110 年專門職業及技術人員普通考試導遊人員、領隊人員考試試題
等
別：普通考試
類
科：外語導遊人員（泰語）
科
目：外國語（泰語）
考試時間： 1 小時 20 分

代號：4207
頁次：8－1

座號：

※注意： 本試題為單一選擇題，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。

本科目共80 題，每題1.25 分，須用2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
禁止使用電子計算器。

1 ข้อใดใช้“ความ”ถูกต้อง?
 ความสุข
 ความซือ
 ความขาย
 ความทักทาย
2 ถ้าจะไปเทียวเกาสง เราสามารถนังรถทัวร์ รถไฟ รถไฟฟ้ าความเร็วสูงหรือนังเรือไปก็ได้นะ แต่เพือ
ประหยัดเวลา ผมแนะนํา
ไปจะเร็วทีสุดครับ.
 นังเรือ
 นังรถทัวร์
 นังรถไฟ
 นังรถไฟฟ้ าความเร็วสูง
3 ข้อใดต่อไปนี ใช้เครืองหมายทัณฑฆาต“◌์ ”ถูกต้อง?
 โทรทัศย์
 ทิวทัศน์
 พิพิธภัณท์
 กระเป๋าสตางด์
4 คําในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เดียวกันทุกคํา?
 ไทเป เกาสง ไถจง
 เวลา นาที กีฬา
 เชียงใหม่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต
 ทําสปา อาบนําแร่ แช่นํานม
5 อาหารร้านนี อร่อยมากๆ คําว่า“อร่อยมากๆ”อ่านว่าอย่างไร?
 อร่อยมากมาย
 อร่อยมากน้อย
 อร่อยมากหน่ อย
 อร่อยมากมาก
6 ชาวต่างชาติเรียกกรุงเทพฯว่า“Bangkok”ถามว่า“Bangkok”มาจากคําใดในภาษาไทย?
 บางมะกอก
 บางกอก
 บางกอกน้อย
 บางกอกใหญ่
7 คําใดเป็ นตัวสะกด“แม่กง”?
 กางเกง
 เรียนรู ้
 ความรัก
 ขยันเรียน
8 ข้อใดมีพยัญชนะเป็ นอักษรตําทังหมด?
 อาหารเจ
 กินอะไร
 ขายของเก่า
 เทียวทัวไทย
9 คําใดต่อไปนี มีตวั สะกดเหมือนคําว่า“บัตร”?
 พูด
 มาก
 รัก
 ชอบ
10 คําศัพท์ในข้อใดต่อไปนี มี“ห”เป็ นอักษรนํา?
 หอ
 ไหม
 หก
 ห้า
11 คําศัพท์ในข้อใดทีมีเสียงวรรณยุกต์เป็ นเสียงตรี?
 ค้า
 ห้า
 ป้ า
 หญ้า
12 ตัวเลือกใดใช้ลกั ษณนามได้ถูกต้อง?
 คอมพิวเตอร์ ๑ ตัว  ชาเย็น ๑ ชาม
 ข้าวผัด ๑ แก้ว
 รถออกชัวโมงละคัน
13 “กระเป๋าใบนี เป็ นงานทําด้วยมือ”แสดงว่ากระเป๋าใบนี เป็ นงานอะไร?
 งานตัดเย็บ
 งานบวช
 งานหัตถกรรม
 งานภาพเขียน
14 “ถ้าอย่างนันพีขอตัวไปเปลียนเสือผ้าก่อน”คําว่า“ถ้าอย่างนัน”สามารถพูดอย่างย่อว่าอย่างไร?
 ถ้า
 ถ้านัน
 ถ้าไม่งนั
 ถ้างัน
15 “วัดเจ้าแม่มาจู่”ทีชาวไต้หวันเคารพสักการะมีชือเรียกในภาษาไทยว่าอะไร?
 ศาลเจ้าแม่ทบั ทิม  ศาลเจ้าวัดหลงซาน  ศาลเจ้าเย่วเหล่า
 ศาลเจ้าเหวินอู่
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16 ฉันอยากทํางานเป็ นไกด์ทวั ร์พานักท่องเทียวชาวไทยไปเทียวชมสถานทีต่างๆ ในไต้หวัน วันนี ฉนั จึงมาสมัคร
สอบเพือหวังจะทํางานเป็ น
.
 ศุลกากร
 เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง
 มัคคุเทศก์
 พนักงานต้อนรับบนเครืองบิน
17 พนักงานต้อนรับภาคพืนดินต้องทําหน้าทีเช็คอิน ตรวจพาสปอร์ต เช็ควีซ่าและโหลดกระเป๋าเดินทาง จาก
ประโยคข้างต้นพาสปอร์ตคือสิงใดดังต่อไปนี ?
