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甲、申論題部分：（75 分）
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
請以黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、泰譯中：（20 分）

ช่วงเชา้วนัที� ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒ สาํนักงานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป 
ประจาํประเทศไทย เปิดสาํนักงานแห่งใหม่ครั�งแรกในประวัติศาสตร์ ๔๐ 
กว่าปี  หลังไทยกับไตห้วันยุติความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื�อ
ปี ๒๕๑๘  นี� เป็นสถานที�ทาํการแห่งแรกในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที�จัดซื� อในนามของสาํนักงานฯ ซึ�งก็ไดพิ้สูจน์ใหเ้ห็นว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและไตห้วันในความเป็นจริงไดมี้การพัฒนามาโดย
ตลอด อาคารสาํนักงานฯ แห่งใหม่นี� มีทั�งหมด ๓ ชั�น ดา้นฝั�งซา้ยของอาคาร
เป็นระเบียงภาพถ่ายวิวทิวทัศน์ เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวจังหวัดต่าง ๆ ของ
ไตห้วัน ส่วนกลางอาคารชั�น ๑ เป็นบริเวณแสดงงานศิลปะ ภาพวาดและ
ภาพถ่ายโดยศิลปินไตห้วัน ชั�น ๓ ของอาคารเป็นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี 
ไทย -ไตห้วัน จัดแสดงเทคโนโลยีล่าสุดของสถาบันการวิจัยและสมาคม
อุตสาหกรรมของไตห้วัน เป็นพื� นที�ส่งเสริมความร่วมมืออุตสาหกรรม
เทคโนโลยีระดับสูงระหว่างไทย -ไตห้วัน

二、中譯泰：（25 分）

2019 年 7 月 2 日，外交部公布再延期免簽證一年給泰國、汶萊、菲

律賓和俄羅斯。自 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日，每次可停留

不超過 14 天。儘管如此，特別受到注目的議題仍是平等互惠的原則。

另外，我國外交部提到自 2016 年新南向政策開始，政府給目標國家的

簽證特權，來自這些國家觀光客的持續增加，同時去年有打破以往的紀

錄，較 2017 年增加 13.61%，表示以上免簽政策對臺灣觀光產業有良好

的成效。
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三、泰文作文，至少 300 個字：（30 分）

เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย จาํนวนคาํไม่น้อยกวา่ ๓๐๐ คาํขึ� นไป

ในหวัขอ้เรื�อง   :  ประเทศของขา้พเจา้

乙、測驗題部分：（25 分） 代號：5112
本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
共20題，每題1.25分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 ฉนัมีคู่มือท่องเที�ยวแค่เล่ม

สอง เดี�ยว เดียว เดี�ยว

2 คาํตรงกนัขา้มของคาํว่า “ถอด” คืออะไร? 

จอด สวย ตวั สวม 

3 ธนาคารของไทยที�มีสาขาในไตห้วนัคือธนาคารอะไร?

)ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกร ธนาคารกรุงไทย 

4 อุตสาหกรรมชนิดใดถือเป็นสินคา้ส่งออกที�สาํคญัของประเทศไทย ?

อุตสาหกรรมผลิตชิ�นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตขีปนาวุธ 

อุตสาหกรรมอุปกรณ์การสื�อสาร อุตสาหกรรมผลิตเรือเดินทะเล 

5 อาหารที�กินตอนกลางคืนเราเรียกว่าอะไร?

อาหารเชา้ อาหารเที�ยง อาหารว่าง อาหารรอบดึก 

6 รองเทา้คู่ ใส่ทนมาก.

นี� นี� อนันี� อนันี�

7 ประเทศไทยมีสินคา้หตัถกรรมจาํนวนมาก  “หตัถกรรม”  หมายถึงอะไร? 

ทาํดว้ยมือ ทาํจากธรรมชาติ ทาํดว้ยเครื�องจกัร ทาํดว้ยเทา้ 

8 ตลาดอะไรที�มีไวเ้พื�อซื�อขายหุ้น?

ตลาดสด ตลาดนดัสวนจตุจกัร ตลาดนํ�า ตลาดหลกัทรัพย์

9 ขอ้ใดเป็นวนันกัขตัฤกษข์องไตห้วนั? 

วนัสงกรานต์ วนัอาสาฬหบูชา เขา้พรรษา วนัตรุษจีน 

10 “เขาขายตดัราคากนัเองค่ะ” คาํว่า  “ตดัราคา” หมายถึงอะไร? 

ขายสินคา้ถูกกว่าคู่แข่ง ขายสินคา้เท่ากบัคู่แข่ง ขายสินคา้แพงกว่าคู่แข่ง ขายสินคา้ดีกว่าคู่แข่ง

11 ดิฉนัเรียนดา้นการบริหารจดัการ  

ดิฉนั     คิดว่าจะเขา้มาบริหารพนกังานและจดัการระบบต่างๆในโรงงานใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ.

