
第七课    草船借鉴 

บทที�เจด็  ขงเบง้ขอยมืลูกธนูจากโจโฉ 
 

บทนํา 

 บทนี� เป็นเรื�องแสดงถึงการใชก้ลยทุธในการชนะโจววี�ของขงเบง้ เป็นเรื�องสนุกสนานน่า 

อ่านมาก 

 

สาระสําคญั 

 เรื�องนี� ไดต้ดัตอนจากวรรณคดีอิงประวติัศาสตร์จีนเรื�อง “สามก๊ก” ตอนเล่าปี� กบัซุนกวง 

ร่วมมือกนัสูร้บกบัโจโฉ โจววี�เป็นที�ปรึกษาการทหารของซุนกวง ส่วนขงเบง้เป็นที�ปรึกษาการ 

ทหารของเล่าปี�   ทั�งสองต่างเป็นคนที�มีความเชี�ยวชาญเรื�องทหารมาก  โจววี�อิจฉาวา่ขงเบง้มีความ 

สามารถเหนือกวา่เขา  จึงคิดทาํร้ายขงเบง้อยูต่ลอดเวลา  เขาใหข้งเบง้ทาํลูกธนูหนึ�งแสนดอกเพื�อ 

ใชเ้ป็นอาวธุในการทาํสงครามกบัโจโฉ  ขงเบง้นอกจากเชี�ยวชาญเรื�องทหารแลว้  ยงัมีความรอบรู้ 

เรื�องดินฟ้าอากาศอีกดว้ย  เขาขอยมืเรือยี�สิบลาํพร้อมทหารและหุ่นฟางจากหลู่ซู่ เพื�อนสนิทของตน 

แต่เป็นลูกนอ้งของโจววี�โดยกาํชบัหลู่ซู่วา่มิใหเ้ปิดเผยใหโ้จววี�รู้เรื�องขอยมืเรือ  ขงเบง้ไดน้าํเรือลงสู่ 

แม่นํ�าแยงซีเกียงในคืนที�มีหมอกหนา ใหท้หารส่งเสียงโห่ร้องตรงไปที�ค่ายทหารของโจโฉ  โจโฉ 

หลงกลคิดวา่เป็นแผนการซุ่มดกัของทหารศตัรู  จึงสั�งใหท้หารยงิธนูไปยงัเรือของขงเบง้ จนหุ่นฟาง 

บนเรือทุกลาํเตม็ไปดว้ยธนู  ลูกธนูที�ขงเบง้ไดจ้ากทหารของโจโฉนั�นมากกวา่หนึ�งแสนดอก  กวา่ 

โจโฉรู้เรื�องความจริงเขา้  เรือของขงเบง้ไดแ้ล่นตามกระแสนํ�าเชี�ยวไปไกลแลว้ 

 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เมื�อผา่นการศึกษาบทเรียนในบทนี�แลว้  ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงันี�  

 1.  รู้วิธีการชนะโจววี�ของขงเบง้ 

 2.  สามารถเล่าเรื�องขงเบง้ไปยมืลูกธนูกบัโจโฉเป็นภาษาจีนได ้

 

 

 



 โจววี�คิดทาํร้ายขงเบ้ง นดัเขามาปรึกษาเรื�องการทหาร โจววี�ถามเขาวา่การสูร้บกบัโจโฉทาง 

นํ�า ใชอ้าวธุอะไรดีที�สุด ขงเบ้งตอบวา่ใชธ้นูดีที�สุด ดงันั�นโจววี�จึงให ้ ขงเบ้ง รับผดิชอบทาํลูกธนู 

หนึ�งแสนดอกภายในเวลาสิบวนั ขงเบ้งเห็นวา่สถานการณ์ทางทหารคบัขนัมาก กย็อมจดัการเรื�องนี�  

ใหเ้สร็จภายในสามวนั และไดเ้ขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นหลกัฐานไว ้แสดงวา่ไม่ใช่เรื�องลอ้เล่น 

 หลู่ซู่เป็นห่วงขงเบ้งมาก  ถามเจตนาของโจววี�แลว้กไ็ปเยี�ยมขงเบ้ง 

 ขงเบ้งพดูกบัหลู่ซู่วา่ ฉนัเคยบอกคุณตั�งนานแลว้วา่โจววี�คิดทาํร้ายฉนัตลอดเวลา  วนันี� เกิด 

เรื�องขึ�นจริง ๆ ภายในสามวนัจะสามารถทาํลูกธนูหนึ�งแสนดอกไดอ้ยา่งไร  คราวนี� คุณตอ้งช่วยฉนั 

ล่ะ  หลู่ซู่บอกวา่ คุณหาเรื�องใส่ตวั  ฉนัจะช่วยคุณไดอ้ยา่งไร  ขงเบ้งบอกวา่ ขอใหคุ้ณยมืเรือยี�สิบล 

◌าํใหฉ้นั  เรือแต่ละลาํตอ้งมีทหารสามสิบคน  ในเรือใชผ้า้สีเขียวทาํม่าน  

ที�กราบเรือทั�งสองขา้งของ เรือแต่ละลาํวา่ “เฉ่าป่าจื�อ”  (ใชฟ้างขา้วทาํเป็นรูปคน 

ในสมยัโบราณใชเ้ป็นเป้าสาํหรับการฝึกยงิธนู)  หนึ�งพนักวา่ตวั  ฉนัมีวธีิวิเศษในการใช ้ 

รับรองถึงวนัที�สามมีลูกธนูหนึ�งแสนดอกแน่ แต่เรื�องนี� ให ้ โจววี�รู้ไม่ไดน้ะ ถา้เขารู้แลว้ 

