）quán (quánshuǐ) 

น้ํามนั zɔi1 油 yóu 

น้ํามนัถัว่ลสิง zɔi1ham1 花生油 huāshēngyóu 

น้ํามนัแผน่ zɔi1pha:n3 板油 bǎnyóu 

น้ํามนัพชื zɔi1 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัหม ู zɔi1vɔi4 猪油 zhū yóu 

นํามา bat4;dɔŋ5 拿来 ná lái 
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น้ํามกู nam3khat2 鼻涕 bítì 

น้ําลาย nam3thau5 水口 shuǐkǒu 

น้ําวน nam3 kɯn2 漩涡 xuánwō 

น้ําสม้สายช ู sou1 醋 cù 

น้ําใส nam3tθiǝŋ5 清水 qīngshuǐ 

น้ําหนกั tsɔi1tshɔŋ5 秤砣 chèngtuó 

น้ําหมกึ mok1sui5 墨水 mòshuǐ 

นิดหน่อย tsi4diak1 一点 yī diǎn 

นิทาน ko2 故事 gùshì 

น่ิม (สตัว)์ mɯn3 穿山甲 chuānshānjiǎ 

น้ิว tθuǝn3  寸 cùn 

น้ิวกลาง za:k4tshom1 中指 zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย tθɯǝk2za:k4 小指 xiǎozhǐ 

น้ิวขี ้ za:k4 ȵa:u3  食指 shízhǐ 

น้ิวเทา้ tθɯǝk2za:k4khok2 脚趾 jiǎozhǐ 

น้ิวนาง za:k4tθɛi4 无名指 wúmíngzhǐ 

น้ิวมอื za:k4 手指 shǒuzhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื vau3za:k4 拇指 muzhǐ 

น้ี hɛi3;nɛi3 这 zhè 

น่ึง (หมัน่โถว) tsěŋ5ǝn5 蒸（馒头）zhēng (mántou) 

นุ่น min1ha:u3 木棉 mùmián 

นูนขึน้ ǝn1 凸起 tū qǐ 

เน่า dɯn5 朽（木头朽）xiǔ (mùtou xiǔ) 

เน่าเสยี dɯn5 霉烂 méilàn 

เนินเขา vɛŋ1 山坡 shānpō 

เน้ือ muŋ1 肉 ròu 

เน้ือแกะ tθɯǝk2zɛŋ1 羊羔 yánggāo 

เน้ืองอก niu2 瘤子 liúzi 

เน้ือแตงโม lai1 bɛŋ4;mɛk2 西瓜瓤 xīguā ráng 

เน้ือไม ้ nɛk2 木头 mùtou 

เน้ือไมต่ดิมนั muŋ1lɛi3 瘦肉 shòu ròu 

เน้ือววั muŋ1deu1 牛肉 niúròu 

เน้ือแหง้  zɛŋ3 腊肉 làròu 

แน่น ken3 紧（绑很紧）jǐn (bǎng hěn jǐn) 

แนวขวาง lau3vɛŋ3 横 héng 

แนวตัง้ dɔn1 竖 shù 

ใน li4 里 lǐ 

ในนัน้ hɔ5di2;thɔ2di2 那里 nàlǐ 

ในน้ี nɛi3di2  这里 zhèlǐ 

ในอดตีทีผ่า่นมา ham4bɔ5 从前 cóngqián 

ในอนาคต hɔ1bɔ5(hau1bɔ5) 今后 jīnhòu 

บด dom4 碎 suì 

บด ŋat5 碾（谷子）niǎn (gǔzi) 

บน diŋ2 顶 dǐng 

บรรจุ lam4 含 hán 

บรรทดั hɔŋ1 行（一行字）xíng (yīxíng zì) 

บรรพบุรษุ dɛ2 祖先 zǔxiān 
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บรรพบุรษุตน้ตระกลู tsou5dɛ2 祖宗 zǔzōng 

บวก kia2 加 jiā 

บวบ tθɯ2kua2 丝瓜 sīguā 

บวม hui4 膨胀 péngzhàng 

บอก lɔ4 告诉 gàosu 

บอกต่อ fǝn2fuǝ3 吩咐 fēnfu 

บอดีส้ทู vɛŋ4fa:u3 夹衣 jiá yī 

บอ่น้ํา heu1;vuan1 池塘 chítáng 

บอ่น้ํา nam3 tshɔŋ3 井 jǐng 

บอ่น้ํา nam3uǝn3 潭 tán 

บงัตา ŋuan1hɔ1 熏（眼）xūn (yǎn) 

บงัเหยีน dɔ(i)1na:u1 缰绳 jiāngshéng 

บงัเอญิ ŋam1ŋam1 恰巧 qiàqiǎo 

บนัได ki2tθɔ3 梯子 tīzi 

บนัได tθɔ3 楼梯 lóutī 

บนัทกึ tθǝn4kon4 积蓄 jīxù 

บา้ ŋa:u1dian2 疯子 fēngzi 

บาง fɔ3 薄 báo 

บาง tθi1;vɔi3 细 xì 

บาดแผล loŋ4sɔk2 伤口 shāngkǒu 

บา้น kɯn1 房屋 fángwū 

บา้น kɯn1;bou4 家 jiā 

บานประต ู ban3muǝn1 门板 ménbǎn 

บานประต ู so5muǝn1 门缝 mén fèng 

บา้นไม ้ kɯn1nɛk2 木房 mù fáng 

บานสะพรัง่ laŋ4 芽 yá 

บา้นอฐิ kɯn1 ŋua3 瓦房 wǎ fáng 

บดิ ɛu3 扭（脚）niǔ (jiǎo) 

บดิ tθɔ5 捻 niǎn 

บดิ (ผา้ขนหนู) nau2 拧（毛巾）níng (máojīn) 

บดิ (เสือ้ผา้) nau2 拧（衣服）níng (yīfú) 

บนิ ben1 飞 fēi 

บนิ ki5zui1 苍蝇 cāngyíng 

บบี (คอ) zak2;tshian3 掐(脖子) qiā (bózi) 

บุง้กี ๋ fǝn3kɛi1 粪箕 fèn jī 

บุตรบุญธรรม tθɯǝk2zen3 养子女 yǎng zǐnǚ 

บชูา za5dɛ2  拜神 bài shén 

บชูาฟ้า  kɔi1fɔ3 祭天 jì tiān 

เบด็ ka(i)2;tap5 钓 diào 

เบา khɔ3 轻 qīng 

เบีย้ว tshɔi5;zɛu5 歪（帽子戴得歪）wāi (màozi 
dài de wāi) 

เบื่อ เลีย่น  kau3lan4 腻 nì 

แบก (ฟืน) op2 背（柴）bèi (chái) 

แบง่  fɔn5tshaŋ3 分别 fēnbié 

แบน bɛn2 扁 biǎn 

ใบ ้ ŋa:u1ŋam1 哑巴 yǎba 

ใบไถ bek2lai1 犁镜 lí jìng 
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ใบไถ vau1lai1 铧头 huá tóu 

ใบมดี boŋ4 kɔ3 刃 dāorèn 

ใบไม ้ bou1 叶子（树叶）yèzi (shùyè) 

ใบหน้า tseŋ1 脸 liǎn 

ปก คลุม กุม  om3 捂 wǔ 

ปกเสือ้ liŋ5vɛŋ4 领子 lǐngzi 

ปรอท nam3kon4 水银 shuǐyín 

ประคอง fuǝ3 扶 fú 

ประชากร khin4tθoŋ1 群众 qúnzhòng 

ประชาชน bɛk3tθɛŋ3 百姓 bǎixìng 

ประชุม khui5hui1 开会 kāihuì 

ประดบัตกแต่ง lau3 装（进袋子）zhuāng (jìn dàizi) 

ประต ู muǝn1 门 mén 

ประเทศ kuk1 国家 guójiā 

ประเทศจนี tsoŋ2kuk1 中国 Zhōngguó 

ประมาณ ɯǝk3 ɯǝk3 大概 dàgài 

ประโยค kɔi3 句（一句话）jù (yījù huà) 

ประสทิธผิล lɛŋ1 灵验 língyàn 

ปรบั fa:i3kon4 罚款 fákuǎn 

ปรมิาณ  theŋ1 量（布）liàng (bù) 

ปรมิาณ tsin1;kɯn2 卷 juǎn 

ปลดปลอ่ย im3 放蛊 fàng gǔ 

ปลน้ kup3 抢动 qiǎng dòng 

ปลน้จี ้ kup3 夺（ ）duó (dāo) 

ปลวก bǝt4kha:u1;lok4 白蚁 báiyǐ 

ปลวก ȵan5nɛk2 蛀虫 zhùchóng 

ปลอกมดี lok4kɔ3 鞘 dāo qiào 

ปลอ่งไฟ zɛn2thoŋ5 烟筒 yāntǒng 

ปลอม kia5 假 jiǎ 

ปลอ่ย phuǝŋ3 释放 shìfàng 

ปลอ่ยน้ํา phuǝŋ3 放(水) fàng (shuǐ) 

ปลา ŋɔi1 鱼 yú 

ปลาคารฟ์ ŋɔi1men3 鲤鱼 lǐyú 

ปลาดุก ŋɔi1mɔk2 鲶鱼 niányú 

ปลาดุกทะเล ŋɔi1dɯǝk5 胡子鲶 húzi nián 

ปลาทะเลชนิดหน่ึง phiaŋ2 鰆 chūn 

ปลาย ǝn1 端 duān 

ปลาย tsɔm1 尖 jiān 

ปลาย tshǝt2 末尾 mòwěi 

ปลายมดี tshǝt2kɔ3 尖 dāo jiān 

ปลาเลนหนีซวิ ŋɔi1kit2 泥鳅 níqiū 

ปลาไหล ŋɔi1zen4 鳝 shàn 

ปลงิ ki5liŋ4 水蛭 shuǐzhì 

ปลงิดดูเลอืด liŋ4ŋɔt2 旱蚂蟥 hàn mǎhuáng 

ปลกู zǝn1 移植 yízhí 

ปลกู (ผกั) vɔ4 种（菜）zhǒng (cài) 

ปวด vau1 疮 chuāng 
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ปวดศรีษะ vau3sɔk2 头疼 tóuténg 

ป่วย sɔk2 生病 shēngbìng 

ปวยเลง้ bɔ2sai1 菠菜 bōcài 

ปศุสตัว ์ phuǝŋ3 放牧 fàngmù 

ปอ ma4 麻 má 

ปอกเปลอืก dɛŋ3 剥（皮）bō (pí) 

ปอด kau5 肺 fèi 

ป้อน ȵam3 喂 wèi 

ปะ (เสือ้ผา้) fan1 补（衣）bǔ (yī) 

ปะทะกนั ชนกนั pho1  碰撞 pèngzhuàng 

ปัก (ผกั) khɛm4 夹（菜）jiā (cài) 

ปักกลา้ ดาํนา bu5 补苗 bǔmiáo 

ปัดฝุ่ น fuai5 掸（灰）dǎn (huī) 

ปัน่ หมนุ luǝt2 拨（鸡毛）bō (jīmáo) 

ปัน่ดา้ย hui5 纺（线）fǎng (xiàn) 

ปัสสาวะ hen4sɔi5 小便 xiǎobiàn 

ปัสสาวะ su3sɔi5 把尿 bǎ niào 

ปัสสาวะรดเตยีง zɔ ǝ3sɔi5 尿床 niàochuáng 

ปัสสาวะรดทีน่อน tsiat1;zɔŋ3sɔi5 尿床 niàochuáng 

ป้า  bai4 婶母 gūfu 

ป้า (ฝัง่พอ่) bɛk2 姑父 gūfu 

ป้า (ฝัง่แม)่ nɛn2;zɛi2 姑母 gūmǔ 

ปาก boŋ4 嘴 zuǐ 

ปาก khui5 张（口）zhāng (kǒu) 

ปากกาหมกึซมึ bet2nam3 自来水笔 zìláishuǐ bǐ 

ปาน kɛi3 胎记 tāijì 

ป่าน ki5hɔ5 菎麻 kūn má 

ป่าไม ้ tθuǝn1 森林 sēnlín 

ปิด kat4 闭（口）bì (kǒu) 

ปิด (ประต)ู kat5 关（门）guān (mén) 

ปิด อุด (น้ํา) tshɔk2 堵(水) dǔ (shuǐ) 

ปิดบงั om3 瞒 mán 

ปี ba5 年（1982 年）nián (1982 nián) 

ป่ี thek5 唢呐 suǒnà 

ปี (อายุ) ba5 岁（一岁）suì (yī suì) 

ปีก phiǝk2 翅膀 chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ ba5phan5 去年 qùnián 

ปีทีแ่ลว้ๆ มา ham4ba5 往年 wǎngnián 

ปีน ba1;diau4 爬（爬树）pá (pá shù) 

ปีน ŋum1 爬（爬行）pá (páxíng) 

ปีน้ี ba5na5 今年 jīnnián 

ปีหน้า ba5hau5 明年 míngnián 

ปืน tshoŋ1 枪 qiāng 

ปืนกระบอก phau1 炮 pào 

ปืนไฟ tshoŋ1kap1 火枪 huǒqiāng 

ปุ๋ ยคอก ha(i)3 粪 fèn 

ปุ๋ ยหมกั fǝn3 肥料 féiliào 
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ปู่  loŋ2zɔ1 祖父 zǔfù 

ป ู(สตัว)์ ki5ba5 螃蟹 pángxiè 

ปกูระเบือ้ง bɔŋ3 ŋua3 盖瓦 gài wǎ 

ปดู ǝn1 肿 zhǒng 

เป็ด a:p3(ap3) 鸭子 yāzi 

เป็นไข ้ fat3fau3 发烧 fāshāo 

เป็นครัง้คราว phuŋ1khiau5 偶然 ǒurán 

เป็นระเบยีบ biǝŋ1 整齐 zhěngqí 

เป็นลม khui3tsheŋ1hɔ1 昏迷 hūnmí 

เป็นหน้ี khum3 欠（债）qiàn (zhài) 

เป็นหวดั tsɔk2khat2 伤风 shāngfēng 

เปรีย้ว teaŋ5 酸 suān 

เปลวไฟ kap1 火帽 huǒ mào 

เปลวไฟ tshǝt2fo1 火苗 huǒmiáo 

เปลีย่น bin3 变（变好了）biàn (biàn hǎole) 

เปลีย่น kɔi3 改（衣）gǎi (yī) 

เปลีย่น (ดกัแดเ้ปลีย่นเป็นหนอน) bin3;bian1 变（蛹变虫）biàn (yǒng biàn 
chóng) 

เปลีย่น (เสือ้ผา้) thai3 换（衣）huàn (yī) 

เปลอืกไข ่ fɛk2fon1 蛋壳 dàn ké 

เปลอืกตา naŋ1 hɔ1 眼皮 yǎnpí 

เปลอืกผลไม ้ fɛk2ham1 果皮 guǒpí 

เปลอืกผลไม ้(เปลอืกแขง็) fɛk2 果壳 guǒ ké 

เปลอืกหอย thuǝt3hɔp3 蜕壳 tuì ké 

เป่า (ขลุย่) ou5 吹（笛子）chuī (dízi) 

เป่า (ลม) ou5 吹 chuī 

เป้ากางเกง nɔŋ3khǝ3 裤裆 kùdāng 

เปิด (ประต)ู khui5 开（门）kāi (mén) 

เปิด (ฝา) lɯn5 揭(盖子) jiē (gàizi) 

เปียก ban4 湿 shī 

เปียก ตาก (ฝน) (fǝn1)tθak2 淋（雨）lín (yǔ) 

เป่ือยเน่า dɯn5 溃烂 kuìlàn 

เป่ือยยุย่ iǝŋ1 烂（煮烂了）làn (zhǔ lànle) 

แป้ง mi2 面粉 miànfěn 

แป้งสาล ี fǝn5m ɛk4au1 玉米面 yùmǐmiàn 

แปด bat3;ba:t3 八 bā 

แปดรอ้ย bat3 bɛk3 八百 bābǎi 

แปดสบิ bat3sep2 八十 bā shí 

แปรง et2 刷（浆）shuā (jiāng) 

แปรง tθɔt3 刷子 shuāzi 

แปะ ตดิกาว  tθiaŋ3hu4 浆糊 jiāng hú 

โป๊ยกัก๊ bat2kɔk2 八角 bājiǎo 

ไป zai3 去 qù 

ไปยงั hiaŋ1 向 xiàng 

ผง fǝn5 粉 fěn 

ผงแป้ง fǝn5 粉末 fěnmò 

ผด fɛi2pha:u1 痱子 fèizi 

ผนงักาํแพง siǝŋ1 墙壁 qiángbì 
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ผล ham1 果实 guǒshí 

ผล (พชื) tsiǝŋ1ham1 结果（植物）jiéguǒ (zhíwù) 

ผลไม ้ ham1 水果 shuǐguǒ 

ผลดักนั lǝn4tshaŋ3 轮流 lúnliú 

ผลดักนั lǝn4tshaŋ3;lai4tshaŋ3 轮流 lúnliú 

ผสม fuǝ3;fǝn1 搀 chān 

ผสม tsha:m5 掺 càn 

ผอม ŋa:u1lɛi3 瘦子 shòuzi 

ผกักาดขาว tθa(i)3kha:u1 白菜 báicài 

ผกักาดเขยีว ŋai3sai1;kai1tshai1 芥菜 gàicài 

ผกัโขม bou1um1 苋菜 xiàncài 

ผกัดอง tθa(i)3tθaŋ5 酸菜 suāncài 

ผกับุง้ um1 tθa(i)3 空心菜 kōngxīncài 

ผกัสด tθa(i)3 蔬菜 shūcài 

ผดั (ผกั) tshɛu5 炒（菜）chǎo (cài) 

ผา้กนัเป้ือน ba:k1 围裙 wéiqún 

ผา้คลุมรถ vɛŋ5tshiǝ5 车辕 chēyuán 

ผา่ทอ้ง (ปลา) boŋ1;thak2 剖（鱼）pōu (yú) 

ผา้ทีใ่ชห้อ่เสือ้ผา้และสิง่ของ ba:u1fok5 包袱 bāofu 

ผา้นวม min1thai2 棉被 mián bèi 

ผา้ป ู dou2noŋ2 背带 bēidài 

ผา้ป ู tshuǝt2 布 bù 

ผา้ปเูตยีง tshuǝt2ma4 床布 chuáng bù 

ผา้พนัคอ han5kin1 毛巾 máojīn 

ผา้โพกศรีษะ han5kin1 头巾 tóujīn 

ผา้ลาย tshuǝt2kua5 花布 huā bù 

ผา้สกัหลาด phu1kai1 毡子 zhānzi 

ผา้หม่ tθai3 被子 bèizi 

ผา้ไหม tshuǝt2 tθɯ2 绸子 chóuzi 

ผวิหนงั naŋ1 皮肤 pífū 

ผ ีปีศาจ ki2hɔ1 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ mɛi1khak5 蝴蝶 húdié 

ผึง้ ki5kɔ1 蜜蜂 mìfēng 

ผนื bǝt2 块（一块布）kuài (yīkuài bù) 

ผุ tθui3 糟（木头糟了）zāo (mùtou 
zāole) 

ผกู ŋɯn3phai3 扎（被剌儿扎）zhā (bèi lá er 
zhā) 

ผกู tθɔ5 搓（绳子）cuō (shéngzi) 

ผกู tθɔt3 搓（衣服）cuō (yīfú) 

ผกู (ววั) fǝn1 牵（牛）qiān (niú) 

ผกู มดั  kit1dut1 打结 dǎ jié 

ผูช้าย ŋa:u1phɔ3 男人 nánrén 

ผูบ้งัคบัการทหาร ŋa:u1zɔ3 操军话的人 cāo jūn huà de rén 

ผูห้ญงิ ŋa:u1zɔ1 女人 nǚrén 

เผด็ het4 辣 là 

เผา (ฟืน) tshɔi3 烧（柴）shāo (chái) 

เผา (ไฟ) om5 烤（火）kǎo (huǒ) 
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แผงคอมา้ ŋǝn1kɔ4 马鬃 mǎzōng 

แผน่ ȵan1 块（一块地）kuài (yīkuài dì) 

แผน่ (ลกัษณนามใชก้บักระดาษ) van4 张（纸）zhāng (zhǐ) 

แผน่ดนิไหว dǝt2 地震 dìzhèn 

แผล uǝt2vau1 生疮 shēng chuāng 

แผลเป็น thɔn1 疤 bā 

แผอ่อก tθɔn3 摊 tān 

ฝน fǝn1 雨 yǔ 

ฝนทีต่กลงมาซู่หน่ึง fǝn1sau3 阵雨 zhèn yǔ 

ฝัง่ ven4nam3 岸 àn 

ฝังเขม็ tθɔk2 穿（针）chuān (zhēn) 

ฝังศพ tθa:m5 埋葬 máizàng 

ฝัดราํแกลบ fan5 簸（米）bǒ (mǐ) 

ฝัน ka5fon1 做梦 zuòmèng 

ฝา (หมอ้) kom2;khap5 盖(锅) gài (guō) 

ฝาครอบ kam2kɔ2;kat4 盖子 gàizi 

ฝาด sap2 涩 sè 

ฝ่าเทา้ tθem5bau3khok2 脚心 jiǎoxīn 

ฝ่าเทา้ลบีเลก็ lai5khok2 小脚 xiǎojiǎo 

ฝาแฝด suaŋ2sɛŋ5 双生子 shuāng shēngzǐ 

ฝ่ามอื ba:n3mou1 手掌 shǒuzhǎng 

ฝ่ามอื da(i)3mou1 手心 shǒuxīn 

ฝ้าย min1bui5 棉花 miánhuā 

ฝุ่ น foŋ3 尘土 chéntǔ 

ฝุ่ น khɛi1 污垢 wūgòu 

ฝงู ŋɛ1ŋ 拥挤 yǒngjǐ 

ฝงู (มา้หน่ึงฝงู) vau3 队（一队人马）duì (yī duì 
rénmǎ) 

ฝงู โขลง  (แพะหน่ึงโขลง) vau3;khok2 群（一群羊）qún (yīqún yáng) 

เฝ้ามอง veu1 看守 kānshǒu 

ไฝ kɛi3 痣 zhì 

พน่ lɯn5 冒（烟）mào (yān) 

พน่ลมหายใจ fit5 擤（鼻涕）xǐng (bítì) 

พบกนั phɔm1tshaŋ3 遇见 yùjiàn 

พบเจอ la(i)3tseŋ1tshaŋ3 见面 jiànmiàn 

พยกัหน้า dim3koŋ2 点（头）diǎn (tóu) 

พระจนัทรท์รงกลด ȵɔn1 ŋau3mai1 月晕 yuè yùn 

พระโพธสิตัว ์ dɛ2 菩萨 púsà 

พระอาทติย ์ zi1hon4 太阳 tàiyáng 

พระอาทติยท์รงกลด zi1hon4 ŋau3mai1 日晕 rì yùn 

พรกิ lit1tθiau2 辣椒 làjiāo 

พรุง่น้ี bai4hiau5 明天 míngtiān 

พลัว่ la:u3 铲子 chǎnzi 

พลาดพลัง้ ȵěŋ3tsha5 认错 rèncuò 

พลกิตวั fan5ŋuǝn1 翻身 fānshēn 

พลุ phau1tsaŋ5 爆竹 bàozhú 

พวกเขา ki1 na5 nam3 tshaŋ3 他们 tāmen 

พวกเขาสองคน na5tθa(i)3kuan4 他们俩 tāmen liǎ 
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พวกคุณ ma1 你们 nǐmen 

พวกคุณสองคน mɔ5tθa(i)3kuan4 你们俩 nǐmen liǎ 

พวกเรา ha5;ha5nam3tshaŋ3 我们 wǒmen， 咱们 zánmen 

พวกเราสองคน ha5tθa(i)3kuan4 我们俩 wǒmen liǎ 

พอ่ dɛ1 zɔ1; ɛi5zɔ1 父亲 fùqīn 

พอใจ kam5tθem5 满意 mǎnyì 

พอ่ตา dɛ1nɔ2 岳父 yuèfù 

พอ่หมา้ย phɔ3sɛŋ5 鳏夫 guānfū 

พกัผอ่น kɯǝk2 休息 xiūxí 

พกัฟ้ืน tsom5ȵɔn1noŋ1 坐月子 zuò yuè zi 

พดั fai5 扇（风）shàn (fēng) 

พดัลม fui1 扇子 shànzi 

พนั (ผา้พนัคอ) fat2 围（围巾）wéi (wéijīn) 

พบั tsip3 折叠 zhédié 

พายเรอื iau4 划（船）huà (chuán) 

พายเรอื tshɛŋ5 撑（船）chēng (chuán) 

พายเรอื ถ่อเรอื dɔ3 桨 jiǎng 

พกิาร เป๋  pha:ŋ1khok2 跛子 bǒzi 

พงิ a5 靠（靠在树上）kào (kào zài 
shù shàng) 

พธิไีหวเ้ทวดาฟ้าดนิและพอ่แมปู่่ ยา่ตา
ยาย(ของคูบ่า่วสาวทีแ่ต่งงานกนัใหม)่ 

za5dɛ2 拜堂 bàitáng 

พษิ duǝk3 毒（药有毒）dú (yào yǒudú) 

พีเ่ขย tθɛi2fu1 姐夫 jiěfu 

พีช่าย kɔ2loŋ2(ŋɛi5) 哥哥 gēgē 

พีส่ะใภ ้ ɛi5loŋ2 (ŋɛi5) 嫂 sǎo 

พีส่าว tθɛi2 姐姐 jiějie 

พึง่พงิ khau1;mɔŋ3 依靠 yīkào 

พืน้ ban3lou4 地板 dìbǎn 

พืน้ดนิ it2 地(天地) dì (tiāndì) 

พืน้ดนิ it2;da:u3 地 dì  

พืน้ทีร่าบระหวา่งภเูขา tθem5 ŋau3 山坳口 shān'ào kǒu 

พืน้รองเทา้ dai3ha(i)4 鞋底 xiédǐ 

พดู ka:ŋ2;kaŋ2 说 shuō 

พดูคุย ka:ŋ2tshǝn1ha1 谈天 tántiān 

พดูคุย saŋ1lɯǝŋ4 商量 shāngliáng 

เพนดานบน(ในปาก) ŋuak2 上腭 shàng è 

เพราะวา่ zin2vɛi3 因为 yīnwèi 

เพลง kɔ5; kɔ2 歌 gē 

เพลงชาต ิ kɔ5fɔn1 民歌 míngē 

เพลารถ vǝn1tshiǝ5 车轴 chēzhóu 

เพงิ tθɯǝk2kɔi3 草棚 cǎo péng 

เพิง่ lam1lam1 刚刚 gānggāng 

เพิง่จะ nou3 才 cái 

เพิม่  tsǝŋ1tθɔ(i)1 增加 zēngjiā 

เพิม่ขึน้ kǝŋ1tsia1  更加 gèngjiā 

เพิม่ขึน้ tshɯn1 升起 shēng qǐ 

เพยีงแค ่ tsi5dok2 只有 zhǐyǒu 
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เพือ่น phoŋ2zou2 朋友 péngyǒu 

เพือ่นเก่า ŋa:u3lɛk4 故人 gùrén 

เพือ่นบา้น lin2siǝ3 邻居 línjū 

แพ bai1 木筏 mùfá 

แพ ้ sɛu5 输 shū 

แพ ้ sit2 输 shū 

แพง koi3 贵 guì 

แพทย ์ zi2tθǝŋ2; sɛŋ1 医生 yīshēng 

โพรง   tshoŋ3 穴（蛇穴）xué (shéxué) 

ไพ ่โป๊กเกอร ์ phai1;phɛ3 扑克 pūkè 

ฟอง au4 沤（肥）ōu (féi) 

ฟอง thuk1pha:u2 泡 pào 

ฟัก doŋ2kua2 冬瓜 dōngguā 

ฟักทอง lem5kua2 南瓜 nánguā 

ฟัง liǝŋ5 听 tīng 

ฟัน (นาม) sen1 牙齿 yáchǐ 

ฟันหน้า sen1tseŋ1 门牙 ményá 

ฟันเหยนิ thiam2sen1;khiau4sen1 龅牙 bāo yá 

ฟางขา้ว ȵeŋ1 稻草 dàocǎo 

ฟ้าผา่ em1 雷 léi 

ฟ้ารอ้ง  em1viǝŋ3;em1mai3 打雷 dǎléi 

ฟ้าแลบ fɔ3lep4 打闪 dǎ shǎn 

ฟ้าแลบ fo3lep4 闪电 shǎndiàn 

ฟืน mɯn1 柴火 cháihuǒ 

ฟุต tshiǝk3 尺 chǐ 

ฟุ่มเฟือย laŋ3fɛi1 浪费 làngfèi 

โฟม  ฟอง fuat2 泡沫 pàomò 

ไฟ fo1 火 huǒ 

ไฟไหม ้ fon1fo1 火种 huǒ zhòng 

ภรรยา ŋa:u1bai4;lɔi1 妻子 qīzi 

ภยัพบิตั ิโรคระบาด  tθa(i)5 瘟疫 wēnyì 

ภาพวาด hua1 画 huà 

ภาพเหมอืน za:k2va:k2 塑（像）sù (xiàng) 

ภาษา tshǝn1 语言 yǔyán 

ภาษ ี tθɛi1;hiaŋ5 税 shuì 

ภเูขา ŋau3 山 shān 

ภมูใิจ kiau5ŋa:u3 骄傲 jiāo'ào 

มด ki5bǝt4 蚂蚁 mǎyǐ 

มอง iu1 看 kàn 

มองเหน็ iu1la(i)3 看见 kànjiàn 

มะเขอืเทศ sa2li5 西红杮 xī hóng shù 

มะเขอืยาว kiǝ2 茄子 qiézi 

มะพรา้ว vau4 椰子 yēzi 

มะระ khu5kua2 苦瓜 kǔguā 

มะเรือ่ง ku5 ȵou1 大后天 dàhòutiān 

มะละกอ fa:n1zai4 木瓜 mùguā 

มกัจะ saŋ4saŋ4 常常 chángcháng 
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มงักร luǝŋ4 龙 lóng 

มดั fat3;fat2 捆（一捆草）kǔn (yī kǔn cǎo) 

มดั (ฟืน) ŋan5;viat2 捆（柴）kǔn (chái) 

มธัยสัถ ์ khin5kiam5 勤俭 qínjiǎn 

มัน่คง uǝn3 稳 wěn 

มนัเงา liǝŋ1 锃亮 zèngliàng 

มนัเทศ hɔi4 甘薯 gānshǔ 

มนัฝรัง่  hɔi4tsɛŋ1 地瓜 dìguā 

มนัสาํปะหลงั hɔi4ha:u3 木薯 mùshǔ 

มา bǝn4  来 lái 

มา้ a:p3 tθuǝn1 马（总称）mǎ (zǒngchēng) 

มา้ kɔ4 马 mǎ 

มาก kik1;tsen5 很 hěn 

มากๆ (วเิศษณ์) fɛi2saŋ4 非常 fēicháng 

มา้ตวัผู ้ phɔ3kɔ4 公马 gōng mǎ 

มา้ตวัเมยี bai4kɔ4 母马 mǔ mǎ 

มา่นหมอก tθɔn3 雾散 wù sàn 

มา้นัง่ tθɯǝk2 ɛi3;duan5 凳子 dèngzǐ 

มา้นัง่ยาว ɛi3tsa:u4 长凳 cháng dèng 

มา้ม lin2da:u1 脾 pí 

มาลาเรยี fat2kha5 疟疾 nüèjí 

ม ี dok2 有 yǒu 

มดี kɔ3 dāo 

มดีโกน kɔ3lim5ŋǝn1 剃 tìdāo 

มดีโกนหนวด kɔ3lim3ŋen1 刮脸 guāliǎn dāo 

มดีโกนหวั kɔ3thai3vau3 剃头 tìtóu dāo 

มดีทาํครวั kɔ3tθit3tθa(i)3 菜 càidāo 

มดีทาํอาหาร kɔ3 柴 chái dāo 

มบุีญคุณ kɔi3 救（人）jiù (rén) 

มมีารยาท khǝk1khi1 客气 kèqì 

มอีาํนาจ khoŋ1vok4 能干 nénggàn 

มดื  kho(i)1 暗（房间太暗）àn (fángjiān tài 
àn) 

มดื tθiǝŋ5 暗 àn 

มดืคํ่า (หมอกลง) mɔk1loŋ4 摸黑 mōhēi 

มอื mou1 手 shǒu 

มุง้กนัยงุ vǝn1tsaŋ1 蚊帐 wénzhàng 

มมุ ki5zɔk5 角落 jiǎoluò 

เมฆ vǝn1 云 yún 

เมด็ vat5 粒（一粒米）lì (yī lì mǐ) 

เมน่ป่า dai1 豪猪 háozhū 

เมลด็ขา้ว bau3 hɔp2 米中谷粒 mǐ zhōnggǔ lì 

เมลด็ในของผลไม ้ khan5 果仁 guǒ rén 

เมลด็พนัธุ ์ khan5 瓜子 guāzǐ 

เมลด็พนัธุพ์ชื fon1 种子 zhǒngzǐ 

เมลด็ลบี bit2 秕子 bǐ zi 

เมา bɔi4 醉（喝醉了）zuì (hē zuìle) 

เมือ่ก่อน tθoŋ4khuan5 从前 cóngqián 
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เมือ่กี ้ sɔ3na:u5 刚才 gāngcái 

เมอืง siǝŋ1 城（城市）chéng (chéngshì) 

เมอืงเลก็ๆ  hiaŋ2 乡 xiāng 

เมือ่เรว็ๆ น้ี hit2bǝn4 近来 jìnlái 

เมือ่วาน a5phan3 昨天 zuótiān 

เมือ่วานของเมือ่วาน a5tshɯn1 大前天 dàqiántiān 

เมือ่วานซนื a5phou1 前天 qiántiān 

แม ่ bai4 ɛi5 母亲 mǔqīn 

แมงมมุ ki5hɛ3 蜘蛛 zhīzhū 

แมงเมา่ ȵan5ben1 飞蛾 fēi é 

แมน้ํ่า nam3kai1 河 hé 

แมม่ด vok4bɯǝŋ4 巫婆 wūshī 

แมย่าย ɛi5nɔ2 岳母 yuèmǔ 

แมลง ȵan5 虫 chóng 

แมลงเต่าทอง ȵan5tθɯ2hoŋ1 瓢虫 piáo chóng 

แมลงทบั ki5maŋ2mat2 墨蚊 mò wén 

แมลงปอ tham5biu5 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงสาบ ki5lɔp4 蟑螂 zhāngláng 

แมเ่ลีย้ง  ɛi5di2; ɛi5vou4 继母 jìmǔ 

แมว miu5 猫 māo 

แมวน้ํา tsɛk4 水獴 shuǐ měng 

แมวป่า miu5 tθuǝn1 野猫 yěmāo 

แมห่มา้ย bai4 sɛŋ5 寡妇 guǎfù 

โม ่(กรยิา) mɔ1 磨（米）mó (mǐ) 

โม ่(เครือ่ง) mɔ1 磨 mó 

โมง (บอกเวลา) dim3 点（一点钟）diǎn (yīdiǎn 
zhōng) 

ไม ่ vɛn3 不 bù 

ไมก้ระดาน ban3 板子 bǎnzi 

ไมก้วาด pha:n5mit3 扫帚 sàozhǒu 

ไมก้วาดไมไ้ผ ่ pha:n5mit3 竹扫帚 zhú sào zhou 

ไมข้ดี huǝ5suat1 火柴 huǒchái 

ไมเ่ขา้ใจ tθam3mou1 不懂 bù dǒng 

ไมค้าน sau1 扁担 biǎndan 

ไมค้ํ้า kai5kun1 拐杖 guǎizhàng 

ไมจ่าํเป็น vɛn3lui3 不必 búbì 

ไมช่า้กเ็รว็ ȵ ɯn3feŋ1 迟早 chízǎo 

ไมเ่ชน่นัน้ a2muŋ1 不然 bùrán 

ไมใ่ช ่ vai5si5;vai5 不是 bùshì 

ไมต้อก mit3;sɛk3 篾条 miè tiáo 

ไมแ้ป hɛŋ1 檩子 lǐn zi 

ไมไ้ผ ่ ha:u1 竹竿 zhúgān 

ไมไ้ผ ่ hɔ1tsem1 竹节 zhú jié 

ไมไ้ผ ่ suǝk3 竹筒 zhútǒng 

ไมพ้าย kɔ3tsan5 锅铲 guō chǎn 

ไมฟุ้ต tshiǝk3 尺子 chǐzi 

ไมม่ ี v ɛn3dok2 没有 méiyǒu 

ไมอ่ยาก a2muŋ1(zai3) 不要（去）bùyào (qù) 
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ยก (เทา้) ขึน้  laŋ4;khiau4 跷（脚）qiāo (jiǎo) 

ยกขึน้ เอ่ยถงึ  bui2 提 tí 

ยกมอื laŋ1 举（手）jǔ (shǒu) 

ยอดเขา deŋ2ŋau3 山顶 shāndǐng 

ยอดหลงัคาบา้น deŋ2kɯn1 房顶 fáng dǐng 

ยอดอ่อน ȵɔ1 芽草 yá cǎo 

ยอ้นกลบั fan5tshǝt2vau3 颠倒 diāndǎo 

ยอ้ม (ผา้) kuǝ3 染（衣服）rǎn (yīfú) 

ยงัคง kan3 还 hái 

ยงัคง (เป็นเชน่นัน้) huan4si5(nɛi3heŋ3) 还是（这样）háishì (zhèyàng) 

ยงัม ี kan3dok2 还有 hái yǒu 

ยบั ȵet2 皱 zhòu 

ยา zɔ1 药（中西药）yào (zhōng 
xīyào) 

ยา่ bai4 祖母 zǔmǔ 

ยาก tset4 韧 rèn 

ยากลาํบาก khɔ3nau3 辛苦 xīnkǔ 

ยา่งกา้ว khok2buǝ3 脚步 jiǎobù 

ยางไม ้ saŋ5nɛk2 树枝 shùzhī 

ยางไม ้ tshaŋ1 nɛk2 树浆 shù jiāng 

ยามอสัดง tshap2fon1;ka5fon1 黄昏 huánghūn 

ยาย ɛi5 nɔ2 外祖母 wàizǔmǔ 

ยา้ย (เกา้อี)้ bɔn5 搬（椅子）bān (yǐzi) 

ยาว tsa:u4 长 zhǎng 

ยาสบู zɛn2 烟草 yāncǎo 

ยํ่าพืน้ กระทบื tham3 跺（脚）duò (jiǎo) 

ยงิ biu5 射(偏) shè (piān) 

ยิง่ lin1 越 yuè 

ยงิปืน mai3tshoŋ1 打枪 dǎqiāng 

ยนิด ี han3hɛi3 高兴 gāoxìng 

ยิม้ za:u4 笑 xiào 

ยีส่บิ ŋɛi3sep2; ŋiap2 二十 èr shí 

ยีส่บิหา้ ŋiap2 ŋuǝ3; ŋɛi3sep2 ŋuǝ3 二十五 èr shí wǔ 

ยีส่บิเอด็ ŋɛi3sep2et2; ŋiap2et2 二十一 èr shí yī 

ยดึ ǝt1 抻（面）chēn (miàn) 

ยดืเสน้สาย บดิขีเ้กยีจ zit5tshǝn3 伸懒腰 shēnlǎnyāo 

ยนื hɔi5 站 zhàn 

ยืน่ (ยืน่มอื) zit5;zuǝk5 伸（伸手）shēn (shēnshǒu) 

ยมื (เงนิ) lai5 借（钱）jiè (qián) 

ยมื (ถว้ยชาม) lai5 借（碗）jiè (wǎn) 

ยงุ ȵoŋ1 蚊子 wénzi 

ยุง่ ma:ŋ4 忙 máng 

ยยุง tshok5 唆使 suōshǐ 

เยน็ duŋ2;han4 冷（天气冷）lěng (tiānqì lěng) 

เยน็ fɯǝŋ4 凉快 liángkuai 

เยบ็ (เสือ้ผา้) ȵap2 缝（衣）fèng (yī) 

เยบ็ ปะ fan1vɛŋ4 补丁 bǔdīng 

เยบ็ปัก tθiu1kua5 绣（花）xiù (huā) 
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เยบ็เสือ้ผา้ vɯǝk4 衣缝 yī fèng 

เยอะ tθɔ(i)1 多 duō 

เยีย่ว sɔi5 尿 niào 

แยก (เมลด็ธญัพชื) fǝn5 分（分粮食）fēn (fēn liángshí) 

แยกออก lau5 解（解结子）jiě (jiè jiézi) 

โยน boŋ1;tshɔi4 掷（石头）zhì (shítou) 

ใยแมงมมุ hɔ(i)4 hɛm3 蜘蛛网 zhīzhū wǎng 

รก (น.) tshaŋ2noŋ2 胞衣 bāoyī 

รดน้ํา phǝn1 浇（浇水）jiāo (jiāo shuǐ) 

รดน้ํา (ใชฝั้กบวั) kuan2 灌（灌近瓶里）guàn (guàn jìn 
píng lǐ) 

รถ tshiǝ5 车子 chēzi 

รถไฟ huǝ5tshiǝ2 火车 huǒchē 

รถยนต ์ khi1tshiǝ2 汽车 qìchē 

รบกวน la5kha5 麻烦 máfan 

รม่ tθɔn3 雨伞 yǔsǎn 

รมควนั (เน้ือ) ŋuan1 熏（肉）xūn (ròu) 

รม่เงา loŋ1lɯǝŋ4 荫 yīn 

รว่ง thɔk2 掉（下来）diào (xiàlái) 

รว่ง (ผม) kam5 脱（发）tuō (fā) 

รวงดอกเกสรตวัผูข้องขา้วโพด hɛŋ1 mɛk4au1 天花（玉米的雄花）tiānhuā 
(yùmǐ de xiónghuā) 

รวดเรว็และรนุแรง kiu1 急（水流急）jí (shuǐliú jí) 

รวม kɔp3 拼（板）pīn (bǎn) 

รวย dok2;vɛŋ4 富 fù 

รอคอย veu1tsa5 等候 děnghòu 

รอ่งตรงในแนวกลางของรมิฝีปาก zen4tsoŋ2 人中 rén zhōng 

รองเทา้ ha(i)4 鞋 xié 

รองเทา้แตะ ha(i)4 ȵeŋ3 草鞋 cǎoxié 

รองเทา้ผา้ ha(i)4thsuǝt2 布鞋 bùxié 

รองเทา้ไม ้ khek5;ka:m3 木板鞋 mù bǎnxié 

รองเทา้หนงั ha(i)4naŋ1 皮鞋 píxié 

รอ้งเพลง tshaŋ3;tshɯǝŋ3 唱（歌）chàng (gē) 

รอ่งหนงัตา tshǝt2 hɔ1 眼角 yǎnjiǎo 

รอ้งไห ้ ma:u3nam3hɔ1 流泪 liúlèi 

รอ้งไห ้ ŋai5 哭 kū 

รอ้น fau3 热（水热）rè (shuǐ rè) 

รอบ bɔn1;bɔ5 趟（一趟）tàng (yī tàng) 

รอบ ka(i)4 转动 zhuǎndòng 

รอบ phin1 扁（读一遍）biǎn (dú yībiàn) 

รอบผนงั siǝŋ1 围墙 wéiqiáng 

รอบๆ kɛi5ka4 周围 zhōuwéi 

รอยขดีขว่น khom1 搔 sāo 

รอยยิม้ za:u4men5 微笑 wéixiào 

รอยรา้ว thɔn1 liǝk;tshiǝŋ3hɔt4 裂缝 lièfèng 

ระฆงั tsoŋ1 钟 zhōng 

ระนาบ lɛp2 刨子 bàozi 

ระบายส ี lɛu1 涂（色）tu (sè) 
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ระบายส ี tshat1 油漆 yóuqī 

ระบายอากาศ tshɔi5hɔt4 抽风 chōufēng 

ระเบดิ tsa3 爆炸 bàozhà 

ระเบยีง loŋ5hɛk2kuǝk3 晒场 shài chǎng 

ระลอก huaŋ1 漾 yàng 

รกั ŋai1 爱（小孩）ài (xiǎohái) 

รกัแร ้ tshoŋ3lik1 腋下 yè xià 

รกัลกู โอ๋ลกู sɔk2dou1sɔk2tθem5 疼（孩子）téng (háizi) 

รกัษา ɛi5sɔk4 医治（疾病）yīzhì (jíbìng) 

รงัผึง้ lok4kheŋ1 蜂房 fēngfáng 

รดั tshuǝt2 搂 lǒu 

รดั (เขม็ขดั) ŋan5 系（腰带）xì (yāodài) 

รบั tθip3;tshuǝn3 接 jiē 

รบัแขก liu4 留（客）liú (kè) 

รัว่ tshoŋ3 漏（水）lòu (shuǐ) 

รัว้ kɛŋ1 篱笆 líba 

ราก khɯǝŋ5nɛk2 根 gēn 

ราคา dɛk2 价钱 jiàqián 

รา่งกาย ŋuǝn1 身体 shēntǐ 

รา่งกายเปลอืยเปลา่ lau5vɛŋ4hoŋ1hoŋ1 祼体 guàn tǐ 

รางหญา้ hiu1sin1 食槽 shí cáo 

ราชการ mǝn1 官 guān 

รา้นคา้ fɯn3;dɔm3 铺 pù 

รา้นคา้ phou1 商店 shāngdiàn 

ราบรืน่ liǝŋ1 光滑 guānghuá 

รายจา่ย sit3buǝn3 赔钱 péiqián 

รายรบั tθǝŋ1tθin1  赚钱 zhuànqián 

ราํ hai1 mǝt2 稻穗 dào suì 

ราํไทเก๊ก mai3khian4 打拳 dǎquán  

รมิฝีปาก naŋ1tθǝn5 嘴唇 zuǐchún 

ริว้รอย tsip1ka:n2 皱纹 zhòuwén 

รษิยา kik5khɛi3 嫉妒 jídù 

รือ้ถอน tθɛk3 拆拼 chāi pīn 

รุง่อรณุ fɔ3hon4 天亮 tiānliàng 

รุง่อรณุ vuŋ5vɛ5hon4 黎明 límíng 

รุง่อรณุ vuŋ5vɛŋ5hon4 蒙蒙亮 méngméngliàng 

ร ู tshoŋ3 窟窿（衣服上的窟窿）kūlong 
(yīfú shàng de kūlong) 

รู ้ khoŋ1mou1;khoŋ1  知道 zhīdào 

รจูมกู tshoŋ3 khat2  鼻孔 bíkǒng 

รดู (มา่น) lɯn5 掀（帘子）xiān (liánzi) 

รปูรา่ง zɯǝŋ3 样子 yàngzi 

รหู ู tshoŋ3lai4 耳孔 ěrkǒng 

เรว็ ȵɯn3 快 kuài 

เริม่ตน้ khui5si5 开始 kāishǐ 

เริม่ตน้ tshɔ5vau3 开头 kāitóu 

เรยีน (วฒันธรรม) hɔk3 学（文化）xué (wénhuà) 

เรยีบ biǝŋ1 平 píng 
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เรอื vɔ4 船 chuán 

เรือ่งราว sɔi3 事情 shìqíng 

เรือ่ยๆ  ต่อเน่ือง ki3suk1 继续 jìxù 

แร ่ khuaŋ1 矿 kuàng 

แรง พละกาํลงั kha5 力气 lìqì 

แรงดนั tshan1 压（石头）yā (shítou) 

โรคฝี tseŋ1ma1;vok4ma1 麻子 mázǐ 

โรคหดั fat2ma4 麻疹 mázhěn 

โรงรถ kɯn1thiŋ2 厢房 xiāngfáng 

โรงเรยีน kɯn1hɔk3 学校 xuéxiào 

โรงแรม loŋ4ka5 旅店 lǚdiàn 

ไร ่(มาตราวดัของจนี) mou5 亩 mǔ 

ไรไก ่ ki5za:u3 鸡虱 jī shī 

ไรย้างอาย vok4dɯn5 耍赖 shuǎlài 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tshun2 春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง tθiu2 秋 qiū 

ฤดรูอ้น hia1 夏 xià 

ฤดหูนาว doŋ2 冬 dōng 

ลง hai3 下（山）xià (shān) 

ลง hai3zai3 下去 xiàqù 

ลง ŋom5 趴下 pā xià 

ลง vou4tsa5(vou4nam3) 沿着（河边）yánzhe (hé biān) 

ลด (ราคา) hai3 dɛk2 落（价）luò (jià) 

ลดลง kiam5kham3 减少 jiǎnshǎo 

ลน้ bɔ5  溢（水溢出来）yì (shuǐ yìchū 
lái) 

ลบ kiam5 减 jiǎn 

ลบ (คาํ) tθɔn3 擦(字) cā (zì) 

ลม hot4 风 fēng 

ลม ŋiak5hɔt4 逆风 nìfēng 

ลมกรด hot4kɯn2 旋风 xuànfēng 

ลม่สลาย ŋam3;tsha5 倒塌 dǎotā 

ลม่สลาย tsha5 垮 kuǎ 

ลวก thɔŋ5 烫（手）tàng (shǒu) 

ลอ้ lu2tshiǝ5 轮子 Lúnzi 

ลอ่(สตัว)์ lɔ4 骡子 luózi 

ลอก (เยือ่ไผ)่ boŋ1 破(竹篾) pò (zhú miè) 

ลอกคราบ hɔ3 蜕 tuì 

ลอ็ค (ประต)ู tha:p3 锁（门）suǒ (mén) 

ลอย phiau2 浮（出水面）fú (chū shuǐmiàn)

ละเมอ  kaŋ2tshǝn1moŋ2doŋ2 说梦话 shuō mènghuà 

ลกัยิม้ sui1tsoŋ1 酒窝 jiǔwō 

ลบั (มดี) lɔt4 磨（ ）mó (dāo) 

ลาก ǝt2 拉（用力拉）lā (yònglì lā) 

ลา้ง (ถว้ย) lɔŋ3 涮（碗）shuàn (wǎn) 

ลา้ง (มอื) sau3 洗（手）xǐ (shǒu) 

ลาดชนั veŋ1 坡（坡很陡）pō (pō hěn dǒu) 

ลามก zɔn4 淫荡 yíndàng 
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ลายมอื sɔi1  文字 wénzì 

ลา่สตัว ์ mai3liat2 打猎 dǎliè 

ลาํ ขอ้ (ลกัษณนาม) hɔ1 节（一节竹子）jié (yī jié 
zhúzi) 

ลาํคอ tshoŋ3bǝn4 后颈 hòu jǐng 

ลาํดบัทีแ่ปด di5bat3 第八 dì bā 

ลาํดบัทีส่ดุทา้ย di5tshǝt2 第末 dì mò 

ลาํดบัทีห่น่ีง di5et2 第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ di5 ŋuǝ3 第五 dì wǔ 

ลาํธาร ŋɛk2 鳃 sāi 

ลาํบาก khuǝ3;lɛk4vok4 困难 kùnnán 

ลาํไส ้ la(i)4 肠子 chángzi 

ลาํไสเ้ลก็ la(i)4vɔi3 小肠 xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ la(i)4loŋ1 大肠 dàcháng 

ลงิ nɔk2 猴子 hóuzi 

ลติร vau4 升 shēng 

ลิน้ tθin3 舌头 shétou 

ลิน้ไก่ niŋ5 tθin3 小舍 xiǎo shě 

ลิน้ชกั dou5 抽屉 chōuti 

ลิม่ หมดุไม ้ tθim5 楔子 xiēzi 

ลบี bit2 瘪子 biě zi 

ลกึ tθak2;viat4 深（水深）shēn (shuǐshēn) 

ลื่น (พืน้ลื่น) kit2 滑 huá 

ลื่น ไถล kit2 滑（滑动）huá (huádòng) 

ลมื huŋ5khat2 忘记 wàngjì 

ลมืตา tsheŋ1 静开 jìng kāi 

ลุง (ฝัง่พอ่) bɛk2 dɛ1;loŋ2,nɛi5 伯父 bófù 

ลุง (ฝัง่แม)่ bai4 伯母 bómǔ 

ลุย kua3 涉（水）shè (shuǐ) 

ลกู (ลกัษณนามใชก้บัภเูขา) lǝt5 座（一座山）zuò (yīzuò shān) 

ลกู เมด็ kua1;tθɔk2 串（一串珠子）chuàn (yī 
chuàn zhūzi) 

ลกูกระเดอืก ki5koŋ3 喉结 hóujié 

ลกูไก่ tθɯǝk2khai1 小鸡 xiǎo jī 

ลกูเขย tθɯǝk2 lɔi1 儿媳 érxí 

ลกูเขย tθɯǝk2kau1; tθou1 女婿 nǚxù 

ลกูคดิ tθin3 算盘 suànpán 

ลกูชาย tθɯǝk2 phɔ3 儿子 érzi 

ลกูชายและลกูสาว tθɯǝk2zen3 儿女 érnǚ 

ลกูเดอืย fɛŋ3 小米 xiǎomǐ 

ลกูตา tθɯǝk3dɛ2 瞳仁 tóngrén 

ลกูตา vat5hɔ1 眼珠 yǎnzhū 

ลกูนอกสมรส tθɯǝk2zɯǝk4len4 私生子 sīshēngzǐ 

ลกูบอล khiu4 球 qiú 

ลกูพชี thau4 桃子 táozi 

ลกูมา้ tθɯǝk2kɔ4 马驹 mǎ jū 

ลกูววั tθɯǝk2 tθɔi3 水犊 shuǐ dú 

ลกูศร tθa:m3 箭 jiàn 
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ลกูศร va:u3tθa:m3 箭头 jiàntóu 

ลกูศษิย ์ tθɯǝk2koŋ5 徒弟 túdì 

ลกูสาว tθɯǝk2bai4 女儿 nǚ'ér 

ลกูสนุขั tθɯǝk2khak5 狗崽 gǒu zǎi 

ลกูหม ู tθɯǝk2vɔi4 猪崽 zhū zǎi 

ลกูเหบ็ piŋ2pha:u1 雹子 báozi 

เลก็ a5(vɔi3) 小（的）xiǎo (de) 

เลก็ tθi1 细（粉）xì (fěn) 

เลก็ vɔi3 小 xiǎo 

เลบ็ dɛŋ5 钉(钉子) dīng (dīngzi) 

เลบ็เทา้ lip2khok2 脚趾甲 jiǎozhǐ jiǎ 

เลบ็มอื lip2 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ buǝn3 本（一本书）běn (yī běn shū) 

เลว lɛk4 坏（人）huài (rén)   

เลยี lɛm5 舔 tiǎn 

เลยีงผา lɔ1 麂子 jǐ zi 

เลีย้งอาหาร เป็นเจา้ภาพ tθiǝŋ3 请（客）qǐng (kè) 

เลอืก luǝn4 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืก thɛu5 挑 tiāo 

เลอืด tθɔt2 血 xuè 

เลอืดออก kit3tθɔt2 瘀血 yū xiě 

เลอืนลาง buǝŋ5 模糊 móhú 

แลกเปลีย่น lai4tshaŋ3 换（交换）huàn (jiāohuàn) 

แลว้ (hiat2)lɛu5 （买）了(mǎi) le 

แลว้ zi5kiŋ4 已经 yǐjīng 

โลก si1ka:n3 世界 shìjiè 

โลงศพ kuan2tθa(i)1 棺材 guāncai 

โลน้ kǝt2;dɛk1 秃 tū 

โลภ loŋ1tθim2 贪心 tānxīn 

ไลต่าม vuǝt3  追（追上）zhuī (zhuī shàng) 

วง tshuǝt2 围（一围粗）wéi (yī wéi cū) 

วดั kɯn1dɛ2 庙 miào 

วนั fo3 天 tiān 

วนั hon4 天（三天）tiān (sān tiān) 

วนั hon4 天（一天）tiān (yītiān) 

วนัทีย่ ีส่บิ ŋɛi3sep2 二十日 èrshí rì 

วนัทีส่อง tshi2ŋɛi3 初二 chū èr 

วนัทีส่าม tshi2tθɔm5 初三 chū sān 

วนัทีส่ามสบิ tθam3ȵet2 三十日 sānshí rì 

วนัทีส่บิหก sep2lok4 十六日 shíliù rì 

วนัทีส่บิหา้ sep2 ŋuǝ3 十五日 shíwǔ rì 

วนัทีส่บิเอด็ sep2et2 十一日 shí yī rì 

วนัทีห่น่ึง tshi2et1 初一 chū yī 

วนัทีห่า้ tshi2ŋuǝ3 初五 chū wǔ 

วนัน้ี hon4na5 今天 jīntiān 

วนัมะรนื hu5ȵou1 后天 hòutiān 

วยัรุน่ di2;vɔi3 年轻 niánqīng 



663 
 

วยัรุน่ชาย tθɯǝk2 ŋa:u1di2 青年男子 qīngnián nánzǐ 

วยัรุน่หญงิ tθɯǝk2bai4 青年女子 qīngnián nǚzǐ 

ววั na:u1 牛（总称）niú (zǒngchēng) 

ววั na:u1;deu1（母黄牛） 黄牛 huángniú 

ววัตวัผู ้ na:u1dɯn1 公牛 gōngniú 

ววัตวัเมยี bai4deu1 母牛 mǔ niú 

ววัเทยีมเกวยีน tshiǝ5na:u1 牛车 niú chē 

ววัสาว tθɯǝk2ho(i)5deu1 小母牛 xiǎo mǔ niú 

วา tθɔn5 庹（两手左右平伸的长度）
tuǒ (liǎngshǒu zuǒyòu píng shēn 
de chángdù) 

วา่งเปลา่ khɔŋ5khɔŋ5 空的 kōng de 

วาด tshɔi5 抽 chōu 

วาด va3 画 huà 

วา่ยน้ํา lɔi4nam3 游泳 yóuyǒng 

วา่ว tθiŋ2 tθǝŋ2 风筝 fēngzhēng 

วิง่ vau5 跑 pǎo 

วิง่เรว็ dek2 快跑 kuài pǎo 

วิง่หนี vau5 跳走（跳跑）tiào zǒu (tiào 
pǎo) 

วญิญาณ huǝn1 魂 hún 

วธิกีาร ban1fat1 办法 bànfǎ 

เวลา si3hai3 时候 shíhou 

เวา้ lup1 凹下 āo xià 

เวยีนศรีษะ vau3hun2 头晕 tóuyūn 

แวน่ตา zaŋ5kiŋ1 眼镜 yǎnjìng 

ไวน์องุน่ tham2 酒提子 jiǔ tí zi 

ศพ si2hiai1 尸体 shītǐ 

ศพ tθa:m5;lup2 埋 mái 

ศรีษะ vau3 头 tóu 

ศนูย ์ lɛŋ1;leŋ4 零 líng 

เศษหน่ึงสว่นรอ้ยหยวน tθǝk1 分（一分钱）fēn (yī fēn qián) 

สกปรก lɛk4 tθak5 脏 zāng 

สง่ kɛi3 寄 jì 

สง่ (สิง่ของ) tθuǝŋ3 送（东西）sòng (dōngxi) 

สง่กลิน่ ȵ ɔ(i)1khɛi3 臭 chòu 

สง่ผา่น zǝn5 递 dì 

สถานที ่ loŋ4 地方 dìfāng 

สน้รองเทา้ ŋɯǝk2ha(i)4 鞋后跟 xié hòugēn 

สนิม (khɔn1)ŋua3 锈（铁锈）xiù (tiěxiù) 

สนิม khɔn1ŋua3 生锈 shēng xiù 

สนิม zen3 引(水) yǐn (shuǐ) 

สบาย tθiŋ2tθoŋ2 舒服 shūfú 

สบู่ fan2dai4 肥皂 féizào 

สมอ diŋ1 锚 máo 

สมอง tθok2 脑髓 nǎosuǐ 

สมํ่าเสมอ mɛi3sɛŋ1 老是 lǎo shì 

สรรเสรญิ vai1 赞扬 zànyáng 

สรอ้ยขอ้มอื thau2 手镯 shǒuzhuó 
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สรา้งบา้น vok4 kɯn1 建（房子）jiàn (fángzi) 

สลกั pheu2kǝŋ2 调 diào 

สลกัประตู suan5muǝn1 门栓 mén shuān 

สวนผกั da:u3tθa(i)3 菜园 càiyuán 

สวม (เสือ้ผา้) tshat2 穿（衣）chuān (yī) 

สวยงาม tθen1la(i)3 美丽 měilì 

สวา่ง hon4 亮（房间很亮）liàng (fángjiān 
hěn liàng) 

สวา่น tsui5 锥子 zhuīzi 

สวา่น tθuan1 钻子 zuàn zi 

สอง lɯǝŋ4 两 liǎng 

สอง tθa(i)3; ŋɛi3 二 èr 

สอ่งกระจก iu1;tsiu3 照（镜子）zhào (jìngzi) 

สองปีขา้งหน้า ba5 ȵou1 后年 hòu nián 

สองปีทีแ่ลว้ ba5phou1 前年 qiánnián 

สองรอ้ย tea3(i)bɛk3 二百 èr bǎi 

สอน (หนงัสอื) leu4 教（书）jiào (shū) 

สอบ khau2 考试 kǎoshì 

สอ้ม thiam1za:k4;saŋ5za;K4 叉子 chāzi 

สะดอื li5vou4 肚脐 dùqí 

สะบกั fan2sɛi1 肩胛骨 jiānjiǎgǔ 

สะบดั สลดั  tθaŋ2 甩 shuǎi 

สะพาน khiau4 桥 qiáo 

สะสม hum3 积累 jīlěi 

สะอาด khɔ5 干（衣服干）gàn (yīfú gàn) 

สะอาด khɔn1tθěŋ5 干净 gānjìng 

สกัครู ่ tsi4ban5koŋ5 一会儿 yīhuǐ'er 

สกัหน่อย bɔ5;dɔn1 下（看一下）xià (kàn yīxià) 

สญัลกัษณ์ fuǝ1 符 fú 

สตัวเ์คีย้วเอือ้ง fa:n3vɛk4 反刍 fǎnchú 

สัน่ dǝn2 发抖 fādǒu 

สัน้ tshiat2 短 duǎn 

สนัจมกู vɯǝk3 khat2 鼻梁 bíliáng 

สนัมดี ŋau5kɔ3 背 dāobèi 

สบั (เน้ือ) dak2 剁（肉）duò (ròu) 

สบั (ฟืน) boŋ1 劈（柴）Pī (chái) 

สบัปะรด bɔlɔ4 菠萝 bōluó 

สาก (ของครกกระเดื่อง) tshɛk2 碓杵 duì chǔ 

สากไม ้ tshɛk2 木杵 mù chǔ 

สาน (ตะกรา้) fɯǝk2 编（筐）biān (kuāng) 

สาบาน sɯǝŋ5 发誓 fāshì 

สาม fu3 三 sān 

สามปีขา้งหน้า ba5 ŋɔt2 大后年 dà hòu nián 

สามปีทีแ่ลว้ ba5tshɯn1 大前年 dà qiánnián 

สามรอ้ย fu3 bɛk3 三百 sānbǎi 

สามสบิ tθɔm5sep2 三十 sān shí 

สามารถ khoŋ1;diu1 会（会汉语）huì (huì hànyǔ) 

สาม ี ŋa:u1phɔ3;tθou1 丈夫 zhàngfū 
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สามภีรรยา phɔ3bai4 夫妻 fūqī 

สาย feŋ1;zou3 迟（来迟了 chí (lái chíle) 

สายรุง้ tshɔŋ3hǝn1 虹 hóng 

สายสะดอื ŋoŋ1vou4 脐带 qídài 

สา่ยหน้า ven1 摇（头）yáo (tóu) 

สา่เหลา้(สาํหรบัทาํเหลา้ขา้วเหนียว) ŋɔi3biǝŋ3 酒药 jiǔ yào 

สาํลกั kim5 噎 yē 

สาํลกั ŋǝn1 哽 gěng 

สาํลกั tsha5lo 4;tshu  k3 呛 qiāng 

สิง่ของ a2 ȵiǝ3; ȵiǝ3 东西 dōngxi 

สบิ sep2 十 shí 

สบิเกา้ sep2kɔi3 十九 shí jiǔ 

สบิเจด็ sep2tθet2 十七 shí qī 

สบิแปด sep2bat3 十八 shí bā 

สบิสอง sep2 ŋɛi3 十二 shí èr 

สบิสาม sep2tθɔm5;sep2tθa:m1 十三 shí sān 

สบิสี ่ sep2tθɛi3 十四 shí sì 

สบิหก sep2lok4 十六 shí liù 

สบิหา้ sep2 ŋuǝ3 十五 shí wǔ 

สบิเอด็ sep2et2 十一 shí yī 

สิว่ buan5 凿子 záozi 

ส ี ŋa:n5tθǝk1 颜色 yánsè 

สี ่ hau3 四 sì 

สขีาว kha:u1 白 bái 

สขีา้ว mai3mǝt2 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

สเีขยีว ljiu1;luǝk4 绿 lǜ 

สเีขยีวสด khiu1 青 qīng 

สดีาํ kho(i)4 黑 hēi 

สแีดง hoŋ1 红 hóng 

สเีทา khui2op2 灰 huī 

สฟ้ีา lan4 蓝 lán 

สมีว่ง bɛk4 紫 zǐ 

สีร่อ้ย ha:u3 bɛk3 四百 sìbǎi 

สีส่บิ tθɛi3sep2 四十 sì shí 

สเีหลอืง vɔŋ1 黄 huáng 

สกุ fɔi1 熟 shú 

สกุ ปรงุสกุ tθɯǝk2 熟透 shú tòu 

สนุขัตวัผู ้ phɔ3khak5 公狗 gōng gǒu 

สนุขัตวัเมยี bai4khak5 母狗 mǔgǒu 

สุม่ครอบปลา tθɔm3 鱼罩 yú zhào 

สรุาแช่ pheu1mɛk2 米酒 mǐjiǔ 

สรุยิปุราครา khak5la5zi1hon4 日蚀 rì shí 

สู ้ mai3tsin3 打仗 dǎzhàng 

สูข่อ vok4mɛi4 做媒 zuòméi 

สงู mɛi1;phɛk2 高 gāo 

สงูชนั tshɔŋ3;lau1 陡 dǒu 

สงูมาก kik1mɛi1;mɛi1tsen5 很高 hěn gāo 
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สญูหาย fen3;thɔk2 遗失 yíshī 

สบูลม foŋ2tθiaŋ2 风箱 fēngxiāng 

สูร้บ mai3tshaŋ3 打架（指认）dǎjià (zhǐrèn) 

เสน้  mai5 线 xiàn 

เสน้(ลกัษณนามใชก้บัเชอืก) dan5 条（一条绳）tiáo (yītiáo 
shéng) 

เสน้หมกึ dɔ(i)1mok4dai3 墨线 mòxiàn 

เสน้เอน็ของสตัวท์ีเ่ชื่อมต่อกนัเป็นตา
ขา่ย 

zɔi1hɔ(i)4 网油 wǎng yóu 

เสมหะ nam3khak5 痰 tán 

เสมอกนั พรอ้ม biǝŋ1 齐 qí 

เสา mo3 kɯn1 柱子 zhùzi 

เสาเรอื dɔi1tsheŋ4vɔ4 篙 gāo 

เสยีง khoŋ3 声音 shēngyīn 

เสยีง viǝŋ3 响 xiǎng 

เสยีงจุ๊ปาก tsap2boŋ4 咂嘴 zāzuǐ 

เสยีงฝีเทา้ thɔn1khok2 脚印 jiǎoyìn 

เสยีงรอ้ง (มา้) kiǝk2 嘶（马嘶）sī (mǎ sī) 

เสยีงสะทอ้น fan5 khoŋ3 回音 huíyīn 

เสยีใจภายหลงั mai3 ɯn5 后悔 hòuhuǐ 

เสยีดาย hɔ5tθiǝk3 可惜 kěxí 

เสยีบ kɛp5 夹 jiā 

เสยีบ tshɔk2 塞（住洞口）sāi (zhù 
dòngkǒu) 

เสอื liu2ho2 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ hiu4 席子 xízi 

เสือ้กัก๊ tθɯǝk2vɛŋ4 背心 bèixīn 

เสือ้กนัฝน vɛŋ4fǝn1 雨衣 yǔyī 

เสือ้กนัฝนทีท่าํดว้ยหญา้หนวดมงักร lɔ2tθɔi1 蓑衣 suōyī 

เสือ้คลอ้งคอ dou2noŋ2 背带 bēidài 

เสอืดาว bau1 豹子 bàozi 

เสือ้ทีม่รีอยเยบ็ปะ vɛŋ4khɯt2 带补丁的衣服 dài bǔdīng de 
yīfú 

เสือ้ผา้ vɛŋ4 衣服 yīfú 

เสือ้ผา้ชิน้เดยีว vɛŋ4don5 单衣 dānyī 

เสือ้ผา้ฝ้าย vɛŋ4min1 棉衣 miányī 

เสือ้สทู  vɛŋ4 上衣 shàngyī 

แส ้ dɔi1mai3kɔ4;ma5bian2 鞭子 biānzi 

แส ้ zau1 抽打 chōuda 

แสง hen1 灯 dēng 

แสงจนัทร ์พระจนัทร ์ ȵɔn1 月亮 yuèliàng 

แสดงสหีน้าไมพ่อใจ fan5tseŋ1  翻脸 fānliǎn 

แสบตา zaŋ5hɔ1 晃眼(阳光剌眼) huǎngyǎn 
(yángguāng lá yǎn) 

โสม bou1fɔ3 蔘蓝 shēnlán 

ใส tθiǝŋ5 清（水清）qīng (shuǐ qīng) 

ไส (กรยิา)  khom1;tθǝn5 刨（丝、片）páo (sī, piàn) 

ไสก้ลวง phau2 糠心 kāng xīn 

ไสเ้ดอืน ȵan5uen1 蚯蚓 qiūyǐn 
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หก tsem4 六 liù 

หกรอ้ย tsem4 bɛk3 六百 liùbǎi 

หกลม้ kuan2 跌（跌了一交）diē (diēle yī 
jiāo) 

หกสบิ lok4sep2 六十 liù shí 

หงอนไก่ dɛk2khai1 鸡冠 jīguān 

หญา้ kan4 草（野草）cǎo (yěcǎo) 

หญา้สด kan4 青草 qīngcǎo 

หญา้แหง้ kan4khɔ5 干草 gān cǎo 

หด luǝt2 干缩 gàn suō 

หน่วยเหรยีญกษาปณ์จนี หน่ึงเจีย่ว
เทา่กบัหน่ึงในสบิสว่นของหยวน 

kɔk3 角（一角钱）jiǎo (yījiǎo qián) 

หนอง vɔi3 脓 nóng 

หนอนผเีสือ้ ȵan5thɔŋ5 毛虫 máochóng 

หน่อไม ้ nɯǝŋ1 竹笋 zhúsǔn 

หน่อไมฝ้รัง่ ki5la:n5 刺竹 cì zhú 

หนกั khon1 重 zhòng 

หนงัมอืดา้น kit2hɔ1liŋ1 老茧 lǎojiǎn 

หนงัสอื sɔi1 书 shū 

หนงัสอืบนัทกึประวตั ิ thuŋ2si2 历书 lìshū 

หนา nɔ1 厚 hòu 

หนา tθuǝ5 粗（粉）cū (fěn) 

หน้า van4;phin1 页（一页书）yè (yī yè shū) 

หน้าต่าง tshuaŋ2 窗户 chuānghù 

หนาทบึ buat5;khan3;bɛt5 稠（粥稠）chóu (zhōu chóu) 

หน้าผา ŋau3 tshɔŋ3 崖（石崖）yá (shí yá) 

หน้าผาก dou1 脑门心 nǎomén xīn 

หน้าผาก lɔ5da:u1 额头 étóu 

หนาม ŋen1 麦芒 màimáng 

หนาม ŋɯn3 刺 cì 

หน้ารองเทา้ min3ha(i)4 鞋帮 xiébāng 

หน้าลิน้ tθin3vɔŋ1 舌苔 shétāi 

หนาวเยน็ fat3han4 发冷 fā lěng 

หน้าอก ki5bon1 胸脯 xiōngpú 

หนีบ หยกิ zak5 捏 niē 

หน้ีสนิ khum3 欠账 qiàn zhàng 

หน้ีสนิ khum3suǝ3 债务 zhàiwù 

หน่ึง tsi4 一 yī 

หน่ึงพนั tsi4tθa:n5 一千 yīqiān 

หน่ึงรอ้ย tsi4bɛk3 一百 yībǎi 

หน่ึงรอ้ยลา้น tsi4zi1 一亿 yī yì 

หน่ึงรอ้ยเอด็ tsi4bɛk3lɛŋ1et2 一百零一 yī bǎi líng yī 

หน่ึงหมืน่ tsi4va:n4 一万 yī wàn 

หนู tsɔi4 老鼠 lǎoshǔ 

หนูนา tsɔi4 田鼠 tiánshǔ 

หมดทา่ phan3miǝŋ3 拼命 pīnmìng 

หมวก mai1 斗笠 dǒulì 

หมวกสาน mai1 草帽 cǎomào 



668 
 

หมอ้ tshau1 锅 guō 

หมอก buǝŋ5 雾 wù 

หมอด ู tθuǝn3miǝŋ3 算命 suànmìng 

หมอน duan5;duan5dɔm3vau3 枕头 zhěntou 

หมอบ nɛn1 挨（靠近）āi (kàojìn) 

หมอ้ปรงุอาหาร hɔ1bau5 沙锅 shāguō 

หมอผ ี dɛ1da:u3  巫师 wūshī 

หมอ้อะลมูเินียม daŋ5kuan1 铝锅 lǚ guō 

หมกั fat3 发酵 fāxiào 

หมัน้หมาย diǝŋ3miǝŋ3 订婚 dìnghūn 

หมา khak5 狗 gǒu 

หมากกระดาน vou4kɛi1 下棋 xià qí 

หมากรกุ kɛi1 棋 qí 

หมาบา้ khak5dian2 疯狗 fēnggǒu 

หมาป่า laŋ4 狼 láng 

หม ี mɔi1 狗熊 gǒuxióng 

หมกึ mɔk2 墨 mò 

หมกึ mok4dai3 墨斗 mòdǒu 

หมนุรอบ tθɯn2 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู vɔi4 猪 zhū 

หมตูวัผู ้ phɔ3vɔi4 公猪 gōng zhū 

หมตูวัเมยี bai4vɔi4 母猪 mǔ zhū 

หมูบ่า้น fɔn1 村寨 cūnzhài, 村 cūn 

หมปู่า liat2 野猪 yězhū 

หมหูมา (หมายถงึสตัวเ์ลีย้ง) khak5vuǝt3tθuǝn1 猪狗 zhū gǒu 

หยด (กรยิา) dik1;tsǝt2 滴（往下滴）dī (wǎng xià dī) 

หยด (ลกัษณนาม) dim3 滴（一滴水）dī (yī dīshuǐ) 

หยอกเลน่ zɯǝk4 玩耍 wánshuǎ 

หยาบกระดา้ง luǝn1;tθuǝ5 粗糙 cūcāo 

หยกิ (แกม้) mit2 掐（脸）qiā (liǎn) 

หยกิ (เหา) khai3 掐（虱子）qiā (shīzi) 

หยบิ sep4 
 

拣（粪）jiǎn (fèn) 

หรอืวา่ huan4si5;za5si5;si5 还是 háishì 

หลงทาง tsha5loŋ4 迷路 mílù 

หลบ mian1;miat1 躲 duǒ 

หลบ (ฝน) ŋau1 避（雨）bì (yǔ) 

หลบฝน ŋau1fǝn1 躲雨 duǒ yǔ 

หลวม tθoŋ2 松（绑很松）sōng (bǎng hěn 
sōng) 

หลอกหลวง vok4vui2 假装 jiǎzhuāng 

หลอดไฟ thoŋ2hen1 灯筒 dēng tǒng 

หลงั dǝn1 所（一所房子）suǒ (yī suǒ 
fángzi) 

หลงั duǝt2 后背 hòu bèi 

หลงั vou4;vou4tsuǝn3 后 hòu 

หลงัคอ่ม hom4za:u2;hom4tshǝn3 驼背 tuóbèi 

หลงัคาบา้น da2kɯn1 房脊 fáng jí 

หลงัเทา้ min3khok2 脚背 jiǎobèi 
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หลงัประตู muǝn1tsuǝn3 后门 hòumén 

หลงัมอื min3mou1 手背 shǒubèi 

หลบั (ตา) tsap4 闭（闭眼）bì (bì yǎn) 

หลาน (เป็นลกูของพีส่าวหรอืน้องสาว) tθɯǝk2tsɛt2 外甥 wàishēng 

หลานชาย (หลานของน้า อา) tθɯǝk2sok2（弟之子）； 
tθɯǝk2bɛk2（兄之子） 

侄子 zhízi 

หลานชาย (หลานของปู่ ยา่ ตายาย) tθɯǝk2tθuǝn5phɔ3 孙子 sūnzi 

หลานสาว (หลานของน้า อา) tθɯǝk2sok2（弟之女）； 
tθɯǝk2bɛk2（兄之女） 

侄女 zhínǚ 

หลานสาว(หลานของปู่ ยา่ ตายาย) tθɯǝk2 tθuǝn5bai4 孙女 sūnnǚ 

หลกีเลีย่ง viǝŋ1 避让 bìràng 

หลุมฝังศพ fǝn1 坟墓 fénmù 

หลุมฝังศพ tshau5fǝn1 扫墓 sǎomù 

หว่งทีใ่ชล้า่มจมกูววั thiu5na:u1 牛鼻子环 niúbízi huán 

หว่งเหลก็ khuǝ5 箍子 gū zi 

หว้ย nam3duǝn1 小溪 xiǎo xī 

หวาน tsɛŋ1 甜 tián 

หวา่น tshɔi4 撒（网）sā (wǎng) 

หวา่นเมลด็ tθɔn3;fa:n5 撒（种子）sā (zhǒngzǐ) 

หวา่นแห ŋɔ3 撒网 sāwǎng 

หว ี(นาม) sɔ1 梳子 shūzi 

หวผีม (กรยิา) sɔ1 梳（头）shū (tóu) 

หอ่ vɛi1 包围 bāowéi 

หอ่ (เกีย๊ว) fat2 裹(粽子) guǒ (zòngzi) 

หอ่ (ลกัษณนาม) fuŋ5 包（一包饼干）bāo (yī bāo 
bǐnggān) 

หอ่ (ลกูอม) ba:u2 包（糖）bāo (táng) 

หอก biu5 矛 máo 

หอกปลา biu5 ŋɔi1 鱼叉 yú chā 

หอ้ง (ลกัษณนาม) hɔ1 间（一间房）jiān (yī jiàn fáng) 

หอ้ง,บา้น kɯn1fɯǝŋ1 房间 fángjiān 

หอ้งครวั kɯn1tθa(i)3 厨房 chúfáng 

หอ้งครวั tθai3 灶 zào 

หอ้งน้ํา koŋ2ba:ŋ5 厕所 cèsuǒ 

หอบ he5 喘（气）chuǎn (qì) 

หอบหดื hɛ5 哮喘 xiāochuǎn 

หอม ȵ ɔ(i)1tθɯǝŋ1 香 xiāng 

หอมหวัใหญ่ tθuŋ5 大葱 dàcōng 

หอยกาบ hɔk2 蛤蜊 gélí 

หอยโขง่ ki5luŋ4 螺蛳 luósī 

หอยทะเล ut2 海螺 hǎiluó 

หอยทาก ki5luŋ4 蜗牛 wōniú 

หอยแมลงภู่ hɔk2kau4 蚌 bàng 

หกั tθian3 断（棍子断）duàn (gùnzi 
duàn) 

หัน่ (ผกั) tθit3 切（菜）qiè (cài) 

หนักลบัหลงั hui4koŋ2 回（头）huí (tóu) 

หวัเขา่ vau3zen4 膝盖 xīgài 

หวัใจ tθem5 心脏 xīnzàng 
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หวัไชเทา้ hɔi4bɔk5 萝卜 luóbo 

หวัทา้ย tθa(i)3feŋ1vau3 两头 liǎngtóu 

หวัเรอื vau3vɔ4 船头 chuán tóu 

หวัแหวน khuǝ5lɔŋ4 顶圈 dǐng quān 

หา้ bɔ4 五 wǔ 

หาง tshǝt2 尾巴 wěiba 

หางมา้ tshǝt2 kɔ4 马尾 mǎwěi 

หางเรอื tshǝt2vɔ4 船尾 chuánwěi 

หางเสอื dɔ3 舵 duò 

หาดทราย ki5pha5 沙滩 shātān 

หา่น ŋɔ1 鹅 é 

หา่นฟ้า ki5thɔn3 雁 yàn 

หายใจ haŋ5 呼（气）hū (qì) 

หายใจ tshɔi5 吸（气）xī (qì) 

หาร  tshi4 除 chú 

หา้รอ้ย bɔ4 bɛk3 五百 wǔbǎi 

หาว  zuǝ1kau1 大哈欠 dà hāqian 

หา้สบิ ŋuǝ3 sep2 五十 wǔ shí 

หิง่หอ้ย ki5kuat5 萤火虫 yínghuǒchóng 

หดิ tθɔi3zɯǝŋ1 瘌痢头 làilì tóu 

หนิปนู sen1lau4 臼牙 jiù yá 

หนิฝนหมกึ ȵin3 砚 yàn 

หนิลบัมดี sin1lɔt4kɔ3 磨 石 mó dāo shí 

หนิเหลก็ไฟ sin1fo1 火石 huǒshí 

หมิะ tθɯt3 雪 xuě 

หวิ si1lon4 饿 è 

หนื ȵ ɔ(i)1vɔŋ1 馊（饭菜馊）sōu (fàncài sōu) 

หุบเขา sɔ5ŋau3 山谷 shāngǔ 

ห ู ŋau5lai4 耳朵 ěrduo 

หจูบั lai4tshau1 耳子 ěr zi 

หดู tshuǝt2 瘊子 hóu zi 

หหูนวก ŋa:u1tθɔk3lai4 聋子 lóngzi 

เหงือ่ von1 汗 hàn 

เหงอืก iak5h ɔi1 眼屎 yǎnshǐ 

เหด็รา ki5but4:tshen3 菌子 jùnzi 

เหนียมอาย mɛŋ1tθo(i)4;tθa2mou1tθo(i)4 害羞 hàixiū 

เหน่ือย dɔi5 累 lèi 

เหมาะสม lam1 合适 héshì 

เหมอืนกนั thoŋ5tshaŋ3 相同 xiāngtóng 

เหยยีบ tsham1 踩 cǎi 

เหยีย่ว liu2eŋ1 鹞 yào 

เหยีย่วกนิปลาชนิดหน่ึง a:p3ba:k4ŋɔi1 鱼鹰 yúyīng 

เหรยีญ tθin1doŋ1 铜钱 tóngqián 

เหลก็ kɔn1 钢 gāng 

เหลก็ thit3 铁 tiě 

เหลก็เสน้ khɔ1tθian1 铁丝 tiěsī 

เหลว nam3 稀（粥稀）xī (zhōu xī) 
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เหลา้ pheu1 酒 jiǔ 

เหลา่นัน้ hɔ5diak1 那些 nàxiē 

เหลา่น้ี hɛi3diak1 这些 zhèxiē 

เหลีย่ม tθɯ1fa:ŋ2;fɔŋ5 方（桌子是方的）fāng (zhuōzi 
shì fāng de) 

เหลอืเกนิ kik1 极 jí 

เหลอืไว ้ ȵou1 留（饭）liú (fàn) 

เหา feu1vau3 头虱 tóu shī 

เหา ki5feu1 虱子 shīzi 

เหา่หอน kau5 吠 fèi 

เหีย่ว khɔ5 枯（树木枯了）kū (shùmù 
kūle) 

แห hɔ9I04;hɔ(i)4lin1 鱼网 yúwǎng 

แห อวน ban2tθǝŋ2 罾 zēng 

แหง้แลง้ ȵɔt2 旱 hàn 

แหวน tsiǝ3tsi5 戒指 jièzhǐ 

โหนกแกม้ vɯǝk4tseŋ1 颧骨 quán gǔ 

ให ้ tsɯǝŋ5 给 gěi 

ใหญ่ loŋ1 大 dà 

ใหม ่ bɔn4 新 xīn 

ใหอ้าหาร ba5 喂（马）wèi (mǎ) 

ไห koŋ2tsɔi5;tsiŋ1; ɛŋ5 坛子 tánzi 

ไหน san5;san5hɛi3 哪 nǎ 

ไหล ่ ki5vɔ5 肩膀 jiānbǎng 

ไหลเ่ขา tshom1ŋau3 山腰 shānyāo 

องุน่ phu4thau4 葡萄 pútáo 

อธรรม ถกูใสร่า้ย zen2vaŋ5 冤枉 yuānwang 

อธษิฐาน khiu4fɔ3 祈祷 qídǎo 

อนาคต hɔ1bɔ5 将来 jiānglái 

อบ (เสือ้ผา้ใหแ้หง้) iǝŋ1 烤（衣服）kǎo (yīfú) 

อบอา้ว kok2 闷心 mèn xīn 

อบอุ่น buǝt4 暖和 nuǎnhuo 

อภปิราย lǝn3(vau3hiu4) 论（个读）lùn (gè dú) 

อยา่ a2muŋ1(ka:ŋ2) 别（说）bié (shuō) 

อยา่งนัน้ hɔ5 heŋ3; nɛi3hɔ5  那样 nàyàng 

อยา่งน้ี nɛi3heŋ3 这样 zhèyàng 

อยา่งรวดเรว็ liau1liau1 快快 kuài kuài 

อยา่งไร san5heŋ3 怎么 zěnme 

อยู ่ dak2;tsɛn4 在 zài 

อยู ่ teai3;tsɛn4 在 zài 

อรอ่ย tsɛŋ1 好吃（味道香）hào chī 
(wèidào xiāng) 

อรอ่ย zin5 好（喝酒）hǎo (hējiǔ) 

อว้ก thau5 吐 tǔ 

อว้น hui4 胖 pàng 

อว้น ŋa:u1hui4 胖子 pàngzi 

อวยพรวนัขึน้ปีใหม ่ bai3nian4 拜年 bàinián 

อวยัวะเพศชาย naŋ3 男生殖器 nán shēngzhíqì 

อวยัวะเพศหญงิ mui2 女生殖器 nǚ shēngzhíqì 
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ออก thɯn1 出 chū 

ออก (ไข)่ len4 生（蛋）shēng (dàn) 

ออกไป thɯn1zai3 出去 chūqù 

ออกราก uǝt2khɯǝŋ5 生根 shēnggēn 

อ่อน iǝŋ3 软 ruǎn 

อ่อน เป่ือยยุย่ dɯn5 烂（木瓜烂）làn (mùguā làn) 

อ่อนนุ่ม lɯǝk4 嫩（菜嫩）nèn (cài nèn) 

อ่อนแอ bɔ3;iǝŋ3;lɛi3 弱 ruò 

ออ้ย ma(i)3 甘蔗 gānzhe 

อะไร mɔ5miǝ3;ma5miǝ3;ma5  
mɛi5miǝ3 

什么 shénme 

อณัฑะ zum1 睾丸 gāowán 

อนั lǝt5;ham5;tshiam5 个（一个碗）gè (yīgè wǎn) 

อนัน้ี hɛi3lǝt5 ; hɛi3kuan4 这个 zhège 

อา (ฝัง่พอ่) sok2 叔父 shúfù 

อากาศ khɛi3 空气 kōngqì 

อาคาร tsa:k3 楼 lóu 

อ่าง kɔŋ5 缸 gāng 

อ่างลา้งหน้า buǝn1s:au3tseŋ1 脸盆 liǎn pén 

อาเจยีน fɛk2 呕吐 ǒutù 

อาชญากรรม fam3sɔi3;fam3tθui3 犯罪 fànzuì 

อาชญากรรม tθui3 罪 zuì 

อาน ɔn1kɔ4 鞍子 ānzi 

อ่าน duǝk3 读 dú, 念 niàn 

อาบน้ํา sau3 ŋuǝn1 洗澡 Xǐzǎo 

อาย ุ tθui3 年龄 niánlíng 

อารมณ์ hiŋ3 脾气 píqì 

อาศยั dǝt2 住 zhù 

อาหาร khɯn1 食 shí 

อาหาร ȵiǝ3la5 食品 shípǐn 

อาหารเชา้ ki1 hau5 早饭 zǎofàn 

อาหารเทีย่ง ki1 hon4 午饭 wǔfàn 

อาหารเยน็ ki1fon1 晚饭 wǎnfàn 

อาํเภอ hian1 县 xiàn 

อจิฉา liaŋ5 ȵai5 羨慕 xiànmù 

อฐิ tsɯn5 砖 zhuān 

อิม่ bek2;khum1 饱 bǎo 

อกีครัง้ aŋ3 又 yòu 

อกีครัง้ nou3;ka2liŋ3 再 zài 

อกีอยา่งหน่ึง นอกจากน้ี liŋ3 另外 lìngwài 

อกีา liu3uaŋ5 乌鸦 wūyā 

อสีกุอใีส ham1nam3tshɔ5  水痘 shuǐdòu 

อุดทบั kan2;dam2 硌（石头硌脚）gè (shítou gè 
jiǎo) 

อุดมสมบรูณ์ hui4 肥沃 féiwò 

อุ่น fau3 温（水温）wēn (shuǐwēn) 

อุม้ (เดก็) mɛi2 背（小孩）bèi (xiǎohái) 

เอนกาย ŋom5;ka5 躺 tǎng 

เอว tshǝn3 腰 yāo 
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เอา นํา bui2 把 bǎ 

เอยีง tθiǝ4 斜 xié 

แอกววั ŋau3ɛk2 牛轭 niú è 

แอบฟัง sɛu5liǝŋ5 偷听 tōu tīng 

โออ้วด bui3boŋ4 夸口 kuākǒu 

ไอ hiǝ4 咳嗽 késou 

ไอ  tθim3 嗑 kē 
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ก ็ kɯ3,tsiu5  kom3 就（想去就去）jiù 

ก…็…เหมอืนกนั ŋan1 ŋan1 也（他也去）yě 

กบ kaɯ2 kaɯ2 田鸡 tiánjī 

กบ ti:t8,ka:t7(ขายาว) ri:t7,ka:t7(ขายาว) 青蛙 qīngwā 

กรรไกร ɯ3kap7 tsɯ(2)gop7 剪子 jiǎnzi 

กรรมกร ka:ŋ1na:ŋ4   ka:ŋ2na:ŋ3   工人 gōngrén 

กระจก kia6 ki:ŋ2   镜 jìng 

กระชอน doŋ3tau4 doŋ3rau1 筛子 shāizi 

กระดง้ doŋ3dan5 doŋ3 簸箕 bòji 

กระดาษ tshia3   tshia3   纸 zhǐ 

กระดกู fɯ:ʔ8 vɯ:k7 骨头 gǔtou 

กระโดด tsu:n3 tsu:n3 跳 tiào 

กระต่าย เถาะ thua3  thua3  兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ tsek7kek7 tsek7kek7 积极 jījí 

กระทะ tau1 thau1 锅(炒菜的) guō 

กระเทยีม tu:n6tha:u4 tu:n3tha:u2 蒜 suàn 

กระบอง tho:n1tshai1 tho:n1tshai1 棍子 gùnzi 

กระเบือ้ง ŋwa5  , 
fe:ŋ1thau1 

ŋe2,vi:n3 瓦 wǎ 

กระโปรง ku:n4(ชุดกระโปรงแบบชาว
ฮัน่ ) 
ri:n6 (ชุดกระโปรงแบบ
ผา้ถุง ) 

kun1(ชุดกระโปรงแบบชาว
ฮัน่ ) 
ri:n3(ชุดกระโปรงแบบ
ผา้ถุง ) 

裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ ge:ʔ8,ru:ʔ7dou1 ru:k7dou1 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร pok7 pok7 胃 wèi 

กระสนุ u:ʔ7thoŋ3, 
ve4ysi4 

u:k7ha1pha:u1, 
ve1tsi1 

子弹 zǐ dàn 

กระหาย da:u1thi:u1 da:u1thi:u1 渴 kě 

กรมั ki:n1   kin3   斤 jīn 

กลม lun5,gom4 plu:n1,hwom1 圆（球很圆）yuán 

กลว้ย ve:ʔ8 hwe:k7 芭蕉 bājiāo 

กลอง laŋ1 laŋ1 鼓 gǔ 

กลอ่ง ti:u1 kui2 箱子 xiāngzi 

กลบั pa:ɯ4 peɯ1,lɯ:ŋ1 回 huí 

กลวั da3 da3 怕 pà 

กลา้ aɯ5 aɯ2 敢 gǎn 

กลางคนื pai6tshop7 pai3tshop7 夜里 yèlǐ 

กลางวนั pai6van4 pai3hwan1 白天 báitiān 

กลางวนั tsha1van4daŋ5 pai3hwan1 
dau3di:ŋ3hwan1 

中午 zhōngwǔ 

กลา้มเน้ือ van4 gi:u1 筋 jīn 

กลา้หาญ zoŋ4ka4   zoŋ3ka3   勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ lun1 lun1 滚（石头滚）gǔn 

กลนื zo:m5 jo:m2 吞 tūn 咽 yàn 

กวาง la:i1 lo:i1  鹿子 lùzi 

กวา้ง be:ŋ1 be:ŋ1 宽 kuān 

กอง pho3 hu:n1,phou3 堆（堆积泥土）duī 

ก่อน hu:n5 khu:n2 先 xiān 

กะหลํ่าปล ี ta:i3kha:u1ha1 beɯ1ta:t3kha:u1 白菜 báicài 

กดั ka:n6 ka:ȵ3 咬 yǎo 
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กางเกง khou6   khou3   裤子 kùzi 

การปฏวิตั ิ keŋ3meŋ3   keŋ1meŋ1   革命 gémìng 

การเมอืง tseŋ3tsi5   tseŋ2tsi1   政治 zhèngzhì 

การศกึษา ka6zok7 ka2zok7 教育 jiàoyù 

กา้ว ha:m5,za:m5 hja:m2,hja:m1 跨（跨小沟）kuà 

กา้วหน้า ta:i4tsi:n6    ta:i2tsi:n2 先进 xiānjìn 

กาํ (ลกัษณนาม) khop7 khop7,op7 把（一把米）bǎ 

กาํไล khim1 kɯ(3)lo:p7 
khi:n1  

手镯 shǒuzhuó 

กิง่ kha1tshai1 kha1 树枝 shùzhī 

กิง่ tho:n1tshai1 khɯ:ŋ2 茎 jīng 

กจิกรรม zu:n5tha:ŋ5   zun1tha:ŋ1   运动 yùndòng 

กนิ lau5 la2 吃 chī 

กีท่อผา้ tshai1fɯ:ʔ7 tshai1 fɯ:k7 织布机 zhībùjī 

กบีมา้ ตนี tshi:n3 tshi:n3 蹄（马蹄）tí  

กุง้ ɯ3fe:ŋ4 pɯ:m2 虾 xiā 

เกบ็ pat7,fun4 tip7 拾（拣）shí 

เกบ็ ตุน tu:ŋ4,an1 ru:ŋ1 藏(收藏) cáng 

เกลด็ lo:p7 lo:p7 鳞 lín 

เกลยีด hu:n5     hu:n1 恨 hèn 

เกลอื ȵa:u3 ȵa:u3 盐 yán 

เกษตรกร noŋ4mi:n4    noŋ3mi:n3   农民 nóngmín 

เกษตรกรรม noŋ4ŋiap7   noŋ3ŋi:p7   农业 nóngyè 

เก่า ma:n1 ma:n1,khau2 旧 jiù 

เกา้ faɯ3 faɯ3 九 jiǔ 

เกา้อี ้ i4   ei2   椅子yǐzi 

เกยีจครา้น ka5 la:n3  懒 lǎn 

เกยีรตยิศ kwa:ŋ1zoŋ4   kwa:ŋ2zoŋ3   光荣 guāngróng 

แก่ (ผกัแก่) ki:n3 ki:n3 老（菜老）lǎo 

แกม้ดั plu:ʔ7 za:u2 解（解绳结）jiě 

แกลง้ go:ŋ1,tɯ:ʔ8 hwo:ŋ1,to:ŋ3 玩耍 wánshuǎ 

แกะออก แกอ้อก  vei6 hwe:ŋ1 揭（揭开盖子）jiē 

โกน pha:u1 pha:u1 剃（用 剃头）tì 

โกรธ thɯ:n1ŋa:n1, 
gwa5ŋa:n1 

khi3ŋa:n1 生气 shēngqì 

โกหก thua3 (อ.=ตัว๋) thua3(อ.=ตัว๋) 骗 piàn 

ใกล ้ plaɯ3 plaɯ3 近 jìn 

ไก่ khai1 khai1 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ pha3khai1 pha3khai1 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี pi6khai1 pi6khai1 母鸡 mǔ jī 

ไก่ฟ้า khai1tu:n1fa1 khai1tu:n1fa1 雉（野鸡）zhì 

ไกล lai1 lai1 远 yuǎn 

ขน hun1 hun1 毛 máo 

ขน้ ba4rak9 kwa:k9 稠（粥很稠）chóu  

ขนมทีท่าํจากแป้งขา้ว
เหนียว 

ȵe5 gwa:i3 糍粑 cí bā 

ขม ho:m1 ho:m1 苦 kǔ 

ขโมย ɬok8 zok7 偷 tōu 

ขยนั un3,ȵai5 un3 勤 qín 
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ขวด iu1lu4,kok7 lau1li1 瓶子píngzi 

ขวาง ɯ3han1 tsɯ(2)han1 横（横躺在路上）héng 

ขวา้ง ka:i3 to:p7,la:i3 掷（掷石头）zhì 

ขวาน bua5 bua2 斧头 fǔtóu 

ขอ้ด ี hiu1diam1    iu1di:m1   优点 yōudiǎn 

ขอ้เสยี khu:i5diam4   khu:i2di:m3   缺点 quēdiǎn 

ขนั (ไก่ขนั)  zo:n1 hjo:n1 啼（公鸡啼）tí 

ขา ha1 ha1 腿 tuǐ 

ขา้งนอก ɬɯ:n4 zɯ:n1 外面 wàimiàn 

ขา้งใน u:ʔ7 u:k8 里面 lǐmiàn 

ขา้งบน teɯ4 teɯ1 上面 shàngmiàn 

ขา้งลา่ง tshau1 fou1 下面 xiàmiàn 

ขา้งหน้า daŋ1 daŋ1 前 qián 

ขา้งหลงั du:n3 du:n3 后 hòu 

ขาด fe:ŋ2,vi:u6 ve:ŋ2 缺（碗缺了口）quē 

ขา้ม dua6 dua3 过（过河）guò 

ขาย gi:u6 zu:ŋ3 卖 mài 

ขา้ราชการ mun1 mun1 官 guān 

ขา้ว mut7 mu:n3 稻子 dàozi 

ขา้ว  อาหาร tha5 tha2 饭 fàn 

ขา้วโพด fe:ŋ3tsa:i3 tsɯ(2)lu:k9 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง ----- ka:u2 li:ŋ1   高粱 gāoliang 

ขา้วสาร fop8 gei1 米 mǐ 

ขงิ khɯ:ŋ1  khɯ:ŋ1  姜 jiāng 

ขี ่ tɯ:m6 tsoŋ3 骑（骑马）qí 

ขี ้ ha:i3 ha:i3 屎 shǐ 

ขีเ้ถา้ fu:ŋ3 tsɯ(2)tau3 灰（草木灰）huī 

ขึน้ kha:n1 kha:n1 上（上山）shàng 

ขดุ ban5,tshou1 hjut7,tshouo1 挖 wā 

ขดู gɯn2 tha:u1 刮（刮猪毛）guā 

ขดูรดี bak7tiaʔ9 bak7ti:k7 剥削 bōxuè 

เขม็ kut8 kuȶ7 针 zhēn 

เขา na1 na1 他 tā 

เขา่ go6rou4 gwou3rou1 膝盖 xīgài 

เขา้ ɬu:t7 ɬu:t7 进（进来）jìn 

เขา้ใจ khu:ŋ1 khu:ŋ1 懂 dǒng 

เขา้เป้า lo:m1 lo:m1 中(射中) zhōng 

เขาสตัว ์ hau1 hau1 角 jiǎo 

เขยีน tha:i3 tha:i3 写 xiě 

แขก me:ʔ7kho:t7 bou3a:u1 客人 kèrén 

แขง็ tsho:n3,gwat7 tsho:n3,hwaȶ7 硬 yìng 

แขน go6khi:n1 khi:n1 胳臂 gēbei 

แขนเสือ้ khi:n1fe:ŋ6 khi:n1ve:ŋ3 袖子 xiùzi 

แขวน kha5,kap8 kha2 挂（挂在墙上）guà 

ไข ่ zɯ:m4 zɯ:m1 蛋 dàn 

คน ha3a:u1 u2a:u1 人 rén  

คน (ลกัษณนามของ
คน) 

tsu:n1 tsu:n1 个（一个人）gè 
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คนชรา ha3a:u1za4 a:u1za1 老人 lǎorén 

