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成人基本識字雙語教材

簡易日常用語
คำศพัทง่์ายๆในชีวติประจำวนั

你怎麼了？●

คุณเป็นอะไร?

我喉嚨痛。●

ฉนัเจบ็คอ

你吃藥了嗎？ ●

คุณทานยาหรือยงั?

吃了，但沒有好轉。●

ทานแลว้ แต่ไม่ดีข้ึน

我還是去看醫生比較好。●

ฉนัไปหาหมอดีกวา่ 

附近有診所嗎？●

แถวน้ีมีคลินิคไหม?

我要掛號。●

ฉนัจะลงทะเบียน

請出示健保卡。●

กรุณาแสดงบตัรประกนัสุขภาพ

你哪裡● 不舒服？
คุณไม่สบายตรงไหน?
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教育部外籍配偶 中泰語

我懷孕了。●

ฉนัตั้งครรภแ์ลว้

你要多休息。●

คุณตอ้งพกัผอ่นใหม้ากๆ

我幫你開三天藥。●

ฉนัจ่ายยาใหคุ้ณ3วนั

飯後吃藥，● 一天吃三次。
ทานยาหลงัรับประทานอาหาร วนัละ3คร้ัง

你有對藥物過敏嗎？ ●

คุณแพย้าตวัไหนหรือไม่? 

麻煩去● 一樓領藥。
รบกวนไปรับยาท่ีชั้น1

我需要住院嗎？ ●

ฉนัตอ้งนอนโรงพยาบาลไหม? 

我得了什麼病？ ●

ฉนัเป็นโรคอะไร? 

你有好點了嗎？ ●

คุณดีข้ึนบา้งหรือยงั? 

現在好多了。●

ตอนน้ีดีข้ึนมากแลว้

謝● 謝你的關心。
ขอบคุณท่ีเป็นห่วง
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成人基本識字雙語教材

第一課

生活科技

時代不斷進步，舉凡家電用

品、通訊器材和休閒設備等，都

有日新月異的科技產品。

家電用品方面，我們常使

用微電腦控制的冷氣、冰箱、烤

箱、電子鍋、微波爐、洗衣機等，

都可以預約操作，省時又便利。

通訊器材方面：行動電話

輕便好攜帶，隨時隨地可以和遠

處的親友聯絡。數位相機不用沖

洗底片，馬上就能從螢幕檢視相

片，省錢又有趣。

衛星導航系統GPS，具有提

供即時路線地圖功能，出外旅遊
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี1

เทคโนโลยใีนชีวติ

ยคุสมยักา้วหนา้อยา่งไม่หยดุหยอ่น ไมวา่จะเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 

อุปกรณ์ติดต่อส่ือสารและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นยามวา่ง ลว้นเป็นผลิตภณัฑเ์ทคโนยท่ีี 

เปล่ียนแปลงใหม่ข้ึนทุกวนั

สำหรับเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น พวกเรามกัใชเ้คร่ืองป่ันนำ้ผลไม ้

หมอ้หุงขา้ว ตูเ้ยน็ เตาอบ ไมโครเวฟ เคร่ืองซกัผา้ท่ีควบคุมโดยไมโครคอมพิวเตอร์ 

ลว้นสามารถควบคุมโดยการตั้งเวลาล่วงหนา้ ทั้งประหยดัเวลาทั้งสะดวกสบาย

ดา้นอุปกรณ์ส่ือสาร:โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเบาและพกพาสะดวก สามารถติดต่อ

กบัเพื่อนหรือญาติท่ีอยูห่่างไกลไดต้ลอดเวลา กลอ้งถ่ายรูปติจิตอลไม่ตอ้งลา้งฟิลม์ 

สามารถดูรูปจากหนา้จอไดท้นัที ทั้งประหยดัทั้งสนุก

จีพีเอส ระบบนำทางดว้ยดาวเทียม  มีฟังกช์ัน่บอกเสน้ทางและแผนท่ีไดท้นัที 

เม่ือออกไปเท่ียว ไม่จำเป็นตอ้งจอดรถถามทาง กส็ามารถไดข้อ้มูลการท่องเท่ียว 
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成人基本識字雙語教材

時，不需要停車問路，也可以得

知各種旅遊資訊，例如：風景名

勝、加油站、飯店等，十分方便。

休閒設備方面，透過電視

可以欣賞戲劇、美食、電影，瞭

解各地風土民情；透過wii、跳舞

機或卡拉OK，可以讓大家舒展身

心，盡情歡唱，享受生活樂趣；

透過平板電腦（如：iPad、HTC等）

可以輕鬆上網、隨時隨地進行視

訊連接、玩遊戲或觀賞電子書和

影片，放鬆身心。

現在還有智慧型手機（如iPhone

等），同時具有通訊和休閒的功

能，使用起來更方便。這些科技

產品均附有使用安全須知及保固

注意事項，只要遵照說明使用，

科技產品就是生活中的好幫手！
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教育部外籍配偶 中泰語

ทุกประเภท เช่น จุดท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ป๊ัมนำ้มนั โรงแรม เป็นตน้ สะดวกมาก

ดา้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นยามวา่ง  สามารถรับชมละคร  อาหาร ภาพยนตร์ 

ทำความรู้จกักบัประเพณีและสภาพความเป็นอยูข่องแต่ละทอ้งท่ีผา่นโทรทศัน ์

ใชw้ii ตูเ้กมส์เตน้หรือคาราโอเกะ สามารถทำใหทุ้กคนผอ่นคลายกายและใจ 

ร้องเพลงอยา่งเตม็ท่ี เพลิดเพลินสนุกสนานกบัชีวติ ใชแ้ทบ็เลต็ (เช่น:iPad、

HTCเป็นตน้)สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งสบาย

เช่ือมต่อวดีิโอไดทุ้กท่ีทุกเวลา เล่นเกมส์หรือดูหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์หรือ 

ภาพยนตร์ ทั้งสุขกายและสบายใจ

ปัจจุบนัยงัมีสมาร์ทโฟน (เช่น ไอโฟน เป็นตน้) ในขณะเดียวกนัมีทั้ง 

ฟังกช์ัน่ส่ือสารและใหค้วามเพลิดเพลิน ใชแ้ลว้ทำใหส้ะดวกยิง่ข้ึน ผลิตภณัฑ ์

เทคโนโลยเีหล่าน้ีต่างกป็ระกอบดว้ยวธีิการใชอ้ยา่งปลอดภยัและใบประกนัและ 

ขอ้ควรระวงั เพียงแค่ใชต้ามคู่มืออธิบาย ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยกีจ็ะเป็นผูช่้วยท่ีดี 

ในชีวติ

第一課 生活科技 9



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

不斷●

ไม่หยดุหยอ่น

通訊●

ส่ือสาร

控制●

ควบคุม

預約●

นดัล่วงหนา้

操作●

ควบคุม

聯絡●

ติดต่อ

冷氣 ●

เคร่ืองปรับอากาศ

冰箱●

ตูเ้ยน็

烤箱●

เตาอบ

電子鍋●

หมอ้หุงขา้ว

微波爐●

ไมโครเวฟ

洗衣機●

เคร่ืองซกัผา้

螢幕●

หนา้จอ

旅遊●

ท่องเท่ียว

例如●

เช่น

休閒●

พกัผอ่น

欣賞●

ช่ืนชม

有趣●

น่าสนใจ

跳舞●

เตน้รำ

衛星導航●

ระบบนำทางดว้ยดาวเทียม

戲劇●

ละคร

舒展●

สุขกายสบายใจ

盡情●

เตม็ท่ี

歡唱●

ร้องเพลง

名勝●

สถานท่ีอนัมีทิวทศันส์วยงาม
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   不斷  油價不斷地上漲，我們
的支出也越來越高了。

ไม่หยดุหยอ่น - ราคาน้ำมนัข้ึนอยา่งไม่หยดุหยอ่น รายจ่ายของพวกเรากสู็ง

ข้ึนเร่ือยๆ

2   預約  這家餐廳很有名，我們
去前都要先預約。

นดัล่วงหนา้ - ร้านอาหารน้ีมีช่ือเสียงมาก ก่อนไปเราจะตอ้งนดัล่วงหนา้

3   操作  請問這部機器如何操作？

ควบคุม - ไม่ทราบวา่เคร่ืองจกัรน้ีใชอ้ยา่งไร?

