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成人基本識字雙語教材

簡易日常用語
คำศพัทง่์ายๆในชีวติประจำวนั

我迷路了。●

ฉนัหลงทาง

附近有捷運站嗎？ ●

แถวน้ีมีสถานีรถไฟฟ้าไหม? 

你要去哪裡？●

คุณจะไปไหน?

公車站在哪裡？●

ป้ายรถเมลอ์ยูท่ี่ไหน?

請問火車站怎麼走？ ●

ไม่ทราบวา่สถานีรถไฟไปอยา่งไร? 

直走到第● 一個紅綠燈，然後右轉。
เดินตรงไปถึงไฟเขียวไฟแดงแรกแลว้เล้ียวขวา

我要買● 一張悠遊卡。
ฉนัจะซ้ือบตัรอีซ่ีการ์ด

這是博愛座。●

น่ีเป็นท่ีนัง่เอ้ือเฟ้ือ

我要搭火車到高雄。●

ฉนัจะนัง่รถไฟไปเกาสง
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教育部外籍配偶 中泰語

請問到台南是哪一個月台？●

ไม่ทราบวา่ไปไถหนานตอ้งข้ึนท่ีชานชาลาไหน?

請在第● 一月台搭車。
กรุณาไปข้ึนรถท่ีชานชาลาท่ี 1

我要叫計程車。●

ฉนัจะเรียกแทก็ซ่ี

你要到哪裡？●

คุณจะไปไหน?

我要去中山小學。●

ฉนัจะไปโรงเรียนประถมจงซาน

請繫好安全帶。●

กรุณารัดเขม็ขดันิรภยั

請開慢● 一點。
กรุณาขบัชา้ๆหน่อย

你要在哪裡停車？●

คุณจะจอดรถท่ีไหน?

麻煩在前面停車。●

รบกวนจอดรถดา้นหนา้

從這裡到目● 的地還很遠嗎？
จากตรงน้ีถึงจุดหมายปลายทางยงัอีกไกลไหม?

大概15分鐘的車程。●

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที
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成人基本識字雙語教材

第一課

居安思危

臺灣位於歐亞大陸板塊和

菲律賓板塊的交界處，颱風和地

震的發生次數頻繁。記憶深刻的

「九二一」大地震，發生在1999

年9月21日，是芮氏規模7.3的強

震，許多建築物、道路、鐵路和

橋樑等設施，遭受嚴重破壞、傷

亡慘重。

2011年3月11日在日本東北

發生9級的「東日本三一一大地

震」，引發海嘯及輻射外泄，造

成嚴重的災害。月珠除了為日本

祈禱、募款賑災，也體認到防災

的重要，尤其對於複合型災害的

威脅，更不能掉以輕心。因此利

用擔任志工的機會，鼓勵大家

6



教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี1

การอยู่อย่างปลอดภยั

ไตห้วนัอยูต่รงรอยต่อระหวา่งแผน่เปลือกโลกยเูรเซียและแผน่ 

เปลือกโลกฟิลิปปินส์  จำนวนการเกิดพายไุตฝุ้่ นและแผน่ดินไหวบ่อยคร้ัง

จำไดส้นิทวา่แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่  “921” เกิดข้ึนวนัท่ี 21 กนัยายน ปี 1999  

มีระดบัความรุนแรงขนาด 7.3 ริกเตอร์ ส่ิงก่อสร้าง ถนน ทางรถไฟและสะพาน 

มากมายไดรั้บความเสียหายอยา่งรุนแรง มีผูบ้าดเจบ็และตายเป็นจำนวนมาก

วนัท่ี 11 มีนาคม ปี 2011 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของญ่ีปุ่นเกิด 

เหตุการณ์ “แผน่ดินไหว311” ขนาด 9 ริกเตอร์ ก่อใหเ้กิดสึนามิและ 

สารกมัมนัตภาพรังสีร่ัวไหล ทำใหเ้กิดภยัพิบติัอยา่งหนกั เยีย่จูนอกจากภาวนาขอ

พรใหญ่ี้ปุ่น บริจาคเงินช่วยเหลือ และยงัรู้สึกถึงความสำคญัของการป้องกนัภยัพิ

บติั โดยเฉพาะการคุกคามจากภยัพิบติัในรูปแบบผสม ยิง่ไม่ควรประมาท ฉะนั้น 

第一課 居安思危 7



成人基本識字雙語教材

將家具固定好，並且準備逃生背

包，內有瓶裝水、乾糧、收音

機、手電筒和新電池等應急用

品，一應俱全。當地震發生時，

立刻蹲低身子保護頭部，再迅速

往空曠的地方疏散，提防新一波

餘震來襲。

由於氣候變遷，暴雨引發

水災和緊接而來的土石流越來越

嚴重，防災也要靠自己。如果能

建立居安思危的意識，平時做好

防災準備工作，瞭解社區避難路

線、指導孩子填寫家庭防災卡，

並且備妥救命包，一旦危急發生

時，就可以維護自己和家人的安

全。
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教育部外籍配偶 中泰語

จึงใชโ้อกาสท่ีเป็นอาสาสมคัร กระตุน้ใหทุ้กคนจดัเฟอร์นิเจอร์ใหค้งท่ี 

และเตรียมกระเป๋ายงัชีพ ขา้งในมีอุปกรณ์ท่ีใชใ้นยามฉุกเฉิน เช่น กระติกน้ำ 

อาหารแหง้ วทิย ุไฟฉายและแบตเตอร่ี มีพร้อมหมดทุกอยา่ง เม่ือเกิดแผน่ดินไหว 

ใหรี้บนัง่ยองๆยอ่ตวัลงปกป้องศรีษะ แลว้รีบแยกยา้ยไปยงัลานกวา้ง ป้องกนั 

อาฟเตอร์ช็อคเกิดข้ึนหลงัแผน่ดินไหว

เน่ืองจากสภาพอากาศเปล่ียนแปลง นำ้ท่วมท่ีเกิดจากฝนตกหนกัและ

ตามดว้ยดินถล่มท่ีร้ายแรงข้ึนทุกวนั การป้องกนัภยัพิบติัตอ้งพึ่งตนเอง หาก 

สามารถสร้างจิตสำนึกการอยูอ่ยา่งปลอดภยั  ปกติเตรียมพร้อมป้องกนัภยัใหดี้ 

รู้จกัเสน้ทางหลีกภยัในชุมชน สอนลกูกรอกใบป้องกยัภยัพิบติัของครอบครัว 

และเตรียมถุงยงัชีพใหเ้รียบ เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน กส็ามารถคุม้ครองความ 

ปลอดภยัของตนและคนในครอบครัว

第一課 居安思危 9



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

思危 ●

คำนึงถึงอนัตราย

歐亞●

ยเูรเซีย

板塊●

แผน่เปลือกโลก

地震●

แผน่ดินไหว

頻繁●

บ่อยคร้ัง

記憶●

จำได

規模●

ขนาด

建築  ●

ส่ิงก่อสร้าง  

鐵路●

ทางรถไฟ

設施●

ส่ิงอำนวยความสะอาด

嚴重●

ร้ายแรง

傷亡●

บาดเจบ็และตาย

輻射●

รังสี

威脅●

คุกคาม

鼓勵   ●

สนบัสนุน

固定●

คงท่ี

逃生●

หนีเอาตวัรอด

乾糧●

อาหารแหง้

應● 急
สนองความตอ้งการท่ีฉุกเฉิน

迅速●

รวดเร็ว

餘震●

อาฟเตอร์ช็อค

疏散●

แยกยา้ย
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   地震  昨天臺北發生規模4.2的 
地震。

