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1 วนัท่ี ๑๐ เดือนตุลาคมเป็นวนัชาติของไตห้วนั      เป็นฤดกูารท่องเท่ียวท่ีสาํคญัของไตห้วนั 
แต่ ถือ เพราะ เน่ืองจาก 

2 ไตห้วนัมีช่ืออยา่งเป็นทางการคือ        เดิมมีช่ือวา่เกาะฟอรโ์มซาเป็นภาษาโปรตุเกสแปลวา่
เกาะท่ีสวยงาม 
สาธารณรฐัจีน  สาธารณรฐัประชาชนจีน 
ประเทศไตห้วนั  เกาะไตห้วนั 

3 ไตห้วนัมีพื้ นท่ีประมาณ       ขนาดพ้ืนท่ีเล็กกวา่ไทยประมาณ ๑๔ เท่า มีจาํนวนประชากร
ประมาณ ๒๓ ลา้นคน  
๓๗,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ๓๖,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 
๓๘,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ๓๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 

4 ไตห้วนัใชภ้าษาจีนกลางเป็นภาษาราชการใช ้      เป็นอกัษรในการเขียน 
อกัษรจีนตวัเต็ม อกัษรจีนตวัยอ่ อกัษรไทย ภาษาองักฤษ 

5 รถแท็กซ่ีในไตห้วนัมีสีเดียวคือสีเหลืองเป็นวธีิการเดินทางท่ีสะดวก แต่     จะแพงกวา่วธีิการ
เดินทางแบบอ่ืน 
ค่าอาหาร ค่าน้ํามนั ค่าโดยสาร ค่าบริการ 

6 คนไตห้วนัเป็นอีกชาติหน่ึงท่ีขึ้ นช่ือเร่ือง       หากนักท่องเท่ียวตอ้งการความช่วยเหลือ พวก
เขาก็จะช่วยเหลืออยา่งเต็มท่ี 
เทคโนโลย ี อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว ความมีน้ําใจ 

7 ในไตห้วนัเวลาทานขา้วไมค่วรปักตะเกียบไวต้รงกลางถว้ยขา้ว เพราะถือวา่เป็นอาหารสาํหรบั       
สตัวเ์ล้ียง พระภิกษุสงฆ ์ คนตาย เทพพระเจา้ 

8 เกาะไตห้วนัไดช่ื้อวา่เป็นเกาะท่ีมีความสวยงามทางดา้น      เต็มไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ  
วทิยาศาสตร ์ ศิลปศาสตร ์ ประวติัศาสตร ์ ภมูิศาสตร ์

9 ในไตห้วนัชว่งเดือนกนัยายนถึงเดือนพฤศจกิายนเป็นฤดอูะไร 
ฤดใูบไมร่้วง ฤดใูบไมผ้ลิ ฤดรูอ้น ฤดหูนาว 

10 ขอ้ใดคือส่ิงท่ีมคัคุเทศกค์วรยดึถือปฏิบติั 
เอาใจคนขบัรถ ตามใจลกูทวัร ์ ความสามารถ จรรยาบรรณ 

11 ขอ้ใดไมใ่ช่คุณสมบติัท่ีดีของบุคคลท่ีตอ้งการเป็นมคัคุเทศก ์
เอาแต่ใจตวัเอง  มนุษยสมัพนัธดี์ 
มีความอดทน  มีความซ่ือสตัย ์
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12 ขอ้ใดไมใ่ช่ประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีเคาน์เตอรส์ายการบินในสนามบิน 
ขอเช็คอินไปไตห้วนัค่ะ  ขอท่ีนัง่ติดหน้าต่างค่ะ 
คุณมีกระเป๋าเดินทางก่ีใบคะ จะรบัชาหรือกาแฟคะ 

13 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีเคาน์เตอรใ์นโรงแรม 
สวสัดีค่ะ ฉนัตอ้งการยืน่ขอวซ่ีาค่ะ สวสัดีค่ะ ฉนัตอ้งการจองหอ้งพกัค่ะ 
สวสัดีค่ะ ฉนัตอ้งการซ้ือตัว๋เคร่ืองบินค่ะ สวสัดีค่ะ ฉนัตอ้งการจองท่ีนัง่ค่ะ 

