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เมชฌ สอดส่องกฤษ.(2559) รายการค าศพัทภ์าษาแขนงต้ง-สุ่ยของชนกลุ่มน้อยในสาธารณรฐั 
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หน่วยงานท่ีสนับสนุน  

1. คณะศลิปศาสตร ์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

2. ส านกังานส่งเสรมิบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการและท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม  

   มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  

3. ไดร้บัสนบัสนุนงบประมาณแผ่นดนิ ปีงบประมาณ 2558 





ค าน า 

 ชุดโครงการ การจดัท าฐานขอ้มลูเพื่อการวจิยัภาษาศาสตรช์าตพินัธุต์ระกูลไทในสาธารณรฐั
ประชาชนจนี แบ่งเป็น 5 โครงการยอ่ย ดงันี้  
  
ล าดบั 
ที ่

ชื่อโครงการ เนื้อหา ไดร้บั
สนบัสนุน

งบประมาณปี 
1 ขมุคลงัความรูภ้าษาศาสตร ์ 

กลุ่มชาตพินัธุใ์นจนีใต้ 
รายการค าศพัทภ์าษาแขนงตง้-สุ่ย 
ขอบเขตกลุ่มประชากร คอื  กลุ่มชาตพินัธุ์
ทีร่ฐับาลจนีรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชน
กลุ่มน้อย 

ท านุฯ 2558 

2. การจดัท าฐานขอ้มลูเพื่อการ
วจิยัภาษาตระกูลไทใน
ประเทศจนีตอนใต้  
(ไต – ปู้อ ี– จว้ง) 
 

ขอ้มลูภาษาศาสตรช์าตพินัธุ ์ และ รายการ
ค าศพัทภ์าษาแขนงจว้ง-ไต ขอบเขตกลุ่ม
ประชากร คอื กลุ่มชาตพินัธุท์ีร่ฐับาลจนี
รบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย 

ท านุฯ 2559 

3. การจดัการความรูแ้ละการ
เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบั 
กลุ่มชาตพินัธุไ์ทในประเทศ
จนี  

ขอ้มลูภาษาศาสตรช์าตพินัธุภ์าษา
แขนงตง้-สุ่ย  ขอบเขตกลุ่มประชากร คอื 
กลุ่มชาตพินัธุท์ีร่ฐับาลจนีรบัรองใหม้ี
สถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย 

บรกิารฯ 2560 

4. ฐานขอ้มลูภาษาศาสตรช์าติ
พนัธุไ์ทในประเทศจนีตอน
ใต ้: กลุ่มภาษาพบใหม่ 

ขอ้มลูภาษาศาสตรช์าตพินัธุภ์าษา
แขนงตง้-สุ่ย ขอบเขตกลุ่มประชากร คอื 
กลุ่มชาตพินัธุท์ีร่ฐับาลจนีไม่ไดร้บัรองใหม้ี
สถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย และจดัเป็น
ภาษาพบใหม ่ 

ท านุฯ 2561  

5. ฐานขอ้มลูทางภาษาศาสตร์
เพื่อการวจิยัภาษาตระกูลไท
ในประเทศจนีตอนใต ้ : กลุ่ม
ภาษาพบใหม่ 

รายการค าศพัทภ์าษาแขนงตง้-สุ่ย 
ขอบเขตกลุ่มประชากร คอื กลุ่มชาตพินัธุท์ี่
รฐับาลจนีไมไ่ดร้บัรองใหม้สีถานภาพเป็น
ชนกลุ่มน้อย และจดัเป็นภาษาพบใหม่ 

ท านุฯ 2561 

 
 ฉบบัน้ีเป็นผลงานของโครงการยอ่ยที ่ 1  ซึง่ไดร้บังบประมาณสนับสนุนโครงการท านุบ ารงุ
ศลิปวฒันธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 มเีนื้อหาหลกัคอื รายการค าศพัทภ์าษาแขนงตง้-สุ่ย โดย
จ ากดัขอบเขตของกลุ่มประชากร คอื กลุ่มชาตพินัธุท์ีร่ฐับาลจนีรบัรองใหม้สีถานภาพเป็นชนกลุ่มน้อย 
มทีัง้สิน้ 7 กลุ่ม ดงันี้   
 
 
 
 
 





B 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือภาษา ช่ือท่ีรฐับาลจดัเป็นชนกลุ่มน้อย 

1.  K.ตง้ ชาวตง้ 
2.  LJ.ลกักะ ชาวเหยา-ลกักะ 
3.  M.A.มากและอายจาม ชาวปู้อ ี
4.  ML.มูห่ล่าว ชาวมูห่ล่าว 
5.  MN.เหมาหนาน ชาวเหมาหนาน 
6.  S.สุ่ย ชาวสุ่ย 
7.  YH. หยางหวง(เทน็) ชาวเหมาหนาน-หยางหวง 

  
การเรยีงล าดบัในหนงัสอืรายการค าศพัทน์ี้ เรยีงตามอกัษรพนิอนิภาษาจนี ไมไ่ดห้มายความ

ว่าภาษาใดส าคญักว่าภาษาใด ผูส้นใจสามารถศกึษาขอ้มลูค าศพัทภ์าษาแขนงตง้-สุ่ย จากหนงัสอืเล่ม
นี้ ส่วนขอ้มลูภาษาศาสตรช์าตพินัธุ ์สามารถศกึษาไดจ้ากผลงานในโครงการยอ่ยที ่3 ส่วนแขนงจว้ง-ไต 
ศกึษาไดจ้ากผลงานในโครงการยอ่ยที ่2   ส าหรบัขอ้มลูภาษาแขนงตง้-สุ่ย ทีจ่ดัเป็นภาษาพบใหม ่และ
รฐับาลจนียงัไมไ่ดร้บัรองใหม้สีถานะเป็นชนกลุ่มน้อย สามารถศกึษาไดจ้ากโครงการยอ่ยที ่4 และ 5 ซึง่
จะไดด้ าเนินการเรยีบเรยีงต่อไป  
 
 ขอขอบคุณส านกังานส่งเสรมิบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการและท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรม 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุนโครงการน้ี รวมถงึโครงการยอ่ยชุดอื่นๆ ดงัทีไ่ดแ้จง้ไว้
ขา้งตน้  
 

เมชฌ สอดส่องกฤษ 
พ.ศ.2559



C 
 

สารบญั 
 

เน้ือหา หน้า 
ช่ือภาษา ช่ือท่ีรฐับาลจดัเป็นชนกลุ่มน้อย 

K.ตง้ ชาวตง้ 1 
LJ.ลกักะ ชาวเหยา 27 

M.A.มากและอายจาม ชาวปู้อ ี 122 
ML.มูห่ล่าว ชาวมูห่ล่าว 186 

MN.เหมาหนาน ชาวเหมาหนาน 212 
S.สุ่ย ชาวสุ่ย 239 

YH. หยางหวง(เทน็) ชาวเหมาหนาน-หยางหวง 266 
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1.รายการค าศพัทภ์าษาต้ง  
 

ค าศพัทภ์าษาตง้ แปลมาจากรายการค าศพัทใ์นหนงัสอืนี้   
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: ส านกัพมิพช์าตพินัธุ ์   

 
 
นอกจากค าศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุภ์าษาตง้แลว้ ยงัมคี ายมืจากภาษาจนี

และค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 ค ายมืภาษาจนีเก่าหรอืค าศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองช่วง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึช่วงเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึช่วงเวลา ค.ศ. 420 - 927     

 ค ายมืภาษาจนีใหม ่เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.1949 ค ายมืกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นค าศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสุข  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไม่มใีชใ้นภาษาตง้ 

 ค าทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืว่า
เป็นค ายมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นค าภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็ว่าค าศพัทเ์หล่านี้เป็นค าศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 ค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นต้น  
 

          ในรายการค าศพัทส์่วนน้ี  หากพบค าประเภทน้ีจะไดท้ าอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงันี้ ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม่ (จ.= ค าจนี พนิ
อนิ,ความหมาย)  ค าศพัทร์่วมเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=ค า,ความหมาย) ภาษาไทย
ถิน่อสีาน(อ.=ค า, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=ค า, ความหมาย)  ซึง่
ในการระบุความหมายของค านัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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a:i1,  ki4 集市 jíshì ตลาด 
a:i5 鸡 jī ไก่ 
a:m3 敢 gǎn กลา้ 
a:m5 补（补衣物）bǔ ปะซ่อม 
a:n1 苎麻 zhùmá ป่าน 
a:n1ma4 (ทจ.) 鞍子 ānzi อานมา้ 
a:p9 洗澡 xǐzǎo อาบน ้า 
a:t9 割 gē ตดั 
a:u1 (ทจ.) 要（我要这个）yào ตอ้งการ 
a:u1(ทจ.) 娶 qǔ แต่งงาน 
a:u1(ทจ.),  ɕu1+    收（收回来）shōu รบั 
a:u4  里面 lǐmiàn ขา้งใน 
a:u4na:i6, a2na:i6,  ki1na:i6 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
a:u4nu1+  , nu1+   哪里nǎlǐ ทีไ่หน 
a:u4ȶa6,  ki1ȶa6 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
a:u5 旧 jiù เก่า 
a,u1(ทจ.),  təi2 拿（持）ná เอา 
a1 乌鸦 wūyā นกกา 
a1 歌 gē เพลง 
a1 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
a1ɕa:k9+ 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากด า 
a5məi4 树枝shùzhī กิง่ 
a5sin2 价钱 jiàqián ราคา 
am1 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
am1 含 hán อม 
am2 苦 kǔ ขม 
am3 盖子 gàizi ฝา 
am5 背（背小孩）bèi แบก 
an1 迟 chí สาย 
an1,  ȵa:m5+   慢（走很慢）màn ชา้ 
an1+   吞 tūn กลนื 
an1+ 咽 yàn กลนื 
an1ȶa:n1,  an1ȵam5,  
ka:u3ȵam5 

夜里 yèlǐ กลางคนื 

an1ȶəu1 刚才 gāngcái พึง่จะ 
aȵ:u6 住（住在家里）zhù พกั 
ɕa:i1 筛子 shāizi กระชอน 
ɕa:i3+ 踩 cǎi เหยยีบ 
ɕa:ŋ2 床chuáng เตยีง 
ɕa:ŋ3 点（点灯）diǎn จดุ (ไฟ) 
ɕa:ŋ5 (ขวาน),  pa:k9(ขวาน) 把（一把刀）bǎ เล่ม ดา้ม (ลกัษณนาม) 
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ɕa:ŋ5+ (ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
ɕa:ŋ6məi4  木匠 mùjiàng ช่างไม ้
ɕa:u1+  (อ.=เจา้) 你们 nǐmen พวกคุณ  
ɕa:u5+,  pji1 修理 xiūlǐ ซ่อม 
ɕa1+(จ.),  ȶhe6(จ.) 车子 chēzi รถ 
ɕa3 (จ.) 写 xiě เขยีน 
ɕa5+   晒（晒太阳）shài ตาก (แดด) 
ɕaŋ1+,  ȶeu5 挂（挂在墙上）guà แขวน 
ɕe1+ (ทจ.) 沙子 shāzi ทราย 
ɕe1+   (จ.) 柞(拇指与中指张开之长

度）zhà 
คบื (ระยะห่างระหว่างปลาย
นิ้วหวัแมม่อืกบัปลายนิ้วกอ้ยเมือ่
กางออกสุด) 

ɕe2 (จ.) 茶 chá ชา 
ɕe3   左 zuǒ ดา้นซา้ย 
ɕən1+ɕa:ŋ6 身体shēntǐ รา่งกาย 
ɕən1+fu2 (จ.) 幸福 xìngfú ความสุข 
ɕen4ɕi4 (จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
ɕen6ȶən1 (จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
ɕen6tshon3 (จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
ɕeŋ1+  (จ.) 生（生肉）shēng ดบิ 
ɕəŋ1+   (จ.) 升 shēng ลติร 
ɕeŋ1+san1+,  la:u4sɿ6(จ.) 老师 lǎoshī อาจารย ์
ɕəp8 (ทจ.) 十 shí สบิ 
ɕəp8 ət7 ŋwet10  十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
ɕəp8 ȵi6 ŋwet10,  ȵa:n 1 ȵin2 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
ɕəp8 ŋwet10 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
ɕəp8ət7  十一 shíyī สบิเอด็ 
ɕəp8ȵi6 十二 shí’èr สบิสอง 
ɕəp8sa:m1+   十三 shí sān สบิสาม 
ɕep9+   插 chā เสยีบ 
ɕət7 星星 xīngxīng ดวงดาว 
ɕeu3 爪 zhǎo เลบ็ 
ɕi2 (จ.) 时候 shíhòu เวลา 
ɕi2na:i6  现在 xiànzài ตอนน้ี 
ɕi2so3+  钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
ɕi3 (จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
ɕik9+    尺chǐ ฟุต 
ɕiȵ1ŋwet10,  ȵa:n1ɕiŋ1 正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
ɕiŋ1+ (ทจ.) 姜jiāng ขงิ 
ɕiŋ2 (ทจ.) 城 chéng เมอืง เชยีง 
ɕiŋ2,   kha:i5+  墙壁 qiángbì ผนงั 
ɕiŋ5,  je1+    正（帽子戴得正）zhèng ตรง 
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ɕiu3+ 欠 qiàn เป็นหน้ี 
ɕiu5min6  镜子 jìngzi กระจก 
ɕo2(จ.),  ha:k10 学 xué เรยีน 
ɕo2ɕa:u1+ (จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
ɕo6 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
ɕok8 脓 nóng หนอง (แผลหนอง) 
ɕok8 (ทจ.) 熟（熟肉）shú สุก 
ɕon1 (จ.) 砖 zhuān อฐิ 
ɕon5  回 huí กลบั 
ɕon6 (จ.) 旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
ɕoŋ1 (จ.) 装（装进袋里）zhuāng บรรจุ 
ɕoŋ5+ (จ.) 枪 qiāng ปืน 
ɕu1+   藏(收藏) cáng เกบ็ 
ɕu1+ ət7  初一 chū yī วนัทีห่นึ่ง 
ɕu1+ ȵi6 初二 chūèr วนัทีส่อง 
ɕu1+sa:m1+ 初三 chū sān วนัทีส่าม 
ɕu3,  ɕu3ja:n2 (จ.) 主人 zhǔrén เจา้บา้น 
ɕu3,  məi4ɕu3  鞭子 biānzi แส ้
ɕui1+   输 shū แพ ้
ɕuk9  洗（洗手）xǐ ลา้ง (ลา้งมอื) 
ɕun1+    答 dá ตอบ 
ɕen2həu1+  痰 tán เสมหะ 
e1+ ,  ȶen1 别人 biérén คนอื่น 
e3 愚蠢 yúchǔn โง ่
e4 屎 shǐ ขี ้
əi1+   开（开门）kāi เปิด 
əi1+   揭（揭开盖子）jiē แกะ 
əi1+  nuk9 开花 kāihuā ดอกไมบ้าน 
əi1+kha:ŋ1+   晴 qíng สดใส ปลอดโปรง่ 
ek9 牛轭 niú è แอก  
ek9+ 客人 kèrén แขก 
əm3 药 yào ยา 
əm3kwa:u5 膝盖 xīgài เขา่ 
əm5,  mok7 埋（埋于地下）mái ฝัง หมก 
ən1 筋 jīn กลา้มเนื้อ 
eŋ1 粥 zhōu โจก๊ 
eŋ1ŋu5+ 食（猪食）shí อาหาร 
eŋ5,  ju6 (จ.) 又（又快又好）yòu อกี 
əp7,  pa:k9  嘴zuǐ ปาก 
eu3 教 jiāo สอน 
əu4 稻子 dàozi ขา้ว 
əu4 饭 fàn ขา้ว, อาหาร 
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əu4,  əu4sa:n1+ 米 mǐ ขา้วสาร 
əu4ɕu1,  wa:ŋ2ȶi5  玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
əu4ɕu1fa6  高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
əu4si2 糍粑 cí bā ขนมทีท่ าจากแป้งขา้วเหนียว 
əu4si2pa:u1 粽子 zòngzi บ๊ะจ่าง 
fa:n4təi1(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n4toŋ1(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa2tsa:n4(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fi6ȶi6(จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
ha:i2 鞋 xié รองเทา้ 
ha:n5+,  wət7 塞（塞进洞口）sāi ยดั 
ha1+   下(打一下）xià ครัง้ ท ี(ลกัษณนาม) 
ham5+,  ɕa:i3 问 wèn ถาม 
han6,  saŋ1 恨 hèn เกลยีด 
hat7+   咸 xián เคม็ 
həi3+ (จ.) 海 hǎi ทะเล 
hem4,  sin3+  喊 hǎn ตะโกน 
heu1+  ,  ui5 打(打人）dǎ ทุบต ี
ho4ȶhe6(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
hoi1+ 石灰 shíhuī ปนู 
hoi5+   快（走很快）kuài เรว็ 
hu3+  ,  ȶoŋ2(จ.) 穷 qióng ยากจน 
in1+ 胳臂gēbei แขน 
in1+,  ȶok10 手镯 shǒuzhuó ก าไล 
in1+uk9 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
in5(จ.) 燕子 yànzi นกนางแอ่น 
iŋ1 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
it10,  kit10,  ŋa:u6(จ.) 咬 yǎo กดั 
it9 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
it9 萄葡táo pú องุน่ 
it9 痛 tòng เจบ็ปวด 
iu3 茎jīng กา้น 
j3+ka:u3,  pha5+ 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 
ja:i3 长 cháng ยาว 
ja:i6  快（刀快）kuài คม 
ja:k10 篱笆 líbā รัว้ 
ja:k9 芋头 yùtou เผอืก 
ja:k9 撕（撕纸）sī ฉีก 
ja:k9 饿 è หวิ 
ja:k9nam4 渴 kě กระหาย 
ja:m1 借（借钱）jiè ยมื 
ja:n2 房屋 fángwū เรอืน บา้น 
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ja:n2,  e1 家 jiā เรอืน  บา้น  
ja:ŋ2ho4 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
ja:ŋ2lju4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
ja:ŋ2ȶen4 肥皂 féizào สบู่ 
ja:p9 跨（跨小沟）kuà กา้ว 
ja:u2 我wǒ ฉนั 
ja:u3+   怕 pà กลวั 
ja1,  mjin2 布 bù ผา้ 
ja2,  ȵi6 二 èr สอง 
ja4,  tshu4 (จ.) 丑 chǒu น่าเกลยีด 
ja4, wa:i6,  pha5+    坏 huài เลว 
ja5 田（水田）tián ไรน่า 
ja5+   红 hóng สแีดง 
jak7  湿（衣服湿）shī เปียก 
jak7+   勤 qín ขยนั 
jam1 沉 chén จม 
jam1 深（水深）shēn ลกึ 
jam3 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
jan1 啼（公鸡叫）tí ขนั รอ้ง 
je1, əp7 青蛙 qīngwā กบ 
je1pha1+ 田鸡 tiánjī กบ 
jəi6 数（数东西）shù นบั 
jen1(จ.) 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู 
jən1wu1(จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
jən2ha: ŋ2(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jən2mjən2(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
jen2pi2(จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
jen6 ɕoŋ2(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jeu1si3 肾 shèn ไต 
ji1ȶen1(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
ji2ȶən1(จ.) 一定（我一定去）yīdìng แน่นอน 
ji6 医治 yīzhì รกัษา 
jim1(จ.) 阉（阉公鸡）yān ตอน (ท าหมนั) 
jim5+   凉快 liángkuai เยน็ 
jiŋ2(จ.) 赢 yíng ชนะ 
jiŋ3(จ.) 影子 yǐngzi เงา 
jit10 牵（牵牛）qiān จงู 
jo3 伸（伸手）shēn ยดื 
joŋ2ji6(จ.),  ji1li3  容易 róngyì งา่ย 
joŋ4fu1+  (จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
joŋ4ka:n4(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
joŋ6(จ.) 用 yòng ใช ้
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ju2(จ.),  la:u2(น ้ามนัจากววั) 油 yóu น ้ามนั 
ju2me2 芝麻 zhīma งา 
ju6tjen4(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
jun1,  ɕaŋ6  站（站立）zhàn ยนื 
jun3 少 shǎo น้อย 
ka:ŋ6pi2(จ.) 自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 
ka:i1 远 yuǎn ไกล 
ka:i2 拉（向前拉）lā ลาก 
ka:i4(ทจ.) 改 gǎi เปลีย่น 
ka:i4fa:ŋ1+  (จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka:n1pu1(จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
ka:n4(จ.) 赶（驱赶）gǎn ไล่ 
ka:u3 头tóu ศรีษะ 
ka:u3hət7,  an1het7+  早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
ka:u3man 1,  an 1man 1 白天 báitiān กลางวนั 
ka3 等候 děnghòu รอคอย 
ka4 汉族 hànzú ชนชาตฮิัน่ 
kam1 本民族自称

běnmínzúzìchēng 
ค าเรยีกชนเผ่าตนเอง 

ke2mjən1 (จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kəi5 蛋 dàn ไข ่
kəm1,  toi5 碓 duì ครกกระเดื่อง 
kha:i5+ 耙（耙地）bà คราด (นาม) 
kha:i6fəi1+ (จ.) ,  kha:i6hui1+  
(จ.) 

开会 kāihuì เปิดประชุม 

kha1+ 耳朵ěrduǒ  ห ู
kha1+ko5,  ko5 兔子 tùzǐ กระต่าย 
kha1+lak7 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
khe1+ 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
khe1+   梳(梳头)shū หว(ีกรยิา) 
khəi1+ 犁 lí คนัไถ 
khəi1+   犁（犁地）lí ไถ 
khəp7+ 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
khəu1+həu1+ 咳嗽 késòu ไอ 
khəu5+   吠（狗叫）fèi เห่า 
kho6ɕo2 (จ.) 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
khwa:n1+    甜 tián หวาน 
khwa:ŋ3+   宽 kuān กวา้ง 
khwa:u3+ 酒 jiǔ สุรา 
khwa5+,  ho5+ 东西 dōngxi สิง่ของ 
khwən1+ 路 lù ถนน 
khwət7+ 铁 tiě เหลก็ 
ko1 笑 xiào หวัเราะ 
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ko1,  pa:u2 盐 yán เกลอื 
kok7 滚（石头滚）gǔn กลิง้ 
kon6(จ.),  muŋ4 官 guān ขา้ราชการ 
koŋ1ȶhən6thon2(จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต์ 
koŋ1tsha:n4ta: ŋ4 (จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต์ 
koŋ2zən2(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
koŋ6fən6(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการท างาน 
koŋ6jən2ka:i6ȶi2(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
koŋ6lu1(จ.) 公路 gōnglù ทางหลวง 
koŋ6ȵe2(จ.) 工业 gōngyè อุตสหากรรม 
koŋ6se1+(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
koŋ6tsha:ŋ4(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
koŋ6tsɿ6(จ.) 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
kuŋ1,  kuŋ2 鼓 gǔ กลอง 
kuŋ2 多 duō มาก 
kwa:n1 斧头 fǔtóu ขวาน 
kwa:n1 名字 míngzì ชื่อ 
kwa:ŋ1 亮（房子很亮）liàng สว่าง 
kwa:ŋ1sət7 扫帚sàozhǒu ไมก้วาด 
kwa:ŋ3,  tui4 碗 wǎn ชาม 
kwa:ŋ6joŋ2(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kwa:ŋ6mjən2(จ.) 光明 guāngmíng แสงสว่าง 
kwa:t9,  ɕeu3 炒（炒菜）chǎo ผดั 
kwa3 硬 yìng แขง็ 
kwa5,  phjit9+   骂 mà ด่า 
kwa8,  hu5+ (จ.)  富 fù ร ่ารวย 
kwan2 烟 yān（炊烟）(chuīyān) ควนั (สบูบุหรี)่ 
kwe1 黄瓜 huángguā แตงกวา 
kwe2 水牛 shuǐniú ควาย 
kwe2 不（他不来）bù ไม่ 
kwe2me2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
kwe2ȶa:ŋ3 不是 bùshì ไมใ่ช่ 
kwe2ȶa6(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kwe3 梯子tīzi บนัได 
kwən5 鳞 lín เกลด็ 
kwet10 刮（刮猪毛）guā ขดู 
kwet10,  ȶhi5+ 剃（用刀剃头）tì โกน 
kwiu5 称（称东西）chēng เรยีก 
la:i1,  pja:ŋ5 好 hǎo ด ี
la:i1jak8 美丽 měilì สวย 
la:i2 脊背jǐbèi สนัหลงั 
la:i5 野猪 yězhū หมปู่า 
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la:i6,  en3 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
la:k10ha:n5+ 青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
la:k10hwa:n1+ 孙子 sūnzi หลานชาย 
la:k10jo2,  ɕo2sən 6(จ.) 学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
la:k10mja2 手指shǒuzhǐ นิ้วมอื 
la:k10mjek9 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
la:k10pa:n1,  la:k10 儿子 érzi ลกูชาย 
la:k10sa:u4 女婿 nǚxù ลกูเขย 
la:k10ȶa:i4,  la:k10noŋ4 侄子 zhízi หลานชาย 
la:k10ȶa:i4,  la:k10noŋ4 侄女 zhínǚ หลานสาว 
la:k10un3,  la:k10ȵa:u4 儿童 értóng เดก็ 
la:k9 骨头 gǔtou กระดกู 
la:k9+   沸（水开了）fèi เดอืด 
la:m2 忘记 wàngjì ลมื 
la:m6 绳子 shéngzi เชอืก 
la:n1khwa:n1+ 孙女 sūnnǚ หลานสาว 
la:n2 扁担 biǎndan สาแหรก 
la:p10 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
la:p9,  la:p9ljet9 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
la:u3 进（进来）jìn เขา้ 
la:u3+,  ət7,  i1 一 yī หนึ่ง 
la:u4(จ.) 老（人老）lǎo ชรา 
la:u4(จ.) 老（菜老）lǎo แก่ (ผกัแก่) 
la2 菌子jùnzi เหด็ 
la2,  toŋ2la2 锣 luó ฆอ้ง 
lam1 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
lam1 追（追上）zhuī ไล่ตาม 
lan3 钻（钻进洞里）zuān เจาะ 
laŋ4 立刻 lìkè เดีย๋วนี้ 
laŋ4 就（想去就去）jiù ก ็
laŋ6 逃 táo วิง่หน ี
le2 书 shū หนงัสอื 
ləi4,  pek10 跌（跌倒）diē ลม้ 
ləi5,  tet10 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
lək8,  so6 力气 lìqì แรง ก าลงั 
ləm2 风 fēng ลม 
lən2 后 hòu ขา้งหลงั 
lən2 后（后去）hòu ภายหลงั ทหีลงั 
ləŋ6,  lən5 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวันิ่ม 
ləŋ6,  u5 冰 bīng น ้าแขง็ 
lət7+   滴（水往下滴)dī หยด 
lət7+,  ɕet9+,  tu1 都（大家都去）dōu ทัง้หมด 
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ləu1,  wet9,  on1 挖 wā ขดุ 
ləu5 螺蛳 luósī หอยทาก 
ləu6 (ทจ.) 漏（桶漏水）lòu รัว่ 
li3 得到 dédào ไดร้บั 
lin1,  la:u1,  ma:n3+  黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
lin5 浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
liŋ4 旱 hàn แหง้ แลง้ 
lja:i3+  麻雀 máquè นกกระจอก 
lja:n6 辣 là เผด็ 
lja:n6,  la:k10lja:n6 辣椒 làjiāo พรกิ 
lja:ŋ1+  ,  əi5 爱（爱小孩）ài รกั 
lja:ŋ2 梁 liáng คาน 
lja:ŋ2 量（量布) liàng วดั (กรยิา) 
lja:ŋ4 两（斤两）liǎng มาตราวดั เท่ากบั ต าลงึ 
lja2 舔 tiǎn เลยี 
lja3+ 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
ljak7+ ,  leŋ4 冷（天气冷）lěng หนาว 
ljak8 偷 tōu ขโมย 
ljan5 解（解绳结）jiě แก ้
lje3,  peu2 羊 yáng แพะ 
ljəm2 浇（浇菜）jiāo รด 
ljən4ta:u1(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูน้ า 
lji4 年轻 niánqīng อ่อนเยาว ์
lji4 嫩（菜嫩）nèn อ่อน 
ljim2 镰刀 liándāo เคยีว 
ljiŋ2(จ.) 零（一百零五）líng ศูนย ์
ljo1+    醒 xǐng ตื่น 
ljok8 六 liù หก 
ljok8 ŋwet10 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
ljon6  包围 bāowéi โอบลอ้ม 
ljoŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng มงักร 
ljoŋ6 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพ่อ) 
ljoŋ6 舅父（母之兄）jiùfù ลุง (พีช่ายพ่อ) 
lo1 船 chuán เรอื 
lo2 (จ.) 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ่ 
lo2həu1+   (จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
loŋ2 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
loŋ2 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
loŋ3  簸箕 bòji กระดง้ 
loŋ4 箱子 xiāngzi กล่อง ลงั 
loŋ6,  ȵom6 松（绑得松）sōng หยอ่น 
lu6,  sɿ1ȶhən2(จ.) 事情 shìqíng เรือ่งราว 
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lui2 烂（瓜烂了）làn เน่า 
lui6 下（下山）xià ลง 
ma:i4 妻子 qīzi เมยี 
ma:k10lo6,  ma:k10weŋ5 泥（稀泥）ní โคลน 
ma:k9 长（长大）zhǎng เตบิโต 
ma:k9,  la:u4 大dà  ใหญ่ 
ma:n3+   黄 huáng สเีหลอืง 
ma:ŋ1 薄 báo บาง 
ma:ŋ2,  tu2ma:ŋ2 什么shénme อะไร 
ma:ŋ5 半（一半）bàn ครึง่ 
ma:ŋ5ke1,  ke1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
ma:u2 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
ma:u2 粪 fèn ขี ้ 
ma:u6 他 tā เขา (สรรพนามบุรษุทีส่าม) 
ma1 蔬菜 shūcài ผกั 
ma1 菜（饭菜）cài ผกั 
ma1+   来lái มา 
ma1ŋəm2 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
ma1pa:k10,  pe2tsha:i1+(จ.) 白菜 báicài กะหล ่าปล ี
ma2 舌头shétou  ลิน้ 
ma3 云 yún กอ้นเมฆ 
ma3 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
ma3 软 ruǎn อ่อน 
ma4 马 mǎ มา้ 
mak8(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
man 1 天（日）tiān วนั 
man 1 ȵuŋ1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
man 1mu3 明天 míngtiān วนัพรุง่นี้ 
man 1na:i6 今天 jīntiān วนัน้ี 
man 1na3 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
man 1un5 前天 qiántiān วนัมะรนื 
man2 甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
maŋ4 高兴 gāoxìng ดใีจ 
maŋ4,  lja:ŋ1+   喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān ชอบ 
me1 霜 shuāng น ้าคา้งแขง็ 
me1 熊 xióng หม ี
me2 有 yǒu ม ี 
məi4 树 shù ตน้ไม ้
məi4 棍子 gùnzi กระบอง 
məi4 件（一件衣服）jiàn ตวั (ลกัษณนามของเสือ้) 
məi4 每měi ทุกๆ 
məi4a:i5 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
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məi4ljoŋ2ɕu6 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
məi4pha:k9+ 杉树 shānshù ตน้จามจรุ ี
məi4soŋ2pek9 松树 sōngshù ตน้สน 
məi4ta:ŋ2 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
məi5+   新 xīn ใหม่ 
məm4 老虎 lǎohǔ เสอื 
məm4peu5,  peu5 豹 bào เสอืดาว 
mən1 天 tiān    ฟ้า 
mən5 井 jǐng บ่อน ้า 
mət8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
mət8ta: ŋ2 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
meu2 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
meu4 猫 māo แมว 
məu4 亩 mǔ ไร ่
mi2 煤 méi ถ่านหนิ 
mi4 未（没有）wèi ยงัไม่……เลย 
min3 豪猪 háozhū เมน่ 
min3 席子 xízi เสื่อ 
min4 柿子 shìzi ลกูพลบั 
miu2 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
mja:n3 水獭 shuǐtǎ นาก 
mja2 手shǒu มอื 
mja2,  to3 种（种菜）zhòng ปลกู 
mja4,  mit10 刀 dāo มดี 
mja4ma1 菜刀càidāo มดีท าครวั 
mje6,  ɕa:ŋ5+  (จ.) 想(思考) xiǎng คดิ 
mjən2tshu2(จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
mjən2tsu4(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mjeŋ1 沟（水渠）gōu ค,ูคลอง 
mjeŋ2 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
mjin2 棉花 miánhuā ฝ้าย 
mjiŋ2 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì ปลงิ 
mjuŋ4,  mjuŋ4pa5 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
mjuŋ4,mjuŋ4ȶa:m5 蚊子 wénzi ยงุ 
mjuŋ4mak8 蠓（黑色,小飞虫）měng 

           
แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ 

mjut9 拧（拧毛巾）níng บดิ 
mo2fa:n1+ 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
mo6 磨（石磨）mó เครือ่งโม่ 
mo6 磨（磨米）mó โม ่(แป้ง) 
mok8 鸟 niǎo นก 
muk10 鼻涕 bítì น ้ามกู 
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mun2 雾 wù หมอก 
mun6 猴子 hóuzi ลงิ 
muŋ4 个（一个人）gè คน 
muŋ5 扎 zhā แทง 
mut10 胡子húzi หนวด 
na:i6 这 zhè นี้ 
na:m2(จ.) 南 nán ทศิใต ้
na:m6,  ma:k10  土（干土）tǔ ดนิ  
na:n2 (จ.) 难 nán ยาก 
na:n4  肉 ròu เนื้อสตัว ์
na:ŋ2 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
na:u1 瘦（肉瘦）shòu เนื้อ  
na1 厚 hòu หนา 
na3 脸liǎn ใบหน้า 
na3+,  kham3+ 箭 jiàn ลกูศร 
na3+,  pa5na3+ 弓 gōng คนัธนู 
nak7 稠（粥很稠）chóu ขน้ 
nam1 黑 hēi สดี า 
nam4 水 shuǐ น ้า 
nam4mak8(ทจ.),  me2sui4 墨水 mòshuǐ น ้าหมกึ 
nam4mun2 露 lù น ้าคา้ง 
nam4niŋ3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง้หอ้ย 
nam4ȵo4,  mi3 奶 nǎi น ้านม 
nam4ta1 眼泪yǎnlèi  น ้าตา 
nan1 虱子（衣服上的）shīzi เหา 
nan1,  ȶak8 个（一个碗）gè ใบ 
nan1pja:k9 (ผลกลว้ย) 
məi4pja:k9 (ตน้กลว้ย)  

芭蕉 bājiāo กลว้ย 

naŋ1 (อ.=ดัง้) 鼻子bízi จมกู 
naŋ1 还（我还要）hái ยงั 
nat7 粒（一粒米）lì เมด็ 
ne3 哭 kū รอ้งไห ้
nəi1+ 摇 yáo สัน่, โยก 
nəi4 母亲 mǔqīn แม่ 
nəi4la:u4 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้(ภรรยาของลุง) 
nəi4la:u4 姨母（母之姐）yímǔ ป้า  (พีส่าวแม)่ 
nəi4wi6 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้ (ภรรยาของอา) 
nən4 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
nəu2 谁shuí ใคร 
no3+ 老鼠 lǎoshǔ หนู 
noŋ2mjən2(จ.) 农民 nóngmín เกษตรกร 
noŋ2ȵe2  (จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
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noŋ4mjek9,  noŋ4  妹妹 mèimei น้องสาว 
noŋ4pa:n1,  noŋ4 弟弟 dìdì น้องชาย 
nu1+   哪（哪一个碗）nǎ ไหน 
nu1+kuŋ2,  nəu1+kuŋ2  多少duōshǎo เท่าไหร่ 
nu5 看见 kànjiàn มองเหน็ 
nu5,  naŋ2 看kàn ด ู
nui1 雪 xuě หมิะ 
nui2 虫 chóng แมลง 
nuk9 外面 wàimiàn ขา้งนอก 
nun1 蛆 qū ตวัอ่อนของแมลง 
nun2,  nak7+   睡 shuì นอน 
ȵa:n1 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์ดวงเดอืน 
ȵa:n1 月（月份）yuè เดอืน 
ȵa:n1ɕən1+(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
ȵa:n1ha5+(จ.) 夏 xià ฤดรูอ้น 
ȵa:n1su1+(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
ȵa:n1toŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
ȵa:ŋ3+  草cǎo หญา้ 
ȵa:u6 在 zài อยู ่(เนา) 
ȵa1 河 hé แมน่ ้า 
ȵa2 你 nǐ คุณ (สรรพนามบุรษุทีส่อง) 
ȵak7 切（切菜）qiē หัน่ 
ȵak7,  te5 剁 duò ตดั 
ȵam1 握（握刀把）wò จบั ถอื 
ȵam1 把（一把米）bǎ ก า(ลกัษณนาม) 
ȵam1,  phjak7+ 捏 niē หยกิ 
ȵan2 (ทจ.) 银 yíng เงนิ 
ȵaŋ2 真 zhēn จรงิ 
ȵaŋ2,  hən4(จ.) 很（很小）hěn มาก (วเิศษณ์) 
ȵap7+ 闭（闭眼）bì ปิด หลบั หุบ 
ȵe5,  ɕek9+   裂开（墙裂开）liè kāi แตกออก 
ȵən1 臭 chòu เหมน็ 
ȵən2(จ.) 人 rén  คน 
ȵən2la:u4 (จ.) 老人 lǎorén คนชรา 
ȵən2mjek9  女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
ȵən2pa:n1  男人 nánrén ผูช้าย 
ȵən2we4mo3  疯子 fēngzi คนบา้ 
ȵən6  记得 jìdé จ าได ้
ȵən6,  u2ȵən6  脖子bózi คอ 
ȵəp7, ȵəp7mja2  指甲zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ȵeu5 尿 niào เยีย่ว 
ȵi6ɕəp8 二十 èr shí ยีส่บิ 
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ȵi6ŋwet10,  ȵa:n1ȵi 6 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵim1+  ,  taŋ6 和（老师和同学）hé และ กบั 
ȵin2(จ.) 年 nián ปี 
ȵin2 (จ.) 岁 suì อายุ 
ȵin2lən2  后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
ȵin2na:i6 今年 jīnnián ปีนี้ 
ȵin2pe1 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
ȵin2sa2 明年 míngnián ปีหน้า 
ȵin2un5 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
ȵo2,  ȶoŋ6 虾 xiā กุง้ 
ȵo4,  mi3 乳房rǔfáng เตา้นม 
ȵon2,  ku6 故事 gùshì นิทาน 
ȵui2ka:u3,  ȵui2 脑髓nǎosuǐ สมอง 
ȵui6 核(果核)hé เมลด็ 
ŋa:n6 鹅 é ห่าน 
ŋa:p10

 鳃 sāi ครบี 
ŋa4pa6(จ.) 哑巴 yǎbā คนใบ ้
ŋam4  啃（啃骨头）kě แทะ  
ŋe2 芽(种子芽)yá ตน้กลา้ 
ŋe2,  pjan1 牙齿yáchǐ ฟัน 
ŋo2 蜘蛛 zhīzhū แมงมุม 
ŋo4 五 wǔ หา้ 
ŋo4 ŋwet10 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ŋu5+ 猪 zhū หม ู
ŋwa:k9+,  ŋa:u6it10 嚼 jué เคีย้ว 
ŋwa1+ 狗 gǒu สุนขั 
ŋwat7+ 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
ŋwe2 口水 kǒushuǐ น ้าลาย 
ŋwe4 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
o2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
oŋ1 棵（一棵树）kē ตน้ 
pa: ŋ1,  ȶip9 缝 féng เยบ็ 
pa:i1 去 qù ไป 
pa:i1sa:u4,  e5 嫁 jià แต่งงาน 
pa:k10 白 bái  สขีาว 
pa:n5man1, ȶot10man1 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
pa:ŋ1 稻草 dàocǎo ฟาง 
pa:ŋ6 帮助 bāngzhù ช่วยเหลอื 
pa:ŋ6 张（一张纸）zhāng แผ่น (ลกัษณนาม) 
pa:u1 角 jiǎo เขา 
pa:u1ka:u1(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa:u2 柚子yòuzi สม้โอ 
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pa:u5,  ləp8 告诉 gàosù บอก 
pa1 鱼 yú ปลา 
pa1 腿 tuǐ ขา 
pa2 耙 bà คราด (นาม) 
pa2,  khot10 爬（虫在地上爬）pá ปีน 
pa3 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวพ่อ) 
pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่ายแม)่ 
pa4ȶa:i3,  ma4ȶa:i4 螳螂 tángláng ตัก๊แตนต าขา้ว 
pa5 翅膀 chìbǎng ปีก 
pa5 叶子yèzi ใบ 
pa6la:u4 粗糠（谷壳）cū kāng ร าหยาบ 
pa6lji4 细糠 xì kāng ร าละเอยีด 
pak7  (จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pak8  萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
pan1 竹子 zhúzi ตน้ไผ่ 
pan1,  ɕoŋ3(จ.) 种子zhǒngzi เมลด็ 
pan2  磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
paŋ1 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
paŋ6 靠（人靠树）kào พงิ 
pe1 卖 mài ขาย 
pəi3 还（还钱）huán คนื 
pəi3 赔偿 péicháng ชดใช ้
pəi4,  la:k10mjek9 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
pek9  (จ.) 百 bǎi รอ้ย 
pən2ɕuk9na3  脸盆 liǎn pén อ่างลา้งหน้า 
pən3 飞 fēi บนิ 
pən3,  men6 常常（常常来）chángcháng บ่อยๆ 
pən4 溢 yì ลน้ 
pən5 汗 hàn เหงือ่ 
peŋ5 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
peŋ5 射 shè ยงิ 
pət7 鸭子 yāzi เป็ด 
pet9 (ทจ.) 八 bā แปด 
pet9 ŋwet10  八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
pəu2 鸽子 gēzi นกพริาบ 
pəu2 斑鸠 bānjiū นกเขา 
peu5ŋe2 发芽fāyá แตกหน่อ 
pha:ŋ1+   高 gāo สงู 
pha:t9+ 血 xuè เลอืด 
pha1+   蓝 lán สนี ้าเงนิ 
pha5+  ,  la5 破 pò ขาด แตก ฉีก  
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phe5+   庹(两臂左右平仲之长度）
tuǒ 

วา (ระยะห่างระหว่างสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสุด 

phəi6phjən2(จ.) 批评 pīpíng วจิารณ์ ต่อว่า  
phek9+ 拍（拍桌子）pāi ต ี
phek9+    贴（贴标语）tiē แปะ ตดิ 
pheu5+(จ.) 炮 pào ปืนใหญ่ 
phin5+ (ทจ.) 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน ไมแ้ผ่น 
phja1+   喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์
phje5+(จ.) 分配 fēnpèipèi จดัสรร 
phjen2ji1 (จ.) 便宜 piányí ถูก 
phjeŋ1+   烤（烤衣服）kǎo ตาก ผึง่ 
phjeu1+   烤（烤火）kǎo ป้ิง 
phjin1+   歪（帽子歪）wāi เอยีง 
phju1+ 吐（吐口水）yàn พ่น, ถ่ม 
phon2,  pa:n2(ทจ.) 盘子 pánzi จาน พาน 
phu5+ (จ.=铺 pù) 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
phuk9+ 灰（草木灰）huī ไฟ 
pi2 皮肤 pífū ผวิ 
pi2əp7 嘴唇zuǐchún รมิฝีปาก 
pi2pa:n2,  ɕoŋ2 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
pi4  (จ.) 别（别去）bié อยา่ 
piŋ5  缺（碗缺口）quē ขาด 
pja:k9 额头étóu หน้าผาก 
pja:n5 平原（坝子）píngyuán ทีร่าบ 
pja:n6 撒（撒种子）sā ทิง้ 
pja:u4ja:ŋ2(จ.) 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
pja1,  ȶin1 石头 shítou หนิ 
pja3 雷 léi ฟ้ารอ้ง ฟ้าผ่า 
pjam1 孵 fū ฟัก(กรยิา) 
pjam1ka:u3 头发tóufa ผม 
pjan1 梦 mèng ฝัน 
pjen1 雨 yǔ ฝน 
pjən1 毛 máo ขน 
pjən1ta1 眉毛méimáo คิว้ 
pjən6(จ.) 兵 bīng ทหาร 
pjeu5(จ.) 跑 pǎo วิง่ 
pjin3 鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
pjin5(ทจ.) 变（蛹变蛾）biàn เปลีย่น 
pjiŋ2(จ.) 平（路平）píng เรยีบ 
pjiŋ2(จ.),  phjən2  瓶子píngzi ขวด 
pjiŋ2pa:n4,  poŋ2ju4 (จ.) 朋友 péngyǒu เพื่อน 
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pjiŋ6(จ.),  it9 病（生病）bìng โรค 
pjiu1  跳 tiào กระโดด 
pjo1ljo1 肚脐dùqí สะดอื 
pjuŋ1 狼 láng สุนขัจิง้จอก 
po2ɕo2(จ.) 剥削 bōxuè ขดูรดี 
po5 胆 dǎn ถุงน ้าด ี
pom1ȵeu5 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
pon2,  wən6 搬（搬椅子）bān ยา้ย 
poŋ2 浮（浮在水面）fú ลอย 
pu1 肿 zhǒng บวม 
pu1,  khaŋ5 摘（摘果子）zhāi เดด็ (ผลไม ้ดอกไม)้  
pu1tsa:ŋ4(จ.) 部长 bùzhǎng รฐัมนตร ี
pu2,  kwe1(จ.) 瓜 guā แตง 
pu2ka4 南瓜 nánguā ฟักทอง 
pu2ȶup9,  ȶup9 冬瓜 dōngguā แตงเขยีว 
pu4 父亲 fùqīn พ่อ 
pu4,  pu4un3 姨父（母妹之夫) yífu น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม่) 
pu4la:u4 伯父 bófù ลุง  
pu4la:u4 姨父（母姐之夫) yífu ลุงเขย(สามขีองพีส่าวแม)่ 
pu4o5 叔父 shúfù อา 
pu6,  ja6 也（他也去）yě ก…็…เหมอืนกนั 
pui1   火 huǒ ไฟ 
pui1,  pui1ju2 灯 dēng โคมไฟ 
pui1lu2 灶zào เตา 
pui2 胖 pàng อว้น 
pui2 肥（肉肥）féi เนื้อตดิไขมนั 
puk8 泡沫 pàomò ฟอง 
pun1 枕头 zhěntou หมอนขา้ง 
puŋ5,  phən1+ 尘土 chéntǔ ละอองฝุ่ น 
pup9 肺 fèi ปอด 
sa:i1+   给 gěi ให ้
sa:i1+  ,  sun4 (ทจ.) 送 sòng ส่ง  
sa:i3 场子 chǎngzi ล าไส ้
sa:m1+  (ทจ.) 三 sān สาม 
sa:m1+ ŋwet10,  ȵa:n1sa:m1+ 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
sa:n1+   编（编辫子）biān ถกั สาน 
sa:n5 (ทจ.) 线 xiàn ดา้ย เสน้  
sa:ŋ1+ 根gēn ราก 
sa:ŋ1+,  ka:ŋ1(จ.) 钢 gāng เหลก็ 
sa:ŋ4 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
sa:ŋ4(จ.) 生（生孩子）shēng คลอด เกดิ 
sa:ŋ6əm3 医生 yīshēng แพทย ์
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sa:p9 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
sa:t9+  ,  mja:t9 擦 cā เชด็ 
sa:u3 蒸 zhēng นึ่ง 
sa:u3 暖和 nuǎn huo อบอุ่น 
sa:u4 丈夫 zhàngfū สาม ี
sa:u5 汤 tāng น ้าแกง 
sa1+ 搓（搓绳子）cuō ฟัน่เชอืก 
sa1+,ka:u3sa1+ 肩膀jiānbǎng ไหล่ 
sa1+pja1 辫子 biànzi ผมเปีย 
sa3+ 杀（杀猪）shā ฆา่ 
sa4 祖母zǔmǔ ยา่ 
sa5so6 休息 xiūxí พกัผ่อน 
sak7 洗（洗衣）xǐ ซกั 
sak7 陡（山很陡）dǒu  ชนั 
sam1+   早 zǎo เรว็ เชา้  
san4 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
saŋ2 直（棍子直）zhí ตรง 
sap7+ 捉（捉鸡）zhuō จบั 
se 1+ wjen2(จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
se1+fəi1+tsu4ji1(จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
se1+tsa:ŋ4(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
səi3+a:i5,  a:i5səi3+ 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
səi5+səi5+,  an1an1ȶa6  慢慢（慢慢走）màn man ชา้ๆ 
səm1+ 心 xīn หวัใจ 
səm3+  (ทจ.) 酸 suān เปรีย้ว 
səm5 浸（浸种子）ìn แช ่
səm6,  la6 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
sən1+li1+  (จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
sən2 黄牛 huángniú ววั 
sən2(จ.) 神 shén เทพ 
sən2(จ.),  ɕa:i6  村子 cūnzi หมูบ่า้น 
sən3tsha:n4 (จ.) 生产shēngchǎn ผลติ 
sən5+(จ.) 信 xìn จดหมาย 
sən5+  (จ.) 相信 xiāngxìn เชื่อ 
sən5+  (จ.) 寸 cùn นิ้ว 
səp8 吹 chuī เป่า 
sət7 尾巴 wěibā หาง 
sət7 扫（扫地）sǎo ปัดกวาด 
sət7+ 漆 qī สนี ้ามนั 
sət7+  (ทจ.) 七 qī เจด็ 
 sət7+ ŋwet10 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
seu1+(จ.) 唢呐 suǒnà ป่ี 
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si1+(จ.) 西 xī ทศิตะวนัตก 
si1+ 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่ าจากหญา้ 
si5+  (จ.) 细（细线）xì ละเอยีด 
si5+  (ทจ.) 四 sì สี ่
si5+   再（明天再来）zài อกี 
si5+ ŋwet10,  ȵa:n1si5+ 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
si6(จ.),  le2,  tsɿ1 字 zì ตวัอกัษร 
si6a1,  a:k9,  tsɿ1ȶi4 (จ.) 自己 zìjǐ ตวัเอง 
sik9+(จ.) 锡 xī ดบีุก 
sik9+  (จ.) 稀（粥很稀）xī เหลว 
sin1+  (จ.) 千 qiān พนั 
sin2(จ.) 钱 qián เงนิ 
siŋ1+ (จ.)  腥 xīng คาว 
siŋ5+(จ.) 姓 xìng นามสกุล 
sit9+   剪 jiǎn ตดั 
siu5 尖jiān แหลม, คม 
so1+  (จ.) 粗（粗大）cū หยาบ 
so3 枯（树叶枯了）kū เหีย่ว 
so3 干（衣服干）gàn แหง้ 
so3+(จ.) 锁suǒ แมกุ่ญแจ 
so4 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
so6 声音 shēngyīn เสยีง 
soi2,  khwət7+   懒 lǎn เกยีจครา้น 
sok7+   窄 zhǎi แคบ 
son5+(จ.) 蒜 suàn กระเทยีม 
son5+(จ.) 算（计算）suàn ค านวณ 
soŋ5(จ.=松 sōng คลาย) 放（把鸟放走）fàng ปล่อย 
soŋ5+(จ.=松 sōng คลาย) 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
sɿ2pa:i1(จ.) 失败 shībài พ่ายแพ ้
sɿ6ɕa:ŋ4(จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
su1+   绿 lǜ สเีขยีว 
su6ȶi1(จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
sui2(จ.) 蛇 shé ง ู
sui5 坐 zuò นัง่ 
suk10 捆 kǔn มดั 
sun1,  ɕa:n5（木刺） 刺cì หนาม 
sun3+ 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
suŋ1+,  li4,  suŋ1+li4 话 huà ค าพดู 
suŋ2 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
ta:i1pja:u4(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ȶa:i4 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
ȶa:i4 姐夫 jiěfū พีเ่ขย 
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ȶa:i4（对称）ȶa:i4mjek9（引

称） 
姐姐 jiějiě พีส่าว 

ȶa:i4pa:n1,  ȶa:i4（对称） 哥哥 gēgē พีช่าย 
ta:k9 钉（钉钉子）dīng ประกบ 
ta:m1(อ.=ต า),  təu6 中(射中) zhōng เขา้เป้า   
ta:m3(จ.),  po5 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ta:n2,  ta:n2ɕu3+    发抖 fādǒu สัน่ 
ta:n3,  ja:ŋ6 被子 bèizi ผา้นวม 
ta:n6ȶhe6 自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
ta:ŋ1 香（花香）xián หอม 
ta:ŋ1tu2 圈（牛圈）quān คอกววั 
ta:ŋ2(จ.) 糖 táng น ้าตาล 
ȶa:ŋ3,  ɕiŋ5  是 shì ใช่ 
ta:ŋ4 wjen2(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
ta:p7 挑 tiāo หาบ 
ta:u1 头虱 tóu shī เหา 
ta:u1 锅(炒菜) guō กระทะ 
ta:u1 咱们zánmen พวกเรา 
ȶa:u1ju2(จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
ȶa:u5 龟 guī เต่า 
ta:u5,  ɕon6,  ma:t9 趟(去一趟）tàng รอบ 
ta1 眼睛yǎnjīng ตา 
ta1 外祖父 wàizǔfù ตา(พ่อของแม)่ 
ȶa1 茅草máocǎo หญา้คา 
ta1（对称）,  ljoŋ6,  ȶu2 岳父 yuèfù พ่อตา 
ta1pha1+,  pha1+ta1 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
ȶa2 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
ȶa4 假 jiǎ ปลอม 
ta5man1 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
ta6 过（过河）guò ขา้ม 
ta6 经过 jīngguò ผ่าน 
ȶa6,  ȶa5 那 nà นัน่ 
ta6lən2,  mu3lən2,  si1+man1 今后 jīnhòu หลงัจากนี้ 
ȶa6ma:u6 他们 tāmen พวกเขา(สรรพนามบุรษุทีส่าม 

พหพูจน์) 
ta6un5,  ɕi2un5 从前 cóngqián เมือ่ก่อน 
tak7 胸脯xiōngpú หน้าอก 
ȶak7 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
tam1 池塘 chítáng อ่างเกบ็น ้า 
tam3 织（织布）zhī ถกั ปะ 
ȶan1(จ.) 斤 jīn ครึง่กโิล 
tan3(จ.) 穿（穿衣）chuān สวม 
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tan3 戴（戴帽）dài ใส่ 
ȶan3(จ.) 紧（绑得紧）jǐn ตงึ 
ȶan4(จ.) 近 jìn ใกล ้
ȶan5a:i5  鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
taŋ1ui5,  taŋ1heu1+   打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
taŋ5(จ.) 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
ȶaŋ5 饱 bǎo อิม่ 
taŋ5ȶeu6 椅子yǐzi เกา้อี ้
tap7 肝 gān ตบั 
ȶap7 耳环 ěrhuán ต่างห ู
tap8 扔（丢掉）rēng โยน 
tat7,  pəm3 砍（砍树）kǎn ตดั 
tau6to6 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
te1 外祖母 wàizǔmǔ ยาย 
te1（对称）,  pa3,  u1 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
te3 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
te3sa:k9+ 腋下 yè xià รกัแร ้
te5,  la5 劈（劈柴）pī ผ่า 
təi1 死sǐ ตาย 
təi1hu3+  ,  təi1ne5 累（疲乏）lèi เหนื่อย 
təi1khwa:u3 醉 zuì เมา 
ȶəi3 买 mǎi ซือ้ 
ȶəi6 螃蟹 pángxiè ป ู
təm1 斗笠 dǒulì หมวก 
təm1 遇见 yùjiàn พบเจอ 
ȶəm1(ทจ.) 金子 jīnzi ทอง 
ȶəm2 窟窿 kūlóng ร ูอุโมงค ์
ȶəm2,  a:m1 山洞 shāndòng ถ ้า 
tən1(ทจ.) 退 tuì ถอย 
ȶen1se2(จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ȶən2(จ.) 山 shān ภเูขา 
ȶen4tsha2 (จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
tən6 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
ȶən6ȵen1(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
ȶən6ȶi1(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
təŋ5 暗（房子很暗）àn มดื 
ȶəp7 拾（拣）shí เกบ็ 
təp8 蹄（马蹄）tí กบีมา้ 
təp8 钝（刀钝）dùn ทู่ 
ȶət7,  mjun6 柴 chái ฟืน 
təu3 窝（鸟窝）wō รงันก 
təu3 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
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ȶəu6 双（一双鞋）shuāng คู่ 
tha:i1+tu1(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
ȶha:m3+ 走 zǒu เดนิ 
tha:n5+(ทจ.) 炭 tàn ถ่าน 
ȶha:ŋ5+  ,  ɕeŋ1+  (ทจ.) 抢 qiǎng แยง่ ชงิ 
tha:u4lən1(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
tha:u5+,  wa3(จ.)  袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ȶha3+ 轻 qīng เบา 
ȶha5+   上（上山）shàng ขึน้ 
tham5+   低 dī ต ่า 
ȶhan1+   重 zhòng หนกั 
ȶhe2tjen4(จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
ȶhəm1+(จ.) 针 zhēn เขม็ 
ȶhən1+  ljo2 (จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
ȶhən2tsoŋ 1(จ.),  wa:k10ɕa:ŋ6,   
wa:k10 

群众 qúnzhòng มวลชน 

thən3+  (จ.) 短duǎn สัน้ 
thəu5+   (ทจ.) 到 dào ถงึ 
ȶhi1+ȶhe6(จ.) 汽车 qìchē รถยนต์ 
ȶhi2(ทจ.) 骑（骑马）qí ขี ่
thi2ka:u6(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
ȶhik9+ 踢 tī เตะ 
ȶhiŋ5+(จ.) 听 tīng ฟัง 
ȶhit9+,  ɕu2(จ.)  锄头 chútóu จอบ 
thja:u1+  wu4 (จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ร า 
tho6la6ȶi6(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thon 2 wjen2 (จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thon2ȶe2(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
thoŋ2tsɿ1(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
thot9+  (ทจ.) 脱（脱衣）tuō ถอด 
ȶhu2 球 qiú ลกูบอล 
ȶhum1+  ,  ȵa:n1+   痒 yǎng คนั 
ȶi1,  ȶa:n1 吃 chī กนิ 
ȶi1,  wum4 喝（喝水）hē ดื่ม 
ȶi1fa1+(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
ȶi1su2(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ȶi2,  ȶhi2(จ.) 旗子 qízi ธง 
ti2jən2(จ.),  ȵən2ȶhau2,  
ȵən2tshu2 

敌人 dírén ศตัร ู

ȶi2ȶi2(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
ti6(ทจ.) 地（天地）dì ดนิ(ฟ้าดนิ) 
ti6(ทจ.) 地（旱地）dì  ดนิ  
ȶi6ət7 第一 dì yī ล าดบัทีห่นึ่ง 
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ȶi6ŋo4 第五 dì wǔ ล าดบัทีห่า้ 
ȶi6ȶhi1+(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
tik9 满 mǎn เตม็ 
ȶik9 滴（一滴水）dī หยด 
ȶim1 竖 shù ตัง้ 
tin1 脚jiǎo ตนี 
ȶiŋ1 鹿子 lùzi กวาง 
ȶiŋ1(จ.) 钉子 dīng ตะป ู
tiŋ5 骗 piàn โกหก 
ȶiu1 我们wǒmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุทีห่นึ่ง

เอกพจน์) 
ȶiu2(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
ȶiu2(ทจ.) 条（一条绳子）tiáo เสน้ แถว 
ȶiu2 根（一根棍子）gēn ท่อน 
tiu4 聪明 cōngmíng ฉลาด 
ȶiu5 八哥 bāgē นกขนุทอง 
tjen1fa1+(จ.) 电话diànhuà โทรศพัท ์
tjen1jən4(จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tjen1tən6(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
to1 门 mén ประตู 
to1siŋ3 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
ȶo2wu1(จ.) 觉悟 juéwù ส านึกตวั 
to3a1 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
ȶo5 锯 jù เลื่อย 
ȶo5 韧 rèn เหนียว 
to6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
to6ma:k10 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
tok7 掉（掉在地上）diào ตก 
tok7,  təu5 遗失 yíshī ท าหาย 
tok7pjən1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tok7uk9 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
ȶok8 跪 guì คุกเขา่ 
tok8,  to3 读 dú อ่าน 
ton2 圆（珠很圆）yuán กลม 
ton5 猜 cāi ทาย 
toŋ1(จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
ȶoŋ1,  toŋ2ȶoŋ1 (จ.) 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
toŋ1wjen2(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
toŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
ȶoŋ2 弯（棍子弯）wān โคง้ 
toŋ2phu1+ 葱 cōng หอม 
tsəi1(จ.) 最（最大）zuì ทีสุ่ด 
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tsən1fu4(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsən1ȶho2(จ.) 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsən1tshe2(จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tsən1tsɿ1(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsho1+wu1(จ.) 错误 cuòwù ผดิ 
tsoŋ4lji4(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsɿ1ju2(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tsɿ4ta:n1(จ.) 子弹 zǐ dàn กระสุน 
tsu4ɕi2(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tu1 拔（拔草）bá ดงึ 
tu1tsən6(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tu2 只（一只鸡）zhī ตวั (ลกัษณนามใชก้บัสตัว)์ 
ȶu2 姑父（父妹之夫）gūfu อาเขย(สามขีองน้องสาวพ่อ) 
ȶu2 舅父（母之弟）jiùfù น้า (น้องชายแม)่ 
ȶu3 九 jiǔ เกา้ 
ȶu3 ŋwet10 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
tu5 断（绳子断子）duàn หกั 
ȶu5 救（救人）jiù ช่วย 
tui1paŋ1 桃子 táozi ลกูทอ้ 
tui1təm6,  təm6 果子 guǒzi  ผลไม ้
tui3 舀（舀水）yǎo ตกั 
ȶui3 鬼 guǐ ผ ี
ȶui5(จ.) 贵 guì แพง 
tuk9 包（包糖）bāo ห่อ 
ȶum1 堆（堆积泥土）duī กอง 
tum5 疮 chuāng บาดแผล 
tun1,  ljoŋ4,  ut9+   热（天气热）rè รอ้น 
tun5 打（打铁）dǎ ต ี
tuŋ1 煮 zhǔ ตม้ 
ȶuŋ1 抬 tái ยก 
tuŋ6 柱子 zhùzi เสา 
u1 姑母（父之妹）gūmǔ  อา (น้องสาวพ่อ) 
u1 舅母 (母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ(้ภรรยาของน้องชายแม)่ 
u2 喉咙hóulóng ล าคอ 
u4 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
u5,  so5 裤子 kùzi กางเกง 
ui1+   流（水流）liú ไหล 
ui3 腰yāo เอว 
ui5 锤子 chuízi คอ้น 
uk9 衣服（上衣）yīfú เสือ้ผา้ 
uk9 出 chū ออก 
uk9,  soŋ5+   生(下蛋) shēng ออกลกู ออกไข ่
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um3 抱（抱小孩）bào อุม้ 
un1 扛 káng แบกหาม 
un3,  ni5 小 xiǎo เลก็ 
un5 前 qián ขา้งหน้า 
un5 先（先去）xiān ก่อน 
uŋ3 祖父 zǔfù ปู่  
uŋ3+  pja3 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง ฟ้าผ่า 
wa:n2 已经（她已经来了）yǐjīng แลว้ 
wa:ŋ1+   方（方桌) fāng เหลีย่ม 
wa1+ 右 yòu ดา้นขวา 
wa1+  , en5 花（花布）huā ลาย (ลวดลาย) 
wa1+,  nuk9 花huā ดอกไม ้
wa5 脏 zàng สกปรก 
wa6 (จ.=话 huà),  a:ŋ3 说 shuō พดู 
wan5+ 簸（簸米）bǒ ฝัด 
we4 做（做工）zuò ท า 
we4no1+ 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
we4pja:n3 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 
wəi1ɕən6 (จ.) 卫生 wèishēng สุขอนามยั 
wəi4ta1(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
wəi6 姨母（母之妹）yímǔ น้า (น้องสาวแม)่ 
wən1+  nan1,  wən1+  təm6 结果 jiéguǒ ออกผล 
wən2fa1+(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wən2mu6(จ.) 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
wən3+ 裙子 qúnzi กระโปรง 
wen3+,  ȵe1 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
wen6(ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
weŋ2 横（横趟在路上)héng ขวาง 
wet9+  ləm2 刮风 guā fēng ลมแรง 
wet9+  ȶhi5+  ,  ȵam2 生气 shēngqì โกรธ 
wjən1toŋ1(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
wjen2(จ.) 元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
wo1+   干净 gānjìng  สะอาด 
wo4 知道 zhīdào รู ้
wo4 懂 dǒng เขา้ใจ 
wo4 会 huì สามารถ 
wom5 阴 yīn มดื 
woŋ3+ 推 tuī ผลกั 
woŋ5+ 桶tǒng ถงั 
wu1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
wum1 瘦（人瘦）shòu ผอม 
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2.รายการค าศพัทภ์าษาลกักะ 
 

ค าศพัทภ์าษาลกักะ แปลมาจากรายการค าศพัทใ์นหนงัสอืนี้   
蓝庆元.(2011).《拉珈语研究》桂林：广西师范大学出版社. 
Lán Qìngyuán.(2011).“Lā jiā yǔ yánjiū” guìlín: Guǎngxī shīfàn dàxué chūbǎn shè. 
หลานชิง่หยวน(2011). การวจิยัภาษาลกักะ.กุย้หลนิ:ส านกัพมิพส์ านกัพมิพม์หาวทิยาลยัครศุาสตร์
กว่างซ.ี   

 
 
นอกจากค าศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุภ์าษาลกักะแลว้ ยงัมคี ายมืจากภาษาจนี

และค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 ค ายมืภาษาจนีเก่าหรอืค าศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่โบราณ 

แบ่งเป็นสองช่วง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์หมายถงึ
ช่วงเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และภาษาจนียคุ
กลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึช่วงเวลา ค.ศ. 420 - 927     

 ค ายมืภาษาจนีใหม ่เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.1949 ค ายมืกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นค าศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสุข  วทิยาการสมยัใหม่ 
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไม่มใีชใ้นภาษาลกักะ 

 ค าทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืว่า
เป็นค ายมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นค าภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์   ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธข์อง
ภาษาไท-จนี มคีวามเหน็ว่าค าศพัทเ์หล่านี้เป็นค าศพัทท์ีภ่าษาไทและ
ภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัทร์่วมเชือ้สาย
ไท-จนี    

 ค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นต้น  
 

          ในรายการค าศพัทส์่วนน้ี  หากพบค าประเภทน้ีจะไดท้ าอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงันี้ ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม่ (จ.= ค าจนี พนิอนิ, 
ความหมาย)  ค าศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=ค า,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=ค า, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=ค า, ความหมาย)  ซึง่ในการ
ระบุความหมายของค านัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมายของ
ภาษาทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุความหมาย  
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ã:i3 青蛙（小的）qīngwā  กบ 
a:n 6 pa:n 5(จ.) 汗斑    hànbān กลาก  เกลือ้น 
au1kou2  讨（讨厌）tǎo  เกลยีด 
ba:n3 村寨    cūnzhài หมูบ่า้น 
ba:ŋ 1 先（先去）；以前（一个月以前）

xiān 
ก่อน(ไปก่อน)  เมือ่ก่อน  

bien 1 月（月份）; 月（一月）yuè เดอืน 
bien 1 ba:ŋ 1 上月 shàng yuè เดอืนทีแ่ลว้ 
bien 1 l̥a 3 下月 xià yuè เดอืนหน้า 
bin 3 翘（ 翘起大拇指）qiào กระดก 
bla:k 10 光滑; 滑（ 路很滑）guānghuá เหลื่อม ลื่น 
bla:k10bliu1 滑溜 huáliu เรยีบลื่น 
blai1 胆（苦胆）; 胆量  dǎn น ้าด ี ความกลา้หาญ 
blai1ȵie5piŋ6 黄疸病 huángdǎn bìng โรคดซี่าน 
blai1bok7 大胆   dàdǎn ใจกลา้ 
blei2 鸡虱   jī shī ไรไก่ 
blen2 醒（ 睡醒）xǐng ตื่น 
blik8 飞蛾   fēi é มอด 
bliŋ2 水蚂蟥 shuǐ mǎhuáng ปลงิน ้า 
blɛn5sen1 伸懒腰  shēnlǎnyāo บดิขีเ้กยีจ 
bok7 生长; 大   shēngzhǎng; dà เจรญิเตบิโต 
bon1 下午： 晚上（天黑以后,午夜以前

xiàwǔ 
ตอนบ่าย 

bon1blau2ha:i3l̥ap7 薄暮（ 天快黑）bómù ครึม้ๆ ตอนเยน็  
bon1kja: ŋ1 早晨： 上午；天亮 zǎochén รุง่อรณุ เชา้ตรู่ 
bon 1 l̥ap 7 天黑    tiān hēi ฟ้ามดื 
bon 1 tsiẽ 1 天河    tiānhé แมน่ ้าสวรรค(์ทาชา้งเผอืก) 
bon 1 tsiŋ 1 欲晓    yù xiǎo ส่องแสง เปล่งแสง 
bon 1 wa:ŋ 4 破晓    pòxiǎo รุง่สาง 
bon 1 wan 2 白天    báitiān ตอนกลางวนั 
bon 2 blau 2 夜里 yèlǐ กลางคนื 
boŋ 1 松（土很松）sōng รว่น (ดนิรว่นมาก) 
bop 8 霉（木头霉了）méi รา (เชือ้รา) 
ei 6 快（刀快）kuài เรว็ 
ɛ̃ 1 青蛙（小的、春天出来下子）qīngwā  เขยีด 
fa:i 5 簸（簸米）bǒ ฝัด(ฝัดขา้ว) 
fa:m 1 三 sān สาม 
fa:m 1 ȵot 8 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
fa:m 1 ȵɛt 8 三十（ 阴历）sānshí (yīnlì) สามสบิ 
fa:m 1 ȵɛt 8blau 2 除夕 chúxì วนัส่งทา้ยปีเก่า 
fa:m 1puktsiŋ 2 三脚架（ 支锅用）sānjiǎojià ขาตัง้กลอ้ง 
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fa:m 1tɔ 3 坟墓   fénmù หลุมฝังศพ 
fa:n3 散（ 辫子散了）sàn หลวม 
fa:n5 伞 sǎn รม่ 
fa:n5 散（雾散了） ; 散（圩散了）sàn  กระจาย แยก 
fa:ŋ1 石头   shítou กอ้นหนิ 
fa:ŋ1kjon1 圆石子 yuán shízǐ หนิกลม 
fa:ŋ1muo2mɛ4 磨刀石  mó dāo shí หนิลบัมดี 
fa:ŋ1nĩu5 小石子  xiǎo shízǐ กอ้นกรวด 
fa:ŋ1phla:u5 不大不小的石子 bù dà bù xiǎo de shízǐ หนิทีไ่มเ่ลก็ไมใ่หญ่ 
fa:ŋ1pla1 山（ 土山、 石山）shān ภเูขา 
fa:ŋ1sa1 沙子 shāzi ทราย 
fa:ŋ1tek7 火石  huǒshí หนิเหลก็ไฟ 
fa:ŋ1pu:i1 (ทจ.) 防火  fánghuǒ ป้องกนัไฟ 
fa:p 9 咒语  zhòuyǔ คาถา 
fa:t 10 罚（罚款） ; 发酵; 发（发工资）fá ลงโทษ 
fa:t 9ȵa2(จ.) 发芽（ 种子发芽） fāyá แตกหน่อ 
fa:t 9bop8 发霉 fāméi ขึน้รา 
fa:t 9hi5 生气 shēngqì โกรธ 
fa:t 9khja:n3 发烧  fāshāo เป็นไข ้
fa:t 9kjĩ:t 9 发冷  fā lěng หนาวสัน่ 
fa:t 9mau2 发霉  fāméi ขึน้รา 
fa:t 9pa:k 10 发疯  fāfēng เป็นบา้ 
fa:t 9pei2hi5 生气  shēngqì โกรธ 
fa:t 9pha:ŋ3 发霉 fāméi ขึน้รา 
fa:u3 嫂子  sǎozi พีส่ะใภ ้
fa:u5 扫（ 扫地）sǎo  ปัดกวาด(ปัดกวาดพืน้) 
fa1lep8 三十（ 阴历）sānshí สามสบิ (ปฏทินิจนัทรคต)ิ 
fa3 云 yún  เมฆ 
fa3lam 1 乌云 wūyún เมฆด า 
fa4tsɛ:n 1(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fai5 细（ 细小）xì ละเอยีด(คดิละเอยีด

รอบคอบ) 
fai5 年轻 niánqīng อายนุ้อย 
fak7 佩带（ 佩带腰刀）pèidài สะพาย พก  ตดิ 
fak7 掩（用手指塞）;堵塞 yǎn ปกคลุม ปกปิด 
fak7 枝（一枝笔）zhī แท่ง (ลกัษณนาม) 
fak7khji:t 9 鱼钩 yú gōu ตะขอ เบด็ 
fak7mɛ4 刀鞘 dāo qiào ฝักดาบ 
fan 1 竹子 zhúzi ไมไ้ผ่ 
fan 1lɔ:ŋ5 竹筒 zhútǒng กระบอกไมไ้ผ่ 
fan 1ma:u4tsok7 毛竹（出冬笋的毛竹）máozhú  ไผ่มขีน 
fan 1Ɂa4Ɂɛ:k10 芦苇 lúwěi ตน้กก 
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fan 1tshɛ: ŋ5 船篙（撑船的竹筒）chuán gāo  ไมพ้าย (ไมไ้ผ่ทีใ่ชส้ าหรบั
พายเรอื) 

fan 1wun6 竹节 zhú jié  ป้องไมไ้ผ่ 
faŋ 1 份（一份文件）fèn ส่วนหน่ึง 
faŋ 1 长（野草长得很快）zhǎng ยาว 
faŋ 1 起床 qǐchuáng ตื่นนอน 
faŋ 1 绱（绱鞋）shàng ใส่พืน้รองเทา้ 
faŋ 1kan 1 头（起端）tóu หวั ส่วนบน 
faŋ 1kjɛu 1 头（起端）tóu หวั ส่วนบน 
faŋ 1num 4 涨（河水涨了）zhǎng ขึน้ (น ้าขึน้) 
faŋ 1tsa 5 涨价 zhǎng jià ขึน้ราคา 
fat 7 打结;包扎;勒（勒紧裤腰带）;抓拴

（ 拴马）dǎ jié 
ผกู พนั มดั 

fat 7fuo 3 活结  huójié เงือ่น บ่วง 
fat 7kũ:t 10 打线结 dǎ xiàn jié ถกัดา้ย 
fat7kũ2 死结（死纥达）sǐjié เงือ่นตาย 
fei 1 水坝    shuǐbà เขือ่น ฝาย 
fei 1kji 1 (จ.) 飞机   fēijī เครือ่งบนิ 
fei4tsa:u3(จ.) 肥皂 féizào สบู่ 
fei5 四 sì สี ่
fei5ȵot8 四月 sì yuè เมษายน 
fei5huoŋ 1 周围 zhōuwéi รอบๆ สีท่ศิ 
fei5luoŋ 1  方（ 桌子是方的）fāng สีเ่หลีย่ม(โต๊ะสีเ่หลีย่ม) 
fei5tsa:k 9 方（ 桌子是方的）fāng สีเ่หลีย่ม(โต๊ะสีเ่หลีย่ม) 
fem 1 心 xīn หวัใจ 
fem 1fuk8 心服 xīnfú เลื่อมใส 
fem 1hɔ̃3 空心（ 树空心）kōngxī ไสก้ลวง กลวง 
fem 1pu2 惊跳 jīng tiào ตกใจ 
fem 1tha:m 1 贪心 tānxīn โลภ 
fem 1tok8 心毒  xīn dú จติใจชัว่รา้ย 
fem 1 tsieŋ 5 胃病（心口痛）wèibìng โรคกระเพาะ 
fen 1 雨 yǔ ฝน 
fen 1 辛（天干第八）xīn ล าบาก ทุกขย์าก 
fen 1 m̥un 1 毛毛雨 máomaoyǔ ฝนตกปรอยๆ 
fen 1 phleu 1 潲（雨潲进屋里）shào ฝนสาด 
fen 1 ti:n 5 阵雨 zhènyǔ ฝนตกกระจาย 
fen 5  信、 相信 xìn, xiāngxìn เชื่อ 
fɛ̃n 3 疙瘩（皮肤被蚊虫咬后肿起的东西）

gēda 
ตุ่มบนผวิหนงั 

feŋ 1 tshãŋ 5 秤星 chèng xīng จดุแบ่งระดบัตามคนัตาชัง่ 
fen 3 醒（酒醒）xǐng สรา่งเมา ตื่น ฟ้ืน 
fep 7 冷（水冷） ; 凉（饭凉了）lěng หนาว,เยน็ 
fet 7 水车（靠水力转动的筒车）shuǐ chē กงัหนัน ้า 
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fɛ̃t 9 刨花 bàohuā ขีเ้ลื่อย 
feu 3 翳子（眼病）yì zi  ตอ้กระจก 
fi:n 1 仙人 xiānrén นางฟ้า 
fi:n 1 sɛ:ŋ 1 先生 xiānshēng คุณผูช้าย 
fi:n 5 扇子 shànzi พดั 
fi:n 5 丝线 sīxiàn ดา้ยไหม 
fi:u 1 硝（制火药用），火药 xiāo ดนิประสวิ 
fie 3 写 xiě เขยีน 
fieŋ 3 想（思考）xiǎng คดิ 
fieŋ 5 像（他像你）xiàng เหมอืน(เขาเหมอืนคุณ) 
fik 7 锡 xī ดบีุก 
fiŋ 1 腥 xīng กลิน่คาว  
fɛ:n1 kjin5 tou 1 翻筋斗 fān jīndǒu ตลีงักากลบัหลงั 
fɛ:ŋ1 裹腿（女的）guǒtui  กางเกง (ของผูห้ญงิ) 
fɛ:ŋ1kjieu 3 裹腿（男人用）guǒtui  กางเกง (ของผูช้าย) 
fɛ:t 9la:u 2  痨病（肺病）láobìng โรคปอด 
fɔ3loŋ 2 (จ.) 火笼（烤火用）huǒlóng โคมไฟทีเ่รยีงเป็นตบั  
fɔ 3pu:n 2(จ.) 火盆 huǒpén กระถางไฟ 
fɔ 5tshie 1(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
fɔ 5tek 7 火石 huǒshí หนิเหลก็ไฟ 
fok 7 福气 fúqi วาสนา โชคลาภ 
fom 3 芽（ 树芽） ; 发芽（ 树枝发芽）yá  หน่อ(ตน้ไมแ้ตกหน่อ) 
fom 3ti:u 1 芭蕉 bājiāo กลว้ยน ้าวา้ 
fon 1(จ.) 分别; 分（分路）;分家;分（ 分工）

fēnbié 
จากกนั แยกออก 

fon 1liek 10  分家 fēn jiā แยกครอบครวั 
fon 3(จ.) 米粉（ 米粉条）mǐfěn แป้งขา้วเจา้  
foŋ 1(จ.) 封（封信口） ; 封（一封信）fēng  ฉบบั (ลกัษณนาม) 
foŋ 1 扇（用风车扇谷子）shàn  พดั 
foŋ 1li ŋ 4 衣领 yī lǐng ปกเสือ้ 
foŋ 1pi:n 6(จ.) 方便 fāngbiàn สะดวกสบาย 
foŋ 1ku:i 6 风车（ 扇谷子用）fēngchē  กงัหนัลม 
foŋ 1li:u 2 淫荡 yíndàng มัว่โลกยี ์
foŋ 1tsok 8 风俗 fēngsú ประเพณี 
foŋ 1wuoŋ 2(จ.) 凤凰 fènghuáng หงส ์
fɔŋ 3sau 3(จ.) 丰收 fēngshōu เกบ็เกีย่วไดผ้ลอุดม

สมบรูณ์ 
foŋ 5 生（生蛋）shēng เกดิ 
foŋ 5 呼（呼出一口气） หายใจ  
foŋ 5 送 sòng ส่ง มอบ 
foŋ 5 放（放水进田）fàng ปล่อย(ปล่อยน ้าเขา้นา) 
fɛŋ 5 铁锈 tiěxiù สนิมเหลก็ 
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foŋ 5hi 5 呼吸; 叹气 hūxī หายใจ 
foŋ 5kj ĩ:u 5 小便（动词）xiǎobiàn เยีย่ว (กรยิา) 
foŋ 5kj ĩ:u 5 Ɂou 4teu 2 尿床（小便失禁）niàochuáng ฉี่รดทีน่อน 
foŋ 5kou 3 下饭（今天没有菜下饭）xiàfàn กบัขา้ว 
foŋ 5kwei 4 大便（动词）dàbiàn ขี ้(กรยิา) 
foŋ 5kwei 4 Ɂɔ̃:m 3 拉稀 lāxī ทอ้งรว่ง ทอ้งเสยี 
foŋ 5 kwei 4 to ŋ 5 痢疾 lìjí โรคบดิ 
foŋ 5 tsoŋ 1 超度（超度亡魂）chāodù โปรดสตัว ์
fot 7 戌（地支十一）xū ทอดถอนใจ 
fot 7 臭 chòu เหมน็ 
fɛt 7 水车（龙骨车） shuǐ chē กงัหนัน ้า 
fot 7 fa:u 1 膻（羊膻）shān กลิน่สาบ (กลิน่สาบเนื้อ

แกะ) 
fot 7 sãŋ 5 臊（尿臊）sāo  กลิน่เหมน็เยีย่ว 
fu:i 1 钻子（木匠用具）; 钻（用钻钻洞）

zuàn zi 
สว่าน 

fu:i 1 灰（颜色）huī  สเีทา (ส)ี 
f ũ:i3 骨髓 gǔsuǐ ไขกระดกู 
fu 1 玉米须 yùmǐ xū หนวดขา้วโพด 
fu 5(จ.) 富 fù ร ่ารวย 
fu 5(จ.) 付（一付扑克）fù จา่ยเงนิ 
fuk 8 佩服  pèifú น่าชื่นชม 
fuoi 5(จ.) 碎（砸得粉碎）suì แตก(แตกออกเป็นเสีย่งๆ) 
fuon 5(จ.) 蒜  suàn กระเทยีม 
fuon 5(จ.) 算（计算） suàn นบั (ค านวณ) 
fuon 5 la 0 (จ.) 算（算了吧）suàn ช่างเถอะ 
fuon 5 miŋ 6(จ.) 算命 suànmìng ดดูวง 
fuon 5 puon 2(จ.) 算盘 suànpán ลกูคดิ 
fuon 5 tha:i 1(จ.) 蒜苔 suàntái ตน้กระเทยีม 
ha:i 1(ทจ.) 开（门） ; 揭（盖子）kāi เปิด (ประตู) 
ha:i 1 huoŋ 1(จ.) 开荒 kāihuāng บุกเบกิ 
ha:i 1 huo 1(จ.) 开花 kāihuā  ดอกไมบ้าน 
ha:i 1 huo 5(จ.) 解放（开化） jiěfàng ปลดปล่อย 
ha:i 1 kjɛu 1 头（起端）tóu หวั 
ha:i 1pha:ŋ 3la:ŋ 6 敞开（敞开大门）chǎngkāi เปิดออก (เปิดประตูออก

กวา้งๆ) 
ha:i 1pla 1 睁眼 zhēng yǎn ลมืตา 
ha:i 1wei 6(จ.) 开会 kāihuì ประชุม 
ha:i 3(จ.) 海   hǎi ทะเล 
ha:i 3 将要; 差不多; jiāngyào เกอืบจะ 
ha:i3l̥ap 7 薄暮（ 天快黑）bómù  พลบค ่า 
ha:i 3 Ɂɔ:p 10 好像（ 我们好像认识）hǎoxiàng เหมอืนกบั 
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ha:k 9 壳儿（ 皮壳）ké er เปลอืกนอก 
ha:m 5 喊   hǎn ตะโกน 
ha:n 1 节省 jiéshěng ประหยดั 
ha:n 2lɔ 6(จ.) 寒露（节气）hánlù น ้าคา้งในฤดหูนาว 
ha:ŋ 5 烤（烤衣服）kǎo ตาก (ตากเสือ้ผา้) 
ha:t 9 恐吓 kǒnghè ขม่ขู ่หลอก ค าราม 
ha:u 3tsa:u 5(จ.) 号召 hàozhào เรยีกรอ้ง ตะโกนเรยีก 
ha:u 5tseu 1 馋 chán ตะกละ 
ha:u 5tsen 1 馋嘴 chánzuǐ คนตะกละ 
ha:u 6tsieŋ 3(จ.) 校长 xiàozhǎng อาจารยใ์หญ่ 
hã 5 回来 huílái กลบัมา 
h ãn 1 下面 xiàmiàn ดา้นล่าง 
ha 1 欺负 qīfù รงัแก ระราน 
ha 1 编（ 编簸箕）biān เรยีบเรยีง จดั 
ha 3 哈（ 往手上哈气取暖）hā เสยีงหวัเราะ  
han1 那么（ 那么说）nàme อยา่งนัน้ 
han 1pa 2 那么（ 那么远）nàme ขนาดนัน้ 
han 1tsa:ŋ 3 那么（ 那么说）nàme อยา่งนัน้ 
hap 7 刚才 gāngcái เพิง่จะ 
hau 3 很; 非常 hěn; fēicháng มาก เป็นพเิศษ 
hau 3l̥oŋ 1 许多 xǔduō มากมาย 
hau 6ta:i 6 后代（指时间）hòudài ยคุหลงั สมยัหลงั 
hɛ̃:m 3 笑  xiào หวัเราะ 
hɛ̃:m 3 ȵum 4 ȵum 4 微笑 wéixiào ยิม้ รอยยิม้ 
hɛ̃:m 3 ɔh 1 ɔh 1 大笑    dà xiào หวัเราะดงัๆ หวัเราะร่า 
hen 1 熏; 烤 xūn; kǎo อบ ป้ิง 
hən 1(จ.) 很（ 很高） hěn มาก 
hən 1l̥oŋ 1 很多 hěnduō มากมาย,หลาย 
hep7 躺；睡 tǎng; shuì นอน 
hep7hwãn5 睡着  shuìzhe นอน 
hep7tsek7 侧（ 侧着睡）cè ตะแคง(นอนตะแคง) 
heu5 过去  guòqù อดตี 
heu5lak8lou4 古代   gǔdài สมยัโบราณ 
hi:m2 嫌   xián สงสยั 
hi:m5  欠   qiàn คาง เป็นหนี้ 
hi:p9 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
hi:u3 会（做）; 知道 huì ได ้ รู ้
hi:u3m̥a:i 1 认识; 相识 rènshí; xiāngshí รูจ้กั 
hĩ:p 9 吸（吸气）xī ดดู 
hĩ6ȵot8 二月 èr yuè กุมภาพนัธ ์
hi 1muoŋ6 希望  xīwàng หวงั 
hi5 叹气 tàn qì ถอนหายใจ 
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hi5kjip 8 喘  chuǎn หอบ 
hi5tsie ŋ 5 发怒 fānù โกรธ 
hieŋ 1 (จ.=香 xiāng หอม) 香草 xiāngcǎo  (หญา้หอมชนิดหนึ่ง) 
hieŋ 1jam 2  香（ 迷信用品）xiāng ธปู 
hieŋ 1lei 4 香哩、是瑶歌的一种形式。xiāng lī รปูแบบเพลงชนิดหนึ่งของ

ชาวเหยา 
hieŋ 1lɔ 2 (จ.) 香炉 xiānglú กระถางธปู 
hieŋ 1tsieŋ 3(จ.) 乡长 xiāng zhǎng นายอ าเภอ 
hiẽŋ 1kjeu 1 仰头 yǎng tóu เงยหน้า 
hiẽŋ 1kjɛ̃ 3 转脸（ 转脸过来看）zhuǎnliǎn หนัหน้า 
hiet 9 休息 xiūxí พกัผ่อน 
hin 3fu 4(จ.) 幸福 xìngfú ความสุข 
hin 3kjeu 1 仰头 yǎng tóu เงยหน้า 
hja:ŋ 3 tsiau 3(จ.) 香蕉 xiāngjiāo กลว้ยหอม 
hja:u 3 干（ 衣服晒干了）gàn แหง้(ตากเสือ้ผา้แหง้แลว้) 
hj ã:p 9 粗糙（ 桌面很粗糙）cūcāo หยาบ 
hjã5 渣子（甘蔗、 果类的）zhāzi  กาก 
hja 3fa:ŋ 3(จ.) 下放 xiàfàng มอบอ านาจ 
hjɛ̃:ŋ1paŋ 6 靠（人靠在树上） kào พึง่พา 
hjien1 上面 shàngmiàn ดา้นบน 
hjoŋ 3 虾（金秀的说法）xiā กุง้ 
hjoŋ 3 爬（蛇快爬）pá ปีน ไต่ 
hju:n1 耳环  ěrhuán ต่างห ู
hju1 松（绑得松）sōng หลวม 
hjuo1 鞋 xié รองเทา้ 
hjuo1jieŋ 6 鞋样 xié yàng รปูแบบรองเทา้ 
hjuo1kjɔ:k 9 木板鞋  mù bǎnxié รองเทา้ไม ้
hjuo1lieŋ 2 凉鞋 liángxié รองเทา้แตะ 
hjuo1mi:n 6 鞋帮（鞋面）xiébāng หน้ารองเทา้ 
hjuo1tai 5(จ.) 鞋底 xiédǐ พืน้เทา้ 
hjuo1tsei 5 木板鞋 mù bǎnxié รองเทา้พืน้ไม ้
hjuo1ts ɛ:ŋ 1 鞋后跟 xié hòugēn สน้รองเทา้ 
hjuo1tsɛ:u 1 胶鞋（ 布面胶底的、又叫球鞋）

jiāoxié 
รองเทา้ยาง 

ɔ:m 6 追（追上） ; 赶（驱逐）zhuī  ไล่ ไล่ตาม 
ɔ:m 6tu 2 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
ɔ:ŋ 2 闹（小孩闹）;吵架 nào เสยีงอกึทกึครกึโครม 
ɔ:ŋ 6 Ɂou 5 闷（空气闷极了）mèn หดหู่ใจ 
hɔ:p 8 喝 hē ดื่ม 
hɛ:t 9 削（削果皮）xuē ปอก(ปอกเปลอืกผลไม)้ 
hɛ̃:ŋ 1 砧板 zhēnbǎn เขยีง 
ho 1 咒骂  zhòumà สาปแช่ง 
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hɛ 1 鱼网（ 长形）yúwǎng แห 
hɛ 1 慌; 怕 huāng; pà ตื่นตระหนก,กลวั 
hɛ 1 可能（ 今天可能下雨）kěnéng อาจจะ 
hɔ 1 干涸（ 池塘干涸了）gānhé แหง้ขอด 
hɛ 1kjɛ̃ 3phaŋ 3 害羞   hàixiū ขีอ้าย 
hɔ 1tsɛ:n 3 火箭 huǒjiàn ธนูไฟ 
hɔ 3 哈（ 往手上哈气取暖）hā เสยีงหวัเราะ 
hɔ 3 穷 qióng ยากจน 
ho 4huo 1(จ.) 荷花 héhuā ดอกบวั 
hɔ 4phin 4(จ.) 和平 hépíng สงบ,สนัต ิ
hɔ 4ts ɔ 4(จ.) 合作 hézuò รว่มมอื 
ɔ 6 裤子 kùzi กางเกง 
ɔ 6 留（ 留客）liú หยดุนิ่ง  สงวนไว ้ทิง้ไว ้
ɔ6ȵa 3 开裆裤 kāidāngkù เป้ากางเกง  
ɔ6hɛ:k 9 留（ 留客）liú หยดุนิ่ง  สงวนไว ้ทิง้ไว ้
ɔ6khjɔ:n 3 短裤（ 外裤、 不过膝的）duǎnkù กางเกงขาสัน้ 
ɔ 6kjai 4 裤叉（ 内裤）kù chā กางเกงขาสัน้รดัรปู(ไวส้วม

ขา้งใน) 
ɔ6kjeu 1 裤腰 kùyāo เอวกางเกง 
ɔ 6pi:n 1 裤脚 kùjiǎo ปลายขากางเกง 
ɔ 6tsu:n 4 裤管（裤筒）kùguǎn ขากางเกง 
ɔ 6tuŋ 6 裤裆  kùdāng เป้ากางเกง 
hõm 1 阴（ 天）yīn  มดื หรอืเงา 
hoŋ 1ei 6 篱笆 líbā รัว้ 
hoŋ 5 闲 xián ว่าง 
hoŋ 5 空（ 箱子是空的）kōng ว่างเปล่า(กล่องทีว่่างเปล่า) 
hot 7 窟窿 kūlóng ถ ้า,อุโมงค ์
hot 7khjon 3ton 2 肛门 gāngmén รทูวาร ทวารหนกั 
hot 7lou 6 灶眼（灶后冒烟的小洞、可以放壶）

zào yǎn  
เตา 

hou 3 二    èr สอง 
hou 3kjeu 1 端（ 棍子两端）duān ห(ูของสิง่ของ) ปลาย 
hou 3ko ŋ 3pa 6 夫妇   fūfù สามภีรรยา 
h ɛ u 3wɛ:t 10nu 2 古代   gǔdài สมยัโบราณ 
hu:i 1(จ.) 灰（ 颜色）huī เทา (ส)ี 
hu 1 集市（ 圩场、 街子）jí shì  ตลาด ตลาดนดั 
u 2 壶 hú กาน ้า 
u 2 符 fú สญัญลกัษณ์ 
hu 3tsu 3(จ.) 互助 hùzhù ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั 
u 4sɛ 1(จ.) 鬼师（ 巫师）guǐ shī หมอผ ีพ่อมด  
u 6(จ.) 戊（ 天干第五）wù แผนภูมทิีห่า้ของบรรดา

แผนภูมสิวรรค ์
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huo 1(จ.) 花; 花纹 huā; huāwén ลาย ลวดลาย 
huo 1(จ.) 花（ 布是花的）huā ดอกไม ้
huo 1mi :n 2(จ.) 棉花 miánhuā ฝ้าย 
huo 1nam 5 蓓蕾（ 花包包）bèi lěi ดอกตูม 
huo 1nɛ:ŋ 5 蒂（ 花果等跟枝茎相连的部分）dì กา้น 
huo 1si:m 3 花瓣  huābàn กลบีดอกไม ้
huo 1tsɛ:u 1(จ.) 胡椒  hújiāo พรกิไทย 
huk 8 洗（ 洗头）xǐ  ลา้ง 
huk 8sen 2 洗澡（ 在家洗）xǐzǎo  อาบน ้า 
huo 1la:m 2 瑶山族 yáo shān zú เผ่าเหยา  
huo 1pa:u 1(จ.) 蓓蕾（ 花包包）bèi lěi ดอกตูม 
huo 1 Ɂɛ̃n 1 蒂（ 花果等跟枝茎相连的部分）dì กา้น 
uo 6(จ.) 画（图画）;划（界线）huà ภาพวาด 
huoi 1(จ.) 石灰 shíhuī ปนูขาว 
huoŋ 1(จ.) 方（桌子是方的）fāng สีเ่หลีย่ม 
huoŋ 1(จ.) 荒（荒地） huāng รกรา้ง 
uoŋ 6(จ.) 旺（火很旺）wàng  เจรญิ รุง่เรอืง 
huot 9 宽 kuān  ความกวา้ง 
hwa:i 5(ทจ.) 快（走得快）kuài ไว รวดเรว็ รบี 
hwa:i 5 hwa:i 5 快（快快走）kuài เรว็ 
hwa:i 5ni ŋ 3 快快（快快走）kuàikuài เรว้ๆ 
hwãi 1 不（他不来） 没有（没有看见）bù ไม่ 
hwãi 1 不然 bùrán มฉิะนัน้ 
hwãi 1mi 2  没有（我没有书）méiyǒu ไมไ่ด(้ฉนัไมไ่ดอ่้านหนงัสอื) 
hwãi 1 Ɂɔ:n 5 丑（相貌很丑）chǒu น่าเกลยีด 
hwãi 1tsɛ:ŋ 1 差不多（差不多断了）chàbùduō  เกอืบจะ 
hwãi 1tuk 8 不是（这不是我的）bùshì ไมใ่ช่(นี้ไมใ่ช่ของฉนั) 
wãi 6 新 xīn ใหม่ 
hwãn 5tsem 2 睡着 shuìzháo นอนหลบั 
hwi ŋ 1 姐夫 jiěfū พีเ่ขย(สามขีองพีส่าว)  
hwit 7 扔掉  rēng diào โยนทิง้ 
hwɛ:n 1 (จ.) 翻（ 翻粑粑）fān พลกิ คว ่า 
hwɛ:n 1(จ.) 反（衣服穿反了）fǎn  พลกิ กลบั 
hwɛ:n 1kjɛ̃ 3 翻脸（翻脸不认人）fānliǎn  โกรธ แตกคอกนั 
hwɛ:n 1sen1(จ.) 翻身（睡觉翻身）fānshēn พลกิตวั 
hwɛ:n 1tha:u 3(จ.) 反刍（牛反刍）fǎnchú  สตัวเ์คีย้วเอือ้ง (ววัเคีย้ว

เอือ้ง) 
hwɛ:n 1khja:n 3 发烧 fāshāo เป็นไข ้
hwɛ:n 9kjĩ:i 9 发冷 fā lěng หนาว เยน็ 
hwɛ:n 9pa:k 10 发疯 fāfēng เป็นบา้ 
hwɛ:n 9pa:k8khja:u 3 酒疯 jiǔ fēng คนเสเพล 
hwɛ:n 9pa:k8wie1 癫痫 diānxián โรคลมบา้หม ู
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hwɛ:n 9sa1 痧症： 伤风（感冒）shā zhèn ไขพ้ษิแดด 
hwon1(ทจ.) 浑（水浑） hún ขุน่(น ้าขุ่น) 
hwon1(จ.) 分（长度） ; 分（一分钱）fēn แบ่ง แยก 
hwot 7bu5  泉 quán น ้าพุ 
hwot 7na:p 9 补丁（小眼补丁）bǔdīng ปะ ปะซ่อม 
i 3 沿（沿河边走）yán รมิ ขอบ 
i4kha:i 3 完全（完全不同）wánquán  โดยสิน้เชงิ โดยทัง้หมด 
ȵ̥iẽ5 黄 huáng  สเีหลอืง 
ieu 6(จ.) 釉（碗碟表面的釉彩）yòu เคลอืบ 
in 3 一 yī หนึ่ง 
in 3 件（一件衣服） jiàn  ตวั (ลกัษณนามของเสือ้ผา้) 
ja:k10 学 xué เรยีน 
ja:k 9 芋头 yùtou หวัเผอืก 
ja:n1 名字叫（ 叫什么名字、名做动词）

míngzì jiào 
ชื่อ  ชื่อเรยีกว่า 

ja:ŋ1 呻吟 shēnyín ครวญคราง 
ja:p8man2(จ.) 衙门 yámén ศาลาว่าการ 
ja:p9  脚步（ 迈步） ; 跨（跨过小沟）

jiǎobù   
จงัหวะกา้ว  

ja:u4 棚子（用来遮太阳和雨的）péngzi  กระท่อม 
ja:u4kou 3 晒谷楼 shàigǔ lóu ดาดฟ้า 
ja:u 6 发情（牲畜发情）fāqíng  เกดิอารมณ์กระสนั 
ja2 茅草 máocǎo  พชืประเภทหญา้คา  
ja2 骗; 引诱 piàn; yǐnyòu โกหก ล่อใจ 
jã4ȵun2 骗子 piànzi หลอกลวง 
ja2ai2 装着听不见 zhuāngzhe tīng bùjiàn แกลง้มองไมเ่หน็ 
ja2pu:i 6(จ.) 耳背（ 稍聋）ěrbèi  พกิารทางการไดย้นิ 
ja4phə4(จ.) 压迫  yāpò กดขี ่
ja 6(จ.) 夏  xià ฤดรูอ้น 
ja 6 田（水田） tián นา 
ja 6tsi5(จ.) 夏至（节气）xiàzhì  ฤดรูอ้น (ความรอ้นมาถงึ 

ช่วงนี้จะเป็นช่วงทีก่ลางคนื
สัน้ทีสุ่ด กลางวนัยาวทีสุ่ด
และรอ้นจดั) 

jai2 汗垢 hàn gòu คราบเหงีอ่ 
jak 7 锁 suǒ ปิด ลงกลอน  
jak 7 聋 lóng หหูนวก 
jak 7 如果 rúguǒ ถา้หาก 
ja 7kha:i1  钥匙 yàoshi กุญแจ 
jak8fok 7 脏 zàng สกปรก 
jaŋ1 响（ 枪响）xiǎng เสยีงกอ้ง 
jaŋ1 饱满（ 谷子饱满）bǎomǎn อิม่เอบิ 
jaŋ1toŋ4pla 3 打雷 dǎléi  ฟ้ารอ้ง 
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jaŋ5 咸 xián รสเคม็ 
jau1tsau2 痛苦 tòngkǔ ความเจบ็ปวด 
jau2 绿 lǜ สเีขยีว 
jau2 由（ 由你支配）yóu สาเหตุ 
jau2kai5 鸡窝（鸡埘） ;鸡笼（用竹木条编而

成、 可以挑着走）jī wō  
รงัไก่ 

jau2mlok 7 鸟笼  niǎo lóng กรงนก 
jau2pa 4ha 5 薄菏  báo hé สะระแหน่ 
jau5 翘; 举; 扶; 端 qiào; jǔ; fú;duān กระดก ยก ประคอง 
jau5’tɛ:n 1(จ.) 优点 yōudiǎn จดุเด่น 
jau5kjeu 1 抬头 táitóu แหงนมอง 
jei 4 细（ 面粉很细）xì ละเอยีด 
jei 4 年轻嫩（ 菜嫩）niánqīng nèn อ่อนหนุ่ม 
jek 7(จ.) 亿 yì หนึ่งรอ้ยลา้น 
jem 2 随（ 随你要多少）suí ตามที ่
jeu 4(จ.) 酉（ 地支第十）  yǒu ต าแหน่งที ่10 ในแผนภมูิ

ปฐพ ี
ji:u 2(จ.) 窑（ 砖窑） yáo  เตาเผา 
ji:u 6(ทจ.) 鹞    yào เหยีย่วนกกระจอก 
jie:m 2 由（ 由你支配） yóu  สาเหตุ 
jie 1 木杵 mù chǔ สาก 
jie 1(ทจ.) 药   yào ยา 
jie 1ka:u 1(จ.) 膏药 gāoyao พลาสเตอรย์า 
jie 1ta:n 1 药方 yàofāng ใบสัง่ยา 
jie 2 舔  tiǎn เลยี 
jie 1 Ɂa:k 9 凶恶（ 野兽凶恶）xiōng'è  โหดรา้ยน่ากลวั 
jien 5 熏蚊子  xūn wénzi ฉีดพ่นยงุ รมควนัยงุ 
jieŋ 1 移秧苗; 移植（ 移植菜秧） 

yí yāngmiáo; yízhí   
ยา้ยทีป่ลกูหน่ออ่อน 

jieŋ 2 ŋa:u6 喇叭 lǎbā แตร ล าโพง 
jieŋ 4 tɛ:ŋ 1(จ.) 钉子 dīngzi ตะป ู
jieŋ 2 tshon 1 庄稼 zhuāngjià ไร ่ นา 
jieŋ 6(ทจ.) 样子（人物的相貌、形状）yàngzi ลกัษณะ อยา่ง 
jieŋ 6(ทจ.) 种（一种） ; 样（两样）zhǒng ชนิด แบบ อยา่ง  
jieŋ 6 ka:n 3  肥皂  féizào สบู่ 
jiet 10 腰 yāo เอว 
jiet 9 臭虫   chòuchóng ตวัเรอืด 
jieu 2(จ.) 植物油 zhíwùyóu น ้ามนัพชื 
jieu 2 jieu 2 渐渐（渐渐多了）jiànjiàn ค่อยๆ 
jieu 2 jieu 2 慢慢（慢慢走）  màn man  ชา้ๆ 
jieu 6 漆（用漆漆桌子）qī  ทา 
jieu 6 修理（修理房子）xiūlǐ  ซ่อม (ซ่อมแซมบา้น) 
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jieu 6(จ.) 又; 继续 yòu; jìxù อกีครัง้ ต่อเนื่อง 
jin 1(จ.) 瘾（烟瘾）yǐn เสพตดิ 
jin 11 ka:i 1(จ.) 应该   yīnggāi ควรจะ 
jin 11wei 6(จ.) 因为   yīnwèi เพราะว่า 
jin 3 ta:ŋ 1(จ.) 应当   yīngdāng จ าตอ้ง 
jin 3hjoŋ 4(จ.) 英雄 yīngxióng วรีะบุรษุ 
jin 3 wu 3(จ.) 任务 rénwù หน้าที,่ภาระกจิ 
jin 4 min 4(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
jɔ:m 4 间（一间房子）jiān หอ้ง (ลกัษณนามของหอ้ง) 
jo:ŋ 3 踮（踮着脚）diǎn  เขยง่เทา้ 
jɛ:p 10 窄;拥挤;挤（挤进去）zhǎi;yǒngjǐ;jǐ แคบ แออดั แน่น 
jɔ 3 够（够取高处的什物）gòu  พอ 
jɔ 4 鲶鱼 yiányú ปลาดุก 
jɔ 4hja:u 3(จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
jɔ 4sən5’(จ.) 学生 xuéshēng นกัเรยีน 
jɔ4tsin5(จ.) 跃进 yuèjìn กา้วกระโดดไปขา้งหน้า 
jɔ 5 递（ 递过来）dì ส่ง 
jok 7 呕吐 ǒutù อาเจยีน อว้ก 
jok8 肺   fèi ปอด 
jok8kai5 鸡窝（ 木板做的）jī wō รงัไก่ 
jom1 痒（ 呵痒的感觉）yǎng  คนั 
jom2 风    fēng ลม 
jom2lon 6  顺（顺风）shùn  ตามทศิทาง(ตามทศิทาง

ลม) 
jom2tu:n 6 旋风  xuànfēng ลมหมุน ลมบา้หม ู
jɛn1(จ.) 咽： 吞  yàn: tūn กลนื 
jɛn2(จ.) 寅（地支第三）yín  ต าแหน่งที ่3ในแผนภมูิ

ปฐพ ี
jɛn2ja 6 田塍（田埂） tiánchéng  คนันา 
jon4 溢（水溢）yì  ลน้ (น ้าลน้) 
jɔŋ1ka:n1(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
jɔŋ2(จ.) 溶化（猪油溶化） rónghuà ละลาย 
joŋ2ŋi 6(จ.) 容易 róngyì  งา่ย 
joŋ5 蜕壳（蝉脱壳） ; 脱皮（蛇脱皮） 剥

（剥树皮）tuì ké 
 กระเทาะเปลอืก ลอกคราบ 

joŋ 6 要（要听话、 要（要到哪去）yào  จะตอ้ง ตอ้ง 
joŋ 6(จ.) 用（使用） yòng ใช ้
joŋ 6 偏偏（叫他不要去、他偏偏要去）

piānpiān 
เจตนาทีจ่ะฝืน จะท าใหไ้ด ้

joŋ 6lek 8(จ.) 用力（使劲）yònglì ออกแรง 
jop 8 吹 chuī เป่า 
jop8Ɂi:p 10 吹木叶 chuī mù yè ใบไมป้ลวิ 
jɛt 7 草（总称）cǎo หญา้ 
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jot8 搔（搔痒）; 痒 sāo เกา คนั 
jou2(ทจ.) 摇动（摇动小树枝）yáodòng ไหวพริว้ เขยา่ 
ju:n1 站（站立）zhàn ยนื 
ju:n2 铅 qiān ตะกัว่ 
ju:in2(จ.) 元（一元钱）yuán หยวน (หน่วยเงนิของจนี) 
ju:n 7pet 7 (จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
ju:t 10 包（包糖） ; 裹（裹粽子）bāo ห่อ 
ju4suoi 3(จ.) 雨水（节气）yǔshuǐ น ้าฝน 
juə:ŋ 4tei 3 漱（漱口）shù บว้น(บว้นปาก) 
jum 6 凑（凑钱买书）còu  รวม(รวมเงนิซือ้หนงัสอื) 
juŋ1 兵     bīng ทหาร  
juŋ1hu 3(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
juŋ2khũ1 猪笼 zhū lóng กรงหม ู
juoi2 痕迹 hénjī รอ่งรอย 
juoŋ4 涮（ 涮衣服）shuàn จุม่น ้า 
ka:i 3(ทจ.) 改（改正） ; 戒（戒烟）gǎi แก ้
ka:m2 问 wèn ถาม 
ka:m 3 减（二减一）jiǎn ลบ( สองลบหนึ่ง) 
ka:m 3pla1 山洞（土洞、石洞） shāndòng ถ ้า 
ka:m 3tsa5 跌价  diéjià ราคาตก 
ka:m 3hu1 赶场（赶墟）gǎnchǎng ไปตลาด 
ka:m 3pu 3(จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีร่าชการ 
ka:ŋ1(จ.) 钢 gāng เหลก็ 
ka:ŋ1 抬 tái ชขูึน้,ยกขึน้ 
ka:ŋ1pet 7 自来水笔  zìláishuǐ bǐ ปากกาหมกึซมึ 
ka:ŋ 3kou 3lou4 玉米轴（玉米芯）yùmǐ zhóu แป้งขา้วโพด 
ka:ŋ5(ทจ.) 杠子（抬重物用）gàngzi ไมค้าน 
ka:p 9 拼（ 把几块小木板拼起来）pīn รวมเขา้ดว้ยกนั 
ka:p 9pa:t 9tei 6 合（合八字）hé มาตราตวงวดัของจนี  
ka:t 9 割（割稻）gē  ตดั 
ka:u 1 荤油;猪油 hūn yóu; zhū yóu น ้ามนัเนื้อสตัว ์
ka:u1heŋ5(จ.) 高兴（心里高兴）gāoxìng  ดใีจ ยนิด ี
ka:u1kɛ̃:m5 油渣（肥肉渣）yóu zhā  กากน ้ามนั 
ka:u1muoŋ4 网油（肠油）wǎng yóu ไขมนั 
ka:u1pa:n 3 板油 bǎnyóu มนัเปลว(ภายในตวัหม)ู 
ka:u1tsa1 油渣（板油渣）yóu zhā กากน ้ามนั 
ka:u5 旧 jiù เก่า 
ka:u5tsɔ:ŋ 6 (จ.) 告状 gàozhuàng ยืน่ฟ้อง รอ้งเรยีน 
kã:p 10 夹（把书夹在腋下）jiā สอด แทรก 
kãu 3 弯（扁担弯了）wān งอ โคง้ 
kãu 3kãŋ5 弯弯曲曲的 wān wānqū qū de คดเคีย้ว วกวน 
kãu 3kãu 3kãŋ5kãŋ5 弯弯曲曲的 wān wānqū qū de คดเคีย้ว วกวน 
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kãu 3kjaŋ5 崎岖 qíqū ขรขุระ 
ka1 乌鸦 wūyā อกีา 
ka1 套（套上一件衣服）tào ชุด 
ka1 增加; 加（一加二）zēngjiā; jiā เพิม่  บวก (หนึ่งบวกสอง) 
ka1 家（一家人）jiā ครอบครวั 
ka2 噎（食物塞在嗓子）yē ส าลกั 
ka 3 矮; 低 ǎi; dī เตีย้ ต ่า 
ka 3ȵa:n 3 鼻涕虫（学名“ 蛞蝓”）bítì chóng  ทากชนิดหน่ึง 
k a 3lieŋ4 姑父（父姐之夫）：姨父（母姐夫）

gūfu 
ลุงเขย น้าเขย (สามขีอง
พีส่าวน้องสาวพ่อ) 

ka 3tsa:k 9 喜鹊 xǐquè นกกางเขน 
ka5sau 3 唢呐 suǒnà ป่ี 
ka 0jɔ 4 糊涂 hútú เลอะเลอืน 
ka 0lai 3 首饰（服饰总称）shǒushì  เครือ่งแต่งกาย 
ka 0lai 6 , kai 3lai 6 东西（物）dōngxī  สิง่ของ 
ka 0ni2 现在  xiànzài ตอนน้ี 
ka0tsa: ŋ4 亲家（儿女亲家）qìngjiā ญาตเิกีย่วดอง ญาติ

