
第六课   岳飞 

บทที�หก  วรีบุรุษเวี�ยเฟย 

 

บทนํา 

           เวี�ยเฟยเป็นวีรบุรุษจีนในสมยัราชวงศซ่์อง ในบทนี�จะกล่าวถึงประวติัของเวี�ยเฟยโดยยอ่ 

  

สาระสําคญั 

 เวี�ยเฟยเป็นบุตรชายคนเดียวของครอบครัวชาวนาในสมยัราชวงศซ่์อง  เขาเป็นคนขยนัและ 

มีความรู้ในเรื�องตาํราพิชยัสงครามมาก ในสมยันั�นทหารจินรุกรานแผน่ดินจีน  ทาํใหร้าชวงศซ่์อง 

ตอ้งยา้ยเมืองหลวงมาทางใต ้  เวี�ยเฟยเป็นคนซื�อสตัยแ์ละกตญั�ูมาก  ดงันั�น  เขาจึงตดัสินใจไม่ถูก 

วา่จะไปเป็นทหารป้องกนัประเทศชาติหรืออยูบ่า้นเพื�อปรนนิบติัมารดา  มารดาของเวี�ยเฟยเป็นคน 

รักชาติและมีจิตใจเขม้แขง็  เธอสั�งใหบุ้ตรชายไปเป็นทหารป้องกนัประเทศชาติ  และไดส้กั 

ตวัอกัษรจีนมีขอ้ความวา่ “จงซื�อสตัยต่์อประเทศชาติ” บนหลงัของเวี�ยเฟย   เวี�ยเฟยรับคาํสั�งสอน 

ของมารดาและนาํทหารจีนออกรบขบัไล่ทหารจิน ดว้ยความรู้เรื�องตาํราพิชยัสงครามและความกลา้ 

หาญของเขา ไม่วา่เขาไปรบที�ไหนกจ็ะไดช้ยัชนะที�นั�น ทหารจินมีความหวาดกลวัเวี�ยเฟยมากตอ้ง 

ถอยทพัไปเรื�อยๆ จนถึงเมืองจูเซียน กษตัริยร์าชวงศซ่์องไดป้ระทานธงผนืหนึ�งเป็นรางวลัให ้

เวี�ยเฟย 

 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เมื�อผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถ ดงันี�  

 1.  รู้เรื�องชีวประวติัของเวี�ยเฟย 

 2.  สามารถเล่าเรื�องการป้องกนัประเทศชาติของเวี�ยเฟยเป็นภาษาจีนได ้

 

 

 

 

 



เวี�ยเฟยเป็นชาวเมืองทงัอนิ  (ปัจจุบนัอยูใ่นมณฑลเหอหนนั)  เกิดเมื�อ ค.ศ. 1103-1141  มี 

อาชีพทาํนาสืบทอดกนัมาตั�งแต่บรรพบุรุษ  สมยัที�เขาเป็นเดก็  บา้นของเวี�ยเฟยยากจนมาก  แต่เขา 

เป็นคนขยนัและรักการเรียน  โดยเฉพาะหนงัสือที�เกี�ยวกบัทางดา้นการทหาร  จั�วซื�อชุนชิว  ซุนอู๋ปิง 

ฝ่า  เขาไดศึ้กษาคน้ควา้อยา่งจริง ๆ จงั ๆ  และมีความรู้ทางดา้นนี�มาก  เวี�ยเฟย มีพรสวรรคอ์ยา่ง 

หนึ�ง  คือมีกาํลงัมากกวา่คนปกติ สามารถนา้วคนัธนู  ยกนํ�าหนกั และมีวิชาการใชอ้าวธุเก่งกาจมาก 

 ในสมยันั�นทางตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศจีนมีชนเผา่หนึ�ง เรียกวา่ จินเหยนิ เป็นชน 

เผา่ที�มีนิสยัดุร้ายมาก  รุกรานเขตแดนของราชวงศซ่์องเสมอ   ครั� งหนึ�งจินเหยนิไดย้ดึเมืองหลวง 

ของราชวงศซ่์องไป ราชวงศซ่์องจึงจาํเป็นตอ้งยา้ยเมืองหลวงมาทางใต ้ ระยะเวลานี� ในประวติั 

ศาสตร์จีนเรียกวา่หนันซ่อง เวี�ยเฟยเห็นประเทศกาํลงัตกอยูใ่นภาวะคบัขนั อยากจะไปสมคัรเป็น 

ทหารป้องกนัประเทศ  แต่เนื�องจากเขาเป็นคนกตญั�ูต่อแม่มาก เขาคิดวา่แม่มีอายแุลว้ ถา้ตนไป 

เป็นทหารแลว้  ใครจะมาปรนนิบติัแม่  คิดแลว้จึงรู้สึกไม่สบายใจนกั  วนัหนึ�ง แม่บอกเขาวา่ ถา้ 

ประเทศชาติพนิาศแลว้จะมีบา้นไดอ้ยา่งไร การปฏิบติัตนซื�อสตัยต่์อประเทศชาติ และกตญั�ูต่อพอ่ 

แม่ในเวลาเดียวกนั ยอ่มเป็นสิ�งที�เป็นไปไม่ได ้ความซื�อสตัยต่์อประเทศชาตินั�นสาํคญักวา่ ในขณะที� 