14 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีสถานีตาํรวจ 
ฉนัมารบัลกูทวัรไ์ปส่งสนามบินค่ะ  
ฉนัมาสมคัรงานเป็นมคัคุเทศกค์่ะ 
ฉนัมาแจง้ความหนังสือเดินทางของฉนัหายค่ะ  
ฉนัมารบักระเป๋าเดินทางและสมัภาระค่ะ 

15 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีโรงพยาบาล 
กระเป๋าเงินของฉนัหายค่ะ คุณตอ้งการแลกเงินเท่าไรคะ 
ฉนัตอ้งการคืนหอ้งพกัค่ะ คุณแพย้าอะไรไหมคะ 

16 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีรา้นอาหาร 
ขอขา้วมนัไก่ ๓ จานครบั ขอเงิน ๒๐๐๐ บาทครบั  
ขอดหูนังสือเดินทางหน่อยครบั ขอตรวจกระเป๋าเดินทางหน่อยครบั 

17 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีธนาคาร 
จะด่ืมชานมไขมุ่กไหมคะ กางเกงยนีสต์วัน้ีราคาเท่าไรคะ 
วนัน้ีอตัราแลกเปล่ียนเท่าไรคะ ช่วงน้ีมีโปรโมชัน่ลด ๒๐ เปอรเ์ซ็นตค์่ะ 

18 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิในหา้งสรรพสินคา้ 
เล้ียวซา้ย จอดขา้งหน้าค่ะ เท่าไรคะ คุณจะจา่ยเงินสดหรือใชบ้ตัรเครดิตคะ 
คุณจะพกัหอ้งแบบไหนคะ กรุณารดัเข็มขดัดว้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

19 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิในตลาดกลางคืน 
ขอดหูนังสือเดินทางหน่อยครบั ขอตรวจกระเป๋าเดินทางหน่อยครบั 
ขอท่ีนัง่ติดหน้าต่างครบั ขอเตา้หูเ้หม็น ๒ ท่ีครบั 

20 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีพิพธิภณัฑส์ถานแหง่ชาติกูก้ง 
พวกเรารีบไปซ้ือตัว๋เขา้ชมกนัเถอะ พวกเรารีบไปซ้ือตัว๋รถกนัเถอะ 
พวกเรารีบไปเช็คอินกนัเถอะ พวกเรารีบไปแจง้ความกนัเถอะ 

21 ขอ้ใดหมายถึงหนังสือเดินทาง 
วซ่ีา พาสปอรต์ บอรด์ด้ิงพาส ตัว๋เคร่ืองบิน 

22 ขอ้ใดคือจุดตรวจกระเป๋าเดินทาง 
ศนูยบ์ริการนักท่องเท่ียว ด่านตรวจคนเขา้เมือง  
เคาน์เตอรป์ระชาสมัพนัธ ์ ด่านศุลกากร 
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23 มคัคุเทศกต์อ้งไปยนืรอรบัลกูทวัรท่ี์ไหนในสนามบิน 
อาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  อาคารผูโ้ดยสารขาออก  
ประตขูึ้ นเคร่ือง  หอ้งพกัผูโ้ดยสาร 

24 ขอ้ใดไมใ่ช่ประโยคท่ีมกัจะไดย้นิในสนามบิน 
สายการบินน้ีตอ้งไปเช็คอินตรงไหนคะ น้ําหนักสมัภาระเกินตอ้งจา่ยเท่าไรคะ 
ขึ้ นท่ีชานชาลาน้ีถกูหรือเปล่าคะ ขึ้ นเคร่ืองประตไูหนคะ 

25 ขอ้ใดไมใ่ช่ประโยคท่ีมกัจะไดย้นิในสถานีรถไฟฟ้า 
ฉนัใชเ้คร่ืองขายตัว๋อตัโนมติัไมเ่ป็นค่ะ ฉนัมีกระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง ๒ ใบค่ะ  
ตอนน้ีถึงสถานีไหนแลว้คะ ฉนัตอ้งไปเปล่ียนรถท่ีสถานีไหนคะ 

26 ขอ้ใดไมใ่ช่ประโยคท่ีมกัจะไดย้นิในรถแท็กซ่ี 
ช่วยไปส่งท่ีสนามบินหน่อยค่ะ ช่วยขบัเร็วหน่อยค่ะ 
ใชม้ิเตอรด์ว้ย  อพัเกรดตัว๋ไดไ้หม 

