




序言

　　臺灣是多元文化的移民社會，截至 108年 11月底為止，

我國婚姻移民之人口已逾 55萬人，主要以大陸地區及越南、

印尼、泰國、柬埔寨、緬甸及菲律賓等東南亞國家為主。

　　為使新住民在來臺前，可以初步了解我國國情、文化風

俗、移民法令及相關福利等，本署整合跨部會移民輔導及培力

資訊，將新住民的服務從「入境後」延伸到「入境前」。因此，

規劃編製多語「新住民入國前輔導手冊及宣導影片」，期能透

過本手冊及影片，解說目前臺灣的移民輔導及培力的相關資

訊，並提供我國駐外館、處辦理新住民入國前服務之使用。

　　本手冊內容包括認識臺灣篇、生活輔導篇、身分權益篇等

三大單元，並有中、英、越、印、泰、柬、緬等 7種語版，以

中文及外文相互對照方式呈現，便利新住民及國人家屬共同參

閱，增進彼此互動。而影片則搭配手冊的三大單元，以微電影

融入生活情境的拍攝手法呈現新住民來臺生活的點滴，讓即將

來臺的新住民能更加深入了解臺灣，知曉彼此文化之間差異及

社會制度的不同，以增進其來臺的生活適應。 

　　在此手冊及影片出版發行之際，本署非常感謝所有提供相

關資訊的部會及地方政府，以及本次萬分辛勞參與編輯及審查

的所有委員！未來本署也將朝向推動提昇大眾多元文化知能素

養，營造友善國際移民生活環境而持續努力深耕！

內政部移民署署長

ค�ำน�ำ

ไต้หวนัเปน็สงัคมผูย้า้ยถ่ินฐานใหมท่ี่หลากหลายวฒันธรรรม ประชากรคูส่มรสผูย้า้ย
ถ่ินฐานใหมข่องไต้หวนั ณ สิน้เดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 2019 มมีากกวา่ 550,000 คน ท่ี
ส�าคัญ ได้แก่ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนีและเวยีดนาม อินโดนเีซยี ไทย กัมพูชา พมา่และ
ฟลิิปปนิส์ ฯลฯถือประเทศแถบเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้เป็นหลัก 

เพื่อใหผู้พ้�านกัใหมม่คีวามเขา้ใจในวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี ทัศนคติ กฎหมาย
การยา้ยถ่ินฐานและสวสัดกิารท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ เบื้องต้นก่อนท่ีจะเขา้มาไต้หวนั ทางส�านกังานฯ 

จงึไดร้วบรวมขอ้มูลค�าแนะน�าและพฒันาผูย้า้ยถ่ินฐานใหมจ่ากการประชุมแต่ละหน่วยงานเขา้
ดว้ยกัน เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูพ้�านกัใหม่ โดยเริม่จาก “หลังเขา้ประเทศ” ขยายไปถึง “ก่อนเขา้
ประเทศ” ดว้ยเหตนุี้ จงึไดเ้รยีบเรยีง “คูม่อืค�าแนะน�าก่อนเขา้ประเทศส�าหรบัผูพ้�านกัใหมแ่ละ
คลิปวดีโีอประชาสมัพนัธ”์ หลายภาษาขึ้น โดยหวงัวา่คูม่อืและคลิปวดีโีอน้ีจะสามารถชว่ย
อธบิายขอ้มูลเก่ียวกับค�าแนะน�าและพฒันาผูพ้�านักใหมไ่ต้หวนัในปัจจุบนัได้ และใหส้�านักงานหรอื
หนว่ยงานไต้หวนัในต่างประเทศน�าไปใชบ้รกิารผูพ้�านักใหมก่่อนเขา้ประเทศ

เนื้อหาท่ีเรยีบเรยีงในคูม่อืเล่มนี้ มสีามบทหลัก ได้แก่ บทท�าความรูจ้กัไต้หวนั บทแนะแนว
การใชช้วีติ บทสทิธปิระโยชน์แหง่ตน ฯลฯ และมี ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ภาษาเวยีดนาม ภาษา
อินโดนีเซยี ภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาพมา่ รวม 7 ภาษา การน�าเสนอใชว้ธิกีารเปรยีบ
เทียบสองภาษาระหวา่งภาษาจนีและภาษาต่างประเทศควบคูกั่น เพื่อสะดวกในการอ่านรว่มกัน
ของผูพ้�านกัใหมแ่ละสมาชกิในครอบครวัชาวไต้หวนั เพิม่ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกันและกัน คลิป
วดีีโอท่ีควบคูกั่บสามบทหลัก รวมทัง้เทคนคิการถ่ายท�าคลิปวดีโีอเพื่อน�าเสนอสิ่งละอันพนัละ
นอ้ยในชวีติประจ�าวนัของผูพ้�านกัใหมท่ี่มาใชช้วีติในไต้หวนั ท�าใหผู้พ้�าน�าใหมท่ี่มาไต้หวนัยิง่
สามารถเขา้ใจไต้หวนัไดลึ้กซึง้รวดเรว็ยิง่ขึ้น เขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งวฒันธรรมและรูป
แบบสงัคมท่ีไมเ่หมอืนกัน เพิม่การปรบัตัวเมื่อมาใชช้วีติท่ีไต้หวนั

ก่อนท่ีคูม่อืและคลิปวดีโีอนีจ้ะจดัพมิพแ์จกจา่ย ทางส�านกังานฯ ขอขอบคณุ องค์กร 
สมาคมและหน่วยราชการท้องถ่ินทกุหน่วยงานท่ีใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้สมาชกิทกุท่านท่ี
ทุม่เทอยา่งสดุก�าลังรว่มกันจดัท�า เรยีบเรยีง และตรวจสอบความถกูต้องในครัง้น้ี ในอนาคต
ทางส�านักงานฯ ยงัคงผลักดนั ยกระดับความรูท้างวฒันธรรมอันหลากหลายแก่ทกุท่าน เสรมิ
สรา้งสภาพแวดล้อมผูย้า้ยถ่ินฐานใหมน่านาชาติท่ีเป็นมติร และพยายามท�าอยา่งเต็มท่ีสดุแรง
ก�าลังต่อเน่ืองไป

ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงมหาดไทย 

ผูบ้ญัชาการส�านกังาน
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　　臺灣，氣候溫和、地形

豐富、生機蓬勃，自古以來

就是原住民溫暖的家，也是

歷代移墾者寄予厚望的寶島

天堂。

　　時至今日，自由民主的

臺灣仍持續在經濟、科技方

面穩健成長，並邁向國際全

球銜接發展。而臺灣的族群

結構也隨著時間累進逐步轉

變，統計至 108年 11月底

為止，我國總人口數已超過 2300餘萬人（註 1），其中，與

國人結婚而來臺的新住民人口已逾 55萬人（註 2），並屬原

籍中國大陸者最多，其次為越南、印尼、菲律賓、泰國等。有

了這些新血注入，寶島臺灣也呈現出更多元的風貌及文化。

　　透過內政部移民署（以下簡稱移民署）這本「新住民入國

前輔導手冊」的介紹，新住民朋友們可以更深入認識臺灣、適

應臺灣在地生活。

　　（本手冊所稱之新住民，係指臺灣地區人民之配偶為外國

人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民。）

台灣原聲童聲合唱團在玉山頂上高歌。
คณะขบัรอ้งประสานเสยีง“หยวนเซงิ ถ่งเซงิ”ไต้หวนั
ขบัรอ้งเสยีงสงูบนยอดเขาอวีซ้าน
圖片提供／台灣原聲教育協會

ไต้หวนั ภมูอิากาศอบอุ่น ภมูปิระเทศอุดมสมบูรณ์ ชวีติมัง่คัง่ เปน็บา้นอัน
อบอุ่นของชนเผา่พื้นเมอืงแต่โบราณกาล ยงัเป็นเกาะสวรรค์มณแีก้วแหง่ความหวงั 
ท่ีสบืทอดจากอดตีถึงปัจจุบนั

ปัจจุบนั ไต้หวนัท่ีเป็นประชาธปิไตยเสร ีมแีนวโนม้การพฒันาเจรญิก้าวหนา้ดา้น
เทคโนโลยแีละเศรษฐกิจขึ้นเรื่อยๆ เป็นล�าดบั ทัง้ยงัมุง่สูก่ารพฒันาระหวา่งประเทศ
ทัว่โลกดว้ย โครงสรา้งกลุม่ชนของไต้หวนั เปล่ียนแปลงไปตามเวลาอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไป สถิติท่ีเก็บจนถึงสิน้เดอืนพฤศจกิายน 2019 จ�านวนประชากรในไต้หวนัเกิน
กวา่ 23 ล้านคน（หมายเหตุ 1）จ�านวนผูพ้�านกัใหมท่ี่มากเกินกวา่ 550,000 คน 
(หมายเหตุ 2） คนจนีแผน่ดนิใหญม่ากท่ีสดุ รองลงมา คือ เวยีดนาม อินโดนเีซยี 
ฟลิิปปินส์ ไทย เปน็ต้น เมื่อมสีายเลือดใหมม่าผสมผสาน สง่ผลใหเ้กาะสวรรค์มณี
แก้วแหง่น้ีมวีถีิ และวฒันธรรมท่ีหลากหลายปรากฏเดน่ชดัขึ้น

จากการประสานงานของส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงมหาดไทย 
（เรยีกยอ่วา่ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืง）ค�าแนะน�าจากหนงัสอื“คูม่อืแนะแนว ผู้
พ�านกัใหมก่่อนเขา้ประเทศ”เล่มนี้ จะชว่ยใหเ้พื่อนพอ้งผูพ้�านกัใหมไ่ดรู้จ้กัไต้หวนัมาก
ยิง่ขึ้น สามารถปรบัตัวเขา้กับการใชช้วีติในไต้หวนัไดเ้รว็ขึ้น

（ในคูม่อืเล่มนี้ ค�าท่ีใชเ้รยีกผูพ้�านกัใหม่ หมายถึงประชาชนไต้หวนัท่ีมคีูส่มรส
เปน็คนต่างชาติ ไรส้ญัชาติ ประชาชนท่ีอาศัยอยูท่ี่สาธารณรฐัประชาชนจนี ฮ่องกง 
และมาเก๊า) 
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地理位置
　　有關地理位置、城市介紹等資料，來自總統府、行政院、

交通部觀光局及地方政府（註 3至註 5），重點摘要如下：

　　臺灣，位於亞洲大陸東部，約當琉球與菲律賓群島之間，

西隔臺灣海峽與中國大陸相望。臺灣正好就處於東北亞與東南

亞交會處，居亞洲太平洋沿岸最重要的經貿、運輸、軍事等要

衝。面積約 3萬 6千平方公里，其中七成地形屬山域，全島

山勢高峻，山脈多呈「北北東—南南西」走向，平原窄且主要

集中於西南沿海，地形海拔變化差異大，此外地震頻繁，溫泉

與火山眾多。

臺灣
Taiwan

臺灣在哪裡

ต�ำแหน่งภมูปิระเทศ
เก่ียวกับต�าแหนง่ภมูปิระเทศ ขอ้มูลค�าแนะน�าเมอืงหลวงไดม้าจากท�าเนยีบ

ประธานาธบิดี สภาบรหิาร กรมสง่เสรมิการท่องเท่ียว กระทรวงคมนาคม และ
ราชการท้องถ่ิน（หมายเหตุ 3 ถึงหมายเหตุ 5）สรปุสาระส�าคัญดังนีั :

ไต้หวนั ตัง้อยูท่วปีเอเชยีทางภาคตะวนัออกของจนี ระหวา่งหมูเ่กาะหลิวฉิวและ
หมูเ่กาะฟลิิปปนิส์ ด้านตะวนัตกมทีะเลชอ่งแคบกัน้กลางระหวา่งไต้หวนักับจนี ไต้หวนั
อยูต่รงจุดตัดของเอเชยีตะวนัออกเฉียงเหนือและเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้พอดี     
ตัง้บนชายฝ่ังมหาสมุทรแปซฟิกิท่ีเปน็แหล่งเศรษฐกิจการค้า การขนสง่ การทหาร 
เป็นต้น พื้นท่ี ประมาณ 36,000 ตารางกิโลเมตร 70% ของภมูปิระเทศเปน็ภเูขา   
ทัง้เกาะสว่นใหญเ่ป็นภเูขาสงูชนั เทือกเขาสว่นใหญอ่ยูท่างตอนเหนอื ตะวนัออกเฉียง
เหนอืถึงตอนใต้ ตะวนัตกเฉียงใต้ ชอ่งแคบหลักรวมตัวอยูแ่ถบชายฝ่ังทะเลตะวนัตก
เฉียงใต้ ความสงูเหนอืระดบัน�้าทะเลของภมูปิระเทศมคีวามแตกต่างกันมาก นอกจาก
นีย้งัจดัอยูใ่นเขตแผน่ดินไหวบอ่ย มนี�้าพุรอ้นและภเูขาไฟมาก

ไต้หวนัอยูแ่หง่ใด
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城市介紹
　　我國目前有 6個直轄市、13個縣及 3個省轄市，而全國

的鄉、鎮、市、區則共有 368個。

　　6個直轄市分別為臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺

南市、高雄市；13個縣分別為新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南

投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、

澎湖縣、金門縣、連江縣；3個省轄市分別為基隆市、新竹市

及嘉義市。

　　我國包括臺灣本島及附屬島嶼，其中臺灣本島約占總面積

98%。附屬島嶼中，較重要者有蘭嶼、綠島、琉球嶼、釣魚臺

列嶼與龜山島。

臺灣行政區圖 

แนะน�ำเมอืงต่ำงๆ
ปัจจุบนัไต้หวนั แบง่การปกครองเป็น 6 เทศบาลเมอืง  13 เขต และ 3 เมอืง  

ท้งหมดทัว่ประเทศมี 368 อ�าเภอ ต�าบล หมูบ่า้น

การปกครอง 6 เทศบาลเมอืง แบง่เปน็ เมอืงไทเป เมอืงไทเปใหม่ เมอืงเถา
หยวน เมอืงไถจง เมอืงไถหนาน เมอืงเกาสง 13 เขต แบง่เป็น เขตซนิจู๋ เขตเหมยีวล่ี 
เขตจางฮวา่ เขตหนานโถว เขตอวิน๋หลิน เขตเจยีอ้ี เขตผงิตง เขตอ๋ีหลาน เขตฮวา
เหลียน เขตไถตง เขตเผงิหู เขตจนิเหมนิ เขตเหลียนเจยีง 3 เมอืง แบง่เป็น เมอืงจี
หลง เมอืงซนิจู๋ เมอืงเจยีอ้ี

ไต้หวนัรวมถึงเกาะหลักไต้หวนัและหมูเ่กาะรอบขา้งดว้ย เกาะหลักของไต้หวนัมี
สดัสว่น 98% ของพื้นท่ีทัง้หมด หมูเ่กาะส�าคัญมี เกาะหลันอวี่ เกาะลวีเ่ต่า เกาะหลิว
ฉิวอวี่ เกาะเต้ียวอวีไ๋ถ และเกาะกยุซาน

แผนท่ีเขตการปกครองของไต้หวนั
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直轄市

　 •  臺北市：為我國首都，經濟建設開發進步，交通運輸完備，

常有大型國際會議及活動展覽，吸引許多外國人在此就

學、考察、經商及停留，成為族群融合的多元社會。

　 •  新北市：擁有山林、海洋、溪谷、水岸、溫泉的自然美景，

以及農莊、茶園的田園風光，還有百年來先民在臺北盆地

開墾的軌跡，也是全國市民及新住民人口最多的城市。

　 •  桃園市：擁有多元的文化，北橫豐富的山水景觀，以及桃

園國際機場，成就此市為觀光城市。

　 •  臺中市：地處臺灣西半部的樞紐位置，氣候宜人，擁有豐

富人文資源、歷史文化、自然景觀、獨特產業、遊樂設施。

並具備多元的美食、購物、休閒活動及旅遊服務，還有精

彩的文化展演活動。

國立中正紀念堂
หอร�าลึกเจยีงไคเชก็

新北市淡水漁人碼頭 
ท่าเทียบเรอืประมงตัน้สุย่ เมอืงไทเปใหม่

桃園大溪橋 
สะพานต้าซ ีเถาหยวน

臺中歌劇院 
โรงละครโอเปรา ไถจง

เทศบาลเมอืง
・  เทศบาลเมอืงไทเป ： เปน็เมอืงหลวงของไต้หวนั มเีศรษฐกิจท่ีก้าวหนา้ล�า้สมยั 

การคมนาคมขนสง่ครบครนั มกัจดัการประชุมระหวา่งประเทศขนาดใหญแ่ละ
กิจกรรมนทิรรศการบอ่ยครัง้ ดงึดดูความสนใจชาวต่างชาติ ใหม้าศึกษา ดงูาน 
ติดต่อธุรกิจ และพ�านกั ท�าใหเ้กิดเปน็สงัคมท่ีผสมผสานวฒันธรรมอัน 
หลากหลายของกลุม่ชาติพนัธุ์

・  เทศบาลเมอืงไทเปใหม ่： แหล่งทัศนยีภาพธรรมชาติท่ีงดงามไปดว้ยปา่เขา ทะเล 
ล�าธาร รมิฝ่ังน�า้ น�า้พุรอ้น รวมถึงววิทิวทัศน์ของบา้นสวนชนบท ไรช่า ทัง้ยงัม ี
รอ่งรอยผูบุ้กเบกิไต้หวนัเมื่อ 100 ปก่ีอนหลงเหลือไวใ้หเ้หน็ เปน็เมอืงท่ีมจี�านวน
ประชากรและผูพ้�านกัใหมอ่าศัยอยูม่ากท่ีสดุดว้ย

・  เทศบาลเมอืงเถาหยวน ： มวีฒันธรรมอันหลากหลาย ทัศนยีภาพท่ีอุดม
สมบูรณด์ว้ยภเูขาแหล่งน�้าทางตอนเหนอื ดว้ยเถาหยวนมสีนามบนินานาชาติ 
จงึท�าใหเ้ถาหยวนกลายเป็นเมอืงท่องเท่ียวขนาดใหญ่

・  เทศบาลเมอืงไถจง ： ตัง้อยูศู่นยก์ลางครึง่ดา้นตะวนัตกของไต้หวนั       
ภมูอิากาศดี อุดมสมบูรณด์ว้ยทรพัยากรมนษุย์ วฒันธรรมประวติัศาสตร ์
ทัศนียภาพธรรมชาติ เอกลักษณด์า้นอุตสาหกรรม สิง่อ�านวยความสะดวก
ยามท่องเท่ียว ทัง้ยงัมกิีจกรรมแสดงวฒันธรรมอันต่ืนตา อาหารหลาก
หลายอันโอชะ จบัจา่ยสนิค้า บรกิารดา้นทัศนาจรพกัผอ่นหยอ่นใจ

01
Part

บททำ�คว�มรูจ้กัไต้หวนั認識臺灣篇

บททำ�คว�มรูจ้กัไตห้วนัคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 14 15



　 •  臺南市：是臺灣最早開發、最具歷史的百年古都，處處可

見古蹟、人文薈萃，近年更結合文青風潮，吸引許多店家

在此生根，成為最具文藝氣息的古城。

　 •  高雄市：是「山、海、河港、人文、古蹟」的城市，持續推

廣觀光、文化與科技等綠色產業，因受海洋氣候調節，全年

陽光普照、氣候宜人，並有豐富的歷史人文、山海資源。

　　除了上述6個直轄市之外，臺灣其它各縣市，則依北、中、

南、東、離島地區分別介紹如下：

北部地區

　　包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣

及新竹市。基隆市位於臺灣北端，基隆港港灣深入市區、水面

寬闊，為北臺灣門戶。宜蘭縣三面背山、一面向海，孕育出獨

特的世外桃源，特色是油綠的田園遍布及溫泉民宿等著稱。新

竹縣市是典型的客家地區，隨著上世紀經濟起飛，新竹縣與新

竹市的發展，從農業轉型導入高科技園區，帶動國家科技發

展，也形成多元融合的文化及產業特色。

宜蘭蘭陽博物館 
พพิธิภัณฑ์หลันหยาง อ๋ีหลาน

高雄港口 
ท่าเรอืเกาสง

臺南赤崁樓 
ศาลาชื่อคัน่ ไถหนาน

・  เทศบาลเมอืงไถหนาน ： เปน็เมอืงบุกเบกิแรกของไต้หวนั เต็มไปดว้ย
ประวติัศาสตรโ์บราณเก่าแก่ 100 ปี สามารถพบเหน็วตัถโุบราณไดท้กุหน
แหง่ เปน็แหล่งชุมนุมดา้นศิลปะวฒันธรรมทรพัยากรบุคคล ไมก่ี่ปมีานีไ้ด้
ผสมผสานวฒันธรรมแนวใหม่ ดงึดดูรา้นค้าเล็กๆ หยัง่รากลงฐานนบัไมถ้่วน 
กลายเปน็โบราณสถานเก่าแก่ท่ีอุดมไปดว้ยวรรณกรรมมากท่ีสดุ

・  เทศบาลเมอืงเกาสง ： คือ เมอืงแหง่“ภเูขา ทะเล ท่าเรอื มนษุยศาสตร ์โบราณ
สถาน ”มกีารสง่เสรมิการท่องเท่ียวอยา่งต่อเนื่อง วฒันธรรมและเทคโนโลยไีป
ตามแนวอุตสาหกรรมอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม เนื่องดว้ยมหาสมุทรมกีารปรบัสภาพ
อากาศ แสงแดดท่ีสาดสอ่งตลอดปี ภมูอิากาศท่ีเหมาะสม ยงัอุดมดว้ย
ประวติัศาสตรแ์หง่มนษุยชาติ ทรพัยากรทางภเูขาและทะเลดว้ย

นอกจาก 6 เทศบาลเมอืงท่ีกล่าวขา้งต้น ไต้หวนัยงัมเีขตเมอืงอ่ืน โดยขอแนะน�า
แยกเป็นภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวนัออก พื้นท่ีนอกเกาะ ดงันี้ :

เขตพื้นท่ีภาคเหนือ
ไดแ้ก่ เมอืงไทเป เมอืงไทเปใหม่ เมอืงจหีลง เขตอ๋ีหลาน เมอืงเถาหยวน เขตซนิ

จู๋ และเมอืงซนิจู๋ เมอืงจหีลงตัง้อยูต่อนเหนอืของไต้หวนั ท่าเรอืจหีลงเขา้ถึงเขตตัว
เมอืง พื้นน�้ากวา้งขวาง เปน็ประตเูหนอืแหง่ไต้หวนั เขตอ๋ีหลาน 3 ดา้น เปน็ภเูขา 1 
ดา้นเปน็ทะเล แสดงถึงลักษณเฉพาะท่ีมุง่สูโ่ลกภายนอก เอกลักษณ์คือ ผนืนาสเีขยีว
ขจแีละบา้นพกัน�้าพุรอ้น เขตเมอืงซนิจู๋ คือ พื้นท่ีชาวจนีแคะฮากกาอาศัย ตาม
เศรษฐกิจท่ีเจรญิขึ้นตามกระแสโลก เขตซนิจูร๋ว่มมอืกับเมอืงซนิจูพ๋ฒันาไปดว้ยกัน 
จากเดิมท่ีเป็นอุตสาหกรรมเกษตร ปรบัเปล่ียนน�าเทคโนโลยท่ีีก้าวล�้ามาใชด้า้น
การเกษตร ท�าใหเ้ทคโนโลยขีองประเทศพฒันาขึ้น ทัง้ยงัก่อรา่งผสมผสาน
วฒันธรรมท่ีเปน็เอกลักษณ์
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中部地區

　　包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣及雲林線。苗栗縣

以農業產業為主，也是臺灣西部十分適合旅遊及渡假的旅遊勝

地。彰化縣幅員完整，地勢平坦開闊，土地肥沃、物產豐饒，

為臺灣開拓較早之地區。南投縣位居臺灣本島中央，境內有多

座三千公尺以上的高山，也有最美湖泊「日月潭」點綴其中，

交織山水奇景。而以農業立縣的雲林縣，則有著自然純樸的農

村風光與得天獨厚的農產物品。

南部地區

　　包括嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣。嘉義縣

是臺灣唯一擁有三大國家風景區的縣市，包含山丘、平原、海

景等不同的景致。嘉義市人文薈萃，是歷史淵源的城市，臺灣

最珍貴的「交趾陶」工藝發源於此，是充滿熱情與藝術的文化

藝術之都。屏東地處臺灣最南端，輪廓狹長、四季如春，有「臺

灣南洋」之稱，境內有聞名海內外的墾丁國家公園、大鵬灣國

家風景區及「海上觀光樂園」小琉球等景點。

南投日月潭 
ทะเลสาบสรุยินัจนัทรา หนานโถว

屏東海之女神
เทพธดิาแหง่ทะเล ผงิตง

嘉義阿里山風景區 
จุดชมววิเขาอาหล่ีซาน เจยีอ้ี

เขตพื้นท่ีภาคกลาง
เขตพื้นท่ีภาคกลาง ประกอบดว้ย เขตเหมยีวล่ี เมอืงไถจง เขตจางฮวา่        

เขตหนานโถว และเขตอวิน๋หลิน รวม 5 เขตเมอืง เขตเหมยีวล่ี ถืออุตสาหกรรม
เกษตรเป็นหลัก ทัง้ยงัเปน็แหล่งท่ีเหมาะอยา่งยิง่ต่อการพกัรอ้นและท่องเท่ียวทาง
ภาคตะวนัตกของไต้หวนั เขตจางฮวา่อาณาบรเิวณสมบูรณก์วา้งใหญไ่พศาล พื้นดนิ
ราบเรยีบกวา้งขวาง ผนืดนิอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ เปน็พื้นท่ีบุกเบกิ  
แต่ก่อนเก่าของไต้หวนั เขตหนานโถวตัง้อยูใ่จกลางของเกาะไต้หวนั มภีเูขาสงูกวา่ 
3,000 เมตร หลายลกู และทะเลสาบสรุยินัจนัทราอันงดงาม ผสมความมหศัจรรย์
แหง่ทัศนยีภาพของภเูขาแมน่�้าอยา่งลงตัว เขตอุตสาหกรรมเกษตรอยา่งเขตอวิน๋
หลิน เป็นหมูบ่า้นเกษตรท่ีเรยีบง่ายและผลิตผลทางเกษตรท่ีอุดมสมบูรณ์

เขตพื้นท่ีเขตภาคใต้
เขตพื้นท่ีภาคใต้ ไดแ้ก่ เมอืงไถหนาน เมอืงเกาสง เขตผงิตง เมอืงเจยีอ้ีและ

เขตเจยีอ้ี รวม เขตเจยีอ้ี เป็นเขตเดยีวท่ีมจุีดชมววิทิวทัศนท่ี์ส�าคัญของประเทศรวม 
3 จุด ไดแ้ก่ ภเูขา พื้นราบ ทะเล โดยแต่ละจุดมคีวามงามแตกต่างกันไป เมอืงเจยีอ้ี 
เป็นเมอืงท่ีมรีากฐานทางประวติัศาสตร ์เปน็ท่ีรวมตัวของทรพัยากรมนษุยแ์ละ
วฒันธรรม งานศิลปะอันล�้าค่าของไต้หวนั “เครื่องป้ันเซรามคิ” ถือก�าเนดิขึ้นท่ีนี่ เปน็
ภาคท่ีเต็มเปี่ ยมไปดว้ยงานศิลปะและมติรภาพ เขตผงิตงเปน็พื้นท่ีตัง้อยูท่างใต้สดุ
ของไต้หวนั เปน็ชอ่งแคบ
ยาว สีฤ่ดเูชน่ฤดใูบไมผ้ลิ 
ไดส้มญานามวา่ “มณฑล
ชายทะเลไต้หวนั” มสีถาน
ท่ีอันมชีื่อเสยีงโดง่ดงัทัง้ใน
นอกประเทศอยา่งอุทยาน
แหง่ชาติเขิน่ติง จุดชมววิ
แหง่ชาติอ่าวต้าเผงิและ
กิจกรรมท่องเท่ียวทางทะเล
อยา่งสวนสนกุเสีย่วหลิวฉิว
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東部地區

　　包含花蓮縣及臺東縣，東臨浩瀚太平洋，西倚中央山脈，

擁有臨山面海的優越地理位置，並孕育出豐富的生態資源，加

上純樸善良的在地居民和悠久的農業文化，被譽為臺灣的「後

花園」。

離島地區

　　臺灣重要的離島地區包含澎湖縣、金門縣、連江縣三個縣

市，以及鄰近的蘭嶼、綠島、小琉球等重要島嶼，可謂得天獨

厚，使其周邊擁有許多特殊地形的美麗離島，並且各具特色。

花蓮太魯閣長春祠  
ทาโรโกะ ฮวาเหลียน ฉางชุนฉ๋ือ

臺東三仙台
สะพานสามเซยีน ไถตง

金門毋忘在莒 
หนิสลักไมลื่มทกุข์ จนิเหมนิ

澎湖雙心石滬 
กัน้ลังหวัใจคู่ เผงิหู

เขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก
เขตพื้นท่ีภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ เขตฮวาเหลียนและเขตไถตง 2 เขตเมอืง        

