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สารบญั 

1. เรยีนจนีไมเ่ห็นยาก (การเรยีน การสอน

ภาษาจนี แรงบนัดาลใจ) 

• 8 ความเชอืผดิๆ เกยีวกบัภาษาจนี 

• พนิอนิคอือะไร  อา่นออกไปแลว้คนจนียังงง?? 

• ตอ้งจําภาษาจนีทังหมดกตีวัถงึใชภ้าษาจนีได?้ 

ทอ้แทน้ะสบิอกให ้(最常用的 1,000 个汉字) 

ตอน 1 และ ตอน 2 

• dōngxī VS dōngxi ? เสยีงยาว เสยีงเบาสําคญั

ยังไงนะ?  (วา่ดว้ยเรอืง轻声) 

• 能 VS 会 VS 可以 ก็แปลวา่ "สามารถ" แลว้ใช ้

ตา่งกนัตรงไหน? 

• 有点儿 VS 一点儿 อนัไหนนอ้ยกวา่กนั? 

• 偏旁 [piānpáng] (เพยีน ผาง) หมอนขา้งจนี 

• 哪里 VS 哪 เหมอืนกนัมากมาย?? ใชต้า่งกนั

ตรงไหน? 
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• 上 คําแปลไดค้รอบจักรวาล ทังทขีดีนดิเดยีว 

• ประโยคทคีนไทยชอบใชผ้ดิ (离合词)  

• Active Voice & Passive Voice ในภาษาจนี 

• ตกลงวา่มเีวลาแคไ่หน?? 

• 12 คําอทุานยอดฮติในภาษาจนี 

 

2. รูจั้กจนี (ความรูท้ัวไป อาหาร คําเรยีก คน

จนี วฒันธรรม) 

• ภาษาจนีก็มชีอืเลน่นะจ๊ะ (中文名称) 

• จะเรยีกอะไรด?ี? ตอนท ี1                        

(ตอนเรยีกคนแปลกหนา้)  

• จะเรยีกวา่อะไรด?ี? ตอนท ี2                     

(ตอนเรยีกคนในบา้น) 

• จะเรยีกวา่อะไรด?ี? ตอนท ี3                     

(ตอนเรยีกแฟน^^) 

• ทายนสิยัหนา้ตาจากโหวงเฮง้จนี 

• บา้น รา้นคา้ ตกึออฟฟิศ ภาษาจนีเรยีกวา่ยังไง? 
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• วันนพีามาเขา้รา้นเสรมิสวยกนั ฉบบัถงึเรยีนจนีแต่

ไมจํ่าเป็นตอ้งเชยยยยนะจ๊ะ (美容店) 

• 6 เทคนคิ  สกลิชอปปิงขนัเทพทเีมอืงจนี 

• #คนจนีชอบถยุ ?!?? 

• เคา้ขอโตด๊ด..... 

• เดาเมนูจนี ฉบบัไมต่อ้งเกง่จนีกส็งัไดเ้หมอืนกนั

นะ!! (1) (2) 

• 5 เมนูยอดฮติอาหารจนีทคีนไทยชอบสงั 

• กนิจนเบอื (吃腻) 

• 中国礼节：7 ขอ้ควรรูต้อนไปกนิโตะ๊จนี    

(เรอืงกนิๆ ทอียา่มองขา้ม) 

 

3. ศพัทจ์นีในโลกโซเชยีล (จนีนอกตํารา คํา

สแลง คําแชท) 

• ชารต์แบตมอืถอืกบั Power Bank 

• สดุหลอ่ VS สดุเหย่ รูจั้กศพัทไ์วเ้รยีกคนหลอ่ๆ กนั 

• ซซี ีฮฮู ูเฮอเฮอ  นมีนัภาษาจนีหรอือะไร!! 
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• รหสัรักบอกรักจนี/รหสัลับฉันรักเธอ 

• เรยีนศพัทจ์นีจาก Facebook 

• เมพมาเอง 

• คําดา่ทลีุม่ลกึ 18+ 

• รวมศพัทย์หีอ้จนีในโลกออนไลน ์

• กฏ AA 

• ไสหวัออกไป๊!! (…滚出去!) 

• ไอหยา๋...เธอมันเผ็ด (哎呀!她很辣!) 

