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คู่มือแหล่งท่ องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้ หวัน
๑. บทนำ
เนื่องจากประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ที่ผา่ นการปกครองจากผูค้ นต่างชาติพนั ธุ์ ทาให้ไต้หวันนั้นกลายเป็ นโลก
ขนาดเล็กซึ่งประกอบไปด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย อาทิ วัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง วัฒนธรรมของชาว
ฮอลแลนด์ วัฒนธรรมของชาวสเปน วัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น วัฒนธรรมของชาวฮัน่ และวัฒนธรรมที่ผอู ้ พยพจาก
นานาชาตินาเข้ามาในไต้หวัน วัฒนธรรมเหล่านี้ลว้ นผ่านการหลอมรวมจนทาให้เกิดเป็ นไต้หวันที่อุดมไปด้วยความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมดังเช่นในปั จจุบนั
ไต้หวันประกอบไปด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แน่นหนา ซึ่ งมักจะสามารถปรากฎให้เห็นอยูใ่ นทุกๆด้าน ไม่
ว่าจะเป็ นวัฒนธรรมทางด้านอาหาร วัฒนธรรมทางด้านศาสนา วัฒนธรรมทางด้านเทศกาล และวัฒนธรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมเหล่านี้ลว้ นมีเอกลักษณ์ในตัวเองทั้งสิ้ น อีกทั้งยังมีสถาปั ตยกรรมดั้งเดิม ร่ องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และประเพณี วฒั นธรรมที่ตกทอดจากผูอ้ พยพกลุ่มเดิม

สิ่ งเหล่านี้ถือเป็ นสิ่ งล้ าค่าที่ผา่ นกาลเวลาทาง

ประวิศาสตร์ อนั ยาวนานพร้อมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกเข้ามาค้นหาและสัมผัสถึงเสน่ห์ของไต้หวัน
ตามที่กล่าวถึงวัฒนธรรมด้านต่างๆ ข้างต้น หากพูดถึงสิ่ งที่ทาให้รู้สึกดึงดูดสายตาที่สุดก็คงจะต้องเป็ นสถาปั ตยกรรมของไต้หวัน รู ปแบบสถาปั ตยกรรมของไต้หวันเป็ นการควบคู่กนั ระหว่างโบราณและสมัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็ น
โบสถ์ที่ก่อสร้างเพื่อเผยแพร่ ศาสนาในช่วงที่ชาวดัชต์ปกครอง สถาปั ตยกรรมสไตล์ฮกเกี้ยนในสมัยราชอาณาจักรตงหนิง สถาปั ตยกรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและตกวันตกในสมันราชวงศ์ชิง เทคนิคการ
ใช้คอนกรี ตที่นาเข้ามาในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองและรู ปแบบการออกแบบที่ผสมผสานกับรู ปแบบจีนดั้งเดิมที่เกิดขึ้น
สมัยหลังสงคราม ล้วนเป็ นหลักฐานว่าสถาปั ตยกรรมไต้หวันกาลังก้าวเข้าสู่ ความหลากหลาย
เพื่อเป็ นการทาให้ชาวไทยได้รู้จกั กับรู ปแบบสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒรธรรมที่หลากหลายของไต้หวัน ทาง
สานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจาประเทศไทย จึงได้จดั ทาคู่มือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเล่มนี้
ขึ้นโดยเฉพาะ เนื้อหานั้นนอกจากจะประกอบไปด้วยสถาปั ตยกรรมที่โด่งดังอย่างพิพิธภัณฑ์กกู้ ง อนุสรณ์สถานซุ น
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ยัดเซ็น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก และโรงละครแห่งชาติและฮอลล์คอนเสิ ร์ตแห่งชาติแล้ว ยังมีสถาปั ตยกรรมอันเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองอื่นๆอีกด้วย โดยคู่มือเล่มนี้ รวบรวมสถาปั ตกรรมที่โดดเด่นไว้ท้ งั สิ้ น 16 แห่ง หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
ชาวไทยจะสามารถทาความรู ้จกั และสัมผัสกับความสวยงามของสถาปั ตกรรมไต้หวันผ่านทางคู่มือเล่มนี้

ก่อนที่จะ

เดินทางไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทยด้วยตาตัวเอง

๒. จุดเด่ นและศักยภำพของกำรท่ องเทีย่ วไต้ หวัน
ฟอร์ โมซำ (เกำะที่สวยงำม) เป็ นคำชมที่ชำวโปรตุเกสเอ่ยออกมำเมื่อเห็นเกำะไต้หวันเมื่อศตวรรษที่ ๑๖ ควำม
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติในไต้หวันทำให้ผทู ้ ี่มำถึงรู ้สึกรำวกับว่ำอยูใ่ นดินแดนแห่งควำมฝัน นอกจำกนี้ไต้หวันตั้ง
อยูร่ ะหว่ำงญี่ปุ่นและฟิ ลิปปิ นส์ อีกทั้งอยูใ่ จกลำงของหมู่เกำะรู ปโค้งเอเชียตะวันออก ด้วยเหตุน้ ีจึงทำให้ไต้หวันเป็ น
เส้นทำงกำรคมนำคมที่สำคัญทั้งทำงทะเล และทำงอำกำศในภูมิภำคเอเชียแปซิ ฟิก
ไต้หวันมีพ้นื ที่รำว ๓๖,๐๐๐ ตำรำงกิโลเมตร ลักษณะของเป็ นเกำะทอดยำวตั้งแต่เหนื อจรดใต้ แต่มีลกั ษณะแคบ
จำกตะวันออกไปตะวันตก สองในสำมของพื้นที่เกำะถูกปกคลุมด้วยป่ ำไม้ ส่ วนที่เหลือจะเป็ นภูเขำ ที่รำบสู ง ที่รำบ
ชำยฝั่งและบริ เวณลุ่มน้ ำ เนื่องด้วยควำมแตกต่ำงกันของธรณี วทิ ยำ ก่อเกิดเป็ นทิวทัศน์ที่มีควำมมหัศจรรย์ของไต้หวัน
๑) จุดเด่นของกำรท่องเที่ยวไต้หวัน
สภำพภูมิอำกำศ
หำกท่ำนมำจำกประเทศเมืองหนำว ท่ำนสำมำรถสลัดทิ้งเสื้ อคลุมที่หนำเตอะ และสัมผัสกับแสงแดดอัน
อบอุ่นได้อย่ำงเต็มที่ ณ ไต้หวัน เนื่ องจำกไต้หวันถูกล้อมรอบด้วยทะเลและได้รับอิทธิ พลจำกลมทะเล ทำให้
ไต้หวันมีสภำพอำกำศที่ค่อนข้ำงชุ่มชื้น ซึ่ งจะทำให้ท่ำนลืมควำมรู ้สึกแห้งและเย็นในประเทศของท่ำนไปเลย
แต่หำกท่ำนมำจำกประเทศเมืองร้อน ท่ำนก็ยงั คงสำมำรถดื่มด่ำกับแสงแดดอันอบอุ่นที่ไต้หวันได้ เนื่องจำก
ไต้หวันมีอำกำศที่ค่อนข้ำงเย็นสบำย ซึ่ งสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของท่ำนได้อย่ำงแน่นอน
โดยรวมแล้วไต้หวันมีสภำพอำกำศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี ซึ่ งจะสำมำรถเห็นกำรเปลี่ยนแปลงของฤดูได้อย่ำง

4

ชัดเจนในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูหนำว ส่ วนฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงจะเห็นกำรเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้ำงน้อย
สภำพอำกำศของไต้หวันถือว่ำเหมำะสมสำหรับกำรท่องเที่ยวเป็ นอย่ำงยิง่ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี รำว ๒๒ องศำ
เซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุ ดรำว ๑๒-๑๗ องศำเซลเซี ยส ดังนั้นจึงไม่สำมำรถมองเห็นหิ มะตกช่วงฤดู
หนำวของไต้หวัน เว้นแต่บนพื้นที่ภูเขำสู งเพียงไม่กี่แห่งเท่ำนั้นที่อำจจะสำมำรถเห็นเกล็ดหิ มะได้ นอกจำกนี้จะ
มีฝนตกปรอยๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่ำนของฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน (เดือนมีนำคม - พฤษภำคม) หำกมำเที่ยว
ไต้หวันในเวลำนี้ อย่ำลืมพกร่ มมำด้วย อำจมีพำยุไต้ฝนพั
ุ่ ดผ่ำนเป็ นครั้งครำวในช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนำยน สิ งหำคม) แต่พอถึงฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยำยน-พฤศจิกำยน) จะสำมำรถดื่มด่ำกับสภำพอำกำศที่เย็นสบำยได้
และเมื่อเข้ำสู่ ฤดูหนำว (เดือนธันวำคม - กุมภำพันธ์) ถึงแม้จะเป็ นระยะเวลำที่ส้ นั แต่กลับแสนอบอุ่น ซึ่ งถือเป็ น
ฤดูที่เหมำะสำหรับชมกำรเปลี่ยนสี ของต้นเมเปิ ล และเหมำะกับกำรแช่น้ ำพุร้อนเป็ นอย่ำงยิง่
อย่ำงไรก็ตำม ไต้หวันถือว่ำเป็ นจุดหมำยปลำยทำงที่คู่ควรกับกำรมำท่องเที่ยวอย่ำงเป็ นที่สุด
เทือกเขำ
ไต้หวันมียอดเขำสู งกว่ำ3,000 เมตรกว่ำ 200 ยอด เนื่ องด้วยมีพ้นื ที่ที่เป็ นภูเขำค่อนข้ำงมำก จึงทำให้
กิจกรรมปี นเขำหลำกหลำยรู ปแบบเป็ นที่นิยมมำกในไต้หวัน

