
 

 

第八课    瓜棚下 

บทท่ีแปด  ใตร้้านบวบ 

 

บทนํา 

 การใชเ้วลาวา่งเป็นประโยชน์โดยการปลูกตน้พืช  นอกจากไดผ้ลเกบ็เก่ียวแลว้  ยงัเป็นการ 

เช่ือมความสนิทสนมของสมาชิกในครอบครัวดงับทเรียนท่ีจะศึกษาต่อไปน้ี 

 

สาระสําคญั 

บิดาปลูกตน้บวบในท่ีวา่งหลงับา้น ขณะท่ีเห็นบิดารดนํ้าตน้บวบ บุตรไดคิ้ดถึงบุญคุณท่ี 

บิดาเล้ียงดูเขามา ซ่ึงเปรียบเสมือนการรดนํ้าตน้อ่อนของบวบ ผูร้ดจะตอ้งรดนํ้าทีละกระบวยอยา่ง 

ระมดัระวงัไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือย ในขณะท่ีบิดากาํลงัถอนหญา้ใส่ปุ๋ย บุตรทั้งหลายกจ็ะ 

ช่วยกนัห้ิวนํ้าจากหอ้งครัวมารดตน้บวบ เม่ือตน้บวบโตข้ึนออกดอกและผล  ทุกคนในบา้นมกัชอบ 

มารับประทานอาหารใตร้้านบวบ 

 

จุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม 

 เม่ือผา่นการศึกษาบทเรียนในบทน้ีแลว้  ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้และความสามารถดงัน้ี  

 1.  รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์  เช่นการปลูกพืชผกัเป็นตน้ 

 2.  สามารถเล่าเร่ืองการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์เป็นภาษาจีนได ้

 

 

 

 

  

 

 



 

แสงอาทิตยใ์นยามคํ่าไดแ้ผก่ระจายเตม็ทอ้งฟ้าเป็นสีสนัต่างๆ คุณพอ่เดินผา่นแสงอาทิตยท่ี์ 

ระยบิระยบัมาหยดุอยูห่นา้บา้นแลว้บ่นกบัตนเองวา่หลงับา้นมีท่ีวา่งมาก ควรจะตอ้งหาอะไรมาปลูก 

จึงจะดี 

 เชา้วนัท่ีสอง  ฉนัอยูห่ลงับา้นเห็นคุณพอ่กาํลงัทาํงานยุง่จนเหง่ือโซม  บนท่ีวา่งเปล่าไดปั้ก 

เสาข้ึนมาส่ีตน้  ทาํเป็นร้านบวบ และบริเวณรอบ ๆ ไดป้ลูกตน้อ่อนของตน้บวบ 

 ทุกวนัคุณพอ่จะต่ืนแต่เชา้  มีหลายคร้ัง ฉนัถูกเสียงจอบขดุดินรบกวนจนต่ืนข้ึนมา ขยี้ตาท่ี 

ยงังวัเงียแลว้นัง่อยูริ่มหนา้ต่าง มองเห็นคุณพอ่กาํลงัตกันํ้าทีละกระบวยรดตน้อ่อนของบวบอยา่ง 

ระมดัระวงั  ตน้อ่อนท่ีกาํลงังอกข้ึนมาคลา้ยกบัเดก็อ่อนท่ีมีชีวิตกาํลงัรอคอยความรักท่ีแทจ้ริง  ฉนั 

อดไม่ไดท่ี้จะหวนนึกถึงตวัเองท่ีเคยเป็นเดก็อ่อนเหมือนกบัตน้บวบเหล่าน้ีปีแลว้ปีเล่า คุณพอ่ไม่เคย 

บ่นถึงความลาํบากในการเล้ียงดูฉนั  ตั้งความหวงักบัลูกไว ้  บุญคุณของคุณพอ่ท่ีมีต่อลูกมากมาย 

เหลือเกิน 

 พวกเราต่างกไ็ม่เคยพดูความในใจออกมาแต่ทุกคนลว้นรู้อยูแ่ก่ใจในส่ิงท่ีทุกคนรัก ไม่เพียง 

แต่เป็นตน้บวบท่ีนบัวนัจะเติบโตข้ึนมาเท่านั้น  เรายงัชอบดูแลตน้บวบดว้ย  ขณะท่ีคุณพอ่ถอนหญา้ 

หรือใส่ปุ๋ยอยูฉ่นักบันอ้ง ๆ กจ็ะแยง่กนัห้ิวนํ้าจากหอ้งครัวมาท่ีหลงับา้นช่วยรดนํ้าตน้บวบ  เน่ือง 

จากขณะนั้นทุกคนยงัเดก็อยู ่ถงันํ้ ากห็นกั เวลาห้ิวถงันํ้าข้ึนบนัไดตวักจ็ะโซเซไปมาตามตวัมกัจะถูก 

นํ้าหกรดจนเปียกไปหมด  แลว้พวกเรากม็องเห็นหนา้กนั พร้อมทั้งส่งเสียงหวัเราะออกมาเสียงดงั 

 เถาสีเขียวของตน้บวบเติบโตข้ึนมาในฤดูร้อน จากมุมร้านทางตะวนัออกไปทางตะวนัตก  

ลมพดัโชยมา ใบบวบท่ีงอกแตกออกจากก่ิงคลา้ยฝ่ามือคนโอนเอนไปตามสายลมเสมือนเดก็ซุกซน 

ท่ีกาํลงัส่งเสียงหวัเราะ  ดอกไมสี้เหลืองไดแ้อบงอกออกมาจากกาํมะหยีสี่เขียว คลา้ยกบัแตรเลก็ ๆ 

