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1 หากนับรวมชั�นใตดิ้นแลว้ตึกไทเป ๑๐๑ มีทั�งหมดกี�ชั�น
๑๐๑ ชั�น ๑๐๒ ชั�น ๑๐๕ ชั�น ๑๐๖ ชั�น

2 เดือนกุมภาพนัธข์องปีพุทธศกัราช ๒๕๖๓ มีกี�วนั
๒๘ วนั ๒๙ วนั ๓๐ วนั ๓๑ วนั 

3 “บนยอดเขานี� จะมีหิมะปกคลุมอยูบ่่อยครั�ง เมื�อส่องสะทอ้นกบัแสงอาทิตยแ์ลว้ทาํใหด้เูหมือนกบั
กอ้นหินหยกที�ไรต้าํหนิ” ขอ้ความนี� กล่าวถึงสถานที�ใด
อาหลี�ซาน ยวี�ซาน ปากวา้ซาน หยางหมิงซาน 

4 หากตอ้งการชมนํ�าตกสวยๆ ตามธรรมชาติควรแนะนํานักท่องเที�ยวไปเที�ยวที�ใด
สือเฟิ� น หมู่บา้นสายรุง้ เหยหลิ�ว ลู่กั �ง

5 ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัเทศกาลที�มีชื�อเสียงประจาํจงัหวดั
ไถตง-เทศกาลบอลลนูนานาชาติ หนานโถว-เทศกาลวา่ยนํ�าขา้มทะเลสาบ
ผิงตง-เทศกาลดอกไมไ้ฟ ซินเป่-เทศกาลประติมากรรมทรายฝหูลง 

6 ขอ้ใดกล่าวผิดเกี�ยวกบัเขตเกาสง
เกาสงมีรถไฟฟ้าใตดิ้นใหบ้ริการมากกวา่ ๓๐ สถานี 
เกาสงมีอาณาเขตติดกบัผิงตงและไถหนาน 
เกาสงเป็นเมืองท่าที�สาํคญัอนัดบั ๒ ของไตห้วนั 
เกาสงมีสถานที�ท่องเที�ยวทั�งเชิงประวติัศาสตรแ์ละสถาปัตยกรรมสมยัใหม่

7 ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งเกี�ยวกบัพิพิธภณัฑแ์หง่ชาติกูก้งสาขาภาคใต้
เริ�มเปิดใหเ้ขา้ชมในปี ค.ศ.๒๐๑๗ ตั�งอยูใ่นเขตเจียอี�
เป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะและวฒันธรรมเอเชีย ออกแบบโดยสถาปนิกชาวไตห้วนั 

8 ศนูยศิ์ลปะท่าเรือหมายเลข ๒ ของเกาสงเคยเป็นยา่นโกดงัสินคา้เก่าที� ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
แต่ปัจจุบนัไดร้บัการ      เป็นพื� นที�แสดงศิลปะที�มีนักท่องเที�ยวนิยมไปถ่ายรปูกนัเป็นจาํนวนมาก
โด่งดงั, ขยาย ผิดกฎหมาย, เปลี�ยนแปลง
ครึกครื� น, กลบักลาย  รกรา้ง, พฒันา 

9 สวนสาธารณะเป็นสถานที� ผูค้นมกัจะมาทาํ      ที�หลากหลายเพื�อการพกัผ่อนหยอ่นใจ
ซึ�ง, งาน ที�, กิจกรรม เพื�อให,้ กิจการ จดังาน, ธุระ 



代號：4207
頁次：8－2

10 “โรงละครแหง่ชาติไถจง”      อีกหนึ�งจุดเช็คอินที�นักท่องเที�ยวไม่ควรพลาด ซึ�งมี ดา้นการ
ออกแบบ  
จดัวา่เป็น, แรงบนัดาลใจ ถูกยกยอ่ง, การสนับสนุน 
ถือเป็น, จุดเด่น กลายเป็น, จุดสงัเกต 

11 ปัจจุบนัทางการไตห้วนัไดพ้ฒันา     ในเขตเมืองเจียอี� ใหเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยว ซึ�งมีบา้นเก่าสไตล์
ญี�ปุ่นชั�นเดียวกวา่ ๒๘ หลงั และมีรา้นขายของเก๋ไก๋มากมาย  
หมู่บา้นฮิโนกิ หมู่บา้นสายรุง้ หมู่บา้นอาหลี�ซาน หมู่บา้นซีโถว 