ทางทิศตะวนัออกล้อมรอบดว้ยมหาสมุทรแปซฟิกิอันกวา้งใหญ่ ทางทิศตะวนัตก   
ติดพิงเทือกเขากลาง มที�าเลท่ีตัง้ทางภมูศิาสตรด์เียีย่มหนัหนา้ติดภเูขาเผชญิหนา้ 
กับทะเลและยงัมทีรพัยากรระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์ อีกทัง้ชาวพื้นเมอืงท่ีสมถะ
เรยีบง่ายใจดแีละวฒันธรรมทางการเกษตรอันยาวนาน จนเปน็ท่ีรูจ้กักันในนาม  
“สวนหลังบา้น”ของไต้หวนั

เขตพื้นท่ีหมูเ่กาะ
เขตพื้นท่ีหมูเ่กาะท่ีส�าคัญของไต้หวนั ไดแ้ก่ เขตเผงิหู เขตจนิเหมนิ เขตเหลียน

เจยีง และเกาะหลันอวี่ เกาะลวีเ่ต่า เกาะเสีย่วหลิวฉิว เป็นต้น ไต้หวนัมเีอกลักษณ์
เฉพาะ รอบดา้นมหีมูเ่กาะสวยงามท่ีมภีมูปิระเทศพเิศษหลายแหง่ และต่างมลัีกษณะ
เฉพาะ
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氣候
　　「冬季寒冷、夏季炎熱、雨量多」為臺灣氣候的三大特色。

由於北迴歸線橫跨本島中南部，使得臺灣正好介於熱帶與亞熱

帶之間，北迴歸線以北為副熱帶季風氣候，以南則為熱帶季風

氣候。以年平均溫度而言，約在攝氏 20至 25度之間，即使

在最冷的 2月，也多在攝氏 10度左右，而最熱時氣溫可超過

攝氏 35度以上，因此臺灣可說是四季分明的寶島。

　　降雨方面，北部全年有雨，南部則集中在夏季降雨。5至

9月是臺灣主要雨季，7至 9月則是颱風季，經常有颱風侵襲，

平均來說每年有 3到 4個颱風；10月至隔年 4月，北部雖受

鋒面影響仍有降雨，但雨量偏少，中南部則是明顯乾季。

寒流和梅雨是臺灣常見的自然現象：

　 •  寒流：又稱冷氣團，常在冬季時南下抵達臺灣地區，造成

寒冷的天氣。受寒流影響時，平地常出現攝氏 10度以下

低溫，易使農漁、養殖業遭受寒害及霜害；也容易引發感

冒、咳嗽、氣喘，甚至呼吸系統及心血管等疾病。

　 •  梅雨：臺灣地區的梅雨季為 5、6月，是春夏交替之際。

由於冷、暖空氣交會，此時常有鋒面停滯於臺灣上空，造

成連續多天下雨的天氣，甚至出現豪大雨，致使坍方、落

石、土石流及淹水等災害發生（註 6）。

臺灣四季

ภมูอิำกำศ
ฤดหูนาวเยอืกเยน็ ฤดรูอ้นอบอ้าว ปรมิาณฝนมาก ถือเปน็สามลักษณะเฉพาะ

ของภมูอิากาศไต้หวนั ดว้ยเสน้ทรอปกิเหนอืแนวนอนขา้มเกาะไปทางภาคใต้ตอน
กลาง ท�าใหไ้ต้หวนัอยูร่ะหวา่งแถบภมูภิาคโซนรอ้นและใกล้โซนรอ้นพอดี เสน้ทรอปิก
เหนอื ทางเหนอืเป็นภมูอิากาศแบบมรสมุก่ึงเขตรอ้น ทางใต้เป็นภมูอิากาศแบบมรสมุ
เขตรอ้น หากกล่าวถึงอุณหภมูเิฉล่ียรายปี อยูร่ะวา่ง 20 ถึง 25 องศาเซลเซยีส      
ในเดอืนกมุภาพนัธห์นาวท่ีสดุมอุีณหภมูปิระมาณ 10 องศาเซลเซยีส และรอ้นท่ีสดุ  
มอุีณหภมูสิามารถเกิน 35 องศาเซลเซยีสขึ้นไป ดังนัน้จงึกล่าวไดว้า่ไต้หวนัเป็นเกาะ
สวรรค์มณแีก้วท่ีมสีีฤ่ดกูาลอันแตกต่างชดัเจน 

ในด้านปรมิาณน�า้ฝน ภาคเหนอืมฝีนตกตลอดปี ภาคใต้ฝนตกหนาแน่นในฤดรูอ้น 
เดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนกันยายนเป็นฤดฝูนของไต้หวนั เดอืนกรกฎาคมถึงเดอืนกันยายน
มกัจะมพีายุไต้ฝุ่น ถือเปน็ฤดพูายุไต้ฝุ่น โดยทัว่ไปจะมพีายุไต้ฝุ่น 3 ถึง 4 ลกู ต่อป ีตัง้แต่
เดอืนตลุาคมถึงเดอืนเมษายนในปถัีดไป ภาคเหนอืถึงแมไ้ดร้บัผลกระทบจากมรสมุท�าให้
ฝนตก แต่ปรมิาณฝนไมม่ากนกั ภาคใต้ตอนกลางจดัเป็นฤดแูล้ง

กระแสอากาศเยน็และฤดฝูนเปน็ปรากฏการณธ์รรมชาติของไต้หวนัท่ี
พบเหน็ได้บอ่ย
・  กระแสอากาศเยน็ ： มวลอากาศเยน็หรอืกระแสอากาศเยน็ เมื่อถึงฤดหูนาวลมใต้

มาถึงพื้นท่ีไต้หวนั สง่ผลใหอ้ากาศเยน็ขึ้น เมื่อได้รบัผลกระทบจากกระแสอากาศ
เยน็ บนพื้นราบมกัมอุีณหภมูติ�่ากวา่ 10 องศาเซลเซยีส ความเยน็และน�้าค้างสรา้ง
ความเสยีหายต่ออุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะเล้ียงสตัวน์�้า ทัง้ยงัเปน็  
ต้นเหตขุองไขห้วดั ไอ หอบหดื ระบบทางเดนิหายใจและหลอดเลือดหวัใจเจบ็ปว่ย
ไดง่้ายดว้ย ฯลฯ

・  ฤดฝูน ： ฤดฝูนในไต้หวนัคือเดอืนพฤษภาคมและเดอืนมถินุายน เปน็ชว่งระหวา่ง
ฤดใูบไมผ้ลิเปล่ียนเป็นฤดรูอ้น จากการท่ีอากาศเยน็สลับเปล่ียนเป็นอากาศอบอุ่น 
ท�าใหม้เีกิดมรสมุชะงักวนอยูเ่หนอืท้องฟา้ของไต้หวนับอ่ยครัง้  สง่ผลใหฝ้นตก
ติดต่อกันหลายวนั บางครัง้เกิดฝนตกหนกัมาก ท�าใหเ้กิดภัยพบิติั เชน่ พื้นยุบ 
หนิหล่น ดนิหนิทลาย และน�้าท่วม ฯลฯ (หมายเหตุ 6）
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特色

季
節

春
•  每年 3至 5月，此季節溫度變化稍
大。

•  受到北方鋒面的影響，有著綿綿細
雨的「春雨」天氣型態。

夏
•  每年 6至 8月高溫炎熱。
•  時有颱風侵襲及西南季風驟雨，其
中大臺北盆地因「都市熱島效應」

影響，最高溫常可達 35℃以上。

秋
•  每年 9至 11月，晴朗涼爽，也是
臺灣最穩定、最舒適的季節。

•  僅偶有颱風，白天溫暖、入夜涼爽，
可說是國內旅遊旺季。

冬
•  每年 12月至隔年 2月。
•  東北季風影響，易出現寒冷乾燥氣
候，甚至產生乾旱。

•  臺灣冬天平地不常下雪，偶爾寒流
來襲，僅少數高山可見降雪。

ลักษณะเฉพาะ

ฤดใูบไมผ้ลิ
・  เดอืนกมุภาพนัธถึ์งเดอืนเมษายนของทกุปี ฤดกูาลนีอุ้ณหภมูิ

เปล่ียนแปลงอยา่งชดัเจนมาก
・  ไดร้บัผลกระทบจากลมมรสมุทางเหนอื  สภาพอากาศมฝีนพร�า    

เปน็ “ฝนฤดใูบไมผ้ลิ” 

ฤดรูอ้น
・  เดอืนมถินุายนถึงเดอืนสงิหาคมของทกุปี อุณหภมูสิงูรอ้นอบอ้าว
・  มพีายุไต้ฝุ่นเขา้โจมตีและลมฝนมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้โหมกระหน�า่ 

สิง่ท่ีสง่ผลใหเ้กาะรอ้นมากยิง่ขึ้น นัน่คือเมอืงหลวงไทเปมพีื้นต�า่เปน็
ท้องกะทะ อุณหภมูสิงูท่ีสดุถึง 35 องศาเซลเซยีสขึ้นไป

ฤดใูบไมร้ว่ง
・  เดอืนกันยายนถึงเดือนพฤศจกิายนของทกุปี อากาศปลอดโปรง่  

และเยน็สบาย เป็นฤดกูาลท่ีมอีากาศสบายท่ีสดุ
・  มพีายุไต้ฝุ่นบางครัง้คราว กลางวนัอบอุ่น กลางคืนเยน็สบาย    

กล่าวไดว้า่เป็นชว่งฤดกูาลแหง่ท่องเท่ียวภายในประเทศ

ฤดหูนาว
・  เดอืนธนัวาคมถึงเดอืนกมุภาพนัธข์องทกุปี
・  ไดร้บัอิทธพิลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนอื มกัปรากฏสภาพ

อากาศท่ีเยน็แหง้ ท�าใหเ้กิดความแหง้แล้งได้
・  ฤดหูนาวในไต้หวนัหมิะไมค่่อยตก มบีางครัง้ท่ีกระแสอากาศเยน็มา

เยอืน ท�าใหห้มิะตกบนภเูขาสงู
ฤด

กูา
ล 
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自然災害
　 •  地震：我國位處環太平洋地

震帶上，地震活動頻繁，經

常有地震發生。由於臺灣西

部地區人口密集，如果發生

淺層地震，則很可能造成嚴

重災害。據統計，臺灣地區

平均一年發生近 35,000次有

感及無感地震，目前發生次

數最多的年份在民國 88年，主要就是受到 921集集大地

震的影響，帶來重大損失。

　•  颱風：颱風是熱帶海洋上產生的強烈低氣壓，據統計，平

均一年約 3到 4個颱風侵襲臺灣，期間常造成強風、豪雨、

淹水、山崩、坍方、土石流、暴潮、海水倒灌等災害。然而，

颱風也是臺灣的重要水資源之一，假使沒有颱風帶來雨

量，將可能導致缺水現象，到冬季就容易發生乾旱，因此

各大河川普遍修築水壩，以在雨季蓄水兼發電，旱季提供

民生用水（同註 6）。

　　此外，中央政府平時均會要求各地方政府及全民進行防救

災之演練，以降低相關災害帶來的損失，並確保人民安全。

地震災害 
ภัยจากแผน่ดนิไหว

颱風災害   
ภัยจากพายุไต้ฝุ่น

ภัยธรรมชำติ
・  แผน่ดินไหว ： ไต้หวนัตัง้อยูใ่นเขตแผน่ดนิ

ไหว   รมิมหาสมุทรแปซฟิกิ ผนืดนิ
เคล่ือนไหวเปน็ประจ�า มกัเกิดแผน่ดนิไหว
บอ่ยครัง้ โดยเฉพาะพื้นท่ีภาคตะวนัตกของ
ไต้หวนัท่ีมปีระชากรอาศัยอยูห่นาแนน่ แม้
หากเกิดแผน่ดนิไหวชัน้ต้ืนก็อาจท�าใหเ้กิดภัย
พบิติัรา้ยแรงได้ จากสถิติพบวา่ ไต้หวนัเกิด
แผน่ดนิไหวท่ีรูส้กึไดแ้ละไมรู่ส้กึเฉล่ียเกือบ 
35,000 ครัง้ต่อปี ปัจจุบนัปท่ีีเกิดแผน่ดนิ
ไหวมากท่ีสดุในไต้หวนัคือปหีมนิกวอ๋ 88
（ค.ศ. 1999）เนื่องดว้ยาได้รบัผล กระทบ
จากแผน่ดนิไหวใหญจ่ีจ๋ี๋ 921 ท�าใหเ้กิดการสญูเสยีอยา่งหนกั

・  พายุไต้ฝุ่น ： พายุไต้ฝุ่นเกิดจากความกดอากาศต�่าหนาแน่นบนมหาสมุทร      
เขตรอ้น จากสถิติพบวา่ ใน 1 ปี ไต้หวนัมพีายุไต้ฝุ่นเขา้โจมตี  3-4 ลกู ชว่งท่ี
ไต้ฝุ่นเขา้จะสง่ผลใหเ้กิดภัยพบิติัอยา่งลมกรรโชก ฝนตกหนกั น�้าท่วม  ภเูขาถล่ม 
พังยุบ ดนิหนิทลาย คล่ืนยกัษ์ น�้าทะเลทะลัก ฯลฯ อยา่งไรก็ตามชว่งพายุไต้ฝุ่นเขา้
ถือเปน็อีกหนึ่งท่ีมาของทรพัยากรน�้าท่ีส�าคัญของไต้หวนั หากไมม่พีายุไต้ฝุ่นท่ีน�า
ฝนมาให้ อาจน�าไปสูแ่นวโนม้แหง่การขาดแคลนน�้า เมื่อถึงฤดหูนาวก็จะแหง้แล้ง 
ดงันัน้ โดยทัว่ไปจะมกีารก่อสรา้งเขื่อนในแมน่�้าสายใหญ่  เพื่อกักเก็บน�้าในฤดฝูน
และผลิตกระแสไฟฟา้ ใหป้ระชากรไดม้นี�้าใชใ้นฤดแูล้ง（หมายเหตุ 6）

นอกจากนี้ ในยามปกติรฐับาลกลางจะเรยีกรอ้งใหร้าชการท้องถ่ินและประชาชน
จดัการฝึกซอ้มปอ้งกันภัยพบิติั เพื่อลดปรมิาณความเสยีหายท่ีเกิดจากภัยพบิติั และ
เพื่อความปลอดภัยของทกุคน 

01
Part

บททำ�คว�มรูจ้กัไต้หวนั認識臺灣篇

บททำ�คว�มรูจ้กัไตห้วนัคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 26 27



食
　　臺灣飲食文化以米食為主、麵食為輔，而獨特的本土料理

更是值得一再品嚐。近年來由於工商業發展快速以及全球化影

響，臺灣除了原本傳統中式飲食外，也大量融入了世界各地的

飲食文化，如美式漢堡、義式披薩、日本生魚片、德國豬腳、

瑞士乳酪以及多元酸辣的東南亞飲食等，包羅萬象。

　　說到臺灣的飲食文化，臺灣人對吃的創意也充分發揮在火

鍋料理上。因其具有方便又快速且多樣化的特色，可以滿足一

鍋多吃的慾望。至於火鍋種類，從小型的個人小火鍋，到臺式

麻辣鍋、日式涮涮鍋、韓式豆腐鍋、石頭火鍋，以及以食材為

主題的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞、沙鍋魚頭等，可謂各式各樣、

琳瑯滿目，甚至還有火烤兩吃的特色餐飲。

樂活臺灣

西式早餐
อาหารเชา้สไตล์ตะวนัตก中式早餐

อาหารเชา้สไตล์จนี

อำหำร
วฒันธรรมอาหารของไต้หวนั ถือขา้วเปน็หลัก บะหมีไ่วเ้สรมิ อาหารท้องถ่ิน     

ท่ีมเีอกลักษณค์ุม้ค่าต่อการล้ิมลอง ไมก่ี่ปมีานี้ ดว้ยธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าม ี   
การพฒันาอยา่งรวดเรว็และอิทธพิลของโลกาภิวตัน์ วฒันธรรมการกินของไต้หวนั   
นอกเหนอืจากแบบจนีตัง้เดมิแล้ว ยงัมวีฒันธรรมอาหารอันหลากหลายจาก         
ทัว่ทกุมุมโลกผสมผสานรวมเขา้มา มากมายหลายรปูแบบ เชน่ เบอรเ์กอรอ์เมรกัิน    
พซิซา่อิตาเล่ียน ซาซมิญิีปุ่น่ ขาหมูเยอรมนั ชสีสวสิเซอรแ์ลนด์ และอาหารเผด็เปรีย้ว
หลากชนดิของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ฯลฯ 

เมื่อกล่าวถึงวฒันธรรมอาหารไต้หวนั คนไต้หวนัใชค้วามคิดสรา้งสรรค์พฒันา 
ไปกับการกินหมอ้ไฟ หมอ้ไฟส�าหรบัคนไต้หวนันัน้ ถือวา่สะดวกรวดเรว็แถมยงัหลาก

หลาย ตอบสนองความอยาก
ในการกินไดใ้นหมอ้เดยีว 
ประเภทของหมอ้ไฟ รปูแบบ
หลากหลาย จากหมอ้ไฟ
ธรรมดาท่ีสดุ ไปถึงหมอ้ไฟ
หมาล่าสไตล์ไต้หวนั ชาบูหมอ้
ไฟสไตล์ญีปุ่น่ หมอ้ไฟเต้าหู้
สไตล์เกาหลี หมอ้ไฟหนิ ถือ
สว่นประกอบอาหารเปน็หลัก
อยา่งเป็ดซุปขงิหมอ้ไฟ เนื้อ
แพะหมอ้ไฟ ไก่ตุน๋เหล้าหมอ้
ไฟ หวัปลาหมอ้ไฟ และอาหาร
ท่ีเผด็เปรีย้วหลากชนดิของ
เอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ฯลฯ 
เปน็ท่ีต่ืนตา ต่ืนใจ ยงัมหีมอ้
ไฟป้ิงยา่งกินสองแบบ ใน
หมอ้เดยีวอีกดว้ย 

ชวีติสขุสนัต์ในไต้หวนั01
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 日常飲食：早餐、午餐、晚餐

　 •  早餐：臺灣人的早餐類型，除西式外，還依居住地而有所

不同，衍生出各地特色早餐。如：米漿、豆漿、燒餅油條

等；或臺中炒麵配熱湯、彰化爌肉飯；北港油飯、滷肉飯

配麵線糊；嘉義雞肉飯配味噌湯；臺南虱目魚皮湯加肉燥

飯、清燙牛肉湯；鳳山清蒸肉圓等。

　 •  午餐：臺灣的午餐選擇也多，除臺式小吃外，還有簡餐和

自助餐，亦有日式料理、義大利麵、泰式或越式餐點等異

國美食，可多元選擇。

　 •  晚餐：中式的晚餐十分豐富，選擇也更加多元，另也提供

各國精緻餐廳、臺式熱炒店等多元選項，任君挑選。

特色小吃

　　臺灣為多元文化之社會，而「特色小吃」最能體現在地文

化與飲食樣貌：

珍珠奶茶
是臺灣最具代表性的飲品之一，多年來，

已由臺灣流行至東亞、歐洲、美國甚至中

東等地區。

ชานมไขมุ่ก
ถือเปน็ตัวแทนเครื่องดื่มของไต้หวนัไดด้ท่ีีสดุอยา่งหนึ่ง 
หลายปมีานีย้งัไดร้บัความนยิมจากไต้หวนัถึงพื้นท่ีเอเชยี
ตะวนัออก ยุโรป อเมรกิา รวมถึงตะวนัออกกลางด้วย 

雞排 國民美食之首，是臺灣最普遍的小吃。 ไก่ทอด เมนอูาหารยอดนิยมของผูค้น เปน็อาหารวา่งท่ีพบไดทั้ว่ไปใน
ไต้หวนั

�อาหารในชวีติประจ�าวนั�：�อาหารเชา้�อาหารกลางวนั�อาหารเยน็
・  อาหารเชา้ ： ประเภทอาหารเชา้ของคนไต้หวนั นอกจากสไตล์ตะวนัตกแล้ว 

ยงัขึ้นอยูกั่บสถานท่ีพ�านกัอาศัยท่ีต่างกัน เกิดเปน็เอกลักษณข์องอาหารเชา้
แต่ละท้องท่ีอยา่งนมขา้วถัว่ ขนมแปง้อบ ปาท่องโก๋ ฯลฯ หรอืบะหมีผ่ดั    
กินกับซุปรอ้นไถจง ขา้วหมูสามชัน้จางฮวา่ ขา้วเหนยีวผดัเปย่กัง่ ขา้วหมูตุน๋
ซอ้ิีวกินกับเสน้หมีน่�้าขน้ ขา้วหนา้ไก่กินกับซุปมโิซะเจยีอ้ี ซุปหนงัปลากับ   
ขา้วหมูสบัไถหนาน ซุปเนื้อววั สาคนูึ่ง（บะหวนั）ฟง่ซาน.

・  อาหารกลางวนั ： อาหารกลางวนัไต้หวนัมใีหเ้ลือกหลากหลายเชน่กัน 
นอกจากอาหารวา่งสไตล์ไต้หวนัแล้ว ยงัมอีาหารแบบเซต และอาหารบุฟเฟต์่ 
ทัง้ยงัมอีาหารญีปุ่น่ อาหารอิตาเลียนพาสต้า อาหารไทยและอาหารเวยีดนาม 
ฯลฯ อาหารประเทศต่างๆ ใหเ้ลือกอีกดว้ย

・  อาหารเยน็ ： อาหารเยน็สไตล์จนีอุดมสมบูรณเ์ต็มรปูแบบ ยิง่มอีาหาร  
หลายแบบหลากสไตล์ใหเ้ลือก อยา่งรา้นอาหารเลิศรสแต่ละประเทศ     
อาหารจานรอ้นสไตล์ไต้หวนั ฯลฯ 

เอกลักษณอ์าหารวา่ง
ไต้หวนัเปน็สงัคมท่ีมวีฒันธรรมอันหลากหลาย“เอกลักษณอ์าหารวา่ง”   

แสดงใหเ้หน็ถึงความโดดเดน่ของวฒันธรรมท้องถ่ินและหนา้ตาของอาหารไดด้ท่ีีสดุ
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刨冰
臺灣熱銷的芒果冰，被美國 CNN和
旅遊雜誌評選為世界最好吃的甜點之一！

น�้าแขง็ใส
น�า้แขง็มะมว่งขายดท่ีีสดุของไต้หวนั โดย CNN และนิตยสาร
การท่องเท่ียวของอเมรกิาคัดสรรแล้ววา่เปน็หนึ่งในขนม
หวานท่ีดท่ีีสดุในโลก

滷肉飯
白飯上面淋上一層滷肉及醬汁，好吃不

油膩，為臺灣街頭到處可見的平價美食。
ขา้วหมูตุ๋นซอ้ิีว ขา้วขาวราดหนา้ดว้ยหมูตุน๋ซอ้ิีวอีกชัน้ รสชาติอรอ่ยไมเ่ล่ียน 

เปน็อาหารราคาถกูอันเลิศรสท่ีพบไดท้กุท่ีทัว่ไปของไต้หวนั

牛肉麵 是臺灣最受歡迎的國民美食之一。 ก๋วยเต๋ียวเนื้อ ก๋วยเต๋ียวเนื้อเปน็อาหารเลิศรสของผูค้นไต้หวนัอีก      
อยา่งหน่ึง

蚵仔煎
外層粉漿高溫油煎，內有雞蛋和蚵仔，

外皮呈現焦酥口感。
หอยนางรมทอด แปง้ชัน้นอกใชน้�า้มนัทอด ชัน้ในมไีขไ่ก่และหอยนางรม

หนงัชัน้นอกใหร้สชาติกรอบเกรยีม

大腸蚵仔
麵線

麵線是臺灣人生活中常見的食物，

搭配大腸、蚵仔，風味絕佳。
เสน้หมีไ่สห้มูหอย

นางรม 
เสน้หมีน่�า้ขน้เปน็อาหารท่ีพบไดใ้นชวีติประจ�าวนัของ        
คนไต้หวนั ทานไสห้มู หอยนางรมควบคูกั่น รสชาติยิง่ 
อรอ่ยเลิศ

鳳梨酥 國外旅客訪臺時最受歡迎的伴手禮之一。
ขนมเค้กพาย

สบัปะรด
เปน็ของฝากอีกอยา่งหนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ       
ใหค้วามนยิมเป็นอยา่งมากเมื่อมาเยอืนไต้หวนั

臭豆腐 其獨特的風味，成為臺灣在地特色小吃。 เต้าหู้เหมน็ รสชาติท่ีเปน็เอกลักษณ์ ท�าใหก้ลายเปน็อาหารวา่งท่ีมี
ลักษณะเฉพาะประจ�าไต้หวนั

小籠包
以「體小、餡多、汁多、味鮮、皮薄、

形美」著稱。
ซาลาเปาเล็ก ขึ้นชื่อดว้ย“ขนาดเล็ก ไสเ้ยอะ ซุปมาก สดใหม่ แปง้บาง รูป

งาม” 

01
Part

บททำ�คว�มรูจ้กัไต้หวนั認識臺灣篇

บททำ�คว�มรูจ้กัไตห้วนัคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 32 33



水果王國

　　臺灣水果種類多、品質極優，號稱「水果王國」，

一年四季都有不同水果可供選擇。最具代表性的包括：

西瓜、桃子、蓮霧、枇杷、李子、芒果、葡萄、龍眼、

百香果、水蜜桃、蘋果、柳橙、葡萄柚、柚子、草莓、

金柑、香蕉、番茄、鳳梨、木瓜、番石榴（芭樂）等，

深獲民眾與觀光客的喜愛。

อาณาจกัรผลไม้

ไต้หวนัมผีลไมห้ลายชนดิ คณุภาพดอัีนเปน็ท่ีรูจ้กักันในนาม 
“อาณาจกัรผลไม”้มผีลไมไ้มซ่�า้ชนดิใหเ้ลือกทัง้ปตีลอดสีฤ่ดกูาล ทัง้ยงัมี
มากมายหลากชนิด จนไดร้บัความนิยมในหมูป่ระชาชนและนกัท่องเท่ียว 
ผลไมท่ี้ถือวา่เปน็ตัวแทนไดด้ท่ีีสดุ ไดแ้ก่ แตงโม ลกูท้อ ชมพู่ มะปราง ลกู
ไหง มะมว่ง องุ่น ล�าไย เสาวรส ลกูพชี แอปเปิ้ ล สม้ เกรฟฟรุต๊ สม้โอ สต
รอเบอรร์ี ่สม้จีด๊ กล้วย มะเขอืเทศ สบัปะรด มะละกอ ทับทิม ฯลฯ
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衣
　　臺灣因有北迴歸線通過，北半部屬於亞熱帶氣候，南半部

則屬於熱帶氣候。春天和冬天時的氣溫變化較大，夏天和秋天

時會有颱風來襲，因此衣著需隨四季變化更替穿搭。  

 

 

春

ฤดใูบไมผ้ลิ
夏

ฤดรูอ้น

3月∼ 5月
เดอืนมนีาคมถึงเดือนพฤษภาคม

6月∼ 8月
เดอืนมถินุายนถึงเดอืนสงิหาคม

晴 天 時， 氣 溫 可 能 接 近

30℃，但有時也會突然變
冷，下降到接近 10℃左右。
วนัแดดออก อุณหภมูอิาจสงูได้ถึง      
30 องศาเซลเซยีส แต่บางครัง้เปล่ียน
เปน็อากาศเยน็ฉับพลัน อุณหภมูลิด
ลงประมาณเกือบ 10 องศาเซลเซยีส

白天氣溫經常飆升到 35℃
以上，非常炎熱。

อุณหภมูชิว่งกลางวนัโดยปกติ   
สงูถึง 35 องศาเซลเซยีสขึ้นไป    
รอ้นมาก

季節

ฤดกูาล  

月份

เดือน  

溫度

อุณหภมู ิ

服裝

เสื้อผ้า

เสื้อผ้ำ
เนื่องดว้ยมเีสน้ทรอปกิเหนอืขา้มผา่นไต้หวนั ท�าใหภ้มูอิากาศฝ่ังครึง่ตอนเหนือ

เป็นก่ึงโซนรอ้น ฝ่ังครึง่ตอนใต้เป็นโซนรอ้น ชว่งฤดรูอ้นและ ฤดใูบไมร้ว่งมกัมพีายุ
ไต้ฝุ่น ภมูอิากาศในฤดใูบไมผ้ลิและฤดหูนาวต่างกันอยา่งมาก การสวมใสเ่สื้อผา้     
เป็นไปตามการเปล่ียนแปลงของสีฤ่ดกูาล  
 
 