แต่งงาน 
kai4ni 2 现在 xiànzài ตอนน้ี 
kai5 鸡 jī  ไก่ 
kai5ȵit 7 蟋蟀 xiǎo mǔ  จิง้หรดี 
kai5a:ŋ 6 小母鸡（未生蛋的）xiǎo mǔ jī ไก่สาว 
kai5koŋ1 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
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 ไก่หนุ่ม 
kai5kuon 1(ทจ.) 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
kai5koun 1huo 1 鸡冠花   jīguān huā ดอกหงอนไก่ 
kai5 mu:i 4 母鸡（已生蛋的）mǔ jī  แมไ่ก่ 
kai5 ŋa:ŋ 6 小母鸡（未生蛋的）xiǎo mǔ jī  ไก่สาว 
kai5 Ɂĩ:m 1 阉鸡（阉过的鸡）yān jī  ไก่ตอน 
kam 1 握（握刀把） wò ควา้ จบั 
kam 5tsiẽ 5(จ.) 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
kan 1 根; 棵（一棵树）; 蔸（一蔸草）gēn; 

kē 
ราก ตอ 

kan 1khji:t 9 钓鱼竿 diàoyú gān คนัเบด็ 
kan 1kjieŋ 1 尾巴 wěibā  หาง 
kan 1li 6 疳积  gān jī โรคตานขโมย 
kan 1ti:u 1 芭蕉  bājiāo กลว้ยน ้าวา้ 
kan 3fa:i 1 腮颊 sāijiá แกม้ 
kan 3fa:i 1tom 5 颧骨 quán gǔ กระดกูโหนกแกม้ 
kan 3ja 2 耳朵 ěrduǒ ห ู
kan 3ja 2nɛ:ŋ 5 耳垂 ěrchuí ติง่ห ู
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kan 3 Ɂɛ̃n 1 脖子 bózi  คอ 
kan 3thuoi 3(จ.) 腿 tuǐ ขา 
kan 3thuoi 3(จ.) 大腿 dàtuǐ ตน้ขา 
kan 3ja 2 4khũ 1 车前草  chē qián cǎo ชื่อหญา้สมุนไพรชนิดหนึ่ง 
kan 3kjɛ:ŋ 1khwɔ̃ 1 狗尾草 gǒuwěicǎo หญา้หางกระรอก 
kan 3pĩ 3 禾杆笛  hé gān dí ขลุ่ยฟางขา้ว 
kan3puo1 南瓜 nánguā ฟักทอง 
kan 5 切（慢慢切菜）qiē   หัน่ ตดั 
kan 5’khjiek 9 腋下 yè xià รกัแร ้
kan 5’l̥ai 1 胳膊 gēbó แขน 
kaŋ 3 拦（用双臂伸开挡住）lán ขวาง 
kaŋ 3ka 1 更加（更加努力）gèngjiā  เพิม่ขึน้ 
kap 7 替（我替你做） tì  แทน 
kap 7 带（在家带小孩）dài (อยู่บา้นเลีย้งลกู) ดแูล เลีย้ง 
kap 7 和（我和你一同去）hé (ฉนัไปกบัเธอ) กบั ดว้ย และ 
kap 7 跟（别跟他玩）gēn (อย่าเล่นกบัเขา) กบั ดว้ย และ 

kap 7 跟（去跟他借书）gēn (ไปยมืหนงัสอืกบัเขา) กบั ดว้ย และ 

kat 7 啃（啃骨头）kěn แทะ (แทะกระดกู) 
kat 7 咬（老鼠咬衣服）yǎo กดั (หนูกดัเสือ้ผา้) 
kat 7 蛀（虫蛀木头）zhù มอด(มอดเจาะไม)้ 
kat 7 咬 yǎo กดั 
kat 7 嗑（嗑瓜子）kē  แทะ 
kat 7wan 2 咬牙（睡时咬牙）yǎoyá  กดัฟัน(นอนกดัฟัน) 
kau 1(จ.) 水沟  shuǐ gōu รอ่งน ้า 
kau 1(จ.) 钩子  gōuzi ตะขอ 
kau 1(จ.) 钩（用钩子勾住）gōu ตะขอ 
kɔ̃:m4 洼（地洼） wā  พื่นทีลุ่่ม 
kɔ̃:m4 凹（凹凸不平）āo เวา้(เวา้นูนไมส่ม ่าเสมอ) 
kɔ̃ 2 蝙蝠     biānfú คา้งคาว 
kə 4min 3(จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kən 3kja 5’(จ.) 更加（更加努力）gèngjiā เพิม่ขึน้ 
ka:i 5’kwei 3(จ.) 开会 kāihuì ประชุม 
kha:i 5’tshi 1(จ.) 开始 kāishǐ เริม่ตน้ 
kha:u 1(จ.) 考（考试）kǎo สอบ 
kha:u 5(จ.) 靠（靠他吃饭）kào พึง่พา 
kh ã:t 9 哑（嗓子哑）yǎ  ใบ ้
kham 1 耐用  nàiyòng คงทน 
kham 1 结实（桌子放得结实）jiēshi แขง็แรง แน่นหนา 
kham 1 jɔŋ 6 耐用 nàiyòng คงทน 
khau:i 1(จ.) 扣（扣扳机）kòu ลัน่ (ลัน่ไกปืน) 
khau:i 1(จ.) 扣（扣钱） kòu หกั (หกัเงนิ) 
khja:i 1 抓破 zhuā pò รอยขดีขว่น 
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khja:i 1 刷 shuā แปรง  
khja:k 9liŋ 1 换（换衣服）huàn เปลีย่น (เปลีย่นเสือ้ผา้) 
khja:ik 9 nuŋ 4 流产（指人）liúchǎn  ท าแทง้ 
khja:ik 9 nuŋ 4 流产（指人）liúchǎn  ท าแทง้ 
khja:m 1 筐（粗眼筐）kuāng  ตะกรา้ 
khja:m 1 箩筐（挑红薯等用）luókuāng กระจาด,ตะกรา้ 
khja:n 3 热（热旧饭）rè รอ้น  
khja:n 3 热（天气热）rè รอ้น (อากาศรอ้น) 
khja:n 3 热（水热） rè รอ้น (น ้ารอ้น) 
khja:n 3 wɔ:m 5 温（温水） wēn อุ่น (น ้าอุ่น) 
khja:ŋ 1 高 gāo สงู 
khja:u 3 酒（烧酒）jiǔ เหลา้ 
khja:u 3 粗糙（米很粗糙）cūcāo หยาบ 
khja:u 3 khwa:n 1 甜酒 tián jiǔ เหลา้หวาน  
khja:u 3 la:k 9 酒糟 jiǔzāo กากเหลา้ 
khja:u 3 pi:n 3 酒曲（酒饼）jiǔqū เหลา้ทีท่ าจากขา้ว 
khja:u 5 蕨草（老的）jué cǎo ตน้เฟิรน์ 
khja:u 5 ja 4 耘（用脚耘田）yún ถอนหญา้ในนาทิง้ 
khjãk 7 铁     tiě เหลก็ 
khj ãk 7 fi:n 5 铁线    tiě xiàn ลวด 
khjãu 1 脓  nóng หนอง 
khjam 1 早（很早起床）zǎo เชา้ (ตื่นนอนเชา้มาก) 
khjam 5 倒（树倒了）dào ลม้ (ตน้ไมล้ม้) 
khjam 5 扶（扶着不让倒）fú ประคอง 
khjaŋ 1 筲箕（洗菜盛物用）shāojī ตะแกรง 
khaju5 抖（抖衣服上的尘土）dǒu สะบดั 
khaju5 甩（把蔬菜上的水甩掉）shuǎi  สลดั สะบดั 
khjɔ̃:k 9 啄（鸡啄米）zhuó จกิ (ไก่จกิขา้ว) 
khjɔ̃:k 9 敲（敲门）qiāo เคาะ (เคาะประตู) 
khjɔ̃:n1 串（一串葡萄）chuàn พวง (ลกัษณนาม) 
khjɛ̃:p 9 夹（用筷子夹菜吃）jiā  หนีบ 
khjei1 梳子   shūzi หว ี
khjei1 梳（梳头）shū หว ี(หวผีม) 
khjei1bok 7 梳子 shūzi หว ี
khjei1lak 8 篦子 bìzi หวเีสนียด 
khjei 3 纸 zhǐ กระดาษ 
khjei 3ta:k 10 纸钱（迷信用品） zhǐqián เงนิกระดาษ ส าหรบัเผา

เซ่นไหว ้
khjɛ̃n5 甩（把蔬菜上的水甩掉）shuǎi สลดั สะบดั 
khjeu 3 鞭子（马鞭子）biānzi แส ้
khjeu4(จ.) 球   qiú ลกูบอล 
khji:m 3 枯萎 kūwěi เหีย่วแหง้  
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khji:u1 间苗 jiànmiáo ถอน ดาย 
khji1(จ.) 区   qū เขต 
khji1tsieŋ 3(จ.) 区长 qū zhǎng ก านัน 
khji 3nɛ4(จ.) 企业 qǐyè ธุรกจิ 
khji 3taŋ1(จ.) 汽灯 qìdēng ตะเกยีงแก๊ซ 
khji4tshie1(จ.) 汽车 qìchē รถยนต์ 
khji4kwa:i 3(จ.) 奇怪 qíguài แปลกประหลาด 
khji4tsha:i 3(จ.) 芹菜 qíncài ผกัคื่นช่าย 
khjɔ:i5 竹鸡 zhú jī นกไก่ไผ่ 
khjɛ:k 9 锅（炒菜的） guō หมอ้ 
khjɔ̃:k 9 磕（磕烟杆）kē เคาะ  
khjɔ 3  物品（干了）wùpǐn สิง่ของ 
khjɔ 3 枯（树叶枯了）kū เหีย่ว (ใบไมเ้หีย่ว) 
khjɔ 3 干（衣服晒干了）gān  แหง้ 
khjɔ 3 hu 3(จ.) 觉悟 juéwù ส านึก ความรูส้กึ ความนึกคดิ 
khjom 3 枕头 zhěntou หมอน 
khjom 3 酸 suān เปรีย้ว 
khjon 3 ton 2 屁股 pìgu กน้ 
khjop 7 拥抱 yǒngbào กอด 
khjop 7 抱（抱柴火）bào  หอบ (หอบฟืน) 
khjop 7 围抱（抱柱子等什物）wéi bào โอบลอ้ม 
khjop 7 搂住 lǒu zhù โอบกอด 
khjop 7 围（树大三围）wéi ลอ้ม รอบๆ 
khjot 7 缩（ 布缩了）suō หด  รดั 
khju:n 5 劝   quàn แนะน า  เตอืน 
khjuk 7 剔（剔牙）tī แคะ (แคะฟัน) 
khjuoi 1 流（水流）liú  ไหล (น ้าไหล) 
khjuoi 1 冲（给水冲走了）chōng พดั (น ้าพดัพาไป) 
khjut 7 爬（爬树）pá  ปีน (ปีนต้นไม)้ 
khjy 1(จ.) 区    qū  เขต 
khjy 1 tsieŋ 3(จ.) 区长 qū zhǎng ก านัน 
khjyɛ4 tɛ:n 1(จ.) 缺点   quēdiǎn ขอ้ดอ้ย,จดุอ่อน 
khɔ 3 ji 1(จ.) 可以（我可以去吗？）kěyǐ ได,้สามารถ( ฉนัไปไดไ้หม) 
khɔ 1 lien 2(จ.) 可怜  kělián น่าสงสาร 
khɔ 1 sik 7(จ.) 可惜  kěxí น่าเสยีดาย 
khɔ 1 Ɂi 1(จ.) 可以（可以进来）kěyǐ สามารถ,ได ้(เขา้มาได)้ 
khɔ 5’jɔ 4(จ.) 科学   kēxué วทิยาศาสตร ์
khɔ 5’ta:ŋ 2(จ.=课堂

kètáng) 
教室  jiàoshì หอ้งเรยีน 

khũ 1  猪  zhū หม ู
khũ 1la:i 6 野猪 yězhū หมปู่า 
khũ 1la:ŋ2 公猪（配种的） gōng zhū หมพู่อพนัธุ ์หมตูวัผู ้



45 
 

khu 1lɛ:n 3sy 3(จ.) 苦楝树 kǔliàn shù ชื่อตน้ไม ้Chinaberry 
khũ 1 mu:i 4 母猪  mǔ zhū หมแูมพ่นัธุ ์หมตูวัเมยี 
khũ 1 won 2 公猪（一般的）gōng zhū หมตูวัผูม้ทัว่ไป 
khuaŋ 5 扇（ --- 扇门）shàn บาน (บานประตู) 
khuo 3 头巾（ 裙子做的女人用）tóujīn ผา้โพกหวั 
khou 3 围裙 wéiqún ผา้กนัเป้ือน 
khwa:n 1 甜（糖很甜）tián  หวาน (น ้าตาลหวานมาก) 
khwa:n 1 thiŋ 1 鲜美（味道很鲜美）xiānměi สดอรอ่ย (รสชาตสิดอรอ่ย ) 
khwa:ŋ 3(จ.) 矿物 kuàngwù  แร่ 
khwa:ŋ 5 块（一块肉、大块）kuài กอ้น (กอ้นเน้ือ) 
khwa:ŋ 5 朵（一朵云） duǒ กอ้น ( ลกัษณนามของกอ้น

เมฆ) 
khwa:ŋ 5 na:p 9 补丁（大补丁）bǔdīng ปะ ปะซ่อม 
khwãi 5 腌（腌菜）yān  ดอง (ผกัดอง) 
khwãn 3 瘦（人瘦）shòu ผอม ( คนผอม) 
khwãn 5 草（柔软的草）cǎo หญา้ (หญา้อ่อน) 
khwãŋ 1 稗子 bàizi ขา้วฟ่างชนิดหนึ่ง 
khwan 3 na:n 4(จ.) 困难 kùnnán อุปสรรค ความยากล าบาก 
khwɔ ~1(จ.) 狗 gǒu สุนขั 
khwɔ̃ 1ɔ:m 6tu2 ,khwɔ̃ 

1kjom1tu2 
猎狗 liègǒu สุนขัล่าสตัว ์

khwɔ̃ 1hwɛ:t pa:k 8 疯狗 fēnggǒu หมาบา้ 
khwɔ̃ 1kja 3 猪   zhū หม ู
khwõn1 斑鸠  bānjiū นกพริาบ 
khwõt 7 跳蚤  tiàozǎo หมดั 
kja:i 3 南瓜瓤 nánguā ráng ไสฟั้กทอง 
kja:i 3 肠子 chángzi ล าไส ้
kja:i 3poŋ2 肚子（腹部）dùzi (fùbù)  ทอ้ง 
kja:i 3kjai4 嫉妒 jídù อจิฉา 
kja:i 1lak 8 小肠 xiǎocháng ล าไสเ้ลก็ 
kja:i 3lou 4 大肠 dàcháng ล าไสใ้หญ่ 
kja:i 3tshɛ̃ 5 盲肠（岔肠） mángcháng ไสต้ิง่ 
kja:i 3tsieŋ 5 胀（肚子胀）  zhàng ขยายตวั พอง บวม 
kja:k 10 驮（马驮东西）tuó แบก (แบกสิง่ของบนหลงัมา้) 
kja:k 10 拉（向前拉）  lā  ดงึ 
kja:k 10 拖（把筒子拖到墙角）tuō ลาก 
kja:k 10 牵（牵牛）qiān จงู (จงูววั) 
kja:k 10 拉（拉风箱）lā ชกั 
kja:k 8 拉  lā  ดงึ 
kja:k 9  草（茅草、牧草、硬、利）cǎo หญา้ 
kja:n 5 发抖 fādǒu สัน่ 
kja:iŋ 1 光 guāng แสง 
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kja:iŋ 1 亮（屋子很亮）liàng  สว่าง (หอ้งสว่างมาก) 
kja:p 9  蟑螂（俗名“偷油婆”）zhāngláng แมลงสาบ 
kja:it 10 呛（辣椒味儿呛鼻子）qiāng ฉุน กลิน่แสบจมกู 
kja:u 9 螃蟹  pángxiè ป ู
kja:u 3 断（扁担断了）duàn  หกัออกเป็นสองส่วน 
kja:u 3ju 4(จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
kja:u 3si4(จ.) 教室 jiàoshì หอ้งเรยีน 
kja:u 5’ ŋa:u 3(จ.) 骄傲 jiāo'ào ภมูใิจ 
kjã 2  扑（ 老虎扑过去）pū กระโจน โจมต ี
kjãi 1 雪 xuě หมิะ 
kjãi 1num 4  冰 bīng น ้าแขง็ 
kja 1 虫 chóng แมลง 
kja 1 蚜虫（一种害虫、生活在农作物的幼

苗上）yáchóng 
แมลงศตัรพูชืชนิดหน่ึงที่
เกาะอยูต่ามตน้กลา้ 

kja 1kou 3 蛀虫（ 白色的蠕虫）zhùchóng แมลงศตัรพูชืชนิดหน่ึงที่
เกาะอยูต่ามตน้กลา้ มสีขีาว 

kja 1tsei 5 蛀虫（ 板栗树上的）zhùchóng มอดไม ้
kja 1 tsei 5 ŋ ĩu2 蛀虫（ 松树上的） zhùchóng มอดทีอ่ยูบ่นตน้สน 
kja3 山（土山、石山）shān ภเูขา 
kja3(จ.) 假 jià วนัหยดุ 
kja3lou4  原始森林 yuánshǐ sēnlín ป่าดงดบิ  
kja 5 辣  là เผด็ 
kja 5 辆（ -- 辆车）liàng คนั (ลกัษณนามของรถ) 
kjai2 爱（爱小孩儿）ài รกั ( รกัเดก็) 
kjai2 疼（妈妈疼孩子）téng เอน็ด ูโอ๋ (แมโ่อ๋ลกู) 
kjai2 宠（宠小孩儿）chǒng โปรดปราน 
kjai4 短 duǎn สัน้ 
kjai 5lɔ:m3 阴囊  yīnnáng ถุงอณัฑะ 
kjai 5tsi 5 睾丸  gāowán อณัฑะ 
kjak 7 剁（剁肉）duò สบั (สบัเนื้อ) 
kjak 7 砍（骨头） ตดั (กระดกู) 
kjak 8 偷 tōu  ขโมย ลกั 
kjak 8kjeu1 匪首 fěishǒu หวัหน้าโจร 
kjak 8lɔ:m 1 窥探 kuītàn แงะ งดั 
kjak 8theŋ 5 偷听 tōu tīng  แอบฟัง 
kjam 2 压（用石头太住）yā กด ทบั 
kjam 2 （用东西） 压住 yā zhù กด ทบั 
kjam 3 菜园  càiyuán สวนผกั 
kjam 4 kjok 8 顽皮（淘气）wánpí เทีย่วเล่นซุกซน 
kjam4 kjok 8 调皮（孩子不听教导）tiáopí ซุกซน (เดก็ไมฟั่งค าสอน) 
kjam 5 砍（砍树）kǎn โค่น (โค่นตน้ไม)้ 
kjam 6 跺（跺脚）duò สบั 
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kjaŋ 1 闩（闩上门）shuān กลอนประตูสมยัก่อน  
kjaŋ 1 锁（锁上箱子）suǒ  ลอ็ค 
kjaŋ 1 关（关门） guān  ปิด (ปิดประตู) 
kjaŋ 2 深（夜深）shēn ลกึ 
kjaŋ 2 晚（很晚才睡）wǎn ดกึ  
kjaŋ 2 久（很久不见）jiǔ นาน (ไมเ่จอกนันานมาก) 
kjap 7 缝（缝衣服）fèng เยบ็ (เยบ็เสือ้ผา้) 
kjap 8 才（才到这里）cái  เพิง่จะ (เพิง่จะมาถงึทีน่ี้) 
kjap 8 正在（他正在吃饭）zhèngzài  ก าลงั(เขาก าลงักนิขา้ว) 
kjap 8 恰巧（恰巧给他看见）qiàqiǎo  พอด ีบงัเอญิ 
kjap 8kjap 8 刚刚（他刚刚十八岁）gānggāng เพิง่จะ (เขาเพิง่จะอาย ุ18) 
kjap 8kjap 8 恰巧（恰巧给他看见）qiàqiǎo พอด ีบงัเอญิ (บงัเอญิเจอ

เขา) 
kjɔ̃ 5 韧 rèn เหนียว เหนียวแน่น 
kjɛ̃3 脸 liǎn ใบหน้า 
kjɛ̃3ja:i2 花脸 huāliǎn วาดลวดลายบนใบหน้า 
kjɛ̃3mla5 麻子 mázǐ หน้าลาย หน้าเป็นรอย

แผลเป็น 
kjɛ̃3tsɛn2 雀斑 quèbān กระ( กระบนผวิหน้า) 
kjei1 绳子 shéngzi เชอืก 
kjei1 缰绳 jiāngshéng บงัเหยีน 
kjei1 ɔ6 裤带 kù dài เขม็ขดั สายคาดเอว 
kjei1koŋ 5 la:ŋ 4 棕绳 zōng shéng เชอืกป่าน 
kjei1naŋ 1 牛鼻索 niúbí suǒ สนตะพายววั 
kjei1nau 4 牛绳（牛索）niú shéng เชอืกล่ามววั 
kjei1wie 2 麻绳 má shéng เชอืกป่าน 
kjem 1pa:u 1khjãk 7 金环蛇 jīn huán shé งสูามเหลีย่ม 
kjɛ̃n 1 滑（鱼很滑） huá ลื่น (ปลาลื่นมาก) 
kjɛ̃n 4 卡（卡住脖子） kǎ ตดิ คา้ง คา (ตดิคอ) 
kjep 7 牛虱（黑圆、在牛身上无毛的地方）

niú shī 
เหบ็ววั 

kjep 7 收拾 shōushí จดัเกบ็ 
kjep 7 拾（拾起）shí เกบ็ (เกบ็ขึน้มา) 
kjep 8 鲠（骨鲠在喉）gěng กระดกูปลา 
kjeu 1 头（脑袋）tóu หวั 
kjue 1 nũ:i 1 发旋 fā xuán จอมผม ขวญัทีอ่ยากลาง

ศรษีะ 
kjeu 1tɛŋ 3 头顶  tóudǐng หวั ศรีษะ 
kjeu 1 na 2 脑门心（囱门）nǎomén xīn กระหมอ่ม 
kjeu 1 nɔ:k 9 角落 jiǎoluò มมุ ซอก 
kjeu 1 pla:k 9 额头 étóu หน้าผาก 
kjeu 1 tsieŋ 5 昏（头昏了）hūn มงึ วงิเวยีน ( มนึหวั) 
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kjeu 1 wun 2 晕（头晕）yūn เวยีนหวั 
kjeu 1 wun 2 昏（头昏了）hūn มนึ วงิเวยีน (มนึหวั) 
kji:m 1 首（一首歌）shǒu เพลง (ลกัษณนามของ

เพลง) 
kji:m 1 句（一句话）jù ค า (ลกัษณนามของค าพดู) 
kji:m 3 tsa 2(จ.) 检查  jiǎnchá ตรวจสอบ 
kji:n 3(จ.) 件（一件事）jiàn เรือ่ง (ลกัษณนามของ

เรือ่งราว เหตุการณ์) 
kji:p 10 掷（掷石头）zhì  ขวา้ง โยน (ขวา้งปากอ้น

หนิ) 
kji:p 9 忙   máng ยุง่ 
kji:p 9 急（水急）jí เรง่ รบี 
kji:p 9 紧急 jǐnjí เรง่ด่วน คบัขนั 
kji:u 1 ja 2 画眉鸟 huàméi niǎo นกวาดคิว้ (คลา้ยนกขมิน้ 

หางยาง สเีหลอืงเขม้ ขน
รอบดวงตาสขีาว) 

kji:u 3 lie:k 10 老鼠（ 家鼠）lǎoshǔ หนู 
kji:u 3 tsik 8thoi 3 松鼠 sōngshǔ กระรอก 
kj ĩ:t 9 冷（天气冷）lěng เยน็ (อากาศเยน็) 
kjĩ:u5 尿 niào เยีย่ว 
kji2(จ.) 棋 qí หมากรกุ 
kji2 神 shén เทพเจา้ 
kji 3hwa 3(จ.) 计划 jìhuà วางแผน 
kji 3sin 3(จ.) 记性 jìxìng ความจ า 
kji 3siŋ 3(จ.) 记性 jìxìng ความทรงจ า 
kji 3sy4(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
kji5(จ.) 寄（寄信）jì ส่ง (ส่งจดหมาย) 
kji5’khji 3(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร  
kje1 盐 yán เกลอื 
kje 3 秧 yāng ตน้อ่อน หน่อ 
kjie 3 轻 qīng เบา 
kjeŋ5 提（把水桶起来）tí หิว้ ถอื(หิว้ถงัน ้าขึน้มา) 
kjin5’jin4hwa5’(จ.) 金银花 jīnyínhuā ดอกสายน ้าผึง้ 
kjin5’nɛ:n 3(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
kjin 5’tsi 3(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
kjiŋ 3kja1 樟树蚕  zhāngshù cán ตวัไหม 
kjiŋ 3tsa:i 3 蛔虫 huíchóng พยาธติวัตดื 
kjiŋ4 推（用肩膀撞）tuī  ผลกั ดนั 
kjiŋ5(จ.) 敬（酒） jìng เคารพ  
kjiŋ5lak8lou4  祭祀（祭祀祖宗）jìsì เซ่นไหว ้(เซ่นไหวบ้รรพ

บุรษุ) 
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kjiŋ5sieŋ1 敬鬼 jìng guǐ ไหวผ้ ี
kjip8 着急 zhāojí กงัวล 
kjip8kjip8 匆忙 cōngmáng รบีรอ้น 
kjɛ:k 9 叫（ 母鸡下蛋时叫）jiào  ขนั (แมไ่ก่ขนัเวลาออกไข)่ 
kjɔ:k 9 箍儿（桶箍）gū er ห่วง ขอบตะแกรง 
kjɔ:n1 竹竿 zhúgān ล าไมไ่ผ่ 
kjɛ:n1tha:u1(จ.) 检讨 jiǎntǎo วพิากษ์วจิารณ์ 
kjɛ:n1tsha4(จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจสอบ 
kjɛ:n 3sɛ4(จ.) 建设 jiànshè ก่อสรา้ง 
kjɛ:ŋ1 毛 máo ขน 
kjɛ:ŋ1ai2 鸡翎（鸡翅和尾上的长羽 jīlíng  ขนไก่ 
kjɛ:ŋ1ȵɔ:p 10 毛虫 máochóng  หนอนผเีสือ้  
kjɛ:ŋ1khũ 1 猪鬃 zhūzōng แผงคอหม ู
kjɛ:ŋ1ma 4 马鬃 mǎzōng ขนแผงคอมา้ 
kjɛ:ŋ1 ŋa:n 6 寒毛 hànmáo ขนเลก็ๆตามผวิหนัง 
kjɛ:ŋ1pla 1 眉毛 méimáo ขนคิว้ 
kjɛ:ŋ 1 pla 1 num 4 睫毛 jiémáo ขนตา 
kjɛ:ŋ 3 僵硬 jiāngyìng ทื่อ แขง็ทื่อ 
kjɛ:ŋ 3 硬 yìng แขง็ 
kjɛ:p 9 火帽（鸟枪发火用）huǒ mào ปลอกกระสุน 
kjɛ:u 3 绊住（绳子绊住了脚）bàn zhù เกีย่ว พนั สะะดุด 
kjɛ:u 3 绞 jiǎo บดิ หมนุ ขนั 
kjɛ:i 3 kjat 7 翘（把腿翘起来）qiào กระดกขึน้ (เอาเทา้ยกขึน้) 
kjɛ:u6 饶（饶命）ráo ไวช้วีติ ยกเวน้การลงโทษ 
kjɛ:u6 离婚   líhūn หยา่รา้ง 
kjɛ:u6kou 3 留（留饭）liú  ไว ้นิ่ง อยู ่
kjɔ1 躲（躲在门后）duǒ ซ่อน (ซ่อนอยูห่ลงัประตู) 
kjɔ1fen1 避（避雨）bì หลบ (หลบฝน) 
kjɔ1wu3 (จ.) 觉悟 juéwù ส านึก ความรูส้กึ ความนึก

คดิ 
kjõ5 结实（桌子放得结实）jiēshi แขง็แรง 
kjo6 宠（宠小孩儿）chǒng โปรดปราน หลงใหล 
kjɔ6 羡慕 xiànmù อจิฉารษิยา 
kjɔ6 赞扬 zànyáng ชื่นชม 
kjom1 赶（把鸟儿赶飞了）gǎn  ไล่ไล่กวด 
kjom1 赶（驱逐）gǎn ไล่ (ไล่ออก) 
kjom1 赶（赶牛使之快走）gǎn ไล่ ขบัไล่ 
kjom1 赶走 gǎn zǒu ขบัไล่ 
kjom1sieŋ1 驱鬼 qū guǐ กนัผ ีขบัไล่ผ ี
kjom2 头发 tóufǎ เสน้ผม 
kjom6 坛子 tánzi ไห 
kjom6pu:i1 烧火（烧火做饭）shāohuǒ ก่อไฟ (ก่อไฟท าอาหาร) 
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kjon1 圆（球很圆）yuán  กลม (ลกูบอลกลมมาก) 
kjon1 圆（圈儿画得圆）yuán  กลม 
kjɛn1 啼（公鸡啼）tí ขนั (ไก่ขนั) 
kjon 3 臼 jiù ครก โกรง่ 
kjon 3 tuoi 5 碓窝    duì wō ครกต าขา้ว 
kjoŋ 5 群（一群羊）qún ฝงู กลุ่ม (ลกัษณนาม) 
kjɔŋ 6 tsu 6 筷筒（用竹筒或瓷做的）kuài tǒng กระบอกใส่ตะเกยีบ 
kjot 7 屁 pì ตด 
kjot 8 段（一段木头）duàn ท่อน (ลกัษณนามของท่อน

ไม)้ 
kjot 8 段（一段路） duàn สาย (ลกัษณนามของถนน) 
kjot 8 段（一段） duàn ช่วง (ลกัษณนามของเวลา) 
kjɛt 8 蓝靛草（小叶）lándiàn  cǎo หญา้ชนิดหนึ่งใบสนี ้าเงนิ 
kjou 3 跌（跌倒）diē ลม้ (ลม้ลง) 
kjũ:n 1 蛆 qū หนอนตวัอ่อนของแมลงวนั 
kju:n 3 卷 juǎn มว้น 
kju:n 3 卷（卷席子）  juǎn มว้น (มว้นเสื่อ) 
kju:n 3 卷（卷衣袖）  juǎn มว้น (มว้นแขนเสือ้) 
kju:n 3 绕（绕线）    rào พนั (พนัดา้ย) 
kju:n 3 圈（一圈绳子）quān กลุ่ม (ลกัษณนามของเชอืก

เชอืก) 
kju:t 3 瘊子（皮肤上长的小瘤子）hóu zi  หดู  ตาปลา 
kju 1 搓（搓衣服） cuō ขยี ้(ขยีเ้สือ้ผา้) 
kju 1 淘（淘米）táo แกว่ง รอ่น  
kju 3 锹   qiāo พลัว่ 
kju 4 含（含着不动、含在口中慢慢嚼）

hán 
อม ซ่อน แฝง 

kjuk 7 打（用拳头往前打）dǎ ทุบ ต่อย 
kjuk 7 舂（用手春）chōng ต า 
kjuŋ 1 鼓 gǔ กลอง 
kjuŋ 2 toŋ 2 铜鼓（历史文物）tónggǔ กลองทองแดง 
kjuoi 1 箩筐（编得稀、挑粪、玉米等）

luókuāng 
ตะกรา้ จกัสาน 
 

kjuoi 1 牛嘴笼（套在牛嘴上的）niú zuǐ lóng ตะกรอ้ครอบปากววั 
kjuoi 3 溪 xī หว้ย 
kjuoŋ 2 楼 lóu ตกึ 
kjuoŋ 2 ja:ŋ 6 过巷楼 guò xiàng lóu โป๊ะทีท่ าเป็นท่ารมิฝัง่น ้า 
kjuoŋ 2 tɛ:u 5 吊楼 diào lóu บา้นทีส่รา้งอยูบ่นน ้า เสาสงู

เหนือน ้า 
kɔ:k 9(จ.) 国 guó ประเทศ 
ko:k 9 kja 1(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kɔ:m 3 敢 gǎn กลา้ 
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kɔ:m 6 天牛（触角长而有节、翅膀有白点）
tiān niú 

ดว้ง 

k:m 6 hiẽ 5 瓢虫（半球形）piáo chóng แมลงเต่าทอง 
kɔ:m 6 kou 3 蛀虫（黑色）zhùchóng ตวัมอด ปลวก (ตวัสดี า) 
kɔ:m 6 kwei 4 屎壳郎（牛粪虫）shǐkelàng ดว้งมลูสตัว ์
kɔ:n 3 都（大家都来了）dōu ทัง้หมด ลว้น  
k ɔ:n 6 戽（戽水）hù วดิ (วดิน ้า) 
kɔ:ŋ 5 田鸡（大青蛙）tiánjī กบ 
ko:p 10 癞蛤蟆（药用） làihámá คางคก 
kɔ:p 10su 1 搂攀 lǒu pān ปีน ไต่ขึน้ไป 
kɔ:t 9 后母 hòumǔ แมเ่ลีย้ง 
kɔ 1 弟媳（从子女叫）dì xí  น้องสะใภ(้เมยีของ

น้องชาย) 
kɔ 1 叔母  shúmǔ อาสะใภ ้(เมยีของน้องชาย

แม่) 
kɔ 1 姑母（父之妹）gūmǔ  อาหญงิ (น้องสาวของพ่อ) 
kɔ 1(จ.) 歌 gē เพลง 
kɔ 1 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
kɔ 1 情歌 qínggē เพลงรกั 
kɔ 1 fa:u 3 妯娌 zhóu lǐ พีส่ะใภ ้ น้องสะใภ ้
ko 2 缺（刀缺口）quē  ขาด  ไมม่ ี
kɔ 3 披（披衣服） pī  คลุม (ใส่เสือ้ผา้) 
kɔ 3 仍旧（他仍旧爱你）réngjiù ยงัคง 
kɔ 3 hi:u 3 相识 xiāngshí คุน้เคย รูจ้กั 
kɔ 3 tsa:ŋ 3 继续（继续讲下去）jìxù เรือ่ยๆ ต่อเนื่อง 
kɔ 4 khjin 3 tsɛ 4(จ.) 国庆节 guóqìng jié วนัชาต ิ
kɔ5 雇（雇短工）gù  จา้ง ว่าจา้ง 
kɔk7ju4(จ.) 谷雨（节气）gǔyǔ หน้าฝน 
kok8 熏（用烟熏老鼠）xūn อบ รมควนั 
kom1 后悔 hòuhuǐ เสยีใจ 
kom1 吃亏 chīkuī เสยีเปรยีบ 
kom1 输 shū  แพ ้
kom2 含 hán อม  
kom2 苦 kǔ ขม 
kom4hjien1ȵa:i6 上腭 shàng'è เพดานปาก 
kom4hãn1ȵa:i6 下腭 xià'è กราม 
kom5 盖子 gàizi ฝา  
kom5 戴（戴帽子）dài สวม ใส่ (ใส่หมวก) 
koŋ1(จ.) 工作 gōngzuò ท างาน 
koŋ1hwon1(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการท างาน 
koŋ1piŋ2(จ.) 公平 gōngpíng ยตุธิรรม 
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koŋ1tsoŋ2kai5  蜈蚣（山上的、红的）wúgōng ตะขาบ (ตวัสแีดง อยูต่าม
ภเูขา) 

koŋ1tsoŋ2tsiẽ1 蜈蚣（在河里的、黑的、可吃）

wúgōng 
ตะขาบ (ตวัสดี า อยูใ่นน ้า) 

koŋ 3(จ.公 gōng ปู่  – ตา) 祖父 zǔfù ปู่  
koŋ 3 hjã:ŋ 3 曾祖父 zēngzǔfù ปู่ ทวด 
koŋ 3 ta5  外祖父 wàizǔfù  ตา 
koŋ 3 lou4 老翁 lǎowēng คนแก่ ผูส้งูอายุ  
koŋ 3 lou4pa6lou4 祖先 zǔxiān บรรพบุรษุ 
koŋ 3 pa6 夫妇 fūfù สามภีรรยา 
koŋ 3 su 3 吃亏 chīkuī เสยีเปรยีบ 
koŋ 3 thɔ11ti6 土地神 tǔdì shén ศาลเจา้ ศาลพระภูม ิ
koŋ 3 tsɿ5’  (จ.) 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
koŋ 3 tsha:n1ta:ŋ1(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng  พรรคคอมมวินิสต์ 
koŋ 3 tsha:n1tsy1ji 3(จ.) 共产主义 gòngchǎn zhǔyì ลทัธคิอมมวินิสต์ 
koŋ 3 tshin5’thɔ:n4(จ.) 共青团 Gòngqīngtuán สมาชกิสนันิบาตเยาวชน 
koŋ 3 tshin5’thwa:n4(จ.) 共青团 gòngqīngtuán สมาชกิสนันิบาตเยาวชน 
koŋ 5’jin4(จ.) 工人 gōngrén คนงาน 
koŋ 5’jin4ka:i5kji4(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
koŋ5’la: ŋ4  棕树; 棕皮;蓑衣 

zōng shù; zōng pí; suōyī 
ตน้ปาลม์  หนงัสนี ้าตาล 
เสือ้คลุม 

koŋ5’lu 3(จ.) 公路 gōnglù ทางหลวง 
koŋ5’nɛ4(จ.) 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
koŋ5’pɛ:u4 调羹（汤匙）tiáogēng ชอ้น 
koŋ5’tsha:ŋ1(จ.) 工厂 Gōngchǎng โรงงาน 
kop8 搞趴（趴在地上）;覆盖 gǎo pā ปกคลุม คลุม 
kot7pan4tsi2 肩胛骨 jiānjiǎgǔ  กระดกูสะบกั 
kot7tɔ5 骨节 gǔjié ขอ้ต่อกระดกู 
kot7toŋ1 脊椎骨 jǐchuígǔ กระดกูสนัหลงั 
kot7tsak8sa:u1 肋骨 lèigǔ กระดกูซีโ่ครง 
kou2 角（兽角）jiǎo เขา เขาแหลม 
kou2nau4 牛角 niújiǎo เขาววั 
kou2plu:t10 触角（昆虫的触角）chùjiǎo หนวดสมัผสัของแมลง 
kou3 稻子;粮食 dàozi; liángshí ตน้ขา้ว 
kou3 米 mǐ ขา้วสาร 
kou3fep7 剩（剩饭、凉饭）shèng เหลอื 
kou3fok7 小米（南方叫“ 狗尾黍” ）xiǎomǐ ขา้วฟ่าง 
kou3hwa5 乞丐 qǐgài ขอทาน 
kou3khjam1 早稻 zǎodào ขา้วทีเ่กบ็เกีย่วก่อน 
kou3lou4 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
kou3lou4huo1 天花（玉米的雄花）tiānhuā ฝีดาษ 
kou3lou4kũ4 玉米杆  yùmǐ gān กา้นขา้วโพด 
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kou3l̥uo1 剩（剩饭）shèng เหลอื 
kou3wok8moŋ5 荞麦 qiáomài  ขา้วสาลชีนิดหน่ึง 
kou 3 ȵa:ŋ 2 穗儿（稻穗、麦穗）suì er รวง (รวงขา้ว) 
kou 3 ȵɛt 8 早饭 zǎocān  อาหารเชา้ 
kou 3 ȵũ:t 粽子（小而尖）zòngzi ขนมจา้ง(บ๊ะจา่ง) 
kou 3 blau 2 晚饭 wǎnfàn อาหารเยน็ 
kou 3 bok 7 粳米（不黏的米）jīngmǐ ขา้วสารเหนียว  
kou 3 fei 5 精米（白米）jīngmǐ ขา้วสารเหนียว (สขีาว) 
kou 3 ju 1 粽子（大的三角粽）zòngzi ขนมจา้ง (บ๊ะจา่ง) 
kou 3 ka:u 11lie 2 高粱 gāoliang ขา้วเกาเหลยีง 
kou 3 khja:u 3 糙米 cāomǐ ขา้วกลอ้ง 
kou 3 khjam 1 锅巴 guōbā ขา้วตงั 
kou 3 kj ãŋ 1 糯米 nuòmǐ ขา้วเหนียว(ขา้วสาร) 
kou 3 kjak 7 糯米饭 nuòmǐ fàn ขา้วเหนียว(ขา้วสุก) 
kou 3 kjie 3 谷种 gǔ zhǒng ธญัพชื 
kou 3 kjon 4 头巾（ 妇女的）tóujīn ผา้โพกศรษีะ 
ko 3 ukju 1 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
kou 3 kju 1 tsoŋ 3 玉米种 yùmǐ zhǒng เมลด็พนัธุข์า้วโพด 
kou 3 kok 7 谷粒（米中的谷粒）gǔ lì เมลด็ขา้ว  
kou 3 lie 2 谷芒 gǔ máng รวงขา้ว 
kou 3 l̥uo 1 剩饭 shèng fàn เศษขา้ว 
kou 3 mak 8 ka:k 9 荞麦 qiáomài  ชื่อขา้วสาลชีนิดหน่ึง 
kou 3 mi:u 2 禾苗 hémiáo ตน้กลา้ 
kou 3 mlɛt 3 谷粒 gǔ lì เมลด็ธญัพชื 
kou 3 phi:p 9 秕子（不饱满的谷粒）bǐ zi เมลด็ขา้วทีล่บี 
kou 3 pi:n 3 酒曲（酒饼）jiǔqū เหลา้ทีท่ าจากขา้ว 
kou 3 Ɂa:n4 旱稻 hàndào ขา้วนาดอน 
kou3Ɂɔ̃:m3 粥 zhōu ขา้วตม้โจก๊ 
kou3suoŋ3 饭 fàn อาหาร ขา้ว 
kou3tha:i1 稻穗包（未出来）dào suì bāo เมลด็ขา้วทีเ่ริม่ตัง้ทอ้ง  
kou3tsi:m1 粳米（粘米）jīngmǐ ขา้วสารเหนียว 
kou 3 tsi 2 晚稻 wǎndào ขา้วทีด่ าปลายฤดกูาล 
kou 3 wan 2 午饭 wǔfàn อาหารกลางวนั 
kou 5’kjɛ̃ 3 毛巾 máojīn ผา้ขนหนู 
kou 6 看守：等候 kānshǒu: děnghòu เฝ้า ดแูลรกัษา รอคอย 
ku:i 1 碗（大的）wǎn  ชาม 
kũ:i 1 熊; 狗熊 xióng; gǒuxióng หม ี
kũ:i 1 麻线; 线（缝衣服用的棉线）máxiàn; 

xiàn 
ดา้ยลนิิน  

kũ:i 1 mi:n 2 (จ.) 棉线 miánxiàn ดา้ยฝ้าย 
kũ:i 1 na:m 4 ha:i 3 大碗（海碗）dà wǎn ชาม 
kũ:i 1 Ɂu:i 4 经线（织布的）jīngxiàn เสน้แวง ลองตจิดู 
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kũ:i 1 tam 3 纬线（织布的）wěixiàn เสน้รุง้ ละตจิดู 
kũ:i 1 wei 2 麻线 máxiàn ดา้ยป่าน 
ku:i 5 布 bù ผา้ 
ku:i 5 huo 1 花布 huā bù ผา้ลาย 
ku:i 5 jueŋ 4 sɛ 2 斜纹布 xiéwénbù ลายทอผา้ 
ku:i 5 kwi:n 5 细白布 xì báibù ผา้ริว้ 
ku:i 5 lou 4 ,ku:i 5 thu 3 土布 tǔbù ผา้กาษา 
ku:i 5 wie 2 麻布 mábù ผา้ป่าน 
ku:i 6(จ.) 柜子 guìzi ตู ้
kũ:t 10 纥达（绳线打的结）gē dá ดา้ย เชอืก 
ku 1kwa:i 3 (จ.=古怪

gǔguài) 
奇怪 qíguài แปลก 

ku 1 tok 8 ,ku 5’tok 8 (จ.) 孤独（性情孤独）gūdú เหงา โดดเดีย่ว 
ku 3 noŋ 4(จ.) 雇农 gùnóng ชาวนารบัจา้ง 
kua ŋ 1 ka:m 3 橙子（俗名“ 广柑”）chéngzi สม้เชง้ 
kuo 6 , kuo 6 jei 4 细糠  xì kāng ร า (ร าขา้ว) 
kũm 2 山谷  shāngǔ หุบเขา 
kũm 2 山弄（群山中平地）shān nòng หุบเขาทีต่ ัง้อยูก่ลางพืน้ที่

ราบ 
kũm 2 坑; 洼（地洼） kēng; wā  หลุม 
kũŋ 1(จ.) 弓 gōng ธนู 
kũŋ 1(จ.) 攻打 gōngdǎ โจมต ี
kũŋ 1ti:n 5 (จ.) 弓弦 gōngxián เชอืกทีข่งึคนัธนู 
kũŋ 3 垂（柳枝垂下来、弯（弯腰）chuí  ลู่ลง ยอ้ยลง 
kuo 3 ɔ 2 糨糊 jiànghú แป้งเปียก 
kuo 6lou 4 粗糠（谷壳）cū kāng แกลบ 
kuon 1(จ.) 管 guǎn ควบคุม จดัการ ดแูล 
kuon 1tsa:i 2 (จ.) 棺材 guāncai โลง 
kuon 2 斧头 fǔtóu ขวาน 
kuon 2 呻吟; （牛、猪等因为饥饿）叫唤

shēnyín 
ครวญคราง 

kuon 3 管（自己管記的事）guǎn ควบคุม จดัการ ดแูล (เรือ่ง
ของตวัเอง) 

kuon 3ta:u 1 矛（红缨枪）máo หอก 
kuon 5 鼎锅（煮饭的）：灌（灌小孩吃药）

dǐng guō 
หมอ้  

kuon 5thai 1 铝锅 lǚ guō หมอ้อลมูเินียม 
kuot 7 ŋwak 8 灰心 huīxīn ถอดใจ 
kup 7 捧（捧水） pěng โกย (โกยน ้า) 
kup 7 捧（一捧米）  pěng ก า (ลกัษณนาม) 
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 

kut 7 打夯（把地基砸实）dǎ hāng กระทุง้พืน้ใหแ้น่น 
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kut 7kou 2thoŋ 3 打谷桶 dǎ gǔ tǒng นวดขา้ว 
kut 7kwi:n 2 打拳 dǎquán ฝึกมวย 
kut 7tɛ:n 6wuo 6(จ.) 打电话 dǎ diànhuà โทรศพัท ์
kut 7tshieŋ 5(จ.) 打仗 dǎzhàng ต่อสู ้
kut7tsu:n 4 布谷鸟 bùgǔ niǎo นกกาเหว่า 
kwa:i 1(จ.) 乖 guāi ไมด่ือ้ เชื่อฟัง เชื่อง 
kwa:i 3(จ.怪 guài 
ประหลาด) 

妖怪 yāoguài ปีศาจ 

kwa:k 9 锄（锄地）chú จอบ เสยีม 
kwa:k 9bok 7 锄头 chútóu จอบ เสยีม (ใบจอบ เสยีใ) 
kwa:k 9hi:p 9 齿锄 chǐ chú คราด 
kwa:k 9phɔ:ŋ 1 板锄（除草松土用）bǎn chú พลัว่ 
kwa:n 1li 1(จ.) 管理  guǎnlǐ ควบคุม บรหิาร 
kwa:ŋ 5’ jɔŋ 4(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตภิูม ิ
kwa:ŋ 5’min 4(จ.) 光明 guāngmíng แสงสว่าง รุง่โรจน์ 
kwa 3saw:i 3(จ.) 挂帅 guàshuài จอมพล 
kwa 4 瞎摸; 抓（抓豆子）; 抚摩（抚摩孩子

的头）：摸（摸鱼）xiā mō 
สะเปะสะปะ 

kwa 4l̥ap 7 摸黑（摸黑走路）mōhēi คล าอยูท่่ามกลางความมดื 
kwak 7 挂（挂在钉子上、钩（用钩子勾住） 

guà, gōu 
แขวน เกีย่ว 

kwei 3 癸（ 天干第十）guǐ แผนภาพฟ้าต าแหน่งที ่10 
kwei 4 尿；粪（牲畜的）niào; fèn  ขี ้
kwei 4ja 2 耳屎 ěrshǐ ขีห้ ู
kwe i 4khjɛ:k 9 锅煤烟（锅底的）guō méi yān ขีเ้ขม่า 
kwei 4naŋ 1 鼻屎 bí shǐ ขีม้กู 
kwei 4pla 1 眼屎 yǎnshǐ ขีต้า  
kwei 4wa:t 10 泻肚 xiè dù ทอ้งรว่ง ทอ้งเสยี 
kwei 5(จ.) 贵 guì แพง 
kwei 6(จ.) 跪 guì คุกเขา่ 
kwi:n 2 拳（打一拳）quán หมดั (ชก 1 หมดั) 
kwi:n 2tau 2(จ.) 拳头 quántóu ก าปัน้ 
kwi:t 10 雀套（装小鸟的）què tào รงันกกระจอก 
kwin 4tsoŋ 3(จ.) 群众 qúnzhòng มวลชน 
kwɛ:n 5(จ.=惯 guàn) 习惯    xíguàn คุน้ชนิ 
kw ɛ:n 5 熟（熟人） shú คุน้เคย (คนคุน้เคย) 
kw ɛ:t 9 刮（刮猪毛）guā ขดู โกน   
kw ɛ:t 9jom 2 刮风 guā fēng ลมพดั 
kwɛ 2(จ.) 瘸（腿脚有毛病）qué ขาเป๋ ขาพกิาร 
kwot 7 骨头 gǔtou กระดกู 
la:i 6 坡 pō เนินเขา 
la:i 6 地（旱地）dì ดนิ 
la:i 6 诬赖 wúlài ปรกัปร า ใส่รา้ย 
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la:k 10 旱蚂蟥 hàn mǎhuáng ปลงิ 
la:k 10 木屑 mùxiè แผ่นไม ้
l̥a:k 9 垮（田坎垮了）; 倒塌 kuǎ พงัทลาย ถล่มลงมา 
la:m 1 借（借钱）jiè  ยมื (ยมืเงนิ) 
la:n 2(จ.) 拦截  lánjié สกดักัน้ 
la:n 2 那（远指）; 那里（较近）nà นัน้ ทีน่นั 
la:n 2khũ 1 猪圈 zhū quān คอกหม ู
la:n 2nau 4 牛圈 niú quān คอกววั 
la:n 4(ทจ.) 懒 lǎn ขีเ้กยีจ ครา้น 
la:n 6(จ.) 破（罐子破了）; 破（衣服被划破、 

烂）; 烂（瓜果烂了）pò 
แตก เสยี 

la:ŋ 3 庹（两臂左右伸直的长度）tuǒ วา (ความยาวจากปลาย
แขนขา้งหนึ่งไปอกีขา้งหนึ่ง
เมือ่กางออกสุด) 

la:ŋ 3fei 3(จ.) 浪费 làngfèi เสยีเปล่า 
la:ŋ 6 放（把鸟放了）; 放（放开手）; 

 放（放水进田）fàng  
วาง ปล่อย 

la:ŋ 6 放牧  fàngmù เลีย้งปศุสตัวต์ามทุ่ง 
la:ŋ 6fa:p 9 放蛊 fàng gǔ ความเชื่อทางไสยศาสตรท์ี่

มกีารแสกสิง่ชัว่รา้ยใส่ฝ่าย
ตรงขา้ม 

la:ŋ 6pu:i 2 施肥 shīféi  การใส่ปุ๋ ย 
la:p 10 蜡烛 làzhú เทยีน 
la:p 10 腊（腊肉）là ตากแหง้ อบแหง้ (เนื้อตาก

แหง้) 
la:p 10mlɛt 8 黄蜡 huánglà ขีผ้ึง้ 
la:p 10tsok 7 蜡烛 làzhú เทยีน 
la:u 2 监狱  jiānyù ทีคุ่มขงั คุก  
la:u 2(จ.) 捞（捞水草）lāo ชอ้น (ชอ้นหญา้ในน ้า) 
la:u 4pi:u 1  表兄 biǎo xiōng ลกูพีล่กูน้อง(ทีโ่ตกว่าและ

เป็นผูช้าย) 
la:u 4sɛ 1(จ.) 老师 lǎoshī คร ู
la:u 4sɛ 1(จ.=老师 lǎoshī
คร)ู 

师傅 shīfù ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นอาชพี
ต่าง ๆ 

la:u 4tei 2 鸬鹚（鱼鹰）lú cí นกกาน ้า (ชนกลุ่มน้อยใช้
นกชนิดนี้ช่วยจบัปลา) 

la:u 4toŋ 3 (จ.) 劳动 láodòng แรงงาน,กรรมกร 
la 1kjɛu 1 头（起端）tóu หวัหน้า 
l̥a 3 后（后去）hòu หลงั ต่อไป 
la 4 寻找 xúnzhǎo คน้หา แสวงหา 
la 6 烧（野火烧山）shāo เผา 
la 6 传染 chuánrǎn โรคตดิต่อ 
lai 1 强壮 qiángzhuàng รา่งกายแขง็แรง 
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lai 1 好   hǎo ด ี
lai 1lai 6 好事 hǎoshì เรือ่งทีด่ ีชอบยุง่ 
l̥ai 1na:ŋ 4 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
lai 1si:u 3 美丽; 特好、好极了 měilì; tè hǎo, hǎo 

jíle 
สวยงาม พเิศษ ดอียา่งยิง่ 

lai 1 Ɂa:k 9 极（好极了）jí สุดยอด  
lai 2(ทจ.) 犁：犁（犁地）lí เครือ่งไถ 
lai 2kuŋ 1 犁弯 lí wān ไถโคง้ 
lai 2pet 8 犁镜 lí jìng ใบไถ 
lai 2tei 3(จ.) 犁头 lí tóu หวัคนัไถ 
lai 6tsiŋ 2 事情 shìqíng เรือ่งราว 
lak 7 块（一块布）kuài มว้น (ผา้ 1 มว้น) 
lak 7kaŋ 3 栅栏（防止牲口进入庄稼地的栅栏）

zhàlán 
ราวกัน้ 

lak 7kɛ 6 什么 shénme อะไร 
lak 7sa:i 5(จ.) 鱼鳃 yú sāi  เหงอืกปลา 
lak 7tsen 1 食物、 食品 shíwù, shípǐn อาหาร 
lak 8 个（一个人） gè ลกัษณนามใชก้บัคน  
lak 8 他 tā เขา (ผูช้าย) 
lak 8 ȵie 2 芝麻 zhīma งา  
lak 8bok 7 大人（成年人）dàrén ผูใ้หญ่  
lak 8bok 7kj ã:u 3 姐姐 jiějiě พีส่าว 
lak 8bok 7kjei 1 哥哥 gēgē พีช่าย 
lak 8a:u 6 浮子（钓鱼用的浮标）fúzi ลอย 
lak 8heu 5 别人 biérén คนอื่น ๆ 
lak 8heu 5 人家 rénjiā คนอื่น  
lak 8 ɔ:m6tu2 猎人 lièrén นายพราน 
lak8hwa:t9tien1 疯子 fēngzi คนบา้ 
lak8hw:t9pa:k10 疯子 fēngzi บา้ 
lak8ja2jak7 聋子 lóngzi หหูนวก 
lak8jiet10kũŋ3 驼子 tuózi หลงัค่อม 
lak8jiet10poŋ2 驼子 tuózi หลงัค่อม 
lak8ka:m5 柑子 gānzi สม้ชนิดหนึ่ง ลกูแบน 
lak8ka:m5tsɛ:ŋ2 橘子（比柑子小、味酸）júzi สม้ชนิดหนึ่ง ลกูเลก็กลม 
lak8khja1 栗子 lìzǐ เกาลดั 
lak8khji:u3 慈菇 cí gū ชื่อพนัธุพ์ชืชนิดหน่ึง ใบ

เรยีวเหมอืนลกูศร 
lak8kjã:u3 妻子 qīzi เมยี 
lak8kjã:u3 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
lak8kja3 拉珈（茶山瑶）lā jiā ลกักะ(ชื่อเรยีกตนเอง) 
lak8kjai3kjã:u3 妹妹 mèimei น้องสาว 
lak8kjai3kjei1 弟弟 dìdì น้องชาย 
lak8kjɛ̃3ja:i2 麻子 mázǐ รอยแผลเป็น 
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lak8kjei1 丈夫 zhàngfū สาม ี
lak8kjei1 男人 nánrén ผูช้าย 
lak8kjɔ2 栀子（果实可做黄色染料）zhī zi ชื่อไมพุ้่มเตีย้และไมย้นืตน้

เลก็ๆชนิดหนึ่ง 
lak8kjom1tu2 猎人 lièrén นายพราน 
lak8kut7tuŋ1 石匠 shíjiàng  ช่างหนิ 
lak8kwɛ:n5 熟人 shúrén คนคุน้เคย 
lak8leu2 疤 bā รอยแผลเป็น 
lak8lɛt 8 老实 Lǎoshí พดูความจรงิ ซือ้สตัว ์

ซื่อตรง 
lak8lou4 长辈：老翁;老太太老人 zhǎngbèi: 

lǎowēng; lǎo tàitài lǎorén 
ผูใ้หญ่ ผูอ้าวุโส 

lak8m̥a:i5 鳏夫; 寡妇 guānfū; guǎfù มา่ย 
lak8mi2 富翁 fùwēng ร ่ารวย 
lak8na:p9khjɛ:k9 补锅匠 bǔ guō jiàng ช่างปะหมอ้ 
lak8na6 哪个（哪一个、指人）nǎge คนไหน 
lak8ni2 这个 zhège นี่ นี้  
lak8nim1 桃金娘（俗名“ 棯子”）táo jīn niáng ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง  
lak8nuŋ4 晚辈 wǎnbèi รุน่หลงั 
lak8ŋa:u6 浮子（钓鱼用的浮标）fúzi ลอย 
lak8pla:i5 杨梅 yángméi ผลไมต้ระกูลเบอรีช่นิดหนึ่ง 

สแีดงเขม้ 
lak8pla1pa:ŋ3 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
lak8pok8tsen1 厨师 chúshī พ่อครวั 
lak8puk7kwɛ2 跛子 bǒzi คนขาเป๋ คนขาพกิาร 
lak8pup8 柚子 yòuzi สม้โอ 
lak8Ɂã:ŋ5 傻子 shǎzi โง ่
lam8Ɂãm3 哑巴 yǎbā คนใบ ้
lak8Ɂi:t9 葡萄 pútáo องุน่ 
lak8Ɂi:t9khũ1 野葡萄 yě pútáo องุน่ป่า 
lak8ta:m6fa:ŋ1 石匠 shíjiàng ช่างหนิ 
lak8tai5 沉淀物（指液体沉淀下来的杂质）

chéndiàn wù 
ขีต้ะกอน 

lak8tap8ȵɛn2 银匠 yínjiàng ช่างเงนิ 
lak8tap8khjãk7 铁匠 tiějiàng ช่างตเีหลก็ 
lak8tsap7faŋ1 桃子 táozi ลกูพชี 
lak8tsap7fuŋ1 梅子 méizi ตน้เหมย 
lak8tsap7kjuoi5 毛栗（ 锥栗）máo lì  เกาลดัขน 
lak8tsap7man4 李子 lǐzǐ ลกูพลมั  
lak8tsap7tsai4 柿子 shìzi ลกูพลบั 
lak8tsap7tswei1 毛栗（ 小米锥）máo lì  เกาลดัขน 
lak8tsau2 仇人 chóurén ศตัร ู
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lak8tsɛn2 荸荠 bíjì  แหว้ 
lak8tsot7 塞子（瓶塞子）sāizi จกุ (จกุขวด) 
lak8tsou4 汉族 hànzú ชนเผ่าฮัน่ 
lak8tsu3 主人 zhǔrén เจา้ภาพ 
lak8tuoi6 情人 qíngrén คนรกั 
lam1 黑 hēi สดี า 
lam2 朽（木头朽了）xiǔ เป่ือย  เน่าเป่ือย (ไมเ้น่า

เป่ือยแลว้) 
lam2 (จ.) 霉烂（衣服因潮湿霉烂了）méilàn เกดิราจนเป่ือย 
lam2 糟（衣服太旧而变成不结实了）zāo กาก ผ ุเป่ือย 
lan1 摸（摸鱼）mō จบั(จบัปลา) 
lan2wan2 整天 zhěng tiān ตลอดวนั 
laŋ2 岭 lǐng สนัเขา 
laŋ2nai2 山（土山、石山）shān ภเูขา 
laŋ2puk7 山脚 shānjiǎo ตนีเขา 
laŋ2teŋ3 山顶 shāndǐng ยอดเขา 
laŋ4ka:n3 花边 huābiān ลายทีข่อบ 
l̥ap7 灭（灯灭了）;熄（熄灯）; 黑（天

黑）;暗    miè; xī;hēi   
ดบั(ไฟ) มดื 

lau5 抠；挖（ 用木棍挖）kōu wā ขดุร ู
lei2 ,lei2kjo3 口水 kǒushuǐ น ้าลาย 
lei2  (จ.) 离（离家）lí จาก (จากบา้น) 
lei2(จ.) 厘 lí หน่วยวดัความยาวของจนี 
lei2tsɛ4 流（流口水）liú ไหล (น ้าลายไหล) 
lei4 下（下山） ลง (ลงเขา) 
lei4 撒（撒种子点种）sā หว่าน โปรย โรย 
lei4(จ.) 里 lǐ ใน 
lei4fen1  下雨 xià yǔ ฝนตก 
lei4jak7 下锁 xià suǒ ใส่กุญแจ 
lei4jak8 生（生小牛）shēng เกดิ 
lei4laŋ2 落（太阳落）luò ตก (พระอาทติยต์ก) 
lei4pai1 下去 xià qù ต่อไป 
lei4pu:i2 施肥 shīféi ใส่ปุ๋ ย 
lei4taŋ2 下来 Xiàlái ลงมา 
lei6sik7 利息 lìxí ดอกเบีย้ 
lek8(ทจ.) 力气 lìqì  แรง ก าลงั 
lek8 强壮 qiángzhuàng แขง็แรง 
lem4 看 kàn ด ูมอง 
lem4 看守 kānshǒu ดแูลรกัษา 
lem4 访（访朋友）fǎng เยีย่ม (เยีย่มเพื่อน) 
lem4wei5 看见 kànjiàn มองเหน็ พบเหน็ 
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lem6 壬（天干第九）rén  ต าแหน่งที ่9ใน 12 แผนภูมิ
ฟ้า 

l̥en1 水笕 shuǐ jiǎn กระบอกรองน ้า 
leŋ2(จ.) 灵验 língyàn ไดผ้ล  
leŋ2(จ.) 零（一百零五）líng  ศูนย ์
leŋ4jieŋ2  麝 shè ชะมด 
leŋ6(จ.) 另外（另外买一个）lìngwài อื่น ๆ 
lep8ja6 (จ.) 立夏（节气）lìxià เริม่ฤดรูอ้น 
lep8theu1(จ.) 立秋（节气）lìqiū เริม่ฤดใูบไมร้ว่ง 
lep8toŋ1(จ.) 立冬（节气）lìdōng เรมิฤดหูนาว 
lep 8 tshon(จ.) 1 立春（节气）lìchūn เริม่ฤดใูบไมผ้ล ิ
let 8(จ.) 勒（勒紧裤腰带）lēi ดงึ รดั 
leu 6 tsa:ŋ 1(จ.) 顺（顺路）shùn ตามทศิทาง 
li:k 8 kjo:k 7(จ.) 邻居 línjū เพื่อนบา้น 
li:t 10 pon 3 赔（亏本）péi ชดใช,้ชดเชย 
li:u 3 你们 nǐmen พวกคุณ 
li:u 3 hou 3 lak 8 你们俩 nǐmen liǎ พวกคุณทัง้สอง 
li 1 tha:ŋ 4 礼堂 lǐtáng หอ้งโถง 
li 2 这; 这里 zhè; zhèlǐ นี้  ทีน่ี่ 
li 3  能（你能来吗？）néng  สามารถ (คุณสามารถมาได้

ไหม) 
li 3 得（得到）dé ไดร้บั 
li 3 增产; 丰收 zēngchǎn; fēngshōu เพิม่การผลติ,เกบ็เกีย่ว

ไดผ้ลสมบรูณ์ 
li 3 hoŋ 5 有空（有空到我家来）yǒu kòng มเีวลาว่าง 
li 3 Ɂi 4(จ.) 利益 lìyì ดอกเบีย้ 
li 3 tai 3 结实（桌子放得结实）jiēshi แขง็แรง แน่นหนา 
li 3 ten 6 得（得到）dé ไดร้บั 
li 4 tsha:ŋ 4(จ.) 立场 lìchǎng ต าแหน่ง 
lie:k 8 pɛ:n 8 sa:i 5 kou 3  晒谷场（板楼）shàigǔ chǎng  ลานตากขา้ว 
liek 10  家; 房屋; 家（一家人）jiā;fángwū บา้น 
liek 10 sa 3 屋檐 wūyán ชายคาบา้น 
liek 10 tik 7 屋脊 wūjí หลงัคา 
liek 10 wɛ̃4 屋背 wū bèi หลงับา้น 
liek8ja2 茅屋 máowū กระท่อม  
liek8tsie1ja2 茅屋 máowū กระท่อม  
lien4 温和 wēnhé (อากาศ)อุ่นสบาย 
lien6 炼（炼钢）liàn หลอม (หลอมเหลก็) 
lien6lien6 连续（连续跳一百次）liánxù ต่อเนื่องกนั 
lieŋ2 鱼梁 yú liáng ท านบจบัปลา 
lieŋ2 凉（天气凉、凉（水凉）;凉 liáng หนาว,เยน็ 
leiŋ3 两（一两银子）l iǎng  สอง 
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lieŋ5 双（一双鞋）shuāng คู่ (รองเทา้ 1คู่) 
liet10 血 xuè เลอืด 
lieu2 牛油 niú yóu เนย 
lieu4lai6 了事 liǎo shì จดัการอยา่งลวกๆ 
lik7 (อ.= ลี)่ 躲（躲在门后）duǒ ซ่อน (ซ่อนอยูห่ลงับา้น) 
lik7fen1 避（避雨）bì หลบ (หลบฝน) 
lik8pak8 萝卜 luóbo  หวัผกักาด 
lin1ta:u1 (จ.) 领导 lǐngdǎo ผูน้ า 
liŋ2 猴子 hóuzi ลงิ 
l̥iu1 稀（粥很稀）xī เหลว 
lɛ:k9 跳（单脚跳）tiào กระโดด 
lɔ:m1 看 kàn：看守: kānshǒu ด ูดแูล เฝ้า 
lɔ:m1  探（探亲戚）tàn เยีย่มเยยีน 
lɔ:m1tsak7 尊敬 zūnjìng เคารพ 
lɔ:m1wei5 看见 kànjiàn พบเหน็ 
lɔ:m6 蛋 dàn ไข ่
lɔ:m6ha:k9 蛋壳 dàn ké เปลอืกไข ่
lɔ:m6piek10 蛋白 dànbái ไขข่าว 
lɛ:n5 打滚（马儿打滚）dǎgǔn กลิง้ไปตามพืน้ 
l̥ɔ:n5 卷纱的竹筒（放在梭子里、小的） 

juǎn shā de zhútǒng 
กระสวยเลก็ (อุปกรณ์ทอ
ผา้) 

lɛ:n5tam2 滚泥（水牛滚泥）gǔn ní กลิง้โคลน (ควายเกลอืก
กลิง้อยูใ่นโคลน) 

lɛ:ŋ2 (จ.) 铃 líng กระดิง่ กริง่ 
lɔ:ŋ5 卷纱的竹筒（大的放在梭子里）juǎn 

shā de zhútǒng  
กระสวยใหญ่ (อุปกรณ์ทอ
ผา้) 

lɔ:ŋ5pu:i1 吹火筒 chuī huǒtǒng บอ้งไมไ้ผ่ส าหรบัเป่าไฟ 
lɔ2 风箱 fēngxiāng กล่องสบูลม 
lɔ4 哄（哄小孩使他别哭）hōng กล่อม โอ๋ 
lɔ4hau3(จ.) 落后 luòhòu ล่าหลงั 
lɔ4khwa: ŋ5’ (จ.) 箩筐 luókuāng ตะกรา้จกัสาน 
lɔ5 禿（ 头禿了）tū โลน้ ลา้น (หวัลา้น) 
lok8 孑孓（ 蚊子的幼虫）jiéjué ลกูน ้า (ตวัอ่อนของยุง่) 
lok8 熟（ 熟人）shú คุน้เคย รูจ้กั (คนรูจ้กั) 
lok8(ทจ.) 六 liù หก 
lok8ȵot8 六月 liù yuè มถุินายน 
lok8lep8(ทจ.) 六十 liùshí หกสบิ 
lok8tou6(จ.) 绿豆 lǜdòu ถัว่เขยีว 
lok8tsu4 叉子（ 六指儿）chāzi สอ้ม 
lɛm4pon6khjon3 回头（ 回头看）huítóu หนักลบั (หนักลบัด)ู 
lɛn1 掏（ 从衣袋掏东西出来）tāo เจาะเป็นร ู
lon2leu2(จ.) 轮流 lúnliú หมุน่เวยีน สบัเปลีย่น 
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l̥on2 脱（头发脱落了）; 落（ 树叶落了）
tuō; luò 

รว่ง หล่น 

lon6 传说（ 名词）chuánshuō ต านาน นิทาน 
lon6 告诉 gàosù บอก 
lon6kɔ3 故事 gùshì เรือ่งราว 
lon6kɔ3 讲（讲故事）jiǎng  เล่า พดู (เล่านิทาน) 
l̥oŋ1 多 duō เยอะ มาก 
l̥oŋ1si:u3 多少 duōshǎo เท่าไหร่ 
l̥oŋ1Ɂa:k9 许多 xǔduō มากมาย 
loŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng มงักร 
loŋ2kwot7tshie1 水车（龙骨车）shuǐ chē กงัหนัน ้า 
loŋ3fa:i5kou3 簸箕（簸米用）bòji ทีต่กัผง บุง้กี ๋ 
loŋ3lou4 大簸箕（圆形、晒粮食等用）dàbòji ทีต่กัผง บุง้กี ๋(ขนาดใหญ่) 
lɔŋ4 箱子 xiāngzi กล่อง 
l̥oŋ5 错 cuò ผดิ 
loŋ6 伯父 bófù ลุง 
loŋ6 舅父（母之兄）jiùfù น้าชาย  (พีช่ายหรอื

น้องชายของแม)่ 
lɛt8 鼠套（装鼠的、用铁丝做的）shǔtào บ่วงดกัหนู 
lou4 大; 粗（布很粗、 粗（粗大）dà;cū ใหญ่  หยาบ 
lou4 老（人老）; 老（菜老）lǎo แก่ 
lou4khai3 干爹干妈之间的称呼 gān diē gàn mā 

zhī jiān de chēnghu 
ค าทีพ่่อเลีย้งแมเ่ลีย้งใช้
เรยีกกนั 

lou4sɛ1 (จ.=老师 lǎoshī) 师傅 shīfù คร ู
lou6(จ.) 露（盖好被子别让脚露出来）lù น ้าคา้ง 
lou6(ทจ.) 漏（水桶漏水）lòu รัว่ไหล 
lu:n5 钻（人钻过洞去）zuān เจาะ ทะลวง เขา้ไป 
lu2(ทจ.) 骡子 luózi ล่อ 
lu2 那里（指远）nàlǐ ทีน่ัน้ 
lu3 露（盖好被子别让脚露出来）lù น ้าคา้ง 
lu5li5 苦瓜 kǔguā มะระ 
lu6(ทจ.) 过滤 guòlǜ กรอง  
l̥uo1kou3 剩饭 shèng fàn เศษขา้ว 
lou2 螺蛳（田螺）luósī หอยนา 
luk8 破（破竹篾）pò แตก ขาด 
luk8 烫（ 用开水烫）tàng ซุป 
lum6 摸（摸鱼））mō สมัผสั 
luo2ȵa:m3 蜗牛 wōniú หอยทาก 
luoi4ba:n1 火把 huǒbǎ คบเพลงิ 
luon6(จ.) 乱（东西乱）luàn ไมเ่ป็นระเบยีบ 
ma:k9 口（一口饭）kǒu ค า ( ลกัษณนาม เช่น ขา้ว 

1 ค า) 
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ma:m4 脾脏 pízàng มา้ม 
ma:n2(จ.) 野蛮 yěmán ป่าเถื่อน 
ma:n5  山坡 shānpō เนิน ภเูขา  
ma:t10 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma:u4(จ.) 卯（ 地支第四）mǎo ต าแหน่งที ่4ในแนวภูมิ

ปฐพ ี
ma2 你 nǐ สรรพนามบุรษุทีส่อง 
ma2ȵɛt8 今后 jīnhòu วนัหลงั 
ma2fa:n2(จ.) 麻烦 máfan รบกวน 
ma2l̥a:t9 麻木 mámù เหน็บกนิ รูส้กึชา 
m̥a3 长（猪长得很快）zhǎng โต เตบิโต  
ma3tei3 张（张嘴）; 打呵欠 zhāng อา้ กาง 
ma4(ทจ.) 马 mǎ มา้ 
ma4foŋ1 麻疯 máfēng โรคเรือ้น 
ma4hu1 粗心 cūxīn ประมาท 
ma4lieŋ6 立刻（ 立刻回去）lìkè ทนัท ี
ma4lok8 鹿 lù กวาง 
ma4Ɂã:n1(ทจ.) 鞍子（ 马鞍子）ānzi อานมา้ 
ma4ta:i6(จ.) 麻袋 mádài กระสอบป่าน 
ma5liŋ4su4 (จ.) 
ma5liŋ4sy4(จ.) 

马铃薯 mǎlíngshǔ มนัฝรัง่ 

mai6(จ.) 未（地支第八）wèi ต าแหน่งที ่8ในแนวภูมิ
ปฐพ ี

mak7 筒（一筒米、半斤的）tǒng กระบอก (ลกัษณนาม เช่น
ขา้ว 1 กระบอก) 

mak7khja:u3 酒提子 jiǔ tí zi กระบวยใชส้ าหรบักตกั
เหลา้ 

mak8(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
mak8mi:n6 小麦 xiǎomài ขา้วสาล ี
mak8num4 墨水（钢笔墨水）mòshuǐ น ้าหมกึ 
mak8tau3 墨斗 mòdǒu เครือ่งมอืเขยีนเสน้ตรงของ

ช่างไม ้
mak8tau3fi:n5 墨线（墨斗的线）mòxiàn หมกึทีใ่ชต้เีสน้ของช่างไม ้
man1 元（一元钱）yuán ค่าหน่วยเงนิหยวน 
man2ton1 门墩 méndūn ฐานรองรบัเพลาหมุนของ

ประตู 
man4lieŋ6 月亮 yuèliàng ดวงจนัทร ์
man4lieŋ6tsheŋ3fa:n5 月晕 yuè yùn พระจนัทรท์รงกลด 
man4sa:n1 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
mau1 果子狸 guǒzi lí อเีหน็ อเีหน็หน้าขาว 
mau1 亩 mǔ ไร ่
mau2 霉（长在食物上的）méi รา (ทีข่ ึน้บนอาหาร) 
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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  

แมลงตวัเลก็ชนิดหน่ึง 
คลา้ยริน้ 

mau6(ทจ.) 帽子 màozi หมวก 
mau6wa1 斗笠 dǒulì งอบ 
mə4swei1 墨水（钢笔墨水）mòshuǐ น ้าหมกึ 
mi:n2 棉花 miánhuā ฝ้าย 
mi:n2huo1nam5 棉桃 miántáo สมอฝ้าย 
mi:n6fon3(จ.) 面粉 miànfěn แป้งหมี ่
mi:n6ti:u2(จ.)  
mi:n6won4 (จ.) 

面条 miàntiáo ก๋วยเตีย๋ว 

mi:p9 陷（地陷下去）xiàn ปลกั หลุมพราง 
mi:u2 苗族 miáozú ชนกลุ่มน้อยเผ่าเหมยีว 
mi:u6(จ.) 庙 miào วดั 
mi ̃tshãŋ5 (จ.) 秤杆 chènggǎn ตาชัง่ไมไ้ผ่ 
mũ5 谜语 míyǔ ค าปรศินา 
mi2 有： 富有 yǒu: fùyǒu ม ีอุดมไปดว้ย 
mi2 kjɛ̃3 光彩（体面）guāngcǎi ประกาย แวววาว 
mi2 piŋ6 生病 shēngbìng ป่วย 
mi2 sen1 怀孕 huáiyùn ตัง้ครรภ ์
mi3 棍子 gùnzi ตะบอง ไมพ้ลอง 
mi3 根（一根棍子）gēn ดา้ม (ลกัษณนามของไมท้ี่

เป็นดา้มใหญ่ยาวและเรยีว) 
mi3 面（一面旗子、 有旗杆）miàn ผนื (ลกัษณนามของธง) 
mi3kjũŋ4 拐杖 guǎizhàng ไมเ้ทา้ 
mikhjũŋ3 柱子 zhùzi เสา 
mi3tam3 梭子 suōzi กระสวย 
mi3taŋ3 戥子 děng zi เครือ่งชัง่ขนาดเลก็ของจนี 
mi3tsɛt7 簪子 zānzi ป่ินกลดัผม 
mi3wɛ: ŋ2khjũŋ3 横梁 héngliáng คาน 
mi4 上（上山）shàng ขึน้ (ขึน้เขา) 
mi4pai1 上去 shàngqù ขึน้ไป 
mi4taŋ2 上来 shànglái ขึน้มา 
miã1 沾（手沾泥）zhān เปียก ชืน้ 
mie1 肚脐 dùqí สะดอื 
mie2 手 shǒu มอื 
mie2ȵa3 指叉（虎口）zhǐ chā งา่มนิ้ว 
mie2heu5 空手 kōngshǒu มอืเปล่า 
mie2hoŋ5 空手 kōngshǒu มอืเปล่า 
mie2jɔ:m4 手指缝 shǒuzhǐ fèng ขอ้ต่อนิ้วมอื 
mie2kjaŋ1 手指 shǒuzhǐ นิ้วมอื 
mie2koŋ1 食指 shízhǐ นิ้วชี ้
mie2lak8 小指 xiǎozhǐ นิ้วกอ้ย 
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mie2l̥oŋ1 小偷 xiǎotōu ขโมย 
mie2mu:i4 拇指 mǔzhǐ นิ้วหวัแมม่อื 
mie2nu:i1 指纹 zhǐwén ลายน้ิวมอื 
mie2pa:n2 手掌 shǒuzhǎng ฝ่ามอื 
mie2pa:n2hjien1 手背 shǒubèi หลงัมอื 
mie2pa:n2ŋan1    手心 shǒuxīn อุง้มอื 
mie2tsa:ŋ2 中指 zhōngzhǐ นิ้วกลาง 
mie2wun6 骨节 gǔjié ขอ้กระดกู 
mieŋ3 拃（总称拇指中指张开的长度）zhǎ หน่วยวดัความยาวที่

ก าหนดโดยการกางนิ้ว  
mieŋ3koŋ1 拃（拇指食指张开的长度）zhǎ ระยะห่างระหว่าง

นิ้วหวัแมม่อืกบันิ้วชีเ้มือ่
กางออกสุด 

mieŋ3tsa:ŋ2 拃（拇指中指张开的长度）zhǎ ระยะห่างระหว่าง
นิ้วหวัแมม่อืกบันิ้วกลางเมือ่
กางออกสุด 

min4tsu4(จ.) 民族 mínzú ชนกลุ่มน้อย  ชนเผ่า 
min4tsy1(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
miŋ6(จ.) 命运 mìngyùn โชคชะตา 
mja:u4(จ.) 
 mja:u4tsun1 (จ.) 

瞄准 miáozhǔn เลง็ 

mla:u5 竹鼠（ 或称芒鼠）zhú shǔ หนูตะเภา 
mlã1 贴（ 贴标语）tiē ตดิ แปะ 
mla1tsen1man4lieŋ6 月蚀 yuè shí จนัทรปุราคา 
mla1tsen1tau3wan2 日蚀 rì shí สุรยิปุราคา 
mlɔ2 黑（ 脸黑）hēi ด า 
mlɔ2 脏 zàng สกปรก 
mlok7 鸟 niǎo นก 
mlok7bei5 麻雀 máquè นกกระจอก 
mlok7tɛ:ŋ1kwon2 啄木鸟（舌头长、啄木不响）

zhuómùniǎo 
นกหวัขวาน 

mlɛt8 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
mlɛt8 密（筛子编得密）mì ชดิ แน่น ถี ่
mlɛt8 颗（一颗谷子）kē ตน้ (ลกัษณนามของพชื 

ตน้ไม ้ตน้หญา้ ตน้ผกั) 
mlɛt8 粒（一粒米）lì เมลด็(ลกัษณนามขอเมลด็

ขา้ว) 
mlɛt8po6 蜂王 fēngwáng ราชนิีผึง้ 
mɛ:k10(จ.) 脉搏 màibó ชพีจร 
mɛ:n2ja: ŋ2 (จ.) 绵羊 miányáng แกะ 
mɛ:t9 稠（粥很稠）chóu หนาแน่น แออดั 
mɛ:t9 湿（衣服湿了）shī เปียก 
mɛ:u4(ทจ.) 猫 māo แมว 
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mɛ2(จ.) 昏迷 hūnmí เป็นลม 
mɔ3 望（远看）wàng มองไปยงั 
mɛ4 刀 dāo มดี 
mɔ4fa:n3(จ.) 模范 mófàn แบบฉบบั 
mɛ4ja:u2 镰刀 liándāo เคยีว 
mɛ4kau1 柴刀 chái dāo มดีตดัฟืน 
mɛ3kjeu1 剃头刀 tìtóu dāo มดีโกน 
mɛ4naŋ1 刀背 dāobèi มดี 
mɛ4phlei1 尖刀 jiāndāo มดีปลายแหลม 
mɛ4puoŋ4 菜刀 càidāo มดีท าครวั 
mɛ4tei3 刀刃（刀口）dāorèn คมมดี 
mɛ4thai5kjeu1 剃头刀 tìtóu dāo มดีโกน 
mɛ4ti:m1 刀尖 dāo jiān ปลายมดี 
mɛ5 背（背孩子）bèi แบก 
mɛ5 背枪 bèi qiāng ปืนสะพายหลงั 
mɛ5 背（背柴或背箩）bèi แบก 
mok7 用土盖糊田基; 壅火（埋火种）

yòngtǔ gài hú tián jī; yōng huǒ 
อุด พนู(ดนิ) 

mok8lieu6 木头（木料）mùtou ท่อนไม ้
mok8ma4(จ.) 木马（木匠用的三角支架）mùmǎ มา้ไม ้
mok8tieŋ6(ทจ.) 匠人（木匠）jiàng rén ช่างฝีมอื(ช่างไม)้ 
mõm6 肉 ròu เนื้อ 
mõm6kai5 鸡皮疙瘩（人寒冷时皮肤上起的疙

瘩）jīpí gēda 
อาการขนลุก 

mõm6khũ1 猪肉 zhūròu เนื้อหม ู
mõm6la:p10 腊肉 làròu เนื้อหมกั เนื้ออบแหง้ 
mõm6nau4 牛肉 niúròu เนื้อววั 
mõm6pla:p9 牛腩（牛腹部的肉）niúnǎn เนื้อสนันอก 
mõm6pu:i2 肥肉 féi ròu เนื้อตดิมนั 
mõm6tiŋ1 瘤肉 liú ròu  เนื้องอก 
mõm6toŋ5(จ.) 肉冻 ròu dòng เนื้อแช่แขง็ 
moŋ1(ทจ.=หมก) 埋; 埋葬 mái; máizàng ฝัง หลุมฝัง 
moŋ1 掩（掩耳）yǎn  ปก ปิด 
moŋ1kjeu1(จ.) 蒙（用被子蒙别人）méng ชาวมองโกเลยี 
m̥oŋ1m̥ot8 朦胧（相片很朦胧）ménglóng ขมกุขมวั สลวั 
moŋ4fi:n5 丝瓜 sīguā บวบ 
moŋ4fi:n5kja5 瓜络（老丝瓜里像网子那样的东西、 

可以用来洗碗）guā luò 
ใยบวบ 

moŋ4tsoŋ5 芒种（节气）mángzhòng ชื่อช่วงเวลาการท าเกษตร 
(เป็นช่วงเตรยีมตวัเกบ็
เกีย่วและปลกูขา้วใหมเ่ป็น
ครัง้ทีส่องของปีของชาว
จนี) 
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mot8 蚂蚁（红的）mǎyǐ มด (สแีดง) 
mot8 满（水满了）mǎn เตม็ (น ้าเตม็แลว้) 
mot8bien1 满月 mǎnyuè พระจนัทรเ์ตม็ดวง 
mot8jɛ:n6 蚂蚁（山上的、 屁股叮人）mǎyǐ มด 
mot8kɔ:ŋ5 蚂蚁（红的）mǎyǐ มด (สแีดง) 
mot8pɛ:k10 白蚁 báiyǐ ปลวก 
mu:i2(จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
mu:i2(จ.) 霉（长在衣服上的）méi ปกคลุม 
mu:i4 (จ.) (Ɂĩn3wan2)  每（每天）měi แต่ละ(แต่ละวนั) 
mu:n2(จ.) 瞒 mán ปกปิด 
mu:n6 苍蝇 cāngyíng แมลงวนัหวัเขยีว  
muo2(ทจ.) 磨（磨墨） ; 磨（ 磨刀）mó; mó โม่ ลบั ถ ู
mum4pɔ4 水泡（在水面上的）shuǐpào ตุ่ม 
muon1kjɛu1 蒙（ 蒙头睡觉）méng ปกคลุม 
moun1pa:ŋ5 蒙（蒙头睡觉）méng ปกคลุม 
muoŋ4(ทจ.=มอง) 鱼网（撒网）yúwǎng แห 
na:m2(จ.) 南 nán ทศิใต ้
na:m4 忍耐；忍受 rěnnài; rěnshòu อดทน 
na:n2(จ.) 难 nán  ยาก 
na:n2lɔ:m1  难看（不雅观）nánkàn น่าเกลยีด 
na:n2tie6 痛苦 tòngkǔ ความเจบ็ปวด 
na:n4mɛ:u4 野猫 yěmāo แมวป่า  
na:ŋ4 胞衣; 衣服（上衣）bāoyī; yīfú เสือ้ผา้ 
na:ŋ4op8 夹衣 jiá yī เสือ้สทู 
na:ŋ4i1 胞衣; 胞衣 bāoyī; bāoyī เสือ้ผา้ 
na:ŋ4kwot7 衣缝儿 yī feng er ตะเขบ็เสือ้ผา้ 
na:ŋ4luoi3 背心（衣服）bèixīn เสือ้กลา้ม 
na:ŋ4mi:n2 棉衣 miányī ผา้ฝ้าย 
na:ŋ4ni4 呢子（衣料）ní zi  ผา้สกัหลาด 
na:ŋ4nɛ:u4 扣子（衣上的）kòuzi กระดุม 
na:ŋ4pi:n1 边（衣服边）biān รมิ (รมิเสือ้) 
na:ŋ4ta:n1 单衣 dānyī เสือ้ชัน้เดยีว 
na:ŋ6 小舌 xiǎoshé ลิน้ไก่ 
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 ซ่อมแซม 
na:u2 钹（乐器）bó ฉาบ 
na4 妹夫; 姨父（母妹之夫） ; 舅父（母

之弟）mèifū; yífu 
น้องเขย (สามขีองน้องสาว) 
น้าชาย(พีช่ายและน้องชาย
แม)่  

na6 哪; 哪里 nǎ; nǎlǐ ไหน ทีไ่หน 
nai2 土（干土）tǔ ดนิ 
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nai2ka:u1 ,nai2pa:m6 泥（稀泥）ní โคลน 
nak7 摘（摘花、 摘菜）zhāi หยบิ เดด็ 
n̥ak7n̥ai1 夹（夹生饭）jiā ปะปน 
nam3 想（思考）xiǎng คดิ 
nam4tsɔ:m4 鸡罩子 jī zhuǎzi สุ่มไก่ 
nam5 粑 bā อาหารประเภทขนม 
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 

ใบ (ลกัษณนามของจาน)  
ดวง (ลกัษณนามของดาว ) 
เครือ่ง (ลกัษณนามของ
เครือ่งจกัร) ลกู (ลกัษณ
นามของภเูขา) หอ้ง 
(ลกัษณนามของหอ้ง) ดวง
(ลกัษณนามของดวงไฟ)  
ดอก (ลกัษณนามของ
ดอกไม)้ 

nam5’lou6 漏斗 lòudǒu กรวย  
nam5’nam5 各（各个、 指果子等）gè แต่ละ 
nam5ja2 耳子（ 附着器皿上像耳朵一样的东

西）ěr zi 
ห ู

nam2khja:u3 酒窝; 喉结 jiǔwō; hóujié ลกัยิม้  ลกูกระเดอืก 
nam5kɔ:n6 戽斗 hùdǒu พลัว่ กระชอน 
nam5mie1 肚脐 dùqí สะดอื 
nam5na6 哪个（ 哪一个、 指物）nǎge อนัไหน 
nam5ni2 这个 zhège อนัน้ี 
nam5nu:i1  箕（非圆形的指纹）;斗（圆形的指

纹）jī; dòu 
ทีต่กัผง  ทีต่วงขา้ว 

nam5nu2 那个（ 远指）nàgè อนันัน้ 
nam5ŋa:n6 痱子 fèizi ผด 
nam5ŋan2 那个（ 中指）nàgè อนันัน้ 
nam5phom1 水泡（皮肤因摩擦而起的泡儿）

shuǐpào 
ฟอง 

nam5sai1 甑子（蒸糯饭用）zèng zi ภาชนะนึ่งขา้ว 
nam5tei2 粑粑 bābā ขนมจนี 
nam5tieŋ2 汤圆（元宵）tāngyuán บวัลอย 
nam5tsei5blei3 五倍子 wǔbèizǐ ตวัหนอน  
nam5tsei5blei3úɁu1pei3t
sɿ1û 

五倍子 wǔbèizǐ ตวัหนอน  

nam5tsen1 果子（人吃的果子）guǒzi ผลไม ้
nam5tsen1 食物（果子类）shíwù อาหาร 
nam5tsɛ:n6 碗柜 wǎn guì ตูใ้ส่ถว้ยชาม 
nam6 答应（答应别人的呼唤）dáyīng สญัญา 
nan4 能（你能来吗？ ）néng สามารถ 
naŋ1  鼻子 bízi จมกู ดัง้ 
naŋ1hwot7 鼻孔 bíkǒng รจูมกู 
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naŋ1jau2 鼻涕（长鼻涕）bítì น ้ามกู 
n̥aŋ1gkhjon3 后面 hòumiàn ดา้นหลงั 
n̥aŋ1khjou5 后颈窝 hòu jǐng wō หลงัคอ 
naŋ1kjãu1  皱（皱眉头）zhòu ริว้รอย 
n̥aŋ1l̥a3 后面 hòumiàn ดา้นหลงั 
naŋ1lak8 人中 rén zhōng รอ่งรมิฝีปากบน 
naŋ1nɔ3 鼻尖 bíjiān ปลายจมกู 
naŋ1num4 清鼻涕 qīng bítì น ้ามกูใส 
n̥aŋ1pi:n1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
n̥aŋ1piŋ2 晒谷场（板楼）shàigǔ chǎng ลานตากขา้ว 
n̥aŋ1Ɂai2 脊背（背部）jǐbèi สนัหลงั 
n̥aŋ1thɛ:ŋ1 厅堂 tīngtáng หอ้งโถง 
n̥aŋ1tsiẽ1 河边 hé biān รมิน ้า 
naŋ1tsɛ:n5 鼻梁 bíliáng สนัจมกู ดัง้จมกู 
naŋ4ka:n5(จ.) 能干 nénggàn มคีวามสามารถ 
naŋ5 连（树枝断了、树皮还连着）lián ต่อเนื่อง แม ้
naŋ5 连累 lián lèi พวัพนัไปท าใหเ้ดอืดรอ้น 
nau4(จ.) 牛 niú ววั 
nau4hoŋ1 牛背峰 niú bèi fēng  สนัเขา 
nau4mu:i4 母牛（已生子的）mǔ niú แมว่วั 
nau4sa1 黄牛 huángniú ววั 
nau4Ɂĩ:m1 公牛（阉过的）gōngniú พ่อววั 
nau4suoi3(จ.) 水牛 shuǐniú ควาย    
nau4tak8  公牛 gōngniú ววัตวัผู ้
nau4tei6 母牛（未生子的）mǔ niú ตวัตวัเมยี 
nau4tshie1(จ.) 牛车 niú chē เกวยีน 
nau4tsiŋ2ŋwan1  牛虱（小的）niú shī เหบ็ววั 
nɔ̃4(จ.) 弩 nǔ ศร ธนู 
nep7 轧（车子轧死人）; 捏（捏住鼻子）;

捻（用手指捻虫）yà ;niē 
ทบั 

ni:m6fa:p7 念经 niànjīng สวดมนต์  
n̥i1 这么（这么大; 这么做）Zhème ขนาดนี้ 
n̥i1 那么（那么远）nàme ขนาดนัน้ 
ni2 这 zhè นี่ 
nie4 婆婆（夫之母、随夫叫）;岳母{ 随妻

叫 ;干妈 pópo 
แมส่าม ี 

nik7nik7 ,niu1niu1 一点儿  yīdiǎn er นิดหน่อย เลก็น้อย 
niŋ3 小部分 xiǎo bùfèn ส่วนเลก็ ๆ 
niŋ3lu2 那些 nàxiē เหล่านัน้ 
niŋ5 坐 zuò นัง่ 
niŋ5bien1 坐月子 zuò yuè zi ในเดอืนทีค่ลอด 
niu1 小（更小）xiǎo เลก็มาก 
niu5 小 xiǎo เลก็ 
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nɔ:k9 磕（磕烟杆）kē เคาะ    
nɛ:m1 贴（贴标语）tiē ตดิ แปะ 
nɛ:m1 (จ.) 黏（糨糊很黏）nián เหนียว 
nɛ:m2 跟踪; 陪伴 gēnzōng; péibàn ตดิตาม ประกอบ 
nɛ:m2 跟（别跟他玩）gēn กบั และ (อยา่เล่นกบัเขา) 
nɔ:n1 山顶 shāndǐng ยอดเขา 
n̥ɛ:n1 碾子; 碾（碾米）niǎnzi; niǎn เครือ่งบด 
n̥ɛ:n1 节俭 jiéjiǎn ประหยดั 
nɛ:n3 乳房; 奶汁 rǔfáng; nǎi zhī เตา้นม 
nɛ:n3tei3 奶头 nǎitóu หวันม 
nɛ:ŋ5 花果柄 huā guǒ bǐng กา้นดอกไม ้
nɛ:p7 卡（用手卡住脖子）kǎ ตดิ คา หนีบ 
nɛ:u4 缕（ 一缕线）lǚ กอ้ (ลกัษณนามของดา้ยที่

พนัเป็นกอ้นๆ) 
nɛ̃:u3 拧（拧毛巾）níng บดิ (บดิผา้ขนหนู) 
nɛ4 谁 shuí ใคร 
nɛn3nɛ3 蝉 chán จัก๊จัน่ 
nɛn5 塑（塑泥菩萨、捏）sù ปัน้ ก่อรปู 
noŋ4min4(จ.) 农民 nóngmín ชาวนา 
nũ:i2  脑髓 nǎosuǐ หวัสมอง 
nũ:t9 捻（用手指捻线）; 搓（搓衣服）

niǎn; cuō 
ขยี ้ปัน่ 

n̥u1 那么（那么说）nàme อยา่งนัน้ 
nu2 那里（指远）nàlǐ ทีน่ัน้ 
nu2nu2 那里（指远）nàlǐ ทีน่ัน้ 
num2 潮湿 cháoshī ชืน้ เปียก 
num4 水 shuǐ น ้า 
num4ȵɛn2 水银 shuǐyín ปรอท 
num4blon4 露 lù น ้าคา้ง 
num4bu5 泉 quán น ้าพุ 
num4ja1 碱水 jiǎn shuǐ เป็นด่าง 
num4mĩ5 醋 cù น ้าสม้สายชู 
num4naŋ1 清鼻涕 qīng bítì น ้ามกูใส 
num4pla1 眼泪 yǎnlèi น ้าตา 
num4plɔ4 瀑布 pùbù น ้าตก 
num4ploŋ6 开水 kāishuǐ น ้าตม้ 
num4Ɂɔ̃:m3 米汤 mǐtāng น ้าขา้วตม้ 
num4tha:ŋ1(จ.) 汤（菜汤）tāng  ซุป 
num4tha: ŋ1mõm6 汤（菜汤）tāng ซุป 
num4tu:n6 漩涡 xuánwō น ้าวน 
num4wok8 汤（菜汁）tāng ซุป(ผกั) 
nuŋ4jei4 儿童 értóng เดก็ 
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nuŋ4khja:n1 子孙 zǐsūn หลาน 
nuŋ4khja:n1kjã:u3 孙女 sūnnǚ หลานสาว  
nuŋ4khja:n1kjei1 孙子 sūnzi หลานชาย  
nuŋ4khja:n1lɛn3 曾孙 zēngsūn เหลน 
nuŋ4l̥ie 新娘 xīnniáng เจา้สาว 
nuŋ4liŋ1 婴儿 yīng'ér ทารก 
nuŋ4ma:n4 幺儿;幺女 yāoer; yāonǚ ลกูคนสุดทอ้ง 
nuŋ4suoŋ1sɛ:ŋ1(จ.) 双生子 Shuāngshēngzǐ ลกูแฝด 
nuŋ4tsak7Ɂuk7 侄儿（分家或嫁出） ; 外甥外甥女

zhíer 
หลานชาย (นอกสาย
ตระกูล ต่างนามสกุล) 

nuŋ4tsieŋ4 女婿; 新郎：养子 nǚxù ลกูเขย 
ȵa:i3 嚼；反刍（牛反刍）jué; fǎnchú เคีย้ว  เคีย้วเอือ้ง 
ȵa:i6 齿龈 chǐyín เหงอืก 
ȵa:u1 搔（搔痒） ; 耘（耘田）sāo เกา ถอนหญา้ในนาทิง้ 
ȵa:u2 聪明 cōngmíng ฉลาด 
ȵãŋ4ŋwã2 伸（伸舌头）shēn ยืน่ 
ȵa2 芽（种子芽）yá หน่ออ่อน 
ȵa3 树杈 shùchā กิง่ไม ้
ȵa6 恨 hèn เกลยีด 
ȵai2 膩（吃肉吃膩了）nì เลีย่น 
ȵai6 喂（用嘴喂小孩）wèi เป็นค าทกัทาย   
ȵak7 掐（用指甲掐瓜）qiā ใชเ้ลบ็จกิหรอืหยกิ 
ȵam1 握（握刀把）wò ดา้มจบั 
ȵam1 抓（抓一把豆子）zhuā ควา้ จบั 
ȵam1 把（一把秧苗）bǎ ก า (ลกัษณนามของการใช้

มอืก าสิง่ของ 1 ก า) 
ȵam1 把（一把筷子）bǎ ดา้ม (ลกัษณนามของ

ตะเกยีบ 1 แท่ง) 
ȵam1khja:i1 ,ȵam1pa1 竹扫帚 zhúsàozhǒu ไมก้วาดดา้มไมไ้ผ่ 
ȵam4 平时 píngshí ปกต ิ
ȵap7 皱纹 zhòuwén รอยย่น ยบั 
ȵap7pla1 眨眼 zhǎyǎn กระพรบิตา 
ȵau1 影子 yǐngzi รม่เงา เงา 
ȵau1 天朦亮 tiānméngliàng ทอ้งฟ้ามดืสว่าง 
ȵau3 皱（皱眉头）zhòu ขมวดคิว้ 
ȵau6(ทจ.=เขย่า) kjeu1 摇头 yáotóu สัน่หวั  
ȵei6fot7 黄鼠狼 huángshǔláng จิง้จอกหนู (สตัวจ์ าพวก

อเีหน็) 
ȵi:n1toŋ1 烟囱 yāncōng ปล่องไฟ 
ȵĩ:n1(จ.) 烟 yān ควนั 
ȵĩ:n1thoŋ1 (จ.) 烟囱 yāncōng ปล่องไฟ 
ȵie2 蛇 shé ง ู
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ȵie2ha:u5 眼镜蛇（吹风蛇）yǎnjìngshé งจูงอาง 
ȵie2jau2 青竹蛇 qīngzhúshé งเูขยีวไผ่ 
ȵie2kjon3 蜥蜴（黄色、可吃）xīyì กิง่ก่า 
ȵie2lou4 蟒蛇 mǎngshé งเูหลอืม 
ȵie2mɛ:ŋ4 青竹蛇 qīngzhúshé งเูขยีว  
ȵie2num4 水蛇 shuǐshé งนู ้า 
ȵie2tɛn6 蜥蜴（花的、肥的、不吃）xīyì กิง่ก่า 
ȵie2tɛn6 壁虎 bìhǔ ตุ๊กแก 
ȵie2toŋ3loŋ3 草蛇 cǎoshé งหูญา้ 
ȵieŋ5(จ.) 向（向着太阳）xiàng ทศิทาง หนัเขา้หา มุง่ไปยงั 
ȵieŋ6(จ.) 让（让路）ràng ยอมให ้(ใหท้าง) 
ȵ̥ak 7kjeu 1  点头 diǎntóu พยกัหวั 
ak 8let 8 非常（非常满意）fēicháng พเิศษ อยา่งยิง่ มาก 
ȵɛ:k 10 弱（身体很弱）ruò อ่อน 
ȵɔ:m 3 蹲 dūn นัง่ยองๆ 
ȵɛ:t 8 后来 hòulái ต่อมา ภายหลงั 
ȵɛ:u 6 活（救活了）huó ด ารงชวีติ มชีวีติ 
ȵɛ:u 6 住（住在家里）zhù อยู ่(อยูใ่นบา้น) 
ȵɛ 1 图画 túhuà ภาพวาด 
ȵɛn 2  (ทจ.) 银子 yínzi เงนิ (แรเ่งนิ) 
ȵɛn 2 仁（果仁）rén เมลด็ของผลไม ้
ȵɛn 2a:ŋ 2(จ.)  
ȵɛn 2ŋa:ŋ 2(จ.) 

银行 yínháng ธนาคาร 

ȵɛn 2a:u 2 ,ȵɛn 2piek 10 银元 yínyuán เหรยีญ 
ȵɛn 2lou 4 银锭 yíndìng เงนิแท่ง 
ȵɛn 2ŋa:u 2 银元 yínyuán เหรยีญ 
ȵɛn 2pa:u 1khjãk 7 银环蛇 yínhuánshé งสูามเหลีย่ม 
ȵon 4 钝（刀钝）dùn ทู่ (มดีทู่) 
ȵɛn 4kjai 3 年幼 niányòu วยัเยาว ์
ȵɛn 4kɔ 3 仍旧（仍旧爱你）réngjiù ยงัคง (ยงัคงรกัเธอ) 
ȵɛn 4kɔ 3tsa:ŋ 3 继续（继续讲）jìxù ต่อเนื่อง 
ȵɛn 4la 1 起初 qǐchū ครัง้แรก ทแีรก เดมิท ี
ȵɛn 4mi 2 还有（还有很多）háiyǒu นอกจากนี้ ยงัม ี
ȵɛn 6l̥oŋ 5 认错 rèncuò ยอมรบัผดิ 
ȵoŋ 1 乱（头发乱）luàn ยุง่เหยงิ 
ȵoŋ 1 ȵa:u 5 蓬鬆（头发蓬松）péngsōng (ผม) ยุง่เป็นกระเซงิ 
ȵu:n 6 肯 kěn แทะเนื้อทีต่ดิกระดกู  
ȵu:n 6 愿意 yuànyì ยนิยอม สมคัรใจ 
ȵu:n 6 甘心 gānxīn สมคัรใจ 
ȵu:t 9 缩 suō หดตวั หดเขา้ 
ȵũ:t 9 粽子（总称）zòngzi ขนมจา้ง 
ȵun 2(จ.) 人 rén คน 
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ȵun 2fa:m 4(จ.) 犯人 fànrén นกัโทษ 
ȵun 2hɛ:k 9(จ.) 客人 kèrén แขก ลกูคา้ 
ȵun 2koŋ 1(จ.=人工

réngōng คนงาน) 
长工 chánggōng กรรมกร เกษตรกรทีท่ างาน

ในระยะยาว 
ȵun 2kwɛ:n5 熟人 shúrén คนคุน้เคย 
ȵun 2lai 1 好人 hǎorén คนด ี
ȵun 2pɛ:m 4 犯人 fànrén นกัโทษ 
ȵun 2wa:i 6 坏人 huàirén คนเลว 
ŋ¹

3
 不（他不来）bù ไม ่(เขาไม่มา) 

ŋ¹
3 不然 bùrán ไมอ่ยา่งนัน้ 

ŋ¹
5’ mi 2 没有（我没有书）méiyǒu ไมม่ ี(ฉนัไมม่หีนงัสอื) 

ŋ¹
5 Ɂɔ:n 5 丑（相貌很丑）chǒu อปัลกัษณ์ ขีเ้หร ่

ŋ¹
5tuk 8 不是（这不是我的）bùshì ไมใ่ช่ (นี่ไมใ่ช่ของฉนั) 

ŋa:n 2 扁担 biǎndan ไมค้าน 
o:n5 ak 7 很美 hěnměi สวยงามมาก 
ŋa:i6 害（害人）hài ภยั ภยัพบิตั ิรา้ย คนรา้ย 
ŋa:n 3(จ.) 河岸 hé'àn รมิแมน่ ้า ฝัง่ 
ŋa:n6 (ทจ.) 汗 hàn เหงือ่ 
ŋa:n 6win 2 冒汗 màohàn ขบัเหงือ่  เหงือ่ออก 
ŋa:ŋ 2 行（一行玉米）háng แถว (ลกัษณนามของสิง่ที่

เรยีงเป็นแถว) 
ŋa:u 3ja:u 4(จ.) 坳瑶（过山瑶）àoyáo ทีร่าบลุ่มระหว่างภเูขา 
ŋa:u 6 记号; 打记号 jìhào เครือ่งหมาย 
ŋã:i 6(จ.) 艾草 àicǎo ชื่อสมนุไพรจนี (โกฐ

จฬุาลมัพา)  
ŋã:i 6(จ.) 挨（挨他打）; 被（羊被老虎吃了）; 

给（碗给他打破了）āi; bèi; gěi 
ถูก โดน  

ŋã:i 6sieŋ 1 受伤 shòushāng ไดร้บับาดเจบ็ 
ŋã 2 鹅 é ห่าน 
ŋã 6 馋 chán ตะกละ 
ŋa 1 垃圾 lājī ขยะ 
ŋai 2 长 chǎng ยาว 
ŋai 6 数（数东西）shù นบั (จ านวน) 
ŋan 2 痒（吃生芋头喉咙痒）yǎng คนั ผวิหนงัทีเ่กดิอาการคนั 
ŋan 2 那 nà นัน่ 
ŋan 6 焊（焊洋铁壶）hàn เชื่อม 
ŋau 4(จ.) 藕 ǒu รากบวั 
ŋau 5 炖（炖肉）dùn ตุ๋น(ตุ๋นเน้ือ) 
ŋi:m 5 烦闷： 孤单 fánmèn กลดักลุม้ใจ โดดเดีย่ว 
ŋi:m 6 浓（茶浓）nóng ขน้  เหนียว 
ŋi:n 4 恶心（欲呕的感觉）ěxīn คลื่นไส ้
ŋi:n 6pok 8 头（起端）tóu หวั 
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ŋĩ 3 擤（擤鼻涕）xǐng สัง่ (น ้ามกู) 
ŋĩ 6ȵot 8 二月 èryuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ŋĩ 6lep 8  二十 èrshí ยีส่บิ 
ŋĩ 6lep 6 Ɂɔ̃ 4 二十五 èrshíwǔ ยีส่บิหา้ 
ŋĩ 6lep 8 Ɂet 7 二十一 èrshíyī ยีส่บิเอด็ 
ŋĩŋ 2(จ.) 赢 yíng ชนะ 
ŋi 1 移植（移植菜秧）yízhí ยา้ยปลกู (ยา้ยตน้กลา้ไป

ปลกู) ขยายพนัธุพ์ชื 
ŋiŋ2 美 měi สวยงาม 
ȵɛn 5phou 1 惊跳 jīngtiào ตื่นตระหนก 
ŋo:m3 稀（粥很稀）xī เหลว เละ 
ŋo4 (จ.) 五 wǔ หา้ 
ŋɔ4Ɂĩ:n2  二胡 èrhú ซอสองสาย 
ŋu:i2 叔父; 姑父（父妹之夫）shúfù ; gūfu น้องชายของพ่อ สามขีอง

น้องสาวพ่อ     
ŋwã:ŋ2 老虎 lǎohǔ เสอื 
ŋwã:ŋ2pɛ:u 5 豹 bào เสอืดาว 
ŋwãi 2 醉（酒酌）zuì เมา(เหลา้) 
ŋwãŋ 6 累 lèi เหนื่อย 
ŋwa 2 舌头 shétou ลิน้ 
ŋwa 2tha:i 1 舌苔（病人舌上星黄色或白色的苔）

shétāi 
ฝ้าทีล่ ิน้คนไข ้

ŋwak 8 软; 软（身体很软）ruǎn อ่อน นิ่ม 
ŋwan 1 虱子（衣服上的）shīzi ไร 
ŋwan 1 瘟疫 wēnyì โรคห่า 
ŋwan 5 熏蚊子 xūnwénzi รมควนัยงุ 
ŋwaŋ 6 困 kùn งว่ง 
ŋwoŋ 2 薄暮（天快黑）bómù พลบค ่า 
ɔ̃:ŋ 4 沟（ 水渠）gōu คลอง 
pa:i 2 (ทจ.) 筏子（竹木排、 把（一把秧苗） ; 排

（一排椅子）fázi 
แพ 

pa:i 5 作揖： 拜（拜菩萨）zuòyī : bài ไหว ้แบบก ามอืประสาน
เพื่อท าความเคารพสงิ
ศกัดิส์ทิธิ ์

pa:i 5bon 1 祭天 jìtiān ไหวเ้ทพเจา้ 
pa:i 5ni:n 2(จ.) 拜年 bàinián อวยพรวนัปีใหม่ 
pa:i 5pa 6tsie 4  拜社王 bàishèwáng ไหวบ้รรพกษตัรยิ ์
pa:i 5ta:ŋ 2(จ.) 拜堂 bàitáng ไหวเ้ทวดาฟ้าดนิ 
pa:i 5tsɛn 2(จ.拜神 bàishén) 供神 gōngshén บชูาเทพยดา ไหวเ้ทพเจา้ 
pa:i 6 (ทจ.) 失败 shībài ลม้เหลว พ่ายแพ ้
pa:k 10tsi 4jieu 2 酱油 jiàngyóu ซอีิว้ 
pa:n 3fa 4 办法 bànfǎ วธิ ี 



75 
 

pa:n 5 (จ.) 半（一半）; 扇（一扇门 bàn ;shàn ครึง่ บาน (ลกัษณนามของ
บานประตู) 

pa:n 5bok 7 大半（大半个）dàbàn ส่วนใหญ่ 
pa:n 5laŋ 2 半山（山腰）bànshān เอวภเูขา (ช่วงกลางของ

ภเูขาตามแนวตัง้) 
pa:n5l̥oŋ 1 大半（大半个）dàbàn ส่วนใหญ่ 
pa:n 5n̥am 3 半夜 bànyè เทีย่งคนื 
pa:n 5n̥am 3 半夜（午夜）bànyè เทีย่งคนื 
pa:n 5pei 1 半年 bànnián ครึง่ปี 
pa:n 5si:u 3 小半 xiǎobàn ครึง่หนึ่ง 
pa:n 5thoŋ 3(จ.) 半桶 bàntǒng ครึง่ถงั 
pa:n 5tsa:ŋ 1 半路 bànlù ครึง่ทาง 
pa:n 5tsɛn 1 (จ.) 半斤 bànjīn ครึง่โล 
pa:n 5wan 2 半天 bàntiān ครึง่วนั 
pa:n 6 贩 fàn พ่อคา้ 
pa:n 6koŋ 1sɛk 3 办公室 bàngōngshì หอ้งท างาน 
pa:ŋ 1(จ.) 帮助; 替（我替你做）bāngzhù ; tì ช่วยเหลอื ท าแทน 
pa:ŋ 2pi:n 1 (จ.) 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
pa:ŋ 4khjɔ 1 蜘蛛： 虎（像蜘蛛不结网、 吃苍

蝇） ; 蜘蛛网： 蜘蛛丝 zhīzhū 
แมงมงุ เสอื 

pa: ŋ 4khjɔ 1num 4 水蜘蛛（能在水面上行走）
shuǐzhīzhū 

แมงมุมน ้า 

pa:ŋ 5 被子 bèizi ผา้ห่ม ผา้นวม 
pa:ŋ 5mi:n 2(จ.) 棉被; 棉絮（南方叫“ 棉胎” ）miánbèi ผา้นวม 
pa:ŋ 5mi:n 6(จ.) 被面 bèimiàn ชัน้ดา้นนอกของผา้ห่ม 
pa:ŋ 5 Ɂum 3 被里（被单）bèilǐ ชัน้ดา้นในของผา้ห่ม 
pa:ŋ 5ta:n 1(จ.) 床单 chuángdān ผา้ปทูีน่อน 
pa:ŋ 5tha:n 1(จ.) 毯子 tǎnzi พรม 
pa:ŋ 5tɛ:m 6(จ.) 床单 chuángdān ผา้ปทูีน่อน 
pa:ŋ 5tsi:n 1 毯子 tǎnzi พรม 
pa:t 10ni 2 近来（近来雨多）jìnlái ในระยะนี้ 
pa:t 9(ทจ.) 八 bā แปด 
pa:t 9 ȵot 8 八月 bāyuè สงิหาคม 
pa:t 9 ȵot 8tsep 8 Ɂɔ̃ 4 中秋 zhōngqiū เทสกาลไหวพ้ระจนัทร ์
pa:t9lep8 八十 bāshí แปดสบิ 
pa:t9tei6 八字（时辰八字）bāzì วนัเดอืนปีเกดิ ผกูดวง 
pa:t9tsa:k9(จ.) 八角（香料）bājiǎo โป๊ยกัก๊ (เครือ่งเทศชนิด

หนึ่ง) 
pa:u 1 戴（男人戴）dài สวม ใส่ 
pa:u 1(จ.) 包（包糖）bāo ห่อ  
pa:u 1hu 3(จ.) 保护 bǎohù รกัษา 
pa:u 1kjeu 1 头巾（男人的）tóujīn ผา้โพกศรษีะ (ผูช้าย) 
pa:u 1tsen 3(จ.) 保证 bǎozhèng รบัประกนั 
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pa:u 1wei 3(จ.) 包围 bāowéi วงลอ้ม ลอ้มรอบ 
pa:u 1wei 3(จ.) 保卫 bǎowèi อารกัษ์ ปกปัก  
pa:u 3tsa 3(จ.) 爆炸（地雷爆炸了）bàozhà ระเบดิ 
pa:u 3ka:u 3(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa:u 4pok 8(จ.) 包袱 bāofú ผา้ทีใ่ชห้่อเสือ้ผา้และสิง่ของ 
pa:u6(จ.) 刨子： 刨（用刨子把木板刨平）

bàozi 
กบ (ทีใ่ชไ้สไมใ้หเ้รยีบ) 

pa1(ทจ.) 把（把它扔掉）bǎ จบั เอา พา(จบัมนัโยนทิง้) 
pa2  耙（农具） ; 耙（ 耙地）bà คราดสามง่าม 
pa2 远 yuǎn ไกล 
pa2khjãk7 钉耙 dīngbà คราดฟันตะป ู
pa 3 母亲 mǔqīn แม่ 
pa 3loŋ6 伯母; 舅母（母兄之妻）bómǔ ; jiùmu ป้า (พีส่าวพ่อ ภรรยาของ

พีช่ายแม)่  
pa 3bok7 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้(ภรรยาของพีช่าย

พ่อ) 
pa 3wa:i2 猩猩（故事中的老变婆）xīngxīng ชะนี 
pa4ha5 茴香（小茴香）huíxiāng ผกัชลีาว 
pa4ha5kɔ:ŋ5 紫苏 zǐsū ชื่อไมพุ้่มชนิดหนึ่งใบสมีว่ง 
pa4ko 3(จ.) 八哥 bāgē นกขนุทอง 
pa6 祖母 zǔmǔ ยา่ 
pa6fi:n1 巫婆 wūpó แมม่ด 
pa6hjã:ŋ 3 曾祖母 zēngzǔmǔ ยา่ทวด 
pa6ja2 巫婆（总称、多说）wūpó แมม่ด (ค าเรยีกรวมหญงิที่

ท าหน้าทีท่างไสยศาสตร)์ 
pa6lou4 老太太 lǎotàitài คุณยาย (ค าเรยีกทาง

สงัคม) 
pa6ti5 外祖母 wàizǔmǔ คุณยาย (ค าเรยีกญาต)ิ 
pa6tsie4 土地神（社神）tǔdìshén ศาลพระภูม ิ
pa0la:i6 抵赖（不认帐）dǐlài ปฏเิสธ ไมย่อมรบัผดิ 
pai1 去 qù ไป 
pak7 (จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pak7tsiŋ1 (จ.) 北京 běijīng ปักกิง่ 
pak7tsiŋ1wiŋ2  京城（省都）jīngchéng เมอืงหลวง 
pak 8hau1 芫荽（俗名“ 香菜” ）yánsuī ผกัช ี
pan1 缠绕; 绕（ 绕线）chánrào พนัรอบ   
pan4tsi2 锅铲 guōchǎn ตะหลวิ 
pan5 斗（圆形的指纹）dòu ลายกน้หอยบนปลายนิ้วมอื 
pan5 旋转; 转动（车轮转动）xuánzhuǎn หมนุวนไปรอบๆ 
paŋ2jau6(จ.) 朋友 péngyǒu เพื่อน 
paŋ6 靠（靠他吃饭）; 依靠（没有依靠）

kào; yīkào 
พึง่พา ทีพ่ึง่พงิ 

pɔ̃:ŋ4pat 8 摆动（风吹树枝摆动）bǎidòng ส่ายไปส่ายมา 
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pei1 年; 岁（年岁）nián ปี 
pei 1hã:i 3 今年 jīnnián ปีนี้ 
pei 1heu 5 往年 wǎngnián ปีทีแ่ลว้ๆมา 
pei 1ĩn 4kjai 3 年幼 niányòu วยัเยาว ์
pei1l̥a 3 明年 míngnián ปีหน้า 
pei1l̥a 3blau 1 后年 hòunián ปีต่อๆไป 
pei1l̥a 3nu2 后年 hòunián ปีต่อๆไป 
pei1l̥a 3nu2nu2 大后年 dàhòunián ปีทีต่่อจากปีหน้า 
pei1nu2 往年 wǎngnián ปีทีแ่ลว้ๆมา 
pie1pie6 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
pei1sɛ:t9 除夕 chúxì วนัส่งทา้ยปีเก่า 
pei2(จ.) 皮肤 pífū ผวิหนงั 
pei2hi5  脾气 píqì นิสยั อารมณ์ 
pei2nau4 牛皮 niúpí หนงัววั 
pei2pa2(จ.) 枇杷 pípá ตน้ผผีา (ชื่อตน้ไมผ้ลชนิด

หนึ่ง) 
pei2sa1 杉木皮 shānmùpí เปลอืกตน้ฉ าฉาจนี 
pei2tau 3 肘 zhǒu ขอ้ศอก 
pei2tei 3 嘴唇 zuǐchún รมิฝีปาก 
pei2tsei5 树皮 shùpí เปลอืกตน้ไม ้
pei 3(ทจ.) 比（比一比）; 比（你比他高 bǐ เปรยีบเทยีบ กว่า 
pei4hi5kaŋ 3 犟牛（倔强）jiàngniú นิสยัดือ้ร ัน้ 
pei5 滗（滗米汤）bì รนิ (รนิซุปขา้ว) 
pei6 姨母（母之妹）yímǔ น้า (น้องสาวของแม)่ 
pei6 舅母（母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ ้(ภรรยาของ

น้องชายแม)่ 
pen 3 鱼篓 yúlǒu ขอ้งใส่ปลา 
pet7 鸭子 yāzi เป็ด 
pet 7 (จ.) 笔 bǐ ปากกา ดนิสอ อุปกรณ์ทีใ่ช้

เขยีน 
pha:k 9(ทจ.) 剖（剖开） ; 劈（劈柴）pōu; pī ผ่า 
pha:ŋ 3 记（皮肤上的青紫斑）jì สญัลกัษณ์ 
pha:ŋ 3 霉（长在衣服上的）méi รา (ทีข่ ึน้บนเสือ้ผา้) 
pha:ŋ 3 蓝 lán สนี ้าเงนิ 
pha:ŋ 3 瞎 xiā บอด พกิาร 
pha:t 9 泼（泼水）pō สาด (น ้า) 
pha:u1 撒（撒鱼网）sā ทอด (แห) 
pha:u 5 炸（用油炸）zhà ทอด (อาหาร) 
phã5 回去 huíqù กลบัไป 
phã5liek8kan1 回门（出嫁的女子第一次回家）

huímén 
ธรรมเนียมการกลบับา้น
ครัง้แรกของหญงิทีแ่ต่งงาน
ออกเรอืนไปแลว้  
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phai4ja:ŋ 1(จ.) 培养 péiyǎng เลีย้งด ู
phat 7 匹（一匹布）pǐ ผนื (ลกัษณนามของผา้ 1 

ผนื ) 
phau 1 颠簸（车子颠簸得很）diānbǒ โคลง สัน่ 
phɔ̃:ŋ 3 凸 tū นูน พอง 
phi:n5 个（一个碗）; 块（一块田 gè; kuài ใบ (ลกัษณนามของชาม 1  

ใบ) ผนื (ลกัษณนามของนา 
1  ผนื) 

phi:n5ȵun2 骗子 piànzi หลอกหลวง 
phi:p9 瘪（不饱满）biě แฟบ ไมอ่ิม่เอบิ 
phi1 租（租地）zū เช่า (เช่าที)่ 
phi1piŋ2(จ.)  
phi5’phin4(จ.) 

