
 

第二课 读书乐 

บทที�สอง  ความสุขในการอ่านหนงัสือ 

 

บทนํา 

 หนงัสือเป็นขมุทรัพยแ์ห่งความรู้ มนุษยเ์ราทุกคนควรศึกษาหาความรู้จากหนงัสือใหม้าก 

ที�สุดเพื�อเพิ�มพนูความรู้ของตน 

 

สาระสําคญั 

 ชาวจีนมีสุภาษิตที�ใชเ้กี�ยวกบัการอ่านหนงัสือ “ไค เจวี�ยน อิ�ว อี�” และ “ซู จง อิ�ว หวง จิน” 

หมายถึง หนงัสือเป็นขมุทรัพยแ์ห่งความรู้ เราตอ้งใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ โดยการหมั�นอ่าน 

หนงัสือตั�งแต่เรายงัอายนุอ้ย เราตอ้งทาํความเขา้ใจกบัหนงัสือที�อ่าน และตอ้งอ่านอยา่งต่อเนื�อง 

จึงจะไดรั้บความกา้วหนา้และเพิ�มพนูความรู้ของตน 

 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

          เมื�อผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้ ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงันี�  

           1.เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้จากหนงัสือและเกิดความชอบอ่านหนงัสือ                           

           2.  รู้จกัใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ ขยนัศึกษาหาความรู้แต่เยาวว์ยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 มีสาํนวนของภาษาจีนที�นิยมใชก้นัอยูบ่ทหนึ�งวา่ “ไคเจวี�ยนอิ�วอี�” ความหมายของคาํนี�  

กคื็อ คุณเพยีงแต่เปิดหนงัสือมาอ่าน คุณกจ็ะไดรั้บประโยชน์ และมีคาํพงัเพยบทหนึ�งวา่  

“ซูจงอิ�วหวงจนิ” ไม่ไดห้มายความวา่ในหนงัสือมีทองคาํจริง ๆ แต่หมายถึงสิ�งที�ไดเ้ขียนไวใ้น 

หนงัสือเป็นความรู้ทั�งหมดของมนุษย ์ กบั “ซูสื�อจอืสื�อเตอป่าวคู่” มีความหมายคลา้ยคลึงกนั 

เมื�อเป็นเช่นนี�แลว้ เราจาํเป็นที�จะตอ้งอ่านหนงัสือใหม้าก ๆ จึงจะสามารถทาํใหเ้ราเพิ�มพนูความรู้ 

จริง ๆ ได ้

 ตั�งแต่สมยัโบราณถึงสมยัปัจจุบนั จาํนวนของหนงัสือมีมากเหลือเกินไม่ทราบวา่มีเท่าไร 

เหลือที�เราจะคณานบัได ้ มนุษยใ์ชเ้วลาอ่านหนงัสือตลอดชีวิต กไ็ม่สามารถอ่านหนงัสือในโลกนี�  

ไดห้มด ดงันั�นเราจึงควรใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์โดยรักและเสียดายเวลาที�สูญเสียไปและพยายาม 

หาโอกาสอ่านหนงัสือใหม้าก เพราะเวลาผา่นไปแลว้ไม่สามารถกลบัมาไดอี้ก เวลาสาํหรับมนุษย ์

เราแลว้เป็นสิ�งลํ�าค่าจริง ๆ มีคาํพงัเพยอยูบ่ทหนึ�งวา่ “อี�ชุ่นกวงอนิอี�ชุ่นจนิ ชุ่นจนิหนันหม่าย 

ชุ่นกวงอนิ” คาํนี� มีความหมายวา่ ไม่วา่คุณมีเงินเท่าไรกไ็ม่สามารถที�จะซื�อเวลากลบัคืนมาได ้ 

 การอ่านหนงัสือมากเป็นสิ�งที�ถูกตอ้ง แต่การอ่านหนงัสือกต็อ้งมีวิธีจึงจะไดรั้บประโยชน ์

ขงจื�อ นกัการศึกษาที�ยิ�งใหญ่ของจีน กล่าววา่คนเราไม่วา่หนงัสืออะไร ถา้มีเวลากค็วรหมั�นอ่าน 

ถา้อ่านไม่เขา้ใจ กต็อ้งถามผูรู้้ ใจความของหนงัสือตอ้งเขา้ใจอยา่งจริงๆจงัๆ จึงถือวา่ใชไ้ด ้ ความ 