แผน่ดินไหว - เม่ือวานเกิดแผน่ดินไหวขนาด4.2ริกเตอร์ท่ีไทเป

2   建築 這些都是古老的建築物。
ส่ิงก่อสร้าง - ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงก่อสร้างในอดีต

3   設施 這裡的公共設施很完善。
ส่ิงอำนวยความสะดวก - ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีน่ีสมบูรณ์มาก

4   嚴重  小孩子咳得這麼嚴重， 
應該趕緊帶他去看醫生。

ร้ายแรง - เดก็ไอหนกัขนาดน้ี ควรรีบพาเขาไปพบแพทย์

5   鼓勵  小美鼓勵她的兒子參加 
畫畫比賽。

สนบัสนุน - เส่ียวเหม่ยกระตุน้ใหล้กูชายของเขาลงแข่งขนัวาด

第一課 居安思危 11



成人基本識字雙語教材

第二課

安心專線

鈴鈴鈴……「您好！這裡是

0800-788-995安心專線，有什麼地方

可以讓我幫您？」

近年來社會進步快速，生活

中面對壓力的機會日益增加，因

此產生各種情緒與心理障礙的情

形也逐年攀升，舉凡工作困擾、

人際衝突、經濟壓力等，都可能

形成心理上的負擔。行政院衛生

署「請幫幫、救救我」安心專

線，由護理人員、心理師和社工

協助接聽，提供24小時全年無休

的服務，讓民眾們可以獲得立即

的輔導與協助。
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教育部外籍配偶 中泰語

กร๊ิงๆๆ……「สวสัดีค่ะ!ท่ีน่ี0800-788-995สายพิเศษอุ่นใจไร้กงัวล  

มีอะไรใหฉ้นัช่วยเหลือคุณไดบ้า้ง?」

หลายปีท่ีผา่นมา สงัคมพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว โอกาสท่ีจะไดพ้บความกดดนั

ในชีวติกเ็พิ่มมากข้ึน ฉะนั้น ทำใหเ้กิดอารมณ์ต่างๆและอาการจิตผดิปกติกเ็พิ่มมาก

ข้ึนในแต่ละปี  ไม่วา่จะเป็นความลำบากทางการงาน ความขดัแยง้ระหวา่งผูค้น 

ความกดดนัทางการเงิน ลว้นอาจทำใหเ้กิดภาระทางจิต กรมอนามยั สภาบริหารได้

ตั้งสายพิเศษอุ่นใจไร้กงัวล “ช่วยฉนัดว้ยๆ” โดยมีพยาบาล จิตแพทยแ์ละนกัสงัคม 

สงเคราะห์ช่วยรับสาย มีบริการตลอด 24 ชัว่โมง ไม่มีวนัหยดุ ใหป้ระชาชน 

สามารถไดรั้บการปรึกษาและช่วยเหลือทนัที

บทท่ี2

สายพเิศษอุ่นใจไร้กงัวล

第二課 安心專線 13



成人基本識字雙語教材

專線除了提供各種資訊，還

能傾聽民眾的心聲、紓解情緒，

去除焦慮並協助民眾澄清問題，

以達到放鬆心情、降低壓力的目

的，更重要的是希望避免遺憾的

事情發生。

類似的諮詢服務專線，包

括：1995生命線、1980張老師專

線，內政部移民署也提供了免

付費0800-088-885愛護新住民專線電

話，貼心的提供多國語言的諮詢

服務！

風雨過後總會出現彩虹，人

生也是如此。在低潮或迷惘時要

懂得求援，若是親朋好友遇到困

難或情緒低落時，可以鼓勵他們

多多利用這些專線，專業的人員

會盡可能的伸出援手，讓生命能

撥雲見日、陽光再現。

14



教育部外籍配偶 中泰語

สายบริการน้ีนอกจากใหข้อ้มูลแต่ละประเภทแลว้ ยงัรับฟังความในใจ 

ปลดปล่อยอารมณ์ ขจดัความกงัวลใจและช่วยประชาชนแกไ้ขปัญหาต่างๆ มีจุด 

ประสงคเ์พื่อใหป้ระชาชนทำใจใหส้บาย ลดความกดดนั ท่ีสำคญัไปกวา่นั้นคือ 

หวงัวา่หลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีทำใหค้นเสียใจเกิดข้ึน

สายบริการใหค้ำปรึกษาท่ีคลา้ยคลึงกนั รวมถึง สายบริการ 1955 

สายอาจารยจ์าง 1980 กรมตรวจคนเขา้เมือง กระทรวงมหาดไทยกมี็สายบริการ

คุม้ครองผูย้า้ยถ่ินฐานใหม่โทรฟรี0800-088-885 

มีบริการใหค้ำปรึกษาหลายภาษา!

หลงัผา่นฝนผา่นลมมกัจะมีสายรุ้งปรากฏ ชีวติคนเรากเ็ป็นเช่นน้ี ใน

ช่วงจุดต่ำหรือสบัสนตอ้งรู้จกัขอความช่วยเหลือ หากเพื่อนหรือญาติประสบ

ความลำบากหรือจิตใจตกต่ำ กส็ามารถกระตุน้ใหพ้วกเขาใชส้ายบริการเหล่า

น้ี ผูเ้ช่ียวชาญกจ็ะช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ี  ทำใหชี้วติสามารถเบิกเมฆเห็นตะวนั 

กลบัมามีแสงสวา่งอีกคร้ัง

第二課 安心專線 15



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

專線●

สายเฉพาะ

您好  ●

สวสัดีครับ/ค่ะ

進步 ●

กา้วหนา้

壓力●

กดดนั

增加●

เพิ่มข้ึน

情緒●

อารมณ์

障礙●

ส่ิงกีดขวาง

逐年●

แต่ละปี

護理  ●

พยาบาล

協助●

ช่วย

紓解●

ปลดปล่อย

傾聽●

รับฟัง

焦慮●

กงัวล

放鬆  ●

คลาย

降低●

ลด

希望●

หวงัวา่

遺憾●

เสียใจ

移民署●

สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง

貼心●

รู้จกั

語言●

ภาษา

求援  ●

ขอความช่วยเหลือ

遇到●

พบ

伸出●

ยืน่

陽光●

แสงแดด 
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  進步 �小歆參加識字班後，她的
寫字能力越來越進步了。

พฒันา -  เส่ียวซินเขา้เรียนคอร์สอกัขระแลว้ ความสามารถในการเขียนกพ็ฒันา 

ข้ึนเร่ือยๆ

2   壓力 美心的工作壓力很大。
ความกดดนั - งานของเหม่ยซินมีความกดดนัมาก

3   逐年  新移民的人數逐年增加。
เป็นปีๆ - จำนวนผูย้า้ยถ่ินฐานใหม่เพิ่มข้ึนเป็นปีๆ

4   協助  安迪協助瑪莉辦理居留證。
ช่วยเหลือ - แอนด้ีช่วยแมร่ีทำใบกาม่าร์  

5   降低  這種藥能助於降低血壓。
ลดลง - ยาตวัน้ีสามารถช่วยใหค้วามดนัเลือดลดลง
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成人基本識字雙語教材

