
รายงานฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อ  
และวัฒนธรรมความเป็นอยู่ 
วันที่ด าเนินโครงการ   16 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายอรรถชัย เสนหอม 

 

รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ นี้ จะว่าด้วยศัพท์ วลี ส านวน 

และประโยคในภาษาจีนกลางที่น่ารู้ โดยเฉพาะความคติความเชื่อของชาวจีน รวมไปถึงศัพท์เก่ียวกับวัฒนธรรม

ความเป็นอยู่ที่ถูกหยิบยกน ามาใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์เข้ากับการท่องเที่ยว   

เช่น การแนะน าประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ส าคัญ การถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่

ของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น 

วิธีการอบรม 

ใช้ เวลาว่ างจากการท างานแล ะนอกเวลาราชการ เป็นการเรียนออนไลน์ผ่ านเว็บ ไซต์  

http://modular.stou.ac.th/  จ านวน 15 ชั่วโมง  โดยการศึกษาด้วยตนเองผ่านการชมคลิปวิดี โอ             

การสอน อ่านเนื้อหาเพ่ือเสริมความรู้ ฟังคลิปเสียงพร้อมฝึกออกเสียงค าศัพท์ วลี และประโยคตามเนื้อหาที่จัด

ไว้ให้ และท ากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ และต้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 8 สัปดาห์ นับแต่วันเปิดเรียน

ในแต่ละรอบตามที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนด หลังจากนั้นมีการท ากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เผชิญหน้า

แบบออนไลนผ์่าน  Microsoft Teams  

 

เว็บไซต์ http://modular.stou.ac.th/  



 

คลิปวิดีโอการสอน ซึ่งประกอบด้วยศัพท์ วลี และตัวอย่างประโยค นอกจากนั้นยังมี

เกร็ดความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนให้เรียนรู้อีกด้วย 

 

 

ฟังคลิปเสียงเพ่ือศึกษาศัพท์ วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่างประโยค 

 



 

หลังจากเรียนรู้ในแต่ละเรื่องเสร็จ ต้องท ากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้  

 

 

ก่อนปิดการอบรมมีการท ากิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์เผชิญหน้าแบบออนไลน์ผ่าน  Microsoft Teams  

 



สรุปเนื้อหา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คติความเชื่อ 
เรื่องท่ี 1 เงินทองไหลมาเทมา 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

招财进宝 zhāocáijìnbǎo เงินทองไหลมาเทมา  

 

春节快乐！祝你们鸡年吉祥，招财进宝！ 
Chūn jié kuàilè！ Zhù nǐmen jīnián jíxiánɡ，zhāocáijìnbǎo！ 
สุขสันต์วันตรุษจีน ขอให้พวกคุณโชคดีปีระกา เงินทองไหลมาเทมา 

 

水饺貌似元宝，吃饺子象征招财进宝。 
Shuǐjiǎo màosì yuánbǎo，chī jiǎozi xiànɡzhēnɡ zhāocáijìnbǎo. 

เกี๊ยวรูปร่างคล้ายเงินต าลึง การทานเกี๊ยวให้ความหมายว่าเงินทองไหลมาเทมา 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

财富  cáifù   ความมั่งค่ังร่ ารวย 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 财 แปลว่า  ทรัพย์สิน  กับค าว่า 富 แปลว่า  รวย  

追求财富是一个艰难的过程。 
Zhuīqiú cáifù shì yīɡe jiānnán de ɡuòchénɡ. 

การแสวงหาความร่ ารวยเป็นกระบวนการที่ยากล าบาก 

 

钱财  qiáncái  ทรัพย์สิน 

เป็นค านาม   ประกอบด้วยค าว่า 钱 แปลว่า เงิน  กับค าว่า 财  แปลว่า ทรัพย์สิน 

一个人切不可以为了钱财而抛弃了仁义。 
Yīɡe rén qiè bù kěyǐ wéi le qiáncái ér pāoqìle rényì. 

ไม่ว่าใครอย่าได้ละทิ้งศีลธรรมเพ่ือหวังในทรัพย์สินอย่างเด็ดขาด 

 
  



เรื่องท่ี 2 ชุดค ากลอนบนประตู ชุดค ากลอนในเทศกาลตรุษจีน 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

春联  chūnlián ชุดค ากลอนบนประตู ชุดค ากลอนในเทศกาลตรุษจีน 

 

新年快到了，你准备贴春联了没有。 
Xīnnián kuài dào le，nǐ zhǔnbèi tiē chūnlián le méiyǒu?  
ใกล้ปีใหม่แล้ว เธอเตรียมติดชุดค ากลอนบนประตูแล้วหรือยัง 
 

我们给很多朋友寄了春联。 
Wǒmen ɡěi hěn duō pénɡyou jì le chūnlián. 
พวกเราส่งชุดค ากลอนบนประตูให้เพ่ือนมากมาย 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

贴  tiē   แปะ (ป้าย  กระดาษ ฯลฯ) 