ถูกตอ้งหรือผดิพลาดที�เขียนไวใ้นหนงัสือกส็ามารถรู้ได ้ สุดทา้ยเมื�อเราเรียนแลว้กต็อ้งปฏิบติัตาม 

คาํสอนในหนงัสือ จึงจะไดรั้บประโยชน ์

 คนในวยัหนุ่มสาว จะตอ้งมีความตั�งใจและขยนัต่อการเรียน การเรียนหนงัสือจะตอ้งท 

◌าํอยา่งต่อเนื�องกนัจึงจะกา้วหนา้ ฉะนั�น คนเราจะตอ้งมีความเพยีรพยายาม จึงจะเรียนหนงัสือได ้

สาํเร็จ การเรียนเปรียบเสมือนแล่นเรือทวนนํ�า ถา้ไม่กา้วไปขา้งหนา้กจ็ะถอยหลงั การเปรียบเทียบ  

เช่นนี�  กมี็ความหมายดงักล่าว คนเราเมื�อตอนอายยุงันอ้ย ถา้ไม่เรียนหนงัสือใหม้ากแลว้ ไปทาํงาน 

จะมีความรู้สึกวา่ความรู้ไม่พอใช ้ สมกบัคาํพดูวา่ “เมื�ออายยุงันอ้ยไม่หมั�นเพยีร จะตอ้งเสียใจเมื�อ 

ยามแก่” 
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บทที�สอง  ความสุขในการอ่านหนงัสือ 

 中国有句成语说“开卷有益”，这句话的意思；就是只要

你把书打开读一读，对你就有好处。另外还有一句俗语“书中

有黄金”，意思并不是说书里头真的有金子，那是说书里写着

的都是人类所有的学识，跟“书是知识的宝库”这句话的意思，

可以说是差不多的；这么说来，我们只有多看书，才能充实

我们的知识。 

 从古时候到现在，书的数量真不知道有多少？简直没有

法子算出来。一个人用他一生的时间去看书，也没有办法把

所有的书都看完。所以我们应该把握时间，爱惜时间，尽量

找机会多看一些书。我们都知道，时间已过去了，就再也不

能回来，时间对我们人类来说，那真是太宝贵了。有句俗语

说“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”，这句话说得一点儿也

不错，不管一个人有多少钱，也不能把过去的光阴再买回

来。 

 多看书是对的，可是看书也得有方法，才能得到好处。

从前中国的大教育家孔子，他主张一个人不论什么书，只要

有时间，就应该多看。书里有不懂的地方，就要请教别人，

书里的意思，一定要实实在在的明白了才行。还有书里写的

“是”跟“非”，也要能分别出来。最后就是你在书里学到了就得

照着去做，这样读书，对个人跟社会才有好处。 

 还有轻年人念书，一定要努力用功，要天天的念，年年

的念，不停的念，那才有进步。所以一个人要有恒心，毅

力，才能把书念好；“学如逆水行舟，不进则退”，这句话的比

方，就是这个意思。 

 一个人年轻时，要是不多年一些书，到了去做事的时

候，才觉得自己学识不够，那才真是 “少壮不努力，老大徒伤

悲” 呢！ 



释词   อธิบายคาํศัพท์ 

 

