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เที่ยวเกาะเต่า 
เมอืงไทย

รมิหาดทรายขาวระเอยีด   สำหรบัใครที่ตอ้งการหนีความวุ่นวายในสงัคมเมอืง ไปสมัผสัเมด็ทรายริมชายหาด ท่องเที่ยวในดินแดนใตท้อ้งทะเล  ลองมาปลกีวเิวกไปเป็นชาวเกาะดู

ไหมคะ ตามจุดหมายปลายทางของเรา...เกาะเต่าน่ีเอง ำหรบัใครที่ตอ้งการหนีความวุ่นวายในสงัคมเมอืง ไปสมัผสัเมด็ทรายริมชายหาด ท่องเที่ยวในดินแดนใตท้อ้งทะเล ลองมา

ปลกีวเิวกไปเป็นชาวเกาะดูไหมคะ ตามจุดหมายปลายทางของเรา...เกาะเต่าน่ีเอง 

	 เกาะเต่าเป็นเกาะทีไ่ดช้ื่อวา่เป็น	 “เกาะสวรรคก์ลางทะเลอ่าวไทย”	 เนื่องจากเป็นเกาะทีม่ธีรรมชาตสิวยงามและอดุมสมบูรณ	์ มแีนวปะการงัท ัง้นำ้ตื้นและนำ้ลกึขนาดใหญ่แ

ละสวยงาม	 อนัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของปลาหลากชนิดจำนวนมาก	 เป็นจดุดำนำ้ทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกอกีแห่งหน่ึง	 ทีน่กัดำนำ้ท ัว่โลกต่างพากนัหมนุเวยีนมาเยีย่มเยอืนและสมัผสักบัโลกใ

ตท้ะเลของเกาะสวรรคแ์ห่งน้ี	 ปจัจบุนัจงึมโีรงเรยีนสอนดำนำ้หลายแห่งมาเปิดกจิการบนเกาะ	 และมโีรงเรยีนสอนดำนำ้จากทีอ่ืน่ๆ	 นิยมแวะเวยีนมาใชเ้กาะเต่าเป็นสถานทีฝึ่กสอนกั

นอยู่เสมอนอกจากนี้	 เกาะเต่ายงัมหีาดทรายขาวละเอยีดทีส่ะอาดบรสุิทธิ์	 สวยงาม	 และสงบเงยีบ	 อกีหลายแห่งรอบเกาะ	 ทีเ่ตมิเตม็ใหเ้กาะแห่งน้ีเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่มบูรณแ์บบ	

เหมาะสมกบัฉายา	“เกาะสวรรค”์	และเป็นแหลง่ท่องเทีย่วทีส่ำคญัทีสุ่ดแห่งหน่ึงของภมูภิาคและของประเทศ



วดัพระศรรีตันศาสดาราม
วดัพระศรรีตันศาสดาราม หรอืที่ชาวบา้นเรยีกว่า วดัพระแกว้ นั้น พระบาทสมเด็จ

พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลก โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งข้ึนพรอ้มกบัการสถาปนากรุงรตันโก

สนิทร ์เม่ือ พ.ศ. ๒๓๒๕ แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. ๒๓๒๗

     เป็นวดัที่สรา้งข้ึนในเขตพระบรมมหาราชวงั ตามแบบวดัพระศรสีรรเพชญ สมยั

อยธุยาวดัน้ีอยู่ในเขตพระราชฐานชัน้นอกทางทศิตะวนัออก มีพระระเบยีงลอ้มรอบเ

ป็นบรเิวณเป็นวดัคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆจ์ำพรรษา ใชเ้ป็นที่บวชนาคหลวง และประชมุ

ขา้ทูลละอองพระบาทถอืนำ้พระพพิฒันส์ตัยา 

     รชักาลที่ ๑ โปรดเกลา้ใหเ้ป็นที่ประดิษฐานพระพทุธมหามณีรตันปฏมิากรหรอืพระแกว้มรกต พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมืองของไทย มาประดิษฐาน ณ ที่น้ี วดัพระศรรีตันศาสดารามน้ี 

ภายหลงัจากการสถาปนาแลว้ กไ็ดร้บัการปฏสิงัขรณ์สบืต่อมาทกุรชักาล เพราะเป็นวดัสำคญั จงึมีการปฏสิงัขรณ์ใหญ่ทกุ ๕๐ ปี คอืในสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั พร

ะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั และสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัภมิูพลอดลุยเดช รชักาลปจัจุบนั

     เน่ืองในโอกาสสมโภชกรุงรตันโกสนิทรค์รบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่ผ่านมา การบูรณปฏสิงัขรณ์ที่ผ่านมา มุ่งอนุรกัษส์ถาปตัยกรรมและศิลปกรรมอนัเป็นมรดกช้ินเอกข

องชาต ิใหค้งความงามและรกัษาคณุค่าของช่างศิลปไทยไวอ้ย่างดีที่สดุ เพือ่ใหว้ดัพระศรรีตันศาสดารามน้ีอยู่คู่กบักรุงรตันโกสนิทรต์ลอดไป







ที่ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง พ อ ต ก เ ย็ น ช่ ว ง เ ว ล า ป ร ะ ม า ณ 5 โ ม ง เ ย็ น	

บรเิวณหนา้พระราชวงัเก่า	 บนถนนศรสีวา่งวงศ	์ จะเริ่มมพีอ่คา้แมค่ ้

าชาวหลวงพระบาง	 มาตัง้เสื้อนัง่ขายสนิคา้	 ของทีร่ะลกึใหก้บันกัท่อเงทีย่ว	

เรยีกแบบภาษาลาววา่	 “ตลาดมดื”	 หรอืเรยีกแบบภาษาไทยวา่	 “ตลาดค่ำ”	

