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บทที ่4 
กรณีศึกษาการท่องเทีย่ววฒันธรรม 

ความน า 
 นับวัน ท่ีการท่ องเท่ี ยวจะกลายเป็น อีกปัจจัยห น่ึงในความต้องการของผู ้คนทั่วโลก 
นอกเหนือไปจากปัจจยั 4 และเทคโนโลยีทั้งหลายท่ีเติมเต็มความปรารถนาได้อย่างไม่รู้จบ ในยุคแห่ง
โลกาภิวฒัน์ท่ีผูค้นสามารถติดต่อกนัไดอ้ย่างไร้พรมแดนเก้ือหนุนให้ขอ้มูลข่าวสารไหลเล่ือนไปไดท้ัว่
ทุกสารทิศ จึงไม่มีสถานท่ีแห่งใดเลยท่ีจะไม่เป็นท่ีรู้จกัของสาธารณะ สภาพวะเช่นน้ียอ่มเอ้ืออ านวยให้
การเดินทางท่องเท่ียวไดไ้ปเยีย่มเยยีนถึงถ่ินท่ีเหล่านั้น ไม่วา่จะเขา้ถึงไดย้ากง่ายเพียงใด สาระของบทน้ีจะ
ว่าด้วยเร่ืองพฤติกรรมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ี เร่ิมจากการท่องเท่ียวภายในประเทศ โดย
นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทย ทั้ งน้ีโดยการน าผล
การศึกษาเท่ียวเมืองเพชรบุรีและการเท่ียวกรุงเทพฯมาเป็นกรณีศึกษาอภิปราย ในส่วนของการท่องเท่ียว
กรุงเทพฯ นั้น ผูเ้ดินทางมาเยือนมีทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ ส่วนคร่ึงหลงั
ของบทท่ี 5 ไดน้ าเสนอผลการศึกษานักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวของประเทศเพื่อน
บา้นคือ สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพชูา และบรูไน 
5.1 การท่องเที่ยววฒันธรรมในประเทศ : กรณเีทีย่วเมืองเพชรบุรี และเที่ยวกรุงเทพฯ 

การตดัสินใจเลือกแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมข้ึนอยูก่บัความโดดเด่นของทรัพยากรท่องเท่ียวแต่
ละแห่ง สถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่งมีทรัพยากรทางวฒันธรรมเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน ความมีช่ือเสียงของ
แหล่งท่องเท่ียวคือแรงกระตุน้ประการแรกท่ีหนุนน าผูค้นให้เดินทางมาเยือน ถ้าจะเดินทางไปเท่ียวประเทศ
อียิปต ์เป้าหมายแรกท่ีใครๆ ก็ใคร่ไดช่ื้นชมก็คือมหาพีระมิด (Giza) ท่ีนครไคโร หากเดินทางไปนครซิดนียก์็
ตอ้งไปให้ถึงอ่าวซิดนียเ์พื่อถ่ายรูปร่วมกบัโอเปร่าเฮาส์ สถาปัตยกรรมรูปทรงท่ีไม่เหมือนใครในโลก และเม่ือ
คิดจะเดินทางไปเท่ียวประเทศจีนซ่ึงมีมรดกวฒันธรรมให้ช่ืนชมมากมาย แต่คนส่วนใหญ่ก็มุ่งหวงัจะไดไ้ป
เห็นส่ิงมหศัจรรยส์องอยา่ง คือ ก าแพงเมืองจีนและนครตอ้งห้ามท่ีกรุงปักก่ิง การเลือกล าดบัความตอ้งการช่ืน
ชมทรัพยากรวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งน่าจะคลา้ยคลึงกนัโดยทัว่ไปเหมือนเช่นท่ีผูเ้ขียนไดพ้บ
จากกรณีศึกษาการท่องเท่ียววฒันธรรม จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัแห่งน้ีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์
ประมาณ 166 กิโลเมตร ทั้งจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีประมาณ 3,890,712 ไร่ จากทิศตะวนัตกสู่ทิศตะวนัออก อาจแบ่ง
ลกัษณะภูมิประเทศออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือทางตอนเหนือและตะวนัตกของจงัหวดัปกคลุมไปดว้ยภูเขาสูง 
อนัเป็นตน้น ้ าของแม่น ้ าหลายสาย รวมทั้งแม่น ้ าเพชรบุรี พื้นท่ีตอนกลางของจงัหวดัซ่ึงครอบคลุมอ าเภอท่า
ยาง อ าเภอบ้านลาด และอ าเภอเมือง เป็นท่ีราบลุ่มริมล าน ้ าเพชรบุรีซ่ึงเหมาะต่อการท าเกษตรกรรม ด้าน
ตะวนัออกซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีอ าเภอบา้นแหลมและอ าเภอชะอ าท่ีติดทะเลอ่าวไทย ซ่ึงมีทั้งหาดโคลนและหาด
ทรายท่ีมากมายไปดว้ยทรัพยากรสัตวน์ ้ า ท าเลท่ีตั้งเพชรบุรีท่ีอุดมสมบูรณ์เช่นน้ีย่อมดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาตั้ง
หลกัแหล่งท ามาหากินมาตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร์ ยุคประวติัศาสตร์ เร่ือยมาจนปัจจุบนั ความหลากหลาย
ของธรรมชาติและแบบแผนความเป็นอยู่ของผูค้นท่ีสั่งสมมาแต่บรรพกาลส่งผลให้เพชรบุรีเป็นแหล่ง
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ท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรมมาตั้งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ กระทัง่ถึงปัจจุบนัท่ี
การคมนาคมทั้งทางรถไฟและรถยนต์เอ้ืออ านวยความสะดวกให้ไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวแหล่งน้ีไดโ้ดยง่าย 
สถิติปี พ.ศ.2549 ระบุว่ามีผูม้าเยือนเพชรบุรีรวม 3,643,411 คน แยกเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย 3,236,700 คน 
และเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 406,711 คน ในจ านวนนั้นเป็นนักทศันาจรประเภทเช้าไป-เย็นกลับ 
2 ,0 3 9 ,8 0 8  ค น  แ ล ะ เป็ น นั ก ท่ อ ง เท่ี ย ว ผู ้ พ ั ก แ รม ใน จั งห วั ด เพ ช ร บุ รี  1 ,6 0 3 ,6 0 3  ค น 
(http://www.phetchaburi.go.th/data/dataphetso.doc)  

การท่ีนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ไดค้า้งแรมท่ีเพชรบุรี เพราะแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีเป็นจุดท่องเท่ียวท่ี
จะผ่านไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนโดยเฉพาะหัวหิน ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนักท่องเท่ียวผู ้
ผ่านจากจงัหวดัเพชรบุรีนิยมมาพกัแรม หากจะคา้งคืนในแหล่งท่องเท่ียวของจงัหวดัเพชรบุรี นักท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่ก็นิยมท่ีจะพกัแรมตามโรงแรม เกสท์เฮาส์ และบงักะโล ย่านหาดชะอ ามากกว่าท่ีจะเขา้พกัในเขต
อ าเภอเมืองเพชรบุรี ผูม้าเยือนแหล่งท่องเท่ียวของเพชรบุรีแบบเช้าไป-เย็นกลับ หากเป็นนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางมากบัคณะทวัร์ของบริษทัท่องเท่ียวก็จะเร่ิมตน้เดินทางจากกรุงเทพฯ แต่เชา้ตรู่เพื่อแวะ
ชมตลาดน ้ าด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ตอนราวๆ 8.00-9.00 น. จากนั้นก็จะตรงไปท่องเท่ียวตามแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั ตอนช่วงบ่าย
ออกจากจงัหวดัเพชรบุรีเพื่อไปช่ืนชมแหล่งท่องเท่ียวพระปฐมเจดีย ์จงัหวดันครปฐม ก่อนกลบัสู่กรุงเทพฯ 
ด้วยค่าใช้จ่ายเพียง 600 บาทต่อท่าน (ส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ) (Gray และ Ridout, 2004 : 561) 
ผลการวิจยัของผูเ้ขียน (ชนัญ  วงษ์วิภาค, 2550) พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีศึกษาส่วนใหญ่เคยมาท่องเท่ียว
จงัหวดัเพชรบุรีมาก่อน ผูม้าเท่ียวจงัหวดัเพชรบุรีมากกวา่ 3 คร้ังมีมากถึง 105 ราย อีก 99 รายเป็นผูเ้คยมาเยือน
เพชรบุรีตั้งแต่ 1-3 คร้ัง จุดประสงค์ของการมาเยือนเพชรบุรีเพื่อมาเท่ียวทะเล เล่นน ้ าตก ล่องแก่ง และป่ัน
จกัรยานเสือภูเขา ในแหล่งท่องเท่ียวของอ าเภอชะอ าและอ าเภอแก่งกระจาน การท่องเท่ียว ณ แหล่งท่องเท่ียว
ประเภทมรดกวฒันธรรมเป็นผลพลอยไดข้องการเดินทางหากมีเวลาเหลือจากการท่องเท่ียวธรรมชาติขา้งตน้ 
(กนกวรรณ  ทองเถ่ือน, 2550 : 55) แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของจงัหวดัเพชรบุรีท่ีนักท่องเท่ียวชาว
ไทยไปเยือนจากมากไปหาน้อย ได้แก่ พระนครคีรี (72.5%) พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั (34.8%) 
พระรามราชนิเวศน์ (พระราชวงับา้นปืน) (30.4%) วดัใหญ่สุวรรณาราม (29.9%) วดัมหาธาตุ (27.5%) 
และวดัเกาะแกว้สุทธาราม (23.0%) ตามล าดบั  

พระนครคีรี (เขาวงั) อยูใ่นความดูแลของกรมศิลปากรเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานประวติัศาสตร์พระ
นครคีรี มีโบราณสถานหลกัๆ 3 กลุ่ม คือ ตวัพระนครคีรี ซ่ึงเป็นเขตพระราชฐาน พระธาตุจอมเพชร และ
วดัพระแกว้ การท่ีนกัท่องเท่ียวมีประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีเขาวงัมากกวา่แหล่งท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมแห่ง
อ่ืนๆ ของจงัหวดั เพราะเป็นจุดหลกัก่อนท่ีจะไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ของจงัหวดั สมกบัค าขวญัประจ า
จงัหวดัท่ีวา่ “เขาวงัคู่บา้น ขนมหวาน เมืองพระ เลิศล ้าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม” ปีหน่ึงๆ มีผูม้าเยอืนเขาวงั
จ านวนนับแสนคน สถิตินักท่องเท่ียวผูม้าเยือนเขาวงัตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ถึงปี พ.ศ.2550 ช้ีชดัว่ามีความนิยม
ท่องเท่ียวช่ืนชมมรดกวฒันธรรมแห่งน้ีเพิ่มข้ึนเสมอมา ดงัแสดงไวใ้นแผนภูมิขา้งล่างน้ี 
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ตารางที ่1 แสดงจ านวนของนักท่องเทีย่วทีเ่ข้าชมอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครคีรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 - 

2550 
 

ปีงบประมา
ณ 

ปี 2543 
รวม 

ปี 2544 
รวม 

ปี 2545 
รวม 

ปี 2546 
รวม 

ปี 2547 
รวม 

ปี 2548 
รวม 

ปี 2549 
รวม 

ปี 2550 
รวม 

จ านวนผูเ้ขา้
ชม 296,375 374,462 367,711 377,979 434,714 436,373 450,640 447,686 

 
 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้่านกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ชมอุทยานประวติัศาสตร์พระนครคีรีมีจ  านวนเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะระยะหลงัการท่องเท่ียวไดรั้บการส่งเสริม ขณะเดียวกนัอุทยานประวติัศาสตร์พระนครคีรีได้
มีการปรับปรุงให้มีภาพลกัษณ์ท่ีดึงดูดความสนใจยิ่งข้ึน อีกทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศดีข้ึน ท า
ใหป้ระชาชนมีก าลงัทรัพยใ์ชจ่้ายในการท่องเท่ียวไดค้ล่องตวักวา่แต่ก่อน 
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ตารางที ่2  แสดงประเภทของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครคีรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 
- 2550 

ปีงบประม
าณ 

ชาวไทย 
ชาว

ต่างประเทศ 
รวม 

บุคคลทัว่ไป 
พระภิกษุ
สามเณร 

นกัเรียน
นกัศึกษา 

แขกทาง
ราชการ 

ปี 2543 
รวม 184,052 2,801 69,930 6,759 32,833 296,375 

ปี 2544 
รวม 257,155 1,910 77,772 7,862 29,763 374,462 

ปี 2545 
รวม 241,601 1,641 85,760 10,623 28,086 367,711 

ปี 2546 
รวม 234,813 2,346 97,832 12,908 30,080 377,979 

ปี 2547 
รวม 226,247 3,367 129,406 45,828 29,866 434,714 

ปี 2548 
รวม 245,225 1,965 120,929 39,553 28,701 436,373 

ปี 2549 
รวม 247,681 2,033 131,411 43,090 26,425 450,640 

ปี 2550 
รวม 232,993 2,154 138,288 46,429 27,822 447,686 
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บุคคลทัว่ไป

พระภิกษุสำมเณร

นกัเรยีนนกัศกึษำ

แขกทำงรำชกำร

ชำวต่ำงประเทศ

รวม

 
ท่ีมา : พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีพ.ศ 2551 

 
จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดว้า่ นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนอุทยานประวติัศาสตร์พระนครคีรีส่วนใหญ่ไดแ้ก่ บุคคล
ทัว่ไป รองลงมาคือ นักเรียนนักศึกษาท่ีเดินทางมากับสถาบันเพื่อทัศนศึกษา นอกจากนั้นได้แก่ ชาว
ต่างประเทศและพระภิกษุสามเณร 

 
ทุกปีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ไดจ้ดักิจกรรมพิเศษเน่ืองในโอกาสต่างๆ เพื่อให้

ผูม้าเยือนไดรู้้จกัเขาวงัยิ่งข้ึน โดยเฉพาะงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระจอมเกลา้ฯ อาทิ งานบ าเพญ็กุศลเน่ืองในวนั
พระจอมเกลา้ฯ ในวนัท่ี 1 ตุลาคม กิจกรรมพิเศษเน่ืองในวนัวิทยาศาสตร์ไทย 18 สิงหาคม การจดังานวนั
อนุรักษ์มรดกไทย และการอบรม – สาธิตงานศิลปกรรมสกุลช่างเมืองเพชร เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเผยแพร่
ความรู้มรดกภูมิปัญญาของท้องถ่ินเพชรบุรีสู่สาธารณชนได้มาก นอกจากน้ียงัมีองค์กรเอกชนจาก
กรุงเทพฯ ไดจ้ดักิจกรรมท่องเท่ียวกบัครอบครัวและให้ความรู้แก่เยาวชนผูส้นใจเป็นมคัคุเทศก์บนเขาวงั
อยูห่ลายคร้ัง 

แหล่งท่องเท่ียวประเภทมรดกวฒันธรรมท่ีนกัท่องเท่ียวซ่ึงมาเป็นหมู่คณะไปเยอืนต่อจากพระ
นครคีรี คือ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนัและพระรามราชนิเวศน์ ซ่ึงอยูบ่นเส้นทางท่ีจะผา่นไปสู่ชะอ าและ
หวัหิน ความเป็นอาคารสถานศิลปะแบบกรีก-โรมนัของแหล่งท่องเท่ียวทั้งสองคือ เสน่ห์ดึงดูดใจผูม้าเยือน
อยูม่าก แมไ้ม่เคยไดม้าเยือนมาก่อน กระนั้นนกัท่องเท่ียวชาวไทยก็พอจะคุน้กบัแหล่งท่องเท่ียวทั้งสองน้ี
อยูบ่า้งตามภาพท่ีปรากฏในสารคดีและละครโทรทศัน์ท่ีนิยมใชแ้หล่งท่องเท่ียวสองแห่งน้ีเป็นท่ีถ่ายท าเพื่อ
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เพิ่มบรรยากาศแบบยุโรป เป็นท่ีทราบกนัดีว่าเพชรบุรีเป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆ มา
ตั้งแต่สมยัอยุธยา โดยเฉพาะงานปูนป้ันเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดเทคนิคโบราณผสมผสานกับศิลปะ
ทอ้งถ่ินเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง ศิลปกรรมไทยแขนงต่างๆ เป็นงานพุทธศิลป์ท่ีปรากฏอยูต่ามวดัท่ีมี
งานจิตรกรรมและงานปูนป้ันประดบัตกแต่งโบสถ์วิหารและศาลาการเปรียญท่ีเด่นๆ คือ วดัใหญ่สุวรรณา
ราม วดัมหาธาตุ และวดัเกาะแกว้สุทธาราม วดัทั้งสามแห่งตั้งอยู่ในเขตตวัเมืองเพชรบุรี นกัท่องเท่ียวผูม้า
เยือนแหล่งศิลปกรรมเช่นน้ีมกัไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นกลุ่มเล็กๆ หรือมาตามล าพงั เพราะมีความสนใจ
ในมรดกวฒันธรรมลักษณะน้ีเป็นการเฉพาะ เม่ือถามล าดับความสนใจงานศิลปะเมืองเพชรจากกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวท่ีศึกษามาพบวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจงานศิลปะปูนป้ันมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ความ
สนใจงานจิตรกรรมฝาผนัง หนังใหญ่ งานจ าหลกัไม ้งานทองรูปพรรณ และงานหัวโขน ตามล าดบั ใน
ส่วนของการท่องเท่ียวประเพณีและการละเล่นของเมืองเพชรพบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีศึกษาเคยชมการแข่ง
ววัลานมากกว่าอย่างอ่ืนใด รองลงไป คือ การแสดงหนังตะลุง ละครชาตรี และหุ่นกระบอก เม่ือถาม
ประสบการณ์เก่ียวกบัชาติพนัธ์ุของจงัหวดัเพชรบุรีนกัท่องเท่ียวรู้จกัเร่ืองราวของโซ่งมากท่ีสุด โดยเฉพาะ
ชุมชนต่างๆ ในพื้นท่ีอ าเภอเขายอ้ยเป็นถ่ินท่ีอยูข่องโซ่งอย่างหนาแน่น นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวยงัตอบว่า
รู้จกักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ อีก คือ จีน กะเหร่ียง มุสลิม และกะหร่าง กลุ่มชาติพนัธ์ุจีนกระจายตวัอยูท่ ัว่ไปใน
ยา่นตลาดอนัเป็นแหล่งท่ีมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเยี่ยมเยือนอยูเ่ป็นประจ า ชาวมุสลิมตั้งถ่ินฐานค่อนขา้งมาก
ในพื้นท่ีอ าเภอบา้นแหลม ส่วนกะเหร่ียงและกะหร่างพบวา่มีถ่ินท่ีอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอท่ายางและอ าเภอแก่ง
กระจาน 

การซ้ือของฝากเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมการท่องเท่ียว ผูม้าเยือนเพชรบุรีส่วนใหญ่ซ้ือ
ขนมหมอ้แกงเป็นของฝาก ท่ีซ้ือรองลงไป คือ น ้ าตาลสด น ้าตลาดโตนด ชมพู่ อาหารทะเลแห้ง หตัถกรรม
จากไมต้าล มะนาวสด และอาหารทะเลสด ตามล าดบั ระยะ 5-6 ปีท่ีผา่นมาผูป้ระกอบการคา้พยายามสนอง
ความตอ้งการซ้ือของฝากให้หลากหลายข้ึนโดยการเปิดร้านอาหารและของฝาก จ านวนนบัสิบแห่งเป็น
ระยะๆ ริมถนนเพชรเกษมตั้งแต่พื้นท่ีอ าเภอชะอ า อ าเภอท่ายาง อ าเภอบา้นลาด และอ าเภอเมือง อีกทั้งยงั
ไดจ้ดัเทศกาลพิเศษ คือ เทศกาลรับประทานอาหารทะเลและกิจกรรมการตกปลาหมึกบริเวณชายหาดชะอ า
เพื่อดึงดูดใหมี้การท่องเท่ียวและการใชจ่้ายในจงัหวดัมากยิง่ข้ึน 

นักท่องเท่ียวกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูมี้ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ รองลงไป คือ
นกัท่องเท่ียวท่ีไปจากจงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตก คือ จงัหวดัราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี 
ส่วนท่ีเหลือคือนักท่องเท่ียวท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในภาคอ่ืนๆ ลกัษณะการเดินทางมาเพชรบุรีส่วนใหญ่ใช้
ยานพาหนะประเภทรถยนต์ส่วนตวั โดยร่วมเดินทางมากับบรรดาญาติมิตร รองลงไป คือ การซ้ือตั๋ว
เดินทางท่ีจดัโดยบริษทัทวัร์ และนกัท่องเท่ียวอีกส่วนหน่ึงแวะพกัเท่ียวท่ีเพชรบุรี เพราะเป็นทางท่ีจะผา่น
ไปเท่ียวจงัหวดัอ่ืนๆ ทางภาคใต ้ในแง่ของการเตรียมขอ้มูลเดินทางท่องเท่ียวนั้นพบวา่ ส่วนใหญ่เดินทาง
มาเท่ียวโดยไม่มีมคัคุเทศก์น าเท่ียว คร่ึงหน่ึงของกลุ่มท่ีศึกษามาเท่ียวเพชรบุรีโดยไม่ไดศึ้กษาขอ้มูลแหล่ง
ท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวอีกคร่ึงหน่ึงของกลุ่มท่ีสุ่มมาไดเ้ตรียมขอ้มูลเดินทางจากแหล่งต่างๆ เช่น เอกสาร
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ประชาสัมพนัธ์ คู่มือเดินทางท่องเท่ียว อินเตอร์เน็ต และจากค าบอกเล่า นกัท่องเท่ียวมีจุดประสงคใ์นการ
เดินทางมาเยือนจงัหวดัเพชรบุรีตามล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ เพื่อการท่องเท่ียวพกัผอ่น เพื่อทศันศึกษา 
เพื่อเยี่ยมญาติพี่นอ้ง และเพื่อเรียนรู้ส่ิงใหม่ (กนกวรรณ  ทองเถ่ือน, 2550 : 51) ปกตินกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
มาเยือนจังหวดัเพชรบุรีกันในช่วงวนัหยุดเสาร์-อาทิตย์และช่วงวนัหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเฉพาะวนั
เขา้พรรษา วนัออกพรรษา และวนัสงกรานต ์ท่ีเปิดโอกาสให้มีการสรงน ้ าส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนเขาวงัเป็นกรณี
พิเศษ คราวท่ีมีการจดังานลอยกระทงและงานแสง สี เสียง และส่ือผสม โดยอุทยานประวติัศาสตร์พระ
นครคีรี ประจ าปี นับเป็นโอกาสเดียวท่ีให้มีการท่องเท่ียวช่ืนชมความงามของเขาวงัยามค ่าคืนกนัอย่าง
อึกทึก 

แบบแผนการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวผูม้าเยือนแหล่งท่องเท่ียวในจงัหวดัเพชรบุรีให้
ขอ้สังเกตบางประการเก่ียวกบัวฒันธรรมการท่องเท่ียวของชาวไทย ประการแรก นักท่องเท่ียวช่ืนชอบ
แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติมากกว่าแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม แมว้่าจะมีผูส้นใจท่องเท่ียวช่ืนชม
มรดกวฒันธรรมประเภทวดั วงั โบราณสถาน และการจดัแสดงศิลปะโบราณวตัถุตามพิพิธภณัฑสถานอยู่
บา้ง แต่เพราะไม่มีนิสัยการเตรียมขอ้มูลเดินทางและขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีละเอียดลึกซ้ึงมาก่อน 
การเรียนรู้ส่ิงใหม่ในวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียวจึงอาจเป็นไปอยา่งผวิเผิน นกัท่องเท่ียวชาวไทยอาจจะ
ไดช่ื้อวา่เป็นผูมี้นิสัยฝักใฝ่กบัการซ้ือหาสินคา้ของท่ีระลึกซ่ึงเป็นผลผลิตทางวฒันธรรมทอ้งถ่ินอยา่งหน่ึง 
กระนั้นส่ิงเหล่าน้ีก็ไม่ย ัง่ยืนเฉกเช่นความรู้ความเข้าใจท่ีจะได้ไปจากแหล่งท่องเท่ียว ประการท่ีสอง 
ลกัษณะของการเดินทางจะท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะ และท่องเท่ียวไปตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีผูนิ้ยมกนัเป็น
ส่วนใหญ่ แบบแผนพฤติกรรมท่ีแสดงออกต่อแหล่งท่องเท่ียวและทรัพยากรท่องเท่ียวจึงน่าจะปรากฏใน
รูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกนั คือ การเล่นสนุกสนาน การถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก การให้ความส าคญักบัท่ีพกัท่ีมกั
ตอ้งเลิศหรู และการแต่งกายให้โดดเด่นแทนท่ีจะกลมกลืนกบัแหล่งท่องเท่ียว พฤติกรรมร่วมอย่างหน่ึงท่ี
ประพฤติกนัอยา่งเป็นสากลในหมู่นกัท่องเท่ียววยัรุ่น คือ การใชเ้วลาส่วนใหญ่ระหวา่งการท่องเท่ียวเดินทาง
ไปกบัการโทรศพัทท์างไกล ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวอีกส่วนหน่ึงจบักลุ่มส าเริงส าราญกบัเคร่ืองด่ืมของมึนเมา
หรือล้อมวงเล่นไพ่อย่างไม่คิดจะหลับนอน ฯลฯ จึงอยากสรุปชั่วคราวว่า เป้าหมายเชิงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยโดยทัว่ไป คือการเปล่ียนสถานท่ีเพื่อแสดงพฤติกรรมซ ้ าซากท่ีเคย
กระท ามาตลอดชีวิต การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่งแต่ละโอกาสของการท่องเท่ียวจะตอบสนอง
ความตอ้งการเชิงพฤติกรรมน้ีได้มากน้อยเพียงใดนั้นย่อมข้ึนอยู่กบัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ จะอ านวยให้ได้
ปลดปล่อยพฤติกรรมดงักล่าวไดม้ากหรือนอ้ย นิยามของการท่องเท่ียวจากขอ้สรุปขา้งตน้อาจจะอธิบายได้
กบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีอยู่ในสภาพเดียวกบัจงัหวดัเพชรบุรี ท่ีมีทั้งแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม 
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ในแหล่งท่องเท่ียวเมือง เช่น กรุงเทพฯ ท่ีมีวฒันธรรมเป็นทรัพยากรท่องเท่ียวหลกัอาจให้แง่
คิดท่ีแตกต่างออกไป ในแง่ของภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ การเมือง และพฒันาการการตั้งถ่ินฐานแลว้ความเป็น
เมืองคือ ผลลพัธ์ของการปรับเปล่ียนวิถีการด ารงชีวิตให้สอดสัมพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้มท่ีผนัแปรไปตาม
การกระท าของมนุษยแ์ละพลงัธรรมชาติมาเป็นเวลาอนัยาวนาน (ดวงจนัทร์  อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง พ.ศ.
2545) กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของประเทศมานานกว่า 200 ปี โบราณวตัถุ โบราณสถาน และแบบแผน
ประเพณีท่ีมีการสร้างสมและบูรณปฏิสังขรณ์มาในรัชกาลต่างๆ จึงสามารถผนึกเป็นมรดกวฒันธรรม
มากมายท่ียงัมีบทบาทหน้าท่ีรับใช้สังคมเมืองอยา่งต่อเน่ือง มรดกวฒันธรรมส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ในเขต
เมืองชั้นใน อาทิ เขตพระนคร เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ เขตธนบุรี เขตสัมพนัธวงศ ์เขตบางรัก 
เขตยานนาวา และเขตสาทร ฯลฯ ดว้ยเป็นเขตท่ีมีการตั้งถ่ินฐานชุมชนในระยะแรก และเป็นพื้นท่ีอนุรักษ์
ทางประวติัศาสตร์ เป็นท่ีตั้ งของสถานท่ีราชการ สถานศึกษา และย่านธุรกิจการค้าหนาแน่นมาก่อน 
(ส านักปลดักรุงเทพมหานคร, 2542) กองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมีบทบาทเต็มท่ีในการพฒันา
ทรัพยากรท่องเท่ียวของกรุงเทพฯ ให้ มีศักยภาพยิ่งข้ึน มีปัจจัยดึงดูดหลายประการท่ีกระตุ้นให้
นักท่องเท่ียวทั้ งภายในประเทศและนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเดินทางมาเท่ียวกรุงเทพฯ ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวภายในประเทศแลว้กรุงเทพฯ คือศูนยร์วมส่ิงส าคญัๆ ทั้งท่ีอยูใ่นความใฝ่ฝันและความเป็นจริง
ของชีวติ ผูค้นจากต่างจงัหวดัและปริมณฑลเดินทางมาเท่ียวกรุงเทพฯ เพราะอยากสัมผสักบัความสมยัใหม่
ทั้งหลายท่ีมีอยู่ในพระนคร ในเมืองมีโอกาสหลากหลายให้เลือกเติมเต็มความสุขทั้งทางกายและทางใจ 
ประกอบกับการมีรายได้เพิ่มข้ึน การคมนาคมจากต่างจงัหวดัเขา้กรุงเทพฯ สะดวกกว่าแต่ก่อน อีกทั้ ง
ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือด้านต่างๆ ท่ีแพร่ออกไปจากส่วนกลางเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส่งเสริมให้การไปเท่ียว
กรุงเทพฯ เป็นเป้าหมายหน่ึงของการเดินทางมาจากต่างจงัหวดั ผูเ้ขียนได้สุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวจาก
ต่างจงัหวดั 20 ราย ท่ีมาลงรถ ณ บริเวณทอ้งสนามหลวงเพื่อจะเร่ิมท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ ไดพ้บขอ้มูล
เก่ียวกบัการเดินทางท่องเท่ียวส าคญัๆ หลายประเด็นท่ีตรงกบัขอ้เท็จจริงจากสามญัส านึกท่ีผูค้นทัว่ไป
คุ้น เคยกัน  ประ เด็นแรก คือ  ภู มิ ล าเน าของนั กท่ องเท่ี ยว ท่ี ส่ วนใหญ่ คือผู ้ ท่ี อยู่ ในภาคกลาง  
ท่ีสามารถเดินทางถึงกรุงเทพฯ ได้ภายในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเป็นอย่างมาก ขณะท่ีผูค้นจากภาคอีสาน 
ภาคเหนือ และภาคใต้ ต้องใช้เวลาตั้งแต่ 7-8 ชั่วโมงถึง 10 กว่าชั่วโมงจึงจะถึงเป้าหมายในกรุงเทพฯ 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีสัมภาษณ์เกือบทั้งหมดเคยมาเท่ียวกรุงเทพฯ แล้วอย่างน้อยตั้งแต่ 3 คร้ังข้ึนไป ส่วน
ใหญ่มีขอ้มูลเก่ียวกบัการมาเท่ียวกรุงเทพฯ บา้งจากค าบอกเล่าของคนอ่ืน ซ่ึงเคยไดไ้ปเยือนกรุงเทพฯ มา
ก่อน การรับรู้ขอ้มูลท่องเท่ียวกรุงเทพฯ จากส่ือโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และนิตยสารมีอยูบ่า้งเล็กนอ้ย  
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การโดยสารรถประจ าทางเป็นยานพาหนะหลกัท่ีนกัท่องเท่ียวใช้บริการเพื่อมาชมเมืองกรุง 
รองลงไปคือ รถยนต์ส่วนตวัท่ีช่วยกนัเฉล่ียค่าใช้จ่ายร่วมเดินทางมากบับรรดาญาติมิตร นักท่องเท่ียวใน
กลุ่มท่ีสัมภาษณ์สามรายเดินทางมากับบริษัททัวร์ท้องถ่ิน นักท่องเท่ียวให้ความสนใจส่ิงดึงดูดการ
ท่องเท่ียวต่างกนัออกไปตามวยั การกราบไหวพ้ระแกว้มรกตและชมพระบรมมหาราชวงัคือกิจกรรมแรกท่ี
นกัท่องเท่ียวทั้งหลายจะไดรั้บ ถดัจากนั้นหากเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยเช้ือสายจีนรุ่นผูใ้หญ่ก็ใคร่ไดไ้ป
เยาวราชเพื่อหาซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภคกลบับา้น ส่วนนกัท่องเท่ียววยัรุ่นอยากไปตลาดนดัจตุจกัรเพราะมี
ทุกส่ิงใหเ้ลือกสรร และหากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานตทุ์กคนก็ตั้งใจจะไปถนนขา้วสารเพื่อร่วมสนุกสนาน
เน่ืองในเทศกาลกบันกัท่องเท่ียวท่ีมาจากถ่ินอ่ืน นกัท่องเท่ียวจ านวนไม่น้อยปรารถนาไดไ้ปชมพระท่ีนัง่
วมิานเมฆเพื่อใหไ้ดเ้ป็นประจกัษแ์ก่ตนเองวา่มีความสวยงามสมค าล ่าลือเพียงใด นกัท่องเท่ียวรุ่นเด็กหลาย
คนขอให้ผูป้กครองพาไปโดยสารรถไฟฟ้าหรือรถไฟใตดิ้นดว้ยเป็นของแปลกใหม่ท่ีไม่มีในต่างจงัหวดั 
หากเป็นนักท่องเท่ียวท่ีเป็นนักเรียนเดินทางมากับสถานศึกษาการเข้าทัศนศึกษาในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีจะตอ้งไปเรียนรู้จดบนัทึกเป็นการบา้นส่งพร้อมกบัเร่ืองราวท่ีไดไ้ป
ชมมาจากวดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะใน
วนัราชการ ผูค้นจากต่างจงัหวดัจึงนิยมมาเท่ียวกรุงเทพฯ ช่วงวนัหยุด การใชเ้วลาท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ มี 
3 ลกัษณะใหญ่ คือ การท่องเท่ียวกรุงเทพฯ ชนิดเช้าไป-เยน็กลบั การมาเท่ียวกรุงเทพฯ เพื่อเป็นทางผ่าน
ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวปลายทางแห่งอ่ืน และการมาเท่ียวกรุงเทพฯ ด้วยการค้างแรม การเท่ียวกรุงเทพฯ 
ลกัษณะแรกช้ีชดัวา่นกัท่องเท่ียวไม่ไดค้า้งแรมในกรุงเทพฯ หากเป็นรายการเท่ียวในวนัหยดุปกติ ภายหลงั
ไดช่ื้นชมส่ิงดึงดูดใจในแหล่งท่องเท่ียวแลว้ก็เดินทางกลบัภูมิล าเนา นกัท่องเท่ียวจากภาคกลางส่วนใหญ่
มาเยือนกรุงเทพฯ ในรูปแบบน้ีโดยเร่ิมออกเดินทางจากบา้นแต่เช้าตรู่ ถึงกรุงเทพฯ ก็ราวๆ 9.00-10.00 น. 
ไปเยือนจุดหมายพร้อมรับประทานอาหารกลางวนัและซ้ือของฝากก่อนกลบับา้น ผูม้าเท่ียวกรุงเทพฯ พกั
หน่ึงเพื่อจะเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนมกัไดแ้ก่นกัท่องเท่ียวจากภาคอีสาน นกัท่องเท่ียวจากภาคเหนือ 
และนกัท่องเท่ียวจากภาคใต ้ในฤดูอากาศเยน็ช่วงปลายปีต่อช่วงตน้ปี นกัท่องเท่ียวจากภาคใตช่ื้นชอบท่ีจะ
ไดไ้ปสัมผสักบัอากาศหนาวเยน็บนยอดดอยของจงัหวดัทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ และเชียงราย การ
เดินทางจากภูมิล าเนาจะเร่ิมข้ึนตอนกลางคืนและมาถึงกรุงเทพฯ ตอนเช้า พกัผ่อนและท่องเท่ียวตามจุด
เท่ียวในกรุงเทพฯ พอหายเหน่ือยก็มุ่งสู่เป้าหมายต่อไป การนอนบนรถระหวา่งเดินทางและนอนคา้งตามท่ี
พกัในแหล่งท่องเท่ียวภาคเหนือเป็นแบบแผนท่ีท ากนัอยูเ่ป็นนิจ นกัท่องเท่ียวจากภาคอีสานและภาคเหนือ
ซ่ึงมุ่งไปเท่ียวทะเลในภาคใต ้เช่น ช่วงฤดูร้อน ก็แวะเท่ียวกรุงเทพฯ โดยพกัแรมบนรถทวัร์และพกัตาม
แหล่งท่ีพกัปลายทางในลกัษณะเดียวกนัน้ี นกัท่องเท่ียวท่ีคา้งแรมในกรุงเทพฯ อาจพกัตามบา้นญาติหรือ
บา้นเพื่อนๆ และพกัท่ีโรงแรม การพกัตามท่ีพกัของสถานศึกษาและหน่วยราชการมีอยูเ่สมอ ในกรณีการ
จัดทัศนศึกษา การดูงาน และการแข่งขันกีฬาท่ีสถานศึกษาหรือหน่วยงานรัฐจากต่างจังหวดัเป็น
ผูด้  าเนินการ การมาเท่ียวกรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
นิยมเดินทางกันมาแต่เช้า ท่องเท่ียวไปตามเป้าหมายยามกลางวนั พอพลบค ่ าก็ไปรวมกัน ณ ท้อง
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สนามหลวงเพื่อจุดเทียนชยัสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พร้อมทั้งชมความอลงัการของพลุไฟหลาย
ร้อยรูปแบบ อีกทั้งมหรสพนานาชนิดตลอดทั้งคืน รุ่นเช้าจึงเดินทางกลบัภูมิล าเนากนั สถิติปี พ.ศ.2549 
ระบุวา่มีนกัท่องเท่ียวจากจงัหวดัต่างๆ เดินทางเขา้มาเท่ียวในกรุงเทพฯ เป็นจ านวน 23,800,757 คน (Tourism 
Authority of Thailand,  2006) 