27 ขอ้ใดไมใ่ช่ประโยคท่ีมกัจะไดย้นิในท่ีจาํหน่ายตัว๋รถ 
เท่ียวบินตรงเวลาหรือเปล่าครบั รถออกก่ีโมงครบั 
คืนตัว๋ไดไ้หมครบั  จองตัว๋ล่วงหน้าไดไ้หมครบั 

28 ในปีค.ศ.๑๘๙๕       ไดเ้ขา้มายดึครองเกาะไตห้วนั 
ประเทศฮอลแลนด ์  ประเทศญ่ีปุ่น  
ประเทศโปรตุเกส  ประเทศสเปน 

29 จิ่วเฟ่ินเป็น     ท่ีตั้งอยูบ่นภเูขา ส่ิงปลกูสรา้งของท่ีน่ีส่วนใหญ่จะไดร้บัอิทธิพลมาจากประเทศ
ญ่ีปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
อนุสาวรีย ์  ทะเลสาบ 
เมืองโบราณ  อุทยานแหง่ชาติ 

30 ตั้นสุ่ยเป็นเมืองริมทะเลของเกาะไตห้วนัท่ีเหมาะท่ีสุดในการดพูระอาทิตย ์      แถวน้ันยงัมี
ถนนนคนเดินท่ีขายอาหารทะเลเยอะมาก 
ตกดิน ตกน้ํา ตกภเูขา ตกทะเล 

31 เกาะเผิงหเูป็นหมูเ่กาะในช่องแคบไตห้วนัท่ีมน้ํีาทะเลใสสีน้ําเงิน      ขาวสะอาด และจุดชม
ววิมากมาย  
ทะเลทราย หาดทราย ชายหาด ชายทะเล 

32 อุทยานแหง่ชาติทาโรโกะมีธรรมชาติป่าเขาท่ียิง่ใหญ่สวยงาม  โดยมีไฮไลทเ์ป็นน้ําตกหน้าผาท่ีม ี
การสรา้ง    อยูด่า้นบนน้ําตกดว้ย 
ศาลเจา้ มสัยดิ สุสาน โบสถ ์

33 หมูบ่า้นสายรุง้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีแปลกท่ีสุดแหง่หน่ึง เพราะมีการนําเอาสีมาเพน้ทต์ามผนังใน
หมูบ่า้นของ      ท่ีเกษียณอายุแลว้ 
คร ู หมอ ตาํรวจ ทหาร 
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34 ขอ้ใดไมไ่ดอ้ยูใ่นหอ้งพกัในโรงแรม 
ตูเ้ส้ือผา้  ตูจ้ดหมาย  
เคร่ืองปรบัอากาศ  เคร่ืองตม้น้ํารอ้นไฟฟ้า 

35 สถานท่ีท่องเท่ียวใดอยูใ่นเมืองไถหนาน 
พิพิธภณัฑว์รรณคดีแหง่ชาติไตห้วนั ทะเลสาบสุริยนัจนัทรา 
อุทยานแหง่ชาติอาลีซาน วดัเหวนิหวู ่

36 สมศกัด์ิ:       ผมไมไ่ดต้ั้งใจจริงๆ ครบั 
สมรศรี :        
ขอโทษค่ะ / ไมเ่ป็นไรค่ะ ขอโทษครบั / ยนิดีท่ีไดรู้จ้กัค่ะ 
ขอบคุณครบั / ไมต่อ้งเกรงใจคะ่ ขอโทษครบั / ไมเ่ป็นไรค่ะ 

37 ปีท่ีแลว้ ฉนั      เดินทางไปเท่ียวไตห้วนั ทั้งหมด ๗วนั ๖คืน ราคาตัว๋เคร่ืองบินถกูมาก 
จะ    มี 
อยาก  ได ้

38 “พรุ่งน้ีเจอกนัตอนสองโมงเชา้” จากประโยคขา้งตน้ ผูพ้ดูหมายถึงใหพ้บกนัเวลาใด 
๐๒.๐๐ น. ๐๘.๐๐ น. ๐๙.๐๐ น. ๑๔.๐๐ น. 

