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1 สตัวช์นิดใดเป็นสตัวป์ระจาํชาติของประเทศไทย 
ควาย ลิง งู ชา้ง 

2 ในวฒันธรรมไทยเม่ือเขา้ไปในศาสนสถานหรือสถานท่ีสาํคญัไม่ควรแต่งกายอยา่งไร 
นุ่งกระโปรงสั้นๆ สะพายกระเป๋า สวมแวน่สายตา ใส่เส้ือคอกลมแขนยาว 

3 ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นช่ือเดิมของประเทศไทย 
บางกอก สยาม ดอนเมือง อยธุยา 

4 วนัเดก็ของไตห้วนัตรงกบัวนัท่ีเท่าไรของทุกปี 
วนัท่ี ๔ เมษายน  วนัท่ี ๘ สิงหาคม 
วนัเสาร์ท่ีสองของเดือนมกราคม ไตห้วนัไม่มีวนัเดก็ 

5 ตวนอู่เจ๋ียคือเทศกาลอะไร 
เทศกาลไหวบ้รรพบุรุษ  เทศกาลไหวข้นมบวัลอย 
เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์  เทศกาลไหวบ้ะจ่าง 

6 เบอร์โทรสาํหรับแจง้เหตุฉุกเฉิน (แจง้เหตุร้ายต่อตาํรวจ) ในไตห้วนัคือหมายเลขอะไร 
๑๑๐ ๑๙๑ ๑๑๙ ๑๙๕๕ 

7 ขอ้ใดคือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
ตลาดนํ้า นํ้าตก สระวา่ยนํ้า สวนนํ้า 

8 เราใหเ้วลาทุกท่านเดินชมสถานท่ีและถ่ายรูปกนัตาม     สามสิบนาทีนะคะเชิญค่ะ 
อธัยาศยั อตัราส่วน อจัฉริยะ อศัจรรย ์

9 ถา้เราจะ     รถพร้อมคนขบัไปเท่ียวอ๋ีหลานสองวนัหน่ึงคืน คุณรู้ไหมวา่ราคาเท่าไหร่ 
เหมา เมา ซ้ือ ขาย 

10 วนัเสาร์อาทิตยห์นา้พวกเรา     กเ็ลยตั้งใจวา่จะ     รถขบัไปเท่ียวทะเลสาบสุริยนัจนัทรากนัเอง 
คุณจะไปดว้ยกนัไหมครับ 
วางแผน , ขบั มีวา่ง , ข่ี วา่ง , เช่า มีแผน , นัง่ 

11 เมืองตั้นสุ่ยเป็นเมืองท่ีอยูริ่มทะเล  หากมาไทเปแลว้ตอ้งหา้มพลาด     
โดยทนัที โดยเดด็ขาด โดยรถไฟฟ้า โดยสาร 

12 คุณเป็นอะไรหรือเปล่าสีหนา้ไม่ค่อยดีเลยใหผ้มพาไป     ไหมครับ 
ดูหมอ หาหมอ หมอดู หมอนวด 
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13 ฉนัคิดวา่กระเป๋าใบน้ีแพงเกินไป ราคา     สามหม่ืนกวา่บาท 
แค่ เพียง เอง ตั้ง 

14 เม่ือ     เขาเอาของท่ียมืไปมา     ฉนัแลว้ 
คืน , กลบั คืน , คืน วาน , ยมื ไหร่ , ให ้

15 ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
เคร่ืองซกัผา้ เคร่ืองลา้งจาน เคร่ืองเทศ เคร่ืองดูดฝุ่ น 

16 ขอ้ใดต่อไปน้ีกินไม่ได ้
แฮมเบอร์เกอร์ มาสคาร่า มายองเนส พาสตา้ 

17 ตม้ยาํกุง้เป็นอาหารท่ีมีช่ือเสียงของไทย     ของหวานคือขา้วเหนียวมะม่วง 
ท่ี ส่วน ทั้ง ก ็

