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成人基本識字雙語教材

簡易日常用語
คำศพัทง่์ายๆในชีวติประจำวนั

一●

二●

三●

四●

五●

六●

七●

八●

九●

十●

十● 一

十二●

หน่ึง

สอง

สาม

ส่ี

หา้

หก

เจด็

แปด

เกา้

สิบ

สิบเอด็

สิบสอง
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教育部外籍配偶 中泰語

十三●

十四●

十五●

十六●

十七●

十八●

十九●

二十●

二十● 一

二十二●

二十三●

二十四●

สิบสาม

สิบส่ี

สิบหา้

สิบหก

สิบเจด็

สิบแปด

สิบเกา้

ยีสิ่บ

ยีสิ่บเอด็

ยีสิ่บสอง

ยีสิ่บสาม

ยีสิ่บส่ี
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成人基本識字雙語教材

現在幾點？●

ตอนน้ีก่ีโมง?

現在早上九點半。●

ตอนน้ีเกา้โมงคร่ึง

你今天要去哪裡？●

วนัน้ีคุณจะไปไหน?

我要去婆● 婆家。
ฉนัจะไปบา้นแม่สามี

你幾點要出門？●

คุณจะออกจากบา้นก่ีโมง?

我早上八點前要出門了。●

ฉนัตอ้งออกจากบา้นก่อน8โมงเชา้

你等很久了嗎？●

คุณรอนานแลว้หรือยงั?

還好。●

ไม่เท่าไหร่

簡易日常用語
คำศพัทง่์ายๆในชีวติประจำวนั
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教育部外籍配偶 中泰語

不● 好意思，我遲到了。
ขอโทษ ฉนัมาสาย

請問你什麼時候有● 空？
ไม่ทราบวา่คุณวา่งเม่ือไหร่?

這個禮拜五有● 空嗎？
วนัศุกร์น้ีวา่งไหม?

我這個禮拜五有● 空。什麼事嗎？
วนัศุกร์น้ีฉนัวา่ง มีอะไรหรือเปล่า?

我最近很忙。●

ช่วงน้ีฉนัยุง่มาก

明天晚上如何？●

คืนพรุ่งน้ีเป็นยงัไง

我● 們改天再約。
เราค่อยนดักนัวนัหลงั

我還想睡。●

ฉนัยงัอยากนอน
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成人基本識字雙語教材

第一課

團圓中秋夜

春節、元宵節、清明節、

端午節和中秋節是我國重要的節

慶。

農曆八月十五日是中秋節，

因為「月圓」代表「團圓」，所

以是全家人團圓的日子。

這一天，月亮又圓又亮，許

多親朋好友聚在一起，在浪漫的

月光下一邊賞月，一邊吃月餅，

天南地北聊個不停。

中秋節不只吃月餅，還吃柚

子，因為「柚子」與「佑子」諧

音，有祈求月亮保佑家人平安幸

福的意思。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี1

อยู่กนัพร้อมหน้าในคนืวนัไหว้พระจนัทร์

วนัตรุษจีน วนัง่วนเซียว วนัเชงเมง้ วนัไหวข้นมจา้งและวนัไหวพ้ระจนัทร์ 

เป็นเทศกาลท่ีสำคญัของประเทศเรา

วนัท่ี15 เดือน8 ตามปฏิทินจนัทรคติเป็นวนัไหวพ้ระจนัทร์ เพราะวา่ 

“พระจนัทร์เตม็ดวง” หมายถึง “การอยูพ่ร้อมหนา้” เพราะฉะนั้น เป็นวนัท่ีคนใน 

ครอบครัวมาอยูด่ว้ยกนัอยา่งพร้อมหนา้

ในวนัน้ี พระจนัทร์ทั้งกลมทั้งสวา่ง ญาติๆและเพื่อนฝงูหลายคนมาอยูร่วม

กนั ชมพระจนัทร์ไปดว้ย ทานขนมไหวพ้ระจนัทร์ไปดว้ยภายใตแ้สงจนัทร์ท่ี 

โรแมนติค และพดูคุยกนัทุกเร่ืองอยา่งไม่หยดุหยอ่น

วนัไหวพ้ระจนัทร์ไม่เพียงแต่ทานขนมไหวพ้ระจนัทร์ ยงัทานสม้โอ 

เพราะวา่ “สม้โอ” มีคำพอ้งเสียงกบัคำวา่ “คุม้ครอง” ในภาษาจีน หมายถึง ภาวนา

ขอใหพ้ระจนัทร์คุม้ครองคนในบา้นใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุข

第一課 團圓中秋夜 9



成人基本識字雙語教材

古代有「嫦娥奔月」、「玉

兔搗藥」和「吳剛伐桂」的傳

說。越南的中秋節，也有「兩姐

妹」、「阿貴的故事」，而且還

有舞龍舞獅和提燈籠等慶祝活

動。

這洋溢著歡樂回憶的中秋

節，真是令人難忘啊！
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สมยัโบราณมีตำนาน “ฉางเอ๋อลอยฟ้าสู่พระจนัทร์” “กระต่ายหยกตำยา” 

“อู๋กงัตดัไม”้ วนัไหวพ้ระจนัทร์ของเวยีดนาม กมี็เร่ืองราวของ “สองพี่นอ้ง” 

“นิทานของอากุย้” และยงัมีกิจกรรมเชิดสิงโตและถือโคม

วนัไหวพ้ระจนัทร์ท่ีเตม็ไปดว้ยความทรงจำท่ีมีความสุข 

ช่างทำใหลื้มไม่ลงจริงๆ

第一課 團圓中秋夜 11



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

團圓●

พร้อมหนา้

中秋●

ไหวพ้ระจนัทร์ 

端午●

ไหวข้นมจา้ง 

代表●

หมายถึง

又要●

ยงัจะตอ้ง...