และมีกำรแบ่งระดับกำรปี นเขำตั้งแต่ระดับพื้น

ฐำน ระดับกลำงและระดับสู ง ซึ่ งจพสำมำรถสัมผัสกับประสบกำรณ์และทิวทัศน์ที่แตกต่ำงกันในแต่ละระดับ
นอกจำกนี้ ไต้หวันยังมีอุทยำนแห่งชำติหลำยแห่ง อำทิ อุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ อุทยำนแห่งชำติหยำงหมิง
ซำน อุทยำนแห่งชำติเขิ่นติง และอุทยำนแห่งชำติจินเหมิน
ทะเล
ไต้หวันตั้งอยูบ่ นชำยฝั่งตะวันออกของมหำสมุทรแปซิ ฟิก มีระบบนิเวศน์ทำงทะเลที่มีควำมอุดมสมบูรณ์
สำมำรถเห็นกลุ่มปลำโลมำหลำกหลำยสำยพันธุ์กระโดดไปมำอยูใ่ นทะเล ทั้งโลมำปำกขวด โลมำกระโดด
โลมำริ สโซ โลมำฟรำเซอร์ โลมำลำยจุดเป็ นต้น นอกจำกนี้ยงั มีเขตปะกำรังที่สวยงำมบริ เวณเมืองเขิ่นติง เกำะ
ลวีเ่ ต่ำ และเผิงหู อีกด้วย
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อุทยำนนิเวศวิทยำ
ไต้หวันมีสภำพภูมิอำกำศที่อบอุ่นและฝนตกชุก อีกทั้งควำมหลำกลหำยของภูมิประเทศ ทำให้ไต้หวัน
เป็ นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยำกรสัตว์และพันธุ์พืช รวมทั้งยังสำมำรถผลิตสิ่ งมีชีวติ ได้หลำกหลำยชนิด ด้วย
เหตุน้ ี จึงกำเนิ ดขึ้นเป็ นอุทยำนนิเวศวิทยำ นอกจำกนี้ป่ำชำยเลนในไต้หวันยังเป็ นแหล่งดึงดูดนกอพยพจำกหลำก
หลำยประเทศ จนกลำยเป็ นที่พกั พิงสำหรับฝูงนกที่อพยพมำตำมฤดูกำลทั้งหลำย อำทิ นกปำกช้อนหน้ำดำที่
เหลือเพียงไม่มำกในโลกนี้ ซึ่ งนกปำหช้อนหน้ำดำที่มกั จะอพยพหนีหนำวมำยังไต้หวัน รวมทั้ง เหยีย่ วหน้ำเทำ
ที่จะบินมำในเดือนตุลำคมของทุกปี รำวกับมำร่ วมฉลองวันชำติของไต้หวันโดยเฉพำะ และยังมีนกสำยพันธุ์
อื่นๆ อีกมำกมำย ที่ร่วมสรรค์สร้ำงระบบนิเวศของไต้หวันมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้น
ผลผลิต
เนื่องด้วยลักษณะที่ต้ งั ที่มีควำมพิเศษของไต้หวัน อีกทั้งยังมีควำมหลำกหลำยทำงธรณี วทิ ยำและปริ มำณ
ฝนที่เพียงพอ ทำให้ไต้หวันมีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร และกำรประมง เทือกเขำที่สูงต่ำ
ต่ำงกันอันเกิดจำกกำรชนกันของแผ่นเปลือกโลก ทำให้ไต้หวันมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับกำรเพำะปลูกชำ
เป็ นอย่ำงมำก ส่ งผลให้ทวั่ เกำะไต้หวันปกคลุมไปด้วยไร่ ชำ ซึ่ งในแต่ละท้องถิ่นจะมีกำรปลูกชำตำมสภำพอำกำศและสภำพของดินในท้องที่น้ นั ๆ จึงทำให้ไต้หวันเพำะปลูกชำออกมำได้หลำกหลำยสำยพันธุ์ จำกกำรเพำะ
ปลูกชำที่คุณภำพเยีย่ มทำให้ไต้หวันยังได้รับขนำนนำมว่ำ “อำณำจักรแห่งใบชำ” ไต้หวันถูกล้อมรอบด้วยทะเล
กระแสน้ ำของมหำสมุทรทำให้ไต้หวันมีทรัพยำกรทำงทะเลที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งไต้หวันยังมีกำรพัฒนำด้ำน
เทคนิคกำรเพำะเลี้ยงพันธุ์ปลำและเทคนิคกำรประมงที่พิเศษ ทำให้ไต้หวันมีผลผลิตทำงทะเลที่อุดมสมบูรณ์ใน
ทุกฤดูกำล นอกจำกนี้เนื่องด้วยลักษณะทำงธรณี และสภำพอำกำศที่มีควำมหลำกหลำย ผนวกกับเทคนิคกำรเกษตรระดับแนวหน้ำของโลก ทำให้ไต้หวันสำมำรถเพำะปลูกพืชผลและดอกไม้หลำกหลำยสำยพันธุ์ ในขณะ
เดียวกันนั้นยังได้นำเข้ำพืชผลลัดอกไม้จำกนำนำประเทศเข้ำมำปลูก ทำให้ไต้หวันมีพืชผลและดอกไม้นำนำสำย
พันธุ์ตลอดปี
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วัฒนธรรมทีม่ ีความหลากหลาย
เนื่องจากที่ต้ งั และประวัติศาสตร์ ที่พิเศษ ส่ งผลให้ไต้หวันอุดมไปด้วยปั จจัยทางวัฒนธรรมที่หลากหลาก
ซึ่ งปั จจัยเหล่านั้นรวมไปถึงวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง วัฒนธรรมฮอนแลนด์ วัฒนธรรมสเปน วัฒนธรรมญี่ปุ่น
วัฒนธรรมที่ชาวฮัน่ นาเข้ามาจากจีน วัฒนธรรมที่ชาวฮัน่ เป็ นผูร้ ิ เรื่ มสร้างขึ้นในไต้หวัน และวัฒนธรรมจากผูค้ น
หลากหลายประเทศที่อพยพมาอยูท่ ี่ไต้หวัน

วัฒนธรรมของไต้หวันนั้นแสดงออกถึงลักษณะพิเศษที่มีความ

หลากหลายจากการผสมผสานวัฒนธรรมและความโดดเด่นในด้านนิ เวศวิทยาวัฒนธรรมของหลากหลายชนเผ่า
ถึงแม้จะผ่านกาลเวลาที่ยาวนาน แต่ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ อาทิ สถาปัตยกรรมโบราณ
ร่ องรอยทางประวัติศาสตร์

ธรรมเนียมประเพณี และศิลปะก็มีการสื บทอดต่อกันมาเป็ นอย่างดี

ทาให้ยงั คง

สามารถเห็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเหล่านั้นได้ในทุกที่ของไต้หวัน
กลุ่มชนพื้นเมืองได้ต้ งั รกฐานที่ไต้หวันตั้งแต่ก่อนที่ชาวฮัน่ จะอพยพเข้ามาอาศัยอยู่

กลุ่มชนเผ่าพื้นเมือง

ของไต้หวันจัดอยูใ่ นกลุ่มชาวออสโตรนีเซี ยน แต่ละชนเผ่ามีการกระจายตัวกันตั้งรากฐานแตกต่างกันไปในไต้
หวัน วัฒนธรรมทางด้านภาษา การรวมกลุ่มทางสังคมและพิธีกรรมของแต่ละชนเผ่าก็มีความแตกต่างกันไป อีก
ทั้งเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ยิง่ ส่ งผลให้ลกั ษณะการตั้งถิ่นฐานและ
วิธีการสร้างบ้านเรื อนแตกต่างกันออกไป ถึงแม้ในปั จจุบนั จะมีวฒั นธรรมดั้งเดิมของบางชนเผ่าที่เริ่ มเลือนหาย
ไปตามกาลเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็มีบางชนเผ่าที่ยงั คงรักษาการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิม วัฒนธรรมและพิธีกรรมสื บเนื่องตลอดมา
ในระยะแรกมีชาวฮกเกี้ยน ชาวฮากกา และผูค้ นจากอีกหลากหลายพื้นที่จากประเทศจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่น
ฐานในไต้หวัน ต่อมาผูค้ นแต่ละกลุ่มนั้นได้สร้างทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนขึ้นมา ถึงแม้
จะผ่านกาลเวลาที่เนิ่นนาน แต่ในปั จจุบนั ยังคงสามารถพบเห็นร่ องรอยการดารงชี วติ และสิ่ งตกผลึกจากภูมิปัญญาของกลุ่มผูอ้ พยพเดิมนั้นได้ อีกทั้งยังสามารถย้อนรอยไปถึงช่วงศึกสงคราม การตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมและ
ประวัติศาสตร์อีกด้วย ในช่วงหลายปี นี้มีชาวต่างชาติจานวนมากที่อพยพมาอยูท่ ี่ไต้หวัน ซึ่งมีการนาวัฒนธรรม

7

ต่างชาติเข้ามาด้วยในขณะเดียวกัน ทาให้เกิดเป็ นกลุ่มผูอ้ พยพที่มีลกั ษณะพิเศษขึ้นมา
ไต้หวันมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ แต่ละเชื้อชาติยงั คงรักษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมดั้งเดิม เทศกาล
ความเชื่อ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และอื่นๆ ซึ่งมีความเป็ นเอกลักษณ์ไว้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมทาให้
ไต้หวันกลายเป็ นเกาะที่มีลกั ษณะหลากหลายและสวยงามล้ าค่า
วัฒนธรรมอำหำรกำรกิน
ไต้หวันมีสภำพภูมิอำกำศที่ดีและที่ต้ งั ทำงภูมิศำสตร์ ที่ยอดเยีย่ ม นอกจำกผักและผลไม้ที่มีผลผลิตตลอด
ทั้งปี แล้ว ไต้หวันยังมีทรัพยำกรทำงทะเลอีกจำนวนมำก อีกทั้งประวัติศำสตร์ ที่ยำวนำนพร้อมกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกิจ นอกจำกอำหำรจีนหลำกหลำยรู ปแบบแล้ว ในขณะเดียวกันไต้หวันก็มีกำรคิดค้นพัฒนำอำหำรท้อง
ถิ่นและอำหำรทำนเล่นที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัวขึ้นมำ นอกจำกนี้ เนื่องจำกมีกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับหลำก
หลำยประเทศเพิ่มมำกขึ้น ทำให้สำมำรถลิ้มลองอำหำรที่มีรสชำติหลำกหลำยจำกนำนำชำติได้ที่ไต้หวัน
วัฒนธรรมอำหำรกำรกินของไต้หวันมีควำมอุดมสมบูรณ์และหลำกหลำยมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สำหรับ
อำหำรทำนเล่นนั้น

จัดว่ำเป็ นวัฒนธรรมอำหำรกำรกินที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมดังกล่ำวได้

เป็ นอย่ำงยิง่ อำทิ ชำนมไข่มุก หอยทอด โจ๊กท้องปลำนวลจันทร์ หมี่ส้ วั หอยนำงรม ข้ำวหมูพะโล้ต๋ ุน เต้ำหู ้
เหม็น ปอเปี๊ ยะสด ขำหมูลว้ น ซุ ปปลำหมึกเป็ นต้น อำหำรเหล่ำนี้ลว้ นเป็ นอำหำรทำนเล่นสไตล์ไต้หวัน
นักท่องเที่ยวสำมำรถเรี ยนรู ้ถึงวัฒนธรรม และประวัติศำสตร์ ของท้องถิ่นได้มำกยิง่ ขึ้น โดยผ่ำนกำรลิ้มลองอำหำรตำมตลำดกลำงคืนหรื อร้ำนอำหำรในท้องถิ่น

