
-แหลง่ทอ่งเท่ยวทางประวัตศิาสตร ์
โบราณสถาน ศาสนสถาน 
-งานเทศกาลประเพณี 

-ทรัพยากรการทอ่งเท่ยวอาเซียน
- ทรัพยากรการทอ่งเท่ยวของโลก

ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม



แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์โบราณสถาน ศาสนสถาน 

 แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์(Historical Attraction) หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคญัและคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตร ์โบราณคดีและศาสนา รวมถงึสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสรา้งที่มอีายุเก่าแก่หรือเคยมเีหตกุารณส์  าคญัเกิดขึ้นในประวตัิศาสตร ์

เช่น โบราณสถาน อุทยานประวตัศิาสตร ์ชุมชนโบราณ ก าแพงเมอืง คูเมอืง พพิธิภณัฑ ์วดั ศาสนสถาน และสิ่งก่อสรา้งที่มคุีณค่าทางศิลปะ

และสถาปัตยกรรม ตวัอย่างแหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ที่ส  าค ัญของไทย ไดแ้ก่ อุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิวดัพระศรีรตันศาสดาราม ปราสาทหนิพมิาย อนุสาวรียช์าวบา้นบางระจนั สะพานขา้มแม่น า้แคว เป็นตน้



แหล่งท่องเที่ยวทางประวตัิศาสตร ์ อาจจ าแนกประเภทไดด้งัน้ี

 ⦁ อทุยานประวตัิศาสตร ์(Historical Park)

 ⦁ ซากอารยธรรม แหลง่โบราณคด ีเมอืงโบราณ (Dead Monuments/ Archaeological Sites / Old Town)

 ⦁ พระราชวงั วงั พระต าหนกั ต าหนกั พระที่น ัง่ คุม้ (Place / Residence of royalty)

 ⦁ ศาสนสถาน (Religious Place)

 ⦁ ปราสาทหนิ ปรางค ์กู่ (Sandstone Sanctuary)

 ⦁ อนุสาวรีย ์อนุสรณ์สถาน ศาลวรีชน สุสาน (Monument)

 ⦁ พพิธิภณัฑท์างดา้นประวตัิศาสตร ์ศิลปวฒันธรรมและศิลปะร่วมสมยั (Historical and Cultural Museum)

 ⦁ ป้อมปราการ ก าแพงเมอืง ประตูเมอืง คูเมอืง (Fortress / City Wall / City / Gate / Moat)

 ⦁ สิง่ปลูกสรา้งอื่นๆ ที่มคีวามส าคญัทางประวตัิศาสตรห์รือวฒันธรรม (Other Historical and Cultural Elements)

 ⦁ สิง่ปลูกสรา้งที่มคีุณค่าทางสถาปตัยกรรม (Architectural Building



อทุยานประวตัิศาสตร ์(Historical Park)



อทุยานประวตัิศาสตรพ์ระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

 สถานที่ต ัง้เกาะเมอืง อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัอยุธยาอดีตราชธานีที่มอีายุยาวนานที่สุดของสยามประเทศ ยาวนานถงึ 417 ปี ไดร้บั

การยกย่องใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากยูเนสโก เป็นแหล่งอารยธรรมที่แสดงถงึความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาในอดีต ตวัเมืองเก่า

ลอ้มรอบดว้ยแม่น า้ส  าคญั 3 สาย อนัไดแ้ก่ แม่น า้ลพบรุี แม่น า้ป่าสกั และแม่น า้เจา้พระยา ภายในเขตอุทยานประวตัิศาสตรเ์ป็นที่ต ัง้ของ

โบราณสถานมากมาย เช่น วดัพระศรีสรรเพชญ ์พระราชวงัโบราณ วดัราชบูรณะ และวหิารพระมหามงคลบพติร เป็นตน้



อทุยานประวตัิศาสตรส์โุขทยั จงัหวดัสโุขทยั

 สถานที่ต ัง้ต าบลเมอืงเก่า อ  าเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยัขึ้นทะเบยีนมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ร่วมกบัอุทยานประวตัิศาสตรศ์รีสชันาลยัและก าแพงเพชร เป็นแหล่งก าเนิด

ศิลปวฒันธรรมส  าคญั ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษรไทยและการวางผงัเมอืงอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในดา้นศิลปกรรมแขนงต่างๆ พทุธประติมากรรมของสุโขท ั ยไดร้บัการ

ยอมรบักนัว่าเป็นสุดยอดทางความงามของศิลปะไทย มคีวามอ่อนชอ้ยอนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ในเขตอุทยานมสีิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่มากมาย รวมไป ถึงพระพทุธรูป

โบราณขนาดใหญ่ และสิง่ก่อสรา้งโบราณสถานมากมายภายนอกก าแพงเมอืง 70 แห่งและภายในก าแพงเมอืง 26 แห่ง เช่น วดัชนะสงคราม วดัตระพงัเงนิ วดัศรีสวาย วดั

ศรชีุม ท  านบพระร่วง และเนินปราสาทพระร่วง เป็นตน้

 โดยมไีฮไลทเ์ด่นคือ “วดัมหาธาตุ” เป็นวดัขนาดใหญ่และส  าคญัที่สุด ตัง้อยู่กลางเมอืงสุโขทยั สิ่งส  าคญัในวดัคือพระเจดียม์หาธาตุรูปดอกบวัตูมหรือทรงพุ่มขา้วบิณฑเ์ป็น

เจดยีป์ระธาน โดยเจดยีรู์ปแบบน้ีถอืเป็นสถาปตัยกรรมที่แสดงถงึเอกลกัษณข์องศิลปะสุโขทยัโดยแท ้นอกจากนัน้ก็ยงัม ี “วดัศรีสวาย” ที่โดดเด่นดว้ยพระปรางค ์3 องค ์

ศิลปะแบบลพบุร ี“วดัสระศร”ี งดงามดว้ยเจดยีท์รงลงักาซึ่งต ัง้อยู่กลางสระตระพงัตระกวน สว่น “วดัศรีชุม” เป็นอีกหน่ึงวดันอกก าแพงเมอืงที่ประดิษฐานพระพทุธรูปปาง

มารวชิยัองคใ์หญ่



อทุยานประวตัิศาสตรพ์นมรุง้ จงัหวดับรุรีมัย ์

 สถานที่ต ัง้เขาพนมรุง้ ต าบลตาเป๊ก อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดับรุีรมัยห์รือที่เรียกกนัว่า ปราสาทหินพนมรุง้ สนันิษฐานว่า สรา้งขึ้นเพื่อใหเ้ป็นนเทวส

ถานของศาสนาฮินดูราวพทุธศตวรรษที่ 15-18 ดว้ยหนิทรายสชีมพูและใชศิ้ลปะแบบขอมโบราณ โดยตัง้อยู่บนยอดเขาพนมรุง้ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดบัสนิทแลว้

และเปรียบเสมอืนเขาไกรลาสอนัเป็นสถานที่ประทบัของพระศิวะ ทบัหลงันารายณบ์รรทมสนิธุ ์ที่เคยถูกขโมยไปที่พิพิธภณัฑท์ี่ ชิคาโกแ้ละไดก้ลบัมาคืนมา

เรียบรอ้ยแลว้ ก็คือหน่ึงในภาพสลกัของปราสาทพนมรุง้น้ี เน่ืองจากที่ต ัง้อยู่บนยอดเขาสูงถงึ 1,320 ฟตุจากระดบัน า้ทะเล ปราสาทจึงรายลอ้มดว้ยภูมิทศัน์

อนังดงามและมปีรากฏการณท์างธรรมชาติที่สวยน่าอศัจรรยใ์นช่วงที่แสงพระอาทิตยส์่องทะลุ 15 ช่องประตู ซึ่งจะเกิดขึ้นปีละ 4 ครัง้ในช่วงที่ (1) พระ

อาทติยต์ก 4-6 มนีาคม (2) พระอาทติยต์ก 4-6 มนีาคม (3) พระอาทติยข์ึ้น 1-5 เมษายน และ (4) พระอาทติยข์ึ้น 8-10 กนัยายน ท ัง้น้ี วนัเวลาอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบัฤดูกาล



อทุยานประวตัิศาสตรพ์ระนครคีร ีจงัหวดัเพชรบรุี

 สถานที่ต ัง้ต  าบลท่าราบ อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุีอุทยานประวตัศิาสตรแ์ห่งน้ีครอบคลุมบริเวณของยอดเขา 3 ลูก รูจ้กักนัในนาม “เขาวงั” เป็นพระราชวงั

แห่งเดียวของประเทศไทยที่ต ัง้อยู่บนยอดเขา แต่เดิมเป็นวดัเก่าต ัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยาต ัง้อยู่บนไหล่เขา “วดัมหาสมณาราม” ที่ภายในพระอุโบสถมภีาพเขียน

ของขรวัอนิโข่งบนผนงัท ัง้ 4 ดา้น รชักาลที่ 4 เมื่อครัง้ทรงผนวชเคยมาปฏิบตัิธรรมที่ยอดเขาแห่งน้ี หลงัจากขึ้นครองราชยแ์ล ว้จึงทรงโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง

พระราชวงัขึ้น ทรงพระราชทานนามวา่ "พระราชวงัพระนครคีรี" โดยยอดเขาทางทศิตะวนัตกเป็นที่ประทบัและเรือนบริวาร ยอดกลางเป็นที่ต ัง้ของพระธาตจุอม

เพชร บรรจุพระบรมสารีริกธาต ุและบนยอดเขาดา้นตะวนัออกเป็นที่ต ัง้ของวดัพระแกว้ อารามประจ าพระราชวงัพระนครคีรี ปจัจุบนัไดม้กีารบูรณะและจดัให ้

เป็นพพิธิภณัฑแ์ห่งชาติ



อทุยานประวตัิศาสตรศ์รสีชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั

 สถานที่ต ัง้ครอบคลุมพื้นที่ 4 ต าบล อนัไดแ้ก่ ต าบลศรีสชันาลยั ต าบลสารจิต ต าบลหนองออ้ ต าบลท่าชยั เขตตวัเมอืงโบราณศรสีชันาลยัอยู่ในเขตหมู่บา้น

พระปรางค ์ต าบลศรีสชันาลยั อ าเภอศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยัขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ .ศ. 2534 เป็นโบราณสถานที่มีร่องรอยการต ัง้ถิ่นฐาน

ตัง้แต่สมยัก่อนประวตัศิาสตร ์มพีื้นที่ครอบคลุมกวา่ 45.14 ตารางกิโลเมตรใน 4 ต าบล มโีบราณสถานทัง้หมด 215 แห่ง แต่ส  ารวจคน้พบ 204 แห่ง มีจุด

โดดเด่นของโบราณสถานขนาดใหญ่หลายแห่งที่สรา้งขึ้นจากศิลาแลง และมเีขตโบราณสถานส าคญัถึง 5 เขต อนัประกอบไปดว้ยวดัส  าคญัต่างๆ มากมา 

เช่น วดัชา้งลอ้ม วดัเจดียเ์จ็ดแถว วดันางพญา วดัสุวรรณคีรี วดัพระศรีรตันมหาธาตุ วดัสวนแกว้อุทยานใหญ่ วดัสวนแกว้อุทยานนอ้ย และ 

ศาลหลกัเมอืง เป็นตน้ ดว้ยเหตทุี่ว่าเป็นเมืองโบราณที่ต ัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขา แยกตวัออกจากความเจริญของตวัเมืองใ นยุคสมยัใหม่ จึงท าให ้

อุทยานประวตัศิาสตรแ์ห่งน้ีมคีวามสวยงามทัง้ทางธรรมชาตแิละมคีวามสมบูรณข์องโบราณสถานมากที่สุดในเมอืงไทย



อทุยานประวตัิศาสตรพ์มิาย จงัหวดันครราชสมีา

 สถานที่ต ัง้อ  าเภอพมิาย จงัหวดันครราชสมีาประตมิากรรมและศิลปกรรมเขมร มจีารึกภาษาเขมรในบริเวณก าแพงประตู จุดเด่นของเมืองโบราณ

แห่งน้ีคือ ปราสาทหนิพิมาย ซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากหลกัฐานศิลาจารึกและรูปแบบทางศิ ลปะสรา้งบ่งบอกว่า

ปราสาทหนิไดถู้กสรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้สุริยวรมนัที่ 1 ราวพทุธศตวรรษที่ 16 ก่อนอาณาจกัรสุโขทยั เพื่อเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ เชื่อ

กนัวา่เป็นตน้แบบของปราสาทนครวดัแห่งกมัพูชา เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวตัถศิุลปะขอมเอาไวจ้ านวนมากและน่าสนใจที่สุดของประเทศไทย



อทุยานประวตัิศาสตรเ์มืองสงิห ์หรอืปราสาทเมืองสงิห ์จงัหวดักาญจนบุรี

 สถานที่ต ัง้ต าบลเมอืงสงิห ์อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบรุีเป็นเมอืงโบราณตัง้อยู่บนฝัง่แม่น า้แควนอ้ย มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 

18 – 19 เป็นปราสาทศิลปะขอม มเีทวสถานนิกายมหายานอยู่ภายในบริเวณปราสาท มกี าแพงและคูน า้ลอ้มรอบ ครอบคลุมพื้นที่กวา่ 500 

ไร่ มกีารคน้พบโบราณสถานและโบราณวตัถเุป็นจ านวนมาก โดยไดแ้บง่เขตส าคญัของปราสาทไว ้3 ส่วน คือ โบราณสถานหมายเลขหน่ึง 

เป็นหวัใจหลกัของเมอืงสงิห ์เป็นเสน้ทางสู่ตวัปราสาท มลีานประกอบพธีิกรรม และเป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสตัวอ์วโลกิเตศวร ภาคเปล่ง

รศัม ีโบราณสถานหมายเลขสอง เป็นสิ่งก่อสรา้งดว้ยศิลาแลงที่สรา้งหลงัจากโบราณสถานหมายเลขหน่ึง และหลุมขุดคน้โครงกระดูก ซึ่งมี

การคน้พบร่องรอยการต ัง้ถิ่นฐานที่มอีายุร่วม 2000 ปี



อทุยานประวตัิศาสตรก์ าแพงเพชร จงัหวดัก าแพงเพชร

 สถานที่ต ัง้อ  าเภอเมอืง จงัหวดัก าแพงเพชรตัง้อยู่ในป่าธรรมชาตทิี่ยงัคงบรรยากาศของพทุธสถานเขตอรญัวาสดีงัเดิม ดว้ยเหตุ น้ียูเนสโกจึงขึ้นทะเบยีนเป็น

มรดกโลกร่วมกบัอุทยานประวตัศิาสตรสุ์โขทยัและอุทยานประวตัศิาสตรศ์รีสชันาลยัเพื่อรกัษาสภาพของเมอืงโบราณแห่งน้ีไว ้มีงานสถาปตัยกรรมอนัโดด

เด่นที่ก่อสรา้งดว้ยหนิศิลาแลง และประตมิากรรมที่ยงัคงสภาพเดิมที่แสดงถงึความเจริญในสมยัพทุธศตวรรษที่ 19 โบราณสถานส าคญัในเขตเมอืงโบราณ

แห่งน้ี คือ ศาลพระอศิวร ก าแพงเมอืงก าแพงเพชร วดัหนองพกิุล วดัพระธาต ุวดัซุม้กอ วดัพระนอน บอ่สามเสน สระมน วดัพระสงิห ์เป็นตน้



อทุยานประวตัิศาสตรภ์พูระบาท จ.อดุรธานี

 ตัง้อยู่ที่ อ.บา้นผอื จ.อุดรธานี ที่น่ีมสีภาพภูมปิระเทศที่เกิดจากการกระท าของธรรมชาตผิ่านกาลเวลามาหลายพนัปี โครงสรา้งส่วนใหญ่จะเป็นหนิทรายที่ถูก

ขดัเกลาจากขบวนการกดักร่อนท าใหเ้กิดเป็นโขดหนินอ้ยใหญ่รูปร่างต่างๆ กนั นอกจากนัน้เกิดปรากฏหลกัฐานเกี่ยวกบัชีวติผู ค้นในอดีตที่น่าสนใจหลาย

แห่ง อาท ิกลุ่มกอ้นหนิ แท่งหนิ รูปทรงประหลาด บนลานหนิอนักวา้งใหญ่ คนสมยัก่อนจึงไดน้ ามาผูกแต่งเป็นเรื่องราว “ต านานรกันางอุษา-ทา้วบารส”

 มไีฮไลตเ์ช่น “หอนางอุษา” ที่มีลกัษณะเป็นโขดหินคลา้ยรูปเห็ดต ัง้อยู่บนลาน เกิดจากการกดักร่อนตามธรรมชาติ ซึ่งมีความเชื่ อว่าในสมยัก่อนมีคนไป

ดดัแปลงโดยการก่อหนิลอ้มเป็นหอ้งขนาดเลก็เอาไวท้ี่เพงิหนิดา้นบน ซึ่งใชเ้ป็นที่อยู่ของนางอุสา รวมทัง้มใีบเสมาหนิขนาดกลางและขนาดใหญ่ปกัลอ้มรอบ

โขดหนิ และหนิทรายจ าหลกั นอกจากนัน้ ยงัมหีนิแปลกๆ หลายที่ใหไ้ดเ้ดินชม อาท ิคอกมา้ทา้วบารส หบีศพนางอุษา หบีศพทา้วบารส บอ่น า้นางอุษา และ

วดัพ่อตา วดัลูกเขย เป็นตน้



อทุยานประวตัิศาสตรศ์รเีทพ จ.เพชรบูรณ์

 อยู่ใน อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ ์พื้นที่ของอุทยานประวตัศิาสตรศ์รีเทพนัน้จะแบง่ออกเป็นเมืองใน และ เมืองนอก ในส่วนของ “เมืองใน” นัน้มีโบราณสถาน

ขนาดใหญ่หลงเหลอืใหช้มอยู่หลายแห่ง ไดแ้ก่ “ปรางคศ์รีเทพ” สนันิษฐานวา่โบราณสถานแห่งน้ีสรา้งขึ้นเพื่อเป็นเทวาลยัในศาสนาฮินดู ราวพทุธศตวรรษ 16-

17 และไดร้บัการซ่อมแซมใหเ้ป็นพทุธสถานแบบมหายานในราวตน้พทุธศตวรรษ 18 แต่ไม่แลว้เสร็จ “เขาคลงัใน” ศาสนสถานในพุทธศาสนา ที่น่าสนใจคือ

บริเวณฐาน จะมรูีปปัน้นูนต า่เป็นรูปคนแคระก าลงัแบกเขาคลงัในอยู่ โดยคนแคระนัน้จะมศีีรษะเป็นท ัง้คนและสตัวต่์างๆ

 “ปรางคส์องพี่นอ้ง” ปราสาทประธานก่อดว้ยอฐิแบบศิลปะเขมร มปีราสาทขนาดเลก็ต ัง้อยู่ทางทศิใตซ้ึ่งสรา้งขึ้นเพิ่มเตมิอยู่บนฐานเดียวกนั จึงเป็นที่มาของชื่อ

ปรางคส์องพี่นอ้ง โดยที่ปรางคอ์งคน์อ้งน้ี จะมีทบัหลงัรูปพระอศิวรอุม้นางปารวตีประทบันัง่อยู่เหนือโคนนทิ ส่วนในปรางคอ์งคพ์ี่นัน้พบแท่นส าหรบัต ัง้ศิว

ลงึคต์ ัง้อยู่ นอกจากน้ีภายในเมอืงในยงัพบโบราณสถานขนาดเลก็อกีหลายแห่ง รวมถงึสระน า้และหนองน า้ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เมอืงใน ส่วนที่ “เมอืงนอก” ก็

มโีบราณสถานส าคญัคือ เขาคลงันอก ปรางคฤ์าษี และ ถ า้เขาถมอรตัน์



อทุยานประวตัิศาสตรส์ดก๊กอ๊กธม จ.สระแกว้

 ตัง้อยู่ใน อ.โคกสูง จ.สระแกว้ เป็นปราสาทหนิในวฒันธรรมขอมซึ่งเป็นศาสนสถานเกี่ยวเน่ืองกบัศาสนาฮินดูแบบไศวนิกายที่มีข นาดใหญ่ที่สุดในภาค

ตะวนัออก โดยค าวา่ “สดก๊กอ๊กธม” เป็นภาษาเขมร มคีวามหมายวา่ “กกกอใหญ่” หรือ “บงึตน้กกใหญ่”

 ปราสาทแห่งน้ีมีสิ่งก่อสรา้งส  าคญัไดแ้ก่ ปราสาทประธาน มีผงัเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตัุรสัหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก มีบ ันไดขึ้นลงทางดา้นหนา้ ในหอ้ง

ครรภคฤหะของปราสาทมีฐานโยนีขนาดใหญ่ส าหรบัประดิษฐานศิวลึงค ์รูปเคารพแทนองคพ์ระศิวะ และนอกจากปราสาทประธานแลว้ ก็ยงัมีโ คปุระ

ช ัน้นอกและชัน้ใน บรรณาลยั บาราย (บอ่น า้) ทางด าเนินและเสานางเรียงอกีดว้ย



แหล่งโบราณคดี 



แหล่งโบราณคดีบา้นเชียง 

 ไดร้บัการประกาศขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พทุธศกัราช ๒๕๓๕ จากการประชุมคณะกรรมการมรดก

โลกสมยัสามญั ครัง้ที่ ๑๖ ที่เมอืงแซนตาเฟ ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยมีคุณสมบตัิการเป็นมรดกโลกตรง

ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี

 - เป็นสิ่งที่ยนืยนัถงึหลกัฐานของวฒันธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏใหเ้หน็อยู่ในปจัจุบนัหรือว่าที่สาบสูญไป

แลว้ อยู่ที่อ  าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี ที่ท  าใหร้บัรูถ้งึการด ารงชีวติในสมยัก่อนประวตัศาสตร ์ยอ้นหลงั

ไปกวา่ ๔,๓๐๐ ปี ร่องรอยของมนุษยใ์นประเทศไทยสมยัดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมที่มีพฒันาการ

แลว้ในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นความรูค้วามสามารถหรือภูมปิญัญา อนัเป็นเครื่องมอืส  าหรบัช่วยใหผู้ค้น

เหล่านัน้สามารถด ารงชีวติ และสรา้งสงัคมวฒันธรรมของมนุษยไ์ดส้ืบเน่ืองต่อกนัมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

วฒันธรรมบา้นเชียง ไดค้รอบคลุมถงึแหล่งโบราณคดีในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออกีกวา่รอ้ยแห่งเป็นบริเวณ

พื้นที่ที่มมีนุษยอ์ยู่อาศยัหนาแน่นมาต ัง้แต่หลายพนัปีแลว้ ดว้ยเหตน้ีุเององคก์ารยูเนสโก ของสหประชาชาตจิึง

ไดย้อมรบัขึ้นบญัชีแหล่งวฒันธรรมบา้นเชียงไวเ้ป็นแห่งหน่ึงในบรรดามรดกโลก



พระราชวงั วงั พระต าหนกั ต าหนกั พระที่นัง่ คุม้ (Place / 

Residence of royalty)



วดัพระศรรีตันศาสดาราม หรอื "วดัพระแกว้" จงัหวดักรงุเทพฯ

สถานที่ต ัง้แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร จงัหวดักรุงเทพฯเป็นสถานที่ประดิษฐาน

พระพุทธมหามณีรตันปฏิมากร “พระแกว้มรกต” ที่อญัเชิญมาจากเวียงจนัทน์ และเคย

ประดิษฐานชัว่คราวที่วดัพระแกว้ จ . เชียงราย เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของกรุง

รตันโกสินทร ์วดัแห่งนี้สรา้งขึ้นในช่วงตน้ราชวงศจ์กัรีในสมยัของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จฬุาโลกมหาราช เพือ่เป็นพระอารามหลวงในพระบรมมหาราชวงั เป็นวดัที่ไม่มพีระสงฆจ์  า

พรรษาอยู่ มีเพียงแค่ส่วนของพุทธาวาสเพื่อประกอบพิธีกรรมส าคญัๆ เท่านั้น ถือเป็น

สถาปตัยกรรมที่มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่และยงัมีจิตรกรรมฝาผนงัรอบพระระเบียงเรื่อง

รามเกยีรติ์อนัวจิติรตระการตาและมคีวามยาวที่สุดในโลกอกีดว้ย



พระราชวงัสนามจนัทร ์

 ตัง้อยู่ในตวัเมอืง ห่างจากองคพ์ระปฐมเจดีย ์ไปทางทิศตะวนัตก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่

ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวงัแห่งน้ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึ้น ต ัง้แต่ยงัทรงด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร เริ่มก่อสรา้งในปี พ.ศ. 2450 โดย หลวงพทิกัษม์านพ (นอ้ย ศิลปี) ซึ่งต่อมา

เลื่อนยศเป็นพระยาศิลป์ประสทิธ์ิ เป็นผูด้  าเนินการก่อสรา้ง พระที่นัง่ เมื่อแรกสรา้งมี ีีเพียง 2 

พระที่นัง่ ไดแ้ก่ พระที่นัง่พมิานปฐม และพระที่นัง่อภริมยฤ์ดี และพระราชทานนามตาม ประกาศ

ลงวนัที่ 27 สงิหาคม พ.ศ. 2454  และต่อมาไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหท้  าพิธียกพระมหา

เศวตฉตัร ขึ้นประดิษฐานเหนือพระแท่นรตันสงิหาสน ์ภายในพระที่นัง่สามคัคีมุขมาตยเ์มือ่วนัที่ 7 

มถินุายน พ.ศ. 2466



พระที่นัง่ดสุติมหาปราสาท

 ลกัษณะเป็นพระมหาปราสาทจตุรมุข ต ัง้อยู่เบื้องตะวนัตกของเขตพระราชฐานชัน้กลางใน

พระบรมมหาราชวงั พระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้

โปรดกระหม่อมใหส้รา้งขึ้นเมื่อ พุทธศกัราช ๒๓๓๒ ทดแทนพระที่นัง่อมรินทราภิเษกมหา

ปราสาท ภายหลงัใชเ้ป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียม ในการพระ

ราชพธีิบรมราชาภเิษก พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัจะเสด็จกราบถวายบงัคมและสดบัปกรณ์

พระบรมอฐัแิละพระอฐัสิมเด็จพระบรมราชบพุการีที่พระที่นัง่น้ี



พระที่นัง่จกัรมีหาปราสาท

ประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่น ัง่ดุสติมหาปราสาทและหมู่พระที่น ัง่จกัรพรรดิพิมาน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯใหส้รา้งขึ้นในปี พ.ศ.2418 ผูอ้อกแบบโดยมิสเตอรย์อน 

คลูนิช สถาปนิกชาวองักฤษจากสงิคโ์ปร ์โดยมเีจา้พระยาภาณุวงศม์หาโกษาธิบดี (ทว้ม บุญนาค) เป็นแม่กอง พระยาเวยีงในนฤบาลเป็นผูก้  ากบัดูแล และพระประดิษฐการภกัดีเป็นผูต้รวจก ากบับญัชีและของท ัง้ปวง

เป็นสถาปตัยกรรมผสมระหว่างศิลปกรรมไทยและแบบยุโรปสมยัพระบรมราชินีนาถวคิตอเรียตวัอาคารเป็นแบบสถาปตัยกรรมยุโรป ส่วนหลงัคาเป็นแบบสถาปตัยกรรมไทย มีแผนผงัดา้นตดัเป็นรูปตวั อกัษร T 
คือมพีระที่น ัง่ส่วนหนา้เป็นส่วนหวั ทอ้งพระโรงกลางและทอ้งพระโรงหลงัเป็นล  าตวั องคพ์ระที่น ัง่ส่วนหนา้เป็นอาคาร 3 ช ัน้ ประกอบดว้ยพระที่น ัง่ยอดปราสาท 3 องคเ์รียงกนั คือพระที่น ัง่จกัรีมหาปราสาทองค์

ตะวนัออก พระที่น ัง่จกัรีมหาปราสาทองคก์ลาง และพระที่น ัง่จกัรีมหาปราสาทองคต์ะวนัตก มมีขุกระสนัเชื่อมพระที่น ัง่ท ัง้ 3 องคน้ี์เขา้ดว้ยกนั เรียกว่ามขุกระสนัดา้นตะวนัออกและมขุกระสนัดา้นตะวนัตก

พระที่น ัง่องคก์ลาง ช ัน้บนเป็นหอพระบรมอฐัพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัรชักาลที่ 4 ถึงรชักาลที่ 8 และพระบรมอฐัสิมเด็จพระอคัรมเหสใีนรชักาลที่ 4 และรชักาลที่ 5 มมีขุเด็จอยู่ที่พระทวารดา้นหนา้ ช ัน้

กลางเป็นหอ้งทอ้งพระโรงหนา้ เป็นทางที่จะผ่านไปยงัส่วนอื่นๆของพระที่น ัง่ ทางดา้นเหนือมทีางออกสู่มขุหนา้ ที่มขุหนา้น้ีมีชานสีหบญัชรส าหรบัเสด็จออกใหป้ระชาชนเขา้เฝ้าฯในบางโอกาส หอ้งช ัน้ล่างเป็นกอง

รกัษาการณ์ทหารมหาดเลก็รกัษาพระองค์

พระที่น ัง่องคต์ะวนัออก ช ัน้บนเป็นหอประดิษฐานปูชนียวตัถขุองพระมหากษตัริย ์ช ัน้กลางเป็นหอ้งรบัแขก สมยัรชักาลที่ 5 เรียกว่าหอ้งไปรเวต ปจัจุบนัใชร้บัรองพระราชอาคนัตุกะระดบัประมขุของประเทศ 

เมือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดังานพระราชทานเลี้ยงรบัรอง ช ัน้ล่างเคยเป็นหอ้งส าหรบัราชองครกัษใ์นรชักาลที่ 5 ปจัจุบนัใชเ้ป็นหอ้งพกัแขก

พระที่น ัง่องคต์ะวนัตก ช ัน้บนเป็นหอประดิษฐานพระอฐัพิระมเหส ีและพระอฐัพิระบรมราชวงศ์ในพระมหากษตัริย ์ช ัน้กลาง ในรชักาลที่ 5 เป็นออฟฟิศหลวง ปจัจุบนัใชเ้ป็นหอ้งรบัแขก ช ัน้ล่างใชเ้ป็น

หอ้งสมดุ ทอ้งพระโรงกลาง ใชส้  าหรบัประกอบพระราชพิธี การพระราชกุศลหรือพระราชกรณียกิจอื่นๆ เช่น พระราชทานเลี้ยงรบัรองผูม้าเยือนประเทศอย่างเป็นทางการ เสด็จออกใหค้ณะทูตานุทูตเฝ้าฯถวายพระพร 

หรือใหเ้อกอคัรราชทูตถวายพระราชสาสน์ตราต ัง้ภายในมพีระราชบลัลงักป์ระจ า ภายใตน้พปฎลมหาเศวตฉตัร คือ พระที่น ัง่พุดตานถม (ถมตะทองบางส่วนเป็นทองค าลงยาประดบัเนาวรตัน์) เบื้องหลงัพระราช

บลัลงักเ์ป็นซุม้จระน า ซึ่งมภีาพเขยีนตราจกัรีสญัลกัษณ์ของพระมหากษตัริยใ์นราชวงศน้ี์ สองขา้งพระราชบลัลงักม์พีระทวารไปสู่ทอ้งพระโรงหลงัและมพีระทวารดา้นขา้งออกสู่พระที่น ัง่มลูสถานบรมอาสน ์และพระที่

นัง่สมมติเทวราชอุปบตัิ



พระต าหนกัจติรลดา

 ก่อนหนา้ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช เจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารจะเสด็จกลบัจากทรงศึกษาใน

ยุโรป พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัไดเ้ตรียมที่จะสรา้งวงัพระราชทานที่ริมแมน่ า้หนา้วดัราชบูรณะค่อนมา

ทางดา้นถนนจกัรเพชร ครัน้ต่อมาเมือ่พระองคไ์ดท้รงสรา้งพระราชวงัใหม ่ที่ต าบลสวนดุสติ ความส าคญัของที่ประทบั

ในพระบรมมหาราชวงัจงึลดนอ้ยลงไป เพราะโปรดที่จะประทบัที่พระราชวงัสวนดุสติมากกว่า จงึไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้ง

ที่ประทบัส  าหรบัสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมารใกล ้ๆ กบัพระราชวงัสวนดุสติ คือ 

พระต าหนกัจติรลดา (พระต าหนกัหลงัเหนือ) ในบริเวณสวนปารุสกวนั ต่อมาไดโ้ปรดใหส้รา้งวงัจนัทร์เกษม (ปจัจุบนั

คือที่ต ัง้กระทรวงศึกษาธิการและคุรุสภา) ที่ริมถนนเบญจมาศ (ถนนราชด าเนินนอก) ตอนต่อกบัถนนลูกหลวง เชิง

สพานมฆัวานรงัสรรคเ์ป็นที่ประทบัเพื่อใหเ้หมาะสมกบัพระเกียรติของพระบรมโอรสาธิราชเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธสยาม

มกุฎราชกุมาร  แต่ยงัไมท่นัแลว้เสร็จพอดสีิ้นรชักาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั สมเด็จพระบรมโอรสาธิ

ราชเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธสยามมกุฎราชกุมาร ไดเ้สด็จเถลงิถวลัยราชสมบตัิเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั 

รชักาลที่ 6 ไดย้า้ยไปประทบัที่พระราชวงัสวนดุสติ และไดพ้ระราชทานพระต าหนกัจติรลดาใหร้วมกบัวงัปารุสกวนัของ

สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมหลวงพษิณุโลกประชานาถ เป็นบริเวณเดยีวกนั



พระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม

 สถานที่ต ัง้ต  าบลพระปฐมเจดีย ์อ  าเภอเมือง จงัหวดันครปฐมปูชนียสถานคู่บา้นคู่เมืองนครปฐมตัง้อยู่ภายในวดัพระปฐมเจดียร์าช

วรมหาวหิาร เป็นเจดียใ์หญ่ทรงระฆงัคว  า่ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตขุองพระพทุธเจา้ แต่เดิมเรียกวา่ “พระธมเจดีย”์ ต่อมาในสมยัของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หวัรชักาลที่ 4 ไดท้รงมพีระราชวนิิจฉยัวา่ เจดียใ์หญ่องคน้ี์อาจเป็นเจดียท์ี่สรา้งขึ้นแต่ครัง้พระสมณทูต

ของพระเจา้อโศกมหาราชเดินทางมาเผยแพร่พระพทุธศาสนายงัสุวรรณภูมิเป็นครัง้แรก จึงไดโ้ปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามใหม่ว่า “พระ

ปฐมเจดีย”์ หรือ “เจดียแ์ห่งแรก” นอกจากนัน้ในบริเวณโบราณสถานแห่งน้ีมพีพิธิภณัฑสถานแห่งชาติที่เป็นแหล่งรวบรวมศิลปกรรมชัน้ดี

ของสมยัทวารวดีมากที่สุดในไทย



• ประเพณี วฒันธรรมพื้นบา้น เทศกาลต่างๆ 

วนัหยุดประจ าภาค ไดแ้ก่

ภาคเหนือ : (ประเพณีไหวพ้ระธาต)ุ

ภาคอสีาน : (ประเพณีงานบญุบ ัง้ไฟ)

ภาคใต ้: (ประเพณีสารทเดือนสบิ)

ภาคกลาง : (เทศกาลออกพรรษา)



วนัหยดุภาคเหนือ

ประเพณีไหวพ้ระธาตปุระจ าปี 

 หรือ ประเพณีขึ้นธาตขุองทางภาคเหนือ ชาวภาคเหนือมคีวามผูกพนัต่อศาสนามากทกุอย่างมวีดัเป็นศูนยก์ลางต ัง้แต่เกิดจนตาย 

วดัถอืเป็นศูนยใ์หก้ารศึกษาแก่กุลบตุร ท ัง้ทางหนงัสอืและวชิาชีพเพื่อจะไดใ้ชว้ถิชีวีติของตนใหเ้กดิความสมบูรณท์างความเป็นอยู่

ทางสงัคม ประเพณีที่ปฏบิตัใินเดือน 8 น้ี จึงเกี่ยวเน่ืองกบัศาสนาเป็นสว่นใหญ่

 โดยวนัเพญ็เดือน 8 เหนือ (ช่วงเดือนพฤษภาคม) เป็นวนัส  าคญัทางพทุธศาสนาตรงกบัวนัประสูตติรสัรูแ้ละปรินิพพานของ

พระพทุธเจา้ เป็นวนัที่ชาวพทุธท ัง้โลกท าพธิีร าลกึถงึพระมหากรุณาธิคุณของพระองคโ์ดยการท าบญุถวายภตัตาหารแด่พระสงฆ์

และรกัษาศีล ฟงัเทศนป์ฏบิตัธิรรมกนัท ัว่ไป



ภาคเหนือ

ประเพณีที่ส  าคญัของภาคเหนือ คือ งานปอยหลวง ค าว่า "ปอย" แปลว่า ฉลอง ค าว่า "หลวง" แปลว่า ใหญ่โต งานปอยหลวงจึง

แปล ว่า งานฉลองที่ยิง่ใหญ่ งานนี้จดัขึ้นเพื่อฉลองวดัวาอาราม เช่น สรา้ง กุฏใิหม่ ศาลาการเปรียญใหม่ ซ่ อมเจดียเ์สร็จ เป็นตน้ 

ก าหนดจดังานขึ้นในช่วงเดอืนกมุภาพนัธ ์ถงึเดอืน มถินุายนเป็นเวลา 7 วนั โดยวดัที่มงีานปอยหลวงจะบอกบุญใหป้ระชาชนที่อยู่ใน

พื้นที่ใกลเ้คียง และวดั ต่าง ๆ ในจงัหวดัทราบ(เรยีกว่าแจกใบฎกีาแผ่หนา้บุญ) เมือ่วดัต่างๆ ทราบแลว้ก็บอกใหช้าวบา้นในเขต ของ

ตน ท าเครื่องไทยทานมารวมกนั แลว้จดัเป็นขบวน มเีครื่องดนตร ีเช่น ฆอ้ง กลองยาว ฉาบ ฉ่ิง ป่ี ท าการประโคมแห่แหนฟ้อนร า

เป็นขบวนครวัทานไปยงัวดัเจา้ของงาน พรอ้มท ัง้มกีารประกวดขบวน ครวัทานของแต่ละวดัดว้ย เครื่องครวัทานที่จดัมานัน้จะมอบไว ้

ใหว้ดัที่เป็นเจา้ของงาน และประเพณียีเ่ป็ง ประเพณีแหล่ส่างลอง(ประเพณีบวชลูกแกว้) ประเพณีทานขนัขา้ว ประเพณีอุม้พระด าน า้

ประเพณีฟ้อนผปู่ีย่า เป็นตน้



ประเพณียี่เป็ง 

 ค าว่า ยี่เป็ง เป็นภาษาลา้นนา แยกไดส้องค าคือค าว่า ยี่ ที่หมายถึงเดือนที่สอง หรือเดือนยี่ตามที่คนลา้นนาใชเ้รียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และค าว่า เป็ง ที่หมายถึงพระจนัทรใ์นคืนวนัเพ็ญ โดยจะจดั

งานเป็นเวลา 3 วนั ไดแ้ก่

 วนัขึ้น 13 ค า่หรือ วนัดา จะเป็นวนัเตรียมขา้วของส าหรบัท าบุญที่วดั

 วนัขึ้น 14 ค า่ จะพากนัไปท าบุญ ถือศีล ฟงัธรรมกนัที่วดั และมีการท ากระทงใหญ่ไวท้ี่ลานวดั และน าของกินมาใส่กระทงไว ้เพื่อเป็นการท าทานใหแ้ก่คนยากจน

 วนัขึ้น 15 ค า่ก็จะน ากระทงใหญ่นัน้ และกระทงเลก็ๆ ส่วนตวัไปลอยในแม่

 ปจัจุบนัที่เราเรียกกนัอย่างคุน้ปากว่า โคมลอย นัน้ ชาวลา้นนาเขาจะเรียกกนัว่า "ว่าว" ครบั ซึ่งว่าวในภาษาลา้นนา หมายถึง เครื่องเล่นชนิดหน่ึงท าดว้ยกระดาษ ส  าหรบัปล่อยใหล้อยไปตามลม คลา้ยกบั

บอลลูน ตามวฒันธรรมของลา้นนา

 ส าหรบัชาวลา้นนาเขาจะมกีระทงในรูปแบบเฉพาะ ที่เรียกว่า สะเปา หรือไหลเรือส  าเภา (การลอยกระทงนัน้รบัมาจากภาคกลางในยุคหลงั) โดยชาวบา้นจะไปท าสะเปาร่วมกนัที่วดั เสร็จแลว้วางลงบนแพไมไ้ผ่ 

และน าสะตวง (สิง่ของพิธีกรรมของจาวภาคเหนือลา้นนา) พรอ้มดว้ยขา้วของเครื่องใชต่้างๆ ส่งไปในสะเปา ช่วงหวัค า่ของวนัยี่เป็ง จึงพากนัหามสะเปาปลอยที่แม่น า้ เมือ่สะเปาลอยไปไดร้ะยะหน่ึง จะมคีน

ยากจนคอยดกัรอสะเปากลางแม่น า้ เพื่อน าเอาของอุปโภคต่างๆ มาใช ้เป็นการบริจาคทานแบบหน่ึง



ปอยส่างลอง หรอืบวชลูกแกว้ 

 พธิกีรรม "แหล”่เป็นค าภาษาไทยใหญ่ แปลว่า แห่ "สา่งลอง” หมายถงึ ลูกแกว้ ชาวไทยใหญ่ และชาวไทยใหญ่ผูน้บัถือ

พระพทุธศาสนาในเขตอ าเภอแมส่อด มกัจะท าการบวชเณร ซึง่เป็นลูกแกว้ หรือหลาน ของตนเองในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดอืน

มนีาคม -เดอืนเมษายน ของทุก ๆ ปี เนื่องจากว่างจากการท างาน และลูกหลานไมไ่ดไ้ปโรงเรียน ท ัง้ตอ้งการใหลู้กหลาน ไดม้โีอกาสได ้

ศึกษาพระธรรม ค าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ในช่วงปิดเทอมนี้ดว้ย เนื่องจากว่างจากการท างานและลูกหลานไมไ่ดไ้ปโรงเรียนท ัง้ตอ้งการ

ใหลู้กหลานไดม้โีอกาสไดศ้ึกษาพระธรรมค าส ัง่สอนของพระพทุธเจา้ใน ช่องปิดเทอมนี้ดว้ย การจดังานบวชลูกแกว้ (แหลส่า่งลอง) นัน้

ถอืว่า ผูท้ี่บวชเณรลูกชายตนเองจะไดบุ้ญหรืออานิสงสม์ากถงึ ๗ กลัป์ ถา้บวชเณรลูกชายคนอื่นจะไดบุ้ญ ๔ กลัป์ และถา้บวชลูกชาย

ตนเองเป็นพระภกิษุ จะไดบุ้ญถงึ ๑๖ กลัป์ ถา้บวชลูกชายคนอื่นเป็นพระภกิษุจะไดบุ้ญถงึ ๘ กลัป์ จงึมกัจะมผูีท้ี่มฐีานะดหีลายคน จะ

นิยมหาเด็กชายมาบวช โดยจะไปทาบทามจากผูป้กครองที่มฐีานะยากจน และถอืเป็นการสรา้งบุญกุศลร่วมกนัดว้ย ลกัษณะในการบวช

เณรของชาวแมส่อดจะม ีแบบข่านลบิ(บวชเรียบงา่ย) คือ ผูท้ี่ตกลงใจบวช พ่อ แม ่ผูอ้ปุถมัภก็์จะน าผูท้ี่บวชไปโกนหวั นุ่งผา้ขาว พรอ้ม

ดว้ยการน าส  ารบักบัขา้ว แบบขา้วหมอ้แกงหมอ้ ไปวดัใหพ้ระภกิษุสงฆท์ าพธิบีวชเณรใหก็้เป็นอนัเสร็จ ซึง่มคีวามสะดวกหลายประการ 

ท ัง้ยงัเป็นการประหยดัทรพัย์



ประเพณีอุม้พระด าน ้า

 เป็นประเพณีเก่าแก่ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ ที่สบืสานกนัมากว่า 400 ปี ถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่มตี านานที่มาอนัสุดทึ่ง

เกี่ยวเนื่องกบั “พระพทุธมหาธรรมราชา” พระพทุธรูปศกัดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมอืงมะขามหวาน

 เป็นประเพณีที่ชาวจงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดร่้วมมอืกนัจดัขึ้นในวนัแรมสบิหา้ค า่เดอืนสบิ ซึง่ประวตัิคว ามเป็นมาของประเพณีอุม้พระด า

น า้ก็คือ เมือ่ประมาณ 400 ปีที่ผา่นมามชีาวบา้นกลุม่หนึ่งมอีาชีพหาปลาขาย และไดไ้ปหาปลาที่แม่น า้ป่ าสกัเป็นประจ าทุกวนั อยู่มา

วนัหนึ่งก็ไดเ้กิดเรื่องที่ไมม่ใีครใหค้ าตอบไดว้่า เกิดอะไรขึ้นเพราะวนันัน้ ไมม่ใีครจบัปลาไดส้กัตัว จากนัน้ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาด

ขึ้นตรงบริเวณ วงัมะขามแฟบ (ไมร้ะก า) ซึง่ปกติบริเวณนี้น า้จะไหลเชี่ยวมาก จู่ ๆ น า้ก็หยุดไหล และมพีรายน า้ผุดขึ้นมาพรอ้มกบั

พระพทุธรูป ชาวบา้นจงึอญัเชิญพระพทุธรูปองคด์งักลา่ว ขึ้นจากน า้และน าไปประดษิฐานไวท้ี่วดัไตรภูม ิเ ป็นพระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมอืง

ของจงัหวดัเพชรบูรณ์ จนกระท ัง่ถงึวนัสารทไทยหรือ วนัแรม 15 ค า่เดอืนสบิ พระพทุธรูปองคด์งักลา่ว (พระพทุธมหาธรรมราชา) ก็

ไดห้ายไปจากวดั ชาวบา้นจงึช่วยกนัตามหาและเจอพระพุทธรูป อยู่บริเวณวงัมะขามแฟบ จากนัน้เป็นตน้มา พอถึงว ันแรม 15 ค า่

เดอืน 10 ชาวจงัหวดัเพชรบูรณ์ ก็จะจดังานซึง่เรียกว่า “อุม้พระด าน า้”[1] ตัง้แต่วนัที่ 19 กนัยายน พ.ศ. 2522 เป็นตน้มา



ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

ประชาชนในภาคกลาง ซึ่งรวมถงึ 4 จงัหวดัในภาคตะวนัออก ยงัคงยดึถอืและปฏบิตัิตามประเพณีท ัว่ไปเหมอืนภาค

อื่นๆ แต่จะมรีายละเอยีดปลกีย่อยเพิม่เติมไปเป็นพเิศษ เช่น ประเพณีสงกรานต ์โดยท ัว่ไปแลว้มีการสรงน า้พระพทุธรูป 

รดน า้ผูใ้หญ่ที่เคารพ นบัถอื และการเล่นสาดน า้ แต่ในจงัหวดัภาคกลางหลายแห่ง โดยเฉพาะชาวไทยเชื้ อสายมอญ ได ้

มกีาร ปฏบิตัิที่แตกต่าง เช่น มกีารท าบุญใส่บาตรตอนเชา้ กลางวนัมกีารเลี้ยงพระดว้ยขา้วแช่ มีการจดัขบวน แห่ปลาไป

ปล่อยในแม่น า้ล  าคลอง นอกจากนัน้ยงัมกีารเล่นสะบา้ ร ามอญซ่อนผา้ และแม่ศรีเรือน เป็นตน้ บ างแห่งจะมกีารจดั