ประเทศชาติกาํลงัประสบภาวะคบัขนัลูกผูช้ายควรไปสมคัรเป็นทหารรับใชป้ระเทศ  พดูแลว้ท่าน 

บอกใหเ้วี�ยเฟยถอดเสื�อออก และไดส้กัตวัอกัษรใหญ่สี�ตวั จิ�นจงเป้ากว๋อ  (จงรับใชป้ระเทศดว้ย 

ความซื�อสตัย)์ บนหลงัของเวี�ยเฟย  เวี�ยเฟยอาํลาแม่แลว้ออกจากบา้นไปสมคัรเป็นทหาร 

 เวี�ยเฟยเป็นคนกลา้หาญมากในกองทหารไม่วา่ไปสูร้บที�ไหนกจ็ะชนะที�นั�น เขาเริ�มตีจาก 

ทางใตก้ลบัไปสู่จงเหวยีน เอาดินแดนของราชวงศซ่์องคืนจากชาวจิน  ครั� งหนึ�งทหารจินไดส่้ง 

ทหารมา้หนึ�งหมื�นหา้พนัคน  แบ่งเป็นกลุ่มละสามคนเรียกวา่ ไกว่จื�อหม่า  ท่าทางที�เดินทพัดุร้าย 

มาก จะมาตีกองทหารของเวี�ยเฟย เวี�ยเฟยนาํทหารของตนต่อสูอ้ยา่งไม่สะทกสะทา้น  เขาไดส่้ง 

ลูกชายของเขาชื�อเวี�ยหวนิไปเป็นกองทพัหนา้ ทหารแต่ละคนมือถือมีด กม้ลงฟันขาของมาั 

(ไกว่จื�อหม่าคือ เอามา้สามตวัมาผกูเขา้ดว้ยกนั  ถา้ขาของมา้ตวัหนึ�งถูกตดัขา  มา้อีกสองตวักจ็ะลม้ 

ลงไม่สามารถวิ�งต่อไปได)้ ผลสุดทา้ยพวกทหารจินถูกโจมตีพา่ยแพย้อ่ยยบั ในเวลาเดียวกนัเวี�ยเฟย 

ไดส่้งทหารอีกส่วนหนึ�งไปโจมตีแนวหลงัของทหารจินกไ็ดรั้บชยัชนะ แม่ทพัของทหารจินชื�อ จิน 

อู้ซู่ หวาดกลวัจนทาํอะไรไม่ถูกหนีไป ทหารของเขาพอไดย้นิวา่ ทหารของเวี�ยเฟยมาแลว้ ไม่มี 

ใครกลา้ต่อสู ้  ต่างเตรียมตวัยอมจาํนนในที�สุดเวี�ยเฟยตีเมืองจูเซียนเจิ�นได ้ เขาพดูกบัทหารอยา่งตื�น 

เตน้วา่ เรายกทพัไปตีเมืองหลวงหวงหลงหู่กนั (เป็นที�กาํเนิดของชนเผา่จิน) และจะดื�มเหลา้ฉลอง 



กนัที�นั�น  เวี�ยเฟยไม่เคยลืมคาํสั�งสอนของแม่ที�วา่  จงรับใชป้ระเทศดว้ยความซื�อสตัย ์  คาํสั�งสอน 

นี�ทาํให ้ชื�อเสียงของกองทหารซ่องเขม้แขง็  และเป็นที�ยาํเกรงของทหารต่างชาติ 

 กษตัริยซ่์องเกาจงของราชวงศซ่์อง ไดป้ระทานธงผนืหนึ�งเขียนดว้ยตวัอกัษรจีนวา่   จิ�นจง 

เวี�ยเฟย (เวี�ยเฟยผูจ้งรักภกัดี)  ดว้ยพระหตัถข์องพระองคเ์อง  เพื�อเป็นรางวลัสรรเสริญคุณความดี 