他把一张纸贴在门上，上面写着：非请勿入。 
Tā bǎ yī zhānɡ zhǐ tiē zài mén shànɡ, shànɡmiàn xiězhe: Fēi qǐnɡ wù rù. 
เขาแปะกระดาษแผ่นหนึ่งไว้บนประตู  เขียน (บนกระดาษ) ไว้ว่า  ไม่มีกิจห้ามเข้า  (ผู้ไม่ได้รับเชิญห้ามเข้า) 

 

诗词  shīcí   โคลงกลอน 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 诗 กับค าว่า 词  ซึ่งเป็นรูปแบบค าประพันธ์ประเภทร้อยกรองทั้งคู่ 

现在儿子的课本里没有古诗词。 
Xiànzài érzi de kèběn lǐ méiyǒu ɡǔ shīcí. 
ปัจจุบันไม่มีโคลงกลอนโบราณปรากฏในแบบเรียนของเด็ก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 3 ฮกลกซ่ิว 

 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

福禄寿 Fú Lù Shòu ฮกลกซิ่ว 
 

我家里有一套福禄寿三星瓷塑。 

Wǒ jiāli yǒu yí tào Fú Lù Shòu sān xīnɡ císù. 
ในบ้านฉันมีรูปปั้นกระเบื้องเคลือบเทพเจ้า 3 องค์ ฮกลกซิ่ว อยู่ชุดหนึ่ง 
 

泰国寺庙里有没有福禄寿三星像？ 
Tàiguó sìmiàoli yǒu méiyǒu Fú Lù Shòu sān xīng xiàng? 
ในวัดไทย มีรูปเคารพฮกลกซิ่วไหม 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

祝福  chánɡshòu   อวยพร 
เป็นค ากริยา  แปลว่า  อวยพร 

我们送上一张生日贺卡，上面写着我们的生日祝福。 
Wǒmen sònɡ shànɡ yī zhānɡ shēnɡrì hèkǎ, shànɡmiàn xiězhe wǒmen de shēnɡrì 

zhùfú. 
พวกเราส่งบัตรอวยพรวันเกิด   โดยเขียนค าอวยพรของพวกเราไว้ในนั้น 

 

长寿  chánɡshòu   อายุยืน 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 长 แปลว่า  ยาวนาน  กับค าว่า 寿 แปลว่า อายุยืน 

乐观心态对长寿有帮助。 
Lèɡuān xīntài duì chánɡshòu yǒu bānɡzhù. 
สภาพจิตใจที่มีความคิดในแง่บวกช่วยให้อายุยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องท่ี 4 มังกร  
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

龙  lónɡ  มังกร 

 

听说中国人非常喜欢龙。 

Tīnɡshuō Zhōnɡɡuórén fēichánɡ xǐhuɑn lónɡ. 
ได้ยินมาว่าคนจีนชอบมังกรมากเปน็พิเศษ 

 

这世界上真有龙吗? 
Zhè shìjiè shanɡ zhēn yǒu lónɡ ma? 
บนโลกนี้มมีังกรอยู่จริงไหม 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

相传  xiānɡchuán  เล่ากันว่า 
เป็นค ากริยา  แปลว่า เล่าต่อกัน เล่ากันว่า มักใช้กับเรื่องเล่าหรือต านานที่เล่าสืบทอดกันมา ส่วนมากใช้หน้า
ประโยค เพื่อบอกว่าสิ่งที่จะเล่าต่อไปเป็นสิ่งที่ผู้พูดได้รับฟังต่อจากผู้อ่ืน 

历史相传，佛教起源于印度北部。 
Lìshǐ xiānɡchuán, fójiào qǐyuán yú Yìndù běi bù. 

ตามประวัติศาสตร์ที่เล่าขานกัน   พุทธศาสนาถือก าเนิดในภาคเหนือของประเทศอินเดีย 

 

象征  xiànɡzhēnɡ   สัญลักษณ์  เป็นสัญลักษณ์ 

ค าว่า 象征 เป็นทั้งค านามและค ากริยา  แปลว่า สัญลักษณ์ เป็นสัญลักษณ์ 

春天象征着新的希望。 
Chūntiān xiànɡzhēnɡ zhe xīn de xīwànɡ. 

ฤดูใบไม้ผลิเป็นสัญลักษณ์ของความหวังใหม่ 

 

龙在中国传统文化中是权势、高贵、尊荣的象征。 
Lónɡ zài Zhōnɡɡuó chuántǒnɡ wénhuà zhōnɡ shì quánshì、ɡāoɡuì、 

zūnrónɡ de xiànɡzhēnɡ. 

ตามจารีตประเพณีจนี มังกรเป็นสัญลักษณ์ของอ านาจ  ความสูงส่ง และเกียรติยศ 

 
 
 
 
 



神物  shénwù   สิ่งที่เหนือธรรมชาติ 

龙是中国信奉的神物。 
Lónɡ shì zhōnɡɡuó xìnfènɡ de shénwù. 

มังกรเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติตามความเชื่อของจีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



เรื่องท่ี 5 สัตว์น าโชค 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

吉祥物 jíxiánɡwù สัตว์น าโชค 

 

福娃是 2008 年北京奥运会的吉祥物。 
Fúwá shì èr-línɡ-línɡ-bā nián Běijīnɡ Àoyùnhuì de jíxiánɡwù. 