ขบวนแห่แข่งขนัไปก่อพระเจดยีท์รายในวดั ส่วนชาวไทยรามญัในจงัหวดัปทุมธานี จะจดัตัง้ศาลเพยีงตาขึ้นทุกบา้น และ

ท าขา้วแช่ไปถวายวดั พรอ้มกบัการแบ่งไวบ้นศาลเพยีงตาดว้ย เพื่อเซ่นไหวผ้บีรรพบุรุษและผบีา้นผเีรือนต่างๆ และที่

จงัหวดัตราดมกีารทรงผคีวาย ทรงผกีระดง้ และเล่นสะบา้กนั และประเพณีตกับาตรดอกไม ้ประเพณีอุม้ พระด าน า้ 

ประเพณีกวนขา้วทพิย ์ประเพณีตกับาตรเทโว ประเพณีท าขวญัขา้ว ประเพณีก าฟ้า ประเพณีโยนบวั ประเพณีสงกรานต ์

ประเพณีบูชาเทพมะขาม เป็นตน้



วนัหยดุภาคกลาง : (เทศกาลออกพรรษา)

 หลงัเทศกาลเขา้พรรษาผา่นพน้ไปได ้3 เดอืน ก็จะเป็น วนัออกพรรษา ซึง่ถอืเป็นการสิ้นสุดระยะการจ าพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจ าที่วดัในช่วงฤดูฝนตลอด 3 

เดอืนของพระภกิษุสงฆ ์โดย วนัออกพรรษา ตรงกบัวนัขึ้น 15 ค า่ เดอืน 11 ของทุกปี ซึง่เรียกอกีอย่างว่า "วนัมหาปวารนา" ค าว่า "ปวารนา" นัน้แปลว่า อนุญาตหรือ

ยอมให ้

 ทัง้นี้ วนัออกพรรษา พระสงฆจ์ะประกอบพธิที  าสงัฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า มหาปวารณา ใน วนัออกพรรษา ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหภ้กิษุว่ากล่าวตกัเตือนซึง่กนัและกนัได ้

เนื่องจากในระหว่างที่เขา้พรรษาอยู่ดว้ยกนั พระสงฆบ์างรูปอาจมขีอ้บกพร่องที่ตอ้งแกไ้ข และการใหผู้อ้ื่นว่ากลา่วตกัเตือนก็จะท าใหรู้ข้อ้บกพร่องของตน อกีท ัง้ยงัเปิด

โอกาสใหถ้ามขอ้สงสยัซึง่กนัและกนัไดด้ว้ย พระผูใ้หญ่ก็กลา่วตกัเตือนพระผูน้อ้ยได ้และพระผูม้อีาวุโสนอ้ยก็สามารถชี้แนะถงึขอ้ไมด่ขีองพระผูใ้หญ่ไดเ้ช่นกนั แมพ้ระ

ผูใ้หญ่จะมอีาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มไิดส้  าคญัตนผดิคิดว่าท่านท าอะไรแลว้ถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครื่องมอืชี้ใหเ้ห็นวิธกีารคอยสงัวร คือ ตามระวงั ไมป่ระมาท 

ไมย่อมใหค้วามเลวรา้ยเกิดขึ้นได ้เหมอืนลอ้มรัว้ไวก่้อนที่ววัจะหาย ไมว่่าจะอยู่ในเทศกาลเขา้พรรษาหรืออกพรรษา พระท่านจะประพฤติด ีปฏบิตัิชอบ ตามระบอบของ

พระธรรมวนิยัอยู่ตลอดเวลา



วนัออกพรรษา ภาคกลาง

 1. ประเพณีตกับาตรเทโว หลงั วนัออกพรรษา หลงัวนัออกพรรษา 1 วนั คือ แรม 1 ค า่ เดอืน 11 จะมกีาร "ตกับาตรเทโว" หรือชื่อเต็มตาม

ค าพระว่า "เทโวโรหนะ" แปลว่า การหย ัง่ลงจากเทวโลก โดยสามารถเรียกอกีอย่างหนึ่งว่า "ตกับาตรดาวดงึส"์ โดยอาหารที่นิยมน าไปใส่บาตร

คือ ขา้วตม้มดั และ ขา้วตม้ลูกโยน

 จงัหวดันครปฐม ที่พระปฐมเจดยี ์พระภกิษุสามเณรจะมารวมกนัที่องคพ์ระปฐมเจดยี ์แลว้ก็เดนิลงมาจากบนัไดนาคหนา้วิหารพระร่วง 

สมมติว่าพระเดนิลงมาจากบนัไดสวรรคช์าวบา้นก็คอยใสบ่าตร

 จงัหวดัอทุยัธานี ซึง่ต ัง้อยู่บนยอดเขาสูง ณ วดัสะแกกรงั พระภกิษุก็จะเดนิลงมาจากเขารบับิณฑบาตจากชาวบา้น โดยขบวนพระภิกษุ

สงฆท์ี่ลงมาจากบนัไดนัน้นิยมใหม้พีระพุทธรูปน าหนา้ ท าการสมมติว่าเป็นพระพุทธเจา้ จะใชพ้ระปางอุม้บาตร หา้มมาร หา้มสมทุร 

ร าพงึ ถวายเนตรหรือปางลลีา ตัง้ไวบ้นรถหรือตัง้บนคานหาม มทีี่ต ัง้บาตรส าหรบัอาหารบณิฑบาต

 แต่ส  าหรบับางที่ไมน่ิยมตกับาตรเทโว แต่นิยมตกับาตรตอนเชา้ถวายอาหารพระภกิษุแลว้ฟงัเทศนร์กัษาอโุบสถศีล สว่นที่นิยมตกับาตรเทโว จะ

ท าบุญเป็น 2 วนั คือวนัออกพรรษากบัวนัเทโว ในวนัแรม 1 ค า่เดือน 11 ในวนัออกพรรษานัน้ หรือในวนัขึ้น 15 ค า่ เดือน 11 ก็มกีารฟงั

เทศนต์อนสาย ๆ และรกัษาอโุบสถศีล



การตกับาตรเทโว

 เป็นประเพณีที่สบืทอดกนัมาอย่างยาวนาน ตกับาตรเทโว หรือเรียกว่า การตกับาตรเทโวโรหณะ ซึง่ค าว่า "เทโว” ย่อมาจาก "เทโวโรหณะ” แปลว่า การเสด็จจากเทวโลก การตกั

บาตรเทโวจงึเป็นการระลกึถงึวนัที่พระพทุธองคเ์สด็จกลบัจากการโปรดพระพทุธมารดาในเทวโลก ประเพณีการท าบุญกุศลเนื่องในวนัออกพรรษานี้  ทุกวดัในประเทศไทย ก็จะมี

การจดพธิกีารตกับาตรเทโวนี้

 ตกับาตรเทโว หรือตกับาตรเทโวโรหณะ เป็นวนัที่พระพทุธเจา้เสด็จลงจากสวรรค ์ชัน้ดาวดงึสใ์นเวลาเชา้วนัแรม 1 ค า่ เดอืน 11 หลงัจากที่พระองค์ทรงจ าพรรษาที่น ัน้เป็นเวลา 3 

เดอืน ความส าคญัของวนัเทโวโรหณะ เป็นวนัที่มกีารท าบุญตกับาตรที่พเิศษวนัหนึ่ง กลา่วคือ ในพรรษาหนึ่งพระพทุธเจา้ไดเ้สด็จไปยงัสวรรค์ช ัน้ดาวดึงสแ์สดงพระอภิธรรมโปรด 

พระมารดา และทรงจ าพรรษาที่น ัน้ พอออกพรรษาก็เสด็จลงจากเทวโลกนัน้มายงัโลกมนุษย ์โดยเสด็จลงที่เมอืงสงักสัส ์ ใกลเ้มอืงพาราณส ีชาวบา้นชาวเมืองทราบข่าวก็พากนัไป

ท าบุญตกับาตรพระพทุธองคท์ี่น ัน้ และเป็นการรบัเสด็จพระพทุธองคด์ว้ย กลา่วกนัว่า ในวนันี้ไดเ้กิดเหตุอศัจรรย ์คือ เทวดา มนุษย ์และ สตัวน์รก ต่างมองเห็นซึ่งกนัและกนั จึง

เรียกวนันี้อกีชื่อหนึ่งว่า "วนัพระเจา้เปิดโลก” คือ เปิดใหเ้ห็น กนัท ัง้ 3 โลกนัน้เอง



ประเพณีสงกรานต ์



สงกรานตช์าวไทยรามญั

 ศาลเพยีงตา คือ สถานจ าลองชัว่คราวส าหรบัใหผ้เีทวดาอารกัษ ์เจา้ที่ เจา้ทุ่ง เจา้ท่า เจา้ป่า เจา้เขา เขา้มาสถติ แลว้ตัง้เครื่องบวงสรวงสงัเวย ปกติสรา้งดว้ยไมไ้ผ่หรือไม ้

รวก ที่พบในไทยมกัท ามชี ัน้ลด ตวัศาลปกัเสายกสูงระดบัสายตา จงึเรียกว่า ศาลเพยีงตา

 เปิงดา้จก์” เป็นภาษามอญ แปลว่า ขา้วน า้ ที่หมายถึงขา้วแช่นัน่เอง ชาวมอญมปีระเพณีในการท าขา้วแช่เพื่อถวายพระสงฆ์และเลี้ยงชาวบา้นในชุมชนในเทศกาล

สงกรานต ์ถอืเป็นงานที่ส  าคญัยิ่งของชาวมอญ จงึมกัเรียกขา้วแช่ว่า “เปิงซงักราน” ที่หมายถงึ ขา้วสงกรานต์



ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

 งานประเพณีของชาวอีสานยึดหลกัของ "ฮีตสบิสองคองสบิสี"่ "ฮีตสบิสอง" หมายถึง จารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบตัิในรูปของงานบุญท ัง้ 12 เดือน ไดแ้ก่ เดือนเจียงหรือเดือนอา้ย จะมงีาน 

"บุญเขา้ กรรม" เดือนยี่ "งานบุญคูนลาน" เดือนสาม "งานบุญขา้วจี่" เดือนสี ่"งานบุญพระเวส" เดือนหา้ "งาน บุญสรงน า้หรือสงกรานต ์" เดือนหก "งานบุญบ ัง้ไฟ" เดือนเจ็ด "งานบุญ

ซ าฮะ" เดือนแปด "งานบุญ เขา้พรรษา" เดือนเกา้ "งานบุญขา้วประดบัดิน" เดือนสบิ "งานบุญขา้วสากหรือกระยาสารท" เดือนสบิ เอ็ด "งานบุญออกพรรษา" เดือนสบิสอง "งานบุญกฐนิ“

 ส่วนค าว่า "คองสบิสี"่ และ "ฮีตบา้นคองเมอืง" หมายถึง ครรลองคลองธรรม หรือแบบแผนในการประพฤติปฏิบตัิ 14 ประการ เช่น ใหล้า้งเทา้ก่อนขึ้นบา้น ตื่นแต่เชา้มาใส่บาตร หา้ม

เดินเหยียบเงาพระ สงฆ ์ใหก้ราบไหวบ้ิดามารดา เก็บดอกไมธู้ปเทียนบูชาพระและหม ัน่ฟงัธรรมทุกวนั เป็นตน้ ส่วน "คองเมอืง" เป็นกฎที่ผูป้กครองบา้นเมืองจะตอ้งยึดถือ เพื่อใหเ้กิด

ความเป็นธรรมในการปกครอง ประเพณีหน่ึงในฮีตสบิสองที่เป็นงานส าคญัที่สุด คือ ประเพณีบุญพระเวส หรือการเทศนม์หาชาติซึ่งจดัท  าขึ้นในเดือน 4 คอืเดือนมนีาคม วดัใดจะท าบุญ

พระเวสก็จะมกีารประชุมอุบาสกและอุบาสกิาเพื่อ ตกลงเรื่องการจดังาน และตกแต่งศาลาโรงธรรมดว้ยกระดาษส ีและธงสต่ีางๆ ใชต้น้กลว้ย ตน้ออ้ยและ ทางมะพรา้วมาจดัแต่งเป็นซุม้ 

ในวนัรวม(คือวนัก่อนเทศน ์1 วนั) อุบาสกอุบาสกิาท ัง้หลายจะไปรวมกนั ที่วดัเพื่อท าพิธีมนตพ์ระอุปคุต และแห่พระเวสสนัดรกบันางมทัรีเขา้เมือง ในวนัรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวนัเทศน์ อุบาสก

อุบาสกิาจะไปที่วดัต ัง้แต่เวลาตี 4 เพื่อฟงัเทศนม์หาเวสสนัดรชาดก ต ัง้แต่กณัฑท์ศพรเรื่อยไปจน ครบ 13 กณัฑ ์โดยส่วนใหญ่เทศน์เป็นท านองพื้นเมืองเมื่อจบกณัฑห์น่ึงๆ จะมีการ

บรรเลงดว้ยฆอ้ง กลอง และระนาด พระภิกษุที่เทศนก์ณัฑใ์ดก็รบัปจัจยัที่จดัมาของกณัฑน์ัน้ ที่พิเศษอีกอย่าง คือชาวบา้น จะจดัอาหารซึ่งมีขนมจีนเป็นหลกัเลี้ยงทุกคนที่มาร่วมงาน 

นอกจากน้ียงัมงีานประเพณีทีน่่าสนใจอีก หลายงานซึ่งไดร้บัการสนบัสนุนจนเป็นงานที่มชีื่อเสยีงของประเทศ และประเพณีแห่ผตีาโขน ประเพณีแห่นางแมว ประเพณีบุญเบิกฟ้า ประเพณี

บุญผะเหวดงานประเพณีตีชา้งน า้นอง ประเพณีขา้วสาก ประเพณีทอดกฐนิ ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง  ประเพณีบุญบ ัง้ไฟ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีไหลเรือไฟ ทอดผา้ป่ากลางน า้ 

เทศกาลผลไม ้ท าบุญกลางทุ่ง ทอดผา้ป่าโจร เป็นตน้



วนัหยดุ ภาคอสีาน : (ประเพณีงานบญุบัง้ไฟ)

 ประเพณี บญุบ ัง้ไฟ เป็นประเพณีส าคญัของภาคอสีานบา้นเราที่ปฏบิตัสิบืทอดกนัมาต ัง้แต่สมยัโบราณค่ะ ถือเป็นหน่ึงในฮีตสิบสองเดือน

ของชาวอสีานที่ท  ากนัในเดือน 6 ช่วงเขา้สู่ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูท านา จะมีการจุดบ ัง้ไฟเพื่อบูชาเทพยดา และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท ัง้หลาย หรือที่ชาว

อสีานเรียกกนัวา่ พญาแถน หรือ เทพวสัสกาลเทพบตุร ซึ่ง มคีวามเชื่อวา่ พระยาแถนมหีนา้ที่คอยดูแลใหฝ้นตกถูกตอ้งตามฤดูกาล และท า

ใหพ้ชืพนัธุธ์ญัญาหารอุดมสมบูรณ์



ภาคใต ้

 มปีระเพณีที่เป็นที่โดยเด่นเป็นเอกลกัษณเ์ช่นกนั โดยเฉพาะประเพณีที่เกี่ยวขอ้งทางศาสนา ไดแ้ก่ ประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุ  ประเพณีสารท

เดือนสบิของ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นศูนยก์ลางทางพทุธ ศาสนาและศิลปวฒันธรรมในอดีต งานแข่งโพนลากพระ จ.พทัลุง เทศกาลกิน

เจ จ.ภูเก็ตและตรงั งาน สมโภชเจา้แม่ลิ้มกอเหน่ียว จ.ปตัตานี หรืองานประเพณีเลก็ๆ อย่างประเพณีลอยเรือชาวเล ที่เกิดจาก ความเชื่อ

ของชาวเกาะหลเีป๊ะ จ.สตูล และอกีหลายพื้นที่ในภูเก็ต พงังา และกระบี่ และประเพณีใหท้านไฟประเพณีลากพระประเพณีอาบน า้คนแก่

ประเพณีสวดดา้นประเพณีแห่นางดานประเพณีกวนขา้วยาคูประเพณียกขนัหมากพระปฐมประเพณีตกับาตรธูปเทยีน เป็นตน้



วนัหยดุ ภาคใต ้: (ประเพณีสารทเดือนสบิ)

 เป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต ้ของประเทศไทย โดยเฉพาะ ชาวนครศรีธรรมราช ที่ไดร้บัอทิธพิลดา้นความเชื่อ ซึง่มาจากทางศาสนาพราหมณ์ โดยมกีารผสมผสานกบัความเชื่อทาง

พระพทุธศาสนา ซึง่เขา้มาในภายหลงั โดยมจีดุมุง่หมายส าคญั เพื่อเป็นการอทุศิสว่นกุศล ใหแ้ก่ดวงวญิญาณของบรรพชนและญาติที่ลว่งลบั ซึ่งไดร้บัการปล่อยตวัมาจากนรก ที่ตนตอ้ง

จองจ าอยู่ เนื่องจากผลกรรมที่ตนไดเ้คยท าไวต้อนที่ยงัมชีีวติอยู่ โดยจะเริ่มปลอ่ยตวัจากนรกในทุกวนัแรม 1 ค า่เดือน 10 เพื่อมายงัโลกมนุษย ์โดยมจีุดประสงค์ในการมาขอส่วนบุญ

จากลูกหลานญาติพี่นอ้ง ที่ไดเ้ตรียมการอทุศิไวใ้หเ้ป็นการแสดงความกตญัญูกตเวทต่ีอผูล้ว่งลบั หลงัจากนัน้ก็จะกลบัไปยงันรก ในวนัแรม 15 ค า่ เดอืน 10

 ช่วงระยะเวลาในการประกอบพธิกีรรม ของประเพณีสารทเดอืนสบิ จะมขีึ้นในวนัแรม 1 ค า่ ถงึแรม 15 ค า่เดอืนสบิของทุกปี แต่ส  าหรบัวนัที่ชาวใตม้กัจะนิยมท าบุญกนัมากคือ วนัแรม 

13-15 ค า่ ประเพณีวนัสารทเดอืนสบิโดยในสว่นใหญ่แลว้ จะตรงกบัเดอืนกนัยายน

 การจดัหมรฺบั มกัจะจดัเฉพาะครอบครวั หรือจดัรวมกนัในหมูญ่าติและจดัเป็นกลุม่ภาชนะที่ใชจ้ดัหมรฺบั ใชก้ระบุง หรือ เข่งสานดว้ยดว้ยตอกไมไ้ผ่ขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู  กบัความ

ประสงคข์องเจา้ของหมรฺบั ปจัจบุนัใชภ้าชนะที่ประดษิฐข์ึ้นมาเป็นกรณีพเิศษ การจดัหมรฺบั คือการบรรจแุละประดบัดว้ยสิง่ของ อาหาร ขนมเดอืนสบิ ฯลฯ ลงภายในภาชนะที่เตรียมไว ้



ประเพณีแห่ผา้ข้ึนธาต ุณ วดัพระมหาธาตวุรวหิาร 

จงัหวดันครศรธีรรมราช 

เดิมการแห่ผา้ขึ้นธาตนิุยมจดัปีละสองครัง้ ในวนัขึ้น ๑๕ ค า่ เดือนสาม (วนัมาฆบูชา) และวนัขึ้น ๑๕ ค า่ เดือนหก (วนัวสิาขบูชา) โดยน าผา้ "พระ

บฏ” คือ ผา้ผนืยาว (นิยมใชส้ขีาว สเีหลอืง สแีดง ) ไปพนัรอบฐานองคพ์ระบรมธาตเุจดียซ์ึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พรอ้มจดัขบวนแห่กนัอย่าง

ยิ่งใหญ่ ปจัจุบนันิยมท ากนัในวนัขึ้น ๑๕ ค า่ เดือนสาม (วนัมาฆบูชา) มากกว่า ซึ่งมีเรื่องเล่าสืบต่อกนัมาถึงประเพณีแห่ผา้ขึ้นธาตุของชาวจงัหวดั

นครศรีธรรมราช



ประเพณีอืน่ ๆ 

 เช่น ประเพณีก่อเจดยีท์รายประเพณีลอยเรอืประเพณีแห่นางแมวประเพณีอุม้พระด าน า้ประเพณีลอยโคประเพณีบวช

ลูกแกว้หรอืปอยส่างลองประเพณีฮตีสบิสอง คองสบิสี่ประเพณีไหลเรอืไฟประเพณีผตีาโขนประเพณีบุญบ ัง้ไฟประเพณี

ลอยกระทงสายประเพณีวิง่ควายประเพณีแห่ปลาประเพณีแห่พระบรมสารรีกิธตุวดันางชปีระเพณีตกับาตรดอกไม ้

ประเพณีแข่งเรอืประเพณีลงแขกเกี่ยวขา้วประเพณีบายศรสู่ีขวญัประเพณีการทอดผา้ป่าประเพณีทอดกฐนิประเพณีออก

พรรษา ตกับาตรเทโวประเพณีท าบุญเขา้พรรษา หล่อเทยีน และแห่เทยีนพรรษาประเพณีตรุษสงกรานต ์26 ประเพณี

ท าบุญ ตกับาตร ถวายสงัฆทานประเพณีการท าบุญ สวดมนต ์เลี้ยงพระประเพณีและพธิีกรรมเกี่ยวกบัความตาย

ประเพณีหม ัน้และแต่งงานประเพณีบวชประเพณีและพธิีโกนจกุ เป็นตน้



เทศกาลงานประเพณีของไทยในแต่ละเดือน



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนมกราคม

 งานดอกไม ้ฟลอร่า พารค์งานเทศกาลทุ่งทานตะวนับานลพบรุี เทศกาลตน้คริสตม์าสภูเรืองานเทศกาลกินปลาและงานกาชาดจงัหวดัสงิหบ์รุี

เชียงรายดอกไมง้ามและดนตรีในสวนงานมหกรรมอาหาร และพษิณุโลกเคาทด์าวน์งานชิมชา ซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลองชา

ดอยแม่สลอง, ชมดอกซากุระบาน, การแสดงทางวฒันธรรมของชนเผ่า, การจดัแสดงและจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑช์ุมชนงานตากสินมหา

ราชานุสรณง์านขอนแก่นเคาทด์าวน@์ เซน็ทรลัเวลิด์ ที่โคราช ที่หวัหนิ อมัพวารื่นเริงเถลิงศกใหม่ งานเทศกาลปีใหม่พทัยา งานหาดใหญ่

ไนทพ์าราไดส์ หาดใหญ่เคาทด์าวน ์เทศกาลรบัตะวนัใหม่ก่อนใครในสยาม นบัถอยหลงัเริ่มตน้ปีใหม่ไทยปีใหม่สากล ชุม ชนทุกเผ่า ชาว

แม่ฮ่องสอน สวดมนตข์า้มปี งานแสดงเรือนานาชาตภิูเก็ต งานวนัพ่อขุนรามค าแหงมหาราช งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจ าปี เทศกาล

ตรุษจีน การแข่งขนั เดอะ นอรธ์ เฟซ 100 ไทยแลนด ์งานดอกไมบ้านชูช่อที่มอหนิขาว เชียงใหม่แจส๊แอนดม์วิสคิอินเดอะซิตี้ เทศกาลร่ม

บอ่สรา้งและหตัถกรรมสนัก าแพง การแข่งขนั



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนกมุภาพนัธ์

 วนัมาฆบูชา พธิีววิาหใ์ตส้มทุรพธิีววิาหใ์ตส้มทุร ประเพณีนมสัการรอยพระพทุธบาทพลวง(เขาคิชฌกูฎ) งานแผ่นดินสมเดจ็พระนารายณม์หาราช



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนมีนาคม

 พายเรือท่องป่าตามหาแมงกะพรุนน า้จืด บญุผะเหวดบวงสรวงงานอนุสาวรียป์ราบฮ่อ สะโตกชา้งล  าปาง งานไหวค้รูมวยไทยโลก งานวนั

ตราดร าลกึ งานวนัฉลองวนัแห่งชยัชนะของทา้วสุรนารี (งานย่าโม)งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง้ งานเทศกาลดอกล าดวนบาน สืบสานประเพณี

สี่เผ่าไทศรีสะเกษ งานโลกทะเลชุมพร เทศกาลลานตาลนัตา เทศกาลองุน่หวานและของดีอ  าเภอด าเนินสะดวก พทัยามวิสคิ เฟสตวิลั



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนเมษายน

 ประเพณีปอยส่างลอง งานร าลกึวนัประวตัศิาสตรร์ถไฟ รถมา้ล  าปาง วนัมะม่วงและของดเีมอืงแปดริ้ว เทศกาลอาหารทะเลตะกัว่ป่า 

เทศกาลผลไมแ้ละของดีเกาะชา้ง ประเพณีบวชชา้งหาดเสี้ยว งานสมโภชเจา้แม่โตะ๊โมะ เทศกาลสงกรานต ์ประเพณีขึ้นเขาไหวพ้ระถ า้

เอราวณั เทศกาลหนงัใหญ่วดัขนอน ภูเก็ตไบคว์คี งานประเพณีก่อพระทรายวนัไหลบางแสน หวัหนิร าลกึ งานแข่งขนัจกัรยานเสอืภเูขาเมอืง

พทัยา



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนพฤษภาคม

 การแข่งขนัเรือใบนานาชาต ิประเพณีสรงน า้พระธาตหุริภญุชยั งานนมสัการพระธาตศุรีสองรกั วนัวสิาขบูชา ประเพณีอฐัมบูีชา พระราชพธีิ

พชืมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั ประเพณีบญุบ ัง้ไฟยโสธร พทัยาไตรลกี ซูเปอร์ ซรีี่ย ์ งานประเพณีใส่ขนัดอกบูชาเสาอนิทขลิสงิห ์ริเวอร์

แคว อนิเตอรเ์นช ัน่แนล โทรฟ่ี งานประเพณีบวชนาคชา้ง



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนมิถนุายน

 เทศกาลดูผเีสื้อที่ปางสดีา เสมด็อนิเลฟิ ลากูน่า ภูเก็ตมาราธอนนานาชาต ิงานเทศกาลผลไมแ้ละของดีเมอืงระยอง ประเพณีแห่เจา้พ่อหลกั

เมอืงสมทุรสาคร พธิีววิาหบ์าบา๋ภูเก็ต เขาประทบัชา้ง เทรล งานเปิดโลกใตท้ะเลเกาะเต่า วนัสุนทรภู่ ลา้นนาเอก็ซโ์ปร ์ประเพณีผตีาโขน วนั

สุนทรภู่ งานเกษตรแฟรป์ราจีนบรุี งานวนัมะม่วงและของดีเมอืงเชยีงใหม่ เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม เทศกาลล่องแก่งหนิเพงิ 



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนกรกฎาคม

 ประเพณีแห่เทยีนโคราช งานประตมิากรรมเทยีนนานาชาต ิประเพณีแห่เทยีนพรรษาจงัหวดัอุบลราชธานี อาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา ถนน

สายวฒันธรรมเมอืงกะทู ้จงัหวดัภูเก็ต พทัยามาราธอน งานแข่งขนัเรือยาวนครสวรรค ์งานหลวงเวยีงละกอน เคปพนัวา โฮเทล ภูเก็ต เรซ

วคี กิจกรรมล่องแก่งแม่น า้ปาย งานประเพณีตกับาตรดอกไมเ้ขา้พรรษางาน ประเพณีแห่เทยีนเขา้พรรษาอ าเภอธาตพุนมงาน ประเพณีแห่

เทยีนพรรษาทางน า้ที่ลาดชะโด งานมหกรรมแห่เทยีนพรรษาและตกับาตรบนหลงัชา้ง เทศกาลทเุรียน และผลไมเ้มอืงลบัแล (มหศัจรรย ์

ทเุรียนหลง - หลนิเมอืงลบัแล) เทศกาลล่องแก่งล  าน า้เขก็ ประเพณีแห่เทยีนพรรษาสุพรรณบรุี



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนสงิหาคม

 งานเทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร มหศัจรรยก์ุง้เดินขบวน งานเดินวิง่แม่เมาะฮาลฟ์มาราธอน เทศกาลอาหารหวัหนิประจ าปี มสิทฟิฟาน่ี การ

แข่งขนัจกัรยานเขือ่นภมูพิล เสอืภูเขานานาชาต ิมหกรรมกลองนานาชาตแิละพธิีไหวค้รูกลอง ประเพณีโลช้ิงชา้ชาวอาขา่ เทศกาลขนมเคก้

จงัหวดัตรงั เทศกาลล าไย ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบรุี มหกรรมผา้ไทย ร่วมเทดิไทร้าชินี สสส. สงขลามาราธอนนานาชาติ



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนกนัยายน

 การแข่งขนัรถยนตข์บัเคลื่อนสี่ลอ้ “แนสชาเลนจ”์ การแข่งขนัเรือยาวประเพณีลุ่มน า้ป่าสกั เทศกาลกินหอย ดูนก ตกหมกึ งานประเพณีบญุ

เดือนสบิเมอืงนครขนอม มาราธอน เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพหน่ึงเดียวในประเทศไทย เทศกาลหมูย่างเมอืงตรงัประเพณี การแข่งขนัเรือยาว

ประเพณีแซนโฎนตา ประเพณีสลากภตัร สลากยอ้มงานร าลกึชาวเกาะสชีงั งานสารทไทย กลว้ยไข่เมอืงก าแพง มหกรรมศิลปะการแสดง

และดนตรีนานาชาต ิกรุงเทพฯ วนัสม้โอมณฑลนครชยัศรี



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนตลุาคม

 งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณีไหลเรือไฟนครพนม มหกรรมอาหารเชียงใหม่ งานแข่งขนัเรือยาวออกพรรษาไทย-ลาว (มกุดาหาร-

สะหวนันะเขต) งานประเพณีรบับวังาน ประเพณีวิง่ควายบ ัง้ไฟพญานาค ประเพณีตกับาตรเทโวประเพณี ตกับาตรเทโวโรหณะ งานมหากุศล 

อิ่มบญุ อิ่มใจ เทศกาลกินเจ เมอืงพทัยา เทศกาลกินเจหาดใหญ่ เทศกาลถอืศีลกินเจ ประเพณีถอืศีลกินผกัจงัหวดัตรงั ประเพณีถอืศีลกิน

ผกัจงัหวดัภูเก็ต งานแข่งขนัเรือยาวนครสวรรค ์งานประเพณีแข่งเรือโพนลากพระ งานประเพณีปอยเหลนิสบิเอด็ (แห่จองพารา) งาน

ประเพณีอุม้พระด าน า้และเทศกาลอาหารอร่อยจงัหวดัเพชรบูรณ ์ประเพณีจุลกฐนิประเพณีชกัพระ-ทอดผา้ป่าและ แข่งขนัเรือยาวงาน

ประเพณีปอยเหลนิสบิเอด็ (แห่จองพารา) ประเพณีบญุแห่กระธูปฟูลมูน มาราธอน 



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนพฤศจกิายน

 การแข่งขนัซีคยคั กระบี่ เอ็นไลฟ เทศกาลยี่เป็ง ประเพณีลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงกาบกลว้ย ประเพณีแข่งขนัเรือยา วชิงถว้ย

พระราชทานฯ เทศกาลเที่ยวพมิาย งานประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน งานมหศัจรรยง์านชา้งสุรินทร ์การแข่งขนัลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬา งาน

สปัดาหส์ะพานขา้มแม่น า้แคว และงานกาชาดประจ าปีงานเลี้ยงโตะ๊จีนลิง งานนมสัการวดัพระธาตุดอยกองมู งานนมสัการองคพ์ระปฐม

เจดีย ์เทศกาลดอกบวัตองบานบนดอยแม่อูคอ งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจงัหวดัภูเก็ต งานปัน่ฝ้ายสายบุญจุลกฐิน วดัพระธาตุผาเงางาน

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวงงานสืบสานต านานพนัปี ปราสาทศีขรภูมิ งานสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์กรุงเทพมาราธอน

เทศกาลกระบีเ่บกิฟ้าอนัดามนั เทศกาลดอกบวัตองบานบนดอยแม่อูคอ เที่ยวชมวงั ฟงัดนตรี  เมอืงพระนารายณ์



เทศกาลงานประเพณีของไทยเดือนธนัวาคม

 งานล าปางเซรามกิแฟร์ ครัง้ที่ 30 โอเวอรโ์คท้ มวิสคิ เฟสตวิลั 2015 เทศกาลแห่ดาวคริสตม์าสงานแขง่ขนัเชยีงใหม่มาราธอน



10 อนัดบัแหล่งท่องเที่ยวประเภทกจิกรรม งานวฒันธรรม ประเพณี



อนัดบั 1 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จงัหวดัอบุลราชธานี

 งานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจงัหวดัอุบลราชธานี โดยไดก้ าหนดจดังานขึ้นในวนัขึ้น 15 ค า่ เดือน 8 และแรม 1 ค า่ เดือน 8 หรือในวนั

อาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษาของทุกปี เริ่มมีการท าตน้เทียนประกวดกนัมาต ัง้แต่ พ.ศ. 2470 จนกระท ัง่เมื่อปี พ.ศ. 2520 จงัหวดั

อุบลราชธานีไดร้บัการส่งเสริมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ใหจ้ดังานสปัดาหป์ระเพณีแห่เทียนพรรษใหเ้ป็นงานประเพณีที่

ยิ่งใหญ่ของจงัหวดัเรื่อยมาจนกระทัง่ถงึปจัจุบนั ในงานมกีารประกวดตน้เทยีน 2 ประเภท คือ ประเภทตดิพมิพแ์ละแกะสลกั โดยขบวนแห่

จากคุม้วดัต่าง ๆ พรอ้มนางฟ้าประจ าตน้เทยีนจะเคลื่อนขบวนจากหนา้วดัศรีอุบลรตันารามมาตามถนน จนมาสิ้นสุดที่ ทุ่งศรีเมือง มีการ

แสดงสมโภชตน้เทยีนครึกครื้นสวา่งไสวไปทัว่ท ัง้งาน



อนัดบั 2 งานประเพณีปอยส่างลอง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน

 ปอยส่างลองคือประเพณีบรรพชาสามเณรตามแบบไทยใหญ่ ที่เชื่อกนัว่าไดกุ้ศลมากกว่าอุปสมบทพระภิกษุงานมี 3 วนั โดยในวนัแรก 

เด็กชายที่เขา้พธีิเรียกวา่ "ส่างลอง" จะโกนผม แต่ไม่โกนคิ้ว ผดัหนา้ทาปาก แต่งกายดว้ยเสื้อผา้สวยงาม โพกหวัประดบัประดาดอกไม ้ไป

ขอขมารบัพรจากญาตผูิใ้หญ่วนัที่สอง จะแห่ส่างลองขี่มา้หรือขี่คอพี่เลี้ยงพอ้มเครื่องไทยทานไปตามถนนแลว้ในวนัที่สาม จึงแห่ส่างลองไป

ยงัวดั เพื่อท าพธีิบวชต่อไป แต่เตมิงานน้ีจดักนั เฉพาะหมู่ญาตสินิทมติรสหาย กระท ัง่ในปี พ.ศ. 2525 ในอ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอนไดจ้ดัใหม้ี

บรรพชาหมู่ 200 รูป เน่ืองในงานฉลองกรุงรตันโกสินทร ์200 ปี กลายเป็นงานใหญ่ที่นกัท่องเที่ยวสนใจ นบัแต่นัน้จึงจดัเป็นประจ าทุกปี 

ในช่วงเดือนมนีาคม-เมษายน จนถอืเป็นประเพณีที่เป็นเอกลกัษณอ์ย่างหน่ึงของเมอืงแม่ฮ่องสอน



อนัดบั 3 งานเทศกาลสงกรานต ์จงัหวดัเชียงใหม่

 สงกรานตเ์มอืงเชียงใหม่ขึ้นชื่อในความยิ่งใหญ่ งดงามดว้ยขบวนแห่แหน ซึ่งวดัต่าง ๆ  ในตวัเมอืงเชียงใหม่จะอญัเชญิพระพทุธรูปศกัดิ์สทิธ์ิ

ประจ าวดั จดัเป็นขบวนยาวเหยยีด เช่น ขบวนพระสงิห ์ขบวนพระแกว้ขาว เป็นตน้ พระพทุธรูปแต่ละองคเ์ก่าแก่อายุ 700 – 1,000 ปี 

ผ่านกลางเมอืงมาใหค้นไดท้ าพธีิสรงน า้พระดว้ยน า้หอม นอกจากนัน้ยงัมที  าเลสะดวกในการเล่นน า้ เพราะมคูีน า้ลอ้มรอบเมอืงเก่าเป็นแหลง่

น า้ใหส้าดน า้กนัไดเ้ตม็ที่ จึงไม่น่าแปลกใจที่สงกรานตเ์ชียงใหม่ทกุปีจะมนีกัท่องเที่ยวแน่นชนิดไปทัง้ เมอืงตลอดช่วงวนัหยุดยาวเลยทเีดียว



อนัดบั 4 งานประเพณีบญุบัง้ไฟ จงัหวดัยโสธร

 เรียกอกีอย่างหน่ึงวา่บญุเดือนหก เป็นงานบญุที่จดัประจ าทกุปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนจะลงมอืท านา ที่จงัหวดัยโสธรจะจดั

งานบญุบ ัง้ไฟในวนัสุดสปัดาหท์ี่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ในวนัศุกรเ์ป็นวนัที่คณะบ ัง้ไฟท ัง้หลายแห่ขบวนเซิ้งเพือ่ขอรบับริจาคเงนิซื้ออาหาร 

เครื่องดื่ม และสิ่งของจ าเป็นส  าหรบัท าบญุ ส่วนวนัเสารจ์ะเป็นวนัแห่ขบวนฟ้อนร า เพื่อการแข่งขนั เนน้ความสวยงามของท่าฟ้อนในจงัหวะ

ต่าง ๆ ตลอดทัง้การตกแต่งบ ัง้ไฟและการจดัขบวนที่สวยงาม ทา้ยสุดในวนัอาทติยจ์ะเป็นวนัจุดบ ัง้ไฟ แข่งขนัความสูงของบ ัง้ไฟที่ขึ้นไปบน

ฟ้า บ ัง้ไฟที่สามารถลอยอยู่ในอากาศไดสู้งและนานจะชนะการแข่งขนั เป็นงานเทศกาลประเพณีที่ครึกครื้นและสนุกสนาน



อนัดบั 5 งานประเพณีแห่ผีตาโขน จงัหวดัเลย

 งานบญุหลวงอนัมเีอกลกัษณเ์ป็นที่รูจ้กักนัดี คือการละเล่นผตีาโขน งานประเพณีที่มกีารจดักนัมาหลงัจากการก่อสรา้งพระธาตศุรีสองรกัไม่

นาน ถอืเป็นหน่ึงในฮิตสบิสองคองสบิสี่ของภาคอสีาน การแห่ผตีาโขนเป็นประเพณีจ าลองเหตกุารณใ์นชาดกเมื่อครัง้ที่พระเวสสนัดรและ

นางมทัรีเดินทางกลบัออกจากป่าเขา้สู่เมอืง บรรดาผป่ีาหลายคนและสตัว ์นานาชนิดอาลยัรกั จึงพากนัแห่แหนมาส่งท ัง้สองพระองคก์ลบั

เมอืง เรียกกนัวา่ "ผตีามคน" ก่อนเพี้ยนมาเป็น "ผตีาโขน" อย่างในปจัจุบนั ผตีาโขนในขบวนแห่จะแยกเป็น 2 ประเภท คือ ผตีาโขนใหญ่ 

เป็นหุ่นรูปผที าจากไมไ้ผ่สาน สูงใหญ่กวา่คนธรรมดา 2 เท่า มเีพยีง 2 ตวั คือ ผตีาโขนชาย 1 ตวั และหญงิ 1 ตวั ส่วนผตีาโขนเลก็ใชว้ธีิ

ประดบัตกแต่งรูปร่างหนา้ตาใหเ้ป็นผดีว้ยเศษวสัดุที่หาไดใ้นทอ้งถิ่น



อนัดบั 6 งานแสดงชา้งสรุนิทร ์จงัหวดัสรุนิทร ์

 งานแสดงชา้งครัง้แรกจดัขึ้นที่สนามบนิเก่า อ  าเภอท่าตูม อนัเป็นที่ต ัง้โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวทิยใ์นปัจจุบนั เพื่อเฉลมิฉลองที่วา่การ

อ าเภอหลงัใหม่ ในงานมกีารแสดงขบวนแห่ชา้ง การแข่งขนัชา้งวิง่เร็ว การคลอ้งชา้ง โดยออกข่าวแพร่ภาพทัง้ทางหนงัสอืพมิพแ์ละโทรทศัน ์

ท าใหช้าวไทยและชาวต่างประเทศสนใจกนัเป็นอย่างมาก ในปีต่อมา อ.ส.ท. (ททท.) จึงไดเ้ขา้มาใหก้ารสนบัสนุน โดยร่วมก าเนิดรูปแบบของ

การแสดง และน านกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมชมการแสดงในปี พ.ศ. 2505 คณะรฐัมนตรีไดอ้นุมตัใิหก้ารจดังานขา้ง

เป็นงานประจ าปีของชาต ิและเน่ืองจากการจดังานที่อ  าเภอท่าตูมไม่สะดวกในการเดินทางของนกัท่องเที่ยว จึงไดย้า้ยสถานที่จดังานมาจดั

งานที่สนามกีฬาจงัหวดัต ัง้แต่นัน้เป็นตน้มาจนถงึปจัจุบนั



อนัดบั 7 งานประเพณีแห่ปราสาทผ้ึง จงัหวดัสกลนคร

 งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ตน้ก าเนิดมาจากคตคิวามเชื่อในสมยัโบราณ คือการท าทานที่อยู่อาศยัและการถวายรวงผึ้งแด่พระพทุธเจา้ของ

พญาวานรในพทุธประวตั ิความเชื่อท ัง้สองเรื่องเป็นที่มาของประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง โดยในวนัขึ้น 14 ค า่ เดือน 11 ของทกุปี ใหเ้ป็นวนัโฮม 

หรือวนัรวมปราสาทผึ้งจากคุม้ต่าง ๆ  ที่บริเวณวดั พรอ้มกบัมกีารจดังานรื่นเริง เพื่อเป็นการเฉลมิฉลอง ปจัจุบนัการท าปราสาทผึ้งและขบวน

แห่ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ท ัง้รูปทรงของตวัปราสาทผึ้งและลวดลายประดบัประดาไดเ้พิ่มความวจิิตรพสิดารขึ้น ขบวนแห่ที่เคยใช ้

เกวยีนก็กลายเป็นรถยนต ์สถานที่รวมขบวนก็เปลี่ยนจากบริเวณวดัมาอยู่ที่สนามมิ่งเมอืง แต่ละปีจะมขีบวนแห่ยาวเป็นสบิกิโลเมตร ใน

ขบวนยงัมกีารแสดงเกี่ยวกบัประเพณีโบราณและวถิชีีวติความเป็นอยู่ของชาวอสีาน



อนัดบั 8 กจิกรรมล่องแก่งหนิเพงิ จงัหวดัปราจนีบรุี

 กิจกรรมล่องแก่งหนิเพงิกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มเีฉพาะในช่วงฤดูฝน ในแก่งหนิเพงิซึ่งถอืก าเนิดเกิดจากล าน า้ใส่ใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติ

เขาใหญ่ สิ้นสุดที่ปลายน า้ ณ ต าบลสะพานหนิ อ าเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบรุี โดยนกัท่องเที่ยวตอ้งลงเรือยางซึ่งนั ่งไดล้  าละประมาณ 8 - 10 คน 

ผ่านแก่งต่าง ๆ ที่มีระดบัความยากง่ายของสายน า้อยู่ที่ระดบั 3 - 5 ใชฝี้มือและทกัษะในการพาย รวมทัง้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกนัพายอย่าง

ระมดัระวงัเป็นอย่างมาก เพื่อใหร้อดพน้จากการปะทะกบัแก่งหนิและไม่ใหเ้รือพลกิคว  า่ สนุกสนานกบัล  าธารใสที่สามารถแวะพกัเหน่ือยเล่นน า้กนั

ไดใ้นบางจุดที่มกีระแสน า้เบา โดยแก่งท ัง้ 6 แก่ง ไดแ้ก่ แก่งหนิเพงิ แก่งวงัหนามลอ้ม แก่งวงับอน แก่งลูกเสอื แก่งวงัไทร และแก่งงูเห่า และจะ

ถงึจุดหมายปลายทางที่ท่าเรือบริเวณหน่วยพทิกัษอ์ุทยานฯ ขญ. 9



อนัดบั 9 งานเทศกาลกนิเจ จงัหวดัภเูกต็ 

 ประเพณีกินเจชาวภูเก็ต เรียกวา่งานกินผกั หรือเจีย๊ะฉ่าย จดัขึ้นระหวา่งวนัขึ้น 1 ค า่ เดือน 9 ถงึวนัขึ้น 9 ค า่ เดือน 9 ของจีน ซึ่งตรงกบัเดือน 10 

ของไทย เป็นประเพณีดัง้เดิมของชาวภูเก็ตซึ่งไดร้บัอทิธิพลจากจีน เพื่อช าระจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ ไม่ฆ่าสตัวต์ดัชีวติ ผูร่้วมพธีิจะสวมชุดขาว งดการบริโภค

เน้ือสตัวแ์ละผกัที่มกีลิ่นฉุนดว้ย เริ่มมขีึ้นครัง้แรกที่อ  าเภอกะทูใ้นปี พ.ศ. 2368 เมื่อพระยาถลาง (เจิม) ยา้ยเมอืงถลางมาต ัง้ที่บา้นเก็ตโฮ่ซึ่งอุดมไปดว้ย

แร่ดีบกุ แต่เป็นป่าทบึ มไีขป่้าชุกชุม ชาวเมอืงลม้ป่วยกนัมาก คณะงิ้วที่มาแสดงอยู่ใตป้ระกอบพธีิกินเจขึ้นเพื่อบวงสรวงเทพเจา้ "กิว๋ออ๋งไต่เต" และ 

"ยกออ๋งซ่งเต" ปรากฏวา่โรคภยัไขเ้จ็บไดห้มดไป ชาวเมอืงเกิดศรทัธาจึงประกอบพธีิกินเจในเดอืน 9 รวม 9 วนั 9 คืนทกุปี ต่อเน่ืองมาจนถงึปจัจุบนั 

ซึ่งสสีนัของงานที่นกัท่องเที่ยวสนใจเป็นพเิศษคอืการแสดงอทิธิฤทธ์ิของบรรดามา้ทรงเทพเจา้ ซึ่งมที ัง้ลุยไฟ ท ัง้ใชข้องแหลมทิ่มแทงร่างกายโดยไม่

เจ็บปวด



อนัดบั 10 กจิกรรมพายคายกัล่องทะเล ป่าชายเลน

 กิจกรรมพายคายกัเป็นรูปแบบหน่ึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งไดร้บัความนิยมอย่างสูงที่จงัหวดักระบี ่เน่ืองจากนกัท่องเที่ยวจะไดส้นุกสนาน

กบัการล่องเรือไปท่ามกลางความอุดมสมบูรณข์องผนืป่าโกงกางซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสตัวห์ลายชนิด เช่น นก ลิงแสม และเป็นแหล่มอนุ

บาลตวัอ่อนของพนัธุส์ตัวน์ า้นานาพนัธุ ์เพลดิเพลนิไปกบัทวิทศันอ์นัน่าตื่นตาของเทอืกเขาหนิปูนท ัง้สองฟากฝัง่ ก่อนออกสู่ทะเลกวา้งโตค้ลืน่

ลมเป็นการเดินทางดว้ยพละก าลงัจากสองแรงแขนของตวัเอง ในขณะเดียวกนัก็ไดใ้กลช้ิดกบัธรรมชาตริอบขา้งอย่างแทจ้รงิ