秋

ฤดใูบไมร้ว่ง
冬

ฤดหูนาว

9月∼ 11月
เดอืนกันยายนถึงเดอืนพฤศจกิายน

12月∼隔年 2月
เดอืนธนัวาคมถึงเดอืนกมุภาพนัธป์ถัีดไป

白 天 溫 度 有 時 將 超 過

30℃，但是晚上也可能會
低於 20度，溫差較大。
อุณหภมูชิว่งกลางวนัอาจเกิน       
30 องศาเซลเซยีส แต่ชว่งกลางคืน
อาจมอุีณหภมูท่ีิต�า่กวา่ 20 องศา
เซลเซยีส

屬溼冷型態，寒流來襲時，

甚至會下降到 10℃以下。
เปน็สภาพอากาศท่ีเยน็ชื้น เมื่อ
กระแสอากาศเยน็มาเยอืน บางครัง้
อุณหภมูลิดลงไดถึ้ง 10 องศา
เซลเซยีส

x
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住
　　隨著都市化發展，臺灣目前從市區到鄉間有著各式各樣的

屋宅型態，簡單分類如下：

　 •  公寓：公寓為 4到 5層樓、沒有電梯的集合住宅，通常

屋齡落在 20至 40年之間。

　 •  華廈：一般定義華廈為 10層樓以下，並擁有電梯的集合

住宅。大部分華廈比較少公共設施，也因此公設比例大多

介於 13∼ 25%，基本上應皆設有地下停車場。

　 •  大樓：一般定義大樓為超過 10層樓，並擁有電梯的集合

住宅。大部分還配有中庭花園、地下停車場、警衛管理室、

健身房、游泳池等多樣公共設施。

　 •  透天厝：為獨棟式建築，常見為3層樓透天和4層樓透天。

透天厝多半散置於臺灣中南部、郊區或鄉鎮，大都市由於

地小人稠，這類建築物並不多見。

　 •  三合院：臺灣鄉鎮常見的傳統住屋，壁面採紅磚牆，屋頂

灰黑或暗褐色，呈現閩南建築特色。

大樓
คอนโดมเินยีม

三合院
บา้นสามหนึ่งสวน

ท่ีพกัอำศัย

เปน็ไปตามรปูแบบเมอืงท่ีพฒันา ปัจจุบนัไต้หวนัมท่ีีอยูอ่าศัยหลากลายรปูแบบ
ตัง้แต่เมอืงเขตไปจนถึงอ�าเภอโดยจ�าแนกไดง่้าย ๆ ดงัน้ี

・  อพารท์เมนท์ ： อพารท์เมนท์มี 4 ถึง 5 ชัน้ เป็นท่ีอยูอ่าศัยรวมไมม่ลิีฟท์ 
ปัจจุบนัอพารท์เมนท์สว่นใหญม่อีายุระหวา่ง 20 ถึง 40 ปี

・  แมนชัน่ ： โดยทัว่ไปก�าหนดความสงูไวต้�่ากวา่ 10 ชัน้ เปน็ท่ีอยูอ่าศัยรวม  
มลิีฟท์ แมนชัน่สว่นโหญไ่มค่่อยมสีิง่อ�านวยความสะดวก ดว้ยเหตท่ีุอัตรา  
สว่นของพื้นท่ีสาธารณะมมีากกวา่โดยอยูร่ะหวา่ง 13-25% สว่นใหญม่ท่ีี  
จอดรถอยูช่ัน้ใต้ดิน

・  คอนโดมเินยีม ： ภายในประเทศก�าหนดความสงูไวเ้กิน 10 ชัน้ เปน็ท่ีอยู่
อาศัยรวม มลิีฟท์ โดยทัว่ไปจะมสีิง่อ�านวยความสะดวกหลายอยา่ง มสีวน
สาธารณะกลาง ท่ีจอดรถชัน้ใต้ดิน หอ้งผูร้กัษาความปลอดภัย หอ้งออก
ก�าลังกาย สระวา่ยน�้า ฯลฯ 

・  ทาวนโ์ฮม ： เปน็สิง่ปลกูสรา้งแบบบา้นเดีย่ว พบเหน็บอ่ยคือทาวนโ์ฮม      
3 ชัน้ และ 4 ชัน้ ทาวนโ์ฮมกวา่ครึง่กระจายอยูท่างพื้นท่ีภาคใต้ตอนกลาง 
เขตชานเมอืงหรอืชนบทของไต้หวนั ดว้ยในตัวเมอืงพื้นท่ีเล็กประชากร   
หนาแนน่ จงึพบเหน็สิง่ปลกูสรา้งรปูแบบนีไ้มม่ากนกั

・  บา้นสามหนึ่งสวน ： บา้นดัง้เดมิของไต้หวนั  มกี�าแพงอิฐก้อนสแีดง 
หลังคาสเีทาด�าหรอืสนี�้าตาลเขม้ เปน็เอกลักษณท์างสถาปัตยกรรมของ  
ชาวฝูเจีย้น
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行
　　臺灣交通無論是對內或是對外聯繫，皆相當便利。以下為

臺灣重要的大眾運輸交通網絡介紹：

1.  航空：搭乘飛機快速又便利，搭乘前請務必先向航空公司預

訂機位，各大旅行社亦受理代訂機位及購票事宜。前往機場

報到時，請務必攜帶身分證明文件（國人出示護照或身分證；

外籍人士出示護照）以辦理登機手續。

 (1)  國際航線方面，目前計有臺灣桃園國際機場、臺北 (松山 ) 

國際機場、臺中國際機場及高雄國際機場等，提供國際

航線服務。

 (2)  目前我國國際機場均設有「入出國自動查驗

通關系統 e-Gate」之服務，歡迎多加利用，

相關事項請查閱 https://www.immigration.

gov.tw/5382/5385/7445/7889/。

航空飛機
สายการบนิ

e-Gate

蘭嶼航空站

綠島航空站

臺東航空站

花蓮航空站

嘉義航空站

臺南航空站

高雄國際航空站

七美航空站

望安航空站

馬公航空站
臺中航空站

金門航空站

南竿航空站

北竿航空站 臺北國際航空站

 航空站分佈圖（註 5）
ภาพสถานกีารบนิ (หมายเหตุ 5)

กำรเดินทำง
การคมนาคม

ขนสง่ของไต้หวนัไมว่า่จะ
เปน็การติดต่อในหรอื
นอกประเทศ ล้วน
สะดวกอยา่งมาก ต่อไป
นีเ้ปน็การแนะน�าระบบ
ขนสง่สาธารณะท่ีส�าคัญ
ในไต้หวนั :

1.  ทางอากาศ ： 
โดยสารเครื่องบนิมี
ความสะดวกรวดเรว็ 
ก่อนโดยสารควรจอง
ตัว๋ ท่ีนัง่กับสายการ
บนิ ขณะเดยีวกันยงั
มบีรษัิททัวรต่์างๆ ท่ี
จ�าหน่ายตัว๋เครื่องบนิ 
และรบัจองตัว๋ท่ีนัง่ เมื่อถึงสนามบนิเพื่อเชค็อินท�าเอกสารขึ้นเครื่อง ควรพก
เอกสารประจ�าตัวไปดว้ย（คนไต้หวนัแสดงหนงัสอืเดนิทางหรอืบตัรประจ�าตัว
ประชาชน คนต่างชาติแสดงหนงัสอืเดนิทาง） 

 (1)  เสน้ทางการบนิของสนามบนินานาชาติ ปัจจุบนัไต้หวนัมสีนาบนิท่ีบรกิารเดนิทาง 
บนิระหวา่งประเทศท่ีส�าคัญ ไดแ้ก่ สนามบนินานาชาติเถาหยวน  สนามบนินานาชาติ
ไทเป (ซงซาน)  สนามบนินานาชาติไถจงและสนามบนินานาชาติเกาสง ฯลฯ

 (2 )  ปัจจุบนัสนามบนินานาชาติไต้หวนัมบีรกิาร“ระบบผา่นดา่นเขา้ออกประเทศ     
อัตโนมติั e-Gate”ขอเชญิชวนทกุท่านมาใชไ้ดเ้ต็มท่ี อ่านขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งได้ท่ี
เวบ็ไซต์ https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/7889/
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 (3)  國內定期航線方面，目前計有 4家航空公司往返臺灣主

要城市與離島之間交通，其中，高雄、臺北松山、花蓮、

澎湖、臺南、臺東、金門、臺中、嘉義、北竿、南竿、

望安、七美、綠島及蘭嶼等機場均提供國內航線服務。

2.  公車：行駛於市區內，多屬短程搭乘，各縣市皆有市區公車

服務，票價因行駛距離而異，是臺灣民眾常用的大眾運輸交

通工具。

3.  客運：指往來於各城市間的長途客運，票價通常較搭乘飛機

或是火車便宜。

4.  捷運：臺北、新北、桃園、臺中及高雄均有大眾捷運設施

 (1)  臺北捷運：密集的班車搭配接駁公車系統，形成了都會

便捷交通網絡，

帶給民眾前所

未有之便利性。

臺北捷運已通

車路線有文湖

線、淡水信義

線、松山新店

線、中和新蘆

線及板南線等 5

條，十分便捷。
公車
รถเมล์

臺北捷運
MRT ไทเป

 (3)  เสน้ทางการบนิภายในประเทศมี 4 สายการบนิ ท่ีเดนิทางระหวา่งเมอืงใหญ่
และหมูเ่กาะ รอบนอกของไต้หวนั ปัจจุบนัมี : เกาสง ซงซานไทเป ฮวาเหลียน 
เผงิหู ไถหนาน ไถตง จนิเหมนิ ไถจง เจยีอ้ี  เปย่กัน หนานกัน วัง่อัน ชเีหมย่ 
ลวีเ่ต่า และหลันอวี่ ฯลฯ

2.  รถโดยสารประจ�าทาง（รถเมล์）： เปน็การขบัรถในพื้นท่ีเขตเมอืง สว่นใหญ่ม ี
ระยะทางสัน้ ๆ ในทกุเขตเมอืงจะมรีถเมล์ใหบ้รกิาร อัตราค่าโดยสารแตกต่างกัน 
ไปตามระยะทางในการขบั ถือเปน็ระบบขนสง่มวลชนท่ีคนไต้หวนันยิมใชกั้นทัว่ไป

3.  รถโดยสารระหวา่งจงัหวดั（รถบสั）： หมายถึง การขนสง่ผูโ้ดยสารทางไกล
ระหวา่งเมอืง อัตราค่าโดยสารมกัจะถกูกวา่การโดยสารเครื่องบนิหรอืโดยสาร
รถไฟ

4.  รถไฟฟา้（MRT）： ไทเป ไทเปใหม่ เถาหยวน ไถจงและเกาสง ล้วนมรีถไฟฟา้
มวลชน

 (1)  รถไฟฟา้ไทเป： เท่ียวรถ
ท่ีหนาแนน่ประกอบกับ
รถประจ�าทางท่ีเปน็
ระบบ ยิง่ท�าใหก้าร
คมนาคมในเมอืงสะดวก
ขึ้น ชว่ยใหป้ระชาขนได้
รบัความสะดวกสบาย
อยา่งมาก MRT ของ
ไทเปมี 5 เสน้ทาง ไดแ้ก่ 
เสน้เหวนิหู เสน้ตัน้สุย่  
ซิน่อ้ี เสน้ซงซานซนิเต้ีย
น เสน้จงเหอซนิหลู และ
เสน้ป่ันหนาน ฯลฯ
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 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離遠近而定，目前是新臺幣 20

元至新臺幣 65元不等。此外，由服務臺出售之「一日

票」，票價為新臺幣 150元，在有效期間內可不限次數

搭乘，每次搭乘限一人使用。

 ◎  悠遊卡及一卡通，是一張整合捷運系統、公車、停車場、

特約機構等付費方式的多功能電子票證，具有方便攜帶、

安全及無須找零之優點，並可於捷運站或便利商店加值。

臺北捷運圖
ภาพ MRT ไทเป

一卡通
iPASS

悠遊卡
EASYCARD

  ・  แนะน�าราคาตัว๋โดยสาร

 ◎  “ตัว๋เท่ียวเดยีว” อัตราค่าโดยสารแตกต่างกันไปตามระยะทางใกล้ไกลของ
แต่ละสถานี ปัจจุบนัเริม่ต้นท่ี 20 ดอลลารไ์ต้หวนั ถึง 65 ดอลลารไ์ต้หวนั ฯลฯ 
โดยมเีคานเ์ตอรบ์รกิารจ�าหน่ายตัว๋ “ตัว๋หน่ึงวนั” ราคาตัว๋อยูท่ี่ 150 
ดอลลารไ์ต้หวนั สามารถใชง้านไดไ้มจ่�ากัดจ�านวนครัง้ในชว่งระยะเวลาท่ี
ก�าหนด โดยสาร ไดค้รัง้ละ 1 คนเท่านัน้

 ◎  EASYCARD และ iPASS Card คือตัว๋อิเล็กทรอนิกสอ์เนกประสงค์ท่ีใชใ้นการ
ช�าระเงินส�าหรบั MRT รถโดยสารประจ�าทาง ท่ีจอดรถ  รา้นค้าท่ีก�าหนด ฯลฯ 
ไดใ้นใบเดยีว จุดเดน่ของบตัรคือพกพาง่ายสะดวก ปลอดภัย และไมต้่องคอยหาเศษ
เหรยีญ อีกทัง้ยงัสามารถเติมเงินในบตัรท่ีสถาน ีMRT และรา้นสะดวกซือ้ได้
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 (2)  桃園機場捷運：桃園機場捷運是亞洲第四條機場捷運，

主要服務桃園國際機場之聯外交通，自臺北車站經桃園

國際機場至中壢車站，橫跨臺北市、新北市及桃園市三

市，於 106年 3月 2日正式營運，提供國內外旅客更完

善且便捷的交通旅遊服務。

 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離遠近而定，目前是新臺幣 30

元至新臺幣 160元不等。臺北車站至桃園國際機場單程

票價約為新臺幣 160元左右。

桃園機場捷運
MRT สนามบนิเถาหยวน

桃園國際機場捷運圖
ภาพ MRT สนามบนินานาชาติเถาหยวน

 (2)  MRT สนามบนิเถาหยวน ： MRT สนาม
บนิเถาหยวน เปน็สนามบนิล�าดบัสีแ่หง่
เอเชยีท่ีมี MRT สนามบนินานาชาติเถา
หยวนเนน้ใหบ้รกิารขนสง่ขาออก เริม่
จากสถานไีทเปผา่นสนามบนินานาชาติ
เถาหยวนไปยงัสถานีจงล่ี ขา้มผา่นเมอืง
ไทเป เมอืงไทเปใหมแ่ละเมอืงเถาหยวน 
ทัง้สามเมอืง โดยเปดิใหบ้รกิารอยา่งเปน็
ทางการเมื่อวนัท่ี 2 มนีาคม ค.ศ. 2017 
เปน็การคมนาคมท่ีสมบูรณแ์บบและ
สะดวกยิง่ส�าหรบั นักท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศ

  ・  แนะน�าราคาตัว๋โดยสาร  

 ◎  “ตัว๋เท่ียวเดยีว” อัตราค่าโดยสารแตกต่างกันไปตามระยะทางใกล้ไกลของ
แต่ละสถานี ปัจจุบนัเริม่ต้นท่ี 30 ดอลลารไ์ต้หวนั ถึง 160 ดอลลารไ์ต้หวนั 
ฯลฯ ค่าโดยสารเท่ียวเดยีวจากสถานไทเปไปยงัสนามบนินานาชาติเถาหยวนอยู่
ท่ีประมาณ 160  ดอลลารไ์ต้หวนั 
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捷運綠延
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屯區捷運

捷運藍延

 (3)  臺中捷運：臺中捷運路網範圍預計涵蓋臺中市及彰化縣，

路線包括綠線、藍線、機場捷運、屯區捷運等，其中綠

線將延伸至彰化、大坑，預計於 109年底通車。

 (3)  MRT ไถจง ： เสน้ทางเดนิรถของ MRT ไถจง ครอบคลมุถึงเมอืงไถจงและ
เขตจางฮวา่ เสน้ทางประกอบดว้ยสายสเีขยีว  สายสนี�้าเงิน  MRT สนามบนิ 
และ MRT เขตถนุ ฯลฯ นอกจากนีเ้สน้ทางสายสเีขยีวไดเ้พิม่ระยะทางไปถึง
จางฮวา่ ต้าเคิง และ MRT สายสเีขยีว ซึง่จะเปดิใหม้บีรกิารปลายปี ค.ศ. 2020

臺中捷運試運圖
ภาพ MRT ไถจง ขณะทดลองวิง่
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 (4)  高雄捷運：高雄捷運目前有紅、橘兩線及輕軌，亦串連

台灣高鐵、臺鐵及高雄國際機場，提供市民及遊客便利

的運輸網絡和旅遊觀光。

 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離

遠近目前是新臺幣 20元至新

臺幣 65元不等。而由服務臺

出售之「一日票」，票價是

新臺幣 150元，在有效期間

內可不限次數搭乘，每次搭

乘限一人使用。另有二日票

等可以提供選購。
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 (4)  MRT เกาสง ： ปัจจุบนั MRT เกาสงมสีายสแีดง สายสสีม้สองสายและ 
รถไฟรางเบา ทัง้ยงัเชื่อมต่อกับรถไฟความเรว็สงู รถไฟไต้หวนัและสนามบนิ
นานาชาติเกาสงเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนและนกัท่องเท่ียวในการ
คมนาคมและการเดนิทางท่องเท่ียว

  ・  ขอ้มูลอัตราค่าโดยสารและประเภทตัว๋

 ◎  “ตัว๋เท่ียวเดยีว” อัตราค่าโดยสารแตกต่างกันไปตามระยะทางใกล้ไกลของ
แต่ละสถานี ปัจจุบนัเริม่ต้นท่ี 20 ดอลลารไ์ต้หวนั ถึง 65 ดอลลารไ์ต้หวนั ฯลฯ 
ส�าหรบัเคานเ์ตอรท่ี์บรกิารจ�าหน่าย“ตัว๋หน่ึงวนั” ราคาตัว๋อยูท่ี่ 150 ดอลลาร์
ไต้หวนั ไมจ่�ากัดจ�านวนครัง้ท่ีใชใ้นระยะเวลาท่ีก�าหนด นอกจากนีย้งัมี ตัว๋สอง
วนัใหเ้ลือกซื้อไดอี้กด้วย
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台灣高鐵
รถไฟความเรว็สูงไต้หวนั

5.  台灣高速鐵路：臺灣大眾交通運輸已發展至高速鐵路，拉近

城市間的距離，使臺北至高雄成為一日生活圈。由北至南包

含 12個車站：南港、臺北、板橋、桃園、新竹、苗栗、臺中、

彰化、雲林、嘉義、臺南、左營。

6.  臺灣鐵路：臺灣環島鐵路網的各線火車，緊密地連繫著本島

各大小城市，為乘客提供安全舒適的列車服務。客運火車依

其等級，分為區間車、復興號、莒光號及自強號數種，遊客

可依遊覽時間、經濟能力或搭乘目的加以選擇。連續假日期

間，欲搭乘火車的遊客最好能提前預訂車票，以免影響行程。

7.  海運：基隆、臺中、高雄及花蓮為客輪主要停靠之國際港。

臺灣與各離島及金門、澎湖和連江縣間之交通，以飛機為

主，客輪為輔。

臺灣鐵路
รถไฟไต้หวนั

5.  รถไฟความเรว็สงูไต้หวนั ： ระบบขนสง่มวลชนไต้หวนัไดพ้ฒันาไปจนถึงรถไฟ
ความเรว็สงู ชว่ยลดระยะหา่งระหวา่งเมอืง ท�าใหส้ามารถเดนิทางจากไทเปสูเ่กาสง
ไดภ้ายในหนึ่งวนั สถานจีากเหนือจรดใต้ รวม 12 สถานี ไดแ้ก่ หนานกัง่ ไทเป ป่ัน
เฉียว เถาหยวน ซนิจู๋ เหมยีวล่ี ไถจง จางฮวา่ อวิน๋หลิน เจยีอ้ี ไถหนาน จัว่อ๋ิง

6.  รถไฟไต้หวนั ： เสน้ทางรถไฟรอบเกาะไต้หวนั เชื่อมโยงอยา่งใกล้ชดิกับเมอืงใหญ่
เล็กต่าง ๆ ของเกาะ เป็นขบวนรถไฟบรกิารผูโ้ดยสารท่ีปลอดภัยและสะดวกสบาย
รถไฟโดยสารถกูจ�าแนกตามระดบั ไดแ้ก่ “LOCAL TRAIN”รถไฟ,“CHU-
KUANG EXPRESS”รถไฟ, “FU-HSING SEMI EXPRESS”รถไฟ, และ 
“TZE-CHIANG LIMITED EXPRESS”รถไฟ. ผูโ้ดยสารสามารถเลือกใชบ้รกิาร
ตามตารางเวลาเดนิทาง ค่าโดยสารหรอืวตัถปุระสงค์ ชว่งวนัหยุดต่อเนื่องผู้
โดยสารควรจองตัว๋รถไฟไวล่้วงหนา้เพื่อไมใ่หก้ระทบต่อก�าหนดการเดนิทาง

7.  การขนสง่ทางทะเล ： จหีลง ไถจง เกาสง และฮวาเหลียน เปน็ท่าจุดจอดเรอื
ระหวา่งประเทศ การคมนาคมของไต้หวนัและหมูเ่กาะหา่งไกลกับจนิเหมนิ เผงิห ู
กับเหลียนเจยีง เนน้โดยสารเครื่องบนิเป็นหลัก ทางอ่ืนเป็นตัวเสรมิ
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8. 日常交通工具

 (1)  公共自行車：使用電子無人自動化管理系統，提供自行

車（甲地租乙地還）的租賃服務，同時達到環保與節能

之目的，打造全新的通勤文化。臺灣公共自行車目前分

布縣市及通用名稱如下： 

臺北市、新北市、桃園市、

新竹市、苗栗縣、彰化縣
YouBike

臺中市 iBike

臺南市 T-Bike

高雄市 CityBike

屏東縣 Pbike

金門縣 KBike

 (2)  機車：又稱摩托車，因騎乘、停放方便，是臺灣最重要的代

步工具之一。

 (3)  計程車：臺灣計程車除了 APP

預約之多元化服務車款以外，

車身一律漆為黃色，並懸掛白

底紅字車牌、車頂置放「TAXI」

或「出租汽車」燈箱。臺灣絕

大多數計程車以里程數計費，

另有延滯計時、夜間加成、春

節運價等的例外計費方式。

臺灣公共自行車分佈縣市 各地通用名稱

臺北市公共自行車
รถจกัรยานสาธารณะเมอืงไทเป

臺
灣
計

程
車

 รถแท็กซีไ่ต้หวัน

8. เครื่องมอืคมนาคมในชวีติประจ�าวนั

 (1)  รถจกัรยานสาธารณะ ： ใชร้ะบบอิเล็กทรอนกิส์
อัตโนมติัแบบไรค้นควบคมุ ใหบ้รกิารเชา่รถจกัรยาน 
（เชา่ตรง ก คืนตรง ข）ขณะเดยีวกันยงับรรล ุ     
เปา้หมายแหง่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและประหยดั
พลังงาน สรา้งวฒันธรรมการเดินทางแบบใหม่ ปัจจุบนั   
รถจกัรยานสาธารณะไต้หวนัท่ีกระจายตามเขตเมอืงและใชช้ื่อเรยีก
สามญัดงันี้ ： 

เมอืงไทเป เมอืงไทเปใหม่ เมอืงเถาหยวน
เมอืงซนิจู๋ เขตเหมยีวล่ี เขตจางฮวา่ YouBike

เมอืงไทเป iBike

เมอืงไถหนาน T-Bike

เมอืงเกาสง CityBike

เขตผงิตง Pbike

เขตจนิเหมนิ KBike

 (2)  รถจกัรยานยนต์ ： เรยีกอีกอยา่งวา่รถมอเตอรไ์ซค์ เนื่องจากสะดวกต่อ  
การขบัขีแ่ละจอดวาง เปน็หนึ่งในเครื่องมอืเดนิทางท่ีส�าคัญท่ีสดุของไต้หวนั

 (3)  รถแท็กซี ่： รถแท็กซีไ่ต้หวนันอกจากใหบ้รกิารเชา่รถหลากหลายรุน่จาก 

APP แล้วตัวรถเปน็สเีหลือง ติดปา้ยทะเบยีนตัวหนังสอืสแีดงบนพื้นสขีาว 
หลังคามกีล่องไฟค�าวา่ “แท็กซี”่หรอื“รถยนต์ใหเ้ชา่”รถแท็กซีไ่ต้หวนัสว่น
ใหญ่เก็บค่าโดยสารคิดตามระยะทางเปน็ไมล์ นอกจากนีย้งัมกีารเรยีกเก็บ   
ค่าโดยสารในรปูแบบอ่ืน เชน่ แบบนบัชัว่โมง ชว่งกลางคืนเพิม่ค่าโดยสาร 
ชว่งเทศกาลตรษุจนี ฯลฯ 

รถจกัรยานสาธารณะไต้หวนัท่ีกระจายตามเขตเมอืง ชื่อเรยีกสามญั
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育樂／夜市文化

育樂

　　在臺灣，休假日除了週休二日之外，還有國定假日，民眾

可擁有充分休閒時間。

　　臺灣旅遊資源豐富，例如富有盛名的日月潭、阿里山的小

火車以及雲海日出、溪頭綠林、花蓮海岸等自然景觀。另外，

九份、鹿港、大甲、大溪等小鎮老街風光，近年來也受到遊客

們喜愛。臺灣重要旅遊資訊，請至交通部觀光局 https://www.

taiwan.net.tw/查詢，資源豐富，可多加利用。

1. 臺灣地區熱門景點：

 (1) 文教科學類

 •  北部地區：國立故宮博物院、國立中正紀念堂、國立歷史

博物館、國立國父紀念館、國家兩廳院、國立臺灣博物

館、國立臺灣科學教育館、國立臺灣藝術教育館、國家人

權博物館、國立海洋科技博物館、國立傳統藝術中心。

國立故宮博物院
พพิธิภัณฑ์แหง่ชาติกูก้ง

นันทนำกำร / วฒันธรรมตลำดกลำงคืน

นันทนาการ

ท่ีไต้หวนั นอกจากวนัหยุดประจ�าสปัดาหเ์สารอ์าทิตยส์องวนัแล้ว ยงัมวีนัหยุด
ราชการท่ีใหป้ระชาชนพกัผอ่นใชเ้วลาวา่งไดอ้ยา่งเต็มท่ี

ไต้หวนัมทีรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีอุดมสมบูรณ์ เชน่ สถานท่ีเล่ืองชื่ออันมี
ทัศนยีภาพสวยงาม อยา่งทะเลสาบสรุยินัจนัทรา รถไฟเล็กและทะเลเมฆตะวนัขึ้น 
ของเขาอาหล่ีซาน ภมูทัิศนธ์รรมชาติซโีถว ชายฝ่ังฮวาเหลียน ฯลฯ นอกจากนี้       
ยงัมถีนนคนเดนิเก่าแก่อยา่งจิว่เฟิ่น ลู่กัง่ ต้าเจีย่ ต้าซ ีฯลฯ ซึง่ไมก่ี่ปท่ีีผา่นมาได้รบั
ความนิยมจากนกัท่องเท่ียวอยา่งมาก แหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียวท่ีส�าคัญในไต้หวนั  
มขีอ้มูลท่ีเป็นประโยชนม์ากมาย เขา้ไปท่ีเวบ็ไซต์กรมคมนาคมการท่องเท่ียว  
https://www.taiwan.net.tw  

1. สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนยิมในไต้หวนั:

 (1) ประเภทวฒันธรรมและวทิยาศาสตรก์ารศึกษา

  ・  พื้นท่ีภาคเหนอื ： พพิธิภัณฑ์แหง่ชาติกูก้ง อนสุรณส์ถานแหง่ชาติ        
เจยีงไคเชก็ พพิธิภัณฑ์ประวติัศาสตรแ์หง่ชาติ อนสุรณส์ถานแหง่ชาติ       
ซุนยตัเซน็ ศูนยศิ์ลปะการแสดงแหง่ชาติ พพิธิภัณฑ์แหง่ชาติไต้หวนั       
ศูนยก์ารศึกษาวทิยาศาสตรแ์หง่ชาติไต้หวนั ศูนยก์ารศึกษาศิลปะแหง่ชาติ
ไต้หวนั พพิธิภัณฑ์สทิธมินษุยชนแหง่ชาติ พพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีางทะเลแหง่ชาติ ศูนยศิ์ลปะดัง้เดมิแหง่ชาติ
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 •  中部地區：國立自然科學博物館、國立臺灣美術館、臺