批评 pīpíng วพิากษ์วจิารณ์ 

phi1tson 3(จ.) 准许 zhǔnxǔ อนุญาต 
phie1 喂（喂鸡）wèi รอ้ง (นกรอ้ง) 
phik7 悬崖 xuányá หน้าผากทีส่งูชะโงกเงือ้ม  
phik7 劈（劈柴）pī ผ่า (ฟืน) 
phin4noŋ4(จ.) 贫农 pínnóng ชาวนาทีย่ากจน 
phin 4tən1(จ.) 平等 píngděng เท่าเทยีม,เสมอภาค 
phiŋ 3(จ.) 拼（把几块小木板拼起来）pīn รวมเขา้ดว้ยกนั 
phiŋ 3miŋ 6 (จ.) 拼命 pīnmìng พยายาม 
phla:u 3 暖和 nuǎnhuo อุ่น 
phla1 鱼 yú ปลา 
phla1ka:ŋ 3 鱼刺 yúcì กา้งปลา 
phla1khwɔ̃1(ท.+จ.) 狗鱼 gǒuyú ปลาสุนขั 
phla1len2(ท.+จ.) 鱼鳞 yúlín เกลด็ปลา 
phla1maŋ5 塘角鱼（七星鱼、 黑鱼（身有花

斑、 吃小鱼）tángjiǎoyú 
ปลาดุก 

phla1phɔ̃5(ท.+จ.) 鱼鳔 yúbiào กระเพาะปลา 
phla1plai4 鲤鱼 lǐyú ปลาคารป์ 
phla1theu1(ท.+จ.) 泥鳅 níqiū ปลาหนีชวิ 
phla1tho 3 鲫鱼 jìyú ชื่อปลาน ้าจดืชนิด 
phla1tsem1(ท.+จ.) 金鱼 jīnyú ปลาทอง 
phla1wiet10 鱼鰭 yúqí ครบีปลา 
phlak7 拍（拍尘土）; 拂（轻轻拂掉尘土）

pāi; fú 
ปัด (ปัดฝุ่ น) 

phlem1tsa:ŋ1 迷（迷路）mí หลง (หลงทาง) 
phlu:i1 吐（吐口水）tǔ อาเจยีน 
phlu1num4 喷（喷水）pēn พุ่ง (น ้าพุ่ง) 
phɛ:k9 裂缝儿 lièfenger ช่องทีแ่ตกรา้ว 
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 ขาด แยกออกจากกนั 
(เช่นผวิแตก ผนงัแตกรา้ว 
ขวดแตก) 
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phɛ:k9 拍（拍桌子） ; 拍（拍手）pāi ต(ีโต๊ะ)  ตบ (มอื) 
phɛ:n1 床（一床被子）chuáng ผนื (ลกัษณนามของผา้ห่ม 

1 ผนื) 
phɛ:n 3(ทจ.) 扁 biǎn แบน 
phɛ1(จ.) 扑克牌 pūkèpái ไพ่โป๊กเกอร ์
phɔ 3hwa:i 3(จ.) 破坏 pòhuài ทรดุโทรม 
phok7 酒（米洒了一地） ; 倒（把米倒出

来） ;倒（把脏水倒掉）jiǔ 
เหลา้ 

phok7 铸（铸锅）zhù ปัน้ (ปัน้หมอ้) 
phom1 水泡（皮肤因摩擦而起的泡儿）

shuǐpào 
ตุ่มพุพองตามผวิหนงั 

phoŋ3 撞（车子撞在墙上）zhuàng ชน   
phou5(จ.) 鞭炮; 爆竹 biānpào; bàozhú ประทดั  
phou5 滚（石头滚）; 打滚（孩子在地上打

滚）gǔn 
กลิง้ 

phu:i1 痣 zhì ไฝ 
phu1(จ.) 摊（摊开毯子）; 铺（铺床）tān; pù 

 
ป ู(พรม เตยีง) 

phu 3 吹（吹火）chuī เป่า (เป่าไฟ) 
phu5(จ.铺 pù รา้นคา้) 商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
phu5tiem 3(จ.) 旅店 lǚdiàn โรงแรม 
phou5(จ.) 剖（剖开）pōu ผ่า (ผ่าออก) 
phou5wa:i6 (จ.) 破坏 pòhuài ทรดุโทรม 
pi:n1tsa:ŋ1 边（路边）biān ขา้ง ขอบ (ขา้งทาง) 
pi:n1tsiẽ1 河边 hébiān รมิแมน่ ้า 
pi:n 3 酒曲（酒饼）jiǔqū เหลา้ทีท่ าจากขา้ว 
pi:n5(ทจ.) 变（蛹变蛾）biàn เปลีย่นแปลง 
pi:t9 鳖（甲鱼）biē กลัน้เอาไว ้
pi:u1 溅（水溅）jiàn สาด( สาดน ้า) 
pi1(จ.) 比（比一比） ; 比（你比他高）bǐ เปรยีบ กว่า 
pi1sa:i 3(จ.) 竞赛（比赛）jìngsài แขง่ขนั 
pi5’ma4(จ.) 蓖麻 bìmá ตน้ละหุ่ง 
piẽ1 哭 kū รอ้งไห ้
piẽ1fut7fut7 抽搭（哭泣时抽搭）chōu da สะอกึสะอืน้ 
pie6nu2 前年 qiánnián ปีทีแ่ลว้ 
pie6nu2nu2 大前年 dàqiánnián ปีก่อนปีทีแ่ลว้ 
piek10 白 bái ขาว 
pieŋ6 面（布的两面都光滑）miàn หน้า หนัไปทาง 
pieŋ6(จ.) 边（围墙两边都种菜）biān ขอบ รมิ ขา้ง 
pieŋ6jiem1  背面（布、纸等的反面）bèimiàn ดา้นกลบักนั 
pieŋ6kjɛ̃ 3 前面; 面前 qiánmiàn ; miànqián ขา้งหน้า  ก่อนหน้า 
pieŋ6kjei 3 左面 zuǒmiàn ดา้นซา้ย 
pieŋ6lai1 正面（布、 纸等的正面）zhèngmiàn ดา้นหน้า ตรงหน้า  
pieŋ6wa2 右面 yòumiàn ดา้นขวา 
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piŋ1(จ.) 兵 bīng ทหาร 
piŋ2 山弄（群山中平地）shānnòng พืน้ทีร่าบทีอ่ยูต่รงกลาง

กลุ่มเขา  
piŋ2 晒谷场（水泥做的）shàigǔchǎng ลานตากขา้ว ตากพชืผล 
piŋ2(จ.) 瓶子; 瓶（一瓶油）píngzi ขวด (ใชเ้ป็นลกัษณนาม

ของขวด) 
piŋ2foŋ1(จ.) 屏风 píngfēng ฉากบงัลม 
piŋ2ŋa:n1(จ.) 平安 píng'ān สงบสุข  
piŋ2ŋĩ2(จ.) 便宜 piányí ถูก 
piŋ2put8 平（路很平）píng  ราบรืน่ ( เดนิทางอย่าง

ราบรืน่) 
piŋ2Ɂã:n1(จ.) 平安 píng'ān สงบสุข 
piŋ1taŋ 3(จ.) 平等 píngděng เท่าเทยีม,เสมอภาค 
piŋ2ti6(จ.) 平地 píngdì พืน้ทีร่าบ 
piŋ 3(จ.) 丙（天干第三）bǐng ที ่3 
piŋ4ku6(จ.) 证据 zhèngjù หลกัฐาน 
piŋ5 顶（一顶帽子）dǐng ใบ (ลกัษณนามของหมวก) 
piŋ6(จ.) 病（疾病） ; 生病 bìng; shēngbìng ป่วย 
piou2 浮萍 fúpíng จอกแหน 
pja:u1fa:u 3(จ.) 表嫂 biǎosǎo พีส่ะใภท้ีเ่ป็นภรรยาของ

พีช่ายนอกสายตระกูล
(พีช่ายต่างนามสกุล) 

pja:u1ja:ŋ4(จ.) 表扬 biǎoyáng สรรเสรญิ ชมเชย 
pla:ŋ1 香（花香）xiāng หอม (ดอกไมห้อม) 
pla1 眼睛 yǎnjīng ตา 
pla1huo1 眼花 yǎnhuā ตาลาย 
pla1hwãn5 打瞌睡 dǎkēshuì สปัหงก 
pla1jau2 瞪眼 dèngyǎn จอ้งมอง เบกิตาโพลง 
pla1 khja:n 3 嫉妒 jídù อจิฉา รษิยา 
pla1mie1 眯眼（眼皮微微合上）mīyǎn หรีต่า 
pla1mieŋ 3kai5 夜盲 yèmáng ตาบอดราตร ี
pla1pei2 眼皮 yǎnpí หนงัตา 
pla1pli 3 闭目 bìmù ปิดตา 
pla1sieŋ1 憎恶 zēngwù เกลยีดชงั,ชงิชงั 
pla1su 3lu4 瞪眼 dèngyǎn จอ้งมอง,เบกิตาโพลง 
pla1tam4tu 3 鸡眼（手脚上长的硬皮、有痛感）

jīyǎn 
ตาปลาบนผวิหนงั 

pla1tiŋ11tsu1 眼珠 yǎnzhū ลกูตา 
pla1tsa:k9 眼角 yǎnjiǎo รอ่งหนงัตา 
pla1tsiŋ5 眼镜 yǎnjìng แว่นตา 
pla1wɛ:ŋ2 瞪眼（钭视有情）dèngyǎn จอ้งมอง เบกิตาโพลง 
pla2 爬（小孩爬、虫爬）pá ปีน ไต ่
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pla2wɔ:m3 眯眼（眼皮微微合上）mīyǎn หรีต่า พริม้ตา 
pla4 爬（爬树）pá ปีน (ตน้ไม)้ 
pla5 掉（掉在地上）diào หล่น (หล่นบนพืน้) 
plak7 蚱蜢; 蝗虫 zhàměng; huángchóng ตัก๊แตน 
plak7buŋ1 空心菜 kōngxīncài ผกับุง้ 
plak7tei3 咂（咂嘴）zā ดดู 
plak7wuoŋ2 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
plaŋ5’tsaŋ3 裸体 luǒtǐ โป๊ เปลอืย 
plau1 藤（编器物用的） ; 藤（蔓）téng เครอืของพชื 
plau1 麻木 mámù ดา้นชา 
plei1 死 sǐ ตาย 
plei1jei4 夭亡 yāowáng ตายตัง้แต่เยาวว์ยั 
plei1khjam1 夭亡 yāowáng ตายตัง้แต่เยาวว์ยั 
plei1ŋwan1 瘟死 wēnsǐ ตายดว้ยโรคห่า 
pleu1 拔（拔鸡毛）bá ดงึ ถอน (ขน) 
pleu1 jɛt7 锄草 chúcǎo ก าจดัวชัพชื 
pleu2 黄蜂（总称）huángfēng ตวัต่อ 
pleu2ȵie2 黄蜂（做长形窝）huángfēng ตวัต่อ 
pleu2lam1 黑蜂（黑色、 体大、 能蛀竹木）

hēifēng 
ตวัต่อ (สดี า) 

pleu2Ɂu6 黄蜂（树上做大窝）huángfēng ต่อต่อ 
pleu2won6 黄蜂（地里做窝或在树根里做窝、 

有手指大）huángfēng 
ตวัต่อ (ทีท่ ารงับนพืน้หรอื
บนตน้ไม)้ 

pleu4 灰（草木灰）huī เถา้ ขีเ้ถา้ 
pleu5 断（绳子断了）duàn ขาด (เชอืกขาด) 
pli:n4 辫子 biànzi ผมเปีย 
pli:p9 粗糠（谷壳）cūliáng อาหารประเภทขา้วโพด

ขา้วเกาเหลยีง 
pli:p9mie2 指甲 zhǐjiǎ นิ้วมอื 
pli3pla1 闭（闭眼）bì ปิด หลบั (ตา) 
pli5 教 jiào สอน อบรม 
plik7 剥（瓜皮）; 摘（ 摘除菜中的老叶）

bō 
ลอก แกะ (เปลอืกผลไม)้ 

pliŋ4 筐 kuāng ตะกรา้ 
plɔ:t8 陷（地陷下去）xiàn ปลกั จม 
plɛ:u2plai6 舞蹈;跳师公舞 wǔdǎo; tiào shīgōng wǔ เตน้ร า 
plɛ1 卖 mài ซือ้ 
plɛ5 小跑(吗儿小跑） ; 逃; 跑 xiǎopǎo  กระโดด 
plok7 蘸（蘸辣椒）zhàn จิม้ ม 
plok8 捆（一捆柴）kǔn มดั (ลกัษณนาม เช่น ผกั 1 

มดั) 
plɛn3 塑（塑泥菩萨）sù ปัน่  ก่อรปู แบบ (รปูปัน้

เจา้แมพ่วนอมิ) 
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ploŋ6 沸 fèi ปัด 
plɛt7 淫荡 yíndàng มัว่โลกยี ์ สปัดน 
plɛu3 掀（掀开帘子）xiān เปิดออก  เลกิออก 
plou4 葫芦（总称）húlu น ้าเตา้ 
plou4ku4lu5 葫芦瓜 húluguā บวบน ้าเตา้ 
plu:i5 嗑（嗑瓜子、 用手剥瓜子）kē แทะ  
plu:i5 脱（用手脱玉米粒）tuō ลอก ถอด รว่ง 
plu:t10 胡子 húzi เครา 
plu:t9 缩（布缩了）suō รดัตวั  หดตวั ขดตวั งอตวั 
plu:t9tsen1 抽筋 chōujīn ตะครวิ 
pluk7 篾条 miètiáo ไมต้อก 
pɛ:k10 (จ.) 白（白吃）bái  ความหมายประจ าค าคอื 

“ขาว” ใชเ้ป็นค าวเิศษณ์ 
แปลว่า เปล่าประโยชน์  
สญูเปล่า เสยีเปล่ า 

pɛ:k10fa:u5 白鹭 báilù นกกระยางขาว 
pɛ:k10kɔ:p9 鸽子 gēzi  นกพริาบขาว 
pɛ:k10Ɂa:p10 白鹤 báihè นกกระเรยีนขาว 
pɛ:k10tei3 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
pɛ:k8fa:n2(จ.) 明矾（白矾）míngfán สารสม้ 
pɛ:k8lɔ6(จ.) 白露（节气）báilù ปักษ์น ้าคา้งขาว ตรงกบั

วนัที ่7  8 หรอื 9 กนัยายน 
pɛ:k8sa:ŋ1 霜 shuāng  น ้าคา้ง 
pɛ:k9(จ.) 剥（瓜皮）; 摘（ 剥笋壳或老菜叶）

bō; zhāi 
ลอก แกะเปลอืก 

pɛ:k9 争夺; 抢 zhēngduó; qiǎng การแย่งชงิ 
pɔ:k9miŋ6(จ.) 拼命 pīnmìng พยายามอยา่งสุดชวีติ 
pɛ:k9siŋ5(จ.) 百姓 bǎixìng ประชาชน 
pɛ:m3fa:p9(จ.) 犯法 fànfǎ ท าผดิกฎหมาย 
pɛ:m4tuoi4 犯罪 fànzuì อาชญากรรม 
pɛ:n3(ทจ.) 板子 bǎnzi กระดาน ไมเ้รยีว 
pɛ:n3lie:n2 椽子 chuánzi ขือ่ 
pɛ:n3kjuoŋ2 楼板 lóubǎn กระดานชัน้บนของตกึ 
pɛ:n3tɛm4 木板女墙 mùbǎnnǚqiáng ภาพวาดบนไมก้ระดาน 
pɛ:n4 山坡 shānpō เนินเขา 
pɛ:n4tsi2 饭勺子（饭板）fànsháozi ทพัพตีกัขา้ว 
pɛ:ŋ1 拔（拔草）bá ดงึ ถอน (หญา้) 
pɛ:ŋ2 把（一把筷子）bǎ คู่ (ลกัษณนามของสิง่ของ

เป็นคู่ เช่น ตะเกยีบ 1 คู่)  
pɛ:ŋ5 拉（长）; 拔（刀）; 扯（秧） 

lā ; bá ;  chě 
ดงึ ชกัออกมา ฉุด  

pɛ:ŋ5khjũ:n1 打鼾 dǎhān นอนกรน 
pɛ:t10 拔（拔刀）bá ชกั (ชกัมดี) 
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po3li4(จ.) 玻璃 bōlí กระจก 
pɔ4 泡沫 ( 成团的 , 如肥皂泡沫等 )pàomò ฟอง 
pɔ4 竹膜 zhúmó เนื้อเยือ่ไผ่ 
pɛ5 父亲 fùqīn บดิา 
pɛ5bok7 伯父 bófù ลุง 
pɛ5pa3 父母 fùmǔ พ่อแม ่
po0la:i6 耍赖 ( 使用用无赖手手段 )shuǎlài  หน้าไมอ่าย 
pok10wan6 摔跤 shuāijiāo มวยปล ้า 
pok8 做 ( 做工 ) ; 交 ( 交朋友 )zuò ท า 
pok8hã5 返回 fǎnhuí กลบั 
pok8hɔ:i5 奴隶 núlì ทาส 
pok8ɔ:ŋ2 闹 ( 小孩闹 ) ; 吵架 nào; chǎojià เสยีงอกึทกึ ทะเลาะ 
pok8huo1 架绣 ( 绣花儿 )jiàxiù ปัก เยบ็ปัก (ปักดอกไม)้ 
pok8hwɛ:n1 hep7 做梦 zuòmèng ฝัน ฝันไป 
pok8ja:k10jei4 撒娇介 ; 娇 ( 孩子子很很娇

娇 )sājiāojiè 
ออ้น ออดออ้น 

pok8ja6 薅 ( 草 )耘 佣用手手 ) hāo  ใชม้อืกอบ ใชม้อืควา้ 
pok8khja:u3 酿 ( 酿酒 )niàng กลัน่ (กลัน่เหลา้) 
pok8kjak8 土匪 ; 强盗 ; 贼( 小偷 ) 

tǔfěi ; qiángdào; zéi 
ขโมย  

pok8kjak8niu5 贼 ( 小偷 )zéi ขโมย โจร 
pok8kjak8theŋ5 偷听 tōutīng แอบฟัง 
pok8kjĩ:t9 疟疾 nüèjí มาลาเรยี 
pok8kjo1 捉迷藏 zhuōmícáng เล่นซ่อนหา 
pok8kjoŋ5 大伙 dàhuǒ พวกเรา 
pok8koŋ1wan2 短工 duǎngōng แรงงานชัว่คราว 
pok8kuo5 卜卦 boguà  ท านาย 
pok8kuon1 官 guān ขา้ราชการ เจา้หน้าที ่
pok8kut7 打架 ( 孩子打架 )dǎjià  ทะเลาะ 
pok8la:i3 耍赖 ( 使用无赖手手段 ) shuǎlài หน้าไมอ่าย 
pok8la:u4toŋ2 打老同 dǎlǎotóng ท าความรูจ้กัสนิทสนม เป็น

ธรรมเนียมของชนกลุ่มน้อย
ทีช่ายหญงิทีเ่กดิปีเดยีวกนั
จะท าความรูจ้กักนั 

pok8lei4 以下 ( 十个以下 ) yǐxià ลงไป (ตัง้แต่ 10 อนัลงไป) 
pok8liek10 建筑 ( 建筑房子 )jiànzhú สรา้ง ก่อสรา้ง 
pok8lieu4la0 完 ( 做完了) wán เสรจ็ (ท าเสรจ็แลว้) 
pok8lik7lɔ:m1 窥探 kuītàn สอดส่อง สอดแนม สบืเสาะ 
pok8lik7tsa:ŋ3 耳语 ( 悄悄地) ěryǔ เสยีงกระซบิ 
pok8luok9 高兴 gāoxìng ดใีจ 
pok8mi4 以上 ( 十个以上 )yǐshàng ขึน้ไป (ตัง้แต่ 10 อนัขึน้ไป) 
pok8mu:i2 媒人 ; 做媒 méirén; zuòméi แมส่ื่อ 
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pok8nuŋ4tsieŋ4 入赘 ( 上门 )rùzhuì ประเพณีจนีเดมิฝ่ายหญงิ
แต่งเขา้บา้นฝ่าย 

pok8pa: ŋ4 结网 ( 蜘蛛结网 )jiéwǎng ชกัใย (แมงมมุ) 
pok8phlem1 忘记 ; 迷 ( 迷路 )wàngjì ; mí ลมื หลง (หลงทาง) 
pok8phoŋ3 相碰 ( 两人或两两动物相

碰 )xiāngpèng 
ชนกนั ปะทะกนั 

pok8piŋ1 兵 bīng ทหาร 
pok8pli:u1 口哨 : 吹口哨 kǒushào ;chuī kǒushào นกหวดี เป่านกหวดี 
pok8plɔ:n5 耍 shuǎ เล่น หยอกลอ้ โออ้วด 
pok8pon6 返回 fǎnhuí กลบั 
pok8poŋ3 堆集 duījí กองรวมกนั 
pok8puoŋ3 秋千 qiūqiān ชงิชา้ 
pok8set7 遗失 yíshī สญูหาย 
pok8sieŋ5 hi5 商人 shāngrén นกัธุรกจิ 
pok8sɛ:t9 完 ( 做完了 )wán เสรจ็ (ท าเสรจ็แลว้) 
pok8Ɂɔ̃:m5 游泳 yóuyǒng ว่ายน ้า 
pok8Ɂɔ̃:m5 洗澡 ( 河里洗 )xǐzǎo อาบน ้า 
pok 8ta:u 6 经 ( 念经 )jīng มนต์ 
pok 8ta:u 6 念经 ( 做道 )niànjīng  สวดมนต์ 
pok 8ta 4, pok 8ta 0ta 4 打赌 dǎdǔ พนนักนั วางเดมิพนั 
pok 8ta 4kut 7 打架 ( 孩子打架)dǎjià ทะเลาะ 
pok 8tau 3 做窝 ( 鸟儿做窝 )zuòwō ท ารงั (นกท ารงั) 
pok8thik7 潜 ( 潜水 )qián ด าน ้า 
pok 8thiŋ 1miŋ 2 (จ.清明

qīngmíng เชงเมง้) 
扫墓 sǎomù ประเพณลีา้งป่าชา้ กวาด

สุสาน  
pok 8thɔ 3a:ŋ 2 屠夫 túfū คนล่าสตัว ์
pok 8thoŋ 1 完 ( 做完了 )wán เสรจ็ (ท าเสรจ็แลว้) 
pok 8ti:n 5 忽然 （忽然下下雨了 ) hūrán ทนัใดนัน้ 
pok8tɛ:ŋ1 打架 （鸡打架架 )dǎjià ทะเลาะววิาทกนั ชกต่อย

กนั 
pok8tɛ:ŋ5 分 ( 分配 ) fēn แบ่ง แบ่งยอ่ย 
pok 8tɔ 3ti:n 2 赌 ( 赌钱 )dǔ พนนั เดมิพนั 
pok 8tsen 1ȵun2 厨师 chúshī พ่อครวั 
pok 8tsɛ:ŋ1 争( 争着要去 );争夺 zhēng;zhēngduó แขง่ขนั ต่อสู ้
pok 8tsɛ1 打斋( 打醮 ) dǎzhāi นกับวชตัง้แท่นประกอบพธิี

ทางศาสนา 
pok 8tsoŋ3 总共 ( 总共五个人 )zǒnggòng ทัง้หมด ทัง้สิน้ 
pok 8tsu3 作主 zuòzhǔ ตดัสนิ 
pok 8tuoi6 相爱 ; 情人 xiāng'ài; qíngrén คนรกั 
pok 8wɛ:n1hep7 梦 mèng ฝัน 
pok8wok8 水肿病 ; 浮肿 shuǐzhǒngbìng; fúzhǒng อาการบวมน ้า 
pon1 给( 给钱 ) : 给 gěi ให ้



85 
 

pon1 让( 让我去 ) ; 被 ( 羊被老虎吃了)ràng; 
bèi 

ให ้โดน 

pon3(จ.) 本 ( 一本书 )běn เล่ม (ลกัษณนามของ
หนงัสอื) 

pon3ti6(จ.) 本地 ( 本地人 )běndì  ในทอ้งถิน่ (คนในทอ้งถิน่) 
pon5(ทจ.) 飞 fēi บนิ 
pon6 返 fǎn กลบั กลบัคนื 
poŋ3 傻 shǎ โง ่
poŋ4kjɛ̃3 楼梯 lóutī บนัได 
poŋ4tieŋ2tsu:n1 墙壁 ( 砖墙 )qiángbì ผนงั ก าแพง 
poŋ6 愚蠢 ( 笨 ) yúchǔn  โง ่
poŋ6 堵 ( 一堵墙 ) dǔ ลกัษณนามของก าแพง  
pot8 扔掉 rēngdiào โยนทิง้ 
pou1 罐子 guànzi กระปกุ กระป๋อง 
pou1 泡 ( 泡尿 )pào แช่  
pou11tseŋ3 (จ.) 保证 bǎozhèng รบัประกนั 
pou1nai2 培土 péitǔ ยกดนิ 
pou1wok8 给菜培土 gěicàipéitǔ ยกดนิทีโ่คนตน้ไมใ้หส้งูขึน้ 
pou3jau6(จ.) 保佑 bǎoyòu  (สิง่ศกัดิส์ทิธิ)์คุม้ครอง 
pou5tsau2(จ.) 报仇 bàochóu แกแ้คน้ 
pu:i1(ทจ.) 火 huǒ ไฟ 
pu:i1feŋ1 火花 ( 火星子 )huǒhuā ประกายไฟ 
pu:i1ĩ:n1 烟（烟）yān ควนั 
pu:i1mi:u2 火苗 huǒmiáo เปลวไฟ 
pu:i1ŋwa2 火苗 huǒmiáo เปลวไฟ 
pu:i1phlit7 ,pu:i1pli:t9 火星飞溅 huǒxīngfēijiàn ประกายของดาวองัคาร 

(ดาวหาง) 
pu:i1tha:n5 火炭 ( 还着着火的的炭 )huǒtàn  ถ่านไฟ 
pu:i1tsiŋ2 三脚架 ( 支锅用)sānjiǎojià เตาสามขา  
pu:i1tsoŋ3 火种 huǒzhǒng  เชือ้ไฟ เชือ้เพลงิ 
pu:i2 (ทจ.) 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
pu:i2(จ.) 赔偿 péicháng ชดใช ้ชดเชย 
pu:i2 胖 ; 肥 ( 肉肥)；肥（地肥）pàng อว้น 
pu:i5 水沟 (田间的小水沟)shuǐgōu  คนู ้า 
pu:i6(จ.) 背诵 bèisòng ท่อง 
pu:i6tshie1  纺车 fǎngchē ทีปั่น่ดา้ย 
pu:n2(ทจ.) 盆子 pénzi กะละมงั ชาม พาน 
pu:n2kjɛ̃3 脸盆 liǎnpén อ่างลา้งหน้า 
pu:n2tsa: ŋ1 绕 ( 绕路 ) rào วน ออ้ม (ทางออ้ม) 
pu:n2tsei5 木盆 mùpén ถงัไม ้
pu:n3 喂 ( 用食食具喂小孩 )wèi เรยีก 
pu2  浮 ( 浮在水面)fú ลอย (ลอยในน ้า) 
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pu3(จ.) 补苗 bǔmiáo การปักด าตน้กลา้ซ ้าในส่วน
ทีต่ายไป  

pu3tsa:ŋ1(จ.) 部长 bùzhǎng คณะรฐัมนตร ี
pu4sa:t9(จ.) 菩萨 púsà พระโพธสิตัว ์
pu4tsieŋ3(จ.) 部长 bùzhǎng คณะรฐัมนตร ี
pu4wi:n2 胸脯 xiōngpú ช่วงอก 
pu6 吠 ( 狗吠 )fèi เห่า (หมาเห่า) 
pu0tsiŋ2 三脚架 ( 支锅用 )sānjiǎojià เตาสามหวั 
puk7 脚 ( 自踝以下 )jiǎo  เทา้ 
puk7 脚步 ; 脚 ( 踢一脚 )jiǎobù ; jiǎo จงัหวะกา้ว ฝีทา้ว 
puk7heu5 打赤脚 dǎchìjiǎo เปลอืยเทา้เปล่า 
puk7kjaŋ1 脚趾 jiǎozhǐ นิ้วเทา้ 
puk7kjɛt7 小腿 xiǎotuǐ ไหล่ 
puk7kjuo1 脚踝 jiǎohuái ตาตุ่ม 
puk7kou6 膝盖 xīgài หวัเขา่ 
puk7mie2 手艺 shǒuyì งานฝีมอื 
puk7pa:n2 脚背 jiǎobèi หลงัเทา้ 
puk7pa:n2fem1 脚心 jiǎoxīn อุง้เทา้ 
puk7pɔ:ŋ2 腿肚子 tuǐdùzi น่อง 
puk7Ɂɛ̃n5 脚印 jiǎoyìn รอยเทา้ 
puk7tsɛ:ŋ1 脚后跟 jiǎohòugēn สน้เทา้ 
puk8mie2lai1 巧 qiǎo ประจวบเหมาะ พอด ี

บงัเอญิ 
pun2fa:ŋ1 石槽 ( 喂牲口用 )shícáo แอ่งหนิ รางอาหารทีท่ าจาก

หนิ (ไวใ้ชใ้นการเลีย้งปศุ
สตัว)์ 

pun2mak8 砚台 yàntai จานฝนหมกึจนี 
pun2tsei5 木槽 ( 喂牲口用 )mùcáo รางไม ้(ใส่น ้าใหส้ตัวด์ื่ม) 
pun6 粪箕 fènjī ปุ้งกี ๋
pun6tseu4wok8 筲箕 ( 洗菜盛物物用 )shāojī ตระกรา้ ตระแกรง 
puo:k9 托领 tuōlǐng ปกเสือ้ดา้นใน 
puo4suo4(จ.)  剥削 bōxuè เอาเปรยีบ ขดูรดี 
puon1 搬 ( 搬椅子 ) bān ยา้ย 
puot8kjɛ̃3 丢脸 diūliǎn เสยีหน้า ขายหน้า 
puot9 钵 ( 盛东西用的器具 , 比碗盘大 )bō โถ บาตร 
put8 潮湿 cháoshī เปียก 
sa:i1 筛 ( 筛米 ) shāi กรอง กระชอน 
sa:i1 浪费 làngfèi สิน้เปลอืง 
sa:i3tsi1(จ.) 狮子 shīzi สงิโต 
sa:i3tsi1 箩斗 ( 筛米粉等用 )lòudǒu ตระแกรงรอ่นแป้ง 
sa:i3tsi1tho1 筛子 ( 大孔的 ) shāizi ตะแกรง กระชอน ตระกรา้ 

(ขนาดใหญ่) 
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sa:i5(จ.) 晒 ( 太阳晒 )shài ตาก (แดด)  
sa:m5(ทจ.) 渗透 ( 泥土 、 纸等被液体渗透 ) 

shèntòu 
ซมึเขา้ไป แทรกซมึเขา้ไป 

sa:n11tsi3 瑶族 ( 山子瑶 ) yáozú ค าทีช่าวลกักะเรยีกชนกลุ่ม
น้อยเผ่าเหยาภเูขา 

sa:n1pa:n3 盘瑶 pányáo ค าทีช่าวลกักะเรยีกชนกลุ่ม
น้อยเผ่าเหยาพืน้ราบ  

sa:n5 繁殖 fánzhí แพรพ่นัธุ ์
sa:u3su1 吹 chuī เป่า 
sa:u3tsɿ5(จ.) 哨子 shàozi นกหวดี 
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 

ครัง้ (ลกัษณนามของกรยิา) 

sã:ŋ1 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
sãŋ1ha:k9 笋壳 sǔnké ปลาบู่ 
sãŋ5 怎么 ( 怎样 ) ; 多么 ( 多么大 ? )zěnme; 

duōme 
ช่าง....เสยีน่ีกระไร 

sãŋ5ȵɛ:u6 怎么 ( 怎样 )zěnme อยา่งไร 
sãŋ5lai1 极好 jíhǎo วเิศษ ยอดเยีย่ม 
sãŋ5n̥i1 多么 ( 多么大 ? )duōme ช่าง...เหลอืเกนิ 
sa1(ทจ.) 沙子 shāzi ทราย 
sa1lei2(ทจ.) 沙梨 ( 小的 )shālí สาลี ่
sa1Ɂa:p9 野鸭子 yěyāzi เป็ด 
sa1tha:n1(จ.) 沙滩 shātān หาดทราย 
sa3ko3(จ.) 砂锅 shāguō หมอ้ดนิ 
sai1 甑子 ( 蒸糯饭用) zèngzi ภาชนะนึ่งขา้วเหนียวทีม่ ี

ลกัษณะคลา้ยถงัน ้า 
sam3pi:n1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
san3tau2 榫子 ( 木器接合处凸出的部分 )sǔnzi เดอืย (ไมท้ีใ่ชส้วมประกบ

กบัรเูดอืย) 
san3tsha:n1(จ.) 生产 shēngchǎn ผลติ 
saŋ1(จ.) 米筒 : 升 mǐtǒng: shēng หน่วยตวงวดัเท่ากบัลติร  
saŋ3 急 ( 水急 )jí รวดเรว็ รนุแรง (น ้าเชีย่ว) 
saŋ5l̥oŋ1 多少 ( 几多 ) duōshǎo เท่าไหร่ 
sɿ3jau4(จ.) 自由 zìyóu อสิระ 
sɿ3tsieŋ1  印 ( 图章 ) yìn ตราประทบั 
sei3 饿 è หวิ 
sei5’ka:i5(จ.) 世界 shìjiè โลก 
sek7ta:u6 颜色 yánsè ส ี
sem1(จ.) 深 ( 水深 ) 深 ( 这本书很深 )shēn ลกึ (น ้าลกึ) ลกึซึง้ (หนงัสอื

เล่มนี้ลกึซึง้มาก) 
sen1(จ.) 申 ( 地支第九 )shēn ต าแหน่งที ่9 ในแผนภูมิ

ปฐพ ี
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sen1(จ.) 身体 : 身 (一身汗 )shēntǐ รา่งกาย 
sen1kjãi5 伸懒腰 ( 身困 )shēnlǎnyāo บดิขีเ้กยีจ 
sen1l̥a:t7 困 kùn งว่งนอน 
sen1sɔŋ1 痛快 , 无牵挂 , 轻松 

tòngkuài, wú qiānguà, qīngsōng 
สุขสนุกสนานรา่เรงิ  ไร้
กงัวล  ผ่อนคลาย 

sən1tsa:ŋ1(จ.) 省长 shěngzhǎng  ผูว้่าการมณฑล  
sen3li3(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
set7 遗失 yíshī ตกหล่น ตกหาย 
seu1(จ.) 书 shū หนงัสอื 
si:m1 脆 cuì เปราะ กรอบ 
si:m3 瓣儿 ( 橘子瓣儿 )bàn er กลบีดอกไม ้
si:m3 页 ( 一页书 ) yè ลกัษณนามบอกจ านวน

หน้าของหนงัสอื (หนงัสอื 1
หน้า) 

si:n3(จ.) 癣 xuǎn กลาก  เกลือ้น 
si:u1mi:t10(จ.) 消灭 xiāomiè สญูหาย สญูพนัธุ ์สญูสลาย 
si:u3(จ.) 小 xiǎo เลก็ 
si:u3fem1 小心 xiǎoxīn ระวงั 
si:u3fui:t 9 小雪 ( 节气 )xiǎoxuě ปักษ์หมิะน้อย เป็นช่วงที่

หมิะเริม่ตก ตรงกบัวนัที ่22 
หรอื 23 พฤศจกิายน 

si:u3 a:n 2(จ.) ,si:u3ŋa:n 2 小寒 ( 节气 )xiǎohán ปักษ์หนาวน้อย ตรงกบั
วนัที ่5  6 หรอื 7 มกราคม 

si:u3kham 1(จ.) 小襟 ( 衣服的 ) xiǎojīn  คอพบั( เสือ้) 
si:u3mu:n 4 小满 ( 节气 )xiǎomǎn ปักษ์ขา้วเตม็เลก็ ตรงกบั

วนัที ่20  21 หรอื 22 ของ
เดอืนพฤษภาคม 

si:u3sim 1 (จ.) 留心 liúxīn ระวงั ใส่ใจ  
si:u3tshu 5 小暑 ( 节气 )xiǎoshǔ ปักษ์รอ้นน้อย คอืช่วง

เริม่ตน้หน้ารอ้น ตรงกบั
วนัที ่6 7 หรอื 8 กรกฎาคม 

sĩ:n1 掴 ( 用手掌打 ); 抽打 (用鞭子打 )guāi; 
chōudǎ 

ตบ(ดว้ยฝ่ามอื) เฆีย่น หวด 
(ดว้ยแส)้ 

si1(จ.) 尸体 shītǐ  ศพ 
si1li 3  舍得 shědé ไมเ่สยีดาย ทิง้ลง 
si2hou 6(จ.) 时候 ( 他来的时候 )shíhòu เวลา 
si3kji 3(จ.) 书记 shūjì เสมยีน เลขาธกิาร 
si3nɛ̃:n 3thɛ:n 4 (จ.) 试验田 shìyàntián แปลงทดลองเกษตร 
si4liou 4(จ.) 石榴 shíliú ทบัทมิ 
si4pa:i 3(จ.) 失败 shībài ลม้เหลว 
si5(จ.) 尝 ( 尝尝菜 ) ; 试 ( 试一试 )cháng; shì ชมิ ลอง ทดสอบ 
si5’kwa 5’(จ.) 西瓜 xīguā แตงโม 
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sie1(จ.) 赊 shē คา้ง เชื่อ 
sieŋ1 鬼 guǐ ผ ี
sieŋ1(จ.) 镶 ( 镶金牙 ) xiāng เลีย่ม ฝัง 
sieŋ1lieŋ 2 商量 shāngliáng ปรกึษา 
sik7sak 7 立刻 ( 立刻回去 )lìkè ทนัท ีฉบัพลนั 
siŋ1hi5 声音 shēngyīn เสยีง 
siŋ1suoŋ 3 了事 liǎoshì จดัการอยา่งลวกๆ 
siŋ3hi 5 生意 shēngyì ธุรกจิ 
siŋ5 姓 xìng นามสกุล 
siŋ5suoŋ3 清楚 ; 整齐 qīngchǔ; zhěngqí  ชดัเจน เรยีบรอ้ย  
siu1mi:t 10(จ.) 消灭 xiāomiè การหายไป ลม่สลาย 
siu3lieŋ 6 小气 xiǎoqì  ใจน้อย ใจแคบ ขีเ้หนียว 
sɛ:n1kji1(จ.),  
sØ:n1kjy1(จ.) 

选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 

sɛ:n5’tsen3(จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า  ความเจรญิ 
sØ:n5’tshØ:n4 (จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
so:ŋ1(ทจ.) 双 ( 一双筷子 )shuāng ศพัทบ์อกจ านวนคู่ 

(ตะเกยีบ 1 คู่)  
sɛ:ŋ1(จ.) 生 ( 生肉 , 生 ( 果子还生 )shēng ดบิ (เนื้อดบิ) ออกผล งอก    
sɛ:ŋ1ȵɛt 8(จ.) 生日 shēngrì วนัเกดิ 
sɛ:ŋ1miŋ6(จ.) 性命 xìngmìng ชวีติ 
sɛ:ŋ1tsa 6 生 ( 生面人 )shēng  คนแปลกหน้า 
sɛ:ŋ3(จ.) 省 ( 行政区 )shěng มณฑล 
sɛ:ŋ3 陡 ( 山很陡 )dǒu ชนั (เขาชนัมาก) 
sɛ:ŋ3leŋ5 悬崖 xuányá หน้าผาทีส่งูชนั 
sɛ:ŋ3tsieŋ3(จ.) 省长 shěngzhǎng ผูว้่าการมณฑล 
sɛ:t9 第末 dìmò ทีป่ลายสุด 
sɛ:u5’mie4(จ.) 消灭 xiāomiè สญูหาย ล่มสลาย 
sɛ 1(จ.) 西 xī ตะวนัตก 
sɔ 1 量 ( 量布 ) ; 量 ( 量米 )liàng วดัขนาด (ผา้) ตวงปรมิาณ 

(ขา้วสาร) 
sɔ 1 稀 ( 布织得稀 ) ; 疏 ( 菜种得疏 )xī ; 

shū 
น้อย มน้ีอย ไมค่่อยม ีขาด
แคลน 

sɛ 1fu 4(จ.) 师傅 shīfù ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นอาชพี
ต่างๆ  

sɔ1i 1(จ.) 所以 suǒyǐ ดงันัน้ 
sɔ1mla:i 4 稀 ( 布织得稀 )xī น้อย มน้ีอย ไมค่่อยม ีขาด

แคลน 
sɛ1mu:t 10 落 ( 太阳落 )luò ตก (พระอาทติยต์กดนิ) 
sɛ3hja: ŋ 5’(จ.) 麝香 shèxiāng ชะมดเชด็ 
soŋ1(จ.) 松 ( 绑得松)sōng หลวม (มดัหลวมมาก) 
soŋ3(จ.) 松 ( 土很松)sōng รว่น (ดนิรว่นมาก) 
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so 1pja:u1(จ.) 手表 shǒubiǎo นาฬกิา 
sou1wei 6(จ.) 守卫 shǒuwèi พทิกัษ์ ป้องกนั 
sou2(จ.) 又吵又闹 ; 嘈杂 ( 人声嘈

杂 )yòuchǎoyòunào; cáozá 
อกึทกึครกึโครม 

Ɂa:i4(จ.) 亥 ( 地支十二 )hài ต าแหน่งที ่12ในแผนภูมิ
ปฐพ ี

Ɂa:m 4 玩耍 wánshuǎ เล่น 
Ɂa:m 4 走探 ( 探亲戚 )zǒutàn เยีย่ม เยยีน (ญาต)ิ 
Ɂa:n 4 早( 天旱 )zǎo เชา้ เชา้ตรู่ 
Ɂa:p 9 抵押 dǐyā จ านอง 
Ɂã:ŋ4 连 ( 连饭也不吃 )lián แมแ้ต่ (แมแ้ต่ขา้วกไ็มก่นิ) 
Ɂã:ŋ 5 愚蠢 ( 笨 )yúchǔn  โง ่
Ɂã:u 4 khja:u 3 熬 ( 熬酒 )áo ตม้ (เหลา้ตม้) 
Ɂã 1 垃圾 lā jī ขยะ 
Ɂã2loŋ 2(ทจ.) 虹 hóng รุง้ 
Ɂã 4Ɂĩ:n 2 二胡 èrhú ซอสองสาย 
Ɂãm 3 哑 yǎ เป็นใบ ้
Ɂãn 1ȵun 2 恩人 ēnrén ผูม้พีระคุณ 
Ɂau 5 炖 ( 炖肉 )dùn  ตุ๋น (ตุ๋นเน้ือ) 
Ɂa 3 姐姐 ( 随子叫 ; 无子女则称名字 ) ; 姨

母( 母之姐 )jiějiě;yímǔ 
ป้า (พีส่าวของแม)่ 

Ɂa 4 杀 shā ฆา่ 
Ɂa 4ɛ:ŋ 2 臭大姐 ( 臭屁虫 )chòudàjiě แมลงเต่าทอง 
Ɂa4si 5 ,Ɂa4 tuk8 或者 ( 是或者不是 )huòzhě หรอื, หรอืว่า 
Ɂai 2poŋ 2 脊背 ( 背部 )jǐbèi สนัหลงั 
Ɂat 7 住 ( 住在家里 )zhù อยู ่อาศยั (อยูใ่นบา้น) 
Ɂat 7 在 zài อยู ่ที ่
Ɂat 7 从 (从这里到那里 , 沿 (沿河边

走)cóng  
ตัง้แต่ 

Ɂat7 jen4 弟兄 dìxiōng พีช่ายน้องชาย 
Ɂat 7jen4kjã:u3 姊妹 zǐmèi พีส่าวน้องสาว 
Ɂat 7jen4kjei1 弟兄 dìxiōng พีช่าย  
Ɂat 7jen 4nuŋ 4 侄儿；侄女 zhíer; zhínǚ หลานชาย หลานสาว(ลกู

ของลกูพีล่กูน้อง) 
Ɂat 7jen4tsɛ:t 4 亲戚 qīnqī ญาต ิ
Ɂau1 要(你要听老师的话 ,要(你要到哪

去)yào 
จะตอ้ง 

Ɂau1 要 ( 我要这个; 娶 yào; qǔ เอา แต่งงาน(เหมอืนกบัที่
ภาษาไทยพดูว่าเอาผวั เอา
เมยี) 

Ɂau1 掏 (从衣袋掏东西出来) ; 扯(扯秧)tāo; 
chě 

แหย ่ดงึ ลาก 

Ɂau1 用( 用笔写字 )yòng ใช ้(ใชป้ากกาเขยีน) 
Ɂau1hi 5 生气 ; 发愁 shēngqì; fāchóu โกรธ  กงัวล  เป็นกงัวล 
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Ɂau1nuŋ 4tsieŋ 4 招赘（招女婿）zhāozhuì แต่งลกูเขยเขา้บา้น 
Ɂɔ̃:t10 勒 ( 勒紧裤腰带 )lēi ดงึ (ดงึเขม็ขดัใหแ้น่น) 
Ɂɔ̃ 4 (จ.) 午 ( 地支第七 ) wǔ ต าแหน่งที ่7 ในแผนภูมิ

ปฐพ ี
Ɂɔ̃ 4ȵot 8 五月 wǔyuè พฤษภาคม 
Ɂɔ̃ 4ȵot8Ɂɔ̃ 4 端午 duānwǔ เทศกาลตวนอู่ (สารทขนม

จา้ง)  
Ɂɔ̃ 4lep 8 五十 wǔshí หา้สบิ 
Ɂə 4thoŋ 4tsɛ 4(จ.) 儿童节 értóngjié เทศกาลวนัเดก็ 
Ɂei3 别( 别跑 )bié อยา่ (อยา่วิง่) 
Ɂei 5kji 5 麂子 ( 黄猄 )jǐzi  เลยีงผา 
Ɂei 5lou 4 大麂子 ( 黄猄 )dàjǐzi เลยีงผาหนุ่ม 
Ɂẽm1(จ.) 荫 ( 阴影 、 树荫 )yīn รม่เงา 
Ɂẽm1(จ.) 阴 ( 天阴了 )yīn มดื (ฟ้ามดืแลว้) 
Ɂẽm1(จ.) 阴 ( 天阴的 )yīn มดื 
Ɂẽm 5(จ.) 淹 ( 水淹 )yān จม น ้าท่วม 
Ɂẽm 5plei1  淹死 yānsǐ จมน ้าตาย 
Ɂɛ̃n 1 ŋa6 馋嘴 chánzuǐ ตะกละ 
Ɂɛ̃n1u1 大颈泡 dà jǐng pào คอพอก 
Ɂɛ̃n 5(จ.) 印( 图章 ) ; ( 盖 ) 印老鹰 yìn ประทบัตรา (กรยิา) ตรา

ประทบั (นาม) 
Ɂet7 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
Ɂet7tiŋ 6(จ.) 乙 ( 天干第二 )yǐ แกนฟ้า ทัง้สบิต าแหน่งที ่2 
Ɂeu4 一定 ; 必须 ( 你必须承认 )yīdìng; bìxū แน่นอน จ าเป็นตอ้ง 
Ɂeu4 咆哮(老虎咆哮 ) ;嘶 ( 马嘶 ) ;叫 ( 母鸡

叫小鸡); 叫(鸟叫，牛叫 )páoxiāo 
เสยีงค าราม 

Ɂi:n3pla1 叫（叫他来 )jiào เรยีก (เรยีกเขามา) 
Ɂi:n3tsiŋ1 刺 (阳光刺眼 )cì แยง ส่อง (แสงแยงตา) 
Ɂi:p10 刺（阳光刺眼 )cì แยง ส่อง (แสงแยงตา) 
Ɂi:p9 瓮( 一种肚大口小的坛子)wèng เหยอืก กระปกุ 
Ɂi:p 9tsɛ3 腌 ( 腌菜 )yān ดอง หมกั 
Ɂi:u 4 腌鮓 ( 肉类 )yān zhǎ เนื้อหมกัเกลอื 
Ɂi:u 4tsok8 舀（舀水 ) : 盛 ( 盛饭 )yǎo ตกั (ตกัขา้ว)  
Ɂi:u 5’tsiŋ 1 瑤族 yáozú ค าเรยีกชนเผ่าเหยา 
Ɂĩ:m 1 妖怪 yāoguài ปีศาจ 
Ɂĩ:m 3 (จ.) 阉 （阉公鸡 )yān ตอน(ตอนไก่) 
Ɂĩ:m 4 染( 染衣服 ) rǎn รดี (รดีผา้) 
Ɂĩ:m 5 烦闷 fánmèn กลดักลุม้ใจ 
Ɂĩ:n 1(จ.) 烟（抽的烟 )yān ควนั (ควนับุหรี)่ 
Ɂĩ:n1thoŋ1 (จ.) 烟囱 yāncōng ปล่องไฟ 
Ɂĩ 4 想 ( 思考 )xiǎng คดิ (ความคดิ) 
Ɂĩn3ti:n 5(จ.) 一会儿 （坐一会儿 )yīhuǐ'er สกัครู ่
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Ɂĩn3ti:n 5 忽然 ( 一会儿 )hūrán ทนัใดนัน้ 
Ɂĩn3pɛ:k9(จ.) ,Ɂĩn3wɛ:k9 百 bǎi จ านวนหน่ึงรอ้ย 
Ɂĩn3tek7(จ.) 一点儿 yīdiǎn er นิดนึง, นิดหน่อย , 

หน่อยนึง 
Ɂi1 黄瓜 huángguā แตงกวา 
Ɂi1(จ.) 医治 yīzhì รกัษา 
Ɂi11sɛ:ŋ1(จ.) 医生 yīshēng หมอ 
Ɂi1hja3(จ.) 以下 ( 十个以下 )yǐxià ลงมา(10 อนัลงมา) 
Ɂi1sa:ŋ3(จ.) 以上 ( 十个以上 )yǐshàng ขึน้ไป(10 อนัขึน้ไป) 
Ɂi1tei3 狮子 shīzi สงิโต 
Ɂi1tei3 燕子 yànzi นกนางแอ่น (ค าพอ้งเสยีง) 
Ɂi1tei3 肾 ( 腰子 ) shèn  ไต (ค าพอ้งเสยีง) 
Ɂi3(จ.) 自从 ( 自从立春以来 ) zìcóng  นบัตัง้แต่ ตัง้แต่  
Ɂi3kɛ:n3 (จ.) 意见 yìjiàn ความเหน็ 
Ɂi 4tiŋ6 必须 ( 你必须承认 ) bìxū จ าเป็นตอ้ง 
Ɂi 5 爱好 ; 喜欢愿意 àihào งานอดเิรก 
Ɂi 5kjiŋ5’(จ.) 已经 ( 他已经回来了 ) yǐjīng แลว้ (เขากลบัมาแลว้) 
Ɂiŋ 4 晴 ( 雨霁 ) qíng ทอ้งฟ้าปลอดโปรง่ 
Ɂiŋ 4tha:n3 晴朗 qínglǎng ปลอดโปรง่ไมม่เีมฆหมอก 
Ɂɛ:k9 山坳口 shān'ào kǒu ทีร่าบลุ่มระหว่างภเูขา 
Ɂɛ:k 9(ทจ.) 牛轭 niú è แอก (ใชบ้งัคบัววัหรอื

ควาย) 
Ɂɛ:n3 挺( 挺起胸膛 ) tǐng เหยดีตรง ยนืตรง 
Ɂɔ:n 5 漂亮 ( 这个姑娘漂亮 ) piàoliang สวยงาม 
Ɂɔ:n 5 俊 ( 指男子貌美 ) jùn หล่อ 
Ɂɔ:p10 盒子 hézi กล่อง 
Ɂɔ:p10fuon 5 上算 shàng suàn คุม้ค่า 
Ɂɔ:p10mok 8(จ.) 和睦 hémù สามคัค ี 
Ɂɔ:p10pɛ:ŋ 5 抽屉 chōutì ลิน้ชกั 
Ɂɔ:p10ta:ŋ 5 好像( 我们好好像认识 ) hǎoxiàng เหมอืนกบั ราวกบั 
Ɂɔ:p 8pu:i1 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
Ɂɔ:p 8sen1 合 ( 衣服合身) hé พอด ี 
Ɂɛ:p9 弯 ( 用火弯竹竹条 ) wān งอ โคง้ 
Ɂɔ:p9pa:t9tei6 合 ( 合八字 : 用五行推算相生相克 ) 

hé 
พอด ี

Ɂɛ:u3tei3 绕口 rào kǒu อาขยาน 
Ɂɛ̃n1 震动 zhèndòng สัน่สะเทอืน 
Ɂɛ̃n1hɔ1 渴 kě กระหาย 
Ɂɛ 5 听见 ( 你听见了没有 ? ) tīngjiàn ไดย้นิ 
Ɂɛ 5lai1 高兴 ; 满意 ; 舒服 gāoxìng  ดใีจ พอใจ สบาย 
Ɂɛ 5luok 9 高兴 gāoxìng ดใีจ 
Ɂom1 埋 ; 埋葬;壅火 máimáizàng;yōng huǒ ฝัง กลบ 



93 
 

Ɂõm1 捂 ( 捂着嘴 ) wǔ ปืด  ปกคลุม 
Ɂɛn3 硌 ( 石头硌脚 ) gè ทบั (กอ้นหนิทบัเทา้) 
Ɂop7 敷 ( 敷药 ) fū ทา (ทายา) 
Ɂou3 紫 zǐ สมีว่ง 
Ɂou 4 进 jìn เขา้ 
Ɂou 4 宠 ( 宠小孩儿 ) chǒng โปรดปราน หลง โอ๋ เอาอก

เอาใจ 
Ɂou 4pai1 进去 jìnqù เขา้ไป 
Ɂou 4taŋ2 进来 jìnlái เขา้มา 
Ɂou 4tsa:ŋ2 当中 ( 几个人当中 ) dāngzhōng ระหว่าง 
Ɂou4tsa:ŋ2 中间( 两棵树中间 ) zhōngjiān ตรงกลาง 
Ɂou 4tsa:ŋ2 中间向 ( 田中间 ) zhōngjiān xiàng ใจกลาง 
Ɂou 4tsɛn 4 (จ.) 附近 fùjìn ใกลเ้คยีง 
Ɂu:i 6 煤烟子 ( 粘在厨房墙壁上的 ) méi yān 

zi 
ควนัด าขณะเผาไหม ้

Ɂu:n1 扛 káng  แบก หาม 
Ɂu:n1 捆( 一捆柴 ) kǔn มดั (ฟืน 1 มดั) 
Ɂũ:n3 碗 wǎn ชาม ถว้ย 
Ɂu:t7 抱 ( 抱小孩 ) bào  อุม้  
Ɂu1 猫头鹰 māotóuyīng นกฮกู 
Ɂu1pei3tsɿ1(จ.) 五倍子 wǔbèizǐ ตวัหนอน 
Ɂu 4(จ.) 雾 wù หมอก 
Ɂuk7 出 chū ออก 
Ɂuk7ȵa2 发芽 ( 种子发芽 ) fāyá ตน้กลา้ หน่ออ่อน 
Ɂuk7lek8 努力 nǔlì ขยนั 
Ɂuk7man 2 麻疹 mázhěn โรคหดั  
Ɂuk7num 4pla1 流泪 liúlèi น ้าตาไหล 
Ɂuk7ŋa:n6  出汗 chū hàn เหงือ่ออก 
Ɂuk7pai1 出去 chūqù ออกไป 
Ɂuk7pu:i11Ɂĩ:n1 冒烟 mào yān ควนั เขมา่ 
Ɂuk7taŋ2 出来 chūlái ออกมา 
Ɂuk7thien1huo1 出天花 chū tiānhuā ฝีดาษ 
Ɂuk7tou6num4 水痘 shuǐdòu อสีุกอใีส 
Ɂuk7tu:t9 出 ( 太阳出 ) chū ออก 
su:i2pi:n6(จ.) 随便 ( 随便坐 ) suíbiàn แลว้แต ่ สบายๆ  
su:i5(อ.=โส)  说 shuō พดู 
su5  公公 ( 夫之父 , 随夫叫 ) ; 岳父 ( 或随

妻叫 ) ; 干爹 gōnggōng 
ขนัท ี

sũm3 蓝靛草（伏叶 ) lándiàn cǎo หญา้หลานเตีย้น (ชื่อหญา้
ชนิดหนึ่ง) 

suo:ŋ1tsa:ŋ 5 霜降 ( 节气 ) shuāngjiàng ฤดนู ้าคา้งแขง็ 
suoŋ1 双 ( 成双成对 ) shuāng  คู่ ทัง้สอง 
suoŋ1ou2 喉咙 hóulóng ล าคอ 
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swei1li3(จ.) 水利 shuǐlì การชลประทาน 
swei2 由 ( 这些东西由你支配) yóu กระท าโดย.. 
swei5jɛ:n 4(จ.) 虽然 suīrán แมว้่า 
sy5kji3(จ.) 书记 shūjì สมดุบนัทกึ 
ta:i2 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
ta:i2 桌( 一桌菜 ) zhuō โต๊ะ (ลกัษณนามของ

อาหาร 1 โต๊ะ) 
ta:i3pja:u1(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ta:i4lai1 比较 ( 比较好 ) bǐjiào ค่อนขา้ง (ค่อนขา้งด)ี 
ta:i5(ทจ.) 带子 ; 代替:带(带路):带 ( 带干粮) 

dàizi 
แทน ทดแทน  

ta:i5(จ.) 戴 ( 戴项圈 ) dài สวม ใส่  
ta:i5(จ.) 太 ( 太多了 ) tài มาก เกนิไป 
ta:i5kjeu1 带头 dàitóu น าหน้า 
ta:i5won6 怀孕 huáiyùn ตัง้ครรภ ์
ta:i 6(จ.) 代 ( 世代 ) ; 代 ( 一代人 ) dài ยคุ สมยั รุน่ 
ta:i 6(จ.) 袋子 ; 袋 ( 一袋米 ) dàizi ถุง 
ta:i 6fu:t 9 大雪 ( 节气 ) dàxuě  หมิะตกหนกั  
ta:i 6a:n2 大寒 ( 节气 ) dàhán ฤดหูนาว (หนาวมาก)  
ta:i 6kham1 大襟 ( 衣服的 ) dàjīn คอเสือ้ ปกเสือ้ 
ta:i 6ŋĩ 6  第二 dì èr ทีส่อง 
ta:i 6pa:t 9(ทจ.) 第八 dì bā ทีแ่ปด 
ta:i 6Ɂɔ̃ 4(ทจ.) 第五 dì wǔ ทีห่า้ 
ta:i 6Ɂet7(ทจ.) 第一 dì yī ทีห่นึ่ง 
ta:i 6tshu 5 大暑 ( 节气 ) dàshǔ ฤดรูอ้น (รอ้นมาก)  
ta:i 6wie2 麻袋 mádài กระสอบป่าน 
ta:k10 凿子 ; 凿 ( 凿眼子 ) záozi สิว่ 
ta:m1 把儿 ( 器物上便于手拿的部分 ) bà er ดา้ม ทีจ่บั(ของภาชนะ) 
ta:m1mɛ 4 刀把 ( 刀柄 ) dāobà ดา้มมดี 
ta:m4 淡 ( 酒淡 ) ; 淡 ( 不咸 ) dàn จดื 
ta:n1(จ.) 单 ( 不成双 ) dān เดีย่ว 
ta:n1fem1  担心 dānxīn เป็นห่วง กงัวล 
ta:n1sen1(จ.) 单身汉 dānshēnhàn คนโสด 
ta:n1tshie1 自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
ta:n2(จ.) 弹 ( 弹棉花 ) dàn ตฝ้ีาย 
ta:n3sɿ3(จ.) 但是 dànshì แต่ว่า 
ta:n4 伤口 shāngkǒu  ปากแผล 
ta:n6niŋ 5 随便 ( 随便坐 ) suíbiàn แลว้แต ่ตามสบาย 
ta:ŋ1(จ.) 当 ( 当兵 ) dāng  เป็น (เป็นทหาร) 
ta:ŋ1juŋ1 (จ.= 当军 dāng 
jūn เป็นทหาร) 

兵 bīng ทหาร 

ta:ŋ1ka1  (จ.) 当家 dāngjiā ดแูลครอบครวั 
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ta:ŋ1tsu3(จ.=当主

Dāngzhǔ เป็นหลกั) 
当家 dāngjiā ดแูลครอบครวั 

ta:ŋ1wɛ:n 4(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรค 
ta:ŋ3 (จ.=挡 dǎng) 遮 ( 用扇子遮住太阳 ) zhē บงั บดบงั ปิดไว ้บงัไว ้
ta:ŋ 4li:n 4 黄鳝 huángshàn ปลาไหล 
ta:ŋ 5 典当 diǎndàng จ านอง จ าน า 
ta: ŋ5’jien2  (จ.) 当然 ( 我当然批评他 ) dāngrán แน่นอน 
ta:ŋ 6 茎 jīng กา้นดอก 
ta:ŋ 6 埋葬 ฝังศพ 
ta:p10 叠 ( 一叠人民币 ) máizàng ทบั กอง (ลกัษณนามของ

สิง่ของทีว่างทบักนัเป็น
กอง) 

ta:p10 舂 ( 用脚舂米 ) chōng ต า (ใชส้ากต าขา้ว) 
ta:p 9 (จ.) 搭（搭车 ) dā เรยีก โดยสาร (เรยีกรถ 

โดยสารรถ ขึน้รถ) 
ta:p 9ȵɛn 6(จ.) 答应 ( 允诺 ) dā ตอบรบั ขนารบั 
ta:t 9(จ.) 弹 ( 用手指弹 ) dāyìng ดดี 
ta:u2  锉刀 ; 用锉子锉拴 cuòdāo ตะไบ (เป็นทัง้ค านามและ

ค ากรยิา) 
ta:u2 拴( 拴马 ) shuān ผกู 
ta:u2num 4 泡 ( 泡饭 ) pào แช ่(แช่ขา้ว) 
ta:u 4lei 4 (จ.) 礼物 : 道理 lǐwù: dàolǐ ของขวญั เหตุผล 
ta:u 5(ทจ.) 灶 zào เตา 
ta:u 5lou 6 灶眼 ( 灶后冒烟的小洞 , 可以放水壶 ) 

zào yǎn 
เตาสามขา 

ta:u 6lai 6 道士 dàoshi พรตในลทัธเิต๋า 
ta:u 6len 6(จ.) 道人 dào ren นกับวชลทัธเิต๋า 
ta:u 6sɛ1(จ.) 道师 dào shī นกัพรตลทัธเิต๋า 
ta2 我们 wǒmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุที่

หนึ่งพหพูจน์) 
ta2hou3lak8 我们俩 wǒmen liǎ พวกเรา (สรรพนามบุรษุที่

หนึ่งทวพิจน์) 
ta3kha:i3(จ.=大概 dàgài) 大约 ( 她大约有十八岁 ) dàyuē ประมาณ 
ta4kut7 打架 ( 孩子打架 ) dǎjià  ต่อสู ้ทะเลาะ 
ta4phoŋ3 相碰 ( 两人或两动物相碰 ) xiāng pèng ชน ปะทะ 
ta4tuoi 6 交朋友 jiāo péngyǒu เป็นเพื่อนกนั 
ta0ta 4 打赌 dǎdǔ พนนั วางเดมิพนั 
tai2 蹄（吗蹄 ) tí รอ้ง (นกรอ้ง) 
tai 4tai2 合伙 ; 大家 héhuǒ รวมพล รว่มกนั  
tai 6tai2 一起 ( 一起去 ) yīqǐ  ดว้ยกนั (ไปดว้ยกนั) 
tak7tuoi 4(จ.) 得罪 dézuì ล่วงเกนิ ผดิใจ 
tam2 池溏 chí táng บ่อน ้า สระ 
tam2kwei 4 厕所 cèsuǒ  หอ้งน ้า 
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tam2nau 4 牛滚塘 ( 牛滚泥的水坑坑 )  
niú gǔn táng 

ปลกั บ่อโคลนเลก็ๆทีว่วั
นอนกลิง้หรอืแช่ 

tam3 织 ( 织布 ) zhī เยบ็ (เยบ็ผา้) 
tam 4an2 ,tam 4ŋan2 那些 nàxiē เหล่านัน้ 
tam 4ni2 这些 zhèxiē เหล่านี้ 
tam 4nu2 那些 ( 更远处 ) nàxiē  เหล่านัน้ (ไกลออกไปอกี) 
tam 4tu3 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
taŋ1(จ.) 灯 dēng ไฟ 
taŋ1loŋ2 (จ.) 灯笼 dēnglóng โคมไฟ 
taŋ1tsa:u3(จ.) 灯草 dēngcǎo หญา้ไสต้ะเกยีง(ชื่อหญา้

ชนิดหนึ่ง) 
taŋ1tsa:u 5(จ.) 灯罩 ( 电灯罩 ) dēng shào ทีบ่งัตะเกยีง 
taŋ1thoŋ1(จ.) 灯筒 dēng tǒng กระบอกไฟ 
taŋ2 来 lái มา 
t̥aŋ2l̥a3 以后 ( 一年年以以后后 ) ; 今后 : 后

来 : 末尾 yǐhòu 
หลงัจากนี้ ต่อไปนี้ 

taŋ 5 凳子 ( 方的或或圆圆的 ) dèngzǐ ตัง่ มา้ยาว 
taŋ 5ai2 长凳 cháng dèng มา้ยาว 
tap7 肝 gān ตบั 
tap8 砸 ( 砸核桃 ) ; 打 ( 打铁 )zá; dǎ ทุบ ต ีขวา้งใหแ้ตก 
tau1 咱们 zánmen พวกเรา (สองคน) 
tau3(จ.) 斗 ( 一斗 ) dòu ชื่อมาตราตวงของจนี 
tam3 织 ( 织布 ) zhī เยบ็ (เยบ็ผา้) 
tam 4an2 那些 nàxiē เหล่านัน้ 
tam 4ni2 这些 zhèxiē เหล่านี้ 
tam 4nu2 那些 ( 更远处 ) nàxiē  เหล่านัน้ 
tam 4ŋan2 那些 nàxiē เหล่านัน้ 
tam 4tu3 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
taŋ1 灯 dēng ไฟ 
taŋ1loŋ2 灯笼 dēnglóng โคมไฟ 
taŋ1tsa:u3 灯草 dēngcǎo หยา้ไสต้ะเกยีง 
taŋ1tsa:u 5 灯罩 ( 电灯罩 ) dēng shào ทีบ่งัตะเกยีง 
taŋ1thoŋ1 灯筒 dēng tǒng กระบอกไฟ 
taŋ2 来 lái มา 
taŋ2l̥a3 以后 ( 一年年以以后后 ) ; 今后 : 后

来 : 末尾 yǐhòu 
หลงัจากนี้,ต่อไปนี้ 

taŋ 5 凳子 ( 方的或或圆圆的 ) dèngzǐ ตัง่,มา้ยาว 
taŋ 5ai2 长凳 cháng dèng มา้ยาว 
tap7 肝 gān ตบั 
tap8 砸 ( 砸核桃 ) ; 打 ( 打铁 )zá; dǎ ทุบ ต ี
tau1 咱们 zánmen พวกเรา 
tau3 斗 ( 一斗 ) dòu ชื่อมาตราตวงของจนี 
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tau3  窝 ( 一窝猪 ) wō  คอก (ลกัษณนามของคอก
สตัว ์เช่น คอกหม ู1คอก) 

tau3mlok7 鸟窝 niǎo wō รงันก 
tau3mlɛt8 蜂房 fēng fáng รงัผึง้ 
tau3mot8 蚂蚁窝 mǎyǐ wō รงัมด 
tau3wan2 向日葵 xiàngrìkuí ดอกทานตะวนั 
tau3blet7 星星 xīngxīng ชะนี 
tau3blet7pon 5 彗星 huìxīng ดาวหาง 
tau3kai 5 鸡窝 ( 鸡下蛋的地方 ) jī wō รงัไก่ 
tau3Ɂa:k 9 凶恶 ( 野兽凶恶 ) xiōng'è ดุรา้ย (สตัวป่์าดุรา้ย) 
tau3tsən 5  (จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้การแขง่ขัน 
tau3wan2 太阳 : 太阳穴 tàiyáng: tàiyángxué พระอาทติย ์ขมบั 
tau3wan2tsheŋ3fa:n 5 日晕 rì yùn พระอาทติยท์รงกลด 
tau 4kai3 髻 ( 女人的发髻 ,圆形 ,盘在脑后 ) jì มวยผม (มวยผมของ

ผูห้ญงิ) 
tau 5 装 ( 榫头 ) ; 做 ( 木匠做桌椅 ) zhuāng; 

zuò 
ตดิตัง้ ท า(ผลติ) 

te:m3tsa2(จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจสอบ 
tei3(จ.) 子 ( 地支第一 ) zi ต าแหน่งที ่1 ในแผนภูมิ

ปฐพ ี
tei3 唠 láo พดู คุย 
tei3l̥oŋ1 唠叨 ; 饶舌(多嘴 )láo dāo; ráoshé บ่น  พดูมาก 
tei3mlok7 鸟嘴 niǎo zuǐ จงอยปากนก 
tei3ta:u 5 灶口 zào kǒu ปากเตา 
tei4(จ.) 巳 ( 地支第六 ) sì ต าแหน่งที ่6 ในแผนภูมิ

ปฐพ ี
tei4(จ.) 托 ( 托人办事 ) tuō ฝาก ฝากฝัง 
tei4 就 ( 我就来 ) jiù  ก ็(ฉนักม็า) 
tei4na 6 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
tei 4ni2 这里 zhèlǐ ทีน่ี้ 
tei 4nu2 那里 ( 指远 ) nàlǐ ทีน่ัน่ 
tei 5  接 ( 接住抛过来的东西 ) jiē ใกล ้ชดิ ตดิต่อ 
tei5 纺 ( 纺线 ) fǎng  ปัน่ (ปัน่ดา้ย) 
tei 5nuŋ 4 接生 jiēshēng ท าคลอด 
tei 5won2 招魂 zhāohún เรยีกวญิญาณ 
tei 6seu1 字 zì ตวัอกัษร 
tek7 滴 ( 动 、 名 ) dī หยด 
tek7 放 ( 放置 ) fàng วาง วางไว ้
tek 8ȵun2 敌人 dírén ศตัร ู
tem 5 泡水 : 浸 pào shuǐ: jìn แช ่จุม่ 
tem 6 寻找 xúnzhǎo แสวงหา 
ten 6 到 : 到 ( 水深到腰 ) dào ถงึ ไปยงั 
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teŋ1(จ.) 丁 ( 天干第四 ) dīng จกัรราศทีี ่4 ใน 12 
จกัรราศขีองแผนภูมฟ้ิา 

teŋ1 竖 ( 把柱子竖起来 ) shù ตัง้ตรง ตรง 
teŋ 5kjeu1 低头 dītóu พยกัหวั 
teŋ 6(จ.) 约定 yuēdìng นดัหมาย 
tet7 摘 zhāi เดด็ เกบ็ 
teu2 床 chuáng เตยีงนอน 
tha:i3tu3(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ ท่าท ี
tha:i5piŋ2(จ.) 太平 tàipíng สนัตสิุข 
tha:m1tsen1 贪吃 tān chī ตะกละ 
tha:n1 河岸 ( 滩 ) hé'àn รมิฝัง่แมน่ ้า 
tha:n3 扫帚 ( 总称 ) sàozhǒu ไมก้วาด (เรยีกของทีใ่ชปั้ด

กวาดทุกอยา่ง) 
tha:n3fa:u 5liek10 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
tha:n5(ทจ.) 炭 tàn ถ่าน 
tha:ŋ5 涂 ( 涂油彩 ) : 抹 ( 在墙上抹石灰 ) tú: 

mǒ 
ถ ูเชด็ 

tha:p9(ทจ.) 塔 tǎ เจดยี ์พระธาตุ 
tha:u1lan3(จ.) 讨论 tǎolùn พดูคุยสนทนา 
tha:u5 雀套 ( 装竹鸡的 , 用棕衣做的 ) què 

tào 
ชุดนกกระจอก (ชุดท าหรบั
การแสดง) 

tha1 搓（搓绳子 ) cuō เอาฝ่ามอืถูกนั 
thai5(ทจ.) 剃 ( 剃头 ) tì โกน (โกนหวั) แถ ไถ 
thai5 砌 ( 砌砖 ) qì  ก่อ (อฐิ หนิ) 
thaŋ3 层 ( 一层皮 ) céng  ชัน้ (ผวิหนงั 1 ชัน้ ) 
thap7 关 ( 关门 ) ; 套 ( 把笔套上 ) ; 盖 ( 盖锅

盖 ) guān; tào; gài 
ปิด  คลุม กลบ ทบั 

thap7tei3 闭 ( 闭嘴 ) bì ปิด (หุบปาก) 
the:n1huo1 (จ.) 
thien1huo1(จ.) 

天花 ( 玉米的雄花 ) tiānhuā  ฝีดาษ 

them1(ทจ.) 针 zhēn เขม็ 
them3fɛn3 刺猬 cìwèi  เมน่ 
them3liet10 淤血 yūxiě ลิม่เลอืด 
then11tshik7(จ.) 亲戚 qīnqī ญาต ิ
then1ka1 亲家 ( 儿女亲家 ) qìngjiā ญาต ิ(ทีเ่กดิจากการสมรส

ของลกู) 
theŋ 5(จ.) 听 ; 由 ( 这些东西由你支配 ) tīng; yóu ฟัง โดย... 
thet7 漆 qī สนี ้ามนั 
thet7(ทจ.) 七 qī เจด็ 
thet7ȵot 8 七月 qī yuè กรกฎาคม 
thet7ȵot 8tsep 8fei 5 中元 ( 农历七月十四 ) zhōng yuán วนัสารทจนี ตามปฏทินิทาง

จนัทรคต ิ
thet7hi 5(จ.) 节气 jiéqì ฤดกูาล 
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theu1(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
thi:m5 刺 ( 竹木边缘上的刺 ) cì  แทง ทิม่ 
thi:n3(ทจ.) 浅 ( 水浅 ; 内容浅 ) qiǎn ตื่น (น ้าตื่น)  เบือ้งตน้ 

(เนื้อหาเบือ้งตน้) 
thi4ka:u5’(จ.) 提高 tígāo เพิม่,ปรบัปรงุ ,ยกระดบั 
thie3(จ.) 斜 ( 线画斜了 ) xié  เอยีง ลาด  เฉ 
thien1ŋa:u2 雁 yàn ห่านป่า 
thieŋ3 呛 ( 辣椒味儿呛鼻子 ) qiàng ฉุน กลิน่แสบจมกู 
thieŋ3(จ.) 呛 ( 吃东西呛了 ) qiāng แสบจมกู 
thieŋ3(ทจ.) 争夺 ; 抢 zhēngduó; qiǎng แยง่ ชงิ ต่อสู ้
thik7(ทจ.) 剔( 从骨头上上剔下肉 ) tī แทะ 
thim5 蜂刺 fēng cì ประชดประชนั 
thiŋ1 清 ( 水清 ) qīng  ใส (น ้าใส) 
thiŋ3 请 ; 雇 ( 雇短工 ) qīng ; gù จา้ง (จา้งแรงงานชัว่คราว) 
thja:u3Ɂu1(จ.)  
thɛ:u 5Ɂu1(จ.) 

舞蹈 wǔdǎo เตน้ร า 

thɛ:k9(ทจ.) 踢 tī เตะ 
thɛ:m1(ทจ.) 添 ( 添一碗饭 ) tiān เตมิ เพิม่(เพิม่ขา้ว) 
thɛ:n1 千 qiān พนั (จ านวนนบั) 
tho:n 4kjɛ 4(จ.) 团结 tuánjié สามคัค ี
thɔ:n4wɛ:n 4(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิ 
thɛ:ŋ1(จ.) 厅堂 tīngtáng หอ้งโถง 
thɛ:t9 切 qiè หัน่ ตดั 
thɛ:u1 刻 ( 刻上名字 ) ; 塑 ( 塑泥菩萨 ) kè; sù สรา้ง ปัน่ ก่อ 
thɛ:u 5 大跑 ( 马儿大跑 ) dà pǎo วิง่เรว็ 
thɛ:u 5(จ.) 跳 tiào กระโดด 
thɔ1 粗糙 ( 桌面很粗糙 ) cūcāo หยาบ 
thɔ1kou3 蝼蛄 ( 土狗 ) lóugū ตุ่น 
thɔ1ta:ŋ3 (จ.) 妥当 tuǒdang เหมาะสม 
thɛ 4lu3(จ.) 铁路 tiělù รางรถไฟ 
thɔ 4Ɂə 4sɔ1(จ.) 托儿所 tuō'érsuǒ สถานเลีย้งเดก็  
thɔ 5’la 5’kji 5’(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์ 
thon2 (จ.) 腾 ( 腾出一个地方来 ) téng สงูขึน้ 
thon 5(จ.) 寸 cùn นิ้ว(หน่วยวดั) 
thoŋ1(จ.) 葱 cōng หวัหอม 
thoŋ1(จ.) 通 ( 这条路不通 ) tōng ทะลุ ผา่น 
thoŋ1miŋ2(จ.) 聪明 cōngmíng ฉลาด 
thoŋ1Ɂɛ̃m1 巫婆 ( 通阴间的人 ) wūpó แมม่ด 
thoŋ3(จ.) 桶 tǒng กะละมงัขนาดเลก็ ถงั 
thoŋ3tai 5 底儿 ( 桶底 ) dǐ er  กน้  (กน้ถงั) 
thoŋ3kut7kou3 底儿 dǐ er กน้  (กน้ถงั) 
thoŋ4tsi3 (จ.) 同志 tóngzhì สหาย 
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thɛu1hwon1 秋分 ( 节气 ) qiūfēn ศารทวษุิวตั คอืจดุทีร่าตรี
เสมอภาคกนั Autumnal 
equinox) เกดิในวนัที ่22 
หรอื 23 กนัยายนของทุกปี 

thou1lieŋ2 (จ.= 透凉 tòu 
liáng) 

纳凉 nàliáng รบัลม ตากลม 

thu:i1 (จ.) 推 tuī ผลกั 
thu:n1(จ.) 村 cūn หมูบ่า้น 
thu1ka:i1 (จ.) 土改 tǔgǎi การปฏริปูทีด่นิ 
thu4ti3(จ.) 徒弟 túdì ลกูศษิย ์
thun3 拱( 猪拱墙 ) gǒng ดุน  
thuŋ4ha:u 5’tsha:i3 (จ.) 茼蒿菜 tónghāo cài ผกัตัง้โอ๋  
thuoi5(ทจ.) 退 ( 进一步退两步 ) tuì ถอย  ล่าถอย 
thuoi5sek7(ทจ.=ถอดส ีถอยส)ี 褪色 tuìshǎi สซีดีจาง 
thuon 5(จ.) 脱 ( 头发脱落了 ) tuō รว่ง หล่น 
thuon 6 掉( 掉牙 ) diào ตก หล่น รว่ง 
thuot 9 (ทจ.) 脱 ( 脱衣服 ) ; 脱 ( 脱鞋 ) ; 解 ( 解绳

结 ) tuō 
ถอด 

thuot 9 撮 ( 用簸箕撮土 ) cuō รวมกนั รวบรวม กอบดนิ 
ขยุม้  

thuot 9 套( 一套衣服 ) tào ชุด (ลกัษณนามของเสทอ้
ผา้ เช่น เสือ้ผา้ 1 ชุด) 

ti:m1 (จ.)  尖 ( 山很尖 ) jiān แหลม 
ti:n2 (ทจ.) 钱 : 钱 ( 重量 ) qián เงนิ (มาตราชัง่ตวงวดัของ

จนีอย่างหนึ่ง) 
ti:n2koŋ1  工钱 gōngqián เงนิเดอืน 
ti:n3 剪子 ; 剪 jiǎnzi; jiǎn  กรรไกร 
ti:n 4jeŋ1 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
ti:n5 煎 jiān ทอด   
ti:n5(จ.=点 diǎn) 下( 打一下 ) xià หน่อย สกัหน่อย เลก็น้อย 

(ลกัษณนามของกรยิา) 
ti:p9 接 ( 接住抛过来的东西 ) jiē ใกล ้ชดิ ตดิต่อ 
ti:u1 辣椒 làjiāo พรกิ 
ti:u1san5’kwei3 西红柿 ( 蕃茄 ) xīhóngshì มะเขอืเทศ 
ti:u2 背带 ( 背小孩用的 ) bēidài  สายสะพาย เอาไวส้ะพาย

เดก็ขึน้หลงั 
ti:u2 (จ.) 根 ; 条 ( 一条绳子 ) ; 缕 gēn เสน้ (ลกัษณนามของ

เสน้ดา้ย เชอืก) 
ti:u2mie1  脐带 qídài สายสะดอื 
ti:u4  烧 ( 烧废纸 ) shāo เผา  
ti3 (ทจ.=提 tí ถอื) 拿 ( 拿书 ) ; 捎去 ; 端 ( 端着汤碗 ) ná; 

shāo qù; duān 
ถอื ประคอง ยก 

ti4jin4(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
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ti 4tsu3(จ.) 地主 dìzhǔ เจา้ของทีด่นิ 
ti6(ทจ.) 地 ( 天地的地 ) dì ทีด่นิ พืน้ดนิ 
ti 6huə:ŋ1 (จ.) 地方 ( 这个地方好 ) dìfāng สถานที ่
ti6huoŋ1(ทจ.=地荒 dì 
huāng= ตี้ฮก = ทีร่ก)  

荒地 ( 未开垦过的地 ) huāngdì  ทีด่นิว่างเปล่า 

ti6ka:i5  界线 ( 田界 、 地界 ) jièxiàn  แนวเขตแดน 
tie2 自己 zìjǐ ตวัเอง 
tie4an2 那些 nàxiē เหล่านัน้ 
tie4ŋan2 那些 nàxiē เหล่านัน้ 
tie6 凋谢 ( 花儿凋谢 ) diāo xiè รว่งโรย 
tie6 过 ( 过河 ) ; 经过 ; 过 ( 到过 , 过 ( 你

高过他 ) guò  
ผ่าน เคย 

tie6ni:n2 过年 guònián ฉลองปีใหม ่
tie6num4 涉水 shè shuǐ ลุยน ้า 
tie6pei1 过年 guònián ฉลองปีใหม ่
tie6thet7hi5 过节 guòjié ฉลองเทศกาล 
tie6tsiẽ1 涉水 shè shuǐ ลุยน ้า 
tiem3  (จ.) 点儿 ( 白点 、黑点 ) ; 点 (动词 ) diǎn 

er 
จดุ (ค านาม) เลก็น้อย 
(ลกัษณนามของกรยิา) 

tiem3tsoŋ1(จ.) 点钟 ( 一点钟 ) diǎn zhōng  โมง นาฬกิา 
tieŋ1 胶 ( 植物的的浆 ) jiāo  กาว ยาง ตดิกาวยาง 
tieŋ1tsei5 ŋĩ:u2 (จ.) 松香 sōngxiāng น ้ามนัสนหอม 
tieŋ2 (จ.) 糖 táng น ้าตาล 
tieŋ2kjãi1  冰糖 bīngtáng น ้าตาลกรวด 
tieŋ2kou3fei5 米花糖 mǐhuā táng ขนมขา้วพอง 
tieŋ2lou4 红糖 hóngtáng น ้าตาลทรายแดง 
tieŋ2mlɛt8 蜂蜜 fēngmì น ้าผึง้ 
tieŋ2nai2 土墙 tǔ qiáng ก าแพงดนิ 
tieŋ2piŋ2 饼子 bǐngzi แป้งทอด 
tieŋ2pɛ:n3 木板墙 mùbǎn qiáng ผนงัไม ้
tieŋ2Ɂĩ:m4 白糖 báitáng น ้าตาลทรายขาว 
tiep10 碟子 diézi จานรอง 
tik7 灌 ( 灌小孩吃药) guàn รนิ กรอก 
tiŋ1 瘦 ( 肉瘦 ) shòu ผอม 
tiŋ1 辆 ( 一辆车 ) liàng คนั ( ลกัษณนามของรถ) 
tiŋ11fi:n1 新鲜 xīnxiān สดใหม่ 
tiŋ1fɛt7 水车 ( 龙骨车 ) shuǐ chē กงัหนัน ้า 
tiŋ1miŋ2 (จ.) 清明 ( 节气 ) qīngmíng เทศกาลเชงเมง้ 
tiŋ1tsep7(จ.) 惊蛰 ( 节气 ) jīngzhé ปักษ์ทีส่ตัวจ์ าศลี 
tiŋ3(ทจ.) 顶 ( 用木头顶住 ) dǐng ยอด ส่วนบนสุด ติง่ 
tiŋ5pu2 菖蒲 chāngpú ว่านน ้าชนิดหน่ึง 
tiŋ3jom2 逆 ( 逆风 ) nì  ตรงกนัขา้ม  กลบักนั สวน

ทาง ยอ้น 
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tiŋ4tem6 翠鸟 ( 翠绿色专吃鱼虾 ) cuì niǎo นกกระเตน็ 
tiŋ6 干净 gānjìng สะอาด 
tiu2 首 ( 一首歌) shǒu เพลง (ลกัษณนามของ

เพลง เช่น เพลง 1 เพลง) 
tɔ:i1 耍赖 ( 使用无赖手段 ) shuǎlài ไมร่บัผดิชอบ ปลิน้ปลอ้น 
tɔ:m2 抗 kàng ต่อตา้น 
tɔ:m4 房间 fángjiān หอ้ง 
tɔ:m5’kjĩ:u5 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
tɛ:m6 穿 ( 穿鞋 ) chuān สวมใส่ (รองเทา้) 
tɛ:m6 垫 ( 垫平桌腿 ) diàn  รอง หนุน 
tɛ:m6khjom3 枕 ( 枕枕头 ) zhěn หมอน 
tɛ:n2 (ทจ.) 填 ( 填坑 ) tián เตมิ ใส่ 
tɛ:n2 浇 ( 浇菜 ) jiāo รดน ้า (ผกั) 
tɛ:n3jin1 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tɔ:n3lɛ:n3 锻炼 duànliàn ออกก าลงักาย 
tɛ:n6 蓝靛草 ( 小叶 ) lándiàn cǎo ชื่อหญา้ชนิดหนึ่ง 
tɛ:n6taŋ1 (จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
tɛ:n6wuo6(จ.) 电话 diànhuà โทรศพัท ์
tɛ:ŋ1 蜇 （蜂蜇人 ) zhē กดั ต่อย (แมลง) 
tɛ:ŋ1 啄 ( 鸡啄米 ) zhuó จกิ 
tɛ:ŋ1 扎 ( 用针扎 ) : 打 ( 打桩 ) : 钉 ( 钉钉

子 , 纳 ( 纳鞋底 ) zhā 
แทง ทิม่ ตอก  

tɔ:ŋ1ji:n 2 (จ.) 当然 ( 我当然批评他 ) dāngrán แน่นอน 
tɛ:ŋ1khjãk 7 钉子 dīngzi ตะป ู
tɛ:ŋ2(จ.) 停 ( 停下来 ) tíng หยดุ 
tɛ:ŋ5 分 ( 分配 ) fēn แบ่ง แบ่งยอ่ย 
tɛ:ŋ6hwon 1(จ.)  
tɛ:ŋ6lak 8kjã:u3 

订婚 dìnghūn การหมัน้หมาย 

tɛ:t 9tsa 5(จ.) 跌价 diéjià ราคาตก 
tɛ:u 1 挑( 用棍子把东西拨开 ) tiāo งดั (ใชท้่อนไมง้ดัสิง่ของให้

แยกออกจากกนั) 
tɛ:u 1 刻 ( 刻上名字 ) : 塑 ( 塑泥菩萨 ) kè : 

sù 
แกะสลกั 

tɛ:u 5(ทจ.) 钓 ( 钓鱼 ) diào ตก  (ตกปลา) 
tɛ:u 5(จ.) 吊( 吊包谷 ) ; 吊 ，吊顶 , 挂垂 ( 柳枝

垂下来 , 晾 ( 晾衣服 ) diào 
แขวน หอ้ย 

tɔ1 门 mén ประตู 
tɔ1 租 ( 租地 ) zū เช่า (เช่าที)่ 
tɔ1jɔ:m4 缝门 fèng mén ตะเขบ็ประตู 
tɔ1khwa:ŋ5 板门 bǎn mén บานประตู 
tɔ1kjaŋ1 门闩 ménshuān กลอนประตู 
tɔ1kwɛ:n1 门槛 ménkǎn ธรณปีระตู 
tɔ1l̥a3 后门 hòumén ประตูหลงั 
tɔ1ŋut8 门斗 mén dǒu หอ้งเลก็ทีอ่ยูห่น้าประตู 
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tɔ1pha:n3 门扣 mén kòu กลอนประตู 
tɛ3 骂 mà ด่า ต าหนิ 
tɛ3 搀 ( 搀着老人走 ) chān ประคอง 
tɔ3 扣 ( 扣扣子 ) kòu ใส่ ตดิ (กระดุม) 
tɔ3 煮 ( 煮饭 , 熬 ( 熬粥 ) zhǔ ตม้ 
tɔ3  (ทจ.) 赌 ( 赌钱 ) dǔ ต่อ (พนนัขนัต่อ) 
tɔ3khja:u3  酿 ( 酿酒 ) niàng หมกั (หมกัเหลา้) 
tɔ3pu:i2 施肥 shīféi ใส่ปุ๋ ย 
to3teŋ5  颠倒 ( 筷子颠倒了 ) diāndǎo  กลบักนั ลม้คว ่า พลกิคว ่า 
tɔ4khjaŋ1 遇见 yùjiàn พบเหน็ 
to4nɛ:p9 挨饿挨着  : 靠拢 , 拢 ; 邻居 āi è āizhe อด ตดิกบั ชดิกบั   
tɔ4tɛ:ŋ1 打架 ( 鸡打架 ) dǎjià ต่อสู ้ชกต่อย 
tɔ4tshɛ:u1 打架 ( 牛打架 ) dǎjià ต่อสู ้
tɔ5 连 ( 接起来 , 连接 : lián ตดิ เชื่อม ต่อเนื่อง 
tɔ5’sɛ5 (จ.多谢 duōxiè) 感谢 gǎnxiè ขอบคุณ 
tɔ5’teŋ5 倒 ( 字写倒了 ) dào  กลบัดา้น 
tɔ6 够 gòu เพยีงพอ 
tɔ6jin1 过瘾 guòyǐn  สะใจ สมใจอยาก ถงึอกถงึ

ใจ 
tok7 是 ( 这是什么 ) shì คอื (นี่คอือะไร) 
tok8 (จ.) 读 dú อ่าน 
tok8(จ.) 毒 ( 蛇很毒 ) dú ยาพษิ พษิ (งมูพีษิมาก) 
tok8hɔ3  辛苦 xīnkǔ ล าบาก 
tom4 竖 ( 把柱子竖起起来 ) shù แนวตัง้ 
ton1 木墩( 做凳子用 ) mù dūn ตอไม ้
ton2 存放 ( 存钱 ) cúnfàng เกบ็ ฝาก (เงนิ) 
ton2 腾 ( 腾出一个地方来 ) téng กระโดด 
ton3 攒 ( 积蓄 ) zǎn  รวมกนั 
tɛn3 穿 ( 穿衣服 ) chuān สวมใส่(เสอืผ้า้) 
ton3ku3 估计 gūjì คาด  ประเมนิ 
ton4kuon5 锅圈 ; 锅架子 guō quān; guō jiàzi ชัน้ทีใ่ชส้ าหรบัวางหรอื

แขวนหมอ้ 
ton 4wa:ŋ2 稻蔸 ( 割稻后剩下的根部 ) dào dōu ตอขา้ว ตอซงั 
ton5(จ.) 顿 ( 一顿饭 ) dùn มือ้ (อาหาร) 
toŋ1(จ.) 东 dōng ตะวนัออก 
toŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
toŋ1tsi 5(จ.) 冬至 ( 节气 ) dōngzhì วนัทีช่่วงกลางวนัจะสัน้ทีสุ่ด

และช่วงกลางคนืจะยาว
ทีสุ่ดในรอบปี  

toŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
toŋ2(จ.) 同 ( 同去 ) tóng  ดว้ย (รว่มดว้ย) 
toŋ2ji:u6 (จ.) 桐油 tóngyóu น ้ามนัสกดัจากเมลด็พชื 
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toŋ2jieŋ6(จ.同样

tóngyàng) 
相同 xiāngtóng เหมอืนกนั 

toŋ2ka:ŋ1 (จ.) 缸 gāng อ่าง โอ่ง 
toŋ2ka:ŋ1num4  水缸 shuǐ gāng อ่างน ้า 
toŋ2kɔ 3 从前 cóngqián แต่ก่อน 
toŋ2la 2 锣 luó ฆอ้ง 
toŋ2lei 2 梨 ( 总称 ) lí สาลี ่(ค าเรยีกผลไมต้ระกูล

สาลีทุ่กชนิด) 
toŋ2lu:i 1 铜板 ( 铜元 ) tóngbǎn แผ่นทองแดง (เงนิจนี

สมยัก่อน) 
toŋ2pa:n 1 平辈 píngbèi รุน่เดยีวกนั 
toŋ2Ɂĩ:n 1 烟斗( 旱烟斗 ) yāndǒu บอ้งสบูยา   
toŋ2 Ɂĩ:n1num4 水烟筒 shuǐ yāntǒng บอ้งสบูชา 
toŋ2ti:n2(จ.) 铜钱 ( 中有方孔的 ) tóngqián เหรยีญกษาปณ์ (ตรงกลาง

มรี)ู 
toŋ 2tsiŋ 5 镜子 jìngzi กระจก 
toŋ 2tuoi 5 相同 xiāngtóng เหมอืนกนั 
toŋ 3 侗族 dòngzú ชื่อเรยีกชนกลุ่มน้อยเผ่าตง้ 
toŋ 3 也 ( 我也去 ) yě  ก.็..เหมอืนกนั (ฉนักไ็ป) 
toŋ 4(จ.) 震动 zhèndòng สะเทอืน 
toŋ 4ja:u 4ja:u 4 摆动 ( ( 风吹树枝摆动 ) bǎidòng การแกว่ง การเคลื่อนทีไ่ป 
toŋ 4jap 8 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
toŋ 4kjɛ:u 5 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
toŋ 4kjoŋ 5 大家 dàjiā ทุกคน 
toŋ4 ŋ̊wak 7 (จ.)   动摇 ( 牙齿动摇 ) dòngyáo สัน่คลอน 
toŋ 4pla 3 雷 léi ฟ้ารอ้ง 
toŋ 4pla 3pha:k 9 雷击 léijī ฟ้าผ่า 
toŋ 4wan 2 整天 zhěng tiān ทัง้วนั 
toŋ6 垌 (一垌田,以山河等自然条件为的) 

dòng 
ผนื ไร ่(ลกัษณนามส าหรบั
ทีน่าโดยใชเ้ขตแดน
ธรรมชาตเิป็นเกณฑแ์บ่ง) 

tou5(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
tou6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
tou6ȵa2(ทจ.) 豆芽菜 dòuyá cài ถัว่งอก 
tou 6ha:k 9 豆荚 dòujiá ถัว่ลสิง 
tou6ɔ:ŋ2 小豆 ( 南方叫 “ 红豆 " ) xiǎodòu ถัว่แดง 
tou6 u6(จ.) 豆腐 dòufu เตา้หู ้
tou6u6tsa1(จ.) 豆渣 dòuzhā กากถัว่เหลอืง 
tou6kwak 7(จ.) 豆荚 ( 子未除 ) dòujiá ถัว่ลสิง 
tou6la:n 1 豌豆 wāndòu ถัว่ลนัเตา 
tou6li 6 豆豉 dòuchǐ ส่าถัว่เหลอืง 
tou6mɛ 4 刀豆 dāo dòu ฝักมดี 
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tou6na:m 6 花生 huā shēng ถัว่ลสิง  
tou6pli:p 9 饭豆 fàn dòu ถัว่ขา้ว 
tou6tshɛ:u 3 黄豆 huángdòu ถัว่เหลอืง 
tou6tsiaŋ 3(จ.) 酱 jiàng ซอีิว๊, ซอส 
tou6tsu 6 豇豆 ( 豆角 ) jiāngdòu  ถัว่ฝักยาว 
tsa:i2(จ.) 裁 ( 裁衣服 ) cái ตดั (เสือ้ผา้) 
tsa:i3(จ.) 再 ( 明天再来 ) zài อกีครัง้ (พรุง่นี้ค่อยมาอกี

ครัง้) 
tsa:i5(จ.) 债 ( 债务 ) zhài หนี้ (หนี้สนิ) 
tsa:i9 方 ( 桌子是方的 ) fāng สีเ่หลีย่ม(โต๊ะเป็นสีเ่หลีย่ม) 
tsa:k9 角 ( 一角钱 ) jiǎo ค่าเหน่วยเงนิของจนี 

เท่ากบั 1 เจีย่ว (เหมา) 
tsa:n6(จ.) 赚 ( 赚钱 ) : 赢 zhuàn: yíng  เกบ็ หา (เงนิ)  ชนะ 
tsa:ŋ1 手纹 shǒu wén ลายมอื 
tsa:ŋ1 路 lù ถนน 
tsa:ŋ1kãu3 弯路 wānlù ทางโคง้ 
tsa:ŋ1khjãk7 铁路 tiělù รถไฟ 
tsa:ŋ1tshɛ̃5, tsa:ŋ1tshɛ:k9 岔路 chàlù ซอย   ตรอก 
tsa:ŋ3 说 shuō พดู 
tsa:ŋ3ȵon3 梦话 mènghuà ฝันเพอ้ ละเมอ ฝันกลางวนั 
tsa:ŋ3fa:p9 耳语 ěryǔ เสยีงกระซบิ 
tsa:ŋ3pla:u2 夸口 （吹牛 ) kuākǒu โออ้วด 
tsa:ŋ3ȵon3 说梦话 shuō mènghuà พดูจาไรส้าระ 
tsa:ŋ3hɛ̃:m3, tsa:ŋ3ko3 谈天 tántiān พดูคุย เจรจา 
tsa:ŋ3hwe:n2ȵon3 说梦话 shuō mènghuà พดูจาไรส้าระ 
tsa:ŋ3li3taŋ2 和睦 hémù ปรองดองกนั ความสามคัค ี
tsa:ŋ3na:u1(จ.) 
tsieŋ1jieu2(จ.) 

