
第五课   端午节 

บทที�หา้ เทศกาลตวนอู่ 

 

บทนํา 

 เทศกาลตวนอู่เป็นประเพณีของจีนที�ไดสื้บทอดมาแต่โบราณกาล เป็นที�น่าศึกษาอยา่งยิ�งวา่ 

ในวนันี�ชาวจีนไดท้าํอะไรกนับา้ง 

 

สาระสําคญั 

 เทศกาลตวนอู่ ตรงกบัวนัที� 5 เดือนหา้ของการนบัปฎิทินแบบจนัทรคติ เป็นวนัที�ชาวจีน 

ระลึกถึงกวีผูรั้กชาติ คือกวีชวีเหวียน  รัฐบาลจีนกาํหนดใหว้นันี� เป็นวนักวี  มีเรื�องเล่ากนัวา่ ดวง 

อาทิตยใ์นตอนเที�ยงวนัของวนันี�จะอยูต่รงกบัศีรษะมากที�สุด  ในวนันี�จะมีประเพณีการแข่งเรือ 

มงักร  ขณะที�แข่งเรือมงักรจะมีการตีฆอ้งและตีกลองอยา่งสนุกสนาน  มีการใชใ้บออ้ห่อขา้วเหนียว 

ทาํเป็นบะ๊จ่างทิ�งลงในแม่นํ�าเพื�อเป็นการเซ่นไหวช้วเีหวียน  ซึ�งในเวลาต่อมา บะ๊จ่างกลายเป็นขนม 

ที�คนนิยมรับประทานทั�วไป และในวนันี� เป็นวนัที�ชาวบา้นใชย้าสมุนไพรกาํจดัแมลงพิษ  เพราะเป็น 

ฤดูกาลที�แมลงพิษชุกชุม  มีการดื�มเหลา้เสวียงหวงและมีการใชถุ้งเลก็ ๆ ใส่เครื�องหอมใหเ้ดก็ ๆ  

แขวนอยูก่บัตวัเพื�อป้องกนัไม่ใหถู้กแมลงกดั 

 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เมื�อผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้  ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงันี�  

1. รู้เรื�องประวติัความเป็นมาของเทศกาลตวนอู่ 

2. สามารถเล่าเรื�องชาวจีนไดท้าํอะไรกนับา้งในวนัเทศกาลตวนอู่เป็นภาษาจีนได ้

 

 

 

 

 



พอยา่งเขา้ฤดูร้อนอากาศจะเริ�มร้อน ณ ริมฝั�งของแม่นํ� าสายหนึ�ง  มีคนยนืเรียงรายอยูม่ากมาย  

และในแม่นํ� ามีเรือจอดอยูห่ลายลาํ  ลกัษณะของเรือแต่ละลาํทาํเป็นรูปมงักร  สีสนัของหวัและหาง 

มงักรสวยงามน่าดูมาก  เรือแต่ละลาํมีคนนั�งสิบกวา่คน สวมเสื�อสีเดียวกนั  กาํลงัออกแรงพายเรือ  พวก 

เขากาํลงัเตรียมแข่งขนักนัวา่เรือของใครพายไดเ้ร็วที�สุด  ที�ทา้ยเรือมีคนตีฆอ้งและกลอง  เมื�อเริ�มแข่ง 

เรือคนยนือยูริ่มฝั�งทั�งสองขา้งจะปรบมือดว้ยความตื�นเตน้ดีใจ เอิกเกริกมาก นี�คืออะไร  มนัเป็นขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีเทศกาลตวนอู่ของจีนอยา่งหนึ�ง  การแข่งเรือมงักร 

เทศกาลตวนอู่ตรงกบัวนัที� 5 เดือนหา้ของปฏิทินจีน  มีชื�อเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่เทศกาลเดือนหา้  

เล่ากนัวา่ดวงอาทิตยใ์นเวลาเที�ยงของวนันี� เที�ยงตรงที�สุด (อยูต่รงศีรษะที�สุด)  ดงันั�น เทศกาลนี� จึง 

เรียกวา่ตวนอู่เจี�ย 

เล่ากนัวา่ เริ�มตั�งแต่วนันี�  แมลงพิษหา้ชนิดจะออกมา  มนุษยต์อ้งคิดวธีิกาํจดัโดยการใชก้ลิ�น 

ของยาสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น  หนา้ประตูของทุกบา้นตอ้งแขวนไอเ้ฉ่าและพเูอี�ย  เพราะ 

สมุนไพรทั�งสองชนิดนี� มีกลิ�นพิเศษ  ผูห้ญิงจะใชด้า้ยสีและผา้ทาํเป็นถุงเลก็ ๆ ในถุงเหล่านี� ใส่ผงยาและ 

เครื�องหอม  แลว้ใหเ้ดก็ ๆ แขวนอยูก่บัตวั  มีคนดื�มเหลา้เสวยีงหวงจิ�วและเอาเหลา้นี�มาทาหนา้และหู 

ของเดก็  เสวียงหวงเป็นยาที�มีกลิ�นแรงมาก  ไม่วา่กลิ�นเหลา้นี�จะสามารถขบัไล่และกาํจดัแมลงพิษได ้

จริงหรือไม่  แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีนี� มีความหมายดีมาก  คือเตือนใหค้นระวงัตวัในตน้ฤดูร้อน  

อยา่ใหถู้กแมลงพิษกดั 

ในเทศกาลตอนอู่เจี�ย  ทุก ๆ บา้นจะรับประทานบะ๊จ่าง  ซึ� งเป็นอาหารชนิดหนึ�งใชใ้บออ้ห่อ 

ขา้วเหนียว  อร่อยน่ารับประทานมาก  ในสมยัก่อนมีกวเีอกผูรั้กชาติคนหนึ�งชื�อวา่ชวีเหวียน  ท่านเป็น 

คนรักชาติมาก  แต่กษตัริยใ์นสมยันั�นไม่ยอมรับความคิดเห็นของท่าน   ท่านรู้สึกเสียใจมาก  หลงัจากที� 

ประเทศของตนถูกศตัรูยดึไปพินาศแลว้  ท่านกก็ระโดดนํ�าตาย  วนันั�นตรงกบัวนัที� 5 เดือนหา้  

เพื�อระลึกถึงท่าน ชนรุ่นหลงันอกจากจะมีการแข่งขนัเรือมงักรในวนันี�แลว้ ยงัเอาขา้วห่อดว้ยใบออ้ทิ�ง 

ลงไปในแม่นํ� าเพื�อเซ่นไหวท่้าน  นั�นเป็นที�มาของบะ๊จ่างที�เรารับประทานในวนันี�  ปัจจุบนัรัฐบาลจีนได ้

จดัวนันี� เป็นวนักว ี เพื�อไวอ้าลยัและระลึกถึงกวผีูรั้กชาติท่านนี�  

 

 

 

 

 

 



第五课   端午节 

บทที�หา้ เทศกาลตวนอู่ 

 

初夏的天气已经渐渐的热起来，这个时候，在一条河的

两岸，站着很多很多的人。河里有好几条船，每条船都做成

龙的样子。龙头和龙尾的颜色非常好看。每条船上坐着十几

个人，都穿着一样的衣服，用力地划着船桨；他们在比赛，

看谁的船划得最快。每条船的船尾上还有几个人打着锣敲着

鼓。这时候河两岸的人，大家都高兴的鼓掌喊叫，真是热闹

极了。这是什么？这就是中国端午节的一种风俗——“赛龙

舟”。 

中国农历五月初五是端午节，也是五月节。据说太阳在

这天中午是一年里头走得最端正的一天，所以这个节日叫做

端午节。 

传说从这天开始，五种毒虫要出来了，人们就想法子，

用各种草药味道来驱除毒虫，比方说这天每家门口都要挂些

艾草跟蒲叶，因为这两种草是有特别味道的。还有很多女人

用彩线和布做成小香包，给小孩子戴在身上。香包包着药粉

跟香料，发出一种草药香味。还有很多人喝雄黄酒，也给小

孩擦在脸和耳朵上。雄黄是药，有很大的味道，不管这些味

道是不是真的能驱除毒虫，但是这个习俗的意思很好，就是

叫人在初夏的时候，要多小心，不要被这些毒虫咬了。 

端午节家家都吃粽子，粽子是用苇叶把糯米包起来做成

的，很好吃。从前有个爱国诗人，名字叫屈原，他很爱国，

可是当时的国王不采纳他的意见，他很悲伤地跳江自杀了。

那天正好是五月初五，后来人们为了纪念他，除了每年这天

要赛龙船以外，还要把米饭用苇叶包好，扔到江里祭祀他，

那就是我们现在吃的粽子。现在中国政府为了纪念这位爱国

诗人，定这天为“诗人节”。 

 