ของเวี�ยเฟยที�มีต่อประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



第六课   岳飞 

บทที�หก  วรีบุรุษเวี�ยเฟย 

 岳飞是宋朝汤阴（现在河南汤阴）人，（西元一一零三

年 —— 一一四一年）世世代代都以种田为业。他小的时候，

家里很穷，但是他很勤学，尤其对左氏春秋，孙吴兵法，更

是仔细研读，很有心得。岳飞小时候天生就有很大的气力，

能拉弓，能举重，武艺非常高强。 

 那个时候，东北方有一个民族，叫做金人，非常强悍，

常常侵犯宋朝疆土。有一次金人攻占宋朝的京城，宋朝只好

把首都迁到南方来；以后这段时期，在中国历史上叫“南

宋”。岳飞看到国家危急，很想去从军，保卫国家，可是他

也很孝顺，母亲年纪老了，他要是去从军，谁来侍奉年老的

母亲？因此他心里非常难过。有一天，他母亲告诉他∶国家

亡了，哪还有家？忠孝不能两全，应以国家为重，国家危急

的时候，男儿应该从军报效国家，说看，叫岳飞脱了衣服，

在他的背上刺了“尽忠报国”四个大字。岳飞辞别了母亲，

就离家从军去了。 

 岳飞在军中作战，非常英勇，百战百胜，慢慢的又从南

方打回中原地带。有一次金兵派了一万五千个骑兵，每三人

为一组，叫做“拐子马”，来势凶猛，要攻打他们。岳飞率

领军队，很从容的应战，他派他的儿子岳云在前面做先锋，

士兵们都拿着麻札刀，弯身向前，专砍马腿，拐子马十三匹

马相连在一起的，其中一匹马腿被砍断，另两匹也跟着倒下

不能跑了，结果金兵被杀得大败。同时岳飞又派另一部分军

队，去攻击金兵后方，也得到胜利。金兵的首领金兀术惊慌

失措逃走了，他的部众一听说“岳家军”来了，谁也不敢应

战，纷纷准备投降。最后岳飞又攻下了朱仙镇（在河南开封

西南），他很兴奋的对部下说：“从此直捣黄龙府（今吉林

农安，是金人的发祥地。）在和各位痛痛快快地喝一杯



吧！”岳飞随时不忘母亲的教训，“尽忠报国”四个字，

使得宋朝军队的声威又壮盛起来。 

 当时宋朝的皇帝宋高宗特地写了“精忠岳飞”四个大

字，作了一面锦旗，赐给岳飞，以奖励他对国家的功劳。 
 

释词 0  อธิบายคาํศัพท์ 

1.  迁 qian （遷）  动 เชียน  ยา้ย 

     搬。 

2.  却 que（卻）  连 เชวี�ย  แต่ 

     但。 

3.  世代 shi dai  名    ซื�อ ไต้  สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ 

