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1 ขอ้ใดมีความหมายเหมือนคาํวา่ “พอ่”
บิดา มารดา ธิดา กานดา 

2 ขอ้ใดมีความหมายเหมือนคาํวา่ “แม่”
บิดา มารดา ธิดา กานดา 

3 ขอ้ใดเป็นอุปกรณส์าํหรบัทาํอาหาร 
ลิงหลอกเจา้ กบในกะลา 
กระต่ายขดูมะพรา้ว  กิ�งก่าไดท้อง

4 คาํวา่ “ฟอร์โมซา” เป็นคาํที�มาจากภาษาอะไร
บราซิล องักฤษ เยอรมนั โปรตุเกส 

5 ขอ้ใดไม่ใช่ “เครื�องเขียน”
หางเสือ กบเหลาดินสอ ปากกาคอแรง้ หมึกซึม 

6 หมู่บา้นวฒันธรรมเกา้เผ่า ตั�งอยูที่�เมืองใด
เมืองไถหนาน เมืองหนานโถว เมืองเจียอี� เมืองไถตง 

7 ชาวไตห้วนัจะพก______ติดตวัทุกครั�งเวลาไปหาหมอ
อีซี�การด์ บตัรประชาชน บตัรประกนัสุขภาพ บตัรเครดิต 

8 เกาะ______เป็นเขตแดนของไตห้วนัที�อยูใ่กลก้บัจีนแผ่นดินใหญ่มากที�สุด
เผิงหู ริวกิว จินเหมิน หมาจู่

9 ในปีค.ศ.๑๙๙๙ เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที�เรียกกนัว่า
“เหตุการณ์แผ่นดินไหวเกา้สองหนึ�ง” ถามว่าเลข “เกา้สองหนึ�ง” หมายถึงอะไร  
มีผูเ้สียชีวิตเกา้รอ้ยยี�สิบเอ็ดคน วนัจนัทรที์�สอง เดือนเกา้ 
วนัที�ยี�สิบหนึ�ง เดือนเกา้ วนัที�ยี�สิบเอ็ด เดือนกนัยายน 

10 ตาํรวจพยายามเจรจาและเกลี� ยกล่อมใหค้นรา้ยยอม______แต่โดยดี 
มอบตวั ใหต้วั แต่งตวั ออกตวั 

11 เจา้หนา้ที�กาํลงัทาํการสอบสวนผูต้อ้งหา เพื�อใหเ้ขา______ความลบัเรื�องที�ซ่อนยาเสพติดออกมา
คาย อาเจียน ป้อน คืน 

12 คนไทยนิยมบริโภคขา้วเป็นอาหารหลกั ดงันั�นทุกบา้นจึงตอ้งมี______

เตาไฟฟ้า หมอ้หุงขา้ว หมอ้ตม้ขา้ว หมอ้อบไฟฟ้า 
13 ฉนัชอบไปเที�ยวไทย______อากาศจะรอ้นไปสกัหน่อย 
อนึ�ง เพราะวา่ แมว้า่ ถึงวา่ 

14 พุทธศาสนิกชนไตห้วนันับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นส่วนใหญ่ซึ�ง______ชาวไทยที�นับถือ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท 
เขา้กบั ไปกบั ต่างกบั คู่กบั 

15 ฟุตบอลเป็นกีฬายอดนิยมของคนไทย______คนไตห้วนันั�นชอบกีฬาบาสเก็ตบอลมากกวา่
เพราะวา่ ดงันั�น ราวกบัวา่ ส่วน 
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16 “เขามีตาเป็นสบัปะรด ไม่วา่จะเรื�องอะไรก็ปิดเขาไม่ไดห้รอก” ขอ้ความนี� หมายถึงอะไร
เขาหตูากวา้งไกล มีพวกพอ้งมาก เขามีตาทาํไร่สบัปะรด 
ตาของเขาชื�อสบัปะรด เขามีตาเหมือนสบัปะรด 

17 “อาหารวนันี� ไม่เป็นสบัปะรดเลย”ขอ้ความนี� หมายถึงอะไร
อาหารวนันี� ไม่อร่อย อาหารวนันี� ไม่มีสบัปะรด
อาหารวนันี� ไม่มีรสเปรี� ยว อาหารวนันี� อร่อยมาก

18 “โยมมาทาํบุญที�วดัแลว้ อยา่ลืมไปกรวดนํ�าแผ่ส่วนบุญกุศลดว้ยนะ”
ผูพ้ดูประโยคนี� มีสถานะเป็นอะไร
พุทธศาสนิกชน พระภิกษุสงฆ์ บาทหลวง ไวยาวจักร 

19 จากสถานการณท์หารพม่ายงิปะทะกบักองกาํลงักะเหรี�ยงอยา่งหนักหน่วง
ทาํใหมี้ผูอ้พยพ______เขา้ฝั�งไทย
ทะลุ ทะลวง ทะเล ทะลกั 