4   旅遊  下個週末，我們要去南
部旅遊。

ท่องเท่ียว - วนัหยดุสุดสปัดาห์หนา้ พวกเราจะไปเท่ียวท่ีภาคใต ้ 

5   盡情  今天我請客，大家盡情
吃吧。

เตม็ท่ี - วนัน้ีฉนัเป็นเจา้มือ ทุกคนกินใหเ้ตม็ท่ี

第一課 生活科技 11



成人基本識字雙語教材

第二課

悠遊網路

資訊時代已經來臨，電腦

科技發展神速，文書處理、帳目

管理都可以透過電腦軟體協助

處理。鍵盤上有各種符號，調成

中文狀態，可以用注音輸入中

文；轉成英文狀態，就可以打出

ABC。

電腦可以播放VCD、DVD，供

個人欣賞歌曲或影片，也可以保

存大量資料和數位照片，還可以

悠遊網路。

網際網路是資訊的寶庫，只

要連上網路，輸入關鍵字，全球

的資訊盡收眼底：天文地理、休

閒娛樂、工商服務、政治經濟，

包羅萬象，應有盡有。
12



教育部外籍配偶 中泰語

ยคุของขอ้มูลส่ือสารมาถึงแลว้ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์พฒันาไป 

อยา่งรวดเร็ว การจดัการเอกสาร บญัชี ลว้นสามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ช่วยจดัการบนแป้นพิมพมี์สญัลกัษณ์ต่างๆ เม่ือปรับเป็นสถานะภาษาจีน 

กส็ามารถใชจู้อิ้นพิมพภ์าษาจีน เม่ือเปล่ียนเป็นสถานะภาษาองักฤษ 

กส็ามารถพิมพเ์อบีซี

คอมพิวเตอร์สามารถเล่นวซีีดี ดีวดีี ได ้ใหบุ้คคลรับฟังเพลงหรือหนงั และ

ยงัสามารถบนัทึกขอ้มูลและรูปภาพดิจิตอลจำนวนมาก กย็งัท่องโลกอินเตอร์เน็ต

ไดอี้กดว้ย

อินเตอร์เน็ตเป็นขมุสมบติัของขอ้มูล เพียงต่อเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

ป้อนคำหลกั แลว้ขอ้มูลทัว่โลกกจ็ะมารวมอยูต่่อหนา้คุณ: ดาราศาสตร์ ภมิูศาสตร์ 

ส่ิงบนัเทิงในยามวา่ง บริการดา้นอุตสาหกรรมและธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ 

ครอบคลุมทั้งหมด  มีครบทุกอยา่ง

บทท่ี2

ท่องโลกอนิเตอร์เน็ต

第二課 悠遊網路 13
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網際網路是情感的橋樑，

只要申請帳戶，就可以收發電

子郵件e-mail，或是運用即時通訊

和部落格，如：MSN、facebook、 

Twitter……，與親友對話聯繫，縱

使相隔遙遠，互動一樣密切。

網際網路是買賣的天堂，只

要透過購物網站，不用出門就能

瀏覽選購想要的物品；如果有用

不到的二手物品，也可以透過網

站拍賣，賺錢又環保喔！

只要有電腦設備、上網軟

體，上網其實很簡單。迎接資訊

時代，讓我們一起上網遨遊。

14



教育部外籍配偶 中泰語

อินเตอร์เน็ตเป็นสะพานเช่ือมความสมัพนัธ์ เพียงแค่สมคัรบญัชีผูใ้ชง้าน 

กส็ามารถรับส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรืออีเมล ์หรือใชร้ะบบการส่ง 

ขอ้ความทนัทีและบลอ็ก เช่น: MSN、facebook、Twitter……, 

ติดต่อสนทนากบัเพื่อนหรือญาติ แมว้า่จะอยูห่่างไกล แต่กส็ามารถกระชบัความ 

สมัพนัธ์ใหใ้กลชิ้ด

อินเตอร์เน็ตเป็นสวรรคข์องการซ้ือขาย เพียงแค่ใชเ้วบ็ไซตซ้ื์อของ 

ไม่ตอ้งออกจากบา้นกส็ามารถเลือกดูเลือกซ้ือสินคา้ท่ีตอ้งการ 

หากมีสินคา้มือสองท่ีไม่ไดใ้ช ้กส็ามารถใชเ้วบ็ไซตป์ระมูล ไดท้ั้งกำไรทั้งรักษา 

ส่ิงแวดลอ้ม!

เพียงแค่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมอินเตอร์เน็ต การเล่นอินเตอร์เน็ต 

ท่ีจริงแลว้ง่ายมาก ตอ้นรับยคุขอ้มูลส่ือสาร ใหพ้วกเราท่องโลกอินเตอร์เน็ตไป 

ดว้ยกนั

第二課 悠遊網路 15



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

悠遊●

ท่องเท่ียว

來臨●

มาถึง

軟體●

โปรแกรม

發展●

พฒันา

神速●

อยา่งรวดเร็ว

鍵盤  ●

แป้นพิมพ ์

輸入●

ป้อน

符號●

สญัลกัษณ์ 

狀態●

สถานะ

寶庫●

ขมุสมบติั

休閒●

พกัผอ่นหยอ่นใจ

娛樂  ●

บนัเทิง 

包羅萬象  ●

ครอบคลุม

橋梁●

สะพาน

相隔●

ห่างกนั

遙遠  ●

ห่างไกล

密切●

ใกลชิ้ด

帳戶●

ช่ือบญัชี

郵件●

จดหมาย

瀏覽●

ดูคร่าวๆ

設備●

อุปกรณ์

簡單●

ง่าย

其實●

ความจริงแลว้

賺錢●

ไดก้ำไร
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   來臨  每當春天來臨，我們一  
定會跑去陽明山賞花。

มาถึง - ทุกคร้ังท่ีฤดูใบไมผ้ลิมาถึง พวกเราจะตอ้งไปดูดอกไมท่ี้หยางหมิงซาน 

2   軟體  你的電腦有裝防毒軟體嗎？

โปรแกรม - คอมพิวเตอร์ของคุณมีโปรแกรมป้องกนัไวรัสไหม?