จดัในลกัษณะถนนคนเดนิ	 ปิดถนน	 รถวิง่เขา้ไมไ่ด	้ เขา้ไดเ้ฉพาะคนและจกัรย

านเท่านัน้

ถนนเสน้นี้ยงัเป็นแหลง่รวมทีพ่กั	รสีอรท์	โรงแรม	เกสตเ์ฮา้มากมาย	ทำใหเ้ป็น

เหมอืนจดุศูนยร์วมของนกัท่องเทีย่วเมือ่ยามเยน็มาถงึ	 กลางวนัเรากอ็อกไปเที่

ยวรอบๆเมอืง	 พอตอนค่ำออกมาหาอะไรกนิแลว้กม็าเดนิตลาดมดืหาของฝาก

กนั	เป้นการจดัสรรเวลาของนกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่

แลว้มอีะไรขายกนับา้งละ่ทีต่ลาดมดื	 …ฟงัจากชื่อ	 อย่าคดิไปวา่จ

ะมีของ เถื่อนขายนะครับที่ตลาดมืดแห่งนี้ เ ข ามีแ ต่ของทอ้งถิ่นขาย	

สิ้นคา้จำพวกทำมอื	 หตักรรม	 ของชิ้นเลก็ชิ้นนอ้ยทีส่ามารถซื้อกลบัไปฝา

กเพือ่นๆไดห้ลายๆคน	 ส่วนของชิ้นใหญ่ๆจะไมค่่อยมคีรบั	 เพราะของพว

กนัน้ไปซื้อเอาตามรา้นใหญ่ๆ	 เครื่องประดบัจะเหน็เยอะ	 ของประดบับา้น	

เสื้อยดืทีร่ะลกึ	 กางเกงผา้ฝ้ายทีร่ะลกึหลวงพระบาง	 ฯลฯ	 มาดูทีรู่ปดกีวา่	

วา่มอีะไรใหส้ะดุดตากนับา้ง

ตลาดมืด หลวงพระบาง ประเทศลาว









เปโตรนาส (petronas twin tower) ตกึแฝดที่สูงที่สดุในโลก ที่สูงตระหงา่นถงึ 

452 เมตร มีดว้ยกนั 88 ชัน้ ใชง้บประมาณการกอ่สรา้ง 20,000 ลา้นบาท ซ่ึงเจา้ข

องตกึน้ีเป็นเจา้ของนำ้มนัยี่หอ้เดียวตกึนัน่เอง

        สว่นการออกแบบตกึไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเสาหนิท ัง้ 5 ของอสิลาม ผสมผสานก ั

บโครงเหสก็ที่ท่อหุม้ในแต่ละจุด ทำใหเ้ป็นสถาปตัยกรรมที่สวยงามแปลกตามากเล

ยทเีดียว        ภายในตกึน้ีจะเป็นแหลง่ความรู ้ ศิลปะ วฒันธรรม ดนตร ีบนัเทงิ 

และแหลง่ซ็อบป้ิงขนาดใหญ่นัน่คอื หา้งสรรพสนิคา้ ซูเลยี หา้งสรรพสนิคา้ที่มีสนิ

คา้แบรนดเ์นมนานาชาตทิี่ใหญ่ที่สดุแหง่หน่ึงสิง่ที่น่าสนใจอยู่ที่ชัน้ 4 ของ KLCC 

น้ี เรยีกว่า เปโตรซายนส์ (Petrosains) เป็นศูนยว์ทิยาศาสตรท์ี่ทนัสมยัมากที่สดุ 

แหง่หน่ึง ที่ศูนยแ์หง่น้ีเปิดทกุวนัต ัง้แต่ 14.30 - 19.00 น. ปิดทกุวนัจนัทร ์

        ที่น่ีมีศูนยก์ลางคอมพวิเตอร ์ ซ่ึงสามารถสอบถามไดท้กุอย่างโดยผ่านทางจอคอม

พวิเตอร ์ สว่นมากจะ เป็นเด็กๆ สว่นใหญ่ ท ัง้มากบัผูป้กครอง และมาทัง้หอ้งเรยีน 

แบบทศันศึกษา ที่น่ีจะเนน้ความรูเ้กี่ยวกบันำ้มนั เพราะประเทศมาเลเซีย 

กเ็ป็นแหลง่ผลตินำ้มนั รายใหญ่เช่นกนั และมีการยอ้นสูอ่ดีตเมือ 200 ลา้นปีกอ่น 

จำลองเป็นไดโนเสาร ์และการคน้พบแหลง่นำ้มนั 

ตกึเปโตรนาส
(Petronas Twin Tower)



เกนติ้ง ไฮแลนด์
(Genting Highlands)

