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成人基本識字雙語教材

簡易日常用語
คำศพัทง่์ายๆในชีวติประจำวนั

一● 百
หน่ึงร้อย

兩百九十●

สองร้อยเกา้สิบ

五百●

หา้ร้อย

一● 千
หน่ึงพนั

五千●

หา้พนั

這個多少錢?●

อนัน้ีเท่าไหร่?

一● 把 20元。
มดัละ 20 เหรียญ

水果怎麼賣？●

ผลไมข้ายอยา่งไร?

蘋果四顆● 一百塊。
แอปเป้ิล 4 ลกู 100 เหรียญ

這條魚很新鮮。●

ปลาตวัน้ีสดมาก

可以● 便宜一點嗎?
ลดใหห้น่อยไดไ้หม?

我● 們這裡不二價。
ท่ีน่ีต่อราคาไม่ได้

你要買多少？●

คุณจะซ้ือเท่าไหร่?

一萬●

หน่ึงหม่ืน

十萬●

หน่ึงแสน

一● 百萬
หน่ึงลา้น

一● 千萬
สิบลา้น

一億●

หน่ึงร้อยลา้น
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教育部外籍配偶 中泰語

最近有促銷活動。●

ช่วงน้ีมีโปรโมชัน่

衣服特價，買● 一送一。
เส้ือลดราคา ซ้ือ1แถม1

咖啡第二杯半價。●

กาแฟแกว้ท่ีสองลด 50%

這隻手錶很貴。●

นาฬิกาเรือนน้ีแพงมาก

總共多少錢？●

ทั้งหมดเท่าไหร่?

一共● 一千五百塊。
ทั้งหมด 1500 เหรียญ

折扣後多少錢？●

ลดแลว้เหลือเท่าไหร่?

你有零錢嗎？●

คุณมีเหรียญไหม?

你要刷卡還是付現？●

คุณจะรูดการ์ดหรือจ่ายสด?

我要付現。●

ฉนัจะจ่ายสด

收你兩千塊。●

รับมา 2000 เหรียญ

找你五百塊。●

ทอน 500 เหรียญ
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成人基本識字雙語教材

第一課

職業訓練

就業服務站的陳先生，電

話邀請佳真參加職業訓練班。他

說：「這些課程是職業訓練局開

設的，包括電腦班、烘焙班、美

容美髮班，還有金屬加工製造等

班次，種類數量非常多，而且全

部免費。」

陳先生說：「職訓班目的在

於培養一技之長，協助取得證照

和輔導推荐就業。」

他還鼓勵佳真，把這樣的好

消息，傳送給同鄉好友，邀請她

們一起參與，讓大家都能擁有專

長，增加學員更多的就業機會。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี1

อบรมฝึกอาชีพ

คุณเฉินท่ีอยูศ่นูยบ์ริการอาชีพ โทรศพัทเ์ชิญชวนใหเ้จียเจินเขา้ร่วม

การอบรมฝึกอาชีพ เขาบอกวา่ : “หลกัสูตรเหล่าน้ีจดัตั้งโดยกรมอบรมฝึก 

อาชีพ รวมถึงสาขาวชิาคอมพิวเตอร์  สาขาวชิาการทำขนม  สาขาวชิาเสริมสวย 

และยงัมีสาขาวชิาการแปรรูปโลหะ เป็นตน้ มีหลากหลายประเภท 

และทุกอยา่งไม่มีค่าใชจ่้าย”

คุณเฉินบอกวา่ : “จุดประสงคข์องการอบรมฝึกอาชีพคือการฝึกความ 

สามารถพิเศษ ช่วยใหไ้ดใ้บรับรองและแนะแนวอาชีพ”

เขายงัสนบัสนุนเจียเจินนำข่าวดีน้ีไปบอกเพื่อนๆท่ีมาจาก

บา้นเดียวกนั เชิญพวกเขามาร่วมดว้ย ทำใหทุ้กคนมีความสามารถพิเศษ 

เพิ่มโอกาสการทำงานของสมาชิก

第一課 職業訓練 7



成人基本識字雙語教材

佳真的婆婆說：「隔壁阿亦

就參加過美體護膚班，已經拿到

證照，鄰居們都很誇獎她，正考

慮自行開店。」

佳真的先生鼓勵她：「學

校和社區大學，也有研習班，無

非也是增加大家學習一技之長的

機會，要好好把握，千萬不要錯

過。」
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教育部外籍配偶 中泰語

แม่ของสามีเจียเจินบอกวา่  : “อาอ้ีท่ีอยูข่า้งบา้นกเ็ขา้ลงเรียนวชิาการดูแล 

สุขภาพผวิ และไดใ้บรับรองแลว้ เพื่อนบา้นต่างกช็มเขา และตอนน้ีกำลงัคิดท่ีจะ 

เปิดร้านเอง”

สามีของเจียเจินใหก้ำลงัใจเขา : “โรงเรียนและมหาวทิยาลยัชุมชน

กมี็หลกัสูตร กเ็ป็นการเพิ่มโอกาสใหทุ้กคนเรียนรู้ใหมี้ความสามารถพิเศษ 

ตอ้งรักษาโอกาสใหดี้ อยา่ปล่อยใหพ้ลาดเดด็ขาด”

第一課 職業訓練 9



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

職業●

อาชีพ

訓練●

ฝึกหดั

服務站●

ศนูยบ์ริการ

邀請●

เชิญชวน

金屬●

โลหะ

製造●

ผลิต

數量●

จำนวน

護膚●

รักษาผวิ

考慮●

พิจารณา

學員●

สมาชิก

誇獎●

ช่ืนชม

陳先生●

คุณเฉิน

無法●

ไม่สามารถ
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   課程 我們參加烹飪課程。
หลกัสูตร - พวกเราจะเขา้ร่วมหลกัสูตรทำอาหาร