 สัมภาระ
 ใบถินทีอยู่
 บัตรประชาชน
 หนังสือเดินทาง
ั
อใบถินทีอยูถ่ าวรเราจะเรียกคู่สมรสทีว่าเป็ น?
18 ชาวไต้หวันทีมีคู่สมรสเป็ นชาวต่างชาติถือใบถินทีอยูช่ วคราวหรื
ั นฐานใหม่
 ผูอ้ พยพรุ่นใหม่
 คู่แต่งงานใหม่
 ผูแ้ ต่งงานใหม่
 ผูต้ งถิ
วันทีมีไต้ฝุ่น.
19 คุณไม่ควรออกไปข้างนอก
 โดยเฉพาะ
 โดย
 โดยสาร
 ด้วย
20 เทียวไต้หวันช่วงไหนดี สภาพอากาศไต้หวันแต่ละเดือนเป็ นยังไง ถ้าไปเทียวไต้หวันช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคมก็จะเป็ น
.
 ฤดูใบไม้ผลิ
 ฤดูรอ้ น
 ฤดูหนาว
 ฤดูใบไม้ร่วง
21 “เราจะออกเดินทางเวลา7:00 น.”ถามว่า“น.”หมายถึงอะไร?
 นาฬิกาแขวน
 นาฬิกา
 นาฬิกาข้อมือ
 นาฬิกาปลุก
22 ฉันต้องไปรับนักท่องเทียวชาวไทยทีสนามบินเถาหยวนเวลา ๑ ทุ่ม แต่ตอ้ งไปถึงสนามบินก่อน ๑ ชัวโมง
ดังนันฉันต้องไปถึงสนามบินกีโมง?
 ๒ ทุ่ม
 ๓ ทุ่ม
 ๕ โมงเย็น
 ๖ โมงเย็น
23 ฉันเกิดวันพฤหัสบดีที ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๑ จากข้อความข้างต้นฉันเกิดปี ค.ศ. เท่าไร?
 ค.ศ. ๑๙๗๖
 ค.ศ. ๑๙๗๗
 ค.ศ. ๑๙๗๘
 ค.ศ. ๑๙๗๙
ทีฉันชอบกินคือมะม่วงและมังคุด.
24 เครืองดืมทีฉันชอบดืมคือชาเย็นและชานมไข่มุก ส่วน
 เครืองเทศ
 อาหาร
 ขนม
 ผลไม้
ฉันเคยพาครอบครัวไปเทียวไต้หวัน ไปกินเต้าหูเ้ หม็น ชานมไข่มุก ก๋วยเตียวเนื อตุ๋นและเสียวหลง
25
เปาทีขึนชือทีสุดในไต้หวัน.
 อีก ๒ ปี
 ๒ ปี ทีแล้ว
 เดือนหน้า
 ปี หน้า
26 วันไหว้พระจันทร์เป็ นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีน ซึงตรงกับคืนวันเพ็ญเดือน ๘ ตามปฏิทินจันทรคติ อยูใ่ นช่วง
กลาง
ของทุกปี .
 ฤดูรอ้ น
 ฤดูหนาว
 ฤดูใบไม้ผลิ
 ฤดูใบไม้ร่วง
27 ฉันจะไปซือชานมไข่มุก ๒๐ แก้วให้กบั นักท่องเทียวชาวไทย พอดีเป็ นช่วงโปรโมชันซือ ๑ แถม ๑ ถ้าราคาแก้ว
ละ ๓๕ เหรียญไต้หวัน ฉันต้องจ่ายเงินเท่าไร?
 ๓๕๐ เหรียญไต้หวัน
 ๗๐๐ เหรียญไต้หวัน
 ๒๕๐ เหรียญไต้หวัน
 ๕๐๐ เหรียญไต้หวัน
เท่าไร ถ้าเรทดีฉนั ก็จะ
28 วันนี ฉนั จะไปแลกเงินบาทไทยเป็ นดอลล่าไต้หวันทีธนาคาร แต่ไม่รวู ้ า่ วันนี
ไปเลย.
 ค่าธรรมเนี ยม
 ค่าบริการ
 อัตราแลกเปลียน
 สกุลเงิน
29 เอายาไปทาน ๓ วัน ทานหลังอาหารเช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน ทานครังละ ๑ เม็ดนะ จากประโยค
ข้างต้นมียาในซองทังหมดกีเม็ด?
 ๖ เม็ด
 ๘ เม็ด
 ๑๐ เม็ด
 ๑๒ เม็ด
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30 เจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองขณะกําลังตรวจสอบหนังสือเดินทาง พบว่านักท่องเทียวคนนี ใช้หนังสือเดินทาง
ปลอมเดินทางเข้าไต้หวัน จึงรีบ
ทันที.
