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成人基本識字雙語教材 一

簡易日常用語
คำศพัทง่์ายๆในชีวติประจำวนั

你好嗎？●

คุณสบายดีไหม

我很好。●

ฉนัสบายดี

最近還好嗎？●

ช่วงน้ีสบายดีไหม

好久不見。●

ไม่ไดเ้จอกนันาน

還不錯。●

กไ็ม่เลว

你叫什麼名字。●

คุณช่ืออะไร 

我叫慧琳。●

ฉนัช่ือฮุ่ยหลิน

我來自印尼。●

ฉนัมาจากอินโดนีเซีย

這位是誰？●

คนน้ีคือใคร?

這位是我的先生。●

คนน้ีคือสามีของฉนั

�這是我的小孩。●

น่ีคือลกูของฉนั

�我有一個兒● 子	

一個女兒。��
ฉนัมีลกูชาย1คน
ลกูสาว1คน

�很高興認識你。�●

ยนิดีท่ีไดรู้้จกั

你幾歲？●

คุณอายเุท่าไหร่

我二十五歲。●

ฉนัอาย2ุ5ปี
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教育部外籍配偶 中泰語

你住哪裡？●

คุณอาศยัอยูท่ี่ไหน

我住臺北。●

ฉนัอยูไ่ทเป

我在桃園工作。●

ฉนัทำงานท่ีเถาหยวน

我來臺灣已經兩年了。●

ฉนัมาไตห้วนัได2้ปีแลว้

我很喜歡臺灣。●

ฉนัชอบไตห้วนัมาก

早安。●

อรุณสวสัด์ิ

午安。●

สวสัดีตอนบ่าย

晚安。●

ราตรีสวสัด์ิ

 5



成人基本識字雙語教材 一

第一課

認識注音符號及數字

注音符號有三十七個：
ㄅ� ㄆ� ㄇ� ㄈ� ㄉ� ㄊ� ㄋ� ㄌ� ㄍ�
ㄎ� ㄏ� ㄐ� ㄑ� ㄒ� ㄓ� ㄔ� ㄕ� ㄖ�
ㄗ� ㄘ� ㄙ� ㄧ� ㄨ� ㄩ� ㄚ� ㄛ� ㄜ�
ㄝ� ㄞ� ㄟ� ㄠ� ㄡ� ㄢ� ㄣ� ㄤ� ㄥ�
ㄦ�

大家來數數：

阿拉伯
數字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ตวัเลขอารบิก

國字
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

ภาษาจีน

阿拉伯
數字 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ตวัเลขอารบิก

國字 十
一

十
二

十
三

十
四

十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十ภาษาจีน

阿拉伯
數字 30 40 50 60 70 80 90 100 1000

ตวัเลขอารบิก

國字 三
十

四
十

五
十

六
十

七
十

八
十

九
十

一
百

一
千ภาษาจีน
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี1

รู้จกัสัญลกัษณ์จู้อนิและตวัเลข

สญัลกัษณ์จูอิ้นมี 37ตวั:

b p m f d t n l g 

k h j q x zhi chi shi ri

z c s y w y a o e 

ê ai ei  ao ou an en ang eng 

er

เรามานบัเลขกนั:

國字 一 二 三 四 五 六 七

ภาษาจีน หน่ึง สอง สาม สี หา้ หก เจด็

國字 八 九 十
十
一

十
二

十
三

十
四

ภาษาจีน แปด เกา้ สิบ สิบเอด็ สิบสอง สิบสาม สิบส

國字
十
五

十
六

十
七

十
八

十
九

二
十

三
十

ภาษาจีน สิบหา้ สิบหก สิบเจด็ สิบแปด สิบเกา้ ยีสิ่บ สามสิบ

國字
四
十

五
十

六
十

七
十

八
十

九
十

一
百

ภาษาจีน ส่ีสิบ หา้สิบ หกสิบ เจด็สิบ แปดสิบ เกา้สิบ หน่ึงร้อย

國字
一
千

ภาษาจีน หน่ึงร้อย

第一課 認識注音符號及數字 7



成人基本識字雙語教材 一

同部首的字：

一：一枝筆、第一名。�

三：三天、第三天。���

七：七次、第七次。���

二：不二價、第二代。

五：五棵樹、第五棵。

六：六隻狗、第六隻。

八：八本書、八十元。

คำท่ีมีหมวดเดียวกนั:

หน่ึง: ปากกา 1ดา้ม ท่ี1

สาม: 3วนั  วนัท่ี3

เจด็: 7คร้ัง  คร้ังท่ี7

สอง: ไม่ลดราคา รุ่นท่ี2

หา้ : ตน้ไม5้ตน้  ตน้ท่ี5

หก : สุนขั6ตวั ตวัท่ี6

แปด: หนงัสือ8เล่ม 80เหรียญ
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教育部外籍配偶 中泰語

生字造詞：

1.�九：九點鐘、九分鐘。

2.�四：四年級、四邊形。

3.�十：十分鐘、十個人。

4.�注：注音、注意。

5.�音：音樂、聲音。

แต่งประโยคจากคำศพัท:์

1. เกา้ : 9โมง  9นาที

2. ส่ี : ป.4  ส่ีเหล่ียม

3. สิบ : 10นาที  10คน

4. จู ้: จูอิ้น  จูอ้ี้ (คำพอ้ง) 

5. อิน : อินแยว่  เซิงอิน (คำพอ้ง) 

第一課 認識注音符號及數字 9



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

一● 枝筆
ปากกา 1 ดา้ม

第三天●

วนัท่ี 3

第七次��●

คร้ังท่ี 7 

不二價●

ไม่ลดราคา  

五棵樹●

ตน้ไม ้5 ตน้ 

六隻狗�●

สุนขั 6 ตวั

八本書●

หนงัสือ 8 เล่ม 

九點鐘●

9  โมง   

四年級��●

ป4.

十分鐘●

10นาที

10



教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 �六隻狗 他養六隻狗。
สุนขั6ตวั - เขาเล้ียงสุนขั 6 ตวั

2 �第三天 今天是第三天。
วนัท่ี3 - วนัน้ีเป็นวนัท่ี3

3 �八本書 我有八本書。�
หนงัสือ8เล่ม - ฉนัมีหนงัสือ8เล่ม

4 �一枝筆 送你一枝筆。
ปากกา1ดา้ม - ใหป้ากกาคุณ 1ดา้ม

5 �四年級 他是四年級學生。
ป.4 - เขาเป็นนกัเรียนชั้นป.4

第一課 認識注音符號及數字 11



成人基本識字雙語教材 一

第二課

自我介紹（上）
─我的家

大家好：

我是林淑芬，我從臺南來到

這裡，已經四年了。

現在住在桃園市，是個山明

水秀的好地方。家裡有：

先生、兒子、媳婦、孫子和

孫女一共六個人。

兒子在公司上班，媳婦從越

南嫁到臺灣，為了讓她可以在早

餐店打工，我白天幫她帶小孩，

晚上一起到學校讀書識字。
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教育部外籍配偶 中泰語

สวสัดีค่ะทุกคน:

ฉนัช่ือ หลินสูเฟิน ฉนัมาจากไถหนาน เป็นเวลา4ปีแลว้

ตอนน้ีอาศยัอยูท่ี่เมืองเถาหยวน เป็นท่ีท่ีมีทิวทศันธ์รรมชาติท่ีสวยงาม 

ครอบครัวฉนัมี:

สามี ลกูชาย ลกูสะใภ ้หลานชายและหลานสาว รวมทั้งหมด 6 คน

ลกูชายทำงานบริษทั ลกูสะใภช้าวเวยีดนามแต่งงานมาไตห้วนั 

ตอนกลางวนัฉนัช่วยเขาเล้ียงลกู เพื่อใหเ้ขาไปทำงานท่ีร้านอาหารเชา้ และตอน 

กลางคืนไปเรียนหนงัสือพร้อมกนั

บทท่ี2

แนะนำตวั (ก)-บ้านของฉัน

第二課 自我介紹（上）─我的家 13



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

大家●

ทุกคน

這裡�●

ท่ีน่ี

現在●

ตอนน้ี

地方●

สถานท่ี

兒● 子�
ลกูชาย

公司●

บริษทั

可以●

สามารถ

個● 性
นิสยั 

自然●

ธรรมชาติ

好像●

เหมือนกบั

到達●

ถึง

上課●

เรียน

回來●

กลบัมา
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 �現在 現在開始上課。
ตอนน้ี - ตอนน้ีเร่ิมเรียน

2 �大家 大家先聽我讀。
ทุกคน - ทุกคนฟังฉนัอ่านก่อน

3 �到達 九點鐘到達。
ถึง - ถึงตอน9โมง

4 �回來 兒子回來了。
กลบัมา - ลกูชายกลบัมาแลว้

5 �公司 公司在這裡。
บริษทั - บริษทัอยูท่ี่น่ี

第二課 自我介紹（上）─我的家 15



成人基本識字雙語教材 一

第三課

自我介紹（下）
─我的生活

小時候，我喜歡和爸爸、媽

媽一同到海邊，爸媽工作，我玩

水和抓魚。

結婚以後，我喜歡美食，

也喜歡唱歌，還喜歡到處品嘗臺

灣小吃。假日，常常和先生或朋

友，到卡拉�OK�店高歌一曲。

我希望將來能開一間小吃

店，實現創業當老闆的夢想。謝

謝大家！
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี3

แนะนำตวั(ข) – ชีวติของฉัน

ตอนเดก็ๆ ฉนัชอบไปริมทะเลพร้อมกบัพอ่และแม่ พอ่และแม่ไปทำงาน 

ส่วนฉนัเล่นน้ ำและจบัปลา

หลงัจากแต่งงาน ฉนัชอบอาหาร และชอบร้องเพลง และยงัชอบลองชิม 

อาหารไตห้วนัไปทัว่ ในวนัหยดุ มกัจะไปร้องเพลงท่ีร้านคาราโอเกะกบัสามีและ 

เพื่อนๆ

ฉนัหวงัวา่ในอนาคตสามารถเปิดร้านอาหารเลก็ๆ 

ทำฝันเจา้ของร้านใหเ้ป็นจริง ขอบคุณมากค่ะ!

第三課 自我介紹（下）─我的生活 17



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

介紹●

แนะนำ

生活●

ชีวติ

坐下●

นัง่ลง

小時候●

ตอนเป็นเดก็

爸● 爸
พอ่

一● 同
ดว้ยกนั

工作●

ทำงาน

以後●

วนัหลงั

假● 日
วนัหยดุ

常常●

บ่อยๆ

先生●

สามี

開關●

เปิดปิด

時間●

เวลา

高歌● 一曲
ร้องเพลง

18



教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 �介紹 我介紹一下。
แนะนำ - ฉนัขอแนะนำหน่อย

2 �工作 工作時間。
ทำงาน - เวลาทำงาน

3 �以後 以後一同生活。
วนัหลงั - วนัหลงัใชชี้วติร่วมกนั

4 �假日 假日休息。
วนัหยดุพกั - วนัหยดุพกั

5 �常常 常常去唱歌。
บ่อยๆ - ไปร้องเพลงบ่อยๆ

第三課 自我介紹（下）─我的生活 19



成人基本識字雙語教材 一

第四課

居留證和身分證

我帶著媳婦到戶政事務所，

瞭解申請居留證、定居證和身分

證等相關規定。

戶政事務所的人員提醒我，

法令隨時會做部分的修正，例

如：身分證申請年限等，可以留

意內政部移民署或陸委會等政府

機關之訊息。

希望媳婦早日取得身分證，

才能在臺灣安居樂業，穩定發

展。

20



教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี4

ใบกาม่าและบัตรประชาชน

ฉนัพาลกูสะใภไ้ปสำนกังานทะเบียนราษฎร์ เพื่อทำความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ

ระเบียบในการยืน่ขอใบกาม่า ใบถ่ินท่ีอยูแ่ละบตัรประชาชน

เจา้หนา้ท่ีสำนกังานทะเบียนราษฎร์เตือนวา่ กฎหมายอาจมีการแกไ้ข

เน้ือหาบางส่วนอยูต่ลอดเวลา เช่นจำนวนปีท่ีจำกดัในการขอบตัรประชาชน 

เป็นตน้ สามารถสงัเกตข่าวจากหน่วยงานรัฐบาล เช่น สำนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

กระทรวงมหาดไทย หรือสภากิจการแผน่ดินใหญ่ เป็นตน้

หวงัวา่ลกูสะใภจ้ะไดบ้ตัรประชาชนเร็วๆ จะไดมี้ชีวติอยูใ่นไตห้วนัอยา่ง 

สงบ ทำงานอยา่งสบายใจ และมัน่คงกา้วหนา้

第四課 居留證和身分證 21



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

身● 分證
บตัรประชาชน

戶政●

ทะเบียนราษฎร์

家事●

งานบา้น

相關●

เก่ียวขอ้ง

法令●

กฎหมาย

隨時●

ตลอดเวลา

會客●

พบแขก

修正��●

แกไ้ข 

例如●

เช่น 

年限●

 จ ำนวนปีท่ีจ ำกดั 

取得●

ได ้

才能●

จึงจะสามารถ..