ในส่วนของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติพบว่า ส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวจากประเทศต่างๆ ใน
เอเชียมากท่ีสุด รองลงไปคือ นักท่องเท่ียวจากยุโรป สหรัฐอเมริกา โอเชียเนีย ตะวนัออกกลาง และ 
แอฟริกา ตามล าดบั ปี พ.ศ.2549 มีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาเท่ียวในกรุงเทพฯ จ านวน 12,371,381 
คน นักท่องเท่ียวมีระยะเวลาพกัแรมในกรุงเทพฯ เฉล่ีย 3.49 วนั (Tourism Authority of Thailand, 2006) 
แบบแผนการใช้เวลาของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีแวะท่องเท่ียวและพกัแรมในกรุงเทพฯ โดยทัว่ไปมกั
อยู่ในลกัษณะต่อไปน้ี กล่าวคือ วนัแรกใช้เวลาท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีรัตนโกสินทร์เขต
ชั้นใน โดยเร่ิมตน้ท่ีวดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั แหล่งท่องเท่ียวถดัไปอาจเป็นพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจา้ฟ้า และเดินทางต่อดว้ยการลงเรือท่ีท่าเรือใต้
สะพานป่ินเกลา้ขา้งๆ ส านกังานกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร เพื่อไปชมพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
เรือพระราชพิธี พร้อมดูวิถีชีวิตของผู ้คนท่ีตั้ งบ้านเรือนอยู่ริมคลองบางกอกน้อย การไปชมศิลปะ
โบราณวตัถุในวดัพระเชตุพนฯ (วดัโพธ์ิ) และการนวดแผนโบราณในบริเวณวดั อีกทั้งการข้ามแม่น ้ า
เจา้พระยาตรงท่าเรือท่าเตียนเพื่อไปช่ืนชมความงามของวดัอรุณฯ เอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของกรุงเทพฯ เป็น
เส้นทางท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวต่างชาติพลาดไม่ได ้เพียงแหล่งท่องเท่ียวหลกัๆ ของรัตนโกสินทร์ชั้นใน
ดงักล่าวมาก็ใช้เวลาช่วงกลางวนัเกือบทั้งวนั กลางคืนนกัท่องเท่ียวต่างชาติอาจเปล่ียนบรรยากาศเป็นการ
ล่องเรือส าราญบนล าน ้ าเจา้พระยาพร้อมรับประทานอาหารค ่าและชมการแสดงแบบไทยๆ ท่ีเป็นบริการ
ส่วนหน่ึงของเรือทวัร์ เช้าของวนัท่ี 2 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปชมตลาดน ้ าด าเนินสะดวก จงัหวดั
ราชบุรี กิจกรรมท่ีบริษทัทวัร์จดัให้ชมคือการเค่ียวน ้ าตาล (จากตน้มะพร้าว) เพื่อท าน ้ าตาลป๊ีบ การปอก
มะพร้าวเพื่อน าเน้ือมะพร้าวไปท าน ้ ามนั ท่ีตลาดน ้ าด าเนินสะดวกนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นภาพบรรดาแม่คา้
พ่อคา้น าสินคา้นานาชนิด โดยเฉพาะสินคา้ทางการเกษตรอนัมีผลไม้ ไม้ดอก และผลิตภณัฑ์จากสวน
ผลไม ้บรรทุกเรือเร่ขายอยู่ตามท่าเรือใกล้ๆ  กบับริเวณลานจอดรถ ภาพชีวิตชาวสวนกบัสายน ้ าอาจสร้าง
ความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวอยูม่าก แต่ภายหลงัเวลาประมาณ 1 ชัว่โมงผา่นไป มคัคุเทศก์ก็จะเรียก
นกัท่องเท่ียวของตนข้ึนรถ เพื่อไปเยือนสุสานสงครามท่ีจงัหวดักาญจนบุรี และรับประทานอาหารกลางวนั
บนแพริมแม่น ้ าแควใกล้ๆ  ซ่ึงสามารถมองเห็นสะพานขา้มแม่น ้าแควท่ีมคัคุเทศกก์็จะใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการ
รบระหว่างญ่ีปุ่นกบัประเทศพนัธมิตรช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อนัเป็นสาระท่ีส าคญัของสะพานมรณะ
แห่งน้ี  พอได้ซ้ือของฝากจากกาญจนบุรีเป็นท่ีเรียบร้อย คณะทัวร์ก็มุ่งสู่จังหวัดนครปฐมเพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดช่ื้นชมพระปฐมเจดีย ์อนัเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของประเทศท่ีนบัถือพุทธศาสนาอยา่งประเทศ
ไทย บริษทัทวัร์บางแห่งอาจมีรายการชมพระราชวงัสนามจนัทร์เป็นของแถมก่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
รุ่งเชา้ของวนัท่ี 3 นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะออกจากกรุงเทพฯ เพื่อไปทวัร์ภาคเหนือ ภาคอีสาน หรือภาคใต ้
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ท่องเท่ียวและพกัแรมในแหล่งท่องเท่ียวของภาค 1-2 คืนจึงกลบัมากรุงเทพฯ เพื่อจะข้ึนเคร่ืองท่ีสนามบิน
สุวรรณภูมิไปเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวของประเทศอ่ืนต่อไป 

จากการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย 50 คน ณ บริเวณวดั
พระแกว้ ผูเ้ขียนพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เพิ่งมาเยือนกรุงเทพฯ เป็นคร้ังแรก ในจ านวนนั้น 10 คนเคย
มากรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1-10 คร้ัง การมากรุงเทพฯ แต่ละคร้ังใชเ้วลาท่องเท่ียว 2-3 วนั ในการเท่ียวแต่ละคร้ังก็
จะเปล่ียนสถานท่ีท่องเท่ียวไปในแหล่งท่องเท่ียวท่ียงัไม่เคยไปเยือน ผูท่ี้มากรุงเทพฯ ถึง 10 คร้ังมี 2 ราย 
รายหน่ึงเป็นชายชาวแคนาดา อายุประมาณ 50 ปี มาเมืองไทยเพื่อท าธุรกิจเก่ียวกบัการส่งออกงานศิลปะ 
ได้ให้ความเห็นเก่ียวกบัหอศิลป์และพิพิธภณัฑ์ในกรุงเทพฯ ว่า ขา้วของท่ีจดัแสดงมีค่ามาก แต่การจดั
แสดงยงัไม่ได้มาตรฐานสากล การน าเสนอข้อมูลเป็นภาษาต่างประเทศยงัต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมาก 
นกัท่องเท่ียวอีกรายหน่ึงเป็นชายชาวสิงคโปร์ อายุราวๆ 25 ปี ท่ีมาเท่ียวกรุงเทพฯ บ่อยๆ ก็เพราะค่าใชจ่้าย
ในกรุงเทพฯ ไม่สูง อาหารอร่อย อยูใ่กลสิ้งคโปร์ บรรยากาศน่าพกัผอ่นพอสมควร และมีส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการท่องเท่ียวเดินทางให้เลือกอยูม่าก นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือนกรุงเทพฯ มากกวา่หน่ึงคร้ังข้ึนไปมี
ความสนใจใคร่ช่ืนชมกับศิลปะ สถาปัตยกรรม และแบบแผนประเพณีตะวนัออกอย่างท่ีปรากฏใน
กรุงเทพฯ และแหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ ของประเทศไทย การเดินทางส่วนใหญ่ กรณีของคนโสดจะเดินทางมา
ล าพงัตนเอง หรือไม่ก็มีเพื่อนร่วมเดินทางมาดว้ย ในกลุ่มน้ีนกัท่องเท่ียววยัรุ่นจะพกัแรมตามท่ีพกัประเภท
เกสตเ์ฮา้ส์ เพราะมีราคาถูกกว่าการพกัท่ีโรงแรม ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวของรัตนโกสินทร์ตอนในเกสต์
เฮา้ส์บนถนนขา้วสารและยา่นบางล าพจึูงเนืองแน่นไปดว้ยนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีผลดัเปล่ียนกนัเขา้มา
พกัแรมอยู่เป็นประจ า ผูท่ี้มาพร้อมสมาชิกในครอบครัวจ าเป็นตอ้งพกัท่ีโรงแรมเช่นเดียวกบันกัท่องเท่ียว
ท่ีมากบับริษทัทวัร์ ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการเดินทางเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวระหวา่งท่ีพกัในกรุงเทพฯ  

นกัท่องเท่ียวในกลุ่มท่ีศึกษาทั้งหมดเตรียมตวัดา้นขอ้มูลเดินทางพร้อมจากส่ือดา้นต่างๆ ทุก
คนมีหนังสือคู่มือเดินทางพร้อมแผนท่ีท่องเท่ียว หนังสือคู่มือเดินทางอย่าง Lonely Planet Guide Book 
และ The Rough Guide ให้รายละเอียดทุกอย่างท่ีจ  าเป็นในการเดินทาง ทั้งข้อมูลด้านท่ีพกั ร้านอาหาร 
แหล่งท่องเท่ียวแต่ละประเภท การคมนาคม ปัญหาท่ีอาจพบ แหล่งขอ้มูล เวบ็ไซด์ท่องเท่ียว สกุลเงินตรา 
และอตัราการแลกเงิน การประกันภัย และไดเร็กเตอร์ร่ีท่ีส าคญัๆ ข้อมูลเดินทางเหล่าน้ีนับว่าช่วยให้
นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกผูช้อบอิสระความเป็นส่วนตวัสามารถท่องเท่ียวไปตามแหล่งต่างๆ ไดต้ามล าพงั
โดยไม่ต้องพึ่ งพาข้อมูลจากมัคคุเทศก์เท่าใดนัก อน่ึง การท่ีกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครมีซุ้ม
ประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวในย่านต่างๆ 18 แห่งเพื่ออ านวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ และรับทราบ
ปัญหาการท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพฯ เป็นการส่งเสริมให้การท่องเท่ียวกรุงเทพฯ มีประสิทธิภาพและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับแขกผูม้าเยือนยิ่งนัก แหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมในความสนใจของนักท่องเท่ียว
ตามล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ วดัพระแกว้และพระบรมมหาราชวงั สะพานขา้มแม่น ้ าแควและสุสาน
ทหารสัมพนัธมิตร อยุธยา เยาวราช และตลาดน ้ าด าเนินสะดวก ส่วนเกาะสมุย เกาะพะงนั เกาะชา้ง เกาะ
ภูเก็ต และเขาใหญ่ คือแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีนกัท่องเท่ียวระบุวา่สนใจใคร่ไปเยอืน ส าหรับแหล่ง
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ท่องเท่ียวเพื่อการช็อปป้ิงท่ีนักท่องเท่ียวสนใจจากมากไปหาน้อย คือ มาบุญครอง สยามสแควร์ และ
ประตูน ้า  

ผลการวิจยัของระพีพรรณ  ทองห่อ กบัคณะ (2546) พบวา่นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่นิยมเลือก
ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึกประเภทเส้ือผา้มากท่ีสุด รองลงมาคือสินคา้ประเภทหัตถกรรมไทยและเคร่ือง
หนงั จุดประสงคก์็เพื่อน าไปใช้เอง นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบอีกวา่นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจท่องเท่ียวเชิงสันทนาการประเภทไนตค์ลบัและดิสโกเ้ธคเป็นพิเศษ ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปและ
อเมริกาเห็นความส าคญัของการท่องเท่ียววฒันธรรมเหนือทรัพยากรท่องเท่ียวอ่ืนใด จึงเป็นธรรมดาท่ีจะ
พบนักท่องเท่ียวจากซีกโลกตะวนัตกเขา้ไปศึกษาช่ืนชมมรดกวฒันธรรมตามวดัและตามวงัเป็นจ านวน
มากกวา่นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัออก รวมทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทย นักท่องเท่ียวชาวตะวนัตกท่ีพกัคา้งใน
กรุงเทพฯ และเดินทางมาตามล าพงัหรือมีเพื่อนร่วมเดินทางมาดว้ย 2-3 คนชอบท่ีจะซ็อกแซ็กไปตามแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีกองการท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครไดแ้นะน าไวต้ามเส้นทางต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ระบุไวใ้นถนนสายวฒันธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ ท่ีสามารถเดินเลียบเลาะริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาจากชุมชน
บางล าพูต่อไปยงัชุมชนอ่ืนๆ คือ ชุมชนวดัสังเวช ชุมชนถนนพระอาทิตย ์ชุมชนท่าช้างวงัหน้า ชุมชน
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ชุมชนท่าพระจนัทร์ ชุมชนมหาวทิยาลยัศิลปากร ชุมชนหนา้พระลาน ชุมชนท่า
ชา้งวงัหลวง ชุมชนท่าเตียน และไปส้ินสุดท่ีชุมชนปากคลองตลาด (ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แห่งชาติ, 2545) อาจตอ้งใช้เวลาตลอดวนัเพื่อท่องเท่ียวให้รู้จกัมรดกวฒันธรรมชุมชนบนถนนสายน้ีอยา่ง
ทัว่ถึง ซ่ึงนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาจากต่างจงัหวดัดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้มิอาจท าไดด้ว้ยเง่ือนไขของ
เวลาและความสนใจเป็นส าคญั นกัท่องเท่ียวชาวไทยอาจเห็นวา่ทรัพยากรท่องเท่ียววฒันธรรมในกรุงเทพฯ 
เป็นส่ิงท่ีคุน้เคยจึงไม่รู้สึกต่ืนเตน้ท่ีจะเขา้ไปสัมผสั ส่ิงส าคญัท่ีสุดในชีวติของคนไทยคือ “ความสนุก” ท่ีตน
ไดมี้ส่วนร่วมทั้งทางกายและวาจา หากไปเท่ียว ณ ท่ีใดแลว้ไดแ้สดงออกทั้งทางกายและวาจา เช่น ไดห้ยอก
ลอ้ สัพยอก และพูดจาตลกขบขนัระหวา่งกนัก็ถือวา่เป็นการท่องเท่ียวท่ีสร้างความหฤหรรษใ์ห้กบัชีวิตเป็น
ยิ่งนัก ถ้าไปเท่ียวแล้วต้องขบคิด พยายามท าความเข้าใจกับส่ิงท่ีพบเห็น อีกทั้ งยงัต้องวิพากษ์วิจารณ์
ความคิด จินตนาการ และปรัชญาท่ีแฝงอยูเ่บ้ืองหลงัมรดกวฒันธรรมทั้งหลาย บรรยากาศเช่นน้ีเป็นส่ิงท่ีไม่
น่าเข้าไปสัมผสัด้วยจะท าให้จิตใจเคร่งเครียดและอารมณ์เศร้าหมอง จึงเป็นธรรมดาท่ีจะพบว่าระหว่าง
เดินทางท่องเท่ียว ขณะท่ีเท่ียวชมจุดต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว หรือแมแ้ต่ขณะท่ีมีมคัคุเทศก์อธิบายขอ้มูล
แหล่งท่องเท่ียวนกัท่องเท่ียวชาวไทยก็ชอบท่ีจะพูดคุยอยา่งสนุกสนานเฮฮามากกวา่ ในแหล่งท่องเท่ียวบาง
ประเภทโดยเฉพาะพิพิธภณัฑ์ศิลปะจะมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยอยูน่้อย เดือนหน่ึงๆ มีนกัท่องเท่ียวชาวไทย
เขา้เยี่ยมชมงานแสดงในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ ถนนเจา้ฟ้า เพียงไม่ก่ีราย โดยมากคือนกัเรียน
นกัศึกษาดา้นศิลปะเท่านั้น ผูเ้ขา้ชมส่วนใหญ่เป็นชาวตะวนัตกและชาวเอเชียชาติอ่ืนโดยเฉพาะญ่ีปุ่น ชาว
ไทยยงัอาจเขา้ใจศิลปะตะวนัตกอยู่ในวงจ ากดั หากศิลปะคือผลสรุปสะทอ้นสังคม ความเขา้ใจศิลปะแบบ
ตะวนัตกในหมู่คนไทยโดยทั่วไปก็ยงัอยู่ห่างไกลยิ่งนัก วนัใดท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยได้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการท่องเท่ียวให้สอดรับกบัทรัพยากรท่องเท่ียว และตั้งเป้าหมายท่องเท่ียวเพื่อพกัผ่อน เรียนรู้ท่ี
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จะอยูก่บัสรรพส่ิงทั้งหลายในโลกอยา่งสมดุล ย ัง่ยนื และศิลปินชาวไทยสามารถส่ือสารความคิดและปรัชญา
ผา่นจินตนาการในงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์งานศิลปะจดัวาง และวรรณศิลป์ไดอ้ย่างใสซ่ือ 
วนันั้นก็อาจมีนกัท่องเท่ียวชาวไทยผา่นเขา้ไปเรียนรู้ช่ืนชมศิลปะในแหล่งท่องเท่ียวดา้นน้ีมากข้ึน 
5.2 การท่องเที่ยววฒันธรรมประเทศเพือ่นบ้าน 

การเดินทางไปต่างประเทศของชาวไทยเป็นการเพิ่มมิติพื้นท่ีการท่องเท่ียวให้กวา้งขวางออกไป ผูค้น
จากประเทศไทยไดเ้ดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบา้นมาตั้งแต่อดีต การท าสงครามระหวา่งไทยกบัประเทศ
เพื่อนบา้น คือ พม่า ลาว กมัพูชา และเวยีดนาม ในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยเฉพาะตั้งแต่สมยั ร.1 ถึง ร.3 
เป็นโอกาสท่ีคนไทยและเพื่อนบา้นไดรู้้เห็นความเป็นไประหวา่งกนัและกนั กรณีท่ีเพื่อนบา้นถูกกวาดตอ้นเขา้
มาไวใ้นเขตประเทศไทย น่าจะยิ่งช่วยให้คนไทยและเพื่อนบา้นรู้จกักนัมากเป็นพิเศษ การเสด็จประพาสเกาะ
ชวา 3 คร้ัง ในปี พ.ศ.2413 พ.ศ.2439 และ พ.ศ.2444 ตามล าดบั และการเสด็จประพาสแหลมมลาย ูสิงคโปร์ ใน 
พ.ศ.2433 อีกทั้งการเสด็จประพาสอินเดียและพม่า ในปี พ.ศ.2414 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั จดัวา่เป็นการเดินทางท่องเท่ียวท่ีช่วยเพิ่มความเขา้ใจความเป็นอยูข่องประเทศเพื่อนบา้นไดเ้ป็น
อยา่งมาก (จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั, พระบาทสมเด็จพระ, 2506) 

หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เม่ือประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้รับอิสรภาพจาก
มหาอ านาจอาณานิคม การเดินทางไปมาระหว่างกันเร่ิมมีข้ึนอย่างเป็นทางการอีกคร้ัง อันเป็นผล
เน่ืองมาจากการท่ีประเทศต่างๆ ตอ้งพึ่งพาอาศยักนัทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและการเมือง กรณีของประเทศ
ไทยนั้น กล่าวไดว้า่นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 เป็นตน้มา เม่ือมีการจดัตั้งหน่วยงานรับผิดชอบดา้นการท่องเท่ียว
และเม่ือมีบริษทัน าเท่ียวเยี่ยงประเทศในโลกตะวนัตก การท่องเท่ียวระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เพื่อนบา้นก็ไดรั้บการส่งเสริมตามมา การแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์คร้ังต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นตน้มา 
และการแข่งขนักีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 อีกทั้งการจดัตั้งบริษทัการบินไทย จ ากดั ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2503 เร่ือยมา จดัว่าเป็นปัจจยัเก้ือหนุนให้มีการเดินทางท่องเท่ียวระหว่างประเทศต่างๆ ในเอเชีย
มากกวา่ในอดีต ภายหลงัปี พ.ศ.2530 การท่องเท่ียวไทยประสบความส าเร็จอยา่งมหาศาลจากการรณรงคปี์
ท่องเท่ียวไทย (Visit Thailand Year) มีบริษทัท่องเท่ียวเกิดข้ึนมากมาย เพื่อให้บริการการท่องเท่ียวทั้งใน
และนอกประเทศ นบัวา่ช่วยกระตุน้ให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยใคร่เดินทางท่องเท่ียวไปเยือนประเทศต่างๆ 
มากข้ึน ช่วงปี พ.ศ.2520-2530 มีนกัท่องเท่ียวไทยไปเยือนต่างประเทศอยูร่าวๆ ปีละ 5 แสน ถึง 6 แสนคน 
(อเนก  หิรัญรักษ์, 2520) คร้ันพอมาถึงช่วงปี พ.ศ.2540-2550 จ านวนนักท่องเท่ียวไทยไปต่างประเทศ
เพิ่มข้ึนเป็นหลกัลา้นคน สถิติต่อไปน้ียอ่มยืนยนัการเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวชาวไทยไปเยือนดินแดนใน
ต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
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จ ำนวน (คน)
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ตารางที ่3 แสดงจ านวนนักท่องเทีย่วไทยไปต่างประเทศ* ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 - 2549 
ปี พ.ศ. 