 จับกุม
 กล่าวสวัสดี
 ปล่อยตัว
 ปล่อยไป
ในห้องนํา ไม่มีนําไหล ช่วยไปบอกพนักงาน
31 คุณไกด์ พีขอรบกวนหน่ อยนะ พีพักอยูห่ อ้ ง ๙๐๘
โรงแรมมาซ่อมให้พีหน่ อย เร็วๆนะ.
 ฝั กบัว
 ดอกบัว
 ก้านบัว
 ใบบัว
รับประทานอาหาร ไม่วา่ จะทานข้าวหรือก๋วยเตียว แต่ผมไม่เคยชิน
32 คนส่วนใหญ่ในไต้หวันมักจะใช้
จึงเตรียมช้อนกับส้อมติดตัวมาไต้หวันด้วย.
 มือเปล่า
 ตะเกียบ
 ช้อนกับส้อม
 ส้อมกับมีด
ชีวิตใหม่ๆ เพิมเติมความสุขให้กบั
33 ฉันเดินทางมาไต้หวันมีจุดประสงค์เพือพักผ่อนหย่อนใจและหา
ชีวิตค่ะ.
 สถานทีท่องเทียว
 ประสบการณ์
 สถานการณ์
 เหตุการณ์
34 วัดหลงซานเป็ นวัดทีขึนชือและศักดิสิทธิมากในเรืองการขอพรเกียวกับความสําเร็จ หน้าทีการงานและเรือง
คู่ครอง โดยให้ผูก
เพือช่วยในการหาคู่.
 ด้ายขาว
 ด้ายแดง
 ด้ายเหลือง
 ด้ายสายสิญจน์
35 วันนี เป็ นวันศุกร์ ฉันต้องพานักท่องเทียวชาวไทยไปเทียวหมูบ่ า้ นโบราณจิวเฟิ นและพิพิธภัณฑ์ทองคํา จาก
ประโยคข้างต้นวันพรุ่งนี เป็ นวันอะไร?
 วันอาทิตย์
 วันอังคาร
 วันเสาร์
 วันพุธ
36 พีไกด์คะ ขอถามหน่ อยค่ะ แถวนี มีโทรศัพท์สาธารณะไหมคะ ฉันอยากโทรไปนัดญาติคนไทยในไต้หวันให้มา
เอาของฝากทีญาติจากเมืองไทย
มาค่ะ.
 โทร
 ฝาก
 พา
 วาง
37 ตอนนี ฉนั อยูใ่ นพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกกู ้ ง ไม่สะดวกรับโทรศัพท์ เดียวจะโทรกลับนะคะ มีธุระด่วน
อะไรสามารถฝาก
ไว้ได้นะคะ.
 จดหมาย
 ไปรษณีย ์
 ข้อความ
 โทรศัพท์
38 ขอโทษครับ รบกวนช่วยต่อสายไปทีห้อง ๘๐๓ ให้ผมหน่ อยครับ ผมเป็ นนักท่องเทียวชาวไทยทีมากับทัวร์ ๒๐
คนทีเข้ามา
เมือวานนี ตอนเย็นครับ.
 อยู่
 พํานัก
 อาศัย
 พัก
39 คุณช่วยพาคนไข้ไปนอนบนเตียง แล้วเติมนําเกลือตามทีหมอสังนะ เดียวหมอจะเดินไปดูอาการอีกที จาก
ประโยคข้างต้นคุณหมอกําลังพูดกับใคร?
 นางพยาบาล
 ญาติคนไข้
 คนไข้
 หมอนวด
40 ขอเปิ ดดูกระเป๋าเดินทางหน่ อยครับ ข้างในมีอาหารสดหรือของผิดกฎหมายไหมครับ จากประโยคข้างต้นเป็ น
สถานการณ์ทีเกิดขึน ณ ทีใด?
 ด่านศุลกากร
 พิพิธภัณฑ์
 สถานี รถไฟฟ้ า
 โรงภาพยนตร์
หรือว่าจะ
41 ขอโทษค่ะ กระเป๋าเดินทางของคุณนําหนักเกินประมาณ ๑๐ กิโลกรัมค่ะ คุณจะยอมเสีย
เอาของออกคะ?
 ค่าปรับ
 ค่าเดินทาง
 ค่ากระเป๋า
 ค่าใช้จ่าย
42 “พนักงาน”ควรตอบลูกค้าว่าอะไรจึงจะเหมาะสมทีสุด
ลูกค้า : ในห้องไม่มีไดร์เป่ าผม ขอยืมไดร์เป่ าผมได้ทีไหนครับ?
พนักงาน :
 รูว้ า่ จะมาเทียวทําไมไม่เอามา?