释词 อธิบายคาํศัพท์ 

1.  初 chu   名 ชู  เริ�มตน้ 

     始。 

2.  戴 dai      动     ไต้           สวม ใส่ เป็นคาํกริยาที�ใชก้บัเครื�องประดบัหรือหมวก 

     把东西戴在头上，耳朵或手指上面。 

3.  擦 ca   动 ชา  เช็ด ถู ทา 

 抹。 

4.  扔 reng   动 เยิง  โยน ทิ�ง 

     丢弃，抛掷。  

5.  渐渐 jian jian （漸漸）副 เจี�ยน เจี�ยน ค่อย ๆ 

     慢慢。 

6.  热闹 re nao（熱鬧）   形 เย่อ น่าว  หนวกหู เอิกเกริก ครึกครื�น 

很多人聚在一起喧哗。 

7.  据说 ju shuo （據説）短语 จวี� ซวอ  ตามที�เขาพดูกนั 

     根据别人所说的。 

8.  传说 chuan shuo（傳説） 动   ฉวาน ซวอ เล่าลือกนัวา่ 

      不是自己亲眼看见，而是由别人传来的话。 

9.  端正 duan zheng   名 ตวน เจิ�ง  ตรง 

     正直。 

10. 驱除 qu chu（驅） 动 ชวี ฉู  ขจดั กาํจดั 

      除掉 

11. 小心 xiao xin  形 เสี�ยว ซิน ระมดัระวงั 

      谨慎。 

12. 粽子 zong zi   名 จ้ง จื�อ  บะ๊จ่าง  

     用糯米做成的一种食物。 

13. 采纳 cai na（採納） 动 ไฉ่ น่า  ยอมรับ 

     接受。 

14. 意见 yi jian （見） 名 อี� เจี�ยน  ความคิดเห็น 



     心理的见解。 

15. 悲伤 bei shang（傷） 形 เปย ซัง  เศร้าโศก เสียใจ 

     伤心。 

16. 祭祀 ji si    动 จี� ซื�อ  เซ่นไหว ้

     把食品供献在神灵或祖宗的面前祭拜。 

17. 指挥 zhi hui（揮） 动 จื�อ ฮุย  สั�งใหค้นทาํตาม 

     发令叫人去做。 

18. 建议 jian yi （議） 动 เจี�ยน อี�  เสนอ 

     提议。 

19. 漂亮 piao liang  形 เพี�ยว เลี�ยง สวยงาม 

     美丽。 

 

