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สวนประกอบของ สัทอักษรพินอิน

你好！

N ǐ  h ǎo
อักษรแทนเสียงพยัญชนะ

声母
Shēngmǔ

อักษรแทนเสียงสระเด่ียว

单韵母
Dānyùnmǔ

อักษรแทนเสียงสระผสม

复韵母
Fùyùnmǔ

รูปแทนเสียงวรรณยุกต

声调
Shēngdiào



双唇阻音

shuāngchún zǔ yīn

b
双唇阻，不送气，清赛因。双唇紧闭，口腔
充满气息，孟开双唇，使气流爆发而出，通
称“不送气”。声带不振动

เสียงโฆษะ ไมพนลม กักลมไวท่ีริมฝปาก ริมฝปากชิดติดแนน กักลมไวใน

ชองปากและระเบิดลมออกมาอยางรวดเร็ว รุนแรง โดยท่ัวไปเรียกวา 

“เสียงไมพนลม”เทียบเสียงในภาษาไทย “ป”



双唇阻音

shuāngchún zǔ yīn

p

双唇阻，送气，清塞音。发音部位和b一

样，气流用力喷发，通称“送气”

เสียงโฆษะ พนลม กักลมไวท่ีริมฝปาก ตําแหนงการการออกเสียง

เหมือนกับ b ใชแรงในการขับลมออกมา โดยท่ัวไปเรียกวา “เสียงพนลม” 

เทียบในเสียงภาษาไทย “พ”



双唇阻音

shuāngchún zǔ yīn

m

双唇阻，不送气，鼻音，双唇紧闭，软腭、
小舌下垂，气流从鼻腔出来。声带振动。

เสียงนาสิก ไมพนลม กักลมไวท่ีริมฝปาก ริมฝปากชิดกันแนน เพดานออน

และลิ้นตํ่าลง ลมออกจากชองจมูก เสนเสนเสียงสั่นสะเทือน เทียบในเสียง

ภาษาไทย “ม”



双唇阻音

shuāngchún zǔ yīn

f

唇齿阻音，清塞音。上齿接触下唇，气流从
中间摩擦而出，声带不振动。
เสียงสอดแทรก เกิดจากริมฝปากและฟน ฟนบนแตะริมฝปากลาง ลม

สอดแทรกออกมาระหวางกลาง เสนเสียงไมสั่นสะเทือน เทียบในเสียง

ภาษาไทย “ฟ”



舌尖阻音
shéjiān zǔ yīn

d

舌尖阻，不送气，清塞音。舌尖顶上齿龈，
口腔充满气息，猛把舌尖移下，使气流爆发
而出。声带不振动。
เสียงโฆษะ ไมพนลม กักลมไวท่ีปลายลิ้น ปลายลิ้นดันไวท่ีปลายเหงือก กัก

ลมไวในชองปาก เลื่อนปลายลิ้นลงอยางรวดเร็วใหลมระเบิดออกมา เสน

เสียงไมสั่นสะเทือน เทียบในเสียงภาษาไทย “ต”



舌尖阻音
shéjiān zǔ yīn

t

舌尖阻，送气，清塞音。发音部为和d一

样，气流从口腔爆发而出时要送气。声带不
振动。
เสียงโฆษะ พนลม กักลมไวท่ีปลายลิ้น ตําแหนงการออกเสียงเหมือนกับ 

“d”ตองพนลม ขณะลมถูก ระเบิดออกมาจากชองปาก เทียบในเสียง

ภาษาไทย “ท”



舌尖阻音
shéjiān zǔ yīn

n

舌尖阻，鼻音。舌尖顶上齿龈、软腭、小舌
下垂，鼻腔打开，声带振动。

เสียงนาสิก กักลมไวท่ีปลายลิ้น ปลายลิ้นดันเหงือกไว เพดานออนและลิ้น

ต่ําลง ชองจมูกเปดออก เสนเสียงสั่นสะเทือน เทียบในเสียงภาษาไทย “น”