 ไปหาซือได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้วกัน.
 ไปยืมกับลูกค้าคนอืนแล้วกัน
 มายืมได้ทีเคาน์เตอร์ตลอดเวลาค่ะ
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43 สวัสดีค่ะ ฉันต้องการจองห้องพักค่ะ นี คือหนังสือเดินทางของฉันค่ะ จากประโยคข้างต้นเป็ นสถานการณ์ที
เกิดขึน ณ ทีใด?
 ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 เคาน์เตอร์ในโรงแรม
 เคาน์เตอร์ในโรงเรียน
 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
อะไรแนะนําไหมคะ?
44 ทีนี มี
 อาหารจานเด็ก
 อาหารจานเด็ด
 อาหารจานเดียว
 อาหารจานด้วน
เกินไป.
45 คนไต้หวันบางคนไม่กิน
 รสชาติ
 รสดี
 รสอร่อย
 รสจัด
เมืองหลวงของประเทศไทย
ยังเป็ นเมืองทีมีชือยาวทีสุดในโลกอีกด้วย.
46 กรุงเทพฯ
 คือ,นอกเหนื อ
 ใช่,อีกทัง
 อยู,่ ทังนี
 เป็ น,นอกจากนี
สัมผัสวิถีชีวิตของชุมชน
47 ไต้หวันกําลังนิ ยมการท่องเทียวเชิงวัฒนธรรมเช่น การไปพักแบบโฮมสเตย์
และการเทียวชมหมูบ่ า้ นชนเผ่าเป็ นต้น.
 นอกจาก
 เฉพาะ
 สําหรับ
 เพือ
48 ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของการปล่อยโคมลอยในอดีตของเขตผิงซีในเมืองนิ วไทเปซิตี?
 แจ้งความปลอดภัยของตัวเองให้กบั ครอบครัวทีหลบซ่อนอยูบ่ นภูเขาได้รบั ทราบ
 ขอให้เทพพระเจ้าและสิงศักดิบนสวรรค์ช่วยคุม้ ครองตนเอง
 เพือให้บรรพบุรุษของตนทีล่วงลับไปแล้วรูว้ า่ ตนเองยังปลอดภัยอยู่
 ขับไล่สิงอัปมงคลให้ออกจากตัวเองและครอบครับ
ั มของการจุดประทัดรังผึงทีวัดกวนอูเหยียนสุ่ยเมือง ไถหนาน?
49 ข้อใดคือวัตถุประสงค์ดงเดิ
 เพือขจัดความโชคร้ายออกจากตนเองและคนรอบข้าง
 เพือขับไล่ภูตผีและวิญญาณชัวร้ายออกไป
 เพืออัญเชิญเทพเจ้ากวนอูออกตรวจการและกําจัดสิงไม่ดีและขับไล่ โรคภัย
 เชิญวิญญาณของบรรพบุรุษของเราให้มาปกป้ องคุม้ ครอง
50 ในปั จจุบนั การทางรถไฟของไต้หวันได้ก่อสร้างเส้นทางจนสามารถเดินรถได้รอบเกาะแล้ว แต่ดว้ ยเหตุผลใดจึง
ไม่มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟแบบผ่ากลาง เกาะไต้หวันจากฝั งตะวันตกมายังฝั งตะวันออก?
 เพราะภูมิอากาศไม่เอืออํานวย
 เพราะภาคกลางปริมาณฝนมากเกินไป
 เพราะภูมิประเทศเป็ นเทือกเขาสูงกลางเกาะ
 เพราะเกิดอุทกภัยบ่อยครังยากต่อการก่อสร้าง
51 รูปปั นสิงโตทีเกาะจินเหมินในยุคแรกนันสร้างขึนเพือทําอะไร?
 เพือป้ องกันไม่ให้มีนําท่วม
 เพือป้ องกันลมทีแรงเกินไปหรือป้ องกันสิงอัปมงคลเข้ามาบนเกาะ
 เพือขับไล่แมลงหรือศัตรูพืชไม่ให้มาทําลายพืชผลทางการเกษตร
 เพือขอให้ของทีถูกขโมยไปได้สามารถกลับมาหาเจ้าของอีก
52 เป็ นที รู ก้ ันอยู่แ ล้ว ว่าชาอูห ลงเป็ นชาที ขึ นชื อในไต้ห วัน ซึ งมี แ หล่ งปลูก ชามากมาย แต่ น้ อยคนที จะ
คิ ดถึ ง “กาแฟ”. ท่านทราบหรือไม่ว่าแหล่งปลูกกาแฟทีมีชือเสียงของไต้หวันอยู่ทีไหน?