2540 
พ.ศ. 
2541 

พ.ศ. 
2542 

พ.ศ. 
2543 

พ.ศ. 
2544 

พ.ศ. 
2545 

พ.ศ. 
2546 

พ.ศ. 
2547 

พ.ศ. 
2548 

พ.ศ. 
2549 

จ านวน 
(คน) 

1,637,5
95 

1,393,8
95 

1,654,7
40 

1,908,9
28 

2,010,6
16 

2,249,6
39 

2,151,7
09 

2,708,9
41 

3,046,5
49 

3,381,6
29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* หมายถึง ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออก เอเชียใต ้ยุโรป สหรัฐอเมริกา โอซีเนีย ตะวนัออกกลาง 
และแอฟริกา 

ท่ีมา : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวนนักท่องเทีย่วไทยไปประเทศเพือ่นบ้าน* ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 - 2549 

ปี พ.ศ. 
2540 

พ.ศ. 
2541 

พ.ศ. 
2542 

พ.ศ. 
2543 

พ.ศ. 
2544 

พ.ศ. 
2545 

พ.ศ. 
2546 

พ.ศ. 
2547 

พ.ศ. 
2548 

พ.ศ. 
2549 

จ านวน (คน) 1,272,846 1,161,179 1,360,424 1,568,469 1,672,058 1,890,945 1,774,181 1,404,726 2,562,844 2,843,598 
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* หมายถึง ประเทศบรูไน กมัพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม จีน ฮ่องกง 
ญ่ีปุ่น เกาหลี ไตห้วนั และประเทศอ่ืนๆ ในเอเชียตะวนัออก 
ท่ีมา : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_index.php 

สภาวะเศรษฐกิจท่ีดีข้ึนผนวกกบัความก้าวหน้าด้านการคมนาคมทางอากาศท่ีเพิ่มเท่ียวบิน
และจุดพกัรับส่งผูโ้ดยสารเป็นปัจจยัหลักๆ ท่ีสนับสนุนให้มีการเดินทางไปต่างแดนมากกว่าในอดีต 
จุดประสงค์ของการเดินทางไปต่างประเทศส่วนใหญ่เพื่อการท่องเท่ียวพกัผ่อน รองลงไปคือ การไปท า
ธุรกิจและไปติดต่องานราชการ ระยะหลงัมีจุดประสงคข์องการไปต่างประเทศเพิ่มข้ึน คือ เพื่อการศึกษา
ต่อและการดูงาน ผูไ้ปศึกษาต่อและไปดูงานในต่างประเทศปีหน่ึงๆ รวมกันแล้วมีจ านวนมากกว่าผู ้
เดินทางเพื่อไปท่องเท่ียวพกัผ่อนโดยตรง การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ มีทั้งการไปศึกษาระยะยาว
ระดบัมธัยมศึกษาและระดบัอุดมศึกษา นอกจากน้ียงัมีการไปศึกษาต่อระยะสั้นๆ ประมาณ 1-2 เดือน ส่วน
ใหญ่คือการไปเพิ่มพูนความรู้ช่วงฤดูร้อนท่ีผูศึ้กษามีเวลาวา่งจากการเรียนประจ าในสถานศึกษา ดงัจะเห็น
ไดว้า่มีองคก์รเอกชนหรือบริษทัจดัโปรแกรมระยะสั้นเพื่อการเพิ่มพูนความรู้สาขาต่างๆ ระหวา่งปิดเทอม
ในประเทศยุโรป อเมริกา และออสเตรเลียอยา่งแพร่หลาย ผูป้กครองท่ีมีก าลงัซ้ือสินคา้ทางการศึกษาแนว
น้ีก็นิยมท่ีจะส่งบุตรหลานของตนให้ไดมี้โอกาสเพิ่มทกัษะการเรียนในต่างแดนตามกระแสการยกระดบั
การศึกษาให้ไปสู่ความเป็นนานาชาติ ในส่วนของผูดู้งานดา้นต่างๆ ในต่างประเทศโดยมากไดแ้ก่ตวัแทน
ของหน่วยงานรัฐท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีหวงัจะน ากลับมาพัฒนา
หน่วยงานของตนต่อไป ช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาตวัแทนหน่วยงานท่ีเดินทางไปดูงานในต่างประเทศกนัอยา่ง
เป็นล ่าเป็นสันเห็นจะไดแ้ก่สมาชิกองคก์รบริหารส่วนต าบลและสมาชิกองคก์รบริหารส่วนจงัหวดั (อบต. 
และ อบจ.) ใชง้บประมาณของทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนสมาชิกผูบ้ริหารของตนให้ไปดูงานต่างประเทศเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานยิง่ข้ึน 
5.3 การท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ 

ผูศึ้กษาไดสุ่้มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวจ านวน 41 ราย ท่ีเคยเดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเพื่อนบา้นใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้7 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า ลาว เวียดนาม กมัพูชา และบรูไน และ
สัมภาษณ์ผูจ้ดัทวัร์ 4 แห่งท่ีท าธุรกิจทวัร์ต่างประเทศเพื่อหย ัง่รู้ความสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อ
การเดินทางไปท่องเท่ียววฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นไดผ้ลการศึกษาประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ผูเ้ดินทางไปเยอืนประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ีย 
40 ปีข้ึนไป เป็นผู ้ท่ีได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นผูมี้ภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพฯ มากกว่า
ต่างจงัหวดั โดยมากประกอบอาชีพคา้ขาย ประเทศเพื่อนบา้นท่ีเคยไปเยอืนมาแลว้เรียงล าดบัจากมากไปหา
นอ้ย ไดแ้ก่ สิงคโปร์ ลาว กมัพูชา พม่า มาเลเซีย เวียดนาม และบรูไนตามล าดบั รูปแบบของการเดินทาง
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์เดินทางกบับริษทัทวัร์ เพราะความสะดวกประการต่างๆ และค่าใช้จ่ายเดินทางท่ี
ย่อมเยากว่าการเดินทางเอง สิงคโปร์มีพื้นท่ีทั้งประเทศ 646 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงประกอบด้วยส่วนของ
แผ่นดินใหญ่ปลายคาบสมุทรมาเลยแ์ละเกาะเล็กเกาะน้อยอีกราวๆ 50 เกาะ ประชากรเกือบ 4 ล้านคน 



114 
 

 

ประกอบดว้ยชาวจีน 77.3% ชาวมาเลเซีย 14.1% ชาวอินเดีย 7.3% และอีก 1.3% เป็นคนชาติอ่ืน สิงคโปร์
เป็นเมืองท่าส าคญัแห่งหน่ึงของเอเชียตะวนัออกเฉียงใตม้าตั้งแต่สมยัท่ีอยู่ภายใตอ้าณานิคมของประเทศ
องักฤษโดยการน าของเซอร์โทมสั สแตมฟอร์ด รัฟเฟลส์ ความท่ีเป็นศูนยก์ารคา้ในน่านน ้ ายา่นช่องแคบ
มะละกา สิงคโปร์จึงเป็นแหล่งรวมวฒันธรรมของโลกตะวนัตกและตะวนัออก (DK Eyewitness Travel 
Guides, 2000 : 15) เศรษฐกิจของประเทศข้ึนอยู่กบัการคา้ทั้งสินคา้น าเขา้จากประเทศต่างๆ ทัว่โลก และ
สินคา้ท่ีผลิตเอง เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ผา้และเส้ือผา้ กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ เคมี พลาสติก 
และผลิตภณัฑ์อาหาร การซ่อมเรือและการกลัน่น ้ ามนัเป็นอุตสาหกรรมหนกัของประเทศ เป็นศูนยก์ลาง
การท่องเท่ียวท่ีมีส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวหลากหลาย ทั้งสถานท่ีท่องเท่ียว โอกาสช็อปป้ิง และอาหารท่ีเลิศ
รส ไดช่ื้อวา่เป็นประเทศท่ีสะอาดและมีระเบียบท่ีสุดในยา่นน้ี การใช้ภาษาองักฤษกนัอยา่งกวา้งขวางเป็น
อีกปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยให้การส่ือสารระหวา่งเจา้บา้นและนกัท่องเท่ียวเป็นไปไดอ้ยา่งคล่องตวั นกัท่องเท่ียว
พบว่าการใช้บัตรเช่ือมโยงอีแซค (ez-link card) ช่วยให้การเดินทางไปตามจุดหมายต่างๆ ทั้ งโรงแรม 
ร้านคา้ สวนสาธารณะ และการโดยสารรถเมล์ประจ าทางสะดวกอย่างไม่น่าเช่ือ ประเทศเล็กๆ เช่นน้ีมี
อะไรใหน่้าสนใจท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลกรวมทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่างก็หลงใหลใคร่ไดม้าเยือนยิ่ง
นกั กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาเคยเดินทางไปประเทศสิงคโปร์อยูร่ะหวา่ง 1-10 คร้ัง การเดินทางไปประเทศน้ีใช้
เวลาอยู่ระหว่าง 2-5 วนั การเดินทางเพื่อพกัผ่อนคือจุดประสงค์หลักของการเยือนประเทศสิงคโปร์ ท่ี
สนใจไปเท่ียวประเทศสิงคโปร์เพราะมีสินคา้ให้เลือกหลากหลาย มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และบา้นเมืองเป็น
ระเบียบ นกัท่องเท่ียวชาติอ่ืนท่ีไปเยือนประเทศสิงคโปร์อาจให้ความสนใจส่ิงดึงดูดความสนใจ 10 แห่ง
ตามท่ีการท่องเท่ียวสิงคโปร์ไดจ้ดัล าดบัไว ้คือ 

1) โรงแรมรัฟเฟลส์ เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบของศิลปะเรอเนสซองซ์ยุคอาณานิคม ท่ีนิยม
ก่อสร้างอาคารดว้ยการก่ออิฐถือปูน โครงสร้างอาคารมีทั้งการใช้วงโคง้รูปโคมตามแบบอยา่งของศิลปะ
โรมนัแนส และอาคารยอดสูงเสียดฟ้าตามอยา่งศิลปะกอทิก ดงัจะเห็นไดช้ดัจากวหิาร เซนต ์แอนดรูว ์และ
ศาลอาญาท่ีเน้นการใชเ้สาดา้นหนา้ทั้งรูปแบบของโครินเทียนและไอโอนิก ให้ช่ือโรงแรมเพื่อเป็นเกียรติ
แก่ผูบ้ริหารอาณานิคมคนส าคญัท่านนั้น ท่ีผา่นมามีผูมี้ช่ือเสียงหลายท่านเขา้มาพกัแรมท่ีโรงแรมระดบั 5 
ดาวแห่งน้ี อาทิ ซอเมอเ์ซท มอกมั โจเซฟ คอนราด โนเอล โควาร์ด ชาลี แชปลิน และไมเคิล แจค๊สัน  

2) จุดท่องเท่ียวอนัดบัต่อไป คือ ถนนอาร์ชาร์ด สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1840 เป็นถนนท่ีมีความยาว 
2.5 กิโลเมตร แต่เดิมบรรยากาศเงียบเหงา สองขา้งทางมีหลุมฝังศพเป็นจุดๆ สลบักบัสวนไมผ้ลและสวน
จนัทน์เทศ เคร่ืองเทศท่ีมีช่ือเสียงมาแต่คร้ังอดีต ปัจจุบนัถนนแห่งน้ีเป็นยา่นการคา้ท่ีมีช่ือท่ีสุดของประเทศ 
มีสินค้าทั่วโลกให้เลือกอย่างไม่รู้หน่าย อาทิ นาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจาก
ประเทศญ่ีปุ่น เคร่ืองเรือนจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเส้ือผา้ดีไซน์อเมริกนั ถนนแห่งน้ียงัเป็นที่ตั้ง
ของโรงแรมดงัๆ เช่น โรงแรมฮิลตนั โรงแรมแมริออทสิงคโปร์ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท และโรงแรม 
เลอ เมอริเดียน (Singapore, 2000 : 85)  
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3) ย่านไชน่าทาวน์ สร้างข้ึนตามค าแนะน าของเซอร์สแตมฟอร์ด รัฟเฟลส์ ในปี ค.ศ.1828 
ปัจจุบนัยงัคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าๆ สไตล์จีนผสมตะวนัตกท่ีมีมาแต่คร้ังกระนั้น ในเวลาต่อมา
เม่ือมีการสร้างศูนยก์ลางธุรกิจการเงิน รัฟเฟลส์ เพสซ์ ซ่ึงประกอบดว้ยอาคารตึกระฟ้าซ่ึงเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุด
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในละแวกไม่ไกลจากยา่นไชน่าทาวน์ก็ท าให้เห็นความแตกต่างระหวา่งความ
เป็นอดีตและปัจจุบนัของประเทศน้ีไดอ้ยา่งชดัเจน  

4) ยา่นหมู่บา้นกลามและชุมชนชาวอินเดีย เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจเป็นอนัดบั 4 เพราะ
บา้นกลามเป็นถ่ินของชาวมาเลเซียท่ีอยู่ใกลชิ้ดกบัชุมชนชาวอินเดีย ผูท่ี้เขา้มาตั้งรกรากรุ่นแรกๆ ไดแ้ก่ 
พ่อค้าชาวอาหรับ ต่อมามีชาวบูกีนีส ชาวโบยานิส และชาวชวา เข้ามาสมทบเป็นถ่ินอาศยัของมุสลิม 
อาคารร้านคา้รูปลกัษณ์แบบยุคอาณานิคมผสมกบัลกัษณะของตะวนัออกกลาง กล่ินเคร่ืองเทศและเสียง
อึกทึกจากการเจรจาคา้ขายเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นของย่านน้ี ฝูงชนเบียดเสียดกนัไปมาโดยเฉพาะช่วง
วนัหยุดเพื่อท าพิธีกรรมท่ีสุเหร่าหรือเซ่นไหวเ้ทพเจา้ท่ีวดั หรือซ้ือหาสินคา้ รับประทานอาหาร และการ
สังสรรคเ์พื่อนพอ้ง  

5) สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้มีท่ีพกัผ่อน
หยอ่นใจกนัจริงๆ ดว้ยไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดีโดยก าหนดให้แต่ละจุดมีกิจกรรมท่ีเก้ือกูลซ่ึงกนัและ
กนั อาทิ ให้บริเวณท่ีเป็นทะเลสาบท่ีมีหงส์จ านวนมาก มีความเงียบสงบร่มร่ืนเหมาะต่อการเดินเล่นก็
ก าหนดให้อยูไ่กลจุดจากทะเลสาบท่ีโชวน์ ้ าพุดนตรีและคอนเสิร์ตกลางแจง้ ส่วนท่ีเป็นสวนกลว้ยไมท่ี้ตั้ง
มาตั้งแต่ ค.ศ.1928 ดึงดูดความสนใจจากผูม้าเยือนอยู่มาก เพราะมีการเพาะพนัธ์ุกลว้ยไมก้ว่า 2,000 ชนิด
ท่ีน่ี  

6) ผูท่ี้ชอบท่องเท่ียวในสวนสัตวจ์ะไม่ผิดหวงัเม่ือไดม้าเยือนสวนสัตวสิ์งคโปร์ดว้ยมีสมาชิก
สัตวข์องสวนมากกวา่ 240 สายพนัธ์ุใหช้ม ในจ านวนนั้นมีสัตวห์ายากราว 40 ชนิด เช่น เสือมาเลเซีย มีการ
แสดงของสิงโตทะเล ชา้ง และสัตวเ์ล้ือยคลานอ่ืนๆ  

7) เกาะเซนโตซา แหล่งท่องเท่ียวท่ีบรรจุอยูใ่นรายการทวัร์สิงคโปร์ของบริษทัท่องเท่ียวจาก
ประเทศไทยทุกบริษทั เป็นเกาะเล็กๆ ท่ีอดีตทางการอาณานิคมองักฤษเคยใชเ้ป็นฐานทพัมาจนกระทัง่ ค.ศ.
1967 ทุกวนัน้ีไดรั้บการแปลงโฉมให้เป็นสวนสนุกหลากหลายลีลา มีชายหาดให้เล่นน ้ าทะเล อาบแดด 
และพกัผ่อนแบบสบายๆ นอกจากน้ียงัมีพิพิธภณัฑ์ จุดส าคญัทางประวตัิศาสตร์ สวนสนุกประเภท
ผจญภยั น ้ าพุดนตรี การเดินป่า และกิจกรรมกีฬาอ่ืนๆ แต่ละจุดท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาเช่ือมกนัดว้ยรถไฟราง
เดียว ผูป้ระสงคม์าพกัคา้งบนเกาะมีโรงแรมใหญ่ๆ อยู ่2 แห่ง การเดินทางจากแผน่ดินใหญ่มาเกาะเซนโต
ซาสะดวกสบายอาจใชบ้ริการกระเชา้ลอยฟ้า เรือขา้มฟาก รถบสั หรือรถแท็กซ่ี นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดม้า
เยือนต่างก็ต่ืนเตน้ไปกบัการชมโลกใตท้ะเลท่ีเป็นพิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าท่ีใหญ่และดีท่ีสุดแห่งหน่ึงในทวีป
เอเชีย การเดินภายใตอุ้โมงค์แกว้อะคริลิกสามารถเห็นสัตวน์ ้ า เช่น ปลาฉลาม กระเบนยกัษ์ และปลา
ไหลมอเรยอ์ย่างใกลชิ้ด พิพิธภณัฑ์หุ่นข้ีผึ้งท่ีอยูอี่กดา้นหน่ึงของเกาะแสดงเร่ืองราวชีวิตของชาวจีนท่ี
อพยพเขา้มาอยูใ่นสิงคโปร์ตั้งแต่สมยัแรกๆ  
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8) ชีเมส สถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึง มีนกัท่องเท่ียวใฝ่ฝันใคร่ไดม้าเยือน แต่เดิมเป็นโบสถ์
คริสต์ส านักแม่ชี กระทัง่ปี ค.ศ.1983 เม่ือส านักแม่ชียา้ยออกไป สถานท่ีแห่งน้ีก็ได้รับการพฒันาให้เป็น
ร้านคา้ บาร์ ภตัตาคาร และแกลลอร่ี จดัเป็นแหล่งรวมงานศิลปะท่ีดีของประเทศ มีงานแฟชัน่โชวอ์ยูเ่ป็น
ประจ า  

9) โบท คี คือยา่นน่านน ้ าสิงคโปร์ แหล่งรวมบาร์ คาเฟ่ และภตัตาคาร บาร์ฮาเร่ยท่ี์ข้ึนช่ือก็อยู่
ท่ีน่ี จะรับประทานอาหารรสชาติใดก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบ บรรดานกัด่ืมชอบมาหาความส าราญ
ยามเยน็ริมน ้าแห่งน้ี มองไปฝ่ังน ้าดา้นตรงขา้มก็จะเห็นรัฐสภาและโรงละครวิคตอเรีย  

10) สวนสาธารณะป้อมเคนนิง เป็นแหล่งท่องเท่ียวพกัผ่อนเพื่อความสงบอีกแห่งหน่ึงของ
สิงคโปร์ ในศตวรรษท่ี 14 บริเวณตรงน้ีเคยเป็นท่ีตั้งอาณาจกัรมาเลยแ์ห่งทีมาเสก (Temasek) เป็นสุสาน
คริสตแ์ห่งแรกบนเกาะ ทางเขา้สวนสาธารณะป้อมเคนนิงมีประตูใหญ่รูปลกัษณะแบบศิลปะกอทิก ภายใน
สวนมีร่องรอยส่ิงปรักหกัพงัท่ีเคยใช้ทางการทหารมาก่อน นอกจากน้ียงัมีศาลเจา้ของชาวมาเลย ์มีหลุมฝัง
ศพของคริสต์และสวนเคร่ืองเทศ ปีหน่ึงๆ มีนักท่องเท่ียวชาวไทยไปเยือนเฉล่ียมากกว่า 220,000 คน 
(ศูนยว์ิจยักสิกรไทย, 2546) นักท่องเท่ียวชาวไทยในกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาให้ความสนใจไปเยือนแหล่ง
ท่ อ ง เท่ี ย ว ข อ ง สิ ง ค โป ร์ เรี ย ง ล า ดั บ จ าก ม าก ไ ป ห าน้ อ ย  คื อ  1 . ย่ าน ถ น น อ อ ร์ ช า ร์ ด  
2. เกาะเซนโตซา 3. สวนนกจูรง และ 4. ส่วนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ท่ีมีน ้ าพุดนตรีให้ความบนัเทิงแก่ 
ผูม้าเยือนอย่างมาก เพราะเป็นการเดินทางไปกบับริษทัน าเท่ียวรายการต่างๆ จึงเป็นไปตามท่ีบริษทัจดั
ก าหนดไว ้ 

นอกจากการเท่ียวสิงคโปร์ตามรายการท่ีนิยมกนัแลว้ ยงัมีผูม้าเยือนสิงคโปร์ดว้ยจุดประสงค์
เฉพาะ คือ การไดม้าเห็นอาคารส่ิงก่อสร้างสมยัใหม่ท่ีสถาปนิกตอ้งใช้ความสามารถพิเศษเพื่อให้ผลงาน
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ตอบสนองความตอ้งการของดินแดนท่ีมีประชากรหนาแน่นแต่ท่ี
วา่งเปล่าน้อย และเป็นผลงานใหม่ท่ีกลมกลืนกบัร่องรอยอดีตของยุคอาณานิคม ผูม้าเยือนสิงคโปร์จึงไม่
ผิดหวงัท่ีจะไดเ้ห็นอาคารส่ิงปลูกสร้างร่วมสมยัท่ีไม่เหมือนของใคร ท่ีนครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย มี
โอเปร่าเฮา้ส์ เป็นสัญลกัษณ์โดดเด่น สิงคโปร์ก็มีโรงละครเอสพลานาด (The Esplanade Theatres) ศิลปะ
รูปทรงเลียนแบบลูกทุเรียนท่ีใครไดช้มก็จดจ าไม่รู้ลืม 
5.4 การท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย 

มาเลเซียเป็นประเทศท่ีประกอบดว้ยดินแดน 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ มาเลเซียตะวนัตก เป็นส่วนท่ียื่นต่อ
ออกไปจากดินแดนประเทศไทย หรือท่ีรู้กนัในนามคาบสมุทรมาเลย ์อีกส่วนหน่ึงคือมาเลเซียตะวนัออก 
อนัประกอบดว้ยดินแดนท่ีเป็นซาราวคัและซาบาห์ ทางทิศเหนือของเกาะบอร์เนียวท่ีอยูห่่างจากคาบสมุทร
มาเลยไ์ปไกลถึง 400 ไมล์ เศรษฐกิจของประเทศข้ึนอยูก่บัการเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และการคา้ 
เป็นประเทศท่ีผลิตน ้ ามนัปาล์มไดเ้ป็นจ านวนคร่ึงหน่ึงของผลผลิตน ้ามนัปาล์มโลก และผลิตยางพารามาก
ถึง 1 ใน 3 ของผลผลิตยางพาราโลก นอกจากน้ียงัเป็นผูน้ าการผลิตโกโก ้ถัว่ ยาสูบ มะพร้าว ชา พริกไทย 
สับปะรด และผลไมอ่ื้นๆ เพราะอยูใ่นเขตป่าฝนเมืองร้อนมาเลเซีย จึงสามารถส่งออกไมซุ้งและผลิตภณัฑ์
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ไมแ้ปรรูป อาทิ กระดานและเคร่ืองเรือนจ าหน่ายทัว่โลก อีกทั้งยงัเป็นผูผ้ลิตแร่ดีบุก น ้ ามนั และก๊าซราย
ใหญ่ของโลก ลูกคา้ส าคญั คือ ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ด้วยเป็น
ดินแดนท่ีอยูบ่นเส้นทางเดินเรือมาแต่โบราณ และอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยโภคทรัพยเ์ช่นนั้นไดดึ้งดูดให้ผูค้น
จากท่ีต่างๆ เขา้ไปตั้งหลกัแหล่ง กล่าวคือราวๆ 50% ของประชากรทั้งประเทศเป็นชาวมาเลย ์35% เป็นชาว
จีน และอีก 10% เป็นชาวอินเดีย ในรัฐซาราวกัและซาบาห์มีกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มเล็กๆ จ านวนนบั 10 กลุ่ม
เป็นประชากรหลัก ดินแดนท่ีมีคนต่างกลุ่มมากเช่นน้ีย่อมมีความหลากหลายในศิลปวฒันธรรม ทั้ ง
ศิลปหตัถกรรม ดนตรี การแสดง และการกีฬา แต่ละทอ้งถ่ินมีเอกลกัษณ์โดดเด่น (Silverdale Book, 2000 : 
244) ดึงดูดใจผูค้นจากสังคมวฒันธรรมอ่ืนใหม้าเยีย่มเยอืนยิง่นกั  

แหล่งท่องเท่ียวท่ีเด่นดงัของมาเลเซียมี 7 แห่ง ไดแ้ก่  
1. อุทยานแห่งชาติทาแมน นีการา ในรัฐตรังกานู เป็นแหล่งป่าฝนเมืองร้อนอายุเก่าแก่ท่ีสุดแห่ง 

หน่ึงของโลก ผูป้รารถนาความต่ืนเตน้ผจญภยัจากการท่องเท่ียวทวัร์ป่าไดม้าเดินป่าท่ีน่ีจะไม่ผิดหวงั มี
พนัธ์ุไมแ้ละสัตวป่์าจ านวนนบัร้อยชนิดรอใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ไปศึกษาหาประสบการณ์  

2. ยอดเขาคินาบาลูในรัฐซาบาห์ เกาะบอร์เนียว ความสูง 4,101 เมตร พื้นท่ีในความดูแลของอุทยาน
แห่งชาติคินาบาลู ท่ีมีเน้ือท่ีกวา้ง 750 ตารางกิโลเมตร นักท่องเท่ียวท่ีชอบผจญภยักบัป่ายปีนเพิงผานับ
พนัๆ คนนิยมมาท่ีน่ีกนัทุกๆ ปี ดว้ยเป็นภูเขาท่ีปีนง่าย  

3.เกาะปูลูทีโอแมน เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในบรรดาหมู่เกาะแถบชายฝ่ังตะวนัออกของ
มาเลเซีย มีกิจกรรมการด าน ้าต้ืน ด าน ้าลึก และการเดินป่าใหน้อกเหนือไปจากการพกัผอ่นตามชายหาด  

4.เกาะพีเรห์นเทน เป็นเกาะท่ีอยู่ในรัฐโคตาบห์ารู อยู่ห่างจากชายฝ่ังออกไปเพียง 21 กิโลเมตร 
เป็นเกาะท่ีงดงามท่ีสุดในประเทศ มีกิจกรรมการด าน ้ าต้ืนและการด าน ้าลึกไวบ้ริการอยา่งพร่ังพร้อม ในฤดู
มรสุมปิดเกาะไม่ใหมี้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเยอืน เพราะอาจไดรั้บอนัตรายจากคล่ืนลม  

5.เกาะปีนัง หรือช่ือเก่าว่าเกาะหมาก เคยเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ มีพื้นท่ี 258 ตาราง
กิโลเมตร อยูห่่างจากแผน่ดินใหญ่เพียง 3 กิโลเมตร มีเมืองจอร์จทาวน์เป็นศูนยก์ลางของเกาะ ในยุคอาณา
นิคมปีนงัเป็นเขตการคา้ปลอดภาษี สามารถเดินทางไปปีนงัอย่างสะดวก เพราะมีเรือขา้มฟาก 24 ชัว่โมง 
ถดัไปจากท่าเรือขา้มฟากลงไปทางใตมี้สะพานปีนังเช่ือมแผ่นดินใหญ่กบัตวัเกาะ นับเป็นสะพานท่ียาว
ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เช่ือมเกาะปีนงักบัถนนไฮเวยข์องประเทศข้ึนสู่ทิศเหนือและลงสู่ทิศใต ้ 

6.เมืองมะละกา เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีประวติัศาสตร์น่าสนใจอยา่งยิ่งในประเทศ
น้ี ดว้ยเป็นดินแดนท่ีเคยมีชาวยุโรปชาติต่างๆ พยายามจะเขา้มายึดครองหลายชาติ คือ โปรตุเกส ดตัช์ และ
องักฤษ เป็นเมืองท่าการคา้ขายมาตั้งแต่ดั้งเดิม ช่วงปี ค.ศ.1405 มะละกาเป็นท่าการคา้ภายใตก้ารควบคุมของ
จีน พอมาถึง ค.ศ.1511 ชาติโปรตุเกสเข้ายึดเป็นเมืองท่าการค้าของตนและได้สร้างป้อม เอ ฟาโยชาข้ึน 
ภายหลังการยึดเมืองนานถึง 8 เดือน มะละกาก็ตกไปยู่ในอ านาจของดัตช์ ในปี ค.ศ.1824 มะละกาก็
กลายเป็นดินแดนในความดูแลขององักฤษ หมดยุคอาณานิคมมะละกาก็เงียบเหงา เพิ่งจะเป็นท่ีแพร่หลาย
ในหมู่นักท่องเท่ียวว ัฒนธรรมก็ ต่อเม่ือมีการพัฒนาน่านน ้ ามะละกาเพื่อให้ เห็นความส าคัญทาง
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ประวติัศาสตร์เม่ือไม่นานมาน้ี ปัจจุบนัในวงการท่องเท่ียววฒันธรรมแลว้นามมะละกาคือภาพสะทอ้นอดีต
ของกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวจีนท่ีเขา้ไปตั้งรกรากตั้งแต่อดีต ดงัจะเห็นไดจ้ากถนนหนทาง ห้างร้านเก่าๆ วดัวา
อาราม และสุสานฝังศพ อีกทั้งอาคารสถานท่ีรูปแบบตะวนัตกท่ีหลงเหลือมาตั้งแต่ยุคอาณานิคม การ
ท่องเท่ียวจากยา่นชุมชนชาวจีนมีกิจกรรมการท่องเท่ียวทางเรือ ล่องไปตามล าน ้ าเพื่อชมวิถีชีวติสองฝ่ังวนั
ละหลายๆ เท่ียว  

7.แหล่งท่องเท่ียวเด่นดังอีกแห่งหน่ึง คือ ศูนยอ์นุรักษ์ลิงอุรังอุตงัเซปิล็อก เป็นท่ีรวมอุรังอุตงั
จ านวนมากท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัการท่องเท่ียวของรัฐซาบาห์ นักท่องเท่ียวสามารถชมอุรังอุตงัไดอ้ย่าง
ใกลชิ้ดตอนท่ีเจา้หนา้ท่ีน าอาหารไปเล้ียง เวลา 10.00 น. และเวลา 15.00 น. ทุกวนั ปกติจะมีอุรังอุตงัราวๆ 
20 ตวัมากินอาหารตรงจุดเล้ียงเสมอ 

มาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีดินแดนติดกบัประเทศไทย การขา้มแดนไปมาหาสู่กนัมี
มาเน่ินนาน จะขา้มแดนท่ีด่านปาดงัเบซาร์  เบตง หรือสุไหง-โกลก ก็เป็นไปดว้ยความสะดวก โดยเฉพาะ
การคมนาคมทางรถไฟจากยะลา ผ่านสุไหง-โกลกเขา้ไปถึงโกตา บห์ารู จากนั้นก็เดินทางไปไดจ้นสุด
คาบสมุทรมาเลยท่ี์เมืองยะโฮร์ และเขา้สู่ประเทศสิงคโปร์ หลายคนก็สะดวกท่ีจะเร่ิมตน้เดินทางจาก
หาดใหญ่ ผา่นปาดงัเบซาร์ ลงไปอะลอร์สตาร์ ปีนงั กวัลาลมัเปอร์ มะละกา ยะโฮร์ และส้ินสุดท่ีสิงคโปร์ 
ในบรรดานักท่องเท่ียวจากประเทศเพื่อนบา้นท่ีเขา้มาเยือนประเทศไทยด้วยกนัแลว้ นักท่องเท่ียวชาว
มาเลเซียเข้ามาเท่ียวประเทศไทยมากท่ีสุด (ศูนยว์ิจยักสิกรไทย 10 มกราคม พ.ศ.2546) ท่ีผ่านมาช่วง
เทศกาลวนัหยุดนกัท่องเท่ียวชาวมาเลเซียนิยมมาท่องเท่ียวท่ีอ าเภอหาดใหญ่เป็นอยา่งมาก นกัท่องเท่ียว
ชาวไทยกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามาส่วนใหญ่เคยไปเยอืนประเทศมาเลเซียมาแลว้มากกวา่ 1 คร้ัง การเดินทาง
ไปมาเลเซียคร้ังหน่ึงๆ ใช้เวลาอยูร่ะหวา่ง 2-5 วนั ท่ีชอบเดินทางไปมาเลเซียก็ดว้ยเหตุผลประการต่างๆ 
คือ อยูใ่กลป้ระเทศไทย เดินทางสะดวก บา้นเมืองสะอาดทนัสมยั ไม่มีปัญหาภายในประเทศ สินคา้ราคา
ถูกโดยเฉพาะเคร่ืองใช้ไฟฟ้า มีบ่อนกาสิโน และศิลปวฒันธรรมเก่าแก่ แหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียว
กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาไดไ้ปเยือนจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ยอดเขาเก็นต้ิงไฮแลนด์ ตึก
แฝดเปโตรนัส หอคอย เคแอล และเมืองมะละกา คนส่วนใหญ่ไปเยือนกรุงกวัลาลมัเปอร์เพราะการ
คมนาคมทางอากาศตอ้งไปลงเคร่ืองท่ีนัน่ก่อนจะท่องเท่ียวไปยงัถ่ินอ่ืน อีกทั้งการเป็นเมืองหลวงยอ่มเป็น
ศูนยร์วมของส่ิงดีๆ ท่ีใครๆ ก็ใคร่ไดส้ัมผสั ค าวา่กวัลาลมัเปอร์ หมายถึง ดินแดนปากแม่น ้ าท่ีเป็นโคลน
ตม ไดช่ื้อน้ีมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1860 การคน้พบแหล่งแร่ดีบุกท่ีน้ีท าให้เมืองเติบโตอยา่งรวดเร็ว ปัจจุบนั
จะเห็นตึกอาคารสมยัใหม่สูงเสียดฟ้า กระนั้นก็ยงัคงรักษาสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของสมยัอาณานิคมไวไ้ด้
อยา่งน่าภาคภูมิใจ  