2   免費 這一支筆免費送給你。
ฟรี - ปากกาดา้มน้ีใหคุ้ณฟรี

3    目的  她學習的目的是為了學會 
寫中文字。

จุดประสงค ์- จุดประสงคท่ี์เขาเรียนกเ็พื่อท่ีจะไดเ้ขียนภาษาจีนเป็น

4   傳送 簡訊傳送成功。
ส่ง - ขอ้ความถกูส่งสำเร็จ

5    隔壁 隔壁鄰居的阿姨對我很好。
ขา้งๆ - นา้ท่ีอยูบ่า้นขา้งๆดีกบัฉนัมาก

第一課 職業訓練 11



成人基本識字雙語教材

第二課

求職就業

美珍受到高薪吸引，獨自去

應徵工作，結果不但沒有得到工

作，還損失一筆錢，讓她受到很

大打擊，心裡非常難過。學校老

師和同學特地去安慰她，並且告

訴她可靠的求職管道。

老師說：「勞委會、各縣市

政府、各地公務機關設置在各地

的就業服務中心，或就業服務站

以及網路求職訊息等，都是政府

單位，比較值得信賴。

另外報紙、網路，也有求職

的訊息可供選擇，但要小心，避

免受害或被騙。」
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教育部外籍配偶 中泰語

เหม่ยเจินถกูดึงดูดดว้ยเงินเดือนท่ีสูง จึงไปสมคัรงานเพียงลำพงั 

สุดทา้ยไม่เพียงแต่ไม่ไดง้าน และยงัเสียเงินไปอีกกอ้น ทำใหเ้ขาไดรั้บผลกระทบ 

และเสียใจเป็นอยา่งมาก คุณครูและเพื่อนๆท่ีโรงเรียนไปปลอบใจเขาโดยเฉพาะ 

และบอกวธีิการหางานท่ีเช่ือถือได้

คุณครูบอกวา่ : “กรมแรงงาน  รัฐบาลแต่ละทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการ  

แต่ละทอ้งถ่ินจดัตั้งศนูยบ์ริการอาชีพ หรือสถานีบริการอาชีพในแต่ละ 

ทอ้งท่ีและข่าวสารงานออลไลน ์เป็นตน้ ” ลว้นเป็นหน่วยงานของรัฐบาลทั้งส้ิน 

และน่าเช่ือถือมากกวา่

อีกทั้ง หนงัสือพิมพ ์อินเตอร์เน็ต กมี็ข่าวสารสมคัรงานใหเ้ลือก 

แต่วา่ตอ้งระวงั หลีกเล่ียงไม่ใหไ้ดรั้บความเสียหายและถกูหลอกหลวง”

บทท่ี2

สมคัรงาน  ทำงาน

第二課 求職就業 13



成人基本識字雙語教材

同學補充說：「就業服務

的對象為年滿15歲，國中以上學

歷，具有工作能力，且領有國民

身分證的民眾，還包括取得居留

證的新住民。」

聽了老師的話以後，美珍

請先生陪伴她，一起到就業服務

站，辦理求職登記。

服務人員說：「李太太，未

來如果有合適的職缺，我們會開

立介紹卡，通知妳去面試。」

美珍笑著說：「經過這次找

工作的經驗，才讓我真正瞭解如

何選擇求職就業的正確管道。」
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教育部外籍配偶 中泰語

เพ่ือนนกัเรียนเพ่ิมเติมต่อวา่  : “ ผูรั้บบริการอาชีพตอ้งเป็นบุคคลท่ีอายคุรบ 

15 ปีบริบูรณ์ มีวฒิุการศึกษาระดบัมธัยมตน้ข้ึนไป มีความสามารถในการทำงาน 

และเป็นผูท่ี้มีบตัรประชาชนไตห้วนั และรวมถึงผูย้า้ยถ่ินฐานใหม่ท่ีไดบ้ตัรกาม่า”

หลงัจากฟังคำพดูของคุณครูแลว้ เหม่ยเจินชวนสามีไปศนูยบ์ริการอาชีพ 

เป็นเพื่อน เพื่อจดัการลงทะเบียนสมคัรงาน

เจา้หนา้ท่ีใหบ้ริการบอกวา่ : “คุณนายหล่ี หากในอนาคตมีตำแหน่งวา่งท่ี 

เหมาะสม เราจะออกใบแนะนำ และแจง้ใหคุ้ณไปสมัภาษณ์”

เหม่ยเจินยิม้แลว้บอกวา่วา่ : “จากประสบการณ์หางานคร้ังน้ี ทำใหฉ้นัเขา้ 

ใจจริงๆแลว้วา่จะเลือกช่องทางการหางานท่ีถกูตอ้งไดอ้ยา่งไร”

第二課 求職就業 15



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

吸引●

ดึงดู

獨自●

เพียงลำพงั

應● 徵
สมคัรงาน

損失  ●

เสียหาย

一● 筆  
1กอ้น

打擊  ●

ปะทะ 

非常●

มากๆ

難過  ●

เสียใจ  

學校●

โรงเรียน

安慰  ●

ปลอบใจ

告訴●

บอก

設置  ●

จดัตั้ง  

勞委會  ●

กรมแรงงาน  

值得 ●

คุม้ค่า

對象  ●

เป้าหมาย 

學歷  ●

วฒิุการศึกษา

領取  ●

รับ

職缺  ●

ตำแหน่งวา่ง  

經過 ●

ผา่น

找工作●

หางาน
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   吸引  我們被她的笑容吸引住了。
ดึงดูด - พวกเราถกูดึงดูดดว้ยรอยยิม้ของเธอ

