
第四课    中国人的新年（二） 

บทที�สี� วนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีนตอนที�สอง 

 

บทนํา 

 ชาวจีนพิถีพิถนัในเรื�องการแต่งกายและกาํหนดประเภทอาหารที�ใชรั้บประทานในวนัขึ�นปี

ใหม่ และยงัมีขอ้หา้มต่าง ๆ ในวนัขึ�นปีใหม่ดว้ย ซึ�งเป็นเรื�องที�น่าศึกษามาก 

 

สาระสําคญั 

 ชาวจีนจะใส่เสื�อผา้ใหม่และแต่งตวัสวยงามในวนัแรกของปีใหม่ และพากนัไปอวยพรปี 

ใหม่ใหก้บัญาติผูใ้หญ่ ในวนันี�จะมีขอ้กาํหนดในเรื�องอาหารการกิน เช่นมีการรับประทานปลา 

ขนมโก๋ ลูกบวั เกี�ยวและถั�วลิสง เป็นตน้ อาหารแต่ละอยา่งจะหมายถึงสิ�งที�เป็นมงคล ในวนันี�  

มีกฎขอ้หา้มคือจะกวาดบา้นหรือทาํงานหนกัไม่ได ้ และยงัหา้มพดูคาํพดูที�ไม่เป็นมงคลดว้ย ส่วน 

วนัที� 15 เดือนอา้ยนั�นเป็นเทศกาลโคมไฟ ในวนันี�ชาวจีนจะแขวนโคมไฟ ที�ตกแต่งสวยงาม 

หนา้บา้นและมีการรับประทานอาหารหง่วงเซียว 

 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เมื�อผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้ ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงันี�  

 1.  รู้เรื�องประเพณีต่าง ๆ ในวนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีน 

 2.  สามารถเล่าเรื�องประเพณีต่าง ๆ ในวนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีนเป็นภาษาจีนได ้ 

  

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรกของวนัขึ�นปีใหม่ ถือวา่เป็นวนัพกัผอ่นประจาํปี หลงัจากทุกคนไดเ้หน็ดเหนื�อย 

มาตลอดปี ในวนันี�จะกวาดพื�นไม่ได ้ โดยเฉพาะกวาดขยะบา้นไม่ได ้ เป็นการป้องกนัไม่ใหเ้งินถูก 

กวาดออกไป ใชมี้ดกไ็ม่ได ้ เป็นการแสดงวา่ในระหวา่ง 1 ปีจะไดไ้ม่ตอ้งทะเลาะวิวาทกนั ทาํงานก ็

ไม่ได ้ ถา้ทาํงานหนกัในวนันี�  ปีใหม่ที�จะมาถึงจะตอ้งทาํงานหนกัและลาํบาก โรงเรียนและสาํนกั 

งานต่าง ๆ กห็ยดุหมด ร้านคา้กปิ็ดประตูหยดุทาํกิจการคา้ จนกระทั�งถึงวนัชูสื�อ (วนัที� 4)  จึงเปิด 

ประตูครึ� งบานทาํการคา้อยา่งไม่เป็นทางการ ผูส้ญัจรไปมาตามถนนต่าง ๆ ลว้นเป็นคนที�ไปอวยพร 

ปีใหม่แก่ผูใ้หญ่หรือผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื�อน ๆ ถา้ไม่เช่นนั�นแลว้กจ็ะพาสมาชิกทุกคนในบา้นไปดู 

หนงัดูละคร ผูช้ายจะสวมเสื�อผา้ที�สะอาดและเรียบร้อย ส่วนผูห้ญิงจะแต่งกายสวยงามพริ�งพราว 

สีสดสวยงาม เสมือนวา่กาํลงัแข่งขนัวา่ใครแต่งกายไดส้วยงามที�สุด 

 ในวนัขึ�นปีใหม่จะมีการพิถีพิถนัในการรับประทานอาหาร แมว้า่แต่ละมณฑลแต่ละเมือง 

ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เหมือนกนั แต่ปลามีความหมายวา่มีมากมายใชไ้ม่หมด (หมายถึงเงิน 

ทองและสิ�งของ) ขนมโก๋หมายถึงสิ�งที�เป็นมงคล (แสดงถึงการเลื�อนตาํแหน่งสูงขึ�นไปทุก ๆ ปี) 

ลูกบวัแสดงวา่จะมีลูกชายมาเกิดเรื�อย ๆ  อาหารเหล่านี� เป็นสิ�งที�ทุกบา้นขาดไม่ได ้ นอกจากนี�คน 

ภาคเหนือจะรับประทานเกี�ยว เพราะลกัษณะของเกี�ยวคลา้ยเงินจีนโบราณ ดงันั�นจะแสดงวา่เงิน 

ทองไหลมาเทมา คนเซี�ยงไฮจ้ะรับประทานถั�วลิสง ถั�วลิสงที�มีเปลือกจะแสดงวา่อายยุนื คน 