ไม่ทราบวา่มนักาํลงัจะบรรเลงเพลงอะไร ผเีส้ือบินมาแลว้ ผึ้งกบิ็นวนเวยีนไปมา นกกระจอกท่ีเกาะ 

อยูบ่นสายไฟฟ้า ต่างกก็ระโดดวิ่งเตน้ลงมาร่วมวงสนุกดว้ย 

 บนร้านมีบวบนบัไม่ถว้น  คลา้ยกบัวา่มนักาํลงัแข่งกนัเติบโต  ญาติ  ๆ และเพื่อน ๆ มาท่ี 

บา้น  ยนือยูใ่ตร้้านบวบชมวา่  บวบน้ีใหญ่จริง ๆ คุณพอ่ ยิม้ดว้ยความพึงพอใจ  แลว้พดูวา่ ตอนน้ี 

บวบกาํลงัน่ากิน เอากลบัไปกินท่ีบา้นกนันะ  ปลูกเองไม่ตอ้งเสียเงินซ้ือ 

 ไม่ทราบวา่ใครเป็นคนเสนอข้ึนมาก่อน และไม่ทราบวา่เร่ิมตั้งแต่เม่ือใด เวลารับประทาน 

อาหาร ไม่มีใครอยากนัง่อยูท่ี่โตะ๊อาหารในบา้น ต่างกย็กมา้นัง่เลก็ๆ มาท่ีหลงับา้น รับประทาน 

อาหารใตร้้านบวบทั้งครอบครัว 



 คืนวนัหน่ึง ฉนันัง่อยูใ่ตร้้านบวบ  เงยหนา้มองทะลุรูใบบวบข้ึนไป  มองหาดวงจนัทร์ท่ี 

กาํลงัเคล่ือนท่ีไปทุกแห่งหน  มองดูแสงจนัทร์ท่ีสลวั ๆ รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีไดเ้ห็นบวบแต่ละใบกาํลงัส่ง 

แสงเหมือนสีหยก เสมือนโคมไฟแห่งความหวงัและอวยพรใหพ้วกเรา  ฉนัเกิดความเขา้ใจข้ึนมา 

ทนัทีวา่  เพราะเหตุใดเราทุกคนจึงรักร้านบวบแห่งน้ี   เพราะมนัเป็นความหวงัของเราทุก ๆ คนใน 

บา้น และมนัไดเ้ช่ือมหวัใจของเราทุกคนเหมือนกบัมนัไดเ้ช่ือมใบบวบทุก ๆ ใบบนตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第八课    瓜棚下 

บทท่ีแปด  ใตร้้านบวบ 

 夕阳在天空洒满了彩霞，父亲从余晖闪耀中走过来，

停在屋前台阶上。他喃喃地说∶“后院这么大的空地，要

种些东西才好。” 

 第二天清晨，我在后院看到父亲。他正忙得满头大

汗∶空地上竖起四根木桩，搭成了瓜棚的架子；在它的四

周，种上一株株的瓜苗，种的全是丝瓜。 

 父亲起得很早。很多次，我被锄头声从梦中敲醒，揉

揉惺忪的双眼，坐在窗口看着父亲，舀起一瓢瓢的水，小

心翼翼的浇着瓜苗。那青青的新芽，像一排排稚气的小

孩，仰着朝曦般的脸颊，热切等待一分真挚的爱。 

 我不禁回想起自己，也曾小小嫩嫩的像那瓜苗，一年

又一年，父亲不辞劳苦的灌溉我，浇一串希望，洒万滴恩

情，费了他多少心血！ 

 我们谁也没告诉过谁，但我们都能体会∶我们爱上

的，不仅是那日渐茁壮的苗儿，我们也爱这一分照顾的工

作。当父亲锄草或施肥的时候，我和弟弟、妹妹就抢着提

水，从厨房到后院，摇摇晃晃的抬着，上台阶不平衡，往

往把水泼得一身，然后你看我，我看你，哈哈大笑起来。 

 青青的瓜藤，随着夏季成长，由东方的棚角廷伸到西

方。风来了，分歧成掌状的瓜叶，波浪似的前仰后倾，像

顽童一样的发出一阵阵哗笑。黄色的花朵，偷偷的从绿绒

中伸出，像一支支的小喇叭，不知它要演奏些什么？只见

蝴蝶来了，蜜蜂匆匆忙忙地飞绕，还有栖息在电线杆上的

麻雀，也下来蹦蹦跳跳凑热闹。 

 棚上数不清的瓜，好像比赛似的抢着长大。亲友们来

到我家，站在棚下赞美着说“好大好大的瓜啊！”“父亲

得意地笑开了口∶趁鲜嫩拿些回家吃吧，自个儿种的。” 



 不知道是谁先提议的，也不知从什么时候开始；我们

吃饭的时候，谁也没有兴趣坐在屋内的饭桌旁；纷纷把一

张张小凳子搬到后院来，全家坐在瓜棚下吃饭。 

 有一个晚上，我坐在瓜棚下；仰着头，透过小小的叶

隙，寻找那到处穿梭的月亮；顺着一丝丝的月光，惊喜地

发现每个瓜正闪着玉一样的光辉，像是一盏盏亮着希望和

祝福的灯。于是我明白了，为什么我们如此爱着这瓜棚，

因为它架起了我们共同的希望，且把全家的心系在一起，

像系住所有的瓜一样。 

 