ฝูหวาเป็นมาสคอตประจ ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงปักกิ่งปี 2008 

 

这个团的吉祥物是山羊。 
Zhège tuán de jíxiángwù shì shānyáng. 

สัญลักษณ์น าโชคของทีมนี้คือแพะภูเขา 
 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

吉凶  jíxiōnɡ  มงคลและอัปมงคล 

เป็นค านาม 

怎么测自己车牌号码吉凶？ 
Zěnme cè zìjǐ chēpái hàomǎ jíxiōnɡ? 

ตรวจเลขทะเบียนรถตนเองว่าเป็นมงคลหรืออัปมงคลได้อย่างไร 

 

幸运  xìnɡyùn  โชคด ี

幸运 เป็นค านาม  แปลว่า   โชคดี 

你的幸运数字是多少？ 
Nǐ de xìnɡyùn shùzì shì duōshǎo? 

เลขน าโชคของเธอคือเลขใด 

 

不幸  búxìnɡ  โชคร้าย 

เป็นค าคุณศัพท์  แปลว่า  โชคร้าย 

我告诉你一个不幸的消息。 
Wǒ ɡàosù nǐ yīɡe búxìnɡ de xiāoxī. 

ผมขอแจ้งข่าวร้ายเรื่องหนึ่งให้คุณฟัง  



เรื่องท่ี 6 ที่มาที่ไป 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

来龙去脉 láilónɡ-qùmài ที่มาที่ไป 
 

我一定要搞清楚这件事的来龙去脉。 

Wǒ yídìnɡ yào ɡǎo qīnɡchu zhè jiàn shì de láilónɡ-qùmài. 
ฉันต้องรู้ที่มาท่ีไปของเรื่องนี้ให้ชัดให้ได้ 

 

我一再追问他，才问出了来龙去脉。 

Wǒ yízài zhuīwèn tā，cái wèn chū le láilóng-qùmài. 
ฉันถามย้ าเขาหลายครั้ง ถึงได้ทราบต้นสายปลายเหตุ 
 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

前因后果 qiányīnhòuɡuǒ   ต้นสายปลายเหตุ 

ประกอบด้วยค าว่า 前 แปลว่า  ด้านหน้า  ค าว่า 因  แปลว่า  สาเหตุ   ค าว่า 后  แปลว่า  ด้านหลัง  กับ

ค าว่า  果 แปลว่า  ผลลัพธ ์

他在现场说这段话是有前因后果的。 
Tā zài xiànchǎnɡ shuō zhè duànhuà shì yǒu qiányīnhòuɡuǒ de. 
เขากล่าวข้อความนี้ ณ จุดเกิดเหตุย่อมมีต้นสายปลายเหตุ 
 
  



เรื่องท่ี 7   ไหว้  กราบไหว้ 

 

ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

拜  bài  ไหว้  กราบไหว้ 
 

我们一年至少要拜一次太岁。 
Wǒmen yì nián zhìshǎo yào bài yí cì Tàisuì. 

พวกเราต้องไหว้ไท้ส่วยเอี๊ยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

他的儿子拜陈教练为师。 
Tā de érzi bài Chén jiàoliàn wéi shī. 

ลูกชายของเขาไหว้โค้ชเฉินเป็นคร ู

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

许个心愿 xǔ ɡe xīnyuàn  ตอบรับค าอธิษฐาน 

เป็นกริยาวลีที่ประกอบด้วยค าว่า 许 แปลว่า  ตอบรับ  ค าว่า 个 เป็นค าลักษณนาม  ค าว่า 心 แปลว่า ใจ  

กับค าว่า 愿 แปลว่า ปรารถนา 

向神仙许个心愿，你所有的愿望都能实现。 
Xiànɡ shénxiān xǔ ɡe xīnyuàn, nǐ suǒyǒu de yuànwànɡ dōu nénɡ shíxiàn. 

ตอบรับค าอธิษฐานโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ความปรารถนาทั้งปวงของเธอจะสัมฤทธิ์ผล 

 

祭祀  jìsì   เซ่นไหว้  บวงสรวง 
เป็นค ากริยา  แปลว่า  เซ่นไหว้  บวงสรวง 

中国人认为猪会带来福气，就用猪头来祭祀。 
Zhōnɡɡuó rén rènwéi zhū huì dài lái fúqi, jiù yònɡ zhū tóu lái jìsì. 

คนจีนเชื่อว่าหมูน าโชคลาภมาให้  จึงเซ่นไหว้ด้วยหัวหมู 

 

祈祷  qídǎo   อธิษฐาน 
เป็นค ากริยา  แปลว่า  อธิษฐาน 

这样的奇迹可以始于日常的家庭祈祷。 
Zhèyànɡ de qíjì kěyǐ shǐyú rìchánɡ de jiātínɡ qídǎo. 

ปาฏิหาริย์เช่นนี้เกิดจากการอธิษฐานของครอบครัวเป็นกิจวัตร 

  



เรื่องท่ี 8  เกิดปีนักษัตร  เป็นของ... 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

属  shǔ  เกิดปีนักษัตร  เป็นของ... 
 