安居樂業●

ใชชี้วติ ทำงานอยา่งมีความสุข 

穩定●

มัน่คง 

22



教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 �戶政 到戶政辦身分證。
สำนกังานทะเบียนราษฎร์- ทำบตัรประชาชนท่ีสำนกังานทะเบียนราษฎร์

2 �家事 我會做家事。
งานบา้น - ฉนัทำงานบา้นเป็น

3 �法令 遵守法令。
กฎระเบียบ - รักษากฎระเบียบ

4 �修正 請老師修正。
แกไ้ข - ใหคุ้ณครูช่วยแกไ้ข

5 �穩定 慢慢穩定。
มัน่คง - ค่อยๆมัน่คง

第四課 居留證和身分證 23



成人基本識字雙語教材 一

第五課

駕駛執照和健保卡 

要有汽機車駕照，

必須筆試和路考。

多語翻譯服務好，

生命安全有保障。

遺失汽機車駕照，

請到監理所補發。

擁有健保IC卡，

可以看病或健檢。

不論診所或醫院�，

全部通通需要它。

遺失健保IC卡，

記得申請再補發。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี5

ใบขบัขีแ่ละบัตรประกนัสุขภาพ

ใบขบัข่ีและบตัรประกนัสุขภาพ

หากตอ้งการมีใบขบัข่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์

จะตอ้งสอบขอ้เขียนและขอ้ปฏิบติั

มีแปลหลายภาษาและบริการดี

คุม้ครองความปลอดภยัของชีวติ

ทำใบขบัข่ีหาย

ตอ้งไปทำใหม่ท่ีกรมขนส่ง

การมีบตัรประกนัสุขภาพ

สามารถรักษาโรคและตรวจสุขภาพ

ไม่วา่จะเป็นคลินิคหรือโรงพยาบาล

ลว้นตอ้งการมนัทั้งส้ิน

หากทำบตัรประกนัสุขภาพหาย

อยา่ลืมไปยืน่ขอและทำใหม่

第五課 駕駛執照和健保卡 25



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

執照●

ใบอนุญาต

汽車●

รถยนต ์

機車●

รถจกัรยานยนต์

必須●

ตอ้ง  

路考●

สอบปฏิบติั 

服務好●

บริการดี

安全��●

ปลอดภยั 

保障●

คุม้ครอง

遺失●

หาย

監理所●

กรมขนส่ง 

全部●

ทั้งหมด 

再見●

ลาก่อน

補發●

ท ำใหม่ 
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 �執照 很高興，我考上了執照！
ใบอนุญาต - ดีใจมาก ฉนัสอบใบอนุญาตไดแ้ลว้

2 �保障 有駕照，騎車安全有保障。
คุม้ครอง - มีใบขบัข่ี คุม้ครองความปลอดภยัในการขบัข่ี

3 �遺失 證件遺失必須報警。
สูญหาย - หากบตัรหายตอ้งแจง้ความ

4 �補發 可以申請補發。
ทำใหม่ - สามารถยืน่ขอทำใหม่ได้

5 �服務好 工作人員服務好。
บริการดี - พนกังานบริการดี

第五課 駕駛執照和健保卡 27



成人基本識字雙語教材 一

第六課

金融卡和信用卡 

我帶著證件、存摺和印鑑

章，到銀行辦理金融卡。

櫃檯人員說，金融卡和信

用卡兩者可以合一，有提款的功

能，消費刷卡也方便。

金融卡要妥善保管，也要牢

記密碼；如果遺失，趕緊撥客服

電話，辦理掛失止付。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี6

บัตรเดบิตและบัตรเครดติ

ฉนันำบตัรต่างๆ สมุดบญัชีและตราป๊ัมไปทำบตัรเดบิตท่ีธนาคาร

เจา้หนา้ท่ีท่ีเคา้นเ์ตอร์บอกวา่ บตัรเดบิตและบตัรเครดิตสามารถรวมเป็น 

บตัรเดียวกนัได ้สามารถถอนเงินได ้หรือรูดการ์ดซ้ือของกส็ะดวก

ตอ้งเกบ็รักษาบตัรเดบิตใหดี้และตอ้งจำรหสัผา่นใหแ้ม่นหากบตัรหายตอ้ง

รีบโทรหาฝ่ายบริการลกูคา้เพื่อแจง้หายและระงบัการใช้

第六課 金融卡和信用卡 29



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

信用卡●

บตัรเครดิต

帶著●

นำ

印章●

ตราป๊ัม

銀● 行
ธนาคาร

說謊●

โกหก

兩者●

ทั้งสอง

合作��●

ร่วมมือ

功能●

ลกูเล่น

方便●

สะดวก

保管●

เกบ็รักษา

牢記●

จำใหแ้ม่น

如果●

หาก

電話●

โทรศพัท์

止付●

ระงบัใช ้
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��信用卡 �辦理信用卡要帶存
摺、印章和證件。

บตัรเครดิต -  หากยืน่ทำบตัรเครดิต ตอ้งนำสมุดบญัชี 

ตราป๊ัมและบตัรต่างๆไปดว้ย

2 ��身分證 �雙證件，就是身分證
或居留證和健保卡。

บตัรประชาชน -  บตัรทั้งสองอยา่ง คือบตัรประชาชนหรือใบกาม่าและบตัร

ประกนัสุขภาพ

3 ��牢記 牢記密碼才能提款。
จำแม่น - จำรหสัผา่นใหแ้ม่นจึงจะถอนเงินได้

4 ��方便 買東西刷卡很方便。
สะดวกสบาย - รูดการ์ดซ้ือของสะดวกสบายมาก

5 �止付 �如果信用卡遺失，立刻打
電話到銀行辦理止付。

อายดั - หากบตัรเครดิตหาย ใหรี้บโทรศพัทไ์ปธนาคารเพ่ืออายดับตัร

第六課 金融卡和信用卡 31



成人基本識字雙語教材 一

第七課

異國美食 

學校舉辦多元文化美食展。

小華的媽媽準備了越南的牛

肉河粉、志明的爸爸準備了印尼

的沙嗲，現場還有緬甸魚湯麵和

泰國月亮蝦餅和日本壽司、義大

利PIZZA、美國漢堡等攤位。

�

另外，還有特殊的水果和點

心，如：紅毛丹、榴槤和摩摩喳

喳……，對於異國美食，每個人

都吃得津津有味。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี7

อาหารนานาชาติ

โรงเรียนจดันิทรรศการอาหารนานาวฒันธรรม

แม่ของเส่ียวหวัเตรียมก๋วยเต๋ียวเน้ือเวยีดนาม พอ่ของจ้ือหมิงเตรียมสะเตะ๊

ของอินโดนีเซีย ในงานยงัมีบูธหม่ีนำ้เน้ือปลาของพม่าและกุง้กระเบ้ืองของไทย 

และซูชิของญ่ีปุ่น พิซซ่าของอิตาลี และแฮมเบอร์เกอร์ของอเมริกา เป็นตน้

นอกจากน้ี ยงัมีผลไมแ้ละขนมหวานพิเศษ เช่น เงาะ ทุเรียน รวมมิตร... 