เกน็ติ้ ง ไฮแลนด ์(Genting Highlands) ต ัง้อยู่บนยอดเขาสูงถงึ 1,800 

เมตร และอยู่ในรฐัปาหงั ซ่ึงเป็นคนละรฐักบั กวัลาลมัเปอร ์แต่นกัท่อง

เที่ยวกลบัเดินทางไปที่เกน็ติ้ ง ไฮแลนด ์จาก กวัลมัเปอรไ์ดส้ะดวกกว่า 

เพราะว่าเกน็ติ้ งไฮแลนด ์ อยู่หา่งจาก กวัลาลมัเปอรเ์พยีงแค่ 58 

กโิลเมตร เท่านั้นเอง ใชเ้วลาเดินทางจาก KL Sentral เพยีง 

1 ชัว่โมงโดยรถบสั และ นัง่กระเชา้ต่ออกีประมาณ 15 นาท ี

ท ัง้น้ีข้ึนอยู่กลบัสภาพอากาศ ความแรงของลม หรอื บางทมีีคนพกิาร 

หรอื คนชราข้ึนกระเชา้ เคา้กต็อ้งหยดุกระเชา้ชัว่คราวบนยอดเข

าเก็นติ้ งมีโรงแรมใหเ้ลือกพกัอยู่ไม่กี่โรงแรมแต่ว่ามีหอ้งพกัรวมๆ 

กนัแลว้ประมาณ หม่ืนกว่าหอ้ง แต่เหน็มีจำนวนหอ้งเยอะๆ แบบน้ี 

ในช่วงวนัหยดุอย่าหวงัว่าจะ Walk-in เขา้ไปหาหอ้งพกัไดน้ะครบั เพ

ราะว่าที่พกัแต่ละแหง่จะเตม็ท ัง้หมด อย่างโรงแรม FirstWorld Hotel 

ที่เคา้ว่ากนัว่ามีหอ้งพกัต ัง้ 6,300 หอ้ง ซ่ึงเป็นโรงแรมที่มีหอ้งพกัมากที่

สดุในโลก กเ็ตม็หมดเหมือนกนั

สภาพอากาศดา้นบนยอดเขาเก็นติ้ งจะมีอุณหภูมิที่ต่ำอยู่ตลอดทั้

งปี ดงันั้นถา้จะข้ึนไปเที่ยวบนเกน็ติ้งกรุณาตดิเสื้อแจค็เกท็บางๆ 

ไปซกัตวั ไม่ตอ้งหนามากหรอกครบั เพราะว่าสว่นใหญ่จะใชชี้วติก ั

นอยู่ภายในตวัอาคาร เน่ืองจากอาคารสว่นใหญ่จะมีทางเดินเช่ือมต่

อกนัได ้โดยที่ไม่จำเป็นตอ้งเดินออกมาดา้นนอก

ในโรงแรมแต่ละแห่งจะมีคาสิโนใหเ้หล่าบรรดาผูท้ี่หลงไหลในก

ารเสีย่งโชคไดเ้ลน่กนัเตม็ไปหมด แต่ผมไม่เคยเขา้ไปหรอกครบั 

เพราะว่าไปเที่ยว 2 คร ัง้ กใ็สก่างเกงขาส ัน้ท ัง้ 2 คร ัง้เลย เคา้กเ็ลยไ

ม่อนุญาตใหเ้ขา้ไปเดินเกะกะดา้นใน ผมกเ็ลยเดินเลน่อยู่ดา้นนอก 

เพราะว่านอกเหนือจากคาสิโนแลว้ยงัมีอย่างอื่นใหท้ำเยอะแ

ยะ ไม่ว่าจะเดินหาของกนิซ่ึงที่น่ีมีรา้นอาหารมากกว่า 90 รา้น 

ใหเ้ดินเลอืกกนิอย่างเพลดิเพลนิ หรอื โซนเครื่องเลน่ต่างๆ 







ย่างก ุ้ง

ย่างกุง้  (Yangon)
ย่างกุง้เป็นเมืองใหญ่  และมีความสำคญัมากที่สดุในประเทศพม่าเน่ืองจากในอดีตย่างกุง้เคยเป็นเมืองหลวง  ซ่ึงเป็นที่ต ัง้ของสถานที่ราชการ และแหลง่ธุรกจิที่สำคญัของประเ

ทศพม่า   เมืองย่างกุง้น้ีต ัง้อยู่บรเิวณปากแม่นำ้อริะวดี  ช่ือเดิมของเมืองน้ีคอื  ดากอง (Dagon)  เป็นเมืองเกา่แกท่ี่ต ัง้ข้ึนมานานกว่า 2,500 ปี      โดยเริ่มแรกนั้นเป็นเมืองท่า

ของอาณาจกัรมอญต่อมากษตัรยิอ์ลองพญาไดเ้ขา้มายดึครอง  แลว้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็นย่างกุง้ในปี พ.ศ. 2298 ซ่ึงมีความหมายว่า ศตัรูพา่ยแพ ้

กรุงย่างกุง้นั้น ไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆของประเทศอืน่ๆ ในเอเชียทัว่ๆไป ที่มีแต่ความวุ่นวายของปญัหาการจราจร  สว่นหน่ึงอาจเป็นเพราะการวางผงัเมืองที่ดีขององักฤษชาตอิา

ณานิคม ที่ไดเ้คยปกครองประเทศพม่า   แต่อกีสาเหตหุน่ึงคอื ประเทศพม่านั้นยงัเป็นประเทศที่กา้วเขา้สูก่ารพฒันาแบบทนุนิยม  รถยนตจ์งึมีไม่มากนกั  สภาพบา้นเมืองโด

ยทัว่ไปมีรูปแบบของสไตลโ์คโลเนียลเป็นเอกลกัษณ์อนัโดดเด่น  อกีท ัง้ยงัมีการผสมผสานกบัรูปแบบของสภาพบา้นเมืองเกา่แกไ่วอ้ย่างลงตวัอกีดว้ย

Yangon



ย่างกุง้ (ภาษาพม่า: อา่นออกเสยีงว่า ดะโกง แปลว่า ปราบ 

ศตัรูราบคาบ, ภาษาองักฤษเรยีกว่า Rangoon) เป็นอดีตเ

มืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สดุใน ประเทศเมียนมาร ์ (หรอืพม่า) 

ต ัง้อยู่บนปากแม่นำ้ย่างกุง้ หา่งจากอา่วเมาะตะมะ (Gulf of Marta-

ban) ประมาณ 30 กม. ย่างกุง้เดิมเป็นเพยีงหมู่บา้นชาวประมงเลก็ ๆ 

เท่านั้น ไดร้บัการบูรณะใหเ้ป็นเมืองสำคญัและสถาปนาช่ือโดยพระเจา้อ

ลองพญาแหง่ราชวงศอ์ลองพญา ปจัจุบนัมีประชากร 4,504,000 (พ.ศ. 