我属猪，我女朋友也属猪，你属什么？ 
Wǒ shǔ zhū, wǒ nǚ péngyou yě shǔ zhū, nǐ shǔ shénme? 

ฉันเกิดปีกุน แฟนฉันก็เกิดปีกุน เธอเกิดปีอะไร 

 

你属于学校的足球队吗？ 
Nǐ shǔyú xuéxiào de zúqiúduì ma？ 

เธออยู่ในทีมฟุตบอลของโรงเรียนหรือเปล่า 

 

ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

生肖  Shēnɡxiào   ปีนักษัตร 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 生 แปลว่า  เกิด  กับค าว่า 肖 แปลว่า  เหมือน 

生肖是以十二种动物代表年份。 
Shēnɡxiào shì yǐ shí'èr zhǒnɡ dònɡwù dàibiǎo niánfèn. 

ปีนักษัตรคือปีที่แทนสัญลักษณ์ด้วยสัตว์ 12 ชนิด 
 

六合  liùhé   หกคู่สมพงษ์ 

เป็นค ำนำม  ประกอบด้วยค ำว่ำ六 แปลว่ำ หก กับค ำว่ำ 合 แปลว่ำ เข้ำกันได้  ซึ่งหมำยถึง  กำรจับคู่กันท่ีเป็น

มงคลของนักษัตร เป็นคู่ท่ีเข้ำกันได้ดี เกื้อหนุนและน ำพำสิ่งท่ีดีมำสู่กันและกัน     ดังแสดงในตำรำงด้ำนล่ำง 

 

六合 

คู่ท่ี 1 
鼠 牛 
ชวด ฉล ู

คู่ท่ี 2 
虎 猪 
ขำล กุน 

คู่ท่ี 3 
兔 狗 
เถำะ จอ 

คู่ท่ี 4 
龙 鸡 
มะโรง ระกำ 



คู่ท่ี 5 
蛇 猴 
มะเส็ง วอก 

คู่ท่ี 6 
马 羊 
มะเมีย มะแม 

 

感情好比六合更应该是结婚要素。 
Gǎnqínɡ hǎo bǐ liùhé ɡènɡ yīnɡɡāi shì jiéhūn yàosù. 
ความรู้สึกทางใจควรเป็นปัจจัยต่อการแต่งงานมากกว่าหกคู่สมพงษ์ 
 

相冲  xiāngchōng  เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ขัดแย้งกัน เข้ากันไม่ได้ 

ประกอบด้วยค าว่า 相 แปลว่า  ซึ่งกันและกัน  กับค าว่า 冲 แปลว่า  ปะทะ   หากใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับ
โหราศาสตร์จีน จะหมายถึงเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน ขัดแย้งกัน เข้ากันไม่ได้ ค าว่า “ปีชง”             ในภาษาไทย 

หมายถึง “ปีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเทพเจ้าประจ าปี” ก็มีที่มาจากค าว่า 冲 
 

六冲 

คู่ท่ี 1 
鼠 马 
ชวด มะเมีย 

คู่ท่ี 2 
牛 羊 
ฉล ู มะแม 

คู่ท่ี 3 
虎 猴 
ขำล วอก 

คู่ท่ี 4 
兔 鸡 
เถำะ ระกำ 

คู่ท่ี 5 
龙 狗 
มะโรง จอ 

คู่ท่ี 6 
蛇 猪 
มะเส็ง กุน 

 

生肖相冲的人跟自己都很合不来。 
Shēnɡxiào xiānɡchōnɡ de rén ɡēn zìjǐ dōu hěn hébulái. 
คนที่เกิดปีนักษัตรชงกับตนเองล้วนเข้ากันไม่ได้อย่างมาก  



เรื่องท่ี 9  ศาลหลักเมือง 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

城隍庙 chénghuángmiào ศาลหลักเมือง 

 

请问，曼谷的城隍庙在哪儿？ 
Qǐngwèn, Màngǔ de chénghuángmiào zài nǎr? 

ขอถามหน่อย ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ อยู่ที่ไหน 

 

这座城隍庙求什么最灵？ 

Zhè zuò chénghuángmiào qiú shénme zuì líng？ 

ศาลหลักเมืองแห่งนี้ขออะไรศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

显灵  xiǎnlínɡ   ส าแดงฤทธิ์  เฮ้ียน 
เป็นค ากริยา   ใช้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์  หรือภูตผี 

自从人类会思考以来，显灵事件不断发生。 
Zìcónɡ rénlèi huì sīkǎo yǐlái, xiǎnlínɡ shìjiàn búduàn fāshēnɡ. 

นับตั้งแต่มนุษย์รู้จักคิดวิเคราะห์  เรื่องราวส าแดงฤทธิ์ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

保佑      bǎoyòu   ปกปักคุ้มครอง 
เป็นค ากริยา  ใช้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

游客们大多是来祈求观音菩萨保佑家庭平安。 
Yóukèmen dàduō shì lái qíqiú Guānyīn púsà bǎoyòu jiātínɡ pínɡ'ān. 

นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่มาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมช่วยคุ้มครองครอบครัวให้สงบสุข 

 

信仰  xìnyǎnɡ   ความเลื่อมใส 
เป็นค านาม 

信仰被认为是宗教信念的来源。 
Xìnyǎnɡ bèi rènwéi shì zōnɡjiào xìnniàn de láiyuán. 

ความเลื่อมใสได้รับการยอมรับว่าเป็นที่มาของศาสนาและความเชื่อ 

  



เรื่องท่ี 10  ท านายทายทัก 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

占卜  zhānbǔ   ท านายทายทัก 

 

抽签这个占卜方法真有意思。 

Chōuqiān zhège zhànbǔ fāngfǎ zhēn yǒu yìsi.  

วิธีการท านายด้วยเซียมซีนี้น่าสนใจมาก 

 

太太，一次占卜要付给您多少钱？ 
Tàitai，yí cì zhānbǔ yào fù gěi nín duōshao qián？ 

คุณผู้หญิง ท านายหนึ่งครั้งต้องจ่ายเงินให้ท่านเท่าไร 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

算命  suànmìnɡ   ท านายดวงชะตา 

เป็นค ากริยา  ประกอบด้วยค าว่า 算 แปลว่า  นับ  กับค าว่า 命 แปลว่า  ชะตา 

你相信算命吗？ 
Nǐ xiānɡxìn suànmìnɡ mɑ? 

เธอเชื่อเรื่องการท านายดวงชะตาไหม 
 

八字  bāzì    เวลาตกฟากและวันเดือนปีเกิด 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 八 แปลว่า  แปด  กับค าว่า 字 แปลว่า ตัวอักษร 

从八字看命中注定的配偶，真的很准! 
Cónɡ bāzì kàn mìnɡzhònɡ zhùdìnɡ de pèi'ǒu, zhēn de hěn zhǔn! 

ดูเนื้อคู่ที่ชะตาก าหนดจากเวลาตกฟากและวันเดือนปีเกิด  แม่นมากจริงๆ 
 

抽签  chōu qiān   เสี่ยงเซียมซี 

抽签时要当事人自己亲自抽。 
Chōu qiān shí yào dānɡshìrén zìjǐ qīnzì chōu. 

เวลาเสี่ยงเซียมซีเจ้าของเรื่องต้องเสี่ยงด้วยตนเอง  



หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัฒนธรรมความเป็นอยู่ 
เรื่องท่ี 1 อยู่อาศัย 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

居住   jūzhù  อยู่อาศัย 

 

没有人在这里长期居住。 

Méiyǒu rén zài zhèlǐ cháng qī jūzhù. 

ไม่มีใครอยู่อาศัยที่นี่ในระยะยาว  

 

新屋可以居住了。 
Xīn wū kěyǐ jūzhù le. 

บ้านหลังใหม่เข้าอยู่ได้แล้ว 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

住所   zhùsuǒ  ที่พ านัก 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 住 แปลว่า อยู่อาศัย  กับค าว่า 所 แปลว่า  สถานที่   

 

他的住所很简陋。 
Tā de zhùsuǒ hěn jiǎnlòu. 

ที่พ านักของเขาเรียบง่ายมาก 

 

宅在家里  zhái zài jiālǐ  กักตัวอยู่ในบ้าน 

เป็นกริยาวลี  ประกอบด้วยค าว่า 宅 แปลว่า กักตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหน  ค าว่า 在 แปลว่า  ที่   ค าว่า

家 แปลว่า  บ้าน  กับค าว่า 里 แปลว่า  ใน  

 

之前觉得自己适合天天宅在家里过日子。 
Zhīqián juéde zìjǐ shìhé tiāntiān zhái zài jiālǐ ɡuòrìzi. 

ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าตนเองเหมาะกับการใช้เวลาแต่ละวันโดยการกักตัวอยู่ในบ้าน 

 
 
 
 



周围   zhōuwéi  บริเวณโดยรอบ 

เป็นค านาม  แปลว่า  บริเวณโดยรอบ   ประกอบด้วยค าว่า 周 แปลว่า  รอบ  

กับค าว่า 围 แปลว่า  ล้อมรอบ 

 

很多人喜欢在房子周围种树。 
Hěnduō rén xǐhuɑn zài fánɡzi zhōuwéi zhònɡ shù. 

หลายคนชื่นชอบการปลูกต้นไม้ในบริเวณรอบบ้าน 
 
  



เรื่องท่ี 2  จารีตประเพณี 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

规矩 ɡuīju จารีตประเพณี 

 

放规矩些。 

Fàng guīju xiē. 

ประพฤติตนตามจารีตประเพณีบ้างนะ 

 

孩子不守规矩，怎么办？ 

Háizi bù shǒu guīju，zěnme bàn? 

ลูกไม่เคารพจารีตประเพณี   จะท าอย่างไรดี 
 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

规则   ɡuīzé  กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 规 แปลว่า  กฎระเบียบ  กับค าว่า 则 แปลว่า  กฎเกณฑ์  หลักเกณฑ์ 

我们每个人的家庭中都会有一些规则。 
Wǒmen měi ɡèrén de jiātínɡ zhōnɡ dōu huì yǒu yīxiē ɡuīzé. 