กวางตุง้จะรับประทานสาหร่ายเสน้ผมซึ�งจะแสดงถึงความรํ�ารวย รายชื�ออาหารดงักล่าวลว้นเลือก 

ความหมายที�ดีงาม 

 คติความเชื�อในวนันี�ยงัมีอีกมากมาย นอกจากตอ้งละเวน้การกระทาํบางสิ�งบางอยา่งและ 

ตอ้งรับประทานอาหารบางอยา่งแลว้ จะพดูคาํที�มีความหมายไม่ดีหรือคาํหยาบไม่ได ้ ถา้เดก็เลก็ ๆ 

ซึ�งไม่เขา้ใจเรื�องเหล่านี�  พดูคาํที�ไม่เป็นมงคลในวนันี�  ยา่หรือแม่ของเขากจ็ะพดูขึ�นมาทนัทีวา่ คาํพดู 

ของเดก็ ๆ ไร้สาระ (คาํพดูของเดก็ ๆ ถือเป็นจริงเป็นจงัไม่ได)้ 

 ถึงแมว้นัที�หนึ�ง เดือนอา้ยผา่นไปแลว้ กย็งัไม่นบัวา่เทศกาลปีใหม่ผา่นไป  เพราะเหตุวา่ 

เดือนอา้ยวนัที�สิบหา้เป็นเทศกาลโคมไฟที�มีชื�อเสียง บางคนเรียกวา่เทศกาลโคม  ในวนันี� ทุก ๆ บา้น 

จะแขวนโคมไฟแบบต่าง ๆ ประดบัประดาอยา่งสวยงาม และรับประทานขนมหง่วงเซียว ซึ�งเป็น 

ขนมหวานชนิดหนึ�งทาํดว้ยแป้งขา้วเหนียวมีลกัษณะกลมๆ โคมไฟชนิดที�ธรรมดาที�สุดเรียกวา่  

โคมไฟรูปมา้ เวลาจุดไฟขึ�นมา มา้กบัสตัวอื์�น ๆ ที�ทาํดว้ยกระดาษซึ�งอยูใ่นโคมจะวิ�งไปมาดู 

สนุกมาก 



 ถึงเดือนอา้ย วนัที�สิบแปด ทุก ๆ ร้านกจ็ะเกบ็โคมไฟ เปิดร้านทาํการคา้อยา่งเป็นทางการ 

ไดส้นุกมาหลายวนัแลว้ ทุกคนกแ็ยกยา้ยกนัไปทาํงานของแต่ละคน บางคนกห็วงัใหเ้วลาของ 

วนัตรุษจีนกลบัมาถึงเร็ว ๆ อีก แต่กมี็คนจาํนวนนอ้ยที�รู้สึกขอบคุณฟ้าดินจริง ๆ ปีใหม่ไม่ได ้

ผา่นไปอยา่งง่ายนกั แลว้กจ็ะกลบัคืนมาใชชี้วิตตามปกติอีก 

 

หมายเหตุ   ตรุษจีนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนไดว้ิวฒันาการไปตามกาลสมยั   

       ปัจจุบนัสิ�งต่าง ๆ เหล่านี� ค่อย ๆ มีแนวโนม้ที�จะเปลี�ยนไปมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第四课    中国人的新年（二） 

บทที�สี� วนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีนตอนที�สอง 

新年的第一天，可以说是大家累了一年真正休息的假

日。这一天；不能扫地，尤其是不能向外扫，以防把钱财扫

出去。不能用刀；表示一年之中不必动干戈。不能劳作；不

然一年之内都要辛苦。学校机关固然都放假，铺子也全关

门，一直到正月初四才开半扇门，非正式的做买卖；所以这

几天街上的行人，多半儿都是去向长辈、上司，或朋友拜

年，要不然就是带了一家大小去看戏。男的穿得整整齐齐，

女的则花枝招展，五颜六色，好像比赛谁打扮得最漂亮一

样。 

 新年这一天吃的东西也有讲究，虽然各地的风俗习惯不

同，但是鱼∶代表敷敷有余，年糕∶代表年年高升，大桔∶

代表大吉大利，莲子∶代表连生贵子，这些食物都是家家不

可缺少的。此外北方人吃饺子（因为样子像元宝，所以代表

元宝。）上海人吃长生果：带壳的花生，代表长寿，广东人

吃发菜∶代表发财。以上所举的食物名称，都是取其吉利的

意思。 

 这一天的规矩还多着呢！除了上述不能做某些事和一定

要吃某些东西之外，还不能说坏话或是不好听的话。要是小

孩子不懂事说了些不吉利的话，他的祖母或母亲马上会自言

自语的加上一句“童言无忌”。 

 新年以后还不算过完了年，因为正月十五是有名的灯

节，也有人称之为元宵节。这一天家家户户都挂满了各式各

样的花灯，最普通的一种花灯叫走马灯，点起来的时候，有

纸做的马跟一些别的动物在灯里转来转去，很有意思。 

 到了正月十八日，各铺子就都把灯收起来，正式开门做

生意。吃喝玩乐了这么多天，大家才回到自己的工作岗位。

有的人希望快快的再到过年的时候，但也有一些人觉得谢天

谢地，新年好不容易过去了，又可以恢复正常的生活。 



  