2   應徵  今天，美玲去應徵工作。
สมคัรงาน - วนัน้ีเหม่ยหลิงไปสมคัรงาน

3   非常  我們非常感謝你們的幫助。
มาก - พวกเราขอบคุณในความช่วยเหลือของพวกคุณมาก

4   學校  我的老公已經載小新去 
學校了。

โรงเรียน - สามีของฉนัส่งเส่ียวซินไปโรงเรียนแลว้

5   告訴  媽媽告訴小明不要隨便 
跟陌生人說話。

บอก - แม่บอกเส่ียวหมิงวา่อยา่คุยกบัคนแปลกหนา้ไปเร่ือย

第二課 求職就業 17



成人基本識字雙語教材

第三課

創業諮詢

玉真在家鄉跟媽媽學了一手

好廚藝，尤其是越南春捲和牛肉

河粉，總是讓家人稱讚不已。

學校期末聚餐，玉真準備的

家鄉美食，獲得老師和同學一致

好評。大家鼓勵她開店。

玉真和家人商量，家人非

常支持，卻又擔心經驗不足，於 

是夫妻倆決定去就業服務站，尋

求協助。

陳先生熱心解說，對於有創

業意願的民眾，就業服務中心提

供諮詢服務，打專線電話預約，
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี3

ปรึกษาการสร้างธุรกจิ

อวีเ่จินฝึกฝีมือการทำอาหารกบัแม่เม่ือสมยัอยูบ่า้นเกิด โดยเฉพาะ  

ปอเป๊ียะสดเวยีดนามและก๋วยเต๋ียวเน้ือ มกัทำใหค้นในบา้นชมอยา่งไม่หยดุหยอ่น

การร่วมรับประทานอาหารปลายเทอมของโรงเรียน  

อวีเ่จินเตรียมอาหารของบา้นเกิด ไดรั้บการประเมินท่ีดีจากคุณครูและ 

เพื่อนนกัเรียนเป็นเสียงเดียว ทุกคนสนบัสนุนใหเ้ขาเปิดร้าน

อวีเ่จินปรึกษากบัคนในบา้น คนในบา้นสนบัสนุนเป็นอยา่งมาก 

แต่เป็นห่วงวา่ประสบการณ์ไม่พอ ฉะนั้น สองสามีภรรยาตดัสินใจไปสถานี 

บริการอาชีพ เพื่อขอความช่วยเหลือ

คุณเฉินอธิบายอยา่งกระตือรือร้าน สำหรับประชาชนท่ีมีความสมคัร 

ใจสร้างธุรกิจ ศนูยบ์ริการอาชีพใหบ้ริการแนะแนว  โทรศพัทจ์องคิวสายตรง 

第三課 創業諮詢 19



成人基本識字雙語教材

可以降低失敗的因素，提高創業

成功的機率。

另外，政府還為轉換工作

者，舉辦就業博覽會，陳先生也

鼓勵玉真夫婦前往瞭解。

玉真夫婦認真蒐集了許多創

業資訊，吸收企業及個人成功的

經驗，充滿信心的表示：這些資

訊可以累積開店實力，還可以幫

助自己圓一個當老闆的夢！
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教育部外籍配偶 中泰語

สามารถลดปัจจยัความลม้เหลว ยกระดบัความเป็นไปไดข้องความสำเร็จในการ 

สร้างธุรกิจ

อีกทั้ง รัฐบาลยงัจดันิทรรศการอาชีพสำหรับผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียนอาชีพ 

คุณเฉินกส่็งเสริมให ้สองอวีเ่จินสามีภรรยาไปทำความเขา้ใจ

อวีเ่จินสองสามีภรรยาตั้งใจรวบรวมขอ้มูลสร้างธุรกิจมากมาย ซึมซบั 

ประสบการณ์ความสำเร็จของบริษทัและบุคคล บอกอยา่งมัน่ใจวา่ : ขอ้มูลเหล่าน้ี

สามารถสะสมเป็นความสามารถในการเปิดร้าน และยงัช่วยสานฝันท่ีจะเป็น 

เจา้ของร้านใหเ้ป็นจริง!

第三課 創業諮詢 21



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

家鄉 ●

บา้นเกิด

尤其 ●

โดยเฉพาะ

總是●

มกัจะ

稱讚●

ช่ืนชม

聚餐●

ร่วมรับประทานอาหาร

準備●

เตรียม

一致●

เป็นเสียงเดียวกนั

好評●

การประเมินค่าท่ีดี

商● 量
ปรึกษา

創業●

สร้างธุรกิจ

意願●

ความปรารถนา

預約●

จอง

降低●

ลด

失敗●

ความลม้เหลว

機● 率
อตัรา

另外●

อีกทั้ง

博覽會●

นิทรรศการ

經驗●

ประสบการณ์

資訊●

ขอ้มูล

累● 積
สะสม
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  稱讚－老師稱讚慧心的廚藝。
ช่ืนชม - คุณครูช่ืนชมฝีมือปลายจวกัของฮุ่ยซิน

2  準備－ 今天媽媽準備了豐盛的 
晚餐。

เตรียม - วนัน้ีแม่เตรียมอาหารค่ำเตม็โตะ๊

3  意願－ 她們有意願參加我們的 
社團。

ความปรารถนา - พวกเขามีความปรารถนาอยากจะเขา้ร่วมชมรมของเรา

4  失敗－失敗是成功之母。
ลม้เหลว - ความลม้เหลวเป็นแม่แห่งความสำเร็จ

5  機率－ 她考上大學的機率很高。
ความเป็นไปได ้- ความเป็นไปไดท่ี้เขาจะสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดสู้งมาก

第三課 創業諮詢 23



成人基本識字雙語教材

第四課

勞工權益

金鳳懷孕了，大家都為她高

興；但她卻有些擔心，自己會不

會因此被裁員？

她請教學校老師，張老師

告訴她：「在臺灣，勞工都受到

勞基法的保障，公司必須依法行

事，可以不必擔心。」

金鳳問：「什麼是勞基法？」

老師說：「勞基法，就是勞

動基準法的簡稱。」

「這個法律規定勞動條件的

最低標準，保障勞工權益，加強

24



教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี4

สิทธิประโยชน์แรงงาน

จินฟ่งตั้งครรภแ์ลว้  ทุกคนดีใจกบัเขา แต่เขากลบัเป็นห่วงวา่ตนเองจะถกู

ปลดออกจากงานหรือไม่?