12 ผมขอแนะนําตนเองหน่อยครบั นี�คือ ของผมครบั 
บตัรเครดิต หนังสือ สมุดบญัชี นามบตัร 

13 ทิศตะวนัอออกของไถตงติดกบัมหาสมุทรใด 
อินเดีย แปซิฟิก จีนใต้ แอตแลนติก 

14 สม้โอเป็นผลไมที้�นิยมนํามาไหวเ้จา้และรบัประทานมากในเทศกาลใด
เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ เทศกาลตรุษจีน 
เทศกาลไหวบ้ะจา่ง  เทศกาลโคมไฟ 

15 ก :                       
ข : ทางเราไม่มีหอ้งวา่งแลว้ ขออภยัจริงๆ ค่ะ  
“ ก ” ควรพดูอยา่งไรเพื�อใหบ้ทสนทนานี� สมบรูณที์�สุด
ดิฉนัจองที�นั�งไวต้อน ๑ ทุ่มค่ะ ทาํไมไม่มีชื�อดิฉนัคะ
เครื�องบินเที�ยวนี� ยกเลิกหรือคะ ดิฉนัไม่ไดร้บัขอ้มลู 
มีหอ้งวา่งสาํหรบั ๒ คนไหมคะ ดิฉนัไม่ไดจ้องล่วงหนา้ 
ดิฉนัจองและจา่ยเงินล่วงหนา้ทางเว็บไซตไ์ปแลว้นะคะ ชว่ยเช็คอีกทีไดไ้หม 

16 ก :ถา้นั�งรถไฟไปจะใชเ้วลาประมาณเท่าไหร่คะ
ข :                            
“ ข ” ควรพดูอยา่งไรเพื�อใหบ้ทสนทนานี� สมบรูณที์�สุด
ลองใส่ดกู่อนดีไหมคะ พอๆ กบันั�งจากกรุงเทพไปอยุธยาค่ะ
ประมาณ ๒๕๐ หยวนเท่านั�นครบั ไปรถไฟดีกวา่นะคะ 

17 อาทิตยห์นา้จะกลบักรุงเทพฯ แลว้ คุณยงัมี     อื�นอีกไหมครบั
กาํหนดการ เวลาเดิม ความสุข ความพอใจ 

18 เมืองไทยเป็นประเทศที�อุดมสมบรูณมี์ทรพัยากรและพืชพนัธุธ์ญัญาหาร ผกั ผลไมม้ากมาย  
ดงันั�นมีหลายคนกล่าววา่เมืองไทยถือเป็น ของโลก 
หวัใจ บ่า คลอง  ครวั 

19 ครั�งนี� ฉนัมาเป็นล่ามใหก้บั ของบริษัททวัรก์รุงเทพฯ ยุง่มากจริงๆ ไม่ค่อยวา่งนะคะ 
ตวัประกนั ตวัผู ้ ตวัแทน ตวัตลก 

20 คุณสามารถชมบา้นชาวนาพรอ้มกบัชม      ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวนาดว้ยครบั 
สภาพ สุขภาพ สุภาพ สนัติภาพ 
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21 ชาอหูลง เคก้พระอาทิตยแ์ละเคก้สบัปะรด      เป็นของฝากขึ� นชื�อของไตห้วนั
พรอ้ม เหลือเชื�อ ทั�ง ลว้น 

22 เมื�อคุณมาถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน พวกเราจะรอที�ประตทูางออก ไม่ตอ้งเป็นหว่งครบั 
สนามบิน นานาชาติ ธรรมชาติ สญัชาติ 

23 ซีเอ็นเอ็นเคยคดัเลือกที�ใดดงัต่อไปนี� เป็นหนึ�งใน ๑๒จุดที�ดีที�สุดในการชมพระอาทิตยต์ก
ไถจง-เกาเหม่ยซือตี� เจียอี� -อาหลี�ซาน
เกาสง-ซีจื�อวาน ผินตง-กวนซาน 

24 โปรดใชค้วามระมดัระวงัขณะกา้วออกจากรถ ประโยคนี� มกัจะไดย้นิที�ไหน
บนรถเมล์ บนรถไฟฟ้า บนรถทวัร์ บนรถตู ้

25 ๑.เกาะเผิงห ู  ๒.เกาะหลิวชิว  ๓.เกาะหมาจู ่  ๔.เกาะจินเหมิน  
จากเหนือถึงใต้ ลาํดบัของเกาะเหล่านี� คือขอ้ใดดงัต่อไปนี�
๔.๓.๑.๒. ๓.๔.๒.๑. ๔.๓.๒.๑. ๓.๔.๑.๒. 