• นมทสีอง - -' (โพสสายดารค์) 

• TMD คําดา่ระดบัชาต ิ
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คยุกบัสุย่หลนิกนักอ่นจะ๊ 

ก่อนอืนเลยสุย่หลนิขอขอบพระคณุคณุผู้อา่นทกุท่านคะ่ ทีได้ให้ความ

สนใจในหนงัสอืของสุย่หลนินะคะ สุย่หลนิขออนญุาตเลา่ก่อนเลยวา่ 

eBook เลม่นีเป็นผลงานเขียน Online เลม่แรกของสุย่หลนิ ซงึเป็นการ

รวบรวมงานโพสผา่นทาง Fanpage สุย่หลนิแอนด์ป๊าพาเพลนิ learn 

จีน (https://www.facebook.com/simplychinese)  และ 

Fanpage เรียนจีน ให้ได้จีน

(https://www.facebook.com/chinesexpert)  ซงึเขียนรวมๆ 

กนัผา่น Fanpage ประมาณ  3 ปีได้แล้วคะ่ ^^ 

ด้วยความทีมีการอพัโพสบอ่ยๆ จํานวนโพสก็เลยเยอะ หลาย ๆ โพสคณุ

ผู้อา่นได้ตงัคําถามเพิมเตมิ ตอ่ยอดไปสูก่ารเรียนภาษาจีนแบบก้าวไป

ด้วยกนัระหวา่งสุย่หลนิกบัคณุผู้อา่นคะ่  หลายครังทีสุย่หลนิไปหาข้อมลู

เพิมเตมิ กลายเป็นวา่ตวัเองไมแ่คต่อบคําถามให้คณุผู้อา่นได้ แตสํ่าคญั

กวา่นนัคือตวัเองได้ความรู้เพิมเตมิจากความรู้เดมิทีมี  ทงัหมดเพราะคณุ

ผู้อา่นจริงๆ ต้องขอบคณุอีกครังตรงนีนะคะ 
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หนงัสือ eBook เลม่นีของสุย่หลนิมาจากการคดัเลือกโพสดีๆ เดน่ๆ ศพัท์

จีนใช้บอ่ยๆ ศพัท์แชทใช้มนัส์ๆ และการเรียนรู้ภาษาจีน วฒันธรรมจีนแบบ

สนกุไมน่่าเบือ  แล้วเอามาเพิมเตมิเนือหาให้ครอบคลมุกวา่ตอนทีโพสคะ่ 

ตดิตามอา่นภาษาจีนแบบสนกุ ๆ สไตล์สุย่หลนิได้เลยนะคะ^^ 

สุย่หลนิ 
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หนังสอืภาษาจนีของสุย่หลนิ 

ผลงานหนงัสอืภาษาจีนแบบเลม่ของสุย่หลนิ มีขายทีซีเอ็ด, B2S และนาย

อินทร์นะคะ ตอนนีมี 4 เลม่แล้ว เลม่ใหม่ๆ  อยูใ่นชว่งตรวจต้นฉบบัและทํา

อาร์คเวริคคะ่ สุย่หลนิต้องขอบคณุคณุผู้อ่านทีให้การสนบัสนนุจนเป็น

หนงัสือขายดมีาตลอด  

 

 

ติดตามสุย่หลนิ ผา่นช่องทางพวกนีได้เลยนะคะ^^

FB: https://www.facebook.com/chinesexpert/ 

Blog: http://chinesexpert.blogspot.com/ 
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เรยีนจนีไมเ่ห็นยาก 
(การเรยีน การสอนภาษาจนี แรงบนัดาลใจ) 
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8 ความเชอืผดิๆ เกยีวกบัภาษาจนี 

ก่อนทีเราจะเริมเรียนภาษาจีนกนั สุย่หลนิอยากจะขอยกโพสนีมาประเดมิ

กนัก่อนเลยคะ่ เรืองความเชือผิดผิดเกียวกบัการเรียนภาษาจีน มาดกูนั

ดีกวา่ทําไมเราถึงเชือแบบนี (วะ) ฮะ! แล้วไอ้ความเชือแบบเนียไมช่ว่ยอะไร

เลยกบัการพฒันาภาษาจีนของเรา เรียกวา่พอตงัท่าเชือ ตอ่มภาษาก็ฝ่อซะ

แล้ว มาดกูนัดีกวา่ วา่มีความเชืออะไรบ้าง^^  อา่นจบแล้วอยา่ลมืเตะ

ความเชือพวกนี (กระเดน็) ออกจากหวัเราไปเลยนะคะอิ อิ 

1. จะเรยีนภาษาจนีใหไ้ดด้ตีอ้งเรยีนตงัแตเ่ด็ก
เทา่นัน เรามันเรยีนตอนโต (หรอืแก)่ จะไป
สูเ้คา้ไดไ้ง?? 
 