 注∶以上是中国人的传统过年方式，随着时代潮流的

演变，现在一切都逐渐趋向简单化了。 

 

 

释词 อธิบายคาํศัพท์ 

1.  累 lei   动 เล่ย  เหนื�อย ลาํบาก 

     辛苦。 

2.  防 fang   动 ฝัง  ป้องกนั  

     预。 

3.  辛苦 xin ku   形 ซิน ขู่  ลําบาก 

     身心劳苦。 

4.  休息 xiu xi   动 ซิว สี  พกัผอ่น 

     暂时停止工作，学习或活动。 

5.  假日 jia ri    名 เจี�ย ยื�อ  วนัหยดุ 

     放假的日子。 

6.  干戈 gan ge   名 กัน เกอ  สงคราม 

     战争。 

7.  机关 ji guan （機關） 名 จี กวาน  องคก์าร 

     办理事务的部门。 

8.  正式 zheng shi  名 เจิ�ง ซื�อ  ถูกตอ้งตามแบบแผน 

     合乎一般公认的标准。 

9.  整齐 zheng qi （齊） 动 เจิ�ง ฉี  เรียบร้อย 

     有秩序、有条理。 

10. 花枝招展 hua zhi zhao zhan 短语      ฮวา จือ จาว จั�น   เป็นคาํพรรณนาถึงการ 

    แต่งกายของหญิงสาวที�สวยงามเตม็ไปดว้ยเสน่ห์ย ั�วยวน 

     形容妇女打扮得特别艳丽。 

 



11. 打扮 da ban   动 ต่า ปั�น  ตกแต่ง 

      使容貌和衣着好看，装饰。 

12. 风俗 feng su（風） 名 เฟิง สู  ประเพณี 

      社会上长期形成的风尚、礼节及习惯等的总和。 

13. 习惯 xi guan（習慣）名 สี กว้าน  ความเคยชิน 

      常常接触某种新的情况而逐渐适应。 

14. 敷敷有余 fu fu you yu （餘）短语     ฟู ฟู อิ�ว หวี        มีเหลือใชไ้ม่หมด 

      用不完。 

15. 高升 gao sheng  动 กาว เซิง  เลื�อนสูง เลื�อนตาํแหน่ง 

      职位升高。 

16. 吉利 ji li    名 จี� ลี�   ราบรื�น มงคล 

      顺利。 

17. 缺 que   动 เชวีย  ขาด ไม่พอ 

      乏。 

18. 忌 ji   动 จี�  ถือ หลีกเลี�ยง งด 

      怕、避免、戒除。 

19. 岗位 gang wei （崗） 名 ก◌ั◌่ง เว่ย  ตาํแหน่งหนา้ที� 

      警察站立的地方。职位。 

20. 谢天谢地 xie tian xie di    短语       เซี�ย เทียน เซี�ย ตี�       ขอบคุณฟ้าดิน เป็นคาํ 

   （謝）              อุทานที�ผูพ้ดูพดูในขณะที�ดีใจหรือโกรธจดั  

      因极高兴或生气而发出的感叹词。 

21. 恢复 hui fu （復） 动 ฮุย ฟู่   ฟื� นฟ ู

     失而复得。 

22. 传统 chuan tong（傳統）名   ฉวาน ถ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณีดั�งเดิม 

     指由历史传来的风俗、习惯、思想、道理及信仰等。 

23. 潮流 chao liu   名 ฉาว หลิว  กระแส แนวโนม้ของการเปลี�ยน 

     社会的变动或发展的趋势。  แปลงหรือการพฒันาของสงัคม 

24. 演变 yan bian（變） 动 เอี�ยน เปี� ยน วิวฒันาการ 



     发展、变化。 

25. 逐渐 zhu jian（漸） 副 จู๋ เจี�ยน  ค่อย ๆ 

      渐渐。 

26. 趋向 qu xiang（趨） 介 ชวี เซี�ยง  แนวโนม้ เอียงไปทาง 

      向……去。 

27. 危险 wei xian （險） 动 เวย เสี�ยน อนัตราย 

      不安全。 

28. 固然 gu ran   副 กู้  หยนั  ถึงแมว้า่ กจ็ริงอยู ่แน่นอน  

      表示承认某个事实，引起下文转折。 

 

生字用法 วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、扫地  กวาดพื�น กวาดบา้น 