生字用法 วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、 赛龙船 แข่งเรือมงักร 

 端午节的特别节目是赛龙船。 

 รายการพิเศษของเทศกาลตวนอู่เจี�ยคือแข่งเรือมงักร 

二、 漂亮  สวยงาม 

 他的新衣服非常漂亮。 เสื�อใหม่ของเขาสวยงามมาก 

三、指挥  บงการ สั�ง 

 你也应该动手做，不要只是指挥别人。 

 คุณควรลงมือทาํดว้ย อยา่สั�งแต่ใหค้นอื�นทาํ 

四、 热闹  ครึกครื�น เอิกเกริก 

 昨天张先生在家请客，来了很多客人，非常热闹。 

 เมื�อวานคุณจางเลี�ยงแขกที�บา้น มีแขกมามากมาย ครึกครื�นมาก 

五、 建议  เสนอ 

 这件事我建议你去跟张先生谈谈。 

 เรื�องนี�ฉนัเสนอขอใหคุ้ณไปคุย (เจรจา) กบัคุณจาง 

六、 为的是 เพื�อ 



 我到这儿来为的是要学中国话。   ฉนัมาที�นี�เพื�อเรียนภาษาจีน 

七、 渐渐的 ค่อย ๆ 

 他的病渐渐的好了。         อาการไขข้องเขาค่อย ๆ ทุเลาลง 

八、 绿  สีเขียว 

 你看那棵树上的叶子多么绿啊！ 

 คุณดูซิ ใบของตน้ไมต้น้นั�นเขียวจริง ๆ 

九、 岸  ฝั�ง ตลิ�ง 

 没事的时候，我最喜欢坐在河岸上看船。 

 เวลาวา่ง ๆ ฉนัชอบนั�งอยูบ่นฝั�งชมเรือ 

十、 条  เสน้ สาย 

 中国有四条大河，你们知道是哪四条吗？ 

 ประเทศจีนมีแม่นํ�าสี�สาย คุณทราบไหมวา่คือแม่นํ�าสี�สายไหน 

十一、河  แม่นํ� า 

 那条河的两岸，有很多美丽的树和花。 

 ริมสองฝั�งของแม่นํ�าสายนั�น มีตน้ไมแ้ละดอกไมที้�สวยงามมากมาย 

十二、龙  มงักร 

 你看见过真的龙吗？   คุณเคยเห็นมงักรจริง ๆ ไหม 

十三、尾  หาง ทา้ย 

 那条船尾上有很多人站着。        มีคนยนือยูที่�ทา้ยเรือลาํนั�นมากมาย 

十四、划船 พายเรือ 

 你喜欢划船吗？    คุณชอบพายเรือไหม 

十五、船桨 พาย 

 那条龙船很大，有二十枝船桨。 

 เรือมงักรลาํนั�นใหญ่มาก มีพายยี�สิบเล่ม 

十六、打锣 ตีฆอ้ง 

 赛龙船的时候要打锣。  เวลาแข่งเรือมงักรตอ้งตีฆอ้ง 

十七、敲鼓 ตีกลอง 

 赛龙船的时候，又打锣又敲鼓，真热闹极了。 



 ขณะที�แข่งเรือมงักร มีการตีฆอ้งและตีกลอง ครึกครื�นเหลือเกิน 

十八、高兴 ดีใจ 

 我们都很高兴，今天能在这儿看见您。 

 พวกเรารู้สึกดีใจมากที�สามารถเห็น (พบ) คุณในวนันี�  

十九、鼓掌 ปรบมือ 

 他唱完了歌儿以后，大家都给他鼓掌。 

 หลงัจากที�เขาร้องเพลงจบแลว้ ทุกคนปรบมือใหเ้ขา 

二十、据说 เขาพดูกนัวา่ 

 据说那个地方风景很美，可是我没去过。 

 เขาพดูกนัวา่ทิวทศัน์ที�นั�นสวยงามมาก แต่ฉนัไม่เคยไป 

二十一、太阳 ดวงอาทิตย ์

今天的太阳光很强，真是热极了。 

 วนันี�แดดจดัมาก ร้อนเหลือเกิน 

二十二、味道 รสชาติ 

 这个菜味道真好。   กบัขา้วนี� รสดีมาก (อร่อยมาก) 

二十三、挂 แขวน 

 他的家里挂着很多好看的画。 

บา้นของเขาแขวนรูปภาพที�สวยงามหลายรูป 

二十四、戴 สวมใส่ 

 现在的女人流行戴耳环。  ผูห้ญิงสมยันี� นิยมใส่ต่างหู 

二十五、擦 ทา เช็ด 

 他的脸上擦了很多粉。  หนา้ของเขาทาแป้งมาก 

二十六、脸 ใบหนา้ 

 他的脸长得很好看。  ใบหนา้ของเขาสวยมาก 

二十七、不管 ไม่วา่ ไม่บงัคบั 

 他说不管你有没有工夫，也请你明天一定来吃饭。 

          เขาบอกวา่ไม่วา่คุณมีเวลาวา่งหรือไม่ เขากจ็ะชวนคุณมารับประทานอาหารพรุ่งนี� ใหไ้ด ้

二十八、咬 กดั 



 有的小孩子喜欢咬指甲。  เดก็เลก็ ๆ บางคนชอบกดัเลบ็ 

二十九、粽子 บะ๊จ่าง 

 端午节不但赛龙船，而且吃粽子。 

            เทศกาลตวนอู่เจี�ยไม่เพียงแต่แข่งเรือมงักรเท่านั�น ยงัมีประเพณีรับประทานบะ๊จ่างดว้ย 