ความจรงิ เดก็ไมไ่ด้จําตวัอกัษรจีนได้เร็วและง่ายอยา่งทีเราคดิหรอก

นะคะ  มีงานวจิยัหลายงานเค้าบอกวา่ในสภาพแวดล้อมเดียวกนั ผู้ใหญ่

เรียนได้ดีกวา่เดก็ๆด้วยละ่  อาจจะมีบางคนค้านวา่สมอง ความจําของ

ผู้ใหญ่ดีสู้ เดก็ไมไ่ด้ แตผู่้ใหญ่เนียสามารถสร้างเป้าหมายในการเรียนได้

ดีกวา่เดก็นะคะ เชน่ ฉนัจะเรียนภาษาจีนเพือไปสมคัรแอร์ เรียนเพือไปเป็น

ลา่ม ในขณะทีเดก็ยงัเลก็เกินกวา่จะมีเป้าหมายแบบนีคะ่ 
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ประสบการณ์จากสุย่หลนิ ผู้ใหญ่เรียนภาษาทีสองเนีย  จะมีคลงั

คําศพัท์ทีดีกวา่เดก็ๆคะ่ ทําให้เข้าใจอะไรได้ง่ายกวา่  เชน่เรารู้จกัคาํวา่ 

“บริการ” เรียกเป็นภาษาจีนวา่服务 [fúwù] และรู้จกัคําวา่ “หลงัจากที

ขาย” 售后 [shòuhòu]  ผู้ใหญ่ (อยา่งเราๆ ) ก็สามารถทีจะรวมคําได้

วา่อ้อ! มนัก็คือ售后服务  [shòuhòufúwù] “บริการหลงัการขาย” 

นนัเอง ในขณะทีเดก็ๆ เรียนภาษายงัไมเ่ข้าใจ (แม้แตใ่นภาษาแมข่อง

ตวัเอง) วา่บริการหลงัการขายคืออะไรกนันะ 

2. ตอ้งความจําดเีทา่นันถงึจะจําตวัเขยีนได ้ชนั
ยุง่เรอืงแยะ เรยีนก็เยอะงานเพยีบลกูดก 
(เอย้!! ไมใ่ช)่ จําไมไ่หวหร๊อกก (อยา่มา
คาดหวงัชนั)?? 

ความจรงิ แน่นอนทีสดุคะ่วา่ความยากของภาษาจีนคือตวัเขียน แต่

เราไมจํ่าเป็นต้องจําทกุตวัหรอกนะคะ โดยปกตแิล้วตวัอกัษรจีนจะเกิดจาก

การนําอกัษรเดียวมาประกอบกนัสร้างเป็นอกัษรตวัใหมโ่ดยอาจจะ

ประกอบกนัแบบซ้าย-ขวาหรือบน-ลา่ง ซงึตวัซ้ายมกัเป็นตวัสือความหมาย

และขวาไว้สําหรับออกเสียง สว่นตวับนมกัเป็นตวัสือความหมาย ตวัลา่ง

มกัออกเสียง เช่นนีแล 
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จากประสบการณ์จากสุย่หลนิ จําพวกอกัษรเดียวทีแสดง

ความหมายไว้เถอะจะเกิดผล  แนน่อนวา่เราไมส่ามารถอา่นออกได้ทกุตวั 

แตก็่พอทีจะเดาศพัท์ได้บ้างวา่เกียวกบัอะไรนะคะ 

เช่นตระกลู口 (ปาก) คําพวกนีจะเกียวกบัปากทงัหมดเลย มาดู

กนัคะ่吃(กิน), 吐(อ้วก), 喝(ดืม), 叫(เรียก), 唱(ร้องเพลง), 否(ไม,่ 

ปฏิเสธเพราะต้องบอกวา่“ไม”่ ใช่ป่าวเอย่?) 
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ตระกลู艸(ใบไม้) สงัเกตดรููปเตม็เหมือนใบหญ้าไหมและลดรูป

มาเหลือ艹 จะเกียวกบัต้นไม้ใบหญ้าทงัหมดเลยนะเช่น茶(ชา), 草

(หญ้า), 花(ดอกไม้), 莲(ดอกบวั), 苹(แอปเปิล), 芒(มะมว่ง) 
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นอกจากนีภาษาจีนก็ชว่ยให้เรารวมคาํได้เหมือนภาษาไทยด้วยนะ 