     从祖先一代一代相传下来。 

4.  为业 wei ye （為業） 动 เหวย เอี�ย เป็นอาชีพ 

     为职业。 

5.  仔细 zi xi    形 จื�อ ซี�  ละเอียดถี�ถว้น ระมดัระวงั 

     详细，小心。 

6.  研读 yan du （讀） 动 เอี�ยน ตู๋  ศึกษาขอ้เทจ็จริง 

     探索学术的原理。 

7.  武艺 wu yi （藝） 名 อู่ อี�  วิทยายทุธ 

     关于武力方面的技术；如拳脚、刀剑、角力等技术。 

8.  强悍 qiang han   形 เฉียง ฮั�น ร้ายกาจ  ฉกาจฉกรรจ ์

     强蛮凶暴的意思。 

9.  侵犯 qin fan  动  ชิน ฟั�น   ล่วงเกิน รุกลํ�า 

     为自己的利益，夺取了别人的权利。 

10. 疆土 jiang tu   名 เจียง ถู่  เขตแดนของประเทศ 

      国家的领土。 

11. 攻击 gong ji （擊） 动 กง จี  โจมตี 

     攻打。 



12. 攻占 gong zhan （佔）动 กง จั�น  โจมตียดึครองไว ้

      进攻而占取。 

13. 危急 wei ji   形 เวย จี�  ฉุกเฉิน 

      危险而急迫。 

14. 孝顺 xiao shun （順） 动 เซี�ยว ซุ่น กตญั�ู 

      孝养顺从。 

15. 侍奉 shi feng  动 ซื�อ เฟิ� ง  ปรนนิบติั 

     伺候长辈。 

16. 难过 nan guo （難過）形 หนัน กว้อ เศร้าโศก เสียใจ 

     伤心。 

17. 为重 wei zhong（為） 动 เหวย จ้ง  ถือ...สาํคญั 

以…重要。 

18. 报效 bao xiao（報）  动 ป้าว เซี�ยว ตอบแทนบุญคุณ 

     贡献财力来报答恩惠。 

19. 辞别 ci bie （辭別） 动 ฉือ เปี� ย  อําลา 

     告别。 

20. 凶猛 xiong meng   形 ซง เหมิ�ง ดุร้าย 

     凶恶。 

21. 从容 cong rong（從） 副 ฉง หยง  ไม่รีบเร่ง 

     不慌不忙。 

22. 纷纷 fen fen（紛紛） 动 เฟิน เฟิน ยุง่ไม่เป็นระเบียบ 

     多而乱。 

23. 投降 tou xiang   动 โถว เสียง ยอมจํานน 

     认输，归顺敌人。 

24. 兴奋 xing fen（興奮） 形 ซิ�ง เฟิ� น  ตื�นเตน้ 

     精神兴发。 

25. 直捣 zhi dao（搗）  动 จื�อ ต่าว  ตีตรงเขา้ไป 

     直打进。 



26. 随时 sui shi（隨時） 副 สุย สือ  เมื�อไรกไ็ด ้

     不拘什么时候。 

27. 教训 jiao xun （訓） 动 เจี�ยว ซวิ�น สั�งสอนชี�แนะ 

      解释、指导。 

28. 声威 sheng wei（聲）  名 เซิง เวย  ชื�อเสียงและเกียรติยศ 

     名气和权威。 

29. 壮盛 zhuang sheng（壯） 形 จว้าง เซิ�ง ใหญ่โตเขม้แขง็ 

      强壮盛大。 

30. 特地 te di    副 เท่อ ตี�  โดยเฉพาะ 

      表示专为某件事。 

31. 锦旗 jin qi（錦）  名 จิ�น ฉี  ธงที�ทาํดว้ยผา้ต่วนใชส้าํหรับ 

                    มอบเป็นของที�ระลึกหรือรางวลั 

      用彩色绸缎制成的旗子，授予对国家有功的人表示奖 

      励。 

32. 奖励 jiang li （獎勵）动 เจี�ยง ลี�  รางวลั ใหก้าํลงัใจ 

      给予荣誉或财物来鼓励。 

33. 精 jing   形 จิง  ยอดเยี�ยม ดีที�สุด  

      最好的，提炼出来的精华。 

34. 功劳 gong lao（勞）  名 กง หลาว ความดี ความชอบ 

      给人家做事所得的美满结果。 

35. 名贵 ming gui （貴） 短语 หมิง กุ้ย  มีชื�อและลํ�าค่า 

      著名宝贵。 

36. 的确 di que（確）  副 ตี�  เชวี�ย  จริง ๆ 

      真的。 

37. 贤明 xian ming（賢）  形 เสียน หมิง ฉลาดปราดเปรื�อง 

      有才德而精明能干。 

38. 天生 tian sheng   短语 เทียน  เซิง มีมาแต่กาํเนิด พรสวรรค ์

  天然生成。 



39. 惊慌失措 jing huang shi cuo（驚慌）短语           จิง ฮวง ซือ ชว่อ 

     吓得没有主意。      ตกใจจนทาํอะไรไม่ถูก  

       

生字用法 วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、 名贵  ลือชื�อและมีค่ามาก 