释词 อธิบายคาํศัพท์ 

 

1.  舀 yao    动 เอี�ยว  ตกั(ตกันํ้า) 

      用瓢、勺等器具取液体。 

2.  瓢 piao   名 เผียว  ขนั 

     舀水，盛东西的器具。 

3.  仰 yang   动 เอี�ยง  เงย 

     抬。 

4.  苗 miao   名 เหมียว  ตน้อ่อน 

     初生的植物。 

5.  隙 xi   名 ซี�  รู ช่อง รอยแตก 

     孔、缝隙、裂缝。 

6.  敲 qiao    动 เชียว  เคาะ ตี 

     打。 

7.  洒 sa（灑）  动 ส่า  รดนํ้า 

     使水分散落地下。 

8.  夕阳 xi yang（陽）  名 ซี เอี�ยง  ดวงอาทิตยใ์นยามคํ่า 

     黄昏时的太阳。 



9.  余晖 yu hui （餘暉） 名 หวี ฮุย  แสงอาทิตยใ์นยามคํ่า 

     傍晚的阳光。 

10. 彩霞 cai xia  名 ไฉ่ เสีย  เมฆท่ีเป็นสีสนัต่าง ๆ 

     彩色的云。 

11. 闪耀 shan yao（閃） 形 สั�น เอี�ยว ระยบิระยบั 

     闪烁，忽明忽暗。 

12. 台阶 tai jie（階）   名 ไถ เจีย  ขั้นบนัไดหนา้บา้น ธรณีประตู 

用砖、石、混泥土等筑成的一级一级供人上下的建筑物，

多设在大门前。 

13. 喃喃 nan nan  动 นัน นัน  บ่น พึมพาํ 

     自言自语。 

14. 惺忪 xing song  形 ซิง ซฺง  งวัเงีย 

     因刚醒而眼睛模糊不清。 

15. 稚气 zhi qi（氣） 形 จื�อ ชี�  จิตใจบริสุทธิ� ผอ่งใส 

     天真。 

16. 朝曦 zhao xi  名 จฺาว ซี  แสงอาทิตยใ์นยามเชา้ 

     早上的阳光。 

17. 脸颊 lian jia（臉頰） 名 เหลี�ยน เจี�ย ใบหนา้ 

     面部。 

18. 热切 re qie（熱） 动 เยอ่ เช่ีย  กระตือรือร้น 

     热烈恳切。 

19. 真挚 zhen zhi（真摯）形 เจิน จ◌ื◌้อ  จริงจงั 

     真诚。 

20. 劳苦 lao ku（勞） 形 หลาว ขู่  เหน็ดเหน่ือย ลาํบาก 

     劳累辛苦。 

21. 灌溉 guan gai  动 กว้าน ไก้ รดนํ้าตน้พืช 

     把水输送到植物上。 

22. 恩情 en qing  名 เอิน ฉิง  ความรักและบุญคุณอนัสุดซ้ึง 



     深厚的情义，恩义情爱。 

23. 深恩 shen en  短语 เซิน เอิน บุญคุณอนัลน้หลาม 

     重大的恩情。 

24. 心血 xin xue  名 ซิน เซวี�ย หวัใจเตม็ดวง 

     全副精神。 

25. 花费 hua fei（費） 动 ฮวา เฟ่ย  ใชไ้ป ส้ินเปลือง 

     用去。 

26. 体会 ti hui9（體會） 动 ถี� ฮุ่ย              เขา้ใจดว้ยประสบการณ์ของตนเอง 

     自己领会。 

27. 茁壮 zhuo zhuang（壯）形 จว๋อ จว้าง แขง็แรง นบัวนัเติบโตแขง็แรง 

     强壮。 

28. 照顾 zhao gu  名 จ้าว กู้  ดูแล 

     看顾。 

29. 摇晃 yao huang  动 เอี�ยว หว่าง โซเซ 

     摇摆。 

30. 平衡 ping heng  动 ผิง เหิง  สมดุล 

     对立的各方面在数量或质量上相等或相抵。 

31. 延伸 yan shen  动 เอี�ยน เซิน ยดืยาว...ไปทาง 

     延长伸长。 

32. 分歧 fen qi  动 เฟิน ฉี  แตกก่ิง แตกแยก 

     从主干生出许多枝叶。 

33. 顽童 wan tong（頑） 名 อ๋วน ถง  เดก็ซน 

     顽皮的小孩。 

34. 演奏 yan zou   动 เอี�ยน โจ้ว บรรเลง 

     当众奏音乐。 

35. 哗笑 hua xiao（嘩） 动 ฮวา  เซี�ยว หวัเราะเสียงดงั 

     大声笑，哈哈大笑。 

36. 偷偷 tou tou  动 โทว โทว แอบ ๆ 



     行动不使人觉察，趁人不注意。 

37. 绿绒 lu rong（綠絨）名 ลวี� หยง  กาํมะหยีสี่เขียว 

     绿色的绒布。 

38. 栖息 qi xi（棲） 动 ชี ซี  พกั อาศยั 

     居住或停留。 

39. 赞美 zan mei（讚） 动 จั�น เหม่ย ชมเชย 

     称赞。 

40. 得意 de yi  动 เต๋อ อี�  ภาคภูมิใจ 

     称心如意。 

41. 鲜嫩 xian nen  形 เซียน เนิ�น สดและอ่อนน่ิม 

     新鲜而嫩滑。 

42. 兴趣 xing qu（興） 名 ซิ�ง ชวี�  ความสนใจ 

