
第三课  中国人的新年（一） 

บทที�สาม วนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีนตอนที�หนึ�ง 

 

บทนํา  

 ชาวจีนไดอ้พยพมาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลาหลายชั�วอายคุนแลว้ พวกเขาไดน้าํ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเขา้มาในประเทศไทยดว้ย เช่นเทศกาลวนัขึ�นปีใหม่ ซึ�งเป็นเรื�องที�  

สนุกและน่าศึกษามาก 

 

สาระสําคญั 

 เทศกาลตรุษจีนเป็นวนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีน ในสมยัก่อนชาวจีนใชเ้วลาประมาณหนึ�ง 

เดือนครึ� งในการฉลองตรุษจีน คือเริ�มตั�งแต่เดือนสิบสองถึงวนัที� 15 เดือนอา้ย มีประเพณี 

การรับประทานขา้วตม้ “ล่าปา” มีการเซ่นไหวเ้จา้ครัวและบรรพบุรุษดว้ย สมาชิกทุกคนในบา้น 

จะมารับประทานอาหารมื�อสุดทา้ยของปีร่วมกนั มีการใชก้ระดาษสีแดงซึ�งเป็นสญัลกัษณ์ของ 

ความโชคดีมาปะที�ประตู ทุกคนใหพ้รแก่กนั ผูใ้หญ่ใหเ้งินแตะ๊เอียแก่เดก็ และมีการจุด 

ประทดัส่งทา้ยปีเก่าดว้ย 

 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เมื�อผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้ ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงันี�  

 1.  รู้เรื�องการเตรียมงานฉลองปีใหม่ของชาวจีน 

 2.  สามารถเล่าเรื�องการฉลองปีใหม่ภายในครอบครัวชาวจีนเป็นภาษาจีนได ้

 

  

 

 

 

 



ในรอบปีหนึ�งชาวจีนจะมีเทศกาลสาํคญัอยู ่ 4 เทศกาล ไดแ้ก่ เทศกาลตรุษจีน 

เทศกาลกินบะ๊จ่าง หรือเทศกาลแข่งเรือมงักร เทศกาลเดือนหา้ เทศกาลสารทจีน และเทศกาล 

ไหวพ้ระจนัทร์ เทศกาลเดือนแปด ในบรรดาเทศกาลเหล่านี� ที�นบัวา่สาํคญัและสนุกสนานครึกครื�น 

ที�สุดเห็นจะเป็นเทศกาลตรุษจีน เทศกาลตรุษจีนไม่ตรงกบัวนัที�หนึ�ง เดือนมกราคม ตามปฏิทิน 

สุริยคติ วนัที�หนึ�ง เดือนอา้ย ตามปฏิทินจนัทรคคิ ส่วนมากจะอยูช่่วงระหวา่งสิบวนั 

สุดทา้ยของเดือนมกราคม หรือวนัแรก ๆ ของเดือนกมุภาพนัธ์ ตามปฏิทินสุริยคติ เมื�อยา่งเขา้เดือน 

12 ตามปฏิทินจนัทรคติ (มกัเรียกวา่ล่าเวี�ย เพราะวา่นั�นเป็นฤดูของล่าเหมย หรือดอกบว๊ย 

ซึ�งมีสีเหลืองกาํลงับานสะพรั�งอยู)่ กเ็ริ�มตน้เทศกาลตรุษจีน จนถึงวนัที� 18 เดือนอา้ย จึงนบัวา่ 

สิ�นสุดเทศกาลตรุษจีน ดงันั�น เทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนเกือบจะพดูไดว้า่กิน 

เวลาประมาณหนึ�งเดือนครึ� ง 

 วนัที� 8 ของเดือนล่าเวี�ย (เดือน 12) นั�น ทุกบา้นจะรับประทานขา้วตม้ล่าปา 

ซึ�งเป็นขา้วตม้ชนิดหนึ�งที�ใชข้า้วประสมกบัผลไมแ้หง้ 8 อยา่งมาตม้เป็นขา้วตม้หวาน อร่อยน่า 

รับประทานมาก วนัที� 23 เดือน 12 เป็นวนัเซ่นไหวเ้จา้ครัว เล่ากนัวา่ในวนันี� เจา้ครัวของทุกบา้น 

จะตอ้งขึ�นไปสวรรคร์ายงานพระผูเ้ป็นเจา้ เกี�ยวกบัการกระทาํของสมาชิกในบา้นทั�งหมดในช่วง 