2543), และตัง้อยู่ที่ 16?48’ เหนือ, 96?9’ ตะวนัออก (16.8, 96.15) 

เม่ือเทยีบกบัเมืองใหญ่เมืองอืน่ ๆ  ในเอเซียอาคเนยแ์ลว้ย่างกุง้ค่อนขา้งจ

ะดอ้ยพฒันา จงึมีพื้นที่สเีขียวมากกว่า มีการกอ่สรา้งเพิม่มากข้ึน เน่ืองจ

ากมีการลงทนุจากต่างชาตเิขา้มา (จากประเทศสงิคโปร ์และประเทศจนี) 

ตกึที่อยู่อาศยัหลายชัน้ (ไต tai) หลายแหง่ไดถ้กูสรา้งใหม่หรอืปรบัปรุง

ใหม่ อย่างไรกดี็ การปรบัเมืองเขา้สูป่จัจุบนัจะเหน็ชดัเจนเฉพาะในบรเิว

ณกลางเมองและชเวดากอง (Shwedagon) แถบชานเมืองตอนใต ้ เช่น 

Thaketa Township ยงัคงยากจนต่อไป ย่างกุง้ไดพ้ยายามที่จะเกบ็รกั

ษาสถาปตัยกรรมยคุอาณานิคมที่ยงัมีอยู่ ย่างกุง้ไดถ้กูออกแบบใหม่เป็น

ตารางหมากรุก เม่ือองักฤษไดผ้นวกพม่าเขา้สูอ่าณาจกัรของตนเองในค

รสิตศ์ตวรรษที่ 19







ยูนิเวอรแ์ซล	สตูดโิอ	สงิคโปร	์สวนสนุกแห่งใหมใ่นเครอืบรษิทัยูนิเวอ

รแ์ซล	พารค์	แอนด	์รสีอรท์	ทีไ่ดเ้ปิดสวนสนุกในรฐัฟลอรดิาและแคลิ

ฟอรเ์นียของสหรฐั	รวมถงึญีปุ่่ น

ยูนิเวอรแ์ซล	 สตูดโิอ	 สงิคโปร	์ เป็นสวนสนุกในเครอืยูนิเวอรแ์ซล

แห่งแรกที่เปิดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละกำลงัจะเปิดที่ดูไบ	

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์

			ในสวนสนุกยูนิเวอรแ์ซล	สตูดโิอ	สงิคโปร	์มเีครื่องเลน่ท ัง้หมด	24	

ชนิด	โดยเป็นเครื่องเลน่ทีอ่อกแบบใหมจ่ำนวน	18	ชนิด	พื้นทีส่วนสนุ

กประกอบดว้ยธีมปารค์ทีร่วมตวัละครและสถานทีใ่นภาพยนตรแ์อนิเ

มช ัน่ชื่อดงัของบรษิทัดรมีเวริค์ส	์ แอนิเมช ัน่	 คอืมาดากสัการ	์ (Mada-

gascar)และเชรค็	(Shrek)

ธี ม ป า ร์ ค ใ น ยู นิ เ ว อ ร์ แ ซ ล ส ตู ดิ โ อ สิ ง ค โ ป ร์ 	

จะจำลองเกาะมาดากสัการข์ึ้นมา	ประกอบดว้ย	ทะเล	เรอืเดนิสมทุร	และป่าทีบ่รรดา	4	สหายคอื	อเลก็ซ	์มารต์ี้	เมลแมนและกลอเรยี	รวมถงึตวัละครเอกในเรื่องเขา้ไปในผจญภั

ยอยู่ในเกาะแห่งน้ี	ธมีปารค์ส่วนนี้มชีื่อวา่	“มาดากสัการ	์:	ป่วนป่าแอฟรกิา	(Madagascar	:	A	Crate	Adventure)

เครื่องเลน่ในธมีปารค์มาดากสัการป์ระกอบดว้ยการนัง่เรอืผ่านฉากต่างๆทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร	์ ซึง่เหมอืนกบัไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภยัในเรื่องมาดากสัก

ารด์ว้ยเช่นกนัธมีปารค์ทีอ่ยู่ใกล ้ๆ กนัคอื	 ปราสาทฟาร	์ ฟาร	์ อเวย	์ (FarFar	 Away	 Castle)	 ของฮโีร่ตวัเขยีวเชรค็	 และเจา้หญงิฟีโอน่าในภาพยนตรเ์รื่องเชรค็	 ซึง่เป็นปราสาท

ของกษตัรยิฮ์าโรลดแ์ละเป็นทีป่ระทบัของเจา้หญงิฟีโอน่า	 ตวัปราสาทมคีวามสูง	 40	 เมตร	 สิง่ทีน่่าสนใจในธมีปารค์แห่งนี้คอืมลัตมิเีดยีเชรค็	 4D,	 การโชวร์อ้งเพลงของดองกี้	

และเครื่องเลน่มหาสนุกเมจกิ	 โพช ัน่แต่ทีเ่ป็นไฮไลทม์ากๆ	 คอื	 Transformer	 3D	 Ride	 ซึง่เป็นการนัง่รถทีจ่ะขยบัขึ้นลงซา้ยขวาได	้ และผ่านไปทลีะฉาก	 (ซึง่จะใหอ้ารมณว์า่	