第三課

醫療資源

臺灣自1995年起，開辦了全

民健康保險福利制度。只要參加

全民健保並繳交保險費後，便

可擁有健保IC卡，如遇病痛、傷

害、生育等情形，就可持健保卡

前往附近醫院或診所就醫。

俗 話 說 ： 「 預 防 勝 於 治

療。」平時除了注意營養均衡、

養成運動習慣、維護身體健康，

也要認識醫療保健機構，例如：

醫藥諮詢，可以到合格的藥局、

診所或衛生所。如果有慢性病或

重大疾病，就必須到大型醫院就

診。大型醫院在入口處都設有

服務台，隨時有專人提供諮詢

服務，可以快速的解答我們的疑
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี3

ทรัพยากรการรักษาพยาบาล

ตั้งแต่ปี 1995 ไตห้วนัจดัตั้งระบบสวสัดิการประกนัสุขภาพ เพียงแค่ 

เขา้ร่วมประกนัสุขภาพและจ่ายค่าประกนั กจ็ะมีบตัรประกนัสุขภาพแบบไอซี 

หากเจบ็ป่วย ไดรั้บบาดเจบ็ คลอดบุตร เป็นตน้ กส็ามารถนำบตัรประกนัสุขภาพ 

เขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลใกลเ้คียงหรือคลินิค

โบราณวา่ไว:้「กนัไวดี้กวา่แก้」โดยปกติแลว้นอกจากตอ้ง

ระมดัระวงัเร่ืองความสมดุลของสารอาหาร ออกกำลงักายใหเ้ป็นนิสยั 

รักษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงแลว้ กจ็ะทำความรู้จกักบัหน่วยงานรักษา 

พยาบาล เช่น  ปรึกษาเร่ืองยาและการรักษา สามารถไปท่ีร้านขายยา คลินิค 

สถานีอนามยัท่ีไดม้าตรฐาน หากมีโรคเร้ือรังหรือป่วยหนกั ตอ้งเขา้รับการรักษาท่ี

โรงพยาบาลใหญ่ ทางเขา้ของโรงพยาบาลใหญ่จะมีเคา้นเ์ตอร์บริการ มีผูเ้ช่ียวชาญ

第三課 醫療資源 19



成人基本識字雙語教材

惑，初診病患若不清楚自己應該

掛哪一科別，也可先向服務台詢

問。

健保也提供多種免費的健康

檢查，例如：婦女子宮頸抹片檢

查、婦女乳房X光攝影檢查、以

及老人、兒童基本健檢等，千萬

別讓你的權利睡著了。

總之，有效的利用健保，珍

惜醫療資源，人人有責。而且，

看病攜帶健保卡，事先透過電話

或網路預約掛號，也可以避免現

場排隊，白白浪費許多時間。
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教育部外籍配偶 中泰語

บริการใหค้ำปรึกษาตลอดเวลา สามารถตอบขอ้สงสยัของเราไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ผูป่้วยท่ีมาตรวจคร้ังแรกหากไม่แน่ใจวา่ตนควรลงทะเบียนแผนกไหน กส็ามารถ 

ถามเคา้นเ์ตอร์บริการได ้

ประกนัสุขภาพกมี็บริการส่วนสุขภาพฟรีหลายประเภท เช่น การคดักรอง 

มะเร็งปากมดลกูสำหรับสตรี การเอก็ซเรยเ์ตา้นม และการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน

ของผูสู้งอายแุละเดก็ อยา่ปล่อยใหสิ้ทธ์ิของคุณหลุดมือไป 

อยา่งไรกต็าม ใชป้ระกนัสุขภาพใหเ้ป็นประโยชน ์

ทะนุถนอมทรัพยากรการรักษาพยาบาล เป็นหนา้ท่ีของทุกคน อีกทั้ง เม่ือพบแพทย์

ตอ้งพกบตัรประกนัสุขภาพดว้ย สามารถนดัและลงทะเบียนล่วงหนา้ผา่นโทรศพัท์

หรืออินเตอร์เน็ต สามารถหลีกเล่ียงการต่อแถวท่ีทำใหเ้สียเวลา

第三課 醫療資源 21



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

資源●

ทรัพยากร

制度●

ระบบ

擁有●

มี

病痛●

การเจบ็ป่วย

傷害●

บาดเจบ็

俗話●

คำพงัเพย

均衡  ●

สมดุล

身體●

ร่างกาย

合格●

ไดม้าตรฐาน

診所●

คลินิค

衛生●

อนามยั

慢性病●

โรคเร้ือรัง

隨時●

ตลอดเวลา

諮詢●

ปรึกษา

解答  ●

ใหค้ำตอบ

清楚●

ชดัเจน

科別●

แผนก

婦女●

สตรี

子宮頸●

ปากมดลกู

乳房●

เตา้นม

攝影●

ถ่ายภาพ

睡● 著
นอนหลบั

攜帶  ●

พกพา

透過●

ผา่นทาง

網路●

อินเตอร์เน็ต

掛號●

ลงทะเบียน

排隊●

ต่อแถว

浪費●

เปลือง
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  資源 �我們要珍惜天然資源， 
不能破壞它。

ทรัพยากร - พวกเราตอ้งทะนุถนอมทรัพยากรธรรมชาติ อยา่ทำลายมนั  

2  擁有 �姍姍擁有兩個孩子。
มี - ซานซานมีลกูสองคน

3  身體 �常常運動，身體才會健康。
ร่างกาย - ออกกำลงักายบ่อยๆ ร่างกายจึงจะแขง็แรง

4  診所 �附近有牙醫診所嗎？
คลินิค - แถวน้ีมีคลินิคทนัตกรรมไหม?

5  隨時 � 如果你需要幫忙，你可 
以隨時打電話給我。

ตลอดเวลา -   หากคุณตอ้งการความช่วยเหลือ คุณสามารถโทรหาฉนัได ้  

ตลอดเวลา
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成人基本識字雙語教材

第四課

公德心

淑杏和先生搭捷運到淡水

一日遊。回程時，在擁擠的車廂

裡，有個年輕人看到她身懷六

甲，便起身讓坐，淑杏心中有萬

分感謝。當她正想稍微休息一下

時，卻聽見車廂的另一頭，幾個

人大聲喧譁，完全不顧慮其他乘

客。她的先生宏吉說：「像這種

沒有公德心的行為，讓人覺得反

感。」

淑杏接著問：「陌生人讓位

子給我，是公德心的表現嗎？」

「對啊！在大眾交通工具

上，都設有博愛座，讓坐給老弱

婦孺是一項美德。剛才在捷運
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี4

ใจคุณธรรม

สูซ่ินและสามีนัง่รถไฟฟ้าไปตา้นสุ่ยเพื่อเท่ียว1วนั ตอนขากลบั 

ในโบก้ีท่ีแออดั มีวยัรุ่นคนหน่ึงเห็นเขาทอ้ง6เดือน กลุ็กข้ึนใหน้ัง่ ในใจของสูซ่ิน 

รู้สึกขอบคุณเป็นอยา่งมาก ในขณะท่ีเขากำลงัพกัไดนิ้ดหน่อย กไ็ดย้นิคนเอะอะ

โวยวายอยูอี่กดา้นหน่ึงของโบก้ี โดยไม่สนใจผูโ้ดยสารคนอ่ืน 

หงจ๋ีสามีของเขาบอก:「พฤติกรรมท่ีไม่มีคุณธรรมแบบน้ี 

ทำใหผู้อ่ื้นรู้สึกรำคาญ」

สูซ่ินถามต่อวา่:「คนแปลกหนา้ลุกใหฉ้นันัง่ 

เป็นการแสดงออกถึงคุณธรรมไหม?」

「ใช่!บนรถโดยสารสาธารณะ มีท่ีนัง่พิเศษทั้งนั้น ลุกใหค้นแก่ คนพิการ 

คนทอ้งหรือเดก็เป็นคุณธรรมอนัดีงามอยา่งหน่ึง เม่ือสกัครู่ท่ีรถไฟฟ้า ทุกคนเขา้ 
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成人基本識字雙語教材