三十、诗人 กว ี

 张先生不但很有学问，而且是一位诗人。 

 คุณจางไม่เพียงแต่เป็นคนที�มีความรู้ และยงัเป็นกวีดว้ย 

三十一、采纳 ยอมรับ 

 你觉得他的办法很好，可是为什么不采纳呢？ 

 คุณรู้สึกวา่วิธีการของเขาดีมาก แต่ทาํไมไม่ยอมรับล่ะ 

三十二、意见 ความคิดเห็น ความเห็น 

 对于这件事，我没什么意见。 

สาํหรับเรื�องนี�  ฉนัไม่มีความเห็นอยา่งไร 

三十三、悲伤 เศร้าโศก เสียใจ 

 他听说母亲病重了，心里很悲伤。 

 เขาไดข่้าววา่แม่ของเขาป่วยหนกั จึงรู้สึกเศร้าโศกมาก 

三十四、自杀 ฆ่าตวัตาย 

 有的人在悲伤的时候，常想自杀。 

 บางคนในขณะที�เสียใจ กม็กัจะคิดฆ่าตวัตาย 

三十五、纪念 ระลึก 

 端午节就是为了纪念诗人屈原。 

 เทศกาลตวนอู่เจี�ยเป็นวนัที�ระลึกถึงกวีชวีเหวยีน 

三十六、扔 โยน ทิ�ง 

 真糟糕！我的书给那个孩子扔了。 

 แยจ่ริง ๆ หนงัสือของฉนัถูกเดก็คนนั�นโยนทิ�งไปแลว้ 

三十七、祭祀 เซ่นไหว ้

 端午节的时候，人们把粽子扔到江里，是为了祭祀 

屈原。       



ในเทศกาลตวนอู่เจี�ย คนทิ�งบะ๊จ่างลงในแม่นํ�า เพื�อเซ่นไหวช้วีเหวยีน 

三十八、政府 รัฐบาล 

 这是你个人的事，政府不会管的。 

 นี�เป็นเรื�องส่วนตวัของคุณ รัฐบาลจะไม่ยุง่เกี�ยว 

 

สรุป 

 ตวนอู่เป็นเทศกาลสาํคญัของชาวจีน เป็นวนักวี ประเพณีในวนันี� มีการแข่งเรือมงักร 

รับประทานบะ๊จ่าง และกาํจดัแมลงพิษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



练习五 แบบฝึกหัดบทที�ห้า 

 

一、问答 ตอบคําถาม 

（一）请你把赛龙船的情形说一说。 

      ลองเล่าสภาพการแข่งเรือมงักร 

（二）中国的端午节是农历的几月几号？ 

      เทศกาลตวนอู่เจี�ยของจีนตรงกบัวนัที�อะไรเดือนอะไรของปฏิทินจนัทรคติ 

（三）端午节大家做什么？ 

      ในเทศกาล “ตวนอู่เจี�ย” ทุกคนทาํอะไรกนั 

（四）端午节又叫什么节？ 

      เทศกาล “ตวนอู่เจี�ย” มีชื�อเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่อะไร 

（五）为什么要叫端午节？ 

      เพราะเหตุใดจึงเรียกวา่เทศกาลตวนอู่ 

（六）为什么端午节又叫诗人节呢？ 

      เพราะเหตุใดเทศกาลตวนอู่เจี�ยมีชื�อเรียกอีกชื�อหนึ�งวา่เทศกาลกวี (วนักว)ี 

（七）人们用什么驱除毒虫？ 

      คนใชอ้ะไรมาขจดัแมลงพษิ 

（八）小香包是用什么做成的？ 

      “เสี�ยว เซียง เปา” ทาํดว้ยอะไร 

（九）小香包里面装着什么？ 

      ใน “เสี�ยว เซียง เปา” บรรจุอะไร 

（十）屈原为何要自杀？ 

      เพราะเหตุใด ชวีเหวยีนจึงฆ่าตวัตาย 

 

二、释词 อธิบายคาํศพัท ์

（一）热闹 

（二）传说 

（三）驱除 

（四）采纳 



（五）悲伤 

（六）祭祀 

（七）指挥 

（八）建议 

（九）渐渐 

（十）漂亮 

 

三、填空  เติมคาํในช่องวา่ง 

 从前有个（一）诗人，名字叫（二），他很爱国，可是

（三）的国王不采纳他的意见，他很悲伤的跳江（四）了。

那天（五）是五月初五，后来人们为了（六）他，除了

（七）这天要赛龙船以外，还要把（八）用苇叶包好，好，

扔到江里（九）他，那就是我们现在吃的（十）。 

 