คนตาบอด pha2pla:u1 pha3pla:u1 瞎子 xiāzi 

คนบา้ ha3a:u1la:ŋ1 pha3ti1 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ pha3ŋom1 pha3ŋom1 哑巴 yǎbā 

คนพกิาร pha3ze:ŋ5 pha3hje:ŋ2 跛子 bǒzi  

คน้หา he:u5,ke:ʔ7 koŋ2,ke:k7 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก pha3ɬo:ʔ7 pha3ɬo:k7 聋子 lóngzi 

คนอื่น pai6a:u1,a:u1 a:u1ɯ(3)gwai2 别人 biérén 

คม ɬen1tsho:m1 ɬeȵ1tsho:m1 快（ 快）kuài 

คราด ti:ʔ8 rik7 耙 bà 

คราด ti:ʔ8,dik8 rik7 耙（耙地）bà 

ครบีปลา ŋe:ʔ7 ŋe:k7 鳃 sāi 

ครึง่ tho:n1 tho:n1 
（指长形物） 
tsɯ(2)tho:n1  

半（一半）bàn 

คลอด ออกลกู ɬou1 ɬou1,we:ŋ1(สตัว)์ 
  

生（生孩子）shēng 

ควนั go:n1 hwo:n1 烟（炊烟）yān  

ความกลา้หาญ ŋa:n1 ŋa:n1 胆量 dǎnliàng 

ความคดิ ti:u5ti:u5 ti:u3ti:u1 思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ i3ki6   i2ki3   意见 yìjiàn 

ความฝัน fan1 fan1 梦 mèng 

ความสขุ heŋ1phok7 heŋ1phok7 幸福 xìngfú 

ควาย ทุย tui3 tui3 水牛 shuǐniú 

คอ ɯ3ɬoŋ6 tsɯ(2)zoŋ3 脖子 bózi 

คอกเลีย้งสตัว ์ tu:n5 tu:n2 圈（牛圈）quān 

คอ้น di3tho:ŋ5ga:i4 tsɯ(2)dui1 锤子 chuízi 

คอมมนูประชาชน koŋ1te5    koŋ2te1   公社 gōngshè 

คดั เลอืก ɬan1 ɬan1 挑选 tiāoxuǎn 

คดัคา้น pha:n4dui6   pha:n3dui2   反对 fǎnduì 

คนั khom1 khom1 痒 yǎng 

คนัไถ ɬei6   lai2 犁 lí 

คนัธนู fat8 vaȶ7 弓 gōng 

คา้งคาว ɯ3gɯ:ʔ8 pɯ(1)gu:k7 蝙蝠 biānfú 

คาน tiaŋ4ploŋ3 tha:n1ta:u3 梁 liáng 

คาว ha:i1kha:u1 ha:i1kha:u1 腥 xīng    

คาํกรยิา โม ่(แป้ง)  mo6  ka:n2 磨（磨米）mó 

คาํนวณ kha:i3,kha3 kha:i3 算（计算）suàn 

คาํพดู thun1 thun1 话 huà 

คาํเรยีกชนเผา่ตนเอง ɬai1 ɬai1 本民族自称 
běnmínzú  zìchēng 

คาํวจิารณ์ pho:i1pheŋ4     pho:i2pheŋ3   批评 pīpíng 

คดิ bɯn5 ŋop7 想（思想）xiǎng 

คิว้ (ขนตา) hun1tsha1 hun1tsha1 眉毛 méimáo 

คนื tut7 tut7 还 huán 

คบื (ระยะหา่งระหวา่ง
ปลายหวัแมม่อืกบั
ปลายน้ิวกอ้ยเมื่อกาง
ออกสดุ) 

hɯp7 hwɯp7 柞(拇指与中指张开之长度）zhà 
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คุกเขา่ toŋ6rou4 tɯn3rou1 跪 guì 

คุณ meɯ1 meɯ1 你 nǐ 

คู ่(ลกัษณนาม) ɬɯ:m3 fi:k7 双（一双鞋）shuāng 

คคูลอง diŋ5 ta:i2 沟（水渠）gōu  

เคม็ gwa:n3 hwa:n3 咸 xián 

เครือ่งจกัร ki1khi3   ki2khui3   机器 jīqì 

เครือ่งบนิ bui1ki1   va1beȵ1, 
bui2ki2  

飞机 fēijī 

เครือ่งโม ่ mo6  tsɯ(2)ka:n2（砻） 磨（石磨）mó 

เคยีว li:m1 li:m1 镰 liándāo 

เคีย้ว te:ʔ7 te:k7 嚼 jué 

แคบ bi:p7 bi:p7 窄 zhǎi 

โคง้ vo:ŋ2 hwo:ŋ2 弯（棍子弯）wān 

โคมไฟ deŋ1   tsi:u2,deŋ2 灯 dēng 

โคลน ปลกั pleʔ7 ple:k7 泥（稀泥）ní 

ใคร a3ra2 ɯ(3)ra3 谁shuí 

ฆอ้ง fo8 lo3,vou3 锣 luó 

ฆา่ hau3,miaʔ7 hau3,mi:k8 杀 shā 

โฆษณา tuan1tshuan4   tu:n2tshu:n3   宣传 xuānchuán 

งา keɯ4,ɯ3tsɯ:n4 tsɯ(2)keɯ1 芝麻 zhīma 

งา่ย a:i4 ,ha:i6 he:n1 ,a:i1 容易 róngyì 

ง ู ɬa2 za2 蛇 shé 

เงา ɯ3zo3 tsɯ(2)hjau3 影子 yǐngzi 

เงนิ kan4   kan1  银子 yínzi 

เงนิ (money)  tsi:n1   tsi:n1  ,kan1 钱 qián 

เงนิเดอืน kan4  ka:ŋ3tshi3    工资 gōngzī 

โง ่ pa:i4,ple:m1 po:i1,ple:m1 愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย ti:n6   ti:n2   信 xìn 

จม tso:n1,ko:n5 tso:n1 沉 chén 

จมกู khat7 khat7 鼻子bízi 

จรงิ dat7 dat7 真 zhēn 

จอบ ɯ3bo5 kwa:k7 锄头 chútóu 

จกัรยาน kha1tshia1 tshia1hwaŋ1doŋ3, 
da:n2da:n2tshia2 

自行车 zìxíngchē 

จดัสรร kou5 kau2 分（分配）fēn 

จบั po:ʔ7 po:k7 捉（捉鸡）zhuō 

จบั roŋ5 tshi:u3 握（握 把）wò 

จาน gwa:u1be:ŋ1 wa:u1le2 盘子 pánzi 

จาํได ้ i:t7 ŋop7 记得 jìdé 

จิง้หรดี ɯ3fu:ŋ6 pɯ(1)gu:ŋ3 蟋蟀 xīshuài 

จุด (ไฟ) tshui3,ŋa:n3 tshui3 点（点灯）diǎn 

จงู tshun1 fun1 牵（牵牛）qiān 

เจด็ thou1 thou1 七 qī 

เจบ็ปวด tshok1 tshok1 痛 tòng 

เจา้บา้น fe:ŋ4a:u1 ve:ŋ1ploŋ3 主人 zhǔrén 

เจา้หน้าทีข่องรฐับาล kan3bu5 田鸡 kan2bu1 田鸡 干部 gànbù 

เจาะ ɬu:t7 tshun3 钻（钻进洞里）zuān 

โจ๊ก tha5 nam3 tha2nom2 粥 zhōu 

ฉลาด tseŋ1 ɬeȵ1hwo:k7,tseȵ3 聪明 cōngmíng 
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ฉนั (สรรพนามบุรษุที ่1 
เอกพจน์) 

hou1 hou1 
de3 

我 wǒ 

ฉีก ȵiaʔ7 i:k7 撕（撕纸）sī 

ชดใช ้ tut7,bu:i4 tut7,bu:i1 赔偿 péicháng 

ชนชัน้กรรมกร ka:ŋ1na:ŋ4-
ka:i1ki:p7   

ka:ŋ2na:ŋ3-
ka:i2ki:p7   

工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนชาต ิ mi:n4tok9   mi:n3tok7   民族 mínzú 

ชนชาตฮิัน่ ma:i1 mo:i1 汉族 Hànzú 

ชนะ ia1 ia1 赢 yíng 

ชรา za4 za1 老（人老）lǎo 

ชว่ย kiu6  kiu3  救（救人）jiù 

ชว่ยเหลอื ba:ŋ1   baŋ1   帮助 bāngzhù 

ชอบ o:p7 o:p7 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān 

ชัง่สิง่ของ tshɯŋ5 tshoŋ2 称（称东西）chēng 

ชนั laŋ1lu:i1 lau1lu:i1 陡 dǒu  

ชยัชนะ teŋ5i5   teŋ2li1   胜利 shènglì 

ชา de1 de1 茶 chá 

ชา้ fa:i1 tai3 慢（走得慢）màn 

ชา่งไม ้ ta1be5tshai1 tshai3be2tshai1 木匠 mùjiàng 

ชาม gwa:u1 wa:u1 碗 wǎn 

ชายหนุ่ม ɬɯ:ʔ7mɯ:n1 ɬɯ:k7mɯ:n1 青年男子 qīngnián nánzǐ 

ชา้ๆ fa:i1fa:i1 tai3tai3 
tsɯ(2)tai3 

慢慢（慢慢走）màn man 

ชื่นชม biau4zaŋ4   bi:u3za:ŋ3   表扬biǎoyáng 

ชื่อ phe:ŋ1 phe:ŋ1 名字 míngzì 

เชด็ tshuaʔ7,pha:i1 tsha:t8 擦 cā 

เชื่อ tshim1   tshim1   相信 xiāngxìn 

เชอืก da:i1 do:i1 
ta:p8（大绳） 

绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อ tshu:n3 tshu:m3 链接 liànjiē 

แช ่ rok8 rok7 浸（浸种子）jìn 

ใช ่ man1 man1 是 shì 

ใช ้ kɯ:ŋ5 kɯ:ŋ2 用 yòng 

ซ่อม ri:m2 ri:m2 修理 xiūlǐ 

ซกั to:ʔ7 to:k7 洗（洗衣）xǐ 

ซือ้ tshat7 tshaȶ7 买 mǎi 

ดอกไม ้ tshe:ŋ1 tshe:ŋ1 花 huā 

 ดอกไมบ้าน thɯ:n1 feȵ2 开花 kāihuā 

ดา่ an5 tsha2 骂 mà 

ดา้นขวา pha:i3ten2 pha:i3teȵ2 
pha:i3khu:ŋ1 

右 yòu 

ดา้นขา้ง ŋa:i5 ŋa:i2 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย pha:i3vaiŋ3, 
pha:i3fa:u4 

phai:i3hwi:ŋ1, 
pha:i3ɬɯm3 

左 zuǒ 

ดา้ย dan5da:i1 dan2ɬua3 线 xiàn 

ดาว ra:u4 ra:u1 星星 xīngxīng 

ดิง่ tsia2 mu:ȶ7 正（帽子戴得正）zhèng 

ดนิ fan1 van1 土（干土）tǔ 

ดนิสอ i:n4bi:t7   bi:t7da:u1 铅笔 qiānbǐ 

ดบิ fi:p8 vi:p7 生（生肉）shēng 
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ด ี ɬen1 ɬeȵ1 好 hǎo 

ดใีจ ɬen1tseɯ1 ɬeȵ1tseɯ1 高兴 gāoxìng 

ดบุีก ɬe:ʔ7 ti:k9 锡 xī 

ดงึ ɯt7,kɯ:m1 ɯt7,kɯ:m1 拔（拔草）bá 

ดื่ม o:ʔ9,vɯp7 hja:u1,tshɯp7, 
o:k9 

喝（喝水）hē 

ด ูมอง ɬu:i6,kiu1 zu:i3,kiu1 看kàn 

เดก็ di3li:ʔ7 ɬɯ:k7laɯ2 
eȵ2laɯ2 

儿童 értóng 

เดด็ rou4 rou1 摘（摘果子）zhāi 

เดนิ fei1 fei1 走 zǒu 

เดอืด da:n1 da:n1 沸（水开）fèi 

เดอืน ȵa:n1 ȵa:n1 月（月份）yuè  

เดอืนกรกฎาคม ȵa:n1thou1 thou1ȵa:n1 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน ȵa:n1faɯ3 faɯ3ȵa:n1 九月 jiǔ yuè  

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ȵa:n1ɬau3 ɬau3ȵa:n1 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม ȵa:n1fu:t7 fu:t7ȵa:n1 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม ȵa:n1tho:n1 fu:t7ɬau3ȵa:n1 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน ȵa:n1rat8 fu:t7tsheɯ3ȵa:n1 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม ȵa:n1pa4 pa1ȵa:n1 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม ȵa:n1ɯ3 tsheɯ3ȵa:n1 
tsɯ2ȵa:n1pa:n1 

正月 zhēngyuè 

เดอืนมถุินายน ȵa:n1tom4 tom1ȵa:n1 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม ȵa:n1tshu3 fu3ȵa:n1 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน ȵa:n1tsho3 tshau3ȵa:n1 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม ȵa:n1gou4 gou1ȵa:n1 八月 bā yuè 

ไดย้นิ ไดก้ลิน่ ha:i1 ha:i1 闻 wén 

ไดร้บั me:ʔ7 ia1,go:m3 得到 dédào 

ตก (สิง่ของลงบนพืน้) thok7 thok7 掉（掉在地上）diào 

ตก หลน่ ทาํหาย thok7,fat7 zu:i1,faȶ7,thok7 遗失 yíshī 

ตน้ khɯ:ŋ1 khɯ:ŋ2 棵（一棵树）kē 

ตน้กลา้ tsha1 tsha1 芽(种子芽) yá 

ตน้ไผ ่ ro:n2,la:u1 ro:n2,la:u1 竹子 zhúzi 

ตน้มะเดื่อ ɯ3tho3 
(ใบใหญ่) 
ɯ3gei4 
(ใบเลก็) 

khɯ:ŋ2thau3 
 (ใบใหญ่) 
khɯ:ŋ2gei1 
(ใบเลก็)  

榕树 róngshù 

ตน้ไม ้ tshai1 tshai1 树 shù 

ตม้ ro:ŋ2 ro:ŋ2 煮 zhǔ 

ตรง kɯŋ5 mu:ȶ7 直（棍子直）zhí 

ตรวจ kiam4tsha4   ki:m3tsha3   检查 jiǎnchá 

ตลาด tshi5   tshi2   集市 jíshì 

ตอกตะป ู thut7 thut7 钉（钉钉子）dīng 

ตอน (ทาํหมนั) dɯ:n1 dɯ:n1 阉（阉公鸡）yān 

ตอนเชา้ ka:u3dom1 ka:u3dom1 早晨 zǎochén 

ตอนน้ี phɯ:n1ni5 han3nei2 现在 xiànzài 

ตอบ then1 theȵ1 答 dá 

ต่อสู ้ da:u6tse1  dau2tse3 斗争 dòuzhēng 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ ku:ŋ3 fɯ:n1,ku:ŋ3 箩筐 luókuāng 

ตะเกยีบ thi:p7 th:p7 筷子kuàizi 
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ตะโกน vui6 ŋwa:ȶ7 喊 hǎn 

ตะขาบ ri:p8 ri:p7 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู da:n1 da:n3 钉 dīng 

ตกั (กรยิา) dok7 dok7,khau3 舀（舀水）yǎo 

ตัก๊แตน ɯ3tɯ:ʔ8fai3 pɯ(1)keȶ7 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว ga:i4go2 fou2mui1 螳螂 tángláng 

ตัง้  kɯŋ5(แนวตัง้) 
ren4(ก่อตัง้) 

da:ȵ2 (แนวตัง้) 
reȵ2 (ก่อตัง้) 

竖 shù 

ตดั fo:n4 vo:n1 砍（砍树）kǎn 

ตดั kap7,ka1 gop7 剪 jiǎn 

ตดั tsak7 tak7 剁（剁肉）duò 

ตดั เฉือน thun1 khi:u2 割 gē 

ตบั ŋa:n1 ŋa:n1 肝 gān 

ตวั fan3 fan3 件（一件衣服）jiàn 

ตวั (ลกัษณนามของ
สตัวเ์ชน่ ไก่) 

laŋ1 laŋ1 只（一只鸡）zhī 

ตวัต่อ plou1 theȵ1,plou1 黄蜂 huángfēng 

ตวัแทน tho:i6biau4   da:i2bi:u3   代表 dàibiǎo 

ตวัน่ิม mɯn3 mɯn3 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัเรอืด kɯp7 kɯp7 臭虫 chòuchóng 

ตวัไร po:t8 po:t7 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัอ่อนของแมลง kui4 kui1 蛆 qū 

ตวัอกัษร tu1 tshia3    字 zì 

ตวัเอง a3tsaɯ6 pha3tsaɯ3, 
tsu:n1tsaɯ3 

自己 zìjǐ 

ตา tshu3tsha1 tsha1 眼睛 yǎnjīng 

ตา (พอ่ของแม)่ tsha3 tsha3 外祖父  wàizǔfù 

ตาก gɯm6,ŋu:i1 gɯm3 烤（烤衣服）kǎo 

ต่างห ู viaŋ2 hwi:ŋ2 耳环 ěrhuán 

ตาย ɬu:i4 ɬa:u2,hɯt7 死 sǐ 

ตํ่า thaɯ3 thaɯ3 低 dī 

ต ี pha:ŋ5 pha:ŋ2 拍（拍桌子）pāi 

ต ี tha:i5 tha:i2 打（打铁）dǎ 

ตงึ แน่น po:n3,kɯŋ4 po:n3,kɯŋ1 紧（绑得紧）jǐn 

ตื่น ɬɯ:n1 ɬɯ:n1 醒（睡醒）xǐng 

ตืน้ thɯn3   thɯn3  浅（水浅）qiǎn 

เตน้ราํ thiau6mou5 tɯn3bi3 跳舞 tiàowǔ 

เตม็ thiaʔ7 thi:k7 满 mǎn 

เตะ the:ʔ7 rɯk7,the:k8 踢 tī 

เตา tshi:n1tau6 tshi:n1tau6 灶 zào 

เต่า thau5 thau2 龟 guī 

เตา้นม tsi5 tsei1 乳房 rǔfáng 

เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพ
นิยาย) 

thɯ:p7 thɯ:p7 鳌 áo 

เตยีง the:ŋ5 the:ŋ2 床 chuáng 

แตก pho:n3 pho:n3 破（罐子破了）pò  

แตกหน่อ งอก u:t7 u:t7 发芽fāyá 

แตกออก ปรอิอก thiaŋ3 thi:ŋ3 裂开（墙裂开）liè kāi 
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แตง ----- tsɯ2 pe:ŋ3 瓜 guā 

แต่งงาน deɯ1,ke:ʔ7 deɯ1,ke:k7 娶 qǔ 

แต่งงาน pa:ɯ4 peɯ1 嫁 jià 

โต loŋ1 loŋ1 长（长大）zhǎng 

โตว (มาตราตวงวดัของ
จนี) 

da:u4   da:u1 斗 dòu 

โต๊ะ do:ʔ7 tsho1 桌子 zhuōzi 

ไต no:m1 no:m1 肾 shèn 

ถนน ku:n1 ku:n1 路 lù 

ถอด ɬa:u2 za:u2 脱（脱衣）tuō 

ถอย tun2lɯ:ŋ1 ru:t7tshei1,thui8 退 tuì 

ถกั phan1    phan1 编（编辫子）biān 

ถกั ปะ fɯ:ʔ7 fɯ:k7 织（织布）zhī 

ถงั tha:ŋ4  tha:ŋ1  桶  tǒng 

ถัว่ ɯ3zau1,ɯ3tok7 tsɯ(2)hjau1 豆子 dòuzi 

ถัว่ลสิง zau1fan4 tsɯ(2)hjau1van1 花生 huāshēng 

ถ่าน ha:i3fei1,tsaɯ1 ɬaɯ2 炭 tàn 

ถ่านหนิ ----- vu:i3    煤 méi 

ถาม ga:m4 ga:m1 问 wèn 

ถํ้า tshu:ŋ3   thsu:ŋ3   山洞 shāndòng 

ถงึ da:n3 da:n3 到 dào 

ถุงเทา้ pa:p8 vat7 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี dai1 dai1 胆 dǎn 

ถ ู phat7,phan1 phaȶ7,phan1 搓（搓绳子）cuō 

ถกู ɬen1ke3 khɯn1ke3, 
ɬeȵ1ke3 

便宜 piányi 

ถกูตอ้ง tsia6khak7 tsia2khak7 正确 zhèngquè 

ไถ ɬei6   lai2   犁（犁地）lí 

ทราย phau5 phou2 沙子 shāzi 

ทหาร biaŋ3  ,bia1 bi:ŋ3   兵 bīng 

ทอ้ง pok7 pok7 肚子(腹部) dùzi  

ทองคาํ ki:m1  kin3  金子 jīnzi 

ทองแดง da:ŋ4  du:ŋ1  铜 tóng 

ทอ่น (ลกัษณนามของ
ทอ่นไม)้ 

tho:n1 tho:n1 根（一根棍子）gēn 

ทะเล la:ŋ3 la:ŋ3 海 hǎi 

ทะเลาะววิาท tha:i5tho:ŋ3 tha:i2tho:ŋ3 打架 dǎjià 

ทศันคต ิ thai3dau1   tha:i2dou3   态度 tàidù 

ทางหลวง ku:n1tshia1, 
koŋ1lou1   

ku:n1tshia1, 
koŋ3le:u3   

公路 gōnglù 

ทาย ba:n1 ɯ:k8 猜 cāi 

ทาํ vok8 vu:k7 做（做工）zuò 

ทิง้ fo:n5 fo:n2 撒（撒种子）sā 

ทศิตะวนัตก pha:i3tsha1-
van4thok7 

phai3thaɯ3 西 xī 

ทศิตะวนัออก pha:i3tsha1-
van4thɯ:n1 

phai3phe:k7 东 dōng 

ทศิใต ้ pha:i3tsha1-
van4daŋ1 

phai3daŋ1 南 nán 

ทศิเหนือ pha:i3tsha1-
van4teɯ4 

phai3tshei1 
phai3teɯ1 

北 běi 
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ทีน่ี่ ni5 nei2 这里 zhèlǐ 

ทีร่าบ kom1tho:i1 kom1tho:i1 平原（坝子）píngyuán  

ทีส่ดุ tui3 tui2,va:u1 最（最大）zuì 

ทีไ่หน ra2 ra3 哪里 nǎlǐ 

ทุกๆ ran2 ran2 每（每天）měi 

ทุง่นา ta2 ta2 田（水田）tián 

ทุบต ี tha:i5 tha:i2 打 dǎ 

ทู ่ te:ʔ8tsho:m1 re:k7tsho:m1 钝（ 钝）dùn 

เทคโนโลย ี ki3tu:t7   ki2tu:t9   技术 jìshù 

เทพ ten3   tiŋ3   神 shén 

เทา้ ɯ3tet7,khok7 teȶ7,khok7 脚 jiǎo 

เทา่ไร ɬa:i1ra2 ɬo:i1ra3 多少 duōshǎo 

เทยีนไข tsiak7 tsi:k7 蜡烛 làzhú 

แทง phau3,taŋ5 tshɯn2,phou3 扎 zhā 

แทะ ho:t7 hwo:t7 肯（啃骨头）kěn 

โทรศพัท ์ di:n6 u:i1   di:n2u:i3 电话 diànhuà 

ธง khi4   khei3   旗子 qízi 

ธนาคาร ŋi:n4ha:ŋ4   ŋi:n3ha:ŋ3   银行 yínháng 

นก tat7 taȶ7 鸟 niǎo 

นกกระจอก ɬau1, phat7 taȶ7mo:i1,phat7 麻雀 máquè 

นกกระทา tha:n3 tha:n3 鹧鸪 zhè gū 

นกกา e:ʔ7 e:k7 乌鸦 wūyā 

นกขนุทอง tat7ɯ3li:u3 taȶ7zɯ:k7 
kɯ(8)li:u1  

八哥 bāgē 

นกเขา khou1 khou1 斑鸠 bānjiū 

นกนางแอ่น tat7 ȵa:m3 taȶ7nau2nit7 燕子 yànzi 

นกพริาบ pun4 khou1thau3 鸽子 gēzi 

นกสาลกิาปากดาํ no5tu:t8 taȶ7ȵa:m3 喜鹊 xǐquè 

นกอนิทรยี ์ ga:u1 ŋa:u1 老鹰 lǎoyīng 

นโยบาย tseŋ3tshek7   tseŋ2tshek7   政策 zhèngcè 

น้องชาย gu:ŋ4ɬɯ:ʔ7pha3 pha3gu:ŋ1 弟弟 dìdì 

น้องสาว gu:ŋ4ɬɯ:ʔ7kho5 pai3gu:ŋ1 妹妹 mèimei 

นอน หลบั kau2,tso:n1(หลบั) kau2,tso:n1(หลบั) 睡 shuì 

น้อย to2 rau2 少 shǎo 

นกัเรยีน นกัศกึษา di3o:ʔ7,o:ʔ7te1 ɬɯ:k7o1,o1te2 学生 xuéshēng 

นัง่ tsoŋ3  tsoŋ3 坐 zuò 

นัน่ (บง่ชีร้ะยะไกล) haɯ5,ma5 haɯ2,ma2 那 nà 

นบั kha:i3 kha:i3 数（数东西）shù 

น้า (น้องชายของแม)่ taɯ6 taɯ3 舅父（母之弟）jiùfù 

น้า (น้องสาวของแม)่ pei4 pei1 姨母（母之妹）yímǔ 

นาก te:t8 te:k7 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด te:ʔ8mɯ:n1 re:k7mɯ:n1 丑 chǒu 

น้าเขย fo:i5 fo:i2 姨父（母妹之夫) yífu 

นามสกุล te6   te3   姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี toŋ4li4   toŋ3li3   总理 zǒnglǐ 

น้าสะใภ ้(ภรรยาของ
น้องชายแม)่  

pei4 pei1 舅母(母弟之妻）jiùmu 

น้ํา nam3 nom3 水 shuǐ 
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น้ําแกง nam3tshai1 nom3tua3 汤 tāng 

น้ําแขง็ beŋ1   beŋ2 冰 bīng 

น้ําคา้ง ɬen4 zeȵ1 霜 shuāng 

น้ําคา้ง nam3ka:u6 nom4ɬo:ŋ3 露 lù 

น้ําตา nam3tsha1 nom3tsha1 眼泪 yǎnlèi  

น้ําตาล nam3ma:i3 nom3tha:ŋ3 糖 táng 

น้ํานม tsi5 nom3tsei1 奶 nǎi 

น้ํามนั gu:i6 gwei3 油 yóu 

น้ํามกู nam3khat7 nom3khat7 鼻涕 bítì 

น้ําลาย nam3ɬa:i1 nom3ɬo:i1 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ nam3mok7  nom3mok8  
vak7tui3 

墨水 mòshuǐ 

นิทาน kou4  pou2ȵa:n1, 
phɯ:n1za1 

故事 gùshì 

น้ิว(หน่วยวดัความยาว) tshu:n6   tshun3   寸 cùn 

น้ิวมอื go6ɬiaŋ2 zi:ŋ2 手指 shǒuzhǐ 

น้ี ni5 nei2 这 zhè 

น่ึง zun5,gun2 jun2 蒸 zhēng 

เน่า thui1  thui1 烂(瓜烂了）làn 

เน้ือ ŋou1,lei3 lei3 瘦（肉瘦）shòu 

เน้ือตดิไขมนั gu:i6 gwei3 肥（肉肥）féi 

เน้ือสตัว ์ gam6 a:k7 
gom3 

肉 ròu 

แน่นอน ŋe5 ŋe1 一定（我一定去）yīdìng 

บรรจุ fat7,ko3 ko:p7,fat7 装（装进袋里）zhuāng 

บวม un1 un1 肿 zhǒng 

บอก ri:n1 wa:i1 告诉 gàosù 

บอ่น้ํา nam3tshu:ŋ3 nom3tshu:ŋ3 井 jǐng 

บอ่ยๆ ----- ran2gɯt7 常常（常常来）chángcháng 

บ๊ะจา่ง tsit:t8 tsi:t7 粽子 zòngzi 

บนัได pheɯ1 pheɯ1 梯子 tīzi 

บาง geɯ4 geɯ1 薄 báo 

บาดแผล ne:ŋ1 hja:n3,ne:ŋ1 疮 chuāng 

บดิ zat7 hjaȵ3 拧（拧毛巾）níng 

บนิ ben1 beȵ1 飞 fēi 

บุคคลตวัอยา่ง vou4phan5   mou3pha:n1   模范 mófàn 

เบา khaɯ3 khaɯ3 轻 qīng 

แบก fiaŋ1 fi:ŋ1 背（背小孩）bèi 

แบกหาม biaʔ7 bi:k7 扛 káng 

ใบ beɯ1 beɯ1 叶子 yèzi 

ใบ (ลกัษณะนามของ
ถว้ย จาน) 

hom1 hom1 个（一个碗）gè 

ใบยาสบู beɯ1za4 beɯ1za1 烟(叶子烟) yān 

ใบหน้า daŋ1 daŋ1 脸 liǎn 

ประชาชน na:ŋ4mi:n4   na:ŋ3mi:n3   人民 rénmín 

ประชาธปิไตย mi:n4tu4   mi:n3tu3   民主 mínzhǔ 

ประต ู khu:n1 thiu1ploŋ3,  
pom3khu:n1 

门 mén 

ประเทศ kok7ke3   kok7ke3   国家 guójiā 

ประธาน te5tsiaŋ4   te1tsaŋ3   社长 shè zhǎng 
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ประธาน, 
ประธานาธบิด ี

tu4tua5   tu3tia1   主席 zhǔxí 

ประสบการณ์ keŋ1niam5   keŋ2ni:m1   经验 jīngyàn 

ปลดปลอ่ย ko:i4baŋ4 bi:u3baŋ3 解放 jiěfàng 

ปลดปลอ่ย tsho:n5 tsho:n2 放（放置）fàng 

ปลอม vau4,ke4   thua3,ke1   假 jiǎ 

ปลอ่ย phɯ:ŋ3 phɯ:ŋ3 放（把鸟放走）fàng 

ปลา ɬa1 ɬa1 鱼 yú 

ปลงิ ɬiŋ4 ziŋ1 水蛭 shuǐzhì 

ปลกู gwa4 gwa1 种（种菜）zhòng 

ปอด kau5 kau2 肺 fèi 

ปะซ่อม de:p7,fo:n1 fo:n1 补（补衣物）bǔ 

ปัดกวาด ti:ʔ8 kuȶ7 扫（扫地）sǎo 

ป้า  (พีส่าวแม)่ ki:n4 ki:n1 姨母（母之姐）yímǔ 

ป้า (พีส่าวพอ่) ki:n4 ki:n1 姑母（父之姐）gūmǔ 

ปาก pam6 pom3 嘴 zuǐ 

ปากกาหมกึซมึ bi:t7nam3, 
eŋ1vu:4bi:t7 

bit7nom3 自来水笔 zìláishuǐbǐ 

ป่าน kha:n1 kha:n1 苎麻 zhùmá 

ป้าสะใภ(้ภรรยาของ
พีช่ายแม)่ 

ki:n4 ki:n1 舅母(母兄之妻）jiùmu 

ป้ิง ɯm5 ɯm2 烤（烤火）kǎo 

ปิด, หลบั, หุบ ŋɯ:m1,kɯp7 tso:p7,kɯp7 闭（闭眼）bì 

ปี pau2 pou2 年 nián 

ป่ี da:t9 va:i2 唢呐 suǒnà 

ปีก phia:ʔ7 phi:k7 翅膀 chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ pau2phan3 pou2dua3 去年 qùnián 

ปีน คลาน hɯ:m1 hwɯ:m1 爬（虫在地上爬）pá 

ปีน้ี pau2ni5 pou2nei2 今年 jīnnián 

ปีหน้า kom4ni5 pou2daŋ1 明年 míngnián 

ปืน thoŋ3 ha1pha:u1   枪 qiāng 

ปืนใหญ่ thoŋ3loŋ1 pha:u1   炮 pào 

ปุ๋ ย bu:n6 bui3li:u2   肥料 féiliào 

ปุ๋ ยคอก ha:i3 ha:i3 粪 fèn 

ป ู bau5 bou2 螃蟹 pángxiè 

ปู่  phau3 phou3 祖父 zǔfù 

ปนู kho:i3tshi:n1 fou2tshei1, 
fou2tshi:n1 

石灰 shíhuī 

เป็ด bet7 ep8 鸭子 yāzi 

เป็นหน้ี khiam6   khi:m3   欠 qiàn 

เปรีย้ว fa3 fa3 酸 suān 

เปลีย่น ko:i1 ko:i1 改 gǎi 

เปลีย่น แปลงตวั 
เปลีย่นแปลง  

ɬaɯ2  zaɯ2 变 biàn 

เป่า ou5 ou2 吹 chuī 

เปิด gwa5 wa2 开（开门）kāi 

เปิดประชุม khui4hui5   khui3hui2   开会 kāihuì 

เปียก pan6 pan3 湿（衣服湿）shī 

แปด gou4 gou1 八 bā 
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แปะ ตดิ phak7 pha:k7 贴（贴标语）tiē 

ไป hei1 hei1 去 qù 

ผนงั giaŋ6 (ผนงัอฐิ)   
giaŋ6tshom1 
(ผนงัไมไ้ผ)่ 

gi:ŋ3(ผนงัอฐิ) 
tshom1(ผนงัไมไ้ผ)่ 
 
 

墙壁 qiángbì 

ผม dan5go6 dan2gwou3 头发 tóufa 

ผมเปีย tom1teŋ1 me2 辫子 biànzi 

ผลไม ้ tsho:m1tshai1 tsho:m1tshai1 果子 guǒzi  

ผลกั ȵu:n5 ȵu:n2 推 tuī 

ผลติ te1ta:n4    te2ta:n3 生产shēngchǎn 

ผอม ŋou1,lei3 lei3 瘦（人瘦）shòu 

ผกั beɯ1tshai1 beɯ1tshai1 
tua3（酸菜） 

菜（饭菜）cài 

ผกั ɯ3tshai1 beɯ1ta:i3me:k7 蔬菜 shūcài 

ผกัโขม ɯ3ɯ:m1 beɯ1ɯ:m1 苋菜 xiàncài 

ผดั ke:ŋ1 ke:ŋ1 炒（炒菜）chǎo 

ผวั pha3ma:n1 pha3ma:n1, 
tho:ŋ3ploŋ3 

丈夫 zhàngfū 

ผา่ bu:ŋ1 bu:ŋ1 劈（劈柴）pī 

ผา้ dop7 dop7 布 bù 

ผา่น gwa:i1 hwa:i1 经过 jīngguò 

ผา้นวม fai3 fai3,ha:u3 被子 bèizi 

ผา้โพกหวั phe3ho:p7 kho:n3hja2 头帕 tóu pà  

ผดิ tsho6ŋou1 tsho3ŋou2 错误 cuòwù 

ผวิ no:ŋ1 no:ŋ1 皮肤 pífū 

ผ ี vo:t8 tiŋ3,hwo:t7 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ phoŋ3phe:ŋ5 pɯ(1)zom1 
(ตวัเลก็) 
pɯ(1)tshom1 
(ตวัใหญ่) 

蝴蝶 húdié 

ผึง้ ka:i1 ka:i1 蜜蜂 mìfēng 

ผูช้าย ɬɯ:ʔ7pha3 pha3ma:n1 男人 nánrén 

ผูนํ้า lia4da:u4   lia3da:u3   领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ ɬɯ:ʔ7kho5, 
pi6kho5 

pai3khau2 女人 nǚrén 

เผด็ get8 geȶ7 辣 là 

เผอืก ge:ʔ8 ge:k7 芋头 yùtou 

แผน่ fan6 fan3 张（一张纸）zhāng 

แผนการ ki3u:i1   ki2u:i3   计划 jìhuà 

ฝน fun1 fun1 雨 yǔ 

ฝนตก fun1 fun1 下雨 xià yǔ 

ฝัง kom1  kom1  埋（埋于地下）mái 

ฝัด fan5 fɯn2 簸（簸米）bǒ 

ฝา ko:t8 ko:t7 盖子 gàizi 

ฝ้าย ปุย bu:i3  bu:i3 棉花 miánhuā 

ฝุ่ น fo5fan4 fu:ŋ3 尘土 chéntǔ 

พน่  ถ่ม phi5 phi2 吐（吐口水）yàn 

พบเจอ tshu:ŋ5  tshu:ŋ2 遇见 yùjiàn 

พรรคคอมมวินิสต ์ koŋ5ta:n4da:ŋ4   koŋ1ta:n3da:ŋ3   共产党 gòngchǎndǎng 

พระจนัทร ์ ȵa:n1 ȵa:n1 月亮 yuèliàng 
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พระอาทติย ์ตะวนั tsha1van4 tsha1hwan1 太阳 tàiyáng 

พรกิ tsho:m1fiu6 za1geȶ7 辣椒 làjiāo 

พละกาํลงั khau5 khau2 力气 lìqì 

พวกเขา rau2 khun1 他们 tāmen 

พวกคุณ (สรรพนาม
บุรษุทีส่อง พหพูจน์) 

tau1 meɯ1ta1 你们 nǐmen 

พวกเรา fau1 fa1 我们 wǒmen 

พวกเรา gau4 ga1 咱们 zánmen 

พอ่ (เรยีกตวัเอง) pha3(เรยีกตวัเอง) 
pha3za4(คนอืน่เรยีก) 

pha3(เรยีกตวัเอง) 
pha3za1(คนอืน่เรยีก) 

父亲 fùqīn 

พอ่ตา pha3to:ŋ4 pha3to:ŋ1 岳父 yuèfù 

พกั tɯ:ʔ8 to:ŋ3,khia2 住（住在家里）zhù 

พกัผอ่น tseɯ1khau5 tsɯ:k7 休息 xiūxí 

พงัทลาย thou5   thau2   倒塌 dǎotā 

พฒันา hwat7tsi:n4   hwat7tsi:n3   发展 fāzhǎn 

พนั tsha:i1 ŋu:n1 千 qiān 

พา่ยแพ ้ ti:t7ba:i5   tsui1,ti:t7ba:i1   失败 shībài 

พงิ tshɯ:ŋ1,ŋwa1 tshɯ:ŋ1,ŋwa1 靠（人靠树）kào 

พีเ่ขย zo6 zau3 姐夫 jiěfū 

พีช่าย e:ŋ3 ɬau3,ȵo:ŋ3 哥哥 gēgē 

พีส่ะใภ ้ tsou1 tsou1 嫂子 sǎozi 

พีส่าว aɯ3 khaɯ3 姐姐 jiějiě 

พืน้ดนิ pho1 pho3 地（旱地）dì 

พดู ri:n1 ri:n1 说 shuō 

เพลง ko1   ko3   歌 gē 

เพลงพืน้บา้น tsok7ŋu:n1 thun1 民歌 míngē 

เพือ่น phi:n3 (ทจ.伴 bàn) tho:ŋ3khun1, 
phi:n3 

朋友 péngyǒu 

แพ ้ me:ʔ7 ka2,tshui1 输 shū 

แพง khɯn1,kui6 khɯn1ke3 
 

贵 guì 

แพทย ์ pi6ɯ3za4,i1te1 i2te2 医生 yīshēng 

แพะ ze:ŋ4 ze:ŋ1 羊 yáng 

ฟอง fu:t7 fu:t7 泡沫 pàomò 

ฟัก gop7 tsɯ(2)hwɯ:p7 冬瓜 dōngguā 

ฟัก mok7  pho:k7 孵 fū 

ฟักทอง tsho:m1ga:i2 tsɯ(2)ei1 南瓜 nánguā 

ฟัง pleɯ1 pleɯ1,hi:ŋ1zai1 听 tīng 

ฟัน fan1 fan1 牙齿 yáchǐ 

ฟ้า fa3 fa3 天 tiān    

ฟาง ŋiŋ3 ŋwiŋ3 稻草 dàocǎo 

ฟ้าดนิ fan4 van1 地（天地）dì  

ฟ้ารอ้ง ȵa:m3 ȵa:m3,om1 雷 léi 

ฟ้ารอ้ง ȵa:m3ro:ŋ4 ȵa:m3ro:ŋ1, 
om1ro:ŋ1 

打雷 dǎ léi 

ฟ้าแลบ ɬip7 ɬip7 打闪 dǎ shǎn 

ฟืน kun6 kun3 柴 chái 

ฟุต tshiu5 tshi:u2 尺chǐ 

ไฟ fei1 fei1 火 huǒ 

ภาพยนตร ์ di:n3o4   di:n2o3 电影 diànyǐng 
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ภาระหน้าที ่ zi:m5mu5 zi:m1mu1 任务 rènwù 

ภเูขา go3 hwou3,da:u3 山 shān 

มด put8 puȶ7 蚂蚁 mǎyǐ 

มวลชน khun4tsiaŋ6   khun3tsaŋ   群众 qúnzhòng 

มองเหน็ la:i3 la:i3 看见 kànjiàn 

มอบให ้ tu:ŋ3   tu:ŋ3   送 sòng 

มะเขอืเทศ ɯ3tho:ʔ8 tsɯ(2)tho:k7 茄子 qiézi 

มงักร taŋ4 taŋ1 龙 lóng 

มดั kho:n3   kho:n3   捆 kǔn 

มนัเทศ mu:ŋ1, 
man1ma:i1 

man1 甘薯  gānshǔ 

มา pɯ:n4 pɯ:n1 来lái 

มา้ ka3 ka3 马 mǎ 

มาก dat7 dat7 很（很小）hěn 

มาก หลาย ɬa:i1 ɬo:i1 多 duō 

มาตราวดั เทา่กบั ตาํลงึ li:u4 lɯ:ŋ2 两（斤两）liǎng 

มา้นัง่ ɯ3daŋ5   tsɯ(2)daŋ2   凳子 dèngzǐ 

ม ี du:ʔ7 tsau2 有 yǒu 

มดี ka3 ka3 刀 dāo 

มดีทาํครวั bak7thau3   , 
ka3boŋ3 

da:u2   , 
ka3tha:u2 

菜刀càidāo 

มดื kom6 kop7,kom3 阴 yīn 

มดื tshu1lei1 li1lo:k7 暗（房子很暗）àn 

มอื ɯ3meɯ1 meɯ1 手 shǒu 

มุง้ pa:i2ȵu:ŋ1 go:i3ȵu:ŋ1 蚊帐 wénzhàng 

เมฆ fe:ʔ7fa3 de:k7fa3 云 yún 

เมด็ (ลกัษณะนามของ
เมด็ขา้ว) 

hom1 hom1 粒（一粒米）lì 

เมน่ dai1 dai1 豪猪 háozhū 

เมลด็ fan1 fan1 种子 zhǒngzi 

เมลด็ u:ʔ7 u:k7 核(果核) hé 

เมา pui1 pui1 醉 zuì 

เมยี pai6kho5 pai3khau2 
tho:ŋ3dun1 

妻子 qīzi 

เมือ่ก่อน ti2ma5,fa4hu:n5 tshi1khu:n2, 
tshi1haɯ2 

从前 cóngqián 

เมอืง tshi5 ti:ŋ3,tshi2 城 chéng 

เมือ่วาน ɯ3phan3 ɯ(3)phan5 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื pai6ȵeɯ1 ɯ(3) ȵeɯ1 后天 hòutiān 

เมือ่สกัครู ่ an3,no3an3 an3,na:u3an3 刚才 gāngcái 

แม ่ pi6 pai3,pai3za1 母亲 mǔqīn 

แมกุ่ญแจ ɯ3to4 to2 锁 suǒ 

แมงมมุ tap7tai5 
khom3khu:ŋ1(แมงมมุ
ยกัษ์) 

tshop7tshei2 蜘蛛 zhīzhū 

แมน้ํ่า nam3 nom3 河 

แมย่าย pi6to:ŋ4 pai3to:ŋ1 岳母 yuèmǔ 

แมลง zan5 hjan2 虫 chóng 

แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ ȵu:ŋ1khi:u1 pɯ(1)hwe:ŋ3 蠓（黑色小飞虫） měng 

แมลงปอ tshop7tshi5 pɯ(1)tsheȵ1 蜻蜓 qīngtíng 
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แมลงวนั mat7 mat7 苍蝇 cāngying 

แมว mi:u5 mi:u2 猫 māo 

ไม ่ vei4 ta1 不（他不来）bù 

ไมก้ระดาน be:n5 (ทจ.=แผน่) be:n2 板子 bǎnzi 

ไมก้วาด ɯ3ti:ʔ8 rik7gui1 扫帚 sàozhǒu 

ไมข้ดี hui4tshuaʔ4   tshua2 火柴 huǒchái 

ไมใ่ช ่ gwai2 gwai2 不是（这不是我的）bùshì 

ไมม่ ี vei4 weȵ3,weȵ3na:i3 没有（我没有书）méiyǒu 

ยก tsha:m1 tsha:m1 抬 tái 

ยกระดบั tho:i4kwa:i1   tho:i3kwa:i3   提高 tígāo 

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา pha:n4tha:ŋ5   pha:n3tha:ŋ1   反动 fǎndòng 

ยอ้ม tshom3 tsom3 染（染衣物）rǎn 

ยงั ----- lom3  还(我还要)hái 

ยดั tshi:m1 ŋat7,tshi:m1 塞（塞进洞口）sāi 

ยา ɯ3za4 za1 药 yào 

ยา่ tsaɯ3 tsaɯ3 祖母 zǔmǔ 

ยาก fa:u4,te:ʔ8 va:u1,re:k7 难 nán 

ยากจน fa:t8 va:t7 穷 qióng 

ยาย ta6 ta3 外祖母  wàizǔmǔ 

ยา้ย te:6 re:ŋ3 搬（搬椅子）bān 

ยาว ta:u6 ta:u3 长 cháng 

ยงิ tseɯ4 tseɯ1 射 shè 

ยิง่ใหญ่ ui4dua1   ui3dua2   伟大 wěidà 

ยีส่บิ ɬau3 fu:t7 ɬau3 fu:t7 二十 èr shí 

ยดื za3 za3 伸（伸手）shēn 

ยนื tsu:n1  tsu:n1  站（站立）zhàn 

ยมื tsiu5 te1   借（借钱）jiè 

ยงุ ȵu:ŋ1 ȵu:ŋ1 蚊子 wénzi 

ยุง้ฉาง za:u6 za:u3,ɬom2 粮仓 liángcāng 

เยน็ ra:u4ra:u4 hwiu1ra:u1 凉快 liángkuai 

เยบ็ ȵop7 ȵop7 缝 féng 

เยีย่ว dou1,nam3dou1 dou1, nom3dou1 尿 niào 

แยง่ชงิ ȵa:u1 ȵa:u1 抢 qiǎng 

โยน fet7,phe:ŋ3 fik7,phe:ŋ3 扔（丢掉）rēng 

รด pho:ŋ3 pho:ŋ3 浇（浇菜）jiāo 

รถ tshia1    tshia1   车子 chēzi 

รถแทรกเตอร ์ thua1lak7ji1     tho2la2ki2   拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ hui4tshia1   tshia1fei1, 
hui3tshia2 

火车 huǒchē 

รถยนต ์ khui3tshia1 tshia1ka:i3tsaɯ3, 
khui3tshia2 

汽车 qìchē 

รวงขา้ว tse:ŋ1 tse:ŋ1 穗子(稻穗) suìzi 

รอคอย thau3,ho:p7 zo:ŋ1 等候 děnghòu 

รองเทา้ ko:m3 tsɯ(2)ko:m3 鞋 xié 

รอ้งเพลง tsok7ŋu:n1, 
tshaŋ3ko1   

vu:k7thun1, 
tshaŋ3ko3   

唱歌 chànggē 

รอ้งไห ้ ŋai3 ŋai3 哭 kū 

รอ้น ti:t7 fou3 热（天气热）rè 
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รอบ (ลกัษณนามของ
กรยิา 1 รอบ) 

ku:n1,ka:i6 ku:n1,ka:i3 趟(去一趟）tàng 

รอ้ย gwa:n4 gwa:n1 百 bǎi 

ระฆงั tsiaŋ4 tsi:ŋ3 钟（敲的钟）zhōng 

ระดมพล tha:ŋ5zuan4   tha:ŋ1zu:n3   动员 dòngyuán 

รกั kho:t7 kho:t7 爱（爱小孩）ài 

รกัแร ้ kha1ŋai3 kha1ŋai3 腋下 yè xià 

รกัษา za1 za1 医治 yīzhì 

รงันก ru:ʔ8 ru:k7 窝（鸟窝）wō 

รฐับาล tseŋ3phu4   tseŋ2fu3   政府 zhèngfǔ 

รฐัมนตร ี bu5tsiaŋ4   bu1tsaŋ3   部长 bùzhǎng 

รบั fui1 aȵ1,vui1 收（收回来）shōu 

รัว่  zop7 raȵ1 漏（𧚔漏水）lòu 

รัว้ ko:p7 ko:p7 篱笆 líbā 

ราก van4 kei1 根 gēn 

ราคา ke3tsi:n1   ke3 价钱 jiàqián 

รา่งกาย หุน่ bu:n1  hu:n1 身体 shēntǐ 

รายงาน bo3ko6   bo2ko3   报告 bàogào 

รํ่ารวย mun1 ve:ŋ1 富 fù 

ราํหยาบ gom4za4 gom1tsha:k8 粗糠（谷壳）cū kāng 

ราํอ่อน ราํละเอยีด gom4 gom1 细糠 xì kāng 

รมิฝีปาก tun3tsha:i1 tun3(รมิฝีปากบน) 
tsho:i1 (รมิฝีปากลา่ง)  

嘴唇 zuǐchún 

รกุราน tsim1liu1   tsim2li:u1   侵略 qīnlüè 

รู ้ khu:ŋ1gweɯ4 khu:ŋ1gweɯ1 知道 zhīdào 

เรว็ ka:u3 ka:u3 早 zǎo 

เรว็ zin6,zɯn6 zɯn3 快（走得快）kuài 

เรยีน o:tʔ7 o1 学 xué 

เรยีบ biŋ4   tho:i1 平（路平）píng 

เรอื tu:n2 va1 船 chuán 

เรือ่งราว mau5 teɯ2,mou2 事情 shìqíng 

เรอืน   ploŋ3 ploŋ3 房屋 fángwū 

โรค tshok7 tshok7 病（生病） bìng 

โรคฝีดาษ tsai1loŋ1gom1 tsho:m1gom1, 
la2tshe:ŋ1  

天花 tiānhuā 

โรคมาลาเรยี tshok7kha:i5ȵan1 tshok7kha:i2ȵan1 疟疾 nüèjí 

โรงงาน ka:ŋ1tshiaŋ4   ka:ŋ2tsha:ŋ3   工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน o:ʔ7hja:u5 o1hja:u1 学校 xuéxiào 

ไร ่ mou4 mou3 亩 mǔ 

ฤดใูบไมผ้ล ิ ȵa:n1aŋ1 ȵa:n1aŋ1 春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง ȵa:n1re:u4 ȵa:n1khi:u2 
ȵa:n1dan3 

秋 qiū 

ฤดรูอ้น ȵa:n1ti:t7 ȵa:n1fou3 夏 xià 

ฤดหูนาว ȵa:n1kha:i5 ȵa:n1kha:i2 冬 dōng 

ลง ɬu:i4,tau4 lu:i1,tshau3 下（下山）xià 

ลน้ ba5,pliu5 ba2,pliu2 溢 yì 

ลม viu4 hwo:t7 风 fēng 

ลม้ do5,ɬu:n5 dau2,ɬu:n2 跌（跌倒）diē 

ลมแรง viu4pɯ:n4 hwo:t7ou2 刮风 guā fēng 
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ลว้น ทัง้หมด (วเิศษณ์) the5,za3 rɯ3,ŋan1 都（大家都去）dōu 

ลอย bau1,fɯ:ŋ2 bou1 
 

浮（浮在水面）fú 

ละเอยีด u:t7 u:t7 细（细线）xì 

ลบั (มดี) ra4,hwa:t7 ra1,hwa:ȶ7 磨（磨 ）mó 

ลาก kwa:ŋ1 kwa:ŋ1 拉（向前拉）lā 

ลา้ง gwa:i4 gwa:i1 洗（洗手）xǐ 

ลาย  (เสือ้ลาย) pha:n3 pha:n3 花（布是花的）huā 

ลา่สตัว ์ gip8(ไปคนเดยีว) 
tsa:u6 (ไปเป็นกลุม่) 

gip7(ไปคนเดยีว)  
tsa:u3(ไปเป็นกลุม่) 

打猎 dǎ liè 

ลา้หลงั lak7a:u5   lak7a:u1   落后 luòhòu  

ลาํคอ kho:ʔ7 kho:k7 喉咙 hóulóng 

ลาํดบัทีห่น่ึง do:i1i:t7 do:i3i:t7 第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ do:i1pa4 do:i3ŋou1 第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ ra:i6 ra:i3 场子 chǎngzi 

ลงิ nok7 nok7 猴子 hóuzi 

ลติร kha:ʔ7 kha2 升 shēng 

ลิน้ ɬi:n3 ɬi:n3 舌头 shétou 

ลกึ ɬo:ʔ7 ɬo:k7 深（水深）shēn 

ลมื lɯ:m5 lɯ:m2 忘记 wàngjì 

ลุง tshai3 tshai3 伯父 bófù 

ลุง (พีช่ายแม)่ tshai3 tshai3 舅父（母之兄）jiùfù 

ลุงเขย (สามขีองพีส่าว
พอ่) 

tshai3 tshai3 姑父（父姐之夫）gūfu 

ลุงเขย(สามขีองพีส่าว
แม)่ 

tshai3 tshai3 姨父（母姐之夫) yífu 

ลกูกุญแจ pha3to4 pha3to2 钥匙 yàoshi 

ลกูเขย ɬeɯ1  ɬeɯ1 女婿 nǚxù 

ลกูชาย di3 
di3ɬɯ:ʔ7pha3 

ɬɯ:k7pai3ma:n1 儿子 érzi 

ลกูบอล khiu4   khiu1   球 qiú 

ลกูศร ti:p7,ŋo:t9 ti:p7,ŋo:t7 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ di3liu1 iu1 儿媳 érxí 

ลกูสาว di3ɬɯ:ʔ7kho5 ɬɯ:k7pai3khau2 女儿 nǚ'ér 

ลกูเหบ็ tsen5 teȵ2 雹子 báozi 

เลก็ tok8 eȵ2 小 xiǎo 

เลขานุการ tu1ki1   tu2ki2   书记 shūjì  

เลบ็ ɯ3li:p7 tsɯ(2)li:p7 爪 zhǎo 

เลบ็มอื ɯ3li:p7 tsɯ(2)li:p7 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ (ลกัษณนามของ
มดี) 

phi:n5 phi:n2 把（一把 ）bǎ 

เลว te:ʔ8 re:k7 坏 huài 

เลยี ɬi:m2 zi:m2 舔 tiǎn 

เลีย้งปศุสตัว ์ thau3 thau3 放牧 fàngmù 

เลอืกตัง้ tuan4ki4   tu:n3ki3   选举 xuǎnjǔ 

เลอืด ɬa:t7 ɬa:ȶ7 血 xuè 

เลื่อย keɯ1 keɯ3 锯 jù 

แลว้ ba:i3 ba:i3 已经（他已经来了）yǐjīng 

และ กบั u:ŋ5 u:ŋ2,khu1,ȵu:k7 和（老师和同学）hé 
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ไล ่ vo:n4 hwo:n1 赶（驱赶）gǎn 

ไลต่าม vi:n4 hwo:n1 追 zhuī 

วฒันธรรม vu:n4hu:i6   vin3hu:i2   文化 wénhuà 

วดั(กรยิา) phaŋ1 phaŋ1 量（量布) liàng 

วนั van4 hwan1 天（日）tiān 

วนัทีส่อง ɬau3van4ȵa:n1 ɬau3hwan1ȵa:n1 初二 chū èr 

วนัทีส่าม tsu3van4ȵa:n1 fu3hwan1ȵa:n1 初三 chū sān 

วนัทีห่น่ึง ɯ3van4ȵa:n1 tsɯ2hwan1ȵa:n1 初一 chū yī 

วนัน้ี van4ni5 hwan1nei2 今天 jīntiān 

วนัพรุง่น้ี po6ho5 ɯ(3)hau2 明天 míngtiān 

วนัมะรนื ɯ3ro6 pɯ(1)rau3 前天 qiántiān 

ววั ȵiu1 ȵiu1 黄牛 huángniú 

 วา (ระยะหา่งระหวา่ง
สองปลายแขนเมือ่กาง
ออกสดุ) 

ɬa:n5 ɬa:n2 庹(两臂左右平仲之长度）tuǒ 

วิง่ gou2 gou2 跑 pǎo 

วิง่หนี lun3 luȵ3 逃 táo 

วทิยาศาสตร ์ khwa1o:ʔ7 khwa2o1 科学 kēxué 

วรีบุรษุ eŋ1zoŋ4   eŋ2hjoŋ3   英雄 yīngxióng 

เวลา ti2 tshi1 时候 shíhòu 

ศตัร ู bui1biaŋ3 dek7na:ŋ3 敌人 dírén 

ศรีษะ go6 gwou3 头 tóu 

ศนูย ์ ----- leŋ3    零（一百零五）líng 

เศรษฐกจิ keŋ1tsi6   keŋ2tsi3   经济 jīngjì 

สกปรก ȵaŋ3,tiaʔ7 re:k7ȵei3,ȵaŋ3 脏 zāng 

สดใส ɬɯ:ŋ3 tshi:ŋ2,ɬɯ:ŋ3   晴 qíng 

สนบัสนุน oŋ4hu5   oŋ3hu1   拥护 yǒnghù 

สบู่ hwan1ki:n4 ke:n1 肥皂 féizào 

สมอง ɬu:ʔ7 u:k7ɬu:k7 脑髓 nǎosuǐ 

สม้โอ tsho:m1bom1 tsɯ(2)bem1 柚子  yòuzi 

สมาชกิ te5zuan4   te1zu:n3   社员 shèyuán 

สมาชกิในคณะ thuan4zuan4   thu:n3zu:n3   团员 tuányuán 

สมาชกิพรรคการเมอืง da:ŋ4zuan4   da:ŋ3zu:n3   党员 dǎngyuán 

สมาชกิรว่มพรรค daŋ4tsi6   daŋ1tsi3   同志 tóngzhì 

สระน้ํา zu:ŋ5 hju:k7 池塘 chítáng 

สรา้ง ki:n3ti:t7 ki:n2ti:t7 建设 jiànshè 

สวม tshat7 tshat7 穿（穿衣）chuān 

สวม (สวมหมวก) ŋwe:ŋ1  ŋwou3 戴（戴帽）dài 

สวย ɬen1mɯ:n1 ɬeȵ1mɯ:n1 美丽 měilì 

สวา่ง den3 deȵ3 亮（房子很亮）liàng 

สอง ɬau3 ɬau3 二 èr 

สองปีขา้งหน้า kom4ma5 pou2ȵeɯ1 后年 hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ pau2ro6 pou2khu:n2 前年 qiánnián 

สอน tun1,ka6 tun1 教 jiāo 

สะดอื ɯ3feɯ4 tsɯ(2)veɯ1 肚脐 dùqí 

สะพาน ki:u2     ki:u1   桥 qiáo 

สะอาด ɬɯ:ŋ3 ɬeŋ1ȵei3,tshi:ŋ2   干净 gānjìng  
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สกัหน่อย fa:i1 fa:i1 下(打一下）xià 

สงัคมนิยม te5hui5tu4ŋi1   te1hui1tu3ŋi1    社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่ ȵan1 ȵan1 发抖 fādǒu 

สัน้ that7 thaȶ7 短 duǎn 

สัน่, โยก ȵoŋ5 ȵoŋ2 摇 yáo 

สนันิบาตเยาวชน
คอมมวินิสต ์

koŋ5tsheŋ1thuan4   koŋ1tsheŋ2tu:n3   共青团 gòngqīngtuán 

สนัหลงั ɯ3tshun3 tsɯ(2)tshuȵ3 脊背 jǐbèi 

สาดแสง tshiaŋ3 tshi:ŋ3 晒（太阳晒）shài 

สาม tshu3 fu3 三 sān 

สามคัค ี thuan4ki:t7   thu:n3ki:t7   团结tuánjié 

สามารถ ki:u1 ki:u1 会 huì 

สาย (เวลา) faŋ1 faŋ1 迟 chí 

สาแหรก tshai1fiaʔ7 tshai1fi:k7 扁担 biǎndan 

สาํนึกตวั khiak7ŋu5   khi:k7ŋu1   觉悟 juéwù 

สิง่ของ ของ daŋ1koŋ1,mau5 koŋ1,mou2 东西 dōngxi 

สบิ fu:t7 fu:t7  十 shí 

สบิสอง fu:t7ɬau3 fu:t7ɬau3 十二 shí’èr 

สบิสาม fu:t7tshu3 fu:t7u3 十三 shí sān 

สบิเอด็ fu:t7ɯ3 fu:t7 tsheɯ3 十一 shíyī 

สี ่ tsho3 tshau3 四 sì 

สขีาว kha:u1 kha:u1 白 bái  

สเีขยีว khi:u1 khi:u1 绿 lǜ 

สดีาํ dam1 dom1,lo:k7 黑 hēi 

สแีดง ge:ŋ4,de:ŋ3 ga:n3,de:ŋ3（桔

红） 
红 hóng 

สน้ํีาเงนิ khi:u1 khi:u1 蓝 lán 

สน้ํีามนั ----- tsheȶ7 tshat7 漆 qī 

สเีหลอืง ɬe:ŋ4 ze:ŋ1 黄 huáng 

สกุ fui1 fui1 熟（熟肉）shú 

สขุอนามยั ui6te1   ui3te2   卫生 wèishēng 

สนุขั pa4 pa1 狗 gǒu 

สนุขัจิง้จอก ----- pa1 hwou3  狼 láng 

สงู phe:ʔ7 phe:k7 高 gāo 

เสน้ dan5 dan2 条（一条绳子）tiáo 

เสมหะ nam3ha:p7 nom3ha:k7 痰 tán 

เสา ko:n4 ŋwo:n2,ti:ŋ1 柱子 zhùzi 

เสยีง thi:u1 thi:u1 声音 shēngyīn 

เสยีบ tshoŋ3,ȵok7 tshoŋ3,ȵok7 插 chā 

เสือ่ thɯ:ʔ7 thɯ:k7 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ beɯ1vaɯ6 bi:n2 蓑衣 suōyī 

เสอืดาว gu:i3 hu:i3 豹 bào 

เสือ้ผา้ fe:ŋ6 ve:ŋ3 衣服（上衣）yīfú 

แส ้ tsu:i3 tsɯ(2)tsu:i3 鞭子 biānzi 

แสงสวา่ง kwa:ŋ1meŋ4   kwa:ŋ2meŋ3   光明 guāngmíng 

ไสเ้ดอืน gwan1 hwan1（大的） 
hwi:u2（小的) 

蚯蚓  qiūyǐn 

หก tom4 tom1 六 liù 
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หงอนไก่ fi:u5khai1 fi:u2khai1 鸡冠 jīguān 

หญา้ kan6 kan3 草cǎo 

หญา้คา za1 hja1 茅草 máocǎo 

หญงิสาว ɬɯ:ʔ7u:ŋ1 ɬɯ:k7u:ŋ1 青年女子 qīngnián nǚzǐ 

หนวด pɯ:m6 pɯ:m3 胡子 húzi 

หน่วยปรมิาณการ
ทาํงาน 

hu:n1 hun3 工分 gōngfēn 

หนอง gwiu6 gwiu3 脓 nóng 

หน่อไม ้ nɯ:ŋ1 nɯ:ŋ1 竹笋 zhúsǔn 

หนกั khɯn1 khɯn1 重 zhòng 

หนงัสอื bui4tu1 tshia3 
tu2 

书 shū 

หนา na1 na1 厚 hòu 

หน้าต่าง go:ʔ7fa3 fiu2ploŋ3, 
mui1tshu:ŋ2 

窗户 chuānghù 

หน้าผาก pla3da:u1 da:u1,pla3da:u1 额头 étóu 

หนาม hɯn3  hwɯn3 刺 cì 

หนาว kha:i5 kha:i2 冷（天气冷）lěng 

หน้าอก fan3 khe:ŋ3,fan3 胸脯 xiōngpú 

หน่ึง เดยีว ɯ3 tsheɯ3,tsɯ2 一 yī 

หนู tiu1 tiu1 老鼠 lǎoshǔ 

หมวก งอบแบบจนี ɬe:ŋ3 le:ŋ3 斗笠 dǒulì 

หมอก ka:u6 hwo:n1ka:u3 雾 wù 

หมอน  ŋwa:n1go6 tsɯ(2)ŋa:n1-gwou3 枕头 zhěntou 

หม ี mui1 mui1 熊 xióng 

หมกึ mok7  mok8  墨 mò 

หมืน่ va:n1   va:n3   万 wàn 

หมนุ วน ka:i6 ka:i3 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู pau4 pou1 猪 zhū 

หมูบ่า้น fa:n1 bou3 村子 cūnzi 

หมปู่า lat7 laȶ7 野猪 yězhū 

หยด dak7 dak7 滴（水往下滴）dī 

หยด dak7,khok7 dak7,khok7 滴（一滴水）dī 

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

หยอ่น khaɯ3 rok7rak7 松（绑得松）sōng 

หยาบ loŋ1 loŋ1 粗（粗大）cū 

หยบิ mi:t7 mi:t7 捏 niē 

หลอดไฟ di:n3deŋ1   di:n2deŋ2   电灯 diàndēng 

หลงั du:i3 dui3 后（后去）hòu 

หลงัจากน้ี phai3du:n3 phai3du:n3 今后 jīnhòu 

หลานชาย (ลกูชายของ
ลกู) 

ɬak7phau3 
(ปู่ เรยีก) 
ɬak7tsaɯ3 
(ยา่เรยีก) 

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

孙子 sūnzi 

หลานชาย(ลกูชายของ
พีน้่อง) 

ɬak7tai3 
(ลุงเรยีก) 
ɬak7feɯ1 
(อาเรยีก) 

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

侄子 zhízi 

หลานสาว (ลกูสาวของ
ลกู) 

ɬak7phau3 
(ปู่ เรยีก) 
ɬak7tsaɯ3 

ɬɯ:k7fou3 
(ปู่ เรยีก) 
ɬɯ:k7zaɯ3 

孙女 sūnnǚ 
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(ยา่เรยีก) (ยา่เรยีก)

หลานสาว(ลกูสาวของพี่
น้อง) 

ɬak7tai3 
(ลุงเรยีก) 
ɬak7feɯ1 
(อาเรยีก) 

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

侄女 zhínǚ 

หลุมฝังศพ en3 eȵ3 坟墓 fénmù 

หวาน de:ŋ1 de:ŋ1 甜 tián 

หว ี(กรยิา) te:ŋ1 tu:i3,te:ŋ1 梳(梳头)shū 

หว ี(นาม) te:ŋ1 te:ŋ1 梳子 shūzi 

หอ่ thu:ʔ7 thu:k7 包（包糖）bāo 

หอม ɬen1ha:i1 ɬeȵ1ha:i1 香（花香）xián 

หอม ɯ3toŋ1 toŋ1 葱 cōng 

หอยทาก tshei1ta2 tshei1ta2 螺蛳 luósī 

หกั thɯt7 thɯt7 断（绳子断了）duàn 

หัน่ gat8 tsi:t8,gat7 切（切菜）qiē 

หวัใจ ɬa:u3 ɬa:u3 心 xīn 

หวัไชเทา้ ta:i1me:ʔ7 beɯ1ta:t3me:k7 萝卜 luóbo 

หวัเราะ ta:u4 ra:u1 笑 xiào 

หา้ pa4 pa1 五 wǔ 

หาง tshut7 tshuȶ7 尾巴 wěibā 

หา่น ŋa:n5 ŋe1 鹅 é 

หาบ tsha:p7 tsha:p7 挑 tiāo 

หิง่หอ้ย ku:t7kau3 kuȶ7kau3 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ tshi:n1 tshi:n1 石头 shítou 

หวิ tshok7ran4,ran4 tshok7ran1,ran1 饿 è 

ห ู ɬai4 zai1 耳朵 ěrduǒ 

เหงือ่ nam3wan1 nom3wom3 汗 hàn 

เหด็ det7 deȶ7 菌子 jùnzi 

เหนียว ȵa:ʔ7 ȵa:k7 韧 rèn 

เหน่ือย bok7 bok7,tui2 累（疲乏）lèi 

เหมน็ te:ʔ8ha:i1 re:k7ha:i1 臭 chòu 

เหยยีบ tɯ:m1 tɯ:m1 踩 cǎi 

เหลก็ ga:i5 go:i1 铁 tiě 

เหลก็ ko6 ka:n1  ,ko2 钢  gāng 

เหลว น้ํา nam3 nom3rop7ra:u1 稀（粥很稀）xī 

เหลา้ biaŋ5 (เหลา้หมกัจากขา้ว)  
ŋa:u5 ( เหลา้ตม้) 

bi:ŋ2 
ŋa:u2 

酒 jiǔ 

เหลีย่ม pho:ŋ5,pha:ŋ1 ba:ŋ3 方（方桌) fāng 

เหา fou1 fou1 头虱 tóu shī 

เหา than1 than1 虱子（衣服上的）shīzi 

เหา่ fun6 vun3 吠（狗吠）fèi 

เหีย่ว khaɯ5 khaɯ2,ɬa:u2ru:n2 枯 （树叶枯了）kū 

แหง้ da:u1 da:u1 干（衣服干）gàn 

แหง้ แลง้ ra:n2  ra:n2 旱 hàn 

แหลม, คม tsip7  zip7 尖 jiān 

ให ้ deɯ1 tɯ:ŋ2 
 

给 gěi 

ใหญ่ loŋ1 loŋ1,la:ŋ2 大dà  

ใหม ่ no3 pa:n1 新 xīn 

ใหอ้าหารสตัว ์ bau5 bou2 喂（喂鸡）wèi 
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ไหน ra2 ra3 哪（哪一个碗）nǎ 

ไหล ma:u1 ma:u1 流 （水流）liú 

ไหล ่ ɯ3fɯa2 tsɯ(2)va2 肩膀 jiānbǎng 

อบอุ่น ɬun5 ɬun2 暖和 nuǎn huo 

อภปิราย tha:u4lu:n5   tha:u3lun1   讨论 tǎolùn 

อม fo:m1 fo:m1 含 hán 

อยา่ jou3 jou3 别（别去）bié 

อยู ่ tshu3,kɯ3 dɯ3,pɯ1 在 zài 

อว้น gu:i6 gwei3 胖 pàng 

ออก thɯ:n1 thɯ:n1 出 chū 

ออกผล tsiaŋ1tsho:m1 tsho:m1 结果(树结果) jiéguǒ 

ออกลกู zɯ:m4,ut7 zɯ:m1 生(下蛋) shēng 

อ่อน plɯ:ʔ7,nɯ:ŋ5 plɯ:k7 嫩（菜嫩）nèn 

อ่อน pu:t7,nɯŋ2 pu:t7 软 ruǎn 

อ่อนเยาว ์ plɯ:ʔ7 plɯ:k7 年轻 niánqīng 

ออ้ย ma:i3 ma:i3 甘蔗 gānzhè 

อะไร me3he1 me3he3 什么shénme 

อา  faɯ3 faɯ3 姑母（父之妹）gūmǔ 

อา fo:i5 fo:i2 叔父 shúfù 

อาเขย (สามขีอง
น้องสาวพอ่) 

zo6faɯ3 zau3 姑父（父妹之夫）gūfu 

อ่างลา้งหน้า mi:n1phu:n4 (จ.面盆 
miànpén) 

min2phun3   脸盆 liǎn pén 

อาจารย ์ซนิแส ka3the1 
ti:n4te4   

la:u3tshe2   
ti:n3te3   

老师 lǎoshī 

อาเจยีน fe:ʔ7 fe:k7 呕吐 ǒutù 

อ่าน thak7 thak7,rau2 读 dú 

อานมา้ ɯ3a:n1  a:n1   鞍子 ānzi 

อาบน้ํา a:p7 a:p7 洗澡 xǐzǎo 

อาย ุ pau2 pou2 岁 suì 

อาสะใภ ้  pei4 pei1 叔母 shúmǔ 

อาหาร khan1 khan1 食（猪食）shí 

อฐิ ŋwa5   tsɯ:n3 砖 zhuān 

อิม่ khɯ:m1 khɯ:m1 饱 bǎo 

อสิรภาพ tshe5ziu4   tshe1ziu3   自由 zìyóu 

อกี an1 lom3,han1 lom3,ɯ(3)lom3 再（明天再来）zài 

อกี lom3 om3 
lom3 

又（又好又快）yòu 

อุตสาหกรรม ka:ŋ1ŋiap7   ka:ŋ2ŋi:p7   工业 gōngyè 

อุม้ โอบ om3,u:n3 op7,u:n3,om3 抱（抱小孩）bào 

อุโมงค ์ thsu:ŋ3(จ.=洞 dòng) thsu:ŋ3   窟窿 kūlóng 

เอว zau1za5 hjau1hja2 腰 yāo 

เอา tshi:u3 tshi:u3 拿（持）ná 

เอา ตอ้งการ lau5deɯ1 deɯ1 要 yào 

เอยีง ze:ŋ1 ma:i1 歪（帽子歪）wāi 

แอกควาย dam3ɬo:ŋ6 tsɯ2zoŋ3 牛轭 niú’è 

โอบลอ้ม thu:ʔ7 thu:k7 ,hwaŋ3 包围 bāowéi 

ไอ gia4 gia1 咳嗽 késòu 



698 
 

 

รายการคาํศพัทภ์าษาปู้ยงั 

 

 

รายการคาํศพัทภ์าษาปู้ยงั รวบรวมและแปลมาจากหนงัสอืน้ี   

李锦芳. (2000)《布央语研究》. 北京：中央民族大学出版社 . 
Li Jǐnfāng. (2000) Bùyāng yǔ yánjiū. Běijīng: Zhōngyāng mínzú dàxué chūbǎn shè.  
หลจีิน่ฟาง. (2000) การศกึษาวจิยัภาษาปู้ยงั. ปักกิง่: มหาวทิยาลยัชาตพินัธุส์ว่นกลาง.   
 



699 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํภาษาไทย ถ่ินหลางเจีย้ ถ่ินปาฮา คาํภาษาจีนและพินอิน 
(ฝน) ตก ʔdoŋ31 no31 下（雨）xià (yǔ) 

......ไปพลาง...ไปพลาง a0kɔŋ11...a0kɔŋ11 - 一边…一边
yībiān…yībiān 

ก…็เหมอืนกนั kɔ33 ko33 也（去）yě (qù) 

กกไข ่ฟัก qu:m24 qham45 孵 fū 

กด qam11 kam31 按 àn 

กดดนั qa0ni:n11 kam31 压 yā 

กน้บึง้ qa0ȵaŋ54 ta33oŋ45 （水）底 dǐ 

กบ (สตัว)์  kue11 ʑa:n312 青蛙 qīngwā 

กบ (สตัว)์ kɔp54 ʑa:n312tok31 田鸡 tiánjī 

กบไสไม ้ fa:ŋ24 ma31 刨子 bàozi 

กม้ (หน้า) ŋom11 ɣo33 低（头）dī (tóu) 

กรงเลบ็ qo0lip11 ɡe45 爪子 zhǎozi 

กรน u11qhan54 tsan33 打鼾 dǎhān 

กรรไกร ma:k0ta:u24 to33 剪子 jiǎnzi 

กรอง to11 to24 滤 lǜ 

กระจก tsi:ŋ54 ŋau45 镜子 jìngzi 

กระจดักระจาย pja:k11 θa:n31 散落 sànluò 

กระจาย lɛk31 lek11 摊开 tān kāi 

กระชอน ðaŋ24 va:ŋ31tse33 筛子 shāizi 

กระดาก mu0qa11ʔdaŋ11 mu11raŋ33 臊 sāo 

กระดุม tiŋ11ʑiǝ11 ti322ma:u322 扣子 kòuzi 

กระดกู qa0ʔda:k31 daŋ322qho33 骨头 gǔtou 

กระดกูซีโ่ครง qa0ʔda:k31pja:ŋ312 qho33ra:ŋ11 肋骨 lèigǔ 

กระดกูสนัหลงั qa0ʔda:k11ʔdiŋ24 qho33θan322 脊椎骨 jǐchuígǔ 

กระโดด qa0tɛu11 doŋ33 跳 tiào 

กระต่าย ȵuK11tɔ31 ta31lɔ322 兔子 tùzǐ 

กระทอ่ม เพงิ la:ŋ24 roŋ11 棚子 péngzi 

กระทอ่ม เพงิ la:ŋ24lu11 roŋ11 棚子 péngzi 

กระทะ  ka:u54 ɡa:ŋ31 炒菜锅 chǎocài guō 

กระทะขนาดใหญ่ ɕaŋ11 ŋa:n31 甑子 zèng zi 

กระทะเหลก็ mɔ24 ɡɦɯ33 铁锅 tiě guō 

กระเทยีม ɕu:i54 re33 蒜 suàn 

กระบวย                            ʔbi:u31 tin322 瓢 piáo 

กระบอก ʔbu:k11pui54 mo31hap55pu
i322 

吹灯筒 chuīdēng tǒng 

กระบอกไมไ้ผ ่ ʔbaŋ24 baŋ11 竹筒 zhútǒng 

กระบอง qa0tui54tɔn312 lɯŋ33 棍子 gùnzi 

กระบอื ควาย la0va312 ȵɯ33 水牛 shuǐniú 

กระเบือ้ง ŋwa11 ŋwa11 瓦 wǎ 

กระเป๋าเสือ้ tai312 tǝ0ri33 衣袋 yīdài 

กระโปรง luŋ24 v̥a322 裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ luŋ11tin11 pop11ʑ̥u33 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร qa0luŋ54 ʑa11luŋ322 胃 wèi 

กระรอก qhɛn11;qa0ʑɔk11 ʑi:ŋ322 松鼠 sōngshǔ 

กระสวยทอผา้ tau54 kwa:k33 梭子 suōzi 

กระสนุ ma:k11pha:u54 ma:k31tshuŋ3
22 

子弹 zǐdàn 
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กระหาย ma0lɔŋ11qha11 ɡɦa33 渴 kě 

กลบ หมก ฝัง puk54 tam45 埋 mái 

กลม mon11 man45 圆 yuán 

กลว้ย qa0tuk54 dau31 芭蕉 bājiāo 

กลอง ma0kat11 poŋ45 鼓（起来）gǔ (qǐlái) 

กลอง qa0tum11tɯŋ11 ran11 鼓 gǔ 

กลอน  (นาม) θwa24 θwa33 锁 suǒ 

กลัน่ tsen24 lian11 炼（油）liàn (yóu) 

กลบัดา้น qa0lam11 ȵa:ŋ45 倒（过来）dào 
(guòlái) 

กลบัดา้น ʔda:u11ti:t11 ȵa:ŋ45 倒 dào 

กลบัมา ta:u312 ða31 回（来）huí (lái) 

กลบัมาอกีทาง ʔbwe31 pa33leŋ322 掉（过头）diào 
(guòtóu) 

กลบัหลงัหนั vɛ31 - 回（头）huí (tóu) 

กลวั i11vau24 pja322 害怕 hàipà 

กลา้ ha:i45 ha:i24 敢（名）gǎn (míng) 

กลา้ qa0ʔdi31 ni322 胆 dǎn 

กลา้ ta:m24 kam33 敢 gǎn 

กลาก tsa:k11 - 癣 xuǎn 

กลางเดอืน ta0lɔŋ11ʔda:n31 - 月中 yuèzhōng 

กลางวนั naŋ11van54 ta33la:ŋ11 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ ȵin11 ȵin45 筋 jīn 

กลายเป็น tuǝ11 phan322 成了 chéngle 

กลิง้ qa0liŋ11 pa33lo45 滚 gǔn 

กลิง้ ตลีงักา liŋ11la:ŋ11 ta:u45kua45 打滚儿 dǎgǔn er 

กลนื qa0lɔn312 ra:n11lum31 吞 tūn 

กวา่ pi33,ka:i24 ȵiu45 比（他高）bǐ (tā gāo) 

กวาง ma0lɔk11 - 鹿 lù 

กวา้ง kwa:ŋ24 kai45 宽 kuān 

กวาด kwa:t11 dok33 扫 sǎo 

กษตัรยิ ์ vɯ:ŋ11tai54 pa33vɯ:ŋ322 皇帝 huángdì 

กอง (ลกัษณนาม) mɔ312,mɛu24 puŋ31 （一）堆（粪）(yī) 
duī (fèn) 

กองหญา้ mɔ312 rum11 堆（草）duī (cǎo) 

กอด vak54 ba:u33 抱 bào 

ก่อน qon54 ʑ̥a322 先（走）xiān (zǒu) 

กอ้น (ลกัษณนามของกอ้น
หนิ) 

pɔ24 po33 （一）块（石头）
(yī) kuài (shítou) 

กอ้นหนิ pja312 pwa322 石头 shítou 

กอบ (กรยิา) qhu:p11 ku:p11 捧 pěng 

กะพรบิตา ði11ðap11 ta33rap31 眨（眼）zhǎ (yǎn) 

กะละมงั (ชามใหญ่) liu54ma0ŋa11 tsoŋ322ŋa11 马斗 mǎ dòu 

กะละมงั pa:n11 ba:n45 盆子 pén zi 

กดั qa0ðam11 ra:i33 咬 yǎo 

กดั แทะ qɛt11 rat33 啃 kěn 

กัน้ tsek11 lǝ45 隔（一条河）gé 
(yītiáo hé) 

กบั ȵa:u11 kwa:u45 和（泥）hé (ní) 
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กบั tam11lǝn312 rɯ:ŋ322 跟 gēn 

กบั และ qha33,taŋ11 ta33 （我）和（他）(wǒ) 
hé (tā) 

กบัขา้ว up54 ruŋ31 菜 cài 

กบัดกั ha:i24ʔbuŋ54 lu31 陷阱 xiànjǐng 

กาก  qa0 ȵa:k11 pjo33,kan45 渣滓 zhāzǐ 

กางเกง khwa54 tin45 裤子 kùzi 

กา้งปลา qa0ʔda:k11uǝ24 qho33a:u45pj
a322 

鱼剌 yú lá 

กาน้ํา pɛŋ11 hap55 壶子 húzi 

การบรู la0va:k11 - 樟 zhāng 

กา้ว ka:i11 ɡa:t11 （一）步(yī) bù 

กาํ  (ลกัษณนาม) ȵwa:m11 puak55 （一）把（米）(yī) 
bǎ (mǐ) 

กาํ (ลกัษณนาม) qhak54 puak55 （一）把（菜）(yī) 
bǎ (cài) 

กาํปัน้ kam54tsi:n11 maŋ33 拳头 quántóu 

กาํพรา้ la:k11tsa11 la:k11tsa322 孤儿 gū'ér 

กาํมะถนั vɯ:ŋ11 vɯ:ŋ45 硫磺 liúhuáng 

กาํลงั ŋa:m54 - 正在（做）zhèngzài 
(zuò) 

กาํลงัพอด ี ma0ɕi33 - 正好 zhènghǎo 

กิง่ qa0tui54ton24 - 树干 shùgàn 

กิง่กา้น qha54qa0tui54 - 树枝 shùzhī 

กนิ ka:n54 ka:n45, ȵɔk31 吃 chī 

กิบ๊ตดิผม pai312 ri322 簪子 zānzi 

กบีเทา้ qa0lip11 khwa45 蹄 tí 

กีอ่นั qa0nɔ11va:i312 dǝ33nou45dǝ
322 

几个 jǐ gè 

กุง้ ȵa:u312 de322 虾 xià 

กุญแจ ka0tsi31 ʑo45luŋ33 钥匙 yàoshi 

กุญแจมอื miǝ11ma0ɕu54 ru33 杻子 chǒu zi 

กุยชา่ย up54tsep11 ruŋ31tsep11 韭菜 jiǔcài 

เกบ็ tsip54 ko33 捡 jiǎn 

เกบ็รม่ ta0ðu:k11 ɕiu24 收（伞）shōu (sǎn) 

เกบ็สะสม ði:p11 lom24 积攒 jīzǎn 

เกลด็ปลา tsap54 tsa:p31 鳞 lín 

เกลีย้กลอ่ม ปลอบ เอาใจ  i11la54 lo31 哄 hōng 

เกลยีด ŋou312 qam322 恨 hèn 

เกลอื qa0ȵɔ312 ȵɯ31 盐 yán 

เกสรดอกไม ้ tsap54 - 花蕊 huāruǐ 

เกา qha:t11 dok33 挠（痒）náo (yǎng) 

เก่า qu11 qu33 旧 jiù 

เก่า (แก่) tsɛ54 qa45 老 lǎo 

เกา้ va11 dɦa31 九 jiǔ 

เกาลดัจนี ma:k0ðai312 ma:k33ɣi33ka
:p31 

板栗 bǎnlì 

เกดิสนิม qa0ða:k11 nai33 生（锈）shēng (xiù) 

เกยีจครา้น an0ʔda:i24 meŋ45 闲 xián 

เกีย๊ว ɔt11 ȵa33(24)bok3
3(31)   roŋ33 

粽子 zòngzi 

เกีย้ว เสลีย่ง tsi:u312 tsi:u33 轿子 jiàozi 
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แก่ tsɛ54 tse31 老 lǎo 

แกนหรอืเมลด็ของผลไม ้ pan54 pi322 核 hé 

แกว้ ɕa:n53 ɕa:n33 杯子 bēizi 

แกวง่ pi33pu:ŋ54 pi33pa:ŋ11 摆动 bǎidòng 

แกะ li0ʔbɛp11 mi11 山羊 shānyáng 

แกะสลกั ʔbi11ʔbu:t11 tsep11 刻 kè 

โกง กลา่วหา เทจ็ la:i312 la:i31 诬赖 wúlài 

โกน toi54 ran322 剃 tì 

โกรธ (อาการโกรธ) ma0lɔŋ11qhun24 du322ȵa31 生气 shēngqì 

โกรธ (คน) ȵɛ11ma0lɔŋ11 - 气（人）qì (rén) 

ใกล ้ an31thuǝ24 lǝ24ra11 挨近 āijìn 

ใกล ้ thuǝ24 ra11 近 jìn 

ใกลเ้คยีง thuǝ24thɛn11 - 附近 fùjìn 

ใกลช้ดิ hap54 ho33kan33 合拢 hélǒng 

ไก่ qai54 qai322 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ qai54lɛn31 pa:u45qai322 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี miǝ11qai54,qai54 miǝ11 ʑa11qai322 母鸡 mǔ jī 

ไก่นา qɔ53qhɔŋ33 kok55 秧鸡 yāng jī 

ไก่ฟ้า qai54ði:k11 qai322ȵi45 野鸡 yějī 

ไกล ma0ði24 ri11 远 yuǎn 

ไกลมาก ði24ði24 - 远远地 yuǎn yuǎn de 

ขดตวั kut54kuŋ11 kut11kuŋ31 蜷缩 quánsuō 

ขน mui11 mɯt11 毛 máo 

ขนคิว้ mui11ma0ta54 mo45ma0da3
3 

眉毛 méimáo 

ขนตา mɔt31tau53 mo45ma0da3
3 

睫毛 jiémáo 

ขนปีก mui11 mut11 羽毛 yǔmáo 

ขนแผงคอหม ู ȵin24mu54 ran45 m̥u31 猪鬃 zhūzōng 

ขนมทาํจากแป้งอยา่งหน่ึง ma0qan24 ȵa24boke31 粑粑 bābā 

ขนมเหนียวชนิดหน่ึง qa0ʔda:n24 ȵa24ŋ̻a:p55 褡裢粑 dālián bā 

ขนรกัแร ้ mui11ʔdiǝ11ma0liǝ312 mut11dɦa:ŋ24
ta:i33 

腋手 yèshǒu 

ขนละเอยีดตามผวิหนงั mui11va:i312 mut11θoŋ322 寒毛 hànmáo 

ขนอวยัวะเพศหญงิ  mui11 mut11 阴毛 yīnmáo 

ขม qam54 qam322 （味）苦(wèi) kǔ 

ขมขืน่ hɔ24 ho33 （生活）苦
(shēnghuó) kǔ 

ขมขืน่ ลาํบาก ɕin54ho24 θi:n24ho33 辛苦 xīnkǔ 

ขมบั mit54ʑɔk11 - 太阳穴 tàiyángxué 

ขโมย lu:m11 lam24 偷 tōu 

ขโมย puo0ɕak54 pa33lam24 贼 zéi 

ขยะ mɔ312qa0ȵa:k11 puŋ31pjo33 垃圾 lājī 

ขยบั pan54 pan31 转动 zhuǎndòng 

ขยบั tsa:k11 tsa:k322 动 dòng 

ขรขุระ หยาบ qa0ʑa54 baŋ31 粗 cū 

ขลุย่ pi24luǝ11 tsau31 笛子 dí zi 

ขวา qa0mi11 ma33mit11 右 yòu 

 ขวาน qa:n54 mau11ra:n33 斧头 fǔtóu 

ขอ tɛ312 ka11 讨（饭）tǎo (fàn) 
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ของ ti33 ni33 他）的（笔）(tā) de 
(bǐ) 

ขอ้งใสป่ลา tau24 ʑ̥a45 鱼篓 yú lǒu 

ขอ้เทา้ ta24pau24 ta33pau24 脚踝 jiǎohuái 

ขอบคุณ tshɔ31ʔba:i31 ba:i31 感谢 gǎnxiè 

ขอบตะแกรง tsop11 tsok11 箍 gū 

ขอ้มอื qa0ʑɔ312ŋɛk11 ho45kwan31 手腕 shǒuwàn 

ขอ้ศอก tap11ɕu:k11 ru322nau45 肘 zhǒu 

ขอ้หา้ม tsii312 tsi45 忌讳 jìhuì 

ขนั (ไก่ นก) qa0tɔŋ11 raŋ33 （母鸡）叫(mǔ jī) 
jiào 

ขนั (ไก่ นก) qa0ʔdaŋ31 raŋ33 （公鸡）叫(gōngjī) 
jiào 

ขนั (ไก่ นก) qa0ʔdaŋ54 raŋ33 （鸟）鸣(niǎo) míng 

ขบั (รถ) ha:i54 tha:ŋ33 开（车）kāi (chē) 

ขา้ง qhɛn11 ba:ŋ11 边儿 biān er 

ขา้ง(ลกัษณนามของรองเทา้ 
1 ขา้ง) 

qha24 the33 （一）只（鞋）(yī) 
zhǐ (xié) 

ขาด ไมพ่อ ไมค่รบ veu312 ɡwa:i33 缺（一个口）quē 
(yīgè kǒu) 

ขาด(ไมค่รบ) it54 ɕa:u24 差（两斤）chà (liǎng 
jīn) 

ขาดใจ ʔbɛt11ŋu:i24 ka:t11ɕɯ24 断气 duànqì 

ขาตัง้สามขา tsɛŋ312 ka:i33 三脚架 sānjiǎojià 

ขา้ม (กา้วขา้ม) qha:m24 ɡa:t11 跨 kuà 

ขา้ม (แมน้ํ่า) qha:m24 qui45 渡（河）dù (hé) 

ขา้ม (สะพาน) qa:i24 kui45 过（桥）guò (qiáo) 

ขาย pa:n33,pan33va11 θi322 卖 mài 

ขา้ว qha:ŋ54 ȵa24 饭 fàn 

ขา้วชนิดหน่ึง ma:k0ʔbai24 - 蕙米 huì mǐ 

ขา้วตม้ qha:ŋ54liu24 ȵa24tsin33 稀饭 xīfàn 

ขา้วตงั qa0ða:ŋ11 ŋon33liǝ31 锅巴 guōbā 

ขา้วโพด mu:ŋ11 roŋ33ta:i322 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่างจนี ɛt11 - 高粱 gāoliang 

ขา้วสาร pa:i54 i33 米 mǐ 

ขา้วเหนียว pa:i54i11la11 ȵa:ŋ31 糯米 nuòmǐ 

ขงิ tshɛŋ54 qeŋ322 姜 jiāng 

ขี ่ khui54 ɣai33 骑 qí 

ขี ้ ɛk11 qe33 屎 shǐ 

ขี(้กรยิา) ɛk11 ta45qe33 拉屎 lā shǐ 

ขีเ้กยีจ qa0ʔda:ŋ11 pin322 懒 lǎn 

ขีเ้ถา้ qa0la11pui54 ŋwan312 火炭 huǒ tàn 

ขีเ้ถา้ qa0tu11 du33 草木灰 cǎomùhuī 

ขึน้ luk11,qa0ʑɔn31 lo11 起来 qǐlái 

ขึน้กบั pa:ŋ54 pa:ŋ31 焙于 bèi yú 

ขึน้รา qhon24ɕu11 ðuŋ24 发霉 fāméi 

ขือ่ ka:k11ɕi11 rin322 椽子 chuánzi 

ขดุ khut11 hu:t11 掘 jué 

ขดุ mi312ok11 pa33 掏 tāo 
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ขดุ ʔba:k11 tsa:n45 挖 wā 

ขดุ (ใชจ้อบขดุดนิ) ʔba:k11 tshok33 锄（地）chú (dì) 

ขดุ แคะ ʔbi11ʔbu:t11 tɯt55 抠 kōu 

ขุน่ qa0ʔdun24 n̥uŋ322 浊 zhuó 

ขู ่ qa0ʑɔn11 ʑa11 吓唬 xiàhu 

ขดู qɔt11 kwa:t11 刮（毛）guā (máo) 

เขง่ qa0ðɛu11 - 蒸笼 zhēnglóng 

เขม็ ŋa:t11 pet55 针 zhēn 

เขยา่ qa0ɕen11 θan31 抖（灰）dǒu (huī) 

เขา kɛ54 kǝ55 他 tā 

เขา้ ma0ɕin54 θin31 进（出）jìn 

เขา้ qhau24 va:ŋ45 进（屋）jìn (wū) 

เขา้ใจ tin11 θa:i45 懂 dǒng 

เขาสตัว ์ ma:k11qou54 ru322 角 jiǎo 

เขนิอาย ʑa:k11fa11 qeŋ322 害羞 hàixiū 

เขีย่ ɕwai54 ɡɦa:n45 （鸡）扒（土）(jī) 
bā (tǔ) 

เขยีงไม ้ qa0pa:k11up54 tan11thi33 砧板 zhēnbǎn 

เขีย้ว qa0ɕɔŋ54tshi:u24 ŋa24 獠牙 liáo yá 

เขือ่น qhan31(11)ɔŋ24 qha322 堤坝 dībà 

แขก puo0hɛk11 pa33kha:k33 客人 kèrén 

แขง็ qa0la11 ka:k33 硬 yìng 

แขง็ qa0na:t11 ɡaŋ322 （手）冻(shǒu) dòng 

แขง้ ma0ɕɛn54 khoŋ322kɯ45 小腿 xiǎotuǐ  

แขง็แรง แน่นหนา qa0man24 m̥aŋ322 （房子）牢固(fángzi) 
láogù 

แขน phɔŋ312ma0nɛŋ11 khoŋ322meŋ3
3 

胳膊 gēbo 

แขนเสือ้ qa0ma312ʑiǝ11 meŋ312ma:u3
22 

衣袖 yīxiù 

แขวน hoi24 hoi24 挂 guà 

แขวน vɛn24 ʑ̥a33 吊 diào 

ไข ่ qa0tam54 ram322 蛋 dàn 

ไขสมอง ak54ai31 uk33 脑髓 nǎosuǐ 

คน luk54 qa:n322 （一）家（人）(yī) 
jiā (rén) 

คน ma0iŋ31 ha33 人 rén 

คน (ลกัษณนามของคน) va:i312 kon33 （一）个（人）(yī) 
gè (rén) 

คน(กรยิา) ʔdwa24 kui322 搅 jiǎo 

คนแก่ ma0iŋ54(33)lu:ŋ24 ŋa:k31qa45 老人 lǎorén 

คนโง ่ puo0va24 pa33ŋa11 傻子 shǎzi 

คนจน puo0hɔ24 phan33tsha33 穷人 qióngrén 

คนเดยีว ลาํพงั tok11 ka31 独自 dúzì 

คนรวย puo0pan11 phan33a:i33 富人 fù rén 

คนรบัใช ้ puo0ɕuǝ11 pa33pa45 仆人 púrén 

คนรุน่หลงั ta:i312lǝn312 tsu31lan31 后代 hòudài 

คน้หา ða54 ve11 寻找 xúnzhǎo 

คนอื่น va:i312ʔda:i24,tɯ:i312 peŋ322 别人 biérén 

คบเพลงิ mɔt11pui54,ʔbɔn24 kam24pui322 火把 huǒbǎ 
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คม qhɛn54 v̥a:ŋ45 锋利 fēnglì 

ครก qa0ʔdu31 tsa33 臼 jiù 

ครอบครอง ha:m24 ha55 占有 zhànyǒu 

ครัง้ pai11 tseŋ11 （去一）次(qù yī) cì 

ครัง้ tsit54 la:k55 （打一）下(dǎ yī) xià 

คราดไม ้ ða:u54 tsa33 木板耙 mùbǎn bà 

ครํ่าครวญ qa0ðɛŋ312 m̥an33 呻吟 shēnyín 

ครึง่ ton312 ma:ŋ33,le:k31 （一）半(yī) bàn 

ครึง่กโิลกรมั kan24 kan33 （一）斤(yī) jīn 

ครึง่ของครึง่กโิลกรมั pu:n54 pu:n322 半斤 bàn jīn 

ครึง่คอ่นคนื pɔŋ24vɛ54 ti55ma:ŋ55vi
33 

半夜 bànyè 

ครืน้เครง ครกึครืน้ qa0ðaŋ312 na:u31ʑe33 热闹 rènào 

คลอง ɔŋ24mɔŋ24 - 水渠 shuǐqú 

คลอด thɛŋ24,pan11 tɯ33 生（孩子）shēng 
(háizi) 

คลอ้ย เอยีง qhen11 - 偏 piān 

คลาน (คน) pa:n312 na31 （人）爬(rén) pá 

คลา้ย lum11 tshoŋ45 相像 xiāngxiàng· 

คลื่น - bɦa:u33ʑ̥i33 浪 làng 

คลื่น va:t11 va:t33 揮动 huī dòng 

ควบคุม  ku:n33 ku:n45 管（人）guǎn (rén) 

ควนั qhat11 qhan33 烟 yān  

ควนั qhat11 qa:u322 烟 yān 

ความฝัน pan54naŋ11ka:n54 phan322van3
22 

梦 mèng 

ควายตวัผู ้ la0ma312puo11 pa:u45ȵɯ33 公水牛 gōng shuǐniú 

ควายตวัเมยี la0va312miǝ11 ʑa11ȵɯ33 母水牛 mǔ shuǐniú 

ควายไถนา pan54la0miǝ11 - 秧水牛 yāng shuǐniú 

ควํ่า ta:u11,la0pɔk11 lo322 倒（水）dào (shuǐ) 