ซึ่ งจะสำมำรถช่วยเพิ่มสี สันมำกขึ้นให้กบั กำรเดินทำงท่อง-

เที่ยว
กำรคมนำคม
ไต้หวันมีกำรคมนำคมที่ครอบคลุมและปลอดภัยทั้งทำงบก ทำงอำกำศและทำง ไม่วำ่ จะเป็ นรถไฟฟ้ำใต้
ดินไทเป (Taipei MRT) รถไฟฟ้ำใต้ดินเกำสง (Kaohsiung MRT) รถไฟฟ้ำสนำมบินเถำหยวน (Taoyuan
Airport MRT) รถไฟควำมเร็ วสู งไต้หวัน (Taiwan High Speed Rail) เส้นทำงรถไฟรอบเกำะไต้หวัน Taiwan
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Tourist Shuttle Bus Taiwan Tour Bus รถประจำทำง แท็กซี่ รถจักรยำนสำธำรณะเป็ นต้น นอกจำกนี้ยงั มีบริ กำร
เที่ยวบินและเที่ยวเรื อระหว่ำงไต้หวันและหมู่เกำะไต้หวันอีกด้วย ซึ่ งทำให้นกั ท่องเที่ยวสำมำรถเพลิดเพลินกำร
เที่ยวชมไต้หวันและค้นพบเสน่ห์ที่ไม่มีสิ้นสุ ดของไต้หวันได้ง่ำยยิง่ ขึ้น
กำรช้ อปปิ้ ง
ไต้หวันไม่เพียงแต่มีสินค้ำแฟชัน่ และแบรนด์ดีไซเนอร์ จำกต่ำงประเทศให้นกั ท่องเที่ยวเลือกสรรค์เท่ำนั้น
เเต่ยงั มีสินค้ำที่ออกแบบโดยนักออกแบบชำวไต้หวันเอง โดยมักจะมีกำรผสมผสำนควำมเป็ นไต้หวันลงไปด้วย
ซึ่ งเชื่อว่ำจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของนักช้อปทุกคน
อีกทั้ง ไต้หวันยังมีศิลปิ นและนักออกแบบทีผลิตสิ่ งของที่มีแนวคิดสร้ำงสรรค์ โดยเป็ นกำรรวมเอกลักษณ
ของไต้หวันและแนวคิดสร้ำงสรรค์ในชีวิตประจำวันเข้ำด้วยกัน ซึ่ งจะสำมำรถหำซื้ อสิ นค้ำเหล่ำนี้ได้ที่ตึกแดงซี
เหมิน ศูนย์ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ฮว่ำซำน 1914 สวนควำมคิดสร้ำงสรรค์ซงซำน และศูนย์ศิลปะเพียร์ 2 เมืองเกำ
สง
นอกจำกนี้ยงั สำมำรถพบเห็นเสื้ อผ้ำและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวติ ประจำวันคุณภำพดี แต่รำคำถูกได้ที่บริ เวณ
ซี เหมินติง อู่เฟิ นผูแ่ ละแหล่งจำหน่ำยสิ นค้ำขำยส่ งอื่นๆ อีกทั้งยังสำมำรถสัมผัสถึงวัฒนธรรมทำงด้ำนแฟชัน่
ของวัยรุ่ นไต้หวันได้อีกด้วย
สุ ดท้ำย สำหรับผูท้ ี่ชื่นชอบสิ นค้ำ 3C สำมำรถไปแถวศูนย์กำรค้ำกวำงฮวำเมืองไทเป ถนนเครื่ องใช้ไฟฟ้ำ
เมืองไถจง และศูนย์จดั จำหน่ำยสิ นค้ำ 3C ในเมืองเกำสงได้ ซึ่งจะสำมำรถพบกับสิ นค้ำ 3C ที่คุณภำพดี แต่รำคำ
ถูกได้

๒) แนวโน้มกำรเติบโตของนักท่องเที่ยวชำวไทย
จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงไปท่องเที่ยวไต้หวันเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ตำมข้อมูลสถิติจำกสำนักกำร
ท่องเที่ยว กระทรวงคมนำคม ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนกั ท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงไปไต้หวัน
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มำกถึง ๓๙,๙๓๑ รำย คิดเป็ นอัตรำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๓๗.๐๙ เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปี ที่แล้ว และใน
เดือนธันวำคมพ.ศ. ๒๕๖๒ มีนกั ท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงไปไต้หวันมีจำนวน ๕๒,๙๐๙ รำย คิดเป็ นอัตรำ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๗.๔๑ จำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงไปท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงเดือน
ธันวำคมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็ นจำนวนทั้งสิ้ น ๔๑๓,๙๒๖ รำย เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รวม
๓๒๘,๐๐๐ รำย) คิดเป็ นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๙.๓๕ ในขณะนี้ตลำดนักท่องเที่ยวไทยถือเป็ นหนึ่งในสิ บตลำด
ใหญ่ของนักท่องเที่ยวขำเข้ำสำหรับไต้หวัน และมีกำรเติบโตเป็ นอันดับที่ ๑ ในกำรนี้ สำมำรถเห็นได้วำ่ มีกำร
แลกเปลี่ยนระหว่ำงกันทั้งสองประเทศ และมีโอกำสในกำรพัฒนำตลำดด้ำนอื่นๆ ต่อไป

๓. ช่ องทำงกำรติดต่ อและให้ บริกำรข้ อมูลสำหรับนักท่ องเทีย่ ว: @VisitTaiwan
บัญชีไลน์ @VisitTaiwan เป็ นช่องทำงที่มีไว้เพื่อบริ กำรและเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวไต้หวันสำหรับ
นักท่องเที่ยวชำวไทย หำกมีควำมประสงค์ที่จะสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวไต้หวัน สำมำรถติดต่อสอบถำม
ผ่ำนทำง @VisitTaiwan

๔. แหล่งท่ องเทีย่ วเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้ หวัน
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ทีต่ ้ัง: (สาขาภาคเหนือ) No.221, Sec. 2, Zhishan Rd.,
Shilin Dist., Taipei City 11143, Taiwan (R.O.C.)
(สาขาภาคใต้) 61248 Gugong Blvd., Taibao City,
Chiayi Country 612, Taiwan (R.O.C)
เว็บไซต์ : https://www.npm.gov.tw/th/
รู ปภาพพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ สาขาภาคเหนื อ

รู ปภาพพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่ งชาติ สาขาภาคใต้

รู ปภาพภูมิทศั น์ภายนอกของพระราชวังแห่ งชาติ สาขาภาคเหนือ

รู ปภาพภูมิทศั น์ยามค่าคืนของพระราชวังแห่งชาติ สาขาภาคเหนือ

พิพิ ธภัณ ฑ์พ ระราชวัง แห่ งชาติ ก่อตั้งขึ้ นเมื่ อปี
ค.ศ. 1965 บริ เวณว่ า ยซวงซี ในไทเป ของ
國立故宮博物院於 1965 年在臺北外
สะสมได้มาจากพระราชวังสี่ สมัยราชวงศ์ได้แก่
雙溪落成，藏品源自宋、元、明、清
ราชวงศ์ซ่ ง ราชวงศ์ห ยวน ราชวงศ์ห มิ ง และ
四朝宮廷收藏，數量將近
ราชวงศ์ชิง จานวนเกือบ 7 แสนชุ70ด พิ萬組件，
พิธภัณฑ์
典藏亞洲文物菁華，浩瀚豐富，守護
นี้ เก็บรวบรวมมรดกด้านวัฒนธรรมและความ
人 รุ่ ง เรื อ ง ข อ ง เอ เชี ย ที่ จ ะ ช่ ว ย รั ก ษ า
ประวัติศาสตร์ ด้านศิล ปะและวัฒ นธรรมของ
มนุษยชาติต่อไป

รู ปภาพภูมิทศั น์ภายนอกของพระราชวังแห่ งชาติ สาขาภาคเหนือ

รู ปภาพภูมิทศั น์ยามค่าคืนของพระราชวังแห่งชาติ สาขาภาคเหนือ
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พิพิธภั年成立故宮南部院區，位於嘉義縣太保市，肩負
ณฑ์พระราชวังแห่งชาติ สาขาภาคใต้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2015 ตั้งอยูเ่ มืองไท่「平衡南北．文化
เป่ า จังหวัดเจียอี้
2015
มีพนั ธกิจ的使命，以宏觀視角展現亞洲璀璨豐富的藝術文化，與故宮北院相互
ในการ “สร้างความสมดุลระหว่างเหนื อและใต้ให้มีความมัง่ คัง่ ด้วยวัฒนธรรมเท่ากัน” ใช้มุมมอง
均富」
輝映，成為南北文化雙星雙亮點。
กว้างไกลสะท้อนศิ ลปวัฒนธรรมที่ เฟื่ องฟู ของเอเชี ย เคี ยงคู่ไปกับพิ พิ ธภัณ ฑ์พ ระราชวังแห่ งชาติ สาขา

ภาคเหนือ กลายเป็ นสถานที่สาคัญของภาคเหนือและภาคใต้

รู ปภาพการแสดงน้ าพุและแสงสี ของพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่ งชาติ สาขาภาคใต้ยามอัสดง

รู ปภาพการแสดงน้ าพุและแสงสี ของพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ สาขาภาคใต้ยามอัสดง
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ทีต่ ้งั : (พิพิธภัณฑ์ไต้หวันแห่ งชาติ) No.2, Xiangyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10046
(พิพิธภัณฑ์สัตว์โลกโบราณ) No.25, Xiangyang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10046
(สาขาหนานเหมิน) No.1, Sec. 1, Nanchang Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 10074
เว็บไซต์ : https://www.ntm.gov.tw/en/
วีดโี อคลิปแนะนาพิพธิ ภัณฑ์ : https://www.youtube.com/watch?v=XdkB9rA7dOY
國立臺灣博物館成立於
總計分館，
่อตั้งขึ้น年เมื，
พิพิธภัณฑ์ไต้หวันแห่งชาติก1908
่อ是臺灣現存歷史最悠久的博物館
ปี ค.ศ. 1908 เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มีประวัติศาสตร์ ย。
าวนานที
่สุดใน
均提供泰語導覽服務。
ไต้หวัน ปั จจุบนั มีท้ งั หมด 4 สาขา ทุกสาขามีบริ การนาชมสถานที่เป็ นภาษาไทย

พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ ต้ห วัน แห่ ง ชาติ : จัด แสดงตัว อย่า งพื ช
พรรณ สัตว์และธรณี วิทยาที่มีคุณค่าที่ สุดของไต้หวัน
และโบราณวัตถุของชาติพนั ธุ์และมานุ ษยวิทยาที่ล้ าค่า
เป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่ จะท าให้ผูค้ นรู ้ จกั ไต้ห วัน เชิ งลึ ก ได้
อย่างดี
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ โ ลกโบราณ : จั ด แสดงตั ว อย่ า ง
ฟ อ ส ซิ ล แ ล ะ แ บ บ จ าล อ งสิ่ งมี ชี วิ ต ส มั ย ก่ อ น
ประวัติศาสตร์ ควบคู่ไปกับตัวอย่างสิ่ งมีชีวิตที่พบได้
เฉพาะในไต้ห วัน แสดงให้ เห็ น ถึ ง ความลึ ก ลับ ของ
วิ ว ฒ
ั นาการของสิ่ ง มี ชี วิ ต บนโลก นอกจากนี้ ยัง จัด
แสดงวัต ถุ ท างประวัติ ศ าสตร์ ล้ าค่ า ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การเงิ นได้แก่
ตูน้ ิ รภัย นิ ทรรศการธนาคารที่ดิน
เป็ นต้น
สาขาหนานเหมิ น (Nanmen Park) : โรงงานการบู ร
แปรรู ปเพียงหนึ่ งเดี ยวของไต้หวันที่รัฐบาลบริ หารใน
สมั ย ที่ ญี่ ปุ่ นปกครองไต้ ห วัน จัด แสดงเรื่ องราวที่
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต การบู ร ส่ งผลต่ อ การพัฒ นา
ไต้หวัน เป็ นสถานที่ที่เหมาะสาหรับผูป้ กครองพาเด็ก
มาเที่ยวและศึกษาหาความรู ้
13