 这是一件很名贵的东西。นี�เป็นของที�ลือชื�อและมีค่ามากอยา่งหนึ�ง 

二、 的确  จริง ๆ 

 他的确是一个好人。 เขาเป็นคนดีจริง ๆ 

三、 却  แต่ 

 今天早上那么冷，可是下午却那么热。 

 เชา้นี�อากาศหนาวมาก แต่ตอนบ่ายอากาศร้อนเหลือเกิน 

四、 贤明  มีความรอบรู้และเฉลียวฉลาดปราดเปรื�อง 

 岳飞的母亲是一位很贤明的女人。 

 แม่ของเวี�ยเฟยเป็นผูห้ญิงที�มีความรอบรู้และเฉลียวฉลาดปราดเปรื�อง 

五、 永记不忘 จาํชั�วนิรันดร์  ไม่ลืมง่าย ๆ 

 老师说过的话，你能永记不忘吗？ 

 คาํพดู (คาํสั�งสอน) ของอาจารย ์คุณสามารถจาํไดต้ลอดไปไหม 

六、 描写  พรรณนา 

那个地方风景的幽美，简直是无法用文字来描写的。 

          ทิวทศันที์�นั�นสวยงามอยา่งสงบไม่สามารถที�จะใชต้วัอกัษรมาเขียนพรรณนาไดถู้กตอ้ง 

七、 以…..为业 เป็น....อาชีพ 

 李先生以画画儿为业。 คุณหลี�มีอาชีพวาดรูป 

八、 贫穷  ยากจน 

 我们应该帮组贫穷的人。 เราควรช่วยเหลือคนยากจน 

九、 勤学  ขยนัเรียน 

 他因年轻的时候不知道勤学，所以才有今天这样不 

好的结果。 

เนื�องจากในวนัหนุ่มเขาไม่(รู้จกั)ขยนัเรียน เขาจึงไดรั้บผลร้ายในวนันี�  



十、 心得  ไดใ้จความ (จบัใจความได)้ ความรู้สึกหลงัจากการอ่าน 

 这本书你看了以后有什么心得？ 

 หลงัจากคุณอ่านหนงัสือเล่มนี�แลว้ คุณจบัใจความอะไรไดบ้า้ง 

十一、天生 ติดมาแต่กาํเนิด 

 那位小姐天生就很美，所以用不着打扮。 

 หญิงสาวคนนั�นมีหนา้ตาสวยมาแต่กาํเนิด ดงันั�นหล่อนจึงไม่ตอ้งแต่งหนา้ 

十二、气力 เรี�ยวแรง กาํลงั 

 他天生就有很大的气力。เขาเป็นคนที�มีกาํลงัมากมาแต่กาํเนิด 

十三、强悍 ดุร้าย 

 金人是非常强悍的民族。ชาวจินเป็นชนเผา่ที�ดุร้ายมาก 

十四、攻占 โจมตียดึครองไว ้

 金人攻占了南宋的京城。 

 ชนเผา่จินไดโ้จมตีและยดึครองเมืองหลวงของหนนัซ่อง 

十五、迁  ยา้ย 

 他们把京城迁到什么地方去了？ 

 พวกเขาไดย้า้ยเมืองหลวงไปที�ไหน 

十六、危急 ฉุกเฉิน คบัขนั ฉุกละหุก 

 在国家危急的时候，大家应该团结一致，保卫国 

家。 

ในขณะที�ประเทศชาติกาํลงัประสบภาวะคบัขนั ทุกคนควรสามคัคีกลมเกลียวกนั 

十七、侍奉 ปรนนิบติั เลี�ยง ดูแล 

 我们小的时候父母养育我们，父母老的时候，我们 

应该好好的侍奉他们。 

พอ่แม่เลี�ยงเราในสมยัเดก็ เมื�อท่านแก่ชราแลว้ เราควรเลี�ยงท่าน 

十八、辞别 อําลา 

他走的时候太匆忙了，所以也没来得及向大家辞别。 

เขาไปอยา่งกระทนัหนั จึงไม่ทนัลาทุกคน 

十九、率领 นํา 



 岳飞率领军队去抵抗敌人的侵略。 

 เวี�ยเฟยไดน้าํทหารไปต่อสูก้บั (จิน) การรุกรานของศตัรู 

二十、从容 อยา่งใจเยน็  ค่อยๆ ชา้ๆ  อยา่งสบาย ไม่รีบร้อน ไม่สะทกสะทา้น 

 我们的时间很多，可以很从容的去做那件事。 

 เวลาของเรายงัมีอีกมาก พอไปทาํเรื�องนั�นไดอ้ยา่งสบาย 

二十一、砍 ตดั 

 他们用刀砍树。 พวกเขาใชมี้ดตดัไม ้

二十二、断 ขาด หกั โค่น 

 他把那棵树砍断了。เขาโค่นตน้ไมต้น้นั�นลง 

二十三、投降 ยอมจํานน 

 我们今天非常高兴，因为敌人已经投降了。 

 วนันี�พวกเรารู้สึกดีใจมาก เพราะวา่ศตัรูยอมจาํนนแลว้ 

二十四、兴奋 ตื�นเตน้ดีใจ 

 什么事让你那么兴奋？เรื�องอะไรทาํใหคุ้ณตื�นเตน้เช่นนั�น 

二十五、特地 ตั�งใจโดยเฉพาะ เจาะจง เพง่เลง็ โดยพิเศษ เป็นพิเศษ 

 很久没看见你了，所以我今天特地来看看你。 

 นานแลว้ไม่ไดเ้ห็นหนา้คุณ ดงันั�นวนันี�ฉนัจึงตั�งใจมาเยี�ยมคุณ 

二十六、奖励 รางวลั 

 我们用什么奖励他呢？เราจะใหร้างวลัอะไรแก่เขา 

 

สรุป 

 เวี�ยเฟยเป็นคนซื�อสตัยแ์ละกตญั�ู เขารับคาํสั�งจากมารดาใหไ้ปสมคัรเป็นทหาร 

ป้องกนัประเทศชาติ และนาํทหารขบัไล่ศตัรูออกจากประเทศ กอบกูแ้ผน่ดินคืนจากศตัรู 

 

 

 

 



练习六 แบบฝึกหัดบทที�หก 

一、问答 ตอบคําถาม 

（一）岳飞是什么朝代的人？ เวี�ยเฟยเป็นคนสมยัใด 

（二）岳飞小时候的环境怎样？ 

     สมยัเดก็สภาพครอบครัวของเวี�ยเฟยเป็นอยา่งไร 

（三）岳飞最爱研读哪些书？   เวี�ยเฟยชอบศึกษาคน้ควา้วิชาอะไรบา้ง 

（四）为什么岳飞的武艺非常高强？ 

     เพราะเหตุใดวิชาการใชอ้าวธุของเวี�ยเฟยจึงเก่งกาจนกั 

（五）岳飞那个时代，什么民族常常侵犯宋朝的疆土？ 

     ในสมยัของเวี�ยเฟย ชนเผา่อะไรชอบมารุกรานเขตแดนของราชวงศซ่์อง 

（六）中国历史上的南宋是怎么来的？ 

      หนนัซ่องในประวติัศาสตร์จีน มีความเป็นมาอยา่งไร 

（七）岳飞的武艺高强，为什么在国家危急的时候，最 

     初他不去从军？ 

     เวี�ยเฟยมีวชิาการใชอ้าวธุเก่งกาจ แต่เพราะเหตุใดในยามประเทศชาติมีภาวะคบัขนั  

     เขาไม่ไปสมคัรเป็นทหารในตอนตน้ 

（八）岳飞的母亲是怎么教训他的？ 

     มารดาของเวี�ยเฟยสั�งสอนเขาวา่อยา่งไร 

（九）“尽忠报国”四个字，是谁刺在岳飞背上的？ 

      “จิ�งจงเป้ากว๋อ” ตวัอกัษรสี�ตวันี�  ใครเป็นผูส้กับนหลงัของเวี�ยเฟย 

（十）岳飞在军中作战的情形怎么样？ 

         สภาพการสูร้บของเวี�ยเฟยในสนามรบเป็นอยา่งไร 

（十一）什么叫“百战百胜”？请你解释一下。 

      อธิบายคาํวา่ “ไป่จั�นไป่เซิ�ง” 

（十二）什么叫“拐子马”？            อะไรเรียกวา่ “ไกวจื่�อหม่า” 

（十三）岳飞用了什么方法打败了金兵的“拐子马”？ 

      เวี�ยเฟยใชว้ธีิการอะไรทาํให ้“ไกวจื่�อหม่า” ของทหารจินพา่ยแพ ้

（十四）岳飞的儿子叫什么名字？ ลูกชายของเวี�ยเฟยชื�อวา่อะไร 



（十五）金兵的首领叫什么名字？ แม่ทพัของทหารจินชื�อวา่อะไร 

（十六）为什么金兵一听说“岳家军”来了，就逃跑 

呢？เพราะเหตุใดพวกทหารจินพอไดย้นิคาํวา่ “ทหารเวี�ยเฟย” มาแลว้ จึงวิ�งหนี 

（十七）岳家军最后把金兵赶到了什么地方？岳飞对他 

的部下说什么？ 

  ในที�สุดทหารของเวี�ยเฟยไดไ้ล่ทหารจินไปถึงไหน เวี�ยเฟยไดพ้ดูกบัทหารของเขาวา่อยา่งไร 

 