ในครอบครัวของพวกเราแต่ละคนล้วนมีกฎระเบียบ 

 

拘礼   jūlǐ   ยึดติดกับพิธีกรรม   

เป็นค ากริยา  ประกอบด้วยค าว่า 拘 แปลว่า  คร่ าครึ  จ ากัด บังคับ  กับค าว่า 礼 แปลว่า  พิธีกรรม 

他对客人的款待过于拘礼了。 
Tā duì kèrén de kuǎndài ɡuòyú jūlǐ le. 

การต้อนรับแขกเหรื่อของเขายึดติดกับพิธีกรรมมากเกินไป 

 

懂礼貌  dǒnɡ lǐmào   รู้มารยาท 

เป็นกริยาวลี  ประกอบด้วยค าว่า 懂 แปลว่า  เข้าใจ  ค าว่า 礼 แปลว่า  พิธี   

กับค าว่า 貌 แปลว่า  ลักษณะท่าทาง 

父母应该从小培养孩子懂礼貌的好习惯。 
Fùmǔ yīnɡɡāi cónɡxiǎo péiyǎnɡ háizi dǒnɡ lǐmào de hǎo xíɡuàn. 

พ่อแม่ควรบ่มเพาะนิสัยที่ดีในการรู้มารยาทให้แก่ลูกตั้งแต่เด็ก 



เรื่องท่ี 3  ต้อนรับ 

 

ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

款待 kuǎndài ต้อนรับ เลี้ยงดูปูเสื่อ 

 

谢谢你的热情款待。 

Xièxie nǐ de rèqíng kuǎndài. 

ขอบคุณเธอส าหรับการต้อนรับที่อบอุ่น 

 

家里来了客人应该做什么菜款待？ 

Jiālǐ láile kèrén yīnggāi zuò shénme cài kuǎndài? 

มีแขกมาเยี่ยมที่บ้าน  ควรท าอาหารอะไรต้อนรับ 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

招待   zhāodài  เลี้ยงรับรอง 

เป็นค ากริยา  ประกอบด้วยค าว่า 招 แปลว่า  ประกาศ  กับค าว่า 待  แปลว่า  ต้อนรับ 

他们设宴招待代表团。 
Tāmen shè yàn zhāodài dàibiǎo tuán. 

พวกเขาจัดงานเลี้ยงรับรองคณะผู้แทน 
 

热情   rèqínɡ  ด้วยน้ าใจไมตรี   

เป็นค าคุณศัพท์   ประกอบด้วยค าว่า 热 แปลว่า มีความผูกพันลึกซึ้ง  กับค าว่า 情 แปลว่า  อารมณ์  
ความรู้สึก   

他让我向各位转达他的热情问候。 
Tā rànɡ wǒ xiànɡ ɡèwèi zhuǎndá tā de rèqínɡ wènhòu. 

เขาให้ฉันถ่ายทอดการไถ่ถามทุกข์สุขด้วยน้ าใจไมตรีของเขาไปยังทุกท่าน 

 

客人   kèrén  แขกผู้มาเยือน 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 客 แปลว่า  แขก  กับค าว่า 人 แปลว่า  คน 

客人都到齐了吗？ 
Kèrén dōu dào qí le mɑ? 

แขกมากันครบหรือยัง 
  



เรื่องท่ี 4  ถ้าหาก 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

万一 wànyī ถ้าหาก 

 

万一他有个长短, 怎么办 ? 
Wànyī tā yǒu ge chángduǎn, zěnme bàn? 

ถ้าหากเขามีอันเป็นไป  จะท าอย่างไร 
 

万一下大雨也没关系，我带着伞呢。 

Wànyī xià dàyǔ yě méiguānxi, wǒ dàizhe sǎn ne. 

ถ้าหากฝนตกหนักก็ไม่เป็นไร  ฉันพกร่มไว้แล้ว 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

意外   yìwài   เหตุไม่คาดคิด 

เป็นค านาม   ประกอบด้วยค าว่า  意 แปลว่า  คาดคิด  กับค าว่า 外  แปลว่า  นอก 

大家不要到河边玩耍，以免发生意外。 
Dàjiā bùyào dào hé biān wánshuǎ, yǐmiǎn fāshēnɡ yìwài. 

ทุกคนอย่าไปเล่นริมน้ า  เลี่ยงการเกิดเหตุไม่คาดคิด 

 

偶然   ǒurán   โดยบังเอิญ 

เป็นค าวิเศษณ์  ประกอบด้วยค าว่า  偶 แปลว่า  บังเอิญ  กับค าว่า 然  แปลว่า  อย่าง 

他偶然遇见一个老朋友。 
Tā ǒurán yùjiàn yīɡè lǎo pénɡyǒu. 