พิพิธภัณฑ์ไต้หวันแห่ งชาติให้บริ การนาชมเป็ นภาษาอินโดนีเซี ย

พิพิธภัณฑ์ไต้หวันแห่ งชาติให้บริ การนาชมเป็ นภาษาเวียดนาม
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ทีต่ ้งั : No.505, Sec.4, Ren-ai Rd., Taipei 110054
เว็บไซต์ : https://www.yatsen.gov.tw/en/
สรณ์สสถานแห่
ถานแห่งชาติ
งชาติดร.
ดร.ซุซุนนยัยัดดเซนอยู
เซน ภ่ ายใต้การดู แลของกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน เดิมก่อตั้งเพื่อระลึ ก
อนุอนุสรณ์
ถึงอยู
วันภ่ ครบรอบวั
ดหนึ่งร้อยปี ของดร.
ซุ นยัดเซ็
ขนาดใหญ่นสถานที
ายใต้การดูนแเกิ
ลของกระทรวงวั
ฒนธรรมไต้
หวันนและเพื
เดิมก่่ออเป็ตั้งนสถานที
เพื่อระลึก่ชถึุมงนุวันมครบรอบวั
เกิดหนึ่ง่แร้สดงผลงาน
อยปี ของ
ศิลดร.
ปวัซุฒนนธรรม
่จดั แสดงนิ
างๆ สถานที
ปัจจุบนั ่แถูสดงผลงานศิ
กจัดให้เป็ นโบราณสถานในไทเป
ยัดเซ็นและสถานที
และเพื่อเป็ นสถานที
่ชุมทนุรรศการต่
มขนาดใหญ่
ลปวัฒนธรรม และสถานที่จดั
แสดงนิทรรศการต่าง ๆ ปัจจุบนั ถูกจัดให้เป็ นโบราณสถานในไทเป

ทัศนียภาพยามค่าคืนของสระน้ าพุดา้ นหน้าประตูใหญ่ของอนุสรณ์สถานแห่ งชาติ ดร. ซุนยัดเซน

ทัศนียภาพด้านข้างของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดร. ซุนยัดเซน
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อนุ ส รณ์ ส ถานแห่ ง ชาติ ดร. ซุ น ยัด เซนก่ อ ตั้ง โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เป็ นอนุ ส รณ์ จ ัดเก็ บ โบราณวัต ถุ ท าง
ประวัติศ าสตร์ ข องดร. ซุ น ยัดเซ็ น และเป็ นสถานที่ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม โดยในอนุ ส รณ์
แบ่งเป็ นหอการแสดงขนาดใหญ่ หอศิลป์ แห่ งชาติ จงซานและสถานที่ จดั แสดงนิ ทรรศการ ห้องฉายวีดีทศั น์
ห้องบรรยาย หอประชุมจงซาน ห้องสมุด ห้องสาหรับเวิร์คช็อป และสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็ นต้น

พิธีเปลี่ยนเวรยาม ณ ห้องโถงใหญ่ อนุ สรณ์สถานแห่งชาติ ดร. ซุนยัดเซน

ทะเลสาบมรกตภายในอนุสรณ์สถานแห่ งชาติ ดร. ซุนยัดเซน

ทะเลสาบมรกตภายในอนุสรณ์สถานแห่ งชาติ ดร. ซุนยัดเซน

อนุ สรณ์ สถานแห่ งชาติ ดร. ซุ นยัดเซนพัฒนาตามความต้องการของสังคม ยึดมัน่ “ความเป็ นมืออาชีพ ใกล้ชิด
ประชาชน มีชีวิตชีวา สื บทอดและสร้างสรรค์” สานต่อวัฒนธรรมท้องถิ่น กลายเป็ นอนุ สรณ์ สถานที่มีชื่อเสี ยง
ที่นกั ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศรวมถึงผูค้ นในชุ มชมมาเยี่ยมชม ปั จจุบนั อนุ สรณ์ สถานแห่ งชาติ ดร. ซุ น
ยัดเซนมุ่งพัฒนาไปในทิศทางของการเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลาย
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ทีต่ ้งั :

No.21, Zhongshan S.Rd., Zhongzheng Dist.,Taipei City 100011, Taiwan (R.O.C)

เว็บไซต์ : https://www.cksmh.gov.tw/en/
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกที่ชื่อว่าหยางจัว๋ เฉิง เปิ ดให้บริ การอย่างเป็ นทาง
เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1980 มีพ้นื ที่ 250,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยซุ ม้ ประตูดา้ นหน้า หออนุสรณ์
เจียงไคเช็ค หอแสดงดนตรี แห่งชาติ โรงละครแห่งชาติและระเบียงทางเดิน เป็ นต้น ภายในบริ เวณอนุสรณ์
สถานร่ มรื่ นไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาพรรณ ทิวทัศน์งดงามตระการตา เป็ นสถานที่ที่เหมาะสาหรับ
การพักผ่อนและนันทนาการ

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ซุม้ ประตู อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เส้นทางแห่งประชาธิ ปไตย
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สระอวิ๋นฮัน่ (Yunhan Pond)

ระเบียงทางเดิน

ดอกกุหลาบพันปี บริ เวณรอบอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

ในแต่ละปี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมากกว่าร้อยรายการ โดยพัฒนารู ปแบบ
และเนื้อหาอย่างต่อเนื่ อง เป็ นสถานที่สาคัญสาหรับการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับมืออาชีพของไต้หวัน ปี
2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศสถานที่ท่องเที่ยว “ดีเด่น” และรางวัลชนะเลิศ “การให้บริ การภาษาต่างประเทศที่ดี
ที่สุด” จากเทศบาลเมืองไทเป

กิจกรรมเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
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“COMPANION” ผลงานศิลปะขนาดใหญ่ของ KAWS ศิลปิ นผูม้ ีชื่อเสี ยง

นิทรรศการพิเศษ Fishwear - vibrant ocean art

รางวัลชนะเลิศสถานที่ท่องเที่ยว “ดีเด่น” และรางวัลชนะเลิศ
“การให้บริ การภาษาต่างประเทศที่ดีที่สุด” จากเทศบาลเมืองไทเป ปี 2019
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สาขาจิ๋งเหม่ย (The Jing-Mei White Terror Memorial Park) :
No.131, Fusing Rd. Xindian Dist., New Taipei City 23150, Taiwan (R.O.C)
สาขากรี นไอส์แลนด์ (The Green Island White Terror Memorial Park ) :
No.20, Jiangyunyan, Green Island Township, Taitung County 95142, Taiwan (R.O.C)
เว็บไซต์ : https://www.nhrm.gov.tw/en
ทีต่ ้งั :

พิพธิ ภัณฑ์ สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2018 โดยมีหน่ วยงานในสังกัดคือที่จิ๋ง
เห ม่ ย (The Jing-Mei White Terror Memorial Park)
แล ะ ที่ ก รี น ไอส์ แล น ด์ (The Green Island White
Terror Memorial Park) ถื อ เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สิ ท ธิ พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ สาขาจิ๋งเหม่ย

มนุ ษยชนแห่ งชาติ แ ห่ งแรกในเอเชี ย ในสถานที่

ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นบาดแผลจากการปกครองโดยเผด็จการ สาขาจิ๋งเหม่ยตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่เดิ มเป็ นที่สืบสวน
และกักขังคดีทางการทหารและการเมืองในช่วงระยะเวลาที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกในไต้หวัน สาขากรี นไอส์
แลนด์เป็ นที่ คุมขังนักโทษทางการเมือง เบื้ องหลังของทั้งสองแห่ งเต็มไปด้วยเรื่ องราวที่เกี่ ยวข้องกับยุคความ
สะพรึ งกลัวสี ขาว (White Terror) ซึ่ งเป็ นโศกนาฏกรรมทางเมืองของไต้หวัน และเป็ นความทรงจาสาคัญใน
กระบวนการพัฒนาสิ ทธิมนุษยชนในไต้หวัน

ภาพมุมสู งของพิพิธภัณฑ์สิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ สาขากรี นไอส์แลนด์
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ห้องคุมขัง พิพิธภัณฑ์สิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ สาขาจิ๋งเหม่ย

ห้องเยีย่ มนักโทษ พิพิธภัณฑ์สิทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ สาขาจิ๋งเหม่ย

สัญลักษณ์นกพิราบแห่ งสันติภาพ
พิพิธภัณฑ์สิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ สาขาจิ๋งเหม่ย

ศาลชั้นต้น พิพิธภัณฑ์สิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ สาขาจิ๋งเหม่ย

พิพิธภัณฑ์สิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ สาขาจิ๋งเหม่ย
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อาคารปากว้า พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาขากรี นไอส์แลนด์

ห้องคุมขังในอาคารปากว้า
พิพิธภัณฑ์สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สาขากรี นไอส์แลนด์

พื้นที่จดั แสดงสถานที่คุมประพฤตินกั โทษทางการเมือง
แบบจาลอง (เส้นทางสู่ ความตาย)
พิพิธภัณฑ์สิทธิ มนุษยชนแห่งชาติ สาขากรี นไอส์แลนด์แลนด์

พื้นที่จดั แสดงสถานที่คุมประพฤตินกั โทษทางการเมืองแบบจาลอง
พิพิธภัณฑ์สิทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ สาขากรี นไอส์แลนด์
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ทีต่ ้งั :

No.1,Bade Road Sec.1,Zhong Zhen District,Taipei 100, Taiwan (R.O.C)

เว็บไซต์ : https://www.huashan1914.com/w/huashan1914_en/index
ศูนย์ ความคิดสร้ างสรรค์ หัวซาน
ได้รับรางวัลจากเว็บไซต์ Daily View ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลออนไลน์ของไต้หวัน ให้เป็ นสถานที่
ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ งหลายต่อหลายครั้ง ในหนึ่ งปี จัดกิ จกรรมมากกว่า 2300 รอบ ดึ งดู ดผูเ้ ข้าร่ วมมากกว่า
3,200,000 คน

หมู่อาคารอิฐแดง

ทัศนียภาพยามค่าคืนของศูนย์ความคิดสร้างสรรค์หวั ซาน

โรงละครของศูนย์ความคิดสร้างสรรค์หวั ซาน

อาคารเชื่อมสี่ หลังภายในศูนย์ความคิดสร้างสรรค์หวั ซาน
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ที่ ศูน ย์ค วามคิ ด สร้ างสรรค์หัวซาน ท่ านสามารถชมนิ ท รรศการ ดู ผลงานออกแบบ มองหาความคิ ด
สร้างสรรค์ กิ นของอร่ อย ๆ และใช้เวลากับพื้นที่ สีเขี ยวกลางแจ้งที่หาได้ยากในกรุ งไทเป นักสร้างสรรค์ แบ
รนด์ สิ นค้าสร้างสรรค์และศิลปิ นที่ดีที่สุดของไต้หวัน รวมอยู่ในศู นย์น้ ี ท้ งั หมด ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์หัว
ซานเป็ นช่องทางให้ผคู ้ นได้เข้าถึงและชื่นชมคุณค่าของผลงานสร้างสรรค์