 กู่เคิง
 ผิงหลิน
 อวีหลี
 ซานซิง
เป็ นหมูบ่ า้ นโบราณเล็กๆ ติดทะเลทีสร้างขึนตามแนวภูเขาสมัยก่อนหมู่บา้ นแห่งนี เป็ นทีรูจ้ กั ในนาม
53
“หมูบ่ า้ นเหมืองทอง”.
 ถนนโบราณซานเสีย
 หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า
 หมูบ่ า้ นโบราณจิวเฟิ น
 หมูบ่ า้ นสายรุง้
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54 อนุ สรณ์สถานซุนยัดเซนอยูใ่ กล้กบั สถานทีแห่งใดดังต่อไปนี มากทีสุด?
 ตึกไทเป ๑๐๑
 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกกู ้ ง
 อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค
 ตลาดกลางคืนซือหลิน
เป็ นสมบัติลาค่
ํ ามากจนจัดเป็ น“สามมหาสมบัติแห่งกูก้ ง”ซึงอีกสองอย่างคือผักกาดขาวหยก
55
และกระถางสําริดของเหมากง.
 หินเม็ดมะกอก
 ลูกบอลงาช้าง
 หินรูปหมูสามชัน
 หยกรูปหมูสามชัน
56 ในปี ค.ศ.1958 เกิดเหตุการณ์“สงครามปื นใหญ่จินเหมินแปดสองสาม”ถามว่า“แปดสองสาม”
หมายถึงตัวเลขของอะไร?
 แปดสองสามหมายถึงวันที ๘ ถึงวันที ๒๓
 แปดสองสามหมายถึงคนตาย ๘๒๓ คน
 แปดหมายถึงเดือนสิงหาคม, สองสามหมายถึงวันที ๒๓
 หมายถึงจํานวนลูกกระสุนปื นใหญ่ ๘๒๓ ลูกทีตกลงบนเกาะจินเหมิน
57 “ลัวซันฟง”หรือ“ลมตกเขา”ถือเป็ นปรากฏการณ์พิเศษของสภาพอากาศประจําทุกปี ทีเกิดขึนในฤดู
หนาวซึงลมชนิ ดนี ส่งผลดีต่อการปลูกหัวหอมใหญ่ถาม ว่าลมชนิ ดนี เกิดขึนทีใด?
 เหิงชุน
 ซินจู๋
 ไถตง
 จีหลง
58 ตามกฎหมายทีว่าด้วยการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามมาตราที ๓๗ วรรค ๑ อนุ ๖ บังคับ
กําหนดให้สถานทีสาธารณะจํานวนกีประเภท“ต้องให้สวมหน้ากากอนามัยและมีบทลงโทษหากฝ่ าฝื น”?
 ๗ ประเภท
 ๘ ประเภท
 ๙ ประเภท
 ๑๐ ประเภท
59 ชาวต่างชาติทีประสงค์จะเดินทางเข้าไต้หวันต้องมีผลตรวจเชือโควิด-19 ก่อนวันเดินทางกีวัน? เมือเดินทาง
เข้าไต้หวันแล้วต้องกักตัวทีสถานกักตัวตามทีรัฐบาลกําหนดเป็ นเวลากีวัน?
 ก่อนเดินทาง ๑๔ ชม., กักตัว ๔๘ ชม.
 ก่อนเดินทาง ๒ วัน, กักตัว ๑๔ วัน
 ก่อนเดินทาง ๓ วัน, กักตัว ๑๔ วัน
 ก่อนเดินทาง ๗ วัน, กักตัว ๒๑ วัน
ของไต้หวันทีชาวต่างชาติ
รับประทาน.
60 เขาบอกว่าเค้กสับปะรดเป็ นขนม
 มีชือ,ซึง
 ขึนชือ,นิ ยม
 ลือชือ,ไม่
 ชือเสียง,ชอบ
61 จากบทสนทนาต่อไปนี พนักงานควรถามลูกค้าอย่างไรถึงจะเหมาะสมทีสุด?
พนักงาน :
ลูกค้า : เน้นคอแล้วกันค่ะ พอดีใช้คอมพิวเตอร์เยอะ ชอบปวดคอ.
 ต้องการเน้นตรงไหนเป็ นพิเศษไหมครับ?
 ต้องการรับอะไรดีครับ?
 ต้องการจะติดต่ออะไรครับ?
 ต้องการสินค้าตัวไหนบอกได้นะครับ?
62 ทังหมด ๓๒๐๐๐ เหรียญไต้หวันค่ะ จะจ่ายเงินสดหรือใช้บตั รเครดิตคะ ถ้าใช้บตั รเครดิตชําระเงินจะมีส่วนลด
๑๐ เปอร์เซ็นต์และมี
อาหารให้ดว้ ยนะคะ.