เขาขอคำแนะนำจากคุณครูท่ีโรงเรียน คุณครูจางบอกเขาวา่ : “ในไตห้วนั

แรงงานจะไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายแรงงาน 

บริษทัจะตอ้งทำตามกฎหมาย ไม่ตอ้งเป็นห่วง”

จินฟ่งถาม: “อะไรคือกฎหมายแรงงาน?”

คุณครูบอกวา่: “กฎหมายแรงงาน ยอ่มาจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน”

“กฎหมายน้ีกำหนดมาตรฐานต่ำสุดของเง่ือนไขแรงงาน 

คุม้ครองสิทธิประโยชนแ์รงงาน เนน้ความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงงานและนายจา้ง 
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成人基本識字雙語教材

勞工與雇主雙方關係，同時促進

社會和經濟發展。」

老師接著說：「關於員工懷

孕、產假和薪水支付等事項，裡

面都有詳細的規定。」

金鳳依照勞基法，向公司

申請調整職務。很快的，她有了

新的工作內容，薪水不但沒有減

少，還依規定得到應有的福利。

領班尚泉向金鳳表示，公司

一定會遵照法令，讓勞資雙方和

諧共處，創造雙贏的工作環境。
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教育部外籍配偶 中泰語

ในขณะเดียวกนั ส่งเสริมความกา้วหนา้ของสงัคมและเศรษฐกิจ”

คุณครูพดูต่อวา่“สำหรับพนกังานเร่ืองตั้งครรภ ์

ลาคลอดและการจ่ายเงินเดือน เป็นตน้ ในกฎหมายกไ็ดก้ำหนดอยา่งชดัเจน”

จินฟ่งยืน่ขอปรับภาระหนา้ท่ีต่อบริษทัตามกฎหมายแรงงาน  ในไม่ชา้ 

เขากมี็หนา้ท่ีการทำงานใหม่ เงินเดือนไม่เพียงแต่ไม่ลดลง และยงัไดส้วสัดิการ 

ตามท่ีกำหนดอีกดว้ย

คุณซัง่ฉวน หวัหนา้งานบอกกบัจินฟ่งวา่  บริษทัจะตอ้งทำตามกฎหมาย 

ทำใหแ้รงงานและนายจา้งอยูด่ว้ยกนัอยา่งสมานฉนัท ์สร้างบรรยากาศการทำงาน

ใหดี้กบัทั้งสองฝ่าย
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

權益●

สิทธิประโยชน์

裁員●

ปลดออกจากงาน

勞基法●

กฎหมายแรงงาน

依法●

ตามกฎหมาย

條件●

เง่ือนไข

標準●

มาตรฐาน

雇主●

นายจา้ง

雙方●

ทั้งสองฝ่าย

經濟●

เศรษฐกิจ

薪水●

เงินเดือน

支付●

จ่าย

詳細●

รายละเอียด

遵照●

ปฏิบติัตาม

和諧●

ความสามคัคี

雙贏●

กลมกลืน

懷孕●

ตั้งครรภ์

高興●

ดีใจ 

擔心●

เป็นห่วง

請教●

ขอคำแนะนำ 
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   懷孕 恭喜妳懷孕了。
ตั้งครรภ ์- ยนิดีท่ีคุณตั้งครรภ์

2   高興 �小芸高高興興地上學去了。
ดีใจ - เส่ียวหวนิไปโรงเรียนอยา่งดีใจ

3  擔心 我們很擔心她。
เป็นห่วง - พวกเราเป็นห่วงเขา

4  請教 �如果你們有不懂的地方，
可以請教老師。

ขอคำแนะนำ - หากพวกคุณมีอะไรท่ีไม่เขา้ใจ สามารถขอคำแนะนำจากคุณครู

5   上班 �我在一家食品公司上班。
ทำงาน - ฉนัทำงานท่ีบริษทัผลิตภณัฑอ์าหารแห่งหน่ึง
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成人基本識字雙語教材

第五課

職業安全 

「小吃店周圍堆放許多易

燃物品，助長了火勢，幸好附近

店家紛紛拿著滅火器前來協助，

消防車也及時趕到，災害才未擴

大……」電視新聞正報導一則有

關火警的消息。

春月說：「火災真可怕！我

們這棟公寓的樓梯間，也被人堆

置雜物，我們應該趕快清理。」

春月的先生說：「家裡的瓦

斯和電器用品的管線，也要記得

常檢查喔！妳工作的早餐店，環

境還安全吧！」
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี5

ความปลอดภยัของอาชีพ

「รอบๆขา้งร้านอาหารมีของท่ีติดไฟไดง่้ายวางอยูม่ากมาย

ช่วยก่อใหเ้กิดไฟลุก โชคดีร้านรอบขา้งต่างกน็ำท่ีดบัเพลิงมาช่วย 

รถดบัเพลิงกม็าไดท้นัเวลา ความเสียหายทางอคัคีภยัจึงไม่ขยายวงกวา้ง ……」

ข่าวในโทรทศันก์ำลงัรายงานข่าวเก่ียวกบัสญัญาณเตือนอคัคีภยั

ชุนเยีย่บอกวา่:「ไฟไหมน่้ากลวัจริงๆ!ตรงขั้นบนัไดข้องอพาร์ทเมน้ทเ์รา

น้ี กมี็คนเอาของมาวางเกะกะ พวกเราควรรีบชำระสะสาง」

สามีของชุนเยีย่บอกวา่:「สายของแก๊สและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตอ้งอยา่ลืม 