สำหรับอาหารต่างชาติแลว้ ทุกคนกินอยา่งเอร็ดอร่อย

第七課 異國美食 33



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

異國●

ต่างชาติ 

多元●

หลากหลาย

文化●

วฒันธรรม

牛肉●

เน้ือววั 

印尼●

อินโดนีเซีย 

現場●

ในงาน

魚湯●

ซุปเน้ือปลา 

月亮●

พระจนัทร์

另外●

นอกจากน้ี 

水果●

ผลไม ้

點心●

ขนมหวาน

紅毛丹●

เงาะ

對於●

สำหรับ

每個●

ทุกๆ

都是●

ลว้น
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��多元 學校舉辦多元文化週。
หลากหลาย - โรงเรียนจดังานสปัดาห์นานาวฒันธรรม

2 �文化 �一天介紹一個國家的文化。
วฒันธรรม - แนะนำวฒันธรรมวนัละ1ประเทศ

3 ��展覽 展覽文物和美食。
นิทรรศการ - จดัแสดงส่ิงของและอาหาร

4 ��異國 �品嚐到異國食物，每個� �
人都說：「讚」。

ต่างประเทศ - ไดชิ้มอาหารต่างประเทศ ทุกคนลว้นบอกวา่ "เยีย่ม"

5 ��水果 �對於東南亞水果和甜點� �
大家都好奇。

ผลไม ้-  ทุกคนลว้นอยากรู้เก่ียวกบัผลไมแ้ละขนมหวานของเอเชียตะวนั  

ออกเฉียงใต้

第七課 異國美食 35



成人基本識字雙語教材 一

第八課

健康的飲食 

你想吃青菜，

他想吃雞塊，

天天五蔬果，

健康伴著我，

新鮮肉魚豆蛋奶，

搭配五榖真是好，

加工食品儘量少，

低脂少鹽習慣好，

黃金比例可參考，

均衡飲食身體好。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี8

การทานทีด่ต่ีอสุขภาพ

เธออยากกินผกั

เขาอยากกินนกัเกตไก่

กินผกัผลไม5้อยา่งทุกวนั

ความแขง็แรงจะอยูเ่คียงขา้ง

เน้ือสตัว ์เน้ือปลาสด ถัว่ ไข่ นม

กินพร้อมกนัธญัพืชกย็ิง่ดี

พยายามลดกินอาหารแปรรูปใหน้อ้ยลง

หดักินอาหารท่ีไขมนัต่ำ ใส่เกลือนอ้ย

สดัส่วนทองคำนำมาพิจารณา

กินอาหารสมดุลเพื่อสุขภาพ

第八課 健康的飲食 37



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

飲食●

การทานอาหาร 

你想●

คุณอยาก....

貪吃●

ตะกละ

青菜●

ผกัสีเขียว

天天●

ทุกวนั

新鮮●

สด

肉魚●

เน้ือสตัวเ์น้ือปลา

真是●

จริงๆ

加工●

แปรรูป

食品●

อาหาร

儘量少●

พยายามลดใหน้อ้ย

黃金●

ทองคำ

比例●

สดัส่วน

參考●

พิจารณา
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��青菜 �你想要身體健康，就要�
多吃青菜。

ผกั - หากคุณอยากใหร่้างกายแขง็แรงกต็อ้งกินผกัเยอะๆ

2 �新鮮 �我天天去市場買新鮮的�
肉魚。

สด - ฉนัไปซ้ือเน้ือสตัวเ์น้ือปลาสดท่ีตลาดทุกวนั

3 �加工 不要多吃加工食品。
แปรรูป - อยา่กินอาหารแปรรูปเยอะ

4 �儘量 �飲食儘量少鹽、油、糖。
พยายาม - พยายามกินอาหารท่ีมีเกลือ น้ ำมนั น้ ำตาลนอ้ย

5 �真是 台灣小吃真是好吃。
จริงๆ - อาหารไตห้วนัอร่อยจริงๆ

第八課 健康的飲食 39



成人基本識字雙語教材 一

第九課

購物達人

櫻子和婆婆經常去傳統市

場、超市或大賣場買東西，偶爾

也用網路或電視購物。

櫻子說：「購物不僅要精

打細算，索取發票，也要注意品

質和有效期限，如有重大消費爭

議，可以向消保官反映。」

她們婆媳倆果然是超級購物

達人。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี9

นักช้อป

อิงจ่ือและแม่สามีไปซ้ือของตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เกต็ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 

บางคร้ังกใ็ชอิ้นเตอร์เน็ตหรือโทรทศันซ้ื์อของ

อิงจ่ือบอกวา่: 「การซ้ือของไม่เพียงแต่ตอ้งคิดใหล้ะเอียด ขอใบเสร็จ 

และยงัตอ้งดูคุณภาพและวนัหมดอาย ุหากมีขอ้พิพาทอยา่งหนกัในการบริโภค 

สามารถแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภค」

แม่สามีลกูสะใภคู่้น้ีเป็นนกัชอ้ปตวัยงจริงๆ

第九課 購物達人 41



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 一

購物●

ซ้ือของ

達人●

กรูู 

傳統●

แบบดั้งเดิม

市場●

ตลาด

賣場●

ซุปเปอร์มาร์เกต็

買東● 西
ซ้ือของ

精打●

คิดอยา่งละเอียด

索取��●

ขอ

發票●

ใบเสร็จ

注意●

ระมดัระวงั

重大●

ใหญ่และสำคญั

消費●

บริโภค

她● 們
พวกเขา

超級●

ซุปเปอร์
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��超級市場 在超級市場和大賣場
都有購物車。

ซุปเปอร์มาร์เกต็ - ในซุปเปอร์มาร์เกต็และหา้งใหญ่มีรถเขน็สำหรับซ้ือของ

2 ��索取 付錢後要索取發票。
ขอ - หลงัจากชำระเงินตอ้งขอใบเสร็จ

3 ��注意 �買東西要注意有效期限。
ระวงั - ซ้ือของตอ้งระวงัวนัหมดอายุ

4 ��消費 她們是消費達人。
บริโภค - พวกเขาเป็นนกัชอ้ป

5 ��傳統市場 �傳統市場比較熱鬧。
ตลาดสด - ตลาดสดจะครึกคร้ืนกวา่

第九課 購物達人 43
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成人基本識字雙語教材 二

簡易日常用語
คำศพัทง่์ายๆในชีวติประจำวนั

謝● 謝你。
ขอบคุณ

不客氣。●

ไม่เป็นไร

不● 好意思。
ขอโทษ(เกรงใจ)

對● 不起。
ขอโทษ(ทำผดิ)

沒關● 係西。
ไม่เป็นไร

等一下。●

รอสกัครู่

再見。●

ลาก่อน

路上小心。●

ขณะเดินทางควรระวงั

太棒了。●

วเิศษมาก

恭喜你。●

ยนิดีดว้ย

祝你生日快樂。●

สุขสนัตว์นัเกิด

新年快樂。●

สวสัดีปีใหม่

別擔心。●

ไม่ตอ้งเป็นห่วง

你好厲害。●

คุณเก่งมาก

48



教育部外籍配偶 中泰語

你錯了。●

คุณผดิแลว้

等一下。●

รอสกัครู่

請說慢● 一點。
กรุณาพดูชา้ๆหน่อย

 49



成人基本識字雙語教材 二

女兒懷孕了！她第一次當媽

媽，既高興又緊張。初次到醫院

產檢。醫生說明懷孕初期會害喜

嘔吐，但接著會漸漸改善；還叮

嚀我們飲食要注意營養，及多看

美好事物，讓心情保持愉快。

護士給女兒一本「孕婦健

康手冊」，親切的為她做衛教指

導，提醒將檢查結果記錄在手冊

上。

此外，有一些懷孕禁忌的

傳聞，如剪刀的使用，也要注意

安全。這段孕期生活，對女兒來

說，真是一種全新的體驗。

第一課

新手媽媽
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教育部外籍配偶 中泰語

ลกูสาวตั้งครรภ!์ เธอเป็นคุณแม่คร้ังแรก จึงทั้งดีใจและต่ืนเตน้ เม่ือไป 

ตรวจครรภค์ร้ังแรกท่ีโรงพยาบาล หมอบอกวา่ตั้งครรภร์ะยะแรกจะมีอาการคล่ืน

ไสอ้าเจียน แลว้กจ็ะค่อยๆ ดีข้ึน และยงักำชบัพวกเราตอ้งระมดัระวงัเร่ืองอาหาร 

การกิน และดูส่ิงสวยงามบ่อยๆ และทำจิตใจใหมี้ความสุข

พยาบาลมอบ "คู่มือการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ"์ ใหล้กูสาว1เล่ม 