เช่น มามา่เราเรียกวา่方便面 [fāngbiànmiàn] (方便= 

สะดวกสบาย) (面= บะหมี) บะหมีทีกินแล้วสะดวกสบายก็คือมามา่ไง 

แถมความจริงอีกข้อคือเราไมจํ่าเป็นต้องจําภาษาจีนให้ได้ทงัหมด 

8 หมืนกวา่ตวัสกัหน่อย แคห่ลกัพนัตวัก็เอาตวัรอดในชีวิตประจําวนัได้แล้ว

นะคะ อา่นเรือง ตอ้งจําภาษาจนีทงัหมดกตีวัถงึใชภ้าษาจนีได?้ 

ทอ้แทน้ะสบิอกให ้最常用的 1,000 个汉字 (ตอน 1 และ 2)   ใน

บทตอ่ๆ ไปได้คะ่ 

3. ภาษาจนีออกเสยีงยาก ไมม่ทีางเลยทชีนัจะ
ออกเสยีงได ้

ความจรงิ สุย่หลนิขอธงมาฟันเลยวา่เราออกเสียงงา่ยกวา่คนชาตอืิน

เรียนภาษาจีนมากๆ แล้วคะ่  เสียงสว่นใหญ่เราสามารถคะ่ เพราะ

ภาษาไทยมีวรรณยกุต์ 5 เสยีง แตจี่นมี 4 เสียง เราออกเสียงได้ชดักวา่ฝรัง 

เกาหลีและญีปุ่ นมากๆ คะ่  ยืดอกแล้วภมูใิจเข้าไว้ 

แตก็่มีเสียงทีภาษาไทยเราไมมี่ เสียงเหลา่นีได้แก่ j q x s z c sh 

zh ch r ซงึพวกนีต้องฟังเหลา่ซือพดูหรือฝึกการออกเสยีงเอาจากในเว็บก็
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ได้ เพราะไมส่ามารถใช้ภาษาไทยเขียนเสยีงแบบคาราโอเกะได้ ซงึบอกได้

เลยไมย่ากแล้ว มีแคนี่เองคะ่ 

อา่นเพิมเตมิเกียวกบั พนิอนิคอือะไร  อา่นออกไปแลว้คนจนียงังง??  

ได้ทีโพสตอ่ไปเลยคะ่ สู้ๆ  นะคะ^^  

4. ภาษาจนีมันชา่งแตกตา่งกบัภาษาไทยของ
เราเหลอืเกนิ จะเรยีนยังไง (โอย้ย!)  
ปวดกบาล 

ความจรงิ อนัดบัแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะคะวา่ภาษาจีนแตกตา่งกบั

ภาษาไทยและองักฤษตรงทีไมใ่ช้พยญัชนะ สระและวรรณยกุต์มาสร้างคํา 

เป็นคนละตระกลูกนัจากพืนฐานของการสร้างตวัอกัษร  ดงันนัต้องใช้

ความพยายามมากหน่อยเป็นธรรมดานะ 

งนัถ้าเราเรียนภาษาทีตระกลูเดียวกบัภาษาไทยละ่จะเป็นไง?? 

คําตอบคือง่ายขนึเยอะคะ่ เช่นเราเรียนภาษาลาวเราก็ไมต้่องมาปวดหวันงั

จํา ก ข ค อะไรกนัใหมเ่พราะมีสว่นคล้ายๆ กนัเดากนัได้ ก็เหมือนกบัฝรังที

พดูภาษาองักฤษและก็พดูฝรังเศส สเปนได้ เพราะมนัคอืภาษาตระกลู

เดียวกนัไง จงึไมแ่ปลกทําไมฝรังพดูได้ 4‐5 ภาษาเพราะเหตผุลแบบนี 
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ดงันนั ถ้าเรารักแล้ว ศรีต้องอดทนหน่อยนะตวั อยา่ลืมวา่เราเรียน

ภาษาองักฤษตงัแตเ่ลก็ๆ ก็ยงัเป็นภาษาคนละตระกลูกบัภาษาไทย เรายงั

เรียนได้เลย เพิมอีกแขนง (สมอง) เป็นไรไป 

ประสบการณ์จากสุย่หลนิ ข้อดีคือ (เดียวจะมีคนถามวา่มีด้วย

เหรอ) ภาษาจีนสําหรับคนไทยยากทีตวัอกัษรอยา่งเดียว แตไ่วยากรณ์และ

การออกเสียงไมย่ากเลยคะ่ tense ก็ไมมี่ คํานามระบเุพศชายหญิงแบบ

ภาษาเยอรมนัก็ไมมี่  ไมมี่การผนัรูปตามประธานแบบภาษาฝรังเศสด้วย  

ถ้าเรียงประโยคผิดแตอ่อกเสียงถกูคนจีนก็ยงัเดาได้ (แตภ่าษาองักฤษจะงง

มาก วา่ตกลงเกิดขนึหรือยงัตอนไหนหรือยงัไมเ่กิดหรืออะไรหวา่?) สรุปมี

ข้อดีเยอะเรียนกนันะๆ 

5. ตอ้งใชเ้วลากปีีกวา่จะพดูไดน้ะ (ทอ้แท ้ๆ ) 