ทรัพยากรการทอ่งเท่ยวอาเซียน



ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN)รวม 10 ประเทศ

1. ประเทศสาธารณรฐัอนิโดนีเซยี  (Republic of Indonesia)

2. ประเทศมาเลเซยี  (Malaysia)

3. ประเทศสาธารณรฐัฟิลปิปินส ์ (Republic of the Philippines)

4. ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร ์ (The Republic of Singapore)

5. ประเทศไทย  (Kingdom of Thailand)

6. ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam)

7. ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  (The Socialist Republic of Vietnam)

8. ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR)

9. ประเทศสหภาพพมา่  (Union of Myanmar)

10. ประเทศราชอาณาจกัรกมัพูชา  (Kingdom of Cambodia)



สญัลกัษณ์อาเซียน

ตน้ขา้วสเีหลอืง 10 ตน้ มดัรวมกนัไว”้หมายถงึประเทศในภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท้ ัง้ 10 ประเทศรวมกนัเพื่อมติรภาพและความเป็นน า้

หน่ึงใจเดียวกนัโดยสทีี่ปรากฏในสญัลกัษณข์องอาเซยีน เป็นสทีี่ส  าคญัของธงชาตขิองแต่ละประเทศสมาชกิอาเซยีน

สนี า้เงนิ หมายถงึ สนัตภิาพและความม ัน่คง

สแีดง หมายถงึ ความกลา้หาญและความกา้วหนา้

สขีาวหมายถงึ ความบริสุทธ์ิ

สเีหลอืง หมายถงึ ความเจริญรุ่งเรือง



1. ประเทศเนการาบรูไนดารสุซาลาม (Brunei Darussalam)



1) เมืองบนัดารเ์สรเีบกาวนั (Bandar Seri Begawan)

เมอืงบนัดารเ์สรีเบกาวนั เป็นเมอืงหลวงและเมอืงท่าที่ส  าคญัของประเทศบรูไนอยู่ในเขตการปกครองบรูไน -เมารา มปีระชากรประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อว่า เมอืงบรูไน

ภายหลงัเมือ่บรูไนพน้จากการคุม้ครองขององักฤษแลว้ จงึเปลีย่นชื่อมาเป็นบนัดารเ์สรีเบกาวนัปจัจบุนักรุงบนัดาเสรี เบกาวนัเป็นศูนยก์ลางการเงนิธุรกิจการคา้ และการอตุสาหกรรม

ของประเทศ ท ัง้ยงัเป็นสถานที่ผลติน า้มนัปิโตรเลยีมและก๊าซธรรมชาติดว้ย เมอืงหลวงของบรูไนเป็นที่ต ัง้สถานที่ส  าคญัของประเทศ เช่น พระราชวงัหลวง ศูนยป์ระวตัิศาสตร์บรูไน 

พพิธิภณัฑบ์รูไน สุเหร่าที่ใหญ่ที่สุดในซกีโลกตะวนัออกคือ มสัยดิโอมารอ์าลไีซฟดัดนิและ กมัปงเอเยอรห์มูบ่า้นด ัง้เดมิของชาวบรูไนที่ต ัง้บา้นเรือนอยู่ริมแมน่ า้บรูไน



2) มสัยิดโอมาร ์อาล ีไซฟัดดิน (Omar Ali Saifuddin Mosque)

มสัยดิโอมาร ์อาล ีไซฟดัดิน มสัยคิเก่าแก่อนัเป็นที่เคารพสกัการะของชาวบรูไนต ัง้อยู่ใจกลางกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั มสัยดิหลงัน้ีออกแบบและ

ด าเนินการสรา้งโดยสุลต่านโอมารอ์าลไีซฟดัดินที่ 3 พระราชบดิาของสุลต่านองคป์จัจุบนั และสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1958 พระองคท์รงไดร้บัการยก

ย่องวา่เป็นสถาปนิกสมยัใหม่ของบรูไน มสัยดิน้ีมคีวามงดงามจนไดช้ื่อวา่ มนิิทชัมาฮาล ชมมสัยดิโอมารอ์าลีไซฟูดติน มสัยิดเก่าแก่อนัเป็นที่เคารพ

สกัการะของชาวบรูไนต ัง้อยู่ใจกลางกรุงบนัดารเ์สรีเบกาวนั มสัยดิหลงัน้ีออกแบบและด าเนการสรา้งโดยสุลต่านโอมาร ์อาลไีซฟดัดินที่ 3 ผูท้รงไดร้บั

การยกย่องวา่เป็นสถาปนิกสมยัใหม่ของบรูไน และเป็นพระราชบดิาของสุลต่านองคป์จัจุบนั และมสัยนิน้ีสรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1958 มคีวามงดงามจน

ไดช้ื่อวา่ มนิิทชัมาฮาล สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบนิ บนัดารเ์สรี เบกาวนั



3) มสัยิดทองค า(Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque)

มสัยดิทองค า Jame Ar’ HassanilBolkiah Mosque มสัยดิที่สงา่งาม และศกัดิ์สทิธิ์ของชาวบรูไน ที่ใชง้บประมาณในการสรา้งมหาศาล โดย
มกีารน าเขา้วสัดุการก่อสรา้งและตกแต่งจากท ัว่ทุกมมุโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ7 ปี มหีอ้งสวดมนต ์2 หอ้งแยกชายและหญงิบนัไดทางขึ้นแต่ละชัน้จะม ี29 ข ัน้ หอ้งละหมาด

ดา้นบนตกแต่งอย่างวจิติรดว้ยพรมสเีหลอืงทองดูสว่างไสว จากนัน้น าท่านชมมสัยดิ โอมาร ์อาล ีไซฟูดติน มสัยดิเก่าแก่อนัเป็นที่เคารพส ักการะของชาวบรูไนตัง้อยู่ใจกลางกรุงบนั

ดารเ์สรีเบกาวนั มสัยดิหลงันี้ออกแบบและด าเนินการสรา้งโดยสุลต่านโอมารอ์าลไีซฟดัดนิที่ 3 ผูท้รงไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมยัใหมข่องบรูไนและเป็นพระราชบดิาของ

สุลต่านองคป์จัจบุนั และมสัยนินี้สรา้งเสร็จในปี ค.ศ.1958 มคีวามงดงามจนไดช้ื่อว่า มนิิทชัมาฮาล



4) พพิธิภณัฑโ์รยลัเรกกาเลยี

พพิธิภณัฑโ์รยลัเรกกาเลยี พพิธิภณัฑท์ี่ไดร้บัการโหวตจากประเทศในอาเซยีนว่า เป็นพพิธิภณัฑท์ี่น่าชมที่สุด เป็นที่รวบรวมขา้วของ เครื่องใชข้องสุลต่านองค์ปจัจุบนั อาท ิ

เครื่องทรงทองค าในวนัขึ้นครองราชยแ์ละเครื่องบรรณาการจากผูน้ าประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฎทองค า บลัลงักท์องค า เครื่องทรงทองค ารวมท ั้งเครื่องราชยม์ากมายที่พระองคไ์ดร้บั



(5) กมัปงไอเยอร(์Kampong Ayer)

Kampong Ayer กมัปงไอเยอรห์มูบ่า้นกลางน า้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสรา้งบา้นเรือนนบัพนับริเวณปากแม่น า้บรูไน และการคมนาคมอนัแปลกตา 
ชาวยุโรปใรยุคแรกที่เขา้มาที่บรูไน เรียกขานหมูบ่า้นกลางนน า้ว่า เวนิซแห่งตะวนัออกหมูบ่า้นกลางน า้ ซึง่จดัไดว้่าเป็นชุมชนกลางน า้ที่ใหญ่แห่งหนึ่งงบนโลก โดยมที ัง้สิ้น42 หมูบ่า้น 

ประชากรอาศยัร่วม 30,000 กว่าคนการสญัจรไปมานัน้จะมเีรือสปีดโบ๊ทแบบบรูไน(ก็คือเรือไมต้ิดเครื่องยนต)์ คอยใหบ้ริการ หรือใครมาเป็นหมูค่ณะก็สามารถเหมาเรือใหญ่พา

เที่ยวเที่ยวเนื่องดว้ยชุมชนกลางน า้แห่งนี้จดัเป็นชุมชนกลางน า้ที่ใหญ่แห่งหนึ่งบนโลกบนชุมชนก็เลยม ีสถานีดบัเพลงิ สถานีต ารวจ มสัยดิ โรงเรียน โรงพยาบาล รา้นอาหาร เหมอืน

ชุมชนบนฝัง่ และสะพานที่ทอดยาวสูชุ่มชนกลางน า้ บนฝัง่ก็มอีนุสาวรียM์ercu Dirgahayu 60 อยู่ดว้ย



2. ประเทศราชอาณาจกัรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia)



แหล่งท่องเที่ยวส าคญัสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั ไดแ้ก่



1) นครวดั (angkor wat)

 เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จงัหวดัเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สรา้งในรัชสมยัของพระเจา้สุริยวรมนัที่ 2 ในช่วงตน้

คริสตศ์ตวรรษที่ 1 2 โดยเป็นศาสนสถานประจ าพระนครของพระองค ์ตวัเทวสถานไดร้บัการอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่างดี จนเป็นศูนยก์ลางทาง

ศาสนาที่ส  าคญัเพยีงแห่งเดยีวที่ยงัเหลอืรอดมาจนถงึปจัจบุนันบัตัง้แต่ก่อสรา้งแลว้เสร็จ แต่เดิมนครวดัเป็ นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่ง

สรา้งขึ้นเพื่อถวายแด่พระวษิณุ ก่อนที่จะเปลีย่นเป็นศาสนาพทุธ นครวดัเป็นสิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่มขีนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตวัเทวสถาน

ถอืเป็นที่สุดของสถาปตัยกรรมเขมรสมยัคลาสสกิรุ่งเรือง และไดก้ลายมาเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศกมัพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็น

จดุท่องเที่ยวหลกัของประเทศ ตลอดจนไดร้บัลงทะเบยีนเป็นมรดกโลกภายใตช้ื่อ เมอืงพระนคร ปราสาทนครวดัไดเ้ริ่มสร ้างในกลางพุทธ

ศตวรรษ ที่ 17 ในรชัสมยัของ พระเจา้สุริยวรมนัที่ 2 เพื่อบูชาแด่พระวษิณุหรือ พระนารายณ์ ในปี พ .ศ. 1720 ชาวจามไดบุ้กรุกขอม ท า

ใหพ้ระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 ตอ้งยา้ยเมอืงหลวงไปที่เมอืงนครหลวง หรือ เสยีมราฐ ในปจัจบุนั หลงัจากนัน้ พระองค์จึงสรา้งเมอืงนครธม และ 

ปราสาทบายน ห่างจากปราสาทนครวดัไปทางเหนือ เพื่อเป็นเมอืงหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม ในปี ค .ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ไดม้นีกับวช

จากโปรตุเกส นามว่า อนัโตนิโอ ดา มกัดาเลนา เป็นชาวตะวนัตกคนแรกที่ไดไ้ปเยอืนปราสาทนครวดั แต่ที่จะถอืว่าเป็นการเปิดประตูใหแ้ก่

ปราสาทนครวดันัน้ คือการคน้พบของ อองรี มโูอต์ นกัสะสมแมลงและนกัส ารวจชาวฝรัง่เศส เมือ่ประมาณรอ้ยกว่าปีที่แลว้มาปราสาทนคร

วดัเป็นสิง่ก่อสรา้งในยุคสิ้นสุดของราชอาณาจกัรขะแมร ์โดยมหีนิทรายเป็นวสัดุก่อสรา้งหลกั



2) นครธม (Angkor Thom) 

 เป็นเมอืงหลวงแห่งสุดทา้ยและเมอืงที่เขม้แข็งที่สุดของอาณาจกัรขะแมร ์สถาปนาขึ้นในปลายคริสตศ์วรรษที่ 12 โดยพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 มอีาณาเขตครอบคลมุพื้นที่ 9 

ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทศิเหนือของ นครวดั ภายในเมอืงมสีิง่ก่อสรา้งมากมายนบัแต่สมยัแรกๆ และที่สรา้งโดยพระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 และรชัทายาท ใจกลางพระนคร

เป็นปราสาทหลกัของพระเจา้ชยัวรมนั เรี ยกว่า ปราสาทบายน และมพีื้นที่ส  าคญัอื่นๆ รายลอ้มพื้นที่ชยัภูมถิดัไปทางเหนือประตูทางเข า้นครธมดา้นใตจ้ดุเด่นที่สุดคือ

ทางเขา้ดา้นใต ้ที่มลีกัษณะเป็นหนา้ 4 หนา้ ก่อนจะเขา้สูบ่ริเวณนี้ จะเป็นแถวของยกัษ ์(อสูร) ทางดา้นขวา และเทวดาทางดา้นซา้ย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองขา้ง

สะพาน เมือ่เขา้สูใ่จกลางนครธมจะพบสิง่ก่อสรา้งต่างๆ บริเวณประตูดา้นใตน้ี้ไดร้บัการอนุรกัษฟ้ื์นฟูไวไ้ดด้กีวา่บริเวณอื่นๆ อีก 3 ดา้น



3) โตนเลสาบ (Tonle sap)

 เป็นทะเลสาบ (น า้จดื) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นทะเลสาบที่เกิดจากล าน า้โขง และแมน่ า้สายย่อยๆไหลมารวมกนัจนเป็นทะเลน า้จดืขนาดใหญ่ ไมต่่างกบัที่เรามองเห็นทอ้งทะเล ที่ม ีน า้กบั

ฟ้า แต่ที่โตนเลสาบจะเป็นทะเลสาบสขีุ่นเช่นเดยีวกบัแมน่ า้โขง ยามน า้หลากจะมอีาณาบริเวณเป็นพื้นที่กวา้งมาก สูงสุดถงึ 16,000 ตารางกิโลเมตร (สถิติจาก unesco ปี '97) แต่

ยามน า้ลดก็จะเหลอืประมาณ 2700 ตารางกิโลเมตร (เกือบสองเท่าของพื้นที่ กทม) สว่นลกึสุดประมาณ 10 เมตร... ปลาสด ปลากรอบ ปลารา้ เป็นอาชีพหลกัของที่นี่ กล่าวกนัว่าเป็น

แหลง่อาหารน า้จดืที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสรา้ง รายไดใ้หก้บัประเทศเป็นอนัดบั 2 รองจากการท่องเที่ยว ชาวประมงที่อาศยัอยู่ตามริมน า้เป็นชาวเวยีดนามอพยพในยุคสงครามเย็น หรือ

สงครามคอมมวินิสต ์สมยัที่เวยีดนามสง่ทหารมาช่วยรบในเขมร โตนเลสาบเป็นแหลง่ท่องเที่ยวของเมอืงเสยีมเรียบ อยู่ห่างจากตวัเมอืงออกไปประมาณ 14 กม. ตามระยะทางที่ผ่านจะ

เห็นหมูบ่า้นชาวประมงเป็นระยะๆ บางแห่งก็ตัง้เป็นย่านรา้นอาหารเวยีดนาม และยิ่งเขา้ไปใกลท้ะเลสาบมากขึ้น ก็จะเห็นชุมชนของชาวประมงอยู่หนาแน่น ที่อยู่อาศยัก็สรา้งกนัแบบง่ายๆ 

สะดวกในการเคลือ่นยา้ยตามฤดูน า้หลากของแต่ละปี จากระยะจากเสยีมเรียบถงึท่าเรือ ยามน า้ลดจะมรีะยะทาง 14 กม. แต่ยามน า้หลากแลว้ก็อาจเหลอืเพียง 4 กิโลเมตรเท่านัน้ มา

เที่ยวโตนเลสาบก็ไมต่่างกบัไปเที่ยวตามชนบทของเวยีดนาม วถิชีีวติและความเป็นอยู่ยงัดูยอ้นยุค ไมต่่างกบัชนบทไทยในอดตี



4) เขาพนมบาเค็ง (phnom bakheng)

 เขาพนมบาเค็ง เป็นเทวสถานที่สรา้งตามลทัธไิศวนิกาย เมือ่ราว พ.ศ. 1450 ตัง้อยู่บนเขาลูกเลก็ที่มคีวามสูงประมาณ 70 เมตร มชีื่อเรียกด ัง้เดมิว่า ปราสาทยโศธระปุระ

คือใชช้ื่อของพระเจา้ยโศวรมนัที่ 1 ต่อมาเรียกว่า พนมบาเค็งตามลกัษณะของตน้บาเค็งที่มอียู่มากในบริเวณภูเขานี้  เขาพนมบาเค็งหรือวนมักนัตาล เป็นภูเขาใจกลาง

เมอืงยโสธรปุระซึง่เปรียบเสมอืนเขาพระสุเมรุ และเป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล ตวัปราสาทพนมบาเค็งจ าลองลกัษณะมาจากปราสาทบากอง มสีถาปตัยกรรมคลา้ยกนั 

รูปทรงแบบปีรามดิ ที่ตวัระเบยีงแต่ละชัน้มปีราสาทเลก็ๆ 4 มมุ ภายในปรางคป์ระธานมศีิวลงึค์ต ัง้อยู่ต ัง้แต่ พ.ศ.1450 ในปีที่เริ่มสรา้งปราสาท ในขณะที่การก่อสรา้ง

ยงัคงด าเนินต่อไปจาก พ.ศ. 1450-1471 นานถึง 21 ปี หลงัจากนัน้อีก 40 ปีในรชัสมยัของพระเจา้ชยัวรมนัที่ 5 ไดม้กีารบูรณะซ่อมแซมปราสาทนี้ขึ้นเป็นครัง้แรก 

พระพทุธรูปที่เห็นในปรางค์ประธานนัน้ มกีารอญัเชิญพระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นไปประดิษฐานบนแท่นหินทรายแท่นศิวลงึค์เมื่อ พ .ศ. 2059 และจุดเด่นจุดหนึ่งที่

น่าสนใจของเขาพนมบาเค็งนี้คือ เป็นจดุชมววิที่สวยงามซึง่สามารถเห็นปราสาทนครวดั และบรรยากาศยามเย็นที่มพีระอาทติยต์กเป็นภาพที่สวยงามที่นกัท่องเที่ยวนิยม

กนัเป็นอย่างมาก



5) ปราสาทบนัทายศร ี(Banteay Srei) 

 เป็นปราสาทหนิที่ถอืไดว้่างดงามที่สุดในประเทศกมัพูชา มคีวามกลมกลนือย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดยีวที่สรา้งเสร็จแลว้กว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยงัมคีวาม

คมชดั เหมอืนกบัสรา้งเสร็จใหม ่ๆ ปราสาทบนัทายศรีหรือเรียกตามส าเนียงเขมรว่า บนัเตียไสร หมายถงึ ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่างจากตวัเมอืงเสยีมเรียบไป

ทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 30 กิโลเมตร ใกลก้บัแมน่ า้เสยีมเรียบในบริเวณที่เรียกว่า อศิวรปุระ หรือเมอืงของพระอศิวร 



6) ปราสาทตาพรหม (Prasat Ta Prohm) 

 เป็นปราสาทที่พระเจา้ชยัวรมนัที่ 7 สรา้งถวายใหก้บั พระมารดา เชื่อกนัว่า ปราสาทตาพรหมนัน้เป็นอารามหลวงในยุคนัน้ดว้ยส่วนค าว่า ตาพรหม นัน้น่าจะมาจากชื่อ

ของผูเ้ฝ้าปราสาท ในช่วงที่คณะส ารวจ ชาวฝรัง่เศสเขา้มาถึงตวัปราสาทนี้จุด เด่นส  าคัญของปราสาทตาพรหมคือรากไมข้องตน้สะปง (ไทยเรียกสมพงษ )์ ซึ่งขึ้น

ครอบคลมุปราสาทท ัว่บริเวณ บางตน้มอีายุถงึ 300 ปี จนไดร้บัการคดัเลอืกเป็น ฉากส าคญัของภาพยนตร์เรื่อง Tumb Raider นอกจากนี้แลว้ ยงัมภีาพ
สลกัรูป เสตก๊โกซอรส์ ซึง่เป็นไดโนเสารช์นิดหนึ่งภายในปราสาทตาพรหมอกีดว้ย



7) ตลาดไนทม์าเกต็ (Angkor night market) 

 เป็นตลาดค า่ของชาวเสยีมเรียบ ซึ่งนกัท่องเที่ยวนิยมมาเดินซื้อของที่ระลกึมากมาย อาทเิช่น ไมแ้กะสลกั เสื้อลายนครวตั และสปาปลา เป็นตน้



8) ระบ าอปัสรา (apsara dance) 

 เป็นการแสดงของประเทศกมัพูชา ซึง่เกิดไดจ้ากภาพจ าหลกัของนางอปัสรท ัง้หลายที่ปรากฏบนปราสาทหนิในประเทศกมัพูชา โดยเฉพาะภาพจ าหลกันางอปัสรที่นครวดั โดยภาพจ าหลกัรอบๆ

ปราสาทนครวดัเป็นรูปนางอปัสรร่ายร าในท่าทางที่ต่างๆกนั ย่อมแสดงใหเ้ห็นถึงศิลปะการร่ายร าของเขมรนัน้มีมายาวนาน เคียงคู่อยู่กบัตวั ปราสาทที่สง่างาม (9.) นา้ตกกบาลสะเปียน 

(kbalspean waterfall) หรือหวัสะพาน น า้ตกกบาลสะเปียน (kbalspean waterfall) หรือหวัสะพาน ถูกขนานนามจากแนวกอ้นหินที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ โดยมลีกัษณะคลา้ยสะพานทอดขา้มสายน า้เลก็ๆ ซึง่มตีน้น า้เกิดจากเทอืกเขากุเลน ธารน า้สายนี้แยกไหลเป็นสายย่อยเลาะรอบเมอืงพระนครผา่นเรือกสวนไร่นาของประชาชนก่อนที่

จะไหลรวมกบัแม่น ้าเสยีมเรียบ และไหลลงทะเลสาบในที่สุด ท ัง้พนมกุ เลนและกบาลสะเปียนแมจ้ะอยู่ห่างกนัคนละที่ แต่ก็มสีองสิ่งที่ถูกสรา้งขึ้นมาภายใต ้ผนืน า้ของทอ้งธารท ัง้สอง ที่

เหมอืนกนัคือรูปศิวะสลกัหรือศิวลงึคอ์งคย์่อมๆ ไปถงึขนาดใหญ่นบัพนัองค ์และรูปโยนีสลกัอกีเป็นจ านวนมาก แผ่ขนานไปตามความยาวของล าธา รตื้นๆ เป็นระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตร 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าดา้นหนา้ของโยนีถูกสลกัใหห้นัไปทางทศิเหนือเสมอ เพราะว่าแต่โบราณถอืว่าเหนือเป็นทิศแห่งโชคลาภ และความสมบูรณ์พู นสุขจึงนิยมสลกัโยนีสู่ทิศเหนือเสมอ กบาลสะ

เปียน สนันิษฐานว่าสรา้งขึ้นในรชัสมยัของพระเจา้อทุยัทติยวรมนัที่ 2 ปลายพทุธศตวรรษที่ 16 โดยมพีระประสงค์เพื่อใหพ้ราหมณ์ประกอบพิธีเสกน า้ใหศ้กัดิ์สทิธิ์เพื่อน าน า้ไปประกอบพิธี

หลวงในพระราชวงั และเพื่อใหเ้หลา่มวลประชาราษฎรน์ าไปบูชารกัษาโรคภยัไขเ้จ็บ น าไปใชก้บัไร่นาของตนได ้เพื่อผลผลติที่สมบูรณ์



9) น ้าตกกบาลสะเปียน (kbalspean waterfall) หรอืหวัสะพาน 

 ถูกขนานนามจากแนวกอ้นหนิที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยมลีกัษณะคลา้ยสะพานทอดขา้มสายน า้เลก็ๆ ซึง่มตีน้น า้เกิดจากเทอืกเขากุเลน ธารน า้สายนี้แยกไหลเป็นสายย่อยเลาะ

รอบเมอืงพระนครผา่นเรือกสวนไร่นาของประชาชนก่อนที่จะไหลรวมกบัแม่น า้เสยีมเรียบ และไหลลงทะเลสาบในที่สุด ท ัง้พนมกุเลนและกบาลสะเปียนแมจ้ะอยู่ห่างกนัคนละที่ 

แต่ก็มสีองสิง่ที่ถูกสรา้งขึ้นมาภายใตผ้นืน า้ของทอ้งธารท ัง้สอง ที่เหมอืนกนัคือรูปศิวะสลกัหรือศิวลงึคอ์งคย์่อมๆ ไปถงึขนาดใหญ่นับพนัองค์ และรูปโยนีสลกัอีกเป็นจ านวนมาก 

แผข่นานไปตามความยาวของล าธารตื้นๆ เป็นระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตร เป็นที่น่าสงัเกตว่าดา้นหนา้ของโยนีถูกสลกัใหห้นัไปทางทศิเหนือเสมอ เพราะว่าแต่โบราณถือว่าเหนือ

เป็นทศิแห่งโชคลาภ และความสมบูรณ์พูนสุขจงึนิยมสลกัโยนีสูท่ศิเหนือเสมอ กบาลสะเปียน สนันิษฐานว่าสรา้งขึ้นในรชัสมยัของพระเจา้อทุ ัยทติยวรมนัที่ 2 ปลายพทุธศตวรรษ

ที่ 16 โดยมพีระประสงคเ์พื่อใหพ้ราหมณ์ประกอบพธิเีสกน า้ใหศ้กัดิ์สทิธิ์เพื่อน าน า้ไปประกอบพธิหีลวงในพระราชวงั และเพื่อใหเ้หลา่มวลประชาราษฎร์น าไปบูชารกัษาโรคภยัไข ้

เจ็บ น าไปใชก้บัไร่นาของตนได ้เพื่อผลผลติที่สมบูรณ์



3. ประเทศสาธารณรฐัอนิโดนีเซีย (Republic of Indonesia)



1) เกาะบาหล ี(Bali) 

 เกาะบาหล ี(Bali) เกาะน้ีต ัง้อยู่ใกลต้อนกลางของหมู่เกาะอินโดนีเซยี บาหลมีพีื้นที่ 5,650 ตร.กม. บาหลมีปีระชากรมากกว่า 3 ลา้นคน วฒันธรรมบาหลขีองชาวบาหลเีป็นสิง่ที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวมาเที่ยวบาหลี 

เพราะที่บาหลน้ีีเป็นที่เที่ยวซึ่ง ประเพณี ศาสนา วฒันธรรม เจริญเหนือวตัถุอื่นๆ และผูค้นบนเกาะบาหล ียงัเชื่อกราบไหวเ้ทพเจา้ และภูติผจีนปจัจุบนั บาหลจึีงไดถู้ก ขนานนามว่า บาหลเีป็นดินแดนแห่งเทพเจา้

เที่ยวบาหล ีการเยี่ยมชมวดัตอ้งแต่งชุดสุภาพ (กางเกงขายาว) ไม่เช่นนัน้ก็ตอ้งยืมโสร่งใส่ เพื่อเขา้วดันัน้ๆได ้สปาที่บาหลเีป็นที่ขึ้นชื่อมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก เพราะบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และการนวดดว้ย

นวดน า้มนั หรือสมนุไพรกลิน่หอมต่างๆบาหลเีป็นเกาะเกาะหน่ึงของประเทศอินโดนีเซีย ที่มคีวามสวยงามดว้ยธรรมชาติที่ผสมผสานกนัอย่างลงตวักบัวฒันธรรมที่ไม่เหมอืนใคร ซึ่งไดส้บืทอดต่อกนัมาเป็นเวลานบั

พนัปี มแีหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมเป็นจ านวนมาก เช่น วดัและวงั ซึ่งมคีวามโดดเด่นทางสถาปตัยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมท ัง้ผืนป่าที่มีความอุดม

สมบูรณ์ และการด าเนินชีวติของคนบาหลดีว้ยวธีิการกสกิรรมแบบด ัง้เดิม บาหลกีลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท ัว่โลกรูจ้กัเกาะบาหลีที่ห่าง ไกลแห่งน้ีใหค้วามรูส้ึกถึง ความเป็นเอเชียอย่างมาก บาหลี เป็นเกาะที่

สวยงามที่สุดในเอเชียแปซิฟิก การเดินทางก็สะดวกดว้ย สายการบินตรงทุกวนัจากเมอืงต่างๆ ท ัว่โลก แลว้เดินทางต่อดว้ยรถโคช้แสนสบายบาหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหน่ึงที่มี อากาศตลอดปีอยู่เพียง 2 ฤดู 

คือ ฤดูรอ้น ต ัง้แต่เดือนเมษายน-ตุลาคม และ ฤดูฝนบาหลวีนัน้ี มสีญัญาณที่ดีส  าหรบัลูกคา้ ที่จะกลบัไปท่องเที่ยวที่น่ีอีก สญัญาณแรกที่เห็นไดช้ดัก็คือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ น เริ่มเดินทางกลบัมาเที่ยวบาหลีอีก

คร ัง้ รองลงมาก็คือนกัท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวบาหลจีะเป็นกลุ่มครอบครวัส  าหรบัอาหารบาหล ีรสชาติอาจจะไม่จดัจา้นเท่าอาหารไทย แต่เครื่องปรุงคลา้ยๆ กบัอาหารไทยท ัง้นัน้ที่ส  าคญัที่สุด

ทุกแห่งจะคงไวซ้ึ่งความงดงามของธรรมชาติ เพื่อใหไ้ดส้มัผสัความงามของบาหล ี“สวรรคบ์นดิน”ท่ามกลางสิง่แวดลอ้มงดงามเอื้อ ต่อบรรยากาศการพกัผ่อนและงานธุรกิจของคุณพรอ้มกนัไปดว้ย ที่บาหลี



2) เมืองยอกยาการต์า (Yogyakarta)

 เมอืงยอกยาการต์า (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวา เป็นศูนยก์ลางท ัง้ดา้นศิลปะ และวฒันธรรม นอกจากนัน้ยอกยาการต์า ยงั
เป็นที่ต ัง้ของบโุรพทุโธ (Borobudur) พทุธสถานที่มชีื่อเสยีงและส าคญัยิ่งแห่งหน่ึงในภมูภิาคน้ี รวมถงึหมู่วหิารโบราณฮินดู คือ 

ปรามบานนั (Pram-banan) สนามบนิหลกัคือ Adi Sucipto Airport



3) กรงุจาการต์า (Jakarta) 

 จาการต์า(Jakarta) หรือในอดีตชื่อ “ปตัตาเวยี” (Batavia) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของอนิโดนีเซีย ต ัง้อยู่บริเวณ
ชายฝัง่ทะเลดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะชวา มพีื้นที่ 650 ตารางกิโลเมตร ประชากร 10 ลา้นคน เป็นศูนยก์ลางท ัง้ดา้นการปกครอง

และเศรษฐกิจของประเทศ มสีนามบนินานาชาตคิอื Soekarno Hatta International Airport มท่ีาเรือใหญ่
ที่สุดของประเทศ คือ Tanjung Priok



4) เมืองเมดาน (Medan) 

 เมอืงเมดาน (Medan) เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ที่สุดของเกาะสุมาตรา มปีระชากร 2.1 ลา้นคน เมดานเป็นแหล่งเพาะปลูกใหญ่
ที่สุด ของอนิโดนีเซยี ท ัง้ปาลม์น า้มนั ชา โกโก ้ยางพารา และยาสูบ นอกจากนัน้ ยงัมแีร่ธาตสุ  าคญั อาท ิน า้มนั และกา๊ซ มสีนามบนิ

นานาชาต ิคือ Polonia Airport และท่าเรือ Belawan Port



ประเพณีพื้นเมืองวายงั ปูรว์า ( Wayang Purwa)

ศิลปะการแสดงของอนิโดนีเซีย ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หากมองเรื่องของนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงแลว้ อินโดนีเซียเป็นปร ะเทศหน่ึงที่มี

วฒันธรรมทางการแสดงอนัเก่าแก่และมีลกัษณะโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนโดยมีพื้นฐานของวฒันธรรมมุสลิมและฮินดูปรากฏอยู่เด่ นชดัใน

ศิลปะการแสดงของอนิโดนีเซยี ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลกัษณเ์ด่นชดัของอนิโดนีเซยีและยงัคงเป็นศิลปะประจ าชาติที่เก่าแก่ที่ สุดก็คือ ศิลปะการเชิดหนงั

หรือเชิดหุ่นภาษาชวาเรียกวา่ “วายงั” (Wayang)หรือเรียกเตม็ชื่อวา่ “วายงั ปูรว์า” ( Wayang Purwa) “วายงั”แปลวา่ “เงา” ส่วน”ปูร์

วา”แปลวา่”ความเก่าแก่”รวมกนัจึงหมายถงึความเก่าแก่แห่งศิลปะการเชิดตวัหุ่นที่ท  าจากหนงัใหเ้กิดเป็นภาพเงาบนจอผา้ ในปจัจุบนัค าว่าวายงัมีความหมาย

ทัว่ไปวา่”การแสดง”



2) ระบ าบารอ็ง (Barong Dance) 

 เป็นการแสดงศิลปวฒันธรรมของบาหล ีบาร็องดา๊นซ์ เป็นเรื่องราวการต่อสูร้ะหว่างความช ัว่และความดี บาร็อง คือ ตวัแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสตัวใ์นเทพนิยาย มลีกัษณะเป็นตวัสงิโตผสม

มงักรแสดงโดยผูช้ายสองคน ว่ากนัว่าเคราของบาร็องมอีานาจในการรกัษาโรคต่าง ๆ  ส่วนคู่ปรบัของบาร็อง คือ รงัดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลรูีส้กึหวาดกลวัและใหค้วามเคารพพอ ๆ  

กนั ตามบทละคร บาร็องไม่สามารถปราบรงัดาไดอ้ย่างราบคาบ เพราะจะตอ้งมกีารถ่วงดุ ลระหว่างความดีและความช ัว่เสมอ ส าหรบัชาวบาหลกีารแสดงชุดน้ีคือภาพสะทอ้นการต่อสูข้อง

ชีวติ



4. ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

(The Lao People's Democratic Republic : Lao PDR)



แหล่งท่องเที่ยวส าคญัไดแ้ก่



1) พระธาตหุลวงหรอื พระเจดีย ์โลกะจฬุามณี 

 นบัเป็นปูชนียสถานอนัส  าคญัยิ่งแห่งนครหลวงเวยีงจนัทน ์และเป็นศูนยร์วมใจของประชาชนชาวลาวท ัว่ประเทศ ตามต านานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมปีระวตัิการก่อสรา้งนบัพนัปี

เช่นเดียวกนัพระ ธาตุพนมในประเทศไทย และปรากฏความเกี่ยวพนักบัประวตัิศาสตรข์องดินแดนทางฝัง่ขวาแมน่ า้โขงอย่าง แยกไม่ออก สถานที่น้ีถือไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ส  าคญัอย่างของ

ประเทศลาว ดงัปรากฏว่าตราแผ่นดินของลาวที่ใชอ้ยู่ในปจัจุบนัน้ีมรูีปพระธาตุหลวงเป็น ภาพประธานในดวงตราตามต านานอุรงัคนิทานไดก้ล่าวไวว้่า พระธาตุหลวงสรา้งขึ้นคราวเดียวกบั

การสรา้งเมอืงนครเวยีงจนัทน ์หลงัจากก่อสรา้งพระธาตุพนมแลว้ ผูส้รา้งคือ บุรจีนัอว้ยลว้ย หรือ พระเจา้จนัทบุรีประสทิธิศกัดิ์ เจา้เหนือหวัผูค้รองนครเวยีงจนัทนพ์ระองคแ์รก พรอ้มกบั

พระอรหนัต ์5 องค ์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหวัเหน่า 27 พระองค ์ซึ่งไดอ้ญัเชิญมาจากเมอืงราชคฤห ์ประเทศอินเดีย โดยก่อเป็นอุโมงคห์ินคร่อมไว ้อุโมงคน์ัน้กวา้งดา้นละ 5 

วา ผนงัหนา 2 วา และสูงได ้4 วา 3 ศอก เมือ่ไดท้  าการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแลว้ พระเจา้จนัทบุรี จึงไดม้พีระราชด ารสัใหเ้สนาอ ามาตยส์รา้งวหิารขึ้นในเมอืงจนัทบุรีหรือนคร 

เวยีงจนัทน ์5 หลงั เพื่อใหเ้ป็นที่อยู่จ าพรรษาของ พระอรหนัตท์ ัง้ 5 องคน์ัน้ดว้ย ตามต านานดงักล่าวระบุศกัราชการสรา้งว่าอยู่ในช่วง พ.ศ. 238



2) ประตูชยั (Patuxai) 

 สรา้งเสร็จในปี พ.ศ.2512 มชีื่อเรียกอกีอย่างหน่ึงวา่ “รนัเวยแ์นวต ัง้” นัน่ก็เพราะว่า การก่อสรา้งประตูชยัแห่งน้ีนัน้ ใชปู้นที่อเมริกาซื้อมาเพื่อน ามาสรา้ง

สนามบนิใหม่ในนครเวยีงจนัทนใ์นระหวา่งสงครามอนิโดจีนนัน่เอง แต่ก็ไม่ทนัไดส้รา้งเลยก็เกิดแพส้งครามในอนิโดจีนเสยีก่อน จึ งมีการน าปูนซีเมนตม์า

สรา้งประตูชยัแทน ความสวยงามของประตูชยันัน้มอียู่ที่ลกัษณะสถาปตัยกรรมที่ไดร้บัอิทธิพลมาจากประตูชยัในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส นัน่เอง ถา้

เปรียบเทียบกนัดูจะเห็นว่ามีส่วนที่คลา้ยคลึงกนัมาก แต่ลกัษณะสถาปตัยกรรมนัน้ก็ยงัมีเอกลกัษณ์ของลาวปรากฏใหเ้ห็นอย่ างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็น

พระพทุธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพยร์ามายณะ แบบปูนปัน้ใตซุ้ม้ประตูโคง้ของประตูชยั บนัไดวนใหข้ึ้นไปชมทวิทศันข์องนครเวยีงจนัทน์ และถา้

เพื่อนๆเดินขึ้นไป ตลอดบนัไดวนของประตูชยัจะแบง่ออกเป็นช ัน้ๆ ซึ่งแต่ละชัน้นัน้ก็จะมรีา้นจ าหน่ายของที่ระลกึ เปิดใหน้กัท่องเที่ยวไดข้ึ้นชมวิวทิวทศัน์

ทกุวนั และในตอนเยน็จะมปีระชาชนชาวลาว มาออกก าลงักายหรือท ากิจกรรมร่วมกนัที่น่ีดว้ย 



3) หอพระแกว้

 หอพระแกว้ คือสถานที่เคยประดษิฐาน พระแกว้มรกต หรือ พระพทุธมหามณีรตันปฏมิากร ตัง้อยู่ที่นครหลวงเวยีงจนัทน์ ประเทศลาว ปจัจุบนัเห ลอืเพียงพระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะ

พระแกว้มรกตองคป์จัจบุนัไดร้บัการอญัเชิญลงมาประทบัที่กรุงเทพมหานคร ในสมยัของสมเด็จพระเจา้กรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศ์ึก เป็นผูอ้ญัเชิญ แต่เดิมหอพระแกว้

นัน้เคยเป็นวดัหลวงประจ าราชวงศข์องลาว พระเจา้ไชยเชษฐาธริาช มพีระราชประสงคใ์หส้รา้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 2108 เพื่อใชเ้ป็นที่ประดษิฐานพระแกว้มรกตที่ไดอ้ญัเชิญมาจากนครเชียงใหม ่

อาณาจกัรลา้นนา เมือ่ตอ้งเสด็จกลบัมาครองราชบลัลงักล์า้นชา้งหลงัจากที่พระราชบดิาคือพระเจา้โพธิสารสิ้นพระชนมล์ง ในการท าศึกสงครามกบัประเทศสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2322 นคร

เวยีงจนัทนถ์ูกกองทพัสยามตีแตก กองทพัสยามไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกตพระพทุธรูปศกัดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมอืงของนครเวยีงจนัทนไ์ป พรอ้มท ัง้กวาดตอ้นราชวงศช์าวลาวกลบัไปยงักรุงเทพฯ

มากมาย ส าหรบัหอพระแกว้ที่นกัท่องเที่ยวเห็นอยู่ในปจัจบุนัเป็นของที่ถูกบูรณะขึ้นใหมเ่กือบท ัง้หมดในปี พ .ศ. 2480 – 2483 ภายใตก้ารควบคุมดูแลการก่อสรา้งของ เจา้สุวรรณภูมา ผู ้

ที่จบการศึกษาทางดา้นวศิวกรรมศาสตรจ์ากกรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศส และต่อมายงัไดด้ ารงต าแหน่งนายกรฐัมนตรีหลงัจากไดร้บัเอกราชอีกดว้ย แมห้อพระแกว้ปจัจุบนัจะไม่ใช่วดัอีก

ต่อไป แต่นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาท่องเที่ยวยงันครเวยีงจนัทนก็์ยงัเดนิทางมาสกัการบูชากนัเป็นจ านวนมาก ส าหรบัส่วนในของพิพิ ธภณัฑน์ัน้ จดัแสดงพระแท่นบลัลงัก์ปิดทอง

จารึกพระไตรปิฏกภาษาขอมและกลองส าริดประจ าราชวงศล์าว ส  าหรบัประตูใหญ่ท ัง้สองเป็นของเก่าที่หลงเหลอืมาแต่เดมิ บานประตูจ าหลกัเป็นรูปองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้บริเวณ

โดยรอบของหอพระแกว้เงยีบสงบ ร่มเย็นมไีหขนาดกลางจากทุ่งไหหิน ในแขวงเชียงขวางวางตัง้อยู่ 1 ใบ อาณาบริเวณรอบๆวดัสสีะเกดและหอพระแกว้เคยถูกใชเ้ป็นศูนย์กลางของ

หน่วยงานปกครองของฝรัง่เศสสมยัอาณานิคมมาก่อน



4) เมืองหลวงพระบาง

 แขวงหลวงพระบาง เดิมเป็นเมอืงหลวงของลาว ในสมยัแรกเขา้มาอยู่สุวรรณภูม ิภายหลงัลาวแบ่งแยกออกเป็นหลายภาค หลวงพระบางเป็นเมอืงหลวงของลาวภาคเหนือ ตามรฐัธรรมนูญไดบ้ญัญตัิ

ใหเ้วยีงจนัทนเ์ป็นเมอืงหลวง ปจัจุบนัเมอืงหลวงพระบางยงัเคยเป็นที่ประทบัของกษตัริย ์ซึ่งประชาชนเรียกองคท่์านว่า “สมเด็จพระเจา้มหาชีวติแห่งพระราชอาณาจกัรลาว”

 เมอืงหลวงพระบาง ต ัง้อยู่ฝัง่ซา้ยติดฝัง่แม่น า้โขง มแีม่น า้คานไหลลงบรรจบแม่น า้โขงตอนเหนือเมอืง ณ ปากน า้ตรงนัน้มวีดัโบราณของลาว คือ วดัเชียงทอง ตามค าบอกเล่าของชาวลาวว่า เดิมเป็น

บ่อทองค า และมตีน้ไมท้องใหญ่อยู่ตน้หน่ึง ภายหลงัโค่นลงเสีย และเอาดินถมบ่อทองสรา้งวิหารครอบไว ้มีหินกอ้นใหญ่กอ้นหน่ึงใหญ่มากเรี ยกว่า “ กอ้นชวา” ต ัง้อยู่ไร่นาขา้วเจา้ ซึ่งราษฎร

สมยัก่อนตอ้งท านาขา้วเจา้ไปถวายใหก้ษตัริยเ์สวย ทางทิศใตเ้มอืงหลวงพระบางประมาณ 2 กิโลเมตร มหีมู่บา้นหน่ึงเรียกบา้นสงัคะโลก หมู่บา้นน้ีเดิมเรียกว่า “ เชียงดง” เพราะมมีแีม่น า้ดงผ่าน ทุก

ปีมงีานสรงน า้พระพุทธรูป กษตัริยช์าวลาวทุกองคต์อ้งเสด็จไปร่วมพิธีที่น ัน่ หมู่บา้นเชียงดงหรือสงัคะโลกเวลาน้ีมปีระมาณ 120 หลงัคาเรือน

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2537 องคก์ารยูเนสโกเขา้มาส  ารวจหลวงพระบางตามขอ้เสนอใหเ้มอืงน้ีไดเ้ป็นมรดกโลกดว้ยชยัภูมทิี่ค่อนขา้งโดดเดี่ยวของเมอืงหลวงพระบาง และดว้ยการที่ฝร ัง่เศสยา้ย

ศูนยก์ลางการบริหารปกครองไปอยู่ที่เวยีงจนัทน ์ยงัผลใหร้าชธานีเก่าแก่อย่างหลวงพระบางคงบรรยากาศแบบโบราณเอาไวไ้ดจ้นกระท ัง่ทุกวนัน้ี แมใ้นยุคสงครามกลางเมอืงอนัยืดเยื้อ หลวงพระ

บางก็ไม่ไดร้บัความเสยีหายใดๆ แต่การคุกคาม ที่แทจ้ริงนัน้เริ่มขึ้นในทศวรรษ 1990 เมือ่ลาวเริ่มเปิดประเทศตอ้นรบัโลกภายนอกและการพฒันาความเจริญอีกคร ัง้ โชดดีที่องคก์ารสหประชาชาติ

ใหค้วามสนใจกบัปญัหาน้ีและส่งคณะผูแ้ทนเขา้มาท าการส ารวจ รายงานที่ไดร้บัท าใหยู้เนสโกประกาศยกย่องใหห้ลวงพระบางเป็น “ เมืองที่ไดร้บัการอนุรกัษเ์อาไวอ้ย่างดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์” 

(The best preserved city in South-East Asia)



5) ปราสาทวดัพู

 ปราสาทวดัพู ในอดตีทีต่ ัง้ของวดัพู เคยเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์และแห่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมยัดว้ยกนั คอื อาณาจกัรเจนละในช่วงศตวรรษที ่ 6 – 8 อาณาจกัรขอมสมยัก่อนเมอืงพระนคร และสุดทา้ยอาณาจกัรลา้นชา้ง 
ซึ่งต่อมาก็คอืประเทศลาวในปจัจบุนั

 ปราสาทวดัพู : ต ัง้อยู่ห่างจากตวัเมอืงจ าปาสกัมาทางทศิใตป้ระมาณ 10 กิโลเมตร ปราสาทวดัพู หรอื วดัพู นครจ าปาสกัไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็นมรดกโลก ในอดตีทีต่ ัง้ของวดัพู เคยเป็นสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์และแห่งอารยธรรม

โบราณถึง 3 สมยัดว้ยกนั คอื อาณาจกัรเจนละในช่วงศตวรรษที ่ 6 – 8 คน้พบจารกึกล่าวถึงการฆ่าคนเพือ่บูชาแด่เทพเจา้ ต่อมาเป็นยุคของอาณาจกัรขอมสมยัก่อนเมอืงพระนคร ทีเ่ลอืกบรเิวณน้ีเป็นทีส่รา้งปราสาทหินใน
ราวศตวรรษที ่ 9 และสุดทา้ยอาณาจกัรลา้นชา้งไดเ้ปลีย่นเทวาลยัในศาสนาฮินดูใหเ้ป็นวดัในพุทธศาสนานิกายเถรวาท

 สิง่ทีโ่ดดเด่นสะดุดตาแก่ผูพ้บเหน็คอืภูเขาดา้น หลงัปราสาททีต่ ัง้เด่นตระหง่านมองเหน็แต่ไกล รูปร่างคลา้ยนมของผูห้ญิงและคนเกลา้มวยผม ซึ่งเป็นทีม่าของชื่อภูผาแห่งน้ีว่าเขานมสาว แต่ชาวบา้นนิยมเรยีกภูเกลา้มากกว่า 