เราไดผ่้านไปทีอ่กีตกึนึง)	 ในบรรยากาศการต่อสูร้ะหวา่ง	 ฝ่าย	 Autobots	 และ	 Decepticon	 โดยเราเป็นฝ่ายพระเอก	 เป็นหุ่นตวัใหม	่ ทีใ่นเนื้อเรื่องจะมกีารไลล่า่	 กลางถนน	

กลางอากาศ	ดงันัน้จงึมกีารหลบหลกี	เร่งเครื่องชนตกึ	ตกคกึในแบบทีภ่าพสามมติทิำใหเ้ราไดบ้รรยากาศสมจรงิมากจนใจไมเ่ป็นส่ำ	ตอ้งลองเองครบั	คุม้จรงิๆ	หา้มพลาดดว้ยป

ระการท ัง้ปวงนอกจากธมีปารค์	2	แห่งในยูนิเวอรแ์ซล	สตูดโิอ	สงิคโปร	์แลว้ยงัมโีซนทีน่่าสนใจอกี	5	โซน	เช่น	เมอืงไซไฟ,	โซนอยีปิต,์	โซนนิวยอรก์,	โซนเดอะลอสตเ์วลิด	์ทีจ่ำ

ลองฉากจากภาพยนตรเ์รื่องจูราสสคิปารค์	และโซนฮอลลวูีด้	บูเลอวารด์

ยูนิเวอรแ์ซล 

สตูดิโอ



เมอรไ์ลออนหรอืสงิโตทะเล

เมอรไ์ลออนหรอื	 สงิโตทะเล	 (???;	 พนิอนิ:	 Y?w?ish?	 หยูเหวย่ซอื)ถกูออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสงิคโปร	์

(Singapore	 Tourism	Board	 -	 STB)	 ในปี	 1964	 –	 รูปปัน้นี้มหีวัเป็นสงิโต	

ร่างเป็นปลา	 ยนือยู่บนยอดคลืน่	 ต่อมาไมน่านท ัว่โลกกถ็อืกนัวา่สงิโตทะเลตวันี้

คอืเครื่องหมายประจำชาตสิงิคโปร	์ แต่เดมิรูปปัน้นี้ต ัง้อยู่ทีส่วนสงิโตทะเล(Me

rlion	 Park)ขา้งๆสะพานเอสพลาเนด	 (Esplanade	 Bridge)	 แมส่งิโตและลูก

สงิโตไดก้ลายเป็นจดุสนใจของนกัท่องเทีย่ว	 มกีารจดัพธิตีดิต ัง้สงิโตทะเลในว ั

นที	่ 15	 กนัยายน	ค.ศ.1972	 โดยมปีระธานในพธิคีอืนายกรฐัมนตรขีองสงิคโป

ร	์ณ	 เวลาดงักลา่ว	ซึง่กค็อื	นายล	ีกวน	 ยู	สงิโตตวันี้ สูง	 8.6	 เมตร	มนีำ้หนกั	

70	 ตนั	 ทำจากวสัดุจำพวกซเีมนต	์ โดยช่างฝีมอืชาวสงิคโปรผู์เ้สยีชวีติไปแลว้

ทีช่ื่อนายลมินงัเซง็ส่วนรูปปัน้สงิโตทะเลตวัทีส่องจะมขีนาดเลก็กวา่	 ขนาดสูง	

2เมตรและหนกั	 3	ตนั	 กถ็กูสรา้งขึ้นโดยนายลมิเช่นกนั	 ตวัสงิโตทำจากวสัดุจำ

พวกซเีมนตผ์วิหนงัทำจากแผ่นกระเบื้อง	 และตาทำจากถว้ยชาสแีดงขนาดเลก็	

ผูอ้อกแบบคอืนายฟราเซอร	์ บรูนเนอร	์ (Mr	 Fraser	 Brunner)	 เป็นผูดู้

แลพิพิธภณัฑส์ตัวน์ำ้แวนคลีฟหวัรูปปัน้เป็นสิงโตหมายถึงสิงโตที่เจา้ชาย

ซางนิลาอตุามะเคยเหน็ตอนทีพ่ระองคพ์บเกาะสงิกะปรุะในปี	 ค.ศ.	 ที	่ 11	

ตามบนัทกึของชาวมาเลย	์ ส่วนหางทีเ่ป็นปลาคอืสญัลกัษณข์องเมอืงโบราณเท

มาเซค็(หมายความวา่”ทะเล”ในภาษาญี่ปุ่ น)ซึง่สงิคโปรถ์กูคน้พบมาแลว้ก่อนทีเ่จ ้

าชายนิลาจะตัง้ชื่อเกาะนี้วา่”สงิกะปรุะ”(หมายความวา่	 “สงิโต”(สงิห)์และ	 “เมอืง”	

(ปรุะ)	ในภาษาสนัสกฤต)	นอกจากนี้ยงัหมายถงึจดุเริ่มตน้อนัต่ำตอ้ยของสงิคโป

รท์ีใ่นอดตีเคยเป็นหมูบ่า้นชาวประมง







นัง่กระเชา้เท่านั้น (หรอืสามารถยอ้นกลบัไปนัง่รถประจำทางเม่ือไปอกีประตูหน่ึง)

เม่ือข้ึนมาถงึทางเขา้ทางเขา้เตม็ไปดว้ยสิง่กอ่สรา้งแบบจนีๆ และของเลน่ช้ินแรกที่เจอ กน่ี็เลย ลอ่งแกง่

ในเครื่องเลน่แต่ละอย่างจะมีบรกิารถา่ยภาพใหโ้ดยอตัโนมตั ิ สามารถเหน็ท่าทาง อาการ ของผูเ้ลน่ 