站，大家守秩序的排隊上下車，

行進動線很順暢，這也是公德心

的表現。」先生回答。

平常，在家裡，注意電視機

和音響的音量，避免吵到鄰居；

垃圾不落地，以維護環境衛生；

養寵物的人要清理寵物的排泄

物，更要避免狗吠聲嚇到別人。

孔子說：「己所不欲，勿施於

人。」這些事情，人人做好自我

要求、將心比心，就可以讓彼此

的生活更和氣。

身為現代公民，不能只貪圖

自己方便，凡事設身處地多為他

人著想，大家互相尊重，才讓社

會既和諧又進步。
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教育部外籍配偶 中泰語

แถวข้ึนลงรถอยา่งเป็นระเบียบ เสน้ทางการเดินราบร่ืนมาก น่ีกเ็ป็นการแสดงถึง 

คุณธรรมอยา่งหน่ึง」สามีตอบ

โดยทัว่ไป ในขณะอยูบ่า้น ตอ้งระวงัระดบัเสียงของโทรทศันแ์ละ

เคร่ืองเสียง เพื่อไม่ใหส่้งเสียงรบกวนเพื่อนบา้น ไม่ท้ิงขยะลงพื้น เพื่อรักษาความ 

สะอาดของสภาพแวดลอ้ม คนท่ีเล้ียงสตัว ์ตอ้งทำความสะอาดส่ิงขบัถ่ายของ 

สตัวเ์ล้ียง ยิง่ตอ้งหลีกเล่ียงไม่ใหเ้สียงเห่าของสุนขัทำใหผู้อ่ื้นตกใจ

ขงจ๊ือบอกวา่:「อยา่กระทำในส่ิงท่ีแมแ้ต่ตนเองกย็งัไม่ชอบต่อผูอ่ื้น」

เร่ืองเหล่าน้ี ทุกคนตอ้งขอร้องตวัเอง เอาใจเขามาใส่ใจเรา กจ็ะทำใหชี้วติของทั้ง 

สองฝ่ายละคนสนิทสนมกลมเกลียวมากยิง่ข้ึน

ในฐานะท่ีเป็นพลเมืองสมยัใหม่ อยา่เห็นแก่ความสะดวกของตน ไม่วา่เร่ือง

อะไรกค็วรนึกถึงผูอ่ื้น ทุกคนใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั จึงจะทำใหส้งัคมทั้งกลมกลืน

ทั้งกา้วหนา้
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

淡水●

ตา้นสุ่ย

擁擠●

แออดั

年輕●

อายนุอ้ย

身懷六甲●

ตั้งทอ้ง6เดือน

稍微●

นิดๆ

喧譁●

เอะอะโวยวาย 

乘客  ●

ผูโ้ดยสาร

陌生●

แปลกหนา้ 

剛才●

เม่ือสกัครู่

捷運●

รถไฟฟ้า

秩序●

ระเบียบ

順暢●

ราบร่ืน

音響●

เคร่ืองเสียง

鄰居●

เพื่อนบา้น

落地  ●

ตกลงพื้น

嚇到●

ตกใจ

彼此●

ทั้งสองฝ่าย

貪圖●

แสวงหา

凡事●

ไม่วา่เร่ืองอะไรกต็าม

尊重●

ใหเ้กียรติ
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  擁擠－ 下班時間，都市的交通
非常擁擠。

แออดั - เวลาเลิกงาน การคมนาคมในเมืองแออดัมาก 

2  年輕－ 小惠年輕不懂事，請原
諒她。

อายนุอ้ย - เส่ียวฮุ่ยอายนุอ้ยไม่ค่อยรู้เร่ือง กรุณายกโทษใหเ้ขา้

3  喧譁－請勿在公共場所喧譁。
เอะอะโวยวาย - กรุณาอยา่ส่งเสียงเอะอะโวยวายในท่ีสาธารณะ

4  乘客－ 車子即將出發，乘客請
趕快上車。

ผูโ้ดยสาร - รถจะออกแลว้ ขอใหผู้โ้ดยสารรีบข้ึนรถ

5  剛才－我們剛才才吃飽。
เม่ือสกัครู่ - เม่ือสกัครู่พวกเราเพิ่งทานอ่ิม
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成人基本識字雙語教材

第五課

人民公僕 

櫻子把報導「人民公僕」新

聞的報紙，帶到課堂上問老師，

老師說：「人民公僕是指我國的

公務員或執行公務的人員。例

如：移民署服務站人員，可以協

助新來臺灣的外國朋友，辦理居

留證；還有，阮氏金玲最近申請

身分證，幸好有戶政事務所人員

耐心的解說與服務，申請手續很

順利呢！」

櫻子接著問：「那麼警察也

算人民公僕嗎？」老師說：「對

呀！警察不僅是人民公僕，更可

以說是人民的保母。例如：證件

遺失了，可以到派出所登記；財

物被偷或被搶，也可以到派出所

30



教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี5

ศิลปะประเพณพีืน้บ้าน

อิงจ่ือนำรายงานข่าว「ผูรั้บใชป้ระชาชน」บนหนงัสือพิมพไ์ปถาม 

คุณครูในชั้นเรียน คุณครูบอกวา่:「ผูรั้บใชป้ระชาชนหมายถึงขา้ราชการหรือ 

บุคคลท่ีทำงานราชการของประเทศ เช่น  เจา้หนา้ท่ีท่ีหน่วยบริการตรวจคนเขา้เมือง 

สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆต่างชาติท่ีมาไตห้วนัใหม่ๆทำใบกาม่าร์ แลว้ก ็ช่วงน้ี 

หล่วนซ่ือจินหลิงยืน่ขอบตัรประชาชน โชคดีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีสำนกังานทะเบียนราษฎร์

อธิบายและบริการดว้ยความอดทน ทำใหข้ั้นตอนการยืน่ขอเป็นไปอยา่งราบร่ืน!」

อิงจ่ือถามต่อวา่:「แลว้ตำรวจกเ็ป็นผูรั้บใชป้ระชาชนหรือไม่?」

คุณครูบอกวา่:「ใช่！ตำรวจไม่เพียงต่อเป็นผูรั้บใชป้ระชาชน ยิง่พดูไดว้า่เป็น

พี่เล้ียงของประชาชน เช่น:เม่ือบตัรหรือเอกสารหาย สามารถลงบนัทึกท่ีโรงพกั 

ทรัพยสิ์นถกูขโมยหรือแยง่ชิง กส็ามารถแจง้ความท่ีโรงพกัได ้
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成人基本識字雙語教材