ความจรงิ ถ้าออกเสียงวรรณยกุต์ถกูก็พดูได้แล้วคะ่ ไมต้่องห่วงเรือง

เรียงประโยคให้สวยงาม ฝึกออกเสียงให้ชดัสําคญักวา่อนัดบัแรกนะจ๊ะเธอ 

6. ตวัจนีเขยีนไมไ่ดอ้ะ่ ตอ้งจํา stroke order อกี
ก็จําไมไ่หว 
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ความจรงิ พิมพ์พนิอินใน  word ได้เลยนะถ้าตงัใจเรียนไว้เพือสือสาร

เฉยๆ ไมต้่องสอบ แคเ่พิมlanguage bar แบบ Chinese PRC เทา่นนั

ก็ใช้พิมพ์พนิอนิได้เลย 

 

เครดิตรูป en.wikipedia.org 

ป.ล. แตถ้่าต้องสอบเขียน ก็จําเป็นทีต้องจําเพือคะแนนนะ แตใ่ช้

ชีวิตประจําวนัจริงๆ คนจีนสว่นใหญ่เดียวนีก็พิมพ์กนัหมด สือสารกนัได้ก็

ถือวา่บรรลแุล้ว 
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7. ตอ้งไปเรยีนเมอืงจนีหรอือยูเ่มอืงจนีถงึเรยีน
ภาษาจนีได ้เราอยูเ่มอืงไทยเรยีนยังไงก็ไม่
พัฒนาเลกิดกีวา่ไหม? 

ความจรงิ ประสบการณ์จากสุย่หลนิแน่นอนคะ่วา่การไปเรียนเมืองจีน

ช่วยเร่งสปีดพฒันาภาษาให้เร็วขนึ แตอ่ยา่ลืมวา่เราก็ไมไ่ด้ไปเรียน

ภาษาองักฤษทีเมืองนอกด้วยเหมือนกนันะ  โอกาสหรือจงัหวะคนเราไม่

เหมือนกนั  ถ้ามวัแตม่าตงักําแพงวา่ต้องไปเมืองนอกแล้วถึงพดูได้  ถ้า

จงัหวะและโอกาสไมมี่ก็ไมต้่องพดูได้เลยเหรอ  งนัทําไมเราเห็นช้างเผือกที

เค้าไมเ่คยไปเรียนเมืองนอกแตพ่ดูองักฤษปร๋อละ่  ถ้าภาษาองักฤษทําได้ก็

ต้องไมมี่ข้อยกเว้นสาํหรับภาษาอืนเหมือนกนัส ิ ซงึก็แนล่ะ่ทีต้องใช้ความ

พยายามมากหน่อย 

สุย่หลนิแนะนําดลูะครจีนผา่นทาง  youtube หรือ  youku 

(优酷) ก็ได้เลือกละครแบบทีชอบ ดบูอ่ยๆ วนัละตอน คอ่ยๆดไูปก็จะรู้

เรืองเอง เริมจากประสบการณ์และการเดาก่อน  จากนนัเราจะรู้ศพัท์มาก

ขนึวิธีนีฟรี ไมเ่หนือยและไมเ่บือด้วยนะคะ 
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8. เรยีนทําไมภาษาจนีแคภ่าษาองักฤษยังไม่
รอด คนจนีไมม่มีารยาทสงัคม เราไมเ่รยีน
ภาษาจนีหรอกช.ิ.ส ์

ความจรงิ จริงคะ่ วา่ภาษาองักฤษยงัคงเป็นภาษาทีสําคญัตอ่ไป  แต่

หมนุไปมามองให้ทวัโลก กรููหลายสาํนกัฟันวา่ภาษาจีนจะมีสําคญัไลห่ลงั

ตามมาและตอ่ไปในอนาต  เพราะจํานวนคนทีมากมายมหาศาลและ

เศรษฐกิจจีนทีกําลงัเจริญขนึ สวนทางกบัทวัโลกทีซบเซา ถึงแม้เรา (คน

ไทย) จะไมอ่ยากต้อนรับคนจีนเลย แตก็่ต้องยอมรับวา่เศรษฐกิจเมืองไทย

เดยีวนีมีคนจีนเข้ามาเป็นลกูค้ามาใช้บริการในสดัสว่นทีมากขนึเรือยๆ 

ภาษาจีนจะเป็นอปุสรรคถ้าเราสือสารกบัเค้าไมไ่ด้ แล้วเราจะได้เงินจาก

เค้ายงัไงละ่ถกูไหม 
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สว่นเรืองมารยาททางสงัคมทีเราล้วนร้องยีเนีย  สุย่หลนิก็เคยถาม