26 กรกฎาคมที�แลว้หน่วยงานใดดงัต่อไปนี� เป็นผูป้ระกาศเรื�องที�ขยายเวลาฟรีวีซ่าใหแ้ก่ชาวไทยและ
ชาวบรไูนเป็นตน้ 
กระทรวงการต่างประเทศ กรมตรวจคนเขา้เมือง 
กระทรวงมหาดไทย  สถานกงสุลไตห้วนั 

27 ประเทศเราประกาศขยายเวลาฟรีวีซ่าใหแ้ก่ชาวไทยซึ�งมาเที�ยวไตห้วนัสามารถพาํนักไดส้งูสุดนาน
เท่าไหร่
๑ สปัดาห์ ๒ สปัดาห์ ๑ เดือน ไม่เกิน ๒ เดือน  

28 พิพิธภณัฑก์ูก้งจะจดัการแสดง     ภาพวาดชิ� นเอกขนาดใหญ่เมื�อไรคะ
นวตักรรม นมสัการ ทศันาจร นิทรรศการ 

29 อุทยานแหง่ชาติใดดงัต่อไปนี� ตั�งอยูที่�ใตที้�สุดของไตห้วนั 
อุทยานแหง่ชาติสี�เกาะทางใตข้องเผิงหู อุทยานแหง่ชาติเขินติง 
อุทยานแหง่ชาติทางทะเลตงซา อุทยานแหง่ชาติไถเจียง 

30 สถานีรถไฟความเร็วสงูทางภาคเหนือสิ� นสุด ณ สถานีใด
ไทเป  ปั�นเฉียว หนานกั �ง จั �วอิ�ง

31 คนที�ใส่แวน่ตากนัแดดคนนั�นเป็นผูร้บัใบ ของโรงเรียนเราค่ะ 
อาํนวยการ อนุญาต อนุสาร สารบรรณ 

32 เธอจะเรียนจบ พอ่แม่เธอตอ้งส่งเสียค่าเล่าเรียนไปตั�งมากมาย เธอรูไ้หม      
ขอ้ใดดงัต่อไปนี� เหมาะสมที�สุด
กวา่ ไม่วา่ เพราะวา่ ถึงแมว้า่ 

33 คุณแม่ของสมชยัเป็นคนจีน ส่วนคุณพอ่เขาเป็นคนไทย ดงันั�นเราพดูวา่สมชยัมี      ไทยและจีน 
เชื� อสาย พงศพ์นัธุ์ ความสมัพนัธ์ มิตรภาพ 
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34 ก : มีอาการมากี�วนัแลว้ครบั
ข : เพิ�งมีอาการเมื�อวานนี� ค่ะ
ก : เคยแพย้าหรือแพอ้าหารอะไรไหมครบั 
ข : ไม่เคยค่ะ 
จากบทสนทนานี�  “ก ” มีอาชีพอะไร 
พอ่ครวั แพทย์ มคัคุเทศก์ อาจารย์

35 ก : มีกระเป๋ากี�ใบครบั
ข : มีแค่ ๒ ใบนี� ค่ะ
ก : ถา้อยา่งนั�นผมชว่ยยกไปไวก้ระโปรงหลงัเลยนะครบั
ข : ขอบคุณค่ะ 
จากบทสนทนานี�  “ ก ” มีอาชีพอะไร 
พนักงานขบัรถ เจา้หนา้ที�สนามบิน พนักงานตอ้นรบั สจว๊ต 

36 หลงัเกษียณเขาปลกูผกัและเลี� ยงไก่เองทุกวนั หมายถึงวา่เขาเลือกที�จะมีชีวิตที�
อวดรวย เรียบง่าย หรหูรา โด่งดงั 

37 ขอ้ใดดงัต่อไปนี� ไม่ใชเ่ครื�องสาํอาง
นํ�าหอม ลิปมนั ปลชัออน ผงซกัฟอก 

38 ก :       เธอบอกวา่เธอจะไปซุปเปอรม์ารเ์ก็ตไมใ่ชห่รือ 
ข : จริงดว้ยสิ ลืมสนิทเลย หลงัทาํงานนี� เสร็จแลว้จะรีบไปทนัที
เมื�อไร ทาํไม ไหน ไหม 