เวลาหนึ�งปี เพราะเหตุนี� เองทุกบา้นจึงตอ้งเซ่นไหวเ้จา้ครัว เพื�อหวงัที�จะใหท่้านยกยอ่งชมเชย  

 ก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนสองสามวนั ทุกคนต่างมีงานยุง่ ไม่เพยีงแต่จะตอ้งเตรียมอาหาร 

ที�จะกินในเทศกาลตรุษจีนเท่านั�น ยงัตอ้งเกบ็กวาดทาํความสะอาดทั�งหมดภายในบา้นดว้ย ตาม 

ถนนจะมีผูค้นจาํนวนมาก ทุกคนต่างยุง่ในการตดัเสื�อผา้ใหม่ ทาํผม เตรียมของปีใหม่   

 พอถึงเทศกาลตรุษจีน คนในบา้นจะพยายามมาอยูพ่ร้อมหนา้กนั โดยเฉพาะตอ้งรวมกลุ่ม 

สงัสรรคก์นัในอาหารมื�อเยน็ในวนัสุดทา้ยของปี พอทาํงานทุกอยา่งเสร็จหมดแลว้ ทุกคนกจ็ะ 

ปิดประตูใหญ่ของบา้นใชก้ระดาษสีแดงซึ�งเป็นสญัลกัษณ์แทนความโชคดีปิดไวที้�ประตูเพื�อมิให ้

ความโชคดีหนีออกไป หลงัจากนั�นคนในบา้นกร่็วมกนัไหวเ้จา้ เซ่นไหวบ้รรพบุรุษ อวยพรปีใหม่ 

แด่พอ่แม่ผูใ้หญ่ หลงัจากอวยพรเสร็จแลว้ ทุกคนกกิ็นและดื�ม สนุกสนานรื�นเริงกนั เดก็ ๆ จะดีใจ 

เป็นพิเศษ เพราะในกระเป๋าของพวกเขาเตม็ไปดว้ยเงินแตะ๊เอียที�ผูใ้หญ่ใหม้า 

 เนื�องจากชาวจีนเชื�อวา่ผกีลวัเสียง ดงันั�นในคืนนี� ทุกบา้นจะจุดประทดัเพื�อใหผ้กีลวั ไม่กลา้ 

เขา้ประตู เสียงประทดัดงัสนั�นตลอดเวลา ตลอดคืนไม่หยดุ ทาํใหทุ้กคนนอนไม่หลบั ดงันั�น 

ทุกคนจึงตอ้งนั�งเฝ้าส่งทา้ยปีเก่ากนั 
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中国一年有四个大节  ——新年、端午节（俗称五月

节）、中元节和中秋节。其中最重要也最热闹的要算是新年

了。中国新年（春节）跟阳历一月一号（元旦）不是同一个

时候，阴历的正月初一多半儿在阳历一月的最后十天或二月

的头几天。中国人一进到阴历十二月（俗称腊月，因为那是

腊梅盛开的季节）就开始过年，一直到正月十八才算过完了

年，所以说中国人过年差不多要过一个半月。 

 腊月初八那一天，家家喝腊八粥，这是一种用八样不同

的米及干果煮成的甜粥，非常可口。腊月二十三是祭灶的日

子，传说每家的灶神在这一天要到天上去报告有关这家人一

年中的所作所为。因此家家要祭灶神，希望它能向玉皇大帝

多说几句好话。 

 到了新年前几天，大家就更忙了；不但要预备过年吃的

菜，而且要把家里内外收拾干净，街上到处是人山人海，人

人忙着做新衣服，理发，和办年货。 

 新年是一家人尽可能聚在一起，尤其是除夕的年夜饭更

要来一个大团圆。在这一年的最后一天，但一切事情都做好

了的时候，大家就把家里的大门关起来，用代表好运气的红

纸把门封上，以免好运跑出去；然后一家人就一块儿接神，

祭祖先，给父母长辈拜年；拜完了以后，大家又吃又喝，又

玩又笑。小孩子特别欢天喜地；他们的口袋里装满了大人给

他们的压岁钱。 

因为中国人相信鬼怕声音，所以除夕晚上家家放花炮，

好让鬼不敢上门。花炮声此起彼落，澈夜不停，想睡觉的也

睡不着，所以大家就干脆守岁，不睡觉了。 

 