แผนการณ์ของฉนักจ็ะลม้เหลว  หลู่ซู่รับปากใหค้วามช่วยเหลือ โดยไม่ รู้กลวิธีของขงเบ้ง  

เขากลบัมารายงานโจววี�  แต่ไม่ไดเ้อ่ยถึงเรื�องขอยมืเรือ เพียงแต่บอกวา่ขงเบ้งไม่ใชไ้มไ้ผ ่ ขนนก 

กาว และ อุปกรณ์อื�น ๆ มาทาํลูกธนู 

 หลู่ซู่ไดแ้อบเอาเรือยี�สิบลาํที�ไดต้กแต่งตามความตอ้งการของขงเบ้ง  รอขงเบ้งมารับไปใช ้ 

วนัแรกขงเบ้งเงียบสนิท  วนัที�สองกไ็ม่มีข่าว ถึงวนัที�สามตอนกลางคืนเวลาตีสี� ขงเบ้งแอบมาชวน 

หลู่ซู่ไปที�เรือ หลู่ซู่ถามวา่ คุณชวนฉนัมาทาํอะไร  ขงเบ้งบอกวา่ ชวนคุณไปเอาลูกธนูดว้ยกนั  หลู่ซู่ 

ถามวา่ ไปเอาที�ไหน  ขงเบ้งตอบวา่ คุณไม่ตอ้งถาม ไปถึงแลว้กรู้็เอง  แลว้กส็ั�งคนใหเ้อาเชือกยาวผกู 

เรือทั�งยี�สิบลาํเขา้ดว้ยกนั  แล่นตรงไปทางเหนือของแม่นํ�าแยงซีเกยีง 

 คืนนี� มีหมอกหนามาก ในแม่นํ�าแยงซีเกยีง  หมอกยิ�งหนามากไม่เห็นหนา้คน  พอถึงตีหา้ 

เรือแล่นเขา้ใกลค่้ายทพัเรือของโจโฉ  ขงเบ้งสั�งใหห้นัเรือไปทางทิศตะวนัตก ทา้ยเรือไปทางทิศ 

ตะวนัออก  เป็นแถวเรียงหนึ�ง  ใหท้หารตีกลองส่งเสียงโห่ร้อง  หลู่ซู่ตกใจถามวา่ ถา้หากวา่ทหาร 

ของโจโฉออกมาแลว้พวกเราจะทาํอยา่งไร  ขงเบ้งหวัเราะตอบวา่  ฉนัคาดวา่ในอากาศที�มีหมอก 

หนาเช่นนี�   โจโฉไม่กลา้ออกมาแน่นอน  เราทั�งสองมาดื�มเหลา้หาความสนุกสนานกนัเถอะ พอ 

หมอกหายเรากก็ลบัไป 

 โจโฉอยูใ่นค่ายทหาร  ไดย้นิเสียงกลองและเสียงทหารโห่ร้อง กอ็อกคาํสั�งวา่ในแม่นํ�ามี 

หมอกหนามาก ทหารของศตัรูมา  ตอ้งมีการซุ่มดกัอยา่งแน่นอน  พวกเราอยา่ออกไปเป็นอนัขาด 



แต่ใหท้หารยงิธนูไป และไดไ้ปที�ค่ายทหารบก สั�งทหารแม่นธนูหกพนัคนมาที�แม่นํ� า รวมกบั 

ทหารเรือหนึ�งหมื�นคน  ยงิธนูไปที�แม่นํ� าพร้อมกนั  ลูกธนูที�ยงิไปดั�งห่าฝน  ขงเบ้งไดส้ั�งใหท้หาร 

หนัหวัเรือไปทางทิศตะวนัออก ทา้ยเรือไปทางทิศตะวนัตก ไปรับธนูที�ค่ายทหารเรือ และยงัคงให ้

ทหารตีกลองโห่ร้อง จนกระทั�งดวงอาทิตยขึ์�น  หมอกค่อย ๆ จางไป  ขงเบง้รีบสั�งทหารใหพ้ายเรือ 

กลบั  ขณะนี� เฉ่าป่า (หุ่นฟาง)  ทั�งสองกราบของเรือแต่ละลาํ เตม็ไปดว้ยลูกธนูมากกวา่หนึ�งแสน 

ดอก ขงเบ้งสั�งใหท้หารในเรือทุกลาํร้องออกมาพร้อมกนัวา่ขอบคุณลูกธนูของท่านอุปราช  พอโจโฉ 

ไดรั้บรายงาน  เรือของขงเบ้งไดแ้ล่นตามกระแสนํ�าเชี�ยวไปสิบกวา่ลี�แลว้  จะไล่ตามกไ็ม่ทนัเสียแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第七课    草船借鉴 

บทที�เจด็  ขงเบง้ขอยมืลูกธนูจากโจโฉ 

 周瑜想害孔明，约他商议军事。周瑜问他：“和曹军

在水路交战，用什么武器最好？”孔明说：“大江上面，

用弓箭最好。”于是周瑜请他在十天之内，负责造好十万

枝箭。孔明认为军情紧急，自愿在三天内安排好；并且写

下军令状，表示不是开玩笑。 

 鲁肃很替孔明担忧，问明周瑜的用意之后，就去看孔

明。 

 孔明对鲁肃说：“我早就告诉你，公瑾一直要害我，

今天果然弄出事来。三天之内怎么能造出十万枝箭？你只

好救救我了！”鲁肃说∶“阁下自己找来的祸，我怎能救

得你？”孔明说：“希望你借给我二是只船，每船要军士

三十人，船上都用青布做幔子。每支船用一千多个草靶子

放在两边，我另有妙用。第三天保管有十万枝箭，只不过

不能让公瑾知道。他知道了，我的计划就要失败。”鲁肃

答应照办，但不了解他的用意；回来报告了周瑜，果然没

有提起借船的事，直说孔明并不用箭竹、翎毛、胶漆等材

料。周瑜疑惑的说：“看他三天以后怎样交出箭来？” 

