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คํานํา
ตามลักษณะการเรียนและการใชภาษาจีนของนักเรียนไทย และเพื่อสะดวกแกการจัดระบบการเรียนการ
สอน หนังสือชุดนี้จึงจัดแบงระดับในการเรียนตามหลักการดังนี้
ระดับตน เรียนรูปประโยคพื้นฐานทั้งหมดของภาษาจีนใหครบ และเรียนรูคําศัพทที่ใชบอย 1,100 คํา
ชวยใหนักเรียนสามารถใชภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปไดในระดับหนึ่ง
ระดับกลาง เพิ่มคําศัพทใหมที่ใชบอยอีก 2,200 คํา ในจํานวนนี้ไดทําการแนะนําคํากริยาและคํากริยา
วิเศษณที่มีความถี่ในการใชงานสูงมากจํานวนหนึ่งอยางเปนระบบ ซึ่งถือวาเปนการจัดเนื้อหาใหตรงกับประเด็น
ที่เขาใจยากในการเรียนการสอนภาษาจีน ไดเพิ่มความลึกและความกวางใหกับความรูทางภาษาไปอีกขั้นหนึ่ง
โดยเนนการใชงานจริงเปนพิเศษ จึงชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันและการทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน หนังสือเลมนี้ยังชักนํานักเรียนใหสัมผัสกับภาษาเขียนที่เขาใจงาย
บางสวนในภาษาจีนตามความเหมาะสม เพื่อปูทางไปสูการเรียนภาษาจีนในระดับสูง
ระดับสูง เพิ่มคําศัพทใหมที่ใชบอยอีกประมาณ 2,500 คํา เรียนรูภาษาเขียนของภาษาจีนอยางเปน
ระบบ ยกระดับความสามารถในการฟง การพูด การอาน การเขียนและการแปลใหสูงขึ้นในทุกๆ ดาน ชวยให
นักเรียนสามารถใชภาษาจีนอยางคลองแคลวและอยางมีประสิทธิภาพ
หลังจากหนังสือ“ภาษาจีนระดับตน”พิมพจําหนายแลว ไดรับการตอนรับจากผูสอนและผูเรียนอยางกวาง
ขวาง และไดกลายเปนตําราเรียนภาษาจีนทางเลือกอันดับแรกสําหรับคนไทยที่เรียนภาษาจีนในเวลาอันรวดเร็ว
ซึ่งเปนการใหกําลังใจที่ดีเยี่ยมสําหรับผูเขียน และจะกระตุนใหผูเขียนมีความมุงมั่นในการทํางานมากยิ่งขึ้น
“ภาษาจีนระดับกลาง”เปนงานเขียนตอเนื่องจาก“ภาษาจีนระดับตน” โดยผูเขียนไดพยายามเนนการใช
งานจริง ความเปนระบบ การจัดเนื้อหาใหตรงประเด็นและความสนุกสนานใหครบทุกดานอยางกลมกลืน ซึ่ง
เปนหลักการที่ผูเขียนยึดถือมาโดยตลอด เชื่อวาจะชวยใหทั้งผูสอนและผูเรียนใชงานไดอยางสะดวกสบายและ
ราบรื่นพอสมควร จึงสามารถชวยยกระดับความรูภาษาจีนของนักเรียนใหสูงขึ้นอยางรวดเร็วและไดผล
เนื่องจากความรูของผูเขียนมีจํากัด ยอมมีขอบกพรองผิดพลาดหรือที่หลงลืมในหนังสือบาง จึงขอความ
กรุณาผูอานและผูใชหนังสือเลมนี้โปรดใหคําชี้แนะ จะขอบพระคุณยิ่ง
任景文 (REN JINGWEN)
jingwenr@yahoo.com
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目 录 สารบัญ
第二十六课 你得想开点儿 ………………………………
语言点：1.“让”用于被动句
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ประเด็นสําคัญทางภาษา
4.由于

13

1.国内外；东西方

5.根据(คําบุพบท)
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阅读练习：打电话(二)
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3.据说
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หมายใหสมบูรณซึ่งกันและกัน
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第三十一课 健康第一 ……………………………………... 69
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5.无论如何