ใหค้ำแนะนำเก่ียวกบัเร่ืองอนามยั และเตือนใหบ้นัทึกผลการตรวจลงในคู่มือ

นอกจากน้ี มีความเช่ือท่ีหา้มปฏิบติัในช่วงตั้งครรภ ์เช่น การใชก้รรไกร 

กต็อ้งระมดัระวงั สำหรับลกูสาวแลว้ ชีวติการตั้งครรภน้ี์ เป็นประสบการณ์ใหม่ 

ของเธออยา่งหน่ึง

บทท่ี1

คุณแม่มอืใหม่
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 二

新手●

มือใหม่

懷孕●

ตั้งครรภ ์

第● 一次
คร้ังแรก

產檢●

ตรวจครรภ ์

說明●

อธิบาย 

初期●

ระยะแรก 

害喜●

คล่ืนไส ้

嘔● 吐
อาเจียน

改善●

ปรับปรุงไปในทางท่ีดีข้ึน

多看●

ดูบ่อยๆ

護士●

พยาบาล

健康●

สุขภาพ

行為●

ความประพฤติ 

記錄●

บนัทึก

禁忌●

ขอ้หา้ม

剪刀●

กรรไกร
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��第一次 �第一次產檢，醫院會� �
發一本「孕婦健康手�
冊」。

คร้ังแรก -  ตรวจครรภค์ร้ังแรก โรงพยาบาลจะแจก"คู่มือการดูแลสุขภาพ  

ขณะตั้งครรภ"์ 1 เล่ม

2 ��產檢 �之後，每次產檢記得帶
這本手冊。

ตรวจครรภ ์- หลงัจากนั้น ทุกคร้ังท่ีมาตรวจครรภอ์ยา่ลืมพกคู่มือมาดว้ย

3 ��害喜 �懷孕會害喜嘔吐，是正� �
常的，別擔心。

คล่ืนไส ้- ตั้งครรภจ์ะมีอาการคล่ืนไสอ้าเจียน ซ่ึงเป็นอาการปกติ ไม่ตอ้งกงัวล

4 ��懷孕 �懷孕期間，不能隨便用藥。
ตั้งครรภ ์- ระหวา่งตั้งครรภ ์หา้มกินยาเร่ือยเป่ือย

5 ��營養 �注意飲食營養，心情愉快。
สารอาหาร - ระมดัระวงัเร่ืองอาหารการกิน ทำจิตใจใหมี้ความสุข
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成人基本識字雙語教材 二

媳婦產後出院回家，我開始

幫她坐月子。

我煮了麻油雞、生化湯和杜

仲腰子，可以促進她子宮收縮、

預防腰酸。飲食以藥膳調理為

主，不但美味，還可驅寒與恢復

體力。

在臺灣，坐月子會吃加了

米酒的麻油雞；在東南亞，月子

餐常用雞肉加薑、辣椒和醬油料

理；在歐美國家，比較重視休息

和運動。

第二課

坐月子
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教育部外籍配偶 中泰語

หลงัจากลกูสะใภค้ลอดเสร็จ ออกจากโรงพยาบาลกลบับา้นแลว้ฉนักเ็ร่ิม 

ช่วยใหเ้ขาอยูไ่ฟ

ฉนัปรุงไก่นำ้มนังา  ซุปชีวเคมีและตูจ้ง้ สามารถช่วยใหม้ดลกูหดตวั 

ป้องกนัอาการปวดเอว อาหารการกินเนน้ยาสมุนไพรเป็นหลกั ไม่เพียงแต่มี 

รสชาติอร่อยและยงัขบัความหนาวและทำใหร่้างกายกลบัสู่สภาพปกติ

ท่ีไตห้วนั การอยูไ่ฟจะทานไก่นำ้มนังานท่ีผสมเหลา้ขา้วเหนียว 

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ อาหารอยูไ่ฟมกัใชเ้น้ือไก่ผสมกบัขิง พริกและซีอ๊ิว  

ในประเทศแถบยโุรปและอเมริกา จะเนน้ไปทางพกัผอ่นและออกกำลงักายมาก 

กวา่ 

บทท่ี2

อยู่ไฟ
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成人基本識字雙語教材 二

兒子提醒媳婦不要吹風、碰

冷水或看書，甚至請了陪產假，

照顧新生兒，希望媳婦多休息養

身，不要太勞累。因為月子做得

好，健康沒煩惱！
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教育部外籍配偶 中泰語

ลกูชายเตือนลกูสะใภว้า่อยา่โดนลม แตะตอ้งนำ้เยน็หรืออ่านหนงัสือ  อีก

ทั้งยงัลางานดูแลภรรยาคลอดบุตร และดูแลลกูนอ้ย หวงัวา่ลกูสะใภจ้ะไดพ้กัผอ่น

เยอะๆ ไม่ตอ้งเหน่ือยเกินไป เพราะวา่หากอยูไ่ฟดี สุขภาพกจ็ะแขง็แรง!
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 二

坐月● 子
อยูไ่ฟ

出院●

ออกจากโรงพยาบาล

回家●

กลบับา้น

開始●

เร่ิม

麻油雞●

ไก่นำ้มนังา

促進●

กระตุน้

子宮●

มดลกู

收縮●

หดตวั

藥膳●

ยาสมุนไพร

美味●

รสชาติอร่อย

驅寒●

ขบัความหนาว

恢復�●

ฟ้ืนคืน

體力●

กำลงักาย

料理●

จดัการ

希望●

หวงัวา่

因● 為
เพราะวา่
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��出院 �自然生產，三天後就出� �
院回家。