     趣味。 

43. 穿梭 chuan suo  动 ชวาน ซวอ ถ่ี เคล่ือนไหวถ่ี 

     像织布的梭子来回活动，形容来往频繁。 

44. 惊喜 jing xi（驚） 动 จิง สี�  ต่ืนเตน้ดีใจ 

     惊和喜。 

45. 系住 xi zhu（繋）  动 ซี� จู้  ผกูมดัไว ้

     缚住。 

46. 荒废 huang fei（廢） 动 ฮวาง เฟ่ย ไม่ไดใ้ชเ้ป็นประโยชน์ ท่ีร้าง 

     不利用，不耕种的土地。旷废。 

47. 可惜 ke xi  动 เข่อ ซี  เสียดาย 

     值得惋惜。 

48. 消耗 xiao hao  动 เซียว ฮ่าว สึกหรอ 

     因使用或受损失而渐渐减少。 

49. 神智 shen zhi  名 เสิน จื�อ  ความรู้สึก ทิพยญาณ 

     知觉和理智。 

50. 模糊 mo hu   形 หมอ หู  มวั ไม่ชดัเจน 



     不分明，不清楚。 

51. 增加 zeng jia  动 เจิง เจีย  เพิ่มใหม้าก 

     加多。 

52. 伤害 shang hai（傷） 动 ซัง ไฮ่  ทาํร้าย 

     使身体或思想感情受到损害。 

53. 活泼 huo po（潑） 形 หวอ พอ  มีชีวิตชีวา 

     生动自然。 

54. 附近 fu jin   名 ฟู่ จิ�น  ใกลเ้คียง 

     相离不远的地方。 

55. 栽培 zai pei  动 ไจ เผย  เพาะเล้ียง 

     栽种培养。 

56. 培育 pei yu  动 เผย วี�  ชุบเล้ียง 

     培养幼小的生物，使它发育成长。 

57. 承受 cheng shou  动 เฉิง โซ่ว  รับ 

     接受。 

58. 水源 shui yuan  名 สุ่ย เหวียน ตน้นํ้า 

     水头。 

59. 往往 wang wang  副 หวัง หวั�ง เสมอ บ่อย ๆ 

     常常。 

60. 充分 chong fen  副 ชฺง เฟิ� น  เตม็ท่ี 

     足够。 

61. 点缀 dian zhui（點綴）动 เตี�ยน จุ้ย  ประดบั 

     加以衬托或装饰，使原有的事物更加美好。 

62. 甘美 gan mei  形 กัน เหม่ย หวานช่ืน ชุ่มคอ  

     味道香甜。 

63. 乐趣 le qu（樂） 名 เล่อ ชวี�  ความสุข 

     使人感到快乐的意味。 

64. 休闲 xiu xian（閒） 名 ซิว เสียน เวลาวา่ง 



      空闲。 

65. 精神 jing shen   名 จิง เสิน  จิตใจ อารมณ์ จิตสาํนึก 

      人的灵气，思想或主义。 

66. 果实 guo shi（實） 名 กว่อ สือ  ผล 

      草木结的果子。 

67. 收获 shou huo（穫） 动 โซว ฮว่อ ผลจากการเกบ็เก่ียว 

      做事所得的利益。 

68. 自个儿 zi ge er（兒）名 จื�อ เก้อ เออร์  ตวัเอง 

      自己。 

69. 小心翼翼 xiao xin yi yi  短语   เสี�ยว ซิน อี� อี�  ระมดัระวงัมาก 

      形容举动十分谨慎，丝毫不敢疏忽。 

70. 前仰后倾 qian yang hou qing（後傾）短语       เฉียน เอี�ยง โฮ่ว ชิง 

      仰向前面，倾向后面。   เอนไปขา้งหนา้ เอียงมาขา้งหลงั 

 

生字用法  วธีิใช้คาํศัพท์ 

一、夕阳 ดวงอาทิตยใ์นยามเยน็ 

夕阳西下，天空布满了彩色的云，十分美丽。 

 ดวงอาทิตยต์กดิน ทอ้งฟ้าเตม็ไปดว้ยกอ้นเมฆสีสนัต่าง ๆ สวยงามเหลือเกิน 

二、可惜 เสียดาย 

 没有种东西，把土地荒废了，十分可惜。 

 ไม่ไดป้ลูกอะไรสกัอยา่ง ทาํใหท่ี้ดินกลายเป็นท่ีร้าง เสียดายเหลือเกิน 

三、消耗 สึกหรอ 

   父亲因劳动消耗体力，所以流了很多汗。 

 คุณพอ่เน่ืองจากทาํงานหนกั เสียแรงไปมาก จึงเหง่ือโซม 

四、活泼 มีชีวิตชีวา 

    瓜苗嫩绿的芽，像早晨的阳光一样，活泼而富有生气。 

 ตน้อ่อนของบวบ เสมือนแสงอาทิตยใ์นยามเชา้ เตม็ไปดว้ยชีวิตชีวา 

五、茁壮 แขง็แรง นบัวนัเติบโตแขง็แรง 



 瓜苗急需人家来照顾它，才能茁壮。 

 ตน้อ่อนของบวบตอ้งมีคนมาดูแล จึงจะสามารถเติบโตแขง็แรง 

六、深恩 บุญคุณอนัลน้หลาม 

 作者拿洒万滴水来比喻做子女承受父亲的深恩。 

    ผูเ้ขียนเปรียบเทียบการรดนํ้าตน้บวบของคุณพอ่เสมือนบุญคุณอนัลน้หลามท่ีลูกไดรั้บจากคุณพอ่ 

