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คู่มือการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแบบนันทนาการ 

๑. บทน า 
 อุตสำหกรรมไตห้วนัในระยะแรกนั้นยึดกำรผลิตขั้นแรกอย่ำงกำรเกษตรและกำรประมงเป็นหลกั ใน

ระยะต่อมำมีกำรพฒันำเป็นกำรผลิตขั้นที่สองและสำมตำมกำรพฒันำของเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำร

สนบัสนุนรูปแบบที่เปล่ียนไปของอุตสำหกรรม ไตห้วนัจึงมีกำรผลกัดนัโครงกำรที่เก่ียวขอ้งอย่ำงกำรเกษตรเชิง

นนัทนำกำรตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๕ จนกระทัง่ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ คณะกรรมกำรกำรเกษตรภำยใตส้ภำบริหำรได้

ประกำศ “บทบญัญตัิกำรพฒันำทำงเกษตรกรรม” และมีมติเห็นชอบให้ปฏิบตัิ ซ่ึงในบทบญัญตัินั้นมีกำรก ำหนด

ควำมหมำยของกำรเกษตรแบบนนัทนำกำรไวด้งัน้ี “หมำยถึงกำรใชพ้ื้นที่ฟำร์มดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อมอบควำม

ผ่อนคลำยและควำมบนัเทิงให้กบัผูม้ำเยือน ผ่ำนทำงทิวทศัน์ฟำร์ม นิเวศน์ทำงธรรมชำติและทรัพยำกร

ส่ิงแวดลอ้ม ผนวกกบักำรเกษตร กำรประมง กิจกรรมทำงกำรเกษตร วฒันธรรมทำงกำรเกษตร และวิถีชีวิตทำง

กำรเกษตร  ” 

 จำกกำรสนบัสนุน อบรบและผลกัดนัของรัฐบำล กำรเกษตรเชิงนนัทนำกำรมีกำรเปล่ียนรูปแบบจำก

กำรเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นกำรเกษตรที่มีควำมหลำกหลำกมำกข้ึน ทั้งกำรพกัผ่อน กำรศึกษำ วฒันธรรม กำรอนุ

รักษส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่ำน้ีมียกระดบักำรเกษตรเชิงนนัทนำกำรให้เป็นระดบัสำกลมำกข้ึนผ่ำน

กำรอบรบและขยำยตลำดของ “สมำคมพฒันำกำรเกษตรเชิงนนัทนำกำรไตห้วนั” ในปัจุบนักำรเกษตรเชิง

นนัทนำกำรนั้นไดก้ลำยเป็นตวัเลือกหน่ึงส ำหรับกำรท่องเที่ยวพกัผ่อนของนกัท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ

แลว้ 

 กำรเกษตรเชิงนนัทนำกำรของไตห้วนันอกจำกจะมีวตัุประสงคเ์พื่อมอบควำมผ่อนคลำยเป็นหลกัแลว้ 

ในขณะเดียวกนัมีกำรผสมผสำนกบัเอกลกัษณ์ของแต่ละฟำร์ม พฒันำเป็นกิจกรรมเชิงกำรศึกษำและวฒันธรรม

ทำงสังคมที่มีลกัษณะเด่น อำทิ กำรเก็บใบชำ กำรเก็บผลไม ้กำรไถนำ กำรจดัดอกไม ้DIY กำรท ำพำยสับปะรด 

กำรท ำเส้นหมี่ และกำรปลูกกลว้ยไมเ้ป็นตน้ นอกจำกน้ี เน่ืองดว้ยควำมประสงคท์ี่แตกต่ำงกนัในแต่ละตลำด 

สมำคมพฒันำกำรเกษตรเชิงนนัทนำกำรของไตห้วนัจึงไดร่้วมมือกบัผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเที่ยวและ

ผูป้ระกอบกำรเกษตรเชิงนนัทนำกำรกว่ำ ๑๐๐ รำย อีกทั้งยงัไดร่้วมมือกบัผลิตภณัฑข์องแต่ละทอ้งถ่ิน ไม่ว่ำจะ

เป็นขำ้วสำร ชำ ดอกไม ้ผลไม ้พืชผกั ประมง ปศุสัตว ์กำแฟ สมุนไพรและป่ำไม ้ พฒันำและส่งเสริมโปรแกรม