อาณาเขตของปราสาทวดัภู เริม่ตน้จากรมิฝัง่แม่น า้โดยมบีนัไดทางขึ้นรถหล ัน่กนัขึ้นมา 3 ชัน้ จนถึงองคป์ระธานของปราสาทซึ่งอยู่ช ัน้บนสุด นอกเขตวดัมบีารายขนาดใหญ่ ซึ่งในสมยัโบราณใชเ้ป็นทีแ่ข่งเรอืและทีส่รงน า้

ส าหรบัพธิีกรรมต่างๆ

 เมือ่เขา้ไปในบรเิวณวดั จะเหน็ซากวงัทีพ่ระราชวงคส์ายจ าปาสกัใหส้รา้งขึ้นเพือ่ใหเ้ป็นทีป่ระทบัทอดพระเนตรงานเทศกาลประจ าปี ซึ่งจะจดัขึ้นในวนั 15 ค า่ เดอืน 3 สบืทอดต่อมาจนทกุวนัน้ี ถดัมามบีนัไดทางขึ้นทีต่ดัในแนว

ตะวนัออก – ตะวนัตก ทอดผ่านสระน า้ทรงสีเ่หลีย่ม 2 แห่ง ตรงขึ้นไปสู่ชาลา (ทางเดนิ) ชัน้กลางซึ่งมปีรางค ์2 หลงัขนาบขา้ง สนันิษฐานจากภาพสลกัรูปเทพเจา้ว่า ปรางคด์า้นขวามอืเป็นสถานทีบ่วงสรวงบูชาส าหรบับุรุษ 

ส่วนปรางคท์างซา้ยมอืเป็นสถานทีบ่วงสรวงส าหรบัสตร ี เหนือโคปรุะหรอืประตูทางเขา้ปรางคท์ ัง้สอง เป็นทบัหลงัแกะสลกัภาพนูนต า่เล่าเรื่องราวในศาสนาฮินดู เดนิต่อมาผ่านสิง่ปลูกสรา้งหลายหลงั มภีาพปรกัหกัพงัจนมองไม่

ออกว่าสรา้งขึ้นมาเพือ่จดุประสงคใ์ด ผ่านบนัไดทีม่รูีปรางคลา้ยเกล็ดนาคมาถึงหนิสลกัรูปโยนี สญัลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของศาสนาฮินดูทีอ่ยู่ทางขวามอืและซา้ยมอืของทางเดนิหลกั

 ถดัมาเป็นบนัไดสูงชนัทีท่อดสู่ชาลาช ัน้ 3 ผ่านทวิแถวของตน้จ าปาเรยีงรายสองขา้งทางมาถึงปรางคป์ระธานต ัง้อยู่ท่ามกลางซากปรกัหกัพงัของเทวรูป ทบัหลงั และตน้ไมน้อ้ยใหญ่ ในอดีตมกีารต่อรางน า้ที่ไหลออกจากหนิยอ้ย

ในหลบืถ า้บรเิวณดา้นหลงัมาสู่ศิวลงึคท์ีป่ระดษิฐานอยู่ภายในองคป์ระธาน เพือ่ใชป้ระกอบพธิีกรรม ซึ่งบ่งบอกไดว่้าปราสาทวดัพููแห่งน้ีในอดตีเคยเป็นเทวาลยัในศาสนาฮินดูไศวนิกาย แต่ปจับุนัศิวลงึคไ์ดถู้กน าออกมาและ

เปลีย่นไปเป็นพระพทุธรูปแทน ชาวบา้นนิยมน าดอกไมธู้ปเทยีนมาบูชา และเรยีกปรางคป์ระธานแห่งน้ีว่า หอไหว ้



6) น ้าตกคอนพะเพง็

 น า้ตกคอนพะเพง็ มหานทแีห่งแมน่ า้โขง แองการ่าแห่งเอเชีย อยู่ห่างจากเมอืงปากเซ ประมาณ 150 กิโลเมตร จากบา้นนากะสงัลงมาราว 10 กิโลเมตร

และห่างจากบา้นท่าม่วงลงมาราว 8 กิโลเมตรคอนพะเพง็ เป็นน า้ตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแมน่ า้โขงตอนล่าง ต ัง้อยู่บนแก่งหนิขนาดใหญ่ขวางกัน้เสน้ทาง

การไหลของแม่น า้โขงท ัง้สาย มลีกัษณะต่างระดบักนัสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแมจ้ะมชี ัน้ของหนิไม่สูงมากนกั แต่กระแสน า้ที่ไหนถามโถมลงมามคีวาม

รุนแรงมาก ดว้ยแม่น า้โขงท ัง้สายไหลลงมาจากนัน้จะแยกออกเป็นหลายสาย สาเหตเุพราะแรงดนัของน า้จ านวนมหาศาลที่ไหลบา่ถาโถมกระหน า่ลงมาจาก

ชัน้หนิราวกบัจะถล่มทลายแก่งหนิอย่างดุดนัและเกรี้ยวกราด สรา้งความตืน่ตาที่น่าประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยว สมกบัค าร า่ลอืและยกย่องใหเ้ป็น ไนแอง

การ่าแห่งเอเชีย ความยิง่ใหญ่ของสายน า้ที่กระโจนบดิตวัปะทะแก่งหนินอ้ยใหญ่ จนเดือดพล่านกระจายเป็นละอองไอน า้แทรกตวัปกคลุมอยู่ตามแก่งหนิ

แทบทกุอณูของบรรยากาศ



7) น ้าตกหลี่ผี

 น า้ตกหลีผ่ ีต ัง้อยู่ในเขตดอนคอน ช่วงที่เหมาะแก่การเที่ยวชมคือช่วงกรกฎาคม –ธนัวาคม เพราะคุณจะเห็นสายน า้จ  านวนมากในแก่งหลี่ผทีี่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาดว้ย
ก าลงัแรงแตกเป็นละอองสขีาวไปท ัว่แก่งดูสวยงามตื่นตามาก

 หลี ่เป็นภาษาลาว หมายถงึเครื่องมอืจบัปลาชนิดหนึ่งมลีกัษณะคลา้ยลอบ สว่นค าว่า ผ ีหมายถึงศพคนตาย ซึ่งบริเวณน า้ตก หลี่ผจีะมกีระแสน า้ไหลบ่าตามพื้นที่ราบผ่านแผ่นหิน แลว้

ไหลตกลงมาตรงช่องซอกเขาที่แตกแยกออกจากกนั กระแสน า้สเีขยีวเขม้ในหนา้แลง้หรือสชีาในช่วงฤดู ฝนจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องลา่ง จากนัน้จงึไหลไปตามรอยแยกของซอกเขาเป็นทาง

ยาวหลายกิโลเมตร

 จดุที่พบศพมากๆ คือบริเวณร่องหนิของน า้ตกหลีผ่ ีบริเวณนี้กระแสน า้จะไหลมารวมตวักนัเป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากนัน้น า้จะวนไปมาแลว้จึงไหลตกลงไป ดา้นล่างผ่านซอกและหลบืหิน

แคบๆ ท าใหศ้พของทหารในสมยัสงครามอนิโดจนีจ านวนมากลอยมาติดในหลีจ่บัปลา ชาวลาวจงึเรียกน า้ตกแห่งนี้ว่า หลีผ่ ี



5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)



1) กรงุกวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) , كواال لومڤور  吉隆坡

 เมอืงหลวงของมาเลเซยี จะไดไ้ปเหน็ตกึแฝดสูงที่สุดในโลก ที่มชีื่อวา่ Petronas มคีวามสูงถงึ 452 เมตร หรือสูงกวา่ตกึใบหยกบา้น
เรา 148 เมตร ออกแบบโดยชาวอเมริกนั Cesar Pelli ก่อสรา้งโดยบริษทัจากญี่ปุ่ น และบริษทัเกาหล ีรบัผดิชอบกนัคนละตกึ และ
ต่างก็ตอ้งแข่งขนักนัดว้ย เพราะหากใครสรา้งเสร็จก่อนก็จะเป็นผูส้รา้งสะพานเชื่อมตกึท ัง้สองในชัน้ที่ 42 ปรากฏวา่แรกๆเกาหลีสรา้งไดเ้ร็ว

มาก แต่หลงัจากญี่ปุ่ นต ัง้หลกัไดก้็แซงเกาหลแีละเสร็จก่อนประมาณ 1 เดือน



2) อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส (Petronas Twin Towers)

 อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส (Petronas Twin Towers) เป็นสถาปตัยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย 
ออกแบบโดย เซซาร์ เปลลี ต ัง้อยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง ที่แวดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และส่วนอาคารคอนเวนชัน่เซ็ นเตอร ์

(KLCC-Kuala Lumpur Convention Center) อาคารเปโตรนาส มี 2 อาคารหอคอย ซึ่งนบัเป็นอาคารที่สูง
อนัดบั 3 และ 4 ของโลก รองจากอาคารเซี่ยงไฮเ้วลิดไ์ฟแนนเชียลเซน็เตอรเ์มอืงเซี่ยงไฮ ้และอาคารไทเป101 ประเทศไตห้วนั มีความสูงท ัง้หมด

452เมตร 88 ชัน้



3) เกน็ติ้ งไฮแลนด ์(genting highland) 

 เก็นติ้งไฮแลนด ์(genting highland) เป็นแหลง่บนัเทงิที่รวมความหลากหลายไวใ้นที่เดยีวกนั เป็น City of Entertainment ระดบัโลกที่มมีานานหลาย
สบิปี จากเดมิที่เคยมชีื่อเสยีงในเรื่องแหลง่กาสโินที่ละลานตา ภายในหอ้งโถงขนาดใหญ่เทยีบไดก้บัสนามฟตุบอล มเีครื่องเลน่ที่สามารถดูดเงนิในกระเป๋ามาแลว้มากมาย เป็นการสูญเงนิบน

ความสนุกก็อาจจะพูดได.้..เขาเก็นติ้งมคีวามสูงประมาณ 1800 เมตร มโีรงแรมอยู่บนความสูงระดบัเมฆ ที่คนไทยจ านวนไมน่อ้ยกลา่วว่าไดม้าอยู่เหนือเมฆ ไดม้ารบัไอเย็น แมบ้างคนจะไม่

ชอบเรื่องการพนนัแต่ก็อยากมาไดเ้ห็นปุยเมฆอย่างใกลช้ิด และมใีหเ้ห็นกนัตลอดปี ปจัจบุนัเก็นติ้ งไฮแลนดเ์ปลีย่นโฉมจากสถานบนัเทงิส  าหรบัผูใ้หญ่ มาเป็นศูนยร์วมความสนุกสนานของ

ความครวั ที่เดนิทางขึ้นเขาดว้ยกระเชา้ลอยฟ้า ไต่ระดบัความสูงขึ้นมาอยู่เหนือระดบัเมฆในระทางราว 3 กม. เป็นความตื่นเตน้ที่หลายคนอยากมาเห็นกบัตาว่าเป็นอย่างไร หากจะพูดถงึเก็น

ติ้งแลว้ คงจะมเีรื่องพูดกนัไดต้ลอด เอาเป็นว่าประเทศมาเลเซยีไดเ้งนิจากค่าเช่าค่าภาษจี านวนไมน่อ้ยในแต่ละปีดูดเงนิจากคนไทย สงิคโปร ์อนิโดนีเซยี รวมท ัง้ชาติตะวนัออกก ที่นี่บรรดา

ชาติต่างๆ จากโลกอาหรบัเป็นจ านนวนมาก หนุ่มอาหรบันุ่งยนีสล์ากรองเทา้แตะเดนิควงสาวชุดด าที่เห็นแต่ลูกกะตา แต่ก็พอมองออกว่าขาวเนียน ตาคม ซึ่งคงจะเป็นความสุขที่หาไม่ไดใ้น

ประเทศตนเองที่มกีฎเขม้งวด...แต่ละวนัมผูีค้นหล ัง่ไหลกนัขึ้นมาอยู่รวมกนับนยอดเขาเก็นติ้ งนบัหมื่นๆคน โดยเฉพาะเย็นวนัศุกร์จะหนาแน่นเป็นพิเศษ แต่ขา้งบนนี้ ก็มสีิ่งอ  านวยความ

สะดวกทุกอย่างโดยเฉพาะที่พกัรองรบัไดห้ลายหมืน่คน.. First World Hotel เป็นโรงแรมที่กรุ๊ปทวัร์จะจองที่พกักนัมหีอ้งพกัถึง 6,300 หอ้ง เป็นแชมป์อนัดบั 1 ของโลกใน

ขณะนี้



4) เมืองมะละกา (Malacca) 马六甲, مالك دارالعظيم

 เมอืงเก่าซึ่งเต็มไปดว้ยเร่ืองราวของประวตัิศาสตร ์เป็นเมอืงท่าส  าคญัที่มกีารติดต่อคา้ขายหรือเป็นเมอืงเศรษฐกิจจนไดร้บัฉายาว่า Golden Age หรือขวานทอง เป็นตน้เหตุต่อการเปลี่ยนแปลงประวตัิศาสตรข์อง
มาเลเซียอยู่หลายครัง้หลายหน มมีรดกตกทอดทางสถาปตัยกรรมของชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวส  าคญัของมาเลเซีย ยูเนสโกประกาศใหเ้มอืงมะละกาและจอรจ์ทาวนใ์นมาเลเซียเป็นมรดกโลกดว้ย

 การเที่ยวชมมะละกา สามารถเดินท่องเที่ยวไดเ้พราะสถานที่เที่ยวแต่ละที่อยู่ไม่ไกลนกั แต่ถา้หากอยากไดส้สีนัที่มาพรอ้มความประทบัใจสามารถใชบ้ริการสามลอ้ถีบซึ่งแต่ละคนัตกแต่งประดบัประดาไม่ซ  า้กนัเลยสกัคนั จุดรวม

ของสามลอ้จะอยู่บริเวณหนา้จตัุรสัดชัต ์ (Dutch Square) ไม่ว่าจะเป็น โบสถค์ริสตม์ะละกา (Christ Church Melaka) พิพิธภณัฑม์ะละกา (Cultural Museum) โบสถเ์ซนต์

ปอลต์ (St. Paul’s Chruch) ป้อมประตูซานติเอโก (Porta De Santiago) ตึกอนุสรณ์การประกาศเอกราช (Proclamation of Independence 
Memorial) วงัสุลต่านแห่งมะละกา (Melaka Sultanate Palace หรือ Istana Kesultanan Melaka) พิพิธภณัฑอ์ิสลาม (Islamic Museum) ถนนยอง

เกอร ์(Jonker Street) พิพิธภณัฑบ์าบาโนนยา(Baba Nyonya Heritage Museum) มสัยิดกมัปุงคลิง (Kampung Kling Mosque) และมสัยิดกมัปุงฮูลู
(Kampung Hulu Mosque) ศาลเจา้เช็งฮุนเต็ง (Cheng Hoon Teng Temple) วดัศรีโพยาธาวินยากามูรติ (Sri Poyyatha Vinayaga Moorthy 

Temple) Bukit China หรือ เนินเขาของชาวจีน ลึกเขา้ไปในเขตเมืองเก่ามะละกามีเนินเขาที่เป็นที่รูจ้กักนัในนามว่า “เนินเขาซ  าปอกง” ซึ่งเป็นสถานที่ต ัง้ของศาลเจา้ซ  าปอกง (Sam Po Kong 

Temple)

 นอกจากโบราณสถานและศาสนสถานแลว้มะละกายงัมสีิง่ก่อสรา้งยุคใหมท่ี่ต ัง้อยู่บริเวณปากแม่น า้ คือ Taming Sari Tower หอคอยสูง 110 เมตร ซึ่งสามารถขึ้นไปชมทิวทศันข์องมะละกาไดใ้นแบบ 360 องศา

และ Eye on Melaka ชิงชา้สวรรค ์ที่มจี  านวนกระเชา้ถึง 42 ใบ และมคีวามสูง 60 เมตร



5) คาเมรอนไฮแลนด ์(Cameron Highlands)

 คาเมรอนไฮแลนด ์(Cameron Highlands) เหมาะส าหรบัผูท้ี่ชื่นชมธรรมชาติ ระหว่างทางสู่คาเมรอน จะไดผ่้านชมไร่พืชผกัอนัเขยีวขจีและไร่สตอรเ์บอรร์ี่จ  านวน
มากมาย ที่โดดเด่นและไม่ควรพลาดชมระหว่างทางสู่คาเมรอนก็คือ ไร่ชาที่สวยงามกลางหุบเขา บนคาเมรอนไฮแลนดม์อีากาศหนาวเย็นตลอดท ัง้ปี เพลดิเพลนิกบัทศันียภาพของทิวเขา

และป่าดงดิบแวะชมฟารม์ผึ้งและเป็นที่พกผ่อน ตากอากาศทีด่ีที่สุดแห่งหน่ึงของมาเลเซีย

 คาเมรอน ไฮแลนด ์เป็นดินแดนที่ราบสูงทางภาคเหนือของมาเลเซีย ต ัง้อยู่ในรฐัปาหงั ดินแดนแห่งน้ี เดิมที่น่ีเป็นป่าเขากบัถิน่ที่อยู่ของชนพื้นถิ่น จนกระท ัง่ในปี ค.ศ.1885 “วลิเลยีม คาเม

รอน”(William Cameron)นกัส  ารวจชาวองักฤษเดินทางมาคน้พบ ซึ่งเขาไดบ้รรยายว่าดินแดนแห่งน้ีเป็น “ที่ราบสูงที่ลาดเอียงไดอ้ย่างสวยงามและโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขา
สูงตระหง่าน”

 คาเมรอน ไฮแลนด ์มพีื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง มคีวามสูงเฉลีย่ 1,524 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล เป็นดินแดนที่มอีากาศหนาวเยน็ตลอดท ัง้ปี มจุีดสูงสุดคือยอดเขาบรินชางที่สูงดว้ย

เลขสวยคือ 6,666 ฟุต หรือราว 2,000 เมตร(1,999.80 เมตร) ซึ่งนกัทองเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นไปสมัผสักนัได ้



6) ปตุราจายา (putrajaya) ڤوتراجاي

 ปุตราจายา (putrajaya)   ڤوتراجايเมอืงราชการแห่งใหม่ของมาเลเซยี เป็นอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยวกรุงกวัลาลมัเปอร์ เ มอืงหลวง
มาเลเซยี ค าว่า ปุตราจายา คนไทยจ านวนไมน่อ้ยรูจ้กัค านี้ด ีรายการโทรทศันห์ลายรายการเคยไปถ่ายท าสารคดทีี่น ัน่ ซึง่ต่างก็กลา่วถึงความสวยงาม ความใหญ่โต และ

สิง่อ  านวยความสะดวกสบายอย่างพรอ้มสรรพ ดว้ยแนวคิดของค าว่า "Gaden City " และ " Inteligent City " ที่หมายถึงเมอืงที่เป็นสวน 

และเมอืงแห่งความฉลาด ท าให ้Putra Jaya ถูกเนรมติจากความฝนัใหเ้ป็นเมอืงแห่งความจริง ที่เป็นท ัง้ศูนยอ์าคารทางราชการ อาคารรฐัสภา ที่อยู่อาศยัของ
ขา้ราชการเจา้หนา้ที่ มมีสัยดิเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาใหญ่ที่สุดของประเทศ มสีถานพกัผอ่นหย่อนใจทางธรรมชาติมากมาย รวมไปถึงเป็น ศูนยก์ลางดา้นไอที

หรือระบบสารสนเทศที่ทนัสมยั ซึ่งไดก้ าหนดใหเ้ป็น Cyberjaya พรอ้มระบบเครือข่ายที่ทนัสมยั เพื่อเป้าหมายการเป็นผูน้ าดา้น MSC ( 

Multimedia Super Corridor) ซึง่เป็นโลกของอนาคตทางดา้นไอท ีปุตราจายากลาย เป็นความฝนัของคนมาเลเซยีรุ่นใหม่ ที่อยากมาท างานใน
สถานที่แห่งนี้ ทุกวนันี้มนีกัท่องเที่ยวท ัง้ชาวมาเลเซยีและนกัท่องเที่ยวต่างชาติเขา้ชมเป็นจ านวนมาก



7) วดัเขาเต่า (Wat Khao Tao)

 วดัเขาเต่า (Wat Khao Tao) หรือ เค็ก ลก ซ ี(Kek Lok Sri) ตัง้อยู่ที่ Air Itam ปีนงัฮิลล ์บนยอดเขาสูงในปีนงั ภายในวดั

น้ีเป็นที่ประดิษฐานของเจา้แม่กวนอมิขนาดใหญ่และเจดียห์มื่นพระ เป็นพทุธศิลป์ที่ผสมผสานความงามของเป็นอนัดบั 3 ประเทศไวด้ว้ยกนั คือ ไทย 

จีน พม่า ซึ่งเชื่อกนัว่า วดัน้ีเป็นสถานที่ ที่ศกัดิ์สิทธ์ิมาก โดยเฉพาะผูท้ี่ตอ้งการจะสมหวงัในเร่ืองของความรกั ส่วนเหตุผลที่เรียกว่าวดัเขาเต่านัน้ ก็

เพราะวา่ เมื่อเดินขึ้นไปถงึระหวา่งทางจะพบวา่มบีอ่น า้ขนาดใหญ่ ซึ่งมเีต่าอยู่จ านวนนบัไม่ถว้น



6. ประเทศสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์(The Republic of the 

Union of Myanmar)



1) เปียงมะนา (Pyanmana) 

 เมืองหลวง (เนปิดอย)์ ที่ตั้งของเมืองเปียงมะนาอยู่ห่างจากย่างกุ้งไปทางเหนือราว 244 ไมล์ และเป็นจุดตัดของถนนสายหลัก 2 เส้น ซึ่งเช่ือมพม่าตอนเหนือกับตอนใต้เข้า
ด้วยกัน รวมถึงเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ใช้กันมาตั้งแต่สงครามโลกคร้ังที่ 2 อีกทั้งยังเช่ือมกับเส้นทางรถไฟที่ติดต่อไปยังตอนใต้ของจีน อย่างไรก็ดี ศูนย์กลางที่รัฐบาลพม่าใช้
ก่อตั้งเมืองหลวงใหม่จริงๆ อยู่ห่างจากเปียงมะนาไปทางตะวันตกราว 7 ไมล์ เป็นจุดที่เรียกว่า “ไจเ้ป่ีย” (Kyep Pyay) ซึง่เป็นพืน้ท่ีส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์เน่ืองจำกนำย
พลอองซำน เคยใชเ้ป็นชยัภมูิสูร้บจนไดเ้อกรำชจำกองักฤษ ทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีพรรคคอมมิวนิสตเ์คยใชปั้กหลกัตอ่สูก้บัรฐับำลพม่ำในอดีตตัง้แต่เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 
2548 รฐับำลพม่ำไดย้ำ้ยเมืองหลวงไปท่ีเปียนมำนำตัง้อยูใ่น "เขตพรมแดน" ของบรรดำรฐัของชนชำตสิ่วนนอ้ยตำ่งๆ ตำมแนวชำยแดน ซึ่งนับว่ำเป็นจุดยุทธศำสตรท่ี์
ส ำคญัของประเทศทำงกำรพม่ำประกำศอยำ่งชดัเจนครัง้แรกในวนัจนัทร ์(7 พ.ย.) เก่ียวกบักำรยำ้ยท่ีท ำกำรรฐับำลออกจำกกรุงย่ำงกุ้ง ไปสู่ "เมืองหลวงใหม่" ท่ีเมือง
เปียนมำนำ (Pyanmana) ห่ำงขึน้ไปทำงเหนือกว่ำ 300 ก.ม. ถดัจำกเมืองตองอู คอ่นทำงเกือบจะถึงเมืองมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นศนูยก์ลำงทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
อีกแห่งหนึ่งของประเทศ 



2) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

 เป็นมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าอายุเก่าแก่กว่าสองพันห้าร้อยปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และชาวพม่า
สถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประติมากรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดีย์น้ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์
หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐบริขารของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จ านวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด

 บริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหาร ส่ีทิศ ซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นช้ันๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันข้ึนเป็น
ส่วนหน่ึงของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น ้าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ข้ึน
ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ข้ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใหต้ีระฆัง 3 คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่ง
ต้องการ เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงดงามและยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ซึ่งจะมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวตา่งชาติมากมายพากันเดินทางมา
เที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยค่าเข้าชมของชาวต่างชาติน้ัน ราคาถึง 20 เหรียญสหรัฐ



3) พระเจดียช์เวมอดอร์ (Shwe Mordore)

 หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์ยืนยันความ เจริญรุ่งเรืองในอดีต อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของ
กรุงหงสาวดีมาช้านาน เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์น้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต สูงกว่าพระ
เจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ซึ่งยอดของเจดีย์ได้หักและตกลงมาจากการเกิดแผ่นดินไหว ในปี พ.ศ. 2473 ปัจจุบันส่วนของยอดที่
หักลงมาน้ันก็ยังอยู่ในสภาพเดิม อยู่บริเวณฐานของพระธาตุ ซึ่งน่าอัศจรรย์ใจที่ส่วนของยอดเจดีย์ที่หักลงมาจากที่สูงขนาดน้ันไม่แตก จึงเป็นที่ร ่าลือถึงความศักดิ์สิทธ์โดยแท้ 
ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นสัญลักษณ์ของความม่ันคงไม่เส่ือมคลาย นอกจากน้ันแล้ว สถานที่แหง่น้ียังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาล้ิน
ด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนข้ึนครองราชย์



4) พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo)

 พระธาตุอินทร์แขวน ระยะทางจะห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 195 กิโลเมตร ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung
Laung เหนือระดบั น ำ้ทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเดน่ของพระธำตอุินทรแ์ขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนำดใหญ่ ตัง้อยู ่บนก้อนหิน บนยอดเขำอย่ำงหมิ่นเหม่ 
มีพระเกศำธำตศุกัดิส์ิทธ์ิท่ีบรรจอุยูภ่ำยในพระเจดีย ์ตำมคตกิำรบูชำพระธำตปุระจ ำปีเกิดของชำวลำ้นนำ พระธำตอิุนทรแ์ขวนนีใ้หถื้อเป็นพระธำตปีุเกิดของปีจอ แทน
พระเกตแุกว้จฬุำ มณีบนสรวงสวรรค ์พระธำตอุินทรแ์ขวนนัน้ตัง้อยูเ่ชงิหนำ้ผำ ซึง่หำกมองจำกทำงดำ้นล่ำงก็จะดคูลำ้ยกบัลอยอยูเ่หนือหนำ้ผำ รำวกบัพระอินทรน์ ำไป
แขวนไวก้ลำงอำกำศ กำรเดนิทำงขึน้ไปยงับนยอดเขำนัน้จะตอ้งนั่งรถกระบะ 6 ลอ้ขึน้ไป ซึง่เป็นกฎขอ้บงัคบัของประเทศพม่ำเลย หำ้มรถอ่ืน ๆ ขึน้เดด็ขำด ใครจะไปจะ
มำก็ตอ้งลงรถท่ีบรเิวณ คมิปูแคมป์ และก็ตอ้งเปล่ียนเป็นรถ 6 ลอ้ แมแ้ตผู่น้  ำประเทศก็ตอ้งปฏบิตัติำม อำจจะเป็นเพรำะเร่ืองของควำมปลอดภยั เพรำะทำงท่ีขึน้นัน้
เป็นถนนเลนเดียว สวนไม่ได ้เพรำะฉะนัน้เวลำลงหรือขึน้นัน้ก็จะตอ้งใหร้ถทำงใดทำงหนึ่งนัน้ลงมำก่อน ถึงจะขึน้ได ้ก็จะสลบักนัไป เม่ือถึงบรเิวณบนเขำแลว้ แตก็่ยงัไม่
ถึงดี เพรำะจะตอ้งเดนิเทำ้ขึน้เขำอีกประมำณ 4 กิโลเมตร แตก็่จะมีบรกิำรนั่งเสล่ียง เม่ือถึงท่ีหมำยบนยอดเขำ ดูแล้วหลำยต่อ แต่รบัรองได้ว่ำ หำกขึน้ไปเห็นแล้วจะ
หำยเหน่ือยแน่นอน กบัควำมพิศวง และควำมศรทัธำ และชำวพม่ำจะมีควำมเช่ือว่ำถำ้ผูใ้ดไดม้ำนมสักำรพระธำตอุินทรแ์ขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผูน้ัน้จะมีแตค่วำมสุขควำม
เจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิ่งใดก็จะไดส้มดั่งปรำรถนำทุกประกำร สำมำรถนั่งสมำธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน



5) พระราชวังบุเรงนอง 

 หรือที่เรารู้จักกันในช่ือดีในนามผู้ชนะสิบทิศ เคยเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เม่ือต้องเสียกรุง
ศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่าง ๆ ข้ึนมาใหม่โดยอ้างอิงจาก
พงศาว ดาร และความเข้าใจตามข้อมูลของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีห้องบรรทมและพระที่น่ังผ้ึง (จ าลอง) และพระที่น่ังสิงค์ (จ าลอง)



6) พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า ถือได้ว่าเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งตลอดสอง

ข้างทางของบริเวณวัด ท่านสามารถที่จะเลือกหาเครื่องไม้แกะสลักที่มีให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง หรือจะเป็นไม้หอมที่เป็นไม้หายากมีอยู่ เพียงไม่กี่ประเทศที่มี 

เจดีย์ไจ๊ปุ๋น สร้างในปี 1476 ก่อเป็นแกนทึบส่ีเหล่ียมอยู่ตรงกลาง รอบ ๆ มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งส่ีทิศ แทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งส่ี

พระองค์ในภัทรกัป สร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัวชีวิต ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมา 1 ใน 4 

สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทันที ซึ่งต่อมามีการบูรณะเจดีย์เม่ือปี พ.ศ. 2019



7) เมืองพุกาม

 ดินแดนแห่งเจดีย์หม่ืนองค์อย่างเมืองพุกามที่มีความส าคัญด้านพุทธสถานอย่างหาที่เปรียบมิได้น้ัน นับเป็นดินแดนอารยธรรมที่เปี่ยมไปด้วยพระเจดีย์และวัดวาอา
รมอันศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม ทั้ง พระเจดียช์เวซกิอง วัดถ ้าจันสิทธา วัดทิโลมินโล วิหารนันปยะ เจดีย์อานันทะ เจดีย์มิงกาลา เจดีย์กูบยางคยี และอีกหลากหลายความงาม
แห่งศิลปกรรมที่มิอาจพรรณนาได้หมด เพราะแต่ละพุทธสถานก็มีความงดงามที่ยิ่งใหญ่จากฐานรากวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีความเป็นมาที่แตกต่างกัน แต่ไม่ว่าพุทธ
สถาน ณ แห่งหนต าบลใดในดินแดนพม่าแห่งน้ี เช่ือได้เลยว่า ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์จะสามารถประทับใจผู้มาเยือนให้จดจ าไว้อย่างมิรู้ลืม



8) ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)

 ทะเลสาบแห่งน้ีอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 116 ตร.ก.ม. มีความลึกประมาณ 2 - 8 
เมตร เหมาะแก่การมาเที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพม่าที่เรียกได้ว่ากลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่เรียก
ตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่ำนีอ้ำศยัอยูใ่นทะเลสำบอินเลมำนำนนบัรอ้ยปีแลว้ โดยใชชี้วิตอยูท่่ำมกลำงกำรท ำกำรเกษตรบนเกำะวชัพืชท่ีพวกเขำสรำ้งขึน้มำเอง
กลำงล ำน ำ้ในทะเลสำบ

 การท าประมง ในทะเลสาบเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะวิธีการหาปลาน้ัน เรียกได้ว่าไม่มีชาวประมงที่ใดในโลกสามารถเลียนแบบได้ การพายเรือด้วยเท้า เป็นลักษณะ
อันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินตา เป็นเพราะว่าปรับการด ารงชีวิต ให้เข้ากับภูมิศาสตร์ของทะเลสาบอินเล



9) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระตาหวาน

 พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมี

ความงดงามที่สุดของประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว ส่ังผลิตมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มี

ความพล้ิวไหวสมจริงและเม่ือเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นม่ิงมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณะ

ธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ ด้านหน้าวัดก็จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย



10) ตลาดสก็อต (Scot Market)

 หรือ ตลาดโบฉกอองซาน (Bogyoke Aung San) เป็นตลำดเก่ำแก่ของชำวพม่ำสรำ้งขึน้โดยชำวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอำณำนิคมของอังกฤษ 
เป็นลกัษณะอำคำรเรียงตอ่กนัหลำยหลงั สินคำ้ที่จ ำหน่ำยในตลำดแห่งนีมี้หลำกหลำยชนิด สำมำรถซือ้หำของที่ระลึกพืน้เมืองไดม้ำกมำยในรำคำถูก 
เช่น เครื่องเงิน ที่มีศลิปะผสมระหวำ่งมอญกบัพม่ำ ภำพวำด งำนแกะสลักจำกไม ้อัญมณี หยก ผำ้ทอ เสือ้ผำ้ส ำเร็จรูป แป้งทำนำคำ (Thanakha)ผำ้
ปักพืน้เมืองและเครื่องเงิน เป็นตน้ (หำกซือ้สิน้คำ้หรืออัญมณีที่มีรำคำสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง เนื่องจำกจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกำกรตรวจ) 

ส ำหรบัชำวไทยแลว้อำจจะตอ้งใชเ้วลำเดินที่ตลำดนีป้ระมำณ 2-3 ชั่วโมง



ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (The Republic of the Philippines)



1) อทุยานปะการงัทางทะเลทบุบาตาฮะ (Tubbataha Reefs 

Natural Park) 

 อุทยานแห่งน้ีมพีื้นที่ประมาณ 130,028 เฮกตาร ์มแีนวปะการงัเหนือและใต ้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการงัและสตัวน์า้

หลากหลายสายพนัธุแ์ลว้ยงัเป็นที่อยู่อาศยัของนกและเต่าทะเลอกีดว้ย นอกจากน้ียงัมผีาหนิปะการงัใตน้า้เก่าแก่ที่มีความสูงถึง 100 เมตร 

องคก์ารยูเนสโกยกย่องใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตเิมื่อ พ.ศ.2536



2) โบสถบ์าโรกแห่งฟิลปิปินส ์(Baroque Churches of the 

Philippines) 

 โบสถแ์ห่งน้ีมที ัง้หมด 4 หลงั ต ัง้อยู่ในกรุงมะนิลา ซา นตามาเรียปาโออาย และมอิากาโอ หลงัแรกสรา้งขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปลาย

คริสตศ์ตวรรษที่ 16 มเีอกลกัษณท์ี่สาคญัคือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่มศิีลปะแบบบาโรกของยุโรปที่สรา้งโดยช่างฝีมอืชาวจีนและฟิลปิปินส ์องคก์าร

ยูเนสโกยกย่องใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเมือ่ พ.ศ.2536



3) นาขา้วขัน้บนัไดบานวั (Banaue Rice Terraces)

 ชาวพื้นเมอืงเผ่าอฟิูเกา (Ifugao) เป็นผูส้รา้งสรรคภ์ูมปิญัญาชิ้นน้ีไวท้ี่เกาะลูซอน (Luzon) ตอนเหนือของฟิลปิปินส ์มอีายุ
มากกวา่ 2,000 ปี เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก นอกจากน้ียงัเป็นการรกัษาหนา้ดนิ ช่วยกกัเก็บนา้ฝน และป้องกนันา้ท่วมไดอ้กีดว้ย อ งค์

การยูเนสโกยกย่องใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เมื่อ พ.ศ.2538



4) เขตนครประวตัิศาสตรว์กีนั (Historic Town of Vigan)

 สรา้งขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 16 ถอืไดว้า่เป็นตวัอย่างการวางผงัเมอืงแบบสเปนที่ดีที่สุดในเอเชีย สิ่งก่อสรา้งต่างๆ ในเมอืงน้ีมเีอกลกัษณ์

เฉพาะตวัเน่ืองจากไดร้บัอิทธิพลที่หลากหลาย ท ัง้จากจีนและยุโรป และเพื่อเป็นการรกัษาสภาพสถานที่แห่งน้ีเอาไ ว ้จึงอนุญาตใหร้ถมา้

เท่านัน้ องคก์ารยูเนสโกยกย่องใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมเมื่อ พ.ศ.2542



5) ป่าอทุยานแห่งชาติแม่น ้าใตด้ินปวยรโ์ต – ปรนิเซซา 

(Puerto – Princesa Subterranean River 

National Park)

 อุทยานแห่งน้ีมภีูมทิศันท์ี่งดงามของภูเขาหนิปูนและแม่นา้ใตด้ินที่ไหลผ่านถา้ลงสู่ทะเล ที่มคีวามยาวถึง 8.2 กิโลเมตร ถือไดว้่าเป็นแม่นา้ใตด้ินที่ยาวที่สุดในโลก นอกจากน้ี ยงัเป็นตวัแทน

ของกลุ่มระบบนิเวศต่อเน่ืองแบบเทือกเขาสู่ทอ้งทะเล (Full Mountain to Sea Ecosystem) อีกดว้ย องคก์ารยูเนสโกยกย่องใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นมรดกโลก
เมือ่ พ.ศ.2542 (6.) ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago)เคยเป็นด่านแรกที่ใชใ้นการป้องกนัการโจมตีจากขา้ศึก โดยเฉพาะขา้ศึกที่เขา้มาทางปากแม่นา้ปาซิกและอ่าวมะนิลา แต่ก็
ถูกกองทพัสหรฐัฯ ทาลาย ซึ่งต่อมาก็มกีารบูรณะซ่อมแซมใหเ้ป็น “ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ (Shrine of Freedom)



6) เกาะเซบู (Cebu Island)

 เซบูเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดัทางภาคใตข้องฟิลปิปินสซ์ึ่งมชีื่อเดียวกนั เป็นหน่ึงใน 7,170 เกาะ ที่อยู่ทางตอนใตข้องฟิลปิปินส ์มขีนาดพื้นที่ประมาณเกาะภูเก็ตของไทย และเป็นเมอืงที่สเปนเขา้มาต ัง้ถิ่นฐานเป็นครัง้

แรกของประเทศ ในเมอืงมปีระชากรอาศยัอยู่ประมาณ 700,000 คน ในขณะที่ประชากรของเขตเมอืงหลวงมเีกินกว่าสองลา้นคน

 เมอืงหลวงซึ่งมคีวามส  าคญัเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจอนัดบัที่สองของประเทศตัง้อยู่บนชายฝัง่ตะวนัออกของเกาะเซบู โดยเนน้หลกัทางดา้นอุตสาหกรรม การขนส่งสนิคา้และการท่องเที่ยว เซบูเป็นศูนยก์ลางการ

ขนส่งหลกัทางทะเลภายในประเทศโดยเป็นสถานที่ต ัง้ของบริษทัขนส่งที่ด  าเนินการเหนือน่านน า้ของหมู่เกาะฟิลปิปินสม์ากกว่ารอ้ยละ 80 สนามบินเซบูยงัเป็นเสน้ทางการคมนาคมทางอากาศสายหลกันอกกรุงมะนิลา

ส าหรบัการบริการทางอากาศระหว่างประเทศไปยงัฟิลปิปินส ์

 เซบูเป็นหน่ึงในเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะฟิลปิปินส ์ลอ้มรอบดว้ยหมู่เกาะขนาดเลก็มากมาย ซึ่งหลายๆ เกาะเป็นที่สนใจในหมู่นกัท่องเที่ยว เกาะเซบูมลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นป่าไมเ้ขยีวชอุ่ม มหีนา้ผาหินปูนที่

งดงาม พื้นที่ราบ ดึงดูดใจดว้ยหาดทรายสขีาวทอดตวัยาวเป็นเสน้ตรงและน า้ทะเลสฟ้ีาใส

 นกัท่องเที่ยวหลายคนมาเที่ยวเซบูดว้ยจุดประสงคเ์พือ่การด าน า้ซึ่งถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมยอดนิยมของเกาะเซบูและเกาะมาลาปสักวั (Malapascua) โดยเกาะมาลาปสักวัถอืเป็นจุดด าน า้ที่ดีที่สุดของ
ประเทศฟิลปิปินส ์มปีะการงัสสีนัสวยงามและสิง่มชีีวติใตท้ะเลที่สวยแปลกตา

 ในแต่ละปีมนีกัท่องเที่ยวเพิม่ขึ้นซึ่งต่างเขา้มาเพือ่ที่จะชื่นชมและเพลดิเพลนิไปกบัความมหศัจรรยข์องธรรมชาตแิละยงัมตีวัเลอืกของที่พกัแรมที่มคุีณภาพในระดบัต่างๆ ใหเ้ลอืกมากมาย เซบูมโีรงแรมที่หรูและรี

สอรท์ต่างๆ ของฟิลปิปินสซ์ึ่งส่วนมากของที่พกัแรมเหล่าน้ีต ัง้อยู่ตามชายฝัง่ทะเล นอกจากน้ียงัมรีา้นอาหารและสถานบนัเทิงที่ดีมากมายในภูมภิาคน้ี และยงัเป็นปลายทางที่เหมาะสมส าหรบัการฮนันีมนูเช่นเดียวกบั

การพกัผ่อนหย่อนใจกบัครอบครวัและนกัเดินทางอิสระ



7) สวนไรซาล "Rizal Park"

 สวนไรซาล "Rizal Park" หรือเรียกอกีชื่อวา่ "ลูเนตา้" Luneta เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่ของกรุงมะนิลา และภายในสวนยงั

เป็นที่ต ัง้อนุสาวรียข์อง โฮเซ ริซลั "Jose Rizal " ซึ่งเป็นผูน้ าในการปลดแอกฟิลปิปินสจ์ากสเปนในช่วงปี ค.ศ.1896-1898 และใน

บริเวณเดียวกนัก็เป็นจุดที่ฟิลปิปินสป์ระกาศอสิรภาพเหนือสหรฐัอเมริกา ในปี ค.ศ.1941 และอนุสาวรียน้ี์ยงัมคีวามส าคญัในฐานะเป็นหลกั

กิโลเมตรส าหรบันบัระยะถนนทกุสายบนเกาะลูซอนอนัใหญ่โตที่สุดของฟิลปิปินสอ์กีดว้ย



7) หมู่เกาะปาลาวนั (Palawan_Island)

 ปาลาวนั เป็นหมู่เกาะของที่ไดช้ื่อว่าสวยที่สุดในฟิลปิปินส ์มชีื่อเสยีงและเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานกัท่องเที่ยวธรรมชาติท ัว่โลก ทอ้งทะเลที่สวยงาม บนหาดทรายขาวสะอาดเป็นเอกลกัษณ์ 

และยงัเป็นเป้าหมายหลกัของนกัด าน า้ เพื่อดูปะการงัและสตัวต่์างๆ ใตท้อ้งทะเลอีกดว้ย บนเกาะปาลาวนัมแีหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายพื้นที่แต่ละพื้ นที่ก็จะมรีีสอรท์ ทะเลทรายและ

กิจกรรมต่างๆ ใหเ้ขา้ร่วมแตกต่างกนัออกไปพื้นที่ทีเ่ป็นทีนิ่ยมของนกัท่องเทีย่วต่างๆปาลาวนั เป็นจุดศูนยก์ลางของนกัเดินทาง ที่ตอ้งการมาเที่ยวปาลาวนัและหลงัจากนัน้ก็สามารถมุ่งหนา้

ไปยงัจุดหมายปลายทางต่างๆ ที่ตอ้งการไม่ว่าจะเป็นทางเหนือหรือทางใตข้องเกาะ



8) เมืองโบราณอนิทรามูรอส (Intramuros)

 อนิทรามูรอส มลีกัษณะเป็นป้อมปราการและก าแพงคูเมอืง เป็นศูนยก์ลางในการปกครอง การศึกษา วฒันธรรม ศาสนา และการคา้ในช่วง

ศตวรรษที่ 16ถึงปลายศตวรรษที่ 19 ภายในพื้นที่ ประมาณ 395 ไร่ที่ลอ้มรอบดว้ยก าแพงหินสูง ประกอบไปดว้ยที่อยู่อาศัย โบสถ ์

โรงเรียน และสถานที่ราชการ รวมทัง้สถานที่น่าชม การเดินทางไปอนิทรามูรอส อนิทรามูรอสตัง้อยู่ในกรุงมะนิลา



8. ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร ์(The Republic of 

Singapore)



1) เมอรไ์ลออ้น (Merlion) 鱼尾狮 (หยูเหวย่ซือ) หรอืสงิโตทะเล

 เมอรไ์ลออ้น (Merlion) 鱼尾狮 (หยูเหว่ยซือ) หรือสงิโตทะเลถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นสญัลกัษณข์องคณะกรรมการการท่องเที่ยวของสงิคโปร ์(Singapore 
Tourism Board - STB) ในปี 1964 รูปปัน้น้ีมหีวัเป็นสงิโตร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคลืน่ ต่อมาไม่นานท ัว่โลกก็ถือกนัว่าสงิโตทะเลตวัน้ีคือเครื่องหมายประจ าชาติ
สงิคโปร ์แต่เดิมรูปปัน้น้ีต ัง้อยู่ที่สวนสงิโตทะเล (Merlion Park) ขา้งๆ สะพานเอสพลาเนด (Esplanade Bridge) แม่สงิโตและลูกสงิโตไดก้ลายเป็นจุดสนใจ
ของนกัท่องเที่ยว มกีารจดัพิธีติดต ัง้สงิโตทะเลในวนัที่ 15 กนัยายน ค.ศ.1972 โดยมปีระธานในพิธีคือนายกรฐัมนตรีของสงิคโปร ์ณ เวลาดงักล่าว ซึ่งก็คือ นายล ีกวน ยู สงิโตตวัน้ีสูง 

8.6 เมตร มนี า้หนกั 70 ตนั ท าจากวสัดุจ าพวกซีเมนต ์โดยช่างฝีมอืชาวสงิคโปรผู์เ้สยีชีวติไปแลว้ที่ชื่อนายลมินงัเซ็ง ส่วนรูปปัน้สงิโตทะเลตวัที่สองจะมขีนาดเลก็กว่า ขนาดสูง 2 เมตรและ

หนกั 3 ตนั ก็ถูกสรา้งขึ้นโดยนายลมิ เช่นกนั



2) มารน่ีาเบยแ์ซนดส์ (Marina Bay Sands)

 มารีน่าเบยแ์ซนดส์ (Marina Bay Sands) รีสอรท์หรูใหญ่ที่สุดในสงิคโปร ์ไฮไลทส์  าคญั อยู่ที่ THE SAND SKY PARK ซึ่งอยู่บนช ัน้ที่ 57 เป็น
สถาปตัยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือต ัง้อยู่บนอาคารท ัง้สามของมารีน่า เบย ์แซนด์ จดัเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มพีื้นที่กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. มกีารตกแต่งอย่างสวยงาม

ดว้ยตน้ไมใ้หญ่ ไมป้ระดบั ค่าใชจ่้ายเพิ่ม SGD20 ต่อ ท่าน นอกจากน้ียงัม ีมารีน่า เบย ์แซนด์ คาสโิน ที่ต ัง้อยู่ในตวัอาคารที่อนัโอ่อ่าหรูหรา ซึ่งนกัท่องเที่ยวสามารถเพลดิเพลนิไป
กบัเกมหลากหลายรูปแบบภายในยงัมภีตัตาคาร คาเฟ่ รา้นอาหารขนาดเลก็ๆระดบัโลก และรา้นคา้มากมาย โดยสามารถเลอืกซื้อสนิคา้ยี่หอ้ดงัไดอ้ย่างจุใจ