 鲁肃私自拔了二十只轻快的船，船上也照着布置好

了，等候孔明调动使用。第一天看不到孔明的动静；第二

天也没有消息；到第三天交了四更的时候，孔明悄悄的把

鲁肃请到船中去。鲁肃问：“阁下请我来做什么？”孔明

说：“请阁下一同去取箭。”鲁肃问：“去哪里取？”孔

明说：“你不要问，去了就知道。”于是吩咐把二十只船

用长索连接起来，直朝大江北岸开去。 

 这一夜，大雾漫天，长江当中，雾气更重，对面都看

不见人。到了五更的时候，船已经靠近北岸曹操水寨。孔



明下令把船头朝西，船尾朝东，一字儿摆开，在船上擂鼓

呐喊起来。鲁肃吃惊的说：“倘若曹兵一起出来，怎么办

呢”孔明笑笑说：“我料曹操在大雾中，必定不敢出来。

我们只管饮酒取乐，等待雾散了便回去。” 

 曹操在营寨里，听到擂鼓声，呐喊声，就下令说：

“江里的雾很大，敌军忽然来了，一定有埋伏，千万不要

轻易出动。可拔水军弓弩手用乱箭放射。”又派人到旱寨

里调六千个弓弩手，到江边来，连同水军弓弩手共有一万

人，一齐向江中放射，放出来的箭好像下雨一样。孔明又

教水军把船头朝东，船尾朝西，靠近水寨去受箭，一面仍

旧擂鼓呐喊。等到太阳升起，大雾渐渐散了，孔明连忙教

各船开回。这时候每只船的两边草靶上，排满了箭枝，何

止十万。孔明关照各船军士，一齐高喊：“谢谢丞相的

箭！”等到曹操得到报告，这边船轻水急，已像飞一样的

开回二十多里，追也追不及了。 
 

释词 อธิบายคาํศัพท์ 

1.  祸  huo（禍）  名 ฮว่อ  ภยัอนัตราย 

     灾害。 

2.  害 hai   动 ไฮ่  ทาํร้าย 

     祸害，使受损害。 

3.  替 ti   动 ที�  แทน 

     代。 

4.  弄 nong   动 น่ง  ทํา 

     做。 

5.  瑜 yu    名 วี�             สีสนัของหยก เปรียบไดก้บัความดีงาม 

     玉的光彩，比喻优点。 

6.  瑾 jin    名 จิ�น  หยกสวย 

     美玉。 



7.  翎 ling    名 หลิง  ขนนก 

     鸟的羽毛。 

8.  旱 han    名 ฮั�น  แลง้ ฝนไม่ตกมานาน 

     长久不下雨。 

9.  丞 cheng   名 เฉิง             ตาํแหน่งราชการในสมยัก่อน อุปราช 

     旧时的官名，丞相。 

10. 埋 mai   动 ไหม  เกบ็ ฝัง 

      藏着，不给人知道。 

11. 朝 chao   介 ฉาว  ไปทาง 

      向。 

12. 靶 ba   名 ป่า  เป้า 

      射击目标 

13. 草靶子 cao ba zi 名 ฉ่าว ป่า จื�อ                  เป้าที�ทาํดว้ยฟางขา้ว ใชส้าํหรับ 

