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บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร 

 ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) รวม  10  ประเทศ  มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น  610.6 ล้านคน  

(2013 Population Reference Bureau.)  โดยประเทศอินโดนีเซียมีมากที่สุด  มีทั้งสิ้น  248.5  ล้านคน  

และถือเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลก  รองลงมาคือประเทศฟิลิปปินส์  มีทั้งสิ้น  96.2  ล้านคน  

และถอืเป็นประเทศที่มีผู้นับถอืศาสนาคริสต์  มากเป็นลําดับที่ 4  ของโลก  ตามมาด้วยประเทศเวียดนาม  

มีทั้งสิ้น  89.7  ล้านคน  สาํหรับประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น  66.2  ล้านคน  และประเทศพม่า  มาเลเซีย  

กมัพูชา  ลาว  สงิคโปร์  และประเทศที่มีประชากรน้อยที่สดุ  คือ  บรูไน  มีทั้งสิ้น  4  แสนคน  ดังราตาง 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2556    

(Population mid-2013 in ASEAN countries) 

ประเทศ 
ประชากร (ลา้น

คน) 

รอ้ยละ 

นอ้ยกว่า 15 ปี 15-64 ปี 65 ปีขึ้ นไป 

อนิโดนีเซีย 248.5 27 67 6 

ฟิลิปปินส ์ 96.2 35 61 4 

เวียดนาม 89.7 24 69 7 

ไทย 66.2 19 71 10 

พม่า 53.3 28 67 5 

มาเลเซีย 29.8 27 68 5 

กมัพูชา 14.4 33 63 4 

ลาว 6.7 38 58 4 

สงิคโปร์ 5.4 17 74 9 

บรูไน 0.4 26 70 4 

รวม 610.6 27 67 6 

Source  :   2013 Population Reference Bureau 

 แผนภมูิแสดงจาํนวนประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ ปี 2013  หน่วย  :  ล้านคน 

 

 

 

 

 



 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP)  ในกลุ่มอาเซียน  เมื่อปี  2013  

มีจาํนวน  2,395,252.5  $US.  โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (GDP)  

ของแต่ละประเทศเรียงตามลําดับ  ดังน้ี  ประเทศอินโดนีเซีย  860,849.5  $US.  ประเทศมาเลเซีย  

312,071.8  $US.  ประเทศไทย  387,573.8  $US.  ประเทศสิงคโปร์  297,941.3  $US.  ประเทศ

ฟิลิปปินส ์ 269,024  $US.  ประเทศเวียดนาม  171,219.3  $US.  ประเทศพม่า  54,661.2  $US.  

ประเทศบรูไน  16,117.5  $US.  ประเทศกมัพูชา  15,511.1  $US.  และประเทศลาว  10,283.2  $US.  

โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวเลข  GDP  ของประเทศต่าง ๆ  จะค่อนข้างแปรผันไปตามจาํนวนประชากรของ

ประเทศน้ันๆ 

 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว  (GDP Per  Capita)  ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี  2013  

เท่ากบั  3,831.8  $US.  แต่เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว  (GDP Per  Capita)  ของ

แต่ละประเทศแล้วจะเหน็ว่า  มีความแตกต่างกนัเป็นอย่างมากโดยไม่มีความสอดคล้องกับจาํนวนประชากร

แต่อย่างใด  แต่ขึ้ นอยู่กับความสามารถด้านเศรษฐกิจของประเทศน้ันๆ  โดยจะแสดงให้เห็นตัวเลข

ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว  (GDP Per  Capita)  เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อย  ตามลําดับดังน้ี  

ประเทศสงิคโปร์  55,182.5  $US.  ประเทศบรูไน  39,678.7  $US.  ประเทศมาเลเซีย  10,420.5  $US.  

ประเทศไทย  5,678.7  $US.  ประเทศอินโดนีเซีย  3,459.8  ประเทศฟิลิปปินส์  2,706.9  $US.  ประเทศ

เวียดนาม  1,908.6  $US.  ประเทศลาว  1,547.7  $US.  ประเทศกมัพูชา  1,036.7  $US.  และประเทศ

ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว  (GDP Per  Capita)  น้อยที่สุดคือ  ประเทศพม่า  เท่ากับ  887.8  $US.   

ดังตาราง 
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มาเลเซีย 

ไทย 

สงิคโปร์ 

อินโดนีเซีย 

เวียดนาม 

ฟิลปิปินส์ 

กมัพชูา 

ลาว 

พม่า 

บรูไน 

มาเลเซีย 

25.03 (28.06%) 

 จ านวนนกัท่องเทีย่วในกลุ่มสมาชิกอาเซียน 

เมื่อพิจารณาประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน  มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของ  เศรษฐกิจ  

สงัคม  การเมือง  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  แต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์ที่

แตกต่างกนั  ทาํให้กลุ่มประเทศเหล่านี้มีความหลากหลายไม่ซํา้แบบกนัอย่างน่าสนใจ  ทาํให้แต่ละประเทศ

มีจุดเด่นของตนเองเป็นเอกลักษณ์และแบบเฉพาะของตน  แต่ละประเทศมีจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน

กลุ่มสมาชิกอาเซียน และนอกประเทศสมาชิกอาเซียน นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ  ในกลุ่ม

ประเทศอาเซียนโดยไม่ซํา้แบบกนั   

 ซ่ึงตลาดทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

ได้เป็นจาํนวนมหาศาล  โดยในปี  2012  มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  

จาํนวนทั้งสิ้น  89,225,200  คน  เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

ด้วยกัน  จาํนวนทั้งสิ้น  39,845,500  คน  คิดเป็น  44.7 %  เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากนอก

ประเทศสมาชิกอาเซียน  จาํนวนทั้งสิ้น  49,379,800  คน  คิดเป็น  55.3%  โดยหากแบ่งตามจาํนวน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศสมาชิกอาเซียน  เรียงตามลาํดับจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี 

 (1)  ประเทศมาเลเซีย จาํนวน  25,032,700  คน  คิดเป็น  28.06% 

 (2)  ประเทศไทย  จาํนวน  22,353,900  คน  คิดเป็น  25.05% 

 (3)  ประเทศสงิคโปร์  จาํนวน  14,491,200  คน  คิดเป็น  16.24% 

 (4)  ประเทศอนิโดนีเซีย  จาํนวน  8,044,500  คน  คิดเป็น  9.02%   

 (5)  ประเทศเวียดนาม  จาํนวน  6,847,700  คน  คิดเป็น  7.67% 

 (6)  ประเทศฟิลิปปินส ์ จาํนวน  4,272,800  คน  คิดเป็น  4.79% 

 (7)  ประเทศกมัพูชา  จาํนวน  3,584,300  คน  คิดเป็น  4.02% 

 (8)  ประเทศลาว  จาํนวน  3,330,100  คน  คิดเป็น  3.73% 

 (9)  ประเทศพม่า  จาํนวน  1,059,000  คน  คิดเป็น  1.19 

 (10)  ประเทศบรูไน  จาํนวน  209,100  คน  คิดเป็น  0.23% 

แผนภูมิแสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี  2012     หน่วย  : ลา้นคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไทย 

22.35 (25.05%) 

สิงคโปร ์

14.49 (28.06%) 

อินโดนีเซีย 

8.04 (9.02%) 

เวียดนาม 

6.85 (7.67%) 

ฟิลิปปินส ์

4.27 (4.79%) 

กมัพูชา 

3.58 (4.02%) 

ลาว 

3.33 (3.73%) 

พม่า 

1.06 (1.19%) 
บรูไน 

0.21 (0.23%) 
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ในประเทศสมาชิกอาเซียน 

จีน 

สหภาพยุโรป 

ญ่ีปุ่ น 

ออสเตรเลีย 

เกาหลีใต้ 

สหรัฐเมริกา 

อินเดีย 

ไต้หวนั 

รัสเซีย 

สว่นอ่ืนๆ ของโลก 

39.85 (44.7%) 

 นอกจากน้ี  หากแบ่งตามจาํนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากภายนอกประเทศสมาชิกอาเซียน  