20 วิกฤติโควิดคราวนี�  ทาํเขาหมด______จนตอ้งพึ�งโรงรบัจาํนํา
เนื� อ ตวั ใจ แลว้ 

21 หวัหนา้เตือนพนักงานทุกคนใหต้ั�งใจทาํงานทั�งต่อหนา้และลบัหลงั อยา่ทาํงานแบบ______ไปวนัๆ 
หมาหมู่ ไปวดัไปวา ผกัชีโรยหนา้ หอมปากหอมคอ 

22 ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเวลาโดยสารรถไฟฟ้า 
หา้มดื�มเครื�องดื�ม หา้มทานขา้วกล่อง 
หา้มใชมื้อถือ ลุกใหที้�นั�งแก่เด็ก คนชราและผูพิ้การ 

23 ชาวไทยเชื� อสายจีนจะจดังานเทศกาล______ในชว่งเดือนตุลาคมของทุกปี 
เพื�อทาํบุญรกัษาศีลและรกัษาสุขภาพกายใจ
กินขนมไหวพ้ระจนัทร์ กินขนมจา้ง 
กินบวัลอยงาดาํ  กินเจ 

24 การประเคนอาหารพระ คือการยกสิ�งของอนัเหมาะสมควรนอ้ม______

แด่พระภิกษุดว้ยความเคารพและอ่อนนอ้ม 
ถวาย ให้ ประทาน ประดิษฐาน 

25 นิดาเป็น______กบัฉนั เพราะแม่เธอคือพี�สาวของพอ่ฉนั
ลกูพอ่ลกูเม่ ลกูป้าลกูลุง ลกูพี�ลกูนอ้ง ลกูนา้ลกูอา 

26 เธอรู ้ไหมวา่ขา่วบริษัทจะเลิกจา้งพนักงานเป็นจาํนวนมาก ทาํเอาคนในบริษัทใจ______ไม่ดีเลย 
กาย รอ้น ตวั คอ 

27 ทาํไมคนไตห้วนัตอ้งกินปลาในเทศกาลตรุษจีน 
เพราะเสียงคาํวา่ปลาในภาษาจีนกลางนั�น พอ้งเสียงกบัคาํวา่ “เหลือกินเหลือใช”้

การกินปลาจึงหมายถึงการมีเหลือกินเหลือใช้
เพราะปลาเป็นอาหารที�ยอ่ยง่ายจึงเหมาะสาํหรบัญาติผูใ้หญ่ คนสูงอายุและเด็กๆ  

มารบัประทานร่วมกนัได้
เพราะปลาเป็นสตัวศ์กัดิ�สิทธิ�ใหโ้ชคลาภ การกินปลาในวนัตรุษจีนจึงหมายถึง 

การขอพรมีโชคมีลาภในปีใหม่
เพราะเป็นชว่งฤดูผสมพนัธุข์องปลา ชาวประมงจึงสามารถจบัปลามาไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

ระหวา่งเทศกาลตรุษจีน 
28 “เงิน”ที�ฝ่ายชายมอบใหแ้ก่บิดามารดาของหญิงที�ตนขอแต่งงานดว้ย เรียกวา่อะไร 
สินไหม สินสอด สินทรพัย์ สินจยั 
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29 มีคนบอกวา่เหมนัต์ในไตห้วนั ทิวทศัน์จะสวยงามมาก เหมนัตคื์อฤดูไหน 
ฤดูใบไมผ้ลิ ฤดูรอ้น ฤดูใบไมร้่วง ฤดูหนาว 

30 ไขเ่หล็กคุณยายตั�นสุ่ย ถุงใหญ่ราคา ๘๐ เหรียญไตห้วนั ถุงเล็กราคา ๓๕ เหรียญไตห้วนั  
ซื� ออยา่งละ ๕ ถุง รวมเป็นเงินทั�งหมดเท่าไหร่
๑๑๕ เหรียญไตห้วนั  ๒๓๐ เหรียญไตห้วนั 
๕๗๕ เหรียญไตห้วนั  ๗๕๕ เหรียญไตห้วนั 

31 ในปีค.ศ.๒๐๐๔ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวสัดิการของไตห้วนั  
ไดเ้ปิดใหบ้ริการสายด่วนในการรบัแจง้และใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัโรคติดต่อ 
หากสอบถามเกี�ยวกบัโรคเอดส ์ตอ้งโทรสายด่วนหมายเลขใด 
๑๖๕ ๑๙๕๕ ๑๙๒๕ ๑๙๒๒ 

32 เราออกเดินทางตอนเพล ประมาณ ๒ โมงก็ถึงที�หมายแลว้ค่ะ “ตอนเพล” คือเวลาใดของไทย 
๑๑ นาฬิกา-เที�ยงวนั
๑๓ นาฬิกา-๑๖ นาฬิกา
ตอนเย็น ๑๘ นาฬิกา
๒๑ นาฬิกา-เที�ยงคืน

33 นักท่องเที�ยวที�ชอ้ปปิ� งในไตห้วนั  มีความประสงคจ์ะขอคืนภาษีมลูค่าเพิ�ม 
ตอ้งพาํนักอยูใ่นไตห้วนัติดต่อกนั______ ๑๘๓วนั 
ไม่ขาด ไม่ถึง ครบ เกิน 