3   發展  最近印尼的經濟正在快  
速發展。

 พฒันา - เศรษฐกิจของอินโดนีเซียช่วงน้ีกำลงัพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว

4   輸入 請輸入你的密碼。

 ป้อน - กรุณาป้อนรหสัผา่นของคุณ

5   密切  阿香和阿芬的關係很密切。

 ใกลชิ้ด - ความสมัพนัธ์ของอาเซียงและอาเฟินสนิทสนมกนัมาก

第二課 悠遊網路 17



成人基本識字雙語教材

第三課

媒體素養通

臺灣媒體盛行，不論電視電

影、網路廣播或報章雜誌等，都

能提供豐富而多樣化的資訊，怎

麼判斷得到的資訊是正確而且有

用的呢？以下方式供作參考：

一、閱聽資訊多熱鬧，冷靜

分析多思考：不管是戲劇綜藝，

或是政論新聞，媒體提供的資訊

都是經過選擇與設計的。閱聽

時，要抱持理性的態度，冷靜思

考分析，千萬不能只憑透過媒體

認知的世界，就當做是唯一的真

實；一知半解，容易對社會真實

產生錯誤的判斷。

二、廣告宣傳多花招，注意

需求與荷包：媒體的建構與維護
18



教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี3

มคีวามรู้ด้านส่ือ

มีความรู้ดา้นส่ือ ส่ือของไตห้วนัแพร่หลายมาก 

ไม่วา่จะเป็นโทรทศัน ์ภาพยนตร์ หรือหนงัสือพิมพ ์นิตยาสาร เป็นตน้ 

ลว้นใหข้อ้มูลมากมายและหลากหลาย จะตดัสินอยา่งไรวา่ขอ้มูลท่ีไดม้าถูกตอ้ง 

และมีประโยชน?์ สามารถใชว้ธีิดงัต่อไปเป็นขอ้อา้งอิง:

1、�อ่านฟังขอ้มูลอยา่งคึกคกั วเิคราะห์พิจารณาอยา่งใจเยน็:ไมวา่จะเป็น  

ละคร รายการบนัเทิง หรือข่าววจิารณ์การเมือง ขอ้มูลท่ีส่ือเสนอลว้น 

ผา่นการคดัเลือกและออกแบบ ในขณะท่ีอ่านหรือฟัง จะตอ้งมีเหตุมีผล 

วเิคราะห์พิจารณาอยา่งใจเยน็ อยา่ใชส่ื้อในการทำความรู้จกักบัโลกแลว้ถือ 

วา่เป็นความจริงเพียงอยา่งเดียว  การรู้บา้งไม่รู้บา้ง มกัทำใหต้ดัสินความจริง

ของสงัคมผดิพลาด

2、�ขอ้ความโฆษณาหลากลวดลาย ดูความจำเป็นและกระเป๋าเงิน:การสร้างและ

รักษาส่ือตอ้งการค่าใชจ่้ายอยา่งมหาศาล ฉะนั้นตอ้งพึ่งโฆษณาเป็นการเพิ่ม 

第三課 媒體素養通 19



成人基本識字雙語教材

需要龐大的經費，因此要靠廣告

增加收入。不管是哪一種形態的

廣告，都是為了增加銷售量或提

高知名度，常有誇大不實之嫌。

做決定前一定要先評估自身的需

求或經濟能力，否則一時衝動，

事後後悔也來不及了！

三、熟悉影視分級制，節目

選擇很重要：為了提高收視率、

收聽率或閱報率，部分媒體偏好

以聳動的方式來處理新聞，甚至

製作節目，面對媒體這麼普遍又

發達的情況，家長要協助心智尚

未完全成熟的孩子選擇適合的節

目，才不會模仿到錯誤的行為。

資訊爆炸的時代，只要能獨

立思考，善用媒體的便利性又不

要做錯誤資訊的傳遞者，人人都

可以稱為「媒體素養通」喔！
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教育部外籍配偶 中泰語

รายได ้ไม่วา่จะเป็นโฆษณาในรูปแบบไหน ลว้นเป็นการเพิ่มยอดขายหรือ 

เพิ่มช่ือเสียง มกัจะเป็นการโออ้วดเกินจริง ก่อนตดัสินใจตอ้งประเมินความ 

ตอ้งการและความสามารถทางการเงินของตน มิฉะนั้น หากหุนหนัพลนัแล่น 

จะเสียใจภายหลงักไ็ม่ทนัเสียแลว้!

3、�ทำความคุน้เคยกบัระดบัความเหมาะสมของรายการโทรทศัน ์การเลือกชม 

สำคญัมาก:บางส่ือมกัชอบทำข่าวหรือทำรายการโดยใชว้ธีิปล่อยข่าวลือ 

เขยา่ขวญั เพื่อเพิ่มเรตต้ิงหรืออตัราการอ่าน เม่ือเผชิญหนา้กบัส่ือท่ีแพร่หลาย

และเติบโตเช่นน้ี ผูป้กครองตอ้งเลือกรายการท่ีเหมาะสมใหเ้ดก็ท่ีใจและสติ

ปัญญายงัไม่เติบโตเตม็ท่ี จึงจะไม่เลียนแบบพฤติกรรมท่ีไม่ถกูตอ้ง 

ยคุสมยัขอ้มูลแตกกระจาย เพียงแค่สามารถพิจารณาดว้ยตนเอง  

ผูท่ี้ใชค้วามสะดวกของส่ือใหเ้ป็นประโยชนแ์ละไม่ถ่ายทอดขอ้มูลผดิพลาด 

สามารถเรียกคนนั้นๆวา่「ผูมี้ความรู้ดา้นส่ือ」!
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

素養●

ความรู้ความสามารถ 

報章●

หนงัสือพิมพ ์

雜誌 ●

นิตยาสาร

怎麼●

อยา่งไร

判斷●

ตดัสิน

熱鬧  ●

ครึกคร้ืน

綜藝●

บนัเทิง

分析●

วเิคราะห์ 

抱持●

รักษาใหค้งอยูต่่อไป

只憑●

เพียงแค่ใช ้

唯● 一 
หน่ึงเดียว

宣傳  ●

ประชาสมัพนัธ์ 

荷包●

กระเป๋าเงิน

龐大●

มหาศาล

維護●

รักษา

選擇●

เลือก

銷售  ●

จำหน่าย

衝動●

หุนหนัพลนัแล่น

爆炸●

ระเบิด

普遍●

แพร่หลาย

甚● 至
แมก้ระทัง่

錯誤●

ผดิ

模仿●

เลียนแบบ

傳遞者●

ผูถ่้ายทอด
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  盛行 最近正在盛行種植蘑菇。

เป็นท่ีนิยม - ส่ิงท่ีเป็นท่ีนิยมในช่วงน้ีคือปลกูเห็ด

2  怎麼 你怎麼知道我喜歡吃水餃？

อยา่งไร - คุณรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ฉนัชอบกินเก๊ียว  

3  熱鬧  週末的時候，夜市非常  
熱鬧。

ครึกคร้ืน - ในช่วงวนัหยดุ ตลาดกลางคืนครึกคร้ืนมาก  

4  衝動 別那麼衝動決定。

หุนหนัพลนัแล่น - อยา่ตดัสินใจอยา่งหุนหนัพลนัแล่น

5  偏好 我的妹妹偏好紫色。

ชอบ - นอ้งสาวของฉนัชอบสีม่วง
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成人基本識字雙語教材