18 ขอ้ใดเรียงประโยคไดถู้กตอ้งท่ีสุด 
เตา้หูเ้หมน็ส่วนใหญ่ชอบกินคนไตห้วนั ส่วนใหญ่คนไตห้วนัเตา้หูเ้หมน็ชอบกิน 
ส่วนใหญ่คนไตห้วนักินชอบเตา้หูเ้หมน็ คนไตห้วนัส่วนใหญ่ชอบกินเตา้หูเ้หมน็ 

19 ฉนัเรียนภาษาไทย     เกือบส่ีปีแลว้ค่ะ 
ช่วง ไป มา ถึง 

20 ขอโทษค่ะ  ฉนัขอตะเกียบหน่ึง     กบัชอ้นหน่ึง     ไดไ้หมคะ 
คู่ , คนั อนั , ดา้ม คู่ , แท่ง ดา้ม , คนั 

21 เมืองปารีสเป็นเมือง     นํ้าหอม 
ท่ี แห่ง ซ่ึง อนั 

22 ลูกทวัร์ฟังส่ิงท่ีมคัคุเทศกเ์ล่า     ตั้งใจ 
อยา่ง แบบ ท่ี เป็น 

23 ตีหน่ึงคร่ึงคือเวลาใด 
๑.๓๐ นาฬิกา ๗.๓๐ นาฬิกา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ๑๙.๓๐ นาฬิกา 

24 ถา้ตอนน้ีไตห้วนัเป็นเวลาเท่ียงวนั  ท่ีเมืองไทยจะเป็นเวลาเท่าไหร่ 
เท่ียงคืน สิบเอด็โมง หา้ทุ่ม บ่ายโมง 

25 ขอ้ใดต่อไปน้ีมีความหมายไม่เขา้พวก 
ปากอยา่งใจอยา่ง ปากหวานกน้เปร้ียว ปากไม่ตรงกบัใจ ปากเป็นเอกเลขเป็นโท 

26 สาํนวนสุภาษิตใดท่ีหมายถึงการตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีทาํใหล้าํบากใจ ตดัสินใจลาํบาก ไม่รู้จะทาํอยา่งไร 
ตาํนํ้าพริกละลายแม่นํ้า กลืนไม่เขา้คายไม่ออก เขน็ครกข้ึนภูเขา ตาํขา้วสารกรอกหมอ้ 

27 สาํนวนสุภาษิตใดท่ีหมายถึงคนสองคนต่างกต็อ้งอาศยักนัโดยไดป้ระโยชน์ร่วมกนั 
นํ้าน่ิงไหลลึก  นํ้ามาปลากินมดนํ้าลดมดกินปลา 
นํ้าลดตอผดุ  นํ้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่า 



 代號：4207
頁次：8－3

28 ขอ้ใดเป็นคาํอ่านของคาํวา่ “พทุธศกัราช” 

พดุ-ทะ-สกั-กะ-หฺราด พดุ-สกั-กะ-หฺราด พดุ-ทะ-สกั-กะ-ราด พดุ-สกั-กะ-ราด 
29 ขอ้ใดเป็นคาํอ่านของคาํวา่ “ทศันศึกษา” 

ทดั-นะ-สึก-สา ทดั-สะ-นะ-สึก-สา ทดั-สะ-นะ-สึก-กะ-สา ทดั-นะ-สึก-กะ-สา 
30 ปิติ : หอ้งนํ้าไปทางไหนเหรอครับ 

สุภาพร :     

เดินตรงไปแลว้เล้ียวซา้ยทาํไมคะ เดินขา้มถนนตอ้งระวงัรถนะคะ 

เดินตรงไปแลว้เล้ียวขวาหรือยงัคะ ฉนักไ็ม่ทราบเหมือนกนัค่ะ 
31 ปิติ : ฮลัโหลๆ ผมไม่ค่อยไดย้นิท่ีคุณพดูเลยครับ 

สุภาพร : รอสกัครู่นะคะ     

ฉนัอยูบ่นลิฟตไ์ม่ค่อยมีปัญหาค่ะ ฉนัอยูช่ั้นใตดิ้นสญัญาไม่ค่อยดีค่ะ 

ฉนัอยูใ่นลิฟตส์ญัญาณไม่ค่อยดีค่ะ ฉนัอยูช่ั้นใตดิ้นไม่ค่อยมีสญัญาค่ะ 
32 ปิติ : คุณเคยกินราดหนา้หมูหมกัท่ีร้านน้ีไหมครับ 