34 วนันี� ยงัตอ้งนั�งรถเดินทางอีกไกลไหม เมื�อสกัครู่รถขบัขึ� นเขาวนไปวนมา 
ตอนนี� ผมยงัรูสึ้ก______มาก ผมอยากขอยาแก_้_____ไดไ้หมครบั 
ปวดหวั,  เมาเหลา้ เวียนหวั, เมารถ อาเจียน, เมายา คลื�นไส,้  แพ้

35 วา้ย! ฉนัยงั______เตรียมตวัเลย  ฉนัตอ้งไป______นัดแน่เลย 
กาํลงั, ไม่มี ไม่ไป, ทนั ไม่ทนั, ไม่ได้ ไม่ได,้ ไม่ทนั 

36 ชานมไขมุ่กของไตห้วนัใชแ้ป้งเหนียวหนุบที�ทาํจากมนัสาํปะหลงัทาํเป็นไขมุ่ก 
ชานมไขมุ่กที�ไทยใชว้ตัถุดิบอะไรทาํเป็นไขมุ่ก
ขนมตม้ขาว บวัลอยญวน สาคูเม็ดใหญ่ ไขมุ่ก 

37 หา้มนําของเหลว สเปรย์ และเจลถือขึ� นเครื�องเกินชิ� นละ100ml

แต่สามารถโหลดของเหลวที�มีนํ�าหนักชิ� นละเกิน100ml เป็น______ใตท้อ้งเครื�องได้
ภาระ สมัภาระ เครื�องใช ้ ของกิน 

38 ผูโ้ดยสารลงจากเครื�องแลว้ ขอใหไ้ปรอรบักระเป๋าเดินทางไดที้�สายพาน______กระเป๋าหมายเลข ๑๗ 
ลาํเลียง ส่งระเบียบ ส่งวสัดุ เรียงราย 

39 ผมรูสึ้กมีอาการ______อากาศ ไอ จาม คดัจมกู  ______เที�ยว ๑ วนันะครบั 
แพ,้ ของด ชอบ, อยาก ดี,  ขอ ไม่ชอบ, ขอ 

40 ฉนัอยากไปเขา้หอ้งนํ�าทาํธุระส่วนตวั  ______ไปทางไหนคะ 
หอ้งครวั หอ้งนอน สุขา โรงหนัง 

41 เรานัดกนัไปเที�ยวจิ�วเฟิ� นวนัมะรืนนี�  หากวนันี� เป็นวนัศุกร ์วนัมะรืนนี� เป็นวนัอะไร 
วนัเสาร์ วนัอาทิตย์ วนัจนัทร์ วนัพฤหสับดี 

42 เทศกาล______ทรายนานาชาติฝหูลง จะจดัขึ� นที�ริมชายหาดฝหูลง ณ เมืองนิวไทเปทุกปี
ศิลปศาสตร์ วรรณกรรม ศลัยกรรม ประติมากรรม 

43 สวิสเซอรแ์ลนดแ์หง่ไตห้วนัคือสถานที�ใดต่อไปนี�
ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา หมู่บา้นสายรุง้ 
หมู่บา้นโบราณจิ�วเฟิ� น หินเศียรเจา้หญิง 
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44 ผมอยากทานโรตีไอศกรีมถั �วตดั ______ใชแ้ป้งคลา้ยแผ่นโรตีสายไหม ______ถั �วตดั
และไอศกรีมอยูด่า้นใน มีคนบอกวา่หากมาเที�ยวไตห้วนัตอ้งลองทานใหไ้ด้
อยู,่ มี ควร, เก็บ ที�, หอ่ เป็น, ไม่มี 

45 ______ไดผ่้านวิธีการนําไปหมกั แลว้นํามาทอดใหเ้หลือง ทานพรอ้มผกักระหลํ �าดอง 
ถึงจะมีกลิ�นแรงไม่ชวนกิน แต่รสชาติก็อร่อยมากนะ
หอยนางรมทอด เตา้หูเ้หม็น ขนมลิ� นววั พายสบัปะรด 

46 เทศกาลลกูพลบัแหง้ของไตห้วนัจดัที�เมืองในขอ้ใดต่อไปนี�
เมืองไทเป เมืองอี� หลาน เมืองซินจู๋ เมืองผิงตง 

47 อาเก่ย เป็นอาหารทานเล่นที�มีชื�อของตั�นสุ่ย อาเก่ยคืออาหารในขอ้ใดต่อไปนี�
เตา้หูห้มกัจนมีกลิ�นเหม็นเป็นเอกลกัษณต์ม้กบับะหมี�เหลือง
ป่อเปี� ยะสดหอ่หมแูดงกบัถั �วงอกลวกสุก ใส่ถั �วลิสงคั �วป่น
เตา้หูข้าวราดซอสโรยตน้หอมซอย ทานกบัไข่เยี�ยวมา้
เตา้หูย้ดัไสวุ้น้เสน้และเนื� อปลาบด แลว้นําไปนึ�งสุก