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์หวั ซานยามสุ ดสัปดาห์

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์หวั ซานยามสุ ดสัปดาห์
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ทีต่ ้งั :

No.21-1, Zhongshan S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100011, Taiwan (R.O.C)

เว็บไซต์ : http://npac-ntch.org/en/
โรงละครแห่ งชาติและหอแสดงดนตรีแห่ งชาติ
National Theater & Concert Hall มี ป ระวัติ
ศาสร์ ยาวนาน 6 ปี ใช้งบประมาณการก่อสร้าง
7.4 พันล้านดอลล่ าร์ ไต้หวัน สร้ างเสร็ จในปี
1 9 8 7 เป็ น โ ร ง ล ะ ค ร ส มั ย ใ ห ม่ ที่ มี
สถาปั ตยกรรมภายนอกแบบราชวังแห่ งเดี ยว
ในโลก
ด้านซ้ายคือโรงละครแห่ งชาติ ด้านขวาคือหอแสดงดนตรี แห่ งชาติ

โรงละครและหอแสดงดนตรี แห่ งชาติได้รับการออกแบบ
โดยสถาปนิ กนามว่ า หยางจั๋ ว เฉิ ง (Yang Cho-Cheng)
สถานที่ แ สดงได้รั บ การออกแบบจากชาวเยอรมัน และ
เนเธอร์ แลนด์ ซึ่ งเป็ นการประสานงานกันที่ ห าได้ย ากยิ่ง
เอาชนะข้อจากัดด้านเทคโนโลยี กลายเป็ นสถาปั ตยกรรม
ทางวัฒนธรรมขนาดใหญ่ ของไต้หวัน เป็ นจุ ดเริ่ มต้นของ
การที่ ศิ ล ปะการแสดงของไต้ห วัน ก้าวไปสู่ ค วามเป็ นมื อ
อาชี พ ในช่ วงแรกที่ ส ร้ างเสร็ จ สถานการณ์ ด้านการเมื อง
แปรเปลี่ ย นเป็ นประชาธิ ป ไตยที่ เปิ ดกว้า ง สั ง คมและ
เศรษฐกิ จเริ่ มเข้าสู่ ความมัน่ คง ยุคสมัยใหม่ได้สะท้อนให้
เห็ นบนวัฒ นธรรมหลาย ๆ ด้าน ขณะเดี ย วกัน โรงละคร
และหอแสดงดนตรี เริ่ มน าการแสดงที่ ส าคั ญ ระดั บ
นานาชาติเข้ามาแสดง อีกทั้งเชื้ อเชิ ญให้ศิลปิ นชาวไต้หวัน
สถาปัตยกรรมภายนอกของหอแสดงดนตรี แห่ งชาติ
ร่ วมสร้ างสรรค์ผ ลงาน นาเอาจิ นตนาการอันหลากหลาย
มาสู่ พ้ืนที่ แห่ งนี้ สารวจวัฒนธรรมไต้หวันโดยอาศัยงานต่าง ๆ เช่ น เทศกาลศิลปะนานาชาติไต้หวัน (TIFA,
Taiwan International Festivel of Arts) งานดนตรี แจ๊สฤดู ร้อน (Life is Jazz – Play it Loud) และเทศกาลศิลปะ
ฤดู ใบไม้ร่วง เป็ นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงมุมมองสร้างสรรค์ศิลปะที่หลากหลาย ปั จจุบนั มีผูช้ มกว่า 6.5 แสน
คนในแต่ละปี เป็ นสถานที่ ผูค้ นมาใช้ชีวิตและสั มผัส กับศิ ลปะ ท าให้โรงละครแห่ งชาติ และหอแสดงดนตรี
แห่งชาติกลายเป็ นสถานที่ทางวัฒนธรรมที่เปิ ดกว้างและมีอิสระที่สุดในเอเชีย
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兩廳院有四座正規的表演空間，分別是

โรงละครแห่ ง ชาติ แ ละหอแสดงดนตรี แ ห่ ง ชาติ มี
สถานที่ จ ัด แสดงอย่ า งเป็ นทางการทั้ ง หมดสี่ โถง
國家戲劇院、國家音樂廳、實驗劇場與
ได้แ ก่ โ รงละครแห่ ง ชาติ หอแสดงดนตรี แ ห่ ง ชาติ
演奏廳。每年大約有 1000 場節目在兩
โรงละครทดลองและห้องแสดงคอนเสิ ร์ต ในทุกปี มี
廳院發生，累積無數經典作品、大師及
การจัดแสดงที่ โรงละครแห่ งชาติและหอแสดงดนตรี
แห่ ง ชาติ ป ระมาณ 1000 รายการ รวบรวมผลงาน
表演團體在此呈現，吸引超過 65 萬名
คลาสสิ ค ศิ ลปิ นอาวุโสและคณะการแสดงมากมาย
觀眾。近年來，更有越來越多藝術家選
นับ ไม่ ถ้วน ดึ งดู ดผูช้ มมากกว่า 6.5 แสนคน ในช่ วง
สถาปัตยกรรมภายในของหอแสดงดนตรี แห่งชาติ
ไม่กี่ปีมานี้ ศิลปิ นจานวนมากเลือกที่จะใช้บริ เวณที่
ไม่ ใช่ ห้องโถงหลัก จัดการแสดงรู ป แบบต่ าง ๆ ท าให้ โรงละครแห่ งชาติ และหอแสดงดนตรี แห่ งชาติ
กลายเป็ นพื้นที่สาธารณะที่มีงานศิลปะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

擇在兩廳院的非典型劇場空間 ห้องโถงภายในหอแสดงดนตรี แห่งชาติ
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ที่นงั่ ของผูช้ มภายในโรงละครแห่ งชาติ

ห้องแสดงคอนเสิ ร์ต

ที่นงั่ ของผูช้ มภายในห้องแสดงคอนเสิ ร์ต

ที่นงั่ ของผูช้ มภายในโรงละครแห่ งชาติ

โรงละครทดลอง
實驗劇場觀眾席

QR Code เว็บไซต์โรงละครแห่ งชาติและหอแสดงดนตรี แห่ งชาติ

นอกจากรายการการแสดงแล้ว โรงละครแห่งชาติและหอแสดงดนตรี แห่ งชาติยงั จัดให้มีบริ การนาชมสถานที่
ด้วยภาษาจีนและภาษาอังกฤษแบบกาหนดรอบเวลา เครื่ องนาชมสถานที่ภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่นและเกาหลี
รวมถึ งนาชมสถานที่แบบหมู่คณะด้วย สถานที่ที่พาไปชมได้แก่โรงละครแห่ งชาติ หอแสดงดนตรี แห่ งชาติ
และสนามศิลปวัฒนธรรม เนื้ อหาการพาชมจะแนะนาความเป็ นมาของสถาปั ตยกรรม สถานที่จดั แสดงและ
ผลงานศิลปะที่สะสมไว้ โดยจะปรับเส้นทางนาชมสถานที่ตามกาหนดการการใช้สถานที่ในแต่ละวัน
ภาพถ่ายของโรงละครแห่ งชาติและหอแสดงดนตรี แห่ งชาติท้ งั หมดในคู่มือฉบับนี้ ถ่ายโดยหลี่ อี้ เซียน (Yi-Hsien Lee)
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ทีต่ ้งั : 40756 No. 101, Sec. 2, Huilai Rd.,Xitun District,
Taichung City, Taiwan (R.O.C.)
เว็บไซต์ : https://www.npac-ntt.org/en
臺中國家歌劇院於 2016 年開幕，由

โรงล ะ ค รแห่ งช าติ ไท จ ง (National
Taichung
日本知名建築師—伊東豊雄
（Toyo
Ito）
Theater) เปิ ดใช้งานในปี 2016 ได้รับการออกแบบ ภาพถ่ายมุมสูงของสถาปัตยกรรมภายนอกของโรงละครแห่งชาติไทจง
所設計，建築理念導入「陽光、空氣、
(ถ่ายภาพโดย LIN Chun-yung)

โดยนายโตโย อิ โ ตะ (Toyo Ito) สถาปนิ ก ชื่ อ ดัง
水」等生命不可或缺的元素，為中臺灣
ของญี
่ ปุ่น โดยแนวคิดทางสถาปั ตยกรรมนาเสนอ
歌劇院以「一座藝術與生活的劇場」
องค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในชี วิตได้แก่ “แสงอาทิตย์
為經營理念，規劃精采國內外表演藝術
อากาศ น้ า” สร้ างเป็ นสถานที่ ท างศิ ล ปวั
ฒ นธรรม
節目與多元藝術活動及展覽，
「造訪歌劇
และเป็
นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของไต้หวัน
院」
將會是充實、愉悅的藝術生活體驗。

แนะนาการเพาะปลูกในกิจกรรม “อรุ ณสวัสดิ์โรงละครแห่ งชาติไทจง
歌劇院《早安！歌劇院》植栽導覽
(Good Morning NTT!)”
(攝影：林峻永 LIN Chun-yung、陳建豪 CHEN
(ถ่ายภาพโดย LIN Chun-yung และ CHEN Chien-hao )
Chien-hao)

ภายในโรงละครใหญ่
(ถ่ายภาพโดย Lafun Photography Studio)

ภาพการซ้อมละคร “Existential Feelings” แสดงโดย ChiChiao
Musical Theatre และ Taiwan Bangzi Opera Company สาหรับ
แสดงในงาน 2019 NTT-TIFA
(ถ่ายภาพโดย YEN Han-cheng และ LIN Shang-yu)
กิจกรรม All Colors Are In The Lights โดยนาย LEE Ling นาย
HSIEH I-Jon และนาย LING Tien
(ถ่ายภาพโดย LIN Chun-yung และ CHEN Chien-hao)
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.