สุภาพร :     

มีเคยกินค่ะ  อร่อยมากๆ เลยค่ะ ไม่ไดเ้คยกินค่ะ  อร่อยไหมคะ 

ยงัไม่เคยกินเลยค่ะ  แต่ไดย้นิวา่อร่อยมาก ไม่มีเคยกินเลยค่ะ  แต่ไดย้นิวา่อร่อยมาก 
33 ปิติ : คุณไดเ้อาหนงัสือเดินทางมาดว้ยหรือเปล่าครับ 

สุภาพร :     

แยแ่ลว้  ฉนัไม่มีเอามาค่ะ แยแ่ลว้  ฉนัไม่ไดม้าเอาค่ะ 

แยแ่ลว้  ฉนัไม่ไดเ้อามาค่ะ แยแ่ลว้  ฉนัมีไม่เอามาค่ะ 
34 ถา้อยากมาชมความงามของดอกซากรุะบานท่ีไตห้วนัควรมาช่วงไหนดีท่ีสุด 

กลางเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน กลางเดือนธนัวาคมไปจนถึงเดือนมกราคม 

กลางเดือนกมุภาพนัธ์ไปจนถึงเดือนมีนาคม กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน 
35 การโทรศพัทไ์ปยงัประเทศไทยใหต้ดัศูนยต์วัหนา้ออกแลว้กด     ตามดว้ยหมายเลขปลายทาง 

+ ๖๖ +๙๖ + ๙๙ + ๖๙ 
36 เมืองหลวงของไตห้วนั คือเมืองไทเป ตั้งอยูท่ี่ใด 

ภาคเหนือ  ภาคใต ้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคตะวนัออก 
37 ต่ืนแต่ไก่โห่ เป็นสาํนวนไทยท่ีใชก้นัติดปาก  หมายถึงอะไร 

การโห่ร้องเหมือนไก่เวลาต่ืน ไก่ต่ืนแลว้จะโห่ 

ต่ืนแต่เชา้มืด เวลาไก่ขนั  ใชเ้สียงไก่โห่เป็นเสียงปลุกใหต่ื้น 
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38 จงเติมคาํในช่องวา่ง เราจะรู้สึกคนัเม่ือถูกยงุ     เน่ืองจากขณะท่ียงุกดัจะปล่อยนํ้าลายท่ีมีสารโปรตีน
ออกมาทาํใหรู้้สึก     
ต่อย, เจบ็ หยกิ, คนั กดั, คนั เจาะ, เม่ือย 

39 จงเติมคาํในช่องวา่ง คนไทยเช่ือวา่ คน     ด่ืมนํ้ามะพร้าวมากๆ จะทาํใหเ้ดก็     ออกมาผวิขาว 
ป่วย, ผม ทอ้ง, คลอด แก่, ผม เจบ็, คลอด 

40 ส่ิงใดไม่ใช่สารใหค้วามหวาน 
นํ้าตาล ออ้ย หญา้หวาน เกลือ 

41 รร. เป็นอกัษรยอ่ของคาํไหน 
โรงเรียน, โรงอาหาร โรงแรม, โรงเรียน โรงแรม, โรงรับจาํนาํ โรงเรียน, โรงรถ 

42 คาํใดเขียนผดิ 
กงศุล ตะกร้า กระเพาะ คาํนวณ 

43 ขอ้ใดไม่ใช่ภาชนะใส่ของ 
จาน แกว้ ชาม กระดาษ 

44 ประเทศไทยมีเทศกาลและประเพณีท่ีน่าสนใจมากมาย ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่เทศกาลประเพณีของประเทศไทย 
ประเพณีตกับาตรเทโว เทศกาลสงกรานต ์ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลหิมะ 