      用草做成的射击目标。   ซอ้มยงิธนูหรือยงิปืน 

14. 军令状 jun ling zhuang（軍令狀）名      จวิน ลิ�ง จว้าง          

      军人接受命令后写的保证书，表示不能完成任务，愿 

      依军法受惩。    หนงัสือสญัญาทางทหาร 

15. 军士 jun shi   名 จวิน ซื�อ  ทหาร 

      士兵。 

16. 军事 jun shi   名 จวิน ซื�อ  เรื�องราวของทหาร ยทุธวิธี 

      用兵的事情。 

17. 军情 jun qing  名 จวิน ฉิง  สภาพการณ์ของทหาร 

      军事情形。 

18. 水军 shui jun  名 สุ่ย จวิน  ทหารเรือ 

      在水上打战的军队。 

19. 营寨 ying zhai （營） 名 อิ�ง ไจ้  ค่ายทหาร 

      兵营。 

20. 水寨 shui zhai  名 สุ่ย ไจ้  ค่ายทหารเรือ 



     水边的军营。 

21. 旱寨 han zhai  名 ฮั�น ไจ้  ค่ายทหารบก 

      陆地上的军营。 

22. 如期 ru qi   短语 หย ูชี  ตามเวลากําหนด 

      按照规定的日子。 

23. 妙计 miao ji（計） 名 เมี�ยว จี�  แผนวิเศษ 

      好计策。 

24. 妙用 miao yong  短语 เมี�ยว ยง่  ใชอ้ยา่งคล่องแคล่ว แยบคาย 

      奇特的用途。 

25. 商议 shang yi（議）  动 ซงั อี�   ปรึกษาหารือ 

      商量讨论。 

26. 武器 wu qi  名 อู่ ชี�  อาวธุ เครื�องมือที�ใชใ้นสงคราม 

      兵器，打仗时用的器具。 

27. 交战 jiao zhan（戰） 动 เจียว จั�น  สูร้บ 

      打仗。 

28. 紧急 jin ji （緊） 动 จิ�น จี�  คบัขนั ฉุกเฉิน 

      严重而紧迫。 

29. 秘密 mi mi  名 มี� มี�  ความลบั เรื�องที�ไม่ใหค้นอื�นรู้ 

      不给人知道的事。 

30. 负责 fu ze（負責） 动 ฟู่ เจ๋อ  รับผดิชอบ 

      担负责任。 

31. 用意 yong yi  名 ย่ง อี�  เจตนา 

      存心。 

32. 自愿 zi yuan（願） 短语 จื�อ เวี�ยน  ยอมตน 

      自己愿意。 

33. 担忧 dan you（擔憂） 动 ตัน อิว  เป็นห่วง 

     为某事而发愁。 

34. 保管 bao guan  动 ป๋าว กว่าน รับรอง 



      保证，看守，保护管理。 

35. 计划 ji hua（計劃） 动，名    จี� ฮว่า แผนการ 

      预定实施的方法。 

36. 照办 zhao ban（辦） 动 จ้าว ปั�น  ทําตาม 

      依照办理。 

37. 疑惑 yi huo  动 อี� ฮว่อ  สงสยั 

      不敢相信而怀疑，猜测。 

38. 私自 si zi   短语 ซือ จื�อ  ส่วนตวั  

      秘密，自己的。 

39. 安排 an pai  动 อัน ไผ  จดัการ  

      有条理，分先后地处理，安置。 

40. 布置 bu zhi（佈置） 动 ปู้ จื�อ  ตกแต่ง จดัการ 

      分布，安排。 

41.调动 tiao dong（調動）动 เถียว ต้ง  สั�งยา้ยทหาร 

      移动军队。 

42. 动静 dong jing（動靜）名 ต้ง จิ�ง  การเคลื�อนไหว 

      事情进行的状况。 

43. 仍旧 reng jiu（舊） 副 เหยิง จิ�ว  เหมือนเดิม 

       依旧。 

44. 连忙 lian mang（連）  副 เหลียน หมงั เร่งรีบ 

      急忙。 

45. 胶漆 jiao qi（膠） 名 เจียว ชี  กาว 

      用树脂做成有黏性的物质。 

46. 材料 cai liao  名 ไฉ เลี�ยว  วตัถุดิบ อุปกรณ์ 

      制造用品的原料。 

47.  四更 si geng  名 ซื�อ เกิง  ตีสี� 

      夜间三、四时左右。更：计算夜间时间的单位。 

48. 悄悄 qiao qiao  形 เชียว เชียว แอบ ๆ เงียบ ๆ 



      暗中，秘密的样子。 

49. 吩咐 fen fu  动 เฟิน ฟู่  สั�ง 

      用话指点安排，使人照着去做。 

50. 长索 chang suo（長） 名 ฉัง สว่อ  เชือกยาว 

      长的粗绳子。 

51. 漫天 man tian   短语  มั�น เทียน เตม็ทอ้งฟ้า 

      满布天空。 

52. 摆开 bai kai（擺開）动 ไป่ ไค  กระจดักระจาย 

      散开。 

53. 呐喊 na han  动 น่า หั�น  ส่งเสียงโห่ร้อง 

      大声叫喊，以壮声势。 

54. 吃惊 chi jing（驚） 形 ชือ จิง  ตกใจ 

      受惊。 

55. 一直 yi zhi  副 อื� จื�อ  ตลอดเวลา 

      连续而没间断。 

56. 埋伏 mai fu  动 ไหม ฟู่  ซุ่มซ่อน ซุ่มดกั 

      暗中躲藏，以便袭击敌人的军队。 

57. 倘若 tang ruo  副 ถั�ง ยว่อ  ถา้ 

      如果。 

58. 轻易 qing yi（輕） 动 ชิง อี�  ง่ายดาย 

      随意而行。 

59. 只管 zhi guan  副 จื�อ กว่าน เอาแต่ไดแ้ต่ไม่สนใจเรื�องอื�น 

      不顾一切尽量去做。 

60. 取乐 qu le（樂） 动 ฉวี� เล่อ  หาความสุข 

      寻找乐趣。 

61. 关照 guan zhao（關） 动 กวาน จ้าว ดูแล 

      通知；照顾他人。 

62. 何止 he zhi   副 เหอ จื�อ  ไม่เพียงเท่านี�  มากกวา่ 



      不止。 

63. 一字儿 yi zi er（兒）名 อี� จื�อ เอ๋อร์ เป็นแถวเรียงหนึ�ง 

      成一直线。 

64. 弓弩手 gong nu shou 名 กง หนู โส่ว ขมงัธนู  

      能射箭的人。    (ผูที้�มีความสามารถในการยงิธนู) 

65. 足智多谋 zu zhi duo mou（謀）短语      จู๋ จื�อ ตวอ โหมว      หวัดีมีไหวพริบ 

      知识丰富而多好计。 

66. 虚张声势 xu zhang sheng shi（虛張聲勢）短语      ซวี จัง เซิง ซื�อ 

      空的张扬。     โมว้า่มีกาํลงัมากมายเพื�อขู่ขวญั 

67. 船轻水急 chuan qing shui ji    短语       ฉวาน ชิง สุ่ย จี� 

      形容船行得很快。        พรรณนาถึงการแล่นเรืออยา่งรวดเร็ว 

 