許多●

มากมาย 

浪漫●

โรแมนติค 

月餅●

ขนมไหวพ้ระจนัทร์  

聊天●

คุยเล่น

停止●

หยดุ

保佑●

คุม้ครอง 

祈求●

ภาวนา

幸福●

มีความสุข

奔月●

ลอยสู่พระจนัทร์ 

姐 妹●

พี่สาวนอ้งสาว

貴賓●

แขกผูมี้เกียรติ

故事●

นิทาน

而且●

แลว้ยงั

洋溢●

เตม็เป่ียม
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造句
แต่งประโยค

1   團圓  八月十五，月亮又圓又
亮，是代表團圓。

การอยูพ่ร้อมหนา้ -  วนัท่ี15 เดือน8 พระจนัทร์ทั้งกลมทั้งสวา่ง หมายถึง 

การอยูพ่ร้อมหนา้

2   中秋  中秋節，吃月餅，聽嫦
娥奔月故事。

วนัไหวพ้ระจนัทร์ -  วนัไหวพ้ระจนัทร์ ทานขนมไหวพ้ระจนัทร์ ฟังนิทาน 

ฉางเอ๋อลอยฟ้าสู่พระจนัทร์

3   浪漫  還有許多浪漫愛情故事。
โรแมนติค - อีกทั้งเร่ืองราวความรักท่ีโรแมนติคอีกมากมาย

4   祈求 祈求神明保佑平安。
อธิษฐาน - อธิษฐานใหเ้ทพเจา้คุม้ครองใหร่้มเยน็เป็นสุข

5   姐妹  姐妹團圓，聊天忘記了
時間。

พี่นอ้ง - พี่นอ้งอยูก่นัพร้อมหนา้ พดูคุยจนลืมเวลา 

第一課 團圓中秋夜 13



成人基本識字雙語教材

第二課

歡喜過新年

歲末年終，家家戶戶忙著大

掃除，採買年貨，迎接新年的到

來。

除夕那天，祭拜祖先和貼

春聯，晚上全家團圓吃年夜飯、

發紅包和守歲；正月初一，大家

見面互道「恭喜發財」；正月初

二，嫁出去的女兒回娘家探望家

人；正月十五元宵節，人們提燈

籠和吃元宵，還能欣賞五光十色

的燈會活動。

其他國家也有過新年的習

俗，例如：越南新年在正月，人

們看舞獅和插桃花，還吃粽子；

泰國和緬甸四月過新年，大家互

14
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วนัส้ินปี แต่ละบา้นวุน่กบัการทำความสะอาด ซ้ือของใชว้นัตรุษจีน เพื่อ 

ตอ้นรับปีใหม่ท่ีกำลงัจะมาถึง

ในวนัส้ินปี  ไหวบ้รรพบุรุษและติดกลอนคู่ กลางคืนทุกคนใน 

บา้นอยูก่นัพร้อมหนา้ทานอาหารในคืนส้ินปี แจกอัง่เปาและเฝ้าปี วนัท่ี1 

เม่ือเจอกนัทุกคนจะพดูวา่ “ขอใหร่้ำรวย” วนัท่ี 2 ลกูสาวท่ีแต่งงานแลว้จะกลบั 

บา้นไปเยีย่มครอบครัวของตน วนัท่ี 15 เป็นวนัง่วนเซียว ทุกคนจะถือโคมและ 

ฉลองวนัง่วนเซียว และยงัชมกิจกรรมงานโคมไฟท่ีมีสีสนัอีกดว้ย

ประเทศอ่ืนๆกมี็ประเพณีปีใหม่เหมือนกนั เช่น ปีใหม่ของเวยีดนาม

อยูใ่นเดือนมกราคม แต่ละคนดูเชิดสิงโตและปักดอกทอ้ และยงัทานบะ๊จ่าง 

บทท่ี2

มคีวามสุขกบัวนัตรุษจนี

第二課 歡喜過新年 15



成人基本識字雙語教材

相潑水，為對方祈福；柬埔寨的

新年也在四月，到處掛滿五色

旗，慶祝釋迦牟尼佛誕生。

各國新年雖然有不同的慶祝

方式，但是，都有祝福大家平安

順利的意義。過年別忘了說聲新

年快樂！
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ปีใหม่ไทยและพม่าคือเดือนเมษายน แต่ละคนสาดนำ้ใส่กนัเป็นการอวยพรฝ่าย 

ตรงขา้ม ปีใหม่ของกมัพชูากคื็อเดือนเมษายนเหมือนกนั มีการปักธง5สี  

เฉลิมฉลองวนัประสูตของพระพทุธเจา้

ปีใหม่ของแต่ละประเทศแมว้า่จะมีวธีิการฉลองท่ีไม่เหมือน 

กนั แต่วา่ลว้นแต่หมายถึงการอวยพรใหทุ้กคนมีความสุขและราบร่ืน 

ตรุษจีนอยา่ลืมอวยพรสวสัดีปีใหม่

第二課 歡喜過新年 17



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

過年●

ตรุษจีน

歲末●

ส้ินปี 

忙著●

วุน่กบั...