第四課

信仰與宗教

昨天是媽祖的誕辰，俊凱準

備素食餐，請老師和同學到家裡

吃飯。走到潔淨、莊嚴的神明廳

前，有些同學向神明行禮。

玉曼說：「我在泰國拜的

是四面佛，要順時針方向拜，可

以求學業、姻緣，事業和健康平

安。」

麗月說：「我在越南也會

去寺廟拜佛、獻禮、聽和尚誦

經」。妮妮是回教徒，一天當中

要向聖地麥加朝拜五次。玉菲是

基督教徒，信奉耶穌，週日要到

教堂做禮拜，所以週日不會參加

其他的活動。老師說：「我國憲

24



教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี4

ความเช่ือและศาสนา

เม่ือวานเป็นวนัเกิดของมาจู่ จวิน้ข่ายเตรียมอาหารเจ เชิญคุณครูและ 

เพื่อนกัเรียนมาทานขา้วท่ีบา้น เม่ือเดินถึงหนา้หอ้งพระท่ีสะอาด สง่าน่าเกรงขาม 

เพื่อนนกัเรียนบางคนกไ็หวพ้ระ 

อวีม่่านบอกวา่:「ส่ิงท่ีฉนัไหวท่ี้ประเทศไทยคือพระพรหม

ตอ้งไหวต้ามเขม็นาฬิกา กส็ามารถขอใหก้ารเรียน การแต่งงาน 

การงานและสุขภาพราบร่ืน」

ล่ีเยีย่บอกวา่:「ตอนท่ีฉนัอยูเ่วยีดนามกไ็ปไหวพ้ระ ถวายของ 

ฟังพระสวดท่ีวดั 」หนีๆ เป็นมุสลิม ตอ้งละหมาดวนัละ5เวลาโดยหนัไปทา

งสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิเมืองเมกกะ อวีเ่ฟยเป็นคริสเตียน นบัถือพระเยซู ตอ้งไป 
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成人基本識字雙語教材

法保障人民，不分性別、宗教、

種族、階級和黨派，在法律上一

律平等。所以中華民國人民有

信仰自由，不用擔心會受到歧

視。」

俊凱說：「有些國家因為信

仰不同，發生戰爭，死傷慘重，

真是不值得。」老師說：「沒

錯！宗教是勸人為善，如果假借

宗教的名義，做權力的鬥爭，

就等於是欺騙神明，太不應該

了」。

素菜上桌，大家很有禮貌的

請老師先夾菜，一夥人開開心心

的用餐。離開前，俊凱迫不及待

詢問老師的宗教信仰，老師說：

「心誠則靈，我沒有特別的宗教

信仰，但是我會尊重別人的信仰

自由。」
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教育部外籍配偶 中泰語

ประกอบพิธีทางศาสนาท่ีโบสถใ์นวนัอาทิตย ์ฉะนั้นวนัอาทิตยจ์ะไม่ร่วมกิจกรรม

อ่ืน คุณครูบอกวา่「รัฐธรรมนูญของประเทศเราคุม้ครองประชาชน ไม่แบ่งเพศ 

ศาสนา ชนเผา่ ชนชั้นและพรรคการเมือง ในกฎหมายทุกคนเท่าเทียมกนั ฉะนั้น 

คนไตห้วนัมีอิสระในการนบัถือศาสนา ไม่ตอ้งห่วงวา่จะถกูเหยยีดหยาม」

จวิน้ข่าย บอกวา่:「บางประเทศเน่ืองจากความเช่ือไม่ 

เหมือนกนั ทำใหเ้กิดสงคราม บาดเจบ็และตายเป็นจำนวนมาก」

ไม่คุม้ค่าจริงๆคุณครูบอกวา่:「ถกูตอ้ง! ศาสนาสอนใหค้นเป็นคนดี 

หากแอบ อา้งช่ือศาสนาในการต่อสูท้างอำนาจ กเ็ท่ากบัวา่โกหกพระเจา้ 

ไม่สมควรอยา่งยิง่」

อาหารเจเสิร์ฟบนโตะ๊ ทุกคนใหคุ้ณครูหยบิอาหารก่อนอยา่งมีมารยาท 

ทุกคนทานอาหารอยา่งมีความสุข  ก่อนกลบั  จวิน้ข่ายถามความเช่ือทางศาสนา 

ของคุณครูอยา่งอดใจไม่ไหว คุณครูบอกวา่:「มีใจศรัทธาส่ิงไหนไดส่ิ้งนั้น, ฉนั

ไม่มีความเช่ือทางศาสนาเป็นพิเศษ แต่ฉนัเคารพอิสระทางความเช่ือของผูอ่ื้น」
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

信仰●

ความเช่ือ

昨天●

เม่ือวาน

誕辰●

วนัเกิด

潔淨●

สะอาด

莊嚴●

สง่าน่าเกรงขาม

行禮●

กราบไหว ้

寺廟  ●

วดั

離開●

กลบั

朝● 拜
นมสัการ

週日●

วนัอาทิตย ์

鬥爭●

ต่อสู ้

夾菜●

หยบิอาหาร

死傷  ●

ตายและบาดเจบ็  

慘重●

สาหสั

假借●

แอบอา้ง

禮貌●

มารยาท

一● 夥
กลุ่ม

戰爭  ●

สงคราม  

教徒●

ศาสนิกชน 

聖地麥加●

สถานท่ีศกัด์ิเมืองเมกกะ

階級●

ชนชั้น

迫● 不及待
อดใจไม่ไหว

心誠則靈 ●

มีใจศรัทธาส่ิงไหนไดส่ิ้งนั้น
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  信仰  我們要互相尊重每個人 
的宗教信仰。

ความเช่ือ - พวกเราตอ้งเคารพความเช่ือทางศาสนาของทุกคน 

2  昨天  昨天是婆婆的生日，我 
們親自做生日蛋糕給婆 
婆當生日禮物。

เม่ือวาน -  เม่ือวานเป็นวนัเกิดของคุณยา่ พวกเราทำขนมเคก้ใหคุ้ณยา่เป็น 

ของขวญัวนัเกิดดว้ยตนเอง

3  離開  最後離開教室的人要記 
得關燈。

กลบั - คนท่ีออกจากหอ้งเรียนคนสุดทา้ยอยา่ลืมปิดไฟ

4  禮貌  小黃的小孩不只可愛， 
對長輩也很有禮貌。

มารยาท - ลกูของเส่ียวหวงไม่เพียงแต่น่ารัก และยงัมีมารยาทต่อผูใ้หญ่ดว้ย  

5  戰爭  那一次戰爭讓兩國損失
慘重。

สงคราม - สงครามคร้ังนั้นทำใหท้ั้งสองประเทศเสียหายอยา่งหนกั 
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成人基本識字雙語教材

第五課

超級奶爸 

丁琳通過專業技術考試的挑

戰，取得美容師丙級證照，目前

擔任美容師，最近卻猶豫著要不

要辭職，同事很關心她是為了什

麼緣故？原來是因為服務業工作

時間長，照顧小孩的時間有限，

但又捨不得放棄酬勞，所以感覺

很困擾。

大家勸她：「家庭要靠夫妻

共同建立，不要獨自煩惱，和先

生一起商議吧！」沒想到先生知

道後，竟然表示要向公司辭職，

另外接下翻譯的工作，可以在家

專心照顧孩子，讓她繼續留在職

場學習，完成未來自行開店創業

的理想。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี5

สุดยอดคุณพ่อ

ติงหลินผา่นการสอบวชิาเทคนิคความชำนาญท่ีทา้ทา้ย 

ไดใ้บรับรองช่างตดัผมระดบั ค ปัจจุบนัเป็นช่างตดัผม ช่วงน้ีกลบัลงัเลวา่จะ 

ลาออกหรือไม่ เพื่อนร่วมงานห่วงเขาถามวา่เพราะเหตุผลอะไร? ท่ีแทเ้ป็นเพราะ 

วา่อาชีพบริการมีเวลาทำงานยาว เวลาท่ีดูแลลกูมีจำกดั แต่กไ็ม่ยอมท้ิงค่าแรง 

ฉะนั้นจึงรู้สึกเป็นอุปสรรค

ทุกคนแนะนำเขาวา่:「ครอบครัวตอ้งอาศยัสามีภรรยา 

สร้างร่วมกนั อยา่กลดักลุม้คนเดียว ลองปรึกษาร่วมกบัสามีสิ!」

นึกไม่ถึงวา่หลงัจากสามีทราบ กมี็ท่าทีวา่จะลาออกจากบริษทั 

อีกทั้งจะรับงานแปล สามารถตั้งใจเล้ียงลกูอยูท่ี่บา้นได ้และใหเ้ขาเรียนรู้ส่ิงต่างๆ