 小弟弟不会扫地。 นอ้งเลก็กวาดบา้นไม่เป็น 

二、以防  เพื�อป้องกนั หลีกเลี�ยง 

 晚上应当少出门，以防危险。 ควรพยายามหลีกเลี�ยง 

การออกไปขา้งนอกในเวลากลางคืน เพื�อหลีกเลี�ยงอนัตรายที�อาจจะเกิดขึ�น  

三、辛苦  ลําบาก 

 他辛苦了一辈子，也没留下多少钱。 

 เขาลาํบาก (ทาํงานหนกั) มาตลอดชีวิต แต่กมี็เงินเหลือไม่เท่าไร 

四、固然  แน่นอน 

 他固然这么说，你就得照着去做。 

 เมื�อเขาพดูแบบนี�แน่นอนแลว้ คุณควรทาํตามคาํพดูของเขา 

五、整齐  เรียบร้อย เป็นระเบียบ 

 他们这一队的步伐很整齐。 

 การกา้วเทา้ (ฝีกา้ว) ของพวกเขาพร้อมกนัเป็นระเบียบ 

六、花枝招展 สวยงามพริ�งพราว 

 今天来参加宴会的女士，个个花枝招展。 

 สุภาพสตรีที�มาร่วมงานเลี�ยงในวนันี�  ทุกคนแต่งตวัอยา่งสวยงาม 



七、打扮  แต่งตวั 

 她打扮起来，好漂亮！หล่อนแต่งตวัขึ�นมา สวยจริง ๆ 

八、敷敷有余 มากจนเหลือเฟือ 

他每月赚的钱，用来维持这么简单的家，可以说是敷

敷有余的。   เงินที�เขาไดก้าํไรมาแต่ละเดือน 

ใชจ่้ายในครอบครัวที�มีคนนอ้ยเช่นนี�  พดูไดว้า่พอใชแ้ละยงัมีเหลือ 

九、年糕  ขนมโก๋ (ขนมชนิดหนึ�งที�ชาวจีนรับประทานในเทศกาลตรุษจีน) 

 妈妈做年糕给我们吃。   คุณแม่ทาํขนมโก๋ใหพ้วกเรารับประทาน 

十、高升  เลื�อนตาํแหน่ง 

 恭喜你又高升了。      ขอแสดงความยนิดีที�คุณไดเ้ลื�อนตาํแหน่งอีกแลว้ 

十一、桔  สม้ 

 一公斤桔子多少钱？ สม้หนึ�งกิโลราคาเท่าไร 

十二、莲子 ลูกบวั 

 中国，泰国都有莲子，你吃过这两个国家的莲子 

吗？如果吃过，哪一个国家的莲子比较好吃？ 

ทั�งประเทศจีนและประเทศไทยมีลูกบวั คุณเคยรับประทานลูกบวัของสองประเทศนี�  

ไหม ถา้เคยรับประทานแลว้ ลูกบวัของประเทศไหนอร่อยกวา่ 

十三、缺少（缺乏） ขาดแคลน ขาด 

 这个菜的味道虽然还不错，可是好像缺少了点儿什 

么东西。 

ถึงแมว้า่รสชาติของกบัขา้วนี�จะดี แต่ดูเหมือนขาดอะไรไปนิดหนึ�ง 

十四、长生果 ฉางเซิงกวอ่ (ผลไมช้นิดหนึ�งที�รับประทานแลว้ทาํใหอ้ายยุนื) 

 长生果就是花生的别名。ฉางเซิงกวอ่เป็นชื�ออีกชื�อหนึ�งของถั�วลิสง 

十五、发财 รํ� ารวย 

 他做生意不久，现在已经发财了。 

 เขาทาํการคา้ไม่นาน ขณะนี� รํ� ารวยแลว้ 

十六、某  นาย...... 

 某某人要请我吃饭，但我真不想去。 



 นาย......จะเลี�ยงขา้วฉนั แต่ฉนัไม่อยากไปเลย 

十七、懂事 รู้เรื�อง เขา้ใจ 

 她虽然年纪不大，可是很懂事。 

 ถึงแมอ้ายเุขาไม่มาก แต่เป็นคนรู้เรื�องมาก 

十八、家家户户 ทุก ๆ บา้น 

 国庆日的时候，家家户户都挂上国旗。 

 ถึงวนัชาติ ทุก ๆ บา้นต่างกป็ระดบัธงชาติ 

十九、收  เกบ็ รับ 

 快把你的钱收起来，不要给人看见。 

 รีบเกบ็เงินของเธอขึ�นมา (รีบเกบ็เงินของคุณไวเ้สีย) อยา่ใหค้นเห็น 

二十、恢复 ฟื� น กลบัสู่ 

 希望你很快地恢复健康。 

หวงัวา่สุขภาพของคุณคงกลบัแขง็แรงเหมือนเดิม 

二十一、正常 ปกติ 

 电影明星的生活多半儿不大正常。 

 ชีวิตความเป็นอยูข่องดาราภาพยนตร์โดยมากไม่ค่อยปกติ 

二十二、传统 ประเพณีดั�งเดิม ประเพณีซึ�งมีมาแต่โบราณ สืบทอดกนัมา 

 这是他们的传统式教学方法。 

 นี�คือวิธีการสอน (เกี�ยวกบัการศึกษา) สืบทอดกนัมาแต่โบราณของพวกเขา 

二十三、潮流 กระแส ความนิยม 

 人必须跟着时代的潮流走，否则就要落伍了。 

 มนุษยต์อ้งกา้วไปตามสมยันิยม มิฉะนั�นกจ็ะลา้สมยั 

 