ประเทศน้ีเป็นแหล่งรวมวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มต่างๆ ทั้งชาวมาเลย ์ชาวจีน และชาว
อินเดียท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานท ามาหากินกนัตั้งแต่อดีต ห่างจากกรุงกวัลาลมัเปอร์ข้ึนไปทางเหนือราว 50 
กิโลเมตร มีสถานกาสิโนสุดหรูของประเทศตั้ งอยู่บนยอดเขาเก็นต้ิง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวผูช้อบการพนันมากกว่านักท่องเท่ียวแนวอ่ืนใด นอกจากน้ียงัมีสวนสนุกและเคร่ืองเล่น
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สมยัใหม่ไวค้อยบริการผูม้าเยือน สามเหล่ียมทองค าของมาเลเซียเป็นย่านท่ีจะแสดงความเฟ่ืองฟูทาง
เศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีการสร้างอาคารพาณิชยเ์บียดเสียดกนัเต็มไปหมด ตึกแฝดเปโตรนัสท่ีมี
ความสูง 452 เมตร และถือวา่เป็นตึกท่ีสูงเป็นอนัดบั 2 ของโลกยนืตระหง่านเป็นหลกัฐานแสดงความกา้ว
ล ้าของมาเลเซีย นอกจากน้ียงัมีหอคอยเคแอลท่ีมีความสูง 421 เมตร เป็นท่ีซ่ึงสร้างไวเ้พื่อให้ผูม้าเยอืนได้
ข้ึ น ไ ป ช ม ก รุ ง กั ว ล า ลั ม เป อ ร์ ไ ด้ ร อ บ ทิ ศ ท า ง  ทั้ ง ตึ ก แ ฝ ด เป โ ต ร นั ส แ ล ะ ห อ ค อ ย  
เคแอลเป็นแหล่งช็อปป้ิงทนัสมยัท่ีพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านอาหาร ภตัตาคาร และผบับาร์ ท่ีบริการเกือบถึง
รุ่งแจง้ การเดินทางท่องเท่ียวท่ีด าเนินการโดยบริษทัทวัร์จากประเทศไทยสู่ประเทศมาเลเซียจะเนน้แหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาขา้งตน้เสมอ  

รายการทวัร์ขา้งตน้เป็นรายการท่องเท่ียวท่ีบริษทัทวัร์ส่วนใหญ่จดัคลา้ยกนั จะเห็นได้ว่า
ปัจจุบนัคนไทยไม่ค่อยไปท่องเท่ียวท่ีเกาะปีนังเหมือนเช่นในอดีต ซ่ึงปีนังคือความใฝ่ฝันของคนไทย
ส่วนใหญ่ท่ีจะได้เดินทางไป ‘เมืองนอก’ เพราะดินแดนท่ีเป็นอาณานิคมย่อมมีร่องรอยของความเป็น
ตะวนัตกโดดเด่น สมยัก่อนใครใคร่มีความสามารถดา้นภาษาองักฤษก็มกัจะไปศึกษาเล่าเรียนท่ีปีนงั จบ
การศึกษาท่ีนัน่กลบัมาเมืองไทยก็ไดรั้บการยอมรับวา่มีความรู้ภาษาองักฤษในขั้นใชง้านได ้ผูมี้ฐานะทาง
เศรษฐกิจดีนิยมส่งบุตรหลานไปเรียนต่อระดบัมธัยมและระดบัอุดมศึกษาท่ีปีนงั โดยเฉพาะบรรดาชนชั้น
ผูน้ าท่ีอยูท่างภาคใต ้ชาวจีนตามเมืองใหญ่ๆ อาทิ ภูเก็ต ระนอง และหาดใหญ่ ท่ีประสบความส าเร็จดา้น
ธุรกิจการคา้จ านวนหน่ึงก็เคยได้มีประสบการณ์เรียนรู้วงการคา้ขายจากเกาะปีนัง ดว้ยท่ีนัน่เป็นชุมชน
กลุ่มชาติพนัธ์ุหลากหลาย ทั้งมุสลิมมาเลย ์ชาวอินเดียจากกลุ่มศาสนาต่างๆ และชาวจีนผูน้ับถือพุทธ
ศาสนา นอกจากน้ียงัเหลือมรดกวฒันธรรมประเภทอาคารสถานท่ีท่ีสร้างสรรค์กนัมาตั้งแต่สมยัท่ียงัอยู่
ในความดูแลขององักฤษจ านวนมากกวา่ท่ีสิงคโปร์ เฉพาะในเมืองจอร์จทาวน์การนัง่สามลอ้ถีบชมเมืองก็
จะไดพ้บสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม อีกทั้งร้านคา้ อาคาร โบสถ ์วิหารแบบยโุรป และบา้นเรือนของคน
จีนแซ่ต่างๆ ท่ีประกอบกนัเป็นไชน่าทาวน์ของเกาะแห่งน้ี คร้ันเม่ือข้ึนไปบนยอดเนินปีนงัก็สามารถชม
ทศันียภาพของเกาะและอ่าวรอบเกาะได้อย่างทัว่ถึง โรงแรมหรูอีแอนด์โอ (E and O – the Eastern and 
Oriental Hotel) ท่ีเพิ่งไดรั้บการตกแต่งอยา่งอลงัการไม่แพโ้รงแรมรัฟเฟลส์ของสิงคโปร์ เป็นโรงแรมท่ี
สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1884 ตามรูปลกัษณ์ของศิลปะยุคอาณานิคม เคยไดรั้บรองอาคนัตุกะคนส าคญัๆ 
มาแลว้ เช่น โนเอล โควาร์ด, รูด์ยาร์ด คิปลิง และซอเมอร์เซท มอร์กมั 
5.5 การท่องเที่ยวประเทศพม่า 

พม่า หรือท่ีในปี พ.ศ.2532 เปล่ียนมาเป็นเมียนมาร์ มีพื้นท่ีประเทศราว 671,000 ตารางกิโลเมตร 
มีชายแดนติดต่อกบัประเทศไทย บงัคลาเทศ อินเดีย และประเทศจีน ตอนกลางของประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม
ขนาดใหญ่อนัเกิดจากสายน ้ าส าคญัของประเทศ คือ แม่น ้ าอิระวดี (เอยาวดี) ท่ีไหลจากทิศเหนือลงสู่อ่าว
มะตะบนั ทะเลอนัดามนั การเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจหลกัของประเทศ ขา้วเป็นพืชหลกั ปลูกกนัใน
พื้นท่ีมากกว่าคร่ึงหน่ึงของพื้นท่ีทางการเกษตร นอกนั้นเป็นพืชผลไม ้พืชผกั ออ้ย ขา้วสาลี ยาสูบ ฝ้าย 
และยางพารา เป็นประเทศท่ียงัอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ  ทั้งป่าไม ้อญัมณี น ้ ามนั ก๊าซ
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ธรรมชาติ และแร่ธาตุอ่ืนๆ โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยูใ่นเมืองย่างกุง้ มีอุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ือง
โลหะ และอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูป สถิติปี ค.ศ.2012 ประมาณวา่มีประชากรราวๆ 55 ลา้นคน อตัรา
การเพิ่มประชากรอยูท่ี่ 2.1 เปอร์เซ็นตต่์อปี ประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มใหญ่ๆ คือ ชาวพม่า 68% ไทย
ใหญ่ 10% กะเหร่ียง 7% มอญนอ้ยกวา่ 3% คะฉ่ินนอ้ยกวา่ 3% ชินนอ้ยกวา่ 3% คะยานอ้ยกวา่ 2% และยะ
ไข่นอ้ยกวา่ 2% นอกจากน้ียงัมีชาวอินเดียเช่นเผา่โรฮิงยาและชาวจีนกลุ่มภาษาต่าง ๆ ซ่ึงอาศยัอยูล่ะแวก
เมืองใหญ่ๆ คือ ยา่งกุง้ มณัฑเลย ์(เมืองหลวงเก่า) เมืองพะริม เมาะล าไย (หรือเมาะตะมะหรือมะละแหม่ง
หรือเมาะล าเลิง) ตองยี จิตตะกอง ประมาณ 87% ของประชากรพม่านบัถือพุทธศาสนา ขณะเดียวกนัก็ยงั
มัน่คงในความเช่ือผนีตั อนัเป็นความเช่ือในผเีจา้ท่ี ส าหรับชาวพม่านั้นนบัถือพุทธศาสนาเพื่อชีวิตในภพ
หนา้ แต่การประกอบพิธีกรรมเพื่อเซ่นไหวผ้ีนตัก็เพื่อแกปั้ญหาในชีวิตน้ี เช่ือกนัวา่สีแดงและสีขาวคือสี
ของผีนตั ผา้แดงผา้ขาวท่ีผกูไวห้นา้รถยนตแ์ละท่ีกระจกรถยนตก์็เพื่อหวงัไดรั้บการปกป้องคุม้ครองจาก
ผีนัต ผูค้นท่ีอยู่บนดอยโดยเฉพาะกะเหร่ียงเปล่ียนไปนบัถือศาสนาคริสต์ตามอิทธิพลการเผยแพร่ลทัธิ
ของหมอสอนศาสนาท่ีมีบทบาทมาก โดยเฉพาะช่วงท่ีพม่าอยู่ภายใตอ้  านาจอาณานิคมของประเทศ
องักฤษ ชุมชนผูน้ับถือศาสนาฮินดูและมุสลิมมีอยู่ทัว่ไปในประเทศเช่นกนั การเป็นเมืองของชาวพุทธ
และนโยบายการปกครองท่ีเขา้ข่าย "ปิดประเทศ" ของรัฐบาลสล็อร์ค (SLORC) ท่ีมีผลต่อการปิดกั้นการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม ท าให้ผูค้นส่วนใหญ่ในปัจจุบนัในประเทศยงัคง
ด าเนินชีวิตคลา้ยๆ กบัท่ีบรรพบุรุษเคยถือปฏิบติัมาแต่คร้ังอดีต นกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีไปเยือนพม่า จึง
น่าจะได้มีโอกาสช่ืนชมกับมรดกวฒันธรรมของประเทศน้ีอย่างอ่ิมเอม แต่เป็นเพราะภูมิหลังทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีท าให้กลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มต่างๆ ยงัมีความขดัแยง้เพื่อแยง่อิสรภาพและสภาพภูมิศาสตร์ท่ี
เต็มไปดว้ยป่าเขาลอ้มรอบบริเวณท่ีราบลุ่มใจกลางของประเทศ ท าหนา้ท่ีเป็นเส้นแบ่งแยกอาณาเขตของ
กลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีอยูบ่นบริเวณเทือกเขาสูง ท่ีราบสูง และพื้นราบออกจากกนั การคมนาคมท าไดเ้พียงการ
เดินทางเทา้และการคมนาคมทางน ้ า เหล่าน้ีท าให้การไปเยือนดินแดนแต่ละแห่งไม่สะดวกนกั (พรพิมล  
ตรีโชติ, 2541 : 50-68) ธุรกิจการท่องเท่ียวส่วนใหญ่จึงกระจุกอยูต่ามแหล่งท่องเท่ียวในพื้นราบแถบลุ่มน ้ าอิ
ระวดี 

แหล่งท่องเท่ียวซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวไทยผูไ้ปเยีย่มพม่าเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1. เมืองย่างกุง้ ซ่ึงมีมหาเจดียช์เวดากองเป็นศูนยร์วม 2. เมืองพุกาม 3. เมือง
มณัฑเลย ์4. ทะเลสาบอินเล และ 5. เมืองตองยี นามย่างกุง้และชเวดากองเป็นของคู่กนัเช่นเดียวกบันาม
ปีนงัและจอร์จทาวน์ในประเทศมาเลเซีย ยา่งกุง้เป็นเมืองหลวงมาไดร้าว 100 กวา่ปี เม่ือองักฤษมีชยัชนะ
เหนือพม่าในปี ค.ศ.1885 เดิมเป็นเมืองเล็กๆ ท่ีพระเจา้อลองพญาไดต้ั้งข้ึนคราวท่ีพระองคมี์ชยัชนะเหนือ
ดินแดนพม่าตอนล่าง ค าว่า “ยา่งกุง้” หมายถึง อวสานแห่งการต่อสู้ ภายใตอ้าณานิคมขององักฤษมีการ
สร้างเมืองย่างกุง้ใหม่ในต าแหน่งเก่าตามแผนแปลนท่ีผูป้กครองอาณานิคมวางไว ้จึงเห็นไดว้า่ ปัจจุบนั
ถนนสายหลกัของเมืองมุ่งตรงมารวมกนัท่ีมหาเจดียช์เวดากอง องคเ์จดียท์รงระฆงัท่ีสร้างข้ึนบนเนินสูง
ราวๆ 100 เมตร บุดว้ยแผ่นทองค ารอบองคเ์จดียท่ี์มีชั้นฐานลดหลัน่ลงไปถึง 32 ชั้น ชั้นบนมีเพชร 4,350 
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เม็ดประดบัอยู ่ส่วนยอดบนสูงมีเพชร 76 กะรัตประดบัเด่น เช่ือกนัวา่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธเจา้ 4 พระองค ์ยามเยน็เม่ือตอ้งแสงอาทิตยจ์ะเห็นมหาเจดียสุ์กปลัง่อร่ามยิง่นกั 

ส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวอยา่งท่ี 2 คือ เมืองพุกาม ซ่ึงเป็นราชธานีหน่ึงของพม่า สถาปนาโดย
พระเจา้อนิรุทธ์ เม่ือ พ.ศ.1587 บนฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าอิระวดี เม่ือพระเจา้อนิรุทธ์ทรงมีชัยเหนือ
สะเทิมและไดก้วาดตอ้นไพร่พลรวมทั้งศิลปิน ช่างฝีมือ พระสงฆ ์และชา้ง 30 เชือก บรรทุกพระไตรปิฎก
ภาษาบาลีมาเป็นรากฐานใหแ้ก่อาณาจกัรใหม่แห่งน้ี เป็นเวลากวา่ 2 ศตวรรษอาณาจกัรที่ศรัทธาแรงกล้า
ในพุทธศาสนาได้สร้างศาสนสถานมากมาย แต่คร้ันภายหลงัปี พ.ศ.1830 ที่กุบไลข่านไดเ้ขา้รุกราน
อาณาจกัรแห่งน้ีก็มีอนัตอ้งล่มสลายไป อีกทั้งภยัพิบติัทางธรรมชาติโดยเฉพาะแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ ในปี 
พ.ศ.2518 และการลกัลอบน าวตัถุโบราณของมีค่าจากพุกามออกไปขายต่างชาติ เหล่าน้ีน าความเสียหาย
มากสู่ศิลปวตัถุโบราณสถานของอาณาจกัรเก่าแก่แห่งน้ีเหลือคณานับ ปัจจุบนัยงัเหลือโบราณสถานท่ี
กรมโบราณคดีของพม่าไดข้ึ้นทะเบียนไวแ้ลว้จ านวน 2,217 แห่ง (สุภทัรดิศ  ดิศกุล, ม.จ., 2545 : 60) การ
ท่องเท่ียวชมโบราณสถานของอาณาจกัรแห่งน้ีใหท้ัว่ถึงตอ้งใชเ้วลาหลายวนั เฉพาะท่ีการท่องเท่ียวทัว่ไป
แนะน าให้ชมเม่ือไปเยอืนพุกามท่ีส าคญัๆ เช่น ประตูเมืองเก่า เจดียว์ิหารอนนัท เจดียว์ิหารสัพพญัญู เจดีย์
มงัคละ เจดียช์เวสันดอ และเจดีย ์ชเวสิกน นกัท่องเท่ียวทัว่ไปอาจจะเพียงประทบัใจในความยิ่งใหญ่ของ
ราชอาณาจกัรพุกาม จากหลักฐานโบราณคดีท่ีเหลืออยู่ แต่ส าหรับนักท่องเท่ียววฒันธรรมแล้วย่อม
ต่ืนเตน้ไปกบัความรู้และจินตนาการท่ีไดเ้ห็นซากโบราณวตัถุโบราณสถานและศิลปวตัถุต่างๆ ท่ีตกแต่ง
ไวร้ายรอบโบราณสถานเหล่านั้น เช่น แผ่นประติมากรรมนูนต ่าดินเผาเร่ืองสุวรรณสาม ประดบัผนัง
ทางเดินประทกัษิณของเจดียเ์ปตเลกตะวนัตก ภาพรูปพระพรหมนูนต ่าสลกัจารึก จากภาพท่ี 18 เจดีย์
วิหารนนัทปยะและจิตรกรรมฝาผนงัของอุบาลี-เถียน (สันติ  เล็กสุขุม, 2545 : 101-165) มาพุกามแลว้ก็
ต้องไปให้ถึงเขาโปปา เพราะเป็นท่ีสิงสถิตของผีนัตทั้ งหลาย เขาโปปาอยู่ห่างจากพุกามไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตร้าว 50 กิโลเมตร ภูเขาสูงประมาณ 1,518 เมตร ในความเช่ือดั้งเดิมของพม่า นตัคือผูมี้
ฤทธ์ิท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ผีทัว่ๆ ไป แต่ก็ไม่เทียบเท่าเทวดา บนเขาโปปามีศาลสถิตของนตัหลวงสองพี่นอ้ง 
นัตผูพ้ี่คือมิงมหาคีรี หรือเจา้พ่อเขาหลวง และนัตผูน้้องคือชาวเมียตหน่า หรือเจา้แม่หน้าทอง กษตัริย์
พุกามทุกพระองค์ท่ีข้ึนครองราชยจ์ะเดินทางไปบูชามิงมหาคีรีนตัเพื่อขอความคุม้ครองบา้นเมืองและ
บลัลงัก์ สมยัพระเจา้อโนรธาไดท้รงน าศาสนาพุทธเขา้ไปเผยแพร่และยกเลิกพิธีบูชานตัท่ีเขาโปปา โดย
รวบรวมนตัทั้งหลายมาไวท่ี้พระเจดียช์เวซีกอนเพื่อให้เฝ้าเจดีย ์ท่ีประตูทางเขา้พุกามเมืองเก่ามีซุ้มประดิษฐาน
รูปนตัสองพี่น้อง นกัท่องเท่ียวชาวพม่าท่ีผ่านไปมายงัคงเคารพกราบไหวข้อความคุม้ครองเสมอ เช่นท่ีผูค้น
สมยัอาณาจกัรพุกามเคยถือปฏิบติัมา (ขจดัภยั  บุรุษพฒัน์, 2549 :  136-137) 
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มณัฑเลย ์เมืองหลวงแห่งสุดทา้ยของพม่าก่อนท่ีจะตกเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ปี 
พ.ศ.2400 (ซ่ึงตรงกบัปีท่ี 3 แห่งการครองราชยข์องรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) พระเจา้มินดงให้
ย ้าย เมืองหลวงจาก เมืองอมรปุระมาตั้ ง เมืองหลวงใหม่ ท่ี มัณฑ เลย์ตาม ช่ือภู เขาท่ีอยู่ท างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัเมือง แมว้า่พระเจา้มินดงจะครองราชยเ์พียง 25 ปี กระนั้นช่วงเวลาดงักล่าวก็
ได้กะเกณฑ์ช่างฝีมือแขนงต่างๆ ให้มาสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรมอนัล ้ าค่าของพม่าไวม้ากมาย เห็นได้
จากพระมหาปราสาท พระราชวงัมณัฑเลย ์อีกทั้งพุทธสถานต่างๆ เช่น วดักุโสดอ ซ่ึงสร้างตามแบบ
เจดียช์เวซิกอนท่ีเมืองพุกาม พระเจ้ามินดงโปรดให้กระท าสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นคร้ังท่ี 5 โดยให้
จารึกขอ้ความลงบนแผน่หิน 729 หลกั นบัวา่เป็นจารึกท่ีส าคญัต่อพุทธศาสนาอยา่งยิ่ง วดัชเวนนัดอ เป็น
วดัท่ีพระเจา้สีป่อทรงสร้างในปี พ.ศ.2423 โดยใหร้ื้อพระต าหนกัท่ีประทบัของพระเจา้มินดงมาสร้างเป็น
อาคารไมปิ้ดทองทั้งหลงั และประดบัดว้ยกระจกและไมส้ักสลกัลวดลายงดงาม โดยเฉพาะภาพไมส้ลกั
เก่ียวกับทศชาติ นับเป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมเคร่ืองไม้ของพม่าในมัณฑเลย์เพียงแห่งเดียวท่ียงั
หลงเหลืออยู ่ส่วนส่ิงก่อสร้างเคร่ืองไมอ่ื้นๆ ถูกท าลายไปในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (Finlay et al., 1999 
: 530-531) วดัมหามยัมุนีเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีชาวพม่ามุ่งหนา้ไปสักการะ พระมหามยัมุนี พระพุทธรูป
คู่บา้นคู่เมืองท่ีไดรั้บความเคารพเท่าๆ กบัเจดียช์เวดากองและพระธาตุไจทิ้โย ปี พ.ศ.689 พระเจา้จนัทรสุ
ริยะกษตัริยแ์ห่งเมืองยะไข่โปรดเกลา้ฯ ให้หล่อพระพุทธรูปองคน้ี์ ปี พ.ศ.2325 พระเจา้ปะดุงยกทพัไปตี
เมืองยะไข่และให้น าพระพุทธรูปองค์ดงักล่าวมาประดิษฐานท่ีเมืองอมรปุระ เหตุการณ์ไฟไหมว้ดัมหา
มุนี ปี พ.ศ.2427 ท าให้องคพ์ระช ารุดเสียหาย เฉพาะส่วนพระพกัตร์เท่านั้นท่ียงัดูสุกปลัง่เห็นเน้ือทองค า
ส าริดชดัเจน ความต่ืนเตน้ของนกัท่องเท่ียวท่ีไดไ้ปเยือนวดัมหามยัมุนีตั้งแต่เวลาตีส่ีตีห้า คือไดไ้ปชมพิธี
ลา้งหน้าแปรงฟันให้กบัพระมหามยัมุนี ซ่ึงเป็นธรรมเนียมท่ีถือปฏิบติักนัมาเน่ินนานตามความเช่ือเดิม
ของพม่าท่ีวา่พระพุทธเจา้ไดป้ระทานลมหายใจศกัด์ิสิทธ์ิเขา้ไปในองคพ์ระ จึงเป็นพระพุทธรูปท่ีมีชีวติท่ี
ไม่เหมือนพระพุทธรูปใดๆ ในโลกของชาวพุทธ  

นอกเหนือจากประเพณีแปลกๆ น้ีแลว้ ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยและ
ชาวกมัพูชาเป็นพิเศษอีกส่วนหน่ึงน่าจะไดแ้ก่รูปหล่อส าริด 6 รูปท่ีเก็บรักษาไวใ้กล้ๆ  วิหารพระมหามยั
มุนี เป็นรูปหล่อส าริดชา้งเอราวณั รูปสิงห์ 3 ตวั และรูปทวารบาลสองรูป ศิลปกรรมทั้งหมดน้ีเดิมทีเป็น
ของเขมร คราวท่ีเจา้สามพระยายกทพัไปตีนครธมได้โปรดให้ขนยา้ยรูปหล่อทั้งหกรูปมาไวท่ี้กรุงศรี
อยุธยา พระเจา้บุเรงนองให้ขนยา้ยรูปส าริดทั้งหมดนั้นไปไวท่ี้กรุงหงสาวดีเม่ือยกทพัมาตีกรุงศรีอยุธยา 
จากนั้นพระเจา้ยะไข่น ารูปส าริดดงักล่าวไปเก็บไวท่ี้เมืองยะไข่ภายหลงัท่ีทรงมีชยัเหนือหงสาวดี ทา้ยสุด
พระเจา้ปะดุงยดึยะไข่ไดจึ้งไดข้นยา้ยรูปหล่อเหล่านั้นมาไวท่ี้วดัยะไข่ หรือท่ีภายหลงัเปล่ียนช่ือมาเป็นวดั
มหามยัมุนี กรณีรูปหล่อส าริดดงักล่าวเป็นตวัอยา่งของเหตุการณ์ในอดีตท่ีประเทศเพื่อนบา้นไดไ้ปมาหา
สู่กนัเป็นระยะยุค นกัท่องเท่ียววฒันธรรมสมยัปัจจุบนัตอ้งท าความเขา้ใจกบัเหตุการณ์ในอดีตอยา่งเป็น
กลางท่ีสุด ดว้ยเป็นธรรมชาติอยา่งหน่ึงของวฒันธรรมท่ีจะมีการเคล่ือนยา้ยถ่ายเทอยูเ่ป็นนิจ เพียงแต่รูป



123 
 

 

ส าริดดงักล่าวเป็นวฒันธรรมทางวตัถุ จึงโดดเด่นเห็นชดักวา่การเคล่ือนยา้ยถ่ายโอนวฒันธรรมประเภทท่ี
เป็นนามธรรมทั้งหลาย 

รายการท่องเท่ียวจะน่าติดตามอยา่งยิ่งหากมีส่ิงดึงดูดความสนใจหลากหลายสลบัเปล่ียนให้
นักท่องเท่ียวไดต่ื้นเตน้ไม่เบ่ือหน่าย ทะเลสาบอินเลและวิถีชีวิตของผูค้นท่ีนั่นเป็นอีกแหล่งท่องเท่ียว
หน่ึงของพม่าท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัผูม้าเยือน โดยเฉพาะคนท่ีไม่คุน้เคยกบัการอยูอ่าศยักบัแหล่ง
น ้ าธรรมชาติ ทะเลสาบอินเลอยู่ทางตอนล่างของรัฐฉาน เป็นทะเลสาบท่ีเกิดจากล าธารหลายสายท่ีไหล
จากภูเขาท่ีทอดตวัยาวขนานไปกบัตวัทะเลสาบทั้งทางทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออก ตวัทะเลสาบมี
ความยาวจากเหนือจรดใต้ราวๆ 22 กิโลเมตร และกวา้งเฉล่ีย 5 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นท่ีทั้ งทะเลสาบ
ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนท่ีตั้งหลกัแหล่งอยูม่ากกวา่ 200 ชุมชน ชุมชนเหล่าน้ีมีทั้งชาวมอญ 
พม่า และไทยใหญ่ ท่ีปัจจุบนัผสมกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนั ท่ีผูค้นจากภายนอกเรียกว่าคนอินทา ซ่ึง
หมายถึงผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในบริเวณทะเลสาบอินเล ผูค้นทุกแห่งหนบนโลกต่างพยายามปรับเปล่ียนทุก
อยา่งรอบตวัเพื่อความอยูร่อดเป็นปฐม เหมือนเช่นคนท่ีน่ีท าสวนปลูกพืชผกัลม้ลุกบนแปลงเพาะปลูกท่ี
ท าจากวชัพืชและดินโคลนตมจากทอ้งทะเลสาบ นอกจากน้ียงัจบัสัตวน์ ้าในทะเลสาบเป็นอาชีพควบคู่กนั
ไปกับการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้าทางการเกษตรท่ีมีเป็นประจ าทุกวนั หรือมีนัดพิเศษท่ีตลาดน ้ า
หมู่บ้านยว่ามะ ซ่ึงปัจจุบนัเป็นศูนยก์ลางของการท่องเท่ียวส าคญัในย่านทะเลสาบอินเล ด้วยในทอ้ง
ทะเลสาบมีวชัพืชประเภทสาหร่ายและผกัตบชวาข้ึนอยูท่ ัว่ไป เวลาคมนาคมทางน ้าดว้ยเรือพายจึงตอ้งยืน
เพื่อมองหาช่องทางท่ีจะไม่ให้เรือไปติดอยูต่ามกอสาหร่ายและผกัตบชวา เม่ือยืนตลอดเวลาท่ีเดินทางก็
ตอ้งใชเ้ทา้ขา้งใดขา้งหน่ึงพายเรือ การปรับตวัเช่นน้ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ของการพายเรือท่ีมีอยูแ่ห่งเดียว
ในโลก ในหนังสือเดินทางท่องเท่ียวแนะน าว่า หากได้เดินทางท่องเท่ียวมาท่ีทะเลสาบอินเลช่วงเดือน
กนัยายนและตุลาคม ก็จะไดเ้ห็นประเพณีชกัพระทางน ้ า ซ่ึงจะมีกนัตั้งแต่ 15 วนัก่อนถึงวนัออกพรรษา 
พระพุทธรูปท่ีอัญเชิญลงเรือเพื่อแห่แหนผ่านไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในทะเลสาบ คือ พระเพาดออู 
นอกจากจะเห็นบรรดาฝีพายผูช้ายพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวในพิธีแลว้ ยงัมีการแข่งขนัพายเรือแบบน้ีทั้ง
ทีมชายและทีมหญิง นบัเป็นภาพท่ีผูม้าเยอืนจะไดจ้ดจ ากนัไปนาน 

นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจใฝ่รู้เร่ืองราวของกลุ่มชาติพนัธ์ุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้หเ้ดินทางไป
ประเทศพม่าแล้วจะไม่ผิดหวัง ด้วยภายในอาณาเขตของประเทศแสนกว่าตารางกิโลเมตรนั้ น
ประกอบดว้ยกลุ่มชาติพนัธ์ุมากถึง 21 กลุ่มใหญ่ๆ คือ นอกจากชาวพม่า กะเหร่ียง ไทยใหญ่ ยะไข่ มอญ 
อิน เดีย และจีน  ท่ีกล่าวมาข้างต้น  ย ังมีก ลุ่มชาติพัน ธ์ุ อ่ืนๆ อีก คือ ฉ่ิน  คะฉ่ิน  คะเรนนี  คะย ัน  
ปะหล่อง โรฮิงยา วา้ มูเซอ โกกงั ปะโอ ดานุ นากา ทวาย และอาข่า ในบรรดารัฐทั้ง 7 ของชนกลุ่มนอ้ย
ในประเทศพม่านั้น รัฐฉานเป็นรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีประชากรกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีพูดภาษาแตกต่างกนัถึง 32 
ก ลุ่ ม  อ าทิ  ไท ยให ญ่  ป ะ โอ  ป ะห ล่ อ ง  ว้า  ค ะ ฉ่ิ น  โกกั ง  ด า นุ  ต อ งยู  ป ะ ด่ อ ง  มู เซ อ  ลี ซ อ  
ยางลาย ลายแมบ และยางด า ตองยีเมืองหลวงของรัฐฉานคือศูนยก์ลางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศพม่า เมืองตองยีอยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเลราวๆ 1,430 เมตร นบัวา่เป็นภูมิ
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ประเทศท่ีมีอากาศเยน็สบายพอสมควร เซอร์เจมส์ จอร์จ สกอต ขา้หลวงชาวองักฤษเป็นผูก่้อตั้งเมืองมา
ตั้งแต่ยุคอาณานิคม ชาวไทยใหญ่คือประชากรส่วนใหญ่ของรัฐ ในอดีตชาวไทยใหญ่ในประเทศพม่าแบ่ง
ดินแดนออกเป็น 33 แควน้ แต่ละแควน้มีเจา้ฟ้าเป็นผูน้ าทางการปกครองท่ีสืบทอดกนัภายในราชวงศไ์ม่
ข้ึนตรงต่อรัฐบาลพม่า จนกระทัง่ปี พ.ศ.2502 รัฐบาลพม่าให้บรรดาเจา้ฟ้ายกเลิกฐานนัดรในฐานะเจา้ผู ้
ครองแควน้และยกเลิกสิทธิในการปกครองแควน้ตามท่ีเคยเป็นมา กลุ่มชาติพนัธ์ุปะโอคือกลุ่มท่ีมีจ านวน
มากรองลงไปจากไทยใหญ่ ท่ีเมืองตองยีจะเห็นชาวปะโอปะปนอยู่กบักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน โดยเฉพาะใน
วนัท่ีมีตลาดนัดซ่ึงหมุนเวียนกนัจดัประจ าทุกๆ 5 วนั ระหว่างเมืองตองยี เมืองยองฉ่วย เมืองฉ่วยยอง 
เมืองเฮโฮ และเมืองกาลอ จะพบผูค้นแต่งกายดว้ยชุดประจ ากลุ่มเขา้มาคา้ขายแลกเปล่ียนกนัอยา่งคึกคกั 
บางทีอาจแยกไม่ออกวา่ใครเป็นใครหากไม่ไดย้ินส าเนียงเสียงพูดท่ีใชเ้จรจากนั นอกจากชาวปะด่องซ่ึง
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเคยเดินทางไปหมู่บา้นน ้ าเพียงดินและบา้นในสอยแถบชายแดนเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พอจะคุน้เคยเพราะสตรีชาวปะด่องนิยมสวมห่วงทองเหลืองรอบคอจึงโดดเด่นกว่า
กลุ่มใด และหากนกัท่องเท่ียวประสงคจ์ะรู้เร่ืองราวของกลุ่มชาติพนัธ์ุของรัฐฉานยิ่งข้ึน ก็ควรจะไดเ้ยี่ยม
พิพิธภณัฑ์ตองยีท่ีมีการแสดงส่ิงของเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวนัของผูค้นในอดีตพร้อมกบัการนุ่งห่มท่ี
เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