報案。交通繁忙路段，還有交通

警察會指揮交通，維持秩序。」   

櫻子又問：「如果發生火

災，可以找誰救援呢？」老師

說：「這時要趕緊撥打119。消防

人員會儘速趕到現場撲滅火場，

奮不顧身的搶救災民的生命安

全，很辛苦，也相當危險。」

由於公務人員秉持人民公僕

的精神，堅守工作崗位，為人民

貢獻心力，保障人民的安全，大

家才能安居樂業。除了心存感激

與敬意，我們更要配合他們執行

公務的規定。
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教育部外籍配偶 中泰語

ถนนหนทางท่ีการคมนาคมหนาแน่น กมี็ตำรวจจราจรควบคุมการจราจร 

รักษาระเบียบ」

อิงจ่ือถามอีกวา่:「หากเกิดไฟไหม ้สามารถขอความช่วยเหลือจากใคร?」

คุณครูบอกวา่:「ในตอนนั้นตอ้งรีบโทร119 เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงจะรีบมาดบัไฟ 

อยา่งรวดเร็ว และเขา้ไปช่วยชีวติของประชาชนท่ีประสบภยัอยา่งไม่คิดชีวติ 

ทั้งลำบาก อีกทั้งค่อนขา้งอนัตราย」

เน่ืองจากขา้ราชการยดึหลกัการรับใชป้ระชาชน ยนืหยดัรักษา 

ตำแหน่งหนา้ท่ีอยา่งเหนียวแน่น  อุทิศใจและกายใหป้ระชาชน 

คุม้ครองความปลอดภยัของประชาชน ทุกคนจึงสามารถอยูอ่ยา่งสงบสุข 

นอกจากมีใจซาบซ้ึงและเคารพ พวกเรายิง่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กำหนดของงานราชการ

第五課 人民公僕 33



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

公僕●

ผูรั้บใชป้ระชาชน

報紙●

หนงัสือพิมพ์

課堂●

ชั้นเรียน

居留證●

ใบกาม่า์

申請●

ยืน่ขอ

耐心●

อดทน

警察●

ตำรวจ

派出所  ●

โรงพกั

登記●

บนัทึก

偷搶●

ขโมยและแยง่ชิง

繁忙●

วุน่

指揮●

บงัคบับญัชา

維持●

รักษา

趕緊●

รีบ

撲滅●

กำจดัใหสู้ญส้ิน

辛苦  ●

ลำบาก

相當●

ค่อนขา้ง

堅守●

ยนืหยดั

貢獻●

อุทิศ

感激●

ซาบซ้ึง

敬意●

เคารพ 
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  申請 如何申請電話號碼？
ยืน่ขอ - ยืน่ขอเบอร์โทรศพัทอ์ยา่งไร ?

2  耐心  她很有耐心地教導孩子。
อดทน - เขาสอนลูกอยา่งอดทน

3  警察 警察終於抓到小偷。
ตำรวจ - ในท่ีสุดตำรวจกจ็บัขโมยได้

4  登記  小山去戶政事務所，辦
理他兒子的出生登記。

บนัทึก - เส่ียวซินไปบนัทึกแจง้เกิดของลกูชายท่ีสำนกังานทะเบียนราษฎร์

5  繁忙  雖然工作繁忙，傑生 也
不忘老婆的生日。

ยุง่  - แมว้า่งานจะยุง่  เจสนักไ็ม่ลืมวนัเกิดของภรรยา
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成人基本識字雙語教材

第六課

學習好去處 

純玉剛遷居臺灣時，想要

儘快適應臺灣生活。她發覺，學

習中文和瞭解臺灣的風俗民情，

是非常重要的關鍵。剛好政府開

設中小學附設補校、中文識字專

班、生活適應輔導班，以及新住

民技藝學習專班等，滿足了純玉

想要多多學習的期望。

親子共讀、交通規則、法律

常識等各項生活實用題材，都納

入各種課程教材。而且，政府提

供各類班別臨時幼兒托育服務，

讓學員們能夠無後顧之憂，安心

的在教室認真上課。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี6

ข้อดขีองการเรียน

ตอนท่ีฉุนวีเ่พิ่งยา้ยมาอยูไ่ตห้วนั   กอ็ยากจะรีบปรับตวัใหเ้ขา้กบัชีวติ 

ไตห้วนัใหเ้ร็ว เขาพบวา่ การเรียนภาษาจีนและทำความรู้จกัประเพณีและสภาพความ 

เป็นอยูข่องไตห้วนั เป็นกญุแจท่ีสำคญัเป็นอยา่งมาก พอดีวา่รัฐบาลจดัตั้งโรงเรียน

พิเศษในสงักดัโรงเรียนมธัยมและประถม วชิาภาษาจีน  

วชิาแนะแนวการปรับตวัในชีวติ และวชิาทกัษะสำหรับผูา้ยา้ยถ่ินฐานใหม่   

สนองความตั้งใจท่ีชุนวีอ่ยากเรียนรู้มากมาย

หวัขอ้ท่ีเป็นประโยชนใ์นชีวติ เช่น การอ่านร่วมในครอบครัว  กฎจราจร  

ขอ้ควรรู้เก่ียวกบักฎหมาย เป็นตน้ ลว้นอยูใ่นเคร่ืองมือการสอนในแต่ละวชิา อีกทั้ง  

รัฐบาลยงัมีบริการรับฝากเล้ียงเดก็ชัว่คราวของแต่ละรายวชิา ทำใหส้มาชิกไม่ตอ้งห่วง

หนา้พะวงหลงั สามารถตั้งใจเรียนไดอ้ยา่งสบายใจ
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成人基本識字雙語教材

參加這些課程後，純玉不

只學會中文，也更深入瞭解臺灣

文化，明白如何教養孩子，逐漸

建立自信心，家庭氣氛與人際關

係，變得越來越融洽。

此外，各縣市政府因應終身

學習時代，增設各式各樣的學習

場所，例如臺北市新移民會館、

新北市國際文教中心、樂齡學

習資源中心等，開辦許多學習課

程，讓民眾享受「活到老、學到

老」的終身學習與生活樂趣。

純玉和婆婆一起學習插花和

土風舞課程，婆媳像姐妹般的感

情，讓大家非常羨慕。

原來，學習可以讓人生更幸

福！
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教育部外籍配偶 中泰語

หลงัจากเขา้ร่วมวชิาเหล่าน้ีแลว้ ชุนวีไ่ม่เพียงแต่ไดเ้รียนภาษาจีน

และยงัเขา้ใจวฒันธรรมไตห้วนัอยา่งลึกซ้ึง รู้จกัวธีิการสัง่สอนบุตร 

ค่อยๆสร้างความมัน่ใจในตวัเอง บรรยากาศในครอบครัวและมนุษยส์มัพนัธ์ก ็

กลมกลืนกนัมากยิง่ข้ึน

นอกจากน้ี รัฐบาลแต่ละทอ้งถ่ินสนองยคุสมยัของการเรียนรู้ตลอดชีวติ จึง

ไดจ้ดัตั้งสถานท่ีเรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาคมผูย้า้ยถ่ินฐานใหม่เขตไทเป ศนูย์