1.  益   yi   名  อี�  ประโยชน ์

     利。 

2.  充实 cong shi （實） 动 ชง สือ  จุเตม็ 

     充满。 

3.  数量 shu liang （數） 名 ซู่ เลี�ยง  จํานวน 

     数目。 

4.  把握   ba wo   动 ป่า ว่อ  ยดึ จบั 

 抓住。 

5.  尽量  jin liang（盡）  形 จิ�น เลี�ยง  พยายาม 

     尽力。 

6.  机会  ji hui（機會）  名 จี ฮุ่ย  โอกาส 

     适当的时候。 

7.  宝贵 bao gui （寶貴）形 ป่าว กุย้  ล ํ�าค่า 

 贵重。 

8.  光阴 guang yin （陰） 名 กวง อิน  เวลา 

     时间。 

9.  主张   zhu zhang（張）动 จู่ จาง  ความเห็นที�ยดึมั�นไว ้

     对于事物的确定意见。 

10. 请教   qing jiao（請）短 ฉิ�ง เจี�ยว              คาํสุภาพใชใ้นการถ่อมตนหรือขอคาํ 

           ชี�แนะกบัคนอื�น ใชอ้ยูต่น้คาํของคาํพดู     

       虚心问别人的客气开头话。    

11. 念 nian    动 เนี�ยน  คิดถึง อ่าน เรียน 

      心里时时思想。诵 、 读。 

12. 恒心 heng xin（恆） 名 เหิง ซิน  ยดึมั�น อดทน 

     长久、耐心。 

13. 毅力   yi li   名 อี� ลี�  ความตั�งใจอยา่งแน่วแน่ 



     意志坚强而有决断。 

14. 逆   ni     动 นี�  ไม่ราบรื�น 

     不顺利。 

15. 舟  zhou   名 โจว  เรือ 

      船。 

16. 比方 bi fang   介 ปี�  ฟัง  สมมุติ เช่น 

      比喻。 

17. 学识 xue shi（學識） 名 เสวีย สือ ความรู้ 

     学问。 

18. 伤悲 shang bei（傷） 动 ซัง เปย  เสียใจ เศร้าโศก 

     伤心。 

19. 舒服 shu fu   动 ซู ฝ ู  สบาย 

     舒适，适意。 

20. 嫩   nen    形 เนิ�น  อ่อนนิ�ม ตน้อ่อนของตน้พืช 

     初生的植物。 

21. 糟   zao    形 จาว  แย ่แยแ่ลว้ 

     不好了。只事情、情况坏得很。 

22. 原来 yuan lai（來） 副 เหวียน ไหล เดิม ที�แท ้

     本来。 

 

生字用法  วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、黄金   ทองคํา 

           这只戒指是黄金做的。 แหวนวงนี�ทาํดว้ยทองคาํ 

二、晴天   ฟ้าแจง้ อากาศปลอดโปร่ง 

           今天是晴天吗？   วนันี�อากาศปลอดโปร่งไหม 

三、舒服   สบาย 

           他今天觉得不大舒服，所以没有来上课。 

           วนันี� เขารู้สึกไม่ค่อยสบาย ฉะนั�นจึงไม่ไดม้าเรียนหนงัสือ 



四、校园   วิทยาเขต บริเวณของโรงเรียน 

           我们学校的校园很大。  

 บริเวณของโรงเรียนเรากวา้งมาก 

五、角落   มุม 

           每天上课的时候，他总喜欢一个人坐在角落里。 

           ทุกวนัเวลาเขา้เรียน เขาชอบนั�งอยูที่�มุมหอ้งคนเดียวเสมอ 

六、树底下  ใตต้น้ไม ้

           树底下有很多花。 ใตต้น้ไมมี้ตน้หญา้มากมาย 

七、躲   ซ่อน 

           那个小孩子很怕他的老师，一看见他的老师就躲起 

           来了。 เดก็คนนั�นกลวัครูของเขามาก พอเห็นหนา้ครูกห็ลบตวั 

八、嫩绿   สีเขียวอ่อน    

           那棵树上长着许多嫩绿的叶子，好看极了。 

            ตน้ไมต้น้นั�นเตม็ไปดว้ยใบสีเขียวอ่อน น่าดูเหลือเกิน 

九、拿……来说  ตวัอยา่งเช่น 

        拿张先生来说吧！他的中国话说得很好。 

 ตวัอยา่งเช่นคุณจาง เขาพดูภาษาจีนไดดี้มาก 

十、糟透了  แยม่าก 

            他做事真是糟透了，一点规律都没有。 

             เขาทาํงานแยม่าก ไม่มีระเบียบสกันิด 

十一、脑子  สมอง 

   白先生这个人脑子非常好。  

คุณไป๋เป็นคนสมองดี(หวัดี)มาก 

十二、干什么  ทําอะไร 

 你没事的时候，喜欢干什么？ 

  ขณะที�คุณมีเวลาวา่ง คุณชอบทาํอะไร 

十三、原来  ที�แท ้

                  原来他不会说中国话啊！ ที�แทเ้ขาพดูภาษาจีนไม่เป็น 



十四、洋人  ฝรั�ง (ชาวต่างประเทศ) 