แหล่งท่องเท่ียวทั้งหา้ท่ีกล่าวมาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกให้ความนิยม
ไปเยอืนกนัเป็นอยา่งมากสมกบัท่ีหนงัสือเดินทางท่องเท่ียวของ lonely planet ไดแ้นะน าไว ้(Finlay et al., 
1999 : 489-557) นกัท่องเท่ียวชาวไทยผูไ้ปเยือนประเทศพม่าโดยบริษทัทวัร์จดัการให้ไม่ไดแ้วะไปเยือน
ทะเลสาบอินเลและเมืองตองยี รายการทวัร์จากประเทศไทยไปพม่าส่วนใหญ่จะก าหนดเยือนแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์เป็นส าคญั  

นักท่องเท่ียวท่ีผู ้ศึกษาได้สุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์มาให้ความสนใจต่อแหล่งท่องเท่ียว
วฒันธรรมจากมากไปหาน้อย คือ มหาเจดียช์เวดากอง พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติย่างกุง้ พระราชวงัของ
พระเจา้บุเรงนอง พระธาตุมุเตา และพระธาตุอินทร์แขวน ตามล าดับ การท่องเท่ียวท่ีตอ้งเร่งรุดไปตาม
หมายก าหนดการอาจท าให้นักท่องเท่ียวมีเวลาช่ืนชมส่ิงท่ีตนสนใจไดอ้ย่างละเล็กอยา่งละน้อย ยิ่งเป็น
การท่องเท่ียววฒันธรรมก็ยิ่งต้องช่ืนชมกันอย่างพิถีพิถันด้วยวฒันธรรม คือ ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีผูค้น
สร้างสรรค์กนัข้ึนมา ในส่วนของการท่องเท่ียวนั้นโดยมากจะคดัเน้นเอาวฒันธรรมดา้นศิลปะมาเป็น
ประหน่ึงสินคา้และบริการเพื่อธุรกิจการท่องเท่ียว ศิลปะในท่ีน้ีคือส่ิงท่ีสามารถรู้สึกสัมผสัได ้กรณีการ
ท่องเท่ียววฒันธรรมพม่านั้นมีศิลปะท่ีอยูใ่นลกัษณะดงักล่าวมากพอสมควร ในหมู่งานศิลปหตัถกรรมท่ี
โดดเด่น ไดแ้ก่ เคร่ืองเขิน เคร่ืองโลหะ งานแกะสลกัไม ้และงานปักประดบัท่ีเป็นสินคา้ของฝากซ่ึงน า
ช่ือเสียงและรายได้มาสู่ประเทศแห่งน้ีอยู่มาก ส่วนศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์คือการแสดงหุ่น
กระบอก ซ่ึงนายโรงหุ่นแต่ละคนมีหุ่นอยูใ่นความควบคุมมากถึง 28 ตวั หุ่นบางตวัมีสายท่ีใชส้ าหรับชกั
เชิดมากถึง 60 สาย การแสดงหุ่นกระบอกเป็นมหรสพอย่างหน่ึงท่ีสามารถหาชมได้ตามงานวดั 
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากบับริษทัทวัร์ท่ีจดัเล้ียงอาหารค ่ามกัมีโอกาสไดช้มศิลปะการแสดงการร่ายร า
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ชุดต่างๆ ท่ีจดัไวใ้ห้ชมระหว่างท่ีรับประทานอาหารค ่าตามภัตตาคารใหญ่ๆ อยู่เสมอ กล่าวกันว่า 
นาฏศิลป์ไทย (สมยัอยุธยา) และนาฏศิลป์อินเดียมีส่วนช่วยพฒันาศิลปะดา้นการร่ายร าในนาฏศิลป์พม่า
อยูม่าก (นวลนิล  ค าปังสุ, 2548 : 92) 
5.6 การท่องเที่ยวประเทศลาว 

ลาวเป็นประเทศเพื่อนบา้นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัไทยมานานกระทัง่เรียกวา่เป็น ”บา้นพี่เมือง
น้อง” ประเทศลาวมีเน้ือท่ี 235,000 ตารางกิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกบัประเทศไทย ประเทศกมัพูชา 
ประเทศเวยีดนาม ประเทศจีน และประเทศพม่า พื้นท่ีกวา่ 70 เปอร์เซ็นตข์องประเทศเป็นภูเขาและท่ีราบ
สูง และพื้นท่ีของประเทศ 2 ใน 3 เป็นป่าฝนเมืองร้อน ประชากรลาวส่วนใหญ่ตั้งถ่ินฐานอยูต่ามท่ีราบใน
หุบเขา แม่น ้ าแม่โขงเป็นล าน ้ าสายส าคญัและสายใหญ่ท่ีสุดไหลผ่านประเทศจากทิศเหนือจรดทิศใต ้
กระแสน ้ าท่ีท่วมเอ่อในฤดูน ้ าหลากได้พดัพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ท่ีดินในทุ่งราบท่ีเหมาะต่อการ
เกษตรกรรม นอกจากน้ีล าน ้ าโขงยงัเป็นเส้นทางคมนาคมหลกัของลาว ดินแดนประเทศลาวอุดมไปดว้ย
แร่ธาตุต่างๆ แต่ก็ยงัไม่ไดส้ ารวจและน าแร่ธาตุเหล่านั้นมาใชม้ากนกั รายไดเ้ขา้ประเทศส่วนใหญ่มาจาก
การส่งออกไฟฟ้าพลังน ้ าและผลิตผลจากป่า สินค้าเข้า-ออกทั้ งหลายผ่านประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม ประชาชนลาวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และท าไมแ้ปรรูป หากอาศยัสภาพ
ภูมิสถานเพื่อจดัจ าแนกประชากรในประเทศลาวแลว้เป็นความนิยมท่ีจะแบ่งผูค้นออกเป็นลาวลุ่ม ลาว
เทิง และลาวสูง ประเทศลาวมีประชากร 4.7 ล้านคน (Finlay et.al., 1999 : 341) ประชากรเช้ือสายลาว
ลว้นๆ คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นตข์องประชากรทั้งประเทศ ตั้งหลกัแหล่งอยูใ่นเขตท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้า เรียก
รวมๆ วา่ลาวลุ่ม ส่วนไทด า ไทแดง และไทขาว มีจ านวนราวๆ 20 เปอร์เซ็นตข์องประชากรทั้งประเทศ 
ชอบอาศยัท านาท าไร่ตามไหล่เขา ลาวเทิง ไดแ้ก่ ผูมี้เช้ือสายมอญ-เขมร ท่ีตั้งถ่ินฐานอยูต่ามป่าเขา อาชีพ
หลกัคือปลูกขา้วและพืชผกัตามขนุเขาควบคู่ไปกบัการหาของป่าล่าสัตวม์าเป็นอาหาร มีลาวเทิงอยูร่าวๆ 
15 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งประเทศ ส าหรับชาวเขา อาทิ มง้ เมียน อาข่า ลีซอ และมูเซอ เพิ่งอพยพ
เขา้ไปตั้งหลกัแหล่งในประเทศลาวภายหลงัเรียกรวมๆ วา่ลาวสูงตามถ่ินท่ีอยูบ่นยอดดอย นอกจากน้ี ใน
ประเทศลาวยงัมีชาวจีนและชาวเวียดนามซ่ึงท าการคา้ขายอยู่ตามเมืองต่างๆ ประชากรของประเทศลาว 
65 เปอร์เซ็นต์นับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทควบคู่ไปกับการเช่ือในผีสางเทวดา ผูท่ี้นับถือศาสนา
อิสลามและคริสต์มีอยู่บ้าง ด้วยอยู่บนรากฐานสังคมของชาวพุทธ ศิลปวฒันธรรมท่ีสร้างสรรค์จึง
สัมพนัธ์กบัความเช่ือในพุทธศาสนาทั้งส้ิน วดัวาอารามอีกทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรมตกแต่ง ลว้น
บ่งบอกถึงการอุทิศใหก้บัศาสนาเพื่อผลบุญในภพหนา้ตามมิติของพุทธศาสนาตามแบบชาวบา้น 
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เท่ียวนครเวียงจันทน์ 
ในแง่ของการท่องเท่ียวแล้วประเทศลาวมีทรัพยากรท่องเท่ียวธรรมชาติและทรัพยากร

ท่องเท่ียววฒันธรรมหลากหลาย ส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวล าดบัตน้ๆ ไดแ้ก่ นครเวียงจนัทน์ เมืองหลวง
พระบาง ปราสาทวดัภูท่ีแขวงจ าปาศักด์ิ สีพันดอน เชียงขวาง และท่ีราบสูงบอละเวน ราวกลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 14 เจ้าฟ้างุ้มทรงก่อตั้งอาณาจกัรล้านช้างโดยมีเมืองหลวงพระบางเป็นศูนย์กลาง
อาณาจกัร พอมาถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 17 อาณาจกัรลา้นชา้งแยกออกเป็น 3 อาณาจกัรยอ่ย คือ หลวงพระ
บาง เวยีงจนัทน์ และจ าปาศกัด์ิ ปลายคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 อาณาจกัรทั้งสามตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
อาณาจกัรสยาม ปี พ.ศ.1893 สยามตอ้งยกดินแดนประเทศลาวทั้งหมดให้แก่ฝร่ังเศส ช่วงสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ญ่ีปุ่นยึดดินแดนอินโดจีนซ่ึงรวมถึงลาวดว้ย หลายศตวรรษท่ีผ่านมาเวียงจนัทน์ในฐานะท่ีเป็นศูนยร์วม
ของประเทศจึงมีมหาอ านาจต่างชาติเขา้มาแทรกแซงอยูเ่สมอ ทั้งเขมร (โบราณ) สยาม ฝร่ังเศส โซเวียต 
เวยีดนาม และล่าสุดสหรัฐอเมริกา สภาวะเช่นน้ีมีผลต่อวิถีวฒันธรรมในนครเวียงจนัทร์ และพื้นท่ีรอบขา้ง
ท่ีมีรูปแบบของวฒันธรรมชาติต่างๆ ปรากฏอยู่โดยทัว่ไปทั้งในลกัษณะสถาปัตยกรรม อาหารการกิน 
และศิลปวฒันธรรม นกัท่องเท่ียวชาวไทยไปเยือนเวียงจนัทน์ก็คงคลา้ยๆ กบัคนต่างจงัหวดัเขา้ไปเท่ียว
กรุงเทพฯ ดว้ยตอ้งไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิประจ าเมืองเป็นอนัดบัแรกก่อนท่ีจะท่องเท่ียวไปยงัถ่ินอ่ืน 
ธาตุหลวงคือสถานท่ีแห่งแรกท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมมากราบไหว ้เพราะเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาว
ลาว และเป็นสัญลักษณ์แทนความเป็นเอกราชและอ านาจอธิปไตยของลาวมาตั้ งแต่แรกสร้างราว
ตอนกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 16 เป็นพระเจดียท่ี์มีรูปทรงตามแบบพุทธศิลป์ การก่อก าแพงลอ้มรอบองค์
เจดียท์ ั้งส่ีดา้น กวา้ง 10 เมตร หนา 4 เมตร และสูง 9 เมตร อีกทั้งการเจาะช่องเล็กๆ ท่ีผนงัก าแพงเพื่อใช้
เป็นช่องยงิตอบโตข้า้ศึกในสมยัเจา้อนุวงศเ์ช่นน้ีท าให้เจดียดู์คลา้ยป้อมปราการไปดว้ย  

ถัดจากธาตุหลวงมัคคุเทศก์ลาวก็จะพาลูกทัวร์มุ่งไปสู่ถนนเชษฐาธิราช ด้วยมีแหล่ง
ท่องเท่ียวประเภทมรดกวฒันธรรมหลายอยา่งตั้งอยูบ่นถนนสายน้ี โดยเร่ิมตน้ท่ีหอพระแกว้ซ่ึงเดิมเป็นท่ี
ประดิษฐานพระแก้วมรกต เพราะเป็นวดัหลวงประจ าราชวงศ์ของลาวมาตั้งแต่สมยัพระเชษฐาธิราช 
ปัจจุบนัเป็นเพียงท่ีจดัแสดงขา้วของเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น พระแท่นราชบลัลงัก์ จารึกพระไตรปิฎกภาษา
เขมร กลองส าริดประจ าราชวงศ์ บานประตูหน้าต่างไมจ้  าหลกัเป็นเร่ืองราวของพระพุทธเจา้ มีความ
งดงามยิ่งนัก ไม่ไกลจากหอพระแก้วคือหอค าหรือท าเนียบประธานประเทศ เดิมเป็นจวนข้าหลวง
ฝร่ังเศส รูปลกัษณ์ของอาคารจึงเป็นแบบศิลปะยุคอาณานิคม ปัจจุบนัใชรั้บรองแขกของรัฐบาลท่ีมาจาก
ต่างประเทศและใช้ประชุมสภา ถัดจากหอค าคือหอสมุดแห่งชาติ ต่อไปก็ถึงวดัมีชัยและวดัองค์ต้ือ 
นกัท่องเท่ียวชาวไทยผูม้าเยอืนวดัมีชยัและวดัสีสะเกดจะมีความรู้สึกเสมือนวา่อยูท่ี่เมืองไทย เพราะวดัทั้ง
สองสร้างตามแบบศิลปะไทยสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้อนัเป็นช่วงเวลาท่ีลาวอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
สยาม โดยเฉพาะวดัสะเกดนั้นเป็นมรดกวฒันธรรมท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด ด้วยไม่เคยถูกท าลายเลยในช่วง
สงครามระหวา่งลาวกบัสยาม พระพุทธรูปหล่อดว้ยโลหะ พระพุทธรูปดินเผา พระพุทธรูปแกะสลกัจาก
ไม ้และจิตรกรรมฝาผนงัในพระอุโบสถ ลว้นเป็นผลงานท่ีสะทอ้นมรดกภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีน่าภาคภูมิใจ
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ยิ่งนกั จากหอพระแกว้ไปทางทิศตะวนัตกบนถนนเชษฐาธิราช จะเห็นภาพผูค้นพลุกพล่านอยู่เกือบทั้ง
วนัท่ีวดัศรีเมือง สร้างในรัชสมยัพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช ท่ี เป็นพิเศษคือมีเสาหลักเมืองอยู่ภายในสิม 
ใกล้ๆ กบัเสาหลกัเมืองมีพระพุทธรูปเก่าองค์หน่ึงท่ีชาวลาวเช่ือว่าเป็นพระพุทธรูปแห่งโชคลาภ การ
กราบไหวแ้ละเซ่นสรวงจึงมีอยูเ่ป็นประจ า ขา้งหลงัสิมมีศาลเจา้แม่ท่ีบรรดาหญิงลาวมาขอโชคดา้นความ
รักอยูเ่สมอ นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน าความหวงัและความสุขสบายใจให้แก่ผูม้าเยอืนเป็นท่ียิ่ง จากจุดน้ี
เป้าหมายของการทวัร์เวียงจนัทน์ก็ตอ้งไม่พลาดประตูชยั ซ่ึงเป็นวงเวยีนตั้งอยูป่ลายสุดของถนนลา้นชา้ง
ต่อดว้ยถนนโพนเคน ประตูชยัสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ชาวลาวท่ีเสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการ
ปฏิวติัของพรรคคอมมิวนิสต ์รูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบประตูชยัท่ีกรุงปารีส กระนั้นการประดบั
ตกแต่งหลังคายอดแถวและลวดลายปูนป้ันใต้ซุ้มประตูโค้งก็เป็นเร่ืองราวจากมหากาพย์รามายณะ 
ประตูชัยท่ีนครเวียงจนัทน์จดัว่าเป็นตวัอย่างสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะตะวนัตกและ
ตะวนัออกตวัอยา่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 

จบการช่ืนชมความสง่างามของประตูชัยเวลาก็อาจเลยเท่ียงไปแล้ว ท่ี เวียงจันทน์มี
ร้านอาหารหลากรสให้เลือกรับประทาน อาหารเชา้แบบอาณานิคมของฝร่ังเศสอนัมีขนมปังกอ้นยาวราว
ศอกท่ีคนลาวเรียกขา้วจ่ีและไส้ท่ีท าจากตบับด ไข่ดาว และไข่เจียว ครัวซองตใ์หม่ๆ กบักาแฟหอมกรุ่น
ชวนให้น่ารับประทาน อาหารแบบเวียดนามยิ่งมีอยู่ทัว่ไปทั้งเฝอ (ก๋วยเต๋ียวญวน) ยอญวน (เปาะเป๊ียะ
ทอด) และยอดิบ (เปาะเป๊ียะสด) หากใคร่ทดลองอาหารพื้นบา้นลาว เช่น ต าส้ม แกงหน่อไมส้ด ลาบ ตม้
ข่าไก่ และขา้วปุ้นราดน ้ ายาก็หารับประทานไดท้ัว่ไป หลงัอาหารกลางวนัคือรายการช็อปป้ิงท่ีอาจตอ้งมี
จุดหมายแน่นอนว่าอยากไดส่ิ้งใดเป็นของฝากจากเวียงจนัทน์ ผา้ทอมือ งานไมแ้กะสลกั งานหัตถกรรม
จกัสานไมไ้ผแ่ละหวาย งานเคร่ืองประดบัเงิน มคัคุเทศก์จะน าไปสู่แหล่งจ าหน่ายซ่ึงมีอยูท่ ั้งระดบัทัว่ไป
และร้านคา้ระดบัพิเศษท่ีจ าหน่ายสินคา้มีคุณค่ากว่าและราคาสูงกวา่ร้านคา้ทัว่ไป กว่าจะช็อปป้ิงเสร็จก็
ใกล้เวลาปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง นักท่องเท่ียวชาวไทยนิยมเดินทางกลับมาพักค้างคืนท่ีจังหวดั
หนองคายมากกว่า เพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่าและมีความสะดวกสบายกว่าท่ีนครเวียงจนัทน์ ส าหรับ
นักท่องเท่ียวผูป้ระสงค์จะเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวหลวงพระบางก็ต้องเร่ิมต้นเดินทางออกจาก
เวยีงจนัทน์ในเชา้วนัรุ่งข้ึน 

เท่ียวเมืองหลวงพระบาง 
นามหลวงพระบางน่าจะเป็นท่ีคุน้เคยของชาวไทยมาตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ๆ 

ท่ีดินแดนประเทศลาวรวมทั้งหลวงพระบางอยู่ในความดูแลของสยาม แต่การท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทย
ต่ืนตัวต่อการเดินทางไปท่องเท่ียวหลวงพระบางอย่างเป็นประวติัการณ์น่าจะเกิดข้ึนภายหลังท่ี
นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกใหค้วามส าคญัต่อการเยอืนหลวงพระบางเป็นอนัดบัตน้ๆ ของการท่องเท่ียวใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งภายหลงัปี พ.ศ.2538 ท่ีองคก์ารยเูนสโกไดข้ึ้นทะเบียนหลวง
พระบางให้เป็นมรดกโลก ความโด่งดงัเช่นน้ีย่อมกระตุน้ให้ผูค้นจากต่างแดนไดใ้คร่รู้และไดม้าเยือน
ดินแดนแห่งน้ีวา่มีความดีงามเช่นใดจึงไดรั้บการประกาศให้ทัว่โลกไดช่้วยกนัอนุรักษไ์วเ้พื่อเป็นสมบติั
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ของมวลมนุษยชาติแห่งหน่ึง ในปี พ.ศ.2078 เจ้าฟ้างุ้มได้ก่อตั้งอาณาจกัรล้านช้างซ่ึงมีศูนย์กลางใน
บริเวณเมืองหลวงพระบางซ่ึงไดช่ื้อน้ีตามพระพุทธรูปช่ือ “พระบาง” ท่ีพระเจา้แผน่ดินเขมรไดส่้งมาให ้
แมว้่าลาวจะยา้ยเมืองหลวงมาท่ีนครเวียงจนัทน์ หลวงพระบางก็ยงัคงมีความส าคญัในฐานะราชธานีท่ี
ประทบัของเจา้มหาชีวิต เวลาต่อมาประเทศต่างๆ อนัไดแ้ก่ สยาม เวียดนาม และฝร่ังเศส ไดผ้ลดัเปล่ียน
กนัเขา้ไปมีอ านาจเหนือลาว หลวงพระบางจึงเป็นดินแดนแห่งการผสมผสานทางวฒันธรรมอีกแห่งหน่ึง
ของประเทศลาว ส่ิงท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่ผูม้าเยือนเป็นอนัดบัแรก คือ การเป็นเมืองแห่งพุทธ
ศาสนาโดยแท ้จ านวนวดั 87 แห่ง เป็นประจกัษพ์ยานอยา่งเด่นชดั ก่อนท่ีจะแยกยา้ยไปเยอืนวดัหากไดแ้วะ
ชมพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัก่อนก็จะไดค้วามเขา้ใจโดยรวมๆ ในอดีตพระราชวงัแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของเจา้
มหาชีวิตศรีสวา่งวงศ ์เป็นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบลาวผสมฝร่ังเศส ปัจจุบนัใชเ้ป็นพิพิธภณัฑ์จดัแสดง
ประวติัศาสตร์ของหลวงพระบาง ท่ีส าคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของหลวง
พระบาง นอกจากน้ีภายในพิพิธภณัฑ์ยงัมีงานศิลปะหลายอยา่งจดัแสดง อาทิ ห้องท่ีมีฉากลบัแลผา้ไหม
ปักลวดลายวิจิตรบรรจง งาช้างแกะสลกั เคร่ืองราชกกุธภณัฑ์ ภาพบุคคลลายปูนป้ัน จิตรกรรมฝาผนัง 
และงานประดบักระเบ้ืองรายรอบตวัอาคาร จิตรกรรมฝาผนงัในห้องรับรองของพระราชวงัเขียนเล่าเร่ือง
วถีิชีวติพื้นบา้นลาวโดยศิลปินชาวฝร่ังเศสช่ือ อลิซ เดอ โฟเตเรอ  

จากพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัหลวงเดินข้ึนยอดภูสี ซ่ึงสูงกวา่ 100 เมตร ก็สามารถชมเมืองหลวง
พระบางไดร้อบทิศทาง และเห็นไดว้่าเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเขาท่ีอุดมสมบูรณ์ ณ 
จุดท่ีแม่น ้าโขงและแม่น ้าคานไหลมาบรรจบกนั เกือบปลายสุดของแผน่ดินท่ียืน่ลงไปในล าน ้าโขงจะเห็น
วา่มีวดัเชียงทองตั้งตระหง่านน่าเขา้ไปช่ืนชมยิง่นกั เป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในหลวงพระบาง กล่าวกนัวา่
หากจะดูเอกลกัษณ์สถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวกบัพุทธศาสนาของหลวงพระบางตอ้งมาท่ีวดัเชียงทองเป็น
อนัดับแรก โดยรูปทรงของพระอุโบสถนั้นดูโดดเด่นด้วยหลังคาสามจัว่ท่ีทบัซ้อนลดหลั่นกันลงมา 
หลงัคารูปแอ่นโคง้จากยอดสุดลาดลงไปสู่ชายคาท่ีค่อนขา้งเต้ียแต่ก็มัน่คงเพราะมีคนัทวยค ้ายนัอยูอ่ย่าง
แข็งแรง ผนงัดา้นหลงัพระอุโบสถตกแต่งดว้ยลายธรรมจกัรไล่สูงข้ึนไปจนจรดเพดาน พื้นท่ีดา้นนอก
พระอุโบสถตกแต่งดว้ยกระจกสีเป็นรูปตน้ไมแ้ห่งชีวติตดักบัสีพื้นท่ีลงรักแดงไว ้ยามปกติมีผูค้นเวยีนมา
กราบไวพ้ระอยูเ่ป็นประจ า ส่วนโอกาสพิเศษ เช่น คราวปีใหม่หรือเม่ือมีพิธีประเพณีตามเทศกาล บริเวณ
วดัจะเนืองแน่นไปดว้ยฝงูชนทั้งคนลาวและนกัท่องเท่ียวจากต่างประเทศ  

นอกจากวดัเชียงทองแลว้ บนถนนโพธิสารราชยงัเป็นท่ีตั้งของวดัเก่าแก่ท่ีคงความงามอีกวดั
หน่ึง นัน่คือวดัวิชุลราช ท่ีชาวตะวนัตกอาจเห็นว่า ตวัโบสถ์ (สิม) มีรูปร่างคลา้ยเรือ ผนงัโบสถ์ตกแต่ง
ดว้ยเคร่ืองไมจ้  าหลกัของเก่าและลวดลายปูนป้ันท่ีตกแต่งแทนเคร่ืองไมจ้  าหลกับางส่วนท่ีถูกท าลายไป 
พระพุทธรูปไมท่ี้เก็บรักษาไวใ้นโบสถ์แกะสลกัโดยช่างทอ้งถ่ินมีรูปทรงท่ีคงความเป็นพื้นบา้นอยูม่าก 
ความงามของพุทธศิลป์เช่นน้ีอาจหาชมไดอี้กตามวดัท่ีตั้งอยู่รายรอบเมือง เช่น วดัใหม่สุวรรณภูมาราม 
วดัป่ารวก วดัจอมสี วดัแสน วดัอาราม และวดัถ ้าเชียงแมน แต่หากประสงคจ์ะไดช้มความละลานตาของ
หมู่พระพุทธรูปก็ตอ้งไปท่ีถ ้ าปากอู การเดินทางไปแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีตอ้งโดยสารเรือจากหลวงพระ
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บางทวนน ้ าข้ึนไปราว 2 ชัว่โมง ก็จะถึงจุดท่ีแม่น ้ าโขงและแม่น ้ าอูไหลมาบรรจงกนั หน้าผาหินปูนท่ีฝ่ัง
ตรงขา้มกบัปากแม่น ้ าอูมีหมู่ถ  ้าปากอู ภายในถ ้าสองแห่งมีพระพุทธรูปประดิษฐอ์ยูน่บัจ  านวนไม่ถว้น เล่า
กนัว่านับตั้งแต่พระไชยเชษฐาธิราช ได้เสด็จมาพบถ ้ าและน าพระพุทธรูปมากรายไหวบู้ชา จากนั้นก็
กลายเป็นธรรมเนียมท่ีผูค้นรุ่นหลงัน าพระพุทธรูปมาบูชาไวใ้นถ ้าดงักล่าวต่อมากระทัง่ปัจจุบนั นอกจาก
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมดงักล่าวแล้ว ในรายการทวัร์ท่ีจดัมาจากเมืองไทยยงัมีรายการไปเท่ียว
น ้ าตกตาดกวงสี ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางลงไปทางใต้เพียง 30 กิโลเมตร บางคร้ังบริษัท
ท่องเท่ียวจดัโปรแกรม “ทวัร์วฒันธรรม” กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง โดยให้ลูกทวัร์ได้มีโอกาสท าบุญ
เน่ืองในเทศกาลต่างๆ ท่ีจดัข้ึนในหลวงพระบาง เช่น ร่วมท าบุญในงานประเพณีเดือนสิบสองท่ีมีงาน
ฉลองยิง่ใหญ่ โดยเฉพาะขบวนแห่ปู่ เยอยา่เยอ ท่ีเช่ือวา่เป็นเทพารักษป์กป้องอาณาจกัรแห่งน้ี 

เม่ือเปรียบเทียบการเยือนเวียงจนัทน์และหลวงพระบางของนกัท่องเท่ียวชาวไทยแลว้เป็นท่ี
ทราบกนัดีวา่คนไทยโดยทัว่ไปมีโอกาสไปเยอืนเวยีงจนัทน์กนัมากกวา่ไปเท่ียวหลวงพระบาง เพราะการ
เดินทางไปเวียงจนัทน์สะดวกและค่าใชจ่้ายเดินทางไม่สูงเหมือนการเดินทางท่องเท่ียวไปหลวงพระบาง 
การเดินทางไปหลวงพระบางส่วนใหญ่ตอ้งไปโดยสายการบิน การเดินทางไปเท่ียวหลวงพระบางจึงมกั
เป็นรายการท่ีบริษทัเดินทางท่องเท่ียวเป็นผูด้  าเนินการ 

แหล่งท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
นักท่องเท่ียวชาวไทยส่วนใหญ่ดูจะคุน้เคยกบัการไปเท่ียวเวียงจนัทน์และหลวงพระบาง

มากกว่าท่ีอ่ืนใดในประเทศลาว ความจริงยงัมีส่ิงน่าสนใจอีกมากมายท่ีรอให้นกัท่องเท่ียวไดม้าช่ืนชม 
เพียงแต่การคมนาคมไปถึงแหล่งท่องเท่ียวยงัเป็นไปอย่างไม่สะดวกและเป็นแหล่งท่องเท่ียวในถ่ิน
ทุรกนัดาร เช่น ทุ่งไหหิน ประสาทวดัภู สีพนัดอน และท่ีราบสูงบอละเวน ทุ่งไหหินเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ส าคญัของแขวงเชียงขวาง ทุ่งไหหินอยู่ห่างจากเมืองโพนสวรรค์ออกไปทางตะวนัออกเฉียงใตร้าว 3 
กิโลเมตร ในบริเวณดงักล่าวพบวา่มีภาชนะรูปทรงคลา้ยไหหินขนาดใหญ่กระจายอยูใ่นละแวกเมืองโพน
สวรรคก์วา่ 10 แห่ง ไหหินเหล่าน้ีสกดัจากหินทราย ใบหน่ึงหนกัเฉล่ีย 600 กิโลกรัม ถึง 1 ตนั มีเส้นผา่น
ศูนยก์ลางและความสูงโดยเฉล่ีย 1.5 เมตร นกัโบราณคดียงัไม่อาจหาขอ้ยุติไดว้า่มรดกวฒันธรรมของยุค
ก่อนประวติัศาสตร์เหล่าน้ีคืออะไรกนัแน่ บางทฤษฎีก็วา่ไหหินเป็นส่วนหน่ึงของพิธีศพ แต่บางทฤษฎีก็
เสนอแนะวา่ไหหินดงักล่าวน่าจะเป็นท่ีเก็บขา้วของเคร่ืองใชข้องคนยคุนั้น  