ในอาชีพต่อไป เพื่อทำความตั้งใจท่ีจะเปิดร้านเป็นของตนเองใหส้ำเร็จ
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成人基本識字雙語教材

丁琳擔心先生「家庭主夫」

的身分會受人歧視，想婉拒先生

的好意，不料先生大笑說：「現

在是性別平權的社會，大家早

就跳脫傳統婚姻中『男主外，女

主內』的舊觀念了，照顧孩子不

是女性族群的特有任務，這種勞

心勞力的事，讓身強體壯的男性

來做，說不定比女性更合適呢！

何況只要不侵犯他人，人們就不

該以性別、種族或黨派而互相歧

視、流血抗爭或暴力相向。」

先生接著興致勃勃說：「歷

史上不少名廚都是男性，我打算

專心帶小孩，將來成為著名的超

級奶爸喔！」
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ติงหลินเป็นห่วงสามีวา่สถานะภาพ「พอ่บา้น」จะถกูเหยยีดหยาม 

อยากจะปฏิเสธความหวงัดีของสามี นึกไม่ถึงวา่สามีหวัเราะและบอกวา่:  

「ปัจจุบนัอยูใ่นสงัคมท่ีมีความเท่าเทียมกนัทั้งสองเพศ ทุกคนไดห้ลุดจากคติ 

โบราณของการแต่งงานท่ีวา่『ผูช้ายทำงานนอกบา้น ผูห้ญิงทำงานในบา้น』� �

การเล้ียงลกูไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีท่ีมีเฉพาะกลุ่มผูห้ญิง เร่ืองท่ีตอ้งใชแ้รงกายแรงใจ 

เช่นน้ี ใหผู้ช้ายท่ีร่างกายแขง็แรงกำยำมาทำ ดีไม่ดีอาจจะเหมาะสมกวา่ผูห้ญิงดว้ย

ซ้ำ!มิหนำซำ้ขอเพียงไม่ละเมิดผูอ่ื้น คนเราไม่ควรเหยยีดหยามกนั ต่อสูน้องเลือด  

หรือใชก้ำลงัป่าเถ่ือนโดยใชเ้พศ เผา่พนัธ์ุหรือพรรคการเมือง」

สามีพดูต่ออยา่งฮึกเหิมวา่:「ในประวติัศาสตร์มีพอ่ครัวท่ีมีช่ือเสียงเป็นผูช้าย

กไ็ม่นอ้ย ฉนัคิดวา่จะตั้งใจเล้ียงลกู ในอนาคตจะเป็นสุดยอดคุณพอ่ท่ีมีช่ือเสียง!」
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

挑● 戰
ทา้ทาย

猶豫●

ลงัเล

辭職●

ลาออก

緣故●

สาเหตุ

有限●

จำกดั

放棄●

สละ

酬勞  ●

ค่าตอบแทน 

困擾●

รำคาญใจ

夫妻●

สามีภรรยา

煩惱●

 กลุม้ใจ

商議●

ปรึกษา

竟然●

คาดไม่ถึง

翻譯●

แปล

繼續  ●

ต่อไป

婉拒●

ปฏิเสธ

跳脫●

หลุดพน้

侵犯●

ละเมิด

暴力●

ใชก้ำลงัป่าเถ่ือน

婚姻●

การสมรส

族群●

กลุ่มชน

流血  ●

นองเลือด

有限●

จำกดั

歷史●

ประวติัศาสตร์ 

興致勃勃●

อารมณ์ฮึกเหิม
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造句
แต่งประโยค

1  辭職  因為要照顧小孩，小嫻 
最後決定辭職。

ลาออก - เพราะวา่ตอ้งดูแลลกู สุดทา้ยเส่ียวเสียนตดัสินใจลาออก  

2  緣故  不知道什麼緣故，阿明 
忽然不跟阿生講話。

เหตุผล - รู้ไหมเพราะเหตุผล อาหมิงอยูดี่ๆถึงคุยกบัอาเซิง

3  放棄  不要輕易放棄你的夢想！ 
สละ - อยา่ยอมใหฝั้นของคุณหลุดไปง่ายๆ! 

4  夫妻  學志和芝心是一對恩愛 
的夫妻。

สามีภรรยา - เสวจ้ือและจือซินเป็นสามีภรรยาท่ีรักกนัคู่หน่ึง  

5  商議  大家正在商議合作實行 
計畫。

ปรึกษา - ทุกคนกำลงัปรึกษาแผนดำเนินการร่วมกนั  

6  翻譯  可以請你翻譯這句話嗎？
แปล - กรุณาแปลประโยคน้ีไดไ้หม?
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成人基本識字雙語教材

第六課

四海一家親 

彩虹陪著婆婆一起去參加成

人識字班老師的喜宴。婆婆介紹

同桌的同學有：從泰國來的夏小

雲、從福建嫁過來的劉玉萍、從

美國來學中文的歐威廉和原住民

朋友拉都，彩虹笑著說：「哇！

這裡好像地球村、世界一家的縮

影。」

突然，鞭炮聲響起，婚禮

進入高潮，新娘挽著新郎走入會

場，迷人的風采，驚豔全場。攝

影師架起鏡頭，按下快門，拍下

最棒的畫面，在座賓客紛紛舉杯

祝賀。
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บทท่ี6

ไม่ว่าจะมาจากไหน เรากเ็ป็นญาตกินั

ไฉ่หงไปงานเล้ียงของคุณครูวชิาการรู้ตวัอกัษรระดบัผูใ้หญ่เป็นเพื่อน

แม่สามี แม่สามีแนะนำเพ่ือนนกัเรียนท่ีโตะ๊เดียวกนัวา่มี:เซ่ียเส่ียวหวนิท่ีมา 

จากประเทศไทย หลิววีผ่งิท่ีแต่งงานมาจากฮกเก้ียน โอวเวยเหลียนท่ีมาเรียน 

ภาษาจีนจากอเมริกาและลาตูเพื่อนชาวพื้นเมืองไฉ่หงหวัเราะและบอกวา่:

「วา้ว!ท่ีน่ีเหมือนหมู่บา้นโลก ภาพยอ่ของโลก」

ทนัใดนั้น เสียงปะทดักด็งัข้ึน การแต่งงานเขา้สู่จุดท่ีเร้าใจต้ืนเตน้  

เจา้สาวคลอ้งแขนเจา้บ่าวเขา้มาในงาน ท่วงทีท่ีน่าหลงใจ ทำใหค้นทั้งงานตะลึงใจ 

ช่างถ่ายภาพตั้งเลนส์ กดชตัเตอร์ ถ่ายภาพท่ีดีท่ีสุด แขกท่ีนัง่อยูต่่างกย็กแกว้แสดง