樟脑 zhāngnǎo การบูร 

tsa:ŋ3ta:u4lei4 客气 kèqi  สุภาพ เกรงใจ 
tsa:ŋ4(ทจ.) 象 xiàng ชา้ง  
tsa:ŋ5 埋葬 máizàng การฝัง การฝังศพ 
tsa:p9 (จ.) 甲 ( 天干第一 ) jiǎ จกัรราศทีี ่1  จาก 12 

จกัรราศใีนแผนภูมทิอ้งฟ้า 
tsa:u1(จ.) 闹 ; 吵闹 nào; chǎonào อกึทกึครกึโครม เสยีงดงั 
tsa:u3(จ.) 爪 zhǎo กรงเลบ็ 
tsa:u4pu:i1  划火柴点火/性火 huà huǒchái 

diǎnhuǒ/xìng huǒ 
ชนวนจดุไฟ 

tsa:u5’ta:i3 (จ.) 招待 zhāodài ตอ้นรบั รบัรอง 
tsã1 厚 hòu หนา 
tsa1(จ.) 渣子 zhāzi กาก 
tsa2jieu2(จ.) 茶油 chá yóu น ้ามนัชา 
tsa5(จ.) 爆炸( 地雷爆炸了 ) bàozhà ระเบดิ 
tsa5(จ.) 榨 ( 榨油 ) zhá ทอด 
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tsa5ti:n2(จ.) 价钱 jiàqián ราคา 
tsai3 (จ.) 最（最大 ) zuì ทีสุ่ด 
tsa3lai1  最好 ( 最好你去 ) zuì hǎo ดทีีสุ่ด(คุณไปดทีีสุ่ด) 
tsak7 重 zhòng น ้าหนกั 
tsak7la:i5 幸亏 ( 幸亏没有打破 ) xìngkuī โชคดทีี ่
tsak7tsu3 特地 ( 我特地告诉你 ) tèdì โดยเฉพาะ  เป็นพเิศษ 
tsak8hãn1 底下 dǐxia ขา้งล่าง ใต ้
tsak8Ɂou4 里面 lǐmiàn ดา้นใน 
tsak8Ɂuk7 外面 wàimiàn ดา้นนอก 
tsam1 抱窝 ( 鸡抱窝) bàowō แมไ่ก่ฟักไข่ 
tsam1fa:k9 铁链 tiě liàn ห่วงโซ่ เหลก็ 
tsam1lɔ:m6 孵 ( 孵小小鸡 ) fū  ฟัก (ไข)่ 
tsam1tsha:i3 黄花菜 ( ( 金针菜 ) huánghuā cài ผกักวางตุง้ 
tsam2tsu2 癩蛤蟆（小的 ) làihámá คางคก 
tsam3 (จ.) 潭 tán บ่อน ้า 
tsaŋ1(จ.) 蒸 zhēng นึ่ง 
tsaŋ4mi2  还有 ( 还有很多 ) hái yǒu ยงัม ี(ยงัมเียอะมาก) 
tsau2(จ.) 绸子 chóuzi ผา้ไหม 
tsau2(จ.) 发愁 ; 痛苦 fāchóu; tòngkǔ กลดักลุม้ เจบ็ปวดรวดรา้ว 
tsɿ3jau4(จ.) 自由 zìyóu อสิระ 
tsɿ3tsi3tsau5’ (จ.) 自治州 zìzhìzhōu เขตปกครองตนเอง 
tsɔ̃4 扳 ( 往下或往里扳 ) bān  หมนุ งา้ง 
tsɛ̃5 按 ; 压 àn; yā กด 
tsei5(จ.) 树 ; 柴 ( 柴火 ) shù ; chái ตน้ไม ้ฟืน  
tsei5fɛ̃n1  木棉树 mù mián shù ตน้ฝ้าย 
tsei5hieŋ5leu4(จ.) 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
tsei5jieŋ4thet7 漆树 qīshù ตน้รกั 
tsei5juŋ6(จ.) 空心 ( 树空心 ) kōngxīn ผกับุง้ 
tsei5kan1 (จ.) 树干 shùgàn ล าตน้ 
tsei5khjɔ3 树干 shùgàn ล าตน้ 
tsei5khwa:ŋ5 树林 ( 小片树林 ) shùlín ป่า ป่าไม ้
tsei5kji3sen5’ 寄生树 jìshēng shù ตน้กาฝาก 
tsei5kjou5 野桐 yě tóng ชื่อตน้ไม ้
tsei5lak8kjam2 山楂树 shānzhā shù ตน้พุดทราจนี 
tsei5nam5 果子 ( 鸟吃的的果子 ) guǒzi ผลไม ้
tsei5ŋĩ:u2 松树 sōng shù ตน้สน 
tsei5pha:k9 劈柴 ( 劈劈好的的柴 ) pǐchái ผ่าฟืน 
tsei5phlei1  树梢 shù shāo ส่วนปลายของตน้ไม ้
tsei5pla1 树疙瘩 (节眼 ) shù gēda ตุ่มบนตน้ไม ้
tsei5pɛ:k9 柏树 bóshù ชื่อตน้สนชนิดหน่ึง 
tsei5sa1 杉树 shān shù ชื่อตน้สนชนิดหน่ึง 
tsei5seu1 枫树 fēng shù ตน้เมเป้ิล 
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tsei5taŋ6 劈柴 ( 劈好的柴堆成垛 ) pǐchái ฟืน (ฟืนทีผ่่าเสรจ็แลว้) 
tsei5tən1 节眼  Jié yǎn ตาของพชื  
tsei5teŋ3 树梢 shù shāo ยอดไม ้
tsei5tieŋ1 树浆 shù jiāng ยางไม ้ 
tsei5to4mɛ5 寄生树 jìshēng shù ตน้กาฝาก  
tsei5ton4  树墩 ( 砍伐后剩下的树桩 ) shùdūn ตอไม ้
tsei5tshon5’ja2 香椿树 xiāngchūn shù ชื่อตน้ไมช้นิดหน่ึง 
tsei5tsieŋ1 樟树 zhāngshù ตน้การบรู 
tsek7kjeu1 侧头 cè tóu เอยีงหวั 
tsem1(ทจ.) 金子 jīnzi ทองค า 
tsem1 铁砧 ( 打铁用具 ) tiě zhēn  ทัง่ตเีหลก็ 
tsem2 沉 ( 沉到水底 ) ; 沉淀 chén;chéndiàn  ตกตะกอน 
tsem2tai5 沉淀 chéndiàn ตกตะกอน 
tsem5 关( 牲畜畜 ) ; 圈 ( 圈牲口 ) guān ปิด ลอ้ม  
tsem5won2(ทจ.) 禁魂 (一种迷信活动 ) jìn hún เซ่นไหว ้ 
tsen1(จ.) 筋 jīn กลา้มเนื้อ เสน้เอน็ 
tsen1 吃 ; 喝 ; 抽 ( 抽烟 ) chī;hē;chōu  กนิ ดื่ม สบู 
tsen1foŋ5’ 整风 zhěngfēng การแกไ้ข 
tsen1kou3hɛu5 白 ( 白吃 , 没有菜 ) bái  ไรป้ระโยชน์ เปล่า

ประโยชน์ 
tsen1lak7khja:n3 趁 ( 趁热吃 ) chèn  ช่วงชงิ ฉกฉวย 
tsen1nau4 牛筋 niú jīn เสน้เอน็(ววั) 
tsen1phɔ̃5 犍子肉  jiànzi ròu เนื้อววั 
tsen2 勤 : 努力 shí: nǔlì พยายาม ขยนั 
tsep8(ทจ.) 十 shí สบิ 
tsep8ȵot8 十月 shí yuè ตุลาคม 
tsep8fa:m1(ทจ.) 十三 shí sān  สบิสาม 
tsep8fei5(ทจ.) 十四 shí sì สบิสี ่
tsep8lok8(ทจ.) 二六 ( 阴历 ) èr liù   ยีส่บิหก(จนัทรคต)ิ 
tsep8lok8(ทจ.) 十六 shí liù สบิหก 
tsep8ŋĩ6 十二 shí èr สบิสอง 
tsep8ŋĩ6ȵot8 十二月 shí èr yuè ธนัวาคม 
tsep8ŋo4(ทจ.) 十五 shí wǔ สบิหา้ 
tsep8pa:t9(ทจ.) 十八 shí bā สบิแปด 
tsep8Ɂɔ̃4(ทจ.) 十五 ( 阴历 ) shí wǔ สบิหา้ (ปฏทินิจนัทรคต)ิ 
tsep8Ɂet7(ทจ.) 十一 ( 阴历 ) shí yī สบิเอด็(ปฏทินิจนัทรคต)ิ 
tsep8Ɂet7(ทจ.) 十一 shí yī สบิเอด็ 
tsep8thet7(ทจ.) 十七 shí qī สบิเจด็ 
tsep8tseu3(ทจ.) 十九 shí jiǔ สบิเกา้ 
tset8 紧 ( 绑得紧 ) jǐn แน่น เบยีด ชดิ 
tseu2(ทจ.) 求 ( 求别人帮助 ) qiú ขอรอ้ง 
tseu3(ทจ.) 九 jiǔ เกา้ 
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tseu3ȵot8 九月 jiǔ yuè กนัยายน 
tseu4 装 ( 装进袋里 ) zhuāng ใส่ วาง (ใส่เขา้ไปในเสือ้) 
tseu5(ทจ.) 救( 救人 ) jiù ช่วย (คน) 
tsha:i1(ทจ.) 猜 ( 猜谜语 ) cāi ทาย เดา 
tsha:i1ma4 猜拳 cāiquán ทายหมดั (เป่ายิง้ฉุบ) 
tsha:i3(จ.) 踩 ( 踩了麦苗 ) cǎi เหยยีบ 
tsha:k9 套 ( 套上一件衣服 ) tào ชุด  
tsha:k9 叠 ( 一叠人民币 ) dié ทบั กอง  
tsha:m3ȵa1 鱼叉 yú chā ฉมวก 
tsa:n2(จ.) 蚕 cán ตวัไหม 
tsha:n4joŋ1 (จ.) 蚕蛹 cányǒng ดกัแด ้
tsha:n4tau3(จ.) 蚕豆 ( 胡豆 、 佛豆 ) cándòu ถัว่ปากอา้ 
tsha:p9(จ.) 插 ( 插秧 ) chā  สอด  แทรก 
tsha:t9 水獭 shuǐtǎ ตวันาก 
tsha:t9 刷子 shuāzi แปรง แปรงทา แปรงขดั 
tsha:t9(ทจ.) 擦( 擦皮鞋 , 抹 ( 抹掉 ) cā ขดั เชด็ (รองเทา้ โต๊ะ) 
tshã1 扑 ( 老虎扑过去 ) pū  กระโจน  
tshãŋ5 秤 ; 称 ( 称东西 ) chèng ชัง่ (สิง่ของ) 
tshãŋ5kau1(ทจ.) 秤钩 chèng gōu ตะขอ 
tshãŋ5niau4 秤索 chèng suǒ เชอืก 
tshãŋ5puon2 秤盘 chèng pán จานชัง่น ้าหนกั 
tsha1 (จ.) 差 ( 差很多 ) chà ขาด (ยงัขาดอกีเยอะ) 
tshak7(จ.) 打 ( 打桩 ) dǎ ตอก (ตอกเสาเขม็) 
tshap7ȵa1 鱼叉 yú chā ฉมวก 
tshau3pi:u1(จ.) 手表 shǒubiǎo นาฬกิา 
tshɔ̃:m5 抓 ( 用几个手指头抓一撮米 ) zhuā จบั 
tshɔ̃:m5 撮 ( 一撮盐 ) cuō ขยุม้  
tshɛ̃:u3 钹 ( 小的 ) bó ฉาบ ฉิ่ง  
tshɛ̃1 叉子 ( 叉竹竿等用 ) chāzi สอ้ม 
tshɛ̃5 树枝 ; 枝 ( 一枝花 ) shùzhī ; zhī กิง่ไม ้
tshaɛ̃5ȵa3 树杈 ( 树枝分长处 ) shù chā กิง่ไม ้กิง่กา้น 
tshen1(ทจ.) 伸 ( 伸手 ) shēn ยืน่ (มอื) 
tshen1ai2 伸长 ( 绳子 、 橡皮等伸长了 ) shēn 

cháng 
ยืน่ออกไป ยืน่ขยาย 

tshen1ŋwã2 伸 ( 伸舌头 ) shēn แลบ (แลบลิน้) 
tshen4fən3(จ.) 成分 chéngfèn ส่วนประกอบ เครือ่งปรงุ 
tshən4tsi4(จ.) tshin4tsi4(จ.) 成绩 chéngjì คะแนน 
tsheŋ3(จ.) 划 ( 划船 ); 撑( 撑伞 )huà; chēng พาย(พายเรอื) กาง(กางร่ม) 
tsheu1(จ.) 收 ( 收回来 ) ; 藏 ( 藏东西 ) shōu; cáng เกบ็ ซ่อน 
tsheu1(จ.) 凑 ( 凑钱买书 ) còu  รวบรวม (รวมเงนิซือ้

หนงัสอื) 
tsheu1kou3(จ.) 收割 ( 指收割粮食的整个过程 ) 

shōugē 
เกบ็เกีย่ว (ผลผลติ) 
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tsheu1lai6 袋子 ( 衣袋 ) dàizi กระเป๋า 
tsheu1ten6 收到 ( 收到信 ) shōu dào  ไดร้บั 
tsheu1tshon1 收割 ( 指收割粮食的整个过程 ) 

shōugē 
เกบ็เกีย่ว (เรยีก
กระบวนการเกบ็เกีย่ว
พชืผลทัง้กระบวนการ) 

tsheu3(จ.) 丑 ( 地支第二 ) chǒu ต าแหน่งที ่2 ในแผนภูมิ
ปฐพ ี

tshi:t9 揭 （揭开盖子 ) jiē เอาออก แกะออก 
tshi3kjĩ:u5(ทจ.) 把尿 ( 把孩子撒尿 ) bǎ niào  ปัสสาวะ 
tshi4fa:ŋ4(จ.) 厨房 chúfáng หอ้งครวั 
tshie1(จ.) 车子 ; 车 ( 车水 ) chēzi รถยนต์ 
tshie1fi:n5 (จ.) 线 ( 车线 ) xiàn เสน้ทาง 
tshie1lon2(จ.) 轮子 lúnzi ลอ้รถ 
tshie3 拔 ( 拔草 ) bá  ดงึ ถอน (หญา้) 
tshieŋ5hieŋ11lei4 唱山歌 ( 唱香哩 ) chàng shāngē รอ้งเพลงพืน้บา้น 
tshieŋ5ko1(จ.)  
tshieŋ5kɔ1(จ.) 

唱歌 ( 含山歌情歌 ) chànggē  รอ้งเพลง ขบัรอ้ง 

tshik7(จ.) 尺子 ; 尺 chǐzi ไมบ้รรทดั 
tshin4(จ.) tshɛn4 乘 ( 二乘四 ) chéng  คณู (สองคณูสี)่ 
tshin4fan3(จ.) 成分 chéngfèn ส่วนประกอบ 
tshin5lɔ4(จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
tshɛ:k9(จ.) 拆 ( 拆房子 ) ; 撕 ( 撕纸 ) chāi  ฉีกออก เปิดออก 
tshɔ:k9(จ.) 戳 ( 戳破窗纸 ) chuō ทิม่ แทง แหย ่ตอก 
tshɔ:k9fen1 淋 ( 雨淋 ) lín  เปียก (ฝน) 
tshɛ:n3(จ.) 铲 ( 铲锅巴 ) chǎn พลัว่ 
tshɛ:ŋ1(ทจ.) 箩筐 ( 有耳的 ) luókuāng เขง่ ตระกรา้จกัสาน (แบบมี

ห)ู 
tshɔ:ŋ1(ทจ.) 撞 ( 车子撞在墙上 ) zhuàng ชน ต า 
tshɛ:ŋ5 顶 ( 用木头顶住危墙 ) dǐng ยนัเอาไว ้ ค ้า (รปูธรรม) 
tshɛ:ŋ5 托 ( 托着腮想事 ) tuō ค ้า ยนั (นามธรรม) 
tshɛ:ŋ5 拄  (拄拐杖 ) zhǔ ยนั ประคอง (ใชไ้มเ้ทา้ยนั 

ประคอง) 
tshɛ:ŋ5pla1 用力睁眼 yònglì zhēng yǎn เหลอืกตา  
tshɛ:p9 叉 ( 叉腰 , 插 ( 把刀插在地上 ) chā  สอด เสยีบ 
tshɔ:t9 擦 ( 把字擦掉 ) : 擦 ( 擦亮皮鞋 ) cā เชด็ (โต๊ะ รองเทา้) 
tshɛ:u1 抵 ( 牛抵人 ) dǐ  ตา้นทาน  ยนั  ค ้า 
tshɛ:u1lai6 袋子 ( 衣袋 ) dàizi กระเป๋า (กระเป๋าเสือ้) 
tshɛ:u3 炒 chǎo ผดัทอด คัว่ 
tshɛ1 接物 ; 接 ( 接住抛过来的东西 ) jiē wù รบั  
tshɔ1fa:m1 初三 chū sān ทีส่าม 
tshɔ1fei5 初四 chū sì ทีส่ี ่
tshɔ1lok8 初六 chū liù ทีห่ก 
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tshɔ1ŋĩ6 初二 chū èr ทีส่อง 
tshɔ1pa:t9 初八 chū bā ทีแ่ปด 
tshɔ1Ɂɔ̃ 4 初五 chū wǔ ทีห่า้ 
tshɔ1Ɂet7 初一 chū yī ทีห่นึ่ง 
tshɔ1thet7 初七 chū qī ทีเ่จด็ 
tshɔ1tsep8 初十 chū shí ทีส่บิ 
tshɔ1tseu3 初九 chū jiǔ ทีเ่กา้ 
tshɔ3hu3 (จ.) 错误 cuòwù ความผดิ 
tshɔ3l̥oŋ5 错误 cuòwù เขา้ใจผดิ 
tshom1(ทจ.) 斟 ( 斟酒 ) zhēn  รนิ (เหลา้) 
tshon1(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
tshon1hwon1  春分( 节气 ) chūnfēn ฤดใูบไมผ้ล ิ
tshoŋ1 馋（往酒里馋水）chán ตะกละ 
tshoŋ3 推 tuī ผลกั 
tshõŋ5 枪 qiāng ปืน 
tshõŋ5kjɛ:p9 鸟枪 ( 火药枪 ) niǎoqiāng  ปืนลกูซอง 
tshõŋ5lou4 炮 pào ประทดั 
tshõŋ5sa1 铁沙 ( 打猎用 ) tiě shā  กอ้นเหลก็ทีใ่ชส้ าหรบัล่า

สคัว ์
tshõŋ5ta:n3 子弹 zǐdàn ลกูกระสุน 
tshu:i4pi:n6(จ.) 随便 ( 随便坐 ) suíbiàn  ตามสบาย ตามสะดวก 
tshu:n1 穿 （穿针 ) chuān ใส่ 
tshũ:n3 咳嗽 késòu ไอ 
tshũ:n3ja2 木耳 mù'ěr เหด็หหูนู  
tshũ:n3 菌子 jùnzi เหด็ 
tshũ: 3nju4 香菌 ( 香菇 ) xiāng jūn เหด็หอม 
tshũ:n3tsap7 凤尾菌 fèng wěi jūn เหด็นางฟ้า 
tshu:n5 串 ( 一串鱼 ) chuàn พวง (ลกัษณนามของ

สิง่ของทีม่ดัรวมกนัเป็นพวง 
เช่น ปลา 1พวง) 

tshũ:t9 蕨草 ( 嫩芽 ) jué cǎo พชืประเภทเฟิรน์ 
tshu3 竖 ( 竖起来 ) ; 翘 ( 翘大拇指 , 举 ( 举

手 ) shù ; qiào ;jǔ 
ตรงขึน้ กระดกขึน้ ยกขึน้ 

tshu5tshu5 处暑 ( 节气 ) chùshǔ ช่วงฤดกูาลทีค่วามรอ้นเริม่
คลายและเริม่เขา้สู่ฤดใูบไม้
รว่ง 

tshwɔ̃:i3 歪 ( 帽子歪 ) ;歪 ( 嘴歪 ) wāi เอยีง เบีย้ว  ไมต่รง 
tshwei1(จ.) 吹 ( 吹风 ) ; 拉( 拉风箱 )chuī; lā พดั เป่า ดงึ  
tshwei1(จ.) 崔 cuī เรง่ เรง่รดั 
tshwei1jom2 刮风 guā fēng ลมพดั 
tshwei1jom2 风 fēng ลม 
tshwei1tom4 萧 xiāo ขลุ่ยจนีเป่าแนวตัง้ 
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tshwei1wɛ:ŋ2 笛子 dízi ขลุ่ยจนีเป่าแนวขวาง 
tsi:m1 楔子 xiēzi ขลุ่ยไมไ้ผ่ 
tsi:m2 钳子 qiánzi คมีปากแหลม 
tsi:m5 蚊子 wénzi ยงุ 
tsi:m5 霸占 bàzhàn เขา้ยดึครองโดยพลการ 
tsi:m6kju1 ,tsi:m6loŋ2 手镯 ( 男女均用 ) shǒuzhuó ก าไลมอื (ใชท้ัง้ชายหญงิ) 
tsi:m6phɛ:n3 手镯 ( 扁镯 , 女的用 ) shǒuzhuó ก าไลมอื (ผูห้ญงิใช)้ 
tsi:n5swei3 淬火 ( 把铁烧红时蘸水或油使之变

硬 ) cuìhuǒ 
แปลตามตวัว่า ชุบไฟ คอื
การบวนการต าเหลก็โดย
การเผาใหแ้ดงแลว้ต ี
จากนัน้น าไปชุบน ้าใหเ้หลก็
แขง็ตวั  

tsi:p9 叠 ( 叠被子子 ) ; 折 ( 折纸 ) ) dié; zhé ซอ้น พบั (กระดาษ ผา้ห่ม) 
tsi:p9 涩 （柿子很涩 ) sè ฝาด  (ลกูพลบัฝาดมาก) 
tsi:t9 凝结 ( 猪油凝结了 ) níngjié อาการแขง็ตวัของของเหลว 
tsi:t9 编 ( 编辫子 ) biān ถกั (ถกัเปีย) 
tsi:t9hwon1(จ.) 结婚 jiéhūn แต่งงาน 
tsi:t9kjãi1num4 结冰 jié bīng  เกาะตวัเป็นน ้าแขง็ 
tsi:u1(จ.) 逗 ( 逗孩子玩 ) dòu  แกลง้ หยอกลอ้ (เล่นหยอก

ลอ้เดก็) 
tsi:u1fu1 招待 zhāodài ตอ้นรบั  รบัรอง 
tsi:u5 依 ( 依他说 ) yī  ตามที ่(ตามทีเ่ขาพดูมา) 
tsi:u6(จ.) 轿子 jiàozi เกีย้ว (ใหค้นขึน้นัง่แลว้

แบก) 
tsi:u6(จ.) 撬 ( 用棍子撬石头 ) qiào  งดั  แงะ 
tsi1 我 wǒ ฉนั (สรรพนามบุรษุทีห่นึ่ง

เอกพจน์) 
tsi2(จ.) 旗子 qízi ธง 
tsi2(จ.) 骑 ( 骑马 ) qí  ขี ่(ขีม่า้) 
tsi2(จ.) 晚 ( 很晚才起床 ) ; 迟 ( 来迟了 ) wǎn; 

chí 
ดกึ(ดกึมากแลว้ถงึนอน) ,
สาย(มาสายแลว้)  

tsi3 瓜子 guāzǐ เมลด็แตง 
tsi3(ทจ.) 几 ( 几个 ) jǐ  กี ่(กีอ่นั) 
tsi4kji4(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tsi4len2 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวันิ่ม 
tsi5(จ.) 己( 天干第六 ) jǐ จกัรราศทีี ่5 ใน 12จกัรราศี

แผนภูมทิอ้งฟ้า 
tsi5 核 ( 果核 ) hé เมลด็ผลไม ้
tsi5 最 ( 最大 ) zuì ทีสุ่ด (ใหญ่ทีสุ่ด) 
tsi5bon1 祭天 jì tiān  ไหวเ้ทพเจา้ 
tsi5lai1 最好 ( 最好是你去 ) zuì hǎo ดทีีสุ่ด 
tsi6(จ.) 忌讳  jìhuì ขอ้หา้ม 
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tsiaŋ3jau2 酱油 jiàngyóu ซอีิว๊ 
tsie1 盖 ( 房子 ) gài  หลงัคา (บา้น) 
tsiẽ1 河 hé แมน่ ้า 
tsie3(จ.) 刺 ( 植物上的刺 ) cì  หนาม 
tsie3khũ1won2  金英花 ( 野蔷薇 ) jīnyīnghuā ดอกไมช้นิดหนึ่ง ตน้เป็น

พุ่ม ดอกเลก็สเีหลอืง 
tsie6 (จ.) 茄子 qiézi มะเขอืยาว 
tsie6 射 shè ยงิ (พุ่ง)  
tsie6tshõŋ5 打枪 dǎqiāng ยงิปืน 
tsiek10 粥勺子 zhōu sháozi ชอ้นตกัโจก๊ 
tsiek10num4 瓢儿( 水瓢 ) piáo er กระบวย ขนั  
tsiek9 草鞋 cǎoxié  รองเทา้ฟาง 
tsien2 痰 tán เสมหะ 
tsieŋ1 把( 一把菜刀 ) ; 面 ( 一面旗 ) ; 张 ( 一

张纸 ) bǎ ; miàn ;zhāng 
เล่ม (ลกัษณนามของมดี)  
ผนื (ลกัษณนามของธง)  
แผ่น (ลกัษณนามของ
กระดาษ) 

tsieŋ1tsik7 张 ( 一张桌子 ) zhāng ตวั (ลกัษณนามของโต๊ะ) 
tsieŋ2tsieŋ2(จ.) 常常 ( 常常来 ) chángcháng บ่อยๆ (มาบ่อยๆ) 
tsieŋ4 (จ.) 生 ( 生孩子 ) ; 养 ( 养家 ) ; 养 ( 养牲

口 ) shēng; yǎng 
ใหก้ าเนิด (ลกู)  เลีย้ง
(ครอบครวั) 

tsieŋ4(จ.) 丈 zhàng หน่วยวดัความยาวของจนี 
tsieŋ4ta:u6  横蛮 、 野蛮 hèngmán, yěmán ป่าเถื่อน 
tsieŋ5 饱 ; 膨胀 ( 豆子等浸水后膨胀 ) bào; 

péngzhàng 
พอง ขยาย 

tsik7 煨 ( 在热灰或火炭里煨芋头 ) wēi การตุ๋นหรอืเคีย่วอาหาร  
tsik7 单 ( 不成双 ) dān เดีย่ว 
tsik7 只 ( 鞋子 ) zhǐ คู่ (รองเทา้) 
tsik7pu:i1 烤火 kǎohuǒ ยา่งไฟ เผาไฟ 
tsik7tsu3 故意 ( 他故意问我 ) gùyì ตัง้ใจ เจตนา   
tsik8 值 ( 值五块钱 ) zhí มคี่า   
tsik8jieŋ2 山羊 shānyáng แกะภเูขา 
tsik8kai1 雉 ( 野鸡 ) zhì ไก่ฟ้า 
tsik8pa:i2 碑 bēi แผ่นป้ายหนิ 
tsik8taŋ1tsa:u3 席子 xízi เสื่อ 
tsik8tɛ:m6 席子 ( 编的 ) xízi เสื่อทอ 
tsin1(จ.) 井 ( 水井 ) jǐng  บ่อ 
tsin1foŋ3 (จ.) 整风 zhěngfēng การปรบัปรงุแกไ้ข 
tsin3fu1(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsin3tsi3(จ.) 政治 zhèngzhì รกัษา 
tsiŋ1ȵot8 春节 : 正月 chūn jié: zhēngyuè ตรษุจนี 
tsiŋ2 着 ( 着火了 ) zháo  ตดิไฟ 
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tsiŋ2 变( 蛹变蛾 ) ; 长 ( 草长得快 ) biàn ; 
zhǎng 

เปลีย่น  โตขึน้ 

tsiŋ2feŋ5 生锈 shēng xiù ขึน้สนิม 
tsiŋ2kjei5 疮 chuāng บาดแผล 
tsiŋ2kji:u3 九子痒 ( 淋巴结核 , 又名 “ 老鼠疬 ) 

jiǔ zǐ yǎng  
รอยแผลเป็น 

tsiŋ2kjiu3 癞痢头 làilì tóu หวัโลน้ 
tsiŋ2nam5 结果 jiéguǒ ผลลพัธ ์
tsiŋ2num4bok7 涨 ( 河水水涨了 ) zhǎng น ้าขึน้ (น ้าในแม่น ้าขึน้แลว้) 
tsiŋ2pu:i1 着火 ( 房子着火了 )zháohuǒ ตดิไฟ ไฟไหม ้
tsiŋ2Ɂu1 大颈泡 dà jǐng pào คอพอก 
tsiŋ2toŋ5 冻疮 dòngchuāng น ้าแขง็กดั 
tsiŋ2tshai1 疥疮 jièchuāng โรคหดิ 
tsiŋ3tsu1 (จ.) 珠子 zhūzi ไขม่กุ 
tsiŋ5(จ.=镜 jìng กระจกส่อง) 玻璃 bōlí (กระจกใส) กระจก 
tsiŋ5(จ.) 正 ( 帽子戴得正 )zhèng พอด ี
tsiŋ5(จ.) 真 ; 确实 zhēn; quèshí จรงิ  จรงิๆ แลว้ 
tsiou4wan2 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
tsiou6 代 ( 世代 )dài ยคุ สมยั 
tsiou6l̥a3 后代 ( 指时间 ) hòudài สมยัหลงั 
tsiou6l̥a3 后代 hòudài รุน่หลงั 
tsiu4(จ.) 就 ( 我就来 )jiù ก ็(ฉนักม็า) 
tsiu5(จ.) 照 ( 照镜子 )zhào ส่อง (กระจก) 
tso:k9 怂恿 sǒngyǒng ยยุง เสีย้มสอน 
tsɛ:k9ha:i1 隔开 gé kāi แยกออกเป็นสองส่วน 
tsɛ:m1na: ŋ4 腰带 yāodài เขม็ขดั 
tsɛ:m3 节省 jiéshěng ประหยดั 
tsɛ:m4 扎（ 荆棘扎破了手）zhā ผกู 
tsɔ:m4kai4 鸡罩子 jī zhàozi สุ่มไก่ 
tsɛ:n3 盘子 pánzi จาน 
tsɛ:n3 挑选; 摘（ 老菜叶）tiāoxuǎn เลอืก 
tsɛ:n5 界线（ 田界、 地界）jièxiàn แนวเขตแดน 
tsɛ:ŋ1 庚（ 天干第七）gēng จกัรราศ ีที ่7 ใน 12

จกัรราศแีผนภูมทิอ้งฟ้า 
tsɛ:ŋ1(จ.) 争（ 争着要去）zhēng ชงิ  
tsɛ:ŋ1 ŋ'

3l̥oŋ1  差不多（ 差不多断了）chàbùduō ประมาณ อกีนิด 
tsɛ:p10 煮（ 煮整个红薯）zhǔ ตม้ 
tso:t9 髻（ 女人的、 盘在前面）jì มวยผม 
tsɛ:t9 疼（ 痛） ; 心疼 téng เจบ็ปวด 
tsɛ:t9 吝啬 lìnsè ตระหนี่ ขีเ้หนียว 
tsɛ:u1(จ.) 胶（ 动物胶）jiāo กาวยาง ตดิดว้ยกาว 
tsɛ:u1(จ.) 缴（ 缴公粮）jiǎo ส่ง 
tsɛ:u3 拌（ 拌猪食）bàn ผสม คลุก (ผสมอาหารหม)ู 
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tsɛ:u5 驯（ 野兽养驯了）xún ฝึก (เลีย้งสตัวใ์หเ้ชื่อง) 
tso1(จ.) 租（ 租地）zū เช่า (เช่าที)่ 
tsɛ2(จ.) 茶 chá ชา 
tsɔ2(จ.) 唆（ 唆狗去咬人）shuō เสีย้มสอน  ยยุง 
tsɛ2 u2(จ.) 茶壶 cháhú กาน ้าชา 
tsɛ2wa1 茶叶 cháyè ใบชา 
tsɔ3 慢（ 走得慢）màn ชา้ (เดนิชา้) 
tsɛ4jɔ4(จ.) 节约 jiéyuē ประหยดั 
tsɔ5 嫁 jià แต่งงาน 
tsɛ5 锯（ 锯板）jù เลื่อย 
tsok7 吩咐 fēnfù สัง่ ก าชบั 
tsok7sɛ:ŋ1 野兽 yěshòu สตัวป่์า 
tsok8 赎 ( 赎回 ) shú ไถ่ถอน ชดใช ้
tsok8(ทจ.) 熟 ( 熟肉 ) : 熟 ( 果子熟了 ) shú สุก (เนื้อสุก  ผลไมสุ้ก) 
tsok8kou3 狼 láng หมาป่า 
tsok8kou3 狐狸 húlí จิง้จอก 
tsok8sɛ:ŋ1 动物 dòngwù สตัว ์
tsɛn1(จ.) 斤 jīn ครึง่กโิล 
tsɛn2(จ.) 辰 ( 地支第五 ) chén ต าแหน่งที ่5 ในแผนภูมิ

ปฐพ ี
tsɛn2 ,tsɛn2ja6 秧鸡 yāng jī ไก่ฟ้า  
tsɛn2(จ.) 神 shén เทพยดา 
tsɛn3 稳 ( 桌子放得稳 ) wěn มัน่คง  แน่วแน่ 
tsɛn4 鸡肫 : 趼 jī zhūn: jiǎn หนงัดา้น 
tsɛn4 (จ.) 近 jìn ใกล ้
tsɛn4 只 ( 只给他去 ) zhǐ เพยีง แค่ เท่านัน้ (ใหเ้ขา

ไปคนเดยีวเท่านัน้) 
tsɛn4au1(จ.) 只要 zhǐyào เพยีงแค่... ค าสนัธานแสดง

เงือ่นไข  
tsɛn4mi2 只有 ( 只有一元 ) zhǐyǒu เหลอืแค่..  มเีพยีง...

ค าสนัธานแสดงเงือ่นไข 
tsoŋ1 杯子 : 杯 ( 一杯水 ) bēizi แกว้ 
tsoŋ1(จ.) 钟 ( 敲的钟 ) : 时钟 zhōng ระฆงั นาฬกิา 
tsoŋ1kɔ:k9 (จ.) 中国 zhōngguó ประเทสจนี 
tsoŋ1li1(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsoŋ1lu3sɛ:n3(จ.) 总路线 zǒnglùxiàn ทางสายหลกั 
tsoŋ2joŋ2(จ.) 纵容 zòngróng ใหท้า้ย ส่งเสรมิ 
tsoŋ3 虾 ( 六拉 、昔地的说法 ) xiā กุง้ 
tsoŋ3(จ.) 种子 zhǒngzǐ เมลด็พนัธุ ์
tsoŋ3(จ.) 种 ( 一种稻谷 ) zhǒng ชนิด 
tsoŋ3(จ.) 总共 ( 总共五个人 ) zǒnggòng รวมทัง้หมด 
tsoŋ5(จ.) 种 ( 种菜 ) zhòng  ปลกู 
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tsoŋ5(จ.) 中 ( 射中 ) zhòng  โดน ถูก ตรงเป้า  
tsoŋ5jieŋ6 祭祀 ( 祭祀祖宗 ) jìsì เซ่นไหว ้
tsoŋ6 替 ( 我替你做 ) tì แทน (เธอท าแทนฉัน) 
tsoŋ6 扶 ( 扶着不让倒 ) fú ประคอง (ประคองไมใ่หล้ม้) 
tsot7 塞子 ( 瓶塞子 ) ; 塞 ( 塞住洞口 ) sāizi ; 

sāi 
จกุ (จกุขวด)  ยดั 

tsou4tsɔ:ŋ6 壮族 zhuàngzú ชนกลุ่มน้อยเผ่าจว้ง 
tsu:i1(จ.) 锥子 zhuīzi สว่าน 
tsu:i2(จ.) 大木锤 ( 打桩用 ) dàmù chuí คอ้นไม ้
tsu:n1(จ.) 砖 zhuān อฐิ 
tsu:n3 捆 ( 一捆柴 ) kǔn  มดั (ผกั1 มดั)  
tsu:n5kãu3 拐弯儿 guǎiwānr เลีย้วโคง้ 
tsu2(จ.) 甘薯 ( 红薯 、 白薯 ) gānshǔ  มนัเทศ 
tsu2(จ.) 除 ( 四除二 ) chú หาร ( สีห่ารสอง) 
tsu2ka:t9   地瓜 ( 凉薯 ) dìguā ถัว่มนั มนัเทศ 
tsu3Ɂi3 椅子 yǐzi เกา้อี ้
tsu3ȵun2(จ.) 主人 zhǔrén เจา้ภาพ 
tsu4 鸡距 jī jù เดอืยไก่ 
tsu5(จ.) 锯 ( 工具 ) jù  เลื่อย 
tsu5(จ.) 指 ( 指方向 ) zhǐ  นิ้ว 
tsu5’tsi3(จ.) 戒指 jièzhǐ แหวน 
tsu6(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
tsu6 筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
tsun2(จ.) 裙子 qúnzi กระโปรง 
tsũŋ3 提篮 ( 小竹篮 ) : 筐 ( 一筐菜 ) tílán : 

kuāng 
ตะกรา้ 

tsuoi2 打 ( 用拳头从上向下打 ) dǎ ต ี เคาะ ทุบ 
tsuok9 捉 ( 捉鸡 ) zhuō  จบั (จบัไก่) 
tsuok9kja1 除虫 chú chóng ก าจดั ฆ่าแมลง  
tsuon2(จ.) 船 chuán เรอื 
tsuon2(จ.) 全 ( 全村 、 全国 ) quán ทัง้หมด 
tsuoŋ1kja3 (จ.) 假装 jiǎzhuāng เสแสรง้ แสรง้ท า แสรง้เป็น 
tsuoŋ1sen1 打扮 dǎbàn แต่งตวั แต่งหน้า 
tsuoŋ1tsheu1 装 ( 装进袋里 ) zhuāng  ใส่ (ใส่เขา้ไปในเสือ้) 
tsup7  接吻 ( 亲嘴) jiēwěn  จบู 
tsup7 撮 ( 一撮毛 ) cuō  กระจกุ ขยุม้ (ลกัษณนาม 

เช่น  ขน 1 กระจกุ) 
tswei1 乌龟 wūguī เต่า 
tswei2(จ.) 锤子 chuízi คอ้น 
tswei2 鼓棒 gǔ bàng กลอง 
tswei2(จ.) 拳 ( 打一拳 ) quán  ก าปัน้ หมดั 
tswei2lou4 打大木锤 ( 打桩用 ) dǎ dàmù chuí คอ้นไมใ้หญ่ส าหรบัตกีลอง 
tsy1si4(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน 
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tu:t9 阳光 yángguāng แสงแดด 
tu2 只 ( 一只鸡 ) : 头  ; 匹 ; 条( 一条鱼 ) 

zhǐ : tóu; pǐ; tiáo 
ตวั (ลกัษณะนามของสตัว ์
เช่น ไก่ ปลา มา้)  

tu2fi:n1 瞳人 tóng rén ลกูตาด า 
tu2hɔ:i5 奴隶 núlì ทาส 
tu2jum3 牛虻 (像大苍蝇常咬牛马 ) niúméng ตวัเหลอืบ  
tu2ka2 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
tu2khjom3 纺织娘 ( 像蚱蜢 , 能发唧唧声 ) 

fǎngzhī niáng 
ตัก๊แตนใบไม ้

tu2kjep7 牛虱 niú shī ตวัเหบ็ (ทีอ่ยูบ่นตวัววั) 
tu2l̥ie3 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
tu2 ŋwak8 蠓 ( 黑色极小咬人极痒 ) měng  แมลงตวัเลก็ๆคลา้ยริน้ 
tu2pɔ6 蜂王 fēngwáng ราชนิีผึง้ 
tu3 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
tu4fɛn3 豪猪 ( 箭猪 ) háozhū  เมน่ 
tu4khjom3 螳螂 tángláng ตัก๊แตนต าขา้ว 
tu4plak7 蚱蜢 : 蝗虫 zhàměng : huángchóng ตัก๊แตน 
tu4ti3 (จ.) 徒弟 túdì ลกูศษิย ์
tu6 他们 tāmen พวกเขา (สรรพนามบุรษุที่

สามพหพูจน์) 
tu6hou3lak8 他们俩 tāmen liǎ พวกเขาสองคน (สรรพนาม

บุรษุทีส่ามทวพิจน์) 
tuo2tshãŋ5 秤锤 ( 秤砣 ) chèng chuí ลกูตุม้ตาชัง่ 
tuei1 (จ.) 堆 ( 堆积泥土 ) duī กอง  
tuək8pok8tsen1  厨房 chúfáng หอ้งครวั 
tuk7 点 ( 用火去点燃草堆 ) diǎn  จดุไฟ  (ใชไ้ฟจดุเผากอง

หญา้) 
tuk8 是 ( 这是什么 ) shì คอื (นี่คอือะไร) 
tuk8 中 ( 射中 ) zhòng  ตรง (ยงิตรง) 
tuk8khjɛn1 打喷嚏 dǎ pēntì จาม    
tuk8kɔ6 打嗝 dǎgé สะอกึ 
tuk8lek8 费力 fèilì เปลอืงก าลงั เปลอืงแรง 
tuk8lieŋ2 着凉 zháoliáng โดนอากาศเยน็  
tuk8Ɂak7 打嗝 ( 连续不断地发出嗝嗝 ” 的声

音 ) dǎgé 
สะอกึ  

tum1 点 ( 点灯 ) diǎn จดุ (จดุไฟใหแ้สงสว่าง) 
tum1pu:i1 引火 yǐnhuǒ จดุไฟ ก่อไป 
tuŋ3wɛ:n4(จ.) 动员 dòngyuán นกักฬีา 
tuoi1 (จ.)  堆 ( 一堆草 ) duī กอง (หญา้ 1 กอง) 
tuoi4(จ.) 罪过 zuìguo บาปกรรม 
tuoi5(จ.) 碓 ( 用脚踏的 ) duì ครกต าขา้ว ใชเ้ทา้เหยยีบ 
tuoi5(จ.) 对联 duìlián กลอนคู่ 
tuoi5 像 ( 他像你 ) xiàng เหมอืน (เขาเหมอืนคุณ) 
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tuoi5(จ.) 对 ( 说得对 ) duì ถูกตอ้ง (พดูไดถู้กตอ้ง) 
tuoi5(จ.) 对 (一对手镯 ) duì  คู่  (ลกัษณะนามก าไล 1 คู่) 
tuoi5kjɛ̃3 对面 duìmiàn ตรงขา้ม 
tuoi5tiŋ1 碓杆 duì gān ครกไมต้ าขา้ว 
tuok10 处 ( 在两处 ) chù สถานที ่ที ่(อยูส่องที)่ 
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 

 ขอ้งใส่ปลา  

tuon4 锯 ( 锯断木头 ) jù  เลื่อย 
tuon6(ทจ.) 缎子 duànzi ผา้ต่วน 
tuon6 块 ( 一块小石头 ) kuài กอ้น (ลกัษณนามของกอ้น

หนิ เช่น หนิ 1  กอ้น) 
tuoŋ3 凸 tū นูน 
tuoŋ3tuoŋ3kɔ̃:m4kɔ̃:m4 凹凹凸凸 āo āotú tū เวา้เวา้ นูนนูน 
tuot8 吮乳 shǔn rǔ เชด็ปาก 
twa:n3lɛ:n3 锻炼 duànliàn ออกก าลงักาย 
twei1 堆 ( 一堆草 ) ; 堆 ( 一堆肥料 ) duī กอง (ลกัษณนาม)  
ȵu:t9 闻 ( 嗅 ) wén กลิน่ (เหมน็) 
uo6pon6 回声 huíshēng เสยีงสะทอ้นกลบั 
wa:i3 游 ( 鱼儿游来游去 ) yóu  ว่ายน ้า (ปลาว่ายน ้าไปมา) 
wa:i4Ɂĩ4 (จ.) 怀疑 huáiyí สงสยั 
wa:i6(จ.) 坏 ( 犁头坏了 ) huài เสยี (คนัไถเสยีแลว้) 
wa:i6lai6 坏事 huàishì เรือ่งรา้ย 
wa:k10 掴 ( 用手掌打) guāi ตบ (ตบมอื) 
wa:k9 掰 ( 把果子掰成两瓣 ) bāi บ ิ(ใชม้อืบผิลไมอ้อกเป็น

สองส่วน) 
wa:n3 吐奶 ( 小孩吐奶 ) tùnǎi ถ่มน ้าลาย 
wa:n3swei3(จ.) 
wa:n6fu:i5(จ.) 

万岁 wànsuì หมืน่ปี 

wa:n4 颈圈 jǐng quān ปลอกคอ 
wa:n4tshØ:n4(จ.) 完全 ( 完全不同 ) wánquán ทัง้หมด ครบถว้น  
wa:n6 洒 ( 米洒了 ) ; 洒水 : 撒种子 sǎ หว่าน พรม สาด  ฉีด 

กระจาย 
wa:n6(ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
wa:ŋ1 薄 báo บาง 
wa:ŋ2 稻草 dàocǎo ฟางขา้ว  
wa:ŋ2ton4 稻蔸 ( 割稻后剩下下的根部 )dào dōu  ตอขา้ว 
wa:ŋ4hwa5tsha:i3 黄花菜 ( 金针菜) huánghuā cài ดอกไมจ้นี 
wa:ŋ5 缺 ( 刀缺口 ) quē ว่างเปล่า ไม่ม ี 
wa:t10 挑 ( 挑谷子 ) ; 石 ( 十斗 , 担 ( -担水 ) 

tiāo ; shí 
คดั หาบ (ลกัษณนาม) 

wã:n4pei2(จ.) 顽皮 ( 淘气 ) wánpí  ดือ้  ซน 
wãn5 熏 ( 烟熏眼 ) xūn รมควนั 
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wa1 叶子 yèzi ใบไม ้
wa1ti:u6 芭蕉叶 bājiāo yè ใบตอง 
wa1tsei5ŋĩ:u2 松针 ( 松叶 ) sōngzhēn สนเขม็ 
wa1tsen1 叶脉 yèmài เสน้ใยของใบ 
wak8 冬瓜 dōngguā ฟักเขยีว 
wak8 洗 ( 洗衣服 ) xǐ  ซกั (เสือ้ผา้) 
wan2 天 ( 日 ) tiān วนั (วนั) 
wan2 牙齿 yáchǐ ฟัน 
wan2ȵam4 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
wan2ȵaŋ2 讨厌 tǎoyàn เกลยีด โกรธ 
wan2ȵɛt8 明天 míngtiān พรุง่นี้ 
wan2ȵu2 前天 qiántiān เมือ่วานซนื 
wau2ȵu2ȵu2 大前天 dàqiántiān 3 วนัก่อน 
wan2ȵu2ȵu2ȵu2 大大前天 dà dàqiántiān สามวนันบัจากวนันี้ 
wan2blau1 后天 hòutiān มะรนืน้ี 
wan2blau1nu2 大后天 dàhòutiān พรุง่นี้ของพรุง่นี้ 
wan2blau1nu2nu2 大大后天 dà dàhòutiān สามวนัขา้งหน้า 
wan2khwɔ̃1 犬牙 quǎnyá เขีย้ว 
wan2kɔ2 缺 ( 缺牙 ) quē หลอ (ฟันหลอ) 
wan2kwak7 露 ( 张嘴露出牙齿 ) lù  น ้าคา้ง 
wan2l̥a3 今后 jīnhòu วนัหลงั 
wan2lou4 大牙 ( 白牙 ) dàyá ฟันหน้า 
wan2mɛ5 龅牙 ( 突出唇外的牙齿 ) bāo yá ฟันเหยนิ 
wan2n̥a:i3 今天 jīntiān วนัน้ี 
wan2tɔ1 门牙 ményá ฟันหน้า (ฟันตู หมายถงึ 

ฟันประตู) 
wan2wan2 无天 wú tiān วนัวนั 
wan2thi4(จ.) 问题 wèntí ปัญหา 
wan4ȵa:m4  下巴 xiàbā คาง 
wan5(จ.) 还 ( 东西 ) háun หวน คนื (สิง่ของ) 
waŋ1 直 ( 棍子很直 );直爽 zhí;zhíshuǎng ตรง ตรงเป็นแนวดิง่ 
waŋ2 未曾 ( 他未曾来还来 ) wèicéng ยงัไมเ่คย  
waŋ2taŋ2 还( 还没有来 ) hái ยงั (ยงัไม่มา) 
waŋ4 摇 ( 摇手表示不同意 ) yáo โบกมอื (โบกมอืไมเ่หน็

ดว้ย) 
waŋ4wei5taŋ2 还 ( 未见来 ) háun  คนื 
wat7li3 记得 jìdé จ าได ้
wat8 招 ( 招手 ) ; 摆动 ; 扇 ( 扇风 ) zhāo ; 

bǎidòng; shàn 
กวกั (มอื) โบก  

wat8kjieŋ1 摆尾 ( 狗摆尾 ) bǎi wěi สะบดัหาง  
wɛ̃4 瓦 ; 瓷器 wǎ; cíqì กระเบือ้ง 
wɛ̃4tsiŋ5 亮瓦 ( 玻璃做的 ) liàng wǎ กระเบือ้งใส 
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wei1 鸡嗉囊 jī sù náng ถุงกระเพาะอาหารไก่ 
wei1(จ.) 围 ( 树大三围 ) wéi ลอ้มรอบ  
wei1ta3(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่  
wei2 活 ( 救活了 ) huó ชวีติ 
wei2(จ.) 围拢 ( 围拢来看 ) wéilǒng  ลอ้มรอบ 
wei2pon6  回声 huíshēng เสยีงสะทอ้นกลบั 
wei3sən5’(จ.) 卫生 wèishēng สาธารณสุข อนามยั 
wəi3sin5’(จ.) 卫星 wèixīng ดาวเทยีม 
wei4 买 mǎi ซือ้ 
wei4 再 ( 明天再来 ) zài อกีครัง้ ค่อย ( พรุง่นี้ค่อย

มา) 
wei5 遇见 ; 见面 yùjiàn; jiànmiàn พบเหน็ พบเจอ 
wei6(จ.) 为了 wèile เพื่อ 
wei6lak7kɛ6  为什么 wèishéme ท าไม 
wen2 齐 ( 人来齐了 ) qí เสมอกนั เท่ากนั 
wen2la:u6 均匀 ( 分得均匀 ) jūnyún  สมดุล 
wən4huo3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
wən3hwa3(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wet7 闪 ( 闪了腰 , 扭 ( 脚扭了 ) shǎn โยก บดิ (บดิเอว) 
wet7kjɛu1 回头 ( 回头看 ) huítóu หนักลบั (หนักลบัมาด)ู 
wu:n1hwuoŋ3(จ.) 冤枉 yuānwǎng โดนปรกัปร า โดนใส่รา้ย 

ถูกเขา้ใจผดิ 
wi:n5 赌咒 dǔzhòu สาบาน ปฏญิาณ 
wi:n6 县 xiàn อ าเภอ  
wi:n6tshin4 城 chéng เมอืง 
wi:n6tsieŋ3 县长 xiàn zhǎng นายอ าเภอ 
wĩ:n1 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
wie1 羊 yáng แพะ 
wie2tsei5 黄麻 huángmá ปอกระเจา 
wie2wuŋ1 麻 má ป่าน 
wie3 蝴蝶 ; 蛾子 húdié; é zi  ผเีสือ้  มอด 
wie5 肩膀 jiānbǎng ไหล่ 
wien6 平原 ( 坝子) píngyuán ทีร่าบ 
wik8 静 jìng เงยีบสงบ 
wik8teu2 沉默 chénmò ความเงยีบ นิ่งเงยีบ 
win3toŋ3(จ.) 运动 yùndòng กฬีา 
wɛ:n3ja:ŋ3(จ.) 鸳鸯 yuānyāng เป็ดแมนดารนิ 
wɛ:n4la:i4(จ.) 原来 ( 原来是你 ) yuánlái แทจ้รงิ ,ทีแ่ท ้(ทีแ่ทค้อืเธอ) 
wɛ:n4ta:n3(จ.) 元旦 yuándàn เชา้วนัปีใหม ่หรอืเชา้ของ

วนัที ่1 มกราคม 
wɛ:ŋ2 横 ( 横线 、 横躺 ) héng เสน้ตามขวาง (เสน้แวง) 
wɛ:ŋ2lɔ2 梁 liáng คานหลงัคา   
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wɛ: ŋ2tei3 檩条 lǐntiáo ไมแ้ป 
wɛ:t10 翅膀 chìbǎng ปีก 
wɛ:t10ni2 现在 xiànzài ตอนน้ี ปัจจบุนั 
wɛ:t9 锄 ( 地地 ) ; 用手挖 chú ขดุ 
wɔ2 糠心 (萝卜 糠心 ) kāng xīn ร าขา้ว 
wɛ3 蜾蠃 guǒ luǒ ตวัต่อ 
wɔ5 蝌蚪 kēdǒu ลกูกบ ลกูเขยีด 
wok8 蔬菜 ; 菜 ( 饭菜 ) shūcài ผกัสด 
wok8 肿 zhǒng บวม 
wok8ȵam2ka1 野韭菜 yě jiǔcài ผกักุยช่ายป่า 
wok8ȵam2lak8 韭菜 jiǔcài ผกักุยช่าย  
wok8ȵam2lou4 韭菜 ( 大叶 ) jiǔcài ผกักุยช่าย(ใบใหญ่) 
wok8ȵam2tsou4 韭菜 jiǔcài ผกักุยช่าย (ใบเลก็) 
wok8fem1 ,wok8feu3 菜苔 ( 菜心 ) cài tái ตะไครน่ ้า 
wok8jum2 苋菜 xiàncài ผกัขม 
wok8ka:it9lou4 芥菜 jiècài ผกักาดน ้า 
wok8ka:t9piek10 白菜 báicài ผกักาดขาว 
wok8khjom3 泡菜 : 酸菜 pàocài: suāncài ผกัดอง 
wok8khjom3 腌 ( 腌菜 ) yān  ดอง หมกั 
wok8khũ1 食 ( 猪食) shí  อาหาร (อาการสตัว)์ 
wok8kom2 苦马菜 kǔ mǎ cài ผกัขมชนิดหน่ึง 
wok8piek10pa:u1fem1 京白菜 jīng báicài กะหล ่าปล ี
wok8pɔ5’tsha:i3 菠菜 bōcài ผกัขมชนิดหน่ึง  
wok8wiek9 艾草 : 艾菜 ài cǎo ;àicài ชื่อสมนุไพรจนี (โกฐ

จฬุาลมัพาจนี) 
wom4 露 ( 张嘴露出牙齿 ) lù  ปรากกฎออกมา โผล่ 
won2 (จ.) 魂魄 húnpò วญิญาณ 
won4 尘土 ; 粉末 ( 面儿 ) ; 锯末 chéntǔ ละออง ฝุ่ น 
won4Ɂu4 雾 wù หมวก 
won6(จ.) 换 huàn แลก เปลีย่น 
woŋ4 污蔑 wūmiè ใส่รา้ย 
wot7 蕨草 ( 做绿肥用 ) jué cǎo เฟิรน์ 
wou2 青苔 qīngtái ตะไครน่ ้า 
wu:i1num4 吐水 tǔshuǐ พ่น (พ่นน ้า) 
wu2(จ.) 湖 hú ทะเลสาบ 
wuo1(จ.) 合并 ( 两小组合并为一组 )hébìng รวมกนั  
wuo1faŋ1 合伙 héhuǒ รว่มหุน้กนั รว่มกนั 
wuo5 脏 zàng อวยัวะภายใน 
wuo6(จ.) 话 huà ค าพดู ภาษา 
wuən6 (จ.) 交换 jiāohuàn แลกเปลีย่น 
wuən6(จ.) 换 ( 换工 )huàn  เปลีย่น (เปลีย่นงาน) 
wuk8tei3 漱 ( 漱口)shù บว้น (ปาก) 
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wun6 手指节 ; 节 ( 一节竹子 )shǒuzhǐ 
shǒuzhǐ ;jié jié  

ขอ้ (ขอ้นิ้ว ขอ้ไมไ้ผ่) 

wuoŋ2 硫磺 liúhuáng ก ามะถนั 
wuoŋ2lek8 历书 lìshū ปฏทินิจนัทรคต ิ
wuoŋ2tai5(จ.) 皇帝 huángdì จกัรพรรด ิ
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3.รายการค าศพัทภ์าษามากและภาษาอายจาม 
 

ค าศพัทภ์าษามากและภาษาอายจามแปลมาจากรายการค าศพัทใ์นหนังสอืนี้   
杨通银. (1996) 《莫语研究》中央民族大学出版社:北京。Yáng Tōngyín.(1996) “Mò yǔ 
            yánjiū” Zhōngyāng Mínzú dàxué Chūbǎn shè: Běijīng (หยางทงอิน๋.(1996)การ 
             ศึกษาวิจยัภาษามาก.ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยัชนชาตสิ่วนกลางแห่งประเทศจนี: ปักกิง่) 
 

 
 
นอกจากค าศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุภ์าษามากและภาษาอายจามแลว้ ยงัมี

ค ายมืจากภาษาจนีและค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 ค ายมืภาษาจนีเก่าหรอืค าศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองช่วง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึช่วงเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึช่วงเวลา ค.ศ. 420 - 927     

 ค ายมืภาษาจนีใหม ่เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.1949 ค ายมืกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นค าศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสุข  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไม่มใีชใ้นภาษามากและภาษาอาย
จาม 

 ค าทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืว่า
เป็นค ายมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นค าภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์    ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธข์อง
ภาษาไท-จนี มคีวามเหน็ว่าค าศพัทเ์หล่านี้เป็นค าศพัทท์ีภ่าษาไท
และภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัทร์ว่มเชือ้
สายไท-จนี   

 ค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นต้น  
 

          ในรายการค าศพัทส์่วนน้ี  หากพบค าประเภทน้ีจะไดท้ าอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงันี้ ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม่ (จ.= ค าจนี พนิ
อนิ,ความหมาย)  ค าศพัทร์่วมเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=ค า,ความหมาย) ภาษาไทย
ถิน่อสีาน(อ.=ค า, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=ค า, ความหมาย)  ซึง่
ในการระบุความหมายของค านัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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ภาษาจ่ิน 
ส าเนียงไท่หยาง 

ภาษามาก 
ส าเนียงลาหล่ิว 

ภาษามาก 
ส าเนียงฟางชุน ค าภาษาจีนและพินอิน ค าภาษาไทย 

  ŋa:u3 大叫 ตะโกน 
 koi1   ผสม,คลุกใหเ้ขา้

กนั(อาหาร) 
 na:ŋ5  可以 kěyǐ ได,้ใชไ้ด ้
  va5 朵 (云)  duǒ กอ้น 
  ȶuŋ5 共，与 gong, yù ให,้ กบั 
  hi:m3 还是 hái shì  ยงัคง 
  tiŋ5 一定  yí dìng แน่นอน 

  ja4,na:i3 ja4 祖母 zǔ mǔ  ยา่ 

  ȶuŋ5 共，与 gòng, hé 

รวม ทัง้หมด  
และ 

  hi:m3 还是 háish หรอืว่า 

  tiŋ5 一定 yīdìng แน่นอน 
( ti3) zǝp8 it7 ti3 ʐip8 it7 ti ʐip8 ʔit7 第十一 dì shí yī ทีส่บิเอด็ 

(l̥a3)  tin1 pu1 tin1 pu1   山脚 shān jiǎo  ตนีเขา 

(nam3) ɕu4 se4 se4 奶汁 nǎi zhī  น ้านม 

(pə3) na3 na3 na3 脸 liǎn  หน้า ใบหน้า 

(va5) ȶha1 ȶha1 ȶha1 耳朵 ěr duo ห ู
1ja2-1jai2 1ja2 taŋ5 饱 bǎo อิม่ 

a:m3 a:m3 a:m3 菜 cài  ผกั 

a:n1 ma4 a:n1 ma4   马鞍 mǎ ān  อานมา้ 
a:ŋ1 hwa1 a:ŋ1 hwa1  开花 kāihuā ออกดอก 
a:u1 a:u1 a:u6 要 yào ตอ้งการ 
a:u1 a:u1  要 yào ตอ้งการ 
a:u1 a:u1 a:u1li3 娶 qǔ แต่งงาน (แต่ง

ภรรยาเขา้บา้น) 
a:u1, ɕa:ŋ5 ɕa:ŋ5  将要 jiāngyào ในอนาคต 
a:u1lak8   接生 jiēshēng คลอด 
a:u1za:u4 jǝu5lǝ2ʐa:u4  招婿 zhāo xù แต่งงาน 

a:u3 ha:u3 ha:u3 里面 lǐ miàn  ดา้นใน 
ai3 ai3 ʔai3 个（人）gè คน  

ai3 , ȡin1 ai3 , ȡin1   民族 mín zú  ชาตพินัธุ ์

ai3 bat7 be3     结巴 jiē ba  ตดิอ่าง 

ai3 buŋ3 ai3 ʔbuŋ3 ai3 ʔbu:ŋ3 官员 guān yuán  ขา้ราชการ 

ai3 ɕin1 ai3 si:n1   神仙 shén xian  เซยีน เทพเจา้ 

ai3 da1 bət da1 ʔbət7 da1 ʔbət7 瞎子 xiā zi  คนตาบอด 

ai3 ȡən1 ai3 ȶun1 ʔai3 ȶun1 汉族 hàn zú  ชนเผ่าฮัน่ 
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ai3 ȡin1 ai3 ȡin1 ʔai3 ȡin1 人 rén คน 

ai3 fin1 ba:k9 ai3 ʔba:k9 
ʔai3 fin1 
ba:k9 疯子 fēng zi  

คนบา้ 

ai3 fin1 ȶit7 ai3 fin1 ȶit7   病人 bìng rén  คนป่วย 
ai3 hek7 
 

ai3 hek7, 
ȶa:i6 lak8 

ʔai3 hek9 
 

客人 kè ren  
 

แขก 

ai3 ja:i3 ai3 ja:i3 ʔai3 ja:i3 布依族 bù yī zú  ชนเผ่าปู้อ ี

ai3 ja4 m̥a:i5 ai3 ja4 m̥a:i5 ja4 ma:i5 寡妇 guǎ fù  แมห่มา้ย 

ai3 ja4 man1 ja4 man1 ja4 man1 不育妇人 bù yù fù rén  หญงิทีเ่ป็นหมนั 

ai3 jəm1 ai3 jəm1   瘦子 shòu zi  คนผอม 

ai3 jiu2 ai3 jiu2 ʔai3 hiu2 苗族 miáo zú  ชนเผ่าแมว้ 

ai3 jiu3 ai3 jiu2 ʔai3 hiu2 瑶族 yáo zú  ชนเผ่าเหยา 

ai3 jwa:ŋ2 ai3 jwa:ŋ2 ʔai3 jwa:ŋ2 皇帝 huáng dì  

กษตัรยิ ์
พระราชา  

ai3 ka1 deŋ3 ai3 ka1 deŋ3 
ʔai3 ha1 
pha:i3 破子 pò zi 

แตก 

ai3 kun1 tok8 
ai3 ba:n1 
ma:i5 

ʔai3 ba:n1 
ma:i5 鳏夫 guān fū  

พ่อหมา้ย 

ai3 kuŋ5 ai3 la:i1 kuŋ5   驼子 Tuózi คนหลงัค่อม 

ai3 la:u4 ai3 la:u4   长辈 zhǎng bèi  ผูอ้าวุโส  ผูใ้หญ ่
ai3 la:u4,ai3 
ȶe5 

ai3 la:u4,ai3 
ȶe5 

ʔai3 
la:u4,ʔai3 ȶe5 老人 lǎo rén  

คนแก่ 

ai3 ljak7 ai3 ve4 lak7 ʔai3 ka3 lak8 贼 zéi  ขโมย 

ai3 ljen1 ai3 ljen1   兵士 bīng shì  ทหาร 

ai3 ma:k8 
 

ai3 ma:k8 
 

（ʔai3 ma:k8
（自称） 

莫家 mò jiā  
 

ชื่อทีช่าวมาก
เรยีกตวัเอง 

ai3 maŋ1 ai3 maŋ1   胖子 pàng zi  คนอว้น 

ai3 moi2 ai3 mui2 ai3 mui2 媒人 méi ren  พ่อสื่อ ,แมส่ื่อ 

ai3 na:n6 ai3 na:n6   毛南族 máo nán zú  

ชนเผ่าเหมา
หนาน 

ai3 na3 za:i2 ai3 ʐa:i2 ŋwa:i4 麻子 Mázǐ ฝี 
ai3 n̥au1 ai1 n̥au1 ʔai3 nau1 谁  shéi ใคร 

ai3 ȵim5 ai3 səu3   仇人 chóu rén  ศตัร ู
ai3 ŋam4,ai3 
swa:i4 

ai3 ŋam4 
 

ai3 ŋam4 
（老实人） 

傻子 shǎ zi  
 

คนซื่อ  

ai3 pa:n4 ai3 pa:n4   伙伴 huǒ bàn สหาย 

ai3 pek7 siŋ5 pek9 siŋ5   百姓 bǎi xìng  ประชาราษฎร ์

ai3 sau3, 
ai3 tun3 

ai3 səu3 
 

ʔai3 sau3 
 

主人 zhǔ ren   
 

เจา้นาย 
เจา้ของ 

ai3 sim1 
ai3 sim1, 
ja4 m̥a:i3 ʔai3 sim1 朋友 péng you  

เพื่อน 

ai3 so4 lə2 ba:n1   男青年 qīng nián  ชายหนุ่ม 
ai3 son1 
l̥e1,ɕen3 sən3 

la:u4 s13 
   

老师 lǎo shī  
 

คร ู
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ai3 sui3 ai3 sui3 ʔai3 sui3 水族 shuǐ zú  ชนเผ่าสุ่ย 

ai3 ta:i1 hoŋ2 ai3 ta:i1 hoŋ2   屠夫 tú fū  คนฆา่สตัว ์

ai3 ta1 ŋwa4 ai3 za:ŋ6 ŋwa4   瓦匠 wǎ jiàng  ช่างกระเบือ้ง 

ai3 ta3 ȶip7 
ai3 ve4 ta3 
ȶip7   土匪 tǔ fěi  

โจร 

ai3 ȶam1  
（自称） 
 

ai3 ȶam1  
 
 

ʔai3 ȶam1  
 
 

锦家 jǐn jiā 
  
 

ชื่อทีช่าวอาย
จามเรยีกตวัเอง 

ai3 tau4 ai3 tau4 ʔai3 tau4 头人 tóu rén  หวัหน้า 

ai3 ȶha1 dak7 ȶha1 ʔdak7 ȶha1 ʔdak7 聋子 lóng zi  คนหหูนวก 

ai3 thoŋ3 ai3 thoŋ3 ʔai3 thoŋ6 壮族 zhuàng zú  ชนเผ่าจว้ง 

ai3 ȶi3 ȵəi2 ai3 ȶi3 ȵəi2 ȶi3 ȵəi2 乞丐 qǐ gài  ขอทาน ยาจก 

ai3 tip7 luk7 ai3 tip7 ȶuk7   裁缝 cái féng  ช่างตดัเสือ้ 

ai3 tjat8 doŋ1 
ai3 nam5 
ʔdoŋ1   猎人 liè rén  

นายพราน 

ai3 toŋ6 ai3 toŋ6   侗族 dòng zú  ชนเผ่าตง้ 

ai3 va:m6 ai3 va:m6   犯人 fàn rén  นกัโทษ 

ai3 vi4 koŋ1 ai3 vi4 koŋ1   农民 nóng mín  ชาวนา 

ai3 vi4 pjoŋ1 ai3 vi4 pjoŋ3 
ʔai3 vi4 
pjoŋ3 巫师 wū shī  

พ่อมด 

ai3 vi4 sau3 ai3 vi4 sau3 ʔai3 vi4 sau3 巫婆 wū pó  แมม่ด (หมอผ)ี 

ai3 za:ŋ2 ji3 sən3   医生 yī shēng  หมอ 

ai3 za:ŋ6 l̥it7 ai3 ʐa:ŋ6 l̥it   铁匠 tiě jiàng  ช่างเหลก็ 

ai3 za:ŋ6 mai4 ai3 ʐa:ŋ6 mai4 ʐa:ŋ6 mai4 木匠 mù jiàng  ช่างไม ้

ai3 za:ŋ6 ȵan2 ai3 ʐa:ŋ6 ȵan2   银匠 yín jiàng  ช่างเงนิ 

ai3n̥au1 ai1 n̥a:u1 Ɂai3nau1 谁 shuí ใคร 
am5 am5 ʔam5 背 bèi แบก 
an5 ȡai1  能 néng สามารถ 
ba:k9 lit7  间苗 jiànmiáo ท าใหผ้อมบาง 
ba:k9 m̥ǝu5 tam3 l̥ap7  癫痫 diānxián โรคลมชกั 
ba:n5 ba:n5 ba:n5 逃 táo หนี 
ba:ŋ1 - bit7, -
bi5 

ʔba:ŋ1 - ʔbjet7 ʔba:ŋ6 薄 báo บาง 

ba:ŋ1 - bit7, -
bi5 

ʔba:ŋ1 - ʔbjet7 ʔba:ŋ6 薄 báo บาง 

ba:t9 ȵeŋ5 - ȵa:ŋ5  斜 xié เอยีง,ลาด 
ba:t9 ȵeŋ5 - ȵa:ŋ5  斜 xié เอยีง, ลาด 
ba1 ʔba1 ʔba1 面 (旗) miàn ผนื 
ba5 - baŋ2 ʔba5 - ʔbaŋ2 ʔba5 - ʔbaŋ3 宽 kuān กวา้ง 
ba5 - baŋ2 ʔba5 - ʔbaŋ2 ʔba5 - ʔbaŋ3 宽 kuān กวา้ง 

bak7 le3 ʔbak7 ȶe3 ʔbak7 ȶe3 楼梯 lóu tī  บนัได 
bat7 ?bat7  节省 jiéshěng ประหยดั 
bat7  ʔbat7 ʔba:t9  小气  xiǎo qì ตระหนี่, ขี้

เหนียว 
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be1 be1 be1 年，岁 nián,suì  ปี อายุ 

be1 kwən5 be1 kwən5 be1 kun5 前年 qián nián  สองทีแ่ลว้ 

be1 na:i6 be1 na:i6 be1 na:i6 今年 jīn nián  ปีนี้ 

be1 na3 be1 na3 be1 na3 后年 hòu nián  สองปีขา้งหน้า 

be1 niŋ5 l̥a3 be1 na3   大后年 dà hòu nián  สามปีขา้งหน้า  

be1 ȵuŋ1 be1 ȵuŋ1 be1 ȵuŋ1 去年 qù nián  ปีทีแ่ลว้ 

be1 za2 be1 ʐa2 be1 ʐa2 明年 míng nián  ปีหน้า 

be5 ʔbe5 ʔbe5（瓢） 勺 sháo  ชอ้น 

be5 nam3 
 
 

ʔbe5 nam3 
 
 

ʔbe5,ʔe5 
 
 

瓢 piáo  
 
 

กระบวยทีใ่ช้
ส ารบัตกัน ้าหรอื
ตกัแป้ง 

bəi1 ʔbəi1 ʔbəi 胆 dǎn  ด ี(นาม) 
bǝi1ȶit7, 
bǝi1ŋa:n3 

piŋ6na:n4ŋa:n
3 

 水痘 shuǐdòu โรคอสีุกอใีส 

bǝi5 ʔbǝi5 ʔbǝi5 插（量） chā  แทรก 

bem3 tin1 l̥a3 tin1 la3 tin1 脚掌 jiǎo zhǎng  ฝ่าเทา้ 

bem3 tin1 l̥a3 tin1   脚心 jiǎo xīn  อุง้เทา้ 

bən5 ʔbən5 ʔbən5 井，泉 jǐng，quán  บ่อน ้า 

bən5 ȵai6  ȵai1 ʔbən5   酒窝 jiǔ wō  ลกัยิม้ 
bǝn5,  ȵok9 bǝn5,  ȵ̥ok9 ʔbǝn5 戳 chuō ทิม่, แทง 

bət7 bət7 bət7 背带 bēi dài  สายเอีย๊ม 
bǝt9-bat7 ʔ bǝt7-ʔba:t9  瞎 xiā ตาบอด 

bəu5 ʔbəu5 ʔbəu5 葱 cōng  หวัหอม 

bin3 ʔbin3 ʔbin3 席子 xí zi เสื่อ 
biŋ1 biŋ1 biŋ1 贵 guì แพง 
biŋ5 biŋ5 biŋ5 缺（口）quē  รอยขาด 

bip7 ʔbip7 ʔbip7 
竹编小饭盒 zhú biān 
xiǎo fàn hé  

ป่ินโตทีส่าน
ดว้ยไมไ้ผ่ 

bit7 bit7  拧（毛巾） níng บดิ 

bja:ŋ1 bja:ŋ1 bja:ŋ1 谷穗 gǔ suì   รวงขา้วโพด 

bja:u1 bja:u1 bja:u1 晚饭 wǎn fàn  อาหารเยน็ 

bja3 bja3 bja3 柴刀 chái dāo  

มดีทีม่ดีา้มเป็น
ไม ้

bjai6 bjai3 
mum6 
van1(?) 鲤鱼 lǐ yú  

ปลาไน ปลา
คารป์ 

bjǝi1 ʔdok7,wa:i5 ʔduk7,na:u1 霉烂 méilàn ขึน้ราจนเน่า 
bok9 ʔbok9  陶 táo เบกิบานใจ 
bok9 lǝm6 ʔbok9 摸（鱼）mō งม 
boŋ1 - pot7 , 
- ȵoŋ1 

ʔboŋ1 - ʔbot9  （士）松 sōng รว่น 
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buŋ5 
lja:i3,buŋ5 
zui4 mi1 lja:i3 mi1 ʐe3 左边 zuǒ bian  

ดา้นซา้ย 

ɕa:u3   na:i6 pǝn3  na:i6  这些  zhè xiē เหล่านี้ 
ɕa:u3 si5 pǝn3  si5  那些  nà xiē เหล่านัน้ 

ɕa:u3na:i6 pən3na:i6  这些 zhèxiē เหล่านี้ 

ɕa:u3si5 pən3si5  那些 nàxiē เหล่านัน้ 
ɕa3 ɕa3 ɕa3 写 xiě เขยีน 
ɕe1pu4 ɕe1pu4  牛黄 niúhuáng ดวีวัเหลอืง 
ɕe3 ɕe3 ɕe3 车 chē รถ 
ɕe3 me2 dai3 ɕe5 me2 dai3  舍不得 shěbudé เสยีดาย 
ɕe3ȡai3 ɕe5dai3  舍得 shědé ตดัใจได ้ 
ɕǝi1kwǝi5 ɕǝu1kwǝi5  口哨 kǒushào ผวิปาก 
ɕen3 pa:n3 ɕen3 pa:n3   菜饭 cài fàn  กบัขา้ว 
ɕen4si3 sa1tok7  冥钱 míng qián เงนิกงเต๊ก 
ɕǝu1 kwǝi3, 
mǝ2 ɕin1 

ɕǝu1 kwǝi3  馋 chán โลภ 

ɕǝu3 na3 ɕǝu3 na3, 
wa:i5 na3 

ɕǝu3 na3 害羞 hàixiū อาย 

ɕǝu5 sǝu5  特地 tè dì โดยเฉพาะ, 
เป็นพเิศษ 

ɕəu5 ɕəu5 ɕəu5 凿子 záo zi  สิว่ 

ɕəu5 səu5  特地 tèdì 

โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ 

ɕǝu5 , ȶot7 ɕǝu5 , ȶip7  啄(米) zhuó  จกิ 

ɕi1 se1,ɕi3 se1 西 xī  ทศิตะวนัตก 

ɕi3 kwa3 ɕi3 kwa3   西瓜 xī guā  แตงโม 

ɕik7 si:k9 da:ŋ1 si:k9 草鞋 cǎo xié  รองเทา้สาน 
ɕin1 si:n1 si:n1 吃 chī กนิ 
ɕin1 si:n1 si:n1 千 qiān   พนั 
ɕin1 nam3 si:n1 nam3 si:n1 nam3 淬火 cuìhuǒ หลอมเหลก็ 

ɕin1 ȶa:n6 ȶa:n6   毯子 tǎn zi  พรม 
ɕin1, s11 sin1, s11 sin1 是 shì ใช่ 
ɕin1, sut7 sut7  吮 shǔn ดดู 
ɕin1siŋ1 si:n1si:ŋ1 si:n1si:ŋ1 过年 guònián ฉลองปีใหม ่

ɕin3 la:u4 ɕin3 te:ŋ5 盘子 pán zi จาน 

ɕin3 təi3 si:n3 təi3   碟子 dié zi  จาน 
ɕin4 si:ŋ4 , mǝ2  想（家）xiǎng  คดิ 
ɕiŋ1 tiŋ3  受伤 shòushāng ไดร้บับาดเจบ็ 

ɕiŋ3 ȡiŋ1 ȡiŋ1 中饭 zhōng fàn  อาหารเทีย่ง 
ɕiŋ5 hiŋ2  债务 zhàiwù หนี้สนิ 
ɕiu1 siu1 siu1 箫 xiāo ขลุ่ย 
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ɕiu1 siu1 siu1 硝 xiāo  ดนิประสวิ 
ɕiu1hwa:ŋ1 siu1 siu1 笛 dí ขลุ่ย 
ɕiu3 Siu3 Siu3 少  shǎo น้อย 
ɕiu4-ɕǝp8 ʔdam1 ʐǝn1 潮湿 cháoshī เปียกชืน้ 
ɕo2 ɕo2 ɕo2 学 xué เรยีน 

ɕo2 ha:n4 ɕo2 ha:n4   马衔 mǎ xián  ขือ่ 

ɕo2 pjin1 mai4 pi:n1 mai4 pi:n1 鞭子 biān zi  แส ้  
ɕo2je2 ɕo2je1  作揖 zuòyī พธิกีารทกัทาย

ของคนจนีสมยั
โบราณ 

ɕu4 se3 se3 乳房 rǔ fáng  เตา้นม 
ɕu5 ɕui5  把尿 bǎ niào ขบัปัสสาวะ 
ɕuk7 sok7  举办 jǔbàn ด าเนินกจิการ 
da:i1  dǝi5 ʔda:i1  好  hǎo ด ี
da:i1 , ta:u5 ȶhǝu5?da:i1  救活 jiù huó ช่วยชวีติ 
da:i1 swam1 ljiu4 swam1  高兴 gāoxìng ดใีจ 

da:i5 da:i5 da:i5 旱地 hàn dì  ทีด่อน 

da:i5 mə1 da:i5 mɯ1 ja5 mjəu5 荒地 huāng dì   
ทีร่กรา้งวา่งเปล่า 

da:k9  ʔdok7 ʔdok7 骨头 gǔ tou  กระดกู 

da:k9 ha1 ʔdok7 ha1 
lun2 kai5 
hin1 肩胛骨 jiān jiǎ gǔ  

กระดกูไหล่ 

da:k9 ik7 ʔdok7 hik7 hik7 肋骨 lèi gǔ  กระดกูซีโ่ครง 

da:k9 la:i2 ʔdok7 la:i2   脊梁骨 jǐ liáng gǔ  กระดกูสนัหลงั 

da:k9 na3 ʔda:k9 na3   颧骨 quán gǔ  โหนกแกม้ 
da:m5 da:m5 da:m5 泡（饭） pào  ห่อขา้ว 
da:n1 ʔda:n1 ʔda:n6, 

siŋ5miŋ2 
名字 míngzì ชื่อ 

da:n1 da:n1  摘（禾）zhāi เกีย่วขา้ว 

da:n1 da:n1 jəu6 da:n1 晒台 shài tái  ดาดฟ้า 

da:ŋ1 ʔda:ŋ3 ja:i6 
水田（出水口）shuǐ 
tián  

นา 

da:ŋ3 ʔda:ŋ3 ʔda:ŋ3 量（布） liàng  วดั (ผา้) 
da:ŋ5 - dǝm3 ʔda:ŋ5 - 

ʔdwa:u3 
ʔda:ŋ5 - 
ʔda:u3 

花的 huā de ดอกไม ้

da:u1 da:u3 da:u3 蒸 zhēng นึ่ง 
da:u3 sa:u2  向（东走）xiàng  ไปยงั 
da:u3 da:u3 ʔda:u3 合 (身) hé พอดตีวั  
da:u3 - dja:ŋ5 , 
ja:i5 

ʔda:u3 - ʔdjeŋ5 ʔda:u3 （刀）快 kuài คม 

daːu1 dəi5   ʔdaːu1 ʔdəi5 ʔdaːu1 ʔdəi5 星星 xīng xing  ดวงดาว 
da1 da1,ve4,ju1 ?da6 建（房）jiàn สรา้ง 

da1 da1,ho5 da1,ho5 竹节 zhú jié  ปลอ้งไผ่ 

da1 da1 da1 眼睛 yǎn jing  ตา 
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da1 pau1 tin1 da1 pau1 tin1   踝 huái  ตาตุ่ม ขอ้เทา้ 

da1 sau2 zun1 da1 da1 sau1 眉毛 méi mao  คิว้ 
da1  van1 da1  van1 da1  van1 太阳 tài yáng  ตะวนั 
da1daŋ5 da1daŋ5   chèng xīng ขดีตาชัง่ 
da1fam1ka:i5 da1hwa1ka:i5  夜盲 yèmáng โรคตาฟางตอน

กลางคนื 
da1hwa1 da1hwa1  眼花 yǎnhuā ตาลาย 
da1nok8 ŋwǝ1da1ka:i5 jut7 鸡眼 jīyǎn ตาปลา 
dai1 ȡu5 mǝ2  羡慕 xiànmù อจิฉา 
dai1 ȵo2 ʔda:i1 ʔbi5 ʔda:i1 ʔbi5 烦闷 fánmèn กลดักลุม้ 
dai1 sau2, 
na3 tjǝu5 

?da:i1 ȶǝi1, 
ve4 na3 

 发愁 fāchóu เป็นทุกข ์

dai1 ȶǝi1 , 
vi4 zak7(小孩) 

fa2ȶhi1 ȶhi1 生气 shēngqì โกธร 

dai1daŋ1 bi5 , me2maŋ4  讨厌 tǎoyàn รงัเกยีจ 
dai1zuŋ5 swam1zuŋ5  担心 dānxīn ป็นห่วง 
dai3 ʔdai3 ʔdai3 得到 dédào ไดร้บั 
dai3 dai3 dai3 买 mǎi ซือ้ 

daj:k7 tai5 daj:k7 ta:i5 dak7 tai5 蟋蟀 xī shuài  จิง้หรดี 

daj:k9 hwa:i5 
daj:k9 hwa:i5, 
daj:k9 ŋwa:ŋ5 tə2 dak7 蚱蜢 zhà měng  

ตัก๊แตน 

daj:k9 ma4 daj:k7 ma4 dak7 ma4 螳螂 táng láng  ตัก๊แตนต าขา้ว 
dak7 din1 ljiŋ3  
ȵa:m3 

ŋa:t9  thiŋ9 piŋ2 静（无声） jìng เงยีบ 

dak7-da:k9,  
-ȵak7,  
-da:t9 

ʔdak7-ʔda:k9  聋 lóng หหูนวก 

dam1 dam1 dam1 池塘 chí táng  สระน ้า 
dam5 det9  螫 shì ต่อย 
dam5 - deŋ6 dam5 - dat10 dam5 - de:ŋ3 矮 ǎi ต ่า 
dam5 - deŋ6 dam5 - dat10 dam5 - de:ŋ3 矮 ǎi ต ่า 
dan1  ʔdan1 ʔdan6 个（碗）gè  ใบ  
dan1 ʔdan1  首(歌) shǒu เพลง 

dan1 ʔdan1 ŋui1 mai4 水果 shuǐ guǒ  ผลไม ้

daŋ1 daŋ1 daŋ1 铁砧 tiě zhēn  ทัง่ตเีหลก้ 
daŋ3 daŋ3 daŋ3 停 tíng，不动 bù 

dòng 
หยดุ,ไม่
เคลื่อนไหว 

daŋ5 daŋ5 daŋ5  chèng ตาชัง่ 
daŋ5 - dot9 sit7 swit7 咸 xián เคม็ 
dap7 dap7 ʔdap7 熄灯 xídēng ดบัไฟ 
dap7 ʔdap7  （火）灭 miè ดบั 
dat7 ʔdat7  块 (地) kuài ผนื 
dat7  ȶeu1 ʔdat7 ʔdat7 件 (衣) jiàn ชิน้ 

dau1 dau1 loi1 dau1 青苔 qīng tái  ตะไครน่ ้า 
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dau6- pjom3 ʔdam3-ʔda:u3  暖和  nuǎnhuo อบอุ่น 
dau6-dǝm5 ȶhut7 dau3-ŋom5- 

 lom5 
(天)热 rè รอ้น 

de1 de1 de1 沙子 shā zi  ทราย 
dǝ1 di1 da1 咱们  zǎn mēn พวกเรา 

de5 de5 de5 汽盆 qì pén  อ่างลา้งหน้า 
deŋ3, en1 deŋ3  踮  diǎn เขยง่เทา้ 
deŋ3-dja:ŋ3 deŋ3-dja:ŋ3   瘸 qué ขาพกิาร 
det9-dja:t9 ʔdet9-ʔdja:t9 ȶam3  

ȶam3,dim1 
痒 yǎng อาการคนั 

deu1 ʔdeu1 ʔ deu6 一  yī หนึ่ง 
di1 da1 di1 我们  wǒmen พวกเรา 
din6 - djau5 din3 - djǝu5 din3 - djǝu5 短 duǎn สัน้ 
din6 - djau5 din3 - djǝu5 din3 - djǝu5 短 duǎn สัน้ 
diŋ5 ʔdiŋ5 ʔdiŋ5 倒（出） dào สบักนั 
dip7 ʔdip7  生 (肉) shēng สด 

dit7 dit7 dit7 柴火 chái huō  ฟืน กิง่ไม ้
dit9 dit10 dit7 生(小牛) shēng  ออกลกู 
diu1 ŋa:u6, kai4 ŋa:u1 撬 qiào แงะ, แกะ 
diu1 , bǝn3 bǝt7  (猪)拱 gǒng การไหวแ้บบจนี 

โคง้ตวั 
diu5, lin3 diu5  跌倒 diédǎo หกลม้ 
dja:k9 am5  佩（刀） pèi  พก 
djai5 - dit7 djai5 - djǝt9 ʔdjai5 浅 qiǎn ตืน้ 
djak7 djak7 dak7 怀胎 huáitāi ตัง้ครรภ ์
djam1 ?dam1 ?dam6 插（秧）chā  เสยีบ, ปัก 
djam5 ?dam5 ?dam5 阴 yīn มดืครึม้ 
djam5 - djot5 ʔdam5 - ʔdot9 ʔdam5 阴 yīn มดืมน 
djǝu1 dǝu1 djǝu1 纺 fǎng ปัน่ ผา้ไหมบาง 
djok9 dok10 ,gwn1 dok7 ,ka:u5 撒（种）sā  ทิง้, ปล่อย 
dju1 ʔdu1 ʔdu6 醒（觉） xǐng (jué) ตื่น 

djuk7 ʔduk7   篾条 miè tiáo  

ตอกทีท่อจาก
ไผ่ 

dɯ5 ʔdɯ5 ʔdə5 酒糟 jiǔ zāo  กากเหลา้ 
dɯt9 ʔdɯt9 det9 （枪）响 xiǎng ดงั 
do5 lu5  tū ลา้น โลน้ 
dok7 dok7 ʔdok7 起床 qǐchuáng ตื่น 
dok9,poŋ1 ʔdok7  撞 zhuàng ชน, กระแทก 
dom5 ?dom5  趁（热）chèn  ถอืโอกาส 
doŋ1 mai4,pu5 
mai4 ʔdoŋ1 mai4 ʔdoŋ1 森林 sēn lín  

ป่าไม ้

doŋ3 ʔdoŋ3 ʔdoŋ3 簸箕 bò ji  กระดง้ 
doŋ5 - dǝŋ6 ʔdoŋ5 - ʔdǝŋ3  光的 guāng de สว่าง 
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du1, zuk8 du1 do1,  ȶap8, 
ʔda6 

绑 bǎng，捆 kǔn มดั, ผกู 

du6 kau5du3 dai3do3 看见 kànjiàn มองเหน็ 
duk7 ?duk7 ?duk7 朽 xiǔ เน่าเป่ือย 
duk9 du:k10 ʔo:k10 呕吐 ǒutù อาเจยีน 

duk9 ʔduk7 ʔduk7 芭芒草 bā máng cǎo  หญา้ไมก้วาด 

dun1 dun1 dun1 刺 cì  หนาม 
dun1 - dǝm5 ʔdn:n1 - 

ʔdǝm5 
ʔdu:n6 圆 yuán กลม 

dun1 - dǝm5 ʔdn:n1 - 
ʔdǝm5 

ʔdu:n6 圆 yuán กลม 

dun3 ʔdu:n3 ʔdu:n3 吞 tūn กลนื 
dun3 ʔdu:n3 ʔdu:n3 咽 yàn กลนื 
dun5 dun5 pu:n5 半 bàn ครึง่ 
dun6- ȵun5, 
djot8-njot8 

ton6-ȵon5 thon6 慢  màn ชา้ 

duŋ1 mak8 
 
 

du:ŋ1 mak8 
 
   

墨斗 mò dǒu  
 
 

เครือ่งเขยีน
เสน้ตรงของช่าง
ไม ้

dwə:ŋ1 du:ŋ1 du:ŋ1 食槽 shí cáo  รางอาหารสตัว ์

ȡa:u1 ȡa:u1 ȡa:u1 藤 téng  เครอืเถาวลัย ์

ȡa1 ȡa1 ȡa1 树皮 shù pí  เปลอืกไม ้
ȡai1 ȡai1 ȡai1 爱 ài รกั 
ȡai1 ȡai1 ȡai1  ȵin1 再  zài อกีครัง้ 

ȡai1 ȡai1 ȡai1, ȵin1 再 zài อกี 
ȡai5 ?ȡai5 ȡai5 数 shù จ านวน 
ȡǝu1 ȡǝu1 ȡǝu1 jiǎnzi กรรไกร 

ȡik9 ȡik9 ȡik7 煤烟子 méi yān zi  เขมา่ถ่าน 

ȡim1 ȡim1   钳子 qián zi  คมี 

ȡin1 fo5 toŋ2 ʔȡa:i1   情人 qíng rén  คู่รกั 
ȡin1 kuŋ2 
ljǝu2  ɕa:u3   

ljiu4n ɕa:u3    大家  dà jiā ทุกคน 

ȡin1 kuŋ2 ȡin1 kuŋ2   众人 zhòng rén  มวลชน 
ȡo1 ȡu1ha:u5 ȡo1 声音 shēngyīn เสยีง 
ȡon1 ȡon1 ȡon1, la:i6 爬（树） pá  ปีนป่าย 
ȡu5lun2 me2jǝn1ka:i3  后悔 hòuhuǐ เสยีใจภายหลงั 
ȡui1 ȡui1 ȡui1 游泳 yóuyǒng ว่ายน ้า 
ȡui1 ȡui1 ȡui1 (鱼) 游  yóu ว่าย 
e1 e1 e1 大脖子病 dà bózi  

bìng 
โรคคอพอก 

e1 e1 ʔe5 嗉子 sù zi  กระเพาะ  
əi1 kwap7, 
kwap7 kwe3 tə2 kwap7 tə2 kwap7 蛤蟆 há ma  

คางคก 

ek7 ek7 e:k9 牛轭 niú è  แอก 
ǝm1-a:ŋ5 ǝm1 ʔum6 闷 mèn ไมส่บายใจ 
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ǝm3, kot7 ǝm3, kot9 ʔum3 搂，抱 lǒu, bào กอด 

əm5 |əm5   土 tǔ  ดนิ 
ǝm5nui1 ǝm5nui1  冻疮 dòngchuāng แผลเน่าเป่ือยที

ไดร้บัจาก
อากาศหนาว 

en3   伸懒腰 shēn lǎn yāo บดิขีเ้กยีจ 

eŋ1 eŋ1   小缸 xiǎo gāng  โอ่งเลก็ 

əp7 tu1     门缝 mén fèng  

ช่องระหว่าง
ประตู 

ep9 ŋok8  扳（树枝） bān  ดงึ, เหนี่ยว 

əu1 jəu1 jəu6 上面 shàng miàn  ดา้นบน 

əu1 tin1 jəu1 tin1   脚背 jiǎo bèi  หลงัเทา้ 
ǝu2 a2 e2 我  wǒ ฉนั 

əu3  həu3 həu3 粮食 liáng shi  ธญัพชื 

əu3 ɕim1 həu3 si:m1 həu3 si:m1 粳米 jīng mǐ  ขา้วสารเหนียว 

əu3 da:i1 həu3 ʔda:i1 həu3 ʔda:i1 糯米 nuò mǐ  ขา้วเหนียว 

əu3 faŋ1 həu3 faŋ1 həu3 faŋ1 稗子 bài zi   หญา้ขา้วนก 

əu3 ka:k9 həu3 ka:k9 həu3 ka:k9 谷子 gǔ zi  ขา้วเปลอืก 

əu3 lja:ŋ4 həu3 lja:ŋ4 həu3 me:k10 高粱 gāo liang  ขา้วฟ่าง 

əu3 mo6 həu3 mo6 həu3 mo6 麦子 mài zi  ขา้วสาล ี

əu3 mo6 la:u6 həu3 mo6   大麦 dà mài  ขา้วบาเล่ย ์
əu3 mo6 
təi3,əu3 mo6 
min6 həu3 mo6   小麦 xiǎo mài  

ขา้วสาลเีมด็เลก็ 

əu3 moŋ5 həu3 ʔboŋ5 həu3 ʔboŋ5 荞麦 qiáo mài  ขา้วสาลบีคัวทิ 

əu3 pa:p8 həu3 pa:p8   秕谷 bǐ gǔ  

ขา้วเปลอืกที่
เตบิโตไมเ่ตม็ที่ 
ลบี 

əu3 sa:n1 həu3 sa:n1 həu3 sa:n1 大米 dà mǐ  ขา้วสาร 

əu3 tuk7 həu3 tuk7 həu3 pja3 玉米 yù mǐ  ขา้วโพด 

əu3 viŋ6 həu3 vi:ŋ3 həu3 vi:ŋ3 小米 xiǎo mǐ  ขา้วเดอืย 
fa:n3 ȵəi1 , 
sun3 

ni:n2 koŋ1 , 
ȶa:u1 be1   春 chūn  

ฤดใูบไมผ้ล ิ

fa2ɕa3 fa2ɕa3  流产 liúchǎn การแทง้ 

fa5 mji1 fa1 mi1 fa3 mi1 手掌 shǒu zhǎng  ฝ่ามอื 
fan5 fan5 fan5 簸（米） bǒ โปรย 
fan5ȶhi5   打喷嚏 dǎ pēntì จาม 

faŋ5 jan1 jan6 田埂 tián gěng  คนันา 

faŋ5 ni1 vaŋ5 ni1   
ʔbuːŋ5,vaŋ5 ,
kuŋ5 岸 àn  

ชายฝัง่ 

faŋ5 zen1 vaŋ5 ʐen1  vaŋ1 ʐe:n1  旁边 páng biān  ดา้นขา้ง 
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fat7ȶhei5 fa2ȶhi1  发怒 fānù โกธรเป็นฝืน
เป็นไฟ 

fǝi2zau6 fǝi2zau6  féizào สบู่ 

fi3 ȶau3 fi3 kan1   头巾 tóu jīn  ผา้โพกหวั 
fin1 ni:m1  着（火） zhe  ไฟไหม ้

fin1 fin1 fin1 菜园 cài yuán  สวนผกั 
fin1 dan1, 
fin1 ŋwǝi6 

fin1 ʔdan1 fin1 结果 jiéguǒ 
 

ผล 

fin1 na:ŋ2 na:ŋ2   天花 tiān huā  ฝีดาษ 
fin1 na:ŋ2 , 
fin1 lǝ2mǝn2 

fin1lǝ2mǝn2  出天花 chū tiānhuā ไขท้รพษิ 

fin1ba:k9 fin1?ba:k9  发疯 fāfēng เป็นบา้ 
fin1ȶǝt7 fin1ȶit7  生病 shēngbìng ป่วย 
fin1za:n1 fin1za:n1 fin1ʐa:n1 做梦 zuòmèng ฝัน 
fin1za:n1 
ȶa:ŋ3ha:u5 

fin1za:n1 
ȶa:ŋ3ha:u5 

 梦话 mènghuà ละเมอ 

fin3 fin3 fin3 裙子 qún zi  กระโปรง 
fo5 fo5 sau6  双（数）shuāng คู่ 

fo5 lə2 hwa1 fo5 lə2 hwa1   
双生子 shuāng shēng 
zǐ  

ลกูแฝด 

ga:m1 ga:m1  含 hán อม 

ga:n1 ga:n1 ga:n1 麻 má  ปอ 

ga:ŋ1 kap7 ga:ŋ1 l̥a3 ga:ŋ1 la3 下巴 xià ba  กราม   

ga:ŋ1 əu1 ga:ŋ1 jəu1 ga:ŋ1 jəu6 上颚 shàng è  ขากรรไกรบน 

ga:ŋ1 l̥a3 ga:ŋ1 l̥a3   下颚 xià è  ขากรรไกรล่าง 
ga:p9 ga:p10  夹（腋下） jiā หนีบ (รกัแร)้ 

ga1 ga1 ga1 菌子 jùn zi  เหด็ 
ga1zin2 ka5ʐi:n2 ga5ʐi:n2 价钱 jiàqián ราคา 
gan1 gan1 gan1 久   jiǔ ยาว 
gan3, nan4 gan3, nan4 ga:n5 卡（脖子） kǎ  บตัรหอ้ยคอ 
gan6 - gɯ5 gan3  饱满 bǎomǎn เตม็ 
gɯn1 gɯn1  酒（水） jiǔ  ไวน์ 
gɯp9, kom5 gɯp10  捧 pěng ประคอง 
gun1 gwǝn1 gun1 割稻 gē dào เกบ็เกีย่วขา้ว 
gun5 tak7 gun5 泼（水） pō  สาด 

gun5 gan5 gwan5 手镯 shǒu zhuó  ก าไลมอื 
gw5 gw5  （泡）胀 zhàng ขยายตวั 
ha:i1 ha:i1  给 gěi ให ้

ha:i1, ȶeu2 ha:i1, ȶeu2 sa:i1 给 gěi ให ้
ha:i1,ȶeu2 ha:i1,ȶeu2 sa:i1 给  gěi ให,้ มอบ 
ha:k8l̥e1, 
a:u3ju3 

ɕo4ɕa:u1  学校 xuéxiào โรงเรยีน 

ha:m2 ha:m2 ha:m2,ka:ŋ3 大缸 dà gāng  โอ่งใหญ่ 
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ha:m3 ha:m3  跨 kuà กา้ว 
ha:n1 —ta:t9 ha:n3—tha:t9 jǝu1 蓝 lán สฟ้ีา 
ha:u5 ha:u5 ha:u5 语言 yǔyán ภาษา ค าพูด 

ha1 ha1 j̥əu6 ha1 肩膀 jiān bǎng  ไหล่ 
ha3 ha3 ha3 杀 shā ฆา่  
hai1 hai1 hai1da1 睁（眼）zhēng ปิดตา หลบัตา 
hai1 hai1 hai1 张（口） อา้ปาก 

hai3 hai3   海 hǎi  ทะเล 
han1 han1 han1 忙  máng ยุง่ 
han1  ha:n5 voŋ5  紧急  jǐnjí ด่วน 
han5 han5  很 hěn มาก 

han5 han5  很 hěn มาก 

he1 he1 he1 saŋ5 拦江网 lán jiāng wǎng  ตาขา่ย 
he5 he5  (马) 嘶 sī เสยีง 

he5 ȶuŋ1   胞衣 bāo yī  ถุงน ้าคร ่า 

həi2 doŋ1 əi2 ʔdoŋ1 həi2 ʔdoŋ1 野牛 yě niú  ววัป่า 

hək7  ȵa:i6 
ȶi2 ga:i1 
nam3 鳃 sāi  

เหงอืกปลา 

hǝm3 hǝm3 hǝm3 包围 bāowéi ลอ้มรอบ 

həm3 həm3   篱笆 lí ba รัว้ 
hem5 ȶu1la:u4  大笑 dà xiào หวัเราะเสยีงดงั 
hen6 hen3  肯kěn แทะ 
hǝu1 hǝu1  搓洗 cuōxǐ ซกัขยี ้
hǝu3 hu3 tum2 打谷桶 dǎ gǔ tǒng ทีฟั่ดขา้ว 

hin1 hin1 hin1 胳膊 gē bo  แขน 

hin1 hin1   抽子 chōu zi  สบู 
hin1,  j̥in1 hi:n1 hi:n1 答 dá ตอบ 
hiŋ2 hiŋ2 hiŋ2 赢 yíng ชนะ 

ho1 koŋ ho1 koŋ2 ho1 koŋ1 喉咙 hóu long  ล าคอ 

ho2 ho2 ȶap7（小） 盒子 hé zi  กล่อง ตลบั 
ho3  ȵo3 ha:ŋ3 hu3 ha3  穷  qióng น่าสงสา 
hom6 kau2  拐弯儿 guǎiwānr เลีย้วขวา 
hon1 hon1  （牙）动摇 dòngyáo หวัน่ไหว 

hoŋ1 hoŋ1 ʔa:u3 绸缎 chóu duàn  แพรต่วน 

hoŋ5 ʔduk7 ʔduk7 , hoŋ5 房间 fáng jiān  หอ้ง 

hop7 ŋom2 hop7 ŋom2   周围 zhōu wéi  บรเิวณรอบๆ 
hop7 zǝi2 pi:n5  发酵 fājiào หมกั 

hui1 hui1 hui1 石灰 shí huī  ปนูขาว 
hun1 hu:n1 hu:n1 歌 gē เพลง 
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hun1la:u4 hu:n1la:u4 hu:n1 家里唱的歌 iāli chàng 
de gē 

เพลงทีร่อ้งกนั
ภายใน
ครวัเรอืน 

hun1tǝi3 hu:n1tǝi3 hu:n1 室外唱的歌 shìwài 
chàng de gē 

เพลงทีร่อ้งกนั
นอกครวัเรอืน 

huŋ2 hu:ŋ2 hu:ŋ2 硫磺 liú huáng  ก ามะถนั 

hwa:i5 hwa:i5 wa:i5 棉花 mián hua  ตน้ฝ้าย 
Hwa:ŋ5 Khoŋ5,mai6 mai6 闲 xián ว่าง 

hwa1 hwa1 wa1 花 huā  ดอกไม ้

hwa1 hwa1 wa1 盖子 gài zi  ฝา กระดอง 

hwa1 j̥at7 hwa1 sak7 wa1 sak7 塞子 sāi zi  จกุขวด 

hwa1 l̥im3 va5 hwa1   花瓣 huā bàn  กลบีดอกไม ้
hwa3 hwa3  扇（门） shàn บาน 

hwa5 hwa5 wa5 裤子 kù zi  กางเกง 

hwa5 kau4 ton4 ku1   裤叉 kù chā  กางเกงใน 
hwa5 kau4, 
hwa5 din3 hwa5 din3   短裤 duǎn kù  

กางเกงขาสัน้ 

hwa5 pja:ŋ6 hwa5 pja:ŋ6   开裆裤 kāi dāng kù  กางเกงเปิด 
hwən（小），

zun1（大）  ʐun1,ȶi1 siŋ2 ʐun1 地方 dì fang  
สถานที ่

hwǝn5  na:i6 
dat7  na:i6 

ȶi2  na:i6 ȶi  na:i6 这里  zhè li ทีน่ี่ 

hwǝn5  n̥au1 ȶi2 n̥au1 ȶi1  nau1 哪里  nǎ lǐ ทีไ่หน 
hwǝn5  si5 ȶa2 siŋ4  那里（近）nàli ทีน่ัน่ 
hwǝn5 na3 na3 si5 

ȶi2  si5 
 那里（远） nàli ทีโ่น่น 

hwən5 n̥au1 ȶi3 n̥a:u1 ȶi 1nau1 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 

hwən5na3 na3si5 ,ȶi2si5  那里（远）nàlǐ ทีโ่น่น 

hwən5si5 ȶa2si ŋ4  那里（近）nàlǐ ทีน่ัน่ 

i1 i1 ʔi1 布 bù ผา้ 

i1 da:ŋ5 i1 ʔda:ŋ5   斜纹布 xié wén bù  ผา้ลายเฉียง 

i1 ga:n1 i1 ga:n1   麻布 má bù  ผา้ขีร้ ิว้ 

i1 hwa1 i1 hwa1   花布 huā bù  ผา้ลายดอก 

i1 ja:n1 i1 da1   土布 tǔ bù  ผา้จกัทอ 

i1 la:u4 ji4 la:u4 ta3 je4 伯父 bó fù  ลุง 

i1 ȵi4 i1 ȵi4   呢子 ní zi  ผา้ขนสตัว ์

i1 təi3 ji4 təi3 je2 叔父 shū  fù  

อา(น้องชาย
พ่อ) 

i4 ma3 ji4 ma3 ji4 ma3 姨母 yí mǔ  

น้องสาวหรอื
พีส่าวของแม่ 

i4 tje3 ji4 tje3   姨夫 yí fu  

น้าเขย ลุงเขย 
(สามขีองพีส่าว
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หรอืน้องสาว
แม่)  

ik7 ik10 ʔi:k9 1oŋ2 饿  è หวิ 

in1 i:n1 i:n6 烟（草）yān （cǎo） ใบยาสบู 
in3 in3 in3 摘（花）zhāi  เดด็ดอกไม ้
in3 l̥it7 pit7 摘（菜）zhāi เกบ็ผกั 
in3 ȶau3 pan5 ȶu:n2 颠倒 diāndǎo กลบัตาลปัตร 
in5 sa:ŋ3  图章 túzhāng ตราประทบั 
it7du3, 
sam2meu4 

sam2meu4 sam2me:u4 捉迷藏 zhuōmícáng เล่นซ่อนหา 

it8 len1  伸（舌头） shēn  แลบ (ลิน้) 
it8non2 i:t8non2 ʔi:t9non2 过（河） guò ขา้ม 

ja:i1 ha:i2 ja:i1 ja:i1 鞋子 xié zi  รองเทา้ 
ja:i3 - ja:ŋ5 ja:i3 - ja:ŋ5 ja:i3 长 cháng ยาว 
ja:i3 - ja:ŋ5 ja:i3 - ja:ŋ5 ja:i3 长 cháng ยาว 
ja:m5 ja:m5  (一) 步  bù กา้ว 

ja:n1 ʐa:n1 ʐa:n1 户，家 hù,jiā  บา้น ครอบครวั 
ja:n1 ȡin1,  
ȶau3 ja4 

ha:u1 ʐa:n1/2 
   夫妻 fū qī  

สามภีรรยา 

ja:n1 ja1 ʐa:n1 ja1   草房 cǎo fáng   กระท่อม 

ja:n1 mai4 ʐa:n1 mai4   木房 mù fáng  บา้นไม ้
ja:n1 ŋwa4 
 
 

ʐa:n1 ŋwa4 
 
   

瓦房 wǎ fáng  
 
 

บา้นหลงัคามงุ
กระเบือ้ง 

ja:n1 zau4, 
ja:n1 tuŋ1 ɕin1 

sa:u5 
   

厨房 chú fáng  
 

หอ้งครวั 

ja:n1 zen1 
 
 

vaŋ5 ʐen1/2, 
ʐa:n1 toŋ2 
nam2   

邻居 lín jū  
 
 

เพื่อนบา้น 

ja:n1ȶe1ho5 sa:ŋ3tjen1  商店 shāngdiàn รา้นคา้ 
j̥a:n3 - jok9 sa4 - sot8 sa4 （布）稀 xī บาง 
j̥a:n5 j̥a:n5 ja:n5, ʐǝŋ3 涮（碗） shuàn  ลา้งจาน 
ja:ŋ1 ja:ŋ1  呻吟 shēnyín ครวญคราว 

โอดโอย 
ja:ŋ1 da1  土 (布) tǔ ผา้พืน้เมอืง 
ja:ŋ2ho4 ja:ŋ2ho3  huǒchái ไมข้ดี 

ja:ŋ4 ju6 man2 ʐa:u1   马铃薯 mǎ líng shǔ  หวัมนัฝรัง่ 

ja:u1 ts12 ja:u1   肾 shèn  ไต 
ja1  ʐa1 ʐa1 二  èr สอง 
ja1 ai3  mǝ1 ʐa1  ai3 tau6  他俩 tā  liǎ เขาสอง 
ja1 ai3 dǝ1 ʐa1 ai3 dǝ1  我俩   wǒ liǎ เราสอง 
ja1 ȵin2 ja1 ȵi:n2 ja:ŋ4ȵe:n2 二胡 èrhú ซอสองสาย 
ja1 pek7 ʐa1 pek9 ʐa1 pek9 二百  èr bǎi สองรอ้ย 
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ja4 pjin4 ja4 pi:n4 ja4 pi:n4 变婆 biàn pó  

แมห่มด (มี
คาถาอาคม) 

ja4 te1 ja4 te1 ja4 te6 
外祖母 wài zǔ mǔ ยาย
ทวด 

ยาย 

ja4 te1 ja4 te1   岳母 yuè mǔ  แมย่าย 

ja4 ȶe5 ta:i1 na:i3   曾祖母  zēng zǔ mǔ  ยา่ทวด 
ja5 ja5  泡(尿) pāo รอบ (ลกัษณ

นามของ
ปัสสาวะ) 

ja5 ja5 ja5 田 tián  ทีน่า 

j̥ai1  j̥ai1 jai1 甑 zèng  ซงึ 
j̥ak7 j̥ak7 jak7 勤快 qín kuài ขยนัหมัน่เพยีร 
jak7mjor9 
ɕǝm2ɕut8 

jak7mjor9 jak7mjor9 湿 shī เปียก 

jak7za2 ʐak7ʐa2  可怜 Kělián น่าสงสาร 
jam1 jam1 - jot9 jam6 深 shēn ลกึ 

jam4 jam4 jam4 香椿 xiāng chūn  ตน้เซยีงชุน 
jan1 jan1 

jan6 地界 dì jiè  เขตแดน 
j̥an1  j̥a:n5 j̥a:i5  (水) 急 jí เรว็ 
jaŋ4 jaŋ4  伸 shēn ยืน่ 
jaŋ4 jaŋ4 jaŋ4 举 jǔ ยก 
j̥aŋ5 ʔbit7   shǎn  หลกี ฟ้าแลบ 

เคลด็ 
jap7 jap7  破 pò ขาด, พงั 
j̥ap7  ȵ̥ap7da1 jap7da1 眨眼 zhǎyǎn กระพรบิตา 
jǝm1 ja:ŋ5 zit8 jǝm1 ja:ŋ5 jum3 瘦  shòu ผอม 
jǝm1-ja: ŋ5 me2 ʔda:i1  虚弱 xūruò ไมแ่ขง็แรง 
jǝm5 ʐǝm5 ʐum5, ȶe5 乞讨 qǐtǎo ขอทาน 
j̥ǝp7 ȶip7 ȶip7 收拾 shōushí จดัเกบ็ 
j̥ǝu1— j̥wa:u2 j̥ǝu1—

j̥wa:u3/5 
j̥ǝu1—j̥wa:u3 绿 lǜ สเีขยีว 

jəu2 man1 man2,jəu2 油 yóu  น ้ามนั 

jəu2 m̥əu5 man2 m̥əu5   猪油 zhū yóu  น ้ามนัหม ู
j̥ǝu3 j̥ǝu3 j̥ǝu3 提起 tíqǐ กล่าวถงึ 

 j̥əu3  j̥əu3  jəu3 牙齿 yá chǐ  ฟัน 
j̥əu3 kap7 
ga:ŋ1 

j̥əu3 kap7 
ga:ŋ1   白齿 bái chǐ  

ฟันขาว 

j̥əu3 m̥a1 j̥əu3 m̥a1   犬牙 quǎn yá  ฟันเขีย้ว 
j̥əu3 na3, j̥əu3 
həi2 

j̥əu3 na3,j̥əu3 
əi2   

门牙 mén yá  
 

ฟันหน้า 

jǝu5, va:n1 jǝu5, hem3 jǝu5, he:m3 喊 hǎn ขาน 
jǝu6  ʔe:ŋ5 又  yòu อกีแลว้ 

jəu6  Ɂə:ŋ5 又 yòu อกี 
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ji1 ji1  亿  yì รอ้ยลา้น 
jim1 i:m1  阉（猪）yān  ตอนสตัว ์
j̥iŋ1 hi:ŋ1 hi:ŋ1 香 xiāng เครือ่งหอม 

jiŋ1 pəu2 jəu2 ŋau6 hi:ŋ1 pəu2 松香 sōng xiāng  ยางสน 
jiŋ5 ja:ŋ6  樟子 zhāngzi การบูร 
jit7non4 i:t8non4, 

ta3pu4ha3 
 打呵欠 dǎ hēqiàn หาว 

jit8ja:i3 pi:n5ja:i3  伸长（绳子）shēn 
cháng  

ยดื  

jiu2 jiu2   炭窑 tàn yáo  เตาเผาถ่าน 
joi3 pjoŋ6 tu:ŋ5 phjoŋ6 串(鱼) chuàn  ตวั 

(ลกัษณะนาม
ของปลา) 

j̥ok7 jok7 jok7 滴 dī หยด 

j̥ok9,ja1(干草) j̥ok9 ja1,ok7 野草 yě cǎo  วชัพชื 

 j̥om3 tin6 thi:n6 蓝靛 lán diàn  สคีราม 
joŋ1 joŋ1 , swan1 swan1 浇（莱）jiāo  สาด, รด 
joŋ2 joŋ2 joŋ2 溶化 rónghuà ละลาย 
joŋ6 , tai2   使用 shǐyòng ใชส้อย 
ju1 ju1  竖起 shù qǐ ตัง้ขึน้ 
ju1 ju1  量（米） liàng  ตวง 
ju1 zo1  枯 kū เหีย่วแหง้ 
ju1 - ja:t9 ,so3 zu1 - za:t9 ʐo1 干（柴）gàn  แหง้ 
ju1sik7 ju1sik7  痱子 fèizi  ผดผื่น 
ju3 ʐu3 ʐo3 会（做）huì  เป็น 
ju3 ʐu3 ʐo3 知道 zhīdào รู ้
ju3 la:u4  (猪)长 zhǎng เตบิโต 
ju3 ʐa3  或者  huò zhě หรอื 

ju3 ʐa3  或者 huòzhě หรอืไมก่ ็
ju3 , tǝp7 taŋ1  (草) 长 zhǎng เตบิโต 
ju3me1 ʐu3me1  认识 rènshí รูจ้กั 
ju5 j̥o5  敲（门） qiāo  เคาะประตู 
ju5 lau6 lau6 漏 lòu รัว่ 
jui1 zui1 me1, hun5 痕迹 hénjī รอ่ง 
jun1 jun1 jun3 站 zhàn ยนื 
jun1jǝu5 jun1jau5 jun1jau5 蹲 dūn นัง่ยอง 
jun6 ju:n6 ju:n6 县 xiàn อ าเภอ 

j̥uŋ5 ʐuŋ5   牛圈 niú juàn  คอกววั 
juŋ5 - j̥ot7 suŋ1 - set9  （绑得）松 sōng ตงึ 
jut7 jut7  （布）收缩 shōusuō หด 
j̥ut7 j̥ut7  瘊子 hóu zi โรคหดู 
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j̥ut7 j̥ut7 jut7 筲箕 shāo jī  

บุง้กี ๋(แบบ
กลม) 

jwa:ŋ5-jwai3 dun1 ʔda:i1  健壮 jiànzhuàng สุขภาพด ี
jwǝt9 ju:t9 ȶun6 拔（刀） bá  ชกัออกมา (มดี) 

ka:i5 ha:ŋ5 ka:i5 ha:ŋ5 ka:i5 ha:ŋ5 小母鸡 xiǎo mǔ jī  ไก่สาว 

ka:i5 nəi4 ka:i5 nəi4 ka:i5 nəi4 母鸡 mǔ jī  แมไ่ก่ 

ka:i5 sai3 ka:i5 sai3 ka:i5 sai3 公鸡 gōng jī  ไก่ตวัผู ้
ka:m3 ka:m3  敢 gǎn กลา้,กลา้หาญ 

ka:n6 set7 
mai4 ka:n6 
set7 ka:n6 set7 鱼竿 yú gān  

คนัเบด็ 

ka:ŋ1 ka:ŋ1 ka:ŋ6 钢 gāng  เหลก็ 

ka:ŋ3 ka:ŋ3 ka:ŋ3 鱼刺 yú cì  กา้งปลา 

ka:ŋ3     谷芒 gǔ máng เมลด็ขา้ว 
ka:t7 kat7 kat7 剪下 jiǎn xià ตดั 

ka:u1 ka:u1 ka:u6 角 jiǎo  เขาสตัว ์

ka:u1 wa:u1 ka:u1 wa:u1 
tə2 ka:u1 
wa:u1 蝙蝠 biān fú  

คา้งคาว 

ka:u5 ŋa:u5 ka:u5 ŋa:u5 ka:u5  旧  jiù เก่า 

kaːm3 kaːm3 kaːm3, sum3 山洞 shān dòng  ถ ้า 
ka1 ka1  单（数）dān  เดีย่ว 

ka1 hwa5 ka1 hwa5   裤腿 kù tuǐ  ขากางเกง 

ka1 loŋ2 n̥o3 ka1 loŋ2 n̥o3 ka1 loŋ2 n̥o3 腿肚子 tuǐ dù zi  น่อง 

ka1 na:k9     绕线架 rǎo xià jià  เครือ่งปัน่ดา้ย 
ka1 təi3 
 
 

ho5 ka1 
 
   

小腿 xiǎo tuǐ  
 
 