กำรท่องเที่ยวแบบคณะที่มีควำมหลำกหลำย 

 ไตห้วนัตั้งอยู่ระหว่ำงจุดตดัของแผ่นธรณีสมุทรฟิลิปปินส์และแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย ท ำให้ไตห้วนัมี

ลกัษณะพื้นที่หลำกหลำยและมีทิวทศัน์ที่สวยงำม อีกทั้งยงัตั้งอยู่ในเขตภูมิอำกำศร้อนช้ืนแถบมรสุม ท ำให้

ไตห้วนัมีสภำพอำกำศที่ค่อนขำ้งหลำกหลำย ดว้ยหลำกหลำยเหตุผลประกอบกนัท ำให้ไตห้วนัประกอบไปดว้ย

ทรัพยำกรทำงกำรเกษตร และกำรประมงที่อุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกนัยงักลำยเป็นพื้นฐำนส ำคญัของกำร



พฒันำกำรท่องเที่ยวเชิงกำรเกษตรแบบนนัทนำกำรอีกดว้ย ไตห้วนัมีทรพัยำกรทำงธรรมชำติและรูปแบบกำร

ท่องเที่ยวที่หลำกหลำย ดงันั้นจึงไดร้วบรวมคู่มือที่จดัท ำโดยสมำคมพฒันำกำรเกษตรเชิงนนัทนำกำรของไตห้วนั 

ผนวกกบัขอ้มูลกำรท่องเที่ยวไตห้วนั จดัท ำเป็นคู่มือกำรท่องเที่ยวเชิงกำรเกษตรแบบนนัทนำกำรข้ึนมำ โดยมี

จุดประสงคห์ลกัเพื่อผลกัดนักำรท่องเที่ยวเชิงกำรเกษตรแบบนนัทนำกำรให้เป็นที่รู้จกัในหมู่ประชำชนชำวไทย 

แนะน ำให้ประชำชนชำวไทยไดรู้้จกักบัควำมหลำกหลำยทำงทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของไตห้วนั และหวงัเป็น

อย่ำงยิ่งว่ำกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบนนัทนำกำรจะกลำยเป็นอีกตวัเลือกหน่ึงส ำหรับประชำชนชำวไทยในกำร

ท่องเที่ยวไตว้นั 

๒. จุดเด่นและศักยภาพของการท่องเที่ยวไต้หวัน 

 ฟอร์โมซำ (เกำะที่สวยงำม) เป็นค ำชมที่ชำวโปรตุเกสเอ่ยออกมำเมื่อเห็นเกำะไตห้วนัเมื่อศตวรรษที ่ ๑๖ 

ควำมอุดมสมบูรณ์ของธรรมชำติในไตห้วนัท ำให้ผูท้ี่มำถึงรู้สึกรำวกบัว่ำอยู่ในดินแดนแห่งควำมฝัน นอกจำกน้ี

ไตห้วนัตั้งอยู่ระหว่ำงญ่ีปุ่ นและฟิลิปปินส์ อีกทั้งอยู่ใจกลำงของหมู่เกำะรูปโคง้เอเชียตะวนัออก ดว้ยเหตุน้ีจึงท ำ

ให้ไตห้วนัเป็นเส้นทำงกำรคมนำคมที่ส ำคญัทั้งทำงทะเล และทำงอำกำศในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 

 ไตห้วนัมีพื้นที่รำว ๓๖,๐๐๐ ตำรำงกิโลเมตร ลกัษณะของเป็นเกำะทอดยำวตั้งแต่เหนือจรดใต ้ แต่มี

ลกัษณะแคบจำกตะวนัออกไปตะวนัตก สองในสำมของพื้นที่เกำะถูกปกคลุมดว้ยป่ำไม ้ ส่วนที่เหลือจะเป็นภูเขำ 

ที่รำบสูง ที่รำบชำยฝ่ังและบริเวณลุ่มน ้ำ เน่ืองดว้ยควำมแตกต่ำงกนัของธรณีวิทยำ ก่อเกิดเป็นทิวทศัน์ที่มีควำม