     洋人就是中国人对外国人的称呼。 

    ชาวจีนเรียกชาวต่างประเทศวา่ฝรั�ง 

十五、学识  ความรู้ 

     一个人除了学识好之外，还要有礼貌才行。 

      คนเรานอกจากตอ้งเป็นคนมีความรู้แลว้ ยงัตอ้งเป็นคนมีมารยาทดว้ยจึงจะใชไ้ด ้

十六、知识  ความรู้ 

     看书可以得到很多知识。     การอ่านหนงัสือทาํใหไ้ดค้วามรู้มาก 

十七、宝库  ขมุทรัพย ์คลงัสมบติั คลงัตาํราอนัลํ�าค่า 

     书是知识的宝库。         หนงัสือเป็นขมุทรัพยแ์ห่งความรู้ 

十八、开卷有益 ไคเจวี�ยนอิ�วอี�  (เปิดหนงัสือมาอ่าน มีประโยชน)์ 

     开卷有益的意思；就是说看书只有好处，没有坏 

    处。 “ไคเจวี�ยนอิ�วอี�” คือการอ่านหนงัสือมีแต่ผลดีไม่มีผลเสีย 

十九、吸   สูบ ดูด 

     他不喜欢吸烟。  เขาไม่ชอบสูบบุหรี�  

二十、新鲜  สด 

     那些菜不太新鲜，你别吃了。 

    กบัขา้วเหล่านั�นไม่ค่อยสด คุณอยา่รับประทานนะ 

二十一、空气  อากาศ 

     没有空气，人能活吗  ไม่มีอากาศ คนสามารถมีชีวิตอยูต่่อไปไดไ้หม 

二十二、棵  ตน้ (ลกัษณนาม) 

     昨天他买了两棵树。 เมื�อวานนี� เขาซื�อตน้ไมส้องตน้ 

二十三、背影  เงา หลงัฉาก ดา้นหลงั 

    他的背影很像他的父亲。 

    ดา้นหลงัของเขาเหมือนพอ่ของเขามาก 

二十四、数量  จํานวน 

       请你把那些书的数量告诉我。 

    กรุณาบอกจาํนวนหนงัสือเหล่านั�นแก่ผม 



二十五、尽量  พยายาม สุดความสามารถ 

  他无论对什么人，都是尽量帮助他们。 

  ไม่วา่กบัใคร เขากพ็ยายามช่วยเตม็ที� (ใหค้วามช่วยเหลืออยา่งสุดความสามารถ) 

二十六、宝贵  ล ํ�าค่า 

     时间比黄金还宝贵。 เวลามีค่ามากกวา่ทองคาํ 

二十七、光阴  เวลา 

     一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。 

     เวลาหนึ�งนิ�วเปรียบเสมือนทองคาํหนึ�งนิ�ว แต่ทองคาํหนึ�งนิ�วจะซื�อเวลาหนึ�งนิ�วไม่ได ้ 

                 (เปรียบเทียบเวลาเป็นสิ�งลํ�าค่า แมมี้ทองคาํกซื็�อเวลาไม่ได)้ 

二十八、教育家 นกัการศึกษา 

孔子是中国的大教育。ขงจื�อเป็นนกัการศึกษาผูย้ิ�งใหญ่ของชาวจีน 

二十九、主张  ความคิดเห็น ความเห็นที�ยดึมั�นไว ้ทศันะที�ยดึมั�นไว ้

 对这件事你有什么主张？ 

 คุณมีความคิดเห็นอยา่งไรในเรื�องนี�  

三十、照着  ทําตาม 

 请你们照着我说的话做。  

พวกคุณโปรดทาํตามคาํพดูของฉนั 

三十一、年轻人 วยัหนุ่มสาว 

他的年纪不少了，可是看来还像年轻人。 

เขามีอายมุากแลว้ แต่ดูแลว้คลา้ยกบัยงัเป็นคนหนุ่ม 

三十二、努力  พยายาม ขยนั 

 年轻人应该努力读书。  

คนหนุ่มสาวควรขยนัเรียนหนงัสือ 

三十三、用功  ขยนั หมั�นเพยีร 

 他是一个很用功的学生。       เขาเป็นนกัเรียนที�(มีความ)ขยนัมาก 

三十四、念  เรียน ท่อง อ่าน คิดถึง 

 我每天念四个钟头的书。 

 ฉนัเรียนหนงัสือวนัละ 4 ชั�วโมง 



三十五、停  หยดุ จอด 

 请你在这儿停车。  กรุณาจอดรถที�นี� 

三十六、恒心  ความเพยีร ความพากเพยีร ใจแน่วแน่มั�นคง 

 做事要有恒心才会成功。 

  ทาํงานตอ้งมีความพากเพียร จึงสามารถไดรั้บความสาํเร็จ(จึงจะสาํเร็จ) 