释词 อธิบายคาํศัพท์ 

1.  阳历 yang li（陽曆） 名 เอี�ยง ลี�  ปฏิทินสุริยคติ 

     依照地球环绕太阳公转一周为三百六十五日又四分之     

     一而推算的历法。 

2.  阴历 yin li （陰曆） 名 อิน ลี�  ปฏิทินจนัทรคติ 

     依照月亮环绕地球的周期而推算的历法。 

3.  干果 gan guo（乾）  名 กัน กว่อ  ผลไมแ้หง้ 

     去掉水分的果子。 

4.  收拾 shou shi   动 โซว สือ  จดัการ 

     整理。 

5.  聚 ju   动 จวี�  รวม อยูด่ว้ยกนั 

     在一起。 

6.  尤其 you qi   副 อิ�ว ฉี  โดยเฉพาะ พิเศษ 

     特别。 

7.  除夕 chu xi   名 ฉู ซี  คืนวนัส่งทา้ยปีเก่า 

     每年的最后一天晚上。 

8.  团圆 tuan yuan（團圓）动 ถวาน เหวียน  ญาติพี�นอ้งพบหนา้กนัแลว้อยูด่ว้ยกนั 

     亲人的相聚；许多亲人集合在一起。 

9.  运气 yun qi （運氣） 名 วิ�น ชี�  โชคชะตา 

     气数。 

10. 长辈 zhang bei （長輩）名 จั�ง เป้ย  ญาติผูใ้หญ่ 

      辈份大的人；如叔伯，父母。 

11. 特别 te bie  副 เท่อ เปี� ย  พิเศษ 

     特殊。 

12. 压岁钱 ya sui qian（壓歲錢）名    เอีย ซุ่ย เฉียน  เงินแตะ๊เอีย         

      过年时大人用红纸或红信封包钱给小孩，祝福如意吉 祥 

13. 此 ci    代 ฉื�อ  นี� นี�  

      这。 



14. 彼 bi    代 ปี�   นั�น นั�น 

     那。 

15. 澈夜 che ye  名 เช่อ เอี�ย  ตลอดคืน 

     全夜，整个晚上。 

16. 干脆 gan cui（乾）  副 กัน ชุ่ย  อยา่งตรงไปตรงมา 

     爽快。 

17. 守岁 shou sui（嵗） 短语 โส่ว ซุ่ย  เฝ้าปี 

     除夕夜围炉坐到天亮。 

18. 纪念 ji nian（紀） 动 จี� เนี�ยน  ระลึกถึง 

     怀念。 

19. 俗称 su cheng（稱） 短语 สู เชิง  เรียกกนัทั�ว ๆ ไป 

     通俗的称呼。 

20. 报告 bao gao（報） 动 ป้าว ก้าว รายงาน 

     陈述事项。 

21. 作为 zuo wei（為） 名 จว้อ เหวย การกระทํา 

     举动或行为。 

22. 赞成 zan cheng （贊） 动 จั�น เฉิง  เห็นดว้ย 

     同意。 

23. 办货 ban huo（辦貨）动 ปั� น ฮวอ่  ซื�อสินคา้ 

     买货。 

 

生词用法  วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、 端午节 เทศกาลตวนอู่ 

             端午节是纪念爱国诗人屈原的日子。 

 เทศกาลตวนอู่เป็นวนัระลึกถึงกวีชวีเหวียนกวีเอกผูรั้กชาติ 

二、 俗称  เรียกกนัทั�ว ๆ ไป 

            中原节俗称七月半节。 

 เทศกาลจงเหวยีนเจี�ยเรียกกนัทั�ว ๆ ไปวา่เทศกาลสารทจีน 



三、 中秋节 จงชิวเจี�ย (เทศกาลเดือนแปด วนัไหวพ้ระจนัทร์) 

            中秋节晚上的月亮又圆又大。 

 ดวงจนัทร์ในคืนไหวพ้ระจนัทร์ทั�งกลมและใหญ่ 

四、 阳历  ปฏิทินสุริยคติ 

            阳历元月一日是元旦。 

 วนัที�หนึ�งเดือนมกราคมของปฏิทินสุริยคติเป็นวนัขึ�นปีใหม่ 

五、 阴历  ปฏิทินจนัทรคติ 

            阴历五月初五是端午节。 

 วนัที�หา้เดือนหา้ของปฏิทินจนัทรคติเป็นเทศกาลตวนอู่ 

六、 正月  เดือนอา้ย 

            正月就是阴历一月。 

 เจิงเวี�ยกคื็อเดือนที�หนึ�ง (เดือนอา้ย) ของปฏิทินจนัทรคติ 

七、 初一  วนัแรกของเดือน นบัปฏิทินจนัทรคติ 

 每逢初一或十五祖母就买香烛、花、果来拜神。 

 ทุกครั� งพอถึงวนัชูอี (วนัที� 1) หรือวนัที�สิบหา้คุณยา่กจ็ะซื�อธูปเทียน ดอกไม ้ผลไม ้