ความยนิดี
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成人基本識字雙語教材

熱鬧聲中，婆婆對彩虹說：

「從前民風保守，婚姻都是由父

母親安排，許多有情人只因不同

族群或不同宗教信仰，就硬生生

的被拆散，非常可惜。還好，現

在族群的區隔已經逐漸淡薄，像

新郎是客家人，新娘是閩南人，

一樣可以共組家庭，可見臺灣社

會已經越來越進步，讓我們一起

祝福他們吧！」

彩虹看著同桌的賓客說：

「是啊！現在已經是多元文化的

時代了，只要大家持續用開闊

的胸襟，加倍瞭解和尊重其他族

群，未來一定會是『四海一家、

族群和諧』的理想社會。」
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ในบรรยากาศท่ีครึกคร้ืน แม่สามีบอกกบัไฉ่หงวา่:「เม่ือก่อนเน่ืองดว้ย 

ประเพณีอนุรักษนิ์ยม การแต่งงานลว้นใหพ้อ่แม่จดัการให ้คู่รักหลายคู่ถกูจบัแยก 

เพียงเพราะวา่กลุ่มชนหรือศาสนาต่างกนั น่าเสียดายมาก ดีท่ีวา่ การแบ่งแยกกลุ่ม 

ชนในปัจจุบนัค่อยๆเจือจาง เช่น เจา้บ่าวเป็นจีนแคะ เจา้สาวเป็นคนฟเูจ้ียน ก ็

สามารถสร้างครอบครัวร่วมกนัไดเ้หมือนกนั เห็นไดว้า่สงัคมไตห้วนัยิง่อยูย่ิง่ 

พฒันา ฉะนั้นพวกเรามาอวยพรใหเ้ขาเถอะ !」

ไฉ่หงมองแขกโตะ๊เดียวกนัแลว้พดูวา่:「ถกูตอ้ง!ปัจจุบนัเป็นยคุหลาก 

หลายวฒันธรรมแลว้ เพียงแค่ทุกคนมีความคิดท่ีเปิดกวา้งต่อไป เขา้ใจและให้

เกียรติกลุ่มชนอ่ืนเป็นสองเท่า ในอนาคตจะตอ้งเป็นสงัคมท่ี

『ไม่วา่จะมาจากไหน เรากเ็ป็นญาติกนั กลุ่มชนสนิทสนมกลมเกลียวกนั』

แน่นอน」
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

陪著●

คอยติดตามเป็นเพื่อน

介紹●

แนะนำ

突然●

กะทนัหนั

高潮●

จุดท่ีเร้าใจต้ืนเตน้

新娘●

เจา้สาว

新郎●

เจา้บ่าว

走入 ●

เดินเขา้มา

地球村●

หมู่บา้นโลก

世界●

โลก

風采●

ท่วงที

驚豔●

 ตะลึงใจ

鏡頭●

เลนส์ 

賓客●

แขก

按一下●

กด1คร้ัง

祝賀●

แสดงความยนิดี

拆散  ●

จบัแยก

淡薄●

เจือจาง

持續●

ติดต่อกนั

胸襟●

ปณิธาน

舉杯●

ยกแกว้
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造句
แต่งประโยค

1   陪著  今天，我們陪著小孩參加
園遊會。

คอยติดตามเป็นเพื่อน -  วนัน้ีพวกเราเขา้ร่วมงานวนัเกิดโรงเรียนเป็นเพือ่นเดก็ๆ

2   介紹  今天老師介紹臺灣有名的
美食。

แนะนำ - วนัน้ีคุณครูแนะนำอาหารท่ีมีช่ือเสียงของไตห้วนั

3   突然  阿公突然暈倒，阿美趕著
打電話叫救護車。

กะทนัหนั - ปู่เป็นลมลม้ลงกะทนัหนัอาเหม่ยรีบโทรศพัทเ์รียกรถพยาบาล

4   鏡頭  瑞心一看到鏡頭向著他，
馬上露出甜美笑容。

เลนส์ - เม่ือรุ่ยซินเห็นเลนส์ส่องมาทางเขา กรี็บฉีกยิม้หวาน

5   賓客  今天會有來自加拿大的賓
客參加我們的開幕典禮。

แขก - วนัน้ีจะมีแขกท่ีมาจาประเทศแคนาดามาร่วมพิธีเปิดของเรา
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成人基本識字雙語教材

第七課

一輩子的好朋友 

雷漢光和妻子曾玉夢帶著

小孩智武，到圖書館參加繪畫比

賽，漢光順道去拜訪老朋友蘇仁

雪副館長，副館長為他們講述各

項館藏和推動閱讀教育的績效。

玉夢問副館長：「養成閱讀

習慣有什麼好處？」副館長說：

「閱讀可以學習識字、啟發想

像、增進生活適應，找到比較穩

定的工作；也可以和孩子一起共

讀、簽聯絡簿或指導家庭作業，

有助於增進親子關係。」

漢光說：「對呀！我經常

帶孩子逛書店、挑選暢銷書、上

網買書、或是到圖書館看最新
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บทท่ี7

เพือ่นทีด่ตีลอดชีวติ

ไปประกวดแข่งขนัวาดภาพท่ีหอ้งสมุด ฮัน่กวงถือโอกาสไปเยีย่มเพื่อนช่ือ

วา่ซูเหรินเส่วท่ีเป็นรองหวัหนา้ รองหวัหนา้กบ็รรยายเก่ียวกบัแหล่งวชิาความรู้ 

และผลงานการผลกัดนัการอ่านและการศึกษา

วีเ่ม่ิงถามรองหวัหนา้วา่:「ฝึกการอ่านใหเ้ป็นนิสยัมีขอ้ดี 

ตรงไหน?」รองหวัหนา้บอกวา่:「การอ่านสามารถเรียนรู้ตวัหนงัสือ 

ใหค้วามสวา่งทางจินตนาการ เพิ่มการปรับตวัในชีวติ หางานท่ีค่อนขา้งมัน่คง  

และกย็งัสามารถอ่านหนงัสือร่วมกบัลกู เซ็นสมุดจดการบา้นหรือสอนการบา้น  

สามารถช่วยเพิ่มความสมัพนัธ์ระหวา่งพอ่แม่ลกู」

ฮัน่กวงบอกวา่:「ถกูตอ้ง!ฉนัพาลกูเดินเล่นในร้านหนงัสือ

บ่อยๆ เลือกหนงัสือขายดี ซ้ือหนงัสือในอินเตอร์เน็ต หรือดูวารสาร 

ส่ิงตีพิมพล่์าสุดท่ีหอ้งสมุด ฟังนิทาน บางคร้ัง กย็มืหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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成人基本識字雙語教材

的刊物、出版品、聽故事媽媽

說故事。有時候，也會借有聲

書，如兒歌CD和故事光碟。」副

館長說：「哇！漢光對閱讀很投

入。」漢光說：「對呀！我每天

都有閱讀的習慣，找尋閱讀的樂

趣，並成為孩子的好榜樣。我也

鼓勵妻子玉夢今年畢業後繼續就

讀國中補校，未來依據自己的興

趣，參加廚師證照考試。」

副館長說：「漢光真是好榜

樣，書是一輩子的好朋友，讓我

們養成每天閱讀的好習慣吧！」
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เช่นCDเพลงเดก็และแผน่ซีดีนิทาน」รองหวัหนา้บอกวา่:「วา้ว!ฮัน่กวง 