採買●

ซ้ือ 

年貨●

ของปีใหม่ 

迎接●

ตอ้นรับ

除夕●

วนัส้ินปี 

春聯●

กลอนคู่  

守歲●

เฝ้าปี 

互道●

บอก 

發財●

ร่ำรวย

探望●

เยีย่ม 

舞獅●

เชิดสิงโต

插桃花●

ปักดอกทอ้ 

泰國●

ประเทศไทย 

對方●

ฝ่ายตรงขา้ม

到處●

ทุกหนทุกแห่ง 

國旗●

ธงชาติ  

解釋●

อธิบาย

快樂●

มีความสุข
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造句
แต่งประโยค

1  年貨 年貨街熱鬧滾滾。
สินคา้ปีใหม่ - ถนนขายของปีใหม่ครึกคร้ืนมาก

2  春聯  臺灣除夕祭拜祖先、貼  
春聯。

กลอนคู่ - ไตห้วนัไหวบ้รรพบุรุษ ติดกลอนคู่ในวนัส้ินปี

3  守歲 吃豐盛團圓飯和守歲。
เฝ้าปี - ทานอาหารอยา่งพร้อมหนา้และเฝ้าปี

4  迎接 快樂迎接新一年。
ตอ้นรับ - ตอ้นรับปีใหม่อยา่งมีความสุข

5  到處  到處聽到祝福聲和竹炮聲。
ทุกหนทุกแห่ง - ไดย้นิเสียงอวยพรและเสียงปะทดัทุกหนทุกแห่ง

第二課 歡喜過新年 19
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第三課

五月五過端午

農曆五月五日是端午節。端

午節有許多的慶祝活動、傳說故

事和民間習俗。

划龍舟和包粽子是為了要

紀念愛國詩人—屈原；著名的

民間故事—《白蛇傳》，常常

被改編成各種形式的戲劇表演。

此外，如果在端午節正午十二點

鐘，能夠把生雞蛋直立起來的

人，據說整年都會有好運氣。

端午節前後，天氣炎熱，

是疾病開始流行的季節。民間習

俗中，家家戶戶在門口掛菖蒲和

艾草，身上戴香包，還會喝雄黃

酒，都有避邪和保平安的作用。

端午節是個熱鬧又充滿傳奇

的節日！
20
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บทท่ี3

วนัที5่เดอืน5 วนัไหว้ขนมจ้าง

วนัท่ี5 เดือน 5 ตามปฏิทินจนัทรคติเป็นวนัไหวข้นมจา้ง 

วนัไหวข้นมจา้งมีกิจกรรมฉลอง

ตำนานเร่ืองเล่าและประเพณีพื้นเมืองมากมาย

การพายเรือมงักรและห่อบะ๊จ่างเป็นการรำลึกนกักวรัีกชาติท่ีช่ือ 

ชวหียวน ตำนานพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียง คือเร่ืองนางพญางูขาว มกัถกูนำมาดดั 

แปลงเป็นละครในรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ี  ตอนเท่ียงตรงในวนัไหวข้นมจา้ง  

คนท่ีสามารถตั้งไข่ไก่ได ้เช่ือวา่จะโชคดีตลอดทั้งปี

ก่อนและหลงัวนัไหวข้นมจา้ง อากาศร้อนอบอา้ว เป็นฤดูท่ีเร่ิมเกิดโรค 

ภยัไขเ้จบ็ ชาวบา้นเช่ือวา่ แต่ละบา้นตอ้งแขวนเชียงพูแ้ละหญา้ไงไ้วห้นา้ประตู 

บา้น  พกถุงหอมติดตวั และยงัด่ืมเหลา้สงฮวง  ซ่ึงเช่ือสามารถขจดัอนัตรายและ 

คุม้ครองใหป้ลอดภยัได้

วนัไหวข้นมจา้งเป็นเทศกาลท่ีครึกคร้ืนและเตม็ไปดว้ยเทพนิยาย!

第三課 五月五過端午 21



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

端午●

เทศกาลไหวข้นมจา้ง

慶祝●

ฉลอง

民間●

พื้นเมือง

划龍舟●

พายเรือมงักร

粽● 子
บะ๊จ่าง

編成●

เรียบเรียง

各種●

แต่ละอยา่ง

形式●

รูปแบบ

表演  ●

การแสดง

能夠 ●

สามารถ

雞蛋●

ไข่ไก่

運氣●

โชค

炎熱●

ร้อนอบอา้ว

季節●

ฤดู

門口●

ประตูบา้น

艾草●

หญา้ไง้

戴上 ●

สวม

喝酒●

ด่ืมเหลา้

充滿●

เตม็ไปดว้ย

傳奇●

เทพนิยาย
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  端午  端午節，民間有各種慶祝。

วนัไหวข้นมจา้ง - วนัไหวข้นมจา้ง ชาวบา้นมีการฉลองในแบบต่างๆ

2  粽子 �除了包粽子，還會划龍舟。

บะ๊จ่าง - นอกจากห่อบะ๊จ่างแลว้ ยงัมีการพายเรือมงักร

3   艾草 �門口掛艾草，小孩戴上  
香包，還喝雄黃酒。

หญา้ไง ้-  หนา้ประตูบา้นแขวนหญา้ไง ้ เดก็ๆ พกถุงหอม และยงัด่ืมเหลา้สง  

หวง

4   能夠 �中午十二點能夠把生雞  
蛋直立，會有好運氣。

สามารถ - ผูท่ี้สามารถตั้งไข่ในตอนเท่ียงตรงไดจ้ะโชคดี 

5  傳奇 充滿傳奇的節日。
เทพนิยาย - เทศกาลท่ีเตม็ไปดว้ยเทพนิยาย
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成人基本識字雙語教材