เขาเจอเพ่ือนเก่า (คนหนึ่ง) โดยบังเอิญ    

 

转变   zhuǎnbiàn  กลับกลาย  พลิกผัน 

เป็นค ากริยา   ประกอบด้วยค าว่า 转 แปลว่า  หัน  เบน  กับค าว่า 变 แปลว่า  เปลี่ยน 

伤风感冒会转变成流感吗？ 
Shānɡfēnɡ ɡǎnmào huì zhuǎnbiàn chénɡ liúɡǎn mɑ? 

โรคหวัดมีโอกาสกลับกลายเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ไหม  



เรื่องท่ี 5 ศิลปวิทยาการหกแขนง 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

六艺   liùyì  ศิลปวิทยาการหกแขนง 

 

孔子以“六艺”为基本内容教育弟子。 

Kǒngzǐ yǐ “liùyì” wéi jīběn nèiróng jiàoyù dìzǐ. 
ขงจื๊อน าเอาศิลปวิทยาการหกแขนงเป็นเนื้อหาพื้นฐานสั่งสอนลูกศิษย์ 

 

六艺最初指古代君子的六门必修课。 

Liùyì zuìchū zhǐ gǔdài jūnzi de liù  mén bìxiūkè. 

แรกเริ่มศิลปวิทยาการหกแขนงหมายถึงหกวิชาบังคับส าหรับลูกหลานชนชั้นสูงในสมัยโบราณ 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

艺术   yìshù   ศิลปะ 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 艺 แปลว่า  ศิลปะ    กับค าว่า 术 แปลว่า  ฝีมือ  ศิลปะ  เทคนิค  วิชา   

外国人喜欢什么样的中国艺术？ 
Wàiɡuó rén xǐhuɑn shénme yànɡ de Zhōnɡɡuó yìshù? 

ชาวต่างชาติชอบสิ่งใดที่เป็นศิลปะจีน 
 

教训   jiàoxùn  สั่งสอน  อบรม  บทเรียน 

เป็นค ากริยาและค านาม   ประกอบด้วยค าว่า 教 แปลว่า  สอน  กับค าว่า 训 แปลว่า  สั่งสอน  อบรม 

我们每天从经验中学习教训。 
Wǒmen měitiān cónɡ jīnɡyàn zhōnɡ xuéxí jiàoxùn. 

ทุกวันพวกเราศึกษาบทเรียนจากประสบการณ์ 
 

贵族   ɡuìzú   ชนชั้นสูง 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 贵 แปลว่า  สูงศักดิ์  กับค าว่า 族 แปลว่า  ตระกูล 

玉被作为显示贵族身份的装饰物。 
Yù bèi zuòwéi xiǎnshì ɡuìzú shēnfèn de zhuānɡshì wù. 

หยกถูกใช้เป็นเครื่องประดับที่บ่งบอกสถานภาพของชนชั้นสูง 

 



เรื่องท่ี 6 ถือก าเนิด 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

起源   qǐyuán   ถือก าเนิด ต้นก าเนิด 

 

古筝起源于秦朝。 

Gǔzhēng qǐyuán yú Qín cháo. 

กู่เจิงถือก าเนิดขึ้นในยุคราชวงศ์ฉิน 

 

人类起源充满着神秘和未知。 
Rénlèi qǐyuán chōngmǎnzhe shénmì hé wèizhī. 

ต้นก าเนิดของมนุษย์เต็มไปด้วยความลึกลับและสิ่งที่ไม่รู้ 
 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

来源   láiyuán  (มี) ที่มา 

เป็นได้ท้ังค านามและค ากริยา  ประกอบด้วยค าว่า 来 แปลว่า  มา  กับค าว่า 源 แปลว่า  แหล่งก าเนิด   

文章部分内容来源于网络。 
Wénzhānɡ bùfèn nèirónɡ láiyuán yú wǎnɡluò. 

เนื้อหาบางตอนของบทความมีที่มาจากในอินเตอร์เน็ต 

 

朝代   cháodài  ราชวงศ ์

เป็นค านาม   ประกอบด้วยค าว่า 朝 แปลว่า  ราชวงศ์  กับค าว่า 代 แปลว่า  ยุคสมัย 

唐朝被称作最浪漫的朝代。 
Tánɡ cháo bèi chēnɡ zuò zuì lànɡmàn de cháodài. 
ราชวงศ์ถังได้รับการขนานนามว่าเป็นราชวงศ์ท่ีโรแมนติกที่สุด 

 

古代   ɡǔdài   สมัยโบราณ 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 古 แปลว่า  โบราณ  กับค าว่า 代 แปลว่า  ยุคสมัย 

在中国五千年历史中，有众多著名的古代建筑。                                
Zài Zhōnɡɡuó wǔqiān nián lìshǐ zhōnɡ, yǒu zhònɡduō zhùmínɡ de ɡǔdài jiànzhù.                                                          

ในประวัติศาสตร์จีนยาวนานห้าพันปี  มีสิ่งก่อสร้างสมัยโบราณมากมายที่มีชื่อเสียง  



เรื่องท่ี 7 สังคม 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

社会   shèhuì   สังคม 

 

怎样才算对社会有贡献？ 

Zěnyàng cái suàn duì shèhuì yǒu gòngxiàn? 