มหัศจรรยข์องไตห้วนั 

๑) จุดเด่นของกำรท่องเที่ยวไตห้วนั 

สภาพภูมอิากาศ 

 หำกท่ำนมำจำกประเทศเมืองหนำว ท่ำนสำมำรถสลดัทิ้งเส้ือคลุมที่หนำเตอะ และสัมผสักบั

แสงแดดอนัอบอุ่นไดอ้ย่ำงเต็มที่ ณ ไตห้วนั เน่ืองจำกไตห้วนัถูกลอ้มรอบดว้ยทะเลและไดร้ับอิทธิพล

จำกลมทะเล ท ำให้ไตห้วนัมีสภำพอำกำศที่ค่อนขำ้งชุ่มช้ืน ซ่ึงจะท ำให้ท่ำนลืมควำมรู้สึกแห้งและเยน็ใน

ประเทศของท่ำนไปเลย แต่หำกท่ำนมำจำกประเทศเมืองร้อน ท่ำนก็ยงัคงสำมำรถดื่มด ่ำกบัแสงแดดอนั

อบอุ่นที่ไตห้วนัได ้ เน่ืองจำกไตห้วนัมีอำกำศที่ค่อนขำ้งเยน็สบำย ซ่ึงสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของท่ำนไดอ้ย่ำงแน่นอน  

 โดยรวมแลว้ ไตห้วนัมีสภำพอำกำศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี ซ่ึงจะสำมำรถเห็นกำรเปล่ียนแปลงของ

ฤดูไดอ้ย่ำงชดัเจนในช่วงฤดูใบไมผ้ลิและฤดูหนำว ส่วนฤดูร้อนและฤดูใบไมร่้วงจะเห็นกำร

เปล่ียนแปลงไดค่้อนขำ้งนอ้ย สภำพอำกำศของไตห้วนัถือว่ำเหมำะสมส ำหรับกำรท่องเที่ยวเป็นอย่ำงยิ่ง 

อุณหภูมิเฉล่ียทั้งปีรำว ๒๒ องศำเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต ่ำสุดรำว ๑๒-๑๗ องศำเซลเซียส ดงันั้นจึง

ไม่สำมำรถมองเห็นหิมะตกช่วงฤดูหนำวของไตห้วนั เวน้แต่บนพื้นที่ภูเขำสูงเพียงไม่ก่ีแห่งเท่ำนั้นที่



อำจจะสำมำรถเห็นเกล็ดหิมะได ้  นอกจำกน้ีจะมีฝนตกปรอยๆ ในช่วงเปล่ียนผ่ำนของฤดูใบไมผ้ลิและ

ฤดูร้อน (เดือนมีนำคม - พฤษภำคม) หำกมำเที่ยวไตห้วนัในเวลำน้ี อย่ำลืมพกร่มมำดว้ย อำจมีพำยุไตฝุ้่ น

พดัผ่ำนเป็นครั้ งครำวในช่วงฤดูร้อน (เดือนมิถุนำยน - สิงหำคม) แต่พอถึงฤดูใบไมร่้วง (เดือนกนัยำยน-

พฤศจิกำยน) จะสำมำรถดื่มด ่ำกบัสภำพอำกำศที่เยน็สบำยได้ และเมื่อเขำ้สู่ฤดูหนำว (เดือนธนัวำคม - 

กุมภำพนัธ์) ถึงแมจ้ะเป็นระยะเวลำที่ส้ันแต่กลบัแสนอบอุ่น ซ่ึงถือเป็นฤดูที่เหมำะส ำหรับชมกำรเปล่ียน

สีของตน้เมเปิล และเหมำะกบักำรแช่น ้ำพุร้อนเป็นอย่ำงยิ่ง  

 อย่ำงไรก็ตำม ไตห้วนัถือว่ำเป็นจุดหมำยปลำยทำงที่คู่ควรกบักำรมำท่องเที่ยวอย่ำงเป็นที่สุด 

วัฒนธรรมอาหารการกิน 

 ไตห้วนัมีสภำพภูมิอำกำศที่ดีและที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่ยอดเยีย่ม นอกจำกผกัและผลไมท้ี่มี