三十七、毅力  มานะ ความตั�งใจจริง กาํลงัใจอนัแน่นอนเดด็เดี�ยว 

 有毅力就是说做事一定要做完的意思，不可以做了 

一半就不做了。 

มีความตั�งใจจริงหมายถึงการทาํงานจะตอ้งทาํใหเ้สร็จสิ�น จะทาํครึ� งๆ กลางๆ  

แลว้ทิ�งไวไ้ม่ได ้ 

三十八、进……退 กา้ว......ถอย 

学如逆水行舟，不进则退。 

 การเรียนเสมือนแล่นเรือทวนนํ�า ไม่กา้วไปขา้งหนา้กจ็ะถอยหลงั 

三十九、比方  เปรียบเทียบ สมมุติ 

 我们什么时候去，比方说，明天行不行？ 

 เราจะไปกนัเมื�อไร สมมุติ(คิดวา่)พรุ่งนี�ไดไ้หม 

四十、伤悲  เสียใจ 

 少壮不努力，老大徒伤悲。 

 เมื�ออายนุอ้ยไม่ยอมขยนั จะตอ้งนึกเสียใจเมื�อยามแก่ 

 

สรุป 

 หนงัสือเป็นขมุทรัพยแ์ห่งความรู้ คนหนุ่มสาวควรใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ดว้ยการศึกษา 

หาความรู้จากการอ่านหนงัสือใหม้ากที�สุด 

 

 

 

 



练习二 แบบฝึกหัดบทที�สอง 

 

一、问答 ตอบคําถาม 

（一）“开卷有益”是什么意思？ 

      “ไคเจวี�ยนอิ�วอี�” มีความหมายวา่อยา่งไร 

（二）“书中有黄金”是什么意思？和“书是知识的宝 

      库”意思相同吗？ 

              “ซูจงอิ�วหวงจิน” มีความหมายวา่อยา่งไร กบั “ซูซื�อจือสื�อเตอป่าวคู่” เหมือนกนัไหม 

（三）“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”是什么意 

      思？ 

      “อี�ชุ่นกวงอินอี�ชุ่นจิน ชุ่นจินหนนัหม่ายชุ่นกวงอิน” มีความหมายวา่อยา่งไร 

（四）怎么才是看书的好方法？ 

      จะอ่านหนงัสืออยา่งไรจึงจะนบัวา่เป็นวิธีที�ดี 

（五）要怎样念书才有进步？ 

      เราควรอ่านหนงัสืออยา่งไรจึงจะไดรั้บความกา้วหนา้ 

（六）“学如逆水行舟，不进则退”这句话的意思是什 

     么？  “เสวียหยนีู�สุ่ยสิงโจว ปู๋จิ�นเจ๋อทุ่ย” คาํพดูนี� มีความหมายวา่อยา่งไร 

（七）“少壮不努力，老大徒伤悲”这句话的意思是什 

     么？ “สา้วจว้งปู้หนู่ลี� เหล่าตา้ถูซงัเปย” คาํพดูนี� มีความหมายวา่อยา่งไร 

（八）我们为何不能用一生的时间把所有的书看完？ 

     เพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถใชต้ลอดชีวิตของเราอ่านหนงัสือที�มีอยูท่ ั�งหมด 

（九）我们为什么不能用金钱买时间？ 

     เพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถใชเ้งินซื�อเวลาได ้

（十）书里看不懂的地方应怎样？ 

     อ่านหนงัสือไม่เขา้ใจ ควรทาํอยา่งไร 

 

二、释词     อธิบายคาํศพัท ์

（一）充实 



（二）把握 

（三）宝贵 

（四）主张 

（五）毅力 

（六）学识 

（七）伤悲 

（八）念 

（九）舟 

（十）糟 
 

三、填空     เติมคาํในช่องวา่ง 

 我们（一）知道（二）一过去了，就再也不能

（三），时间对我们（四）来说，那真是太（五）了。有

句（六）说“一寸光阴一寸金，寸金难（七）寸光阴”这

句话说得一点也（八），（九）一个人有多少钱，也不能

把（十）的光阴再买回来。 
 

四、是非    ถูกหรือผดิ 

（一）书是金钱的宝库。 

（二）我们应该把握时间。 

（三）人能用一生的时间把所有的书看完。 

（四）年轻人不必努力用功读书。 

（五）我们必须学以致用，对自己跟社会才有好处。 
 

五、配对     จบัคู่ 

（一）时间    （甲）明白 

（二）不管    （乙）光阴 

（三）简直    （丙）努力 

（四）用功    （丁）真的 

（五）懂     （戊）不论 



六、排正句子     เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）里     书     有黄金     真的    吗？ 