二、释词  อธิบายคาํศพัท ์

（一）精 

（二）世代 

（三）为业 

（四）侵犯 

（五）危急 

（六）侍奉 

（七）投降 

（八）声威 

（九）奖励 

（十）天生 

 

三、填空 เติมคาํในช่องวา่ง 

 岳飞在军中（一），非常（二），百（三）百

（三），慢慢又从（四）打回中原（五）。有一次金兵派

了一万五千个（六），每三人为一组，叫做“（七）

马”，来势（八），要（九）他们。岳飞率领军队，很

（十）的应战。 

 

四、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）岳飞天生有很大的气力。 

（二）国家亡了还有家。 



（三）岳飞的母亲年纪老了。 

（四）岳飞不想去从军。 

（五）南宋的首都在北方。 

 

五、配对 จบัคู่ 

（一）金人   （甲）英勇 

（二）岳飞   （乙）首领 

（三）拐子马   （丙）强悍 

（四）金兀术   （丁）皇帝 

（五）宋高宗   （戊）麻札刀 

 

六、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）人    金   住在   方    东北     的     中国。 

（二）占    功    人    金    京城    的    宋朝。 

（三）岳飞     刺了   “尽忠报国”  四个大字     在他的   母    

                  亲      的背上。 

（四）岳    家军    被     兵    金    大败     杀得。 

（五）教训    的     母亲     岳飞    不忘    随时。 

 

七、翻译 การแปล 

1.  ในวยัเดก็ เวี�ยเฟยเป็นคนขยนัเรียนหนงัสือ 

2.  วิทยายทุธของเวี�ยเฟยเก่งกาจมาก 

3.  ชนเผา่จินรุกลํ�าเขตแดนของราชวงศซ่์อง 

4.  คุณแม่สั�งใหเ้วี�ยเฟยไปสมคัรเป็นทหารรับใชป้ระเทศชาติ 

5.  เวี�ยเฟยไม่วา่จะไปสูร้บที�ไหนกจ็ะประสบชยัชนะที�นั�น 

 

八、造句  แต่งประโยค 

（一）仔细 

（二）研读 



（三）孝顺 

（四）难过 

（五）辞别 

（六）随时 

（七）教训 

（八）特地 

（九）名贵 

（十）的确 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที�หก  วรีบุรุษเวี�ยเฟย 

ตี� ลิ�ว เค่อ   เวี�ย เฟย 

เวี�ย เฟย ซื�อ ซ่ง ฉฺาว ทงั อิน (เซี�ยน ไจ ้เหอ หนนั ทงั อิน) เหยนิ, (ซี เหวยีน อี อี หลิง ซนั 

เหนียน---อี อี ซื�อ อี เหนียน) ซื�อ ซื�อ ไต ้ไต ้โตว อี� จฺง้ เถียน เวย่ เอี�ย. ทา เสี�ยว เตอ สือ โฮ่ว, เจีย หลี� 

เหิ�น เฉวยีง, ตั�น ซื�อ ทา เหิ�น ฉวิน เสวีย, อิ�ว ฉี ตุย้ จวอ่ ซื�อ ชุน ชิว, ซุน หว ูปิง ฝ่า, เกิ�ง ซื�อ จื�อ ซี� 

เอี�ยน ตู๋ , เหิน อิ�ว ซิน เต๋อ. เวี�ย เฟย เสี�ยว สือ โฮ่ว เทียน เซิง จิ�ว อิ�ว เหิ�น ตา้ เตอ ชี� ลี� หนึง ลา กง, 

หนึง จวี� จฺง้, หวู ่อี�  เฟย ฉงั กาว เฉียง. 

น่า เกอ้ สือ โฮ่ว, ตง เป่ย ฟัง อิ�ว อี� เกอ้ หมิน จู๋, เจี�ยว จวอ้ จิน เหยนิ, เฟย ฉงั เฉียง หั�น, ฉงั 

ฉงั ชิน ฟั�น ซฺ่ง ฉฺาว เจียง ถู่. อิ�ว อี� ชื�อ จิน เหยนิ กง จั�น ซ่ง ฉฺาว เตอ จิง เฉิง, ซ่ง ฉฺาว จื�อ ห่าว ป่า โส่ว 

ตู เชียน ตา้ว หนนั ฟัง ไหล; อี โฮ่ว เจฺอ้ ตว้น สือ ฉี, ไจ ้จฺง กว๋อ ลี� สื�อ ซั�ง เจี�ยว “หนนั ซ่ง”. เวี�ย เฟย  

คั�น ตา้ว กว◌๋อ เจีย เวย จี�, เหิน เสี�ยง ชวี� ฉง จวิน, ป่าว เวย่ กว๋อ เจีย, เข่อ ซื�อ ทา เอี�ย เหิ�น เซี�ยว ซุ่น, 

หมู่ ชิน เหนียน จี�  ตา้ เลอ, ทา เอี�ยว ซื�อ ชวี� ฉง จวนิ, เสย ไหล ซื�อ เฟิ� ง เหนียน หล่าว เตอ หมู่ ชิน? 