四、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）初夏的天气很凉快。 

（二）太阳在端午节中午走得最端正。 

（三）人们用各种草药味道驱除毒虫。 

（四）雄黄是一种甜酒。 

（五）女人用彩线和布做小香包。 

 

五、配对 จบัคู่ 

（一）赛     （甲）粽子 

（二）喝     （乙）香包 

（三）吃     （丙）雄黄酒 

（四）戴     （丁）毒虫 

（五）除     （戊）龙船 

 

六、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）船     条     每     上     十     几     坐     着     人     个。 



（二）习俗     的     个     这     意思     好     很。 

（三）药粉     包着     香包     和     香料。 

（四）粽子   是    做成    用     糯米    的。 

（五）节    端午    叫    又     节     诗人。 

 

七、翻译 การแปล 

1.  ประเพณีในเทศกาล “ตวนอู่”มีการแข่งเรือมงักร 

2.  มีเรือหลายลาํในแม่นํ�า 

3.  คนที�นั�งอยูใ่นเรือใส่เสื�อเหมือนกนัหมด 

4.  พวกเขากาํลงัแข่งขนัวา่เรือของใครพายไดเ้ร็วที�สุด 

5.  ทุกคนในเรือพยายามออกแรงพายเรือ 

 

八、造句 แต่งประโยค 

（一）初 

（二）戴 

（三）抹 

（四）扔 

（五）渐渐 

（六）端正 

（七）据说 

（八）小心 

（九）粽子 

（十）意见 

 

 

 

 

 

 



บทที�ห้า  เทศกาลตวนอู่ 

ตี� อู่ เค่อ    ตวน อู่ เจี�ย 

ชู เซี�ย เตอ เทียน ชี� อี� จิง เจี�ยน เจี�ยน เตอ เยอ่ ฉี� ไหล, เจอ้ เกอ้ สือ โฮ่ว, ไจ ้อี�  เถียว  เหอ เตอ 

เหลี�ยง อั�น, จั�น เจฺอ เหิ�น ตวอ เหิ�น ตวอ เตอ เหยนิ. เหอ หลี� อิ�ว หาว จี� เถียว ฉฺวน. เหม่ย เถียว ฉฺวน 

โตว จวอ้ เฉิง หลง เตอ เอี�ยง จื�อ. หลง โถว เหอ หลง เหวย่ เตอ เอี�ยน เซ่อ เฟย ฉงั ห่าว คั�น. เหม่ย 

เถียว ฉฺวน ซั�ง จวอ้ เจอ สือ จี�  เกอ้ เหยนิ, โตว ชฺวน เจอ อี� เอี�ยง เตอ อี ฝ,ู ยง่ ลี� เตอ หวา เจฺอ ฉฺวน 

เจี�ยง; ทา เมิน ไจ ้ปี�  ไซ่, คั�น  เสฺย เตอ ฉฺวน หวา เต๋อ จุย้ ไคว.่ เหม่ย เถียว ฉฺวน เตอ ฉฺวน เหวย่ ซั�ง 

ไห อิ�ว จี� เกอ้ เหยนิ ต่า เจอ หลวั เชียว เจอ กู่. เจอ้ สือ โฮ่ว เหอ เหลี�ยง อั�น เตอ เหยนิ, ตา้ เจีย โตว 

กาว ซิ�ง เตอ กู๋  จั�ง หั�น เจี�ยว, เจิน ซื�อ เยอ่ น่าว จี� เลอ. เจอ้ ซื�อ เสิน เมอ? เจอ้ จิ�ว ซื�อ จฺง กว๋อ ตวน อู่ 

เจี�ย เตอ อี�  จ่ง เฟิง สู “ไซ่ หลง ฉฺวน”. 

จฺง กว๋อ หนง ลี� อู่ เวี�ย ชู อู่ ซื�อ ตวน อู่ เจี�ย, เ อี�ย เจี�ยว อู่ เวี�ย เจี�ย. จวี�  ซวอไท่ เอี�ยง ไจ ้ เจอ้ 

เทียน จฺง อู่ ซื�อ อี�  เหนียน หลี� โถว โจ่ว เต๋อ จุย้ ตวน เจิ�ง เตอ อี�  เทียน, สวอ อี� เจอ้ เกอ้ เจี�ย ยื�อ เจี�ยว 

จวอ้ ตวน อู่ เจี�ย. 