ผลผลิตตลอดทั้งปีแลว้ ไตห้วนัยงัมีทรัพยำกรทำงทะเลอีกจ ำนวนมำก อีกทั้งประวตัิศำสตร์ที่ยำวนำน

พร้อมกำรพฒันำทำงเศรษฐกิจ นอกจำกอำหำรจีนหลำกหลำยรูปแบบแลว้ ในขณะเดียวกนัไตห้วนัก็มี

กำรคิดคน้พฒันำอำหำรทอ้งถ่ินและอำหำรทำนเล่นที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัข้ึนมำ นอกจำกน้ี เน่ืองจำกมี

กำรแลกเปล่ียนวฒันธรรมกบัหลำกหลำยประเทศเพิ่มมำกข้ึน ท ำให้สำมำรถล้ิมลองอำหำรที่มีรสชำติ

หลำกหลำยจำกนำนำชำติไดท้ี่ไตห้วนั 

 วฒันธรรมอำหำรกำรกินของไตห้วนัมีควำมอุดมสมบูรณ์และหลำกหลำยมำก โดยเฉพำะอย่ำง

ยิ่งส ำหรับอำหำรทำนเล่นนั้น จดัว่ำเป็นวฒันธรรมอำหำรกำรกินที่แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์ของ

วฒันธรรมดงักล่ำวไดเ้ป็นอย่ำงยิ่ง อำทิ ชำนมไข่มุก หอยทอด โจ๊กทอ้งปลำนวลจนัทร์ หมี่ส้ัวหอย

นำงรม ขำ้วหมูพะโลตุ้๋น เตำ้หู้เหม็น ปอเป๊ียะสด ขำหมูลว้น ซุปปลำหมึกเป็นตน้ อำหำรเหล่ำน้ีลว้นเป็น

อำหำรทำนเล่นสไตลไ์ตห้วนั นกัท่องเที่ยวสำมำรถเรียนรู้ถึงวฒันธรรม และประวตัิศำสตร์ของทอ้งถ่ิน

ไดม้ำกยิ่งข้ึน โดยผ่ำนกำรล้ิมลองอำหำรตำมตลำดกลำงคืนหรือร้ำนอำหำรในทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะสำมำรถ

ช่วยเพิ่มสีสันมำกข้ึนให้กบักำรเดินทำงท่องเที่ยว  

การคมนาคม 

 ไตห้วนัมีกำรคมนำคมที่ครอบคลุมและปลอดภยัทั้งทำงบก ทำงอำกำศและทำง ไม่ว่ำจะเป็น

รถไฟฟ้ำใตด้ินไทเป (Taipei MRT) รถไฟฟ้ำใตด้ินเกำสง (Kaohsiung MRT) รถไฟฟ้ำสนำมบินเถำ

หยวน (Taoyuan Airport MRT) รถไฟควำมเร็วสูงไตห้วนั (Taiwan High Speed Rail) เส้นทำงรถไฟรอบ

เกำะไตห้วนั Taiwan Tourist Shuttle Bus Taiwan Tour Bus รถประจ ำทำง แท็กซ่ี รถจกัรยำนสำธำรณะ

เป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมีบริกำรเที่ยวบินและเที่ยวเรือระหว่ำงไตห้วนัและหมู่เกำะไตห้วนัอีกดว้ย ซ่ึงท ำ

ให้นกัท่องเที่ยวสำมำรถเพลิดเพลินกำรเที่ยวชมไตห้วนัและคน้พบเสน่ห์ที่ไม่มีส้ินสุดของไตห้วนัได้

ง่ำยยิ่งข้ึน 



เทือกเขา 

 ไตห้วนัมียอดเขำสูงกว่ำ3,000 เมตรกว่ำ 200 ยอด เน่ืองดว้ยมพีื้นที่ที่เป็นภูเขำค่อนขำ้งมำก จึงท ำ

ให้กิจกรรมปีนเขำหลำกหลำยรูปแบบเป็นที่นิยมมำกในไตห้วนั และมีกำรแบ่งระดบักำรปีนเขำตั้งแต่

ระดบัพื้นฐำน ระดบักลำงและระดบัสูง ซ่ึงจพสำมำรถสัมผสักบัประสบกำรณ์และทิวทศัน์ที่แตกต่ำงกนั