อิน ฉื�อ ทา ซิน หลี� เฟย ฉงั หนนั กวอ้. อิ�ว อี�  เทียน, ทา หมู่ ชิน กา้ว ซู่ ทา: กว๋อ เจีย หวงั เลอ, หน่า 

ไห อิ�ว เจีย, จฺง เซี�ยว ปู้ หนึง เหลี�ยง  เฉวยีน, อิง อี� กว๋อ เจีย เหวย จฺง้, กว๋อ เจีย เวย จี� เตอ สือ โฮ่ว, 

หนนั เอ๋อร์ อิง กาย ฉง จวิน ป้าว เซี�ยว กว๋อ เจีย, ซฺวอ เจฺอ, เจี�ยว เวี�ย เฟย ทวอ เลอ อี ฝ,ู ไจ ้ทา เตอ 

เป้ย ซั�ง ชื�อ เลอ “จิ�น จฺง ป้าว กว๋อ” ซื�อ เกอ้ ตา้ จื�อ. เวี�ย เฟย ฉือ เปี� ย เลอ หมู่ ชิน, จิ�ว หลี เจีย ฉง จวนิ 

ชวี� เลอ. 

เวี�ย เฟย ไจ ้จวนิ จฺง จวอ้ จั�น, เฟย ฉงั อิง หยง่, ไป่ จั�น ไป่ เซ◌ิ◌่ง, มั�น มั�น เตอ อิ�ว ฉง หนนั 

ฟัง ต่า หุย จฺง เหวยีน ตี�  ไต.้ อิ�ว อี� ชื�อ จิน ปิง ไพ ่เลอ อี� อว้น อู่ เชียน เกอ้ ฉี ปิง, เหม่ย ซนั เหยนิ เวย่ 

อี�  จู่, เจี�ยว จวอ้ “ไกว ่ จื�อ หม่า”, ไหล ซื�อ เซวียง เหมิ�ง, เอี�ยว กง ต่า ทา เหมิน. เวี�ย เฟย ไซว ่หลิ�ง 

จวิน ตุย้, เหิ�น ฉง หยฺง เตอ อิ�ง จั�น, ทา ไพ ่ทา เตอ เอ๋อร์ จื�อ เวี�ย หวิน ไจ ้เฉียน เมี�ยน จวอ้ เซียน เฟิง, 

ซื�อ ปิง เหมิน โตว หนา เจอ หมา จ๋า ตาว, วนั เซิน เซี�ยง เฉียน, จฺวน ขั�น หมา ถุ่ย, ไกว ่จื�อ หม่า ซื�อ 

ซนั พี หม่า เซียง เหลียน ไจ ้อี�  ฉี� เตอ, ฉี จฺง อี�  พี หมา ถุ่ย เป้ย ขั�น ตว้น, ลิ�ง  เหลี�ยง  พี เอี�ย เกิน เจฺอ 

ต่าว เซี�ย ปู้ หนึง ผา่ว เลอ, เจี�ย กวอ่ จิน ปิง เป้ย ซฺา เต๋อ ตา้ ไป้. ถง สือ เวี�ย เฟย อิ�ว ไพ ่ลิ�ง อี� ปู้ เฟิ� น 

จวิน ตุย้, ชวี� กง จี จิน  ปิง โฮ่ว ฟัง, เอี�ย เต๋อ ตา้ว เซิ�ง ลี�. จิน ปิง เตอ โสว หลิ�ง จิน อู ้ซู่ จิง หวง ซือ 

ชวอ่ ถาว โจ่ว เลอ, ทา เตอ ปู้ จฺง้ อี�  ทิง ซวอ “เวี�ย เจีย จวิน” ไหล เลอ, เสย เอี�ย ปู้ กั�น อิ�ง จั�น, เฟิน 

เฟิน จุ่น เป้ย โถว เสียง. จุย้ โฮ่ว  เวี�ย เฟย อิ�ว กง เซี�ย เลอ จู เซียน เจิ�น (ไจ ้ เหอ หนนั ไค เฟิง ซี 

หนนั), ทา เหิ�น ซิ�ง เฟิ� น เตอ ตุย้ ปู้ เซี�ย ซวอ: “ฉง จิน จื�อ ต่าว หวง หลง ฝู่  (จิน จี� หลิน หนง อนั, ซื�อ 



จิน เหยนิ เตอ ฟา เสียง ตี� .) ไจ ้เหอ เกอ้ เวย่ ท่ง ท่ง ไคว ่ไคว ่เตอ เฮอ อี�  เปย ปา!” เวี�ย เฟย สุย สือ ปู๋ 

ว ั�ง หมู่ ชิน เตอ เจี�ยว ซวิ�น, “จิ�น จฺง ป้าว กว๋อ” ซื�อ เกอ้ จี�อ, สื�อ เต๋อ ซ่ง ฉฺาว จวนิ ตุย้ เตอ เซิง เวย อิ�ว 

จว้ง เซิ�ง ฉี� ไหล. 