 คูปอง
 โฆษณา
 เมนู
 สติกเกอร์
ตัวนี ราคาเท่าไรครับ ผมอยากซือ ๒ ตัว สีดาํ กับสีขาว ถ้าซือ ๒ ตัวลดหน่ อยได้ไหมครับ ช่วยวัดรอบ
63
เอวให้ผมหน่ อยครับ.
 แมว
 เสือเชิต
 เก้าอี
 กางเกง
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64 ผมอยากซื อสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุ ด ช่วยแนะนําหน่ อยว่าแต่ละยีห้อใช้งานยังไง มีขอ้ ดี ขอ้ เสียอะไรบ้าง
ช่วงนี มี
ไหมครับ?
 โปรโมชัน
 เมนู อาหาร
 โปรแกรมการทํางาน
 โปรแกรมการเดินทาง
เวลาจะกลับเมืองไทย.
65 นักท่องเทียวจะแวะซือของฝากให้คนทางบ้าน
 ติดมือ
 ติดใจ
 ติดขา
 ติดนิ สยั
หน่ อยค่ะ ขอลองใส่ดูได้ไหมคะ ข้างหน้าแคบไป มีใหญ่กว่านี ครึงเบอร์ไหมคะ
66 ขอโทษค่ะ ขอดู
เบอร์ ๗ ครึงน่ าจะพอดีค่ะ คู่นีราคาเท่าไรคะ?
 ถุงเท้ากีฬา
 รองเท้ากีฬา
 เสือกีฬา
 กางเกงกีฬา
ภาษี ในสนามบินได้เช่น แบรนด์เนมชันนํายีห้อ
67 ผูท้ ีนังเครืองบินไปต่างประเทศสามารถซือสินค้า
ต่างๆ ราคาจะถูกกว่าข้างนอกประมาณ ๒๐%.
 งด
 เลิก
 ฟรี
 ปลอด
68 โทรไปต่างประเทศกด + ตามด้วยรหัสประเทศ รหัสเมือง และหมายเลขปลายทาง ถ้าโทรไปประเทศไทย
เบอร์โทรศัพท์ 053-12345678 ต้องกดอย่างไร?
+66 53 12345678
+66 053 12345678
+88 53 12345678
+88 053 12345678
69 สวัสดีค่ะ ฉันมาแจ้งความค่ะ หนังสือเดินทางของฉันหายค่ะ จากประโยคข้างต้นเป็ นสถานการณ์ทีเกิดขึน ณ
ทีใด?
 สถานี รถไฟ
 สถานี รถไฟฟ้ า
 สถานี ดบั เพลิง
 สถานี ตาํ รวจ
70 ขอรบกวนช่วยพาพีไปหาหมอได้ไหม พีรูส้ ึกปวดท้องมาก ไม่รวู ้ า่ จะเป็ นเพราะไส้ติงอักเสบหรือเปล่า จาก
ประโยคข้างต้นผูพ้ ดู ต้องการจะไปทีไหน?
 ห้องนํา
 โรงพยาบาล
 ร้านขายยา
 โรงแรม
第 71~75 題
นายกฯ เห็นชอบส่งเสริมมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจและการท่องเทียวทีได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19 อย่าง
ต่อเนือง
นายกรัฐมนตรีและทีประชุมรับทราบสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที 3 ซึงปรับตัวลดลงร้อยละ 6.4 โดย
นับเป็ นการปรับตัวดีขึนเมือเทียบกับการลดลงร้อยละ 12.1 ในไตรมาสก่อนหน้าและเมือปรับผลของฤดูกาลออก
แล้วเศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีสามของปี 2563 เพิมขึนจากไตรมาสทีสองของปี 2563 ร้อยละ 6.5 รวม 9 เดือน
แรกของปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงร้อยละ 6.7 ซึงการปรับตัวดีขึนของเศรษฐกิจไทยสอดคล้องกับการฟื น
ตัวขึนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมืองและจํากัดการเดินทางภายในประเทศ ซึง
นายกรัฐมนตรียินดีทีมาตรการคนละครึง ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี โดยมีรา้ นค้าลงทะเบียนรวมทังหมด
717,549 ร้าน มีผูล้ งทะเบียนทังสิน 9,277,402 ราย ใช้สิทธิแล้ว 8,751,739 ราย นับเป็ นมาตรการกระตุน้ การ
ใช้จ่ายและการบริโภคได้ในวงกว้าง นายกรัฐมนตรีจึงสังการให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรืองการขยายเวลาและ
ปรับปรุงมาตรการ นี ให้มีความครอบคลุมมากยิงขึน
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สําหรับมาตรการด้านการท่องเทียว การเปิ ดรับนักท่องเทียวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA(STV) ซึงมี
วัตถุประสงค์ทีจะเปิ ดประเทศรับนักท่องเทียวจากต่างประเทศภายใต้ STV ให้มากขึน โดยพิจารณาคัดเลือกประเทศ
ทีมีความเสียงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระดับตําก่อน รวมทังเพิมโควตา จํานวน Alternative State
Quarantine (ASQ) และ State Quarantine (SQ) โดยข้อมูล ณ วันที 17 พฤศจิกายน 2563 พบว่ามีนักท่องเทียว
ประเภทพิเศษ Special Tourist VISA(STV) เดินทางเข้าไทยจํานวน 681 คน โดยมีนักท่องเทียวทีกักตัวเสร็จสินแล้ว
จํานวน 263 คน นักท่องเทียวทีอยูใ่ นระหว่างกักตัวจํานวน 134 คน และนักท่องเทียวทีมีกาํ หนดเดินทางเข้า
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 จํานวน 284 คน
71 คําว่า“นายกฯ”ย่อมาจากคําว่าอะไร?