中國家歌劇院、國立臺灣工藝研究發展中心。

 •  南部地區：國立故宮博物院南部院區、國立臺灣文學館、

國立臺灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、衛武營國

家藝術文化中心、國立海洋生物博物館、國立臺灣史前

博物館南科考古館。

 •  東部、離島地區：國立臺灣史前文化博物館（同註 5）。

國立臺灣文學館 
พพิธิภัณฑ์วรรณกรรมแหง่ชาติไต้หวนั

  ・  พื้นท่ีภาคกลาง ： พพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตรธ์รรมชาติแหง่ชาติ  พพิธิภัณฑ์
วจิติรศิลปแ์หง่ชาติไต้หวนั โรงละครแหง่ชาติไถจง ศูนยว์จิยัและพฒันา
หตัถกรรมแหง่ชาติไต้หวนั

  ・  พื้นท่ีภาคใต้ ： พพิธิภัณฑ์แหง่ชาติกูก้งวทิยาเขตภาคใต้  พพิธิภัณฑ์
วรรณกรรมแหง่ชาติไต้หวนั  พพิธิภัณฑ์ประวติัศาสตรแ์หง่ชาติไต้หวนั 
พพิธิภัณฑ์วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ  ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม
แหง่ชาติเวย่อู่อ๋ิง พพิธิภัณฑ์ชวีวทิยาทางทะเลแหง่ชาติ

  ・  พื้นท่ีภาคตะวนัออก พื้นท่ีหมูเ่กาะหา่งไกล ： พพิธิภัณฑ์วฒันธรรมยุคก่อน
ประวติัศาสตรแ์หง่ชาติไต้หวนั（หมายเหตุ 5）

國立自然科學博物館
พพิธิภัณฑ์วทิ ยาศาสตรธ์ รรมชาติแหง่ ชาติ
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陽明山國家公園
อุทยานแหง่ชาติหยางหมงิซาน

雪霸國家公園
อุทยานแหง่ชาติเสีย่ปา้

 (2)  9座國家公園及 1座國家自然公園

   臺灣自然觀光資源相當豐富，共設置了 9座國家公園及

1座國家自然公園，除了擁有美麗景色之外，更蘊涵著

多元生態。

 •  陽明山國家公園：位於大屯火山群之核心地區，以獨特

的火山地質與地形景觀著稱。

 •  雪霸國家公園：獨特地形地質景觀，珍稀保育動植物，

擁有國寶「臺灣櫻花鉤吻鮭」、先民遺址及原住民（泰

雅族與賽夏族）人文史蹟。

 •  太魯閣國家公園：含括大理岩峽谷景觀、高山地形、豐

富的動植物生態及史前遺址與太魯閣族人文史蹟。

 •  玉山國家公園：「臺灣第一高峰」玉山主峰分布於此，

其囊括了豐富多樣的高山生態景觀、原住民文化及八通

關古道等人文古蹟。

 (2)  อุทยานแหง่ชาติ 9 แหง่และอุทยานธรรมชาติแหง่ชาติ 1 แหง่

   ไต้หวนัมทีรพัยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้หมด        
9 อุทยานแหง่ชาติ และ 1 อุทยานธรรมชาติแหง่ชาติ  นอกจากมทัีศนยีภาพ     
อันสวยงามแล้วยงัแสดงใหเ้หน็ถึงระบบนิเวศท่ีมคีวามหลากหลายดว้ย

  ・  อุทยานแหง่ชาติหยางหมงิซาน ： ตัง้อยูใ่นพื้นท่ีแกนกลุม่ภเูขาไฟต้าถนุ     
เปน็ท่ีรูจ้กัในด้านธรณีวทิยาภเูขาไฟท่ีมภีมูทัิศนแ์ละภมูปิระเทศอันเป็น
เอกลักษณ์ 

  ・  อุทยานแหง่ชาติเสีย่ปา้ ： ภมูปิระเทศทางธรณวีทิยาท่ีเป็นเอกลักษณ์ 
อนุรกัษ์พชืสตัวห์ายาก มสีมบติัประจ�าชาติ“สวนซากรุะโกวเหวนิกยุไต้หวนั” 
ซากวตัถโุบราณทางประวติัศาสตรข์องบรรพบุรษุและประวติัศาสตรม์นษุยชน
ชาวพื้นเมอืง“เผา่ไท่หยา่และเผา่ไซเ่ซีย่”

  ・  อุทยานแหง่ชาติทาโรโกะ ： รวมทิวทัศนข์องหบุเขาต้าหล่ีเหยยีน ภมูปิระเทศ
เป็นภเูขาสงู มคีวามอุดมสมบูรณ์ทางนเิวศวทิยาของพชืสตัว์   และซากวตัถุ
โบราณทางประวติัศาสตรข์องยุคก่อนประวติัศาสตรแ์ละประวติัศาสตร ์ 
มนษุยชนชาวเผา่ทาโรโกะ

  ・  อุทยานแหง่ชาติอวีซ้าน ：“จุดสงูสดุอันดบัหนึ่งของไต้หวนั”จุดสงูสดุหลัก
ของอวีซ้านกระจายอยูท่ี่นี่ ซึง่รวมถึงนเิวศวทิยาแหง่เขาสงูท่ีหลากหลาย
วฒันธรรมชนเผา่พื้นเมอืงและถนนโบราณปาทง
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 •  墾丁國家公園：可見隆起高位珊瑚礁地形與珊瑚生態系、

熱帶動植物生態、過境候鳥棲息地、先民文化遺跡。

 •  金門國家公園：以歷史文化、戰役史蹟與豐富的候鳥資

源著名。

 •  東沙環礁國家公園：具生物多樣性高的海草床、珊瑚礁潟湖

生態系及完整獨特的珊瑚環礁地形，蘊藏豐富而多元的海洋

文史資源。

 •  台江國家公園：先民橫渡黑水溝（臺灣海峽）來臺墾拓

的歷史文化，豐沛、多樣性的國際級濕地自然生態、古

航道，含漁、鹽傳統產業，候（水）鳥及紅樹林等豐沛

珍貴野生動植物資源。

 •  澎湖南方四島國家公園：特殊的玄武岩地質景觀具有成

為世界遺產的普世價值，同時擁有珍貴珊瑚礁生態系、

獨特「菜宅」人文地景與移民歷史等多樣化的資源

 •  壽山國家自然公園：位於高雄市西南方，是都會區難得

的自然寶庫，擁有獨特之隆起高位珊瑚礁石灰岩生態、

珍貴之史前貝塚遺跡、鳳山縣舊城、打狗英國領事館官

邸等人文歷史古蹟及臺灣獼猴等豐富自然資源。

2. 各縣市特色景點：

  臺灣四面環海，景緻優美，全省各地有其在地特色。各縣市

旅遊服務中心資訊（請掃描下列QRcode或參考附表一）。

台江國家公園
อุทยานแหง่ชาติไถเจยีง

各地方政府旅遊服務中心
ศูนยบ์รกิารการท่องเท่ียวแต่ละราชการท้องถ่ิน

  ・  อุทยานแหง่ชาติเขิน่ติง ： พบเหน็ภมูปิระเทศแนว
ปะการงัสงูท่ีนนูสงูขึ้นและระบบนเิวศปะการงั 
นิเวศวทิยาพชืและสตัวเ์ขตรอ้น เปน็ทางผา่นสถาน
พกัผอ่นของเหล่าฝูงนก   และซากวตัถโุบราณ
ทางประวติัศาสตรข์องบรรพบุรษุ

  ・  อุทยานแหง่ชาติจนิเหมนิ ： มชีื่อเสยีงทาง
ประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรม ประวติัศาสตร ์การ
สูร้บและทรพัยากรนกท่ีอุดมสมบูรณ์

  ・  อุทยานแหง่ชาติตงซาหวนเจยีว ： ดงหญา้ทะเลท่ีมคีวามหลากหลายทางชวีภาพสงู 
ระบบนเิวศของแนวปะการงัและภมูปิระเทศแนวปะการงัท่ีสมบูรณเ์ป็นเอกลักษณ์ ซอ่น
แฝงแหล่งขอ้มูลทางประวติัศาสตรแ์ละวฒันธรรมทางทะเลท่ีหลากหลายอุดมสมบูรณ์

  ・  อุทยานแหง่ชาติไถเจยีง ： ประวติัศาสตรท์างวฒันธรรมของบรรพบุรษุท่ีขา้มคนู�้า
ด�า (ชอ่งแคบไต้หวนั) มาบุกเบกิไต้หวนั ความอุดมสมบูรณ์ ปา่ชายเลนระดับประเทศ
ท่ีอุดมสมบูรณ์หลากหลาย ทางน�้าโบราณ อุตสาหกรรมการประมงและเกลือแบบ
ดัง้เดมิ นก (น�้า) รอ และหงซูห่ลิน ฯลฯ อุดมไปด้วยทรพัยากรพชืและสตัวป์า่อัน
ล�้าค่า

  ・  อุทยานแหง่ชาติหมูเ่กาะทางใต้เผงิหู ： ภมูปิระเทศทางธรณวีทิยาหนิบะซอลต์ท่ี
เป็นเอกลักษณม์รีาคาสูต่ลาดโลกสากลในฐานะมรดกโลก ในขณะเดยีวกันยงัมี
ทรพัยากร ท่ีหลากหลายระบบนเิวศแนวปะการงัท่ีล�้าค่า ภมูทัิศนอั์นเป็นเอกลักษณ์
ทางมนษุยชน “ไชไ่จ”๋และประวติัศาสตรก์ารอพยพ ฯลฯ 

  ・  อุทยานธรรมชาติแหง่ชาติโซว่ซาน ： ตัง้อยูใ่นทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของเมอืง เกา
สง เปน็สมบติัประจ�าชาติทางธรรมชาท่ีอยูใ่นเขตเมอืง มนีเิวศวทิยาแนวปะการงั
หนิปูน ท่ีนนูสงูเปน็เอกลักษณ์ ซากเปลือกหอยโบราณยุคก่อนประวติัศาสตรอั์น
ล�้าค่า เมอืงเก่าเขตฟง่ซาน สถานกงสลุอังกฤษทาโกว์ ฯลฯ ประวติัศาสตรข์อง
มนุษยชน และลิงกังไต้หวนั ฯลฯ อุดมไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ

2.  เอกลักษณข์องสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละเขตเมอืง ：
  ไต้หวนัล้อมรอบดว้ยทะเล มทิีวทัศนท่ี์สวยงาม แต่ละสถานท่ีมลัีกษณะเฉพาะและ

ทิวทัศนท่ี์งดงาม ขอ้มูลศูนยบ์รกิารการท่องเท่ียวแต่ละเขตเมอืง (เชญิสแกน 

QRcode ดา้นล่าง หรอืดตูารางท่ี 1)
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夜市文化

　　臺灣每個著名的夜市都有不同的特色與風味小吃，是臺灣

非常特殊的文化。透過地方小吃，遊客可以更認識地方特產、

文化與人文典故，為旅程增加不少豐富色彩，以下是目前臺灣

各地具代表性的觀光夜市（同註 5）。

1. 著名夜市景點：

 •  北臺灣夜市：基隆廟口夜市、士林夜市、饒河街夜市、

華西街夜市、臨江街觀光夜市、寧夏觀光夜市。

 •  中臺灣夜市：臺中市逢甲夜市。

 •  南臺灣夜市：嘉義市文化路夜市、臺南市花園夜市、高雄

市六合觀光夜市、高雄市瑞豐夜市、屏東夜市。

 •  東臺灣夜市：宜蘭縣羅東夜市、花蓮縣東大門夜市。

2.  營業時間：約為下午５點至隔夜凌晨１點。

3.  營業內容：夜市不但供應美食小吃，也提供各式各樣的貨品，

還有一些娛樂遊戲等。

基隆廟口夜市
ตลาดกลางคืนเมีย่วโขว่จหีลง

高雄六合夜市
ตลาดกลางคืนล่ิวเหอเกาสง

臺北士林夜市
ตลาดกลางคืนซื่อหลินไทเป

臺中逢甲夜市
ตลาดกลางคืนฝงเจีย่ไถจง

วฒันธรรมตลาดกลางคืน�
ตลาดกลางคืนทกุแหง่ในไต้หวนัล้วนมเีอกลักษณ์และรสชาติอาหารวา่งท่ีแตกต่าง

กัน ถือเปน็วฒันธรรมพเิศษของไต้หวนั อาหารวา่งแต่ละพื้นท่ีท�าใหน้กัท่องเท่ียวรูจ้กั
อาหารประจ�าท้องถ่ินมากยิง่ขึ้น เรื่องราวประวติัศาสตรแ์ละมนษุยช์าติชว่ยเพิม่สสีนัการ
ท่องเท่ียวไดไ้มน่อ้ย ตัวแทนตลาดกลางคืนแต่ละท่ีในไต้หวนัมดีงันี้ (หมายเหตุ 5)

1.  ตลาดกลางคืนอันเล่ืองชื่อ ：

  ・  ตลาดกลางคืนไต้หวนัตอนเหนอื ： ตลาดกลางคืนเมีย่วโขว่จหีลง ตลาดกลาง
คืนซื่อหลิน ตลาดกลางคืนถนนเหลาเหอ ตลาดกลางคืนถนนฮวา๋ซ ีตลาดกลาง
คืนถนนหลินเจยีง ตลาดกลางคืนถนนหนงิเซีย่

  ・  ตลาดกลางคืนไต้หวนัตอนกลาง ： ตลาดกลางคืนฝงเจีย่เมอืงไถจง

  ・  ตลาดกลางคืนไต้หวนัตอนใต้ ： ตลาดกลางคืนถนนเหวนิฮวา่เจยีอ้ี ตลาดกลาง
คืนฮวาเอวีย๋นเมอืงไถหนาน ตลาดกลางคืนล่ิวเหอเมอืงเกาสง ตลาดกลางคืนรุง่
ฟงเมอืงเกาสง

  ・  ตลาดกลางคืนไต้หวนัตอนตะวนัออก ： ตลาดกลางคืนหลัวตงเขตอ๋ีหลาน 
ตลาดกลางคืนตงต้าเหมนิเขตฮวาเหลียน

2.  เวลาท�าการ ： ประมาณ 5 โมงเยน็ถึงตี １ ของทกุคืน

3.  รายละเอียดท�าการ ： ตลาดกลางคืนไมเ่พยีงแต่จ�าหนา่ยอาหารวา่งรสเลิศเท่านัน้ 
แต่ยงัมสีนิค้าหลากหลายประเภทรวมถึงเกมความบนัเทิงบางประเภท
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節慶
　　在臺灣的節慶中，以農曆新年為最重要，與清明節、端午

節和中秋節，列為四大節慶，另外如元宵節及中元節，也是臺

灣居民重要的節日。每逢這些節日，全家人多會聚集在一起過

節，充分展現臺灣人重視家庭關係的傳統文化特色。各節日的

慶祝內容及習俗介紹如下：

農曆新年

日期：農曆十二月卅日為除夕，正月初一為春節的開始

　　春節，即農曆新年，是一年之歲首。春節氣氛以農曆正月

初一到初五（約在國曆 2月期間）最為濃厚，民間俗稱「過

年」，含有辭舊迎新之意，被視為一年中最重要的節慶。年前

會先進行大掃除、採辦年貨，除夕吃團圓飯、發壓歲錢、守歲、

貼春聯、拜神、祭祖、放鞭炮，初一後則可能會開始走春與親

友相互拜年祝福等，這些都是春節常見的習俗。

　　而在農曆 12

月最後一日之除夕

夜，全家會一起

「圍爐」吃年夜飯，

有幾樣菜是必吃

的，如「長年菜」、

「菜頭」、「魚」、

「鳳梨」。

節慶與信仰

除夕夜團圓飯
รว่มรบัประทานอาหารคืนสง่ท้ายปเีก่า

เทศกำล
เทศกาลของไต้หวนั ถือวนัปีใหมจ่นีตามปฏิทินจนัทรคติเปน็หลัก ยงัมเีทศกาล  

เชง็เมง้ เทศกาลเรอืมงักรและเทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์จดัเปน็เทศกาลส�าคัญสีเ่ทศกาล
ใหญ่ นอกจากนีเ้ทศกาลโคมไฟและเทศกาลสารทจนี ก็เปน็เทศกาลส�าคัญของ     
ชาวไต้หวนัดว้ยเชน่กัน เมื่อเทศกาลเหล่านีม้าถึง ทกุคนในครอบครวัจะรวมตัวกันเพื่อ
รว่มเทศกาล แสดงใหเ้หน็ถึงลักษณะทางวฒันธรรมของชาวไต้หวนัท่ีเหน็ความส�าคัญ
ของปฏิสมัพนัธกั์บครอบครวั รายละเอียดการเฉลิมฉลองและประเพณกีารฉลอง
เทศกาลแต่ละเทศกาลมดัีงนี้ ： 

ปใีหมจ่นัทรคติ
วนัท่ี ：  วนัสง่ท้ายปเีก่าตามปฏิทินจนี (จนัทรคติ) คือวนัท่ี 30 เดอืน 12 วนัขึ้น 1 ค�่า

ของเดือนแรกเปน็การเริม่ต้นของเทศกาลฤดใูบไมผ้ลิ

เทศกาลฤดใูบไมผ้ลิ คือปใีหมจ่นี นบัเป็นวนัแรกของปี บรรยากาศของเทศกาล
ฤดใูบไมผ้ลิตามปฏิทินจนัทรคติชว่งวนัท่ี 1 ถึง 5 เดอืน 1 (ประมาณชว่งเดอืน
กมุภาพนัธ)์ เปน็เวลาท่ีเขม้ขน้ท่ีสดุชื่อเรยีกท่ีผูค้นคุน้เคยคือ“ปใีหม”่มคีวามหมาย
ของการลาเก่าต้อนรบัใหม่ เรยีกวา่เปน็เทศกาลท่ีส�าคัญท่ีสดุของป.ี ประเพณท่ีีเหน็
เปน็ประจ�าในเทศกาลฤดใูบไมผ้ลิคือ ก่อนปใีหมเ่ตรยีมท�าความสะอาดครัง้ใหญ่      
ซื้อสนิค้าปีใหม่ คืนวนัสิน้ปทีานอาหารค�่ารว่มกัน แจกซองแดง การโต้รุง่ ติดค�าโคลง
คู่ สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ์ ไหวบ้รรพบุรุษ จุดปะทัด หลังจากวนัท่ี 1 สามารถเริม่     
เดนิทางไปเยีย่มเยอืนอวยพรปใีหมซ่ึง่กันและกันระหวา่งญาติสนทิมติรสหาย ฯลฯ

คืนสง่ท้ายปเีก่าวนัสดุท้ายของเดอืน 12 ตามปฏิทินจนัทรคติทัง้ครอบครวัจะ
รว่มรบัประทานอาหารค�่าดว้ยกัน“ล้อมเตา”มอีาหารไมก่ี่อยา่งท่ีจ�าเปน็ต้องกิน เชน่ 
“ผกัฉางเหนยีน”“หวัไชเ้ท้า”“ปลา”และ “สบัปะรด” 

เทศกาลและความเชื่อ01
Part

บททำ�คว�มรูจ้กัไต้หวนั認識臺灣篇

บททำ�คว�มรูจ้กัไตห้วนัคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 66 67



元宵節

日期：農曆正月十五日

　　元宵節，一般稱為「小過年」，

在眾多節慶中，元宵節熱鬧的程度

僅次於農曆春節，屬十分重要的大型

傳統文化節慶。元宵節是農曆新年的第

一個月圓之夜，約在國曆 2月期間，為祭

月、賞月的日子，也象徵著春天到來，更是傳統新春定義的最

後一天，民眾會熱衷參與賞花燈、提燈籠、猜燈謎等活動。節

慶食物是湯圓，取其圓形有「團圓完滿」之意。

　　 此外，全國各地張燈結綵熱鬧地

辦理燈會及慶祝元宵節的系

列活動，包括臺灣燈會、

平溪天燈、臺東炸寒

單、臺南鹽水蜂炮等

及各地廟宇傳統慶祝

儀式，已成為最受國

際觀光客喜愛的臺灣

節慶。

新
北
平
溪
天
燈

 โค
มไฟผิงซี

臺南鹽水蜂炮  พลุไฟเหยียนสุ่ย

เทศกาลโคมไฟ
วนัท่ี：วนัท่ี 15 เดอืน 1 ตามปฏิทินจนี (จนัทรคติ)

เทศกาลโคมไฟหรอืท่ีรูจ้กักันทัว่ไปวา่ “ปีใหม่
เล็ก”ในหลาย ๆ เทศกาล เทศกาลโคมไฟเปน็จดัอันดับ
สองรองจากเทศกาลปใีหมจ่นี นบัเปน็เทศกาลวฒันธรรม
ดัง้เดมิขนาดใหญท่ี่ไดร้บัความนยิมมากท่ีสดุในไต้หวนั 
เทศกาลโคมไฟตรงกับคืนพระจนัทรเ์ต็มดวงครัง้แรกของปใีหมจ่นี ประมาณชว่ง
เดอืนกมุภาพนัธ์ เป็นวนัแหง่การบวงสรวงดวงจนัทรแ์ละชื่นชมดวงจนัทร ์นอกจากนี้
ยงัเป็นสญัลักษณแ์สดงถึง  การมาเยอืนของฤดใูบไมผ้ลิ ถือเปน็วนัสดุท้ายของ
เทศกาลปใีหมจ่นี การชมโคมไฟ ถือโคมไฟ ทายโคมไฟปรศินา จดัเป็นกิจกรรมท่ีผูค้น
เขา้รว่มอยา่งคับคัง่ อาหารส�าหรบัเทศกาลคือ บวัลอย รปูลักษณะทรงกลมมนียั
หมายถึงความสามคัคีพรอ้มสมบูรณ์ การทานบวัลอยถือ
เปน็ประเพณแีต่ดัง้เดมิ

แต่ละท้องท่ีมกีารจดัเทศกาลโคมไฟและจดั
กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟทัว่ประเทศ 
ไดแ้ก่ เทศกาลโคมไฟไต้หวนั โคมไฟผงิซ ี พลุ
ไฟไถตง พลไุฟเหยยีนสุย่ไถหนาน ฯลฯ และ
แต่ละวดัมกีารจดังานเฉลิมฉลองสบืทอด
ประเพณีดัง้เดมิ การเฉลิมฉลองเทศกาลของ
ไต้หวนัไดก้ลายเปน็ท่ียอมรบัระดบัสากลซึง่นกั
ท่องเท่ียวต่างชื่นชอบโปรดปราน 
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清明節

日期：農曆「清明」

　　二十四節氣中，訂「清明」日為「民族掃墓節」，約在國

曆四月四日、四月五日其中一天，在這一天掃墓、祭祖，象徵

家族興旺、子孫綿延，傳達慎終追遠的精神，也是臺灣重要的

風俗之一。

　　民間清明節掃墓可分成兩種儀式，即「陪墓」和「掛紙」。

「陪墓」也就是「掃墓」，又叫墓

祭、祭掃或上墳，意即修墓與祭拜。

「掛紙」在臺灣的習俗中稱為「壓

墓紙」，掛紙時，先要將生長在祖

先墳墓上的野草整理清除，再用小

石頭或磚塊將墓紙壓在墳上。墓紙

分為白色、紅色、黃色的古仔紙以

及五色紙（紅黃藍白黑）兩類，現

在則多用五色紙，其用意是蓋厝瓦

或表示子孫已祭拜過。

　　臺灣由於地小人稠，現代社會

多以納骨塔或是樹葬替代土葬；而

掃墓方式已經較以前簡化，並大多

以鮮花水果為祭品。清明節常見祭

品有紅龜粿、草仔粿、米糕、發粿、

菜頭、韭菜。
常見的清明節祭品
ของเซน่ไหวท่ี้เหน็บอ่ย

เทศกาลเชง็เมง้
วนัท่ี :“เชง็เมง้”ตามปฏิทินจนี (จนัทรคติ) 

ตาม 24 ภาวะของจนี ก�าหนด วนั“เชง็เมง้”เป็น“เทศกาลปัดกวาดสสุาน”อยู่
ระหวา่งวนัท่ี 4 และ 5 เมษายน วนัใดวนัหนึ่ง ในวนันีจ้ะท�าความสะอาดสสุาน ไหว้
บรรพบุรษุ การท่ีผูค้นไหวบ้รรพบุรษ เปน็สญัลักษณ์ของความเจรญิรุง่เรอืงของ
ครอบครวัมลีกูเต็มบา้นหลานเต็มเมอืง สบืทอดพลังชวีติใหย้าวนาน ถือเป็นหนึ่งใน
ประเพณท่ีีส�าคัญของไต้หวนั

เทศกาลเชง็เมง้แบง่ออกเป็นสองรปูแบบ คือ “เฝ้าสสุาน”และ           
“แขวนกระดาษ”“เฝ้าสสุาน”คือ “กวาดสสุาน”หรอืเรยีกวา่ ไหวส้สุาน”           
การไหวแ้ละปัดกวาดหรอื พน่สี นัน่ก็คือการซอ่มแซมสสุานและกราบไหว ้        
“แขวนกระดาษ”เปน็ประเพณไีต้หวนัเรยีกอีกอยา่งวา่ “ทับกระดาษ”เมื่อแขวน
กระดาษ อันดบัแรกต้องก�าจดัวชัพชืท่ีเติบโตบนหลมุฝังศพของบรรพบุรษุใหส้ะอาด 
จากนัน้ใชก้้อนหนิหรอือิฐก้อนเล็ก ๆ ทับกดกระดาษท่ีวางบนหลมุศพ กระดาษน้ีแบง่
ออกเป็นสองประเภทไดแ้ก่ สขีาว สแีดง สเีหลือง และกระดาษ 5 สี (แดงเหลืองฟา้
ขาวด�า) ปัจจุบนันยิมใชก้ระดาษ 5 สี นยัหมายถึงเพื่อปดิคลมุกระเบื้องหรอืแสดง   
ใหเ้หน็วา่ลกูหลานไดม้ากราบไหวแ้ล้ว

เนื่องจากแผน่ดนิของไต้หวนัมขีนาดเล็กประชากรหนาแนน่  สงัคมสมยัใหม่
สว่นใหญ่นิยมใชห้อกระดกูหรอืหอต้นไมแ้ทนท่ีการฝังดนิ ดังนัน้วธิกีารกวาดหลมุศพ
จงึง่ายกวา่เมื่อก่อน ซึง่สว่นใหญจ่ะใชข้องไหวเ้ปน็ดอกไมส้ดและผลไม้ ของไหวท่ี้
พบเหน็บอ่ยในเทศกาลเชง็เมง้ ได้แก่ ขนมอังกู๊ ชงิถวน บะ๊จา่งไรไ้ส้ ขนมถ้วยฟู      
ไชเ้ท้า และกยุชา่ย
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端午節「划龍舟」
เทศกาลไหวบ้๊ะจา่ง “พายเรอืมงักร”

端午節「吃粽子」為普遍習俗之一
เทศกาลไหวบ้๊ะจา่ง “กินบ๊ะจา่ง” เปน็หนึ่งในประเพณท่ีีแพรห่ลาย 

端午節

日期：農曆五月五日

　　端午節約在國曆 6月期間，最普遍的習俗為「划龍舟」和

「吃粽子」。時至今日，划龍舟已是一項遍及海內外的觀光活

動，每年全臺北、中、南各地均有大型龍舟競賽，近年還擴大

舉辦國際邀請賽，盼同國外朋友共襄盛舉。粽子的形狀及口味

變化豐富，依其做法和口味的不同，可區分為臺式粽、客家粽

及地方風味粽。

　　除此之外，另有各種習俗在民間廣為流傳，如在門上懸掛

艾草，藉以避趕蚊蟲；佩帶香包及飲雄黃酒等以保平安，飲午

時水、沐午時水、午時立蛋等。

เทศกาลไหวบ้ะ๊จา่ง
วนัท่ี ： วนัท่ี 5 เดอืน 5 ตามปฏิทินจนี (จนัทรคติ)

เทศกาลไหวบ้ะ๊จา่งอยูป่ระมาณชว่งเดอืนมถินุายน สิง่ท่ีพบเหน็บอ่ยท่ีสดุในชว่ง
เทศกาลไหวบ้ะ๊จา่งคือ “พายเรอืมงักร” และ “กินบะ๊จา่ง” จากอดตีถึงปัจจุบนั 
การพายเรอืมงักรเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีนยิมทัง้ในและต่างประเทศ ทกุปจีะมี
การแขง่เรอืมงักรขนาดใหญทั่ง้พื้นท่ีภาคเหนอื ภาคกลาง ภาคใต้ ชว่งไมก่ี่ปท่ีีผา่นมา 
มกีารจดัการแขง่เรอืนานาชาติ ไดเ้ชญิชาวต่างชาติเขา้รว่มอยา่งคึกคัก รสชาติและ
ลักษณะของบะ๊จา่งเปล่ียนแปลงหลากหลาย ขึ้นอยูกั่บรสนยิมความชอบท่ีแตกต่าง 
แบง่เป็นบะ๊จา่งไต้หวนั บะ๊จา่งจนีแคะ และบะ๊จา่งรสท้องถ่ิน