ภาพการแสดง “Götterdämmerung” ในงาน 2019 NTT Fall for Great Souls จัดแสดงโดยคณะนักเต้น La Fura dels Baus จากสเปนและ
Shaojia Lu จากวงซิ มโฟนี่ ออเคสตร้าแห่ งชาติไต้หวัน (National Taiwan Symphony Orchestra-NTSO)
(ถ่ายภาพโดย LIN Chun-yung และ CHEN Chien-hao)

ภาพกิจกรรมค้างคืนในโรงละครแห่ งชาติไทจง ปี 2019

งาน Open House โรงละครแห่ งชาติไทจง ปี 2019

(ถ่ายภาพโดย LIN Chun-yung)

(ถ่ายภาพโดย CHEN Chien-hao)

กิจกรรมเต้นด้านหน้าโรงละครแห่ งชาติไทจง “Oh! NTT Msicals 2019”

กิจกรรมแสดงแสงและเงาบนฝาผนัง ปี 2019 ณ โรงละครแห่ งชาติไทจง

(ถ่ายภาพโดย CHEN Chien-hao และ LIU Cheng-mao)

(ถ่ายภาพโดย LIN Chun-yung)
รู ปภาพของโรงละครแห่ งชาติไทจงในคู่มือฉบับนี้ท้ งั หมดเป็ นลิขสิ ทธิ์ของโรงละครแห่ งชาติไทจง
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ทีต่ ้งั : 2,Sec. 1, Wu Chuan W. RD., Taichung 403
เว็บไซต์ : https://www.ntmofa.gov.tw/
เปิ ดให้ บ ริ ก ารในปี 1988 มี พ้ื น ที่ ก ว่า 102,000
ต ารางเม ต ร เป็ น ห น่ วยงาน ใน สั งกั ด ข อ ง
กระทรวงวัฒ นธรรม โดยมุ่ งเน้นด้านทัศ นศิ ล ป์
เป็ นหลั ก และเป็ นพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ด้ า นวิ จิ ต รศิ ล ป์
ระดับ ชาติ แ ห่ ง เดี ย วในไต้ห วัน ปั จ จุ บ ัน มี ข อง
สะสมมากกว่า 15,000 ชิ้ น พิ พิ ธภัณ ฑ์น้ ี มุ่งเน้น
การวิ จ ัย ผลงานศิ ล ปะร่ ว มสมัย และสมัย ใหม่
วางแผนและจัด นิ ท รรศการต่ า ง ๆ สร้ า งเวที
แลกเปลี่ ยนด้านศิ ลปะระดับ นานาชาติ ส่ งเสริ ม
การศึกษาด้านศิลปะ เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ให้ชื่นชมศิลปะหลากหลายแขนง

สถาปัตยกรรมภายนอก พิพิธภัณฑ์วจิ ิตรศิลป์ แห่ งชาติ ไต้หวัน

สถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑ์วจิ ิตรศิลป์ แห่ งชาติ ไต้หวัน

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ แห่ งชาติ ไต้หวันเปิ ดให้นัดเวลาการเข้าชมเป็ นหมู่คณะ

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ แห่ งชาติ ไต้หวันจัดโครงการสารวจโดยไม่ใช้สายตาให้กบั
กลุ่มผูม้ ีความบกพร่ องทางการมองเห็น

กิจกรรมการแนะนาพิพิธภัณฑ์ผา่ นการปฏิบตั ิจริ ง (เลียนแบบฝูงกระบือ)

กิจกรรมการแนะนาพิพิธภัณฑ์ผา่ นการปฏิบตั ิจริ ง (เลียนแบบฝูงกระบือ)
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มศิลปะและเทคโนโลยี พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ แห่ งชาติ ไต้หวัน

ภาพบรรยากาศยามค่าคืนใน “เทศกาลแสดงศิลปะแสงไฟนานาชาติ 2020 – เขียนด้วยแสง”
(2020 Taiwan International Light Festival – Writing of Light) จัดโดยพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ แห่ งชาติ ไต้หวัน

ภาพจาก “เทศกาลแสดงศิลปะแสงไฟนานาชาติ 2020 – เขียนด้วยแสง” (2020 Taiwan International Light Festival – Writing of Light)
จัดโดยพิพิธภัณฑ์วจิ ิตรศิลป์ แห่ งชาติ ไต้หวัน
รู ปภาพของพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ แห่ งชาติไต้หวันในคู่มือฉบับนี้ท้ งั หมดได้รับจากพิพิธภัณฑ์วจิ ิตรศิลป์ แห่ งชาติไต้หวัน
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ทีต่ ้งั : No.362, Section 3, Fuxing Road,
Taichung 40242, Taiwan (R.O.C.)
เว็บไซต์ : https://tccip.boch.gov.tw/
สวนมรดกทางวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม
ก่ อตั้งขึ้ น เพื่ อส่ งเสริ ม แนวคิ ดและจิ ตส านึ ก ในการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ย์สิ นทางวัฒ นธรรม เดิ ม คื อ สวน
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ไ ถจง แต่ ไ ด้เปลี่ ย นเป็ นสวน
มรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมในปี ค.ศ.
2018 สวนมรดกทางวัฒ นธรรมเป็ นที่ ต้ งั ของกรม
มรดกทางวัฒ นธรรมของกระทรวงวัฒ นธรรม
ไต้หวัน มี หน้าที่ ส ร้ างพื้ นที่ จดั แสดงทรั พย์สิ นทาง
วัฒ นธรรมของไต้ ห วัน แบบเต็ ม รู ปแบบ และ
ส่ งเสริ มปรับเปลี่ยนพื้นที่ สวนและปรับปรุ งการใช้
งานของแต่ล ะพื้ นที่ สร้ างพื้ น ที่ จดั แสดงทรั พ ย์สิ น
ทางวัฒนธรรมทั้งแบบที่จบั ต้องได้และจับต้องไม่ได้

เส้นทางในสวนมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

อาคารของสวนมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เดิมเป็ นโรงงานผลิตสุ รา

ศูนย์ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นศิลปะ สัมมนาช่างฝี มือ ศูนย์
มรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ า พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้มรดก
ทางวัฒนธรรมเชิงวิทยาศาสตร์ ศูนย์ฐานข้อมูลมรดก
ทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยีย่ มชมถังหมักสุ ราในสวนมรดกทางวัฒนธรรม

อาคารจัดแสดงระดับนานาชาติ สวนมรดกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์ถ่ายทอดความรู ้ดา้ นศิลปะ สัมมนาช่างฝี มือ ศูนย์มรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ า พิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู ้มรดก
ทางวัฒนธรรมเชิงวิทยาศาสตร์ ศูนย์ฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็ นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
เฉพาะทางทั้งแบบโครงสร้างและบริ บท เพื่อให้ผูค้ นสามารถมีส่วนร่ วมและเข้าถึ งกับมรดกทางวัฒนธรรม
ได้หลากหลายรู ปแบบ
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ทีต่ ้งั : สถาบันวิจยั และพัฒนาหัตถศิลป์ ไต้หวันแห่งชาติ :
573, Zhongzheng Rd, Caotun Township 54246, Nantou County
สาขาไทเป (NTCRI Taipei Branch) : No41,Nahai Road, Taipei
สาขาอิงเกอ (NTCRI, Yingge Branch) : No.1, Fongming St., Yingge Dist., New Taipei City 23943
สาขาเหมียวลี่ (Miaoli Ceramic Technique Guiding Center) :
No.8-2, Shuiliuniang, Miaoli City, Miaoli County 36059
เว็บไซต์ : https://www.ntcri.gov.tw/en/
สถาบั น วิจั ยและพั ฒ นาหั ต ถศิ ล ป์ ไต้ ห วัน แห่ งชาติ เป็ นสถาบัน ที่ รวบรวมความรู ้ ประสบการณ์ การจัด

國立臺灣工藝研究發展中心是一個結合知識體驗、典藏展示、研究創新的多

แสดงผลงาน การวิจยั และสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยมี "สวนวัฒนธรรมหัตถศิลป์ ไต้หวัน" เป็ นแกนหลักของ

元化機關，以「臺灣工藝文化園區」為發展主軸，轄下另有臺北當代工藝設

การพัฒนา สถาบันวิจยั และพัฒนาหัตถศิ ลป์ แห่ งชาติ ของไต้หวันยังมี หน่ วยงานสาขาที่ ไทเป อิ งเกอและ

計分館、鶯歌多媒材研發分館、苗栗工藝產業研發分館，亦提供對外參訪，

เมี่ยวลี่ ซึ่ งเปิ ดให้บุคคลทัว่ ไปเข้าเยีย่ มชม เป็ นแหล่งศึกษาด้านหัตถศิลป์ ที่สาคัญของไต้หวัน

สาขาของสถาบันวิจยั และพัฒนาหัตถศิลป์ ไต้หวันแห่งชาติ

สถาบันวิจยั และพัฒนาหัตถศิลป์ แห่ งชาติของไต้หวัน สาขาไทเป

สถาบันวิจยั และพัฒนาหัตถศิลป์ แห่ งชาติของไต้หวัน สาขาอิงเกอ

สถาบันวิจยั และพัฒนาหัตถศิลป์ แห่ งชาติของไต้หวัน สาขาเหมียวลี่
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“พลิกโฉม” ค่ายประยุกต์และทดลองใช้เส้นใยธรรมชาติของไต้หวัน
(ชื่อผลงาน : ห้องทาสมาธิ กลางอากาศ)

“ต้นไม้แห่ งชี วติ นิ ทรรศการงานหัตถศิลป์ หมุนเวียนระดับนานาชาติ”
(สถาบันวิจยั และพัฒนาหัตถศิลป์ แห่ งชาติของไต้หวัน สาขาไทเป)

“เด็กมัธยมต้นจากพื้นที่ห่างไกลมาเยีย่ มเยียน” ผลการเรี ยนรู ้การทากาไลข้อมือจากหิ น

กิจกรรม “หนูเป็ นช่างหัตถศิลป์ ตัวน้อย”

พื้นที่จดั แสดงนิ ทรรศการของสถาบันวิจยั และพัฒนาหัตถศิลป์ แห่ งชาติของไต้หวัน
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ทีต่ ้งั : No.250, Sec 1, Changhe Rd., Annan District,
Tainan City 70946, Taiwan (R.O.C.)
เว็บไซต์ : https://www.nmth.gov.tw/en/
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ป ระวัติ ศ าสตร์ ไ ต้ห วัน แห่ ง ชาติ
เป็ นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
เชื่ อมต่อผูค้ นและแผ่นดิน เป็ นพิพิธภัณฑ์แห่ ง

ภาพมุมสู งของอาคารและสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่ งชาติ

เดี ยวที่ แนะนาประวัติศาสตร์ ก ารพัฒ นาของ
ไต้หวัน ชั้นสองจัดเป็ นนิ ท รรศการถาวร ใช้
ฉ าก จ าล องเส มื อน จริ งใน ก ารบ อ ก เล่ า
เรื่ อ ง ร า ว ก า ร ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง
สภาพแวดล้อมและระหว่างกันของกลุ่มชาติ
พั น ธุ์ ต่ า ง ๆ ที่ เดิ น ทางมาถึ ง เกาะไต้ ห วัน
ชั้น หนึ่ งเป็ นโถงส าหรั บ เด็ ก ชั้น สี่ มี ห้ อ งจัด
แสดงเฉพาะสามห้อง

ภายในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่ งชาติ

สถาปั ตยกรรมภายนอกใช้ อุ ป กรณ์ พ ลัง งาน
แสงอาทิ ตย์ส ร้ างเป็ น “ก าแพงเมฆ” แสดงภาพ
ท้อ งฟ้ า ที่ เต็ ม ไปด้ว ยก้อ นเมฆกว้า งใหญ่ และ
สระน้ าเป็ นสัญลักษณ์ ของบรรพบุรุษที่ “ข้ามน้ า
ข้ามทะเล” มาถึ งเกาะแห่ งนี้ และกาแพงอิ ฐแดง
อาคารรู ป แบบยกพื้ น แสดง “ความปรองดอง”
ของชนชาติ ล้วนมีเอกลักษณ์อนั โดดเด่น