กระตือรือร้นกบัการอ่าน」ฮัน่กวงบอกวา่:「ถกูตอ้ง!ฉนัมีชินกบัการอ่านหนงั

สือทุกวนั หาความสุขในการอ่านหนงัสือ และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บัลกู ฉนัก ็

ส่งเสริมใหว้ีเ่มิงหลงัจากเรียนจบปีน้ีแลว้ใหเ้รียนโรงเรียนพิเศษระดบัมธัยมต่อ 

ในอนาคตสอบใบรับรองการทำอาหารตามท่ีตนเองสนใจ 」

รองหวัหนา้บอกวา่:「ฮัน่กวงเป็นแบบอยา่งท่ีดีจริงๆ 

หนงัสือเป็นเพื่อนท่ีดีตลอดชีวติ พวกเรามาฝึกการอ่านหนงัสือทุกวนัใหเ้ป็นนิสยั

กนัเถอะ!」
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

一輩● 子
ตลอดชีวติ

圖書館●

หอ้งสมุด

繪畫●

วาดภาพ

比賽●

แข่งขนั

講述●

บรรยาย

推動●

ผลกัดนั

閱讀  ●

อ่านหสือ

啟發●

ช้ีความสวา่ง

穩定●

มัน่คง

指導●

แนะนำ

暢銷書●

หนงัสือขายดี

刊物●

วารสาร

光碟●

ซีดี

好榜樣 ●

แบบอยา่งท่ีดี

畢業●

สำเร็จการศึกษา

繼續●

ต่อไป

依據●

ตามท่ี...

廚師●

พอ่ครัว

證照●

ใบรับรอง

暴跳如雷●

เตน้แร้งเตน้กา

副業●

อาชีพเสริม
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   繪畫  小王很喜歡畫畫，因此他
的媽媽給他報名繪畫班。

วาดภาพ - เส่ียวหวงัชอบวาดภาพ ฉะนั้นแม่ของเขาใหเ้ขาสมคัรเรียนวาดภาพ

2   比賽  這一次歌唱比賽，小昕得
到冠軍。

แข่งขนั - การแข่งขนัร้องเพลงคร้ังน้ี เส่ียวซินไดร้างวลัชนะเลิศ

3   講述  這部電影講述一個小孩尋
夢之路。

บรรยาย - ภาพยนตร์เร่ืองน้ีบรรยายเก่ียวกบัเดก็ท่ีตามหาฝัน

4   推動 政府正在推動母語教育。
ผลกัดนั - รัฐบาลกำลงัผลกัดกัการศึกษาภาษาแม่

5   閱讀  如 果 想 要 培 養 閱 讀 的 習
慣，我們可以從我們喜歡
的書開始。

อ่าน - หากจะฝึกการอ่านใหเ้ป็นนิสยั พวกเราสามารถเร่ิมจากหนงัสือท่ีเราชอบ
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成人基本識字雙語教材

第八課

快樂當志工

今天是婆婆當志工的日子。

她一早起床，打扮整齊，就趕到

學校去，一直要到中午十二點

鐘，才回家吃飯休息，有時候還

會忙到天黑呢！

先生不忍心婆婆如此勞累，

勸她乾脆別做了，婆婆不肯。

她笑著說：「講品德教育小故事

給小朋友聽，讓他們學會做人

做事的道理；澆花拔草，綠化校

園，讓環境更乾淨美麗；教孩子

讀書學習，讓他們對自己更有自

信，這些都是有意義的事，怎麼

能不做呢？再說孩子們看到我，

都是奶奶長奶奶短的，就像有一

大堆孫子孫女圍繞著我，多福氣

呀！」
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี8

เป็นอาสาสมคัรทีม่คีวามสุข

วนัน้ีเป็นวนัท่ีแม่สามีเป็นอาสาสมคัร เขาต่ืนแต่เชา้ แต่งตวัเรียบร้อย 

แลว้รีบไปโรงเรียน จนกระทัง่ถึงเท่ียงวนั จึงจะกลบับา้นทานขา้วและพกัผอ่น 

บางคร้ังงานยุง่จนฟ้ามืด!

สามีอดไม่ไหวท่ีเห็นแม่เหน่ือยเช่นน้ี แนะนำเขาวา่อยา่ทำเลย 

แต่เขากไ็ม่ยอม เขายิม้และบอกวา่:「เล่านิทานสอนคุณธรรมใหก้บัเดก็ๆ 

ฟัง ทำใหพ้วกเขาเรียนรู้หลกัของการเป็นคนและการปฏิบติั รดนำ้ตน้ไม ้

เดด็หญา้ ทำใหโ้รงเรียนเป็นสีเขียว ทำใหส้ภาพแวดลอ้มสะอาดและสวยข้ึน 

สอนเดก็อ่านหนงัสือ ทำใหพ้วกเขามีความมัน่ใจในตวัเอง 

เร่ืองราวท่ีมีความหมายเหล่าน้ี ไม่ทำไดอ้ยา่งไร?อีกอยา่ง เวลาเดก็ๆเห็นฉนั 

กเ็รียกคุณยายๆ กเ็หมือนกบัมีหลานชายหลานสาวลอ้มรอบฉนั 

น่ามงคลยิง่นกั!」
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成人基本識字雙語教材

公公也表示贊同：「說的是！

我退休後在醫院當志工，每次看

到那些和我差不多年紀的人，

唉！不是愁眉苦臉，就是咳聲歎

氣的，我都好感謝老天爺賜給我

健康的身體和靈活的頭腦，讓我

能為大家服務。過一陣子，我還

想帶孫子去幫社區清掃街道，培

養他服務的人生觀。人哪！多做

一天就多一天的幸福，比看著存

款簿裡的金額還要開心呢！」

哦！為人服務就能讓自己更

幸福，我也要擁有自己的幸福人

生存款簿，當個能永遠為大家服

務的人。
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教育部外籍配偶 中泰語

พอ่สามีกเ็ห็นดว้ย:「พดูถกู!หลงัจากฉนัเกษียณกเ็ป็นอาสาสมคัร 

ในโรงพยาบาล ทุกคร้ังท่ีเห็นคนท่ีอายไุล่เล่ียกบัฉนั เหอ้!ไม่หนา้น่ิวค้ิวขมวด 

กไ็อแค่กๆ ฉนัขอบคุณพระเจา้ท่ีประทานร่างกายท่ีแขง็แรงและสมองท่ีวอ่งไว 

ทำใหฉ้นัสามารถบริการทุกคน อีกสกัระยะหน่ึง ฉนัยงัอยากพาหลานไปช่วย 

ชุมชนความถนน ฝึกความคิดท่ีจะบริการ คนเรานั้น!ทำใหม้ากหน่ึงวนักมี็ความ 

สุขมากข้ึนหน่ึงวนั มีความสุขกวา่การดูจำนวนเงินในสมุดบญัชีเสียอีก!」

โอ!้บริการผูอ่ื้นกส็ามารถทำใหต้วัเองมีความสุข ฉนักจ็ะมีสมุดบญัชีความ

สุขของชีวติ จะเป็นคนท่ีช่วยเหลือผูอ่ื้นตลอดไป
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