3) Singapore Flyer

 Singapore Flyer ชิงชา้สวรรค ์(Observation Wheels) ต ัง้อยู่บริเวณริมปากอ่าวมาริน่า ดว้ยความสูงเทียบเท่ากบัอาคาร 42 ช ัน้ หรือ ประมาณ 165 
เมตร ท าใหช้ิงชา้สวรรค ์หรือ Singapore Flyer กลายเป็นชิงชา้สวรรคท์ี่มคีวามสูงมากที่สุดในโลกหน่ึงในเหตุผลที่ทางผูส้รา้ง Singapore Flyer บอกกบั
นกัท่องเที่ยวว่าท  าไมนกัท่องเที่ยวทีไ่ปเยือนสงิคโปรค์วรจะตอ้งหาโอกาสนัง่ชิงชา้สวรรคน้ี์ใหไ้ดซ้กัคร ัง้หน่ึง คือ นอกเหนือจากการทีจ่ะไดเ้ห็นววิของสงิคโปรจ์ากมมุสูงไดอ้ย่างสวยงามแลว้ 

ก็เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวติเพราะว่า Singapore Flyer ประกอบไปดว้ยแคปซูลท ัง้หมดจ านวน 28 แคปซูล และ ในแต่ละแคปซูลบรรจุนกัท่องเที่ยวได ้28 คน ซึ่งเลข 
28 เป็นเลขทางฮวงจุย้ อย่างที่หลายๆ คนทราบกนัว่า คนจีนมองว่าเลข 8 คือเลขแห่งความเจริญรุ่ง ส่วนเลข 28 ก็หมายถึงเป็นการ Double ความเจริญรุ่งเรือง หรือ 
Double Prosperity ดงันัน้ถา้ใครไดม้โีอกาสขึ้น Singapore Flyer ก็จะท าใหม้คีวามเจริญรุ่งเรืองในชีวติเป็นสองเท่า



4) คลารก์ คีย ์(Clarke Quay)

 เป็นแหล่ง “กิน – ดื่ม” ชัน้น า พรอ้มพรัง่ไปดว้ยรา้นอาหารและผบัขึ้นชื่อ ต ัง้อยู่ริมปากแม่น า้ของสงิคโปร ์ไม่วา่คุณคิดจะไปชิมปูผดัพริกอนั

เลื่องชื่อ ไก่ทอดเจา้อร่อย หรืออาหารเมก็ซกินัเผด็รอ้น และไม่วา่จะเป็นกลางวนัหรือกลางคืน รา้นอาหารแถบน้ีจะไม่ท าใหคุ้ณผดิหวงั มี

สารพดัผบัที่จดัแบง่ตามแนวเพลงต่างๆ ก็มอียู่มากมาย



5) ออชารด์ (Orchard)

 ถนนสายเกษตรกรรมที่คร ัง้หน่ึงในอดีตเคยอุดมไปดว้ยสวนพริกไทยและเครื่องเทศ แต่ปจัจุบนัน้ีกลบักลายเป็นถนนชอ้ปป้ิงเสน้หลกัของ

เมอืงสงิคโปร ์เสน้ทาง 2.2 กิโลเมตร ที่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ รา้นอาหาร โรงแรม หา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น า ไม่วา่คุณก าลงัมาตามหาหมูแผ่นอบน า้

ผึ้งช ัน้ดีสูตรจีนโบราณ หรือแฟชัน่เสื้อผา้ฤดูกาลลา่สุด สารพดัรา้นคา้บนถนนออชารด์น้ี มใีหคุ้ณเลอืกแวะชม และจบัจ่ายไดอ้ย่าง

เพลดิเพลนิและไมผ่ดิหวงัอย่างแน่นอน



6) วดัศรมีารอิมัมนัต์ (Sri Mariamman Temple)

 วดัฮินดูโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของสงิคโปร ์ต ัง้อยู่ในไชน่าทาวน ์(China Town) หรือที่ชาวไทยเรานิยมเรียกจนตดิปากกนัวา่ “วดั
แขก สงิคโปร”์ รอบๆ ตวัอาคารของวดัท ัง้ภายในและภายนอก จะมปีะตมิากรรมรูปปัน้และรูปแกะสลกัลงสสีนัสดใสของเทพเจา้ เทพธิดา 

และสตัวร์า้ยในเทพนิยาย มคีวามเชื่อกนัวา่หากคุณเดินตามเขม็นาฬกิารอบพระอุโบสถวดัใหเ้ป็นเลขคี่ คุณจะโชคดี และในช่วงเดือนตลุาคม 

– พฤศจิกายนของทกุปี จะมปีระเพณีลุยไฟทมิติ ิ(Timiti) ถอืเป็นเทศกาลส าคญัประจ าปีของวดัน้ี



7) วดัพระเข้ียวแกว้ (Tooth Relic Buddha Temple)

 วดัจีนศิลปกรรมสมยัราชวงศถ์งัผสมศิลปะมนัดาลา (Mandala) หลงัใหญ่โตอลงัการ ต ัง้ตระหง่านอยู่ในไชน่าทาวน ์(China Town) ซึ่งอาคารช ัน้บนสุดของวดัได ้
บรรจุพระสารีริกธาตุพระทนตข์องพระพุทธเจา้ไวใ้นสถูปทองค าหนกักวา่ 320 กิโลกรมั ที่ไดม้าจากการบริจาคของผูม้จิีตศรทัธา นอกจากน้ีภายในวดัก็ยงัมพีพิิธภณัฑสถานทางพุทธ

ศาสนาขนาดย่อม ใหผู้ม้าสกัการะไดศึ้กษา และเยี่ยมชมอีกดว้ย



8) วดัเจา้แม่กวนอมิ (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)

 วดัเจา้แม่กวนอิม ที่มคีวามเชื่อกนัว่าหากไปขอพรแลว้จะสมหวงั จึงไม่น่าแปลกใจหากเราจะเห็นฝูงชนมากมายต่อคิวเขา้ไปสกัการะขอพรในวดั และหากคุณเชื่อในเรื่องโชคลาง เซียมซีที่

วดัแห่งน้ีขึ้นชื่อว่ามคีวามแม่นย ายิ่งนกั เน่ืองดว้ยจ านวนผูค้นที่มาสกัการะเป็นจ านวนมาก จึงมกีารหา้มถ่ายรูปภายในตวัวดั และพนกังานของวดัมาเก็บธูปออกจากกระถางทนัทหีลงัจากที่

ปกัลงไป เพื่อใหผู้ม้าสกัการะคนถดัมามทีี่ปกัธูปได ้



9) เกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa)

 เกาะแห่งความสุข สนุกไดท้ ัง้ครอบครวั เป็นอกีเกาะหน่ึงที่เป็นจุดขายของประเทศสงิคโปรท์ี่ไดช้ื่อวา่ถา้ไม่ไดม้าถอืว่ามาไม่ถึงสิงคโปร์ เพราะเกาะน้ีเป็นที่

อยู่ของ Universal Studio สวนสนุกที่คนท ัง้หลายใฝ่ฝนั นอกจากน้ียงัมทีี่ท่องเที่ยวอกีหลายแห่งบนเกาะน้ีดว้ย

 บริเวณน้ีในอดีตคือฐานบญัชาการทหาร แต่ปจัจุบนัไดเ้ปลี่ยนเป็นแหล่งรวมความบนัเทิงขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ภายในเกาะแห่งน้ี มีท ัง้พิพิธภณัฑ ์

สวนสาธารณะ สวนผเีสื้อ ลากูนส าหรบัวา่ยน า้ สนามกอลฟ์ ลานเล่นโรลเลอรส์เก็ตและอื่นๆ อกีมากมาย การเดินทางมาเกาะเซน็โตซ่าสามารถท าไดห้ลาย

ทางไดแ้ก่ เรือเฟอรร์ี่ซึ่งเปิดใหบ้ริการทกุวนัจากเวลิดเ์ทรดเซนเตอร ์ต ัง้แต่ 7.30 น. ถงึ 22.00 น. หรือเลอืกใชบ้ริการนัง่กระเชา้ลอยฟ้า (เคเบลิคาร)์ จาก

สถานีเมา้ทเ์ฟเบอร์และเวิลด์เทรดเซนเตอร์ขา้มไปเกาะเซ็นโตซ่า ซึ่งระหว่างทางคุณจะไดช้มทศันียภาพของสิงคโปร์แบบ 360 องศา นอกจากน้ี

นกัท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาที่น่ีโดยขบัรถผ่านสะพานซึ่งเชื่อมต่อกบัเกาะสงิคโปรอ์กีดว้ย



10) ยูนิเวริล์ซลั สตูดิโอ (Universal Studio)

 สวนสนุกชื่อดงัในเขตเซนโตซา (Sentosa) ถงึแมว้า่จะเป็นสาขาของสวนสนุกระดบัอนิเตอรเ์นช ัน่แนลจากฝัง่อเมริกา แต่เครื่องเล่น
ในสวนสนุกจ านวน 18 ชนิดจากทัง้หมด 24 ชนิด ใน 7 โซนประเภทเครื่องเล่น ไดถู้กออกแบบและปรบัแต่งใหเ้ขา้กบัอรรถรสของ

นกัท่องเที่ยวทอ้งถิ่นและความนิยมของชาวสงิคโปรโ์ดยเฉพาะ ถอืเป็นเอกลกัษณอ์นัโดดเด่นของยูนิเวริล์ซลั สตูดิโอ แห่งน้ี



9. ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม (Socialist Republic 

of Vietnam)



1) อา่วฮาลอง (Halong Bay)

 อ่าวฮาลองเป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตงัเกีย๋ทางตอนเหนือของสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ใกลช้ายแดนติดต่อกบัสาธารณรฐัประชาชนจีน ในอ่าวฮาลองมเีกาะหินปูนจ านวน 

1,969 เกาะโผลพ่น้ขึ้นมาจากผวิทะเล หลายเกาะมถี า้ขนาดใหญ่อยู่ภายในถ า้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ ถ า้เสาไม ้ซึง่ต ัง้ชื่อโดยนกัท่องเที่ยวชาวฝรัง่เศสเมือ่ปลายคริสตศ์ตวรรษที่ 19 ภาย

ในถ า้ประกอบไปดว้ยโพรงกวา้ง 3 โพรง เกาะที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าว 2 เกาะ คื อ เกาะกดับา และเกาะ Tuan Chau ทัง้สองเกาะนี้มคีนตัง้ถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บน
เกาะมโีรงแรมและชายหาดจ านวนมาก สว่นเกาะขนาดเลก็อื่นๆ บางเกาะเป็นที่ต ัง้ของหมูบ่า้นชาวประมง และบางเกาะยงัเป็นถิ่นอาศยัของสตัวห์ลายชนิด ในตามต านานพื้นบา้นนัน้ไดก้ล่าว

ไวว้่า ระหว่างที่ชาวเวยีดนามก าลงัต่อสูก้บักองทพัชาวจีน เทพเจา้ไดส้่งกองทพัมงักรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มงักรเหล่านี้ ได ้ด าดิ่งลงสูท่อ้งทะเลบริเวณที่เป็นอ่าว ฮาลองใน

ปจัจบุนั ท าใหม้อีญัมณีและหยกพุ่งกระเด็นออก อญัมณีเหลา่นี้กลายเป็นเกาะแก่งนอ้ยใหญ่กระจายอยู่ท ัว่อ่าว เป็นเกราะป้องกนัผูรุ้กราน ท าใหช้าวเวยีดนามปกป้องแผน่ดนิของพวกเขาได ้

ส าเร็จและก่อตัง้ประเทศซึง่ต่อมาก็คือเวยีดนามในปจัจบุนั 



2) พพิธิภณัฑโ์ฮจมิินห์ (Ho Chi Minh Museum)

 พพิธิภณัฑโ์ฮจิมนิห(์Ho Chi Minh Museum) พพิธิภณัฑโ์ฮจิมนิห์ ต ัง้อยู่ใกลก้บัสุสานโฮจิมินห์ พพิิธภณัฑโ์ฮจิมินหป็์นอาคาร
ขนาดใหญ่ทนัสมยั ที่สรา้งมาเพื่อจดัแสดง รูปภาพ เอกสารต่าง ๆ และขา้วของเครื่องใชข้องลุงโฮเอกสารบางฉบบัของโฮจิมินหน์ัน้ เขียนรายงานถึง

ปฏบิตักิารต่าง ๆ ที่ท  าในประเทศไทยดว้ยชัน้สองของพพิธิภณัฑ ์เป็นการจดัแสดงแบบดัง้เดิม บนัไดระหวา่งช ัน้สองไปยงัช ัน้สามนัน้ มอีนุสาวรียข์อง

โฮจิมนิหต์ ัง้อยู่บนแท่นแบบพทุธบนชัน้สามนัน้จะเป็นการจดัแสดงแบบร่วมสมยั ที่มกีารตกแต่งอย่างงดงามและน่าสนใจ



3) พพิธิภณัฑส์งคราม (War Remnants Museum)

 พิพิธภณัฑส์งคราม (War Remnants Museum) ภายในอาคารของพิ พิธภณัฑจ์ดัแสดงเครื่องมอืการรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ  ในสมยัสงครามเวียดนามมี
ท ัง้ของจีน สหรฐัอเมริกา พรอ้มภาพถ่ายที่ถ่ายทอดความรูส้กึที่เกี่ยวกบัการปกป้องประเทศ การเสยีสละเลอืดเน้ือของชาวเวยีดนามหลายอย่าง ชดัเจน อาทิ ภาพการถูกทรมานดว้ยวธีิการ

ต่าง ๆ เป็นตน้ ภายนอกตวัอาคารของพิพิธภณัฑส์งครามมเีครื่องบิน และรถถงัรุ่นที่ใชใ้นสงครามเวยีดนามของ สหรฐัอเมริกาและรสัเซีย จดัวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพพิิธภณัฑ ์



4) โบสถน์อรท์เธอรด์าม (notre dame cathedral)

 โบสถน์อรท์เธอรด์าม (notre dame cathedral) ตัง้อยู่บริเวณกลางเมอืง บนถนน Han Thuyen ไดร้บัการก่อสรา้งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2420 

ใชร้ะยะเวลาการสรา้ง 6 ปี โบสถน์ี้ไมม่กีารประดบัดว้ยกระจกสเีหมอืนโบสถค์ริสตท์ี่อื่น เพราะไดร้บัความเสยีหายจากสงครามโลก ครัง้ที่ 2 ส าหรบัโบสถแ์ห่งนี้ ไดร้บั

การยกย่องว่ามคีวามงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โบสถซ์ึ่งฝรัง่เศสไดจ้  าลองมาจาก โบสถน์อเธอร์ดามในฝรัง่เศสและน ามาสรา้งไวท้ี่นี้  โดยปกติวนัเสาร์-

อาทติย ์จะมคู่ีบ่าวสาว มากมายมาประกอบพธิกีรรมทางศาสนา และถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลกึ รวมท ัง้บุคคลท ัว่ไปก็แวะเวยีนเขา้มาชมความสวยงามอย่างไมข่าดสาย



5) ท าเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)

 ตัง้อยู่บริเวณใจกลางเมอืงโฮจมินิห์ ท าเนียบของอดตีประธานาธิบดี ปจัจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑด์ว้ย อาคารทนัสมยัหลงัใหญ่นี้ราย รอบดว้ยสวนขนาดใหญ่ตัง้อยู่ใน

บริเวณที่เคยเป็น ท าเนียบของผูว้่าการชาวฝรัง่เศสที่เรียกว่า ท าเนียบนโรดม (Norodom Palace) ท าเนียบนี้ถูกทิ้งระเบดิโดยทหารอากาศเวียดนามใต ้

และไดม้กีารสรา้งอาคารใหม่ ที่รูจ้กักนัในชื่อ ท าเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้นแทนที่โครงสรา้งเก่าถูกท าลาย อาคารปจัจุบนั

ออกแบบโดยโงเวยีดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวยีดนามผูส้  าเร็จการศึกษาจากฝรัง่เศส และสรา้งเสร็จสมบูรณ์ในปี พ .ศ. 2509 ก่อนจะสิ้นสุดลงใน

วนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมือ่กองก าลงัคอมมวินิสตไ์ดเ้คลือ่นขบวนรถถงัเขา้ชนประตูเหลก็ดา้นหนา้ของ ท าเนียบและโค่นรฐับาลเวียดนามใตล้งทุกวนันี้ที่ท  าเนียบ

เดมิถูกเปิดเป็นพพิธิภณัฑใ์หเ้ขา้ชมได ้โดยทุกสิง่ทุกอย่างถูกทิ้งไวใ้หเ้สมอืนสภาพเดมิในวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509



6) อโุมงคว์นิมอ๊ค (Vinh Moc Tunnels)

 อโุมงคว์นิหม์อ็ค ตัง้อยู่ห่างจากตวัเมอืงเวม้าทางทศิเหนือราว 65 กิโลเมตร นบัเป็นอโุมงคใ์ตด้นิที่คนท ัง้หมูบ่า้นอาศยัอยู่เป็นเวลาหลายปีเพื่อหลบภยัจาก การทิ้งระเบิดอย่าง

ต่อเนื่องในสมยัสงครามเวยีดนาม แมว้่าคนสว่นใหญ่จะพากนัอพยพไปอยู่ในสว่นอื่นๆ ของประเทศ แต่ก็มชีาวบา้นจ านวนกว่า 300 คน ที่ยงัอาศยัอยู่ภายในอโุมงค์คนรูแห่งนี้

เป็นเวลากว่า 5 ปี นบัจากปี พ.ศ. 2509-2514ภายในเครือข่ายอโุมงคท์ี่มคีวามยาวกว่า 2,000 เมตร นี้  แบ่งออกเป็น 3 ชัน้ มทีางเขา้ออกท ัง้หมด 13 ทาง แต่ละชัน้จะมกีาร

สรา้งเป็นหอ้งต่างๆ ทางซา้ยและขวา โดยชัน้แรกมจีดุเด่นน่าชมอยู่ที่หอ้งที่ใชค้ลอดเด็กทารกถงึ 17 คน และชัน้ที่สองเป็นส่วนที่ใชใ้นการประชุมในสมยัสงคราม จากนัน้จะมี

ทางเดนิลงสูช่ ัน้ที่ 3 ของอโุมงค ์ซึง่ค่อนขา้งชนัควรใชค้วามระมดัระวงั อโุมงคว์นิหม์อ็คสามารถเที่ยวชมไดต้ลอดปี เพยีงแต่ในฤดูฝนอาจจะมคีวามยากล าบากในการเดินทาง

สกัหน่อย และควรน าไฟฉายติดตวัมาดว้ยเพราะทางเดนิภายในอโุมงคค่์อนขา้งมดื



7) เมืองดานงั (danang)

 ดานงัอยู่ติดทศิเหนือติดกบัเมอืงเว ้ซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าของเวยีดนาม ทศิตะวนัตกและทิศใตต้ิดกบัจงัหวดักว่างนาม ทิศตะวนัออกติดกับทะเลจีนใต ้ตัง้อยู่ห่างจากกรุง

ฮานอยไปทางใต ้764 กิโลเมตร และห่างจากโฮจมินิหซ์ติีไปทางเหนือ 964 กิโลเมตร ปี พ.ศ. 2390 เรือรบฝรัง่เศสไดร้ะดมยิงโจมตีเมอืงดานงัเพื่อตอบโตท้ี่กลุ่มมชิชนันารี

คาธอลคิถูกประหารชีวติ เดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2401 กองทหารฝรัง่เศสยกพลขึ้นบกที่ดานัง ตามพระบญัชาของพระเจา้นโปเลยีนที่ 3 เพื่อประกาศพื้นที่นี้ เป็นอาณานิคม

ภายใตอ้าณตัิของฝรัง่เศส และถูกเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อภาษาฝรัง่เศสว่า Tourane ขณะนัน้ถือว่าเป็น 1 ใน 5 เมอืงส  าคญับนคาบสมทุรอินโดจีน ในระหว่างสงคราม
เวยีดนาม เมอืงนี้เป็นที่ต ัง้ฐานทพัอากาศหลกัของกองทพัสหรฐัอเมริกา ครัง้นัน้จ  านวนประชากรในเมอืงไดเ้พิ่มสูงขึ้นมากกว่า 1 ลา้นคน โดยส่วนใหญ่เป็นผูล้ี้ภยัสงคราม 

ก่อนปี พ.ศ. 2540 ดานงัยงัเป็นสว่นหนึ่งของจงัหวดักว่างนาม-ดานงั จนกระท ัง่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ดานงัไดถู้กแยกออกจากจงัหวดักว่างนาม และเป็นเขตการ

ปกครองสว่นทอ้งถิ่นแห่งที่ 4 ของเวียดนาม Golden Bridge สะพานสทีองบนอุง้มอืใหญ่ยกัษ ์เหนือหุบเขาบานาฮิลล ์ (Ba Na Hills) แลนดม์าร์ค

แห่งใหม ่เมอืงดานงั ประเทศเวยีดนาม



9) ทะเลทรายมยุเน่ (muine sand dune)

 เมอืงมยุเน่ : อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมอืงฟานเทียด ห่างออกมาประมาณ 22 กม. เป็นหมู่บา้นชาวประมงขนาดเลก็ มชีายหาดและหมู่เกาะสวยงามปจัจุบนัเป็นเมอืงตากอากาศชายทะเล

ยอดนิยมอีกเมอืงหน่ึงเพราะอยู่ไม่ไกลกบัโฮจิมนิหม์ากนกั ทะเลทรายมยุเน่ (muine sand dune) เนินทรายที่ใหญ่ที่สุดของเมอืงมยุเน่ ขนาดกวา้ง 4-5 กม. ทรายจะเป็น

ทรายละเอียดสขีาว เป็นไฮไลทสุ์ดยอดของมยุเน่ ทรายสขีาวจะสะทอ้นเปลีย่นสไีปตามแสงแดด สขีาว เหลอืง ทอง และ แดง

 ทะเลทรายขาว อยู่ห่างจากตวัเม ืองมยุเน่ประมาณ 30 กม. ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสขีาวทีม่แีหล่งน า้จืดหรือโอเอซสิอยู่ใกล ้ๆ  เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเทีย่วที่นกัท่องเทีย่วนิยมไปถ่ายรูป มี

รถจี้ปและรถ ATV ไวบ้ริการแก่นกัท่องเที่ยว และเป็นจุดหน่ึงที่ถ่ายภาพยนตรไ์ทยเรื่องเราสองสามคน

 ทะเลทรายแดง เป็นเนินทรายกวา้งใหญ่สชีมพทูี่มชีื่อเสยีงมากของเมอืงมยุเน่ ทะเลทรายแดงอยู่ริมทะเลห่างจากตวัเมอืงมยุเน่ประมาณ 5 กม. บริเวณดา้นหนา้ทะเลที่ติดกบัชายฝัง่ทะเลมี

รา้นอาหาร และตอนเย็นๆจะมเีด็กๆน าแผ่นพลาสติกใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ล่นสไลดเ์นินทรายกนั



ทรพัยากรการท่องเที่ยวที่ส าคญัภมูิภาคต่างๆของโลก

1.ทวปียุโรป

2.ทวปีอเมรกิาเหนือ

3.ทวปีอเมรกิาใต ้

4.ทวปีแอฟรกิา

5.ทวปีออสเตรเลยี

6.ทวปีแอนตารก์ติก

7.ทวปีเอเชยี

ทวปีทัง้ 7 ของโลก



1. ทวปียโุรป(Eruope)

ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กเป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียมีพื้นที่ท ั้งหมดประมาณ 

10,525,000 ตารางกิโลเมตร และดินแดนทางดา้นตะวนัออกติดต่อเป็นผนืเดียวกบัทิศตะวนัตกของทวปีเอเชีย จึงเรียกทวีป

ท ัง้สองรวมกนัว่า ยูเรเซีย (Eurasia)โดยมเีทือกเขาคู่รกั (Urals)และเทือกเขาคอเคซสั (Caucasus)เป็น
แนวแบ่งเขต

ปจัจุบนัทวีปยุโรป ประกอบดว้ย ประเทศ รฐั และนครอิสระกว่า 40 แห่ง มีประชากรประมาณ 730 ลา้นคน โดยมี

สหพนัธรฐัรสัเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุด และนครรฐัวาติกนั (Vatican City State) ซึ่งมีสนัตะปาปาเป็น
องคป์ระมขุ เป็นนครอิสระที่เลก็ที่สุด

ทวปียุโรป แบ่งออกเป็น 4 ภูมภิาค

1.ยุโรปเหนือ ไดแ้ก่ เดนมารก์ ฟินแลนด ์ไอซแ์ลนด ์ไอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์สวเีดน   เอสโทเนีย แลตเวยีและลธิวัเนีย

2.ยุโรปตะวนัตก ไดแ้ก่ ออสเตรีย เบลเยียม ฝร ัง่เศส เยอรมนี ลิกเตนสไตน์ ลกัเซมเบิรก์ เนเธอรแ์ลนด ์สวิตเซอรแ์ลนด ์

และสหราชอาณาจกัร

3.ยุโรปตะวนัออก ไดแ้ก่ เบลารุส บลัแกเรีย สาธารณรฐัเช็ก ฮงัการี มอลโดวา โปแลนด ์โรมาเนีย สหพนัธรฐัรสัเซีย 

สาธารณรฐัสโลวกั และ ยูเครน

4.ยุโรปใต ้ไดแ้ก่ แอลเบเนีย อนัเดอรร์า บอสเนีย-เฮอรเ์ซโกวนิา โครเอเชีย กรีซ อิตาล ีแมซิโดเนีย มอลตา โปรตุเกส ซาน

มารีโน สโลวเีนีย สเปน และยูโกสลาเวยี

5.ดินแดนที่เป็นรฐัอิสระที่ต ัง้อยู่ในประเทศอื่นอีก 2 รฐั คือ นครรฐัวาติกา ต ัง้อยู่ในกรุงโรมประเทศอิตาล ีและโมนาโก ต ัง้อยู่

บริเวณชายฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนในประเทศฝร ัง่เศสใกลพ้รมแดนอิตาลี



1. สนามกฬีากรงุโรม  Colosseum of Rome 

 สนามกีฬากรุงโรม  Colosseum of Romeสถานที่ต ัง้กรุงโรม ประเทศอิตาลีปจัจุบนัสามารถเขา้เยี่ยมชมไดส้นามกีฬา

กลางแจง้แห่งน้ีเป็นสิ่งก่อสรา้งที่มชีื่อเสยีงของโลกอย่างหน่ึง เป็นอนุสรณ์ที่ ใหญ่โตของอาณาจกัร โรมนัสมยัโบราณสรา้งขึ้นในระหว่างสิ

พ.ศ. 615 ถงึ 623 (ค.ศ. ที่ 72 ถงึ 80)

 ตวัสนามสรา้งมรูีปเป็นตกึวงกลมก่อดว้ยอฐิและหนิขนาดใหญ่ วดัโดยรอบยาว 527 เมตร สูง 57 เมตร ม ี4 ชัน้ ภายในมีอฒัจรรยส์  าหรบั

คนนัง่ดู จุคนดูประมาณ 80,000 คน ใตอ้ฒัจรรยแ์ละใตด้ินมหีอ้งส  าหรบัขงันกัโทษที่รอการประหารชีวติ และสิงโตหลายรอ้ยหอ้ง ใชเ้ป็น

สถานที่ใหน้กัโทษ ต่อสูก้บัสงิโตที่อดอาหาร หากนกัโทษผูใ้ดเอาชนะ ฆ่าสงิโตไดด้ว้ยมอืเปล่าไดก้็รอดชวีติไป หรือไวใ้ชเ้ป็นที่ประลองฝีมอืใน

เชิงฟนัดาบของบรรดาเหล่าทาสใหต่้อสูก้นัเอง ยิ่งถา้ต่อสูก้นั จนถงึสามารถฆ่าคู่ต่อสูต้าย ก็จะไดร้บัเกียรติอย่างสูงเพราะเป็นการต่อสูท้ี่ชาว

โรมนันิยมและยกย่องกนัมากทปีๆธิหน่ึงตอ้งสูญเสยีชีวตินกัโทษและทาสไม่ต า่กวา่รอ้ยคน

 สนามกีฬาแห่งน้ีจึงเป็นสิง่ก่อสรา้งที่แสดงถงึความรุ่งโรจนข์องอาณาจกัรโรมนัโบราณ แต่เมื่ออาณาจกัรโรมนัเสื่อมลงก็ถูกขา้ศึกท าลายหลาย

ครัง้หลายหนในปจัจุบนัยเหลอืแต่ซากโครงสรา้งอนัใหญ่โตมโหฬารไวใ้หช้ม



2. หอเอนเมืองปิซา :Leaning Tower of Pisa 

 สถานที่ต ัง้เมอืงปิซา ประเทศอติาลปีจัจุบนัสามารถเขา้เยี่ยมชมไดห้อเอนแห่งเมืองปิซา เป็นหอคอยหินอ่อนที่พศิดาร สูง 54 เมตร ( 181 

ฟตุ) ม ี8 ชัน้ แต่ละช ัน้มเีสาหนิอ่อนที่สลกัลวดลายวจิิตรรองรบั ไดล้งมอืสรา้งเมื่อ พ.ศ. 1717 (ค.ศ. 1174) ไปเสรจ็ในปี พ.ศ. 1893 (ค.ศ. 

1350) ใชเ้วานานถงึ 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ใชเ้วลาสรา้งนานที่สุดในโลก ความน่ามหศัจรรยอ์กีอย่าง คือ เมื่อเริ่มสรา้งได ้4-5 ชัน้ หอน้ี

เริ่มเอยีง แต่ไม่ถงึกบัพงัทลายลงมา เพราะแรงที่จุดศูนยถ์่วง เมื่อลากดิ่งลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ลม้ยงัทรงตวัอยู่ได ้เมื่อสรา้งเสร็จ ยอด

ของหอเอยีงออกจากแนวดิ่งของฐานถงึ 4 เมตร( 14 ฟตุ) และหอเอนน้ีช่วยใหก้าลเิลโอ นกัวทิยาศาสตร ์ชาวอติาเลยีน ผูม้ชีื่อเสยีงของโลก 

ไดท้ดลองเรื่องอตัราเร็วของเทหว์ตัถทุี่ตกลงมาจากที่สูง



3. กองหนิประหลาดสโตนเฮนจ ์ : Stonehenge 

 สถานที่ต ัง้    เมอืงซลัลสิเบอรี่ มณฑลวลิไซร์ ประเทศองักฤษปจัจุบนัสามารถเขา้เยี่ยมชมไดก้องหนิประหลาดน้ีอยู่กลางทุ่งนาแห่งเมอืงซลัลสิเบอ

รี ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณ 10 ไมล ์ประกอบดว้ยแนวหินขนาดมหึมาหินเรียงรายราว ๆ 3 กิโลเมตร และ มีกลุ่มหินใหญ่ประมาณ 112 

กอ้น ต ัง้โดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซอ้นกนัอยู่ 3 วง บางกอ้นลม้นอน บางกอ้นตัง้ตรง บางกอ้นวางซอ้นทบัอยู่บนยอดกอ้นหนิที่ต ัง้อยู่

สองกอ้น วงกลมรอบนอก มเีสน้ผ่านศูนยก์ลางยาว 100 ฟตุ มหีนิท ัง้หมด 30 กอ้น แต่ละกอ้นสูง 13 ฟตุ วงกลมรอบกลาง มเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง

ยาว 76 ฟตุ มหีนิท ัง้หมด 40 กอ้น มสีองกอ้นตัง้สูงถงึ 22 ฟตุ วงในสุด มเีสน้ผ่านศูนยก์ลางยาว 50 ฟตุ มหีนิท ัง้หมด 42 กอ้น ลม้บา้งต ัง้สูงบา้ง 

หนิแต่ละกอ้นหนกัเป็นตนัๆ เฉลี่ยแลว้สูง 4 เมตร หนกั 26 ตนั

 มผูีส้นันิษฐานวา่ต ัง้อยู่ในที่นัน้มาต ัง้แต่ก่อนคริสตกาลถงึ 1,700 ปี เป็นสิ่งก่อสรา้งที่โดยไม่มีร่องรอยของความเป็นมา ไม่มีใครทราบว่าใครเป็น

ผูส้รา้ง, สรา้งเพื่อวตัถปุระสงคอ์ะไร? ที่น่าแปลกก็คือ ในริเวณนัน้เป็นทุ่งกวา้ง ไม่มภีูเขาและสิง่ก่อสรา้งดว้ยกอ้นหนิอื่น ๆ  อกีเลย จึงท าใหส้งสยัวา่

ผูก่้อสรา้งน าหนิเหล่านัน้มาจากไหน และไม่ปรากฏวา่มกีารขน หรือสิ่งปรกัหกัพงัในการก่อสรา้ง บริเวณที่ดงักล่าว ใชอ้ะไรยกหินกอ้น ที่หนกั ๆ 

หลาย ๆ ตนัขึ้นวางซอ้นกนัได ้ซึ่งอยู่สูงถงึ 13 ฟตุ นบัเป็นสิ่งก่อสรา้งที่มหศัจรรยท์ี่ทา้ทายความอยากรูข้องมนุษยย์ุคปจัจุบนัยิ่งนกั



4. สเุหร่าเซนตโ์ซเฟีย :Mosque of Hagia Sophia (Istanbul) 

 สถานที่ต ัง้   เมอืงคอนสแตนดโินเปิล ประเทศตุรกีสุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย(Saint Sophia) หรือ โบสถฮ์าเจยี โซเฟีย ปจัจุบนั

เป็นที่ประชุมสวดมนตข์องชาวมสุลมิ ในอดตีเป็นโบสถท์างศาสนาคริสต ์พระเจา้จกัรพรรดิ์คอนสแตนตินเป็นผูส้รา้งเมื่อประมาณ

คริสตศ์ตวรรษที่13 ใชเ้วลาสรา้ง 17 ปี เพื่อเป็นโบสถข์องศาสนาคริสต์ แต่ถูกผูก่้อการรา้ยบุกท าลายเผาเสียวอดวายหลายครัง้

เพราะเกิดการขดัแยง้ระหว่าง พวกที่นบัถอืศาสนาคริสตก์บัศาสนาอสิลาม

 จนถงึสมยัพระเจา้จสัตินเนียน มอี  านาจเหนือตุรกี จงึไดส้รา้งโบสถเ์ซนตโ์ซเฟียขึ้นใหม่ ใชเ้วลาสรา้งฐานโบสถ ์20 ปี ตวัโบสถ ์5 ปี 

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1996 (ค.ศ 1435) พระองค์ตอ้งการใหเ้ป็นสิ่งสวยงามที่สุดไดพ้ยายามหา สิ่งของมค่ีาต่างๆ มาประดบัไว ้

มากมาย สรา้งเสร็จไดม้กีารเฉลมิฉลองกนัอย่าง มโหฬาร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวอย่างใหญ่ท าใหแ้ตกรา้วตอ้งใหช่้ างซ่อมจน

เรียบรอ้ยในสภาพเดมิ

 เมือ่สิ้นสมยัของจกัรพรรดจิสัตินเนียน ถงึสมยัพระเจา้โมฮมัเมด็ที่ 2 มอี านาจเหนือตุรกี และเป็นผูน้บัถอืศาสนา อสิลามไดด้ดัแปลง

โบสถห์ลงันี้ใหเ้ป็นสุเหร่าอสิลาม แต่ยงัคงความงามไวเ้ช่นเดมิ

 สุเหร่าเซนตโ์ซเฟีย มเีนื้อที่ 700 ตารางเมตร ภายในมเีสางามค า้ที่สลกัอย่างวจิติร และ ประดบัไวง้ดงาม 108 ตน้ (ชัน้บนขนาดเล็ก 

68 ตน้ ชัน้ลา่งขนาดใหญ่ 40 ตน้) มยีอดเป็นโดม คลา้ยซาลาเปา มหีอมนิาเรสทเ์ป็นยอดแหลม ๆ มากมาย เนื่องจากศิลปะแบบค

ริสเตียน ผสมกบัอสิลามนี้เองท าใหม้คีวามสวยงามอนัน่ามหศัจรรย์



5. พระราชวงัแวรซ์ายส ์ :Palace of Versailles

 สถานที่ต ัง้กรุงปารีส ประเทศฝรัง่เศสเป็นพระราชวงัที่สวยงามมากสรา้งขึ้นโดย พระเจา้หลุยสท์ี่ 14 แห่งฝรัง่เศส มีนายช่างสถาปนิก อลัเด

รด เลอ นอสเตอร ์เป็นผูอ้อกแบบ ลงมอืสรา้งเมื่อปี พ.ศ. 2204 (ค.ศ. 1661) สรา้งอยู่นาน เวลา 30 ปี สิ้นเงนิค่าสรา้ง 500,000,000 ฟรงัก ์

ใชค้นงาน 30,000 คน ทกุส่วนท าดว้ยหนิอ่อนสขีาว เป็นแบบอย่างและศิลปกรรมก่อสรา้งที่งดงามมาก

 ภายในพระราชวงัแบง่ออกเป็นหอ้งต่างๆ เช่น มหีอ้งบรรทม หอ้งเสวย หอ้งส  าราญ หอ้งทรงพระอกัษร หอ้งโถง หอ้งออกว่าราชการ ฯลฯ 

แต่ละหอ้งมีเครื่องประดบัมีค่ามากมาย ท ัง้วตัถุ และ ภาพเขียนศิลปะที่มีชื่อเสียง หอ้งที่มีชื่อที่สุด คือ หอ้งกระจกที่เคยใชล้งนาม เซ็น

สญัญาสงบศึกระหวา่งสมัพนัธมติร กบัเยอรมนั ในคราวมสงครามโลกครัง้ที่ 1 และเป็นที่ใชล้งนามในเมื่อเยอรมนับุกตีชนะฝรัง่เศส ใน

สงครามโลกครัง้ที่ 2 อกีดว้ย ในการท าสงครามใหญ่ทกุครัง้ฝรัง่เศส จึงตอ้งประกาศใหป้ารีสเป็นเมอืงปลอดทหารคือ ไม่มทีหารต ัง้อยู่ ไม่มี

การต่อสูใ้ด ๆท ัง้สิ้น ท ัง้น้ีเพื่อรกัษาไม่ใหพ้ระราชวงัแห่งน้ี ตอ้งไดร้บัความเสยีหายจากการโจมต ีของขา้ศึกไม่วา่โดยทางใด ทกุ ๆ ปีจะมีนกั 

ปจจุบนัเป็นสถาปตัยกรรมมค่ีาที่สุดของฝรัง่เศส และโลก ที่มนีกัท่องเที่ยวไปชมความงามไม่นอ้ยกวา่ 1,000,000 คน ต่อปี



6. วหิารพารเ์ธนอน :Parthenon

 สถานที่ต ัง้   ประเทศกรีซวหิารพารเ์ธนอน เป็นวหิารที่ไดร้บัการกล่าวขวญัถงึในดา้นความงดงามและความมีสดัส่วนเหมาะเจาะสมบูรณ์ มี

ขนาดกวา้ง 100 ฟตุ ยาว 230 ฟตุ และสูง 65 ฟตุ เป็นศิลปะแบบดอริก ออกบบโดยสถาปนิกชื่อ อคิตนุิส (Ictinus) และ คาลลิครา

เตส (Callicrates) ซึ่งด าเนินการก่อสรา้งภายใตก้ารควบคุมของประตมิากรชื่อ พดิิอสั (Phidias)

 ซากที่ยงัเหลอืใหเ้หน็ ก็คือ โครงสรา้งที่ค า้ดว้ยเสาหนิอ่อน สอีมชมพู และหนา้บนับางส่วน ส่วนภายในเคยมี ประติมากรรม เทพีอาธีนา 

ขนาดใหญ่ต ัง้อยู่ วหิารน้ีใชเ้ป็นที่บวงสรวง เทพีอาธีนา ต่อมาใชเ้ป็นโบสถข์องชาว คริสตนิ์กายออรโ์ธดอกซ์ แลว้ก็เปลี่ยนมาเป็น โบสถ์

คาทอลกิ จนกระท ัง่ในยุคที่ ชาวเตริก์ ครองเมอืงถูกดดัแปลงมาเป็น มสัยดิ และในที่สุดก็ถูกใชเ้ป็นที่เก็บดินปืน ในสงครามระหว่างเติรก์

กบั เวเนเชี่ยน (Venetian) ท าใหถู้กระเบดิเสยีหายไปบางส่วน และ วหิารพาร์เธนอน มาทรุดโทรมอย่างหนกั เมื่อคราวสงคราม
กอบกูอ้สิรภาพของกรีก จาก เตริก์



7. หอไอเฟล :Eiffel Tower

 สถานที่ต ัง้   กรุงปารีส ประเทศ ฝรัง่เศสหอไอเฟล (Eiffel) สญัลกัษณข์องนครปารีส สรา้งขึ้นใน ค.ศ.1887-9 ออกแบบโดยวศิวกรที่มี

ชื่อเสยีงของฝรัง่เศสชื่อ กุสตาฟ ไอเฟล (Gustave Eiffel) เพื่อเป็นสญัลกัษณ์การจดังานแสดงสินคา้โลกในปี 1889 (พ.ศ. 

2413) ฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการปฏวิตัอิุตสาหกรรม

 ท่ามกลางกระแสวพิากษว์จิารณใ์นทางลบวา่ ท าลายความงดงามของกรุงปารีสดว้ยโครงเหล็กน่าเกลียด อยู่ ๆ มีโครงเหล็กสูงโด่งขวางตา

พวกเขา เพราะมนัท าขึ้นจากโลหะ 15,000 ชิ้น หนกัถงึ 7,000 ตนั ยดึต่อดว้ยน๊อต 3,500,000 ตวั สทีาท ัง้หมด 35 ตนั สูง 1,050 ฟุต สิ้น

เงนิค่าก่อสรา้ง 7,799,401 ฟรงัก ์เสยีเวลาสรา้ง 1 ปี มลีฟิตพ์าชมววิไดสู้งถึงยอดหอซึ่งมีรา้นอาหารที่สามารถนั ่งชมววิไดท้ ัว่ท ัง้กรุงปารีส 

และชมความงามของแม่น า้เซนดว้ย สุดทา้ยหอไอเฟลกลบัเป็นสถานที่ยอดนิยม ใครต่อใครที่มาปารีสตอ้งถ่ายรูปดว้ยตามธรรมเนียม หอน้ี

เคยเป็นอาคารสูงที่สุดในโลกสมยัแรก จนกระท ัง่ตกึเอม็ไพรเ์สตท สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1931

 ในวนัที่อากาศดีอาจขึ้นไปชมววิไดถ้งึช ัน้สูงสุดที่ 899 ฟตุ ยามค า่คืน หอไอเฟลจะเปิดไฟสวยงามมาก และมุมที่ดีที่สุดที่จะถ่ายภาพหอไอ

เฟล คือ บริเวณ Trocadero มที ัง้รา้นขายของที่ระลกึ และภตัตาคาร เปิดทกุวนัเวลา 9.30-23.00 น. ค่าขึ้นลิฟตช์ม ช ัน้แรก 20

ฟรงัค ์ช ัน้แรกและชัน้สอง 42 ฟรงัค ์ช ัน้แรก/ช ัน้สอง/ชัน้สาม 59 ฟรงัค์



8. ม่อนผานกับญุมิแชล :

Mont Saint Michel in France

 สถานที่ต ัง้   แควน้บริตตานี ประเทศฝร ัง่เศสพระอารามอนัต ัง้อยู่ในสถานที่แปลกประหลาดตื่นตาน่าดูที่สุดแห่งหน่ึงในโลก เกิดขึ้นเมื่ออคัรเทวทูต ไมเกิลหรือมแิชลไดม้าปรากฎองคต่์อโอ

แบรต์ พระราชาคณะ(บิชอบ) แห่งอาวรางชแ์ละมบีญัชาใหส้รา้งสถานที่เผยแพร่ค าส ัง่สอนของพระเจา้ บนเกาะที่มภีูเขา เรียกกนัในเวลานัน้ว่าตองเบ ลกัษณะของภูเขาลูกน้ีเป็นรูปกรวยคว  า่ 

สูงเด่นงดงามขึ้นไปจาก หาดทรายชายทะเลของแควน้บริตตานีในฝร ัง่เศส

 การก่อสรา้งเริ่มแรกท าในระหว่างคริสตศ์กัราช 1017-1144 ณ สถานที่อนัเป็นที่ต ัง้ของ โบสถเ์ก่าชื่อโนเตรอะดาม-ซู-แตร ์(คุณผูห้ญิงใตด้ินของเรา) สรา้งกนัไปถึงยอดระหว่างสามศตวรรษถดั

มา มกีารสรา้งเพิ่มเติมอยู่เรื่อย ๆ รวมท ัง้สถานที่ซึ่งสรา้งระหว่าง ค.ศ.1211-1218 เพื่อใหค้วามสะดวก แก่นกัแสวงบุญที่ไปพกัแรมคราวละเป็นจ านวนนบัพนั

 ตึกสรา้งแบบศิลปะโกธิคที่เด่นมากคือ ตึกลาแมรเ์วย หรือ ยอดมหศัจรรย ์ประกอบดว้ย หมู่กุฏิโรงทาน กุฏิโรงรบัรอง และเป็นที่เลี้ยงอาหาร มีระเบียงซึ่งตกแต่งไวอ้ย่างงดงามสวยสดใส 

ช่วยใหค้วามงามอนัแทจ้ริงของศิลปะโกธิคเด่นชดัขึ้น

 ในสมยัสงครามรอ้ยปีระหว่างองักฤษกบัฝร ัง่เศส องักฤษซึ่งยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝร ัง่เศส ไวไ้ด ้ก็มิไดก้กักนัรงัแกผูท้ี่จะไปแสวงบุญที่น้ี ซึ้ ายงัช่วยใหค้วามสะดวกปลอดภยัอีกดว้ย ใน

คริสตศ์ตวรรษที่ 14 มกีารสรา้งก าแพงป้อมปราการป้องกนัศตัรูอย่างแขง็แรง แทนบางส่วนที่พงัทะลายไป ที่สรา้งใหม่ลว้นใชศิ้ลปะแบบโกธิคท ัง้สิ้น ยอดแหลมของโบสถ ์ใหญ่สรา้งต่อเติมใน

สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 19 น้ีเอง แต่ยงัรกัษาศิลปะสมยักลางไวอ้ย่างครบถว้น ดูเหมอืนมงกุฎของม่อนผานกับุญมแิชล

 รอบ ๆ พระอารามมหีมู่บา้นติดต่อกนัไปตามแนวก าแพง ป้องกนัขา้ศึกที่จะมาจากทางบกและทางทะเล นอกจากกนัน า้ขึ้นน า้ลงซึ่งเป็นไปไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็ ผูแ้สวงบุญที่จาริกไปเยี่ยม

เยียนพระอารามน้ีส่วนใหญ่ จะมาทางบก ผ่านก าแพงค่ายคูประตูป้อมเขา้มา แลว้ก็จะเดินเวยีนไปตามทางจากล่างไปบนจนถึงยอดระหว่างทางมรีา้นคา้ บา้นพกัเรือนรบัรองที่อยู่ประจ าของ

ผูดู้แลรกัษาต ัง้แต่เป็นคนธรรมดา บาทหลวงผูน้อ้ยผูใ้หญ่ จนถึงระดบัพระราชาคณะ ปจัจุบนัอาคารสถานที่รา้รรวงไดจ้ดัไวเ้ป็นสดัส่วน มีที่พกั ภตัตาคาร รา้นขายของที่ระลึกอนัทนัสมยั

ส าหรบัผูไ้ปเยี่ยม ประมาณกนัว่าม่อนผานกับุญมแิชล น้ี มคีวามสูงจากระดบัน า้ทะเลราว 400 ฟุต (130 เมตร)



9. วหิารนกับญุปีเตอร ์:Saint Peters Basilica 

 สถานที่ต ัง้   ประเทศนครวาติกนัวหิารนกับุญปีเตอรอ์นัโอฬาร เป็นจดุส  าคญัของนครวาติกนั แมว้หิารนี้จะก่อสรา้งดว้ยฝีมอื เลอเลศิเป็นพเิศษเท่าที่จะท าได ้แต่การเริ่มตน้เต็มไปดว้ย