七、附近 ใกลเ้คียง 

 瓜苗附近没有水源，得到厨房里去提水。 

 ใกล ้ๆ ตน้บวบไม่มีแหล่งนํ้า ตอ้งไปห้ิวนํ้าท่ีหอ้งครัว 

八、演奏 บรรเลง 

           丝瓜的花好像演奏用的喇叭，在盛夏中忙着竞相演奏。 

            ดอกของตน้บวบคลา้ยกบัแตรท่ีใชใ้นการบรรเลงดนตรี ซ่ึงกาํลงัแข่งขนับรรเลงในฤดูร้อน 

九、点缀 ประดบั ทาํให.้.. 

蝴蝶和蜜蜂是花间的采蜜者，把夏天的花园点缀得热

热闹闹的。 

              ผเีส้ือกบัผึ้งหานํ้าหวานอยูใ่นหมู่พฤกษชาติ ทาํใหส้วนดอกไมใ้นฤดูร้อนเอิกเกริกครึกคร้ืน 

十、鲜嫩 สด อ่อนน่ิม 

           丝瓜过熟就会又老又硬，要吃就要趁着鲜嫩时摘下煮 

          食。 

บวบสุกเกินไปกจ็ะแก่และแขง็ ถา้จะกินกต็อ้งเดด็ขณะท่ีมนักาํลงัอ่อน 

十一、穿梭   ถ่ี เคล่ือนไหวไปมาถ่ี 

风吹瓜叶摇动，从叶子空隙看上去，好像月亮到处穿

梭移动。 

ลมโชยใบบวบไหวไปมา มองจากร่องของใบข้ึนไป ดวงจนัทร์เสมือนกาํลงัเคล่ือนไหวไป 

ตามท่ีต่างๆ 

十二、精神 จิตใจ 

瓜棚给这个家带来了精神的团结，他们爱瓜棚，他们

更爱家庭。 



ร้านบวบไดน้าํความสามคัคีใหแ้ก่ครอบครัวน้ี พวกเขารักร้านบวบ พวกเขายิง่รักครอบ 

ครัวของตนมากข้ึน 

 

สรุป 

 มีการเพาะปลูกจึงจะไดรั้บผลเกบ็เก่ียว  ถา้ลงมือปลูกเอง ผลท่ีไดม้ากจ็ะยิง่รู้สึกอร่อย น่า 

รับประทาน ร้านบวบแห่งน้ีไดน้าํอาหารใจมาใหก้บัสมาชิกทุกคนในบา้น และไดเ้ช่ือมโยงหวัใจ 

ของทุกคนเขา้ดว้ยกนั ดงันั้น ถา้เราสามารถใชเ้วลาวา่งมาปลูกพืชผกั จะไม่เพยีงแต่เป็นการใชเ้วลา 

วา่งใหเ้ป็นประโยชน์เท่านั้น แต่เป็นการทาํงานอดิเรกแลว้ยงัไดผ้ลประโยชน์คือ การไดรั้บ 

ประทานพืชผลท่ีตนไดล้งมือปลูกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



练习八 แบบฝึกหัดบทที�แปด 

一、问答  ตอบคําถาม 

（一）作者如何比较父亲对他的爱心？ 

 ผูเ้ขียนไดเ้ปรียบเทียบความรักของคุณพอ่ไวอ้ยา่งไร 

（二）作者如何形容瓜棚里快要成熟了的瓜？ 

 ผูเ้ขียนไดพ้รรณนาบวบท่ีใกลจ้ะสุกในร้านไวอ้ยา่งไร 

（三）为何作者一家人都爱这瓜棚？ 

 เพราะเหตุใดทุกคนในบา้นจึงรักร้านบวบแห่งน้ี 

（四）读完此课后，你有何感想？ 

 หลงัจากอ่านหนงัสือบทน้ีแลว้ คุณมีความรู้สึกอยา่งไรบา้ง 

（五）瓜棚下一课的主题是什么？ 

 ใจความสาํคญัของเร่ือง “ใตร้้านบวบ” คืออะไร 

 

二、释词 อธิบายคาํศพัท ์

（一）台阶 

（二）朝曦 

（三）惺忪 

（四）灌溉 

（五）平衡 

（六）穿梭 

（七）模糊 

（八）培育 

（九）充分 

（十）收获 

 

三、填空 เติมคาํในช่องวา่ง 

 我坐在瓜棚下；（一）头，透过小小的（二），寻找

那到处（三）的月亮；（四）一丝丝的月光，惊喜的

（五）每个瓜正闪着玉一样的光辉，像是（六）亮着希望



和（七）的灯。于是我（八）了，为什么（九）如此爱着

这瓜棚，因为它架起了我们（十）的希望。 

 