คอ qa0ʑɔ312 ka55ʑ̥ɯ33 脖子 bózi 

คอกแพะ tsha:p11ʔbɛp11 koŋ31mi11 羊圈 yáng quān 

คอกมา้ tsha:p11ma0ŋa11 koŋ31ŋa11 马圈 mǎ quān 

คอกววั tɔŋ312ɕiŋ54 koŋ31ȵɯ322 牛圈 niú quān 

คอกหม ู tsha:p11mu54 ɕa:p31m̥u31 猪圈 zhū quān 

คอ้น qa0tɛn11 tsui33 锤子 chuízi 

คอหอย ȵin11qa0ʑɔ312 roŋ322 喉咙 hóulóng 

คนั (ลกัษณนามใชก้บัรถ) ɕa:ŋ54 ɕa:ŋ45 （一）辆(yī) liàng 

คนั (อาการ) qa0ʔduk54 dok33 痒 yǎng 

คนัธนู ða:n24kuŋ33 koŋ24 弓 gōng 

คนันา qhan11na312 te11va33 田埂 tiángěng 

คนัเบด็ ʔbit54 qa:u33ɡeŋ45t
sun33 

鱼杆 yú gān 

คาง ma:k0qa: ŋ24 qa:ŋ45 下巴 xiàba 

คางคก qa0ða:k11 ɡa:ŋ33ɡu:ŋ45 蛤蟆 háma 

คา้งคาว ʔbuŋ11ʔbi:t11 nok11va:ŋ45v
i45 

蝙蝠 biānfú 

คาด (เขม็ขดั) tsap11 kha:i33 系（腰带）xì (yāodài) 

คานขนาดใหญ่ li:ŋ54 ȵiu322 梁 liáng 

คาบ ka:m11 ʑɯ31 叼 diāo 
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คาว mu0qa:n54 mu11rap55 腥 xīng 

คาํทีเ่รยีกตนเองของชาวปู้ยงั ʑa:ŋ24 pa33ha33 自称 zìchēng 

คาํนบักบัพืน้ pa:i54 ŋo55ŋa:p55m
au11 

磕头 kētóu 

คาํแนะนํา  ta:n11 - 劝告 quàngào 

คาํพดู ma0tɛ312 lim45 话 huà 

คาํราม qa0ðɔŋ312 raŋ33 （老虎）叫(lǎohǔ) 
jiào 

คาํเรยีกคนสงูอาย ุ pa33tsɛ54 tsa:i322 老头儿 lǎotóu er 

คดิ nɯ312 dam33,ri33 想 xiǎng 

คดิ ʑak54 θaŋ45 想（去）xiǎng (qù) 

คนื vɛ54 vi33 （一）夜(yī) yè 

คนืน้ี vɛ54ni11 l̥aŋ33ni55 今晚 jīnwǎn 

คนืพรุง่น้ี vɛ54tim11 n̥a322ta33lak
55 

明晚 míngwǎn 

คนืวาน vɛ54nɛ11 l̥on33lak55 昨晚 zuówǎn 

คนืสิง่ของ poi11 poi45 还（东西）huán 
(dōngxi) 

คบื ระหวา่งน้ิวหวัแมม่อืกบั
น้ิวกลางเมือ่กางออกสดุ 

ka:p11 ɡa:p33 （一）拃(yī) zhǎ 

คุก puŋ33la:u11 tsaŋ33lou45 监牢 jiānláo 

คุกเขา่ kui312 kui31 跪 guì 

คุณ ma312 mǝ31 你 nǐ 

คุณยาย คาํเรยีกผูเ้ฒา่หญงิ mi11tsɛ54 tsa:u322 老太太 lǎo tàitài 

คู ่ qu11 ku33 （一）双（鞋）(yī) 
shuāng (xié) 

คู ่ toi54 ku31 （一）对（猫）(yī) 
duì (māo) 

เคม็ qha:m11 raŋ33 咸 xián 

เครา mu:m11 mut11qa:ŋ45 胡子 húzi 

เครือ่งจกัรไถ tsa54ɕu:i54 tsa:i322 犁 lí 

เครือ่งทอผา้ ɕɔŋ11ta:k11 qa0da:k33 织布机 zhī bù jī 

เครือ่งเทศ up54ɕi54 ma:k33men33 香精 xiāngjīng 

เคาะ qɔ11 qa:u45 敲 qiāo 

เคีย้งเอือ้ง qa0ȵa:n54pe11 ȵa:i33 反刍 fǎnchú 

เคยีว ma:k0qhin54 ɡo11 镰 liándāo 

เคีย้ว qa0ȵa:n312 ȵa:ŋ11 嚼 jué 

เคยีว เกีย่ว ŋa:u11 ŋa:u33 撬 qiào 

แคบ kap11 thap33 窄 zhǎi 

โคง้ ŋwa312,tak11kɔk11 ɡo322 弯 wān 

โคง้ pɔn54 tshoŋ322 喂（奶）wèi (nǎi) 

โคลน ɔŋ11a:k11 an45me45 稀泥 xīní 

ใคร ma0nɔ11 pa33nau33 谁 shuí 

ฆอ้ง qa0lɔŋ312 la11 锣 luó 

ฆา่ ma0tɛ54 pwan322 杀（人）shā (rén) 

ฆา่ pɛŋ34 pwan322 杀（鸡）shā (jī) 

งว่งนอน ma0ta54kɔk11 ta24nat31 困（想睡）kùn (xiǎng 
shuì) 

งา la0ŋa312 ŋa31 芝麻 zhīma 

งา่ย ŋa:i312 ʑ̥ok11 容易 róngyì 

งบี หลบั na0ta54kɔk11 ho33 打瞌睡 dǎ kēshuì 
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ง ู ŋa312 ŋa31 蛇 shé 

งเูหลอืม nɯ:m24 ŋa31hu24 蟒 mǎng 

เงย ŋa:ŋ11 ŋa:k33 仰（头）yǎng (tóu) 

เงา la0va:i11 ŋau45 影子 yǐngzi 

เงนิ ma0ɕen11 ma33lu322 钱 qián 

เงนิ (เงนิตรา) ɕɛn11 ɕen33 （一）钱(yī) qián 

เงนิ (แรเ่งนิ) ŋan312 phja:u45 银子 yínzi 

เงนิตรา  ŋan31(312)ɔk11 ŋan31lok33 银元 yínyuán 

เงนิทุน ma0ɕen11qa0ʔdiǝ11 - 本钱 běnqián 

โง ่ ŋwa:ŋ312 ŋa:k11 笨 bèn 

จดหมาย θin54 θin33 信 xìn 

จม tsam24 ɕam312 沉 chén 

จมกู qa0tiŋ24 ŋ̻at33 鼻子 bízi 

จรงิ แท ้ tsin24 tsiŋ33 真 zhēn 

จรงิๆ a0ȵɛ11 - 真的，确实 zhēn de, 
quèshí 

จอบ ʑɔŋ31 ʑa:u33,pha:n3
3 

锄头 chútóu 

จกัจัน่ lin33(24)ɛ11 ʑaŋ322 蝉 chán 

จนัทรคราส kap54,ka:ŋ54ka:n54-  
luŋ11tɛn11      

ŋa:n45ka:n32
2na:n33 ke55 

月蚀 yuè shí 

จบัไวใ้หแ้น่น kam54 va45 抓住 zhuā zhù 

จาก luk11 ka45... 从（去年）cóng 
(qùnián) 

จา้งวาน qɔ54 ko322 雇 gù 

จางหาย สตีก lok11 lon31 褪色 tuìshǎi 

จาน kwaŋ11 pan322 （蛇）盘(shé) pán 

จานรอง tɛŋ54 ba:n45 碟子 diézi 

จาม qa0ʑai11 ak55tsiu45 打喷嚏 dǎ pēntì 

จาํได ้ nian11ʔdai24 ri33dɯ33 记得 jìde 

จาํศลี ɕɔt31 tsit55 蛰 zhé 

จกิกนิเหยือ่ tɔt11 ʑa:u33 啄 zhuó 

จิง้หรดี li0ʔdum11 dak55ɡɯ33 蟋蟀 xīshuài 

จดื qa0tsɛt11 pjai45 淡 dàn 

จุด ŋɔn24 phwan45 (烧）焦(shāo) jiāo 

จุด (ไฟ) ðɛt11 tip55 点（火）diǎn (huǒ) 

จุม่ tsim54 ɕim31 蘸（水）zhàn (shuǐ) 

จงู tiŋ24 dɦaŋ33 牵（牛）qiān (niú) 

เจด็ tu312 ru33 七 qī 

เจด็สบิเอด็ tu312put54am24 ru33pot55tsa
m45 

七十一 qī shí yī 

เจรญิเตบิโต lu:ŋ24 ma33 生长 shēngzhǎng 

เจา้บา้น puo0luk54 kok55qa:n322 主人 zhǔrén 

เจาะ pan54 - （用钻子）钻(yòng 
zuàn zi) zuān 

เจาะร ู qa0ʔdɔn24 qɯt55 钻（洞）zuān (dòng) 

เจีย่ว (หน่วยเงนิตราของจนี) ha:u24 ram33 （一）角(yī) jiǎo 

ฉบบั (ลกัษณนามของ
จดหมาย) 

fuŋ24 fuŋ33 （一）封（信）(yī) 
fēng (xìn) 

ฉลาด kwa:i33 kwa:i24 聪明 cōngmíng 

ฉนั ku54 ku322 我 wǒ 
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ฉาบ (นาม) tsha53na:u31 ɕa:u33 钹 bó 

ฉีก ʔbɛk11,pɛk11 ɡɦe45 撕 sī 

ฉีดยา na:k11 tɯk33 打（针）dǎ (zhēn) 

เฉลมิฉลอง qa:i24 ka:n322 过（年）guò (nián) 

ชน pɔ11 daŋ322 碰撞 pèngzhuàng 

ชนะ hiŋ11 li31 赢 yíng 

ชว่ง (ลกัษณนามของถนน) ton312 qhoŋ33 （一）段（路）(yī) 
duàn (lù) 

ชว่ย ðu11 ru45 搀扶 chānfú 

ชว่ย tsou54 tsiu31 救 jiù 

ชว่ยเหลอื pa:ŋ33 ʑa45 帮助 bāngzhù 

ชอ่  (ลกัษณนาม) pɔk11 puak55 （一）束（花）(yī) 
shù (huā) 

ชอ่  (ลกัษณนาม) qhu:p11 ɡa:u45 （一）捧(yī) pěng 

ชอ่งเดนิเรอื naŋ11pu:ŋ312 - 渡口 dùkǒu 

ชอ้น thi:k11 ʑo45 勺子 sháozi 

ชอบ ma:i24 ŋa:i31 喜欢 xǐhuan 

ชะมด qa0i ŋ31 - 麝 shè 

ชะมด qa0mɔŋ312 moŋ31 果子狸 guǒzi lí 

ชกัชา้ lum54lwem11 ȵ ai24ȵet31 慢吞吞 màn tūn tūn 

ชัน้แต่ละชัน้ทีย่กสงูขึน้ ʑou24 ra:m33 抬 tái 

ชา ɔŋ24tsa11 ɣa:t33 茶 chá 

ชา้ lum54 ȵet31 慢 màn 

ชา้ง ɕa:ŋ11 tsa:ŋ24 象 xiàng  

ชา่งไม ้ ɕaŋ11qa0tui54 tsa:ŋ31ma0ti3
1 

木匠 mùjiang 

ชา่งหนิ ɕaŋ11pja312 tsa:ŋ31pwa32
2 

石匠 shíjiang 

ชา่งเหลก็ ɕaŋ11qit54 tsa:ŋ31qan45 铁匠 tiějiang 

ชาน้ํามนั ȵa54 - 油茶敷 yóuchá fū 

ชามใบเลก็ phuǝ54 ti11 小碗 xiǎo wǎn 

ชามใบใหญ่ a:ŋ31 pa:t31 大碗 dà wǎn 

ชายหาด puŋ11 puŋ31 （一）滩（泥）(yī) 
tān (ní) 

ชาวจนี ha:k11 ha:k33 汉族 Hànzú 

ชา้ๆ คอ่ยๆ  ɕɛn54ɕɛn54 ho31 慢慢（说）màn man 
(shuō) 

ชาํระหน้ี  poi11 θoŋ45 偿还 chánghuán 

ชมิ ɕiǝ54 tsim45 尝 cháng 

ชี ้ ʔdiǝ31 ʑi33 指 zhǐ 

ชพีจร mak11 mak33 脉 mài 

ชวีติ miŋ312 miŋ31 生命 shēngmìng 

ชวีติ muk54ma0lɔŋ11 phi33 生息 shēngxī 

ชื่อ miŋ312 min24ɕo31 名字 míng zì 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุจ์ว้ง tɔ24 pa33phiu45 壮族 zhuàngzú 

ชุด (ลกัษณนามของเสือ้ผา้) tsum24 lop31 套（衣服）tào (yīfú) 

เชด็ ɕit54 tshat33 擦（桌子）cā 
(zhuōzi) 

เชา้ qon54 mjok11 早 zǎo 

เชา้ตรู ่ naŋ11na54 ta33n̥a33 早晨 zǎochen，上午
shàngwǔ 
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เชื่อ  ɕin54 θin31 相信 xiāngxìn 

เชอืก qa0ɕa:k11 ʑu45 绳子 shéngzi 

เชื่อมต่อ tɔ54la:n312,ta0ʔdɔn312 θa:k33kan33 连接 liánjiē 

แช ่ ɕɛ31,la11 ra11 浸泡 jìnpào 

แช ่ ɕɯ:m54 - 浸人 jìn rén 

ใช ้ pɔk11 ɕum31 敷 fū 

ใชแ้รงงาน  la:u31 dɦaŋ33,m̥ok3
3 

捞 lāo 

ซ่อน ɕɛn24 u45 藏（物）cáng (wù) 

ซอ้น พบั tap11 tap11 叠（被）dié (bèi) 

ซ่อม ɕu:i31 du322 修（车）xiū (chē) 

ซอสองสาย e11e45,u11u45 - 二胡 èr hú 

ซกัผา้ pai11 bap55 洗（衣）xǐ (yī) 

ซดั tap54 bwat33 拍（桌子）pāi 
(zhuōzi) 

ซาก tum54 l̥a:k33 毁塌 huǐ tā 

ซา้ย qa0leu11 ma33ma:ŋ45 左 zuǒ 

ซือ้ pa:n33mi312 tsan322 买 mǎi 

ซุป ɔŋ24qhɛŋ11 o:ŋ32ʔbɔk55 汤 tāng 

แซ่ tsɔk11 θin322 姓 xìng 

ญาต ิ ȵup54 mɯt11 亲（小孩）qīn 
(xiǎohái) 

ญาตพิีน้่อง (เกดิจากการ
แต่งงาน) 

tsiu54ʔdɔŋ24 la:u31 亲家 qìngjiā 

ญาตพิีน้่อง (ของตนเอง) na24ma0ta54 on33pi45 亲戚 qīnqi 

ดมกลิน่ hom24 phweŋ33 闻（嗅）wén (xiù) 

ดวงดาว la:ŋ11loŋ312 roŋ31 星星 xīngxīng 

ดวงตา ma0ta54 ma0da33 眼睛 yǎnjīng 

ดว้ยกนั lɛŋ312 ɕam31 一起（吃）yīqǐ (chī) 

ดอก (ลกัษณนามของ
ดอกไม)้ 

tuǝ24 ɡu45 （一）朵（花）(yī) 
duo (huā) 

ดอกไม ้ ma0ŋa11 va322 花 huā 

ดอกไมบ้าน  ʔbuŋ11 tha:ŋ33 （花）开(huā) kāi 

ดงันัน้จงึ ɕi33, ɕɔ11, ɕau11 - 于是，就 yúshì, jiù 

ดดั โคง้ ta0kun24 ɣo33 弯（腰）wān (yāo) 

ดนั kai11 kai33 推 tuī 

ดบั ʔdap54 rap33 熄灭 xímiè 

ดบั (ไฟ) ʔdap54 rap55 （火）灭(huǒ) miè 

ดา่ tsian24 ȵ̥a:n33 骂 mà 

ดา่ง ɔŋ24ʔda:ŋ11 oŋ45vat55 碱 jiǎn 

ดา้น - beŋ31 （一）方（布）(yī) 
fāng (bù) 

ดา้นขา้ง qhɛn11 θa:n45 旁边 pángbiān 

ดา้นนอก puŋ33ðiǝ24 ma:ŋ33(45) 
a:n24 

外面 wàimiàn 

ดา้นใน puŋ33pɔŋ24 ma:ŋ33(45)kh
u45 

里面 lǐmiàn 

ดา้นบน puŋ33lu54 ȵ̥i33,naɯ45 上面 shàngmiàn 

ดา้นบนของศรีษะ mɛu54qa0ðu11 naɯ45teŋ45 头顶 tóudǐng 

ดา้นลา่ง puŋ33ʑun11 ta33,dɦa:ŋ45 下面 xiàmiàn 

ดาบ tsi:n11 - 剑 jiàn 
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ดา้ม (ลกัษณนามของเครือ่ง
เขยีน) 

ʔdi11 kat55 （一）枝（笔）(yī) 
zhī (bǐ) 

ดา้ม (ลกัษณนามของมดี) ma:k11 dǝ322 （一）把（ ）(yī) 
bǎ (dāo) 

ดา้ม (ลกัษณนามของไม้
กวาด) 

mit54 - （一）把（扫帚）
(yī) bǎ (sàozhǒu) 

ดา้มมดี qa0tam11pja11 ra:ŋ33mwa45 把儿 dāobà er 

ดนิโคลน ɔt11 an45 泥土 ní tǔ 

ดนิประสวิ ɔt11ɕi:u11 θi:u312 硝 xiāo 

ดนิปืน qa0luǝ312pha:u54 qa:u322tshuŋ
322 

火药 huǒyào 

ดนิแหง้ puŋ24(33)lu11 lu11 旱地 hàndì 

ดบิ qa0ʔdip54 tsu:ŋ45 生的 shēng de 

ด ี ŋai24 a:i322 好 hǎo 

ดใีจ paŋ11 m̥o45 高兴 gāoxìng 

ดดี (เครือ่งดนตร)ี ta:n312 ta:n31 弹（琴）dàn (qín) 

ดบุีก ði:k11 noŋ322 锡 xī 

ดงึ kam54 ʑak55 揪 jiū 

ดื่ม qa0ʑɔt11 ram45 喝 hē 

ดุน้ ทอ่น (ลกัษณนามของ
ทอ่นไม)้ 

ʔdɔŋ24 kat55,qhoŋ33 （一）根（棍）(yī) 
gēn (gùn) 

ด ู qai54 tsaŋ45 看 kàn  

ดดู qa0ʑɔt11,ȵup54 ɕup55 吮（奶）shǔn (nǎi) 

เดก็น้อย ma0u:n54 la33li45 小孩 xiǎohái 

เดด็ tin54 ʑap55 摘（花）zhāi (huā) 

เดนิ la0vi312 vi322 走 zǒu 

เดมิพนั na:k11tɔ11 ta33 打赌 dǎdǔ 

เดอินพฤษภาคม ʔda:n31ŋɔ11 na:n322m̥a33 五月 wǔ yuè 

เดอืน (นาม) ʔda:n31 na:n322 月 yuè 

เดอืน (ลกัษณนาม) ʔda:n31 na:n322 （一个）月(yīgè) yuè 

เดอืนกรกฎาคม ʔda:n31ɕɛt54 na:n322ru33 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน ʔda:n31ku11 na:n322dɦa33 九月 jiǔ yuè 

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ʔda:n31pi:ŋ24 na:n322θa322 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม ʔda:n31ɕip11 na:n322vat55 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม ʔda:n31la:p11 na:n322la:p33 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน ʔda:n31it54 na:n322it55 十一月 shíyī yuè 

เดอืนมกราคม ʔda:n31tsi:ŋ24 na:n322tsam4
5 

一月 yī yuè 

เดอืนมถุินายน ʔda:n31lɔk11 na:n322nam3
1 

六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม ʔda:n31θa:m24 na:n322tu322 三月 sān yuè 

เดอืนเมษยน ʔda:n31θi11 na:n322pa322 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม ʔda:n31pet31 na:n322mu31 八月 bā yuè 

โดดเดน่ ชขูึน้ งอนขึน้  ʔdɯ:ŋ31 te33 翘 qiào 

ไดย้นิ ʑak54 ŋ̻i33tso31 听见 tīngjiàn 

ไดร้บั ɕu:p11 tam322 收到 shōu dào 

ไดร้บั ʔdai24 dɯ33khau33 得到 dédào 

ตก qa0liŋ11 pa33lo45 摔倒 shuāi dǎo 

ตกใจ qa0ʑɔn31 ra:n45 受惊 shòujīng 

ตกปลา na:k11ʔbit55 qa:u45 钓（鱼）diào (yú) 
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ตด (กรยิา) qa0tut54 ta45rat33 放屁 fàngpì 

ตด (นาม) qa0tut54 rat55 屁 pì 

ตน้ (ลกัษณนามของตน้ไม)้ miǝ11 mai45 （一）棵（树）(yī) 
kē (shù) 

ตน้ (ลกัษณนามของ
ตน้หญา้) 

haŋ54 tsep33 （一）根（草）(yī) 
gēn (cǎo) 

ตน้กลา้ qa0la11 li322 秧 yāng 

ตน้ขา mak11qa54nen312 ra322pa:u322 大腿 dàtuǐ 

ตน้ขา้ว  pa:i54 ra:n31 水稻 shuǐdào 

ตน้เดอืน qa0ʔdiǝ11ʔda:n31 - 月初 yuèchū 

ตน้ไทร qa0tui54qɛŋ54 li33 小叶榕 xiǎo yèróng 

ตน้น้ํามนั  qa0tui54ma:k0khwɛ31 mai322ʑu11 油桐 yóu tóng 

ตน้นุ่น ðɛu11 leu33 木棉 mùmián 

ตน้ไผ ่ - van31 竹子 zhúzi 

ตน้พลมั qa0tui54man11 ma0ti33ku45t
se45 

李树 lǐ shù 

ตน้พชี qa0tui54paŋ54 ma0ti33baŋ32
2 

桃树 táo shù 

ตน้โพธิ ์ qa0tui54ti24 ma0ra33 大叶榕 dà yèróng 

ตน้ไม ้ qa0tui54 ma0ti33 树 shù 

ตน้สน qa0tui54ɕɔŋ11 mai322ɕoŋ24 松树 sōngshù 

ตน้สวรรคจ์นี qa0tui54ɕi54 tei53 θa:i53 椿 chūn 

ตน้หลวิ qa0tui54li:ŋ11lu11 ma0leŋ45lu32
2 

柳树 liǔshù 

ตบ ʔdek11 tsa:k33 打（墙）dǎ (qiáng) 

ตม้ ʔdu31 om33 熬（粥）áo (zhōu) 

ตม้ ʔdu31 te45 煮 zhǔ 

ตม้ ตุ๋น ɔm11 om33 熬（药）áo (yào) 

ตรง tsun54 teu24 准 zhǔn 

ตรง ʑut11 θo31 直 zhí 

ตรงกลาง ta0lɔŋ11 ta33teŋ45 中间 zhōngjiān 

ตรงขา้ม toi54pa:k11 - 对面 duìmiàn 

ตรงึ pat54 ɕuk11 勒 lēi 

ตลอดชวีติ ʔbɔŋ31 tsu31 （一）辈子(yī) bèizi 

ตลาดนดั puŋ33hɯ24 tshu33 集市 jí shì 

ตอก (ใชค้อ้น) qa0ten11 qa:u45 捶打 chuídǎ 

ตอ้งการ mi312 ra:k11 要 yào 

ตอ้งสงสยั hwa:i31ni31 hwa:i45ni45 怀疑 huáiyí 

ตอนไก่ qai54ton24 qai322m̥a45 阉鸡 yān jī 

ตอนเทีย่ง pɔŋ24van54 tsɯ24ȵa45la:
ŋ33 

中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี ɕi11ni11 tshin33ni33(5
5) 

现在 xiànzài 

ตอนบา่ย qa0na54ʑa54 ta33lak33 下午 xiàwǔ 

ตอนเยน็ naŋ11vɛ54 lak33ni55dam
322 

晚上 wǎnshàng 

ตอ้นรบั ɕu:p11 te322 迎接 yíngjiē 

ตอนววั ton24 tsiu45 骟（牛）shàn (niú) 

ตอนหม ู ton24,ʑi:m24 tsiu45 劁（猪）qiāo (zhū) 

ตอบ pa312 ha:n24 回答 huídá 

ต่อไป van54ɕa24 va33kon322 以后 yǐhòu 
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ตอไม ้ tɔŋ24tɔt11 da33dɔ33 树疙瘩 shù gēda 

ต่อสู ้ ɕou31la:m312 θau31kan33 打架 dǎjià 

ตะกรา้ ðɛŋ11 ʑau322 （一）筐（菜）(yī) 
kuāng (cài) 

ตะกรา้ ðɛŋ11ʔbuŋ24,lɔŋ11 θa11 篮子 lánzi 

ตะกรา้ทีแ่บกอยูด่า้นหลงั hɛ0am31 la:m45 背篓 bēilǒu 

ตะกละ ŋa312pa:t11 ra:ŋ11 （嘴）馋(zuǐ) chán 

ตะเกยีบ thu54 da:u33 筷子 kuàizi 

ตะขอเบด็ ŋɔŋ312ʔbit54 ɡeŋ45tsun3 鱼钩 yú gōu 

ตะขาบ ɕip54 θip55 蜈蚣 wúgōng 

ตะไครน้ํ่า qa0ðui11 ðaŋ322 青苔 qīngtāi 

ตะไบ ta:u312 ta:u322 锉子 cuò zi 

ตะป ู tɛŋ24 teŋ24 钉子 dīngzi 

ตะป ู tok11 tha:k33 钉（钉子）dīng 
(dīngzi) 

ตกั ʔbi31 ɣo45 舀 yǎo 

ตกั (น้ํา) mi11 ɣo45 打（水）dǎ (shuǐ) 

ตกัขา้ว tak54 ɣo45 盛（饭）shèng (fàn) 

ตัก๊แตน ma0tak11 dak55 蝗虫 huángchóng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว ma0tak11ka:n24ma11 dak55ŋa11 螳螂 tángláng 

ตดั - mɯt11 拨（灰罐）bō (huī 
guàn) 

ตดั ða11 ta:t33 拆（衣服）chāi (yīfú) 

ตดั ðon54 lu:n31 切（菜）qiè (cài) 

ตดั lau11,pja:t11 ti45 削 xuē 

ตดั pjɛ54  ma:ŋ45 剖 pōu 

ตดั qɔn24 thi45 割（草）gē (cǎo) 

ตดั qhit54 tsep55 裁 cái 

ตดั tam54 bwa:k55 砍（树）kǎn (shù) 

ตดั tsak54 bwa:k55 砍（骨头）kǎn 
(gǔtou) 

ตดั (เชอืก) qhɛ54 bwa:k33 割（绳子）gē 
(shéngzi) 

ตดั (เน้ือ) qhɛ54 ran45 割（肉）gē (ròu) 

ตดั เฉือน เจยีน qhit54 tsep55 剪 jiǎn 

ตดัฟืน mi11 ra:k11 打柴 dǎ chái 

ตบั qa0tap54 tap55 肝 gān 

ตวั (ลกัษณนามของเสือ้ผา้) ʔdoŋ312 dǝ322 （一）件（衣）(yī) 
jiàn (yī) 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัปลา) li11 dǝ322,la:k11 （一）条（鱼）(yī) 
tiáo (yú) 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัววั) li11 dǝ322 （一）头（牛）(yī) 
tóu (niú) 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัหม)ู li11 dǝ322 （一）口（猪）(yī) 
kǒu (zhū) 

ตวั(ลกัษณนามใชก้บันก) li11 va:i55la:k11 （一）只（鸟）(yī) 
zhǐ (niǎo) 

ตวัต่อ ma0tɛn312 din33 黄蜂 huángfēng 

ตวัต่อ ta0qa:n54;ta0ði11 huŋ322 马蜂 mǎfēng 

ตวัน่ิม lin312 ɡi322 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัรอ้น va:i312pha:t11 pha:t31 发烧 fāshāo 

ตวัเรอืด แมลงเหมน็ pjaŋ11 ka:t11 臭虫 chòuchóng 
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ตวัเหลอืบววั qha24 tha:k33 牛虻 niúméng 

ตวัอ่อนของแมลง ma0tɔŋ11; ŋa:i54 ŋa31mot11 蛆 qū 

ตวัอกัษร ɕɯ24 θɯ33 字 zì 

ตวัเอง va11qu11 ha33qu33 自己 zìjǐ 

ตากผา้ ta:k11 da:k33 晾（衣）liàng (yī) 

ตาขา่ย ðɛ24 re33 拦河网 lán hé wǎng 

ต่างห ู va:n11to0ða312 ta55loŋ322 耳环 ěrhuán 

ตาชัง่ ɕaŋ31 tsa:ŋ31` 秤 chèng 

ตาบอด mɛŋ11,ʔbɔn11 bɯt11 瞎 xiā 

ตาบอด puo0ma0ta54ʔbon11 pa33mɯt11 瞎子 xiāzi 

ตาย la:m312 pwan33 死 sǐ 

ตาลตีาลาน ลนลาน ʔba31 - （饿得心）发慌(è dé 
xīn) fāhuāng 

ตํ่า ta11 ta33 低 dī 

ตาํ แทง ʔbɔŋ11 phjo45 （ ）扎(dāo) zhā 

ตาํขา้ว ɕɛk31 tsia55 舂 chōng 

ติง่ห ู ȵin54 - 耳垂 ěrchuí 

ตดิ แปะ nɛm24 nǝ24 粘（信）zhān (xìn) 

ตดิอยู ่ ka11 ka24 卡住 kǎ zhù 

ตดิอ่าง ma0tɛ312ʔba312 bat31bo33 结巴 jiēba 

ต ี ɕou31men312 θau31tso31 打中 dǎ zhòng 

ต ี tup11 θau31 打（人）dǎ (rén) 

ตนีเขา ka33pja33 ȵi31ɡɦoŋ45 山脚 shānjiǎo 

ตงึ ʔdɛt54 dat55 紧 jǐn 

ตืน้ qa0ti:n11 ran33 浅 qiǎn 

ตื่น (ลกัษณนาม เชน่ นอน
หน่ึงตื่น) 

nam11 ŋau45 （睡一）觉(shuì yī) 
jué 

ตื่น ฟ้ืน ta0laŋ11 ka322 醒 xǐng 

ตุ่น pjɔŋ312 mi33 土狗 tǔ gǒu 

ตดู pat54ȵaŋ54 ma0ta:ŋ11 屁股 pìgu 

เตน้ราํ tsi:ŋ54 loŋ31 舞蹈 wǔdǎo 

เตม็ tɛk11 diek33 满 mǎn 

เตม็ใจ ǝ31,hap11 ŋa:n45ka:n32
2 

愿意 yuànyì 

เตม็ใจ pi11 ŋa:i33 肯 kěn 

เตะ tɛk11 thit33 踢 tī 

เตา  ɕou54 θau33 灶 zào 

เต่า fɯǝ24 va322 乌龟 wūguī 

เตา้นม ɛm11 tsɯ33 乳房 rǔfáng 

เตา้นม ŋɔŋ312ɛm11 mam31tsɯ33 乳头 rǔtou 

เตา้หู ้ tuǝ11fu31 to31fu31 豆腐 dòufu 

เตบิโต ma11 m̥a33 长大 zhǎng dà 

เตมิ tɛn11 tian55 填（坑）tián (kēng) 

เตยีง ɕɔŋ11u11 ɕwa:ŋ33 床 chuáng 

แตก va:i312 vai31 （碗）破(wǎn) pò 

แต่ก่อน tak33qon54 tsiu24ȵǝ55 从前 cóngqián 

แตงกวา ma0tɛŋ3112 deŋ322 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน ɕu:p11ma0liu312 te322 结婚 jiéhūn 

แต่งงาน (ผูช้าย) mi45 te322 娶 qǔ 
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แต่งตวั pu:n312 tsha:ŋ33ram3
22 

打扮 dǎbàn 

แต่เดมิ ɕu11ɕi31 - 当初 dāngchū 

แต่วา่ lɛ33pin312,ði33pin312 pu24kɔ24 但是，不过 dànshì, 
bùguò 

แตะ สมัผสั lum11lwa11 pom31 摸 mō 

โต๊ะ ɕoŋ11 ʑu:ŋ11 桌子 zhuōzi 

ไต ma:k0qha24 ʑa:u33 肾 shèn 

ไต่ (แมลง) pa:n312 pa:n31 （虫）爬(chóng) pá 

ถนน pjɔŋ11qhun54 pa33ka45 路 lù 

ถลม่ พงั tum54 l̥a:k33 （山）崩 bēng 

ถว้ย (ลกัษณนาม) phuǝ54 ti11 （一）碗（饭）(yī) 
wǎn (fàn) 

ถอด lɔt11 lot31 脱（臼）tuō (jiù) 

ถอด lon11 lok11 （头发）脱(tóufǎ) tuō 

ถอด thɔt11 tin33 脱（衣）tuō (yī) 

ถอนหญา้ ʔbɔt31 tsi11,dɦaŋ45 拨（草）bō (cǎo) 

ถกั (เปีย) qa:n54 θi322 编（辫子）biān 
(biànzi) 

ถงั toŋ11 toŋ33 桶 tǒng 

ถงั (ลกัษณนาม) toŋ11 toŋ33 （一）捅（水）(yī) 
tǒng (shuǐ) 

ถัว่ qa0lɔŋ11 di33 豆 dòu 

ถัว่ดาํ ði11 - 黑豆 hēidòu 

ถัว่พุม่ tha:p11thu:ŋ11 ɡa:i33 豇豆 jiāngdòu 

ถัว่ลนัเตา tuǝ0pi31 ho55ma45 豌豆 wāndòu 

ถัว่ลสิง tuŋ11ða:k11 di33an45 花生 huāshēng 

ถัว่เหลอืง ma0ta:i24 di33 黄豆 huángdòu 

ถัว่ไหม tuǝ0ma24 - 蚕豆 cándòu 

ถ่าง ʑi:t31 ʑ̥it11 伸（手）shēn (shǒu) 

ถ่านไม ้ qa0la11 ŋwan31 木炭 mùtàn 

ถาม ɕi24 tsha:m45 问 wèn 

ถํ้า puŋ55po11 ti55ru33 山洞 shāndòng 

ถํ้า qa0ɕɔk11 ra:u45 穴 xué 

ถงึ ma0tɔ54 no31 到（现在）dào 
(xiànzài) 

ถงึ ti:n11 khua33 到达 dàodá 

ถอื mi11 ra:k11 拿 ná 

ถอื tha:ŋ24 tha:ŋ322 撑（伞）chēng (sǎn) 

ถอื จบั (ปากการ) kam54 ʑak55 握（笔）wò (bǐ) 

ถุง tai312 v̥i33 （一）袋(yī) dài 

ถุง กระเป๋า  tum11 dɦok55 兜着 dōuzhe 

ถุง ตาขา่ย ʔba24 mai24 （一）兜（禾）(yī) 
dōu (hé) 

ถุงเทา้ ma:t11 ma:t11 袜子 wàzi 

ถ ู qa0ʔduk54 khan322 蹭（痒）cèng (yǎng) 

ถกูตอ้ง tuǝ11,hɔ31 ho322 对 duì 

เถาวลัย ์ ma312qu54 ʑu24 藤 téng 

ไถคราดในนา ða:u54 tsa33 耙（田）bà (tián) 

ไถนา ʔdu31 ra:u322va33 耕（田）gēng (tián) 
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ไถพลกิ tsa54ɕu:i24 ma:n33 翻耕的泥坱 fān gēng 
de ní yǎng 

ทรงเกลยีว kwa11 pan322 盘旋 pánxuán 

ทราย ɔt11ɕi11a:i31 ðe11 沙子 shāzi 

ทรดุ ðok11ʔboŋ11 lom31 下陷 xiàxiàn 

ทรดุตวั ลม้ลง qa0liŋ11 l̥a:k33 （墙）倒(qiáng) dào  

ทวารหนกั muǝ312ɛk11 ry322qe33 肛门 gāngmén 

ทอง tsi24 tsha:i45 金子 jīnzi 

ทอ่ง pi33 pui33 背（书）bèi (shū) 

ทอ้ง qa0luŋ54 m̥ok33 肚子 dùzi 

ทอ้ง ตัง้ครรภ ์ ʔdɛŋ24hɛu11 an33(322)la:k
11 

怀孕 huáiyùn 

ทองแดง lu:ŋ11lɛn11 lu322tse45 红铜 hóngtóng 

ทอ้งรว่ง muk54 - 泻 xiè 

ทองเหลอืง lu:ŋ11ŋɛn11 lu322ŋa:n45 黄铜 huángtóng 

ทอด tsɛn24 tsa31 炸 zhà 

ทะลุ - bo322 （磨得）穿孔(mò de) 
chuānkǒng 

ทะลุ ʔbɔŋ11 va:ŋ322 (用针) 穿孔(yòng 
zhēn) chuānkǒng 

ทะเล ha:i24 ȵ̥e33 海 hǎi 

ทะเลสาบ - kǝ11qoŋ322 湖 hú 

ทะเลาะ ʑi:n33la:n312 ȵa:n33 吵嘴 chǎozuǐ 

ทัง้หมด taŋ11lɛ24 taŋ45ko24 全部 quánbù 

ทนัท ี ma33ɕa:ŋ11 ma55ɕa:ŋ31 马上（走）mǎshàng 
(zǒu) 

ทบั ซอ้น  ta:p11 ta:p31 （一）叠(yī) dié 

ทบัทมิ ma:k0li11θa:n24 - 石榴 shíliú 

ทางนัน้ pa:ŋ54ȵa11 ma:ŋ33ui33 那边 nà biān 

ทางน้ี pa:ŋ54ni11 ma:ŋ33ni55 这边 zhè biān 

ทางออก แก ้ qha11 qi11,qai31 解（疙瘩）jiě (gēda) 

ทารก ma0u:n54ɛŋ24 la:k0tse55 婴儿 yīng'ér 

ทาส ี ȵɔm11 ȵum33 涂（漆）tu (qī) 

ทาํ ʔdu31 du322 做 zuò 

ทาํงานใชแ้รงงาน ʔdu31(kɔŋ24) du24 
(mja:ŋ31) 

干（活）gàn (huó) 

ทาํแตก phɔk11tseu11 vai31 打破（碗）dǎpò 
(wǎn) 

ทาํให ้ puǝ24 na:k11 使（他走）shǐ (tā 
zǒu) 

ทิง้ไว ้ ʑɔm24 ba31 留（种）liú (zhǒng) 

ทีก่รอดา้ย  ta0qu54 - 纺锤 fǎngchuí 

ทีต่กัขยะ บุง้กี ๋ va:ŋ54 va:ŋ31 簸箕 bòji 

ทีแ่ทก้ ็(เป็นเขา) lak11la:i11 - 原来（是他）yuánlái 
(shì tā) 

ทีน่า lu11na312 lu11va33 田地 tián dì 

ทีพ่กัอาศยั ta:ŋ24,tuŋ11 phɔŋ33 遮蔽 zhēbì 

ทีร่าบลุม่ ta11phi:ŋ24 ti55toŋ31 平坝 píng bà  

ทีส่อง ta:i312ɕa54 ti24θa322 第二 dì èr 

ทีส่บิ ta:i312put54 ti24vat55 第十 dì shí 

ทีห่น่ึง tai312it54 ti24tsam45 第一 dì yī  

ทีไ่หน va11lɔ11 tau45 哪里 nǎlǐ 
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ทุกคน taŋ11lɛ24 ha33pja11tɯ3
22 

大家 dàjiā 

ทุกวนั it54van54 van33van33 每天 měitiān 

ทุกอนั it54va:i312 dǝ322 dǝ322 每个 měi gè 

ทุง่นา na312ɔŋ24 va33oŋ45 水田 shuǐ tián 

ทู ่ qa0nan312 bam322 钝 dùn 

เท ɕɛk11 tsa:k55 捣碎 dǎo suì 

เท กรอกน้ํา ku:n54 khun45 灌（水）guàn (shuǐ) 

เทพเจา้ θi:n24 θi:u24 神仙 shénxian 

เทศกาล van54mi:u11 van33tsi:ŋ322 节日 jiérì 

เทา้ ʑuŋ31 kok45 脚 jiǎo 

เทา่นัน้ ɕa:u24 ɕo322 仅仅 jǐnjǐn 

เทา่ไหร ่ qa0nɔ11 pja11la:u45 多少 duōshǎo 

เทยีน lap11ɕuk54 la:p11 蜡烛 làzhú 

แทง tɛk11 ʑok33 捅 tǒng 

แทท้ีจ่รงิ ซื่อสตัย ์ θɔ31 di33ŋi45 老实 lǎoshí 

แทนที ่ va11ta:ŋ33 ʑa24 代替 dàitì 

ธนบตัร ɕa11 vat33 纸 zhǐ 

ธรณีประตู qop11ma0tɔ312 thi33ŋɯ31 门槛 ménkǎn 

ธญัพชื qa0lɔŋ11 roŋ31va:n31 谷粒 gǔ lì 

นก li0ma0nuk11 nok11 鸟 niǎo 

นกกระจอก ma0nuk11lai11 nok11ri31 麻雀 máquè 

นกกางเขน นกสาลกิา ma0nuk11ʑak11 e45la33bwak
31 

喜鹊 xǐquè 

นกแขกเตา้ ɕa:p54 - 杜鹃 dùjuān 

นกนางแอ่น ma0nuk11ɛn312 va:u24vi24ʑe
31 

燕子 yànzi 

นกพริาบ ma11nuk11ka:k11 nok11ɣu322 鸽子 gēzi 

นกพริาบขนาดเลก็  ma0nuk11ta0qu54 nok11ɣu322 斑鸠 bānjiū 
 

นกยงู ma0nuk11ɕa54ɕiǝ11 - 孔雀 kǒngquè 

นกหวัขวาน qai54hɛ24 nok11qa0de4
5 

啄木鸟 zhuómùniǎo 

นกอนิทรยี ์ qa0la:ŋ11 ra:ŋ11 老鹰 lǎoyīng 

นกฮกู ma:k0kuǝ24mɛu312 ʑou55kau45 猫头鹰 māotóuyīng 

น่อง lɔŋ53ʑɔŋ53 bɯ322kɯ45 腿肚子 tuǐdùzi 

น้องชาย ʑuǝ11 on33pa33va:u
33 

弟弟 dìdi 

น้องสาว un24 on33pa33mai
11 

妹妹 mèimei 

นอน u11 ŋu11 睡 shuì 

นอนหลบั u11ʔdap54 ŋu11l̥a:n33 睡着 shuìzhe 

น้อย it54 l̥a:u24 少 shǎo 

น้อย qhɛ11 - （地）瘦(dì) shòu 

นัง่ qa0tu24 rai33 坐 zuò 

นัง่ยองๆ ʑuŋ11ʑɔ31 ʑ̥uŋ33 蹲 dūn 

นัน่ ʑa11, ȵa11 ȵǝ55 那（较远）nà 

นัน้ ʔbɯ:i24 ui33ȵǝ55 那（次元）nà 

นบั a:n31 di33na322 数（数目）shù 
(shùmù) 

นบั ɕua:n54 θu:n31 算 suàn 

นยัน์ตา qa0lɔŋ11ma0ta54 - 眼珠 yǎnzhū 
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นาท ี fan24 fǝn33 （一）分(yī) fēn 

นาน ʔdɯǝ24 dǝ33 久 jiǔ 

น้าสาว (ฝัง่พอ่) pa11a24 qa45 姨父 yífù 

น้าสาว (ฝัง่แม)่ miǝ11a24 qa45 姨母 yímǔ 

น้ํา ɔŋ24 oŋ45 水 shuǐ 

นํา (ทาง) ta:i54 tsǝ45 带（路）dài (lù) 

นํา ลอ่ ʔdiǝ31 - 引诱 yǐnyòu 

น้ําขึน้ ʔbuǝ31 m̥a33 涨（大水）zhǎng (dà 
shuǐ) 

น้ําแขง็ qa0nui312 ŋ̻a:n45 冰 bīng 

น้ําคา้ง ɔŋ54(24)ma:i11 oŋ45ŋam11 露水 lù shuǐ 

น้ําคา้งแขง็ qa0nui312pha:i24 ŋ̻a:n45 霜 shuāng 

น้ําคา้งตก luŋ11 no31 下霜 xià shuāng 

น้ําเดอืด ha:i54,qa0ʔdɛ31 ɣok33 （水）开(shuǐ) kāi 

น้ําตา ɔŋ24ma0ʑa11 oŋ45ma0da33 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล thu:ŋ11 tǝŋ24 糖 táng 

น้ําตาลทรายขาว ta0pha11 bwa33 细糖 xì táng 

น้ําตาลทรายแดง ta0pha11 ram31 粗糖 cūtáng 

น้ําเตา้ ʔbuǝ24 ma:u45 葫芦 húlu 

น้ําผึง้ thu:ŋ11qa0ðɛ312 tǝŋ24ri31 蜂蜜 fēngmì 

น้ําพุ ɔŋ24ʔbuǝ11 oŋ45ʑ̥o11 泉水 quánshuǐ 

น้ํามนัพชื ʑu11 ʑu24 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัสตัว ์ ma0nɛn312 nan31 动物油 dòngwùyóu 

น้ํามกู ɛk11tiŋ24 dɦan33 鼻涕 bítì 

น้ําลาย ɔŋ24ŋɔŋ312 ru33 口水 kǒushuǐ 

น้ําลาย qa0tu11 ta45 吐（痰）tǔ (tán) 

น้ําสม้สายช ู ɔŋ24mi54 oŋ45tsa445 醋 cù 

น้ําหยด ʑɛt11ɔŋ24 ʑa:k33da:k33
oŋ45 

水滴 shuǐdī 

น่ิม ɛu24 lin33 嫩 nèn 

น้ิว (ลกัษณนาม) la:k11 - （一）指(yī) zhǐ 

น้ิว (หน่วยมาตราวดั) ɕɔn31 tshǝn31 （一）寸(yī) cùn 

น้ิวกลาง la:k0ta0lɔŋ11 pa:u45ta33teŋ
45 

中指 zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย la:k0ɛŋ24 pa:u45la33m̥a

:i33 

小指 xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ la:k0ŋɛk11 pa:u45qe322 食指 shízhǐ 

น้ิวทีห่ก (คนทีม่หีกน้ิว) ŋɛk11vɛ24 qe322ve322 六指 liùzhǐ 

น้ิวเทา้ qa0lip11ʑuŋ31 ɣap55(33)kok
55 

脚趾 jiǎozhǐ 

น้ิวมอื la:k0ŋɛk11 pa:u45qe322 手指 shǒuzhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื li0miǝ11ŋɛk11 ʑa11qe322 拇指 muzhǐ 

น้ี ni11 ni55 这 zhè 

น่ึง baŋ11,naŋ11 tsu45 蒸 zhēng 

นูนขึน้ mɔ312 mo31 凸起 tū qǐ 

เน่า ðuŋ11 ruŋ11 腐烂 fǔlàn 

เน้ือ uǝ24 a:u45 肉 ròu 

เน้ือตดิมนั uǝ24ma0nɛn312 a:u45dan45 肥肉 féi ròu 

เน้ือไมต่ดิมนั uǝ24 nɛn54 a:u45a:i33 瘦肉 shòu ròu 
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แน่น ʔdɛt54 dat55 紧（了）jǐn (le) 

แน่น รก เตม็  thi54 dat55 密 mì 

แน่นหนา แขง็แรง - rek45 （身子）结实(shēnzi) 
jiēshi 

แนวขวาง qa0ða:ŋ312 phɯ:ŋ322 横 héng 

แนวตัง้ qa0ta:ŋ24 taŋ45 竖 shù 

โน่น phi11ʔbɯ:i24 ui33ui33ȵǝ55 那（更远）nà 

โน้น ma0ði24 - 那（ 远）nà 

ในนัน้ ʔban31ȵa11 an33ȵǝ55 那里 nàlǐ 

ในน้ี ʔban11ni11 an33ni55 这里 zhèlǐ 

บด qa0nia:n11 mwan45 （压）碎 (yā) suì 

บดยา ðu11 nian45 研（药）yán (yào) 

บรรจุ รวม ผสม qom54 am322 含 hán 

บรรพบุรษุตน้ตระกลู ŋɔk11tu11ta:ŋ54 tsu31pa33toŋ
31 

祖宗 zǔzōng 

บวม han24 poŋ45 （肚子）胀(dùzi) 
zhàng 

บวม พอง kɯ312 kɯ55 膨胀 péngzhàng 

บ๊วย ma:k11θɛ31 ma:k33mwa:ŋ
33 

酸梅 suānméi 

บอก i11 di11ta31 告诉 gàosu 

บอ่น้ํา ɔŋ24tiŋ312 luŋ33 井 jǐng 

บอ่น้ําลกึ qhi11vaŋ31 maŋ31lak33 深潭 shēntán 

บอ่ยๆ ðɯk11ðɯk11 ha:i33 常常（来）
chángcháng (lái) 

บงัเหยีน hɛ0qhup11 ʑwa31 马套 mǎ tào 

บงัเหยีนมา้ mum312ma0ŋa11 - 马笼头 mǎ lóngtou 

บนัได qhɔŋ54 tsa:t33 梯子 tīzi 

บา้ pa:k11 pa:k33 疯 fēng 

บา้ puo0pa:k11 pa33bɯ45 疯子 fēngzi 

บากบัน่ pi11 ku33 勤快 qínkuài 

บาง ha:ŋ54 kwa:k33 （布）稀(bù) xī 

บาง ta0vɛ11 tsha45 薄 báo 

บาง เละ liu24 me45 （粥）稀(zhōu) xī 

บาดเจบ็ ɕa:ŋ44 ri11 伤（了手）shāng (le 
shǒu) 

บา้น luk54 qa:n322 家 jiā 

บ ิออกจากกนั pɔn24 ma:ŋ45 掰开 bāi kāi 

บดิ (กรยิา) qa0mɛn312 mi31 拧（毛巾）níng 
(máojīn) 

บนิ ta0ʔbin31 bɦja45 飞 fēi 

บบี รดี (นม) tsen24 na:p31 挤（奶）jǐ (nǎi) 

บุกเบกิ ha:i54lu11 tha:ŋ33va33 开荒 kāihuāng 

บุง้กี ๋ ɕon31 θiǝ33 撮箕 cuō jī 

เบอรร์ีจ่นี qa0tui54ðɛn312 - 苦楝 kǔliàn  

เบา qa0tshi:n24 ɡa45 轻 qīng 

เบกิทาง ta:i45 pa33 引（路）yǐn (lù) 

เบยีดเสยีด ȵik11 tsam45 拥挤 yǒngjǐ 

เบยีดเสยีด ตนั อุด  tim11 tim45 堵 dǔ 

เบีย้ว qa0leŋ54 kheŋ322 歪 wāi 

เบื่อหน่าย เลีย่น ȵun11 tɯŋ322 腻 nì 
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แบก pɛk11 kɯ:t55 扛 káng 

แบก twa312 ʑa45 驮 tuó 

แบง่แยก pon24 du322θin322 分（东西）fēn 
(dōngxi) 

แบน pa:m24 bɦe45 扁 biǎn 

ใบ qaŋ24 qheŋ33 （一）片（树叶）
(yī) piàn (shùyè) 

ใบ ้ ma0lɔŋ11pja312 tsa24 （嗓子）哑(sǎngzi) 
yǎ 

ใบ ้ tuǝ11ŋam312 pa33ŋam322 哑巴 yǎba 

ใบไถ qha:ŋ24ɕu:i54 mam31tsa:i32
2 

铧 huá  

ใบเฟิรน์ kut54,kit54ki54 lin11 蕨菜 jué cài 

ใบมดี ŋɔŋ312pja11 mam31mwa4
5 

刃 dāorèn 

ใบไม ้ qa0ʔdɛŋ31 reŋ322 叶子 yèzi  

ใบยาสบู qa0ʔdɛŋ54qhat11 reŋ322qa:u32
2 

烟叶 yānyè 

ใบหน้า na24 phja:ŋ33 脸 liǎn 

ปกคลุม ðum11 kham45 盖（土）gài (tǔ) 

ปกปิด ʑam31 di31phuǝ33 隐瞒 yǐnmán 

ปฏบิตั ิฝึก  lian11 lian1 练 liàn 

ปม tuǝ11 phan33 结（果子）jié (guǒzi) 

ประกอบ tap11 ka:i322 搭（架子）dā (jiàzi) 

ประคอง ðu11 ru24 扶 fú 

ประคบัประคอง fa:i11 taŋ31 撑（船）chēng 
(chuán) 

ประคบัประคอง kam11 ʑak55 拄（拐棍）zhǔ 
(guǎigùn) 

ประชุม ha:i54hui11 ha:i24hoi31 开会 kāihuì 

ประดบั na:k11 te322 装 zhuāng 

ประต ู ma0tɔ312 mam31ŋɯ31 门 mén 

ประพรม va:t11 pwat55 洒（水）sǎ (shuǐ) 

ประโยค ʔdam31 la33 （一）句（话）(yī) 
jù (huà) 

ประสาน qha:n31 ha:n31 焊 hàn 

ปรศินา lam312 tap33 砌 qì 

ปลอกมดี ʔba:ŋ24pja11 raŋ31khwai45 鞘 dāo qiào 

ปลอ่งไฟ puŋ33pui54 pui322ka:i33 火塘 huǒtáng 

ปลอม tsa33 tsu:ŋ45 假 jiǎ 

ปลอ่ย na:k11 tha:ŋ33 放（水）fàng (shuǐ) 

ปลกัควาย tiŋ312la0va312 khǝ45ȵɯ33 牛滚塘 niú gǔn táng 

ปลา ma0la312 a:u45pja322 鱼 yú 

ปลาคารฟ์ - vi31 鲤鱼 lǐyú 

ปลาชอ่น - pa33lin322 泥鳅 níqiū 

ปลาย tsit54 bjo45 尖 jiān 

ปลายเดอืน qa0nɔk11ʔda:n31 - 月底 yuèdǐ 

ปลายมดี pja11mit11 khwai45 尖 jiāndāo 

ปลาไหล ma0la312ŋa312 pja312ŋa31 黄鳝 huángshàn 

ปลงิ li0piŋ33 - 水蛭 shuǐzhì 

ปลงิดดูเลอืด li0tɯk54 ŋa31ta:k55 旱蛭 hàn zhì 

ปลิน้ปลอ้น ŋɔŋ312qa0ten312 ŋa:i322tsa:ŋ3
22 

狡猾 jiǎohuá 
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ปลกู ตดั ชาํ  tam24 tam45 栽（树）zāi (shù) 

ปวด qa0ði11 ri11 （头）疼 (tóu) téng 

ปวด ʔba:t11 ma:t31 疮 chuāng 

ป่วย piŋ11 ri11 病 bìng 

ปศุสตัว ์ qhɛ54 pwa:i33 放牧 fàngmù 

ปอ la:p11 la:p11 麻 má 

ปอกเปลอืก (ถัว่ลสิง) a:t11 bi322 剥(花生) bō 
(huāshēng) 

ป้องกนั qhe54 taɯ33 防守 fángshǒu 

ปอด put54 bɦap11 肺 fèi 

ปัก pak54 tshap33 插（牌子）chā (páizi) 

ปัก ʔdam11 dam33 插（秧）chā (yāng) 

ปัก ปลกู tam24 tam45 种（菜）zhǒng (cài) 

ปักผา้ ʔdu31 du322 绣（花）xiù (huā) 

ปัน่ดา้ย ʑɔt11 taŋ322 纺（纱）fǎng (shā) 

ป้า  miǝ11na11 a:ŋ322pa33m
ai11 

舅母 jiùmǔ 

ป้า (ฝัง่พอ่) pa11va11 qa45 姑父 gūfu 

ป้า (ฝัง่แม)่ miǝ11va11 qa45 姑母 gūmǔ 

ปาก a24 bo322 张（嘴）zhāng (zuǐ) 

ปาก ŋɔŋ312 mam31 嘴 zuǐ 

ปากกา pit54 pin322mak11 笔 bǐ 

ป่าไม ้ qaŋ24qa0tui54 qheŋ33ma0ti3
3 

森林 sēnlín 

ปาลม์ ʑuk54 ku:ŋ24 棕树 zōng shù 

ปิด tam54 tam322 闭（口）bì  

ปิด ʔbɔŋ31 kham45 盖（房子）gài 
(fángzi) 

ปิด ʔbɛn11 bɦǝn33 （线）断(xiàn) duàn 

ปิด ʔda:ŋ24 tam322 关（门）guān (mén) 

ปิด ครอบ  la0qup11 qu33 盖（锅盖）gài (guō 
gài) 

ปิด หม่  lum24 kham45 盖（被子）gài (bèizi) 

ปี pi:ŋ312 meŋ31 年 nián 

ปี (ลกัษณนาม) pi:ŋ312 meŋ31 （一）年(yī) nián 

ปีก ta0vɛŋ312 va31 翅膀 chìbǎng 

ปีก่อน pi:ŋ312qon54 meŋ31 去年 qùnián 

ปีกุน  kɯǝ11 mu31 亥（猪）hài 

ปีขาล ŋi11 di33 寅（虎）yín 

ปีจอ phit54 ma31 戌（狗）qu 

ปีฉล ู pjau24 ȵɯ322 丑（牛）chǒu 

ปีชวด tsɯǝ24 bǝi11 子（鼠）zǐ 

ปีเถาะ mou24 kho33 卯（兔）mǎo 

ปีทีม่เีดอืนอธกิสรุทนิ ʔda:n31ȵin31 na:n322ȵiŋ31 闰月 rùnyuè 

ปีน ma0na312 pin24 爬（树）pá (shù) 

ปีน qhun24 na31 爬（山）pá (shān) 

ปีน้ี pi:ŋ312ni33 meŋ31 今年 jīnnián 

ปีมะรนื pi:ŋ312ta11 khou33mi33 后年 hòu nián 

ปีวานซนื pi:ŋ312ɛ24 meŋ31 前年 qiánnián 

ปีหน้า pi:ŋ312tim11 khou33noŋ32
2 

明年 míngnián 
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ปีใหม ่ pi:ŋ312ma:n312 meŋ31ma:n31 新年 xīnnián 

ปืน hɛ0pha:u54 tshuŋ322 枪 qiāng 

ปืน ʑa:p11 i45 枪 qiāng 

ปุ๋ ย pun11 tshi33 肥料 féiliào 

ปู่  ŋɔk11ɕɛ54 tsa:i3222 祖父 zǔfù 

ป ู(สตัว)์ pau24 ɡe45ra:t11 螃蟹 pángxiè 

ปดู บวม ma0kat11 poŋ24 肿 zhǒng 

ปู่ ทวด ŋɔk11meu24 tsa:i322ta31 曾祖父 zēngzǔfù 

เป็ด qa:p11 pi33 鸭子 yāzi 

เป็ดป่า - nok11pi33 野鸭 yěyā 

เป็น ta:ŋ33 du322 当（兵）dāng (bīng) 

เป็น อยู ่คอื tsɛ24 ka45 是 shì 

เป็นปกต ิ ɕu11nɔ11 - 平常 píngcháng 

เป็นหน้ี la11pu11 pa45 欠（钱）qiàn (qián) 

เป็นหวดั qa0ðɔk11 - 感冒 gǎnmào 

เปราะ กรอบ ðem11 pu:t31 脆 cuì 

เปรีย้ว ʔda:t11 tsa45 酸 suān 

เปลีย่น vǝn312 tsin45 换 huàn 

เปลีย่นแปลง pja:n54 pjan31 变化 biànhuà 

เปลอืกตา qa0ʔbuŋ31ma0ta54 raŋ31na0da33 眼皮 yǎnpí 

เปลอืกหน่อไม ้ taŋ31ʔbɔn31 raŋ31bɯ31 笋壳 sǔn ké 

เป่า (แตร) hip54 ha:p33 吹（喇叭）chuī (lǎbā) 

เป่า (ไฟ) hip54 pu31 吹（灰）chuī (huī) 

เปิด ha:i54 qi31 打开 dǎkāi 

เปิด ʑa24 bjo33 睁（眼）zhēng (yǎn) 

เปิด ไข (ประต)ู ha:i54 tha:ŋ33 开（门）kāi (mén) 

เปิดเผย ha:i54 tha:ŋ33 揭 jiē 

เปิดออก phɔk11 - （鞋）开（帮儿）
(xié) kāi (bāng er) 

เปิดอา้ ha:i54 tha:ŋ322 撑开(口袋)chēng kāi 
(kǒudài) 

 เปีย(นาม) qa:n54ma0ɕam54 dɦam33 辫子 biànzi 

เปียก ðak11 tsok33 湿 shī 

เปียก ðu:t11 lu:t55 淋 lín 

แป้งขา้วเจา้ fan11 pǝn31i33 米粉 mǐfěn 

แปด ma0ðu312 mu31 八 bā 

แปะ ta:p11 nǝ24 贴 tiē 

โป๊ยกัก๊ ma:k0ka:k1 mu31ɣu322 八角 bājiǎo 

โปรย θa:n54 θa:n31 散（会）sàn (huì) 

ไป va11 va24 去 qù 

ไปตลาด va11hɯ54 va:ŋ45tshu33 赶集 gǎnjí 

ผนงั ɕi:ŋ11 loŋ45 墙 qiáng 

ผนงัลอ้มรอบ qhɔm11tsop11 hum322tsok3
1 

围墙 wéiqiáng 

ผล ma:k11 ma:k33 果子 guǒzi 

ผลไมช้นิดหน่ึง ma:k0fɔŋ24 - 杏儿 xìng er 

ผสม - ʑ̥ok31 掺（水）càn (shuǐ) 

ผอม qa0tset11 khok33 （人）瘦(rén) shòu 

ผกั up54 ruŋ31 菜 cài 
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ผกักาดเขยีว uo54nuŋ312 ruŋ31ma:ŋ31 芥菜 gàicài 

ผกัโขม up54qhum54 ruŋ35tse45, 
tuŋ31kwa322 

苋菜 xiàncài 

ผกัชฝีรัง่ up54hɔm24 ruŋ31hom33 香菜 xiāngcài 

ผดั ɕa:u24 tsha:u45 炒 chǎo 

ผา้  na:n11 ʑa:u33 布 bù 

ผา้โพกศรีษะ ɕi11na24 bja322qoŋ45 头巾 tóujīn 

ผา้หม่ pu:ŋ11tuŋ54 ro31 被子 bèizi 

ผดิ lɔn54 li322 错 cuò 

ผวิหนงั ʔbuŋ31 raŋ31a:u45 皮肤 pífū 

ผ ีปีศาจ la0ma:ŋ312 pa33kha:u322 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ ʔbuŋ11ʔba24 buŋ31ba33 蝴蝶 húdié 

ผึง้ tu:ŋ11qa0ðe54 ri33 蜜蜂 mìfēng 

ผนื(ลกัษณนามของทีน่า) ʔdi11 - （一）块（地）(yī) 
kuài (de) 

ผกู pat54 kha:i33 绑 bǎng 

ผกูมติร qha:p11 du322 交（友）jiāo (you) 

ผูช้าย la:k0ɕɛ54 pa33va:u33 男人 nánrén 

ผูห้ญงิ ma0iŋ24 pa33mai11 女人 nǚrén 

ผูใ้หญ่ mi11tsɛ54 pa33ŋan31 大人 dàrén 

เผด็ ɕat11 ha45 辣 là 

เผาผลาญ ɕa11 tap11 烧（火）shāo (huǒ) 

เผาหญา้ทีร่กรา้ง tut54lu11 - 烧荒 shāohuāng 

เผาไหม ้ haŋ54 o322 燃烧 ránshāo 

แผงคอมา้ ȵin24ma0ŋa11 ran45ŋa11 马鬃 mǎzōng 

แผน่ ʔba:ŋ24 reŋ322 （一）张（纸）(yī) 
zhāng (zhǐ) 

แผล tuǝ24 phan33 生（疮）shēng 
(chuāng) 

แผลเป็น tsɯ24 peu33 疤 bā 

ไผส่ทีอง qa0maŋ312 kuŋ31 金竹 jīnzhú 

ฝน ʑu:t11 ʑin31 雨 yǔ 

ฝน ลบัใหค้ม qhu11 mo31 磨（面）mó (miàn) 

ฝนทีต่กลงมาซู่หน่ึง ʑu:t31luŋ12 mau11ɡɦoŋ45 阵雨 zhèn yǔ 

ฝัง (เขม็) ʔbɔŋ11 tsi45 穿（针）chuān (zhēn) 

ฝาครอบ phai54 tam322 盖子 gàizi 

ฝาด phat54 vat33 涩 sè 

ฝ่าเทา้ puŋ54ʑun11ʑuŋ31 dɦa:ŋ45kok55 脚掌心 jiǎozhǎng xīn 

ฝาแฝด la:k11pa:k11 - 双胞胎 shuāngbāotāi 

ฝ่ามอื pa11ŋɛk11 ua:ŋ322qe322 手掌 shǒuzhǎng 

ฝ้าย pha:i24 pha:i33 棉花 miánhuā 

ฝุ่ น la0muk11 nǝk55nǝ45 灰尘 huīchén 

ฝุ่ น หมอก  la0muk11 mok11 污垢 wūgòu 

ฝงู pa:ŋ11 pa:ŋ33 （一）群（羊）(yī) 
qún (yáng) 

ไฝ ma:i11 m̥a:i33 痣 zhì 

พก (เงนิ) ʑaŋ31 ʑa45 带（钱）dài (qián) 

พบเจอ phuŋ31la:n312 kam45 遇见 yùjiàn 

พยกั (หน้า) ŋak54 ŋup55ŋa:p31 点（头）diǎn (tóu) 

พยาธติวักลม tɛ312 ŋa31the24 蛔虫 huíchóng 
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พระพทุธ pat11 pat11 佛 fú 

พระอาทติย ์ ta54van54 ta0van33 太阳 tàiyáng 

พรา้ pja11qiu24 mwa24(45)ɡo
322 

柴 chái dāo 

พรกิ ma:m312 ha33ma:n31 辣椒 làjiāo 

พรุง่น้ี van54tim11 van33na322 明天 míngtiān 

พลาด พา่ยแพ ้ pa:i312 pa:i33 失败 shībài 

พลกิ qa0la:t11 pe33 翻（被子）fān (bèizi) 

พลกิ qa0lam11 pa33leŋ322 翻（身）fān (shēn) 

พวกเขา tsum54kɛ54 ho55kǝ55 他们 tāmen 

พวกคุณ tsum54ɕa54 ho55mǝ31 你们 nǐmen 

พวกเรา tsum54ku54 ho55ku322 我们 wǒmen 

พวกเราทัง้สองฝ่าย  tsum54tu54 ho55pja11,ho
55tɯ322 

咱们 zánmen 

พวกเราสองคน ɕa54va:i312tu54 θa322kon33t
ɯ322 

我们俩 wǒmen liǎ 

พว่ง ลาก ða:k11 daŋ33 拖（木头）tuō 
(mùtou) 

พอ่ pa11 pa33 父亲 fùqīn 

พอ่ตา ta24 pa33a:ŋ33 岳父 yuèfù 

พอ่ปู่  ɕɛ54 pa33 公公 gōnggōng  

พอ่เลีย้ง pa11lǝn312 pa33lin33 后爹 hòu diē 

พอ่หมา้ย pa11qa0lɛ312 pa33m̥a:i33 鳏夫 guānfū 

พอเหมาะ tɔ312 dɯ33 够（岁数）gòu 
(suìshu) 

พอ่อุปถมัภ ์ pa11ʑai11 pa33la:u31 干爹 gàn diē 

พกัผอ่น an31hɛ54 meŋ45 休息 xiūxi 

พกัอาศยั an54 ra45an33(322
),ŋu11 

居住 jūzhù 

พงั va:i312 vai31 （房子）破(fángzi) 
pò 

พงัพอน qa0ɕi54nai24 qat55 黄鼠狼 huángshǔláng 

พดั (นาม) va:t11 va:t55 扇（风）shàn (fēng) 

พดัลม pa:ŋ33vi312 vi33 扇子 shànzi 

พนั (จาํนวน 1000) ɕi:n24 doŋ45 千 qiān 

พนั ผา้พนัคอ ʔbɔŋ31 pa45 戴（头巾）dài 
(tóujīn) 

พนัขาดว้ยผา้  man312ʔbɔk11 qa0laŋ45 裏腿 guǒtuǐ 

พาไปดว้ย ʑaŋ31 ʑa24 带（孩子）dài (háizi) 

พายเรอื fa:i11 ua:i33 划（船）huà (chuán) 

พกิาร เป๋ pu0qɛŋ24 pa33gwe322 跛子 bǒzi 

พงิ iŋ24 neŋ45 靠 kào 

พีช่าย nɔn24,kɔ11,tiǝ54 pi45pa33va:u
33 

哥哥 gēgē 

พีช่ายและน้องชาย tiǝ54ʑuǝ11 on33pi45 兄弟 xiōngdì 

พีส่ะใภ ้ pi24 oi45 嫂子 sǎozi 

พีส่าว ɛ24 pi45pa33mai1
1 

姐姐 jiějie 

พีส่าวและน้องสาว pi24un24 on33pi45 姐妹 jiěmèi 

พชืชนิดหน่ึง สามารถนําผล
มากลัน่เป็นเหลา้ได ้

vaŋ24 qa:u322li33 稗子 bàizi 

พืน้ดนิ ɔt11 an45 地 dì 

พืน้ทีร่าบ pa:k11ŋa:m11 ka11ɡɦoŋ45 坳口 ào kǒu 
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พุง่ออกไป ฝ่าไป  tshuŋ24 tshuŋ33 冲（锋）chōng (fēng) 

พดู i11ma0tɛ312 lim45 说 shuō 

พดูคุย nak11qha:ŋ11 qa:ŋ24kan33 聊天 liáotiān 

พนูขึน้  pu:i11 tshu:i33 （猪）拱（土）(zhū) 
gǒng (tǔ) 

เพราะอะไร vai11pom312pjɔ11 phan33nau45 为什么 wèishéme 

เพลง lu:n11 ka31 歌 gē 

เพลง ta:ŋ312 toŋ322 （一）首（歌）(yī) 
shǒu (gē) 

เพิง่ ɕa:u24 ɕɯ312ta:i31 刚（到）gāng 

เพยีงพอ tɔ312 khau45 够（长度）gòu 
(chángdù) 

เพือ่นบา้น luk54qhɛn11 ui33 邻居 línjū 

แพ ้ lum11 l̥am33 输 shū 

แพง qa0pɛŋ11 peŋ45 贵 guì 

โพกหวั ɕi11na24 bja322 包头 bāotóu 

ฟอง qa0pu:p11 - 泡沫 pàomò 

ฟอง (ลกัษณนามของไข)่ hɛ11 dǝ322 （一）个（蛋）(yī) 
gè (dàn) 

ฟองน้ํา tu0pop11 pop11 水泡 shuǐpào 

ฟัก la0pak54 vak55mu31 冬瓜 dōngguā 

ฟักทอง kwa24 vak55tse45 南瓜 nánguā 

ฟัง in31 ŋ̻i33 听 tīng 

ฟัด ดดีฝ้าย  kuŋ24 ȵa31 弹（棉花）dàn 
(miánhuā) 

ฟัน (นาม) qa0ɕɔŋ54 ʑoŋ322 牙齿 yáchǐ 

ฟัน่เชอืก phan54 lan33 搓（绳）cuō (shéng) 

ฟันหน้า qa0ɕɔŋ54ʔdaŋ54 ʑoŋ322na33ta
322 

门牙 ményá 

ฟางขา้ว pa:ŋ312 mu33va:ŋ322 稻草 dàocǎo 

ฟาด หวด fa:t54 bwat33 抽打 chōudǎ 

ฟ้าผา่ pja312 mwa31 雷 léi 

ฟ้าผา่ pja312qa0ʔdaŋ31 mwa31raŋ33 打雷 dǎléi 

ฟ้าแลบ lɛŋ11 ʑ̥aŋ33 打闪 dǎ shǎn 

ฟ้าแลบ ʔbun54tɛŋ11 la:p11ʑ̥aŋ33 闪电 shǎndiàn 

ฟ้าแลบฟ้าผา่ pja312qa0ʔdaŋ31 - 打霹雳 dǎ pīlì 

ฟืน ɕui54 θu322 柴 chái 

ฟืน qhao11pui54 ha:p11pui322 火柴 huǒchái 

ฟุต  มาตราวดัความยาวของ
จนี 

ɕik54 ɕik11 （一）尺(yī) chǐ 

ฟุบ  ta0lap11 pam33 趴 pā 

ไฟ pui54 pui322 火 huǒ 

ไฟไหม ้ pɛŋ11 tap11 着（火）zháo (huǒ) 

ภรรยา ma0liu312 mai11 妻子 qīzi 

ภาพวาด qhwe31 hwa31 画 huà 

ภเูขา po11 ɡɦoŋ45 山 shān 

ภเูขาดนิ po11ɔt11 ɡɦoŋ45an45 土山 tǔshān 

ภเูขาหนิ po11pja312 ɡɦoŋ45da:n45 石山 shíshān 

มด mut11 mu:t55 蚂蚁 mǎyǐ 

มว้น ta0pan312 pan11 卷（布）juǎn (bù) 
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มอบให ้ mi11puǝ24 na:k11 交给 jiāo gěi 

มะเขอืยาว kɯǝ11 ma0ɡǝ33 茄子 qiézi 

มะเมยี ha24 ŋa11 午（马）wǔ 

มะแม mut11 ʑaŋ31 未（羊）wèi 

มะโรง ɕi11 loŋ45 辰（龙）chén 

มะเสง็ ɕaɯ24 tshe33 巳（蛇）sì 

มงักร lu:ŋ11 loŋ24 龙 lóng 

มดั pɛk11 kɯ:t11 （一）捆(yī) kǔn 

มนัเทศ ɛt11 dok55 甘薯 gānshǔ 

มนัเทศ man312 man31tse45 红薯 hóngshǔ 

มา ma54 no31 来 lái 

มา้ ma0ŋa11 ŋa11 马 mǎ 

มาก ta:i312 mu:t31,qui45 很（重）hěn (zhòng) 

มาตราวดัความยาวของจนี ɕi:ŋ31 tsa:ŋ33 （一）丈(yī) zhàng 

มา้ตวัผู ้ ma0ŋa11puo11 pa:u24(55) 
ŋa11 

公马 gōng mǎ 

มา้ตวัเมยี ma0ŋa11miǝ11 ʑa11ŋa11 母马 mǔ mǎ 

มา้นัง่ qa0ʔba:k11 ʑa:m11 凳子 dèngzǐ 

มา้ม ma:m11 m̥a:m11 脾 pí 

ม ี pan11 an322 有（钱）yǒu (qián) 

มดี ma:k0pja11 mwa45 dāo 

มนึงง  nɛŋ11qa0ðu11 pan322 发旋 fā xuán 

มดื ma0ʑɔn312 - 暗 àn 

มดื ʔbun54qa0nɛŋ11 mui322 
l̥am322 

天黑 tiān hēi 

มดืครึม้ ʔbun54laŋ24 pa33ap55 天阴 tiān yīn 

มดืสงดั ʔdam31ta0ða:t11 dam322dam3
22 

黑黢黢 hēiqūqū 

มอื ŋɛk11 qe322 手 shǒu 

มือ้ ɕɛt54 pja:m45 （吃一）顿(chī yī) 
dùn 

มุง้กนัยงุ pu:ŋ11ɕut54 qa33ʑa:ŋ31 蚊帐 wénzhàng 

มมุ naŋ11ȵɛŋ11 ɕi31 角落 jiǎoluò 

มลู pun11 tshi33 粪 fèn 

เมฆ la9muk11ʔbun54 mok11 云 yún 

เมด็ lɔŋ11 roŋ31 （一）粒（米）(yī) lì 
(mǐ) 

เมน่ป่า li0piǝ11 m̥am322 豪猪 háozhū 

เมเปิลจนี ma0lɛŋ322 - 青枫 qīng fēng  

เมลด็ขา้ว mɔ11mu:m11 mo45 谷芒 gǔ máng 

เมลด็พนัธุ ์ pan54 pi322 种子 zhǒngzǐ 

เมลด็ลบี qa0li:p11 - 秕子 bǐ zi 

เมา mɛ312 m̥i33 醉 zuì 

เมือ่วาน van54nɛ11 van33lon33 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื van54ɛ24 van33qa0ȵa3
3 

前天 qiántiān 

เมือ่เวลาไหน ɕu11nɔ11 dǝ11nau45 几时 jǐshí 

แม ่ miǝ11 ʑa322 母亲 mǔqīn 

แมไ่ก่ทีย่งัไมอ่อกไข ่ pa:n33qai54,qai54pa:n33 mai24qai322 未下蛋的母鸡 wèi 
xiàdàn de mǔ jī 

แมงมมุ luŋ11ða:ŋ11 ɡau45 蜘蛛 zhīzhū 
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แมน้ํ่า ɔŋ54(24)ta312 oŋ45 河 hé 

แมย่า่ iŋ24 ʑa11 婆婆 pópo 

แมย่าย ɕu24 ʑa24a:ŋ33,ta:i
11 

岳母 yuèmǔ 

แมลง ma0lik11 ŋa31mot11 虫 chóng 

แมลงกลิน่เหมน็ ma0qhɛŋ31 ka0ʑo33 臭屁虫 chòu pì chóng 

แมลงกดั ต่อย  qa0ðam11 ra:i33 （蚊）叮(wén) dīng 

แมลงปอ puŋ11pi312 pin55 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั ma0lɛŋ312 ʑa:ŋ31ȵa11ko
ŋ45 

苍蝇 cāngyíng 

แมลงสาบ qa0ɕɛp11 bjo45 蟑螂 zhāngláng 

แมเ่ลีย้ง miǝ11lǝn312 ʑa322lin33 后妈 hòumā 

แมว li0mɛu12 mui312 猫 māo 

แมว่วัสาว - ȵɯ33m̥a45 不孕的母牛 bù yùn de 
mǔ niú 

แมห่มา้ย miǝ11qa0lɛ312 pa33m̥a:i33 寡妇 guǎfù 

แมอุ่ปถมัภ ์ miǝ11ʑai11 ʑa11(322)la:u
31 

干妈 gàn mā 

โม ่ hɛ0qhu11 hu31 磨 mó 

โมโห ȵak11ȵou11 li55ȵa:n33 发愁 fāchóu 

ไม ่ la:i11 pi54 不（是）bù (shì) 

ไม ้ ðu:i11 ru:i11 （一）串(yī) chuàn 

ไมก้ระดาน pɛn54 bɦi33 木板 mùbǎn  

ไมก้วาด qa0ɕit54 ma31tsaŋ33 扫帚 sàozhǒu 

ไมค้าน ʔdoŋ24ta:p11 mjek55 扁担 biǎndan 

ไมไ่ด ้ la:m11 pi45ʑa312 没（去）méi (qù) 

ไมไ้ผ ่ ma0ʔdɔk54 mai322dok33 毛竹 máozhú 

ไมไ้ผ ่ van312 - 长节竹 zhǎng jié zhú 

ไมพ้าย ma:k0kwɔ11tsa:n11 ʑo45qan45 锅铲 guō chǎn 

ไมพ้าย θa11 pe45 木筏 mùfá 

ไมฟุ้ต ma:k0ɕik54 ɕik33 尺子 chǐzi 

ไมม่ ี pan11la:i11 pi55an33 没有 méiyǒu 

ไมล่ะเอยีด หยาบ  ȵa:n11 ra:t33 粗糙 cūcāo 

ยก ʑaŋ11 ʑo33 举（手）jǔ (shǒu) 

ยกขึน้ ประคอง  pom54 ru24 伏 fú 

ยอด ปลาย qhɛn54 ʑim45,bjo45 尖儿 jiān er 

ยอดเขา mɛu54po11 mau11ɡɦoŋ45 山顶 shāndǐng 

ยอดอ่อน ðuǝ24 pɯa:k11 芽头 yá tou 

ยอดอ่อน ŋa:t11 ȵat55 芽儿 yá er 

ยอดอ่อน qa54 qa322 芽草 yá cǎo 

ยอ้ม ȵɔm11 ȵum33 染 rǎn 

ยงั qa0lɛ312,naŋ11 naŋ31 还（有人）hái 
(yǒurén) 

ยงัไม ่ tǝ0naŋ11 pi45ʑa322 尚未 shàngwèi 

ยบั tuǝ0ʔdap54 dap55 皱 zhòu 

ยา qa0luǝ312 qa:u322 药 yào 

ยา่ ŋɔk11iŋ24 tsa:u322 祖母 zǔmǔ 

ยาก ʑa54 na:n31 难 nán 

ยากจน ho24 ho33 穷 qióng 

ยา่ง pa:ŋ312 kɯ33 烤（火）kǎo (huǒ) 
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ยางไม ้ qa0ɕa54 ŋu33ma0ti33 树脂 shùzhī 

ยา่ทวด iŋ24meu24 tsa:u322ta31 曾祖母 zēngzǔmǔ 

ยา้ย ɕwi:n24 ʑuǝ33 搬（凳子）bān 
(dèngzǐ) 

ยา้ย phi:u24 pa:n33 搬（家）bān (jiā) 

ยาว ði24 ri11 长 cháng 

ยงิ ŋiŋ11 niŋ45 射（箭）shè (jiàn) 

ยงิ ŋiŋ11 peŋ55 射（中）shè (zhōng) 

ยิง่...กย็ิง่... ka11...ka11 ka11...ka11 越…越 yuè…yuè 

ยงิปืน ɕou31pha:u54 θau31tshuŋ32
2 

打枪 dǎqiāng 

ยีส่บิ ɕa54put54 θa322pot55 二十 èr shí 

ยีส่บิเอด็ ɕa54put54am24 θa322pot55ts
am45 

二十一 èr shí yī 

ยดื qa0ʔdɔn24 ʑ̥it11 伸（出来）shēn 
(chūlái) 

ยนื qa0in11 ʑin33 站 zhàn 

ยมื kam11 ɣui33 借（钱）jiè (qián) 

ยมื tshɔ11 ɣui33 借（工具）jiè 
(gōngjù) 

ยงุ qa0ʑa:ŋ312 ʑa:ŋ31ɣa322ʑ
eŋ322 

蚊子 wénzi 

ยุง่ ma:ŋ312 pau31 忙 máng 

เยน็  la:ŋ312 lek11 凉（一下）liáng 
(yīxià) 

เยน็สบาย ɕam11 ɕam11 凉快 liángkuai 

เยบ็ ȵip11 va:ŋ322 缝 fèng 

เยบ็ ปะ pa:ŋ11 to33 补（衣）bǔ (yī) 

เยอะ ʔbuǝ31 pja11 多 duō 

เยีย่ว qa0lin11 ʑ̥u33 尿 niào 

เยีย่ว (กรยิา) ɕy54 ɕi322 把（尿）bǎ (niào) 

เยีย่ว (กรยิา) qa0tin11 ta45 橵（尿）sǎn (niào) 

แยกหา่ง แยกจากกนั pja:k11 pja:k31 分离 fēnlí 

แยกออก phɔk11 da:i33 裂开 liè kāi 

โยน vit11 tsa:ŋ33 扔 rēng 

รก (นาม) qa0lu:ŋ11 la55m̥ui11 胎盘 tāipán 

รกรงุรงั ȵuk54 ȵa:t11 lu:n322 乱 luàn 

รดน้ํา ðu:t11 ɡa45 浇（水）jiāo (shuǐ) 

รถมา้ ma0ŋa11tshǝ11 ma11tshǝ33 马车 mǎchē 

รม่ lɯ:ŋ24 l̥ok33 伞 sǎn 

รวง pja:ŋ312 ran322 穗 suì 

รว่ง hut54,tuk54 tok55 掉（泪）diào (lèi) 

รวมกนัแน่น tset31 tset11 凝固 nínggù 

รวย fa:t11 ɕa:i11 a:i322 富 fù 

รอคอย ʑu54 la:ŋ33 等待 děngdài 

รอ้ง  qa0ʔdaŋ54 raŋ33 （羊）叫(yáng) jiào 

รอ้ง qheŋ24 raŋ33 （猪）叫(zhū) jiào 

รอ้ง ʔbɔ11 raŋ33 （牛）叫(niú) jiào 

รอ้ง (มา้) hɛ24 raŋ33 （马）叫(mǎ) jiào 

รอ้ง (แมว) ŋɛu11 raŋ33 （猫）叫(māo) jiào 

รองเทา้ qha:i11 qha:i45 鞋 xié 
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รองเทา้แตะ qha:i11ma11 qha:i45tsaŋ32
2 

草鞋 cǎoxié 

รอ้งเพลง ʔdu31 di322 唱 chàng 

รอ่งฟัน ฟันหน้า qa0ɕɔŋ54va312 ʑoŋ322ȵɯ322 大牙 dàyá 

รอ้งไห ้ ȵi:t11 ȵit11 哭 kū 

รอ่น  ðaŋ24 ʑaŋ31 筛（米）shāi (mǐ) 

รอ้น qa0tɔt11 peŋ45 热 rè 

รอ้น u:n11 lu31 热（剩饭）rè (shèng 
fàn) 

รอบ kwin54 kwa:ŋ33 绕（道）rào (dào) 

รอบ pai11 tseŋ11 （来一）回(lái yī) huí 

รอบๆ fa:k11qhɛn11 pan33pe33 周围 zhōuwéi 

รอ้ย (100) pa:k11 qan33 百 bǎi 

รอยรา้ว phɔk11 roŋ45 裂缝 lièfèng 

รอ้ยลา้น ʑi11 ʑi31 亿 yì 

ระกา ðou11 qai322 酉（鸡）yǒu 

ระบายส ี ɕɛt54 ɬat31 漆 qī 

ระเบยีง สนามตากขา้ว pja24ʔban31 ʑ̥in322 晒场 shài chǎng 

ระลกึถงึ vak11nian11 nɯ33 回忆 huíyì 

รกั ma:i24 θaŋ45 爱 ài 

รกัแร ้ ʔdiǝ11ma0 liǝ312 dɦa:ŋ24ta:i33 腋窝 yèwō 

รกัและเป็นหว่ง ʔdi:p11 θaŋ45 疼（孩子）téng 
(háizi) 

รกัษา qa0luǝ312 du322qa:u322 医治 yīzhì 

รงันก qa0taŋ312ma0nuk11 ra:u45nok11 鸟窝 niǎo wō 

รงัผึง้ tɔŋ24 ra:u45 蜂窝 fēngwō 

รบัต่อ  ɕu:p11 te322 接住 jiē zhù 

รัว้ pu:ŋ11vɛŋ312 ʑaŋ31 篱笆 líba 

ราก qa0ɕa:ŋ54 tsa:ŋ322 根 gēn 

ราคา tsa54ma0ɕen11 - 价钱 jiàqián 

ราคาถกู ɕian31 tak11 便宜 piányi 

รา่งกาย va:i312 ran33 身体 shēntǐ 

รางน้ํา lin11 la:ŋ31 水槽 shuǐcáo 

รางหญา้ใหม้า้กนิ ʔba:ŋ24ma0ŋa11 ɣon33ŋa11 马槽 mǎ cáo 

รางอาหารหม ู ʔba:ŋ24mu54 ɣon33 m̥u31 猪食槽 zhū shí cáo 

ราชการ ɕai54 θa:i322 官 guān 

รา้น na54 te45 铺 pù 

ราบรืน่ ɕun54 rɯ:ŋ24 顺 shùn 

ราบเรยีบ phi:ŋ24 taŋ33 平 píng 

รายบุคคล ta:ŋ54va:i312 ka31 各自 gèzì 

รมิฝีปาก qa0mun312ŋɔŋ312 raŋ31mam31 嘴唇 zuǐchún 

ริว้รอย qhɛu11 dap55 皱纹 zhòuwén 

รษิยา ʑak11qhan11 ŋ̻a33 忌妒 jìdù 

รบีรอ้น kwa:ŋ11 ka:n45 赶（上）gǎn (shàng) 

รบีรอ้น muŋ11ma:ŋ312 - 赶忙（来）gǎnmáng 
(lái) 

รบีเรง่ hun54,kwa:n33 ka24,ka:m33 赶（牛）gǎn (niú) 

รบีเรง่ ka:n11 ka:n45 赶（路）gǎn (lù) 

รุง่อรณุ ma0lɔŋ312lua11 loŋ33lua33 黎明 límíng 
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รุน่ ta:i11 tsu31 （一）代（人）(yī) 
dài (rén) 

ร ู หลุม puŋ54muǝ312 ti55mu33 窟窿 kūlong  

รจูมกู muǝ312qa0tiŋ24 ru322ŋ̻at33 鼻孔 bíkǒng 

รูจ้กั tin11 lo33 认识 rènshi 

รมูา่นตา qa0lɔŋ11pat11 lak55pat55 瞳仁 tóngrén 

เรง่รดั qa0nɛm11 lai31 催促 cuīcù 

เรว็ ha:u24 m̥oi45 快 kuài 

เรอ tsa0ak54 tsak11ɯ:k33 打嗝儿 dǎgé er 

เรยีก ɕaŋ31 tsa:ŋ31 称（物）chēng (wù) 

เรยีน ɕo11 ɕo11 学 xué 

เรยีบรอ้ยแลว้ koi11 ʑaŋ31 已经(吃)y ǐjīng (chī) 

เรอื luǝ11 da322 船 chuán 

เรือ่ง (ลกัษณนามใชก้บั
เรือ่งราว) 

ʔboŋ11 - （一）件（事）(yī) 
jiàn (shì) 

แรง กาํลงั qa0ðɛŋ312 pin322 力气 lìqì 

โรคฝี na24tɛŋ24 ȵa322 麻子 mázǐ 

ไร ma0tɛn312 nan322 衣虱 yīshī 

ไร ่ mu54 mau55 （一）亩(yī) mǔ 

ลง (ตกึ) luŋ11 no31 下（楼）xià (lóu) 

ลงกลอน (กรยิา) θwa24 luŋ55 锁（门）suǒ (mén) 

ลด it55 ra11ok33 减 jiǎn 

ลน้ ʔbɔk11ʔba:k11 mok55ma:k55 （水）溢(shuǐ) yì 

ลม la0van312 vǝn31 风 fēng 

ลม ta:ŋ33 taŋ33 挡（风）dǎng (fēng) 

ลม้ tuk54 vaŋ31 跌倒 diédǎo 

ลมพดั  pu54 ha:p33 刮 (风)guā (fēng) 

ลวก qa0tɔt11 pe45 烫（手）tàng (shǒu) 

ลอ้ lɯn312 lǝn33 轮子 lúnzi 

ลอ่ (สตัว)์ li11lɔ11 ŋa11lɔ45 骡子 luózi 

ลอ่(สตัว)์ twa312 to33ŋa11 驮子 duò zi 

ลอก (หนงัสตัว)์ pjɛ54 ta:k33 剥（牛皮）bō (niúpí) 

ลอกคราบ koi11 tǝt11 （蛇）蜕（皮）(shé) 
tuì (pí) 

ลอง ɕie54 ɕi33 试 shì 

ลอ่นหลุด lok11 pok11 剥落 bōluò 

ลอย kwa11 bɦja33 飘 piāo 

ลอย pu11 toŋ322 漂浮 piāofú 

ลอ้เลน่ li:u31 ȵai31 玩耍 wánshuǎ 

ละลาย lwi312 li55 溶化 rónghuà 

ละเอยีด mi:m11 ɡeŋ45 细 xì 

ลกัยิม้ na24ʔbi:k54 ʔbep55ma0ɕe
33 

酒窝 jiǔwō 

ลกัษณนามของการกดั 1 
ครัง้  

pjɔk11 ʑok33 （咬一）口(yǎo yī) 
kǒu 

ลกัษณนามใชก้บัชัน้ของ
น้ํามนั 

phi:u54 - 撇（一层油）piē (yī 
céng yóu) 

ลบัมดี qhɛn54 khɯ322 磨（ ）mó (dāo) 

ลา่ na:k11thou54 du322l̥au45 打猎 dǎliè 
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ลา (สตัว)์ li0li11 li33 驴 lǘ 

ลาก neŋ312 daŋ33 拉 lā 

ลา้ง ɕɔk11 - 洗（脚）xǐ (jiǎo) 

ลา้ง ða:u24 ti33 洗（碗）xǐ (wǎn) 

ลา้ง บว้นปาก la:ŋ312 ʑoŋ33ʑok55 漱（口）shù (kǒu) 

ลา้งหน้า qhup54 ti33 洗（脸）xǐ (liǎn) 

ลา้งออก ลวก  la:ŋ312,ða:u24 ti33 涮 shuàn 

ลาดชนั liŋ54 va:ŋ33 陡峭 dǒuqiào 

ลา่ถอย thon24 thui33 退 tuì 

ลานบา้น puŋ33lu:ŋ54 taŋ24pjoŋ322 院子 yuànzi 

ลายผา้ va11 roŋ322 花（布）huā (bù) 

ลายมอื la:i11ŋɛk11 kui322qe322 手纹 shǒu wén 

ลาํคอ ʔdɔŋ24qhan31 ra33ran45 后颈 hòu jǐng 

ลาํไส ้ qa0ɕi24 ri33 肠子 chángzi 

ลงิ ma0lu312 ta:i45 猴子 hóuzi 

ลิน้ ma0lɛn11 ma31 舌头 shétou 

ลิน้ไก่ ma0lɛn11qai54 ma31qai322 小舍 xiǎo shě 

ลิม่ หมดุไม ้ tɛŋ24ɕui54 θɛ31 楔子 xiēzi 

ลี ้(มาตรวดัระยะทางสมยั
โบราณ) 

li54 li24 （一）里(yī) lǐ 

ลกึ qa0lak54 la:k33 深 shēn 

ลื่น qa0tɛn312 rau45 （路）滑(lù) huá 

ลื่น เงา วาว เหลื่อม  lɯ:n24 qet11 光滑 guānghuá 

ลมื ʔdap54 dap55 忘记 wàngjì 

ลุง pa11a24 a:ŋ322pa33va
:u33 

舅父 jiùfù 

ลุง (ฝัง่พอ่) pa11tsɛ54 qa45paa33va:
u33 

伯父 bófù 

ลุง (ฝัง่แม)่ miǝ11tsɛ54 qa45pa33mai
11 

伯母 bómǔ 

ลกูไก่ qai54num312 la:k11qai322 小鸡 xiǎo jī 

ลกูเขยลกูสะใภ ้ la:k0ma0liu312 mai24(11)pi3
22 

儿媳妇 érxífu 

ลกูชาย la:k11 la:k11va:u33 儿子 érzi 

ลกูเดอืย la312 - 小米 xiǎomǐ 

ลกูทอ้ ma:k0paŋ54 ma:k33baŋ32
2 

桃 táo 

ลกูนมววั (ผลไมช้นิดหน่ึง) ma:k0 v̥a11 ma:k33va11 牛奶果 niúnǎi guǒ 

ลกูพลบั ma:k0ɕai31 ma:k33tat55 柿子 shìzi 

ลกูพลมั ma:k0man11 ma:k33ku45ts
e45 

李子 lǐzǐ 

ลกูแพร ์ ma:k0li11 ma:k33li45ɕi:
p31 

梨 lí 

ลกูมา้ ma0ŋa11ɛŋ24 ŋa11li55 马驹 mǎ jū 

ลกูววั la0va312ɛŋ24 pe31pa:u45 牛犊 niúdú 

ลกูศร nuk11 na33 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ la:k0qhɯ:i11 pa55ʑu11 女婿 nǚxù 

ลกูสาว la:k0iŋ24,ma0u:n31 la:k11mai24(
11) 

女儿 nǚ'ér 

ลกูสนุขั la:k qoi24,qoi24ɛŋ24 la:k11ma31 狗崽 gǒu zǎi 

ลกูหม ู mu54ɛŋ24 la:k11 m̥u31 猪崽 zhū zǎi 

ลกูเหบ็ qa0ɕi11 v̥a45 雹子 báozi 
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ลกูอ๊อด ma0tɔk11 la:k11e45 蝌蚪 kēdǒu 

เลก็ ɛŋ24 i45 小 xiǎo 

เลง็ ŋiŋ11 ʑaŋ33 瞄准 miáozhǔn 

เลบ็มอื qa0lip11ŋɛk11 ɣap33qe322 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ (ลกัษณนามใชก้บัสมดุ
หนงัสอื) 

ɕɛk11 pǝn45 （一）本（书）(yī) 
běn (shū) 

เลว tuk54ɕaŋ11 ɡɦe45 坏 huài 

เลา้ไก่ tsha:p11qai54 ðu:ŋ45qai322 鸡圈 jī quān 

เลา่นิทาน tswa:p11 lim45 讲（故事）jiǎng 
(gùshì) 

เลา่ลอื เลา่  tshu:n31 tsh:u33 传 chuán 

เลยี lɛm24 la:ŋ11 舔 tiǎn 

เลีย้ง u:m31 am322 养（鸡）yǎng (jī) 

เลยีงผา qa0ʔdiu24 fan24 麂子 jǐ zi 

เลีย้วโคง้ pan54 pan31 转弯 zhuǎnwān 

เลอืก lɛ312 θi45 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืก ta:p11 mek33 挑（担）tiāo (dān) 

เลอืด qha24 pe33 血 xuè 

เลื่อย ma:k0kɯ54 khɯ33 锯子 jùzi 

เลื่อย qhɛ31,thwa54 khɯ33 锯 jù 

โลน้ ʔdɔŋ11 do322 秃 tū 

โลภ tha:n11 tha:n33 贪心 tānxīn 

ไลก่วด hun54 tam33 驱赶 qūgǎn 

ไลต่าม kwa:ŋ11 nep55 追 zhuī 

วอก ɕɛn11 ta:i45 申（猴）shēn 

วอนขอ tsou312 tsiu55 求（人）qiú (rén) 

วดั puŋ33mi:u312 miu31 庙 miào 
 

วดัความยาว ða:u24,ka:p11 ta:k33 量（长短）liàng 
(chángduǎn) 

วนั ʔbun54 pa33mui322 天 tiān 

วนั van54 van33 （一）天(yī) tiān 

วนัทีส่อง ɕu33ɕa54 ɕu33θa322 初二 chū èr 

วนัทีส่บิ ɕu33put54 ɕu33vat55 初十 chūshí 

วนัทีห่น่ึง ɕu33it54 ɕu33tsam45 初一 chū yī 

วนัน้ี van54ni11 van33ni55 今天 jīntiān 

วนัมงคล van54ʑiǝ31 van33a:i322 吉日 jírì 

วนัมะรนื van54ta11 van33da33 后天 hòutiān 

วนัอากาศปลอดโปรง่ qa0tɔt11 qa:ŋ322re45 天晴 tiān qíng 

วยัรุน่ ɛŋ24 reu31 年轻 niánqīng 

ววั ɕiŋ54len11 pe31 黄牛 huángniú 

ววัตวัผู ้ ɕiŋ54puo11 pa:u45pe31 公黄牛 gōnghuángniú 

ววัตวัเมยี ɕiŋ54miǝ11 ʑa11pe31;mai
24pe31 

母黄牛 mǔhuáng niú 

วา (มาตราวดัความยาว) pja:i11 pjat33 （一）庹(yī) tuǒ 

วา่ง ʔda:i24 di322 空 kōng 

วาง ตัง้  pa:i11 te45,pjai45 摆着 bǎizhe 

วางซอ้น ta:p11 ta:p55 摞 luò 

วางเพลงิ tut54 ɕit55 放（火）fàng (huǒ) 

วาด na:k11 ɕa:i24 划（拳）huà (quán) 
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วาด qhwe31 rai45 画 huà 

วา่ยน้ํา a:p11 a:p33 游泳 yóuyǒng 

วิง่ ta0ken11 dɦat33,leu33 跑 pǎo 

วงิเวยีน la:i11 va24 （眼）花(yǎn) huā 

วงิเวยีน qa0ɕin54 meŋ31 （头）晕(tóu) yūn 

วญิญาณ la0ŋɔŋ312 moŋ33 灵魂 línghún 

เวลา ɕi11 tsɯ45 时间 shíjiān 

เวา้เขา้ ʔbɔp54 lam322 凹下 āo xià 

เวา้เขา้ กิว่ คอด qa0ʔba:p11 bep11 瘪 biě 

ศอก - u33nou24 （一）肘(yī) zhǒu 

สกปรก ɔŋ11am31 ȵin31 脏 zàng 

สกดั tɔk11,tsot11 tha:k33 榨（油）zhà (yóu) 