“กาแพงเมฆ” พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่ งชาติ

“กาแพงเมฆ” พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่ งชาติ

“เนินแห่ งความหวัง” สามารถมองเห็นบริ เวณทั้งหมดของพิพิธภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
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ทางเข้าอาคารเรียนรูพ้ ิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวัน
แห่งชาติ

อาคารและสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
ไต้หวันแห่งชาติ

“ความกลมเกลียว” ผลงานศิลปะภายในสวนสาธารณะ

“ต้นสานึกคุณ” ผลงานศิลปะภายในสวนสาธารณะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่งชาติ
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ทีต่ ้งั : 1, Zhongzheng Rd.,West Central District,Tainan City 700, Taiwan (R.O.C.)
เว็บไซต์ : https://www.nmtl.gov.tw/en
พิพธิ ภัณฑ์ วรรณคดีไต้ หวันแห่ งชาติ
เป็ นพิพิธภัณฑ์ดา้ นวรรณคดีระดับชาติแห่ ง
แรกของไต้ห วัน ตัว อาคารเป็ นอนุ ส รณ์
สถานแห่ งชาติ ที่ มี ป ระวัติศ าสตร์ ยาวนาน
นับศตวรรษ เดิมก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็ นที่ทาศูนย์

ภูมิทศั น์ภายนอกของพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ

ราชการประจาเขตไถหนานในยุค ที่ ญี่ ปุ่ น
ปกครองไต้ ห วัน สร้ า งเสร็ จในปี 1916
ภายหลั ง ส งครามจั ด ให้ เ ป็ นส ถานที่ ที่
กองบัญชาการทางทหารอากาศและรัฐบาล
เมื อ งไถหนานใช้ ง าน ตั้ง แต่ ปี 1997 เริ่ ม
บู ร ณะสถาปั ตยกรรมทั้ งหมด และเปิ ด
ให้บ ริ การเป็ นพิพิ ธภัณฑ์วรรณคดี ไต้หวัน
แห่งชาติอย่างเป็ นทางการในปี 2003

ภูมิทศั น์ยามค่าคืนที่งดงามของพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ ยาม 18.00 นาฬิกาถึง 21.00 นาฬิกา
เปิ ดไฟนอกอาคารทาให้ได้บรรยากาศที่แตกต่างจากตอนกลางวัน
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นอกเหนือจากการรวบรวมและเก็บรักษาต้นฉบับ
และวัตถุโบราณของนักเขียน รวมถึงการศึกษาวิจยั
วรรณคดีไต้หวันและสร้างฐานข้อมูลที่เพียงพอ
สาหรับอ่านผ่านทางออนไลน์ พิพิธภัณฑ์วรรณคดี
ไต้หวันแห่งชาติยงั จัดนิทรรศการ กิจกรรม การ
เผยแพร่ ความรู ้ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนรู ้สึกว่าเข้าถึง
วรรณคดีได้ง่ายขึ้น นาไปสู่ การพัฒนาวัฒนธรรม
ภายในพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่งชาติ
ให้บริ การห้องสมุดวรรณกรรม ห้องสมุดวรรณคดี
สาหรับเด็กและบริ การอื่น ๆ อย่างครบถ้วน
ภูมิทศั น์ภายนอกของพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ

ภูมิทศั น์ภายในของพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ

ห้องโถงศิลปะวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ
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นิทรรศการนิ ยายสื บสวน ได้แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่ อง
“ฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรี ยนท์เอกซ์เพรส Murder in the Orient
Express” จัดโดยพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ

นิทรรศกาล Baba Nyonya Life เป็ นนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึง
การก้าวเข้าสู่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ของวรรณคดีไต้หวัน ข้าม
พรมแดนทางภาษา แสดงให้เห็ นถึงประวัติศาสตร์การแต่งงาน
ระหว่างสองตระกูลจากไต้หวันและคนจีนสัญชาติอินโดนีเซี ย

อารยธรรมของมนุษย์เคลื่อนไหวได้ โดยมักจะแฝงตัวในศาสนา
นิทานพื้นบ้าน เรื่ องเล่า ตานาน พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวัน
แห่ งชาติแนะนาวรรณคดีของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ให้กบั นัก
อ่านชาวไต้หวัน เรื่ อง“อากุย้ บนดวงจันทร์” “ที่มาของไม้กวาด”
แปลมาจากต้นฉบับภาษาเวียดนาม

เด็กและเยาวชนนิยมมาที่พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ มี
อาสาสมัครบรรยายให้กบั เด็กฟังโดยเฉพาะ ทาให้เยาวชนเติบโต
ในสังคมแห่ งการแบ่งปั น พิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติมี
บทบาททาให้ให้พวกเขาเรี ยนรู ้ได้อย่างสนุกสนาน

รู ปภาพของพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติในคู่มือฉบับนี้ถ่ายภาพโดยหลิน ป๋ อ เหลียง (Lin Bo-liang) ได้รับจากพิพิธภัณฑ์วรรณคดีไต้หวันแห่ งชาติ
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ทีต่ ้งั : No.1, Sanduo 1st Rd., Fengshan Dist., Kaohsiung City 83075, Taiwan (R.O.C.)
เว็บไซต์ : https://www.npac-weiwuying.org/
ศู นย์ ศิลปวัฒ นธรรมแห่ งชาติเว่ ยอู่อิ๋งตั้งอยู่ในเขตเฟิ่ งซาน เมื องเกาสง อยู่ใกล้กบั สวนสาธารณะเว่ยอู่อิ๋ง มี
พื้นที่ 99,000 ตารางเมตร อาคารมีพ้ืนที่ถึง 33,000 ตารางเมตร สถาปั ตยกรรมได้รับการออกแบบโดย Francine
Houben สถาปนิ กชาวเนเธอร์ แลนด์ เขาได้แรงบันดาลใจในการออกแบบจากกลุ่ มต้นไทรร้ อยปี ในเว่ยอู่อิ๋ง
สนามต้นไทรเปิ ดให้ผูค้ นเข้ามาทากิ จกรรมและพักผ่อนตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ศิลปะที่ไม่มีร้ ัวล้อมรอบแห่ ง
นี้ ทาให้ผคู ้ นได้ใกล้ชิดกับโรงละครที่อยูภ่ ายใน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ งชาติเว่ยอู่อิ๋งเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2018 โดยมีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมทางด้านศิลปะการแสดงในภาคใต้
ของไต้หวันเพื่อเป็ นพื้นที่แสดงออกทางศิลปะที่สาคัญระดับนานาชาติ

ภาพศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเว่ยอู่อ๋ิงจากมุมสูง

ลานต้นไทรในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติเว่ยอู่อ๋ิง

หอแสดงดนตรี ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ งชาติเว่ยอู่อิ๋ง
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ห้องโถงใหญ่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ งชาติเว่ยอู่อิ๋ง

ระเบียงกลางแจ้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ งชาติเว่ยอู่อิ๋ง

ภูมิทศั น์ภายนอกของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ งชาติเว่ยอู่อิ๋ง

โรงละคร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ งชาติเว่ยอู่อิ๋ง

โรงละครกลางแจ้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ งชาติเว่ยอู่อิ๋ง

โรงละครกลางแจ้ง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่ งชาติเว่ยอู่อิ๋ง

Photo Credit：Courtesy of National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying)
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ทีต่ ้งั : พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ ไต้หวันแห่งชาติ
No.1 Museum Rd., Taitung 95060, Taiwan (R.O.C.)
สวนวัฒนธรรมเปยหนาน (Peinan Cultural Park)
No.200 Cultural Park Rd., Taitung 95059, Taiwan (R.O.C.)
พิพิธภัณฑ์โบราณคดีไถหนาน
(Museum of Archaeology,Tainan Branch of NMP)
No.10, Nanke 3rd Rd., Xinshi Dist., Tainan 744, Taiwan (R.O.C.)
เว็บไซต์ : https://www.nmp.gov.tw/en

เครื่ องประดับหู ทาจากหยกรู ปคนและสัตว์
ตราสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์
ก่อนประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่ งชาติ

พิพธิ ภัณฑ์ ก่อนประวัติศาสตร์ ไต้ หวันแห่ งชาติต้ งั อยูด่ า้ นข้างของสถานีรถไฟคังเล่อ เทศบาลเมืองไถตง เป็ น
พิพิธภัณฑ์ในขอบข่ายวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ และชนพื้นเมืองแห่งแรกของไต้หวัน พิพิธภัณฑ์
แบ่งเป็ นสามแห่ง คือสาขาหลักที่คงั เล่อ สวนวัฒนธรรมเปยหนาน (Peinan Cultural Park) และพิพิธภัณฑ์
โบราณคดีไถหนาน (Museum of Archaeology,Tainan Branch of NMP)

ลานดวงอาทิตย์และนาฬิกาแดด
พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ไต้หวันแห่ งชาติ สาขาคังเล่อ

ภาพระบาน้ าพุบริ เวณสวนดอกไม้ที่พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์ไต้หวัน
แห่ งชาติ สาขาคังเล่อ

พิพธิ ภัณฑ์ หลักทีค่ ังเล่อมีนิทรรศการถาวรที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของไต้หวัน ได้แก่ ประวัติศาสตร์
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ วิวฒั นาการของมนุษย์ โบราณคดีทางวิทยาศาสตร์ และ
ชนเผ่าพื้นเมือง เป็ นต้น เสนอเรื่ องราวก่อนประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมือง
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สวนวัฒ นธรรมเปยหนาน
( Peinan Cultural Park)
เป็ น แห ล่ งขุ ด ค้ น แล ะจั ด
แสดงทางโบราณคดีที่สาคัญ
ประกอบกั บ ระบบนิ เวศที่
อุ ด มสมบู ร ณ์ จึ ง กลายเป็ น
เป็ น แห ล่ ง สิ น ท รั พ ย์ ท าง
วั ฒ น ธรรมที่ เชื่ อมต่ อ ยุ ค
ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ก ั บ ยุ ค
ปัจจุบนั ระดับโลก

ภายนอกอุทยานวัฒนธรรมเปยหนาน

ห้องจัดแสดงภายในอุทยานวัฒนธรรมเปยหนาน

เสาหิ นรู ปดวงจันทร์ในอุทยานวัฒนธรรมเปยหนาน

พิ พิ ธภั ณ ฑ์ โบ ราณ คดี ไ ถห น าน (Museum of
Archaeology,Tainan Branch of NMP) เ ป็ น
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เฉพาะด้ า นโบราณคดี แ ห่ ง แรกของ
ไต้หวัน จัดแสดงประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่าห้าพัน
ปี ของพื้ นที่ บริ เวณหนานเคอตั้งแต่ยุคหิ นใหม่เป็ น
ต้น มา และความส าคัญ ของกลุ่ ม นั ก โบราณคดี
หนานเคอในการวิจยั ทางโบราณคดี ในไต้หวัน ซึ่ ง
จะได้เห็นวัฒนธรรมหลากหลายมุมมองของบรรพ
บุ รุษ ที่ อาศัยอยู่บ ริ เวณหนานเคอ และผลลัพ ธ์ จาก
การวิจยั รวมถึ งเทคโนโลยี ที่ ใช้ในการขุด ค้น ทาง
โบราณคดี

ห้องจัดแสดงถาวรชั้นหนึ่ง พิพิธภัณฑ์โบราณคดีไถหนาน

ภูมิทศั น์ภายนอกของพิพิธภัณฑ์โบราณคดีไถหนาน

ห้องจัดแสดงถาวรชั้นสาม พิพิธภัณฑ์โบราณคดีไถหนาน
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ทีต่ ้งั :

No. 201, Wubin Road, Section 2, Wujie Township, Yi-Lan County, Taiwan (R.O.C.)