น่อง แขง้ ขา
ท่อนล่าง 

ka1,ka1 la:u4 ka1 tun3 ka1 大腿 dà tuǐ  ขาอ่อน 
ka2ku2 ȡen3  噎 yē ส าลกั 

kak7 kak7 kak7 桩子 zhuāng zǐ  เสาเขม็ 
kam1 - ŋa:ŋ5 kam1 - ŋa:ŋ5 kam1 苦 kǔ ขม 
kam1loŋ2 swǝi1ȵi:m6  痛苦 tòngkǔ ทุกขท์รมาน 
kam5 - kot7   深紫  shēn zǐ สมีว่งเขม้ 
kan2 kan2   chèng bēi คนัตาชัง่ 
kau1 kau ½    chèng gōu ตะขอเกีย่ว

ตาชัง่ 
kau1 kau1  扣（扳机） kòu  เหนี่ว (ไกปืน) 
kau2 ŋa2 kau2 
ŋa:k9 

kau2 ŋa2 kau2 
ŋak7 

 弯弯曲曲 wān wānqū 
qū 

คดเคีย้ว 

kau4 ʔdan1   松果 sōng guǒ ลูกสน ลกูสน 
kau5 ka:u5, ʔdom1 kau3, ʔom6 看kàn ด ู
kau5 kau5, dom1  探访 tànfǎng เยีย่มเยอืน 
kǝ1 ȶha1 hai5,  ȶhiŋ5 

ȶha1 
hai5, ȶhin6 
ȶha1 

听 tīng ฟัง 
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kǝ3 ma2 thaŋ3  n̥au1 nau1 什么  shénme อะไร 

kə3ma2 tha ŋ3 n̥a:u1 nau1 什么 shénme อะไร 
kǝm3 kǝm3 kum3 低头 dītóu กม้หน้า 
kǝm3 , tiu5 kǝm3 , kwen1  垂下 chuíxià ยอ้ย 
kǝm3, kuŋ5 kuŋ5dun1 kuŋ5 弯腰 wān yāo กม้ตวั 
kǝp8 l̥ap7da1 lap7da1 闭（眼）bì ปิดตา หลบัตา 
kǝp8 kǝp8 kup7 闭（口） หุบปาก 
kǝp8 kǝp8 kǝp8 盖 gài ปิด คลุม 
kǝu4  ku5 ho5 ȶhaŋ5 段  duàn ส่วนหน่ึง ท่อน

หนึ่ง 
kəu5 dau5 
ȶhik7 ȶhik7 ȶa3   锅架 guō jià  

ชัน้รองหมอ้ 

kha:ŋ1 kha:ŋ1 kha:ŋ1 橡子 xiàng zǐ  ตน้โอ๊ค 
kha:ŋ5 kha:ŋ5 kha:ŋ5 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
kham5phja:t9 kam5phja:t9  淤血 yūxiě เลอืดคัง่ 
khan1 khan1 khan1 甜 tián หวาน 
khan5   ŋan5 khan5 ʔda:i3 kau3 漂亮  piàoliang สวยงาม 

khəu5 pjəŋ5 sum2 窟窿 kū long  โพรง 
khwa:i5 khwa:i5 khwa:i5 

ʔdak7 
块 (石) kuài กอ้น 

khwǝn1 khwǝn1 khun1 路 lù ถนน 

khwən1 da:i1 mi1 da:i1 mi1 pha1 右边 yòu bian  ดา้นขวา 
khwǝn1kap7kh
a:ŋ5 

khwǝn1toŋ2ka
p7 

khun1kap7kh
a:ŋ5 

岔路 chàlù ทางแยก 

khwǝn1la:u4 khwǝen1la:u4  大路  dàlù ถนนสายหลกั 
khwǝn1tǝi3 khwǝn1tǝi3  小路 xiǎolù ถนนสายรอง, 

ซอย 

ko1 da1 van1 ko1 da1 van1 da1 van1 向日葵 xiàng rì kuí  

ตน้ดอก
ทานตะวนั 

ko1 ho1 ko1 ho1 ho1 大蒜 dà suàn  กระเทยีม 

ko3 ku3 ko3 哥哥 gē ge  พีช่าย 

ko5 ku5 ko5 织机篦子 zhī jī bì zi ฟืมทอผา้ 
kom2 jom5  洼 wā พืน้ทีลุ่่มลกึ 
kom2 jom5  洼 wā พืน้ทีลุ่่มลกึ 
koŋ1 koŋ1 koŋ6 工作 gōngzuò การงาน อาชพี 
koŋ1j̥iŋ1 koŋ1ʐiŋ1 ʐiŋ1 力气 lìqì ความแขง็แรง 
koŋ3 koŋ3  蔸（菜）dōu หวั 

koŋ3 mji1 su:ŋ2 hin1   肘 zhǒu  ศอก 

koŋ5  koŋ5, koŋ3  koŋ5 祖父 zǔ fù  ปู่  

koŋ5 ja4 koŋ5 ja4 koŋ5 ja4 祖先 zǔ xiān  บรรพบุรษุ 

koŋ5 ta1 koŋ5 ta1 koŋ5 ta6 外祖父 wài zǔ fù  ตา 

koŋ5 ta1 koŋ5 ta1 koŋ5 ta6 岳父 yuè fù  พ่อตา 
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koŋ5 ȶe5 ta:i1 koŋ5   曾祖父 zēng zǔ fù  ปู่ ทวด 
ku1 ku1 ko6 棵（树）kē  ตน้  
ku1 ku1 tiu2  条 (棍子)  tiáo แท่ง 

ku1 ku1   树干 shù gàn  ล าตน้ 

ku1 biŋ1 ku1 biŋ1   蕨草 jué cǎo  ตน้เฟิรน์ 

ku1 əu3 ko1 həu3   稻子 dào zi  ตน้ขา้ว 

ku1 ja1 ta:i3 ȡa:u1 ta:i3 ko1 ja1 ta:i3 茅草 máo cǎo  หญา้คาขาว 

ku1 ŋa:i6     艾蒿 ài hāo  

ชื่อสมนุไพร
ชนิดหนึ่ง 

ku1 tin6(小
jəm3 叶),ku1 
la:p8(大叶)   

jom3,ko1 
la:m2 蓝靛草 lán diàn cǎo  

หญา้สคีราม 

ku3 ku3   箍 gū  

ห่วง ขอบ
ตะแกรง 

ku3 i4 ku3 i4 ku3 je2 姑父 gū fu  ลุง (พีช่ายแม)่ 

ku3 ma3 ku3 ma3 ku3 ma3 姑母 gū mǔ  ป้า (พีส่าวแม)่ 

ku4 ho1 ho1 脖子 bó zi  คอ 

ku4 ho1 li:n5   衣领 yī lǐng  ปกเสือ้ 

ku4 ka:i5 ho1 ka:i5   喉结 hóu jié  ลกูกระเดอืก 
ku5 ton5 ,ku5  猜（谜）cāi  ทาย 
kun3 kwǝn3  轮车 lún chē รถลาก 

kun5 kun5 kun5 稻蔸 dào dōu  รากขา้ว 
kuŋ2 kuŋ2 kuŋ2 多  duō มาก 

kuŋ5 koŋ5 koŋ5 犁弓 lí gōng  คนัไถ 
kw:n5 kw:u5 ʐu3  me1  熟 (人)shú  คนรูจ้กั 
kwa:i4 kwa:i4 kwa:i4 抓（痒） zhuā  เกา 
kwa:ŋ1 ȶwa:ŋ1 ȶwa:ŋ6 富  fù รวย 
kwa:t9 kwa:t9 kwa:t9 扫（地） sǎo  กวาดพืน้ 

kwa3 kwa3 kwa3 瓜 guā  แตงกวา 
kwam3 kwam3 pi:n3 翻过来 fān guòlái พลกิ 
kwam3 kǝm3 kwam3 扑去 pū qù โผ, กระโจน, ตี

ปีก 

kwaŋ5 əu3 nui2 həu3   米蛀虫 mǐ zhù chónɡ  

มอด(หนอนใน
ขา้ว) 

kwe5 tek9 kǝ te:k9  叫蛋 jiào dàn รอ้งขนั (เวลา
ออกไข)่ 

kwəi1 ţoŋ2 kwəi1 khui6 柜子 guì zi  ตู ้

kwəi1 sui1 kwəi5 sui2 kui5 sui2 锤子 chuí zi  คอ้น 
kwǝi6 kwǝi6  跪 guì คุกเขา่ 

kwən1 ku:n1 ku:n1 斧头 fǔ tóu  ขวาน 
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kwen2,khǝu3 ȶam3 ȶam3 (虫) 蛀 zhù ตวัมอด ผ ุ
kwǝn3 lu6 lu6  xūn รม (ควนัยา) 

kwən3 kwan1 kwan6 烟 yān  ควนั 
kwǝn5 ȶau3  kwǝn5  先  xiān ก่อน 

kwən5 ȶau3 kwən5  先 xiān ก่อน 

kwəŋ3 kuŋ3   钵子 bō zi  โถ 
kwǝt8 kwǝt8 kut8 挖 wā ขดุ 

la:i1 lak8 ȶai:i1 lak8   亲戚 qīn qi  ญาต ิ

la:i1 pa:n3,ȶəi5 ȶəi1   胎记 tāi jì  ปาน 
la:m2 la:m2 la:m2 忘记 wàngjì ลมื 
la:m6, phek9 la:m6  掴 guāi ตบ 

l̥a:n1 lə2 bjik7 lə2 l̥a:n1 lə la:n1 孙女 sūn nü  

หลานสาว(ลกู
สาวของลกู) 

la:ŋ1 - tha:k9 ȶa:ŋ1 - tǝŋ2  亮的 liàng de 
 

สดใส 

la:ŋ1 nin2 ȶi1 ni:n2 ȶi1 ni:n2 月亮 yuè liang  พระจนัทร ์
la:ŋ5 la:ŋ5  放（开） fàng  ปล่อย 
la:ŋ5 la:ŋ5 la:ŋ5 放（牛）fàng (niú) เลีย้งด ูฟ้ืน

ฟู,บ ารุงรกัษา
(สตัวเ์ลีย้งไวใ้ช้
งาน) 

la:ŋ5ku4 , 
zu4ku4 

la:ŋ5ku4  放蛊 fàng gǔ วางยา, มอม
เหลา้ 

la:p8 la:p10 la:p10 là ขีผ้ึง้ 
la:u1 tuŋ1 tuŋ1 ,si:n5 熬 áo ตุ๋น 
la:u2 la:u2 la:u2 监狱 jiānyù เรอืนจ า 
la:u2 la:u2  绊住 bàn zhù เกาะเกีย่ว 

l̥a:u3 l̥a:u3 la:u3 酒 jiǔ  เหลา้  

l̥a:u3 han5 l̥a:u3 han5 la:u3 haŋ5 烧酒 shāo jiǔ  เหลา้ขาว  

la:u3 wa4 la:u3 wa4 
nok8 na:k10 
mum6 鸬鹚 lú cí  

นกเหยีย่วป่า 

la:u4 la:u4 la:u4 粗（大）cū  เมด็ใหญ่ 
la:u4 - lin6 la:u4 - lan2 la:u4 - laŋ2 大 dà ใหญ่ 

la2 pa2 lə2 pa2 phəi pa2 枇杷 pí pá  

ลกูผผีา (ชื่อ
ผลไม)้ 

l̥a3 l̥a3 la3 下面 xià mian  ดา้นล่าง 
la3 - laŋ3 ʔdoŋ3 - ʔda:t9  ʔdoŋ3 硬 yìng แขง็ 
l̥a3 be1 
kwən5,lo6 be1 
kwən5 

l̥a3 be1 kwən5 
   

大前年  
dà qián nián  
 

สามปีทีแ่ลว้ 

l̥a3 pun5 
van1,zəi2 ɕiŋ3 pu:n5 van1   下午 xià wǔ  

ตอนเยน็ 

l̥a3 sa:k9 l̥a3 sa:k9 l̥a3 sa:k9 腋下 yè xià  รกัแร ้
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l̥a3mǝn1 l̥a3ʔbǝn1 l̥a3ʔbǝn1 世界 shìjiè โลก 
lai1 khai1 la:i1 ka:i2  耍赖 shuǎlài หน้าไมอ่าย 

lai2 lai2   峰刺 fēng cì หนาม 

l̥ai3 l̥ai3 lai3 男具 nán jù  อวยัวะเพศชาย 

lak8 lak8 la:k8 ba:n1 儿子 ér zi  ลกูชาย 

lak8 lak8   侄儿女 zhí ér nǚ  

หลานสาว (ลกู
สาวของพีช่าว
น้องชายพีส่าว
น้องสาว) 

lak8 ba:n1,ai3 
ba:n1 ai3 ba:n1 ba:n1 男人 nán rén  

ผูช้าย 

lak8 bjik7 lə2 ʔbi:k9 la:k8 ʔbi:k9 女儿 nǚ ér  ลกูสาว 

lak8 da1 luŋ2 da1   瞳仁 tóng rén  ลกูตาด า 

lak8 kwən3 lak8 kun3 la:k8 kun3 孤儿 gū ér  ลกูก าพรา้ 

lak8 mji1 lak8 mi1 
la:k8 mi1,lə 
vəŋ1 手指 shǒu zhǐ  

นิ้วมอื 

lak8 mji1 
da:n5 lak8 da:n5   无名指 wú míng zhǐ  

นิ้วนาง 

lak8 mji1 
da:n5, 
lak8 mji1 ti3 
ȵəi6 

lak8 da:n5 
 
   

食指 shí zhǐ  
 
 

นิ้วชี ้

lak8 mji1 nəi4 nəi4 mi1   拇指 mǔ zhǐ  นิ้วหวัแมม่อื 

lak8 mji1 ta5 lak8 ta5 la:k10 ta5 中指 zhōng zhǐ  นิ้วกลาง 

lak8 mji1 tləi3 lak8 mi1 təi3   小指 xiǎo zhǐ  นิ้วกอ้ย 

lak8 təi3 nuŋ4 təi3   婴儿 yīng ér  ทารก 
lak8 təi3 la:ŋ2 
to2 lak8 la:ŋ2 to2   牧童 mù tóng  

เดก็เลีย้งแกะ 

lak8 tin1 lak8 tin1 la:k8 tin1 脚趾 jiǎo zhǐ  นิ้วเทา้ 

laɯ2 mjin2 lə2 mi:n2 lə mi:n2 被里 bèi lǐ  

ชัน้ดา้นในของ
ผา้ห่ม 

lan5 ʐi:n5  跌价 diéjià ลดราคา 
l̥an5 pa:ŋ4  下（一下） xià  สกัครู ่
laŋ1 — ȶhot7 l̥aŋ1 — ȶhot7 laŋ1 红 hóng สแีดง 
lap7 lap7 lap7 天黑 tiān hēi ฟ้ามดื 
lap7 -  ŋwa:u5   
djam5 - djot9 

ʔdam5 - ʔdot9 ʔdam5 暗 àn มดื 

l̥ap7 lau5 ho5 ʔdok7   骨节 gǔ jié  ขอ้ต่อกระดกู 

l̥ap7 mok9 l̥ap7 m̥ok7 lap7 mok9 雾 wù  หมอก 
l̥ap7 —ŋwa:u5 l̥ap7 —ŋwa:u5  (天) 黑 hēi มดื 
lap8 lap8 lap8 腌 yān ดอง 
lau5 lau5  tuōluò รว่ง 
lau5 , tok7 lau5 , tok7 lo3 (叶) 落 luò ตก, รว่ง 
l̥e1 ai3 liŋ6 l̥e1  ai3 liŋ6 

ai3 mai6 
ʔdun3 别人  bié rén คนอื่น 
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l̥e1, dan1 l̥e1 l̥e1 le1 字 zì ตวัอกัษร 
l̥e1miŋ6 l̥e1miŋ6  八字 bāzì ดวงชะตา 
lə2  j̥əu1 
 
 

lak8 j̥əu3 
 
   

扣子 （手制）kòu zi  
 

เงือ่น กระดุม
(เยบ็มอื) 

lə2 ba:n1 lə2 
bjik7 lak8 lak8 儿女 ér nǚ  

ลกูสาว 

lə2 bjik7 ai3 so2 la:k8 bi:k9 女青年 nǚ qīng nián  หญงิสาว 

lə2 ət7   lə2 j̥ut7 jut7 五倍子 wǔ bèi zǐ 

พชืสมนุไพร
ชนิดหนึ่ง 

lə2 it7 lə2 it7 lə2 ʔit7 葡萄 pú tao  องุน่ 

lə2 j̥ai1 lə2 ʐai1 lə ləi2 梨子 lí zǐ  ลกูแพร ์

lə2 ka:m5 lə2 ka:m5 lə ka:m5 柑子 gān zi  สม้ 

lə2 kam1 lə2 kam1 lə kam6 苦瓜 kǔ guā  มะระ 

lə2 kɯ2 lə2 kɯ2 lə2 kə2 茄子 qié zi  มะเขอื 

lə2 kwa3 lə2 kwa3 lə2 kwa6 南瓜 nán guā  ฟักทอง 

lə2 l̥a:n1 lə2 l̥a:n1 lə la:n1 孙子 sūn zi  

หลานชาย (ลกู
ชายของลกู) 

lə2 li:n5 lə2 li:n5 lə2 li:n5 辣椒 là jiāo  พรกิ 

lə2 l̥i3 lə2 l̥i3 lə2 li3 妻子 qī zi  ภรรยา 

lə2 l̥i3 lə2 l̥i3 lə2 li3 儿媳 ér xí  ลกูสะใภ ้

lə2 l̥i3 m̥ai5 
lə2 ʔbi:k9 
m̥ai5   新娘 xīn niáng  

เจา้สาว 

lə2 lit8 lə2 lit8 lə lit8 栗子 lì zi  ลกูเกาลดั 

lə2 ljəu2 lə2 ljəu2   石榴 shí liu  ทบัทมิ 

lə2 m̥a:k9 lə2 ma:k9 lə ma:k7 李子 lǐ zi  ลกูพลมั 

lə2 ma4 lə2 ma4 lə ma4 子弹 zǐ dàn  ลกูกระสุน 

lə2 man2 lə2 man2 man2(ta:ŋ2) 甘薯 gān shǔ  มนัเทศ 

lə2 min4 lə2 min4   柿子 shì zi  ลกูพลบั 

lə2 mjin4 mi:n2 mi:n2 被子 bèi zi  ผา้ห่ม 

lə2 ŋa1 lə2 ŋa1 lə2 ŋa1 芝麻 zhī ma  งา 

lə2 pəu2 lə2 pjo6 lə2 pəu2 葫芦瓜 hú lu gua  ลกูน ้าเตา้ 

lə2 pjin1 lə2 pi:ŋ1 lə2 pi:ŋ6 黄瓜 huáng gua  แตงกวา 

lə2 sa1 lə2 sa1   铁砂子 tiě shā zi  ดนิประสวิ 

lə2 seu1 lə2 siu1 lə siu1 花椒 huā jiāo พรกิไทย 

lə2 sut8 lə2 sut8   荸荠 bí qi  หวัแหว้ 

lə2 ta:u2 lə2 ta:u2 lə ta:u2 桃子 táo zi  ลกูทอ้ 

lə2 tau6 lə2 tau6 thau6 ŋa:n3 豆子 dòu zi  เมลด็ถัว่ 

lə2 tau6 lə2 tau6 
lə2 thau6 
phu:k 豆腐 dòu fu  

เตา้หู ้

lə2 ȶha6 lə2 ȶa6 lə2 tha6 丝瓜 sī guā  แตงรา้น 
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lə2 ȶhəu3 lə2 ȶhəu3 lə2 ȶhəu3 慈姑 cí gu  

ลกูไพล (พชืมี
หวัชนิดหนึ่ง) 

lə2 tip7 
lə2 tip7,lə2 
pa:k8 lə phaːk9  雹子 báo zi  

ลกูเหบ็ 

lə2 tip7 lə2 tip7 lə2 tip7 西红柿 xī hóng shì  มะเขอืเทศ 

lə2 ȶu4 lə2 puk8(柚子) lə puk8 桔子 jú zǐ  สม้จีด๊ 

lə2 vak7 lə2 vak7 lə2 vak7 冬瓜 dōng guā  ฟัก 

lə2 za:i5 lə2 ʐa:i5 lə2 ʐa:i5 杨梅 yáng méi  เบอรร์ีส่แีดง 

lə2 za:u4 lə2 ʐa:u4 lə2 ʐa:u4 丈夫 zhàng fu  สาม ี

lə2 za:u4 lə2 ʐa:u4 lə2 ʐa:u4 女婿 nǚ xu  ลกูเขย 

lə2 za:u4 m̥ai5 lə2 ʐa:u4 m̥ai5   新郎 xīn láng  เจา้บ่าว 
lǝ2mǝn2 mǝn2la:u4  麻疹 mázhěn โรคหดั 
lǝ2sok7 lǝ2sok10 la:u4sok7 làzhú เทยีนไข 
le6 le6 le6 挑选 tiāoxuǎn คดัเลอืก 

lə̥i1 ȡəi1 ȡui1 口水 kǒu shuǐ  น ้าลาย 
l̥ǝi1 ȶǝi1-ȶi3 ȶǝi6 远  yuǎn ไกล 

lə̥i1 nam3 ȡəi1   痰 tán  เสมหะ 
lǝi4 lǝi4  修理 xiūlǐ ซ่อม 
lǝi4 lǝi4  医治 yīzhì การรกัษาโรค 

ləm1 ləm1 lum1 风 fēng  ลม 
lǝm3 lǝm3 lum3,  

tuŋ2 ȶip7 
像（他）xiàng  เหมอืน 

lǝm3 si5 lǝm3  好像 hǎoxiàng เหมอืนว่า 

ləm3si5 ləm3  好像 hǎoxiàng ดเูหมอืน 
lǝm6 zam5  摸索 mōsuǒ คล าหา 
lǝm6, lwa:ŋ2 lǝm6, lwa:ŋ2 lum3, lwa:ŋ2 抚摸 fǔmō กอดรดั 
leŋ2 lin2  铃 líng กระดิง่ 
leŋ2 ljiŋ2 liŋ2  零 líng ศูนย ์

leŋ2 ȶha1 ȵan2 ȶha1 ȵan2 ȶha1 耳环 ěr huán  ตุม้ห ู

leŋ5 ȶeŋ5 ȶe:ŋ5 床单 chuáng dān  เตยีง 

ləp7 ȶəp7 ȶup7 斗笠 dǒu lì  งอบ 
ləu1 l̥un3,səm2 
l̥un2 

ləu5 l̥un3 
 

sum2 lun3 
 

肛门 gāng mén  
 

ทวารหนกั 

ləu1 naŋ1 səm2 naŋ1   鼻孔 bí kǒng  รจูมกู 

ləu2 ləu2 ləu2 楼 lóu  ตกึ ,อาคาร 
l̥i1 ȶi1  剩  shèng  เหลอื 

 l̥i3 ȶi3 ja1,ȶi3 秧 yāng  ตน้กลา้ 
li5le3 li5le3 li3lǝ6 唢呐 suǒnà ขลุ่ยซอนา 
lik7, tha:t9 lik7, hwǝt9 li:n3, thu:t9 剥（果皮） bō  ลอกเปลอืก 

lim4 lim4 lim4 楔头 xiē tóu  ลิม่ 
lin3 ,kwiŋ4 ȶi:n3 ȶi:n3 ,phiu5 滚（下）gǔn  กลิง้ 
l̥in3l̥a3 ȶi:n3  (马) 打滚 dǎgǔn กลิง้ไปตามพืน้ 
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liŋ1 hik7 tǝ0 hik7  侧 cè เอยีง,ตะแคง 
liŋ1 hik7 tǝ0 hik7  侧 cè เอยีง, ตะแคง 
liŋ3 liŋ3 liŋ3 啨 yīng ฟ้าสว่าง 
liŋ3 liŋ3  旱 hàn แลง้ 

l̥it7 l̥it8 l̥it7 铁 tiě เหลก็ 
lit8 lit8  拆 chāi  ฉีก 
lja:i3 -ljok7 ʔdak7 siu3  耳背 ěrbèi หตูงึ 
lja:n6 - tja:t7 , 
-ljok7 

num6 nun6 - nwa:i4 碎 suì แตก 

lja:ŋ2 lja:ŋ2 lja:ŋ2 房梁 fáng liáng  คาน 
ljai5  
jin3 wǝi4 

kǝ2 su5 (jin6) wǝi6 因为  yīnwèi เพราะว่า 

ljai5, jin3wəi4 kə2su5 (jin6)wəi6 因为 yīnwèi เพราะว่า 
ljak7 lak7 lak7 偷 tōu ขโมย 

l̥jam3 lə2 ma4 mau2 lam3 箭 jiàn  ลกูศร ลกูธนู 
ljan1 - ljai3, 
lau1 - tju5 

lau1 - lot9 lau1 滑 huá เกลีย้งเกลา 

ljan1 - ljai3, 
lau1 - tju5 

lau1 - lot9 lau1 滑 huá เกลีย้งเกลา 

ljan2, sa:t9 lan2 sa:t9 搓（绳） cuō  ฟัน่ (เชอืก) 
ljan3 nan3, lan2  捻（虫）niǎn  ฟัน่ (แมลง) 
l̥jǝu1 - lja:ŋ5 l̥jǝu1 l̥jǝu1 稀 (粥) xī  เหลว 
l̥jǝu1 - ljǝu5 l̥jǝu1 ljǝu1 - lja:ŋ5 清（水）qīng  ใส 
ljǝu3 ljǝu3  活着 huó zhe มชีวีติอยู่ 
l̥jǝu3  l̥jǝu3  聪明 cōng míng ฉลาด 
ljǝu3ȵin1/2 jut7ȵin1  抽筋 chōujīn ตะครวิ 
ljeu4 ljiu4 liu4 完 wán จบ, เสรจ็ 
ljeu4 ljiu4 liu4 全  quán ครบถว้น, 

พรอ้ม 

ljeu4 ljeu4 liu4 全 quán ทัง้หมด 
ljǝu4 swam1 ljiu4 swam1  满意 mǎnyì พอใจ 

ljim4 li:m4 li:m4 镰 lián  เคยีวเกีย่วขา้ว 
ljin2- ȵa:m3 li:ŋ2- ȵa:m3  (水) 冷 lěng เยน็ 
ljin5 - lja:t9 li:n5 li:n5 ,ha5 辣 là เผด็ 

l̥jiŋ1 l̥jiːŋ1 l̥jiːŋ6 阳光 yáng guāng  แสงแดด 
ljit8 jwa:u5 li:t8,jwa:u5 跑 pǎo วิง่ 
ljit8 han5 ,  
ljit8 la:u4 

jwa:u5 han5  大跑 dà pǎo วิง่เรว็ 

ljit8 se5, ljit8 
tǝi3 

jwa:u5 jaŋ3 , 
jwa:u5 tǝi3 

 (马) 小跑 xiǎopǎo วิง่เหยาะๆ 

ljo3 ʔbəp7 ȶwai1 ʔbup7 ȶwai1 犁头 lí tóu  ผาน 
ljoi4 -  ljan4 kau2 - ŋa:k9   kau2 - ŋak7 弯 wān งอ, โคง้ 
ljok8 ljok8 lok8 六  liù หก 
ljok8 pek7 ljok8 pek9  六百  liù bǎi หกรอ้ย 
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ljok8 zǝp8 ljok8 ʐip8  六十  liù shí หกสบิ 
l̥jon3 tuk7  戴（头巾） dài สวมหมวก 
l̥jon3 ȶu:n3  缠绕 chánrào พนัรอบ 
lju1 lu1 lu1 怕 pà กลวั 
ljun1 ȶun1  拔（毛） bá  ชกัออกมา (มอื) 
ljuŋ1 ȶuŋ1 ȶuŋ1 鼓 gǔ กลอง 

lɯ5 lɯ5   锉子 cuò zi  ตะไบ 

l̥ɯn3 pja3 l̥ɯn3 pja3   闪电 shǎn diàn  ฟ้าแลบ 
l̥ɯn5 - l̥ǝp7 l̥ɯn5 - l̥ǝp7  紫 zǐ สมีว่ง 

loi2 loi2 loi2  臼 jiù ครก 
loi6 ,ȵok9 loi6 ,ȵok9 ?bǝn5 钴 gǔ，戳 chuō โคบอลต ์

l̥ok7  l̥ok7   纺车 fǎng chē  ไนปัน่ดา้ย 
l̥ok7vit9 l̥ok9 lok7 水车 shuǐchē กงัหนัน ้า 
lok8 lok8 lo:k8 赶 gǎn ไล่ 
l̥om5 l̥om5  （地）陷 xiàn ถล่ม, ตกหลุม 
lon1lak8 lon1lak8  血吸虫病 bìng 

xuèxīchóng bìng 
โรคพยาธใิบไม้
ในเลอืด 

l̥oŋ1 l̥oŋ1 loŋ1 错  cuò ผดิ 
l̥oŋ1(zai6) l̥oŋ1  错误 cuòwù ความผดิพลาด 

loŋ2 loŋ2 loŋ2 肚子 dù zi  ทอ้ง 
loŋ5 ɕəu6 , 
ȶhəu3 ni:n2  ɕəu1   秋 qiū  

ฤดใูบไมร้ว่ง 

loŋ5 dau6,ɕa1 ni:n2 ʔda:u3   夏 xià  ฤดรูอ้น 

loŋ5 ȵit7 , toŋ3 
ni:n2 ȵit7 , 
ni:n2 si:ŋ1   冬 dōng  

ฤดหูนาว 

lu zəi2,zəi2 
kwən5 zəi2 kwən5 ʐəi2 kwən5 从前 cóng qián 

แต่ก่อน 

lu1 ȶwa1 ȶwa1 盐 yán  เกลอื 
lu4 lu4 lo4 哄 hōng  เสยีงหวัเราะ

ครืน้เครง 
lu6 lu6 lu6 熏 xūn อบ 
lui1 lui1 ʔdui6 下（饭）xià กนิขา้ว 
lui1 lu:i1 lui1 流 liú ไหล 
l̥ui1 - za:ŋ5 l̥ui1 lwi1 尖 jiān แหลม,แหลม

คม 
l̥ui1 - za:ŋ5 l̥ui1 lwi1 尖 jiān แหลม 
lui5 lui5 lui5 下 xià ล่าง 

luk7 ȶuk7 ȶuk7 上衣 shàng yī  เสือ้ 

luk7 hwa:i5 ȶuk7 hwa:i5 ȶuk7 wa:i5 棉衣 mián yī  เสือ้นวม 

luk7 hwa1 ȶuk7 ȶuk7 衣服 yī fu  เสือ้ผา้ 

luk7 phjəu1 ȶuk7 phjəu1 ȶuk7 phjəu1 单衣 dān yī  เสือ้ชัน้เดยีว 
luk7 sɯp7, 
luk7 to4 

ȶuk7 gəp7 
 

ȶuk7 gəp7 
 

夹衣 jiá yī  
 

เสือ้ผา้ 
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luk8 luk8  峒  dòng ถ ้า 
lun2 ȶau3 lun2  后  hòu หลงั  

lun2 ȶau3 lun2  后 hòu หลงั 

lun2 koŋ3 ȶau3 lun2 ho1   后劲 hòu jìn  สนัคอ 

lun2 mji1 lun2 mi1 lun2 mi1 手背 shǒu bèi  หลงัมอื 

lun2,van1 lun2 van1 lun2 van1 lun2 将来 jiāng lái  อนาคต 

l̥un3 l̥un3 lun3 屁股 pì gu  กน้ 
lun4ȶhǝi5 a:u1ȶhǝi5  喘气 chuǎnqì หายใจหายใจ

ลกึ 
lun6 tun3 lu:n6  tu:n5  （东西）乱 luàn กระจดักระจาย 

luŋ2 lu:ŋ2 lu:ŋ2 铜 tóng  ทองแดง 

luŋ2 luŋ2,na4 luŋ2 舅父 jiù fù  

น้า (น้องชาย
ของแม)่ 

luŋ2 zi2 lu:ŋ3 ʐi2 luŋ3 锁 suǒ  กุญแจ 
luŋ3 ȡu:k9 u:m1  (牛) 滚泥 gǔn ní แช่โคลน 
luŋ3la3 ȶi:n3, ȡu:k10  (牛) 打滚 dǎgǔn กลิง้ไปตามพืน้ 

luŋ5 hwa5 luŋ5 hwa5   裤裆 kù dāng  เป้ากางเกง 
lwa2 lwa2 lwa2 锣 luó ฆอ้ง 

l̥wət lwət   卷纱筒 juàn shā tǒng  กรวยดา้ย 
l̥wǝt9  l̥a:t9 l̥wǝt7  l̥a:t10 Lut7 懒  lǎn ขีเ้กยีจ 
lwm3pja3 lwm5pja3 lǝn3pja3 打内 dǎ nèi หนาวจนตวัสัน่ 

m̥a:i1 mji1 m̥a:i1 mi1   手纹 shǒu wén  ลายมอื 
m̥a:i1 
mji1,pan5 mji1 

ma:i1 mi1 
   

指纹 zhǐ wén  
 

ลายนิ้วมอื 

ma:n3 ʔba:n3 ʔba:n3 村寨 cūnzhài หมูบ่า้น 

ma:t8 ma:t8 ma:t8 袜子 wà zi  ถุงเทา้ 

ma1 ma1 ma1 蔬菜 shū cài  ผกั 
ma1 ,ta:u5 ma1 laŋ6 ,ta:u5 回 huí กลบั 
ma1 a:u3 pa:i1 ha:u3, 

 sin1 ha:u3 
 出来 chūlai ออกมา 

ma1 a:u3 ma1 ha:u3  进来 jìnlai เขา้มา 

ma1 ȡim1 ma1 ȡəm1 ma1 ȡum1 红米菜 hóng mǐ cài  ขา้วกลอ้งแดง 
ma1 ǝu1 sa5 ma1  上来 shànglai ขึน้มา 

ma1 həu3 ma1 həu3 ma1 həu3 韭菜 jiǔ cài  ผกักุยช่าย 

m̥a1 jəu4 m̥a1 jəu4 m̥a1 jəu4 蕨菜 jué cài  ใบเฟิรน์ 

ma1 ka:t9 ma1 ka:t9 ma1 ka:t7 青菜 qīng cài  ผดักาดเขยีว 

m̥a1 nəi4 n̥a1 nəi4  ma1 nəi4 母狗 mǔ ɡǒu  หมาตวัเมยี 

ma1 ȵa:i6     芫荽 yán sui  ผกัช ี

ma1 pop7     车前子 chē qián zǐ  

เมลด็พนัธุช์นิด
หนึ่ง 

ma1 puk8 ma1 pu:k8 ma1 pu:k10 白菜 bái cài  ผกักาดขาว 
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m̥a1 tak8 m̥a1 tak8 ma1 tak8 公狗 ɡōnɡ ɡǒu  หมาตวัผู ้

m̥a1 tjat8 m̥a1 nam5 ma1 nam5 猪狗 zhū ɡǒu  สตัวเ์ลีย้ง 

ma2 ma2 ma2 火苗 huǒ miáo  เปลวไฟ 

ma2 ma2 ma2 舌头 shé tou  ลิน้ 

ma3 ma3   婆婆 pó po  ยา่ 
ma3 - mom5 ma3 - mom5 ma3 软 ruǎn นุ่ม 

ma3 la:u4 ma3 la:u4 ta1 ma3 伯母 bó mǔ ป้า 

ma3 təi3 ma3 təi3 ȵa:ŋ2 婶母 shěn mǔ  

อา(ภรรยาของ
อาผูช้าย) 

ma3zin1 m̥a3 ʐi:n2 ma1 ʐi:n2 利息 lìxí ดอกเบีย้ 

ma4  nəi4 ma4  nəi4 ma4  nəi4 母马 mǔ mǎ  มา้ตวัเมยี 

ma4 tak8 ma4 tak8 ma4 tak7 公马 gōng mǎ  มา้ตวัผู ้
ma5 vaŋ1 ma5 浸（种）jìn  แช่ 

m̥ai1 
 
 

ʐa:k9 mak8 
 
   

墨线 mò xiàn  
 
 

เสน้ทีใ่ชส้ าหรบั
ตเีสน้ของช่าง
ไม ้

m̥ai1 m̥ai1 mai1 线 xiàn  ดา้ย 

m̥ai1 hwəi3 
dit9 m̥ai1 tam3   经线 jīng xiàn  

เสน้ดา้ย
ตามยาว 

m̥ai1 set7 m̥ai1 set7   鱼线 yú xiàn  สายเบด็ 

m̥ai1 tam3 dit9 m̥ai1 tam3   纬线 wěi xiàn  

เสน้ดา้ยตาม
ขวาง 

mai4 mai4 mai4 树 shù  ตน้ไม ้

mai4 mai4 mai4 木料 mù liào  ไมก้ระดาน 

mai4 djak7 mai4 dak7 mai4 dak7 漆树 qī shù  ตน้รกั 

mai4 ga:n1 mai4 ga:n1 mai4 ga:n1 扁担 biǎn dàn  คาน คาน 

mai4 hwa:k9 mai4 hwa:k9 mai4 hwa:k9 杉树 shān shù  

ชื่อตน้สนชนิด
หนึ่ง 

mai4 hwa1 
ləu4 

mai4 hwa1 
ləu4 

mai4 wa1 
ləu4 柳树 liǔ shù  

ตน้หลวิ 

mai4 ja:k9 
toi5, 
mai4 za:u1 
toi5 mai4 ȵak7 toi5   碓杵 duì chǔ  

สากกะเบอื 

mai4 j̥au1 mai4 j̥au1 mai4 jau1 枫树 fēng shù  ตน้เมเป้ิล 

mai4 ka:u3 mai4 ka:u3 mai4 ka:u3 樟树 zhāng shù  ตน้การบรู 

mai4 lə2 seu1 mai4 lə2 siu1 mai4 lə2 siu1 花椒树 huā jiāo shù  ตน้พรกิไทย 

mai4 lə2 za:i5   mai4 ʐi:ŋ3 白杨 bái yáng  

ชื่อตน้ไมช้นิด
หนึ่ง (ตน้ไป๋ห
ยาง) 

mai4 ȵəu1 si1   
mai4 ȵan1 
si1 麻栗树 má lì shù  

ตน้เกาลดั 

mai4 ŋau6 mai4 ŋau6 mai4 ŋau6 松树 sōng shù  ตน้สน 
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mai4 ŋau6 l̥ap7  mai4 ŋau6 l̥ap7    柏树 bǎi shù  

ชื่อตน้สนชนิด
หนึ่ง 

mai4 tim3 mai4 ta3 mai4 ta3 竹 zhú  ไมไ้ผ่ 

mai4 tjap8 mai4 tjap8   连枷 lián jiā  ไมต้ขีา้ว 

mai4 tjuŋ4 mai4 tjuŋ4 mai4 thəŋ4 棍子 gùn zi  

ตะบอง ไม้
พลอง 

mai4 tjuŋ4 mai4 kam4 mai4 thəŋ4 拐杖 guǎi zhàng  ไมเ้ทา้ 

mai4 va5 ziŋ3 mai4 va5 ʐiŋ3 
mai4 va5 
ʐiŋ3 棕树 zōng shù  

ตน้ปาลม์ 

mai4 zi2 mai4 zi2   铲子 chǎn zi  พลัว่ 
mai4bai1 mai4zu:n2  桨 jiǎng ไมพ้าย 
mai4wa:t2zun2 su2ka:n5 mai4ka:u5ʐu:

n2 
篙 gāo ไมถ่้อเรอื 

mai4za1  ʔdwa6,  ʐwa2 木筏 mùfá แพ 
m̥ai5 m̥ai5  新鲜 xīnxiān สด 
m̥ai5  m̥a:ŋ5 m̥ai5   mai5   新  xīn ใหม่ 

maji4 mjai4 mjai4 锈 xiù  สนิม 
mak7 sak7 me2  ȶa:ȵ3  沉默  chén mò เงยีบ 
mak8 mak8 mak8 墨 mò หมกึ 
man1 mǝ1 tau1 tau6 他  tā เขา 

man2 man2   荤油 hūn yóu  น ้ามนัเนื้อสตัว ์

man2 ka:i5   man2 ʐa:u1 山药 shān yao  มนักลอย 

man2 pɯk9 lə2 pɯk9 lə2 pə:k9 芋头 yù tou  หวัเผอืก 

maŋ2 , fu2 maŋ2 maŋ2 湖，潭 hú，tán  ทะเลสาบ 
maŋ4, 
 ȡai1 maŋ4 

maŋ4 maŋ4 喜欢 xǐhuān ชอบ 

maŋ6 mot8 maŋ6 mot8 
vǝi2 vot8 

vǝi2 胖  pàng อว้น 

mau6 mau6 mau6 帽子 mào zi  หมวก 
me1 me1 taŋ5 醉 zuì เมา 
me2 me2 me2 不  bù ไม่ 

me2 me2 me2 不 bù ไม่ 
me2 ɕin1,  
me2 sı1 

me2 sin1,  
me2 sı1 

me2 sin1 不是 bùshì ไมใ่ช่ 

me2 naŋ1 me2 naŋ1 me2 naŋ1 没有 méiyǒu ไมม่ ี
me2 ȶi3 sa2 me1 me2 ha1 不然  bù rán มฉิะนัน้  

me2 ȶi3 sa2me1 me2ha1 不然 bùrán ไมอ่ยา่งงัน้ 
me4 me4 ȵu:n6 疲倦 píjuàn เบื่อหน่าย 

məi2 məi2   煤 méi  ถ่านหนิ 
mǝi2 zok8 mǝi2  ʐuk8 ʔdip7 生 (果)shēng  ผลไม ้

məm4 peu5 məm4 peu5 məm4 pe:u5 豹子 bào zǐ   เสอืดาว 

məm6 ljut7 məm6 j̥ut7 mum6 jui7 泥鳅 ní qiū ปลาช่อน 

mən1 ʔbən1 ʔbən6 天 tiān ฟ้า วนั  
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mən6 mən6 mən6 粉末 fěn mò  ผง แป้ง 

mən6 mai4 mən6 mai4   锯末 jù mò  

ขีเ้ลื่อยจากการ
เลื่อยไม ้

mən6,j̥ək9 
l̥əm5 vən3 vən3 尘土 chén tǔ  

ฝุ่ น  

m̥ǝt7 m̥ǝt7 sam6m̥ǝt7 潜水 qiánshuǐ ด าน ้า 
mǝu2 mǝu2 mǝu2  fènféi ปุ๋ ยมลู 

m̥əu5 nəi4 m̥əu5 nəi4 məu5 nəi4 母猪 mǔ zhū  หมตูวัเมยี 

m̥əu5 tak8 m̥əu5 tak8 
məu5 
tak8,məu ȶiu8 

 
公猪 gōng zhū  

 
หมตูวัผู ้

mi:n4 mjin2 mi:n4 mi:n2   棉胎 mián tāi  ผา้ห่มนวม 

min6 min6 mi:n6 面条 miàn tiáo  เสน้บะหมี ่
miŋ6 miŋ6  命运 mìngyùn ดวงชะตา 

mit8 mit8 mit8 刀 dāo  มดี 

mit8 sap8 ma1 mit8 ma1 mit8 菜刀 cài dāo  มดีหัน่ผกั 
mje2, ȶǝi5 ȶǝi5  记号 jìhào เครือ่งหมาย 

mji1 mi1 mi1 手 shǒu  มอื 
mji1 ŋa5 
 
 

mi1 ŋa5 
 
   

六指儿 liù zhǐ ér  
 
 

หกนิ้ว คนทีม่ ี
นิ้วหกนิ้ว 

mji1 zi2 mi1 ʐi2 mi1 ʐi2 钥匙 yào shi  ลกูกุญแจ 

mjiŋ1 miːŋ1 miːŋ1 沟 gōu  คลอง 

mjiu2 mjiu2   庄稼 zhuāng jia  พชืไร ่ 
mjiu2 da:i1 mjiu2 ʔda:i1  丰收 fēng shōu เกบ็เกีย่วไดผ้ล

อุดมสมบูรณ์ 

mjiu6 mjiu6 miu6 庙 miào  วดั 
mjo4 - ljo3 , 
- mja:ŋ6 

mjo4 - mja:ŋ6 mjo2 （刀）钝 dùn ทู่ 

ɯk7 ǝk7  打嗝 dǎgé สะอกึ 

mɯŋ4 mɯŋ4 mə:ŋ4 撒的网  sǎ de wǎng แห 
m̥ok7 m̥ok7 mok7 埋 mái กลบ, ฝัง 
m̥ot7 mjot9 , ȶa:i1 tjǝu5 凋谢 diāoxiè รว่งโรย 

mu2 mu1 mu2 磨子 mò zi  โม ่(หนิทีใ่ชโ้ม)่ 
mu6 tǝi6 thǝi6 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 

mui1 mui1 mui1 熊 xióng  หม ี

mui1 m̥a1 mui1 m̥a1   狗熊 gǒu xióng  หมดี า 
muŋ1,phjǝu1 muŋ1 muŋ1 浮 fú ลอย 

muŋ2 muŋ2 muŋ2 广菜 guǎng cài  ชื่อผกัชนิดหนึ่ง 
na:i6 na:i6  这  zhè นี้ 
na:m1   努力 nǚ lì  ขยนั 

na:m2,na:n2 na:i4   南 nán  ทศิใต ้

na:n4 na:n4   肉 ròu เนื้อ 
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na:n4 ka:i5 na:n4 ka:i5   鸡皮疙瘩 jī pí gē da  ขนลุก 

na:n4 vəi2 na:n4 vəi2   肥肉 féi ròu  ไขมนั 

na:n4 ziŋ4 na:n4 ʐiŋ4   腊肉 là ròu  เนื้อแดดเดยีว 

na:n4 zit8 na:n4 zit8   瘦肉 shòu ròu เนื้อไมต่ดิมนั 
na:n4tun1 na:n4tun1 na:n4tun6 发浇 fā jiāo เป็นไข ้

na:ŋ1 na:ŋ1 na:ŋ1 笋 sǔn  หน่อไม ้
na:ŋ2 na:ŋ2  天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
na:u6 na:u6 na:u6 烂 làn เป่ือย, เน่า 
na1 - nok9 na1 - nok7 na6 厚 hòu หนา 
na1 - nok9 na1 - nok7 na6 厚 hòu หนา 
na1 no5 na1  顽皮  wán pí ดือ้ 
na3 na3 na3 别，不要 bié, bú yào อยา่ 

na3 na3 na3 别，不要 bié, bùyào อยา่ ไมต่อ้ง 

na3 mjin2 na3 mi:n2   被面 bèi miàn  

ชัน้ดา้นนอก
ของผา้ห่อม 

na3 pja:k9 na3 pja:k9 na3 pja:k9 额头 é tóu  หน้าผาก 
na3naŋ1 na3naŋ1 le4 礼物 lǐwù ของขวญั 

na5 na5 lam3 弓 gōng  ธนู 

na5 mai4     弩 nǔ  ศร ธนู 
nam1—na:t9 nam1—na:t9 nam6 黑 hēi สดี า 
nam3 ŋam3 vǝn3 昏迷 hūnmí สลบ 

nam3 nam3 nam3 水 shuǐ  น ้า 

nam3 a:m3 nam3 a:m3   汤 tāng  น ้าซุป 

nam3 da1 nam3 da1   眼泪 yǎn lèi  น ้าตา 

nam3 la:u4 nam3 la:u4   米汤 mǐ tang  น ้าขา้วตม้ 

nam3 laːu4 nam3 laːu   洪水 hóng shuǐ  น ้าท่วม 

nam3 l̥ai3 nam3 l̥ai3   精液 jīng yè  น ้าอสุจ ิ

nam3 n̥aːi1 nam3 n̥aːi1 nam3 naːi1 露水 lù shui  หยดน ้าคา้ง  
nam3 pan5 , 
nam3 ȶhwən5 pan5 tnn1   

漩涡 xuán wō  
 

น ้าวน 

nam3 pja:u6 nam3 pja:u6   开水 kāi shuǐ  

น ้าทีต่้มแลว้ น ้า
ตม้ 

nam3 su2 nam3 səm3   酸 suān เปรีย้ว 
nam3 
vat9,nam3 
daŋ5 nam3 va:t9 nam3 daŋ5 

碱水 jiǎn shuǐ  
 

น ้าด่าง 

nam3 vən5 laːŋ6   波浪 bō làng คลื่น 

nam3  l̥jəu1 nam3  l̥jəu1   清水 qīng shuǐ  น ้าสะอาด 

nam3  noŋ2 nam3  noŋ2   浑水 hún shuǐ  น ้าโคลน น ้าขุ่น 
nan3 nan3  捻（线） niǎn ฟัน่ (เสน้) 
nan4 nan4 nan4, nat7 挤 jǐ ดนั 
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nan4 sam6 kham6 按住 àn zhù กดคา้งไว ้
n̥an5- n̥ǝm3 n̥an5- n̥ǝm3 na:n5,nat7, 

ʐi:n5 
麻木 mámù มนึงง 

naŋ1 naŋ1 naŋ1 有 yǒu ม ี

naŋ1 naŋ1 naŋ6 鼻子 bí zi  จมกู 

naŋ1 muk8 naŋ1 muk8 muk8 鼻涕 bí tì  ขีม้กู 
naŋ5 naŋ5 je2 ji2  也  yě ก…็…

เหมอืนกนั 
naŋ5 naŋ5 na:ŋ6 仍然 réngrán ยงัคง 

naŋ5 naŋ5 je2  ji2 也 yě ก ็

naŋ5 naŋ5 na:ŋ6 仍然 réngrán ยงัคง 
n̥ap7 n̥ap7  叠(钱) dié พบั 
nap7 n̥au1 nap7nau2  影子 yǐngzi เงา 
n̥au1 n̥au1 nau1 哪  nǎ ไหน 

n̥au1 n̥a:u1 nau1 哪 nǎ ไหน 
ne2 ne2 ne2, （田） 

son4（地） 
薅 hāo ดงึออก 

ne5-ȵoi3 ne5 num2,me4 ne5 nun2 困 kùn ล าบาก 
nǝi4 ʔdan1  张 (桌) zhāng ตวั 
nəi4 lun2,ma3 
lun2,nəi4 ȶəi5 

nəi4 lu2,ma3 
lun2   继母 jì mǔ  

แมเ่ลีย้ง 

nəi4,ma3 nəi4,ma3 nəi4,ma3 母亲 mǔ qin  แม่ 

nəi6 zəp8 nəi6 ʐəp8   二十日 èr shí rì  วนัทีย่ ีส่บิ 

neŋ2 ȶau3 
phi1 ȶau3,jeu1 
ȶau3   头顶 tóu dǐng  

กระหมอ่ม 
กลางหวั 

neŋ5 ȶha1 neŋ5 ȶha1   耳垂 ěr chuí  ติง่ห ู

neu1 neu1 ne:u1 尿 niào  ปัสสาวะ 

ni1 ni1 ni1 河 hé  แมน่ ้า 
nim1 ni:m1  传染 chuánrǎn โรคตดิต่อ 
n̥im1 n̥im1  贴 tiē  แปะ 
n̥im1 - ȶan3 , 
tjo5 - nja:ŋ5 

n̥im1 - m̥an3 tju3 粘 zhān เหนียวตดิ, 
เกาะตดิ 

nin1 phja:t9 phja:t9 sa:m2   血管 xuè guǎn  เสน้เลอืด 

nin2 ni:n2 ni:n2 月 yuè  เดอืน 
nin2 əu1 , nin2 
kwən5 ni:n2 jəu1   上个月 shàng gè yuè  

เดอืนทีแ่ลว้ 

nin2 ljok8 ni:n2 lok8   六月 liù yuè  เดอืนมถุินายน 

nin2 lun2 ni:n2 l̥a3 ni:n2 lun2 下个月 xià gè yuè  เดอืนหน้า 

nin2 na:i6 ni:n2 na:i6 ni:n2  na:i6 这个月 zhè gè yuè  เดอืนน้ี 

nin2 ȵəi6 ni:n2 ȵəi6   二月 èr yuè  

เดอืน
กุมภาพนัธ ์
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nin2 ŋu4 ni:n2 ŋu4   五月 wǔ yuè  

เดอืน
พฤษภาคม 

nin2 pa:t7 ni:n2 pa:t7   八月 bā yuè  เดอืนสงิหาคม 

nin2 sa:m1 nin2 sa:m1   三月 sān yuè  เดอืนมนีาคม 

nin2 səi5 ni:n2 səi5   四月 sì yuè  เดอืนเมษายน 

nin2 siŋ1 la:u4 ni:n2 si:ŋ1   一月 yī yuè  เดอืนมกราคม 

nin2 sit7 ni:n2 sit7   七月 qī yuè  เดอืนกรกฏาคม 

nin2 ȶəu3 ni:n2 ȶəu3   九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 

nin2 zəp8 ni:n2 ʐip8   十月 shí yuè  เดอืนตุลาคม 

nin2 zəp8 it7 ni:n2 ʑəp8 it7   十一月 shí yí yuè  

เดอืน
พฤศจกิายน 

niŋ3 nun2 nun2 趟 tàng รอบ 
niŋ3 niŋ3 niŋ3, nam2 靠 kào，挨 āi  พงิ 
niŋ3 niŋ3  动 dòng เคลื่อน

ไหว,กระท า 
niŋ3 zwət7 
m̥a1,ku1 zwət7 
m̥a1  m̥a1ʐut7 təi3   狗尾草 gǒu wěi cǎo  

หญา้หางหมา 

niŋ3,nim1 niŋ3 niŋ3 连着（未断） liánzhe  ต่อเนื่อง 
niŋ5 ȵam5 niŋ5 ni:ŋ6 和  hè และ 

niŋ5, ȵam5 ni ŋ5 ni:m6 和 hé และ กบั 
nja2 ȵǝn4  涂（油彩） tú  ทา (สทีีใ่ช้

ส าหรบั
แต่งหน้า) 

njǝu4 nlǝu2i1  瞄准 miáozhǔn เลง็ 

nok8 nok8 nok8 鸟 niǎo  นก 
nok8 ɕəu5 
kom2 

nok8 ɕəu5 
kom2 

nok8 ɕəu5 
kom3 啄木鸟 zhuó mù niǎo  

นกหวัขวาน 

nok8 ɕik7  nok8 si:k9 nok8 si:k9 喜鹊 xǐ què  นกนางแอ่นป่า 

nok8 en5 nok8en5 nok8 ʔe:n5 燕子 yàn zi  นกนางแอ่น 

nok8 kan3 nok8 kan3 nok8 kan3 秧鸡 yāng jī  ไก่นา 

nok8 kau1 tə2 kau1 tə2 kau6 猫头鹰 māo tóu yīng  นกเคา้แมว 

nok8 kau2 nok8 kau2 nok8 kau2 斑鸠 bān jiū  นกเขาลาย 

nok8 kau4 ku1     布谷鸟 bù gǔ niǎo  นกกาเหว่า 

nok8 ko2 nok8 ko2 nok8 ko2 鸽子 gē zi  นกพริาบ 

nok8 kuk7 nok8 ka:i5 

nok8 
ka:i5,nok8 
kuk7 雉 zhì  

ไก่ฟ้า 

nok8 le3 nok8 le3 nok8 le3 麻雀 má què  นกกระจอก 

nok8 pə4 ho4 nok8 puk8   鹤 hè  นกกระสา 

nok8 wa1 məi2 nok8 kə tja:u1 
nok8 wa:ŋ4 
məi4 画眉 huà méi  

นกเขยีนคิว้ 

n̥om3 n̥om3 nom3 嫩  nèn อ่อนนุ่ม 
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n̥om3   n̥at7 n̥om3     年轻 niánqīng หนุ่มสาว, 
วยัรุน่ 

non4 non4 non4 挺胸 tǐng xiōng ยดืหน้าอก 

n̥oŋ1 noŋ2 noŋ2 脓 nóng  หนอง 
noŋ2 - ȶot8 noŋ2  浓 nóng ขน้,เหนียว 
noŋ2 - ȶot8  noŋ2 - ȶot8 noŋ2 - nut8 浑（水）hún  ขุน่ 
noŋ2 not8 noŋ2  （地）肥 féi อยา่ง, โดย 

noŋ4     铅 qiān  ตะกัว่ 

nui1 nui1 nui6 雪 xuě  หมิะ 

nui1 j̥əu1 nui1   冰 bīng  น ้าแขง็ 

nui1 vaːŋ1 nui1 vaːŋ1   霜 shuāng  น ้าคา้งแขง็ 

nui2 kwaŋ2     癣 xuǎn  

โรคกลาก
เกลือ้น 

nui2 səi1 nui2 səi3   蚕 cán  ตวัไหม 

nuk7 nuk7 
 ʔə nuk7, ʔbə 
nuk7 外面 wài mian  

ดา้นนอก 

nuk8 nuk8   牛背峰 niú bèi fēng  

โขดหนิทีอ่ยูบ่น
ภเูขา 

nun2 nun2, ne5nun2 nun2 睡 shuì นอน 
nun2ȶan1 nun2ȶan1  打鼾 dǎhān กรน 
nun3 ʔdin1  硌 gè เจบ็ 
nun6 - vǝt7 nun6 ,ni5  细(小) xì  เมด็เลก็ 
nuŋ1 nuŋ1 nuŋ6 盖（瓦）gài  มงุกระเบือ้ง 
nuŋ4,nuŋ4 lə2 
ba:n1 

nuŋ4,nuŋ4 lə2 
ba:n1 nuŋ4 弟弟 dì di  

น้องชาย 

nuŋ4,nuŋ4 lə2 
bjik7 

nuŋ4,nuŋ4 lə2 
ʔbi:k7 nuŋ4 妹妹 mèi mei  

น้องสาว 

nuŋ5 nuŋ5 nuŋ5  shēng เครือ่งตวงขา้ว 

nuŋ5 nuŋ5 nuŋ5 竹筒 zhú tǒng  กระบอกไมไ้ผ่ 

nuŋ5 po5 vəi1 nuŋ5   吹火筒 chuī huǒ tǒng  

ทีเ่ป่าไฟ(ปลอ้ง
ไมม้รีกูลวง) 

ȵa:i3 mom6 ȶǝi1  反刍 fǎnchú เคีย้วเอือ้ง 

ȵa:k9 ȵa:k9   刨花 bào huā  

ขีเ้ลื่อยจากกบ
ไสไม ้

ȵa:m6 ȵa:m6 ȵa:m6, si1 喂（小孩） wèi ป้อน 
ȵa:n1 ȵa:n1 ȵa:n1 铜鼓 tónggǔ กลองส ารดิ 

ȵa:n1 ȵa:n1 ȵa:n1 疮 chuāng  บาดแผล 
ȵ̥a:n1 ȵ̥a:n1  疮 chuāng แผลเน่าเป่ือย 
ȵ̥a:ŋ5 - 
ȵwa:u1 , 
- ȵ̥eȶ7 

ȵ̥a:p7 - ȵ̥a:ŋ5 ʐa3 ʐa:u3 粗糙 cūcāo ไมล่ะเอยีด 

ȵa:u3 ȵa:u3  酿（酒）niàng  หมกั 
ȵa:u3 ȵa:u3 ȵa:u3 拌（食）bàn (shí) แยกเมลด็ 
ȵa:u6 ȵa:u6 ȵa:u6 住 zhù พกั 
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ȵa:u6a:u3nin2 ȵa:u6ha:u3 ni:n2 坐月子 Zuò yuè zi อยูไ่ฟ 

ȵa3 ʐi:n5 ȵa2 ʐi:n5 鱼笼 yú lóng  ไซดกัปลา 
ȵa4 mǝn4 tu1ʐa:n1ai3ʔbi:

ŋ3 
 衙门 yámén ศาลาว่าการ 

ȵa5 ȵa4 ȵuŋ5ȵa: ŋ5  垃圾 lājī ขยะ 

ȵai1 ȵai1 ȵai1 女阴 nǚ yīn  ปากช่องคลอด 
ȵak7 , ȵak7 , ȵak7 , 剁 duò สบั 
ȵam1 ȵam1, sau4 ȵam6 握 wò จบั, กุม 
ȵam1 ȵam1 ȶit7 把 (米) bǎ ก า 

ȵam1 ȶun2 ȵam1 ȶun2   拳头 quán tou  ก าปัน้ หมดั 
ȵam1 vǝi1    huǒbǎ คบเพลงิ 

ȵam1,kut9 ȵam1 ȵam6 火把 huǒ bǎ  

คบเพลงิ(ไฟ
ฉาย) 

ȵam3,  ȵa:i3 ȵam3,  ȵa:i3 ȵa:m6,  ȵa:i3 嚼 jué เคีย้ว 

ȵam5 mo3 ȵam5 mu3 ȵam5 mu3 明晚 míng wǎn  คนืพรุง่นี้ 

ȵam5 na:i6 ȵam5 na:i6 ȵam5 na:i6 今晚 jīn wǎn  คนืน้ี 

ȵam5 ȵuŋ1 ȵam5 ȵuŋ1 ȵam5 nuŋ1 昨晚 zuó wǎn  คนืวาน 
ȵam6   渗透 shèntòu ซมึ 

ȵan1 meu4 tə2 ȵan1 tə2 ȵan1 野猫 yě māo  แมวป่า 

ȵan2 ȵan2 ȵan2 银 yín  เงนิ 
ȵan2ha:u2 ȵan2 ȵan2 银元 yínyuán เหรยีญกษาปณ์ 
ȵan4 ȵan4 ȵan4 推 tuī เขน็, ผลกั, ดน้ 
ȵap7 - ȵeŋ5,  
- ȵin2 

nap7 - net7,  
- niŋ1 

nap7 窄 zhǎi แคบ 

ȵap7 - ȵeŋ5,  
- ȵin2 

nap7 - net7,  
- niŋ1 

nap7 窄 zhǎi แคบ 

ȵap7 ȵəu1 ȵap7 ȵəu3 ȵap7 ȵəu3 皱纹 zhòu wén  รอยย่น 
ȵap7lak8 ， 
dja:k9 lak8 

naŋ1lak8
（人） 
zǝm1lak8（动

物） 

 怀孕 huáiyùn ตัง้ครรภ ์

ȵap8 ȵam1 ȵam1 抓 zhuā ควา้หรอืจบัดว้ย
นิ้วมอื 

ȵap8 ȵap8 ȵap7 夹（菜） jiā  คบี 
ȵat7 
 
 

ȵat10 
 
 

ȵat7 
 
 

髻 jì 
 
 

จอม (จดุกลาง
หวัทีข่ดเป็นวง)  

ȵau5 nan5  震 zhèn สะเทอืน 
อารมณ์เสยี 

ȵau5 hon1 hon1 揺（使掉下） แกว่ง เขยา่ 

ȵe1 ŋa:i2 ŋa:i2 早饭 zǎo fàn  อาหารเชา้ 
ȵe3 ȵe3 ȵe3 哭 kū รอ้งไห ้
ȵǝi6 zǝp8 ȵǝi6 ʐip8 ȵǝi6 ʐip8 二十   èr shí ยีส่บิ 
ȵǝi6 zǝp8 it7 ȵǝi6 ʐip8 it7  二十一 èr shí yī ยีส่บิเอด็ 
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ȵǝm4 ȵǝm4 ȵum4 染 rǎn ยอ้ม 

ȵən1 ŋan5,toŋ6   树茎 shù jīng  ล าตน้ 
ȵǝn4-ȵa: ŋ6 ȵin4-ȵot8  腻 nì เลีย่น 
ȵeŋ5 ʐaŋ2  侧（头） cè  หนัขา้ง 
ȵeŋ5 - ȵa:ŋ5 ʔbit7 ,ka:i2 ʔbit7 ,ka:i2 ,p

ha:i3 
歪 wāi เอยีง,ไมต่รง

,เบีย้ว 
ȵeŋ5 - ȵa:ŋ5 ʔbit7 ,ka:i2 ʔbit7 ,ka:i2 ,p

ha:i3 
歪 wāi เอยีง 

ȵ̥ǝu da:ŋ1 ,vat7  
vi5 

ȵ̥ǝu1 da:ŋ1 da:ŋ1 ,wa 
ȵǝu1 da:ŋ1   

香 xiāng หอม 

ȵ̥ǝu1  ȶha5 ȵ̥ǝu1 ha5  尿臊味 niào sāo wèi เหมน็สาป 
ȵ̥ǝu1 ha:u2 ȵ̥ǝu1 ha:u2  鱼腥味 yú xīng wèi เหมน็คาวปลา 
ȵ̥ǝu1 ȵa:ŋ5 ȵ̥ǝu1ȵa:ŋ5 ȵǝu1 ȡu1  臭 chòu เหมน็ 
ȵ̥ǝu1 siŋ5 ȵ̥ǝu1ȶhǝi5  腥，膻 xīng, shān มกีลิน่คาว 
ȵi2su1   香炉 xiānglú กระถางธปู 
ȵim5 ȶhi1 , ȶhǝi1 ȶhi1 恨 hèn เกลยีด 

ȵin1 ȵin1 ȵin6 筋 jīn  กลา้มเนื้อ 

ȵin2 ljəu2 ȶat7,ȡa1 ȶat7 疤,痂 bā,jiā  

รอยแผลเป็น  
สะเกด็แผล 

ȵin2ljǝu4 ȶat7, da1  疤 bā แผลเป็น 

ȵiŋ3 ȵiŋ3 ȵiŋ3 青草 qīng cǎo  หญา้  
ȵit7- ȵa:ȵ5 ȵit7- ȵa:t9 li:ŋ4, ȵit7 (天) 冷 lěng หนาว 
ȵun4 nun4 nun4 闻 wén ดม 
ȵun5 ȵun5 ȵun5 揺（使松开) yáo  แกว่ง เขยา่ 

ȵun5 m̥əu5 ȵun4 m̥əu5   猪鬓 zhū bìn  แผงขนคอหม ู

ȵuŋ4 ŋa:i2 
to2 ȵuŋ4,ȵuŋ4 
ŋa:i2 tə2 ȵuŋ4 苍蝇 cāng ying  

แมลงวนั 

ȵut8 ȵut8 nut8 胡子 hú zi  หนวดเครา 
ȵwa:i5 ȶu1 ȶu1 ȵ̥an1  微笑 wéixiào ยิม้ 
ŋ2 ŋ2 ʔŋ2 你  nǐ คุณ 

ŋa:i2 (ba:i5) ŋa:i2 ʔba:i5   粳米饭 jīng mǐ fàn  ขา้วเหนียวสุก 
ŋa:i4 ŋa:i4  被 bèi ถูก 

ŋa:i4 ŋa:i4  被 bèi ถูก 

ŋa:m1 mji1 ŋa:m1 mi1 ŋa:m1 mi1 虎口 hǔ kǒu  

งา่มมอื (งา่ม
ระหว่างนิ้วชีก้บั
นิ้วหวัแมม่อื) 

ŋ̥a:n3 ȶai5 ŋ̥a:n3 ȶai5 ŋa:n3 ȶai5 蛋黄 dàn huáng  ใขแ่ดง 
ŋa:n3 —tǝŋ6 , 
—tja:m5 

ŋa:n3 — ɕaŋ3 ŋa:n3— 
dja:m5 

黄 huáng 
 

สเีหลอืง 

ŋa:n6 mən1 ŋa:n6 ʔbən1 ŋa:n6 ʔbən1 雁，天鹅 yàn ,tiān é  ห่านป่า ห่านฟ้า 
ŋa:ŋ4na3 ju1ȶau3 ŋa:ŋ4na3 抬头 táitóu เงยหน้า 

ŋa:t8 ȵiŋ2   火星 huǒ xīng  ดาวองัคาร 

ŋa:t8 ŋa:t8 ȵan5 芽 yá  หน่ออ่อน 
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ŋa:t9  ta:t9 ŋa:t9  thiŋ9  静（不动） jìng  คงที ่

ŋa3 ŋa3   牛油 niú yóu  น ้ามนัววั 
ŋa3 pa3, 
me2 ju3 ȶa:ŋ3 

me2 ʐu3 ȶa:ŋ3 
   

哑巴 yǎ ba  
 

คนใบ ้

ŋa5 ŋa5 ŋa5 树枝 shù zhī   กิง่กา้นตน้ไม ้
ŋak7 ŋak7 ŋak7 点头 diǎntóu  พยกัหน้า 
ŋak7ȶau3 ŋak7ȶau3  磕头 kētóu คุกเขา่ค านับ 

ŋan5 ŋan5 ŋan5 蒂 dì  กา้นดอกไม ้

ŋan5 ɕu4 ȶau3 se3   乳头 rǔ tóu  หวันม 
ŋ̻aŋ5  ŋ̻ot7 ŋ̻aŋ5  ŋ̻ot9 ȵa:ŋ5  ȵo:t9 

ȵuŋ5 phjuŋ5 
（头发）乱 luàn 
 

กระเซอะกระเซิ
ง 

ŋǝi5 ŋa3 ku1 ȶa2 枝(花) zhī กิง่ 
ŋu4 ŋu4 ŋo4 五  wǔ  หา้ 
ŋu4 pek7 ŋu4 pek9  五百  wǔ bǎi หา้รอ้ย 
ŋu4 zǝp8 ŋu4 ʐip8  五十  wǔ shí หา้สบิ 

ŋwa4 ŋwa4 ŋwa4 瓦 wǎ  กระเบือ้ง 
ŋwəi1 j̥əu1 
 
 

lak8 j̥əu3 ka:u1 
həi2 
   

扣子 （机制）kòu zi  
 

เงือ่น กระดุม
(จกัรเยบ็ผา้) 

ŋwəi2 da:k9 ŋwəi2  ŋui2  骨髓 gǔ suǐ  ไขกระดกู 
ŋwǝi6 ŋwǝi6  粒(米)  lì  เมด็ 

ŋwəi6 ŋwəi6   果仁 guǒ rén  เมลด็ถัว่ 

ŋwəi6 ŋwəi6 ŋui1 果核 guǒ hé  เมด็ของผลไม ้ 

ŋwəi6 da1 ŋwəi6 da1   眼珠 yǎn zhū  ลกูตา 
ŋwǝn1 ŋwǝn1 ŋun1 扛 káng แบก หาม 

o5 ȵit7 u5 ȵit7   疟疾 nüè jí  มาเลเรยี 

oŋ5 suŋ1 su:ŋ1 坛子 tán zi  ไห กระปกุ 

pa: ŋ4deu1 pa: ŋ4ʔdeu1  一会儿 yīhuǐ'er สกัพกั  สกัครู ่
pa:i1 pa:i1 pa:i6 去 qù ไป 
pa:i1 pa:i1  每  měi ทุกๆ, มกัจะ 
pa:i1 a:u3 pa:i1 ha:u3  进去 jìnqù เขา้ไป 
pa:i1ǝu1 sa5 pa:i1 sa5pa:i6 上去 shàngqu ขึน้ไป 
pa:i1la3 lui5 pa:i1 lui5 下去 xiàqu ลงไป 
pa:i1loŋ2 lu5peu5  痢疾 lìjí โรคบดิ 
pa:i1loŋ2 pa:i1loŋ1 pa:i6loŋ2 泄肚 xiè dù ทอ้งเสยี 
pa:i1ma;i1mji1 ma:i1mi1  疳积 gān jī โรคกระดกูอ่อน 

pa:i2 pa:i2  每 měi ทุก 
pa:i2 zǝi2 pa:i2 zǝi2 pa:i2 ʐǝi2 常常  chángcháng มกัจะ 

pa:i2 zəi2 pa:i2 zəi2   平时 píng shí  

ตามปกต ิ
ธรรมดา 

pa:i2zəi2 pa:i2zəi2 pa:i2zəi2 常常 chángcháng บ่อยๆ 
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pa:i3l̥a3mǝn1 l̥a3mǝn1  故事 gùshì นิทาน 
pa:i3man4 pa:i3mǝn4, 

van2ȶa:i2 
van2ȶa:i2 聊天 liáotiān พดูคุย 

pa:i4 pa:i4  快要  kuài yào ใกลจ้ะ 

pa:i4 pa:i4  快要 kuàiyào เกอืบ ใกลจ้ะ  

pa:i6 pa:i6 pa:i5 风箱 fēng xiāng  เครือ่งสบูลม 
pa:k7 ʔbǝp7 ʔbup7 把 (刀) bǎ เล่ม 

pa:k8,pə4 pə4   北 běi  ทศิเหนือ 

pa:k9 ʔbəp7   嘴巴 zuǐ ba  ปาก 

pa:k9 ʔbəp7 ʔbup7 刃 rèn  คมมดี 

pa:n2,həm3 ȶha:i5 həm3 ȶha:i5 栅栏 zhà lan  ราวลกูกรง 

pa:n3 pa:n3 pa:n3 板子 bǎn zi  กระดาน 
pa:n3 - pop7, -
pe5 

pen3 - pop9 pa:n3 - pe5 扁 biǎn แบน 

pa:n3 - pop7, -
pe5 

pen3 - pop9 pa:n3 - pe5 扁 biǎn แบน 

pa:n3 ləu2, 
pa:n3 sa:m6 

pa:n3 ləu2 
 

pa:n3 
 

地板 dì bǎn  
 

พืน้ 

pa:ŋ4 deu1 pa:ŋ4 ʔdeu1  一会儿  yí huì’ér ประเดีย๋วเดยีว 
pa:p8 - pa:ŋ1 pa:p8 - phu1  瘪 biě เวา้เขา้, ไมอ่ิม่

เอบิ 
pa:t7 pa:t9 pa:t9 八  bā แปด 
pa:t7 pek7 pa:t9 pek9  八百  bā bǎi แปดรอ้ย 
pa:t7 zǝp8 pa:t9 ʐip8  八十  bā shí แปดสบิ 
pa:u2 pa:u2  涮（衣） shuàn  จุม่, แช ่

pa:u5(男),bək7 lak8 təi3 la:k8 təi3 儿童 ér tóng  เดก็ 

pa:u6 pa:u6 pha:u6 刨子 bào zi  กบไสไม ้
pa1 pa1 pa6 耙（地）bà  คราด 

pa2 pa2 pa2 耙 pá คราด 

pa3 pa3,ȶəu1 ma3 na4 舅母 jiù mǔ 

น้า (น้องสาว
ของแม)่ 

pa5 pu1 pu1 po6 山坡 shān pō  เนินเขา 

pajm1 pajm1 pajm1 头发 tóu fa  ผม 
pak7 pak7 pak7 插（在地上） chā  เสยีบ, สอด 
pan1 pan1  分 fēn แบ่ง 
pan3 pan3  捏 niē คบี 
pan5 pan5  回（头） huí  หนัหลงักลบั 
pan5 pan5  旋转 xuánzhuǎn หมนุเวยีน 

pan5 ȶau3 pan5 ȶau3 pan5 ȶau3 发旋 fā xuàn  

ขวญัของผมที่
อยูก่ลางหวั  

paŋ1 paŋ1 paŋ6 （田）垮 kuǎ， 
塌 tā 

พงัทลาย, ยบุ 

paŋ1, tǝm5 paŋ1  倒塌 dǎotā พงั 



160 
 

paŋ4 təi3 deu1 paŋ4 ʔdeu1   一会儿 yī huìr  ประเดีย๋วเดยีว 

pap8 piu2 pə piu2 pok8 piu2 浮萍 fú píng  จอกแหน 

pat7 ku4 ma2 ka:i5   小舌 xiǎo shé  ลิน้ไก่ 

pə5 tak7 bə tak7 na3 tak7 胸脯 xiōng pú  

หน้าอก ทรวง
อก 

pǝi1 pǝi1  摇（头） yáo ส่ายหน้า 
pǝi1 n̥iŋ1  （树枝）摇摆 yáobǎi แกว่งไกว 
pǝi2 pǝi2 pǝi2  shànzi พดั 

pəi2 pəi2   果皮 guǒ pí  เปลอืกผลไม ้

pəi2 pi2   头皮 tóu pí  หนงัหวั 

pəi2 ȡa1 ȡa1 皮肤 pí fū  ผวิหนงั 

pəi2 pəi2 pəi2 扇子 shàn zi  พดั 
pǝi2 j̥ǝu1 pǝi2 j̥ǝu1  麻疯病 má fēng bìng โรคเรือ้น 

pəi2 mji1 na1 pop7 po:p7 老茧 lǎo jiǎn  

ผวิหนงัทีด่า้น
หนา 

pəi2 pa:k9 ȡa1 ʔbəp7   嘴唇 zuǐ chún  รมิฝีปาก 
pǝi6 pǝi6 phǝi6 bìzi หวเีสนียด 
pek7 pek9 pek9 百  bǎi หนึ่งรอ้ย 
pek7 leŋ2 it7 pek9 liŋ2 it7  一百零一  yī bǎi  líng 

yī 
หนึ่งรอ้ยหนึ่ง 

pən1 vəi1 ȶu5 vəi1 ȶo5 vəi1 火种 huǒ zhǒng  เชือ้ไฟ 

pən2 pən2 pən2 盒 hé  ตลบั กล่อง 

pən2 zuk8 na3 
pən2 ʐuk10 
na3   脸盆 liǎn pén  

อ่างลา้งหน้า 

pǝn2daŋ5 pun2daŋ5   chèng pán ถาดตาชัง่ 
pǝn3l̥e1 pǝn3l̥e1 le1 书 shū หนงัสอื 
pǝn4 ʔbu:t10  溢出 yìchū ลน้ออก 

pən5 pu1 puːn5 pu1   山腰 shān yāo  ไหล่เขา 

peŋ1 peŋ1 ȶe:u3 裹腿 guǒ tui  ผา้พนัเทา้ 

peŋ2,piŋ5 peŋ2,piŋ5 peŋ2,səu5 壶 hú  กาน ้า 
peŋ5 wit8, gɯn1 wit8 掷 zhì โยน, ขวา้ง 
peŋ5 peŋ5 peŋ5 打（枪）dǎ  ยงิปืน 

pət7 pət7 pət7 肺 fèi  ปอด 
pǝu1 pǝu1 pǝu6 肿 zhǒng บวม 
pǝu1-lǝu2 pǝu1  肿 zhǒng บวม 

pəu2 ȶai5 pəu2 ȶai5 
ma2 pəu2, 
pəu2 ȶai5 萝卜 luó bo  

หวัไชเทา้ 

pəu4 lun2,tja3 
lun2,pəu4 ȶəi5 

pəu4 lun2,tja3 
lun2   继父 jì fù  

พ่อเลีย้ง 

pəu4,tja3 pəu4,tja3 pəu6 父亲 fù qin  พ่อ 
pha:u3-phop7 pha:u3-phok7  浮肿 fúzhǒng โรคทอ้งมาร 
pha1 - phok7 pha1 - phok7 muŋ6 - ma:t9 灰 huī สเีทา 
pha5 pha5  剖开 pōu kāi ผ่าตดั 
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phǝi5 phǝi5 phǝi5 铺（床） pū ปเูตยีง 

phi1 phe1   房顶 fáng dǐng  หลงัคา 
phi1 jaiŋ1 
la:ŋ1 ja:n1 
tam4 i3 tam3 ȶa:ŋ1   黎明 lí míng  

รุง่อรณุ ยามฟ้า
สาง 

phi1 naŋ1 phe1 naŋ1   鼻尖 bí jiān  ปลายจมกู 
phi1 pu1,pu1 
teŋ2 phe1 pu1   

山顶 shān dǐng  
 

ยอดเขา 

phi1ja:n1la:ŋ1 dam3ȶa:ŋ1 ʐa:n1ȶa:ŋ6 破晓 pòxiǎo ฟ้าสาง 
phja:ŋ3 ,sa:n5 phja:ŋ3  （雾）散 sàn กระจาย 

phja:t9 phja:t9 phja:t9 血 xuè เลอืด 
phja:u5 phja:u5 phja:u5 烤（烤火）kǎo ป้ิง  
phja3 phja3, pin3 pin3 翻身 fānshēn พลกิตวั 
phjai5 phjai5- phja:t9 phjai5 近 jìn ใกล ้

phjən4 pi:n2   瓶子 píng zi  ขวด 
phjǝu1 phjǝu1  潲（进来）shào  ฝนสาด 

phjəu1 ȶhap7 məm6   鱼篓 yú lǒu  ขอ้งใส่ปลา 
phji5 phe5 phe5 庹 tuǒ หน่วยวดัระยะ 

ประมาณ 5ฟุต 
phjin1 lai1  骗 piàn โกหก 
phjit9 phjit9, wit8 boŋ5, wit8 扔 rēng โยน 
phju5 thiu5 thiu5 吐（口水）yàn พ่น, ถ่ม 
phju5 phju5  喷（水） pēn  พุ่ง(น ้า) 
phuŋ1 phuŋ1  剥（牛皮） bō  ลอก (หนงัสตัว)์ 
pin1 pin1 pin6 钻 zuān เจาะ 
pin1 sa:m3  (蛇) 爬 pá คลาน, ปีน 
pin2  na:i6 pin2  na:i6  这么  zhème ขนาดนี้ 
pin2  n̥a:u1 ȶi3 l̥a:i1  多么  duōme สกัเท่าไหร่ 
pin2  si5 pi2  si5 si4 那么  nàme ขนาดนัน้ 

pin2 n̥a:u1 ȶi3l̥a:i1  多么 duōme มากถงึเพยีงนี้ 

pin2si5 pi2si5 si4 那么 nàme ถา้อยา่งนัน้ 
pin3 pin3  反 fǎn พลกิ,กลบั 
pin3 pin3  反 fǎn พลกิ, กลบั 
pin5mak8 pin5mak pin5mak8 笔 bǐ พู่กนั 
piŋ2 piŋ2 - tǝŋ3 piŋ2 平 píng เรยีบ,ราบ 
piŋ2 piŋ2 - tǝŋ3 piŋ2 平 píng แบนราบ 
piŋ6ȶau3n̥o3 piŋ6ȶau3n̥o3 po5 九子痒 jiǔ zǐ yǎng มะเรง็ต่อม

น ้าเหลอืง 
pit7 pit7  脱粒 tuōlì ยา่ง ป้ิง อบ

(ขา้วฟ่าง,ลกู
เดอืย) 

pit8 di3 pit8 pit8,la:n2 篮子 lán zi  ตะกรา้ 
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pja:k9 naŋ1 
 
 
     

人中 rén zhōng  
 
 
 

รอ่งทีอ่ยูต่รง
กลางระหว่างรมิ
ฝีปากกบัจมกู  

pja:u6 pja:u6 pja:u6 , kun3 （水）沸 fèi เดอืด 

pja1 tiŋ5 baːŋ3 pja1   崖 yá  หน้าผา 
pja3ma:k9 pja3ma:k10  雷击 léijí ฟ้าผ่า 
pjan2 pjan2 pjan2 磨（刀） mó  ลบั (มดี) 
pjaŋ5 pjaŋ5  露出 lùchū ปรากฏ , โผล่

ออก 
pjap8 lan5  遍  biàn รอบ 
pjen1 pjen1 lo4 骗 piàn โกหก 
pjǝn4 gwǝn3   niǔ  หนั บดิ 
pjǝu5 ljaŋ5 
khoŋ5 kha:ŋ5 

ku:ŋ5  空  kōng ว่างเปล่า 

pjik7 lik7, si3 bjan5 撕 sī ฉีก 
pjin3, sen3 pi:n3 pǝn3 搬 bān ยา้ย 

pjin4 pi:n4 pi:n4 辫子 biàn zi  ผมเปีย 

pjiŋ2 pi:ŋ2 pi:ŋ2 蛋壳 dàn ké  เปลอืกใข ่
pjiŋ2 da1,pəi2 
da1 pi:ŋ2 da1   眼皮 yǎn pí  

หนงัตา 

pjiŋ3 pjiŋ3  掀 xiān พลกิ 

pjit7 məu2 tak7 ȶəi1 pit8 məu2 粪箕 fèn jī  

บุง้กี ๋(แบบครึง่
วงกลม) 

pjit9 pit9 ȶu:n3 卷 juǎn หนงัสอื 

pjiu3   phja:u5 ka:n3 长茅 cháng máo  หอก 
pjom6-ljom5 pjom6-ȵom5 tun6 温热  wēn rè ภาวะโลกรอ้น 
pjui1 - ɕa:t7  
- ɕot7 

bjǝi1 - bjoŋ5  脆 cuì เปราะ 

po5 ʐǝp8 suŋ5 呼（气）hū  หายใจออก 
po5 po5 ʐǝp8 吹（火）chuī เป่า 

pok7 pop7   水泡 shuǐ pào  ฟองน ้า 

pok8 ʐiŋ2 puk8 木墙 mù qiáng  ผนงัไม ้
poŋ3 poŋ3  堆(草) duī กอง 
poŋ4 poŋ4  拍（桌子） pāi  ต·ี, ตบ (โต๊ะ) 
poŋ5 loŋ5 ɕiŋ5 siŋ5  (肚) 胀 zhàng ทอ้งบวม 
poŋ5 -loŋ5,  
- pet7 

poŋ5 - pot9 poŋ5 凸 tū นูน 

poŋ5 -loŋ5,  
- pet7 

poŋ5 - pot9 poŋ5 凸 tū นูน 

pu1 pu1  座(山) zuò ลกู 
pu1 pu1   山 shān  ภเูขา 
pu3 pu3 po3 䃼bǔ เตมิ, เสรมิ 

pu3 tjəu5 pu3 ȶuk7   补丁 bǔ ding  ปะ ปะซ่อม 
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pu4 jot9,lja:ŋ3 
lji5 pi4 jot9 

tə2 le:ŋ3 
le:ŋ3 蝉 chán  

จกัจัน่ 

pu5 ʐǝp8  吹（风）chuī  ลมพดั 
pu5 , pjat7 po5  刮（风) guā  ลมพดัรุนแรง 
pu5 miŋ6 fuŋ5 miŋ6  拼命 pīnmìng สุดชวีติ 
puk8 —po2 , 
—dok9 ,  
—ŋa:k 

pu:k8 —po2 phu:k10 —
jǝu1 

白 bái 
 
 

ขาว 

puk8 ȶai5 pu:k8 ȶai5 phu:k10 ȶai5 蛋白 dàn bái  ไขข่าว 

pun5 dun1 kwom1   腰 yāo  เอว 
pun5 van1,zəi2 
ȵi1 pu:n5 van1 

pu:n5 van1 
 

中午 zhōng wǔ  
 

ตอนเทีย่งวนั  

pun5 za:n1 pun5  ʐa:n1 pun5  ʐa:n1 半夜 bàn yè  เทีย่งคนื 

s13 ja4 s13 ja4   女人  nǚ rén  ผูห้ญงิ 
sa:i3 sa:i3 sa:i3 问 wèn ถาม 
sa:k9 sa:k9 sa:k9, sok7 春（米） chūn  ฤดใูบไมผ้ล ิ
sa:m1 sa:m1  搀 chān อยาก, ตะกละ 
sa:m1 sa:m1 sa:m1 三  sān สาม 
sa:m1 pek7 sa:m1 pek9  三百  sān bǎi สามรอ้ย 
sa:m1 zǝp8 sa:m1 ʐip8 sa:m1 ʐip8 三十  sān shí สามสบิ 

sa:m1 zəp8 sa:m1 ʐip8   三十日 shí sān rì  วนัทีส่ามสบิ 
sa:m3 sa:m3 sa:m3,ja:m3 走 zǒu เดนิ 
sa:n1 sa:n1 sa:n1 编（竹器）biān  เรยีง  

sa:n5 sa:n5 sa:n5 雨伞 yǔ sǎn  รม่ 

sa:ŋ1 sa:ŋ1   根 gēn  ราก 
sa:ŋ5 ka5 biŋ1  涨价 zhǎng jià ขึน้ราคา 
sa:p8 sa:p8 sa:p10 切 qiè ตดั 
sa:u1 sa:u3 sa:u3 炒 chǎo ผดั 
sa:u1ti2 ti2  哨子 shàozi นกหวดี 
sa1 sa1 sa1 纸 zhǐ กระดาษ 
sa1 ȶǝn1 sa:u1ȶin1  jìngzi กระจก 
sa2 ǝ5 ȵa:u6 从  cóng จาก 

sa2 sa2 sa2 茶 chá  ชา น ้าชา 

sa2 ə5 ȵa:u6 从 cóng นบัตัง้แต่ จาก 
sa2 tǝ3 sa2 sa2 如果  rú guǒ ถา้หาก 

sa2tə3 sa2 sa2 如果 rúguǒ หากว่า 

sa3 swa3 swa3 项圈 xiàng quān  สรอ้ยคอ 
sa4 - swa:u2 , 
- ȵwa:u3 , - 
sa:ŋ1 

sa4 - sot8 sa4 疏 shū ห่าง 

sa5 sa5 sa5 晒 shài ตากแดด 
sa5 sa5 sa5 上 shàng บน 
sa5 sa5 sa5 晒（太阳）shài  ตากแดด 
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sa5tu1 sa5tu1  上门 shàngmén ถงึบา้น 
sai1  sai1  巧  qiǎo เฉลยีวฉลาด 
sai2 ɕǝp8 ɕu2 thau5 ljiu4 tik7  齐 qí รว่มกนั 
sak7 sak7  颜色 yánsè ส ี
sak7 sak7 sak7 滴 (水) dī หยด 
sam1 sam1 sam1 沉 chén จม 

sam1 sam1   罾 zēnɡ  

กระชงัทีใ่ชจ้บั
ปลา  

sam1-sit7 sam1-sit7 sam1 早  Zǎo ตอนเชา้ 
sam2, du3 sam2 sam2 爬行 páxíng คลาน 
sam2djam5 sam2dam5  纳凉 nàliáng ตากลม 
sam3, swa:i3 swa:i3 sam3 蘸 zhàn จุม่ 
sam5 sam5 sam4 纳（鞋底）nà (xiédǐ) รบัเขา้มา 

san1 san1 san1 刀背 dāo bèi  สนัมดี 
san5 san5, ȵau5  抖 dǒu เขยา่ 

san5 san5 san5 鸡冠 jī guān  หงอนไก่ 
saŋ5 saŋ5 saŋ5 擤（鼻） xǐng  อุดจมกู 
saŋ5 sa:u1  刺眼 cìyǎn แสบตา 
sap7 sap7 sap7 捉 zhuō จบั 
sap7 - sa:ŋ5 sap7 - sa:ŋ5 sap7 涩 sè ฝาด 
sat7 jok9 thiu5 跳 tiào กระโดด 
sat7ka1keŋ2 jok9ka1keŋ2 jok9 单脚跳 dān jiǎo tiào กระโดดขาเดยีว 
sau6 sau6 sau6 双 shuāng คู่ 
sau6 mai4, 
mai4 za:ŋ4 

mai4 ʐa:ŋ4 
 

mai4 ʐa:ŋ4 
 

棺材 guān cái  
 

โลง 

saw: ŋ3 ʔda:i1- ȵa:u6  凉快  liángkuai เยน็สบาย 
se3 se3 se3 发抖 fādǒu สัน่เทา 

se3 se5 se3 姐姐 jiě jie  พีส่าว 
se5 se5 se5 骑 qí ขี ่

se5 se5 se5 辈，代 bèi,dài  

รุน่ (รุ่นของ
เครอืญาต)ิ 

səi1 səi3   丝 sī  ไหม 

səi2 ʐəi2 ʐəi2 糍粑 cí bā  

ขนมทีใ่ชแ้ป้ง
ขา้วเหนียวท า 
ลกัษณะเป็น
กอ้นกลม 

sǝi5 sǝi5 sǝi5 尝 cháng ชมิ 
sǝi5 sǝi5 sǝi5 试 shì ลอง 
sǝi5 sǝi5 sǝi5 四  sì สี ่
sǝi5 kak7 sǝi5 kak7  方 fāng เหลีย่ม 
sǝi5 kak7 sǝi5 kak7  方 fāng เหลีย่ม 
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sǝi5 pek7 sǝi5 pek9  四百  sì bǎi สีร่อ้ย 
sǝi5 zǝp8 sǝi5 ʐip8  四十  sì shí สีส่บิ 
sǝi6   忌讳 jìhuì ขอ้หา้ม 
sek7 sek10 ,hu3 thǝ2 恐吓 kǒnghè ขู ่
sek8 ȶhi1  嫉妒 jídù รษิยา 

səm1 səm1 sum1 针 zhēn  เขม็ 

səm1 wəi4 səm1 ŋwəi4 sum1 sui3 锥子 zhuī zi  สว่าน   

səm2 siŋ3 tiŋ2 (j̥o1) tiŋ2 jo1 厕所 cè suǒ  หอ้งสว้ม 

səm2 swa:ŋ3 səm2 swa:ŋ3 sum2 swa:ŋ3 窗户 chuāng hu  หน้าต่าง 
sǝm3 - ta:t9 sǝm3 - dja:t9  sum3 酸 suān เปรีย้ว 
sǝm5swa1 sǝm5swa2 sǝm5swa2 钹 bó ฉาบ 
sǝn6 zaŋ2  正 zhèng ตรง,ตรงดิง่ 
sǝn6 zaŋ2  正 zhèng ตรง 
seŋ5 sǝu1?dai3 , 

ʐǝn4?dai3 
 忍受 rěnshòu อดทน 

sep7 sip7  绣 xiù เยบ็ปัก 
sǝp7 
put7 

sǝp10 sup7 吻 wěn หอม (แกม้) 

set7 set7 set7 鱼钩 yú gōu เบด็ 
seu5 meu5 seu5 meu5 seu5 

meu5 ,ʐuŋ5 
干净 gānjìng สะอาด 

si:m3du6 ɕaŋ3du3 ɕaŋ3do3 望见 wàng jiàn มอง(ไปยงัที่
ห่างไกล) 

si1 si1 si1 喂 wèi ใหอ้าหาร 
si1 si1 si1 你们  nǐ men พวกคุณ 
si5 si5  那  nà นัน้ 

si5 si5  那 nà นัน่ โน่น 
sik7 sik7 sik7 chǐzi ไมบ้รรทดั 

sik7 sik7 sik7 汗 hàn  เหงือ่ 
sin1 sin1  煎 jiān ทอด 
sin1 sin1  真 zhēn จรงิ 
sin1 ho3  sin1 ho3 sin1 ho3 辛苦  xīn kǔ ล าบาก 
sin3pja3 zu:ŋ3pja3 ʐuŋ3pja3 打雷 dǎléi ฟ้าผ่า 
sin5 sin5 sin5 信 xìn จดหมาย 
sin5 sin5  相信 xiāngxìn เชื่อ 

sin5 si:n5   铁丝 tiě sī  ลวดเหลก็ 
sin6 phja:u1  醒（酒） xǐng (jiǔ) สรา่ง 

siŋ1 siŋ1 siŋ1 生姜 shēng jiāng  ขงิ 
siŋ5 siŋ5 siŋ5 姓 xìng นามสกุล 
siŋ5 , 
naŋ5la:u4 

siŋ5  涨（水）zhǎng  น ้าขึน้ 

sip7 sip7 sip7 叠（被） dié พบัซอ้นกนัไว ้
sip7 pap7  折（纸）  zhé พบักระดาษ 
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sip7 mji1 sip7 mi1 sip7 mi1 戒指 jiè zhǐ  แหวน 
sit7 sit7 sit7 七  qī เจด็ 

sit7 sik7 sik7 锡 xī  ดบีุก 
sit7 pek7 sit7 pek9  七百  qī bǎi เจด็รอ้ย 
sit7 zǝp8 sit7 ʐip8  七十  qī shí เจด็สบิ 
siu3 siu3  减少 jiǎnshǎo ลดลง 
siu3  ȶi3 su1  ʐa:n4  虽然  suīrán แมว้่า 

siu3 ȶi3 su1ʐa:n4  虽然 suīrán แมว้่า 

sɯŋ1 sɯŋ1 sə:ŋ1 箱子 xiāng zi  หบี 
son1 son1 son1 教 jiāo สอน 

son1 tu1 kwa:n1 tu1 kwa:n1 to6 门栓 mén shuān  กลอนประตู 
son4 son4 son4 锄  chú จอบ 
son5 son4  算 suàn ค านวณ 

soŋ1 ma4 soŋ1 ma4 soŋ6 ma4 马鬓 mǎ bìn  ขนแผงคอมา้ 
soŋ3 soŋ3  种（自动钟） zhōng นาฬกิา 

su1 it7 su1 it7 su1 ʔit7 初一 chū yī  วนัทีห่นึ่ง 

su1 ŋu4 su1 ŋu4 su1 ŋu4 初五 chū wǔ  วนัทีห่า้ 

su1 sa:m1 su1 sa:m1 so1 sa:m1 初三 chū sān  วนัทีส่าม 
su3 su3 ɕu3 输 shū แพ ้
suk7 sok7  退 tuì ถอย 

sum2 da1 səm2 da1 sum2 da1 眼孔 yǎn kǒng  ลกูนยัตา 
sun1 su:n1 su:n1 穿（针） chuān  สนเขม็ 
sun1 swan1  淋（雨）lín  เปียกฝน 

sun1 su:n1 su:n1 砖 zhuān  อฐิ 
sun3 sun3 sun3 连接 liánjiē เชื่อมต่อกนั 

sun3 sun3 sun3 蚊帐 wén zhàng  มุง้ 

suŋ1 su:ŋ1 suŋ6 杯子 bēi zi  แกว้ 

suŋ4 mji1 su:ŋ2 hin1   手腕 shǒu wàn  ขอ้มอื 

suŋ5 suŋ5 suŋ5 枪 qiāng  หอก ปืน 
sut7 sut7 sut7 吸（气） xī หายใจเขา้ 
swa:i4 swa:i4 sok8 

ŋwam4  
ŋwa:ŋ4 

swa:i4 ŋam4 傻  shǎ โง ่เขลา 

swa:n6 tson5  赚 zhuàn ไดก้ าไร 
swa:ŋ1 ȶaŋ1  装 zhuāng ตกแต่ง 
swa:ŋ5  swa:ŋ5 直爽 zhíshuǎng เปิดเผย  
swa2 swa2   shuāzi แปรง 
swa5khǝu4 ko3ȶǝu3  撒娇 sājiāo งอล 

swam1 
ləm2,swam1(
良心)   心脏 xīn zàng  

หวัใจ 

swam1 mau2 swam1 mau2  贪心  tān xīn โลภ, ละโมบ 
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swǝi1 swǝi1 han5  最  zuì ทีสุ่ด 

swəi1 swəi1, han5  最 zuì ทีสุ่ด 

swəŋ1 su:ŋ1 su:ŋ1 筷子 kuài zi  ตะเกยีบ 

ta: ŋ5 ta: ŋ6  各 gè แต่ละ 
ta:i2 tau1 ?da:i1  赞扬 zànyáng สรรเสรญิ 
ta:k9 ta:k9  打桩 dǎzhuāng ตอกเสาเขม็ 

ta:m1 ta:m1 ta:m1,kan2 刀把 dāo bǎ  ดา้มมดี 
ta:m5 ta:m5  胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
ta:m5  la:u4 koŋ4 la:u4  大胆  dà dǎn อาจหาญ กลา้

หาญ 

ȶa:n1     铝 lǚ อะลมูเินียม 
ta:n6 ta:n6 tha:n6 只要  zhǐyào เพยีงแค่ 

ta:n6 ta:n6 tha:n6 只要 zhǐyào เพยีงแต่ 
ȶa:ȵ3 le4   客气  kè qì สุภาพ 

ta:ŋ2 kak7 
 

ta:ŋ2 kak7, 
ta:ŋ2 l̥aŋ1 

ta:ŋ2 
 

红糖 hóng táng  
 

น ้าตาลทราย
แดง 

ta:ŋ2 kwən1 ta:ŋ2 səm2 ta:ŋ2 sum2 蜂蜜 fēng mì  น ้าผึง้ 
ȶa:ŋ3 ȶa:ŋ3 ȶa:ŋ3 说 shuō พดู 
ȶa:ŋ3……ju3 van2ha:i1  告诉 gàosu บอก 
ta:ŋ5 ta:ŋ6  名  míng ชื่อ, นาม 
ta:ŋ6  me2 ʐu3  me1  生 (人) shēng  คนแปลกหน้า 
ta:p7 ta:p9 ta:p9 挑 tiāo หาบ 

ta:u1 ta:u1,twa:ŋ2 ta:u1,twa:ŋ2 床 chuáng  เตยีงนอน 
ta:u3 ta:u3 ta:u3 烧 shāo เผา, ยา่ง 
ta:u5 ta:u5  次   cì ครัง้ 
ta:u5 pa:i1, 
pan5 pa:i1,  
pa:i1 nuk7 

pa:i1, 
pa:i1 nuk7 

ta:u5 pa:i1,  
su:n5 

回去 huíqu กลบัไป 

ta:u5ma1 ta:u5ma1 ,pan5
ma1 

 返回 fǎnhuí กลบั 

ta:u5ma1, 
pan5ma1 

ma1 ta:u5 pa:i1, 回来 huílai กลบัมา 

ta1 ta1 ta6 胗子 zhēn zǐ  กึน๋ (ไก่ เป็ด) 
ȶa2 ŋwǝi5 ŋui6 朵 (花)   duǒ ดอก 
ȶa3 ȶa2 ȶa3 躺 tǎng เอนตวั เหยยีด

ตวั 
ta3ha:ŋ3 sok7net9  打夯 dǎ hāng กระทุง้พืน้ให้

แน่น 
ta3phat7 ta3 ta3 拍（手） pāi ปรบมอื 

ta5 ta5 tuk7 ta5 中间 zhōng jiān  ตรงกลาง 
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ȶa5 ȶa5 ȶa5 嫁 jià แต่งงาน 
(ผูห้ญงิแต่ง
ออก) 

ta5 mji1,a:u1 
mji1 ha:u1 mi1   手心 shǒu xīn  

อุง้มอื 

ȶa6 kǝm3  sin1  假 jiǎ จอมปลอม, ไม่
จรงิ 

tai1 tai1 tai6 死去 sǐqù ตาย 
tai1nom3 , 
tai2wa:i5 

wa:i5 tai6 天亡 tiān wáng เสยีชวีติ 

tai1swam1 ljiu4 swam1  甘心 gānxīn สมคัร
ใจ,ยนิยอม 

tai2 tai2 tai2 拿 ná หยบิ 

ȶai4 khwa:ŋ3 ȶai4 
ȶhai4,pit8 lo2 
khwa:ŋ3 箩筐 luó kuān  

ตะกรา้ไมไ้ผ่  

tai5 tai5 tai5 裂缝 lièfèng รอยแตกรา้ว 
tai5 tai5 tai5 裂开 liè kāi แยกออก, ฉีก

ออก 

ȶai5 ȶai5 ȶai5 蛋 dàn  ไข ่

ȶai5 ep7 ȶai5 ep9   鸭蛋 yā dàn  ไขเ่ป็ด 

tai5 hwa1 pau3   花蕾 huā lěi  ดอกตูม 

ȶai5 ka:i5 ȶai5 ka:i5   鸡蛋 jī dàn  ไขไ่ก่ 

ȶai5 l̥ai3 ȶai5 l̥ai3 ȶai5 lai3 睾丸 gāo wán  ลกูอณัฑะ 

ȶai5 nok8 ȶai5 nok8   鸟蛋 niǎo dàn  ไขน่ก  
tai5sik7 tai5sik7 tai5sik7 出汗 chū hàn เหงือ่ไหล 
tai5tjǝu5 tǝi5tjǝu5 tǝi5tjǝu5 裸体 luǒtǐ เปลอืย 

tai6 tai6 thai6 衣袋 yī dài  กระเป๋าเสือ้ 

tak7 ȶəi1 tak7 ȶəi1 tak7 ȶəi6 撮箕 cuō jī  ปุ้งเตา้  
tam2 djam3 dam3 够 gòu พอด ี
tam2 da:u3 lja:u3  恰巧 qià qiǎo พอด,ี บงัเอญิ 

tam2da:u3 lja:u3  恰巧 qiàqiǎo โดยบงัเอญิ 
tam3 tam3 tam3 织 zhī ถกั, สาน, ทอ 
ȶam3 ȶam3 ȶam3 咬 yǎo กดั 
ȶam3 ȶam3 ȶam3 咬 yǎo กดั 
ȶam3- ȵa:ŋ5 ȶam3  (吃生芋后喉) (chī 

shēng yú hòu hóu) 
อาการระคาย
เคอืงล าคอจาก
การทานเผอืก
ดบิ 

ȶan1 ȶan1 ȶan3 啼 tí รอ้งไห ้
tan3 tan3 tan3 穿（衣服） chuān  สวมใส่ 
tan3 tan3 tan3 戴（首饰） dài  ใส่เครือ่งประดบั 
ȶan3 - ȵat7 m̥an3 man3 紧 jǐn หยอ่น 
taŋ1 taŋ1 taŋ6, ma1 来 lái มา 
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taŋ1 nuk7 tap1 nuk7 pa:i1 nuk7 出 chū ออก 
taŋ1la3 lui5ma1 lui5 taŋ1 la3 下 xià ล่าง 
taŋ1loŋ2 taŋ1loŋ2  dēnglóng โคมไฟ 
taŋ3 taŋ3 taŋ3  děngzi ตาชัง่จนี 
taŋ3 -  ȵaŋ3 taŋ3  竖 shù แนวตัง้ 
taŋ3tǝi6 taŋ3tai6  扫墓 sǎomù ท าความสะอาด

สุสาน 
taŋ3ȶoŋ2 taŋ3ȶoŋ2 taŋ3 祭祀 jìsì เซ่นไหว ้
taŋ4 taŋ3 taŋ4 停 tíng หยดุ 
taŋ5 tiŋ1 ʐǝi2 taŋ5 约（定）yuē  ใชต้ราชัง่ชัง่ 

taŋ5 taŋ5 taŋ5 凳 dèng  ตัง่ มา้ยาว 

taŋ5 əi1 taŋ5 əi3 taŋ5 椅子 yǐ zi  เกา้อี ้
tap7 tap7  扣（扣子） kòu  กลดั (กระดุม) 

tap7 tap7 tap7 肝 gān  ตบั 
tap8 tip8 tap8 堆 duī กอง 
tap8 tip8 tap8 砌 qì ก่อ 
ȶat7 ȶat7  嗑 kē ค าพดู 

ȶat7 ȶat7 ȶat7 鳞 lín  เกลด็ปลา 
tau1 tau1 thau1 白翳 bái yì ตอ้กระจก 
ȶau3 ȶau3kwǝn5  开始 kāishǐ เริม่ตน้ 

ȶau3 ȶau3 ȶau3 头 tóu  หวั  
tau3 doŋ3 (โลน้), 
tau3 lu3,tau3 
bja:n6 (ลา้น) 

ai3 ȶau3 ʔdoŋ5 
 
   

秃子 tū zi  
 
 

หวัลา้น หวัโลน้  

ȶau3 hwa5 ȶau3 hwa5   裤腰 kù yāo  เอวกางเกง 

ȶau3 kau2 ȶwa:m6   钉耙 dīng pá  คราดฟันตะป ู
ȶau3 kau5 
 

ka1 kau3 
 

ȶau3 kau5, 
ka1 kau2 

膝 xī  
 

หวัเขา่ 

ȶau3 kwək7 tau3 ku:k9 ȶau3 ku:k9 锄头 chú tou  จอบ เสยีม 

ȶau3 lun2 ȶau3 lun2  ʔbə lun2 后面 hòu mian  ดา้นหลงั 

ȶau3 na3 ȶau3 na3  ʔbə na3 前面 qián mian  ดา้นหน้า 

ȶau3 ŋwən1 ȶau3 ŋun1 ȶau3 ŋun1 枕头 zhěn tou  หมอน 
ȶau3lun2 ȶau3tun2  末尾 mòwěi สิน้สุด 
tau4 tau4 tau4 dǒu เครือ่งตวงขา้ว 
ȶau4 ȶau4 , tam3  (牛) 抵人 dǐ rén ขวดิกนั 

tau5 tau5 tau6 梭子 suō zi  กระสวย 

ȶau6 ȶau5 lə ȶau5 油桐 yóu tóng  

ชื่อตน้ไมช้นิด
หนึ่ง ดอกสขีาว 

tau6 ja5 lə2 tau6 thau6 ŋa:n3 黄豆 huáng dòu  ถัว่เหลอืง 

tau6 l̥əm5 tau6 ləm5 thau6 lum5 花生 huā shēng  ถัว่ 

tau6 meu2     蚕豆 cán dòu  ถัว่ไหม 
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tau6 ŋa:t8 tau6 ŋa:t8 thau6 ŋa:t8 豆芽 dòu yá  ถัว่งอก 

tə0 kuŋ4 gu:ŋ3   角落 jiǎo luò  มมุ 
ȶe1 ȶe1 ȶe6 卖 mài ขาย 
ȶe1dai1 ȶe1dai1 ȶe6dai3 做生意 zuò shēngyì คา้ขาย 
tǝ2  dǝ1 tǝ2  di1 tǝ  da1 咱们的  zǎnmēn de ของพวกเรา 
tǝ2  di1 tǝ2  da1 tǝ  di1 我们的  

wǒmen  de 
ของพวกเรา 

tǝ2  man1 
tǝ2  mǝ1 

tǝ2  tau1 tǝ  tau6 他的  tā  de ของเขา 

tǝ2  si1 
ɕa:u3  si1 

tǝ2  si1 
ɕa:u3  si1 

tǝ  si1 
 

你们的 nǐmen de ของพวกคุณ 

tə2 a1,je3 laɯ3 
wa4 tə2 a1 ʔa1 乌鸦 wū yā  

อกีาด า 

tə2 bat7 bau3     蜗牛 wō niú  หอยทาก 

tə2 bəm5 ba3 
tə2 ʔbəm5 
ʔba3 ʔbum6 ba3 蝴蝶 hú dié  

ผเีสือ้ 

tə2 bən3 ȶi4 tə2 ȶən3 ȶe3   蜣螂 qiāng láng  ดว้ง 
tə2 bjai1,m̥at7 
ka:i5 tə2 bjai1 tə2 bjai1 鸡虱 jī shī  

ตวัหมดัไก่ 

tə2 bjin3 tə2 ʔbi:n3 tə2 ʔbi:n3 水 shuǐ น ้า 

tə2 ɕa:ŋ6 tə2 ɕa:ŋ1   大象 dà xiàng  ชา้ง 

tə2 din1 tə2 din1 tə din1 黄蜂 huáng fēng  ตวัต่อ 

tə2 duŋ1 tə2 duːŋ1   虹 hóng  รุง้ 

tə2 ȡiŋ1 tə2 ȡi:ŋ1 tə ȡi:ŋ1 臭虫 chòu chóng  ตวัเรอืด 

tə2 əi1 tə2 əi1 tə kwe6 蛙 wā  กบ 

tə2 ep7 tə2 ep9 tə2 ʔe:p9 鸭 yā  เป็ด 

tə2 ha:n3 
tə2 ha:n3(果子

狸)   狐狸 hú li  
จิง้จอก 

tə2 həi2 tə2 əi2 tə həi2 水牛 shuǐ niú  ควาย  
tǝ2 hwa:ŋ1 kwa:ŋ1 wa:ŋ6 横 héng แนวนอน 

tə2 jui6 tə2 jui6   鹞 yào  

เหยีย่ว
นกกระจอก 

tə2 ka:i5 tə2 ka:i5 tə2 ka:i5 鸡 jī  ไก่ 

tə2 kwan1 kwan1 kwan1 灵魂 líng hún  วญิญาณ 

tə2 kwaŋ5 tə2 kwaŋ2 tə ȵa5 臭大姐 chòu dà jiě  แมลงเหมน็ 

tə2 kwap7 ɕin1 
la:ŋ1 nin2 

tə2 kwap7 
si:n1 ȶi1 ni:n2   月虹 yuè hóng  

พระจนัทรท์รง
กลด 

tə2 kwap7 ɕin1 
van1 

tə2 kwap7 
si:n1 van1   日虹 rì hóng  

พระอาทติยท์รง
กลด 

tə2 kwəi5 tok7 tə2 kwəi5 tok9 
mum6 kui5 
to:k9 蝌蚪 kē dǒu  

ลกูกบ ลกูเขยีด 

tə2 la:i5 tə2 la:i5 məu5 ʔda:i5 野猪 yě zhū  หมปู่า 

tə2 la:ŋ2 tə2 la:ŋ2   狼 láng  หมาป่า 
tə2 l̥a3,l̥a3 
dan2 tə2 l̥a3 daːi5,tə la3 地 dì  