เรียงตามลาํดับจากมากไปหาน้อย  ดังน้ี 

 (1)  ประเทศจีน  จาํนวน  9,283,200  คน  คิดเป็น  10.4% 

 (2)  ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป  จาํนวน  8,079,100  คน  คิดเป็น  9.1% 

 (3)  ประเทศญ่ีปุ่ น  จาํนวน  4,275,300  คน  คิดเป็น  4.8% 

 (4)  ประเทศออสเตรเลีย  จาํนวน  4,059,600 คน  คิดเป็น  4.5% 

 (5)  ประเทศเกาหลีใต้  จาํนวน  4,011,400 คน  คิดเป็น  4.5% 

 (6)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จาํนวน  2,964,200  คน  คิดเป็น  3.3% 

 (7)  ประเทศอนิเดีย  จาํนวน  2,839,600  คน  คิดเป็น  3.2% 

 (8)  ประเทศไต้หวัน  จาํนวน  1,846,000  คน  คิดเป็น  2.1% 

 (9)  ประเทศรัสเซีย  จาํนวน  1,834,600  คน  คิดเป็น  2.1% 

 (10)  ประเทศอืน่ ๆ  จาํนวน  10,168,800  คน  คิดเป็น  11.4% 

ทั้งน้ี  รายละเอยีดการจาํแนกปรากฏตามตาราง  ดังต่อไปนี้  

 

แผนภูมิแสดงจ านวนนกัท่องเทีย่วในประเทศสมาชิกอาเซียน  

             แยกตามประเทศทีเ่ดินทางมาก 10 อนัดบัแรก    หน่วย  :  ลา้นคน 

9.28 (10.4%) 

8.08 (9.1%) 

4.28 (4.8%) 

4.06 (4.5%) 

4.01 (4.5%) 

2.98 (3.3%) 

2.84 (3.2%) 

185 (2.1%) 

10.17 (11.4%) 

(0.23%) 

1.83 (2.1%) 
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ขอ้มูลดา้นการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

Table 28                       ASEAN Statistics 

Tourist arrivals in ASEAN                       

as of 31 January 2014                       

                        in thousand arrivals 

Country 

2009 2010 2011 2012 

Intra-
ASEAN 

Extra-
ASEAN 

Total 
Intra-

ASEAN 
Extra-

ASEAN 
Total 

Intra-
ASEAN 

Extra-
ASEAN 

Total 
Intra-

ASEAN 
Extra-

ASEAN 
Total 

Brunei 
Darussalam 

           
77.7  

           
79.7  

         157.5  
         

109.9  
         

104.4  
         

214.3  
         

124.2  
         

117.9  
         

242.1  
         

115.9  
           

93.2  
         209.1  

Cambodia 
         

692.8  
      

1,468.8  
      2,161.6  

         
853.2  

      
1,655.1  

      
2,508.3  

      
1,101.1  

      
1,780.8  

      
2,881.9  

      
1,514.3  

      
2,070.0  

      3,584.3  

Indonesia 
      

2,101.8  
      

4,221.9  
      6,323.7  

      
2,338.5  

      
4,664.4  

      
7,002.9  

      
3,258.5  

      
4,391.2  

      
7,649.7  

      
2,607.7  

      
5,436.8  

      8,044.5  

Lao PDR 
      

1,611.0  
         

397.4  
      2,008.4  

      
1,990.9  

         
522.1  

      
2,513.0  

      
2,191.2  

         
532.3  

      
2,723.6  

      
2,712.5  

         
617.6  

      3,330.1  

Malaysia 
    

18,386.4  
      

5,259.8  
    23,646.2  

    
18,937.2  

      
5,640.0  

    
24,577.2  

    
18,885.3  

      
5,829.0  

    
24,714.3  

    
18,809.7  

      
6,223.0  

    25,032.7  

Myanmar 
         

524.0  
         

238.5  
         762.5  

         
512.3  

         
279.2  

         
791.5  

         
100.4  

         
716.0  

         
816.4  

         
151.1  

         
907.9  

      1,059.0  

The Philippines 
         

255.6  
      

2,761.5  
      3,017.1  

         
298.2  

      
3,222.3  

      
3,520.5  

         
331.7  

      
3,585.8  

      
3,917.5  

         
375.2  

      
3,897.6  

      4,272.8  

Singapore 
      

3,650.9  
      

6,030.3  
      9,681.3  

      
4,779.6  

      
6,859.0  

    
11,638.7  

      
5,372.2  

      
7,799.1  

    
13,171.3  

      
5,732.7  

      
8,758.5  

    14,491.2  

Thailand 
      

4,074.7  
    

10,075.2  
    14,149.8  

      
4,534.2  

    
11,402.2  

    
15,936.4  

      
5,529.9  

    
13,568.4  

    
19,098.3  

      
6,462.6  

    
15,891.3  

    22,353.9  

Viet Nam 
         

318.9  
      

3,453.3  
      3,772.3  

         
465.9  

      
4,584.0  

      
5,049.9  

         
838.4  

      
5,175.6  

      
6,014.0  

      
1,363.8  

      
5,483.9  

      6,847.7  

ASEAN 
    

31,693.8  
    

33,986.5  
    65,680.3  

    
34,820.0  

    
38,932.7  

    
73,752.6  

    
37,732.9  

    
43,496.1  

    
81,229.0  

    
39,845.5  

    
49,379.8  

    89,225.2  

                          
Source        ASEAN Tourism Statistics Database (compiled from data submissions, publications/reports, and/or websites of national tourism 
organizations/agencies,     

immigration authorities, and/or national statistical 
offices)                   

                          
Note:  Details may not add up to totals due to rounding off errors.                   
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Table 29                     ASEAN Statistics 

Tourist arrivals in ASEAN, by selected partner country/region               
as of 31 January 2014                       

                      in thousand arrivals 

Country of origin/ 
partner country 

Number of tourist arrivals Share to total 
Year-on-year 

change 

thousands percent percent 

2008 2009 2010 2011 2012 p/ 2008 2009 2010 2011 2012 p/ 2011-2012 

Intra-ASEAN   30,276.4    31,693.8    34,820.0    37,732.9    39,845.5        46.1        48.3        47.2        46.5        44.7  5.6 

Japan     3,623.8      3,214.0      3,350.9      3,664.4      4,275.3          5.5          4.9          4.5          4.5          4.8  16.7 

China     4,471.5      4,201.7      5,415.9      7,315.6      9,283.2          6.8          6.4          7.3          9.0        10.4  26.9 

Republic of Korea     2,657.1      2,448.7      3,286.1      3,862.0      4,011.4          4.1          3.7          4.5          4.8          4.5  3.9 

Australia     2,904.5      3,028.6      3,464.9      3,926.3      4,059.6          4.4          4.6          4.7          4.8          4.5  3.4 

New Zealand        319.7         272.3         292.0         390.3         358.0          0.5          0.4          0.4          0.5          0.4  -8.3 

European Union 28     6,990.0      6,989.1      7,000.9      7,355.4      8,079.1        10.7        10.6          9.5          9.1          9.1  9.8 

USA     2,653.3      2,553.4      2,680.5      2,838.0      2,984.2          4.0          3.9          3.6          3.5          3.3  5.1 

Canada        508.9         455.9         498.5         594.2         709.0          0.8          0.7          0.7          0.7          0.8  19.3 

India     1,984.7      2,103.6      2,478.0      2,711.3      2,839.6          3.0          3.2          3.4          3.3          3.2  4.7 

Russian Federation        505.1         518.6         867.6      1,299.1      1,834.6          0.8          0.8          1.2          1.6          2.1  41.2 

Pakistan        150.5         159.1           92.3         105.8         175.8          0.2          0.2          0.1          0.1          0.2  66.2 

Total selected partner countries/regions   57,045.5    57,638.8    64,247.6    71,795.3    78,455.2        87.0        87.8        87.1        88.4        87.9  9.3 

Rest of the world     8,560.0      8,041.6      9,505.1      9,433.7    10,770.0        13.0        12.2        12.9        11.6        12.1  14.2 