สิง่ที่เป็นสามญัธรรมดา ใน ค.ศ. 90 สนัตะปาปาอนาคลตีุส ไดส้รา้งหอพระขนาดย่อมตรงตรงที่ฝงัศพของนกับุญปีเตอร ์หลงัจาก ทนทุกขท์รมานเพื่อพระเจา้จนสิ้นชีวติ

 ต่อมาสมยัจกัรพรรดคิอนสแตนติน ซึง่ยอมรบัศาสนาคริสเตียนมาเป็นของชาวโรมนัไดส้รา้ง เป็นตึกเหลีย่มขนาดใหญ่ ณ ที่นี้เองพระเจา้ชาร์ลมาญผูช่้วยยุโรปใหพ้น้ภยัจากการรุกราน

ของคนเถื่อนและสรา้ง ความเจริญกา้วหนา้ใหห้ลงัจากชะงกังนัช ัว่ระยะหนึ่ง ไดส้วมมงกุฎสถาปนาจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิ์สทิธิ์

 ตวัตึกอนัเป็นวหิารปจัจบุนัสรา้งในคริสตศ์ตวรรษที่ 15 สมยัสนัตะปาปาจูเลยีสที่ 2 ผูอ้ปุถมัภ ์ศิลปินลอืนามจ านวนมากมาย สนัตะปาปาองค์นี้ ทรงเห็นว่าอาณาจกัรคริสเตียนจะตอ้งมี

ส านกังานใหญ่ ไวเ้ก็บรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ไวเ้ป็นหลกัฐาน การก่อสรา้งจงึไดเ้ริ่มขึ้น ณ บดันัน้และสรา้งต่อ ๆ กนัมาถงึ 300 ปี จงึส  าเร็จบริบูรณ์

 รูปแบบการก่อสรา้งเป็นแบบกรีกสมยัยุคฟ้ืนฟูศิลปวทิยา ผูท้ี่เนน้แบบกรีกใหช้ดัเจนยิ่งขึ้นไดแ้ก่ ไมเคิล แอนเจโล มาในสมยัคริสต์ศตวรรษที่ 18 ไดเ้พิ่มเติมศิลปะแบบละติน(โรมนั) 

รวมเขา้ไปดงัที่เห็นในปจัจบุนั การตกแต่งภายในอาศยัอจัฉริยะยอดเยี่ยมของศิลปินเอกหลายท่าน เช่น ราฟาเอล และเบอนินี เป็นตน้ การจดัระเบียบที่น ัง่ที่ประชุมภายในงท าได ้

สดัสว่นสวยงาม มรูีปปัน้ของนกับุญถงึ 96 องค ์ตรงกลางจตัุรสั มเีสาเหลีย่มแหลมสูงใหญ่ซึง่จกัรพรรดคิาลคูิลาโปรดใหน้ ามาจากเฮลโิอโปลสิ

 หองามมหศัจรรยคู่์แข่งเคียงกบัวหิาร คือ หอซสิไตน ์ที่ประทบัสว่นพระองคข์องสนัตะปาปา สรา้งใน ค.ศ.1481 ภาพประดบัภายในหอ้งและที่ก าแพงเป็นฝีมือของไมเคิล แอนเจโล ชิ้น

เอกและมหศัจรรย ์ในโลก ในหอ้งใชเ้วลาเขยีน 4 ปี สว่นที่ก าแพงผนงัใชเ้วลา 6 ปี ภาพที่ประทบัใจชาวโลก ไดแ้ก่ภาพ “การตดัสนิครัง้สุดทา้ย”

 พพิธิภณัฑซ์ึง่คร ัง้หนึ่งเคยเป็นที่ประทบัขององคส์นัตะปาปาลว้นเป็นสิง่มค่ีามชีื่อเสยีง เกียรติประวตัิอนัมหศัจรรยข์องวาติกนั ซึ่งถือไดว้่าเป็นสมบตัิโลก เช่น หนงัสอื รูปปัน้ ปฏิมากร 

เครื่องมอืทางวทิยาศาสตร ์เครื่องเรือน เครื่องประดบั แผนที่ซึง่ไดม้าจากนกัส  ารวจ มชิชนันารี(หมอสอนศาสนา) พระราชา จกัรพรรด ิและจากบุคคลทัว่ไปที่มาเยี่ยมเยยีน



10. ปราสาท Heidelburg

 ที่ต ัง้ ประเทศเยอรมนันีปราสาท Heidelburg ในโลกน้ีมปีราสาทโบราณที่รกัษาสภาพไดส้มบูรณ์แบบไม่กี่แห่ง ปราสาท ไฮเดนเบอรก์ เป็นหน่ึงในจ านวนนัน้  เราสามารถมองเห็น ปราสาทอย่างชดัเจน

ไดจ้ากในตวัเมอืง แต่นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปชื่นชมปราสาทกนัที่บริเวณบนสะพานเก่า ซึ่งเป็นชื่อที่แปลจากภาษาองักฤษ นัน่คือสะพานที่ชื่อว่า โอลดบ์ริดจ์

 ปราสาท Heidelburg ต ัง้อยู่บนเนินเขาสูง 640 ฟุต ที่มชีื่อว่า Jettenbhl ปราสาทแห่งน้ีต ัง้อยู่บริเวณทางทิศตะวนัออกของเมอืง Heidelburg และมแีม่น า้ Neckar ไหลผ่าน
ในตอนหนา้ของเนินเขาที่เป็นที่ต ัง้ของปราสาท  ปราสาทแห่งน้ี เป็นที่รูจ้กักนัในอีกชื่อหน่ึง ซึ่งเป็นสมญญานามว่า” The Red Walled Castle ”

 ปราสาทแห่งน้ีมีความเป็นมายาวนานกว่าหกรอ้ยปีตวัปราสาทถูกสรา้งขึ้นดว้ยหินทรายสีแดงและในแบบสถาปตัยกรรมแบบบารอค จึงไดร้บัขนานนามว่ า ปราสาทก าแพงแดง หรือ The Red 

Walled Castle

 ปราสาทแห่งน้ีทรุดโทรมและพงัทลายลงไปมาก  จนบางส่วนเหลอืซากปรกัหกัพงั แต่บางส่วนก็มกีารบูรณะแบบที่ใหรู้ว้่าเป็นของโบราณอยู่ พรอ้มกบัจดัสภาพแวดลอ้มใหค้ลา้ยในอดีต

 ต านานที่ส  าคญัและปรากฏหลกัฐานใหเ้ห็นอยู่ทุกวนัน้ีคือ ประตูแห่งความรกัที่สรา้งเสร็จในคืนเดียวเรียกในชื่อภาษาองักฤษว่า One night gate ประตูน้ีตามต านานเล่าว่า พระราชาทรงรกัพระ
ชายามาก เย็นวนัหน่ึงพระชายาไดม้องไปที่สนามหญา้แลว้คุยกบัพระราชาว่า ที่ตรงนัน้ถา้มสีวนหย่อมเลก็ๆ ก็จะท าใหส้นามเมือ่มองจากมมุน้ีสวยขึ้นมาก ปรากฏว่าเมือ่ถึงเวลาเชา้ พระชายาตื่นขึ้นมา มองออกไป

ที่สนาม ก็ทรงเห็นสวยหย่อมที่สวยงาม ในสวนหย่อมมปีระตูปูนปัน้ขนาดกลาง เป็นองคป์ระกอบดว้ย ซึ่งแสดงว่าท ัง้สวนและประตูใชเ้วลาสรา้งเพียงคืนเดียว ที่พระราชาส ัง่ใหส้รา้งขึ้นเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความ

รกัที่มต่ีอพระชายา ปจัจุบนัน้ีจึงมคู่ีรกัจ านวนมากนิยมมาท าพิธีแต่งงาน ณ สถานที่แห่งน้ี

 นอกจากประตูแห่งความรกัแลว้  ว่ากนัว่า ปราสาทที่น่ียงัมถีงัเบียรข์นาดใหญ่ที่สุดในโลก จ านวนสองถงั ใบหน่ึงขนาดความสูงเท่าๆกบัตึกสองช ัน้ ส่วนอีกใบหน่ึงมีความสูงของถงัขนาดตึกสามช ัน้ ในสมยั

โบราณพระราชาใชส้  าหรบัเก็บบ่มไวน้านๆท าใหม้รีสชาติดีนัน่เองอาคารพระราชวงัหลงัหน่ึง ในปจัจุบนั ก็ยงัรกัษาสภาพของอาคารไวไ้ดอ้ย่างดี และใชเ้ป็นพิพิธภณัฑแ์สดงลกัษณะของรา้นขายยาโบราณ ที่

น่าสนใจ เป็นลกัษณะนิทรรศการถาวร ที่มที ัง้อุปกรณ์ผลติยา ยา ขวดบรรจุยา ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย ์อีกดว้ย  เน่ืองจากสาขาวชิาที่มหาวทิยาลยัแห่งแรกของเยอรมนัเปิดท าการสอนในเมืองน้ีต ัง้แต่

เมือ่กว่า 620 ปีที่แลว้คือสาขาวชิาการแพทย์



2. ทวปีอเมรกิาเหนือ(North America)

ทวปีอเมริกาเหนือเป็นที่ต ัง้ของประเทศที่ม ัง่ค ัง่ดว้ยทรพัยากรและความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นต่างๆ มีประเทศที่ส  าคญั ไดแ้ก่ 

สหร ัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิ โก อเมริกา เหนือเป็นทวีปใหม่ที่ คริสโตเฟอร์ โคลมับสั (Christopher 
Columbus) ชาวเจนวัแห่งอิตาลคีน้พบเป็นคร ัง้แรกใน ค.ศ. 1492

อเมริกาเหนือเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณของโลก อารยธรรมที่ส  าคญั คือ อารายธรรมของพวกอินเดีย นเผ่ามายา 

(Maya) และอารยธรรมอซัเต็ก (Aztec) เป็นทวปีที่มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลกรองจากเอเชียและแอฟิกา 

โดยมเีน้ือที่ท ัง้หมดประมาณ 22,126,106 ตารางกิโลเมตร มปีระชากรท ัง้หมดประมาณ 542 ลา้นคน (ค.ศ. 2010) ประชากร

ส่วนใหญ่ท ัง้ของสหรฐัอเมริกาและแคนาดาเป็นชนผวิขาวที่สบืเชื้อสายและวฒันธรรมมาจากยุโรปโดยเฉพาะองักฤษและฝร ัง่เศส 

จึงเรียกชื่อท ัว่ไปว่า กลุ่มแองโกลอเมริกา (Anglo America) ส่วนปะชากรในแถบลาตินอเมริกาโดยเฉพาะ
เมก็ซิโกเป็นชนชาติผสมระหว่างพวกอินเดียนพื้นเมอืงกบัชาวสเปนซึ่งท  าใหเ้กิดลูกผสม ที่เรียกว่า เมสติโซ (Mestizo) 
และยงัมปีระชากรลูกผสมที่เกิดจากชาวผิวขาวกบัชาวแอฟริกนัผิวด าที่เป็นทาส เรียกว่า มูลาตโต (Mulatto) ดว้ย 
ศาสนาหลกัที่ส  าคญัของประชากรในทวปีอเมริกาเหนือ คือ คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนตแ์ละนิการโรมนัคาทอลกิ



1.แกรนด ์แคนยอน” (Grand Canyon)

 แกรนดแ์คนยอนถือเป็นความมหศัจรรย ์ทางธรรมชาตทิีย่ิ่งใหญ่แห่งหน่ึงของโลกถูกจดัใหเ้ป็นหน่ึงในอนุรกัษส์ถาน ของโลกโดยตามสภาพภูมิศาสตรแ์ละการลงมตขิองสหประชาชาต ิส ารวจพบสถานทีแ่ห่งน้ี เมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกบั

ทีอ่เมริกาประกาศเอกราชจากองักฤษ แต่เพิง่มารูว้่ามีแม่น า้โคโรลาโดไหลผ่านในปี ค.ศ1857 แม่น า้โคโลราโด ไหลจากทศิเหนือไปใตสู่้ทะเลสาบมีด๊ ระยะทางประมาณ 200 ไมล ์Grand Canyon ถูกจดั ใหเ้ป็นวนอุทยาน
แห่งชาตขิองสหรฐัอเมริกา

 แกรนอแ์คนยอนเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น า้โคโลราโด ไหลผ่านทีร่าบสูงท าใหเ้กิดการสกึกร่อน พงัทะลายของหนิเป็นเวลา 225 ลา้นปีมาแลว้ เดิมทแีม่น า้โคโลราโดมีสภาพเป็นล าธารเล็กๆที่ไหลคดเคี้ยวไป ตามที่ราบกวา้งใหญ่ที่อยู่ 

ระดบัเดียวกบัน า้ทะเล ต่อมาพื้นโลกเร่ิมยกตวัสูงขึ้น อนัเน่ืองมาจากแรงดนัและ ความรอ้นอนัมหาศาลภายใตพ้ื้น โลกทีท่  าใหเ้กิดการเปลีย่นรูป และกลายเป็นแนวเทอืกเขากวา้งใหญ่ การยกตวั ของแผ่นดินท าใหท้างที่ล  าธาร ไหลผ่าน

ลาดชนัขึ้นและท าใหน้ า้ไหลแรงมากขึ้น พดัเอาทรายและตะกอนไปตาม น า้เกิดการกดัเซาะลกึลงไปทลีะนอ้ยในเปลอืกโลก วดัจากขอบลงไปกน้หุบเหวกว่า 1 ไมล ์( ประมาณ 1,600 เมตร ) และอาจลึกว่าสองเท่า ของความหนาของ

เปลอืกโลก ก่อใหเ้กิดหนิแกรนิต หนิช ัน้แบบต่าง ๆ พื้นดินทีเ่ป็น หนิทรายถูกน า้ และลมกดัเซาะ จนเป็นร่องลกึสลบัซบัซอ้นนานนบัลา้นปี เป็นแคนยอนงดงามน่าพศิวงเน่ือง จากผลของดินฟ้าอากาศ ความรอ้นเย็นซึ่งมีอิทธิพลรอบดา้น 

 ทางตะวนัตกของแม่น า้โคโลราโด มีลกัษณะคดเคี้ยวไปมาน่าสบัสนและเป็นทีต่ ัง้ส่วนหน่ึง ของแกรนดแ์คนยอนดว้ย โดยยาวถึง 150-200 ไมล ์บริเวณน้ีเป็นจุดทีน่กัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจ มากที่สุดจุดหน่ึง ซึ่งก็คงเป็นเพราะทศันียภาพ

ทีแ่ปลกตาของความลกึของหุบเขาและลกัษณะของ แม่น า้ทีม่ีรูปร่างทรงกรวยและไหลเป็นหล ัน่ ๆ ช ัน้ลงไปโดยเกิดจากลาวาทีท่บัถมจากภูเขาไฟเมื่อหลาย ลา้นปีก่อนนัน่เอง

 บริเวณหนา้ผาของแกรนด ์แคนยอน แม่น า้โคโลราโดไดเ้ดินทางมาบรรจบ กบัแม่น า้"เวอรจ์นิ" ซึ่งเป็นทีต่ ัง้ของทะเลสาบ "มีด๊" ดว้ยจุดน้ี ไม่เพยีงแต่เป็นจุดสิ้นสุดของแกรนด ์แคนยอนเท่านั้น แต่ยงัเป็นจุดส าคญัทางธรณีวิทยาแห่งหน่ึง 

อย่างดีท ัง้น้ีเพราะสภาพบรรยากาศทีแ่ปลกแตกต่างจากทีอ่ื่นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทยีบ กบัทีร่าบสูงโคโลราโดทางตะวนัออก 2 จุดน้ีเป็นจุดทีแ่ตกต่างกนัอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นในดา้นของโครงสรา้ง ภูมิศาสตร ์หรือประวตัศิาสตร์

 ในทางใตข้องแม่น า้สายน้ี จะเป็นทางลาดลงไปกว่า 3,000 ฟตุ โดยเกิดจากดินทรายทีพ่ดัพ มาจากทีสู่งแถบน้ีเป็นทีต่ ัง้ของทีร่าบสูง "ตอนใต"้ และห่างออกไป 70 ไมลก์็เป็นที่ต ัง้ของช่องแคบ "อินเนอร์ กอร์จ"ที่เป็นรูปตวั "ว"ี แคบ ๆ 

และกวา้ง 300ฟตุนอกจากน้ีสสีนัของสายน า้ก็ยงัเปลีย่นแปลงไปดว้ย บางวนัก็เป็นสนี า้ตาล บางวนัก็เป็นสเีขยีว ซึ่งขึ้นอยู่กบัจ านวนของตะกอนทีพ่ดัพามาแต่ละวนั

 นอกจากนัน้ ในบริเวณซอกหลบืของหุบเขานอ้ยใหญ่ยงัมีการคน้พบร่องรอยอารยธรรม ของชาวอินเดียน แดงโบราณ ซึ่งยงัมีลูกหลานด ารงชีวติแบบดัง้เดิม และบางส่วนก็ยงัคงอยู่ที ่แกรนด์แคนยอน จนถึงทุกวนัน้ี เช่น อินเดียนแดง

เผ่า Hopis, Havasupais, Navajos, Hualapais, Paiutes, Pueblos เป็นตน้



2. ตึกรฐัสภาสหรฐัอเมรกิา  ประเทศสหรฐัอเมรกิ

 ตกึรฐัสภาแห่งน้ีสรา้งขึ้นบนเนินเขาเตี้ยๆ เป็นศูนยก์ลางในการปกครองของสหรฐัอมริกา ก่อสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาวลกัษณะเป็นโดมสูง 268 

ฟตุ ยาว 750 กวา้ง 375 ฟตุ ภายในประกอบดว้ยหอ้งประชุมรฐัสภา ใชห้นิอ่อน และแกะสลกัลวดลายเสาสรา้งเป็นแบบกรีก ภาพเขียนสี

น า้มนัเป็น สถาปตัยกรรมที่โดดเด่นสวยงาม เป็นที่เชิดหนา้ชูตาของประเทศสหรฐัอเมริกา และยงัเป็นตกึรฐัสภาทีม่คีวามงามอนัดบั 1 ของ

โลกอกีดว้ย



3. น ้าตกไนแองการา  ประเทศสหรฐัอเมรกิ

 น า้ตกไนแอการา (องักฤษ: Niagara Falls) เป็นน า้ตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกนั ต ัง้อยู่บนแม่น า้ไนแอการาทาง

ตะวนัออกของทวปีอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหวา่งประเทศแคนาดากบัสหรฐัอเมริกาน า้ตกไนแอการาประกอบดว้ยน า้ตกสามแห่งที่แยก

ออกจากกนั คือ น า้ตกเกือกมา้ (Horseshoe Falls บางครัง้ก็เรียก น า้ตกแคนาดา)  สูง 158ฟุต, น า้ตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, 

และน า้ตกขนาดเลก็กวา่ที่อยู่ตดิกนั คือน า้ตก Bridal Veil.  แมน้ า้ตกไนแอการาจะไม่สูงอย่างโดดเด่น แต่ก็กวา้งมากน า้ตกไนแอง
การามจีุดชมววิที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคญัของท ัง้ 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษ แม่น า้ไนแอการาไหลมาจากทะเลสาบอีรี

ไหลผ่านน า้ตกไนแอการาลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ เมอืงสองฝัง่ของน า้ตกในสองประเทศนัน้เป็นเมอืงแฝด โดยในฝัง่แคนาดาคือ ไนแอการา

ฟอลส์ ออนตาริโอ ส่วนในฝัง่สหรฐัอเมริกาคือ ไนแอการาฟอลส์ มลรฐันิวยอรก์



4. พรีะมิดเม็กซิโก  ประเทศเม็กซิโ

 พรีะมดิเมก็ซโิก ต ัง้อยู่ที่เมอืงเตเออตวีากนัประเทศเมก็ซโิก สรา้งขึ้นโดยชนเผ่าพื้นเมอืงโบราณของอเมริกาชื่อ ตอลเตค เพื่อบูชาพระอาทติย์

และพระจนัทร ์ซึ่งมลีกัษณะคลา้ยพรีะมดิอยีปิตส์รา้งดว้ยอฐิและปูนขาวเป็นช ัน้ๆ สูง 216 ฟตุฐานกวา้งดา้นละ721 ฟุต และไดม้ีความเชื่อ

กนัวา่ภายในพรีะมดิไดบ้รรจุอฐัขิองกษตัริยข์องชาวตอลเตค ในปจัจุบนัน้ีชนเผ่าน้ีไดส้าบสูญไปหมดแลว้เหลือไวเ้พียงแต่โบราณสถานที่

ส าคญัที่แสดงถงึความเจริญรุ่งเรืองของชนเผ่าทิ้งไวใ้หค้นรุ่นหลงัศึกษาคน้ควา้กนัต่อไป



5.เยลโลวส์โตน  ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 อุทยานแห่งแรกของสหรฐัอเมริกาและเป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในสหรฐัอเมริกา มเีน้ือที่กวา้งขวางมากเกือบจะเป็น  2 เท่าของรฐัเดลาแวร ์ 

การเดินทางนัน้ภายในอุทยานนัน้  สามารถท าไดด้ว้ยการใชร้ถส่วนตวั  หรือรถบสั  หรืออาจใชเ้ฮลคิอปเตอรไ์ดใ้นบางกรณี  สิ่งที่น่าสนใจ

ในอุทยานน้ีไม่ใช่แค่ทศันียภาพเท่านัน้  แต่รวมถงึน า้พรุอ้นกีเซอรท์ี่มอียู่ถงึ 10,000 แห่ง รวมถงึน า้พโุอลดเ์ฟธฟูลที่มชีื่อเสยีงดว้ยฝัง่

ตะวนัตกของอเมริกาขึ้นชื่อวา่เป็นบริเวณที่มภีมูทิศันห์ลากหลาย หรือจะเรียกวา่เป็นแหล่งรวมความอศัจรรยท์างธรรมชาตกิ็คงไม่ผดินกั  จึง

ไม่น่าแปลกใจที่แถบน้ีจะเป็นที่ต ัง้ของอุทยานแห่งชาตขินาดใหญ่และส าคญัหลายต่อหลายแห่ง หน่ึงในนัน้ซึง่เป็นที่รูจ้กักนัดีก็คอื อุทยาน

แห่งชาตเิยลโลวส์โตน (Yellowstone National Park) อุทยานแห่งชาตแิห่งแรกของอเมริกาและแห่งแรกของโลก ที่
ซึ่งคนที่มโีอกาสไดไ้ปเยอืนอเมริกาใฝ่ฝนัจะไปสมัผสักบัความยิ่งใหญ่ของมนัสกัครัง้ อุทยานแห่งชาตเิยลโลวส์โตนตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียง

เหนือของอเมริกา  มพีื้นที่คาบเกี่ยวอยู่ในสามมลรฐั คือ ไวโอมงิ (Wyoming)  ไอดาโฮ(Idaho)  และมอนแทนา 
(Montans)อุทยานฯ แห่งน้ีมเีน้ือที่กวา้งขวางถงึกวา่ ๒,๒๐๐,๐๐๐ เอเคอร ์หรือราว ๖ ลา้นไร่  ถอืเป็นอุทยานแห่งชาตทิี่เก่าแก่ที่สุด

ในโลก เพราะก่อต ัง้ขึ้นเป็นอุทยานฯ มาต ัง้แต่ ปี ค.ศ. ๑๘๗๒ (พ.ศ. ๒๔๑๕) หรือเมื่อรอ้ยกวา่ปีก่อน



6.หอดูดาวพารโ์ลมาร ์  ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Palomar Observatory)

 หอดูดาวปาโลมาร ์    Palomar Observatory ต ัง้อยู่บนยอดเขาปาโลมาร ์ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย ประเทศ สหรฐัอเมริกา  ในปจัจุบนัสามารถเขา้เยี่ยมชมได ้ มลีกัษณะเป็นโดมขาวสูง 1,707 

เมตร (5,600 ฟุต) ภายในมกีลอ้งโทรทศัน(์กลอ้งส่องดูดาวขนาดใหญ่) ขนาดยกัษ ์ซึ่งติดต ัง้มาต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490)  กลอ้งโทรทศันข์นาดมหึมาที่สุดไดร้บัชื่อตามนกัดาราศาสตรล์ือนาม คือ นาย

ยอรช์ ฮาเล ซึ่งเป็นผูอ้  านวยการหอดูดาวอีกแห่งหน่ึง ที่ยอดเขาวลิสนั ท่านผูน้ี้เป็นผูค้น้พบจุดบนดวงอาทิตยท์ี่มผีลต่อสนามแม่เหลก็โลก

 กลอ้งโทรทศันฮ์าเล ขนาดยกัษน้ี์สามารถรบัแสงมองไดเ้ป็น 360,000 เท่า ของสายตาปรกติ ช่วยถ่ายภาพวตัถุในหว้งอวกาศ ในระยะไกล นบัไดเ้ป็นบา้นปีแสง ระยะไกลในหว้งอวกาศแมจ้ะมากเพียงใด กลอ้ง

น้ีสามารถช่วยใหเ้ห็นได ้นกัดาราศาสตรม์ากมายหลายท่านไดค้น้พบความจริงใหม่ ๆ เกี่ยวกบัจกัรวาล อลัเบิรต์ เอ . มิเชลซนั คน้ควา้หาวิธีวดัระยะเสน้ผ่านศูนยก์ลางของดาวต่าง ๆ และ เอ็ดวิน ฮบัเบิล 

พฒันาทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกบัว่า จกัรวาลอยู่ในระยะของการขยายตวั ซึ่งท าใหว้ตัถุต่าง ๆ ภายในปรากฏตวัห่างกนัอกไปทุกทีดว้ยอตัราความเร็วสูงมาก นอกจากนัน้ยงัมกีลอ้งโทรทศัน ์ชมิดท์ ช่วยเสริมอีก

กลอ้งหน่ึง กลอ้งน้ีช่วยสรา้งแผนที่บอกที่ต ัง้ของเทหวตัถุต่าง ๆ ในทอ้งฟ้า ในขนาดพื้นที่มากกว่าประสทิธภาพของกลอ้งฮาเล 80 เท่า ใหค้วามสะดวกต่าง ๆ ในการคน้ควา้หาความรูใ้นหว้งอวกาศไดอ้ย่าง

กวา้งขวาง รวดเร็วออกไปอีกมาก โดยใชเ้วลาส ารวจท าแผนที่ทอ้งฟ้าในซีกโลกดา้นเหนือท ัง้หมด และภาคใตร้าวครึ่งหน่ึง ภายในเวลาเพียง 7 เดือนเท่านัน้

 ผลงานคน้ควา้ที่เกิดจากหอดูดาวปาโลมาร ์ยงัคงอยู่และน ามาใชส้  าหรบัที่จะตอ้งการศึกษาเรื่องราวในอวกาศใหถ่้องแท ้ตลอดจนผูท้ี่ประสงคจ์ะท่องไปในอวกาศ จะตอ้งติดตามเรียนรู ้



7.อนุสาวรยีเ์ทพเีสรภีาพ  ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 เทพีเสรีภาพ-Statue of Liberty เด่นสง่า ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวแมนฮตัตนั นครนิวยอรก์ สหรฐัอเมริกา ประติมากรรมโลหะส าริด เทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูประทีป มือซา้ยถือจารึก
ประกาศอิสรภาพ ตวัอนุสาวรียภ์ายในมบีนัไดวน 162 ข ัน้ ประชาชนชาวฝร ัง่เศสมอบเธอเป็นของขวญัแก่อเมริกนัชนผูแ้สวงหาเสรีภาพ 

 ยอ้นไป ค.ศ.1865 ณ กรุงปารีส ฝร ัง่เศส นกัวชิาการหวักา้วหนา้และกลุ่มหนุ่มไฟแรงพบปะสนทนาที่บา้นนายเอดู อารต์ เดอลา บลูาเยอ ถึงการเมอืงเรื่องการปกครองที่ประชาชนขาดเสรีภาพและไม่ได ้

รบัความเสมอภาคจากองคจ์กัรพรรดินโปเลยีนที่ 3พวกเขาชื่นชมชาวอเมริกนัที่หาญกลา้ลุกฮือขึ้นสูก้บัองักฤษ และปลดแอกส าเร็จเป็นชาติเอกราชในที่สุด เสรีภาพที่อเมริกนัไดม้าจุดประกายความคิดปา

รีเซียงกลุ่มนัน้ที่จะสรา้งงานศิลป์ชิ้นหน่ึงใหเ้ป็น ของขวญัในวนัอเมริกาเฉลมิฉลองวนัชาติครบ 100 ปี 4กรกฎาคม 1876  พวกเขารณรงคห์าเงนิบริจาคจากประชาชนฝร ัง่เศสท ัว่ประเทศ แลว้ใหป้ฏิมากร 

เฟรเดริก ออกุสตบ์ารโ์ธลดีออกแบบจากมติที่ตอ้งการใหข้องขวญัเป็นรูปปัน้ขนาดใหญ่ของสตรีในชุดเครื่องแต่งกายด ัง่ชาวโรมนั สวมมงกุฎรูปเดือยแหลม 7แฉก สื่อความหมายถึง 7 ทวีป 7 คาบ

มหาสมทุร ในท่ายืนชูคบเพลงิดว้ยมอืขวาใหแ้สงสว่างแก่เสรีภาพ มอืซา้ยถือแผ่นจารึกประกาศอิสรภาพ จารึกอกัษร 4 JULY 1876 เทา้ขา้งหน่ึงมโีซ่ตรวนขาดสะบ ัน้สือ่ถึงความหลุดพน้จากการ
เป็นทาส

 ส่วนฐานรองรบัเทพี เป็นภารกิจของอเมริกนั พวกเขาระดมทุนสรา้งเป็นตึกสูง 87 ฟุต ออกแบบโดยสถาปนิก ริชารด์ มอรร์ิส ฮนัต์ ในตวัอาคารจดัเป็นพิพิธภณัฑป์ระวตัศิาสตรก์ารสรา้งอนุสาวรีย ์และ

การสรา้งชาติสหรฐัอเมริกา พิธีเปิดอนุสาวรียแ์ด่อิสรภาพของอเมริกนั : เสรีภาพส่องแสงสว่างแก่ชาวโลกŽ(MONUMENT TO AMERICAN INDEPENDENT: 
LIBERTYENLIGHTENING THE WORLD) อย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีโกรฟเวอร์ คลฟี-แลนด ์มขีึ้นวนัที่ 28 ตุลาคม 1886 ปีติยินดีถว้นหนา้ท ัง้ฝร ัง่เศสและอเมริกนั

 ขอ้มลูจ าเพาะของสตรีผูย้ืนเด่นอยู่บนแท่นทรงสีเ่หลีย่มบนฐานกวา้ง 3 ช ัน้ ตวัเธอสูง 152 ฟุต แขนแต่ละขา้งยาว 42 ฟุตน้ิวชี้ยาว 8 ฟุต เลบ็น้ิวยาว 10-13 น้ิว ภายเทพีโปร่งเป็นโครงเหล็กที่ออกแบบ

และค านวณโดย กุสตาฟ ไอเฟล วศิวกรผูส้รา้งหอไอเฟล แยกเป็นชิ้นส่วนบรรจุในลงัท ัง้หมดถึง 214 ลงั ส่งจากฝร ัง่เศสน ามาต่อเป็นรูปร่างสูงถึง 302 ฟุต (วดัจากปลายคบไฟถึงปลายเทา้) ใชแ้ผ่น

โลหะทองแดงหรือส าริด 32 ตนั รมสเีขยีว ส่วนคบไฟติดต ัง้ระบบแสงไฟฟ้าสเีขยีว 13,250 วตัต ์มบีนัไดเวยีนใหข้ึ้นไปชมววิทิวทศันจ์ากส่วนที่เป็นมงกุฎของเทพี รวมค่าใชจ่้ายในการสรา้งสรรคด์ ัง้เดิม

ประมาณ 650,000 ดอลลาร ์ส่วนงบบูรณะคร ัง้ใหญ่ต ัง้แต่ปี 1981 เพื่อจดัฉลอง 100 ปีเทพีเสรีภาพในปี 1986 ใชไ้ป 86 ลา้นดอลลาร ์จากที่ระดมทุนมาได ้265 ลา้นดอลลาร ์(16 ก.ค. 2547)



8.อนุสาวรยี ์4 ประธานาธิบดี  ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 การสลกัภูผาเป็นใบหนา้มหมึาทีเ่พ่งสายตามองลงมาจากดา้นขา้งของภูเขาแบลก็ฮิลส ์ รฐัเซาธดาโกตา ในสหรฐัอเมริกา เป็นใบหนา้ทีส่ลกัเขา้ไปในเน้ือหนิแกรนิตบนยอดเขาแห่งน้ี  หากมกีารสลกัร่างกายใหไ้ดส้ดัส่วนกบัใบหน ้าขนาดยกัษ์เหล่าน้ี  รูปสลกันัน้จะตอ้งสูงถึง 140 ม.  

ใบหนา้ท ัง้ 4 น้ีเป็นของประธานาธิบดแีห่งสหรฐัอเมริกา 4 ท่าน  ทีส่ลกัขึ้นโดยอาศยัคนปีนป่ายหนา้ผาขึ้นไปเจาะและระเบดิหนิดว้ยอุปกรณเ์จาะทีใ่ชแ้รงลมและดนิระเบดิ  ผูอ้  านวยการสรา้งอนุสาวรียแ์งน้ีคือประติมากรชาวอเมรกนัเชื้ อสายเดนมาร์กชื่อนายจอหน์ กตัซนั บอร์

กลมั  งานแกะสลกัหนิผาขนาดมหมึาน้ีใชเ้วลาถงึ 14 ปีจงึเสร็จสิ้นลง

 รูปสลกับนยอดเขาน้ีคอือนุสาวรียแ์ห่งชาต ิ เป็นรูปสลกัใบหนา้ประธานาธิบด ี4 ท่าน  ซึ่งไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสญัลกัษณข์องก าเนิดและอุดมคตแิห่งชาต ิ ประกอบดว้ยรูปสลกัใบหนา้ของนายจอร์จ วอชิงตนั  ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรฐัฯ  นายธอมสั เจฟเฟอร์สนั  

ประธานาธิบดคีนที ่3    นายเอบราแฮม  ลนิคอลน์  ประธานาธิบดคีนที ่16  และนาธีโอดอร ์รูสเวลต์ ประธานาธิบดคีนที ่26

 จดุเริ่มตน้  ความคดิเรื่องสรา้งอนุสาวรียน้ี์สบืเน่ืองมาจากขอ้เสนอแนะของนกัประวตัศิาสตรแ์ห่งรฐัเซาส ์ ตาโกตาชื่อนายโดเอน รอบนิสนั เมือ่ปี ค.ศ. 1923 เขาเสนอแนะว่าน่าจะแกะสลกัยอดเขาหนิแกรนิตแหลมชนัในภูเขา

 แบลก็ฮิลส ์ ทีม่ชีื่อว่า “เดอะนีเดลิส”์ (แท่งเขม็)  ใหเ้ป็นรูปเหมอืนของวรีบรุุษตะวนัตกของอเมริกา  เช่น  คติ คารส์นั  และบฟัฟาโล บลิ  โคต ี เป็นตน้  แต่นายบอรก์ลมัซึ่งเป็นผูด้  าเนินงานโครงการน้ีไม่เห็นดว้ยท ัง้ในเรื่องของท าเลและเรื่องราวที่จะแกะสลกั  เขาคิดว่างาน

ใหญ่เช่นน้ีเป็นงานทีม่คีวามส าคญัระดบัชาติ

 การสลกัอนุสาวรียป์ระจ าชาตทิีเ่มาตร์ชัมอรด์  าเนินการในระหว่าง ค.ศ.1927-1941  ดว้ยค่าใชจ่้าย 990,000 ดอลลารส์หรฐัฯ  ซึ่งส่วนใหญ่ไดม้าจากงบประมาณของรฐับาลกลาง  แต่บางส่วนก็ไดม้าจากการบริจาคส่วนบุคคล  งานแกะสลกัจริง ๆ นัน้ใชเ้วลาประมาณ 6 ปีครึ่ง  

แต่ทีง่านล่าชา้เน่ืองจากปญัหาทางการเงนิในช่วงปีแรก ๆ ซึ่งเป็นช่วงทีด่นิฟ้าอากาศกไ็ม่อ านวย  คนงานส่วนใหญ่เป็นคนงานเหมอืงในทอ้งถิ่น (ท ัง้เหมอืงใตด้นิและเหมอืงเปิด)  ภายในเวลา 14 ปีตอ้งจา้งคนงานแกะสลกัประมาณ 360 คน  ท างานกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 30 คน

 ส าหรบัท าเลทีจ่ะแกะสลกัสรา้งอนสาวรียน์ ัน้บอรก์ลมัเลอืกจดุทีม่ชีื่อว่าเมานต์ รชัมอร ์(Mount Rushmore) หรือ “ภู”  รชัมอรซ์ึ่งสูง 1,745 ม.  ท ัง้น้ีเพราะว่าหนิแกรนิตในบริเวณน้ีมเีน้ือละเอียด  แต่กระนัน้ก็ยงัตอ้งท าความสะอาดผิวหนา้ของหินโดยตอ้งตดั

ผวิหนิทีก่ร  าแดดฝนและแตกรา้วทิ้งไปหลายตนั  กว่าจะถงึเน้ือหนิช ัน้ทีม่คุีณภาพเหมาะแก่การแกะสลกั  ในจดุทีจ่ะสลกัศีรษะของประธานาธิบดจีอรจ์ วอชิงตนั  ตอ้งตดัผวิหนา้หนิทิ้งไปหนา 9 ม.  ส่วนศีรษะของประธานาธิบดรูีสเวลตซ์ึ่งอยู่ดา้นในสุดตอ้งตดัหินทิ้งไปหนาถึง 37 

ม.  เน้ือหนิทีต่ดัทิ้งไปในการแกะสลกันัน้มนี า้หนกัราว 450,000 ตนั ซึ่งยงัคงทิ้งอยู่ตามเชิงเขานัน่เอง บอร์กลมัประสงคท์ีจ่ะแกะสลกัรูปหนา้เหล่าน้ีทลีะรูป  เพือ่ใหก้ลมกลนืกบัรูปอื่นและสิง่แวดลอ้ม  เขาเริ่มงานโดยการหล่อรูปหนา้ของประธานาธิบดีวอชิงตนัเป็นรูปแรกดว้ยปูน

ปลาสเตอร ์ โดยย่อส่วนลง 12 เท่าจากทีจ่ะสรา้งจริง แบบจ าลองศีรษะน้ีสูง 1.5 ม.  บอรก์ลมัตดิแผ่นแบน ๆ ทีม่เีครื่องหมายระบอุงศาไวบ้นศีรษะรูปย่อส่วนน้ีโดยมแีท่งเหลก็กลา้หมนุได ้ยาว 76 ซม. (30 น้ิว)  อยู่ตรงกลาง  บนแท่งเหล็กมีเครื่องหมายระบุความยาวเป็นน้ิว  

นอกจากน้ียงัผูกสายลูกดิง่หอ้ยลงมาจากแท่งเหล็ก  สายลูกดิง่น้ีกร็ะบรุะยะเป็นน้ิวไวเ้ช่นกนั  เมือ่หมนุแท่งเหลก็และรูสายดิง่น ัน้ออกมาจากจดุต่าง ๆ บนแท่งเหลก็  แลว้ลากไปจรดจดุใดจดุหน่ึงบนใบหนา้ เช่น จมูก ก็สามารถวดัระยะห่างจากดา้นบนของศีรษะถงึจมูกได ้

 การถ่ายทอดขนาดสดัส่วนจากรูปตน้แบบไปสู่รูปบนภูเขาอาศยัเครื่องมือคลา้ยกนัน้ี  แต่ใหญ่กว่าถึง 12 เท่า   วางลงบนยอดหนา้ผา ณ ต าแหน่งที่จะแกะยอดกระหม่อมของประธานาธิบดีวอชิงตนั  บอรก์ลมัเรียกเครื่องมือน้ีว่า “เครื่องชี้ ต  าแหน่ง”  (pointing 

machine)  ส่วนผูว้ดัระยะเพือ่ก าหนดจดุทีจ่ะแกะสลกัส่วนต่าง ๆ ของใบหนา้ลงบนภูเขาเรียกว่า  ผูช้ี้ต  าแหน่ง (pointer)



9. ฮอลลวีูด้เมืองมายา  ประเทศสหรฐัอเมรกิา

 ตัง้อยู่เมอืงลอสเเองเจลสิ ประเทศสหรฐัอเมริกา เป็นศูนยร์วมความบนัเทงิในการผลติภาพยนตรอ์อกจ าหน่าย ไปทัว่โลก เเหล่งรวมดาราช ัน้

น ามากมาย บริษทัผลติภาพยนตรช์ ัน้น าอกีมากมาย มโีรงถ่ายท าภาพยนตรช์ ัน้น าอกีเเห่งหน่ึงของโลก เป็นเมืองที่ ใครๆใฝ่ฝนัที่จะไดเ้ขา้ไป

อยู่ในวงการบ ัน เทิง  เพื่อสร ้า งชื่ อ เสียงในระดับโลกเ ป็น เ เหล่ ง ท่อง เที่ ยวที่ ส  าค ัญ ของ เมือง ลอสเ เอง เจลิส มี ป้ ายค า ว่ า 

HOLLYWOOD ขนาดใหญ่ตดิอยู่บนภูเขาสามารถมองเหน็ได ้ในระยะไกลและจะสวา่งไสวในยามราตรี



10. คลองปานามา  ประเทศปานามา

 ต ัง้อยู่ทีค่อคอดระหวา่งทวปีอเมริกาเหนือและอเมริกาใต ้ประเทศปานามาปจัจบุนั สามารถเขา้เยีย่มชมได ้คลองปานามาเป็นคลองขุดตดัคอคอดระหวา่งทวปีอเมรกิาเหนือและอเมริกาใตใ้นประเทศปานามาใหม้ทีางเดินเรอืทางลดัจากมหาสมุทรอตัลนัติคไปสูม่หาสมทุรแปซฟิิกไดส้ะดวกและรวดเร็ว ผูเ้ริ่มขุดคลองนี้คือ เฟอรด์ินนั เดอ ลสเซปส ์ วศิกรผูขุ้ดคลองสุเอซนัน่เองแต่เขาท าไปไดไ้ม่ส  าเรจ็ตอ้งลม้เลกิไป รฐับาลอเมริกนัจึงเขา้ด าเนินการรบัช่วงต่อและขดุส  าเร็จเมื่อ 

พ.ศ. 2457 เป็นคลองยาว 50 3/4 ไมล ์มีสว่นกวา้ง 300-400 ฟุต ลกึ 35-40 ฟุต สิ้นเงนิค่าสรา้ง 700,000,000 ปอนด ์ช่วยย่นระยะทางในการตอ้งออ้มแหลมสุดของอเมริกาถึง 6,700 ไมล ์แต่ที่แปลกไปกวา่คลองสุเอซกค็ือ คลองนี้ขุดขึ้นไปบนทีสู่ง ผ่านทะเลสาบหลายแห่ง จึงตอ้งท าประตูระบายน า้ไวเ้ป็นตอน ๆ  เพื่อยกระดบัเรือใหสู้งขึ้นจนเสมอระดบัน า้ในทะเลสาบ แลว้ไปลงทางอีกดา้นหนึง่ดว้ยการลดระดบัน า้ใหต้  า่ลงไปจนเทียบเทา่กบัระดบัน า้ทะเล จดัเป็นคลอง

เดินเรือนานาชนิดที่ส  าคญัมากคลองหนึ่ง 

 ความเป็นมาของคลองปานามา

 ก่อนปี ค.ศ. 1914 ถา้ใครอยากเดินทางจากนครนิวยอรก์ไปยงันครซานฟรานซสิโก เขาผูน้ ัน้ตอ้งเดินทางรอนแรมทางเรือเดินสมุทรออ้มทวปีอเมริกาใต ้เป็นระยะทางถงึ 20,900 กิโลเมตร เชื่อระหวา่งมหาสมุทรแปซิฟิกกบัมหาสมุทรแอตแลนติกในบริเวณอเมริกากลาง ซึ่งมีลกัษณะเหมือนเอวกิ่วขอดระหวา่งทวปีอเมริกาเหนือและทวปีอเมริกาใตไ้ดส้  าเร็จแลว้กจ็ะสามารถย่นระยะทางและเวลาเดินทางไปอย่างมากมาย

 ในปี ค.ศ. 1878 ฝรัง่เศสเป็นชาติแรกที่ต ัง้ใจจะลงมือปฏิบตัิการใหค้วามฝนัที่กลา่วถึงเป็นจริง นกัผจญภยัชาวฝร ัง่เศสชือ่ ลูเซียน นะโปเลยีน โบนาปารต์ ไวส ์ ไดร้บัสมัปทานจากรบับาลโคลมัเบีย (ขณะนัน้ปานามาเป็นจงัหวดัหนึ่งของประเทศดคลมัเบีย) ใหขุ้ดคลองซึ่งจะเชื่อมระหวา่งสองมหาสมุทรในบริเวณปานามาเขาไดข้ายสมัปทานต่อใหก้บับริษทัฝร ัง่เศสที่บริหารดดยนายเฟอรด์ินาน เดอเลซเซป ซึ้งด  าเนินการขุดคลองปานามาในทนัท ีแต่ความพยายามกอ่สรา้ง

คลองของบริษทัฝร ัง่เศสไม่ส  าเร็จ ดว้ยเหตุผลหลายประการดว้ยกนัคือ

 ประการแรก เพื่อนร่วมงานและนกัการเมืองที่สนบัสนุนเขามีใจไมซ่ื่อขโมยเอาเงนิจ  านวนมากไปจากบริษทั

 ประการที่สอง บริษทัวางแผนจะสรา้งคลองที่จะมีระดบัน า้ในคลองอยู่ในระดบัเดียวกบัน า้ในมหาสมุทร กลา่วคือไม่สรา้งประตูก ัน้น  า้ ซึ่งเป็นเรื่งยาก และฝร ัง่เศสก็ไม่มเีทคโนโลยแีละเครื่องจกัรที่ทนัสมนัพอที่จะด าเนินการดงักลา่ว

 ประการสุดทา้ยที่ดจูะเป็นอุปสรรคทีส่  าคญัทีสุ่ดคือ โรคภยัไขเ้จ็บในภูมิภาคเขตรอ้นที่คนงานกอ่สรา้งคลองตอ้งเผชิญทัง้โรคไขเ้หลอืงและมาลาเรยี คร่าชีวติคนงานเป็นจ  านวนมากและท าใหก้ารก่อสรา้งไม่คบืหนา้เท่าไหร่

 ในที่สุด บริษทัของนายเดอเลซเซปกล็ม้ละลายตอ้งขายโครงการขดุคลองทอดตลาดไป ประเทศที่เลง็เห็นความส  าคญัของการขดุคลองนี้คือประเทศสหรฐัอเมริกา ท ัง้นี้ เพราะระหว่างสงครามที่สหรฐัฯ ท ากบัสเปนในปี ค.ศ. 1898 การเดินทางระหวา่งฝัง่ตะวนัตกกบัตะวนัออกของสหรฐัฯ กลายเป็นเรื่องยุทธศาสตรข์ึ้นมา ถา้มีคลองลดัย่นระยะทางการเดินทางของเรือรบและเรอืขนสง่ยุทธสมัภาระได ้ก็จะเป็นผลดอียา่งยิ่งในการป้องกนัประเทศ รบับาลสหรฐัจึงไดห้นัมาให ้

ความสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจงั

 แต่ก่อนจะซื้อสมัปทานสหรฐัฯ ก็ไดไ้ปเจรจากบัรฐับาลโคลมัเบียกอ่นวา่หากสหรฐัฯลงทุนขดุคลองแลว้ก็ขอใหฝ่้ายหลงัยินยอมใหส้หรฐัฯ เช่าพืน้ที่บริเวณนัน้เพือ่ด  าเนนิการควบคมุการเขา้ออกของเรือที่จะผ่านคลอง แต่รฐับาลโคลมัเบียกม็วัเกี่ยงงอนเรื่องราคาคา่เชา่ที่ ไม่ยอมตกลงกบัรฐับาลสหรฐัฯงา่ย ๆ  พอดีขณะนัน้ ชาวปานามาซึ่งกลวัวา่โคลมัเบียจะไม่แบ่งผลประโยชใ์หเ้ท่าที่พวกตนควรจะไดก้็ไดก้อ่การปฏิวตัิขึ้นและประกาศตวัเป็นประเทศเอกราช สหรฐัฯไดร้บัรอง