เนื�องจาก / จึง สาเหตุ / เลย เพราะ / ปรารถนา ดว้ยเหตุ / รู้สึก 

12 ร้านนี� มีเมนูจานเด็ดอะไรบา้ง? ถามว่า “เมนูจานเด็ด” หมายความว่าอะไร?

อาหารที�เผด็ที�สุด อาหารที�แพงที�สุด อาหารที�ขึ�นชื�อที�สุด อาหารที�คนกินนอ้ยที�สุด
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13 คนประเทศใดที�เขา้ประเทศไตห้วนัตอ้งทาํวีซ่า?

ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ รัสเซีย 

14 โครงการต่ออายฟุรีวีซ่านี�จะส่งผลให้ผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย สามารถพาํนกัในไตห้วนัไดไ้ม่เกินกี�วนั?

๑ อาทิตย์ ๒ เดือน ๑๔ วนั ๓๐วนั 

15 ลูกเรือของสายการบินอีว่าแอร์ไลน์นดัหยดุงานประทว้งดว้ยสาเหตุอะไร?

เรียกร้องค่าเบี�ยเลี�ยงรายวนัจาก ๙๐ เหรียญไตห้วนัเป็น ๑๕๐ เหรียญไตห้วนั 

ตอ้งการใหล้ดจาํนวนชั�วโมงการทาํงานจาก ๑๒ ชั�วโมง เหลือแค่ ๖ ชั�วโมง

ตอ้งการใหเ้พิ�มสวสัดิการรักษาพยาบาลของพ่อแม่

ตอ้งการเพิ�มวนัหยดุพกัร้อนจาก ๗ วนั เป็น ๒๐ วนั 

請依下文回答第 16 題至第 20 題：

กรุณาใชข้อ้มูลจากบทความต่อไปนี�มาตอบคาํถามขอ้ที� ๓๖ ถึง ๔๐  

ชานมไข่มุก

ชานมไข่มุกมีตน้กาํเนิดจากไตห้วนั  ชานมไข่มุกสูตรดั�งเดิมนั�นทาํมาจากชาดาํร้อนผสมนมสดหรือนมขม้หวาน และนํ� าเชื�อม หรือนํ�าผึ�ง

จากนั�นใส่เมด็สาคูขนาดใหญ่หรือที�เรียกวา่ “เมด็ไข่มุก” ลงไปในชานม “เมด็ไข่มุก” นี� แทจ้ริงทาํมาจากแป้งมนัสาํปะหลงันั�นเอง

ต่อจากนั�นชานมไข่มุกก็มีสูตรใหม่ๆ เกิดขึ�นมากมาย แต่สิ�งที�เหมือนกนัคือ คนไตห้วนัต่างก็ชื�นชอบดื�มแบบเยน็มากกวา่ดื�มแบบร้อน

มีการทดลองเปลี�ยนประเภทของชาที�ใชอ้ยูต่ลอดเวลาเพื�อไม่ใหเ้กิดความจาํเจ บางครั� งก็มีการใชช้าเขียวมาทาํเป็น “ชาเขียวไข่มุก”

ซึ�งชาเขียวที�ใชน้ั�นเป็นชาเขียวกลิ�นมะลิมาแทนชาดาํที�เคยใชใ้นอดีต บา้งก็เพิ�มขนาดเมด็ไข่มุกใหใ้หญ่ขึ�น

บา้งก็มีการเพิ�มรสชาติโดยใส่ลูกพีชหรือลูกพลมัดว้ย ต่อมามีการเพิ�มรสชาติของผลไมห้ลากหลายชนิด

ในบางสูตรถึงกบัตดัชาออกไปไม่เหลือส่วนผสมของชาไวเ้ลย เพื�อคงรสชาติของนํ� าผลไมไ้วใ้หไ้ดม้ากที�สุด

16 คาํถามคือ ทาํไมตอ้งมีการพฒันาชานมไข่มุกอยูเ่สมอ?

สามารถเพิ�มผลไมไ้ดห้ลายแบบ สามารถทาํใหไ้ข่มุกเมด็ใหญ่ขึ�น

สามารถขายไดร้าคามากขึ�น สามารถทาํใหผู้บ้ริโภคไม่เบื�อ

17 ส่วนผสมอะไรทาํใหช้านมไข่มุกมีรสหวาน?

นํ�าเปล่า นํ�าเชื�อม ครีมเทียม นํ�านม

18 คนไตห้วนัส่วนมากจะนิยมดื�มชานมไข่มุกแบบใด?

ร้อน อุ่น ไม่ใส่นํ�าแขง็ เยน็ 

19 ชานมไข่มุกสูตรดั�งเดิม ทาํมาจากอะไร?

ชาเขียว ชานม ชาดาํ ชาตรามือ 

20 เมด็ไข่มุกทาํมาจากอะไร?

แป้งขา้วเจา้ แป้งมนัสาํปะหลงั แป้งขา้วโพด แป้งมนั 
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