6.“…掉”表示去除

8.“…下来”表示动作从过去持续到现在；“…下去”表示动作仍然
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4.必须

2.明明；就是 แสดง

3.การออกเสียง -r ลงทายของรูป AA
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第三十二课 谈饮食 ………………………………………… 80
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2.而

3.以…为主

7.“别提”表示程度高
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4.讲究(动词)

5.难得

8.副词“倒”表示出乎意料

6.“本来”

第 26 课 你得想开点儿
课文
一
雪梅：今天真倒霉！
金龙：怎么回事？
雪梅：上午我约了两位同学去逛自由市场，今天人特别多，挤来挤
去，结果钱包让小偷给偷走了，真气人！
金龙：你报案了吗？
雪梅：报案了。警察说如果抓到了小偷就打电话通知我，还说那儿
小偷很多，让我以后小心点儿。看来抓到小偷的希望不太大。
金龙：唉，破财消灾，想开点儿吧！
雪梅：放心吧，这点儿小事我想得开！
二
张志伟跟太太林秀珠正在吃晚饭。

张志伟：怎么只吃这么一点儿，哪儿不舒服吗？
林秀珠：没有，我很好。
张志伟：不对，你今天脸色很难看，到底出了什么事儿？
林秀珠：唉，人比人，气死人哪！我们公司要提拔一名副总经理，
无论是看资历还是工作能力，大家都认为我最有希望，可
今天任命下来了，得到这个职务的却是另外一位同事。
张志伟：难道公司就没个解释吗？
林秀珠：有，但是一听就知道是个借口，真正的原因谁都清楚，这
位同事是一位部长的亲戚。
张志伟：真是太不公平了！不过有什么办法呢，遇到这种事儿，也
中级汉语 2
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别想不开，比上不足，比下有余嘛，跟别人比起来，你的
职务已经算是很高的了。
林秀珠：唉，也只好这样安慰自己了！
三
晚上。李玲走进儿子小明的房间。

李玲：小明，你这是怎么了，这些天不言不语，好像有什么心事？
小明：没什么，妈，您去休息吧！
李玲：你就别瞒妈啦，小燕都两个多月没上咱们家来玩儿了，你们
俩到底怎么了？
小明：我们吹了！
李玲：吹了？怎么回事？
小明：她找到比我更理想的人了，是个老板，听说挺有钱的，所以
她提出跟我分手。
李玲：原来是这样！你们都相处了好几年了，而且正商量着明年结
婚的事，她怎么能为了钱就这么无情无义，太不像话了！
小明：有钱能使鬼推磨！现在社会上这种人多的是，您用不着生气！
李玲：看不出小燕也是这种人，真是知人知面不知心哪！
小明：我也没想到。不过我觉得这样更好，用不着将来后悔。只是
这些天我总是忘不了过去的事儿，心里特别难受。
李玲：小明，你得想开点儿，天下的好姑娘多的是。只要你努力工
作，积极上进，妈相信你一定能找到真心爱你的姑娘！

生词
1. 想开(开)

14

(动) xia3ngka1i

想得开(开)

xia3ngdeka1i

想不开(开)