สง่ ðu:i24 ta45 送（行）sòng (xíng) 

สงบ ʔbɔt54ȵi:t11 pa33rɯk55 安静 ānjìng 

สง่ใหไ้ป pa:i11 pa:i31 派（人）pài (rén) 

สด qa0lie312 tsau33 活（了）huó (le) 

สตรอเบอรร์ี ่ tum11khɯ:i11 - 红草莓 hóng cǎoméi 

สตรอเบอรร์ีส่ดีาํ ȵ(ŋ)i54 - 黑草莓 hēi cǎoméi 

สตรอเบอรร์ีส่เีหลอืง ma0la312 - 黄草莓 huáng cǎoméi 

สถานที ่ ta11fɯ:ŋ24 eŋ33 地方 dìfāng 

สนตะพายววั  ȵi:u11 do45 牛鼻圈 niúbí quān 

สน้เทา้ qa0li:u11 ra33rɯ33 脚后跟 jiǎohòugēn 

สนบัสนุน ยนัไว ้ ʔdou11 te322 支撑 zhīchēng 

สนิทสนม ɕok11ɕɛ54 ɕuk33 熟悉 shúxī 

สนิม qa0ða:k11 nai33 锈 xiù 

สบาย ŋai24 an33a:i33 舒服 shūfú 

สบาย คลาย ไมแ่น่น ðuŋ54 lem322 松 sōng 

สม้เขยีวหวาน ma:k0liu11 ma:k33bu322 桔子 júzi 

สมบรูณ์ ku:i11 phan322 完成 wánchéng 

สม้โอ ma:k0pa:ŋ11 ma:k33puk55 柚子 yóuzi 

สมยัโบราณ ʔbɔŋ31ma0ɛ24 tsa:ŋ24ȵǝ55 古时候 gǔ shíhou 

สรอ้ยขอ้มอื lu:i24 vok33 手镯 shǒuzhuó 

สระน้ํา ɔŋ24tam11 khǝ45i45 池塘 chítáng 

สรา้งขึน้ taŋ33 taŋ33 竖立 shùlì 

สลกั ðwa:n11 tsen55 闩（门）shuān (mén) 

สลกั tat54 kha:i33 栓（牛）shuān (niú) 

สลกัประตู กลอน ɕua:n24ma0tɔ312 reŋ31ŋɯ31 门栓 mén shuān 

สว่นเกนิ เหลอื qa0lɛ312 lɯ33 剩 shèng 

สว่นบนของรา่งกาย ton312pa:ŋ54lu54 qhoŋ322naɯ4
5 

上半身 shàngbànshēn 

สวนผกั ɕɔn33(24)up54 gɦa:m33 菜园 càiyuán 

สว่นลา่งของรา่งกาย ton312pa:ŋ54ʑun11 qhoŋ32ta33 下半身 xiàbànshēn 

สว่นหน่ึง fan31 fǝn33 （一）份(yī) fèn 

สวม (กาํไล) ʑaŋ31 ʑa45 戴（手镯）dài 
(shǒuzhuó) 

สวม (เสือ้ผา้)  lɛ11 li45 穿（衣）chuān (yī) 

สวม (หมวก) ʔbɔŋ31 pa45 戴（帽子）dài 
(màozi) 

สวยงาม ɛŋ24ȵam11 ɣek322 美 měi 
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สวา่ง ma0loŋ312 pja:k11 亮 liàng 

สวา่ง ʔbun54ma0lɔŋ312 mui322pja:k1
1 

天亮 tiān liàng 

สวา่งไสว ma0lɔŋ312ɕwa:k31 
ɕwa:k31 

pja:k11θaɯ32
2 

亮晶晶 liàngjīngjīng 

สวา่น ŋui11 ŋui33 锥子 zhuīzi 

สอง ɕa54 θa322 二 èr 

สองเทา่ it54fan31 ti55pui31 一倍 yī bèi 

สอน ɕɔn54 tsa:u31 教 jiāo 

สะดอื ma:k0ʔduǝ31 na:u322 肚脐 dùqí 

สะพาน tsi:u11 koŋ322 桥 qiáo 

สะอาด qha:u45 θaɯ322 干净 gānjìng 

สกัครู ่ a0tsit54,a0ɕɛŋ11 ti55kɯ445 一会儿 yīhuǐ'er 

สกัครู ่ a0tsit54;a0ɕɛŋ11;  a0tsa: 
ŋ312 

ti55kɯ45 一会儿 yīhuǐ'er 

สกัหลาด pu:ŋ11ta:m24 do45 毯子 tǎnzi 

สัง่ขีม้กู ȵi11 ran33 擤 xǐng 

สญัจร ทะลุ  ðom24 toŋ24 （路）通 (lù) tōng 

สตัว ์ qa0li11 ti31to24 动物 dòngwù 

สัน่ qa0ɕen11 ʑ̥aŋ33 发抖 fādǒu 

สัน้ ta11 ta33 矮 ǎi 

สัน้ ti11 kum33 短 duǎn 

สนัจมกู ȵin11qa0tiŋ24 tsiu55ŋ̻at33 鼻梁 bíliáng 

สนัมดี qa0nǝn312pja11 ran24mwa45 背 dāobèi 

สบั fɔk11 θap55 剁 (肉)duǒ 

สบั pha:k11 ma:ŋ45 劈（柴）pī (chái) 

สาก qa0ʔdu31 tsa33 碓 duì  

สากไม ้ qa0ɕɛk11 toŋ33 杵 chǔ 

สาด pɔk11 ta:u33 泼（水）pō (shuǐ) 

สาด phjeu54 - 洒（粉状物）sǎ (fěn 
zhuàng wù) 

สาดแสง tshi:u54 da:k33 晒 shài 

สาดแสง u:n11 hɯ33 晒（太阳）shài 
(tàiyáng) 

สา่ถัว่เหลอืง θi:ŋ55θat55 di55ruŋ11 豆豉 dòuchǐ 

สาน tam54 kham33 织 zhī 

สาน (ตะกรา้) ɕɛ54 θi322 编（篮子）biān 
(lánzi) 

สาม tu54 tu322 三 sān 

สามวนัขา้งหน้า van54ma0ðwa11 van33mwa33 大后天 dàhòutiān 

 สามวนัทีแ่ลว้ van54ʔbuǝ11 van33qa0ȵa3
3ȵa33 

大前天 dàqiántiān 

สามสบิ tu54put54 tu322pot55 三十 sānshí 

สามารถ tin11 θa:i45 会（写）huì (xiě) 

สาม ี qhɯ:i11 va:u33 丈夫 zhàngfū 

สามภีรรยา pa11miǝ11 va:u33mai11 夫妇 fūfù 

สาย lum54 lat11 迟 chí 

สาย (ลกัษณนามของแมน้ํ่า) qha24 ɣa33 （一）条（河）(yī) 
tiáo (hé) 

สายรุง้ miǝ11ði11 ŋa31roŋ33 虹 hóng 

สา่ยหน้า ŋɔk33ŋɛu11 vit33va:ŋ55 摇（头）yáo (tóu) 
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สายเอีย๊ม pu:ŋ11ʔda24 qon33 背带 bēidài 

สาวน้อย la:k0qha:u11ɕɔ54 pa33reu33 姑娘 gūniang 

สิง่ของ ʑuŋ33ʑu:ŋ312 tsa322ho33 东西 dōngxi 

สบิ put54 vat55 十 shí 

สบิเกา้ put54va11 vat55dɦa31 十九 shí jiǔ 

สบิสอง put54ɕa54 vat55θa322 十二 shí èr 

สบิเอด็ put54am24 vat55tsam45 十一 shí yī 

สวิ tu0nǝn24 roŋ11 疙瘩 gēda 

สิว่ ɕiu54 θoŋ31 凿 záo 

สิว่ ma:k0ɕiu54 θoŋ31 凿子 záozi 

สี ่ pa54 pa322 四 sì 

สขีาว ɔk11 lok33 白 bái 

สขีา้ว lɔŋ24 ɣon33 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

สเีขยีว lok11 ɣo45 绿 lǜ 

สคีราม qhun54 θu11 蓝靛 lándiàn 

สดีาํ ʔdam31 l̥am322 黑 hēi 

สแีดง la:n11 tse45 红 hóng 

สเีทา hoi24 - 灰 huī 

สฟ้ีา tsep11 ɕi33 蓝 lán 

สมีว่ง tsam11 tsam322 紫 zǐ 

สีว่นัก่อน van54ʔbɯ:i24 - 大前天的昨天
dàqiántiān de zuótiān 

สีว่นัขา้งหน้า  van54ʑa24 van33mwa33
mwa33 

大后天的明天
dàhòutiān de míngtiān 

สเีหลอืง ŋa:n11 ŋa:n45 黄 huáng 

สกุ mu11 m̥u33 （饭）熟 (fàn) shú 

สกุ tuǝ11 phan33 （果子）熟(guǒzi) 
shú 

สดุทา้ย tɯk54lǝn312 mɯ:t11 后 zuìhòu 

สรุยิคราส kap33ka:ŋ54ka:n54  
ta54van54 

ŋa:n45ka:n32
2ta0van33 

日蚀 rì shí 

สสุาน pun11ma:ŋ312 mo31pa33kha
:u33 

坟 fén 

สู ้ - θau31ri31 打仗 dǎzhàng 

สงู va:ŋ312 v̥ɯŋ33 高 gāo 

สญูหาย tuk54 tok55 丢失 diūshī 

สบู ka:n54 mɯt11 抽（烟）chōu (yān) 

สบูขึน้มา  tiŋ312 dɦaŋ24 抽（出）chōu (chū) 

เสน้ (ลกัษณนามของเชอืก) qa11 kat55 （一）条（绳子）
(yī) tiáo (shéngzi) 

เสน้ผม ma0ɕam54 mut11mau11 头发 tóu fǎ 

เสน้ใย qa0ɕiǝ54 θam45 线 xiàn 

เสน้ไหม qa0ða:i312 - 丝线 sīxiàn 

เสมหะ qa0tu11 ru33kak11 痰 tán 

เสรจ็สิน้ koi11 pja:ŋ322 完 wán 

เสา ma0ɕu54 ʑ̥u33 柱子 zhùzi 

เสาเรอื fa:i11 luǝ11 qa:u33 篙 gāo 

เสยีง hiŋ11 ɣaŋ322 声音 shēngyīn 

เสยีง ʔdam31 lim11 （喊一）声(hǎn yī) 
shēng 

เสยีง ʔdaŋ31 raŋ322 响 xiǎng 
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เสีย่ง ฝ่า  qu54 qhan33 冒（烟）mào (yān) 

เสยีงโหร่อ้ง qhɛŋ24 qeŋ45ra:t11 喊叫 hǎnjiào 

เสอื mu:m312 qa33ȵau322 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ รอง tɛn11 tem31 垫 diàn 

เสือ้กนัฝนทีท่าํดว้ยหญา้
หนวดมงักร 

pu:ŋ11pai11 puǝ33ɬɛt31 蓑衣 suōyī 

เสือ้ขาด ʔbɛk11 vai31 （衣服）破(yīfú) pò 

เสอืดาว - qu24 豹子 bàozi 

เสือ่ปนูอน pja24ʔbin24 θa33pha:t33 睡席 shuì xí 

เสือ้ผา้ ʑiǝ11 ma:u322 衣服 yīfú 

เสือ้ผา้ฝ้าย ʑiǝ11tuŋ54 ma:u322bam3
1 

棉衣 miányī 

แสง taŋ11 taŋ24 灯 dēng 

แสงจนัทร ์ luŋ11tɛŋ11 na:n33ke55 月亮 yuèliàng 

แสงแดด qa:ŋ54 qa:ŋ322 阳光 yángguāng 

แสตมป์ ʔbɔŋ11 ma:u33 戳 chuō 

ใส ɕou11 θaɯ332 清 qīng 

ใส ่ตดิ หวัเขม็ขดั tiŋ11 ra:ŋ33 扣（上）kòu (shàng) 

ใสล่งไป na:k11 ɡa45 放（盐）fàng (yán) 

ไสเ้ดอืน ŋa312in11 ŋa31kan33 蚯蚓 qiūyǐn 

ไสไม ้ ðɔt11 ma31 刨 páo 

หก nam54 nam31 六 liù 

 หกวนัขา้งหน้า (สปัดาห์
ถดัไป) 

van54pa0ðɛt11 - 大后天的大后天
dàhòutiān de dàhòutiān 

หงอนไก่ ma0ȵɔn312qai54 ʑ̥an33qai322 鸡冠 jīguān 

หญา้ qa0ȵa11 tsa31 草 cǎo 

หญา้สคีราม ma0ta24 θu11 蓝靛草 lándiàn cǎo  

หด ðut54 lut11 收缩 shōusuō 

หดหูใ่จ อดัอัน้ อุดอู ้ ʑak54ɛ11 bɯ31 闷 mèn 

หนอง ɔŋ24mu11 ŋu33 脓 nóng 

หนอนขน ma0lik11ŋa:i11 ŋa31mɯt11 毛虫 máochóng 

หน่อไม ้ qhik54 ra:ŋ45pau24 笋 sǔn 

หน่อไมข้ม mon54 - 苦竹 kǔzhú 

หน่อย  tsit54 kɯ45 （一）点儿(yī) diǎn 
er 

หนกั qa0naŋ11 kan322 重 zhòng 

หนงั qa0ʔbuŋ31;pja24 ʔbuŋ31 raŋ31 皮 pí 

หนงัสอื ɕɯ24 θɯ33 书 shū 

หนา hun24 tsin33 （粥）稠(zhōu) chóu 

หนา ta0na312 na322 厚 hòu 

หน้า ta0(k)qon54 ʑa322 前 qián 

หน้าต่าง tshua:ŋ24fu:ŋ24 mu33ɕuk55bo
ŋ322 

窗子 chuāngzi 

หน้าทอ้ง qa0luŋ54ɛŋ24 m̥ɔk33tsi45 小腹 xiǎofù 

หน้าผา pu:ŋ11qa11 ta:t11da:n33 悬崖 xuányá  

หน้าผาก qa0ʔdaŋ31tɛn54 ta55raŋ33 额头 étóu 

หนาม ȵa:n11 ŋa:n24 刺儿 cì er 

หนาม ʔbɔŋ11 paŋ45 刺 cì 

หนาว ʔnot11 koŋ45 冷 lěng 
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หนาวเยน็ ถกูอากาศเยน็ 
เป็นหวดั  

ma:k11la11van312 - 着凉 zháoliáng 

หน้าอก a:n24 te33 挺胸 tǐng xiōng 

หน้าอก qa0tak54 ta0tak55 胸脯 xiōngpú 

หนีบ ka:p11 kep55 夹 jiā 

หน่ึง am24 tsam45,ti45 一 yī 

หน่ึงรอ้ยหน่ึง a0pa:k11liŋ11am24 ti55qan33ti55
dǝ33 

一百零一 yībǎi líng yī 

หน่ึงแสน (สบิหมืน่) put54fa:n31 vat55fa:n33 十万 shí wàn 

หนุ่มน้อย la:k0qha:u11 pa33reu31 小伙子 xiǎohuǒzi 

หนู qa0ɕi54 boi11 老鼠 lǎoshǔ 

หมดกาํลงัใจ eu24muk54 - 灰心 huīxīn 

หมวก lup11 l̥ok24 斗笠 dǒulì 

หมวก ma:u312 mau31 帽子 màozi 

หมอก la0muk11 mau11tu53 雾 wù 

หมอน mɔnw24 mau24 ȵi33 枕头 zhěntou 

หมอผ ี puo0mɔ312 pa33pi45 巫师 wūshī 

หมกั ดอง an54 la12 腌（菜）ā (cài) 

หมา qoi24 ma31 狗 gǒu 

หมาตวัผู ้ qoi24puo11 pa:u45ma31 公狗 gōng gǒu 

หมาตวัเมยี qoi24miǝ11 ʑa11ma31 母狗 mǔgǒu 

หมาป่า kɯ:ŋ24 ma31na:i24 狼 láng 

หมาป่า ŋia12 ŋen31 v̥iŋ322 狼外婆 láng wàipó 

หมาป่า qoi24po11 ma31ȵi45 野狗 yě gǒu 

หม ี ta0mɛ312 mi322 熊 xióng 

หมกึ ɔŋ24mak11 oŋ45mak11 墨 mò 

หมืน่ fa:n31 fa:n33 万 wàn 

หม ู li0mu54 m̥u31 猪 zhū 

หมตูวัผู ้ mu54puo11;puo11mu54 pa:u45 m̥u31 公猪 gōng zhū 

หมตูวัเมยี mu54 miǝ11; 
miǝ11mu54;mu54paŋ24 

ʑa11mu31 母猪 mǔ zhū 

หมูบ่า้น puŋ33ŋuǝ11 ɡa11,moi31 村子 cūnzi 

หมูบ่า้น ʔdu11va:i33qa0ðu11 mau11ŋan31 寨头 zhài tóu 

หมปู่า li0qa0pa:n54 m̥u31di33 野猪 yězhū 

หมหูมา (หมายถงึสตัวเ์ลีย้ง) qoi24thau54 ma31la:u24 猪狗 zhū gǒu 

หยด ʑa:k11 ʑet31 滴（水）dī (shuǐ) 

หยด (ลกัษณนาม) ʑa:k11 da:k55 （一）滴(yī) dī 

หยวน (หน่วยเงนิตราของ
จนี) 

man11 dǝ322 （一）元(yī) yuán 

หยกิ qa0ʔbin24 bit55 掐 qiā 

หยกิ tsen24 fan33 捏 niē 

หยดุ taŋ11 meŋ45 停止 tíngzhǐ 

หรีต่า qa0nip11 - 眯 mī 

หลน่ tuk54 tok55 掉（下井）diào 
(xiàjǐng) 

หลบ ðɔ312 ðo31 漏（雨）lòu (yǔ) 

หลบซ่อน qa0ʔdet54 u45 躲 duǒ 

หลอ่ (กรยิา) eu31 tsa:ŋ33 投掷 tóuzhí 

หลงั qa0ʔdiŋ24 ma0lan31 背 bèi 
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หลงั ta0(k)lǝn312 lan31 后 hòu 

หลงัคอ่ม qa0ʔdiŋ24qun24 qou45ɣu322 驼背 tuóbèi 

หลงัจากนัน้ ʑa:n31ʑa11 - 然后 ránhòu 

หลงัเทา้ qa0ʔdiŋ24ʑuŋ31 ȵi33kok55 脚背 jiǎobèi 

หลาน (หลานของน้า อา) la:k54qa:n54 la:k11 侄儿 zhí er 

หลานชาย (หลานของปู่ ยา่ 
ตายาย) 

la:k0qa:n54 la33li31 孙子 sūnzi 

หลานสาว(หลานของปู่ ยา่ ตา
ยาย) 

thɛŋ24la;k0 iŋ24 la33li31pa33
mai11 

孙女儿 sūnnǚer 

หลกี (ทาง) va:k11 ua:k11 让（路）ràng (lù) 

หลุม puŋ24(33)ʔbuk54 ti55kum45 坑 kēng 

หว้ย ɔŋ24ðɔŋ312 raŋ45 溪 xī 

หวาน qa0ɛn24 ŋ̻u322 甜 tián 

หวา่น va:n54 pwat55 橵（种）sǎn (zhǒng) 

หว ี ɕɛ54 ri322 梳子 shūzi 

หว ี(กรยิา) ɕɛ54 ri33 梳（头）shū (tóu) 

หอ่ (กรยิา) nep11 ɕum31 包（药）bāo (yào) 

หอ่ (ลกัษณนาม) nep11 ɕum55 （一）包（东西）
(yī) bāo (dōngxi) 

หอ่ หุม้ qɛu54 tsu:i11 缠（线）chán (xiàn) 

หอก ma:k0na:ŋ312 - 矛 máo 

หอก ma:k11,ŋi11 mɛ31ɕap33 叉 chāzi 

หอ้ง luk54 qa:n33 房子 fángzi 

หอ้ง (ลกัษณนามของหอ้ง) hɛ11 dǝ322 （一）间（房）(yī) 
jiān (fáng) 

หอ้งครวั la:ŋ24up54qha:ŋ54 qa:n33θau33 厨房 chúfáng 

หอ้งน้ํา la:ŋ24ɛk11 lu31qe33 厕所 cèsuǒ 

หอน (หมา) ŋon11,niŋ54 qeŋ45 唤（狗）huàn (gǒu) 

หอบ หายใจแรง ɕet11ŋu:i312 raŋ45 喘 chuǎn 

หอม hɔm24 phweŋ322 香 xiāng 

หอม ʑi:ŋ24 ʑi:ŋ33 香 xiāng 

หอ้มลอ้ม qhɔm11 hum322 包围 bāowéi 

หอยโขง่ ʔbuŋ11ʔbi:n11 ɡo45 螺蛳 luósī 

หอยทาก ʔbuŋʔbi:n11ɛŋ24 ɡo45ɡoŋ33 蜗牛 wōniú 

หอยแมลงภู่ ʔbuǝ24 ʑo45qa:p31 蚌 bàng 

หกั qhon11 re45 （棍子）断(gùnzi) 
duàn 

หกั ti:p11 ma:ŋ45 破（篾）pò (miè) 

หนั vɛ31 pa0leŋ322 转（身）zhuǎn (shēn) 

หวั qa0ðu11 mau11 头 tóu 

หวัเขา่ qa0ðu11qhu11 mam322ru33 膝盖 xīgài 

หวัใจ θam24tou11 mou11lin45 心脏 xīnzàng 

หวัเราะ qa0ɕɔ54 rɯ33 笑 xiào 

หวัหอม  ʔbu ɡɯ33 葱 cōng 

หา้ ma312 m̥a33 五 wǔ 

หาง qa0ɕut11 ʑat55 尾巴 wěiba 

หาดทราย ɔt11ða:i312 ran33 河滩 hétān 

หา่น qhan54 ŋa:n45 鹅 é 

หาย (จากอาการป่วย) ʑie54 a:i322 痊愈 quányù 
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หายใจ qa0ʑɔt31 mɯt11 吸（气）xī (qì) 

หารอื na:k11qha:ŋ11 - 商量 shāngliáng 

 หา้วนัขา้งหน้า van54ʑɛt11 - 大后天的后天
dàhòutiān de hòutiān 

หา้วนัทีแ่ลว้ van54ʔbɯ:t24 - 大前天的前天
dàqiántiān de qiántiān 

หา้สบิ ma312put54 m̥a33pot55 五十 wǔ shí 

หดิ ȵa:n31 ȵa:n31 疥疮 jièchuāng 

หนิปนู hoi24 hui33 石灰 shíhuī 

หนิผา pja312ta:n11 ti55po33da:n3
3 

岩石 yánshí 

หนิไฟ tsit54pui54 - 火石 huǒ shí 

หมิะ qa0nui312 ni31 雪 xuě 

หวิ muk54qhot11 bwai33 饿 è 

หุบเขา luŋ312;tsɛn312 raŋ24 山谷 shāngǔ 

ห ู ta0ða312 reŋ312ka322 耳朵 ěrduo 

หแูกว้ kwaŋ31 ka322 杯把儿 bēi bà er 

หหูนวก ŋan312 ra:t11 聋 lóng 

หหูนวก puo0ŋan11 pa33ra:t11 聋子 lóngzi 

เหงือ่ tɔt11 mwan33 汗 hàn 

เหด็  qa54ʔbu24 ra322 蘑菇 mógǔ 

เหด็หหูนู qa54tɛn11 lin11ka322 木耳 mù'ěr 

เหน็ qai54han24 tsaŋ45qa:i322 看见 kànjiàn 

เหน็ดว้ย ตอบรบั ขานรบั  pa11 vɯ:n322 答应 dāyìng  

เหน็บชา ða:i312 la:i55 麻木 mámù 

เหนียวตดิ qa0ma:u24 nɯk33 粘 zhān 

เหน่ือย qa0nai11 n̥a:i33 累 lèi 

เหบ็ qa0mat54 mat11 跳蚤 tiàozǎo 

เหมน็ ma0ʔdɔŋ31 mu11 臭 chòu 

เหยยีบ tam312 taŋ33 跺（脚）duò (jiǎo) 

เหยยีบ ʑɔ24 ʑam33 踩 cǎi 

เหยยีบยํ่า tap11 ʑam33 踏 tà 

เหลก็ qha:ŋ24 qha:ŋ33 钢 gāng 

เหลก็ qit54 qhan45 铁 tiě 

เหลน la:k0qen54 la33leŋ322 曾孙 zēngsūn 

เหลา้ i:u11 ra33 酒 jiǔ 

เหลา่นัน้ tsit54ȵa11 kɯ45ȵǝ55 那些 nàxiē 

เหลา่น้ี han33lɛ33ni11 kɯ45ni55 这些 zhèxiē 

เหลีย่ม tuǝ0li:m54 riŋ31 方 fāng 

เหา qa0tu54 ru33 头虱 tóu shī 

เหา่ ʔbuǝ11 raŋ33 （狗）叫(gǒu) jiào 

เหีย่ว ðɔ11 khok33 枯萎 kūwěi 

เหีย่วเฉา lon11,tuk54,hut54 tom55 凋谢 diāoxiè 

แห ʔdɔŋ31ʔda:ŋ31 ʑe31 抛网 pāo wǎng 

แหง้ qha11 ɡɦa45 （衣服）干(yīfú) gàn 

แหง้ qha11 ɡa24 干 gàn 

แหง่ (ลกัษณนามสะพาน) hɛ11 dǝ322 （一）座（桥）(yī) 
zuò (qiáo) 

แหง้แลง้ qa0ðɛŋ11 ra:ŋ11 旱 hàn 
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โหนก quŋ54 ŋɯk55 腮 sāi 

โหนกแกม้ quŋ54na24 ŋeu55ma0ɕe3
3 

颧 quán  

โหร่อ้ง รอ้งเรยีก  ŋɔn11 qeŋ45 喊（人）hǎn (rén) 

โหระพา la0ŋa312mon11; 
la0ŋa312ʔbu:p11 

ŋa33he55 紫苏 zǐ sū 

โหล ตะกรา้  lɔ11,lɔŋ11 ʑau322 箩筐 luókuāng 

ให ้ puǝ24 na:k11 给 gěi 

ใหญ่ lu:ŋ24 koŋ322 大 dà 

ใหม ่ na:n312 ma:n31 新 xīn 

ไห um54 qeŋ45,pam31 坛子 tánzi 

ไหล ta0lui312 qui322 （水）流(shuǐ) liú 

ไหล ่ qa0ʔba11 ka11ma0ma3
3 

肩膀 jiānbǎng 

ไหลเ่ขา pjuǝ31pja33 ti55ɡɦoŋ33ɡɦ
oŋ45 

山腰 shānyāo 

ไหว ้ pa:i54 pa:i322 拜 bài 

องุน่ ma:k0it11 ma0ða:k55 葡萄 pútáo 

อดทน tɔ11 kɯ:ŋ45kam11 忍耐 rěnnài 

อนุญาตให ้ ʑa:ŋ54 ʑa:ŋ33 让( 我去) rang (wǒ qù)  

อบ i:ŋ24 - 熏 xūn 

อบ pa:ŋ312 pa:ŋ31 烘 hōng 

อบอุ่น u:n11 du33rem31 暖和 nuǎn huo 

อยา่งนัน้ ʑu:ŋ312ȵa11 du31ȵǝ55 那样 nàyàng 

อยา่งน้ี ʔdu11ni24(11) du31ni55 这样 zhèyàng 

อยา่งไร ʔdu11nɔ24 du31nau45 怎么 zěnme 

อยู ่ an31 an322 在 zài 

อว้น ma0nɛn312 dan45 胖，肥 pàng, féi 

อวยัวะเพศชาย ʔdi11li:t11 ra322 男生殖器 nán 
shēngzhíqì 

อวยัวะเพศหญงิ ma0lɛn11tit54 ȵeŋ31ma0di5
5 

阴蒂 yīndì 

อวยัวะสบืพนัธุเ์พศหญงิ ep54,tep54,ma0ȵaŋ54 bɦai33 女生殖器 nǚ 
shēngzhíqì 

ออก (ไข)่ tuǝ11 tɯ33 下（蛋）xià (dàn) 

ออกไป ɔk11va:k11 ok31va24 出去 chūqù 

ออกมา ɔk11ma54 ok31no31 出来 chūlái 

ออกเรอืน pa:n33 θi322 出嫁 chūjià 

อ่อน ɛu24 le322 软 ruǎn 

อ่อนแอ qɛŋ24 ɡwe322 瘸（了）qué (le) 

อะไร la0pjɔ11 dǝ322kǝ45 什么 shénme 

อณัฑะ qa0tam54ma0tɛŋ11 ma0rum322ra
322 

睾丸 gāowán 

อนั (ลกัษณนามของคาํนาม
ทัว่ไป) 

hɛ11 dǝ322 （一）个（碗）(yī) 
gè (wǎn) 

อนันัน้ hɛ11ȵa11 dǝ322ȵǝ55 那个 nàge 

อนัน้ี hɛ11ni11 dǝ322ni55 这个 zhège 

อนัไหน hɛ11lɔ11 dǝ322nau45 哪个 nǎge 

อปัลกัษณ์ ขีเ้หร ่ tuk54ɕaŋ11 nai322 丑 chǒu 

อา pa11a:u34 a:u45 叔叔 shūshu 

อา (ฝัง่พอ่) miǝ11a:u24 liu45 叔母 shúmǔ 

อาคาร luk54qhǝn312 - 楼 lóu 
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อ่าง uŋ31.qap54,ða:ŋ312 ha:i33 缸 gāng 

อ่างลา้งหน้า pun11 ta:u45 脸盆 liǎn pén 

อาจจะ khɔ54nǝn31 kho45nǝn55 可能（下雨）kěnéng 
(xià yǔ) 

อาเจยีน ta:u312 ta:k33 呕吐 ǒutù 

อ่าน ɕum11 - 看（书）kàn (shū) 

อ่าน tok11 tok31 读 dú 

อานมา้ a:n24ma0ŋa11 a:n33ŋa11 马鞍 mǎ'ān 

อาบ ða:u24 a:p33 洗（身）xǐ (shēn) 

อา้ปากคา้ง ta0ha:u54 la:u24lum31 达哈欠 dá hāqian 

อาย ุ pi:ŋ312ʔda:n31 pin22 年纪 niánjì 

อาย.ุ..ปี pi:ŋ312 meŋ31 （一）岁(yī) suì 

อาหาร qha:ŋ54 ra:n31 粮食 liángshí 

อาหารเชา้ qha:ŋ54ma0na54vɛ54 ȵa24ȵi33 早饭 zǎofàn 

อาหารเทีย่ง qha:ŋ54ma0na54 ȵa24la:ŋ33 中饭 zhōngfàn 

อาหารเยน็ ma0vɛ54 ȵa24mu31 晚饭  Wǎnfàn 

อาหารหม ู ɔŋ24pha11mu54 ruŋ31m̥u31 猪食 zhū shí 

อฐิ qa0lu11tsik54 qek54 砖 zhuān 

อิม่ qa0ɕi11 pat11 饱 bǎo 

อกีครัง้ la:t11,ɕa33 pok11 再（说一次）zài 
(shuō yīcì) 

อกีแลว้ tau11,ʑau11,ɕa33 rau31 又( 来了) yòu (láile) 

อกีา u11a24 a:k55 乌鸦 wūyā 

อุ่น u:n11 du33lu33 （水）温(shuǐ) wēn 

อุปรากรจนี tsi:ŋ54 ɕi322 戏 xì 

อุม้ แบก pa11 bɦɯ33 背（孩子）bèi (háizi) 

เอ่ยถงึ thiu24 ʑuǝ33 提（篮子）tí (lánzi) 

เอว qa0vaŋ11 re322qu45 腰 yāo 

เอยีง liŋ54 le45 斜 xié 

แอกววั ɛk11ɕiŋ54 le31 牛轭 niú è 

แออดั qa0ʔdɛŋ11 tɯ31 挤（进）jǐ (jìn) 

ไอ qa0ðɔk11 rok33 咳嗽 késou 

ไอน้ํา ɔŋ24qa0ʔdɛ31 oŋ45ɡɦok33 开水 kāishuǐ 

ไอน้ํา ʑa53 phi322 蒸汽 zhēngqì 
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ก ็ tsәɯ˧˦ 就 jiù 

ก…็…เหมอืนกนั nu˧ 也 yě 

กบ tsuŋ˨˩tsuŋ˧˦ 蛙 wā 

กรรไกร kei˥sɒ˧ 剪子 jiǎnzi 

กรรมกร kuŋ˦zen˨˩  工人 gōngrén 

กรรมาธกิาร wei˧ʑan˨˩  委员 wěiyuán 

กรอก mɒ˥ 注 zhù 

กระจก min˨˩tɕin˧˦   镜子 jìngzi 

กระชอน vi˦hu˥ 筛子 shāizi 

กระดง้ vi˦a˧˦ 簸箕 bòji 

กระดาษ sәɯ˧ tau˧ 纸 zhǐ 

กระดาษ sәɯ˧ tau˧ 纸 zhǐ 

กระดิง่ zәɯ˦ 铃 líng 

กระดกู taŋ˨˩ 骨头 gǔtou 

กระโดด pu˥ 跳 tiào 

กระต่าย tsen˩˨ 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ tɕi˨˩tɕi˨˩  积极 jījí 

กระทะ k‘ә˧˦ 锅 guō 

กระเทยีม q‘au˧ 蒜 suàn 

กระบวย lei˨˩ku˩˨,  p‘iau˦ 小瓢 xiǎo piáo 

กระบอก t‘әɯ˦  筒tǒng（管儿） 

กระบอง mɒ˩˨tai˧ 棍子 gùnzi 

กระเบือ้ง vɒ˩˨  瓦 wǎ 

กระป๋อง kun˧˦ 罐子guànzi 

กระเป๋า pa˥ 口袋 kǒudài 

กระโปรง en˥ 裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ pu˥pɒ˧˦ 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร pu˥p‘au˧ 胃 wèi 

กระสนุ pai˧ 子弹 zǐ dàn 

กระหาย q‘ai˧˦xau˧˦ 渴 kě 

กรมั tsi˧˦ 斤 jīn 

กลม ʑan˨˩ 圆 yuán 

กลอง lәɯ˦  鼓 gǔ 

กลอ่ง ɕaŋ˦tsi˧   箱子 xiāngzi 

กลอนประตู k‘әɯ˧˦ŋka˧ 门扣儿 mén kòu er 

กลบั pen˥ 回 huí 

กลบัตวั พลกิตวั ปฏวิตั ิ fan˦sen˦  翻身 fānshēn 

กลวั lau˦ 怕 pà 

กลา้ kan˧  敢 gǎn 

กลางคนื men˧si˦ 夜里 yèlǐ 

กลางวนั sen˦ntәɯ˧ 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ ven˦ 筋 jīn 

กลา้หาญ ʑuŋ˧kan˧  勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ len˦ 滚gǔn 

กลนื lu˩˨ 吞 tūn 

ก๋วยเตีย๋ว tsi˨˩su˥ 面条 miàntiáo 

กวา่ pi˧  比 bǐ    
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กวา้ง tse˩˨ 宽 kuān 

กวา้งขวาง tse˩˨tsau˨˩  宽敞 kuānchǎng 

กอง pen˨˩ 堆 duī 

ก่อน qәɯ˧ 先 xiān 

กอ้นเมฆ ten˦pau˦  云 yún 

กะหลํ่าปล ี luŋ˦qɒ˧˦zu˧˦ 白菜 báicài 

กดั tau˧˦ 咬 yǎo 

กางเกง q‘a˧ 裤子 kùzi 

การปฏวิตั ิ ke˨˩min˧˦  革命 gémìng 

การเมอืง tsen˧˦tsi˧˦  政治 zhèngzhì 

การศกึษา tɕau˧˦ʑu˨˩   教育 jiàoyù 

กา้ว tɕɒ˨˩ 跨 kuà 

กา้วกระโดดไปขา้งหน้า ʑau˧˦tɕin˧˦  跃进 yuèjìn 

กา้วหน้า ɕan˦tɕin˧˦  先进 xiānjìn 

กาํ lu˨˩ 捆 kǔn 

กาํมะถนัแดง ɕuŋ˦huaŋ˦   雄黄 xiónghuáng 

กาํไล zәɯ˥k‘u˧ 手镯 shǒuzhuó 

กจิกรรม ʑin˧˦tuŋ˧˦  运动 yùndòng 

กนิ xɒ˧ 吃 chī 

กีท่อผา้ tsei˧tse˧˦ 织布机 zhībùjī 

กบีมา้ k‘e˧˦ 蹄（马蹄）tí 

กุย้หยาง kuei˧˦ʑaŋ˨˩  贵阳 guìyáng 

เกบ็ ŋan˥ 藏(东西) cáng 

เกลยีด hen˧˦  恨 hèn 

เกลอื ȵtɕәɯ˦ 盐 yán 

เกษตร nuŋ˨˩ȵe˨˩  农业 nóngyè 

เกษตรกร tɕ‘i˥t‘a˦qәɯ˧ 农民 nóngmín 

เก่า qa˧˦ 旧 jiù 

เกา้ sәɯ˧˦ 九 jiǔ 

เกา้อี ้ ʑi˧tsi˧  椅子yǐzi 

เกนิไป t‘ai˧  太 tài 

เกยีจครา้น kle˧˦ 懒 lǎn 

เกยีรตยิศ kuaŋ˦ʑuŋ˨˩  光荣 guāngróng 

แกม้ดั lai˦ 解（绳结）jiě 

แกลง้ t‘a˦zәɯ˦ 玩耍 wánshuǎ 

แกว้ lei˨˩a˧ 杯子 bēizi 

แกะ klei˥ 揭 jiē 

แกะ ts‘aŋ˦ 绵羊 miányáng 

โกน ts‘әɯ˧˦ 剃（头）tì 

โกรธ t‘a˦sei˧ 生气 shēngqì 

โกหก ә˧˦ 骗 piàn 

ใกล ้ lau˩˨ 近 jìn 

ไก่ qai˧ 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ pәɯ˥qai˧ 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี mɒ˩˨qai˧ 母鸡 mǔ jī 

ไก่ฟ้า qai˧zau˩˨ 野鸡 yějī 

ไกล lai˦ 远 yuǎn 

ขน mpe˨˩ 毛 máo 
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ขน้ nan˧˦ 稠（粥）chóu 

ขนมจนีชนิดหน่ึง sa˥ 粑粑 bābā 

ขม qan˧ 苦 kǔ 

ขโมย len˩˨  偷 tōu 

ขยนั vla˧˦ 勤快 qínkuài 

ขวด tsәɯ˧ 瓶子píngzi 

ขวาง hun˨˩ 横 héng 

ขวา้ง tsәɯ˧ 掷 zhì 

ขวาน qu˧ 斧头 fǔtóu 

ของ mi˥,ti˧    的 de 

ขอ้ด ี ʑәu˦tian˧  优点 yōudiǎn 

ขอ้เสยี tɕ‘e˨˩tian˧  缺点 quēdiǎn 

ขนัรอ้ง t‘aŋ˦ 啼 tí 

ขา qau˧ 腿 tuǐ 

ขา้งนอก lu˦plei˥ 外面 wàimiàn 

ขา้งใน lu˦klәɯ˥ 里面 lǐmiàn 

ขา้งบน tau˥hu˧ 上面 shàngmiàn 

ขา้งลา่ง tau˥tsen˩˨ 下面 xiàmiàn 

ขา้งหน้า lu˦qәɯ˧ 前面 qiánmiàn 

ขา้งหลงั lu˦ȵtɕe˧ 后面 hòumiàn 

ขาด k‘ә˧ 缺口 quēkǒu 

ขาด p‘ai˧˦ 破 pò 

ขา้ม tse˩˨ 过 guò 

ขาย sai˦ 卖 mài 

ขา้ราชการ pәɯ˥van˨˩ 官 guān 

ขา้ว mpәɯ˩˨tsau˧ 稻子 dàozi 

ขา้ว  อาหาร mpәɯ˩˨ 饭 fàn 

ขา้วตอก mpa˥ 米花 mǐhuā 

ขา้วโพด mpәɯ˩˨ts‘ai˧˦ 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง tɕ‘i˦ 高粱 gāoliang 

ขา้วสาร mpәɯ˩˨su˧ 米 mǐ 

ขา้วสาล ี su˥mpaŋ˨˩ 小麦 xiǎomài 

ขงิ q‘ei˧ 姜jiāng 

ขี ่ tɕ‘i˨˩  骑 qí 

ขี ้ qɒ˥ 屎 shǐ 

ขีเ้ถา้ a˧˦ 粪 fèn 

ขีเ้ถา้ ta˧˦ 灰 huī 

ขึน้ ai˧ 上（山）shàng 

ขดุ ɕi˧ 挖 wā 

ขดู qɒ˧˦ 刮（猪毛）guā 

ขดูรดี po˨˩ɕo˨˩  剥削 bōxuè 

เขม็ lian˨˩  针 zhēn 

เขา qa˧ 角 jiǎo 

เขา u˧ 他 tā 

เขา้ lu˨˩ 进（来）jìn 

เขา้ใจ sa˧ 懂 dǒng 

เขา้เป้า ŋkai˨˩ 射中 shèzhōng 
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เขยีน za˦ 写 xiě 

เขยีนอยูท่า้ยประโยคแสดงถงึการ
ออกความเหน็,ขอรอ้ง,สงสยั 

mei˧ 吧 ba 

แขก q‘ei˧˦ 客人 kèrén 

แขง็ lau˩˨ 硬 yìng 

แขน huŋ˥p‘ɒ˧ 胳臂gēbei 

แขนเสือ้ mpau˦luŋ˦ 袖子 xiùzi 

แขวน tsi˧˦ 挂（墙上）guà 

ไข ่ tan˧  蛋 dàn 

คน tɕ‘i˥ 人 rén  

คน xen˧ 个（一个人）gè 

คนชรา tau˥kau˥ 老人 lǎorén 

คนตาบอด pәɯ˥tәɯ˥ 瞎子 xiāzi 

คนบา้ pәɯ˥zәɯ˦ 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ pәɯ˥tsәɯ˩˨ 哑巴 yǎbā 

คนพกิาร pәɯ˥qei˥ 跛子 bǒzi  

คน้หา lai˨˩ 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก pәɯ˥ŋan˩˨ 聋子 lóngzi 

คนอื่น qu˥, xen˧len˦ 别人 biérén 

คม t‘ei˧˦ 快（ ）kuài 

ครกกระเดื่อง sa˥ts‘ a˦ 碓 duì 

ครัง้ (ลกัษณนาม ทุกครัง้) vu˦ 回（每一回）huí 

ครัง้(ลกัษณนามของกรยิา) van˨˩ 次（每一次）cì 

คราด t‘ɒ˧˦ 耙（地）bà 

คราด xɒ˧xe˧ 耙 bà 

ครกึครืน้ nau˧˦ze˨˩ 热闹 rènào 

ครึง่ men˧,  pan˧˦   半 bàn 

คลอด tsɒ˥ 生（孩子）shēng 

ควบคุม kuan˧li˧  管理 guǎnlǐ 

ความกลา้หาญ ntai˧ 胆量 dǎnliàng 

ความคดิ si˦ɕaŋ˧  思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ ʑi˧˦tɕan˧˦  意见 yìjiàn 

ความเทา่เทยีมกนั p‘in˨˩ten˧  平等 píngděng 

ความฝัน pan˧ 梦 mèng 

ความสงบสขุ ho˨˩pi‘n˨˩  和平 hépíng 

ความสขุ ɕin˧˦fu˨˩   幸福 xìngfú 

ควาย ntai˦ 牛 niú 

ควาย ntai˦әɯ˥ 水牛 shuǐniú 

คอ zɒ˦q‘ai˧ 脖子bózi 

คอกววั t‘әɯ˥ntai˦ 牛圈 niúquān 

คอ้น ts‘әɯ˧˦ 锤子 chuízi 

คอมมวินิสต ์ kuŋ˧˦ts‘an˧tsu˧ʑi˧˦  共产主义 gòngchǎn zhǔyì 

คอมมนูประชาชน kuŋ˦se˧˦  公社 gōngshè 

คอมมนูประชาชน zen˨˩min˨˩kuŋ˧se˧˦  人民公社 

คดัคา้น fan˧tuei˧˦  反对 fǎnduì 

คนั tau˨˩ 痒 yǎng 

คนัไถ vu˦ 犁 lí 

คนัธนู ntәɯ˦ 弓 gōng 
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คา้งคาว ntau˨˩lɒ˥ 蝙蝠 biānfú 

คาน liaŋ˦  梁 liáng 

คาว mpa˨˩qu˦ 腥 xīng 

คาํนวณ tәɯ˨˩ 算 suàn 

คาํพดู ts‘ei˦ 话 huà 

คาํวจิารณ์ p‘ei˦p‘in˨˩   批评 pīpíng 

คดิ tәɯ˨˩ 想 xiǎng 

คิว้ qɒ˥tau˧ 眉毛méimáo 

คนื san˧˦ 还 huán 

คบื(ระยะหา่งระหวา่งปลาย
น้ิวหวัแมม่อืกบัปลายน้ิวกอ้ยเมื่อกาง
ออกสดุ) 

xɒ˧˦ 拃 zhǎ 

คุกเขา่ kәɯ˧ 跪 guì 

คุณ mu˨˩ 你 nǐ 

คุณคร ู lau˧si˦  老师 lǎoshī 

คู ่ qan˧˦ 双（一双鞋）shuāng 

คู ่(ลกัษณนาม) fɒ˥ 把（一把筷子）bǎ 

ค,ูคลอง klau˧sen˧ 沟（水渠）gōu 

คูส่ามภีรรยา pәɯ˥mɒ˩˨ 夫妻 fūqī 

เคม็ naŋ˧˦ 咸 xián 

เคย ts‘en˨˩tɕin˦  曾经 céngjīng 

เครือ่งจกัร tɕi˦tɕ‘i˧˦  机器 jīqì 

เครือ่งบนิ fei˦tɕi˦  飞机 fēijī 

เครือ่งปัน่ดา้ย ts‘u˧ 纺车 fǎngchē 

เครือ่งโม ่ ts‘au˦van˨˩ 磨 mó 

เคยีว sɒ˧ 镰 liándāo 

เคีย้ว zan˧˦ 嚼 jué 

แคบ zei˩˨  窄 zhǎi 

โคง้ ә˥ 弯 wān 

โคมไฟ ten˦  灯 dēng 

โคลน nta˦ts‘ɒ˧˦ 泥 ní 

ใคร xen˧nɒ˩˨ 谁 shuí 

ฆอ้ง p‘e˧˦kle˧˦ 锣 luó 

ฆา่ ven˦ 杀（鸡）shā 

โฆษณา ɕan˦ts‘uan˨˩  宣传 xuānchuán 

งา ŋklau˦ 芝麻 zhīma 

งาน kuŋ˦tso˨˩  工作 gōngzuò 

งาน qәɯ˧ 工 gōng 

งา่ย ʑuŋ˨˩iʑ˧˦v 容易 róngyì 

ง ู ŋkau˦ 蛇 shé 

เงา lei˨˩laŋ˩˨ 影子 yǐngzi 

เงนิ ȵin˧  银子 yínzi 

เงนิ ts‘ei˦  钱 qián 

เงนิเดอืน kuŋ˦tsi˦  工资 gōngzī 

จดหมาย ɕin˧˦  信 xìn 

จมกู ȵtɕe˨˧ 鼻子bízi 

จรงิ ŋkau˨˩ 真 zhēn 

จอบ pɒ˧ 锄头 chútóu 
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จดั vlai˨˩ 摆 bǎi 

จดัสรร sәɯ˥ 分配 fēnpèi 

จบั ȵin˨˩ 捉 zhuō 

จบั tsu˧˦ 抓 zhuā 

จบั vla˩˨ 握 wò 

จาก ts‘uŋ˦  从 cóng   

จาน p‘an˨˩tsi˧   盘子 pánzi 

จิง้หรดี tsaŋ˧˦mpu˦ 蟋蟀 xīshuài 

จิม้, จุม่ tan˥ 蘸 zhàn 

จุด (ไฟ) qu˧ 点（灯）diǎn 

จงู ten˥ 牵 qiān 

เจด็ ɕi˧˦  七 qī 

เจบ็ปวด zai˧˦ 痛 tòng 

เจา้บา้น van˨˩qә˧ 主人 zhǔrén 

เจา้หน้าทีข่องรฐับาล kan˧˦pu˧˦  干部 gànbù 

เจาะ lu˨˩ 钻（洞）zuān 

โจ๊ก mpәɯ˩˨taŋ˧˦ 粥 zhōu 

ฉลอง tɕ‘in˧˦tsu˨˩  庆祝 qìngzhù 

ฉลาด ts‘uŋ˦min˨˩  聪明 cōngmíng 

ฉนั i˧ 我wǒ 

ฉีก se˧˦ 撕 sī 

ชดใช ้ p‘ei˨˩  赔偿 péicháng 

ชนกลุม่น้อยเผา่เกอลาวเรยีกตนเอง pәɯ˥klau˥ 仡佬族 gēlǎo zú 

ชนชัน้กรรมกร kunŋ˦zen˨˩kai˧tɕi˨˩  工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนชาต ิ min˨˩ts‘u˨˩   民族 mínzú 

ชนชาตฮิัน่ pәɯ˥sɒ˧ 汉族 Hànzú 

ชนะ ʑin˦ 赢 yíng 

ชรา kau˥ 老 lǎo 

ชว่ย xa˧˦ 救 jiù 

ชว่ยเหลอื tsai˧ts‘en˦  帮助 bāngzhù 

ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั hu˧˦tsu˧˦ 互助 hùzhù 

ชอบ lәɯ˥mu˦ 喜欢 xǐhuān 

ชัง่ (กรยิา) tu˩˨ 称 chēng 

ชยัชนะ sen˧˦li˧˦  胜利 shènglì 

ชัว่โมง tsuŋ˦tian˧  钟点 zhōngdiǎn 

ชา mpei˩˨ 茶 chá 

ชา้ mpai˨˩ 慢 màn 

ชา้ง ɕaŋ˧˦  象 xiàng 

ชา่งไม ้ xe˧˦tai˧ 木匠 mùjiàng 

ชาม lɒ˦ 碗 wǎn 

ชายหนุ่ม pәɯ˨˩q‘a˥ 青年男子 qīngnián nánzǐ 

ชา้ๆ mpai˨˩mpai˨˩ 慢慢 màn man 

ชวีติ plәɯ˥ 活huó 

ชื่นชม piau˧ʑaŋ˨˩  表扬biǎoyáng 

ชื่อ ntsai˦ 名字 míngzì 

ชื่อปลาชนิดหน่ึง ɒ˥tsen˩˨ 鳞鱼 línyú 

ชื่อสถานที ่ qɒ˧mpau˧ 狗场（地名）gǒu chǎng 
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เชด็ san˧˦ 擦 cā 

เชื่อ tsen˩˨  相信 xiāngxìn 

เชอืก ts‘ei˧˦  绳子 shéngzi 

เชอืกไนลอน piɒ˩˨pin˧ 软绳 ruǎn shéng  

เชื่อมต่อ tɒ˥ 链接 liànjiē 

แช ่ laŋ˦ 浸 jìn 

ใช ่ ts‘u˦ 是 shì 

ใช ้ lai˩˨ 用 yòng 

ซ่อม ts‘a˥ 修理 xiūlǐ 

ซกั ai˧˦ 洗（衣）xǐ 

ซือ้ sen˧ 买 mǎi 

ญาตผิูใ้หญ่ฝ่ายหญงิ/ฝ่ายชาย tau˥ts‘ɒ˦ 亲家 qìngjiā 

ดวงดาว lei˨˩tsu˧ 星星 xīngxīng 

ดอกกุย้ฮวา kuei˧˦hua˦  桂花guìhuā 

ดอกเบีย้ li˧˦ɕi˨˩   利息 lìxí 

ดอกไม ้ ŋkau˥ 花huā 

ดอกไมบ้าน  hɒ˧ŋkau˥ 开花 kāihuā 

ดงันัน้ so˧ʑi˧  所以 suǒyǐ    

ดา่ qan˥ 骂 mà 

ดา้นขวา vlei˨˩sue˧ 右边 yòubiān 

ดา้นขา้ง si˧ ts‘u˦ 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย vlei˨˩tai˧ 左边 zuǒbiān 

ดา้ย tsi˨˩ 线 xiàn 

ดิง่ tsen˧˦  正 zhèng 

ดนิ  la˨˩ 地 dì  

ดนิ  nta˦ 土 tǔ 

ดนิ(ฟ้าดนิ) tu˧˦ 地（天地）dì 

ดนิสอ ʑan˨˩pi˨˩  铅笔 qiānbǐ 

ดบิ te˨˩ 生（肉）shēng 

ด ี ɒ˧ 好 hǎo 

ดใีจ lәɯ˥mu˦ 高兴 gāoxìng 

ดบุีก ts‘әɯ˥ 锡 xī 

ดื่ม han˥ 喝 hē 

ด ู tsu˩˨  看kàn 

ดแูลรกัษา pau˧hu˧˦   保护 bǎohù 

เดก็ lei˨˩klai˥ 儿童 értóng 

เดด็ hau˧˦ 摘 zhāi 

เดีย๋วน้ี hu˧ȵtɕau˩˨ 立刻 lìkè 

เดอืด hu˧˦ 沸 fèi 

เดอืน t‘u˦ 月（月份）yuè 

เดอืนกรกฎาคม ɕi˧˦t ‘ u˦ 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน sәɯ˧˦ t‘u˦ 九月 jiǔ yuè  

เดอืนกุมภาพนัธ ์ t‘u˦tsen˩˨ 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม pe˧˦t ‘ u˦ 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม t‘u˦ntai˦ 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน t‘u˦lɒ˥ 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม mpu˦t ‘ u˦ 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม t‘u˦t‘ai˦ 正月 zhēngyuè 
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เดอืนมถุินายน nan˧ t‘u˦ 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม ta˧t ‘ u˦ 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน pu˦t‘ u˦ 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม vla˦ t‘u˦ 八月 bā yuè 

โดย ʑәɯ˦  由 yóu   

ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ mpa˨˩ 闻 wén 

ไดร้บั pɒ˧˦ 得到 dédào 

ตก tsi˩˨ 掉diào 

ตน้ (ลกัษณนามของตน้ไม)้ mɒ˩˨ 棵（一棵树）kē 

ตน้จามจุร ี tai˧ka˧ 杉树 shānshù 

ตน้ซิง่ ชื่อไมย้นืตน้ mei˨˩ɕin˧˦tsi˧ 杏xìng 

ตน้ไผ ่ ntәɯ˩˨ 竹子 zhúzi 

ตน้มะเดื่อ suŋ˧ 榕树 róngshù 

ตน้ไม ้ tai˧ 树 shù 

ตน้สน tai˧ ts‘an˧˦ȵtɕau˩˨  松树 sōngshù 

ตน้หลวิ la˧˦ 柳树 liǔshù 

ตม้ taŋ˧˦ 煮 zhǔ 

ตรง tsu˨˩ 直 zhí 

ตรวจ tɕan˧ts‘a˨˩  检查 jiǎnchá 

ตลาด tsi˨˩qә˧ 集市 jíshì 

ต่อ tuei˧˦  对 duì   

ตอ้งการ mai˩˨ 要 yào 

ตอน (ทาํหมนั) sɒ˧˦ 阉（鸡）yān 

ตอนเชา้ ntau˦mɒ˩˨ 早晨 zǎochén 

ตอนเทีย่ง t‘u˧˦li˧˦ 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี se˧˦ni˨˩ 现在 xiànzài 

ตอบ nu˧ 答 dá 

ต่อสู ้ tәu˧˦tsen˦  斗争 dòuzhēng 

ตะกรา้ kue˥ 篮子 lánzi 

ตะกรา้ nɒ˥ 篓子lǒuzi 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ kue˥ 箩筐 luókuāng 

ตะเกยีบ tsәɯ˩˨ 筷子kuàizi 

ตะขาบ wu˨˩kuŋ˦ts‘uŋ˨˩ 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู ten˧tɕin˥  钉子 dīng 

ตกั tai˧ 舀（水）yǎo 

ตัก๊แตน tsaŋ˧˦ 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว t‘aŋ˨˩laŋ˦  螳螂 tángláng 

ตัง้ ku˧ 竖 shù 

ตดั han˥ 割 gē 

ตดั tai˥ 砍 kǎn 

ตดั tәɯ˥  剁（肉）duò 

ตดั เจยีน tin˥   剪 jiǎn 

ตบั pu˥tɕin˥ 肝 gān 

ตวั (ลกัษณนามของสตัว)์ san˧ 只（一只鸡）zhī 

ตวั (ลกัษณนามของเสือ้) san˧ 件（一件衣服）jiàn 

ตวัแทน tai˧˦piau˧  代表 dàibiǎo 

ตวัเรอืด mpa˨˩tsi˨˩ 臭虫 chòuchóng 
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ตวัไร mpe˧˦ 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัอ่อนของแมลง xe˧˦ 蛆 qū 

ตวัอกัษร tau˧ 字 zì 

ตวัเอง tsi˧˦tɕa˦ 自己 zìjǐ 

ตา lәɯ˩˨tau˧  眼睛yǎnjīng 

ต่างห ู lei˨˩zau˦ 耳环 ěrhuán 

ตาย pen˧ 死sǐ 

ตํ่า kla˧˦ 低 dī 

ตาํขา้ว ten˥ 舂（米）chōng 

ต ี pei˧˦ 拍 pāi 

ตเีหลก็ qɒ˥tɕin˥ 打铁 dǎtiě 

ตกึ lәɯ˦   楼 lóu 

ตงึ tɕin˦  紧 jǐn 

ตื่น zaŋ˧  醒 xǐng 

ตืน้ ten˧˦  浅qiǎn 

ตุ๋น a˧˦ 蒸 zhēng 

เตน้ราํ pu˥ 跳舞 tiàowǔ 

เตม็ tei˧˦ 满 mǎn 

เตะ t‘u˦ 踢 tī 

เตา้นม tɕi˥tɕi˧ 乳房rǔfáng 

เตยีง t‘ɒ˥ 床chuáng 

แตกหน่อ tsɒ˥ts‘әɯ˧ 发芽fāyá 

แตกออก hɒ˧ 裂开 liè kāi 

แตง (กวา) kuɒ˧  瓜 guā 

แตงกวา mpe˨˩ȵɒ˩˨ 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน (ชายแต่งผูห้ญงิเขา้บา้น) ŋkau˧ 娶 qǔ 

แต่งงาน (ผูห้ญงิแต่งงาน) vlɒ˦ 嫁 jià 

แต่วา่ tan˧˦si˧˦  但是 dànshì 

โต ʑәɯ˨˩ 长大 zhǎngdà 

โตว (มาตราตวงวดัของจนี) te˥ 斗 dòu 

โต๊ะ tsu˧ 桌子 zhuōzi 

ถนน qen˧ 路 lù 

ถอด klu˧˦ 脱（衣）tuō 

ถกั plai˧ 编（辫子）biān 

ถกั ปะ tse˧˦ 织（布）zhī 

ถงั luŋ˦zau˦  桶 tǒng 

ถัว่ tai˥ 豆子 dòuzi 

ถัว่ลสิง tai˥ntai˧ 花生 huāshēng 

ถ่าน  qɒ˥pai˧ 木炭 mùtàn 

ถ่านหนิ t‘u˧˦ 煤 méi 

ถาม sai˥ 问 wèn 

ถา้หาก zu˨˩ko˧  如果 rúguǒ   

ถํ้า p‘u˦ 山洞 shāndòng 

ถํ้า p‘u˦ 洞 dòng 

ถงึ t‘i˦ 到 dào 

ถุงเทา้ laŋ˦әɯ˥ 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี ntai˧lau˧ 胆 dǎn 

ถ ู pan˧ 搓 cuō 
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ถกูตอ้ง sten˧˦tɕ‘o˨˩   正确 zhèngquè 

ไถ lai˧˦  犁（地）lí 

ทราย sen˥әɯ˧ 沙子 shāzi 

ทหาร xen˧ 兵 bīng 

ทอง xen˧   金子 jīnzi 

ทอ้ง luŋ˧ 肚子(腹部) dùzi  

ทองแดง ŋә˧˦ 铜 tóng 

ทอ่น(ลกัษณนามของกระบอง) mɒ˩˨ 根（一根棍子）gēn 

ทะเล hai˧  海 hǎi 

ทะเลสาบ luŋ˩˨ 湖 hú 

ทะเลาะววิาท pa˧˦tɕa˧˦ 打架 dǎjià 

ทัง้หมด nu˧ 都 dōu 

ทศันคต ิ t‘ai˧˦tu˧˦   态度 tàidù 

ทางชนั tәu˧ 陡 dǒu  

ทางหลวง qen˧su˧ 公路 gōnglù 

ทาย ts‘ai˦  猜 cāi 

ทาํ t‘a˦ 做 zuò 

ทาํงาน lau˨˩tuŋ˧˦  劳动 láodòng 

ทาํหาย t‘a˦tau˧˦ 遗失 yíshī 

ทิง้ sɒ˧˦ 撒 sā 

ทิม่ ตาํ  p‘a˥ 刺 cì 

ทศิตะวนัตก ɕi˦  西 xī 

ทศิตะวนัออก tuŋ˦  东 dōng 

ทศิใต ้ nan˨˩    南 nán 

ทศิเหนือ pe˨˩  北 běi 

ทีน่ัน่ nan˦nu˨˩ 那里 nàlǐ 

ทีน่ี่ nan˦ni˨˩ 这里 zhèlǐ 

ทีร่าบ t‘ɒ˥tu˩˨ 平原 píngyuán 

ทีส่ดุ tsuei˧˦  zuì 

ทีไ่หน nan˦nɒ˩˨ 哪里nǎlǐ 

ทุกคน ta˧˦tɕ‘i˨˩  大家 dàjiā 

ทุบ(ใชก้าํปัน้ทุบขา) ts‘әɯ˧˦ 捶（腿）chuí 

ทุบต ี pa˧˦ 打人 dǎrén 

ทู ่ ntaŋ˧˦ 钝 dùn 

เทคโนโลย ี tɕi˧˦su˨˩  技术 jìshù  

เทพ vlei˧tu˧˦ 神 shén 

เทา้ qa˧˦ 脚jiǎo 

เทา่ไร ai˧˦tai˩˨ 多少duōshǎo 

เทยีนไข nan˦ tei˧˦ 蜡烛 làzhú 

แทง p‘a˥ 扎 zhā 

แทะ van˨˩ 啃kě 

โทรศพัท ์ tian˧˦hua˧˦  电话diànhuà 

ธง p‘ә˧,  tɕ‘i˨˩   旗 qí 

ธนาคาร ʑin˨˩haŋ˨˩  银行 yínháng 

ธรณีประตู tsen˩˨ŋka˧ 门坎 ménkǎn 

นก ntau˨˩ 鸟 niǎo 

นกกระจอก ntau˨˩k‘un˦ 麻雀 máquè 

นกกา i˧˦zai˩˨ 乌鸦 wūyā 
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นกเขา qa˧ 斑鸠 bānjiū 

นกนางแอ่น ʑan˧˦tsi˧  燕子 yànzi 

นกพริาบ p‘u˨˩ku˧ 鸽子 gēzi 

นกสาลกิาปากดาํ si˧˦ 喜鹊 xǐquè 

นกอนิทรยี ์ mɒ˩˨li˩˨ 老鹰 lǎoyīng 

นโยบาย tsen˧˦ts‘e˨˩  政策 zhèngcè 

นโยบายหลกั เสน้ทางหลกั tsuŋ˧lu˧˦ɕan˧˦  总路线 zǒnglùxiàn 

น้องชาย tsәɯ˨˩ 弟弟 dìdì 

น้องสาว en˥ 妹妹 mèimei 

นอน ŋka˨˩ 睡 shuì 

น้อย tei˩˨ 少 shǎo 

นกัธุรกจิ tɕ‘i˥t‘a˦ni˦ 商人 shāngrén 

นกัเรยีน นกัศกึษา lei˨˩tau˧ 学生 xuéshēng 

นัง่ tsa˨˩ 坐 zuò 

นัน่ nu˨˩ 那 nà 

นบั ta˩˨ 数（东西）shù 

นาก mpei˦әɯ˥ 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด la˥tau˧ 丑 chǒu 

นามสกุล ɕi˥ 姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี tsuŋ˧li˧  总理 zǒnglǐ 

นายอาํเภอ ɕan˧˦tsaŋ˧  县长 xiàn zhǎng 

นาฬกิา sәu˧piau˧  手表 shǒubiǎo 

น้ํา әɯ˥ 水 shuǐ 

น้ําแกง әɯ˥luŋ˦ 汤 tāng 

น้ําแขง็ ntai˦klu˥ 冰 bīng 

น้ําคา้ง әɯ˥ŋkla˩˨ 露水 lùshuǐ 

น้ําคา้งแขง็ mplai˦ 霜 shuāng 

น้ําตา әɯ˥tsau˩˨ 眼泪yǎnlèi  

น้ําตาล zei˦ 糖 táng 

น้ํามนั nan˦ 油 yóu 

น้ํามนัพชื ʑәɯ˦  植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัสกดัจากเมลด็พชื nan˦ t‘uŋ˦ ʑәɯ˦ 桐油 tóngyóu 

น้ํามกู qɒ˥san˧ 鼻涕 bítì 

น้ําลาย әɯ˥tsa˧˦ 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ әɯ˥mpaŋ˧˦ 墨水 mòshuǐ 

นิดหน่อย tie˨˩  点儿 diǎn er 

นิทาน ku˧˦si˧˦  故事 gùshì 

น้ิว(มาตราวดั) ts‘en˧˦  寸 cùn 

น้ิวมอื mɒ˩˨mpau˦ 手指shǒuzhǐ 

น้ี ni˨˩ 这 zhè 

เน่า zuŋ˨˩ 烂 làn 

เน้ือ tɕәɯ˨˩  瘦 shòu 

เน้ือตดิไขมนั nan˦ 肥 féi 

เน้ือสตัว ์ ɒ˥ 肉 ròu 

แน่นอน ʑi˨˩tin˧˦  一定 yīdìng 

บรรจุ lian˨˩ 装 zhuāng 

บรรพบุรษุ tau˥mpә˦ 祖宗 zǔzōng 

บวม vәɯ˦ 肿 zhǒng 
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บอก k‘au˧˦  告 gào 

บอก kau˧˦su ˧˦  告诉 gàosù 

บอ่น้ํา pәɯ˨˩ 井 jǐng 

บอ่ยๆ ts‘aŋ˨˩si˨˩ 常常 chángcháng 

บนัได klai˧ 梯子tīzi 

บวั lian˨˩ŋәu˧   藕 ǒu 

บาง vu˩˨ 薄 báo 

บาดแผล zan˨˩ 疮 chuāng 

บา้น qә˧ 房屋 fángwū 

บา้น qә˧ 家 jiā 

บดิ lan˩˨ 拧（拧毛巾）níng 

บนิ p‘au˧˦ 飞 fēi 

บุคคลตวัอยา่ง mo˨˩fan˧˦   模范 mófàn 

เบา xau˥ 轻 qīng 

แบก pau˥ 背 bèi 

แบกหาม mpei˧˦ (จ.=背 bēi) 扛 káng 

ใบ(ลกัษณนามของถว้ย) nen˧ 个（一个碗）gè 

ใบไถ k‘uei˧ 铧口 huá kǒu 

ใบยาสบู ntei˧qɒ˧sәɯ˧ 菸叶yān yè 

ใบหน้า lau˨˩ 脸liǎn 

ปฏริปูทีด่นิ t‘u˧kai˧  土改 tǔgǎi 

ประกบ ตอกตะป ู tin˧˦  钉（钉子）dīng 

ประชาชน zen˨˩min˨˩  人民 rénmín 

ประชาธปิไตย min˨˩tsu˧   民主 mínzhǔ 

ประต ู ŋka˧ 门 mén 

ประเทศ kue˨˩tɕa˦  国家 guójiā 

ประธาน se˧˦tsaŋ˧  社长 shè zhǎng 

ประธาน, ประธานาธบิด ี tsu˧ɕi˨˩  主席 zhǔxí 

ประสบการณ์ tɕin˦ȵan˧˦  经验 jīngyàn 

ประหยดั tɕe˨˩ʑo˨˩  节约 jiéyuē 

ปรบัปรงุ tsen˧fuŋ˦  整风 zhěngfēng 

ปลดปลอ่ย kai˧faŋ˧˦  解放 jiěfàng 

ปลดปลอ่ย te˥ 放（放置）fàng 

ปลอม tɕɒ˥  假 jiǎ 

ปลอ่ย vlɒ˦ 放（鸟）fàng 

ปลา ɒ˥lau˦ 鱼 yú 

ปลาตะเพยีน ɒ˥ɕi˧˦ 鲫鱼 jìyú 

ปลารากกลว้ย ɒ˥au˧˦ 泥鳅 níqiū 

ปลงิ an˥ 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì 

ปลกู p‘ai˧ 种（菜）zhòng 

ปอด pu˥ 肺 fèi 

ป้อน tu˧ 喂 wèi 

ปะซ่อม pi˥ 补（衣服）bǔ 

ปัดกวาด su˧˦ 扫 sǎo 

ป้า (พีส่าวน้องสาวพอ่) ʑɒ˩˨vu˩˨  姑母 gūmǔ 

ป้า (ภรรยาของพีช่ายน้องชายแม)่  ʑɒ˩˨a˥ 舅母 jiùmu 

ป้า (ภรรยาของลุง) tau˥vai˩˨ 姑父 gūfu 

ป้า น้า (พีส่าวน้องสาวแม)่ mɒ˩˨tau˧˦ 姨母 yímǔ 
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ปาก ŋku˦ 嘴zuǐ 

ปากกา kaŋ˦pi˨˩  钢笔 gāngbǐ 

ป่าน lɒ˨˩zau˩˨ 苎麻 zhùmá 

ป้าสะใภ ้ mɒ˩˨lәɯ˦ 伯母 bómǔ 

ป้ิง ts‘a˧ 烤（火）kǎo 

ปี plei˧ 年 nián 

ป่ี klei˧plɒ˧˦ 唢呐 suǒnà 

ปีก pau˥vu˦ 翅膀 chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ nɒ˥plei˧ 去年 qùnián 

ปีน lau˨˩ 爬行 pá xíng 

ปีน้ี plei˧ni˨˩ 今年 jīnnián 

ปีหน้า plei˧ sau˥ 明年 míngnián 

ปีใหม ่ tse˩˨k‘uei˧ 过年 guònián 

ปืน pai˧zau˧ 枪 qiāng 

ปืนใหญ่ pai˧zau˧su˧ 炮 pào 

ปุ๋ ย fei˨˩liau˧˦  肥料 féiliào 

ป ู ntau˧ 铺（床） 

ปู่  tau˥ 祖父 zǔfù 

ปู่ ทวด tau˥kau˥ 曾祖父 zēngzǔfù 

ปนู si˨˩huei˧  石灰 shíhuī 

เป็ด i˧˦ 鸭子 yāzi 

เป็นหน้ี tɕi˩˨ 欠 qiàn 

เปรีย้ว vlɒ˨˩ 酸 suān 

เปลีย่น ts‘e˧ 变化 biànhuà 

เปลีย่น แก ้ kai˥  改 gǎi 

เป่า han˧˦ 吹 chuī 

เปิด hɒ˧ 开 kāi 

เปิด klei˥ 开（门）kāi 

เปิดประชุม k‘ai˦huei˧˦  开会 kāihuì 

เปียก ts‘ɒ˥ 湿 shī 

แปด vla˦ 八 bā 

แปรง sua˨˩tsi˧  刷子 shuāzi 

แปะ ตดิ t‘i˧ 贴 tiē 

ไป pai˧ 走 zǒu 

ไป vu˩˨ 去 qù 

ไปยงั ts‘au˦  朝 cháo 

ผนงั sei˧˦ 墙 qiáng 

ผม san˧ 头发tóufa 

ผมเปีย mlaŋ˦ 辫子 biànzi 

ผลไม ้ mei˨˩ 水果shuíguǒ 

ผลกั ȵin˦ 推 tuī 

ผลติ sen˦ts‘an˧  生产shēngchǎn 

ผกั luŋ˦ 蔬菜 shūcài 

ผกั luŋ˦ 菜 cài 

ผกัโขม luŋ˦po˦ts‘ai˧˦  菠菜 bōcài 

ผดัผกั li˦ 炒菜 chǎo cài 

ผา่ plau˧˦ 劈 pī 
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ผา้ sәɯ˧ 布 bù 

ผา่น(ผา่นไป ขา้มไป) tɕin˦ko˧˦  经过 jīngguò 

ผา้นวม ten˥ 被子 bèizi 

ผา้พนัขา laŋ˦ 裹腿 guǒtui 

ผา้แพร k‘ә˥ 绸子 chóuzi 

ผา้โพกหวั p‘ai˧sәɯ˧pe˧˦ klɒ˧˦ 头帕 tóu pà  

ผดิ ts‘o˧˦wu˧˦  错误 cuòwù 

ผวิ qɒ˧˦ 皮肤 pífū 

ผ ี mpә˦ 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ p‘au˨˩p‘au˧˦ 蝴蝶 húdié 

ผึง้ zei˦ 蜜蜂 mìfēng 

ผูช้าย qɒ˧tau˥ 男人 nánrén 

ผูนํ้า lin˧tau˧˦  领导 lǐngdǎo 

ผูห้ญงิ qɒ˧ʑɒ˩˨ 女人 nǚrén 

ผูใ้หญ่ lɒ˨˩su˧ 大人 dàrén 

เผด็ naŋ˧˦ 辣 là 

เผด็จดั naŋ˧˦ne˧ 辣乎乎 là hū hū 

เผอืก vә˨˩ 芋头 yùtou 

แผนการ tɕi˧˦hau˧˦  计划 jìhuà 

ฝน mei˦zau˦ 雨 yǔ 

ฝนตก t‘әɯ˦mei˦zau˦  下雨 xià yǔ 

ฝัง tan˥ 埋 mái 

ฝัด(ขา้ว) a˧˦ 簸（米）bǒ 

ฝา q‘an˥ȵu˦ 盖子 gàizi 

ฝ้าย min˦   棉花 miánhuā 

พน่  ถ่ม tsa˧˦ 吐 yàn 

พบเจอ ʑi˧˦tɕan˧˦  遇见 yùjiàn 

พรรคคอมมวินิสต ์ kuŋ˧˦ts‘an˧taŋ˧  共产党 gòngchǎndǎng 

พระจนัทร ์ tsu˧ 月亮 yuèliàng 

พระโพธสิตัว ์ tau˥pe˨˩ 菩萨 púsà 

พระอาทติย ์ klei˧ 太阳 tàiyáng 

พรกิ i˥tɕau˧ 辣椒 làjiāo 

พละกาํลงั ts‘en˦ 力气 lìqì 

พวกเขา tsɒ˥nu˨˩ 他们 tāmen 

พวกคุณ si˧sa˧ 你们 nǐmen 

พวกเรา su˧ta˧ 我们wǒmen 

พวง (ลกัษณนาม) ts‘әɯ˧˦ 串（一串辣椒）chuàn 

พอ่ p‘ɒ˦ 父亲 fùqīn 

พอ่ xәɯ˧˦xɒ˧˦ 家祖 jiāzú 

พอ่ตา tau˥sa˥ 岳父 yuèfù 

พอ่สือ่ แมส่ือ่ tau˥tɕu˧ 媒人 méirén 

พกัผอ่น t‘әɯ˦t‘a˥ 休息 xiūxí 

พงัทลาย zuŋ˦ 倒塌 dǎotā 

พฒันา fa˨˩tsan˧  发展 fāzhǎn 

พนั tәɯ˧˦ 千 qiān 

พา่ยแพ ้ si˨˩pai˧˦  失败 shībài 

พีช่าย tɒ˧ 哥哥 gēgē 

พีส่าว pai˥ 姐姐 jiějiě 
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พดู ʑu˨˩ 说 shuō 

เพราะวา่ ʑin˦wei˨˩  因为 yīnwèi 

เพลง sei˧˦ 歌 gē 

เพลงพืน้บา้น min˨˩ko˦    民歌 míngē 

เพิม่การผลติ tsen˦ts‘an˧   增产 zēngchǎn 

เพือ่น pәɯ˨˩nte˨˩ 朋友 péngyǒu 

แพ ้ su˦  输 shū 

แพง qau˧˦ 贵 guì 

แพทย ์ ʑi˦sen˦  医生 yīshēng 

แพะ mpi˩˨ 羊 yáng 

แพะ mpi˩˨zau˩˨ 山羊 shānyáng 

ฟัก qan˥ 孵 fū 

ฟักทอง kuɒ˧ 南瓜 nánguā 

ฟัง tsaŋ˨˩ 听 tīng 

ฟัน pan˧  牙齿yáchǐ 

ฟ้า vlei˦ 天 tiān    

ฟ้ารอ้ง ntaŋ˨˩zau˦t‘aŋ˦ 打雷 dǎléi 

ฟ้ารอ้ง zau˦ 雷 léi 

ฟ้าแลบ lɒ˨˩zau˦qu˧ 闪电 dǎ diàn 

ฟืน an˧˦ 柴 chái 

ฟุต xɒ˧ 尺chǐ 

ไฟ pai˧ 火 huǒ 

ไฟ ta˧˦ 灰 thuī 

ไฟฟ้า tian˧˦  电 diàn 

ภรรยา lai˦ 妻子 qīzi 

ภาพยนตร ์ tian˧˦ ʑin˧   电影 diànyǐng 

ภาระหน้าที ่ zen˧˦wu˧˦  任务 rènwù 

ภเูขา ts‘a˦ 山 shān 

มด tu˧˦ten˧ 蚂蚁 mǎyǐ 

มว้น pe˨˩ 卷(衣袖)juǎn 

มวลชน tɕ‘i˥ ai˧˦ 群众 qúnzhòng 

มองเหน็ qɒ˧tsu˩˨ 看见 kànjiàn 

มอบ จา่ย แจก   fɒ˧  发（工资）fā 

มอบให ้ vai˩˨ 送 sòng 

มะเขอืเทศ qei˥ 茄子 qiézi 

มงักร zau˦ 龙 lóng 

มดั ta˥,  lu˨˩ 捆 kǔn 

มนัเทศ fan˧˦su˨˩  甘薯 gānshǔ 

มนัฝรัง่ ʑaŋ˨˩ʑi˧˦ 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มา mu˧ 来lái 

มา้ ȵtɕau˩˨ 马 mǎ 

มาก ai˧˦ 多 duō 

มาตราวดั เทา่กบั ตาํลงึ lu˨˩ 两 liǎng 

มา้นัง่ t‘i˦ 凳子 dèngzǐ 

ม ี ȵe˦ 有 yǒu 

มดี t‘au˧ 刀 dāo 

มดีทาํครวั t‘au˧vә˩˨luŋ˦  菜刀càidāo 

มดื tsan˨˩ 暗 àn 
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มดื ʑin˦  阴 yīn 

มดืสนิท lan˧lәɯ˧˦ 黑漆漆 hēi qī qī 

มอื mpau˦ 手shǒu 

มือ้ (ลกัษณนามของมือ้อาหาร) tsɒ˩˨ 顿（一顿饭）dùn 

มุง้ p‘u˦muŋ˨˩ 蚊帐 wénzhàng 

เมด็(ลกัษณนามของเมด็ขา้ว) nen˧ 粒（一粒米）lì 

เมือ่ก่อน lu˦qәɯ˧  从前 cóngqián 

เมอืง lәɯ˨˩ 城 chéng 

เมือ่วาน sen˦ni˨˩ 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื su˦ni˨˩ 后天 hòutiān 

เมือ่สกัครู ่ ts‘ai˨˩tɕaŋ˦ 刚才 gāngcái 

แม ่ mɒ˩˨  母亲 mǔqīn 

แมกุ่ญแจ su˥  锁suǒ 

แมงมมุ ŋau˨˩ŋe˦ 蜘蛛 zhīzhū 

แมน้ํ่า hәɯ˥  河 hé 

แมย่าย sa˥ 岳母 yuèmǔ 

แมลง zɒ˦zei˦ 虫 chóng 

แมลงปอ tsaŋ˧tsaŋ˧ 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั van˦ 苍蝇 cāngying 

แมว mpei˦ 猫 māo 

แมวป่า qa˥ 野猫 yěmāo 

แมว้า่ suei˦zan˨˩  虽然 suīrán 

โม ่(แป้ง) van˩˨ 磨（米）mó 

ไม ่ a˧,  nta˨˩,  mpa˨˩ 不 bù 

ไมก้ระดาน p‘ai˧tai˧ 板子 bǎnzi 

ไมก้วาด mɒ˩˨han˧˦ 扫帚sàozhǒu 

ไมข้ดี ho˧ts‘ ai˨˩  火柴 huǒchái 

ไมใ่ช ่ ts‘u˦a˧ 不是 bùshì 

ไมม่ ี ȵe˦a˧ 没有 méiyǒu 

ยก t‘ai˨˩  抬 tái 

ยกระดบั t‘i˨˩kau˦   提高 tígāo 

ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา fan˧tuŋ˧˦  反动 fǎndòng 

ยอ้ม ȵtɕin˩˨ 染（衣服）rǎn 

ยงัคง hai˨˩  还 hái    

ยดั tei˨˩ 塞（洞口）sāi 

ยา sen˧ 药 yào 

ยา่ ʑɒ˩˨ 祖母zǔmǔ 

ยาก mpau˩˨ 难 nán 

ยากจน qә˨˩ 穷 qióng 

ยา้ย tәɯ˧ 搬 bān 

ยาว ts‘en˦ 长 cháng 

ยงิ man˥ 射 shè 

ยิง่ ken˧˦ 更 gèng 

ยิง่....ยิง่.... tɕi˨˩…tɕi˨˩ 越…越 yuè…yuè 

ยิง่ใหญ่ wei˧ta˧˦  伟大 wěidà 

ยีส่บิ su˧pe˧˦ 二十 èr shí 

ยีส่บิเอด็ su˧pe˧˦si˧ 二十一 èr shíyī 

ยดื ขยายออก tsɒ˨˩ 伸 shēn 



758 
 

ยนื ku˧ 站 zhàn 

ยมื ts‘u˧ 借 jiè 

ยงุ tɕ‘i˦ 蚊子 wénzi 

ยุง้ฉาง ts‘aŋ˦  粮仓 liángcāng 

ยุย่ mpla˧˦ 烂（衣服）làn 

เยน็ liaŋ˦  凉 liáng 

เยน็ยะเยอืก ntei˧ntu˧˦ 冷冰冰 lěngbīngbīng 

เยีย่ว nta˧ 尿 niào 

แยง่ชงิ la˦ 抢 qiǎng 

แยง่ชงิ รวดเรว็ tsen˦saŋ˧˦ʑu˨˩   争上游 zhēng shàngyóu 

โยน tsәɯ˧ 扔 rēng 

รด lin˦ 浇 jiāo 

รถ ts‘u˧ 车子 chēzi 

รถแทรกเตอร ์ t‘o˦la˦tɕi˦   拖拉机 tuōlājī 

รถไฟ ho˧ts‘e˦  火车 huǒchē 

รถไฟ t‘ie˨˩lu˧˦  铁路 tiělù 

รถยนต ์ tɕ‘i˧˦ts‘e˦  汽车 qìchē 

รวง(รวงขา้ว) qan˧ 穗suì 

รว่มมอื ho˨˩tso˨˩  合作 hézuò 

รอคอย ŋkau˧ 等候 děnghòu 

รองเทา้ ɕi˧˦   鞋 xié 

รอ้งเพลง ts‘aŋ˧˦sei˧˦  唱歌 chànggē 

รอ้งไห ้ lәɯ˥ 哭 kū 

รอ้น ta˥ 热 rè 

รอ้ย tɕin˧ 百 bǎi 

ระฆงั tsuŋ˦  钟（敲的钟）zhōng 

ระดมพล tuŋ˧˦ʑan˨˩  动员 dòngyuán 

ระบบ tsu˧tsi˨˩  组织zǔzhī 

รกั ŋɒ˨˩ 爱 ài 

รกัแร ้ q‘ɒ˦tsen˩˨tau˥ 腋下 yè xià 

รกัษา sәɯ˥ 医治 yīzhì 

รงั tsɒ˥ 窝 wō 

รงันก tsɒ˥ntau˨˩ 鸟窝 niǎowō 

รฐับาล tsen˧˦fu˧  政府 zhèngfǔ 

รฐัมนตร ี pu˧˦tsaŋ˧  部长 bùzhǎng 

รบั a˥ 收 shōu 

รัว่ tsәɯ˨˩ 漏 lòu 

ราคา qau˧˦ 价钱 jiàqián 

ราคาถกู p‘ian˧ʑi˧  便宜 piányí 

รา่งกาย ts‘an˧  身体shēntǐ 

รา้นคา้ qә˧zu˧ 商店 shāngdiàn 

รายงาน pau˧˦kau˧˦  报告 bàogào 

รํ่ารวย ȵe˦ 富 fù 

ราํหยาบ pau˧˦ts‘au˦ 粗糠（谷壳）cū kāng 

ราํอ่อน pau˧˦men˧˦ 细糠 xì kāng 

รมิฝีปาก mpe˩˨ŋku˦ 嘴唇zuǐchún 

รกุราน tɕ‘in˦ lio˨˩  侵略 qīnlüè 
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รู ้ sa˧ 知道 zhīdào 

ร ูอุโมงค ์ p‘u˦ 窟窿 kūlóng 

รปูแบบ sәɯ˥ 样（每一样）yàng 

เรว็ tɕ‘ɒ˥ 快 kuài 

เรว็ ts‘en˦ 早（来）zǎo 

เรว็ๆ tɕ‘ɒ˥tɕ‘ɒ˥ 快快 kuài kuài 

เริม่ตน้ k‘ai˦si˧  开始 kāishǐ 

เรยีก qai˥ 叫 jiào 

เรยีกรอ้ง hau˧˦tsau˦  号召 hàozhào 

เรยีน ɕo˨˩  学 xué 

เรยีบ tu˩˨ 平 píng 

เรอื t‘au˦ 船 chuán 

เรือ่งราว q‘au˧ 事情 shìqíng 

โรค ป่วย zai˩˨ 病bìng 

โรคฝีดาษ ntai˥ 天花 tiānhuā 

โรคมาลาเรยี ntaŋ˨˩zai˩˨tsen˨˩ 疟疾 nüèjí 

โรงงาน kuŋ˦t‘aŋ˧  工厂 gōngchǎng 

โรงงาน kuŋ˦ts‘aŋ˧  工厂 gōngchǎng 

โรงเรยีน qә˧tau˧ 学校 xuéxiào 

โรงเรยีนประถมศกึษา ɕau˧ɕo˨˩  小学 xiǎoxué 

โรงเรยีนภาคคํ่า ʑe˧˦ɕau˧˦   夜校 yèxiào 

โรงอาหาร si˨˩t‘aŋ˨˩  食堂 shítáng 

ไร ่ mәu˧   亩 mǔ 

ไรน่า zәɯ˩˨ 田 tián 

ฤดใูบไมผ้ล ิ ts‘en˦  春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง tɕ‘әu˦  秋 qiū 

ฤดรูอ้น ɕa˧˦   夏 xià 

ฤดหูนาว tuŋ˦  冬 dōng 

ลง tsәɯ˥ 下（山）xià 

ลน้ man˧˦ 溢 yì 

ลม ven˦ 风 fēng 

ลมแรง han˧˦ven˦ 刮风 guā fēng 

ลว่ง tau˧˦ 落（叶）luò 

ลวดลาย qei˧sa˧ 花纹huāwén 

ลวดลาย za˦ 花（布）huā 

ลอย vәɯ˦ 浮fú 

ละเอยีด ȵɒ˦ 细 xì 

ลบั (มดี) sәɯ˧ 磨（ ）mó 

ลาก zәɯ˨˩ 拉 lā 

ลา้ง zәɯ˩˨ 洗（手）xǐ 

ลา่สตัว ์ ts‘au˧ts‘a˦  打猎 dǎliè 

ลา้หลงั lo˨˩hәu˧˦  落后 luòhòu  

ลาํคอ klai˥q‘ai˧ 喉咙hóulóng 

ลาํดบัทีแ่ปด ti˧˦pa˨˩   第八 dì bā 

ลาํดบัทีห่น่ึง ti˧˦ʑi˨˩  第一 dì yī 

ลาํดบัทีห่า้ ti˧˦wu˧  第五 dì wǔ 

ลาํไส ้ sai˥ 场子 chǎngzi 

ลงิ tɒ˥ 猴子 hóuzi 
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ลติร zau˦ 升 shēng 

ลิน้ p‘i˥te˧˦ 舌头shétou 

ลิน้ชกั ts‘әu˦ɕaŋ˦ 抽屉 chōutì 

ลกึ laŋ˨˩ 深 shēn 

ลมื te˨˩ts‘u˦ 忘记 wàngjì 

ลุง p‘ɒ˦lәɯ˦  伯父 bófù 

ลุง tau˥sai˥ 舅父 jiùfù 

ลุง อา (ภรรยาของพีช่ายน้องชายแม)่ p‘ɒ˦tau˧˦ 姨父 yífu 

ลกูกุญแจ ʑo˨˩si˧  钥匙 yàoshi 

ลกูเขย tsa˩˨lei˨˩ 女婿 nǚxù 

ลกูชาย lei˨˩ 儿子 érzi 

ลกูตาดาํ lei˨˩tɕ‘i˥tsu˧ 瞳人tóng rén 

ลกูทอ้ mei˨˩plaŋ˧ 桃子 táozi 

ลกูบอล pau˧,  tɕ‘әu˨˩  球 qiú 

ลกูปัด tsu˦tsi˧  珠子 zhūzi 

ลกูพลบั mei˨˩si˧˦hua˦ 柿子 shìzi 

ลกูพลมั tai˧˦ 栗子lǐzǐ 

ลกูศร zu˧˦ 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ lai˨˩lei˨˩ 儿媳 érxí 

ลกูสาว lei˨˩mɒ˩˨ 女儿 nǚ'ér 

ลกูเหบ็ san˧˦ 雹子 báozi 

เลก็ ȵɒ˦ 小 xiǎo 

เลขาธกิารพรรค tsi˦su˦  支书 zhīshū 

เลขานุการ su˦tɕi˧˦  书记 shūjì  

เลบ็ k‘e˧˦ 爪 zhǎo 

เลบ็มอื kle˧˦ 指甲zhǐjiǎ 

เลม่ (ลกัษณนามของมดี) mɒ˩˨ 把（一把 ）bǎ 

เลว sau˩˨ 坏 huài 

เลยี liu˨˩ 舔 tiǎn 

เลีย้งปศุสตัว ์ vlɒ˧ 放牧 fàngmù 

เลอืก ts‘e˦ 挑选 tiāoxuǎn 

เลอืกตัง้ ɕan˧tɕi˧  选举 xuǎnjǔ 

เลอืด plɒ˧˦ 血 xuè 

เลื่อย vei˦sɒ˧ 锯 jù 

แลว้ kәɯ˧ 了 le 

ไล ่ ts‘au˦ 赶 gǎn 

ไล ่(รวมกนั) k‘ɒ˦ 赶（集）gǎn 

ไลต่าม ts‘au˦ 追 zhuī 

วฒันธรรม wun˨˩hua˧˦  文化 wénhuà 

วดั kaŋ˨˩ 量（布) liàng 

วนั sen˦ 天（日）tiān 

วนัทีส่อง su˧hu˧ 初二 chūèr 

วนัทีส่าม ta˧hu˧ 初三 chū sān 

วนัทีส่บิ pe˧˦hu˧ 初十 chū shí 

วนัทีห่น่ึง si˧hu˧ 初一 chū yī 

วนัทีห่า้ mpu˦hu˧ 初五 chū wǔ 

วนัน้ี hu˧ 今天 jīntiān 
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วนัพรุง่น้ี qɒ˥ntau˦ 明天 míngtiān 

วนัมะรนื p‘ei˧sen˦ 前天 qiántiān 

ววั ntai˦ 黄牛 huángniú 

วา (ระยะหา่งระหวา่งสองปลายแขน
เมือ่กางออกสดุ 

plu˧˦ 庹 tuǒ 

วิง่ za˨˩ 跑 pǎo 

วิง่หนี za˨˩plan˨˩ 逃脱 táotuō 

วญิญาณ ŋku˦ 魂 hún 

วธิ ี pan˧˦fa˨˩ 办法 bànfǎ 

วรีบุรษุ ʑin˦ɕuŋ˨˩  英雄 yīngxióng 

เวลา t‘u˧˦ 时候 shíhòu 

เวลา t‘u˧˦ 时间 shíjiān 

ศตัร ู ti˨˩zen˨˩  敌人 dírén 

ศทัพเ์สรมิน้ําหนกัเสยีงใชก้บัประโยค
คาํถาม,แสดงน้ําเสยีงสงสยั 

ni˦ 呢 ne 

ศาลบรรพบุรษ qә˧pe˨˩ 庙 miào 

ศรีษะ klɒ˧˦ 头tóu 

เศรษฐกจิ tɕin˦tɕi˧˦  经济 jīngjì 

สกปรก tsaŋ˦  脏 zāng 

สดใส p‘aŋ˧ 晴 qíng 

สนใจ tsu˧˦ʑi˧˦  注意zhùyì 

สนบัสนุน ʑuŋ˧hu˧˦  拥护 yǒnghù 

สบู่ fei˨˩tsau˧˦  肥皂 féizào 

สมอง u˧˦ 脑髓nǎosuǐ 

สมาชกิ se˧˦ʑan˨˩  社员 shèyuán 

สมาชกิในคณะ t‘uan˨˩ʑan˨˩  团员 tuányuán 

สมาชกิพรรคการเมอืง taŋ˧ʑan˨˩  党员 dǎngyuán 

สมาชกิรว่มพรรค t‘uŋ˨˩tsi˧˦  同志 tóngzhì 

สรรพนามบุรษุทีส่อง เรยีกเพศชาย za˦tau˧ 先生 xiānshēng 

สรา้ง tɕan˧˦se˨˩   建设 jiànshè 

สวน vei˦ 圆子 yuánzi 

สวนผกั vei˦luŋ˦ 菜园 càiyuán 

สวม lai˩˨ 穿（穿衣）chuān 

สวย tsan˧ 美丽 měilì 

สวา่ง li˦  亮 liàng 

สวา่น tsuei˦tsen˦  锥子 zhuīzi 

สอง su˧ 二 èr 

สองปีขา้งหน้า plei˧lu˦ȵtɕe˧ 后年 hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ plei˧lu˦q˧ 前年 qiánnián 

สอน sәɯ˧ 教 jiāo 

สะพาน hәɯ˧ 桥 qiáo 

สะอาด ɕi˧˦ 干净 gānjìng  

สงัคมนิยม se˧˦huei˧˦tsu˧ʑi˧˦  社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่ sa˧˦ 发抖 fādǒu 

สัน้ nta˧˦ 短duǎn 

สัน่  โยก เขยา่ ȵtɕau˦  摇 yáo 

สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์ kuŋ˧˦tɕ‘in˦t‘uan˨˩  共青团 gòngqīngtuán 

สนัหลงั lai˧kla˥ 脊背jǐbèi 
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สาดแสง tei˧˦ 晒shài 

สาม ta˧ 三 sān 

สามสบิ ta˧pe˧˦ 三十 sānshí 

สามคัค ี t‘uan˨˩tɕe˨˩  团结tuánjié 

สามารถ k‘o˧ʑi˧  可以 kěyǐ   

สามารถ klɒ˥ 会 huì 

สาม ี qɒ˧tau˥ 丈夫 zhàngfū 

สาย (เวลา) mpei˩˨ 迟 chí 

สาํนึกตวั tɕo˨˩wu˧˦  觉悟 juéwù 

สิง่ของ tuŋ˦ɕi˦  东西 dōngxi 

สบิ pe˧˦ 十 shí 

สบิสอง su˧nen˧pe˧˦ 十二 shí’èr 

สบิสาม ta˧nen˧pe˧˦ 十三 shí sān 

สบิหก nan˧hu˧pe˧˦ 十六 shíliù 

สบิหา้ mpu˦hu˧pe˧˦ 十五 shíwǔ 

สบิเอด็ si˧hu˧pe˧˦, si˧nen˧pe˧˦ 十一 shíyī 

สี ่ pu˧ 四 sì 

สขีาว zu˧˦ 白 bái  

สเีขยีว ten˥ 绿 lǜ 

สดีาํ lan˧ 黑 hēi 

สแีดง plɒ˧˦ 红 hóng 

สแีดงสด plɒ˧˦plen˧ 红通通 hóngtōngtōng 

สน้ํีาเงนิ sei˧ 蓝 lán 

สน้ํีามนั su˦  漆 qī 

สฟ้ีาเขม้ sei˧se˧˦ 很蓝 hěn lán 

สเีหลอืง ȵtɕi˩˨  黄 huáng 

สกุ ŋka˧˦ 熟 shú 

สขุอนามยั wei˧˦sen˦   卫生 wèishēng 

สนุขั mpau˧ 狗 gǒu 

สนุขัจิง้จอก ts‘ai˨˩laŋ˨˩  狼 láng 

สรุา pa˧ 酒 jiǔ 

สงู vi˦ 高 gāo 

สญูสิน้ ɕau˦mie˨˩  消灭 xiāomiè 

สบูบุหรี ่ qɒ˧sәɯ˧ 炊烟 chuīyān 

เสน้ qan˧˦ 条（一条绳子）tiáo 

เสบยีงอาหาร liaŋ˨˩si˨  ,  mpai˦xɒ˧  粮食 liángshí 

เสมหะ ai˥u˧˦ 痰 tán 

เสา mɒ˩˨sa˧ 柱子 zhùzi 

เสยีง hә˧ 声音 shēngyīn 

เสยีบ ts‘an˧˦ 插 chā 

เสอื t‘ai˦ 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ tei˥tsai˧˦ 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ sɒ˦ 蓑衣 suōyī 

เสอืดาว qa˥ 豹 bào 

เสือ้ผา้ luŋ˦ 衣服 yīfú 

แสงสวา่ง kuaŋ˦min˨˩  光明 guāngmíng 

แสม้า้ tɒ˩˨ȵtɕau˩˨  马鞭 mǎ biān 
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ใส ่ qa˧ 戴（帽）dài 

ไสเ้ดอืน hu˥ 蚯蚓 qiūyǐn 

หก nan˧ 六 liù 

หกลม้ ta˨˩ 跌倒 diédǎo 

หญา้ xaŋ˧ 草cǎo 

หญา้คา saŋ 茅草máocǎo 

หญงิสาว lɒ˨˩sәɯ˧ 青年女子 qīngnián nǚzǐ 

หนวด men˩˨ 胡子húzi 

หน่วยปรมิาณการทาํงาน kuŋ˦fen˦  工分 gōngfēn 

หนอง ŋka˧˦ 脓 nóng 

หนกั xen˧ 重 zhòng 

หนงัสอื tau˦ 书 shū 

หนา ntau˦ 厚 hòu 

หน้าต่าง ts‘uaŋ˦tsi˧  窗子 chuāngzi 

หนาม ȵu˩˨ 刺cì 

หนาว tsen˨˩ 冷 lěng 

หน้าอก ŋkai˧lәɯ˥ 胸脯xiōngpú 

หน่ึง si˧ 一 yī 

หนู lɒ˥ 老鼠 lǎoshǔ 

หมด kәɯ˨˩ 完 wán 

หมวก mau˥mau˧˦ 帽子 màozi 

หมวก งอบแบบจนี hu˧˦ 斗笠 dǒulì 

หมอก mpu˨˩ 雾 wù 

หมอนขา้ง qau˥ŋkai˧ 枕头 zhěntou 

หม ี lau˥li˧ 熊 xióng 

หมกึ me˨˩  tәɯ˧ 墨汁 mòzhī 

หมกึ mpaŋ ˧˦ 墨 mò 

หมืน่ ŋkue˩˨ 万 wàn 

หมนุวน kuai˧ 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู mpa˧ 猪 zhū 

หมูบ่า้น mɒ˦,  ts‘en˦tsi˧ 村寨 cūnzhài 

หมูบ่า้นวานจื่อ (ชื่อสถานที)่ qɒ˧ȵtɕi˩˨ 湾子寨（地名）Wān zi zhài 

หมปู่า mpa˧zau˩˨ 野猪 yězhū 

หยด tin˥ 滴（一滴水）dī 

หยวน (สกุลเงนิ) p‘ai˧ 元 yuán 

หยอ่น suŋ˦  松 sōng 

หยาบ su˧  粗 cū 

หยบิ pәɯ˥ 捡,  拾 jiǎn, shí 

หรอืวา่ hue˨˩tse˧  或者 huòzhě    

หรอืวา่ lɒ˧ 还是 háishì    

หลอดไฟ tian˧˦ten˦  电灯 diàndēng 

หลอมเหลก็ lian˧˦kaŋ˦   炼钢 liàn gāng 

หลงั ntɕe˧ 后 hòu 

หลงัจากน้ี lu˦ȵtɕe˧ 今后 jīnhòu 

หลบัตา kle˧˦tau˧ 闭眼 bìyǎn 

หลาน(ลกูของพีน้่อง) lei˨˩ŋklau˦ 外甥 wàishēng 

หลานชาย (ลกูชายของลกู) lei˨˩klu˧ 孙子 sūnzi 

หลานชาย(ลกูชายของพีน้่อง) lei˨˩tәɯ˩˨ 侄子 zhízi 
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หลานสาว (ลกูสาวของพีน้่อง) lei˨˩mɒ˩˨tәɯ˩˨ 侄女 zhínǚ 