 นายกรัฐมนตรี
 นายกเทศมนตรี
 นายกเทศบาล
 นายกอบต.
72 สถานการณ์เศรษฐกิจไตรมาสที ๓ ปรับตัวลดลงร้อยละเท่าไหร่?
 12.1
 6.5
 6.4
 4.6
73 มาตรการอะไรทีได้รบั การตอบสนองเป็ นอย่างดี?
 ลูกค้าจ่ายเองทังหมด
 พ่อค้าแม่คา้ จ่ายให้
 ปิ ดเมืองและจํากัดการเดินทาง
 มาตรการคนละครึง
74 นายกรัฐมนตรีมีการสังการให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรืองอะไร?
 ยังคงมาตรการนี ต่อไป
 เปลียนมาตรการใหม่
 ยกเลิกมาตรการนี
 การขยายเวลาปรับปรุงมาตรการนี ให้มีความครอบคลุมมากขึน
75 สําหรับมาตรการด้านการท่องเทียวทางรัฐบาลไทยจะทําอะไร?
 ให้ฟรีวีซ่านักท่องเทียว
 การเปิ ดรับนักท่องเทียวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA ให้มากขึน
 ลดค่าทําวีซ่า 50%
 โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มากขึน
第 76~80 題
อาหารไต้หวันรสเด็ด
ใครไปเทียวไต้หวันก็จะได้สมั ผัสกับอาหารรสเด็ดของไต้หวันและประทับใจกันไปทุกราย ไต้หวันขึนชือเรืองตลาด
กลางคืนและสตรีทฟู้ดรสเด็ดอาหารไต้หวันมีหลากหลายประเภทและมีประวัติทียาวนานเช่น บะหมีเนื อตุ๋น เสียว
หลงเปา ข้าวหน้าพะโล้หมู และหอยนางรมทอด เป็ นต้น
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บะหมีเนื อตุ๋นเป็ นหนึ งในอาหารอร่อยทีสามารถหาทานได้ทวไปในไต้
ั
หวัน บะหมีเนื อตุ๋นจะอร่อย เส้นบะหมี นํา
ซุปและเนื อวัว ถือเป็ นปั จจัยสําคัญทีขาดไม่ได้ โดยเฉพาะนําซุปซึงเป็ นหัวใจหลักของบะหมีเนื อตุ๋นเลยทีเดียว บะหมี
เนื อตุ๋นมักแบ่งเป็ นแบบนําแดงและนําใส จะใส่เนื อสันและเอ็นตุ๋นเป็ นส่วนใหญ่และมีขายตังแต่แผงลอยเล็กๆ ไป
จนถึงร้านเก่าแก่ ซึงร้านต่างๆ ก็ตงอกตั
ั
งใจมุ่งมันคิดค้นสูตรบะหมีเนื อตุ๋นแสนอร่อยจนบะหมีเนื อตุ๋นกลายเป็ น
อาหารทีมีชือเสียงของไต้หวันไปแล้ว ด้วยรสชาติความอร่อยแบบสุดๆ ทีร้านแต่ละร้านตังใจปรุง
เสียวหลงเปาเป็ นอาหารว่างที มีชือเสียงที ถื อกําเนิ ดในเขตเจียงหนานของเมืองจี นซึ งได้ชือว่า“ ลูกเล็ ก
ไส้ใหญ่ นําเยอะ อร่อย แป้ งบาง รูปร่างสวยงาม”สําหรับไส้ของเสียวหลงเปาแบบต้นตํารับนัน นําซุปคือหัวใจ
สําคัญ เพือให้ได้ตวั แป้ งทีบางใสนักทําเสียวหลงเปาหลายคนใช้วิธีการใช้ไม้คลึงแป้ งทีใช้ห่อให้เป็ นแผ่นบางๆ ราวกับ