ลงไปท่ีภาคใตข้องลาวในแควน้จ าปาศกัด์ิ นักท่องเท่ียวผูรั้กการผจญภยัจะพบว่ามีแหล่ง
ท่องเท่ียวธรรมชาติและวฒันธรรมมากมายรอใหผู้ม้าเยอืนไดช่ื้นชม จ าปาศกัด์ิเป็นเมืองเล็กๆ มีประชากร
ราว 38,000 คน อยูบ่นฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าโขง ก่อนท่ีฝร่ังเศสจะสร้างเมืองปากเซในปี พ.ศ.2448 จ าปา
ศกัด์ิเคยเป็นศูนยก์ลางการปกครองของแขวงและเป็นท่ีประทบัของพระราชวงศใ์นช่วงท่ียงัมีเอกราช ส่ิง
แรกท่ีนิยมไปเยือนเม่ือมาถึงจ าปาศกัด์ิก็คือปราสาทวดัภู ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองจ าปาศกัด์ิไปทางตะวนัตก
เฉียงใตร้าวๆ 8 กิโลเมตร เป็นปราสาทหินท่ีสร้างข้ึนในสมยัก่อนเมืองพระนคร ยุคท่ีอาณาจกัรลา้นชา้ง
เรืองอ านาจไดเ้ปล่ียนเทวาลยัในศาสนาฮินดูแห่งน้ีให้เป็นวดัในพุทธศาสนานิกายเถรวาท แต่ยงัคงมีรูป
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ประติมากรรมเน่ืองในศาสนาฮินดูปรากฏอยู ่ทางข้ึนตวัปราสาทจากพื้นดินสู่ปราสาทชั้นท่ี 1 มีราวบนัได
พญานาคทั้งสองขา้ง ปราสาทประธานตั้งอยูบ่นชั้นท่ี 3 ท่ามกลางซากปรักหกัพงัของหมู่เทวรูป ทบัหลงั 
ลวดลายพนัธ์ุฤกษา นอกเขตวดัมีบารายขนาดใหญ่ท่ีสมยัโบราณใช้เป็นทั้งท่ีแข่งเรือและท่ีสรงน ้ าใน
พิธีกรรมต่างๆ ทุกปีมีงานเทศกาลของวดัภู ในเดือนกุมภาพนัธ์ มีผูน้  าอาหารและขา้วของมาเซ่นไหว้
เนืองแน่น โดยเฉพาะท่ีหินสลกัรูปโยนี รูปช้าง และรูปจระเข ้ค  ่าคืนของงานวนัสุดทา้ยมีการเวียนเทียน
รอบๆ ปรางคท่ี์อยูด่า้นล่าง  

มาเท่ียวจ าปาศกัด์ิแลว้ก็ตอ้งไปให้ถึงสีพนัดอนและดอนโขงเพื่อดูความมหศัจรรยแ์ห่งล าน ้ า
โขงท่ีไม่เหมือนใครในโลก แม่น ้ าโขงในช่วงของดอนโขงและสีพนัดอนเป็นพื้นท่ีท่ีมีความกวา้งมาก
ท่ีสุด ในฤดูน ้ าหลากวดัความกวา้งได้ 12 กิโลเมตร พอหมดฤดูฝนระดบัน ้ าเร่ิมลดจะปรากฏเกาะแก่ง
เล็กๆ ผุดกลางล าโขงจ านวนมากอยา่งท่ีคนลาวเรียกวา่ “สีพนัดอน” เกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดคือดอนโขง มีความ
กวา้ง 6 กิโลเมตร ยาว 12 กิโลเมตร เป็นเกาะท่ีมีผูเ้ขา้ไปตั้งบ้านเรือนอยู่อาศยัและท าการเกษตรกรรม
ควบคู่ไปกบัการประมงอย่างถาวร นกัท่องเท่ียวสามารถข่ีจกัรยานรอกเกาะเพื่อชมความงามของล าน ้ า
โขงและบา้นพกัตากอากาศท่ีสร้างมาตั้งแต่ยคุอาณานิคมฝร่ังเศส  

ถดัจากดอนโขงลงไปตามล าโขงคือน ้ าตกแก่งหล่ีผี หรือท่ีนักท่องเท่ียวขนานนามว่าเป็น
น ้ าตกไนแองกาล่าแห่งเอเชีย ท่ีน ้ าตกแก่งหล่ีผีช่วงท่ี 2  ชั้นล่างสุดเป็นแอ่งน ้ าท่ีชาวบา้นรวมกนัมาดกัจบั
ปลาอยู่เป็นประจ า ณ ท่ีนั้นพบวา่มีฝงูปลาโลมาอิระวดีเขา้มาอาศยัหากินในย่านน้ีอยู่เสมอ นบัเป็นสัตว์
เล้ียงลูกดว้ยนมชนิดท่ีพบไดเ้ฉพาะในแม่น ้ าโขงและแม่น ้ าอิระวดีเท่านั้น ภูมิประเทศพิเศษอยา่งหน่ึงของ
จ าปาศกัด์ิคือการมีท่ีราบสูงบอละเวนเป็นท่ีราบสูงท่ีมีความสูงกวา่ 1,000 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ท่ีน่ี
เองท่ีเป็นถ่ินฐานใหญ่ของ "ลาวเทิง" ผูมี้เช้ือสายมอญ-เขมร บริเวณท่ีราบสูงบอละเวนมีกลุ่มชาติพนัธ์ุ
ส่วนนอ้ยอาศยัอยูห่ลายกลุ่ม กลุ่มท่ีมีจ  านวนมากท่ีสุดคือชาวละเวน นอกจากน้ียงัมีเผา่กะตุ อาลกั ตะโอย้ 
และส่วย สมยัก่อนผูค้นเหล่าน้ีท าไร่เล่ือนลอยโดยการปลูกขา้วและพืชผกัชนิดต่างๆ ไวรั้บประทานเป็น
หลกั จะน าผลผลิตจากไร่และส่ิงของท่ีหาไดจ้ากป่าเขาลงไปแลกกบัส่ิงอ่ืนจากชาวบา้นตามพื้นราบบา้ง
เป็นบางโอกาส ภายหลงัท่ีอยู่ใตค้วามดูแลของฝร่ังเศสมีการปลูกพืชเมืองหนาวเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะกาแฟ
พนัธ์ุดีๆ เช่น พนัธ์ุอาราบิกา และโรบสัตา้ ปัจจุบนัผูค้นในทอ้งถ่ินไดน้ าหัตถกรรมผา้ทอออกมาขายเป็น
สินคา้ท่ีระลึกแก่นกัท่องเท่ียวผูม้าเยือน คราวท่ีมีเทศกาลงานพิธีจะเห็นการแต่งกายเอกลกัษณ์ประจ าถ่ิน
อยูโ่ดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 



131 
 

 

5.7 การท่องเที่ยวประเทศเวยีดนาม 
ประเทศเวียดนามทอดตวัยาวตามแนวชายฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทรอินโดจีนจากเหนือ

จรดใตเ้ป็นระยะทาง 1,600 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งประเทศ 329,566 ตารางกิโลเมตร พื้นท่ีราบลุ่มเหนือปาก
แม่น ้ าแดง ราว 15,000 ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีราบลุ่มทางใตข้องบริเวณปากแม่น ้ าโขง ราว 60,000 
ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งเกษตรกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดของประเทศ พื้นท่ี 3 ส่วน 4 ของเวยีดนามเป็นขุนเขา 
ความแตกต่างของภูมิประเทศมีผลต่อภูมิอากาศ ภาคใตอ้ยู่ภายใตอิ้ทธิพลของเขตฝนเมืองร้อน แต่ทาง
ตอนเหนืออากาศค่อนขา้งเยน็ในฤดูหนาว การไปเยือนกรุงฮานอยช่วงเดือนมกราคมอาจตอ้งมีเส้ือกนั
หนาวติดไปด้วย ในปี พ.ศ.2540 เวียดนามมีประชากรถึง 76.5 ล้านคน นับเป็นประเทศท่ีมีประชากร
หนาแน่นเป็นอนัดบัท่ี 13 ของโลก ยงัไม่มีนโยบายวางแผนครอบครัวอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ และผูค้นก็
ยงัชอบท่ีจะมีบุตรให้มากท่ีสุดท่ีจะมากได ้อตัราการเพิ่มประชากรจึงอยู่ท่ี 2.3 เปอร์เซ็นต์ต่อปี (Finlay 
et.al., 1999 : 805-806) ประชากร 84 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวเวียดนาม 4 เปอร์เซ็นต์เป็นชาวจีน ท่ีเหลือเป็น
ชาวเขมร ชาวจาม และชาวเขาซ่ึงมีกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีแยกดว้ยภาษาไดถึ้ง 50 กลุ่ม ชาวเขามีถ่ินท่ีอยู่แถบท่ี
สูงและตอนกลางของเวียดนามเหนือ ในแง่ของความเช่ือนั้น ลทัธิขงจ๊ือ ศาสนาพุทธ ลทัธิเต๋า และศาสนา
คริสต์ มีบทบาทต่อจิตวิญญาณของชาวเวียดนามอย่างมาก เป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีลทัธิขงจ๊ือ ลทัธิเต๋า 
และศาสนาพุทธ ได้รับการหลอมรวมไปกบัความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรุษท่ีมีมาแต่กาลก่อน ชาว
เวยีดนาม 8 ถึง 10 เปอร์เซ็นตน์บัถือศาสนาคริสตนิ์กายคาทอลิก ราว 0.5 เปอร์เซ็นตน์บัถือศาสนาอิสลาม 
ส่วนใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มชาติพนัธ์ุเขมรและจาม ชาวเวยีดนามประมาณ 2 ลา้นคนนบัถือลทัธิกาวได่ เป็นลทัธิ
ท่ีพยายามน าเอาความศรัทธาทั้งหมดในประเทศมาอยู่ภายใตผู้ส้ร้างสูงสุดเพียงผูเ้ดียว เห็นได้จากการ
สร้างโบสถ์ท่ีเน้นการตกแต่งด้านนอกด้วยสีสันท่ีฉูดฉาด ภายในห้องโถงของโบสถ์มีรูปป้ันพระเยซู 
ขงจ๊ีอ พระพุทธเจา้ พระพรหม พระศิวะ และพระวิษณุ ท่ีแท่นบูชาประกอบดว้ยลูกกลมท่ีท าจากกระดาษ
สีเขียนเป็นลวดลายสัญลกัษณ์ของกาวได่ คือตาท่ีมีรัศมีของดวงอาทิตยล์อ้มรอบ 

ส่ิงดึงดูดในการท่องเท่ียวท่ีส าคญัๆ คือ เมืองโฮจิมินต ์เมืองฮานอย อ่าวฮาลอง เว ้และฮอยอนั 
เมืองโฮจิมินต ์ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีของเมืองเขมรเก่า เดิมเรียกวา่ไซง่อน ภายหลงัพรรคคอมมิวนิสตเ์รืองอ านาจ
ไดเ้ปล่ียนช่ือมาเป็นโฮจิมินต์ ตามช่ือผูน้ าในเวลานั้น ช่วงอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณานิคมฝร่ังเศส 
สภาพเมืองไดรั้บการพฒันาให้มีแบบแผนตามแบบผูป้กครอง ใครไดม้าเยือนก็จะไดเ้ห็นสถาปัตยกรรม
รูปแบบอาณานิคมอยู่ทัว่เมือง ท่ีเด่นชดัก็คือวิหารกลางเมืองท่ีมีรูปลกัษณ์คลา้ยมหาวิหารนอเทอดามใน
กรุงปารีส ปัจจุบนัโฮจิมินต์เป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศเวียดนาม ส่ิงที่นกัท่องเที่ยว
ชาวตะวนัตกดูจะให้ความสนใจเป็นพิเศษนอกเหนือจากความเป็นเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีบริการและ
ความสะดวกสารพดัอย่างเยี่ยงเมืองในโลกตะวนัตกก็คือพิพิธภณัฑ์ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวเหตุการณ์ในอดีต
โดยเฉพาะช่วงสงครามท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเขา้มาถล่มกรุงฮานอยจนย่อยยบั พิพิธภณัฑ์เด่นๆ ได้แก่ 
ทองยคั (หอประชุมรวมชาติ) ท่ีจดัแสดงความล่มสลายของรัฐบาลไซ่ง่อน พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์
แห่งชาติ แสดงวิวฒันาการของวฒันธรรมต่างๆ ในเวียดนาม พิพิธภณัฑ์ทหาร จดัแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์
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ของจีน โซเวียต และสหรัฐอเมริกา และพิพิธภณัฑ์แห่งการปฏิวติัแสดงภาพเหตุการณ์ในสงครามช่วง
สหรัฐอเมริกาปราบเวียดกง เยือนแหล่งท่องเท่ียววฒันธรรมไปแลว้ ส่ิงท่ีขาดไม่ไดก่้อนออกจากโฮจิมินต ์
ซิต้ี คือ การได้ไปชอปป้ิงท่ีตลาดเบน แถงห์ เป็นย่านการคา้ท่ีพลุกพล่านท่ีสุดในเมือง ท่ีน่ีมีสินคา้สารพดั
จากทัว่ทุกมุมโลกใหผู้ม้าเยอืนไดเ้ลือกซ้ือตามปรารถนา  

ข้ึนไปเวียดนามเหนือจุดหมายของนกัท่องเท่ียวทั้งหลายก็คือการไดเ้ยือนฮานอย เมืองหลวง
ของสาธารณสังคมนิยมเวียดนาม คนต่างชาติส่วนใหญ่คิดถึงฮานอยในฐานะท่ีเป็นเมืองแห่งทะเลสาบ 
ถนนท่ีมีร่มเงาไมส้องขา้งทางตามแบบท่ีฝร่ังเศสไดส้ร้างไว ้ปัจจุบนัความเจริญสมยัใหม่ไดเ้ขา้ไปแพร่อยู่
ในฮานอยมากมายตามนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศขณะน้ี ภาพแรกท่ีผูม้าเยือนจะไดพ้บตรงใจ
กลางเมืองคือทะเลสาบคาบ (Ho Hoan Kiem) ท่ีชาวฮานอยนิยมมาออกก าลังกายอยู่รายรอบทั้งเช้า-เย็น 
เป้าหมายแรกตามรายการทวัร์เมืองฮานอย คือ สุสานโฮจิมินต์ สถานท่ีเก็บศพอาบน ้ ายาของโฮจิมินต์ผูน้  า
สงครามต่อสู้กบัฝร่ังเศสเพื่ออิสรภาพของเวียดนาม นามเดียน เบียน ฟู เป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายมาจนทุกวนัน้ี
ก็เพราะการท าสงครามกูช้าติแต่คร้ังกระนั้น และถา้จะให้ไดเ้ร่ืองราวของสงครามดงักล่าวมากข้ึนก็ตอ้งไป
เยือนพิพิธภณัฑ์ทหาร บ่าว ตาง กวาน โด่ย ท่ีนัน่นอกจากจะเสนอขอ้มูลการรบไวค้รบครันแลว้ยงัมีซาก
เคร่ืองบินและอาวธุยุทโธปกรณ์ท่ีคู่อริใชร้บกนัภายใตก้ารสนบัสนุนของสหรัฐอเมริกาท่ีเป็นพนัธมิตรกบั
เวียดนามมาก่อนท่ีจะกลายมาเป็นศตัรูคู่อาฆาตคู่ใหม่ในช่วง ค.ศ.1960 ก่อนจะบอกลาชาวเมืองฮานอย
นกัท่องเท่ียวท่ีหลงใหลกบัอดีตของเวียดนามต่างไม่ยอมให้พลาดท่ีจะไดไ้ปเยอืนโก่ ลวา (Co Loa) บริเวณ
ท่ีตั้งเมืองหลวงแห่งแรกของเวียดนาม ซ่ึงอยูช่านเมืองฮานอยออกไปทางตะวนัตกเฉียงเหนือ หลกัฐานทาง
โบราณคดีท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบนัคือซากป้อมปราการ 3 ป้อม นอกจากนั้นยงัมีก าแพงดิน 3 ดา้นท่ีแสดงถึง
ความมัน่คงของเมืองโบราณแห่งน้ี ท่ีผ่านมาเวียดนามอาจเต็มไปด้วยอดีตท่ีข่ืนขม เพราะถูกรุกรานจาก
ภายนอกอย่างต่อเน่ืองนับตั้ งแต่ยุคโบราณโดยจีน ยุคอาณานิคมโดยฝร่ังเศส และศตวรรษท่ี 20 โดย
สหรัฐอเมริกา  

ความเศร้าหมองจะถูกปลดเปล้ืองไปทนัทีท่ีไดไ้ปเยือนอ่าวฮาลอง การไปช่ืนชมดินแดนท่ีมี
ธรรมชาติงดงามอยา่งเทพนิยายแห่งน้ีคงเร่ิมตน้จากเมืองไฮฟอง ซ่ึงอยูห่่างจากฮานอยไปทางทิศตะวนัออก
ราว 100 กว่ากิโลเมตร ไฮฟองเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ เป็นศูนยก์ลาง
อุตสาหกรรมท่ีส าคญัของเวยีดนามเหนือและเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัมากๆ แห่งหน่ึงของประเทศ จากไฮฟอง
นกัท่องเท่ียวจะโดยสารเรือขา้มฟากเพื่อไปยงัอ่าวฮาลอง เรือโดยสารจะไปจอดท่ีหมู่เกาะกดั บา (Cat Ba) 
ซ่ึงอยู่ห่างจากชายฝ่ังราว 80 กิโลเมตร เฉพาะหมู่เกาะแห่งน้ีประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย 366 เกาะ หาก
รวมทั้งอ่าวแลว้จะมีเกาะเล็กเกาะน้อย 3,000 เกาะ มีเน้ือท่ีทั้งส้ินราว 4,000 ตารางกิโลเมตร หลายคนอาจ
เคยซาบซ้ึงกบัความงามของธรรมชาติแห่งสายน ้ าและภูเขาหินปูนท่ีกุ๋ยหลินและอ่าวพงังามาแลว้ แต่ความ
อลงัการจากธรรมชาติท่ีอ่าวฮาลองหยิบยื่นให้จะสร้างความท่ึงตะลึงงนัให้แก่ผูม้าเยือนมากไปกว่านั้น
หลายเท่านกั หมู่เกาะหินปูนเหล่าน้ีรวมทั้งโขดหินท่ีโผล่ข้ึนมาจากทะเลมีรูปร่างต่างกนัไปตามแต่ผูค้นจะ
จินตนาการวา่คลา้ยสุนขั ชา้ง เต่า หรือลิง กิจกรรมการท่องเท่ียวหลกัๆ คือ การนัง่เรือชมความงามของเกาะ 
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ถ ้า และพนัธ์ุพฤกษาท่ีข้ึนอยู่ตามเกาะแก่ง หลายคนก็สนุกกบัการพายเรือแคนนูไปตามจุดต่างๆ ระหวา่ง
เกาะ ใครก็ใคร่ได้ถ่ายรูปท่ีมีธรรมชาติของอ่าว เกาะและสีเขียวมรกตของน ้ าทะเลเป็นประหน่ึงฉากหลงั 
ภาพเรือส าเภาและเรือส าป้ันท่ีแล่นล่องไปอย่างไม่เร่งรีบบนน่านน ้ าอ่าวฮาลอง ยามโพล้เพล้กลายเป็น
เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวซ่ึงปรากฏอยู่ในท่ีต่างๆ ทั้ งในโปสต์การ์ด โปสเตอร์ แมกกาซีน คู่มือ
เดินทางท่องเท่ียว และในภาพยนตร์ฝร่ังเศสเร่ืองอินโดจีน ปกติทวัร์วฒันธรรมจากประเทศไทยท่ีไปเยือน
เวยีดนามจะไม่ค่อยจดัให้มีการท่องเท่ียวไปไกลถึงฮานอยและไม่ลงไปใตสุ้ดถึงโฮจิมินตซิ์ต้ี แต่จะมุ่งไป
เวยีดนามตอนกลางเป็นส าคญั จุดท่องเท่ียวหลกัๆ ก็จะมีดานงั เว ้และฮอยอนั  

ดานังเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี 4 ของเวียดนาม ตัวเมืองอยู่ก่ึงกลางระหว่าง
ฮานอยและโฮจิมินต์ซิต้ี เป็นระยะทางประมาณ 800 กิโลเมตร มีประชากรราวๆ 400,000 คน ปัจจุบนันกั
เศรษฐศาสตร์อาจมุ่งหวงัให้ดานงัเป็นท่ีลงทุนธุรกิจการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีหลีกหนีจากการท่องเท่ียว
แบบเก่า (ท่องเท่ียวมวลชน) ไปหาความสงบร่มร่ืนของธรรมชาติอนัมีทะเล หาดทราย สายลม และป่าเขา
เป็นจุดขายหลกั แต่ส าหรับนกัท่องเท่ียววฒันธรรมแลว้ บริเวณเวียดนามตอนกลางเป็นพื้นท่ีส าคญัของ
การศึกษาอารยธรรมโบราณของอาณาจกัรจามปา ท่ีมีศูนยก์ลางอยูบ่ริเวณท่ีเป็นเมืองดานงัปัจจุบนั อารย
ธรรมจามเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 4 มาจนกระทัง่ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 11 ท่ีอาณาจกัรจามปา
ต้องส้ินลงเพราะการรุกรานของชาวเวียดนามท่ีบุกลงมาจากทางทิศเหนือ การไปเยือนพิพิธภัณฑ์
ประติมากรรมของจามในเมืองดานังจึงเป็นส่ิงท่ีคุม้ค่าในการท่องเท่ียวท่ีมีเวลาจ ากดั พิพิธภณัฑ์แห่งน้ี
สร้างมาตั้ งแต่ปี พ.ศ.2479 โดยส านักฝร่ังเศสแห่งปลายบูรพาทิศ สาระหลักของการจัดแสดงใน
พิพิธภณัฑ์คือการแสดงวิวฒันาการของอารยธรรมจามสะทอ้นจากงานประติมากรรมยุคต่างๆ 4 ยุคตาม
แหล่งก าเนิดของอารยธรรม 1 ใน 4 ของแหล่งอารยธรรมจามท่ียงัเหลือหลกัฐานโบราณสถานมากท่ีสุด
คือ หุบเขาไมเซิน ซ่ึงอยูห่่างจากตวัเมืองดานงัลงไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตร้าวๆ 70 กิโลเมตร นบัเป็น
แหล่งรวมอิทธิพลอารยธรรมอินเดียท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไมเซินเป็นศูนยก์ลาง
ทางศาสนามาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 4 วดัส่วนใหญ่สร้างเพื่ออุทิศให้แก่กษตัริยจ์ามท่ีเช่ือว่าเป็น
เทวราชาท่ีสัมพนัธ์กบัเทพเจา้ในศาสนาฮินดู โดยเฉพาะพระศิวะผูท่ี้เช่ือวา่เป็นผูส้ร้างและปกป้องราชวงศ์
จามมาตลอด ในบริเวณน้ีได้พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีส าคญัๆ หลายอย่าง เช่น พระพุทธรูปส าริด 
แผน่ศิลาจารึก และสถาปัตยกรรมรูปแบบศิลปะของสมยันั้น ผูค้นส่วนใหญ่อาจคุน้เคยกบัเบา้หลอมอารย
ธรรมอินเดียท่ีปรากฏในนครวดั พุกาม อยธุยา และบุโรพุทโธ หากไดไ้ปเยอืนไมเซินอีกแห่งก็เป็นอนัวา่
ไดเ้ขา้ใจภาพรวมเส้นทางและพฒันาการของอิทธิพลอารยธรรมอินเดียในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใตท่ี้สมบูรณ์แบบ 
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เวเ้ป็นศูนย์กลางทางการเมืองของเวียดนามมาตั้ งแต่ปี พ.ศ.2345 ถึงปี พ.ศ.2488 โดยมี
จกัรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์เป็นผูป้กครองสูงสุด ตลอดระยะเวลาดงักล่าวก่อนท่ีจะล่ม
สลายไปจากการโจมตีของฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2488 ตลอดช่วงเวลา 143 ปีท่ีเวมี้บทบาททางการเมืองการ
ปกครอง ผูน้ าได้สร้างส่ิงส าคญัทางการเมืองการปกครองและศาสนาความเช่ือไวเ้ป็นจ านวนมากท่ี
ปัจจุบนัเป็นทรัพยากรของการท่องเท่ียววฒันธรรม เช่น ก าแพงเมือง ป้อมตามก าแพงเมือง เจดียเ์ทียนมู 
วดัฮอน เชน (Hon Chen) พระราชวงัไท หวา สุสานของราชวงศใ์นท่ีต่างๆ อาทิ สุสานพระเจา้มิงห์ หม่าง 
และสุสานพระเจา้ไค ดิงห์ เจดียเ์ทียนมูตั้งอยูบ่นฝ่ังซา้ยของแม่น ้ าหอม รูปลกัษณะของสถาปัตยกรรมเป็น
เจดียท์รงหอคอยแปดเหล่ียม ความสูงเจ็ดชั้นลดหลัน่ข้ึนไปจากฐานสู่ยอด แต่ละชั้นเป็นตวัแทนของชาติ
ภพต่างๆ ของพระพุทธเจา้ มีรูปป้ันเทพเจา้ 6 องคเ์พื่อให้ปกป้องเจดีย ์อีกทั้งยงัมีพระพุทธรูปท่ีลอ้มรอบ
ดว้ยกระจกหมดทุกดา้น มีต านานเก่ียวกบัการสร้างเจดียน้ี์กล่าวว่าขุนนางเหวียน ฮวาง ออกจากฮานอย
เพื่อจะไปปกครองดินแดนทางใต ้ระหวา่งทางท่ีมาถึงแม่น ้ าหอมไดพ้บกบัหญิงชราผูท่ี้บอกให้ขุนนางเห
วียน ฮวาง จุดธูปเดินตามแม่น ้ าไปทางทิศตะวนัออก ธูปมอดตรงไหนให้สร้างเมืองตรงนั้น ขุนนางเห
วยีน ฮวาง ไดส้ร้างเจดียเ์ทียนมูเพื่อแสดงความกตญัญูแก่หญิงชรา ซ่ึงเช่ือวา่เป็นทูตแห่งสวรรคผ์ูช้ี้น าทาง
ให้แก่ตน ระหวา่งช่วงปี พ.ศ.2473 ถึง พ.ศ.2483 เทียนมูเป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนาท่ีต่อตา้นลทัธิอาณา
นิคม เหตุการณ์โด่งดงัมากกรณีท่ีพระภิกษุเผาตวัตายเพื่อประทว้งรัฐบาลในเวลานั้นท่ีใช้ความเขม้งวด
รุนแรงต่อประชาชน 

ตามประเพณีดั้งเดิมของเวียดนามนั้นเม่ือจกัรพรรดิส้ินพระชนม์ก็จะท าพิธีฝังไวใ้นสุสาน
ของบรรพบุรุษในหมู่บา้นท่ีเป็นถ่ินเดิมของตนท่ียาเหมียว ในจงัหวดัแก่งห์ฮวา แต่ราชวงศ์เหวียนได้
สร้างสุสานของราชวงศ์เป็นเอกเทศต่างหาก พื้นท่ีสุสานเป็นเนินเขาอยู่ในลุ่มน ้ าหอมทางตอนใตข้องเว ้
ดว้ยเหตุผลทางประวติัศาสตร์มีสุสานส าหรับเจา้เพียง 7 พระองค์เท่านั้นท่ีอยู่ในหุบผาแห่งจกัรพรรดิน้ี 
คือ พระเจา้ยา ลอง พระเจา้มิงห์ หม่าง พระเจา้เถ่ียว ตรี พระเจา้ตือ ด๊ึก พระเจา้เกียน ฟุก พระเจา้ดง แคงห์ 
และพระเจา้ไค ดิงห์ สุสานของกษตัริยอ์งคอ่ื์นๆ สร้างตามภูมิปัญญาตะวนัออก แต่สุสานของพระเจา้ไค 
ดิงห์ แตกต่างไปจากของผูน้ าคนอ่ืนๆ อย่างส้ินเชิง พระเจา้ไค ดิงห์ ครองราชยใ์นช่วงท่ีเวียดนามเป็น
อาณานิคมของฝร่ังเศส จึงมีความสนพระทยัในศิลปวฒันธรรมตะวนัตกอยูม่ากเห็นไดจ้ากการก่อสร้าง
สุสานของพระองค์ท่ีใช้คอนกรีตเสริมเหล็กแบบยุโรป การตกแต่งก็น าทั้ งรูปแบบของจีน จาม และ
ฝร่ังเศสแบบบารอกมาผสมผสานกนั การตกแต่งภายในใชก้ระเบ้ืองสีปูพื้น มีจิตรกรรมฝาผนงัขนาดใหญ่
ท่ีรวมไปถึงจิตรกรรมบนเพดานห้องโถงคล้ายจิตรกรรมบนผนังเพดานในโดมตามสถาปัตยกรรมโร
มาเนสก์ ประติมากรรมส าริดขนาดเท่าองค์จริงของพระองค์ท่ีตกแต่งอยูใ่นสุสานเป็นของท่ีสั่งท าไปจาก
ประเทศฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2465 บริษทัท่องเท่ียวบางแห่งจดัให้มาเยือนดินแดนประวติัศาสตร์แห่งน้ีดว้ย
การนั่งเรือจากเวล้งมาตามแม่น ้ าหอม ระหว่างทางไดช้มวิถีชีวิตของชาวบา้นสองฝ่ังแม่น ้ าไปด้วย คน
ทอ้งถ่ินจ านวนหน่ึงยงันิยมท่ีจะข้ึน-ล่องท ามาหากินและอาศยัอยู่บนเรือ แมรั้ฐบาลพยายามจะให้เขา
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เหล่านั้นข้ึนไปตั้งถ่ินฐานถาวรอยู่ในท่ีแห่งอ่ืนแต่ก็ไร้ผล อนัท่ีจริงรัฐบาลน่าจะปล่อยให้ชาวบ้านอยู่
เช่นนั้นต่อไป เพราะช่วยเพิ่มสีสันใหก้บัการท่องเท่ียวอีกมิติหน่ึง 