xia3ngbuka1i

中级汉语 2

ทําใจ,ปลงตก
ทําใจได,ปลงตก
ทําใจไมได,ปลงไมตก

เปนอะไรไป,เกิดอะไรขึ้น
自由市场(场)
(名) z0yo2ush0cha3ng ตลาดนัด
挤(挤)
(动) j9
เบียด,เบียดเสียด,แนน
钱包(钱)
(名) qia2nba1o
กระเปาเงิน
让(让)
(介) ra4ng
ถูก,โดน
小偷
(名) xia3oto1u
คนขโมย,คนลักเล็กขโมยนอย
偷
(动) to1u
ขโมย,ลัก,ลอบ,แอบ
气人(气)
(形) q0re2n
นาโมโห,นาโกรธ
报案(报)
(动) ba4o’a4n
แจงความ
(动) zhua1
จับ
抓
破财(财)
(动) po4ca2i
เสียเงินเสียทอง(แบบคาดไมถึง)
消灾(災)
(动) xia1oza1i
สะเดาะเคราะห
สีหนา
脸色(脸)
(名) lia3nse4
难看(难)
(形) na2nka4n
ดูไมได,ไมนาดู,ไมสวย,ขี้เหร
人比人 ,气死人(气) re2nb9re2n q0s9re2n คนเราถาเทียบกับคนอื่นแลวจะรูสึก
นอยเนื้อต่ําใจ (อุปมาวา แขงเรือแขง
พายได แตแขงบุญแขงวาสนาไมได)
提拔
(动) t8ba2
คัดเลือกใหดํารงตําแหนงที่สงู กวา,เลื่อน
ตําแหนง
名
(量) m8ng
คน(ลักษณนาม)
副
(形) fu4
รอง
อาวุโส,คุณสมบัติและประสบการณ
资历(资历)
(名) z7l0
任命
(名) re4nm0ng
การแตงตั้ง
职务(职务)
(名) zh8wu4
ตําแหนง
难道(难)
(副) na2nda4o
หรือวา,หรือวา...เชียวหรือ
借口
(名) jie4ko3u
ขออาง

2. 怎么回事(么)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ze3nmehu8sh0

中级汉语 2

15

25. 真正(真)

(形,副) zhe1nzhe4ng จริงๆ,แทจริง

26. 部长(长)

(名) bu4zha3ng

27. 亲戚(亲)

(名) q7nqi

28. 公平

(形) go1ngp8ng

รัฐมนตรี
ญาติ
ยุติธรรม

29. 比上不足 ,比下有余(余) b9sha4ngbu4zu2 b9xia4yo3uyu2

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

เทียบกับคนทีด่ ีกวา เราสูเขาไมได ทวา
เทียบกับคนทีแ่ ยกวา เรายังดีกวาเขา
安慰
(动) a1nwe4i
ปลอบใจ
不…不…
bu4…bu4…
ไม...ไม...
不言不语(语)
bu4ya2nbu4yu3
ไมพูดไมจา
心事
(名) x7nsh0
เรื่องในใจ,ความในใจ
吹
(动) chu7
เลิก(คบกันเปนคูรัก)
(动) t8chu1
เสนอขึ้นมา,ขอ
提出
无情无义(无/义) (动) wu2q8ngwu2y0 ไรน้ําใจไรความปรานี,ใจจืดใจดํา
像话(话)
(动) xia4nghua4
เขาทา,ใชได
不像话(话)
bu4xia4nghua4
ไมเขาทา,ใชไมได,แย
有钱能使鬼推磨(钱) yo3uqia2nne2ngsh9gu9tu7mo4 มีเงินจางผีโมแปงได
多的是
duo1desh0
ถมเถไป,เยอะแยะ
知人知面不知心
zh7re2nzh7mia4nbu4zh7x7n (รูคน)รูห นาไมรูใจ
用不着(著)
(动) yo4ngbuzha2o
ไมตอง,ไมจําเปนตอง
难受(难)
(形) na2nsho4u
ทุกขใจ,ทุกขทรมาน
กระตือรือรน,เอาการเอางาน
积极(积极)
(形) j7j8
上进(进)
(动) sha4ngj0n
กาวหนา,ใฝสงู
专 名
小燕
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Xia3oya4n

人名，小明的女朋友

语言点
1. 结果钱包让小偷给偷走了
这里的“让”是介词，用于被动句。“让”的介词用法基本同“被”
，
“被”用于比较正式、庄重的场合，而“让”用于口语。例如：

คําวา 让 ในที่นี้เปนคําบุพบท ใชในประโยคกรรมวาจก(ถูกกระทํา) วิธีการใช 让 โดยพื้นฐานแลวจะ
เหมือนกับการใช 被 แต 被 จะใชในโอกาสที่คอนขางเปนทางการ จริงจัง สวน 让 จะใชในภาษาพูด เชน
饭菜让他一个人(给)吃完了。
最后一张桌子让他(给)搬走了。
这事还真让他(给)猜着了。
那棵树让大风(给)刮(gua1 พัด)倒(da3o ลม)了。
用“让”时必须有施事者，而用“被”时则可有可无。例如：

