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คํานํา
ผู�เขียน

 หนังสือชุด “เรียนภาษาจีนให�สนุก” จัดทําข้ึนตาม “แผนการเรียนการสอนกลุ�มสาระการเรียนรู�

ภาษาต�างประเทศ” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใช�เป�นระบบการเรยีนการสอนภาษาจีนให�นกัเรยีนชาวไทย

โดยเฉพาะ

 หนังสือชุดนี้ประกอบด�วยแบบเรียน แบบฝ�กหัด คู�มือครู การ�ดคําต�าง ๆ  และซีดีเสียง ซึ่งจะต�องนํา

มาใช�ควบคู�กัน เพื่อก�อให�เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาจีนที่ดีที่สุด

 หนังสือ “แบบฝ�กหัด” เล�มนี้จะสัมพันธ�กับแบบเรียนในส�วนของอักษรจีนที่สําคัญและสัทอักษร

พินอิน เพ่ือให�นักเรียนได�ฝ�กฝนการอ�านและจําพยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต� และพยางค� การ

แยกแยะเสยีงให�ถกูต�องตามมาตรฐาน การฝ�กฝนสนทนาและโครงสร�างประโยคโดยเน�นฝ�กฝนทกัษะการฟ�ง

พูด อ�าน และเขียนของนกัเรยีน รปูแบบและเนือ้หาของหนงัสอืแบบฝ�กหดันีจึ้งหลากหลายและนาํไปใช�ได�จรงิ

 เนือ่งจากหนงัสอื “แบบฝ�กหดั” นีจ้ะสมัพันธ�กับการเรยีนการสอนภายในห�องเรยีน โดยเฉพาะอย�างยิง่

ในด�านการฟ�ง ดังนั้นผู�สอนจึงชี้แนะการทําแบบฝ�กหัดให�กับนักเรียนโดยอ�างอิงกับ “คู�มือครู” ร�วมกับ

สถานการณ�การสอนจริง

หนังสือแบบฝ�กหัดเล�มที่ 1 เป�นแบบฝ�กหัดสัทอักษรพินอินทั้งหมดรวม 12 บท โดยมีบทที่ 7 และ

บทที่ 12 เป�นบททบทวน สําหรับแบบทดสอบการฟ�งจะต�องใช�ควบคู�ไปกับซีดีเสียงของหนังสือชุดนี้

 หลักการเรียนการสอนและความสามารถทางด�านภาษาของนักเรียน ครูผู�สอนสามารถปรับเปลี่ยน

เนื้อหาของแบบฝ�กหัดเพื่อให�การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กัวเซ�าเหมย



第一课  บทที่ 1  : ɑ、o、e、i、u、ü เสียงสระ 6

第二课  บทที่ 2  : 四个声调 โทนเสียง 4 เสียง 9

第三课  บทที่ 3  : ｂ、ｐ你好  ｂ, ｐ สวัสดี 12

第四课  บทที่ 4  : ｍ、ｆ你早   ｍ, ｆสวัสดีตอนเช�า 15

第五课  บทที่ 5  : ｄ、ｔ再见  ｄ, ｔลาก�อน    18

第六课  บทที่ 6  : ｎ、ｌ早安  ｎ,  ｌอรุณสวัสดิ์   21

第七课  บทที่ 7  : 复习 บททบทวน 24

第八课  บทที่ 8  : ｇ、ｋ、ｈ 我是班亚  28
   ｇ , ｋ , ｈ ฉันคือป�ญญา 

第九课  บทที่ 9  : ｊ、ｑ、ｘ 你叫什么名字？   31

    ｊ , ｑ , ｘ คุณชื่ออะไร 

第十课  บทที่ 10  : zh、ch、sh 你是谁？ 35

   zh , ch  , sh คุณคือใคร

第十一课  บทที่ 11  : ｚ、ｃ、ｓ您贵姓？ 38

   ｚ, ｃ, ｓ คุณนามสกุลอะไร 

第十二课  บทที่ 12  : 复习 บททบทวน  41

目录
สารบัญ



บทที่      

1 第一课
  dì     yī    kè

一、按听到的顺序把下列韵母写下来
  ฟ�งตามลําดับ แล�วจึงเขียนเสียงสระ

  àn tīng dào de shùn xù bǎ xià  liè yùn mǔ  xiě xià lai 

6



二、连一连 จงโยงเส�นจับคู�
 lián  yi  lián 
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三、写 一 写，记 一 记  ฝ�กเขียนและจํา
 xiě  yi  xiě          jì     yi    jì

héng

เหิง

shù

ซ�ู

diǎn

เตี่ยน
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บทที่

2 第二课
  dì    èr     kè

一、连一连 จงโยงเส�นจับคู�
 lián  yi   lián 
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二、按 听到 的声调，圈一圈 จงวงกลมเสียงวรรณยุกต�ที่ได�ยิน
          àn tīng dào de shēng diào  quān yi quān

10



二、按 听到 的声调，圈一圈 จงวงกลมเสียงวรรณยุกต�ที่ได�ยิน 三、写一写，记一记 ฝ�กเขียนและจํา
          xiě   yi  xiě        jì    yi    jì 

piě

เผี่ย

ถี

nà

น�า

tí
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