字形辨别    ตัวอกัษรจีนที�มีลกัษณะใกล้เคยีงกนั 

漫 man   形      氵 满 ，大雾 wu 漫天。 

เตม็ 

慢 man   形      快 慢慢，怠 dai慢，傲 ao慢。 

ชา้ 

幔 man   名       巾 布幕，帐幔 zhang man 。 

ผา้ม่าน 

谩 man    名      言    乱骂 luan ma ，谩骂。 

ด่าสุ่มสี�สุ่มหา้ ด่าส่งเดช ด่าไม่เลือกหนา้   

寨 zhai     名    木 营垒 lei，村庄。 

ค่าย 

赛 sai       动  贝 互相争胜。赛跑。 

แข่งขนั แข่ง 

塞 sai        动  土 边境险要的地方。要塞。 

เขตชายแดน  

阁 ge       名  各 对人的敬称，女子出嫁 jia。阁下，出 



阁。 

เรียกคนอื�น  เป็นคาํสุภาพ      การแต่งงานของลูกผูห้ญิง                      

閤  he      名  合 合∶閤第（合家）光临 lin 。 

รวม ทั�งหมด 

旱 han      名  干 陆 lu地，长久不下雨。 

แลง้ 

早 zao      名  十 太阳出来的时候；先。早晨，早上。 

เชา้ 

弩 nu       名  弓 利用机械施 ji  xie  shi放的弓。弓弩。 

ธนู                  

努 nu       动  力 尽力，努力。  

ขยนั พยายาม 

怒 nu       动  心 心里气愤 fen；发怒，愤怒。 

โกรธ 

悄 qiao    形  快 没有声音，悄悄。 

เงียบ 

哨 shao   名  口 军队巡逻 xun luo。巡哨。 

ตรวจ     

呐 na       动  口 大声呼喊 hu han。 

โห่ร้อง 

纳 na       动  纳 交付 jiao fu。收受 shou shou。 

รับ 

靶 ba       名  革 ge 射击的目标。 

เป้า 

把 ba       介  扌 事情拿得稳，捉得住；把握，把持。 

จบั ถือ เอา                           wen    zhuo  wo        chi 

 



 

สรุป 

 โจววี�คิดทาํร้ายขงเบง้โดยการใหข้งเบง้รับผดิชอบเรื�องการทาํลูกธนูหนึ�งแสนดอก  

ดว้ยความฉลาดเฉียบแหลมในการใชก้ลยทุธทางทหาร  ขงเบง้สามารถนาํลูกธนูมากกวา่ 

หนึ�งแสนดอกมาใหโ้จววี�โดยการใชอุ้บายเอามาจากโจโฉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

练习七  แบบฝึกหัดบทที�เจ็ด 

一、问答 ตอบคําถาม  

（一）孔明借的箭是谁的？ 

      ลูกธนูที�ขงเบง้ยมืเป็นของใคร 

（二）孔明答应周瑜自愿在几天内造好十万枝箭？ 

      ขงเบง้รับปากโจววี�จะทาํลูกธนูหนึ�งแสนดอกเสร็จภายในกี�วนั 

（三）孔明为什么答应周瑜自愿在三天内造好十万枝箭？             

                   เพราะเหตุใดขงเบง้จึงยอมรับปากโจววี�จะทาํลูกธนูหนึ�งแสนดอกใหเ้สร็จภายในสามวนั 

（四）孔明在三天内交出多少箭？ 

      ลูกธนูที�ขงเบง้ส่งภายในสามวนัมีจาํนวนเท่าไร 

（五）孔明能在三天内交出十万枝箭，曾得到谁的帮助？ 

                   ขงเบง้สามารถส่งลูกธนูหนึ�งแสนดอกภายในเวลาสามวนัไดรั้บความช่วยเหลือจากใคร 

 （六）孔明为什么要立下军令状？ 

                   เพราะเหตุใดขงเบง้จึงใหค้าํมั�นสญัญาโดยการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามกฎทหาร 

（七）孔明为什么下令在船上擂鼓呐喊？ 

      เพราะเหตุใดขงเบง้จึงสั�งทหารโห่ร้องและตีกลองในเรือ 

（八）孔明为什么不怕曹兵来攻？ 

      เพราะเหตุใดขงเบง้จึงไม่กลวัทหารโจโฉโจมตี 

（九）孔明和鲁肃在船上做什么？ 

      ขงเบง้กบัหลู่ซู่ทาํอะไรอยูใ่นเรือ 

（十）曹军听到擂鼓呐喊后便怎样？ 

      ทหารของโจโฉไดย้นิเสียงตีกลองโห่ร้องแลว้ทาํอยา่งไร 

（十一）曹操听到擂鼓呐喊声，为什么下令不要轻易出 

     动？ เพราะเหตุใดเมื�อโจโฉไดย้นิเสียงตีกลองโห่ร้องจึงสั�งทหารไม่ใหอ้อกมา 

（十二）后本课中，可知孔明是一位怎么样的人？ 

      จากบทเรียนที�เรียนมา เราทราบไดว้า่ขงเบง้เป็นคนประเภทใด 

 

二、释词 อธิบายคาํศพัท ์



（一）害 

（二）替 

（三）弄 

（四）连忙 

（五）紧急 

（六）商议 

（七）仍旧 

（八）安排 

（九）吃惊 

（十）军令状 
 

三、填空 เติมคาํในช่องวา่ง 

 这一夜，（一）漫天，长江当中，雾气更重，（二）

都看不见人。到了（三）的时候，船已经（四）北岸曹操

水寨。孔明（五）把船头朝西，船尾朝东，一字儿摆开，

在船上擂鼓（六）起来。鲁肃（七）的说：“（八）曹兵

一起出来，怎么办呢？”孔明笑笑说：“我料曹操在大雾

中，必定（九）出来。我们（十）饮酒取乐，等待雾散了

便回去。” 
 