ตรวจสอบบ่อยๆ!ร้านอาหารเชา้ท่ีเธอทำงาน สภาพแวดลอ้มคงปลอดภยันะ!」
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成人基本識字雙語教材

春月笑著回答：「放心啦！

我的老闆非常細心，店裡規定每

日檢查瓦斯等器具，各種物品要

擺置整齊。」

春月還說：「像是滾燙的水

和油鍋等，針對危險的物品和區

域都有特別標示記號，也都作適

當的區隔，以確保安全。」

不論工作場所或居家生活，

平時就要多加留意，避免各種災

禍損害，生活安全才有保障。
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教育部外籍配偶 中泰語

ชุนเยีย่ยิม้และตอบวา่:「วางใจได!้นายจา้งของฉนัเป็นคนละเอียดมาก 

กำหนดวา่ตอ้งตรวจสอบอุปกรณ์เช่นแก๊สในร้านทุกวนั ส่ิงของทุกอยา่งตอ้งจดั 

ใหเ้ป็นระเบียบ」

ชุนเยีย่ยงับอกวา่:「เช่นนำ้เดือดหรือกะทะนำ้มนัเป็นตน้ สำหรับส่ิงของ

หรือเขตอนัตรายกมี็สญัลกัษณ์แสดงเป็นพิเศษ และทำการแบ่งเขตอยา่งเหมาะสม 

เพื่อรับประกบัความปลอดภยั」

ไม่วา่จะเป็นท่ีทำงานหรือชีวติในบา้น โดยปกติกต็อ้งระมดั

ระวงัเป็นพิเศษ หลีกเล่ียงอนัตรายทั้งหลายท่ีทำใหเ้กิดความเสียหาย  

ชีวติปลอดภยัจึงจะมีหลกัประกนั
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

周圍●

รอบๆ

火勢●

การลุกของไฟ

滅火器●

ท่ีดบัเพลิง

災害●

ภยัพิบติั

擴大●

ขยายใหญ่ข้ึน 

火警●

สญัญาณเตือนอคัคภยั 

樓梯●

บนัได

瓦斯●

แก๊ส 

老闆●

เจา้ของร้าน

擺置●

จดัวาง

滾燙●

เดือด

危險●

อนัตราย

確保●

รับประกนั 

不論●

ไม่วา่จะ...

災禍●

ภยัพิบติั

易燃●

ติดไฟง่าย

電視●

โทรทศัน์

新聞●

ข่าว 

細心●

อยา่งละเอียด

公寓●

อพาร์ทเมน้ท ์
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   易燃 瓦斯是易燃品。
ติดไฟง่าย - แก๊สเป็นส่ิงท่ีติดไฟง่าย

2   電視 �電視正在播出我最愛看的 
連續劇。

โทรทศัน ์- โทรทศันก์ำลงัฉายละครท่ีฉนัชอบดูมากท่ีสุด

3   新聞 �新聞報導說最近會有颱風。
ข่าว - ข่าวรายงานวา่ช่วงน้ีจะมีพายไุตฝุ้่ น 

4   細心 �老師很細心的幫學生改 
作業。

ละเอียด - คุณครูช่วยนกัเรียนแกก้ารบา้นอยา่งละเอียด

5   公寓 阿欣住在這棟公寓。
อพาร์ทเมน้ท ์- อาซินพกัอยูใ่นอพาร์ทเมน้ทน้ี์
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成人基本識字雙語教材

第六課

樂在工作 

安美順利應徵進入一家工廠

工作。

對於好不容易得到的工作，

安美特別珍惜。不過，工廠規定

三個月後，必須接受測驗，才能

夠決定是否繼續雇用，安美雖

然擔心，還是勇敢面對，不斷學

習，準備接受考驗。

安美一方面練習中文溝通能

力，另一方面認真學習技術，提

升工作效率。平時待人客氣、有

禮貌，獲得長官和同事極高的評

價。不到一年的時間，她就從作

業員升到領班。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี6

มคีวามสุขกบัการทำงาน

อนัเหม่ยสมคัรงานในโรงงานแห่งหน่ึงไดอ้ยา่งราบร่ืน

สำหรับงานท่ีไดม้าไม่ง่ายน้ี อนัเหม่ยรักและทะนุถนอมเป็นพิเศษ 

โรงงานกำหนดวา่หลงัจาก 3 เดือนแลว้ตอ้งทำการทดสอบ จึงจะสามารถ 

ตดัสินวา่จะจา้งต่อหรือไม่ แมว้า่อนัเหม่ยจะกงัวล แต่กเ็ผชิญหนา้อยา่งกลา้หาญ 

เรียนรู้ไม่หยดุหยอ่น เตรียมพร้อมกบัการทดสอบ 

ในทางหน่ึงอนัเหม่ยกฝึ็กความสามารถในการใชภ้าษาจีน อีกทางหน่ึงก็

ตั้งใจเรียนรู้เทคนิค ยกระดบัประสิทธิภาพการทำงาน ปกติมีความเกรงใจผูอ่ื้น 

มีมารยาท ไดรั้บการประเมินค่าสูงจากหวัหนา้และเพื่อนร่วมงาน 

ภายในเวลาไม่ถึง1ปี เขากไ็ดเ้ล่ือนจากผูป้ฏิบติังานเป็นหวัหนา้งาน
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成人基本識字雙語教材