ตงั สือ ซ่ง ฉฺาว เตอ หวง ตี�  ซ่ง กาว จง เท่อ ตี�  เสี�ย เลอ “จิ�น จฺง เวี�ย เฟย” ซื�อ เกอ้ ตา้ จี�อ, 

จวอ้ เลอ อี� เมี�ยน จิ�น ฉี, ซื�อ เก่ย เวี�ย เฟย, อี� เจี�ยง ลี� ทา ตุย้ กว๋อ เจีย เตอ กง หลาว. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第六课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�หก 

 

一、问答 

（一）岳飞是宋朝汤阴人。 

（二）他小的时候，家里很穷。 

（三）他最爱研读关于兵法的书；像左氏春秋，孙吴兵法

   等。 

（四）因他小时候，天生就有很大的气力，能拉弓和举 

  重，所以武艺非常高强。 

（五）金人。 

（六）金人攻占宋朝京城，宋朝只好把首都迁到南方来， 

 所以这段时间，在中国历史上叫“南宋”。 

（七）他很孝顺，怕去从军后没人来侍奉年老的母亲。 

（八）他母亲说∶国家亡了，哪里有家？忠孝不能两全， 

 应以国家为重，国家危急的时候，男儿应该从军报效 

 国家。 

（九）岳飞的母亲。 

（十）他在军中作战，非常英勇，百战百胜。 

（十一）百战百胜的意思是无论到哪儿去作战，都能得到 

    胜利。 

（十二）［拐子马］是一种兵法；把三匹马用绳子绑了连 

   在一起，来势凶猛地冲向敌人。 

（十三）他派他的儿子岳云在前面做先锋，士兵们都拿着 

麻札刀，弯身向前专砍马腿。 

（十四）岳云。 

（十五）金兀术。 

（十六）因为岳家军作战非常勇敢，金兵常被他们打得大

     败。 

（十七）朱仙镇。岳飞对他的部下说∶［从此直捣黄龙 



   府，再和各位痛痛快快地喝一杯吧！］ 

 

二、释词 

（一）最好的。 

（二）从祖先一代一代相传下来。 

（三）为职业。 

（四）夺取。 

（五）危险急迫。 

（六）伺候长辈。 

（七）认输。 

（八）名气和权威。 

（九）给予荣誉或财物来鼓励。 

（十）天然生成。 

 

三、填空 

（一）作战   （二）勇敢  （三）战…胜  （四）南方 

（五）地带   （六）骑兵  （七）拐子    （八）凶猛 

（九）攻打   （十）从容 

 

四、是非 

（一）是  （二）非  （三）是  （四）非  （五）非 

 

五、配对 

（一）丙  （二）甲  （三）戊  （四）乙  （五）丁 

 

六、排正句子 

（一）金人住在中国的东北方。 

（二）金人攻占宋朝的京城。 

（三）岳飞的母亲在他的背上刺了［尽忠报国］四个大字。 



（四）金兵被岳家军杀得大败。 

（五）岳飞随时不忘母亲的教训。 

 

七、翻译 

（一）岳飞小时读书很勤奋。 

（二）岳飞的武艺非常高强。 

（三）金人侵犯宋朝的疆土。 

（四）母亲命岳飞去从军报效国家。 

（五）岳飞不论到哪里作战都得到胜利。 

 

八、造句范例 

（一）仔细 

  他无论做什么事情都做得很仔细。 

  ไม่วา่เขาจะทาํงานอะไรกท็าํอยา่งละเอียดถี�ถว้น 

（二）研读 

  这本书很难懂，我反复研读了五六遍。 

  หนงัสือเล่มนี� เขา้ใจยากมาก ฉนัอ่านซํ�าไปซํ�ามาหา้หกรอบแลว้ 

（三）孝顺 

  那个孩子非常孝顺他的父母。 

  เดก็คนนั�นกตญั�ูต่อคุณพอ่คุณแม่ของเขามาก 

（四）难过 

  他听到老师去世的消息，心里非常难过。 

  เขาไดย้นิข่าววา่อาจารยเ์สียชีวิตไปแลว้ กรู้็สึกเศร้าโศกเสียใจมาก   

（五）辞别 

 他在机场辞别了来送他的亲戚朋友，登上了直飞 

北京的飞机。 

เขาอาํลาญาติสนิทมิตรสหายที�มาส่งเขาที�สนามบิน แลว้ขึ�นเครื�องบินตรงไปปักกิ�ง 

（六）随时 

   老师告诉我们，在学业有什么问题时，随时都可以 



去问她。 

อาจารยบ์อกพวกเราวา่ ถา้มีปัญหาอะไรเกี�ยวกบัการเรียน กใ็หถ้ามอาจารยไ์ดทุ้กเวลา 

（七）教训 

 从这件事的实践经验中，我们得到了一个教训。 

 พวกเราไดรั้บบทเรียนจากประสบการณ์ในการปฏิบติังานนี�   

（八）特地 

 听说在外国工作的披猜回来泰国探亲，她特地从很 

远的地方赶来看他。 

ไดย้นิวา่คุณพชิยัที�ไปทาํงานต่างประเทศกลบัมาเยี�ยมญาติที�ประเทศไทย เธอรีบเดิน  

ทางจากสถานที�อนัแสนไกลมาเยี�ยมเขาโดยเฉพาะ 

（九）名贵 

 他戴着一个名贵的手表。 

 เขาใส่นาฬิกาขอ้มือที�ล ํ�าค่ามากเรือนหนึ�ง 

（十）的确 

  她长得的确像我的妹妹。 

 หนา้ตาของเขาเหมือนกบันอ้งสาวของฉนัจริง ๆ 

 

 

การประเมินผลท้ายบท 

ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

1.  เพราะเหตุใดเวี�ยเฟยจึงไดรั้บสมญาวา่ “วีรบุรุษ” 

2.  มารดาของเวี�ยเฟยสั�งสอนบุตรวา่อยา่งไร 

3.  เพราะเหตุใดทหารจินจึงเกรงกลวัเวี�ยเฟยมาก 

 

 

 

 

 