48 เทศกาล______ซงเจียงอารเ์รย์ จดัขึ� นที�เมืองเน่ยเหมิน เกาสง  
เป็นการแสดงที�บ่งบอกถึงความเขม้แข็งในการปกป้องตนเองจากศตัรูและสิ�งชั �วรา้ย
ศิลปะการเขียนพูก่นัจีน ศิลปะการต่อสู ้
ศิลปะการรอ้งเพลงประสานเสียง ศิลปะการวาดรูปสีนํ�ามนั

49 ในพิพิธภณัทพ์ระราชวงัแหง่ชาติกูก้งมีรูปภาพชิงหมิงซั �งเหอถู
เป็นรูปภาพ______บรรยากาศวนัเช็งเมง้ในเมืองไคฟง ซึ�งวาดขึ� นโดย______หลวง  
ในชว่งคริสตศ์ตวรรษที� ๑๒ ถึงราวๆปีค.ศ.๑๗๔๕ 
จาํลอง, จิตรกร คดัลอก,  ขนัที 
เขียน, คณะทูต เลียนแบบ, จิตรกรรม 

50 เกาะไตห้วนั ตั�งอยูใ่นเขต______ระหว่างแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียกบัแผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส ์ 
การเคลื�อนตวักระทบกนัของแผ่นเปลือกโลกทาํใหเ้กิด______

ต่อกนั, หลุมยกัษ์  เชื�อมต่อ, ธรณีสูบ  
ติดต่อ, ภยัแลง้ รอยต่อ, แผ่นดินไหว 

51 ______เป็นภูเขาที�ไดชื้�อวา่สูงที�สุดในไตห้วนั และในปีค.ศ.๑๙๙๙  
ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นส่วนหนึ�งของพื� นหลงัธนบตัร๑๐๐๐เหรียญไตห้วนั 
ภูเขาชา้ง (เซี�ยงซนั) ภูเขาหยก ( วี�ซนั)
ภูเขาเหอฮวนซนั  ภูเขาอาหลีซนั 

52 ปีค.ศ.๒๐๒๑ ส่วนหนึ�งของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  
ไตห้วนัใชร้ะบบใดในการลงชื�อติดตามผูติ้ดเชื� อโควิด-๑๙ 
ใหป้ระชาชนทุกคนกกัตวัอยูบ่า้น ๑๔วนั 
ระบบวดัอุณหภูมิก่อนเขา้นอนทุกครั�ง
ระบบสแกน QR Code ก่อนเขา้สถานที�ต่างๆ
ระบบประทบัลายนิ� วมือ ก่อนเขา้สถานที�ต่างๆ

53 พี�ไกดผ์มอยากไดเ้ครื�องดื�มเยน็ๆ ที�ไตห้วนัมีโอเลี� ยงแบบไทยไหมครบั โอเลี� ยงคือขอ้ใดต่อไปนี�
กาแฟดาํเยน็ ชาดาํเย็น 
กาแฟดาํไม่ใส่นํ�าแข็ง กาแฟโบราณใส่นม 

54 “ฉนัขอผา้หม่และหฟัูงดว้ยค่ะ” เรามกัไดย้นิประโยคนี� จากที�ใดต่อไปนี�
ลกูทวัรพ์ดูกบัคนขบัรถขณะเดินทาง 
ผูเ้ขา้พกัพดูกบัพนักงานในโรงแรม 
ลกูคา้พดูกบัพนักงานในรา้นนวดไทยแผนโบราณ 
ผู ้โดยสารพดูกบัแอร์โฮสเตสบนเครื�องบิน
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55 ก: “____________”
ข: “คุณนั�งรถไฟความเร็วสูงจากไทเปไปลงสถานีไทจง แลว้ค่อยไปต่อรถเมล ์

แค่ชั �วโมงกวา่ๆก็ถึงพิพิธภณัฑฯ์ แลว้ค่ะ”  ก. พดูประโยคใดต่อไปนี�
จากไทเปไปพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรธ์รรมชาติแหง่ชาติไทจง โดยสารรถอะไรไปไวที�สุดคะ
จากไทเปไปตลาดกลางคืนฝงเจียไทจง โดยสารรถไฟความเร็วสงูดีไหมครบั 
ฉนัจะนั�งไปพิพิธภณัฑก์ู่กง ตอ้งลงสถานีไหนคะ 
ผมจะนั�งรถไฟจากไทเปไปพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรธ์รรมชาติแหง่ชาติไทจงครบั

56 ลกูทวัร:์ “สินคา้ที�ขอคืนเงินภาษีมลูค่าเพิ�มแลว้ ตอ้งทาํอยา่งไรครบั”
ไกด:์ “____________”   ไกดค์วรแนะนําลกูทวัรว์า่อยา่งไร 
การคา้ตอ้งมีกาํไร ขายต่อใหเ้พื�อนในไตห้วนัไดท้นัที
สินคา้มีกาํหนดอายุ ใหญ้าติในไตห้วนัเอาไปใชไ้ดเ้ลย 
สินคา้ปลอดภาษีที�ขอคืนเงินแลว้ ตอ้งนําออกนอกประเทศไปดว้ยเลย
เก็บไว ้ใชเ้องในไตห้วนั เอากลบัประเทศหนักกระเป๋า 