Total tourist arrivals in ASEAN   65,605.5    65,680.3    73,752.6    81,229.0    89,225.2      100.0      100.0      100.0      100.0      100.0  9.8 

                        
Source        ASEAN Tourism Statistics Database (compiled from data submissions, publications/reports, and/or websites of national tourism organizations/agencies,   

immigration authorities, and/or national statistical offices)                   
                        

Note:  Details may not add up to totals due to rounding off errors.                   
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Table 30               ASEAN Statistics 

Top ten country/regional sources of visitors to ASEAN           
as of 31 January 2014                 

                
in thousand 

arrivals 

Country of origin 

2010 

Country of origin 

2011 

Country of origin 

2012 p/ 

Number of 
tourists 

Share 
to total 

Number of 
tourists 

Share 
to total 

Number of 
tourists 

Share to total 

thousands percent thousands percent thousands percent 

ASEAN 
        

34,820.0  
          

47.2  ASEAN 
        

37,732.9  
          

46.5  ASEAN 
        

39,845.5  
          44.7  

European Union 28 
          

7,000.9  
            

9.5  European Union 28 
          

7,355.4  
            

9.1  China 
          

9,283.2  
          10.4  

China 
          

5,415.9  
            

7.3  China 
          

7,315.6  
            

9.0  European Union 28 
          

8,079.1  
            9.1  

Australia 
          

3,464.9  
            

4.7  Australia 
          

3,926.3  
            

4.8  Japan 
          

4,275.3  
            4.8  

Japan 
          

3,350.9  
            

4.5  Republic of Korea 
          

3,862.0  
            

4.8  Australia 
          

4,059.6  
            4.5  

Republic of Korea 
          

3,286.1  
            

4.5  Japan 
          

3,664.4  
            

4.5  Republic of Korea 
          

4,011.4  
            4.5  

USA 
          

2,680.5  
            

3.6  USA 
          

2,838.0  
            

3.5  USA 
          

2,984.2  
            3.3  

India 
          

2,478.0  
            

3.4  India 
          

2,711.3  
            

3.3  India 
          

2,839.6  
            3.2  

Taiwan (ROC) 
          

1,549.8  
            

2.1  Taiwan (ROC) 
          

1,808.1  
            

2.2  Taiwan (ROC) 
          

1,846.0  
            2.1  

Hong Kong, SAR 
             

905.7  
            

1.2  Russian Federation 
          

1,299.1  
            

1.6  Russian Federation 
          

1,834.6  
            2.1  

Top ten country/regional sources 
        

64,952.6  
          

88.1  Top ten country/regional sources 
        

72,513.1  
          

89.3  Top ten country/regional sources 
        

79,058.4  
          88.6  

Rest of the world 
          

8,800.1  
          

11.9  Rest of the world 
          

8,715.9  
          

10.7  Rest of the world 
        

10,166.8  
          11.4  

Total tourist arrivals in ASEAN 
        

73,752.6  
100.0  

Total tourist arrivals in ASEAN 
        

81,229.0  
100.0  

Total tourist arrivals in ASEAN 
        

89,225.2  
100.0  
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แผนยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่วอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558 

ASEAM Tourism Strategic Plan  2011 - 2015 

แผนฉบับน้ีเกิดขึ้ นจากความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างองค์กรด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

สมาชิกอาเซียน กับโครงการ ASEAN Competitiveness Enhancement (The ACE Project) ซ่ึงได้รับการ

สนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โดย

มอบหมายให้คณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์น้ี ซ่ึงโครงการดาํเนินงานในช่วงระหว่างปี 2553 ร่วมกับ ASEAN Secretariat และองค์กรด้าน

การท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน (ASEAN NTOs) 

แผนดังกล่าวประกอบด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน วิสัยทัศน์

และโครงสร้างองค์กรด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน  การดาํเนินงานและรายละเอียดกิจกรรม

ตามแนวทางยุทธศาสตร์สาํคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการพัฒนาสนิค้าบริการ การตลาดและการลงทุน 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การบริการและสิ่งอาํนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

3. ด้านการส่งเสริมให้เกดิความเช่ือมโยงด้านการเดินทางท่องเที่ยวในภมิูภาค 
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แผนยุทธศาสตรก์ารตลาดดา้นการท่องเทีย่วอาเซียน  พ.ศ. 2555 – 2558 

ASEAM Tourism Marketing Strategy  2012 - 2015 

แผนฉบับน้ีจัดทาํโดยคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายหลัก

คือการเพ่ิมจาํนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนมากกว่าหน่ึงประเทศในภมิูภาค เพ่ือส่งเสริมการสร้างอาเซียน

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว โดยคาํนึงถึง

ความสามารถด้านการตลาดและทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศสมาชิกเป็นสําคัญ 

องค์ประกอบหลักของแผนประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มด้านการตลาดของอตุสาหกรรมท่องเที่ยวในภมิูภาค 

2. การกาํหนดกลุ่มตลาดลูกค้าเป้าหมายหลักของอาเซียน 

3. การพัฒนาด้านสนิค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยให้สอดคล้องกบั 4 กลุ่มสนิค้าหลักที่

กาํหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน ได้แก่ (1) culture/heritage (2) nature (3) 

community-based experiences และ (4) cruise/river-based tourism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การสร้าง ASEAN Brand 

5. การกาํหนดช่องทางการกระจายกลุ่มลูกค้า 

6. การจัดต้ังคณะทาํงานด้านการตลาดและการติดต่อสือ่สารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือ

รับผดิชอบการดาํเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

7. รายละเอยีดการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
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กรอบความตกลงอาเซียนดา้นบริการ 

ASEAN  Framework Agreement On Services  (AFAS) 

ในเดือนธันวาคม 2538 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ในขณะน้ันมีทั้งหมด 7 ประเทศ ได้แก่ 

อนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์สงิคโปร์ ไทย บรูไนและเวียดนาม) ได้ลงนามในกรอบความตกลงอาเซียน

ด้านการบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services – AFAS) 

เป้าหมายหลักของ AFAS คือการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริการระหว่างประเทศสมาชิก

อาเซียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้บริการ เพ่ิมความสามารถในการ

ผลิตและกระจายการบริการไปยังผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกอาเซียน รวมทั้งเพ่ือขจัดข้อบังคับทาง

การค้าในภาคบริการระหว่างประเทศสมาชิก และเพ่ือเปิดเสรีการค้าบริการโดยขยายทั้งในเชิงลึกและเชิง

กว้างของการเปิดเสรีของผู้ให้บริการ ข้อตกลงดังกล่าวยังกาํหนดแนวทางการดาํเนินงานสาํหรับประเทศ

สมาชิกในการปรับปรุงการเข้าสู่ตลาด และการเพ่ิมความเท่าเทยีมกนัของผู้ให้บริการ โดยระเบียบข้อบังคับ

ทั้งหมดของ AFAS จะมีความสอดคล้องกบัระเบียบข้อบังคับของ GATS 

ภายใต้กรอบของ AFAS อาเซียนได้มีการเจรจาต่อรองการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกจาํนวน 

5 รอบ ส่งผลให้เกดิการลงนามในข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการทั้งหมด 7 ชุด ข้อผูกพันฯ เหล่าน้ีครอบคลุม

การเปิดตลาดเสรีการบริการหลายประเภท ได้แก่ สาขาบริการธุรกิจ บริการด้านวิชาชีพ การก่อสร้าง การ

จัดจาํหน่าย การศึกษา บริการด้านสิ่งแวดล้อม สขุภาพ การขนส่งทางนํา้ การโทรคมนาคม และการท่องเที่ยว 

ล่าสุดอาเซียนได้มีการจัดทาํขอ้ผูกพนัเปิดตลาดการคา้บริการชุดที่ 8 โดยในส่วนของประเทศ

ไทยมีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักดาํเนินการจัดทาํ

ตารางข้อผูกพันฯ ชุดที่ 8 ซ่ึงมีกาํหนดนาํเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในปี พ.ศ. 2555 

สาระสาํคัญของข้อผูกพันฯ ชุดที่ 8 ที่แตกต่างจากข้อผูกพันฯ ชุดก่อน ได้แก่ การมีระดับการเปิด