เว็บไซต์ : http://www.px-sunmake.org.tw/index/?lang=en
宜蘭傳藝園區座落於宜蘭縣五結鄉冬山河畔，佔地 24 公頃，2004 年起正式

ศู นย์ ศิลปะดั้ งเดิม แห่ งชาติ สาขาอี๋หลาน (National Center for Traditional Arts, Yilan Park) ตั้งอยู่ริม

對外營運，除傳統藝術核心業務由政府執行外，部分設施皆委託民間經營，

แม่ น้ าตงซาน ตาบลอู่เจี๋ ย จังหวัดอี๋ หลาน มี ข นาดพื้ นที่ 240,000 ตารางเมตร เปิ ดให้บริ การตั้งแต่ปี 2004

以打造公共建設與民間經營之雙贏利基。園區設施以仿聚落型態興建，從信

นอกเหนื อจากภารกิ จหลักงานศิลปะดั้งเดิ มที่ รัฐบาลเป็ นผูด้ าเนิ นงานแล้ว ภารกิ จบางส่ วนมอบหมายให้

仰中心到街坊、從保存傳習到展演推廣。富有傳統文化特色的建築群，其建

ประชาชนในท้องถิ่ นเป็ นผูจ้ ดั การ เพื่ อสร้ างผลประโยชน์ ต่อภาครั ฐและภาคประชาชนทั้งสองฝ่ าย สิ่ ง

築手法或遵循傳統技法，或運用現代美學，仿造三、四十年代臺灣民間聚落，

อานวยความสะดวกของศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่ งชาติ สาขาอี๋หลานสร้างขึ้นโดยเลียนแบบรู ปแบบการตั้งถิ่ น

處處可見當時生活的縮影，深具文化內涵。軟體經營上運用現有設施，依歲

ฐาน ตั้งแต่ศูนย์กลางทางศาสนาจนถึงย่านต่าง ๆ ตั้งแต่การอนุ รักษ์สืบทอดจนถึงการส่ งเสริ มการจัดแสดง

時節慶規劃展演活動，常年呈現臺灣常民文化的工藝展覽，並結合四季時序

กลุ่มสถาปั ตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ใช้วิธีการการก่อสร้างตามเทคนิ คแบบดั้งเดิ ม

與文化觀光策略，透過活潑的表現方式與豐沛的創意活力，讓來者得以體現

และใช้ความรู ้ดา้ นสุ ทรี ยศาสตร์ สมัยใหม่ เลียนแบบการตั้งถิ่นฐานของชาวไต้หวันในช่วงทศวรรษที่ 1930

臺灣常民文化美學，重溫歷史記憶。

และ 1940 ในทุกหนแห่ งสามารถเห็ นเงาสะท้อนวิถีชีวิตของผูค้ นในสมัยนั้นซึ่ งแฝงไปด้วยวัฒนธรรมอัน
ลึกซึ้ ง การจัดการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ วางแผนกิจกรรมการแสดงตามเทศกาลต่าง ๆ การจัดนิ ทรรศการ
งานฝี มือที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนไต้หวันตลอดทั้งปี ผสานกับกลยุทธ์การส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
เชิ งวัฒนธรรมตลอดสี่ ฤดู กาล ผ่านวิธีการแสดงออกที่มีชีวิตชี วาและเต็มไปด้วยความสร้ างสรรค์ ทาให้ผู ้
เยีย่ มชมเห็นถึงความงามของวัฒนธรรมดั้งเดิมของไต้หวัน หวนระลึกถึงความทรงจาทางประวัติศาสตร์

ทัศนี ยภาพยามค่าคืนของศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่ งชาติ สาขาอี๋หลาน

อาคารและลาน้ าภายในศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่ งชาติ สาขาอี๋หลาน

(รู ปภาพจากมูลนิธิวฒั นธรรมซันเมค (sunmake cultures foundation))

(รู ปภาพจากมูลนิธิวฒั นธรรมซันเมค (sunmake cultures foundation))
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การแสดงในศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่งชาติ สาขาอี๋หลาน
(รู ปภาพจากมูลนิธิวฒั นธรรมซันเมค (sunmake
cultures foundation))

“โครงการการแสดงของผูส้ ื บทอดศิลปะดั้งเดิม” ที่
ศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่งชาติจดั ขึ้นตั้งแต่ปี 2017
(รู ปภาพโดยศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่งชาติ
ถ่ายโดยเจียงเพ่ยฮัว่ )

ภาพกิจกรรมวันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดของเทพ
เจ้าบุ่นเชียงตี่กนุ ของศาลเจ้าบุ่นเชียงในศูนย์ศิลปะ
ดั้งเดิมแห่งชาติ สาขาอี๋หลาน
(รู ปภาพโดยศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่งชาติ
ถ่ายโดยหลูซื่อจง (Scott Chen))
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ทีต่ ้งั : No.751, Wenlin Rd., Shilin Dist., Taipei City 11159, Taiwan (R.O.C.)
เว็บไซต์ : https://www.ncfta.gov.tw/en/content_136.html
โรงละครดั้งเดิมไต้ หวัน (Taiwan Traditional Theatre Center) เป็ นศู นย์ศิล ปะดั้งเดิ มแห่ งชาติ เพื่ อเป็ น
臺灣戲曲中心（Taiwan Traditional Theatre Center）為國立傳統藝術
“บ้านของคณะศิ ล ปะการแสดงแบบดั้งเดิ ม ” เป็ นแรงหนุ นที่ แข็งแกร่ งให้ก ับ คณะนัก แสดง คณะละคร
中心位於臺北的展演場館，以「傳統表演藝術團隊的家」自許，致力於活絡

กั๋ ว กวง (Guoguang Opera Company) วงออร์ เ คสตราแห่ งชาติ ไ ต้ ห วัน (National Chinese Orchestra
產業生態，作為表演團隊堅強的後盾。國光劇團、臺灣國樂團及臺灣音樂館
Taiwan) และ สถาบันดนตรี ไต้หวัน (Taiwan Music Institute) ต่างรวมตัวกันอยู่ที่นี่ เป็ นโรงละครเฉพาะ
進駐於此，為臺灣第一個擁有駐團的專業劇場，兼及藝文展演、藝術教育及
ทางที่ มี ค ณะละครประจาอยู่ อี ก ทั้ง ยัง มี ก ารจัด การแสดง การอบรมศิ ล ปะ และเป็ นแหล่ ง พัก ผ่อ นทาง
文化休閒等多用途。建築風格採用簡單寫意卻又蘊含無限可能的戲曲美學，
วัฒนธรรมอีกด้วย สถาปัตยกรรมใช้รูปแบบที่ เรี ยบง่ายแต่แฝงความหมายสุ นทรี ยศาสตร์ ของการละครที่ไม่
將「一桌二椅」的傳統元素顛倒翻轉，化為凝練經典的時尚新造型，積極探
มีที่สิ้นสุ ด ใช้วตั ถุตามประเพณี ด้ งั เดิ มอย่าง “หนึ่ งโต๊ะสองเก้าอี้” มากลับหัว กลายเป็ นรู ปลักษณ์ที่ทนั สมัย

สารวจแนวความคิดใหม่ของการละครให้สอดคล้องกับยุคสมัย

ทัศนียภาพภายนอกของโรงละครดั้งเดิมไต้หวัน

ป้ ายชื่อโรงละครดั้งเดิมไต้หวัน

ทัศนียภาพยามค่าคืนของโรงละครดั้งเดิมไต้หวัน
ที่ละครชั้นดีกาลังจะเริ่ มแสดง

46

ทัศนียภาพภายในของโรงละครดั้งเดิมไต้หวัน

ที่นงั่ ด้านในโรงละครดั้งเดิมไต้หวัน เก้าอี้ใช้โทนสี แดงหลาย
เฉดสี เพื่อแสดงถึงความมีชีวติ ชีวาและทันสมัย

ห้องโถงสาหรับแสดงละครขนาดเล็ก

โรงละครดั้งเดิมไต้หวันจัดให้มีช้ นั เรี ยนและกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้ประชาชนได้สมั ผัสและชื่นชมศิลปะการแสดงละคร

รู ปภาพของศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่ งชาติ โรงละครดั้งเดิมไต้หวันในคู่มือฉบับนี้ถ่ายภาพโดยหลิว เจิ้น เสี ยง (James Lin)
ได้รับจากศูนย์ศิลปะดั้งเดิมแห่ งชาติ โรงละครดั้งเดิมไต้หวัน
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แหล่งอ้ำงอิง
1.

https://www.taiwan.net.tw

2.

https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8
%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87
%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf

3.

https://www.taiwan.net.tw/att/files/201908%E8%A7%80%E5%85%89%E5%B1%80
%E7%B0%A1%E4%BB%8B%E4%B8%AD%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88
(%E5%A3%93%E7%B8%AE).pdf

4.

https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8
%8F%AF%20%E5%BF%83%E5%8B%95%E8%87%BA%E7%81%A3%20%E8%87
%BA%E7%81%A3%E6%97%85%E9%81%8A%E6%91%BA%E9%A0%81_1.pdf

5.

http://www.tipp.org.tw/aborigines_info.asp?A_ID=1&AC_No=4

6.

https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E8%87%BA%E7%81%A3%E7%9C%9F%E5
%A5%BD%E7%8E%A9.pdf
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(ลิขสิ ทธิ์คู่มือ)
ชื่อคู่มือ

:

คู่มือแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไต้หวัน

ผูจ้ ดั ทา : สานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจาประเทศไทย
ที่อยู่ : 40/64 ซ.วิภาวดีรังสิ ต 66 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
ช่องทางสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวไต้หวัน LINE ID : @VisitTaiwan
โทรศัพท์ : (+ 66-2) 0686866
อีเมล : ttb.bkk2017@gmail.com
เว็บไซต์ทางการ : https://www.taiwanembassy.org/th/
เดือนที่ตีพิมพ์ : เมษายน 2020

รู ปภาพในคู่มือเล่มนี้ลว้ นถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ของสานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
ประจาประเทศไทย และสถานที่ที่อา้ งอิงถึงโดยทั้งสิ้น
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