學校的老師和同學得知這個

消息，都替她高興，也以她的表

現為榮，為她喝彩。

老師分析安美成功的原因，

主要是因為她熱愛工作，尊重老

闆，友愛同事等，也就是遵守職

場倫理，鼓勵同學效法她的精

神。至於職場挑戰，老師也勉勵

同學，不需要害怕，勇於面對，

每個人都有機會在職場上嶄露頭

角，擁有自己的一片天空。
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教育部外籍配偶 中泰語

คุณครูและเพื่อนท่ีโรงเรียนกไ็ดรั้บข่าวน้ี ลว้นแต่ดีใจแทนเขา และรู้สึก 

ภมิูใจในการแสดงออกของเขา  และแสดงความยนิดีกบัเขา

คุณครูวเิคราะห์ความสำเร็จของอนัเหม่ย โดยหลกัแลว้เป็นเพราะ 

เขารักการทำงาน เคารพนายจา้ง เป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน เป็นตน้ ซ่ึงก ็

คือปฏิบติัตามจริยธรรมในการทำงาน สนบัสนุนใหเ้พื่อนนกัเรียนปฏิบติั 

ตามกำลงัวงัชา สำหรับความทา้ทายในการทำงาน คุณครูกใ็หก้ำลงั 

นกัเรียนวา่ไม่ตอ้งกลวั ตอ้งกลา้เผชิญหนา้ ทุกคนมีโอกาสโดดเด่นในการทำงาน 

มีวนัท่ีเป็นของตวัเองสกัวนั
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

工廠●

โรงงาน

測驗●

ทดสอบ

提升●

ยกระดบั

效● 率
ประสิทธิภาพ

客氣●

เกรงใจ

獲得●

ไดรั้บ

極高●

สูงมาก

評價●

ประเมินค่า

喝● 彩
ร้องโห่ไชโย

倫理●

จริยธรรม

精神●

กำลงัวงัชา

挑● 戰
ทา้ทาย

害怕●

กลวั

嶄● 露頭角
โดดเด่น

容易●

ง่าย

珍惜●

รักและทะนุถนอม

必須●

ตอ้ง

是否●

ใช่หรือไม่ใช่

勇敢●

กลา้หาญ

技術●

เทคนิค
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   容易 這道菜很容易煮。
ง่าย - อาหารจานน้ีทำง่ายมาก

2   珍惜 �我們要珍惜在一起的時光。
รักษา - พวกเราตอ้งรักษาเวลาท่ีอยูด่ว้ยกนั

3   成績 �為了得到好成績，我們	
必須用功讀書。

คะแนน - เพ่ือไดค้ะแนนดี เราตอ้งขยนัเรียน

4   是否 �你是否有什麼事瞞著我？ 
หรือไม่ - คุณมีเร่ืองอะไรปิดบงัฉนัหรือไม่?

5   勇敢 �消防隊很勇敢地救出被 
困在火裡的小孩。

กลา้หาญ - นกัดบัเพลิงช่วยเดก็ท่ีติดอยูใ่นกองไฟอยา่งกลา้หาญ
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成人基本識字雙語教材

第七課

金融機構 

喜善一進公司，就依照規定

申請銀行帳戶，方便每個月的薪

水，可以自動匯入帳戶。 

她申請銀行自動扣繳服務，

繳交水費、電費、電話費等，還

利用ATM 轉帳，繳還房屋貸款。

喜 善 想 起 第一次 到 銀行

存款，抽取號碼牌，等候叫號

的情景。銀行行員態度親切，

引導她填寫存款單。存款金額

必須填入大寫國字〈如：壹、

貳、……〉，阿拉伯數字〈如：

1、2、3……〉，以及計數單位

萬、仟、佰、拾、元等，還好有

行員幫忙，才能夠順利辦好。
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี7

สถาบันการเงนิ

พอส่ีซ่านเขา้บริษทักเ็ปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกำหนด เพื่อสะดวกในการ 

โอนเงินเดือนเขา้บญัชีทุกเดือน

เขายืน่ขอบริการหกัค่าใชจ่้ายอตัโนมติั ไม่วา่จะเป็นจ่ายค่าน้ำ 

ค่าไฟ ค่าโทรศพัทจ์ากทางธนาคาร และยงัใชก้ารโอนเงินผา่นบตัรเอทีเอม็ 

และยงัจ่ายค่าผอ่นบา้น

ส่ีซ่านนึกถึงเหตุการณ์ตอนไปฝากเงินท่ีธนาคารคร้ังแรก หยบิบตัรคิว 

รอเรียกคิว  พนกังานธนาคารท่าทีถอ้ยถีถอ้ยอาศยั แนะนำใหเ้ขาเขียนใบฝาเงิน

จำนวนเงินฝากจะตอ้งเขียนภาษาจีนพิมพใ์หญ่〈เช่น:

壹、貳、……〉，ตวัเลขอาราบิก〈เช่น:1、2、

3……〉，และจำนวนหน่วยหม่ืน พนั ร้อย สิบ เหรียญ เป็นตน้ 

ดีท่ีมีพนกังานธนาคารช่วยเหลือ จึงสามารถทำเสร็จอยา่งราบร่ืน
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成人基本識字雙語教材

各地郵局，可以幫喜善寄信

或包裹，給遠在韓國 首爾的家

人。

另外，農漁會的信用部和信

用合作社等金融機構，以及便利

商店裡的自動提款機，也都提供

許多類似的金融服務。
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教育部外籍配偶 中泰語

ไปรษณียแ์ต่ละท่ี สามารถช่วยส่ีซ่านส่งจดหมายหรือพสัดุใหค้นท่ีบา้นท่ี 

อยูไ่กลถึงกรุงโซล ประเทศเกาหลี 

นอกจากน้ี  สถาบนัการเงินอยา่งฝ่ายสินเช่ือ สหกรณ์เกษตรและประมง 

และสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และตูถ้อนเงินอตัโนมติัในร้านสะดวกซ้ือ กมี็บริการ 