นอกจากนีย้งัมปีระเพณดีัง้เดมิสบืทอดอยา่งกวา้งขวาง เชน่ แขวนหญา้ไง้ 
（อ้ายเฉ่า） ไวห้นา้ประตเูพื่อไล่ยุงแมลง พกถงุใสเ่ครื่องหอม ดื่มเหล้าเหลือง      
เพื่อความเปน็สริมิงคล ดื่มน�้าตอนเท่ียง อาบน�้าตอนเท่ียง ตัง้ไขต่อนเท่ียง เปน็ต้น

01
Part

บททำ�คว�มรูจ้กัไต้หวนั認識臺灣篇

บททำ�คว�มรูจ้กัไตห้วนัคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมอืง กระทรวงมห�ดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 72 73



臺灣中元節有普渡祭拜的習俗
ประเพณเีซน่ไหวฉ้ดุชว่ยในเทศกาลสารทจนีไต้หวนั

中元節

日期：農曆七月十五日

　　農曆 7月俗稱「鬼

月」，在傳統習俗中，

從農曆 7月 1日凌晨

起地府鬼門開，到農曆

7月 29日鬼門關的這

段期間，民間為祈求消

災解厄、諸事順利平

安，各地均舉辦大大小

小的祭典，尤以 7月

15日中元節這一天達

到祭典的最高潮。

　　臺灣中元節有「普渡」的習俗，主要祭拜俗稱「好兄弟」

的孤魂野鬼，並祭祀祖先，通常會準備雞鴨魚肉等牲品，各地

則舉辦搶孤和放水燈等活動。

　　「搶孤」是中元節重大的慶典之一，臺灣目前在宜蘭縣頭

城鎮及屏東縣恆春鎮兩地仍有舉辦，其中又以頭城搶孤規模最

大。早年在閩粵先民入墾宜蘭的過程中，許多人受到天災、人

禍、疾病而命喪異域，因恐祭祀無人、魂魄無所歸依，便於每

年中元普渡時舉行搶孤儀式，悼念先人。

เทศกาลสารทจนี
วนัท่ี ： วนัท่ี 15 เดอืน 7 ตามปฏิทินจนี (จนัทรคติ)

เดอืน 7 ตามปฏิทินจนีรูกั้นวา่เปน็ “เดอืนผ”ีประเพณีท่ีสบืทอดมาเริม่ตัง้แต่
วนัท่ี 1 เดอืน 7 ตอนเชา้ตรูป่ระตผูนีรกเปดิ ไปจนถึงวนัท่ี 29 เดอืน 7 ประตผูนีรก
ปดิ ผูค้นมกัวอนขอใหแ้คล้วคลาดพน้เคราะห์ ทกุอยา่งราบรื่นปลอดภัย ทกุแหง่หน
จดัพธิเีซน่ไหวทั้ง้พธิเีล็กใหญ่  โดยเฉพาะวนัท่ี 15 เดอืน 7 ในวนันีถื้อเป็นวนัส�าคัญ
ท่ีสดุของเทศการสารทจนี

เทศกาลสารทจนีของไต้หวนัมปีระเพณเีซน่ไหวว้ญิญาณผไีรญ้าติท่ีรูจ้กักันทัว่ไป
วา่ “พีน่อ้งสนทิ” และยงัไหวบู้ชาบรรพบุรษุด้วย โดยปกติของไหวม้กัเตรยีมเปด็ไก่
ปลาเนื้อ ฯลฯ ทกุหนแหง่มจีดักิจกรรมโปรยทานและโคมไฟลอยน�้า ฯลฯ

พธิโีปรยทานเปน็หน่ึงในการเฉลิมฉลองท่ีส�าคัญของเทศกาลสารทจนี ปัจจุบนั
ไต้หวนัมสีองพื้นท่ีท่ีมกีารจดังานไดแ้ก่ เขตอ๋ีหลาน อ�าเภอโถวเฉิง และเขตผงิตง 
อ�าเภอเหงิชุน  พธิโีปรยทานท่ีโถวเฉิงถือเปน็งานท่ียิง่ใหญท่ี่สดุคึกคักท่ีสดุ ในอดตี
ชว่งเวลาท่ีบรรพบุรษุชาวกวางตุ้งฝูเจีย้นไดเ้ขา้บุกเบกิท่ีอ๋ีหลาน ผูค้นจ�านวนมากไดร้บั
พบิติัภัยธรรมชาติ ภัยมนษุย์ โรคระบาดท�าใหเ้สยีชวีติในต่างแดน เนื่องจากกลัวไมม่ี
คนเซน่ไหวว้ญิญาณผจีะไมส่ามารถหาทางกลับบา้นได้ ชว่งฉดุชว่ยในเทศกาลสารทจนี
ของทกุปจีงึมกีารจดัพธิโีปรดยทานเพื่อร�าลึกถึงบรรพบุรษุ
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中秋節

日期：農曆八月十五日

　　中秋節的活動大都與月亮有關，如拜月、吃月餅等，都是

從月亮衍生而來。此外，還有「吃柚子」的習俗，取「柚」與

「佑」諧音，代表受月亮護佑之意。

　　至於「烤肉」，則是近年來臺灣中秋節興起的活動，在月

光下與家人、朋友齊聚一堂享用烤肉盛宴，可以聯繫感情，也

是闔家團圓的機會。

臺灣中秋節有「吃柚子」及「月餅」的習俗
ประเพณี “กินสม้โอ” และ  “ขนมไหวพ้ระจนัทร”์ ในเทศกาลไหวพ้ระจนัทรไ์ต้หวนั

เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์
วนัท่ี ： วนัท่ี 15 เดอืน 8 ตามปฏิทินจนี （จนัทรคติ）

กิจกรรมสว่นใหญ่ของเทศกาลไหวพ้ระจนัทรจ์ะเก่ียวขอ้งกับพระจนัทร ์กิจกรรม
หลัก ไดแ้ก่ การบวงสรวงพระจนัทร ์กินขนมไหวพ้ระจนัทร ์ฯลฯ ซึง่ทัง้หมดล้วนเปน็
ประเพณีท่ีเริม่มาจากพระจนัทร ์นอกจากน้ียงัมปีระเพณีการกินสม้โอ ซึง่ชื่อ“โยว่” 
（สม้โอภาษาจนี）และ“โยว่”（ปกปอ้งภาษาจนี）เปน็ค�าพอ้งเสยีง หมายถึง มี
พระจนัทรค์อยปกปอ้ง

ส�าหรบั“บารบ์คิีว”เปน็กิจกรรมท่ีเพิ่งมมีาไมน่านในชว่งเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์
ไต้หวนั เป็นงานฉลองบารบ์คิีวกับครอบครวัและมติรสหายใต้แสงจนัทร ์สรา้ง
ปฏิสมัพนัธอั์นดรีะหวา่งคนในครอบครวั และยงัเปน็โอกาสไดพ้บปะสงัสรรค์กับ
ครอบครวัอีกดว้ย
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信仰
　　臺灣宗教信仰多元而平等，各宗教受《中華民國憲法》保

障，人民擁有宗教信仰自由。此外，臺灣傳教環境也很開放，

政府奉行「政教分離」原則，宗教與政治勢力互不干涉。又因

臺灣為移民社會，除固有的傳統信仰如道教、佛教、一貫道及

民間信仰外，西方世界常見的宗教如天主教、基督教及伊斯蘭

教等，在臺灣也擁有不少信眾。

民間信仰

　　臺灣民間信仰基本上為多神信仰，融合儒、釋、道三教，

隨著閩粵移民，由中國華南地區傳播來臺、落地生根，逐漸產

生本土佛道混合的民間信仰風格。其中以王爺和媽祖為臺灣最

盛行的兩大民間信仰。又根據內政部宗教統計資料顯示，臺灣

民間信仰的寺廟約 8,000座，主祀神明包括媽祖、王爺、觀音

佛祖、土地公、玉皇上帝、關聖帝君及保生大帝等。

臺北保安宮
ราชวงัเปา่อันไทเป

高雄佛光山
ฝอกวงซานเกาสง

ควำมเชื่อ
ความเชื่อทางศาสนาของไต้หวนัมคีวามหลากหลายและเท่าเทียมกัน ทกุศาสนา

ไดร้บัการรบัรองโดยรฐัธรรมนญูแหง่สาธารณรฐัจนี（ไต้หวนั）ประชาชนมเีสรภีาพ  
ในการนับถือศาสนา นอกจากนีส้ภาพแวดล้อมของการเผยแผศ่าสนาในไต้หวนัก็เปน็
ไปอยา่งเสรเีชน่กัน โดยรฐับาลยดึมัน่ในหลักการ “รัฐบำลและศำสนำแยกชัด” 
เนื่องจากไต้หวนัเปน็สงัคมผูอ้พยพ นอกจากความเชื่อดัง้เดมิ เชน่ ลัทธเิต๋า       
พุทธศาสนา  ลัทธอินตุตรธรรม และความเชื่อพื้นบา้นแล้ว ศาสนาทัว่ไปแบบตะวนัตก 
เชน่ โรมนัคาทอลิก ศาสนาครสิต์และศาสนาอิสลามในไต้หวนัก็มผีูค้นนับถืออยูไ่ม่
นอ้ย

ความเชื่อพื้นบา้น
ความเชื่อพื้นบา้นในไต้หวนัเปน็ความเชื่อท่ีมกีารสกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิห์ลายองค์

เป็นพื้นฐาน ซึง่ไดผ้สมผสานความเชื่อของลัทธขิงจื๊อ พุทธศาสนาและลัทธเิต๋าสาม
ศาสนาไวด้ว้ยกัน เริม่จากผูอ้พยพชาวกวางตุ้งฝูเจีย้นทางพื้นท่ีฮวา๋หนานประเทศจนี
แพรก่ระจายมายงัไต้หวนั ลงหลักปักฐาน ผสมผสานกับศาสนาพุทธของคนในพื้นท่ี
เดมิจนกลายเป็นรูปแบบความเชื่อพื้นบา้น นอกจากหวงัเหย่ （เทพตระกลูกษัตรยิ）์ 
และพระสมุทรเทวสีองพระองค์ท่ีชนพื้นบา้นศรทัธานบัถือมากท่ีสดุ ตามขอ้มูลสถิติ
ทางศาสนาของกระทรวงมหาดไทยแสดงใหเ้หน็วา่ความเชื่อพื้นบา้นของอารามวดั
ประมาณ 8,000 แหง่ มเีทพเจา้หลักท่ีกราบไหวไ้ดแ้ก่ พระสมุทรเทวี หวงัเหย ่      
เจา้แมก่วนอิน เจา้ท่ี พระจกัรพรรดริาชา เทพเจา้กวนอูและเทพเจา้แพทยจ์นี ฯลฯ 
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佛教

　　臺灣佛教主要派別為淨土宗及禪宗；而就佛教團體來看，

則以慈濟、佛光山、法鼓山以及中台禪寺等四大團體較為著名，

近年亦有多元文化的發展，辦理各類社會福利活動（註 7）。

道教

　　臺灣民眾多將民間信仰與道教混合，因此多以地域性香火

廟宇為主體，除濟貧賑災外，也常透過廟會慶典活動，對社會

發揮一定的影響力。近年來，亦積

極投入社會教化及社會醫療等工作

（同註 7）。

天主教、基督教

　　基督教於 17世紀中期傳入臺

灣，至19世紀開始擴大傳教的規模。

天主教與基督教傳教士在 19世紀為

臺灣引進西式醫療、新式教育、社

會福利事業等，是臺灣社會走向現

代化的重要推手之一。目前臺灣的

天主教與基督教仍持續投入公益慈

善事業，除了創辦多所學校以外，

也致力興建醫療機構、庇護與關懷

兒童及婦女，以及從事災難之救助，

為社會帶來愛心與溫暖（同註 7）。
天主教堂
โบสถ์ครสิต์นกิายโรมนัคาทอลิก

ศาสนาพุทธ
กลุม่หลักของพุทธศาสนาในไต้หวนัคือนกิายสขุาวดแีละนกิายเซน หากมอง    

ในแง่กลุม่ศาสนาพุทธ มฉืีอจี้ ฝอกวงซาน ฝากูซ่าน และฉันซื่อไถจง เปน็ 4  กลุม่
มหาชนท่ีมชีื่อเสยีง （หมายเหตุ 7）

ลัทธเิต๋า
ประชาชนไต้หวนัสว่นใหญม่กัผสมผสานความเชื่อพื้นบา้นกับลัทธเิขา้ดว้ยกัน 

ดว้ยเหตนุีจ้งึยดึถือการถวายธูปตามวดัาในเขตพื้นท่ีเปน็หลัก นอกจากชว่ยเหลือ     
ผูย้ากไรแ้ละประสบภัยพบิติัแล้ว ยงัใชว้ดัจดักิจกรรมเฉลิมฉลองอีกด้วย ทัง้ยงัม ี
แรงพลังท่ีทรงอิทธพิลต่อสงัคมอยา่งมาก ในชว่งไมก่ี่ปท่ีีผา่นมายงัไดล้งทนุงาน 
ดา้นการศึกษาสงัคมและงานดา้นการรกัษาพยาบาล （หมายเหตุ 7）

ศาสนาครสิต์นิกายโรมนัคาทอลิก�ศาสนาครสิต์
ศาสนาครสิต์เขา้มาเผยแผใ่นไต้หวนัตัง้แต่กลางศตวรรษท่ี 17 เริม่เผยแผ ่

อยา่งกวา้งขวางขึ้นในศตวรรษท่ี 19 ผูส้อนศาสนาคาทอลิกและครสิเตียนไดน้�า    
การแพทยแ์บบตะวนัตก การศึกษาแบบใหมแ่ละสวสัดกิารสงัคมเขา้มาไต้หวนัใน
ศตวรรษท่ี 19 นีเ่ปน็หนึ่งในแรงผลักดนัท่ีส�าคัญของสงัคมไต้หวนัเพื่อก้าวไปสู ่ 
ความทันสมยั ปัจจุบนัศาสนาครสิต์คาทอลิกและศาสนาครสิต์ในไต้หวนัยงัคง       
เขา้รว่มงานสาธารณะบ�าเพญ็ประโยชน์ นอกจากการจดัตัง้โรงเรยีนหลายแหง่แล้ว 
เวลาเดยีวกันยงัจดัตัง้สถาบนัการแพทย์ ท่ีพกัพิงดแูลเดก็และสตรแีละการบรรเทา
ทกุขจ์ากภัยพบิติั เพื่อเป็นการเอาใจใสด่แูลและใหค้วามอบอุ่นแก่สงัคม (หมายเหตุ 7)
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伊斯蘭教

　　臺灣民眾通常稱伊斯蘭教為「回教」，並將其信徒「穆斯

林」稱為「回教徒」。臺灣目前的回教徒，主要是由國民政府

於民國 38年遷臺的穆斯林及其後代所組成，和大部分臺灣的

新住民一樣，回教徒也集中於六大都會區。基於伊斯蘭教「五

功」等基本規範，各國穆斯林之間並無太大差異，所以印尼籍

或其他外籍之穆斯林，都可和臺灣回教徒於各地清真寺一起做

禮拜與從事節日慶祝活動（註 8）。

　　總體而言，我國宗教信仰自由，不僅為信徒提供安頓身心

的力量，更透過辦理社會公益事務而提高人民福祉，發揮穩定

社會之功能。

清真寺
มสัยดิ

ศาสนาอิสลาม
คนไต้หวนัมกัเรยีกศาสนาอิสลามวา่“หยุเจีย้ว”และเรยีกศิษยมุ์สลิมผูศ้รทัธาวา่ 

“อิสลามกิชน” อิสลามกิชนไต้หวนัในปัจจุบนั หลักส�าคัญคือมรีฐับาลเปน็ผูจ้ดัตัง้
กลุม่มุสลิมและลกูหลานมุสลิมท่ียา้ยเขา้มาไต้หวนัในปีหมนิกวอ๋ท่ี 38 เชน่เดยีวกับ    
ผูพ้�านกัใหมใ่นไต้หวนั อิสลามกิชนไดร้วมตัวอาศัยอยูใ่นพื้นท่ีเมอืงหลวง 6 เขต       
ผูท่ี้เป็นอิสลามต้องถือปฏิบติัตามหลักศาสนกิจ 5 ประการเปน็พื้นฐาน มุสลิมแต่ละ
ประเทศมคีวามแตกต่างกันไมม่ากนกั ดงันัน้ชาวมุสลิมท่ีเป็นสญัชาติอินโดนเีซยีและ
มุสลิมชาติอ่ืน ล้วนสามารถรว่มกราบไหวแ้ละท�ากิจกรรมเฉลิมฉลองด้วยกันท่ีมสัยดิ
แต่ละท้องท่ีในไต้หวนั（หมายเหตุ 8）

โดยรวมแล้ว ไต้หวนัมเีสรภีาพในการนบัถือศาสนา ไมเ่พยีงใหส้านุศิษย์  ผู้
ศรทัธาไดร้บัพลังสงบทัง้กายใจ ยิง่กวา่นัน้ยงัจดัสวสัดกิารอันเปน็ประโยชนเ์พื่อยก
ระดบัสงัคมใหป้ระชาชนอยูด่มีสีขุ ส�าแดงความสามารถใหส้งัคมมเีสถียรภาพ
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　　臺灣以農立國，農畜產業為經濟發展之本源，為維護此一

安全穩定之生產環境，請務必於出入國境時，配合相關檢疫措

施，共同防範重大疫病蟲害入侵、傳播及蔓延，以維持優質生

活環境及我國農畜產業安全。

請勿攜帶肉類產品或動植物產品入境臺灣

　　倘有攜帶動植物及其產品，入境時應主動申請檢疫；新住

民自過去曾發生非洲豬瘟的國家（地區）違規攜帶豬肉類產品

入境（如肉鬆、香腸、生鮮豬肉、臘肉、燕皮等），目前第 1

次違規者裁處新臺幣 20萬元，第 2次再違規者則裁處 100萬元

罰鍰。

 為避免國外重大疫病及有害生物傳入臺灣，我國採取之
動植物檢疫措施如下：

　 1.  動物檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，

應予退運、沒入或銷毀。旅客或服務於車、船、航空器人

員，攜帶動物檢疫物應依動物傳染病防治條例及其相關規

定辦理。

　 2.  另採海空運、郵寄或旅客攜帶方式輸入植物檢疫物（含鮮

果實、種子等植物產品），輸入人、收件人須依植物

防疫檢疫法及其相關規定辦理。

　 3.  詳細資訊請至行政院農業委員會動植物防疫

檢疫局全球資訊網查閱（請至 www.baphiq.

gov.tw或掃描右方QRcode）。

入境臺灣時，請務必配合相關檢疫
เมื่อเขา้ไต้หวนั ต้องใหค้วามรว่มมอืตรวจสอบโรคระบาดท่ีเก่ียวขอ้งก่อน

入境注意事項

ไต้หวนัเปน็ประเทศท่ีอาศัยเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสตัว์
เป็นแหล่งพฒันาเศรษฐกิจ เพื่อรกัษาสภาพแวดล้อมการผลิตท่ีปลอดภัยมัน่คง   
เมื่อเขา้ประเทศ จ�าเปน็ต้องใหค้วามรว่มมอืกับมาตรการปอ้งกันตรวจสอบการแพร่
กระจายโรคระบาด รว่มกันป้องกันโรคระบาด การแพรก่ระจายและการสบืพนัธุจ์าก
แมลงศัตรพูชื เพื่อรกัษาสิง่แวดล้อมใหช้วีติมคีณุภาพ และความปลอดภัยของ
อุตสาหกรรมเกษตรและปศุสตัวข์องไต้หวนั

�หา้มน�าผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อหรอืผลิตภัณฑ์จากพชืและสตัวเ์ขา้
ไต้หวนั

หากมกีารน�าสตัว์ พชืและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เขา้มา ขณะผา่นเขา้ควรยื่นค�ารอ้ง 
ขอใหต้รวจสอบโรคระบาดก่อน เคยมผีูพ้�านกัใหมไ่ปแอฟรกิาซึง่เปน็ประเทศท่ีเกิด 
โรคระบาดในหมู（เขตพื้นท่ี）แล้วท�าผดิกฎน�าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูเขา้ประเทศ เชน่ 
หมูหยอง  ไสก้รอก เนื้อหมูสด เบคอนและแผน่เนื้อหมู ฯลฯ ผูก้ระท�าความผดิ    
ครัง้ท่ี 1 ถกูปรบั 200,000 ดอลลารไ์ต้หวนั ผูก้ระท�าผดิครัง้ท่ี 2 ถกูปรบั 1 ล้าน
ดอลลารไ์ต้หวนั

�เพื่อหลีกเล่ียงการน�าโรคระบาดและแมลงศัตรูพชืเขา้ไต้หวนั�����
ไต้หวนัได้ใชม้าตรการตรวจโรคระบาดในพชืและสตัวดั์งน้ี�：

 1.  พชืสตัวท่ี์ต้องตรวจโรคไมส่ามารถใชว้ธิขีนสง่ทางไปรษณยีไ์ด้ บุคคลท่ีสง่ 
ทางไปรษณยีจ์ะไดร้บัการสง่คืน อายติัหรอืท�าลาย ผูโ้ดยสารหรอืพนกังาน    
ท่ีน�าสตัวเ์ขา้มาทางรถ เรอืและทางอากาศ ต้องถกูด�าเนนิการตามกฎหมาย
ปอ้งกันและควบคมุโรคติดต่อในสตัว์

 2.  หากใชว้ธิขีนสง่ทางทะเลทางอากาศ สง่ไปรษณยีห์รอืผูโ้ดยสารน�าเขา้พชืสตัว์
ท่ีต้องตรวจโรคระบาด（ผลิตภัณฑ์จากพชืรวมถึง ผลไมส้ด เมล็ดพนัธุ์ ฯลฯ） 
ผูน้�าเขา้ ผูร้บัพสัดตุ้องถกูด�าเนนิการตามกฎหมายปอ้งกันโรคระบาดจากพชื
สตัวแ์ละกฎระเบยีบท่ีเก่ียวขอ้ง

 3.  รายละเอียดขอ้มูลเพิม่เติมเขา้ไปดไูดท่ี้เวบ็ไซต์ส�านกังาน
ปอ้งกันโรคระบาดพชืสตัวข์องคณะกรรมการการเกษตร กรม
การปกครอง (ไปท่ีเวบ็ไซต์ www.baphiq.gov.tw  หรอื

สแกน QRcode ดา้นล่าง） 

ขอ้ควรระวงัก่อนเขา้ไต้หวนั01
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生活輔導篇 生活輔導與資源

教育及語文學習

金融資訊

交通資訊

 88

102

110

128
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บทแนะแนว
การใชช้วีติ
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　　結婚不僅是兩人的結合，也是兩個家族

的交結，甚至更是兩種文化的相互適應。婚

姻生活過程需要瞭解彼此，尤其跨文化的

相互包容、尊重更是不易，如何智慧地化解

相處問題，也就成了維繫婚姻的重要關鍵。

家庭經營

家庭價值

　　想要擁有幸福婚姻，就需要了解彼此的價值觀，並養成良好

溝通方式、妥善財務管理、適當家務分工等習慣，家人間也應彼

此體貼、尊重各自原生國（地）特殊的社會文化與生活模式。

　　飄洋過海來臺的新住民，除需學習用心經營婚姻生活外，

雙方更需要多加溝通，以適應全新的居住環境；而在兩人關係

之中，「語言」是決定能否溝通的重要因素， 也是維繫異國

婚姻的關鍵－在溝通時，要掌握「耐心聽、慢慢說、適時暫停」

之原則，有時候站在對方立場想一想，或許兩個人就能找到共

同解決的方法。

生活輔導與資源 

การแต่งงานไมใ่ชแ่ค่การรวมตัวของคนสองคน ยงัคือการเชื่อมสมัพนัธข์อง
สองครอบครวั ทัง้ยงัเปน็การปรบัตัวใหเ้ขา้กับสองวฒันธรรม ชว่งวถีิชวีติการ
แต่งงานจ�าเปน็ต้องมคีวามเขา้ใจซึง่กันและกัน โดยเฉพาะการท�าความเขา้ใจซึง่กันและ
กันกับวฒันธรรมต่างชาติ การใหเ้กียรติกันยิง่ไมใ่ชเ่รื่องง่าย จะใชปั้ญญาในการแก้ไข
ปัญหาการอยูร่ว่มกันไดอ้ยา่งไร นีคื่อตัวแปรส�าคัญในการประคับประคองชวีติการ
แต่งงาน

กำรบรหิำรครอบครวั

คณุค่าของครอบครวั
หากอยากใหช้วีติแต่งงานอยา่งมคีวามสขุ จ�าเป็นต้องเขา้ใจคณุค่าระหวา่งกัน  

ใชว้ธิกีารสื่อสารท่ีดี บรหิารการเงินใหเ้หมาะสม และแบง่งานในครวัเรอืนใหเ้หมาะสม 
ระหวา่งสมาชกิในครอบครวัต้องใสใ่จ ใหเ้กียรติในรปูแบบการใชช้วีติและวฒันธรรม
การเขา้สงัคมท่ีเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะแต่ละชาติ

ผูพ้�านกัใหมท่ี่ขา้มน�้าขา้มทะเลมาไต้หวนั นอกจากต้องตัง้ใจเรยีนรูก้ารบรหิาร
ชวีติครอบครวัแล้ว ทัง้สองฝ่ายยิง่จ�าเปน็ต้องสื่อสารกันใหม้าก เพื่อการปรบัตัวให ้
เขา้กับสภาพแวดล้อมใหมใ่นการด�าเนนิชวีติ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสองคน“ภาษา” 
คือปัจจยัส�าคัญท่ีแสดงวา่สื่อสารกันได้หรอืไม่ ทัง้ยงัเปน็ตัวแปรส�าคัญในการ
ประคองชวีติครอบครวัต่างชาติ การสื่อสารท่ีดต้ีองใชห้ลัก“อดทนฟงั ค่อยๆ พูด 
หยุดถกูจงัหวะ”บางครัง้ใหคิ้ดในจุดยนืของฝ่ายตรงขา้มบา้ง อาจท�าใหส้องคน
สามารถหาวธิกีารแก้ปัญหาได้
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新住民分享

1.  馮燕妮女士：態度贏得自我成長及

貴人的提拔

  　　我是馮燕妮，來自印尼。在民

國 97年 7月第一次到臺灣旅遊，

當時就認識了我先生，同年年底，

我再度來到臺灣於國立成功大學語

言中心學習華語。旅遊和學習中文

是完全不同的心態，從一點一滴的課堂精進，

到勇敢找臺灣人練習溝通，是個充滿挑戰的過程。而我也從

這個經驗感受到「學習解決問題」帶來的成就感，因為「自

我成長」是令人感到快樂的行為。

  　　我和當時的男朋友，也就是現在的先生，透過互相鼓

勵、彼此自我成長，而感情升溫。每當我遇到難題他總是陪

我討論各種解決的辦法，也更堅定我們的感情。我的公婆一

路看著我們的努力與成長而感到放心，我的公公常常跟別人

介紹「我媳婦是印尼人，她很認真參與政府辦理的各種學習

活動，讓自己更快適應在臺灣的生活」。因此，我由衷相信

「態度會贏得貴人的提拔」，我目前已成為新住民語文課程

的母語師資指導老師，也是新住民發展基金會的委員，正在

就讀博士班。期許我可以為更多人付出，「從手心向上變成

手心向下」，運用自我成長的經驗協助他人。

ผูพ้�านักใหมแ่บง่ปัน
1.  นาง ฝงเยีย่นหนี ： ท่าทีแหง่ชยัชนะ การเติบโตของตนเองและผูอุ้ปถัมภ์ค�้าจุน

  ฉันชื่อฝงเยีย่นหนี มาจากอินโดนเีซยี เขา้มาท่องเท่ียวไต้หวนัครัง้แรกเมื่อ
เดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 2008 และไดรู้จ้กักับสามขีองฉัน ชว่งปลายปเีดยีวกัน      
ไดม้าไต้หวนัอีกครัง้เพื่อศึกษาภาษาจนีท่ีศูนยภ์าษาจนีมหาวทิยาลัยเฉิงกงแหง่ชาติ   
การท่องเท่ียวกับการศึกษาภาษาจนีเป็นสิง่ท่ีต่างกันโดยสิน้เชงิ จากเริม่ต้นเก็บ
เก่ียวความรูใ้นวชิาเรยีนจนกล้าท่ีจะหาคนไต้หวนัฝึกการสื่อสารเปน็สิง่ท่ีท้าทาย
อยา่งยิง่ ประสบการณน์ีท้�าใหฉั้นรูส้กึไดถึ้ง“การฝึกแก้ไขปัญหา”น�ามาซึง่ความ
ส�าเรจ็ เน่ืองจาก“ตัวเองพฒันาขึ้น”ท�าใหผู้ค้นสมัผสัได้ถึงความปติิสขุ