อาจารย์คนจีนแบบคบัข้องใจเหมือนกนัวา่ทําไมเค้าทําแบบนี  ก็ได้คําตอบ

วา่คนจีนมีมหาศาล แตก่่อนการศกึษาก็ไมท่วัถงึ ไมเ่ทา่เทียม จู่ๆ หลายคน

ก็รวยขนึมาทนัควนัเพราะการเปิดประเทศ ทําให้การพฒันาตวัเองนีตามไม่

ทนัก็เลยมีมารยาทบางอยา่งทีไมเ่ป็นทียอมรับของสากลโลกหลดุออกมา

ด้วย 
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แตต่อนนีรัฐบาลจีนเค้าก็ไมนิ่งนอนใจมีแคมเปญบอกกบัคนจีนวา่ 

“เวลาทีคณุออกนอกประเทศคณุคือภาพลกัษณ์ของประเทศจีน”ก็อาจต้อง

ใช้เวลาในการพฒันาหน่อยนะสุย่หลนิวา่ 

แตก็่เหมือนทกุชาตลิะ่รวมถงึชาตไิทยด้วย ข้อดีเค้าก็มี เช่นโอบ

อ้อมอารีกบัคนรู้จกั  ช่วยเหลือเผือแผก่บัเพือนฝงูญาตมิาก  ขยนัมากทีสดุ

และอดทนมาก  สุย่หลนิวา่เราก็เรียนรู้ข้อดีของเขาเอามาปรับปรุงข้อดีของ

เราให้ดีขนึดีกวา่   วา่กนัง่ายๆ  อะไรทีดีของเขาก็เอามายืม อะไรห่วยๆ  ก็

อยา่เอามา เพราะวตัถปุระสงค์ของการเรียนภาษาจีนของเราก็เพือให้เรา

ทํางานทีใช้ภาษาจีนได้ ทําเงินจากงานตรงนนั  ไมไ่ด้เรียนเพือจะเป็นคน

จีนสกัหน่อยนะคะ 

ยาวมากกๆๆ  คะ่เขียนเพลนิเลยหวงัวา่จะได้ประโยคกนัถ้วนหน้านะคะ 

แล้วอยา่ลืมเตะความเชือผิดๆ เกียวกบัเรืองภาษาจีนออกหวัได้เลยยย! 

สุย่หลนิ^^ 
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พนิอนิคอือะไร  อา่นออกไปแลว้คนจนียังงง?? 

เวลาทีเราเริมเรียนภาษาจีนใหม่ๆ  เลย อนัดบัแรกเลยทีทกุคนทีเรียน

ภาษาจีนระบบจีนตวัยอ่จากจีนแผน่ดนิใหญ่ (ไมใ่ช่จากไต้หวนั) ต้องเรียน

คือระบบทีเรียกวา่拼音 [pinyin] ออกเสียงภาษาไทยวา่ “พนิอนิ” เรียก

ง่ายๆ ชือนา่รักจุ๋มจิมดีแท้ ซงึมีข้อแตกตา่งทีเราควรรู้ในฐานะมือใหมห่ดั

เรียนภาษาจีนนะคะ 

วนันีมารู้จกัพนิอิน เป็นการเริมต้นเรียนภาษาจีนอยา่งมีคณุภาพกบัสุย่

หลนิกนัเลยคะ่^^ 
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拼音 [pinyin] คอือะไร??? 

กลา่วอยา่งยอ่และง่ายทีสดุเลย พนิอนิก็คือระบบทีคดิขนึมาเพือใช้ในการ

ออกเสียงภาษาจีนกลางโดยยืมตวัอกัษรโรมนั (องักฤษ) มาใช้ แตไ่มไ่ด ้

ออกเสียงแบบตวัอกัษรภาษาองักฤษนะคะ 

เช่น Qingdao คนทีไมเ่คยเรียนพนิอินมาก็จะออกเสยีงวา่ "ชิงดาว" คน

จีนก็จะทําหน้าอยา่งงงๆ อะไรนะ?? ซงึคําๆ นีจริงๆ ต้องออกเสียงวา่ "ชิง

เตา่" เป็นชือเมืองในประเทศจีนคะ่ 

ดงันนั การมีอกัษรโรมนัอยา่งเดียวไมพ่อ พินอนิจงึมีเสยีงวรรณยกุต์กํากบั

เสียงด้วย ซงึชือเมืองข้างบนเขียนแบบเตม็ๆ คือ Qīngdǎo แบบนีคะ่ 

ภาษาจีน กลางมีวรรณยกุต์ 4 เสียง ใกล้เคยีงกบัภาษาไทยซงึมี 5 เสียง ทํา

ให้คนไทยได้เปรียบฝรัง เกาหลี ญีปุ่ นมากๆ  ในการออกเสียงเพราะภาษา

ข้างต้นนนัไมมี่วรรณยกุต์คะ่  ดงันนั ฝรัง เกาหลี และญีปุ่ นจงึไมส่ามารถ

แยกความแตกตา่งระหวา่ง “ใครขายไขไ่ก่” ได้  (ฟังแล้วเสียงเดียวกนัหมด) 

จงึออกเสียงเป็น “คายขายขา่ยก่าย” ดงันีแลคะ่ 

สําหรับตารางออกเสียงพินอนิเตม็รูปแบบ ดไูด้ทีลงิค์นีคะ่ 

https://goo.gl/KrykiX 
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เสยีงทคีนไทยไมม่?ี? 