舌尖阻音
shéjiān zǔ yīn

l

舌尖阻，边音。舌尖顶上齿龈，比 n 稍后，

气流从舌尖前部两边出来。声带振动。
เสียงท่ีเปลงออกโดยใชปลายลิ้นแตะฟนบน เกิดจากการกักลมไวท่ีปลาย

ลิ้น ปลายลิ้นดันเหงือกไว คอนไปทางดานหลังมากกวา n เล็กนอย ลม

ออกมาทางดางขางท้ังสองของลิ้นสวนหนา เสนเสียงสั่นสะเทือน เทียบ

เสียงในภาษาไทย “ล”



舌根阻音
shégēn zǔ yīn

g

舌根阻，不送气，清塞音。舌根顶住软腭，
猛使舌根离开软腭，使气流爆发而出。声带
不振动
เสียงโฆษะไมพนลม เสียงเกิดจากโคนลิ้น โคนลิ้นดันเพดานออนไว และ

ใหโคนลิ้นหางจากเพดานออนอยางรวดเร็ว เพ่ือใหลมถูกระเบิดออกมา 

เสนเสียงไมสัน่สะเทือน เทียบเสียงในภาษาไทย “ก”



舌根阻音
shégēn zǔ yīn

k

舌根阻，送气，清塞音。发音部位和 g 一

样，气流从口腔中爆发而出时要送气。声带
不振动。
เสียงโฆษะ พนลม เกิดจากการกักลมไวท่ีโคนลิ้น ตําแหนงการออกเสียง

เหมือนกับ g ตองพนลมขณะลมถูกระเบิดออกจากชองปาก เสนเสียงไม

สั่นสะเทือน เทียบในเสียงภาษาไทย “ค”



舌根阻音
shégēn zǔ yīn

h

舌根阻，清塞音。舌根接近软腭，气流从
中间摩擦而出声带不振动。

เสียงสอดแทรก เกิดจากการกักลมไวท่ีโคนลิ้น โคนลิ้นวางอยูใกลเพดาน

ออน ลม ถูกเสียดแทรกออกมาจากตรงกลาง เสนเสียงไมสั่นสะเทือน 

เทียบเสียงในภาษาไทย “ฮ”



舌尖前阻音
shéjiān qián zǔ yīn

z
舌尖前阻，不送气，清赛擦音。发音时舌尖
平伸，顶上齿背。然后舌尖移开些，让气流
从口腔中所留的空隙间摩擦出来。声带不振
动。
เสียงกึ่งโฆษะกึ่งสอดแทรก ไมพนลม เกิดจากการกักลมไวท่ีดานหนาปลาย

ลิ้น ขณะออกเสียงปลายลิ้นวางราบ และดันอยูดานหลังฟนบน เสนเสียงไม

สั่น เทียบในเสียงภาษาไทย “จือ”



舌尖前阻音
shéjiān qián zǔ yīn

c

舌尖前阻，送气。清赛擦音。发音部位和 z
一样要尽量送气。

เสียงกึ่งโฆษะกึ่งสอดแทรก พนลม เกิดจากการกักลมไวท่ีดานหนาปลาย

ลิ้น ตําแหนงการออกเสียงเหมือนกับ  “z” และตองพนลมออกมาอยาง

แรง เทียบในเสียงภาษาไทย “ชือ”



舌尖前阻音
shéjiān qián zǔ yīn

s

舌尖前阻，清擦音，舌尖接近下齿背，气流
从舌面中缝跟上齿中间摩擦而出。

เสียงโฆษะ กักลมไวท่ีดานหนาปลายลิ้น ปลายลิ้นอยูใกลดานหลังฟนลาง ลม

จะถูกสอดแทรกออกมาจากตรงกลางระหวางตรงกลางลิ้นตอกับตรงกลาง

ดานฟนบนเทียบเสยีงในภาษาไทย “ซือ”