มาไหวเ้จา้  

八、 盛  เจริญรุ่งเรือง งอกงาม มากมาย สะพรั�ง 

 春天到了，百花盛开。 

ฤดูใบไมผ้ลิมาถึงแลว้ ดอกไมทุ้กชนิดบานสะพรั�ง 

九、 季节  ฤดูกาล 

 现在是芒果的季节。     ขณะนี� เป็นฤดูกาลของมะม่วง (หนา้มะม่วง) 

十、 粥  ขา้วตม้ 

 粥就是稀饭。       ขา้วตม้กคื็อซีฟ่าน (โจวคือขา้วตม้) 

 他喜欢吃鱼粥。      เขาชอบรับประทานขา้วตม้ปลา 

十一、煮  หุงตม้ 

 快十二点了，我要去煮饭了。 

ใกลจ้ะสิบสองโมงแลว้ ฉนัตอ้งไปหุงขา้วละ 

十二、甜  หวาน 



 小孩子喜欢吃甜的东西。เดก็ ๆ ชอบรับประทานของหวาน 

十三、可口（好吃） อร่อย น่ารับประทาน 

 这个菜很可口，是我妈妈做的。 

 กบัขา้วนี�อร่อยมาก แม่ฉนัทาํเอง 

十四、报告 รายงาน 

 这件事一有结果，我就向您报告。 

 เรื�องนี� เมื�อเสร็จสิ�นแลว้ ฉนักจ็ะไปรายงานกบัท่าน 

十五、所作所为 การกระทํา 

 我实在不赞成他的所作所为。 

ฉนัไม่เห็นดว้ยกบัการกระทาํของเขา 

十六、人山人海 เตม็ไปดว้ยฝงูชน 

       除夕那天，市场里人山人海，大家忙着买东西过年。 

       วนัส่งทา้ยปีเก่า ในตลาดเตม็ไปดว้ยฝงูชน ทุกคนยุง่อยูก่บัการซื�อของเตรียมงานตรุษจีน 

十七、办货 ซื�อสินคา้ 

 我们的东西快卖完了，我看我得去办点儿货了。 

 ของของเราใกลจ้ะขายหมดแลว้ ฉนัคิดวา่ฉนัจะตอ้งไปซื�อเพิ�มสกัหน่อย 

十八、尽可能 พยายาม สุดความสามารถ 

 我尽可能早一点儿赶回来。          ฉนัจะพยายามกลบัมาเชา้หน่อย 

十九、聚  อยูด่ว้ยกนั สงัสรรค ์

 我们同班同学几时聚一聚，好不好？ 

 พวกเราเพื�อนนกัเรียนหอ้งเดียวกนัหาเวลามาสงัสรรคก์นัดีไหม 

二十、除夕 คืนวนัส่งทา้ยปีเก่า 

 除夕晚上你去哪里？  คืนวนัส่งทา้ยปีเก่าคุณไปไหน 

二十一、年夜饭 อาหารมื�อคืนวนัส่งทา้ยปีเก่า 

 哥哥特地从清迈赶回家来吃年夜饭。 

 พี�ชายรีบกลบัมาจากเชียงใหม่เพื�อมาใหท้นัรับประทานอาหารมื�อคืนวนัส่งทา้ยปีเก่า 

二十二、团圆  อยูค่รบหนา้ 

 除夕晚上，我们全家人又团圆在一起。 



 คืนวนัส่งทา้ยปีเก่า สมาชิกทุกคนของบา้นเรากม็าพบกนัอีกครั� งหนึ�ง 

二十三、封上 ปิด 

 请你替我把这封信封上。  กรุณาช่วยฉนัปิดจดหมายฉบบันี�  

二十四、神 เทพเจา้ 

 你看见过神吗？   คุณเคยเห็นเทพเจา้ไหม 

二十五、欢天喜地（非常欢喜）  ดีใจมาก 

 小孩子们欢天喜地唱着歌。     พวกเดก็ ๆ ร้องเพลงอยา่งดีอกดีใจ 

二十六、装满 ใส่เตม็ บรรจุใหเ้ตม็ 

 他的皮箱里装满了书，重得不得了。 

 ในหีบของเขาเตม็ไปดว้ยหนงัสือ หนกัเหลือเกิน 

二十七、相信 เชื�อ 

 他的话，我才不相信呢！  คาํพดูของเขาฉนัไม่เชื�อหรอก 

二十八、此起彼落 โน่นขึ�นนี�ลง 

           他唱完了歌以后，掌声此起彼落，足足有五分钟之久。     

           หลงัจากที�เขาร้องเพลงเสร็จแลว้ เสียงปรบมือดงัขึ�นทางโนน้บา้งทางนี�บา้ง    นาน 5 นาที 