57 “หากมีไฟแช็คและของมีคมตอ้งนําออกมา หา้มนําติดตวัหรือมีอยูใ่นกระเป๋านะครบั”  
ประโยคนี� มกัไดย้นิที�ใดต่อไปนี�
ในสถานีรถไฟก่อนเขา้สนามบินเถา้เหยยีน 
ในสนามบินตอนทาํการตรวจเช็คกระเป๋าเดินทาง 
ในสนามบินตอนใหคุ้ณหมอตรวจวดัไข ้
ในสนามบินตอนแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

58 ขอ้ใดต่อไปนี� เป็นประโยคที�มกัจะไดย้นิบนเครื�องบิน
ผมขอก๋วยเตี�ยวลกูชิ� นปลา ๑ ชามครบั 
เรานัดกนัที�ประต ู๑ สถานนีรถไฟไทเปครบั 
ผมขอดูรองเทา้ผา้ใบสีดาํคู่นั�นครบั
ฉนัขอเป็นนํ�าผลไม ้นํ�ามะเขือเทศก็ไดค่้ะ

59 ขอ้ใดต่อไปนี� เป็นประโยคที�มกัจะไดย้นิที�สถานีตาํรวจ
ฉนัหายใจไม่ออก แน่นจมกูมากค่ะ 
เงินในกระเป๋าหายไปเท่าไหร่
ผมรกัษาโรคภูมิแพห้ายแลว้ครบั 
ยงัเที�ยวไม่หมดสนุก พรุ่งนี� ตอ้งกลบัแลว้

60 ขอ้ใดต่อไปนี� เป็นประโยคที�มกัจะไดย้นิที�รา้นอาหาร
ตอนนี� เราตอ้งทาํงาน ไปดว้ยไม่ได ้ฝากซื� อไกท่อดรา้นอร่อยดว้ยนะ
ขอดูเสื� อสีขาวลายแตงโมตวันั�นค่ะ
ขอบคุณที�วนันี� พามาเลี� ยง   อาหารรา้นนี� อร่อยมากครบั
หลงักลบัจากเที�ยวทะเล เราไปหารา้นอาหารอร่อยกินกนั

61 ขอ้ใดต่อไปนี� เป็นประโยคที�มกัจะไดย้นิในหา้งสรรพสินคา้
ซื� อ ๑ แถม ๑ ดว้ยราคาพิเศษสุด เฉพาะวนันี� เท่านั�นนะคะ
ค่าบตัรเขา้ชมงานมีราคาลดพิเศษสาํหรบัคนที�มาเป็นครอบครวั
เดินทางพรอ้มกนั ๒ ท่านภายในเดือนนี� มีตั �วราคาแพ็คคู่ลดพิเศษค่ะ
ค่าเชา่รถมอเตอรไ์ซด ์ราคาพิเศษวนัละ ๓๐๐ เหรียญไตห้วนัครบั 

62 ขอ้ใดต่อไปนี� เป็นประโยคที�มกัจะไดย้นิในโรงพยาบาล
เมื�อคืนอกหกั บอลคู่ที�เราเชียรแ์พ้ไป ๒ ลกู 
ผมเจ็บใจมากที�ไม่ไดไ้ปเที�ยวกบัเพื�อนๆ
ผมปวดใจมากตอนที�แฟนบอกเลิก ตอนนี� ผมมีแฟนใหม่แลว้ครบั
วนันี� ทานอะไรมาบา้ง แพอ้าหารหรือแพย้าอะไรไหม
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63 ขอ้ใดต่อไปนี� เป็นประโยคที�มกัจะไดย้นิในโรงแรม
ในหอ้งมีนํ�าเปล่าให ้๒ ขวดครบั 
ซื� อ ๒๐ กล่องชว่ยส่งไปที�โรงแรมได้ไหมคะ 
ผมขอเล่นเกมจบัตุก๊ตาในตูด้ว้ยครบั 
เตียงนอนที�ขายในหา้งนี�  ดูน่านอนจงั

64 “กรุณาเก็บกระเป๋าและสิ�งของไวใ้นชอ่งเก็บสมัภาระเหนือศีรษะดว้ยครบั”  
เรามกัไดย้นิคาํพดูประโยคนี� จากขอ้ใดต่อไปนี�
แอร์ โฮสเตสพดูกบัผู้โดยสารที�เคาน์เตอรเ์ช็คอิน
สจว๊ตพดูกบัผู้โดยสารบนเครื�องบิน
พนักงานโรงแรมพดูกบัผูเ้ขา้พกั 
พนักงานขายกบัลกูคา้ที�ขอลองชุด

65 ก: “____________ ” ข: “ตอนนี� คุณอยูที่�สถานีไทเป๑๐๑ ทางออกประตทีู� ๒   
คุณเดินตรงไปตดัผ่านสนามกีฬาไปประมาณ ๒๐๐ เมตรก็จะเจอหมู่บา้นทหารโบราณอยูข่า้งหนา้”   
ก.ควรพดูประโยคใดต่อไปนี�
ขอโทษค่ะ ตอนนี� ฉนัหลงทางอยูที่�ไหนคะ
ขอบคุณครบั ที�ชว่ยบอกทางไปหมู่บา้นทหารโบราณซื�อซื�อหนันชุน
ฉนัจะไปหมู่บา้นทหารโบราณซื�อซื�อหนันชุน ไม่ทราบวา่ตอ้งเดินไปทางไหนคะ
หมู่บา้นทหารโบราณซื�อซื�อหนันชุนอยูใ่กล้ๆ  เดินไปก็ได้