45 คาํตรงขา้มในขอ้ใดผดิ 
สะอาด – สกปรก หอม – เหมน็ รัก – เกลียด สูง – ผอม 

46 สมุนไพรไทยมีประโยชน์คุณสมบติัต่างๆมากมาย อาทิ ขิงแก่แกน้ิ้วลอ็ค  ตะไคร้แกป้วดเม่ือย  ดอกดาวเรืองแก้
ปวดฟัน  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่สมุนไพรไทย 
ขม้ิน กระชาย หวย มะตูม 

47 ขอ้ใดคือคาํอวยพรท่ีคนไทยมกัใช ้
ขอใหลู้กไมย้อ่มหล่นไม่ไกลตน้ ขอใหห้นีเสือปะจระเข ้
ขอใหส้มความปรารถนาทุกประการ ขอใหน้วตักรรมช่วงปีใหม่ 

48 จงเติมคาํในช่องวา่ง   ธงชาติไทย หรือท่ีเราเรียกกนัวา่     
ธงฟ้า ธงไตรรงค ์ ธงกาชาด ธงราชนาว ี

49 คาํในขอ้ใดไม่ใช่คาํพอ้งเสียง 
การณ์ – กาล ไสย – ใส พรรณ – พนัธ์ หญา้ – อยา่ 

50 ชาวไตห้วนันิยมสวมใส่หยก และหินสีชนิดต่างๆ ท่านสามารถหาซ้ือไดท่ี้ตลาดหยกช่วงวนัหยดุสุดสปัดาห์ในไทเป 
วนัหยดุสุดสปัดาห์หมายความวา่อะไร 
วนัทาํการราชการ วนัหยดุประจาํปี วนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ วนัสาํคญัทางศาสนา 

51 ไตห้วนัมีการปลูกชามานาน๓๐๐ปี  ชาเป็นของฝากท่ีไดรั้บความนิยม  นํ้าหนกัเบา และเป็นของฝากเพื่อสุขภาพ  
ชาในขอ้ใดไม่ใช่ชามีช่ือของไตห้วนั 
ชาอูหลง ชาออเรนทอลบิวต้ี ชาเถ่ียกวนหยนิ ชาเขียวญ่ีปุ่น 
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52 หมู่เกาะมตัซุ  ตั้งช่ือตามเทพธิดา "มตัซุ"   กิจกรรมซ่ึงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมากคือกิจกรรม 
blue tear หรือนํ้าตาสีฟ้า   ขอ้ใดถูกตอ้ง 
กิจกรรมไวอ้าลยัใหก้บับรรพบุรุษมตัซุ กิจกรรมคืนนํ้าสีฟ้าใหก้บัทอ้งทะเล 
กิจกรรมจบัปลา blue tear กิจกรรมชมทะเลเรืองแสงสีฟ้า 

53 ไตห้วนัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากมาย ภูเขาในขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นไตห้วนั 
ภูเขาหยก ภูเขาอาลีซาน ภูเขาไท่ผงิซาน ภูเขาทบัทิม 

54 จีหลง เมืองชายฝ่ังและมีท่าเรือท่ีมีขนาดใหญ่เป็นลาํดบัสองของไตห้วนั    รองจากเมืองใด 
เมืองไทเป เมืองเถาหยวน เมืองเกาสง เมืองไถหนาน 

55 จงเติมคาํในช่องวา่ง  เผงิหูเป็นเมืองแห่งธรรมชาติ เหมาะสาํหรับผูท่ี้ตอ้งการจะ     จากความวุน่วาย 
และสะพานขา้มมหาสมุทร     ระหวา่งเกาะไบ๋ซาท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถเยีย่มชมศูนยแ์สดงสตัวน์ํ้ าเผงิหู 
กบัเมืองซีหย ูซ่ึงมีป้อมซีไต๋ 
หลีกหนี / เช่ือม พบปะ / ติดต่อ สนใจ / โดย คน้หา / ผา่น 

56 ขอ้ใดคือแหล่งท่องเท่ียวในเมืองฮวาเหลียน 
ภูเขาหยก  ทาโรโกะ 
สวนสนุกหมู่บา้นวฒันธรรม 9 เผา่ หมู่บา้นสายรุ้ง 