39 “ฉนัดีใจท่ีเธอ      ” จากขอ้ความขา้งตน้ จงเติมขอ้ความในช่องวา่งเพ่ือส่ือถึงการแสดง
ความยนิดีต่อเพื่อน 
ไดไ้ปเรียนต่อต่างประเทศ เอาของขวญัมาให ้  
ยงัคิดถึงฉนัอยูเ่สมอ  ยอมรบัฉนัเป็นเพื่อน 

40 ขอ้ใดใชส้รรพนามไมถ่กูตอ้ง 
สมชายพดูกบัมนัสเพื่อนร่วมงานวา่ พรุ่งน้ีผมไมว่า่ง 
นิภาพดูกบัคุณพอ่วา่ วนัน้ีหนูไมต่อ้งไปโรงเรียน 
บ่าวท่ีบา้นพดูกบัเจา้นายวา่ เด๋ียวเอ็งไปรอตรงน้ันนะครบั 
คุณอาพดูกบัหลานสาววา่ ฉนัจะไปเชียงใหมพ่รุ่งน้ี 

41 เกาะไตห้วนัมีรปูร่าง      มนัเทศ วางเป็นแนวตั้งขนานไปกบัจีนแผ่นดินใหญ่ มีเมืองหลวง
คือกรุงไทเป    
เล็กกวา่ เท่ากบั คลา้ย เป็น 

42       หลายๆ แหง่มีบริการอาหารเชา้ฟรี รวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวกอ่ืน ๆ เช่น ผา้ขนหนู 
อุปกรณอ์าบน้ํา ไดรเ์ป่าผม เป็นตน้ 
รา้นอาหาร ภตัตาคาร โฮสเทล โรงพยาบาล 

43 คาํวา่ “ขน” ในขอ้ใด มคีวามหมายแตกต่างจากขอ้อ่ืน 
น้องมีขนตางามงอน  กาํนันขนคนไปกวาดถนน  
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง สุนัขตวัน้ีขนสวยมาก 

44 เขตการปกครองของไตห้วนัในปัจจุบนัมีทั้งส้ินก่ีจงัหวดั 
๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ 
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45 คนไตห้วนันิยมใชต้ะเกียบเป็นส่วนใหญ่ แต่ในรา้นอาหารท่ีอยูใ่นแหล่งท่องเท่ียวจะมี      ไว ้
ใหด้ว้ย 
ชอ้นและสอ้ม ตน้หอมและผกัชี พริกน้ําปลา น้ําแข็งเปล่า 

46 ขอ้ใดคือความหมายของคาํวา่มคัคุเทศก ์
คนขบัรถ ผูนํ้าทาง ลกูทวัร ์ หวัหน้าทวัร ์

47 รา้นอาหารส่วนใหญ่ในไตห้วนั เมื่อนําใบเสร็จไปจา่ยเงินท่ี      ไมต่อ้งใหทิ้ปเพิ่ม เพราะรวม
ค่าบริการ ๑๐ เปอรเ์ซ็นตไ์วแ้ลว้   
ฝ่ายประชาสมัพนัธ ์  ศนูยบ์ริการนักท่องเท่ียว 
เคาน์เตอร ์  ด่านตรวจคนเขา้เมือง 

48 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีด่านตรวจคนเขา้เมืองในสนามบิน 
ขอดบูตัรประจาํตวัประชาชนและใบขบัขี่ดว้ยครบั ขอดหูนังสือเดินทางหน่อยครบั  
ขอผา้หม่เพิ่มอีกหน่ึงผืนค่ะ ขอเปล่ียนท่ีนัง่กบัคุณไดไ้หมคะ 

49 ตามขอ้มลูทางประวติัศาสตร ์มีการคน้พบร่องรอยวา่มีมนุษยอ์าศยัอยูบ่นเกาะไตห้วนัตั้งแต่ยุคใด 
ยุคหิน ยุคทองแดง ยุคสาํริด ยุคเหล็ก 