เรารู้กนัดีวา่ภาษาจีนกลางมีตวัอกัษรเยอะมากๆ เป็นหลกัหมืนตวั งนัรู้ไหม

คะวา่มีเสยีงในภาษาจีนกลางกีเสียงกนัแน?่ 

สุย่หลนิวา่คงเดาไมถ่กูและเห็นคาํตอบก็คงไมเ่ชือแน่ๆเลย^^  ภาษาจีน

กลางทีมีอกัษรเป็นหมืนๆ ตวั (ปัจจบุนัค้นพบวา่มี 80,000 กวา่ตวั) แตมี่

เสียงเพียง 1,319 เสียงเท่านนั!!  นนัหมายความวา่ภาษาจีนกลางเป็น

ภาษาทีอกัษรพ้องเสยีงมากมายเลยทีเดยีวนะ O‐o’ 

มาถงึตรงนี สุย่หลนิจะบอกขา่วดีให้ฟังคะ่^^! วา่ในบรรดาเสียงทงัหมดใน

ภาษาจีนกลาง  คนไทยอยา่งเราออกเสยีงได้ใกล้เคียงกบัเจ้าของภาษาสงู

ถึงเกือบ 90% เลยนะคะ โดยจะมีแคเ่สียงอยูส่ว่นนงึ ทีคนไทยออกเสียง

ไมไ่ด้ เพราะเสยีงเหลา่นีเป็นเสยีงทไีมม่ใีนภาษาไทย ใชภ้าษาคารา

โอเกะเขยีนก็ไมไ่ด ้เพราะเขยีนยงัไง๊ยงัไงก็ไมเ่หมอืน ไดแ้กเ่สยีง
พยญัชนะเหลา่นคีะ่ 

• q (ชี) , x (ซี) , z (จือ), c (ชือ), s (ซือ), zh (จรือ), ch (ชรือ), sh 

(ซรือ) และ r (ยรือ) 
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สว่นเสยีงสระปราบเซยีน (เสยีงทคีนไทยไมม่)ี ไดแ้ก ่ 

• yong (อี+อง), wa (อวา), wo (อวั), wai (อวาย), wei (เอวย), 

wan (อวาน), wen (อ+ูเอนิ), wang (อวาง) และ weng (อ+ู

เอิง) 

สว่นทีเหลืออีกเพียบ คนไทยออกเสียงได้ชดัสบายๆคะ่ เย!่ ดีใจไหมคะ^^  

แลว้เสยีงทคีนไทยไมม่จีะทํายังไงด?ี? 

วิธีออกเสยีงคาํเหลา่นีให้ชดัเป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา สุย่หลนิแนะนําวา่หดั

ฟังคลปิของเจ้าของภาษา แล้วหดัออกให้ใกล้เคียง หลกีเลียงการเขียนด้วย

คาราโอเกะซงึไมมี่ทางเขียนให้เหมือนได้ แล้วจะพาลทําให้ออกเสียงผิด

ด้วยนะ 

อา่นถงึตรงนี หลายคนคงคดิวา่ เฮ้ย! งง ท้อใจแล้ว ไมอ่ยากเรียนแล้ว 

สุย่หลนิแนะนําเลยคะ่ วา่พนิอินเป็นพืนฐานแรกเริมของภาษาจีน เหมือน

เดก็หดัเดนิก้าวแรก  ถ้าเราพดูภาษาจีนได้ชดั คนจีนก็จะฟังเรารู้เรืองด้วย

วา่เราหมายถงึอะไร? ต้องการสือสารอะไร? ถ้าใครนกึไมอ่อกวา่พดูชดัแล้ว

ดีตรงไหน สุย่หลนิขอยกตวัอยา่งประโยคข้างบนมาพดูอีกทีนะคะ  “คาย
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ขายขา่ยก่าย” (ใครขายไขไ่ก่) ตกลงใครคายอะไรเหรอ?!! หรือ “แมม่าขี

มากบัมา”  (แมม่าขีม้ากบัหมา) ตกลงวา่แมขี่อะไรนะ?!! 