57 ไทเปมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจมากมายไม่วา่จะเป็นอาคาร ๑๐๑  ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ไดอ้ยู่
ในเมืองไทเป 
หยางหมิงซาน กงกวัน่ ซีเหมินติง ตลาดกลางคืนฝงเจ่ีย 

58 ชาดอกอญัชนัไดรั้บความนิยมอยา่งมากในตลาดไตห้วนั มีสรรพคุณในการตา้นอนุมูลอิสระ บาํรุงสายตา กระตุน้
การงอกของเซลลร์ากผม บาํรุงหนงัศีรษะ ป้องกนัผมหงอกก่อนวยั จึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มคุณแม่ลูกอ่อน  ขอ้ใดไม่
ถูกตอ้ง 
บาํรุงผม  ทาํใหผ้มขาวชา้ลง ใชท้าค้ิวใหเ้ดก็แรกเกิดใหค้ิ้วดกดาํ 
ชงด่ืมบาํรุงสายตา  ป้องกนัโรคมะเร็งศีรษะ 

59 สินคา้หตัถกรรมของประเทศไตห้วนัมีจาํหน่ายตามพิพธิภณัฑต่์างๆ และในองคก์รต่างๆของประเทศไตห้วนั 
สาํหรับผูท่ี้ช่ืนชอบโรงละครหุ่นกระบอกบูไดสิของไตห้วนั  ไม่ควรพลาดจงัยีฟ่ั่งท่ีไม่ไดมี้เพยีงหุ่นกระบอกสีสนั
สวยงาม แต่ยงัมีกระเป๋าและดินสอของบูไดสิอีกดว้ย   สินคา้หตัถกรรมหมายความวา่อะไร 
สินคา้ท่ีทาํดว้ยมือ  หุ่นกระบอกบูไดสิ 
สินคา้ท่ีขายตามพิพิธภณัฑต่์างๆ กระเป๋าและดินสอบูไดสิ 

60 ซานยีมี่ช่ือเสียงในเร่ืองการแกะสลกัไมต้ั้งแต่ในยคุอาณานิคมญ่ีปุ่น (1895~1945) ตั้งในเมืองอะไรในไตห้วนั 
เมืองเหมียวล่ี เมืองไถจง เมืองเกาสง เมืองจงัฮวา่ 

61 ศิลปะเคร่ืองแกว้ในประเทศไตห้วนัแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ แบบจีนหลิวล่ีกงฟาง  และแบบอะบอริจินโบราณ 
ซานต้ีเหมินหมู่บา้นเลก็ๆ ในเมืองอะไร 
เมืองเกาสง เมืองไถจง เมืองผงิตง เมืองไทเป 
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62 ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา เป็นทะเลสาบท่ีมีขนาดใหญ่ตามธรรมชาติในไตห้วนั  มีสถานท่ีท่องเท่ียวโดยรอบมากมาย 
ขอ้ใดไม่ใช่แหล่งท่องเท่ียวรอบทะเลสาบ 
สวนสนุกหมู่บา้นวฒันธรรม ๙ เผา่ วดัพระถงัซาํจัง๋ 
วดัเหวินหวู ่  หมู่บา้นสายรุ้ง 

63 เมืองท่องเท่ียวท่ีมีสวนสนุก Janfusun Fancyworld และชิงชา้สวรรคข์นาดใหญ่สูง 88 เมตร ทั้งยงัมีช่ือเสียงดา้นการ
ปลูกกาแฟ หรือท่ีเรียกกนัวา่กู่เคิงกาแฟ   เมืองท่องเท่ียวดงักล่าวคือเมืองใด 
เมืองหยนุหลิน เมืองเจียอ้ี เมืองเถาหยวน เมืองไถตง 

64 จงเติมคาํในช่องวา่ง    เมืองซินจู๋ ไดรั้บการขนานนามวา่     มีพิพิธภณัฑเ์คร่ืองแกว้ซินจู๋และสวนสนุกลีโอฟ ู
เมืองแห่งลม เมืองแห่งฝน เมืองแห่งนํ้า เมืองแห่งแกว้ 