四、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）周瑜想害鲁肃。 

（二）鲁肃是孔明的朋友。 

（三）孔明请鲁肃一同去取箭。 

（四）江里有大雾曹兵不敢轻易出动。 

（五）曹操派兵捉到孔明。 
 

五、配对 จบัคู่ 

（一）曹操   （甲）周瑜 

（二）刘备   （乙）受箭 



（三）孙权   （丙）孔明 

（四）草船   （丁）动静 

（五）消息   （戊）丞相 
 

六、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）船     每     要     军士     人     三十。 

（二）鲁肃     拔     船     只     孔明     二十     给。 

（三）教水军     孔明      靠近    把船    寨    水    受箭     去。 

（四）上    草靶   的    船    只    每    箭    排满     了。 

（五）时     曹操     得到     报告     船     的     孔明     去    了    已 

        像飞     一样的。 
 

七、翻译 การแปล 

1.  การสูร้บทางนํ�ากบัโจโฉ  ใชธ้นูดีที�สุด 

2.  ขงเบ้งขอยมืเรือยี�สิบลาํจากหลู่ซู่ 

3. ขงเบ้งไม่ใชไ้ม่ไผ ่ กาวและขนนกทาํลูกธนู 

4. มีหมอกหนามากในแม่นํ�า  ทหารศตัรูมา ตอ้งมีการซุ่มดกัอยา่งแน่นอน 

5.  ทหารของโจโฉยงิธนูไปที�เรือของขงเบ้ง 

 

八、造句 แต่งประโยค 

（一）借     （二）希望 

（三）用意    （四）了解 

（五）消息    （六）仍旧 

（七）怎样    （八）怎么 

（九）材料    （十）开玩笑 

 

 

 

 



 

บทที�เจ็ด  ขงเบ้งขอยมืลูกธนูจากโจโฉ 

ตี� ชี เค่อ   ฉ่าว ฉฺวน เจี�ย เจี�ยน 

โจว วี� เสี�ยง ไฮ่ ข่ง หมิง, เวยี ทา ซงั อี�  จวนิ ซื�อ. โจว วี� เวิ�น ทา: “เหอ ฉาว จวนิ ไจ ้สุ่ย ลู่ 

เจียว จั�น, ยง่ เสิน เมอ อู่ ชี� จุย้ ห่าว?” ข่ง หมิง ซฺวอ : “ตา้ เจียง ซั�ง เมี�ยน, ยง่ กง เจี�ยน จุย้ ห่าว.”  หวี 

ซื�อ โจฺว วี� ฉิ�ง ทา ไจ ้สือ เทียน จือ เน่ย, ฟู่  เจ๋อ จา้ว ห่าว สือ อว้น จือ เจี�ยน. ข่ง หมิง เยิ�น เหวย จวนิ 

ฉิง จิ�น จี�, จื�อ เวี�ยน ไจ ้ซนั เทียน เน่ย อนั ไผ ห่าว; ปิ� ง เฉี�ย เสี�ย เซี�ย จวิน ลิ�ง จฺว้ง, เปี� ยว ซื�อ ปู๋ ซื�อ ไค 

หวนั เซี�ยว. 

หลู่ ซู่ เหิ�น ที� ข่ง หมิง ตนั อิว, เวิ�น หมิง โจว วี� เตอ ยง่ อี�  จือ โฮ่ว, จิ�ว ชวี� คั�น ข่ง หมิง.  

ข่ง หมิง ตุย้ หลู่ ซู่ ซวอ : “หวอ จ่าว จิ�ว กา้ว ซู่ หนี�, กง จิ�น อี�  จื�อ เอี�ยว ไฮ่ หวอ่, จิน เทียน 

กวอ่ หยนั น่ง ชู ซื�อ ไหล. ซนั เทียน จือ เน่ย เจิ�น หนึ�ง จา้ว ชู สือ อว้น จือ เจี�ยน? หนี� จื�อ ห่าว จิ�ว จิ�ว 

หวอ่ เลอ!  หลู่ ซู่ ซวอ : “เก๋อ เซี�ย จื�อ จี� จ่าว ไหล เตอ ฮวอ่, หวอ่ เจิ�น หนึง จิ�ว เต๋อ หนี�?” ข่ง หมิง 

ซวอ : “ซี ว ั�ง หนี เจี�ย เก๋ย หวอ่ เออ้ร์ สือ จือ ฉฺวน, เหม่ย ฉฺวน เอี�ยว จวนิ ซื�อ ซนั สือ เหยนิ, ฉฺวน ซั�ง 

โตว ยง่ ชิง ปู้ จวอ้ มั�น จื�อ. เหม่ย จือ ฉฺวน ยง่ อี�  เชียน ตวอ เกอ้ ฉ่าว ปา จื�อ ฟั�ง ไจ ้ เหลี�ยง เปียน, 

หวอ่ ลิ�ง อิ�ว เมี�ยว ยง่. ตี�  ซนั เทียน ป๋าว ก่วน อิ�ว สือ อว้น จือ เจี�ยน, จื�อ ปู๋ กวอ้ ปู้ หนึง ย ั�ง กง จิ�น จือ 

ตา้ว. ทา จือ ตา้ว เลอ, หวอ่ เตอ จี�  ฮวา่ จิ�ว เอี�ยว ซือ ไป้.” หลู่ ซู่ ตา อิ�ง จา้ว ปั� น, ตั�น ปู้ เหลียว เจี�ย ทา 

เตอ ยง่ อี� ; หุย ไหล ป้าว กา้ว เลอ โจว วี�, กวอ่ หยนั เหมย อิ�ว ถี ฉี� เจี�ย ฉฺวน เตอ ซื�อ, จื�อ ซวอ ข่ง 

หมิง ปิ� ง ปู๋ ยง่ เจี�ยน จู๋. หลิง หมาว. เจียว ชี เติ�ง ไฉ เลี�ยว. โจว วี� อี�  ฮวอ่ เตอ ซวอ : “คั�น ทา ซนั เทียน 

อี� โฮ่ว เจิ�น เอี�ยง เจียว ชู เจี�ยน ไหล?” 