66 สวสัดีครบั ผมอยูห่อ้ง ๕๐๗ ผมจะโทรหาคุณพอ่คุณแม่ที�ต่างประเทศ ______คุณชว่ย______

ต่างประเทศใหด้ว้ยครบั 
กรุณา, กดสาย วาน, ติดสาย 
โปรด, โทรสาย รบกวน, ต่อสาย 

67 “ประเพณีเดือนยี�เป็งเชียงใหม่ เป็นการลอยกระทงแบบชาวลา้นนา 
ความพิเศษของงานคือเราจะเห็นภาพการปล่อยโคมไฟลอยขึ� นไปบนทอ้งฟ้า”
จากขอ้ความนี� ประเพณีเดือนยี�เป็งคลา้ยเทศกาลของไตห้วนั เทศกาลใด
เทศกาลโคมลอยผิงซี 
เทศกาลดอกไมไ้ฟเผิงหู
งานจุดพลุดอกไม้ไฟตอ้นรบัวนัขึ� นปีใหม่ไทเป ๑๐๑ 
เทศกาลบอลลูนนานาชาติไตห้วนัไถตง 

68 ลกูคา้: “____________”    พนักงาน: “วนันี� สั �งกลบับา้น มีโปรโมชั �นพิเศษสุดคุม้ ซื� อ ๒ ถาดใหญ่ 
แถมไก่ทอด ๖ ชิ� นใหญ่” การสนทนานี� ลกูคา้ควรพดูประโยคใดต่อไปนี�
ผมขอกลบัก่อน  ชว่ยใส่ถุงใหด้ว้ยครบั 
ผมมีธุระตอ้งรีบกลบั อยูท่านดว้ยไม่ไดค้รบั 
ผมไม่สะดวกทานที�นี�  ชว่ยหอ่อาหารใหด้ว้ยครบั 
ผมจะสั �งกลบับา้น มีราคาชุดพิเศษไหมครบั

69 “ตอนนี� ซื� อเครื�องสาํอาง ๑ ชุดใหญ่จะมีบตัรกาํนัลและของสมนาคุณใหด้ว้ยค่ะ”   
บตัรกาํนัลคือบตัรในขอ้ใดต่อไปนี�
บตัรหรือตั �วที�ซื� อมาเพื�อใชแ้ทนเงินสดโดยไม่มีเงื�อนไข
บตัรของขวญัที�ใชแ้ลกซื� อสินคา้ไดต้ามเงื�อนไขบนบตัร
บตัรหรือตั �วที�ซื� อมาเพื�อเก็บไวต้รวจเลขทา้ยรอรบัรางวลั
บตัรหรือตั �วที�ซื� อมาเพื�อใชเ้ขา้ชมการแสดงตามที�กาํหนด



代號：4207
頁次：8－7

70 “ออฟฟิศอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าเจี� ยนถาน ทางออกประตูที�๑ค่ะ เรามีพนักงานใหข้อ้มูลเกี�ยวกับ
การเดินทาง อาหารและที�พกัหรือวางแผนท่องเที�ยวดว้ย มีเอกสารแจกพรอ้มใหค้าํแนะนําฟรี
ค่ะ” ออฟฟิศนี� คือสถานที�ใดต่อไปนี�
ศนูยดู์แลแรงงานต่างชาติในไทเป ศนูยร์ถแท็กซีเมืองไทเป 
ศนูยบ์ริการนักท่องเที�ยว ศนูยช์ว่ยเหลือคนไทยในไทเป 

第 71 題至第 75 題的泰語文章
    งานฝีมือจกัสานจากกกของไตห้วนัเขา้ร่วมงานนิทรรศการ “สปัดาหง์านฝีมือลอนดอน”    
หน่วยงานวฒันธรรมไตห้วนัประจาํประเทศองักฤษร่วมมือกบัสมาคมจกัสานกกไตห้วนั (Taiwan Yuan-Li

Handiwork Association) เขา้ร่วมงานแสดงนิทรรศการ “สปัดาหง์านฝีมือลอนดอน (London Craft Week) ปี
ค.ศ.๒๐๒๑”จดัขึ� นระหวา่งวนัที� ๓๐ กนัยายนถึงวนัที� ๑๐ ตุลาคม ณ หอ้งจดัแสดงวฒันธรรมมีชื�อของลอนดอน
(gallery@oxo) ผนวกกบักิจกรรมออนไลน์ที�เกี�ยวขอ้ง อยา่งเชน่ ประวติัความเป็นมาของเครื�องจกัสาน 
วิธีการทาํ สินคา้ที�เป็นผลงานที�เด่นๆ นับสิบชนิด ที�เป็นเอกลกัษณง์านฝีมือของไตห้วนั 