39 กระดิ�งคู่นี� น่ารกัจงัและสามารถใชเ้ป็น สาํหรบักระเป๋าใบนี� ค่ะ
เครื�องเทศ เครื�องปรุง เครื�องประดบั เครื�องแบบ

40 ผกับุง้ซื� อที�ตลาดสด ละ ๒๕ บาทเท่านั�น แต่ผดัผกับุง้สั �งซื� อที�รา้นอาหารที�ท่องเที�ยว
อาจจะ     ละไม่ตํ �ากวา่ ๑๕๐ บาทนะคะ            
กิโล, มดั มดั,กิโล จาน, มดั มดั, จาน 

41 เสื� อลกูไมแ้บบใหม่นี� จะมี กวา่เสื� อยดืธรรมดานะคะ
สละสลวย ลวดลาย ขนาด น่าสนใจ 

42 หากตอ้งเดินทางบ่อยๆ จาํเป็นตอ้งทาํประกนัชีวิตประเภทใดมากที�สุด
ประกนัสุขภาพ ประกนัอคัคีภยั 
ประกนัการเดินทาง  ประกนัวินาศภยั 

43 ประโยคใดที�มกัจะไดย้นิเวลาซื� อของในตลาดสด
จะส่งจดหมายไปที�ไหนครบั เอากี�กิโลดีครบั
จะโหลดกระเป๋ากี�ใบครบั แบบเที�ยวเดียวหรือไป-กลบัครบั 
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44 ก : เบอรนี์� สามารถใชใ้นไตห้วนัไดแ้ค่ ๑๔ วนันะครบั ถา้กลบัประเทศสามารถทิ� งไดเ้ลย
ข : โทรออกต่างประเทศไดไ้หมคะ ตอ้งเสียนาทีละกี�บาท
ก : โทรไดค้รบั ค่าโทรออกไปแต่ละประเทศไม่เท่ากนั ดโูปรโมชั �นการโทรจากโบรชวัรนี์� ไดค้รบั
ข : ขอบคุณค่ะ 
จากบทสนทนานี� สถานที�ทาํงานของ “ ก ” น่าจะเป็นที�ใด
ธนาคาร โรงแรม รา้นขายโทรศพัท์ รา้นอาหาร 

45 ผมไดจ้องอาหารเจเอาไว ้ชว่ย     ใหผ้มหน่อยครบั 
คดัเลือก ตรวจสอบ จดลง จาํลอง 

46 ผมไดว้ิ�งอยา่งเต็มที�แลว้ แต่ก็สูเ้ขาไม่
ผ่าน เป็น พอ ได้

47 ทางเราไดร้บัขา่ว      วา่เขารอดชีวิตจากอุบติัเหตุทางรถแลว้ 
รา้ยสุด ใหม่สุด ล่าสุด ชั �วคราว

48 ชาวฝรั �งชอบ มากเพื�อทาํใหผิ้วสีแทนและดูสวย
อาบนํ�าทะเล อาบนํ�าพุรอ้น อาบแดด อาบนํ�ารกั

49 เนื�องจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่(หรือเรียกวา่ไขห้วดัโควิด๑๙) หลงัจาก
เดินทางกลบัจากต่างประเทศ หากมีอาการไขแ้ละอาการระบบทางเดินหายใจภายใน ๑๔ วนั  
ควรปฏิบติัตวัอยา่งไร  
รีบอาบนํ�าชาํระร่างกายใหส้ะอาด
ลา้งมือทุกครั�งก่อนรบัประทานอาหาร
รีบรบัประทานยาลดไขแ้ละหา้มออกจากบา้นโดยเด็ดขาด 
สวมใส่หนา้กากอนามยัอยา่งมิดชิดแลว้รีบไปพบแพทยท์นัที 

50 ประโยคใดที�มกัจะไดย้นิในโรงพยาบาล
จะรบัอะไรดีคะ เสื� อแบบนี� มีแค่สีดาํค่ะ  
กรุณารบัยาที�ชอ่ง ๒ ค่ะ อร่อยมาก ทั�งหมดเท่าไรคะ 

51 ก :                        ข : ทาํไมไม่ไปหาหมอล่ะ     
“ ก ” ควรพดูอยา่งไรเพื�อใหบ้ทสนทนานี� สมบรูณที์�สุด
ไม่สบายใจมากๆ เลย อาหารจานนี� เผ็ดมาก
กาํลงัจะไปที�ไหน ครั �นเนื� อครั �นตวัและปวดหวัดว้ย