ตอนเผลอไดอ้ย่างฮารถไฟเหาะ สนุกมากๆ เน่ืองจากมนัตัง้ลอ

ยอยู่ที่หนา้ผาสูงชนั มองออกไปแลว้

Ocean Park สวนสนุกรมิผา-มหาสมทุร

หลงัจากไปสนุกสุดเหวี่ยงกบัเครื่องเล่นประเภทอุ่นเครื่องไป

หลายๆช้ินแลว้ กจ็ะมีจุดผ่อนคลาย กบัหอคอยหมนุ ชมววิ 

เป็นหอคอยที่สูงมากๆ เม่ือข้ึนไปนัง่กจ็ะสามารถเหน็สวนสนุกได ้

ท ัว่เกาะสตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณ์ของที่ Ocean Park น้ีกค็อื แมวนำ้ 

ใสช่ดุกลาสเีรอื ครบัAqurium ปลาทะเล ปลาฉลาม ซ่ึงผมคดิ

ว่าทำไดอ้ย่างดีและสวยมากๆครบั เพราะจะแสดงเป็นลำดบัชัน้ 

สามระดบั ของความลกึ ซ่ึงสามารถเหน็ไดว้่า 

ปลาประเภทไหน อยู่นำ้ลกึ นำ้ตื้นเดินชมจนเสรจ็ zone แรก 

กจ็ะขา้มไปอกีฝัง่ดว้ยกระเชา้ สูงมากๆ โดยอกีฝัง่จะเป็นสว่นของ 

ดินแดนต่างๆ และเครื่องเลน่สำหรบัเด็ก เช่น Amazing Am-

azon, Golden fish’s House,Panda’s House ซ่ึงเป็นจุด 

highlight ของฝัง่น้ีทเีดียว จบตบทา้ยดว้ยรา้นขายของที่ระลกึ

O c e a n 

Park 

เป็นสวนสนุกที่อยู่บนยอดเขา สามารถม

องเห็นทิวทศัน์มหาสมุทรจากบนผาสูงนั้

นได ้

โดยเฉพาะจะเสยีวมากๆถา้ไปเลน่ เ

ครื่ อง ด่ิงจากที่ สู งมากๆแล ้ว เ ม่ือมอง

ลงมาก็จะ เห็นมหาสมุทรกว ้า ง ใหญ่  

เน่ืองจากตัง้อยู่บนที่สูงชนั การเดินข้ึนจงึ

ตอ้งใชบ้นัไดเลื่อน ที่ยาวมากๆๆ

การเข ้าสวนสนุกมีสองทางเ น่ืองจาก 

สวนสนุกแหง่น้ีแบ่งเป็น 2 zone ใหญ่ๆ 

โดยมีภเูขาก ัน้กลางไวอ้ยู่ การไปมากต็อ้ง



ป้อมซานตเิอโก

ป้อมซานตเิอโก	(Fort	Santiago)	ซึง่เป็นด่านแรกทีป้่องกนัการโจมตจีากขา้ศึก	ทีเ่ขา้มาทางปากแมน่ำ้ปาซกิ	จากอ่าวมะนิลา	ป้อมแห่งน้ีถกูทำลายจากการโจมตขีองกองทพัส

หรฐั	ต่อมาไดบู้รณะซ่อมแซมเพือ่ใหเ้ป็น	“ปูชนียสถานแห่งเสรภีาพ	“	(Shrine	of	Freedom)	บรเิวณรอบป้อมมสีวนหย่อม	รายลอ้มโดยมรีถมา้ใหบ้รกิาร	พาชมรอบบรเิวณ	

บรเิวณดงักลา่ว	ยงัมสีถานทีคุ่มขงันกัโทษ	ทีอ่ยู่บรเิวณรมิแมน่ำ้ปากแมน่ำ้ปาซกิ	และส่วนหนึ่งของป้อมนี้	ถกูทำเป็นสนามกอลฟ์อย่างสวยงาม

(Fort Santiago)







เกาะบาหลี (Bali)
เกาะบาหล ี (Bali) เกาะน้ีต ัง้อยู่ใกลต้อนกลางของหมู่เกาะอนิโดนีเซีย บาหลมีีพื้นที่ 

5,650 ตร.กม. บาหลมีีประชากรมากกว่า 3 ลา้นคน วฒันธรรมบาหลขีองชาว

บาหลเีป็นสิง่ที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวมาเที่ยวบาหล ี เพราะที่บาหลน้ีีเป็นที่เที่ยวซ่ึ

ง ประเพณี ศาสนา วฒันธรรม เจรญิเหนือวตัถอุืน่ๆ และผูค้นบนเกาะบาหล ี

ยงัเช่ือกราบไหวเ้ทพเจา้ และภตูผีิจนปจัจุบนั บาหลจีงึไดถ้กู ขนานนามว่า บาหลเีป็

นดินแดนแหง่เทพเจา้เที่ยวบาหล ี การเยี่ยมชมวดัตอ้งแต่งชดุสภุาพ (กางเกงขายาว) 

ไม่เช่นนั้นกต็อ้งยมืโสรง่ใส ่ เพือ่เขา้วดันั้นๆได ้ สปาที่บาหลเีป็นที่ข้ึนช่ือมากที่สดุแห่

งหน่ึงของโลก เพราะบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และการนวดดว้ยนวดนำ้มนั หรอืสมนุ

ไพรกลิ่นหอมต่างๆบาหลเีป็นเกาะเกาะหน่ึงของประเทศอนิโดนีเซีย ที่มีความสวยงา

มดว้ยธรรมชาตทิี่ผสมผสานกนัอย่างลงตวักบัวฒันธรรมที่ไม่ เหมือนใคร ซ่ึงไดส้บืท

อดต่อกนัมาเป็นเวลานบัพนัปี มีแหลง่ท่องเที่ยวทางวฒันธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น 