งานหตัถกรรมจกัสานจากกกของไตห้วนัจะใชก้กสามเหลี�ยมที�มีในไตห้วนั กกที�ตากแหง้จะมีความเหนียว 
แข็งแรง เป็นวตัถุดิบยอดฮิตสาํหรบัสินคา้งานจกัสาน ดว้ยคุณสมบติัที�ยดืหยุน่สามารถดดังอตามรูปทรงที�
ตอ้งการ ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย สามารถดูดซบัเหงื�อดีกวา่พืชชนิดอื�น ๒-๓ เท่าเมื�อนํามาทาํเป็นผลิตภณัฑจ์กั
สาน เวลาใชจ้ะใหค้วามรูสึ้กสมัผสัที�สบาย มีกลิ�นหอมเฉพาะตวั และมีลกัษณะเด่นอีกอยา่งคือ ตากแดดแลว้
ไม่เปลี�ยนรูป ไมเ่สียหาย และการนําผลิตภณัฑม์าตากแดดถือเป็นการถนุถนอมสินคา้ที�ดีที�สุดดว้ย
    ในงานนิทรรศกาลยงัมีการฉายวีดีโอหมู่บา้นจกัสานยว่นหลี�ของเมืองเหมียวลี�ดว้ย ยว่นหลี�เป็นแหล่งผลิต
สินคา้เครื�องจกัสานที�สาํคญั การพฒันาเครื�องจกัสานจากกกของไตห้วนัมีประวติัความเป็นมาเกือบ ๓๐๐ ปี
แลว้ และเคยเป็นสินคา้ส่งออกที�สาํคญัอนัอบั๓ ของไตห้วนัดว้ย เพื�อเป็นการฟื� นฟูงานฝีมือจกัสานจากกก ปี
ค.ศ.๒๐๐๙ ไดจ้ดัตั�งสมาคมจกัสานจากกกในไตห้วนั โดยร่วมมือกบัคนในทอ้งถิ�น จดักิจกรรมแขง่ขนั ผลกัดนั
โครงการฟื� นฟูเครื�องจกัสานจากกก มีการร่วมมือกบันักออกแบบ เพื�อสรา้งสรรคผ์ลงานที�ตอ้งการของตลาด

71 จากบทความนี�  งานแสดงนิทรรศการจดัขึ� นที�ประเทศไหน
องักฤษ อเมริกา ฝรั �งเศส ไตห้วนั 

72 จากบทความ ขอ้ใดไม่ใชคุ่ณสมบติัขอ้ดีของกกสาํหรบัทาํเป็นเครื�องจกัสาน
มีความยดืหยุน่สามารถดดังอไดต้ามรูปทรงที�ตอ้งการ
ใหค้วามรูสึ้กสมัผสัที�สบาย ทนทานแต่ก็ฉีกขาดง่าย
สามารถดูดซบัเหงื�อดีกวา่พืชชนิดอื�น ๒-๓ เท่า 
มีกลิ�นหอมเฉพาะตวั ตากแดดแลว้ไม่เปลี�ยนรูป

73 จากบทความนี�  หมู่บา้นยว่นหลี�ของเมืองเหมียวลี�มีความสาํคญัอยา่งไร
ส่งออกตน้กกเป็นสินคา้สาํคญัอนัดบั ๓ ของไตห้วนั 
เป็นผูอ้อกแบบทาํโครงการฟื� นฟูเครื�องจกัสานจากกก
เป็นแหล่งผลิตสินคา้เครื�องจกัสานที�สาํคญัของไตห้วนั
ในอดีตเป็นสถานที�สอนทาํเครื�องจกัสานเท่านั�น

74 เครื�องจกัสานจากกกของไตห้วนัจะใชก้กชนิดใด
กกสามเหลี�ยมนําเขา้จากต่างประเทศ
กกตน้กลมที�มีในเหมียวลี�
กกสี�เหลี�ยมที�ขึ� นตามชายทะเล
กกสามเหลี�ยมที�มีในไตห้วนั
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75 จากบทความ ขอ้ใดต่อไปนี� กล่าวไม่ถูกตอ้ง
เครื�องจกัสานจากกกผลิตที�ยว่นหลี�เมืองเหมียวลี�
สมาคมจกัสานจากกกในไตห้วนั ก่อตั�งขึ� นในปี ค.ศ. ๒๐๐๙  
ตั�งแต่อดีตเครื�องจกัสานไม่ใชสิ่นคา้ส่งออกของไตห้วนั
การนําผลิตภณัฑม์าตากแดดถือเป็นการถนุถนอมสินคา้ 