52 การท่องเที�ยวชว่งที�อากาศรอ้นจดัอาจนําไปสู่ภาวะโรคลมแดด
ขอ้ใดหา้มทาํกบัผูที้�มีอาการเป็นลมแดด
ใหจ้ิบเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์
ชว่ยปลดกระดุมเสื� อออกใหผู้ป่้วยเพื�อระบายความรอ้น
พรมนํ�าตามหนา้ตามตวัของผูป่้วย
ใชนํ้�าแข็งประคบตามขอ้พบัหรือรกัแร้



代號：4207
頁次：8－6

53 ตอนนี� ทุกคนนิยมบริโภคผกัและผลไมที้� .
ปลอดลม ปลอดสตรูพืช ปลอดสารพิษ ปลอดโปร่ง 

54 ขณะที�ถอนเงินจากเอทีเอ็มตอ้งนับเงินให้ นะคะ    
เต็ม ครบถว้น ชดั สมบรูณ์

55 ฉนัไดข้อคุณแม่ฉนั      มาให้ ไม่ทราบวา่ตอนนี� เงินถึงบญัชีฉนัหรือยงัคะ
โอนเงิน คืนเงิน จา่ยเงิน แลกเงิน 

56 การ     ที�ไม่เกินยี�สิบเปอรเ์ซ็นตข์องรายไดส้ามารถขอลดหยอ่นภาษีได้
บริการ บริกรรม บริจาค  บริโภค 

57 คนไตห้วนัตอ้งยื�นภาษีเงินไดใ้นชว่งไหนของทุกปี
เดือนมิถุนายน เดือนพฤษภาคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม 

58 ก :ไม่ทราบวา่ยื�นเรื�องขอคืนภาษีไดที้�ไหนคะ    ข :                      
“ ข ” ควรพดูอยา่งไรเพื�อใหบ้ทสนทนานี� สมบรูณที์�สุด
ยื�นเรื�องไดภ้ายใน ๗ วนัค่ะ เคาน์เตอรด์า้นหลงัค่ะ 
นี�ค่ะ เงินทอนของคุณ ที�นี�ไม่รบับตัรเครดิตค่ะ

59 เวลาซื� อของจะตอ้งขอ ทุกครั�ง นั�นเป็นภาระหนา้ที�ของเรา   
ส่วนลด กรมธรรม์ ใบรบ้รอง ใบกาํกบัภาษี 

60 ปีนี� การ ของโรงงานเราไม่ทนัต่อความตอ้งการของตลาดอยูแ่ลว้ 
ผลิต ผลิก ผลกั ผลดั 

61 คุณภาพของสินคา้งวดนี� ตํ �ากวา่มาตรฐานที� ไวใ้นสญัญา 
กาํกดั กาํเนิด กาํบดั กาํหนด 

62 ปีนี� ไตห้วนัเขา้มา ในไทยเยอะเป็นอนัดบั ๔ รองจากญี�ปุ่น อเมริกาและสิงคโปร์
ขาดทุน เท่าทุน ลงทุน ตน้ทุน 

63 ดิฉนัขายของออนไลน์เป็น     เพราะชอบดา้นนี�
เสิรช์ ขายตดัราคา ควบคุม อาชีพเสริม 

64 มนัส  : ขอใหอ้ยูเ่ย็นเป็นสุขนะครบั 
สมศรี : ขอบคุณมากค่ะ           
ไดย้นิบทสนทนานี� เราจะรูว้า่คุณสมศรีมีเหตุการณอ์ะไรที�มีความสุข
การเรียนจบ การเดินทาง การยา้ยบา้นใหม่ การคลอดบุตร 

65 ก่อนงานเลี� ยงจะเลิก ก็จะมีพิธีการ     ของขวญัแก่กนันะคะ 
เก็บ แถม คืน มอบ 

66 คืนนี� ครอบครวัของเราอยากจะจดังานเลี� ยงที�บา้นเพื�อ วนัเกิดครบรอบ๘๐ ปีของคุณปู่  
ฉลอง ฉลอม ฉลาม ฉลวย 
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67 เพื�อนคนไทยของฉนับอกวา่ผูช้ายตอ้งใส่ ไปทาํงานถึงจะดเูหมาะสม 