第四課

清明與祭祖

清明節那天，為了懷念祖

先，大家都會帶著鮮花和祭品去

墓園或生命紀念館祭拜。

到墓園掃墓時，要先清除墳

上的雜草，再擺設祭品祭拜；到

生命紀念館時，只要拿香祭拜，

環保又健康。

祭拜時不僅祈求祖先保佑，

還要心存感恩，表示飲水思源不

忘本的態度。

近年來，臺灣葬儀習俗有

很大的改變，除了土葬、火葬以

外，並且有將骨灰埋在樹下的植

葬，或灑向大海的海葬等選擇。

我們從清明祭祖活動，可以

看出國人慎終追遠的傳統美德。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี4

เชงเม้งและไหว้บรรพบุรุษ

ในวนัเชง้เมง้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ ทุกคนจะนำดอกไมแ้ละของ

เซ่นไหวไ้ปไหวบ้รรพบุรุษท่ีสุสานหรือหอรำลึก

เม่ือไปกวาดสุสาน จะตอ้งเร่ิมทำความสะอาดหญา้ท่ีอยูบ่นหลุมศพ 

แลว้ค่อยจดัวางของเซ่นไหว ้ เม่ือไปหอรำลึก เพียงแค่นำธูปกราบไหว ้ทั้งรักษา 

ส่ิงแวดลอ้มและดีต่อสุขภาพ

การไหวบ้รรพบุรุษไม่เพียงต่อขอใหบ้รรพบุรุษคุม้ครอง 

และยงัตอ้งมีใจกตญัญู ซ่ึงหมายถึง เม่ือมีความสุขแลว้กไ็ม่ลืมแหล่งท่ีใหค้วามสุข 

ในช่วงปีท่ีผา่นมา  ประเพณีการทำศพของไตห้วนัเปล่ียน 

แปลงอยา่งมาก นอกจากการฝัง การเผาแลว้ ยงัมีการนำอฐิัฝังใตต้น้ไม ้

หรือโปรยลงในแม่น้ำอีกดว้ย

จากกิจกรรมวนัเชง้เมง้ เราสามารถเห็นวา่คนในประเทศมีศีลธรรมความ 

กตญัญูมาแต่ชา้นาน

第四課 清明與祭祖 25



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

祭祖●

ไหวบ้รรพบุรุษ

節日●

เทศกาล

鮮花●

ดอกไมส้ด

墓園●

สุสาน

紀念館●

หอรำลึก

雜草●

พงหญา้

擺設●

จดัวาง

不● 僅
ไม่เพียงแต่ 

表示  ●

แสดงถึง 

忘本●

ลืมกำพืด 

臺灣●

ไตห้วนั

心存●

 ในใจเตม็ไปดว้ย...

飲水思源●

มีความสุขแลว้กไ็ม่ลืม 
แหล่งท่ีใหค้วามสุข

習俗●

ประเพณี

儀式●

พิธีกรรม

並且●

แลว้ก็

骨灰●

เถา้กระดูก

埋在●

ฝังท่ี... 

選擇●

 เลือก

美德●

คุณธรรมอนัดีงาม
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  祭拜  清明節是祭拜已過世的 
親人。

ไหว ้- วนัเชงเมง้เป็นการไหวญ้าติท่ีเสียชีวติแลว้

2  祭祖 祭祖表示不忘本。
ไหวบ้รรพบุรุษ - การไหวบ้รรพบุรุษหมายถึงไม่ลืมตวั

3  墓園 �如果是土葬，到墓園掃墓。
สุสาน - หากฝังศพ ตอ้งไปกวาดสุสาน

4   骨灰 �是火葬，到放置骨灰罈之
塔祭拜。

เถา้กระดูก - หากเผาศพ ใหไ้ปไหวท่ี้โอ่งบรรจุเถา้กระดูก

5   飲水思源 �臺灣祭祖儀式習俗，
不僅是飲水思源也是
美德。

การระลึกถึง -  พิธีและประเพณีการไหวบ้รรพบุรุษของไตห้วนั เพียงแต่เป็น  

การระลึกถึงและยงัเป็นคุณธรรมอนัดีงามอีกดว้ย

第四課 清明與祭祖 27



成人基本識字雙語教材

第五課

傳統藝術 

宗翰和秋香夫妻倆去宜蘭傳

統藝術中心看表演。

他們先看到印尼的皮影戲。

皮影戲偶是用動物的皮，雕刻成

各種造型，只要拉動綁在戲偶身

上的繩子，戲偶的手腳就會跟著

動，靠著燈光造成的影子就能演

出精彩的戲劇。

宗翰覺得很親切，因為和臺

灣傳統的布袋戲很相似。布袋戲

是利用靈活的十指操控戲偶，表

演者扮演說書人的角色，配上鑼

鼓齊鳴，就能營造千軍萬馬的氣

勢。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี5

ศิลปะประเพณพีืน้บ้าน

จงฮัน่และชิวเซียงสองสามีภรรยาไปดูการแสดงท่ีศนูยศิ์ลปะประเพณีพื้น

บา้น

พวกเขาไดเ้ห็นศิลปะการเล่นเงาของอินโดนีเซีย  หุ่นท่ีใชใ้น

การแสดงใชห้นงัสตัวแ์กะสลกัเป็นรูปต่างๆ เพียงแค่ดึงเชือกท่ีหุ่น 

ขาและแขนของหุ่นจะขยบัตามไปดว้ย ใชเ้งาท่ีเกิดจากแสงกส็ามารถแสดงละคร

ท่ีสนุกสนานได้

จงฮัน่รู้สึกใกลชิ้ด เพราะวา่เหมือนกบัหุ่นถุงมือ(หุ่นกระบอก)