การเงินท่ีคลา้ยๆกนัหลายอยา่ง

第七課 金融機構 45



詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

機構●

สถาบนั

扣繳●

หกัจ่าย

號碼牌●

บตัรคิว

等候●

รอ

態度●

ท่าที 

金額●

จำนวนเงิน

寫字●

เขียน

仟●

พนั 

佰●

ร้อย 

拾●

สิบ

辦公●

ทำงาน

寄信●

ส่งจดหมาย

韓國●

ประเทศเกาหลี

漁會●

สหกรณ์ประมง

提供●

ให้

類似●

คลา้ยๆ

匯入●

โอนเขา้

貸款●

กูย้มื 

抽取●

ดึง

填寫●

กรอก

幫忙●

ช่วยเหลือ
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教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1   匯入 �公司已經將您的薪資匯 
入到您的戶頭。

โอน - บริษทัโอนเงินเดือนของคุณเขา้บญัชีของคุณแลว้

2   貸款 �杰森已經付清房屋貸款了。
ผอ่น - เจสนัจ่ายเงินค่าผอ่นบา้นหมดแลว้

3  號碼牌  請抽取號碼牌等候。
บตัรคิว -  กรุณาหยบิบตัรคิวรอ

4   填寫 請先填寫這張表格。
กรอก - กรุณากรอกแบบฟอร์มใบน้ีก่อน

5   幫忙 感謝您的幫忙。
ช่วยเหลือ - ขอบคุณท่ีช่วยเหลือ
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成人基本識字雙語教材

第八課

財務管理

美香的小姑被廣告吸引，到

百貨公司大血拼，狂刷信用卡，

不但讓自己變成卡奴，還使得個

人信用破產。家人只好籌錢幫忙

還債，造成家裡莫大的負擔。

老師知道這件事，特別安

排理財專家，指導同學儲蓄、投

資、消費、信用等相關正確觀

念。

專家說：「理財第一步，

就是學習收支記帳。包括薪水收

入，水電、瓦斯、電話、伙食等

日常消費，還有房屋貸款和孩子

的學費等支出。」
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี8

การจดัการการเงนิ

นอ้งสาวสามีของเหม่ยเซียงถกูโฆษณาชวนเช่ือ ไปซ้ือของมากมายท่ีหา้ง 

สรรพสินคา้ และรูดบตัรเครดิกอยา่งเตม็ท่ี ไม่เพียงแต่ทำใหต้นเองเป็นทาสบตัร 

เครดิต และยงัทำใหเ้ครดิตของตนลม้ละลาย คนในบา้นทำไดเ้พียงช่วยหาเงินใช ้

หน้ี ทำใหเ้ป็นภาระหนกัของบา้น

คุณครูทราบเร่ืองน้ี เลยจดัผูเ้ช่ียวชาญการเงินโดยเฉพาะ แนะนำความคิดท่ี

ถกูตอ้งใหน้กัเรียนสะสมทรัพย ์ลงทุน ใชจ่้าย  เครดิต เป็นตน้

ผูเ้ช่ียวชาญบอกวา่:「ขั้นตอนแรกของการจดัการเงิน กคื็อการเรียนรู้การ

จดบนัทึกรายรับรายจ่าย รวมถึง รายรับเงินเดือน ค่าใชจ่้ายประจำวนัอยา่งค่าน้ำไฟ 

แก๊ส อาหาร เป็นตน้ และยงัมีค่าผอ่นบา้นและค่าเทอมของลูก เป็นตน้」

第八課 財務管理 49



成人基本識字雙語教材

老師也說：「養成天天記

帳的好習慣，有計畫的消費與理

財，對未來生活會有很大的幫

助。」

美香心想：現代的父母疼愛

孩子，對於金錢的使用，幾乎有

求必應。然而，過度寵愛反而害

了他們。所以，我們要從小教育

孩子，培養正確的理財觀念，終

身受益無窮。
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教育部外籍配偶 中泰語

คุณครูกบ็อกวา่:「ทำการจดบนัทึกบญัชีใหติ้ดเป็นนิสยั  

มีแผนใชจ่้ายและจดัการเงิน จะเป็นประโยชนต่์อชีวติอยา่งมากในอนาคต」

เหม่ยเซียงคิดในใจวา่:พอ่แม่สมยัน้ีรักลกู สำหรับการใชเ้งิน 

ถา้ลูกขอแทบจะใหทุ้กอยา่ง  ทวา่ การรักลูกมากเกินไปกลบัเป็นการทำร้ายพวก 

เขา ฉะนั้น  พวกเราตอ้งสอนลกูตั้งแต่เดก็ ฝึกความคิดการจดัการเงินอยา่งถกูตอ้ง 

จะเป็นประโยชนติ์ดตวัไปตลอดชีวติ
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

血拼●

ชอ้ปป้ิง

狂刷●

รูดการ์ดอยา่งเตม็ท่ี

卡奴●

ทาสบตัรเครดิต

籌錢●

รวบรวมเงิน 

莫大●

อยา่งยิง่

負擔●

ภาระ

投資●

ลงทุน

伙食●

อาหาร

房屋●

บา้น 

習慣●

ความเคยชิน 

計畫●

วางแผน

疼愛●

รัก 

幾● 乎
แทบจะ

教育●

การศึกษา

無窮●

ไม่มีท่ีส้ินสุด

提供●

ให้

類似●

คลา้ยๆ

廣告●

โฆษณา

還● 債
ใชห้น้ี

造成●

ทำใหเ้กิด

儲蓄●

ออมทรัพย์
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造句
แต่งประโยค

1   廣告 這支電視廣告很有趣。
โฆษณา - โฆษณาตวัน้ีน่าสนใจมาก

2   還債 �為了還債，爸爸夜以繼
日上班。

ใชห้น้ี - เพื่อใชห้น้ี พอ่ทำงานทั้งวนัทั้งคืน

3   造成 �這次金融風暴造成很多
人破產。

ทำให ้- วกิฤตเศรษฐกิจคร้ังทำใหท้ำหลายคนลม้ละลาย

4   儲蓄 �我們要培養小孩儲蓄的
習慣。

ออมทรัพย ์- พวกเราตอ้งฝึกใหเ้ดก็ออมทรัพยใ์หเ้ป็นนิสยั

5   計畫 �今年暑假，我們計畫要去
日本玩。

วางแผน - ปิดเทอมฤดูร้อนปีน้ี พวกเราวางแผนจะไปเท่ียวญ่ีปุ่น
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成人基本識字雙語教材