หลุมฝังศพ tuŋ˥ 坟墓 fénmù 

หลเูซงิ เครือ่งดนตรจีนีชนิดหน่ึงใช้
เป่า 

plu˧˦ 芦笙 lúshēng 

หวาน tin˥   甜 tián 

หว ี(กรยิา) ts‘ai˧ 梳(头)shū 

หว ี(นาม) ts‘ai˧ 梳子 shūzi 

หอ่ pe˧˦ 包（糖）bāo 

หอ้งใตด้นิ ʑau˦ 窖 jiào 

หอม ŋan˥ 香 xiāng 

หกั qen˧˦ 断（绳子）duàn 

หัน่ vә˧˦ 切 qiē 

หวัใจ lәɯ˥ 心 xīn 

หวัไชเทา้ luŋ˦p‘ei˧˦  萝卜 luóbo 

หวัเราะ sa˧ 笑 xiào 

หวัหอม ts‘uŋ˦  葱 cōng 

หา้ mpu˦ 五 wǔ 

หาง ts‘an˧˦ 尾巴 wěibā 

หา่น ŋɒ˩˨ 鹅 é 

หาบ ts‘e˦ 挑 tiāo 

หนิ әɯ˧ 石头 shítou 

หนิ klau˧˦ 岩石 yánshí 

หมิะ ntai˦pu˧˦ 雪 xuě 

หวิ ŋɒ˥ 饿 è 

ห ู zau˦ 耳朵ěrduǒ 

เหงือ่ hen˧˦  汗 hàn 

เหน่ือย ts‘ɒ˧  累 lèi 

เหมน็ mpa˨˩ 臭 chòu 

เหมอืน   nɒ˥ 像 xiàng 

เหมอืน t‘uŋ˦ 同 tóng 

เหยยีบ ȵɒ˨˩ 踩 cǎi 

เหลก็ kaŋ˦  钢 gāng 

เหลก็ kaŋ˦t‘ ie˨˩  钢铁 gāngtiě 

เหลก็ tɕin˥ 铁 tiě 

เหลว ts‘ɒ˧˦ 稀 xī 

เหลา่น้ี t‘i˦ 些（一些东西）xiē 

เหลีย่ม faŋ˦  方 fāng 

เหา ta˦ 头虱 tóu shī 

เหา ts‘en˦ 虱子 shīzi 

เหา่ plɒ˧˦ 吠 fèi 

เหีย่ว sei˥ 枯kū 

แหง้ xau˧˦ , sei˥ 干燥 gàn zào 

แหลม คม tsәɯ˧ 尖jiān 

แหวน san˧˦mpau˦ 戒指 jièzhǐ 

ให ้ ni˨˩ 给 gěi 

ใหญ่ su˧ 大dà  

ใหม ่ mu˦ 新 xīn 

ไห paŋ˩˨ 坛子tánzi 
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ไหน nɒ˩˨ 哪 nǎ 

ไหม (คาํถาม) mɒ˦ 吗 ma 

ไหล klai˧ 流（水）liú 

ไหล ่ klɒ˧˦p‘ɒ˧ 肩膀jiānbǎng 

องุน่ mei˨˩pә˧˦ 萄葡 táo pú 

อบ (อบเสือ้ผา้) tsan˧˦ 烤（衣服）kǎo 

อภปิราย t‘au˧len˧˦  讨论 tǎolùn 

อม qen˧ 含 hán 

อยา่ tsi˥…a˧ 别 bié 

อยู ่ an˧ 在 zài 

อว้น nan˦ 胖 pàng 

ออก t‘u˦ 出（去）chū 

ออกผล ken˥nen˧ 结果 jiéguǒ 

ออกลกู tan˧ 生(蛋) shēng 

อ่อน men˧˦ 嫩 nèn 

อ่อน piɒ˩˨  软 ruǎn 

อ่อนเยาว ์ q‘a˥ 年轻 niánqīng 

ออ้ย tse˧˦kan˧ 甘蔗 gānzhè 

อะไร sәɯ˥nɒ˩˨ 什么 Shénme 

อา (น้องชายแมแ่ละพอ่) p‘ɒ˦xai˥ 叔父 shúfù 

อ่างเกบ็น้ํา luŋ˩˨ 池塘 chítáng 

อ่างลา้งหน้า vai˩˨qan˧˦lau˨˩ 脸盆 liǎn pén 

อ่าน ta˩˨,  tu˨˩  读 dú 

อานมา้ u˧ 马鞍 mǎ ān 

อาบน้ํา ɒ˧˦әɯ˥ 洗澡 xǐzǎo 

อาย ุ plei˧tu˧ 岁 suì 

อาศยั an˧ 居住 jūzhù 

อาสะใภ ้  (ภรรยาของน้องชายแม)่ mɒ˩˨xai˥ 叔母 shúmǔ 

อาหารเยน็ za˦ 晚饭 wǎnfàn 

อาหารหม ู әɯ˥mpa˧ 猪食 zhū shí 

อฐิ tsuan˦  砖 zhuān 

อิม่ ts‘ai˧˦ 饱 bǎo 

อสิรภาพ tsi˧˦ʑәu˨˩  自由 zìyóu 

อกี tsai˧˦  再 zài 

อกี ʑәu˧˦  又 yòu 

อุตสาหกรรม kuŋ˦ȵe˨˩  工业 gōngyè 

อุม้ plei˨˩ 抱 bào 

เอว kla˥ 腰yāo 

เอา man˧,  hau˧˦ 拿 ná 

เอา นํา pa˧  把 bǎ 

เอยีง ә˥ 歪 wāi 

แอกควาย vaŋ˨˩ntai˦ 牛轭 niú è 

โอบลอ้ม ti˩˨ 包围 bāowéi 
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ก ็ ko35pje44 就（就菜下饭） jiù 

ก ็ tɕu31 就 jiù 

ก…็…เหมอืนกนั la31 也  yě 

กด ʑua31 按 àn 

กน้ pa44la44qa31 屁股 pìgu 

กบ ȵin44 ŋua44 蛙 wā 

กบตน้ไม ้ ȵin44ŋuaŋ44vei55 树蛙 shùwā 

กรงนก a44tjou55 鸟笼 niǎo lóng 

กรน ȵi44hu44 打鼾 dǎhān 

กรรไกร a44 ȵe31 剪子 jiǎnzi 

กรรมกรตวัอยา่ง a35vu35 劳模 láomó 

กรวย lou35 漏斗 lòudǒu 

กรอง li31 滤 lǜ 

กระจกเงา a44pai35phjaŋ44 镜子 jìngzi 

กระชอน huaŋ35 筛子 shāizi 

กระดกขึน้ a44tu44 撅 juē 

กระดง้ a44tu55 挞斗 tà dòu 

กระดง้ vei35 簸箕 bòji 

กระดาษ tɕua31 纸 zhǐ 

กระดิง่ a44lje35lin44 铃 líng 

กระดกู aŋ55tjua31 骨头 gǔtou  

กระดกูซีโ่ครง aŋ55tjua31qei44 肋骨 lèigǔ 

กระโดด ȵin55tje31 跳 tiào 

กระต่าย lo31 兔子 tùzǐ 

กระตอืรอืรน้ kjaŋ13 积极 jījí 

กระทงิ po44n̩44qua44 牯牛 gǔniú 

กระเทยีม a44sei55 蒜 suàn 

กระเทยีมป่า a44sei44tjuŋ55 野蒜 yěsuàn 

กระบวย a44su44pu55 瓢 piáo 

กระบวยตกัเหลา้ a44thil55 酒提子 jiǔtízi 

กระบอง mɛ44 棍子 gùnzi 

กระบุง ta55pei31 背篓 bēilǒu 

กระเบือ้ง ŋuai44 瓦 wǎ 

กระป๋อง naŋ31kun44 罐子 guànzi 

กระเป๋า taŋ35po44 口袋 kǒudài 

กระโปรง ĩ44 裙子 qúnzi 

กระพรบิตา pei31 眨（眼） zhǎ 

กระเพาะปัสสาวะ pa31pei35 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร mja35naŋ44 ȵuŋ44 胃 wèi 

กระรอก a44tɕe31 松鼠 sōngshǔ 

กระรอก  a44vu44 鼯鼠 wúshǔ 



768 
 

 

กระสวยทอผา้ li35pua44 梭子 suōzi 

กระสนุ a44mi35ɕuŋ44 子弹 zǐ dàn 

กระหาย pi44tja44 渴 kě 

กลม haŋ44laŋ44kuaŋ55 圆溜溜 yuán liūliū 

กลม thaŋ44laŋ44kuaŋ55 圆 yuán 

กลว้ย  ma31i55 芭蕉 bājiāo 

กลอง a44li55 鼓 gǔ 

กลองสาํรดิ a44li55tuŋ35 铜鼓 tónggǔ 

กลอ่งสบูลม fuŋ44 ɕaŋ 风箱 fēngxiāng 

กลอนประตู a44luŋ35ŋ̩35 门闩 ménshuān 

กลอย maŋ35 山药 shānyào 

กลัน่ (เหลา้) ŋua35 酿（酒） niàng 

กลบั (บา้น) vu44 回（家） huí  

กลบัมา ti35 回（来） huí  

กลวั m̩35 怕 pà 

กลา้ n̩35khaŋ44 敢 gǎn 

กลางคนื pu31vua55 夜 yè 

กลางดกึ pen31ko55 半夜 bànyè 

กลา้มเน้ือ a44vuaŋ55 筋 jīn 

กลา้หาญ haŋ55vua44 勇敢 yǒnggǎn 

กลิง้ a44lja44 滚（石头） gǔn 

กลบี se55 瓣（蒜） bàn 

กลบีดอกไม ้ vu55mjo31 花瓣 huābàn 

กลนื a44li55  

กวา่ vua35 比 bǐ 

กวาง a44thje44 鹿子 lùzi 

กวา้ง a44la35 宽 kuān 

กวางชะมด ɕǝ31 獐子 zhāngzi 

ก่อ (อฐิ) a44tjuaŋ55, tap31 砌（砖） qì 

กอง ti44mu44 堆积 duījī 

กอด, อุม้ a44kuaŋ35 抱 bào 

ก่อน a44qui53 先  xiān 

กอ้น pa35 块 (石头) kuài 

กอบ (ลกัษณนามขา้ว 1 กอบ) qui31 捧（米）pěng 

ก่อไฟ a44suŋ55 烧（火）shāo 

ก่อไฟ qhei44 烤（火） kǎo 

กะละมงัทองแดง a44phen55tuŋ35 铜盆 tóng pén 

กะละมงัไม ้ a44phen55 m̩44tje55 木盆 mù pén 

กะละมงัเหลก็ a44phen55thi44 锑盆 tī pén 

กงัหนัน้ํา i44kuŋ35 水车 shuǐchē 

กดั a44tja55 咬 yǎo 
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กบั ta44lin55 跟 gēn 

กาง (รม่) ha55 打（伞）dǎ 

กางเกง qen55 裤子 kùzi 

กา้น mja44 m̩44tje55 茎 jīng 

กา้นดอก sɛ31mjo31 花蒂 huā dì 

กา้นไม ้ a44ti35 树丫杈 shù yā chà 

การเกบ็เกีย่วในฤดใูบไมผ้ล ิ tin44 春 chūn  

การจดัการ kun44a35 管理 guǎnlǐ 

การปฏริปู kai44kǝ31 改革 gǎigé 

การปฏริปูทีด่นิ thu44kai44 土改 tǔgǎi 

การปฏวิตั ิ kǝ31min35 革命 gémìng 

การป้องกนัประเทศ ko31fan31 国防 guófáng 

การเมอืง tshen35tshi35 政治 zhèngzhì 

การศกึษา a44 tɕe55 教育 jiàoyù 

กา้ว nua31 脚（踢一脚） jiǎo 

กา้ว ʑa31 步（两步） bù 

กา้วหน้า a55vua55 先进 xiānjìn 

กาํ (ลกัษณนามของสิง่ของทีร่วมเป็นกาํ) ma31 把（草） bǎ 

กาํปัน้, หมดั tui44 拳 quán 

กาํแพง phin55 tɕe44 墙 qiáng 

กาํมะถนั ljou31 硫 liú 

กาํลงั (กาํลงัพดู) tɕo31 着（说着） zhe  

กาํไล a44sua31 手镯 shǒuzhuó 

กิง่ไม ้ kja55m̩44tje55 树枝 shùzhī 

กจิกรรม ʑen35tuŋ35 运动 yùndòng 

กนิ ko13 吃 chī 

กี ่(เทา่ไหร)่ a44tje44na44 几（多少） jǐ 

กีท่อผา้ sei55pen35 织布机 zhībùjī 

กบี lɛ31 蹄 tí  

กุง้ ti44kuŋ31 虾 xiā 

เกบ็ ku31 拾（起） shi 

เกบ็, สะสม a44ɕa31 藏（东西）cáng 

เกบ็, หยบิ ku31 捡 jiǎn 

เกบ็เกีย่วไดผ้ลอุดมสมบรูณ์ tjou55ma55 丰收 fēngshōu 

เกลด็ tɕoup55 鳞 lín 

เกลีย้งเกลา mi44lje44 光滑 guānghuá 

เกลยีด tɕuaŋ35 恨 hèn 

เกลอื a44 ȵuŋ35 盐 yán 

เกษตรกรรม pui35suŋ35 农业 nóngyè 

เกา ko44 搔（痒） sāo 

เก่า quai35 旧 jiù 
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เกา้ ljou13 九 jiǔ 

เกาลดั mi35mja44po35 栗子 lìzǐ 

เกา้สบิ ljou55 pɛ31 九十  jiǔ shí 

เกา้อีท้ีท่าํจากตอไม ้ a44tjuaŋ55 墩 子 dūnzi 

เกดิความรํ่ารวย tsi35fu35 致富 zhìfù 

เกนิไปแลว้ vua35 极 jí 

เกยีจครา้น mi44phin55 懒惰 lǎnduò 

เกยีรตยิศ kuan44 ʑuŋ31 光荣 guāngróng 

เกีย่ว vua31 钩 gōu 

เกีย้ว เสลีย่ง puŋ31 轿 jiào 

แก่ (ผกัแก่) kje44 老（菜） lǎo 

แกง i44qhei44 汤 tāng 

แกนหรอืเมลด็แขง็ของผลไม ้ pua55 果核 guǒhé 

แกม้ n̩44 tɕi44ȵi13 腮 sāi  

แกลง้ ta31ka31 玩耍 wánshuǎ 

แกลบละเอยีด ราํละเอยีด a44pu55li44 细糠 xì kāng 

แกลบหยาบ ราํหยาบ a44pu55kje44 粗糠 cū kāng 

แกว้ vu44po44 tɕǝ44 杯子 bēizi 

แกะ li35mo44 绵羊 miányáng 

โกน qai31 刮（毛） guā 

โกน (ผม) sei55 剃（头） tì  

โกรธ ti44lje44 生气  shēngqì 

โกรธ โมโห ʑua35 怒 nù 

โกหก phin35 骗 piàn 

หมอบ pu13su31khi31 趴 pā 

ใกล ้ a44ljou44 近 jìn 

ไก่ li35qɛ44, qɛ55 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ po44qɛ44 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี mja44qɛ44 母鸡 mǔjī 

ไก่ป่า qɛ55 ȵa13 野鸡 yějī 

ไก่ฟ้า ljou35 箐鸡 qìngjī 

ไกล a55tje55 远 yuǎn 

ขน mɛ31 毛 máo 

ขน้ tja44mja31 稠（粥稠）  chóu 

ขนขา้วโพด mɛ31qei44n̩44tei53 玉米须 yùmǐ xū 

ขนม m̩44taŋ44 粑粑 bābā 

ขนมเป๊ียะ m̩44taŋ44 饼子 bǐngzi 

ขนาดนัน้ a44mja35 那么 nàme 

ขนาดน้ี tje35 ȵe44 这么  zhème 

ขม n̩44qaŋ55 苦 kǔ 

ขมบั ko44nik55 太阳穴 tàiyángxué 
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ขโมย lin44 偷 tōu 

ขยนัหมัน่เพยีร kjaŋ13 勤（快） qín 

ขยนัหมัน่เพยีร พยายาม kjaŋ13 勤劳 qínláo 

ขยบั a44 ɕua44 动 dòng 

ขยายตวั laŋ55kja31  膨胀 péngzhàng 

ขลุย่น้ําเตา้ hi31 芦笙 lúshēng 

ขลุย่เป่า a44pi44tɕuŋ44 箫 xiāo 

ขลุย่ผวิ a44pi44tɕuŋ44 笛子 dízi 

ขวด a44vu31 瓶子 píngzi 

ขวญั (บนศรีษะ) ŋuai55 头旋儿 tóuxuán’ér 

ขวาง a44mje31 横 héng 

ขวา้ง ʑa31vei55 掷（石头） zhì 

ขวาง, กัน้ laŋ31 拦 lán 

ขวาน ku55le55 斧头 fǔtóu 

ขวาน lje44pu31suaŋ31 柴  chái dāo 

ของรฐับาล, ของหลวง kho55se44 公家 gōngjiā 

ขอ้ด ี la44a35 优点 yōudiǎn 

ขอทาน mua44ko44 乞丐 qǐgài 

ขอ้เทา้ a44tjou55ko31 脚踝 jiǎohuái 

ขอเพยีง ta35faŋ31i55 只要 zhǐyào 

ขอ้เสยี la44 ʑua55 缺点 quēdiǎn 

ขดั (สนิม) ɕe31 擦（铁锈） cā  

ขดั, แปรง (ผา้) pje13 刷（衣服） shuā 

ขนั (ไก่) ŋo55 叫（鸡叫） jiào 

ขนั (ไก่ตวัผู)้ a44tjuaŋ55 叫（公鸡叫） jiào 

ขนั (ไก่ตวัเมยี) n̩44qei44 叫（母鸡叫） jiào 

ขนัแน่น a44 tɕa31 箍 gū 

ขบั (ปัสสาวะ) pjo35 撒（尿） sā 

ขา a44paŋ55ku55 腿 tuǐ 

ขากรรไกรบน to55 ŋua31 上颚 shàng'è 

ขา้งเดยีว (ลกัษณนามของรองเทา้ 1 

ขา้ง) 

qhua44 只（鞋）zhǐ 

ขา้งนอก po44mi44 外边 wài biān 

ขา้งใน tu44kuŋ55 里边 lǐ biān 

ขา้งบน po44 ȵua35 上边 shàng biān 

ขา้งลา่ง po44tjou55 下边 xià biān 

ขา้งหลงั pi44lin55 后边 hòu biān 

ขาด paŋ35 断（绳断） duàn 

ขาด แหวง่ khua31 缺（口） quē 

ขา้ม (แมน้ํ่า) khaŋ35 过（河） guò 

ขาย vei35 卖 mài 
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ขา้ราชการ sɛ44 官 guān 

ขาว  mjo31i35 白花花 báihuā huā 

ขา้ว ljou35 小米 xiǎomǐ 

ขา้ว tɕi55 米 mǐ 

ขา้ว tɕi55se44 稻谷 dào gǔ 

ขา้วของเครือ่งใช ้ ko35 家具 jiājù 

ขาวซดี  tɕa35i35lo31 白不呲咧 bái bu cī liē 

ขา้วโพด n̩44tei53 玉米 yùmǐ 

ขาวโพลน i35sei55 白茫茫 bái máng máng 

ขา้วฟ่าง qaŋ55tei55 高粱 gāoliáng 

ขา้วสวย m̩44 饭 fàn 

ขา้วสาล ี ku55 荞麦 qiáomài 

ขา้วสาล ี mǝ31tsi44 小麦 xiǎomài 

ขา้วเหนียว tɕi55ljou44 糯谷 nuò gǔ 

ขงิ qei55 姜 jiāng 

ขี ้ qa44 屎 shǐ 

ขี ่(มา้) a44fu55 骑（马） qí 

ขดีตาชัง่ n̩44tjou55tɕa55 秤星 chèng xīng 

ขีเ้ถา้ tje55 火烬 huǒ jìn 

ขีผ้ึง้ a44tje55 黄蜡 huánglà 

ขึน้ a44ȵuŋ35 上（山） shàng 

ขดุ kua31 挖 wā 

ขดุ tshaŋ31 铲 chǎn 

ขุน่ tuŋ35 浊 zhuó 

ขดูรดี ko35i55ni44 剥削 bōxuè 

เขม็ nɛ31 针 zhēn 

เขยง่เทา้ a44tin44 踮  diǎn 

เขา kje31 他  tā 

เขา quai55 角 jiǎo 

เขา่ taŋ44kuai44 膝盖 xīgài3 

เขา้ ti31 进 jìn 

เขา้ใจ ɕu55 懂 dǒng 

เขา้ไป ne31vu44 进去 jìnqù 

เขา้มา ti31lei44 进来 jìnlái 

เขีย่, แคะ kua31 抠 kōu 

เขยีง a44ljo35 砧板 zhēnbǎn 

เขยีน vua44 写 xiě 

เขยีวเป็นมนัขลบั mei44ljaŋ35  绿油油 lǜyóuyóu 

แขก pei13qhe55 客人 kèrén 

แขง็ a44ve31 僵 jiāng 

แขง็ kjen44 硬 yìng 
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แขง็ (คาํเสรมิบอกลกัษณะแขง็) kjen44vua35 硬梆梆 yìng bāng bang 

แขง็ตวั paŋ55 凝固 nínggù 

แขง็แรง  khuŋ44lɛ31 康心 kāng xīn 

แขง็แรง ma44 结实 jiēshi 

แขน a44la55mi44 胳臂 gēbei 

แขนเสือ้ la44mi44pu44 袖子 xiùzi 

แขวน vua31 挂 guà 

แขวน, หอ้ย a44vu31 吊  diào 

ไข ่ taŋ44qɛ55 蛋 dàn 

ไขข่าว taŋ44qɛ55i44 蛋白 dànbái 

ไขแ่ดง taŋ44qɛ55len44 蛋黄 dànhuáng 

ไขมนัสตัว ์ ȵaŋ35 动物油 dòngwùyóu 

คงคา้ง ɕǝ35 赊 shē 

คน a44fu44 人 rén  

คน (ลกัษณนามของคน ทัว่ไป) kin44 个（人）gè 

คนโง ่ lje44ŋua31 傻子 shǎzi 

คนตาบอด n̩44tjou55pi35 瞎子 xiāzi 

คนบา้ tje44vuaŋ55 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ lje44ŋua31 哑巴 yǎbā 

คนพกิาร ko31pɛ31 跛子 bǒzi  

คนสนิท ɕu31 熟（人） shú 

คนหลงัคอ่ม lje44kua31 驼子 tuózi 

คน้หา tje44 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก lu35 ȵaŋ44 聋子 lóngzi 

คนอื่น pei31la44ljo44 别人  bié rén 

คบเพลงิ taŋ44mo35pje55 火筒 huǒtǒng 

คบไฟ a44ma31pje55 火把 huǒbǎ 

ครก kje44sen55 臼 jiù 

ครกตาํขา้ว sen55 碓 duì 

ครบถว้น, พรอ้ม taŋ44thai55 全  quán  

ครอบครวั kho55 户（人家）hù 

ครัง้ pei13 次（一次） cì 

ครวัเรอืน la44pei31a44ljuaŋ55 人家 rénjiā 

คราด(กรยิา) phei55 耙（地）bà 

คราด(นาม) phɛ55 耙 bà 

ครา้น mi44phin55 懒 lǎn 

คราบเขมา่ทีก่น้กระทะ ŋo35tɛ55 锅煤烟 guō méi yān 

ครบี la55ȵi13 鳃 sāi 

ครึง่ li44pi13 半 bàn 

ครึง่ชัง่ pi13kuaŋ55 半斤 bàn jīn 

ครึง่ถงั pi13tuŋ44 半桶 bàn tǒng 
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ครึง่ทาง pen31khin55 半路 bànlù 

ครึง่วนั pen31vuaŋ55 半天 bàntiān 

คร ู suŋ44sen55 老师 lǎoshī 

คลุก cei31pua55 拌 bàn 

คลุม (ผา้หม่) qaŋ44 盖（被子）gài 

คลุม หรอื พาดไหล ่ vua31 披（衣服） pī 

ควกั a44lu31 掏（腰包） tāo 

ควนั qaŋ44pje55 炊烟 chuīyān 

ความกระตอืรอืรน้ tɕi31 tɕi31 ɕin35 积极性 jījíxìng 

ความกลา้หาญ tje31mje35 胆量 dǎnliàng 

ความแขง็แรง พลงั i44 ȵaŋ35 力气 lìqì 

ความคดิ ȵi35 ɕaŋ44 思想 sīxiǎng 

ความคดิเหน็ ʑi35 tɕiɛn35 意见 yìjiàn 

ความเทา่เทยีม phin55kjaŋ55 平等 píngděng 

ความฝัน m̩44paŋ55 梦 mèng 

ความรว่มมอื pje13kjaŋ44 合作 hézuò 

ความสขุ qhei44a35 幸福 xìngfú 

ควาย ȵin44qua44 水牛 shuǐniú 

คอ naŋ44 ʑu55 脖子 bózi 

คอกววั a44luaŋ44qua44 牛圈 niú quān 

คอกหม ู kui31mje55 猪圈 zhū quān 

คอ้น a44 ȵo31 锤子 chuízi 

คะแนนหรอืสดัสว่นการทาํงาน mi44 ȵaŋ35 工分 gōngfēn 

คดัคา้น tɕuaŋ35 反对 fǎnduì 

คดัเลอืก ku31 挑选 tiāoxuǎn 

คนั (อาการ) lu31 痒 yǎng 

คนัไถ kjaŋ13thje55 犁湾 lí wān 

คนัไถ thje55 犁 lí 

คนัธนู nu44 弓 gōng 

คนันา la44puaŋ35 田坎 tiánkǎn 

คางคก mja44qa ŋ44qua55 蛤蟆 há ma 

คา้งคาว a44ku31 蝙蝠 biānfú 

คา่ใชจ้า่ย ha55o31 开支 kāizhī 

คานหลงัคา n̩44ɕua55 梁 liáng 

คาํ (ลกัษณนามของการกนิ) mi35 口（一口饭） kǒu 

คํ้า, ยนั a44 ʑo35 拖 tuō 

คาํนวณ sen44 算 suàn 

คาํพดู pja35 话 huà 

คาํสัง่ mja13pja55 命令 mìnglìng 

คดิ nei35 想 xiǎng 

คิว้ mɛ31la44tjou55 眉毛 méimáo 
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คบี tei31 挟（菜） jiā  

คึน่ชา่ย pa31tɕi55suŋ55 芹菜 qíncài 

คนื tɕo55 还（帐） huán 

คบื ko55 拃 zhǎ 

คุกเขา่ lɛ31 跪 guì 

คุณ m̩55 你  nǐ 

คุณตา, ตาแก่ pei31pu44ʑo442 老翁 lǎowēng 

คู ่ tei55, tei44 双 shuāng 

คู ่(ไก่) tei44 对（鸡）duì 

คู ่(ตะเกยีบ) ku13 双（筷子） shuāng 

คู ่(รองเทา้) tei44 双（鞋） shuāng 

ค,ู คลอง si55i44 沟渠 gōuqú 

เคม็   n̩44 kjen35 咸（菜） xián 

เคม็ tje55 咸 xián 

เคม็ (เกลอื) n̩44kjen35 咸（盐咸） xián 

เคยชนิ qun55 惯（习惯了） guàn 

เครา mɛ31qei44 胡子 húzi 

เครือ่งนวดขา้ว liɛn31tɕa44 梿枷 liánjiā 

เครือ่งใน a44tjou55qɛ55 鸡胗 jī zhēn 

เครือ่งบนิ fei44 tɕi44 飞机 fēijī 

เครือ่งสขีา้ว lui31 砻 lóng 

เคาะ (ประต)ู tja35 敲（门） qiāo 

เคยีว a44huŋ55 镰 liándāo 

เคีย้ว a44qua55 嚼 jué 

เคีย้วเอือ้ง a44qua55pua55 反刍 fǎnchú 

แคบ kja31 窄 zhǎi 

โคง้, งอ kua31 弯 wān 

โคง้ตวั pu31 拱 gǒng 

โคมไฟ pje55 ȵaŋ35 灯 dēng 

โคลน o55puŋ35 泥 ní 

ใคร ȵua44 谁  shéi 

ฆอ้ง a44 ȵaŋ35 锣 luó 

ฆา่ (คน) mi35 杀（人） shā 

ฆา่ (สตัว)์ pi44 杀（鸟） shā 

โฆษณา ɕin44tshuan31 宣传 xuānchuán 

งดงาม (ทวิทศัน์) a44la35 美（风景美） měi 

งดงาม (สตร)ี a44la35vua35 美（女人美） měi 

งอบ vei35 斗笠 dǒulì 

งดั a44lu31 撬 qiào 

งา ni44naŋ44qua55 芝麻 zhīma 

งานแสดงนิทรรศการ pei13qa44 展览 zhǎnlǎn 



776 
 

งา่ย the35a44 容易 róngyì 

ง ู a44 ŋ̩35 蛇 shé 

เงา ljuaŋ13 影子 yǐngzi 

เงาวาว luŋ44 亮（光） liàng 

เงนิ tin55 钱 qián 

เงนิ (silver) tɕa55 钱（银子） qián 

เงนิ (แรเ่งนิ) phjo35 银 yín 

เงนิเดอืน mi44 ȵaŋ35 工资 gōngzī 

เงนิเดอืน tin55ɕaŋ44 工资 gōngzī 

เงนิทุน kho55tin55 本钱 běnqián 

โงเ่ขลา ŋuaŋ35 傻 shǎ 

โงเ่ขลาเบาปัญญา n̩44ten44 愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย ɕin35 信 xìn 

จม tjaŋ44 沉 chén 淹（没） yān 

จมกู mi55ȵuŋ53 鼻子bízi 

จรงิ ȵaŋ35 真（假） zhēn 

จรงิ tɕaŋ35 真 zhēn 

จอบ a44tɕo35 锄头 chútóu 

จอบดายหญา้ a44 tɕo35pei35 薅锄 hāo chú 

จะ mɛ31 将 jiāng 

จกัจัน่ nen55 蝉 chán 

จดัสรร ti31ki35 分配 fēnpèi 

จนัทนั a44pai35 椽子 chuánzi 

จบั n̩44sua31 抓 zhuā 

จบั (ไก่) ȵaŋ35 捉（鸡） zhuō 

จบั (ปลา) mjo44 捞 lāo 

จบั, กุม a44ljo55 握 wò 

จาก pje35 从  cóng 

จาง pi44 淡 dàn 

จาน a44phuŋ55 盘子 pánzi 

จาํ ȵa44 记 jì 

จาํได ้ ȵa44tjou55 记得 jìde 

จาํนวนหน่ึง li44ua35 一些 yīxiē 

จกิกนิอาหาร (นก) a44so35 啄 zhuó 

จิง้หรดี n̩44tjua31pa31pui55 蟋蟀 xīshuài 

จนิ, ครึง่กโิลกรมั kuaŋ55 斤 jīn 

จุดไฟ mi35 点（灯） diǎn 

จุม่ ho55 涮（碗）shuàn 

จงู (ววั) khuŋ44 牵（牛）qiān 

จงูมอื ȵe31 携（手） xié  

จบู mi13 吻 wěn 
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เจด็ tje35 七 qī 

เจด็แปดอนั tje55kin55mje55ŋuai55kin55 七八个 qībā gè 

เจด็สบิ tje55 pɛ31mje55 七十  qī shí 

เจด็สบิเจด็ tje55 pɛ31 mje55 tje55 七十七 qī shí qī 

เจด็สบิสาม tje55 pɛ31 mje55 tje31 七十三 qī shí sān 

เจด็อนั tje55saŋ55mje55 七个 qī gè 

เจบ็ปวด a44qei44 痛 tòng 

เจรญิเตบิโต, งอกงาม tin44 长（生长） zhǎng 

เจา้บา้น po44pje44 主人 zhǔrén 

เจา้สาว mje55mu35 新娘 xīnniáng 

เจาะ nei31 钻（洞） zuān 

เจีย่ว (หน่วยเงนิตรา) tɕo31 角 jiǎo 

แจก ʑa55 发（工资）fā 

โจ๊ก m̩44 tɕo31 粥 zhōu  

ฉลาด sɛ31 聪明 cōngming 

ฉนั ki55 我  wǒ  

ฉบัไว vua44 快 kuài 

ฉีก pjua35 撕 sī 

เฉอะแฉะ a44taŋ44 泥泞 nínìng 

ชดใช ้ tɕo55 赔 péi 

ชนชัน้กรรมกร kuŋ44zen31kai44 tɕi31 工人阶级 gōngrén jiējí 

ชนะ li31 赢 yíng 

ชรา (คน) ʑu44 老（人） lǎo 

ชว่งชงิ sen44 争 zhēng 

ชว่งเวลา tɕi35ve44 时候 shíhòu 

ชว่ยซึง่กนัและกนั ȵi55 ȵua55 互助 hùzhù 

ชว่ยเหลอื ȵi44 ȵua55 帮 bang 

ชว่ยเหลอื tɕou35 救 jiù 

ชอ่งเขา ua55 山坳口 shān'ào kǒu 

ชอ่ดอกไม ้ pu44to55mjo31, 
ku55mjo31 

花蕾 huā lěi 

ชอบ ljuŋ35 喜欢 xǐhuan 

ชกั (ดาบ, มดี) a44 ʑu13 抽（ ） chōu 

ชกั, จงู tei55 逗（小孩） dòu 

ชัง่ tja44 称 chēng  

ชนั lje55 陡 dǒu 

ชยัชนะ li31 胜利 shènglì 

ชา i44 tɕe35 茶 chá 

ชา้ qhaŋ44 慢 màn 

ชา้ง a44mua55 象 xiàng 

ชา่งฝีมอื pu44sei55 匠人 jiàngrén 

ชา่งไม ้ pu44sei55 m̩44tje55 木匠 mùjiàng 
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ชา่งเหลก็ pu44sei55qei44 铁匠 tiějiàng 

ชาม vu44 碗 wǎn 

ชามกระเบือ้ง vu44thaŋ44mje35 海碗 hǎiwǎn 

ชามไม ้ vu44 m̩44tje55 木婉 mù wǎn 

ชามไมไ้ผ ่ vu44tɕuŋ44 竹碗 zhú wǎn 

ชามโลหะ a44phen55qei44 铁盆 tiě pén 

ชายหญงิ pei31tɕua35za31 男女 nánnǚ 

ชายหนุ่ม pei31li44 ɕua44 青年男子 qīngnián nánzi 

ชา้ๆ ȵe55 ȵo35 慢慢 màn man 

ชิน้ (ขนมเป๊ียะ) pɛ44 块（饼） kuài 

ชิน้ (ลกัษณนามของเสือ้ผา้) lei44, lei55 件（衣服） jiàn 

ชี ้ ʑa44 指（方向） zhǐ 

ชื่นชม, ชมเชย piau44ʑaŋ31 表扬biǎoyáng 

ชื่อ a44 ȵe35sei31 名字 míngzì 

ชื่อ, นาม ȵua44 名  míng 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง m̩44tje55ma31 tɕou44 油桐树 yóu tóng shù 

ชื่อมาตราตวงวดัของจนี tou44 斗 dòu 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุจ์ว้ง li35lei53 壮族 zhuàngzú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุไ์ต li35vei44 傣族 dǎizú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุล์ะต ิ li35pu44ljo44 拉基人 Lā ji rén 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หมยีวหรอืแมว้ li35n̩44pha44 苗族 miáozú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หยา li35ni31 瑶族 yáozú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุอ์ี ๋ li35pu44lai44  彝族 yízú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุฮ์ ัน่ li35pu35 汉族 hànzú 

ชขูึน้ kja44 抬 tái 

เชด็ ɕe31 揩 kāi 

เชด็ (โต๊ะ) ɕe31 擦（桌子） cā  

เชา่ mja35to44 租 zū 

เชญิ ɕin44 请 qǐng 

เชอืก a44so44 绳子 shéngzi 

เชื่องชา้, เนิบๆ ȵi44ȵo13 慢腾腾  màn  téngténg 

เชอืด thɛ35 剐 guǎ 

เชื่อม ap31 焊（接） hàn  

แช ่ a44 浸（泡） jìn 

ใช ่ ku44 是  shì 

ใช ้ ʑuŋ35 用 yòng 

ใชน้ิ้วเขีย่ออก phaŋ55 掰 bāi 

ใชม้อืทัง้สองจบัปลายทัง้สองขา้งบดิ a44pjua31 拧 níng 

ซอก, มมุ a44 tɕi44 角落 jiǎoluò 

ซ่อมแซม n̩44tua55 修理 xiūlǐ 

ซกัผา้ se35 洗（衣服） xǐ 
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ซบั (เลอืด) ma31 吸（血） xī 

ซาวขา้ว ɕe31 淘（米） táo 

ซีไ่มไ้ผ ่ a44tje55 篾条 miètiáo 

ซึง่กนัและกนั kjaŋ55 相（互） xiāng 

ซึง่กนัและกนั pje13 相 xiāng 

ซือ้ tɕin55 买 mǎi 

ดม (คนดม) mi13 闻（人闻） wén 

ดม (สนุขัดม) mi13 闻（狗闻） wén 

ดว้งมลูสตัว ์ ma31 ȵaŋ31qa53 蜣螂 qiāng láng 

ดว้งหนวดยาว ma31naŋ31ni44 天牛虫 tiān niú chóng 

ดว้ยกนั ma31mɛ55 一起 yīqǐ 

ดอก to44 朵（花）duǒ 

ดอกเซีย่นไช่ mjo44a44luŋ55aŋ31 苋菜花 xiàncài huā 

ดอกเบีย้ la55li31 利息 lìxí 

ดอกไม ้ mjo31 花 huā 

ดอกหงอนไก่ mjo31ȵi35qɛ55 鸡冠花 jīguān huā 

ดอกหญา้ lo55a44tɕu44 芭芒草 bā mángcǎo 

ดอกหญา้หางหมา lo55a44tɕu44 狗尾草 gǒuwěicǎo 

ดงันัน้ a44ȵa44 所以 suǒyǐ 

ดา่ทอ ni44mei55 骂 mà 

ดา้นขวา po44a55 右边 yòu biān 

ดา้นขา้ง pje44ʑa44 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย po44qui55 左边 zuǒ biān 

ดา้นหน้า po44qui55 前面 qiánmiàn 

ดา้นหลงั pi44lin55 背面 bèi miàn 

ดา้มจบัของอุปกรณ์ต่างๆ tjaŋ44 把儿 bà’ér 

ดา้ย ȵe13 线 xiàn 

ดาว a44lie44 星星 xīngxīng 

ดาํ (คาํเสรมิบอกส)ี ljaŋ55tin44kje55 黑里巴叽 hēi lǐ bā jī 

ดาํคลํ้า n̩44phjaŋ55 ʑuŋ44 灰溜溜 huī liūliū 

ดาํเปรอะ khuaŋ44ljaŋ55ljaŋ55 黑糊糊 hēihúhu 

ดาํมะเมือ่ม khuaŋ44ljaŋ55ljaŋ55 黑不溜秋 hēibuliūqiū 

ดาํมดื khuaŋ44ljaŋ55ljaŋ55 黑洞洞 hēidōngdōng 

ดนิ o55 土 tǔ 

ดนิประสวิ len44 硝 xiāo 

ดนิปืน a44lu13 ɕuŋ44 火药 huǒyào 

ดนิสอ tɕhiɛn44pi31 铅笔 qiānbǐ 

ดบิ (เน้ือ) the31 生（肉） sheng 

ด ี a31 好（人） hǎo 

ด ี a55, a35, a31 好（良好） hǎo 

ดใีจ ɕin44hun44 高兴 gāoxìng 
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ดดี ȵin55tua53 弹（用指弹）tá’àn 

ดดี  (ฝ้าย)  tei44 弹（棉絮）tán 

ดบุีก ke55 m̩55 锡 xī 

ดกึ se55 晚（很晚） wǎn 

ดงึ, ถอน (มดี) a44qei44 拔（ ）bá 

ดงึ, ลาก a44ʑo35 拉 lā 

ดงึ, เหน่ียว a44tu31 扳 bān  

ดื่ม ko13 喝 hē 

ด ู lje13 看 kàn 

ดแูล li44o44 照顾 zhàogù 

ดแูลรกัษา a44po55 看守 kānshǒu 

เดก็ ȵin55 ȵa53 婴儿 yīng'ér 

เดก็ pei13lje31ie55 儿童 értóng 

เดด็ a44lɛ31 摘（果子） zhāi 

เดนิ vu35 走 zǒu 

เดีย่ว kin44 单 dān  

เดีย๋วน้ี vua44vei35 立刻 lìkè 

เดอืด lua55 沸 fèi 

เดอืน n̩44tjou55 月份 yuèfèn 

เดอืนกรกฎาคม min44ha31 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน min44ko31 九月 jiǔ yuè  

เดอืนกุมภาพนัธ ์ min44su55 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม min44si44 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม min44lja31 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน min44ie44 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม min44ha31 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม min44tɕin55 一月 yīgyuè 

เดอืนมถุินายน min44ɕo44 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม min44saŋ55 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน min44sei55 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม min44pje31 八月 bā yuè 

แดง tjo44ljaŋ35 红不棱登 hóng bu lēng 

dēng 

แดงกํ่า tjo44se55 红通通 hóng tōngtōng 

โดน ตรงเป้า ȵin13 tɕo31 中（打中） zhòng 

โดย pje35 由 yóu 

ได,้ สามารถ a44ljo55 可以 kěyǐ 

ไดก้าํไร tje44 赚 zhuàn 

ไดย้นิ tu55pje31 听见 tīngjiàn 

ไดร้บั tjou55 得到 dédào 

ไดร้บับาดเจบ็ khuai35 咯（肢）gè 

ตด tɛ31 屁 pì 
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ตน้  to55 棵（树）kē  

ตน้กลา้ a44ȶǝi44 芽 yá 

ตน้กลา้ tɕua31 秧 yāng 

ตน้การบรู mi44tjaŋ55 樟树 zhāngshù 

ตน้ขา a44paŋ55ku55mje35 大腿 dàtuǐ 

ตน้ขา้ว ʑe35 禾苗 hémiáo 

ตน้จามจุร ี m̩44tje55nɛ31 杉树 shānshù 

ตน้ปอสา min44ljua13 构树 gòu shù 

ตน้ปาลม์ min44thjua44 棕树 zōng shù 

ตน้ไผ ่ tɕuŋ44 竹子 zhúzi 

ตน้ฟลามงิโก ้ min44se44 香椿树 xiāngchūn shù 

ตน้ไม ้ m̩44tje55 树 shù 

ตน้แลคเกอร ์ mi31vo35 漆树 qīshù 

ตน้สน m̩44tje55kua55 松树 sōngshù 

ตน้สนแผง m̩44tje55i55 柏树 bǎishù 

ตน้หญา้ lo55 青草 qīng cǎo 

ตน้หมอ่น ma31mje44 桑树 sāngshù 

ตน้หลวิ m̩44tje55li44ljou35 柳树 liǔshù 

ตน้หอม lo55a44tɕu44vuaŋ31 蓝靛草 lándiàn cǎo 

ตน้โอ๊ก min44se44 青冈树 qīnggāng shù 

ตบ (โต๊ะ) tja35 拍（桌子） pāi 

ตบต ี tjo35 打（架）dǎ 

ตม้ (ทาํอาหาร) a44tjua35 煮（饭） zhǔ 

ตม้ (มนัเทศ) a44tjua35 煮（甘薯） zhǔ 

ตรง taŋ31le55 正 zhèng 

ตรงกลาง taŋ31le55 中间 zhōngjiān 

ตรงขา้ม po44lei35 对面 duì miàn 

ตรงหน้า po44qui55 正面 zhèngmiàn 

ตรวจ tɕe35 m̩44 检查 jiǎnchá 

ตลาด huaŋ55ljua31 集市 jíshì 

ตวง (ขา้ว) tja44 量（米） liàng 

ต่อกนั a44su31 接（绳子） jiē 

ตอ้งการ ʑi35 要 yào 

ตอน (ไก่) pu35 阉（鸡） yān 

ตอนเชา้ pje44hje55 早晨 zǎochén 

ตอนน้ี ɕin44 ȵe44 现在 xiànzài 

ตอนเยน็ pu31vua55 晚上 wǎnshàng 

ตอบ pi44pja55 答 dá 

ตอไม ้ to44l ɛ44 树蔸 shù dōu 

ต่อย (ผึง้) ȵi13la31 蜇 zhē 

ตะกรา้ a44tjo55 箩筐 luókuāng 
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ตะกรา้ซาวขา้ว a44thjo55 筲箕 shāojī 

ตะกรา้สาน a44phuŋ44 囤箩 dùn luó 

ตะกละ ɕaŋ 馋 chán 

ตะกัว่ ke55 m̩55 铅 qiān 

ตะเกยีบ a44tjo35 筷子 kuàizi 

ตะโกน vei44 喊 hǎn 

ตะขอ ʑe44 钩子 gōuzi 

ตะขาบ mja44ɕo44ɕap55 蜈蚣 wúgōng 

ตะป ู tin35qei44 钉子 dīngzi 

ตะพาบ ti44tou31 甲鱼 jiǎyú 

ตะหลวิ a44 ȵe35qei44 锅铲 guō chǎn 

ตกั tja31 舀（水） yǎo 

ตัก๊แตน n̩44tjua31 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว tjua31ta44ma55 螳螂 tángláng 

ตัง้ a44 tɕi35 竖  shù 

ตดั ȵa44 割（稻） gē  

ตดั tja31 剪 jiǎn 

ตดั (ชุด) tja31 裁（衣） cái  

ตดั (ตน้ไม)้ a44tua31 砍（树） kǎn 

ตบั tja31 肝 gān 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัไก่) saŋ44 只（鸡） zhī 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัง)ู saŋ44 条（蛇） tiáo 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัมา้) saŋ44 匹（马）pǐ 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัววั) saŋ44 头（牛） tóu  

ตวัน่ิม mje13 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวับุง้ ŋui44tjou55 杨刺子 yáng cìzi 

ตวัเรอืด ne44khi55 臭虫 chòuchóng 

ตวัไร ma31m̩31 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัสัน่ saŋ55kuaŋ31 颤抖 chàndǒu  

ตวัเหลอืบ maŋ31phjou44qua44 牛虻 niúméng 

ตวัไหม mje44sa35 蚕 cán 

ตวัอ่อนของแมลง la31kja31 蛆 qū 

ตวัอกัษร n̩44tjou55sei31 字 zì 

ตวัเอง po44pje44 自己  zì jǐ 

ตา (eye)   la44tjou55 眼睛 yǎnjīng 

ตา (พอ่ของแม)่ tu44 外祖父  wàizǔfù 

ตาก ȵe13 晒（谷子） shài 

ตาขา่ย hua55 网 wǎng 

ต่างห ู a44sua31li44pu44lu55 耳环 ěrhuán 

ตาชัง่ tɕa55 秤 chèng 

ตามทศิทาง ราบรืน่ ta31lin55 顺（风） shun 



783 
 

ตาย phin55 死 sǐ 

ตาํหนิ hje55 劝 quàn 

ตาํหนิ kuai35 怪 guài 

ตาํหนิ ȵa35 批评 pīpíng 

ตดิตาม ta44lin55 跟踪 gēnzōng 

ต ี tja35 打（人）dǎ 

ต ี(กลอง) tja35 敲（鼓） qiāo 

ต ี(เหลก็) tja35 打（铁）dǎ 

ตื่น a44so44 醒（睡醒） xǐng 

เตน้ราํ ȵin55mo53 跳舞 tiàowǔ 

เตม็ ti35 满 mǎn  

เตะ ko31se35 踢 tī 

เตา so31 灶 zào 

เต่า ti44tou31 乌龟 wūguī 

เตา้หู ้ ta55phu31 豆腐 dòufu 

เตบิโต tin44 长（大） zhǎng 

เตีย้ tjo55 矮 ǎi 

เตยีง tɕuŋ35 床 chuáng 

แตก n̩44tɕa44 破（碗破） pò 

แตกหน่อ to44 发（芽）fā 

แตง pa31po44 瓜 guā 

แตงกวา min44ti44 黄瓜 huángguā 

แต่งงาน (ฝ่ายชายรบัฝ่ายหญงิแต่งเขา้

บา้น) 

lua31 娶   qǔ 

แต่งงาน (ฝ่ายหญงิแต่งงานเขา้บา้นฝ่าย

ชาย) 

qhua44 嫁 jià 

แตงโม min44ti44i44 西瓜 xīguā 

แต่วา่ tje44na44yje55 但是 dànshì 

แตะ, สมัผสั mjo35 摸 mō 

โต๊ะ paŋ35 桌子 zhuōzi 

ไต la44 ljaŋ55 肾 shèn 

ไต่ (แมลง) a44maŋ55khi55 爬（虫爬） pá 

ถนน khin55 路 lù 

ถว้ยหรอืจานขนาดเลก็ vu44ljua44 碟子 diézi 

ถอด (รองเทา้) lja55 脱（鞋） tuō 

ถอด (เสือ้ผา้) lja55 脱（衣服） tuō 

ถอน ȵi55 薅 hāo 

ถอน (ขน) a44qei31 拔（毛）bá 

ถอน (หญา้) a44qei31 拔（草）bá 

ถอย pi55li35 退（倒退） tuì 

ถกั (เปีย) a44pua55 编（辫子）biān  
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ถงั aŋ55tuŋ44 桶 tǒng 

ถงัไมน่ึ้งขา้ว ŋu35 甑子 zèngzi 

ถัว่ n̩44tjua44tjou55 豆 dòu 

ถัว่เขยีว tjo55 绿豆 lǜdòu 

ถัว่ปากอา้ ɕaŋ31tǝ35 蚕豆 cándòu 

ถัว่พุม่ n̩44tjua44tjou55 豇豆 jiāngdòu 

ถัว่ลนัเตา pha44ma44 豌豆 wāndòu 

ถัว่ลสิง n̩44tjua44ti35 花生 huāshēng 

ถัว่เหลอืง n̩44tjua44 黄豆 huángdòu 

ถ่าน thjo55 炭 tàn 

ถ่านไฟ la44qa44pje55 火炭 huǒtàn 

ถ่านหนิ thjo35 煤 méi 

ถาม tɕi44 问 wèn 

ถา้หาก ɕa55 如果  rú guǒ 

ถํ้า vei55 洞 dòng 

ถํ้าหนิปนู vei55ljou55 岩洞 yándòng 

ถบี a44 tɕin13 蹬 dēng 

ถงึ ko44 到达 dàodá 

ถงึ ko44 到 dào 

ถงึจะ a44ɕaŋ44 才  cái 

ถงึแมว้า่ na31ne44 虽然 suīrán 

ถุง a44 ȵaŋ44 袋子 dàizi 

ถุงกระเพาะ laŋ44kua55 膆囊 sù nāng 

ถุงเทา้ ma31 袜子 wàzi 

ถุงน้ําด ี lɛ55 胆 dǎn 

ถกู tɕo31 被 bèi 

ถกู (เงนิ) lɛ55 便宜（钱） piányi 

ถกู (ราคา) phin31 ʑi35 便宜（方便） piányi 

ถกูตอ้ง ku44 正确 zhèngquè 

ไถ a44tjo55 犁（田） lí 

ทบ (ผา้) tɕaŋ35 层（布） céng 

ทราย ȵa55 沙子 shāzi 

ทฤษฎ ี li44 理论 lǐlùn 

ทหาร lin31 兵 bīng 

ทหารอากาศ khuŋ44tɕin44 空军 kōngjūn 

ทอ่ a44puaŋ44 管子 guǎnzi 

ทอ (ผา้) ɕua55 织（布） zhī 

ทอ้ง na55ȵuŋ44 肚子 dùzi  

ทองคาํ ha35 金 jīn 

ทองแดง tuŋ35 铜 tóng 

ทอด tɕin44 煎 jiān 
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ทอด (ลกูชิน้) n̩44 tɕa55 炸（丸子） zhà 

ทอ่น ลกัษณะนามของสิง่ของทีย่าว khja31 根（棍） gēn  

ทะลุ phe44 通 tōng 

ทะเล hai44 海 hǎi 

ทะเลสาบ nua35 湖 hú 

ทะเลาะ ȵa35 吵 chǎo 

ทัง้วนั li44vuaŋ55, taŋ44vuaŋ55 整天 zhěng tiān 

ทัง้หมด la31 都 dōu 

ทัง้หมด taŋ44qei55 总共 zǒnggòng 

ทพัพ ี a44su44 勺 sháo 

ทศันคต ิ lin35 ɕaŋ44 态度 tàidù 

ทาก a44taŋ55vuaŋ55ki44 蛞蝓 kuòyú 

ทางแยก khin55i35 岔路 chàlù 

ทางรถไฟ khin55qei44 铁路 tiělù 

ทางหลวง khin55mje35 公路 gōnglù 

ทางหลกั taŋ55khin55mje35 总路线 zǒnglùxiàn 

ทา่น, คน (ลกัษณนามของคน แบบ

สภุาพ) 

kin44 位（人）wèi 

ทานตะวนั mjo31la44vuaŋ55 向日葵 xiàngrìkuí 

ทาบ (ทาบกิง่) ten44 接（嫁接） jiē 

ทาย a35 猜 cāi 

ทาํ tje35 做（工） zuò 

ทาํความสะอาด กวาด ɕi35 扫（地） sǎo 

ทาํสงคราม ȵi13a44qua35 战斗 zhàndòu 

ทาํให,้ เป็น pin44 成（家） chéng 

ทาํใหต้งึ kja31 紧 jǐn 

ทิง้ หวา่น ɕo44 撒（土） sā 

ทศิตะวนัตก pjaŋ55po44a55 西 xī 

ทศิตะวนัออก pjaŋ55vuaŋ55o31 东 dōng 

ทศิใต ้ pjaŋ55vuaŋ55li55 南 nán 

ทศิทาง a44 tɕi55 方 fāng 

ทศิเหนือ pjaŋ55po55lei35 北 běi 

ที ่ qhei44 在 zài 

ทีเ่กา้ ma31la44 ljou55 
pei44la44 ljou55 

第九 dì jiǔ 

ทีเ่จด็ ma31la44 tje 35  
pei44la44 tje 35 

第七 dì qī 

ทีด่กันก kuŋ35 鸟套子 niǎo tàozi 

ทีใ่ด a44 ɕin44na44 何处 hé chù 

ทีน่ัน่ aŋ55vei44 那里 nàli 

ทีน่ี่ a44 ȵe44 这里  zhè li  

ทีแ่ปด ma31la44 ŋuai55  
pei44la44 ŋuai55 

第八 dì bā 
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ทีร่ดั a44tɕa31 箍儿 gū’er 

ทีร่าบลุม่ thjo44phin55 平坝 píng bà 

ทีส่อง ma31la44 su55 
pei44la44 su55 

第二 dì’èr 

ทีส่าม ma31la44 tje55  
pei44la44 tje55 

第三 dì sān 

ทีส่บิ ma31la44 pɛ31 
pei44la44 pɛ31 

第十 dì shí 

ทีส่ ี ่ ma31la44 pu55 
pei44la44 pu55 

第四 dì sì 

ทีส่ดุ ku44ȵua44   zuì 

ทีห่ก ma31la44 ȵaŋ55 
pei44la44 ȵaŋ55 

第六 dì liù  

ทีห่น่ึง ma31la44 tɕaŋ44 
pei44la44 tɕŋ44 

第一 dì yī 

ทีห่า้ ma31la44 m̩55 
pei44la44 m̩55 

第五 dì wǔ 

ทีไ่หน ua44, na44 哪里  nǎ li 

ทึม่ ŋua35 笨 bèn 

ทุกคน (สรรพนามบุรษุทีส่าม) taŋ4thai55 大家  dà jiā 

ทุกๆ, มกัจะ kin55na44 每  měi 

ทุง่นา nu35 田 tián 

ทู ่ a44ljou35 钝 dùn 

เท hje31 倒（水） dào 

เทคโนโลย ี tɕi35su31 技术 jìshù 

เทพ li44mei55 神 shén 

เทา้ ko31 脚 jiǎo 

เทนิ ตัง้ไวบ้นศรีษะ kuai55 顶（簸箕） ding 

เทีย่งวนั tjaŋ31qo55lei44 中午 zhōngwǔ 

เทยีนไข pje55 ȵa ŋ35a44tje55 蜡烛 làzhú 

แทง paŋ44 扎（针） zhā 

แทน thje31 替（代） tì  

แทะ qhui31 啃 kěn 

ธง vu35kui35 旗子 qízi 

ธงแดง vu35kui35 红旗 hóngqí 

ธนาคาร kho55tin55 银行 yínháng 

ธนาคาร ʑua55tin55 银行 yínháng 

ธรณีประตู to44ŋ̩35 门槛 ménkǎn 

ธปู hĩ35 香火 xiānghuǒ 

นก ȵi55 ȵo31 鸟 niǎo 

นกกระจอก ȵo31pua31 麻雀 máquè 

นกกระเตน็ ȵi55  ȵo31 翠鸟 cuì niǎo 

นกกระทา ŋua31 竹鸡 zhújī 鹧鸪 zhè gū 

นกเขา la44quai55 斑鸠 bānjiū 

นกเขาชนิดหน่ึง ȵo31ku55ku44 布谷鸟 bùgùniǎo 

นกเคา้ n̩44so44 猫头鹰 māotóuyīng 
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นกนางแอ่น ȵo31i31 燕子 yànzi 

นกพริาบ qɛ55ljou35 鸽子 gēzi 

นกวาดคิว้ ȵo31a ŋ55mi44 画眉鸟 huàméi niǎo 

นกสาลกิาปากดาํ a44ku31 喜鹊 xǐquè 

นกหวดี ma31fit55 哨子 shàozi 

นกหวัขวาน ȵo31kua31 m̩44tje55 啄木鸟 zhuómùniǎo 

นกอนิทรยี ์ a44li44 老鹰 lǎoyīng 

นโยบาย tsen35tshǝ31 政策 zhèngcè 

น้องชาย (พีช่ายเรยีก) ʑo35tja44 弟弟（兄称弟）dìdi 

น้องชาย (พีส่าวเรยีก) ʑo35 弟弟（姐称弟）dìdi 

น้องสาว (พีช่ายเรยีก) ȵi44 妹妹（兄称妹）mèimei 

น้องสาว (พีส่าวเรยีก) ȵi44 妹妹（姐称妹）mèimei 

นอน ȵi13 睡 shuì 

นอนหน่ึงตื่น(ลกัษณนาม) ȵa44 觉（睡一觉） jiào 

นอนหลบั ȵi13ljaŋ35 睡着 shuìzháo 

น้อย mua31 少 shǎo 

นกัเรยีน นกัศกึษา ɕo31sen44 学生 xuéshēng 

นัง่ a44tjou55 坐 zuò 

นัง่ยองๆ a44 tɕin44 蹲 dūn 

นัน้ vei44 那  nà 

นัน่ (ไกล) i44vei44 那（远指）  nà 

นัน่ (คอ่นขา้งไกล) aŋ44i44vei44 那 （较远指） nà 

นบั ã44 数（数） shù 

นาก a44ȵe35 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด ʑua35 恶 è 

นามสกุล a44 ȵe35 姓 xìng 

นายกรฐัมนตร ี po44vuŋ55 总理 zǒnglǐ 

นาฬกิา sou44piau44 手表 shǒubiǎo 

นํา ȵaŋ35 拿 ná 

นํา ʑi35 把 bǎ 

น้ํา i44 水 shuǐ 

นํา, พา ti44to55, lin35 引导 yǐndǎo 

น้ําแขง็ a44mua35 冰 bīng 

น้ําคา้ง i55ȵo31 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ a44mua31 霜 shuāng 

น้ําเคม็ i44tje55 咸水 xián shuǐ 

น้ําตา i44 ȵuŋ13 眼泪 yǎnlèi  

น้ําตาล naŋ31ŋuai31 糖 táng 

น้ําเตา้ a44po44qaŋ55 葫芦瓜 húluguā 

น้ําเตา้ใสเ่หลา้ a44po44qaŋ55 酒葫芦 jiǔ húlu 

น้ํานม tɕo44 乳汁  rǔzhī 
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น้ําผึง้ naŋ31ŋuai31mja44tje44 蜂蜜 fēngmì 

น้ําพุ mo35i44 泉 quán 

น้ํามนัพชื ȵaŋ35 ȵi44 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามกู a44 ȵaŋ53 鼻涕 bítì 

น้ําลาย i44tjua55 口水 kǒushuǐ 

น้ําหมกึ mǝ31sui44 墨水 mòshuǐ 

นิดหน่ึง li44n̩44tjuaŋ44 一点儿 yīdiǎn er 

นิทาน ȵin55 tɕe31 故事 gùshi 

น่ิม n̩44tin35 软（熟软） ruǎn 

น้ิว li35tɕjuŋ13m̩55 手指 shǒuzhǐ 

น้ิว tshen35 寸 cùn 

นิสยั ʑua55 脾气 píqì 

น้ี ȵe44 这  zhè 

น่ึง tɕi44 蒸 zhēng 

นุ่ม si55sei53 软（绵软）  ruǎn 

เน่า n̩44tin44 烂 làn 

เนินเขา ua55 坡 pō 

เน้ือ o44 肉 ròu 

เน้ือไมต่ดิไขมนั ȵ13 瘦（肉）  shòu 

แน่น n̩44tja31 挤（虱子） jǐ  

แน่นอน ȵaŋ35 一定 yídìng 

โน้น (ไกลทีส่ดุ) a44lje55vua35 那（ 远指）  nà 

โน้น (ไกลมาก) tje44i44vei44 那 （更远指） nà 

ไนปัน่ดา้ย n̩44kuŋ35 纺车 fǎngchē 

บท pi35 首（歌） shǒu 

บวม kja31 肿 zhǒng 

บอก hje55to44 告诉 gàosu 

บอด pi35 瞎 xiā 

บอ่น้ํา mo35i44 井 jǐng 

บอ่น้ํา  nua35i44 潭 tán 

บะหมี ่ a44 ɕi44m̩44pua44 面条 miàntiáo 

บนัได a44lu35 梯子 tīzi 

บา้ vaŋ55 疯 fēng 

บาง ta55la55vei35 薄 báo 

บา้น kho55 家 jiā 

บา้น kho55, li44kho44 房屋 fángwū 

บาน (ดอกไมบ้าน) a44phuŋ55 开（花）kāi 

บาน (ลกัษณนามของประต)ู pa35 扇（门） shàn 

บา้นหลงัคากระเบือ้ง kho55 ŋuai44 瓦房 wǎ fáng 

บา้นหลงัคาใบจาก kho55ku44 草房 cǎo fáng 

บดิ a44pua55 搓 cuō 
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บนิ ȵin55phaŋ55 飞 fēi 

บุง้กี ๋ a44thjo55 撮箕 cuō jī 

เบา kuŋ44kui53 轻 qīng 

เบาะสาน a44thuŋ44mja35pje55 草墩 cǎo dūn 

เบยีดเสยีด a44pho31 挤（拥挤） jǐ  

แบก pu44 背 bèi 

แบก, หาม pi35 扛 káng 

แบน a44pei55 扁 biǎn 

ใบ (ถว้ยชาม) laŋ44 个（碗）gè  

ใบไม ้ lei55 叶子 yèzi 

ใบยาสบู a44lo35 烟草  yāncǎo 

ใบหน้า m̩35 脸 liǎn 

ปกปิด n̩44 tɕaŋ55 瞒 mán 

ปรบมอื tja35 拍（手） pāi 

ประกบ tin35 钉（钉子） ding 

ประชาชน kho55i44 人民 rénmín 

ประชาชน ȵaŋ31mo31 民 mín 

ประชาธปิไตย taŋ35the35 民主 mínzhǔ 

ประดบั, ตกแต่ง tɛ44 装（袋装） zhuāng 

ประต ู ŋ̩35 门 mén 

ประเทศ ko31 tɕua44 国家 guójiā 

ประโยค laŋ44 句（话） jù  

ประสบการณ์ tɕin44ʑen35 经验 jīngyàn 

ประหยดั tɕi31ʑo31 节约 jiéyu 

ปรบั fa31 罚 fá 

ปรบั tjaŋ55 扣（钮扣） kòu 

ปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร tsen44taŋ44 整党 zhěng dǎng 

ปรศินา a44 m̩44pja55 谜语 míyǔ 

ปลดปลอ่ย kai44faŋ35 解放 jiěfàng 

ปลดปลอ่ย khai44faŋ35 开放 kāifàng 

ปลอดโปรง่ lin31 晴（朗） qíng 

ปลอม tɕa55 假（真假） jiǎ 

ปลอ่ย kje31 解（开） jiě 

ปลอ่ย mja35 放（飞）fàng 

ปลา o44li35 鱼 yú 

ปลงิ a44pje31 蚂蝗 mǎhuáng 

ปลิน้ปลอ้น qun55 叼 diāo 

ปลกู tjaŋ44 播种 bōzhòng 

ปลกู (ผกั) tjaŋ44 种（菜） zhòng 

ปอ ljou35 黄麻 huángmá 

ปอกเปลอืก ti44 削（果皮） xuē 
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ปอด pje44lje44 肺 fèi 

ปะ a44pje55 补（锅） bǔ  

ปัก ɕin44hun44 绣 xiù 

ปัก (ตน้กลา้) tjaŋ44 插（秧） chā 

ปัก (ป่ิน) kuai55 戴（斗笠） dài 

ปัน่ (ดา้ย) a44 ʑu13 纺 fǎng 

ปัน แบง่ fen44 分 fēn 

ป้า หรอื น้าหญงิ na31 姨母 yímǔ 

ป้า หรอื อาหญงิ mja44a35 姑母 gūmǔ 

ปาก n̩44ɕin55 嘴 zuǐ 

ปากกา kaŋ44pi31 钢笔 gāngbǐ 

ปาน la44ni44 痣 zhì 

ป่าน ljou35m̩44ti55 苎麻 zhùmá 

ป่าไม ้ luŋ35m̩44tje55 树林 shùlín 

ป้าสะใภ ้ ʑu44 伯母 bómǔ 

ป้าสะใภ ้หรอื น้าสะใภ ้ mja44u44 舅母 jiùmu 

ปิด fuŋ44 封 fēng 

ปิด tjaŋ55 关（门） guān 

ปิด (หมอ้) qaŋ44 
 

盖（锅） gài 

ปิด, คลุม m̩35 蒙 méng 

ปิดใหม้ดิ m̩31 捂（嘴） wǔ 

ปี pi35 年 nián 

ป่ี a44pi44 唢呐 suǒnà 

ปีก li44 翅膀 chìbǎng 

ปีทีแ่ลว้ pi35mu35 去年 qùnián 

ปีน (เขา) a44ȵuŋ35 爬（山） pá 

ปีน (ตน้ไม)้ a44ȵuŋ35 爬（树） pá 

ปีนขึน้ a44 ȵuŋ35 攀 pān 

ปีน้ี pi35ȵe44 今年 jīnnián 

ปีหน้า na44nu35 明年 míngnián 

ปืน ɕuŋ44 枪 qiāng 

ปืนใหญ่ ɕuŋ44mje35 炮 pào 

ปุ๋ ย phen44 肥料 féiliào 

ป ู a44ku35 螃蟹 pángxiè 

ปู่  tjou44 ʑu44 祖父 zǔfù 

ป ู(เตยีง) lo55 铺（床） pū 

ป,ู วาง a44lua55 摊（开） tān 

ปนู phen55 石灰 shíhuī 

ปู่ ยา่ tɕi35tjou44 公婆 gōngpó 

เป็ด a44po44 鸭子 yāzi 

เป็นน้ําแขง็ ljuŋ35 结（冰） jié 
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เป็นมนั, เกลีย้งเกลา a44ljou35 光溜溜 guāng liūliū 

เป็นหน้ี a44lje31 欠 qiàn 

เปราะ tshui35 脆 cuì 

เปรีย้ว ɕo44 酸 suān 

เปรีย้วจีด๊ ɕo44vua35 酸溜溜 suānliūliū 

เปลีย่น lja55 换（衣服）huàn 

เปลีย่นแปลง pin31 蜕变 tuìbiàn 

เปลอืก a44phu55 壳 ké 

เปลอืกไม ้ a44tu55m̩44tje55 树皮 shù pí 

เป่า (ขลุย่) phje44 吹（笙） chuī 

เป่า (ใบไม)้ phje4 吹（木叶） chuī 

เป่า (ไฟ) phje44 吹（火） chuī 

เปิด (ไขออก) ha55 揭（盖子）jiē 

เปิด (ประต)ู ha55 开（门）kāi 

เปิดประชุม ha55hua55 开会 kāihuì 

เปียกชืน้ pɛ31 湿 shī 

เป่ือย, พุพอง thin44 溃（烂） kuì 

เป่ือยยุย่ tja44mja31 稀（烂） xī 

แป้งหมี ่ a44tjou44 面粉 miànfěn 

แปด ŋuai31 八 bā 

แปดสบิ ŋuai55 pɛ31 八十  bā shí 

แปดสบิเจด็ ŋuai55 pɛ31 tje 35 八十七 bā shí qī 

แปดสบิสาม ŋuai55 pɛ31 tje55 八十三 bā shí sān 

แปรง sua31tsi44 刷子 shuāzi 

แปลงผกั la31sei35 菜园 càiyuán 

แปะ a44pje31 贴  tiē 

ไป vu44 去 qù 

ไปเป็นเพือ่น tje5pu31tjou55 陪伴 péibàn 

ไปยงั pjaŋ55 向 xiàng 

ผนงั a44pai35 板墙 bǎn qiáng 

ผนงั tɕa55 壁（柴） bì 

ผม mɛ31 ɕaŋ55 头发 tóufa 

ผมเปีย mɛ31 ɕaŋ55 辫子 biànzi 

ผลไม ้ mi35qei44 果子 guǒzi  

ผลกั ȵi31 推 tuī 

ผลติ sen44tshaŋ44 生产shēngchǎn 

ผอม ku44 瘦（人） shòu 

ผกั a44luŋ55 菜（植物）cài 

ผกักาดขาว a44luŋ55qo44i44 白菜 báicài 

ผกักาดเขยีว a44luŋ55qo44 芥菜 gàicài 

ผกักุยชา่ย n̩44ɕuŋ55 韭菜 jiǔcài 
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ผกัชนิดหน่ึง a44luŋ55ti55 苦马菜 kǔ mǎcài 

ผกัเซีย่นชา่ย a44luŋ55aŋ31 苋菜 xiàncài 

ผกัตัง้โอ๋ mi44sei44 蒿菜 hāo cài 

ผดั khje55 炒 chǎo 

ผา่ n̩44tɕa44 剖（解剖） pōu 

ผา้ phin55 布 bù 

ผา้ขาว phin55i44 白布 báibù 

ผา้คาดหวั phin55khja44 头巾 tóujīn 

ผา่นการ vu44ko31 经过 jīngguò 

ผา้นวม a44po55 被子 bèizi 

ผา้พนัขา ko35 tɕo35 裹腿布 guǒtuibù 

ผา้ลาย phin55 n̩55 tɕo55 花布 huā bù 

ผา้สแีดง phin44tjo44 红布 hóng bù 

ผา้ไหม po31 绸缎 chóuduàn 

ผดิพลาด ljuŋ35 错误 cuòwù 

ผวิ a44tu55 皮肤 pífū 

ผวิขรขุระของเปลอืกตน้ไม ้ to44l ɛ44 树疙瘩 shù gēda 

ผวิปาก ȵin35sɛ55 口哨 kǒushào 

ผวิปาก phje44 吹（口哨） chuī 

ผวิหนงั a44tu55 皮 pí 

ผ ี li44mei55 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ pa31pei44 蝴蝶 húdié 

ผึง้ mja44tje44 蜜蜂 mìfēng 

ผนื (ดนิ) kui44 块（地） kuài 

ผนื (ทีน่า) phuŋ55 块（田） kuài  

ผนื (ลกัษณนามของผา้หม่) tu55 床（被子） chuáng 

ผกูใหแ้น่น kjaŋ35 勒 lēi 

ผูช้าย pei31li35po44 男人 nánrén 

ผูส้งูอายุ pei31m̩44ʑo44 老人 lǎorén 

ผูห้ญงิ pei31li35mja44 女人 nǚrén 

ผูใ้หญ่ pei13 m̩44ȵaŋ35 成年人 chéngnián rén 

เผด็ a44tjua31 辣 là 

เผา  pjua31 烧（山）shāo 

เผา (เสือ้ผา้) tje31 烤（衣服） kǎo 

เผอืก vo44 芋头 yùtou 

แผงขน mɛ31 鬃 zōng 

แผน่ (กระดาน) pa35 块（板） kuài 

แผน่ (ลกัษณนามของกระดาษ) vu35 张（纸） zhāng  

แผลเน่าเป่ือย ŋo35 疮  chuāng 

ไผท่อง a44nua35 金竹 jīnzhú 

ไผม่ว่ง a44mua44liaŋ55 紫竹 zǐzhú 
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ฝน ȵaŋ35 雨 yǔ 

ฝัก (ลกัษณนามของขา้วโพด) huaŋ44 行（玉米）  xíng  

ฝัง m̩31 埋 mái 

ฝัง่ li44ʑi44 边（河边）biān 

ฝัด (ขา้ว) pa31 簸（米） bǒ  

ฝา a44phuŋ55tɛ55 盖子 gàizi 

ฝาก, ทิง้ pjou35 留 liú 

ฝาน (เปลอืกไม)้ ti35 剥（树皮） bō  

ฝ่ามอื po31m̩55 手掌 shǒuzhǎng 

ฝ้าย pha31 棉花 miánhuā 

ฝุ่ น a44 ɕi55 扬尘 yángchén 

ฝงู thai55 群（牛） qún 

เฝ้า ljuŋ55 看（牢） kàn 

พก, นํา tɛ44 带 dài 

พน่, บว้น thjo55 吐（口水） tǔ 

พน้จากความยากจน tho31phin31 脱贫 tuōpín 

พบเจอ phu55kjaŋ44 遇见 yùjiàn 

พยกัหน้า a44lua31 点（头） diǎn 

พยาธติวักลม nen55vei44 蛔虫 huíchóng 

พรรค, คณะ thuan31 ʑin31 团圆 tuányuán 

พรรคคอมมวินิสต ์ se44kuŋ44tshaŋ44 共产党 gòngchǎndǎng 

พระจนัทร ์ n̩44tjou55 月亮 yuèliàng 

พระอาทติย ์ la44vuaŋ55  太阳 tàiyáng 

พรกิ ma55qei55 辣椒 làjiāo 

พรกิไทย min44khje44 花椒 huājiāo 

พลบคํ่า pje31vua55 傍晚 pàngwǎn 

พลกิ lja35 翻 fān 

พลกิตวั pu31ko44 翻身 fānshēn 

พวกเขา tha55kje31 他们  tāmen 

พวกเขาสองคน su55kin55tha55kje55 他们俩 tāmēn liǎ 

พวกคุณ la44 m̩55tei55 你们  nǐmen 

พวกคุณสองคน su55kin55 m̩55tei55 你们俩 nǐmēn  liǎ 

พวกเรา la44tei55 我们  wǒmen 

พวกเรา taŋ44thai55 咱们  zǎnmen 

พวกเราสองคน su55kin55tei55 我们俩  wǒmēn  liǎ 

พอ ȵo55 够 gòu 

พอ่ po44 父亲 fùqīn 

พองตวั mua44 涨（水）zhǎng 

พอ่ตา tjou44pi44lin55 岳父 yuèfù 

พอ่แม ่ po44mja44 父母 fùmǔ 

พกัผอ่น u55 ȵaŋ55 歇 xiē 
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พงัทลาย paŋ35 垮 kuǎ 

พงัทลาย puaŋ35 倒塌 dǎotā 

พฒันา fa31tshan44 发展 fāzhǎn 

พดั vu55li55 扇子 shànzi 

พดั (นาม) pha13 扇（扇子） shàn 

พดั (ลม) pha31 刮（风）guā 

พนั li44paŋ35 仟 qiān   

พบั tɕou55 叠（被子） dié 

พบั (ผา้) pa35 块（布） kuài 

พาย (เรอื) kai35 划（船） huá  

พา่ยแพ ้ pɛ31 失败 shībài 

พงิ, องิ a44 ȵi44 靠（墙） kào 

พีช่าย (น้องชายเรยีก) tja55 哥哥（弟称兄）gēge 

พีช่าย (น้องสาวเรยีก) tja55 哥哥（妹称兄）gēge 

พีช่ายน้องชาย ʑo35tja44 兄弟 xiōngdì 

พีส่ะใภ ้ ie44 嫂嫂 sǎosao 

พีส่าว (น้องชายเรยีก) mja44pje44 姐姐（弟称姐）jiějie 

พีส่าว (น้องสาวเรยีก) mja44pje44 姐姐（妹称姐）jiějie 

พีส่าวน้องสาว ȵi44pje44 姐妹 jiěmèi 

พชืจาํพวกเฟิรน์ n̩44kui44 蕨草 jué cǎo 

พืน้ดนิ n̩44ti44 地（天地）dì 

พืน้ดนิ vu35 地 dì 

พุง่, ฉีด phen44 喷（水） pēn 

พูก่นั mau31pi31 毛笔 máobǐ 

พูก่นั pi31 笔 bǐ 

พดู hje55 说 shuō 

เพราะวา่ ʑin44wei35 因为  yīnwèi 

เพลง khja31 歌 gē 

เพลงพืน้บา้น ȵin55khja31 民歌 míngē 

เพาะ (เมลด็) tja44 点（种） diǎn 

เพิม่ tja31 加（减） jiā  

เพยีงแค ่ ʑe44 只  zhǐ 

เพือ่ a44pua31 为了 wèile 

เพือ่น m̩35ȵe35 朋友 péngyǒu 

แพ a44pje35 筏子 fázi 

แพ ้ ljuŋ55 输（赢） shū 

แพง mua31 贵 guì 

แพทย ์ pu44a44lo35 医生 yīshēng 

แพรพ่นัธุ ์ a44tje55 殖（繁殖） zhí 

แพะ li35mo44 羊 yáng 

แพะภเูขา li35mo44 山羊 shānyáng 
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แพะหมิาลยั qɛ31 岩羊 yányáng 

ฟอง aŋ55 泡（谷种）  pào 

ฟอง tɕaŋ55 泡（泡汤） pào 

ฟัก แฟง pa31ʑe31 冬瓜 dōngguā 

ฟักเขยีว a44po44qaŋ55 瓢瓜 piáoguā 

ฟักไข ่ qaŋ44 孵 fū 

ฟักทอง mi35pa31po44 南瓜 nánguā 

ฟัง ʑua31 听 ting 

ฟัน si55 牙齿 yáchǐ 

ฟันกราม qei44 下巴 xiàba 

ฟันกราม si55puaŋ55 臼齿jiùchǐ 

ฟัน่ดา้ย เชอืก a44mjua31 捻 niǎn 

ฟ้า ŋua55 天 tiān    

ฟ้าผา่ ŋui13 打（雷）dǎ 

ฟ้ารอ้ง ŋui44tjuŋ55 雷 léi 

ฟ้าแลบ n̩44li35tɕa44 打（闪电）dǎ 

ฟืน ɕi55 柴 chai 

ฟุต ไมบ้รรทดั tɕhi55 尺chǐ 

ไฟ pje55 火 huǒ 

ไฟ tiɛn35ten44 电灯 diàndēng 

ภรรยา li35mja44 妻子 qīzi 

ภรรยาของพีช่ายหรอืน้องชาย pa44na31 妯娌 zhóu lǐ 

ภาพยนตร ์ tiɛn35 ʑin44 电影 diànyǐng 

ภาระหน้าที ่ suŋ35 m̩44 任务 rènwù 

ภเูขา a44 tɕi55 山 shān 

มด ma31 n̩44ti44 蚂蚁 mǎyǐ 

มว้น a44lje13 卷（袖子） juǎn 

มองเหน็ lje13ta55 看见 kànjiàn 

มะเขอืเทศ mi35suŋ44 茄子 qiézi 

มะระ mi35o44tɛ55 苦瓜 kǔguā 

มกัจะ tɕi35na44 常常  chángcháng 

มงักร n̩44so44 龙 lóng 

มดั pi35 捆（柴） kǔn 

มดั (เชอืก) a44tjua31 捆（绑）  kǔn 

มดั (สิง่ของ) a44tin44 捆（扎）  kǔn 

มนั เลีย่น en44 腻 nì 

มัน่คง maŋ44 稳 wěn 

มนัเทศ ma55vei44 甘薯  gānshǔ  

มนัฝรัง่ maŋ35ʑaŋ35ʑi35 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มา ti31 来 lái 

มา้ lin53n̩44 马 mǎ 
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มาก (very) a44ȵua44, a44na44 很 hěn 

มากมาย ma44vua35 很多 hěnduō 

มา้ตวัผู ้ pen44lin53n̩44 公马 gōngmǎ 

มา้ตวัเมยี mjaŋ44lin53n̩44 母马 mǔ mǎ 

มา้นัง่ a44tjuaŋ55 凳子 dèngzi 

ม ี ĩ55 有 yǒu 

มกีลิน่คาว ȵi55a44 tɕa31 腥 xīng 

มชีวีติ ȵe55li13 活（死活） huó  

มดี lje44  dāo 

มดีทาํกบัขา้ว lje44sua35a44luŋ55 菜  càidāo 

มดียาว lje44ʑe44 长  cháng dāo 

มอีนัจะกนิ, พอมฐีานะ ɕau44kjaŋ44 小康 xiǎokāng 

มดื khuaŋ44 暗 àn 

มดื khuaŋ44 黑（天黑） hēi 

มดืมดิ khuaŋ44ljaŋ55ljaŋ55 黑咕隆咚 hēigulōngdōng 

มอื tɕuŋ13m̩55 手 shǒu 

มือ้ pjou13 顿（饭）dùn 

มือ้ pjou35 顿（打一顿） dùn 

มุง้ a44ɕaŋ44, muaŋ44 蚊帐 wénzhàng 

มงุ (กระเบือ้ง) vaŋ35 盖（瓦） gài 

มลู ขี ้ phen44 粪 fèn 

เมฆ qaŋ44m̩44tjo55 云 yún 

เมด็ (ลกัษณนามของเมลด็ขา้ว) pua55 粒(米)  lì  

เมด็วอลนทั mi35mak31tui31 核桃 hétáo 

เมด็ใหญ่ n̩44to31 粗（大） cū 

เมน่ mi44 豪猪 háozhū 

เมลด็ pua55 种子 zhǒngzi 

เมา mua35 醉（酒） zuì 

เมือ่ก่อน a44qui53 从前 cóngqián 

เมอืง to35mje55 城市 chéngshì 

เมือ่วาน vauŋ31vei55 昨天 zuótiān 

เมือ่วานซนื vauŋ55a44m̩44 后天 hòutiān 

เมือ่สกัครู ่ ma31ko44mua55 刚才 gāngcái 

แม ่ mja44 母亲 mǔqīn 

แมกุ่ญแจ a44lu35 锁 suǒ 

แมงมมุ mia44 ɕaŋ35ɕau44 蜘蛛 zhīzhū 

แมแ้ต่ taŋ44 连 lián 

แมน้ํ่า khui55i44 河 hé 

แมย่าย tɕi44pi44lin55 岳母 yuèmǔ 

แมลง nei55 虫 chóng 

แมลงกระชอน m̩44ku44tɕi35 蝼蛄 lóugù 
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แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ a44ʑi55liaŋ55 蠓 měng 

แมลงปอ n̩44kuŋ44 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั maŋ31phjou55 苍蝇 cāngying 

แมลงเหมน็ (ปีกแขง็ตวัใหญ่) mi31tɕen31tɕen55 臭大姐 chòu dàjiě 

แมว li44ŋo44 猫 māo  

แมห่มา้ย mja44men44 寡妇 guǎfù 

โม ่ laŋ55kui31 磨 mò 

โม(่กรยิา) kui31 磨（玉米） mó 

ไม ่ ljo31 不 bù 

ไมก้ระดาน a44pai35 板子 bǎnzi 

ไมก้วาด maŋ31ɕi35 扫帚 sàozhǒu 

ไมเ่กลีย้งเกลา ko44 粗糙 cūcāo 

ไมข้ดี pje55mo44 火柴 huǒchái 

ไมใ่ช ่ ku44ljo31 不是 bùshì 

ไมด่ ี lai35 赖 lài 

ไมด่,ี เสยีหาย vɛ31 坏 huài 

ไมเ้ทา้ mɛ44ku44tɕi35 拐杖 guǎizhàng 

ไมแ้ป n̩44ɕua55 檩条 lǐntiáo 

ไมม่าก ประมาณ  a44tjo55pin55 差不多 chàbuduō 

ไมม่,ี ไมไ่ด ้ ĩ55 ȵuŋ44 没有 méiyǒu 

ยก kja44 举（手） jǔ 

ยก kja44 提（桶）tí  

ยก, ประคอง kja44 端 duān 

ยกระดบั ta44la44vei55 提高 tígāo 

ยอดเขา a44 tɕi55 山岭 shānlǐng 

ยอดไม ้ kja55m̩44tje55 树梢 shù shāo 

ยอ้นกลบั lja13phjaŋ44 反动 fǎndòng 

ยอ้ม (ผา้) tjuaŋ44 染（布）rǎn 

ยงั ta44ma44 还 hái 

ยงัไมเ่คย ta44ma44 未曾 wèicéng 

ยนัไว,้ คํ้าไว ้ a44thin44 顶（用头顶） dǐng 

ยา a44lo55 药 yào 

ยา่ ʑu44 ʑu44 祖母zǔmǔ 

ยาก naŋ31 难 nán 

ยากจน kho31 穷 qióng 

ยา่ง pi44 烧（粑粑）shāo 

ยา่ง (ขนม) pi44 烤（粑粑） kǎo 

ยาพษิ tu31 毒 dú 

ยามเชา้ lin31 早 zǎo 

ยาย tɕi44 外祖母  wàizǔmǔ 

ยา้ย a44 tɕaŋ55 搬 bān 
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ยาว ʑei44 长（短） zhǎng 

ยาวนาน qhaŋ44 久（长久） jiǔ 

ยงิ ȵi35 打（枪）dǎ 射 shè 

ยิง่ a44vua35la31 更 gèng 

ยิง่ใหญ่ wei44ta35 伟大 wěidà 

ยนิยอม ŋi31 愿意 yuànyì 

ยนิยอม sei55 准 zhǔn 

ยิม้ a44 ɕu55 笑 xiào 

ยีส่บิ su55 pɛ31 二十   èr shí 

ยีส่บิสอง su55 pɛ31 su31 二十二 èr shí’ èr 

ยีส่บิสาม su55 pɛ31 tje31 二十三 èr shí sān 

ยีส่บิหา้ su55 pɛ31 m̩31 二十五 èr shí wǔ 

ยีส่บิเอด็ su55 pɛ31 tɕaŋ44 二十一 èr shí yī 

ยนื a44tjaŋ35 站 zhàn 

ยืน่ (มอื) a44ʑu55 伸（手） shēn 

ยมื (เงนิ) lja35 借（钱） jiè 

ยมื (ววั) mua44 借（牛） jiè 

ยงุ a44ʑi55 蚊子 wénzi 

ยุง้ฉาง ʑua55 m̩44 粮仓 liángcāng 

ยุง่ยาก po35 忙 máng 

ยุง่เหยงิ len31 乱 luàn 

เยน็ a44tjuaŋ44 凉（天凉）liáng 

เยน็ kuaŋ44 凉（水凉） liáng 

เยน็ยะเยอืก kuaŋ4kje44 凉丝丝 liángsīsī 

เยน็สบาย tɕuŋ55 凉快 liángkuai 

เยบ็ pje31 缝（衣服）fèng 

เยีย่ว i44lɛ44 尿 niào 

เยีย่ว (กรยิา) ɕua31 泡（尿） pāo 

แยง่ชงิ ljuŋ35 抢 qiǎng 

โยน ʑa31vei55 扔 rēng 

โยน, หาย li55 丟 diū 

ใยขนแกะ pɛ31 毛毡 máozhān 

รกรา้ง (ทีด่นิ) taŋ44 荒（地） huāng 

รดน้ํา ʑa31 浇（水） jiào 

รถ, ยานพาหนะ tshǝ44tsi44 车子 chēzi 

รถไฟ ho44tshǝ44 火车 huǒchē 

รถยนต ์ tɕhi35tshǝ44 汽车 qìchē 

รม่ saŋ35 伞 sǎn 

รม่, มดื ljuaŋ13 阴 yīn 

รว่ง (ใบไม)้ li55 落（叶） luò 

รวงขา้ว qaŋ55ʑe35 穗 suì 
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รวดเรว็ ȵa44 快（到快） kuài 

รสฝาด pa31 涩 sè 

รอคอย a44po55 等待 děngdài 

รอ้ง ȵin44 唱 chàng 

รอ้ง (ววั) ŋo55 叫（黄牛叫） jiào 

รองเทา้ ko31hje55 鞋 xié 

รองเทา้ผา้ ko31hje55phin55 布鞋 bùxié 

รองเทา้สาน ko31hje55thjou31 草鞋 cǎoxié 

รองเทา้หนงั ko31hje55a44tu55 皮鞋 píxié 

รอ้งไห ้ ti44 ȵo35 哭 kòu 

รอ่น ɕua31 筛 shāi 

รอ้น (น้ํารอ้น) pi44 热（水热） rè 

รอ้น (อากาศรอ้น) pi44 热（天热） rè 

รอ้นผา่ว pi44vua35la31 热腾腾 rè téngténg 

รอบ ma31 趟（三趟） tang 

รอบ pei13 回（一回） huí 遍（三

遍） biàn 

รอ้ย (100) li44qei44 佰 bǎi 

รอยเทา้ lei44ko31 脚印 jiǎoyìn 

รอ้ยลา้น li44 ʑi35 亿  yì 

ระฆงั a44li55 钟 zhōng 

ระดมพล tuŋ35ʑen31 动员 dòngyuán 

ระบบประกนัหา้ประการของรฐั pei31kho31 五保 wǔ bǎo 

ระบาย vei55 散（雾散） sàn 

ระเบดิ n̩44 tɕa55 爆炸 bàozhà 

ระแวง tɕe55 嫌 xián 

รกั mua13 爱 ài 

รกัแร ้ ȵi44 n̩44tja44 腋下 yè xià 

รกัษา fu31kjaŋ55 保护 bǎohù 

รกัษา ȵi44lo55 医治 yīzhì 

รงั to44 窝 wō 

รฐับาล tsen35fu44 政府 zhèngfǔ 

รบั ɕu44 收 shōu 

รบั ʑi35 取 qǔ  

รบั ʑua31 接（受） jiē 

รัว่ phei55 漏（桶漏） lòu 

ราก a44 ȶǝ55 根 gēn 

รากแกว้ a44 ȶǝe55mja44 主根 zhǔgēn 

รากฝอย a44 ȶǝe55li35 须根 xūgēn 

ราคา tɕi35ɕin55 价格 jiàgé 

รา่งกาย ko44 身体 shēntǐ  

รางไม ้ qui44 木槽 mù cáo 



800 
 

รา้นขายของ ha55phu35 铺子 pùzi 

ราบ, เรยีบ phin55 平 píng 

รายงาน pau35kau35 报告 bàogào 

รา้ว n̩44 tɕa55 裂 liè 

รํ่ารวย vuaŋ55 富 fù 

รนิ (โดยไมใ่หก้ากไหลออกมา) tɕe35 滗 bì  

รนิ (เหลา้) hje31 斟（酒） zhēn 

รมิฝีปาก ȵaŋ13 嘴唇 zuǐchún 

ริว้รอย ten44 皱纹  zhòuwén 

รบี ko31 赶 gǎn 

รือ้ถอน tɕi44 拆（房子） chāi 

รกุราน tɕin44ȵo31 侵略 qīnlüè 

รุง้ ŋui44qhuaŋ55 虹 hóng 

รู,้ รบัทราบ ɕu55lei44 知道 zhīdào 

รูจ้กั ɕu55 ɕa44 认识 rènshi 

เรง่รบี puŋ31 急（着急） jí  

เรว็ mua55 早 zǎo 

เรว็ vua44 快 kū 

เรยีกรอ้ง ti44to35 号召 hàozhào 

เรอื a44tu35 船 chuán 

เรือ่ง (ลกัษณนามของเรือ่งราว) lei44 件（事情） jiàn 

เรือ่งราว vei35 事情 shìqíng 

เรอืนจาํ kho55khuaŋ44 监牢 jiānláo 

โรคฝีดาษ ku31mi13 天花 tiānhuā 

โรคภยั a44qei44 病 bìng 

โรคมาลาเรยี tje35phua31 疟疾 nüèjí 

โรงเรยีน kho55 ȵi55 ȵo31,  
kho55a44tje55sei35 

学校 xuéxiào  

โรงเรยีน kho55se31 学校 xuéxiào 

โรงแรม ha55tiɛn35 客店 kè diàn 

ไร ่(หน่วยมาตราวดัความกวา้งยาวของ

ทุง่นา) 

mu44 亩 mǔ 

ฤดใูบไมผ้ล ิ tshun44 春 chūn 

ฤดใูบไมร้ว่ง tɕhou44 秋 qiū 

ฤดรูอ้น ɕa35 夏 xià 

ฤดหูนาว tuŋ44 冬 dōng 

ลง  ljuŋ35 下（山） xià 

ลน้ ลอย a44pu35 浮 fú 

ลน้, นอง pua35 溢 yì 

ลนลาน puŋ31 慌 huāng 

ลม a44qui35 风 fēng 

ลม้ m̩44pje35 倒（树倒） dào 
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ลม้ tjo31 跌  diē 

ลวก pi44 烫（手） tàng 

ลอ่(สตัว)์ mi44ljo55 骡 luó 

ลอก lje31ie31 脱（逃脱） tuō 

ลอบดกัปลา a44tjo55o44li35 鱼篓 yú lǒu 

ลอยขึน้  ɕin44 升 shēng 

ละลาย hua35, ljo35 溶化 rónghuà 

ละหุง่ ma35qai53 蓖麻 bì má 

ละเอยีด ie35 细（线细） xì 

ละเอยีด li44 细（面粉细） xì 

ลกัยิม้ a44pa55mu44 酒涡 jiǔwō 

ลบั (มดี) vu35 磨（ ） mó 

ลา ti44lei53 驴 lǘ 

ลา้งเทา้ ho55pje13 洗（脚） xǐ 

ลา้งมอื ho55 洗（手） xǐ 

ลา้งหน้า to31 洗（脸） xǐ 

ลาย (ผา้) n̩44tɕo55 花（布） huā 

ลาย (ววั) kua55 花（牛） huā 

ลายน้ิวมอื n̩44tɕo55 tɕjuŋ13m̩55 指纹 zhǐwén 

ลายน้ิวมอืแบบกน้หหอย a44ti44thjo55 -  tɕuŋ13m̩55 箕形指纹 jīxíng zhǐwén 

ลายน้ิวมอืแบบมดัหวาย a44phuŋ44 - tɕuŋ13m̩55 斗形指纹 dòu xíng zhǐwén 

ลายมอื n̩44 tɕo55 tɕjuŋ13m̩55 手纹 shǒu wén 

ลา่สตัว ์ ŋi44 打（猎）dǎ 

ลา้หลงั qu44lin55 落后 luòhòu  

ลาํคอ naŋ44qai55 喉咙 hóulóng 

ลาํตน้ mja44 m̩44tje55 树干 shùgàn 

ลาํบาก ȵe44vua35 苦（辛苦） kǔ 

ลาํไส ้ a44 ɕi44 肠子 chángzi 

ลงิ li35kho31, li35kho53 猴子 hóuzi 

ลติร ɕin44 升 shēng 

ลิน้ ȵo13 舌头 shétou 

ลิม่, หมดุไม ้ a44len13 楔子 xiēzi 

ลี ้ li44 里 lǐ 

ลกึ a44ljua31 深 shēn 

ลื่นไถล taŋ55 滑（路滑） huá 

ลมื a44tja31 忘记 wàngjì 

ลุกขึน้ lje31ie31 起来 qǐlái 

ลุกไหม ้ huaŋ44 燃 rán 

ลุง tjou44 伯父 bófù 

ลุง  หรอื น้า po44u44 舅父 jiùfù 

ลุงเขย หรอื น้าเขย na31 姨父 yífu 

ลุงเขย หรอื อาเขย pa31a35 姑父 gūfu 
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ลกู (ลกัษณนามของภเูขา) laŋ44 座（山） zuò 

ลกูกาํพรา้ li35men44 孤儿 gū'ér 

ลกูกุญแจ tɕi55khua53 钥匙 yàoshi 

ลกูไก่ตวัเมยี m̩44ɕa44 qɛ44 小母鸡 xiǎo mǔ jī 

ลกูเขย a44ʑi44 女婿 nǚxù 

ลกูชาย li35 ɕua44 儿子 érzi 

ลกูตม้ตาชัง่ a44min13tɕa55 秤砣 chèngtuó 

ลกูตา pua55la44tjou55 眼珠 yǎnzhū 

ลกูตุม้ เครือ่งตวงขา้ว li44ha35 斗 dǒu 

ลกูทอ้ mi35pua44 桃子 táozi 

ลกูบอล tɕhou31 球 qiú 

ลกูแฝด li35tei31 双生子 shuāng shēngzǐ 

ลกูพรนุ m̩44pɛ55 李子 lǐzǐ 

ลกูพลบั mi35uŋ44 柿子 shìzi 

ลกูววัตวัเมยี mja44qua44i31, 
min44suŋ44qua44 

小母牛  xiǎo mǔ niú  

ลกูศร nu44 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ mje55 儿媳 érxí 

ลกูสาว li35tɕu44 女儿 nǚ'ér 

ลกูหลาน lo44li35 子孙 zǐsūn 

ลกูเหบ็ a44 tɕe31 雹子 báozi 

ลกูอ๊อด lja44tjuŋ44 蝌蚪 kēdǒu 

ลบูไล ้ mjo31 抚摸 fǔmō 

เลก็ i31 小 xiǎo 

เลบ็ lɛ31 爪 zhǎo 

เลบ็มอื lɛ31tɕjuŋ13m̩55 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ pen44 本（书） běn  