50 ขอ้ใดไมถ่กูตอ้งตามมารยาทไทย  
การไหวพ้ระใหน้ิ้วหวัแมม่ือจรดระหวา่งค้ิว น้ิวช้ีสมัผสัส่วนบนของหน้าผาก 
การไหวพ้อ่แมใ่หน้ิ้วหวัแมม่ือจรดปลายจมกู น้ิวช้ีสมัผสัระหวา่งค้ิว 
การไหวค้รอูาจารยใ์หน้ิ้วหวัแมม่อืจรดปลายคาง น้ิวช้ีสมัผสัจรดปลายจมกู 
การประนมมือไวท่ี้ระดบัอกเป็นการแสดงอาการรบัไหว ้

51 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีด่านศุลกากรในสนามบิน 
ขอท่ีนัง่ติดทางเดินค่ะ ขอบคุณค่ะ ยกกระเป๋าเดินทางขึ้ นชัง่ไดเ้ลยคะ่ 
ขอตรวจกระเป๋าเดินทางหน่อยครบั ขอตรวจใบอนุญาตขบัขี่หน่อยครบั 

52 “เส้ือตวัน้ีราคาสองรอ้ยหา้สิบบาทขาดตวั” ประโยคน้ีส่ือความหมายตามขอ้ใด 
เส้ือราคาสองรอ้ยหา้สิบบาทแต่มีรอยขาดท่ีตวัเส้ือ 
เส้ือราคาสองรอ้ยหา้สิบบาท ไมล่ดราคาแลว้ 
เส้ือราคาสองรอ้ยหา้สิบบาทเหลือเพียงตวัสุดทา้ย 
เส้ือราคาสองรอ้ยหา้สิบบาทขาดไปเพียงตวัเดียว 

53 ผมทอ้งเสียอยา่งหนัก ตอ้งรีบไป       
ทาํฟัน ซ่อม ดหูมอ หาหมอ 

54 ในขณะเคร่ืองบินขึ้ นหรือลงจอด ผูโ้ดยสารบางคนอาจมีอาการ       
หหูนวก  หตึูง หอ้ืูอ หชูา 

55 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิบนเคร่ืองบิน 
กรุณารดัเข็มขดันิรภยัดว้ยค่ะ กรุณาอยา่แซงคิว ใหไ้ปต่อขา้งหลงัค่ะ 
กรุณาเขา้แถว เพื่อจา่ยค่าสินคา้ค่ะ กรุณาอยา่นํารถเข็นไปท่ีลานจอดรถค่ะ 
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56 ขอ้ใดไมเ่ก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ ์“หมูต่นัเซ่อซ่ือเจี้ ยน”  
ญ่ีปุ่น  ชนเผ่าพื้ นเมือง  
เสินเป่าเจิน  หลิวหมงิฉวน 

57 เทศกาลโคมไฟหรือเทศกาลหยวนเซียวตรงกบัวนัใดของทุกปีตามปฏิทินจนี 
วนัท่ี ๑ เดือน ๑  วนัท่ี ๑๕ เดือน ๑  
วนัท่ี ๔ เดือน ๔  วนัท่ี ๑๕ เดือน ๘ 

58 จงเติมคาํในช่องวา่ง “ภเูขาท่ีสงูท่ีสุดในไตห้วนัคือภเูขา      ซ่ึงมีความสงู      เมตร 
จากระดบัทะเล” 
อวี้ ซาน / ๓,๙๙๗  อวี้ ซาน / ๓,๙๕๒ 
เหอฮวนซาน / ๓,๒๗๕ เหอฮวนซาน / ๓,๔๒๒ 

59 ขอ้ใดเป็นประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีไปรษณีย ์
ขอซ้ือบะหม่ีหอยนางรม ๒ ถว้ยคะ่ ขอซ้ือพายสบัปะรด ๒ กล่องค่ะ  
ขอซ้ือแสตมป์ ๑๐ บาท ๒ ดวงคะ่ ขอซ้ือเส้ือกนัหนาว ๒ ตวัค่ะ 

60 ขอ้ใดเป็นอาชีพท่ีไมไ่ดท้าํงานบนเคร่ืองบิน 
นักบิน  สจว๊ต  
แอรโ์ฮสเตส  พนักงานภาคพ้ืนดิน 

61 เกาะลาหลเูต่าท่ีตั้งอยูก่ลางทะเลสาบสุริยนัจนัทราถือเป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิของชนเผ่าใดของ
ไตห้วนั 
เผ่าจว้ง เผ่าหยาเหมย่ เผ่าเสา้ เผ่าโจว 