เสรีเพ่ิมขึ้น โดยประเทศสมาชิกจะต้องอนุญาตให้นักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียน สามารถเข้ามามี

สดัส่วนการถอืหุ้นในธุรกจิบริการในประเทศได้ร้อยละ 70 ในสาขาเร่งรัด ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร์ สุขภาพ ท่องเที่ยว และการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสาขาโลจิสติกส์ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 

51 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงในสาขาบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 4 สาขาข้างต้น พร้อมกับจะต้องยกเลิก

ข้อจาํกดัการเข้าสู่ตลาดอืน่ๆ ทั้งหมดอกีด้วย 
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ขอ้ตกลงอาเซียนดา้นบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ว 

ASEAN  MRA  on Tourism  Professionals 

ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (M-ATM) คร้ังที่ 12 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2552 

รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนลงนามในข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (ASEAN MRA on 

Tourism Professionals) ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการเคล่ือนย้ายแรงงานด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวใน

อาเซียน 9 ประเทศ โดยปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงน้ี เน่ืองจากติดเงื่อนไขต้องผ่าน

การพิจารณาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศ 

เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ประเทศไทย โดยนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา ได้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว ทาํให้ปัจจุบันการเคล่ือนย้าย

บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งผลให้แต่ละประเทศต้องดาํเนินการ

จัดต้ังคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 180 วัน 

ตามแผนดาํเนินงานที่วางไว้ อาเซียนจะจัดทาํ “มาตรฐานสมรรถนะขั้นพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพ

ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน” (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals : ACCSTP) 

ให้แล้วเสรจ็ภายในปี พ.ศ. 2558 และสามารถนาํไปใช้ได้ในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดย 

ACCSTP จะระบุถงึสมรรถนะพ้ืนฐานขั้นตํ่าของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยบุคลากร

ที่ได้รับประกาศนียบัตรสมรรถนะวิชาชีพบริการท่องเที่ยวในสาขาที่ระบุใน ACCSTP จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ของประเทศใดประเทศหน่ึง จะสามารถทาํงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้ โดยสิทธิการทาํงานจะ

ยังอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่บุคคลผู้น้ันถูกจ้างงาน ดังน้ันประกาศนียบัตรดังกล่าวจึง

ถอืเป็นเคร่ืองรับรองสาํคัญสาํหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน 

การจัดทาํมาตรฐานสมรรถนะ ฯ น้ี มุ่งเน้นสาํหรับกลุ่มธุรกิจสาํคัญ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม 

(Hotel Services) และกลุ่มธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว (Travel Services) โดยจะครอบคลุมทั้งหมด 

32 ตาํแหน่งงาน ใน 6 สาขา 
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ขอ้ตกลง FTA ดา้นการท่องเทีย่ว 

อตุสาหกรรมท่องเที่ยวถอืเป็นสาขาหน่ึงของการค้าบริการ ซ่ึงถือว่ามีความสาํคัญเป็นอย่างมากต่อ

เศรษฐกจิของหลายๆ ประเทศ เน่ืองจากเป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศและการจ้างงาน จากรายงาน

ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO World Tourism Barometer) ณ เดือนเมษายน 2554 สรุปว่าใน

ปี 2553 จาํนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีถึง 940 ล้านคน ขณะที่ภูมิภาคอาเซียนมีจาํนวนนักท่องเที่ยวเดินทาง

มาเยือนในปี 2553 ถงึ 73 ล้านคน (ASEAN Secretariat 2010) 

ด้วยเลง็เหน็ถงึความสาํคัญของอุตสาหกรรมการบริการโดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยว หลายประเทศ

ทั่วโลกจึงได้มีการริเร่ิมความร่วมมือ และพยายามผลักดันให้มีการสร้างกฎเกณฑก์ติกาสาํหรับการค้าบริการ

ระหว่างประเทศขึ้น  โดยความร่วมมือที่สาํคัญประการหน่ึงคือการผลักดันให้มีการเปิดเสรีการค้าบริการทั่วโลก 

ซ่ึงความพยายามดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและผลักดันจากหลายองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งองค์กรใน

ระดับพหุภาคี (ได้แก่ องค์การการค้าโลก หรือ WTO) และองค์กรระดับภูมิภาค (ได้แก่ EU APEC และ 

ASEAN) รวมทั้งยังมีความตกลงที่ทาํขึ้นระหว่างคู่ประเทศสญัญา หรือความตกลงระดับทวิภาคี เช่น ความ

ตกลงเขตการค้าเสรีทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย และความตกลงหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกจิระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นกบัประเทศไทย เป็นต้น 

คือ การเจรจาเพ่ือยกเลิกข้อกีดขวาง หรืออุปสรรคที่มีต่อการค้าบริการในทุกรูปแบบของการค้า

บริการ  ระหว่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือช่วยสร้างเสถียรภาพและความโปร่งใสทางการค้า

ระหว่างประเทศ รวมทั้งบรรยากาศความน่าลงทุน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การ

เปิดเสรียังช่วยเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในการส่งออกสินค้าและบริการไปยังประเทศอื่นๆ เพ่ิมโอกาสในการ

เรียนรู้  ช่วยสร้างงานให้กบัคนในประเทศ กระตุ้นการแข่งขันในตลาด ทาํให้สนิค้าและบริการมีคุณภาพดีขึ้น

แต่ราคาถูกลง ซ่ึงส่งผลดีต่อผู้บริโภค 

อย่างไรกต็าม การเปิดเสรีการค้าบริการอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการและภาครัฐ 

โดยเฉพาะถ้าขาดการวางแผนรองรับและการจัดการที่ดี ผลกระทบสาํคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs อาจเสี่ยงต่อการปิดกิจการเน่ืองจากไม่สามารถแข่งขันกับบริษัท

ต่างชาติได้ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัปัจจัยสาํคัญอืน่ๆ ด้วย เช่น คุณภาพและศักยภาพขององค์กรภาครัฐ ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 

ดังน้ัน ในการเพ่ิมประโยชน์และลดผลเสียที่อาจตามมา การเปิดเสรีภาคบริการทุกประเภทควร

ต้องดาํเนินการตามขั้นตอนอย่างรัดกุม รวมทั้งแต่ละประเทศควรต้องมีคณะทาํงานบริหารที่มีความรู้ และ

ข้อบังคับทางกฎหมายที่เหมาะสม เพ่ือช่วยให้การเปิดเสรีนาํมาซ่ึงผลดีกบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้มากที่สดุ 

ในปี พ.ศ. 2538 ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) มี

การลงนามใน “ความตกลงด้านการค้าบริการ” (GATS) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกรอบของกฎ

ข้อบังคับที่เป็นลักษณะพหุภาคีสาํหรับการค้าในสาขาการบริการ และเพ่ือขยายการค้าบริการภายใต้เงื่อนไข

ของความโปร่งใสของกฎเกณฑแ์ละระเบียบข้อบังคับ การเปิดเสรีเพ่ิมขึ้นเป็นลาํดับผ่านรอบการเจรจา และ

การมีส่วนร่วมของประเทศกาํลังพัฒนา โดยกาํหนดให้มีการเจรจาเปิดตลาดการค้าบริการในทุกๆ 5 ปี เพ่ือ

เพ่ิมการเปิดตลาดเสรีการค้าบริการให้มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยการลดข้อจาํกัดต่างๆ ในการค้าบริการใน

แต่ละรอบของการเจรจาทางการค้า 

GATS  ถือเป็นข้อตกลงแรกทางด้านกฎหมายในระดับพหุภาคีที่ครอบคลุมถึงการค้าบริการและ

การท่องเที่ยว โดยวางกรอบด้านกฎหมายสาํหรับการเจรจาต่อรองและการเปิดเสรีทางการค้า ซ่ึงมีเป้าหมาย

เพ่ือขจัดข้อกดีขวางต่าง ๆ ที่เป็นข้อจาํกดัสาํหรับผู้ให้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ ทาํให้ไม่ให้สามารถเข้าถึงตลาด 
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และได้รับการยอมรับในระดับชาติ นอกจากน้ี GATS ยังมุ่งเน้นให้มีการเคล่ือนย้ายคนเพ่ือไปให้บริการใน