65 ในไตห้วนัท่ีไหนไม่มีนํ้าพรุ้อนใหแ้ช่ 
เป่ยโถว อ๋ีหลาน อุทยานเหยห่ล่ิว กู่กวนั 

66 หลายๆ คนอาจจะยงัไม่รู้วา่ เมืองจ่ิวเฟ่ินท่ีไตห้วนันั้น ถือไดว้า่เป็นเมืองแห่ง     ในการสร้างเมืองใน
ภาพยนตร์แอนิเมชนัจากประเทศญ่ีปุ่นเร่ืองสปิริตอะเวย ์(Spirit Away) 
ความรัก แรงบนัดาลใจ แรงงาน การคา้ 

67     เดิน  ระวงัพื้นล่ืนนะคะ  เดิน     กไ็ด ้  ไม่ตอ้งรีบ 
ค่อยๆ , เบาๆ ชา้ๆ , ค่อยๆ ค่อยๆ , ชา้ๆ ชา้ๆ , เบาๆ 

68 ขอใหทุ้กท่านกรุณาพกหนงัสือเดินทางไว ้     ตลอดเวลาดว้ยนะคะ 
กบัตวั กบัหอ้ง กบัท่ีพกั กบัท่ีนัง่ 

69 สวสัดีค่ะ  ดิฉนัขอ     แนะนาํตวัเองใหทุ้กท่านไดรู้้จกักนัก่อนนะคะ  ฉนัช่ือวา่แอปเป้ิลเป็นหวัหนา้ไกด ์
    ทริปน้ีนะคะ  ยนิดีท่ีไดรู้้จกัทุกๆ คนค่ะ 
อนุมติั , ประจาํ อนุญาต , ประจาํ อธิบาย , ประมูล เร่ิม , ประจาน 

70 ผูโ้ดยสารแต่ละ     สามารถนาํกระเป๋าสมัภาระพกพาข้ึนบนหอ้งโดยสารไดเ้พียงหน่ึง     เท่านั้น  
และตอ้งมีขนาดไม่เกิน ๕๖ ซม. x ๓๖ ซม. x ๒๓ ซม. 
ท่าน , ใบ วนั , ลูก คน , ตวั คร้ัง , ช้ิน 

 
（閱讀文選第 71-75 題） 
ทวัร์ไตห้วนัเท่ียวครบทุกไฮไลท ์  ในโปรโมชัน่สุดคุม้ 
ไทเป ไทจง เหยห่ล่ิว ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
ราคาเร่ิมตน้ท่ี ๑๓,๙๘๘ บาท ๕ วนั ๓ คืน 

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจนัทรา ไฮไลทท่ี์พลาดไม่ได ้
• ไหวพ้ระ ขอพร เทพเจา้ ณ วดัเหวินหวู ่วดัพระถงัซาํจัง๋ 
• เท่ียวหมู่บา้นโบราณ จ่ิวเฟ่ิน 
• อุทยานเหยห่ล่ิว ชมความมหศัจรรยข์องหินทรายในรูปร่างแปลกๆ 
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• กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟ่ีกบัตึก ๑๐๑ 
• ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
• ชอ้ปป้ิง ๓ ตลาดดงั ฝงเจ่ียไนทม์าร์เกต็ ซ่ือหลินไนทม์าร์เกต็ ซีเหมินติง 
• พกัโรงแรมฮอทสปริงอาบนํ้าแร่ ๑ คืน 

เมนูพิเศษ ชาบูไตห้วนัซีฟู้ ดเหยห่ล่ิว ฟรีไวไฟบนรถทวัร์ เดินทาง กมุภาพนัธ์ - มีนาคม ๒๕๖๑ 
ท่ีพกั : เถาหยวน ๑ คืน (อาบนํ้าแร่) ไทจง ๑ คืน ไทเป ๑ คืน 
เดินทางบินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินนกสกู๊ต เคร่ืองลาํใหญ่ นํ้าหนกักระเป๋า ๒๐ กิโลกรัม 
71 ขอ้ใดไม่ไดร้วมอยูใ่นการท่องเท่ียวทริปน้ี 
ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา  หมู่บา้นโบราณจ่ิวเฟ่ิน 
วดัจงไถฉานซ่ือ  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