สรุป 

 ชาวจีนฉลองปีใหม่โดยการใส่เสื�อผา้ใหม่ รับประทานอาหารที�เป็นสญัลกัษณ์ของสิ�งที�เป็น 

สิริมงคล มีการอวยพรแก่กนั ในวนัขึ�นปีใหม่หา้มพดูหรือทาํสิ�งที�ไม่เป็นมงคล และมีการฉลอง 

เทศกาลโคมไฟในวนัที� 15 เดือนอา้ย 

 



练习四 แบบฝึกหัดบทที�สี� 

一、问答  ตอบคําถาม 

（一）新年的第一天，大家不可以做什么事？为什么？ 

     วนัแรกของวนัขึ�นปีใหม่ ทุกคนทาํอะไรไม่ได ้เพราะเหตุใด 

（二）这几天街上的行人多半是去做什么？他们打扮得 

    怎么样？ 

    ในหลายวนันี�ผูค้นที�เดินไปมาตามถนนส่วนมากจะไปทาํอะไร การแต่งกายของ 

    พวกเขาเป็นอยา่งไรบา้ง 

（三）新年时要吃些什么东西？每样东西代表什么？ 

       ในวนัตรุษจีนจะตอ้งรับประทานอาหารอะไรบา้ง อาหารแต่ละอยา่งมีความหมายอยา่งไร  

（四）新年时除了不能做某些事跟一定要吃某些东西之 

    外，还有什么其他的规矩？ 

    ในวนัตรุษจีนนอกจากตอ้งละเวน้การกระทาํบางอยา่ง และตอ้งรับประทานอาหาร 

     ตามที�กาํหนดไวแ้ลว้ ยงัมีกฎขอ้บงัคบัอะไรอีก 

（五）灯节是什么时候？又叫什么节？ 

      เทศกาลโคมตรงกบัวนัอะไร และมีชื�อเรียกอีกชื�อวา่อะไร 

（六）最普通的花灯是哪种灯？这种灯是怎么样的？ 

      โคมไฟที�ธรรมดาที�สุดคือชนิดใด และโคมไฟชนิดนี� มีลกัษณะอยา่งไร 

（七）请你说说看中国人在过年的一个半月里做些什 

    么？过年时有些什么规矩？ 

     เล่าเรื�องการฉลองตรุษจีนของชาวจีนในระหวา่งหนึ�งเดือนครึ� ง พวกเขาไดท้าํ 

     อะไรบา้ง     ในวนัตรุษจีนมีคติความเชื�ออะไรบา้ง 

（八）泰国人在宋干节的时候做些什么？ 

      ชาวไทยทาํอะไรบา้งในเทศกาลสงกรานต ์

（九）比较中国人及泰国人庆祝新年的风俗习惯。 

      เปรียบเทียบขนบธรรมเนียมประเพณีในการฉลองปีใหม่ของชาวจีนกบัชาวไทย 

（十）你喜欢过年吗？为什么？ 

      คุณชอบวนัขึ�นปีใหม่ไหม เพราะเหตุใด 

 



二、释词 อธิบายคาํศพัท ์

（一）正式 

（二）机关 

（三）干戈 

（四）风俗 

（五）岗位 

（六）传统 

（七）潮流 

（八）演变 

（九）趋向 

（十）固然 

 

三、填空 เติมคาํในช่องวา่ง 

 这一天的（一）还多着呢！除了（二）不能做某些事

和一定要吃（三）东西之外，还不能说（四）或是不

（五）的话。要是小孩子不（六）说了些不（七）的话，

他的祖母或母亲（八）会（九）言（九）语地加上一句，

“童言（十）”。 

 

四、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）新年的第一天可以用刀。 

（二）新年时大家都打扮得非常漂亮。 

（三）正月初四铺子非正式做生意。 

（四）泰国人讲究吃的东西是为了取其吉利。 

（五）走马灯是一种最普通的花灯。 

 

五、配对 จบัคู่ 

（一）鱼    （甲）大吉利是 

（二）大桔   （乙）发财 



（三）莲子   （丙）元宵 

（四）饺子   （丁）敷敷有余 

（五）发菜   （戊）连生贵子 

 

六、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）第一天     的     新年     扫地     不可以。 