ท าเช่นไรจึงจะถือว่าอุทิศตนต่อสังคม 
 

不同的社会有不同的人观。 
Bùtóng de shèhuì yǒu bùtóng de rén guān. 

สังคมที่แตกต่างกันมีโลกทัศน์ที่ไม่เหมือนกัน 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

公众   ɡōnɡzhònɡ   สาธารณชน 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 公 แปลว่า  สาธารณะ  กับค าว่า 众 แปลว่า  ผู้คน 

这所博物馆于 1910 年正式对公众开放。 
Zhè suǒ bówùɡuǎn yú yī-jiǔ-yī-línɡ nián zhènɡshì duì ɡōnɡzhònɡ kāifànɡ. 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้บริการแก่สาธารณชนอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ.1910 

 

群众   qúnzhònɡ   ฝูงชน 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 群 แปลว่า  ฝูง  กับค าว่า 众 แปลว่า  ผู้คน 

两百多名群众排起长队。 
Liǎnɡ bǎi duō mínɡ qúnzhònɡ pái qǐ chánɡ duì. 

ฝูงชนกว่าสองร้อยคนเข้าแถวกันยาวเหยียด 
 

群聚   qún jù   รวมกลุ่ม 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 群 แปลว่า  ฝูง  กับค าว่า 聚 แปลว่า  รวมตัว 

从三月初起，暂停全国所有宗教群聚活动。 
Cónɡ sān yuè chū qǐ, zàntínɡ quánɡuó suǒyǒu zōnɡjiào qún jù huódònɡ. 

ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นไป   งดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มทางศาสนาทั่วประเทศเป็นการชั่วคราว  



เรื่องท่ี 8 เครื่องดนตรี 
 
ค ำศัพท ์และตัวอย่ำงประโยค 

乐器   yuèqì  เครื่องดนตรี 

 

你会玩什么乐器？ 

Nǐ huì wán shénme yuèqì? 

เธอเล่นเครื่องดนตรีอะไรเป็นบ้าง 

 

我最喜爱的乐器是钢琴。 
Wǒ zuì xǐ'ài de yuèqì shì gāngqín. 

เครื่องดนตรีที่ฉันโปรดปรานที่สุดคือเปียโน 

 
ศัพท ์วลี และประโยคที่ควรรู้เพ่ิมเติม และตัวอย่ำงประโยค 

音乐   yīnyuè   ดนตรี 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 音 แปลว่า  เสียง  กับค าว่า 乐 แปลว่า  ดนตรี 

听到这熟悉的音乐，你会想到什么？ 
Tīnɡ dào zhè shúxī de yīnyuè, nǐ huì xiǎnɡdào shénme? 

ได้ยินเสียงดนตรีที่คุ้นเคยนี้  เธอจะคิดถึงอะไร 

 

乐队   yuèduì   วงดนตรี 

เป็นค านาม  ประกอบด้วยค าว่า 乐 แปลว่า  ดนตรี  กับค าว่า 队 แปลว่า  ทีม 

他想组建自己的乐队。 
Tā xiǎnɡ zǔjiàn zìjǐ de yuèduì. 

เขาคิดจะตั้งวงดนตรีของตนเอง 

 

演奏   yǎnzòu  บรรเลง 

เป็นค ากริยา  ประกอบด้วยค าว่า 演 แปลว่า  แสดง (ศิลปะ)  กับค าว่า 奏 แปลว่า  บรรเลง 

当时的国歌只有曲没有词；只能演奏不能唱。 
Dānɡshí de ɡuóɡē zhǐyǒu qū méiyǒu cí; zhǐ nénɡ yǎnzòu bùnénɡ chànɡ. 

เพลงชาติสมัยนั้นมีแค่ท านองไม่มีเนื้อร้องได้แต่บรรเลงร้องไม่ได้ 
  



สิ่งที่ได้รับจากการอบรม 

 

1. เขียนขีดตัวอักษร การอ่านออกเสียงศัพท์ที่น าเสนอได้ 
2. อธิบายความหมาย และคุณลักษณะของศัพท์ที่น าเสนอ 

3. น าศัพท์ไปประกอบเป็นวลี ส านวนและ/หรือประโยคได้ 
4. อธิบายคุณลักษณะและความส าคัญของคติความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรม และการปฏิบัติตัวที่สืบทอด

กันมาของชาวไทยเชื้อสายจีนได้ 
5. อธิบายความหมายของหลักค าสอน ค าคม ข้อคิด หรือคติสอนใจที่สะท้อนคุณธรรม และการสืบสาน

วัฒนธรรมอันดีงามของชาวจีนได้ 
6. ประยุกต์ศัพท์ วลี และส านวนสู่ประโยค บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
 

นอกจากจะไดเ้พ่ิมพูนความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ยังสามารถน าศัพท ์พินอิน ความหมาย ตัวอย่าง
ประโยค มาประยุกต์ใช้ในการปรับแก ้ตรวจทาน เนื้อหาในเอกสารการสอนชุดวิชาทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้น
ในอนาคต 

 
 

 
 

สมรรถนะบัตรที่ได้รับหลังจากผ่านการอบรม 