62 เดือนผีตามความเช่ือในไตห้วนัตรงกบัเดือนใดตามปฏิทินจีน 
เดือน ๔ เดือน ๗ เดือน ๘ เดือน ๑๑ 

63 ขอ้ใดไมใ่ช่ประโยคท่ีมกัจะไดย้นิท่ีเคาน์เตอรโ์รงแรม 
มีคนช่วยยกกระเป๋าไหมคะ น่ีคือใบจองหอ้งของฉนัค่ะ  
ช่วยจอดใหถ่้ายรปูหน่อยค่ะ พกั ๑ สปัดาหคิ์ดเท่าไรคะ 

64 วดัขงจื้ อแหง่แรกในไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตจงัหวดัใด 
กรุงไทเป นครไถหนาน นครเกาสง จงัหวดัเผิงห ู

65 ไตห้วนัเร่ิมเขา้สู่การปกครองของราชวงศชิ์งในรชัสมยัของจกัรพรรดิพระองคใ์ด 
คงัซี ยงเจิ้ ง เฉียนหลง ฉงเจิน 

66 ขอ้ใดคือประโยคท่ีมกัจะไดย้นิในโรงแรม 
รสชาติเป็นยงัไงคะ  อนัน้ีเก็บไดน้านก่ีวนัคะ  
น้ําหนักสมัภาระเกินตอ้งจา่ยเท่าไรคะ ตอ้งเช็คเอา้ทต์อนก่ีโมงคะ 

67 ประตเูมืองเก่าของไทเปทางทิศใดท่ียงัคงรปูลกัษณเ์ดิมตั้งแต่สมยัราชวงศชิ์งเอาไว ้
ทิศเหนือ ทิศใต ้ ทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตก 

68 อนุสรณส์ถานเจียงไคเช็คเป็นหน่ึงสญัลกัษณข์องไตห้วนั เพือ่เป็นการ      และเทิดทนูอดีต
ประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค 
บชูา ระลึก ราํลึก สาํนึก 
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69 วดัหลงซานซ่ือในกรุงไทเปสกัการะเทพเจา้องคใ์ดเป็นหลกั 
พระยไูล เง็กเซียนฮ่องเต ้ เจา้แมก่วนอิม เจา้แมม่าจู ่

70 สถานอาบน้ําแร่ท่ีเป็นน้ําทะเลในไตห้วนัตั้งอยูท่ี่ใด 
เกาะเผิงห ู เกาะเส่ียวหลิวฉิว เกาะมาจู ่ เกาะลวี้ เต่า 

ไตห้วนัเตอืน! หา้มนาํเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศ ฝ่าฝืนปรบั ๑ ลา้นบาท 
สาํนักงานการคา้และเศรษฐกิจไทย-ไทเป เตือนใหช้าวไทยท่ีจะเดินทางเขา้ไตห้วนั “งด” พกพา

เน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ไตห้วนั ไมว่า่จะเป็นทั้งแบบดิบ สุก สญูญากาศ และเคร่ืองกระป๋อง ตวัอยา่งเช่น 
แคบหม ูขา้วตงัหน้าหมหูยอง แหนม ไสอ้ัว่ และ สินคา้อ่ืนๆ ท่ีมีส่วนประกอบของเน้ือสตัว ์โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส่วนประกอบจากหม ูโดยประกาศของสาํนักงานการคา้และเศรษฐกิจไทย-ไทเป ลงวนัท่ี ๒๐ 
ธ.ค. ๒๕๖๑ ระบุวา่ ทางการไตห้วนัไดป้ระกาศเพ่ิมค่าปรบัสงูสุด ๑ ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั โดยปรบั
เร่ิมตน้ ถา้ถกูตรวจจบัไดค้รั้งแรกดว้ยค่าปรบั ๒ แสนดอลลารไ์ตห้วนั และครั้งท่ี ๒ จะถกูปรบัเป็นเงิน ๑ 
ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั  โดยไมม่ีขอ้ยกเวน้สาํหรบัผูล้ะเมิดขอ้หา้มการนําเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ไตห้วนั ทั้งท่ี
ปรุงสุกและดิบ หากไมแ่น่ใจวา่ส่ิงท่ีพกพาเขา้มาจะเขา้ขา่ยถกูจบัปรบัหรือไม ่แนะนําใหไ้ปสาํแดงส่ิงของ
ต่อเจา้หน้าท่ีด่านศุลกากรก่อนเขา้ไตห้วนั เมื่อถกูตรวจพบวา่มีส่ิงของท่ีเขา้ขา่ยขอ้หา้มเหล่าน้ี เจา้หน้าท่ี
จะยดึและนําไปทาํลายเท่าน้ัน โดยไมม่ีการปรบั 