（二）数量     的     书     很多。 

（三）孔子     是     教育家     大     的     中国。 

（四）读书     有益处     对我们。 

（五）看书     多     能充实     知识     的     我们。 

 

七、翻译     การแปล 

1.  การอ่านหนงัสือตอ้งมีวธีิจึงจะไดรั้บประโยชน ์

2.  การเรียนหนงัสือจะตอ้งทาํอยา่งต่อเนื�องจึงจะกา้วหนา้ 

3.  เราควรเรียนหนงัสือใหม้ากเมื�อตอนอายยุงันอ้ย 

4.  เมื�ออายยุงันอ้ยไม่หมั�นเพียร จะตอ้งเสียใจเมื�อยามแก่ 

5.  การเรียนเปรียบเสมือนแล่นเรือทวนนํ�า (ถา้)ไม่แล่นไปขา้งหนา้กจ็ะถอยหลงั 

八、造句     แต่งประโยค 

（一）益 

（二）数量 

（三）尽量 

（四）机会 

（五）光阴 

（六）请教 

（七）恒心 

（八）比方 

（九）舒服 

（十）原来 

    

 

 

 

 



บทที�สอง  ความสุขในการอ่านหนังสือ 

ตี� เอ้อร์ เค่อ   ตู๋ ซู เล่อ 

      จฺง กว๋อ อิ�ว จวี�  เฉิง หวี� ซวอ “ไค เจวี�ยน อิ�ว อี�”, เจอ้ จวี�  ฮวา่ เตอ อี�  ซือ; จิ�ว ซื�อ จื�อ เอี�ยว 

หนี� ป่า ซู ต่า ไค ตู๋  อี�  ตู๋ , ตุย้ หนี� จิ�ว อิ�ว ห่าว ชู่. ลิ�ง วา่ย ไห อิ�ว จวี�  สู หวี� “ซู จง อิ�ว หวง จิน”, อี�  ซือ 

ปิ� ง ปู๋ ซื�อ ซวอ ซู หลี� โถว เจิน เตอ อิ�ว จิน จื�อ, น่า ซื�อ ซวอ ซู หลี� เสี�ย เจฺอ เตอ โตว ซื�อ เหยนิ เล่ย 

สวอ อิ�ว เตอ เสวีย ซื�อ, เกิน “ซู ซื�อ จือ ซื�อ เตอ ป่าว คู่” เจอ้ จวี�  ฮวา่ เตอ อี�  ซือ, เขอ อี� ซวอ ซื�อ ช่า ปู้ 

ตวอ เตอ; เจอ้ เมอ ซวอ ไหล, หวอ เมิน จื�อ อิ�ว ตวอ คั�น ซู, ไฉ หนึง ชง สือ หวอ่ เมิน เตอ จือ ซือ. 

 ฉง กู่ สือ โฮ่ว ตา้ว เซี�ยน ไจ,้ ซู เตอ ซู่ เลี�ยง เจิน ปู้ จือ ตา้ว อิ�ว ตวอ ส่าว, เจี�ยน จื�อ เหมย ฝา 

จื�อ ซ่วน ชู ไหล. อี� เกอ้ เหยนิ ยง่ ทา อี�  เซิง เตอ สือ เจียน ชวี� คั�น ซู, เอี�ย เหมย ปั� น ฝ่า ป่า สวอ อิ�ว 

เตอ ซู โตว คั�น หวนั. สวอ อี� หวอ่ เมิน อิง กาย ป่า วอ่ สือ เจียน, ไอ ้ซี สือ เจียน, จิ�น เลี�ยง จ่าว จี ฮุ่ย 

ตวอ คั�น อี�  เซีย ซู. หวอ่ เมิน โตว จือ ตา้ว, สือ เจียน อี� กวอ้ ชวี� เลอ, จิ�ว ไจ ้เอี�ย ปู้ หนึง หุย ไหล, สือ 

เจียน ตุย้ หวอ่ เมิน เหยนิ เล่ย ไหล ซวอ, น่า เจิน ซื�อ ไท่ ป่าว กุย้ เลอ. อิ�ว จวี�  สู หวี� ซวอ  “อี� ชุ่น กวง 

อิน อี� ชุ่น จิน, ชุ่น จิน หนนั ไหม่ ชุ่น กวง อิน”, เจอ้ จวี�  ฮวา่ ซวอ เต๋อ อี�  เตี�ยน เออร์ เอี�ย ปู๋ ชวอ่,  ปู้ 

ก่วน อี�  เกอ้ เหยนิ อิ�ว ตวอ ส่าว เฉียน, เอี�ย ปู้ หนึง ป่า กวอ้ ชวี� เตอ กวง อิน ไจ ้ไหม่ หุย ไหล. 