  ฉันและเพื่อนชายท่ีคบกันตอนนัน้ ซึง่เป็นสามใีนปัจจุบนั ความรกัท่ีพฒันา
เพิม่ขึ้นต้องอาศัยการใหก้�าลังใจซึง่กันและกัน เมื่อพบอุปสรรคเขาจะคอยให ้     
ค�าปรกึษาหาวธิแีก้ไขปัญหา เปน็การสรา้งความสมัพนัธท่ี์หนกัแนน่ระหวา่ง       
เราสองคน พอ่แมส่ามขีองฉันเหน็ความพยายามและพฒันาการของเราก็วางใจ 
พอ่สามขีองฉันมกัจะแนะน�าตัวฉันวา่ “ลกูสะใภ้ฉันเปน็คนอินโดนเีซยี เธอม ี 
ความตัง้ใจ   ท่ีจะเขา้รว่มกิจกรรมการเรยีนรูต่้างๆ ท่ีรฐับาลจดัให้ เพื่อใหตั้วเอง
ปรบัตัวใหเ้ขา้กับชวีติในไต้หวนัไดเ้รว็ยิง่ขึ้น”“ท่าทีแหง่ชยัชนะต้องมผีูอุ้ปถัมภ์
ค�้าจุน”ปัจจุบนัฉันเปน็อาจารยแ์นะแนวเจา้ของภาษาหลักสตูรภาษาผูพ้�านกัใหม ่
ยงัเป็นสมาชกิของมูลนธิเิพื่อการพฒันาผูพ้�านกัใหม่ และก�าลังศึกษาปรญิญาเอก 
หวงัวา่ฉันจะสามารถชว่ยคนไดม้ากยิง่ขึ้น “จากหนา้มอืเป็นหลังมอื”              
ใชป้ระสบการณก์ารเติบโตของตนเองชว่ยเหลือผูอ่ื้น
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2.  嚴沛瀅女士：因文化理解而學習包容

  　　23年前，跨國姻緣使我第一次

離開「有如母親一般的」越南的懷

抱，只攜帶簡單行李一路來到臺北

的家。剛到臺灣時，什麼都不習慣，

氣候、食物、語言等都要克服，文

化差距曾經讓我常常出糗。

  　　想當年，我第一次回越南娘

家，特地選了一雙繡花鞋要帶回臺灣送

給婆婆。我開心地拿「鞋子」出來，雙手遞給婆婆，本來婆

婆不接受，但她沒有生我的氣，反而馬上從零錢包裡掏出「1

元」並告訴我：「在臺灣有這個習俗，不可以隨便送鞋子給

別人，這當作買的」。原來，每個國家的風俗民情不同，在

臺灣，送鞋子象徵叫人「走路」的意思。

  　　我想，人生包括家庭及工作，都不可能十全十美，只要

踏實地適應生活，就能看見幸福。我在臺灣曾經擔任廣播電

臺的主持人，也是新住民母語教師及服務站的志工，這些幸

福不可能憑空而來，需要努力經營創造。如果每位新住民準

備前來臺灣，都有機會接觸入國前法令宣導及家庭教育或多

元文化相關講座，那真的可以減少許多不必要的誤會，人際

關係也就更能圓滿融和。

2.  นาง เหยยีนเพย่อ๋ิง ： ความเขา้ใจทางวฒันธรรมถึงเรยีนรูใ้หอ้ภัย

  23 ปีก่อน มเีหตปัุจจยัท�าใหฉั้นจากบา้นมาต่างแดนครัง้แรก “เวยีดนาม
—อ้อมกอดแม”่ น�าสมัภาระติดตัวท่ีเรยีบง่ายเดินทางมาบา้นในไทเป เมื่อมา
ไต้หวนัใหม่ๆ  อะไรก็ยงัไมคุ่น้ ต้องปรบัตัวใหไ้ด้ ทัง้อากาศ อาหาร ภาษา ฯลฯ   
ความแตกต่างของวฒันธรรมมกัท�าใหฉั้นรูส้กึล�าบากใจอยูบ่อ่ยครัง้

  ยอ้นคิดถึงเมื่อฉันไดก้ลับบา้น “เวยีดนาม” ครัง้แรก ฉันเลือกรองเท้าปัก
ลายดอกเพื่อน�ากลับมาใหแ้มส่ามี ฉันหยบิ“รองเท้า”ออกมา สองมอืยื่นใหแ้มส่ามี
อยา่งมคีวามสขุ ตอนแรกแมส่ามไีมย่อมรบั แต่ท่านไมไ่ดโ้กรธอะไรฉัน ท่านรบี
หยบิเงิน “1 เหรยีญ” ออกจากกระเปา๋เงิน และบอกฉันวา่ ： ประเพณขีอง
ไต้หวนั ไมค่วรใหร้องเท้ากับใคร ถือเปน็การซื้อละกัน” ท่ีแท้ประเพณแีต่ละ
ประเทศนัน้ต่างกัน การใหร้องเท้ามคีวามหมายเรยีกใหค้น“เดนิจากไป”

  ฉันคิดวา่ ชวีติคนรวมถึงครอบครวัและการงาน ล้วนไมส่ามารถสมบูรณแ์บ
ขอเพยีงลงแรงท่ีจะปรบัตัวใหเ้ขา้กับการใชช้วีติ จงึไดพ้บกับความสขุ ฉันเคยเปน็ 
ผูจ้ดัรายการวทิยุในไต้หวนั ยงัเปน็ครสูอนภาษาแมข่องผูพ้�านกัใหมแ่ละอาสา
สมคัรท่ีเคานเ์ตอรบ์รกิาร ความสขุไมใ่ชไ่ดม้าเปล่าๆ ต้องกระตือรอืรน้สรา้งสรร 
ขึ้นมา ผูพ้�านกัใหมท่กุท่านท่ีเตรยีมตัวมาไต้หวนั ต้องมโีอกาสเขา้ฟงัการบรรยาย
กฎหมายก่อนเขา้ประเทศ และครอบครวัศึกษาหรอืวฒันธรรมหลากหลายท่ี
เก่ียวขอ้ง  นัน่เปน็การชว่ยลดความเขา้ใจผดิท่ีไมจ่�าเปน็ไดไ้มน่อ้ย สง่ผลใหส้ามารถ
สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูค้นไดอ้ยา่งผสมผสานสมบูรณ์
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親職教養
　　從結婚、懷孕、新生兒的誕生、兒童及青少年的照護等，

都是擁有婚姻關係的兩人，在養育子女方面必須學習的功課。

彼此應先討論有孩子後的生活規劃，包括金錢、時間、教養和

資源等運用，提供良好環境，有助子女日後健全的身心發展。

 教養子女方法

　　教養孩子時最重要的教養態度包括：

1.  照顧與教養子女是兩個人的事，因此，「共親職」是教養的

第一步，雙方須達成共識了解「在教養的路上，你跟我一樣

重要」。

2.  父母教養態度及標準要一致，會用言語或行動支持另一半的

教養態度及行為，並且要以身作則。

3.  願意與另一半一起討論教養方式及策略，正視教養上的衝

突，並願意透過討論找到教養的解決策略。

4.  教養的過程難免遭遇挫折或不知所措，父母要多參加各級學

校或家庭教育推展單位所舉辦的親職教育活動，抑或運用親

職教育網站，不斷增進教養子女的知能。

หน้ำท่ีผู้ปกครองในกำรอบรมเลีย้งดู
การดแูลเริม่ตัง้แต่การแต่งงานของสองคน ตัง้ครรภ์ ทารกแรกเกิด เดก็เล็ก 

และวยัรุน่ ฯลฯ เหล่านีล้้วนเปน็การบา้นท่ีต้องเรยีนรูก้ารอบรมเล้ียงดบุูตรธดิาท่ี
เก่ียวขอ้งกับการแต่งงานของสองคน ต้องมกีารวางแผนปรกึษาชวีติหลังมบุีตร 
ของสองคน  รวมถึงการบรหิาร การเงิน เวลา พลังงานและทรพัยากร ฯลฯ          
ใหม้สีภาพแวดล้อมท่ีพรอ้ม ชว่ยในการเสรมิสรา้งพฒันาการของบุตรธดิาทัง้กายใจ

วธิกีารอบรมเล้ียงดบุูตร�
ทัศนคติการอบรมเล้ียงดบุูตรท่ีส�าคัญท่ีสดุรวมถึง ： 

1.  การดแูลและเล้ียงดบุูตรธดิาเป็นเรื่องของสองคน ดงันัน้“หนา้ท่ีผูป้กครอง  รว่ม
กัน”เปน็ขัน้ตอนแรกในการเล้ียงดู ทัง้สองฝ่ายจะต้องท�าความเขา้ใจหนา้ท่ีรว่มวา่ 
：“บนเสน้ทางแหง่การอบรมเล้ียงดู คณุกับฉันมคีวามส�าคัญเท่ากัน”

2.  ทัศนคติและมาตรฐานการอบรมเล้ียงดขูองบดิามารดาต้องตรงกัน ใชต้นเองเปน็
แบบอยา่งใหบุ้ตร ใชภ้าษาหรอืท่าทางสนบัสนนุทัศนคติและการกระท�าในการอบรม
เล้ียงดบุูตรของอีกฝ่าย

3.  ยนิดปีรกึษาหารอืกับอีกฝ่ายถึงรปูแบบและกลยุทธก์ารอบรมเล้ียงดู เมื่อมี
ทัศนคติการอบรมเล้ียงดท่ีูไมต่รงกัน ต้องยนิยอมใชก้ารปรกึษาหากลยุทธ ์    
เพื่อแก้ปัญหาการอบรมเล้ียงดู

4.  ในขัน้ตอนการอบรมเล้ียงดนูัน้หลีกเล่ียงไมไ่ดท่ี้จะพบกับความผดิพลาดและไมรู่ ้ 
จะท�าอยา่งไรดี บดิามารดาต้องเขา้รว่มงานแต่ละระดบัชัน้ของโรงเรยีนใหม้าก  
หรอืเขา้รว่มกิจกรรมท่ีหนว่ยงานรฐับาลจดัอบรมผูป้กครองเพื่อสง่เสรมิ
ครอบครวัศึกษา หรอืศึกษาหนา้ท่ีผูป้กครองไดจ้ากเวบ็ไซต์ เพิม่พูนความรูใ้น   
การอบรมเล้ียงดบุูตรธดิาอยา่งไมห่ยุดยัง้
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親子共學

　　「教育」是臺灣培育優秀人才最重要的管道，孩童約在 6

歲時進入國民小學、12歲時進入國民中學學習，這個階段屬

於「義務教育」，由國家負擔學費，提供學童最好的教育資源。

後期中等教育分為高級中學和高級職業學校，而大專階段的教

育亦非常普遍，目前臺灣共有一百多所大專院校，為臺灣培育

各類優秀人才。

　　從孩子進入學校學習開始，父母就必須和學校及老師保持

緊密的聯繫，我們稱為「親師互動」。因為孩子的可塑性很強，

學校教育對於孩子的影響很大，因此良好密切的「親師互動」

可以幫助孩子順利的適應學校生活。

　　新住民在家可以用家鄉的語言講故事書、繪本，或是教唱

家鄉的兒歌及民謠給子女聽，並教導小孩家鄉話，使其認識父

母原屬國家的文化，以拉近親子之間的距離，更可擴展孩子的

國際視野。

　　在各縣市，新住民可以

帶孩子到居住地設置的圖書

館總館及各分館，利用公有

資源與孩子共學，這些地方

不僅有許多實用的良書，還

有視聽資料、電子書等，多

可免費提供外借。

ผูป้กครองและบุตรรว่มศึกษา
“การศึกษา” เปน็ชอ่งทางการสรา้งบุคลากรท่ีส�าคัญของสดุในไต้หวนั       

เดก็ชว่งอายุ 6 ปี เขา้ชัน้ประถมศึกษา อายุ 12 ปี เขาัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น       
ชว่งเวลาแหง่การศึกษานีถื้อเปน็ “การศึกษาภาคบงัคับ” โดยรฐับาลรบัผดิชอบ  
ค่าใชจ้า่ย เปน็การมอบทรพัยากรดา้นการศึกษาท่ีดท่ีีสดุใหแ้ก่เดก็นกัเรยีน จากนัน้  
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายแบง่เปน็ระดบัมธัยมปลาย และโรงเรยีนอาชวีศึกษา 
การเรยีนวทิยาลัยเปน็ท่ีนยิมอยา่งมาก  ปัจจุบนัไต้หวนัมวีทิยาลัยประมาณ 100 กวา่
แหง่  ถือเปน็การสรา้งบุคคลากรท่ียอดเยีย่มแต่ละสาขาในไต้หวนั

เมื่อเด็กเขา้เรยีนท่ีโรงเรยีน บดิามารดาจ�าเปน็ต้องติดต่อกับโรงเรยีนและ
อาจารยอ์ยา่งต่อเน่ืองไมข่าดระยะ พวกเราเรยีกวา่ “ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครูกับผู้
ปกครอง” เนื่องจากเด็ก ยงัหวัอ่อนอยู่ การศึกษาในโรงเรยีนจงึมอิีทธพิลต่อเดก็
เปน็อยา่งมาก ดงันัน้ “ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งครกัูบผูป้กครอง”อยา่งใกล้ชดิสามารถ
ชว่ยใหเ้ดก็ปรบัตัวเขา้กับชวีติในโรงเรยีนไดอ้ยา่งราบรื่น

เมื่ออยูบ่า้นผูพ้�านักใหมส่ามารถใชภ้าษาบา้นเกิดเล่านิทาน หนงัสอืภาพหรอื 
สอนเพลงบา้นเกิดส�าหรบัเดก็และใหบุ้ตรธดิาฟงัเพลงลกูทุง่ สอนบุตรใหพู้ดภาษา
บา้นเกิด ใหบุ้ตรรูจ้กัวฒันธรรมประเทศบา้นเกิดของผูป้กครอง เพื่อชว่ยลดระยะหา่ง
ระหวา่งบุตร สรา้งปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้กครองและบุตร ทัง้ยงัปลกูฝังวสิยัทัศน์
ระหวา่งประเทศใหกั้บเดก็ได้อีกดว้ย

ในแต่ละพื้นท่ีเขตเมอืง คณุสามารถพาบุตรไปหอ้งสมุดกลางและหอ้งสมุดยอ่ย
ในพื้นท่ีอยูอ่าศัย ใชท้รพัยากรสาธารณะรว่มเรยีนรูกั้บบุตรใหเ้ต็มท่ี สถานท่ีเหล่านี้  
ไมไ่ดม้เีพยีงแค่หนงัสอืดีๆ  ยงัมขีอ้มูลใหช้มและฟงั หนงังสอือิเล็กทรอนกิส์ ฯลฯ    
ใหผู้พ้�านกัใหมย่มืใชไ้ดโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย 
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全國家庭教育諮詢專線 

　　為提供民眾家庭教育諮詢與服務，臺灣設有412-8185（手

機加02）家庭教育諮詢專線，由各縣（市）家庭教育中心接聽，

就夫妻相處、子女教養、親子溝通等家庭事項提供諮詢與支持

（註 9）。

　　專線服務時間說明如下：

1.  週一至週五：上午 9:00∼ 12:00，下午 2:00∼ 5:00，晚間

6:00∼ 9:00。

2.  週六：上午 9:00∼ 12:00，下午 2:00∼ 5:00。

3.   國定假日未提供服務。

　 •  各直轄市、縣（市）政府教育局（處）家庭教育中心通訊

資料（附表二）

สายตรงใหค้�าปรกึษาด้านครอบครวัศึกษาทัว่ประเทศ
เพื่อใหค้�าปรกึษาและบรกิารดา้นครอบครวัศึกษาแก่ประชาชน ติดต่อ 412-8185 

（โทรศัพท์มอืถือเพิม่ 02） ซึง่เปน็สายตรงใหค้�าปรกึษาดา้นครอบครวัศึกษา    
ศูนยค์รอบครวัศึกษาแต่ละเขต（เมอืง）เปน็ผูร้บัสาย ชว่ยแนะน�าใหค้�าปรกึษา     
เก่ียวกับครอบครวั เชน่ การอยูร่ว่มกันของสามภีรรยา การอบรมเล้ียงดบุูตรธดิา 
การสื่อสารระหวา่งบุตรกับผูป้กครอง ฯลฯ（หมายเหตุ 9）

ชว่งเวลาใหบ้รกิารของสายตรง：

1.  วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์： ชว่งเชา้ 9:00-12:00 ชว่งบา่ย 14:00-17:00 กลางคืน 
18:00-21:00

2.  วนัเสาร ์： ชว่งเชา้ 9:00-12:00 ชว่งบา่ย 14:00-17:00

3.  หยุดใหบ้รกิารในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์

    ・  ขอ้มูลติดต่อศูนยค์รอบครวัศึกษาแต่ละเทศบาล เขต（เมอืง）กรมการศึกษา
ภาครฐั (ส�านกังาน)（ตารางท่ี 2）
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新住民家庭服務中心及相關機構團體

新住民家庭服務中心服務內容

1.  服務對象：新住民及其家庭。

2.  服務項目：個案管理、個人支持服務、家庭支持服務、社會

支持服務。

3.  全國各地之新住民家庭服務中心（附表三）及新住民培力發

展資訊網（註 10）。

新住民學習中心

　　教育部因應新住民人口增加之趨勢，在各地設置了「新住

民學習中心」，結合學校與社區特色，提供新住民及其家庭於

社區內參與多元文化學習活動之機會，共規劃語文學習、人文

鄉土、家庭教育、法令常識、多元培力及政策宣導等六大類型

課程（附表四）。

新住民發展基金簡介
　　為持續落實照顧新住民，行政院在內政部設置了「新住民

發展基金」，補助辦理「新住民社會安全網絡服務計畫」、「新

住民家庭學習成長及子女托育、多元文化推廣及相關宣導計

畫」、「家庭服務中心計畫」及「新住民創新服務、人才培力

及活化產業社區計畫」（註 10及註 11）。

ศูนยบ์รกิำรครอบครวัผู้พ�ำนักใหมแ่ละหน่วยงำนท่ี
เก่ียวข้อง

เนื้อหาการใหบ้รกิารของศูนยบ์รกิารครอบครวัผูพ้�านักใหม่
1.  ผูร้บับรกิาร ： ครอบครวัและผูพ้�านกัใหม่

2.  ประเภทบรกิาร ： จดัการเปน็กรณี บรกิารชว่ยเหลือสว่นบุคคล บรกิารชว่ยเหลือ
ครอบครวัและใหบ้รกิารชว่ยเหลือสงัคม

3.  ศูนยบ์รกิารครอบครวัผูพ้�านกัใหมแ่ต่ละพื้นท่ีทัว่ประเทศ（ตารางท่ี 3）และเวบ็ไซต์
ขอ้มูลศูนยพ์ฒันาผูพ้�านกัใหม่ （หมายเหตุ 10）

ศูนยก์ารเรยีนรูผู้พ้�านักใหม่
เพื่อตอบสนองต่อแนวโนม้ประชากรผูพ้�านกัใหมท่ี่เพิม่ขึ้น กระทรวงศึกษาธกิาร

จงึได้จดัตัง้“ศูนยก์ารเรยีนรูผู้พ้�านกัใหม”่ในสถานท่ีต่าง ๆ รว่มประสานกับโรงเรยีน
และสรา้งเอกลักษณ์ใหชุ้มชน เปดิโอกาสใหผู้พ้�านกัใหมแ่ละครอบครวัมสีว่นรว่มใน
กิจกรรมการเรยีนรูว้ฒันธรรมท่ีหลากหลายในชุมชน แบง่การเรยีนรูเ้ปน็ 6 หลักสตูร 
ไดแ้ก่ มนษุยศาสตรบ์า้นเกิด ครอบครวัศึกษา ความรูด้า้นกฎหมาย การฝึกอบรม
แบบสหวชิาชพี และการเผยแพรน่โยบาย （ตารางท่ี 4）

กองทนุพฒันำผู้พ�ำนักใหมเ่บื้องต้น
เพื่อใหก้ารดแูลผูพ้�านกัใหมเ่ปน็ไปอยา่งต่อเนื่อง สภาบรหิารกระทรวงมหาดไทย

ไดจ้ดัตัง้ “กองทนุพฒันาผูพ้�านกัใหม”่ สนบัสนนุด�าเนนิการ “โครงการใหบ้รกิาร
ดา้นความปลอดภัยในสงัคมส�าหรบัผูพ้�านกัใหมท่างเวบ็ไซต์”“โครงการเผยแพรส่ง่
เสรมิวฒันธรรมอันหลากหลาย ศูนยร์บัดแูลบุตรธดิาและพฒันาการเรยีนรูข้อง
ครอบครวัผูพ้�านกัใหม”่“โครงการศูนยบ์รกิารครอบครวั”และ“โครงการพฒันา
บุคลากรและผลิตภัณฑ์ชุมชน และบรกิารนวตักรรมผูพ้�านกัใหม”่（หมายเหตุ 10 
และหมายเหตุ 11）
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　　「語言隔閡」為新住民剛到臺灣時面臨的最大挑戰，必須

透過學習，才能夠讓自己認識新的環境、適應不同的風土民

情。各縣市政府、學校、新住民學習中心、民間團體都有提供

多元的進修管道，藉由豐富的課程內容以及教師、同鄉間的彼

此交流，讓新住民更快適應臺灣生活（同註 10）。

語文學習：國中、小學提供之免費義務教育

　　為了推動終身學習、提高全民教育程度，政府設置了國中

及國小的補校，提供失學者及新住民學習中文的機會。補校課

程內容相當多元，包含中文識字、電腦、數學、自然、音樂、

美術等，畢業後即可取得本國教育學歷畢業證書。各縣市補校

聯絡資訊可至政府資料開放平臺，查詢國中小補校名錄或向各

縣市政府教育局（處）洽詢。

1.  國小補校：無入學資格限制，惟須年滿 12歲，由學校予以

編級測驗或憑成人基本教育班結業證書等證明文件入學。

2.  國中補校：入學

須年滿 15 歲，

並具有國民小學

畢業、或經自學

進修學力鑑定考

試及格或具有同

等學力資格者。

教育及語文學習

อุปสรรคทางภาษาเป็นความท้าทายอันใหญห่ลวงท่ีผูพ้�านักใหมใ่นไต้หวนัต้อง
เผชญิ อาศัยการเรยีนรูใ้หต้นเองรูจ้กัสภาพแวดล้อมใหม่ ปรบัตัวใหเ้ขา้กับประเพณี
ท้องถ่ินท่ีแตกต่าง รฐับาลแต่ละเขตเมอืง โรงเรยีน ศูนยก์ารเรยีนรูผู้พ้�านกัใหม ่ 
กลุม่สมาคมล้วนเปน็ชอ่งการเรยีนรูว้ฒันธรรมอันหลากหลาย โดยการใชเ้นื้อหา
หลักสตูรท่ีหลากหลาย อาจารย์ คนบา้นเกิดเดียวกันในการชว่ยเหลือและแลกเปล่ียน
ซึง่กันและกัน จงึชว่ยใหส้ามารถปรบัตัวเขา้กับชวีติในไต้หวนัไดร้วดเรว็ยิง่ขึ้น 
（หมายเหตุ 10）

�การเรยีนรูภ้าษา�：�เขา้เรยีนการศึกษาภาคบงัคับระดับประถมศึกษา
และมธัยมศึกษาตอนต้นฟรี

เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชพี ยกระดบัการศึกษาของประชาชน รฐับาล    
ไดจ้ดัตัง้โรงเรยีนประถมศึกษา มธัยมศึกษาเสรมิ เพื่อใหโ้อกาสในการเรยีนส�าหรบั   
ผูพ้�านกัใหมท่ี่ไมไ่ดเ้รยีน เน้ือหาของหลักสตูรวชิาอันหลากหลาย ไดแ้ก่ รูจ้กัอักษร
ภาษาจนี คอมพวิเตอร ์คณติศาสตร ์ธรรมชาติ ดนตร ีศิลปะ ฯลฯ หลังจากส�าเรจ็
การศึกษาสามารถรบัประกาศนยีบตัรส�าเรจ็การศึกษาจากโรงเรยีนเสรมิได้ ขอ้มูล
ติดต่อโรงเรยีนเสรมิแต่ละเขตเมอืงดไูดท่ี้แหล่งขอ้มูลเปิดของรฐั หาขอ้มูลชื่อ
โรงเรยีนเสรมิชัน้ประถมมธัยมหรอืสอบถามท่ีกรมการศึกษาภาครฐัแต่ละเขตเมอืง

1.  โรงเรยีนเสรมิประถมศึกษา ： ไมจ่�ากัดคณุสมบติัการเขา้เรยีน แต่ต้องมอีายุ   
12 ปบีรบูิรณ์ รบัเขา้ศึกษาโดยโรงเรยีนจดัการสอบวดัระดบัหรอืส�าหรบัผูใ้หญ่    
ดจูากใบส�าเรจ็หลักสตูรการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

2.  โรงเรยีนเสรมิมธัยมศึกษาตอนต้น ：เมื่อเขา้เรยีนต้องมอีายุ 15 ปบีรบูิรณ์     
และต้องส�าเรจ็การศึกษาชัน้ประถมศึกษา หรอืผูท่ี้ผา่นการสอบวดัระดบัการศึกษา 
หรอืผูม้คีณุสมบติัเทียบเท่า

การศึกษาและการเรยีนรูภ้าษา02
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學歷認證與鑑定

• 學歷認證

  　　即日起，若新住民及其子女以國外學歷申請就讀臺灣國

民中、小學，經學校要求辦理驗證時，可持國外畢業證書與

成績單，至臺灣居住地之地方政府辦理認證手續。

 注意事項：

 ◎  本服務目前提供大陸地區以外新住民及其子女就學用途

之國外國民中、小學學歷採認。

 ◎  已通過駐外館處驗證之學歷文件，可逕洽鄰近學校申請

就讀。

 ◎  詳細辦法請聯繫居住所在地之地方政府。

• 自學進修學力鑑定考試

  　　為提供失學國民及新住民取得國民中、小學同等學力，

各縣市政府辦理「自學進修國民中、小學畢業程度學力鑑定

考試」，約於每年 3月舉行，報名則在 1月底或 2月初左右。

考試通過者發給同等學力鑑定考試通過證書，部分科目及格

者發給科目及格證明書。相關資訊請至新住民培力發展資訊

網「自學進修學力鑑定考試」查詢或洽戶籍所在地之縣市政

府教育局（處）社會教育科（同註 10）。

學歷認證
การรบัรองวุฒกิารศึกษา

การรบัรองวุฒกิารศึกษาและการวดัผล
・ การรบัรองวุฒกิารศึกษา
  นบัจากวนันีเ้ปน็ต้นไป หากบุตรธดิาและผูพ้�านกัใหมท่ี่มวุีฒกิารศึกษาต่างชาติ

ประสงค์เขา้เรยีนชัน้ประถมและมธัยมในไต้หวนั ทางโรงเรยีนต้องขอใหด้�าเนนิการรบัรอง
เอกสารก่อน โดยสามารถน�าใบเกรด็และใบส�าเรจ็การศึกษาไปด�าเนนิการรบัรองได้ท่ี
ส�านกังานรฐับาลท้องถ่ินประจ�าพื้นท่ีอาศัยในไต้หวนั 

 ขอ้ควรระวงั :

 ◎  บรกิารนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพื้นท่ีสาธารณรฐัประชาชนจนีเท่านัน้ นอกเหนอืจากนีวุ้ฒกิารศึกษา
ของบุตรธดิาและผูพ้�านกัใหมท่ี่จะใชศึ้กษาในชัน้ประถมและมธัยมต้องผา่นการรบัรองให้
เรยีบรอ้ยจากประเทศต่างๆ ก่อน

 ◎  วุฒกิารศึกษาต้องไดร้บัการรบัรองจากหนว่ยงานไต้หวนัในต่างประเทศก่อน         
จงึสามารถยื่นค�ารอ้งขอเขา้เรยีนในโรงเรยีนใกล้บา้นได้

 ◎  รายละเอียดวธิดี�าเนนิการสามารถสอบถามไดท่ี้หนว่ยราชการท้องถ่ินใน     
เขตพื้นท่ีอยูอ่าศัย

・ การสอบวดัระดบัดว้ยตนเอง

  เพื่อใหป้ระชาชนและผูพ้�านกัใหมท่ี่ไมไ่ดร้บัการศึกษาสามารถไดวุ้ฒกิารศึกษา
เทียบเท่าชัน้ประถมศึกษาและชัน้มธัยมศึกษา รฐับาลแต่ละเขตเมอืงได้จดัการสอบ
วดัระดับการศึกษาชัน้ประถมศึกษาและชัน้มธัยมศึกษาขึ้น  โดยจดัในเดือนมนีาคม
ของทกุปี รบัสมคัรตัง้แต่ปลายเดอืนมกราคมถึงต้นเดอืนกมุภาพนัธโ์ดยประมาณ 
ผูว้ดัระดบัผา่นจะไดร้บัวุฒกิารศึกษาระดบัชัน้ท่ีเทียบเท่า บางวชิาจะไดร้บัใบรบัรอง
ผา่นการสอบ ดขูอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งไดท่ี้เวบ็ไซต์ “การสอบวดัระดบัดว้ยตนเอง” 