二十九、澈夜（整夜） ตลอดคืน 

 为了明天的开幕典礼，工人们澈夜布置礼堂。 

เพื�อใหท้นัพิธีเปิดป้ายในวนัพรุ่งนี�  คนงานตกแต่งหอ้งโถงตลอดคืน 

 

สรุป  

 ตรุษจีนเป็นเทศกาลสาํคญัของชาวจีน ในช่วงเวลาฉลองตรุษจีนจะมีประเพณีการรับ 

ประทานขา้วตม้ “ล่าปา” ทาํความสะอาดบา้น ทุกคนจะรับประทานอาหารร่วมกนัในบา้น มีการ 

เซ่นไหวเ้จา้ครัวและบรรพบุรุษ มีการจุดประทดัไล่ผ ีผูใ้หญ่ใหเ้งินแตะ๊เอียแก่เดก็ 

 

 

 

 



练习三 แบบฝึกหัดบทที� 3 

 

一、问答 ตอบคําถาม 

（一）中国一年有哪几个大节？ 

 ในประเทศจีนปีหนึ�งมีเทศกาลที�สาํคญักี�เทศกาล อะไรบา้ง  

（二）在这些节里面，哪个节最重要？这个节约在阳历 

    的什么时候？ 

ในบรรดาเทศกาลเหล่านี�  เทศกาลไหนสาํคญัที�สุด และเทศกาลนี�อยูป่ระมาณระหวา่ง 

เวลาใดของปฏิทินสุริยคติ 

（三）中国人过年要过多久？从什么时候到什么时候？ 

 การฉลองตรุษจีนของชาวจีนตอ้งใชเ้วลานานเท่าไร ตั�งแต่เมื�อไรถึงเมื�อไร 

（四）哪一天是祭灶的日子？为什么要祭灶？ 

 วนัไหนเป็นวนัไหวเ้จา้ครัว ทาํไมจึงตอ้งไหวเ้จา้ครัว 

（五）为什么十二月俗称腊月？ 

ทาํไมเดือนสิบสองมีชื�อเรียกกนัทั�ว ๆ ไปวา่ล่าเวี�ย 

（六）快到新年时候，大家忙什么？ 

 ใกลจ้ะถึงวนัขึ�นปีใหม่ ทุกคนยุง่อยูก่บังานอะไร 

（七）街上为什么人山人海？  ตามถนนทาํไมเตม็ไปดว้ยฝงูชน 

（八）什么叫做年夜饭？除夕晚上大家做些什么？ 

 “เหนียนเอี�ยฟ่าน” คืออะไร คืนส่งทา้ยปีเก่าทุกคนทาํอะไรกนับา้ง 

（九）为什么小孩子过年特别开心？ 

 เพราะเหตุใดเดก็  ๆ  จึงมีความรู้สึกดีใจมากในวนัตรุษจีน 

（十）中国人过年时为什么要放花炮？ 

 วนัตรุษจีนทาํไมชาวจีนจึงตอ้งจุดประทดั 

 

二、释词 อธิบายคาํศพัท ์

（一）阳历 

（二）阴历 



（三）尤其 

（四）团圆 

（五）长辈 

（六）干脆 

（七）守岁 

（八）俗称 

（九）报告 

（十）聚 

 

三、填空 เติมคาํในช่องวา่ง 

 中国人（一）鬼怕声音，在（二）晚上家家放花炮，

好让鬼（三）上门。花炮声（四）起（五）落，澈夜

（六），想（七）的也睡不着，所以（八）就干脆

（九），不睡觉（十）。 

 

四、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）端午节俗称五月节。 

（二）中元节又叫中秋节。 

（三）腊八粥是用干果煮成的甜饭。 

（四）灶神每年得到天上去见玉皇大帝一次。 

（五）小孩子最喜欢过新年。 

 