第九課

 謹慎投資

學校開辦理財課程，教導同

學管理錢財。

老師說：「不論理財或投

資，有賺有賠，都有風險。」

「儲蓄、定存與醫療保險

等，獲利不高，比較有保障；股

票、期貨、基金、債券等，獲

利較高，承受風險也大，更要謹

慎。」

老師提醒我們，詐騙集團會

利用各種手段，例如：電話告知

存款遭受盜領、帳戶被冒用或退

稅等理由，讓人受騙上當。如果

發現可疑之處，要立刻查證，或
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教育部外籍配偶 中泰語

บทท่ี9

ลงทุนอย่างรอบคอบ

โรงเรียนเปิดวชิาการจดัการเงิน  สอนนกัเรียนจดัการการเงิน

คุณครูบอกวา่:「ไม่วา่จะเป็นการจดัการเงินหรือลงทุน มีไดมี้เสีย 

ลว้นมีความเส่ียง」

「การออมทรัพย ์การฝากประจำและประกนัสุขภาพ เป็นตน้  กำไรไม่สูง 

แต่มีหลกัประกนัมากกวา่ ส่วนหุน้  ตราสาร  เงินทุน  พนัธบตัร เป็นตน้ กำไรสูง 

แต่ความเส่ียงท่ีตอ้งรับกสู็ง ยิง่ตอ้งรอบคอบ」

คุณครูเตือนพวกเราวา่  นกัตม้ตุ๋นใชทุ้กวถีิทาง เช่น : โทรศพัทบ์อกวา่ 

เงินฝากถูกคนอ่ืนเบิกไป บญัชีมีคนแอบใชห้รือคืนภาษี เป็นตน้ ทำใหผู้อ่ื้นหลงกล 

หากเจอขอ้สงสยั ตอ้งรีบตรวจสอบ หรือโทรสายป้องกนัการหลอกลวงเบอร์
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成人基本識字雙語教材

撥打「165」防詐騙專線，配合警

方辦案，以免更多人受害。

老師提醒大家：「使用信用

卡要謹慎，避免過度消費而無力

還款，造成信用破產。」

「投資理財必須量力而為，

並掌握風險分散的原則，俗語

說：『雞蛋不要放在同一個籃子

裡』，以免血本無歸，造成家庭

經濟陷入困境。」

選擇適合自己的理財方式，

謹慎投資，大家都可以平安致

富。
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教育部外籍配偶 中泰語

「165」ใหค้วามร่วมมือกบัตำรวจ หลีกเล่ียงไม่ใหมี้คนไดรั้บความเสียหาย 

มากข้ึน

คุณครูเตือนทุกคนวา่:「ใชบ้ตัรเครดิตตอ้งรอบคอบ อยา่ใชจ่้ายเกินจนไม่

สามารถคืนเงินได ้ทำใหเ้ครดิตลม้ละลาย」

「การลงทุนกต็อ้งดูความสามารถของตน และตอ้งเขา้ใจหลกัการการ 

กระจายความเส่ียง โบราณบอกวา่:『 อยา่วางไข่ไก่ไวใ้นตะกร้าเดียวกนั』อยา่

ใหไ้ม่ไดก้ำไรและยงัไม่ไดทุ้นคืน ทำใหก้ารเงินของครอบครัวตกท่ีนัง่ลำบาก」

เลือกวธีิการจดัการเงินท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ลงทุนอยา่งรอบคอบ 

ทุกคนกส็ามารถรวยไดอ้ยา่งปลอดภยั
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詞語
คำศพัท์

成人基本識字雙語教材

謹慎●

ละเอียดรอบคอบ

醫療●

การแพทย์

債券●

พนัธบตัร

承受●

รับ

詐騙●

หลอกลวง

集團●

หมู่คณะ

手段●

วธีิการ

盜領●

ยกัยอก

退稅●

คืนภาษี

掌握●

ยดึกมุ

分散●

กระจาย

血本無歸●

ไม่ไดก้ำไรแลว้ยงัขาดทุน

陷入●

ตกอยูใ่น

困境●

ความลำบาก

致富●

ร่ำรวย

提供●

ให้

賺賠●

กำไรขาดทุน

股票 ●

หุน้ 

提醒●

ตกัเตือน

可疑 ●

น่าสงสยั

撥打●

โทร

58



教育部外籍配偶 中泰語

造句
แต่งประโยค

1  賺賠 做生意一定會有賺賠。
กำไรและขาดทุน - ทำการคา้ตอ้งไดก้ำไรและขาดทุน

2   股票 公公不贊成我老公買股票。
หุน้ - พอ่สามีไม่เห็นดว้ยท่ีสามีของฉนัซ้ือหุน้

3   提醒 �提醒您，目前您的餘額 
剩下NT60。

เตือน - ขอเตือนวา่ ตอนน้ียอดเงินของคุณคงเหลือ 60 เหรียญ

4   可疑 �這封中獎簡訊很可疑，不 
要上當。

น่าสงสยั - ขอ้ความถูกรางวลัฉบบัน้ีน่าสงสยั อยา่หลงกล

5   撥打 �若有任何問題，請撥打關 
懷專線。

โทร - หากมีปัญหาใดๆ กรุณาโทรสายตรง
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