ของไตห้วนั หุ่นถุงมือใชน้ิ้วทั้งสิบบงัคบัหุ่น คนแสดงมีหนา้ท่ีเล่าเร่ืองไปดว้ย 

ประกอบกบัเสียงฆอ้งและกลอง กส็ามารถสร้างพลงัท่ียิง่ใหญ่เกรียงไกรได้

第五課 傳統藝術 29



成人基本識字雙語教材

展覽場還有越南的水上木

偶、泰國的舞蹈和臺灣的歌仔

戲。欣賞這些傳統戲劇或藝文，

不僅可以怡情養性，也能感受民

眾的生活點滴，還能瞭解當地文

化的特色。
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教育部外籍配偶 中泰語

ในงานแสดงยงัมีการแสดงหุ่นกระบอกนำ้ของเวยีดนาม การรำไทยและ 

การเล่นง้ิวของไตห้วนั ชมละครพื้นเมืองและศิลปะเหล่าน้ี ไม่เพียงแต่สามารถ 

ทำใหจิ้ตใจเบิกบาน  และยงัรู้สึกถึงชีวติของผูค้น และยงัเขา้ใจลกัษณะพิเศษของ 

วฒันธรรมพื้นเมืองอีกดว้ย

第五課 傳統藝術 31



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

藝術●

ศิลปะ

夫妻●

สามีภรรยา

宜蘭●

เมืองอ๋ีหลาน

皮影戲●

ละครเงา

雕刻●

แกะสลกั

造型●

รูปแบบ

拉動●

ดึง

綁在●

ผกู

跟著●

ตาม

燈光●

แสงไฟ

覺● 得
คิดวา่

布袋戲●

หุ่นกระบอก

相似●

เหมือนกนั

指定●

กำหนด

千軍萬馬●

ยิง่ใหญ่เกรียงไกร

舞蹈●

เตน้ระบำ

怡情●

จิตใจเบิกบาน

瞭解●

เขา้ใจ

特色●

พิเศษ
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  布袋戲  布袋戲和皮影戲很相似。
หุ่นกระบอก - หุ่นกระบอกและการเล่นเงาคลา้ยกนัมาก