หลู่ ซู่ ซือ จื�อ ปัว เลอ เออ้ร์ สือ จือ ชิง ไคว่ เตอ ฉฺวน, ฉฺวน ซั�ง เอี�ย จา้ว เจฺอ ปู้ จื�อ ห่าว เลอ, 

เติ�ง โฮ่ว ข่ง หมิง เถียว ตง้ สื�อ ยง่. ตี�  อี�  เทียน คั�น ปู๋ ตา้ว ข่ง หมิง เตอ ตง้ จิ�ง; ตี�  เออ้ร์ เทียน เอี�ย เหมย 

อิ�ว เซียว สี; ตา้ว ตี�  ซนั เทียน เจียว เลอ ซื�อ เกิง เตอ สือ โฮ่ว, ข่ง หมิง เชียว เชียว เตอ ป่า หลู่ ซู่ ฉิ�ง 

ตา้ว ฉฺวน จฺง ชวี�. หลู่  ซู่ เวิ�น: เก๋อ เซี�ย ฉิง หวอ่ ไหล จวอ้ เสิน เมอ?” ข่ง หมิง ซวอ: “ฉิ�ง เก๋อ เซี�ย อี�  

ถง ชวี� ฉวี� เจี�ยน.” หลู่ ซู่ เวิ�น : “ชวี�  หนา หลี� ฉวี�?” ข่ง หมิง ซวอ : “หนี� ปู๋ เอี�ยว เวิ�น, ชวี� เลอ จิ�ว จือ 

ตา้ว. “หวี ซื�อ เฟิน ฟู่  ป่า เออ้ร์ สือ จือ ฉฺวน ยง่ ฉงั สวอ่ เหลียน เจีย ฉี� ไหล, จื�อ ฉฺาว ตา้ เจียง เป่ย อั�น 

ไค ชวี�.”  

เจฺอ้ อี�  เอี�ย, ตา้ อู่ มั�น เทียน, ฉงั เจียง ตงั จฺง, อู ้ชี� เกิ�ง จฺง้, ตุย้ เมี�ยน คั�น เจี�ยน เหยนิ. ตา้ว เลอ 

อู่ เกิง เตอ สือ โฮ่ว ฉฺวน อี� จิง ค่าว จิ�น เป่ย อั�น ฉาว ชาว สุ่ย ไจ.้ ข่ง หมิง เซี�ย ลิ�ง ป่า ฉฺวน โถว ฉฺาว 



ซี, ฉฺวน เหวย่ ฉฺาว ตง, อี� จื�อ เออ้ร์ ไป่ ไค, ไจ ้ฉฺวน ซั�ง เหลย กู่ น่า หั�น ฉี� ไหล. หลู่ ซู่ ชือ จิง เตอ 

ซวอ: ถั�ง ยว่อ ฉาว ปิง อี�  ฉี� ชู ไหล, เจิ�น เมอ ปั� น เนอ? “ข่ง หมิง เซี�ยว เซี�ยว ซวอ:” หวอ่ เลี�ยว ฉาว 

ชาว ไจ ้ตา้ อู ้จฺง, ปี�  ติ�ง ปู้ กั�น ชู ไหล. หวอ่ เมิน จื�อ ก่วน อิ�น จิ�ว ฉวี� เล่อ, เติ�ง ไต ้อู่ ซั�น เลอ เปี� ยน หุย 

ชวี�” 

ฉาว ชาว ไจ ้อิ�ง ไจ ้หลี�, ทิง ตา้ว เหลย กู่ เซิง, น่า หั�น เซิง, จิ�ว เซี�ย ลิ�ง ซวอ: “เจียง หลี� เตอ อู ้

เหิ�น ตา้, ตี� จวนิ ฮู หยนั ไหล เลอ, อี� ติ�ง อิ�ว ไหม ฟู่ , เชียน อว้น ปู๋ เอี�ยว ชิง อี�  ชู ตง้ เข่อ ปัว สุ่ย จวนิ 

กง หนู โส่ว ยง่ ล่วน เจี�ยน ฟั�ง เซฺ่อ.” อิ�ว ไพ ่เหยนิ ตา้ว ฮั�น ไจ ้หลี� เถียว ลิ�ว เชียน กง หนู โส่ว, ตา้ว 

เจียง เปียน ไหล; เหลียน ถง สุ่ย จวิน กง หนู โส่ว กง้ อิ�ว อี� อว้น เหยนิ, อี�  ฉี� เซี�ยง เจียง จฺง ฟั�ง เจี�ยน, 

ฟั�ง ชู ไหล เตอ เจี�ยน ห่าว เซี�ยง เซี�ย หวี� อี� เอี�ยง. ข่ง หมิง อิ�ว เจี�ยว สุ่ย จวนิ ป่า ฉฺวน โถว ฉฺาว ตง, 