舌尖后阻音
shéjiān hòu zǔ yīn

zh
舌尖后阻，不送气，清赛擦音。舌尖上卷顶
住硬腭，气流从舌尖与硬腭间爆发摩擦而
出，声带不振动。

เสียงกึ่งโฆษะกึ่งสอดแทรก ไมพนลม กักลมไวท่ีดานหลังลิ้น ปลายลิ้นมวน

ขึ้นมาแตะเพดานแข็ง ลมสอดแทรกและระเบิดออกมาจากตรงกลางระหวาง

ปลายลิ้นและเพดานแข็งเสนเสียงไมสั่นสะเทือน เทียบในเสียงภาษาไทย 

“จือˆ”



舌尖后阻音
shéjiān hòu zǔ yīn

ch

舌尖后阻，送气，清赛擦音。发音部位于zh
一样但要送气。

เสียงกึ่งโฆษะกึ่งสอดแทรก พนลมกักลมไวท่ีดานหลังลิ้น ตําแหนงการออก

เสียงเหมือนกับ  “zh” และตองพนลม เทียบในเสียงภาษาไทย “ชือˆ”



舌尖后阻音
shéjiān hòu zǔ yīn

sh

舌尖后阻，清塞音。舌尖上卷，接近硬腭，
气流从舌尖与硬腭间摩擦而出。声带不振动。

เสียงโฆษะ เกิดจากกักลมไวท่ีดานหลังลิ้นปลายลิ้นมวนขึ้นมาแตะเพดานแข็ง 

เสนเสียงไมสั่นสะเทือน เทียบในเสียงภาษาไทย “ซือˆ”



舌尖后阻音
shéjiān hòu zǔ yīn

r

舌尖后阻，浊擦音，发音部位与sh一样，但
是浊音。声带振动。

เสียงสอดแทรกและเสียงสั่นสะเทือน เกิดจากการกักลมไวท่ีปลายลิ้น 

ตําแหนงการออกเสียงเหมือนกับ “sh” แตเปนเสียงสั่นสะเทือน เสนเสียง

สั่นสะเทือน เทียบในเสียงภาษาไทย “ยรือˆ”



舌面阻音
shémiàn zǔ yīn

j

舌面阻，不送气，清赛擦音。舌面前部贴硬
腭，舌尖顶下齿背，气流从舌面前部与硬腭
之间爆发摩擦而出，声带不振动。
เสียงกึงโฆษะกึ่งสอดแทรก ไมพนลม เกิดจากการกักลมไวท่ีปลายลิ้น ลิ้นสวน

หนาแตะเพดานแข็ง ปลายลิ้นดันดานหลังฟนลาง ลมถูกสอดแทรกและ

ระเบิดออกมา จากตรงกลางระหวางลิ้นสวนหนาและเพดานแข็ง เสนเสียงไม

สั่นสะเทือน เทียบในเสียงภาษาไทย “จี”



舌面阻音
shémiàn zǔ yīn

q

舌面阻，送气，清赛擦音。发音部位与j一样
要尽量送气。

เสียงกึงโฆษะกึ่งสอดแทรก พนลม เกิดจากการกักลมไวท่ีปลายลิ้นสวนหนา 

ตําแหนงการออกเสียงเหมือนกับ “j” แตตองพนลมแรงข้ึน เทียบในเสียง

ภาษาไทย “ชี”



舌面阻音
shémiàn zǔ yīn

x

舌面阻，清擦音。舌面前部与硬腭相近，气
流从舌面前部与硬腭间摩擦而出。声带不振
动。
เสียงสอดแทรก เกิดจากการกักลมไวท่ีลิ้นสวนหนา ลิ้นสวนหนาอยูใกลกับ

เพดานแข็ง ลมสอดแทรกออกมาจากตรงกลางระหวางลิ้นสวนหนากับเพดาน

แข็ง เสนเสียงไมสั่นสะเทือน เทียบในเสียงภาษาไทย “ซี”



特别音
tèbié yīn

y

开口度最小，唇扁平，舌位高、偏前，与[i]
相同。
ปากอากวางนอยท่ีสุด ริมฝปากฉีกออก ระดับลิ้นสูง คอนไปทางดานหนา 

ออกเสียงเหมือนกัน [i]เทียบในเสียงภาษาไทย “อี”



特别音
tèbié yīn

w

开口度最小，唇最圆，舌位高、偏后，与[U] 