ประเทศสมาชิกได้อย่างเสรีเป็นการชั่วคราว เพ่ือเป็นการช่วยลดต้นทุนการขนส่ง โทรคมนาคมและสินค้า 

โดยต้องคาํนึงถึงวัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศสมาชิกที่ใช้บังคับอยู่เดิม อาทิเช่น ความเข้มงวดใน

การออกวีซ่า การกาํหนดโควตาการนาํเข้าแรงงาน การระบุว่าต้องมีผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว การจาํกัดอาชีพ

ให้เป็นอาชีพสงวน การเกบ็ภาษีซํา้ซ้อนและการกาํหนดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สงู (กรมพัฒนาธุรกจิการค้า 2548) 

กระบวนการของ GATS เร่ิมต้นที่การวางกาํหนดตารางการเปิดตลาดเสรีการค้าบริการภาคส่วนใด

ภาคส่วนหน่ึง การปฏบิัติเยี่ยงคนชาติ รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการดาํเนินงานในระดับชาติและการกาํหนด

ความรับผดิชอบในส่วนอืน่ ๆ น่ันหมายถึงประเทศน้ันๆ พร้อมเพ่ือการเปิดตลาดสาํหรับบริษัทต่างชาติที่

จะได้รับการปฏบิัติที่เท่าเทียมกันจากภาครัฐ โดยการกาํหนดข้อผูกพันสาํหรับรูปแบบของการค้าบริการ ต่างๆ 

โดยแต่ละประเทศจะมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะร่วมเปิดเสรีในประเภทของธุรกิจบริการใดบ้าง สามารถ

กาํหนดระดับการเปิดเสรี ลําดับขั้นตอนและรายละเอียดของนโยบายระดับชาติ กฎหมายหรือระเบียบ

ข้อบังคับที่จะถูกนาํมาใช้ปฏบิัติ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถวางเงื่อนไขหรือข้อจาํกดัพิเศษ

ได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศหน่ึงอาจอนุญาตให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาเปิดบริการในประเทศได้ แต่กาํหนด

จาํนวนใบอนุญาตที่จะให้ หรือจาํนวนสาขาของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น (WTO 2001)   อย่างไรกต็าม 

ทุกประเทศจะต้องกาํหนดเวลาที่แน่นอนในการเปิดเสรี รวมทั้งต้องจัดทาํตารางเวลาสาํหรับส่งผู้บริหาร

ระดับสงู และตัวแทนการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ถ้าประเทศใดไม่สามารถทาํตามกาํหนดเวลาดังกล่าว  

กจ็ะถูกนาํเข้าไปสู่กระบวนการบังคับของ WTO 

เพ่ือเป็นการกาํหนดขอบเขตที่ชัดเจนของสาขาบริการและเกิดความสะดวกในการเจรจา WTO ได้

ระบุกจิกรรมหลักของบริการด้านท่องเที่ยวว่าประกอบไปด้วย 

1.  โรงแรมและร้านอาหาร (Hotels and Restaurants) 

2.  ตัวแทนนาํเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว (Travel Agencies and Tour Operators) 

3.  บริการมัคคุเทศก ์(Tourist Guides Services) 

4.  อืน่ๆ (Others) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

http://www.tourismkm-asean.org/fta-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7.html


ขอ้มูลประเทศสมาชิกอาเซียน  และแหล่งท่องเทีย่วส าคญัของแต่ละประเทศ 

1.  ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม  (Brunei  Darussalam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  ขอ้มูลทัว่ไป  

1.1.1  ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ 

ที่ตั้ง  : ต้ังอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ 

เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong  

พื้ นที ่ : 5,765 ตารางกโิลเมตร เป็นผืนแผ่นดิน 5270 ตารางกิโลเมตร (พ้ืนที่ 70% เป็นป่าเขต

ร้อน) และเป็นผนืนํา้ 500 ตารางกโิลเมตร  

ดินแดนอาณาเขต  : รวม 381 กโิลเมตร มีดินแดนอาณาเขตติดกบัประเทศมาเลเซียทั้งหมด  

เขตชายฝัง่  : 161 กโิลเมตร  

เมืองหลวง  : บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)  

ภูมิอากาศ  : อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมี อุณหภูมิ

อบอุ่น โดยมีอณุหภมิูเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส  

ภูมิประเทศ  : พ้ืนที่ชายฝั่งสงูขึ้นเป็นภเูขาทางทศิตะวันออก และเนินเขาตํ่าทางทศิตะวันตก  

ทรพัยากรธรรมชาติ  : ปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ และไม้  

ภยัธรรมชาติ  : ไต้ฝุ่ น แผ่นดินไหว และอทุกภัย  

เวลา  : + 8 GMT  

1.1.2 ประชากร (ประมาณการ 2555)  

ประชากร  : 418,416  คน   เป็นอนัดับที่ 172 ของโลก  

โครงสรา้งอายุ  : 0-14 ปี : 25.5% (เพศชาย 52,944 เพศหญิง 49,729) 15-64 ปี : 70.9 % 

(เพศชาย 141,121 เพศหญิง 143,977) 65 ปี ขึ้นไป : 3.5% (เพศชาย 6,881 เพศหญิง 7,283)  

อตัราการเติบโตของประชากร  : 1.712 % ต่อปี  

สญัชาติ  : ชาวบรูไน (Bruneian)  

กลุ่มชนพื้ นเมือง  : มาเลย์ 66.3% จีน 11.2% ชาวพ้ืนเมือง 3.4% อืน่ๆ 19.1%  

ศาสนา  : ศาสนาประจ้าชาติ คือ อิสลาม 67% และศาสนาอื่น ได้แก่ พุทธ 13% คริสต์ 10% 

และอืน่ๆ 10%  

ภาษา: ออกเป็นกฎหมายให้ใช้ภาษามลายู และอักษรยาวี (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็น

ภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาองักฤษ และจีน  

การรูห้นงัสอื: 92.7% ของประชากรทั้งหมดอ่านออกเขียนได้  
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1.2. ขอ้มูลเศรษฐกิจ  

1.2.1 ดชันีเศรษฐกิจ (ปี 2554)  

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)  

GDP Official Exchange Rate  : 15.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

GDP Real Growth Rate  : 2.8 %  

GDP Per Capita   : 36,521 เหรียญสหรัฐต่อปี (www.dfat.gov.au)  

GDP by Sector (2008 est.)  : เกษตร 0.7%  

  อตุสาหกรรม 74.1%  

  บริการ 25.3%  

แรงงาน (2008 est.)  : จาํนวน 188,800 คน  

  สาขาเกษตร  : 4.2%  

  สาขาอตุสาหกรรม  : 62.8%  

  สาขาบริการ  : 33%  

อตัราการว่างงาน  : 3.7% (2551)  

อตัราเงินเฟ้อ (2011 est.) : 1.8%  

สาขาการผลิตทีส่ าคญั  

สนิคา้เกษตร   : ข้าว ผกั ผลไม้ ไก่ โค กระบือ แพะ ไข่  

สนิคา้อุตสาหกรรม  : ปิโตรเลียม การกล่ันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติเหลว การก่อสร้าง 

การคา้ระหว่างประเทศ (ปี 2554)  

มูลค่าการส่งออก  : 10.67 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอันดับที่ 83 ของโลก  

สนิคา้ส่งออกส าคญั  : นํา้มันดิบ กา๊ซธรรมชาติ ปิโตรเลียมกล่ัน เสื้อผ้า  

ตลาดส่งออกส าคญั  : ญ่ีปุ่ น 45.6% เกาหลีใต้ 12% อนิโดนีเซีย 7.4%  

      ออสเตรเลีย 11.9%  

มูลค่าการนาเขา้  : 2.61 พันล้านเหรียญสหรัฐ เป็นอนัดับที่ 145 ของโลก  

สนิคา้นาเขา้ส าคญั  : เคร่ืองจักรและอปุกรณ์การขนส่ง สนิค้าอตุสาหกรรม  

  อาหาร เคมีภัณฑ ์ 

แหล่งนาเขา้ส าคญั  : สงิคโปร์ 33.5% มาเลเซีย 19.9% ญ่ีปุ่ น 5.3% จีน 13%  

  ไทย 4.6% US 4.4%  

สกุลเงิน   : ดอลลาร์บรูไน (Bruneian Dollar -- BND)  