四、是非 ถูกหรือผดิ 

（一）父亲在花园里种丝瓜。 

（二）我们到池里去提水浇丝瓜。 

（三）父亲小心翼翼的浇瓜苗。 

（四）我们提水的时候，常把水泼得一身湿了。 

（五）青青的瓜藤，随着夏季生长。 

 

五、配对 จบัคู่ 

（一）夕阳   （甲）惺忪 

（二）瓜棚   （乙）蜜蜂 

（三）眼睛   （丙）架子 

（四）顽童   （丁）彩霞 

（五）蝴蝶   （戊）哗笑 

 

六、排正句子 เรียงประโยคใหถู้กตอ้ง 

（一）彩霞    洒满了    天空      在     夕阳 

（二）父亲     灌溉    我    的     劳苦    不辞 

（三）看     父亲     口    窗     我    坐在    浇     苗     瓜 

（四）瓜     的     棚     上     似的     比赛    长大     抢着 

（五）把     凳子     小     搬     来    到    后院    大家 
 

七、翻译 การแปล 

1.  บนท่ีวา่งเปล่าไดปั้กเสาข้ึนมาส่ีตน้ ทาํเป็นร้านบวบ 

2.  ตน้อ่อนท่ีกาํลงังอกข้ึนมา  คลา้ยกบัเดก็ท่ีบริสุทธิ�  

3.  พวกเราแยง่กนัห้ิวนํ้าช่วยคุณพอ่รดตน้บวบ 

4.  พวกเรานัง่อยูใ่ตร้้านบวบกินขา้ว 



5.  ร้านบวบไดเ้ช่ือมหวัใจของเราทุกคนในบา้น เสมือนกบัมนัไดเ้ช่ือมใบบวบทุก ๆใบบนตน้ 

 

八、造句 แต่งประโยค 

（一）彩霞 

（二）照顾 

（三）偷偷 

（四）兴趣 

（五）可惜 

（六）增加 

（七）活泼 

（八）附近 

（九）往往 

（十）小心翼翼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที�แปด  ใต้ร้านบวบ 

ตี� ปา เค่อ   กวา เผงิ เซี�ย 

ซี เอี�ยงไจ ้เทียน คง สฺ่า หมัน่ เลอ ไฉ่ เสีย, ฟู่  ชิน ฉง หวี ฮุย สัน่ เอ้ียว จฺง โจ่ว กวอ้ ไหล, ถิง 

ไจ ้อู เฉียน ไถ เจีย ซัง่. ทา นนั นนั เตอ ซ◌ฺวอ : “โฮ่ว เวี่ยน เจฺอ้ เมอ ตา้ เตอ คง ต้ี, เอ้ียว จฺง้ เซีย ตง 

ซี ไฉ ห่าว.” 

ต้ี เออ้ร์ เทียน ชิง เฉิน, หวอ่ ไจ ้โฮ่ว เวี่ยน คัน่ ตา้ว ฟู่  ชิน. ทา เจ้ิง หมงั เต๋อ หมัน่ โถว ตา้ 

ฮัน่ : คง ต้ี ซัง่ ซู่ ฉ่ี ซ่ือ เกิน มู่ จู,้ ตา เฉิง เลอ กวา เผงิ เตอ เจ้ีย จ่ือ; ไจ ้ทา เตอ ซ่ือ โจฺว, จฺง้ ซัง่ อ้ี จู จู 

เตอ กวา เหมียว, จฺง้ เตอ เฉวยีน ซ่ือ ซือ กวา. 

ฟู่  ชิน ฉ่ี เต๋อ เหิน จ่าว. เห่ิน ตวอ ช่ือ, หวอ่ เป้ย ฉู โถว เซิง ฉง เม่ิง จฺง เชียว ส่ิง, โหย◌ฺว 

โหย◌ฺว ซิง ซง เตอ ซ◌ฺวง เอ่ียน, จวอ้ ไจ ้ชฺวง โข่ว คัน่ เจฺอ ฟู่  ชิน, เอ่ียว ฉ่ี อ้ี เผยีว เผยีว เตอ สุ่ย, 

เส่ียว ซิน อ้ี อ้ี เตอ เจียว เจฺอ กวา เหมียว. น่า ชิง ชิง เตอ ซิน เอี�ย, เซ่ียง อ้ี ไผ ไผ จือ ช่ี เตอ เส่ียว ไห, 

เอ่ียง เจฺอ จาว ซี ปัน เตอ เหล่ียน เจี�ย, เยฺอ่ เช่ีย เต่ิง ไต ้อ้ี เฟิน เจิน จื�อ เตอ ไอ.้ 

หวอ่ ปู๋ จ้ิน หุย เส่ียง ฉ่ี จ้ือ จ่ี, เอ่ีย เฉิง เสียว เส่ียว เน่ิน เน่ิน เตอ เซ่ียง น่า กวา เหมียว, อ้ี 

เหนียน อ้ิว อ้ี เหนียน, ฟู่  ชิน ปู้ ฉือ หลาว ขู่ เตอ กว้น ไก ้หวอ่, เจียว อี� ช◌่วน ซี ว ัง่ ส่า ว ัน่ ตี เอิน ฉิง, 

เฟ่ย เลอ ทา ตวอ สฺ่าว ซิน เสวีย่! 