เลม่ (มดี) khje44, khje55 把（ ） bǎ  

เละ เหลว khuŋ55khuaŋ55 稀（疏） xī 

เลยี li13 舔 tiǎn 

เลีย้ง (หม)ู ĩ55 养（猪） yǎng  

เลีย้งปศุสตัว ์ ljuŋ55 放牧 fàngmù 

เลอืกตัง้ ɕin44 选举 xuǎnjǔ 

เลอืด pjo55 血 xuè 

เลื่อย (กรยิา) a44qei35 锯（木头） jù 

เลื่อย (นาม) a44qei35 锯子 jùzi 

แล ่(เน้ือ) sua31 砍（肉） kǎn 

แลกเปลีย่น tei44 换（交换）huàn 

แลคเกอร ์สเีคลอืบ ʑou35 漆 qī 

แลเ่น้ือ the31 剥（牛皮） bō  

แลบ (ลิน้) ʑu31 伸（舌头） shēn 

แลว้ ka44mua55 已经 yǐjīng 
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และ naŋ44 和  hè 

โลงศพ m̩44tje55tjou55 棺材 guāncai 

โลน้, วา่งเปลา่ (ภเูขา) le13 荒（山） huāng 

ไลต่าม hĩ44, ko31pja44 追 zhuī 

วฒันธรรม se31 文化 wénhuà 

วดั (ผา้) tja44 量（布） liàng 

วดั ศาลเจา้ kho55mjo31 庙宇 miàoyǔ 

วนั vauŋ31, vauŋ55 天（日）tiān 

วนัทีเ่กา้ ljou13ko55 初九 chū jiǔ  

วนัทีเ่จด็ tje55ko55mje55 初七 chū qī 

วนัทีแ่ปด ŋuai55ko55 初八 chū bā 

วนัทีย่ ีส่บิ su55 pɛ31 二十  èr shí 

วนัทีส่อง su55ko55 初二 chū’ èr 

วนัทีส่าม tje55ko55 初三 chū sān 

วนัทีส่ามสบิ tje55 pɛ31 三十 sān shí 

วนัทีส่บิ pɛ31ko31 初十 chū shí 

วนัทีส่บิเจด็ pɛ31tje55ko55mje55 十七 shí qī 

วนัทีส่บิสาม pɛ31tje31ko55 十三 shí sān 

วนัทีส่บิหก pɛ31 ȵaŋ31ko55 十六 shí liù  

วนัทีส่บิหา้ pɛ31 m̩31ko31 十五 shí wǔ 

วนัทีส่บิเอด็ pɛ31tɕaŋ44ko55  十一 shí yī 

วนัทีส่ ี ่ pu55ko55 初四 chū sì 

วนัทีห่ก ȵaŋ55ko55 初六 chū liù 

วนัทีห่น่ึง tɕaŋ44ko55 初一 chū yī 

วนัทีห่า้ m̩55ko55 初五 chū wǔ 

วนัน้ี vauŋ31ȵe44 今天 jīntiān 

วนัพรุง่น้ี vauŋ55no31 明天 míngtiān 

วนัมะรนื vauŋ31qui55 前天 qiántiān 

ววั ȵin44qua44 黄牛 huángniú 

ววั, ควาย ȵin44qua44 牛 niú 

ววัตวัผู ้ po44n̩44qua44 公牛 gōngniú 

ววัตวัเมยี mja44 n̩44qua44 母牛 mǔ niú  

วา li44pjo55 庹 tuǒ 

วา่ง qhei44vuaŋ55 闲 xián 

วา่งเปลา่ tɕuŋ35 空（闲） kōng 

วา่งเปลา่ vua55 空（箱） kōng 

วางแผน, ออกแบบ tɕi35hua35 计划 jìhuà 

วางไว ้ mja35 放（置）fàng 

วา่จา้ง ɕin44 雇 gù 

วา่ย fu35 游 yóu 

วิง่ puŋ13 跑 pǎo 
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วิง่หนี li44maŋ35 跑（奔跑） pǎo 

วิง่หนี paŋ35 逃跑 táopǎo 

วญิญาณ ȵi35 魂 hún 

วธิกีาร paŋ35fa31 办法 bànfǎ 

วุน่วาย, รก len31 乱 luàn 

เวลากลางวนั tjaŋ31vuaŋ55 白天 báitiān 

เวา้เขา้, ไมอ่ิม่เอบิ a44sɛ55 瘪 biě 

ศตัร ู pei13vɛ31 敌人 dírén 

ศาลาวา่การ thjo44paŋ35vei44 衙门 yámén 

ศรีษะ ȵin44khja44 头 tóu 

ศนูย ์ i35 ȵo44 零 líng 

ศนูยก์ลาง thjo44mje35 中央 zhōngyāng 

เศรษฐกจิ tin55 经济 jīngjì 

เศรา้เสยีใจ a44ɕi44kuaŋ44 伤心 shāngxīn 

สกปรก ȵa44men44 脏 zāng 

สง่ suŋ44 送 sòng 

สงสยั, ระแวง tɕe55 嫌 xián 

สน (เขม็) sɛ35 穿（针） chuān  

สน้เทา้ a44ie44ko31 脚后根 jiǎohòugēn 

สนบัสนุน la35fu35 拥护 yǒnghù 

สนิม a44qei55 锈 xiù 

สบู่ fei31tsau35 肥皂 féizào 

สม้แมนดารนิ ma31kaŋ35 广柑  guǎng gān 

สม้แมนดารนิ ma31ȵe44 桔子 júzi 

สมอง ȵi44 脑髓 nǎosuǐ 

สม้โอ min55po31 柚子 yóuzi 

สระน้ํา nua35i44 池塘 chítáng 

สรา้ง tɕiɛn35sǝ31 建设 jiànshè  

สรา่งเมา a44so44 醒（酒） xǐng 

สว้ม kho55qa44 厕所  cèsuǒ 

สวม (กาํไล) ljo44 戴（手镯） dài 

สวม (รองเทา้) ljo44 穿（鞋） chuān  

สวม (เสือ้ผา้) ljo44 穿（衣） chuān 

สวม (หมวก) ljo44 戴（帽子） dài 

สวย a44la35 漂亮 piàoliang 

สวา่ง ʑuŋ44 亮（明） liàng 

สวา่น ma31ni55 锥子 zhuīzi 

สอง su31 二 èr 

สองปีขา้งหน้า pi55lin55 后年 hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ pi31qui55 前年 qiánnián 

สองสามอนั su55tje55kin55 两三个 liǎng sān gè 
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สะดอื o44tjo35 肚脐 dùqí 

สะพาน kui55 桥 qiáo 

สะอาด suŋ5vei35 干净 gānjìng 

สะอกึ ȵi44u55 打嗝 dǎgé 

สกันิด pei13 下（两下） xià 

สัง่ (น้ํามกู) phje44 擤（鼻涕） xǐng 

สงัคม sǝ35hui35 社会 shèhuì 

สงัคมนิยม sǝ35hui35tsu44ʑi35 社会主义 shèhuì zhǔyì 

สัน่, โยก lua44 摇 yáo 

สนัตภิาพ phin55 和平 hépíng 

สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต ์ kuŋ35 tɕin44thuan31 共青团 gòngqīngtuán 

สัน่สะทา้น tɕo13 抖（衣服） dǒu 

สนัหลงั ta31lɛ31 脊背 jǐbèi 

สบัสนวุน่วาย len31vua35la35 乱糟糟 luànzāozāo 

สาก taŋ44tɕin55sen55 木杵 mù chǔ 

สาง สวา่ง mi35luŋ44 亮（天亮） liàng 

สาด (น้ํา) hje31 泼（水） pō 

สาดแสง tje31 晒（太阳） shài 

สาน (กระดง้) ɕua55 编（簸箕） biān  

สาน (รองเทา้หญา้) ɕua44 织（草鞋） zhī 

สาม tje31 三 sān 

สามรอ้ย tje55qei55 三百  sān bǎi 

สามสบิ tje55 pɛ31 三十  sān shí 

สามสบิสอง tje55 pɛ31 su31 三十二 sān shí’ èr 

สามสบิสาม tje55 pɛ31 tje31 三十三 sān shí sān 

สามสบิเอด็ tje55 pɛ31 tɕaŋ44 三十一 sān shíyī 

สามสีอ่นั tje55pu55kin55 三四个 sānsì gè 

สามหา้อนั tje55m̩55kin55 三五个 sānwǔ gè 

สามเหลีย่ม kui35 三角 sānjiǎo 

สามอนั tje55saŋ55 三个 sān gè 

สามคัค ี thuan31 tɕi31 团结tuánjié 

สามารถ, เป็น ɕu55 会（做） huì  

สาม ี li35po44 丈夫 zhàngfū 

สามภีรรยา li35po44mja44 夫妻 fūqī 

สาย (มาชา้) ku44lin55 迟 chí 

สายรดั a44tjaŋ44 带子 dàizi 

สายเอีย๊ม pɛ31 背带 bēidài 

สาลี ่ ma31kuai31 梨 lí 

สาแหรก mɛ44ljaŋ55tja35 扁担 biǎndan  

สาํนึกตวั tɕo31vu35 觉悟 juéwù 

สาํลกั a44lua31 呛 qiāng 
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สาํลกั qaŋ55qei44 噎 yē 

สิง่ของ ko35 东西 dōngxi 

สบิ pɛ31 十 shí 

สบิเกา้ pɛ31 ljou13 十九 shí jiǔ 

สบิเจด็ pɛ31 tje35 十七 shí qī 

สบิแปด pɛ31 ŋuai31 十八 shí bā 

สบิสอง pɛ31 su31 十二 shí’èr 

สบิสาม pɛ31 tje31 十三 shí sān 

สบิสี ่ pɛ31 pu31 十四 shí sì 

สบิหก pɛ31 ȵaŋ31 十六 shí liù 

สบิหา้ pɛ31 m̩31 十五 shí wǔ 

สบิเอด็ pɛ31tɕaŋ44 十一 shíyī 

สิว่ a44tɕe55 凿子 záozi  

สี ่ pu31 四 sì 

สขีาว i35 白 bái 

สเีขยีว mei44 绿 lǜ 

สคีรามเขม้ men44sei55lo31 蓝盈盈 lán yíngyíng 

สดีาํ ljaŋ55 黑（色） hēi 

สแีดง tjo44 红 hóng 

สเีทา a44len55i35 灰（色） huī 

สเีทา to44men44 灰不溜秋 huī bu liū qiū 

สฟ้ีา men44 蓝 lán 

สมีว่ง n̩44kjaŋ55 紫 zǐ 

สีส่บิ pu55 pɛ31 四十  sì shí 

สเีหลอืง a44len55 黄 huáng 

สกุ (เน้ือ) ȵi44 熟（肉） shú 

สกุงอม to44 结（果子） jié 

สขุอนามยั suŋ55vei35 卫生 wèishēng 

สนุขัจิง้จอก li55la55 狐狸 húli 

สนุขัตวัเมยี mja44m̩44 母狗 mǔ gǒu 

สรุา ku44 酒 jiǔ 

สงู vei35 高 gāo 

สญูสลาย ȵi35 消灭 xiāomiè 

สดูลม หายใจเขา้ thin55 ɕaŋ55 呼（气） hū  

สบู (บุหรี)่ mua31 吸（烟） xī 

เสน้ khja31 条（棍子） tiáo 

เสน้ขน mɛ31 毛 máo 

เสบยีงอาหาร ʑe35 m̩55 粮食 liángshí 

เสมหะ ka44qui55 痰 tán 

เสรจ็แลว้ ua31 了 le 

เสรจ็สิน้ qha31 完 wán 
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เสา n̩44tɕi55 柱子 zhùzi 

เสยีง laŋ44 声音 shēngyīn 

เสยีงกอ้ง a44tjaŋ44 响  xiǎng 

เสยีงหวัเราะครืน้เครง ȵi44ȵa13 哄（小孩） hōng  

เสยีบ po13 插（ 于地） chā 

เสยีม pa31kua44 铁锹 tiěqiāo 

เสอื a44tje35 老虎 lǎohǔ 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ a44tu55min44thaŋ44 蓑衣 suōyī 

เสือ้กนัหนาว pu44 m̩44pi31 棉衣 miányī 

เสือ้เชิต้ pu44tshen35 ʑi44 衬衣 chènyī 

เสอืดาว tɕuaŋ31 豹子 bàozi 

เสือ้ผา้ pu44 衣服 yīfú 

เสือ้ผา้ทีข่าดรุง่ริง่ pu55 ʑua55 褴褛 lánlǚ 

แส ้ mɛ44 鞭子 biānzi 

แสงสวา่ง kuan44min31 光明 guāngmíng 

แสดงถงึการเสรจ็สิน้การกระทาํ (เชน่ 

นอนแลว้) 

tɕo31 着（睡着） zháo 

ใส suŋ55vei35, sei55 清 qīng 

ใสก่ลอน (ประตู) qei44 闩（门） shuān 

ไสเ้ดอืน ŋu35kin44 蚯蚓  qiūyǐn 

หก ȵaŋ31 六 liù 

หกสบิ ȵaŋ55 pɛ31 六十  liù shí 

หงอนไก่ ȵi35 鸡冠 jīguān 

หญา้ lo55 草cǎo 

หญา้คา lo55qo55 茅草 máocǎo 

หญา้ปลอ้งละมาน vuaŋ55i44 稗子 bàizi 

หญา้แหง้ ka44 干草 gāncǎo 

หญงิสาว pei31li44tɕu44 青年女子 qīngnián nǚzi 

หดตวั a44ti44 缩（手）suō  

หนวก ȵa44 聋 lóng 

หน่วยความยาวประมาณ 3 เมตร tsaŋ35 丈 zhàng 

หน่วยวดั (ตาํลงึ) tɕa55 两 liǎng 

หนอง ŋu13 脓 nóng 

หนอนตวัแกว้ ma44men44 毛虫 máochóng 

หน่อไม ้ ȵi44 竹笋 zhúsǔn 

หนกั kjaŋ55 重 zhòng 

หนงัสอื sei31 书 shū 

หนา ȵuŋ35 厚 hòu 

หน้าแขง้ a44paŋ55ku55i31 小腿 xiǎotuǐ 

หน้าแดง tjo44luŋ44 红朴朴 hóng pǔ pǔ 

หน้าผา tu53zau53 崖头 yátóu 
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หน้าผาก ku44ni55 额头 étóu 

หนาม ŋo44 刺 cì 

หน้าไม ้ nu44 弩 nǔ 

หนาว kuaŋ44 冷 lěng 

หน้าอก quŋ55tjou55puŋ13 胸膛 xiōngtáng 

หน้ีสนิ lja35 债 zhài 

หน่ึง tɕaŋ44 一 yī 

หนุน a44 ȵaŋ35 枕（枕头） zhěn 

หนู lja44 老鼠 lǎoshǔ 

หนูไมไ้ผ ่ ie44 竹鼠 zhúshǔ 

หมวก maŋ31khja44 帽子 màozi 

หมอ้ tɛ55 锅 guō 

หมอก qaŋ44 m̩44tjo55 雾 wù 

หมอ้กระทะ tɛ55kui35 鼎锅 dǐng guō 

หมอน a44 ȵaŋ35khja44 枕头 zhěntou 

หมอบ pu13su31khi31 趴 pā 

หมดั (ลกัษณนาม) tui13 拳（打一拳） quán 

หมดัววั n̩44 tjaŋ55 ȵin44qua44 牛虱子 niú shīzi 

หมา ljou53m̩44, m̩55 狗 gǒu 

หมาป่า a44tje35 狼 láng 

หม ี n̩44sɛ44 熊 xióng 

หมกึ mǝ31 墨 mò 

หมืน่ li44vo55 万  wàn 

หมนุวน a44lja44 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู khui55mje55 郎猪 láng zhū 

หม ู mje55 猪 zhū 

หมูบ่า้น ɕaŋ44 乡 xiāng 

หมูบ่า้น mi31mja13 村寨 cūnzhài 

หมปู่า quai44 野猪 yězhū 

หมพูนัธุ ์ pua55mje55 种猪 zhǒng zhū 

หยด lja35ljou55 滴（水） dī 

หยด ma31 滴（水） dī 

หยวน (หน่วยเงนิตรา) laŋ44 元 yuán 

หยอ่น, หลวม kja31ljo31 松  sōng 

หยาบ kho35 粗（米） cū 

หยบิ  a44mjua31 捏 niē 

หลงใหล m̩44pje35 醉倒 zuì dào 

หลน่ li55 掉（地上）diào 

หลบ, ซ่อน a44ɕa31 躲 duǒ 

หลอด  ดวง (ไฟ) pje55 盏（灯） zhǎn  

หลอม (ทองแดง) len31 炼（钢） liàn 
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หลอม (เหลก็) a44tjua35 铸（铁） zhù 

หลงั  ku44kin55 后  hòu 

หลงัจากน้ี pei44 ȵe44 今后 jīnhòu 

หลบั (ตา) pei31 闭（眼） bì 

หลานชาย (ลกูของพีห่รอืน้อง) li35lo44 侄子 zhízǐ 

หลานชาย (ลกูของลกู) li35len44li35ɕua44 孙子 sūnzi 

หลานสาว (ลกูของพีห่รอืน้อง) li35lo44li35tɕu44 侄女 zhínǚ 

หลานสาว (ลกูของลกู) li35len44li35tɕu44 孙女 sūnnǚ 

หลุด luŋ55 掉（桶底掉） diào 

หลุม บอ่ li44vɛ31 坑 kēng 

หลุมก่อไฟ kui44pje55 火坑 huǒkēng 

หลุมฝังศพ tjuŋ44 坟 fén 

หวาน n̩44khaŋ44 甜  tián 

หวานเจีย๊บ n̩44khaŋ44vua35 甜丝丝 tiánsīsī 

หวาย n̩44quai55 藤子 téngzi 

หว ี tɕin44 梳子 shūzi 

หว ี(กรยิา) ko44 梳（头） shū 

หวเีสนียด tɕin44 篦子 bìzi 

หอ่ ti35 包扎 bāozā 

หอคอย  khje55 阁楼 gé 

หอ้ง laŋ44 间（房） jiān  

หอม hĩ44 香 xiāng 

หอม ŋ̩44ku44 葱 cōng 

หอมกรุน่ hĩ44a44 香喷喷 xiāngpēnpēn 

หอย a44 sɛ55 蚌 bàng 

หอยทาก a44 sɛ55 田螺 tiánluó 

หอยทาก a44taŋ55 蜗牛 wōniú 

หกั a44tu44 断（树枝断） duàn 

หัน่ tje31 剁 duò 

หัน่ (เน้ือ) khua31 割（肉） gē  

หัน่ (ผกั) khua31 切（菜） qiē 

หนักลบั pi55 回（头） huí  

หนักลบั ti31 回（转） huí  

หวั to55 蔸（草）dōu 

หวัขโมย po44lin33 小偷 xiǎotōu 

หวัใจ ɕaŋ55 心 xīn 

หวัไชเทา้ mi35qo44to44 萝卜 luóbo 

หวัหน้า po44kuaŋ55 领导 lǐngdǎo 

หวัหน้าโรงงาน tshaŋ44tsaŋ44 厂长 chǎng zhǎng  

หวัหม ู pa31thje55 犁铧 líhuá 

หา้ m̩31 五 wǔ 
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หาง se31 尾巴 wěibā 

หา่งจาก pit55 离（家出走） lí 

หา่น qɛ55haŋ44 鹅 é 

หา่นป่า n̩44khuai55 大雁 dàyàn 

หาบ taŋ44 担 dān 

หาบ (กรยิา) ha31 挑（担） tiāo 

หาบ (นาม) ha31 担 dān 

หา้สบิ m̩31 pɛ31 五十  wǔ shí 

หา้หกอนั m̩55ȵaŋ55kin55 五六个 wǔliù gè 

หิง่หอ้ย mja44ten44 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิ la35 m̩55 石头 shítou 

หนิ ljou55 石岩 shí yán 

หนิปนู phen55 石灰 shí huī 

หมิะ a44mua55 雪 xuě 

หวิ pi44tja55 饿 è 

หบี, กลอ่งขนาดใหญ่ ɕaŋ44tsi44 箱子 xiāngzi 

ห ู li44pu13lu55 耳朵 ěrduǒ 

หจูบัของภาชนะ li44pu31lu55 器皿耳子 qìmǐn ěr zi 

เหงือ่ i44 ȵe35 汗 hàn 

เหด็ qu55 菌子 jùnzi 

เหด็หหูนู qu55naŋ13 木耳 mù’ěr 

เหตุผล li44 道理 dàolǐ 

เหน็ดเหน่ือย ลาํบาก ȵe44 辛苦 xīnkǔ 

เหนียว ȵuŋ35 稠（密）  chóu 

เหน่ือย ȵe44 累 lèi 

เหบ็ n̩44tjaŋ55 虱子 shīzi 

เหมน็ mi35tin44 臭 chòu 

เหมน็สาบ pjo35 臊（臭） sāo 

เหมน็หึง่ mi35tin44vua35 臭烘烘 chòu hōng hōng 

เหมอืน vu44li44 像 xiàng 

เหยยีบ a44tɕaŋ35 踩 cǎi 

เหยือ่ ko335tjuŋ55 猎物 lièwù 

เหลก็ qei44 铁 tiě 

เหลน (ลกูของหลาน) li35lo44 曾孙 zēngsūn 

เหลา้ ɕo44 酒（水） jiǔ 

เหลา่นัน้ tha55vei44 那些  nàxiē 

เหลา่น้ี pua55 ȵe44 这些  zhè xiē 

เหลอืงอรา่ม a44len55zuŋ44 黄澄澄 huángchéngchéng 

เหา n̩44tje55 头虱 tóu shī 

เหา่ (สนุขั) pjou13 叫（狗叫） jiào 

เหีย่วเฉา khin55 枯 kū 
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แห hua55 鱼网 yúwǎng 

แหง้ ku44 干 gān 

แหง้แขง็ๆ  khu31khi31 干巴巴 gān bā ba 

แหง้เหีย่ว khin55 干枯 gānkū 

แหลมคม sɛ44 尖（锐） jiān 

แหวน a44sua31tɕuŋ13 戒指 jièzhǐ 

ให ้ paŋ35 让 ràng 

ให ้ ʑa55 给 gěi 

ใหญ่ n̩44to31 大 dà 

ใหม ่ mu35 新 xīn 

ใหอ้าหาร ti44ko55 喂（鸡）wèi 

ไห, กระปุก a44ljuaŋ35 坛子 tánzi 

ไหน qhei44na44 哪  nǎ 

ไหล lje55 流（水流） liú 

ไหล phei55 漏（雨） lòu 

ไหล ่ quŋ55pu13 肩膀 jiānbǎng 

ไหลเชีย่วกราก sua55 急（流） jí  

อนุญาต vu44qun55 肯 kěn 

อบอุ่น uŋ44tje44  暖和 nuǎnhuo 

อภปิราย ȵin44tei55 讨论 tǎolùn 

อม qun55 含 hán 

อยา่ a44ku44 别 bié 

อยา่ง (เดนิอย่างรวดเรว็) a44tei55 地（快快地走） de  

อยา่งไร tje35kja44 怎样 zěnyàng 

อยู ่ qhei44 在 zài 

อวน hua55 罾 zēng 

อว้น ȵaŋ35 胖 pàng 

อว้น (อุดมสมบรูณ์) ȵaŋ35 肥 féi 

อว้นตุ๊ต๊ะ ȵaŋ35 vua35 胖乎乎 pànghūhu 

ออก o31 出 chū 

ออกไข ่ ȵi13 生（蛋） sheng 

ออกลกู i35 生（小牛） sheng 

อ่อน, จาง a44tin44 浅 qiǎn 

อ่อนนุ่ม li44 嫩 nèn 

อ่อนเยาว ์ tɕua55li35 年轻 niánqīng 

ออ้ย aŋ44tja53 甘蔗 gānzhè 

อะไร ku44kja44 什么  shénme 

อะไร, อยา่งไร ȵua31 何 hé 

อนันัน้ kin55vei44 那个 nà ge 

อนัน้ี kin55 ȵe44 这个 zhè ge 

อนัสองอนั (ประมาณวา่มจีาํนวนน้อย) li44kin44su55kin55 一两个 yī liǎng gè 
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อปัลกัษณ์ qa44 tɕi35 丑陋  chǒulòu 

อา po44 ʑo35 叔父 shúfù 

อากาศ hua55 空气 kōngqì 

อ่าง aŋ55suaŋ35 缸 gāng 

อ่างลา้งเทา้ a44phen55ho55ko31 脚盆 jiǎopén 

อ่างลา้งหน้า a44phen55to31m̩35 脸盆 liǎn pén 

อาเจยีน thu55 呕吐 ǒutù 

อ่าน tei31 读 dú 

อานมา้ vu35ŋ̩35 马鞍 mǎ‘ān 

อาบน้ํา ho55 洗（澡） xǐ 

อาย lei55 害羞 hàixiū 

อาย ุ pi35 岁 suì 

อาศยั, พกั u55ȵaŋ55 住（宿） zhù 

อาสะใภ ้  mja44 ʑo35 叔母 shúmǔ 

อาหาร กบัขา้ว a44luŋ55 菜 cài 

อาหารกลางวนั a44lei44 午饭 wǔfàn 

อาหารเชา้ ȵua35 早饭 zǎofàn 

อาหารทีเ่หลอื m44qo44 剩饭 shèng fàn 

อาหารเยน็ pje35 晚饭 wǎnfàn 

อาหารหม ู tɕo31mje55 猪食 zhū shí 

อาํเภอ ȵe35 县 xiàn 

อฐิ tsuan44 砖 zhuān 

อิม่ se35 饱 bǎo 

อิม่เอบิ se35 饱满 bǎomǎn 

อสิรภาพ tsi35ʑou31 自由 zìyóu 

อกี ti31lei44, la31ti31 又 yòu 

อกีครัง้ a44thin55 再  zài 

อกีา a44ie44 乌鸦 wūyā 

อกึทกึครกึโครม len31vua35 乱哄哄 luànhōnghōng 

อุด (กระเบือ้ง) tin35 塞（瓦） sāi 

อุด (ฟัน) qaŋ44 塞（牙） sāi 

อุตสาหกรรม kuŋ44 ȵi31 工业 gōngyè 

อุ่น pi44vua35 热乎乎 rè hū hū 

อุ่น (อาหาร) tje44 热（冷饭） rè 

เอว lje44 腰 yāo 

เอะอะโวยวาย a44 ȵin55 闹 nào 

เอาไมเ้ทา้ยนัไว ้ a44ljou55 拄（拐杖） zhǔ 

เอยีง a44pjaŋ55 歪 wāi 

เอยีง, ลาด a44phaŋ55 斜 xié 

แอกควาย qaŋ44qua44 牛轭 niú’è 

แออดั,ยุง่  ȵuŋ35 密（稠密） mì 
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โอดครวญ hĩ44ȵaŋ55 呻吟 shēnyín 

โอบลอ้ม qhuaŋ44 包围 bāowéi  

ไอ qhua55vei55 咳嗽 késou 
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คาํภาษาไทย คาํภาษามู่หล่าว คาํภาษาจีนและพินอิน 
(ไกล) ขนาดนัน้ tsɯ53pu53 那么（那么远）nàme  

(คน) แก ่ qei24 老（人老）lǎo 

(เดก็) ด ีเชื่อง kwai31 乖 guāi 

(ตื่น) เชา้ tsau31 早（很早起来）zǎo 

(นอน) ดกึ fa33 晚（很晚才睡）wǎn 

(น้ํา) ขุน่ xe53 浑（水浑）hún 

(น้ํา) ตืน้ so24 线（水线）xiàn 

(น้ํา) เยน็ ɬy24 冷（水冷）lěng 

(น้ํา) เยน็ ɬy24 凉（水凉）liáng 

(น้ํา) รอ้น ty24 热（水热）rè 

(น้ํา) ลกึ tsa53 深（水深）shēn 

(น้ํา) ใส ŋǝ33 清（水清）qīng 

(เน้ือ) ตดิมนั zai31 肥（肉肥）féi 

(เน้ือ) ไมต่ดิมนั  o24 瘦（肉瘦）shòu 

(ไป) เรว็ u24 早（早点儿去）zǎo 

(ผกั) แก ่ zo53 老（菜老）lǎo 

(พระอาทติย)์ ขึน้ mo24 出（太阳出）chū  

(พระอาทติย)์ ตก pie24 落（太阳落）luò  

(พระอาทติย)์ สอ่งแสง ze53 晒（太阳晒）shài  

(ฟ้า) มดื ʑe33 黑（天黑）hēi 

(มดี) คม tǝ24 快（ 快）kuài 

(มดี) ทู ่ a55tǝ24 钝（ 钝）dùn 

(ยา)  น้ํา kǝ24 敷(药) fū (yào) 

(หอ้ง) มดืสนิท ŋe33 暗（屋里很暗）àn 

(หอ้ง) สวา่ง zǝ31 亮（屋子很亮）liàng 

(อากาศ) เยน็ ka31ʑi33; ʑi24 冷（天气冷）lěng 

(อากาศ) เยน็สบาย ɬy24 凉（天气凉）liáng 

(อากาศ) รอ้น ty24 热（天气热）rè 

(อาย)ุ ปี tsǝ24 岁（年岁）suì  

(อาหาร) เยน็ชดื ɬy24 凉（饭凉）liáng 

(อาหาร) อ่อน lǝ24 嫩（菜嫩）nèn 

2 ปีขา้งหน้า tsǝ24ta24 后年 hòu nián 

2 ปีทีแ่ลว้ tsǝ24ta31 前年 qiánnián 

3 ปี ขา้งหน้า  tsǝ24phu24 大后年 dà hòu nián 

ก ็ ȵa55 也（我也去）yě 

ก ็ ʑa44、ʑe33、ʑi33 也（我也去）yě 

กน้ (ถงั) ti33zuŋ33 底儿（桶底）dǐ er 

กบ khǝ31ȵi53 蛙(小的) wā 

กบ ko55ku31 田鸡（大青蛙）tiánjī 

กบไสไม ้ ty24 刨子 bàozi 

กรงเลบ็ pǝ33ko55 爪 zhǎo 

กรน zo31 打鼾 dǎhān 

กรรไกร pǝ33xai55 剪子 Jiǎnzi 

กรอก ʑi31 灌（灌小孩吃药）guàn 

กรอง o24 过滤 guòlǜ 

กระจก li24vǝ33 镜子 jìngzi 
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กระจาย ɬǝ53 散（雾散了）sàn 

กระชอน pǝ33ɬi24 筛子 shāizi 

กระเชา้ pǝ33no31mi55 背篓 bēilǒu 

กระดาน pa33 板子 bǎnzi 

กระดุม fai53lu31 扣子 kòuzi 

กระดกู ku24za53 骨头 gǔtou 

กระดกูซีโ่ครง ku24za53 肋骨 lèigǔ 

กระดกูสนัหลงั qa24za53kuŋ33 脊椎骨 jǐchuígǔ 

กระโดด zu33 跳 tiào 

กระต่าย qa31va53 兔子 tùzǐ 

กระทอ่ม xa24mau31 茅屋 máowū 

กระทะขนาดใหญ่ li24ȵa31 甑子 zèng zi 

กระเทยีม xo31 蒜 suàn 

กระเทยีมหอม uŋ33luŋ31 韭菜 jiǔcài 

กระบวยตกัน้ํา                               pa53 水瓢 shuǐ piáo 

กระบอก li24puŋ31 吹灯筒 chuīdēng tǒng 

กระบอง pǝ33si33 杠子 gàngzi 

กระบอื ȵa31uŋ33;uŋ33ȵa31 水牛 shuǐniú 

กระเบือ้ง ŋa53 瓦 wǎ 

กระป๋อง a55 罐子 guànzi 

กระเป๋าเสือ้ py33 衣袋 yīdài 

กระโปรง le53aŋ33 裙子 qúnzi 

กระเพาะปัสสาวะ ly24pi33tǝ53 膀胱 pángguāng 

กระรอก vai33mau53 松鼠 sōngshǔ 

กระสอบ py33 麻袋 mádài 

กระสนุ lai53tsuŋ33 子弹 zǐdàn 

กระหาย ŋa31uŋ33 渴 kě 

กลบ tie55 埋 mái 

กลว้ย me53mi31 芭蕉 bājiāo 

กลอง zuŋ31 鼓 gǔ 

กลอ่ง (หบี) ɕaŋ33 箱子 xiāngzi 

กลอ่ง po24 盒（一盒饼）hé 

กลอ่ง (ลงั) qui24 盒子 hézi 

กลอ้งสบูบุหรี ่ li24puŋ31 烟斗 yāndǒu 

กลอนประตู qaŋ33 闩（闩上门）shuān 

กลบั pai55 返 fǎn 

กลบั pai55taŋ31 返回 fǎnhuí 

กลบั taŋ31 回 huí 

กลบัไป taŋ31pi24 回去 huíqù 

กลบัมา taŋ31mo24 回来 huílái 

กลวั po53 怕 pà 

กลวั ตกใจ xe31 吓（把鸟吓飞了）xià 

กลา้ขา้ว ǝ24 禾苗 hémiáo 

กลางคนื lai31la55 夜里 yèlǐ 

กลางวนั ve31 白天 báitiān 

กลา้มเน้ือ pǝ33ve31 筋 jīn 

กลา้ไม ้ ǝ24 秧 yāng 
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กลาโหม ทหาร ku24luŋ24 兵 bīng 

กลิง้ puŋ55 滚（石头滚）gǔn 

กลิง้โคลน (ควายนอนปลกั) pei53 滚泥（水牛滚泥）gǔn ní 

กลนื leŋ31 咽 yàn 

ก๋วยเตีย๋ว mu53mǝ53 面条 miàntiáo 

กวาง lu24 鹿 lù 

กวา้ง (ถนนกวา้ง) fa55 宽（路宽）kuān 

กวา้ง (เสือ้กวา้ง) fa55 宽（衣服宽）kuān 

กวาด xe33 扫（扫地）sǎo 

กอง zau53 堆（堆积泥土）duī 

กอด pa55 抱（抱小孩）bào 

กอ้น pau31 块（一块石头）kuài 

กอ้นหนิ qo53y24;a55 石头 shítou 

ก่อไฟ tsǝ33 烧火（烧火做饭）shāohuǒ 

ก่อสรา้ง tsɯ24 搭（搭棚）dā 

กะละมงั li24pe31 盆子 pén zi 

กงัหนัลม pǝ33vǝ31 风车 fēngchē 

กดั (แทะ) ku31 啃（啃骨头）kěn 

กดั xɯ53 咬 yǎo 

กดั (งบั) ʑi31 咬（被狗咬了一口）yǎo 

กบัขา้ว a33 菜（饭菜）cài 

กา li24xu24 壶 hú 

กากเหลา้ py24luŋ33phau 酒糟 jiǔzāo 

กางเกง le53qǝ24 裤子 kùzi 

กางเกงขาสัน้ le53kha24ȵe24 短裤（外面穿的）duǎnkù 

กางเกงขาสัน้ชัน้ใน ko33tsaŋ33 裤衩（内裤）kùchǎ 

กา้งปลา pǝ33sai33 鱼刺 yúcì 

กา้นดอก ȵuŋ33 茎 jīng 

การบรู mi53xau24 樟树 zhāngshù 

การลอ็ก lu53ɕi24 锁 suǒ 

กา้ว tsa53 跨（跨过小沟）kuà 

กาํ ȵo31 把（一把秧苗）bǎ (yī bǎ mǐ) 

กาํ phuŋ33 捧（一捧米）pěng 

กาํปัน้ pǝ33quŋ33 拳头 quántóu 

กาํพรา้ tɕi53pǝ33tɕi53mi53 孤儿 gū'ér 

กาํแพงไม ้ tsǝ33 木板墙 mùbǎn qiáng 

กนิ ku24 吃 chī 

กิบ๊ตดิผม pǝ33sei33 簪子 zānzi 

กี ่ ȵa55 几（几个人）jǐ 

กีท่อผา้ ta53y24 织布机 zhī bù jī 

กบีมา้ ȵo53kau33 蹄（马蹄）tí 

กุง้ ɣa31 虾 xià 

กุญแจ to33xau53 钥匙 yàoshi 

เกลยีด xeŋ24 恨 hèn 

เกลอื ȵǝ31 盐 yán 

เก่า zuŋ53 旧 jiù 

เกา้ so24 九 jiǔ 
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เกา้อี ้ quŋ33te24 椅子 yǐzi 

เกีย่ว  va53 钩（用钩子钩住）gōu 

เกีย๊ว mǝ53tu33 粽子 zòngzi 

แก่ pǝ33ze33 老庚（老同）lǎo gēng  

แกนผลไม ้ lai53 核 (果核) hé 

แกม้ดั ly33 解（解开）jiě 

แกว้ li24tsuŋ24 杯子 bēizi 

แกว้ (ลกัษณนาม)  tsuŋ24 杯（一杯水）bēi 

แกะ ti33 羊 yáng 

โกน phǝ33 剃（剃头）tì 

โกรธ ȵe33 生气 shēngqì 

โกหก (หลอก)  phie24 骗 piàn 

โกหก zu33 慌 huāng 

ไก่ qa24 鸡 jī 

ไก่ตวัผู ้ pǝ33qa24 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี mi53qa24,qa24mi53 母鸡（已生蛋的）mǔ jī 

ไก่นา zau53 秧鸡 yāng jī 

ไก่ฟ้า qa24ɣo53 雉鸡 (野鸡) zhì jī 

ไกล za31 远 yuǎn 

ไก่สาว qa24 ȵi33 小母鸡（未生蛋的）xiǎo mǔ jī 

ขน ȵy33 毛 máo 

ขนคิว้ ly33zo31ȵy33 眉毛 méimáo 

ขนตา zo31ȵy33 睫毛 jiémáo 

ขนมทอดชนิดหน่ึง ลกูกลม  phuŋ33ho31 耳朵眼 ěrduoyǎn 

ขนมปาปา mǝ53si24 粑粑 bābā 

ขนละเอยีดตามผวิหนงั ȵ y33lǝ24 寒毛 hànmáo 

ขนาดน้ี (ใหญ่ขนาดน้ี ถงึเพยีงน้ี) tsɯ53na31 这么（这么大）zhème 

ขม xe31 苦 kǔ 

ขโมย li53 偷 tōu 

ขโมย (โจร) pe53 小偷（贼）xiǎotōu 

ขลุย่ mi53hɯ53 笛子 dí zi 

ขวด li24xu24 瓶子 píngzi 

ขวาน pǝ33xa31 斧头 fǔtóu 

ขอ้ ɣa53 拃（手指与张开之长）zhǎ 

ขอความชว่ยเหลอื seŋ24 求（求别人帮助）qiú 

ขอ้งใสป่ลา mu53 鱼篓 yú lǒu 

ขอทาน qo24fa33 乞丐 qǐgài 

ขอ้เทา้ kau24 脚踝 jiǎohuái 

ขอ้น้ิวมอื ȵo31ta53 手指节 shǒuzhǐ jié 

ขอบเขต kai24 界线 jièxiàn 

ขอ้ศอก ȵo31ȵǝ33 肘 zhǒu 

ขา pǝ33kau55 腿 tuǐ  

ขาด qen24 断（绳子断了）duàn 

ขาตัง้ ko33tsuŋ31 三脚架 sānjiǎojià 

ขาตัง้หมอ้ li24ɣai31 鼎锅（煮饭的）dǐng guō 

ขาย vei31 卖 mài 

ขา้ว mǝ53 饭 fàn 
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ขา้วตม้ mǝ53tsau55 粥 zhōu 

ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อนกาํหนด mǝ53tsau53 早稻 zǎodào 

ขา้วเปลอืก xǝ31mǝ53 锅巴 guōbā 

ขา้วโพด mǝ53ɣeŋ53 玉米 yùmǐ 

ขา้วโพดคัว่ mǝ53vaŋ33 米花 mǐhuā 

ขา้วโพดพอง (ป้อบคอรน์) mǝ53ŋo33 米花糖 mǐhuā táng 

ขา้วฟ่างจนี mǝ53xu24 高粱 gāoliang 

ขา้วสาร mǝ53 米 mǐ 

ขา้วสารเหนียว mǝ53lǝ24 糯米 nuòmǐ 

ขา้วสาล ี mǝ53vaŋ33 麦子 màizi 

ขา้วเหนียว mǝ53lǝ24 糯米饭 nuòmǐfàn 

ขงิ xǝ31 姜 jiāng 

ขี ่ lo33 骑（骑马）qí 

ขีเ้กยีจ peŋ53 懒 lǎn 

ขีต้า li53zo31qei55 眼屎 yǎnshǐ 

ขีห้ ู qei55ho31 耳屎 ěrshǐ 

ขึน้  li24 上（上山）shàng 

ขึน้ (น้ําขึน้) luŋ24 涨（河水涨了）zhǎng  

ขึน้ไป li24pi24 上去 shàngqù 

ขึน้มา li24mo24 上来 shànglái 

ขือ่ pa33ŋau53 椽子 chuánzi 

ขดุ quŋ24  挖（挖洞）wā 

ขดู phǝ33 刮（刮猪毛）guā 

เขน็ mu53 推 tuī 

เขม็ pǝ33lai33 针 zhēn 

เขา ko53 他 tā 

เขา้ luŋ33 进 jìn 

เขา้ใจ lau33 懂 dǒng 

เขา้ไป luŋ33pi24 进去 jìnqù 

เขา้มา luŋ33mo24 进来 jìnlái 

เขาววั ȵa31xau31 牛角 niújiǎo 

เขยีง xai24pa33 砧板 Zhēnbǎn 

เขือ่น pai55 水坝 shuǐ bà 

แขก qai55 客人 kèrén 

แขง็ lo53 硬 yìng 

แขง้ pǝ33kau55ȵi55 小腿 xiǎotuǐ  

แขง็กระดา้ง ɬy24 僵硬 jiāngyìng 

แขง็แกรง่ lo53kǝ53kǝ55 硬梆梆 yìng bāng bāng 

แขง็ตวั kaŋ33 凝结（猪油凝结了）níngjié 

แขง็แรง tɕhaŋ53 强壮 qiángzhuàng 

แขน pǝ33ȵo31 胳膊 gēbo 

แขนเสือ้ pǝ55ȵo33 袖子 xiùzi 

แขวน qa33 挂（挂在墙上）guà 

แขวน tǝ24  吊（吊苞谷）diào 

ไข ่ ʑe31 蛋 dàn 

ไข ้ ɣa53 病 bìng 

ไขกระดกู ku24za31uŋ33 骨髓 gǔsuǐ 
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ไขขอ้ ta53 骨节 gǔjié 

ไขข่าว ʑe31u55 蛋白 dànbái 

ไขแ่ดง ʑe31ȵe31 蛋黄 dànhuáng 

ไขมนั ɬeŋ24,li24ken31 发旋 fā xuán 

ไขมนั u33zai31 肥肉 féi ròu 

ไขม้าลาเรยี huŋ24ɣa53 疟疾 nüèjí 

ไขห้ดั thy24 痧症 shā zhèng 

คน ɣo53 人 rén 

คน (ลกัษณนาม) xe31 个（一个人）gè  

คนขายเน้ือ tsaŋ53ʑi53my24 屠夫 túfū 

คนจน ɣo53a55e24 穷人 qióngrén 

คนด ี ɣo53ei24 好人 hǎorén 

คนรวย ɣo53e24ɬeŋ24 富人 fù rén 

คนสนิท ɣo53pha33 熟人 shúrén 

คนสงูอายุ ɣo53qei24,tsa53qei24 老年人 lǎonián rén 

คนโสด a55e24mi53lau24 单身汉 dānshēnhàn 

คน้หา khǝ24 寻找 xúnzhǎo 

คนอื่น tsɯ53fǝ24 人家 rénjiā 

คนอื่น tsɯ53ko53 别人 biérén 

คมจอบ pǝ33tɕy33 齿锄 chǐ chú 

ครก li24ŋeŋ53 臼 jiù 

ครอบครวั (ลกัษณะนามคนในบา้น) xa24 家（一家人）jiā 

ครัง้ zuŋ53 次（去一次）cì 

คราง vau31 呻吟 shēnyín 

คราด thaŋ33kei24 钉耙 dīngbà 

คราดไม ้ pǝ33pau31 木耙 mùbà 

ครึง่ pǝ24 半（一半）bàn  

ครึง่กโิลกรมั keŋ24 斤 jīn 

ครึง่คอ่นคนื tu24qa24 半夜 bànyè 

ครึง่ชัง่ pai33keŋ24 半斤 bàn jīn 

ครุน่คดิ  tǝ24 想（思考）xiǎng 

คลอง kǝ33 沟（水渠）gōu (shuǐqú) 

คลอง li24zaŋ31 水沟 shuǐ gōu 

คลอด (บุตร) ty33 生（生孩子）shēng 

คลุม kai24 盖（盖被子）gài 

ควบคุม tsaŋ55 管（各管各的事）guǎn 

ควนั va31aŋ24 烟（炊烟）yān  

ความโกรธ ɬy53 发怒 fānù 

ความคดิเหน็ ʑi24tɕen24 意见 yìjiàn 

ควํ่า pai33 翻（把锅翻过来放）fān 

คอกววั xa24ȵa31 牛圈 niú quān 

คอกหม ู xa24my24 猪圈 zhū quān 

คอ้น qu24ʑi31ȵi31 锤子 chuízi 

คอ้นต ี luŋ31 捶打 chuí dǎ 

คอ่ม lo53pi24 驼子 tuózi 

คอยตดิตามเป็นเพือ่น phei53 陪伴 péibàn 

คอ่ยๆ รนิ o24 滗（滗米汤）bì 
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คอหอย qaŋ33qǝ33 喉咙 hóulóng 

คดัเลอืก pɯ53 挑（挑谷子）tiāo 

คนั pǝu53 痒 yǎng 

คนัตาชัง่ mi53tseŋ33 秤杆 chèng gǎn 

คนัไถ  kuŋ24ki24 犁弯 lí wān 

คนัธนู mi53no53 弓 gōng 

คนันา pa24na53 田埂 tiángěng 

คาง quŋ33kǝ33 下巴 xiàba 

คางคก ȵau24ke53 癩蛤蟆 làiháma 

คานขนาดใหญ่ mi53laŋ33 梁 liáng 

คาว tsai55 腥 xīng 

คาํนบั กม้หวั tie53qau24 磕头 kētóu 

คาํพดู ti33 话 huà 

คาํราม ขู ่ kɯ53 咆哮（老虎咆哮）páoxiāo  

คาํเรยีกผูเ้ชีย่วชาญ ชา่ง tsaŋ53 匠人 jiàngrén 

คาํเรยีกผูเ้ฒา่หญงิ tsa53 老太太 lǎo tàitài 

คาํเรยีกรวมภรรยาของพีช่ายและ
น้องชาย 

pa55e33 妯娌 zhóu lǐ 

คดิถงึ ɕaŋ33 想（想家）xiǎng 

คมี qai24 钳子 qiánzi 

คมีคบีถ่านไฟ xaŋ33xa33 火钳 huǒqián 

คอื ŋa55 是（这是什么）shì 

คุณ mo31 你 nǐ 

คุณคร ู to53to24,tsaŋ53to24 老师 lǎoshī 

คู ่ ty24 双（一双鞋）shuāng  

คู ่ xe31 双（成双成对）shuāng 

เคม็ xai31 咸 xián 

เคย zǝ31 曾经（曾经来过）céngjīng 

เครา ty33me53 胡子 húzi 

เครือ่งจกัรไถ ki24 犁 lí 

เครือ่งนวดขา้ว li53kai33 连枷 liánjiā 

เคลื่อนยา้ย pa24 搬（搬椅子）bān 

เคาะ la24 敲（敲门）qiāo 

เคยีว pǝ33ku24 镰 liándāo 

เคีย้ว ȵa55 嚼 jué 

แคบ tɕaŋ31 窄（路窄）zhǎi 

แคะ quŋ24  剔（剔牙）tī  

แคะเขีย่ ɣau53 抠（用口指抠）kōu 

โคบาล lai53la31lǝ24ȵa31 牧童 mùtóng 

โคมระยา้ teŋ31ɬau33 灯草 dēngcǎo 

ใคร qa33nuŋ53 谁 shuí 

ฆอ้ง lau31 锣 luó 

ฆา่ ʑi53 杀（杀人）shā 

งา ŋo24 芝麻 zhīma 

งาน xe24 工作 gōngzuò 

ง ู ŋo31 蛇 shé 

งเูหลอืม pǝ33ŋo31luŋ24 蟒蛇 mǎngshé 

เงนิ ɬeŋ24 钱 qián 



822 
 

เงนิ y24ȵ̥e31 银子 yínzi 

จดหมาย ɕeŋ24 信 xìn 

จน xe31 穷 qióng 

จมน้ํา ȵa31 淹（水淹）yān 

จมน้ําตาย ȵa31tɕi55 淹死 yān sǐ 

จมกู mi53ȵe55 鼻子 bízi 

จรงิ ŋo33 真 zhēn 

จอบ pǝ33quŋ31 锄头 chútóu 

จะงอยปาก li24mi53 鸟嘴 niǎo zuǐ 

จกัจัน่ laŋ31li33 蝉 chán 

จดัการเสรจ็สิน้อยา่งลวกๆ li24 了事 liǎo shì 

จดัสรร feŋ24 分（分配）fēn 

จบั ɣau53 抓（用几个手指抓）zhuā 

จานรอง le53su31 碟子 diézi 

จาํได ้ qai33 记得 jìde 

จาํนวนมาก a24 多 duō 

จาํนอง ti53 抵押 dǐyā 

จิง้หรดี ta53le24 蟋蟀 xīshuài 

จดื  a33 淡（酒淡）dàn 

จุกขวด  taŋ24 塞子 sāizi 

จุด ty24va31 点（用火点然草垛）diǎn 

จุดประกาย ly33va31 火花（火星子）huǒhuā 

จงู tsɯ53 牵（牵牛）qiān 

เจด็ sau53 七 qī 

เจา้บา้น le53xa24 主人 zhǔrén 

เจา้บา่ว le53pǝ33ȵau31 新郎 xīnláng 

เจา้สาว mi53lau24ȵau31 新娘 xīnniáng 

โจร qo24pe53 土匪 tǔfěi 

ใจกลาง khuŋ33 空心（树空心）kōngxīn 

ฉงน zǝ53te55te55 稀里瓜唧 xī li guā jī 

ฉบบั fuŋ24 封（一封信）fēng  

ฉนั zǝ53 我 wǒ 

ฉีก tsheŋ33 撕（撕纸）sī 

โฉดเขลา เบาปัญญา peŋ24 愚蠢（笨）yúchǔn 

ชน vu53taŋ24 撞（车撞在墙上）zhuàng 

ชนะ lie24 胜利 shènglì 

ชว่ย tɕu24 救（救人）jiù 

ชว่ยเหลอื paŋ24  帮助 bāngzhù 

ชอ้นของจากน้ํา kǝ24 捞（捞水草）lāo 

ชอ้นซุป ȵǝ31 汤匙 tāngchí 

ชอ้นตกัขา้ว li24pa53 饭勺子 fàn sháozi 

ชนั ɣeŋ31 陡（山很陡）dǒu 

ชัน้ kui55fo31 楼板 lóubǎn 

ชัน้ pau53 层（一层皮）céng  

ชา lu24 茶 chá 

ชา้ fa33 慢（走得慢）màn 

ชา่งเงนิ tsaŋ53y24ȵe31 银匠 yínjiàng 
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ชา่งตหีมอ้ tsaŋ53vǝ53xa53 补锅匠 bǔ guō jiang 

ชา่งไม ้ tsaŋ53mi53za31 木匠 mùjiang 

ชา่งหนิ tsaŋ53y24 石匠 shíjiang 

ชา่งเหลก็ tsaŋ53ze53 铁匠 tiějiang 

ชามใบใหญ่ ɬu53luŋ24 大碗 dà wǎn 

ชิน้ (ลกัษณนามใชก้บัเน้ือ เชน่ เน้ือ 1 
ชิน้) 

xe24 块（一块肉）kuài  

ชมิ li31 尝（尝尝够不够味）cháng 

ชวีติ ȵiŋ53 性命 xìngmìng 

ชื่อดอกไม ้(ดอกเงนิทอง) ŋo33ŋai53 金银花 jīnyínhuā 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง mi53za3ɣa31 漆树 qīshù 

ชื่อทีช่าวมูห่ลา่วเรยีกตวัเอง qa24ɣo53 本民族自称 běn mínzú zìchēng 

ชื่อพชืชนิดหน่ึง มกัเกดิตามภเูขา qa33mau31 芭芒草 bā mángcǎo 

ชื่อไมพุ้ม่เตีย้ vai53 子 zhī zi 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หมาหนาน qa24ȵa33uŋ33 毛南族 máonán zú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หมยีวหรอืแมว้ qa24zǝ31 苗族 miáozú 

ชื่อเรยีกชาวฮัน่  qa24qau24 汉族 hànzú 

ชื่อหมูบ่า้น  ȵa31fu55xai24 牛滚塘 Niú gǔn táng 

ชขูึน้ pui53 抬 tái 

เชา้ตรู ่ lai53pau24 早晨 zǎochen 

เชอืก li24tɕy31 绳子 shéngzi 

แช ่ zo33 泡（泡饭）pào 

แชน้ํ่า zo33 泡水（水牛泡水）pào shuǐ 

โชคชะตา ȵiŋ53 命运 mìngyùn 

ใชง้าน zeŋ53 用（使用）yòng 

ซวนเซ tie53 跄 qiāng 

ซ่อมแซม vǝ53 补（补锅）bǔ 

ซอส tɕaŋ24 酱 jiàng 

ซือ้ ɬy24 买 mǎi 

ซื่อสตัย ์ lau31si31 老实 lǎoshí 

ซุป uŋ33a33 汤（米汤）tāng 

ญาต ิ tsa53kai55 亲戚 qīnqi 

ญาต ิ(โดยการแต่งงาน) ɬy33,tɕeŋ24tɕa55 亲家 qìngjiā 

ดม xi31 闻（嗅）wén 

ดวงดาว tso53zǝ31 星星 xīngxīng 

ดวงตา li33zo31 眼睛 yǎnjīng 

ดว้ยกนั pa33li31 一起（一起去）yīqǐ 

ดอก to24 朵（一朵花）duo  

ดอกทานตะวนั ŋo33vu53 向日葵 xiàngrìkuí 

ดอกไม ้ ŋo33 花 huā 

ดอกไมบ้าน ŋa33ŋo33 开花 kāihuā 

ดบั li55 熄灭（火熄灭）xímiè 

ดา้นขวา lai24 右 yòu 

ดา้นขา้ง i33qau55 边(衣服边) biān 

ดา้นขา้ง le53 边(路边) biān 

ดา้นซา้ย qhai33 左 zuǒ 

ดา้นนอก tsuŋ24pǝ33 外面 wàimiàn  

ดา้นใน za53xa24 里面 lǐmiàn  
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ดา้นบน pai55ɣa31 上面 shàngmiàn 

ดา้นลา่ง pai55 ʑe53 下面 xiàmiàn  

ดา้นหลงั taŋ53ʑe53 后面 hòumiàn 

ดา้ย ku33 缕（一缕炊烟）lǚ 

ดา้ยลนิิน lu31tsa53 麻线 máxiàn 

ดนิ ɬu31 土(干土) tǔ (gàn tǔ) 

ด ี ei24 好 hǎo 

ดบุีก ȵ̥e33 锡 xī 

ดอีกดใีจ ȵy33ȵy33ŋy33ŋy33 高高兴兴 gāo gāoxìng xìng 

ดงึ tsɯ53 拉（拉长）lā 

ดงึ ถอน zaŋ33 拔（拔 ）bá 拨（拨草）bō 

ดื่ม xa24 喝 hē 

ดุดา่ ȵi55 骂 mà 

ดุน้ ทอ่น (ลกัษณนามของทอ่นไม)้ mi53 根（一根棍子）gēn  

ดแูลครอบครวั taŋ24xa24 当家 dāngjiā 

เดก็ชาย lai53phu31 么儿 me'ér 

เดก็หญงิ lai53mi53su24 么女 me nǚ 

เดด็ keŋ55 摘（摘花）zhāi 

เดนิ tsa53 走 zǒu 

เดอืน ɬa31 月（月份）yuè 

เดอืนกรกฎาคม ɬa31sau31 七月 qī yuè 

เดอืนก่อน li24 ɬa31 上月 shàng yuè 

เดอืนกนัยายน ɬa31so24 九月 jiǔ yuè 

เดอืนกุมภาพนัธ ์ ɬa31 ɬu24 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม ɬa31ve53 十月 shí yuè 

เดอืนธนัวาคม ɬa31ve53 ɬu24 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน la31ve53 ɬe33 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม ɬa31mu31 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม ɬe33ve31 一月 yī yuè 

เดอืนมถุินายน ɬa31ȵe31 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม ɬa31ta24 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน ɬa31phu24 四月 sì yuè 

เดอืนแรก ɬa31 ɬe33 正月 zhēngyuè 

เดอืนสงิหาคม ɬa31hau31 八月 bā yuè 

เดอืนหน้า sǝ33ɬa31 下月 xià yuè 

เดอืยไก่ pǝ33ko55 鸡距 jī jù 

ไดย้นิ ȵa55 听见 tīng jiàn 

ไดร้บั pe24 得（得到）dé 

ตกปลา teŋ24 钓（钓鱼）diào 

ตด qei33te33 屁 pì 

ตน้กระดาษสา mi53za31ʑi53 构皮树 gòu pí shù 

ตน้ขา pǝ33kau55luŋ24 大腿 dàtuǐ 

ตน้ขา้ว mǝ53 稻子 dàozi 

ตน้ขา้ว mǝ53so24 旱稻 hàndào 

ตน้ชาน้ํามนั mi53i53kǝ33 油茶树 yóu cháshù 

ตน้ดอกเขม็ luŋ31ŋo33ȵe53 黄花菜（金针菜）huánghuā 
cài 

ตน้ผกัน้ํามนั to31luŋ24 芸苔（油菜）yún tāi 
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ตน้ผผีา ve53pa33 枇杷 pípá 

ตน้เผอืก luŋ31ŋu53 芋头 yùtou 

ตน้ไผ ่ mi53za31;mi53lu24 竹子 zhúzi 

ตน้เมเปิล mi53fo31 枫树 fēng shù 

ตน้เมเปิลจนี e53fo31 青风树 qīng fēng shù 

ตน้ไม ้ mi53za31 树 shù 

ตน้สน mi53ŋaŋ31 松树 sōngshù 

ตน้สนจนี mi53ɣǝ31 杉树 shān shù 

ตน้หมอ่น mi53e24tsha53 桑树 sāngshù 

ตน้หลวิ mi53za31ʑaŋ31liu33  柳树 liǔshù 

ตม้ li24,phy31 沸（水沸）fèi 

ตม้ y24 熬（熬酒）áo 

ตม้ y24 熬（熬粥）áo 

ตม้ (อาหาร) taŋ24 煮（煮饭）zhǔ  

ตรง taŋ24 正（帽子戴得正）zhèng 

ตรง tse24 直（棍子很直）zhí 

ตรงทื่อ tse24la24la24 直通通 zhítōng tōng 

ตรอก xe33ȵi55 岔路 chàlù 

ตรษุจนี tsǝ24ȵau31 春节 chūnjié 

ตลาด  kai31 集市 jí shì 

ต่อ tuŋ33te24 黄蜂（黄色细腰）huángfēng 

ตอ้ง  ni53 要（你要听话）yào 

ตอนเชา้ li24ve31 上午 shàngwǔ 

ตอนเทีย่ง lai53ve31 中午 zhōngwǔ 

ตอนน้ี tsaŋ33na31 现在 xiànzài 

ตอนบา่ย la33 下午 xiàwǔ 

ตอนเยน็ la55 晚上（天黑以后）wǎnshàng 

ตอบ xai53 答 dá 

ตะกรา้ (ใชเ้ป็นคาํนาม) ȵiŋ33;pa53me53 箩斗 luó dòu 

ตะกรา้ (ใชเ้ป็นลกัษณนาม) ȵiŋ33 筐（一筐菜）kuāng 

ตะเกยีบ ti33to24 筷子 kuàizi 

ตะเกยีบ zuŋ33to24 筷筒 kuài tǒng 

ตะแกรง pe24 篦子 bìzi 

ตะขอ le53kuŋ33 鱼钩 yú gōu 

ตะขอ va53 钩子 gōuzi 

ตะขอเกีย่วของตาชัง่ taŋ53kǝ24tseŋ33 秤钩 chèng gōu 

ตะไครน้ํ่า luŋ31ly33 菜苔（菜心）cài tāi 

ตะปุ่ มตะป่ํา le53kuŋ33 疙瘩 gēda 

ตะป ู mi53tiŋ24 钉子 dīngzi 

ตกั thai24 舀（舀水）yǎo 

ตัก๊แตน ta55 蝗虫 huángchóng 

ตัง้ครรภ ์ e24lai53 怀孕 huáiyùn 

ตดั ɕe33 割（割肉）gē 

ตดั qai55 剪 jiǎn 

ตดั qui33 裁（裁衣服）cái 

ตดั ti55 砍（砍树）kǎn 

ตดั (เน้ือ) ɕe33 割（割肉）gē 
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ตดั (หญา้) ɕe33 割（割稻）gē 

ตวั lai53 件（一件衣服）jiàn  

ตวั pǝ33 条（一条鱼）tiáo  

ตวัเรอืด fu31xe31 臭大姐（臭屁虫）chòudàjiě 

ตวัอ่อนของแมลง fu31qei24 蛆 qū 

ตวัอกัษร (สอื) to24 字 zì 

ตา ta33 外祖父 wàizǔfù 

ตากผา้ tsǝ53  晾（晾衣服）liàng 

ต่างห ู ty31ɕe33 耳环 ěrhuán 

ตาชัง่ mi53tseŋ33 秤 chèng 

ตาชัง่จนี teŋ33tsɯ55 戥子 děng zi 

ตาบอด a55khe31 瞎子 xiāzi 

ตาบอด zo31ȵy33qa24 夜盲 yèmáng 

ตาย tɕi55 死 sǐ 

ตาํ ty33 舂（舂菜）chōng 

ตํ่า ɬo53 低 dī 

ตดิไฟดว้ยเชือ้ไฟ ty24va31 引火 yǐnhuǒ 

ต ี(ตกีลอง ตคีน) qui24 打（打人）dǎ 打（打鼓）dǎ 

ตนีเขา pu31qau55 山脚 shānjiǎo 

ตงึ xe55 紧（绑很紧）jǐn 

ตื่น si24 醒（睡醒）xǐng 

ตุ่น naŋ24 蝼蛄（土狗）lóugū 

ตุม้น้ําหนกั tseŋ33tho53 秤砣 chèngtuó 

ตู ้ li24kui24 柜子 guìzi 

ตูถ้ว้ยชาม xa24 ɬu53 碗柜 wǎn guì 

เตา้นม nu33 乳房 rǔfáng 

เตา้นม nu33 奶 nǎi 

เตา้หู ้ tu33fu33 豆腐 dòufu 

เตมิ vǝ53  补（补苗）bǔ 

เตีย้ ɬo53 矮 ǎi 

เตยีง li24tu33 床 chuáng 

เตีย้มอ่ตอ้ ɬo53ve24ve24 矮墩墩 ǎi dūn dūn 

แตก lo33pe24 缺（碗缺了）quē 

แตง va53 瓜 guā 

แต่ง (ชายแต่งหญงิเขา้บา้น) qǝ24 娶 qǔ 

แต่ง (ผูห้ญงิแต่งงานออกเรอืน) zo53 嫁 jià 

แตงกวา sǝ31;va53ȵe53  黄瓜 huángguā 

แต่งงาน kǝ24mu31xa24e55 结婚 jiéhūn 

โต๊ะ quŋ33tsu55 桌子 zhuōzi 

ใตด้นิ ȵi55ʑe53 地下 dìxià 

ถนน xe33 路 lù 

ถว้ยชาม ɬu53 碗 wǎn 

ถอด pǝ24 脱（脱衣服）tuō 

ถกั (เปีย) ɬi24 编（编辫子）biān 

ถงั po24zuŋ33 桶 tǒng 

ถัว่ a31;zau55 豆子 dòuzi 

ถัว่ตาดาํ zau55mǝ53 饭豆 fàn dòu 
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ถัว่พุม่ luŋ53ɣǝ31 豇豆 jiāngdòu 

ถัว่เหลอืง a31luŋ24  黄豆 huángdòu 

ถ่าน va31zaŋ53 炭 tàn 

ถ่านหนิ kǝ24mu31 煤 méi 

ถํ้า le53phuŋ33 山洞 shāndòng 

ถี ่ zo31 密 mì 

ถงึ lo53 到 dào 

ถุง (นาม) py33;li24pei55 袋子 dàizi 

ถุง (ลกัษณนาม) py33 袋（一袋米）dài 

ถุงเทา้ ɕy33va55 袜子 wàzi 

ถกู xo53 对（说得对）duì 

ถกู (ทาํใหเ้ป็น) pe24 被（羊被老鼠吃了）bèi 

ถกูไฟไหม ้ qu24 着火（房子着火了）zháohuǒ 

เถาวลัย ์ li24tɕy31 藤（编器物用的）téng 

เถาวลัย ์ tɕy31zǝ31 藤（蔓）téng 

แถว lǝ24 行（一行玉米）háng  

ไถ (นา) ki24 犁（犁田）lí 

ทราย li24la33 沙子 shāzi 

ทวารหนกั qo53thi24 肛门 gāngmén 

ทอง fa31tɕy24 金子 jīnzi 

ทอ่ง pei24 背诵 bèisòng 

ทอ้ง luŋ24qei55 肚子 dùzi 

ทองแดง tuŋ31 铜 tóng 

ทอ่นไม ้ mi53za31 木头 mùtou 

ทะเลาะ (คนตกีนั) tɯ53ke24 打架（孩子打架）dǎjià 

ทัง้หมด tu33 都（大家都来了）dōu 

ทา ȵeŋ24 涂（脸上涂了油彩）tu 

ทา่นผูเ้ฒา่ pǝ33ta33zo53 老翁 lǎowēng 

ทารก le53la33 婴儿 yīng'ér 

ทาํ tau31 做（木匠做桌椅）zuò 

ทีต่กัขยะ pǝ33vǝ31 大簸箕（晒粮食用）dà bòji 

ทีน่า lai53 垌（一垌田）dòng 

ทลีะ pe24 挨（挨他打）āi 

ทีส่ดุ a24tshe24 （ 大）zuì 

ทีไ่หน qa33nuŋ53 哪里 nǎlǐ 

ทุกคน ta55xo55 大家 dàjiā 

ทุง่นา no31 田（水田）tián (shuǐtián) 

เทจ็ tɕa55 假 jiǎ 

เทศกาลจงหยวน ku31mǝ53vaŋ33 中元 zhōng yuán 

เทศกาลไหวข้นมจา้งของจนี ɬa31mu31mu31 端午 duānwǔ 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์ ɬa31ɣau31ve53mu31 中秋 zhōngqiū 

เทา้ kuŋ24 脚 jiǎo 

เทยีนไข la33 黄蜡 huánglà 

แทง ve53 扎（扎辫子）zhā 

แทรกเตอร ์ tho33la33tɕi33 拖拉机 tuōlājī 

แทะ xɯ53 咬（老鼠咬衣服）yǎo 

ธง khei24 旗子 qízi 
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ธุรกจิ ɬy31 生意 shēngyì  

ธุระ xe24 事情 shìqíng 

ธปูหอม li24su31 香炉 xiānglú 

นก zau53 鸟 niǎo 

นกกระจอก ʑu53,fai31ve24 麻雀 máquè 

นกกางเขน qa24a53 喜鹊 xǐquè 

นกกาเหวา่ pǝ33xǝu55 布谷鸟 bùgǔ niǎo 

นกขนุทอง zau53qai55 八哥 bāgē 

นกนางแอ่น zau53ke24li31 燕子 yànzi 

นกพริาบ pu31 鸽子 gēzi 

นกพริาบขนาดเลก็  zau53pu31li31 斑鸠 bānjiū 

นกหวดี my24 ɣɯ53 吹口哨 chuī kǒushào 

นกหวดี sa31 口哨 kǒushào 

นกอนิทรยี ์ qa24xa24ȵa31  老鹰 lǎoyīng 

น่อง pa33tǝ53ȵi55 腿肚子 tuǐdùzi 

น้องเขย ke55 妹夫 mèifu 

น้องชาย tshǝ33  弟弟 dìdi 

น้องชายและพีช่าย ti24tshǝ33 弟兄 dìxiōng 

น้องสาว e33 妹妹 mèimei 

นอน ȵi33xu53 睡 shuì 

น้อย so24 少 shǎo 

นกัรอ้ง tsaŋ53zuŋ53  歌手 gēshǒu 

นกัเรยีน lai53tsaŋ53to24 学生 xuéshēng 

นัง่ zaŋ31 坐 zuò 

นัน้ pu53 那（中指）nà 

นา pɯ53 挑（一挑田）tiāo 

น้า (น้องชายของแม)่ to33 舅父（母之弟）jiùfù 

น้า (ภรรยาของน้องชายแม)่ ɬy33 舅母（母弟之妻）jiùmu 

นาก uŋ33mi24 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด a55mai24 丑（相貌很丑）chǒu 

น่าสงสาร ȵi31zo31 可怜 kělián 

น้าสาว (น้องสาวแม)่ pa33ȵi55 姨母（母之妹）yímǔ 

น้ํา uŋ33 水 shuǐ 

น้ําขา้ว ขา้วตม้ uŋ33mǝ53 米汤 mǐtāng 

น้ําแขง็ leŋ33 冰 bīng 

น้ําคา้ง ve55uŋ33 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ qui53mo24 霜 shuāng 

น้ําซอีิว๊ tɕaŋ24 酱油 jiàngyóu 

น้ําดา่ง uŋ33fu33 碱水 jiǎn shuǐ 

น้ําตม้ uŋ33phy31 开水 kāishuǐ 

น้ําตา uŋ33zo31 眼泪 yǎnlèi 

น้ําตาล xu33thaŋ33 糖 táng 

น้ําตาลทรายขาว xu33tshaŋ33u55 白糖 báitáng 

น้ําตาลทรายแดง xu33tshaŋ33zau53 红糖 hóngtáng 

น้ําเตา้ va53pa53 葫芦 húlu 

น้ําผึง้ taŋ53tuŋ33tǝ24 蜂蜜 fēngmì 

น้ํามนั zai31 油 yóu 
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น้ํามนัจากไขมนัววั zai31 牛羊油 niú yáng yóu 

น้ํามนัเน้ือสตัว ์ zai31 荤油 hūn yóu 

น้ํามนัพชื zai31 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัหม ู zai31 猪油 zhū yóu 

น้ํามกู qei33 ɬe31 鼻涕 bítì 

น้ําลาย qy33ɕy31 口水 kǒushuǐ 

น้ําสม้สายช ู py24so24 醋 cù 

นิทาน ɬe33pi53 故事 gùshì 

น่ิม qau33tsuŋ31 穿山甲 chuānshānjiǎ 

น้ิวกลาง tuŋ24vi53 中指 zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย lai53ȵo31ȵi55 小指 xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ pǝ31ȵi55 食指 shízhǐ 

น้ิวเทา้ lai53kau55 脚趾 jiǎozhǐ 

น้ิวนาง pǝ33ŋa31 ȵi55 无名指 wúmíngzhǐ 

น้ิวมอื lai53ȵo31 手指 shǒuzhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื mi53ȵo31 拇指 muzhǐ 

น้ี na31 这（近指）zhè 

น่ึง  tseŋ33 蒸 zhēng  

เน่า khuŋ33 烂（瓜果烂了）làn 

เนิน ȵa31 坡 pō 

เน้ือ u33 肉 ròu 

เน้ือไม ้ kaŋ31 树林 shùlín 

เน้ือไมต่ดิมนั u33ȵi33 瘦肉 shòu ròu 

เน้ือววั u33ȵai31, ȵai31ti33u33 牛肉 niúròu 

เน้ือหม ู u33my24 猪肉 zhūròu 

แน่น xe55 紧（塞子塞很紧）jǐn 

แน่น หนา (พชืหรอืหญา้ขึน้) zo31tu55tu55 茂密 màomì 

โน้น vu53 那（远指）nà 

ในนัน้ qa33pu53 那里（较近）nàlǐ 

ในน้ี pai55na31 这里 zhèlǐ 

ในโน้น (ไกลออกไปอกี) qa33vu53 那里（较远）nàlǐ 

บวบ saŋ24xa53 丝瓜 sīguā 

บอกเลา่ qo33 告诉 gàosu 

บอ่น้ํา le24taŋ31 池塘 chítáng 

บอ่น้ํา uŋ33pho33 井 jǐng 

บอระเพด็ ŋai24 艾草 ài cǎo 

บงัเหยีน tɕy31 缰绳 jiāngshéng 

บนัได thi31la53 楼梯 lóutī 

บาง vau53 薄 báo 

บาดแผล saŋ31 伤口 shāngkǒu 

บา้น le53xa24 家 jiā 

บนิ fuŋ31fe31qei55 苍蝇 cāngyíng 

บนิ vai33 飞 fēi 

บุบสลาย khaŋ33 破烂（衣服破烂）pòlàn 

บุหรี ่ aŋ24 烟（抽的 yān (chōu de) 

เบคอน u33ʑe33,u33ȵe33 腊肉 làròu 

เบา so55 轻 qīng 
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เบาหววิ so55lǝ55lǝ55 轻飘飘 qīngpiāopiāo 

เบยีดเสยีด ȵeŋ33 挤（挤进去）jǐ 

เบีย้ว (ขดีเสน้เบีย้ว) kɯ53 歪（线画歪了）wāi 

เบีย้ว (สวมหมวกเบีย้ว) kɯ53 歪（帽子戴歪了）wāi 

แบก pa55 抱（抱柴火）bào 

แบกหาม pui53 扛 káng 

แบง่ (แบง่งานกนัทาํ) feŋ24 分（分工）fēn 

แบน vo24 扁 biǎn 

ใบ ้ a55lau33tsu53tie33 哑巴 yǎba 

ใบชา kǝ33 茶叶 cháyè 

ใบไถ pǝ33ki24 犁头 lí tóu 

ใบไม ้ le53lu31 叶子 yèzi  

ใบหน้า li24tsho33 脸 liǎn 

ปกปักรกัษา pau24 保佑 bǎoyòu 

ปกเสือ้ liŋ55 衣领 yī lǐng 

ประกบ nuŋ53 钉（钉钉子）dīng 

ประต ู mǝ24 门 mén 

ประตหูลงั mǝ24ȵi55 后门 hòumén 

ประมาณการ qu31 估计 gūjì 

ปรบัเปลีย่น fa24 交换 jiāohuàn 

ปลวก ku31mǝ33hǝŋ53 蛀虫（粮食里的）zhùchóng 

ปลา lo31 鱼 yú 

ปลาคารฟ์ lo31puŋ53 鲫鱼 jìyú 

ปลาคารฟ์ no31lo31 鲤鱼 lǐyú 

ปลาดุก lo31ŋo31 鲶鱼 niányú 

ปลายมดี pǝ33tǝ33 尖 jiāndāo 

ปลาหมกึ lo31zai53 鱿鱼 yóuyú 

ปลาไหล lo31ɣa53 黄鳝 huángshàn 

ปลกู to31 种（种菜）zhǒng 

ปวด ɣa53 痛（肚子痛）tòng 

ป่วยไข ้ ɣa53 生病 shēngbìng 

ปอ tsa53 麻 má 

ป้อน y24 喂（喂鸟）wèi 

ป้อน ʑy24 喂（用餐具喂小孩）wèi 

ปะ vǝ53 补（补衣服）bǔ 

ปัก the33 插（插秧）chā 

ป้า to33lai55 姨父 yífu 

ป้า (ฝัง่พอ่) to33 姑父 gūfu 

ป้า (ฝัง่แม)่ ɬy33 姑母 gūmǔ 

ป้า (พีส่าวแม)่ pa33luŋ24 姨母（母之姐）yímǔ 

ป้า (ภรรยาของพีช่ายแม)่ ɬy33 舅母（母兄之妻）jiùmu 

ปาก li25me53 嘴 zuǐ 

ปาลม์ mi53veŋ53 棕树 zōng shù 

ปิด kai24 盖（盖饭子）gài 

ปิด (ตา)  lie33 闭（闭眼）bì 

ปิด (ประต)ู sa31 关（关门）guān 

ปิด (ปาก) lie33 闭（闭嘴）bì 
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ปี tsǝ24 年 nián 

ปีก pau33fau31 翅膀 chìbǎng 

ปีก่อน tsǝ24za53 去年 qùnián 

ปีน fai33 拱（猫拱墙）gǒng 

ปีน้ี tsǝ24na53 今年 jīnnián 

ปีหน้า tsǝ24 ȵau31 明年 míngnián 

ปีใหม ่ tsǝ24ȵau31 新年 xīnnián 

ปืน mi53tsuŋ33  枪 qiāng 

ปืนกระบอก pau24 炮 pào 

ปืนลม tsuŋ33lu31va31 鸟枪 niǎoqiāng 

ปู่  ta33 祖父 zǔfù 

ป ู(สตัว)์ ɣa53 螃蟹 pángxiè 

ปเูตยีง sai31 铺（铺床）pù 

ปู่ ทวด ta53qei24 曾祖父 zēngzǔfù 

เป็ด a53 鸭子 yāzi 

เป็ดป่า a53ȵi33 野鸭子 yěyāzi 

เปราะ zǝ33 脆 cuì 

เปรีย้ว so33 酸 suān 

เปลีย่น fa24 换（换工）huàn 

เปลีย่น (เสือ้ผา้) fa24 换（换衣服）huàn 

เปลอืกไข ่ xu55ʑe31 蛋壳 dàn ké 

เปลอืกตา zo31xu33 眼皮 yǎnpí 

เป่า (เป่าลม) mo24 吹（吹风）chuī  

เปิด fy53 开（开门）kāi 

เปิดอา้ fy53 敞开（敞开大门）chǎngkāi 

เปียก (ฝน) tɕy55 淋（雨）lín (yǔ) 

เปียกชืน้ ɬu33 潮湿 cháoshī 

แป้ง feŋ55 面粉 miànfěn 

แป้งขา้วจา้ว mu53mǝ53 米粉 mǐfěn 

แปด ɣau31 八 bā 

แปดสบิ ɣau31ve53 八十 bā shí 

แปลก zǝ53 稀 xī 

แปะก๊วย ve53u33 银杏 yínxìng 

ไป pi24 去 qù 

ผนงักาํแพง saŋ33 墙壁（砖墙）qiángbì 

ผนงัดนิ saŋ33ɬu31 土墙 tǔ qiáng 

ผม (เสน้ผม) xi24se31 头发 tóu fǎ 

ผล vai53 果子 guǒzi 

ผลทบัทมิ ve53xu24 石榴 shíliú 

ผสม (ราํหม)ู xo24 拌（拌猪食）bàn 

ผอม o24 瘦（瘦人）shòu 

ผอม zai31 胖 pàng 

ผอม ซบูเซยีว o24qa31qa31 瘦啦吧唧 shòu la bāji 

ผกักาดขาว luŋ31u33 白菜 báicài 

ผกัดอง a33so33 酸菜 suāncài 

ผกัใบหวาน luŋ31xu33ȵa31 牛皮菜 niúpí cài 

ผกัสด luŋ31 蔬菜 shūcài 
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ผดั  xǝ24 炒 chǎo  

ผา่ pau24 劈（劈柴）pī 

ผา้ y24 布 bù 

ผา้ขนหนู pǝ33tsho33 毛巾 máojīn 

ผา่ขวาง ɕe33 剖（剖鱼）pōu 

ผา้นวม men33 棉被 mián bèi 

ผา้ป่าน y24tso31 麻布 mábù 

ผา้พืน้เมอืง y24tso31 土布 tǔbù 

ผา้โพกศรีษะ li24mu53 头巾 tóujīn 

ผา่ฟืน e53xe24 劈柴 pǐchái 

ผา้ลาย y24ŋo33 花布 huā bù 

ผา้หม่ le53tsho33 被子 bèizi 

ผดิ la53 错 cuò 

ผวิหนงั pau53xu33 皮肤 pífū 

ผ ีปีศาจ ȵǝ24 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ fu31 蝴蝶 húdié 

ผึง้ tuŋ33te24taŋ53 蜜蜂 mìfēng 

ผนื sai55 块（一块布）kuài  

ผกูเงือ่น tsaŋ53 拴（拴马）shuān 

ผกูมติร pie24 交（交朋友）jiāo 

ผูช้าย le53pǝ33 男人 nánrén 

ผูร้า้ย qo24pe53 强盗 qiángdào 

ผูห้ญงิ le53mi53 女人 nǚrén 

ผูอ้าํนวยการ tsaŋ53to24 校长 xiàozhǎng 

เผด็ xu24 辣 là 

เผาไหม ้ tau31va31 烧（野火烧山）shāo 

แผข่ยาย tsa53 伸张（绳子像皮等）
shēnzhāng 

แผน่ maŋ31 片（一片稻田）piàn 

แผน่ไมไ้ผ ่ sai53lu24 篾条 miètiáo 

แผลเน่าเป่ือย ke53 疮 chuāng 

แผลเป่ือยอนัเกดิจากอากาศหนาว
มากเกนิไป 

sǝ24ke53 冻疮 dòngchuāng 

ฝน me31 雨 yǔ 

ฝนตก mo24me31 下雨 xià yǔ 

ฝัง่แมน้ํ่า le53 河岸 hé àn 

ฝังศพ tie55ɣo53 埋葬 máizàng 

ฝัน tso53 梦 mèng 

ฝาด pe53 涩（柿子很涩）sè 

ฝุ่ น le53zau33 尘土 chéntǔ 

ฝงู xuŋ24 群（一群羊）qún 

เฝ้า lɯ53 守（狗守门）shǒu 

เฝ้ามอง lɯ53 看守 kān shǒu 

พนนั tu24 赌（赌钱）dǔ 

พบปะ qhai24 见面 jiànmiàn 

พยาธติวักลม pǝ33qai33 蛔虫 huíchóng 

พระเจา้ ɣa53 神 shén 

พระอาทติย ์ kǝ33zǝ31 太阳 tàiyáng 
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พรา้ pǝ33mau33 柴 chái dāo 

พรกิ vai53xu24 辣椒 làjiāo 

พรุง่น้ี tu24pau24 明天 míngtiān 

พลกิ pai33 翻（翻粑粑）fān 

พวกเขา tsɯ53ko53 他们 tāmen 

พวกคุณ tsɯ53sau31 你们 nǐmen 

พวกเรา (สรรพนามพหพูจน์ไมร่วม
ผูฟั้ง) 

zau31 我们 wǒmen 

พวกเรา (สรรพนามพหพูจน์รวมทัง้ผู้
พดูและผูฟั้ง) 

zau31 咱们 zánmen 

พวง (ลกัษณนาม) qa33 串（一串珠子）chuàn 

พอ่ pǝ33 父亲 fùqīn 

พอ่ครวั tsaŋ53taŋ33mǝ53 厨师 chúshī 

พอ่ตา ta33phau53 岳父 yuèfù 

พอ่ปู่  ta44 公公（夫之父）gōnggōng  

พอ่แม ่ pǝ33mi53 父母 fùmǔ 

พอ่เลีย้ง pǝ33su24 后父 hòu fù 

พอ่สือ่แมช่กั kǝ24mu31 媒人 méirén 

พอ่หมา้ย a55e24mi53lau24 鳏夫 guānfū 

พอ่อุปถมัภ ์ pau24pǝ33 干爹 gàn diē 

พกัผอ่น ʑi31tsai31 休息 xiūxí 

พงั tsa55 坏（犁头坏了）huài 

พนัเทา้ (การใชผ้า้พนัเทา้) le53laŋ31 裏腿 guǒ tuǐ 

พนัรอบ ve53 缠绕（蛇缠绕树）chánrào 

พบั li24 匹（一匹布）pǐ  

พาล kǝ53 野蛮 yěmán 

พีเ่ขย to33kai55 姐夫 jiěfu 

พีช่าย ti24 哥哥 gēgē 

พีส่ะใภ ้ ti24lau24 嫂子 sǎozi 

พีส่าว pa55 姐姐 jiějie 

พีส่าวน้องสาว ti24tshǝ33 姊妹 zǐmèi 

พชืชนิดหน่ึง สามารถนําผลมากลัน่
เป็นเหลา้ได ้

mǝ53faŋ24 稗子 bàizi 

พืน้ดนิ le53zau33 地（旱地）dì  

พืน้ดนิ ɬu31 地(天地) dì (tiāndì) 

พืน้ทีร่าบระหวา่งภเูขา li24li55zaŋ53 山坳口 shān'ào kǒu 

พดู tsu53 说 shuō 

เพลง zuŋ53 歌 gē 

เพิง่ กาํลงั ɬy33na53 刚刚（刚刚十八岁）gānggāng 

เพิง่จะ ɬy33na53 才（才到这里）cái 

เพยีงพอ tu24xǝ31 够 gòu 

เพือ่น tsɯ55xe24 朋友 péngyǒu 

แพง qo24 贵 guì 

แพทย ์ pǝ33tsaŋ53 医生 yīshēng 

ฟักทอง va53 番瓜 fān guā 

ฟัง xa53 听 tīng 

ฟัน  (นาม) le24suŋ24 牙齿 yáchǐ 

ฟ้าผา่ ko33zǝŋ31 雷 léi 
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ฟ้ารอ้ง  ko33zaŋ31,qui24luŋ31 打雷 dǎléi 

ฟ้าแลบ lau53zo31va31 闪电 shǎndiàn 

ฟืน e53 柴（柴火）chái (cháihuǒ) 

ฟุต tai55 尺 chǐ 

เฟิรน์ xǝ24 蕨草 jué cǎo 

ไฟ kuŋ24va31 火笼 huǒ lóng 

ไฟ qu24 着（火着了）zháo 

ไฟ va31 火 huǒ 

ไฟลุก  e24va31 雍火（埋火种）yōng huǒ 

ไฟไหม ้ qei33va31 火种 huǒ zhòng 

ภรรยา mi53lau24 妻子 qīzi 

ภเูขา kaŋ31 山 shān 

มด le53la33 蚂蚁 mǎyǐ 

มอง khe31 看 kàn 

มอง lǝ24 望（远看）wàng 

มองเหน็ khe31xe24 看见 kànjiàn 

มอด fu31vai33 蛾子 ézi 

มอด ดบั li55 灭（火灭了）miè 

มอบ ให ้ pe24 给（给钱）gěi 

มะเขอืเทศ vai53paŋ24 西红杮 xī hóng shù 

มะเขอืยาว pǝ33ka24 茄子 qiézi 

มะระ va53xe31 苦瓜 kǔguā 

มงักร tsuŋ31 龙 lóng 

มดั qo33 捆 kǔn 

มดั qo33 捆（一捆柴）kǔn  

มดั พนั ve53 绑 bǎng 

มนัเทศ va53ɬu53;vsi31 甘薯（红薯）gānshǔ 

มนัฝรัง่ ȵaŋ53vei24 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มนัหวาน va53ɬu53 地瓜（凉薯）dìguā 

มา mo24 来 lái 

มา้ ȵo53 马 mǎ 

มาก xai31ŋo33 很（很高）hěn 

มา้นัง่ quŋ33te24 凳子 dèngzǐ 

มา้นัง่ยาว quŋ33te24luŋ24 长凳 cháng dèng 

มา้ไม ้ kau55ȵo53 木马（三脚支架）mùmǎ 

ม ี e24 有 yǒu 

มดี pǝ33tǝ33 dāo 

มดีโกน pǝ33xi24tǝ55 剃 tìdāo 

มดีหัน่ผกั ɕe33a33 菜 càidāo 

มดืครึม้ laŋ53 阴（天阴了）yīn  

มอื le24ȵo31 手 shǒu 

มือ้ (ลกัษณนามใชก้บัมือ้อาหาร) te24 顿（打一饭）dùn  

มุง้กนัยงุ xa24si24 蚊帐 wénzhàng 

มลู qei33 粪（牲畜的 fèn 

เมฆ ve53 云 yún 

เมด็ lie24 粒（一粒米）lì (yī lì mǐ) 

เมด็เกาลดั vei53sa33 栗子 lìzǐ 



835 
 

เมด็ขา้วสาล ี mǝ53vaŋ33ȵi55 小麦 xiǎomài 

เมน่ my24lai33zi31 刺猬 cìwei 

เมน่ป่า naŋ24my24 豪猪 háozhū 

เมลด็ tsǝ53 种（一种稻谷）zhǒng 

เมลด็พนัธุ ์ va53ly24 瓜子 guāzi 

เมลด็พนัธุพ์ชื vei53 种子 zhǒngzǐ 

เมอืง le24ve53 城市 chéngshì 

เมือ่เรว็ๆ น้ี tsaŋ33na31 近来（近来雨多）jìnlái 

เมือ่วาน qa24za53 昨天 zuótiān 

แม ่ mi53 母亲 mǔqīn 

แมน้ํ่า uŋ33;pǝ33uŋ33 河 hé 

แมม่ด mi53ȵǝ24 巫婆 wūpó 

แมย่า่ tsa53 婆婆（夫之母）pópo 

แมย่าย tsa53phua53 岳母 yuèmǔ 

แมลง lai53fu31 虫 chóng 

แมลงปอ fu31qy24 蜻蜓 qīngtíng 

แมเ่ลีย้ง mi53su24 后母 hòumǔ 

แมว mi24 猫 māo 

แมวป่า qau33 野猫 yěmāo 

แมห่มา้ย a55e24pǝ33ʑi31 寡妇 guǎfù 

แมอุ่ปถมัภ ์ pau24mi53 干妈 gàn mā 

โม ่(นาม) li24mu31 磨 mó 

ไม ่ a55 不（他不来）bù 

ไมก้วาด qa33 ɬy24 扫帚 sàozhǒu 

ไมเ่กลีย้งเกลา tsor53 粗糙（桌面很粗糙 cūcāo） 

ไมค้าน laŋ53xa33 扁担 biǎndan 

ไมใ่ช ่ a55 ŋa55 不是（这不是我的）bùshì 

ไมเ้ทา้ mi53za31 拐杖 guǎizhàng 

ไมเ่ป็นระเบยีบ รก  meŋ31 乱（东西乱）luàn 

ไมไ้ผ ่ ta53lu24;lu24ta53 竹节 zhú jié 

ไมพ้าย qui24va31tse31 锅铲 guō chǎn 

ไมม่ ี a55e24 没有（我没有书）méiyǒu 

ยก (ลกัษณนามใชก้บัการต่อสู ้ต ีทาํ
รา้ย) 

te24 顿（打一顿）dùn  

ยอดอ่อน qa33luŋ24 芽草 yá cǎo 

ยอ้ม ȵe53, ȵau53 染（染衣服）rǎn 

ยงัคง xai33 还（还没有来）hái 

ยงัไมเ่คย a55zǝ31 未曾（他未曾来）wèicéng 

ยา lu31 药 yào 

ยา่ tsa53 祖母 zǔmǔ 

ยา่ง qo24 烤（烤火）kǎo 

ยา่ทวด ta53qei24 曾祖母 zēngzǔmǔ 

ยาย tsa53 外祖母 wàizǔmǔ 

ยาว ɣa53 长 cháng 

ยาสบู ve53aŋ24 烟 yān 

ยนิด ี sǝ24 愿意 yuànyì 

ยิม้ sǝ31 笑 xiào 

ยิม้กริม่ sǝ31xei33xei33 笑眯眯 xiàomīmī 
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ยิม้กวา้ง sǝ31luŋ24 大笑 dà xiào 

ยิม้แป้น sǝ31ŋe33ŋe33 笑嘻嘻 xiàoxīxī 

ยีส่บิ ɬu24ve53 二十 èr shí 

ยีส่บิหา้ ɬu24ve53mu31 二十五 èr shí wǔ 

ยีส่บิเอด็ ɬu24ve53 ɬe33 二十一 èr shí yī 

ยืน่ tsa53 伸（伸手）shēn 

ยนื (สง่แขก) ve53 留（留客）liú 

ยมื ȵaŋ53 借（借钱）jiè 

ยงุ fuŋ31fe31 蚊子 wénzi 

ยุง่ ke53 忙 máng 

ยุง้ le53xa24tsǝ33mǝ53 粮仓 liángcāng 

เยน็สบาย ɬy24 凉快 liángkuai 

เยบ็ pie55 缝（缝衣服）fèng 

เยบ็ปัก xo24 绣（绣花儿）xiù 

เยีย่ว tǝ31 尿 niào 

เยือ่ไผ ่ lu24ŋaŋ31  毛竹 máozhú 

แยง่ชงิ ka53ke24 抢 qiǎng 

ใยป่าน tɕy31tsa53 麻绳 má shéng 

ใยปาลม์ tɕy31veŋ31 棕绳 zōng shéng 

รด (รดผกั) tɕy53 浇（浇菜）jiāo 

รม่เงา laŋ53 影子 yǐngzi 

รวง pa33mǝ53 穗儿 suì'ér 

รว่ง to55lu31 落（树叶落）luò 

รว่น lǝ24 松（土很松）sōng 

รวย e24 富 fù 

รอคอย ŋo31 等候 děnghòu 

รองเทา้ qau31zi24 鞋 xié 

รองเทา้แตะ qau33feŋ53 草鞋 cǎoxié 

รอ้งเพลง xa24zuŋ53 唱歌 chànggē 

รอ่งฟัน ฟันหน้า le24suŋ24luŋ24 大牙 dàyá 

รอ้งเรยีน qo33 告状 gàozhuàng 

รอ้งไห ้ ŋeŋ53 哭 kū 

รอ้งไหง้อแง ŋeŋ53ȵe33ȵe33 哭唧唧 kū jījī 

รอบ zuŋ53 圈（一圈绳子）quān 

รอบๆ phu24faŋ24 周围 zhōuwéi 

รอยยิม้ sǝ31ȵi33 微笑 wéixiào 

ระเบยีง tu24ŋei31 晒场 shài chǎng 

ระวงิ ve53meŋ33 纺车 fǎngchē 

ระหดั กงัหนัวดิน้ํา uŋ33ve53 水车（筒车）shuǐ chē  

รกั i33 爱（爱小孩儿）ài 

รกัแร ้ ʑe24fuŋ31 腋下 yè xià 

รกัอยา่งแน่นแฟ้น ki33 心疼（心疼孩子）xīnténg 

รบั qǝ24 接（接住）jiē 

รัว้ mi53za31 栅栏 shānlán 

ราก pǝ33vǝ31 根 gēn 

ราคา xai33 价钱 jiàqián 

รา่งกาย va53qa31 身体 shēntǐ 
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ราชการ pǝ33qa24 官 guān 

ราบ pheŋ53 平（路很平）píng 

รายงาน qo24 报告 bàogào 

รนิ xai33 斟（斟酒）zhēn 

รือ้ถอน qo24 拆（拆房子）chāi 

รุง่อรณุ fy33zɯ31 天亮 tiānliàng 

รุน่ราวคราวเดยีวกนั ti24tshǝ33 平辈 píngbèi 

รจูมกู mi53ȵe55phuŋ33 鼻孔 bíkǒng 

รูจ้กั lau33ɬi24 认识 rènshi 

เรว็ tsau53 快（走得快）kuài 

เรอื luŋ33pau53 船 chuán 

แรง กาํลงั tsai53 力气 lìqì 

โรคกระเพาะอาหาร ly55luŋ31 胃病（心口疼）wèibìng 

โรคกลากเกลือ้น ɕe33 癣 xuǎn 

โรคบดิ ʑi31qei55lɯ53 痢疾 lìjí 

โรคเรือ้น ȵǝ24zo31va53 麻疯 má fēng 

โรคหา่ ɣa53 瘟疫 wēnyì 

โรงเรยีน xa24to24 学校 xuéxiào 

ไร ่(มาตราวดัทีน่าของจนี) mu33 亩 mǔ 

ลง au24 溅（水溅）jiàn  

ลง sǝ33 下（下山）xià 

ลงไป sǝ33pi24 下去 xiàqù 

ลงมา sǝ33mo24 下来 xiàlái 

ลม fai33 风 fēng 

ลมกรด ɣø24fai33 旋风 xuànfēng 

ลม้ควํ่า kǝŋ53 倒塌 dǎo tā 

ลมพดั fai33mo24 刮风 guā fēng 

ลวก xu31 炝（辣椒味炝鼻子）qiàng 

ลกัยิม้ py24tsuŋ24 酒窝 jiǔwō 

ลา (สตัว)์ ȵo53 驴 lǘ 

ลาก tsɯ53 拉（向前拉）lā 

ลา้ง fo33tsho33 洗（洗脸）xǐ 

ลา้ง keŋ53 冲（给水冲走了）chōng  

ลา่มววั pa53ȵa31 牛轭 niú è 

ลาํคอ taŋ33li24 后颈窝 hòu jǐngwō 

ลาํไส ้ pǝ33za53 肠子 chángzi 

ลาํไสเ้ลก็ pǝ33za53ȵi55 小肠 xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ pǝ33za53luŋ24 大肠 dàcháng 

ลงิ ti33 猴子 hóuzi 

ลิน้ pǝ33fǝ31 舌头 shétou 

ลกึซึง้ tsa53 深（这本书很深）shēn 

ลื่น zai31 滑 huá 

ลมืตา fei31 睁眼 zhēng yǎn 

ลุง (ฝัง่พอ่) pǝ33luŋ24 伯父 bófù 

ลุง (ฝัง่แม)่ mi53luŋ24 伯母 bómǔ 

ลุง (พีช่ายของแม)่ to33 舅父（母之兄）jiùfù 

ลุยน้ํา tsǝ55 涉水 shè shuǐ 
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ลกู  lai53 儿女 érnǚ 

ลกูกลมๆ lo31 球 qiú 

ลกูชาย lai53pǝ33 儿子 érzi 

ลกูเดอืย mǝ53tso31 小米（狗尾黍）xiǎomǐ 

ลกูพลมั ve53me31 李子 lǐzi 

ลกูแพร ์ ve53paŋ24 梨 lí 

ลกูศร mi53no53 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ to33 女婿 nǚxù 

ลกูสาว lai53mi53 女儿 nǚ'ér 

ลกูหลาน lai53 子孙 zǐ sūn 

ลกูเหบ็ le33 雹子 báozi 

ลกูอ๊อด lai31tu53 蝌蚪 kēdǒu 

ลบูคลาํ mi53 抚摸 fǔmō 

เลก็ ȵi55 小 xiǎo 

เลน่ หยอกเยา้ pi31to31 玩耍 wánshuǎ 

เลบ็มอื ʑe53ȵo31 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ (ลกัษณนามของสมดุ หนงัสอื) pen55 本（一本书）běn  

เลว tsa55 坏 huài 

เลยี pau53 舔 tiǎn 

เลีย้งปศุสตัว ์ ʑi31 放牧 fàngmù 

เลอืก lai33 选（选种）xuǎn 

เลอืด pa55 血 xuè 

เลื่อย ky24 锯 jù 

เลื่อย tɕy24 锯（锯饭）jù 

แลคเกอร ์ ɣa31 漆 qī 

โลงศพ a24luŋ31 棺材 guāncai 

วน zau53 绕（绕路）rào 

วนั li24fǝ31 天 tiān 

วนั ve31 天（日）tiān  

วนัน้ี ve31na31 今天 jīntiān 

วนัมะรนื ve31ta24 后天 hòutiān 

วยัรุน่ชาย le53la33 青年男子 qīngnián nánzǐ 

วยัรุน่หญงิ le53la33mi53 青年女子 qīngnián nǚzǐ 

ววั ȵa31 牛 niú 

ววั ȵa31zau33 黄牛 huángniú 

ววัตวัผู ้ pǝ33ȵa31 公牛 gōngniú 

ววัตวัเมยี lai53ȵa31 母牛（未生子的）mǔ niú 

ววัตวัเมยี mi53ȵa31 母牛(已生子的) mǔ niú 

วา่ย vau33 游（鱼游水）yóu 

วิง่ kǝ53 跑 pǎo 

วิง่รอก fai31 赶场（赶墟）gǎnchǎng 

วญิญาณ kǝ24xy31 魂魄 húnpò 

เวลา ve31qa24 时候（他来的时候）shíhou 

เวา้เขา้ a55seŋ24 瘪（不饱满）biě 

แวน่ ty24 付（一付眼镜）fù 

แวน่ตา vǝ33zo31 眼镜 yǎnjìng 

ศรีษะ li24xi24 头 tóu 
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สกปรก au24 脏（衣服脏）zàng 