（二）习惯     风俗     各地     不同     的。 

（三）带壳     花生     的     生     长     吃     表示。 

（四）节    灯节    的    元宵    是    有名。 

（五）十八日     正月     铺子     做生意     开门     正式。 

 

七、翻译 การแปล 

1.  ชาวจีนใส่เสื�อใหม่ในวนัแรกของวนัขึ�นปีใหม่ 

2.  ผูส้ญัจรไปมาตามถนนต่าง ๆ ลว้นเป็นคนที�ไปอวยพรปีใหม่แก่ผูใ้หญ่ ผูบ้งัคบับญัชา หรือ 

     เพื�อน ๆ 

3.  ในวนัขึ�นปีใหม่ชาวจีนจะมีการพิถีพิถนัในการรับประทานอาหาร 

4.  ในวนัขึ�นปีใหม่จะพดูคาํที�มีความหมายไม่ดีหรือคาํหยาบไม่ได ้

5.  ตรุษจีนตามแบบขนบธรรมเนียมประเพณีดั�งเดิมของชาวจีนมีแนวโนม้ที�จะเปลี�ยนไปเป็น 

     แบบเรียบง่าย 

  

八、造句 แต่งประโยค 

（一）假日    （二）辛苦 

（三）整齐    （四）打扮 

（五）习惯    （六）吉利 

（七）恢复    （八）逐渐 

（九）危险    （十）缺 

 

 

 



บทที�สี�  วนัขึ�นปีใหม่ของชาวจีน (ตอนที�สอง) 

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

ซิน เหนียน เตอ ตี�  อี เทียน, เขอ อี� ซวอ ซื�อ ตา้ เจีย เล่ย เลอ อี�  เหนียน เจิน เจิ�ง ซิว สี เตอ เจี�ย 

ยื�อ.  เจอ้ อี�  เทียน； ปู้ หนึง ส่าว ตี� , อิ�ว ฉี� ซื�อ ปู้ หนึง เซี�ยง วา่ย ส่าว, อี� ฝัง ป่า เฉียน ไฉ ส่าว ชู ชวี�.  

ปู้ หนึง ยง่ ตาว; เปี� ยว ซื�อ อี�  เหนียน จือ จฺง ปู๋ ปี�  ตง้ กนั เกอ. ปู้ หนึง หลาว จวอ้； ปู้ หยนั อี�  

เหนียน จือ เน่ย โตว เอี�ยว ซิน ขู่ เสวยี เซี�ยว จี กวน กู ้หยนั โตว ฟั�ง เจี�ย, พู ่ จื�อ เอี�ย เฉวียน กวน      

เหมิน, อี�  จื�อ ตา้ว เจิง เวี�ย ชู ซื�อ ไฉ ไค ปั� น ซั�น เหมิน, เฟย เจิ�ง ซื�อ เตอ จวอ้ ไหม่ ไม่；สวอ อี� เจอ้ 

จี�  เทียน เจีย ซั�ง เตอ สิง เหยนิ, ตวอ ปั� น เออร์ โตว ซื�อ ชวี� เซี�ยง จั�ง เป้ย, ซั�ง ซือ ฮวอ่ เผงิ อิ�ว ไป้ 

เหนียน, เอี�ยว ปู้  หยนั จิ�ว ซื�อ ไต ้เลอ อี�  เจีย ตา้ เสี�ยว ชวี� คั�น ซี�. หนนั เตอ ชวน เต๋อ เจิ�ง เจิ�ง ฉี ฉี, 

หนุ่ย เตอ เจ๋อ ฮวา จือ จฺาว จั�น, อู่ เหวยีน ลิ�ว ซื�อ, ห่าว เซี�ยง ปี�  ไซ่ เสย ต่า ปั� น เต๋อ จุย้ เพี�ยว เลี�ยง อี� 

เอี�ยง. 

ซิน เหนียน เจอ้ อี�  เทียน ชือ เตอ ตง ซี เอี�ย อิ�ว เจี�ยง จิว, ซุย หยนั เกอ้ ตี�  เตอ เฟิง สู สี กว้น 

ปู้ ถง, ตั�น ซื�อ หว;ี ไต ้เปี� ยว ฟ ูฟ ูอิ�ว หว,ี เหนียน กาว: ไต ้ เปี� ยว เหนียน เหนียน กาว เซิง, ตา้ จวี�: ไต ้

เปี� ยว ตา้ จี� ตา้ ลี�, เหลียน จื�อ ไต ้ เปี� ยว เหลียน เซิง กุย้ จื�อ, เจอ้ เซีย สือ อู ้โตว ซื�อ เจีย เจีย ปู้ เข่อ      

เชวีย ส่าว เตอ. ฉื�อ วา่ย เป่ย ฟัง เหยนิ ชือ เจี�ยว จือ (อิน เวย่ เอี�ยง จื�อ เซี�ยง เหวียน ป่าว, สวอ่ อี� ไต ้

เปี� ยว เหวียน ป่าว.) ซั�ง ไห่ เหยนิ ชือ ฉงั เซิง กวอ่ : ไต ้เขอ เตอ ฮวา เซิง ไต ้เปี� ยว ฉงั โซ่ว. ก่วง ตง 

เหยนิ ชือ  ฝ่า ไช่: ไต ้เปี� ยว ฟา ไฉ.  อี� ซั�ง สวอ จวี� เตอ สือ อู่ หมิง เชิง, โตว ซื�อ ฉวี� ฉี จี� ลี� เตอ อี�  ซือ. 