หวอ่ เมิน เสฺย เอ่ีย เหมย กา้ว ซู่ กวอ้ เสฺย, ตั้น หวอ่ เมิน โตว หนึง ถ่ี ฮุ่ย : หวอ่ เมิน ไอ ้ซัง่ 

เตอ, ปู๋ จ้ิน ซ่ือ นา ยือ่ เจ้ียน จฺว๋อ จฺว้ง เตอ เหมียว เอ๋อร์, หวอ่ เมิน เอ่ีย ไอ ้เจฺอ้ อี� เฟ่ิน จ◌้าว กู ้เตอ กง  

จวอ้. ตงั ฟู่  ชิน ฉู ฉ่าว ฮวอ่ ซือ เฝย เตอ สือ โฮ่ว,หวอ่ เหอ ต้ี ต้ี เม่ย เม่ย จ้ิว เฉ่ียง เจฺอ ถี สุ่ย, ฉง ฉู ฝัง 

ตา้ว โฮ่ว เวีย่น, เอี�ยว เอี�ยว หวง ห่วง เตอ ไถ เจฺอ, ซัง่ ไถ เจีย ปู้ ผงิ เหิง, หวงั หวัง่ ป่า สุ่ย พอ เต๋อ อ้ี 

เซิน,หยนั โฮ่ว หน่ี คัน่ หวอ่, หวอ่ คัน่ หนี, ฮา ฮา ตา้ เซ่ียว ฉ่ี ไหล.   

ชิง ชิง เตอ กวา เถิง, สุย เจฺอ เซ่ีย จ้ี เฉิง จัง่, อิ�ว ตง ฟัง เตอ เผงิ เจ่ียว เอี�ยน เซิน ตา้ว ซี ฟัง. 

เฟิง ไหล เลอ, เฟิน ฉี เฉิง จัง่ จฺว้ง เตอ กวา เอ้ีย,ปอ ลัง่ ซ่ือ เตอ เฉียน เอ่ียง โฮ่ว ชิง, เซ่ียง หวนั ถง อี� 

เอ้ียง เตอ ฟา ชู อี� เจ้ิน เจ้ิน เตอ ฮวา เซ่ียว. หวง เซ่อ เตอ ฮวา ตวอ่, โทว โทว เตอ ฉง ลวี่ หย◌ฺง จ◌ฺง 

เซิน ชู, เซ่ียง อ้ี จือ จือ เตอ เส่ียว หล่า ปา, ปู้ จือ ทา เอ้ียว เอ่ียน โจว้ เซีย เสิน เมอ? จ่ือ เจ้ียน หู เตี�ย 

ไหล เลอ, ม่ี เฟิง ชง ชง หมงั หมงั เตอ เฟย เยา่, ไห อ◌ิ◌่ว ชี ซี ไจ ้ เต้ียน เซ่ียน กนั ซัง่ เตอ หมา 

เชวี่ย, เอ่ีย เซ่ีย ไหล เปิง เปิง เท่ียว เท่ียว โช่ว เยอ่ น่าว. 



เผงิ ซัง่ สู่ ปู้ ชิง เตอ กวา, ห่าว เซ่ียง ป่ี ไซ่ ซ่ือ เตอ เฉ่ียง เจฺอ จัง่ ตา้. ชิน อ่ิว เมิน ไหล หวอ่ 

เจีย, จั้น ไจ ้เผงิ เซ่ีย จั้น เหม่ย เจฺอ ซ◌ฺวอ : “ห่าว ตา้ ห่าว ตา้ เตอ กวา อา!” ฟู่  ชิน เต๋อ อ้ี เตอ เซ่ียวไค 

เลอ โข่ว : “เช่ิน เซียน เน่ิน หนา เซีย หุย เจีย ชือ ปา, จ้ือ เกอ้ เอ◌๋อร์ จฺง้ เตอ” 

ปู้ จือ ตา้ว ซือ เสฺย เซียน ถี อ้ี เตอ, เอ่ีย ปู้ จือ ฉง เสิน เมอ สือ โฮ่ว ไค ส◌ื◌่อ: หวอ่ เมิน ชือ 

ฟ่ัน เตอ สือ โฮ่ว, เสฺย เอ่ีย เหมย อ่ิว ซ่ิง ชวี่ จวอ้ ไจ ้วอ เน่ย เตอ ฟ่ัน จวอ ผงั; เฟิน เฟิน ป่า อ้ี จงั จงั 

เส่ียว เต้ิง จ่ือ ปัน ตา้วโฮ่ว เวี่ยน ไหล, เฉวยีน เจีย จวอ้ ไจ ้กวา เผงิ เซ่ีย ชือ ฟ่ัน.  

อ่ิว อี� เกอ้ หวัน่ ซัง่, หวอ่ จวอ้ ไจ ้กวา เผงิ เซ่ีย; เอ่ียง เจฺอ โถว, โท่ว กวอ้ เสียว เส่ียว เตอ 

เอ้ีย ซี, สวิน จ่าว น่า ตา้ว ชู่ ชฺวน ซวอ เตอ เวีย่ เล่ียง; ซุ่น เจฺอ อ้ี ซือ ซือ เตอ เวีย่ กวง, จิง ส่ี เตอ ฟา 

เซ่ียน เหม่ย เกอ้ กวา เจ้ิง สัน่ เจฺอ วี ่อี� เอ้ียง เตอ กวง ฮุย, เซ่ียง ซ่ือ อ้ี จัน่ จัน่ เล่ียง เจฺอ ซี ว ัง่ เหอ จู ้ฝ ู