เสื� อกลา้ม เสื� อเชิ� ต เสื� อยดื เสื� อปริญญา

68 การต่อคิวเป็น      ทางสงัคมที�คนทุกประเทศตอ้งมี คนไตห้วนัก็ถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครดั 

ความนิยม, แลว้ ประเพณี, แมว้า่ มารยาท, ซึ�ง พิธีการ, ที�

69 ประโยคใดที�มกัจะไดย้นิในเทศกาลตรุษจีน

ขอใหร้ํ �าใหร้วย สุขสนัตว์นัเกิด ไปลามาไหวน้ะ ขอใหห้ายเร็วๆนะ 

70 ประโยคใดเหมาะสมที�จะพดูกบัเจา้ของรา้นอาหารใหม่

ทานใหอ้ร่อยนะ  ขอใหกิ้จการเจริญรุ่งเรืองนะ 

ขอใหสุ้ขภาพแข็งแรง  เที�ยวใหส้นุกนะ

เครื�องดื�มที�มีคาเฟอีน

      ทุกเชา้คนเป็นรอ้ยๆ ลา้นเรียกหาเครื�องดื�มที�มีคาเฟอีน โดยเฉพาะกาแฟซึ�งถือเป็นเครื�องดื�ม

ยอดนิยมอยา่งในวงสนทนาตามรา้นกาแฟยามเชา้ จนเกิดคาํวา่ “สนทนาประสากาแฟ” ขึ� น หรือ

คนที�ทาํงานในออฟฟิศก็นิยมดื�มกนัก่อนจะเริ�มงานในวนัใหม่อยา่งสดใส ในประเทศอเมริกาซึ�ง

ชาวอเมริกนัถือไดว้า่เป็นชนที�ดื�มกาแฟมากที�สุดในโลก ถึงกบัออกกฎหมายใหมี้ชว่งพกัระหวา่ง

การทาํงานเพื�อดื�มกาแฟหรือ “คอฟฟี� เบรก” เลยทีเดียว 

    “คาเฟอีน” นอกจากจะมีอยูใ่นเครื�องดื�มหลายชนิดแลว้ ขนมหวานบางชนิดก็มีคาเฟอีนเชน่กนั  

คาเฟอีนจึงเป็นสิ�งที�เราใชดื้�มและกินอยูใ่นชีวิตประจาํวนั คาเฟอีนถือเป็นยาชนิดหนึ�งที�มีฤทธิ�

กระตุน้ปราสาททาํใหเ้กิดความสดชื�นแจม่ใส ไม่งว่ง แต่ถา้ใชม้ากเกินไป เป็นปริมาณ ๕-๑๐ กรมั 

ก็อาจทาํใหเ้สียชีวิตได้ ซึ�งกรณีของการดื�มกาแฟคงเป็นไปไดย้ากเพราะนั�นเท่ากบัการดื�มถึง ๗๕ 

แกว้ คาเฟอีนจะกระตุน้หวัใจใหเ้ตน้เร็วขึ� น หากใครเป็นโรคหวัใจจึงควรเลิกดื�ม

การดื�มเครื�องดื�มที�มีสารคาเฟอีนมากเกินไปอาจทาํใหเ้กิดอาการมือสั �น ใจสั �น นอนไม่หลบั  

ปวดหวั เบื�ออาหาร ปวดทอ้ง และถา้ดื�มจนเคยชินแลว้หยุดดื�มก็จะมีอาการปวดหวั วิงเวียน 

อ่อนเพลีย หงุดหงิดอยู ่๒-๓ วนั ทางการแพทยใ์หค้าํแนะนําวา่ไม่ควรดื�มกาแฟเกินวนัละ ๒-๓ 

แกว้ หากดื�มมากกวา่ ๕ แกว้ต่อวนัขึ� นไป จะมีโอกาสเสี�ยงของการเกิดโรคหวัใจวายกะทนัหนั

มากกวา่คนที�ไม่ดื�มและยงัเสี�ยงกบัความดนัและระดบัคอเลสเตอรอลสงูอีกดว้ย

71 จากบทความนี� ใครดื�มกาแฟมากที�สุดในโลก

แพทย์ คนทาํงานออฟฟิส 

ชาวอเมริกนั วงสนทนาตามรา้นกาแฟยามเชา้ 

72 ในบทความนี� “คอฟฟี� เบรก” หมายถึงอะไร 

เครื�องดื�มยอดนิยม เครื�องดื�มที�มีคาเฟอีน

ยาชนิดหนึ�ง ชว่งพกัระหวา่งการทาํงานเพื�อดื�มกาแฟ
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73 ขอ้ใดไม่ใชฤ่ทธิ�ของคาเฟอีน