สง่ suŋ55 送 sòng 

สง่ (จดหมาย) ȵaŋ53 寄（寄信）jì 

สงสยั ɕe53 嫌 xián 

สดใหม ่ ȵau31 新鲜 xīnxiān 

สดอรอ่ย ȵau31 鲜美（味道很鲜美）xiānměi 

สตรอเบอรร์ี ่ ve53za33 杨梅 yángméi 

สนาม qai53 场（一场雪）chǎng 

สม้ ve53a24 橘子（味酸的）júzi 

สม้ ve53ka24 橙子（广柑）chénzi 

สม้เขยีวหวาน ve53ʑe53  桔子 júzi 

สมอง uŋ33xi24 脑髓 nǎosuǐ 

สม้โอ ve53qa24 柚子 yóuzi 

สมยัโบราณ si33pei33 古代 gǔdài 

สรอ้ยขอ้มอื pǝ33ve33 手镯 shǒuzhuó 

สรา้ง zai31 建筑（建筑房子）jiànzhú 

สว่น tsi53pa55 一部分 yībùfèn 

สวนผกั le53li31 菜园 càiyuán 

สว่นหน้าของเสือ้ผา้ na53ȵi55 小襟 xiǎo jīn 

สวม (หมวก) tǝ24 戴（戴帽子）dài 

สวมใส ่ ȵi31 穿（穿衣服）chuān 

สวย mai24 漂亮（漂亮姑娘）piàoliang 

สอง ɬu24 二 èr 

สอน pu24 教 jiào 

สะดอื luŋ24qei55phuŋ33 肚脐 dùqí 

สะอาด xa31 干净 gānjìng 

สกัหน่อย tsi53ti33ȵi55 一点儿 yīdiǎnr 

สญัลกัษณ์อนัดบั 1 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

ȵa31 子（地支第一）zǐ 

สญัลกัษณ์อนัดบั 10 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

qa24 酉（地支第十）yǒu 

สญัลกัษณ์อนัดบั 11 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

naŋ33 戌（地支第十一）qu 

สญัลกัษณ์อนัดบั 12 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

my24 亥（地支第十二）hài 

สญัลกัษณ์อนัดบั 2 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

ȵa31 丑（地支第二）chǒu 

สญัลกัษณ์อนัดบั 3 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

va53 寅（地支第三）yín 

สญัลกัษณ์อนัดบั 4 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

tie53 卯（地支第四）mǎo 

สญัลกัษณ์อนัดบั 5 จาก 12 ราศี
แผนภมูปิฐพ ี

tsuŋ31 辰（地支第五）chén 

สญัลกัษณ์อนัดบั 6 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

ŋo31 巳（地支第六）sì 

สญัลกัษณ์อนัดบั 7 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

ȵo53 午（地支第七）wǔ 
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สญัลกัษณ์อนัดบั 8 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

pei33 未（地支第八）wèi 

สญัลกัษณ์อนัดบั 9 จาก 12 ราศใีน
แผนภมูปิฐพ ี

ti33 申（地支第九）shēn 

สัน่ zuŋ31 发抖 fādǒu 

สัน้ ŋe33 短 duǎn 

สนัจมกู mi53ȵe55 鼻梁 bíliáng 

สนัหลงั li24kuŋ33 脊背 jǐbèi 

สบั (เน้ือ) qai55,ti33 剁（肉）duò  

สาก ly33 碓 duì  

สาด tau24 泼（泼水）pō 

สาด ʑi31 洒（米洒了一地）sǎ 

สาม ta24 三 sān 

สามวนัขา้งหน้า ve31phu24 大后天 dàhòutiān 

สาม ี pǝ33ʑi33,le53pǝ33 丈夫 zhàngfū 

สามภีรรยา le53pǝ33mi53 夫妇 fūfù 

สาย fa33 迟（来迟了）chí 

สายเขม็ขดั tɕy31lu31 腰带 yāodài 

สายรุง้ tsuŋ31ku24uŋ33 虹 hóng 

สายเอีย๊มคลอ้งคอ หรอื บา่  pu55su53 背带 bēidài 

สา่เหลา้ lu31py24 酒曲（酒饼）jiǔqū 

สิง่ของ tuŋ33 东西 dōngxi 

สบิ ve53 十 shí 

สบิเกา้ ve53so24 十九 shí jiǔ 

สบิเจด็ ve53sau53 十七 shí qī 

สบิแปด ve53ɣau31 十八 shí bā 

สบิลา้น tsi55seŋ24vai53 千万 qiān wàn 

สบิสอง ve53ɬu24 十二 shí èr 

สบิสาม ve53ta24 十三 shí sān 

สบิสี ่ ve53phu24 十四 shí sì 

สบิหก ve53ȵe31 十六 shí liù 

สบิหา้ ve53mu31 十五 shí wǔ 

สบิเอด็ ve53ɬe33 十一 shí yī 

สิว่ lǝ33 凿子 záozi 

สี ่ phu24 四 sì 

สขีาว u55 白 bái 

สขีา้ว li24to31 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

สเีขยีว ŋai31lu31 绿 lǜ 

สเีขยีวน้ํามนั ŋǝ33sa33sa33 绿油油 lǜyóuyóu 

สดีาํ ȵaŋ31 黑 hēi 

สแีดง zau31 红 hóng 

สแีดง (คาํอธบิายลกัษณะ) zau31pa33pa33 红彤彤 hóngtóngtóng 

สน้ํีาเงนิ ŋǝ33 蓝 lán 

สเีหลอืง ȵe53 淡黄 dàn huáng 

สเีหลอืง ŋau31 黄 huáng 

สกุ lǝ24,pha33 熟（熟肉）shú 

สกุงอม ŋau31 成熟（果子成熟了）chéngshú 

สนุขั naŋ24 狗 gǒu 
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สูก้นั (สตัว)์ tɯ53ke24 打架（牛打架）dǎjià 

สงู fǝ31 高 gāo 

สญูหาย tau33 遗失 yíshī 

เสน้ mi53 条（一条绳子）tiáo  

เสน้ pǝ33  条（一条路）tiáo  

เสน้ใย lu31 线 xiàn 

เสน้เอน็ u33 腱子肉 jiànzi ròu 

เสมหะ qy33ɕy31 唾沫 tuòmò 痰 tán 

เสา y24 柱子 zhùzi 

เสยีใจภายหลงั xui33 后悔 hòuhuǐ 

เสยีบ ka55 夹（用筷子夹菜吃）jiā 

เสอื qo33 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ pǝ33tɯ53mǝ53 晒席 shài xí 

เสือ้ pǝ33tɯ53 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํดว้ยหญา้หนวดมงักร pǝ55puŋ31 蓑衣 suōyī 

เสือ้คลุม mu53 斗篷 dǒupéng 

เสอืดาว ŋau33 豹 bào 

เสือ้ผา้ le53lu31 衣服 yīfú 

เสือ้ผา้ชัน้เดยีว tsɯ55le53lu31 单衣 dānyī 

เสือ้ผา้ฝ้าย men33le53lu31 棉衣 miányī 

เสือ้รดัรปู  su24le53lu31 夹衣 jiá yī 

แส ้ mi53ǝ24 鞭子 biānzi 

แสง va31teŋ31 灯 dēng 

แสงจนัทร ์ kǝ33va31 月亮 yuèliàng 

แสงสวา่ง phǝ33 光 guāng 

ไสเ้ดอืน pǝ33qai33 蚯蚓 qiūyǐn 

หก ȵe31 六 liù 

หกสบิ ȵe31ve53 六十 liù shí 

หงอนไก่ ku33 鸡冠 jīguān 

หญา้ qa33 草 cǎo 

หญา้ววั a31lu24 牛草 niúcǎo 

หญา้หางหมา ʑa24tso31naŋ24 狗尾草 gǒuwěicǎo 

หด keŋ33 缩（布缩了）suō 

หน่อกระเทยีม xo31ȵuŋ55 蒜苔 suàntāi 

หนอง ŋau24 脓 nóng 

หนอนผเีสือ้ fu31my33 毛虫 máochóng 

หน่อไม ้ zen53 竹笋 zhúsǔn 

หนกั qai24 重 zhòng 

หนงัมอืดา้น lau53ve33 趼子（老茧）jiǎn zi 

หนงัสอื to24 书 shū 

หนา zo31 厚 hòu 

หน้าต่าง tshaŋ33fuŋ33 窗户 chuānghù 

หน้าผา qo53y24 悬崖（石崖）xuán yá  

หนาม ȵa53 刺（植物上的）cì 

หนาวเยน็ tso31ɬy24 着凉 zháoliáng 

หน้าอก kuŋ33ly24 胸脯 xiōngpú 

หน้าอกของเสือ้คลุมใหญ่ na53luŋ24 大襟 dàjīn 
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หนีบ vaŋ24 捏（捏住鼻子）niē 

หน่ึง ɬe33,tsl53 一 yī 

หน่ึงพนั tsi55seŋ24 一千 yīqiān 

หน่ึงรอ้ย tsi55ze31 一百 yībǎi 

หน่ึงลา้น tsi55ze31vai53 百万 bǎi wàn 

หน่ึงแสน ve53vai53 十万 shí wàn 

หน่ึงหมืน่ tsi55vai53 一万 yī wàn 

หนู mǝ53;mu53;mau53 老鼠 lǎoshǔ 

หมวก li31xu53 帽子 màozi 

หมวก pǝ33xu53  斗笠 dǒulì 

หมอ้ li24xa53 锅（炒菜的）guō 

หมอ้ตุ๋น xa31ɣeŋ53 砂锅 shāguō 

หมอน ȵu31lu31 枕头 zhěntou 

หมอผ ี tsaŋ53ȵǝ24 巫师 wūshī 

หมาบา้ naŋ24fuŋ33,fuŋ33naŋ24 疯狗 fēnggǒu 

หมาป่า naŋ24zi31 狼 láng 

หม ี naŋ24luŋ24 狗熊 gǒuxióng 

หม ู my24 猪 zhū 

หมตูวัผู ้ pǝ33my24 公猪 gōng zhū 

หมตูวัเมยี mi53my24 母猪 mǔ zhū 

หมปู่า ŋa31my24 野猪 yězhū 

หมหูมา (สตัวเ์ลีย้ง) fai31naŋ24 猪狗 zhū gǒu 

หยด (กรยิา) ti31 滴（水往下滴）dī 

หยด (ลกัษณนาม) ti31 滴（一滴水）dī (yī dīshuǐ) 

หยาบ tso53 粗糙（米很粗糙）cūcāo 

หยาบ ใหญ่ tso53 粗（粗大）cū 

หยบิ vǝ53 拾（拾起）shi 

หลบ (ฝน) ɕe53 避（避雨）bì  

หลบซ่อน ʑi31naŋ24 躲（躲在门后）duǒ 

หลอ่ mai24 俊（指男子貌美）jùn 

หลอ (ฟันหลอ) to55 缺（缺牙）quē 

หลงัคาบา้น kuŋ33xa24 屋脊 wūjí 

หลงัเทา้ kau55kuŋ24 脚背 jiǎobèi 

หลงัมอื kuŋ33ȵo31 手背 shǒubèi 

หลานชาย (หลานของปู่ ยา่ ตายาย) le55la33 孙子 sūnzi 

หลานสาว(หลานของปู่ ยา่ ตายาย) pa55su24 孙女 sūnnǚ 

หลกีทาง zaŋ33 让（让路）ràng 

หลุด tau53 掉（掉牙）diào 

หลุม le53phuŋ33 坑 kēng 

หลุมฝังศพ li24tuŋ33 坟墓 fénmù 

หว่งเหลก็ lu24lu33 箍子 gū zi 

หวาน ȵe33 甜（萝卜很甜）tián  

หวาน ŋau33 甜（糖很甜）tián 

หวา่น (เมลด็พนัธุ)์ fau33 撒（撒种子）sā 

หวานเจีย๊บ ŋau33teŋ33teŋ33 甜丝丝 tiánsīsī 

หว ี pǝ33ɕi24 梳子 shūzi 

หว ี si31 梳（梳头）shū 
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หอ่ mu53 包（包糖）bāo 

หอ้ง le53xa24 房子 fángzi 

หอ้ง,บา้น le53la33ȵi33 房间 fángjiān 

หอ้งครวั so55 灶 zào 

หอ้งครวั xa24so55 厨房 chúfáng 

หอ้งน้ํา luŋ33qei55 厕所 cèsuǒ 

หอม ŋe33 香（花香）xiāng 

หอม saŋ24 香 xiāng 

หอม sǝ31 葱 cōng 

หอมกรุน่ ŋe33ȵe33ȵe33 香馥馥 xiāngfūfū 

หอ้ย tǝ24ɣo53 吊（吊颈）diào 

หอยโขง่ ly33ly24 螺蛳（田螺）luósī 

หกั to55 断（扁担断了）duàn 

หกัโคง้ xuŋ33 拐弯儿 guǎiwān er 

หกัดว้ยน้ิว ɬu24sai55 掰（把果子掰开）bāi 

หวัเขา่ ɬaŋ31qau24 膝盖 xīgài 

หวัใจ kuŋ33ly55 心 xīn 

หวัใจ  ly24tuŋ33 心窝 xīnwō 

หวันม (ภาษาพดู) nu33me53 奶头 nǎitóu 

หา้ mu31 五 wǔ 

หาง ȵo53me31ɬe33 尾巴 wěiba 

หาดทราย le53xo53 沙滩 shātān 

หา่น ŋau31 鹅 é 

หาบ (น้ํา) pǝ53 担（一担水）dān 

หา้วนัขา้งหน้านบัจากวนัน้ี mu24ve31 大大后天 dàdàhòutiān 

หา้สบิ mu31ve53 五十 wǔ shí 

หิง่หอ้ย fu31zo31va31 萤火虫 yínghuǒchóng 

หนิไฟ y24va31 火石 huǒshí 

หนิลบัมดี qo53tɕy24ǝ31tǝ55 磨 石 mó dāo shí 

หมิะ leŋ33 雪 xuě 

หวิ ŋai24 饿 è 

ห ู le53ɣo31 耳朵 ěrduo 

หตูงึ ŋai53 耳背（稍聋）ěrbèi 

หหูนวก a55lau33xe24 聋子 lóngzi 

เหงือ่ zaŋ33 汗 hàn 

เหด็รา qo24 菌子（蘑菇）jùnzi 

เหนียว pie55 黏（浆糊很黏）nián 

เหน่ือย ɬe24 累 lèi 

เหบ็ me53 跳蚤 tiàozǎo 

เหมน็ xi31 臭 chòu 

เหมน็หึง่ xi31ŋei33ŋei33 臭烘烘 chòu hōnghōng 

เหยยีบ ʑe33 踩（踩了麦苗）cǎi 

เหยยีบยํ่า tuŋ33pi53 碾子 niǎnzi 

เหลก็ men33 钢 gāng 

เหลก็ ʐe53 铁 tiě 

เหลก็เสน้ si24ze53 铁线 tiě xiàn 

เหลา้ py24 酒（烧酒）jiǔ 
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เหลา่นัน้ tsɯ53pu53 那些 nàxiē 

เหลา่น้ี tsɯ53na31 这些 zhèxiē 

เหลา้หวาน py24ŋau33 甜酒 tián jiǔ 

เหลีย่ม faŋ24 方（桌子是方的）fāng 

เหลอืเศษ seŋ24 剩（剩饭）shèng 

เหา tai53;tai31 虱子 shīzi 

เหา xi24tai53 头虱 tóu shī 

เหีย่ว so24li24 枯（树叶枯了）kū 

แห  pǝ33maŋ31no31 鱼网（撒网）yúwǎng 

แหง้ ʑi24 干（柴晒干了）gān 

แหงนหน้า pɯ53 仰头 yǎng tóu 

แหง้แลง้ so24 旱（天旱）hàn 

โหล ȵeŋ55 箩筐 luókuāng 

ใหญ่ luŋ24 大 dà 

ใหม ่ zau31 新 xīn 

ไห a55 坛子 tánzi 

ไหน nuŋ53 哪 nǎ 

ไหมเยบ็ปัก men33 棉絮（棉胎）miánxù 

ไหล la24 流（水流）liú  

ไหล ่ pǝ33tsɯ24 肩膀 jiānbǎng 

ไหลซมึผสมกนั   ɬu53 渗透 shèntòu 

อบ tsǝ33 熏（用烟熏肉）xūn 

อบอุ่น ty24 暖和 nuǎnhuo 

อม qaŋ24 含 hán 

อยา่งเชื่องชา้ คอ่ยๆ fa33fa33 慢慢（慢慢走）màn man 

อยา่งไร tsheŋ31 争（争着要去）zhēng 

อยู ่ zaŋ33 在 zài 

อว้นตุ๊ต๊ะ zai31ȵy33ȵy33 胖乎乎 pànghūhu 

อวยัวะสบืพนัธุเ์พศหญงิ li24to53 女生殖器 nǚ shēngzhíqì 

ออก tɕy33 出 chū 

ออก (ลกูเป็นตวั) ty33 生（生崽）shēng 

ออก (ออกไข)่ ʑi31 生（生蛋）shēng 

ออกไป tɕy33pi24 出去 chūqù 

ออกมา tɕy33mo24 出来 chūlái 

อ่อน lǝ24 软 ruǎn 

อ่อนนุ่ม lǝ24me55me55 软绵绵 ruǎnmiánmián 

อ่อนแอ zo31 弱（身体很弱）ruò 

อะไร ti33na31 什么 shénme 

อณัฑะ ʑi31le53 睾丸 gāowán 

อนั li33 个（一个碗）gè  

อนัตราย xei33 害（害人）hài 

อนันัน้ (ระยะกลาง) xe31pu53 那个（较近）nàge 

อนัน้ี (ระยะใกล)้ xe31na31 这个 zhège 

อนัโน้น (ระยะไกล) xe31vu53 那个（较远）nàge 

อนัไหน xai31nuŋ53 哪个（哪一个）nǎge 

อา้ (ปาก) fei31 张（张嘴）zhāng 

อา (ฝัง่พอ่) mi53ɬi33 叔母 shúmǔ 
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อา (ฝัง่พอ่) pǝ33ȵi55 叔父 shúfù 

อาคาร xa24lu33 楼 lóu 

อ่างน้ํา pe31za31 木盆 mù pén 

อาน a24ȵo31 鞍子 ānzi 

อาย ุ tsǝ24sa53 岁数 suìshu 

อารมณ์ tɕhi24 气（气坏了）qì 

อาวโุส pǝ33ta33zo53  长辈 zhǎngbèi 

อาหาร a33va53 食（猪食）shí  

อาหาร mǝ53 粮食 liángshí 

อาหารเชา้ mǝ53pau24 早饭 zǎofàn 

อาหารเทีย่ง mǝ53ve31 午饭 wǔfàn 

อาหารมือ้เยน็ mǝ53ʑe33 夜宵 yèxiāo 

อาหารเยน็ mǝ53la33 晚发 wǔfàn 

อาํพราง au53 瞒 mán 

อฐิ tseŋ24 砖 zhuān 

อิม่ sei24 饱 bǎo 

อิม่เอบิ seŋ24 饱满（谷子饱满）bǎomǎn 

อกีครัง้ fa33 再（明天再来）zài 

อกีครัง้ ʑu24 又（又来了）yòu 

อกีา ʑi33au24 乌鸦 wūyā 

อสีกุอใีส to31xe24 水痘 shuǐdòu 

อุด taŋ24 糊（用泥巴糊墙壁）hú 

อุม้ po33 背（背孩子）bèi 

เอว taŋ41lau33 腰 yāo 

เอา ni53 要（我要这个）yào 

แอพรคิอท ve53ȵǝ31 杏树 xìng shù 

โอ๋ เอาใจ ปลอบ  au31 哄（哄小孩使不哭）hōng 

ไอ fu53 咳嗽 késou 
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ก ็ tɕu213 就 jiù 

ก…็…เหมอืนกนั tɕe53 也  yě 

กด kin33 掐 qiā 

กด nǝiʔ45 按 àn 

กด, ถ่วง neʔ45 压（石头） yā 

กตญัญ ู khau45 孝（试） xiào  

กน้ qa33sat33 屁股 pìgu 

กบ qa33van45 青蛙 qīngwā 

กบไสไม ้ ʐi;n24 刨子 bàozi 

กม้ koŋ33ɬau33 弯（腰） wān  

กม้หน้า koŋ33ʂho213 低头 dītóu 

กรงนก ɬoŋ33niuk45 ;  ɬoŋ33nuk45 鸟笼 niǎo lóng 

กรน ʔau213qa:n53 打鼾 dǎhān 

กรรไกร ki:u24 剪子 jiǎnzi 

กรอก, รนิ kuan53 灌（药）guàn 

กระ ɬiak33 雀斑 quèbān 

กระกบ qiaŋ53 钉 dīng 

กระจก kɯǝŋ53 玻璃 bōlí 

กระจกเงา kɯǝŋ53 镜子 jìngzi 

กระจาย kwǝŋ33 散（雾） sǎn  

กระชอน ɬaŋ53 筛子 shāizi 

กระดก qeʔ33 翘（拇指） qiào  

กระดกขึน้ qiak33 翘（腿） qiào  

กระดง้ gɯǝŋ33pa:t33ʂuat33 簸箕 bòji 

กระดง้ยกัษ์ gɯǝŋ33mɯǝn213 大簸箕 dà bòji 

กระดาน tai53 板子 bǎnzi 

กระดานชัน้บนของตกึ pan53ʐa:ŋ213 楼板 lóubǎn 

กระดาษ tɕi213 纸 zhǐ 

กระดิง่ qa33loŋ33 铃铛 língdāng 

กระดุม qa33tɕat33 扣子 kòuzi 

กระดกู da:k33 骨头 gǔtou  

กระดกูซีโ่ครง da:k33ɬaŋ53 肋骨 lèigǔ 

กระดกูสะบกั kiam33 肩胛骨 jiānjiǎgǔ 

กระดกูสนัหลงั da:k33ɬau22 脊椎骨 jǐchuígǔ 

กระเดน็ lai33tha:k33 ; lai33ɕi:p33 溅（水） jiàn  

กระโดด ʂau53 跳 tiào 

กระทบ lai33daŋ33 相碰 xiāng pèng 

กระทอ่ม liaŋ53 棚子  péngzi 

กระทอ่ม, โรงเลีย้งสตัว ์ n̥iŋ53qa53 茅屋 máowū 

กระทะ khu33ʔu:t33 炒锅 chǎo guō 

กระทุง้ ka:i33 打夯 dǎ hāng 

กระทุง้ lai33te213 砸（核桃） zá  

กระเทาะเปลอืกออก qho24 打（谷） dǎ  

กระเทยีม huam213qa33se214 蒜 suàn 

กระแทก, เคาะ do213 磕（烟斗） kē  

กระบวย biu53ʔoŋ33 瓢 piáo 

กระบวยตกัเหลา้ thi45 酒提子 jiǔtízi 
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กระบอก thuŋ45 筒（米） tǒng 

กระบอกไมไ้ผ ่ qa0ɬa:ŋ53 竹筒 zhútǒng 

กระบอกใสข่า้วสาร thuŋ45 米筒  mǐ tong 

กระบอง (เป็นท่อน) tai53 棍子 gùnzi 

กระบอง (เป็นลาํยาว) tai53 杠子 gàngzi 

กระเบือ้ง bo53ɬaŋ33 瓦 wǎ 

กระป๋อง ku:n53 罐子 guànzi 

กระเป๋า thoŋ213 袋子 dàizi 

กระโปรง jaŋ33 ; qa0die53 裙子 qúnzi 

กระพรบิตา ʐip35te53 眨眼 zhǎyǎn 

กระเพาะปลา to:p33pja33 鱼鳔 yúbiào 

กระเพาะปัสสาวะ to;p33ɕi53 膀胱 pángguāng 

กระเพาะอาหาร ɬoŋ53 胃 wèi 

กระวาน hau53 草果 cǎo guǒ 

กระสอบ pen33li:p45 ; qa0jia45 麻袋 mádài 

กระสนุ miak35ka:i53 子弹 zǐ dàn 

กราบไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ kui33kam33 拜堂 bàitáng 

กราบไหวพ้ระโพธสิตัว ์ ŋɯi33kɯaŋ33 拜菩萨 bài púsà 

กลบ pan53 埋 mái 

กลม lǝn24 圆 yuán 

กลวง boŋ33 空心 kōngxīn 

กลว้ยจนี miak45kui33 芭蕉 bājiāo 

กลว้ยหอม miak45kui33 香蕉 xiāngjiāo 

กลอง nǝŋ53 鼓 gǔ 

กลอ่ง huam53 盒（饼） hé 

กลองสาํรดิ luŋ33 铜鼓 tónggǔ 

กลอ้งสบูบุหรี ่ bo213hot33 水烟筒  shuǐ yāntǒng 

กลอ้งสบูบุหรี ่ huam53hot33 烟袋 yāndài 

กลอ้งสบูบุหรีห่รอืฝ่ิน bo213liaŋ24 烟斗 yāndǒu 

กลอ่งสบูลม kiau33ɬat33 风箱 fēngxiāng 

กลอนประตู se45tyŋ53 门闩 ménshuān 

กลดั (กระดุม) tam53 扣（扣子） kòu  

กลัน่เหลา้ ŋa:u45 酿（酒） niàng  

กลบั da:u33 回 huí 

กลบั tǝ0kat33 倒（颠倒） dào 

กลบัตาลปัตร ta0kat33 颠倒 diāndǎo 

กลบัไป da:u33se24 回去 huíqù 

กลบัมา da:u33m̥e53 回来 huílái 

กลวั la:u24 怕  pà 

กลา้ ka:n24 敢 gǎn 

กลางเขา tuan45ʐǝŋ33 半山 bànshān 

กลางคนื pǝ33ni:n33 夜里 yèlǐ 

กลางดกึ tuan45nin33 半夜 bànyè 

กลางนา ta33mi:n33 田中间 tiánzhōng jiān 

กลางวนั pu33vǝn33 白天 báitiān 

กลางวนั tiok33 ; nap33tiok33 中午 zhōngwǔ 

กลา้มเน้ือ sai33ŋǝn33 筋 jīn 
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กลิง้ laŋ45  滚（石头） gǔn 

กลิง้ nai45 轧 yà 

กลิง้ไปตามพืน้ laŋ45 ; kin45 打滚 dǎgǔn 

กลนื la:n45 咽 yàn 吞 tūn 

กลุม่ poŋ45 群（人） qún 

กวา่ pi45 比 bǐ 

กวา้ง kwa:ŋ213 宽（路）kuān 

กวาดพืน้ ɕak33 扫（地） sǎo  

ก่อ lip45 砌 qì 

ก่อกวน pau45mǝn333 合扰 hé rǎo 

กอง (กรยิา) bu:m24 堆积 duījī 

กอง (ลกัษณนาม) bu:m24 堆（草） duī 

กอด pak45ma213 搂 lǒu 

กอด, อุม้ tuʔ45 ; tǝuʔ45 抱（小孩） bào 

ก่อน tǝ0quan54   先  xiān 

กอ้น dam53 块 (大石头) kuài 

กอ้นหนิ pja33 石头 shítou 

ก่อไฟ te33pǝi53 烧火 shāohuǒ 

ก่อสรา้ง taŋ33 搭（洞） dā  

กะโจนใส ่ n̥au53 扑 pū 

กะละมงั phǝn45 盆子 pénzi 

กะละมงัไม ้ phǝn45tai53 木盆 mù pén 

กกั ȵap45 卡（脖子） kǎ  

กงัวล ȵi:n24 慌 huāng 

กงัวล, เป็นหว่ง nam45pǝiŋeu45 担心 dānxīn 

กงัหนั fuŋ33po45 风车 fēngchē 

กดั ʐam45 咬（啮） yǎo  

กดั ʐam45 咬 yǎo 

กดัฟัน ʐan45suaŋ53 咬牙（磨牙） yǎoyá  

กบั mie45 ; mja45 跟 gēn 

กบัขา้ว ȵan45 下饭 xiàfàn 

กบัขา้ว ʔap33 菜 cài 

กา ʔa:k45 乌鸦 wūyā 

กาก qa33qiau213 渣子 zhāzi 

กาก, ของทีเ่หลอื duak33 糟 zāo 

กากถัว่ ȵaŋ53ta33pu33 豆渣 dòuzhā 

กากหม ู ȵaŋ53ju21 油渣 yóu zhā 

กาง (รม่) pha:i53 撑（伞）chēng  

กางเกง qon53 裤子 kùzi 

กา้งปลา da:k33ŋɯǝn45 鱼刺 yúcì 

กา้น ka:n24 茎 jīng 

กา้นขา้วโพด ka;n24hu45 玉米秆 yùmǐ gǎn 

กาน้ํา ku:n53 壶 hú 

กาน้ําชา ku:n53qa33la33 茶壶 cháhú 

การเกบ็เกีย่วในฤดใูบไมผ้ล ิ ka:i33 春（米） chūn  

การทีส่ามภีรรยากลบัจากการคารวะพอ่
แมฝ่่ายหญงิ 

ta:u33tɕuŋ33 回门 huí mén 

การระบาดของโรค pe33tie53 ; qa0ʐai45pe33 瘟死 wēn sǐ 



850 
 

กา้ว ha:m33 跨 kuà 

กา้ว kɯaŋ213 步（一） bù 

กาํ (ลกัษณนามหน่ึงกาํ) kuap33 捧（米） pěng 

กาํ ขยุม้ (ขน) kum213 撮（毛） cuō 

กาํ ขยุม้ (ใชก้บัการตวงวดัครา่วๆโดยใช้
หยบิมอืขยุม้สิง่ของ) 

tɕup45 撮（盐） cuō 

กาํจดัแมลง naŋ45pu33 ; dap33pu33 除虫 chú chóng 

กาํปัน้, หมดั ɕui35 拳头 quántóu 

กาํแพง tɕiŋ24 墙壁 qiángbì 

กาํแพงดนิ tɕiŋ24 土墙 tǔ qiáng 

กาํแพงไม ้ tai553tɕuaŋ33n̥iŋ 木板墙 mùbǎn qiáng 

กาํมะถนั guǝŋ213 硫磺 liúhuáng 

กาํลงั tʂǝn213tsai213 ; pa213 正在 

กาํลงันอนหลบั ʔau213tɕɯ53 睡着 shuìzhe 

กาํไล khɯiʔ33 手镯 shǒuzhuó 

กิง่ tan33 枝（花） zhī 

กิง่ไม ้ qa24tai53 树枝 shùzhī 

กนิ kǝn53 吃 chī 

กนิเอง kǝu53qhaŋ213 ; kǝu53kǝ0lǝn24 ; 
kǝu53li:n33 

自吃 zì chī 

กี ่ (ถามจาํนวน) pe45 几  jǐ 

กีท่อผา้ tam33tiak53 织布机 zhībùjī 

กบี piap45ʂe33 蹄 tí  

กีอ่นั pe45 几个 jǐ gè 

กึง่สกุกึง่ดบิ dap33 夹（夹生）jiā 

กึน๋ ถุงกระเพาะสตัวปี์ก  to:p33qao53 鸡嗉囊 jī sù nāng 

เกง้ di:t33 麂子 jǐ zi 

เกบ็ bet33 摘（菜）zhāi 

เกบ็ djap33 拾 shí 

เกบ็กวาดหลุมศพ ลา้งป่าชา้ pak45tɕi213 扫墓 sǎomù 

เกบ็เกีย่ว ʂu213 收割 shōugē 

เกบ็รกัษา tɕam213 藏 cáng 

เกลด็ปลา kiap33pja33 鱼鳞 yúlín 

เกลีย้งเกลา ลื่น nu:n33 滑 huá 

เกลีย้งเกลา เหลื่อม เป็นเงามนัวาว nu:n33 光滑 guānghuá 

เกลยีด kham213 恨 hèn 

เกลอื qa33ȵaŋ53 盐 yán 

เกลอืกกลิง้(ควายแชป่ลกัโคลน) ji:p33 滚（水牛） gǔn  

เกวยีน ʐɯǝn24qa:i53 牛车 niú chē 

เกา ku:n213 搔 sāo 

เก่า qau213 旧  jiù 

เก่า qe213 老（菜） lǎo  

เกา้ mǝ0ɕia213 九 jiǔ 

เกาลดั pa:n45li54 栗子 lìzǐ 

เกา้อี ้ thiŋ33qa33ʔi53 椅子yǐzi 

เกา้อีท้ีท่าํจากตอไม ้ taŋ53 木墩 mù dūn 

เกาะผนึก kaŋ45 凝结 níngjié 

เกดิฟูขึน้, หมกั fa45 发酵 fājiào 
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เกดิราจนเป่ือย m̥au213 霉烂 méilàn 

เกนิไปแลว้ lau45 ʂʅ53 太 tài 

เกยีจครา้น kien45 ; kian45 懒 lǎn 

เกีย่ว kiau33 钩 gōu 

เกีย้ว เสลีย่ง kiu45 轿子 jiàozi 

เกีย่ว, พนั pak55 绊住 bàn zhù 

แก่ qa0ŋǝn33 老（人） lǎo  

แก,้ คลาย (ปมเชอืก) pha:i53 ; phja:i53 解（绳结） jiě 

แกไ้ข kai45 改正 gǎizhèng 

แกง ʔoŋ33ʔap33 菜汤 cài tāng 

แกนของผลไม ้ se213miak45 果核 guǒhé 

แกนขา้วโพด suaŋ33hu45 玉米芯 yùmǐ xīn 

แกม้ piau53 腮颊 sāi jiá 

แกลง้ vak45vǝi45 ; se24vǝi45 玩耍 wánshuǎ 

แกลง้เลน่ qa33vei45 耍 shuǎ 

แกลบละเอยีด ราํละเอยีด kui53ŋot33 细糠 xì kāng 

แกลบหยาบ ราํหยาบ kui53ba53 粗糠 cū kāng 

แกว้ (นาม) pǝi213 杯子 bēizi 

แกว้ (ลกัษณนาม) pǝi213 杯（水） bēi 

แกวง่ไปมา gai45 摆动 bǎidòng 

แกะ sak33pu33 绵羊 miányáng 

แกะ, สลกั ku:t33 ; kuǝt33 刻 kè 

แกะออก แกอ้อก ɬa:k33 揭 jiē 

โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ bǝt45ɕia53 ; mǝn24 发怒 fānù 

โกลนมา้ thǝn213 马镫 mǎdèng 

โกหก lai33ɬian213 骗 piàn 

ใกล ้ tu33 近 jìn 

ใกล,้ ชดิ taŋ33pau45 挨（靠近） āi  

ใกลจ้ะ n̥am53 ; ʐuak45 快  kuài 

ไก่ qai53 鸡 jī 

ไก่ตอน qai53si:n53 阉鸡 yān jī 

ไก่ตวัผู ้ qai53quaŋ24 公鸡 gōngjī 

ไก่ตวัเมยี qai53ma:i24 
qai53mǝi213 

母鸡 mǔjī 

ไก่ตกีนั lai33tyŋ33 打架（鸡） dǎjià  

ไก่ป่า tǝ0gɯǝ33 野鸡 yějī 

ไก่พนัธุ ์ qai53kia33 种鸡 zhǒng jī 

ไกล khai33 远  yuǎn 

ขณะหน่ึง ʂha213 阵（雨） zhèn  

ขด va:ŋ213 圈（绳） quān  

ขน hon213 毛 máo 

ขน hon213ʂam213 汗毛 hànmáo 

ขน้ la:n24 稠 chóu 

ขน้, เหนียว ȵi:n213 ; ȵian213 浓（酽） nóng 

ขนตา sip33te53 睫毛 jiémáo 

ขนม piaŋ33 ;  piaŋ33na;u213 粑粑 bābā 

ขนมขา้วพอง thiǝŋ213ʂau33 米花糖 mǐhuā táng 

ขนมเป๊ียะ pin53 饼子 bǐngzi 
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ขนาดนัน้ qa0 ȵ̥a33 那么（远）  nàme 

ขนาดนัน้ tǝ0 ȵ̥a33 那么（说）  nàme 

ขนาดน้ี qǝ0nai45 这么  zhème 

ขม da:i213 苦 kǔ 

ขมบั tie33qa0ɬa:ŋ53 太阳穴 tàiyángxué 

ขโมย liak45 ; lak45 偷 tōu 

ขยะ soʔ33saʔ45 垃圾 lājī 

ขยนั khak33 勤 qín 

ขยายตวั tǝŋ33 膨胀 péngzhàng 

ขลุย่ ɬen24 笛子 dízi 

ขลุย่ ɬu213 箫 xiāo 

ขลุย่น้ําเตา้ ɕa:p33 芦笙 lúshēng 

ขวด ku:n53 瓶子 píngzi 

ขวด ku:n53 瓶（油） píng 

ขวญั (บนศรีษะ) ɕyen213ʂho213 头旋 tóuxuán 

ขวาง tuat33 拦（阻拦） lán  

ขวา้ง huaŋ33 掷 zhì 

ขวาน bja45sa:m53 柴  chái dāo 

ขวาน tup45ʔiau33 斧头 fǔtóu 

ของขวญั ljaŋ45 ; laŋ45 礼物 lǐwù 

ขอ้ต่อกระดกู qoŋ33luŋ33 骨节 gǔjié 

ขอทาน ji45 讨（饭） tǎo  

ขอ้เทา้ te53qa33tɕuŋ213 脚踝 jiǎohuái 

ขอ้น้ิวมอื qoŋ33ȵik45 手指节 shǒuzhǐ jié 

ขอบคุณ qai53be33 感谢 gǎnxiè 

ขอ้มอื qoŋ33qa33m̥i213 手腕 shǒuwàn 

ขอรอ้ง ʂuak33 求（人） qiú  

ขอ้ศอก qa0miaŋ 肘 zhǒu 

ขดัแยง้ lai33thoŋ33 牴 dǐ 

ขนั (ไก่) ʔok33 叫（母鸡） jiào  

ขนัแน่น lai33piak33thyŋ53 箍桶 gū tǒng 

ขนัรอ้ง daŋ53 啼 tí 

ขบัปัสสาวะ tǝuʔ45lai33ɕi53 把尿 bǎ niào 

ขา kuaŋ53 腿 tuǐ 

ขากรรไกรบน qa0luaŋ45 上颚 shàng'è 

ขา้งนอก pǝ33la:ŋ33 外面 wàimiàn 

ขา้งลา่ง, ใต ้ die33ba:ŋ 底下 dǐxia 

ขาด ba;k33 ; biak33 缺口 quē 

ขาด bim33 破 pò 

ขาด nan33 断（绳） duàn 

ขาด, พรอ่ง ɕa:u45 差 chà 

ขาตัง้สามขา kiŋ33 三脚架 sānjiǎojià 

ขาพกิาร qa0da:ŋ33 ; qa0pian33 瘸 qué 

ขา้ม luǝŋ33 过（河） guò  

ขา้มน้ํา, ลุยน้ํา liǝŋ33 涉水 shè shuǐ 

ขาย dǝi33 卖 mài 

ขายหน้า ta:i213mja24 丢脸 diūliǎn 
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ขา้ราชการ vak45ɕai53 官 guān 

ขาว li;n33 白 bái 

ขา้ว mu:m45pie53 谷芒 gǔ máng 

ขา้ว pie53 稻子 dàozi 

ขา้ว qa33sa:n53 米 mǐ 

ขา้วเดอืย qa33mja33 小米 xiǎomǐ 

ขา้วตม้ ʔoŋ33qha:ŋ53 米汤 mǐtāng 

ขา้วตงั mi45n̥a:ŋ53 锅巴 guōbā 

ขา้วทีไ่ดผ้า่นการขดัส ี pie53liam24 糙米 cāomǐ 

ขา้วทีโ่ตชา้กวา่กาํหนด pie53tǝ33ji:n33 晚稻 wǎndào 

ขา้วทีโ่ตเรว็กวา่กาํหนด pie53ʂiau53 ; pie53lu213 早稻 zǎodào 

ขา้วทีนํ่าไปน่ึงแลว้คลงึเป็นกอ้น ใช้
สาํหรบัหมกัเหลา้ 

jia53pau53 酒曲 jiǔqū 

ขา้วโพด hu45 玉米 yùmǐ 

ขา้วฟ่าง qa33phu:ŋ53 高粱 gāoliáng 

ขา้วสวย mi45 饭 fàn 

ขา้วสาร qa33sa:n53li:n33 精米 jīngmǐ 

ขา้วสาล ี doŋ45 麦子 màizi 

ขา้วสาล ี gɯǝ33 荞麦 qiáomài 

ขา้วเหนียว qa33sa;n53na45 糯米 nuòmǐ 

ขา้วเหนียว (ยงัเป็นเมด็) qa33sa:n53la45 粳米 jīngmǐ 

ขา้วเหนียว (สกุแลว้) mi45na45 糯米饭 nuòmǐ fàn 

ขงิ kiŋ53 姜 jiāng 

ขี ้(กรยิา) jak33 解（大便） jiě  

ขี ้(นาม) jak33 屎 shǐ 

ขดี ŋ̻un53 划（界线） huà  

ขีต้า ʔe213te53 眼屎 yǎnshǐ 

ขีเ้ถา้ pǝi53la213 ; la213pǝi53 火灰 huǒhuī 

ขีเ้ถา้ tau213 灰 huī 

ขีผ้ึง้ taik33 黄蜡 huánglà 

ขีเ้ลื่อย bak33tai53 锯末 jùmò 

ขีห้ ู jak33qǝ0ʐa33 耳屎 ěrshǐ 

ขึน้ dan33 上（山） shàng  

ขึน้ ʔuak33 出（太阳） chū  

ขึน้ฉ่าย ʔap33boŋ53 芹菜 qíncài 

ขึน้ไป den33se24 上去 shàngqù 

ขึน้มา den33m̥e53 上来 shànglái 

ขดุ soŋ45 凿 záo 

ขดุ thu:i33 刨 páo 

ขดุ tʂha53 刨（萝卜丝） páo  

ขดุ tuǝn33 锄（地）chú 

ขดุ (ใชม้อืขดุ) kuǝt33 挖（用手）wā 

ขดุ (อุโมงค)์ kuǝt33 挖（洞）wā 

ขุน่ ŋuk45 浑 hún  

ขู ่ lai33bɯ33 恐吓  kǒnghè 

ขดู qat33 刮（毛） guā 

เขง่ tup45 筐（菜） kuāng 
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เขม็ ŋɯǝt45 针 zhēn 

เขม็ขดั ʐak45qon53 裤带 kùdài 

เขม้แขง็ ʔai33 强壮 qiángzhuàng 

เขย ʐǝn33khɯi213 人赘 rén zhuì 

เขยง่เทา้ tin53 踮  diǎn 

เขา kɯ53 他  tā 

เขา่ ʂho213qau213 膝盖 xīgài 

เขา้ m̥e53kuǝŋ213 进 jìn 

เขา้ใจ ɬau33 懂  dǒng 

เขา้ไป se24kuǝŋ213 进去 jìnqù 

เขา้มา m̥e53kuǝŋ213 进来 jìnlái 

เขาลาดชนั po213ɬe54 坡 pō 

เขาสตัว ์ qau53qa:i53 牛角 niújiǎo 

เขยีง tian213 砧板 zhēnbǎn 

เขยีน piak45 写 xiě 

เขือ่น tha:ŋ45ʔoŋ33 水坝 shuǐbà 

แขก khiak33 客人 kèrén 

แขง็ de24 硬 yìng 

แขง็ (มอืหรอืเทา้) kuǝn33 僵硬 jiāngyìng 

แขง่ขนั pi45mǝn33 竞赛 jìngsài 

แขง็แรง แน่นหนา kat45 结实 jiēshi 

แขน qa0pak33 胳膊 gēbo 

แขนเสือ้ jiŋ33bok33 袖子 xiùzi 

แขวน pak45 挂 guà 

แขวน tian53 吊（颈）diào 

ไข ่ khai53 蛋 dàn 

ไขกระดกู ʂa:k33 骨髓 gǔsuǐ 

ไขข่าว khai53li:n33 蛋白 dànbái 

ไขแ่ดง ʔuak33ȵin45 蛋黄 dànhuáng 

ไขท้รพษิ qa33biaŋ33hu45 天花 tiānhuā 

ไขมนั m̥u53nin33 肥肉 féi ròu 

ไขมนั nin33 肥  féi 

คงคา้ง ʂǝ213 赊 shē 

คน tǝ0du33 人 rén  

คนโง ่ qa33ŋǝn33 傻子 shǎzi 

คนชัว่ tǝ0dau33tɕiak45 坏人 huàirén 

คนด ี tǝ0dau33ʔa:i53 好人 hǎorén 

คนตาบอด te53la:k45 瞎子 xiāzi 

คนทอ้งถิน่ tǝ33dou33de33muǝŋ45 本地人 běndìrén 

คนบา้ ʂan33 疯子 fēngzi 

คนใบ ้ qa33lu:n33 哑巴 yǎbā 

คนพกิาร qa0pian33 跛子 bǒzi  

คนรุน่หลงั la:n53ɬe53 
tɕu35lin33 

后代 hòudài 

คนรูจ้กั dau33kwen54 熟人 shúrén 

คนหลงัคอ่ม ɬau33koŋ33 驼子 tuózi 

คน้หา ɕuak33 寻找 xúnzhǎo 

คนหหูนวก qa33ŋan45 聋子 lóngzi 
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คนอื่น dau33qhaŋ213 别人  bié rén 

คม pan33 快（锋利）kuài 

คมมดี phja33bja45 刃 dāorèn 

ครก qhon33dau53 臼 jiù 

ครกตาํขา้ว dau53 碓 duì 

ครบ mje53le24 来齐 lái qí 

ครบเดอืน (เดก็ทีเ่กดิใหม)่ ɬe33nin53 满月 mǎnyuè 

ครบถว้น, ทัง้หมด wa:n53tɕhyan53 完全 wánquán 

ครบถว้น, พรอ้ม tɕhyan53 全  quán 

ครอบครวั n̥iŋ53 家（人） jiā 

ครัง้ ta:p45 次（一） cì 

ครวัเรอืน gɯa45 人家 rénjiā 

คราด phǝ213 耙 bà 

คราบเขมา่ทีก่น้กระทะ qa33ɬiaŋ53 锅煤烟 guō méi yān 

คราบเขมา่บนผนงั qa33ɬiaŋ53 墙煤烟 qiáng méi yān 

คราบเหงือ่ jak33ʂam213 汗垢 hàn gòu 

ครึง่ ba:ŋ33 半 bàn 

ครึง่ถงั tuan33thyŋ45 ;  tuan33thu thuǝŋ45 半桶 bàn tǒng 

ครึง่ทาง tuan45qhon53 半路 bànlù 

ครึง่ปี ba:ŋ33mja:i33 半年 bànnián 

ครึง่วนั ba:ŋ33vǝn33 半天 bàntiān 

คร ู pe33ɕɯ53 老师 lǎoshī 

คลอด ʔan53qa33jiǝ33 生（孩子） shēng  

คลาน kuaŋ213 爬行 páxíng 

คลาน  lu:i24 ; kuaŋ213 爬（地上） pá  

คลา้ย n̥a33 像 xiàng 

คลายออก (เปีย) phjoŋ53 散（辫子） sàn  

คลํ้า dam53 黑（脸）hēi 

คลาํหา lim33 摸黑 mōhēi 

คลาํหา qǝ0liu33lim33 瞎摸 xiāmō 

คลุก (ขา้วหม)ู vǝn33 拌（猪食）  bàn 

คลุม, พาดไหล่ pe45 披（衣服） pī  

คลุม, อาํพราง ɬuap33 掩 yǎn 

 คลุมเครอื ไมช่ดัเจน nam45sɯ53 朦胧 ménglóng 

ควร jin213kai33 应该 yīnggāi  

ควรจะ jin213taŋ33 应当 yīngdāng 

ควกั kuǝt33 掏 tāo 

ควนั qa33tok45 火烟 huǒyān  

ความกลา้หาญ ŋǝn45 胆量 dǎnliàng 

ความแขง็แรง ʐiǝŋ 力气 lìqì 

ความจาํ tɕɯ53 记性 jìxìng 

ความฝัน ʔau213pan53 梦 mèng 

ควาย qa:i53 水牛 shuǐniú 

คอ qa53 脖子 bózi 

คอก, รงั pho213 窝（猪） wō 

คอกไก่ ʐo213qai53 鸡埘 jī shí 

คอกววั ʐo213qa:i53 牛圈 niú quān 
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คอกหม ู ʐo213m̥u53 猪圈 zhū quān 

คอ้น pja33be33 锤子 chuízi 

คะน้า ʔap33nuaŋ33 菜苔 cài tāi 

คดัเลอืก phet33 挑选 tiāoxuǎn 

คดัเลอืก thi:t33 ; kɯi33  挑开 tiāo kāi 

คดัเลอืก ti:m53 挑 tiāo 

คนั (ลกัษณนามใชก้บัรถ) ma:i45 辆（车） liàng  

คนั (อาการ) ŋat45 ; mi:n24 痒（麻）yǎng 

คัน้, บบี qiaŋ53 榨（油） zhà  

คนัชกั kɯǝn33thai213 犁弯 lí wān 

คนัตาชัง่ ma;i45ki213 秤杯 chèng bēi 

คนัไถ thai213 犁 lí 

คนัธนู ne45 弓 gōng 

คนันา kǝn33ne33 田埂 

คางคก qa33lau53 瘌蛤蟆 là há ma 

คา้งคาว ʂian33 蝙蝠 biānfú 

คาดคะเน ku45 估计 gūjì 

คานหลงัคา ɬai53n̥iŋ53 梁 liáng 

คาํ tɕok33 口（饭） kǒu 

คํ้า thɯ213 扶（住） fú 

คาํนวณ suan53 算 suàn 

คาํพดู te33 话 huà 

คาํพดู ʐam45  嗑 kē 

คาํราม ʂa:n53 咆哮 páoxiāo 

คาํเรยีกชายชรา pe213qa0ŋǝn33 老翁 lǎowēng 

คาํเรยีกสามวนัขา้งหน้า vǝn33ŋwa45 大后天 dàhòutiān 

คาํเรยีกสามวนัทีผ่า่นมา vǝn33quan53 大前天 dàqiántiān 

คดิ, คาํนวณ to45la0 算（算了） suàn  

คดิถงึ ka33 想（思念）xiǎng  

คดิเลข lai33 打（算盘）dǎ  

คิว้ kau45te53 眉毛 méimáo 

คบี (อาหาร) tiap33 夹（菜） jiā  

คมี tsǝn33tǝn45 钳子 qiánzi 

คนื lap45 ; liap45 还（钱）huán 

คบื kɯǝp33 拃 zhǎ 

คุกเขา่ kui33 跪 guì 

คุณ mi33 你  nǐ 

คุณยาย คาํเรยีกสตรสีงูอายุ ma;i45ŋǝn33 老太太 lǎo tàitài 

คุน้เคย kyen53 习惯 xíguàn 

คู ่ kau45 双（鞋） shuāng 

คู ่(จาํนวนนบั) tsǝm213 ; kau45 双（数）shuāng 

คู ่(ลกัษณนามของสิง่ของเป็นคู ่เชน่ 
กาํไล) 

tsǝm24 对（手镯） duì 

ค,ู คลอง mɯ:ŋ213nuai33 水沟 shuǐ gōu 

ค,ู คลอง ʔoŋ33mɯ:ŋ213 沟渠 gōuqú 

เคม็ kim24 咸 xián 

เคย la:m33 过 guò 
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เคยชนิ kyen53 惯 guàn 

เครือ่ง (ลกัษณนามใชก้บัเครือ่งจกัรกล) tɕa213 架（机器） jià 

เครือ่งนวดขา้ว lian33kai213 连枷 liánjiā 

เครือ่งใน ta53qai53 鸡肫 jī zhūn 

เครือ่งหมาย (เพือ่เตอืนความจาํ) sa33 记号 jìhào 

เคลื่อนไหว khwai53 转动 zhuǎndòng 

เคาะ (ประต)ู do213 敲（门） qiāo  

เคาะ (โหมง่) do213 敲（锣） qiāo 

เคยีว bja45koʔ45 镰 liándāo 

เคีย้ว ȵia33 嚼 jué 

เคีย้วเอือ้ง ȵin33 反刍 fǎnchú 

แคบ tiap33 窄 zhǎi 

แคะ kɯi33tɕok45 剔（牙） tī  

แคะ kuǝt33 抠 kōu 

โคมไฟ dian213 灯 dēng 

โคมไฟ hui33luŋ33 灯笼 dēnglóng 

โคลง, สัน่ qa33ba;i33 ; qa33ba:i24 颠簸 diānbǒ 

โคลน ʔuet33pa:iʔ45 泥 ní 

ใคร niau45 谁  shéi 

ฆอ้ง liǝ24 锣 luó 

ฆา่ (คน) lai33ʂai33 ; tie53 杀（人） shā 

ฆา่ (สตัว)์ tie53 杀（动物） shā  

งอ, โคง้ kuai33luai45 弯 wān 

งอตวั kon33 ; kun33 蜷缩 quánsuō 

งอน vak45ka33n̥uan45 撒娇  sājiāo 

งอบ doŋ53 斗笠 dǒulì 

งดั quat33 撬 qiào 

งา tǝ0ŋɯǝ33kiap33 芝麻 zhīma 

งาน vak33viǝk45 工作 gōngzuò 

งาม tǝ0ʔuai53 美丽 měilì 

งา่ย juŋ53ji213 容易 róngyì 

ง ู ŋɯa33 蛇 shé 

งน้ํูา ŋɯa33ʔoŋ33 水蛇 shuǐshé 

งเูหลอืม ŋɯa33luam53 蟒蛇 mǎngshé 

งเูหา่ ŋɯa33duam53 眼镜蛇 yǎnjìngshé 

เงยหน้า jo213ʂho213 抬头 táitóu 

เงา mɯi33 影子 yǐngzi 

เงนิ hɯ213 钱 qián 

เงนิ phio213 银子 yínzi 

เงนิ (money) bak33 钱 qián 

เงนิกระดาษ ti:n24tɕi213 纸钱 zhǐqián 

เงนิเดอืน ti:n24li33vǝn33 工钱 gōngqián 

เงือ่น sa:k33ho53tha:u213 活结 huójié 

เงือ่น ta:k33 拴（马） shuān  

โง ่ lǝ0bau33 傻  shǎ 

โงเ่ขลาเบาปัญญา qa0nǝŋ45 愚蠢 yúchǔn 

จดหมาย kaq:u53 信 xìn 
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จม ŋa:n33 淹 yān 

จม tin213 沉 chén 

จมน้ําตาย ŋa:n33tie53 淹死 yān sǐ 

จมกู qa33taŋ33 鼻子bízi 

จรงิ ŋɯa24 真 zhēn 

จอบ ɕim53 锄头 chútóu 

จะงอยปาก mǝn45nuk45 鸟嘴 niǎo zuǐ 

จะตอ้ง jau213 要（听话） yào  

จะไป jau213 要去 yào qù 

จัก๊จี ้ mi:n24 痒（酥痒）yǎng 

จกัรพรรด ิ qa33vuǝŋ24 皇帝 huángdì 

จดั vak45 做（桌椅）zuò 

จดัการ ku:n33 管 guan 

จดัเกบ็ ʂu213 收拾  shōushí 

จนัทนั tǝ0hɯa53 椽子 chuánzi 

จบั kham54 握 wò 

จบั naŋ45 捉（鸡） zhuō 

จบั (ดา้ม) kam213 抓（把） zhuā 

จบั (รวมกนั) djap33 抓（撮） zhuā 

จาก ku213 从  cóng 

จาน pha:n45 盘子 pánzi 

จาม lai33qa0ʂiu53 打喷嚏  dǎ pēntì 

จาํได ้ tɕɯ53tu213 记得 jìde 

จาํนอง ti24 抵押 dǐyā 

จาํนองและจาํนํา ta:ŋ53 典当 diǎndàng 

จกิ buak33 啄 zhuó 

จิง้จก qǝ33ʐǝn24 壁虎 bìhǔ 

จิง้หรดี qiaŋ53biŋ213 蟋蟀 xīshuài 

จิง้เหลน qa33sian213 四脚蛇 sì jiǎo shé 

จนิ, ครึง่กโิลกรมั kan213 斤 jīn 

จบิ dǝm213qǝ0mǝn45 咂（嘴） zā 

จดื suǝŋ213 淡（盐） dàn  

จุกขวด  ȵ̥ak33 瓶塞 píng sāi 

จุดตะเกยีง ta:m213 点（灯） diǎn  

จุดไฟ ɬen53 点（火） diǎn  

จุม่ ti53 蘸 zhàn 

จุม่ (ถว้ยชาม) la:ŋ24 涮（碗） shuàn  

จงู lai45 拉（手） lā 

จงู taŋ33 牵（牛） qiān 

จงู tǝʔ45 逗（孩子） dòu  

จบู qa0muat45 接吻 jiēwěn 

เจด็ mǝ0tu53 七 qī 

เจบ็ปวด ŋeu213qa33ʐai45 痛苦 tòngkǔ 

เจบ็ปวด qa33ʐai45 疼痛 téngtòng 

เจบ็ปวด qiau33 痛 tòng 

เจรจา ɬo24 商量 shāngliáng 

เจา้บา้น tɕo33n̥iŋ53 主人 zhǔrén 
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เจา้บา่ว pe213jau213ʐu:ŋ33 新郎 xīnláng 

เจา้สาว piu33jau213ʐu:ŋ33 新娘 xīnniáng 

เจาะ du:n33 钻（洞） zuān  

เจาะ qhuai53hau53 钻 zuān 

เจาะ ไช ʐam45 蛀 zhù 

เจีย่ว (หน่วยเงนิตรา) tɕo53 角 jiǎo 

โจ๊ก mi35aha:ŋ53 粥 zhōu  

โจร  thu53fei53 土匪 tǔfěi 

ฉบบั dak33 份（文件） fèn  

ฉบบั fuŋ33 封（信） fēng 

ฉลองเทศกาลปีใหม ่ kǝn53tɕiǝŋ213 过年 guònián 

ฉลาด ʔa:k33 聪明 cōngmíng 

ฉนั kau53 我  wǒ  

ฉีก tɕet45 撕 sī 

ฉีก ʐa24 拆 chāi  

เฉียด, แฉลบ qhau213 拂 fú 

เฉือน po213 煨 wēi 

ชก, ต่อย lai33 打（用拳） dǎ  

ชดใช ้ lap45ko:k33 ; liap45ko:k33 ; the45 赔 péi 

ชดใชค้า่เสยีหาย lap45 ; liap45 赔偿 péicháng 

ชน lai33daŋ33 撞 zhuàng 

ชนะ jin53 赢 yíng 

ชว่งชงิ ʐa45 争 zhēng 

ชว่ยเหลอื lyŋ33 帮助 bāngzhù 

ชว่ยเหลอื tɕiu53 救（人） jiù  

ชอ่งเขา ʐǝŋ33qai33jak33x 山坳口 shān'ào kǒu 

ชอ่งคลอด tuai33 阴道 yīndào 

ชอ่งระหวา่งประต ู hau33tyǝ53 门缝 mén fèng 

ชอ้น biu53tɕo213 调羹 tiáogēng 

ชอ้น, ตกั kam213 捞（水草 ） lāo  

ชอบ ŋa:i213 爱（喜欢） ài  

ชอบ ŋa:i213 喜欢 xǐhuan 

ชะตากรรม miŋ33 命运 mìngyùn 

ชัง่ ki213 称（秤） chēng  

ชดัเจน sɯ213sek33 清楚 qīngchu 

ชา qa33la33 茶 chá 

ชา้ sa213 慢  màn 

ชา่ง  tɕa:ŋ33 匠人 jiàngrén 

ชา่งซ่อม tɕa:ŋ33piaŋ53tɕa:u53 补锅匠 bǔguōjiàng 

ชา่งไม ้ tɕa:ŋ33tai53 木匠 mùjiàng 

ชา่งหนิ tɕa:ŋ33pja33 石匠 shíjiàng 

ชา่งเหลก็ tɕa:ŋ33ɬat33 铁匠 tiějiàng 

ชาม pi:t33 碗 wǎn 

ชายคาบา้น ta0buaŋ53 屋檐 wūyán 

ชายฝัง่ ŋuak33ʐu:ŋ33 河岸 hé'àn 

ชายเสือ้ jin33bok33 衣服边 yīfu biān 

ชายหนุ่ม pe33pa213qa33jin33 男青年 nánqīngnián  
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ชา้ๆ sa213sa213 慢慢 màn man 

ชาํระ ʂaŋ53li:ŋ 缴（公粮） jiǎo  

ชดิ kat45 紧 jǐn 

ชิน้ jieʔ45 块（肉） kuài 

ชิน้ siap33 件 (衣服) jiàn 

ชมิ ɕai54 尝（品尝） 

ชี ้ qeʔ33 指（方向） zhǐ  

ชพีจร sai33ŋǝn33 脉搏 màibó 

ชวีติ miŋ33 性命 xìngmìng 

ชื่นชอบ ŋa:i213 好（爱好） àihào 

ชื่อ ni33 名字 míngzì 

ชื่อ, นาม pa213pa213 ; dam53dam53 名  míng 

ชื่อกลุม่ชาตพินัธุจ์งิ ka:ŋ213 京族 jīngzú 

ชื่อการแสดงอุปรากรอยา่งหน่ึง tjup45qa:i53  
tup45qa:i53 

牛嘴龙 niú zuǐ lóng 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง khu33li:n213 苦楝树 kǔliàn shù 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึงของจนี tai53qa0do33 黄心树 huángxīnshù 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึงของจนี tai53tǝ0ʂai53 香椿树 xiāngchūn shù 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึงของจนี tai53tǝ0ʐa:n33 漆树 qīshù 

ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึงของจนี tai53tuŋ33ju53 油桐树 yóu tóng shù 

ชื่อผกัชนิดหน่ึงใบสมีว่งอมเขยีว pap33tǝ0ȵ̥uaŋ 苋菜 xiàncài 

ชื่อพชืสมนุไพร tǝ33ʐuak45li:n33 艾草 ài cǎo 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์กอลาว thie53liau213 仡佬族 gēlǎo zú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุจ์ว้ง niŋ213 壮族 zhuàngzú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุไ์ต qiau213 傣族 dǎizú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุผ์ูเ่ปียว qa33biau33 普标人 Pǔbiāo rén 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หมยีวหรอืแมว้ qa33miau45 苗族 miáozú 

ชื่อเรยีกกลุม่ชาตพินัธุเ์หยา qa33tɕi33 瑶族 yáozú 

ชื่อเรยีกคนหรอืกลุม่ชาตพินัธุผ์มูา่น qa0ta:k45 普曼人 Pǔmàn rén 

ชื่อเรยีกชาวฮัน่ ŋu213 汉族 hànzú 

ชื่อเรยีกตาํแหน่งทีห่น่ึงในแผนภมูปิฐพ ี sa213 甲 jiǎ 

ชื่ออาํเภอ  daŋ53qhau33 麻栗坡 Málìpō 

ชุด pen33 套（衣服）tào  

ชุบไฟ tɕian213 淬火 cuìhuǒ 

ชุมชน gɯa45 村 cūn 

ชุม่ชื่น lja:ŋ45 ; la:ŋ45 沾（泥） zhān  

ชสูองน้ิว qa213qa0m̥i213 指叉  zhǐ chā 

เชด็ qa:t33 擦（桌） cā  

เชา่ su213 租 zū 

เชงิเขา tin213ʐǝŋ33 山脚 shānjiǎo 

เชญิ ɕiŋ33 请 qǐng 

เชอืก sa:k33 绳子 shéngzi 

เชอืกคลอ้งววั sa:k33qa:i53 牛索 niú suǒ 

เชอืกบงัเหยีน sa:k33se33 缰绳 jiāngshéng 

เชอืกปอ sa:k33li:p45 麻绳 má shéng 

เชอืกป่าน sa:k33jiaŋ213 棕绳 zōng shéng 

เชื่อใจ tɕɯ45 相信 xiāngxìn 

เชือ้เพลงิ ma:i53pǝi53 火种 huǒ zhòng 
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เชื่อม piaŋ53 焊 hàn 

เชื่อมต่อกนั saʔ45 连接 liánjiē 

แช ่ na24 浸（种子） jìn 

แช ่(เสือ้ผา้) phiau213 涮（衣服） shuàn  

แชน้ํ่า loŋ45 泡（水） pào  

โชคลาภ miŋ33 福气 fúqi 

ใช ่ tɕɯ33 是 shì 

ใช ้ de53 用 yòng 

ใชคุ้ม้, ใชท้น de53kat45 耐用 nǎiyòng 

ซอก, มมุ to31kho:k33 角落 jiǎoluò 

ซ่อม piaŋ53 修理 xiūlǐ 

ซกัผา้ pi:t33 洗（衣服） xǐ  

ซกัผา้ ขยี ้ n̥au53 搓（衣服） cuō 

ซงับวบ (ใยบวบ) sai33 瓜络 guā luò 

ซีไ่มไ้ผ ่ pan53 蔑子 miè zi 

ซึง่หน้า la33ʂho213 迎头 yíngtóu 

ซือ้ kha:i45sɯ45  
kha:i213sɯ213 

贩 fàn 

ซือ้ sɯ45 买 mǎi 

ซื่อตรง lau45ʂʅ53 老实 lǎoshí 

เซ่นไหว ้ tɕin53te33jia45 祭祀 jìsì 

เซ่นไหวเ้ทวดา piu33mi45 供神 gōng shén 

โซ่ tsiaŋ213ɬat33 铁链 tiě liàn 

ญาต ิ qa0va:i33, qa0vuai33 亲戚 qīnqi 

ญาต ิ(โดยการแต่งงาน) pe213vuai33ma;i45vuai33 亲家 qìngjiā 

ดวง lǝi24 颗（星） kē 

ดว่น tɕi53 紧急  jǐnjí 

ดว้ยกนั taŋ45ɬa:i213 一起 yīqǐ 

ดอก dian213 朵（花）duǒ 

ดอกเบีย้ li33 利息 lìxí 

ดอกฝ้าย miak45pu33 棉桃 miántáo 

ดอกไม ้ puŋ33 花 huā 

ดอกไมท้ีไ่มบ่าน te33puŋ33 蓓蕾 bèi lěi 

ดอกหญา้ ʐa:n33sat33m̥a53ʔuai33 狗尾草 gǒuwěicǎo 

ดอง jian213 腌（菜）yān 

ดบั dap33 灭（灯）miè  

ดบัตะเกยีง dap33 熄（灯） xī  

ดา่ qan33 骂 mà 

ดา้น mian213; ba:ŋ33 面（布） miàn 

ดา้นขวา ba:ŋ33muat 右面 yòumiàn 

ดา้นขา้ง ba:ŋ33 ʂaŋ53 旁边 pángbiān 

ดา้นซา้ย ba:ŋ33miǝŋ24 左面 zuǒmiàn 

ดา้นใน lyŋ45kuǝŋ213 
lyŋ45kuǝŋ31 

里面 lǐmiàn 

ดา้นบน qǝ33lju33 上面 shàngmiàn 

ดา้นลา่ง qǝ33te33 下面 xiàmiàn 

ดา้นหน้า ta33quan3 前面 qiánmiàn 

ดา้นหลงั ba:ŋ33kuaŋ213 背面 bèi miàn 

ดา้นหลงั pǝ33doŋ33 ; pǝ33lin33 后面 hòumiàn 
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ดา้ม diŋ 53 枝（笔） zhī  

ดา้ม kam213 把（锄头）bǎ 

ดา้มจบัของอุปกรณ์ต่างๆ ȵ̥am33 ; ka:ŋ213 把儿 bà’ér 

ดา้มมดี ȵ̥am33bja45 把 dāobà 

ดา้ย puǝŋ33 线 xiàn 

ดา้ย, เชอืก, สิง่ทอ sa:k33qoŋ33 纥达 gē dá 

ดา้ยป่าน puǝŋ33li:p45 麻线 máxiàn 

ดาว qǝ33luǝŋ33 星星 xīngxīng 

ดาํนา dia:m53ne33 插秧 chāyāng 

ดาํน้ํา mi213ʔoŋ33 潜（水）  qián  

ดนิ ʔuǝt33kɯa213 土 tǔ 

ดนิปืน jia53da:n53 火药 huǒyào 

ดนิเสือ่มโทรม lju24ʂa:ŋ213 坡地 pōdì 

ด ี ʔai53 好  hǎo 

ดใีจ พงึพอใจ  bǝŋ24 高兴 gāoxìng 

ดดี lai33ʐa:k33 弹（用手指） dàn 

ดทีีส่ดุ, ทางทีด่ ี tɕui213ʔai45 好 zuì hǎo 

ดบุีก ɬiak33 锡 xī 

ดกึ diak33 ; dak33ni:n33 ; 
tuan45ni:n33 ; pa33ni:n33 

深（夜） shēn  

ดกึ ʔau213de33ji:n33 晚（睡）  wǎn 

ดงึ lai45 拉 lā 

ดงึ (กรยิาใชก้บัการถอนกลา้) tɕa:i45 扯（秧） chě  

ดงึ, เหน่ียว pa:n33 扳 bān  

ดงึออก, ยกออก tɕet45 拔（ ） bá  

ดื่ม ŋǝm33 ; kǝn53 喝 hē  

ดือ้ดา้น khak33kyak33 调皮 tiáopí 

ดุน (หมใูชจ้มกูดุน) lai33ɕok33 拱（猪） gǒng  

ดุรา้ย ŋo53 凶恶 xiōng'è 

ด ู qan33 ; taiʔ33 看 kàn 

ดดู muat45ʔui213 吮 shǔn 

ดดูวง suan53miŋ33 算命 suànmìng 

ดแูลครอบครวั ta:ŋ213n̥iŋ53 当家 dāngjiā 

ดแูลรกัษา tɯ24 看守 kānshǒu 

เดก็ qa33jiǝ33nuai33 儿童 értóng 

เดก็ด ี gin33 乖 guāi 

เดก็เลีย้งสตัว ์ qa0jiǝ33da33qa:i53 牧童 mùtóng 

เดด็ bet33 摘（花）zhāi 

เดด็ phrt33 摘（菜叶）zhāi 

เดนิ jin33 走 zǒu 

เดนิเทา้เปลา่ qa0tɕuŋ213ʔin33 打赤脚 dǎ chìjiǎo 

เดีย่ว de33 单（数）dān  

เดีย๋วน้ี tɕo ŋ53 ʐuak33 立刻 lìkè 

เดอืด da:n53 沸 fèi 

เดอืน nin53 月份 yuèfèn 

เดอืน nin54 月（一）yuè 

เดอืนกรกฎาคม nin53tau33 七月 qī yuè 

เดอืนกนัยายน nin53puǝŋ24 九月 jiǔ yuè  
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เดอืนกุมภาพนัธ ์ nin53ʐa:p33 二月 èr yuè 

เดอืนตุลาคม nin53bǝi53 十月 shí yuè 

เดอืนทีแ่ลว้ nin53quan53 上月 shàng yuè 

เดอืนธนัวาคม nin53qhuaŋ53 十二月 shí'èr yuè 

เดอืนพฤศจกิายน nin53gɯaŋ24 十一月 shíyī yuè 

เดอืนพฤษภาคม nin53ɕiaŋ 五月 wǔ yuè 

เดอืนมกราคม nin53jet33 正月 zhēngyuè 

เดอืนมถุินายน nin53ʐǝu213 六月 liù yuè 

เดอืนมนีาคม nin53tɕiǝŋ53 三月 sān yuè 

เดอืนเมษายน nin53nǝn213 四月 sì yuè 

เดอืนสงิหาคม nin53jiǝ213 八月 bā yuè 

เดอืนหน้า nin53 下月 xià yuè 

เดอืย kan53qai53 鸡距 jī jù 

เดอืย phǝi53ʐi:n24 榫子 sǔn zi 

โดน tiŋ24 ; lai33tɕo53 中（射中）zhōng  

โดย jiu53 由 yóu 

ได ้ de53tu213 ; kho53ji53 可以 kěyǐ 

ได,้ สามารถ kho45ji45 ; tu24 可以 kěyǐ 

ได,้ สามารถ, เป็น ɬau33 会 huì 

ไดก้ลิน่ mu24 闻 wén，嗅 xiù 

ไดก้าํไร tʂuan53 赚 zhuàn 

ไดผ้ลดมีาก lin53 灵验 língyàn 

ไดย้นิ tɕak45tɕo53 听见 tīng jiàn 

ไดร้บั jiǝ33tu213 收到 shōu dào 

ไดร้บั tu213 得到 dédào 

ไดร้บับาดเจบ็ mjat45  硌 gè 

ตก ɬiaŋ 落（太阳） luò  

ตกกระ ɬiak33 雀斑 quèbān 

ตกใจ hǝ45 吓 xià 

ตกตะกอน tam33 沉淀 chéndiàn 

ตกแต่ง ta33 装 zhuāng 

ตกส ี pi:n53 褪色 tuìshǎi 

ตน้  diŋ53 棵（树）kē  

ตน้กลา้ kia33 秧 yāng 

ตน้กลา้ ȵu:t33 树芽 shù yá 

ตน้กลา้ ŋa:t53 发芽（种） fāyá  

ตน้กาฝาก tai53kau33 寄生树 jìshēng shù 

ตน้การบรู tai53ŋuai213 ; tai54ŋuai45 樟树 zhāngshù 

ตน้ขา kuaŋ53 大腿 dàtuǐ 

ตน้จามจุร ี tai53ʂa33ʂu213 杉树 shānshù 

ตน้ไทร tai53sau33 榕树 róngshù 

ตน้ป่านใบดาบ sa:k33qa0ŋui53 剑麻 jiànmá 

ตน้ปาลม์ tai53jiaŋ213 棕树 zōng shù 

ตน้ไผ ่ quat33 竹子 zhúzi 

ตน้ไม ้ tai53 树 shù 

ตน้ไมต้ระกลูองุน่, หวาย hau213 藤 téng 

ตน้สน tai53bɯǝn33 松树 sōngshù 
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ตน้หญา้ qau53 蔓 mán 

ตน้หลวิ tai53jaŋ53liu213 柳树 liǔshù 

ตน้หอม nuaŋ33huam213 蒜苔 suàntāi 

ตน้หอม vaŋ45 蓝靛草 lándiàn cǎo 

ตบ piak33 掴 guāi 

ตบ (ดนิ) qhau213 拍（土） pāi 

ตม้ (ทาํอาหาร) vak33mi45 ; khu33mi45 煮（饭菜）zhǔ 

ตม้ (มนัเทศ) doŋ53 煮（红薯）zhǔ 

ตรง da:ŋ33 挺（胸） tǐng  

ตรง, ตรงเป็นแนว tsɯ33 直 zhí 

ตรง,ตรงดิง่ tɕɯ33 正 zhèng 

ตรงกลาง ta33mi:n33 中间 zhōngjiān 

ตรงกลาง, ระหวา่ง ta33min33 当中 dāngzhōng 

ตรงขา้ม ta33mia24 对面 duì miàn 

ตรงหน้า ba:ŋ33nuak45 
piaŋ33mja24 

正面 zhèngmiàn 

ตระหน่ี, ขีเ้หนียว nǝŋ45tiap33 小气  xiǎo qì 

ตลาด niam45 集市 jíshì 

ตวง qa:t33 量（米） liàng  

ตอก pan33tuŋ24 打（桩）dǎ 

ตอ้กระจก te53poŋ33 翳子 yì zi 

ตอ้งการ de53 要（东西） yào  

ตอ้น pa:ŋ45 赶（牛） gǎn  

ตอน (ไก่) si:n53 阉（鸡） yān  

ตอนเชา้ mǝŋ31ʂiau53 早晨 zǎochén 

ตอนน้ี tǝ33nai213 现在 xiànzài 

ตอนเยน็ pɯ33gɯi33 
pǝ33gɯi33 

晚上 wǎnshàng 

ต่อเน่ือง mi33hai213ɬai53 继续 jìxù 

ตอบ pe53 答 dá 

ตอบรบั pe53 应答 yìngdá 

ต่อมา tɕa213lin33 ; pǝ0lin33 ; tok33lin33  后来 hòulái 

ตอไม ้ to213tai53 树桩 shùzhuāng 

ต่อยมวย lai33ʂui45 打拳 dǎquán 

ต่อหน้า piaŋ33mja24 面前 miànqián 

ตะกรา้ไม ้ jaŋ45 木篓 mù lǒu 

ตะกรา้ไมไ้ผ ่ tup45 箩筐 luókuāng 

ตะกรา้หิว้ di:p33 提篮 tílán 

ตะกละ lau45mǝn45 馋 chán 

ตะกอน qa0n̥ǝn53 ; qan33hǝn53 沉淀物 chéndiàn wù 

ตะกัว่ ɬiak33 铅 qiān 

ตะเกยีบ da:u213 筷子 kuàizi 

ตะโกน qa:ŋ33 喊 hǎn 

ตะขอ kɯǝp33ɬat33 钩子 gōuzi 

ตะขอเกีย่วตาชัง่ kiau33ki213 秤钩 chèng gōu 

ตะไบ be33 锉 cuò 

ตะไบ tsu:i33 ; ȵi45 锉子 cuò zi 

ตะป ู puŋ33ɬat33 钉子 dīngzi 

ตกั (ขา้วใสจ่าน) qa:u33 盛（饭） shèng  
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ตกั (น้ํา) qa:u33 舀（水） yǎo  

ตัก๊แตน qa0ja:ŋ53 ; qiaŋ53 蚱蜢 zhàměng 

ตัก๊แตนขนาดเลก็ qa0ja:ŋ53ʐu213 ; qiaŋ53 蝗虫 huángchóng 

ตัก๊แตนตาํขา้ว qa33ʔa:m213 螳螂 tángláng 

ตัง้ thɯ213  竖 shù  

ตดั bim33 剪 jiǎn 

ตดั gɯǝ33 割（肉） gē  

ตดั qai213 砍（树） kǎn 

ตดั ʂan33 割（稻） gē  

ตดัใจได ้ ʂǝ45tǝ53 舍得 shěde 

ตดัชุด tat33bok33 裁衣服 cái yīfú 

ตดัสนิใจ ta:ŋ213n̥iŋ53 做主 zuòzhǔ 

ตบั tap33 肝 gān 

ตวั biau33 张（桌） zhāng  

ตวั (ลกัษณนามของกางเกง) siap33 条（裤） tiáo 

ตวั (ลกัษณนามของปลา) ʂhat33 条（鱼） tiáo 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บักระโปรง) pa213 条（裙） tiáo 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัไก่) pa213 只（鸡） zhī 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัมา้) pa213 匹（马）pǐ 

ตวั (ลกัษณนามใชก้บัววั) pa213 头（牛） tóu  

ตวัต่อ qǝ0ʐǝi33 黄蜂 huángfēng 

ตวัน่ิม qa33ʐat ;qe33ʐat45 穿山甲 chuānshānjiǎ 

ตวัเยน็ gɯi33suat45 发冷 fā lěng 

ตวัรอ้น gɯi33luak45 发烧 fāshāo 

ตวัเรอืด qa0ʐǝŋ24 臭虫 chòuchóng 

ตวัไร qa0m̥at33 跳蚤 tiàozǎo 

ตวัสัน่ lai33tǝ0ʐa:n33 发抖 fādǒu 

ตวัเหลอืบ qa0ta:k45 牛虻 niúméng 

ตวัไหม ʔiaŋ213 蚕 cán 

ตวัอ่อนของแมลง tǝ0kat33 蛆 qū 

ตวัอกัษร piak45ɕɯ53 字 zì 

ตวัเอง ȵ̥ak33 自己  zì jǐ 

ตา tɕau33ŋǝn33pa213 外祖父  wàizǔfù 

ตา te53 眼睛 yǎnjīng 

ตาก ʂha;k33 晒（谷子） shài  

ตากใบกกทาํเสือ่ puǝŋ53 晒席 shài xí 

ตากใบกกทาํเสือ่ tiǝŋ33 晒席 shài xí 

ตากลม puap33qa0ʐaŋ45 纳凉 nàliáng 

ตากแหง้ la:p45 ; lia:p45 ; ʔiau33la:p45 腊（肉） là  

ตาขา่ยเหลก็ miak35ɕa213 铁纱 tiě shā 

ต่างห ู qa0sa:i213 耳环 ěrhuán 

ตาชัง่ ki213 秤 chèng 

ตาชัง่จนี ki213phio213 戥子 děngzi 

ตาบอด la:k45 瞎 xiā 

ตาม mie45 ; mja45  沿 yán 

ตาม qe0liu33taŋ33 ; taŋ33ɬa:i213 随 suí 

ตามแต่ dɯ33kɯ53 随（他去） suí  
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ตามที ่ ta:k45 依 yī 

ตาย tie53 死 sǐ 

ตาลาย te53piak33 眼花 yǎnhuā 

ตาํ, แทง tɕok45 扎（手） zhā  

ตาํนาน tɕak33ɬuaŋ45 传说 chuánshuō 

ตาํรบัยา khai33jia53 药方 yàofāng 

ติง่ห ู pan53qǝ0ʐa33 耳垂 ěrchuí 

ตดิ, ทา lja:t45 ; la:t45 糊（墙壁） hu  

ตดิ, หมกมุน่ jin45 ; ʔan45jin24 瘾 yǐn 

ตดิกนั jiǝ33 接 jiē 

ตดิกนั khap33 连接 liánjiē 

ตดิคอ qiap33 鲠 gěng 

ตดิตาม mja45 跟踪 gēnzōng 

ตดิไฟดว้ยเชือ้เพลงิ jin45pǝi53 引火  yǐnhuǒ 

ต ี lai33 打（人） dǎ  

ต ี(กลอง) do213 打（鼓） dǎ  

ต,ี ตบ lai33piak33 拍（桌）pāi 

ตนี (ลกัษณนามทีใ่ชเ้ทา้กระทาํ เชน่ เตะ 
ถบี กระทบื) 

tɯǝt45 脚（一） jiǎo 

ตเีหลก็ lai33ɬat33 打铁 dǎtiě 

ตกึ ʐa:ŋ45 楼 lóu   

ตงึ joʔ33 松（捆绑）sōng 

ตงึ n̥ak33 ; kat45 紧（塞子） jǐn  

ตื่น ʔaŋ53 醒（睡） xǐng  

ตืน้ (เน้ือหาไมล่กึซึง้) dan213 浅（内容） qiǎn  

ตืน้ (อธบิายเวลายงัไมด่กึ) dan213 浅（夜） qiǎn  

ตืน้ ตํ่า dan213 低 dī 

ตื่นตระหนก ȵi:n24lai33kaʔ33 惊跳 jīng tiào 

ตื่นนอน lok45ʂuaŋ45 起床 qǐchuáng 

ตื่นสาย ljok45de33ji:n33 
lok45de33ji:n33 

晚起 wǎn qǐ 

ตุ๋น doŋ53 炖（肉）dùn 

ตุ๋น ŋa;u45 熬（粥）áo 

ตู ้ kui33 ; kɯǝi33 柜子 guìzi 

ตูเ้กบ็ถว้ยชาม sɯǝŋ213pi:t33 碗柜 wǎn guì 

เตน้ราํ ʂau53 跳舞 tiàowǔ 

เตม็ tek33 满 mǎn 

เตม็ tek33dam53 饱满 bǎomǎn 

เตะ tɯǝt45 踢 tī 

เตา pǝ33sau53 灶 zào 

เตา้นม ʔui213 乳房 rǔfáng 

เตาเผา ja:u45 窑 yáo 

เตา้หู ้ qa33pu33khuai45 豆腐 dòufu 

เตมิ, กรอก  tin53 填（坑） tián  

เตีย้ dan213 矮 ǎi 

เตยีง ʂuaŋ45 床 chuáng 

แตก bǝn33 碎 suì 

แตก ti:t33 破（竹篾） pò  
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แตกรา้วเป็นรอยยาว qa213 裂缝儿  lièfeng’ ér 

แตกหน่อ ba:u33 发芽（树） fāyá  

แตกออก qa213 裂开 liè kāi 

แตงกวา kuǝp33 黄瓜 huángguā 

แต่งเขยเขา้บา้น tɕau53pe213jau24 
kap33pe213jau24 

招赘 zhāozhuì 

แต่งงาน jiǝ33piu33 结婚 jiéhūn 

แต่งงาน (ฝ่ายชายรบัฝ่ายหญงิแต่งเขา้
บา้น) 

jiǝ33 娶 qǔ 

แต่งงาน (ฝ่ายหญงิแต่งงานเขา้บา้นฝ่าย
ชาย) 

ha53 嫁 jià 

โตขึน้ (ตน้หญา้) ja45 长（野草） zhǎng  

โตขึน้ เตบิโต (หม)ู ja45 长（猪） zhǎng  

โตว (มาตราตวงวดั) baʔ45 斗 dòu 

โต๊ะ tɕuǝŋ213 桌子 zhuōzi 

โต๊ะ tɕyŋ24 桌（菜） zhuō 

ไต jiau33 肾 shèn 

ถนน qhon53 路 lù 

ถลอก la:n213 ;  ʂa:n213 破（皮肤） pò 

ถว้ย pi:t33du213 大碗 dà wǎn 

ถว้ยหรอืจานขนาดเลก็ pha:n45nuai33 碟子 diézi 

ถ่อ (เรอื) ȵuǝŋ24 撑（船） chēng  

ถอด ɬui33 脱（衣服） tuō  

ถอดรองเทา้ ɬui33 脱鞋 tuō xié 

ถอน (หญา้) tɕat35 拔（草） bá  

ถอนวชัพชื vak45ʐa:ŋ33 薅草 hāo cǎo 

ถอนหรอืขจดัหญา้ในทีน่า vak45ʐa:ŋ33 耘 yún 

ถอนหายใจ ɕi:n53qa0ɕaʔ33 叹气 tànqì 

ถอย dat33 退 tuì 

ถกั ɬi:n53 编（辫子） biān 

ถงั thyŋ53 ; thu:ŋ53 桶 tǒng 

ถงัไมน่ึ้งขา้ว qhɯ53 甑子 zèngzi 

ถัว่ tie33 豆子 dòuzi 

ถัว่เขยีว tie33tǝ0pu33jiŋ45 绿豆 lǜdòu 

ถัว่งอก tie33ɕau33ŋa:t45 
tie33ɕa33ŋa:t45 

豆芽菜 dòuyá cài 

ถัว่ดาํ tie33ʂo53 豆鼓 dòu gǔ 

ถัว่แดง tie33tǝ0pu33niaŋ533 红豆 hóngdòu 

ถัว่ตาดาํ tie33tɕǝŋ213 ; tie33dap33 饭豆 fàn dòu 

ถัว่พุม่ tie33wo:ŋ33da:u213 豇豆 jiāngdòu 

ถัว่ลนัเตา tie33wan33tǝu213 豌豆 wāndòu 

ถัว่ลนัเตาชนิดหน่ึง tie33ba:p33 豆 dāo dòu 

ถัว่ลสิง ɕap33na:m33 花生 huāshēng 

ถัว่เหลอืง tie33tǝ0pu33 黄豆 huángdòu 

ถากถาง huai213 腾（地方） téng  

ถาดตาชัง่ pha:n45ki213 秤盘 chèng pán 

ถ่านหนิ mǝi53 煤 méi 

ถาม gǝi24 问  wèn 

ถา้หาก ʐu53ko213 如果  rú guǒ 
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ถํ้า ʐǝŋ33hau33 ; hau33ʐǝ33 山洞 shāndòng 

ถี ่ ɬat33 密（稻） mì 

ถงึ piaŋ53 到 dào 

ถงึ piŋ53 到（抵达）dào 

ถงึจะ pa24 才  cái 

ถงึอกถงึใจ jin45 过瘾 guòyǐn 

ถอืโอกาส tʂhǝn213 趁 chèn  

ถุง pen33 袋子 dàizi 

ถุง tɕia53 袋（米） dài 

ถุงเทา้ qa33ma:t45 袜子 wàzi 

ถุงน้ําครํ่า mǝi45va:i33 
ŋuam33va:i33 

胞衣 bāoyī 

ถุงน้ําด ี dai53 苦胆 kǔdǎn 

ถุงอณัฑะ khai53tam53 阴囊 yīnnāng 

ถ ู qa:t33 擦（字） cā  

ถกู tɕo54 被 bèi 

ถกู, ตํ่า ɕiaŋ33jin33 贱 jiàn，便宜 piányi 

ถกูตอ้ง ho33 对（正确） duì  

ถกูไฟไหม ้ pǝi53qiau33 着火  zháo huǒ 

แถว ʐuǝŋ33 排（椅） pái  

โถ pi:t33ɬaŋ33 钵 bō 

ไถ thai213 犁 lí 

ไถ่ถอน thai53 赎 shú 

ทราย tsa:i24 沙子 shāzi 

ทหาร piŋ53 兵 bīng 

ทหารหนกั hau33sat33 肛门 gāngmén 

ทอ้ง m̥ok33 肚子 dùzi  

ทอ้ง ʂe53qa0jiǝ33 ; ju24 怀孕 huáiyùn 

ทองคาํ gǝm24 金子 jīnzi 

ทอ่งจาํ pei213 背诵 bèisòng 

ทอ้งเดนิ m̥ok33jin33 泻肚 xiè dù 

ทองแดง tyŋ33 铜 tóng 

ทอ้งบวม ทอ้งอดื เฟ้อ แน่น tǝŋ33 胀 zhàng 

ทอด ɕa:u33 煎（鱼）jiān 

ทอด tʂa53 炸（肉丸） zhà  

ทอ่นไม ้ sa:k33ɬat33 木头 mùtou 

ทอ่นหน่ึง tuan45 段（木头） duàn 

ทอผา้ tam53pha:i33 织布 zhī bù 

ทะลุ ɬoŋ33 通 tōng 

ทะเล ha:i33 海 hǎi 

ทะเลทราย lju24tsa:i24 沙滩 shātān 

ทะเลสาบ khǝ213du213 湖 hú 

ทะเลาะ ʐa:ŋ33mǝn33  
lai33ʐa:ŋ33mǝn33 

吵架 chǎojià 

ทะเลาะววิาท lai33tyŋ45 打架 dǎjià 

ทัง่ pa213qo213 铁砧 tiě zhēn 

ทัง้ตวั gɯi33 身（汗） shēn 

ทัง้วนั vǝn33tɕia33 整天 zhěng tiān 
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ทัง้สองฟาก ʂho213 两端 liǎng duān 

ทัง้หมด kuŋ24 都 dōu 

ทัง้หมด tsuŋ45kuŋ213 总共 zǒnggòng 

ทนัใดนัน้ fu53ʐa:n53 忽然  hū rán 

ทพัพ ี ji:m33 粥勺 zhōu sháo 

ทพัพตีกัขา้ว biu53 饭勺 fàn sháo 

ทา lja:t45 ; la:t45 抹（石灰） mǒ  

ทา (ยา) tɕai213jia53 敷  fū 

ทาก pu33taŋ213 早蚂蟥 zǎo mǎhuáng 

ทางแยก qhon53qa0piak53 岔路 chàlù 

ทางสะดวก mie45 顺（路） shùn  

ทางหลวง qhon53ʐɯǝn24 
kuŋ33lu213 

公路 gōnglù 

ทานตะวนั puŋ33vǝn33 向日葵 xiàngrìkuí 

ทาย tɕi:m213 猜（谜语） cāi  

ทา้ยทอย to213khuak33 后颈窝 hòu jǐng wō 

ทาส vak45ba:t33 奴隶 núlì 

ทาํ taŋ33 做 zuò 

ทาํ vak45 做 zuò  

ทาํ (เครือ่งหมาย) sa33 打（记号）dǎ  

ทาํคลอด jiǝ33 接生 jiēshēng 

ทาํผดิพลาด jin53 ɬoŋ53 让错 ràng cuò 

ทาํรงั sa:n33so33 ; vak33so33 做窝 zuò wō 

ทาํรา้ย ha:i53 害（人） hài  

ทาํสงคราม lai33tyŋ45 打仗 dǎzhàng 

ทิง้ ɕi:p33 撒 sā 

ทิม่, แทง lai33 ; tɕok45 戳 chuō 

ทีเ่จาะ soŋ45 钻子 zuànzi 

ทีน่ัน่ baŋ33quan53 那里（远指）nàli 

ทีน่ัน่ ti33 tɕia45 那里（近指）nàli 

ทีน่ี่ ti33nai45 这里  zhè li 

ทีฝั่ดขา้ว la213 ; lja;u213 打谷桶 dǎ gǔ tǒng 

ทีร่กรา้ง lju24huaŋ33 荒地 huāngdì 

ทีร่ดั piak33thyŋ54 箍儿 gū’er 

ทีร่ดัถงั tin213thyŋ54 桶箍 tǒng gū 

ทีร่าบ lju24phiǝŋ213 平地  píngdì  

ทีร่าบลุม่ tuŋ33 平坝 píng bà 

ทลีะ tɕo54 挨 āi 

ทีส่ดุ lau45 ʂʅ53   zuì 

ทีไ่หน ti33niau24 ; tiau24 哪里  nǎ li 

ทุกคน taŋ45ɬa:i213 大家  dà jiā 

ทุกๆ, มกัจะ vǝn33vǝn33 每  měi 

ทุง่นา ne33ʐǝŋ24 田 tián 

ทู ่ lǝn33 钝（ ）dùn 

เท (น้ํา) pha:i53 放（水） fàng 

เท, รนิ thuak33 ; tiŋ53 倒出来 dào chūlái 

เทศกาลจงหยวน kǝn33bɯǝn33 中元 zhōng yuán 

เทศกาลตรษุจนี kǝn53tɕiǝŋ213 春节 chūnjié 



870 
 

เทศกาลไหวบ๊้ะจา่ง kǝn53biǝŋ33 
kǝn53by:ŋ33 

端午 duānwǔ 

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์ kǝn33saŋ53 中秋 zhōngqīu 

เทา้ qa33tɕuŋ213 脚 jiǎo 

เทา่กนั phiǝŋ213 ; pan45diau213 均匀 jūnyún 

เทา่ไหร ่ qǝ0du:i33 多少  duōshao 

เทีย่ง huat33 午 wǔ 

เทยีนไข n̥ian33 蜡烛 làzhú 

เทีย่ว (ลกัษณนามใชก้บัการกระทาํ 1 
เทีย่ว) 

tap45 趟（一） tang 

แทง lai33sam45 插（地上） chā  

แทง tɕo213 刺（眼） cì  

แทง tɕok45 扎（针） zhā  

แทง้บุตร qa0jiǝ33ɬiaŋ53 流产 liúchǎn 

แทน lyŋ33vak45 替 tì 

แทนที ่ lyŋ33vak45 代替 dàitì 

แทน่ฝนหมกึ mǝ53pha:n53 砚 yàn 

แทรก, ซอ้น pau45 合并 hébìng 

แทะ qiau33 ; ʐam45 啃 kěn 

แทะกระดกู lik45 剔（骨头） tī  

โทร ta53 打（电话） dǎ  

ธง ta33qa213 旗子 qízi 

ธรณีประตู baŋ53tyŋ53 门槛 ménkǎn 

ธญัพชื n̥uak33 庄稼 zhuāngjia 

ธุรกจิ khai53sɯ213 生意 shēngyì 

ธปู ɕiǝŋ213 香 xiāng 

นก nuk45 ; niuk45 鸟 niǎo 

นกกระจอก nuk45ja:u33 麻雀 máquè 

นกกระเตน็ ta55ji21la: ŋ53 翠鸟 cuì niǎo 

นกกระยาง qǝ0la:ŋ45buǝŋ53 鹭鸶 lùsī 

นกกางเขน nuk45ʔiok33 喜鹊 xǐquè 

นกเขา nuk45ku21qau53 斑鸠 bānjiū 

นกเขยีนคิว้ nuk45ku33tɕiaŋ53 
nuk45ku33tɕiau53 

画眉鸟 huàméi niǎo 

นกเคา้แมว นกฮกู qa33la:ŋ45miau53 猫头鹰 māotóuyīng 

นกนางแอ่น nuk45ʔin53 燕子 yànzi 

นกพริาบ nuk45lǝu333 鸽子 gēzi 

นกหวดี lai33hui213 口哨 kǒushào 

นกหวดี si:n33 哨子 shàozi 

นกหวัขวาน nuk45kak33 啄木鸟 zhuómùniǎo 

นกอนิทรยี ์ qa33la:ŋ45 老鹰 lǎoyīng 

นฤพาน เป็นคาํในพระพทุธศาสนา เป็น
การสวดเพือ่ปลดปลอ่ยวญิญาณ 

qa:ŋ33ŋu:n33 超度 chāodù 

น่อง tam53ɕin53 腿肚子 tuǐdùzi 

น้องเขย va:i33 妹夫  mèifu 

น้องชาย va:i33 弟弟 dìdì 

น้องสะใภ ้ mum213kɯ53 弟媳 dìxí 

น้องสาว va:i33mǝi45 妹妹 mèimei 
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นอน ʔau213 睡 shuì 

นอนควํ่าหน้า kuam33 趴 pā 

น้อย lǝu213 少  shǎo 

นอสตัว ์ qau53 犄角 jījiǎo 

นกัโทษ tɕuŋ53vǝik45 犯人 fànrén 

นกัธุรกจิ vsk45khai33sɿ 商人 shāngrén 

นกัเรยีน นกัศกึษา qa0jiǝ33ɕɯ53 学生 xuéshēng 

นัง่ยอง taŋ33kǝ0sai45 蹲 dūn 

นัน้ tɕia45 那  nà 

นบั tɕia53 数（东西）shǔ 

นาก ku:m24 水獭 shuǐtǎ 

น่าเกลยีด tu213tɕiak45 丑 chǒu 

น้าเขย pe213ʔaŋ213 小姨父 xiǎo yífu 

น้าชาย tɕau33 小舅父 xiǎo jiùfù 

นาท ี tɕa24 点（钟） diǎn 

นามสกุล pan53 姓 xìng 

น่าสงสาร ka33mi33 可怜  kělián 

น้าสะใภเ้ลก็ tɕau33mǝi45 小舅母 xiǎo jiùmǔ 

น่าเสยีดาย qa0juǝŋ213 可惜  kěxí 

น้าหญงิ ma:i45mum213 小姨母 xiǎo yímǔ 

นํา mǝi33 把 bǎ 

น้ํา ʔoŋ33 水 shuǐ 

น้ําแกง ʔoŋ33ʔap22 菜汁 cài zhī 

น้ําแขง็ qa33nǝi33 冰 bīng 

น้ําคา้ง qa33miat45 露 lù 

น้ําคา้งแขง็ qa33ma:i33 霜 shuāng 

น้ําตา ʔoŋ33te53 眼泪 yǎnlèi  

น้ําตาไหล m̥e53ʔoŋ33te53 流泪 liúlèi 

น้ําเตา้ bo33 葫芦 húlu 

นําทาง lin24 带（路） dài  

น้ํานม ʔoŋ33ʔui213 奶汁 nǎi zhī 

น้ําเปลา่ ʔoŋ33da:n53 开水 kāishuǐ 

น้ําผึง้ thiǝŋ24qa33ʐai33 蜂蜜 fēngmì 

น้ําพุ ʔuak33ʔoŋ33 泉 quán 

น้ํามนั ju24 油 yóu 

น้ํามนัจากตน้ไม ้ miak45tuŋ33ju53 桐油 tóngyóu 

น้ํามนัเปลว ju24qa33liu33 板油 bǎnyóu 

น้ํามนัพชื ju24lǝŋ33 植物油 zhíwùyóu 

น้ํามนัหม ู ju24m̥u53 猪油 zhū yóu 

น้ํามกู jak33qǝ0taŋ33 鼻涕 bítì 

น้ําลาย tau213 口水 kǒushuǐ 

น้ําวน ʔoŋ33ɕyen213taŋ213 漩涡 xuánwō 

น้ําหนกั khan53 重  zhòng 

นําหน้า lin24ʂho213 带头 dàitóu 

น้ําไหล ɬai53 流（水） liú  

นิดหน่ึง qa0qǝiʔ45 一点儿 yīdiǎn er 

นิทาน tɕa:ŋ33tɕu45ʔ:i33 故事 gùshi 
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น้ิว qa33ȵik45 手指 shǒuzhǐ 