อตัราแลกเปลีย่น  : 1 ดอลลาร์บรูไน/ 23.66 บาท (ก.พ. 2012)  

ขอ้มูลอื่นๆ (กรกฎาคม 2010)  

การผลิตนา้มนั (2010 est.) : 159,400 บาร์เรลต่อวัน (1 บาร์เรลเท่ากับ 139.9 

กโิลกรัม)  

การส่งออกนา้มนั  : ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ  

การบริโภคนา้มนั  : 17,000 บาร์เรลต่อวัน ลาํดับที่ 137  
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1.3 ภาพรวม  :  

ระบบเศรษฐกจิของบรูไนเป็นแบบตลาดเสรี ภายใต้การดูแลของรัฐ รายได้หลักของประเทศ

มาจากนํา้มัน ประมาณ 48% และกา๊ซธรรมชาติ ประมาณ 43% นับเป็นประเทศผู้ผลิตนํา้มันรายใหญ่

อันดับ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย คือประมาณ 2 แสน

บาร์เรลต่อวัน และผลิตกา๊ซธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ 4 ของโลก คือประมาณ 1.2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ

วัน โดยมีบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติ (Brunei National Petroleum Company Sedirian Berhad หรือ 

Petroleum Brunei) ซ่ึงจัดต้ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 เป็นหน่วยงานกาํหนดนโยบายนํา้มันและกา๊ซ 

โดยมุ่งเน้นสร้างความม่ังค่ังด้วยการน้ารายได้จากนํา้มันไปลงทุนในต่างประเทศ หรือร่วมทุนกับต่างประเทศ 

โดยดาํเนินการผ่าน Brunei Investment Agency (BIA) ในรูปการถอืหุ้นหรือซ้ือพันธบัตรในยุโรป สหรัฐฯ 

ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย และเวียดนาม โดยส่วนใหญ่อาศัยผู้เช่ียวชาญจากสงิคโปร์เป็นผู้ให้ค้าปรึกษา  

เน่ืองจากสนิค้าส่งออกหลักของบรูไน คือ นํา้มันและกา๊ซธรรมชาติ (ส่งออกถึงร้อยละ 90 

ของการส่งออกทั้งหมด) ท้าให้บรูไนมีดุลการค้าเกินดุลมาโดยตลอด สินค้าส่วนใหญ่ส่งออกไปยังญ่ีปุ่ น 

อังกฤษ ไทย สิงคโปร์ ไต้หวัน สหรัฐ ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐเกาหลี ตามล้าดับ ในขณะที่สินค้าน้าเข้า

ส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐฯ และมาเลเซีย โดยเป็นสินค้าประเภทเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม 

รถยนต์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ และสนิค้าเกษตร เช่น ข้าวและผลไม้  

บรูไนมีอตุสาหกรรมอืน่นอกเหนือจากนํา้มันและกา๊ซธรรมชาติอยู่บ้าง ได้แก่ การผลิตอาหาร 

เคร่ืองมือ และเสื้อผ้า เพ่ือส่งออกไปยังประเทศในยุโรปและอเมริกา ทั้งน้ี รัฐบาลบรูไนมุ่งที่จะพัฒนา

อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหารและผลิตเคร่ืองด่ืม เสื้อผ้าและสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ที่ท้าจากไม้ วัสดุก่อสร้างที่

ไม่ใช่โลหะ กระจกรถยนต์ เป็นต้น แต่ยังคงประสบอปุสรรคด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะช่างฝีมือ 

ซ่ึงต้องอาศัยแรงงานจากต่างประเทศเป็นหลัก และตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเลก็ 

1.4  ดา้นการท่องเทีย่ว 

 จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในปี 2552  มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนบรูไนจํานวน 157,464 คน ลดลงจาก 

194,299 คน ในปี 2551 โดยเดินทางเข้ามาเพ่ือพักผ่อนและติดต่อธุรกิจประมาณ 100,000 คน และมี

ระยะเวลาพาํนักโดยเฉล่ีย 3 วัน 

สาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณปูโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว บรูไนมีจาํนวนห้องพักกว่า 2,500 ห้อง จาก

ที่พัก 30 แห่งทั่วประเทศ ซ่ึงมีทั้งเกสเฮาส ์โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว และคันทร่ีคลับ 

แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

สถานที่ท่องเที่ยวสาํคัญ ได้แก่ บินบันดาร์เสรีเบกาวัน , มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน, 

มัสยิคทองคาํ (Jame’Asr Hassanil Bolkiah Mosque) พระราชวังหลังคาทองคาํอิสตาน่า นูรูล อิมาน, 

หมู่บ้านกลางนํา้กมัปงอายเย่อร์, เกาะลาบวนและเกาะบอร์เนียว  เป็นต้น 
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(1.)  เมืองบนิบนัดาร ์เสรี เบกาวนั  (Bandar  Seri  Begawan)  
เมืองบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน เป็นเมือง

หลวงและเมืองท่าที่สาํคัญของประเทศบรูไนอยู่ใน

เขตการปกครองบรู ไน-เมารา มีประชากร

ประมาณ 60,000 คน เดิมชื่อว่า เมืองบรูไน

ภายหลังเมื่อบรูไนพ้นจากการคุ้มครองของ

อังกฤษแล้ว จึงเปล่ียนช่ือมาเป็นบันดาร์ เสรี เบ

กาวันปัจจุบันกรุงบันดาเสรีเบกาวันเป็นศูนย์กลาง

การเงินธุรกิจการค้า และการอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ทั้งยังเป็นสถานที่ผลิตนํา้มันปิโตรเลียมและกา๊ซธรรมชาติด้วย  เมืองหลวงของบรูไนเป็นที่ต้ัง

สถานที่สาํคัญของประเทศ เช่นพระราชวังหลวง ศูนย์ประวัติศาสตร์บรูไน พิพิธภัณฑ์บรูไน สุเหร่าที่ใหญ่

ที่สดุในซีกโลกตะวันออกคือ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินและ กัมปงเอเยอร์ หมู่บ้านด้ังเดิมของชาวบรูไน

ที่ต้ังบ้านเรือนอยู่ริมแม่นํา้บรูไน 

(2.)  มสัยดิโอมาร ์อาลี ไซฟัดดิน Omar Ali  Saifuddin Mosque  

มัสยิดโอมาร์  อาลี  ไซฟัดดิน   มัสยิค

เก่าแก่อันเป็นที่ เคารพสักการะของชาวบรูไน 

ต้ังอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังน้ี

ออกแบบและดําเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ 

อาลี ไซฟัดดินที่ 3 พระราชบิดาของสุลต่านองค์

ปัจจุบัน และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1958 พระองค์

ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของ

บรูไน มัสยิคน้ีมีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมา

ฮาล ชมมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดติน มัสยิดเก่าแก่อนัเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไนต้ังอยู่ใจกลางกรุง

บันดาร์ เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังน้ีออกแบบและดาํเนการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 ผู้ทรง

ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน และเป็นพระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และมัส

ยินน้ีสร้างเสรจ็ในปี ค.ศ. 1958 มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่

สนามบิน บันดาร์เสรี เบกาวัน 

(3.)  มสัยดิทองค า Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque 

มัสยิดทองคํา Jame Ar’ Hassanil 

Bolkiah Mosque มัสยิดที่สง่างาม และศักด์ิสิทธิ์

ของชาวบรู ไน ที่ ใ ช้งบประมาณในการสร้าง

มหาศาล โดยมีการนําเข้าวัสดุการก่อสร้างและ

ตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลก  ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 