ฉฺวน ซวอ ฉง เจอ้ เทียน ไค สื�อ, อู๋ จ่ง ตู๋  ฉง เอี�ยว ชู ไหล เลอ, เหยนิ เมิน จิ�ว เสี�ยง ฝา จื�อ, 

ยง่ เกอ้ จ่ง ฉ่าว เอี�ยว เวย่ ตา้ว ไหล ชว ีฉู ตู๋  ฉง, ปี�  ฟัง ซวอ เจอ้ เทียน เหม่ย เจีย เหมิน โข่วโตว เอี�ยว 

กวา้ เซีย ไอ ้ฉ่าว เกิน พ ูเอี�ย, อิน เวย่ เจอ้ เหลียง จ่ง ฉ่าว ซื�อ อิ�ว เท่อ เปี� ย เวย่ ตา้ว เตอ. ไห อิ�ว เหิ�น 

ตวอ หนุ่ย เหยนิ ยง่ ไฉ่ เซี�ยน เหอ ปู้ จวอ้  เฉิง เสี�ยว เซียง ปาว, เก่ย เสี�ยว ไห จื�อ ไต ้ไจ ้ เซิน ซั�ง. 

เซียง ปาว ปาว เจฺอ เอี�ยว เฝิ� น เกิน เซียง เลี�ยว, ฟา ชู อี�  จ่ง ฉ่าว เอี�ยว เซียง เวย่. ไห อิ�ว เหิ�น ตวอ      

เหยนิ เฮอ เสวยีง หวง จิ�ว, เอี�ย เก่ย เสี�ยว ไห ชฺา  ไจ ้เหลี�ยน เหอ เอ่อร์ ตวอ ซั�ง. เสวียง หวง ซื�อ เอี�ยว, 

อิ�ว เหิ�น ตา้ เตอ เอี�ยว เวย่, ปู้ ก่วน เจอ้ เซีย เวย่ ตา้ว ซื�อ ปู๋ ซื�อ เจิน เตอ หนึง ชวี ฉู ตู๋  ฉง, ตั�น ซื�อ เจอ้ 

เกอ้ สี สู  เตอ อี�  ซือ เหิน ห่าว,  จิ�ว  ซื�อ เจี�ยว เหยนิ ไจ ้ชู เซี�ย เตอ สือ โฮ่ว,เอี�ยว ตวอ เสี�ยว ซิน, ปู๋ 

เอี�ยว เป้ย เจอ้ เซีย ตู๋  ฉง เอี�ยว เลอ. 

ตวน อู่ เจี�ย เจีย เจีย โตว ชือ จง้ จื�อ, จง้ จื�อ ซื�อ ยง่ เวย เอี�ย ป่า นวอ่ หมี� ปาว ฉี� ไหล จวอ้ เฉิง 

เตอ, เหิน ห่าว ชือ. ฉง เฉียน อิ�ว เกอ้ ไอ ้กว๋อ ซือ เหยนิ, หมิง จื�อ เจี�ยว ชวี เหวยีน, ทา เหิ�น ไอ ้กว๋อ, 

เข่อ ซื�อ ตงั สือ เตอ กว๋อ หวงั ปู้ ไฉ่ น่า ทา เตอ อี�  เจี�ยน, ทา เหิ�น เปย ซงั เตอ เที�ยว เจียง จื�อ ซฺา เลอ. 

น่า เทียน เจิ�ง ห่าว ซื�อ อู่ เวี�ย ชู อู่, โฮ่ว ไหล เหยนิ เหมิน เวย่ เลอ จี�  เนี�ยน ทา, ฉู เลอ เหม่ย เหนียน 

เจอ้ เทียน เอี�ยว ไซ่ หลง ฉฺวน อี� วา่ย, ไห เอี�ยว ป่า หมี� ฟั�น ยง่ เวย เอี�ย ปาว ห่าว, เยงิ ตา้ว เจียง หลี� จี�  



ซื�อ ทา, น่า จิ�ว ซื�อ หวอ่ เมิน เซี�ยน ไจ ้ชือ เตอ จง้ จื�อ. เซี�ยน ไจ ้จฺง กว๋อ เจิ�ง ฝู่  เวย่ เลอ จี�  เนี�ยน เจอ้ 