หรอืสอบถามท่ีกรมการศึกษาภาครฐั（ส�านกังาน）หรอืส�านกังานทะเบยีนครวัเรอืน
ในเขตพื้นท่ีอาศัย แผนกสงัคมศึกษา (หมายเหตุ 10 )
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終身學習資源
　　活到老學到老，學習是不分年齡、國籍的，透過各種多元

進修管道，除了提升教育程度外，更能夠讓初來乍到的新住民

盡早認識不同的文化差異並且順利適應臺灣生活。

　　以下提供新住民多元學習的管道供參考：

成人基本教育研習班

　　為培養失學國民和新住民具備聽、說、讀、寫、算的中文

能力及增進語文溝通能力，各縣市辦理成人基本教育班，並依

學習程度分成初、中、高級班。

1.  課程內容：包含教導注音符號及識字（每年約 3至 9月陸續

開課），修滿 72小時頒以結業證書。

新住民生活適應輔導班
ชัน้แนะแนวการปรบัตัวในการด�าเนนิชวีติของผูพ้�านกัใหม่

西點烘焙課程
หลักสตูรเบเกอรีต่ะวนัตก

ทรพัยำกรกำรเรยีนรูต้ลอดชพี
อยูจ่นแก่เรยีนจนแก่ การเรยีนรูไ้มแ่บง่อายุ สญัชาติ อาศัยชอ่งทางการศีกษา

อันหลากหลาย นอกจากชว่ยยกระดบัการศึกษาไดแ้ล้ว ยิง่สามารถท�าใหผู้พ้�านกัใหม่
เขา้ใจวฒันธรรมท่ีแตกต่างและปรบัตัวเขา้กับชวีติในไต้หวนัไดเ้รว็ยิง่ขึ้น

ต่อไปนีเ้ปน็ชอ่งทางขอ้มูลการเรยีนรูส้�าหรบัผูพ้�านกัใหม่ ：

ชัน้ศึกษาค้นควา้การศึกษาขัน้พื้นฐานส�าหรบัผูใ้หญ่
เพื่อเพิม่ความสามารถทางภาษาจนีดา้นการฟงั พูด อ่าน เขยีน คิดของ

ประชาชนและผูพ้�านกัใหมท่ี่ไมไ่ดเ้รยีน แต่ละเขตเมอืงไดจ้ดัชัน้เรยีนขัน้พื้นฐานส�าหรบั
ผูใ้หญแ่ละแบง่ชัน้เรยีนเป็นต�่า กลาง สงูตามระดบัการเรยีนรู ้

1.  เนื้อหาหลักสตูร ： รวมถึงการสอนสระพยญัชนะและรูจ้กัตัวอักษร （เปิดเรยีน
ประมาณเดอืนมนีาคมถึงเดอืนกันยายนของทกุป）ี เรยีนครบ 72 ชัว่โมงจะได้รบั
ประกาศนยีบตัรส�าเรจ็การศึกษา

02
Part

บทแนะแนวการใชช้วีติ生活輔導篇

บทแนะแนวการใชช้วีติคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำานักงานตรวจคนเข้าเมอืง กระทรวงมหาดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 106 107



2.  辦理單位：相關開課資訊請洽各縣市政府教育局（處）。

3.  招生對象：年滿 15歲以上，不識中文或未具國民小學畢業

程度之國民、新住民與大陸配偶。

4.  授課教材：由教育部編輯的「成人基本識字教材」第一冊至第

六冊，及其中印、中越、中泰、中柬及中菲（英）雙語對照版，

提供各成人基本教育研習班選擇上課使用，方便無法就讀成

人基本教育研習班之民眾下載自學使用。詳情請至新住民培

力發展資訊網「成人基本識字教材」查詢（同註 10）。

　　以下提供新住民多元學習的管道供參考：

新住民生活適應輔導班

　　為幫忙新住民更快融入生活環境，移民署補助各縣市政府

開辦相關課程內容，歡迎新住民多

加參與。

1.  課程包括：語言學習、居留與定

居、生活適應、地方民俗風情、

就業、衛生、教育、子女教養、

基本權益、人身安全。

2.  辦理單位：各縣市民政局（處）

或各縣市社會局（處）。

3.  參加條件：和國人辦妥結婚登記

的新住民都可免費參加。

2.  หนว่ยงานรบัผดิชอบ ： ขอ้มูลการเปดิหลักสตูรติดต่อสอบถามไดท่ี้รฐับาลประจ�า
เขตเมอืง กรมการศึกษาภาครฐั（ส�านกังาน）

3.  คณุสมบติัผูส้มคัร ： อายุ 15 ปขีึน้ไป ไมม่คีวามรูภ้าษาจนีหรอืประชาชนท่ียงัไมส่�าเรจ็  
การศึกษาระดับประถมศึกษาผูพ้�านกัใหมแ่ละคูส่มรสชาวจนีแผน่ดินใหญ่

4.  สื่อการสอน ： กระทรวงศึกษาธกิารได้เรยีบเรยีง “หนงัสอืรูจ้กัอักษรพื้นฐานส�าหรบั
ผูใ้หญ”่ จากเล่มท่ี 1 ถึง 6 และฉบบัภาษาจนีอินโด จนีเวยีดนาม จนีไทย จนีกัมพูชาและ
จนีฟลิิปปินส ์（อังกฤษ） สองภาษาควบคูกั่น ใชเ้ปน็หนังสอืเลือกเรยีนชัน้ศึกษาค้นควา้
การศึกษาขัน้พื้นฐานส�าหรบัผูใ้หญ ่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนใหด้าวนโ์หลดมาใช้
เรยีนในชัน้ศึกษาค้นควา้การศึกษาขัน้พื้นฐานส�าหรบัผูใ้หญไ่ด ้ค้นหาขอ้มูลรายละเอียด    
ไดท่ี้เวบ็ไซต์ขอ้มูลการเพิม่ศักยภาพผูพ้�านกัใหม ่“สื่อการสอนรูจ้กัตัวอักษรพื้นฐานของ
ผูใ้หญ”่ (หมายเหต ุ10)

  ต่อไปนีเ้ปน็ชอ่งทางขอ้มูลการเรยีนรูส้�าหรบัผูพ้�านกัใหม่ ：

ชัน้แนะแนวการปรบัตัวในการด�าเนินชวีติของผูพ้�านักใหม่
เพื่อใหผู้พ้�านกัใหมคุ่น้เคยกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนนิชวีติได้เรว็ขึ้น 

ส�านกังานตรวจคนเขา้เมอืงชว่ยจดัเนื้อหาหลักสตูรท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่หน่วยราชการ
แต่ละเขตเมอืง ยนิดต้ีอนรบัผูพ้�านกัใหมม่าเขา้รว่ม

1.  หลักสตูรไดแ้ก่ ： เรยีนรูภ้าษา การพ�านกัและตัง้ถ่ินฐาน การปรบัตัวในการด�าเนนิ
ชวีติ ประเพณท้ีองถ่ิน การท�างาน อนามยั การศึกษา การอบรมเล้ียดบุูตรธดิา 
สทิธปิระโยชนข์ัน้พื้นฐานและความปลอดภัยสว่นบุคคล

2.  หนว่ยงานรบัผดิชอบ ： กรมทะเบยีนกิจการพลเรอืน（ส�านกังาน）แต่ละเขตเมอืง 
หรอื กรมสวสัดิการสงัคม（ส�านกังาน）แต่ละเขตเมอืง 

3.   เง่ือนไขการเขา้รว่ม ： ผูพ้�านักใหมท่ี่จดทะเบยีนสมรสกับคนไต้หวนั สามารถเขา้
รว่มไดโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย

02
Part

บทแนะแนวการใชช้วีติ生活輔導篇

บทแนะแนวการใชช้วีติคูม่อืแนะแนวสำ�หรบัผู้พำ�นักใหมก่่อนเดนิท�งเข�้ประเทศ    สำานักงานตรวจคนเข้าเมอืง กระทรวงมหาดไทย內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 108 109



　　身邊有錢想要存起來，可以選擇銀行或郵局。一般的存簿

儲金，機構普遍、全省通儲、存提方便，還可以申領金融 IC卡，

可在各地自動櫃員機提款、轉帳。

如何開戶：銀行／郵局

　　為了方便薪資所得和公司營收的管理，各營業機構普遍都

透過「銀行或郵局帳戶」來發放薪資，因此民眾必須在銀行或

郵局開立自己的帳戶，以進行薪資轉帳。

　　新住民到臺灣以後，可以到銀行或郵局開立一個自己的帳

戶，建議存簿應該跟印章分開放置，密碼盡量避免設為個人生

日或身分證號碼，並應只有自己知道，以免遭人盜領。

金融資訊

銀行 ธนาคาร

มเีงินกับตัวอยากจะฝาก สามารถเลือกฝากกับธนาคารหรอืไปรษณีย์ สมุด  
ออมทรพัยทั์ว่ไป มากหลายสาขา เชื่อมต่อทัว่เมอืง ฝากถอนสะดวก ทัง้ยงัขอท�า 
บตัรเดบติได้ สามารถใชตู้้ ATM ฝากถอน โอนเงินอัตโนมติัไดท้กุพื้นท่ี 

เปิดบญัชอียา่งไร�：�ธนาคาร�/�ไปรษณีย์
เพื่อความสะดวกในการบรหิารจดัการเงินเดอืนท่ีไดร้บัจากบรษัิท หน่วยงาน

แต่ละบรษัิทมกัใช้ “การโอนเงินผา่นบญัชธีนาคารหรอืไปรษณีย”์ เพื่อจา่ยเงินเดอืน 
ดัง้นัน้ประชาชนควรเปิดบญัชธีนาคารหรอืไปรษณยีข์องตนเอง เพื่อสามารถโอนเงิน
เดอืนเขา้บญัชไีด้

หลังจากท่ีผูพ้�านกัใหมม่าถึงไต้หวนั สามารถเปดิบญัชธีนาคารหรอืไปรษณยี์
ของตนเองได้หนึ่งบญัชี ขอแนะน�าวา่ตราชื่อและสมุดบญัชคีวรแยกกันเก็บ รหสัท่ีใช้
ไมค่วรใชว้นัเดอืนปเีกิดหรอืเลขบตัรประจ�าตัว และขอใหรู้เ้พยีงแค่ตนเองเท่านัน้   
เพื่อปอ้งการผูอ่ื้นลักทรพัยไ์ด้

ขอ้มูลด้านการเงิน02
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　　金融機構開戶所需證件和辦理手續如下：

銀行

1. 攜帶文件：

 (1)  雙重身分證明文件。

  A.  持國民身分證或居留證者，應提供其他具辨識力之身

分證明文件（如健保卡、護照、駕照、學生證等）。

  B.  未持有居留證之外國自然人及無戶籍國民，應提供合

法入境簽證（或戳記）之（外國）護照，或僑務委員

會核發之華僑身分證明書，及中華民國統一證號基本

資料表。

 (2) 印章 。

 (3) 開戶金額。

2. 手續：

  　　申請銀行開戶時，

可直接向服務臺詢問，

同時出示相關證件，服

務人員會協助完成開戶

手續。

3.  各金融銀行機構開戶相

關規定依各金融銀行機

構規定辦理。

銀行開戶流程圖
ภาพขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคาร

服務臺
เคาน์เตอร์บริการ

提款機
เครื่องถอนเงิน

櫃   臺
เคาน์เตอร์

櫃   臺
เคาน์เตอร

櫃   臺
เคาน์เตอร

櫃   臺
เคาน์เตอร

•填寫開戶資料 
เขียนกรอกข้อมูลการเปิดบัญชี

•照片存證 ถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐาน

•辦理金融卡 ทำบัตรเดบิต

•取得存摺和金融卡
รับสมุดบัญชีและบัตรเดบิต

•出示證件 แสดงหลักฐาน 
•存入金額 จำนวนเงินฝากเข้า

•更改密碼 เปลี่ยนรหัส  
•妥善保管存摺卡片 เก็บรักษาบัตร
และสมุดบัญชีให้ดี

เอกสารท่ีใชใ้นการเปดิบญัชโีดยสถาบนัการเงินและขัน้ตอนด�าเนนิการมดีงันี้ ： 

ธนาคาร
1. เอกสารท่ีเตรยีม ：

 (1) เอกสารแสดงตนสองอยา่ง

  A.  ผูท่ี้ถือบตัรประจ�าตัวประชาชนหรอืใบถ่ินท่ีอยู่ ควรจดัเตรยีมเอกสารแสดง
ตัวตนอ่ืน ๆ （เชน่บตัรประกันสขุภาพ หนงัสอืเดนิทาง ใบขบัขี่ บตัร
นักศึกษา ฯลฯ）

  B.  บุคคลธรรมดาชาวต่างชาติท่ีไมม่ใีบถ่ินท่ีอยู่ และประชาชนผูไ้รท้ะเบยีนบา้น 
ใหแ้สดงหนงัสอืเดนิทาง （ต่างประเทศ） ท่ีมวีซีา่เขา้ประเทศถกูต้องตาม
กฎหมาย （หรอืตรายาง） 
หรอืหนังสอืรบัรองตัวตน
ของชาวจนีโพน้ทะเลท่ีออก
โดยคณะกรรมการกิจการ
ชาวจนีโพน้ทะเลและใบขอ้มูล
พื้นฐานเลขประจ�าตัวของ
สาธารณรฐัจนี （ไต้หวนั）

 (2) ตราประทับ

 (3) จ�านวนเงินท่ีเปิดบญัชี

2. ขัน้ตอน ：

  เมื่อยื่นขอเปดิบญัชธีนาคาร 
สามารถสอบถามพนกังานบรกิารได้
โดยตรง ขณะเดยีวกันใหแ้สดง
เอกสารประจ�าตัว พนกังานจะชว่ย
ด�าเนนิการเปดิบญัชใีหเ้รยีบรอ้ย

3.  ระเบยีบการเปิดบญัชขีองแต่ละ
สถาบนัการเงินถือระเบยีบของ
แต่ละธนาคารเปน็หลัก
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郵局

1.  攜帶文件：

 (1)  「護照」及「中華民國統一證

號基本資料表」，或「居留證」

及第二身分證件（如健保卡、戶

口名簿、戶籍謄本、護照等）。

 (2)  印章。

 (3)  開戶金額（新臺幣 10元以上）。

 (4)  本人親自辦理。

2.  申辦手續：填寫「郵政存簿儲金立帳申請書」、「CRS稅

務居住者身分自我證明表格」（如具外國稅籍編號者，請先

確認及備妥）、開戶約定書及存款單，連同上述憑辦證件，

至任一郵局辦理。

3.  注意事項：未具中、英文溝通能力者，得由第三人偕同辦理，

該第三人應提示國民身分證，並留存影本。

金融卡辦理及使用須知

領取、啟用及作廢方式

　　存款人如領取金融卡、密碼函及辦理啟用登錄手續者，應

親持身分證明文件及原留印鑑至（原）存款行或依雙方約定方

式辦理。

郵
局

 ไป

รษ
ณี ย์

ไปรษณีย์
1. เอกสารท่ีเตรยีม ：

 (1)  “หนงัสอืเดนิทาง”และ“ใบขอ้มูลพื้นฐานเลขบตัรประจ�าตัวของสาธารณรฐั
จนี（ไต้หวนั）”หรอื“ใบถ่ินท่ีอยู”่และเอกสารประจ�าตัวอยา่งท่ีสอง （เชน่ 
บตัรสขุภาพ ส�ามะโนครวั ทะเบยีนบา้น หนงัสอืเดนิทาง ฯลฯ）

 (2) ตราประทับ

 (3) จ�านวนเงินท่ีเปิดบญัชี （10 ดอลลารไ์ต้หวนัขึ้นไป） 

 (4) ต้องไปด�าเนนิการดว้ยตนเอง

2.  ขัน้ตอนด�าเนนิการ ： เขยีนกรอก“หนงัสอืค�ารอ้งเปิดสมุดบญัชอีอมทรพัย์
ไปรษณีย”์“แบบฟอรม์ CRS รบัรองการเป็นผูเ้สยีภาษีของตนเอง” (ผูม้ี
หมายเลขการเสยีภาษีต่างประเทศ กรณุาตรวจสอบและเตรยีมหลักฐานใหพ้รอ้ม) 
ใบสญัญาการเปดิบญัชแีละใบฝากเงิน เตรยีมเอกสารท่ีกล่าวขา้งต้นไปด�าเนนิการ
ท่ีไปรษณยีแ์หง่ใดก็ได้

3.  ขอ้ควรระวงั ： ผูท่ี้ไมส่ามารถใชภ้าษาจนีหรอือังกฤษในการสื่อสาร จ�าเปน็ต้องมี
บุคคลท่ีสามไปดว้ย บุคคลท่ีสามต้องแสดงบตัรประจ�าตัวประชาชน และใหส้�าเนา
เก็บไว้

กำรท�ำบตัรเดบติ และข้อควรรูใ้นกำรใชง้ำน

วธิกีารรบับตัร�เปิดบตัรและยกเลิกบตัร
ผูฝ้ากเงินหากไดร้บับตัรเดบติ ใบรหสัและขัน้ตอนการเปิดบตัร ต้องน�าบตัร

ประจ�าตัวและตราประทับไปยงัธนาคาร（เดมิ）หรอืด�าเนนิการตามท่ีสองฝ่ายตกลงไว้
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提款及轉帳金額之限制

　　使用金融卡提款及轉帳金額之限制，依存款行之規定辦理。

金融卡遺失或被竊盜

　　存款人應妥善保管金融卡，如有遺失或被竊盜等情形時，

應即依約定方式向存款行辦理掛失手續，並記得向警察局報案

查詢。

信用卡申請

申請信用卡

　　申請人之年齡須年滿

20歲（未超過 70歲），

為完全行為能力人且具有

獨立穩定之經濟來源與充

分之還款能力。申請時須檢

附護照、居留證文件及所得

或財力等可證明還款能力之相

關資料，例如：報稅資料、扣繳

憑單、近二個月薪資單、近二個月薪資

轉帳（含內頁及封面）等影本。另，銀行將視狀況要求申請人

提供財力或其他證明文件或提供保證人，並保留最後核准與否

之權利（註 12）。

ขอ้จ�ากัดในการกดถอนและโอนเงิน
ขอ้จ�ากัดในการกดถอนและโอนเงิน ไปตามกฎระเบยีบธนาคารท่ีฝากเงิน

บตัรเดบติสญูหายหรอืถกูขโมย
ผูฝ้ากเงินควรเก็บรกัษาบตัรเดบติใหด้ี หากเกิดสถานการณส์ญูหายหรอืถกู

ขโมย ฯลฯ ควรรบีไปด�าเนนิการแจง้หายตามท่ีเคยท�าสญัญาไวกั้บธนาคารท่ีฝากเงิน 
และจ�าไวว้า่ต้องแจง้ความกับสถานตี�ารวจเพื่อใหต้รวจสอบด้วย

กำรสมคัรบตัรเครดิต

การสมคัรบตัรเครดิต
ผูส้มคัรต้องมอีายุ 20 ปบีรบูิรณ（์ไมเ่กิน 70 ป）ีเปน็บุคคลสมบูรณท่ี์มี  ความ

สามารถ มแีหล่งการเงินท่ีมัน่คงและมคีวามสามารถในการช�าระหน้ีคืนได้ การสมคัร
ต้องแนบหนงัสอืเดนิทางและใบถ่ินท่ีอยู่ และหนงัสอืรบัรองการเงิน ฯลฯ เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อแสดงถึงความสามารถในการช�าระหนี้ เชน่ ส�าเนาขอ้มูลการเสยีภาษี ใบ
หกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ใบรบัเงินเดือนสองเดอืนท่ี ผา่นมา รายการโอนเงินเดอืนเขา้บญัชี
สองเดอืนท่ีผา่นมา（รวมหนา้ดา้นในและหนา้ปก）ฯลฯ นอกจากน้ีธนาคารอาจยงัต้อง
ใหผู้ส้มคัรแสดงเอกสารทางการเงินหรอืเอกสารอ่ืน ๆ หรอืจดัหาผูค้�้าประกันตาม
ความจ�าเป็น และ  ขอสงวนสทิธิใ์นการอนุมติัขัน้สดุท้าย（หมายเหตุ 12）
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國際匯兌須知及洗錢防制法規範
　　外國人應攜帶護照或外僑居留證，至銀行辦理國際匯兌。

各外匯指定銀行得依該銀行所揭示之收費標準酌收結購或結售

外幣之手續費及郵電費。新住民如有匯款需要，應透過政府核

可立案之外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道辦理，不

要使用地下匯兌管道，否則會涉及洗錢防制法的刑事責任。

　　不論是有人提供免費之打工機會、並給付豐富酬勞，內容

是到指定 ATM提領現金；或是有人表示因貿易買賣，涉及大

額款項收付，但因該國外匯管制限額，要求你在臺灣之銀行開

外幣帳戶（或借用現成之銀行帳戶），以協助收受款項並依指

示轉匯至他國指定帳戶，並給予一定比例之報酬作為答謝，以

上這些都可能是詐騙手法，也會導致觸犯洗錢防制法第 14條

洗錢罪或第 15條特殊洗錢罪之刑事責任。

ข้อควรรูใ้นกำรแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศและ
กฎหมำยป้องกันกำรฟอกเงิน

คนต่างชาติท่ีถือหนงัสอืเดนิทางหรอืใบถ่ินท่ีอยู่ สามารถไปแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศไดท่ี้ธนาคาร ธนาคารผูใ้หบ้รกิารแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแต่ละ
ธนาคารอาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมและค่าไปรษณยีส์�าหรบัการซื้อหรอืขายสกลุเงิน
ต่างประเทศตามมาตรฐานการเรยีกเก็บเงินท่ีเปิดเผยของธนาคารหรอืชอ่งทาง
ตัวแทนโอนเงินเดอืนใหแ้รงงานต่างชาติท่ีถกูกฎหมาย ไมค่วรใชช้อ่งทางแลกเปล่ียน
ใต้ดนิ มเิชน่นัน้อาจโดนรา่งแหและต้องรบัผดิทางอาญาตามกฎหมายปอ้งกันการ
ฟอกเงิน

ไมว่า่จะมใีครเสนอโอกาสในการท�างานโดยไมคิ่ดค่าใชจ้า่ย และจา่ยค่าแรงจ�านวน
มาก โดยมเีนื้อหางานคือการถอนเงินสดจากตู้ ATM ท่ีก�าหนด หรอืมคีนบอกวา่
เนื่องจากท�าการค้าท่ีต้องเก่ียวขอ้งกับเงินจ�านวนมาก แต่ดว้ยมขีอ้จ�ากัดในการ   
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
ขอใหค้ณุเปดิบญัชสีกลุเงินต่าง
ประเทศท่ีธนาคารในไต้หวนั หรอื
ยมืบญัชธีนาคารท่ีมอียูเ่พื่อชว่ยใน
การรบัเงินและโอนไปยงับญัชท่ีี
ก�าหนดในประเทศอ่ืน และแบง่
เปอรเ์ซน็ต์ใหเ้ปน็การขอบคณุ 
เหล่าน้ีอาจท�าใหค้ณุละเมดิ
กฎหมายปอ้งกันการฟอกเงิน
มาตราท่ี 14 อาชญากรรมฟอก
เงิน หรอืมาตรา 15 การกระท�าผดิ
กฎหมายการฟอกเงินมคีวามผดิ
ทางอาญา
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納稅：個人綜合所得稅的申報

個人綜合所得稅的申報

　　新住民在臺無住所且於一課稅年度內居留未滿 183天者，

其所得稅由扣繳義務人就源扣繳，免辦理結算申報；如有非屬

扣繳範圍之所得，應依規定稅率申報納稅。如其一配偶屬中華

民國境內居住之個人時，亦可選擇與配偶合併辦理結算申報。

　　新住民在臺有住所並經常居住，或無住所但於一課稅年度

內居留滿 183天者，均應辦理綜合所得稅結算申報，在結婚

或離婚當年度，可選擇與配偶分開或合併申報；婚姻關係存續

之其他年度，兩人都應該合併辦理綜合所得稅結算申報，並得

自行選擇以配偶為納稅義務人。申報時直接在納稅義務人戶籍

所在地（或居留地所轄）國稅局申報即可。

　　提醒您，只要在臺灣賺取所得，就需和我國國民一樣，負

起納稅的義務。

กำรช�ำระภำษี ： กำรยื่นช�ำระภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
แบบผสม

การยื่นช�าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หากผูพ้�านกัใหมท่ี่ไมไ่ดม้ถ่ิีนท่ีอยูใ่นไต้หวนัและในหนึ่งปีภาษีอยูไ่มถึ่ง 183 วนั 

การจดัเก็บภาษีจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยและจะไดร้บัการยกเวน้จากการยื่นช�าระ ถ้าไมใ่ช่
การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ไดร้บัรายไดน้อกเหนอืออกไป ต้องช�าระภาษาตามระเบยีบท่ี
ก�าหนด หากคูส่มรสคนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลท่ีอาศัยอยูใ่นไต้หวนั สามารถเลือกช�าระ
รว่มกับคูส่มรสได้

หากผูพ้�านกัใหมม่ถ่ิีนท่ีอยูใ่นไต้หวนัและอาศัยอยูห่รอืไมอ่ยูอ่าศัย แต่ในหนึ่งปี
ภาษีไดพ้�านกัอาศัยเกิน 183 วนั ต้องยื่นช�าระภาษีแบบผสม ในปสีมรสหรอืหยา่รา้ง 
สามารถเลือกช�าระรว่มกับคูส่มรสหรอืแยกช�าระได้ หากการแต่งงานคาบเก่ียวไปใน   
ปอ่ืีน ต้องยื่นช�าระภาษารว่มกันทัง้สองคน และเลือกใหคู้ส่มรสเปน็ผูเ้สยีภาษีได้    
การยื่นช�าระภาษีสามารถยื่นไดโ้ดยตรงท่ีส�านกัภาษีเขตพื้นท่ีตามทะเบยีนบา้นของ    
ผูเ้สยีภาษี（หรอืท่ีอยูอ่าศัย）

ค�าเตือนหากคณุมรีายไดใ้นไต้หวนั คณุจ�าเปน็ต้องใชภ้าระภาษีเชน่เดยีวกับ
ประชาชนไต้หวนั ถือเปน็ภาระหนา้ท่ีท่ีต้องรบัผดิชอบ
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1. 視在臺居留天數，分成結算申報與就源扣繳兩種課稅方式：

 (1)  居住者：新住民當年度居住已滿 183天同國人報稅，如

有國內居住者配偶，兩人雙方所得須合併申報。

 (2)  非居住者：新住民當年度居住未滿 183天可選擇就源扣

繳，免辦理申報；或與國內居住者配偶合併申報。

  •  申報期間：每年 5月 1日至 5月 31日。 

  •  申報方式：可利用人工填寫、二維條碼或網際網路等

三種方式辦理。

2. 擁有婚姻關係兩人當年度新婚、離婚或分居申報方式：

  　　婚姻關係兩人所得計算稅額方式共有三種，分別為兩人

所得全部合併申報、薪資分開計稅合併申報、全部所得分開

計稅合併申報。

  　　各申報單位的所得結構與可減免的項目和金額不同，需

要經過試算後，決定採用何種計算方式。建議利用網路申

報，系統將會自動以最有利方式計算應納稅額。

 婚姻關係兩人各婚姻狀況報稅方式：

 (1) 正常婚姻關係：兩人應「合併」申報。

 (2) 當年度新婚、離婚：可以選擇「合併」或「分開」申報。

1.  นบัจากจ�านวนวนัท่ีอาศัยในไต้หวนั วธิกีารช�าระภาษีแบง่เป็นสองประเภท คือ คิด
รวมและหกั ณ ท่ีจา่ย

 (1)  ผูอ้าศัย ： ผูพ้�านกัใหมท่ี่อาศัยเกิน 183 วนัในหนึ่งปี ต้องช�าระภาษาเชน่เดยีวกับ
คนไต้หวนั หากมคีูส่มรสอาศัยในประเทศ ต้องยื่นช�าระภาษีรว่มกันทัง้สองคน

 (2)  ผูไ้มอ่าศัย ： ผูพ้�าน�าใหมท่ี่อาศัยไมเ่กิน 183 วนัในหนึ่งปี สามารถเลือกวธิี
การหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย ไมต้่องยื่นช�าระ หรอืรว่มช�าระกับคูส่มรสท่ีอาศัยใน
ประเทศได้

  ・  ชว่งเวลายื่น ： วนัท่ี 1 พฤษภาคมถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคมของทกุปี 

  ・  วธิกีารยื่น ： ด�าเนนิการได้ 3 วธิี คือ กรอกค�ารอ้งดว้ยตนเอง ใชบ้ารโ์ค้ด
หรอือินเทอรเ์นต็ออนไลน์