7 ปี มีห้องสวดมนต์ 2 ห้องแยกชายและหญิง

บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น   ห้องละหมาด

ด้านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยพรมสีเหลืองทองดู

สว่างไสว จากน้ันนาํท่านชมมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซ
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ฟูดติน   มัสยิดเก่าแก่อันเป็นที่เคารพสักการะของชาวบรูไนต้ังอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน มัสยิด

หลังน้ีออกแบบและดาํเนินการสร้างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟัดดินที่ 3 ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น

สถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไนและเป็นพระราชบิดาของสลุต่านองค์ปัจจุบัน และมัสยินน้ีสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 

1958 มีความงดงามจนได้ชื่อว่า มินิทชัมาฮาล 

(4.)  พพิธิภณัฑโ์รยลัเรกกาเลีย 

พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ที่

ได้รับการโหวตจากประเทศในอาเช่ียนว่า  เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่น่าชมที่สุด เป็นที่รวบรวมข้าวของ

เคร่ืองใช้ของสลุต่านองค์ปัจจุบัน อาท ิเคร่ืองทรง

ทองคาํในวันขึ้นครองราชย์และเคร่ืองบรรณาการ

จากผู้นาํประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฎทองคาํ บัลลังก์

ทองคํา เคร่ืองทรงทองคํารวมทั้งเคร่ืองราชย์

มากมายที่พระองค์ได้รับ 

(5.)  Kampong Ayer กมัปงไอเยอร ์

Kampong Ayer กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้าน

กลางนํ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมศิลปะการสร้าง

บ้านเรือนนับพันบริเวณปากแม่นํา้บรูไน และการ

คมนาคมอนัแปลกตา ชาวยุโรปใรยุคแรกที่เข้ามา

ที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางนํา้น้ีว่า เวนิซแห่ง

ตะวันออกหมู่บ้านกลางนํา้ ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นชุมชน

กลางนํ้าที่ ใหญ่แห่งหน่ึงบนโลก โดยมีทั้ งสิ้ น

42 หมู่บ้าน ประชากรอาศัยร่วม 30,000 กว่าคน 

การสัญจรไปมาน้ันจะมีเรือสป๊ีดโบ๊ทแบบบรูไน 

(กคื็อเรือไม้ติดเคร่ืองยนต์) คอยให้บริการ โดย

คิดค่าบริการคร้ังละ 1 เหรียญ หรือใครมาเป็นหมู่คณะกส็ามารถเหมาเรือใหญ่พาเที่ยว เค้าจะมีบริการเสื้อ

ชูชีพให้ด้วยสาํหรับเรือใหญ่นาํเที่ยวเน่ืองด้วยชุมชนกลางนํา้แห่งน้ี จัดเป็นชุมชนกลางนํา้ที่ใหญ่แห่งหน่ึงบนโลก 

บนชุมชนกเ็ลยมี สถานีดับเพลิง สถานีตาํรวจ มัสยิด นอกจากน้ียังมีโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร เหมือน

ชุมชนบนฝั่ง และ สะพานที่ทอดยาวสู่ชุมชนกลางนํา้ บนฝั่งกมี็อนุสาวรีย์ Mercu Dirgahayu 60 อยู่ด้วย 
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2.  ประเทศราชอาณาจักรกมัพูชา (Kingdom of Cambodia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ขอ้มูลทัว่ไป  

ที่ต้ัง  : ภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

อาณาเขต : ทศิเหนือติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธาน ีศรีสะเกษ สริุนทร์และบุรีรัมย)์  

และ สปป.ลาว (แขวงอตัตะปือและจาปาสกั)  

ทศิตะวันออกติดเวียดนาม (เขต จ.คอมทูม เปลกู การ์ลัดและกวางติ๊ด)  

ทศิตะวันตกติดประเทศไทย (เขต จ.สระแก้ว จันทบุรีและตราด)  

ทศิใต้ติดอ่าวไทย  

มีพรมแดนติดกบัพรมแดน สปป.ลาว 541 กม. ไทย 798 กม. และเวียดนาม 1,228 กม.  

พ้ืนที่  : 181,035 ตร.กม. หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย  

ภูมิประเทศ  : กัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชาม หรืออ่างคือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบ   

และลุ่มแม่น้าโขงอนักว้างขวาง มีภเูขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน  

ภมูิอากาศ  : ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อณุหภมิูโดยเฉล่ีย 20-36 องศาเซลเซียส  

ทรัพยากรธรรมชาติ : อญัมณี เหลก็ ฟอสเฟต บอ๊กไซต์ ซิลิคอน ถ่านหิน แมงกานิส น้ามัน แกส๊ไม้สกั 

2.2 ประชากร (ปี 2555)   

จานวนประชากร : 15.1 ล้านคน  (ปี พ.ศ. 2556)  เป็นลาํดับที่  66  ของโลก  

อตัราการเพ่ิมของประชากร: ร้อยละ 1.7  

เชื้อชาติ : กมัพูชา 90% เวียดนาม 5% จีน 1 % อืน่ๆ 4%  

ศาสนา : พุทธศาสนานิกายเถรวาท 96% 

ภาษา : ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาเขมร ส่วนภาษาที่ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ภาษาองักฤษ ฝร่ังเศส 

เวียดนาม จีน และไทย 

2.3 ขอ้มูลเศรษฐกิจ (ปี 2553)  

GDP : 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

จาํแนกเป็นภาคเกษตรกรรม 33.4% ภาคอตุสาหกรรม 21.4% และภาคบริการ 45.2%  

รายได้เฉล่ียต่อหัว : 795 เหรียญสหรัฐฯ  

อตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิ : ร้อยละ 4.8  
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อตัราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 4.0  

อตัราการว่างงาน : ร้อยละ 3.5 (ปี 2550)  

สกุลเงิน : เรียล (RieL หรือ CR)  

อัตราแลกเปล่ียน : อัตราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 4,080 เรียล หรือประมาณ 120 

เรียล = 1 บาท 

2.4  การคา้กมัพูชา-โลก (ปี 2554)  

มูลค่าการส่งออก  5.527  พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

มูลค่าการนาเขา้  7.38 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สนิคา้ส่งออก  เสื้อผ้าสาํเรจ็รูป ยาง ข้าว ปลา ยาสบู รองเท้า  

สนิคา้นาเขา้ น้ามัน บุหร่ี ทองคา อปุกรณ์ก่อสร้าง เคร่ืองกล  

ตลาดส่งออกส าคญั สหรัฐอเมริกา สงิคโปร์ เยอรมัน สหราชอาณาจักร แคนาดา  

แหล่งนาเขา้ส าคญั ไทย เวียดนาม จีน สงิคโปร์ ฮ่องกง 

2.5.  การคา้ไทย-กมัพูชา (ปี 2554)  

ในปี 2554 (ม.ค.-พ.ย.) ไทยกบักมัพูชา มีมูลค่าการค้ารวม 2,597.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 10.4 จาํแนกเป็น

มูลค่าการส่งออก 2,438.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 13.30 และมูลค่าการนาเข้า 

158.73 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ -20.50 ไทยเป็นคู่ค้าลาดับที่ 2 ของกัมพูชา 

รองจากสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 27 ของไทยในโลก และอันดับที่ 8 ของไทยใน

กลุ่มอาเซียนสินค้าส่งออกสาํคัญของไทยที่ส่งไปยังกัมพูชาที่สาํคัญ ได้แก่ น้ามันสาํเร็จรูป น้าตาลทราย 

เคร่ืองด่ืม ปูนซีเมนต์ เคร่ืองสาํอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็นต้น ในขณะที่สินค้านาเข้าจากกัมพูชาที่

สาํคัญ ได้แก่ เหลก็ เหลก็กล้า สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทา

จากผกัและผลไม้ เสื้อผ้าสาํเรจ็รูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา 

หลังจากที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-กัมพูชา ต้ังแต่ 5 พ.ย. 52 ทาให้

กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ต้องชะลอออกไป เช่น การประชุมระหว่างพาณิชย์จังหวัดชายแดน

ไทย-กมัพูชา การประชุม JTC ไทย-กมัพูชา คร้ังที่ 3 ตลอดจนโครงการความช่วยเหลือต่างๆ อย่างไรกต็าม 