วดัและวงั ซ่ึงมีความโดดเด่นทางสถาปตัยกรรม รวมถงึแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิ

ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทัง้ผืนป่าที่มีความอดุมสมบูรณ์ และการดำเนินชี

วติของคนบาหลดีว้ยวธิกีารกสกิรรมแบบดัง้เดิม บาหลกีลายเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ท ัว่โ

ลกรูจ้กัเกาะบาหลทีี่หา่งไกลแหง่น้ีใหค้วามรูส้กึถงึ ความเป็นเอเชียอย่างมาก บาหลเีป็

นเกาะที่สวยงามที่สดุในเอเชียแปซิฟิกการเดินทางกส็ะดวกดว้ย สายการบนิตรงทกุว ั

นจากเมืองต่างๆทัว่โลกแลว้เดินทางต่อดว้ยรถโคช้แสนสบายบาหลเีป็นแหลง่ท่องเที่ย

วแหง่หน่ึงที่มี อากาศตลอดปีอยู่เพยีง 2 ฤดู คอื ฤดูรอ้น ต ัง้แต่เดือนเมษายน-ตลุาคม 

และ ฤดูฝนบาหลวีนัน้ี มีสญัญาณที่ดีสำหรบัลูกคา้ ที่จะกลบัไปท่องเที่ยวที่น่ีอกี สญัญ

าณแรกที่เหน็ไดช้ดักค็ือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเริ่มเดินทางกลบัมาเที่ยวบาหลอีกีคร ัง้ 

รองลงมากค็ือนักท่องเที่ยวชาวไทยสว่นใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวบาหลจีะเป็นกลุ่มครอ

บครวัสำหรบัอาหารบาหลรีสชาตอิาจจะไม่จดัจา้นเท่าอาหารไทย แต่เครื่องปรุงคลา้ยๆ 

กบัอาหารไทยทัง้นั้นที่สำคญัที่สดุ ทกุแหง่จะคงไวซ่ึ้งความ งดงามของธรรมชาต ิเพือ่

ใหไ้ดส้มัผสัความงามของบาหล ี “สวรรคบ์นดิน”ท่ามกลางสิง่แวดลอ้มงดงามเอื้อ ต่อ

บรรยากาศการพกัผ่อนและงานธุรกจิของคณุพรอ้มกนัไปดว้ย ที่บาหลี



   ภูเขาไฟโบรโม        อยู่ในเทอืกเขาเทงเกอร ์ในทางตะวนัออกของเกาะชวา ซ่ึงปัจจุบนัภูเขาไฟแห่งน้ียงัคุกรุ่นอยู่ โดยปล่องภูเขาไฟมคีวามสูงอยู่ที่ 2,329 เมตร

 แมภู้เขาแห่งน้ีจะไม่ใช่ลูกที่สูงที่สุด แต่กเ็ป็นภูเขาที่เป็นที่รูจ้กัมากที่สุด และเป็นอกีหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัความนิยมอกีแห่ง

สว่นที่ทำใหน้กัท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยว เพร

าะมจุีดชมววิที่ดีที่สุดจากยอดภูเขาไฟ มองไ

ปที่ทะเลทรายขา้งล่างและววิรอบ ๆ รวมถึง

มารอรบัอรุณบนยอดภูเขาไฟอนัรอ้นแรงแ

ห่งน้ี แต่อย่างไรกต็าม ในบางวนัศูนยภ์ยัพิ

บตัขิองอนิโดนิเซีย กม็กีารเตอืนเร่ืองการเดิ

นทางเขา้ไปชมภูเขาไฟจอมพิโรธน้ีอยู่ และ

บริเวณปล่องภูเขาไฟนัน้กย็งัคงมคีวนัสขีาว

ลอยฟุ้งออกมา โดยที่รอบ ๆ ภูเขาไฟแห่งน้ี

นัน้ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลทราย อนัเกดิจากเ

ถา้ถ่านและฝุ่นผงจากการระเบดิของภูเขา





ประเทศบรูไน



Jame ‘Asr มสัยดิ 
Hassanil Bolkiah



มัสยดิ Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque มสัยดิหลวงที่สรา้งในพระนามของ 