2  覺得 我覺得水上木偶很特色。
คิดวา่ - ฉนัคิดวา่หุ่นกระบอกน้ำมีความเป็นพิเศษ

3  宜蘭 宜蘭空氣清新。
เมืองอ๋ีหลนั - อากาศท่ีอ๋ีหลานสดช่ืน

4  燈光 燈光下的舞蹈更迷人。
แสงไฟ - การเตน้ระบำใตแ้สงไฟยิง่ทำใหค้นหลงเสน่ห์ 

5   怡情 �欣賞藝術，不只怡情還瞭
解文化。

จิตใจเบิกบาน - ชมศิลปะไม่เพียงแต่ทำใหจิ้ตใจเบิกบานและยงัเขา้ใจวฒันธรรม

第五課 傳統藝術 33



成人基本識字雙語教材

第六課

智慧的諺語 

諺語是指民間流傳的俗語，

句子雖然簡短，卻包含重要的人

生道理，以下介紹幾則有趣的諺

語。

一、 食飯皇帝大  Tsia̍h-pn̄g hông-tè tuā

吃飯時要專心，避免一邊吃

一邊做其他的事，影響食慾

和消化，有礙健康。

二、 食果子拜樹頭

Tsia̍h kué-tsí pài tshiū-thâu

人要飲水思源，懂得感恩知

足，不可忘本。

三、 龜笑鱉無尾  Ku tshiò pih bô bué 

不要過度抬舉自己而去譏笑

別人。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี6

สุภาษติเกดิปัญญา

สุภาษิตเป็นคำพงัเพยท่ีแพร่หลายของชาวบา้น แมว้า่จะเป็นประโยคสั้นๆ 

แต่มีหลกัชีวติท่ีสำคญั ต่อไปน้ีเราจะแนะนำวลีท่ีน่าสนใจหลายขอ้

1. ตอนทานขา้วฮ่องเตใ้หญ่ท่ีสุด 

เวลาทานขา้วตอ้งตั้งใจ หลีกเล่ียงการทานไปดว้ยทำอยา่งอ่ืนไปดว้ย เพราะ

จะส่งผลกระทบต่อความอยากอาหารและการยอ่ยอาหาร ไม่ดีต่อสุขภาพ

2. กินผลแลว้ตอ้งไหวต้น้ไม ้

คนจะตอ้งมีความกตญัญูรู้คุณ รู้จกัรู้บุญคุณและเพียงพอ และไม่ลืมกำพืด

3. เต่าหวัเราะตะพาบน้ำวา่ไม่มีหาง 

อยา่ยกยอ่งตวัเองใหสู้งแลว้หวัเราะเยาะผูอ่ื้น

第六課 智慧的諺語 35



成人基本識字雙語教材

四、 人咧做，天咧看

nginˇ cai zo tien

ˊ

 cai kon 

善有善報，惡有惡報，提醒

人們不要做壞事。

五、 一粒米，百粒汗

idˋ liab miˋ bagˋ liab hon 

以農人工作的辛苦做比喻，

想要有收穫，就必須努力付

出。

六、有容乃大

做人要有肚量，才能有福

氣。
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教育部外籍配偶 中泰語

4. คนทำ ฟ้าดู 

ทำดีไดดี้ ทำชัว่ไดช้ัว่ เตือนใหค้นอยา่ทำเร่ืองไม่ดี 

5. ขา้วหน่ึงเมด็ เหง่ือร้อยเมด็

อุปมาวา่ชาวนาทำงานลำบาก หากอยากไดผ้ลท่ีดีกต็อ้งขยนั ลงมือลงแรง

6. ความอดทนใหผ้ลท่ียิง่ใหญ่

เป็นคนตอ้งใจกวา้ง จึงจะมีโชค

第六課 智慧的諺語 37



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

智慧●

ปัญญา

句● 子
ประโยค

突然●

กะทนัหนั

簡短●

สั้นและง่าย

包含●

รวมถึง

幾則●

แต่ละบท

飯店●

ร้านอาหาร

拜託●

ขอร้อง 

避免  ●

หลีกเล่ียง 

感恩●

บุญคุณ

結尾●

จบทา้ย 

知足●

รู้จกัพอ 

過度●

เกินไป

抬舉●

เกินไป

惡有惡報●

ทำชัว่ไดช้ัว่

農人●

ชาวนา 

努力●

ขยนั   

付出●

กระทำ

有容乃大●

มีความอดทน 
ประโยชนแ์ยอะ

度量●

ใจกวา้ง
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   智慧  俗語、諺語包含祖先的
智慧和經驗。

ปัญญา - คำพงัเพย วลี รวมปัญญาและประสบการณ์ของบรรพบุรุษ

2   簡短 簡短句子，意義非凡。
สั้นๆง่ายๆ - ประโยคสั้นๆ แต่ความหมายลึกซ้ึง

3   模範 模範與勸導子孫做人。
ตวัอยา่ง - เป็นตวัอยา่งและสอนลกูหลานใหเ้ป็นคน

4   努力 努力付出才有收穫。
ขยนั - ขยนัลงแรงถึงจะไดผ้ล 

5   感恩 要心懷感恩知足。
ใจกตญัญู - ตอ้งมีใจกตญัญูรู้จกัพอ 

第六課 智慧的諺語 39



成人基本識字雙語教材

第七課

臺灣面面觀 

臺灣除了本島以外，還包括

澎湖、綠島、蘭嶼、金門和馬祖

等離島。

臺灣位在歐亞板塊和菲律賓

板塊的交界處，地震頻繁，有高

山、台地、平原、盆地和峽谷等

多樣地形。

臺灣本島四面環海，海岸

也有差異。北部因風化而遍佈奇

形怪狀的岩石；南部以珊瑚礁為

主；東部是陡直的斷層海岸；西

部則比較平坦，多為沙岸。

臺灣四季有不同的美景，春

天時百花齊放，夏天適合玩水，
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บทท่ี7

ดูไต้หวนัจากแต่ละมุม

ไตห้วนันอกจากเกาะไตห้วนัแลว้ ยงัรวมถึงเกาะนอก เช่น เกาะเผงิหู 

เกาะเขียว เกาะหลนัอวี ่ เกาะจินเหมินและเกาะหม่าจู่ เป็นตน้

ไตห้วนัอยูร่อยต่อระหวา่งแผน่เปลือกโลกยเูรซียและแผน่เปลือกโลก 

ฟิลิปปินส์ มีแผน่ดินไหวบ่อย มีลกัษณะทางภมิูศาสตร์หลายอยา่ง เช่น ภเูขาสูง  

ท่ีราบสูง ท่ีราบ พื้นท่ีต่ำและหุบเขา เป็นตน้

เกาะไตห้วนัมีแม่น้ำลอ้มรอบ4ดา้น  ฝ่ังทะเลกมี็ความแตกต่างกนั  

ภาคเหนือ มีหินรูปร่างแปลกๆอยูท่ ัว่ไปเน่ืองจากลมโกรก  

ภาคใตส่้วนใหญ่เป็นปะการัง ภาคตะวนัออกเป็นฝ่ังทะเลรอยเล่ือนแบบสูงชนั  

ภาคตะวนัตกค่อนขา้งราบเรียบ  ส่วนใหญ่เป็นชายฝ่ังสนัทราย

ทศันียภาพใน 4 ฤดูของไตห้วนัไม่เหมือนกนั  
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秋天可以賞楓，冬天是泡湯的好

時機。

臺灣融合閩南、客家、外

省、原住民和新住民等族群，在

宗教信仰、建築、語言、生活習

慣及飲食風味上，呈現和諧且多

姿多采的人文色彩。臺灣真是名

符其實的寶島啊！
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ฤดูใบไมผ้ลิมีดอกไมบ้านสะพร่ัง  ฤดูร้อนเหมาะแก่การเล่นน้ำ  

ฤดูใบไมร่้วงสามารถชมใบเมเป้ิล ฤดูหนาวเหมาะแก่การแช่นำ้พรุ้อน

ไตห้วนัผสมผสานชนชาติอยา่งฟเูจ้ียน จีนแคะ ชาวต่างมณฑล   

คนพื้นเมืองและผูย้า้ยถ่ินฐานใหม่  แสดงออกถึงความกลมกลืนและสีสนัของ 

มนุษยศาสตร์ไดจ้ากศาสนา  การก่อสร้าง ภาษา การใชชี้วติและอาหาร ไตห้วนั 

เป็นเกาะท่ีสวยงามสมช่ือจริงๆ!
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