 สาเหตุท่ีไตห้วนังดการนําเขา้เน้ือสตัวโ์ดยเฉพาะเน้ือหม ูเน่ืองมาจากเกรงวา่อาจทาํให้
เกิดโรคระบาดได ้เช่น โรคอหิวาตแ์อฟริกาในสุกร รวมถึงโรคววับา้ โดยท่ีผ่านมาไตห้วนัไดง้ด
การนําเขา้เน้ือสตัว ์ทั้งววัและสุกรหลายครั้ง ไมว่า่จะมาจากเวยีดนาม ญ่ีปุ่น แคนาดา และ
สหรฐัอเมริกา นอกจากน้ี คนไทยท่ีพาํนักอาศยัในไตห้วนั ควรระมดัระวงัการสัง่ซ้ือผลิตภณัฑ์
เน้ือสตัวท์างเว็บไซต ์หากถกูตรวจพบไมว่า่จะเป็นสินคา้ท่ีสัง่ซ้ือหรือของแถมก็จะมีโทษจาํคุก
สงูสุด ๗ ปี และปรบัเป็นเงินอีก ๓ ลา้นดอลลารไ์ตห้วนัตามกฎหมายไตห้วนัดว้ย 
71 จากประกาศเตือนขา้งตน้ เมื่อถกูตรวจพบวา่มีส่ิงของท่ีเขา้ขา่ยขอ้หา้มเหล่าน้ี เจา้หน้าท่ีจะจดัการ

กบัส่ิงของเหล่าน้ียงัไง 
เจา้หน้าท่ีจะเอากลบัไปกินท่ีบา้น เจา้หน้าท่ีจะเอาไปขายต่อ 
เจา้หน้าท่ีจะยดึและนําไปทาํลาย เจา้หน้าท่ีจะส่งต่อใหค้นท่ีตอ้งการ 

72 จากประกาศเตือนขา้งตน้ ขอ้ใดต่อไปน้ีนําเขา้ไตห้วนัได ้
แหนม แคบหม ู ไสอ้ัว่ พวงกุญแจ 

73 จากประกาศเตือนขา้งตน้ สาเหตุใดงดนําเขา้เน้ือสตัวโ์ดยเฉพาะเน้ือหมเูขา้ไตห้วนั 
เน่ืองจากปัจจุบนัเน้ือหมใูนไตห้วนัมีราคาแพงมาก 
เน่ืองจากปัจจุบนัเน้ือหมใูนไตห้วนัมีเยอะมาก 
เน่ืองจากเกรงวา่อาจทาํใหเ้กิดโรคระบาดได ้
เน่ืองจากเกรงวา่ไตห้วนัจะขาดดุลการคา้ 

74 จากประกาศเตือนขา้งตน้ ถา้ถกูตรวจจบัไดค้รั้งแรกจะถกูปรบัเป็นเงินเท่าไร 
ค่าปรบั ๑ ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั ค่าปรบั ๒ แสนดอลลารไ์ตห้วนั 
ค่าปรบั ๑ แสนดอลลารไ์ตห้วนั ค่าปรบั ๓ ลา้นดอลลารไ์ตห้วนั 
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75 หากท่านไมแ่น่ใจวา่ส่ิงท่ีพกพาเขา้มาไตห้วนัจะเขา้ขา่ยถกูจบัหรือถกูปรบัหรือไม ่ควรทาํอยา่งไร 
หอ่ใหม้ดิชิดใส่ไวใ้นกระเป๋าเดินทางใหเ้รียบรอ้ย อยา่ใหใ้ครเห็น 
เดินผ่านเจา้หน้าท่ีศุลกากรตามปกติโดยเร็ว อยา่ใหม้ีพิรุธ 
ใส่ไวใ้นกระเป๋าเส้ือผา้ท่ีไมไ่ดซ้กั สุนัขตาํรวจจะไดด้มกล่ินไมพ่บ 
ไปสาํแดงส่ิงของต่อเจา้หน้าท่ีด่านศุลกากรกอ่นเขา้ไตห้วนั 