72 ตลาดในขอ้ใดไม่ไดอ้ยูใ่นโปรแกรมทวัร์น้ี 
ตลาดกลางคืนฝงเจ่ีย ตลาดกลางคืนซือตา้ ตลาดกลางคืนซ่ือหลิน ซีเหมินติง 

73 นกัท่องเท่ียวจะไดอ้าบนํ้าแร่ตอนพกัอยูท่ี่ไหน 
เถาหยวน ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 

74 ขอ้ใดต่อไปน้ีนกัท่องเท่ียวอาจจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่มเอง 
ไหวพ้ระขอพรเทพเจา้  ถ่ายรูปเซลฟ่ีกบัตึก ๑๐๑ 
นํ้าหนกักระเป๋าเกิน ๒๐ กิโลกรัม ใชไ้วไฟบนรถทวัร์ 

75 นกัท่องเท่ียวจะเดินทางโดยสายการบินอะไร 
สายการบินอีวา่แอร์ สายการบินนกสกู๊ต สายการบินนกแอร์ สายการบินแอร์เอเชีย 
 

（閱讀文選第 76-80 題） 
 
 
 
 
 

     โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์หรือโอทอป (OTOP) เป็นโครงการกระตุน้ธุรกิจประกอบการทอ้งถ่ิน ซ่ึงมี
ท่ีมาจากแนวคิด One Village, One Product (OVOP) ของเมืองโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่น     
     รัฐบาลไทยรักไทย ของทกัษิณ ชินวตัร สมยัท่ียงัดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีระหวา่ง พ.ศ.  ๒๕๔๔ -๒๕๔๙  
ผดุโปรเจกต ์หนุน ๗,๐๐๐ ตาํบลทัว่ประเทศ เขน็ผลิตภณัฑ-์บริการเด่นสู่ตลาดโลกถอดดา้มจากญ่ีปุ่น ชูโครงการนาํร่อง 
๓๓๖ ตาํบล โดยลกัษณะการทาํงานจะไม่ใช่การท่ีรัฐนาํเงินเขา้ไปส่งเสริม แต่จะใหช้าวบา้นมีส่วนร่วมในการคิดวา่ใน
หมู่บา้นของตนเองมีสินคา้หรือบริการ แหล่งท่องเท่ียว หรือวฒันธรรมใดท่ีโดดเด่นบา้ง จากนั้นใหน้าํมาคดัเลือกวา่จะให้
ผลิตภณัฑใ์ดเป็นผลิตภณัฑข์องตาํบล ขณะท่ีฝ่ายรัฐจะช่วยเสริมทกัษะดา้นเทคนิค และหาช่องทางการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ   และจะใชก้ารคา้รูปแบบ อี -คอมเมิร์ซ โดยมีเวบ็ไซต ์www.thaitambon.com เป็นศูนยก์ลางขอ้มูล  
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     ผลิตภณัฑโ์อทอปครอบคลุมผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงรวมไปถึงงานหตัถกรรม ฝ้ายและผา้ไหม 

เคร่ืองป้ันดินเผา   เคร่ืองประดบัแฟชัน่   ของใชใ้นครัวเรือนและอาหาร 

     ทั้งน้ีเมืองโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่น ทาํโครงการลกัษณะน้ีและประสบความสาํเร็จอยา่งดี โดยใชเ้วลาถึง ๕๐ ปี 

เพราะเร่ิมทาํจากหมู่บา้นเลก็ๆ แลว้ค่อยขยายออกไปสู่ระดบัประเทศ แต่ประเทศไทยใชเ้วลาไม่นาน เพราะจะเร่ิมตน้จาก

นโยบายของรัฐบาลลงไปสู่ชุมชน  

     "การจดัทาํโครงการน้ีตอ้งการใหช้าวบา้นไดพ้ฒันาภูมิปัญญาใหมี้ความคิดสร้างสรรคสู่์กระแสโลก และการ