五、配对 จบัคู่ 

（一）红包   （甲）祭灶神 

（二）红纸   （乙）压岁钱 

（三）灶神    （丙）好运气 

（四）十二月   （丁）腊梅盛开 

（五）腊月二十三  （戊）报告玉皇大帝 

 



六、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）大家   希望   神   灶  说  话   好   向   大帝   玉皇。 

（二）上  街  是   人   人   山   海   到处。 

（三）忙  着    做   人人   衣    服   新。 

（四）小孩子    喜地     欢天     特别。 

（五）前   几天    新年    要把    内外    家里    收拾    干净。 

 

七、翻译 การแปล 

1.  วนัตรุษจีนเป็นวนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีน 

2.  เทศกาลตรุษจีนมกัจะอยูใ่นช่วงปลายเดือนมกราคมหรือตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 

3.  คืนวนัส่งทา้ยปีเก่าทุกคนในบา้นจะรับประทานอาหารดว้ยกนั 

4.  ผูใ้หญ่ใหเ้งินแตะ๊เอียแก่เดก็ 

5.  ชาวจีนจุดประทดัไล่ผใีนคืนวนัส่งทา้ยปีเก่า 

 

八、造句 แต่งประโยค 

（一）干果 

（二）收拾 

（三）除夕 

（四）运气 

（五）特别 

（六）澈夜 

（七）赞成 

（八）同意 

（九）纪念 

（十）压岁钱 

 

 

 

 



บทที�สาม  วนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีน (ตอนที�หนึ�ง) 

ตี� ซัน เค่อ   จฺง กว๋อ เหยนิ เตอ ซิน เหนียน (อ)ี 

จฺง กว๋อ อี�  เหนียน อิ�ว ซื�อ เกอ้ ตา้ เจี�ย–ซิน เหนียน. ตวน อู่ เจี�ย (สู เชิง อู่ เวี�ย เจี�ย). จฺง เหวียน 

เจี�ย เหอ จฺง ชิว เจี�ย. ฉี จฺง จุย้ จง้ เอี�ยว เอี�ย จุย้ เยอ่ น่าว เตอ เอี�ยว ซ่วน ซื�อ ซิน เหนียน เลอ. จฺง กว๋อ 

ซิน เหนียน (ชุน เจี�ย) เกิน เอี�ยง ลี� อี เวี�ย เตอ จุย้ โฮ่ว สือ เทียน ฮวอ่ เออ้ร์ เวี�ย  เตอ โถว จี� เทียน. จฺง 

กว๋อ เหยนิ อี� จิ�น ตา้ว อิน ลี� สือ เออ้ร์ เวี�ย (สู เชิง ล่า เวี�ย, อิน เวย่ น่า ซื�อ ล่า เหมย เซิ�ง ไค เตอ จี�  เจี�ย) 

จิ�ว ไค สื�อ กวอ้ เหนียน, อี�  จื�อ ตา้ว เจิง เวี�ย  สือ ปา ไฉ ซ่วน กวอ้ หวนั เลอ เหนียน , สวอ อี� ซวอ จฺง 

กวอ เหยนิ กวอ้ เหนียน ช่า ปู้ ตวอ เอี�ยว กวอ้ อี� เกอ้ ปั� น เวี�ย. 

ล่า เวี�ย ชู ปา น่า อี�  เทียน, เจีย เจีย เฮอ ล่า ปา โจว, เจอ้ ซื�อ อี�  จ่ง ยง่ ปา เอี�ยง ปู้ ถง เตอ หมี� จี� 

กนั กวอ่ จู่ เฉิง เตอ เถียนโจว เฟย ฉงั เขอ โข่ว. ล่า เวี�ย  เออ้ร์ สือ ซนั ซื�อ จี�  จา้ว  เตอ ยื�อ  จื�อ, ฉวน 

ซวอ เหม่ย เจีย เตอ จา้ว เสิน ไจ ้ เจอ้ อี�  เทียน เอี�ยว ตา้ว เทียน ซั�ง ชวี� ป้าว กา้ว อิ�ว กวน เจอ้ เจีย 

อี� เหนียน จฺง เตอ สวอ่ จวอ้ สวอ่ เหวย. อิน ฉื�อ เจีย เจีย เอี�ยว จี�  จา้ว เสิน, ซี ว ั�ง  ทา หนึง เซี�ยง วี� หวง 

ตา้ ตี�  ตวอ ซวอ จี� จวี�  ห่าว ฮวา่. 