婆● 婆
แม่สามี

起床●

ต่ืนนอน

打扮●

แต่งตวั

整齊●

เรียบร้อย

休息●

พกัผอ่น

天黑●

ฟ้ามืด

不● 忍心   
อดไม่ไหว

勞累●

เหน็ดเหน่ือย 

乾脆●

ตรงไปตรงมา

不● 肯
ไม่ยอม

拔草 ●

เดด็หญา้

綠化●

ทำใหเ้ขียว

圍繞●

ลอ้มรอบ

贊同   ●

เห็นดว้ย

差● 不多
พอๆกนั

愁眉苦臉●

หนา้น่ิวค้ิวขมวด

感謝●

ขอบคุณ

一陣● 子
สกัระยะ

健康●

แขง็แรง

培養 ●

ฝึกฝน

一● 堆
1 กอง

清掃●

กวาด

街道●

ถนน

永遠●

ตลอดไป
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   婆婆 我跟婆婆相處的很融洽。

 แม่สามี - ฉนัและแม่สามีอยูด่ว้ยกนัอยา่งสนิทสนมกลมเกลียว  

2  起床  我每天都要早上六點起床。

 ต่ืนนอน - ฉนัต่ืนนอนตอน6โมงเชา้ทุกวนั  

3  打扮  你今天打扮得這麼漂亮， 
要去哪裡啊？ 

 แต่งตวั - วนัน้ีคุณแต่งตวัสวยอยา่งน้ีจะไปไหน? 

4  不忍心  我們很不忍心看到爸爸每
天這麼晚才下班。

 อดไม่ไหว - พวกเราอดใจไม่ไหวท่ีเห็นพอ่เลิกงานดึกแบบน้ีทุกวนั

5  不肯 他不肯換新手機。

 ไม่ยอม - เขาไม่ยอมเปล่ียนโทรศพัทมื์อถือใหม่
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成人基本識字雙語教材

第九課

環保愛地球

萬物賴以生存的地球生病

了！天空不再蔚藍，河水不再清

澈；魚蝦死了，鳥兒少了，人類

的生存也漸漸受到威脅。

為了拯救我們的地球，最重

要的，就是把人類對大自然那份

最真摯的愛找回來。

把地球上的山川草木，都看

成是自己的家；把所有的飛禽走

獸，都當作是自己的朋友。讓我

們愛護青山，不隨便砍伐林木、

濫墾山坡地；讓我們愛護綠水，

絕不把垃圾倒入河川，把廢水排

到溪流；讓我們愛護動物，不

再濫捕濫殺，才不會破壞生態平

衡。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี9

รักโลกรักษาส่ิงแวดล้อม

โลกท่ีส่ิงมีชีวติทั้งหลายพึ่งพาอาศยันั้นป่วยแลว้!ฟ้าไม่เป็นสีครามเขม้อีก 

ต่อไป แม่นำ้ไม่ใสสะอาดอีกต่อไป ปลากุง้ตายแลว้ นกกน็อ้ยลงแลว้ การดำรงชีวติ

ของมนุษยก์ค่็อยๆถกูคุกคาม

เพื่อเป็นการช่วยโลกของเรา ส่ิงท่ีสำคญัท่ีสุดกคื็อหาความรักท่ีมีความจริง 

ใจท่ีคนมีต่อธรรมชาติคืนกลบัมา

มองภเูขา ลำธาร หญา้ ตน้ไมบ้นโลกใหเ้ป็นเหมือนบา้นของเรา มองวา่ 

สตัวปี์กสตัวป่์าเป็นเพื่อนของเรา ใหพ้วกเราอนุรักษภ์เูขาสีเขียว ไม่ตดัไมท้ำลายป่า 

บุกรุกป่าพร่ำเพร่ือ ใหพ้วกเราอนุรักษน์้ำสีเขียว อยา่ท้ิงขยะลงแม่น้ำลำธารเดด็ขาด 

อยา่ปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำ ใหพ้วกเราอนุรักษส์ตัวท์ั้งหลาย 

อยา่จบัอยา่ฆ่าเร่ือยเป่ือย จึงจะไม่ทำลายความสมดุลของลกัษณะการดำรงชีวติ 
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成人基本識字雙語教材

大地是人類的父母，需要

好好珍惜。讓我們配合環境保護

活動，響應節能減碳，實施垃圾

分類，資源回收重複使用。我們

喜愛花草樹木，就要多種植物，

並維護自然之美；我們喜歡清新

的空氣，可以改騎腳踏車，多多

搭乘大眾交通工具，減少空氣汙

染；我們喜歡美妙的聲音，就應

該減少各種噪音，還給大地一份

寧靜。

讓我們付出真誠與決心，大

家一起來， 節能減碳愛地球，

因為，我們只有一個地球！
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教育部外籍配偶 中泰語

พื้นปฐพีเป็นพอ่แม่ของมนุษย ์จำเป็นตอ้งทะนุถนอม ใหพ้วกเราร่วมมือกบั 

กิจกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตอบสนองการประหยดัพลงังานและลด 

คาร์บอนไดออกไซด ์ปฏิบติัการแยกขยะ และนำส่ิงท่ีไม่ใชแ้ลว้มาใชใ้หม่ พวกเรา

รักดอกไมต้น้ไมก้ต็อ้งปลกูเยอะๆ และรักษาความงามของธรรมชาติ พวกเราชอบ

อากาศบริสุทธ์กส็ามารถเปล่ียนมาข่ีรถจกัรยาน ใชก้ารคมนาคมขนส่งสาธารณะ 

ลดมลภาวะทางอากาศ พวกเราชอบฟังเสียงอนัไพเราะกค็วรลดเสียงเจ๊ียวจ๊าวทุก 

ประเภท คืนความสงบใหพ้ื้นปฐพี

ขอใหพ้วกเราแสดงความจริงใจและความตั้งใจ 

ทุกคนร่วมกนัประหยดัพลงังาน ลดคาร์บอนไดออกไซด ์รักโลก เพราะวา่พวกเรา

มีโลกเพียงใบเดียว!
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

蔚藍●

สีครามเขม้

威脅●

คุกคาม

拯救●

ช่วย

砍伐●

โค่น

山坡地●

เนินเขา

垃圾  ●

ขยะ

捷運●

รถไฟฟ้า

倒● 入
เทลง

廢水●

น้ำเสีย

溪流●

ลำธาร

濫捕濫殺●

จบัและฆ่าพร่ำเพร่ือ

破壞●

ทำลาย

重● 複  
ซำ้

搭乘●

ข้ึน(ยานพาหนะ)

美妙●

ไพเราะ 

聲音●

เสียง

噪音●

เสียงเจ๊ียวจ๊าว

寧靜●

เงียบสงบ

節能減碳●

ประหยดัพลงังานลดคาร์
บอนไดออกไซด์

依賴●

พึ่งพา

植物●

พืช
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   威脅  全球暖化威脅人類的生存。
คุกคาม - ภาวะโลกร้อนคุกคามความอยูร่อดของมนุษย์

2   砍伐  在山上亂砍伐樹木會導致 
土石流。

โค่น - การตดัไมท้ำลายป่าบนภเูขาก่อใหเ้กิดดินถล่ม

3   垃圾  小朋友們，不能亂丟垃圾。
ขยะ - เดก็ๆ อยา่ท้ิงขยะไปเร่ือย

4   搭乘  每天，小蘭搭乘捷運去  
上班。

ข้ึน - เส่ียวหลานข้ึนรถไฟฟ้าไปทำงานทุกวนั

5   聲音  我有聽到小孩在哭的聲音， 
他怎麼了？

เสียง - พวกเราไดย้นิเสียงเดก็ร้องไห ้เขาเป็นอะไร?
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