相同。

ปากอากวางนอยท่ีสุด ริมฝปากกลมท่ีสุด ระดับลิ้นสูง คอนไปทางดานหลัง 

ออกเสียงเหมือนกัน [u]เทียบในเสียงภาษาไทย “อู”



อักษรแทนเสียงพยัญชนะ มีทั้งหมด 21 รูป 

b p m f

d t n l

g k h

j q x

z c s

zh ch sh r

y w



单韵母 dān yùnmǔ

a
开口度最大，舌位最低，唇不圆。

อาปากกวางท่ีสุด ระดับของลิ้นอยูตํ่าสุด ริมฝปากไมเปนวงกลม เทียบใน

เสียงภาษาไทย “อา”



o
开口度中等，舌位半高、偏后、圆唇。

อาปากกวางพอประมาณ ระดับของลิ้นอยูระดับสูงกลาง คอนไปทาง

ดานหลัง ริมฝปากกลม เทียบในเสียงภาษาไทย “โอ”



e
开口度中等，舌位半高、偏后、唇不圆。

อาปากกวางพอประมาณ ระดับของลิ้นอยูระดับสูงกลาง คอนไปทางดานหลัง 

ริมฝปากไมกลม เทียบในเสียงภาษาไทย “เออ”



i
开口度最小，唇扁平舌位高、偏前。

อาปากกวางนอยท่ีสุด ริมฝปากฉีกออกระดับลิ้นสูงคอนไปทางดานหนา

เทียบในเสียงภาษาไทย “อี”



u
开口度最小，唇最圆，舌位高、偏后。

อาปากกวางนอยท่ีสุด ริมฝปากกลมท่ีสุด ระดับลิ้นสูงคอนไปทางดานหลัง

เทียบในเสียงภาษาไทย “อู”



Ü
舌位与[i]相同，但要圆唇，口型与[u]发音相近。

ระดับลิ้นเหมือนกับการออกเสียง[i] แตริมฝปากกลม รูปปากในการออก

เสียงใกลเคียงกับ[u] เทียบในเสียงภาษาไทย “ยวี”



อักษรแทนเสียงสระเดี่ยว

a o e i

u ü



อักษรแทนเสียงสระผสมที่นําหนาดวย a

ai an ao ang

อักษรแทนเสียงสระผสมที่นําหนาดวย o

ong ou



อักษรแทนเสียงสระผสมที่นําหนาดวย e

ei en eng



อักษรแทนเสียงสระผสมที่นําหนาดวย i

ia ian iao

iang iong ie

iu in ing



อักษรแทนเสียงสระผสมที่นําหนาดวย u

ua uai uan uang

uo ui un



อักษรแทนเสียงสระผสมที่นําหนาดวย ü

üe üan ün



รูปแทนเสียงวรรณยุกต



หลักในการเติม รูปแทนเสียงวรรณยุกต

1.รูปแทนเสียงวรรณยุกตจะเติมไวดานบนของอักษรแทนเสียงสระเทาน้ัน

2.หากในกรณีที่มีอักษรแทนเสียงสระมากกวา2ตัวขึ้นไป จะใช

หลักการเติมตามลําดับของอักษรแทนเสียงสระเด่ียว

หลักการเติมตามลําดับของอักษร

แทนเสียงสระเด่ียวคืออะไร?



หลักการเติมตามลําดับของอักษรแทนเสียงสระเดี่ยว

อักษรแทนเสียงสระเดียวมีอะไรบาง? 

a o e i u ü

ลําดับท่ี1 2 3 4 5 6

ลําดับใดมากอนเติมที่ตัวน้ัน  เชน

ao a uo o

iong o ie e



กฎขอยกเวนสําหรับบางกรณี เชน

iu

ui i

i u



วิธีการสะกดรวมคํา สัทอักษรพินอิน

+ + =h uo ˇ

火

huǒ

ไฟ



l + in + ∕ = lín

林ปา



sh + u + \ = shù

树ตนไม



s + i + \ = sì

四สี่



+                 +         =

z

j iang - Jiāng

江แมน้ํา





z + ou + ˇ = zǒu

走เดิน

j
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