เจอ้ อี�  เทียน เตอ กยุ จวี�  ไห ตวอ เจฺอ เนอ! ฉู เลอ ซั�ง ซู่ ปู้ หนึง จวอ้ โหม่ว เซีย ซื�อ เหอ อี� 

ติ�ง  เอี�ยว ชือ โหม่ว เซีย  ตง ซี จือ วา่ย, ไห ปู้ หนึง ซวอ ไฮว ่ฮวา่ ฮวอ่ ซื�อ ปู้ ห่าว ทิง เตอ ฮวา่. เอี�ยว 

ซื�อ เสี�ยว ไห จื�อ ปู้ ต่ง ซื�อ ซวอ เลอ เซีย ปู้ จี� ลี� เตอ ฮว่า, ทา เตอ จู๋ หมู่ ฮวอ่ หมู่ ชิน หม่า ซั�ง ฮุ่ย จื�อ 

เอี�ยน จื�อ หวี� เตอ เจีย ซั�ง อี� จวี�  “ถง เอี�ยน อู๋ จี�” 

ซิน เหนียน อี� โฮ่ว ไห ปู๋ ซ่วน กวอ้ หวนั เลอ เหนียน, อิน เวย่ เจิง เวี�ย สือ อู่ ซื�อ อิ�ว หมิง 

เตอ เติง เจี�ย, เอี�ย อิ�ว เหยนิ เซิง จือ เวย่ เหวียน เซียว เจี�ย. เจอ้ อี�  เทียน เจีย เจีย ฮู่ ฮู่ โตว กวา้ หมั�น 

เลอ เกอ้ ซื�อ เกอ้ เอี�ยง เตอ ฮวา เติง, จุย้ ผู ่ทง เตอ อี�  จ่ง ฮวา เติง เจี�ยว โจ๋ว หม่า เติง, เตี�ยน ฉี� ไหล 

เตอ สือ โฮ่ว, อิ�ว จื�อ จวอ้ เตอ หม่า เกิน อี�  เซีย เปี� ย  เตอ ตง้ อู ้ไจ ้เติง หลี� จ่วน ไหล จ่วน ชวี� เหิน อิ�ว 

อี�  ซือ. 

ตา้ว เลอ เจิง เวี�ย สือ ปา ยื�อ, เกอ้ พู ่จื�อ จิ�ว ป่า เติง โซฺว ฉี� ไหล, เจิ�ง ซื�อ ไค เหมิน จวอ้ เซิง อี� . 

ชือ เฮอ หวนั เล่อ เลอ เจอ้ เมอ ตวอ เทียน, ตา้ เจีย ไฉ หุย ตา้ว จื�อ จี� เตอ กง จวอ้ กงั เวย่. อิ�ว เตอ    



เหยนิ ซี ว ั�ง ไคว ่ไคว ่เตอ ไจ ้ตา้ว กวอ้ เหนียน เตอ สือ โฮ่ว, ตั�น เอี�ย อิ�ว เซีย  เหยนิ เจวี�ย เต๋อ เซี�ย 

เทียน เซี�ย ตี� , ซิน เหนียน ห่าว ปู้ หยง อี�  กวอ้ ชวี� เลอ, อิ�ว เขอ อี� ฮุย ฟู่  เจิ�ง ฉงั เตอ เซิง หวอ. 

จู ้ : อี� ซั�ง ซื�อ จฺง กว๋อ เหยนิ เตอ ฉฺวน ถ่ง กวอ้ เหนียน ฟัง ซื�อ, สุย เจฺอ สือ ไต ้ฉฺาว  หลิว 

เตอ เอี�ยน เปี� ยน, เซี�ยน ไจ ้อี� เชี�ย โตว จู๋ เจี�ยน ชวี เซี�ยง เจี�ยน ตนั ฮวา่ เลอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第四课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�สี� 

 