การเรียนการสอนนานาชาติเขตนิวไทเป ศนูยท์รัพยากรการเรียนเล่อ หลิง เป็นตน้ 

กไ็ดเ้ปิดสอนหลายวชิา ใหป้ระชาชนไดเ้พลิดเพลินกบัการเรียนรู้ตลอดชีวติแบบ 

"อยูจ่นแก่ เรียนจนแก่"และความสุขของชีวติ

ชุนวีแ่ละแม่สามีเรียนวชิาปักดอกไมแ้ละการเตน้รำพื้นเมืองดว้ยกนั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูสะใภแ้ละแม่สามีเปรียบเสมือนพี่นอ้ง 

ทำใหทุ้กคนอิจฉาเป็นอยา่งมาก

ท่ีจริงแลว้ การเรียนรู้สามารถทำใหชี้วติมีความสุขยิง่ข้ึน!
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

學習●

เรียนรู้

遷居●

ยา้ยบา้น

儘快●

โดยด่วน

關鍵●

กญุแจสำคญั

附設●

อยูใ่นสงักดั

補校●

โรงเรียนพิเศษ

輔導  ●

แนะแนว

下課後●

หลงัเลิกเรียน

共讀●

อ่านร่วมกนั

各項●

แต่ละขอ้

納入●

จดัอยูใ่น 

教材●

อุปกรณ์การเรียนการสอน

托育 ●

ฝากเล้ียง

後顧之憂 ●

ความพะวง

教室●

หอ้งเรียน

深入●

อยา่งลึกซ้ึง

逐漸●

ค่อยๆ

建立●

สร้าง

氣氛●

บรรยากาศ

人際●

ระหวา่งบุคคล

融洽  ●

สนิทสนมกลมกลืน

縣市●

อำเภอจงัหวดั

會館●

สมาคม

好像●

เปรียบเสมือน
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造句
แต่งประโยค

1   學習 我們要從錯誤中學習。
เรียนรู้ - พวกเราตอ้งเรียนรู้จากขอ้ผดิพลาด

2   遷居  去年，我們從臺南遷居 
到臺北。

ยา้ย - ปีท่ีแลว้ พวกเรายา้ยจากไถหนานมาไทเป

3   儘快  請儘快將這份文件送到 
目的地。

โดยด่วน - กรุณาส่งเอกสารฉบบัไปยงัท่ีหมายโดยด่วน

4   下課後 下課後，小明還要參
加課後輔導。

หลงัเลิกเรียน - เส่ียวหมิงยงัตอ้งเขา้ร่วมแนะแนวหลงัเลิกเรียน

5   共讀  納麗和麗麗今天一起共 
讀數學。

อ่านร่วมกนั - วนัน้ีนาล่ีและล่ีล่ีอ่านวชิาคณิตศาสตร์ร่วมกนั
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成人基本識字雙語教材

第七課

中央政府 

武映春來臺灣12年，已經歸

化取得中華民國的國籍，育有兩

個聰明伶俐的兒子，分別就讀國

中一年級和小學五年級，和先生

李智聖一家四口都享有中華民國

憲法保障的權利，例如接受國民

義務教育以及言論自由等權利。

晚餐後，小兒子延均拿社會

習作問：「爸爸，什麼是中央政

府？」

李智聖仔細的說明一番：

「根據憲法，現行的中央政府，

包括總統府，以及行政、立法、

司法、考試和監察等五院，負責

處理全國性公共事務。」
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี7

รัฐบาลกลาง

อู่อ้ิงชุนมาไตห้วนั12 ปีไดโ้อนสญัชาติเป็นชาวไตห้วนั 

มีลกูชาย2คนท่ีฉลาดหลกัแหลม คนหน่ึงเรียนอยูช่ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1และประถม

ศึกษาปีท่ี5 และสามีช่ือหล่ีจ้ือเซิง 4คนในครอบครัวน้ีลว้นมีสิทธ์ิคุม้ครองโดย 

รัฐธรรมนูญของไตห้วนั เช่น มีสิทธ์ิและหนา้ท่ีเขา้รับการศึกษาและเสรีภาพใน 

การพดู

หลงัอาหารเยน็  เหยยีนจวนิ ลกูชายคนเลก็นำแบบฝึกหดัวชิาสงัคมถามวา่:

「คุณพอ่ อะไรคือรัฐบาลกลาง?」

หล่ีจ้ือเซ่ิงอธิบายอยา่งละเอียดวา่:「ตามหลกัรัฐธรรมนูญ 

รัฐบาลกลางในปัจจุบนั รวมถึงทำเนียบรัฐบาล และ5สภา คือ สภาบริหาร 

สภานิติบญัญติั สภาตุลาการ สภาตรวจสอบและคดัเลือก และสภาควบคุม รับผดิ

ชอบจดัการกิจการสาธารณะของทั้งประเทศ」
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成人基本識字雙語教材

映春接著說：「我參加歸

化國籍考試，也有相關的考題

唷！總統是國家元首，對外代表

國家，對內統率全國陸海空軍。

行政院負責內政、國防、外交、

財政、經濟、教育、交通與法務

等部會，是國家最高的行政機

關。立法院有立法委員，代表人

民審查預算、制定法律、質詢施

政。」

延均豎起大拇指，興奮的

說：「哇！媽媽真厲害！接下來

相關的組織和職掌，我就上網找

答案。」

爸爸慈愛的摸摸延均的頭，

補充說：「總之，政府推動的政

策與全民息息相關，我們要關心

政策發展，瞭解社會脈動，盡力

回饋社會，報效國家。」
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教育部外籍配偶 中泰語

อ้ิงชุนพดูต่อวา่:「ตอนท่ีฉนัสอบโอนสญัชาติ 

กมี็คำถามท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยนะ! ประธานาธิบดีเป็นผูน้ำประเทศ สำหรับต่างประเทศ 

ทำหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของประเทศ สำหรับในประเทศเป็นผูบ้ญัชาการทหารบก 

ทหารเรือ ทหารอากาศของทั้งประเทศ สภาบริการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบ

กระทรวงกิจการภายในประเทศ การป้องกนัประเทศ การต่างประเทศ การคลงั 

เศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมและกฎหมาย เป็นหน่วยงานบริหารสูงสุดของ 

ประเทศ สภานิติบญัญติัมีผูแ้ทนสภานิติบญัญติั เป็นตวัแทนของประชาชนใน 

การตรวจสอบงบประมาณ กำหนดกฎหมาย และสอบสวนนโยบาย」

เหยยีนจวนิยกน้ิวโป้ง  บอกอยา่งดีใจวา่:「วา้ว!คุณแม่เก่งจริงๆ!ต่อไปเก่ียว

กบัการก่อตั้งและหนา้ท่ี ผมจะหาคำตอบจากอินเตอร์เน็ต」

คุณพอ่ลบูหวัเหยยีนจวนิดว้ยความเมตตา พดูเสริมวา่:「ไม่วา่อยา่งไรกต็าม 

นโยบายท่ีรัฐบาลผลกัดนัเก่ียวขอ้งกบัประชาชนเป็นอยา่งมาก พวกเราตอ้งใส่ใจ 

ต่อการพฒันาของนโยบาย เขา้ใจการเคล่ือนไหวของสงัคม พยายามตอบแทนสงัคม   

รับใชป้ระเทศ」
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

中央●

ศนูยก์ลาง

聰明●

เฉลียวฉลาด

伶俐●

หลกัแหลม

憲法●

รัฐธรรมนูญ

晚餐●

อาหารเยน็

仔細●

ละเอียด 

一● 番
อีกคร้ัง

根據  ●

ตาม

試題 ●

ขอ้สอบ

監察●

ควบคุม

空軍●

ทหารอากาศ

審查●

สอบสวน

質詢●

สอบถาม

厲害●

เก่ง

組織 ●

ก่อตั้ง 

興● 奮
ดีใจ

慈愛●

เมตตา

摸頭●

ลบูหวั

豎起●

ยก,ตั้ง

政策●

นโยบาย

脈動●

ความเคล่ือนไหว
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   已經 他們已經回來了。
เสร็จส้ินแลว้ - พวกเขากลบัมาแลว้ 