เอกราชของปานามาและยงัไดช้ว่ยไม่ใหโ้คลมัเบียยกกองทหารเขา้มาปราบปรามชาวปานามาได ้ในที่สุดสหรฐัฯก็ไดท้  าสญัญากนัในปี ค.ศ.1903 โดยปานามายกกรรมสทิธิ์ที่ดินเป็นระยะทางกวา้ง 10 กิโลเมตร ตลอดแนวทางที่สหรฐัฯ จะขุดคลองใหร้ฐับาลสหรฐัฯเป็นผูด้  าเนนิการบรหิารเป็นสทิธขิาดตลอดไปโดยสหรฐัฯจะจา่ยเงนิตอบแนใหป้านามาเป็นจ  านวนเงนิ 10 ลา้นดอลลารแ์ละจะใหเ้ป็นประจ  าทุกปี อีกปีละ 250,000 ดอลลาร ์

 เมื่อจบเรื่องทางการเมืองแลว้ สหรฐัฯจึงไดเ้ริ่มด าเนินการกอ่สรา้งคลองปานามาในปี ค.ศ.1904 ก่อนอ่ืนหสรฐัฯไดศ้ึกษาความลม้เหลวของบริษทัฝร ัง่เศสเสยีก่อนและไดเ้ริ่มลงมือปราบปรามโรครา้ยที่เป็นอุปสรรคส  าคญัในการกอ่สรา้งคลอง พนัเอก วลิเลยีม ซี กอรก์สัไดร้บัมอบหมายใหด้  าเนนิการดงักลา่ว เขาเป็นหมอทหารทีม่ีชื่อเสยีงมาจากการปราบปรามโรครา้ยในประเทศคิวบากอร ์กสัไดเ้ริม่รณรงคข์จดัยุงชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพาหะในการน าโรคไขเ้หลอืงและมาลาเรยี 

โดยการขจดัหนองน า้ที่เป็นแหลง่เพาะพมัธุแ์ละขจดัพงหญา้ที่เป็นแหลง่หลบซ่อนตวัของยุงเหลา่นัน้ ตลอดจนก  าจดัหนูซึง่เป็นพาหะกาฬโรค เขาใชเ้วลาในการก  าจดัอยู ่10 ปี รฐับาลสหรฐัฯไดใ้ชเ้งนิไปประมาณ 20 ลา้นดอลลารเ์ฉพาะในการปราบปรามโรคเหลา่นี้

 ใน ค.ศ.1914 การด าเนินการก่อสรา้งคลองนี้ก็ไดเ้ริ่มขึ้น โดยสหรฐัฯตดัสนิใจทีจ่ะกอ่สรา้งคลองที่มีประตูก ัน้น  า้เป็นระยะ ๆ  แทนที่จะเป็นคลองที่มีระดบัน า้เท่ากบัระดบัน า้ทะเล

 การขุดคลองปานามาเป็นเรื่องยากสหรฐัใชค้นงานถงึ 43,400 คน เงนิประมาณกวา่ 380 ลา้นดอลลาร ์ตอ้งสรา้งประตูน  า้หลายประตู และยงัตอ้งขุดเขา้ไปในภูเขา และสรา้งเขื่อนกนัน า้ดว้ย

 ในเดือนสองหาคม ค.ศ.1914 การก่อสรา้งคลองปานามาจึงไดเ้สร็จสิ้นสมบูรณ์ คลองซึ่งมีความยาว 80 กวา่ กิโลเมตร สามารถย่นระยะการเดนทางระหวา่งฝัง่ทะเลดา้นตะวนัตกและตะวนัออกของสหรฐัฯไปถึง 15,700 กิโลเมตร

 ภายหลงัจากคลองไดม้ีการเปิดใชง้านเป็นเวลาหลายปี รฐับาลปานามากเ็ริ่มแสดงความไม่พอใจวา่สนธสิญัญาที่ท  ากบัสหรฐัฯ โดยมอบกรรมสทิธิ์ทีด่นิและการบรหิารงานบริเวณคลองใหส้หรฐัฯ เป็นสญัญาที่อยุติธรรมชาวปานามาไดก้่อการจราจลขึน่ในปี ค.ศ. 1964 มีชาวปานามาเสยีชีวติ 20 คน และชาวอเมริกนั 4 คน รฐับาลสหรฐัฯ ซึ่งอยากจะรบัความสะมพนัธอ์นัดีของตนกบัประเทศในละตนิอเมริกาเอาไว ้จึงไดย้อมท าสญัญาใหม่กบัปานามาโดยยอมคืนกรรมสทิธิ

ที่ดินบริเวณคลอง ใหก้บัปานามาในปี ค.ศ.1979 นอกจากนัน้ยงัไดส้ญัญาวา่จะยอมมอบสทิธใินหารบรหิารคลองปานามาใหก้บัรฐับาลปานามาในปี ค.ศ.1999

 คลองปานามาเป็นเสน้ทางคมนาคมทางน า้ทีส่  าคญัยิง่ยวดท ัง้ทางดา้นการทหารและการคา้ เรือกว่า 13,500 ล  า ใชเ้สน้ทางนี้เป็นประจ าทุกปี 55% ของเรือดงักลา่ววิง่ระหว่างฝัง่ทะเลตะวนัออกและฝัง่ทะเลตะวนัตกของสหรฐัฯ สินคา้หนกักว่า 148 ลา้นเมตริกตนัผ่านเขา้-ออกคลองปานามาในทุกๆปี



3. ทวปีอเมรกิาใต(้South America)

ทวปีอเมริกาใตเ้ป็นดินแดนส่วนใหญ่ของดินแดนที่เรียกวา่ ลาตนิอเมริกา ประกอบดว้ย 19 ประเทศ มีอาณาเขต

ตัง้แต่ตอนเหนือของประเทศเมก็ซโิกจนถงึตอนใตสุ้ดของทวปีอเมริกาใต ้ประเทศส่วนใหญ่เคยเป็นอาณานิคมของ

สเปน จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวภูเขายาวเหยียด ที่ราบสูงทะเลทรายและป่าดงดิบ ท าใหใ้ชป้ระโยชน์จาก

ที่ดินไม่สะดวก การขาดแคลนเงนิทนุท าใหต้อ้งอาศยัความช่วยเหลอืจากภายนอก จึงเปิดโอกาสใหม้หาอ านาจเขา้

ไปมอีทิธิพลและแสวงหาผลประโยชนข์ณะเดียวกนัการเมอืงที่เปลี่ยนแปลงอยู่เนืองๆ ก็ส่งผลกระทบต่อการพฒันา

เศรษฐกิจดว้ยเช่นกนั



1. เกาะอสีเตอร ์ประเทศชิลี

 เกาะอสีเตอร ์หรือตามภาษาทอ้งถิ่นเรียกวา่ เกาะราปานุย (Rapa Nui) ตัง้อยู่ในมหาสมทุรแปซฟิิกอยู่ในการปกครองของประเทศ
ชิล ีโดยเกาะน้ีมลีกัษณะโดดเด่นที่ส  าคญัอย่างรูปปัน้หนิ โมอาย (Moai) ซึ่งท าจากหนิและกากแร่ภูเขาไฟหรอืหนิบะซอลต์ ที่ปจัจุบนัก็
ยงัไม่มใีครทราบวา่ที่มาของการสรา้งประตมิากรรมหนิพวกน้ี



2. รูปปัน้พระเยซูครสิต ์ประเทศบราซิล

 รูปปัน้พระเยซูคริสต ์ต ัง้อยู่บนยอดเขากอรโ์กวาดู ในนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซลิ ไดร้บัการลงคะแนนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์อง

โลกยุคใหม่ และถอืเป็นสญัญาลกัษณข์องนครรีโอเดจาเนโร และที่ยดึเหน่ียวทางจิตใจของชาวคริสตใ์นประเทศ บราซลิท ัง้หมด ท ัง้ยงัเป็น

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมอืง



3. มาชูปิกชู ประเทศเปรู (Machu Picchu)

 นิยมเรียกวา่ เมอืงสาบสูญแห่งอินคา เป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคา ต ัง้อยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู ที่ความ สูงประมาณ 

2,350 เมตร มาชูปิกชูเป็นหลกัฐานที่ส  าคญัของ

 จกัรวรรดิอนิคา ในปี พ.ศ. 2526 องคก์รยูเนสโกไดก้ าหนดมาชูปิกชูใหเ้ป็นมรดกโลก โดยท าใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมไปศึกษา

ประวตัศิาสตร ์7 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 มาชูปิกชูไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่



4. ลมิา เมืองหลวงมรดกโลกแห่งเปรู

 เมอืงลมิา ถูกก่อต ัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 18 มกราคม พ.ศ.2078 โดย ฟรนัซสิโก ปีซารโ์ร ผูพ้ชิิตชาวสเปน โดยใหช้ื่อวา่นครแห่งเหล่ากษตัริย ์

ศูนยก์ลางประวตัศิาสตรเ์มอืงลมิา ประกอบไปดว้ยเหล่าอาคาร รวมไปถงึสิ่งก่อสรา้งที่มคีวามส าคญัๆหลายแห่ง เช่น วหิารลมิา เขตจตัรุสั

เก่าแก่พลาซ่าซานมาตนิ ปจัจุบนัเมอืงลมิาไดก้ลายเป็นเมอืงและเขตนครหลวงส าคญัที่สุดแห่งหน่ึงในทวปีอเมริกาใต ้



5. ป่าอเมซอน

 ป่าอเมซอนกินเน้ือที่กวา้งถงึ 2 ใน 5 ของทวปีอเมริกาใต ้ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหน่ึงของบราซลิ ที่เหลอืนัน้แผ่เขา้ไปในอกี 8 ประเทศใกลเ้คียง 

คิดเป็นเน้ือที่ป่าไดร้าว 2.5 ลา้นตารางไมล ์(ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ขนานกบัเสน้ศูนยสู์ตร โดยสิ่งที่แบ่งป่าออกเป็นตอนเหนือกบัตอนใตก้็

คือแม่น า้อเมซอน ซึ่งมตีน้น า้อยู่ที่เทอืกเขา แอนดีส (Andes) ของเปรู แลว้ไหลจากตะวนัตกไปตะวนัออก เป็นระยะทางถึง ๖,๔๐๐ 

กิโลเมตร ลงสู่มหาสมทุรแอตแลนตกิ ป่าอเมซอนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองโลก



6. น ้าตกอกีวาซุ

 แปลวา่ “สายน า้อนัยิ่งใหญ่” เป็นค ามาจากภาษากวารานี ของชาวอนิเดียนแดงเผา่ด ัง้เดิม ต ัง้อยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนระหวา่งบราซลิกบั

อารเ์จนตนิา เป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สุดในทวปีอเมริกาใต ้อยู่ในประเทศบราซลิ และอารเ์จนตนิา เป็นเขตอุทยานแห่งชาตขิองท ัง้สองประเทศ 

เพื่อคุม้ครองรกัษาสตัวป่์าเขตรอ้น ที่มอียู่อย่างชุกชุม



7. อทุยานแห่งชาติตอรเ์รส เดล ไปยเ์น ประเทศชิลี

 เป็นอุทยานแห่งชาตทิี่ครอบคลมุพื้นที่ภูเขา ธารน า้แขง็ ทะเลสาบ แม่น า้ รวมไปถงึพื้นที่ป่าอนัอุดมสมบูรณข์องชิเลยีน ปาตาโกเนีย

(Chilean Patagonia) โดยมเีทอืกเขากอรด์ิเยร่า (Cordillera del Paine) เป็นศูนยก์ลางของอุทยาน



8. เทือกเขาแอนดีส

 เป็นเทือกเขาที่วางตวัขนานกบัดา้นตะวนัตกของทวปีอเมริกาใต ้เป็นเทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลก พาดผ่าน 6 ประเทศตัง้แต่ โคลมัเบีย 

เอกวาดอร ์เปรู โบลเิวยี อารเ์จนตนิา และ ชิล ีเทอืกเขาเกิดจากแนวรอยปะทะกนัของแผ่นเปลอืกโลก 2 แผ่นปะทะกนัเป็นเวลานานหลาย

ลา้นปี



9. ปนุตา เดล เอสเต

 เป็นเมอืงและสถานที่พกัตากอากาศบริเวณชายฝัง่ของมหาสมุทรแอตแลนติก ในจงัหวดัมลัโดนาโด ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ

อุรุกวยั ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกของกรุงมอนเตวเิดโอราว 140 กม. ถงึแมว้า่เมอืงจะมปีระชากรตลอดทัง้ปีประมาณ 9,280 คน แต่ในฤดูรอ้น

เป็นสถานที่ที่ไดร้บัความนิยมของนกัท่องเที่ยว ท าใหม้จี านวนคนมากมายหล ัง่ไหลมาที่น่ี



10. ธารน ้าแข็ง Moreno

 Perito Moreno Glacier มขีนาดความกวา้ง 5 กิโลเมตร และสูงเฉลี่ยอยู่ที่ 74 เมตร (240 ฟุต) จากระดบัผิวน า้ เป็น 

ธารน า้แขง็ ที่มกีารเตบิโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หลายพนัปีก่อน พื้นที่อุทยานฯ แห่งน้ี ถูกปกคลุมดว้ยธารน า้แข็ง ท ัง้หมด แต่ดว้ย

อุณหภูมิที่อุ่นขึ้น จึงท าใหก้อ้นน า้แข็งละลาย และเหลืออยู่ใหเ้ห็นในปจัจุบนั นกัท่องเที่ยวที่มาเยือน Perito Moreno 
Glacier ต่างใจจดจ่อรอชมและฟงัเสยีงกอ้นน า้แขง็ยกัษห์ล่นลงสู่ ทะเลสาบ Argentino



11. หมู่เกาะกาลาปากอส

 ความงดงามอนัหลากหลายของภมูปิระเทศและสรรพสตัวบ์นเกาะแห่งน้ี เกิดจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบของหมูเ่กาะกาลาปากอส ซึ่งหมู่

เกาะน้ีต ัง้อยู่ในแนวเสน้ศูนยสู์ตรละตจูิดที่ศูนยอ์งศาหรือตรงกึ่งกลางของโลก ซึ่งไดร้บัอทิธิพลจากกระแสน า้ถงึสามสายคอื กระแสน า้อุ่น

จากทางดา้นเหนือ galapagosกระแสน า้เยน็จากทางดา้นใต ้แลว้กระแสน า้เยน็จากที่ลกึจากทางดา้นตะวนัตก และยงัมภีูเขาไฟที่
ยงัปะทอุยู่โดยความน่าสนใจนัน้ก็คือธรรมชาตแิละสิ่งมชีีวติที่อาศยันัน้ มแีตกต่างกนัออกไปอย่างสิ้นเชิง บางพื้นที่แหง้แลง้ บางพื้นที่เป็นป่า

ฝน หรือลกัษณะภูมปิระเทศที่แปลกตา ท ัง้หนา้ผา ปล่องภูเขาไฟ หาดทรายด าที่เกิดจากลาวา ลานลาวาที่ขนาดใหญ่ซึ่งมอีายุกวา่ 100 ปี 

หรือพชืเช่นตน้กระบองเพชรก็ยงัมอียู่บนหมู่เกาะแห่งน้ี เน่ืองจากเกาะเหล่าน้ีอยู่ในอาณาบริเวณเดยีวกนัจึงน่าจะมภีูมปิระเทศที่คลา้ยกนั แต่

ธรรมชาตกิ็ไดส้รรสรา้งความแตกต่าง ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเป็นเอกลกัษณ ์นบัเป็นความอศัจรรยแ์ห่งหน่ึงของโลก



12. ชูการ ์โลฟ มหศัจรรยแ์ห่งหบุเขาโลกพระจนัทร ์

 Sugarloaf Mountain (ยอดเขาชูการ ์โลฟ) เป็น ยอดเขาที่ต ัง้อยู่ไม่ไกลจากชายหาดโคปาคาบานา ในเมอืงริโอ เดอ จาเนโร มี

ความสูง 396 เมตร ซึ่งสูงตระหงา่นอยู่ที่ปลายแหลมสุดของปากอ่าวกวานาบารา บนยอดเขามบีริการกระเชา้ที่จะพานกัท่องเที่ยวขา้มจากเขาอกี

ลูกหน่ึงไปยงัยอด เขาชูกา้ โรฟ เพื่อชมทวิทศันท์ี่งดงาม ระหวา่งที่กระเชา้ไปถงึตรงกลางทางระหวา่งภูเขาท ัง้สองลูก บรือ๋…ทัง้สูงท ัง้เสยีว แต่ก็

สนุกและตื่นเตน้กบัทวิทศันท์ี่ปรากฎอยู่โดยรอบ โดยเฉพาะดา้นล่างนัน้ ก็จะเป็นววิที่งดงามของชายหาดโคปาคาบานา ทีส่ามารถมองเหน็ชายหาด

โคง้รบักบัหาดทรายขาวตดักบัน า้ทะเลสฟ้ีาใส ดุจภาพเขยีนที่ตราตรึง พอท าใหล้มืความเสยีวไปไดบ้า้ง



13. วหิารซีปากรีา (Cathedral of Zipaquira)

 เมอืงคนัดินามารก์า้ ประเทศโคลอมเบยีตวัวหิารสรา้งขึ้นโดยการขุดเจาะเขา้ไปในภูเขาเกลอื ชาวอนิเดียท าเหมอืงเกลอืมานานหลายศตวรรษ

แลว้ ต่อมาจึงถูกพวกสเปนยึดไป ครัน้ถึงช่วงทศวรรษ 1920 อุโมงคท์ี่ขุดมีขนาดใหญ่มากจนธนาคารชาติ (Banco de la 

Republica) ตดัสนิใจสรา้งขึ้นที่วหิารภายใน 

 อุโมงคน้ี์ขุดเจาะจากดา้นขา้งของภูขาเหนือตวัเมอืงเขา้ไป ภายในมดืและอบอวลไปดว้ยกลิ่นก ามะถนัสุดทา้ยจะเห็นเงาตะคุ่มของแท่นบูชา

ต ัง้อยู่แต่ไกลวหิารแห่งน้ีสูง 75 ฟตุ จุคนได ้10,000 คน แต่ผนงัสดี าทะมนึก็ท าใหรู้ส้กึคลา้ยหายใจไม่ท ัว่ทอ้งขณะเดินเขา้ไป แมจ้ะไม่เป็นสี

ขาว แต่ท ัง้หมดก็เป็นเกลอืบริสุทธ์ิ 75% การท าเหมอืงเกลอืยงัด าเนินอยู่ต่อไปในส่วนอื่นของภูเขา ชาวโคลอมเบยีมกัคุยดว้ยความภูมิใจว่า

ภูเขาแห่งน้ีสามารถผลติเกลอืเลี้ยงคนทัง้โลกไดอ้กีกวา่ 100 ปีทเีดียว



4. ทวปีแอฟรกิา(Africa)

ทวปีแอฟริกาเป็นทวปีทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของโลกรองจากทวปีเอเชีย และมคีวามเกี่ยวพนักบัมนุษย์

มานาน เพราะจากหลกัฐานทางโบราณคดพีบว่า มนุษยรุ่์นแรกสุดถือก าเนิดขึ้นในดินแดนฝัง่ตะวนัออกของ

ทวปีแอฟริกาเมือ่ประมาณ 3,3500,000 ปีมาแลว้ในบริเวณที่เป็นประเทศเคนยาแลประเทศเอธิโอเปียปจัจุบนั 

แมแ้อฟริกาจะเป็นถิ่นก าเนิดของมนุษยท์ี่เก่าแก่ทีสุ่ด แต่กลบัเป็นทวปีที่มผูีค้นรูจ้กันอ้ยที่สุดและเป็นทวปีที่มี

ระดบัการพฒันาลา้หลงัที่สุด มทีะเลทรายกวา้งใหญ่ ป่าดงดิบ และที่ราบสูงเป็นอุปสรรคทีส่  าคญัมากต่อการ

พฒันาและการคมนาคมตดิต่อระหว่างกนั



1. เหมืองทองโบราณโกลดร์ฟีซิตี้  (Gold reef city) 

 เป็นที่ต ัง้ของสวนสนุก และ เหมืองทองโบราณ "โกลดร์ีฟ ซิ้ตี้  สรา้งขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งการคน้พบทองค าในแอฟริกาใต ้

อาคารภายในสรา้งจ าลองเลยีนแบบและบางแห่งยกของจริงที่ ยงัเหลอื อยู่ของสมยันัน้มาจดัเป็นพพิธิภณัฑ ์กลางแจง้ใหช้ม จุดน่าสน ในอยู่

ที่ การลงไปชมเหมอืงทองใตด้ิน ดูวธิีการขุดทองในสมยัเก่าเทยีบกบัสมยั ใหม่ และชมสภาพความเป็นอยู่ของกรรมกรเหมอืงที่แทบไม่ได ้

เหน็แสง สวา่ง ที่ส  าคญัที่สุดคือ ไดเ้หน็สายแร่ทองที่ฝงัอยู่ในเน้ือหนิ ชมการหลอม ทอง พพิธิภณัฑเ์หรียญกษาปณ์และที่น่าสนใจอีกอย่าง

หน่ึงคือ เครื่องเล่น ทา้ทายความมใีจถงึโดยใหน้ัง่บนกระเชา้เหลก็ที่หล่นลง มาในแนวดิ่ง 90 องศาจากความสูงเท่ากบัอาคาร 10 ชัน้



2. การท่องป่าซาฟาร ี(Safari) 

 ไฮไลทข์องการเที่ยวแอฟริการใต ้คือ การท่องเที่ยวแบบซาฟารี ชมสตัวป่์าที่มชีีวติอยู่อย่างอสิระเสรีตามธรรมชาติ ในป่าซึ่ง ป่าโปร่ง ป่าละเมาะ และทุ่งหญา้ สะวนันา 

จนถงึกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใต ้มสีตัวป่์ากว่า 220 ชนิด แรงเจอร์ (Ranger) หรือผูพ้ิทกัษป่์าและนกัตามรอย (Tracker) จะเป็นผูข้บัรถพาชม สตัวป่์า
ซาฟารี รถที่ จดัพานัง่ชมถา้เป็นในอทุยานแห่งชาติ จะเป็นรถตู ้หรือรถจิป๊มหีลงัคา ต่ถา้เป็นเกมรีเสริ์ฟเอกชนที่ไม่ปล่อยเสอืและสิงโตเดินเป็นอิสระ จะใหน้ัง่รถเปิด

ประทุนควรออกชมสตัวต์ ัง้แต่เชา้มดื ก่อนพระอา ทติยข์ึ้น เพราะเป็นเวลาที่สตัวห์ากินกลางคืน ยงัคงเดินวนเวียนและหากินกลางวนัเริ่มออกหากินเป็นช่วงที่พบ เห็น 

สตัวไ์ดม้าก ชนิดที่สุด ช่วงบ่ายถงึเย็น สตัวห์ากินกลางคืนเริ่มตื่น นอน สตัวห์ากินกลางวนัจะมาชุมนุมตามบ่อน า้ การดกัเฝ้าดูใกล ้ๆ บ่อน า้จะไดเ้ห็นสตัวห์ลายชนิด

รวมท ัง้อาจไดภ้าพของฝูงเสอืและ สงิโต ในเวลากลางวนัอากาศจะรอ้นจดั สตัวส์ว่นใหญ่จะหลบ รอ้นในที่ร่ม สงิโตและ เสอืชีตา้ จะนอนอยู่ใตต้น้ไมใ้นพงหญา้ ส่วนเสอื

ดาวจะนอนอยู่บนคาคบไม ้ตอนกลางคืนสตัวป์ระเภทล่าเนื้อจะออกหากิน การออกไปส่องชมสตัวอ์าจจะไดเ้ห็นการล่าเหยื่อ สตัวใ์หญ่ 5 ชนิด แห่งป่าซาฟารี หรือ

The Big Five คือ ชา้ง แรด ควายป่า เสอืดาวและ สงิโต 



3. แหลมกูด๊โฮป (Cape of Good Hope) 

 แหลมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหน่ึงในโลก อยู่ห่างจากเคปทาวน์ราว60กิโลเมตร ในเขตสงวน Cape of Good Hope 
Nature Reserveแหลมน้ีไม่ใช่ส่วนใตท้ี่สุดของทวปีแต่มชีื่อเสียงมากกว่า แหลม ที่อยู่ใตสุ้ดคือ CapeAgulhas
ปลายสุดของแหลมมปีระภาคาร เหน็รอยตะเขบ็ที่มหาสมทุรอนิเดียกบัแอตแลนติกมาพบกนัได ้อย่างชดัเจนบนผิวน า้อากาศบริเวณน้ีจะ

แปรปรวนในทะเลมหีมอก จดัเพราะกระแสน า้ที่มีอุณหภูมิไม่เท่ากนัมาปะทะกนั ยากต่อการเดิน เรือในสมยัโบราณ และก่อใหเ้กิดภาพ

หลอนมิติอนัลึกลบัและเรื่องเล่า ขานเกี่ยวกบัฟลายอิ้ งดตัซแ์มน ( Flying Dutchman) เรือที่พยายามจะ ออ้ม ผ่าน

แหลมกูด๊โฮปแต่ท าไม่ส  าเร็จ สูญหายไปเป็นเวลาหลาย ศตวรรษมาแลว้ แต่ยงัมผูีเ้หน็เรือปีศาจลอยล าหาทางไปในทะเล หมอกหนาทึบจน

ทกุวนัน้ี 



4. เกาะแมวน ้า

 ฮูทเบยห์มู่บา้นชาวประมงซึ่งกลายเป็นเมืองขนาดเล็ก มีท่าเทียบเรือและภตัตาคารอาหารทะเลมีเรือออกไปชมแมวน า้ ที่ เกาะดุยเกอร ์

(Dduiker) ใชเ้วลานัง่เรือไปกลบัรวม 1 ชัง่โมง ท ัง้มเีรือล่องชมพระอาทติยต์กดินจากฮูทเบยไ์ปขึ้นที่วคิทอเรยีและ อลัเบริต์วอเตอร ์
ฟรอ้นทด์ว้ย



5. กรูทคอนสแตนเทีย (Groot Constantia)  

 ไร่องุน่และแหล่งท าเหลา้องุน่ที่เก่าแก่ที่สุดของแอฟริกาใต ้สรา้งขึ้นต ัง้แต่ปี ค.ศ. 1692 โดยผูว้า่การเมอืงชาวดตัซ ์ ปจัจุบนัยงัคงด าเนินการ

ท าเหลา้องุน่และเปิดใหค้นท ัว่ไป เขา้ชมการผลติภายในบริเวณมอีาคารพพิธิภณัฑไ์วน ์แสดงประวตัคิวามเป็นมาของไวนย์อ้นหลงัไปถงึ 500

ปี คริสตกาล ในช่วงศตวรรษที่ 18-19 ไวน์เป็นอุตสาหกรรมที่ส  าคญัผูผ้ลิตเมื่อขายไวน์ไดก้็สรา้งบา้น และโรงบ่มที่สวย งามดว้ย

สถาปตัยกรรมที่เรียกวา่เคป ดตัซ(์Cape Dutch) ตวัอาคารสขีาว หลงัคามงุหญา้ มลีวดลายปูนปัน้ตรงหนา้จ ัว่เป็นเอกลกัษณท์ี่
ยงัอยู่คู่กบัไวนม์าจนทกุวนัน้ี ไร่องุน่แทบ ทกุแห่งมรีา้นอาหาร และที่พกัขนาดย่อมไวต้อ้นรบันกัท่อง เทีย่วเมอืงหลวง ที่ส  าคญัในการท าไวน ์

คือ สแตลเลนบอช (Stellenbosch)



6. เทเบิลเมาทเ์ทน (Table Mountain) 

 ภูเขาสูงยอดตดัตรง เหมอืนกบัโตะ๊สูงกวา่ 1,000 เมตร เป็นสญัลกัษณข์องเคปทาวน ์และเป็นที่ชมววิไดด้ีทีสุ่ด อากาศเยน็และมลีม

แรงบางครัง้จะปกคลุมดว้ยหมอกและ ปยุเมฆ ที่เรียกวา่ผา้ปูโตะ๊ (Table Cloth) การขึ้นไปบน เทเบลิเมาทเ์ทนที่สะดวกที่สุด คือ 

นัง่รถกระเชา้ (Cable Car)



7. ฟารม์นกกระจอกเทศ

 ฟารม์นกกระจอกเทศ WESTCOAST OSTRICH RANCH เป็นที่เพาะเลี้ยงนกกระจอกเทศ ซึ่งเป็นนกที่ตวัใหญ่
ที่สุดในโลก บางตวัสูงถงึ9 ฟตุ วิง่เร็วไดถ้งึ 60 ไมคต่์อช ัว่โมง นกพวกน้ีมถีิ่นก าเนิดอยู่ในแอฟริกา ตวัผูม้ขีนสดี า ตวัเมยีจะมขีน สเีทา 

ฟารม์นกกระจอกเทศ เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมที่ท  ารายได ้เน้ือท าสเตก็ช ัน้ดี รสชาต ิคลา้ยเน้ือววัแต่อร่อยและหวานกวา่ ขนใชท้  า

เครื่องประดบั ส่วนหนงัท ารองเทา้ กระเป๋า และของที่ระลกึอื่น ๆ เปลอืกไข่สามารถน ามา วาดรูป ระบายส ีลวดลาย สวยงามได ้ธุรกิจ

ฟารม์นกกระจอกเทศเคยเจริญรุ่งเรืองมากในตน้ศตวรรษที่ 19 ประมาณ ค.ศ. 1910 ในยุคนัน้ท ัว่โลกนิยมขนนกกระ จอกเทศน ามาท า

เครื่องประดบั และของใชส้ตรี กกระจอกเทศตวัเมยีจะ ออกไข่เมื่อมอีายุได ้3 ปีขึ้นไป และสามารถออกไข่ไดม้ากสุดถงึ 85 ฟอง ใชเ้วลาฟกั 

ประมาณ 45 วนัไข่ใบหน่ึงน ามาทอดเป็นไขเ่จียว ใหค้นกินไดถ้งึ 20 คน



8. คิมเบอรล์ ี(Kimberley) 

 หลุมเหมอืงเพชรที่ใหญ่ที่สุดสรา้งโดยฝีมอืมนุษย ์คิมเบอรล์ ีเป็นเมอืงหลวงของจงัหวดันอรธ์เคปที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัในฐานะเป็นแหล่งผลติ

เพชรคุณภาพสูง และมหีลุมซึ่งเกิดจากการขดุเหมอืงเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก แอฟริกาใตม้แีร่ทองค าและแพลทตนิัม่มากถงึ 70% ของโลก

และเป็นประเทศ ผูส้่งออกเพชรที่ใหญ่เป็นอนัดบัสี่ของโลก



9. อทุยานแห่งชาติครูเกอร ์(Kruger National Park) 

 มชีื่อเสยีงกอ้งโลกในแอฟริกานกัท่องเที่ยวจะไดส้มัผสักบัชีวติของสตัวป่์าไดด้ทีี่สุดในแอฟริกาและท ัว่โลก อุทยานแห่งชาต ิครูเกอรก์ิน พื้นที่

กวา้งเกือบ 2 ลา้นเฮกเตอร์



10. อทุยานแห่งชาติชา้งแอดโด ้(Addo Elephant Park)

แหล่งชมโขลงชา้งที่น่าตื่นเตน้ที่สุดในโลก อยู่ลกึเขา้ไปในเงา ของหุบเขาแห่งบุชเวลด ์(Bushveld) แถบซนัเดยร์ิ
เวอรใ์นอสีเธิรน์ เคปคืออทุยานแห่งชาติชา้งแอดโด ้ซึ่งเป็นเขตปลอดมาลาเรียที่ อยู่ห่างจากพอร์ท อลซิาเบธ เดินทาง

โดยรถยนตเ์พยีงหนึ่งช ัว่โมง เท่านัน้ อทุยานแห่งชาติชา้งแอดโด ้(Addo Elephant Park) แหล่ง ชม

โขลงชา้งที่น่าตื่นเตน้ที่สุดในโลก อยู่ลกึเขา้ไปในเงาของหุบ เขาแห่งบุชเวลด ์(Bushveld)แถบซนัเดยร์ิเวอรใ์น
อีสเธิรน์เคปคือ อุทยานแห่งชาติชา้งแอดโด ้ซึ่งเป็นเขตปลอดมาลาเรียที่อยู่ห่าง จากพอรท์ อลิซาเบธ เดินทางโดย

รถยนตเ์พยีงหนึ่งช ัว่โมงเท่านัน้



11. อทุยานแห่งชาติโกลเดน้เกทไฮแลนดส ์ (Golden Gate 

Highlands National Park) 

 ตัง้อยู่เชิงเขามาลูต ิ(Maluti Mountains) ทางทศิตะวนัออกเฉียง เหนือของจงัหวดัฟรีสเตท (Free State) อุทยาน
แห่งน้ีไดช้ื่อมาจากแสงอาทติยส์ทีองที่สาดส่องมากระทบกบัผาหนิทรายภายในบริเวณอุทยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หินที่ชื่อ ว่าแบรนดแ์วก 

ร็อค (Brandwag rock) ที่ตระหง่านอยู่เหนือบริเวณ แคมป์ที่พกั อาณาบริเวณที่กวา้งขวางถึง 11,600 เฮกเตอรแ์ห่งน้ี มี
สภาพแวดลอ้มเฉพาะตวั และเป็นถิ่นที่อยู่ของสตัวใ์นเขตที่ราบ สูงมากมาย ท ัง้สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนม เช่น วลิเดอร์บสีต ์(Black 
Wildebeest) ละม ัง่อแีลน (Eland) กวางออริบ ิ(Oribi) ละม ัง่สปริง บอค (Springbok) และ มา้ลายเบอร์
เชลล ์(Burchell''s zebra)  รวม ถึงฝูงนกนานาพนัธุ ์และนกหายาก เช่น นกแรง้ Bearded Vulture 
(Lammergeier) รวมไปถงึนกชอ้นหอยหายากพนัธุ ์Bald Ibis ซึ่ง มแีหล่งผสมพนัธุบ์ริเวณแงผ่าหนิทราย



12. เวนดา้ (Venda)

 ดินแดนในต านาน เหนือขึ้นไปใกล ้ๆ  กบัชายแดนประเทศซิมบบัเว นกัท่องเที่ยวจะไดส้มัผสักบัถิ่นที่อยู่ของชนเผ่าเวนดา้ ซึ่งเป็นกลุ่ม 

ประชากรในพื้นที่  พวกเวนดา้มรูีปร่างลกัษณะที่สงา่งาม สูงยาวและ ผวิด าเขม้ เชื่อกนัว่าพวกเวนดา้ไดอ้พยพขา้มแม่น า้ลิมโปโปมาต ัง้ถิ่น 

ฐานอยู่ ที่น่ีต ัง้แต่ศตวรรษที่ 12 และไดต่้อสูป้กป้องดินแดนจากการ รุกราน ของชนเผ่างูนิ (Nguni) และ วูร์



5. ทวปีออสเตรเลยีและโอเชียเนีย(Australia and Oceania)

ทวปีออสเตรเลยีและโอเชียเนีย (Australia and Oceania) เป็นดินแดนที่อยู่ทางซีกโลกใตสุ้ดจึงมีชื่อเรียกว่า ดินแดนเบื้องต า่ 
(Land Down Under) และ ดินแดนแห่งสุดทา้ยของโลก (Lost Place in Earth) มีพื้นที่รวมกนัท ัง้สิ้นประมาณ 8.5 

ลา้นตารางกิโลเมตร ประกอบดว้ย ประเทศออสเตรเลยีและนิวซีแลนดเ์ป็นส าคญั และประเทศที่เป็นเกาะและกลุ่มเกาะขนาดเล็กอีก 12 ประเทศ เช่น 

ปาปวันิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน ฟีจี ตองกา รวมท ัง้ประเทศที่มขีนาดเลก็ ไดแ้ก่ ตูวาลู และนาอูรู ซึ่งมีเน้ือที่เพียง 26 ตารางกิโลเมตร และ 21 ตาราง

กิโลเมตรตามล าดบั ทวปีออสเตรเลยีและโอเชียเนียต ัง้อยู่ทางตอนใตข้องมหาสมทุรแปซิฟิกและอยู่ทางทิศตะวนัออกของภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ระหว่างเสน้ละติจูดที่ 21 องศาเหนือ-60 องศาใต ้และเสน้ลองจิจูดที่ 120 องศาตะวนัตก-110 องศาตะวนัออก มีขนาดใกลเ้คียงกบัประเทศ

สหรฐัอเมริกา จึงเป็นทวปีที่มขีนาดเลก็ที่สุดในโลก

ประเทศออสเตรเลยีมพีื้นที่มากกว่ารอ้ยละ 80 ของพื้นที่ทวปี โดยออสเตรเลยีเป็นเพียงประเทศเดียวที่ต ัง้อยู่บนภาคพื้นที่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด และไม่มี

พรมแดนติดต่อกบัประเทศใดๆ เป็น “ทวีปที่เป็นประเทศและเป็นประเทศที่เป็นทวีป” (A continent for a nation, a 
nation for a continent) มปีระชากรประมาณ 22 ลา้นคน ส่วนดินแดนอื่นๆ รวมท ัง้นิวซีแลนดม์ีประชากรอาศยัอยู่นอ้ยกว่ามาก 
ดงันัน้ ในการอธิบายถึงความส าคญัของทวปีออสเตรเลียและโอเชียเนียท ัง้ในแง่ของประวตัิศาสตรแ์ละพฒันาการการสรา้งสรรคใ์นด ้านต่างๆ จะขอ

กล่าวถึงประเทศออสเตรเลยีเป็นส  าคญัเท่านัน้



1. โรงอปุรากรซิดนีย ์

 ภาพความงามของสิ่งก่อสรา้งอนัยิ่งใหญ่ ที่มหีลงัคาเป็นรูปเรือซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่น สวยงาม ตามแบบ

สถาปตัยกรรมร่วมสมยั ต ัง้ตระหงา่นเป็นสงา่อยู่ที่ปลายแหลมของผนืดินที่ยื่นออกไปในทะเลเลก็นอ้ยโดยมนี า้ทะเลลอ้มรอบอยู่ถึง 3 ดา้น 

มองดูเหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นัน่คือ ซิดนียโ์อเปร่าเฮาส ์ หรือ โรงอุปรากรซิดนีย ์สิ่งก่อสรา้งหลงัคารูปเรือซอ้นกนัที่โดดเด่น และมี

เอกลกัษณใ์นแบบสถาปตัยกรรมร่วมสมยั เปรียบเสมือนสญัญาลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และไดร้บัลงทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก 

Sydney Opera House 

 ซดินียโ์อเปร่าเฮาส ์ เป็นหน่ึงในสิ่งก่อสรา้งสมยัใหม่ที่รูจ้กักนัดีท ัว่โลก มศิีลปะ การออกแบบทนัสมยั ดว้ยชุดคอนกรีตส  าเร็จรูปขนาดใหญ่ 

หากใครไดม้าเยอืน ซดินีย ์ไม่ไดม้าเที่ยวชม ที่ โอเปร่าเฮาส ์ ก็เท่ากบัวา่มาไม่ถงึ ซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี 



2. วนอทุยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่น 

 อุทยานแห่งชาตบิลูเมา้ทเ์ทน่ส.์..แหล่งท่องเที่ยวมชีื่อเสยีงของชาวซดินีย ์ที่ภูมใิจเป็นหนกัหนากบัผนืแผ่นดินกวา้งใหญ่แห่งน้ี ดว้ยความงาม

ที่เลอืงลอื ทอ้งฟ้าสนี า้เงนิ ภูเขาเขยีวขจี พรอ้มกบัทศันียภาพสวยงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่นอ้ง มองเหน็ผาหนิใหญ่โตต ัง้ตระหงา่นอยู่

สามกอ้นเรียงกนั และไดช้มบรรยากาศของหมอกที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดอนัสวา่งจา้ สะทอ้นกบัละอองของหยดน า้มนัทีอ่อกมาจากตน้ยูคา

ลปิตสัในอากาศ และท าใหเ้กิดเป็นประกายสีฟ้าเรื่อๆ ล่องลอยเป็นดงัหมอกควนั เมื่อมองดูจากไกล ๆ เห็นทิวเขาที่ปกคลุมดว้ยตน้กมั

กลายเป็นสีน า้เงนิ จนไดร้บัการขนานนามจากผูม้าเยือนว่าเป็น “หุบเขาสีน า้เงนิ” สวรรคข์องผูร้กักิจกรรมกลางแจง้ มีท ัง้การปีนเขา ขี่

จกัรยานเสอืภูเขา การเดินลุยหุบเขาลกึ เดินป่า เล่นกอลฟ์ หรือ นัง่รถขบัเคลื่อนสี่ลอ้ชมอุทยานไปกบัไกดท์อ้งถิ่น ในแถบน้ีมรีา้นอาหารและ

คาเฟ่กระจายอยู่ท ัว่ไป ส  าหรบัที่พกัก็มที ัง้สไตลยู์สโฮสเตล Bed and Breakfast และโรงแรมหรูระดบัหา้ดาวดว้ย



3. แคนเบอร่า

 แคนเบอรร่์า เมอืงหลวงอนัสงบเงยีบของประเทศออสเตรเลีย ไดช้ื่อเป็นเมืองที่มีการจดัระเบยีบผงัเมืองไดส้วยงาม มีความเป็นระเบยีบ

เรียบรอ้ยที่สุด และเป็นที่ต ัง้ของสถานที่ราชการส  าคญัๆ ท ัง้หลาย รวมถงึรฐัสภาแห่งออสเตรเลยีดว้ย 

 แคนเบอร์ร่า มีสถานท่องเที่ยวส  าค ัญ สวยงาม หลายแห่ง อาทิ ทะเลสาบเบอร์เล่ย ์กริฟฟินธ์, น ้าพุกลางเมือง , อนุสรณ์สถาน 

Australian War Memorial, รฐัสภาแห่งออสเตรเลีย , สวน Cockington Green 
Gardens เป็นตน้ แคนเบอรร่์า มมีมุอนัน่าประทบัใจ และมหีลายสิ่งหลายอย่างที่น่าประทบัใจไม่นอ้ยหนา้เมืองอื่นๆ แคนเบอรร่์า มี
มมุอนัน่าประทบัใจ ท าใหท้ี่อยากจะกลบัมาเยอืนอกีสกัครัง้



4. โคอาล่า ปารค์

 “สวนสตัวพ์ื้นเมอืงโคอาลา่พารค์” เมอืงซดินีย ์ถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวันอ้ยอย่างใกลช้ิด, สนุกสนานกบัการใหอ้าหารจิงโจจ้ากมอืของท่านเอง 

พรอ้มชมการสาธิตการตดัขนแกะหน่ึงในอาชีพที่สรา้งรายไดใ้หก้บัชาวออสเตรเลยี เริ่มจากการตอ้นแกะดว้ยสุนขัสุนขัแสนรู,้ การแยกฝูง

แกะ, การตดัขนแกะ ที่สรา้งความเพลดิเพลนิใจ ตลอดจนการน าเอาผลผลติมาท าเป็นผลติภณัฑต่์างๆ อาท ิครีมลาโนลนิ ขนแกะ หรือ ใย

แกะ เป็นตน้ การโชวน้ี์เป็นที่นิยมมากส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวต่างชาตมิาก



5. ฟรแีมนเทิล

 “ฟรีแมนเทลิ” เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องมรดกทางสถาปตัยกรรมและความผสมผสานของวฒันธรรม อีกท ัง้ยงัเป็นเมืองที่มี สีสนัและมีชีวติชีวา 

เพราะมกีิจกรรมต่างๆ มากมายเรียงรายตามริมถนน ตื่นตาตื่นใจกบัสนิคา้หตัถกรรม การเกษตร ของเก่าแอนตคิ เครื่องเทศมากมาย ราคา

เบาๆ ที่ ตลาดฟรีเมน หรือ เยี่ยมชม เรือนจ าฟรีแมนเทลิ สถานที่ที่ยอดฮิตของนกัท่องเที่ยว ยุครอ้ยกว่าปีก่อนโนน้ มีหอ้งประหารชีวติ 

ภาพวาดโดยจิตนาการของนกัโทษที่ตอ้งโทษระยะยาว 

 ฟรีเมนเทลิ ยงัเป็นที่เลื่องชื่อในรา้นอาหารสไตลอ์ติาเลยีนและรา้นอาหารทะเล เป็นเมอืงท่าท าประมง เชิญเยี่ยมแวะไดท้ี่ท่าเรือประมงฟิชชิ่ง 

โบท๊และที่เซาธ์ เทอเรซ รา้นคาเฟ่และผบัมใีหเ้หน็อยู่ท ัว่ไป หรือจะเลือกจิบเบยีรห์รือกาแฟตามแต่ใจจะชอบ แลว้พ ักผ่อนนัง่มองดูความ

เคลื่อนไหวของผูค้นผ่านไปมาสบาย



6. เดอะ พนินาเคิลส ์

 เดอะ พนินาเคลิส ์ อยู่ห่างจากเมอืงเพริท์เพยีง15 กม.เท่านัน้ ดว้ยภูมปิระเทศเป็นยอดเขาตามธรรมชาต ิมหีนิปูนงอกยอดแหลมมีความสูง

จากพื้นทรายขึ้นไปประมาณ 5 เมตร ซึ่งการกดักร่อนที่เกิดขึ้นน้ีเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิ

 เดอะ พนินาเคลิส ์ เป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาต ิNambung National Park ซึ่งมชีายหาดสวยงามและเนินทราย
ตามชายฝัง่ ในช่วงเดือนสงิหาคมถงึเดือนตลุาคมดอกไมจ้ะผลบิานในบริเวณน้ีซึ่งจะสรา้งภาพที่งดงามน่าจดจ าใหแ้ก่ผูม้าเยอืน 

 สถานท่องเที่ยวในฟรีแมนเทลิมมีากมายหลากหลาย ท ัง้พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์หอศิลป์ ตลาดนดั โรงงานช็อกโกแลต ฯลฯ นอกจากน้ี 

ยงัมเีกาะรอตตเ์นสต ์ซึ่งเป็นเกาะเลก็ๆ ที่อยู่ใกลก้บัฟรีแมนเทิลมากที่สุด เป็นเกาะที่มชีื่อเสยีงดา้นท่องเที่ยวและดึงดูดนกัท่องเที่ยวใหม้ายงั

ฟรีแมนเทลิมากขึ้น



7. เพริธ์

 เพริธ์ ไดว้า่เป็นเมอืงสวยที่สุดเมอืงหน่ึงในออสเตรเลยี ต ัง้อยู่บนริมฝัง่ของแมน่ า้สวอนและขนาบขา้งดว้ยสวนสาธรณะคิงส ์พาร ์เป็นเมอืงฟ้า

ใส ธรรมชาตงิดงาม ผูค้นอธัยาศยัทดี อกีท ัง้ยงัไดช้ื่อวา่มช่ีวงเวลากลางวนัยาวนานที่สุดในออสเตรเลยี ท าใหผู้อ้ยู่เมอืงน้ีสามารถท ากิจกรรม

กลางแจง้ไดย้าวนานและสนุกสนานยิ่งขึ้น ในตวัเมอืงเพริธ์ มสีถาปตัยกรรมเก่าแก่สวยงาม ย่านการคา้ใจกลางเมอืงขนาดใหญ่ แหล่งธุระกิจ 