      ตวอ คั�น ซู ซื�อ ตุย้ เตอ, เข่อ ซื�อ คั�น ซู เอี�ย เต๋ย อิ�ว ฟัง ฝ่า, ไฉ หนึง เต๋อ ต่าว ห่าว ชู่. ฉง 

เฉียน จฺง กว๋อ เตอ ตา้ เจี�ยว วี� เจีย ขง จื�อ, ทา จู่ จงั อี� เก๋อ เหยนิ ปู๋ ลุ่น เสิน เมอ ซู, จื�อ เอี�ยว อิ�ว สือ  

เจียน, จิ�ว อิง กาย ตวอ คั�น. ซู หลี� อิ�ว ปู้ ต่ง เตอ ตี�  ฟัง, จิ�ว เอี�ยว ฉิ�ง เจียว เปี� ย เหยนิ, ซู หลี�  เตอ อี�  ซือ, 

อี�  ติ�ง เอี�ยว สือ สือ ไจ ้ไจ ้ เตอ หมิง ไป๋ เลอ ไฉ สิง. ไห อิ�ว ซู หลี� เสี�ย เตอ “ซื�อ” เกิน “เฟย”, เอี�ย 

เอี�ยว หนึง เฟิน เปี� ย ชู ไหล. จุย้ โฮ่ว จิ�ว ซื�อ หนี� ไจ ้ซู หลี�  เสวีย ตา้ว เลอ จิ�ว เต่ย จา้ว เจฺอ ชวี�  จวอ้, 

เจอ้ เอี�ยง ตู๋  ซู, ตุย้ เกอ้ เหยนิ เกิน เซ่อ ฮุ่ย ไฉ อิ�ว ห่าว ชู่. 

      ไห อิ�ว เหนียน ชิง เหยนิ เนี�ยน ซู, อี� ติ�ง เอี�ยว หนู่ ลี� ยง่ กง, เอี�ยว เทียน เทียน เตอ เนี�ยน, 

เหนียน เหนียน เตอ เนี�ยน  ปู้ ถิง เตอ เนียน, น่า ไฉ อิ�ว จิ�น ปู้. สวอ อี� อี� เกอ้ เหยนิ เอี�ยว อิ�ว เหิง ซิน. 

อี�  ลี�, ไฉ หนึง ป่า ซู เนี�ยน ห่าว; “เสวีย หย ูนี� สุ่ย สิงโจว, ปู๋ จิ�น เจ๋อ ทุ่ย”, เจอ้ จวี�  ฮวา่ เตอ ปี�  ฟัง, จิ�ว 

ซื�อ เจอ้ เกอ้ อี�  ซือ. 

       อี� เกอ้ เหยนิ เหนียน ชิง สือ, เอี�ยว ซื�อ ปู๋ ตวอ เนี�ยน อี�  เซีย ซู, ตา้ว เลอ ชวี� จวอ้ ซื�อ เตอ 

สือ โฮ่ว, ไฉ เจวี�ย เต๋อ จื�อ จี� เสวีย ซื�อ ปู๋ โกว้, น่า ไฉ เจิน ซื�อ “ซ่าว จว้ง ปู้ หนู่ ลี�, หล่าว ตา้ ถู ซงั 

เปย”. เนอ! 

 



第二课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�สอง 

 

一、问答 

（一）这句话的意思就是只要你把书打开来读一读，对 

你就有好处。 

（二）书中有黄金的意思是说书里写着的都是人类所有 

的学识。和书是知识的宝库的意思是差不多的。 

（三）这句话的意思是说不论一个人有多少钱，也不能 

把过去的光阴再买回来。 

（四）书里有不懂的地方要请教别人，书里的意思一定 

要实实在在的明白了才行，还有书里写的“是”跟 

“非”也要能分别出来。 

（五）要努力用功，天天念，年年念，不停地念。 

（六）一个人要有恒心和毅力，才能把书念好。 

（七）这句话的意思是说一个人在年轻的时候，不肯用 

功努力去读书，到了去做事的时候，才觉得自己的 

学识不够，那时后悔不及了。 

（八）因为书的数量多得没法子算出来。 

（九）因为时间一过去了就再也不回来。 

（十）要请教有学问的人。 

 