一、问答 

（一）不能扫地，尤其是不能向外扫，以防把钱财扫出 

去；不能用刀，表示一年之中不必动干戈；不能劳 

作，不然一年之内都要辛苦。 

（二）他们多半儿都是去给长辈，上司或朋友拜年，要 

不然就是带了一家大小去看戏。男的穿得整整齐 

齐，女的则花枝招展，五颜六色，好像比赛谁打扮 

得最漂亮一样。 

（三）新年时要吃鱼∶代表敷敷有余，年高∶代表年年 

     高升，大桔∶代表大吉大利，莲子∶代表连生贵子。 

（四）不能说坏话和不好听的话。 

（五）正月十五，又叫元宵节。 

（六）最普通的花灯是走马灯。点起来的时候，有纸做 

的马跟一些别的动物在灯里转来转去，很有意思。 

（七）中国人在过年的一个半月里所做的事如下∶腊月初 

八吃腊八粥，腊月二十三祭灶。在新年前几天打扫内 

外，做新衣，理发，办年货，接神，祭祖先。元宵节 

时家 家户户挂花灯。过年时的规矩∶除夕夜全家人团 

圆一起吃年夜饭，大人给小孩子压岁钱。大家互相拜 

年，祝贺。不说坏话或不吉利的话，吃意义好的东 

西。 

（八）泰国人在宋干节早上斋僧，大家互相泼水祝 

    福...。 

（九）——（十） 自己答。 

 

二、释词 

（一）合乎一般公认的标准。 



（二）办理事务的部门。 

（三）战争。 

（四）社会上长期形成的风尚，礼节及习惯的总和。 

（五）职位。 

（六）由历史传来的风俗、习惯、思想、道理及信仰等。 

（七）社会发展的趋势。 

（八）发展、变化。 

（九）向...去。 

（十）承认某个事实，引起下文转折。 

 

三、填空 

（一）规矩    （二）上述  （三）某些  （四）怀话 

（五）好听    （六）懂事  （七）吉利  （八）马上 

（九）自…自  （十）无忌 

 

四、是非 

（一）非  （二）是  （三）非  （四）是 （五）是 

 

五、配对 

（一）丁 （二）甲  （三）戊  （四）丙   （五）乙 

 

六、排正句子 

（一）新年的第一天不可以扫地。 

（二）各地的风俗习惯不同。 

（三）吃带壳的花生表示长生。 

（四）元宵节是有名的灯节。 

（五）正月十八日铺子正式开门做生意。 

 

七、翻译 



（一）中国人在新年的第一天穿新衣服。 

（二）在街上的行人都是去向长辈，上司或朋友拜年的。 

（三）新年的第一天，中国人对吃的东西有讲究。 

（四）新年的第一天不可以说坏话或不好听的话。 

（五）中国人的传统过年方式逐渐趋向简单化。 

 

八、造句范例 

（一）假日 

  泰国一年之中的假日特别多。 

  วนัหยดุเทศกาลในปีหนึ�ง ๆ ของไทย มีมากเป็นพิเศษ 

（二）辛苦 

  他的工作十分辛苦。 

  งานของเขาลาํบากมากจริง ๆ  

（三）整齐 

  书架上的书放得很整齐。 

  หนงัสือบนชั�นจดัวางไวอ้ยา่งมีระเบียบเรียบร้อยมาก 

（四）打扮 

  他平时装扮非常朴素，今天为参加好友的生日宴 

 会，打扮得特别漂亮。 

   ปกติเขาแต่งตวัเรียบๆง่ายๆ วนันี�จะไปร่วมงานเลี�ยงวนัเกิดของเพื�อนสนิท จึง 

 แต่งตวัสวยงามเป็นพิเศษ 

（五）习惯 

  他去中国学习，起初的生活很不习惯。 

  เขาไปเรียนหนงัสือที�ประเทศจีน ในตอนแรกไม่เคยชินกบัการใชชี้วิตที�นั�น 

（六）吉利 

  今天是一个吉利的日子。 

  วนันี� เป็นวนัที�ดีเป็นมงคลวนัหนึ�ง 

（七）恢复 

  她病得很厉害，在妈妈无微不止的照料下，身体 



 逐渐恢复健康了。 

      เขาป่วยหนกัมาก ภายใตก้ารดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีของคุณแม่ สุขภาพค่อย ๆ ฟื� น 

 ตวัเป็นปรกติ 

（八）逐渐 

  最近他吃得好睡得好，身体逐渐胖了起来。 

 ระยะนี� เขากินดีอยูดี่ ร่างกายค่อย ๆ อว้นขึ�นมาแลว้ 

（九）危险 

  下大雨的时候，开快车是很危险的。 

  เวลาฝนตกหนกั การขบัรถเร็วเป็นสิ�งที�อนัตรายมาก 

（十）缺  

  他什么都不缺，只缺钱。 

  อะไรเขากไ็ม่ขาด ขาดแต่เงิน 

 

การประเมินผลท้ายบท 

ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

1.  เพราะเหตุใดชาวจีนจึงพิถีพิถนัในเรื�องอาหารการกินในวนัขึ�นปีใหม่ 

2.  ในวนัขึ�นปีใหม่ชาวจีนมีกฎขอ้หา้มอะไรบา้ง 

3.  ชาวจีนฉลองเทศกาลโคมไฟอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 