ที ่(ดนิ) 
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tə2 ləu1 tə2 ləu1   马峰 mǎ fēng  ต่อ  แตน 

tə2 liŋ2 tə2 liŋ2 tə liŋ2 猴子 hóu zi ลงิ 

tə2 loŋ2 tə2 loŋ2 tə loŋ2 龙 lóng มงักร 

tə2 ma:ŋ1 tə2 ma:ŋ1 tə ma:ŋ1 鬼 guǐ  ผ ี

tə2 m̥a1 tə2 m̥a1 tə2 ma1 狗 gǒu  หมา 

tə2 m̥a1 təi3 tə2 m̥a1 təi3   蝼蛄 lóu gū  ตุ่น 

tə2 ma4 tə2 ma4 tə2 ma4 马 mǎ มา้ 

tə2 m̥at7 tə2 m̥at7 tə2 nan2 跳蚤 tiào zǎo  ตวัหมดั 

tə2 məm4 tə2 məm4 tə mum4 虎 hǔ  เสอื 

tə2 məm6 tə2 məm6 tə2 mum6 鱼 yú  ปลา 

tə2 mət8 tə2 mət8 tə2 mət8 蚂蚁 mǎ yǐ  มด 

tə2 meu4 tə2 meu4 tə2 me:u4 猫 māo  แมว 

tə2 m̥əu5 tə2 m̥əu5 tə2 məu5 猪 zhū  หม ู

tə2 mot8 nui4 mai4   天牛 tiān niú  

แมลงปีกแขง็
หนวดยาวชนิด
หนึ่ง 

tə2 naŋ1 muk8 tə2 naŋ1 muk8   鼻涕虫 bí tì chóng  ทาก 

tə2 nap7 niŋ3 tə2 nap10 niŋ3 to2 nap7 niŋ3 
萤火虫 yíng huǒ 
chóng  

หิง่หอ้ย 

tə2 n̥o3 tə2 n̥o3 tə2 no3 老鼠 lǎo shǔ  หนู 

tə2 non1 tə2 n̥un1 tə nən1 蛆 qū  หนอนแมลงวนั 

tə2 nui2 tə2 nui2 tə nui2 虫 chóng  แมลง ตวัหนอน 

tə2 ȵa:i5 tə2 ȵəm1 ȵa:i5 
tə2 ȵum1 
ȵa:i5 毛虫 máo chóng  

หนอนขน 

tə2 ȵak7 tə2 ȵak7 tə ȵak7 蠓 měng  

แมลงตวัเลก็
ชนิดหนึ่ง คลา้ย
ริน้ 

tə2 ȵu1 tə2 ȵu1 tə2 ȵu1 虾 xiā  กุง้ 

tə2 ȵuŋ4 tə2 ȵuŋ4 tə2 ȵuŋ4 蚊子 wén zi  ยงุ 

tə2 ȵwa:u2 tə2 ŋwa:u2   鹰 yīng  เหยีย่ว 

tə2 ŋa:n6 tə2 ŋa:n6 tə2 ŋa:n6 鹅 é  ห่าน 

tə2 ŋɯk8 tə2 sum4   牛虻 niú méng  เหลอืบ 

tə2 pa5 to2 pa5   野兽 yě shòu  สตัวป่์า 

tə2 pəi6 tə2 pəi6 tə2 phəi6 蜻蜓 qīng tíng  แมลงปอ 

tə2 piŋ1 tə2 piŋ1 tə piŋ6 蚂蝗 mǎ huáng  ปลงิ 

tə2 pja3 tə2  pja3 pja3 雷 léi  ฟ้ารอ้ง 

tə2 pu4 tə2 pu4 tə2 po4 黄牛 huáng niú  ววั 

tə2 s13 tə2 s13   狮子 shī zi  สงิโต 

tə2 s14 tə2 s14 phu2 sa3 菩萨 pú sà  พระโพธสิตัว ์

tə2 sip7 tə2 sip7 tə2 sip7 蜈蚣 wú gōng  ตะขาบ 
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tə2 swa:p9 tə2 swa:p9 tə2 swa:p9 蟑螂 zhāng láng  แมลงสาบ 

tə2 ta:ŋ2 tə2 ta:ŋ2 tə ta:ŋ2 蜜蜂 mì fēng  ผึง้ 

tə2 ȶai6 tə2 ȶai6 tə2 ȶhai6 螃蟹 páng xiè  ป ู

tə2 te6 tə2 te6   蛔虫 huí chóng  พยาธไิสเ้ดอืน 

tə2 təu1 tə2 təu1 tə təu1 头虱 tóu shī  เหา 
tǝ2 tǝu2 tǝ2 ta214  我的  wǒ  de ของฉนั 

tə2 ȶhat7     竹鼠 zhú shǔ  หนูไมไ้ผ่ 

tə2 thəu5 tə2 thəu5   兔子 tù zi  กระต่าย 

tə2 ȶi3 sun3 ȶi3 sun3   
黄鼠狼 huáng shǔ 
láng  

อเีหน็ 

tə2 ȶi5 lin3 tə2 ȶi5 lin3 tə2 ȶi lin3 穿山甲 chuān shān jiǎ  

ตวันางอาย ตวั
นิ่ม 

tǝ2 tiŋ2 tǝ2 tǝŋ2 tǝ2 tǝŋ2 你的  nǐ  de ของคุณ 

tə2 to2 tə2 to2   牛 niú  ววั 

tə2 va:n2 tə2 va:n2 tə2 va:n2 鹿孑 lù jié  กวาง 

tə2 voŋ2 tə2 voŋ2   
白面獐 bái miàn 
zhāng 

จิง้จอกหน้าขาว 

tə2 zan2 tə2 ʐan2   松鼠 sōng shǔ  กระรอก 

tə2 zan4 tə2 ʐan4 tə2 ʐan4 蚯蚓 qiū yǐn  ไสเ้ดอืน 

tə2 zen5 tə2 ʐen5 tə2 ʐe:n5 豪猪 háo zhū  เมน่ 

tə2 zon4 tə2 zun4 tə ʐu:n4 鳝鱼 shàn yú  ปลาไหล 

tə2 zu2  tə2 ʐwa2  tə2 ʐwa2 羊 yáng  แพะหรอืแกะ 

tə2 zui2 tə2 ʐui2 tə2 ʐui2 蛇 shé  ง ู
tǝ2ka:i1 ʐiŋ2 ʐiŋ2 城市 chéngshì เมอืง 
tǝ3 da:n5 tǝ3 ʔda:n5 

man5  na:i6 
 正在 zhèngzài ก าลงั 

tə3 dun1 dun1 dun1,na:n4 身体 shēn tǐ  รา่งกาย 

tə3 hit7 tə3 hit7 hit7 早晨 zǎo chen  เชา้ตรู ่เวลาเชา้ 
tə3 hit7,pun5 
hit7 

zəi2 ŋa:i2/1 
   

上午 shàng wǔ  
 

ตอนเชา้ 

tə3 kwam2  kom4   山谷 shān gǔ  หุบเขา 

tə3 van1 tə3 van1/3①   白天 bái tian  กลางวนั 

tə3 za:n1 pu:n5  ʐa:n1 tə3 ȵam5 夜里 yè li  กลางคนื 

tə3da:n5 
tə3Ɂda:n5 , 
man5na:i6  正在 zhèngzài 

ก าลงั 

te5 te5 te5 砍 kǎn ตดั 
ȶe5 ȵa:ŋ5 ȶe5 ȵot9 la:u4 la:u2 老  lǎo เก่า, แก่ 

ȶəi1 ȶəi1 ȶəi6 痣 zhì  ไฝ 

ȶəi2 ȶəi2 ȶi2 鳍 qí  ครบี 
tǝi3 - li3, ljak7 tǝi3 - tjat7 tǝi3 - njak7 小 xiǎo เลก็ 
tǝi3 - li3, ljak7 tǝi3 - tjat7 tǝi3 - njak7 小 xiǎo เลก็ 
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tǝi5 tǝi5 tǝi5 解开 jiě kāi แกอ้อก, คลาย
ออก 

ȶǝi5dai3 ȶǝi5  记得 jìdé จ าได ้
tǝi6 - tit7 tǝi6 - tit7 , - ti5 thǝi6 密 mì ถี ่

ȶək8 ja:i1 pa:n3   木板鞋 mù bǎn xié  รองเทา้ไม ้

təm1  təm1   鳔 biào  กระเพาะปลา 

ȶəm1 ȶəm1 ȶum6 碓窝 duì wō  ครกต าขา้ว 

təm1 neu1 təm1 neu1   膀胱 páng guāng  

กระเพาะ
ปัสสาวะ 

təm1 ta5 təm1 ta5   
两者之间 liǎng zhě 
zhī jiān  

ระหว่าง 

təm2 təm2   罐子 guàn zi  

กระป๋อง 
กระปกุ 

ȶem2 
ȡim1 ȵap8 
vəi1 ȡim1 火钳 huǒ qián  

คมีคบีถ่านไฟ 

tǝm2/4 taŋ2/4 tǝm2 taŋ2  忽然  hū rán ทนัใดนัน้ 

təm2/4taŋ2/4 təm2taŋ2  忽然 hūrán ทนัใดนัน้ 
tem3 tem3 tem3 移植 yízhí ปลกู 
tǝm4 tǝm4 thum4 淹 yān น ้าท่วม 
tǝm5 wǝi3 tǝm5 炖 dùn ตุ๋น 
tǝm5 tǝm5 koŋ6 倒 dào ลม้, สบัเปลีย่น 

ȶəm6 ȶwa:u1 ȶəm6 ȶwa:u1 ȶəm6 ȶwa:u1 蜘蛛 zhī zhū  แมงมุม 

teŋ1 teŋ1 te:ŋ6 钉子 dīng zi  ตะป ู

teŋ1 teŋ1 te:ŋ1 钉子 dīng zi   ตะป ู
ȶǝŋ2 taŋ4  递 dì ส่ง, ส่งต่อ 
ȶǝŋ2, kha:ŋ1 hai1  撑（伞） chēng  กางร่ม 
ȶeŋ5 liŋ3 van1 liŋ3 晴朗 qínglǎng ปลอดโปรง่ 
ȶǝŋ5 soŋ3  钟（手敲的）zhōng ระฆงั 
ȶǝŋ5le4 ȶa:ŋ3le4  尊敬 zūnjìng เคารพนับถอื 
tǝp7 mjai4 tǝp7 mjai4 tǝp7 mjai4 shēng xiù สนิม 
tǝp7 n̥a:u1 tǝp7 n̥a:u1 lap7mon1, 

tup7na:u1 
发霉 fāméi ขึน้รา 

tǝp7 ŋa:t8 , 
fin1 ŋa:t8 

tǝp7 ŋa:t8  发芽 fāyá 
 

แตกหน่อ 

tet7 tim3 ti:m3 点（火） diǎn  จดุไฟ 
ȶǝt7 ȶit7 ȶit7 痛 tòng เจบ็ปวด 
ȶǝt7 za:i6,  
ȶǝt7 swam1 

ȶit7 ʐa:i3  心疼 xīnténg รกั, เป็นห่วง 

ȶǝu1 noŋ2  稠 chóu ขน้ 
ȶeu2 ȶeu2  留 liú ฝากไว,้ ทิง้ไว ้
ȶeu2 ȶeu2  让（我去）ràng  ให ้
ȶeu2 ʐei1 ʐei6 只  zhǐ เพยีงแค่ 

ȶeu2 ʐəi1 ʐəi6 只，独 zhǐ, dú แค่  เท่านัน้ 
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təu2 
ja:n1,da:k9 kə2 tau2   房脊 fánɡ jǐ  

ชายคา 

təu2 leŋ2 təu6 leŋ2   豌豆 wān dòu  ถัว่ลนัเตา 
ȶeu2 na3 ȶeu2na3  丢脸 diūliǎn ขายหน้า 
təu2 va:k9 
ja:i3 

təu2 va:k9 
ja:i3 

thau6 ʐe5 
ȶuk7 豇豆 jiāng dòu  

ถัว่ฝักยาว 

ȶǝu2, doŋ5 swa2  擦（鞋） cā  เชด็ (รองเทา้) 
ȶǝu2, mu2 ȶǝu2  磨（墨） mó  ฝน (หมกึ) 
ȶǝu3 ȶǝu3 ȶǝu3 九  jiǔ เกา้ 
ȶǝu3 pek7 ȶǝu3 pek9  九百  jiǔ bǎi เกา้รอ้ย 
ȶǝu3 zǝp8 ȶǝu3 ʐip8  九十  jiǔ shí เกา้สบิ 

təu6 vaŋ1 tau6 ȶa2 thau6 ȶa2 饭豆 fàn dòu  ถัว่แดง 

tha ŋ3 n̥au1 tha ŋ3 n̥a:u1  怎么 zěnme อยา่งไร 
ȶha:i5 ȶha:i5 ȶha:i5 耙（田）bà  คราด 

tha:n5 tha:n5 tha:n5 炭 tàn  ถ่าน 
tha:u1 tha:u1  tìdāo มดีโกน 
tha:u1 tha:u1,  ȡi1 tha:u1 舔 tiǎn เลยี 
ȶha:u5 ȶha:u5  瘟死 wēn sǐ (สตัว)์ตาย 

tha1 kwət7 n̥o3 tha1 kwət7 n̥o3   活结 huó jié  เงือ่นเป็น 
ȶha1naŋ1 si:n1l̥oŋ1  呛 qiāng ส าลกั 

tha2 ta2   塔 tǎ  เจดยี ์
ȶha3 ȶha3 ȶha3 藏 cáng，收 shōu เกบ็รกัษา 
ȶha5 ȵǝu1   qiāng ส าลกั 
ȶham5 ȶham5  跺（脚） duò  ย ่าเทา้ 
thaŋ3  na:i6 thaŋ3  na:i6 thaŋ3  na:i1 

pi:n2  na:i2 
这样 zhè yàng อยา่งนี้ เช่นน้ี 

thaŋ3  n̥au1 thaŋ3  n̥au1  怎么  zěnme อยา่งไง 
thaŋ3  si5 thaŋ3  si5 thaŋ6  si4 那样  nà yàng อยา่งนัน้ 

เช่นนัน้ 

thaŋ3si5 tha ŋ3si5 tha ŋ6si4 那样 nàyàng อยา่งนัน้ 

ȶhap7 swəŋ1 ȶhap7 su:ŋ1   筷筒 kuài tǒng  

กล่องใส่
ตะเกยีบ 

that7 that7, lan5  弹 dàn ลกูกลมเลก็ๆ 
ȶhau3 ȶhau3  煨 wēi เฉือน 
thau5 thau5 thau5 ʐi:n2 欠 qiàn หนีสนิ 
thau5 thau5 thau5 到 dào ถงึ,ไปยงั 
ȶhau5 ȶhau5 ȶhau5 吠 fèi เห่า 
the5 the5 the5 代替 dàitì แทน 
the5 the5 the5 还 hái คงเหลอื 
ȶhǝi1 ȶhǝi1 ȶhǝi1 shūzi หว ี
ȶhəi1 ja5, tə2 
ȶhwəi1 ȶhui1 

tə ȶhui3,ȶhui1 
ʔdu:n6 蜆蛳 xian sī  

หอยลาย 

ȶhǝi2 ȶi2  旗 qí ธง 
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ȶheŋ5 seŋ5  托（腮） tuō  ค ้า, ยนั, หนุน 
ȶheŋ5 ȶheŋ5,  ȵan2 ka:u6 撑（船） chēng ยนัเอาไว ้(เรอื) 
ȶheŋ5, thiŋ3 ȶeŋ5  项 xiàng ชิน้ 
ȶhǝp7 ȶhap7 me2  ʐu3 ȶa: 

ŋ3 
 哑 yǎ เป็นใบ ้

ȶhǝu1 ku4 ȶhǝp7 ȶha:p9  (嗓子)哑 (sǎngzi) yǎ เป็นใบ ้
ȶhǝu2 ȶǝu2  球 qiú ลกูบอล 
ȶhǝu5 ȶhǝu5 ȶhǝu5 干凅 gàn gù แหง้ขอด 
ȶhǝu5 ȶhǝu5  渴 kě หวิกระหาย 
ȶhǝu5 - za:ŋ5 ȶhǝu5 - ʐa:ŋ5 ȶhǝu5 （衣服）干 gàn แหง้ 
ȶhi2 ȶhi2  棋 qí หมากลอ้ม 
thik7 thik7 thik7 踢 tī เตะ 

ȶhik7 ȶhik7 ȶhik7 锅巴 guō bā  ขา้วตงั 
thik7 ləm5 
 
 

lu2 ku3, 
təm2 ku:n3 
 

lu2 ku3 
 
 

鼎缶 dǐng fǒu  
 
 

กระถางธปู
สีเ่หลีย่มโบราณ 

ȶhik7 l̥əm5 ȶhik7 ləm5   吵锅 chǎo guō  กระทะ 
ȶhim5 ȶhi:m5 ȶhi:m5 借 jiè ยมื 
thit7 kwen2  剔（牙） tī  แคะฟัน 
thiu1 khwit7  挑（开） tiāo คดัเลอืก 
thoi1 toi1  对联 duìlián ค าโคลงคู่ 
thoi5 sak7 thoi5 sak7  tuìsè สตีก 

thoŋ3 thoŋ3   桶 tǒng  ถงั 
ȶhoŋ3 ȶhoŋ3 ȶhoŋ3 牵（牛） qiān  จงู 
thot7 thot7 tho:t9 脱 tuō ถอด 
thu:t7 thot7 ȡa1 thu:t9 (蛇)蜕皮 tuìpí ลอกคราบ 
thu2 tu2  图画 túhuà รปูภาพ 

thuŋ2 pha:u1 thuŋ2 pha:u1   火帽 huǒ mào  แกป็ปืน 
thut7 thot7 tu4 thu:t9 (虫)蜕壳 tuì ké ลอกคราบ 
ȶhut7- ljǝn5 ȶhut7 ȶhut7 (水) 热 rè รอ้น 

thwa:n4 y4 thwa:n4 y4   甲鱼 jiǎ yú  ตะพาบน ้า 

ȶhwəi1 ȵi1 haw1 ȶui1 ȶhui1 pa:n3 蚌 bàng  หอยมกุ 
ȶi:n6 ȶi:n6 ȶi:n6  jiǔtízi กระบวยตกั

เหลา้ 

ti3 ti3 ti3 鞋底 xié dǐ  พืน้รองเทา้ 
ȶi3 ȶi3  几  jǐ กี ่ 

ȶi3 ȶi3  几 jǐ กี ่
ti3 it7  ti3 it7 ti ʔit7 第一 dì yī ทีห่นึ่ง 
ȶi3 l̥a:i1 
kuŋ2 ɕiu3 

ȶi3 l̥a:i1  多少  duōshao เท่าไหร่ 

ȶi3 la:i5 ȶi3 la:i5  幸亏 xìng kuī โชคดทีี ่

ȶi3 noŋ2 ȶi3 noŋ2 ȶi noŋ2 粥 zhōu  ขา้วตม้ 
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ti3 ȵǝi6 ti3 ȵǝi6 ti ȵǝi6 第二 dì èr ทีส่อง 
ti3 pa:t7 ti3 pa:t9 ti pa:t9 第八 dì bā ทีแ่ปด 
ti3 zǝp8 ti3 ʐip8 ti ʐip8 第十 dì shí ทีส่บิ 
ȶi3l̥a:i1 , 
ku ŋ2ɕiu3 ȶi3l̥a:i1  多少 duōshǎo 

เท่าไหร่ 

ȶi3la:i5 ȶi3la:i5  幸亏 xìngkuī โชคดทีี ่
ȶi4 ȶi4 ȶhe4 集市 jíshì ตลาด 

ȶi4  ȶe3 ȶe3 屎 shǐ  ขี ้

ȶi4 ȶha1 ȶe3 ȶha1   耳垢 ěr gòu  ขีห้ ู

ȶi4 va6 lə2 va:t9   雀斑 què bān  ตกกระ 

ȶi5 l̥a3 ȶi5 l̥a3   锅巴 guō bā  ขา้วตงั 
tik7 - tja:t8 tik7 - tjan2 tik7 满 mǎn เตม็ 
tim1 ʐip7  凑（钱）còu  รวม  

ȶim1 ȶim1 ȶim6 金 jīn  ทองค า 
ȶim1  ȵim1 ʐu3 son5  节俭 jié jiǎn ประหยดั, 

มธัยสัถ์ 

ȶim2 naŋ1 ʐa:k9 naŋ1 ʐa:k9 naŋ1 牛鼻环 niú bí huán  ห่วงจมกูววั 

ȶim4 tu1 ȶim4 tu1   门槛 mén kǎn  ธรณปีระตู 

tin1 tin1 tin6 
爪（兽）zhǎo 
（shòu） 

เลบ็ ขาของสตัว์
ประเภทนก 

tin1 tin1 tin1 蹄 tí  กบี 

tin1 tin1 tin1 脚 jiǎo  ขา เทา้ 

ȶin1 na:n4 na:n4 肌肉 jī ròu  กลา้มเนื้อ 

tin1 luk7 tin1 ȶuk7   衣襟 yī jīn  ปกเสือ้ 

tin1 taŋ5 tin1 taŋ5   马镫 mǎ dēng  

โกลนมา้ (ที่
เหยยีบส าหรบั
ขึน้มา้) 

tin1la3 tin1la3  赤脚 chìjiǎo เทา้เปลอืย 
tin1mji1 tin1mi1  手艺 shǒuyì หตัถกรรม 

tiŋ2 ʐa:n1 ja1   草棚 cǎo péng  เพงิหญา้ 

ȶiŋ2 ȶiŋ2 ȶiŋ2 三角架 sān jiǎo jià  

ชัน้ หรอืทีต่ ัง้
ของมสีามขา  

ȶiŋ2 ŋa:i1 ŋa:i2 饭 fàn  ขา้ว 
tiŋ3lji3 tiŋ3li3 ȶa:i6la:k8 订婚 dìnghūn หมัน้ 
tiŋ5 - nja:u3, 
 - lja:n3 

tiŋ5 - tja:ŋ5 tiŋ5 陡峭 dǒuqiào สงูชะโงกเงือ้ม 

tiŋ5 - nja:u3, 
 - lja:n3 

tiŋ5 - tja:ŋ5 tiŋ5 陡峭 dǒuqiào สงูชะโงก 

ȶiŋ5da1 ȶiŋ5da1   yǎnjìng แว่นตา 
tip7 tip7 tip7 缝 fèng เยบ็ 
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tip7 
 
 

tip7 
 
 

tip7 
 
 

摘禾刀 zhāi hé dāo  
 

เคยีวเกีย่วขา้ว
แบบวงกลม 

ȶip7 ȶip10 sa1 抢 qiǎng แยง่, ชงิ 
ȶit7 ȶi2ȶit7  伤口 shāngkǒu บาดแผล 
ȶit7 ȶi:t9  编（辫） biān  ถกัเปีย 
ȶit7 ȶi:t9  凝结 níngjié การควบแน่น 

ȶit7 da:ŋ1 ȶit7 ʔda:ŋ1 ȶit7 ʔda:ŋ6 扫帚 sào zhǒu  ไมก้วาด 
ȶit7loŋ2 ȶit7loŋ2  胃病 wèibìng โรคกระเพาะ 
ȶit7nui1 ȶi:t9nui1  结冰 jié bīng เป็นน ้าแขง็ 
tiu2 tiu2 tiu2 条(绳) tiáo  เสน้ 
ȶiu2 ȶiu2 ȶiu2 桥 qiáo สะพาน 

ȶiu2 naŋ1 ȶiu2 naŋ1 na:u4 naŋ6 鼻梁 bí liáng  ดัง้จมกู 
tiu2 pǝi2 sau2 tiu2 匹 (布) pǐ ตวั (ลกัษณนาม

ของมา้) 

ȶiu3 tin1 ȶiu3 tin1 lun3 ȶiu3 tin1 脚后跟 jiǎo hòu gen  สน้เทา้ 

ȶiu4 ȶiu4 ȶau6 ȶiu4 藠头 jiào tóu  กระเทยีมโทน 
tiu5, kwen1 tiu5 tiu5, vin5 吊 diào แขวน, หอ้ย 
ȶiu6 tom3ȶiu6 ȶhiu4 轿子 jiàozi เกีย้ว 

tja3,je4 je4   公公 gōng gong  ปู่  
tjak7 tak7 tak7 （扁担）断 duàn ไมค้าน 
tjam2 tam2  压 yā  กด, ทบั 
tjam2 tam2, ȡap10  轧（压） yà  บด, ทบั 
tjap8 tap8 tap8 打谷 dǎ gǔ ตขีา้ว 
tjat8 nam5 thjan6 追 zhuī ไล่ตาม 
tjat8 tǝ2 pa5 na:k8 ndoŋ1 na:k8 ?doŋ1 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
tjǝu5 ȶǝu5  （划）破 pò เป่ือยยุย่ 
tjǝu5 ȶǝu5 ȡǝu1, tjǝu5 （绳）断 duàn เชอืก 
tjǝu5 ʔduk7 tjǝu5 (衣服) 糟 zāo แย ่ผุ เน่า  
tjǝu5 - njǝu5 , 
- ȵa:n5 

tjǝu5 - njǝu5 tjǝu5 （衣）破烂 pòlàn เป่ือยยุย่ 

tjim4 tj:m4 thi:m4 晒席 shài xí  เสื่อตากขา้ว 
tju5 - nja:ŋ5 tu5 - ta:t9 tju3 韧 rèn เหนียว 
tjuŋ1 tjuŋ1 tom6 抬 tái ยก 

ȶɯŋ5 pu1 bə5 ȡiŋ5   
山坳 shān ào  
 

พืน้ทีร่าบ
ระหว่างภเูขา 

to2  tǝ2 to2  tǝ2   tǝ0 to2  tǝ 只 zhī ตวั 

to2 ɕin1 to2 si:n1   食品 shí pǐn  อาหาร 

to2 nəi4 to2 nəi4 to2 nəi4 母牛 mǔ niú  แมว่วั ววัตวัเมยี 

to2 sai5 əi2 sai5   小母牛（未生育） 

ววัตวัน้อย 
(ยงัไมเ่กดิ) 

to2 tak8 əi2 tak8 həi2 tak8 公牛 gōng niú  ววัตวัผู ้
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to2/tho2 tho2  驮 tuó แบกดว้ยหลงั 
บรรทุกดว้ยหลงั 

ȶoi3 ȶoi3  行 (玉米) Yùmǐ ฝัก 

ȶoi3 pjai5,zen1 pjai5 phjai5 附近 fù jìn  ใกล ้

toi5 toi5 toi5 碓 duì  ครก  

toi5 na3,bət 
da:n2 da:n2 siŋ2   对面 duì miàn  

ตรงขา้ม 
ตรงหน้า 

toi5, tjǝu2 toi5 ti:ŋ3 打中 dǎ zhòng ตโีดน 
tok7 tok7  遗失 yíshī ท าหาย 
tok7 tok7 tok7 舀（水） yǎo  ตกั 
tok7 tok7 tok7 落（太阳）luò  (พระอาทติย)์ 

ตกดนิ 
tok7 tok7 tok7 掉 diào ตก 
tok7 tok7  tuōluò หล่น 
tok7ne5 ne5 swam1  灰心 huīxīn ทอ้แท ้
tok7vin1 tok7vin1 tok7vin1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tok8 tok8  读 dú อ่าน 

tok8 tok8 tok8 木墩 mù dūn  

ตัง่ไมท้ีเ่ป็น
ท่อน 

ton1 ton1 ton1 阉（鸡）yān (jī) วาง,ปล่อย(ววั) 
ton5   谜语 míyǔ ปรศินา 

toŋ1 toŋ1,toŋ3 toŋ5 东 dōng  ทศิตะวนัออก 
ȶoŋ1 ȶoŋ1  弹（棉花）dàn  เมด็(ฝ้าย) 
toŋ1si1 toŋ1si1  东西 dōngxi สิง่ของ 

ȶoŋ2 ȶoŋ2 ȶoŋ2 桌子 zhuō zi  โต๊ะ 

toŋ2 oi3 toŋ2 oi3 thoŋ2 ʔoi3 甘蔗 gān zhe  ออ้ย 
toŋ2 pa:ŋ3 toŋ2 pa:ŋ3  互助 hùzhù ช่วยเหลอืซึง่กนั

และกนั 
toŋ2 swam1 toŋ2 ȡai1  团结 tuánjié สามคัค ี

toŋ2 ta3 ,  toŋ2 
tot7 

toŋ2 ɕǝu5  (鸡) 打架 dǎjià ตกีนั 

toŋ2 ȶau4 toŋ2 ȶau4  (牛) 打架 dǎjià ชนกนั 
toŋ2 zwk9 toŋ2 u:n5  轮流 lúnliú ผลดักนั  
toŋ2da:u3 toŋ2ʔda:u3 ʔda:u3 和睦 hémù ความสามคัค ี
toŋ2ja:u3 toŋ2ʐa:u3  陪伴 péibàn อยู,่ ไปเป็น

เพื่อน 
toŋ2maŋ4 toŋ2maŋ4,  

toŋ2 ȡai1 
ȡai1 相爱 xiāng'ài รกักนั 

toŋ2map8 toŋ2ta3 toŋ2ta3 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
toŋ2pjiŋ2 toŋ2pjiŋ2  平等 píngděng ความเท่าเทยีม 
toŋ2pɯk7 toŋ2pɯk7 ʐun4（送） 分别 fēnbié แยก 
toŋ2sa1 toŋ2sa1 toŋ2sa2 争 zhēng ทะเลาะ 
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toŋ2tit8, 
du3na3 

toŋ2ti:t8, 
du3na3 

toŋ2thi:t8 相见 xiāng jiàn พบ 

ȶoŋ4 ʐwa1  冲 chōng ทะลุ, ผ่าน 
ȶoŋ5 man1 
ȶoŋ5 mǝ1 

ɕa:u3  tau1 tau6 他们  tā men พวกเขา 

tu1 tu1  端 duān ปลาย 
tu1 tu1  增加 zēngjiā เพิม่ขึน้ 

tu1 tu1 to6 门 mén ประตู 
ȶu1 ȶu1 ȶu1 笑 xiào หวัเราะ 

tu1 lun2 tu1 lun2   后门 hòu mén  ประตูหลงั 
tu1, fu2 ȶhoŋ3, ju1  扶，搀 fú, chān พยงุ 
ȶu5 ȶha5 ȡo3 ȶhaŋ5lo3 清喉咙 qīng hóulóng กระแอม 
ȶu5 ȶu5 ȶu5 锯 jù เลื่อย 
ȶu5 ȶu5 ȶu5 咳嗽 késòu ไอ 

ȶu5 ȶu5 ȶu5 锯子 jù zǐ  เลื่อย 

ȶu5 vəi1 ȶu5 vəi1 ȶo5 vəi1 火炭 huǒ tàn  ถ่านไฟ 
ȶu5, 
ŋa:i4ljiŋ3 

ȵit7  感冒 gǎnmào เป็นหวดั 

tui2 tui2 tui2 , to:k9 打（铁）dǎ  ตเีหลก็ 

tui2 pjan2 tui2 pjan2 tui2 pjan2 磨刀石 mó dāo shí  หนิลบัมดี 

tui2,pja1 tui2,pja1 tui2,pja6 石头 shí tou  ดนิ 
tui2,ȶai5,tui2da
3 tui2,ȶai5   鹅卵石 é luǎn shí  

หนิไขห่่าน 

tui2vǝi1 tui2vǝi1 tui2vǝi1  huǒshí หนิเหลก็ไฟ 
tuk7 tuk7 tuk7 包 bāo ห่อ 
ȶuk7, jǝu5 kwe5  （母鸡） 叫 jiào  

（小鸡）  
รอ้งเรยีก 

tuŋ1 tuŋ1 tuŋ6 煮 zhǔ ตม้ 
ȶuŋ1 ȶuŋ1 ȶuŋ6 （小孩）闹 nào ทะเลาะ 

ȶuŋ1 ʐa:n1 ȶum6 蜘蛛网 zhī zhū wǎng  ใยแมงมมุ 

ȶuŋ1 ȶu:ŋ1   茧 jiǎn  รงัไหม 

ȶuŋ1 sun1 sən1 鸟窝 niǎo wō  รงันก 

tut7 tut7 tut7 屁 pì  ตด 
ȶwa:u6, la:k6 ȶwa:u6 ȶha:u6 拉 lā ดงึ 
twa2daŋ5 twa2daŋ5   chèngtuó ลกูตม้ตาชัง่ 
ȶwai1 ȶwai1 ȶwai6 犁（地）lí  ไถนา 

ȶwai1 ȶwai1 ȶwai1 犁 lí  ไถ   

ȶwai4 ʐau1   雀套 què tào กรงดกันก 

ȶwəi3 ȶui3 ȶui3 溪 xī  แมน่ ้า 
u4ȵit7 u5ȵit7 ?o5ȵit7 发冷 fā lěng หนาว 
u5 u5  抽（烟） chōu  สบู 
u5 - ȵu5 u5 - ŋa:ŋ5  焦 jiāo ไหมเ้กรยีม 
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uk7 uk7  出（太阳）chū  (พระอาทติย)์
ขึน้ 

uk7 uk7  下(蛋) xià  ตก 
uk7 kwǝn3 uk7 kwan1  冒烟 mào yān พ่นควนั 
uk7 ȶi3 uk7 ȶe3 ʔuk7 ȶi3 大便 dàbiàn อุจจาระ 
uk7neu1 uk7neu1 ʔuk7ne:u6 小便 xiǎobiàn ปัสสาวะ 
ut7 u:t9 ʔu:t9 擦（掉） cā  ถ ู

va:i5 nuŋ4 va:i5 nuŋ4 va:i5 nuŋ4 同宗 tóng zōng  

วงศต์ระกูล
เดยีวกนั 

va:k9 tau6 vak9 tau6 vak7,pi:ŋ2 豆荚 dòu jiá  เมลด็ถัว่ 
va:m6 zai6 va:m6 ʐai6  犯法 fànfǎ ผดิกฎหมาย 
va:n1 zu:ŋ3 se:k9 (虎) 啸 xiào ค าราม รอ้ง 
va:n1 zu:ŋ3  (鸟) 叫 jiào ขนั 
va:n1 ŋe4  (牛) 叫 jiào รอ้งเรยีก 

va:n2 ɕe1 va:n2 ɕe1 va:n2 ɕe1 麝 shè 

สตัวจ์ าพวกลา
ชนิดหนึ่ง ตวั
เลก็กว่ามา้  

va:n6 va:n6 va:n6 万  wàn หมืน่ 

va:ŋ1 va:ŋ1 va:ŋ1 稻草 dào cǎo  ฟางขา้ว 

va:ŋ1 va:ŋ1 ʔda:ŋ6 檽米茎 nòu mǐ jīng  ขา้วเหนียว 
va:t9 va:t9 va:t9 抽打 chōuda หวดต ี

va1 va1 va1 堤坝 dī bà  เขือ่น 
va5 va5 va5 ʔba6 张 (纸) แผ่น 

va5 va5 va5 翅膀 chì bǎng  ปีก 

va5 va5   松针 sōng zhēn  

ใบสน(ทีม่ ี
ลกัษณะเหมอืน
เขม็) 

va5 va5 va5 树叶 shù yè  ใบไม ้

va5 vit9 va5 vi:t9 va5 vi:t9 芭蕉 bā jiāo  กลว้ยน ้าวา้ 

va6 va6 va3 云 yún เมฆ 
vak7 vak7 vak7 孵 fū ฟักตวั 

vak7 vak7 vak7 mit8 刀鞘 dāo qiào  

ฝักมดี ซองเกบ็
มดี 

van1 tok7-lun2 dik7 迟 chí สาย 

van1 van1 van1 天（日子）tiān  วนั 

van1 van1 van1 稻种 dào zhǒng  เมลด็พนัธุข์า้ว 

van1 kwən5 van1 kwən5 van1 kun5 前天 qián tiān  สองวนัก่อน 
van1 kwən5 
lun5 

l̥a3 van1 
kwən5   大前天 dà qián tiān  

สามวนัห่อน 

van1 lun2 van1 lun2 van1 lun2 今后 jīn hòu  

หลงัจากนี้  
ตัง้แต่นี้ต่อไป 
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van1 mo3 van1 mu3 van1 mu3 明天 míng tiān  พรุง่นี้ 

van1 na:i6 van1 na:i6 van1 na:i6 今天 jīn tiān  วนัน้ี 

van1 na3 van1 na3 van1 na3 后天 hòu tiān  วนัมะรนื 

van1 niŋ2 l̥a3 van1 niŋ5   
大大后天 dà dà hòu 
tiān  

สีว่นัขา้งหน้า 

van1 niŋ5 van1 niŋ5   大后天 dà hòu tiān  สามวนัขา้งหน้า 

van1 ȵuŋ1 van1 ȵuŋ1 van1 ȵuŋ6 昨天 zuó tiān  เมือ่วาน 
van1,  l̥ap7- 
ŋwa:u5 

van1-va:ŋ5  晚  wǎn ตอนเยน็ 

van1za: ŋ4 van1za: ŋ4  生日 shēngrì วนัเกดิ 
vaŋ1 , luŋ3 vaŋ1 , ȡu:k9 vaŋ1 (牛) 泡水 pào shuǐ ฟอง 

vaŋ6 vaŋ3 vaŋ3 粽子 zòng zi  

ขนมจา้ง 
(ขา้วตม้มดั) 

vap8 - veŋ1 kǝm2 vap8 凹 āo เวา้ 
vap8 - veŋ1 kǝm2 vap8 凹 āo เวา้ 

vəi1 vəi1 vəi1 火 huǒ  ไฟ 
vǝi1taŋ1 vǝi1taŋ1 vǝi1taŋ6 dēng โคมไฟ 
vǝi2 vǝt8 vǝi2 vot8 vǝi2 肥  féi ไขมนั 

ven6 za:i3 ve:n6 瓜瓤 guā ráng  

ใสท้ีอ่ยูด่า้นใน
ของเนื้อแตง
ชนิดต่างๆ 

vən6 vən6   米粉 mǐ fěn  แป้งขา้วจา้ว 
vǝu2 vǝu2  符咒 fúzhòu ยนัตค์าถา 
vi4 ve4 ve4 做 zuò ท า 
vi4 ve4 , ta:ŋ1 ve4 做 zuò ท า 
vi4 , da1 ve4 , ʔda1  (蜘蛛)结网 jié wǎng พ่นใย 
vi4 la:u4  ve4 la:u4  骄傲  jiāo ào อวดด,ี หยิง่

ผยอง 
vi4hun1 ve4hu:n1 ve4hu:n1 唱 chàng รอ้ง 
vi4loi1, lut8 ve4vi:n3, 

lwǝt8la:ŋ6 
lut8 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 

vin1 vin1 vin1 雨 yǔ  ฝน 

vin5 vi:n5 vi:n5 平坝 píngbà  เขือ่น 
vin6 vi:n3 vin3 飞 fēi บนิ 

vo2 jiu2   瓦窑 wǎ yáo  

เตาเผา
กระเบือ้ง 

vok8 vaːu2 vok8 vaːu2 vok8 vaːu2 泡沫 pào mò  ฟอง 
voŋ4 ȵoŋ3 voŋ4 ȵoŋ3  匆忙 cōng máng รบีเรง่ 

vu5 ȵa:ŋ5 va6 ȵa:ŋ5 va6 粗糠 cū kāng  แกลบ 

vu6 nwən6 vu6 nun6 va6 细糠 xì kāng  ร าขา้ว 
vui2, nun1 min3 hui2 疙瘩 gēda ขนลุก 
vuk7 vuk9 vuk7 炭 tàn ถ่าน 
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vuk8 fu1soŋ4  黄疸病 huángdǎn  โรคดซี่าน 

vuk9 vu:k9 vuk7 灶灰 zào huī  ขีเ้ถ่า 
vuk9 va:k9 me2  ʐu3 lǝu6  糊涂  hú tú เลอะเทอะ 
vum4 , 
a:n1lap7 

vum4  薄暮 bómù พลบค ่า 

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 สงู 
wa:i5 wa:i5 wa:i5 损坏 sǔnhuài เน่าเสยี 
wa:k9 wa:k9 wa:k9 让（路）ràng  หลกีทาง 

wa:n3 va:n3   草鱼 cǎo yú  

ปลาหญา้ 
(คลา้ยปลา
ตะเพยีน ล าตวั
ยาว) 

wa:t8 wa:t8  招（手） zhāo  โบก 
wa3 vai1   笨 bèn โง ่เขลา 
wa5 wa5  沾（泥）zhān  เปียก  
wa5 - kai3 
- ŋai2 

ja3 - jit7 ja3 - jo:t9 脏 zàng สกปรก 

wam2 wam2  赔 péi ชดใช ้
wǝi4 wǝi2 wǝi2 指（方向） zhǐ  ชี ้
wǝn3 u:n3 hu:n5 换 huàn เปลีย่น 

wən3 u:n1 lum5 泥 ní  โคลน 

wən3 u:n3 ʔu:n3 碗 wǎn  ถว้ย ชาม 

weŋ5 paɯ1 weŋ5 paɯ1 weŋ5 pə6 围裙 wéi qún  ผา้กนัเป้ือน 
wet7, ȶiu1 hwet9  翘（腿） qiào  กระดกขึน้ 

za:i1 ʐa:i1 ʐa:i1 汗垢 hàn gòu  ขีไ้คล 

za:i2 ʐa:u2   檩子 lǐn zǐ  ไมแ้ป 

za:i6 ʐa:i3 za:i3 肠子 cháng zi  ล าไส ้

za:i6 dui3 za:i3 ʔdɯ1 ʐa:i3 ʔdwa6 肚脐 dù qí  สะดอื 

za:i6 la:u4 ʐa:i3 la:u4   大肠 dà cháng  ล าไสใ้หญ่ 

za:i6 təi3 ʐa:i3 təi3   小肠 xiǎo cháng  ล าไสเ้ลก็ 
za:k9 ʐ a:k9   chèng suǒ แผ่นตาชัง่ 

za:k9 ʐa:k9 ʐa:k9 绳子 shéng zi  เชอืก 

za:k9 ma4 ʐa:k9 ma4   缰绳 jiāng sheng  เชอืกบงัเหยีน 

za:k9 to2 ʐa:k9 əi2 ʐiu3 牛扒索 niú bā suǒ  

อุปกรณ์ทีใ่ชม้ดั
ววั  

za:n1 fin1za:n1 ʐa:n1 梦 mèng ความฝัน 
za:ŋ4 za:ŋ4 za:ŋ4, si1 养（牲口）yǎng 

(shēngkǒu) 
เลีย้ง 

za:ŋ4（人）, 
dit9（动物） 

  生育 shēngyù คลอด 

za:p10 ʐa:p9 ʐa:p9 拃  zhǎ คบื 
za:p8 za:p8 ʐa:p10na:n4 洗（澡） xǐ  อาบ 
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za:u1 ʐa:u1 ʐa:u1 柱子 zhù zi เสา 
za:u4 tam2 ʐa:u4 ʐa:u4 才  cái ถงึจะ 

za:u4, tam2 ʐa:u4 ʐa:u4 才 cái เพิง่, ถงึจะ 
za2 ʐa2 ʐa2 药 yào ยา 

za2 du1 ʐa2 ʔdo1 lə ʔdo6 酒 jiǔ เหลา้ 

za2 suŋ5 ʐa2 suŋ5 ʐa2 suŋ5 火药 huǒ yào  ดนิปืน 
za6zwa:u1 ʐa3ʐweu3 bau6 (动作) 轻  qīng เบา 

zai2 ʐai2 ʐai2 筛子 shāi zi  ตะแกรง 
zai6 zai6  事情 shìqing เรือ่งราว 

zam6 lun2 zam6 lun2   后代 hòu dài  คนรุน่หลงั 

zam6 nom3 
pa:n3 nom3, 
zam6 nom3   晚辈 wǎn bèi  

รุน่หลงั   

zan1—za:ŋ5,  
- ȶǝk7 

ʐan1-ʐǝŋ3 ʐan1- ȶǝk8 重  zhòng น ้าหนกั 

zaŋ2 ʐaŋ2  层 (皮) céng แผ่น 

zau1 ʐau1 ʐau1 猪笼 zhū lóng  กระชงัขงัหม ู

zau4 sa:u5 sa:u5 灶 zào  

เตา(ทีก่่อดว้ย
อฐิหรอืดนิ
เหนียว) 

zau4 kəm2 ʐa2 kum2 ʐa2 火塘 huǒ táng  

เตาผงิทีก่่อดว้ย
อฐิ 

ze1 ze1 ʐe1 带子 dài zi  สายรดั เขม็ขดั 

ze1 hwa5 ʐe1 hwa5   裤带 kù dài  เขม็ขดั 

zəi2 kwən5 zam6 kwən5 ʐəi2 kun5 古代 gǔ dài  ยคุโบราณ 

zəi2 na:i6 
 

 zəi2 
na:i6,man6 
na:i6 

ʐəi2 na:i6 
 

现在 xiàn zài  
 

ตอนน้ี 

zəi2 na:i6 zəi2 na:i6   现代 xiàn dài  ยคุปัจจบุนั 

zəi2,man5 zəi2 ʐəi2 时候 shí hou  เวลา 
zǝi6, kwe3 heŋ5 kui5, kwe3,  

ʐi2 
骂 mà ด่า 

zǝm6 ʐǝm6 ʐum6 喝 hē ดื่ม 
zǝp8 ʐip8 ʐip8 十  shí สบิ 
zǝp8 it7 ʐip8 it7 ʐip8 it7 十一  shí yī สบิเอด็ 

zəp8 it7 ʐip8 it7   十一日 shí yī rì  วนัทีส่บิเอด็ 
zǝp8 ljok8 ʐip8 ljok8 ʐip8 lok8 十六 shí liù สบิหก 

zəp8 ljok8 ʐəp8 lok8   十六日 shí liù rì  วนัทีส่บิหก 
zǝp8 ȵǝi6 ʐip8 ȵǝi6 ʐip8 ȵǝi6 十二  shí èr สบิสอง 
zǝp8 ŋu4 ʐip8 ŋu4 ʐip8 ŋo4 十五 shí wǔ สบิหา้ 

zəp8 ŋu7 ʐəp8 ŋu7   十五日 shí wǔ rì  วนัทีส่บิหา้ 
zǝp8 pa:t7 ʐip8 pa:t9 ʐip8 pa:t9 十九 shí jiǔ สบิเกา้ 
zǝp8 sa:m1 ʐip8 sa:m1 ʐip8 sa:m1 十三 shí sān สบิสาม 
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zǝp8 sǝi5 ʐip8 sǝi5 ʐip8 sǝi5 十四 shí sì สบิสี ่
zǝp8 sit7 ʐip8 sit7 ʐip8 sit7 十七 shí qī สบิเจด็ 

zəu2 ʐəu2   猪食 zhū shí  อาหารหม ู
zǝu4 ʐǝu4  接住 jiē zhù ตดิกนั 
zǝu4, mǝ2 ȵun6, mǝ2 ȵu:n6, ʐǝu4 肯 kěn，愿 yuàn ยนิยอม 
zin2 ʐi:n2 ʐi:n2 钱 qián เงนิ 
zin2 zin2  溅 jiàn กระเซน็ 
zin2koŋ½ ʐi:n2 koŋ1 ʐi:n2 koŋ6 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
zin6 ʐi:n6  ʐa:n6 ʐi:n6   便宜 piányi ถูก 

ziŋ2 ʐiŋ2,ȶha:i5 ʐiŋ2 土，石墙 tǔ,shí qiáng  ดนิ ก าแพงหนิ 
ziŋ4 ʐi:ŋ4 ʐi:ŋ4,hi:ŋ1 烤（谷子）kǎo (gǔzi) สขีา้ว 
ziŋ4 ʐi:ŋ4  腊（肉）là  เบคอน 
ziŋ6 
 
 

ʐiŋ3 
 
 

sui1 
 
 

蓑衣 suō yī  
 
 

เสือ้กนัฝนที่
สานจากหญ้า 

zip9 zip10 tin1   鸟爪 niǎo zhǎo  กรงเลบ็นก 

zit7 mji1 ʐip7 mji1 ʐip7 mji1 指甲 zhǐ jiá  เลบ็ 

zit7 tin1 ʐip7 tin1   脚趾甲  jiǎo zhǐ jiǎ  เลบ็เทา้ 
zjaŋ2 - zjot7 zaŋ2 - djot10 ʐaŋ2 - djo:t9 

- zwa:u3 
直 zhí ตรง, ตรงเป็น

แนว 
zjǝu5- zja:ŋ2  j̥a:ŋ3 jaŋ3 快  kuài เรว็ 
zok8 ʐok8 ʐok8 熟 shú สุก 
zok8 , gan5 ʐ ok8  成熟 chéngshú สุกงอม 
zok9 ʐok9  窝(猪) wō คอก 
zu1 sam5  过滤 guòlǜ กรอง 

zu2 ka:u1     鹿 lù  กวาง 
zu4 zu4  差人（鞘） chà rén  ต ารวจ 
zu4 zu4 tem3 种 zhǒng พนัธุพ์ชื 

zu4  ʐu4 ʐo4 粮仓 liáng cāng  ฉางขา้ว 

zui2 ku3 pa4 zui2 ku3 pa4   
金，银环蛇 jīn,yín 
huán shé  

งหูลาม 

zui2 nam3 zui2 nam3   水蛇 shuǐ shé  งนู ้า 

zui2 niŋ3 zui2 ma1   草蛇 cǎo shé  งเูขยีว 

zui2 ȶi5 ȶen3 zui2 ȶi4 ȶen3 
ʐui2 ȶuk7 
ȶe:n5 四脚蛇 sì jiǎo shé  

จิง้เหลน 

zui4 sǝu3 ȵǝu3 
wa:i5 

 坏  huài เสยี พงั  

zui4 ȵui3 sǝu3 ȵǝu3 sau3 kau3 丑  chǒu น่าเกลยีด 

zui5 da1 ʐui5 da1   眼角 yǎn jiǎo  

หวัตา (มมุ
เปลอืกตาทีต่ดิ
กบัสนัจมกู) 

zui6 zui6 ʐǝi6 坐 zuò นัง่ 
zui6 ʐǝi6  自己  zì jǐ ตวัเอง 
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zuk9 zuk9 ʐuk7 洗 xǐ ลา้ง 

zun1 zun1 ʐun1 羽毛 yǔ máo  ขนนก  

zun1 zun1 ʐun1 兽毛 shòu máo  ขนสตัว ์

zun1 da1 zun1 da1 zun1 da1 睫毛 jié máo  ขนตา 

zun1 naŋ1 zun1 naŋ1   鼻毛 bí máo  ขนจมกู 

zun1 ȵe1 zun1 ʐun1 汗毛 hàn máo  ขน 
zun2 zu:n2 ʐu:n2 船 chuán เรอื 
zun4 zun4 ʐun4 送（人） sòng (rén) ส่ง 
zun4lji3 zun4li3  结婚 jiéhūn แต่งงาน 
zun5ne5 ʐun5ne5 ʐun5ne5 休息 xiūxí พกัผ่อน 

zuŋ2 ʐuŋ2 ʐuŋ2 织布机 zhī bù jī  เครือ่งทอผา้ 
zwai6 zwai3 hut7 踩 cǎi เหยยีบ 
zwət7 ʐu:t10 ʐət7,ʐut7 尾巴 wěi ba  หาง 
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4.รายการค าศพัทภ์าษามู่หล่าว 
 

ค าศพัทภ์าษามู่หล่าว แปลมาจากรายการค าศพัทใ์นหนงัสอืนี้   
王均、郑国乔.(1979).《仫佬语简志》北京：民族出版社.  
Wáng Jūn, Zhèng Guóqiáo.(1979).“Mùlǎo yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn shè. 
หวางจวนิ,เจิง้กว๋อเฉียว (1979). ปรทิรรศน์ภาษามูห่ล่าว.ปักกิง่:ส านกัพมิพช์าตพินัธุ.์ 

 
 
นอกจากค าศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุภ์าษามูห่ล่าวแลว้ ยงัมคี ายมืจาก

ภาษาจนีและค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 ค ายมืภาษาจนีเก่าหรอืค าศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองช่วง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึช่วงเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึช่วงเวลา ค.ศ. 420 - 927     

 ค ายมืภาษาจนีใหม ่เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.1949 ค ายมืกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นค าศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสุข  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไม่มใีชใ้นภาษามูห่ล่าว 

 ค าทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถือว่า
เป็นค ายมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นค าภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็ว่าค าศพัทเ์หล่านี้เป็นค าศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 ค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นต้น  
 

          ในรายการค าศพัทส์่วนน้ี  หากพบค าประเภทน้ีจะไดท้ าอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงันี้ ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม่ (จ.= ค าจนี พนิ
อนิ,ความหมาย)  ค าศพัทร์่วมเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=ค า,ความหมาย) ภาษาไทย
ถิน่อสีาน(อ.=ค า, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=ค า, ความหมาย)  ซึง่
ในการระบุความหมายของค านัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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∅k7,  hɣ∅k7 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
a:ŋ5 高兴 gāoxìng ดใีจ 
a:u1 (ทจ.) 要（我要这个）yào เอา 
a:u1 娶 qǔ แต่งงาน เอา  
ai5 笑 xiào หวัเราะ 
ca: ŋ3 告诉 gàosù บอก 
ca:i1 鞋 xié รองเทา้ 
ca:i3 改 gǎi แก ้
ca:ŋ3 (จ.=讲 jiǎng),  s∅t7(ทจ.) 说 shuō พดู 
ca:ŋ6  美丽 měilì สวย 
ca:p7 窄 zhǎi แคบ 
ca:u1 柿子 shìzi ลกูพลบั 
ca:u4ju6  (จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
ca:u5(จ.) 教 jiāo สอน 
ca1 茅草máocǎo หญา้คา 
ca3 轻 qīng เบา 
ca3(จ.) 假 jiǎ ปลอม 
ca5(จ.) 嫁 jià แต่งงาน 
ca5 晒（晒太阳）shài ตาก (แดด) 
ca5tjen2 (จ.) 价钱 jiàqián ราคา 
can1 啼（公鸡叫）tí ขนัรอ้ง 
can1 重 zhòng หนกั 
can1(จ.) 斤 jīn กรมั 
can2(จ.),  hɣak7  勤 qín ขยนั 
can3(จ.) 紧（绑得紧）jǐn แน่น ตงึ 
cat8  稠（粥很稠）chóu ขน้ 
cɔŋ1 弓 gōng คนัธนู 
cɔŋ2(จ.) 穷 qióng ยากจน 
ce1 远 yuǎn ไกล 
ce4(จ.) 左 zuǒ ดา้นซา้ย 
ce5 老（菜老）lǎo แก่ (ผกัแก่) 
ce5,  lo4  老（人老）lǎo ชรา (คนแก่) 
cəm1(จ.) 金子 jīnzi ทอง 
cem2  手镯 shǒuzhuó ก าไล 
cən1(จ.) 筋 jīn กลา้มเนื้อ 
cən1(จ.) 人 rén  คน 
cen3tsha6,  cen3tsa2 (จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
cen4se 6 (จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ceŋ1ta6(จ.) 经过 jīngguò ผ่าน 
cet7hui1(จ.) 结果 jiéguǒ ออกผล 
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cet7nɛ5 休息 xiūxí พกัผ่อน 
cət8 咬 yǎo กดั 
ceu2(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
cəu2(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
cəu3(ทจ.) 九 jiǔ เกา้ 
cəu3ȵ∅t8 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
cəu5(ทจ.) 救（救人）jiù ช่วย 
cɛ1 卖 mài ขาย 
cɛ3 屎 shǐ ขี ้
cɛ3(มลูคน),  mu2 (มลูสตัว)์ 粪 fèn ขีเ้ถา้ 
ch∅t7 缺（碗缺口）quē ขาด 
chɔ6u4(จ.) 觉悟 juéwù ส านึกตวั 
chem5(จ.) 欠 qiàn เป็นหน้ี 
chen1(จ.) 牵（牵牛）qiān จงู 
chi1 梳子 shūzi หว ี
chi1 梳(梳头)shū หว ี
chi5tiŋ1 腥 xīng คาว 
chi5tshja1(จ.) 汽车 qìchē รถยนต์ 
chik7 锅(炒菜) guō กระทะ 
chin1kuk7 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
chyn6tsuŋ4(ทจ.) 群众 qúnzhòng มวลชน 
ci1 鸡 jī ไก่ 
ci1mai4 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
ci1tai3 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
ci1tɔ5 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
ci2 旗子 qízi ธง 
ci2(ทจ.) 骑（骑马）qí ขี ่
ci4sy6(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ci4wa4(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
ci5 翅膀 chìbǎng ปีก 
ci5chi4(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
ci5lai3  记得 jìdé จ าได ้
cin5njen4(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
cin5tsi4(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
cit7 痛 tòng เจบ็ปวด 
cok7ku1 锄头 chútóu จอบ 
cui1 柴 chái ฟืน 
cwa1 盐 yán เกลอื 
cwa2 羊 yáng แพะ 
ə5na:ŋ2 什么shénme อะไร 
eŋ6,  tuŋ6pa:n4 影子 yǐngzi เงา 
fa:i4 哥哥 gēgē พีช่าย 



189 
 

fa:n1ləm2,  tshui1ləm2 刮风 guā fēng ลมแรง 
fa:n3təi4(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n3tuŋ4(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa:t7chi5(จ.) 生气 shēngqì โกรธ 
fa:t7ŋa2,uk7ŋa2  发芽fāyá แตกหน่อ 
fa1 右 yòu ดา้นขวา 
fa5 叶子yèzi ใบ 
fa6tsjen3(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fai3 集市 jíshì ตลาด 
fai6 姨母（母之妹）yímǔ น้า  
fai6səu2 舅母 (母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ ้
fan 1 天（日）tiān วนั 
fan 1 ȵiu1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
fan 1hun 5 前天 qiántiān วนัมะรนื 
fan 1na 3 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
fan 1na:i6 今天 jīntiān วนัน้ี 
fan1 牙齿yáchǐ ฟัน 
fan1mɔ3 明天 míngtiān วนัพรุง่นี้ 
fan5 簸（簸米）bǒ ฝัด 
fe1 歪（帽子歪）wāi เอยีง เขว 
fe5(จ.) 肺 fèi ปอด 
fəi5ci5 (จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fəi6lja:u4(จ.) 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
fən2(จ.) 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
fən3 飞 fēi บนิ 
fɛ:k7 (pɛ:k7) 百 bǎi รอ้ย 
fɛ4 做（做工）zuò ท า 
fɛ4nɔ1 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
fɛ4tshja: ŋ5 唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
fi1 火 huǒ ไฟ 
fi1kwan1 烟 yān（炊烟）(chuīyān) ควนั (สบูบุหรี)่ 
fi1tshja1(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
fja:k7 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
fja:n1 甜 tián หวาน 
fja1 辫子 biànzi ผมเปีย 
fja1 编（编辫子）biān ถกั 
fjen3 玩耍 wánshuǎ แกลง้ 
fo3 斧头 fǔtóu ขวาน 
foŋ1 高 gāo สงู 
fop7 鳃 sāi ครบี 
fu2(จ.) 浮（浮在水面）fú ลอย 
fu5(จ.),  fa:t7tai2  富 fù ร ่ารวย 
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ɣa:i3  长 chǎng ยาว 
ɣa:i6 快（刀快）kuài คม 
ɣa:n2 房屋 fángwū บา้น เรอืน 
ɣa:n2 家 jiā บา้น เรอืน 
ɣa:ŋ6 被子 bèizi ผา้นวม 
ɣa2, ȵi6 二 èr สอง 
ɣa5 田（水田）tián ไรน่า 
ɣa5 骂 mà ด่า 
ɣɔ2 蒜 suàn กระเทยีม 
ɣɔ4 会 huì สามารถ 
ɣɔ4,tɔŋ3 (จ.) 懂 dǒng เขา้ใจ 
ɣɔ6ceu3  知道 zhīdào รู ้
ɣɔk8 草cǎo หญา้ 
ɣəm1 瘦（人瘦）shòu ผอม 
ɣuk8 咳嗽 késòu ไอ 
ɣun4 送 sòng มอบให ้
ha:k7 学 xué เรยีน 
ha:k7sɛ:ŋ1 学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
ha:n5 (ทจ.) 旱 hàn แหง้ แลง้ 
ha:n6(ทจ.) 汗 hàn เหงือ่ 
ha:p7,  hai5,  tseŋ5  刚才 gāngcái พึง่จะ 
ha1 肩膀jiānbǎng ไหล่ 
ha5 夏 xià ฤดรูอ้น 
hai3(จ.) 海 hǎi ทะเล 
han5(จ.) 恨 hèn เกลยีด 
hau5sɛ:ŋ1  青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
həi2 我wǒ ฉนั (สรรพนามบุรษุทีห่นึ่ง) 
hət7 早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
həu1 绿 lǜ สเีขยีว 
hɣ∅1 醒 xǐng ตื่น 
hɣa:i5 地（旱地）dì  ดนิ  
hɣa:k7 骨头 gǔtou กระดกู 
hɣa:u1 咱们zánmen พวกเรา(สรรพนามบุรษุทีห่นึ่ง

พหพูจน์) 
hɣa:u3,  la:k8ma:i4 儿媳 érxí ลกูสะใภ ้
hɣai3 买 mǎi ซือ้ 
hɣak7 脓 nóng หนอง (แผลหนอง) 
hɣak7 湿（衣服湿）shī เปียก 
hɣam5 低 dī ต ่า 
hɣau3,  tau3 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
hɣɔ1 量（量布) liàng วดั(กรยิา) 
hɣən1,  sən1the3(จ.) 身体shēntǐ รา่งกาย 
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hɣən3 短duǎn สัน้ 
hɣɯm5 凉快 liángkuai เยน็ 
hɣo3 暖和 nuǎn huo อบอุ่น 
hɣo5 汤 tāng น ้าแกง 
hɣop7 喝（喝水）hē ดื่ม 
hi3hon1(จ.) 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān ชอบ 
hiŋ1  姜jiāng ขงิ 
ho3 里面 lǐmiàn ขา้งใน 
hoi1 石灰 shíhuī ปนู 
hu3 饭 fàn ขา้ว, อาหาร 
hu3kɔk7 稻子 dàozi ขา้ว 
hu3ta:n1,  hu3 米 mǐ ขา้วสาร 
hui1 果子 guǒzi  ผลไม ้
hui1tɔ2 桃子 táozi ลกูทอ้ 
hui3 舀（舀水）yǎo ตกั 
hwa:i5 坏 huài เลว 
hwa:i5 快（走很快）kuài เรว็ 
hwa:n6ce6(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
hwa1(จ.) 花huā ดอกไม ้
hwa1(จ.) 花（花布）huā ลาย ลวดลาย 
hwa5 裤子 kùzi กางเกง 
hwak7 摇 yáo สัน่, โยก 
hwən1,  kha:ŋ5 烤（烤衣服）kǎo ตาก 
hwɛ:ŋ1 横（横趟在路上)héng ขวาง 
i1(จ.) 医治 yīzhì รกัษา 
i1 好 hǎo ด ี
i3(จ.) 椅子yǐzi เกา้อี ้
i3keŋ5 (จ.) 已经（她已经来了）yǐjīng แลว้ 
i4cen4(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
ik7 牛轭 niú è แอกควาย 
j∅n6(จ.),  kwa:i6,  khwa:i5(จ.) 元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
j∅n6pi6 (จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
ja:ŋ6cen3 肥皂 féizào สบู่ 
ja1 布 bù ผา้ 
ja6(จ.) 也（他也去）yě ก…็…เหมอืนกนั 
jam1  深（水深）shēn ลกึ 
jam3 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
jap8liŋ6 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
jɔ6ja:u4(จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
jɔŋ2,  pwa2mɛ1  熊 xióng หม ี
jɔŋ6(จ.) 用 yòng ใช ้
jɔŋ6i6(จ.) 容易 róngyì งา่ย 
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jeŋ2(จ.) 赢 yíng ชนะ 
jəu2   又（又快又好）yòu อกี 
jəu2(จ.),  man2 (น ้ามนัหม)ู 油 yóu น ้ามนั 
jəu5 别（别去）bié อยา่ 
jəu5tjen3(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
jeu6mən1 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
jəu6mɛ4(จ.) 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
jin5juŋ6,  jeŋ1jɔŋ2 (จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jin6ha:ŋ6(จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jin6min6(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
juŋ3 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
juŋ3ka:n3(จ.) 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
juŋ3u4(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
jyn4 tuŋ4(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 
jyn4u4(จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
k∅5 锯 jù เลื่อย 
k∅n5 圆（珠很圆）yuán กลม 
ka:i3 fa:ŋ4(จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka:m1 山洞 shāndòng ถ ้า 
ka:n3(จ.),  lik8naŋ6 赶（驱赶）gǎn ไล่ 
ka:n4pu4(จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
ka:ŋ1(จ.) 钢 gāng เหลก็ 
ka:p8 柞(拇指与中指张开之长度）

zhà 
คบื ระยะห่างระหว่างปลาย
นิ้วหวัแมม่อืกบัปลายนิ้วกอ้ยเมือ่
กางออกสุด 

ka1 乌鸦 wūyā  กา (อกีา) 
ka8  那 nà นัน่ 
kai5,  hən3(จ.) 很（很小）hěn มาก 
kai5,  tswəi4 (จ.) 最（最大）zuì ทีสุ่ด 
kam1 苦 kǔ ขม 
kat7 割 gē ตดั 
kat7 剪 jiǎn ตดั 
kau5 看kàn ด ู
kau5lən1,  kau5nən1 看见 kànjiàn มองเหน็ 
kɔ1 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
kɔ5 旧 jiù เก่า 
kɔŋ1(จ.= 公 gōng ตา) 祖父 zǔfù ปู่  
kɔŋ1fən1(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการท างาน 
kə5naŋ1  鼻子bízi จมกู 
kə6 min4(จ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kəm6,  kai5(จ.) 盖子 gàizi ฝา 
keŋ5(จ.) 镜 jìng กระจก 
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kəp7 田鸡 tiánjī กบ 
kɣ∅2 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
kɣ∅3 梯子tīzi บนัได 
kɣ∅5 韧 rèn เหนียว 
kɣa:ŋ1 亮（房子很亮）liàng สว่าง 
kɣa:ŋ1njen2 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์
kɣa:p7 挑 tiāo หาบ 
kɣa:u4,  tsja:ŋ6fu1(จ.) 丈夫 zhàngfū สาม ี
kɣa1 虫 chóng แมลง 
kɣa1khɣap7 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
kɣa1miŋ3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง้หอ้ย 
kɣa2 药 yào ยา 
kɣa3 硬 yìng แขง็ 
kɣaŋ5 饱 bǎo อิม่ 
kɣɔ4 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
kɣəi6 蛋 dàn ไข ่
kɣən5 鳞 lín เกลด็ 
kɣən6 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
kɣəp7 啃（啃骨头）kě แทะ 
kɣo3 头tóu ศรีษะ 
kɣo3mun1 枕头 zhěntou หมอนขา้ง 
kɣu2mu5 食（猪食）shí อาหาร 
kɣuŋ2 多 duō มาก 
kh∅6tjen3,  ch∅t7tjem3(จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
kha:t7 渴 kě กระหาย 
khai1(จ.) 开（开门）kāi เปิด ไข 
khai1(ทจ.) 揭（揭开盖子）jiē แกะ 
khai1,  phik7 破 pò ขาด 
khai1hwa1(จ.)  开花 kāihuā ดอกไมบ้าน 
khai1woi6(จ.) 开会 kāihuì เปิดประชุม 
khə5nau1,  nin5nau1  哪里nǎlǐ ทีไ่หน 
khɛ:k7cen1,  khɛ:k7(ทจ.) 客人 kèrén แขก 
khɣ1neŋ5 耳环 ěrhuán ต่างห ู
khɣa:i1 耙（耙地）bà คราด (กรยิา) 
khɣa:i3 场子 chǎngzi ล าไส ้
khɣa:n5 怕 pà กลวั 
khɣa:u3 酒 jiǔ สุรา 
khɣa:u3mɛ2 醉 zuì เมา 
khɣa1 耳朵ěrduǒ ห ู
khɣa1 尖jiān แหลม, คม 
khɣa1lak7 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
khɣai1 犁 lí คนัไถ 
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khɣai1 犁（犁地）lí ไถ (กรยิา) 
khɣam1 早 zǎo เรว็ 
khɣap7 闭（闭眼）bì ปิด  หลบั  หุบ 
khɣau5 吠（狗叫）fèi เห่า 
khɣɔ3 枯（树叶枯了）kū เหีย่ว 
khɣe1 给 gěi ให ้
khɣe1 分（分配）fēn จดัสรร 
khɣəm3 酸 suān เปรีย้ว 
khɣət7 铁 tiě เหลก็ 
khɣət7 尾巴 wěibā หาง 
khɣo1 头虱 tóu shī เหา 
khiŋ1 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ่ 
kho5jɔ6(จ.) 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
khu1 干（衣服干）gàn แหง้ 
khwa:ŋ3 (ทจ.) 宽 kuān กวา้ง 
khwən1 路 lù ถนน 
kɯp7,  tap7 缝 féng เยบ็ 
kok7ca1(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
kom3 敢 gǎn กลา้ 
kon2 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
ku1 角 jiǎo เขา 
ku1(จ.) 姑母（父之妹）gūmǔ  อา  (น้องสาวแม)่ 
ku3 鼓 gǔ กลอง 
ku3,  ku4sɿ4(จ.) 故事 gùshì นิทาน 
ku6ko5 膝盖 xīgài เขา่ 
kui1(จ.) 龟 guī เต่า 
kui5  打（打铁）dǎ ต ี(ตเีหลก็) 
kui5,  kha:u1 打(打人）dǎ ทุบต ี
kui5ca5 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
kuk7 衣服（上衣）yīfú เสือ้ผา้ 
kun5 前 qián ขา้งหน้า 
kun5,  tɔk7kun5 先（先去）xiān ก่อน 
kuŋ2 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
kuŋ3 茎jīng กา้น 
kuŋ5jin6(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
kuŋ5jin6ka:i5ci6(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuŋ5ne6(จ.) 工业 gōngyè อุตสหากรรม 
kuŋ5se4(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kuŋ5se4tsha:n 3ta: ŋ 3(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต์ 
kuŋ5se4tshin 5thwa:n 6(จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต์ 
kuŋ5tsha:ŋ3(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ5tsɿ5(จ.) 工资 gōngzī เงนิเดอืน 
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kwa:ŋ5juŋ6(จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kwa:ŋ5min6(จ.) 光明 guāngmíng แสงสว่าง 
kwa1(ทจ.) 瓜 guā แตง 
kwa1thaŋ5 黄瓜 huángguā แตงกวา 
kwa3 云 yún กอ้นเมฆ 
kwa5(จ.) 挂（挂在墙上）guà แขวน 
kwa6 细糠 xì kāng ร าอ่อน 
kwai3 青蛙 qīngwā กบ 
kwan1 竹子 zhúzi ตน้ไผ่ 
kwan2 磨（磨刀）mó ลบั (มดี) 
kwən1 雨 yǔ ฝน 
kwən2 裙子 qúnzi กระโปรง 
kwən3 沸（水开了）fèi เดอืด 
kwi8(จ.) 跪 guì คุกเขา่ 
kyŋ1 抬 tái ยก 
kyŋ4,  mɔk8kwən5 棍子 gùnzi กระบอง 
l∅ŋ4, kwən3(จ.) 滚（石头滚）gǔn กลิง้ 
la:i4 鬼 guǐ ผ ี
la:k 8ca6 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
la:k8 儿子 érzi ลกูชาย 
la:k8,  pən3 种子zhǒngzi เมลด็ 
la:k8hui1 核(果核)hé เมลด็ 
la:k8jəu6ma6(จ.) 芝麻 zhīma งา 
la:k8kɣa:u4 女婿 nǚxù ลกูเขย 
la:k8khɣa:n1 侄子 zhízi หลานชาย 
la:k8khɣa:n1 孙子 sūnzi หลานชาย 
la:k8khɣa:n1 ʔja:k7 孙女 sūnnǚ หลานสาว 
la:k8khɣa:n1ʔja:k7 侄女 zhínǚ หลานสาว 
la:k8lja:n6 辣椒 làjiāo พรกิ 
la:k8mət7 星星 xīngxīng ดวงดาว 
la:k8pa 8 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
la:k8pa:k8 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
la:k8si2 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
la:k8te5 儿童 értóng เดก็ 
la:k8yt7 萄葡táo pú องุน่ 
la:k8ʔja:k7 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
la:k8ʔja:k7 女儿 nǚ'ér ลกูสาว 
la:m2 忘记 wàngjì ลมื 
la:n2tən2 圈（牛圈）quān คอกววั 
la:n3 红 hóng สแีดง 
la:n4(ทจ.) 懒 lǎn เกยีจครา้น 
la:n6 烂（瓜烂了）làn เน่า 



196 
 

la:ŋ6 狼 láng สุนขัจิง้จอก 
la:ŋ6 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
la:ŋ6 放（把鸟放走）fàng ปล่อย 
la:p8 蜡烛 làzhú เทยีนไข 
la1 眼睛yǎnjīng ตา 
la1(จ.) 拉（向前拉）lā ลาก 
la1kha1  瞎子 xiāzi คนตาบอด 
la2 锣 luó ฆอ้ง 
la4 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
la6 爬（虫在地上爬）pá ปีน 
lai3 得到 dédào ไดร้บั 
lak8 偷 tōu ขโมย ลกั 
lam1 池塘 chítáng อ่างเกบ็น ้า 
lam3 阴 yīn มดื 
lan1 咽 yàn กลนื 
lan1,  than1 吞 tūn กลนื 
lap7 暗（房子很暗）àn มดื 
lau5 螺蛳 luósī หอยทาก 
lau6(ทจ.) 漏（桶漏水）lòu รัว่ 
lɔ3 进（进来）jìn เขา้ 
lɔ3 直（棍子直）zhí ตรง 
lɔ5 扁担 biǎndan สาแหรก 
lɔ6həu4(จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
lɔk8  六 liù หก 
lɔk8 ȵ∅t8 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
lɔŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng มงักร 
lɔŋ2 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
lɔŋ3fan5 簸箕 bòji กระดง้ 
lɔŋ4,  tja:ŋ1 箱子 xiāngzi กล่อง 
ləi3pɣa3tin4 打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
ləi6pɣa3 雷 léi ฟ้ารอ้ง ฟ้าผ่า 
ləm2 风 fēng ลม 
ləm2 浇（浇菜）jiāo รด 
ləm6 肿 zhǒng บวม 
lən2 后 hòu ขา้งหลงั 
lən2la:i 2 脊背jǐbèi สนัหลงั 
lən3 脖子bózi คอ 
leŋ2(จ.) 零（一百零五）líng ศูนย ์
ləu1 稀（粥很稀）xī เหลว 
lɛ2 书 shū หนงัสอื 
li3 杀（杀猪）shā ฆา่ 
lik8,  tsui1(จ.) 追（追上）zhuī ไล่ตาม 
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lik8chi5(จ.) 力气 lìqì ความแขง็แรง 
lik8na:n4,  ta3lɛ6 (จ.) 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
lin3ta:u3(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูน้ า 
liŋ4 晴 qíng สดใส 
lja:m5 舔 tiǎn เลยี 
lja:n6 辣 là เผด็ 
lja:ŋ2 梁 liáng คาน 
lja:ŋ3(จ.) 两（斤两）liǎng มาตราวดั เท่ากบั ต าลงึ 
ljem4 镰刀 liándāo เคยีว 
lo4 大dà  ใหญ่ 
lon1 钻（钻进洞里）zuān เจาะ 
lui6 下（下山）xià ลง 
luk7 绳子 shéngzi เชอืก 
luŋ1 窟窿 kūlóng ร,ูอุโมงค ์
luŋ1 舅父（母之兄）jiùfù ลุง (พีช่ายแม)่ 
luŋ1tshoŋ1 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
luŋ2 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย (สามขีองพีส่าวพ่อ) 
luŋ2 姨父（母姐之夫) yífu ลุงเขย(สามขีองพีส่าวแม)่ 
lwa1 肚脐dùqí สะดอื 
lyn1 刺cì หนาม 
ma 1ɣəm2 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
ma:i4 妻子 qīzi เมยี 
ma:n3 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
ma:n6 (จ.) 慢（走很慢）màn ชา้ 
ma:n6ma:n6 (จ.) 慢慢（慢慢走）màn man ชา้ๆ 
ma:ŋ1 稻草 dàocǎo ฟาง 
ma:ŋ2kɣuŋ2 多少duōshǎo เท่าไหร่ 
ma:t7 趟(去一趟）tàng รอบ(ลกัษณนาม) 
ma:t7 下(打一下）xià สกัหน่อย 
ma:t7lən2,  i3hau6(จ.=以后

yǐhòu) 
今后 jīnhòu หลงัจากนี้ 

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

mǎshàng) 
立刻 lìkè เดีย๋วนี้ 
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ma5 背（背小孩）bèi แบก 
mai4 树 shù ตน้ไม ้
mai4ja:ŋ6ləu4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
mai4jɔŋ2 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
mai4sa1 杉树 shānshù ตน้จามจรุ ี
mai4tsɔŋ6pɛ:k7 松树 sōngshù ตน้สน 
mai5 新 xīn ใหม่ 
mak8(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
man2 甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
man3 捏 niē หยกิ 
mat7 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
mɔ6 他 tā เขา 
mɔ6,  mɔ6hwa3na:i6 他们 tāmen พวกเขา(สรรพนามบุรษุทีส่าม

พหพูจน์) 
mɔ6fa:n4(จ.) 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
mɔ6kyŋ1 斗笠 dǒulì หมวก 
mɔk7 埋（埋于地下）mái ฝัง หมก 
mɔk8lu4 雾 wù หมอก 
mɔŋ6(จ.) 梦 mèng ความฝัน 
mə6(ทจ.)swəi3 墨水 mòshuǐ น ้าหมกึ 
mə8lau2 猴子 hóuzi ลงิ 
məi3(จ.) 每měi ทุกๆ 
məi6 件（一件衣服）jiàn ตวั (ลกัษณนาม) 
məm4 老虎 lǎohǔ เสอื 
məm4piu5 豹 bào เสอืดาว 
məm6 鱼 yú ปลา 
mən1 天 tiān    ฟ้า วนั 
məu3 亩 mǔ ไร ่(มาตราวดั)  
mɛ:k8lo4 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
mɛ1 年 nián ปี 
mɛ1 岁 suì ปี(ลกัษณนามของอายุ) 
mɛ1ce1 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
mɛ1kun5 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
mɛ1lən2 明年 míngnián ปีหน้า 
mɛ1lən2i5 后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
mɛ1na:i6 今年 jīnnián ปีนี้ 
mɛ2 有 yǒu ม ี 
mɣa:n2, ȵ∅t8 月（月份）yuè เดอืน 
mɣa:ŋ1 香（花香）xián หอม 
mɣa:ŋ2 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
mɣa:ŋ2(เสือ่ไมไ้ผ่),  tek7  (เสือ่ทอ
จากหญา้) 

席子 xízi เสื่อ 
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mɣa:ŋ6,  pon5 半（一半）bàn ครึง่ 
mɣa2,  tɔ4 种（种菜）zhòng ปลกู 
mɣɔ5 胆 dǎn ถุงน ้าด ี
mɣɔ5,  ta:m3lja:ŋ6(จ.) 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
mɣət8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
min 6tsy3(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
min3 豪猪 háozhū เมน่ 
min5 浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
min6tsu6(จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
miŋ1 贵 guì แพง 
miŋ2 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì ปลงิ 
mit8 刀 dāo มดี 
mit8tsjep8ma1 菜刀càidāo มดีท าครวั 
mja:u4 猫 māo แมว 
mjen2(จ.) 棉花 miánhuā ฝ้าย 
moi2(จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
moi5 扛 káng แบกหาม 
mu4 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้
mu5 猪 zhū หม ู
mu5la:i5 野猪 yězhū หมปู่า 
mu6 个（一个人）gè คน(ลกัษณนาม) 
mu6ca:ŋ3kwən1 汉族 hànzú ชนชาตฮิัน่ 
mu6lam1 本民族自称 běnmínzúzìchēng ค าเรยีกชนเผ่าตนเอง 
mu6lo4 老人 lǎorén คนชรา 
mu6tjen1 疯子 fēngzi คนบา้ 
muk8 鼻涕 bítì น ้ามกู 
mut8 胡子húzi หนวด 
mwa6(ทจ.) 磨（石磨）mó เครือ่งโม่ 
mwa6(ทจ.) 磨（磨米）mó โม ่(กรยิา) 
na:i5 嚼 jué เคีย้ว 
na:i6 这 zhè นี้ 
na:m2(จ.) 南 nán ทศิใต ้
na:m2kwa1(จ.) 南瓜 nánguā ฟักทอง 
na:m6,  mɣa:n1  土（干土）tǔ ดนิ  
na:m6mjet7 泥（稀泥）ní โคลน 
na:n1 苎麻 zhùmá ป่าน 
na:n2(จ.) 难 nán ยาก 
na:n4ci3  鹿子 lùzi กวาง 
na:ŋ2 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
na:u3,  ʔjet7 一 yī หนึ่ง 
na1 厚 hòu หนา 
na3 脸liǎn ใบหน้า 
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nam1 黑 hēi สดี า 
nan2 虱子（衣服上的）shīzi เหา 
naŋ1 还（我还要）hái ยงั 
naŋ5 咸 xián เคม็ 
naŋ6 逃 táo วิง่หน ี
nau1 哪（哪一个碗）nǎ ไหน 
nau2 谁shuí ใคร 
nɔ3 老鼠 lǎoshǔ หนู 
nɔk8 鸟 niǎo นก 
nɔk8in 5 燕子 yànzi นกนางแอ่น 
nɔk8ka 2 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
nɔk8kau 2 
 

斑鸠 bānjiū นกเขา 

nɔk8khɣa:k7 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากด า 
nɔk8kuk7 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
nɔk8pɛ:k8hop8 鸽子 gēzi นกพริาบ 
nɔk8py 5 麻雀 máquè นกกระจอก 
nɔk8tsiu 5 八哥 bāgē นกขนุทอง 
ne 6 乳房rǔfáng เตา้นม 
ne6 奶 nǎi น ้านม 
nəm4 水 shuǐ น ้า 
nəm4la1 眼泪yǎnlèi  น ้าตา 
nəm4ŋ∅2 露 lù น ้าคา้ง 
nən4 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
nəp7 蹄（马蹄）tí กบีมา้ 
nɛ5 累（疲乏）lèi เหนื่อย 
ni4 母亲 mǔqīn แม่ 
ni4, ŋwa:i6pwa2 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
niŋ1 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
niŋ5 小 xiǎo เลก็ 
niŋ5ka6 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
niŋ5na:i6 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
niu2 我们wǒmen พวกเรา 
niu3 拧（拧毛巾）níng บดิ (บดิผา้) 
nja:ŋ1 沟（水渠）gōu ค,ูคลอง 
nja:u5 尿 niào เยีย่ว 
nja1 河 hé แมน่ ้า 
nja2 手shǒu มอื 
nja2la:k 8 手指shǒuzhǐ นิ้วมอื 
nja2nəp7 指甲zhǐjiǎ เลบ็มอื 
nja2puŋ 4 胳臂gēbei แขน 
njem1,  khɣa1 贴（贴标语）tiē แปะ ตดิ 
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njen2thiŋ1(จ.) 年轻 niánqīng อ่อนเยาว ์
nu ŋ6ne6(จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
nui1 雪 xuě หมิะ 
nui1 冰 bīng น ้าแขง็ 
nun2 睡 shuì นอน 
nuŋ4 弟弟 dìdì น้องชาย 
nuŋ4la:k8 ʔja:k7 妹妹 mèimei น้องสาว 
nuŋ6min6(จ.) 农民 nóngmín เกษตรกร 
nwa1 搓（搓绳子）cuō ฟัน่เชอืก 
nyn1,  th∅1 蛆 qū ตวัอ่อนของแมลง 
ȵa:ŋ3phɣət7 扫帚sàozhǒu ไมก้วาด 
ȵa:u6 住（住在家里）zhù พกั 
ȵa:u6 在 zài อยู ่
ȵa2 你 nǐ คุณ(สรรพนามบุรษุทีส่อง) 
ȵam1 握（握刀把）wò จบั 
ȵam1 把（一把米）bǎ ก า 
ȵan2(ทจ.) 银子 yínzi เงนิ 
ȵan6ci1 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
ȵɔ2 虾 xiā กุง้ 
ȵən2 粒（一粒米）lì เมด็ 
ȵet8 热（天气热）rè รอ้น 
ȵɛ3 哭 kū รอ้งไห ้
ȵi6fu1 姨父（母妹之夫) yífu น้าเขย 
ȵi6ȵ∅t8 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵi6səp8 二十 èrshí ยีส่บิ 
ȵin1 臭 chòu เหมน็ 
ȵin3   痒 yǎng คนั 
ȵit7 冷（天气冷）lěng หนาว 
ȵiu1    剪子 jiǎnzi กรรไกร 
ȵui2 脑髓nǎosuǐ สมอง 
ȵuŋ2thəu5fan1 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
ȵuŋ2thəu5mu2 蚊子 wénzi ยงุ 
ȵy2tsha:t7 水獭 shuǐtǎ นาก 
ŋ∅2 口水 kǒushuǐ น ้าลาย 
ŋ∅2kɣan1 痰 tán เสมหะ 
ŋ∅2pa:k8 霜 shuāng น ้าคา้งแขง็ 
ŋ5,  khɔ:ŋ1 不（他不来）bù ไม่ 
ŋ5mɛ2,khɔ:ŋ1 没有 méiyǒu ไมม่ ี
ŋ5si6,  ŋ5tsja:k8 不是 bùshì ไมใ่ช่ 
ŋa:n3   黄 huáng สเีหลอืง 
ŋa:n6 鹅 é ห่าน 
ŋa1    菌子jùnzi เหด็ 
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ŋa2 芽(种子芽)yá ตน้กลา้ 
ŋa3 哑巴 yǎbā คนใบ ้
ŋa5 树枝shùzhī กิง่ 
ŋam1 含 hán อม 
ŋɔ4 五 wǔ หา้ 
ŋɔ4ȵ∅t8 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ŋe3 嫩（菜嫩）nèn อ่อน 
ŋə6pɣa:k7 额头étóu หน้าผาก 
ŋəm3 抱（抱小孩）bào อุม้ 
ŋɣa2 皮肤 pífū ผวิ 
ŋwa:i6kɔŋ1 外祖父 wàizǔfù ตา (พ่อของแม)่ 
ŋwa:i6pwa2 外祖母 wàizǔmǔ ยาย(แมข่องแม)่ 
ŋwa:k7, əp7 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
ŋwa1 狗 gǒu สุนขั 
ŋwa4 (จ.) 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
on3 碗 wǎn ชาม 
oŋ3 粗糠（谷壳）cū kāng ร าหยาบ 
pa:i1 去 qù ไป 
pa:i6,  sɿ6pa:i4(จ.) 失败 shībài พ่ายแพ ้
pa:k7 嘴zuǐ ปาก 
pa:k8,  cwa3 白 bái  สขีาว 
pa:t7(ทจ.) 八 bā แปด 
pa:t7ȵ∅t8 八月 bā yuè เดอืนสงิหาคม 
pa:u4 ka:u4(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa2 耙 bà คราด(กรยิา) 
pa3 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวพ่อ) 
pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ 
pa3 姨母（母之姐）yímǔ ป้า (พีส่าวแม)่ 
pa5 伯父 bófù ลุง(พีช่ายพ่อและแม)่ 
pa6 靠（人靠树）kào พงิ องิ  
pak7 (จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pɔ1(จ.) 包（包糖）bāo ห่อ 
pɔ2 刮（刮猪毛）guā ขดู 
pɔ6sɔ6(จ.) 剥削 bōxuè ขดูรดี 
pɔŋ2jau6(จ.) 朋友 péngyǒu เพื่อน 
pən2(จ.) 脸盆 liǎn pén อ่างลา้งหน้า 
peŋ1(จ.) 兵 bīng ทหาร 
peŋ2(จ.) 瓶子píngzi ขวด 
peŋ2(จ.) 平（路平）píng เรยีบ 
peŋ6(จ.) 病（生病）bìng โรค 
pət8 扔（丢掉）rēng โยน 
pɛ:k8thai5(จ.) 白菜 báicài กะหล ่าปล ี
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pɣ∅1 遗失 yíshī ท าหาย 
pɣ∅1 掉（掉在地上）diào ตก 
pɣ∅1 落（树叶落了）luò  รว่ง 
pɣa:n6,  tjen5 线 xiàn ดา้ย 
pɣa1 山 shān ภเูขา ผา 
pɣam1 孵 fū ฟักไข ่
pɣam1kɣo3,  fja1(จ.) 头发tóufa ผม 
pɣən5,  tha:ŋ5 跑 pǎo วิง่ 
pha:i3 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ 
วา (ระยะห่างระหว่างสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสุด) 

pha5kɣo3 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 
phɔm1 泡沫 pàomò ฟอง 
phɛ:k7 拍（拍桌子）pāi ต ีทุบ  
phɛ:ŋ1,  kha:u1 钉（钉钉子）dīng ประกบ ตอก  
phɣ∅5 溢 yì ลน้ 
phɣa:t7 血 xuè เลอืด 
phɣəi5 近 jìn ใกล ้
phɣət7 扫（扫地）sǎo ปัดกวาด 
phi5pin6(จ.) 批评 pīpíng ค าวจิารณ์ 
phik7khai1  裂开（墙裂开）liè kāi แตกออก 
phjen6  (จ.) 骗 piàn โกหก 
pho5 床chuáng เตยีง 
phwa5 劈（劈柴）pī ผ่า 
phy1 吐（吐口水）yàn พ่น, ถ่ม 
pi2 胖 pàng อว้น พ ี
pi2 肥（肉肥）féi เนื้อตดิไขมนั 
pik7 满 mǎn เตม็ 
pik7ma4,  ȵən2ma4 子弹 zǐ dàn กระสุน 
pja:u3ja:ŋ6 (จ.) 表扬biǎoyáng ชื่นชม 
pjen1 鞭子 biānzi แส ้
pjen3(จ.) 板子 bǎnzi ไมก้ระดาน 
pjen5(ทจ.) 变（蛹变蛾）biàn เปลีย่น 
pjen6ȵi6 便宜 piányí ถูก 
pjet7 鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
pjet8cən1(จ.),  leŋ6cən1 别人 biérén คนอื่น 
poi2 赔偿 péicháng ชดใช ้
pon1(จ.) 搬（搬椅子）bān ยา้ย 
pon2 盘子 pánzi จาน 
poŋ1(จ.) 帮助 bāngzhù ช่วยเหลอื 
pu1 灰（草木灰）huī ไฟ 
pu3(จ.) 补（补衣物）bǔ ปะ ซ่อม 
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pu4 父亲 fùqīn พ่อ 
pu4, ŋwa:i6kɔŋ1(จ.=外公

Wàigōng “ตา” พอ่ของแม)่ 
岳父 yuèfù พ่อตา 

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

บุรษุทีส่อง) 
sa1 (ทจ.) 沙子 shāzi ทราย 
sa1 喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์
sa3,  hɣɔk7 撒（撒种子）sā ทิง้ 
sɔ3(จ.) 数（数东西）shǔ นบั 
sɔk8 (ทจ.) 熟（熟肉）shú สุก 
sɔŋ1  松（绑得松）sōng หยอ่น 
se4:j∅n6 (จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
se4tsa:ŋ3(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
se4w ə4itsy3 ȵi4(จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
səm1 蓝 lán สนี ้าเงนิ 
səm3 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  
sən2(จ.) 神 shén เทพ 
sən2pa:k7  嘴唇zuǐchún รมิฝีปาก 
sən4li4(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
sən5tsha:n3 (จ.) 生产shēngchǎn ผลติ 
seŋ2(ทจ.) 城 chéng เมอืง เชยีง 
səp8 (ทจ.) 十 shí สบิ 
səp8 ȵi 6 十二 shí’èr สบิสอง 
səp8 ȵi 6ȵ∅t8 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
səp8jət 7səp8 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
səp8jət7 十一 shíyī สบิเอด็ 
səp8ȵ∅t8 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
səp8ta:m1 十三 shí sān สบิสาม 
səu1(จ.),  tsəp7 收（收回来）shōu รบั 
səu2 (จ.) 舅父（母之弟）jiùfù น้า  
sɛ:k7  跌（跌倒）diē ลม้ 
sɛ:ŋ1(จ.) 生（生孩子）shēng คลอด เกดิ 
sɛ:ŋ1(จ.) 生（生肉）shēng ดบิ 
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sɛ:ŋ1ʔjəm1 (จ.) 声音 shēngyīn เสยีง 
si2hau5(จ.) 时候 shíhòu เวลา 
si6(จ.) 是 shì เป็น คอื ใช่ 
sik8 肉 ròu เนื้อสตัว ์
sin4fu6(จ.) 幸福 xìngfú ความสุข 
siŋ1(จ.) 升 shēng ลติร 
sja:u5 干净 gānjìng  สะอาด 
sjen5tsin4(จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
sjeu3(จ.) 少 shǎo น้อย 
so3(จ.),  hɣa:u3  嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
so5 (จ.) 叔父 shúfù อา 
so5uk1  姑父（父妹之夫）gūfu อาเขย 
sɿ5sja:ŋ3(จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
stən4khɔ6 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
suk7 洗（洗手）xǐ ลา้ง 
suk7 洗（洗衣）xǐ ซกั 
suk7hɣən1 洗澡 xǐzǎo อาบน ้า 
swa:i1(จ.) 筛子 shāizi กระชอน 
swəi3pi6 (จ.=水笔 shuǐbǐ) 自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 
t∅n3,  thjeu1t∅n3 (จ.) 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
ta:i4pja:u3(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ta:m1 三 sān สาม 
ta:m1ȵ∅t8 三月 sān yuè เดอืนมนีาคม 
ta:n1tshja1 自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
ta:n2tsjen5 发抖 fādǒu สัน่ 
ta:ŋ1 根gēn ราก 
ta:ŋ2 糖 táng น ้าตาล 
ta:ŋ2nim6,  ta:ŋ6lim8 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
ta:ŋ3j∅n6(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
ta:p7 答 dá ตอบ 
ta:p7,  ljen2(จ.) 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
ta5phwa1,  ta5fjen5  平原（坝子）píngyuán ทีร่าบ 
ta5ts∅n6  旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
ta6 过（过河）guò ขา้ม 
tai1 死sǐ ตาย 
tai5,  leŋ6 再（明天再来）zài อกี 
tak7 塞（塞进洞口）sāi ยดั 
tam3 织（织布）zhī ถกั ทอ   
tan3 穿（穿衣）chuān สวม 
tan3 戴（戴帽）dài ใส่ 
tan4 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
taŋ1 (จ.) 灯 dēng โคมไฟ 
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taŋ1 来lái มา 
taŋ2 未（没有）wèi ไม ่(ไมม่)ี 
taŋ4 站（站立）zhàn ยนื ตัง้ 
taŋ5 (จ.) 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
tap7 肝 gān ตบั 
tau3 陡（山很陡）dǒu  ชนั 
tau6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
tɔ1 门 mén ประตู 
tɔ2 只（一只鸡）zhī ตวั (ลกัษณนาม) 
tɔ5 灶zào เตา 
tɔk7kwən1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tɔk7lən2 后（后去）hòu ภายหลงั 
tɔk8 读 dú อ่าน 
tɔŋ1(จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
tɔŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
tɔŋ1kwa1 (จ.) 冬瓜 dōngguā แตงเขยีว 
tɔŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
tɔŋ5 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
tɔŋ6 棵（一棵树）kē ตน้ 
te1 西 xī ทศิตะวนัตก 
te3 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
te3hu1 喉咙hóulóng ล าคอ 
te3khɣa:k7 腋下 yè xià รกัแร ้
te5 细（细线）xì ละเอยีด 
tek7 锡 xī ดบีุก 
təm1 心 xīn หวัใจ 
təm1tau 2 胸脯xiōngpú หน้าอก 
təm5 浸（浸种子）ìn แช ่
tən1nɔk8 鸟窝 wō รงันก 
tən1ȵɔ:ŋ2 蜘蛛 zhīzhū แมงมุม 
tən2 黄牛 huángniú ววั 
tən3(จ.), səu3 等候 děnghòu รอคอย 
tən5 信 xìn จดหมาย 
tən5lu1 黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
tən5ta6 相信 xiāngxìn เชื่อ 
teŋ1(จ.) 钉 dīng ตะป ู
teŋ1 瘦（肉瘦）shòu เนื้อ  
teŋ3 井 jǐng บ่อน ้า 
teŋ5 姓 xìng นามสกุล 
təp8 钝（刀钝）dùn ทู่ 
təu4tsən5(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
təu5 断（绳子断子）duàn หกั 
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tɛ5 砍（砍树）kǎn ตดั 
tɛ5 剁 duò ตดั 
tɛk7,  tjem3 滴（一滴水）dī หยด (ลกัษณนาม) 
tɛk7,tjem3 滴（水往下滴)dī หยด (นาม) 
tha:i4tu4(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
tha:k7,  tha:k7ti6  错误 cuòwù ผดิ 
tha:n5(ทจ.) 炭 tàn ถ่าน 
tha:u3lən4 (จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
thaw:n6j∅n6(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thɔ1 粗（粗大）cū หยาบ 
thɔ5la5ci5(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thɔŋ1 葱 cōng หอม 
thɔŋ1mɛ:ŋ2(จ.) 聪明 cōngmíng ฉลาด 
thɔŋ3(ทจ.) 桶tǒng ถงั 
the5(จ.) 剃（用刀剃头）tì โกน 
thek7 踢 tī เตะ 
thən5(จ.) 寸 cùn นิ้ว (มาตราวดั) 
theŋ5(จ.) 听 tīng ฟัง 
thət7 漆 qī สนี ้ามนั 
thət7 七 qī เจด็ 
thət7ȵ∅t8 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
thəu1(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
thəu5 到 dào ถงึ 
thəu5fan 1 白天 báitiān กลางวนั 
thəu5fan 1 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
thəu5fan1,  tət7 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์
thəu5mu 2 夜里 yèlǐ กลางคนื 
thi6ka:u5(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
thin5sɛ:ŋ1,  la:u3sɿ5 (จ.) 老师 lǎoshī อาจารย ์
thja:ŋ3(ทจ.) 抢 qiǎng แยง่ ชงิ 
thja:u4u3(จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ร า 
thjen1(จ.) 千 qiān พนั 
thjeu5(จ.) 跳 tiào กระโดด 
thoi1(จ.) 推 tuī ผลกั 
thoi1 流（水流）liú ไหล 
thoi5(ทจ.) 退 tuì ถอย 
thu5(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
thuŋ6tsɿ4(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
ti2 糍粑 cí bā ขนมทีท่ าจากแป้งขา้วเหนียว 
ti5 四 sì สี ่
ti5ȵ∅t8 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
ti5teŋ2 方（方桌) fāng เหลีย่ม 
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ti5tɛ5 唢呐 suǒnà ป่ี 
ti6  (ทจ.) 地（天地）dì ดนิ(ฟ้าดนิ) 
ti6,  lɛ2   字 zì ตวัอกัษร 
ti6ca1 自己 zìjǐ ตวัเอง 
ti6cen4,  ti6ja:ŋ6 东西 dōngxi สิง่ของ 
ti6jin6(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
ti6kɔŋ1  男人 nánrén ผูช้าย 
ti6ma:t 7,  i3tjen 2 (จ.=以前

yǐqián) 
从前 cóngqián เมือ่ก่อน 

ti6ŋɔ4 第五 dì wǔ ล าดบัทีห่า้ 
ti6pwa2 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
ti6t au6 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
ti6teŋ2 (จ.) 事情 shìqíng เรือ่งราว 
ti6ʔjet7 第一 dì yī ล าดบัทีห่นึ่ง 
tin1 腿 tuǐ ตนี 
tin1kwa3 脚jiǎo เทา้ 
tin1kwɛ6,  tin1thjeu5 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
tin3 喊 hǎn ตะโกน 
tin5pjen1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
tiŋ6tiŋ6,  tsjaŋ2:tsja:ŋ2(จ.) 常常（常常来）chángcháng บ่อยๆ 
tja:ŋ2(จ.) 墙壁 qiángbì ผนงั 
tja:ŋ3 (จ.疼 téng =รกั) 爱（爱小孩）ài รกั 
tja:ŋ3 想(思考) xiǎng คดิ 
tja:ŋ4  (ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
tja:ŋ6kɣa2,  i1sɛ:ŋ1(จ.) 医生 yīshēng แพทย ์
tja:ŋ6mai4 木匠 mùjiàng ช่างไม ้
tja3 写 xiě เขยีน 
tja5,  pɛ:ŋ5 射 shè ยงิ 
tjen2(จ.) 钱 qián เงนิ 
tjen4jin 3 (จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tjen4tən6(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
tjen4wa4(จ.) 电话diànhuà โทรศพัท ์
tjen5(จ.) 箭 jiàn ลกูศร 
tjeu2(จ.) 条（一条绳子）tiáo เสน้ (ลกัษณนาม) 
tjeu2 根（一根棍子）gēn ท่อน 
toi1(จ.) 堆（堆积泥土）duī กอง(ลกัษณนาม) 
toi5 (จ.) 碓 duì ครกกระเดื่อง 
toi5,  tsɔŋ5 (จ.) 中(射中) zhōng เขา้เป้า 
ton5(จ.) 算（计算）suàn ค านวณ 
ts∅1ȵ∅t8  正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
ts∅3cən1,  mu6ts∅3 主人 zhǔrén เจา้บา้น 
ts∅4(จ.) 柱子 zhùzi เสา 
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ts∅6 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
ts∅n1(จ.) 砖 zhuān อฐิ 
tsa:n1 吃 chī กนิ 
tsa:u3(จ.) 爪 zhǎo กรงเลบ็ 
tsa2 (จ.) 茶 chá ชา 
tsau4  拿（持）ná ถอื 
tsau5,  hɣoi5 双（一双鞋）shuāng คู่ 
tsɔk7 (จ.) 粥 zhōu โจก๊ 
tsɔŋ1 (จ.) 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
tsek7,  phu1fi1  烤（烤火）kǎo ป้ิง 
tsən1 毛 máo ขน 
tsən1(จ.) 真 zhēn จรงิ 
tsən1la1  眉毛méimáo คิว้ 
tsən2(จ.) 尘土 chéntǔ ละอองฝุ่ น 
tsən4fu3 (จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsən4tshə6(จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tsən4tsɿ4(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsən6na:i6,  na:i6  现在 xiànzài ตอนน้ี 
tseŋ3,  siu5li3(จ.) 修理 xiūlǐ ซ่อม 
tseŋ5(จ.) 正（帽子戴得正）zhèng ดิง่ 
tsəp7 摘（摘果子）zhāi เดด็ 
tsəp7 拾（拣）shí เกบ็ 
tsep8 切（切菜）qiē หัน่ 
tsɛ2(จ.) 姐姐 jiějiě พีส่าว 
tsɛ2fu1(จ.) 姐夫 jiěfū พีเ่ขย 
tsh∅n1sa:n1ca:p7(จ.) 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวันิ่ม 
tsha:i1(จ.) 猜 cāi ทาย 
tsha:m3 走 zǒu เดนิ 
tsha:p7 插 chā เสยีบ 
tsha:u3 炒（炒菜）chǎo ผดั 
tsha5 上（上山）shàng ขึน้ 
tshan1,  puk7 扎 zhā แทง 
tshɔ1 ȵi6 初二 chūèr วนัทีส่อง 
tshɔ1ta:m 1 初三 chū sān วนัทีส่าม 
tshɔ1ʔjət 7 初一 chū yī วนัทีห่นึ่ง 
tshɔŋ5(จ.) 枪 qiāng ปืน 
tshɔŋ5lo4  炮 pào ปืนใหญ่ 
tshek7(จ.) 尺chǐ ฟุต 
tshəm1(จ.) 针 zhēn เขม็ 
tshən1(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
tshəu3(จ.) 丑 chǒu น่าเกลยีด 
tshin4ljɔ6,  tshin4 lɔ6 (จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
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tshiŋ3 伸（伸手）shēn ยดื 
tshiŋ3,  tsəp7 藏(收藏) cáng เกบ็ 
tshiŋ5(จ.) 称（称东西）chēng ชัง่ (กรยิา) 
tshja:ŋ5(จ.=唱 chàng รอ้งเพลง) 歌 gē เพลง 
tshja:ŋ5 民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 
tshja1  (จ.) 车子 chēzi รถ 
tshja3 撕（撕纸）sī ฉีก 
tshja3 拔（拔草）bá ดงึ 
tshoŋ1(จ.),  teŋ1 疮 chuāng บาดแผล 
tshoŋ5  遇见 yùjiàn พบเจอ 
tshui1(จ.) 吹 chuī เป่า 
tshun3(จ.),  pən6  愚蠢 yúchǔn โง ่
tshwa:i3 (จ.=踹 chuài เตะ) 踩 cǎi เหยยีบ 
tsi2 迟 chí สาย ชา้  
tsi3  (จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
tsi5 (ทจ.) 解（解绳结）jiě แก ้
tsi5,thot7(ทจ.) 脱（脱衣）tuō ถอด 
tsi6ci6(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tsik7 个（一个碗）gè ใบ (ลกัษณนาม เช่น ถว้ย) 
tsiŋ1 蒸 zhēng นึ่ง 
tsja:ŋ1 把（一把刀）bǎ เล่ม (ลกัษณนามของมดี) 
tsja:ŋ1 (จ.) 张（一张纸）zhāng แผ่น 
tsja:ŋ3lo4  长（长大）zhǎng โต 
tsok8  捉（捉鸡）zhuō จบั 
tsoŋ1(จ.) 装（装进袋里）zhuāng บรรจุ 
tsoŋ6hɣak8  螳螂 tángláng ตัก๊แตนต าขา้ว 
tsɿ4jəu6,  tsi6jau2(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tsɿ4la:i6ho3,  tsə6lo3 火柴 huǒchái  ไมข้ดี 
tsui2(จ.) 锤子 chuízi คอ้น 
tsuŋ3li3(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsy3si6(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tu1(จ.), mən3 都（大家都去）dōu ทัง้หมด ลว้น  
tu2,su5(ทจ.涂 tú ถู) 擦 cā เชด็ 
tu3 (จ.肚 dù ทอ้ง) 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
tu3nja:u5 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
tu6  就（想去就去）jiù ก ็
tu6,  tjem3  (จ.) 点（点灯）diǎn จดุ (ไฟ) 
tui2 石头 shítou หนิ 
tui2 蛇 shé ง ู
tui5 蓑衣 suōyī เสือ้กนัฝนทีท่ าจากหญา้ 
tui6 坐 zuò นัง่ 
tuk8 捆 kǔn มดั 
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tun3 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
tuŋ1 煮 zhǔ ตม้ 
tuŋ2kɣa:k7 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
tuŋ4j∅n6(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
twa3(จ.) 锁suǒ แมกุ่ญแจ 
u1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
uk7 
 

外面 wàimiàn ขา้งนอก 

uk7 出 chū ออก 
uk7 生(下蛋) shēng ออกลกู ออกไข ่
uk7tau6 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
uŋ3 官 guān ขา้ราชการ 
wa:n2 还（还钱）huán คนื 
wa:n6(ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
wa3 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
wa5 脏 zàng สกปรก 
wa6 话 huà ค าพดู 
wəi2,  pɔ1wi2(จ.) 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
wəi2j∅n2  篱笆 líbā รัว้ 
wəi3ta4(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
wəi4sən5(จ.) 卫生 wèishēng สุขอนามยั 
wən4 和（老师和同学）hé และ กบั 
wən6wa4(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wi2 水牛 shuǐniú ควาย 
yt7 粽子 zòngzi ขา้วตม้มดั 
ʔ ɣa:k7 芋头 yùtou เผอืก 
ʔɣa:n1,  mɛ:ŋ2(จ.) 名字 míngzì ชื่อ 
ʔja:k7 饿 è หวิ 
ʔja:p7 鸭子 yāzi เป็ด 
ʔja:p7 跨（跨小沟）kuà กา้ว 
ʔjai5 螃蟹 pángxiè ป ู
ʔjem1(จ.) 阉（阉公鸡）yān ตอน (ท าหมนั) 
ʔjem1  借（借钱）jiè ยมื 
ʔjen1(จ.) 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู บุหรี ่
ʔjet7teŋ6(จ.) 一定（我一定去）yīdìng แน่นอน 
ʔjeu1(ทจ.) 腰yāo เอว 
ʔjeu1 肾 shèn ไต 
ʔwa:n1,  cuŋ1 弯（棍子弯）wān โคง้ 
ʔwa:ŋ1 薄 báo บาง 
ʔwa:t7(จ.) 挖 wā ขดุ 
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5.รายการค าศพัทภ์าษาเหมาหนาน 
 

ค าศพัทภ์าษาเหมาหนาน แปลมาจากรายการค าศพัทใ์นหนงัสอืนี้   
 
梁敏.(1980).《毛难语简志》北京：民族出版社.  
Liáng Mǐn.(1980).“Máonán yǔ jiǎn zhì” Běijīng: Mínzú chūbǎn shè.  
เหลยีงหมิน่.(1980)ปรทิรรศน์ภาษาเหมาหนาน.ปักกิง่:ส านกัพมิพช์าตพินัธุ.์ 
 

 
 
นอกจากค าศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุภ์าษาเหมาหนานแลว้  ยงัมคี ายมืจาก

ภาษาจนีและค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 ค ายมืภาษาจนีเก่าหรอืค าศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองช่วง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึช่วงเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึช่วงเวลา ค.ศ. 420 - 927     

 ค ายมืภาษาจนีใหม ่เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.1949 ค ายมืกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นค าศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสุข วทิยาการสมยัใหม่ 
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไม่มใีชใ้นภาษาเหมาหนาน  

 ค าทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืว่า
เป็นค ายมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นค าภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็ว่าค าศพัทเ์หล่านี้เป็นค าศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 ค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นต้น  
 

          ในรายการค าศพัทส์่วนน้ี  หากพบค าประเภทน้ีจะไดท้ าอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงันี้ ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม่ (จ.=ค าจนีพนิอนิ, 
ความหมาย)  ค าศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=ค า,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=ค า, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=ค า, ความหมาย)  ซึง่ใน
การระบุความหมายของค านัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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a:m,  a:mkau 丑 chǒu น่าเกลยีด 
a:n1mja4 (ทจ.) 鞍子 ānzi อานมา้ 
a:u1 (ทจ.) 要（我要这个）yào เอา ตอ้งการ 
a:u1 (ทจ.) 娶 qǔ แต่งงาน 
ai1 个（一个人）gè คน  
ai1 ŋa3  哑巴 yǎbā คนใบ ้
ai1ɕau3 (ทจ.) 主人 zhǔrén เจา้บา้น  
ai1ce5,  ai1la:u4 老人 lǎorén คนชรา 
ai1cin1,  ha:n4tsu6 (จ.) 汉族 hànzú ชนชาตฮิัน่ 
ai1hɛk7,  hɛk7(ทจ.) 客人 kèrén แขก 
ai1kha1dak8 聋子 lóngzi คนหหูนวก 
ai1ᵐba:n1 男人 nánrén ผูช้าย 
ai1na:n6,  ma:n4na:n6 本民族自称

běnmínzúzìchēng 
ค าเรยีกชนเผ่าตนเอง 

ai1nau1 谁shuí ใคร 
ai1nda1bu:t8 瞎子 xiāzi คนตาบอด 
ai1paj1kwa2,  ai1paj1dɛŋ3 跛子 bǒzi  คนพกิาร 
ai1sa 5ᵐba:k8 疯子 fēngzi คนบา้ 
ai1tsɔ2,  ai1nɔ:m1 青年男子 qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
ai1tsɔ2,  ai1nɔ:m1 青年女子 qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
ai1za:ŋ6mai4 木匠 mùjiàng ช่างไม ้
ai1za:ŋ6za2,  i5sən5 医生 yīshēng แพทย ์
ba:n4 村子 cūnzi หมูบ่า้น 
ba:ŋ1 薄 báo บาง 
ba6 宽 kuān กวา้ง 
bən2 天 tiān    วนั  ทอ้งฟ้า 
bən6 井 jǐng บ่อน ้า 
bi:k8lɔŋ2 饿 è หวิ 
bi:ŋ6 缺（碗缺口）quē ขาด 
bit8,  li:u1 拧（拧毛巾）níng บดิ (บดิผา้) 
bja5 价钱 jiàqián ราคา 
bjen4 水獭 shuǐtǎ นาก 
bok8,  la:u4 长（长大）zhǎng เตบิโต 
buŋ2,  tjau5,  la:u6,  lau4(จ.) 箩筐 luókuāng ตะกรา้ไมไ้ผ่ 
buŋ4 官 guān ขา้ราชการ 
c:p8,  wa:i5(จ.) 坏 huài เลว 
ɔ1 叔父 shúfù อา 
ca 1, lɔŋ2(ทจ.=มะโรง) 龙 lóng มงักร 
ca: ŋ3(จ.=讲 jiǎng),  la4 说 shuō พดู 
ca: ŋ6,  ca: ŋ6da:i2 美丽 měilì สวย 
ca:i1 沟（水渠）gōu ค,ูคลอง 
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ca:ŋ1 亮（房子很亮）liàng สว่าง 
ca:u1 趟(去一趟）tàng รอบ (ลกัษณนาม) 
ca:u1 下(打一下）xià ครัง้ ท ี(ลกัษณนาม)  
ca:u4ju8  (จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
ca3(จ.) 嫁 jià แต่งงาน (ฝ่ายหญงิแต่งไปเป็น

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

粪 fèn ขีเ้ถา้  

ɕe4jwen6(จ.) 社员 shèyuán สมาชกิ 
ɕe4tsa:ŋ3(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
ɕe4wai4 tsy3i4(จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
ce5  老（菜老）lǎo แก่ 
ce5,  la:u4(จ.) 老（人老）lǎo ชรา 
ce8(ทจ.) 骑（骑马）qí ขี ่
cen3tsha6(ทจ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
cən4ɕwe6(ทจ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ɕen5tsin4(ทจ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
ceŋ1 粥 zhōu โจก๊ 
ceŋ6 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
cep8 跨（跨小沟）kuà กา้ว 
cet7 编（编辫子）biān ถกั 
ɕet7,pəŋ3(折被子) 揭（揭开盖子）jiē แกะ เปิด พบั 
ceu2(จ.) 桥 qiáo สะพาน 
ɕeu3(จ.) 少 shǎo น้อย 
chai6 (จ.) 螃蟹 pángxiè ป ู
cham5 跌（跌倒）diē ลม้ 
chaŋ5 根（一根棍子）gēn ท่อน 
chau5(จ.) 吠（狗叫）fèi เห่า 
chɔ:n1,  pon5  半（一半）bàn ครึง่ 
chɔŋ3 牵（牵牛）qiān จงู 
che1,  ai1bɔ6 别人 biérén คนอื่น 
chem5 欠 qiàn เป็นหน้ี 
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cheu5 吐（吐口水）yàn พ่น, ถ่ม 
chi:n1 胳臂gēbei แขน 
chi:n1 kuk7 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
chi:u5 干（衣服干）gàn แหง้ 
chi1 梳子 shūzi หว ี
chi1 梳(梳头)shū หว ี
chi4tshje5(จ.) 汽车 qìchē รถยนต์ 
chik7 锅(炒菜) guō กระทะ 
chit 7 铁 tiě เหลก็ 
chu1 怕 pà กลวั 
chun6tsuŋ4(จ.) 群众 qúnzhòng มวลชน 
ci:ŋ6fa1(เคลือ่นยา้ยได)้,  ce3  (บนัได
บา้นเคลือ่นยา้ยไมไ่ด)้ 

梯子tīzi บนัได 

ci:t7 痛 tòng เจบ็ปวด 
ci1 远 yuǎn ไกล 
ci2(จ.) 旗子 qízi ธง 
ɕi4, tsiŋ5, tsi5(จ.) 是 shì ใช่ 
ci4ɕy6(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ci4wa4(จ.) 计划 jìhuà แผนการ 
ci5chi4(จ.) 机器 jīqì เครือ่งจกัร 
ci5dai4(จ.) 记得 jìdé จ าได ้
ci6ka5,  ca5, tsəm6ka5  那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
ci6na:i6,  ca:i6,  tsəm6na:i6 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
ci6nau1,  cau1 哪里nǎlǐ ทีไ่หน 
cim1(ทจ.) 金子 jīnzi ทอง 
ɕin4fu6(จ.) 幸福 xìngfú ความสุข 
ɕin4li4(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
cin5 鳞 lín เกลด็ 
ɕin5,  ɕa:ŋ1ɕin5(จ.) 相信 xiāngxìn เชื่อ 
cin5njen4(จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
cin5tsi4(จ.) 经济 jīngjì เศรษฐกจิ 
ciŋ5 镜 jìng กระจก 
cip7 肯（啃骨头）kě แทะ 
cip7kwi 1 龟 guī เต่า 
cip7lim 6 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวันิ่ม 
ɕit7 七 qī เจด็ 
ɕit7ȵɔ:t 8,  njen2ɕit7 七月 qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
cit8 咬 yǎo กดั 
cit8 痒 yǎng คนั 
ɔŋ5i:t7 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
co5 锯 jù เลื่อย 
coŋ2 多 duō มาก 
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cu:n1 拔（拔草）bá ดงึ 
cu1 笑 xiào หวัเราะ 
ɕu1 收（收回来）shōu รบั 
cu3 九 jiǔ เกา้ 
cu3ȵɔ:t 8,  njen2cu3 九月 jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
cu5 雪 xuě หมิะ 
cu5(จ.) 救（救人）jiù ช่วย 
cun2(จ.) 裙子 qúnzi กระโปรง 
cuŋ1(จ.) 弓 gōng คนัธนู 
cwe6tjen3 (จ.) 缺点 quēdiǎn ขอ้เสยี 
ɕwen3cy3(จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
ɕwen5tshon6(จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
ɕy1,  pa:i6 输 shū แพ ้
da:i2 好 hǎo ด ี
da:i5 野猪 yězhū หมปู่า 
da:k8 骨头 gǔtou กระดกู 
da:n2 名字 míngzì ชื่อ 
da:u4 进（进来）jìn เขา้ 
dai4 得到 dédào ไดร้บั 
dan2 肾 shèn ไต 
dan2 咽 yàn กลนื 
dan6  茎jīng กิง่ไม ้
dat8 个（一个碗）gè ใบ(ลกัษณนามเช่น ถว้ย จาน)  
dat8pən2, fai8lja:u4(จ.) 肥料 féiliào ปุ๋ ย 
dɔ2 蒜 suàn กระเทยีม 
dɔ6 胆 dǎn ถุงน ้าด ี
dɔ6 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
dɔŋ4 簸箕 bòji กระดง้ 
dən2 身体shēntǐ รา่งกาย 
dən4 脖子bózi คอ 
di:ŋ3 两（斤两）liǎng มาตราวดั เท่ากบั ต าลงึ 
di6wa: ŋ1 横（横趟在路上)héng ขวาง 
din4 短duǎn สัน้ 
dip7 爪 zhǎo เลบ็ 
dip7 蹄（马蹄）tí กบีมา้ 
dip7 指甲zhǐjiǎ เลบ็มอื 
dip8 生（生肉）shēng ดบิ 
dit8 滴（水往下滴)dī หยด 
dja:t7,  hu1,  nɔ:t3 擦 cā เชด็ 
djai6 浅（水浅）qiǎn ตืน้ 
djak8,  ŋɔ:ŋ5, ȵi:n3 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
djam6 低 dī ต ่า 
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dju:t8 钻（钻进洞里）zuān เจาะ 
dju2 醒 xǐng ตื่น 
do2 肚脐dùqí สะดอื 
do4 暖和 nuǎn huo อบอุ่น 
don2 圆（珠很圆）yuán กลม 
don4 吞 tūn กลนื 
du 1(ตวัใหญ่),  di:n2(ตวัเลก็) 黄蜂 huángfēng ตวัต่อ 
duŋ6ba 4 蝴蝶 húdié ผเีสือ้ 
əm3,  u5əm3 饭 fàn ขา้ว, อาหาร 
ɛp7 鸭子 yāzi เป็ด 
fa:n1 甜 tián หวาน 
fa:n3tai4(จ.) 反对 fǎnduì คดัคา้น 
fa:n3tuŋ4(จ.) 反动 fǎndòng ยอ้นกลบั ปฏกิริยิา 
fa:ŋ1(จ.) 缝 féng เยบ็ 
fa1(จ.) 右 yòu ดา้นขวา 
fa2 云 yún กอ้นเมฆ 
fa6tsjen3(จ.) 发展 fāzhǎn พฒันา 
fai5ci5(จ.) 飞机 fēijī เครือ่งบนิ 
fan1,  sa:i1  分（分配）fēn จดัสรร 
fan5 簸（簸米）bǒ ฝัด 
faŋ1,  ma5 浸（浸种子）ìn แช ่
fɛ1 迟 chí สาย 
fin 1nɔ1,  fin1ŋi:t7 疟疾 nüèjí โรคมาลาเรยี 
fin1 雨 yǔ ฝน 
fin1da:i2 富 fù ร ่ารวย 
fin1dat8 结果 jiéguǒ ออกผล 
fin1ȵi,k8 咳嗽 késòu ไอ 
fo3 斧头 fǔtóu ขวาน 
gam1 含 hán อม 
gɔ1 声音 shēngyīn เสยีง 
ha: ŋ1,  zin3 烤（烤衣服）kǎo ตาก 
ɦa:k8 学 xué เรยีน 
ha1 肩膀jiānbǎng ไหล่ 
ha3 杀（杀猪）shā ฆา่ 
hai:i1, ts:ik7 (ทอจากหญา้) 鞋 xié รองเทา้ 
hai1(จ.) 海 hǎi ทะเล 
hɔ3 穷 qióng ยากจน 
hɔ3tshje5(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
ɦe2 我wǒ ฉนั สรรพนามบุรษุที ่1 เอกพจน์ 
hək7 鳃 sāi ครบี 
hi:m5 阴 yīn มดื 
hi:u3 牙齿yáchǐ ฟัน 
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hi1 茅草máocǎo หญา้คา 
ɦiŋ2(จ.) 赢 yíng ชนะ 
hu:t7  刮（刮猪毛）guā ขดู 
ɦu4 米 mǐ ขา้วสาร 
ɦu4lja:ŋ4 高粱 gāoliang ขา้วฟ่าง 
ɦu4wa:ŋ4 玉米 yùmǐ ขา้วโพด 
ɦu4ʔja5 稻子 dàozi ขา้ว 
hui1 集市 jíshì ตลาด 
i:t7 牛轭 niú è แอกควาย 
i1 布 bù ผา้ 
i4cen4(จ.) 意见 yìjiàn ความคดิเหน็ 
i6tiŋ4 (จ.) 一定（我一定去）yīdìng แน่นอน 
ja: ŋ6cen3  肥皂 féizào สบู่ 
ja:i5 快（刀快）kuài คม 
ja:m5 冷（天气冷）lěng หนาว 
ja:p7 刚才 gāngcái พึง่จะ 
ja:p7,  hak7 窄 zhǎi แคบ 
ja:u3 里面 lǐmiàn ขา้งใน 
ja1,  ȵi6 二 èr สอง 
jak7 勤 qín ขยนั 
jam3 染（染衣物）rǎn ยอ้ม 
jaŋ1,  sa:i5 筛子 shāizi กระชอน 
jau5tjen3(จ.) 优点 yōudiǎn ขอ้ด ี
jɔ6ja:u4(จ.) 学校 xuéxiào โรงเรยีน 
jɔ6sən5(จ.),  la:k8ɦa:k8  学生 xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
jɔŋ6 用 yòng ใช ้
jɔŋ6 别（别去）bié อยา่ 
jen1 答 dá ตอบ 
jen1,  jen1pjen1 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง 
jeŋ1 借（借钱）jiè ยมื 
jian1 房屋 fángwū บา้น 
jian1 家 jiā บา้น 
jin4u4,  jin4wu4(จ.) 任务 rènwù ภาระหน้าที ่
jin5juŋ6(จ.) 英雄 yīngxióng วรีบุรษุ 
jin6ha: ŋ6 (จ.) 银行 yínháng ธนาคาร 
jin6min6(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
ju:n3, tu5 都（大家都去）dōu ทัง้หมด 
ju1 绿 lǜ สเีขยีว 
ju2(น ้ามนัพชื),  man2 (น ้ามนัหม)ู 油 yóu น ้ามนั 
ju4 (จ.) 又（又快又好）yòu อกี ซ ้าอกี  
ju5, ha:m5  喊 hǎn ตะโกน 
jun4tuŋ4(จ.) 运动 yùndòng กจิกรรม 



219 
 

juŋ3fu4(จ.) 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
juŋ3ka:n3 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
juŋ6i4(จ.),  wi1 容易 róngyì งา่ย 
jwen6pi6 (จ.) 铅笔 qiānbǐ ดนิสอ 
ka 1 乌鸦 wūyā นกกา 
ka: i3fa:ŋ4 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka: ŋ5pi6(จ.钢笔 gāngbǐ 
ปากกาหมกึแหง้),  swai3pi6(จ.水笔

shuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ) 

自来水笔 zìláishuǐbǐ ปากกาหมกึซมึ 

ka:i3(ทจ.) 改 gǎi แก ้
ka:i5 (ทจ.) 鸡 jī ไก่ 
ka:i5ni 4 母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
ka:i5sai 3 公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
ka:m1, ŋaım4ka:m1  山洞 shāndòng ถ ้า 
ka:n4pu4 (จ.) 干部 gànbù เจา้หน้าทีข่องรฐับาล 
ka:ŋ1 钢 gāng เหลก็ 
ka:ŋ5,  pu3 补（补衣物）bǔ ปะ ซ่อม 
ka:t7 割 gē ตดั 
ka:u2 玩耍 wánshuǎ เล่น เทีย่วเล่น  
ka:u5 (ทจ.) 旧 jiù เก่า 
ka3 等候 děnghòu รอคอย 
ka5 那 nà นัน่ 
kai4 推 tuī ผลกั 
kai5 蛋 dàn ไข ่
kam1 苦 kǔ ขม 
kam3 不（他不来）bù ไม่ 
kam3ɕi4,  kam3tsiŋ5 不是 bùshì ไมใ่ช่ 
kam3mɛ2 没有 méiyǒu ไมม่ ี
kam6ku6 膝盖 xīgài เขา่ 
kaŋ2,  kuŋ8 ȵȡu1 蜘蛛 zhīzhū แมงมุม 
kat7 剪 jiǎn ตดั 
kau5 看kàn ด ู
 kau5du6,  dai3du6 看见 kànjiàn มองเหน็ 
kɔ:m3 敢 gǎn กลา้ 
kɔ:ŋ4 喉咙hóulóng ล าคอ 
kɔŋ5 祖父 zǔfù ปู่  
kɔŋ5pja 1 山 shān ภเูขา 
kə6ləm6 ,  kəm4chik7 盖子 gàizi ฝา 
kə6min4(ทจ.) 革命 gémìng การปฏวิตั ิ
kəp7 田鸡 tiánjī กบ 
kəp8,  han3 很（很小）hěn มาก 
kh:i1wai4,  khai1woi6 开会 kāihuì เปิดประชุม 
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kha:i5 耙（耙地）bà คราด 
kha:t7 渴 kě กระหาย 
kha:u3 酒 jiǔ สุรา 
kha1 耳朵ěrduǒ ห ู
kha3 下面 xiàmiàn ขา้งล่าง 
kha3sa:k 7 腋下 yè xià รกัแร ้
khai1(ทจ.) 开（开门）kāi เปิด ไข  
khai1wa1(จ.) 开花 kāihuā ดอกไมบ้าน  
khap7 闭（闭眼）bì ปิด หลบั หุบ 
khɔ5jɔ6(จ.) 科学 kēxué วทิยาศาสตร ์
khəm5 土（干土）tǔ ดนิ  
khət7 懒 lǎn เกยีจครา้น 
khu:i1 螺蛳 luósī หอยทาก 
khu1 轻 qīng เบา 
khun1 路 lù ถนน 
khwa:i5(จ.) 元(一元钱) yuán หยวน (สกุลเงนิ) 
ko3 头tóu ศรีษะ 
koi2 歪（帽子歪）wāi เอยีง 
kok8lɔŋ2 胃 wèi กระเพาะอาหาร 
ku:n5 先（先去）xiān ก่อน 
ku4 叔母 shúmǔ อาสะใภ ้  
ku4 姑母（父之妹）gūmǔ  อา  
ku6pa: ŋ6 影子 yǐngzi เงา 
kuk7 衣服（上衣）yīfú เสือ้ผา้ 
kun3(จ.) 滚（石头滚）gǔn กลิง้ 
kuŋ1(วยัรุน่พดู),  cuŋ1(ผูส้งูอายพุดู) 鼓 gǔ กลอง 
kuŋ1nɔk8 窝（鸟窝）wō รงันก 
kuŋ1vi1 火柴 huǒchái ไมข้ดี 
kuŋ4tsha:n3ta: ŋ3(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต์ 
kuŋ5ɕe4(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kuŋ5fən5(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการท างาน 
kuŋ5jin6(จ.) 工人 gōngrén กรรมกร 
kuŋ5jin6ka:i5ci6(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuŋ5lu4(จ.) 公路 gōnglù ทางหลวง 
kuŋ5nje6(จ.) 工业 gōngyè อุตสหากรรม 
kuŋ5tsha:ŋ3(จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ6pɔ4 圈（牛圈）quān คอกววั 
kuŋ4shin5thon6(จ.),  
kuŋ4shin5ton6(จ.) 