2   聰明 小尚是聰明的小孩。
ฉลาด - เส่ียวซัง่เป็นเดก็ท่ีฉลาด

3   仔細  出門前，你要仔細檢查
電源是否已經關掉了？

ละเอียด - ก่อนออกจากบา้น คุณตอ้งตรวจสอบใหล้ะเอียดวา่ปิดสวติชไ์ฟ 

หมดแลว้หรือยงั?

4   試題  這一次的試題很難，恐
怕我會考不及格了。

ขอ้สอบ - ขอ้สอบคร้ังน้ียากมาก เกรงวา่ฉนัจะสอบไม่ผา่น

5   興奮  聽到明天要出遊，小明
興奮的睡不著。

ดีใจ - ไดย้นิวา่พรุ่งน้ีจะไปเท่ียว เส่ียวหมิงดีใจจนนอนไม่หลบั
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成人基本識字雙語教材

第八課

地方政府

電視播報五都選舉開票情

形，佩貞看到候選人的支持者，

有的興高采烈，有的痛哭流涕，

先生俊豪感嘆的說：「結果揭曉

的一刻，總是幾家歡樂幾家愁

啊!」

佩貞發現住家的門牌已經從

「豐原市」更改為「豐原區」，

由於縣市合併升格直轄市，地址

的名稱也跟著變更，而且全市

的區域管轄範圍、組織、權責與

資源分配等，也一併調整。基於

地方自治，地方政府升格改制之

後，不但可以制定政策，更講究

嚴謹與效率的便民服務。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี8

รัฐบาลท้องถิน่

โทรทศันร์ายงานสถานการณ์ผลการเลือกตั้งของ5เมือง เพย่เจินเห็น 

ผูส้นบัสนุนของผูล้งสมคัร บา้งกดี็ใจ บางกเ็สียใจร้องไห ้จวิน้หาวสามีของ 

เขาทอดถอนใจแลว้บอกวา่:「นาทีท่ีประกาศผล หลายครอบครัวมีความสุข 

หลายครอบครัวมีความทุกข!์」

เพย่เจินพบวา่หมายเลขท่ีบา้นปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนจาก「เมืองฟงหยวน」

เป็น「เขตฟงหยวน」เน่ืองจากไดร้วบรวมอำเภอและเมืองเล่ือนระดบัเป็น 

เขตปกครองพิเศษ ช่ือเรียกท่ีอยูก่เ็ปล่ียนตามไปดว้ย อีกทั้งการแบ่งการปกครอง 

ก่อตั้ง อำนาจหนา้ท่ีและทรัพยากรของทั้งเมืองกไ็ดป้รับเปล่ียนไปพร้อมกนั 

เน่ืองจากเขตปกครองตนเอง รัฐบาลทอ้งถ่ินไดเ้ล่ือนระดบัเปล่ียนระบอบแลว้ 

ไม่เพียงแต่สามารถกำหนดนโยบาย และยงัพิถีพิถนัเร่ืองบริการประชาชนอยา่ง 

เขม้ขวดและมีประสิทธิภาพ
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成人基本識字雙語教材

俊豪一邊上網搜尋我國的行

政區劃分，一邊為佩貞介紹地方

行政區的幾個服務特色。佩貞擔

心的問先生：「隔壁阿雪嬸和孫

子，兩人生活清苦，在升格前申

請了中低收入戶兒少補助。他們

以後還可以申請嗎？」

「可以啊！現在的區公所，

延續以前鄉鎮市公所的服務。」

看著臺灣地圖， 想到高鐵

跟高速公路已經縮短了高雄、臺

南、苗栗到臺北的距離，佩貞衷

心期盼能夠早日到全國五都十七

縣市的名勝區遊覽一番。
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教育部外籍配偶 中泰語

จวิน้หาวหาขอ้มูลเก่ียวกบัการแบ่งเขตปกครองของไตห้วนัไปดว้ย และ 

แนะนำลกัษณะพิเศษของการบริหารในแต่ละพื้นท่ีดว้ย

เพย่เจินถามสามีอยา่งกงัวลวา่:「ป้าอาเส่วและหลานท่ีอยูบ่า้นขา้งๆ 

ทั้งสองมีชีวติท่ีลำบาก ก่อนจะเล่ือนระดบั ไดย้ืน่ขอเงินช่วยเหลือครอบครัวท่ีมี 

รายไดต่้ำถึงปานกลาง ต่อไปพวกเขายงัยืน่ขออีกไดไ้หม?」

「ไดส้ิ！สำนกังานเขตตอนน้ีมีบริการต่อเน่ืองจากสำนกังานอำเภอใน

สมยัก่อน」

มองดูแผนท่ีไตห้วนั คิดถึงวา่รถไฟฟ้าความเร็วสูงและถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

ไดล้ดระยะห่างจากเกาสง ไถหนาน เหมียวล่ีถึงไทเป เพย่เจินหวงัลึกๆวา่สามารถ

ไปเท่ียวทัว่5เขตปกครองพิเศษ17 นครไดใ้นเร็ววนั 
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

播報●

รายงาน

選舉●

การเลือกตั้ง

興高采烈●

ดีใจ

痛哭●

เสียใจร้องไห ้

感嘆●

ทอดถอนใจ

揭曉  ●

ประกาศ

合併●

รวบรวม

地址●

ท่ีอยู่

分配●

แบ่ง

調整●

ปรับ

嚴謹●

เขม้งวด

搜尋  ●

คน้หา

劃分●

แบ่ง

縮短●

หดใหส้ั้น

痛哭流涕●

ร้องไหเ้สียใจ

距離   ●

ระยะทาง

鄉鎮市●

เมืองหมู่บา้น

苗栗●

เหมียวล่ี

高雄●

เกาสง

衷心●

ลึกจากใจ
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造句
แต่งประโยค

1   播報  新聞正在播報籃球決賽
的情況。

รายงาน - ข่าวกำลงัรายงานสถานการณ์การแข่งบาสเกตบอลรอบตดัสิน

2   興高采烈  家家戶戶興高采烈
的迎新年。

ดีใจ - แต่ละบา้นตอ้นรับปีใหม่อยา่งดีใจ

3   揭曉  比賽結果已經揭曉。
ประกาศ - ประกาศผลการแข่งขนัแลว้

4   搜尋  我們可以在網路上搜尋
各種各樣的資訊。

คน้หา - พวกเราสามารถคน้หาขอ้มูลต่างๆไดใ้นอินเตอร์เน็ต

5   距離  從家裡到市場的距離大
概兩百公尺。

ระยะทาง - ระยะทางจากบา้นไปตลาดประมาณ200เมตร
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成人基本識字雙語教材

