
姓名 (Name).........................................................................................................................

年级 (Class).....................................................号 (No.)..................................................

教师 (Teacher).....................................................................................................................

写字练习本  สมุดฝึกคัดอักษรจีน



กฎการเขียน 1

先横后竖

xiān héng hòu shù  (เซียน เหิง โฮ่ว ชู)่
ลากเส้นขวางก่อนลากเส้นตั้ง

ตัวอย่างอักษรและลำาดับการเขียน

十 shí  (สือ) 下 xià (เชี่ย)

一  十

กฎการเขียน 2

先撇后捺 

xiān piě hòu nà  (เซียน เผี่ย โฮ่ว น่า)
ลากเส้นซ้ายก่อนลากเส้นขวา

ตัวอย่างอักษรและลำาดับการเขียน

  bā  (ปา)   rén  (เหริน)

กฎการเขียน 3

从上到下

cóng shàng dào xià (ฉง ชั่ง เต้า เซี่ย)
เขียนเส้นบนก่อนเส้นล่าง

ตัวอย่างอักษรและลำาดับการเขียน

  sān  (ซัน) 工 gōng (กง)

กฎการเขียน 4

从左到右

cóng zuǒ dào yòu (ฉง จั๊ว เต้า โย่ว)
เขียนจากซ้ายไปขวา

ตัวอย่างอักษรและลำาดับการเขียน

  zuò  (จั๊ว)   hǎo  (ห่าว)

กฎการเขียน 5

从外到内

cóng wài dào nèi (ฉง ไว่ เต้า เน่ย)
เขียนจากนอกเข้าใน

ตัวอย่างอักษรและลำาดับการเขียน

月 yuè (เยว่)   jiān  (เจียน)

กฎการเขียน 6

先里头后封口

xiān lǐtou hòu fēngkǒu 
(เซียน หลีโถว โฮ่ว เฟิงโขว)

เขียนจากนอกเข้าหาในเสร็จแล้วจึงปิด

ตัวอย่างอักษรและลำาดับการเขียน

日 rì (ยื่อ) 回 huí (หุย)

กฎการเขียน 7

先中间到两边

xiān zhōngjiān dào liǎngbiān
(เซียน จงเจียน โฮ่ว เหลียงเปียน)

เขียนเส้นกลางก่อนซ้ายและขวา

ตัวอย่างอักษรและลำาดับการเขียน

  xìǎo  (เซี่ยว) 水 shuǐ (สุ่ย)

ระเบียบและกฎเกณฑ์การเขียนตัวอักษรจีนลักษณะขีด ช่ือเรียก คำาแปล ตัวอย่างอักษร

丶 点(diǎn) จุด 广 (guǎng) กว้าง

一 横(héng) เส้นขีดขวาง 三  (sān) สาม

丨 竖(shù) เส้นขีดตรงในแนวต้ัง 中 (zhōng) กลาง

丿 撇(piě) เส้นขีดตวัดจากบนขวาไปล่างซ้าย 人 (rén) คน

捺(nà) เส้นขีดจากบนซ้ายไปล่างขวา 八 (bā) แปด

提(tí) เส้นขีดตวัดจากล่างซ้ายข้ึนไปบนขวา 打 (dǎ) ตี

ㄑ 撇(piě)  点(diǎn) เส้นขีดตวัดจากบนขวาไปล่างซ้ายแล้วจุด 女 (nǚ)  ผู้หญิง

し 竖(shù)  提(tí) เส้นขีดตรงแนวต้ังแล้วตวัดข้ึนไปด้านขวา 饭 (fàn) ข้าว

横(héng)折(zhé) 提(tí) เส้นขีดขวาง หักลงแล้วตวัดข้ึนไปบนขวา 说 (shuō)  พูด

亅 弯(wān)  钩(gōu) เส้นขีดโค้งจากบนลงล่งแล้วตวัดข้ึนซ้าย 了(le)  แล้ว

亅 竖(shù)  钩(gōu) เส้นขีดตรงแนวต้ังแล้วตวัดข้ึนไปด้านซ้าย 小 (xiǎo) เล็ก

乚 竖(shù)弯(wān) 钩(gōu) เส้นขีดแนวต้ัง โค้งไปด้านขวา แล้วตวัดข้ึน 花 (huā) ดอกไม้

斜(xié)  钩(gōu) เส้นขีดเอียงจากบนซ้ายไปล่างขวาแล้วตวัดข้ึน 我 (wǒ) ฉัน

卧(wò)  钩(gōu) เส้นขีดโค้งแนวนอนแล้วตวัดข้ึน 心 (xīn) หัวใจ

乛 横(héng)    钩(gōu) เส้นขีดขวางแล้วตวัดลง 写 (xiě) เขียน

 横(héng)折(zhé) 钩(gōu) เส้นขีดขวาง หักลงแล้วตวัดข้ึน 月 (yuè) เดือน

横(héng)折(zhé) 弯(wān)钩(gōu) เส้นขีดขวาง หักลงโค้งไปด้านขวาแล้วตวัดข้ึน 九 (jiǔ) เก้า

横(héng)撇(piě) 弯(wān)钩(gōu) เส้นขีดขวางตวัดลงแล้วโค้งจากน้ันตวัดข้ึน 那 (nà) น่ัน

ㄋ 横(héng)折(zhé) 折(zhé)折(zhé)钩(gōu) เส้นขีดขวาง หักลง หักไปด้านข้าง หักลง ตวัดข้ึน 奶 (nǎi) นม

竖(shù)折(zhé) 折(zhé)钩(gōu) เส้นขีดตรงแนวต้ัง หักแล้วหักอีก ก่อนตวัดข้ึน 马 (mǎ) ม้า

竖(shù)    弯(wān) เส้นขีดแนวต้ังแล้วโค้งไปด้านขวา 四 (sì) ส่ี

横(héng)折(zhé) 弯(wān) เส้นขีดขวางหักลงแล้วโค้งไปด้านขวา 沿 (méi) ไม่

┐ 横(héng)    折(zhé) เส้นขีดขวางแล้วหักลง 口 (kǒu) ปาก

∟ 竖(shù)    折(zhé) เส้นขีดตรงแนวต้ัง แล้วหักพับ 山 (shān) ภูเขา

ㄥ 撇(piě)    折(zhé) เส้นขีดตวัดจากบนขวาไปล่างซ้ายแล้วหักพับ 云 (yún) ก้อนเมฆ

横(héng)    撇(piě) เส้นขีดขวางแล้วลากตวัดโค้งลงไปล่างซ้าย 水 (shuǐ) น�า้

横(héng)折(zhé) 折(zhé)撇(piě) เส้นขีดขวาง หักลง หักอีกคร้ังแล้วตวัดลง 建 (jiàn) สร้าง

竖(shù)折(zhé) 撇(piě) เส้นขีดตรงแนวต้ัง หักพับ แล้วตวัดลงทางซ้าย 专 (zhuān)  เช่ียวชาญ