共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนคอมมวินิสต์ 

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

女人 nǚrén ผูห้ญงิ 

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

侄子 zhízi หลานชาย 

la:k8 va:i4,  la:k8 nuŋ4 侄女 zhínǚ หลานสาว 
la:k8ce3 儿童 értóng เดก็ 
la:k8cha:n1 孙子 sūnzi หลานชาย 
la:k8coi3 芭蕉 bājiāo กลว้ย 
la:k8dai 1 柿子 shìzi ลกูพลบั 
la:k8i:t7 萄葡táo pú องุน่ 
la:k8kau1 锄头 chútóu จอบ 
la:k8kui 2 茄子 qiézi มะเขอืเทศ 
la:k8kwa1 黄瓜 huángguā แตงกวา 
la:k8kwa3,  de4  (ฟักทองลกูเลก็) 南瓜 nánguā ฟักทอง 
la:k8ma:n6 辣椒 làjiāo พรกิ 
la:k8ma4 子弹 zǐ dàn กระสุน 
la:k8mai 4 果子 guǒzi  ผลไม ้
la:k8man2 甘薯 gānshǔ มนัเทศ 
la:k8pak8 萝卜 luóbo หวัไชเทา้ 
la:k8pok8 柚子yòuzi สม้โอ 
la:k8ta:u2 桃子 táozi ลกูทอ้ 
la:k8tjɔŋ, la:k8si:m3 手指shǒuzhǐ นิ้วมอื 
la:k8van1 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์ตะวนั 
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la:k8za:u4 女婿 nǚxù ลกูเขย 
la:k8za:u4(ยงัไมม่ลีกู), ka6la:u4 (มี
ลกูแลว้) 

丈夫 zhàngfū สาม ี

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

yīshēng หมอ ) 
老师 lǎoshī อาจารย ์

la:u4 大dà  ใหญ่ 
la:u4 粗（粗大）cū หยาบ 
lam5 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
lan4,  phjen5(จ.) 骗 piàn โกหก 
lap7 暗（房子很暗）àn มดื 
lap7mu:n1 雾 wù หมอก 
lɔ:i3 挂（挂在墙上）guà แขวน 
lɔ:n1 到 dào ถงึ 
lɔ6 (ทจ.) 漏（桶漏水）lòu รัว่ 
lɔ6hau4(จ.) 落后 luòhòu  ลา้หลงั 
lɔŋ2 肚子(腹部) dùzi  ทอ้ง 
lək8 力气 lìqì แรง ก าลงั  
ləm1 风 fēng ลม 
ləm1taŋ1,  ləm1 刮风 guā fēng ลมแรง 
lən2 后 hòu ขา้งหลงั 
lən2 后（后去）hòu ภายหลงั 
lən2la:i1 脊背jǐbèi สนัหลงั 
leŋ6,  li:ŋ6 再（明天再来）zài อกี (ท าซ ้าอกี)  
lɛ1 书 shū หนงัสอื 
li:ŋ2(จ.) 梁 liáng คาน 
li:ŋ6 (จ.) 零（一百零五）líng ศูนย ์
li1  烂（瓜烂了）làn เน่า 
lin3ta:u3(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูน้ า 
liŋ3 晴 qíng สดใส 
liŋ3 旱 hàn แหง้ 
lja2(จ.) 累（疲乏）lèi เหนื่อย 
lja3 妻子 qīzi เมยี 
ljak7 偷 tōu ลกั ขโมย 
ljɔk8 六 liù หก 
ljɔk8ȵɔ:t 8,  njen2ljɔk8 六月 liù yuè เดอืนมถุินายน 
ljem4 镰刀 liándāo เคยีว 
ljen3pən6(จ.) 脸盆 liǎn pén อ่างลา้งหน้า 
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lju1 稀（粥很稀）xī เหลว 
lju5 快（走很快）kuài เรว็ 
loi1(ทจ.) 流（水流）liú ไหล 
lu:i5 下（下山）xià ลง 
lu:t8,  tshja:ŋ3, ɕa:ŋ3(ทจ.) 抢 qiǎng แยง่ชงิ 
luk8 蜜蜂 mìfēng ผึง้ 
luŋ2 姑父（父姐之夫）gūfu ลุงเขย 
luŋ2 舅父（母之兄）jiùfù ลุง  
luŋ2,  ta1 岳父 yuèfù พ่อตา 
lwa2(จ.) 锣 luó ฆอ้ง 
ma 1 狗 gǒu สุนขั 
ma 4suŋ5 松树 sōngshù ตน้สน 
ma: ŋ1 神 shén เทพ 
ma: ŋ1 鬼 guǐ ผ ี
ma:k7 嚼 jué เคีย้ว 
ma:k7 劈（劈柴）pī ผ่า 
ma:n3 黄 huáng สเีหลอืง 
ma:n5 辣 là เผด็ 
ma:t8 袜子 wàzi ถุงเทา้ 
ma1,  van6ma1 回 huí กลบั 
ma1da:p7,  va1da:p7 打闪 dǎ shǎn ฟ้าแลบ 
ma1ŋa:ŋ2 狼 láng สุนขัจิง้จอก 
ma2 舌头shétou ลิน้ 
ma3 伯母 bómǔ ป้าสะใภ ้
mai4 树 shù ตน้ไม ้
mai4joŋ2 榕树 róngshù ตน้มะเดื่อ 
mai4kun5,  tjuŋ4 (ไมเ้ทา้) 棍子 gùnzi กระบอง ไมเ้ทา้ 
mai4li:ŋ6lju4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
mai4ŋga:n1 扁担 biǎndan สาแหรก 
mai4pjen1(จ.) 鞭子 biānzi แส ้
mai4sa5mu6  杉树 shānshù ตน้จามจรุ ี
mai4tim2 竹子 zhúzi ตน้ไผ่ 
mai5 新 xīn ใหม่ 
mai6(จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
mak8(ทจ.)  墨 mò หมกึ 
man2 他 tā เขา (สรรพนามบุรษุที ่3 ) 
maŋ4 (อ.=มกั) 喜欢（喜欢唱歌）xǐhuān ชอบ 
maŋ4,  da:i2maŋ4 高兴 gāoxìng ดใีจ 
map8,  ʔnɔ:k7 打(打人）dǎ ทุบต ี
mat7,  ni4mat7 跳蚤 tiàozǎo ตวัไร 
mau3 亩 mǔ ไร ่
ᵐbɛ1 年 nián ปี 
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ᵐbɛ1 岁 suì ปี (ลกัษณนามนบัอาย)ุ 
ᵐbɛ1ku:n5 前年 qiánnián สองปีทีแ่ลว้ 
ᵐbɛ1na:i 6 今年 jīnnián ปีนี้ 
ᵐbɛ1ta6 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
ᵐbɛ1za2 后年 hòunián สองปีขา้งหน้า 
ᵐbɛ1ʔna3 明年 míngnián ปีหน้า 
ᵐbiŋ1 水蛭（水蚂蟥）shuǐzhì ปลงิ 
ᵐbiŋ1 贵 guì แพง 
ᵐbja:ŋ1 穗子(稻穗) suìzi รวงขา้ว 
ᵐbja:ŋ1 席子 xízi เสื่อ 
mbjai3 鱼 yú ปลา 
ᵐbju1 剪子 jiǎnzi กรรไกร 
mɔk7 埋（埋于地下）mái ฝัง หมก 
mə6(ทจ.)swai3  墨水 mòshuǐ น ้าหมกึ 
məm4 老虎 lǎohǔ เสอื 
məm4pi:u 5 豹 bào เสอืดาว 
mət8,  ni4 mət8 蚂蚁 mǎyǐ มด 
mɛ2 有 yǒu ม ี 
mɛ3 醉 zuì เมา 
mɛu4,ȵim5（爱称） 猫 māo แมว 
mi 6tsu6,  min6thsu6(จ.) 民族 mínzú ชนชาต ิ
min 3  豪猪 háozhū เมน่ 
min6tsy3(จ.) 民主 mínzhǔ ประชาธปิไตย 
mit8 刀 dāo มดี 
mit8tsa:p8ma1 菜刀càidāo มดีท าครวั 
mja4 马 mǎ มา้ 
mo 6fa:n4,  mu6fa:n4(จ.) 模范 mófàn บุคคลตวัอยา่ง 
moi1 熊 xióng หม ี
moi2 nda1 眉毛méimáo คิว้ 
mu 5 猪 zhū หม ู
mu:i4 未（没有）wèi ยงัไม่  
mu:n6 猴子 hóuzi ลงิ 
muk8 鼻涕 bítì น ้ามกู 
na:i6 这 zhè นี้ 
na:m2(จ.) 南 nán ทศิใต ้
na:n2(จ.),  hɔ3  难 nán ยาก 
na:n4  肉 ròu เนื้อสตัว ์
na:ŋ1 竹笋 zhúsǔn หน่อไม ้
na1 厚 hòu หนา 
na3 前 qián ขา้งหน้า 
na3 脸liǎn ใบหน้า 
na3pja:k7 额头étóu หน้าผาก 
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na3tak7 胸脯xiōngpú หน้าอก 
na4 吃 chī กนิ 
na4 喝（喝水）hē ดื่ม 
na5 箭 jiàn ลกูศร 
nai6,  sə:ŋ3(จ.) 想(思考) xiǎng คดิ 
nak8 骂 mà ด่า 
nam1 黑 hēi สดี า 
nam3 水 shuǐ น ้า 
nam3nda1 眼泪yǎnlèi  น ้าตา 
nan2 虱子（衣服上的）shīzi เหา 
nau1 哪（哪一个碗）nǎ ไหน 
nɔ:m3 年轻 niánqīng อ่อนเยาว ์
nɔ:m3 嫩（菜嫩）nèn อ่อน นุ่ม 
nɔ3 老鼠 lǎoshǔ หนู (สตัว)์ 
nɔk8 鸟 niǎo นก 
nɔk8 fjek7 喜鹊 xǐquè นกสาลกิาปากด า 
nɔk8 ɦɔ:p8 鸽子 gēzi นกพริาบ 
nɔk8i:n 5 燕子 yànzi นกนางแอ่น 
nɔk8kuk 7 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
nɔk8mja 2 麻雀 máquè นกกระจอก 
nɔk8pjau 2 斑鸠 bānjiū นกเขา 
nɔk8tsi:u 5 八哥 bāgē นกขนุทอง 
nɔk8wek 7 鹧鸪 zhè gū นกกระทา 
nda:ŋ1 香（花香）xián กลิน่หอม 
nda:u1 咱们zánmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 

พหพูจน์ เฉพาะฝัง่ผูพ้ดู ไม่รวม
ฝัง่ผูฟั้ง) 

nda:u3 蒸 zhēng นึ่ง 
nda1 眼睛yǎnjīng ตา 
ndaıi5 地（旱地）dì  ดนิ  
ndam1 池塘 chítáng อ่างเกบ็น ้า 
ndaŋ5 称（称东西）chēng ชัง่น ้าหน้ก  
nde1 我们wǒmen พวกเราพวกเรา (สรรพนามบุรษุ

ที ่1 พหพูจน์ รวมทัง้ฝัง่ผูพู้ดและ
ฝัง่ผูฟั้ง) 

ndit7 柴 chái ฟืน 
ndjai3 买 mǎi ซือ้ 
ndjak7 漆 qī สนี ้ามนั 
ndju:i3,ko3nduju:i3 腰yāo เอว 
ndok7 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
ndu:n1 刺cì หนาม 
nən4 闻 wén ไดย้นิ, ไดก้ลิน่ 
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nɛu6,  tsən8 追（追上）zhuī ไล่ตาม 
ni1 河 hé แมน่ ้า 
ni4 母亲 mǔqīn แม่ 
ni4 la: 8kwi2 姨母（母之姐）yímǔ ป้า (พีส่าวแม)่ 
ni4 njen2, njen2ta:i 6 月亮 yuèliàng เดอืน พระจนัทร ์
ni4nam2,  nam2 什么shénme อะไร 
ni4niŋ 3 萤火虫 yínghuǒchóng หิง้หอ้ย 
ni4zi2 锁suǒ กุญแจ 
njan5 咸 xián เคม็ 
njen2ha 6(จ.) 夏 xià ฤดรูอ้น 
njen2tɔŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
njen2tseŋ1(จ.) 正月 zhēngyuè เดอืนมกราคม 
njen2tshju1(จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
njen2tshun1(จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
nu:n1 蛆 qū ตวัอ่อนของแมลง 
nu:n2 睡 shuì นอน 
nuŋ4 弟弟 dìdì น้องชาย 
nuŋ4, nuŋ4la:k8bi:k8 妹妹 mèimei น้องสาว 
nuŋ6min6(จ.) 农民 nóngmín เกษตรกร 
nuŋ6nje6(จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
ȵa:n5(จ.) 恨 hèn เกลยีด 
ȵa:u 2,  jeu6（鹞） 老鹰 lǎoyīng นกอนิทรยี ์
ȵa:u6 住（住在家里）zhù พกั 
ȵa:u6 在 zài อยู ่
ȵan2(ทจ.) 银子 yínzi เงนิ 
ȵɔ:t 8,  njen2  月（月份）yuè เดอืน 
ȵȡai5 数（数东西）shù นบั 
ȵȡam5,  tɔ5 和（老师和同学）hé และ กบั 
ȵȡau3 赶（驱赶）gǎn ไล่ 
ȵȡiŋ1 臭虫 chòuchóng ตวัเรอืด 
ȵe3 哭 kū รอ้งไห ้
ȵi 6ȵɔ:t 8,  njen2ȵi 6 二月 èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵi2 露 lù น ้าคา้ง 
ȵi2pok 8 霜 shuāng น ้าคา้งแขง็ 
ȵi6zəp8 二十 èr shí ยีส่บิ 
ȵim1 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
ȵu:i1 脑髓nǎosuǐ สมอง 
ȵu:i6 核(果核)hé เมลด็ 
ȵu:i6 粒（一粒米）lì เมด็ 
ȵu:i6kwa:t7 扫帚sàozhǒu ไมก้วาด 
ȵu:t8 胡子húzi หนวด 
ȵuŋ4ŋɔ: ŋ5 蚊子 wénzi ยงุ 
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ȵuŋ4va5 蠓（黑色,小飞虫）měng           แมลงตวัเลก็คลา้ยตวัริน้ 
ȵuŋ4vjan1 苍蝇 cāngying แมลงวนั 
ŋ2 你 nǐ คุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 

เอกพจน์) 
ŋa:n6 鹅 é ห่าน 
ŋa:u2(ทจ.) 角 jiǎo เขา 
ŋa:u2 摇 yáo สัน่  โยก 
ŋa2 芽(种子芽)yá ตน้กลา้ 
ŋɔ4 五 wǔ หา้ 
ŋɔ4ȵɔ:t 8,  njen2 ŋɔ4 五月 wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
ŋga:n1 苎麻 zhùmá ป่าน 
ŋga1 菌子jùnzi เหด็ 
ŋgai1 爱（爱小孩）ài รกั 
ŋgan1,  ʔjaŋ1 慢（走很慢）màn ชา้ 
ŋgan1,  ʔjaŋ1 慢慢（慢慢走）màn man ชา้ๆ 
ŋgɔ:m3 弯（棍子弯）wān โคง้ 
ŋgɔ:m3,  hɔ:m6 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
ŋgi1 口水 kǒushuǐ น ้าลาย 
ŋgi1can 1 痰 tán เสมหะ 
ŋu:n1 枕头 zhěntou หมอนขา้ง 
ŋut8 椅子yǐzi เกา้อี ้
ŋwa4 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
ŋwa6 (ทจ.) 磨（石磨）mó เครือ่งโม่ 
ŋwa6(ทจ.) 磨（磨米）mó โม ่(แป้ง) 
pɔ:ŋ 4 掷（掷石头）zhì ขวา้ง 
pa: ŋ1,  poŋ1 帮助 bāngzhù ช่วยเหลอื 
pa:i1 去 qù ไป 
pa:k7 嘴zuǐ ปาก 
pa:k7 把（一把刀）bǎ เล่ม 
pa:u4ka:u4(จ.) 报告 bàogào รายงาน 
pa2 祖母zǔmǔ ยา่ 
pa2(จ.) 耙 bà คราด 
pa3 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า (พีส่าวพ่อ) 
pa3 舅母(母兄之妻）jiùmu ป้าสะใภ(้ภรรยาของพีช่ายแม)่ 
pa3 岳母 yuèmǔ แมย่าย 
pa6,  pa6se5 细糠 xì kāng ร าละเอยีด 
pa6la:u4 粗糠（谷壳）cū kāng ร าหยาบ 
pak7(จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pɔ:ŋ2,  tam1  遇见 yùjiàn พบเจอ 
pɔ4 黄牛 huángniú ววั 
pɔ6 烤（烤火）kǎo ป้ิง 
pɔ6ɕɔ6(จ.) 剥削 bōxuè ขดูรดี 
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pɔŋ3 (เตยีง), zi:ŋ2(แคร่) 床chuáng เตยีง 
pe6,  ᵐbət7 舔 tiǎn เลยี 
pən2(ทจ.=พาน) 盘子 pánzi จาน 
pən4 溢 yì ลน้ 
peŋ1(จ.) 兵 bīng ทหาร 
peŋ2 (จ.) 平（路平）píng เรยีบ 
peŋ6,  fin1peŋ6  病（生病）bìng โรค 
pɛk7 百 bǎi รอ้ย 
pɛŋ1,  la 1 拉（向前拉）lā ลาก 
pɛŋ5 射 shè ยงิ 
pha:u5(จ.) 炮 pào ปืนใหญ่ 
pha1 蓝 lán สนี ้าเงนิ 
phən5 撒（撒种子）sā หว่าน  
phɛk7 拍（拍桌子）pāi ต ี
phi5phin6,  phi5pin6(จ.) 批评 pīpíng ค าวจิารณ์ 
phik7 破 pò ขาด 
phja:u5 沸（水开了）fèi เดอืด 
phja:t7 血 xuè เลอืด 
phjai5 近 jìn ใกล ้
phje5 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ 
วา (ระยะห่างระหว่างสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสุด) 

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

民歌 míngē เพลงพืน้บา้น 

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

商店 shāngdiàn รา้นคา้ 

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

度）zhà 
คบื 

sa:p7,  na:ŋ3 链接 liànjiē เชื่อมต่อ 
sa:t7,  ljan1 搓（搓绳子）cuō ถ ู
sa:u5 修理 xiūlǐ ซ่อม 
sa1(ทจ.) 沙子 shāzi ทราย 
sa1 喂（喂鸡）wèi ใหอ้าหารสตัว ์ป้อน  
sa1cheŋ1 晒（晒太阳）shài ตากแดด  
sa5 上（上山）shàng ขึน้ 
sa5ȵa:n5, lɔŋ2tsət8 生气 shēngqì โกรธ 
sai3zi2 钥匙 yàoshi ลกูกุญแจ 
sak7 塞（塞进洞口）sāi ยดั ซุก 
sam1 心 xīn หวัใจ 
sam1 尖jiān แหลม, คม 
sam1 早 zǎo เรว็ 
sam5 踩 cǎi เหยยีบ 
sap7 捉（捉鸡）zhuō จบั 
sɔŋ1(จ.) 松（绑得松）sōng หยอ่น 
sɔŋ5 放牧 fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
sɔŋ5 放（放置）fàng ปลดปล่อย 
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sɔŋ5 放（把鸟放走）fàng ปล่อย 
sə:ŋ1,  lɔŋ4 箱子 xiāngzi กล่อง 
se1 你们 nǐmen พวกคุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 

เอกพจน์) 
se5 细（细线）xì ละเอยีด 
sek7(จ.) 锡 xī ดบีุก 
səm1(จ.) 针 zhēn เขม็ 
səm3(ทจ.) 酸 suān เปรีย้ว  (อ.=สม้) 
sən1 毛 máo ขน 
sən5tsha:n5(จ.) 生产shēngchǎn ผลติ 
səŋ1(จ.) 升 shēng ลติร 
sət7 尾巴 wěibā หาง 
sɛ1 西 xī ทศิตะวนัตก 
sɛ1,  tsɛ5 乳房rǔfáng เตา้นม 
sɛ1,  tsɛ5 奶 nǎi น ้านม 
sɛu5 干净 gānjìng  สะอาด 
si:m3 手shǒu มอื 
si1, tshi1(จ.) 撕（撕纸）sī ฉีก 
si5(ทจ.) 四 sì สี ่
si5 ȵɔ:t 8,  njen2si 5 四月 sì yuè เดอืนเมษายน 
si5ca:k7,  si5foŋ1 方（方桌) fāng เหลีย่ม 
si6pa:i4(จ.) 失败 shībài พ่ายแพ ้
sin5(จ.),  ɕin5(จ.) 信 xìn จดหมาย 
siŋ1(ทจ.) 姜jiāng ขงิ 
siŋ1 疮 chuāng บาดแผล 
siŋ3 懂 dǒng เขา้ใจ 
siŋ5(จ.) 姓 xìng นามสกุล 
son1 教 jiāo สอน 
son5 线 xiàn ดา้ย เสน้ 
son5(จ.) 算（计算）suàn ค านวณ 
sot7 告诉 gàosù บอก 
sɿ5ɕa: ŋ3(จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
stu2 舅父（母之弟）jiùfù น้า  
su:n3 蚊帐 wénzhàng มุง้ 
swa:ŋ3(อ.=ส่วง)  凉快 liángkuai เยน็ โล่ง ปลอดโปรง่  
sy5ci4(จ.) 书记 shūjì  เลขานุการ 
ta:i4pja:u3 (จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
ta:k7 钉（钉钉子）dīng ประกบ ตอก(ตะป)ู 
ta:n5tshje5 自行车 zìxíngchē จกัรยาน 
ta:ŋ2(จ.) 糖 táng น ้าตาล 
ta:p7 挑 tiāo หาบ 
ta1 虫 chóng แมลง 
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ta1 外祖父 wàizǔfù ตา(พ่อของแม)่ 
ta1chap 7 蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
ta5 经过 jīngguò ผ่าน 
ta5ji:t 7 , ji:t7 sam1 早晨 zǎochén ตอนเชา้ 
ta5ȵam 5, ʔȵam 5 夜里 yèlǐ กลางคนื 
ta5pa5  , ta5vjen 5  平原（坝子）píngyuán ทีร่าบ 
ta5van 1 白天 báitiān กลางวนั   
ta5van 1 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง  
ta6 过（过河）guò ขา้ม 
tai1 死sǐ ตาย 
tai5,  phik7 裂开（墙裂开）liè kāi แตกออก 
tak7 舀（舀水）yǎo ตกั 
tam3 织（织布）zhī ถกั ปะ 
tan3 穿（穿衣）chuān สวม 
tan3 戴（戴帽）dài ใส่ 
taŋ1 来lái มา 
taŋ1,  vi1taŋ1 灯 dēng โคมไฟ 
taŋ3 竖 shù ตัง้ 
taŋ5 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
tap7 肝 gān ตบั 
tap8 堆（堆积泥土）duī กอง 
tau 6sən1,  tau6ti 5 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
tau3 (จ.) 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
tau4tsən5(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tau6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
tɔ:i5 碓 duì ครกกระเดื่อง 
tɔ:i5,  njem1 中(射中) zhōng เขา้เป้า 
tɔ1 门 mén ประตู 
tɔ1ŋ1tso 窗户 chuānghù หน้าต่าง 
tɔ2 只（一只鸡）zhī ตวั 
tɔ2,  dɛu2,  ʔjit7(ทจ.) 一 yī หนึ่ง –เอด็ (เช่น สบิเอด็) 
tɔk7 遗失 yíshī ท าหาย ตก 
tɔk7 掉（掉在地上）diào ตก 
tɔk7fin1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
tɔk8 读 dú อ่าน 
tɔŋ1(จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
tɔŋ1sɛ1 (จ.) 东西 dōngxi สิง่ของ 
tɔŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
tɔŋ6tin 6 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tɔŋ6zi:ŋ2 墙壁 qiángbì ผนงั 
te1 他们 tāmen พวกเขา (สรรพนามบุรษุที ่3 

พหพูจน์) 
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tək7a:m5,  zau4na:n4 打猎 dǎliè ล่าสตัว ์
təm2təŋ2 螳螂 tángláng ตัก๊แตนต าขา้ว 
tən6 稠（粥很稠）chóu ขน้ 
teŋ1(จ.) 钉 dīng ตะป ู
təp8,  lə6,  ȵɕ3  钝（刀钝）dùn ทู่ 
tɛ1 外祖母 wàizǔmǔ ยาย (แมข่องแม)่ 
tɛ2 父亲 fùqīn พ่อ 
tɛ2la:k8kwi2 姨父（母姐之夫) yífu ลุงเขย (สามขีองพีส่าวแม)่ 
tɛ5 砍（砍树）kǎn ตดั 
tɛ5 剁 duò ตดั 
tha:i4tu4 , ta:i4tu4(จ.) 态度 tàidù ทศันคต ิ
tha:n5(ทจ.) 炭 tàn ถ่าน 
tha:u3lən4(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
thɔ:i5(ทจ.) 退 tuì ถอย 
thɔ5la5ci5(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thɔŋ3(ทจ.) 桶tǒng ถงั 
the5 (จ.) 剃（用刀剃头）tì โกน  
thek7,  ta:p8  踢 tī เตะ 
thja:u4u3(จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ร า 
thja:u5(จ.) 跳 tiào กระโดด 
thjak7 滴（一滴水）dī หยด 
thjep7,  njem1 贴（贴标语）tiē แปะ ตดิ 
thon6ce6(จ.) 团结tuánjié สามคัค ี
thon6jwen6,  ton6jwen6(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิในคณะ 
thon6jy6,  ton6jy6   鳌 áo เต่ายกัษ์ (สตัวใ์นเทพนิยาย) 
thuŋ6 stɿ4,  tuŋ6 stɿ 4(จ.) 同志 tóngzhì สมาชกิรว่มพรรค 
ti:n1 脚jiǎo เทา้ 
ti2 打（打铁）dǎ ต ี
ti6 地（天地）dì ดนิ(ฟ้าดนิ) 
ti6 坟墓 fénmù หลุมฝังศพ 
ti6jin6(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
ti6jit7(ทจ.) 第一 dì yī ล าดบัทีห่นึ่ง 
ti6ka:u5(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
ti6ŋɔ4(ทจ.) 第五 dì wǔ ล าดบัทีห่า้ 
tik7 满 mǎn เตม็ 
tim1 斗笠 dǒulì หมวก 
tin 3,  ca:p7 捏 niē หยบิ หนีบ หยกิ 
tiŋ3 陡（山很陡）dǒu  ชนั 
tja1,  ta5 伯父 bófù ลุง 
tjaŋ5 饱 bǎo อิม่ 
tjem3 点（点灯）diǎn จดุ (ไฟ) 
tjen4tən6 电灯 diàndēng หลอดไฟ 
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tjen4wa4(จ.) 电话diànhuà โทรศพัท ์
tjen4ʔjin3(จ.) 电影 diànyǐng ภาพยนตร ์
tjeu2(ทจ.) 条（一条绳子）tiáo เสน้ แถว 
tjo5 韧 rèn เหนียว 
tju5 断（绳子断子）duàn หกั ขาด 
tjuŋ1,  ta:i4 抬 tái ยก 
tom1ʔnɛu5 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
ton5 猜 cāi ทาย 
tsa:ŋ3jwen6(จ.) 党员 dǎngyuán สมาชกิพรรคการเมอืง 
tsa:ŋ4(ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
tsa:p8 切（切菜）qiē หัน่ 
tsa2(จ.) 茶 chá ชา 
tsan5ka:i5  鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
tsau4 拿（持）ná เอา 
tsau8 双（一双鞋）shuāng คู่ 
tsɔŋ1(จ.) 钟（敲的钟）zhōng ระฆงั 
tsɔŋ5(จ.) 种（种菜）zhòng ปลกู 
tsɔŋ7 件（一件衣服）jiàn ตวั (ลกัษณนาม) 
tsəm2 窟窿 kūlóng ร,ูอุโมงค ์
tsəm5(ทจ.) 沉 chén จม 
tsən2(ทจ.) 站（站立）zhàn ยนื 
tsən4khɔ8 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsən4tsə6,  tsən4tshə6(จ.) 政策 zhèngcè นโยบาย 
tsən4tsi4(จ.) 政治 zhèngzhì การเมอืง 
tsəp7 拾（拣）shí เกบ็ 
tsət8,  ʔwa:t7 挖 wā ขดุ 
tsha:p7 插 chā เสยีบ 
tsha:u3(จ.) 炒（炒菜）chǎo ผดั 
tsha1(จ.) 车子 chēzi รถ 
tshɔ1sa:m 1 , sɔ1sa:m 1 初三 chū sān วนัทีส่าม 
tshɔ1ʔjit7sɔ1ʔ jit7 初一 chū yī วนัทีห่นึ่ง 
tshɔ1ʔȵi 6, sɔ1ȵi 6 初二 chūèr วนัทีส่อง 
tshɔ4u4,  tshɔ4wu4(จ.) 错误 cuòwù ผดิ 
tshɔŋ1,  sɔŋ1(จ.) 葱 cōng หอม 
tshɔŋ1miŋ2(จ.) 聪明 cōngmíng ฉลาด 
tshek7(จ.),  sek7(จ.) 尺chǐ ฟุต 
tshin5ljɔ6 (จ.) 侵略 qīnlüè รกุราน 
tshi:ŋ5,  ɕi:ŋ5  唱歌 chànggē รอ้งเพลง 
tshjen1,  ɕen1(จ.) 千 qiān พนั 
tshon1(จ.) 砖 zhuān อฐิ 
tsi3(จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
tsi6can1 头帕 tóu pà  ผา้โพกหวั 
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tsi6ci6(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tsi6pjen4 辫子 biànzi ผมเปีย 
tsi6vjen1,  ci6vjen1 梦 mèng ความฝัน 
tsi8 解（解绳结）jiě แก ้
tsin1 真 zhēn จรงิ 
tsiŋ5 正（帽子戴得正）zhèng ดิง่ ตรง  
tsiŋ6jon4 常常（常常来）chángcháng บ่อยๆ 
tsn4fu1(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tso6 筷子kuàizi ตะเกยีบ 
tsoŋ1(จ.) 装（装进袋里）zhuāng บรรจุ 
tsɿ4jau6(จ.) 自由 zìyóu อสิรภาพ 
tsu6,  tsi3 就（想去就去）jiù ก ็
tsuŋ3li3(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี
tsuŋ5(จ.) 枪 qiāng ปืน 
tswai4(จ.) 最（最大）zuì ทีสุ่ด 
tsy2 锤子 chuízi คอ้น 
tsy3ɕi6(จ.) 主席 zhǔxí ประธาน, ประธานาธบิด ี
tu:i2 石头 shítou หนิ 
tu:n1 热（天气热）rè รอ้น 
tu:t7(ทจ.) 脱（脱衣）tuō ถอด 
tu1 头虱 tóu shī เหา 
tu3can4 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
tu5(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
tu6nau1 多少duōshǎo เท่าไหร่ 
tuım3 pəŋ4 泡沫 pàomò ฟอง 
tuk7,  pa:u1 包（包糖）bāo ห่อ 
tuŋ1 煮 zhǔ ตม้ 
tuŋ4jwen6(จ.) 动员 dòngyuán ระดมพล 
twɛŋ5,  tweŋ5  冰 bīng น ้าแขง็ 
u:i3 甘蔗 gānzhè ออ้ย 
u:m3, ŋuim3 抱（抱小孩）bào อุม้ 
u:n1,  ʔu:n1 扛 káng แบก หาม 
uk7 出 chū ออก 
uk7 生(下蛋) shēng ออกลกู ออกไข ่
uk7mən2,  thjen1 wa5(จ.) 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
uk7ȵȡu:t7 发芽fāyá แตกหน่อ 
va:i4 哥哥 gēgē พีช่าย 
va:i4 姐夫 jiěfū พีเ่ขย 
va:n2 鹿子 lùzi กวาง 
va:n6(ทจ.) 万 wàn หมืน่ 
va:ŋ1, ȵeŋ3   稻草 dàocǎo ฟาง 
va1 雷 léi ฟ้ารอ้ง ผ่า 
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va1taŋ1, va1  打雷 dǎléi ฟ้ารอ้ง 
va5 翅膀 chìbǎng ปีก 
va5 叶子yèzi ใบไม ้
va5 张（一张纸）zhāng แผ่น (ลกัษณนาม) 
vai6 舅母 (母弟之妻）jiùmu น้าสะใภ ้(ภรรยาของน้องชาย

แม)่ 
vai6 姨母（母之妹）yímǔ น้า  (น้องสาวแม)่ 
van1 天（日）tiān วนั 
van1,  pən3 种子zhǒngzi เมลด็ 
van1ku:n5  前天 qiántiān วนัมะรนื 
van1na:i6 今天 jīntiān วนัน้ี 
van1ʔmu3 明天 míngtiān วนัพรุง่นี้ 
van1ʔna3 后天 hòutiān เมือ่วานซนื 
van1ʔȵuŋ1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
vaŋ1(สีเ่หลีย่ม), ʔ nɔŋ5 (สามเหลีย่ม) 粽子 zòngzi บ๊ะจ่าง ขา้วตม้มดั 
vɔk7,  ʔwok7 肿 zhǒng บวม 
vən5 汗 hàn เหงือ่ 
vət7,  vət8 扔（丢掉）rēng โยน ขวา้ง ทิง้  
vɛ2 姐姐 jiějiě พีส่าว 
vɛ2lja3 嫂子 sǎozi พีส่ะใภ ้
vɛ4 做（做工）zuò ท า 
vi1 (ทจ.) 火 huǒ ไฟ 
vin3 飞 fēi บนิ 
voŋ1 高 gāo สงู 
vuk 7 灰（草木灰）huī เถา้  
wa:i3 已经（她已经来了）yǐjīng แลว้ 
wa:i5 棉花 miánhuā ฝ้าย 
wa1(จ.) 花huā ดอกไม ้
wa1,  pja:n1（条纹）  花（花布）huā ลาย เช่น เสือ้ลาย  
wa5 裤子 kùzi กางเกง 
wa6(จ.) 话 huà ค าพดู 
wai1sən5 (จ.) 卫生 wèishēng สุขอนามยั 
wai3ta4(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
wən6wa4(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
wo1 枯（树叶枯了）kū เหีย่ว 
wo1,  da:ŋ4 量（量布) liàng วดั 
wo3 知道 zhīdào รู ้
wo3 会 huì สามารถ 
woi1 石灰 shíhuī ปนู 
won1(ใชภ้าษาเหมาหนานรอ้ง),kɔ5(จ.) 歌 gē เพลง 
wun5chi:n1 手镯 shǒuzhuó ก าไล 
za:k7 绳子 shéngzi เชอืก 
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za:ŋ4(จ.) 生（生孩子）shēng คลอด 
za:ŋ5,  na:n4mjen2 被子 bèizi ผา้นวม 
za:p8 洗澡 xǐzǎo อาบน ้า 
za:u1 柱子 zhùzi เสา 
za2 药 yào ยา 
za2 医治 yīzhì รกัษา 
za5,  za5 nɛ5 休息 xiūxí พกัผ่อน 
zak7 洗（洗衣）xǐ ซกั 
zan1 重 zhòng หนกั 
zan2 发抖 fādǒu สัน่ 
zan4 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
zɔ4nam3 浇（浇菜）jiāo รด 
zɔk8 脓 nóng หนอง 
zɔk8 熟（熟肉）shú สุก 
zɔŋ2 棵（一棵树）kē ตน้ 
ze4 左 zuǒ ดา้นซา้ย 
zə6(จ.) 字 zì ตวัอกัษร 
zə6tsiŋ2 (จ.) 事情 shìqíng เรือ่งราว 
zən1(จ.) 人 rén  คน 
zən3 粮仓 liángcāng ยุง้ฉาง 
zəp8 吹 chuī เป่า 
zəp8 十 shí สบิ 
zəp8ȵɔ:t 8,  njen2zəp8 十月 shí yuè เดอืนตุลาคม 
zəp8ȵi6 十二 shí’èr สบิสอง 
zəp8ȵi6ȵɔ:t 8,  njen2zəp8ȵi6 十二月 shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
zəp8sa:m1 十三 shí sān สบิสาม 
zəp8ʔjit 7 ȵɔ:t 8,  njen2zəp8ʔjit 7 十一月 shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
zəp8ʔjit7 十一 shíyī สบิเอด็ 
zət7 星星 xīngxīng ดวงดาว 
zi2 糍粑 cí bā ขนมทีท่ าจากแป้งขา้วเหนียว 
zi2,  po6,  tsan6 时候 shíhòu เวลา 
zi6,  tsɿ4ci3(จ.) 自己 zìjǐ ตวัเอง 
zim2zi2 立刻 lìkè เดีย๋วนี้ 
ziŋ1(ทจ.) 城 chéng เมอืง เชยีง 
zjak7 扎 zhā แทง 
zjaŋ2 直（棍子直）zhí ตรง 
zjen2(จ.) 钱 qián เงนิ (money) 
zjen2(จ.) 寸 cùn นิ้ว 
zjen2kɔŋ1   工资 gōngzī เงนิเดอืน 
zjen6,  pjen6ȵi2(จ.) 便宜 piányí ถูก 
zju:n4,  jaŋ4 伸（伸手）shēn ยดื 
zo2 羊 yáng แพะ 
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zo5 汤 tāng น ้าแกง 
zon2(จ.) 船 chuán เรอื 
zu:i2 蛇 shé ง ู
zu:i6 坐 zuò นัง่ 
zu:n3 送 sòng มอบให ้ส่ง 
zu2 食（猪食）shí อาหาร 
zuk7 洗（洗手）xǐ ลา้ง  
zuk8 捆 kǔn มดั 
zuŋ2 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
ʔam1 握（握刀把）wò จบั 
ʔja:i3 长 chǎng ยาว 
ʔja5 田（水田）tián ไรน่า 
ʔjak7 湿（衣服湿）shī เปียก 
ʔjam1 深（水深）shēn ลกึ 
ʔjɔ1, tsa:ŋ2 藏(收藏) cáng เกบ็ 
ʔjek7 芋头 yùtou เผอืก 
ʔjem1 阉（阉公鸡）yān ตอน (ท าหมนั) 
ʔjen1 烟(叶子烟) yān ใบยาสบู 
ʔjin1 筋 jīn กลา้มเนื้อ 
ʔju1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
ʔma1 蔬菜 shūcài ผกั 
ʔma1 菜（饭菜）cài ผกั 
ʔma1bəm1, ʔma1ŋgəm1 苋菜 xiàncài ผกัโขม 
ʔma1ka:t7pok8 白菜 báicài กะหล ่าปล ี
ʔma3 软 ruǎn อ่อน 
ʔma5 背（背小孩）bèi แบก 
ʔmu 3 今后 jīnhòu หลงัจากนี้ 
ʔmuŋ1 浮（浮在水面）fú ลอย ลอยน ้า 
ʔna:k7 给 gěi ให ้
ʔnaŋ1 (อ.=ดัง้) 鼻子bízi จมกู 
ʔnaŋ1 还（我还要）hái ยงั 
ʔnɛŋ5kha1 耳环 ěrhuán ต่างห ู
ʔnɛu5 尿 niào เยีย่ว 
ʔni3 听 tīng ฟัง 
ʔni5 小 xiǎo เลก็ 
ʔniŋ3 靠（人靠树）kào พงิ 
ʔnuk7 外面 wàimiàn ขา้งนอก 
ʔȵa1ci:p7 芝麻 zhīma งา 
ʔȵa5mai4 树枝shùzhī กิง่ 
ʔȵam1 把（一把米）bǎ ก า (ลกัษณนาม) 
ʔȵin1 臭 chòu เหมน็ 
ʔȵin1hi1 腥 xīng คาว 
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ʔŋa:ŋ5 愚蠢 yúchǔn โง ่
ʔwa5 脏 zàng สกปรก 
ʔwom1 瘦（人瘦）shòu ผอม 
ʔwom1,  zət8 瘦（肉瘦）shòu เนื้อ 
ʔwon1 泥（稀泥）ní โคลน 
ʔwon3(จ.) 碗 wǎn ชาม 
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6.รายการค าศพัทภ์าษาสุ่ย 
 

ค าศพัทภ์าษาสุ่ย แปลมาจากรายการค าศพัทใ์นหนงัสอืนี้   
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).ปรทิรรศน์ภาษาสุ่ย.ปักกิง่:ส านกัพมิพช์าตพินัธุ.์    

 
 
นอกจากค าศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุภ์าษาสุ่ยแลว้ ยงัมคี ายมืจากภาษาจนี

และค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 ค ายมืภาษาจนีเก่าหรอืค าศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองช่วง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึช่วงเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึช่วงเวลา ค.ศ. 420 - 927     

 ค ายมืภาษาจนีใหม ่เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.1949 ค ายมืกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นค าศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสุข  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไม่มใีชใ้นภาษาสุ่ย  

 ค าทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืว่า
เป็นค ายมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นค าภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็ว่าค าศพัทเ์หล่านี้เป็นค าศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 ค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นต้น  
 

          ในรายการค าศพัทส์่วนน้ี  หากพบค าประเภทน้ีจะไดท้ าอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงันี้ ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม่ (จ.= ค าจนี พนิ
อนิ,ความหมาย)  ค าศพัทร์่วมเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=ค า,ความหมาย) ภาษาไทย
ถิน่อสีาน(อ.=ค า, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=ค า, ความหมาย)  ซึง่
ในการระบุความหมายของค านัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมาย
ของภาษาทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุ
ความหมาย  
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a:m3 菜（饭菜）cài (fàncài) กบัขา้ว 
a:n1ma4 (ทจ.) 鞍子 ānzi อาน 
a:p7 洗澡 xǐzǎo อาบน ้า 
a:u1 (ทจ.) 要（我要这个） 

yào (wǒ yào zhège) 
ตอ้งการ เอา 

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

běn mínzú zìchēng 
ค าเรยีกชนเผ่าตนเอง 

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

zài (míngtiān zàilái) 
อกี(พรุง่นี้ค่อยมาอกี) 

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

chóu (zhōu hěn chóu) 
(โจก๊)ขน้ เหนียว 

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

yīdìng (wǒ yīdìng qù) 
แน่นอน(ฉันจะตอ้งไปแน่นอน) 

ɕaŋ3 直 zhí  ตรง เป็นแนวตรง 
ɕau3 知道 zhīdào ทราบ รู ้
ɕau3 懂 dǒng เขา้ใจ 
ɕau3,ha:ŋ6 会 huì สามารถ 
ɕək7 锡 xī ดบีุก สงักะส ี
ɕen1 千 qiān พนั 
ɕən1ɤuks 咳嗽 késòu ไอ 
ɕən1lam1 结果（树结果）jiéguǒ (shù 

jiéguǒ) 
ออกผล ตดิผล 

ɕen2 (จ.) 钱 qián เงนิ (money) 
ɕen2(จ.) 寸 cùn นิ้ว 
ɕen2qoŋ1  工资 gōngzī เงนิเดอืน 
ɕən3 裙子 qúnzi กระโปรง 
ɕət7 铁 tiě เหลก็ 
ɕət7  早晨 zǎochén เชา้ตรู่ 
ɕət7 (ทจ.) 七 qī เจด็ 
ɕi2(จ.) 糍巴 cíbā ขนมจา้งของจนี 
ɕi3 桌子 zhuōzi โต๊ะ 
ɕi5 (ทจ.) 四 sì สี ่
ɕi5fa:ŋ1  方（方桌）fāng (fāngzhuō) เหลีย่ม(โต๊ะ) 
ɕim1 心 xīn หวัใจ 
ɕim3 个（一个碗）gè (yīgè wǎn) ใบ(ลกัษณนาม เช่น ถว้ย ชาม 

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

lā (xiàng qián lā) 
จงู(ไปขา้งหน้า) 

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

liàng (fángzi hěn liàng) 
สว่าง  

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

เหตุผล,น่าเชื่อถอื) 
djai5 浅 qiǎn ตืน้ 
djak7ma4 蚱蜢 zhàměng ตัก๊แตน 
dje3 箩筐 luókuāng หลวั(ทีท่ าจากไมไ้ผ่) 
djən5 鳞 lín เกลด็ 
djon1 拔（拔草）bá (bá cǎo) ดงึ,ถอน(หญา้ 
djup7 生（生肉）shēng (shēngròu) (เนื้อ)ดบิ 
do5 胆 dǎn ถุงน ้าด ี
do5 胆量 dǎnliàng ความกลา้หาญ 
doŋ3 簸箕 bòji ปุ้งกี ๋
duk7 衣服（上衣）xīfú (shàngyī) เสือ้ 
dwa1 盐 yán เกลอื 
ep7 鸭子 yāzi เป็ด 
fa:i4 哥哥 gēgē พีช่าย 
fa:i4 姐夫 jiěfū พีเ่ขย(สามขีองพีส่าว) 
fa:n1 慢（走得慢） 

màn (zǒu dé màn) 
ชา้(เดนิอย่างเชื่องชา้) 

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

jiùmu (mǔ dì zhī qī) 
น้าสะไภ ้(ภรรยาของน้องชายแม)่ 

fai6 姨母（母之妹） 
yímǔ (mǔ zhī mèi) 

น้าหญงิ (น้องสาวของแม)่ 

fan1 竹子 zhúzi ตน้ไผ่ 
fan2 话 huà ค าพดู 
fan2 说 shuō พดู 
fan5 簸（簸米）bǒ (bǒ mǐ) ฝัดร า(ขา้ว) 
fan6 (จ.=反=fǎn กลบั) 回 huí กลบั 
faŋ1 桃子 táozi ลกูทอ้ 
fe1 迟 chí สาย 
fe2 姐姐 jiějiě พีส่าว 
fe2 嫂子 sǎozi พีส่ะไภ ้
fe3 累（疲乏）lèi(pífá) เหนื่อย อ่อนลา้ 
fən1 雨 yǔ ฝน 
fən2 (จ.) 坟墓 fénmù สุสาน 
fən3(จ.) 分（分配）fēn (fēnpèi) จดัสรร แบ่ง 
fu5(จ.) 富 fù ร ่ารวย 
fu6fuŋ3  锁 suǒ ลอ็ค 
fui1fa:ŋ5,da:i1he4 容易 róngyì งา่ย 
ɤa:ŋ5, ŋa:n5 凉快 liángkuai เยน็ 
ɣaːn2 房屋 fángwū หอ้ง 
ɣaːn2 家 jiā บา้น 
ɤa2,ȵi6 二 èr สอง 
ɤan5 啃（啃骨头）kěn (kěn gú tóu) แทะ(กระดกู) 
ɤau7,sə0ɕeŋ5 东西 dōngxī สิง่ของ 
ɣo1 蜘蛛 zhīzhū แมงมุม 
ɤo6(ทจ.) 漏（桶漏水） 

lòu (tǒng lòushuǐ) 
รัว่ 

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

háizi) 
คลอด(ลกู) 

ha:ŋ5 埋（埋于地下） 
mái (mái yú dìxià) 

ฝัง(ลงในดนิ) 

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

ฟัน่ (เชอืก) 

ha:u3 酒 jiǔ เหลา้ 
haːi4dwa1 肚脐 dùqí สะดอื 
haːŋ1 根 gēn ราก 
ha1 肩膀 jiānbǎng ไหล่ 
ha2 药 yào ยา 
ha3 杀（杀猪）shā (shā zhū) ฆา่(หม)ู 
hai3qaːi5  公鸡 gōngjī ไก่ตวัผู ้
ham1 早 zǎo เรว็ 
han4 蚯蚓 qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
haŋ2lən2 今后 jīnhòu หลงัจากนี้ ตัง้แต่นี้ 
haŋ2ʔjət7 从前 cóngqián เมือ่ก่อน แต่ก่อน 
hap7 捉（捉鸡）zhuō (zhuō jī) จบั(ไก่) 
he1,ai3ɤo2  别人 biérén คนอื่น 
he4 做（做工）zuò (zuògōng) ท า(งาน) 
he5 破（罐子破了） 

pò (guànzi pòle) 
(กระป๋อง)แตก 

he5ȶhiu3,he5la:k3 发芽 fāyá แตกหน่อ 
hət7 懒 lǎn เกยีจครา้น 
həts 尾巴 wěibā หาง 
ho1 怕 pà กลวั 
ho3 穷 qióng ยากจน 
ho4 喂（喂鸡）wèi (wèi jī) ใหอ้าหาร(ไก่) 
ho4ha2 医治 yīzhì รกัษา 
ho4na:n4 打猎 dǎ liè ล่าสตัว ์
ho6 tshje3(จ.) 火车 huǒchē รถไฟ 
hoi1 石灰 shíhuī ปนูขาว 
hoi5  快（走得快） 

kuài (zǒu dé kuài) 
เรว็(เดนิอยา่งรวดเรว็) 

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

fàng (bǎ niǎo fàng zǒu) 
ปล่อย(นก) 

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

shù (shù dōngxī) 
นบั(สิง่ของ) 

jat 5 牵（牵牛）qiān (qiān niú) จงู(ววั) 
jən1 (จ.) 筋 jīn กลา้มเนื้อ 
jən2 (จ.) 正（帽子戴得正） 

zhèng (màozi dài dé zhèng) 
พอด(ีใส่หมวกไดพ้อด)ี 

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

yòu (yòu hǎo yòu kuài) 
ทัง้ (ทัง้ดทีัง้เรว็) 

jiu2 瓦 wǎ กระเบือ้ง 
jiu3tjen6(จ.) 优点 yōudiǎn จดุเด่น 
jo1  袜子 wàzi ถุงเทา้ 
joŋ6(จ.) 用（使用）yòng(shǐyòng) ใช ้
ju2  我 wǒ ฉนั 
ju5,ŋa:u6 喊 hǎn ตะโกน 
juŋ6fu1 拥护 yǒnghù สนบัสนุน 
juŋ6ka:n6 勇敢 yǒnggǎn กลา้หาญ 
ka:i6(ทจ.) 改 gǎi แก ้
ka:i6faŋ1(จ.) 解放 jiěfàng ปลดปล่อย 
ka:n1 斧头 fǔtóu ขวาน 
ka:n1pu1(จ.) 干部 gànbù ขา้ราชการ 
ka:ŋ3pi2(จ.钢笔 Gāngbǐ ปากกา) 自来水笔 zìláishuǐ bǐ ปากกาหมกึซมึ 
kaːm6 螃蟹 pángxiè ป ู
kaːŋ1 钢 gāng เหลก็ 
ka1 龙 lóng มงักร 
ka3 等候 děnghòu รอคอย 
kai5 蛋 dàn ไข ่
kai5 生（下蛋）shēng (xiàdàn) ออก(ไข)่ ออกลกู 
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kam4 扎 zhā แทง 
kaŋ1 草 cǎo หญา้ 
kap7  和（老师和同学） 

hé (lǎoshī hé tóngxué) 
และ กบั(อาจารยแ์ละนกัเรยีน) 

kə2min1 (จ.) 革命 gémìng  ปฏวิตั ิ
kət7, tum5 疮 chuāng แผลทีเ่น่าเป่ือย 
kha:i3fai1(จ.) 开会 kāihuì เปิดประชุม 
kha:i5 耙（耙地）bà (bà dì) คราด(ดนิ) 
kha:ŋ5 刮风 guā fēng ลมแรง 
khak7 勤 qín ขยนั 
khau5(จ.) 吠（狗吠）fèi (gǒu fèi) (หมา)เห่า 
kho3ɕo2 (จ.) 科学 kēxué  วทิยาศาสตร ์
ki3 蟋蟀 xīshuài จิง้หรดี 
ko3(จ.) 歌 gē เพลง 
kon5  先 xiān ก่อน 
koŋ2 旁边 pángbiān ดา้นขา้ง,ขา้งๆ 
kot3 刮（刮猪毛） 

guā (guā zhū máo) 
ขดู,โกน(ขนหม)ู 

ku1 笑 xiào หวัเราะ 
kui2 水牛 shuǐniú ควาย 
kun3 推 tuī ผลกั 
kun5 呕吐 ǒutù อาเจยีน 
kuŋ1noks 窝（鸟窝）wō (niǎo wō) รงั(นก) 
kuŋ1tshaːn6taːŋ6(จ.) 共产党 gòngchǎndǎng พรรคคอมมวินิสต์ 
kuŋ1tshin3thon4(จ.) 共青团 gòngqīngtuán สนันิบาตเยาวชนลกัธคิอมมวินิสต์ 
kuŋ1zən4ka:i3ȶi2(จ.) 工人阶级 gōngrén jiējí ชนชัน้กรรมกร 
kuŋ2 多 duō มาก 
kuŋ3fən3(จ.) 工分 gōngfēn หน่วยปรมิาณการท างาน 
kuŋ3lu1(จ.) 公路 gōnglù ถนนใหญ่ 
kuŋ3ȵe2(จ.) 工业 gōngyè อุตสาหกรรม 
nuŋ3ȵe2(จ.) 农业 nóngyè เกษตรกรรม 
kuŋ3sje1(จ.) 公社 gōngshè คอมมนูประชาชน 
kuŋ3tshhaːŋ6 (จ.) 工厂 gōngchǎng โรงงาน 
kuŋ3wən1 路 lù ถนน 
kuŋ3zən4(จ.) 工人 gōngrén คนงาน 
kwa:i5(จ块 หน่วยนบัเงนิ.) 元(一元钱) yuán(yīyuán qián) หยวน (สกุลเงนิจนีหน่ึงหยวน) 
kwa:k7 锄头 chútóu จอบ 
kwa:ŋ3juŋ4 (จ.) 光荣 guāngróng เกยีรตยิศ 
kwa:ŋ3min4(จ.) 光明 guāngmíng แสงสว่าง 
kwa1(ทจ.) 黄瓜 huángguā แตงกวา 
kwan2 烟（炊烟）yān (chuīyān) บุหรี(่สบูบุหรี)่ 
kwe2ȶa3(จ.) 国家 guójiā ประเทศ 
la:i6 挑选 tiāoxuǎn เลอืก 
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la:k7 骨头 gǔtou กระดกู 
la:k7 绳子 shéngzi เชอืก 
la:ks 芽（种子芽）yá (zhǒngzǐ yá) หน่ออ่อน 
la:ks 儿子 érzi ลกูชาย 
la:ks 件（一件衣服） 

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

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

zuān (zuān jìn hé lǐ) 
พุ่ง (พุ่งลงแมน่ ้า) 

lan5 下(打一下）xià(dǎ yīxià) สกัหน่อย (ลกัษณนาม) 
laŋ5 竖 shù ตัง้ 
le1 字 zì ตวัอกัษร 
le1  书 shū หนงัสอื 
lən2 后 hòu ขา้งหลงั ดา้นหลงั 
lən2 后 hòu หลงั 
li4 修理 xiūlǐ ซ่อมแซ่ม 
lin4(จ.) 零 líng ศูนย ์
lin6ta:u1(จ.) 领导 lǐngdǎo ผูน้ า 
liŋ3 晴 qíng สดใส 
liŋ3 旱 hàn แหง้แลง้ 
liŋ4 答 dá ตอบ 
lja:k7 芭蕉 bājiāo กลว้ยน ้าวา้ 
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lja:k7 舔 tiǎn เลยี 
lja:m3 烤（烤衣服）kǎo (kǎo yīfú) ตาก(เสือ้ผา้) 
lja:n5 辣 là เผด็ 
ljaːn3 蚊子 wénzi ยงุ 
ljaːn3m̥ən5 蠓（小飞虫,黑色） 

měng (xiǎo fēi chóng, hēisè) 
ริน้ 

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

biān (biān biànzi) 
ถกั เปีย(ผม) 

ljak7 偷 tōu ขโมย ลกั 
ljap7 指甲 zhǐjiǎ เลบ็มอื 
ljəks (จ.) 力气 lìqì พลงั 
ljem4 镰刀 liándāo เคยีว 
ljən3 滚（石头滚） 

gǔn (shítou gǔn) 
(กอ้นหนิ)กลิง้ 

ljət7 滴（水往下滴） 
dī (shuǐ wǎng xià dī) 

หยด(น ้า) 

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

gūfu (fù jiě zhī fū) 
ลุงเขย(สามขีองพีส่าวพ่อ) 

luŋ2 舅父（母之兄） 
jiùfù (mǔ zhī xiōng) 

ลุง(พีช่ายของแม)่ 

luŋ2 姨父（母姐之夫） 
yífu (mǔ jiě zhī fū) 

ลุงเขย(สามพีีส่าวของแม)่ 

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

jìn (jìn zhǒngzǐ) 
แช่(เมลด็พนัธุ)์ 

ma6ɕen2 价钱 jiàqián ราคา 
ma6sa:ŋ1(จ.=马上 mǎshàng) 立刻 lìkè เดีย๋วนี้ 
mai4  (จ.) 煤 méi ถ่านหนิ 
mai4 树 shù ตน้ไม ้
mai4 尺chǐ ฟุต 
mai4faːk7 杉树 shān shù ตน้ฉ าฉาจนี 
mai4fu6fuŋ3 钥匙 yàoshi กุญแจ 
mai4liu4 柳树 liǔshù ตน้หลวิ 
mai4ʁaːn1 扁担 biǎndan ไมค้านทีใ่ชห้าบของ 
mai4so3 松树 sōngshù ตน้สน 
mai4tjət7 扫帚 sàozhǒu ไมก้วาด 
mai4tjuŋ4 棍子 gùnzi กระบอง 
mai4vat7ma4 鞭子 biānzi แส ้
m̥ai5 新 xīn ใหม่ 
maks(ทจ.) 墨 mò หมกึ 
man1 他 tā เขา (สรรพนามบุรษุที ่3 เอกพจน์) 
man1 他们 tāmen พวกเขา(สรรพนามบุรษุที ่3 

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

ndən1 身体 shēntǐ รา่งกาย 
ndjən3 短duǎn สัน้ 
ndjoŋ3na:i6 这里 zhèlǐ ทีน่ี่ 
me2 不（他不来）bù (tā bù lái) ไม(่เขาไมม่า) 
me2 ndum3 不是（这不是我的） 

bùshì (zhè bùshì wǒ de) 
ไมใ่ช่(อนัน้ีไมใ่ช่ของฉัน) 

mə2(ทจ.) sui6  墨水 mòshuǐ น ้าหมกึ 
me2ʔnaŋ1 没有（我没有书） 

méiyǒu (wǒ méiyǒu shū) 
ไมม่(ีฉันไม่มหีนงัสอื) 

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

quē (wǎn quēkǒu) 
แหว่ง,ปากแหว่ง 

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

fú (fú zài shuǐmiàn) 
ลอย(ในน ้า) 

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

naŋ6 很（很小）hěn (hěn xiǎo) มาก(วเิศษณ์) 
n̥au5 丑 chǒu น่าเกลยีด,อปัลกัษณ์ 
mbe1 年 nián ปี 
mbe1 岁 suì ปี(อาย)ุ 
mbe1kon5 前年 qiánnián สองปีก่อน ปีก่อนหน้า 
mbe1lən2 后年 hòu nián ปีทีต่่อจากปีหน้า ปีถดัไป ปีหลงั 
mbe1na:i6 今年 jīnnián ปีนี้ 
mbe1na3 明年 míngnián ปีหน้า 
mbe1ȵu2 去年 qùnián ปีทีแ่ลว้ 
nda:i3 地（旱地）dì (hàndì) ที ่(พืน้ที)่  
nda:n5 逃 táo วิง่หน ี
nda:ŋ1 香（花香）xián(huāxiāng) กลิน่หอม 
nda:u3 蒸 zhēng นึ่ง 
nda1 沙子 shāzi ทราย 
nda1 眼睛 yǎnjīng ตา 
nda1van1 太阳 tàiyáng พระอาทติย ์ตะวนั 
ndak7 漆 qī แลกเกอร ์วสัดุเคลอืยเงา 
ndam5 低 dī ต ่า 
ndaŋ5 称（称东西） 

chēng (chēng dōngxī) 
ชัง่(กรยิา) 

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

บรรจ ุใส่ (เขา้ไปในถุง) 
ndəŋ5 暗（房子很暗） 

àn (fángzi hěn àn) 
มดื (หอ้งมดื) 

ndiu1 我们 wǒmen พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 
พหพูจน์) 

ndjai3 买 mǎi ซือ้ 
ndjau5 摇 yáo สัน่ เขยา่ 
ndjət 7 柴 chái ฟืน 
ndjoŋ3n̥u1 哪里 nǎlǐ ทีไ่หน 
ndjoŋ3tsa5 那里 nàlǐ ทีน่ัน่ 
ndo1 捆 kǔn มดั 
ndu3 暖和 nuǎn huo อบอุ่น 
ndu3,sut7  热（天气热）rè (tiānqì rè) (อากาศ)รอ้น 
ndum3,si3 是 shì ใช่ 
ndum5 灶 zào เตา 
ndun1 刺 cì หนาม 
ndut7 退 tuì ถอย 
nən4 闻 wén ดม 
ni4 母亲 mǔqīn แม่ 
ni4 棵（一棵树）kē (yī kē shù) ตน้(ลกัษณนามใชก้บัตน้ไม)้ 
ni4bjaːk7 女人 nǚrén ผูห้ญงิ 
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ni4ja4 妻子 qīzi ภรรยา เมยี 
ni4ma:ŋ2 什么shénme อะไร 
ni4mai4 茎 jīng กา้น 
ni4qaːi5  母鸡 mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
ni4qo2 蝙蝠 biānfú คา้งคาว 
ni4te1 岳母 yuèmǔ แมย่าย (แม่ของภรรยา) 
ni4ti3 叔母 shúmǔ อาสะไภ ้
ni4ti3 姑母（父之妹） 

gūmǔ (fǔ zhī mèi) 
อา(น้องสาวของพ่อ) 

njen2 月亮 yuèliàng พระจนัทร ์เดอืน 
njen2 月（月份）yuè (yuèfèn) เดอืน 
njen2ɕət7 七月 qī yuè กรกฎาคม (เดอืนเจด็) 
njen2ɕi5 四月 sì yuè เมษายน(เดอืนสื่) 
njen2ha:m1 三月 sān yuè มนีาคม(เดอืนสาม) 
njen2ljok3 六月 liù yuè มถุินายน(เดอืนหก) 
njen2 n̥o1 (จ.) 秋 qiū ฤดใูบไมร้ว่ง 
njen2 tɔŋ1(จ.) 冬 dōng ฤดหูนาว 
njen2ȵi6  二月 èr yuè กุมภาพนัธ ์(เดอืนยี)่ 
njen2ŋo4 五月 wǔ yuè พฤษภาคม (เดอืนหา้) 
njen2pa:t7 八月 bā yuè สงิหาคม (เดอืนแปด) 
njen2sən1 (จ.) 春 chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
njen2ha6  夏 xià ฤดรูอ้น 
njen2sup5 十月 shí yuè ตุลาคม (เดอืนสบิ) 
njen2sup5jət7 十一月 shíyī yuè พฤศจกิายน (เดอืนสบิเอด็) 
njen2sup5ȵi6 十二月 shí'èr yuè ธนัวาคม (เดอืนสบิยี ่หมายความ

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

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

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

jiē (jiē kāi gàizi) 
แกะ(กล่อง) 

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

gūmǔ (fǔ zhī jiě) 
ป้า (พีส่าวของพ่อ) 

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

ป้าสะไภ ้(ภรรยาของพีช่ายแม)่ 

pa3 姨母（母之姐） 
yímǔ (mǔ zhī jiě) 

ป้า (พีส่าวของแม)่ 

pan2 磨（磨刀）mó (mó dāo) ลบั (มดี) 
pan3,ʔȵam1 捏 niē คบี,หนีบ 
pan5 旋转 xuánzhuǎn หมนุวน 
paŋ1 倒塌 dǎotā พงัทลาย 
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pau2 鸽子 gēzi นกพริาบ 
pau2 ta3 斑鸠 bānjiū นกเขาลาย 
pe1 卖 mài ขาย 
pə2  (จ.) 北 běi ทศิเหนือ 
pek7(จ.) 百 bǎi รอ้ย 
pən1(จ.=笨 bèn) 愚蠢 yúchǔn โง ่
pən2 (จ.) suk5ʔna3  脸盆 liǎn pén อ่างลา้งหน้า 
pən4 溢 yì ลน้ 
pən5 筛子 shāizi ตะแกรง 
peŋ5 扔（丢掉）rēng (diūdiào) ทิง้ 
peŋ5 掷（掷石头）zhì (zhì shítou) โยน(กอ้นหนิ) 
peŋ5 射 shè ยงิ 
peu5 (จ.) 豹 bào เสอืดาว 
pha:u5 (จ.) 炮 pào ปืนใหญ่ ประทดั 
pha5 坏 huài เลว เสยี 
phai3phin4 (จ.) 批评 pīpíng ค าวจิารณ์ 
phek7(จ.) 拍（桌子）pāi (zhuōzi) ตบ(โต๊ะ) 
phi5 庹(两臂左右平仲之长度）

tuǒ (liǎng bì zuǒyòu píng 
zhòngzhī chángdù) 

วา (ระยะห่างระหว่างสองปลาย
แขนเมือ่กางออกสุด) 
 

phin4(จ.) 瓶子 píngzi ขวด 
phja:u1  烤（烤火）kǎo (kǎohuǒ) ป้ิง ยา่ง(ไฟ) 
phjaːt7 血 xuè เลอืด 
phja3,pai2 趟(去一趟）tàng(qù yī tàng) รอบ(ลกัษณนาม) 
phjai5 近 jìn ใกล ้
phon4 盘子 pánzi จาน 
pi2(จ.) 皮肤 pífū ผวิหนงั 
pi2 胖 pàng อว้น พ ี
pin5(ทจ.) 板子 bǎnzi เพดาน แผ่นไมก้ระดาน 
pin5 盖子 gàizi ฝาปิด 
piŋ1(จ.) 兵 bīng ทหาร 
piu3 藏(收藏) cáng (shōucáng) เกบ็ 
pja:k7 撕（撕纸）sī (sī zhǐ) ฉีก(กระดาษ) 
pja:ŋ1 塞 sāi   ยดั อุด 
pja:u3(จ.) 跑 pǎo วิง่ 
pja:u6  沸（水开了）fèi (shuǐ kāile) (น ้า)เดอืด 
pja4山羊,fa2  羊 yáng แพะ,แกะ 
pjam1 头发 tóufǎ ผม 
pjam1 孵 fū ฟัก(กรยิาฟักไข)่ 
pjam1lja1 辫子 biànzi ผมเปีย 
pjen5 (ทจ.) 变 biàn   เปลีย่น 
pjeŋ2 平（路平）píng (lù píng) (ถนน)เรยีบ 
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pjət7  拧（拧毛巾） 
níng (níng máojīn) 

บดิ(ผา้ขนหนู) 

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

zhāi (zhāi guǒzi) 
เดด็ เกบ็(ผลไม)้ 

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

dōu (dàjiā dōu qù) 
ทัง้หมด ลว้น 

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

gūfu (fù mèi zhī fū) 
อาเขย(สามขีองน้องสาวพ่อ) 

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

jiù (xiǎng qùjiù qù) 
ก(็อยากจะไปกไ็ป) 

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

แลว้ (เขามาแลว้) 

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

ถงึปลายนิ้วกอ้ยเมือ่กางออกสุด) 
sa:u1 你们 nǐmen พวกคุณ 
sa:u3 炒（炒菜）chǎo (chǎocài) ผดั 
saːŋ3tjen1 (จ.) 商店 shāngdiàn หา้งสรรพสนิคา้ 
sa5 上 shàng  ขึน้  
sa5 晒 shài  ส่อง สาดแสง ตาก 
sai5 事情 shìqíng เรือ่งราว 
san2 夜里 yèlǐ ตอนกลางคนื 
saŋ2 挂 guà  แขวน 
se1 梳子 shūzi หว ี(นาม) 
se1 梳（梳头）shū (shūtóu) หว ี(กรยิา) 
sək7 擦 cā เชด็ 
sən1li1(จ.) 胜利 shènglì ชยัชนะ 
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sən3tsha:n6(จ.) 生产 shēngchǎn ผลติ 
səŋ1(จ.) 升 shēng ลอยขึน้ 
si2 时候 shíhòu เมือ่ ตอนที ่
si2nai6 现在 xiànzài ตอนน้ี 
si3(จ.) 西 xī ทศิตะวนัตก 
si3sja:ŋ2 (จ.) 思想 sīxiǎng ความคดิ 
si4  左 zuǒ ดา้นซา้ย 
sim3 爪 zhǎo เลบ็ 
sin1 (จ.) 信 xìn จดหมาย 
sin1 (จ.) 姓 xìng นามสกุล 
siŋ1 (ทจ.) 姜 jiāng ขงิ 
siŋ2 (ทจ.=เชยีง) 城 chéng เมอืง   
siu5 干 gān   แหง้ 
siu5pa:k7 渴 kě กระหาย 
sje1fai1tsu6ji1 (จ.) 社会主义 shèhuì zhǔyì สงัคมนิยม 
sje1tsa:ŋ6(จ.) 社长 shè zhǎng ประธาน 
sje1vjen4(จ.) 社员 shèyuán พนกังาน 
sjen3tshon4(จ.) 宣传 xuānchuán โฆษณา 
sjen3tsin1(จ.) 先进 xiānjìn กา้วหน้า 
sjen6ȶi6(จ.) 选举 xuǎnjǔ เลอืกตัง้ 
sjeu3(จ.) 少 shǎo น้อย 
sl2pai1(จ.) 失败 shībài พ่ายแพ ้
so1ha:m1  初三 chū sān วนัทีส่าม 
so1ȵi1 初二 chū èr วนัทีส่อง 
so1ʔjət7 初一 chū yī วนัแรก 
so3 葱 cōng หวัหอม 
soks 脓 nóng หนอง 
soks 熟（熟肉）shú (shú ròu) (เนื้อ)สุก 
son1(จ.) 算（计算）suàn (jìsuàn) ค านวณ 
sot7,fan2  告诉 gàosù บอก 
su3 收 shōu รบั 
su3ȶi1(จ.) 书记 shūjì เลขานุการ,เสมยีน 
su4 敢 gǎn กลา้ 
sui1,su3(จ.) 输 shū แพ ้
suk3 洗（洗手）xǐ (xǐshǒu) ลา้ง(มอื) 
sum1 针 zhēn เขม็ 
sum3 刚才 gāngcái เพิง่จะ 
sup5(ทจ.) 十 shí สบิ 
sup5ha:m1(ทจ.) 十三 shí sān สบิสาม 
sup5ȵi6(ทจ.) 十二 shí’èr สบิสอง (สบิยี)่ 
sup5ʔjət7(ทจ.) 十一 shíyī สบิเอด็ 
ta:i1pjeu6(จ.) 代表 dàibiǎo ตวัแทน 
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ta:i5 花 huā   ลาย ลวดลาย  
ta:k7 钉（钉钉子） 

dìng (dìng dīngzi) 
ตอก(ตะป)ู 

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

kuà (kuà xiǎo gōu) 
กา้ว ขา้ม(คลอง) 

ta:p7 挑 tiāo เลอืก 
ta:t7 笆篱 bā lí รัว้ไมไ้ผ่ 
ȶa:u1ju2(จ.) 教育 jiàoyù การศกึษา 
ȶa:u5, ɕo2 (จ.) 学 xué เรยีน 
ȶaːm4(ตวัใหญ่) ,ʔȵoŋ5(ตวัเลก็) 虾 xiá กุง้ 
taːn3tshje3 自行车 zìxíngchē รถจกัรยาน 
taːu2 床 chuáng เตยีง 
taːu5,djən3 跌（跌倒）diē (diédǎo) ลม้ลง 
ȶa5 嫁 jià แต่งงาน(ผูห้ญงิ) 
ta5laːi1 脊背 jǐbèi กระดกูสนัหลงั 
ta5pjaːk7 额头 étóu หน้าผาก 
ta5van1 中午 zhōngwǔ ตอนเทีย่ง 
ta6 过（过河）guò (guò hé) ขา้ม(แม่น ้า) 
ta6 经过 jīngguò ผ่าน 
ȶa6 茄子 qiézi มะเขอื 
tai1 死 sǐ ตาย 
tai2 拿（持）ná (chí)  ถอื 
tai5 裂开（墙裂开） 

liè kāi (qiáng liè kāi) 
แตกออก 

tak7tau1 影子 yǐngzi เงา 
tam2qa:ȵ2 鼓 gǔ กลอง 
tam2qaːŋ1 钟（敲的）zhōng (qiāo de) ระฆงั 
tam3ta4 织（织布）zhī (zhī bù) ถกั ทอ(ผา้) 
tam5 阴 yīn มดื ครึม้ 
ȶan2 啼（公鸡啼）tí (gōngjī tí) (ไก่ตวัผู)้ ขนั   
tan3 穿（穿衣）chuān (chuān yī) สวม(เสือ้) 
tan3 戴（戴帽）dài (dài mào) ใส่(หมวก) 
ȶan3 紧 jǐn   ตงึ   
tan4 踩 cǎi เหยยีบย ่า 
taŋ1 来 lái มา 
taŋ1,taŋ1ʁa:u3 进（进来）jìn (jìnlái) เขา้(มา) 
tap7 肝 gān ตบั 
ȶapsqha1 耳环 ěrhuán ต่างห ู
tats 追（追上）zhuī (zhuī shàng) ไล่(ทนั) 
ȶau1 弯 wān   งอ คด โคง้ 
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tau1tsən3(จ.) 斗争 dòuzhēng ต่อสู ้
tau4 (จ.) 斗 dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
tau5 撒（撒种子）sā (sā zhǒngzǐ) หว่าน(เมลด็พนัธุ)์ 
tau6 快（刀快）kuài (dāo kuài) (มดี)คม 
te3 下面 xiàmiàn ดา้นล่าง 
te3 舀（舀水）yǎo (yǎo shuǐ) ตกั(น ้า) 
te3ha:k7 腋下 yè xià รกัแร ้
te3tak7 胸脯 xiōngpú หน้าอก 
te5 砍（砍树）kǎn (kǎn shù) ตดั โค่น ฟัน(ตน้ไม)้ 
ȶen1sje2(จ.) 建设 jiànshè สรา้ง 
ȶən2 斤 jīn ชัง่(มาตราชัง่ตวงวดัเท่ากบัครึง่

กโิล) 
ȶen6tsha4(จ.) 检查 jiǎnchá ตรวจ 
teŋ5(จ.) 灯 dēng โคมไฟ 
tha:i1tu1 (จ.) 态度 tàidù ท่าทาง 
tha:u3 寻找 xúnzhǎo คน้หา 
tha:u6lən1(จ.) 讨论 tǎolùn อภปิราย 
that7 踢 tī เตะ 
thau5 到 dào ถงึ 
ȶhe2tjen6(จ.) 缺点 quēdiǎn จดุดอ้ย 
ȶhən3 陡（山很陡） 

dǒu (shān hěn dǒu) 
(ภเูขา) ชนั 

ȶhi1tshje3(จ.) 汽车 qìchē รถยนต์ 
thi4ka:u3(จ.) 提高 tígāo ยกระดบั 
thi5 赔偿 péicháng ชดใช ้
ȶhin1 胳臂 gēbei ท่อนแขน 
ȶhin1kuk7 袖子 xiùzi แขนเสือ้ 
ȶhin4tsuŋ1(จ.) 群众 qúnzhòng ฝงูชน 
ȶhiu4(จ.) 球 qiú ลกูบอล 
thje2(จ.) 贴 tiē  แปะ ตดิ  
thjeu1vu5(จ.) 跳舞 tiàowǔ เตน้ร า 
tho3la3ȶi3(จ.) 拖拉机 tuōlājī รถแทรกเตอร ์
thon4ȶe2(จ.) 团结 tuánjié สามคัค ี
thon4vjen4(จ.) 团员 tuányuán สมาชกิ 
thoŋ3(ทจ.) 桶 tǒng ถงั 
thu1(ทจ.=เถาะ) 兔子 tùzǐ กระต่าย 
thu3 墙壁 qiángbì ก าแพง 
thuŋ4tsɿ1(จ.) 同志 tóngzhì เพื่อน 
ȶi8 ljən6 穿山甲 chuānshānjiǎ ตวันิ่ม 
ȶi1fa1(จ.) 计划 jìhuà วานแผน แผนการ 
ȶi1su2(จ.) 技术 jìshù เทคโนโลย ี
ȶi2 旗子 qízi ธง 
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ȶi2 吐（吐口水）tǔ (tǔkǒu shuǐ) ถุย บว้น 
ti2zən4(จ.) 敌人 dírén ศตัร ู
ti3 小 xiǎo เลก็ 
ti3 细（细线）xì (xì xiàn) ละเอยีด เลก็ 
ȶi3kuŋ2 多少 duōshǎo เท่าไหร่ 
ȶi3ȶhi1(จ.) 机器 jīqì เครือ่งมอื เครือ่งจกัร 
ȶi5dai3(ทจ.)  (อ.=จอืได ้“จ าได”้) 记得 jìdé จ าได ้
ti5ŋo4 (ทจ.) 第五 dì wǔ ล าดบัทีห่า้ 
ti6(ทจ.) 地 dì   พืน้ ที ่
ti6ʔjət7 (ทจ.) 第一 dì yī ล าดบัทีห่นึ่ง  
tik7 满 mǎn เตม็ 
tin1 蹄（马蹄）tí (mǎtí) กบี(มา้) 
tin1 脚 jiǎo ตนี 
tin2 石头 shítou กอ้นหนิ 
tin2ɕi3 雹子 báozi ลกูเหบ็ 
tin2mo2(ทจ.) 磨 mó  หนิขดั หนิโม่ 
ȶin3ȵen1 (จ.) 经验 jīngyàn ประสบการณ์ 
tip7 缝 fèng เยบ็ 
ȶit7  病（生病）bìng (shēngbìng) ป่วย เป็นโรค 
ȶit7 痛 tòng เจบ็ปวด 
ȶits 咬 yǎo กดั 
ȶits 痒 yǎng คนั 
tiu2(จ.) 跳 tiào กระโดด 
tiu2 条（一条绳子） 

tiáo (yītiáo shéngzi) 
เสน้(ลกัษณนาม)  

tiu2 根（一根棍子） 
gēn (yī gēn gùnzi) 

ท่อน (ลกัษณนาม) 

tja:ŋ3 点（点灯）diǎn (diǎndēng) จดุ (ไฟ) 
tja:ŋ3 中(射中) zhōng (shè zhòng) (ยงิ)เขา้เป้า 
tjaːu5 龟 guī เต่า 
tjak7 剁（剁肉）duò (duò ròu) ตดั หัน่(เนื้อ) 
tjaŋ5 饱 bǎo อิม่ 
tjaŋ5 醉 zuì เมา 
tjaps,tui2 打（打铁）dǎ (dǎtiě) ต(ีเหลก็) 
tjem4,nin3 席子 xízi เสื่อ 
tjem6qam4 枕头 zhěntou  หมอน 
tjen1fa1  (จ.) 电话 diànhuà โทรศพัท ์
tjen1jin6(จ.) 电影 diànyǐng หนงั 
tjen1tən3(จ.) 电灯 diàndēng หลอดไฟฟ้า 
tjən6 蜻蜓 qīngtíng แมลงปอ 
tjeŋ1 钉子 dīngzi ตะป ู
tjət7 扫（扫地）sǎo (sǎodì) ปัดกวาด(พืน้) 
tjoŋ5,loŋ5 松 sōng หยอ่น คลาย หลวม 
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tju4 乳房 rǔfáng เตา้นม 
tju5 断（绳子断） 

duàn (shéngzi duàn) 
(เชอืก)ขาด 

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

duī (duījī nítǔ) 
กอง(ดนิ) 

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

เช่น นก) 
to2,ti3 一 yī หนึ่ง 
ȶo2vu1  (จ.) 觉悟 juéwù ส านึก รูส้กึ 
to5 教 jiào สอน 
to6(ทจ.) 豆子 dòuzi ถัว่ 
to6 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
to6hum5 花生 huāshēng ถัว่ลสิง 
ȶoi1 犁 lí คนัไถ 
ȶoi1 犁（犁地）lí (lí dì) ไถ(กรยิา) 
toi5 碓 duì ครกต าขา้ว 
tok7 遗失 yíshī ท าหาย 
tok7 掉（掉在地上） 

diào (diào zài dìshàng) 
ตกลง(พืน้) 

tok7fən1 下雨 xià yǔ ฝนตก 
ȶoks 跪 guì คุกเขา่ 
tom5 滴（一滴水）dī (yī dīshuǐ) หยด(น ้าหนึ่งหยด) 
ȶon1 砖 zhuān อฐิ 
ton4 最（最大）zuì (zuìdà) (ใหญ่)ทีสุ่ด 
ton5 猜 cāi ทาย คาดเดา 
toŋ2(ทจ.) 铜 tóng ทองแดง 
ȶot8 半（一半）bàn (yībàn) ครึง่(หนึ่ง) 
tsa:ŋ4 (ทจ.) 象 xiàng ชา้ง 
tsaːk7 鞋 xié รองเทา้ 
tsa1,sjeu3 欠 qiàn ตดิหนี้ เป็นหน้ี 
tsa5 那 nà นัน่ 
tsa6(ไล่กวด),lau4(ไล่ใหอ้อกไป) 赶（驱赶）gǎn (qūgǎn) ขบั ไล่ 
tsan5qaːi5 鸡冠 jīguān หงอนไก่ 
tsaps,jən2 每měi ทุกๆ 
tsau6 双（一双鞋） 

shuāng (yīshuāng xié) 
คู่(ลกัษณนามของสิง่ของทีเ่ป็นคู่) 

tsən1 毛 máo ขน 
tsən1 nda1 眉毛 méimáo คิว้ 
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tsən1fu6(จ.) 政府 zhèngfǔ รฐับาล 
tsən1ȶho2(จ.) 正确 zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsən1tshə2(จ.) 政策 zhèngcè นโยบายทางการเมอืง 
tsən4tsɿ1(จ.) 政治 zhèngzhì การปกครอง 
tseŋ1(ทจ.) 抢 qiǎng ชงิ แยง่ 
tseŋ6 锅（烧菜的） 

guō (shāo cài de) 
หมอ้ 

tsət8 挖 wā ขดุ 
tshje3(จ.) 车子 chēzi รถ 
tsho1vu1(จ.) 错误 cuòwù ความผดิพลาด 
tsi2ȶi2(จ.) 积极 jījí กระตอืรอืรน้ 
tsi3(จ.) 纸 zhǐ กระดาษ 
tsi5 脱（脱衣）tuō (tuōyī) ถอด(เสือ้) 
tsi5(จ.) 解（解绳结） 

jiě (jiě shéng jié) 
แก(้ปมเชอืก) 

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

jiùfù (mǔ zhī dì) 
น้า(น้องชายของแม)่ 

tsu2 姨父（母妹之夫） 
yífu (mǔ mèi zhī fū) 

น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม่) 

tsu6 筷子 kuàizi ตะเกยีบ 
tsu6si2(จ.) 主席 zhǔxí พธิกีร 
tsui2(จ.) 锤子 chuízi คอ้น 
tsum2(อ.=ซุม ตุม้) 包围 bāowéi โอบลอ้ม 
tsuŋ5 枪 qiāng  ปืน 
tsuŋ6li6(จ.) 总理 zǒnglǐ นายกรฐัมนตร ี  
tsup7 抬（拣）tái (jiàn) ยก 
tuº khup7  蜈蚣 wúgōng ตะขาบ 
tu1 头虱 tóu shī เหา 
ȶu3 九 jiǔ เกา้ 
tu3 ndam1 遇见 yùjiàn พบเจอ 
tu3ta3 打架 dǎjià ทะเลาะววิาท 
ȶu5 锯 jù เลื่อย 
tui4 碗 wǎn ชาม 
tui5 浇（浇菜）jiāo (jiāo cài) รด(ผกั) 
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tuk7 包 bāo   ห่อ 
tum1 膀胱 pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
ȶum1 金子 jīnzi ทองค า 
tuŋ1vjen4(จ.) 动员 dòngyuán  ระดมพล การชุมนุม 
tuŋ3  (จ.) 东 dōng ทศิตะวนัออก 
u1 上面 shàngmiàn ขา้งบน 
ui3 甘蔗 gānzhè  ออ้ย 
uk7nuks, ɕən1nuks kāihuā บาน (ดอกไม)้ 
uk7 ,pa:i1ʔnuk7 出  chū (chūqù) ออก ไปขา้งนอก 
um3 抱 bào   อุม้ 
un1 扛 káng แบก หาม 
un1taŋ5 凳子 dèngzǐ มา้นัง่ 
un1taŋ5joŋ3 椅子 yǐzi เกา้อี ้
va:ŋ1 高 gāo สงู 
vaːŋ1 稻草 dàocǎo ฟางขา้ว 
va5 翅膀 chìbǎng ปีก 
va5 叶子 yèzi ใบไม ้
va5 写 xiě เขยีน 
va5 张（一张纸） 

zhāng (yī zhāng zhǐ) 
แผ่น(ลกัษณนามของกระดาษ) 

vai1sən3(จ.) 卫生 wèishēng อนามยั 
vai6ta1(จ.) 伟大 wěidà ยิง่ใหญ่ 
van1 天（日）tiān (rì) วนั 
van1 白天 báitiān กลางวนั 
van1 种子 zhǒngzǐ เมลด็พนัธุ ์
van1kon5 前天 qiántiān วนัก่อน 
van1na:i6 今天 jīntiān วนัน้ี 
van1na3 后天 hòutiān วนัหลงั 
van1ȵu1 昨天 zuótiān เมือ่วาน 
van1ʔmu3 明天 míngtiān พรุง่นี้ 
vən4fa1(จ.) 文化 wénhuà วฒันธรรม 
vən5 手镯 shǒuzhuó ก าไล 
vi1(ทจ.) 火 huǒ ไฟ 
vin1tuŋ1 (จ.) 运动 yùndòng กฬีา 
vin5pa:k7 嘴唇 zuǐchún  รมิฝีปาก 
vja:n1 横（横躺在路上） 

héng (héng tǎng zài lùshàng) 
ขวาง(ถนน) 

vja:n3 平原 bàzi ทีร่าบ 
vjan1 牙齿 yáchǐ ฟัน 
vjan1 梦 mèng ความฝัน 
vjən3 飞 fēi บนิ 
von1tsjon2 尘土 chéntǔ ฝุ่ นละออง 
vuk7ja1 灰（草木灰）huī (cǎomùhuī) ขีเ้ถา้ 
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za3 轻 qīng เบา 
zan1 重 zhòng หนกั 
zən1(จ.) 人 rén คน ประชาชน 
zen1laːu4(จ.) 老人 lǎorén คนแก่ 
zən1vu1(จ.) 任务 rènwù ภารกจิ 
zən4min4(จ.) 人民 rénmín ประชาชน 
zət7 星星 xīngxīng ดวงดาว 
zum1 风 fēng ลม 
zup7 冬瓜 dōngguā ฟักเขยีว หรอื ฟักแฟง 
ʔaːu3 里面 lǐmiàn ดา้นใน 
ʔẽ3 螳螂 tángláng ตัก๊แตนต าขา้ว 
ʔɣa:i3 长 cháng ยาว 
ʔɣaːk7  芋头 yùtou เผอืก 
ʔɣa3 田（水田）tián (shuǐtián) นาขา้ว 
ʔɣak7 湿（衣服湿）shī (yīfú shī) (เสือ้ผา้)เปียก 
ʔɣam1 沉 chén จม 
ʔɣe1 丈夫 zhàngfū สาม ี
ʔɣum1 瘦（人瘦）shòu (rén shòu) (คน)ผอม 
ʔɤum5,pu1  肿 zhǒng บวม 
ʔja:k7 饿 è หวิ 
ʔja:m1 借（借钱）jiè (jiè qián) ยมื(เงนิ) 
ʔja1 布 bù ผา้ 
ʔjam1 深（水深）shēn (shuǐshēn) (น ้า)ลกึ 
ʔjam3 染（染衣服）rǎn (rǎn yīfú) ยอ้ม(ผา้) 
ʔjem1  (จ.) 阉（阉公鸡） 

yān (yān gōngjī) 
ตอน (ท าหมนัไก่ตวัผู)้ 

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

kào (rén kào shù) 
พงิ(คนพงิตน้ไม)้ 

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

lěng (tiānqì lěng) 
(อากาศ)หนาว 

ʔȵit7n̥o1 疟疾 nüèjí โรคไขม้าลาเรยี 
ʔȵui7 脑髓 nǎosuǐ มนัสมอง 
ʔŋa1 芝麻 zhīma งา 
ʔŋam1 含 hán อม 
ʔwa:ŋ3 粗糠（谷壳）cū kāng (gǔ ké) ร าขา้วทีย่งัไมไ่ดข้ดัส ี
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7.รายการค าศพัทภ์าษาหยางหวง(เทน็) 
 

ค าศพัทภ์าษาเทน็ แปลมาจากรายการค าศพัทใ์นหนังสอืนี้   
薄文泽. (1997).《佯僙语研究》上海：上海远东出版社. 
Bó Wénzé. (1997).“Yánghuáng  yǔ yánjiū” shànghǎi: Shànghǎi yuǎndōng chūbǎn shè. 
Bo Wenze.(1997) การศกึษาวจิยัภาษาหยางหวง.เซีย่งไฮ้:ส านกัพมิพห์ยว่นตงเซีย่งไฮ.้ 

 
 
นอกจากค าศพัทเ์ฉพาะเผ่าพนัธุภ์าษาเทน็แลว้ ยงัมคี ายมืจากภาษาจนี

และค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆดว้ย ไดแ้ก่  
 ค ายมืภาษาจนีเก่าหรอืค าศพัทท์ีใ่ชร้ว่มกนักบัภาษาจนีมาแต่

โบราณ แบ่งเป็นสองช่วง คอื ภาษาจนียคุก่อนประวตัศิาสตร ์
หมายถงึช่วงเวลานบัตัง้แต่ 1046 - 256 ปีก่อน  ครสิตกาล และ
ภาษาจนียคุกลางประวตัศิาสตร ์หมายถงึช่วงเวลา ค.ศ. 420 - 927     

 ค ายมืภาษาจนีใหม ่เป็นค ายมืภายหลงัการปฏวิตัวิฒันธรรม  
ปี ค.ศ.1949 ค ายมืกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นค าศพัทเ์กีย่วกบัการเมอืงการ
ปกครอง การศกึษา เศรษฐกจิสงัคม สาธารณสุข  วทิยาการสมยัใหม ่
เป็นตน้ ซึง่เป็นค าทีเ่กดิขึน้ใหม ่ไม่มใีชใ้นภาษาเทน็  

 ค าทีพ่อ้งทัง้ภาษาจนี ภาษาไทและภาษาไทย นกัวชิาการจนีถอืว่า
เป็นค ายมืภาษาจนีเก่า ซึง่เป็นค าภาษาจนียคุก่อนและกลาง
ประวตัศิาสตร ์        ในขณะทีฝั่ง่นกัวชิาการทีศ่กึษาความสมัพนัธ์
ของภาษาไท-จนี มคีวามเหน็ว่าค าศพัทเ์หล่านี้เป็นค าศพัทท์ีภ่าษา
ไทและภาษาจนีเคยใชร้ว่มกนัมาแต่อดตี และเรยีกว่าค าศพัทร์ว่ม
เชือ้สายไท-จนี   

 ค าพอ้งกบัภาษาไทยถิน่ต่างๆ เช่น ภาษาไทยถิน่เหนือ ภาษาไทย
ถิน่อสีาน เป็นต้น  
 

          ในรายการค าศพัทส์่วนน้ี  หากพบค าประเภทนี้จะไดท้ าอรรถาธบิายไว ้
โดยใชร้ปูแบบดงันี้ ภาษาจนีโบราณและภาษาจนีใหม่ (จ.= ค าจนี พนิอนิ, 
ความหมาย)  ค าศพัทร์ว่มเชือ้สายไท-จนี(ทจ.=ค า,ความหมาย) ภาษาไทยถิน่
อสีาน(อ.=ค า, ความหมาย) ภาษาไทยถิน่เหนือ (น.=ค า, ความหมาย)  ซึง่ใน
การระบุความหมายของค านัน้ หากมคีวามหมายต่างกนัจะระบุความหมายของ
ภาษาทีน่ ามาเปรยีบเทยีบ หากมคีวามหมายเหมอืนกนักจ็ะไมร่ะบุความหมาย  
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ʔmun1 天     tiān    ฟ้า,วนั 
(ʔnjen1) ŋo4ŋot10 五月   wǔ yuè เดอืนพฤษภาคม 
(ʔnjen1)ku3ŋot10 九月   jiǔ yuè  เดอืนกนัยายน 
(ʔnjen1)lɔk8ŋot10 六月   liù yuè เดอืนมถุินายน 
(ʔnjen1)pɛt9ŋot10 八月        bā yuè เดอืนสงิหาคม 
(ʔnjen1)sip8ət7ŋot10 十一月   shíyī yuè เดอืนพฤศจกิายน 
(ʔnjen1)sip8ȵi6ŋot10 十二月    shí'èr yuè เดอืนธนัวาคม 
(ʔnjen1)sip8ŋot10 十月   shí yuè เดอืนตุลาคม 
(ʔnjen1)tha:m1ŋot10 三月       sān yuè เดอืนมนีาคม 
(ʔnjen1)thəi5ŋot10 四月   sì yuè เดอืนเมษายน 
(ʔnjen1)thət7ŋot10 七月   qī yuè เดอืนกรกฎาคม 
aŋ5 多   duō มาก 
a:m3 菜（饭菜）cài  อาหาร 
a:n1 (ทจ.) 鞍子    ānzi อานมา้ 
a:u1(ทจ.) 要    yào เอา ตอ้งการ 
a:u1,təi 2  拿   ná ถอื   
a:u1lət7 娶（妇）qǔ แต่งงาน 
a:u1pa:i 1 拿去   ná qù เอาไป 
a:u1ro6, ro6 喘（气）chuǎn หอบ 
a:u1taŋ1 拿来  ná lái หยบิขึน้มา 
ai 1 个（人）gè คน (ลกัษณนามใชก้บัคน) 
ai1 nau 4 谁 shuí ใคร 
ai1ba:n1 男人   nánrén ผูช้าย 
ai1je3 布依族 Bùyī zú ชนเผ่าปู้อ ี
ai1kam1 侗族   Dòngzú ชนเผ่าตง้ 
ai1kha1dak7 聋子  lóngzi คนหหูนวก 
ai1ko3 乞丐   qǐgài ขอทาน 
ai1ko3 汉族   Hànzú ชนเผ่าฮัน่ 
ai1kuŋ1ɣəu1 驼背      tuóbèi หลงัค่อม 
ai1la:u4 老人  lǎorén คนแก่ 
ai1la1ʔmut7 瞎子       xiāzi คนตาบอด 
ai1ra:u1 佯僙人民族自称 Yáng 

huāng rén mínzú zìchēng 
ค าเรยีกตวัเองของชนเผ่าหยาง
หวง 

ai1sui3 水族   Shuǐzú ชนเผ่าสุ่ย 
ai1ten1dɛŋ4 跛子  bǒzi  คนพกิาร 
ai1tit7thoi3 猎人   lièrén นายพราน 
ai1ve4kɔŋ1 农民   nóngmín ชาวนา 
ai1ʔmjɛk9 女人   nǚrén ผูห้ญงิ 
am3 潮湿（柴火潮湿）cháoshī ชืน้ 
am5 披（大衣）pī คลุม 
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aŋ 5  ʔ  ȵi1, ȶi3aŋ5 多少duōshǎo เท่าไหร่ 
ba 2 栽     zāi ปลกู 
ba:ŋ5 缺（碗缺了口）quē ขาด (ไมค่รบ) 
ba4 柴刀   chái dāo มดีตดัฟืน 
baŋ2 穗子  suìzi รวงขา้ว 
be3 筐（菜）kuāng ตระกรา้ 
bek 10 贺生  hè shēng อวยพร 
bəp7 嘴      zuǐ ปาก 
bəp7kɔn1 独山   Dú shān ตู๋ชาน ชื่อต าบลในมณฑลกุ้ยโจว 
bəp7li2 犁头    lí tóu คนัไถ 
bəp7met10 刀刃    dāorèn คมมดี 
biŋ5 掰（玉米）bāi เขีย่ 
bjɛk10 狡猾 jiǎohuá เจา้เล่ห ์
bjɛk9 滑 huá ลื่น 
boi1 容易 róngyì งา่ย 
bot 10 散开（麦捆 sàn kāi แยกออกจากกนั กระจาย 
buk7 本（书）běn เล่ม(ลกัษณนามใชก้บัหนงัสอื) 
bwa:u2,ba:u2 晚饭   wǎnfàn อาหารค ่า 
bwan5 麻风  máfēng โรคเรือ้น 
ɕo5(จ.) 学      xué เรยีน 
ɕo5sən4(จ.) 学生   xuéshēng นกัเรยีน นกัศกึษา 
ɕon4  推       tuī ผลกั 
da:i1 康复    kāngfù ฟ้ือตวั 
da:i1 好 hǎo ด ี
da:i1 dɔm5 美丽 měilì สวย 
da:i1e1 害羞 hàixiū  อาย 
da:n1 名字   míngzì ชื่อ 
da:n3 边上（桌子边上）

biānshàng 
ดา้นบน 

da:u 3ke4 赶集  gǎn jí ไปตลาด 
da:u3 合适 héshì เหมาะสม 
dai3 (ทจ.) 得  dé ไดร้บั ได ้
dai3 kui5 化脓    huà nóng เป็นหนอง 
dai3 ȶ it7 受伤   shòushāng  ไดร้บับาดเจบ็ 
dai5 浅 qiǎn ตืน้ 
dak7 呛  qiāng ฉุน 
daŋ5, kam1ȶa1 咸 xián เคม็ 
dap7 熄（灯）  xī ดบั(ดบัไฟ) 
dɔm5 看    kàn ด ู
dɔŋ1 森林  sēnlín ป่าไม ้
dɔŋ1 亲家  qìngjiā ญาต ิญาตแิต่งงาน 
dəi3 听   tīng ฟัง 
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dəi3 ji 6 慢慢 màn man ชา้ๆ 
dən1 吞  tūn กลนื 
dən1 咽（口水）yàn ดดู (ดดูน ้า) 
dən3 领子  lǐngzi ผา้ผกูคอ 
dip7 土匪  tǔfěi โจร 
dip7 生（肉）shēng ดบิ 
dit7 捻（用指）niǎn ปัน่ (ใชม้อืขยี)้ 
dit7 掐（虱子） qiā เดด็(เหา) 
djeu1vi2 火星子 huǒxīng zi ประกายไฟ 
djɛ1 肚脐  dùqí สะดอื 
do5 胆     dǎn ถุงน ้าด ี
dok9 朵（花）duǒ ดอกไม ้ ดอก (ลกัษณนามของ