เวย่ ไอ ้กว๋อ ซือ เหยนิ, ติ�ง เจอ้ เทียน เหวย “ซือ เหยนิ เจี�ย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第五课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�ห้า 

 

一、问答 

（一）每条船都做成龙的样子，龙头龙尾的颜色非常好 

 看，每条船上坐着十几个人，都穿着一样的衣服，大 

 家用力地划着船桨；看谁的船划得最快，每条船的船 

 尾上还有几个人打着罗敲着鼓，河的两岸站满了来看 

 热闹的人。 

（二）五月初五。 

（三）赛龙船，吃粽子，驱除毒虫。 

（四）端午节又叫诗人节。 

（五）因为据说太阳在这天中午是一年里头走得最端正的 

  一天。 

（六）为了纪念爱国诗人屈原。 

（七）各种草药的味道。 

（八）彩线和布。 

（九）药粉跟香料。 

（十）因为国王不采纳他的意见。 
 

二、释词 

（一）很多人聚在一起喧哗。  （六）祭拜。 

（二）别人传来的话。   （七）命令。 

（三）除掉。     （八）提议。 

（四）接受。     （九）慢慢。 

（五）伤心。     （十）美丽。 
 

三、填空 

（—）爱国 （二）屈原 (三)当时   （四）自杀 

（五）正好 （六）纪念   （七）每年  （八）米饭 

（九）祭祀 （十）粽子。 



四、是非 

（一）非  （二）是  （三）是  （四）非  （五）是 

 

五、配对 

（一）戊  （二）丙  （三）甲  （四）乙  （五）丁 

 

六、排正句子 

（一）每条船上坐着十几个人。 

（二）这个习俗的意思很好。 

（三）香包包着药粉和香料。 

（四）粽子是用糯米做成的。 

（五）端午节又叫诗人节。 

 

七、翻译 

（一）端午节的风俗有赛龙船。 

（二）河里有很多船。 

（三）坐在船上的人都穿着一样的衣服。 

（四）他们在比赛，看谁的船划得最快。 

（五）船上每个人都用力地划着船。 

 

八、造句范例 

（一）初 

  明年初我们要到中国去旅游。 

 ตน้ปีหนา้พวกเราจะไปเที�ยวประเทศจีน 

（二）戴 

  今天妹妹戴了一个新手表。     วนันี�นอ้งสาวใส่นาฬิกาขอ้มือใหม่ 

（三）抹 

  妹妹每天放学回家就帮妈妈抹地板。 

  ทุกวนัเมื�อนอ้งสาวเลิกเรียนกลบัมาบา้นกจ็ะช่วยคุณแม่ถูพื�น 



（四）扔 

  请把垃圾扔到垃圾箱里。        โปรดทิ�งขยะลงในถงัขยะ 

（五）渐渐 

  来参加宴会的人渐渐地多起来了。 

  คนที�มาร่วมงานเลี�ยงค่อย ๆ เพิ�มมากขึ�น 

（六）端正 

  上课的时候身体要坐得端正。   เวลาเรียนหนงัสือตอ้งนั�งตวัตรง 

（七）据说 

  我很久没有看到他了，据说他出国去升学了。 

  ฉนัไม่เห็นเขาตั�งนานแลว้ ไดย้นิวา่เขาไปเรียนต่อที�ต่างประเทศแลว้ 

（八）小心 

  路上车很多，走路要小心。 

  บนถนนมีรถมาก เวลาเดินตอ้งระมดัระวงั 

（九）粽子 

  中国人在端午节的时候吃粽子。 

 คนจีนกินบะ๊จ่างในเทศกาลตวนอู่ 

（十）意见 

  班长做事不公平，大家对他都有意见。 

  หวัหนา้หอ้งตดัสินเรื�องราวต่าง ๆ ไม่ยติุธรรม ทุกคนไม่พอใจเขา 

 

การประเมินผลท้ายบท 

ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

1.  เทศกาลตวนอู่มีความสาํคญัอยา่งไรกบัชาวจีน 

2.  ชาวจีนทาํอะไรบา้งในเทศกาลตวนอู่ 

3.  บะ๊จ่างมีประวติัความเป็นมาอยา่งไร 

 

 

 