กรณีใช 让 ตองระบุผูกระทํา แตเวลาใช 被 จะระบุผูกระทํา หรือไมระบุก็ได อยางเชน
这个月的工资早就被花完了。（× 让）
2. 我们公司要提拔一名副总经理
量词“名”用于具有某种身份的人，量词“个”无此限制，而量词“位”
则含有敬意。例如：

ลักษณนาม 名 ใชกับคนที่อยูในสถานภาพอยางใดอยางหนึ่ง(อาชีพ ตําแหนง) ลักษณนาม 个 ไมมีขอ
จํากัดในสวนนี้ สวนลักษณนาม 位 จะเปนคําที่ใหเกียรติ อยางเชน
一名/个/位警察 两名/个/位工程师
五个人(× 五名/位人)

三名/个/位科学家

两个孩子(× 两名/位孩子)

3. 难道公司就没个解释吗
副词“难道”用来加强反问语气。用在主语前或后均可。例如：

คํากริยาวิเศษณ 难道 ใชสําหรับเนนน้ําเสียงยอนถาม อยูขางหนาหรือขางหลังของบทประธานก็ได
แปลวา หรือวา,หรือวา...เชียวหรือ อยางเชน
难道你真的不知道吗？↔ 你难道真的不知道吗？
难道你不觉得心疼吗？↔ 你难道不觉得心疼吗？
中级汉语 2
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难道这一切都是我的错吗？↔ 这一切难道都是我的错吗？
他们连死都不怕，难道还怕这点困难吗？
4. 不言不语
“不言不语”为“不 A 不 B”结构之一，表示否定（有强调的含义）
。
A 和 B 为意思相同或相近的词。例如：
不言不语 เปนหนึ่งในโครงสราง 不 A 不 B

ใชสําหรับแสดงความหมายปฏิเสธ(เปนการเนน)

โดย A กับ B จะเปนคําที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน อยางเชน
不说不笑 不吃不喝 不闻(we2n ฟง)不问 不干不净 不明不白
5. 太不像话了
“像话”表示言谈、行为合乎情理。用于反问句或否定句。例如：

คําวา 像话 หมายถึง การพูดจาหรือการกระทํามีเหตุมีผล ใชในประโยคยอนถามหรือประโยคปฏิเสธ
อยางเชน
你怎么随便骂人，像话吗？
他这样做太不像话了！
不说一声就把东西拿走了，真不像话！
6. 您用不着生气 / 用不着将来后悔
“用不着”意为“无必要”。例如：
用不着 หมายถึง ไมตอง ไมจําเปนตอง อยางเชน

都是老朋友啦，用不着客气。
我一个人就够了，用不着请别人帮忙。
用不着伤心，我相信你一定能够找到一位比她更漂亮的女朋友。
“用不着”的肯定形式为“用得着”，仅用于疑问句。例如：

รูปแบบยืนยันของ 用不着 คือ 用得着 ซึ่งใชเฉพาะในประโยคคําถาม อยางเชน
走五分钟就到了，用得着坐车吗？
这种无情无义的人，你用得着为他伤心吗？
一点儿小事，用得着生那么大的气吗？
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练习
1. 熟读下列短语
1)挤上去 挤出来 挤过去 往里边挤挤 挤公共汽车
2)一名作家 两名警察 三名军人 四名律师 五名教师
3)提拔新人 提拔一名经理 提拔他当部长 得到提拔
4)副班长 副部长 副总经理
5)真正的爱