ดอกไม)้ 
dok9wa1 花蕾   huālěi ดอกไม ้
du1 头顶   tóudǐng เหนือศรษีะ 
du1ra:n2 房顶   fáng dǐng หลงัคา 
duk7 朽 xiǔ เป่ือย 
duk7 糟（木头）zāo รางใส่อาหารสตัวท์ีข่ดุจากท่อน

ไม ้
dut7 tha: ŋ1 生根    shēnggēn  ราก ออกราก แทงราก 
dut7ɣa1 发霉 fāméi ขึน้รา 
e1 嗉子  sù zi กึน๋ (นก ,ไก่) 
e1wu2 喉结   hóujié ลกูกระเดอืก 
e4 屎       shǐ ขี ้
e4kha1 耳垢   ěrgòu ขีห้ ู
e4tsut7 流星   liúxīng ดาวตก 
ek9 贫瘠（土地） (ดนิ) จดื 
ek9 淡 (菜淡) dàn (อาหาร) จดื 
əm 3 抱（小孩）bào อุม้ 
ən1 筋   jīn กลา้มเนื้อ 
ən1pha3 抽筋 chōujīn เป็นตะครวิ 
ən3 羡慕 xiànmù อจิฉา 
ən3 已经 yǐjīng แลว้ 
eu 3 根（棍子）gēn ท่อน (ลกัษณนามใชก้บัสิง่ของ

ลกัษณะเป็นท่อน) 
ɛn3pau5 燕子   yànzi นกนางแอ่น 
ɛp9 鸭子   yāzi เป็ด 
ɛu5 倔强    juéjiàng ดือ้ร ัน้ ปากแขง็ 
ɣəu1 弯（棍子弯）wān โคง้ คด งอ  
ɣeu5 sjeu5 清楚 qīngchǔ ชดัเจน 
ɣa:ŋ1rəu1 上颚   shàng'è เพดานปาก 
ɣa:ŋ1te3,te3ɣa: ŋ1 下巴   xiàbā คาง 
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ɣa:ŋ2 钢       gāng เหลก็ 
ɣa:i2 鞋       xié รองเทา้ 
ɣa:i2pəi2 皮鞋   píxié รองเทา้หนงั 
ɣa:i2ʔja1 布鞋   bùxié รองเทา้ผา้ใบ 
ɣa:n1 麻（麻杆）má งา 
ɣa:n1 扁担    biǎndan ไมค้าน 
ɣa:n6 竹竿    zhúgān ราวไมไ้ผ่ 
ɣa:p10 把（菜）bǎ ก า (ลกัษณนาม) 
ɣa:u4rau1 甲刀寨  jiǎ dāo zhài ชื่อหมูบ่า้นเจีย่เตา 
ɣa:u4thən2 六硐坝  liù dòng bà ชื่อหมูบ่า้นลิว่ถงป้า ขอ้มลูทาง

ประวตัศิาสตรร์ะบุว่าเป็นถิน่ฐาน
ดัง้เดมิของชาวเทน็)  

ɣa:u4tsu1 平塘 Píngtáng ชื่อหมูบ่า้นผงิถาง มณฑลกุ้ยโจว 
ɣa:u4vu3 都匀  Dūyún ชื่อเมอืงตูหยนุ ในมณฑลกุย้โจว 
ɣa1 菌子  jùnzi เหด็ 
ɣa1məi4 树枝   shùzhī กิง่ 
ɣa1mu5rɿ2 木耳   mù ěr เหด็หหูนู 
ɣa2 肩膀   jiānbǎng ไหล่ 
ɣa4 杀       shā ฆา่ 
ɣam1 含       hán อม 
ɣam2 浑(水) hún ขุน่ 
ɣam5 暗 àn มดื 
ɣan 4 按（用指）àn กด 
ɣan2 噎     yē ส าลกั 
ɣap8tson6 周围  zhōuwéi รอบๆดา้น 
ɣau:u4vu2 卡蒲  kǎ pú ชื่อหมูบ่า้นข่าผ ูมณฑลกุย้โจว 
ɣɔ ŋ1 ʔnun1 发誓 fāshì สาบาน 
ɣɔŋ1 喊     hǎn ตะโกน 
ɣe4 累 lèi เหนื่อย 
ɣek10 煤烟子méi yān zi เขมา่ด า ขีเ้ขมา่ 
ɣəp7 捧（米）pěng ฝ่ามอื 
ɣət 8 拽       zhuāi โยน ขวา้ง 
ɣəu4 稻子   dàozi ขา้ว 
ɣəu4 粮食   liángshí เสบยีงอาหร 
ɣəu4 米（大米）mǐ ขา้วสาร 
ɣəu4 饭      fàn ขา้ว  อาหาร 
ɣəu4kɛŋ2 高粱   gāoliang ขา้วฟ่าง 
ɣəu4mɛk10 麦子   màizi ชื่อขา้วสาลชีนิดหน่ึง 
ɣəu4mɛk10ɣəu4 大麦   dàmài ขา้วบาเลย ์
ɣəu4mɛk1mjen6 小麦   xiǎomài ขา้วสาล ี
ɣəu4pan3 糯米    nuòmǐ ชื่อขา้วเหนียวชนิดหนึ่ง 
ɣəu4ȶiu2 荞麦   qiáomài ชื่อขา้วสาลชีนิดหน่ึง 
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ɣəu4toŋ1 粥（称饭）zhōu โจก๊ 
ɣəu4tsjɛm5 粳米   jīngmǐ ชื่อขา้วเหนียวชนิดหนึ่ง 
ɣəu4vjɛŋ4 小米  xiǎomǐ ลกูเดอืย 
ɣeu5 sjeu5 干净 gānjìng  สะอาด 
ɣɛp10 窄    zhǎi แคบ 
ɣo 4 骗（小孩）piàn โกหก 
ɣoŋ 6 年轻 niánqīng อ่อนเยาว ์
ɣuŋ 6 节（竹子）jié ซกี 
hai5 听见    tīngjiàn  ไดย้นิ 
han1 快 kuài เรว็ 
han1 忙 máng ยุง่ 
han3 勤快 qín kuài ขยนั 
hat7 早晨  zǎochén ตอนเชา้ 
hən1 真 zhēn จรงิ 
hən2 很（小）hěn มาก (very) 
həu1 hui2(จ.) 后悔 hòuhuǐ เสยีใจ เสยีดายภายหลงั 
hɛ9k (ทจ.) 客人  kèrén แขก 
hɛŋ6 赢      yíng ชนะ 
ho2 调解   tiáojiě ไกล่เกลีย่ 
ho2 划船 huáchuán พายเรอื 
ho3 穷 qióng ยากจน 
hu6 湖  hú ทะเลสาบ 
hwə i 4 灰  huī สเีทา 
i 3 背   bèi หลงั (นาม) 
i5 再   zài อกีครัง้ 
ik7 牛轭   niú è แอก 
in1 站       zhàn ยนื 
iŋ 5 依       yī เชื่อฟัง ท าตาม 
ja2 茅草    máocǎo หญา้คา 
ja2 刨子    bàozi กบไสไม ้
ja2 舔      tiǎn เลยี 
jan2 岸       àn ฝัง่แมน่ ้า  
jan2 酽（茶）yàn เขม้ขน้ 
jaŋ6vi6 马铃薯   mǎlíngshǔ หวัมนัฝรัง่ 
jau2 窑      yáo เตาเผา 
jau2 招（手） zhāo กวกั (กวกัมอื) 
jɔk9 跳       tiào กระโดด 
jɔk9 跳（舞）tiàowǔ เตน้ร า 
jɔn1 淋（雨）  lín ตาก(ฝน) 
jɔn2 爬     pá ปีน 
jɔŋ 6 用    yòng ใช ้
jɔŋ2 融化 rónghuà ละลาย  
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jɔŋ6 用（使用）  yòng ใช ้
je6 叔父   shúfù อา (น้องชายพ่อ) 
jəi6 螃蟹  pángxiè ป ู(นาม) 
jem2 讨厌   tǎoyàn น่าเบื่อ น่าร าคาญ 
jen5 县        xiàn เขต 
jɛŋ1 烟（抽烟）yān บุหรี ่
jɛp9 跨（小沟）kuà กา้ว 
ji2 口水  kǒushuǐ น ้าลาย 
ji2 twə3 痰    tán เสมหะ 
ji3 (จ.) 亿    yì หน่วยนับเลขหลกัลา้น 
ji5 tin1 一定 yīdìng แน่นอน 
ji6ȵa: ŋ4 姨母（母之妹）yímǔ น้า (น้องสาวแม)่ 
ji6tje4 姨父  yífu น้าเขย (สามขีองน้องสาวแม่) 
jin1 (จ.) 人    rén  คน 
jin1 袖子  xiùzi แขนเสือ้ 
jin1a:u1rət7 樵夫  qiáo fū ช่างไม ้
jin1maŋ4 胖子   pàngzi คนอว้น 
jin1rom1 瘦子   shòuzi คนผอม 
jin5 抬（头）tái แหงนหวั 
jin5 举（手） jǔ ยก ช ู  
jiŋ1 臭虫   chòuchóng ตวัเรอืด 
jit10 纺（线）fǎng ปัน่ดา้ย 
jiu1,to5 又 yòu อกี ซ ้าอกี 
jiu2 我  wǒ ฉนั (สรรพนามบุรษุที ่1 

เอกพจน์)  
jo1 学校   xuéxiào โรงเรยีน 
jon1wa:ŋ 2 (จ.) 冤屈   yuānqū ไมย่ตุธิรรม ถูกใส่รา้ย  
ju2 油（总称）yóu น ้ามนั 
ju2 蓝 lán สนี ้าเงนิ สฟ้ีา 
ju2pjɛ 2  植物油  zhíwùyóu น ้ามนัพชื 
ka:ŋ1 ʔnjen1 月亮   yuèliàng พระจนัทร ์
ka:i5 鸡     jī ไก่ 
ka:i5 水耙   shuǐ bà คราด 
ka:i5ɣa: ŋ6 小鸡  xiǎo jī ลกูไก่ 
ka:i5nəi4 母鸡   mǔ jī ไก่ตวัเมยี 
ka:i5thai3 公鸡    gōngjī ไก่ตวัผู ้
ka:m1 洞（山洞)dòng ถ ้า 
ka:m1 食（猪食）chī อาหาร (อาหารหม)ู 
ka:n3 茎    jīng กิง่  กา้น  
ka:n3 敢     gǎn กลา้ 
ka:n3ta: ŋ2 甘蔗  gānzhè ออ้ย 
ka:ŋ 4 稀（稀疏）xī เหลว 
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ka:ŋ1 亮 liàng สว่าง 
ka:ŋ1to1 门闩   ménshuān กลอนประตู 
ka:ŋ4 麦芒   màimáng ตอขา้ว 
ka:p 9, nip10 夹（菜） jiā เดด็ (ผกั) 
ka:p9 夹子    jiázi ทีห่นีบ 
ka:u5 (ทจ.) 旧 jiù เก่า 
ka1  龙      lóng มงักร 
ka3 等候   děnghòu รอคอย 
ka3 硬          yìng แขง็ 
kai5 蛋       dàn ไข ่
kai5ɛp9 鸭蛋    yādàn ไขเ่ป็ด 
kai5ka:i5 鸡蛋    jīdàn ไขไ่ก่ 
kai5ŋa:n3 蛋黄    dànhuáng ไขแ่ดง 
kai5pwa:k10 蛋白    dànbái ไขข่าว 
kai5rəi4 睾丸     gāowán ไข ่(ลกูอณัฑะ) 
kai5 ʔnan1 虮子     jǐ zi ไขเ่หา 
kaj5 ʔnɔk9 鸟蛋     niǎo dàn ไขน่ก 
kam1 苦            kǔ ขม 
kam3 咬         yǎo กดั 
kam4ɣɔŋ4 心口     xīnkǒu ดวงใจ หวัใจ 
kam5 绿         lǜ สเีขยีว 
kaŋ1 草         cǎo หญา้ชนิดหนึ่ง 
kaŋ1thət8ma1 狗尾草  gǒuwěicǎo หญา้หางหมา 
kap7 盒          hé กล่อง 
kat 7 切（菜）qiē หัน่ 
kat7 裁（衣）cái ตดั 
kau1thjɛt9 鱼钩        yú gōu ตะขอ เบด็ 
kau5kuk10 布谷鸟     bùgǔ niǎo นกกาเหว่า 
kɔk8 跪            guì คุกเขา่ 
kɔm1 凹下       āo xià เวา้ 
kɔm1ten1 脚心        jiǎoxīn อุง้เทา้ 
kɔn1 官            guān ขา้ราชการ 
kɔn2 圆                yuán กลม 
kɔn2,khɔ i5 元（钱）yuán หยวน สุกลเงนิของจนี 
kɔn5 灌（灌进瓶里）guàn เท กรอก 
kɔŋ3ȶɔŋ5 角落      jiǎoluò ซอก มมุ 
kɔp10 掉（底儿）diào ตก (ลงทีพ่ืน้) 
ke3 台阶   táijiē บนัได 
ke4tjem3 者密    Zhě mì  ชื่อสถานทีอ่ าเภอเจอ่มี ่
kəm 5 关（门） guān ปิด 
kəm5 闭（口）bì ปิด หุบ(ปาก) 
kəm5 捂        wǔ ปิด กุมใหม้ดิชดิ 
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kəp7 斗笠     dǒulì หมวก 
kəp7tha:n5 雨伞      yǔsǎn รม่ 
kət7 疥疮  jièchuāng แผลกลากเกลือ้น 
kət7 嗑       hāi แทะ 
keu3 刮风    guā fēng ลมพดั  ลมกรรโชก 
kəu3 头       tóu หวั 
kəu3ɣəu6 膝盖    xīgài เขา่ 
kəu3lən2 结尾   jiéwěi ช่วงสุดทา้ย 
kəu3ljɛm3 箭头   jiàntóu ลกูศร 
kəu3mun6 头晕    tóuyūn เวยีนหวั 
kəu3ʔme1 年龄    niánlíng อายุ 
kɛn1 房间   fángjiān หอ้ง 
kɛn1 聪明    cōngmíng ฉลาด 
kɛn1 间（房）jiān หอ้ง 
kɛn1ta5（堂屋） 外屋   wài wū หอ้งขา้งนอก 
kɛn1tha2 火塘边 huǒtáng biān รอบเตาผงิ 
kɛn1tsu5 里屋   lǐwū บา้นทีต่ดิต่อกนัเป็นแถว หอ้ง

แถว 
kɛn1ve4tsui2 厨房   chúfáng หอ้งครวั 
kɛt9 鳞        lín เกลด็ 
kɛu2 爪        zhǎo เลบ็ กรงเลบ็ 
kha 3 藏(东西)      cáng เกบ็ ซ่อน  
kha:i 4 wui1 开会 kāihuì ประชุม 
kha:i 5 耙（田）  bà คราด 
kha:ŋ1 椽子   chuánzi ขือ่ 
kha:u1 骂       mà ด่า 
kha1 耳朵   ěrduo ห ู
kha1ti3 耳垂   ěrchuí ติง่ห ู
kha1ȶi3 耳环眼   ěrhuán yǎn ต่างห ู
khai 1 (ทจ.) 开（门）kāi เปิด ไข 
khai 4 sɿ2 (จ.) 开始 kāishǐ เริม่ตน้ 
khai1 起（名） qǐ ตัง้ชื่อ 
khai1 开（花）kāi บาน (ดอกไม)้ 
khai1kon5, ɣo5si5 开头   kāitóu เริม่ตน้ 
khau1 咳嗽    késòu ไอ 
khau2 (จ.) 考试     kǎoshì สอบ 
khɔi5 (จ.) 块（石头）kuài กอ้น 
khɔŋ1  果壳   guǒ ké เปลอืกผลไม ้
khɔŋ1 谷壳   gǔ ké แกลบ 
khɔŋ1kai5 蛋壳   dàn ké เปลอืกไข ่
khɔŋ1met10 刀鞘    dāo qiào ฝัก (ของมดี) 
khɔŋ3 牵        qiān จงู 
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khe 1 打喷嚏    dǎ pēntì จาม 
khen3 沙子        shāzi ทราย 
khəu 4 剔（牙）  tī แทะ 
kheu3 慈姑   cígū พชืชนิดหนึ่ง มหีวัใตด้นิคลา้ย

แหว้ 
khəu5 吠（狗）fèi เห่า (สุนขัเห่า) 
kheu5, ʔ jɛk9ram 4, ʔ bə p7 tho3 渴 kě กระหาย 
khi 1 梳(头)  shū หว ี
kho 1 打哈欠 dǎ hāqian หาวนอน 
kho2 别（别吃）bié อยา่ 
khu 6 蹲   dūn  นัง่ยองๆ 
khut7 焦（糊）jiāo ยา่ง 
khwa:ŋ5 剖（鱼）pōu ผ่า (ปลา) 
ki1 远        yuǎn ไกล 
ko1 风箱   fēngxiāng กระบอกสบูลม 
ko4 哥哥   gēgē พีช่าย 
koi5 锤子   chuízi คอ้น 
kom 4 块（地）kuài ผนื(ลกัษณนามของพืน้ที)่  
kon2 li2 (จ.) 管理  guǎnlǐ จดัการ 
kon5 先xiān ก่อน 
koŋ1 胞衣  bāoyī รก (นาม) 
koŋ1 窝（鸟窝）wō รงันก 
ku 3 vɛk 9 九百 jiǔbǎi เกา้รอ้ย 
ku 4 猜    cāi ทาย 
kuŋ2 别人biérén คนอื่น 
ku1 肘     zhǒu ขอ้ศอก 
ku1 笑xiào หวัเราะ 
ku3 九jiǔ เกา้ 
ku3 sip8 (ทจ.) 九十     jiǔ shí เกา้สบิ 
ku4tje4 姑父     gūfu ลุงเขย 
ku5 锯子     jùzi เลื่อย 
ku6 时间     shíjiān เวลา 
ku6na:i6 现在     xiànzài ตอนน้ี 
ku6na:i6 现代 现时xiàndài xiànshí ปัจจบุนั 
ku6ten3 从前     cóngqián เมือ่ก่อน 
kui1 女生殖器 nǚ shēngzhíqì อวยัวะเพศหญงิ 
kui5 (จ.) 贵           guì แพง 
kuk7  衣服     yīfú เสือ้ผา้ 
kuk7 上衣     shàngyī เสือ้ 
kuk7kəp7 夹衣     jiá yī เสือ้สทู 
kuk7na:p9 背心     bèixīn เสือ้ยดืชัน้ใน 
kuk7ta:n4 单衣    dānyī เสือ้คลุมยาว  
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kun1 兵        bīng ทหาร 
kun1 割（稻子）gē ตดั 
kuŋ1la1 颧骨   quán gǔ กระดกูโหนกแกม้ 
kuŋ1məi4van2 竹节   zhú jié ล าไผ่ 
kuŋ1ʔnaŋ1 鼻梁    bíliáng ดัง้จมกู 
kut8 （牛）打架dǎjià ต่อสู ้
kwa:k9 锄头chútóu จอบ 
kwa:ŋ2 楼     lóu ตกึ 
kwa1 瓜     guā แตง 
kwa1da:t9 丝瓜 sīguā แตงรา้น 
kwa1kam1 苦瓜 kǔguā มะระ 
kwa1kət7 黄瓜 huángguā แตงกวา 
kwa3 剥（树皮）bō ลอก 
kwai 4 (จ.) 乖（孩子）guāi เชื่อฟัง เชื่อง  
kwaŋ2 (จ.) 矿                 kuàng แร่ 
kwaŋ3  蛀虫            zhùchóng แมลงหรอืมอด 
kwe 4 歪（帽子戴歪）wāi เอยีง เขว 
kwə5ȶa4 (จ.) 国家   guójiā ประเทศ 
kweŋ  6lɔŋ2  嫉妒    jídù อจิฉา 
la 1van 2  太阳   tàiyáng พระอาทติย ์ตะวนั 
laŋ 6 逃走   táo zǒu วิง่หน ี
la:ŋ3 田缺   tián quē แลง้ ไรน่าขาดแคลนน ้า  
la:k10 儿女   ér nǚ ลกู  
la:k10 ʔmjɛk9 女儿   nǚ'ér ลกูสาว 
la:k10ba:n 1 儿子   érzi ลกูชาย 
la:k10la:n1 子孙   zǐsūn ลกูหลาน 
la:k10la:n1,sje5lən2 后代   hòudài เลอืดเนื้อเชือ้ไข ผูส้บืเชือ้สาย 
la:k10mjɛ4 马驹   mǎ jū ลกูมา้ 
la:k10mjɛ4 子弹   zǐ dàn กระสุน 
la:k10na3 白茇   bái bá เครือ่งเทศชนิดหนึ่ง 
la:k10rjɛ4 儿媳   érxí ลกูสะใภ ้
la:k10ȶai4 儿童   értóng เดก็น้อย 
la:k10tɔŋ1 手指   shǒuzhǐ หลงัมอื 
la:k10tɔŋ1tai5 小指   xiǎozhǐ นิ้วกอ้ย 
la:k10ten1 脚趾   jiǎozhǐ ปลายเทา้ 
la:k10tha:u4 女婿   nǚxù ลกูเขย 
la:k10tsɛu1 花树   huā shù ตน้ดอกไม ้
la:k10wi2 牛犊   niúdú ลกูววั 
la:k9 刨花   bàohuā ขีเ้ลื่อย 
la:m2 忘记   wàngjì ลมื 
la:m6 绳子   shéngzi เชอืก 
la:m6mak8(ทจ.) 墨线   mòxiàn เสน้ทีใ่ชต้ขีอบของช่างไม ้
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la:m6mjɛ4 缰绳   jiāngshéng บงัเหยีน 
la:m6na3 弓弦   gōngxián สายธนู 
la:n1,la:k 10thaŋ2 侄子      zhízi หลานชาย 
la:n1ba:n1 孙子      sūnzi หลานชาย 
la:n1mjɛk9 侄女      zhínǚ หลานสาว 
la:n1mjɛk9 孙女      sūnnǚ หลานสาว 
la:ŋ1 香             xiāng หอม (กลิน่) 
la:p9 贴（杯语） tiē แปะ ตดิ 
la:u 3 蒸                zhēng นึ่ง 
la:u 4 粗（树很粗）cū หยาบ 
la:u 4 大    dà  ใหญ่ 
la:u2 (จ.) 牢     láo คอก 
la:u2mɔk9 雾    wù หมอก 
la:u3 酒     jiǔ เหลา้ 
la1 眼睛   yǎnjīng ตา 
la1ten1 脚跟   jiǎogēn สน้เทา้ 
la1van2 向日葵xiàngrìkuí ดอกทานตะวนั 
la1van2ok9,tuŋ4 (จ.) 东    dōng ทศิตะวนัออก 
la1van2tɔk9,thi1,si4(จ.) 西     xī ทศิตะวนัตก 
la4rjɛk9,la4rɛk9 芽头 yá tóu หวัเผอืก 
la4ruŋ2 辣椒  làjiāo พรกิ 
la4tsut8 荸荠   bíjì แหว้ 
la6 寻找   xúnzhǎo คน้หา 
lai2 蛰 zhé ต่อย (แมลงกดั ต่อย) 
lak 8 绊倒    bàn dǎo สะดุด 
lak7 木桩   mù zhuāng เสาเขม็ 
lak7mjɛ4 绕线架   rào xiàn jià กระสวย (อุปกรณ์ทอผา้) 
lam 2 捉（捉鸡）zhuō จบั (จบัสตัว ์เช่น นก ปลา) 
lam1 池塘    chítáng อ่างเกบ็น ้า 
laŋ1 fəi 1 (จ.) 浪费    làngfèi เสยี 
laŋ1met10  刀背    dāobèi สนัมดี 
laŋ2 裹腿    guǒtui ผา้พนัเทา้ 
lap7 闭眼    bìyǎn หลบัตา 
lau1 青苔    qīngtái ตะไครน่ ้า 
lau2sɿ4 (จ.) 老师     lǎoshī อาจารย ์
lɔk8(ทจ.) 六         liù หก 
lɔk8 vɛk9 (ทจ.) 六百    liùbǎi หกรอ้ย 
lɔk8sip8(ทจ.) 六十     liù shí หกสบิ 
lɔn 6(จ.) 凌乱    língluàn  ระเกะระกะ 
lɔn1 流产    liú  แทง้ 
lɔn2liŋ4 山阴    Shānyīn ซานอนิ (ชื่อสถานที)่ 
lɔŋ1 错误     cuòwù ผดิ 
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lɔŋ2 肚子     dùzi  ทอ้ง (นาม) 
lɔŋ2pu2 (จ.) 萝卜    luóbo หวัไชเทา้ 
lɔŋ2pu2rən4  胡萝卜   húluóbo หวัแครอท 
lən2 后（我后到）hòu ทา้ยสุด 
ləi 4 里             lǐ ใน 
ləi4kuk7 衣服领子 yīfú lǐngzi ปกเสือ้ 
ləi4ʔmin5 被子 bèizi ผา้ห่ม 
ləm5 土（干土）tǔ ดนิ 
ləm5ŋa:n3 黄土   huángtǔ ดนิเหลอืง 
ləm5rən4 红土   hóngtǔ ดนิแดง 
lən2ləu5 后颈   tóujǐng คอ 
lən4 摸（黑） mō คล า 
leŋ4 回答   huídá ตอบ 
leŋ4,i 1 答应   dāyìng รบัปาก 
ləp7 折叠    zhédié พบั 
lət 7 结婚    jiéhūn แต่งงาน 
let10 拆        chāi รือ้ 
let10 选（种） xuǎn เลอืก 
let10 折开         zhé kāi หกั 
lət7 铁             tiě เหลก็ 
lət7 懒惰            lǎnduò เกยีจครา้น 
lɛm4 楔子         xiēzi ลิม่ 
lɛŋ3 裂开         liè kāi แตกออก ปร ิ
li2 (จ.) 黎              lí คนัไถ 
li2 (จ.) 犁（地）  lí ไถ 
lim2 镰刀          liándāo เคยีว 
lin3 冰              bīng น ้าแขง็ 
lin5 断（绳子断）duàn ขาด (เชอืกขาด) 
lin6thje5 脾     pí มา้ม 
liŋ4 山     shān ภเูขา 
ljak 7 剁（肉）duò ตดั เฉือน 
ljak8ɣe4 休息         xiūxí พกัผ่อน 
ljen 4 腥                 xīng คาว 
ljen1 (จ.) 炼（铜） liàn หลอม 
ljen3 刺             cì หนาม 
ljeŋ4 想(思考)  xiǎng คดิ 
ljep9 牛虻   niúméng ตวัเหลอืบ ริน้ เรอืด 
ljeu1 我们   wǒmen พวกเรา 
ljɛ1 尖        jiān แหลม คม 
ljɛm3 箭       jiàn ลกูศร 
ljɛm3 箭杆   jiàngān เพลา 
ljɛŋ1 阳光   yángguāng แสงแดด 
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ljɛŋ2 梁       liáng คาน 
ljɛŋ4 两       liǎng มาตราวดั เท่ากบั ต าลงึ 
ljɛu5 地（早地）dì พืน้ดนิ 
lo2 (จ.) 骡子     luózi ล่อ สตัวท์ีเ่กดิจากมา้กบัลา 
lo3 看见      kànjiàn มองเหน็ 
lo3ra 4 见面      jiànmiàn พบเจอ 
loi1 (ทจ.) 流（水）liú ไหล 
loi3vi2  火把      huǒbǎ คบเพลงิ 
lon 5 半（一半）bàn ครึง่ 
lon5 段（路）   duàn ช่วง ระหว่าง 
loŋ1 山谷   shāngǔ หุบเขา 
loŋ2,ȶiu1je6  舅父（母之兄）jiùfù พีช่ายแม่ 
ȶiu1ja3 舅父（母之弟）jiùfù น้องชายแม่ 
loŋ4 果仁         guǒ rén เมลด็ของผลไม ้
loŋ4 粒（米）lì เมด็ (ลกัษณนาม) 
loŋ4la1 眼球        yǎnqiú ดวงตา ลกูตา 
lot10 抢劫        qiǎngjié  แยง่ชงิ 
lu1   青                 qīng สเีขยีว 
lu1 稀（粥稀）xī เหลว 
lu1  清（水）     qīng ใส 
lu4 睁开（眼睛）zhēng kāi  เปิด ลมื (ตา) 
lu5  (จ.) 鹿            lù  กวาง 
lui 1 磨（米）mó โม ่(แป้ง) 
luk7 篾条        miè tiáo ไมต้อก แผ่นไมไ้ผ่  
lwə 4 熏（肉）xūn อบ รมควนั 
lwə1 怕            pà กลวั 
ma:t10 袜子       wàzi ถุงเทา้ 
ma1 狗           gǒu สุนขั 
ma1nai5 狼           láng สุนขัจิง้จอก หมาไน 
ma1nəi4 母狗       mǔgǒu สุนขัตวัเมยี 
ma1tak 8 公狗       gōng gǒu สุนขัตวัผู ้
ma1tit7thoi3 猎狗       liègǒu สุนขัล่าสตัว ์
ma2 舌头       shétou ลิน้ 
ma2ka:i5 小舌        xiǎoshé ลิน้ไก่ 
ma2vi2 火苗        huǒmiáo เปลวไฟ 
ma3 长（大）zhǎng โต 
ma3 生长   shēngzhǎng เตบิโต 
ma4kwə6 婶母   shěnmǔ ป้า 
ma4la:u4 伯母   bómǔ ป้าสะใภ ้
mai5  新       xīn ใหม่ 
mak8 脉络   màiluò เสน้ต่างๆในร่างกาย เช่น เสน้

เลอืด เอน็ หลอด ท่อต่างๆ  
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mak8 痣      zhì ไฝ 
man2 甘薯  gānshǔ มนัเทศ 
maŋ 4 胖（人）pàng อว้น 
mat7 跳蚤   tiàozǎo ตวัหมดั 
mɔk 8 埋       mái กลบ หมก 
mɔk10 帽子   màozi หมวก 
mɔk8 埋葬   máizàng ฝังศพ 
mɔk8vi2 火种    huǒzhòng เชือ้เพลงิ 
mɔn2 tɔn2 模糊    móhú เลอืนลาง 
mɔt8 蚂蚁    mǎyǐ มด 
me2  ʔ naŋ1 没有    méiyǒu ไมม่ ี
me2 thəi 6 不是    bùshì ไมใ่ช่ 
me2,hɔŋ1 不            bù ไม่ 
me2roi2roŋ1 哑巴     yǎbā คนใบ ้
məi4 树         shù ตน้ไม ้
məi4 木料     mùliào วสัดุไม ้
məi4 棍子     gùnzi กระบอง 
məi4ba:k9 寄生树 jìshēng shù ตน้กาฝาก 
məi4ju 2tsa 2 茶树     cháshù ตน้ชา 
məi4la:k 10tsɛu 1 花椒树 huājiāo shù ตน้พรกิไทย 
məi4laŋ2lu1 柳树    liǔshù ตน้หลวิ 
məi4nut 7 ʔme 3 松树    sōngshù ตน้สน 
məi4rak 7 漆树    qīshù ตน้รกัเทศ (พชืสมุนไพรจนี) 
məi4ren4 青冈树qīnggāng shù ชื่อพชืสมนุไพรจนีชนิดหนึ่ง 
məi4reu2 枫树    fēng shù ตน้เมเปิล 
məi4si1 桑树     jīdàn ตน้หมอ่น 
məi4tuŋ4 拐杖     guǎizhàng ไมเ้ทา้ 
məi4van 2 竹子     zhúzi ตน้ไผ่ 
məi4wa:k 9 杉树     shānshù ตน้จามจรุ ี
məm4pjɛu5 豹子     bàozi เสอืดาว 
məm6 鱼         yú ปลา 
məm6ɣət10 泥鳅     níqiū ชื่อปลาชนิดหน่ึง คลา้ยปลาดุก   
məm6jwə3 鳝鱼     shàn yú ปลาไหล 
məm6kwa3 黑鱼     hēiyú ชื่อปลาชนิดหน่ึง คลา้ยปลาบู่ 
məm6pwa:u2 鲶鱼     lián yú ปลาดุก 
məm6van2 鲤鱼     lǐyú ปลาตะเพยีน 
məm6vek10 鲫鱼     jìyú ชื่อปลาน ้าจดืชนิดหนึ่ง คลา้ย

ปลาตะเพยีนแต่ตวัเลก็กว่า 
mən2 他            tā เขา 
meŋ6 生命     shēngmìng ชวีติ 
met10 刀         dāo มดี 
məu1 长矛     cháng máo หอก 
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məu2 牛粪     niú fèn ขีว้วั 
məu2 猪粪     zhū fèn ขีห้ม ู
məu5 猪               zhū หม ู
məu5nəi4 母猪（肉猪）mǔ zhū หมตูวัเมยี 
məu5ra:i5 野猪           yězhū หมปู่า 
məu5ra:ŋ2 母猪（繁殖用）mǔ zhū หมตูวัเมยี 
məu5tak8 公猪（阉过的）gōng zhū หมตูวัผู ้
məu5ȶiu2 公猪（配种用的）gōng zhū หมตูวัผู ้
mi3 醋        cù น ้าสม้สายชู 
mje2 狗熊    gǒuxióng หม ี
mjen6 面条     miàntiáo ก๋วยเตีย๋ว 
mjeu2 藤子     téngzi เถา เครอืของพชื 
mjeu6 庙         miào วดั (ศาสนสถาน) 
mjɛ2 手         shǒu มอื 
mjɛ4 马          mǎ มา้ 
mjɛ4nəi4 母马      mǔ mǎ มา้ตวัเมยี 
mjɛ4tak8 公马      gōng mǎ มา้ตวัผู ้
mjɛŋ2 沟（水渠）gōu ค ูคลอง 
mon6 猴子        hóuzi ลงิ (ทะโมน) 
mui2,wu4tha:n1 煤            méi ถ่านหนิ 
mwə6 (จ.) 坟墓        fénmù หลุมฝังศพ 
naŋ2 什么           shénme อะไร 
na:i 6 这            zhè นี้ 
na:n 4 ton 4 发烧        fāshāo เป็นไข ้ 
na:n4 肉             ròu เนื้อสตัว ์
na:n4pui2 肥肉         féi ròu เนื้อ 
na:n4vən2  牙龈         yáyín เหงอืก 
na:n4ʔna:u1 瘦肉         shòu ròu เนื้อไมต่ดิมนั 
na:u 6 溃烂         kuìlàn เน่า พุพอง 
na:u 6 烂             làn เน่า 
na3 弓             gōng คนัธนู 
na4,ȶiu1ma4（母之嫂） 舅母         jiùmǔ ภรรยาของพีช่ายแม่ 
ȶiu1ȵa: ŋ4（母之弟弟） 舅母         jiùmǔ ภรรยาของน้องชายแม่ 
na4ra:n2 房脊         fáng jí คานหลงัคาบา้น 
nai 4 祖母         zǔmǔ ยา่ 
nai1 移动         yídòng เคลื่อนยา้ย 
nak 8 春（谷子） chūn ฤดใูบไมผ้ล ิ
nau 4 哪             nǎ ไหน 
nəi 4 母亲         mǔqīn แม่ 
nəi 4 亩            mǔ ไร ่
nəi4a1 乌鸦        wūyā นกกา 
nəi4am1 老鹰        lǎoyīng นกอนิทรยี ์
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nəi4ɣa:u4ra3 野兽        yěshòu สตัวป่์า 
nəi4ha:n4 狐狸        húlí จิง้จอก 
nəi4kau1 猫头鹰 māotóuyīng นกฮกู 
nəi4kɔp9tsjen1ka:ŋ1njen1 月蚀     yuè shí จนัทรปุราคา 
nəi4kɔp9tsjen1la1van2 日蚀     rì shí สุรยิปุราคา  
nəi4kha1raŋ6 兔子     tùzǐ กระต่าย 
nəi4khɔk10 癞蛤蟆 làihámá คางคก 
nəi4khep 9 蜈蚣   wúgōng ตะขาบ 
nəi4kwəi 5jɔt10 蝉       chán จกัจัน่ 
nəi4la1ɣo2,nəi4la4ɣo2 蝙蝠   biānfú คา้งคาว 
nəi4lən2 继母   jìmǔ แมเ่ลีย้ง 
nəi4lok10 蜜蜂   mìfēng ผึง้ 
nəi4məm4 老虎   lǎohǔ เสอื 
nəi4min2 水蚂蟥 shuǐ mǎhuáng ปลงิ 
nəi4ȵa6 臭屁虫 chòu pì chóng แมลงปีกแขง็ชนิดหนึ่ง ล าตวั

คลา้ยรปูลิม่ สนี ้าตาลหรดื า 
หนวดยาว มกีลิน่เหมน็ 

nəi4ŋwa3 蝴蝶   húdié ผเีสือ้ 
nəi4ŋwen3 水獭   shuǐtǎ นาก 
nəi4pa,ŋ4ȶa:u1 蜘蛛   zhīzhū แมงมุม 
nəi4pəu2 斑鸠   bānjiū นกเขา 
nəi4phi4 蜻蜓   qīngtíng แมลงปอ 
nəi4rjɛk9 蚱蜢   hàměng ตัก๊แตน 
nəi4rjɛk9ju2 蟑螂   zhāngláng แมลงสาบ 
nəi4rjɛk9mjɛ4 螳螂   tángláng ตัก๊แตนต าขา้ว 
nəi4rjɛŋ4e4 蜣螂（屎壳郎）qiāng láng ดว้ง ทีอ่ยูต่ามมลูสตัว์ 
nəi4si1 蚕   cán หนอนไหม 
nəi4təm2 虹   hóng รุง้ 
nəi4tɛ1 岳母  yuèmǔ แมย่าย 
nəi4thəi5ten1,thoi2tim3 壁虎  bìhǔ ตุ๊กแก 
nəi4ȶhɛk9 喜鹊    xǐquè นกสาลกิาปากด า 
nəi4to2siŋ1 家畜   jiāchù สตัวเ์ลีย้ง 
nəi4tsit 7 蟋蟀   xīshuài จิง้หรดี 
nəi4vi2diŋ3 萤火虫yínghuǒchóng หิง่หอ้ย 
nəi4wa5 东西   dōngxī สิง่ของ 
nəi4won4 寡妇   guǎfù แมห่มา้ย 
nəi4wot10 豪猪   háozhū เมน่ 
nɛn3 拥挤   yǒngjǐ เบยีดกนั 
nim1 快（刀快）kuài คม 
nin4 闻（嗅） wén ไดก้ลิน่ 
niu3 皱纹        zhòuwén รอยย่น ยบั 
niu4 纽扣        niǔkòu กระดุม 
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nje1 海            hǎi ทะเล 
njen 4 碾（谷子）niǎn ลกูกลิง้ เครือ่งบด (ใชส้ าหรบัสี

หรอืกระเทาะเปลอืกขา้ว) 
njɛ2 河       hé แมน่ ้า 
no3 老鼠   lǎoshǔ หนู 
no3thət8pɔŋ4 松鼠    sōngshǔ กระรอก 
noi2 虫（总称）chóng แมลง 
noi2e4 蛆       qū ตวัอ่อนของแมลง 
noi2kwaŋ6 癣       xuǎn กลาก เกลือ้น 
noi2sut7 毛虫   máochóng หนอนผเีสือ้ 
noi2wa:i1 雪       xuě หมิะ 
nun 2 躺       tǎng นอน 
nun2 睡       shuì นอน 
nuŋ4 妹妹   mèimei น้องสาว 
nuŋ4 弟弟   dìdì น้องชาย 
ȵa2 你          nǐ คุณ 
ȵak 8 插（在地里）chā เสยีบ 
ȵi 6 sip8 (ทจ.) 二十   èr shí ยีส่บิ 
ȵa:ŋ4 姑母（父之妹）gūmǔ  อา  (น้องสาวพ่อ) 
ȵa4,khɔp9 鱼笼     yú lóng ขอ้ง (เครือ่งจกัสานส าหรบัใส่

ปลา)  
ȵan1 野猫     yě māo แมวป่า 
ȵan2 银子     yínzi เงนิ (silver) 
ȵɔŋ2 肥（土地）féi (ดนิ) อุดมสมบูรณ์ 
ȵe 6 这样    zhèyàng แบบน้ี 
ȵeŋ  6 tsa5, ȵe 6 那样    nàyàng แบบนัน้ 
ȵɛu 4,ve 4  ȵɛu 4 为什么wèishénme ท าไม 
ȵɛu 4,ve 4  ȵɛu 4 怎样    zěnyàng  อยา่งไร 
ȵɛu6 在        zài อยู ่พกัอาศยั 
ȵi 6 sip8ət7 (ทจ.) 二十一èr shí yī ยีส่บิเอด็ 
ȵi 6 sip8to 1(ทจ.) 二十多个 èrshí duō gè ยีส่บิกว่า 
ȵi2pwa:k10  霜        shuāng น ้าคา้งแขง็ 
ȵi2ra:k9  骨髓    gǔsuǐ กระดกูสนัหลงั 
ȵi2ram4, ram4ȵi2 露水    lù shuǐ น ้าคา้ง 
ȵi6ŋot10, ʔnjen1, ȵit6  二月    èr yuè เดอืนกุมภาพนัธ ์
ȵi6sip8 (ทจ.) 二十日èrshí rì วนัทีย่ ีส่บิ 
ȵin 4 丑（指人）chǒu น่าเกลยีด ขีเ้หร่ 
ȵin1 臭 chòu เหมน็ 
ȵin5 腻  nì มนั (อาหารมนั) 
ȵiŋ 6 斜  xié  เฉียง 
ȵit10 冷  lěng หนาว 
ȵu2 虾  xiā กุง้ 
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ȵuŋ2wa 1 花蕊  huāruǐ เกสรดอกไม ้
ŋo 4 (ทจ.) 五     wǔ หา้ 
ŋo 4 sip8 (ทจ.)  五十 wǔ shí หา้สบิ 
ŋa 6 馋       chán ตะกละ 
ŋa:ŋ6 天花 tiānhuā โรคฝีดาษ 
ŋa:i2 嚼     jué เคีย้ว 
ŋa:i2 埃     āi ทลีะ 
ŋa:i2pe4 反刍 fǎnchú เคีย้วเอือ้ง 
ŋa:i6 艾蒿 ài  hāo ชื่อสมนุไพรชนิดหนึ่งมกีลิน่หอม 
ŋa:m2jiŋ5 山坳口shān'ào kǒu พืน้ทีร่าบระหว่างภเูขา 
ŋa:m2mjɛ2 虎口    hǔkǒu งา่มมอื 
ŋa:n3 黄        huáng สเีหลอืง 
ŋa:n6 鹅        é ห่าน 
ŋa:n6ŋo6 雁       yàn ห่านป่า 
ŋa:t10 芽        yá ตน้กลา้ 
ŋa3 动物油    dòngwùyóu น ้ามนัสตัว ์
ŋa4 张（口）zhāng อา้ (ปาก) 
ŋa4ŋap8 鳃            sāi ครบีปลา 
ŋai2 愚蠢        yúchǔn โง ่
ŋam1 昏迷        hūnmí มนึงง 
ŋam2 韭菜        jiǔcài ผกักุยช่าย 
ŋam2 口（咬一口）kǒu ค า (ลกัษณนาม) 
ŋɔp9sɔp8 糊涂            hútú เลอะเลอืน เลอะเทอะ 
ŋe2 早饭         zǎofàn อาหารเชา้ 
ŋe2 哭             kū รอ้งไห ้
ŋo4vɛk9 (ทจ.) 五百           wǔbǎi หา้รอ้ย 
ŋun2  枕头        zhěntou หมอน  
ŋut7 想念          xiǎngniàn คดิถงึ 
ŋwa 6 津（种子）jīn แช ่
ŋwa:ŋ2 鬼            guǐ ผ ี
ŋwa:k9 劈（柴）pī ผ่า 
ŋwa4 瓦            wǎ กระเบือ้ง 
o1 (鸡) 啼    tí ขนัรอ้ง 
ok9 升起        shēng qǐ เลื่อนขึน้ 
om 5 腌（菜）yān ดอง(ผกั) 
oŋ3 翅膀        chìbǎng ปีก 
oŋ3mjɛ2 胳膊        gēbó แขน 
pa:ŋ 4 ȶa:u 1 蜘蛛网     zhīzhū wǎng ใยแมงมมุ 
pa:ŋ1ten1 大腿         dàtuǐ โคนขา 
pa:ŋ3pu6 膀胱        pángguāng กระเพาะปัสสาวะ 
pa:i1 去            qù ไป 
pa:i1lɔŋ2 拉肚子    lādùzi ทอ้งเสยี 
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pa:i1ŋuk7 出去      chūqù ออก 
pa:i2 (จ.) 排（房间）pái แถว 
pa:n 6 生(蛋)  shēng ออกไข ่
pa:n1fa5 办法     bànfǎ วธิกีาร 
pa:n1la:u 4 长辈     zhǎngbèi รุน่อาวุโสมากกว่า 
pa:n1ȶai4 晚辈     wǎnbèi รุน่อาวุโสน้อยกว่า 
pa:ŋ1 (จ.) 帮助     bāngzhù ช่วยเหลอื 
pa:u5 (จ.) 炮         pào ปืนใหญ่ 
pa2   รัว้ 
pa2 (จ.) 栏杆 lángān  篱笆 líbā 栅栏     

zhàlán 
รัว้ 

pa2 木耙          mù bà คราดทีท่ าจากไม ้
pa2 耙（地） bà คราด 
pa3 姑母（父之姐）gūmǔ ป้า  (พีส่าวพ่อ) 
pa3 姨母（母之姐）yímǔ ป้า  (พีส่าวแม)่ 
pai 4 摆（手）bǎi วาง   
pai 5 铺（床）pù ป ู(กรยิา) 
pai4 摇头        yáotóu  ส่ายหวั 
pam5 （一）份 fèn ส่วน  
pan 2 捏             niē หยกิ 
pan 2 磨（刀） mó ลบั (ลบัมดี) 
pan 5 ten 1 赤脚         chìjiǎo เทา้เปล่า 
pan3 攘（拳） rǎng โยน 
pan3 掐（脖子）qiā กด 
pan5 旋转       xuánzhuǎn หมนุ วน 
paŋ1 倒塌       dǎotā พงัทลาย ถล่มลง 
paŋ3pu6 鳔            biào หางปลา 
pau1tsje2  (จ.) 菩萨        púsà พระโพธสิตัว ์
pau2 hu1 (จ.) 保护        bǎohù รกัษา 
pau2ta1 岳父        yuèfù พ่อตา 
pɔk9mjɛ4  马笼头    mǎ lóngtou บงัเหยีน 
pɔŋ 6 凸起          tū qǐ นูนขึน้ 
pɔŋ3 堆（土） duī กอง  
pɔŋ4ȵɔŋ 3  蓬松 （头发）péngsōng ปกุปยุ พองฟู 
peŋ 6 na:i 6 这些        zhè xiē นี้ 
pe1 鼻涕        bítì น ้ามกู 
pe1kuŋ1ʔnaŋ1 鼻尖        bíjiān ปลายจมกู 
pe2 卖            mài ขาย 
pəi2 皮肤        pífū ผวิ 
pəi2la1 眼皮        yǎnpí หนงัตา 
pəi2lən5 嘴唇        zuǐchún รมิฝีปาก 
pəi2lən5rəu1 上唇        shàngchún รมิฝีปาก 
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pəi2lən5te3 下唇       xià chún รมิฝีปากล่าง 
pəi2məi4 树皮  shù pí เปลอืกไม ้
pəi2təm6 果皮  guǒpí เปลอืกผลไม ้
pək8 次（去一次）cì ครัง้ (ลกัษณนามของการกระท า

กรยิา) 
pək8 顿（打一顿）dùn ครัง้ ยก (ลกัษณนามของการ

กระท ากรยิา)  
pək8 遍（看一遍）biàn รอบ  
pən 6 闲     xián ว่าง 
pen3 扁       biǎn แบน 
pən5 跑      pǎo วิง่ 
peŋ  6 tsa5 那些 nà xiē นัน่ 
pet9 弹（琴）tán ดดี (บรรเลงดนตร)ี 
pəu5 告诉     gàosù บอก 
pɛn 6 差不多 chàbùduō เกอืบจะ 
pɛn 6 将要     jiāngyào จะตอ้ง 
pɛŋ 5 射箭     shèjiàn ยงิธนู 
pɛŋ5 扔         rēng โยน 
pɛt9 (ทจ.) 八         bā แปด 
pɛt9sip8  (ทจ.) 八十       bā shí แปดสบิ 
pɛt9vɛk9(ทจ.) 八百     bābǎi แปดรอ้ย 
pha 3rən 1  翻身     fānshēn  พลกิตวั กลบัตวั กลบัหลงัหนั 
pha:ŋ1 烤（衣服）kǎo อบ (อบเสือ้ผา้) 
pha:t9 血             xuè เลอืด 
pha:u 1 烤（火） kǎo ป้ิง 
pha3 回（头）huí หนัหวั 
pha3 翻（开）fān พลกิ 
phe1liŋ4 山顶         shāndǐng ยอดเขา 
phe1ma2 舌尖         shéjiān ปลายลิน้ 
phe5 分（粮食）fēn แบ่ง (ปัน)  
phe5 庹 tuǒ วา (ระยะห่างระหว่างสองปลาย

แขนเมือ่กางออกสุด) 
phəi1 背诵            bèisòng ท่อง 
phet9(ใชเ้ครือ่งมอื)thɔt9 (ใชม้อืเปล่า)  剥（果皮）bō ปลอก (เปลอืกผลไม)้ 
phi 6 慢（走）     màn ชา้ 
phjɛp9 瘪的            biě de หด 
phjɛu1 淡（酒淡）dàn จดื 
phoŋ1 水蒸汽        shuǐ zhēngqì ไอน ้า 
phuŋ3 空的                 kōng de ว่างเปล่า 
pi2 比                bǐ กว่า 
pin1 鞭子            biānzi แส ้
pin5 变               biàn เปลีย่น 
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piŋ2 平               píng  ราบ 
pit8 下（看一下）xià ท ี(ลกัษณนาม)  
pjek9 分别       fēnbié แยกจาก แบ่งออก  
pjeu1 念经        niànjīng สวดมนตร ์
pjeu2 jaŋ6 表扬        biǎoyáng ชมเชย 
pjɛ 2 棵（一棵树）kē ตน้ (ลกัษณนามของตน้ไม)้ 
pjɛ2məi4 树干        shùgàn ล าตน้ 
po4 黄牛        huángniú ววั 
po6 葫芦        húlu น ้าเตา้ 
poi2 赔偿        péicháng ชดใช ้
pon4 搬（椅子）bān ยา้ย 
poŋ 4 掸（灰） dǎn ปัด 
poŋ 6 群（羊） qún ฝงู 
poŋ 6 大家         dàjiā ทุกคน 
poŋ4 拍（桌子）pāi ตบ 
poŋ6ɣoŋ6 青年男子qīngnián nánzǐ ชายหนุ่ม 
poŋ6tho1 青年女子qīngnián nǚzǐ หญงิสาว 
pu 4 也 yě ก ็
pu 4,tu 4 都（大家都来）dōu ทัง้หมด ลว้นแลว้แต่  
pu4 父亲      fùqīn พ่อ 
pu4ɣa4 摆卡寨  Bǎi kǎ zhài ชื่อหมูบ่า้น ป๋ายข่า  
pu4la:u4 伯父       bófù ลุง 
pu4lən2 继父       jìfù พ่อเลีย้ง 
pu4won4 鳏夫       guānfū พ่อหมา้ย 
pu5 裤子       kùzi กางเกง 
pui2 肥（肉）féi เนื้อตดิไขมนั 
pun 1 拔           bá ดงึ 
pun 4 沸腾       fèiténg เดอืด 
pun1 拔（草）bá ถอน (หญา้) 
put7 肺            fèi ปอด 
pwa:k10 白            bái  สขีาว 
pwa:p10 禾叉        hé chā ไมต้ขีา้ว 
pwa:u2 角             jiǎo เขา(สตัว)์ 
pwa1 崖（石崖）yá  หน้าผา 
pwa1 悬崖峭壁xuányá qiàobì หน้าผาทีส่งูชนั 
pwam1 孵（小鸡）fū ฟัก(กรยิาฟักไข)่ 
pwə1 浮                 fú ลอย 
pwə3 补丁            bǔdīng ตอกตะป ู
pwə3 补（衣）    bǔ ปะ 
raŋ 4 拉（用刀拉）lā ดงึ 
raŋ 6 竖       shù  ตัง้ 
ra:ŋ 2 竹笋   zhúsǔn หน่อไม ้
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ra:ŋ2 呻吟   shēnyín รอ้งครวญคราง 
ra:i3 长          chǎng ยาว 
ra:k10 粗糙      cūcāo หยาบ 
ra:k9 锈（铁锈）xiù สนิม 
ra:k9 鱼刺       yúchì ฉลาม 
ra:k9 骨头       gǔtou กระดกู 
ra:k9ka:p9 骨节      gǔjié ขอ้ต่อกระดกู  
ra:k9luŋ6ku5 脊梁骨   jǐlianggǔ กระดกูสนัหลงั 
ra:k9rət8 肋骨      lèigǔ กระดกูซีโ่ครง 
ra:k9si2 肩胛骨  jiānjiǎgǔ กระดกูสะบกั 
ra:n 4 陡         dǒu  ทางชนั 
ra:n1 （用刀）牵谷穗 qiān gǔ suì เกีย่ว  
ra:n2 房屋     fángwū บา้น 
ra:n2ja2 草房     cǎo fáng กระท่อม 
ra:n2ja2 草棚     cǎo péng เพงิ 
ra:n2kɔn1 衙门      yámén ซุม้ประตู 
ra:n2la:u4 正房      zhèng fáng หอ้งโถงใหญ่ 
ra:n2vjen2 厢房       xiāngfáng หอ้งทีอ่ยูด่า้นขา้งหอ้งโถงใหญ่ 
ra:n2wi5 邻居       línjū เพื่อนบา้น 
ra:ŋ1 啸（虎）xiào ค าราม (เสอืค าราม) 
ra:u1 咱们           zánmen เราทัง้สอง (สรรพนามบุรษุที ่1 

พหพูจน์) 
ra:u2 柱子       zhùzi เสา 
ra:u2li2 犁板       lí bǎn ใบคนัไถ  
ra1ʔja:ŋ5 打扮       dǎbàn แต่งตวั 
ra2 二               èr สอง 
ra2 ljeu1 我俩       wǒ liǎ พวกเรา (สรรพนามบุรษุที ่1 

พหพูจน์) 
ra2 tjeu1 他俩       tā liǎ เขาทัง้สอง (สรรพนามบุรษุที ่3 

พหพูจน์) 
ra2 vɛk9 二百       èr bǎi  สองรอ้ย 
ra2, ȵa2 厚                hòu หนา 
ra2sjeu1 你俩       nǐliǎ คุณสองคน (สรรพนามบุรษุที ่2 

พหพูจน์) 
ra3 坡           pō เนิน  
ra3liŋ4 山坡       shānpō เนินเขา 
ra4ɣɔŋ4 胸脯       xiōngpú หน้าอก 
ra4kɛn5 麻子       mázǐ ฝี 
ra4kuk7 衣服棉   yīfú mián เสือ้ผา้ส าล ี 
ra4pwa:k 9 额头       étóu หน้าผาก 
ra4rip7 雹子       báozi ลกูเหบ็ 
ra4ʔmin5 被面子   bèi miànzi ไสใ้นผา้นวม 
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ra4ʔnaŋ1 亲戚       qīnqī ญาต ิ
ra5 田（水田）tián ไรน่า 
rai5 膻            shān กลิน่สาบของเนื้อแกะ  
rak 7  睡着        shuì นอนหลบั 
rak 8 洗（衣服）xǐ ซกั 
rak7 漆    qī แลคเกอร ์
rak7 湿     shī เปียก 
ram1 插（种）chā เสยีบ 
ram1 沉（下去）chén จม 
ram4 水             shuǐ น ้า 
ram4do5 胆汁        dǎnzhī น ้าด ี
ram4ɣam2 浑水         hún shuǐ น ้าขุ่น 
ram4la:u4 洪水         hóngshuǐ น ้าท่วม 
ram4la1 眼泪         yǎnlèi  น ้าตา 
ram4lu1 清水        qīngshuǐ น ้าใส 
ram4pan5 漩涡          xuánwō น ้าวน 
ram4pun4 开水        kāishuǐ น ้าเดอืด 
ram5 落（价）luò ลดลง ตกลง(ราคา) 
ram5 低            dī ต ่า 
raŋ1 筛（粮食） shāi กระชอน ตะแกรง 
raŋ4 押（面）      yā นวด (นวดแป้ง) 
raŋ4ro 6 哮喘              xiāochuǎn หดื หอบ 
raŋ6 经线              jīng xiàn เสน้แวง(ตรงขา้มกบัเสน้รุง้)  
rap7 破（碗坡）  pò แตก 
rɔt9 干缩             gàn suō รดัตวั 
rɔk 9 撒（种子）sā ทิง้ 
rɔk9 涨（价）    zhǎng ขึน้ (ราคา) 
rɔk9 肿                zhǒng บวม 
rɔk9 膨胀            péngzhàng  พอง 
rɔn 6 递                dì ส่ง 
rɔŋ 6 松                sōng หยอ่น 
rɔŋ6ɣa:u4 内脏            nèizàng อวยัวะภายใน 
rɔt10 虫                     chóng หนอน  
re2 鱼网            yúwǎng แหจบัปลา 
re3 买                mǎi ซือ้ 
rəi4 男生殖器    nán shēngzhíqì อวยัวะเพศชาย 
rem 6 阴                     yīn มดื ครึม้ 
rem 6 凉                     liáng เยน็ 
rem 6ru2 凉快                liángkuai เยน็ 
rem2 脆                     cuì กรอบ (อาหารกรอบ ใบไมแ้หง้

กรอบ) 
rəm2 风               fēng ลม 
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rəm2la:k10 怀孕            huáiyùn  ตัง้ครรภ ์
rən 4 红       hóng สแีดง 
rən1 身体 shēntǐ รา่งกาย 
rən1,tha:k9 腰      yāo เอว 
rən3 短      duǎn สัน้ 
reŋ 4 晴        qíng สดใส 
rəŋ 4 强      qiáng แขง็แกรง่ แรง 
rəu1,pak7  北      běi ทศิเหนือ 
rəu1dɔŋ1 更弄寨  Gèngnòng zhài ชื่อหมูบ่า้น เกิง้น่ง  
rəu1kuŋ1 脊梁  jǐliang สนัหลงั 
rəu1kwa:ŋ2 楼上  lóu shàng ชัน้บน 
rəu1va4mjɛ2 手指  shǒuzhǐ นิ้วมอื 
rəu1va4ten1 脚背   jiǎobèi หลงัเทา้ 
rəu2ka:i5 鸡窝   jī wō รงัไก่ 
rɛŋ 2prin 2 借钱   jiè ยมืเงนิ 
ri3 眯缝（眼）mīfeng หรีต่า 
rim1 果实  guǒshí หมาก ผลไม ้
rim1 个（碗）gè ใบ (ลกัษณนามใชก้บัถว้ยจาน) 
rim1 句（话）jù ค า (ลกัษณนามใชก้บัค าพดู) 
riŋ3 靠      kào พงิ 
rip7 蹄      tí กบี  
rip7mjɛ4 马蹄  mǎtí กบีมา้ 
rip7tɔŋ1 指甲  zhǐjiǎ เลบ็มอื 
rip7ten1 脚趾甲   jiǎozhǐ jiǎ เลบ็เทา้ 
rit10 揉（丸子）róu ขยี ้
riu 6 煎（药）jiān คัว่ 
riu3 暖和           nuǎn huo อบอุ่น (อากาศ) 
riu3 温（水）wēn อุ่น (น ้า) 
riu6 汤（菜汤 肉汤）tāng ซุป 
riu6tsu4 精液    jīngyè อสุจ ิ
rje1 石（十斗）shí กอ้น 
rjɛ1ɣəu4 谷苞   gǔ bāo ชื่อผกัชนิดหนึ่งของจนี 
rjɛ4 妻子   qīzi ภรรยา 
rjɛk 9 垮        kuǎ หิว้ 
rjɛk8 贼        zéi โจร 
rjɛk8 偷        tōu ขโมย 
rjɛk9 呕吐     ǒutù อาเจยีน 
rjɛŋ 4 滚动     gǔndòng กลิง้ 
ro 6 (ทจ.) 漏         lòu รัว่ 
ro2 大蒜     dàsuàn กระเทยีม 
ro2 量（量体裁衣）liàng วดั (กรยิา) 
ro4 种（菜）zhòng ปลกู 
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ro4 放置        fàng ปลดปล่อย 
ro4,tam 3 装（进来）zhuāng ใส่ บรรจุ 
ro5 弱     ruò อ่อนแอ 
ro6 空气          kōngqì อากาศ 
roi 6 下（山）  xià ลง 
roi2 知道          zhīdào รู ้
roi2 懂（听懂了）dǒng เขา้ใจ 
roi2 会（你会汉语吗）huì สามารถ เป็น ท าเป็น  
rom1 瘦（人）shòu ผอม 
rom4 啜             zhuó สะอกึ 
ron 4 溢             yì ลน้ 
ron4 送（东西）sòng มอบให ้
roŋ1 说             shuō พดู 
roŋ1ləi 4 客气             kèqì เกรงใจ 
roŋ6 牛圈         niú quān โรง คอกววั  
roŋ6məu5 猪圈          zhū quān โรงหม ูคอกหม ู
ru 6,ru 2 滤（茶）  lǜ กรอง 
ru2 粗（粉）  cū หยาบ 
ru6ri4 黎明           límíng รุง่อรณุ 
ruŋ2 辣                  là เผด็ 
rwə1 醒             xǐng ตื่น 
sa:ŋ1 双（鞋）shuāng คู่ (ลกัษณนาม) 
sa:ŋ1 对（耳环）duì คู่ (คู่กนั) 
sa1 纺车         fǎngchē ทีปั่น่ดา้ย 
sa1 喂（鸡）  wèi ป้อน ใหอ้าหารสตัว ์
sa5 上（上山）shàng ขึน้ 
sa5 ku ŋ1 出穗            chū suì ออกรวง 
sai1 螺蛳            luósī หอยทาก 
sai1ha:i4 蚌                 bàng หอยชนิดหนึ่ง 
saŋ 2 挂（墙上）guà แขวนบนผนงั 
saŋ2 吊（灯）    diào หอ้ย  
sɔk8 熟（肉）      shú สุก 
sɔk8 脓                 nóng หนอง 
sɔŋ1 脚后跟            jiǎohòugēn สน้เทา้ 
sɔŋ5la1 眼角              yǎnjiǎo รอ่งหนงัตา 
sɔp8 大挖锄         dà wā chú จอบ 
səi2 nau 4 几时             jǐshí เมือ่ไหร่ 
sə i2 səi2,thiŋ 3 thiŋ3 常常                 chángcháng บ่อยๆ 
sən1 li1 (จ.) 胜利                 shènglì ชยัชนะ 
səi2 (จ.) 时候            shíhòu เวลา 
səi2bwa:u2  下午               xiàwǔ ตอนบ่าย 
səi2ŋe2 上午               shàngwǔ ตอนเชา้ 
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səm1 针                zhēn เขม็ 
səm5 梭子        suōzi กระสวย (เครือ่งมอืเกีย่วกบัการ

ทอผา้) 
səu3ra:n2 主人        zhǔrén เจา้บา้น เจา้เรอืน 
si1  (จ.) 丝            sī ไหม 
si2 tsa:ŋ1  刚才        gāngcái เพิง่จะ 
si4kwa4(จ.),kwa1ram4 西瓜        xīguā แตงโม 
si5 尝            cháng ชมิ 
sin3(จ.) 相信        xiāngxìn เชื่อ 
siŋ1(ทจ.) 生姜         shēngjiāng ขงิ 
siŋ1(จ.) 升             shēng ลติร 
siŋ6(ทจ.) 城（城市) chéng เมอืง 
sip8(ทจ.) 十             shí สบิ 
sip8  ŋo 4(ทจ.) 十五             shí wǔ สบิหา้ 
sip8 ə t7(ทจ.) 十一          shíyī สบิเอด็ 
sip8 ku3(ทจ.) 十九              shí jiǔ สบิเกา้ 
sip8 lɔk8(ทจ.) 十六          shí liù สบิหก 
sip8 ȵi 6(ทจ.) 十二          shí’èr สบิสอง 
sip8 pɛt9(ทจ.) 十八          shí bā สบิแปด 
sip8 taŋ1 十来个      shí lái gè สบิกว่าคน 
sip8 tha:m1(ทจ.) 十三          shí sān สบิสาม 
sip8 thəi5(ทจ.) 十四          shí sì สบิสี ่
sip8 thət7(ทจ.) 十七              shí qī สบิเจด็ 
sip8ət7(ทจ.) 十一日        shíyī rì วนัทีส่บิเอด็ 
sip8lɔk8(ทจ.) 十六日        shíliù rì วนัทีส่บิหก 
sip8ŋo4(ทจ.) 十五日      shí wǔ rì วนัทีส่บิหา้ 
sit8 稠（粥很稠）chóu ขน้  
siu 3 炒（菜）  chǎo cài ผดัผกั 
siu1 修理（钟表）xiūlǐ ซ่อม 
siu1 收（衣服）shōu ไดร้บั 
sj3ɛp9mjɛ2 戒指            jièzhǐ แหวน 
sje 3 问                wèn ถาม 
sje 3sai 4 审（案）      shěn ตรวจ(ค าตอบ) 
sje1 麝香             shèxiāng ชะมด 
sje5ka:u5 古代 古时    gǔdài gǔ shí โบราณ 
sje5kon5 祖宗            zǔzōng บรรพบุรษุ 
sjen1(จ.) 仙                xiān เทพ 
sjeu1 你们           nǐmen พวกคุณ (สรรพนามบุรษุที ่2 

พหพูจน์) 
sjɛm3 走               zǒu เดนิ 
sjɛm3 下（棋）    xià ลง 
sjɛŋ 4 晒（太阳）shài สาดแสง 
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sjɛŋ1(ทจ.) 象（大象）xiàng ชา้ง 
sjɛŋ3 午饭            wǔfàn อาหารกลางวนั 
sjɛŋ3 唱（歌）    chànggē รอ้งเพลง 
sjɛŋ4 (จ.) 省                shěng มณฑล 
sjɛp9 绣（花）    xiù  เยบ็ปักถกัรอ้ย 
so3, tap7 锁（门）    suǒ ปิด ลงกลอน ลอ็ค 
sɿ 5 pa:i1(จ.) 失败            shībài ลม้เหลว พ่ายแพ ้
sɿ4tsɿ2 (จ.) 狮子            shīzi สงิโต 
su1 (จ.) 输                  shū แพ ้
su3,səu3 放牧            fàngmù เลีย้งปศุสตัว ์
su5(จ.) 数（数东西）shù นบั 
sui10 乱                     luàn ยุง่เหยงิ 
sun1 顺               shùn ไปตามทศิทาง (ตรงขา้มกบัสวน 

ทวนกระส) 
sun2 毛（兽毛）máo ขน ( ขนสตัว)์ 
sun2la1 眉毛           méimáo คิว้ 
sun2la1ram4 睫毛           jiémáo ขนตา 
sun2mon6 汗毛          hànmáo ขน 
sun2ʔnaŋ1 鼻毛          bímáo ขนจมกู 
sut7 吸（气）  xī สดู (สดูอากาศ) 
sut7 吮             shǔn  ดดู 
ȶai 4 小                 xiǎo เลก็ 
ȶet9rim1 结果            jiéguǒ ออกผล 
ȶi 6 禁忌         jìnjì ขอ้หา้ม 
ȶi2  ȵa2 你的         nǐ de ของคุณ 
ȶi3 几             jǐ   กี ่(ปจุฉาสรรพนาม) 
ȶin1(จ.) 斤             jīn น ้าหนกัครึง่กโิลกรมั 
ȶa 4(จ.) 加             jiā เพิม่ 
ta 6 经过         jīngguò ผ่าน 
ta 6 ət7  第一         dì yī ล าดบัทีห่นึ่ง 
ta 6 pɛt9 第八         dì bā ล าดบัทีแ่ปด 
taŋ 1 ɣa:u4 进来         jìnlái เขา้มา 
ȶa:i3 套索（捕兽用）tào suǒ บ่วงเชอืก (ทีใ่ชจ้บัสตัว)์ 
ta:k 9 榨（油）zhà คัน้ บบี 
ta:m 1 把（一把刀）bǎ เล่ม 
ta:m1met10 刀把儿  dāobà ดา้มมดี  
ta:m5 涉（水）shè ลุยน ้า  
ta:n2 发抖        fādǒu สัน่ 
ta:n3 la:u 4 胆大        dǎn dà ใจกลา้ 
ta:ŋ2 (จ.) 糖            táng น ้าตาล 
ta:ŋ2lin3 冰糖        bīngtáng น ้าตาลกอ้น 
ta:ŋ2lok10 蜂蜜       fēngmì น ้าผึง้ 
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ta:ŋ2pwa:k10 白糖        báitáng น ้าตาลทรายขาว 
ta:ŋ2rən4 红糖           hóngtáng น ้าตาลแดง 
ta:u 3 烧（柴）    shāo เผา 
ta:u3 附近   fùjìn ใกล้ๆ  
ta:u4 thuŋ3 裤腿    kùtuǐ ขากางเกง 
ta:u4mjɛ2 手套    shǒutào ถุงมอื 
ta:u4wu2khoi1 气管   qìguǎn หลอดลม 
ta:u5 回       huí กลบั 
ta:u5 倒         dào เท 
ta1 胗子   zhēn zi กึน๋ไก่ 
ȶa1 盐       yán เกลอื 
ȶa1 剩       shèng เหลอื 
ta1 (เสือ้สกปรก) sa:n2(สิง่ของสกปรก) 脏       zāng สกปรก เป้ือน 
ȶa2tsjen1 食品   shípǐn อาหาร 
ȶa3 稻种  dào zhǒng ตน้ขา้ว 
ȶa3 种子  zhǒngzi เมลด็ 
ȶa3 (จ.) 假         jiǎ ปลอม 
ta3 səm1(จ.) 打针  dǎzhēn ฉีดยา 
ta3 tsa:ŋ1(จ.) 打仗 dǎzhàng สงคราม 
ȶa5 嫁（女）jià แต่งงาน 
ta5jan2 半夜  bànyè เทีย่งคนื 
ta5khu5 屠夫   túfū คนขายเนื้อ 
ta5khun1 中途   zhōngtú ระหว่างทาง 
ta5liŋ4 山腰   shānyāo ไหล่เขา 
ta5njɛ2 河中寨     Hézhōng zhài ชื่อสถานที ่หมู่บา้นเหอจง 
ta5va4mjɛ2 手心   shǒuxīn อุง้มอื 
ta5van2 中午    zhōngwǔ ตอนเทีย่ง (ตะวนั) 
ta6 经过（过程）jīngguò ผ่าน 
ta6 过（生日）guò ฉลอง(วนัเกดิ) 
ta6 过（过河）guò ขา้ม 
ȶa6 茄子             qiézi มะเขอื  
ta6ŋo 4 第五               dì wǔ ล าดบัทีห่า้ 
ȶai 4 细（竹竿细）xì ละเอยีด 
tai1 死          sǐ ตาย 
tai6 衣袋     yīdài กระเป๋าเสือ้ 
tai6jit8 腿肚子 tuǐdùzi น่อง 
tai6po6 胃         wèi กระเพาะอาหาร 
tai6tsu4 乳房      rǔfáng เตา้นม 
tak7 断（折断子）duàn หกั 
tak7ti4tau1  瞳仁     tóngrén ลกูตาด า 
tak7ti4tau1 影子     yǐngzi  เงา 
tam1van2 将来     jiānglái อนาคต 
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tam2  云     yún กอ้นเมฆ 
tam2 ȶha5 正在      zhèngzài ก าลงั 
ȶam3 紫             zǐ  สมีว่ง 
tam3ro6 屏性气  píng xìng qì กลัน้หายใจ 
tam4 织（布）     zhī ถกั ปะ 
tan3 围（围巾）wéi พนั (กรยิา) 
tan3 穿（衣）    chuān สวม 
tan3 戴（帽）    dài ใส่ 
ȶan3 紧（绑得紧）jǐn ตงึ แน่น 
tan4 踩         cǎi เหยยีบ 
taŋ1 来         lái มา 
taŋ2tam2tjɛk9 织布机 zhībùjī กีท่อผา้ 
ȶaŋ3 架  (山) jià  ชัน้ 
tap7 肝          gān ตบั 
ȶat7 吝啬        lìnsè ตระหนี่ 
tau3 近              jìn ใกล ้
tau3 斗          dòu โตว (มาตราตวงวดัของจนี) 
tau6 (ทจ.) 豆子      dòuzi ถัว่ 
tau6ləm5 花生      huāshēng ถัว่ลสิง 
tau6no3 豌豆      wāndòu ถัว่ลนัเตา 
tau6ŋa:t10 豆芽菜  dòuyá cài ถัว่งอก 
tau6pwa:k10 豆腐      dòufu เตา้หู ้
tau6ra5 黄豆      huángdòu ถัว่เหลอืง 
tau6sa:m1siu1 四季豆  sìjì dòu ถัว่เขยีว 
tau6tsiŋ5ʔmun1 蚕豆      cándòu ถัว่ปากอา้ 
tɔŋ 2 kha:u1 吵架      chǎojià ทะเลาะ 
tɔŋ2 ŋut7 相爱      xiāng'ài ความรกั 
ȶɔi1 行（数字）xíng บรรทดั 
tɔi5 中(射中) zhōng เขา้เป้า 
tɔi5ra4 对面        duìmiàn ดา้นตรงขา้ม 
tɔk 9 遗失        yíshī ตก หล่น ท าหาย 
tɔk8 读            dú อ่าน 
tɔk8 孤独           gūdú โดดเดยีว 
tɔk9 下（雨)   xià  ตก(ฝนตก) 
tɔk9 落下        luòxià รว่งลน้ 
tɔk9 滴（水)   dī หยด 
tɔŋ 2da:u3 和睦     hémù สนิทสนม 
tɔŋ1 食指   shízhǐ นิ้วชี ้
ȶɔŋ1na3 弓背   gōng bèi คนัธนู 
tɔŋ1nəi4 拇指   mǔzhǐ นิ้วโป้ 
tɔŋ1ta5 中指   zhōngzhǐ นิ้วกลาง 
tɔŋ2(ทจ.) 铜       tóng ทองแดง 
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tɔŋ2tsak8 仇人  chóurén ศตัร ู
ȶɔt9 紧（绑得紧）jǐn ตงึ 
təi 6nau 4 那些  nǎxiē ไหน สิง่ใด  
tə i2 ləi 4 公平  gōngpíng ยตุธิรรม 
təm 3  ŋa:t10 发芽  fāyá แตกหน่อ 
te3  (ทจ.) 地（天地）dì ดนิ(ฟ้าดนิ) 
ȶe3  衰老   shuāilǎo แก่ชรา  
ȶe3 老（人）lǎo ชรา 
te3, na:m5(จ.) 南    nán ทศิใต ้
te3ten1,va4ten1 脚掌  jiǎozhǎng ฝ่าเทา้ 
te3tha:k9 腋下  yè xià รกัแร ้
te3thən2 , lɔŋ2ʔmun1 世界  shìjiè โลก 
te5 砍（树）    kǎn ตดั 
təi2 带（小孩）dài พกพา พา  
təi2 把 bǎ เอา 
tek9 满 mǎn เตม็ 
təm1 钝 dùn ทู่ 
ȶem2to1 门槛   ménkǎn ธรณปีระตู 
təm4 鱼罾   yú zēng อวนจบัปลา 
təm6 水果   shuǐguǒ ผลไม ้
təm6et9 萄葡   táo pú องุน่ 
təm6ka: ŋ1 刺梨   cì lí ตน้ทอ้ 
təm6ka:m5 柑       gān ชื่อสม้ชนิดหนึ่งของจนี 
təm6men4 柿子  shìzi ลกูพลบั 
təm6ŋai6 腮颊       sāi jiá แกม้ 
təm6puk8 柚子       yòuzi สม้โอ 
təm6rai2 黎               lí ตน้ลกูแพร 
təm6rut7 五倍子   wǔbèizǐ ชื่อยาสมนุไพรชนิดหนึ่ง 
təm6təi6 凉薯       liáng shǔ มนัแกว 
təm6tha:i6 杨梅        yángméi ราสเบอรี ่ 
təm6vaŋ2 桃子        táozi ลกูทอ้ 
təm6vuŋ2 杏            xìng ตน้พชี 
ȶen 2 茧            jiǎn รงัไหม 
ten1 脚            jiǎo เทา้ 
ten1 只（鞋）zhǐ ขา้ง 
ten1liŋ4 山脚        shānjiǎo ตนีเขา 
ȶen2 碱            jiǎn ด่าง 
tən3ma2 舌根        shégēn โคนลิน้ 
tən3 ʔnaŋ1 入中         rù zhōng รอ่งตรงกลางของรมิฝีปากบน 
tən4 屁股         pìgu กน้ 
tən6 蓝靛槽     lándiàn cǎo หญา้สคีราม 
ȶəp8 陷（下去）xiàn จม ตกลงไปขา้งใน  
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tət 8 扫（地） sǎo ปัดกวาด 
tət7 屁            pì ตด 
tət8 撕（纸）sī ฉีก (ฉีกกระดาษ) 
tet9 芭芒操    bā mángcǎo หญา้หอมชนิดหน่ึง 
ȶet9 凝固        nínggù แขง็ตวั 
ȶɛŋ5 抹（灰）mǒ ทา 
thət 7 vɛk 9 七百        qībǎi เจด็รอ้ย 
tha:ŋ3lok10 蜂房        fēngfáng รงัผึง้ 
tha:ŋ4 养            yǎng เลีย้ง 
tha:ŋ2 直            zhí ตรง 
tha:i1 给            gěi  ให ้
tha:i2 丧事        sāngshì งานศพ 
tha:i4 肠子        cháng zi ล าไส ้
tha:i4djɛ1 脐带        qídài สายสะดอื 
tha:i4kui1 子宫        zǐgōng มดลกู 
tha:i4la:u4 大肠        dàcháng ล าไสใ้หญ่ 
tha:i4ȶai4 小肠        xiǎocháng ล าไสเ้ลก็ 
tha:k9 地基        dìjī รากฐาน (พืน้ดนิปลกูสรา้ง) 
tha:m1 二            èr สอง 
tha:m1 sip8 (ทจ.) 三十        sān shí  สามสบิ 
tha:m1sip8 (ทจ.) 三十日     sānshí rì วนัทีส่ามสบิ 
tha:m1vɛk9  三百        sānbǎi สามรอ้ย 
tha:n 1 编（筐） biān ถกั 
tha:n1 染（衣服）rǎn ยอ้ม 
ȶha:n1 锡             xī ดบีุก 
tha:n5(ทจ.) 碳             tàn ถ่าน 
tha:n5vi2,vi2tha:n5 (ทจ.) 火炭         huǒtàn ถ่านไฟ 
tha:ŋ 4 生（小孩）shēng ออกลกู 
tha:ŋ2 根（树根）gēn ราก 
tha:ŋ6 工人   gōngrén กรรมกร 
tha:ŋ6lət7 铁匠   tiějiàng ช่างเหลก็ 
tha:ŋ6ȵan2(ทจ.) 银匠   yínjiàng ช่างท าเครือ่งเงนิ 
tha:ŋ6ŋwa:ŋ2  巫师   wūshī หมอผ ี
tha:ŋ6ŋwa4 瓦匠   wǎjiàng ช่างปกูระเบือ้ง 
tha:p 9 链接   liànjiē เชื่อมต่อ ทาบ 
tha:t 9 搓（绳子）cuō ถ ูขยี ้ 
tha:t9 擦                cā ถ ู
tha:u4 丈夫   zhàngfū สาม ี
tha:u4rjɛ4 夫妻   fūqī สามภีรรยา 
tha:ŋ6məi4 木匠   mùjiàng ช่างไม ้
tha:ŋ6tha2 医生  yīshēng แพทย ์
tha1 酒曲   jiǔqū ยสีตใ์นเหลา้ 
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tha2 火塘   huǒtáng เตาผงิ 
tha2 火药      huǒyào ดนิปืน 
tha2 医治     yīzhì รกัษา 
thai 2 檩子     lǐn zi ไมแ้ป 
tham1 早（起得早）    zǎo เรว็ เชา้ 
thaŋ2 正（帽子戴正）zhèng ตรง ดิง่  
thaŋ2 套（楼）tào ชุด (ลกัษณนาม) 
thaŋ2ta5 中间        zhōngjiān ตรงกลาง 
thaŋ2ta5 两者之间liǎngzhězhī jiān ทัง้สองดา้น 
thaŋ2ta5 中心        zhōngxīn ศูนยก์ลาง 
thaŋ4to1 门框         ménkuàng วงกบ 
thau5  到             dào ถงึ 
thau6 淘（米） táo ลา้ง (ขาวสาร) 
thɔt9 khɔŋ1 蜕壳         tuì ké ลอกคราบ 
thɔi2 ɣa:i2 鞋带         xié dài เชอืกผกูรองเทา้ 
thɔi2 lut10 汤圆         tāngyuán อาหารประเภทบวัลอยทีท่ าดว้ย

แป้งยดัไส ้
thɔn5 算（计算）suàn นบั ค านวณ  
thɔn5 meŋ 6 算命         suànmìng พยากรณ์ ดดูวงชะตา 
thɔn6 线              xiàn เสน้ 
thɔn6mjɛ2 手掌纹    shǒuzhǎng wén ลายฝ่ามอื 
thɔn6tɔŋ1 指纹        zhǐwén ลายน้ิวมอื 
thɔŋ3  (ทจ.) 桶（水）tǒng ถงั 
thɔp8 吹(火）   chuī เป่า 
thɔt 9  (ทจ.),tsi5 脱（衣） tuō ถอด 
thəi5 sip8  (ทจ.) 四十            sì shí สีส่บิ 
thəi5 vɛk9 四百         sìbǎi สีร่อ้ย 
thəm3 酸                  suān เปรีย้ว 
thət7  (ทจ.) 七                  qī เจด็ 
thət7 sip8 (ทจ.) 七十         qī shí เจด็สบิ 
thəi 6 是             shì ใช่ 
thəi2 糍粑         cí bā ขนมทีท่ าจากแป้งขา้วเหนียว 
thəi5 (ทจ.) 四                  sì สี ่
thəi5 ləm5,thəi5 sɔŋ5 方                 fāng เหลีย่ม  
thəi5 pam5 dai3 to2 四分之一 sì fēn zhī yī หนึ่งส่วนสี ่
thəm1 心脏         xīnzàng หวัใจ 
thən2 地方         dìfāng พืน้ที ่
then3 嘶（马）sī รอ้ง(มา้รอ้ง) 
then3 鸣（牛）míng รอ้ง(ววัรอ้ง) 
then3 噱（狼）jué หอน (หมาป่าหอน) 
thəp 8 吹（笛子）chuī เป่า ผขลุ่ย) 
thət8 尾巴         wěibā หาง 
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theu 5,ȵak8 扎（用针）  zhā ทิม่ แทง (ใชเ้ขม็) 
thəu3 墙壁   qiángbì ก าแพง 
thəu3 围墙   wéiqiáng รัว้ 
theu5 凿子    bàozi สิว่ 
theu5 ɣəu4 啄米   zhuó mǐ จกิ (ไก่ นก) 
thəu6 ɕaŋ 6 (จ.) 投降    tóuxiáng ยอมแพ ้
ȶhi 4 欺侮    qīwǔ รงัแก รกุราน 
thi 6 ka:u 4(จ.) 提高      tígāo ยกระดบั 
thik7 铅        qiān ตะกัว่ 
thik7 踢        tī เตะ 
thim 1 零（一百零五）líng เลขศูนย ์
thim1, ȵam 6,sim5 和           hé และ กบั 
thin2 (จ.) 寸        cùn นิ้ว (มาตราวดัความยาว) 
thiŋ5 件（事）jiàn เรือ่ง(ลกัษณนามของเรือ่งราว) 
thiu 2nut 7 ʔme 3 松香   sōngxiāng ยางสน  
ȶhiu 5  (ทจ.) 救        jiù ช่วย 
thjan2  打鼾    dǎhān นอนกรน 
thjan4lɔŋ2 蛔虫    huíchóng พยาธไิสเ้ดอืน 
thjan4ləm5  蚯蚓   qiūyǐn ไสเ้ดอืน 
thje5 赔钱    péiqián สญูเสยีเงนิ 
thje5 还（钱）huán คนื  
 thjem 6 lɔŋ2 悄悄地 qiāoqiāo de เบาๆ ค่อยๆ  
thjen1 千       qiān พนั (ตวัเลข) 
thjeu3mak8 脉搏   màibó ชพีจร 
thjɛ2 绵羊    miányáng แกะ 
tho1 地板    dìbǎn พืน้ 
tho3 干           gān  แหง้ 
tho4 仓库    cāngkù ยุง่ฉาง 
thoi 6 坐        zuò นัง่ 
thoi2 蛇        shé ง ู
thoi2tim3,thoi2thəi5ten1 蜥蜴    xīyì จิง้จก 
thoi3 鹿子    lùzi กวาง 
thoi3sje1 麝        shè ชะมด 
thok 10  捆（捆柴）kǔn มดั  
thon 4 伸（手）shēn ยดื 
thon2 教（书）jiào สอน 
thon3 蚊帐        wénzhàng มุง้ 
thui5(ทจ.) 退             tuì ถอย 
thun3 裤子         kùzi กางเกง 
thuŋ 5 释放         shìfàng ปลดปล่อย  
thuŋ 5 kɛu5 卜卦         bo guà ท านาย 
thuŋ3rən3 短裤        duǎnkù กางเกงขาสัน้ 



300 
 

thuŋ5 呼（气）hū  หายใจ 
thuŋ5 放（水） fàng เลีย้งปศุสตัว ์
thuŋ5 ȵɛu6 留             liú เกบ็ไว ้
ti 4 低押         dǐyā จ านอง 
ȶi2 (ทจ.) 骑（马） qí ขี ่
ȶi2 jiu2  我的         wǒ de ของฉนั 
ȶi5 dai3 记得          jìdé จ าได ้
ȶim1 (ทจ.) 金子           jīnzi ทอง 
ȶim6 钳子         qiánzi คมีปากจิง้จก 
tin1  石头         shítou หนิ 
tin1hɔi1 石灰         shíhuī ปนูขาว 
tin1lak 7 界限         jièxiàn เสน้แบ่งเขต 
tin1lak7 地界         dìjiè พืน้โลก 
tin1pan2 磨刀石     mó dāo shí หนิลบัมดี 
tiŋ1 (จ.) 钉子        dīng ตะป ู
ȶiŋ5 (จ.) 敬（酒） jìng เคารพ 
tip10 砌 （砖）qì ก่อ (ก่ออฐิ) 
tip7  缝（衣）  fèng เยบ็ 
ȶip7  米汤         mǐtāng ขา้วตม้ 
tit 7thoi 3 打猎         dǎliè ล่าสตัว ์
tit10 遇见            yùjiàn พบเจอ 
tit7 追             zhuī ไล่ตาม 
ȶit7 痛（头痛）tòng ปวด 
tit7,su3 赶（把牛赶上山）gǎn ไล่ 
ȶit7kəu3 头疼        tóuténg  ปวดหวั 
tiu1 头虱        tóu shī เหา 
tiu2 条（绳子）tiáo เสน้ 
tiu3 枯（树叶枯了）kū เหีย่ว 
ȶiu4 大葱         dàcōng หอมหวัใหญ่ 
ȶiu6 撬             qiào งดั แงะ แซะ  
tjam6 跺（脚） duò ย ่า  
tjaŋ1 久（时间久）jiǔ นาน 
tjaŋ5 饱             bǎo อิม่ 
tjaŋ5,ŋwe2（微醉） 醉              zuì เมา 
tje3ɣa:i2 鞋底          xiédǐ พืน้รองเทา้ 
tje4 祖父          zǔfù ปู่  
tjen 6 填（土）  tián ถม (ดนิ) 
tjeu1 他们              tāmen พวกเขา 
tjɛŋ3 点（灯）   diǎn จดุ (ไฟ) 
tjɛŋ6 吐（吐口水）tǔ พ่น ถ่ม 
to 6 na:i 6,na:i 6 这里              zhèlǐ ทีน่ี่ 
to 6 nau 4 哪里              nǎlǐ ทีไ่หน 
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to 6 tsa5 那里              nàlǐ ทีน่ัน่ 
toŋ 1 煮       zhǔ ตม้ 
to1 门       mén ประตู 
to1la:u4 前门   qiánmén ประตูหน้า 
to1lən2 后门   hòumén ประตูหลงั 
to1saŋ1 墙缝   qiáng fèng รอยต่อระหว่างก าแพง 
to1saŋ1 窗户   chuānghù หน้าต่าง 
to2 一          yī หนึ่ง 
to2 只（鸡）zhī ตวั (ลกัษณนามใชก้บัสตัว)์ 
to2 lai1 一些   yīxiē บางส่วน 
to2 ren6 一起   yīqǐ ดว้ยกนั 
to2ra:u6 一会儿     yīhuǐ'er สกัครู ่
to3 食橹  shí lǔ มดี 
to3 赌      dǔ พนนั 
to3mak8(ทจ.) 墨汁  mòzhī หมกึ 
to4 毛巾  máojīn ผา้ขนหนู 
to6 地点  dìdiǎn จดุ ท าเล สถานที ่ 
toi 2 打（铁）dǎ ตเีหลก็ 
toi 3 盘（饭）pán จาน  
toi 3 舀（汤）yǎo ตกั 
toi 4 碗（饭）wǎn ชาม 
toi2 打(用打人）dǎ ทุบ ต ี
toi3 手抄网  shǒu chāo wǎng กระชอนจบัปลา 
toi6 马蜂       mǎfēng ต่อ (แมลง) 
 nəi4kren1  黄蜂       huángfēng แตน (แมลง) 
tok 9 包           bāo ห่อ 
tok9 包袱       bāofú ผา้ทีใ่ชห้่อของ 
tok9 包（包糖）bāo ห่อ 
tok9 敷（药）fū ทา 
tok9 包（糖）bāo กอ้น (ลกัษณนาม) 
tom 4 淹            yān จม  
tom5 疮（长子疮）chuāng บาดแผล 
tom5 滴（水）dī หยด 
ȶon 3 绕（线团）rào กรอ ปัน่(ดา้ย) 
ton 4 热（水）rè รอ้น 
ȶon2 拳头        quántóu ก าปัน้ 
ton4 衣襟        yījīn ดา้นหน้าของเสือ้ 
ton5 (ทจ.) 缎子        duànzi พา้แพร ต่วน 
tsa 4 轻                 qīng เบา 
tsa 5(จ.) 炸（用油）zhà ทอด 
tsa:ŋ 1 撑（伞） chēng กาง (กางร่ม) 
tsa2 (จ.) 茶             chá ชา 
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tsa5 那                  nà นัน่ 
tsai 6 齐       qí แน่น 
tsai 6 tsap8 整齐    zhěngqí ระเบยีบ 
tsai 6,tshuŋ 6(จ.) 从       cóng จาก 
tsak8 恨       hèn เกลยีด 
tsan5 ka:i5 鸡冠   jīguān หงอนไก่ 
tsam2 躲        duǒ ซ่อน 
tsam3 低（头）dī กม้หวั 
tsan2 重    zhòng หนกั 
tsau 1 (จ.) 照（镜子）zhào ส่อง (กระจก) 
tsau1  肾        shèn ไต 
tsɔŋ1məu5 猪鬃    zhūzōng แผงคอหม ู
tsɔŋ1mjɛ4 马鬃    mǎzōng ขนแผงคอมา้ 
tsəi2 (จ.) 姐姐    jiějiě พีส่าว 
tsəm 4  包围    bāowéi โอบลอ้ม 
tsəm2 窟窿    kūlóng ร ูอุโมงค ์
tsəm2 痒（虫咬痒）yǎng คนั (กรยิา) 
tsəm2məu2 厕所  cèsuǒ หอ้งน ้า 
tsəm2tən 4 肛门  gāngmén ทวารหนกั 
tsəm2ʔnaŋ1 鼻孔   bíkǒng รจูมกู 
tsən2 ȶo5 (จ.) 正确   zhèngquè ถูกตอ้ง 
tsəp7  冬瓜   dōngguā แตงเขยีว 
tsəp7 拾（拾起）shí เกบ็ 
tsəp7 减                jiǎn  ลบ ตดัออก ลด 
tsəp7 拣（粪）    jiǎn คดั 
tshin1 渗（水）    shèn น ้าซมึ 
tshiŋ3(จ.) 请    qǐng  เชญิ 
tshiŋ5 叉（两手叉腰）chā เทา้สะเอว 
tshiŋ5 (จ.) 顶     dǐng ยอด 
tshiŋ5(จ.) 称（东西） chēng ชัง่น ้าหนกั 
tshon 1 (ทจ.) 穿（针）     chuān สน(เขม็) 
tshu4ət7 (จ.) 初一              chū yī วนัทีห่นึ่ง 
tshu4ŋo4(จ.) 初五               chū wǔ วนัทีห่า้ 
tshu4tha:m1 (จ.) 初三              chū sān วนัทีส่าม 
tshuŋ5 枪                    qiāng ปืน 
tsi 5(จ.) 解（开）       jiě แก ้
tsi 6(จ.) 自己                   zìjǐ ตวัเอง 
tsik7(จ.) 尺                        chǐ ฟุต 
tsin1 毯子              tǎnzi พรม 
tsjen 3(จ.) 煎（鱼）      jiān ทอด   
tsjen1 吃                    chī กนิ 
tsjen1,rom4 喝（水）        hē ดื่ม 
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tsjen1ram 4 淬火              cuìhuǒ หลอม  
tsjen5 便宜   piányí ถูก (ราคา) 
tsjep10 拃       zhǎ คบี 
tsjɛk9 草鞋   cǎoxié รองเทา้แตะ 
tsjɛm3 苍蝇   cāngying แมลงวนั 
tsjɛm3so2 蚊子   wénzi ยงุ 
tsjɛn1 纬线   wěixiàn เสน้รุง้ (ตรงขา้มกบัเสน้แวง) 
tsjɛŋ1ju 2 酱油    jiàngyóu ซอีิว๊ 
tsjɛt10 搔（痒）  sāo  ทา 
tsjɛu2 痒（喉咙痒）yǎng คนั 
tsjɛu6 楼梯         lóutī บนัได 
tson 1 (จ.), nɔn 2  钻（洞） zuān เจาะ 
tson1(จ.) 砖             zhuān อฐิ 
tsu4 奶（奶汁）nǎi น ้านม 
tsu5 瓶（酒）píng ขวด 
tsui1(จ.) 最（小）zuì ทีสุ่ด 
tsuk 8  洗（手）xǐ ลา้ง 
tsut 7 星星        xīngxīng ดวงดาว 
tsut 8 挖（洞）wā ขดุ 
tsut7 潜（水）qián ซ่อน 
tswa:n3 赚钱        zhuànqián หาเงนิ ท างาน ท าก าไร 
tswə4 跌（跤） diē ลม้ 
tuŋ1 抬（两个人抬）tái ยก 
tuŋ1kwa1 南瓜         nánguā ฟักทอง 
tut7 瘊子         hóu zi  หดู ไฝ ตาไม ้ 
twə1 逗（小孩）dòu หยอกลอ้ 
twə5 破（衣服破）pò ขาด 
twə5 韧（不脆）rèn เหนียว 
ui 1 炖               dùn เคีย่ว ตุ๋น 
ut 7 塞（塞进洞口）sāi ยดั 
ut 7mjɛ 2 揣（抽）chuāi สอด 
va: ŋ 1 稻草        dàocǎo ฟาง 
va:i2 鳍            qí ครบีปลา 
va:i4 嫂子        sǎozi พีส่ะใภ ้
va:n 6  万            wàn หมืน่ 
va:n1 熟透        shú tòu สุก เป่ือย 
va:n1 甜                 tián หวาน 
va:n1 好吃（味道香）hào chī อรอ่ย 
va:n2 tui1(จ.) 反对           fǎnduì คดัคา้น 
va:n3 (ทจ.) 板子        bǎnzi แผ่นไมก้ระดาน 
va2  雷            léi ฟ้ารอ้ง 
va2pha5 打雷        dǎléi ฟ้าผ่า 
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va4mjɛ2 手掌        shǒuzhǎng ฝ่ามอื 
va5 叶子            yèzi ใบ 
va5 发（工资）fā ส่ง มอบ แจก  
va5 片（树叶）piàn ใบ 
va5 张（纸）    zhāng แผ่น (ลกัษณนาม) 
va5ȶek10 芭蕉            bājiāo กลว้ย  
va5ʔnut7ʔme3 松针            sōngzhēn สนใบเขม็ 
vak8tau6 豆荚             dòujiá ถัว่ลนัเตา 
vak8wa1 花瓣            huābàn กลบีดอกไม ้
van 2jan2 做梦            zuòmèng ฝัน 
van 5 簸（米）     bǒ ฝัด 
van2 天（日）     tiān วนั 
van2 白天            báitiān ตอนกลางวนั 
van2 种子           zhǒngzǐ พนัธุไ์ม ้
van2 （一）天   tiān วนั 
van2jan2 梦               mèng ความฝัน 
van2kon5 前天           qián tiān เมือ่วานซนื 
van2lən2 次日           cì rì วนัถดัไป 
van2lən2 今后           jīnhòu หลงัจากนี้ 
van2mu3 明天           míngtiān พรุง่นี้ 
van2na:i6 今天           jīntiān วนัน้ี 
van2ȵuŋ2 昨天           zuótiān เมือ่วาน 
van2ŋa3 后天           hòu tiān มะรนืน้ี 
van2ŋa6 大后天         dàhòutiān มะเรือ่ง (วนัหลงัจากวนัมะรนื) 
van2təm6 果核             guǒ hé เมลด็ 
van5 场场           chǎng chǎng สนาม ลาน  
vɔk9 运气           yùnqì โชควาสนา 
vɔŋ1 封（信）   fēng ซอง 
vɔt10 涩                     sè ฝาด 
ve 2 堤坝           dībà ท านบ เขือ่น 
ve 4 做 (巢)       zuò ท า สาน ถกั ทอ (นกท ารงั) 
ve 4  ȵɛu 4 哪样          nǎyàng อยา่งไหน 
ve 4 ka:i1 生气          shēngqì โกรธ 
ve 4 kɔŋ 1 劳动          láodòng แรงงาน 
ve 4a:p 9 洗澡          xǐzǎo อาบน ้า 
ve 4tsiŋ 1 过年          guònián ฉลองปีใหม ่
ve2 迟 (来迟了)chí มาสาย เกนิเวลา 
ve2rəu1 上游          shàngyóu ตน้น ้า 
ve2ta5 中游          zhōngyóu กลางน ้า 
ve2te3 下游          xiàyóu ปลายน ้า 
ve4 作（工）  zuò ท า (ท างาน) 
ve4sje5,kɔn5 玩耍            wánshuǎ แกลง้ 
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vən 4 飞                fēi บนิ 
vən1 tom5 生疮 shēng chuāng แผล เป็นแผล 
vən1ba:k9 疯子  fēngzi คนบา้ 
vən1no1 疟疾  nüèjí โรคมาลาเรยี 
vən1ȶit7 生病   shēngbìng ป่วย 
vən2 牙齿   yáchǐ ฟัน 
vən2ljɛ1 太牙   tài yá ฟันคุด 
vən2ra4to1 门牙   ményá ฟันหน้า 
vən2wi2 曰牙  yuèyá ฟันกราม 
vən4 围裙  wéiqún ผา้กนัเป้ือน 
ven5 平坝（坝子）píng bà ทีร่าบ 
vət7 水车   shuǐ chē กงัหนัน ้า 
vɛk9 百       bǎi รอ้ย 
vi2 (ทจ.) 火       huǒ ไฟ 
vjak8 廊檐   lángyán ชายคาระเบยีง 
vjen2  菜园   càiyuán สวนผกั 
vjen2 横       héng  ขวาง แนวขวาง 
vu 2 扶       fú ประคอง 
vu2 搀       chān ผสม 
vu5məi4 棺材   guāncai โลงศพ 
vuk10 灶灰   zào huī ขีเ้ถา้ 
vuk8 泡沫   pàomò ฟอง 
vun 4   粉条   fěntiáo เสน้บะหมี ่(จ.=粉丝 fěnsīวุน้

เสน้) 
vun2 雨       yǔ ฝน 
vun2 ləm5 尘土   chéntǔ ละอองฝุ่ น 
vun2məi4 锯未   jù wèi เลื่อย 
vun2 mjen6 面粉   miànfěn แป้ง 
vun6 汗       hàn เหงือ่ 
vut7 窜       cuàn หนี 
wa:ŋ2 硫磺   liúhuáng ก ามะถนั 
wa:i5 棉花   miánhuā ฝ้าย 
wa:ŋ1 心慌   xīnhuāng ตื่นตะลงึ 
wa:ŋ2 高       gāo สงู 
wa:t10 泉（泉水）quán น ้าผุ 
wa1 (จ.)  花       huā ดอกไม ้
wa1 (จ.) 花（花牛）huā ลวดลาย เช่น เสือ้สาย  
wa6ra:k9 粗糠    cū kāng ร าหยาบ 
wa6ʔma3 细糠    xì kāng ร าละเอยีด 
wai 6 坏           huài เลว 
wan2 烟（炊烟）yān ควนั (สบูบุหรี)่ 
wan2 斧头    fǔtóu ขวาน 
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wan2 (ทจ.) 魂        hún วญิญาณ ขวญั 
waŋ1 稗子            bàizi ขา้วฟ่าง 
wat7 宽（路宽）kuān กวา้ง 
wɔi 2 编（辫子）biān ถกั 
wɔn 6 换（钱）    huàn เปลีย่น แลก 
wɔn1 泥（稀泥）ní โคลน 
wə1 甲鱼             jiǎyú ตะพาบน ้า 
wə4 户                hù หน้าต่าง ช่อง 
wi2 水牛            shuǐniú ควาย 
wi2nəi4 母牛（已生崽德）mǔ niú ววัตวัเมยี 
wi2po4 牛       niú ววั 
wi2po4 蜗牛   wōniú หอยทาก 
wi2rai5 公牛（配种的）gōngniú วนัตวัผู ้
wi2tak8 公牛（一般的）gōngniú ววัตวัผู ้
wi2thai5 母牛（未生崽的）mǔ niú ววัตวัเมยี 
woi2 游(鱼）    yóu ว่ายน ้า (ปลาว่ายน ้า) 
woi2 ram 4 游泳          yóuyǒng ว่ายน ้า 
woi6 写（子）  xiě เขยีน 
won 5 舀（水）  yǎo ตกั 
won5 胎记            tāijì ปาน 
won5 记号            jìhào เครือ่งหมาย 
won5ȶit7 疤              bā รอยแผลเป็น 
wu1 打谷桶      dǎ gǔ tǒng ถงันวดขา้ว  
wu2 脖子          bózi คอ 
wu2 ra:i3 耐心              nàixīn อดทน 
wu2khoi1 喉咙          hóulóng ล าคอ 
wu2khoi1ləm5 食管          shíguǎn หลอดอาหาร 
wu2mjɛ2 手腕          shǒuwàn ขอ้มอื 
wu2ten1 小腿          xiǎotuǐ น่อง 
wui1i1  蓑衣          suōyī เสือ้กนัฝนทีท่ าจากหญา้ 
wui1i1 (จ.) 雨衣          yǔyī เสือ้กนัฝน 
wui5,wui5 tsa5 那（更远）nà นัน่ 
wuŋ2tje5 玉米           yùmǐ ขา้วโพด 
wut8 掷（石头）zhì ขวา้ง 
ʔ ȵam5 （一）夜 yè คนื (ลกัษณนามเวลา 1 คนื) 
ʔ jam1 深（水）shēn ลกึ 
ʔ jam3 剃头        tìtóu โกนผม 
ʔ jɔn1 浇            jiāo รด (น ้า) 
ʔ jəm1 阉            yān ตอน (ท าหมนั) 
ʔ jɛk9 饿                è หวิ 
ʔ ma 3,nɔm1 嫩（菜）nèn อ่อน นุ่ม 
ʔ ma3 软               ruǎn อ่อน 
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ʔ mɔŋ 5 捅（用刀捅）tǒng แทง 
ʔ mun1rəp8 天黑           tiān hēi ฟ้ามดื 
ʔ muŋ3 富                   fù ร ่ารวย 
ʔ na:u1 瘦（肉）  shòu เนื้อ 
ʔ nam1 黑              hēi สดี า 
ʔ naŋ1 有              yǒu ม ี 
ʔ naŋ1 还              hái ยงั 
ʔ njen1 （一）月 yuè เดอืน 
ʔ ȵen3 甜（糖甜）tián หวาน 
ʔ ȵi1 少                  shǎo น้อย 
ʔ ŋa:i5 (จ.) 爱（小孩）ài รกั 
ʔ ŋa:i5 (จ.) 喜欢（唱歌）xǐhuān ชอบ 
ʔja1 布              bù ผา้ 
ʔja1ɣa:n1 麻布          mábù ผา้ลนิิน 
ʔjap7 眨 （眼） zhǎ กระพรบิตา 
ʔjap7la1 瞬间          shùnjiān ช่วงเวลาทีฉ่บัพลนั พรบิตา 
ʔjap7va2 闪电           shǎndiàn ฟ้าแลบ 
ʔjap7va2 大闪          dà shǎn ฟ้าแลบ 
ʔje1(เขยีด) ,kɔp9 (กบ) 青蛙          qīngwā กบ 
ʔjem5 欠账          qiàn zhàng ตดิหนี้ เป็นหน้ี 
ʔjuk7 蝌蚪           kēdǒu ลกูกบ 
ʔjut7 粽子          zòngzi ขา้วตม้มดั 
ʔma:ŋ5da:i1 正面          zhèngmiàn ดา้นหน้า 
ʔma:ŋ5da:n3 旁边          pángbiān ดา้นขา้ง 
ʔma:ŋ5ɣa:u4 里面          lǐmiàn ดา้นใน 
ʔma:ŋ5kon5 前面          qiánmiàn ดา้นหน้า 
ʔma:ŋ5lən2 后背          hòu bèi หลงั 
ʔma:ŋ5rəu1 上面         shàngmiàn ขา้งบน 
ʔma:ŋ5sje4 左边         zuǒbiān ดา้นซา้ย 
ʔma:n3 村寨         cūnzhài หมูบ่า้น 
ʔma:n3 乡村         xiāngcūn  ชนบท 
ʔma:ŋ1 水潭         shuǐtán บ่อน ้า 
ʔma:ŋ1 薄             báo บาง 
ʔma:ŋ5lən2 反面         fǎnmiàn ดา้นกลบักนั 
ʔma:ŋ5lən2 后面         hòumiàn ดา้นหลงั 
ʔma:ŋ5ŋuk7 外面          wàimiàn ดา้นนอก 
ʔma:ŋ5te3 下面         xiàmiàn ดา้นล่าง 
ʔma:ŋ5va2 右边         yòubiān ดา้นขวา 
ʔma1 蔬菜         shūcài ผกัสด 
ʔma1 件（衣服）jiàn ตวั (ลกัษณนามของเสือ้ผา้) 
ʔma1ɣəm2 苋菜         xiàncài ผกัโขม 
ʔma1ka:t9 芥菜         jiècài ผกัคะน้า 
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ʔma1ka:t9pwa:k10 白菜         báicài ผกักาด 
ʔma1kut7（嫩的）,bɛŋ2（老

的） 
蕨    jué พชืจ าพวกเฟิน  

ʔma1mjɛ4 车前子    chē qián zi ชื่อยาสมนุไพรชนิดหนึ่ง 
ʔma1wot8 鱼腥草     yú xīng cǎo หญา้คาวปลา (ชื่อยาสมนุไพร

ชนิดหนึ่ง) 
ʔma3 细（粉）xì ละเอยีด (มุน่)  
ʔme1 年           nián ปี  
ʔme1 岁           suì อายุ 
ʔme1kon5 前年       qiánnián ปีก่อน (สองปีทีแ่ลว้) 
ʔme1kon5ət7 大前年   dà qiánnián 3 ปีทีแ่ลว้ 
ʔme1lən2 后年       hòunián ปีหลงั (สองปีขา้งหน้า) 
ʔme1lən5 大后年   dà hòu nián 3 ปีขา้งหน้า 
ʔme1mai5 明年       míngnián ปีใหม ่(ปีหน้า) 
ʔme1na:i6 今年       jīnnián ปีนี้ 
ʔme1ȵuŋ2 去年       qùnián ปีทีแ่ลว้ 
ʔme3 山羊       shānyáng แพะภเูขา 
ʔmen3 席子        xízi เสื่อ 
ʔmən3 仰（头）yǎng  เงย แหงน (หวั) 
ʔmin5 被子        bèizi ผา้นวม 
ʔmin5i3 背带        bēidài สายเอีย๊ม สายพาดไหล่(ของ

กางเกงหรอืกระโปรง) 
ʔmit7 拧（衣服）níng บดิ (ผา้) 
ʔmiu1 苗族        miáozú ชนเผ่าเหมยีว (แมว้) 
ʔmun1 ȵa:u2 天暗（傍的时候）tiān àn ฟ้ามดื หวัค ่า 
ʔmun1ka:ŋ1 天亮       tiānliàng  ฟ้าสว่าง รุง่สาง 
ʔmwə5 井           jǐng บ่อน ้า 
ʔmwə5la:u 3 酒窝       jiǔwō ลกัยิม้ 
ʔnan1 虱子       shīzi เหา 
ʔnaŋ1 鼻子       bízi จมกู 
ʔnɔk9 鸟           niǎo นก 
ʔnɔk9ɣəu4 麻雀       máquè นกกระจอก 
ʔnɔk9ko6 鸽子       gēzi นกพริาบ 
ʔnɔk9rwa1 雉（野鸡）zhì ไก่ฟ้า 
ʔnɔk9theu5məi4 啄木鸟   zhuómùniǎo นกหวัขวาน 
ʔnɔk9tsiu4ko3 画眉       huàméi นกเขยีนคิว้ 
ʔne1 锄（地）chú จอบ 
ʔnin5tsu4 乳头        rǔtóu หวันม 
ʔnjen1, ŋot10 月（月份）yuè เดอืน 
ʔnjen1ɣo5si5,ʔnjen1kon5 上个月    shàng gè yuè เดอืนทีแ่ลว้ 
ʔnjen1lən2 下个月     xià gè yuè เดอืนต่อไป 
ʔnjen1na:i6 这个月     zhège yuè เดอืนน้ี 
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ʔnjen1no1 冬    dōng ฤดหูนาว 
ʔnjen1ȶai4 月经        yuèjīng ประจ าเดอืน 
ʔnjen1tsiŋ1 一月        yī yuè เดอืนมกราคม 
ʔnut7 胡子        húzi หนวด 
ʔȵa1 芝麻        zhīma ตน้งา 
ʔȵam 1 握（刀把）wò จบั ถอื 
ʔȵam1mjɛ2 握手          wòshǒu จบัมอื 
ʔȵam5 夜里          yèlǐ ค ่า 
ʔȵɛu1 尿              niào เยีย่ว 
ʔȵɛu3 猫               māo แมว 
ʔŋak7 点（头） diǎn พยกั (หวั) 
ʔwon1,on1 扛（一个人扛）káng หาม แบก หาบ  

 
 
 

 
 