ออกจากโรงพยาบาล -  การคลอดธรรมชาติ 3หลงักส็ามารถออก  

โรงพยาบาลกลบับา้นได ้

2 ��坐月子 �習俗不同，坐月子的� �
方式也不一樣。

อยูไ่ฟ - ความเคยชินและประเพณีไม่เหมือนกนั วธีิการอยูไ่ฟกไ็ม่เหมือนกนั

3 ��藥膳 �在臺灣，產後飲食料理� �
主要是中藥膳。

ยาสมุนไพร - ท่ีไตห้วนั อาหารหลงัคลอดโดยหลกัแลว้เป็นยาสมุนไพรจีน

4 ��恢復 �中藥膳可驅寒及恢復體力。
คืนภาพ - ยาสมุนไพรจีนสามารถขบัไล่ความหนาวและฟ้ืนฟสุูขภาพ

5 ��希望 希望你們很快就適應。
หวงัวา่ - หวงัวา่พวกคุณสามารถปรับตวัไดเ้ร็ว
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成人基本識字雙語教材 二

寶寶出生了，模樣真可愛。

雖然寶寶的「新生兒篩檢」報

告，一切都正常，但是醫生叮

嚀，如果出現異常吐奶、哭鬧不

休，要趕快帶回醫院檢查。愈早

發現疾病，便能及時接受治療。

護士提醒我，記得依「寶寶

手冊」定期打預防針，做生長評

估；平日要注意寶寶營養與體溫

變化。

俗話說：七坐、八爬、九發

牙，願寶貝都能平安健康長大。

第三課

寶貝的誕生
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教育部外籍配偶 中泰語

ทารกกำเนิดแลว้ หนา้ตาน่ารักจริงๆ แมว้า่รายงาน 

“การตรวจสุขภาพทารกแรกเกิด” ของเดก็จะปกติ แต่วา่หมอกำชบัวา่ 

หากมีอาการอาเจียนหลงักินนม  ร้องไหไ้ม่หยดุ ตอ้งรีบมาตรวจท่ีโรงพยาบาล   

พบโรคเร็วเท่าไหร่ กย็ิง่รักษาโรคไดท้นัเวลา

พยาบาลเตือนฉนัวา่  จะตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัตรงเวลาตามท่ีกำหนด 

บนัทึกการเจริญเติบโตตาม “คู่มือทารกแรกเกิด” ปกติตอ้งระมดัระวงัเร่ืองสาร 

อาหารและการเปล่ียนแปลงของอุณหภมิูร่างกาย

โบราณวา่ไว ้: 7เดือนนัง่ 8เดือนปีน  9เดือนฟันข้ึน ขอใหเ้ดก็ๆทุกคนเติบ 

โตอยา่งแขง็แรง

บทท่ี3

การกำเนิดของทารก
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 二

出生●

เกิด

可愛●

น่ารัก 

雖然●

แมว้า่

正常●

ปกติ  

趕快●

รีบ

檢查●

ตรวจ

愈早●

ยิง่เร็ว

接受��●

รับ

疾病●

โรคภยัไขเ้จบ็

治療●

รักษา

提醒●

เตือน

手冊●

คู่มือ

預防針●

วคัซีนป้องกนั

生● 長
เจริญเติบโต

評估●

ประเมิน

平日●

วนัทัว่ไป
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��出生 �出生後有做「新生兒篩
檢」。

คลอด - หลงัคลอดตอ้งทำ「การตรวจสุขภาพทารกแรกเกิด」

2 ��可愛 寶寶又健康又可愛。
น่ารัก - เดก็ทารกทั้งแขง็แรงทั้งน่ารัก

3 ��預防針 �護士提醒要定期打預
防針。

วคัซีนป้องกนั -  พยาบาลเตือนวา่ตอ้งฉีดวคัซีนป้องกนัตรงตามเวลาท่ีกำ 

หนด

4 ��手冊 �預約時間，記在「寶寶
手冊」。

คู่มือ - เวลานดัตอ้งจดลงใน「คู่มือทารกแรกเกิด」

5 ��評估 也要做生長評估。

ประเมิน - และตอ้งบนัทึกการเจริญเติบโต
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成人基本識字雙語教材 二

電視新聞播報：「5歲小孩

為了找媽媽，從5樓摔落4樓……」

瑪麗的先生提醒她，不可以

將孩子單獨留在家中，以免發生

危險，並違反兒童及青少年保護

法，簡稱兒少法。先生說：「此

法律主要規範兒少權益、福利保

護措施、通報責任及罰責等。」

瑪麗說：「有兒少法，真

好！」

如果兒童或少年發生各類緊

急事件，例如：虐待、疏忽、遺

棄或性侵害，立即撥打110、113

或向警方報案。

守護家庭，人人有責！

第四課

家庭守護網
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教育部外籍配偶 中泰語

รายงานข่าวจากโทรทศัน:์「เดก็อาย ุ5ขวบตกจากชั้น5 ลงมาชั้น4 

เพราะวา่หาแม่……」

สามีของหม่าล่ีเตือนเธอวา่  หา้มท้ิงเดก็ไวใ้นบา้นเพียงลำพงั 

เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอนัตราย  และละเมิดกฎหมายคุม้ครองเดก็และ  

เยาวชน   สามีบอกวา่ : “กฎหมายน้ีโดยหลกัแลว้กำหนดสิทธิของเดก็และเยาวชน 

นโยบายคุม้ครองสวสัดิการ มีหนา้ท่ีแจง้ความและลงโทษ เป็นตน้”

หม่าล่ีบอกวา่:「มีกฎหมายเดก็และเยาวชนดีจริงๆ!」

หากเดก็หรือเยาวชนเกิดเหตุฉุกเฉินประเภทใดกต็าม เช่น  ถกูทารุณ 

ละเลย ทอดท้ิงหรือถกูล่วงละเมิดทางเพศ ใหรี้บโทร 110、113 

หรือแจง้ความกบัเจา้หนา้ท่ีตำรวจ

ปกป้องครอบครัว เป็นหนา้ท่ีของทุกคน!

บทท่ี4

ช่องทางปกป้องครอบครัว
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材 二

小孩●

เดก็

單獨●

เพียงคนเดียว 

中心●

ศนูยก์ลาง

違反●

ละเมิด

兒童●

เดก็เลก็

法律●

กฎหมาย

福利●

สวสัดิการ

責任��●

หนา้ท่ี

各類●

ทุกประเภท

疏忽●

ละเลย 

事件●

เหตุการณ์ 

性侵害●

ละเมิดทางเพศ

立即●

ทนัที 

報案●

แจง้ความ
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��單獨 �不能將小孩單獨留在家裡。
ลำพงั - หา้มท้ิงเดก็ไวใ้นบา้นเพียงลำพงั

2 ��法律 �不但發生危險，還違反� �
法律。

กฎหมาย - ไม่เพียงแต่อนัตรายและยงัผดิกฎหมาย

3 ��疏忽 �遇到疏忽、虐待、性侵�
害，立刻報案。

ละเลย - หากถกูละเลย  ทารุณกรรม ล่วงละเมิดทางเพศ ใหรี้บแจง้ความ

4 ��直撥 直撥110�或�113。
โทรสายตรง - โทรสายตรง110 หรือ 113

5 ��責任 �保護兒童，人人有責任。
หนา้ท่ี - คุม้ครองเดก็เป็นหนา้ท่ีของทุกคน
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成人基本識字雙語教材 二