ในแต่ละระดบั นอกจำกน้ี ไตห้วนัยงัมีอุทยำนแห่งชำติหลำยแห่ง อำทิ อุทยำนแห่งชำติทำโรโกะ 

อุทยำนแห่งชำติหยำงหมิงซำน อุทยำนแห่งชำติเข่ินติง และอุทยำนแห่งชำติจินเหมิน  

ทะเล 

 ไตห้วนัตั้งอยู่บนชำยฝ่ังตะวนัออกของมหำสมุทรแปซิฟิก มีระบบนิเวศน์ทำงทะเลที่อุดม

สมบูรณ ์ สำมำรถมองเห็นกลุ่มปลำโลมำหลำกหลำยสำยพนัธ์ุกระโดดไปมำอยู่ในทะเล ทั้งโลมำปำก

ขวด โลมำกระโดด โลมำริสโซ โลมำฟรำเซอร์ โลมำลำยจุดเป็นตน้ นอกจำกน้ียงัมีเขตปะกำรังที่

สวยงำมบริเวณเมืองเข่ินติง เกำะลวี่เต่ำ และเผิงหูอีกดว้ย  

อุทยานนิเวศวิทยา 

 ไตห้วนัมีสภำพภูมิอำกำศที่อบอุ่นและฝนตกชุก อีกทั้งควำมหลำกลหำยของภูมิประเทศ ท ำให้

ไตห้วนัเป็นแหล่งที่อุดมไปดว้ยทรัพยำกรสัตวแ์ละพนัธ์ุพืช รวมทั้งยงัสำมำรถผลิตส่ิงมีชีวิตได้

หลำกหลำยชนิด ดว้ยเหตุน้ีจึงก ำเนิดข้ึนเป็นอุทยำนนิเวศวิทยำ นอกจำกน้ีป่ำชำยเลนในไตห้วนัยงัเป็น

แหล่งดึงดูดนกอพยพจำกหลำกหลำยประเทศ จนกลำยเป็นที่พกัพิงส ำหรับฝูงนกที่อพยพมำตำมฤดูกำล

ทั้งหลำย อำทิ นกปำกชอ้นหนำ้ด ำที่เหลือเพียงไม่มำกในโลกน้ี ซ่ึงนกปำหชอ้นหนำ้ด ำที่มกัจะอพยพหนี

หนำวมำยงัไตห้วนั รวมทั้ง เหยี่ยวหนำ้เทำที่จะบินมำในเดือนตุลำคมของทุกปี รำวกบัมำร่วมฉลองวนั

ชำติของไตห้วนัโดยเฉพำะ และยงัมีนกสำยพนัธ์ุอ่ืนๆ อีกมำกมำย ที่ร่วมสรรคส์ร้ำงระบบนิเวศของ

ไตห้วนัมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกข้ึน 

ผลผลิต 

 เน่ืองดว้ยลกัษณะที่ตั้งที่มีควำมพิเศษของไตห้วนั อีกทั้งยงัมีควำมหลำกหลำยทำงธรณีวิทยำ

และปริมำณฝนที่เพียงพอ ท ำให้ไตห้วนัมีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงกำรผลิตดำ้นกำรเกษตร และกำร

ประมง เทือกเขำที่สูงต ่ำต่ำงกนัอนัเกิดจำกกำรชนกนัของแผ่นเปลือกโลก ท ำให้ไตห้วนัมี

สภำพแวดลอ้มที่เหมำะสมกบักำรเพำะปลูกชำเป็นอย่ำงมำก ส่งผลให้ทัว่เกำะไตห้วนัปกคลุมไปดว้ยไร่

ชำ ซ่ึงในแต่ละทอ้งถ่ินจะมีกำรปลูกชำตำมสภำพอำกำศและสภำพของดินในทอ้งที่นั้นๆ จึงท ำให้

ไตห้วนัเพำะปลูกชำออกมำไดห้ลำกหลำยสำยพนัธ์ุ จำกกำรเพำะปลูกชำที่คุณภำพเยี่ยมท ำให้ไตห้วนัยงั

ไดร้ับขนำนนำมว่ำ “อำณำจกัรแห่งใบชำ” ไตห้วนัถูกลอ้มรอบดว้ยทะเล กระแสน ้ำของมหำสมุทรท ำ