แผ่นกระดาษ เมือเสียวหลงเปานึ งสุกแล้วจะเห็นได้ถึงเนื อแป้ งทีเนี ยนใส เสียวหลงเปาแบบต้นตํารับจะต้องจับจีบ
๑๔ จีบขึนไป
ข้าวหน้าพะโล้หมูทีดูแสนจะธรรมดา ข้าวหน้าพะโล้หมูทีอร่อยนันต้องนิ มละลายในปาก ไม่มนั เลียน หาทานได้
ตังแต่รา้ นแผงลอยเล็กๆ ไปถึงในโรงแรมระดับ ๕ ดาวและยังเคยเป็ นเมนู ทีใช้จดั เลียงในงานเลียงของทําเนี ยบ
ประธานาธิบดี ข้าวหน้าพะโล้หมูเป็ น“อาหารแห่งชาติ”ของไต้หวัน“หลู่โร่วฟ่ าน”ส่วนใหญ่หมายถึงข้าว
หน้าพะโล้หมูแบบภาคเหนื อและภาคกลางของไต้หวัน ข้าวหน้าพะโล้ทีใช้หมูสบั ละเอียดลงไปตุ๋นนันเป็ นแบบภาคใต้
ทีเรียกกันว่า“โร่วเจ้าฟ่ าน”ซึงใช้หมูบดด้วยเครืองจนละเอียดแล้วจึงนําไปตุ๋น ทางภาคใต้ก็มีหลู่โร่วฟ่ าน
เหมือนกัน แต่ ห มายถึ งเนื อหมูส ามชันหันเป็ นชิ นๆ แล้ว นําไปตุ๋ นพะโล้ ซึ งการตุ๋ นแบบนี ใ นภาคเหนื อและ
ภาคกลางเรี ย กว่า “ค่งโร่วฟ่ าน”
หอยนางรมทอดทีอร่อย รอบนอกของตัวแป้ งจะต้องทอดจนเกรียมกรอบ โดยตัวแป้ งมีส่วนผสมของแป้ งมันเทศ
และแป้ งมันสําปะหลัง ราดด้วยซอสพริกสูตรปรุงพิเศษของร้านในสัดส่วนทีกําลังพอเหมาะ รสชาติเนื อแป้ งทีนุ่ มลืน
เคียวหนึ บ เวลาทานก็จะได้กลินหอมของไข่ทีอบอวลอยู่ในปาก ใส่ผกั ตามฤดูกาลเช่น ผักกาดหรือผักกาดขาวเล็ก สิง
สุดท้ายทีขาดไม่ได้คือหอยนางรมตัวอ้วนสดใหม่ เพียงหนึ งคํารสชาติความหวาน หอม เค็ม มัน ก็จะปะทุอยูใ่ นปาก
เป็ นอาหารจานพิเศษทีต้องทานเมือมาตลาดกลางคืน
76 จากบทความข้างต้น อาหารชนิ ดใดดังต่อไปนี ไม่ได้กล่าวถึงในเนื อหาของบทความดังกล่าว?
 เสียวหลงเปา
 บะหมีเนื อตุ๋น
 ข้าวหน้าพะโล้หมู
 ซุปหมีซัวหอยนางรม
77 จากบทความข้างต้น ข้าวหน้าพะโล้ทีใช้หมูสบั ละเอียดลงไปตุ๋นเป็ นแบบภาคใต้นัน ในไต้หวันเรียกกันว่า
อย่างไร?
 โร่วเจ้าฟ่ าน
 ค่งโร่วฟ่ าน
 หลู่โร่วฟ่ าน
 หนิ วโร่วเมียน
78 จากบทความข้างต้น อาหารชนิ ดใดเคยเป็ นเมนู ทีใช้จดั เลียงในงานเลียงของทําเนี ยบประธานาธิบดี?
 ข้าวหน้าพะโล้หมู
 หอยนางรมทอด
 บะหมีเนื อตุ๋น
 เสียวหลงเปา
79 จากบทความข้างต้น อะไรคือหัวใจสําคัญของ“เสียวหลงเปา”?
 แป้ งบาง
 นําซุป
 ไส้ใหญ่
 ลูกเล็ก
80 จากบทความข้างต้นตัวแป้ งของ“หอยนางรมทอด”มีส่วนผสมของแป้ งชนิ ดใดบ้าง?
 แป้ งข้าวเจ้าและแป้ งมันเทศ
 แป้ งข้าวโพดและแป้ งข้าวเหนี ยว
 แป้ งมันเทศและแป้ งมันสําปะหลัง
 แป้ งมันสําปะหลังและแป้ งข้าวโพด