สลุต่าน เซอร ์มูดา โอมาร ์อาล ีไซฟดุดิน (พระบดิาขององคป์จัจุบนั) ออ้ Mosque 

กค็อืมสัยดิ (Masjid) นัน่แหละครบั เพยีงแต่ Mosque เป็นช่ือเรยีกภาษาองักฤษ 

สว่นมสัยดิเป็นภาษาอาหรบั

สำหรบัมสัยดิ Sultan Omar Ali Saifuddin น้ีแนะนำใหม้าเยน็ๆ 

หรอืกลางคนืครบั ถา้มีขาต ัง้กลอ้งดว้ยยิ่งดี คณุจะไดภ้าพเงาสะทอ้นแบบน้ี

แต่มีคนแอบมาตกปลาเพยีบเลยนะ -*-

มาต่อที่ Jame’asr Hassanil Bolkiah Mosque เป็นมสัยดิหลวงของสลุต่่าน

องคป์จัจุบนั นัง่รถเมลไ์ปไกลมากพอดู แค่เดินเขา้ไปเจอชาวบรูไนที่มาทำละ

หมาดเสรจ็เคา้บอกว่าเดินเขา้ไปดูขา้งในไดน้ะ สวยมากเลย แต่ถา่ยรูปไดแ้ต่ดา้นน

อกและตอ้งแต่งการสภุาพนะครบั (เคา้มีผา้คลมุให)้จรงิๆ เที่ยวมาทัง้มาเลย ์ บรูไน 

พบว่ามสัยดิเคา้เป็นที่สงบจรงิๆ (อารมณ์เราเขา้ไปนัง่ในโบสถน่์ะครบั เงยีบ สงบ 

เยน็ๆ) ซ่ึงถา้เราไม่ไปตอนเคา้ละหมาดหรอืมีพธิอีะไรใหญ่ๆ กเ็ขา้ไปไดค้รบั







เจดียเ์งนิ กมัพชูา



เจดีย ์เงินตัง้อยู่ภายในบริเวณพระบรมมหาราชวงัใ

น กรุงพนมเปญ ที่บา้นพระเจดียเ์งนิสมบตัขิอ

งชาตหิลายอย่างเช่นทองและพระพทุธรูปประดบัดว้ยเพชรพลอย ที่

โดดเด่นที่สดุในศตวรรษที่เลก็บาคารา่ที่ 17 ครสิตลัพระพทุธเจา้ 

(พระศรรีตันศาสดารามของกมัพชูา) และชีวติขนาดทอง Maitreya 

พระพทุธเจา้ตกแต่งดว้ยเพชร 9584 เป็น ผนงัภายในของลานพระ

เจดียเ์งนิตกแต่งดว้ยจติรกรรมฝาผนังสมี ัง่ค ัง่และรายละเอยีดของต

ำนานรามเกยีรติ์ทาส ี1903-1904 โดย 40 ศิลปินเขมร



เวยีดนาม



เวยีดนาม
ซาปา (Sapa) เป็นเมืองชาย

แดนตอนเหนือของประเท

ศเวยีดนาม อยู่ในจงัหวดัลาวกา่ย 

ความสวยงามของซาปานั้นมีจุ

ดเด่นอยู่ที่มีการทำนาขัน้บนัได

จำนวนมากมาก ทำใหมี้ภมิูทศั

นส์วยงามแกก่ารท่องเที่ยว แต่

เดิมที่ฝร ัง่เศษปกครองเวียดนา

มนั้น ซาปาเป็นเมืองตากอากา

ศของเจา้นายชัน้สูงชาวฝร ัง่เศส 

ที่ตอ้งมาทำงานในเวยีดนาม ดงั

นั้นตึกรามบา้นเรื่อนจงึมีสถาปตั

ยกรรมและการวางผงัเมืองแบบเ

ฟรนชโ์คโลเนียลของฝร ัง่เศส ซ่ึ

งมีจุดเด่นที่ต ัง้อยู่กลางเมืองคือ 

โบสถค์าทอลกิ  เมืองซาปายงัมี

ภมิูประเทศแบบเทือกเขาสูงจำน

วนมาก ววิสวยงามแมก้ระทัง้นัง่อยู่ในโรงแรมที่พกั ซาปา มียอดเขาช่ือฟานซีปนั ซ่ึงเป็นยอดเขาที่สูงที่สดุในเวยีดนามซาปาหรอืซบัปาคลา้ยๆกบัเมืองปายของบา้นเรา ก

ารเดินทางไปซาปากย็ากเหมือนกนัเดินทางไปปายเช่นกนั ต่างกนัที่ซาปา มีภเูขาสูงจำนวนมากกว่าและมีการทำนาขัน้บนัไดมากกว่า ชาวนายงัใชค้วาวไถนาทำนากนัอยู่ 

สว่นการเดินทางมายงัซาปาของเวยีดนามกไ็ม่ยากเท่าปายนกั เพราะนัง่รถไฟหรอืนัง่เครื่องบนิจากฮานอยมายงั ลาวไก และนั้งรถมายงัซาปาอกีประมาญ 40 นาทเีท่านั้น 

เทยีบกบัเชียงใหม่ไปปายแลว้คนละชัน้กนัเลย ซาปาเป็นเมืองที่น่าสนใจมากที่สดุที่ๆคณุไม่ควรพลาด เป็นเมืองที่ชาวเขาสว่นใหญ่อาศยัอยู่ จำนวนมากแทบทัง้หมดเลย 

และเมืองน้ีต ัง้อยู่ใกลช้ายแดนเวยีดนาม - จนี - ลาว วฒันธรรมและประเพณีในรูปแบบเวยีดนามที่ลงตวัของทกุชาตปินกนัรวมทัง้มีคนที่พดูภาษาไทยไดอ้ยู่ดว้ย



เมืองเว ้

เวยีดนาม



รุ่งอรุ่นที่ เมืองเวจ้ากที่พกัใกล ้ๆ แม่น้ำซงเฮืองหรื

อที่ เรียกแม่น้ำหอมกลางฤดูรอ้นฟ้าสว่างไสวไป

หมดเพิ่งรูภ้ายหลงัว่าเมืองน้ีตีหา้ฟ้าก็สว่างจา้ห

มดแลว้ออกเดินยืดเสน้ยืดสายย่ำไปสวนสาธาร

ณเชิงสพานเกาตรุงเตียนสะพานประวตัิศาสตร ์

ที่เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองเว ้เชา้ๆกเ็งยีบสงบดีไม่ค่อ

ยมีผูค้นมากนกั

ในพระราชวงัหลวงเมืองเว ้ มนัยิ่งใหญ่อลงัการณ์

จริงๆมีท ั้งวงัหน้าวงัหลงัวงัฤดูรอ้นที่วิจิตรสวยงา

มแถมพิพิธภณัฑเ์ครื่องใชโ้บราณในราชสำนักล ้

วนมีคุณค่ามหาศาลเดินดูกนัท ั้งวนัก็คงไม่หมด 

สนใจกไ็ปคน้ดูตามเวบท่องเที่ยว