包括●

รวมถึง

金門●

เกาะจินเหมิน

馬祖●

เกาะหม่าจู่

板塊●

แผน่เปลือก

交界●

โลก

台地●

รอยต่อ

盆地●

ท่ีราบสูง 

環海●

แม่นำ้ลอ้มรอบ

遍佈●

ลอ้มรอบทะเล

北部●

ภาคเหนือ

岩石●

หิน

陡直●

สูงชนั

斷層●

รอยเล่ือน

沙岸●

ชายฝ่ังทะเลสนัทราย

百花齊放●

บานสะพร่ัง

冬天●

ฤดูหนาว

省力●

ฤดูหนาว

風味●

ประหยดัแรง

呈現  ●

รูปแบบ

多姿多采●

มีสีสนั
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造句
แต่งประโยค

1   金門、馬祖  金 門 、 馬 祖 是 臺
灣的守護神。

เกาะจินเหมิน เกาะหมาจู่ -  เกาะจินเหมิน เกาะหม่าจู่ลว้นเป็นเทพเจา้คุม้ครอง

ไตห้วนั

2   岩石 北部著名的女王頭岩石。
หิน - ภาคเหนือมีหินรูปเศียรราชินีท่ีมีช่ือเสียง

3   百花齊放 �春天欣賞百花齊放。
บานสะพร่ัง - ฤดูใบไมผ้ลิดูดอกไมบ้านสะพร่ัง 

4  夏天 夏天到墾丁戲水。
ฤดูร้อน - ฤดูร้อนไปเล่นนำ้ท่ีเข่ินติง

5   冬天 冬天全國都有溫泉可泡。
ฤดูหนาว - ฤดูหนาวมีนำ้พรุ้อนใหแ้ช่ทัว่ประเทศ
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第八課

繞著臺灣跑 

臺北市是中華民國的首都，

搭乘台北捷運（MRT）轉乘公

車，吃喝玩樂都方便。

高雄市是南臺灣人口最多

的都市，有便利的高雄捷運和公

車，也適合自行開車或騎車。

臺灣旅遊真方便，從臺北搭

高鐵（HSR）出發，到高雄只要

90分鐘，平穩又快速。搭乘臺鐵

（TR）東部幹線自強號火車到花

蓮，就可欣賞太平洋海天一色。

除了大眾交通工具，自行開車行

駛高速公路也能上山下海。現在

還流行騎機車或自行車環島。
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บทท่ี8

เทีย่วรอบๆไต้หวนั

เมืองไทเปเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐจีน ไม่วา่ข้ึนรถไฟฟ้า(MRT)

แลว้เปล่ียนรถโดยสารประจำทาง  กิน ด่ืม เท่ียว เล่น ลว้นสะดวกสบาย 

เมืองเกาสงเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคใต ้มีรถไฟฟ้าเกาสง 

และรถโดยสารประจำทางท่ีสะดวก และเหมาะกบัการขบัรถหรือข่ีรถเอง

ท่องเท่ียวไตห้วนัสะดวกสบายจริงๆ นัง่รถไฟความเร็วสูง(HSR)จาก 

ไทเปไปเกาสงใชเ้วลาเพียง90นาที  ทั้งปลอดภยัและรวดเร็ว นัง่รถไฟ(TR)สาย 

ตะวนัตกแบบจ้ือเฉียงไปฮวัเหลียน กส็ามารถชมทอ้งฟ้าและทะเลมหาสมุทร 

แปซิฟิก นอกจากใชร้ถโดยสารสาธารณะ กย็งัสามารถขบัรถข้ึนทางด่วนข้ึนเขา 

ลงหว้ย ตอนน้ีข่ีมอเตอร์ไซคห์รือจกัรยานเท่ียวรอบเกาะกำลงัแพร่หลาย
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離島風光真迷人，但是交通

要安排，綠島、蘭嶼要坐船，金

門、馬祖和澎湖，搭乘飛機比較

快。

臺灣交通真發達，拜訪臺灣

五都十七縣市自在又便捷。
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ทศันียภาพนอกเกาะช่างน่าชวนหลงเสน่ห์ แต่วา่ตอ้งจดัการเดินทางให ้

เรียบร้อย  เกาะเขียว  เกาะหลนัอวี ่ตอ้งนัง่เรือ หากไปจินเหมิน หม่าจู่และเผงิหู 

นัง่เคร่ืองบินจะเร็วกวา่

การคมนาคมของไตห้วนัเจริญจริงๆ เยีย่มเยยีนไตห้วนั 5มหานคร 17 

เทศมณฑลทั้งสบายใจและสะดวกสบาย
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