第九課

選賢與能

今年郁惠終於拿到身分證，

可以選舉總統和參加年底民意代

表的選舉。各級民意代表包括：

里長、市民代表、縣市議員、

鄉鎮市長、縣市首長、立法委員

等，代表全體人民審查國家預

算，監督政府施政品質。因此，

選前這段時間，她特別注意新聞

媒體上的各項報導，和家人一起

討論候選人們的政見，甚至還去

研究候選人的競選廣告。

候選人當中，有些人已經連

任好幾屆，因為他們勤跑基層、

瞭解人民的心聲；也有些人重視

新住民的議題，把識字教育、

多元文化教育列入監督的重點；
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี9

เลอืกคนทีม่คุีณธรรมและความสามารถ

ในท่ีสุดปีน้ีวีฮุ่่ยกไ็ดบ้ตัรประชาชน สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง 

ประธานาธิบดีและสมาชิกผูแ้ทนราษฎรตอนส้ินปีได ้สมาชิกผูแ้ทนราษฎร 

แต่ละระดบัรวมถึง  :กำนนั  ผูแ้ทนชาวเมือง   สมาชิกผูแ้ทนเขตปกครอง  

นายกเทศมนตรี ผูว้า่การ สมาชิกวฒิุสภา เป็นตน้    เป็นตวัแทนของประชาชนทั้ง

ประเทศในการตรวจสอบงบประมาณแผน่ดิน ตรวจตราคุณภาพการบริหารงาน 

ของรัฐบาล ฉะนั้น ช่วงระยะเวลาก่อนเลือกตั้ง 

เขาสงัเกตการรายงานของทุกหวัขอ้ และหารือเร่ืองนโยบายพรรคของผูล้งสมคัร 

กบัครอบครัว แมก้ระทัง่ไปศึกษาโฆษณาการแข่งขนัการเลือกตั้ง

ในบรรดาผูล้งสมคัร บางคนไดรั้บเลือกตั้งติดต่อกนัหลายสมยั เพราะวา่ 

พวกเขาขยนัวิง่เตน้งานระดบัฐาน ทำความเขา้ใจเสียงเรียกร้องของประชาชน 

และมีบางคนใหค้วามสำคญัเก่ียวกบัเร่ืองผูย้า้ยถ่ินฐานใหม่ นำเร่ืองการศึกษารู้จกั

ตวัหนงัสือ การศึกษาวฒันธรรมหลากหลายใหอ้ยูใ่นประเดน็การตรวจตรา และ
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成人基本識字雙語教材

還有一些候選人提出幼兒教育計

畫、照顧弱勢兒童、營養午餐免

費等政見。

先生明寬輕輕拍著郁惠的

肩膀說：「在民主國家，選舉是

人民的權利，人民可以藉著投票

選出心目中理想的人選，為大眾

服務。而且，我們也有罷免的權

利，可以規範那些績效不佳的當

選人。這就是『選賢與能』的民

主選舉制度。」

郁惠開心的接著說：「我還

知道 0800-024-099 是反賄選專線，

透過檢舉才可以杜絕買票賄選的

風氣，讓我們安心選出賢德的人

才，來為國家社會謀福利。所

以，我們一定要珍惜自己的每一

張選票，投給真正為民服務、為

民喉舌的民意代表！」

56



教育部外籍配偶 中泰語

มีผูล้งสมคัรบางคนเสนอนโยบายแผนการศึกษาของเดก็เลก็ ดูแลเดก็ผูด้อ้ยโอกาส 

เล้ียงอาหารกลางวนัฟรี เป็นตน้

หมิงควานสามีของเขาตบไหล่วีฮุ่่ยเบาๆ บอกวา่:

「ในประเทศท่ีเป็นประชาธิปไตย การเลือกตั้งเป็นสิทธ์ิของประชาชน ประชาชน

สามารถเลือกตวับุคคลท่ีถกูใจโดยอาศยัการลงคะแนนเสียงใหม้าบริการประชาชน 

อีกทั้ง พวกเรากมี็สิทธ์ิปลดใหอ้อกจากตำแหน่ง สามารถตดัสินพวกท่ีไดรั้บการ 

เลือกตั้งแต่ผลงานไม่ดีน่ีคือระบบการเลือกตั้งประชาธิปไตยท่ี『เลือกคนท่ีมี 

คุณธรรมและความสามารถ』」

วีฮุ่่ยพดูต่ออยา่งดีใจวา่:「ฉนัยงัรู้จกัสายต่อตา้นการการทุจริตเลือกตั้ง080

0-024-099สามารถปฏิเสธกระแสความนิยมการซ้ือเสียงโดยผา่นการโทรแจง้ ให ้

พวกเราเลือกคนท่ีมีความสามารถมีคุณธรรมอยา่งสบายใจ เพ่ือแสวงหาสวสัดิการ 

ใหป้ระเทศและสงัคม ฉะนั้น พวกเราจะตอ้งรักษาใบลงคะแนนแต่ละใบใหดี้ 

ลงคะแนนใหก้บัผูแ้ทนท่ีบริการประชาชน เป็นปากเสียงแทนประชาชนจริงๆ!」
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

選賢●

เลือกคนมีคุณธรรม

監督●

ตรวจตรา

媒體●

ส่ือ

討論●

หารือ

研究●

ศึกษา

競選  ●

แข่งขนัการเลือกตั้ง

連任●

ไดรั้บการเลือกตั้ง 
ติดต่อกนัอีกสมยัหน่ึง

勤跑●

ขยนัวิง่เตน้

列入●

จดัอยูใ่น

弱勢●

อ่อนแอ

輕拍●

ตบเบาๆ

肩膀  ●

ไหล่

藉著●

อาศยั

罷免●

ปลดออกจากตำแหน่ง

規範●

มาตรฐาน

績效●

ผลงานทำงาน

反賄選  ●

ต่อตา้นการทุจริตเลือกตั้ง 

杜絕●

ปฏิเสธ

謀福利●

แสวงหาสวสัดิการ 

珍惜●

ทะนุถนอม

喉舌●

คอล้้ิน
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造句
แต่งประโยค

1   媒體  媒體正在議論紛紛關於明 
星的緋聞。

ส่ือ - ส่ือกำลงัพดูคุยเก่ียวกบัข่าวฉาวโฉ่ของดารา 

2   討論  今天晚上我們要開會討論 
中秋節活動。

หารือ - คืนน้ีพวกเราจะประชุมหารือเก่ียวกบักิจกรรมวนัไหวพ้ระจนัทร์

3   研究 研究指出男人比女人理性。
วจิยั - ผลวจิยัช้ีวา่ผูช้ายมีเหตุผลมากกวา่ผูห้ญิง

4   競選  我們在看香港小姐競選的 
節目。

แข่งขนัการเลือกตั้ง - พวกเรากำลงัดูรายการการประกวดนางงามฮ่องกง

5   弱勢 我們要多多關懷弱勢團體。
ผูด้อ้ย - พวกเราตอ้งห่วงใยกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส
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