2.  รปูแบบการยื่นส�าหรบัผูแ้ต่งงานใหมใ่นปนีัน้โดยการสมรสระหวา่งสองคนยงัอยู ่
หยา่รา้งหรอืแยกกันอยู่

  วธิกีารคิดภาษีกรณกีารสมรสของสองคนยงัอยู่ แบง่เปน็ 3 แบบ คือ    
รวมรายรบัทัง้หมดของสองคนคิดภาษีรว่มกัน เงินเดอืนแยกคิดภาษีรว่มกัน  
แยกรายรบัทัง้หมดคิดภาษีรว่ม 

  โครงสรา้งรายไดข้องแต่ละหน่วยและรายการท่ียกเวน้หรอืลดหยอ่นภาษี 
และจ�านวนเงินท่ีสามารถหกัไดไ้มเ่หมอืนกัน จ�าเปน็ต้องผา่นการค�านวณ จงึจะ 
สรปุไดว้า่จะใชว้ธิกีารแบบไหน ขอแนะน�าใหใ้ชอิ้นเทอรเ์นต็ออนไลนใ์นการยื่น   
ระบบจะค�านวณภาษีท่ีต้องช�าระโดยอัตโนมติัในวธิท่ีีได้เปรยีบท่ีสดุ

  วธิกีารยื่นช�าระภาษีตามสถานภาพการสมรสท่ีเก่ียวขอ้งกับสองคน ： 

 (1)  การสมรสสมัพนัธป์กติ ： สองคนใชย้ื่น “รว่มกัน”

 (2)  แต่งงานใหมใ่นปนีัน้ หยา่รา้ง ： สามารถเลือกยื่น “รว่มกัน” หรอื “แยกกัน”
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 (3) 分居：符合下列情形之一，可「分開」申報。

  •  不同居達6個月以上，改用分別財產制且經法院裁定者。

  •   不繼續共同生活達 6個月以上，未成年子女權利義務

之行使經法院裁定者。

  •  取得通常保護令者於通常保護令有效期間或取得通常

保護令前已取得暫時或緊急保護令者。

3.  如對報稅流程不熟悉，可選擇臨櫃申報，現場服務人員將會

提供協助；而選擇網路申報則可減少臨櫃等待時間，省時又

便利。

 (1)  臨櫃申報：擁有婚姻關係兩人一方為新住民者，可自行

選擇當外僑納稅義務人，向居留證所載地址之國稅局辦

理申報；或以國人配偶為納稅義務人，向國人配偶戶籍

所在地之國稅局辦理申報。

  •  應攜帶文件：身分證或居留證與所得相關證明文件。

（如護照、戶口名簿、扣繳憑單、因在中華民國境內

提供勞務而取自境外所得之證明、扶養親屬等相關證

明文件）

  •  國稅局提供外語諮詢服務，由現場服務人員向外語服

務單位通話，以三方通話方式提供協助（註 13）。

 (3)  แยกกันอยู ่： มคีณุสมบติัตามขา้งล่างนีข้อ้ใดขอ้หนึ่ง สามารถยื่น “แยกกัน”

  ・  ผูท่ี้แยกกันอยู่ 6 เดอืนขึ้นไป แบง่แยกทรพัยส์นิและผา่นศาลตัดสนิ

  ・  ผูท่ี้ใชช้วีติอยูร่ว่มกันไมต่่อเน่ือง 6 เดอืนขึ้นไป ไดร้บัสทิธหินา้ท่ีใน        
การปกครองบุตรธดิาท่ียงัไมบ่รรลนุติิภาวะผา่นศาลตัดสนิ

  ・  ผูท่ี้ไดร้บัค�าสัง่คุม้ครองทัว่ไปในชว่งเวลาท่ีค�าสัง่คุม้ครองทัว่ไปยงัมอีายุ 
หรอืก่อนได้รบัค�าสัง่คุม้ครองทัว่ไป แต่ยกเลิกแล้วหรอืหยุดชัว่คราวหรอื 
ค�าสัง่คุม้ครองฉกุเฉิน

3.  หากไมช่ดัเจนในการยื่นช�าระภาษีสามารถสอบถามไดท่ี้เคาน์เตอรบ์รกิาร พนกังาน
บรกิารยนิดใีหค้วามชว่ยเหลือ โดยสามารถเลือกใชอิ้นเทอรเ์นต็ออนไลนใ์นการ  
ยื่นช�าระภาษีเพื่อความสะดวก ประหยดัเวลา ไมต้่องรอนาน

 (1)  ยื่นผา่นเคานเ์ตอร ์： ฝ่ายหนึง่ท่ีมคีวามสมัพนัธโ์ดยการแต่งงานเป็นผูพ้�านกัใหม่
สามารถเลือกท่ีจะเปน็ผูเ้สยีภาษีชาวต่างชาติได ้ยื่นค�ารอ้งต่อกรมสรรพากรตามท่ีอยู่
ในใบถ่ินท่ีอยู ่หรอืใหคู้ส่มรสไต้หวนัเปน็ผูเ้สยีภาษี โดยยื่นค�ารอ้งต่อกรมสรรพากร
ตามทะเบยีนบา้นท่ีคูส่มรสไต้หวนัอาศัยอยู่

  ・  เอกสารท่ีใช้ ： บตัรประจ�าตัวประชาชน หรอืใบถ่ินท่ีอยู่ และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกับรายได้ （เชน่ หนงัสอืเดนิทาง ทะเบยีนบา้น ใบหกัภาษี       
ณ ท่ีจา่ย ใบรบัรองรายรบัจากต่างประเทศกรณีท�างานในไต้หวนั เอกสาร
รบัรองการเล้ียงดบุูพการ ีฯลฯ）

  ・  กรมสรรพากรมบีรกิารใหค้�าปรกึษาเปน็ภาษาต่างชาติ มเีจา้หนา้ท่ีภาคสนาม
บรกิารสื่อสารภาษาต่างชาติ ใหค้วามชว่ยเหลือทางโทรศัพท์ สามรปูแบบ 
（หมายเหต ุ13）
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  •  各區國稅局聯絡方式如下：

 臺北國稅局

 臺北市萬華區中華路 1段 2號  （02）2311-3711

 北區國稅局

 桃園市桃園區三元街 156號  （03）339-6789

 中區國稅局

 臺中市西區民生路 168號  （04）2305-1111

 南區國稅局

 臺南市北區富北街 7號 6-17樓  （06）222-3111

 高雄國稅局

 高雄市苓雅區廣州一街 148號  （07）725-6600

 (2)  網路申報：以自然人憑證、金融憑證、健保卡＋密碼、

戶號＋身分證字號（或居留證統一證號＋護照號碼 /居留

證號 /許可證號）為通行碼等四種方式，另外需至財政部

或各區國稅局下載綜所稅電子結算

申報軟體或使用線上版報稅軟體完

成申報。

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

  ・  วธิติีดต่อกรมสรรพากรแต่ละเขตดังน้ี ：

 กรมสรรพากรไทเป
  เลขท่ี 2 ถนนจงฮวา๋ ตอน 1         

เขตวา่นฮวา๋ เมอืงไทเป 	 (02)	2311-3711

 กรมสรรพากรเขตเหนอื
  เลขท่ี 156 ถนนซานหยวน            

เขตเถาหยวน เมอืงเถาหยวน 	 (03)	339-6789

 กรมสรรพากรเขตกลาง
  เลขท่ี 168 ถนนหมนิเซงิ เขตตะวนัตก 

เมอืงไถจง 	 (04)	2305-1111

 กรมสรรพากรเขตใต้
  ชัน้ 6-17 เลขท่ี 7 ถนนฟูเ่ปย่         

เขตเหนอื เมอืงไถหนาน 	 (06)	222-3111

 กรมสรรพากรเกาสง
เ     เลขท่ี 148 ถนนก่วงโจว 1              

เขตหลิงหยา่ เมอืงเกาสง 	 (07)	725-6600

 (2)  ยื่นออนไลน ์： ใชร้หสัผา่นได ้4 รปูแบบ คือ บตัรพลเมอืงดิจทัิล บตัรเดบติดจิทัิล 
บตัรประกันสขุภาพ + รหสัผา่น  หมายเลขบญัช ี+ หมายเลขบตัรประจ�าตัวประชาชน 
（หรอืเลขใบถ่ินท่ีอยู ่+ หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง / หมายเลขใบถ่ินท่ีอยู ่/ หมายเลข
ใบอนุญาต） นอกจากนีย้งัต้องไปท่ีกระทรวงการคลังเพื่อดาวนโ์หลดโปรแกรม  
การค�านวณรายไดอิ้เล็กทรอนิกส ์หรอืเลือกใชโ้ปรแกรมออนไลนใ์นการยื่นช�าระภาษี

ชื่อเรยีกหน่วยงาน 
ท่ีอยู ่

หมายเลข โทรศัพท์

ชื่อเรยีกหน่วยงาน 
ท่ีอยู ่

หมายเลข โทรศัพท์

ชื่อเรยีกหน่วยงาน 
ท่ีอยู ่

หมายเลข โทรศัพท์

ชื่อเรยีกหน่วยงาน 
ท่ีอยู ่

หมายเลข โทรศัพท์

ชื่อเรยีกหน่วยงาน 
ท่ีอยู ่

หมายเลข โทรศัพท์
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　　我國經濟發展迅速，國民所得日益提高，機動車數隨之大

幅成長，道路交通在現有的各種交通系統中，已成為國人日常

生活中最倚靠的一環；而且，隨著公路網路日臻完善，國人對

於道路之使用將更有增無減。

國際駕照及換發駕照
　　有關國際駕照及換發駕照等相

關資訊可至交通部公路總局網站查

閱（https://www.thb.gov.tw/ ）。

交通工具
　　臺灣目前有桃園國際機場、高雄國際航空站、臺中國際

機場及臺北松山機場等四座國際機場，與全球主要國家都有

班機往返，交通相當便捷。此外，國內航線亦十分發達，各

主要城市間往返班機頻繁，搭乘飛機已與搭乘長途客運巴士

一般普及。

　　陸運系統設有台灣高鐵、臺灣鐵路、臺北捷運、高雄捷運、

桃園機場捷運、客運及公車、計程車、汽車租賃、機車、自行

車、公共自行車等。臺灣的國際、國內海運非常方便，國內則

設有澎湖線、馬祖線、蘭嶼線、綠島線、小琉球線。

交通資訊

換領本國
駕照資訊
การเปล่ียนใบ
ขบัขีไ่ต้หวนั

駕照資訊
ใบขบัขีไ่ต้หวนั

เศรษฐกิจของไต้หวนัก�าลังเติบโตอยา่งรวดเรว็ ประชาชนเมรีายไดเ้พิม่ขึ้น 
จ�านวนรถยนต์เพิม่ขึ้นอยา่งมาก การจราจรบนถนนในระบบการขนสง่ท่ีหลากหลาย 
ไดก้ลายเปน็สว่นท่ีพึ่งส�าคัญท่ีสดุในชวีติประจ�าวนัของคนไต้หวนั นอกจากนีด้ว้ยการ
พฒันาเครอืขา่ยถนน หนทางท่ีสมบูรณแ์บบ คนไต้หวนันบัวนัยิง่ใชถ้นนเพิม่ขึ้นไม่
ลดลง

ใบขบัขีส่ำกลและใบขบัขีต่่ออำยุ
ขอ้มูลเก่ียวกับใบขบัขีส่ากลและการต่ออายุใบขบัขีส่ามารถดไูด้จากเวบ็ไซต์ของ

กระทรวงคมนาคม （https://www.thb.gov.tw/）

กำรคมนำคมขนสง่
ปัจจุบนัไต้หวนัมสีนามบนินานาชาติสีแ่หง่ ไดแ้ก่ สนามบนินานาชาติเถาหยวน 

สนามบนินานาชาติเกาสง สนามบนินานาชาติไถจง และสนามบนิซงซานไทเป           
มเีท่ียวบนิไปกลับจากประเทศส�าคัญๆ ทัว่โลก  การจราจรทางอากาศระหวา่งประเทศ
ค่อนขา้งสะดวก เสน้ทางการบนิภายในประเทศมกีารพฒันาอยา่งมาก มเีท่ียวบนิ    
ไปกลับระหวา่งเมอืงใหญห่ลายเท่ียว การโดยสารเครื่องบนิไดก้ลายท่ีนิยมเชน่เดยีว
กับการโดยสารรถบสัทางไกลไปแล้ว

ระบบการขนสง่ทางบกประกอบดว้ย รถไฟความเรว็สงูไต้หวนั รถไฟไต้หวนั  
MRT ไทเป  MRT เกาสง MRT สนามบนิเถาหยวน รถบสั และรถเมล์  รถแท็กซี ่
รถยนต์ใหเ้ชา่ รถจกัรจกัรยานยนต์ รถจกัรยาน รถจกัรยานสาธารณะ การขนสง่ทาง
ทะเลระหวา่งประเทศและภายในประเทศของไต้หวนัสะดวกอยา่งมาก เสน้ทางภายใน
ประเทไดแ้ก่ เสน้เผงิหู เสน้หมาจู่ เสน้หลันอวี่ เสน้ลวีเ่ต่า และเสน้เสีย่วหลิวฉิว

ขอ้มูลด้านคมนาคม02
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　　各地另有「臺灣好行」接駁公車，「臺灣好行（景點接駁）

旅遊服務」是專為旅遊規劃所設計的公車服務，從臺灣各大景

點附近的各大臺鐵、高鐵站接送旅客前往主要觀光景點，不想

長途駕車、參加旅行團出遊的旅客，使用「臺灣好行（景點接

駁）旅遊服務」是最適合自由行的好方式，也正響應了節能減

碳、環保樂活的旅遊新風潮（註 14）。

交通標誌
　　在道路交通設施項目之中，交通標誌、標線及號誌是最基本，

也是最重要的。交通標誌分為指示、禁制、輔助、警告（附表五 ）。

交通法令
　　新住民初到臺灣，要特別注意下列幾項交通安全的規定：

1. 汽車駕駛

 •  在臺灣，汽車駕駛座係在車輛之左側，因此必須在道路

之右側駕車行駛。

 •  車輛「起駛」前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙

或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行。

 •  轉彎及變換車道前，應先顯示欲轉彎（變換車道）方向

之車輛前後左（右）邊方向燈，並應全程使用 (顯示至

完成轉彎及變換車道之行為 )。

 •  汽車載客或載貨時，不得超載。

นอกจากนีย้งัมบีรกิารรถรบัสง่ “บรกิารรถรบัสง่ท่องเท่ียวไต้หวนั（รบัสง่ถึง
จุดชมววิ）” เปน็บรกิารรถท่ีออกแบบมาเพื่อวางแผนการท่องเท่ียว โดยรบัผูโ้ดยสาร
จากสถานหีลักแต่ละท่ีอยา่งสถานรีถไฟ สถานรีถไฟความเรว็สงู ท่ีอยูไ่กล้สถานท่ี  
ท่องเท่ียวส�าคัญในไต้หวนั หากไมอ่ยากขบัรถทางไกล สามารเขา้รว่มใชบ้รกิารกลุม่
ทัวรท่์องเท่ียวได้  การโดยสาร “บรกิารรถรบัสง่ท่องเท่ียวไต้หวนั（รบัสง่ถึงจุดชม
ววิ）” คือการวางแผนก�าหนดการเดนิทางท่ีเหมาะสมดว้ยตนเอง เป็นรปูแบบการ
ท่องเท่ียวท่ีง่ายดาย ทัง้ยงัตอบสนองต่อการลดมลพษิประหยดัพลังงาน กลายเปน็
คล่ืนลกูใหมข่องการท่องเท่ียวท่ีเป็นมติรกับสิง่แวดล้อม （หมายเหตุ 14）

เครื่องหมำยจรำจร
ท่ามกลางสิง่อ�านวยความสะดวกการจราจรบนถนน เครื่องหมายจราจร      

เสน้เครื่องหมาย เและสญัญาณ ถือเป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญท่ีสดุ เครื่องหมายจราจร
แบง่ออกเป็นค�าแนะน�า ขอ้หา้ม ชว่ยเหลือ ค�าเตือน （ตารางท่ี 5）

กฎหมำยจรำจร
เมื่อผูพ้�านกัใหมม่าถึงไต้หวนัเปน็ครัง้แรก ต้องใสใ่จกฎระเบยีบเพื่อความ

ปลอดภัยในการจราจรเปน็พเิศษดงัต่อไปนี้ ： 

1. การขบัรถยนต์

 ・  ในไต้หวนั ท่ีนัง่คนขบัอยูท่างดา้นซา้ยของรถ ดงันัน้คณุต้องขบัรถทางถนน
ดา้นขวา

 ・  ก่อน “เริม่ขบั” ยานพาหนะ ต้องเปิดไฟสญัญาณ ระวงัดา้นหนา้หลังซา้ย
ขวาวา่ไมม่สีิง่กีดขวางหรอืรถอ่ืนหรอืคนเดนิเท้า และควรใหร้ถท่ีก�าลังเคล่ือนท่ี
หรอืคนเดนิเท้าไปก่อน

 ・ ก่อนการเล้ียวและการเปล่ียนเลนถนน ควรเปดิสญัญาณไฟเล้ียวหนา้หลังซา้ย 
(ขวา) ก่อนการเล้ียว (การเปล่ียนเลนถนน)  และควรเปิดสญัญาณไฟไวจ้นเสรจ็
สิน้ (แสดงจนกวา่การเล้ียวและเปล่ียนเลนถนนสิน้สดุ)

 ・ขณะท่ีรถยนต์บรรทกุผูโ้ดยสารหรอืสิง่ของ ไมค่วรบรรทกุเกินน�้าหนัก
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 •  駕駛人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服

從交通指揮人員之指揮。

 •  不得無照駕車。駕駛人應隨身攜帶我國政府認可之駕照。

 •  汽車駕駛人、前座或小型車後座乘客均應繫妥安全帶，

四歲以下兒童應乘坐於安全椅。

 •  駕車時勿超速行駛，雨中或濃霧時，應減速慢行。

 •  駕車時應與前車保持隨時可以煞停的距離。

 •  山區道路請減速慢行，下長陡坡時應使用低速檔行駛。

 •  不得擅自改裝車輛，以及在道路上有蛇形、競駛、競技

等危險行為。

 •  不得酒後駕車。

 •  駕車時禁止使用手持式行動電話、電腦或其他相類似功

能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全

之行為。

 •  車輛不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供車

輛通行之處所通行。

 •  不可在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品，

妨害行車安全。

 •  紅燈不能右轉，除非號誌、標誌另有指示。

開
車

勿
用
手機

 ห้ ามใช้ มื อถื อขณะขั บรถ

圖片提供／交通安全入口網 ภาพประกอบ / เวบ็ไซต์การจราจรปลอดภัย

 ・ ผูข้บัควรปฏิบติัตามเครื่องหมาย เสน้เครื่องหมาย 
สญัญาณจราจรท่ีแสดงบนถนน และปฏิบติัตาม

  ค�าสัง่ของผูบ้งัคับการจราจรบนถนน
 ・ อยา่ขบัรถโดยไมม่ใีบอนุญาต ผูข้บัขีค่วรพกใบขบัขีท่ี่

ไดร้บัอนมุติัจากรฐับาลติดตัว ตลอดเวลา
 ・ ผูข้บัรถยนต์ ท่ีนัง่ดา้นหนา้หรอืท่ีนัง่ดา้นหลังของ

รถยนต์ขนาดเล็กควรคาดเขม็ขดันริภัยเด็กอายุต�่ากวา่
  สีข่วบควรนัง่ในท่ีนัง่นริภัย
 ・ อยา่ขบัรถเกินความเรว็ท่ีก�าหนด เมื่อมฝีนตกหรอืหมอกหนา ควรลดความเรว็
  ใหช้า้ลง
 ・ ขณะขบัรถควรรกัษาระยะหา่งระหวา่งรถคันหนา้เพื่อสามารถหยุดรถไดต้ลอดเวลา
 ・ โปรดชะลอความเรว็เมื่อขบับนถนนเขตภเูขา ใชเ้กียรต์�่าเมื่อลงทางลาดชนั
 ・  หา้มดัดแปลงยานพาหนะโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต รวมถึงพฤติกรรมท่ีเปน็อันตราย 

เชน่ ขบัคดเค้ียว  แขง่รถ การแขง่ขนัต่างๆ ฯลฯ บนท้องถนน
 ・ หา้มขบัรถหลังดื่มสรุา
 ・  หา้มใชโ้ทรศัพท์มอืถือ คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกันในการโทรเขา้

ออก พูดคยุ ติดต่อสื่อสารหรอือ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยในการขบัขี่
 ・  อยา่ขบัรถเขา้บรเิวณท่ีไมไ่ดร้บัอนญุาตอยา่งทางรถไฟ สะพาน อุโมงค์และ เขต

พื้นท่ีไมเ่ปดิใหร้ถผา่น
 ・  อยา่กอง วางหรอืโยนสิง่ของบนรางรถไฟหรอือุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเปน็อันตราย

ต่อความปลอดภัยขณะขบัขี่
 ・  ไฟสแีดงไมส่ามารถเล้ียวขวา ยกเวน้วา่สญัญาณหรอืเครื่องหมายบง่ชีเ้ปน็อยา่ง

อ่ืน
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 •  【安全開關車門五步驟】

  步驟 1：看後照鏡 

  步驟 2：轉身向後看

  步驟 3：確認安全無人車　

  步驟 4：反手開車門至適當縫隙

  步驟 5：確認安全後儘速下車並關車門

2. 機車駕駛

 •  需依標誌、標線指示兩段式左轉。

 •  紅燈不能右轉，除非號誌、標誌另有指示。

 •  駕駛人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服
從交通指揮人員之指揮。

 •  不得無照駕車。駕駛人應隨身攜帶我國政府認可之駕照。

 •  機車、電動機車的騎士及後座乘客，均應配戴安全帽，
違法者均須受罰。

 •  騎車時勿超速行駛，雨中或濃霧時，應減速慢行。

 •  騎車時應與前車保持隨時可以煞停的距離。

 •  山區道路請減速慢行。

 •  不得擅自改裝車輛，以及在道路上有蛇形、競駛、競技
等危險行為。

 •  不得酒後騎車。

 •  騎車時禁止使用手持式行動電話、電腦或其他相類似功
能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全

之行為。

騎機車需戴安全帽
สวมหมวกกันนอ๊คขณะขีร่ถจกัรยานยนต์

 ・  เปดิปดิประตรูถปลอดภัยหา้ขัน้ตอน
    ขัน้ตอนท่ี 1：มองกระจกหลัง    
    ขัน้ตอนท่ี 2：กลับหลังมองไปด้านหลัง
    ขัน้ตอนท่ี 3：แนใ่จวา่ปลอดภัยไมม่รีถไมม่คีน
    ขัน้ตอนท่ี 4：กลับหลังมอืเปิดประตรูถใหไ้ดข้นาดชอ่งท่ีเหมาะสม
    ขัน้ตอนท่ี 5：หลังจากแนใ่จวา่ปลอดภัยใหร้บีลงจากรถและปดิประตรูถโดยเรว็

2. การขีร่ถจกัรยานยนต์

 ・  เล้ียวซา้ยสองจงัหวะตามเครื่องหมายและเสน้เครื่องหมาย

 ・  ไฟสแีดงไมส่ามารถเล้ียวขวา ยกเวน้วา่สญัญาณหรอืเครื่องหมายบง่ชีเ้ปน็อยา่ง
อ่ืน

 ・  ผูข้บัควรปฏิบติัตามเครื่องหมาย เสน้เครื่องหมาย สญัญาณจราจรท่ีแสดงบน
ถนน และปฏิบติัตามค�าสัง่ของผูบ้งัคับการจราจรบนถนน

 ・  อยา่ขบัรถโดยไมม่ใีบอนญุาต ผูข้บัขีค่วรพกใบขบัขีท่ี่ไดร้บัอนมุติัจากรฐับาลติดตัว 
ตลอดเวลา

 ・  ผูข้บัขีแ่ละผูโ้ดยสารเบาะหลังของรถจกัรยานยนต์ รถจกัรยานยนต์ไฟฟา้ต้องสวม 
หมวกกันนอ็ก ผูฝ่้าฝืนต้องถกูลงโทษ

 ・  อยา่ขบัรถเกินความเรว็ท่ีก�าหนด เมื่อมฝีนตกหรอืหมอกหนา ควรลดความเรว็
ใหช้า้ลง

 ・  ขณะขีร่ถควรรกัษาระยะหา่งระหวา่งรถคันหนา้เพื่อสามารถหยุดรถได้ตลอด
เวลา

 ・  โปรดชะลอความเรว็เมื่อขีบ่นถนนเขตภเูขา 

 ・  หา้มดัดแปลงยานพาหนะโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต รวมถึงพฤติกรรมท่ีเป็นอันตราย 
เชน่ ขีค่ดเค้ียว แขง่รถ การแขง่ขนัต่างๆ ฯลฯ บนท้องถนน

 ・  หา้มขีร่ถหลังดื่มสรุา

 ・  หา้มใชโ้ทรศัพท์มอืถือ คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์อ่ืนท่ีคล้ายคลึงกันในการโทร
เขา้ออก พูดคยุ ติดต่อสื่อสารหรอือ่ืน ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยใน
การขบัขี่
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 •  車輛不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供車
輛通行之處所通行。

 •  不可在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品，

妨害行車安全。

 •  車輛「騎乘」前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙

或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行。

 •  轉彎及變換車道前，應先顯示欲轉彎（變換車道）方向

之車輛前後左（右）邊方向燈，並應全程使用 (顯示至

完成轉彎及變換車道之行為 )。

 •  機車載客或載貨時，不得超載。

3. 行人

 •  行人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服從

交通指揮人員之指揮。

 •  由於車輛係在道路右側行駛，因此行人穿越馬路前，應

仔細看有無來車，再行穿越。

 •  行人過馬路須走斑馬線、天橋或地下道。

 •   行人走路要靠右。

 •   行人不可以在鐵路路線、

橋樑、隧道內及站區內非

供行人通行之處所通行。

 •  不可在鐵路軌道或有關設

備上堆積、放置或拋擲物

品，妨害行車安全。 行人過馬路需走斑馬線 
คนเดนิเท้าขา้มถนนต้องใชท้างมา้ลาย

 ・  อยา่ขีร่ถเขา้บรเิวณท่ีไมไ่ดร้บัอนุญาตอยา่งทางรถไฟ สะพาน อุโมงค์และเขต
พื้นท่ีไมเ่ปดิใหร้ถผา่น

 ・  อยา่กอง วางหรอืโยนสิง่ของบนรางรถไฟหรอือุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเปน็
อันตรายต่อความปลอดภัยขณะขบัขี ่

 ・  ก่อน “เริม่ขบั” ยานพาหนะ ต้องเปิดไฟสญัญาณ ระวงัดา้นหนา้หลังซา้ย
ขวาวา่ไมม่สีิง่กีดขวางหรอืรถอ่ืนหรอืคนเดนิเท้า และควรใหร้ถท่ีก�าลังเคล่ือนท่ี
หรอืคนเดนิเท้าไปก่อน

 ・  ก่อนการเล้ียวและการเปล่ียนเลนถนน ควรเปิดสญัญาณไฟเล้ียวหนา้หลัง 
ซา้ย (ขวา) ก่อนการเล้ียว (การเปล่ียนเลนถนน)  และควรเปิดสญัญาณไฟไว้
จนเสรจ็สิน้ (แสดงจนกวา่การเล้ียวและเปล่ียนเลนถนนสิน้สดุ)

 ・  ขณะท่ีรถจกัรยานยนต์บรรทกุผูโ้ดยสารหรอืสิง่ของ ไมค่วรบรรทกุเกินน�้า
หนกั

3. คนเดินเท้า

 ・  คนเดนิเท้าควรปฏิบติัตามเครื่องหมาย เสน้เครื่องหมาย สญัญาณจราจรท่ี
แสดงบนถนน และปฏิบติัตามค�าสัง่ของผูบ้งัคับการจราจรบนถนน 

 ・  เนื่องจากยานพาหนะก�าลังขบัขีอ่ยูท่างถนนดา้นขวา ดงันัน้คนเดินเท้าจงึควร
ตรวจสอบอยา่งรอบคอบวา่มรีถหรอืไมก่่อนขา้มถนน

 ・  การขา้มถนนของคนเดินเท้าต้องใชท้างมา้ลาย สะพานลอยหรอืสะพานใต้ดนิ

 ・  คนเดนิเท้าต้องเดนิดา้นขวา

 ・  อยา่เดนิเขา้บรเิวณท่ีไมไ่ดร้บัอนญุาตอยา่งทางรถไฟ สะพาน อุโมงค์และ   
เขตพื้นท่ีไมเ่ปิดใหเ้ดนิผา่น

 ・  อยา่กอง วางหรอืโยนสิง่ของบนรางรถไฟหรอือุปกรณท่ี์เก่ียวขอ้ท่ีเปน็
อันตรายต่อความปลอดภัยขณะขบัขี่
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