第 76 題至第 80 題的泰語文章
“ทวิตเตอร”์ เผยรฐับาลทั �วโลกส่งคาํรอ้งลบเนื� อหาทิ� งมากสุดเป็นสถิติใหม่
      สาํนักข่าวรอยเตอรร์ายงานวา่ รฐับาลประเทศต่างๆ ทั �วโลกไดส้่งคาํรอ้งขอใหล้บเนื� อหาต่างๆ  
ในทวิตเตอร์ในชว่งเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปีค.ศ.๒๐๒๑ มากที�สุดเป็นสถิติใหม่ 
อา้งอิงจากขอ้มูลที�ทวิตเตอรเ์ปิดเผยออกมาในวนัองัคาร 
      ทวิตเตอรร์ะบุวา่ รฐับาลประเทศต่างๆ ไดส้่งคาํรอ้งเรียนทางกฎหมาย ๔๓,๓๘๗ ครั�ง ใหล้บทิ� ง
เนื� อหาหรือทวีตของบญัชีผู ้ใ ช ้ ๑๙๖,๘๗๘ บญัชีภายในชว่งเวลาหกเดือนดงักล่าว ซึ�งถือเป็นจาํนวนคาํ
รอ้งและจาํนวนบัญชีผู้ใชที้�มากที�สุดที�ตกเป็นเป้าหมายของรฐับาลทั �วโลก นับตั�งแต่ทวิตเตอรเ์ริ�มเก็บ
ขอ้มลูนี� เมื�อ ๑๐ ปีก่อน ขอ้มลูของทวิตเตอรชี์� ดว้ยวา่ ๙๕% ของคาํรอ้งเรียนทางกฎหมายนี� มาจาก ๕
ประเทศ โดยญี�ปุ่นนํามาเป็นอนัดบัหนึ�ง ตามดว้ยรสัเซีย ตุรกี อินเดีย และเกาหลีใต ้ตามลาํดบั โดยทาง
ทวิตเตอรไ์ดร้ะงบัการเขา้ถึงเนื� อหาเหล่านั�น หรือขอใหผู้ ้ ใชล้บเนื� อหาที�ถูกรอ้งเรียนนั�นทิ� งไป
     ผูอ้าํนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะระหวา่งประเทศของทวิตเตอร ์มีแถลงการณว์า่ ทางบริษัทเผชิญ
ขอ้เรียกรอ้งจากรัฐบาลทั �วโลกอย่างไม่เคยมีมาก่อน ซึ�งตอ้งการเพิ�มความพยายามในการแทรกแซง 
หรือลบเนื� อหาต่าง ๆ เหล่านั�น ซึ�งถือเป็นการคุกคามต่อความเป็นส่วนตวัและเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบรรดาผู้ใช ้ ปัจจุบนัสื�อสงัคมออนไลน์หลายแหง่กาํลงัเผชิญความทา้ทายจากผูมี้อาํนาจในหลาย
ประเทศเกี�ยวกบัการตรวจสอบเนื� อหาของสิ�งที�ปรากฏบนแพลตฟอรม์ของพวกเขา ตลอดจนเสียงวิจารณ์
เรื�องการรบัมือกบัเนื� อหาที�รุนแรงหรือขา่วลวงในโลกออนไลน์

76 จากบทความนี�  นักขา่วนําเสนอขา่วโดยอา้งอิงขอ้มลูจากที�ใด
ทวิตเตอร์ใหส้มัภาษณนักขา่ว นักขา่วแอบลวงความลบัจากทวิตเตอร์
ขอ้มลูที�ทวิตเตอรเ์ปิดเผยออกมา ขอ้มลูที�แฮกมาจากทวิตเตอร์

77 จากบทความ มียอดบญัชีผู ้ใ ชท้วิตเตอรโ์ดนรอ้งเรียนจาํนวนเท่าไหร่ 
๙๕เปอรเ์ซ็น จากยอดบญัชีทั�งหมด ในชว่งสามเดือนสูงถึง๔๓,๓๘๗บญัชี 
ในชว่งสิบปีสูงถึง๑๙๖,๘๗๘บญัชี ในชว่งหกเดือนสูงถึง๑๙๖,๘๗๘บญัชี 

78 จากบทความนี�  ทวิตเตอรก์าํลงัเผชิญกบัปัญหาอะไรต่อไปนี�
การแทรกแซงเพื�อตรวจสอบเนื� อหาจากรฐับาลทั �วโลก
จาํนวนบญัชีผู้ใชท้วติเตอรเ์พิ�มขึ� นสูงสุดในรอบ๑๐ปี 
ที�มาคาํรอ้งเรียนทางกฎหมายลว้นเป็นคู่แขง่ของทวิตเตอร์
ความทา้ทายจากผูมี้อาํนาจบงัคบัใหร้่วมทาํการคา้ดว้ยกนั 

79 จากบทความ ตามคาํรอ้งเรียนทางกฎหมายขอใหล้บทิ� งเนื� อหาหรือบญัชีผูใ้ชท้วิตเตอร ์ 
ประเทศใดแจง้คาํรอ้งเรียนมากเป็นอนัดบัสอง 
ญี�ปุ่น รสัเซีย ตุรกี เกาหลีใต้

80 จากบทความ  ขอ้ใดต่อไปนี� ไม่ถูกตอ้ง
ผู ้ใ ช ้สื�อออนไลน์ไม่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ผู ้ใ ช ้สื�อออนไลน์โดนคุกคามต่อความเป็นส่วนตวั 
มีการรบัมือที�ดีกบัเนื� อหาที�รุนแรงหรือขา่วลวงในโลกออนไลน์
ผูมี้อาํนาจในหลายประเทศพยายามเขา้มาตรวจสอบเนื� อหาในโลกออนไลน์
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