อาคาร รา้นคา้มากมาย อากาศค่อนขา้งอบอุ่นสบาย เชิญเที่ยวชมเมอืงทนัสมยัทรงเสน่ห ์เสมอืนเมอืงแม่เหลก็ดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากทัว่ทกุ

มมุโลก 



8. ออสเตรเลยีน วอร ์เมโมเรยีล

 ออสเตรเลยีน วอร ์เมโมเรียล เป็นสถานที่สวยสุดแห่งหน่ึงในประเทศออสเตรเลยี ภายในมีอาคารพิพิธภณัฑอ์าวุธ หอแสดงภาพเกี่ยวกบั

สงคราม หอ้งฉายภาพยนต ์เป็นตน้ เหน็แลว้มที ัง้ พลงั ความภูมใิจ น า้ตา ความดีใจ เสยีใจ หลายๆอย่าง มนัช่างโหดรา้ยเหลอืเกิน ทางเดิน

มรีายนามทหารหายที่ไดพ้ลชีีพในสงครามต่างๆ ตรงกลางเป็นบอ่น า้โยนเหรียญ 

 ออสเตรเลยีน วอร ์เมโมเรียล ต ัง้อยู่บนถนน แอนแซค พาเหรด เมอืงแคนเบอรร่์า เป็นอนุสรณส์ถานทางสงคราม เพื่อระลึกถงึทหารและ

พลเรือนที่เสยีชีวติในสมรภูมริบต่างๆ กวา่แสนคน และเป็นพพิธิภณัฑศิ์ลปะ ศูนยก์ลางการวจิยั เอกสารประวตัศิาสตรท์างทหาร 



9. เดอะเกรทโอเชียนโรด๊

 เกรทโอเชี่ยน โรด๊ เสน้ทางสายโรแมนตคิ แนวชายฝัง่สวยงามที่สุดในออสเตรเลยี อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงเมลเบริน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่

ไดร้บัความนิยมมากที่สุดแห่งหน่ึงในรฐัวคิตอเรีย เชิญชมอ่าวอนัมีเสน่ห ์ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน า้ 

แรงลมธรรมชาตทิี่มรูีปร่างแปลกตา 

 เดอะเกรทโอเชียนโรด๊ เป็นสถานที่ พกัผ่อนตากอากาศที่ดีแห่งหน่ึงที่รายลอ้ม ดว้ยรีสอรท์มากมายที่สรา้งดว้ยถาปตัยกรรมสมยัศตวรรษที่ 

19 นอกจากน้ี ยงัมจีุดชมววิที่ความสวยงามแตกต่างกนั



10.พพิธิภณัฑศิ์ลปะวคิตอเรยี

 งานสะสมขนาดใหญ่ของศิลปะออสเตรเลยีที่เมอืงเมลเบริน์ พบกบัศิลปะวฒันธรรมที่มีเสน่หท์รงคุณค่าของชาวอะบอริจินในรฐัวกิตอเรีย 

ตื่นตาตื่นใจกบังานสะสมสิ่งประดิษฐข์องชาวอะบอริจินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในพิพิธภณัฑศิ์ลปะวคิตอเรีย เรียนรูเ้พิ่มเติมที่ Koorie

Heritage Trust หรือบนเสน้ทาง Aboriginal Heritage Walk 

 พพิธิภณัฑศิ์ลปะวคิตอเรีย เป็นศูนยศิ์ลปะวคิตอเรีย และศูนยก์ลางความบนัเทงิในย่านเซาธแ์บงคข์องเมอืงเมลเบริน์ เป็นสถานที่ที่จดังาน

แสดงศิลปะหลายงาน รวมทัง้การแสดงบนเวททีี่มาจากหลายๆ ประเทศ อาคารของศูนยม์ียอดแหลมสูงถึง 160 เมตร อยู่บนถนนเซนต์

กิลดา้

 ศูนยศิ์ลปะวคิตอเรีย เปิดใหเ้ขา้ชมทกุวนัมนิีทรรศการ กบัศิลปะวฒันธรรมที่มเีสน่หท์รงคุณค่าของชาวอะบอริจนิในรฐัวกิตอเรีย ตื่นตาตื่น

ใจกบังานสะสมสิ่งประดิษฐข์องชาวอะบอริจินที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทัง้ การแสดงบนเวทใีนตอนค า่ และทกุวนัอาทิตยเ์หล่าศิลปินจะมาเปิด

รา้นขายของบริเวณดา้นหนา้ศูนยบ์นถนนเซนต์ กิลดา้ยาวไปจนถึงย่านเซาธเ์กตดว้ย ใกล ้ๆ กนั มีรา้นคา้มากกว่า 150 รา้น ขายสินคา้

ประเภทศิลปหตัถกรรมของรฐัวคิตอเรีย ต ัง้อยู่ไม่ไกลจากสถานีฟลนิเดอรส์ สตรีท เพยีงขา้มสะพานปริน๊ซ ์ ขา้งๆ แม่น า้ยารร่์า สามารถเดิน 

ช็อปป้ิงในย่านน้ีไดต้ลอดเวลาจนกวา่จะพอใจ



6. ทวปีแอนตารก์ติกา(Antarctica)

เป็นทวปีที่อยู่ทางทศิใตสุ้ดของโลก ตัง้อยู่บนเสน้ละติจูดที่ 60 องศาใต ้ทวีปแอนตารก์ติกามพีื้นที่กวา้งใหญ่เป็นอนัดบั 5 

รองจากเอเชีย แอฟริกา อเมริกาเหนือ และอเมริกา ถูกคน้พบในปี ค.ศ. 1819 โดยตัง้อยู่ในเขตแอนตาร์กติกเซอร์เคิล รอบ

ข ัว้โลกใต ้ลอ้มโดยมหาสมทุรใต ้มพีื้นที่มากกว่า 14 ลา้นตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่ใหญ่เป็นอนัด ับที่หา้ของโลก มชีายฝัง่

ยาว 17,968 กิโลเมตร ประมาณรอ้ยละ 98 ของแอนตารก์ติกาถูกปกคลมุดว้ยแผน่น า้แข็งแอนตารก์ติกาซึ่งหนาเฉลี่ย 2,160 

เมตร เรียกว่า พดืน า้แข็ง ( Ice sheet ) ทวปีนี้มนี า้แข็งถงึราวรอ้ยละ 90 ของน า้แข็งท ัง้หมดบนโลก ท าใหม้นี า้จืด
ประมาณรอ้ยละ 70 ของโลก ถา้น า้แข็งท ัง้หมดละลายแลว้ ระดบัน า้ทะเลจะสูงขึ้นประมาณ 61 เมตร จุดที่สูงที่สุดของทวีป

คือยอดเขาวนิสนัแมสซฟี มคีวามสูง 4892 เมตร ตัง้อยู่ในเทอืกเขาเอลสเ์วริท์ ถงึแมว้่าแอนตารก์ติกาจะมภีูเขาไฟจ านวนมาก 

แต่มเีพยีงแห่งเดยีวที่ทราบแน่ชดัว่ายงัคงคุกรุ่นอยู่คือภูเขาไฟเอเรบสั บนเกาะรอสส์ ในปีพ.ศ. 2547 นกัส ารวจชาวอเมริกนั

และแคนาดาคน้พบภูเขาไฟใตน้ า้ในคาบสมทุรแอนตารก์ติก โดยหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่าภูเขาไฟนี้อาจยงัคกุรุ่นอยู่เช่นกนั

นอกจากนี้ยงัเป็นทวปีที่อยู่รอบข ัว้โลกใตข้องโลกลอ้มรอบดว้ยมหาสมทุร มตี าแหน่งอยู่ตรงขา้มกับเขตอาร์กติก ที่อยู่ใกลข้ ัว้

โลกเหนือ  ตัวทวีปถูกแบ่ งออกเ ป็ นสองส่วนโดย เ ทือก เขาทราน ส์แอนตาร์กติก  (transantarctic 

mountains) ถอืว่าเป็นดนิแดนที่มอีากาศหนาวเย็นที่สุดในโลก โดยพื้นที่เกือบท ัง้หมดปกคลุมดว้ยน า้แข็ง และยงั

นบัเป็นดินแดนรา้งแลง้ (desert) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยไม่มมีนุษย์ตัง้รกรากอยู่อาศยัถาวร จึงยงัเป็นบริเวณที่

บริสุทธิ์ไม่มีมลภาวะซึ่งเกิดจากมนุษย ์จึงเหมาะที่จะใชเ้ป็นสถานที่คน้ควา้วิจยัเกี่ยวกบัสภาพอากาศของโลกและความ

เปลีย่นแปลงของระบบนิเวศ



พชิิตความหนาวเหน็บที่ เกาะ Rossแอนตารก์ติกา (Antarctica)

 หากอยากจะเผชิญความหนาวเยน็ของหมิะ ก็ตอ้งลุยใหถ้งึสุดข ัว้ ง ัน้เก็บกระเป๋า เตรียมเสื้อกนัหนาว (หนา ๆ) ตีต ัว๋บนิไปเลยที่ แอนตาร์

กตกิา ในแถบบริเวณข ัว้โลก ซึ่งช่วงเวลาที่คุณบนิไปที่ดินแดนแห่งธารน า้แขง็น้ี คุณยงัไดช้มววิทวิทศันอ์นัสวยงามในระหว่างเดินทางน้ีดว้ย 

โดยที่คุณจะไม่รูส้กึเบือ่อย่างแน่นอน และเมื่อเดินทางไปถงึ คุณก็จะไดพ้บกบัภูเขาน า้แขง็ที่สูงโดดเด่น เรียงรายรอตอ้นรบัเราอยู่ ธารน า้แขง็

เยน็เจีย๊บที่รอใหคุ้ณไปสมัผสัความเยน็ยะเยอืก 



7. ทวปีเอเชีย (Asia)

ทวปีเอเชียเป็นทวปีที่มขีนาดใหญ่ที่สุดมพีื้นที่ประมาณ 44 ลา้นตารางกิโลเมตร เป็นทวีปที่มพีื้นที่กวา้งที่สุดในโลกตัง้อยู่ทางทิศ

ตะวนัออกของโลก ทวปีเอเชียตัง้อยู่ระหว่างละติจูด 1 องศา 15 ลปิดาเหนือถงึ 77 องศา 41 ลปิดาเหนือและลองติจูด 24 องศา 

4 ลปิดา ตะวนัออกถงึ 169 องศา 40 ลปิดาตะวนัตก

การแบ่งภูมภิาคทวปีเอเชีย แบ่งได ้5 ภูมภิาคดงันี้

1. เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือ เอเชียอาคเนย ์ ( Southeast Asia ) ไดแ้ก่ ประเทศไทย ลาว กมัพูชา พม่า 
เวยีดนาม ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี มาเลเซยี สงิคโปร ์บรูไนและติมอร์เลสเต

2 .เอเชียตะวนัออก ( East Asia ) ไดแ้ก่ ประเทศจนี มองโกเลยี ไตห้วนั เกาหลเีหนือ เกาหลใีต ้ญี่ปุ่ น นอกจากนี้ยงัมี
ดนิแดนอาณานิคมขององักฤษคือ ฮ่องกง และดนิแดนอาณานิคมของโปรตุเกส คือ มาเก๊า

3 .เอเชียใต ้( South Asia ) ไดแ้ก่ อนิเดยี ปากีสถาน บงักลาเทศ เนปาล ศรีลงักา ภูฎานและมลัดฟีส ์

4 .เอเชียตะวนัตกเฉียงใต ้( Southwest Asia ) ไดแ้ก่ ประเทศอฟักานิสถาน อิหร่าน อิรกั อิสราเอล จอร์แดน 
คูเวต เลบานอน กาตาร ์โอมาน ซาอดุอิาระเบยี ซเีรีย ตุรกี บาหเ์รน สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เยเมน และไซปรสั

5 .เอเชียกลาง ไดแ้ก่ ทาจิกิสถาน คาซคัสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน เคอร์ กิสถาน และอยู่ในทวีปยุโรป จอร์เจีย 

อารเ์มเนีย อาเซอรไ์บจาน



1. ทชัมาฮาล อกักรา ประเทศอนิเดีย

 ทชัมาฮาล อนุสรณส์ถานแห่งความรกั ต ัง้อยู่ในเมอืงอคัรา ริมฝัง่แม่น า้ยมนุา ประเทศอินเดยี นบัเป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคใหม่ สุสานหนิอ่อนทีผู่ค้นเชื่อว่าเป็นสถาปตัยกรรมแห่งความรกัที่สวยที่สุดในโลก นบัว่าเป็น หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคกลาง 

ถูกสรา้งขึ้นโดยกษตัริยอ์ินเดยีผูม้รีกัม ัน่คงต่อพระมเหสขีองพระองค ์เจา้ชายขรุร์มั ชึ่งต่อมาคอืจกัรพรรดชิาห ์ ชหาน พระราชสมภพในปี พ.ศ. 2135 (ค.ศ. 1592) พระบดิา คอื จกัรพรรด ิชาห์ ชหานชีร ์ จกัรพรรดิองคท์ี่สี่แห่งราชวงศ์โมกุล แห่งอินเดีย ตามต านานกล่าวว่า 

เจา้ชายขรุร์มั ไดพ้บกบั อรชุมนัท ์พานุ เพคุม ธิดาของรฐัมนตรี เมือ่พระองค ์มพีระชนมายุ 14 พรรษา พระองคท์รงหลงใหลและหลงรกันาง เจา้ชายขรุร์มัจงึซื้อเพชรดว้ยเงนิ 10,000 รูปีและบอกแก่พระบดิาของพระองคว่์าพระองคม์ีความประสงคท์ี่จะแต่งงานกบับุตร สาว

ของรฐัมนตรี พธิีอภเิษกถูกจดัขึ้นหลงัจากนัน้ 5 ปี ในปี พ.ศ. 2155 (ค.ศ. 1612) จากนัน้มาท ัง้สองกม็เิคยอยู่ห่างกนัอีกเลย

 ทชัมาฮาลถูกพจิารณาใหเ้ป็นหน่ึงในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคใหม่ ในทชัมาฮาลส่วนทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ด คอื หลุมศพของพระนางมมุตซั มาฮาล ซึ่งถูกสรา้งดว้ยหนิอ่อนสขีาว ศิลาแลง ประดบัลวดลายเครื่องเพชร พลอย หิน โมราและ เครื่องประดบัจากมิตรประเทศ ได ้

รบัค ารบัรองว่าสรา้งขึ้นดว้ยสดัส่วนทีว่จิติรและงดงามทีสุ่ด กวา้งยาวดา้นละ 100 เมตร สูง 60 เมตร มผูีส้รา้งและออกแบบร่วม 20,000 คน การก่อสรา้งกนิเวลานานถงึ 22 ปี ทชัมาฮาลมเีน้ือที่ประมาณ 42 เอเคอร์ เป็นที่ต ัง้ของมสัยิด มีหออาซาน (หอสูงส าหรบัรอ้งแจง้

เวลาท านมาซ) และมสีิง่ก่อสรา้งอื่น ๆ นายช่างทีอ่อกแบบ ชื่อ อุสตาด ไอซา ส่วนหวัของทชัมาฮาลมลีกัษณะโดมทีเ่รียกว่าโอเนียนโดม ดา้นขา้งมโีดมขนาดเลก็สีด่า้น อาคารต ัง้อยู่บนลานหนิอ่อนสขีาวโล่งกว า้ง รอบลานหินมรีาวหินอ่อนโปร่งตา ส่วนที่มุมท ัง้สี่ของลานหิน มี

หอคอยประจ าทศิ เรียกว่า “มนิาเร่ต”์ เป็นทีป่่าวรอ้งใหป้ระชาชนสวดมนตต์ามเวลา

 ในการสรา้งทชัมาฮาลคร ัง้น ัน้ ตอ้งใชแ้รงงานและเงนิเป็นจ านวนมาก จงึมกีารเกณฑช่์างฝีมอืแรงงานและมกีารขูดรีดเกบ็ภาษีจากราษฎรเพือ่เอาเงนิมาใชใ้นการก่อสรา้ งอย่างมากมาย ช่างฝีมอืจ  านวนมากทีแ่กะสลกัหนิตอ้งตาบอดเน่ืองจากตอ้งท างานกลางแดดจดัเป็นเวลานาน 

คนงานจ านวนมากตอ้งลม้ตายลงเพราะท างานหนกัและถูกบงัคบัทารุณใหท้  างานไม่มหียุด คร ัน้สรา้งทชัมาฮาลส าเร็จลง พระเจา้ชาหช์าฮนักส็ ัง่ใหฆ่้าสถาปนิกผูอ้อกแบบทนัท ี เพือ่ป้องกนัไม่ใหไ้ปสรา้งสิง่ก่อสรา้งสวยงามอื่นมาเป็นคู่แข่งกบัทชัมาฮาลอีกต่อไป

 ทชัมาฮาลมปีระตูทางเขา้ขนาดใหญ่ ท าดว้ยหนิทรายสแีดง ขอบประตูทางเขา้ท ัง้ดา้นนอกและดา้นในมตีวัอกัษรจากภาษาโกรานจารึกไว ้ตวัหนงัสือเหล่าน้ีเป็นบทสวดมนตอ์นัศกัดิ์สทิธิ์ ผูจ้ารึกไดค้  านวณขนาดของตวัอกัษรทีข่อบประตูใหม้ีความสูงต่างกนัเพื่อท  าใหผู้อ่้านไม่ว่า

จะยนือยู่มมุใดกส็ามารถมองเหน็ตวัอกัษรเหล่าน้ี มขีนาดเท่ากนัและเหน็ไดช้ดัเจน

 ส่วนดา้นหลงัทชัมาฮาลตดิกบัแม่น า้ยุมนา ดา้นหนา้มสีนามหญา้และลานอุทยานทีม่บีริเวณกวา้งขวางจงึท  าใหท้ชัมาฮาลดูโดดเด่น ดา้นหนา้มถีนนตรงไปสู่ตวัอาคารประมาณ 4 ทาง เมื่อมองในระยะไกลเหมือนกบัถนนน้ีเป็นแนวร ัศมีของทชัมาฮาล ถนนเทพื้นดว้ยคอนกรีต

และค ัน่ดว้ยสนามหญา้ มพีุ่มไมจ้  าพวกไมส้นปลูกเรียงรายกนัเป็นแถวตลอดแนว ระหว่างตรงกลางมสีระน า้ซึ่งมหีวัท  าท่องเป็นน า้พุเรียงรายตลอดแนว ส่วนตอนหนา้เป็นน า้พุขนาดใหญ่อยู่ในสระทีถ่นนทกุสายมาเชื่อมถงึกนั

 เมือ่เขา้ไปในตวัอาคารของทชัมาฮาล จะเหน็การแกะสลกัลวดลายประดบัเป็นลายดอกไมน้านาชนิด ผนงัหอ้งและพื้นหอ้งมกีารตกแต่งโดยใชห้นิสชี นิดต่างๆ ตดัและเจยีระไนเป็นชิ้นเลก็ๆ ท  าเป็นรูปกลบีดอกไม ้กา้นดอก ใบไม ้แลว้ฝงัลงในเน้ือหินอ่อนทีละชิ้ นๆ ไล่โทนสีของ

หนิจากสอ่ีอนไปยงัสแีก่ ลวดลายประดบันัน้ดูอ่อนชอ้ยราวกบัภาพทีจ่ิตรกรวาดเป็นลายเสน้ดว้ยมอืทเีดยีว หนิเหล่าน้ีเมือ่ถูกแสงไฟกระทบจะเกดิการสะทอ้นแสงและสอีอกมาสวยงาม

 ภายในอาคารทชัมาฮาล ตรงกลางมหีบีพระศพจ าลองของพระนางมมุตาสกบัหบีพระศพของพระเจา้ชาหช์าฮนัวางคู่กนั (หบีพระศพจริงอยู่ในหอ้งลกึลงไปดา้นล่างประมาณ 10 เมตร) รอบๆ มฉีากก ัน้ท ัง้สีด่า้น ตวัฉากก ัน้เป็นหนิอ่อนฉลุลวดลายเครือไมแ้ละไมด้อกที่งามวิจิตร

โปร่งตา ภายในหอ้งโถงใหญ่มแีสงสว่างส่องจากภายนอกเขา้ไปไดต้ามช่องแสงทีต่ิดกระจกสไีว ้ เวลาพูดคุยกนัจะมเีสยีงสะทอ้นดงักอ้งมาก



2. ก าแพงเมืองจนี ปกักิ่ง ประเทศจนี

 ก าแพงเมอืงจนี เป็นสิง่ก่อสรา้ง 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ต ัง้อยู่ทางเหนือของกรุงปกักิง่เป็นระยะประมาณ 70 กโิลเมตร เริ่มสรา้งเมือ่ 2,500 ปีทีแ่ลว้ ในสมยัจา้นกวอ๋ทแีบ่งแยกดนิแดน ท าสงครามสูร้บเพือ่แย่งกนัเป็นใหญ่ของแต่ละกก๊ ต่างกส็รา้งก าแพงเพือ่ความ

ม ัน่คงของงตนเอง แนวก าแพงจะทอดตวัลดัเลี้ยวไปตามแนวภูเขาเขตภาคเหนือของจีน ระยะทางยาวกว่า 10,000 ลี้ จงึเรียกว่า “ว่านหลีฉ่างเฉิง” (ก าแพงหมืน่ลี้) ในอดตีเชื่อกนัว่ายาวถงึ 9,000 กโิลเมตร

 มาถงึยุคของพระเจา้จิน๋ซีฮ่องเต ้ไดท้รงปราบปรามกก๊ต่างๆ ท ัง้ 6 กก๊ไดส้  าเร็จ รวบรวมจนีเป็นหน่ึงเดยีว และเพือ่ป้องกนัชาวซงหนู ชนเผ่าเร่ร่อนทีท่  าปศุสตัว ์ เขา้มาบกุรุกและปลน้สะดม จงึทรงส ัง่ให ป้รบัปรุงก าแพง และมกีารบูรณะแกไ้ขเพิม่เตมิท ัง้ในสมยัฮ ัน่ ถงั 

และหมงิ ปจัจบุนัทีเ่หน็เป็นก าแพงของราชวงศห์มงิ (ค.ศ.1368 – 1644)

 นบัเป็นคร ัง้แรกในโลกทีม่กีารน าอิฐมาสรา้งก าแพงแทนการใชด้ินอดัตามแบบด ัง้เดิม ราชวงศ์หมงิสรา้งก าแพงช่วงใหม่ขึ้นทางตอนบนของปกักิง่ ยาว 630 กโิลเมตร โดยหวงัจะใหเ้ป็นปราการและหอส่งต่อสญัญาณแจง้เตอืนใหท้างเมอืงหลวงรูต้วั เพือ่จะไดเ้ตรียมตา้นรบั

การบกุโจมตขีองชนเผ่าซงหนูจากทางเหนือไดท้นัท่วงท ี โดยทหารยามในหอคอย(สูง 12 เมตร) จะส่งสญัญาณไฟและสญัญาณควนัต่อกนัมาเป็นทอดๆ ทกุๆ 60 เมตร แต่ในทีสุ่ด กองทพัของแมนจูกส็ามารถตฝ่ีาแนวก าแพงเมอืงจนีบกุเขา้ยดึปกักิง่ได ้ และต ัง้ราชวงศช์ิง

ขึ้นปกครองจนีแทนราชวงศห์มงิไดส้  าเร็จ

 ในการก่อสรา้งต่อเตมิ และซ่อมแซมก าแพงเมอืงตลอด ช่วงเวลาหลายรอ้ยปีต่อมา มแีรงงานถูกเกณฑม์าหลายแสน หลายลา้นคน ส่วนใหญ่กต็อ้งมาทิ้ งชีวติและซากร่างเอาไวใ้ตก้  าแพงนัน่เอง หลงัจากนัน้ก าแพงกต็อ้งมาถูกทิ้งรา้งทรุดโทรมในสภาพปรกัหกัพงัเสยีเป็น

ส่วนใหญ่ บางช่วงเหน็แต่เพยีงแนวคนัดนิพอเป็นร่องรอยเท่าน ัน้ ทีเ่คยกล่าวกนัไวว่้า “ก าแพงเมอืงจนีน้ีเป็นสิง่ปลูกสรา้งเพยีงหน่ึงเดยีวบนพื้นโลกทีม่นุษยอ์วกาศสามารถเหน็ไดจ้ากนอกโลก” ประธานเหมาเจอ๋ตงุเคยกล่าวไวว่้า “ผูใ้ดทีเ่กดิเป็นชายแลว้ยงัไม่เคยปีนขึ้นไป

บนก าแพงเมอืงจนี ผูน้ ัน้ไม่ใช่คนจริง”

 ก าแพงเมอืงจนีช่วงทีม่คีนนิยมมาเทีย่วชมมากทีสุ่ดคอื “ปาตา๋หลิง่” (Badaling) อยู่ห่างจากกรุงปกักิง่ 67 กโิลเมตร ไดร้บัการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1957 ววิทวิทศันข์นุเขาก าแพงแถบน้ีสวยงาม แนวของก าแพงเหยยีดตวัไปตามแนวสนัเขา สูงๆต า่ๆ แลดู

คลา้ยระลอกคลืน่ หรือมงักรยกัษเ์ลื้อยไปตามสนัเขา มคีวามสูง 7 เมตร กวา้ง 5 เมตร สรา้งในสมยัราชวงศห์มงิ ใชว้สัดุท ัง้ดนิอดัแขง็ หนิ และอิฐ มหีอไฟสญัญาณเป็นระยะๆตลอดรายทาง ก าแพงช่วงทีถู่กบูรณะขึ้นใหม่ยาว 2 กโิลเมตร สามารถปีนป่ายเทีย่วไดอ้ย่าง

สบายๆ แต่พน้จากน้ีไปกจ็ะมสีภาพหกัพงัจนไม่สามารถเดินได ้

 ปลายก าแพงดา้นเหนือมกีระเชา้ไฟฟ้าน านกัท่องเทีย่วขึ้น-ลงจากบริเวณลานจอดรถ ทีเ่ชิงก าแพงขา้งล่างมที ัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร พ่อคา้แม่คา้หาบเร่ โรงภาพยนตร ์รถทวัร ์แมก้ระท ัง่รา้นฟาสตฟู้์ด (ไก่ทอดเคเอฟซี) กย็งัมี

 แต่ในปจัจบุนัทวัรม์กัจะแวะชมช่วงทีอ่ยู่ใกลท้ี่สุด ผูค้นไม่หนาแน่นมากนกัคอื “จหีย่งกวน”(Juyongguan) อยู่ห่างจากกรุงปกักิง่ 50 กโิลเมตร เป็นซุม้ประตูด่านปราการทีอ่ยู่ใกลป้กักิง่มากทีสุ่ด เพิง่เปิดใหค้นมาเทีย่วชมเมือ่ปี ค.ศ.1998 เป็นด่านสุดทา้ยที่

ปกป้องรกัษาความปลอดภยัของปกักิง่ สรา้งในปี ค.ศ.1345 มกีารจ  าหลกัเรื่องราวทางพุทธศาสนา มจีารึกภาษาจนี ทเิบต สนัสกฤต และภาษาชนเผ่าทางเหนือประดบัไวด้ว้ย มวีดัและสวนอยู่กระจายในบริเวณใกลเ้คยีง สรา้งในสมยัราชวงศห์มงิ หลายแห่งไดร้บัการ

บูรณะขึ้นมาใหม่ ก าแพงในช่วงน้ีทอดยาวไปตามแนวเทอืกเขาไท่หงัซาน โดยมคีวามยาวกว่า 4 กโิลเมตร

 ก าแพงเมอืงจนีทีเ่หน็กนัอยู่ในปจัจบุนัน้ี ส่วนมากจะเป็นก าแพงในสมยัราชวงศ์หมงิ ทีเ่ริ่มจากดา้นทศิตะวนัออกด่านซานไห่กวน ตดิทะเลเป๋อไห่ มาจรดดา้นทศิตะวนัตก จบทีด่่านกานสูเจยีอี่กวนในมณฑลกานสู ยาว 6,700 กโิลเมตร (ยาวทีสุ่ดในโลก)



3. เอฟิซสั

 เป็นเมอืงกรีกโบราณที่ต ัง้อยู่ทางฝัง่ตะวนัตกของอานาโตเลยีในจงัหวดัอซิเมยีรใ์นประเทศตุรกีปจัจุบนั เอฟิซสัเป็นหน่ึงในสิบสองเมืองของ

สหพนัธไ์อโอเนีย (Ionian League) ในสมยักรีกคลาสสคิ ในสมยัโรมนัเอฟิซสัเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นสองของจกัรวรรดิโรมนั
รองจากโรมที่เป็นเมอืงหลวงของจกัรวรรดิอยู่เป็นเวลานาน[1][2] เอฟิซสัมปีระชากรกวา่ 250,000 คนในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศ์กัราชซึ่ง

เท่ากบัท าใหเ้ป็นเมอืงที่ใหญ่เป็นสองของโลกในยุคนัน้ดว้ย

 ชื่อเสยีงของเมอืงมาจากเทวสถานอารท์มีสิ (สรา้งเสร็จราว 550 ปีก่อนคริสตศ์กัราช) ซึ่งเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์องโลก ตวัเทวสถาน

ถูกท าลายในปี ค.ศ. 401 โดยฝูงชนที่น าโดยนกับุญจอหน์ คริสซอสตอมจกัรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ทรงสรา้งเมืองขึ้นมาใหม่และทรง

สรา้งโรงอาบน า้สาธารณะ ต่อมาในปี ค.ศ. 614 บางส่วนของตวัเมอืงก็มาถูกท าลายไปโดยแผ่นดินไหว เมื่อความส าคญัทางการคา้ขายของ

เอฟิซสัลดถอยลง อ่าวก็ตื้นเขนิขึ้น

 ในปจัจุบนัศูนยโ์บราณคดีของเอฟิซสัต ัง้อยู่ราว 3 กิโลเมตรไปทางตะวนัตกเฉียงใตข้องตวัเมืองแซลจุค (Selçuk) ซากเมืองโบราณ
ของเอฟิซสัเป็นสิ่งที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยวเป็นอนัมาก



4. แอง่น ้าอฟุสนู์ร ์

 เป็นพื้นที่แอ่งปิดลอ้มที่อยู่เหนือสุดของเอเซยีกลาง ไดช้ื่อตามทะเลสาบอุฟสนู์ร์ (Uvs Nuur Lake) ทะเลสาบที่กวา้ง ตื้น และเค็มมาก 
มีความส าคญัต่อนกอพยพ นกน า้ และนกทะเล แหล่งน้ีประกอบดว้ยพื้นที่อนุรกัษ ์๑๒ พื้นที่ เป็นตวัแทนของเขตชีวภาพส าคญัของยูเรเซีย

(Eurasia) ตะวนัออก ระบบนิเวศแบบสเตป็ป์ (stepep) รองรบัความหลากหลายอย่างมากของนก ทะเลทรายเป็นที่อยู่อาศยัของตวั
เจอรบ์ลิ (gerbil) เจอรบ์วั (jerboa) และโพลแคทลายหินอ่อน (marbled polecat) ที่หายาก ภูเขาเหล่าน้ีเป็นที่
หลบภยัของสตัวโ์ลกที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพนัธุค์ือเสือดาวหิมะ (snow leopard) แกะภูเขา (อารก์าลี argali) และ
เอเซยีตกิ ไอเบก็ซ ์ (Asiatic ibex แพะภูเขาขนิดหน่ึง)

 แอ่งน า้อุฟสนู์รไ์ดจ้ดทะเบยีนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครัง้ที่ 27 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ที่กรุงปารีส ประเทศ

ฝรัง่เศส ดว้ยขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ดงัต่อไปน้ี

 - เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณท์างธรรมชาตทิี่มเีอกลกัษณห์ายากหรือสวยงามเป็นพเิศษ เช่น แม่น า้ น า้ตก ภูเขา

 - เป็นถิ่นที่อยู่อาศยัของชนิดสตัวแ์ละพนัธุพ์ชืที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะ อนัตราย แต่ยงัคงสามารถด ารงชีวติอยู่ได ้ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอนั

เป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณข์องพชืและสตัวท์ี่ท ัว่ โลกใหค้วามสนใจดว้ย



5.เกาะเชจูโด หรอืเกาะเชจู (Jeju) 

 เชจูโด หรือเกาะเชจู ซึง่อยู่ทางใตข้องโซลเป็นหนึ่งในจงัหวดัท ัง้เกา้ประเทศเกาหล ีหากคุณเดนิทางโดยเครื่องบนิจากโซลจะใชเ้วลาเพยีง 1 ชัว่โมง ท ัง้ยงัมเีที่ยวบินตรงจากโตเกียว โอซา

กา นาโงย่า ฟูกูโอกะ เซีย่งไฮ ้และฮ่องกง มายงั เชจู อกีดว้ยหรือคุณจะเดนิทางมาจาก พูซาน วานโด อนิชน ยอซู หรือ มกโพ โดยเรือเฟอรร์ี่ก็ได ้เนื่องจากเป็นจงัหวดัที่แยกออกไปจาก

แผน่ดนิใหญ่ และมบีรรยากาศโรแมนติคแบบประเทศในเขตรอ้น โดยมสีีฤ่ดูและอากาศอบอุ่นสบาย อณุหภูมโิดยเฉลีย่ 15 องศาเซลเซยีส ตลอดท ัง้ปีและในฤดูรอ้นอุณหภูมโิดยเฉลี่ย

คือ 22-26 องศาเซลเซยีส คู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานและนกัท่องเที่ยวจงึนิยมไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้ เกาะเชจูและถ า้ลาวา คือหนึ่งในแหลง่มรดกโลกของประเทศเกาหลใีต ้เป็นเกาะภูเขาไฟที่

ตัง้อยู่ในทะเลจนีตะวนัออก และห่างจากชายฝัง่ทางใตข้องเกาหล ี130 กิโลเมตร ตวัเกาะมพีื้นที่ 1,846 ตร. กม. เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มภีูเขาที่สูงที่ สุด (1,950 เมตร) และเป็นจงัหวดัที่

เลก็ที่สุดของเกาหลใีต ้

 เกาะเชจูไดร้บัจดทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลกภายใตช้ื่อ “เกาะเชจูและถ า้ลาวา” ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมยัสามญัครัง้ที่ 31 เมือ่ปี พ.ศ. 2550 ที่เมอืงไครสต์เชิร์ช? ประเทศ

นิวซแีลนด ์ดว้ยขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นการพจิารณาใหเ้ป็นแหลง่มรดกโลก ดงันี้

 – เป็นตวัอย่างที่เด่นชดัของการเป็นตวัแทนในวิวฒันาการส าคญัต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสตัวเ์ลื้อยคลาน ยุคน า้แข็ง ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็น ถึงการพฒันาความหลากหลายทาง

ธรรมชาติบนพื้นโลก

 – เป็นตวัอย่างที่เด่นชดัในการเป็นตวัแทนของขบวนการเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัทาง ธรณีวิทยาหรือวิวฒันาการทางชีววิทยา และปฏิสมัพนัธข์องมนุ ษยต่์อสิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติที่

ก าลงัเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมข ัน้บนัได



6. ภเูขาไฟฟจู ิ( Fuji )

 ภูเขาฟุจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่ น ราว 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ต ัง้อยู่บริเวณจงัหวดัชิซุโอะกะและจงัหวดัยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวนัตกของจงัหวดัโตเกยีว โดยในวนัที่อากาศ

แจ่มใสสามารถมองเห็นจากโตเกียวได ้ในปจัจุบนัภูเขาไดถู้กจดัโดยนกัวทิยาศาสตรอ์ยู่ในลกัษณะของภูเขาไฟที่มโีอกาสปะทุต  า่ ระเบิดคร ัง้ล่าสุดในปี พ.ศ. 2250 (ค.ศ. 1707) ยุคเอะโดะ 

ภูเขาฟุจิ มชีื่อในภาษาญี่ปุ่ นว่า "ฟุจิซงั" ซึ่งในหนงัสอืในสมยัก่อนเรียกว่า "ฟุจิยะมะ" เน่ืองจากตวัอกัษรคนัจิตวัที่ 3 สามารถอ่านไดส้องแบบท ัง้ "ยะมะ" และ "ซงั"ประทุปี เชื่อว่ามีผูปี้น

เขาฟุจิ คร ัง้แรกเมือ่ พ.ศ. 1206 โดยนกับวชท่านหน่ึง และในช่วงระหว่างนัน้จนถึงยุคเมจิ ภูเขาฟุจิไดช้ื่อว่าเป็นภูเขาศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งหา้มผูห้ญิงขึ้นเขา โดยในปจัจุบนัภูเขาฟุจิเป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่ส  าคญัแห่งหน่ึงของประเทศญี่ปุ่น ภูเขาฟุจิไดเ้ป็นสญัลกัษณ์อย่างหน่ึงของญี่ปุ่น ซึ่งจะเห็นไดจ้ากในงานเขยีนหรือภาพวาดต่าง ๆ โดยเฉพาะภาพวาดของ โฮะกุไซ ที่มใีหเ้ห็นใน

วรรณกรรมญี่ปุ่ นและกาพยก์ลอนที่ส  าคญัมากมาย ในปี พ.ศ. 2556 องคก์ารยูเนสโกไดป้ระกาศใหภู้ขาไฟฟุจเิป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมในวนัที 22 มถิุนายน พ.ศ. 2556 ท าใหภู้เขาไฟ

ฟุจเิป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมแห่งที่ 13 และเป็นมรดกโลกแห่งที่ 17 ของประเทศญี่ปุ่ นภูเขาฟูจิ เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น รอบๆ ภูเขาเต็มไปดว้ยธรรชาติอนังดงาม และเป็นอุทยาน

แห่งชาติฟูจิฮาโกะเนอซิึ มทีะเลสาบ 5 แห่ง ไดแ้ก่ ยามานากาโกะ คาวากุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก ้และมอีอนเซนหลายแห่ง ไดแ้ก่ ยามานากะโกะ คาวากุจิโกะ โอชิโนะโกะ ฯลฯ 

ภูเขาฟูจิมอีิทธิพลต่อศิลปวฒันธรรมของญี่ปุ่นมาต ัง้แต่สมยัโบราณ มชีื่อภูเขาปรากฎอยู่ในทงัขะ หรือบทกลอนญี่ปุ่ นหรือ อุคิโยเอะ หรือภาพพิมพญ์ี่ปุ่ น และทุกวนัน้ีไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษทั 

ชื่อสนิคา้ ชื่อนกัซูโม่ และอื่นๆ อีกมากมาย ลว้นต ัง้ชื่อว่าฟูจิ เรียกว่าภูเขาฟูจิน้ี เป็นหวัใจของญี่ปุ่ นก็ว่าได ้ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่ภูเขาฟูจิเปิดอย่างเป็น

ทางการใหน้กัท่องเที่ยวไดข้ึ้นไปปีน ทางขึ้นก็มหีลายทาง ไม่ว่าจะเป็นคาวากจุิโกะกุจิ ฟูจิโนะมยิะกุจิ สุบาชิริกุจิ โกะเตนบะกุจิ เป็นตน้ ใครที่ชอบปีนเขาก็ลองขึ้นดู ภูเขาฟูจิมีความสูง 

3776 เมตร ถา้เริ่มเดินขึ้นจาก โกะโกะเม ถึงยอดเขา จะใชเ้วลาประมาณ 6 ช ัว่โมง โดยเฉลี่ย และเวลาลงก็จะใชเ้วลา 4 ช ัว่โมง แต่ใครที่สนใจอยากจะปีนเขาฟูจิ ตอ้งเตรียมตวัและ

เครื่องมอืใหพ้รอ้มก่อน



7. พระราชวงัโกเลสตาน (Golestan Palace) 

 หรือ วงัสวนกุหลาบ กรุงเตหะราน ประเทศอหิร่าน พระราชวงัโกเลสตานหรือวงัสวนกุหลาบ เป็นพระราชวงัที่มตี าหนกัต่างๆ อยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งเป็นสวนดอกไม ้

วงัสวนกุหลาบแห่งนี้มอีาคารรูปลกัษณ์โบราณและคลาสสคิแบบยโุรและเป็นสิง่ก่อสรา้งที่เก่าแก่มาก ตัง้แต่สมยัรา ชวงศ ์ซาฟาวดิ เมือ่คริสตว์รรษที่ 16 ปจัจุบนัยงัคงใช ้

เป็นที่รบัรองบุคคลส าคญัอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกบา้นแขกเมอืงมาจากต่างประเทศ ภายในพระราชวงัตกแต่งดว้ยหินอ่อน และหอ้งต่างๆ ไดถู้กน ามา

พฒันากลายมาเป็นพพิธิภณัฑเ์พื่อเปิดใหเ้ขา้ชม

 สรา้งขึ้นเมือ่ศตวรรษที่ 19 ในยุคสมยัของกษตัริยค์าจาร ์( Qajar) เพื่อใชเ้ป็นที่ประทบัสว่นพระองค ์ซึง่เป็นพระราชวงัมคีวามกวา้งขวางใหญ่โต พรอ้มดว้ยสวน
ดอกไมท้ี่งดงาม อ่างน า้สนี า้เงนิที่ท  าดว้ยหนิอ่อนในสนามรอบ นอกจากนี้ ยงัมตี าหนกัต่างๆ อกี 7 อาคารอยู่ในบริเวณเดยีวกนั มอีาคารรูปลกัษณ์โบราณ และคลาสสกิ

แบบยุโรป

 พระราชวงั โกเลสตาน ปจัจบุนัยงัคงใชเ้ป็นที่รบัรองบุคคลส าคญัอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแขกบา้นแขกเมอืงมาจากต่างประเทศ สิ่งที่ ดึงดูดมากที่สุดคือ บลั

ลงัคน์กยูง ซึง่จะถูกตัง้ไวใ้นดา้นหลงัสุดของหอ้งใหญ่กบัเตียงนอนที่ใหญ่ ซึ่งงดงามไม่แพก้นั ปจัจุบนัความสวยงามของ พระราชวงั โ กเลสตาน ของอิหร่าน ทางดา้น

องคก์ารยูเนสโก ไดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม ลา่สุดปี 2013 คาดว่าในอนาคตจะมนีกัท่องเที่ยวนิยมเดนิทางมาเที่ยว และถ่ายภาพ พระราชวงัโกเลสตาน 

เป็นที่ระลกึกนัเป็นจ านวนมากขึ้น



8. อทุยานแห่งชาติทาจคิ” (Tajik National Park)

 ประเทศทาจิกิสถาน อุทยานแห่งน้ีต ัง้อยู่ในเทอืกเขาปามิร์ ต ัง้อยู่บน ที่เชื่อมต่อระหว่างทวปีเอเชียกบัทวีปยุโรปเรียกว่า “ยูเรเชีย” เป็นเขต

สงวนและมสีตัวห์ายากอย่างเสอืดาวหมิะและหมาป่าแดงซึ่งใกลจ้ะสูญพนัธุแ์ลว้ นบัเป็นสถานที่ที่สวยงามควรค่าแก่การเก็บไวใ้หค้นรุ่นหลงั

ไปศึกษาและรกัษาสบืต่อไปลกึเขา้มาในพื้นแผ่นดินแห่งทวปีเอเชีย ทางตะวนัออกของประเทศทาจิกิสถาน เป็นภูเขาที่สู งที่สุดของภูมิภาค

เอเชียกลาง โดยมยีอดที่สูงที่สุดชื่อ คอมมวินิสตพ์กี มคีวามสูง 7495 เมตร ลกัษณะภูมปิระเทศในอุทยานแห่งชาตทิาจิคนัน้เป็นดินแดนที่มี

ลกัษณะแตกต่างกนัออกไปจากระดบัความสูงของแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่ถูกคลุมไปดว้ยกอ้นหินและมีความลาดชนัสูงม าก เป็นที่อยู่อาศยั

ของเสอืดาวหมิะ สตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมที่หาพบยาก



9. เขตโบราณสถานอลั ซูบาเราะห ์ (Al Zubarah

Archaeological Site) 

 ประเทศกาตาร ์โบราณสถานแห่งน้ีเป็นซากเมอืงรา้งและต ัง้อยู่บนชายฝัง่ทางตอนเหนือของประเทศทศิตะวนัตกของคาบสมทุรกาตารใ์นเขต

เทศบาลเมอืงอชัชะมาล เป็นโบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดของกาตารถ์ูกก่อต ัง้โดยพ่อคา้จากคูเวต เมื่อครัง้อดีตเคยเป็นเมอืงที่เจริญรุ่งเรืองใน

ย่านอ่าวเปอรเ์ซยีซึ่งเมอืงแห่งน้ีเป็นจุดเชื่อมต่อของเหล่าพ่อคา้ที่มาจากมหาสมทุรอนิเดยีที่ตอ้งการเดนิทางเขา้มายงัคาบสมทุรอาหรบั โดย

เป็นศูนยก์ลางการคา้ในศตวรรษที่ 18 ตอนปลาย



10. เกาะ Socotra ประเทศเยเมน 

 ไดช้ื่อวา่เป็นเกาะที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก แค่ดูจากภาพก็คงจะรูแ้ลว้วา่ท าไม ทวิทศันร์กรา้ง กบัตน้ไมรู้ปร่างหนา้ตาแปลกๆ เหมอืนกบั

หลุดออกมาจากดาวดวงอื่น น่ีคือธรรมชาตทิี่น่าตื่นตาของเกาะโดดเดี่ยวที่มอีายุกวา่ 6 ลา้นปีเกาะโซโคตรา้ (Socotra Island) 
เป็นเกาะเลก็ๆในมหาสมทุรอนิเดีย เป็นเกาะที่มคีวามสวยงามของประเทศเยเมน อยู่ห่างจากประเทศโซมาเลีย 250 กิโลเมตรโดยเกาะสุด

แสนประหลาดแห่งน้ี เป็นเกาะที่มลีกัษณะภูมปิระเทศที่เป็นภูเขาสลบัซบัซอ้น ความหลากหลายทางภูมิทศัน์ และย ังมีพืนพนัธท์ี่ค่อนขา้ง

แปลกตา จึงส่งผลใหเ้กาะแห่งน้ีมคีวามโดดเด่น และน่าสนใจไม่แพเ้กาะอื่นๆเกาะโซโคตรา้ เป็นสถานที่รวมแห่งพืชพรรณแปลกประหลาด

หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตน้ไมรู้ปทรงแปลกๆ อย่างตน้ “กุหลาบแห่งทะเลทราย (Desert Rose) และตน้ เลือดมงักร 

(Dragon’s Blood Tree) ที่ยงัมชีีวติอยู่รอดได ้กบัสายพนัธท์ี่อายุกวา่ 20 ลา้นปี ซึ่งยงัถูกอนุรกัษไ์วอ้ย่างดี นอกจากนัน้ 

ยูเนสโก (UNESCO) ยงัท าการขึ้นทะเบยีนใหเ้กาะโซโคตรา้ เป็นมรดกโลกในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 2008 อีกดว้ยเกาะน้ีเป็นส่วน

หน่ึงในสี่ของเกาะที่แยกจากแผ่นดินใหญ่แอฟริกาในช่วง 6 หรือ 7 ลา้นปีก่อน เช่นเดียวกบัหมู่เกาะกาลาปากอส โดยเกาะน้ีอุดมไปดว้ยท ัง้

พชืและสตัวก์วา่ 700 ชนิด และกวา่ 1 ใน 3 ก็มลีกัษณะที่ไม่สามารถพบที่ไหนในโลก ดว้ยสภาพอากาศที่รุนแรงท ัง้ รอ้น และ แหง้ แต่ก็น่า

ประหลาดใจที่มพีชืและสิ่งมชีีวติที่ยงัด ารงอยู่ได ้เกาะโซโคตรา้อยู่ในมหาสมุทรอินเดียห่างจากโซมาเลีย 250 กิโลเมตร ห่างจากประเทศ

เยเมน 340 กิโลเมตร ชายหาดกวา้ง มถี  า้หนิปูนอยู่มากมายและภูเขาที่สูงถงึ 1,525 เมตร