ให้ไตห้วนัมีทรพัยำกรทำงทะเลที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งไตห้วนัยงัมีกำรพฒันำดำ้นเทคนิคกำรเพำะเล้ียง



พนัธ์ุปลำและเทคนิคกำรประมงที่พิเศษ ท ำให้ไตห้วนัมีผลผลิตทำงทะเลที่อุดมสมบูรณ์ในทุกฤดูกำล 

นอกจำกน้ี เน่ืองดว้ยลกัษณะทำงธรณีและสภำพอำกำศที่มีควำมหลำกหลำย ผนวกกบัเทคนิคกำรเกษตร

ระดบัแนวหนำ้ของโลก ท ำให้ไตห้วนัสำมำรถเพำะปลูกพืชผลและดอกไมห้ลำกหลำยสำยพนัธ์ุ ใน

ขณะเดียวกนัยงัไดน้ ำเขำ้พืชผลลดัอกไมจ้ำกนำนำประเทศเขำ้มำปลูก ท ำให้ไตห้วนัมีพืชผลและดอกไม้

นำนำสำยพนัธ์ุตลอดปี 

การช้อปป้ิง 

 ไตห้วนัไม่เพียงแต่มสิีนคำ้แฟชัน่และแบรนด์ดีไซเนอร์จำกต่ำงประเทศให้นกัท่องเที่ยว

เลือกสรรคเ์ท่ำนั้น  เเต่ยงัมีสินคำ้ที่ออกแบบโดยนกัออกแบบชำวไตห้วนัเอง โดยมกัจะมีกำรผสมผสำน

ควำมเป็นไตห้วนัลงไปดว้ย ซ่ึงเช่ือว่ำจะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของนกัชอ้ปทุกคน  

 อีกทั้ง ไตห้วนัยงัมีศิลปินและนกัออกแบบทีผลิตส่ิงของที่มีแนวคิดสร้ำงสรรค ์โดยเป็นกำรรวม

เอกลกัษณ ของไตห้วนัและแนวคิดสร้ำงสรรคใ์นชีวิตประจ ำวนัเขำ้ดว้ยกนั ซ่ึงจะสำมำรถหำซ้ือสินคำ้

เหล่ำน้ีไดท้ี่ตึกแดงซีเหมิน ศูนยค์วำมคิดสร้ำงสรรค ์ฮว่ำซำน 1914 สวนควำมคิดสร้ำงสรรคซ์งซำน และ

ศูนยศ์ิลปะเพียร์ 2 เมืองเกำสง 

 นอกจำกน้ียงัสำมำรถพบเห็นเส้ือผำ้และผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นชีวติประจ ำวนัคุณภำพดี แต่รำคำถูก

ไดท้ี่บริเวณซีเหมินติง อู่เฟินผู่และแหล่งจ ำหน่ำยสินคำ้ขำยส่งอ่ืนๆ อีกทั้งยงัสำมำรถสัมผสัถึง

วฒันธรรมทำงดำ้นแฟชัน่ของวยัรุ่นไตห้วนัไดอี้กดว้ย 

 สุดทำ้ย ส ำหรับผูท้ี่ช่ืนชอบสินคำ้ 3C สำมำรถไปแถวศูนยก์ำรคำ้กวำงฮวำเมืองไทเป ถนน

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเมืองไถจง และศูนยจ์ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ 3C ในเมืองเกำสงได ้ ซ่ึงจะสำมำรถพบกบัสินคำ้ 

3C ที่คุณภำพดี แต่รำคำถูกได ้

 

๒) แนวโนม้กำรเติบโตของนกัท่องเที่ยวชำวไทย 

 จ ำนวนนกัท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงไปท่องเที่ยวไตห้วนัเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง ตำมขอ้มูลสถิติจำก

ส ำนกักำรท่องเที่ยว กระทรวงคมนำคม ในเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีนกัท่องเที่ยวชำวไทยที่

เดินทำงไปไตห้วนัมำกถึง ๓๙,๙๓๑ รำย คิดเป็นอตัรำเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๓๗.๐๙ เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำ

เดียวกนัของปีที่แลว้ และในเดือนธนัวำคมพ.ศ. ๒๕๖๒ มีนกัท่องเที่ยวชำวไทยที่เดินทำงไปไตห้วนัมี

จ ำนวน ๕๒,๙๐๙ รำย คิดเป็นอตัรำเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๑๗.๔๑ จ ำนวนนกัท่องเที่ยวไทยที่เดินทำงไป

ท่องเที่ยวไตห้วนัตั้งแตเ่ดือนมกรำคม – ธนัวำคมในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน ๔๑๓,๙๒๖ 

รำย เมื่อเทียบกบัปีพ.ศ. ๒๕๖๑ (รวม ๓๒๘,๐๐๐ รำย) คิดเป็นอตัรำเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๙.๓๕ ในขณะน้ี

ตลำดนกัท่องเที่ยวไทยถือเป็นหน่ึงในสิบตลำดใหญ่ของนกัท่องเที่ยวขำเขำ้ส ำหรับไตห้วนั และมีกำร



เติบโตเป็นอนัดบัที่ ๑ ในกำรน้ี สำมำรถเห็นไดว้่ำมีกำรแลกเปล่ียนระหว่ำงกนัทั้งสองประเทศ และมี

โอกำสในกำรพฒันำตลำดดำ้นอ่ืนๆ ต่อไป  

๓. ช่องทางการติดต่อและให้บริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว: @VisitTaiwan 

 บญัชีไลน์ @VisitTaiwan เป็นช่องทำงที่มีไวเ้พื่อบริกำรและเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบักำรท่องเที่ยวไตห้วนั

ส ำหรับนกัท่องเที่ยวชำวไทย หำกมีควำมประสงคท์ี่จะสอบถำมขอ้มูลเก่ียวกบักำรท่องเที่ยวไตห้วนั สำมำรถ

ติดต่อสอบถำมผ่ำนทำง @VisitTaiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. โบชัวร์การท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแบบนันทนาการไต้หวัน 

Farm kitchen Farm Cuisine  และ Farm Stay ดา้นล่างน้ีเป็นคู่มือที่จดัท าโดยสมาคมพฒันาการเกษตรเชิง

นนัทนาการของไตห้วนัที่พร้อมจะมอบความสวยงามของการเกษตรเชิงนนัทนาการไตห้วนัมาให้ท่านไดช้ม 
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แหล่งอำ้งอิง 

1. http://www.extension.org.tw/pdf/99%E5%B9%B4/37.pdf 

2. https://www.taiwanfarm.org.tw/zh-TW/Front/IndustryDevelop/Detail?funcode=OutsideEducation 

3. https://www.taiwanfarm.org.tw/zh-TW/Front/IndustryDevelop/Detail?funcode=ThemeFarm 

4. https://www.taiwan.net.tw 

5. https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%8

3%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 

6. 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 

7. https://www.taiwan.net.tw/att/files/%E4%BA%9E%E6%B4%B2%E7%B2%BE%E8%8F%AF%20%E5%BF%8

3%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 

http://www.extension.org.tw/pdf/99%E5%B9%B4/37.pdf
https://www.taiwanfarm.org.tw/zh-TW/Front/IndustryDevelop/Detail?funcode=OutsideEducation
https://www.taiwanfarm.org.tw/zh-TW/Front/IndustryDevelop/Detail?funcode=ThemeFarm
https://www.taiwan.net.tw/
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
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
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
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
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
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
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
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


 

 (ลิขสิทธ์ิคู่มือ) 

 

ช่ือคู่มือ :  คู่มือการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรแบบนนัทนาการไตห้วนั 

 

ผูจ้ดัท า : ส านกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย 

 

ที่อยู่ : 40/64 ซ.วิภาวดีรังสิต 66 ถ.วภิาวดีรังสิต แขวงบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 

 

ช่องทางสอบถามขอ้มูลการท่องเที่ยวไตห้วนั LINE ID : @VisitTaiwan 

 

โทรศพัท ์(+ 66-2) 0686866 

 

อีเมล : ttb.bkk2017@gmail.com 

 

เวบ็ไซตท์างการ : https://www.taiwanembassy.org/th/ 

 

เดือนที่ตีพิมพ ์: เมษายน 2020 