ปัจจุบนัการจดัท่องเท่ียววฒันธรรมสู่ประเทศเวยีดนามจะไดรั้บการประกนัคุณภาพระดบัห้า
ดาวก็ต่อเม่ือในรายการท่องเท่ียวระบุการไปเยือนเมืองฮอยอนัรวมอยู่ดว้ย ฮอยอนัเป็นตวัอยา่งท่ีเด่นชดั
ของแหล่งการผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมซ่ึงมีความ
หลากหลายภายใตเ้อกลกัษณ์เดียวกนั ห่างจากเมืองดานงัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใตมี้เมืองโบราณฮอย
อนัตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น ้ าทูโบน ซ่ึงไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ตวัเมืองอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลไม่ก่ีกิโลเมตร 
ระหวา่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ฮอยอนัเคยเป็นเมืองท่านานาชาติท่ีส าคญัแห่งหน่ึง
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สมยัอาณาจกัรจามรุ่งเรือง ฮอยอนัเป็นเมืองท่าชายทะเล ต่อมาชาวจีนจาก
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เขา้มาตั้งถ่ินฐานเป็นท่ีแรกในเวียดนามใต ้ช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 อนัเป็น
เวลาท่ีชาวยุโรปออกแสวงหาทรัพยากรแหล่งใหม่ ปรากฏว่ามีชาติโปรตุเกสได้เดินทางมาส ารวจ
ชายทะเลของฮอยอนั และติดตามมาดว้ยชาติอ่ืนๆ รวมทั้งฝร่ังเศส การเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศแถบน้ี
ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ท าให้แม่น ้ าทูโบนต้ืนเขิน การคมนาคมไม่สะดวก การสร้างเมืองท่าแห่ง
ใหม่จึงตอ้งยา้ยไปท่ีดานงัตราบจนทุกวนัน้ี ส่งผลให้เศรษฐกิจของฮอยอนัร่วงโรยและเกือบถูกทิ้งร้างไป
ระยะหน่ึง นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 ท่ียเูนสโกและรัฐบาลโปแลนด์เร่ิมโครงการบูรณะเมืองแห่งน้ีโดยการ
อนุรักษใ์ห้เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์และยกให้ฮอยอนัเป็นมรดกโลกอีกแห่งหน่ึง การกระท า
เช่นน้ีเท่ากับปลุกฮอยอนัให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกคร้ัง ด้วยนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกท่ีมาเยือน
เวียดนามต่างก็ปรารถนาจะได้มาสัมผสักับอดีตอันมีค่ายิ่งของฮอยอัน จุดเด่นของการท่องเท่ียว
วฒันธรรมท่ีฮอยอนัก็คือสถาปัตยกรรมท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีสะทอ้นอิทธิพลของจีน ญ่ีปุ่น และฝร่ังเศส 
ท่ีผา่นเขา้มาในระยะเวลาต่างๆ กนั ปัจจุบนัไดรั้บการอนุรักษใ์หอ้ยูใ่นสภาพเก่า แต่มีอายุยนืยาวยิ่งข้ึน ใน
ย่านเก่าของเมืองมีวดั เจดีย์ ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้าน ศาลเจ้า บ้านประจ าตระกูล ร้านค้า และ
บ้านพักอาศัยเป็นจุดเด่นของการท่องเท่ียว แถบศูนย์กลางของเมืองมีเจดีย์และบ้านประจ าตระกูล
ประมาณ 20 หลงั ซ่ึงชาวจีนแซ่เดียวกนัจากจงัหวดัฟุเก้ียนไดม้าสังสรรคก์นัตามธรรมเนียมอยูเ่ป็นประจ า 
นอกจากรูปทรงของอาคารสถานต่างๆ แลว้ นักท่องเท่ียวจ านวนไม่น้อยรู้สึกประทบัใจกบัหลงัคาบา้น
รูปทรงคล้ายกระดองปู ท่ีสะท้อนทักษะของสถาปนิกชาวเวียดนามท่ีสามารถผสานอิทธิพล
ศิลปวฒันธรรมจากภายนอกใหส้อดสัมพนัธ์กบัวถีิทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งน่าช่ืนชม 
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5.8 การท่องเที่ยวประเทศกมัพูชา 
กมัพูชามีเน้ือท่ีทั้งประเทศ 181,035 ตารางกิโลเมตร มีลกัษณะภูมิประเทศใหญ่ๆ 2 ส่วนคือ 

ส่วนของลุ่มน ้ าโขงและส่วนของพื้นท่ีลุ่มทะเลสาบเขมร พื้นท่ีเขตเทือกเขามี 3 แห่ง คือ 1.ทางตะวนัตก
เฉียงใต ้(เทือกเขาช้างและเทือกเขาคาร์ดามอน) 2.เทือกเขาพนมดงรัก ติดพรมแดนประเทศไทยทางทิศ
เหนือ และ 3.ท่ีราบสูงทางตะวนัออก ทะเลสาบเขมรเช่ือมต่อกบัล าน ้ าโขงท่ีพนมเปญโดยมีแม่น ้ าสาบ
เป็นตวัเช่ือม จากกลางเดือนพฤษภาคม ถึงตน้เดือนตุลาคม (ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน) ระดบัน ้ าในแม่น ้ าโขงข้ึน
สูงและไหลบ่าเข้าสู่ล าน ้ าสาบท่ีท่วมท้นไปถึงทะเลสาบเขมรเป็นบริเวณกวา้งระหว่าง 3,000 ตาราง
กิโลเมตรถึง 7,500 ตารางกิโลเมตร พอฤดูแลง้มาถึงน ้ าจากทะเลสาบไหลลงสู่แม่น ้ าโขงท่ีอยูใ่นระดบัต ่า
กวา่ ปรากฏการณ์เช่นน้ีท าให้ทะเลสาบเขมรเป็นแหล่งท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยปลาน ้ าจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ในแง่เศรษฐกิจกมัพูชาเป็นประเทศท่ียากจนท่ีสุดในเอเชีย ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของ
ประชากรประกอบการเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั น ้ ามนัเช้ือเพลิง วตัถุดิบส่วนใหญ่ อุปกรณ์การผลิต
และอาหารท่ีบริโภคตอ้งน าเขา้จากประเทศอ่ืน ก่อนน้ีเคยส่งยางพาราเป็นสินคา้ออกให้แก่สหภาพโซ
เวียต ปัจจุบนัการท าอุตสาหกรรมไมเ้ป็นสินคา้ส่งออกหลกัของประเทศ หากภายในประเทศไม่มีความ
วุน่วายทางการเมือง อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีน ารายไดม้หาศาลเขา้สู่ประเทศก็จะเป็นแหล่งรายได้
หลกัจากเงินตราต่างประเทศท่ีน่าให้ความสนใจยิง่ ดว้ยกมัพูชามีมรดกวฒันธรรมจ านวนมาก โดยเฉพาะ
เมืองพระนครเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียววฒันธรรมจากทัว่ทุกมุมโลกให้ความสนใจไดม้าเยือน 
กมัพูชามีประชากรราว 11 ล้าน ประชากรประมาณ 96 เปอร์เซ็นต์คือกลุ่มชาติพนัธ์ุเขมร นอกนั้นเป็น
กลุ่มชาติพนัธ์ุเวียดนาม จีน และจามหรือชาวเขมรท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีจ านวนราว 2 แสนคน ชาว
จามถูกสังหารเป็นจ านวนมากระหวา่งปี พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2521 อนัเป็นช่วงของการท าลายลา้งเผา่พนัธ์ุ
โดยฝีมือของกลุ่มเขมรแดง 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่เขมรและไทยมีวฒันธรรมคลา้ยคลึงกนัหลายๆ ดา้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการ
ปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นเดียวกัน การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย และการ
แลกเปล่ียนแบบแผนวฒันธรรมประเพณีระหวา่งกนัและกนันบัตั้งแต่ยคุปลายสมยัพระนครเร่ือยมาถึงยุค
รัตนโกสินทร์ตอนตน้ โดยเฉพาะสมยัรัชกาลท่ี 3 ท่ีเขมรอยูภ่ายใตก้ารปกครองของสยาม จึงไม่ตอ้งสงสัย
เลยว่าในแง่ของการท่องเท่ียววฒันธรรมแล้ว ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทยในปัจจุบันใคร่ได้ไปเห็นท่ี
กมัพูชาตอ้งไม่พน้มรดกวฒันธรรมท่ีไม่มีในประเทศไทย นั่นก็คือนครวดั-นครธม ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ี
แสดงถึงความรุ่งเรืองของเขมรก่อนสมยัสุโขทยั นักท่องเท่ียวชาวไทยให้ความสนใจไปเยือนประเทศ
เพื่อนบา้นรายน้ีมานานก่อนท่ีนกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกจะต่ืนตวัและให้ความส าคญัต่ออารยธรรมนคร
วดั-นครธมว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งได้มาเห็นก่อนตาย (Schultz, 2003) นักท่องเท่ียวชาวยุโรปนิยมเดินทางมา
เยอืนกมัพชูาโดยเร่ิมตน้กนัท่ีพนมเปญ ก่อนท่ีจะไปเติมเตม็ส่ิงท่ีขาดหายไปในชีวติท่ีเมืองพระนคร  
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เมืองพระนครอยูห่่างจากเมืองเสียมราฐไปทางใต ้หากเป็นนกัท่องเท่ียววฒันธรรมมืออาชีพ
การจะท าความเขา้ใจมรดกโลกแห่งน้ีไดอ้ยา่งครบถว้นตอ้งเร่ิมกนัท่ีพื้นฐานของอาณาจกัรพระนคร นัน่ก็
คือนครหริหราลยัท่ีพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 2 ทรงตั้งเป็นนครหลวงแห่งแรกของอาณาจกัร ปัจจุบนัต าแหน่ง
ท่ีตั้งของหริหราลยัอยู่บริเวณบา้นร่อลวย ซ่ึงอยู่ห่างจากทะเลสาบเขมรไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ราว 15 กิโลเมตร กลุ่มปราสาทท่ีบ้านร่อลวยท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบนัเป็นศาสนสถานหลกัๆ 4 แห่ง คือ 
ปราสาทพระโค ปราสาทบากอง ปราสาทโลเลย และปราสาทไพรมนตรี ปราสาทพระโคเป็นปราสาทท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในอาณาจกัรพระนคร ดว้ยยงัใช้อิฐก่อเป็นผนงัปราสาทและฉาบผนงัดว้ยลายปูนป้ัน ท่ีฐาน
ปราสาทท าดว้ยหินทรายยกพื้นสูงราวๆ 1 เมตร พระเจา้อินทรวรมนัท่ี 1 ทรงสร้างเพื่ออุทิศให้บรรพบุรุษ 
ปราสาทบากองเป็นศาสนสถานประจ ารัชกาลของพระเจา้อินทรวรมนัท่ี 1 ท่ีอุทิศให้พระศิวะ อาจเพราะ
จุดประสงคเ์ช่นน้ีท่ีท าใหก้ารสร้างปราสาทบากองอยูใ่นรูปทรงของภูเขาพร้อมกบัประดิษฐานศิวลึงคเ์พื่อ
บูชาพระศิวะท่ีองคป์ราสาทตามคติความเช่ือของฮินดูท่ีตอ้งสร้างเทวาลยับนภูเขาเพื่อเป็นท่ีสถิตของพระ
ศิวะ ปราสาทบากองจดัวา่เป็นเทวาลยัแห่งแรกของเขมรท่ีสร้างดว้ยศิลาทั้งหมด และเป็นตน้เคา้ของการ
สร้างเทวาลยัท่ีพบในปราสาทนครวดัและปราสาทบายนในเวลาต่อมา ตามประวติัศาสตร์เขมรโบราณยุค
อาณาจกัรพระนครอนัมีนครวดัและนครธมเป็นเมืองหลวงครอบคลุมระยะเวลากว่า 600 ปี มีกษตัริย์
ปกครอง 39 พระองค ์แต่องคท่ี์สร้างถาวรวตัถุไดอ้ยา่งยิง่ใหญ่กระทัง่กลายเป็นอมตะแห่งวงการท่องเท่ียว
ของโลกปัจจุบนัคือพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 และพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 กล่าวคือ พระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 สร้าง
ปราสาทนครวดัเพื่อบูชาพระวิษณุ ขณะเดียวกนัการท่ีพระองค์เช่ือว่าทรงเป็นอวตารของพระวิษณุและ
เช่ือต่อไปว่าเม่ือสวรรคตแลว้ปราสาทนครวดัก็คือสุสานท่ีเก็บพระบรมศพของพระองคเ์อง (เซเดส์, ยอร์ช, 
1886) ปราสาทแห่งน้ีจึงไดรั้บการสรรคส์ร้างดงัเทวดาเนรมิต ปราสาทนครวดัเป็นเทวสถานท่ีสร้างบน
พื้นท่ีรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีความกวา้ง 1,500 เมตรและยาว 1,300 เมตร มีเน้ือท่ีทั้ งหมดราว 1,250 ไร่ 
ประกอบดว้ยหมู่ปราสาท 5 หลงัท่ีตั้งอยูบ่นฐานซ้อนกนั 3 ชั้นท่ีมีความสูงรวม 65 เมตร พิจารณารูปแบบ
สถาปัตยกรรมตามแนวคิดของฮินดูแลว้อาจกล่าวไดว้า่ ปราสาทนครวดัก็เปรียบเสมือนการยอ่ส่วนของ
จกัรวาล กล่าวคือสระน ้ ารอบปราสาทเปรียบดงัมหาสมุทรท่ีรายลอ้มโลก ระเบียงคตรอบปราสาทเป็น
ประหน่ึงแนวเขาท่ีรายลอ้มเขา้พระสุเมรุ ส่วนกลุ่มปรางค์ปราสาท 5 หลงัแทนยอดเขาพระสุเมรุท่ีสถิต
ของเทพทั้งหลาย ขนาดของปราสาทนครวดับอกความยิ่งใหญ่ ส่วนความอลงัการอยูท่ี่การประดบัตกแต่ง
ทั้งด้านในและด้านนอกทั้ งปราสาทด้วยภาพสลักหินนูนต ่า ภาพสลักหินนูนสูง และรูปจ าหลักหิน 
โดยเฉพาะภาพสลกัหินนูนต ่าทั้ง 8 ภาพท่ีประดบัระเบียงชั้นล่าง (ชั้นท่ี 1) ของปราสาทท่ีรวมกนัแลว้มี
ความยาว 600 เมตร  
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เพื่อความเขา้ใจเร่ืองราวท่ีบอกกล่าวไวใ้นภาพสลกัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ควรเร่ิมตน้ดูจากระเบียง
ดา้นทิศตะวนัตกฝ่ังใตก่้อนเป็นภาพสงครามท่ีทุ่งกุรุเกษตรจากมหากาพยม์หาภารตยุทธท่ีฝ่ายเการพและ
ปาณฑพกรีธาทพัเขา้สัประยุทธ์กนั จากจุดน้ีควรเดินทวนเข็มนาฬิกาไปสู่ระเบียงทางทิศใตฝ่ั้งตะวนัตก มี
ความยาว 94 เมตร เป็นภาพกระบวนทพัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 พระองค์ประทบัอยู่บนหลงัช้าง พระ
หตัถ์ขาวถืองา้วมีฉตัร 15 ชั้นกั้นอยูเ่หนือเศียร มีมหาดเล็กหลายนายอยูง่านพดัโบก ดา้นล่างเป็นกองทพั
หลวงอยูใ่นท่าเคล่ือนก าลงัพลอยา่งหา้วหาญ นกัท่องเท่ียวชาวไทยต่างมุ่งรุมถ่ายภาพสลกัท่ีอยูต่รงปลายสุด 
เพราะเป็นภาพทัพจากละโวแ้ละสยามท่ีถูกเกณฑ์ให้มาช่วยรบ ภาพท่ี 3 ตรงระเบียงทางทิศใต้ฝ่ัง
ตะวนัออกแสดงภาพนรก-สวรรค ์ภาพการเสวยสุขบนสวรรคแ์ละภาพการถูกลงทณัฑใ์นนรก อยา่งนอ้ย
ก็เป็นการบอกเตือนผูม้าเยอืนถึงผลของการท าดี-ท าชัว่ตามปรัชญาพื้นฐานของศาสนาแบบชาวบา้น ภาพ
ท่ี 4 ท่ีระเบียงดา้นทิศตะวนัออกฝ่ังใตเ้ป็นฉากการกวนเกษียรสมุทรระหวา่งเทวดากบัอสูร เป็นภาพสลกั
ลงบนแผ่นศิลาขนาดมหึมาทั้งแผ่น มีรูปอสูร 88 ตนอยูท่างซ้ายก าลงัชกันาค (ท่ีหันหัวมาทางอสูร) กบั
เทวดา 92 องค์ทางด้านขวา เบ้ืองบนเป็นภาพนางอปัสรก าลงัขบักล่อมและร่ายร า ภาพท่ี 5 อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกฝ่ังเหนือเป็นภาพพระวิษณุปราบอสูร ในภาพจะเห็นพระวิษณุทรงครุฑเขา้ต่อกรกบักองทพั
อสูรอย่างมีชัยชนะ ภาพท่ี 6 ท่ีระเบียงด้านทิศเหนือฝ่ังตะวนัออกเล่าเร่ืองพระกฤษณะ (พระนารายณ์
อวตาร) ทรงครุฑพน่ไฟไหมว้งัของทา้วพาณาสูรท่ีพ่ายแพต่้อพระกฤษณะในท่ีสุด ภาพท่ี 7 ท่ีระเบียงทาง
ทิศเหนือฝ่ังตะวนัตกมีพื้นท่ี 94 เมตร เป็นฉากการต่อสู้ระหว่างเทพเจา้ในศาสนาพราหมณ์กับอสูร
ทั้งหลาย นับเป็นภาพสลกัท่ีรวมเทวดา (อินเดีย) ท่ีครบถ้วน โดยพิจารณาจากสัตวพ์าหนะท่ีทรงและ
ลกัษณะทางประติมานวิทยาของรูปสลกั ภาพสุดทา้ยอยูท่ี่ระเบียงดา้นตะวนัตกฝ่ังเหนือ เป็นภาพศึกกรุง
ลงกาท่ีมีพระรามกับทศกณัฐ์เป็นจุดเด่นของภาพ ความงดงามของศิลปะจากภาพสลกันูนต ่ารายรอบ
ระเบียงปราสาทท่ีกล่าวมาให้ความอ่ิมเอมใจยิ่งนกั ส่วนการปีนบนัไดสูงชนัสู่ฐานปราสาทชั้นท่ี 2 และ
ชั้นท่ี 3 ยิ่งจะเพิ่มความต่ืนเตน้ให้อีก ดว้ยชั้นท่ี 2 มีภาพสลกันางอปัสรประดบัผนงัปราสาทอยู่มากกว่า 
1,500 รูป จากฐานปราสาทชั้นสุดทา้ยมองลงไปขา้งล่างก็สามารถเห็นความอลงัการของมรดกโลกแห่งน้ี
อีกมุมหน่ึง 

เม่ือพระเจา้ชยัวรมนัท่ี 7 ข้ึนครองราชย ์(ค.ศ.1181-ค.ศ.1220) ไดย้า้ยศูนยก์ลางการปกครอง
ไป ท่ี เมืองนครธม  ซ่ึ งอยู่ ห่ างจากนครวัดไปทางทิศ เห นื อ เป็นระยะทางไม่ ถึ ง  2 ,000  เมตร  
พระเจา้ชัยวรมนัท่ี 7 ทรงสร้างเมืองหลวงใหม่แห่งน้ีภายหลงัเม่ือเอาชนะพวกจามได้แลว้ เมืองนครธม
สร้างบนพื้นท่ีส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีเน้ือท่ี 5,625 ไร่ เพื่อให้เมืองมีความแข็งแรงป้องกนัภยัจากการรุกรานของ
ศตัรู โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างก าแพงลอ้มรอบเมืองดว้ยศิลาแลงความยาวดา้นละ 3 กิโลเมตร นอกก าแพง
เมืองยงัขุดคูน ้ าขนาดกวา้ง 100 เมตร ลอ้มรอบไวท้ั้งส่ีดา้น มีประตูทางเขา้เมือง 5 ประตู เฉพาะทางดา้น
ทิศตะวนัออกเท่านั้นท่ีมีประตูเขา้เมือง 2 ประตู ประตูทั้งห้ามีลกัษณะคลา้ยกนัท่ีขา้งบนซุ้มประตูท าเป็น
ปราสาทองค์ย่อมเป็นแท่งข้ึนมีภาพสลกัหิน 4 ดา้นเป็นรูปใบหน้าพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร ความสูง
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ของประตูจากพื้นถึงยอดปราสาทวดัได้ 23 เมตร ตรงใจกลางเมืองสร้างปราสาทบายนเพื่อเป็นศาสน
สถาน (หลวง) เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตามคติพุทธศาสนามหายาน  

ในแง่ของภูมิสถาปัตยแ์ลว้ปราสาทบายนก็คลา้ยกนักบัปราสาทนครวดัตรงท่ีเป็นปราสาท
ยกพื้นท่ีมีสามระดบัหรือสามชั้น ทุกชั้นมีปราสาทตั้งอยูเ่ป็นจุดๆ รวมทั้ง 3 ชั้นมีปรางคท่ี์ปราสาททั้งส้ิน 
54 ยอด ทุกยอดปรางคป์ราสาทมีรูปสลกัใบหนา้พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวร ซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้ปราสาท
บายนมีรูปสลกัใบหนา้พระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรมากกวา่ 200 หนา้ รูปสลกัใบหนา้พระโพธิสัตวอ์วโลกิ
เตศวรนั่นเองท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความเป็นตวัตนของปราสาทบายน มาระยะหลงัท่ีบริษทัภาพยนตร์จาก
สหรัฐอเมริกาใช้ประสาทแห่งน้ีเป็นฉากถ่ายท าภาพสลกัใบหน้าพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรยิ่งได้รับการ
เผยแพร่ทัว่โลกยิ่งข้ึน ในการรับรู้ของคนทัว่ๆ ไปสฟิงซ์และพีระมิดเป็นสัญลกัษณ์ของอียิปต์ ใบหน้า
ของพระโพธิสัตวอ์วโลกิเตศวรบนยอดปราสาทบายนก็คือสัญลกัษณ์ของประเทศกมัพชูา ปราสาทบายน
ก็ไดรั้บการประดบัตกแต่งดว้ยงานศิลปะภาพสลกัหินนูนต ่า ภาพสลกัหินนูนสูง และรูปจ าหลกัหิน ภาพ
สลกันูนต ่าท่ีระเบียงดา้นนอกและภาพสลกันูนต ่าท่ีระเบียงดา้นในท่ีปรากฏอยูร่ายรอบฐานปราสาทชั้นท่ี 
1 ไดรั้บความสนใจจากผูม้าเยือนท่ีสุด เพราะยงัอยู่ในสภาพท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์สามารถส่ือสารไดอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา โดยเฉพาะภาพจ าหลกับนระเบียงคตดา้นทิศตะวนัออกท่ีเป็นภาพขบวนทพัเขมรสู้รบกบั
ทหารจามในทะเลสาบเขมร นกัท่องเท่ียวท่ีชอบเก็บรายละเอียดของส่ิงท่ีพบเห็นจะเพลิดเพลินกบัการดู
ภาพสลกับอกเล่าวถีิชีวติของคนเขมรสมยันั้น เช่น ภาพคนหาปลา จ่ายตลาด งานเทศกาล การชนไก่ การ
ล่าสัตว ์และชีวิตของชนชั้นเจา้นายในราชส านกั ฯลฯ ส าหรับผูท่ี้ไม่ค่อยมีความรู้ดา้นประวติัศาสตร์มาก
นกั การท่องเท่ียวเพื่อไปชมมรดกวฒันธรรมท่ีมีอดีตเก่าแก่อยา่งนครวดั-นครธมกบับริษทัท่องเท่ียวน่าจะ
เป็นการเดินทางท่องเท่ียวท่ีคุ้มค่า เพราะบริษทัทวัร์มีความช านาญด้านการน าเท่ียว ย่อมจดัพาผูร่้วม
เดินทางไปสู่เป้าหมายการท่องเท่ียวไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ความจริงนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเท่ียวชมมรดกวฒันธรรมเขมร
โบราณในประเทศกมัพูชาก็เคยมีประสบการณ์กบัการเท่ียวชมมรดกวฒันธรรมเขมรโบราณท่ีปรากฏอยู่
ในเขตประเทศไทยและตามชายแดนระหว่างไทยกบักมัพูชามาเน่ินนาน ผูค้นต่างทราบดีวา่ปราสาทเขา
พระวิหาร ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต ่า ปราสาทหินพิมาย ศาลตาผาแดง (ส่ิงปลูกสร้างของเขมร
ท่ีเก่าท่ีสุดท่ีพบในสุโขทยั) พระปรางค์สามยอดท่ีลพบุรี ปราสาทเมืองสิงห์ท่ีกาญจนบุรี และวดัก าแพง
แลง อ าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี เหล่าน้ีลว้นแสดงให้เห็นอิทธิพลของกษตัริยเ์ขมรสมยัพระนคร ความ
อยากรู้อยากเห็นวฒันธรรมขอมโบราณในส่วนน้ีปรากฏชัดช่วงท่ีมีวิกฤตทางการเมืองและปิดการ
ท่องเท่ียวท่ีปราสาทเขาพระวหิาร นกัท่องเท่ียวชาวไทยจะทะลกัทะลายข้ึนไปเท่ียวปราสาทเขาพระวหิาร
ทนัทีท่ีปัญหาทางการเมืองคล่ีคลายและรัฐบาลกมัพูชาให้เปิดการท่องเท่ียว ณ แหล่งมรดกวฒันธรรม
แห่งน้ี 
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5.9 การท่องเที่ยวประเทศบรูไน 
ประเทศบรูไนตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพื้นท่ีทั้งประเทศ 

5,765 ตารางกิโลเมตร ภาคเหนือจดทะเลจีนตอนใต ้ส่วนภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใตอ้ยู่
ภายใตว้งลอ้มของรัฐซาราวกัของมาเลเซีย จดัเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก แต่ก็ร ่ ารวยท่ีสุดใน
โลกประเทศหน่ึงเพราะมีแหล่งน ้ ามนัอยู่มาก รัฐซาราวกัไดแ้บ่งกั้นประเทศบรูไนออกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนตะวนัออก หรือเขตเตม็บูรอง และส่วนตะวนัตก ซ่ึงประกอบดว้ย 3 เขตใหญ่ๆ ไดแ้ก่ เขตบรูไน-มวั
รา เขตตูตอง และเขตบีเลท เขตบรูไร-มวัรา มีความส าคญัอยูม่าก เพราะเป็นเขตท่ีอุดมสมบูรณ์ การตั้งถ่ิน
ฐานชุมชนมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ โดยตั้งหมู่บา้นบนพื้นท่ีน ้ าท่ีรู้จกักนัในนาม “กมัปง อเยอร์” และเม่ือ
เมืองหลวง คือ บนัดาร์ เสรี เบกาวนั ไดจ้ดัตั้งอยูใ่นเขตน้ี จึงเป็นบริเวณท่ีมีประชากรหนาแน่กวา่เขตอ่ืน 
ทั้งประเทศมีประชากรราวๆ 305,100 คน (Finlay et.al., 1999 : 55) เป็นชาวบรูไนเช้ือสายมาเลย ์64% 
เป็นชาวจีน 20% ท่ีเหลือเป็นชนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะชาวอิบานเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีมีจ  านวนมาก
ท่ีสุด นอกจากน้ียงัมีคนชาติอ่ืนๆ รวมอยูด่ว้ย โดยเฉพาะชาวอินเดียและแรงงานท่ีโอนสัญชาติราวๆ 20,000 
จากยโุรปและเอเชีย  

ในแง่ภูมิศาสตร์ ราว 75% ของพื้นท่ีประเทศปกคลุมด้วยป่าฝนเมืองร้อน (ศิริพร  สมคัร
สโมสร, 2541 : 6) ตามแนวชายฝ่ังทะเลจีนตอนใตเ้ป็นป่าชายเลน แนวติดขอบทะเลเป็นป่าโกงกางท่ีมี
รากค ้ ายนัแข็งแรงสามารถต้านคล่ืนลมแรงได้อย่างดี ตามแนวริมฝ่ังแม่น ้ าบรูไนมีป่าจากข้ึนอย่าง
หนาแน่นนับ เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีคนท้องถ่ินน าไปใช้ประโยชน์หลากหลาย ผลผลิตทางการเกษตร 
ได้แก่  ข้าว กล้วย และมันส าปะหลัง ท่ีปลูกเพื่ อบริโภคภายในประเทศเป็นส าคัญ  น ้ ามันเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีน ารายไดห้ลกัเขา้สู่ประเทศ บรูไนเป็นประเทศของชาวมุสลิมผูเ้คร่งครัดต่อหลกั
ศาสนา กระทรวงศาสนามีหนา้ท่ีหลกัเพื่อดูแลส่งเสริมศาสนาอิสลาม มีเจา้หนา้ท่ีพิเศษของกระทรวงคอย
ตรวจตราการฝ่าฝืนกฎระเบียบของอิสลาม กลางคืนมีเจา้หนา้ท่ีชายคอยสอดส่องตามถนนเพื่อจบัผดิชาย-
หญิงท่ีไม่ใช่คู่สมรส แต่นัง่หรือยนือยูใ่กลชิ้ดกนัจนเกินไป หากถูกจบัไดมี้โทษถึงเขา้คุกและถูกปรับ ตาม
รัฐธรรมนูญอนุญาตใหมี้การนบัถือศาสนาอ่ืนในประเทศน้ีได ้ชาวบรูไนโดยทัว่ไปมีมิตรจิตโอบออ้มอารี 
ไม่เขม้งวดกบัชีวติทุกกระเบียดน้ิวตามกฎระเบียบของรัฐบาล จากภูมิหลงัของการเป็นเพียงรัฐเล็กๆ ท่ีไม่
มีอ านาจทางการเมืองมากนกั อีกทั้งการมีปัญหาแยง่ชิงความเป็นใหญ่ในหมู่ผูน้  าทอ้งถ่ินท าใหบ้รูไนตอ้ง
ให้การยอมรับอ านาจทางการเมืองของมหาอ านาจต่างๆ ท่ีผลดัเปล่ียนกนัเขา้มาครอบครองอ านาจและ
กอบโกยผลประโยชน์ไปจากภูมิภาค ทั้งน้ีโดยเร่ิมตั้งแต่ชาติโปรตุเกส สเปน และองักฤษ ชาติตะวนัตกจึง
มีอิทธิพลต่อชีวิตบรูไนอยู่มาก เห็นไดช้ดัจากการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจการคา้ ขณะท่ี
ภาษามาเลยเ์ป็นภาษาของทางราชการ ภาษาถ่ินใช้กนัโดยทัว่ไปในชีวิตประจ าวนัภายในกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
เช่น ภาษาจีนและภาษาอิบาน การท่องเท่ียวในประเทศบรูไนมีค่าใช้จ่ายสูงมาก นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เดินทางสู่บรูไนโดยเร่ิมตน้จากรัฐซาราวกัของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีพรมแดนติดต่อกบับรูไนทางทิศ
ตะวนัตก ทั้งน้ีอาจโดยสารรถยนต์ประจ าทางจากเมืองไมริ รัฐซาราวกั บางคนชอบท่ีจะเร่ิมตน้จากเมือง
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ลิมบงัในซาราวกัและเมืองบนัการ์ในบรูไนตะวนัออก การเดินทางสู่บรูไนโดยทางเรือก็ท าไดโ้ดยเร่ิมตน้
ท่ีลาวาสและลิมบงัในซาราวคั นักท่องเท่ียวชาวไทยไปเยือนบรูไนด้วยสายการบินรอยลับรูไนซ่ึงมี
เท่ียวบินท่ีบินตรงจากเมืองหลวงไปสู่ปลายทาง 27 แห่งรวมทั้ งกรุงเทพฯ ด้วย เป็นสายการบินของ
ประเทศมุสลิม รอยลับรูไน ไม่มีบริการเคร่ืองด่ืมมึนเมา เม่ือเดินทางไปถึงบรูไนแลว้อยากท่องเท่ียวไป
ทัว่ๆ ประเทศ การเดินทางดว้ยรถโดยสารประจ าทางเป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุด แต่การเดินทางรอบๆ เมือง
หลวงและระหวา่งเมืองหลวงกบัจุดส าคญัๆ เท่านั้นท่ีเช่ือไดว้า่สะดวกและมีเท่ียวรถท่ีแน่นอน 

แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีเด่นๆ ในประเทศบรูไนส่วนใหญ่อยู่ในละแวกเมืองหลวง 
ทั้งน้ีอาจเร่ิมตน้เท่ียวชมตวัเมืองหลวงเป็นอนัดบัแรก บนัดาร์ เสรี เบกาวนั เป็นเมืองสมยัใหม่ท่ีมีความ
สะอาดเป็นเลิศ การใชต้วัอกัษรอาหรับตามป้ายบอกถนนหนทาง โดมและยอดสุเหร่าท่ีสูงเสียดฟ้า ฯลฯ 
เหล่าน้ีรวมกนัเป็นเอกลกัษณ์ส่วนหน่ึงของเมืองหลวง ผูค้นในเมืองท่ีตอ้งเร่งรีบเดินทางส่วนใหญ่จะใช้
การเดินทางโดยเรือเป็นหลกั มีเรือโดยสารไวค้อยบริการอยู่ตามท่าน ้ าในเมืองมากมาย โดยเฉพาะการ
เดินทางไปยงัศูนยก์ลางของเมืองซ่ึงอยู่บริเวณปากน ้ าโพท่ีแม่น ้ าบรูไนไหลมาบรรจบกบัแม่น ้ าเคดายนั 
บริเวณน้ีมีชุมชนอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม นกัท่องเท่ียวใช้เวลาราวๆ หน่ึงชัว่โมงก็สามารถส ารวจศูนยก์ลางของ
เมืองไดอ้ยา่งทัว่ถึง จะหาร้านคา้ โรงแรม และการบริการต่างๆ ท่ีนัน่ไดโ้ดยไม่ยาก ณ บริเวณศูนยก์ลาง
เมือง ส่ิงแรกท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมไปช่ืนชมคือสุเหร่าหลงัคาทองค า (มสัยดิ โอมาร์ อาลี ซยัฟุดดีน) ซ่ึงเป็น
สัญลกัษณ์ของประเทศบรูไน สุเหร่าแห่งน้ีไดช่ื้อตามช่ือของสุลต่านองค์ท่ี 28 ของบรูไน สร้างข้ึนในปี 
พ.ศ.2501 ค่าใชจ่้ายราว 5 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตวัโดมหลงัคาทองตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าบรูไน นบัวา่เป็นอาคาร
ท่ีสูงท่ีสุดในเมืองหลวง ปกติก็เปิดให้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่มุสลิมเขา้เยีย่มชมได ้ยกเวน้วนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ 
จากสุเหร่าประจ าเมืองหลวงนกัท่องเท่ียวนิยมแวะถ่ายรูปกบัพระราชวงัหลงัคาทองค า อิสตาน่า นูรูล อิ
มาน พระราชวงัใหม่ของสุลต่านองคปั์จจุบนั ปกติไม่ไดเ้ปิดให้บุคคลภายนอกเขา้ชมยกเวน้ปลายเดือนท่ี
ถือศีลอด  

แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมต่อไปคือพิพิธภณัฑบ์รูไน ซ่ึงอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าบรูไนท่ีโกตา บา
ตู ห่างจากศูนยก์ลางของเมืองหลวง 4.5 กิโลเมตร ในพิพิธภณัฑ์จดัแสดงถาวรวตัถุทางประวติัศาสตร์ 
และเร่ืองราวของกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มต่างๆ ในบรรดากลุ่มชาติพนัธ์ุทั้งหลายชาวอิบานซ่ึงเป็นชนพื้นเมืองมี
แบบแผนการด าเนินชีวิตท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะการปลูกบา้นเรือนยาวติดต่อกนัเป็นแถวสามารถไปมาหา
สู่กนัไดโ้ดยสะดวก ลกัษณะเช่นน้ีไม่ค่อยพบในสังคมอ่ืนเท่าใดนกั ใกล้ๆ  กนันั้นมีพิพิธภณัฑเ์ทคโนโลยี
มาเลยท่ี์มีคุณค่าต่อการไปเท่ียวชม แหล่งท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นสถานท่ีทางศาสนาและการเมือง
การปกครอง แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นเร่ืองของชาวบา้นลว้นๆ ก็คือหมู่บา้นไอเยอร์ริมฝ่ังแม่น ้ าบรูไน เพราะ
อาชีพหลกัคือการจบัปลาจึงตอ้งตั้งบา้นอยูริ่มแม่น ้ า เม่ือประชากรเพิ่มข้ึนการขยายกลุ่มบา้นไดย้ืนล ้าลง
ไปในพื้นท่ีแม่น ้ า ปัจจุบนัมีหมู่บา้นในน ้ ามากถึง 28 หมู่บา้น มีประชากรรวมทั้งส้ิน 30,000 คน นบัเป็น
ถ่ินท่ีอยูท่ี่มีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในกรุงบนัดาร์ เสรี เบกาวนั ซ่ึงมีประชากรรวม 60,000 คน หมู่บา้น
ในน ้ าท่ีน่ีเป็นชุมชนเก่าแก่ของบรูไน รูปแบบการสร้างบา้นเรือนท่ีตอ้งปรับตวัต่อการข้ึน-ลงของน ้ าจึง
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เป็นแบบแผนดั้งเดิม กระนั้นปัจจุบนัก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้อยู่โดยทัว่ไป ทั้งไฟฟ้า โทรทศัน์สี และ
เคร่ืองป๊ัมน ้า ฯลฯ การไปเยอืนหมู่บา้นแห่งน้ีอาจเดินมาตามทางเทา้เร่ิมตน้จากดา้นหลงัของสุเหร่าโอมาร์ 
อาลี ชยัฟุดดีน ก็สามารถไปถึงหมู่บา้นไดโ้ดยง่าย หรืออยากให้สะดวกและรวดเร็วกวา่นั้นก็โดยสารเรือ
แทก็ซ่ีจากท่าเรือในเมืองตรงไปยงัหมู่บา้น ค่าโดยสารเพียง 1 เหรียญบรูไน นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มก็วา่จา้ง
เรือชมหมู่บา้นทั้ง 28 หมู่บา้น ค่าโดยสารเรืออยู่ท่ีราวๆ 20 เหรียญบรูไนต่อชั่วโมง ด้วยบรูไนมีแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมไม่มากนัก นักท่องเท่ียวชาวไทยจึงไม่ค่อยได้ไปเยือนบรูไน จากตัวอย่าง
นักท่องเท่ียว 41 คนท่ีศึกษามาพบว่ามีนักท่องเท่ียวชาวไทยเพียง 5 รายเท่านั้ นท่ีเคยไปเยือนบรูไน 
จุดประสงค์หลกัของการไปเยือนบรูไนเพื่อจะดูงานด้านการขุดเจาะน ้ ามนั การท่องเท่ียวพกัผ่อนเป็น
เพียงผลพลอยได ้ 

สรุปจากพฤติกรรมการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของนักท่องเท่ียวทั้ งหมดท่ีกล่าวมาอาจ
อภิปรายร่วมกนัได้ว่าธรรมชาติอย่างหน่ึงของมนุษยน์ั้นมกัมีความรู้สึกและเขา้ใจคนอ่ืนอยู่ล่วงหน้าตาม
ประสบการณ์เท่าท่ีเคยมีมา กรณีของคนไทยกบัผูค้นในประเทศเพื่อนบา้นก็เช่นกนั ผูค้นในประเทศไทยจะ
มีความรู้สึกนึกคิดและคิดวา่เขา้ใจผูค้นจากประเทศเพื่อนบา้นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตต้ามประสบการณ์
จากการรับรู้ผา่นแหล่งขอ้มูลต่างๆ เท่าท่ีมี อยา่งนอ้ยคนส่วนใหญ่ก็พอจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศเพื่อนบา้น
จากต าราเรียนท่ีมีการเรียนการสอนอยู่ในสถาบนัการศึกษาระดบัต่างๆ หนังสือต าราให้ขอ้มูลเพียงภาพ
ใหญ่ๆ ของเร่ือง หลายเร่ืองเป็นขอ้มูลพน้สมยั บางเร่ืองอาจน าเสนออย่างมีอคติ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ประวติัศาสตร์ของชาติ เห็นได้ชดัจากกรณีประวติัศาสตร์ไทยสมยัท่ีอยุธยาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า ชาว
ไทยได้รับการปลูกฝังให้เกลียดชังพม่าในฐานะโจรปล้นทรัพย์สินและอิสรภาพ ในทางกลับกันตาม
ขอ้เท็จจริงทางประวติัศาสตร์ไทยเองก็เคยช่วงชิงความรุ่งเรืองและผูค้นจากประเทศลาว ประเทศกมัพูชา 
และประเทศเวียดนาม มาตั้งแต่สมยัอยุธยาและสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ผูค้นในประเทศเพื่อนบา้นจะได้
สั่งสอนกนัให้รู้สึกเช่นไรกบัคนไทยบา้ง คนในประเทศไทยไม่อาจทราบได ้การไดเ้ดินทางไปเยอืนประเทศ
เพื่อนบา้นนับว่าช่วยเพิ่มความเขา้ใจมิติทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นได้
ระดบัหน่ึง ความเห็นของนกัท่องเท่ียวชาวไทยจากกลุ่มท่ีสุ่มตวัอยา่งศึกษามาต่างรู้สึกวา่ความคลา้ยคลึงกนั
ในแบบแผนการด าเนินชีวิตของผูค้นในประเทศท่ีไปเยือนช่วยให้รู้สึกอบอุ่นใจประหน่ึงอยู่เมืองไทย 
ขณะเดียวกนัก็ต่ืนเตน้กบัส่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของผูค้นในประเทศนั้นๆ สถานการณ์เช่นน้ีไดเ้พิ่ม
สีสันให้กับการเดินทางคร้ังนั้ นอยู่มาก ด้วยกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ทดลองกับของแปลกใหม่อันเป็น
ประสบการณ์ท่ีจะน ามาเล่าขานใหก้บัคนอ่ืนๆ ไดรั้บรู้ต่อไป 

การเดินทางไปเยอืนประเทศเพื่อนบา้นในปัจจุบนัใหข้อ้มูลหลายอยา่งท่ีลบลา้งความรู้สึกเดิมๆ 
ท่ีเคยมีต่อประเทศเพื่อนบา้น ตวัอยา่งเช่นเม่ือสิบกวา่ปีท่ีผา่นมาชอบมีการเปรียบเทียบความทนัสมยัวา่ผูค้น
ในประเทศลาว เขมร และเวียดนาม ยงัด าเนินชีวิตเหมือนท่ีคนไทยเคยเป็นมา เม่ือ 30-40 ปีก่อน ในวนัน้ีหาก
ใครไดมี้โอกาสไปเยือนลาว เขมร และเวียดนาม ก็จะพบการเปล่ียนแปลงปรากฏอยู่โดยทัว่ไป โดยเฉพาะ
การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามก าลงักา้วข้ึนมาเป็นคู่แข่งของไทย และอาจจะแซงหนา้ไปไดห้าก
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ไทยยงัหลงเช่ือความคิดเก่าๆ และไม่ปรับกลยุทธ์อย่างประเทศเวียดนาม นักท่องเท่ียวผูมี้ส านึกในคุณค่า
ของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่างช่ืนชมในความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม ้แร่ธาตุ สัตวป่์า และสัตว์
น ้ าท่ียงัมีอยูใ่นประเทศลาว พม่า และกมัพูชา ซ่ึงช่วยให้ผูค้นท่ีนัน่สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งพอเพียง บางที
ประเทศเพื่อนบา้นอาจจะท าถูกแลว้ท่ีไม่พยามยามกา้วกระโดดเขา้สู่สังคมอุตสาหกรรมรวดเร็วเกินไปและ
ตอ้งเผชิญกบัปัญหานานปัการอยา่งท่ีประเทศไทยก าลงัประสบอยู ่นอกจากน้ีการไดไ้ปเยือนประเทศเพื่อน
บา้นยงัให้ขอ้คิดท่ีอาจน ามาสร้างสรรคใ์ห้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทย ประเด็นน้ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยผูไ้ป
ท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียกล่าวช่ืนชมอยา่งเป็นเอกฉนัทใ์นความมีระเบียบวนิยัในการ
ใชพ้ื้นท่ีสาธารณะของผูค้นตามเมืองต่างๆ จากประเทศทั้งสอง หลายคนอยากให้กรุงเทพฯ และเมืองอ่ืนๆ ท่ี
เป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคญัๆ อย่างเชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น หาดใหญ่ และภูเก็ต สะอาด สวยงาม และ
การจราจรไม่คบัคัง่ มีค  าถามท่ีอยูใ่นใจกนัตลอดมาวา่เหตุใดผูค้นในเมืองต่างๆ ของประเทศไทยจึงไม่ปฏิบติั
ตนอยา่งเคร่งครัดต่อกฎระเบียบทั้งหลายไดอ้ยา่งชาวสิงคโปร์และชาวมาเลเซีย 

จากแง่มุมส่ิงดึงดูดใจการท่องเท่ียววฒันธรรมแล้วเห็นได้ชัดว่า นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไป
เยือนประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียจะได้เห็นส่ิงดึงดูดใจการท่องเท่ียววฒันธรรมสมัยใหม่
ประเภทอาคารสถานท่ีรูปทรงท่ีเหมาะกับสภาพแวดล้อม อาคารสถานท่ีดังกล่าวมีทั้ งโรงแรม ตึก
ส านกังาน ภตัตาคาร ร้านคา้ สถานเริงรมย ์พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ าใตท้ะเล และสวนสนุก ส่วนส่ิงดึงดูดใจการ
ท่องเท่ียวของประเทศพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ส่วนใหญ่เป็นมรดกวฒันธรรมของสมัย
ประวติัศาสตร์อนัเป็นยุคแห่งการสร้างและขยายอิทธิพลอ านาจของอาณาจกัรแต่ละอาณาจกัร มรดก
วฒันธรรมเหล่านั้นเป็นเร่ืองราวของชนชั้นปกครอง หรืออยา่งท่ีเรียกวา่ “วฒันธรรมหลวง” ท่ีจะไดรั้บการ
สร้างสรรคจ์ากส่ิงท่ีดีท่ีสุดของยุค ในช่วงระหว่างการเติบโตของอาณาจกัรนั้น อารยธรรมอินเดียโบราณ
ไดเ้ขา้มามีอิทธิพลต่อความคิดการเมืองการปกครองและความเช่ือรูปแบบต่างๆ ทั้งฮินดูและพุทธ มรดก
วฒันธรรมทั้งหลายท่ีเหลืออยู่มาถึงปัจจุบนั อาทิ ท่ีพุกาม ท่ีนครวดั-นครธม ท่ีหลวงพระบาง-เวียงจนัทน์ 
และท่ีสุสานของราชวงศท่ี์เว ้ฯลฯ เป็นตวัอยา่งของวฒันธรรมหลวงท่ีมีการเมืองการปกครองและความเช่ือ
เป็นประหน่ึงป้อมปราการปกป้องถาวรวตัถุเหล่านั้นไว ้นกัท่องเท่ียวอาจจะพอไดรู้้เร่ืองราวของสามญัชน
ในยุคอาณาจกัรท่ีแทรกอยู่ตามมุมต ่าในงานจิตรกรรมฝาผนัง ภาพสลักหินและภาพปูนป้ันท่ีประดับ
ตกแต่งเจดีย ์วิหาร ปราสาท และพระราชวงั ฯลฯ กระนั้นมรดกวฒันธรรมราษฎร์ส่วนใหญ่ท่ีสร้างจาก
วสัดุเคร่ืองไม้ก็พุดังไปกับกาลเวลา ไม่เหมือนกับการใช้อิฐ หิน ในงานสร้างวดั เจดีย์ ปราสาท และ
พระราชวงัของชนชั้นผูป้กครอง  

นอกจากโบราณสถานและโบราณวตัถุของยุคอาณาจกัรแล้ว นักท่องเท่ียวไปเยือนประเทศ
เพื่อนบ้านยงัจะได้เห็นมรดกวฒันธรรมของยุคอาณานิคม เป็นท่ีทราบกันดีว่าจากคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
เร่ือยมาถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 การแข่งขนัขบัเค่ียวระหวา่งประเทศองักฤษและประเทศฝร่ังเศสไดป้รากฏ
ชดัในดินแดนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในปี พ.ศ.2290 เพื่อจะปกป้องประเทศอินเดีย มหาอ านาจองักฤษได้
ผลกัดนัฝร่ังเศสคู่แข่งออกไปจากชมพูทวปี ขณะเดียวกนัก็ไดปี้นงัไวใ้นครอบครองในปี พ.ศ.2329 พอถึงปี 
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พ.ศ.2362 เซอร์โทมสั สแตมฟอร์ด รัฟเฟลส์ ก็เขา้ไปบริหารอาณานิคมท่ีสิงคโปร์เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ล่วง
มาถึงปี พ.ศ.2429 องักฤษก็ไดย้ึดครองดินแดนประเทศพม่าไวท้ั้งหมด ถดัจากนั้นเพียง 2 ปีดินแดนซาราวกั 
บรูไน และเกาะบอร์เนียวตอนเหนือ (คือรัฐซาบาร์ปัจจุบนั) ก็ตกอยู่ในความดูแลขององักฤษ เป็นอนัว่า
มหาอ านาจทางทะเลอยา่งองักฤษท่ีค่อยๆ ขยายอ านาจการควบคุมดินแดนแถบน้ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2417 มา
บดัน้ีกลายเป็นเจา้อาณานิคมเหนือคาบสมุทรมาเลยท์ั้งหมด ขณะท่ีประเทศฝร่ังเศสไดห้ันเหความสนใจ
ไปสู่ดินแดนอินโดจีนเป็นส าคญั ฝร่ังเศสเร่ิมล่าอาณานิคมตามดินแดนชายฝ่ังแถบประเทศจีนตอนใต ้(ซ่ึง
ไดแ้ก่อาณาเขตของประเทศเวียดนามปัจจุบนั) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2210 จากนั้นก็ค่อยๆ ขยายอิทธิพลของตน
เขา้ไปสู่ดินแดนประเทศเวยีดนาม กมัพูชา และลาว ท่ีรู้จกักนัดีในนามดินแดนอินโดจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2443 
ประเทศทั้งหลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ยกเวน้ประเทศไทยก็กลายเป็นอาณานิคมของมหาอ านาจ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาทั้งหมดเร่ือยมากระทัง่ถึงช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ท่ีประเทศญ่ีปุ่นเขา้ยึดดินแดน
แถบน้ีเป็นฐานเพื่อท าสงครามประกาศศกัด์ิศรีของบูรพา  

ช่วงเวลานับศตวรรษท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตกอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของชาติ
ตะวนัตก เจา้อาณานิคมไดส้ร้างท าวฒันธรรมยอ่ยของตนเองข้ึนมาเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการด าเนิน
ชีวิตของชาวตะวนัตกท่ีเขา้มาอยูใ่นโลกตะวนัออกในเวลานั้น อาคารบา้นพกัอาศยั โบสถ์ วิหาร โรงแรม 
และสุสานรูปแบบศิลปะกรีก-โรมนั (เกรกโก-โรมนั) ท่ียงัเหลืออยูใ่นประเทศต่างๆ ของเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตคื้อพยานยืนยนัอิทธิพลของยุโรปตะวนัตกไดเ้ป็นอย่างดี ในแวดวงการท่องเท่ียววฒันธรรมของ
ชาวตะวนัตกปัจจุบนัการโหยหาอดีตเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัให้เกิดกระแสการท่องเท่ียวแนวน้ี จึงเป็น
ธรรมดาท่ีหนงัสือคู่มือท่องเท่ียวเดินทางท่ีจดัท าโดยชาวตะวนัตก อาทิ Lonely Planet และ DK Eyewitness 
Travel Guides ท่ีให้ข้อมูลเดินทางท่องเท่ียวสู่ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จะแนะน าให้
นกัท่องเท่ียวไดไ้ปช่ืนชมมรดกวฒันธรรมของยุคอาณานิคมอยูด่ว้ย นกัท่องเท่ียวชาวตะวนัตกอาจจะสนุก
กบัการเท่ียวชมมรดกวฒันธรรมยุคอาณานิคมดว้ยมีความเขา้ใจประวติัวฒันธรรมของโลกตะวนัตกเป็น
พื้นฐานอยูแ่ลว้ แต่นกัท่องเท่ียวชาวไทยผูไ้ปเยอืนประเทศเพื่อนบา้นกลุ่มท่ีสัมภาษณ์มาไม่ค่อยไดใ้หค้วาม
สนใจเท่ียวชมส่ิงดึงดูดความสนใจการท่องเท่ียวประเภทน้ีเท่าใดนกั ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองดว้ยเหตุผลของความ
แตกต่างทางพื้นฐานวฒันธรรมหรือความรู้สึกภายในซ่ึงแฝงไวด้ว้ยความต ่าตอ้ยท่ีผูค้นในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตมี้เหมือนๆ กนั รวมทั้งประเทศไทยท่ีไดช่ื้อว่าเป็นเขตปลอดอิทธิพลทางการเมืองของมหาอ านาจ
ตะวนัตก แต่ในทางปฏิบติัก็เป็นส่วนหน่ึงของอาณานิคมทางความคิด เศรษฐกิจและสังคมแบบตะวนัตก 
หากใช้จ  านวนถาวรวตัถุของยุคอาณานิคมเป็นเคร่ืองบ่งบอกอิทธิพลจากโลกตะวนัตก นกัท่องเท่ียวลว้น
เห็นพอ้งกนัวา่ ท่ีประเทศเวียดนามมีมรดกวฒันธรรมแนวน้ีมากกวา่ประเทศใดๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต ้Notre Dame Cathedral มีทั้งในเมืองเวแ้ละในโฮจิมินต์ซิต้ี (ไซ่ง่อน) อิทธิพลของฝร่ังเศสแทรกอยู่ใน
แบบแผนการด าเนินชีวิตของชาวเวียดนามมาจนกระทัง่ปัจจุบนั ดงัจะเห็นไดจ้ากอาหารการกินและความ
เช่ือในศาสนาคริสตค์าทอลิก 
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นอกจากทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัดึงดูดหลกัให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยเดินทางไป
เยอืนประเทศเพื่อนบา้นแลว้ ยงัมีปัจจยัเสริมอ่ืนๆ อีกท่ีกระตุน้ใหข้นาดของการท่องเท่ียวสู่ประเทศเพื่อน
บา้นเพิ่มข้ึนในระยะหลงั จากการสอบถามความพึงพอใจนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีไปเยือนประเทศเพื่อน
บา้นพบวา่ นกัท่องเท่ียวกลุ่มท่ีศึกษามีความพึงพอใจต่อการเท่ียวชมวฒันธรรมของประเทศเพื่อนบา้นอยู่
ในระดบัปานกลางถึงระดบัมาก นกัท่องเท่ียวพึงพอใจอยา่งมากกบัรายการเดินทาง ความสะดวกในการ
เดินทางโดยสายการบิน บริการของหัวหน้าทวัร์ โรงแรม และการให้บริการเพื่อเตรียมตวัก่อนเดินทาง 
นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจระดบัปานกลางในเร่ืองของยานพาหนะระหว่างเดินทางภายในประเทศ
เพื่อนบา้น ภตัตาคาร บริการของมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ระยะเวลาในการเดินทางไปตามแหล่งท่องเท่ียวจุด
ต่างๆ สินค้าพื้นเมืองประเภทอาหาร สินค้าพื้นเมืองประเภทเส้ือผา้และสินค้าพื้นเมืองประเภทงาน
หตัถกรรม นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจระดบันอ้ยในเร่ืองสินคา้พื้นเมืองประเภทอญัมณี สินคา้พื้นเมือง
ประเภทยารักษาโรคและสินคา้พื้นเมืองประเภทเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ธุรกิจการเท่ียวต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่
ภายใตก้ารจดัการของบริษทัท่องเท่ียว ทุกบริษทัต่างพยายามสร้างความพึงพอใจการเดินทางท่องเท่ียว
ให้กบัลูกคา้ตลอดเวลา จากการสัมภาษณ์ผูจ้ดัการบริษทัท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย 4 บริษทั 
ช่วยให้ใจพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านหลายแง่มุม ปกติ
นักท่องเท่ียวไปเยือนประเทศเพื่อนบา้นช่วงท่ีมีวนัหยุดติดต่อกนัหลายวนั ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กบัฤดูกาลด้วย 
กล่าวคือนิยมไปเท่ียวประเทศกมัพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม ช่วงปลายฤดูฝนต่อดว้ยช่วงตน้ฤดูหนาว
ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปถึงเดือนมกราคม นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางกนัเป็นครอบครัวจะใช้เวลาช่วงปิดเทอม
ตน้ในเดือนตุลาคมไปเท่ียวตามท่ีต่างๆ รายการท่องเท่ียวไปหลวงพระบาง นครวดั-นครธม พุกาม มณัฑ
เลย ์เว ้และฮอยอนั จะขายดีช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม เพราะเป็นระยะเวลาท่ีอากาศท่ีนัน่เร่ิม
หนาวเยน็ ซ่ึงช่วยท าให้รู้สึกสบายต่อการเดินทางไปตามแหล่งท่องเท่ียว ส่วนการไปเท่ียวสิงคโปร์และ
มาเลเซียมกัมีบ่อยคร้ังในช่วงท่ีประเทศไทยเขา้สู่ฤดูร้อน ขณะท่ีลมจากทะเลจีนใตท่ี้พดัผา่นมาเลเซียและ
สิงคโปร์ก็ช่วยดบัร้อนไดม้าก  

ดว้ยการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมีปัจจยัตวัก าหนดหลายดา้นท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงอยูเ่ป็น
ระยะๆ เม่ือยีสิ่บปีก่อนประเทศเพื่อนบา้นท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยนิยมไปเยอืนเป็นอนัดบัแรก คือ สิงคโปร์ 
ตามมาดว้ยมาเลเซีย ลาว และพม่า นานๆ สักคร้ังจึงจะมีลูกคา้แสดงความประสงคจ์ะไปเยือนกมัพูชาและ
เวียดนาม แต่ภายหลังเม่ือแหล่งท่องเท่ียวนครวดั-นครธม พุกาม อ่าวฮาลอง และฮอยอนั ได้รับการ
ประกาศให้เป็นมรดกโลก บริษทัท่องเท่ียวตอ้งจดัการเดินทางให้นกัท่องเท่ียวชาวไทยไดไ้ปเยือนแหล่ง
ท่องเท่ียวดงักล่าวปีละไม่ต ่าวา่ 20 คร้ัง จดัทวัร์ไปหลวงพระบางปีละ 10 คร้ัง ส่วนทวัร์ไปสิงคโปร์และ
มาเลเซียจะเหลือเพียงประมาณปีละ 5-6 คร้ัง ปี พ.ศ.2548 มีนกัท่องเท่ียวชาวไทยไปเยอืนนครวดั-นครธม 
63,631 คน ในปีเดียวกนันั้นท่ีละครยอ้นยุคเร่ืองหน่ึงของเกาหลีไดเ้ขา้มาแพร่ภาพในประเทศไทยเป็นท่ี
ช่ืนชอบกันทั่วประเทศ กระแสความนิยมวฒันธรรมเกาหลีกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวชาวไทยมากถึง 
236,584 คนเดินทางไปเท่ียวประเทศดงักล่าวเพราะในรายการท่องเท่ียวไดพ้าลูกทวัร์ไปชมโรงถ่ายละคร
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ช่ือดงันั้นดว้ย การต่ืนตวัท่องเท่ียวตามกระแสเช่นน้ีก็เคยเกิดข้ึนมาแลว้ภายหลงัละคร “รักเดียวของเจนจิ
รา” ซ่ึงถ่ายท าท่ีเมืองยา่งกุง้ และละคร “ฮอยอนัฉันรักเธอ” ไดน้ าเสนอภาพสวยๆ งามๆ ของเมืองมรดก
แห่งน้ี เพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดมี้แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเลือกไดม้ากข้ึน บริษทัทวัร์ต่างพยายามหา
เส้นทางทวัร์ใหม่ๆ โดยเนน้การเดินทางทางรถยนตเ์ป็นหลกัเพื่อให้ค่าใชจ่้ายเดินทางยอ่มเยาจะไดก้ระตุน้
ใหมี้ผูท้่องเท่ียวเดินทางมากข้ึน เช่น การไปเท่ียวประเทศกมัพชูาจากด่านตรวจคนเขา้เมืองท่ีอรัญประเทศ
เข้าสู่ เสียมเรียบหรือเสียมราฐได้เลย ค่าใช้จ่ายเพียงหัวละ 7,000 – 8,000 บาท บริษัททัวร์ไทยน า
นกัท่องเท่ียวจากกรุงเทพฯ ไปส่งท่ีด่าน จากนั้นมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินก็จะดูแลนกัท่องเท่ียวตลอดการเดินทาง
ในแหล่งท่องเท่ียวของกมัพชูา การท่องเท่ียวสู่ประเทศเวยีดนามจากด่านท่ีจงัหวดัมุกดาหารผา่นอาณาเขต
ประเทศลาวเขา้สู่ประเทศเวียดนามในราคาค่าทวัร์คนละไม่เกิน 10,000 บาท คาดว่าจะมีผูซ้ื้อบริการ
ท่องเท่ียวตามเส้นทางใหม่ๆ น้ีมากข้ึน 

โดยภาพรวมแลว้จะเห็นไดว้า่ทรัพยากรท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวในท่ีต่าง ๆ ไดรั้บการ
คดัสรรมาตามท่ีบริษทัทวัร์เห็นว่าเป็นเอกลกัษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีทุกแหล่งท่องเท่ียวจะไดรั้บการ
จดัท าน ามาเช่ือมโยงกนัจากแหล่งท่องเท่ียวหน่ึงไปสู่แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ เพื่อความคล่องตวัต่อการ
จดัการธุรกิจท่ีอยูบ่นพื้นฐานของการใหต้น้ทุนต ่าและมีก าไรยอ่มเยาหรือก าไรสูง ทั้งน้ียอ่มเป็นไปตามฤดู
การของการท่องเท่ียวของพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวแต่ละแห่ง ตามนัยะน้ีจึงเห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวอยูภ่ายใตก้ารจดัการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายภาคส่วนท่ีตอ้งเขา้มาท าธุรกิจท่องเท่ียว
ดว้ยกนั นักท่องเท่ียวแบบเป้สะพายกระเป๋าเดินทางท่องเท่ียวเองโดยไม่ได้ซ้ือรายการท่องเท่ียวตามท่ี
บริษทัทวัร์จดัจ าหน่าย อาจจะดูมีอิสระในการเคล่ือนยา้ยไปยงัจุดท่องเท่ียวจุดต่าง ๆ กระนั้นเม่ืออยู่ใน
แหล่งท่องเท่ียวก็ยากท่ีจะปฏิเสธการจดัการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งนอ้ยก็เร่ือง
ของการกิน การนอนและการซ้ือบริการอ่ืน ๆ ท่ีผูเ้ดินทางตอ้งประสงค ์
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แบบฝึกหัด 
หากท่านตอ้งน านักท่องเท่ียวชาวไทยไปเยือนประเทศเพื่อนบานประเทศใดประเทศหน่ึง 

ท่านจะจดัการท่องเท่ียววฒันธรรมอย่างไรภายใตก้รอบแนวคิดศกัยภาพรองรับ (carrying capacity) ท่ีเน้น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวกบัขนาดของการมาเยอืน ความจริงแท ้(authenticity) และความ
ย ัง่ยืน (sustainabily) อภิปรายด้วยการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลตามระเบียบของการเขียนรายงานทาง
วชิาการ 

(20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