เตอ เติง. หวี ซ่ือ หวอ่ หมิง ไป◌๋ เลอ, เวย่ เสิน เมอ หวอ่ เมิน หย ูฉ่ือ ไอ ้เจฺอ เจอ้ กวา เผงิ, อิน เวย่ 

ทา เจ้ีย ฉ่ี เลอ หวอ่ เมิน กง้ ถง เตอ ซี ว ัง่, เฉ่ีย ป่า เฉวยีน เจีย เหย◌ิน เตอ ซิน ซ่ี ไจ ้อ้ี ฉ่ี, เซ่ียง ซ่ี จู ้

สวอ อ่ิว เตอ กวา อี� เอ้ียง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第八课答案  เฉลยแบบฝึกหัดบทที�แปด 

 

一、问答 

（一）一年又一年，父亲不辞劳苦的灌溉他，浇一串希 

  望，洒万滴恩情，费了父亲很多心血。 

（二）棚上数不清的瓜，好像比赛似的抢着长大。 

（三）因为瓜棚好像透风凉亭，在这里吃晚饭，别有一 

  番风味。这个瓜棚把作者全家人的心系在一起， 

  给这个家带来了精神的团结。 

（四）自己答。（写出自己的感想） 

（五）善用空闲时间的益趣。 

 

二、释词 

（一）门前的石阶。 

（二）早上的阳光。 

（三）因刚醒而眼睛模糊不清。 

（四）把水输送到植物上。 

（五）相等。 

（六）来往频繁。 

（七）不清楚。 

（八）培养。 

（九）足够。 

（十）做事所得的利益。 

 

三、填空 

（一）仰着   （二）叶隙   （三）穿梭   （四）顺着 

（五）发现   （六）盏盏   （七）祝福   （八）明白 

（九）我们   （十）共同 

 



四、是非 

（一）非  （二）非  （三）是  （四）是  （五）是 
 

五、配对 

（一）丁  （二）丙  （三）甲  （四）戊  （五）乙 
 

六、排正句子 

（一）夕阳在天空洒满了彩霞。 

（二）父亲不辞劳苦的灌溉我。 

（三）我坐在窗口看父亲浇瓜苗。 

（四）棚上的瓜抢着比赛长大似的。 

（五）大家把小凳子搬到后院来。 
 

七、翻译 

（一）空地上竖起四根木柱，搭成了瓜棚的架子。 

（二）那青青的新芽，像稚气的小孩。 

（三）我们抢着提水帮父亲浇丝瓜。 

（四）我们坐在瓜棚下吃饭。 

（五）瓜棚把我们全家人的心系在一起，像系住所有的 

  瓜一样。 
 

八、造句范例 

（一）彩霞 

 我和妹妹喜欢到海边去看彩霞。 

 ฉนักบันอ้งสาวชอบไปชายทะเลชมแสงอาทิตยท่ี์สาดส่องผา่นเมฆฟ้าลงมาตอ้งทะเลอยา่ง 

 สวยงาม 

（二）照顾 

   妈妈在家除了做家务外，还得照顾两个年幼的孩子。 

 คุณแม่อยูท่ี่บา้น นอกจากทาํงานบา้นแลว้ ยงัตอ้งดูแลลูกเลก็ๆ อีกสองคน 

（三）偷偷 



 上课的时候，他偷偷和同学耳语，不专心听讲。 

 เวลาเรียนหนงัสือ เขาแอบกระซิบกบัเพื่อน โดยไม่ตั้งใจฟังครูสอน 

（四）兴趣 

 他对音乐有着很浓厚的兴趣。 

 เขาชอบดนตรีมาก 

（五）可惜 

昨天音乐会的节目非常精彩，你没有来参加真是太可 

惜了。 

             การแสดงคอนเสิร์ตเม่ือวานน้ียอดเยีย่มมาก คุณไม่ไดม้าร่วมงานเป็นเร่ืองน่าเสียดายจริง ๆ 

（六）增加 

 今天蓝大招收的学生比去年增加了三万四千人。 

             ปีน้ีนกัศึกษาท่ีมหาวิทยาลยัรามคาํแหงรับสมคัรไวเ้พิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ถึงสามหม่ืนส่ีพนัคน 

（七）活泼 

 那个小孩长得非常活泼可爱。 

 เดก็นอ้ยคนนั้นน่ารักน่าเอน็ดูมีชีวิตชีวามาก 

（八）附近 

 学校附近有商店，医院和邮政局。 

 ใกล ้ๆ โรงเรียนมีร้านคา้ โรงพยาบาลและท่ีทาํการไปรษณีย ์

（九）往往 

 他往往做作业到深夜。 

 เขามกัจะทาํการบา้นจนถึงดึกด่ืนเท่ียงคืน 

（十）小心翼翼 

 他做事总是小心翼翼。 

 เขาทาํงานอยา่งระมดัระวงัตวัมาก 

 

การประเมินผลท้ายบท 

ใหต้อบคาํถามต่อไปน้ีเป็นภาษาจีน 

1.  ขณะท่ีเห็นคุณพอ่รดนํ้าตน้บวบ  บุตรมีความรู้สึกอยา่งไร 

2.   เพราะเหตุใดทุกคนในบา้นจึงชอบมารับประทานอาหารใตต้น้บวบ 