ถ้าตอนเริมต้นเรียนแล้วยงังงๆ ให้ถามเหลา่ซือเลยคะ่ วา่ออกเสียงยงัไง? 

จะซือหนงัสือมาอา่น ซือซีดีมาฟังแล้วหดัออกเสียงตาม หรือไมง่นัฟังคลปิ

ฟรีๆ จาก youtube ก็ยงัได้ 

ตอนสุย่หลนิไปเรียนทีเมืองจีน ฝึกออกเสยีงพยญัชนะและสระของพนิอิน

อยูเ่ป็นเทอม ตอนนนัยงั (แอบ) นกึอยูว่า่สุย่หลนิมาทําอะไร  เรียนอะไร

เหรอเนีย ? วนัๆ มวัแตทํ่าปากจู๋ ปากแยก ลนิดนุเหงือก ลนิดนุเพดาน ฟัน

ขบ ฟันหา่ง ปากอ้า ปากหบุ อยูเ่ป็นนานสองนาน 

แตที่สดุแล้ว ถงึ (เพิง) ได้เข้าใจวา่ พอเราพดูชดั ออกเสียงชดั คนจีนก็ฟัง

เราออกวา่เราพดูอะไร ซงึสาํคญัมากๆ ไมง่นัเราก็จะพดูวา่ “คายขายขา่ย

ก่าย”  เหมือนกนั 

อีกอยา่งทีสุย่หลนิอยากเน้นก็คือ ไมใ่ช่คนจีนทกุคนรู้จกัระบบพนิอินนะคะ 

เพราะระบบนีถกูคดิเพือให้คนตา่งชาตเิรียนภาษาจีน คนจีนเรียนภาษาจีน

เป็นภาษาแม ่จงึไมไ่ด้เรียนโดยใช้ระบบนีจ๊ะ สุย่หลนิเคยไปถามคนจีนวา่

คํานีเขียนพนิอินวา่ไง เค้าทําหน้างงๆ แล้วตอบวา่ไมรู้่ส ิT_T 
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ลองดลูงิค์ข้างลา่งนีเป็นทางเลือกนะคะ^^ (จริงๆ มีอีกเยอะเลยนะ search 

ใน google ได้เพียบเลย) 

• คลปินีสอนออกเสียงพนิอินแบบเป็นเพลงคะ่ ร้องตามไปก็มนัดี 

https://www.youtube.com/watch?v=Teomsfl‐ylA 

• คลปินีสอนออกเสียงพนิอินแบบนีครูมาพดูหน้าห้อง 

(ภาษาองักฤษซบัองักฤษ)

https://www.youtube.com/watch?v=5HjfI0n7JIM 

• สว่นคลปินีสอนวิธีออกเสียงปราบเซียนทงัหลาย เชน่ sh, zh, ch, 

r โดยอ.หยางหยาง (ถึงแม้วา่สอนเป็นภาษาองักฤษ แตเ่ค้าออก

เสียงชดัดีคะ่ สุย่หลนิชอบ)

https://www.youtube.com/watch?v=if9UTOvQkJo 

• คลปินีก็ดีคะ่ มีรูปตําแหนง่ลนิตอนออกเสียง sh, zh, ch, r ให้ดู

ด้วยhttps://www.youtube.com/watch?v=NMUoZjVweVY  

• เสียงปราบเซยีนอกัเสยีงนงึคือ ü ดคูลปินีเลยคา่าา วา่ออกเสียง

ยงัไง 

https://www.youtube.com/watch?v=AMNu5WEmOoI&i
ndex=2&list=PLioS_‐8erSI0HyrPm6_pK9eokedODFLFo 
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คราวนีเราก็รู้จกัพนิอินกนัแล้ว มาเดนิหน้าเรียนภาษาจีนอยา่งเตม็สบูได้

เลย 

สุย่หลนิ^^ 
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ตอ้งจําภาษาจนีทังหมดกตีวัถงึใชภ้าษาจนี
ได?้ ทอ้แทน้ะสบิอกให ้ตอน 1 (最常用的 
1,000 个汉字) 

ปัญหาหลกัของคนไทย (และสุย่หลนิแรกๆ) ในการเรียนภาษาจีนก็คือรู้สกึ

วา่ท้อแท้ สนิหวงัในการจําตวัอกัษรภาษาจีนมาก สรุปวา่มีกีตวักนัแน่ แล้ว

ชนัต้องจําอีกกีตวักวา่จะใช้งานได้?  ถ้าเป็นอยา่งนีแล้วเมือไหร่ชนัจะใช้

ภาษาจีนได้ซะที? 

วนันีมีคําตอบทีอา่นแล้วจะแปลกใจ (เหมือนสุย่หลนิ) คะ่ ตดิตามนะคะ^^ 
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