น้ิว tshǝn213 寸 cùn 

น้ิวกลาง qa33ȵik45ne33mi:n33 中指 zhōngzhǐ 

น้ิวกอ้ย qa33ȵik45m̥uat33 小指 xiǎozhǐ 

น้ิวชี ้ qa33ȵik45ɕe53 食指 shízhǐ  

น้ิวเทา้ qa33ȵik45tɕuŋ213 脚趾 jiǎozhǐ 

น้ิวนาง qa33ȵik45m̥ǝi53 无名指 wúmíngzhǐ 

น้ิวหวัแมม่อื qa33ȵik45du213 拇指 muzhǐ 

นิสยั phi53tɕhi213 ; ɕia53 脾气 píqì 

น้ี nai45 这  zhè 

นึกคดิ tɕi:m213 想（思考） xiǎng  

น่ึง ɬuaŋ53 蒸 zhēng 

นุ่ม na24 软 ruǎn 

นูน na:ŋ33 凸 tū 

เนย ju24qa:i53 牛油 niú yóu 

เน่า ɬo53 烂 làn 

เน่าเป่ือย duak33 朽 xiǔ 

เน้ือแชแ่ขง็ m̥u53la:n33 肉冻 ròu dòng 

เน้ือแดดเดยีว m̥u53la:p45 腊肉 làròu 

เน้ือแตง sai33pak33 瓜瓤 guā rang 

เน้ือบรเิวณเอน็ qa33pak33m̥u53 腱子肉 jiànzi ròu 

เน้ือววั ʔiau33qa:i53 牛肉 niúròu 

เน้ือสนั ʔiau33phau33laŋ 牛脯 niú pú 

เน้ือสนัใน m̥u53niak45 瘦肉 shòu ròu 

เน้ือสนัใน ไมต่ดิไขมนั gu:m33 瘦（肉） shòu  

เน้ือหม ู m̥u53 猪肉 zhūròu 

แนวขวาง ʔau213qa0huaŋ213 横躺 héng tǎng 

แนวตัง้ tsɯ33 竖 shù 

แนวนอน ขวาง qa33huaŋ213 横 héng 

ไนปัน่ดา้ย tɕiǝŋ33 纺车 fǎngchē 

บดบงั khɯa213 遮（太阳） zhē  

บท (ลกัษณนามของเพลง กลอน) khwa53 首（歌） shǒu 

บรรพบุรษุ te33pǝu33ja45pǝu33 
tɕu45tɕan33 

祖先 zǔxiān 

บรเิวณใกลเ้คยีง tu35 附近 fùjìn 

บรเิวณโดยรอบ ʂaŋ53siaŋ44 周围 zhōuwéi 

บวงสรวงสวรรค ์ tɕin53mǝn33 祭天 jì tiān 

บว้น, กลัว้ ʂuk45qǝ0mǝn45 漱口 shù kǒu 

บวบ  buǝp33 丝瓜 sīguā 

บวม pu24 肿 zhǒng  

บอ่ hau33 坑 kēng 

บอ้งไมเ้อาไวท้ีใ่สต่ะเกยีบ ɬuǝŋ33da:ɯ213 
ɬyŋda:ɯ213 

筷筒 kuài tǒng 

บอ่น้ํา bo53ʔoŋ33 井 jǐng 

บอ่น้ํา  tha:ŋ45ɬak22 潭 tán 

บอบบาง vak45qa33n̥uan54 娇 jiāo 

บ๊ะจา่ง mi45ʔuat33 粽子 zòngzi 

บะหมี ่ mi:n33 面条 miàntiáo 

บนัได kuǝŋ53 楼梯 lóutī 
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บวัลอย tha:ŋ33pa33 汤圆 tāngyuán 

บาง tǝ0gɯa45 ; hɯa45 薄 báo 

บาง ʐa:u24 （布）稀 xī 

บาดเจบ็ ɕa:ŋ24 受伤 shòushāng 

บาดแผล ɕat33 伤口 shāngkǒu 

บา้น n̥iŋ53 家 jiā 

บาน (ลกัษณนามของประต)ู mjak45 扇（门） shàn 

บานประต ู pan53tyŋ53 门板 ménbǎn 

บาํรงุ tɕiot33 补（苗） bǔ  

บดิ qan33 拧 níng 

บดิ, งอ jy33 ; iyi33 弯（竹条） wān  

บดิขีเ้กยีจ quat33gɯi33 伸懒腰 shēnlǎnyāo 

บนิ biaŋ53 飞 fēi 

บใิหแ้ยกออกจากกนั  ɬe213 掰 bāi 

บบี ขยี ้(แมลง) nǝiʔ45 捻（虫）niǎn  

บุกเขา้โจมต ี se24lai33 攻打  gōngdǎ 

บุกเบกิ (ทีร่กรา้ง) khai53lu213huaŋ33 开荒 kāihuāng 

บุง้กี ๋ ŋuap45 粪箕 fèn jī 

บุตรธดิา qǝ0jiǝ33 儿女 érnǚ 

บุตรบุญธรรม qa33jiǝ33linŋ24 
kap33qa0jiǝ33 

养子 yǎngzǐ 

บุหรี ่ hot33 烟 yān 

เบา khan213 轻  qīng 

เบกิตา tsǝŋ33te53 瞪眼 dèngyǎn 

เบยีด qiap33 挤（进去）jǐ  

เบยีดเสยีด qiap33 拥挤 yǒngjǐ 

แบก pe45 背（枪） bèi 

แบก, หาม tho53 驮 tuó 

แบง่ ŋun53 分（工） fēn 

แบน pjaʔ45 扁 biǎn 

แบบ, ทรง n̥a33 样子 yàngzi 

โบก huai33 招（手） zhāo  

โบกมอื huaŋ33 摆（手） bǎi  

ใบ  bak33 个（碗）gè  

ใบ (ลกัษณนามใชก้บัหมวก) dam53 顶（帽子） dǐng 

ใบชา qa33la33 茶叶 cháyè 

ใบไม ้ be53 叶子 yèzi 

ใบยาสบู hot33 烟 yān 

ใบหน้า mja24 脸 liǎn 

ปกเสือ้ qo33bok33 衣领 yī lǐng 

ปรบมอื lai33piak33 拍（手） pāi 

ปรอท ʔoŋ3phio213 水银 shuǐyín 

ประกายไฟ ʔe213pǝi53 ; a:i213pǝi53 火花 huǒ huā 

ประคอง quap33 捧 pěng 

ประเดีย๋วเดยีว taŋ33tɕa213 一会儿  yí huì’ér 

ประต ู tyŋ53 门 mén 

ประตหูลงับา้น tyŋ53pǝ0lin33 后门 hòumén 

ประทดั da:n213 爆竹 bàozhú 
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ประเทศจนี mu:ŋ45ŋu213 中国 zhōngguó 

ประเภท pan53 种（稻） zhǒng  

ประมาณ ta213khai213 大约 dàyuē 

ประโยค ɬam33 句（话） jù  

ประวตัศิาสตร ์ ɕɯ53li33vǝn33 历史 lìshǐ 

ประหยดั de53lu213 节省 jiéshěng 

ปรบั fa53ti:n213 罚款 fákuǎn 

ปรบั khǝu213 扣（钱） kòu  

ปลวก qa33diau213li:n33 白蚁 báiyǐ 

ปลอ่งเตา tyŋ53pǝ0sau53 灶口 zào kǒu 

ปลอ้งไผ ่ qoŋ33quat33 竹节 zhú jié 

ปลอดโปรง่ mǝn33ji:n33 晴朗 qínglǎng 

ปลอม la;i45 假 jiǎ 

ปลอ่ย pǝi33 放开 fàngkāi 

ปลอ่ย pie53 放（鸟） fàng 

ปลกัควาย khǝ213qa:i53 牛滚塘 niú gǔn táng 

ปลา ʔiau33pja22 鱼 yú 

ปลาชอ่น nu:t45 泥鳅 níqiū 

ปลาดุก  qa0diok33 塘角鱼 táng jiǎo yú 

ปลาย jo213 端 duān 

ปลงิ pu33tak33 水蚂蟥 shuǐ mǎhuáng 

ปลกู tap33 种（菜）zhòng  
种（树） zhòng 

ปลกู tɕa:i45tap33 移植 yízhí 

ปอ li:p45 黄麻 huángmá 

ปอกเปลอืก tɕi:t45 削（果皮） xuē  

ป้องกนั, รกัษา เฝ้า tɯ24 守 shǒu 

ปอด ʂau213 肺 fèi 

ป้อนอาหาร ȵim33 喂（用嘴喂） wèi  

ปอย (ลกัษณนามใชก้บัเชอืก ดา้ย) tyŋ53 缕（线） lǚ 

ปะ (เสือ้ผา้) piaŋ53 补（衣服）bǔ 

ปะ (หมอ้) piaŋ53 补（锅） bǔ  

ปัก tiam33pǝu33 绣（花） xiù  

ปัน่ดา้ย vak45puǝŋ33 纺线 fǎng xiàn 

ปัสสาวะรดทีน่อน lai33ɕi53ʐak45ʂuaŋ45 尿床 niàochuáng 

ป้า (พีส่าวของพอ่) lia45 大姑妈 dà gūmā 

ป้า (พีส่าวของแม)่ ma;i45ȵuǝŋ33 大姨母 dà yímǔ 

ปาก qa33mǝn45 嘴 zuǐ 

ปากเบีย้ว m̥iat33 歪嘴 wāi zuǐ 

ปากรา้ย te33bu53 ; mǝn45bu53 饶舌 ráoshé 

ปาด, โกน lǝn24ʂo213 剃（树） tì  

ป่าเถื่อน tɕiaŋ213 野蛮 yěmán 

ปาน jak33vǝn33 痣 zhì 

ป่าน tǝ0ŋɯǝ33 苏麻 sū má 

ป่าน ti:m33 苎麻 zhùmá 

ป่าไม ้ tai53ʐǝŋ33 树林 shùlín 

ป้าสะใภ ้ ma:i45ʔau33 伯母 bómǔ 
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ป้าสะใภใ้หญ่ tɕau33mǝi45 大舅母 dà jiùmǔ 

ป้ิง, ยา่ง ʂam53 烤（火） kǎo  

ปิด qam33 盖（锅盖） gài  

ปิด tam33 关（门） guān  

ปิดบงั tɕam213 ; boʔ45 瞒 mán 

ปิดใหม้ดิ กุมเอาไว ้ ɬuap33 捂 wǔ 

ปี mja:i33 年 nián 

ปี mja:i33 年（一） nián 

ป่ี pe33le213 唢呐 suǒnà 

ปีกุน  kǝ35 亥 hài 

ปีขาล ȵi24 寅 yín 

ปีจอ huat33 戌 xū 

ปีฉล ู piau33 丑 chǒu 

ปีชวด tɕa33 子 zi 

ปีเถาะ mau33 卯 mǎo 

ปีทีแ่ลว้ mja:i33quan53 去年 qùnián 

ปีน den33 爬（树） pá  

ปีน้ี mja:i33nai35 今年 jīnnián 

ปีมะแม mǝt45 未 wèi 

ปีมะโรง ȵ̥a33 辰 chén 

ปีมะเสง็ sa33 巳 sì 

ปีระกา ʐau35 酉 yǒu 

ปีหน้า mja:i33ʐuǝŋ33 明年 míngnián 

ปืน da;n33 枪 qiāng 

ปืนลม da:n33nuk45 鸟枪 niǎoqiāng 

ปืนใหญ่ da;n33du213 炮 pào 

ปุ๋ ย phǝn53 肥料 féiliào 

ป ู qa0ʐat45 螃蟹 pángxiè 

ปู่  te33ŋǝn33 祖父 zǔfù 

ปู่  (พอ่สาม)ี pe213 公公 gōnggōng 

ปเูตยีง nin33 铺 pū  

ปู่ ทวด te33ŋau33 曾祖父 zēngzǔfù 

ปนู phuan213 石灰 shíhuī 

เป็ด qa:t33 鸭子 yāzi 

เป็ดป่า qa:t33ʐa45 野鸭子 

เป็น (รบัตาํแหน่ง) ta:ŋ24 当（兵） dāng  

เป็นกงัวล ไมส่บายใจ  ŋeu213 ; thau213ɕi53 发愁 fāchóu 

เป็นการแสดงความเคารพ โดยคุกเขา่ลง
พืน้ มอืทัง้สองยนัพืน้ไว ้แลว้โน้มศรีษะลง
พืน้ 

kui33 磕头 kētóu 

เป็นการแสดงความเคารพ โดยประกบ
มอืทัง้สองขา้งไวต้รงอกพรอ้มโน้มตวั
เลก็น้อย) 

ŋɯi33kɯaŋ33 作揖 zuòyī 

เป็นตะครวิ sai33ŋǝn33doŋ53 抽筋 chōujīn 

เป็นทุกข ์ li213 过滤 guòlǜ 

เป็นน้ําแขง็ เกาะตวัเป็นน้ําแขง็ ɕa213lin213 ; qa0nǝi33 结冰 jié bīng 

เป็นบา้ vak45ʂan33 发疯 fāfēng 
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เป็นใบ ้ jiap33 哑（嗓子） yǎ 

เป็นใบ ้ qa0lu:n33 哑 yǎ 

เป็นเพือ่น pau45 陪伴 péibàn 

เป็นรา m̥au213 发霉 fāméi 

เป็นสนิม pen213q0ʐat45 ;  生锈 shēng xiù 

เป็นสดั, ตกมนั mie45pau45 发情 fāqíng 

เป็นหวดั liaŋ53tɕo53 伤风 shāngfēng  

เป็นอยา่งมาก lau45 ʂʅ53 非常 fēicháng 

เปราะ ʐi:m24 脆 cuì 

เปรีย้ว bja:t 酸 suān 

เปลวไฟ phja33pǝi53 火苗 huǒmiáo 

เปลา่ (ขา) m̥e53ȵuak33 露（脚） lù  

เปลีย่น ɕen53 换（衣服） huàn  

เปลีย่น ɕen53 换（工） huàn  

เปลอืก bo53 壳儿 ké’ ér 

เปลอืกไข ่ bo53khai53 蛋壳 dàn ké 

เปลอืกตน้ปาลม์ jiaŋ213 棕皮 zōng pí 

เปลอืกไผ ่ bo53da:i33 竹壳 zhú ké 

เปลอืกไม ้ boŋ53tai53 树皮 shù pí 

เปลอืยรา่ง de53ʔin33 裸体 luǒtǐ 

เป่า  phau53 吹（火） chuī 

เปิด (ประต)ู pha:i53 开（门） kāi  

เปิด, พลกิออก ʂa;k33 ;  ɬa:k33 掀 xiān 

เปียก ʐak45 湿 shī 

เปียกชืน้ m̥an213 潮湿 cháoshī 

เป่ือยยุย่ ɬan213 破烂 pòlàn 

แป้งหมี ่ phǝi53doŋ24 面粉 miànfěn 

แปด mǝ0ʐɯ33 八 bā 

แปดสบิ mǝ0ʐɯ33pat33 八十  bā shí 

แปลกหน้า dap33 生（陌生）shēng  

แปลงผกั ʂu:n53 菜园 càiyuán 

แปะ the53 贴 tiē  

โป๊ยกัก้ pa33ko53 八角 bājiǎo 

โปรง่แสง ʐoŋ45 亮（透亮） liàng  

ไป se24 去 qù 

ไปจา่ยตลาด sa:m213 散（集市） sàn  

ไปตลาด ka:n213hɯ213 赶场 gǎnchǎng 

ไปยงั ku213 向（朝） xiàng 

ไปยงั ku213 向 xiàng 

ผงแป้ง phǝi53 粉末 fěnmò 

ผดผื่น ʐǝ53fǝi213 痱子 fèizi  

ผม sam53 头发 tóufa 

ผมเปีย li:n53sam53 辫子 biànzi 

ผลไม ้ miak45 果子 guǒzi  

ผลกั lai33ȵuŋ24 推 tuī 

ผสม ɕiaʔ33 掺（水） càn  

ผสม thɯ213 ; naŋ45 搀 chān 
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ผอม gu:m33 瘦（人） shòu  

ผอมแหง้ gu:m33 瘦（瘠） shòu  

ผกั ʔap33 蔬菜 shūcài 

ผกักวางตุง้ ʔap33ju24 油菜 yóucài 

ผกักาดขาว ʔap33li:n33 白菜 báicài 

ผกักาดเขยีว ʔap33jiŋ45 芥菜 gàicài 

ผกักุยชา่ย tǝ33kiap33 韭菜 jiǔcài 

ผกัขม ʔap33thian53tsha:i213 菠菜 bōcài 

ผกัชนิดหน่ึง ʔap33da:i213 苦马菜 kǔ mǎcài 

ผกัช ี huam213phiak33tɕi24 芫荽 yánsuī 

ผกัดอง ʔap33bja:t45 酸菜 suāncài 

ผดั ɕa:u33 炒 chǎo 

ผา่ da:i213 劈 pī 

ผา่ qa213 剖  pōu 

ผา้ pha:i33 布 bù 

ผา้กนัเป้ือน pɯi33 围裙 wéiqún 

ผา้ขนหนู phian53 毛巾 máojīn 

ผา้คาดหวั phian53ʂho213 头巾 tóujīn 

ผา้ทอมอื pha:i33qa0pu33 土布 tǔbù 

ผา่นการ luǝŋ33 经过 jīngguò 

ผา้นวม ȵok33 被子 bèizi 

ผา้พนัขา การพนัเทา้ดว้ยผา้ qa0pan33 裹腿 guǒtui 

ผา้พืน้เมอืง pha:i33qa0pu33 土布 tǔbù 

ผา้ลาย pha:i33piak45 花布 huā bù 

ผา้ลนิิน pha:i333li;p45 麻布 mábù 

ผา้หม่นวมปุยฝ้าย ȵok33qa33tuŋ33 棉被 mián bèi 

ผดิ ɬoŋ53 错 cuò、过失 guòshī 

ผวิ boŋ53 皮肤 pífū 

ผวิ (ปาก) lai33hui24 吹（口哨）chuī 

ผวิหนงัแตก puǝk33 ; puok33 皴裂 cūn liè 

ผ ี qa33duak33 鬼 guǐ 

ผเีสือ้ piaŋ35 蝴蝶 húdié 

ผึง้ qa33ʐǝi33 蜜蜂 mìfēng 

ผึง้ดาํ ŋǝu33 黑蜂 hēi fēng 

ผึง่ลม, ตาก la:ŋ24 晾（衣服） liàng  

ผนื baŋ53 块（田） kuài  

ผนื pǝn33 片（稻田） piàn  

ผนื siap33 床（被子） chuáng 

ผนื  tuŋ33 垌（田） dòng  

ผนื (ลกัษณนามใชก้บัธง) ma:i45 面（旗） miàn 

ผนื (ลกัษณนามใชก้บัผา้) dam53 块（布） kuài 

ผกู kan53 绑 bǎng 

ผกูมติร jin53 交（友） jiāo  

ผกูใหแ้น่น ʐat45 勒（紧） lēi 

ผูช้าย qa22pa213 男人 nánrén 

ผูส้งูอายุ qa33ŋǝn33 老人 lǎorén 

ผูห้ญงิ qa33miǝ45 女人 nǚrén 
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ผูใ้หญ่ qa33du213 成年人 chéngnián rén 

เผด็ ŋɯa45 辣 là 

เผา pǝi53qiau33 烧（山） shāo  

เผา piŋ33 烧 shāo 

เผา ʐiaŋ45 烤（衣服） kǎo  

เผอืก tat33mǝŋ33 甘蔗 gānzhè 

แผงขนคอหม ู hon213ba53 猪鬃 zhūzōng 

แผน่ fǝn33 层（皮） céng 

แผน่ (ลกัษณนามของแผน่ไม)้ mjak45 块（板子） kuài 

แผน่ (ลกัษณนามใชก้บักระดาษ) tha:u24 张（纸） zhāng  

แผลเน่าเป่ือย pen213pau33 疮 chuāng 

แผลเป็น ta:iʔ45 疤 bā 

แผอ่อก, ป ู pha:i53 摊开 tān kāi 

ไผข่ม quat33qǝ0ʐǝi24 苦竹 kǔzhú 

ไผท่อง quat33qǝ0ʐuŋ45 金竹 jīnzhú 

ไผล่าํเดยีว quat33qǝ0mja:i33 楠竹 nán zhú 

ฝน ʂau213 雨 yǔ 

ฝนตก mǝn33ʂau213 下雨 xià yǔ 

ฝนตกปรอยๆ ʂau213du213 阵雨 zhènyǔ 

ฝนตกประปราย ʂau33mǝn45 毛毛雨 máomaoyǔ 

ฝนสาด ʂau213biaŋ53 潲 shào 

ฝนหมกึ be33 磨（墨） mó  

ฝัก (ลกัษณนามของขา้วโพด) gɯǝp45 行（玉米）  xíng  

ฝักถัว่ m̥uŋ53 豆荚  dòujiá 

ฝักมดี m̥u53bja45 鞘 dāo qiào 

ฝัง pan53 埋葬 máizàng 

ฝัน ʔau213pan53 做梦 zuòmèng 

ฝา la:ŋ24 盖子 gàizi 

ฝากเงนิไว ้ pin24 ; lǝ52pin24 存放 cúnfàng 

ฝากผูอ้ื่นเป็นธุระให ้ ʂuak33 托人 tuō rén 

ฝาด pat33 涩 sè 

ฝ่าเทา้ do33qǝ0tɕuŋ213 脚心 jiǎoxīn 

ฝ้าบรเิวณลิน้ mie33li;n33 舌苔 shétāi 

ฝ่ามอื qa0m̥i213 手掌 shǒuzhǎng 

ฝ้าย qa33pu33 棉花 miánhuā 

ฝ่ิน hot33sak33 鸦片烟 yāpiàn yān 

ฝี mja24ʐau213 麻子 mázǐ 

ฝีเทา้ kai33kɯaŋ213 脚步 jiǎobù 

ฝุ่ น ʔuǝt3qa33bǝn45 尘土 chéntǔ 

ฝงู poŋ45 群（羊） qún 

เฝ้ารกัษา tɯ24ti33 守卫 shǒuwèi 

พน่ buan53 吐（奶） tǔ  

พน่, ถ่ม tam33 吐（口水）tù 

พน่, พุง่ lai33pu:p45 喷（水） pēn 

พน่ควนั qǝ0tok53 冒烟 mào yān 

พน่ใย ชกัใย  vak33khia53 结网 jié wǎng 

พนนั to53 赌（钱） dǔ  
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พบเจอ sap45 遇见 yùjiàn 

พบหน้า taiʔ333mja24 见面 jiànmiàn 

พยกัหน้า ŋoʔ33ʂho213 点头 diǎntóu 

พยาธติวักลม pa53 蛔虫 huíchóng 

พยงุ thɯ213 扶（起来） fú 

พรม khau53 毯子 tǎnzi 

พระจนัทร ์ ta:n53 月亮 yuèliàng 

พระโพธสิตัว ์ mi:u33 菩萨 púsà 

พระอาทติย ์ qa33ɬa:ŋ53 太阳 tàiyáng 

พรกิ ʔɯǝt33 辣椒 làjiāo 

พรกิไทย fu33tɕiu213 胡椒 hújiāo 

พลัว่, ขดุ tʂhuan45 铲（锅巴） chǎn  

พลัว่วดิน้ํา to45 戽斗 hùdǒu 

พลกิ lǝn213 ; liǝŋ213 翻（粑粑） fān 

พลกิ tǝ0liak45 反 fǎn 

พลกิ (กลบัดา้น) lǝn213 ; liǝŋ213 翻（猪肠）fān 

พลกิตวั lǝŋ24gɯi33 翻身 fānshēn 

พวกเขา to53 他们  tāmen 

พวกเขาสองคน ɬa:i213to53 ;  ɬa:i213sa53 他们俩 tāmēn liǎ 

พวกคุณ ɬa:i213tau53 ;  tau53 你们  nǐmen 

พวกคุณสองคน ɬa:i213ɕe53 你们俩 nǐmēn  liǎ 

พวกเรา ɬa:i213tu33 ; tu33 咱们  zǎnmen 

พวกเรา ʂhau53 我们  wǒmen 

พวกเราสองคน ɬa:i213te33 我们俩  wǒmēn  liǎ 

พวง (ลกัษณนามของสิง่ของเป็นพวง) ʐuai45 串（鱼） chuàn 

พอ่ pe213 父亲 fùqīn 

พอง da:n53 ; ʔoŋ33bǝt45 涨（水） zhǎng  

พอด ี ɬeʔ33 够 gòu 

พอดตีวั  ho33 合身 héshēn 

พอ่ตา pe213 岳父 yuèfù 

พอ่บุญธรรม pe213liŋ24 ; pe213liŋ213 干爹 gān diē 

พอ่มด pe213m̥o213 巫师 wūshī 

พอ่แม ่ pe213ma:i45 父母 fùmǔ 

พอ่สือ่, แมส่ือ่ ma0ni45 媒人 méirén 

พอ่หมา้ย pe213buǝŋ33 鳏夫 guānfū 

พกั, อาศยั qui33 住 zhù 

พกัผอ่น jiǝŋ24 休息 xiūxí 

พงั tɕiak45 坏 huài 

พงัทลาย (คนันาพงั) ɬa53 垮（田坎） kuǎ  

พงัทลาย (ลม้ลง) ɬa53 ; laŋ45 倒塌 dǎotā 

พดั bo53huai33 ; bo53vǝi24 扇子 shànzi 

พดั (กรยิา) tiu53 扇（风） shàn  

พนั gat45 绕（线） rào  

พนั taŋ53 千 qiān   

พนั, หอ่ tɕai213 裹 guǒ 

พนัธุข์า้ว pan53pie53 谷种 gǔ zhǒng 

พบั (แขนเสือ้) nim45 卷（袖） juǎn 
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พบั (ลกัษณนามใชก้บัเงนิทีท่บักนัเป็น
พบั) 

tɕan53 叠（钱） dié 

พบั (ลกัษณนามใชก้บัผา้) dam53 匹（布) pǐ 

พบักระดาษ nip45 折（纸）  zhé 

พบัซอ้นกนัไว ้ nim45 叠（被子） dié shōu 

พา lin24 带（小孩） dài  

พาย vuai33 划（船） huà 

พงิ niaŋ45 靠（树上） kào 

พงิ vak45 搭（棚） dā  

พงิ, องิ kha:u213 靠（依赖） kào  

พมิพ ์ jin213 印（书箱） yìn  

พษิ tu53 毒 dú 

พีเ่ขย tɕai33 姐夫 jiěfū 

พีช่าย ta:u53 哥哥 gēgē 

พีช่ายน้องชาย ta:u53va:i33 弟兄 dìxiōng 

พีส่ะใภ ้ ʔau33 ; ʔai33 嫂子 sǎozi 

พีส่าว pai33 ; pjai33 姐姐 jiějiě 

พีส่าวน้องสาว pai33va:i 姊妹 zǐmèi 

พึง่ pa24 刚刚 gānggāng 

พึง่จะ tɕa24 tɕan33 刚才 gāngcái 

พชืตระกลูเฟิรน์ biaŋ24 蕨草 jué cǎo 

พืน้ดนิ lju24 地 dì 

พืน้ทีร่าบระหวา่งภเูขา lu213dok33 山㟖 shān lòng  

พืน้ทีลุ่ม่ลกึ dok33 洼 wā 

พุม่ toŋ213 丛（秧） cóng  

พูก่นั เครือ่งเขยีน pi53 笔 bǐ 

พดู ɬai53 说 shuō 

พดูคุย qa0liu33ɬai53 谈天 tántiān 

พนูดนิ pa:n53 培（土）péi  

เพราะวา่ jin33vǝi213  因为  yīnwèi 

เพราะอะไร vǝi213 m̥ai213 为什么 

เพลง tɕa:n45 ; l ǝ:n45 歌 gē 

เพลงพืน้บา้น ɕiŋ33kwai45 山歌 shāngē 

เพลีย้อ่อน pu33ʔin33 蚜虫 yáchóng 

เพิม่การผลติ ʂu213bu53 增产 zēngchǎn 

เพิม่ขึน้ tu213bu53 增加 zēngjiā 

เพยีงแค ่ de33 只  zhǐ 

เพือ่น ta33dau33pau45 朋友 péngyǒu 

เพือ่นบา้น den53gɯa213 邻居 línjū 

แพ phe33 ; pe24 筏子 fázi 

แพ ้ ɕu33 输 shū 

แพง, สงู bat33 贵 guì 

แพทย ์ tɕa:ŋ33jia53 医生 yīshēng 

แพรร่ะบาด pe33 传染 chuánrǎn 

แพะ qiat33 山羊 shānyáng 

แพะ sak33 羊 yáng 

ฟอง qa33tǝu24 泡沫 pàomò 
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ฟอง tsa:n213 泡（汤） pào  

ฟอง (ในน้ํา) qa33tǝu24 ; qa33tu24 水泡泡 shuǐ pào pào 

ฟักเขยีว pak33doŋ 冬瓜 dōngguā 

ฟักไข ่ kam33 孵 fū 

ฟักทอง pak33 南瓜 nánguā 

ฟัง tɕak45 听 tīng 

ฟัด pa:t33 簸（米） bǒ  

ฟัน suaŋ53 牙齿 yáchǐ 

ฟัน่ (เชอืก) pai33 搓（绳子） cuō  

ฟัน่ (เสน้) pai33 捻（线） niǎn 

ฟันกราม qa:ŋ33 下巴 xiàba 

ฟันหน้า suaŋ53daŋ53 门牙 ményá 

ฟันหน้า, รอ่งฟัน suaŋ53to21 大牙 dàyá 

ฟ้า mǝn33 天 tiān    

ฟางขา้ว pa:ŋ33pie53 稻草 dàocǎo 

ฟาด tuaŋ33 打（用棍子） dǎ  

ฟ้าดนิ tiok33 地（天地）dì  

ฟ้าผา่ mǝn33lai33 雷击 léijí 

ฟ้าผา่ mǝn33ʐaŋ45 打雷 dǎléi 

ฟ้ามดืครึม้ mǝn33dam53 天黑 tiān hēi 

ฟ้ารอ้ง mǝn33ʐaŋ35 雷 léi 

ฟ้าแลบ tǝilip45 打闪 dǎ shǎn 

ฟ้าสาง mǝn33ʂam53mja:ŋ33 破晓 pòxiǎo 

ฟืน daŋ53phau53pǝi53 火筒 huǒtǒng 

ฟืน sa:m53 柴 chái 

ฟุต ɕi45 尺chǐ 

เฟิน (หน่วยเงนิตรา) fǝn33 分 fēn 

ไฟ pǝi53 火 huǒ 

ไฟดบั dap33 熄灭 xīmiè 

ภรรยา ma;i45siau53 妻子 qīzi 

ภรรยาของพีช่ายหรอืน้องชาย ʔau33mum213 妯娌 zhóu lǐ 

ภาษ ี ʂu:i53 税 shuì 

ภเูขา ʐǝŋ33 山 shān 

มณฑล sǝn45 省 shěng 

มด qa33diau213 蚂蚁 mǎyǐ 

มว้น (เสือ่) nim45 卷（席） juǎn 

มวยผม quan33ʂho213 髻 jì 

มอง (ไปยงัทีห่า่งไกล) qan33 望 wàng 

มองเหน็ taiʔ33tɕo53 看见 kànjiàn 

มอด (ทีก่นิขา้ว) qa0m̥uat33 粮蛀虫 liáng zhùchóng 

มอด (ทีก่นิเน้ือไม)้ pu33mǝn33 木蛀虫 mù zhùchóng 

มอส qǝ33tu24 青苔 qīngtāi 

มะเขอืเทศ miak45ȵuŋ33 
miak45ŋu213 

西红柿 xīhóngshì 

มะเขอืเทศ ta33kɯ213 茄子 qiézi 

มะระ kuǝp33da:i213 苦瓜 kǔguā 

มกัจะ tɕa213tɕa213 常常  chángcháng 

มงักร นาก tǝ33ŋɯak45 龙 lóng 
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มดั kan53 捆 kǔn 

มดั miak33 捆（柴） kǔn 

มดั, ผกู quan33 打（线结） dǎ 

มนัเทศ mǝn33ka:ŋ213 甘薯  gānshǔ 

มนัฝรัง่ jaŋ53ji213 马铃薯 mǎlíngshǔ 

มา m̥e53 来 lái 

มา้ ʂe33 马 mǎ 

มาก bu53 多  duō 

มาก lau45 ʂʅ53 很 hěn 

มากกวา่ pat33la:i33 以上 yǐshàng 

มากกวา่, เกนิกวา่ khuai53 过 guò; 超过 chāoguò 

มากมาย lau45ʂ ʅ53bu53 很多 hěnduō 

มาตราชัง่ (ตาํลงึ) kiǝŋ24 两 liǎng 

มาตราวดัของจนี (ประมาณ 3 เมตร) tʂaŋ213 丈 zhàng 

มา้นัง่ taŋ53 凳子 dèngzǐ 

มา้นัง่แถวยาว taŋ53tɕa:ŋ 长凳 cháng dèng 

มา้ม m̥e213 脾庄 pízhuāng 

มา้ไม ้ thau53tsho213 木马 mùmǎ 

มาสาย tǝ0lin33 来迟 lái chí 

ม ี ʔan53 有 yǒu 

มกีลิน่คาวเน้ือ mu24sau33 膻 shān 

มกีลิน่คาวปลา mu24qa:u54 腥 xīng 

มชีวีติ ʔai53 活 huó 

มชีวีติอยู ่ pjoŋ213  生（仔） shēng  

มดี bja45  dāo 

มดีโกน ɬai33ʐǝn213ʂho213 剃头  tìtóu dāo 

มดีตดัหญา้ tɕa:p45 铡  zhádāo 

มดีทาํกบัขา้ว bja45ʔap33 菜  càidāo 

มดีผา่ฟืน bja45sa:m53 柴  chái dāo 

มดีสัน้ ɬai33 尖  jiāndāo 

มเีพยีง pa213ʔan53 只有  zhǐyǒu 

มเีวลาวา่ง ɬap33 有空 yǒukòng 

มสีตปัิญญา han213 能干 nénggàn 

มนึงง n̥at33 ; n̥at33nat33 麻木 mámù 

มดื dam53 黑（天） hēi 

มดื mǝn33hap33 阴 yīn 

มดื nam45taŋ53ma:ŋ33 暗 àn 

มดืมน qa0hap33 阴 yīn 

มอื qa0m̥i213 手 shǒu 

มือ้ pa33 顿（饭） dùn  

มือ้ (ลกัษณนามใชก้บัมือ้อาหาร) tap45 顿（一） dùn 

มอืเปลา่ die53qhaŋ213m̥e54 空手 kōngshǒu 

มุง้ suǝm33 蚊帐 wénzhàng 

มงุ หรอื ปกูระเบือ้ง ʐap45 盖（瓦）gài  

มุง่ไป ku213 往 wǎng 

มดุ ɬuaŋ33 蒙（头睡） méng  

มลู jak33 ; phǝn53 粪 fèn 
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มลูคา่ tɕi53 值 zhí 

เมฆ qa33muak45 云 yún 

เมฆครึม้ qa33muak45dam53 乌云  wūyún 

เมด็ (ขา้ว) dam53 颗（谷子） kē 

เมด็แตง se213pak33 瓜子 guāzǐ 

เมด็เลก็ ŋot33nuai33 细小 xì  

เมด็ใหญ่ ba53 ; ba53bat33 粗糙（米）cūcāo 

เมด็ใหญ่ dju213 ; du213  粗大 cū  

เมน่ qa33bait35 豪猪 háozhū 

เมลด็ pan53 种子 zhǒngzi 

เมลด็ (ขา้ว เลก็กวา่เมด็)  dam53 粒 (米)  lì  

เมลด็ขา้ว dam53pie53 谷粒 gǔ lì 

เมลด็ขา้วทีล่บี pie53tiap45 
pie53suan33 

秕子 bǐ zi 

เมลด็พนัธุ ์ tɕuǝŋ33 种子芽 zhǒngzǐ yá 

เมา pau53pan33 醉（酒） zuì  

เมือ่ก่อน ʔa:i33 从前 cóngqián 

เมือ่วาน vǝn33na33 后天 hòutiān 

เมือ่วาน vǝn33ŋuai53 昨天 zuótiān 

แม ่ ma;i45 母亲 mǔqīn 

แมกุ่ญแจ khwa33 锁 suǒ 

แมงมมุ khia53 蜘蛛丝 zhīzhū sī 

แมงมมุ ku53ʐa:u213 蜘蛛 zhīzhū 

แมแ้ต่ ma33 连 lián 

แมน้ํ่า ʐu:ŋ33 河 hé 

แมบุ่ญธรรม ma:i45liŋ45 ; ma:i45liŋ213 干妈 gàn mā 

แมพ่มิพเ์หรยีญกษาปณ์ ti:n24tyŋ33 铜板 tóngbǎn 

แมม่ด ma:i45m̥o213 巫婆 wūpó 

แมย่าย ma:i45 岳母 yuèmǔ 

แมลง pu33 虫 chóng 

แมลงต่อย lai33te33 蜇 zhē 

แมลงปอ qa33sian213 蜻蜓 qīngtíng 

แมลงวนั qa0mi:n33 苍蝇 cāngying 

แมลงสาบ pu33siap33 蟑螂 zhāngláng 

แมลงเหมน็ pa0lǝŋ33 臭大姐 chòu dàjiě 

แมเ่ลีย้ง ma;i45lin33 后母 hòumǔ 

แมว miau53 猫 māo  

แมวป่า qau33 野猫 yěmāo 

แมส่ือ่ vak45mǝ33ni45 做媒 zuòméi 

แมห่มา้ย ma:i45 寡妇 guǎfù 

โม ่(กรยิา) quiʔ45 磨（面粉） mó  

โม ่(นาม) quiʔ45 磨 mò 

โมโห vak45ɕia53 生气 shēngqì 

ไม ่ nam45 不 bù 

ไมก้วาด kɯaŋ53 扫帚 sàozhǒu 

ไมก้วาดไมไ้ผ ่ kɯaŋ53qa0ʐuŋ33 竹扫帚 zhúsàozhou 

ไมข้ดี huam53pǝi53 火柴 huǒchái 

ไมเ่ขม้ขน้ suǝŋ213 淡（酒）dàn  
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ไมใ่ช ่ nam45tɕɯ33 不是 bùshì 

ไมต้าํขา้ว ma:i45dau53 碓杆 duì gān 

ไมต้กีลอง tai53nǝŋ53 鼓棒 gǔ bàng 

ไมเ้ทา้ ɕin53tɕu24 拐杖 guǎizhàng 

ไมแ่น่น gai45 松动 sōngdòng 

ไมบ้รรทดั, ไมฟุ้ต ɕi45 尺 chǐ 

ไมแ้ป ɬai53n̥iŋ53 檩子 lǐn zi 

ไมม่าก n̥am53 差不多 chàbuduō 

ไมม่ ี nam45ʔan53 ; qhiaŋ33 没有 méiyǒu 

ไมม่,ี ไมไ่ด ้ n̥a53 没有 méiyǒu 

ไมส่บายใจ อดึอดั  mǝn213 闷 mèn 

ไมเ่อา ja33 不要 bú yào 

ยก taŋ213 提 tí 

ยกขึน้ kiu45 抬 tái 

ยกโทษ ja:u53 饶 ráo 

ยกมอื jo213 举手 jǔ shǒu 

ยน่ ʐau45daŋ53 皱（眉头） zhòu  

ยอดเขา ʐǝŋ33ŋok33 ; ŋok33ʐǝŋ33 山顶 shāndǐng 

ยอดไม ้ tai53nu:t33 树梢 shù shāo 

ยอ้ม ȵuam45 染（衣服）rǎn 

ยอ้ยลง ลู่ลง juap33 垂 chuí 

ยงั n̥a53 ; me53 还 hái 

ยงัม ี hai213ʔan53 还有 hái yǒu 

ยงัไมเ่คย n̥a53 未曾 wèicéng 

ยดั ȵ̥ak33 塞（洞口） sāi  

ยดั phin33 拼 pīn 

ยนัพืน้ lai33 ɕin53tcu213 拄（拐杖） zhǔ  

ยา jia53 药 yào 

ยา่ te33ŋǝn33 祖母zǔmǔ 

ยา่ (แมส่าม)ี ma:i45 婆婆 pópo 

ยาก na:n213 难 nán 

ยากจน qa0kho33 穷  qióng 

ยาง ȵa:ŋ213 ; tɕiau35 ; ka:u33 胶 jiāo  

ยา่ทวด jia45ŋauʔ33 曾祖母 zēngzǔmǔ 

ยาย tɕau33ŋǝn33mǝi45 外祖母  wàizǔmǔ 

ยา้ย tsa:n45 ; jo213 搬 bān 

ยา้ยรงั kam33 把窝（鸡） bǎ wō 

ยาว den213 久   jiǔ 

ยาว kɯu53 长 cháng 

ยํ่าเทา้ ten33 跺 duò  

ยิง่ kǝn213 更 gèng 

ยงิ (ฟัน) m̥e53ȵuak33 露（牙） lù  

ยงิธนู ȵiǝ33 ; ȵiu33 射 shè 

ยงิปืน ȵiǝ33 ; ȵiu33 打（枪） dǎ  

ยนิยอม jyab213ji213 愿意 yuànyì 

ยิม้ sa:u53 笑 xiào 

ยีส่บิ ɕe54pat33 二十   èr shí 
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ยีส่บิหา้ ɕe54pat33ma33 二十五 èr shí wǔ 

ยีส่บิเอด็ ɕe54pat33tɕia33 二十一 èr shí yī 

ยดื jiǝ33 伸（手）shēn 

ยนื tɕau213 站 zhàn 

ยนืรกัษาการณ์ tɯ24 放哨 fàngshào 

ยืน่สิง่ของใหด้ว้ยมารยาททีด่งีาม หรอืใช้
กบัการชนแกว้เหลา้คารวะ 

tɕin53 敬（酒） jìng  

ยมื sau53 借（钱）jiè 

ยคุสมยั tɕu24 代 dài 

ยคุหลงั, ชนรุน่หลงั tɕu24lin33 后代 hòudài 

ยงุ qa0ȵaŋ33 蚊子 wénzi 

ยุง่ vuŋ33 忙  máng 

ยุง้ฉาง liǝŋ213 粮仓 liángcāng 

ยุง่ยาก vak45pok45 ; vak45pak45 麻烦 máfan 

ยแุยง tɕok33 怂恿 sǒngyǒng 

เยน็ siau33 ; suat45 凉（饭） liáng 

เยน็ suat45 冷（水）lěng 

เยน็สบาย liaŋ53 凉快  liángkuai 

เยบ็ ʂaŋ213 绱（衣服） shàng  

เยบ็ tiam33 缝 fèng 

เยบ็ถี่ๆ  dam53 纳（衣服） nà  

เยีย่มญาต ิ qan33 探亲 tànqīn 

เยีย่มเยอืน qan33 访（友） fǎng  

เยีย่ว (กรยิา) ɕi53 解（小便） jiě  

เยีย่ว (นาม) ɕi53 尿 niào 

เยือ่ไขมนั ju24qa33ʐa45 网油 wǎng yóu 

แยก ŋ̻un53 分（路） fēn  

แยกครอบครวั, แบง่สมบตั ิ ŋ̻un53n̥iŋ53 分家 fēn jiā 

แยกจาก, หา่ง pja:k45 离（家） lí  

แยกจากกนั  pja:k45mǝn33 分别 fēnbié 

แยกออกจากกนั hun53 隔开 gé kāi 

แยง่, ชงิ ʐa45 抢 qiǎng 

โยน huaŋ33 扔 rēng 

ใยแมงมมุ khia53ku53ʐa:u213 蜘蛛网 zhīzhū wǎng 

ใยไม ้ sai33ŋǝŋ33be53tai53 叶脉 yèmài 

รก (สิง่ของ) qa33liu33 ; luan213 乱（东西） luàn  

รกรา้งวา่งเปลา่ huaŋ33 荒 huāng 

รกรงุรงั (ผม) luan213 ; ȵ̥uŋ33 乱（头发） luàn  

รดน้ํา lin53 浇 jiāo 

รถ fuŋ33po45 车（谷子） chē 

รถ ʐɯǝn24 车 chē 

รม่ ɬiǝŋ33 伞 sǎn 

รมควนั  tɕhiu33 熏（肉） xūn  

รม่ไม ้ qa0ʐaŋ45 荫 yīn 

รว่ง ɬiaŋ53 落（叶）luò  

รว่ง ʂu33 ; ɬiaŋ53 脱（发） tuō  

รวงขา้ว biaŋ33pie53 穗 suì 
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รว่น joʔ33 松（士）sōng 

รวม  tshǝu213 ; tǝu213 凑（钱）còu  

รว่ม ɬa:i213 同（共同） tóng  

รวมกนั tsho53 撮（土） cuō  

รอ ɬak33 等候 děnghòu 

รอ่ง ta:iʔ45 痕迹 hénjī  

รอ้ง (นก) daŋ53 叫（鸟） jiào  

รอ้ง (มา้) ʂa:n53 嘶 sī 

รอ้ง (ววั) ʂa:n53 叫（牛）ào  

รอ้งตะโกน qa:ŋ33  叫（唤） jiào  

รอ้งตะโกน, โวยวาย qa:ŋ33 叫（让） jiào  

รองเทา้ qa33diau45 鞋 xié 

รองเทา้ขา้งเดยีว qa33diau45pa:ŋ 单鞋 dān xié 

รอ้งเพลงพืน้บา้น ɕiŋ213la:n45 唱山歌 chàng shāngē 

รอ้งเรยีน ka:u33 告状 gàozhuàng 

รอ่งหนงัตา qok33te53 眼角 yǎnjiǎo 

รอ้งไห ้ ʐiak45 哭 kū 

รอ้งไหส้ะอกึสะอืน้ dak45ʐiak45 抽泣 chōuqì 

รอดพน้ ɬu:iʔ33 脱（把） tuō  

รอ่น ʂaŋ53 筛（米） shāi  

รอ้น (น้ํา) luak45 热（水） rè 

รอ้น (อากาศ) luak45 热（天）rè 

รอบ ba:ŋ33 边（一） biān 

รอบ (ลกัษณนามของการปัสสาวะ 1 
ครัง้) 

ʂha213 泡（尿） pāo 

รอบ (ลกัษณนามใชก้บัการกระทาํ 1 
ครัง้) 

tap45 遍（一） biàn 

รอบ (ลกัษณนามใชก้บัการกระทาํ 1 
รอบ) 

tap45 回（一） huí 

รอบ ลอ้ม   jyet45 围（三） wéi 

รอบๆ jyet45 ; viat45 围扰 wéi rǎo 

รอ้ย ʐa:n33 百  bǎi 

รอยแตกลายงา di:n33 ;  ʐa:i33 裂纹 lièwén 

รอยเทา้ qa0luai45 脚印 jiǎoyìn 

รอยยน่ ʐau45 皱纹 zhòuwén 

รอยยิม้ sa:u53mi:m24mmi:m24 微笑 wéixiào 

รอ้ยลา้น m̥ɯ:n213 亿  yì 

ระบาย lja:t45 ; la:t45 涂（油彩） tu  

ระเบดิ poʔ45 爆炸 bàozhà 

ระเบดิ qa213 炸（石头）zhá 

รกั ŋa:i213 爱 ài 

รกั tɕiaŋ33tɕiu213 宠（小孩） chǒng 

รกัใครก่ลมเกลยีว pau45mǝn33ʔai53 和睦 hémù 

รกัใครส่นิทสนม ʔai53mǝn33 相好 xiānghǎo 

รกัมาก, หลง ŋǝn45qa0ʐai45 疼（疼爱） téng  

รกัแร ้ qa0li33 腋下 yè xià 

รกัษา lai33jia53 医治 yīzhì 

รกัสดุหวัใจ ŋǝn45qa0ʐai45 心疼 xīnténg 
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รัง้ da53 留（客） liú 

รงัแก qan33ŋa:i33 欺负 qīfù 

รงัไก่ so33qai53 鸡窝 jī wō 

รงันก so33nuk45 鸟窝 niǎo wō 

รงัผึง้ so33qǝ0ʐai33 蜂房 fēng fáng 

รงัมด so33qǝ0diau213 蚂蚁窝 mǎyǐ wō 

รบั khɯuʔ33 够取（什物） gòu qǔ 

รบั ʂu213 收 shōu 

รบัทราบ ɬau33ti33 知道 zhīdào 

รบัโทษ piu213 得罪 dézuì 

รบัปาก pe53 答应 dāyìng 

รัว่ ʐo45 漏 lòu 

รัว้ jiŋ33 篱笆 líbā 

รัว้ไมไ้ผ ่ pha213 竹围墙 zhú wéiqiáng 

รศัมขีองพระจนัทร ์ ta:n53de53liǝŋ33 月晕 yuè yùn 

รศัมขีองพระอาทติย ์ qa33la:ŋ53de53liǝŋ33 日晕 rì yùn 

รา (บนเสือ้ผา้) bok33m̥au213 霉（衣服上） méi  

รา (บนอาหาร) m̥au213 霉（食物上） méi  

ราก tɕiaŋ53tai53 根 gēn 

รากตน้ขา้ว ตอซงัขา้ว dau24pie53 稻蔸 dào dōu 

รา่งกาย gɯi33 身体 shēntǐ 

รางไม ้ liŋ33 木槽 mù cáo 

ราวกัน้ la;i33ʐa:n45 栅栏 zhàlan 

ราวไมไ้ผ ่ kuat33sa:u33 竹竿 zhúgān 

รํ่ารวย qa0ʔan53 富  fù 

รนิ (โดยไมใ่หก้ากไหลอกมา) ʂhan33 滗（米汤） bì  

รนิ (เหลา้หรอืน้ําชา) tiŋ53 斟  zhēn 

รมิถนน ba:ŋ33qhon53 路边 lù biān 

รมิฝีปาก boŋ53mǝn45 嘴唇 zuǐchún 

รมิแมน้ํ่า jin33ʐu:ŋ33 河边 hé biān 

รบี, ฉุกละหุก kat45 急 jí 

รุง้ qa33ʐa:i33ʔoŋ33 虹 hóng 

รุง่อรณุ mǝn33mja:ŋ33 天亮 tiānliàng 

รุน่ tɕu54 代（人） dài 

รนุแรง du213 旺（火）wàng  

รุน่หลงั, รุน่เดก็ tɕu45lin33 晚辈 wǎnbèi 

รมุเรา้, รบกวน gat45 缠绕 chánrǎo 

รจูมกู hau33taŋ33 鼻孔 bíkǒng 

รูจ้กั kyen53 熟（熟悉）shú 

รูจ้กั ɬau33ti33 认识 rènshi 

รูจ้กักนั ɬau33ti33mǝn33 相识 xiāngshí 

เรง่รดั tɕoŋ53ʐuak33 催 cuī 

เรง่รบี tɕo53ɕi53 着急 zhāojí 

เรว็ ʂhiau53 早  zǎo 

เรว็ tɕi53 急（水） jí 

เรว็ ʐuak45 快  kuài 

เรว็ๆ jin33 ʐuak45 快快 kuài kuài 
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เรอ lai33ʔǝʔ45 打饱嗝 dǎ bǎogé 

เริม่ตน้ pha:i53ʂho213 ; tok33quan53 开头 kāitóu 

เรยีก qa:ŋ33 叫（做） jiào  

เรยีน suan53 学 xué 

เรยีบ,ราบ phiǝŋ213 平（路）píng 

เรือ่งไมด่ ี tɕiak45 坏事 huàishì 

เรือ่งราว viǝk45 事情 shìqíng  

เรอืน n̥iŋ53 房屋 fángwū 

เรอืนจาํ n̥iŋ53khaŋ53tǝdau33 监狱 jiānyù 

แรไ่นเตรท jim33 硝 xiāo 

แรอ่ลัคาไลน์ ʔoŋ33tau213 碱水 jiǎn shuǐ 

โรคกระเพาะ m̥ok33qiau33 
m̥ok33ʐai45 

胃病 wèibìng 

โรคกลากเกลือ้น ʔan45ɕyan213 癣 xuǎn 

โรคคอพอก qa53quaŋ33 大颈泡 dà jǐng pào 

โรคดซี่าน dai53ȵin45 黄疸病 huángdǎn  

โรคตาฟางตอนกลางคนื te33puŋ33 夜盲 yèmáng 

โรคทอ้งมาร gɯai45pu24 浮肿 fúzhǒng 

โรคบดิ m̥ok33jin33 痢疾 lìjí 

โรคฝีดาษ qa0mǝn33 天花 tiānhuā 

โรคภยั qa33ʐai45 疾病 jíbìng 

โรคมาลาเรยี phaiʔ33 疟疾 nüèjí 

โรคระบาด vǝn45 瘟疫 wēnyì 

โรคเรือ้น qa0ɬau213 麻风 máfēng 

โรคลมชกั pen213m̥uʔ33 癫痫 diānxián 

โรคหดั qa0mǝn33ʐa45 麻疹 mázhěn 

โรคหดิ qa0suak33 疥疮 jièchuāng 

โรคหดู qa0n̥at33 瘊子 hóu zi 

โรคอสีกุอใีส tie33ʐa45 水痘 shuǐdòu 

โรงตาํขา้ว qhon53dau53 碓窝 duì wō 

โรงเรยีน n̥iŋ53ɕɯ53 学校 xuéxiào  

ไร ่ mu45 亩 mǔ 

ลง ɬia33 下（山） xià  

ลงไป ɬia33se24 下去 xiàqù 

ลงมา ɬia33m̥e53 下来 xiàlái 

ลงแลคเกอร ์ ʔa:p33 漆 qī 

ลดการผลติ ʂu213lu213 减产 jiǎnchǎn 

ลดลง tu213lu213 减少 jiǎnshǎo 

ลน้ bǝt45 溢 yì  

ลม qa33ʐu24 风 fēng 

ลม้ thuak33 ; tiŋ53 倒（出） dào 

ลม้ tok33 跌倒 diédǎo 

ลมกรรโชก qa33ʐu213phau53ʐu213 刮（风） guā  

ลม้ป่วย pen213qa0ʐai45 生病 shēngbìng 

ลมพดั phau53 吹（风） chuī  

ลมหมนุ qa33ʐu24khouai53 旋风 xuànfēng 

ลวก tha:ŋ213 烫（开水） tàng  

ลว้งออก tha:u53 淘（来）táo  
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ลอ่ (สตัว)์ lo24 骡子 luózi 

ลอก ʐo24 脱（粒） tuō 

ลอ็ก khwa33 锁 suǒ 

ลอกคราบ qa0lat45 蜕皮 tuìpí 

ลอกเปลอืก thǝn213boŋ54 蜕壳 tuì ké 

ลอง ɕi213 试 shì 

ลอ่งไปตามลม mie45 顺（风） shùn  

ลอ้ม jyek45 围抱 wéi bào 

ลอย phiau33 浮 fú 

ละเมอ te33pan53 梦话 mènghuà 

ละลาย juǝŋ24 溶化 rónghuà 

ละหุง่ ju213liǝŋ 蓖麻 bì má 

ละอองฝุ่ น la213 灰 huī 

ละเอยีด ŋot33 细（面粉） xì 

ลกัษณนามของกาํแพง pi53 堵（墙） dǔ 

ลกัษณนามใชเ้รยีกรองเทา้ขา้งเดยีว qa53 只（鞋）zhǐ 

ลกัษณะนามของสิง่ของทีย่าว diŋ553 根（棍子） gēn  

ลกัษณะนามใชก้บัผนงัหรอื กาํแพง ti24 ; thɯ213 项（危墙）xiàng 

ลบัมดี be33 磨（ ） mó  

ลา (สตัว)์ qa0tɕiǝŋ33 驴 lǘ 

ลาก lai45 拉（长） lā 

ลาก, เขน็ taŋ33 拖 tuō 

ลา้งมอื tɕiok33 洗（手） xǐ  

ลา้งหน้า tɕiok33 洗（脸） xǐ  

ลาย ลวดลาย piak45luai45 花纹 huāwén 

ลา่สตัว ์ khiap33ʐǝŋ33 打猎 dǎliè 

ลาํ qoŋ33 节（竹） jié  

ลาํคอ qa53luaŋ45 喉咙 hóulóng 

ลาํดบัสดุทา้ย tǝ0lin33 第末 dì mò 

ลาํตน้ na:i45tai53 树干 shùgàn 

ลาํธาร khu:i33 溪 xī 

ลาํบาก เหน่ือยยาก n̥u:i53 辛苦 xīnkǔ 

ลาํไส ้ sai33 场子 chǎngzi 

ลาํไสเ้ลก็ sai33nuai33 小肠 xiǎocháng 

ลาํไสใ้หญ่ sai33du33 大肠 dàcháng 

ลงิ ɬok33 ;  ʂau33 猴子 hóuzi 

ลงิกอรลิลา ʔai33ʐa35 猩猩 xīngxīng 

ลติร ɕin213 升 shēng 

ลิน้ mie33 舌头 shétou 

ลิน้ไก่ mie33nuai33 小舌 xiǎoshé 

ลิม่, หมดุไม ้ sǝn53thǝu53 楔子 xiēzi 

ลี ้ tɕu45qhon54 里 lǐ 

ลกึ ɬak33 深（水） shēn  

ลกึซึง้ ɬiak33 ;  ɬak33 深（内容） shēn  

ลื่น nu:n33 滑（鱼） huá  

ลมื djap33 ; dap33 忘记 wàngjì 

ลมืตา la33te53 睁眼 zhēng yǎn 
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ลุง (พีช่ายของพอ่) pe213tɕai33 伯父 bófù 

ลุง (พีช่ายของแม)่ tɕau33 大舅父 dà jiùfù 

ลุงเขย pe213tɕai33 大姨父 dà yífu 

ลุงเขย  tɕai33 大姑父 dà gūfu 

ลกู (ลกัษณนาม) dam53 块（小石头）kuài 

ลกู (ลกัษณนามใชก้บัภเูขา) ma:i45 座（山） zuò 

ลกูกระเดอืก qa53luǝŋ33 喉结 hóujié 

ลกูกาํพรา้ buǝŋ33 孤儿 gū'ér 

ลกูกุญแจ mie33khwa33  
liak45khea33 

钥匙 yàoshi 

ลกูไก่ตวัผู ้ qai53quaŋ24nuai33 小公鸡 xiǎo gōngjī 

ลกูไก่ตวัเมยี qai53ɬa33 小母鸡 xiǎo mǔ jī 

ลกูเขย pǝ0jau213 女婿 nǚxù 

ลกูคดิ suan33ppha;n53 算盘 suànpán 

ลกูชาย qa0jiǝ33pa213 儿子 érzi 

ลกูชายคนสดุทอ้ง qa0jiǝ33pa213lin33 幺儿 yāo’ér 

ลกูตา va:i33te53 眼珠 yǎnzhū 

ลกูตาดาํ va:i33te53 瞳仁 tóng rén 

ลกูตุม้ตาชัง่ miak45ki213 秤锤 chèng chuí 

ลกูทอ้ miak5paŋ53 桃子 táozi 

ลกูนอกสมรส qa0 tie33 私生子 sīshēngzǐ 

ลกูบอล ɕiŋ33kwai45 球 qiú 

ลกูแฝด ɕuaŋ33pa:u33 双生子 shuāng shēngzǐ 

ลกูพรนุ miak45mǝn45 李子 lǐzǐ 

ลกูโม ่ thuŋ53pha:u213 火帽 huǒ mào 

ลกูศร ne45 箭 jiàn 

ลกูสะใภ ้ piu33 ; ʔai33 儿媳 érxí 

ลกูสาว qa0jiǝ33mǝi45 女儿 nǚ'ér 

ลกูสาวคนสดุทอ้ง qa0jiǝ33mǝi45lin33 幺女 yāo nǚ 

ลกูหยางเหมย   miak45biaŋ33 杨梅 yángméi 

ลกูหลาน la:n53ɬai53 子孙 zǐsūn 

ลกูเหบ็ qa33sap33 雹子 báozi 

ลกูอณัฑะ khai53tam53 睾丸 gāowán 

ลบู lim33 摸（鱼） mō  

ลบูคลาํ lim33 抚摩 fǔmó 

เลก็ muai33 小 xiǎo 

เลง็ qan33tiŋ24 瞄准 miáozhǔn 

เลน่ซ่อนหา puap33vǝi45 捉迷藏 zhuōmícáng 

เลน่ทายกาํปัน้ hau53tɕhyan53 猜拳 cāiquán 

เลบ็ pip33 爪 zhǎo 

เลบ็มอื kan53 指甲 zhǐjiǎ 

เลม่ lǝi24 把（菜 ） bǎ  

เลม่ pǝn24 本（书） běn  

เลา่ ɬai53 讲（故事） jiǎng  

เลา้ไก่ ɬoŋ33qai53 鸡笼 jī lóng 

เลา่ความฝัน ɬai53au213pan53 说梦话 shuō mènghuà 

เลา้หม ู ʐa:p45m̥u53 猪笼 zhū lóng 

เลกิ (บุหรี)่ kai213 戒（烟） jiè 
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เลยี liam45 舔 tiǎn 

เลีย้ง (สตัว)์ liŋ24 饲养 sìyǎng 

เลีย้งด ู liŋ24 养 yǎng 

เลีย้งปศุสตัว ์ da33 放牧 fàngmù 

เลีย่น มนั  ȵaŋ213 ; lai33ŋǝn45 腻 nì 

เลีย่มฟัน ŋa:n33 镶（牙） xiāng 

เลีย้วโคง้ kuai33 拐弯 guǎiwān 

เลอืก phǝt33 选（种） xuǎn  

เลอืด qa33 血 xuè 

เลอืดคัง่ qa33tɕik45 ; ʔam53 淤血 yūxuè 

เลื่อมใส ko33ŋen45 心服 xīnfú 

เลื่อย tɕa:u33 锯子 jùzi 

เลื่อย (กระดานไม)้ lai33ʐi:n213tai53 锯（木板）jù 

เลื่อย (ไม)้ lai33ʐi:n213 锯（木头）jù 

แลกเปลีย่น ɕen53 交换 jiāohuàn 

แลคเกอร ์ te0ʐa:n33 漆 qī 

แลง้ mǝn33liaŋ45 旱 hàn 

แลเ่น้ือ tiop33 剥（牛皮） bō  

แลบลิน้ liauʔ45mie33 伸舌头 shēn shétou 

แลว้ taŋ45 ; la:m33 已经 yǐjīng 

และ pau45 和  hè 

โลงศพ tai53kau24 棺材 guāncai 

โลน้ ʂau33le24 秃（头） tū  

โลภ, ละโมบ nǝŋ45du213 贪心  tān xīn 

ไล ่ vǝn24 赶（驱逐） gǎn 

ไลต่าม khiap33 追 zhuī 

วก ta:u33 反 fǎn 

วกกลบั ta:u33m̥e53 返回 fǎnhuí 

วง, ขอบเขต hyaŋ53 ; khaŋ213 圈（牲口）  quān  

วงกบประตู tai53tyŋ53 门框 ménkuàng 

วณัโรค qa22ʐai45qa33 痨病 láobìng 

วดั n̥iŋ53mi:u33>31 庙 miào 

วดั (ผา้) qa:t33 量（布） liàng  

วนั vǝn33 天（一） tiān 

วนั vǝn33 lin33 天（日）tiān 

วนัเกดิ vǝn33ʔuak3 生日 shēngrì 

วนัทีเ่กา้ mǝ33ɕia312vǝn33 初九 chū jiǔ  

วนัทีเ่จด็ mǝ33tu33vǝn33 初七 chū qī 

วนัทีแ่ปด mǝ33ʐ ɯ33vǝn33 初八 chū bā 

วนัทีส่อง ɕe53vǝn33 初二 chū èr 

วนัทีส่าม tau53vǝn33 初三 chū sān 

วนัทีส่ามสบิ tau53pat33vǝn33 三十 sān shí 

วนัทีส่บิ pat33vǝn33 初十 chū shí 

วนัทีส่บิหก pat33 ȵ̥am53vǝn33 十六 shí liù  

วนัทีส่บิหา้ pat33ma33vǝn33 十五 shí wǔ 

วนัทีส่บิเอด็ pat33tɕia33 十一 shí yī  

วนัทีส่ ี ่ pe53vǝn33 初四 chū sì 
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วนัทีห่ก mǝ33 ȵ̥am45vǝn33 初六 chū liù 

วนัทีห่น่ึง tɕia33vǝn33 初一 chū yī 

วนัทีห่า้ ma33vǝn33 初五 chū wǔ 

วนัน้ี vǝn33nai45 今天 jīntiān 

วนัพรุง่น้ี vǝn33 n̥e213 明天 míngtiān 

วนัมะรนื vǝn33ʔa:i33 前天 qiántiān 

วนัสง่ทา้ยปีเก่า gɯi33tau53pat33 除夕 chúxì 

วยัเดยีวกนั tɕu45nai45 平辈 píngbèi 

วยัรุน่ qa33jin33 青年人 qīngnián rén 

ววั nu33 黄牛 huángniú 

ววั, ควาย qa:i53 牛 niú 

ววัชนกนั lai33tyŋ33 打架（牛）dǎjià  

ววัตอน qa:i53 ʂa:n213 阉公牛 yān gōngniú 

ววัตวัผู ้ qa:i53na33 公牛 gōngniú 

ววัตวัเมยี ma:i45qa:i53 母牛 mǔ niú 

ววัตวัเมยี qa:i53sa:u33 牸牛 zì niú 

ววัพนัธุ ์ qa:i53tɕuŋ33 种公牛 zhǒng gōngniú 

วา phja:t33 庹 tuǒ 

วา่ง ɬap33 闲 xián 

วางเดมิพนักนั tu45 打赌 dǎdǔ 

วา่งเปลา่ qhaŋ213 空 kōng 

วางไว ้ pin24 放置 fàngzhì 

วา่จา้ง ɕiŋ33 雇（红豆） gù  

วาด piak33 画 huà 

วา่ย lu:n24 ; jǝu53 游 yóu 

วา่ยน้ํา ji:p33ʔoŋ33 游泳 yóuyǒng 

วาววบั ʐoŋ45 亮（擦） liàng 

วิง่ lai33tɕa:n53 跑 pǎo 

วงิเวยีน khwai53 晕 yūn 

วิง่เหยาะๆ lai33tʂa:n53 小跑 xiǎopǎo 

วญิญาณ ŋu;n33 魂魄 húnpò 

วดิ (น้ํา) huai33 戽（水）hù  

เวน้ระยะในการปักดาํ  ɕie213 间（苗）jiàn 

เวลา tɕu24 时候 shíhòu 

เวา้ dok33 凹 āo 

เวา้เขา้, ไมอ่ิม่เอบิ suan33 ; tiap45 瘪 biě 

เวา้เขา้ไป ɬat33 陷 xiàn  

โวยวาย ʐa:ŋ33 闹（腾） nào 

ไวน์แดง thiǝŋ24ha:p33 红酒 hóngjiǔ 

ศาลาวา่การ n̥iŋ53ɕai53 衙门 yámén 

ศลิา pǝi33 碑 bēi 

ศษิย ์ suan53tɕa:ŋ33 徒弟 túdì 

เศษทีแ่ตกออก sak45 瓣儿 bàn’ ér 

เศษไม ้ tai33 木屑 mùxiè 

สกปรก lai33lai45 
pok45pak45 

脏 zàng 

สง่ hɯa33 寄 jì 

สง่ ja:i24 递 dì 
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สง่, สง่ต่อ ja:i45 递 dì 

สงบสขุ muǝŋ45phiǝŋ213 太平 tàipíng 

สงสยั nam45tɕɯ45 怀疑 huáiyí 

สด kǝn33ŋuai53 鲜美 xiānměi 

สด sǝn33sian33 新鲜 xīnxiān 

สด (เน้ือ) dap33 生 （肉） shēng 

สด (ผลไม)้ dap33 生 （果子）shēng  

สถานที ่ mǝn33muǝŋ35 地方 dìfāng 

สน (เขม็) du:n33 穿（针） chuān  

สน้เทา้ ta33 ; ta33qei33jan33 脚后跟 jiǎohòugēn 

สนิม qa33ʐat45 铁锈 tiěxiù 

สบู่ fǝi53tsa:u213 肥皂 féizào 

สม้เขยีวหวาน miak45kat33 橘子 júzi 

สมบรูณ์ nin33 肥（肥沃） féi  

สม้แมนดารนิ miak45ka:m33 柑子 gānzi 

สมอง ʂho213ʔau53 头项 ttóu xiàng 

สมอง wak33ʂho213 脑髓 nǎosuǐ 

สม้โอ miak45pok45 柚子 yóuzi 

สมยัโบราณ tɕu35ʔa:i33 古代 gǔdài 

สรรเสรญิ ba45 赞扬 zànyáng 

สรอ้ยคอ ta33qo24 项圈 xiàngquān 

สระน้ํา khǝ213 池塘 chítáng 

สระผม tɕiok33 洗（头）xǐ  

สรา้ง vak45 建（房）jiàn 

สรา่งเมา ʔaŋ53 醒（酒） xǐng  

สลบ, สิน้สต ิ khwai53 昏 hūn 

สลบไสล m̥ǝt33 ; m̥ɯǝt33 昏迷 hūnmí 

สลกัประตู se45tyŋ53 门扣 mén kòu 

สลบักนั laŋ45 ; li45 倒 dào 

สว่น fǝn33 分 fēn 

สว่นทา้ย หาง tǝ0lin33 尾 wěi 

สว่นหน่ึง qa0lu:i33 一部分 yībùfèn 

สว่นหน่ึง  tuan45 段（路）duàn 

สว่นใหญ่ ba:ŋ33bu53 大半 dàbàn 

สวม tam53 套（笔套） tào 

สวม (ผา้คาดหวั) de53 戴（头布） dài  

สวม (รองเทา้) de53 穿（鞋） chuān  

สวม (สรอ้ยคอ) de53 戴（项圈） dài  

สวม (เสือ้ผา้) de53 穿（衣） chuān 

สวม (หมวก) de53 戴（帽） dài  

สวม, ครอบ thau213 套（衣服） tào  

สวย  tǝ0ʔuai53 漂亮  piàoliang 

สวา่งสดใส mǝn33ji:n33 晴 qíng 

สวา่งไสว mja:ŋ33 亮（明亮） liàng  

สวา่น tsuan213 锥子 zhuīzi 

สอง ɕe53 二 èr 

สอ่ง (กระจก) taiʔ33 ; qan33 照（镜子） zhào 
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สองขดีครึง่ pɯǝn54 半斤 bàn jīn 

สองปีขา้งหน้า mja:i33lin33 后年 hòunián 

สองปีทีแ่ลว้ mja:i33ʔa:i33 前年 qiánnián 

สอดแนม lim33 窥探 kuītàn 

สอน suan53 教 jiào 

สะใจ bǝŋ24 痛快 tòngkuài 

สะดอื nau53 肚脐 dùqí 

สะทอ้น taiʔ33 ; qan33 照（亮） zhào  

สะบดัน้ําออก qhau213 甩水 shuǎi shuǐ 

สะพาน tɕa:p45 桥 qiáo 

สะสม dǝ53 ; da33 攒（钱） zǎn  

สะอาด sɯ213 ; sɯ 干净 gānjìng 

สะอดิสะเอยีน ŋǝn45lǝŋ24 恶心 ēxīn 

สะอกึ lai33ʔǝʔ45 打嗝 dǎgé 

สกัเทา่ไหร ่ du213qǝ0du:i33 多么  duōme 

สกันิด bja:t33 下（一） xià 

สัง่ ɬai53ʔai53 吩咐 fēnfu 

สตัวป่์า miaŋ33ɬe53 野兽 yěshòu 

สัน่ gai45 摇动 yáodòng 

สัน่ ɬiaŋ53 掉（地上） diào 

สัน่ qhau213 抖（尘土） dǒu 

สัน้ tai333 短 duǎn 

สัน่, โยก huai213 摇 yáo 

สนัจมกู na:i33taŋ33 鼻梁 bíliáng 

สนัมดี daŋ33bja45  背 dāobèi 

สัน่สะเทอืน tsǝn213 震动 zhèndòng 

สนัหลงั bam35nu33 
m̥a24qa:i54 

牛背峰 niú bèi fēng 

สนัหลงั ɬau33 脊背 jǐbèi 

สปัหงก ʔau213kuǝk33 打瞌睡 dǎ kēshuì 

สมัผสั, แตะถกู pǝi53than33 着（火） zháo 

สาก dau53qǝ0m̥i213 木杵 mù chǔ 

สาด ɕi:p33 泼（水） pō  

สาด ʂau213ɕuǝk33 淋 lín 

สาด พุง่ ทะลกั (น้ํา) taŋ33 冲（水） chōng  

สาด, หวา่น ɕi:p33 洒 sǎ 

สาดแสง ʂa:k33 晒（太阳） shài  

สาน ɕi:n53 编（簸箕） biān  

สาบาน n̥ap33 赌咒 dǔzhòu 

สาปแชง่ n̥ap33 咒骂 zhòumà 

สาม tau53 三 sān 

สามปีขา้งหน้า den213lin33 大后年 dà hòu nián 

สามปีทีแ่ลว้ den213ʔa:i33 大前年 dà qiánnián 

สาม ี pre213ɕe53 丈夫 zhàngfū 

สามภีรรยา ŋu213gǝ33 ; phu213mie213 夫妇 fūfù 

สา่ย qhuaŋ33sat33 
qhuai33sat33 

摆尾（狗） bǎi wěi  

สาย (ลกัษณนามของถนน) ʂhat33 条（路） tiáo 
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สายรดั ʐak45 带子 dàizi 

สายรดัเอว tan53 肚带 dù dài 

สายเอีย๊ม ba:u33 背带 bēidài 

สารสม้ susan213fa:n53 明矾 míngfán 

สาแหรก kɯǝn33 扁担 biǎndan 

สาํรบั (ไพ)่ fu53 副（扑克） fù  

สาํลกั do33tak33 噎 yē 

สาํลกั mǝn213ʔoŋ33 呛（水） qiāng  

สาํลกั tɕhiaŋ213 呛 qiāng 

สาํลกั tshiaŋ213 呛 qiāng 

สิง่ของ m̥a;i213 东西 dōngxi 

สิง่ทีเ่คลอืบ jiu213 釉 yòu 

สิน้เปลอืง na:n24 费力 fèilì 

สบิ pat33 十 shí 

สบิเกา้ pat33ɕia213 十九 shí jiǔ 

สบิเจด็ pat33tu53 十七 shí qī 

สบิแปด pat33ʐɯ33 十八 shí bā 

สบิสอง pat33ɕe53 十二 shí’èr 

สบิสาม pat33tau53 十三 shí sān 

สบิสี ่ pat33pe53 十四 shí sì 

สบิหก pat33n̥am54 十六 shí liù 

สบิหา้ pat33ma33 十五 shí wǔ 

สบิเอด็ pat33tɕia33 十一 shíyī 

สิว่ thui33pha:u213 凿子 záozi 

ส ี piak45 颜色 yánsè 

สี ่ pe53 四 sì 

ส ี(ขา้ว) khiap33 碾（米） niǎn  

สเีขยีว jiŋ45 绿 lǜ 

สดีาํ dam53 ; diam53 黑 hēi 

สแีดง niaŋ53 红 hóng 

สเีทา ɬuak33 灰色 huīsè 

สฟ้ีา ɬa:u33 蓝 lán 

สมีว่ง kam53 紫 zǐ 

สสีนั piak45 颜色 yánsè  

สเีหลอืง ȵin45 黄 huáng 

สบืพนัธุ ์ pe33 繁殖 fánzhí 

สกุ (เน้ือสกุ) ʔai213 熟（肉） shú 

สกุ (ผลไม)้ ʔai213 熟（果子）shú 

สกุงอม ʔai53 成熟 chéngshú 

สขุา n̥iŋ53jak33 厕所  cèsuǒ 

สนุขั m̥a53 狗 gǒu 

สุม่ไก่ ɬoŋ33qai53 鸡罩子 jī zhàozi 

สรุา pau53 酒 jiǔ 

สงู kha:ŋ33 ; suŋ213 高 gāo 

สงูชะโงก ʂha:ŋ213 陡 dǒu 

สบู kǝn53 抽（烟）chōu 

สบู (กรยิาใชก้บัการสบูลม) tɕa:i45 拉（风箱） lā  
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เสน้ tap45 条（绳） tiáo  

เสน้เขตแดน ta33pɯǝn53 界线 jièxiàn 

เสบยีง mɯ24 ; liǝŋ24 粮食 liángshí 

เสมหะ qa33nuk45 痰 tán 

เสรจ็ le24 完 wán 

เสแสรง้ la:i45ɬai53 ; la:i45vak45 假装  jiǎzhuāng 

เสา tʂau53n̥iŋ53 柱子 zhùzi 

เสยี พงั  tɕiak45 坏  huài 

เสยีง qa33luaŋ45 声音 shēngyīn 

เสยีงกระซบิ ʂu213 耳语 ěryǔ 

เสยีงกอ้ง puǝk33 ; pok33 响（枪） xiǎng  

เสีย่งทาย lai33kiak45 卜封 bo fēng 

เสยีงสะทอ้น vu:n24 回声 huíshēng 

เสยีบ qiap33 插（人鞘） chā  

เสยีบ, ปัก dam53 插（秧） chā 

เสยีม ɕi;m213 锹 qiāo 

เสีย้มสอน, ยยุง ɕuo45 唆 suō 

เสอื mu:m33 老虎 lǎohǔ 

เสือ่ ɕi:t33 席子 xízi 

เสือ้กนัฝนทีท่าํจากหญา้ da;i33 蓑衣 suōyī 

เสือ้ชัน้เดยีว siap33bok33 单衣 dānyī 

เสือ้นวม bok33qa33tuŋ33 棉衣 miányī 

เสือ้ผา้ bok33 衣服 yīfú 

เสือ้ยดืชัน้ใน เสือ้กัก๊  bok33 背心 bèixīn 

แส ้ pi:n213 鞭子 biānzi 

แสงแดด qa33ɬa:ŋ53 阳光 yángguāng 

ใส lǝŋ33 清 qīng  

ใส ่(ต่างห)ู de53 戴（耳环） dài  

ใสก่ลอน se35 闩（门） shuān  

ใสปุ่๋ ย tɕi33phǝn53 施肥 shīféi 

ไสก้ลวง boŋ33 糠心 kāng xīn 

ไสเ้ดอืน pu33suai45 蚯蚓  qiūyǐn 

หก mǝ0n̥am53 六 liù 

หกน้ิว (คนทีม่น้ิีวงอกหกน้ิว) mǝ0nam53ȵik33 六指儿 liù zhǐ’er 

หกสบิ mǝ0n̥am54pat33 六十  liù shí 

หงอนไก่ tɕu24qai53 鸡冠 jīguān 

หญา้ ʐa:ŋ33 草cǎo 

หญา้ขา้วโพด pha:ŋ213hu45 玉米草 yùmǐ cǎo 

หญา้คา qa33 茅草 máocǎo 

หญา้ปลอ้งละมาน vǝi24 稗子 bàizi 

หญา้เลีย้งสตัว ์ tɕa33 牧草 mùcǎo 

หญา้ไสต้ะเกยีง m̥ai213dian213 phat33dian213 灯草 dēngcǎo 

หญงิสาว mǝi45qa213qa33jin33 女青年 nǚqīngnián  

หดตวั ʂat33 缩 suō 

หนวด mu:m45 胡子 húzi 

หนวดของแมลง qau53 触角 chùjiǎo 

หนอง ŋau213 脓 nóng 
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หนอนขน pu33ŋauʔ33 毛虫 máochóng 

หน่อไม ้ niǝŋ33 竹笋 zhúsǔn 

หนงั boŋ53qa:i53 牛皮 niúpí 

หนงัตา boŋ53te54 眼皮 yǎnpí 

หนงัสอื ɕɯ53 书 shū 

หนา tǝ0ne33 厚 hòu 

หน้า biau33 页（书） yè  

หน้าแขง้ daŋ53qa33ɕin53 小腿 xiǎotuǐ 

หน้าต่าง tsha:ŋ33mǝn53 窗户 chuānghù 

หนาแน่น ɬat33 密（布）mì 

หน้าผา taŋ53ta33kat33 悬崖 xuányá 

หน้าผาก daŋ53 额头 étóu 

หน้าผาก miam213 脑门心 nǎomén xīn 

หนาม ŋɯǝn45 荆棘 jīngjí 

หนามไผ ่ quat33qǝ0tai53 刺竹 cì zhú 

หน้ามอื do33qa33m̥i213 手心 shǒuxīn 

หนาว suat45 冷（天）lěng 

หน้าอก tak33 胸脯 xiōngpú 

หนี ban53 逃 táo 

หนีบ (ขนรกัแร)้ qiap33 夹（腋下） jiā  

หน้ีสนิ m̥au33 债 zhài 

หน้ีสนิ ตดิคา้ง pai45 欠 qiàn 

หน่ึง tɕia33 一 yī 

หน่ึงตื่น (ลกัษณนามใชก้บัการนอน) ȵ̥am213 觉（一） jiào 

หน่ึงรอ้ยเอด็ ʐa:n33ta0ma33 一百零一  yī bǎi  líng yī 

หนุน thɯ213 托（腮帮） tuō  

หนุน, รอง tin53 垫（桌脚） diàn  

หนุนหวั tin53 枕 zhěn 

หนุ่มสาว, วยัรุน่ qa33jin33 年轻 niánqīng 

หนู qa33nai33 老鼠 lǎoshǔ 

หมวก mu33 帽子 màozi 

หมอ้ tɕa:u53 锅 guō 

หมอก qa33muak45 雾 wù 

หมอ้กระทะ khu33 鼎锅 dǐng guō 

หมอน mǝn45ʂho213 枕头 zhěntou 

หมดั kam53 拳（一） quán 

หมดัไก่ qa0m̥at33qai53 鸡虱 jī shī 

หมดัววั qa0nan53qa:i53 牛虱 niú shī 

หมัน้หมาย sa33piu33 订婚 dìnghūn 

หมาบา้ m̥a53ʂan33 疯狗 fēnggǒu 

หม ี tǝ0mie33 熊 xióng 

หมกึ mǝ53 墨 mò 

หมืน่ pa:n33 万  wàn 

หมนุ qo53 带（干粮） dài  

หมนุวน khwai53 旋转 xuánzhuǎn 

หม ู m̥a53 猪 zhū 

หมตูวัผู ้ m̥a53na33 公猪 gōng zhū 
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หมตูวัเมยี m̥a53ma:i ; m̥a53mǝi 母猪 mǔ zhū 

หมูบ่า้น gɯa45 村寨 cūnzhài 

หมปู่า m̥u53cai22 野猪 yězhū 

หมพูนัธุ ์ m̥a53tɕuŋ33 种公猪 zhǒng gōng zhū 

หมแูละหมา อุปมาวา่เป็นสตัวเ์ลีย้ง m̥a53khiap33ʐǝŋ33 猪狗 zhū gǒu 

หยด siap33 滴（水） dī 

หยด tak33 滴 dī 

หยวน (หน่วยเงนิตรา) tuŋ33 元 yuán 

หยาบ ba53 粗（布） cū  

หยาบ ไมเ่รยีบ  ba53bat33 粗糙 cūcāo 

หยบิ mǝi33 拿 ná 

หยบิ ȵap45 捏 niē 

หยดุ nǝn33 停 tíng 

หรีต่า ʐim33te53 眯眼 mī yǎn 

หลงทาง ʂuak33 ; dap33 迷路（忘记路） mílù  

หลน่ ɬiaŋ53 掉（底） diào 

หลน่หาย lai33ta:i213 遗失 yíshī 

หลบ puap33 避 bì 

หลบ quat33 闪（腰） shǎn  

หลบซ่อน puap33 躲 duǒ 

หลอ่ tǝ0ʔuai53 俊 jùn 

หลอกลอ่ lai33ɬen213 引诱 yǐnyòu 

หลอด (ลกัษณนามใชก้บัหลอดไฟ ดวง
ไฟ) 

ma:i45 盏（灯） zhǎn  

หลอม vak45ha:ŋ213 炼钢 liàn gang 

หลอมเหลก็ vak45ɬat33 炼铁 liàn tiě 

หลงั pe45 背 bèi 

หลงั  tǝ0lin33   后  hòu 

หลงัจากน้ี ʔo45na33 ;  ʔo33ʐu:ŋ33 今后 jīnhòu 

หลงัเทา้ daŋ33qǝ0tɕuŋ213 脚背 jiǎobèi 

หลาน (ลกูของพีส่าวหรอืน้องสาว) tɕau33liak45pa213 外甥 wàishēng 

หลาน (ลกูของลกูสาว) la:n53pa213 外孙 wàisūn 

หลานชาย tɕai33liak45 ; tie53liak45pa213 侄儿 zhí’ér 

หลานชาย (ลกูของลกู) la:n53qa0pa213 孙子 sūnzi 

หลานสาว  (ลกูของลกูสาว) la;n53mǝi45 外孙女 wàisūnnǚ 

หลานสาว (ลกูของพีน้่อง) tie53liak45mɕi45 侄女 zhínǚ 

หลานสาว (ลกูของพีส่าวหรอืน้องสาว)  tɕau33liak45mǝi45 外甥女 wàishēngnǚ 

หลานสาว (ลกูของลกู) la:n53qa0mǝi45 孙女 sūnnǚ 

หลกีทาง huai213 让路 ranglù 

หลุด ɬiaŋ53 掉（牙） diào 

หลุมฝังศพ ʐiu33 坟墓 fénmù 

หว่งทีใ่ชค้ลอ้งจมกูววั pi:u33qa:i53 牛鼻环 niúbí huán 

หวด bet45 抽打（用鞭） chōuda 

หวาน qham53 甜 tián 

หวา่น ɕi;p33 撒（种子） sā 

หวา่น ja:ŋ53 扬谷子 yáng gǔzi 

หว ี tɕu213 梳子 shūzi 
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หว ี tsa:i33 梳 shū 

หวเีสนียด tɕu213ta:p33 篦子 bìzi 

หอ่ tɕai213 包 bāo 

หอ่, กลอ่งขนาดเลก็ huam53 盒子 hézi 

หอ้ง ɬok33 房间 fángjiān 

หอ้ง (ลกัษณนามใชก้บัหอ้ง) ma:i45 间（房） jiān  

หอ้งครวั n̥iŋ53pǝ0sau53 厨房 chúfáng 

หอ้งหน้ามขุ mǝn53tǝn24 门斗 mén dǒu 

หอบ ɕi:n53qa33ɕiaʔ33 喘 chuǎn 

หอม huam213buo53 葱 cōng 

หอม mu24huǝm213 香 xiāng 

หอ้ย tiau53 吊（包谷）diào 

หอยทาก huai53hu:ŋ33 蜗牛 wōniú 

หอยทาก (ในนา) huai53 田螺 tiánluó 

หกั ɬiaŋ53 ; suaŋ42ba:k33 缺（牙） quē 

หกั m̥ai53 扭（脚） niǔ  

หกั ta33 断（扁担） duàn 

หตัถกรรม tɕa:ŋ33ʔai45 手艺 shǒuyì 

หนั lǝn213 ; liǝŋ213 翻（过来）fān 

หัน่ bap33 剁 duò 

หัน่ ʂhan33 切（菜） qiè 

หนัขา้ง huaŋ33ʂho213 
biǝŋ33ʂho213 

侧头 cè tóu 

หนัหลงักลบั lǝŋ213ʂho213 转头 zhuǎn tóu 

หวั pha:i53ʂho213 头 tóu 

หวั ʂho213 头 tóu 

หวั toŋ213 蔸（菜）dōu 

หวัขโมย, โจร qa33liak45 贼 zéi 

หวัใจ ŋǝn45 心 xīn 

หวัไชเทา้ tǝ0pu53 萝卜 luóbo 

หวันม mǝn35ʔui213 奶头 nǎitóu 

หวัเราะ la:u45ʂu54sa:u53 大笑 dà xiào 

หวัหน้า pe213ʂho213 头人 tóu rén 

หวัหม ู phja33thai213 犁头 lí tóu 

หา ɕuak33 找（虱子） zhǎo  

หา้ ma33 五 wǔ 

หาง sat33 尾巴 wěibā 

หา่ง tǝ0gɯa45 ; tǝ0hɯa45 疏 shū 

หางจบัคนัไถ ma;i45thai213 犁柱 lí zhù 

หา่น ha:n33 鹅 é 

หา่นป่า tǝ0ʐu:n53 雁 yàn 

หาบ ba45 担（水） dān 

หาม kiu45 扛 káng 

หายใจเขา้ ɕi:n53 ; ɕen53 呼（气） hū  

หายใจออก phau53qa0ɕaʔ33 哈（气） hā  

หาวนอน jiu53 打呵欠 dǎ hēqiàn 

หา้สบิ ma33pat33 五十  wǔ shí 

หิง้หอ้ย qa33man213 萤火虫 yínghuǒchóng 
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หนิ pat33baʔ45 ; ta:m54 石  Shí 

หนิลบัมดี tai53ʂe33 磨 石 mó dāo shí 

หนิเหลก็ไฟ qa33lap45 ; qa33ʐap45 火石 huǒshí 

หมิะ qa33puo53 雪 xuě 

หวิ pǝ0ʐak45  饿  è 

หวิกระหาย ʔoŋ33ʐak45 ; ʐak45ʔoŋ33 渴 kě 

หบี, กลอ่งขนาดใหญ่ sɯǝŋ213 箱子 xiāngzi 

หุบ (ปาก) muap33 闭（嘴）bì  

หุบเขา ta33ʐuaŋ35 山谷 shāngǔ 

ห ู qǝ0ʐa33 耳朵 ěrduǒ 

หจูบัของอุปกรณ์ต่างๆ qa0ʐa33 耳子 ěr zi 

หตูงึ khan53 耳背 ěrbèi 

หหูนวก qa0ŋan45 聋 lóng 

เหงือ่ ʂam213 汗 hàn 

เหงอืกปลา kiam33pja33 鱼鳃 yú sāi 

เหงือ่ออก poʔ55ʂam213 出汗 chū hàn 

เหด็ qa53 菌子 jùnzi 

เหด็ qa53bau33 蘑菇 mógu 

เหด็หอม qa53se213 香菇 xiānggū 

เหด็หหูนู qa53lǝn24 木耳 mù’ěr 

เหตุผล ljaŋ45 ; laŋ ;  ɬai53 laŋ45 道理 dàolǐ 

เหนียว n̥a:k33 ; ȵ̥au213 黏 nián 

เหนียว n̥au24 韧 rèn 

เหน่ียว (ไกปืน) khǝu213 ; ȵap45 扣（扳机） kòu  

เหน่ือยลา้ n̥u:i53 累 lèi 

เหมน็ mu24ʂho53 臭 chòu 

เหมน็สาบ mu24ɕie53 臊 sāo  

เหมอืนกนั pan45diau213 相同 xiāngtóng 

เหยยีบ dju;i24 踩 cǎi 

เหยีย่ว qa33la:ŋ45bi:n33 鹞 yào 

เหยอืก ɬaŋ33 瓮 wèng 

เหรยีญกษาปณ์ทาํจากเงนิ ti:n24phio213 银元 yínyuán 

เหรยีญกษาปณ์ทาํจากทองแดง ti:n24ɬoŋ33 铜钱 tóngqián 

เหลก็ ha:ŋ213 钢  gāng 

เหลก็ ɬat33 铁 tiě 

เหลก็ (ทีใ่ชต้หีนิเหลก็ไฟ) qa33ʐap45 火镰 huǒlián 

เหลก็ครอบปากมา้ tɕau53huan53 马衔 mǎ xián 

เหลก็คบีถ่าน kɯǝp33ɬat33 火钳 huǒqián 

เหลก็ใน te33 蜂刺 fēng cì 

เหลก็เสน้ qa33diaŋ54 铁线 tiě xiàn 

เหลน ɬai53 曾孙 zēngsūn 

เหลว pa:iʔ45 ; pa:i45 稀 (粥) xī  

เหลา้ ɕi:p33 酒（水） jiǔ  

เหลา่นัน้ lau45 ȵa45 那些  nàxiē 

เหลา่น้ี lau45nai45 这些  zhè xiē 

เหลา้สาโท ȵ̥ia213pau53 酒糟 jiǔzāo 

เหลา้หวาน pau53qham53 甜酒 tián jiǔ 



901 
 

เหลอื ɬɯ53 剩  shèng 

เหลอืเกนิ lau45 ʂʅ53 极 jí 

เหลอืไว ้ da53 ; dǝ53 留（饭） liú  

เหา qa0nan53 虱子 shīzi 

เหา qa0tau53 头虱 tóu shī 

เหา่ bu213 吠 fèi 

เหา่ ʐam45 咬 yǎo 

เหีย่วเฉา m̥ja:u33 凋谢 diāoxiè 

เหีย่วเฉา ʂhiau33 枯 kū 

แหง้ kɯa213 干（衣服）gàn 

แหง้ ʂhiau33 干（柴）gàn  

แหง่ (ลกัษณนามใชก้บัสถานที)่ ti33 处（一） chù 

แหง้ขอด kɯa213 干涸 gānhé 

แหน (พชืน้ําชนิดหน่ึง) qa33phiam213 浮萍 fú píng 

แหลม,แหลมคม bɯǝt33 尖 jiān 

โหนกแกม้ da:k22mja24 颧骨 quán gǔ 

ให ้ huai213 让（允许） ràng 

ให ้ tɕi33 给 gěi 

ใหญ่ du213 大 dà 

ใหญ่ kwa:ŋ213 宽（衣服）kuān 

ใหม ่ ʐu:ŋ33 新  xīn 

ใหอ้าหาร le33 喂  wèi 

ใหอ้าหารไก ่ liŋ24 喂鸡 wèi jī 

ไห, กระปุก ɬaŋ33 坛子 tánzi 

ไหน dam53niau24 哪  nǎ 

ไหมเ้กรยีม hu:m53 ;  ŋ̻um33 焦 jiāo 

ไหล ʂu:n53 流（口水）liú  

ไหล ่ m̥a213 肩膀 jiānbǎng 

ไหลซมึรวมกนั ɕam33 渗透 shèntòu 

อกไก่ (บนหลงัคาบา้น) ɬai53n̥iŋ53 屋脊 wū jǐ 

องคชาต ิ lai213 阴茎 yīnjīng 

องุน่ miak45bja:k35 葡萄 pútáo 

อนุญาต qai53 准许 zhǔnxǔ 

อบ tɕhiu33 熏（老鼠） xūn  

อบ, รมควนั tɕhi:u33 熏 xūn 

อบอุ่น ʔon213 暖和  nuǎnhuo 

อม ʔam53 含 hán 

อยา่ ja33 别 bié 

อยากจะ n̥am53 将要 jiāngyào 

อยากจะกนิ lau45mǝn45 
vuak53mǝn44 

馋 chán 

อยา่ง pan53 样（东西） yàng  

อยา่งน้ี tǝ0ɕie33 这么（做）  zhème 

อยา่งไร ทาํไม tǝ0niau33 怎么  zěnme 

อยู ่ที ่ qui33 在 zài 

อยูเ่ป็นเพื่อน vak45pau45 做伴 zuòbàn 

อยูไ่ฟ taŋ33kuǝŋ33nin53 坐月子 zuò yuè zi 

อวดด,ี ภมูใิจ qa0ɬoʔ33 骄傲  jiāo ào 
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อว้น nin33 胖  pàng 

อวยพรวนัขึน้ปีใหม ่ the53tɕiǝŋ45 拜年 bàinián 

อวยัวะเพศชาย nuŋ33 男阴 nán yīn 

อวยัวะเพศหญงิ qa33ɕi:n213 女阴 nǚ yīn 

ออก ʔuak33 出 chū 

ออก (ไข)่ lai33khai53 生（蛋） shēng  

ออกดอก lai33puŋ33 开花 kāihuā 

ออกไป ʔuak33ȵuak45 出去 chūqù 

ออกผล tok33miak45 结果 jiéguǒ 

ออกฝี ʔuak33yie33 出天花 chū tiānhuā 

ออกมา ʔuak33m̥e53 出来 chūlái 

ออกแรง de53ʐiaŋ24 用力 yònglì 

อ่อนนุ่ม ju33 嫩  nèn 

อ่อนวยั qa0nuai33 年幼 nián yòu 

อ่อนแอ tsa:u24 弱 ruò 

ออ้ม khwai53 绕（路） rào  

ออ้ย ʐo45 芋头 yùtou 

อะไร m̥ai213 什么  shénme 

อะไรกไ็ด ้ตามสบาย  qa0liu33taŋ33 随便 suíbiàn 

อนั puak33 把（筷子） bǎ  

อนันัน้ dam53 ȵa24 ;  dam53 ȵa45 那个 nà ge 

อนัน้ี dam53nai45 这个 zhè ge 

อา  pe53ʔan24 叔父 shúfù 

อา้ ŋaʔ33 张（嘴） zhāng 

อาการคนั ʐam45 痒 yǎng 

อาการบวมน้ํา pu24 水肿病 shuǐzhǒng bìng 

อาการเมาสรุา pau53pan33 酒疯 jiǔ fēng 

อาเขย te33 姑父 gūfu 

อ่าง ka:ŋ213 缸 gāng 

อ่างน้ํา ka:ŋ213ʔoŋ33 水缸 shuǐ gāng 

อ่างลา้งหน้า phǝn45tɕiok33mja213 脸盆 liǎn pén 

อาจจะ kǝ0la:u45 (<kǝu45la:u45)   可能 kěnéng 

อาจหาญ กลา้หาญ nǝŋ45du213 大胆  dà dǎn 

อาจารย ์ tɕa:ŋ33 师傅 shīfu 

อาเจยีน buan53 呕吐 ǒutù 

อาเจยีน la24 吐 tù 

อ่าน ɕak45 读 dú 

อานมา้ ʔa:n213 鞍子 ānzi 

อาบน้ํา tɕiok33 洗澡 xǐzǎo 

อาย haʔ33 害羞 hàixiū 

อาย ุ mja:i33 岁 suì 

อาวโุส tɕu45qa0ŋǝn33 长辈 zhǎngbèi 

อาศยั, พึง่พงิ kha:u213 依靠 yīkào 

อาสะใภ ้  ma;i45mum213 叔母 shúmǔ 

อาหญงิ jia45 小姑母 xiǎo gūmǔ 

อาหาร tɕok33kǝn53 
mɯ24 ;  mɯǝ24 

食物 shíwù 

อาหารกลางวนั kǝn53tiok33 午饭 wǔfàn 
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อาหารเชา้ kǝn53li:t45 早饭 zǎofàn 

อาหารเยน็ kǝn53ni:n33 晚饭 wǎnfàn 

อาหารหม ู ʔap33m̥u53 猪食 zhū shí 

อาํเภอ ɕiam45 县 xiàn 

อาํมหติ nǝŋ45tɕiaŋ213 心毒 xīn dú 

อฐิ tɕyan33 砖 zhuān 

อิม่ tek33 饱 bǎo 

อกี jiu213 又 yòu 

อกีครัง้ hai213 再  zài 

อกึทกึครกึโครม tshau53tsa53 嘈杂 cáozá 

อึง่อ่าง qa0ʐok45 ; qǝ0van35pa:t33 牛蛙 niúwā 

อุด qam33pǝi53 壅火 yōng huǒ 

อุ่น ŋam213 热（剩饭）rè  

อุ่น ʔon213 ; ɬa:ŋ53 温（水） wēn  

อุม้ pe45 背（小孩） bèi  

อุม้ tuʔ45 ; tǝuʔ45 抱（柴火） bào 

อุโมงค ์ hau33 窟窿 kūlóng 

เอนตวั ʔau213 躺 tǎng 

เอน็ววั qe53qai53 牛筋 niú jīn 

เอว ɬau33 腰 yāo 

เอามอืบบีจมกู qiat33 擤 xǐng 

เอยีง,ตะแคง biǝŋ33gɯi33ʔau213 侧 cè 

เอยีง,ไมต่รง,เบีย้ว m̥iat33 歪 wāi 

เอยีง,ลาด ʂa:i33 ;  ɕa:i33 斜 xié 

แอกควาย va:k45 牛轭 niú’è 

แอบฟัง lak33tɕak45 偷听 tōu tīng 

โอ๋ ปลอบ (เดก็น้อย) boʔ45 哄（小孩）hōng  

โอดครวญ ʐaŋ35 呻吟 shēnyín 

โอบลอ้ม viŋ213 ; khwǝi53 包围 bāowéi 

ไอ qa33nok45 qho33qa33nok45 咳嗽 késou 
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