ฉวน เหวย่ ฉฺาว ซี, ค่าว จิ�น สุ่ย ไจ ้ชวี� โซว ่ เจี�ยน , อี� เมี�ยน หยง จิ�ว เหลย กู่ น่า หั�น. เติ�ง ตา้ว ไท่ 

เอี�ยง เซิง ฉี�, ตา้ อู ้ เจี�ยน เจี�ยน ซั�น เลอ, ข่ง หมิง เหลียน หมงั เจี�ยว เกอ้ ฉฺวน ไค หุย. เจฺอ้ สือ โฮ่ว 

เหม่ย จือ ฉฺวน เตอ เหลี�ยง เปียน ฉ่าว ปา ซั�ง ไผ หมั�น เลอ เจี�ยน จือ, เหอ จื�อ สือ อว้น. ข่ง หมิง 

กวนจฺา้ว เกอ้ ฉฺวน จวิน ซื�อ, อี�  ฉี� กาว หั�น “เซี�ย เซีย เฉิง เซียง เตอ เจี�ยน!”  เติ�ง ตา้ว ฉาว ชาว เต๋อ 

ตา้ว ป้าว กา้ว, เจอ้ เปียน ฉฺวน ชิง สุ่ย จี�, อี� เซี�ยง เฟย อี� เอี�ยง เตอ ไค หุย เออ้ร์ สือ ตวอ หลี�, จุย เอี�ย 

จุย ปู้ จี� เลอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第七课答案 เฉลยแบบฝึกหัดบทที�เจ็ด 

 

一、问答 

（一）曹操。    （二）三。 

（三）军情紧急，自有妙计。 （四）超过十万枝。 

（五）鲁肃。 （六）表示如期交剑，不是开玩笑。 

（七）虚张声势。     （八）有大雾。 

（九）饮酒作乐。     （十）向江中放射。 

（十一）以为有埋伏。  （十二）足智多谋。 

 

二、释词 

（一）祸害、损害。 （二）代 

（三）做    （四）急忙。 

（五）严重而紧迫。 （六）商量、议论。 

（七）依旧。   （八）安置。 

（九）受惊。     （十）军人接受命令后所写的保证书。 

 

三、填空 

（一）大雾   （二）对面   （三）三更   （四）靠近 

（五）下令   （六）呐喊   （七）吃惊   （八）倘若 

（九）不敢   （十）只管 

 

四、是非 

（一）非  （二）是   (三)是  （四）是   （五）非 

 

五、配对 

（一）戊  （二）丙  （三）甲  （四）乙  （五）丁 



 

六、排正句子 

（一）每船要军士三十人。 

（二）鲁肃拨二十只船给孔明。 

（三）孔明教水军把船靠近水寨去受剑。 

（四）每只船的草靶上排满了剑。 

（五）曹操得到报告时，孔明的船已像飞一样的去了。 

 

七、翻译 

（一）在水上和曹军作战，用弓箭最好。 

（二）孔明向鲁肃借二十只船。 

（三）孔明不用竹，胶和翎毛做箭。 

（四）江里的雾很大，敌军来了，一定有埋伏。 

（五）曹军向孔明的船放箭。 

 

八、造句范例 

（一）借 

  宋才常常去图书馆借书。 

 สมชายมกัจะไปยมืหนงัสือที�หอ้งสมุด  

（二）希望 

爸妈希望孩子长大学有所成，能成为对社会、国家 

有用的人。 

พอ่แม่หวงัใหลู้กเติบโตขึ�นมามีความรู้ความสามารถ เป็นคนที�มีประโยชน์ต่อสงัคมและ 

ประเทศชาติ 

（三）用意 

  我说这句话的用意，只是想安慰他一下。 

 เจตนาของฉนัที�พดูประโยคนี�  เพียงเพื�อปลอบเขาเท่านั�น 

（四）了解 

  我不大了解他的为人。 



  ฉนัไม่ค่อยเขา้ใจการปฏิบติัตวัของเขา 

（五）消息 

  我已经很久没有他的消息了。 

  ฉนัไม่ไดย้นิข่าวของเขานานแลว้ 

（六）仍旧 

  虽然现在他发财有钱了，但他生活仍旧很节省。 

  ถึงแมต้อนนี� เขารํ�ารวยมีเงินทองแลว้ แต่เขากย็งัอยูอ่ยา่งประหยดัเหมือนเดิม 

（七）怎样 

  最近你们的学习情况怎样？ 

  ระยะนี�การเรียนของพวกคุณเป็นอยา่งไรบา้ง 

（八）怎么 

  你怎么现在才来？电影已经开始了。 

  ทาํไมคุณเพิ�งมาตอนนี�  ภาพยนตร์ไดเ้ริ�มฉายแลว้ 

（九）材料 

  他用什么材料做那些玩具？ 

  เขาใชว้ตัถุดิบอะไรในการทาํของเล่นเหล่านั�น   

（十）开玩笑 

  他喜欢和朋友开玩笑。  เขาชอบพดูเล่นกบัเพื�อน ๆ 

 

การประเมินผลท้ายบท 

 ใหต้อบคาํถามต่อไปนี� เป็นภาษาจีน 

 1.  โจววี�  ขงเบง้และหลู่ซู่มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 

 2.  เพราะเหตุใด  โจววี�จึงตอ้งการทาํร้ายขงเบง้ 

 3.  ขงเบง้ขอยมืลูกธนูจากโจโฉไดโ้ดยวิธีใด 

 

 

 

 

 