 ตา้ว เลอ ซิน เหนียน เฉียน จี� เทียน, ตา้  เจีย จิ�ว เกิ�ง หมงั เลอ; ปู๋ ตั�น เอี�ยว วี� เป้ย กวอ้ 

เหนียน  ชือ เตอ ไช่, เอ๋อร์ เฉี�ย เอี�ยว ป่า เจีย หลี� เน่ย วา่ย โซฺว สือ กนั จิ�ง, เจีย ซั�ง ตา้ว ชู่  ซื�อ เหยนิ  

ซนั เหยนิ ไห่, เหยนิ เหยนิ หมงั เจฺอ จวอ้ ซิน อี ฝ,ู หลี� ฟ่า เหอ ปั� น เหนียน ฮวอ่. 

ซิน เหนียน สือ อี�  เจีย เหยนิ จิ�น เข่อ  หนึง จวี�  ไจ ้อี�  ฉี�, อิ�ว ฉี ซื�อ ฉู ซี เตอ เหนียน เอี�ย ฟั�น 

เกิ�ง เอี�ยว ไหล อี� เกอ้ ตา้ ถวน เหวยีน. ไจ ้ เจอ้ อี�  เหนียน เตอ จุย้ โฮ่ว อี�  เทียน, ตงั อี� เชีย ซื�อ ฉิง โตว 

จวอ้  ห่าว เลอ เตอ สือ โฮ่ว, ตา้ เจีย จิ�ว ป่า  เจีย หลี� เตอ ตา้ เหมิน กวน ฉี� ไหล, ยง่ ไต ้เปี� ยว ห่าว วิ�น 

ชี� เตอ หง จื�อ ป่า เหมิน เฟิง ซั�ง, อี� เหมี�ยน ห่าว วิ�น ผา่ว ชู ชวี�; หยนั โฮ่ว อี�  เจีย เหยนิ จิ�ว อี� ไคว ่

เอ๋อร์ เจีย เสิน, จี�  จู่ เซียน, เก่ย  ฟู่  หมู่ จั�ง เป้ย ไป้ เหนียน; ไป้ หวนั เลอ อี� โฮ่ว, ตา้ เจีย อิ�ว ชือ อิ�ว เฮอ, 

อิ�ว หวนั อิ�ว เซี�ยว. เสี�ยว ไห จื�อ เท่อ เปี� ย ฮวน เทียน สี� ตี�；ทา  เมิน เตอ โข่ว ไต ้หลี� จฺวง หมั�น เลอ 

ตา้ เหยนิ เก่ย ทา เมิน เตอ เอีย ซุ่ย เฉียน. 

อิน เวย่ จฺง กว๋อ เหยนิ เซียง ซิ�น กุ่ย พา่ เซิง อิน, สวอ อี� ฉู ซี หวั�น ซั�ง เจีย เจีย ฟั�ง ฮวา  พา่ว, 

ห่าว ย ั�ง กุ่ย ปู้  กั�น ซั�ง เหมิน. ฮวา พา่ว เซิง ฉือ ฉี� ปี�  ลวอ่, เช่อ เอี�ย ปู้ ถิง, เสี�ยง ซุ่ย เจี�ยว เตอ เอี�ย ซุ่ย 

ปู้ จ๋าว, สวอ อี� ตา้ เจีย จิว กนั ชุ่ย โส่ว ซุ่ย, ปู๋ ซุ่ย เจี�ยว เลอ. 

 

 



第三课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�สาม 

一、问答 

（一）中国一年有四个大节∶新年、端午节、中元节和 

 中秋节。 

（二）其中最重要的要算是新年了。这个节约在阳历一 

 月的最后十天或二月的头几天。 

（三）中国人过年差不多要过一个半月，从阴历十二月 

 一直到正月十八。 

（四）腊月二十三是祭灶的日子。传说每家的灶神在这 

一天要到天上去报告有关这家一年中的所作所   

为；因此家家要祭灶神，希望他能向玉皇大帝多 

说几句好话。 

（五）因为那是腊梅盛开的季节。 

（六）预备过年要吃的菜，把家里内外收拾干净，做新 

 衣服，理发，办年货。 

（七）因为大家都出来做新衣服，理发和办年货。 

（八）年夜饭就是除夕夜全家人聚在一起吃晚饭。除夕 

 晚上大家把家里的大门关起来，用代表好运气的 

 红纸把门封上，然后一家人就一块儿接神，祭祖 

 先，给父母长辈拜年。 

（九）因为他们的口袋里装满了大人给他们的压岁钱。 

（十）因为中国人相信鬼怕声音，所以除夕晚上家家放 

 花炮，好让鬼不敢上门。 

 