真正的朋友 真正的意义 真正理解 真正发挥作用

6)交通部长 文化部长 外贸部长 教育部长 能源部长
7)提出建议 提出计划 提出条件 提出意见 提出请求
8)用不着担心 用不着麻烦她 用不着你去 用不着让他帮忙
9)积极工作 积极努力 积极参加 积极准备 积极性
2. 用“让”及括号中的词完成下列被动句
1)我的汉泰词典_______________________________________。(借)
2)那个秘密居然_____________________________________。(发现)
3)该说的都____________________________，我没什么说的了。(说)
4)父母辛辛苦苦攒的钱都_______________________________。(花)
3. 用“用不着”及括号中的词完成下列句子
1)你们俩跟我去就够了，_____________________________。(麻烦)
2)她还是个孩子，___________________________________。(生气)
3)你_________________________，有我在他不会有危险的。(担心)
4)慢慢干吧，我给你半年时间，_______________________。(熬夜)
4. 用括号中的词语完成下列句子
1)她对你那么好，___________________________________？(难道)
2)这事危险极了，___________________________________？(难道)
中级汉语 2
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3)你说来就来，说走就走，___________________________？(难道)
4)白花了这么多钱也没办好，_________________________？(难道)
5)谁说这种 T 恤衫很难买到，_______________________。(多的是)
6)那家公司并不是一切都好，_______________________。(多的是)
7)世界上毕竟好人比坏人多，_______________________。(多的是)
8)他还算穷(qio2ng จน)啊，_________，只是他不舍得打扮。(多的是)
9)甚至到现在还________________________，不像话！(破坏森林)
10)他常常_________________________________，太不像话了！(瞒)
11)她的父母都老了，_________________________，真不像话！(养)
12)他每次__________________________，简直太不像话了！(借钱)
5. 根据下列情况，用“想开点儿”安慰朋友
1)朋友的钱被偷了。
2)朋友的女朋友跟他吹了。
3)朋友没当上经理，他非常失望。
4)朋友的公司今年没发(fa1 แจก)红包(ho2ngba1o อั่งเปา)。
6. 根据下列情况，用“比上不足，比下有余”安慰自己
1)你的工资还不太高，不够理想。
2)全班一共有二十位同学，这次你考了第十名。
3)你的车不是名牌车，而且已经相当旧了。
4)你的房子不太大，而且在市郊。
7. 回答问题
1)如果你突然发现一个朋友脸色不好，你想可能会有几种原因？
2)最近你遇到过什么倒霉的事吗？是什么事？万一遇到了倒霉的
事，我们应该怎么办？
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3)你被小偷偷过钱吗？在什么地方？被偷了多少钱？你报案了吗？
警察是怎么说的？曼谷的小偷多吗？哪些地方比较危险？
4)你对自己现在的职务满意吗？你觉得你的公司对职员公平吗？
你的公司提拔人的时候主要看什么？
5)你常常去逛自由市场吗？曼谷的哪个自由市场最大、最有名？请
介绍一下儿那儿的情况。
6)如果东西不见了或者被偷了，你怎样安慰自己？如果你在某(mo3u

หนึง่ ,ใด)方面的情况不是太差，但也不是太好，你怎样安慰自己？
7)小明这些天为什么不言不语？小燕为什么提出跟他分手？李玲
认为小燕跟儿子分手的真正原因是什么？
8)小明跟小燕相处的时间长吗？分手前他们正在商量什么事？你
觉得小燕这样做像话吗？如果你是小明，你怎么办？
9)小明生小燕的气吗？他现在的心情怎么样？看到妈妈生气，他是
怎样安慰妈妈的？你觉得小明是一个什么样的小伙子？
10)李玲生气吗？她觉得自己以前对小燕了解得够不够？她最后是
怎样安慰儿子的？
8. 把下列句子翻译成汉语
1)เรื่องเล็กแคเนี้ย อยาปลงไมตกเลย
2)หรือวาในสายตาของเธอ แมแตเขาฉันยังสูไมไดเชียวหรือ
3)เปนอะไรไป วันนี้สหี นาของเธอไมนา ดูเลย มีตรงไหนไมสบายหรือ
4)เธอไมตองมาปลอบใจฉัน เรื่องจะเกิดยังไงมันก็ตองเกิด ฉันปลงแลว
5)พูดไปพูดมา ที่แทเหลาขวดนั้นถูกเธอเอาไป ทําไมเธอไมบอกสักคําเลย
6)เงินแคเนีย้ ไมเปนไร ก็ถือวาเสียเงินสะเดาะเคราะหกแ็ ลวกัน เธอตองทําใจหนอย
7)เธออยาหาขออางเลย เราคบกันมานาน ฉันเชื่อวานีไ่ มใชสาเหตุทแี่ ทจริงทีเ่ ธอขอเลิกกับฉัน
8)ไมวาจะดู(จาก)ความรูหรือความสามารถ เขาลวนมีความเปนไปไดมากที่สุดทีจ่ ะไดรับการ

คัดเลือกใหเลื่อนตําแหนง
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