จาํหน่ายจะมีการทาํการตลาดสมยัใหม่ผสมผสาน โดยจะใหมี้การแลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งตาํบลภายใตเ้ครือข่ายสหกรณ์ 

และใหจ้ดัร้านคา้ชุมชนริมถนน  เพื่อจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการ พร้อมจดัตั้งศูนยข์อ้มูลชุมชน จดัศูนยข์อ้มูลดา้นการ

ท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมในตาํบล ตลอดจนเปิดร้านอาหารทอ้งถ่ินสาํหรับแม่บา้น และทาํการตลาดเพ่ือ

เช่ือมชุมชนชนบทและชุมชนเมือง" 

ผลิตภณัฑข์อง OTOP ไม่ไดห้มายถึงตวัสินคา้เพยีงอยา่งเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแล

การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ประเพณี การต่อ

ยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อใหก้ลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายท่ีรู้จกักนัแพร่หลาย

ไปทัว่ประเทศและทัว่โลก 

76 ตวัยอ่ของคาํวา่ “หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ”์ คืออะไร 

โออิตะ OVOP OTOP ไทยตาํบล 

77 โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑน้ี์เร่ิมตน้ในสมยัใด 

รัฐบาลทกัษิณ  ๗,๐๐๐ ตาํบลทัว่ประเทศ 

๕๐ ปีก่อนท่ีประเทศญ่ีปุ่น โครงการนาํร่อง ๓๓๖ ตาํบล 

78 ขอ้ใดไม่เขา้ข่ายผลิตภณัฑโ์อทอป 

ไอแพด สินคา้หตัถกรรม เคร่ืองป้ันดินเผา อาหารพื้นบา้น 

79 โครงการ OVOP ณ เมืองโออิตะ ใชเ้วลานานเท่าไรจึงจะประสบความสาํเร็จ 

พศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ รวม ๕ ปี ปัจจุบนัยงัอยูใ่นช่วงดาํเนินการ 

ใชเ้วลายาวนานถึง ๕๐ ปี บทความน้ีไม่ไดร้ะบุเวลา 

80 รัฐบาลมีบทบาทอยา่งมากในการส่งเสริมโครงการน้ี ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

กระตุน้ธุรกิจประกอบการทอ้งถ่ิน 

เขน็ผลิตภณัฑบ์ริการเด่นสู่ตลาดโลก 

เสริมทกัษะดา้นเทคนิค และหาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

กินเปอร์เซนตจ์ากยอดขายรายปี คิดเป็นร้อยละหา้ของยอดขายทั้งหมด 
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單選題數：80題 單選每題配分：1.25分

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

題號

答案

第1題

D

第2題 第3題 第4題 第5題 第6題 第7題 第8題 第9題 第10題

第11題 第12題 第14題 第15題 第16題 第17題 第18題 第19題 第20題

第21題 第22題 第23題 第24題 第25題 第26題 第27題 第28題 第29題 第30題

第31題 第32題 第33題 第34題 第35題 第36題 第37題 第38題 第39題 第40題

第13題

第41題 第42題 第43題 第44題 第45題 第46題 第47題 第48題 第49題 第50題

第51題 第52題 第53題 第54題 第55題 第56題 第57題 第58題 第59題 第60題

第61題 第62題 第63題 第64題 第65題 第66題 第67題 第68題 第69題 第70題

第71題 第72題 第73題 第74題 第75題 第76題 第77題 第78題 第79題 第80題

第81題 第82題 第83題 第84題 第85題 第86題 第87題 第88題 第89題 第90題

第91題 第92題 第93題 第94題 第95題 第96題 第97題 第98題 第99題 第100題

A B A D A B A A C

B D B C B B D C A

B A A B D B D A B D

C C C A A C C B D

B A D D D C C B D C

D D D C A B D D A A

C D A A C B C A B A

C B A C B C A A C C

B

C

複選題數： 複選每題配分：

標準答案：

備　　註：