二、释词 

（一）地球环绕太阳转一周所推算的历法。 

（二）月亮环绕地球转一周所推算的历法。 

（三）特别。 

（四）亲人相聚。 



（五）辈分大的人。 

（六）爽快。 

（七）除夕夜围炉坐到天亮。 

（八）通俗的称呼。 

（九）陈述事项。 

（十）在一起。 

 

三、填空 

（一）相信   （二）除夕   （三）不敢   （四）此 

（五）彼    （六）不停   （七）睡觉   （八）大家 

（九）守岁   （十）了 

 

四、是非 

（一）是   （二）非   (三)非  （四）是  （五）是 

 

五、配对 

（一）乙  （二）丙  （三）戊  （四）丁  （五）甲 

 

六、排正句子 

（一）大家希望灶神向玉皇大帝说好话。 

（二）街上到处是人山人海。 

（三）人人忙着做新衣服。 

（四）小孩子特别欢天喜地。 

（五）新年前几天要把家里内外收拾干净。 

 

七、翻译 

（一）春节是中国人的新年。 

（二）春节常在一月底或二月初。 

（三）除夕夜全家人在一起吃年夜饭。 



（四）大人给小孩子红包。 

（五）中国人在除夕夜放花炮赶鬼。 

 

八、造句范例 

（一）干果 

  中国的小吃中有的是用干果做的，如八宝饭，三味汤  

               等。 

              อาหารวา่งบางอยา่งของจีนใชผ้ลไมแ้หง้มาทาํ เช่น ขา้วคลุกโป๊ยเซียน ซุปสามรส เป็นตน้  

（二）收拾 

  星期天不用上课，我在家里收拾房间。 

 วนัอาทิตยไ์ม่ตอ้งไปเรียนหนงัสือ ฉนัอยูบ่า้นทาํความสะอาดหอ้ง 

（三）除夕 

  除夕晚上，我们一家人聚在一起吃年夜饭。 

    คืนส่งทา้ยปีเก่า พวกเราทุกคนในครอบครัวร่วมรับประทานอาหารส่งทา้ยปีเก่า 

ตอ้นรับตรุษจีนดว้ยกนั 

（四）运气 

  今年他运气不好，做事常不顺利，昨天被车撞伤 

 了，得在医院住，又破财又肉痛。 

 ปีนี� เขาโชคไม่ดี ทาํงานอะไรกไ็ม่ราบรื�น เมื�อวานนี� ถูกรถชนบาดเจบ็ ตอ้งเขา้ 

 โรงพยาบาล ทั�งเสียเงินและเจบ็ตวั 

（五）特别 

  今年八月十二日母亲节，我送给妈妈一件有特别 

 意义的礼物。 

            วนัที� 12 สิงหาคม ปีนี� เป็นวนัแม่ ฉนัมอบของขวญัที�มีความหมายเป็นพเิศษใหคุ้ณแม่ 1 ชิ�น 

（六）彻夜 

 为应付今天的中文考试，昨天我彻夜未眠，看了 

一夜的书。 

เพื�อเตรียมสอบภาษาจีนวนันี�  เมื�อวานฉนัดูหนงัสือตลอดทั�งคืน ไม่ไดน้อน  

（七）赞成 



 我想去外国工作，可是我双亲不赞成。 

 ฉนัคิดจะไปทาํงานที�ต่างประเทศ แต่คุณพอ่คุณแม่ไม่เห็นดว้ย 

（八）同意 

 我们非常同意他的想法。 

 พวกเราเห็นดว้ยเป็นอยา่งมากกบัความคิดของเขา 

（九）纪念 

  这张相片送给你做个纪念吧！  รูปใบนี� ใหเ้ธอไวเ้ป็นที�ระลึกนะ 

（十）压岁钱 

           中国传统春节的除夕晚上，长辈喜欢给小孩子压岁钱。 

     ตามประเพณีตรุษจีนที�ตกทอดกนัมาแต่โบราณ ในคืนวนัส่งทา้ยปีเก่า ผูใ้หญ่จะให ้

เงินแตะ๊เอียเดก็ ๆ 

 

การประเมินผลท้ายบท 

 ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

 1.  เทศกาลตรุษจีนมีความสาํคญัอยา่งไรต่อชาวจีน 

 2.  ชาวจีนฉลองเทศกาลตรุษจีนอยา่งไร 

 3.  ท่านชอบเทศกาลตรุษจีนไหม เพราะเหตุใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