今天收到女兒的國小入學通

知單，寶貝要上小學了！瑪麗問

先生：「女兒在上學前，應該要

注意什麼呢？」

先生說：「我們要先教孩子

的事情，包括早睡早起、自己穿

衣襪、吃早餐、認識學校環境及

熟悉上下學路線。」

瑪麗接著說：「還要養成睡

前整理書包的好習慣。」

奶奶說：「對！讓她儘早適

應學校生活，未來學習之路，才

能更加順利。」

第五課

寶貝上學去
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教育部外籍配偶 中泰語

วนัน้ีไดรั้บใบแจง้เขา้เรียนชั้นประถมศึกษาของลกูสาว 

ลกูสาวจะไปโรงเรียนแลว้  หม่าล่ีถามสามีวา่ :「ก่อนลกูสาวจะไปเรียน 

ควรระมดัระวงัเร่ืองอะไรบา้ง?」

สามีบอกวา่:「เร่ืองท่ีพวกเราตอ้งสอนลกู รวมถึงนอนแต่หวัค  ่ ำต่ืนแต่เชา้ 

ใส่เส้ือ ถุงเทา้เอง  กินอาหารเชา้ ทำความรู้จกักบัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและ 

เสน้ทางการไปโรงเรียนและกลบับา้น」

หม่าล่ีพดูต่อวา่:「และยงัตอ้งฝึกนิสยัการจดักระเป๋าเรียนก่อนเขา้นอน 

ดว้ย」

ยา่บอกวา่:「ใช่!ใหเ้ขาชินกบัชีวติในโรงเรียนใหเ้ร็ว 

เสน้ทางการเรียนในอนาคต จะไดร้าบร่ืนยิง่ข้ึน」

บทท่ี5

ลูกน้อยไปโรงเรียน
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詞語
คำศพัท์
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造句
แต่งประโยค

1 ��女兒 �下個星期一，女兒讀小� �
學一年級了。

ลกูสาว - วนัจนัทร์หนา้ ลกูสาวกจ็ะข้ึนป.1แลว้

2 ��養成 �要養成早睡早起的好習慣。
ฝึก - ตอ้งฝึกการนอนแต่หวัค  ่ ำต่ืนแต่เชา้ใหเ้ป็นนิสยั

3 ��應該 �甚麼事情能做應該自己做。
ควร - เร่ืองอะไรกแ็ลว้แต่ถา้ทำเองไดใ้หท้ำเอง

4 ��環境 認識學校環境。
สภาพแวดลอ้ม - รู้จกัสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน

5 ��路線 熟悉上學和回家路線。
เสน้ทาง - ทำความเคยชินกบัเสน้ทางการไปโรงเรียนและกลบับา้น
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成人基本識字雙語教材 二

金亞說：「寶貝的書包裡有

課本、作業簿，怎麼還有一本家

庭聯絡簿呢？」

先生回應：「家庭聯絡簿，

是親師溝通的重要工具，裡面傳

達當天規定的作業、隔天該帶的

用品，以及學校活動相關訊息

等。」

「還有家長填寫的意見欄，

能與老師做雙向聯繫管道。最

後，等孩子的功課完成後，家長

先檢查再簽姓名。」

金亞說：「聯絡簿這麼重要

啊！我們要更加妥善使用！」

第六課

家庭聯絡簿
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教育部外籍配偶 中泰語

 จินหยา่บอกวา่:「กระเป๋าของลกูมีหนงัสือเรียน สมุดการบา้น และยงัมี

สมุดติดต่อกบัทางบา้นอีก1เล่ม?」

สามีตอบวา่:「สมุดติดต่อกบัทางบา้น เป็นเคร่ืองมือสำคญัใน  

การพดูคุยระหวา่งคุณครูกบัผูป้กครอง ขา้งในยงับอกการบา้นท่ีสัง่ในวนั 

นั้น  ส่ิงของท่ีจะตอ้งไปในวนัรุ่งข้ึน และขอ้ความเก่ียวกบักิจกรรมของโรงเรียน 

เป็นตน้」

「และยงัมีช่องแสดงความเห็นใหผู้ป้กครองเขียนเป็นช่องทางการติดต่อ

ระหวา่งคุณครูและผูป้กครอง สุดทา้ย  รอการบา้นของลกูเสร็จแลว้ ผูป้กครอง 

ตอ้งตรวจก่อนแลว้ค่อยเซ็นช่ือ」

จินหยา่บอกวา่:「สมุดติดต่อสำคญัขนาดน้ี!พวกเราตอ้งใชใ้หเ้หมาะ 

สม!」

บทท่ี6

สมุดตดิต่อกบัทางบ้าน
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詞語
คำศพัท์
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74



教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1 ��課本 �兒子書包裡面有課本、�
作業簿和聯絡簿。

หนงัสือเรียน -  ในกระเป๋าของลกูชายมีหนงัสือเรียน 

สมุดการบา้นและสมุดติดต่อ

2 ��親師 �聯絡簿是親師溝通工具。
คุณครูกบัผูป้กครอง -  สมุดติดต่อเป็นเคร่ืองมือพดูคุยระหวา่งคุณครูกบัผู ้  

ปกครอง

3 ��規定 老師規定作業要完成。
สัง่ - คุณครูสัง่วา่ตอ้งทำการบา้นใหเ้สร็จ

4 ��意見欄 �意見欄是家長與老師�
聯繫管道。

ช่องแสดงวามเห็น -  ช่องแสดงความเห็นเป็นช่องทางติดต่อระหวา่งผู ้

ปกครองกบัคุณครู

5 ��妥善 要更加妥善使用。
เรียบร้อย - ตอ้งใชใ้หเ้ป็นประโยชน์
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成人基本識字雙語教材 二

雅君和先生經常加班，因此

孩子成長過程，都由公婆代為照

顧。看著公公陪孩子使用電腦、

一起打電動、聊天談心、分享人

生經驗，子孫融洽的情景，雅君

心中充滿感激。

先生說：「家有一老，如有

一寶，我們需要加倍孝順父母、

幫忙分擔家務，努力經營家庭和

親子關係。」雅君也贊成這樣的

觀念，決定利用假日多陪伴公婆

與孩子，讓家庭生活更加溫馨與

美滿。

第七課

幸福三代情
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教育部外籍配偶 中泰語

หยา่จวนิและสามีตอ้งทำงานล่วงเวลาบ่อยๆ ฉะนั้น 

ช่วงการเจริญเติบโตของลกู พอ่และแม่สามีเป็นผูดู้แล ดูพอ่สามีใชค้อมพิวเตอร์ 

เล่นเกมส์ พดูคุย แบ่งปันประสบการณ์ชีวติเป็นเพื่อนลกู ภาพสนิทสนมกลมกลืน

ระหวา่งหลานกบัปู่ ในใจของหยา่จวนิเตม็ไปดว้ยความซาบซ้ึงใจ

สามีบอกวา่:「ในบา้นมีคนแก่ กเ็หมือนมีของมีค่า พวกเราตอ้งกตญัญูต่อ

พอ่แม่เป็นเท่าตวั ช่วยแบ่งเบาภาระในบา้น ขยนัสร้างความสมัพนัธ์ในครอบครัว

และกบัลกูๆ」หยา่จวนิกเ็ห็นดว้ยกบัความคิดแบบน้ี ตดัสินใจใชเ้วลาในวนัหยดุ

อยูเ่ป็นเพื่อนพอ่และแม่สามีและลกู ทำใหชี้วติในครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข

มากข้ึน

บทท่ี7

มคีวามสุขใน3รุ่น
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詞語
คำศพัท์
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造句
แต่งประโยค

1 ��三代 �一家三代同堂是最幸福� �
的事情。

สามรุ่น - ในครอบครัวหน่ึงมีสามรุ่นเป็นเร่ืองท่ีมีความสุขท่ีสุด

2 ��關係 �假日全家一起出遊，關� �
係愈來愈親密。

ความสมัพนัธ์ -  ไปเท่ียวกบัครอบครัวในวนัหยดุ ทำใหค้วามสมัพนัธ์ยิง่  

ใกลชิ้ด

3 ��孝順 �兒子、媳婦孝順，家庭� �
更美滿。

กตญัญู - ลกูชาย  ลกูสะใภก้ตญัญู  ครอบครัวยิง่มีความสุข

4 ��決定 決定不加班。
ตดัสินจใจ - ตดัสินใจไม่ทำงานล่วงเวลา 

5 ��陪伴 �多花時間陪伴父母和小孩。
เป็นเพื่อน -ใชเ้วลาอยูเ่ป็นเพื่อนพอ่แม่และลกูเยอะๆ
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成人基本識字雙語教材 二

良子剛來臺灣時，人生地不

熟，語言又不通，見到鄰居也不

太敢打招呼。

經過家人鼓勵，努力克服

害羞的個性，發揮優點，參與社

區活動，如：擔任志工、學習歌

舞、烹煮家鄉菜等，為周遭注入

豐富的生活元素。左鄰右舍非

常喜歡她，常常關心她的生活需

求。�

久了，良子越來越享受相

互幫助的人情味，也漸漸瞭解臺

灣人總是津津樂道『遠親不如近

鄰』的原因。

第八課

我的鄰居
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ตอนท่ีเหลียงจ่ือเพิ่งมาไตห้วนั ไม่คุน้กบัคนและสถานท่ี 

ไม่สามารถใชภ้าษาส่ือสารได ้เห็นเพื่อนบา้นกไ็ม่ค่อยกลา้ทกั

เม่ือไดรั้บแรงสนบัสนุนจากคนในบา้น พยายามเอาชนะนิสยัข้ีอาย 

แสดงจุดเด่นของตน เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน เช่น เป็นอาสาสมคัร 

เรียนร้องเพลงและเตน้รำ ทำอาหารประจำชาติ เป็นตน้ เพิ่มปัจจยัชีวติรอบขา้งให้

สมบูรณ์ เพื่อนบา้นชอบเธอมาก มกัจะห่วงใยความตอ้งการของชีวติเธอ

นานเขา้ เหลียงจ่ือยิง่มีความสุขกบันำ้ใจท่ีไดช่้วยเหลือกนั และค่อยๆ 

เขา้ใจเหตุผลวา่คนไตห้วนั “ญาติท่ีอยูห่่างไกลสูเ้พื่อนบา้นอยูใ่กลไ้ม่ได”้ 

บทท่ี8

เพือ่นบ้านของฉัน
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造句
แต่งประโยค

1 ��打招呼 �遇到左鄰右舍，要打� �
招呼。

ทกัทาย - เจอเพ่ือนบา้นตอ้งทกัทาย

2 ��鄰居 �不熟的鄰居，慢慢變成� �
朋友。

เพื่อนสนิท - เพื่อนบา้นท่ีไม่สนิท กค่็อยๆเป็นเพื่อนกนั

3 ��長久 我將長久居住在臺灣。
นาน - ฉนัจะอยูไ่ตห้วนัเป็นเวลานาน

4 ��烹煮 �我烹煮家鄉菜與大家分享。
ทำอาหาร - ฉนัทำอาหารประจำชาติแบ่งปันใหทุ้กคน

5 ��勇敢 勇敢克服困難。
กลา้หาญ - เอาชนะความลำบากอยา่งกลา้หาญ 
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成人基本識字雙語教材 二

麗雅為人親切樂觀。平時與

朋友月珠、美玉互動密切，三個

家庭經常一起聯誼。

假日時，她們結伴帶孩子

爬山，親近大自然，分享育兒經

驗。這樣的過程，使大家感情更

融洽，都認為那是很好的親子活

動。除此之外，她們也有共同的

興趣，喜歡做社區志工，不斷自

我反省與實踐，尋找生活的意

義。原來，快樂泉源就是這麼簡

單！

第九課

歡喜你我他
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 ล่ีหยา่เป็นคนจิตใจดีมองโลกในแง่ดี โดยปกติจะสนิทกบัเพื่อนท่ีช่ือวา่ 

เยีย่จูกบัเหม่ยวี ่3ครอบครัวน้ีมกัจะเช่ือมสมัพนัธ์กนั

ในวนัหยดุ พวกเขาจะรวมกลุ่มกนัพาเดก็ๆไปปีนเขา ใกลชิ้ดธรรมชาติ  

แบ่งปันประสบการณ์การเล้ียงดู  ขั้นตอนแบบน้ี ทำใหค้วามสมัพนัธ์ของทุกคน

สนิทสนมกลมกลืนมากข้ึน ลว้นคิดวา่มนัเป็นกิจกรรมครอบครัวท่ีดี นอกจากน้ี  

พวกเขากมี็งานอดิเรกท่ีเหมือนกนั คือชอบเป็นอาสาสมคัรชุมชน คิดทบทวนและ

ปฏิบติัตามท่ีตนเองกำหนดอยูเ่สมอ หาความหมายของชีวติ ท่ีแท ้ จุดเร่ิมตน้ของ 

ความสุขง่ายอยา่งน้ีน่ีเอง!

บทท่ี9

เธอ ฉัน เขา ยนิดปีรีดา
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ปฏิบติัตามท่ีตนกำหนด

意義��●

ความหมาย

原來●

ท่ีแท้
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造句
แต่งประโยค

1 ��樂觀 個性親切樂觀。
ม่องโลกในแง่ดี - มีนิสยัท่ีดีและมองโลกในแง่ดี

2 �聯誼 同鄉朋友久久聯誼一次。
เช่ือมสมัพนัธ์ - เพื่อนบา้นเดียวกนั นานๆ เช่ือมสมัพนัธ์กนัที

3 �結伴 有時結伴爬山。
เป็นกลุ่ม - บางคร้ังหาเพื่อนเป็นกลุ่มไปปีนเขา

4 �志工 當社區志工。
อาสาสมคัร - เป็นอาสาสมคัรชุมชน

5 �意義 �原來「為善最樂」的意義��
是這樣。

ความหมาย - ท่ีแทค้วามหมายของ「ทำความดีมีความสุข」คืออยา่งน้ีน่ีเอง
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