ความขยนั 
ความขยนัไมไ่ดเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกบักรรมพนัธุ ์แต่เป็นพฤติกรรมท่ีติดตวัมาเป็นเวลานาน จึงตอ้งมี

การปลกูฝังในเร่ืองน้ีและควรเร่ิมตั้งแต่เด็กๆ โดยมีแนวปฏิบติั เช่น การรูจ้กัแบ่งเวลาใหเ้หมาะสม มี
การจดัเวลาสาํหรบัทบทวนบทเรียน แต่ในขณะเดียวกนัก็ควรมีเวลาสาํหรบัเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ดว้ย 
เช่น กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมหารายไดร้ะหวา่งเรียน ฯลฯ  

การสอนเด็กใหข้ยนัและมุง่มัน่เป็นการปลกูฝังใหเ้ด็กมคีวามตั้งใจและรบัผิดชอบดว้ยการ
ทาํงานอยา่งอดทนและพยายามเพ่ือใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย ส่ิงเหล่าน้ีจะติดตวัเด็กไปจนถึง
การทาํงานในอนาคต เมื่อเด็กเหล่าน้ีเติบโตไปเป็นผูใ้หญ่ก็จะมีความตั้งใจเพียรพยายามทาํ
หน้าท่ีการงานอยา่งต่อเน่ืองสมํา่เสมอและไมรู่สึ้กทอ้ถอยเมื่อพบอุปสรรค จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
ความขยนัเป็นตน้ทุนอนัสาํคญัประการหน่ึงท่ีจะนําความสาํเร็จมาสู่ชีวติ ในขณะท่ีความเกียจ
ครา้นมีแต่จะนํามาซ่ึงความลม้เหลวและความขดัสนในชีวติ 
76 ขอ้ใดเป็นการปลกูฝังความขยนัท่ีเหมาะสม 
มานะรบัจา้งทาํการบา้นใหเ้พื่อน เพื่อหารายไดร้ะหวา่งเรียน 
หลงัเลิกเรียนนารีช่วยคุณแมท่าํงานบา้นก่อนจะทบทวนบทเรียนและเขา้นอนตรงเวลาทุกคืน 
อรอนงคไ์มส่นใจเขา้ร่วมงานกีฬาสีของโรงเรียน เพราะตอ้งอ่านหนังสือเตรียมตวัสอบเขา้

มหาวทิยาลยัในปีหน้า 
เดชาไปโรงเรียนสายเกือบทุกวนั เพราะซอ้มฟุตบอลจนดึกด่ืน 

77 ขอ้ใดไมส่อดคลอ้งกบับทความขา้งตน้ 
สุชาติเป็นคนขยนัเหมือนพอ่ เพราะไดร้บัการถ่ายทอดทางกรรมพนัธุ ์
เปรมใจเป็นคนเกียจครา้นเพราะฉะน้ันเธอจะประสบความสาํเร็จในชีวติอยา่งแน่นอน 
ชาติชายเป็นนักกีฬาท่ีสรา้งช่ือเสียงใหโ้รงเรียน  จึงไมต่อ้งสนใจผลการเรียน 
ถกูทุกขอ้ 

78 ขอ้ใดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมสาํหรบัการจดัเวลาใหเ้ด็กเขา้ร่วม 
เล่นตะกรอ้ สบูบุหร่ี เท่ียวกลางคืน เล่นไฮโล 

79 ขอ้ใดเป็นคาํตรงขา้มของคาํวา่ความขยนั 
ความลม้เหลว ความขดัสน ความเกียจครา้น ความสาํเร็จ 

80 จากบทความขา้งตน้ การปลกูฝังความขยนัใหบุ้ตร ควรจะเร่ิมทาํตั้งแต่เมื่อใด 
ยงัอยูใ่นครรภ ์ ยงัอ่อนวยั เรียนจบมหาวทิยาลยั หลงัแต่งงาน 