กระตุน้ปราสาท สดชื�นแจม่ใส ไม่ง่วง โรคหวัใจ 

74 ไม่ควรดื�มกาแฟเกินวนัละเท่าไร จึงจะไม่เสี�ยงเกิดโรคหวัใจวายกะทนัหนั

๗๕ แกว้ ๒-๓ แกว้ มากกวา่ ๕ แกว้ ๕-๑๐ แกว้ 

75 ขอ้ใดไม่ใชอ่าการของการดื�มเครื�องดื�มที�มีสารคาเฟอีนมากเกินไป

ไม่ง่วง  วิงเวียน 

มือสั �น ใจสั �น อ่อนเพลีย หงุดหงิด 

อยูอ่ยา่งปลอดภยัเมื�อเจอแผ่นดินไหว

       ทุกปีในไตห้วนัจะมีการเกิดแผ่นดินไหวและในแต่ละปีจาํนวนครั�งในการเกิดก็มีมากนอ้ย

ต่างกนัไป อีกทั�งยงัไม่สามารถพยากรณล่์วงหนา้ได ้เหมือนเชน่สภาพอากาศ แต่การเกิด

แผ่นดินไหวในไตห้วนัสรา้งความเสียหายไม่มากนัก อาจจะรูสึ้กโคลงเคลงเล็กนอ้ยเมื�ออยูบ่นที�สงู

เพราะอาคารบา้นเรือนของที�นี�ไดร้บัการออกแบบโดยคาํนวณเผื�อเหตุการณเ์หล่านี� ไวแ้ลว้

เมื�อพบเจอกบัเหตุการณแ์ผ่นดินไหวสิ�งแรกที�ควรทาํคือ อยา่ตื�นตระหนก ตั�งสติใหดี้ ถา้อยูภ่ายใน

อาคารหา้มใชลิ้ฟตเ์ด็ดขาด ใหย้นืชิดกาํแพงที�มีคานคํ�าหรือหลบอยูใ่ตเ้ฟอรนิ์เจอรที์�แข็งแรง เชน่ 

โตะ๊ ถา้อยูภ่ายนอกอาคารใหพ้ยายามหลีกเลี�ยงการอยูใ่กลพื้� นที�อาคารและสิ�งก่อสรา้งที�อาจจะลม้

หรือร่วงหล่นลงมาได ้ส่วนใหญ่แผ่นดินไหวจะเกิดไม่นาน ๒-๓ นาทีก็ผ่านไปแลว้ 

76 จากบทความนี� เหตุการณใ์ดที�มกัจะเกิดขึ� นทุกปี

พายุไตฝุ่้น  โรคระบาด  แผ่นดินไหว การประทว้ง 

77 จากบทความนี� การพยากรณล่์วงหนา้สามารถใชไ้ดก้บัเรื�องใด

พายุไตฝุ่้น โรคระบาด แผ่นดินไหว การประทว้ง 

78 หากเกิดแผ่นดินไหวขณะที�ตวัคุณอยูใ่นอาคารสิ�งใดที�ไม่ควรทาํมากที�สุด

หลบใตโ้ตะ๊ หลบใตค้าน 

หายใจเขา้ออกลึกๆ ชา้ๆ วิ�งไปลงลิฟตเ์พื�อลงจากอาคารใหเ้ร็วที�สุด

79 หากเกิดแผ่นดินไหวขณะที�ตวัคุณอยูภ่ายนอกอาคารสิ�งใดที�ควรทาํมากที�สุด

รีบเดินออกหา่งจากตวัอาคาร รีบเดินเขา้ไปหาที�กาํบงัในอาคาร

กรีดรอ้งใหค้นชว่ย  หา้มขยบัเขยื� อนอยา่งเด็ดขาด

80 จากบทความนี� ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบัแผ่นดินไหวในไตห้วนั 

นานๆ จะเกิดสกัครั�งแต่จะรุนแรงมาก

ทางการจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพื�อหยุดงานและหยุดเรียน

บา้นเรือนที�นี�มีการออกแบบเพื�อรองรบัเหตุการณนี์�

แต่ละครั�งที�เกิดจะมีการสั �นสะเทือนเป็นเวลานาน
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