二、释词 

（一）充满。     

（二）抓住。     

（三）贵重。 

（四）对于事物的确定意见。  

（五）意志坚强而有决断。  

（六）学问。 

（七）伤心。 



（八）想念，诵读。 

（九）船。 

（十）不好了。 

 

三、填空 

（一）都    （二）时间   （三）回来   （四）人类 

（五）宝贵  （六）俗语   （七）买     （八）不错 

（九）不管  （十）过去 

 

四、是非 

（一）非  （二）是  （三）非  （四）非  （五）是 

 

五、配对 

（一）乙  （二）戊  （三）丁  （四）丙  （五）甲 

 

六、排正句子 

（一）书里真的有黄金吗？ 

（二）书的数量很多。 

（三）孔子是中国的大教育家。 

（四）读书对我们有益处。 

（五）多看书能充实我们的知识。 

七、翻译 

（一）读书要有方法，才能得到益处。 

（二）读书要不停的念，才能得到进步。 

（三）我们年轻时应多念书。 

（四）少壮不努力，老大徒伤悲。 

（五）学如逆水行舟，不进则退。 

 

八、造句范例 



（一）益 

  常喝绿菜，对身体有益。 

  ดื�มชาเขียวบ่อย ๆ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

（二）数量 

  蓝大图书馆里的中文书数量不多。 

  หนงัสือภาษาจีนในหอสมุดมหาวิทยาลยัรามคาํแหงมีจาํนวนไม่มาก 

（三）尽量 

  虽然他家境穷苦得半工半读，但他尽量争取时间 

 自学，所以考试成绩非常好。 

 ถึงแมว้า่บา้นของเขาลาํบากยากจนตอ้งทาํงานไปดว้ยเรียนหนงัสือไปดว้ย แต่เขาก ็

 พยายามหาเวลาเรียนหนงัสือดว้ยตนเอง ดงันั�นจึงมีผลการสอบดีมาก 

（四）机会 

  如果有机会，我想到中国去留学。 

  ถา้มีโอกาส ฉนัคิดจะไปเรียนหนงัสือต่อที�ประเทศจีน 

（五）光阴 

  我们应爱惜光阴，认真读书，为前途打好基础， 

 因为它一去就不再回来了。 

  พวกเราควรรู้จกัรักและเสียดายเวลา ตั�งใจเรียนหนงัสือ เพื�อเป็นพื�นฐานที�ดีใน 

 อนาคตเพราะวา่เมื�อมนัผา่นไปแลว้จะไม่สามารถยอ้นกลบัมาไดอี้ก 

（六）请教 

  我们不明白的问题，应多向老师请教。 

  คาํถามที�พวกเราไม่เขา้ใจ ควรจะไปขอคาํชี�แนะเพิ�มเติมจากอาจารย ์

（七）恒心 

  做事有恒心的人，无论做什么事都能得到成功。 

  คนที�มีจิตใจที�แน่วแน่มั�นคงในการทาํงาน ไม่วา่จะทาํงานอะไรกส็ามารถประสบ 

 ความสาํเร็จได ้

（八）比方 

  有的汉字是由两部分组成，一部分表示意思，一 

 部分表示发音，比方说“女”+“马”= 妈。 



 ตวัอกัษรจีนบางตวัประกอบขึ�นจากสองส่วนมาผสมกนั ส่วนหนึ�งแสดงความหมาย  

อีกส่วนหนึ�งแสดงถึงการออกเสียง เช่นคาํวา่ “ผูห้ญิง”+“มา้”=“แม่”  

（九）舒服 

  昨天我不舒服，所以没来上课。 

  เมื�อวานนี�ฉนัไม่สบาย ดงันั�นจึงไม่ไดม้าเรียนหนงัสือ 

（十）原来 

  原来他不是泰国人，是中国人。 

  ที�แทเ้ขาไม่ใช่คนไทย แต่เป็นคนจีน 

 

 

 

 

การประเมินผลท้ายบท 

ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

1.  คาํกล่าววา่ “ในหนงัสือมีทองคาํ” หมายถึงอะไร 

2.  ขงจื�อมีความคิดเกี�ยวกบัการอ่านหนงัสือวา่อยา่งไร 

3.  เราควรอ่านหนงัสืออยา่งไรจึงจะไดรั้บความรู้อยา่งแทจ้ริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