臺灣●

ไตห้วนั

首● 都
เมืองหลวง

捷運●

รถไฟฟ้า

轉乘●

เปล่ียนรถ

玩樂●

เท่ียวเล่น

適合●

เหมาะสม

騎車●

ข่ีมอเตอร์ไซค์

旅遊●

ท่องเท่ียว

只要●

เพียงแค่

幹線●

สายหลกั

火車●

รถไฟ

除了●

นอกจาก

大眾●

สาธารณะ

流行●

แพร่หลาย

風光●

ทศันียภาพ

迷人●

หลงเสน่ห์

安排●

จดั

澎● 湖
เกาะเผงิหู

飛機●

เคร่ืองบิน

比較●

เปรียบเทียบ
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造句
แต่งประโยค

1  臺灣 臺灣交通最方便。
ไตห้วนั - การคมนาคมไตห้วนัสะดวกท่ีสุด 

2   首都 臺灣首都是臺北。
เมืองหลวง - เมืองหลวงของไตห้วนัคือไทเป

3   大眾 �大眾運輸工具，轉乘更
方便。

มวลชน - การขนส่งมวลชน การเปล่ียนรถยิง่สะดวก

4   捷運  捷運、火車、捷運、公
車真方便。

รถไฟฟ้า - รถไฟฟ้า รถไฟ รถไฟฟ้า รถเมลส์ะดวกจริงๆ

5   旅遊 �旅遊、玩樂，只要安排
好就可以出發。

ท่องเท่ียว - ท่องเท่ียว กินเล่น เพียงแค่จดัการดีๆ กส็ามารถเร่ิมตน้ได้

6   小吃 臺灣小吃真的很好吃。
อาหารจานเลก็ - อาหารจานเลก็ของไตห้วนัอร่อยจริงๆ
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第九課

 計畫去旅行

家豪一家人計畫暑假去環島

旅行。

兒子提議去故宮博物院看翠

玉白菜，再去參觀101大樓、中正紀

念堂和國父紀念館。女兒建議到

淡水看紅毛城、買鐵蛋，並沿著

北海岸到野柳拜訪知名景點─女

王頭。太太想先去宜蘭買蜜餞、

泡溫泉，再到花蓮吃麻薯，接著到

太魯閣看鬼斧神工的峽谷，最後

去探望住在臺東的小阿姨。

家豪說他還想去阿里山看日

出，日月潭坐遊艇，臺南古都吃

小吃，高雄愛河看夜景……哇！

再想下去，恐怕要七十天才可以

回到家，全家笑成一團，期待暑

假趕快來臨。
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บทท่ี9

วางแผนไปเทีย่ว

ครอบครัวของเจียหาววางแผนไปเท่ียวรอบเกาะในช่วงปิดภาคเทอมฤดูร้อน

ลกูชายเสนอวา่ไปดูหยกผกักาดขาวท่ีพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติกูก้ง 

แลว้ค่อยไปแวะชมตึก 101 หอท่ีระลึกเจียงไคเช็คและอนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยดัเซน   

ลกูสาวแนะนำใหไ้ปอดีตสถานทูตท่ีสเปนสร้างไว(้หงเหมาเฉิง) ซ้ือไข่เหลก็ และ

เท่ียวตามฝ่ังทะเลภาคเหนือไปยงัเหย๋หล่ิว—เศียรราชินีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีลือช่ือ 

ภรรยาอยากไปซ้ือผลไมเ้ช่ือม อาบนำ้แร่ท่ีอ๋ีหลาน และไปกินขนมโมจิ ต่อดว้ยไปดู

หุบเขาทาโรโกะท่ีถกูสร้างอยา่งประณีต สุดทา้ยไปเยีย่มนา้คนเลก็ท่ีอยูไ่ถตง

เจียหาวบอกวา่เขาอยากไปดูพระอาทิตยข้ึ์นท่ีอาหล่ีซนั นัง่เรือท่องเท่ียวท่ี 

ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา กินอาหารท่ีไถหนานเมืองเก่า  ดูววิยามคำคืนท่ีแม่น้ำ 

แห่งความรักเมืองเกาสง ....วา้ว!ถา้ยงัคิดต่อ  เกรงวา่ตอ้งใชเ้วลา70วนักวา่จะถึงบา้น 

ทุกคนในบา้นหวัเราะกนัใหญ่ รอคอยปิดภาคเทอมฤดูร้อนมาเร็วๆ
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

計畫●

วางแผน

環島●

รอบเกาะ

白菜●

ผกักาดขาว

紀念●

รำลึก

城市●

เมือง

沿著●

ตามเสน้ทาง

知名●

มีช่ือเสียง

景點●

ทิวทศัน์

野柳●

เหย๋หล่ิว

蜜餞●

ผลไมเ้ช่ือม

泡溫泉●

อาบน้ำแร่

花蓮●

ฮวัเหลียน

太魯閣●

ทาโรโกะ

峽谷●

หุบเขา

最後●

สุดทา้ย

阿里山●

อาหล่ีซนั

遊艇●

เรือสำราญ

古● 都
เมืองเก่า

恐怕●

เกรงวา่

期待●

รอคอย 
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造句
แต่งประโยค

1   計畫 一起計畫環島。
วางแผน - วางแผนเท่ียวรอบเกาะดว้ยกนั

2   景點 北部野柳景點或宜蘭吃
�鴨賞泡溫泉。

ทิวทศัน ์- ทิวทศันข์องเหย๋หล่ิวทางภาคเหนือหรือกินเน้ือเป็ด

3   阿里山 中部阿里山看日出。
อาหล่ีซนั - ดูพระอาทิตยข้ึ์นท่ีอาหล่ีซนัทางภาคกลาง 

4   古都 南部古都億載金城。
เมืองเก่า - เมืองเก่าเมืองทองในภาคใต้

5   峽谷 最後花蓮太魯閣峽谷。
หุบเขา - สุดทา้ยหุบเขาทาโรโกะท่ีฮวัเหลียน
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