มูลค่าการค้าสองฝ่ายยังคงมีอตัราที่สงูขึ้นกว่าระยะเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมา 

2.6  ดา้นการท่องเทีย่ว 

 จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนกมัพูชาจาํนวน 2.88 ล้านคน (เพ่ิมขึ้นจาก 

2.5 ล้านคนในปี 2553) นาํรายได้มาสู่ประเทศ 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลาพํานักโดยเฉล่ีย 

6.5 วัน ประเทศที่เป็นตลาดสาํคัญได้แก่ เวียดนาม เกาหลี และจีน 

 สาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2552 กัมพูชามีจาํนวนห้องพักทั้งสิ้น 

37,522 ห้อง (23,010 ห้องจาก 451 โรงแรม และอีก 14,512 ห้อง จากเกสเฮาส์ 1,018 แห่งทั่ว

ประเทศ) โดยมีอัตราการเข้าพักโรงแรม 63.57% มีจาํนวน Travel agencies และ Tour operators ทั้งสิ้น 

485 แห่งทั่วประเทศ (เพ่ิมขึ้นจาก 473 แห่งในปี 2551) นอกจากน้ีในปี 2551 กัมพูชายังมีร้านอาหาร

อกี 934 แห่ง ร้านนวด 111 แห่ง Sporting clubs 21 แห่ง และร้านขายของที่ระลึกอกี 29 แห่ง 
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 ทรพัยากรดา้นการท่องเทีย่ว 

ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สาํคัญ ได้แก่ วัดและโบราณสถาน (ซ่ึงมีจํานวนประมาณ 

1,080 แห่งใน 14 จังหวัด) อทุยานแห่งชาติ 6 แห่ง (ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 12% ของประเทศ) งาน

เทศกาล (เช่น Khmer New Year และ water festivals) 

 แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

สถานที่ท่องเที่ยวสาํคัญ ได้แก่ นครวัด นครธม กรุงพนมเปญ (ชมพระราชวัง วัดพนม 

และล่องเรือแม่นํา้โขง) ปราสาทบายน บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชาดหาดเมืองสีหนุวิลล์ โตนเลสาบ 

(หรือทะเลสาบเขมร) หมู่บ้านชาวเขาที่มณฑลคีรี Ecotourism ที่รัตนาคีรี และชิมอาหารทะเลที่จังหวัดกาํปอด 

(1.)  นครวดั (angkor wat) 

นครวัด (angkor wat) เป็นศาสน

สถานต้ังอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียม

เรียบ ประเทศกมัพูชา สร้างในรัชสมัยของพระ

เจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 

1 2 โดยเป็นศาสนสถานประจาํพระนครของ

พระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็น

อย่างดี จนเป็นศู  นย์กลางทางศาสนาที่สาํคัญ

เพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน

นับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสรจ็ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือถวายแด่พระวิษณ ุ

ก่อนที่จะเปล่ียนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สดุของโลก ตัวเทวสถาน

ถือเป็นที่ สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัย

คลาสสกิรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์

ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และ

เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจน

ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมือง

พระนคร ปราสาทนครวัดได้เร่ิมสร้างในกลาง

พุทธศตวรรษ  ที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุ

ริยวรมันที่ 2 เพ่ือบูชาแด่พระวิษณุหรือ พระ

นารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้บุกรุก

ขอม ทําให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง หรือ เสียมราฐ ในปัจจุบัน 

หลังจากน้ัน พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และ ปราสาทบายน ห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพ่ือ

เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม ในปี ค.ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ได้มีนักบวชจากโปรตุเกส นามว่า 

อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้ไปเยือนปราสาทนครวัด แต่ที่จะถือว่าเป็นการเปิด

ประตูให้แก่ปราสาทนครวัดน้ัน คือการค้นพบของ อองรี มูโอต์ นักสะสมแมลงและนักสาํรวจชาวฝร่ังเศส 

เม่ือประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมาปราสาทนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคสิ้นสดุของราชอาณาจักรขะแมร์ โดยมี

หินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก 
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(2.) นครธม (Angkor Thom)  

นครธม (Angkor Thom) เป็นเมืองหลวงแห่ง

สุดท้ายและเมืองที่ เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ 

สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวร

มันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ 9 ตารางกิโลเมตร 

อยู่ทางทศิเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมา

กม ายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 

7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็นปราสาทหลักของ

พระเจ้าชัยวรมัน เรี  ยกว่า ปราสาทบายน และมีพ้ืนที่สาํคัญอื่นๆ 

รายล้อมพ้ืนที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือประตูทางเข้านครธมด้านใต้

จุดเด่นที่สดุคือทางเข้าด้านใต้ ที่มีลักษณะเป็นหน้า 4 หน้า ก่อนจะ

เข้าสู่บริเวณนี้  จะเป็นแถวของยักษ์ (อสรู) ทางด้านขวา และเทวดา

ทางด้านซ้าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้างสะพาน เมื่อเข้าสู่ใจ

กลางนครธมจะพบสิ่งก่อสร้างต่างๆ บริเวณประตูด้านใต้น้ีได้รับ

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูไว้ได้ดีกว่าบริเวณอืน่ๆ อกี 3 ด้าน 

(3.)  โตนเลสาบ (Tonle sap) 

โตนเลสาบ (Tonle sap) เป็นทะเลสาบ 

(นํา้จืด) ที่ใหญ่ที่สดุในเอเชียเป็นทะเลสาบที่เกิด

จากลาํนํา้โขง และแม่นํา้สายย่อยๆไหลมารวมกนั

จนเป็นทะเลนํ้าจืดขนาดใหญ่ ไม่ต่างกับที่ เรา

มองเหน็ท้องทะเล ที่มีนํา้กบัฟ้า แต่ีโ่ตนเลสาบจะ

เป็นทะเลสาบสขีุ่นเช่นเดียวกับแม่นํา้โขง ยามนํา้

หลากจะมีอาณาบริเวณเป็นพ้ืนที่กว้างมาก สูงสุด

ถึง 16,000 ตารางกิโลเมตร (สถิติจาก unesco ปี '97) แต่ยามนํา้ลดกจ็ะเหลือประมาณ 2700 ตาราง

กโิลเมตร (เกอืบสองเท่าของพ้ืนที่ กทม) ส่วนลึกสดุประมาณ 10 เมตร... ปลาสด ปลากรอบ ปลาร้า เป็น

อาชพีหลักของที่น่ี กล่าวกนัว่าเป็นแหล่งอาหารนํา้จืด

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และสร้าง  รายได้ให้กับประเทศ

เป็นอันดับ 2 รองจากการท่องเที่ยว ชาวประมงที่

อาศัยอยู่ตามริมนํา้เป็นชาวเวียดนามอพยพในยุค

สงครามเย็น หรือสงครามคอมมิวนิสต์ สมัยที่

เวียดนามส่งทหารมาช่วยรบในเขมร โตนเลสาบ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเสียมเรียบ อยู่ห่าง

จากตัวเมืองออกไปประมาณ 14 กม. ตาม

ระยะทางที่ผ่านจะเหน็หมู่บ้านชาวประมงเป็นระยะๆ บางแห่งกต้ั็งเป็นย่านร้านอาหารเวียดนาม และยิ่งเข้า

ไปใกล้ทะเลสาบมากขึ้น กจ็ะเหน็ชุมชนของชาวประมงอยู่หนาแน่น ที่อยู่อาศัยกส็ร้างกันแบบง่ายๆ สะดวก

ในการเคล่ือนย้ายตามฤดูนํา้หลากของแต่ละปี  จากระยะจากเสียมเรียบถึงท่าเรือ ยามนํา้ลดจะมีระยะทาง 

14 กม. แต่ยามนํา้หลากแล้วกอ็าจเหลือเพียง 4 กิโลเมตรเท่าน้ัน มาเที่ยวโตนเลสาบกไ็ม่ต่างกับไปเที่ยว

ตามชนบทของเวียดนาม วิถชีีวิตและความเป็นอยู่ยังดูย้อนยุค ไม่ต่างกบัชนบทไทยในอดีต 
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(4.)  เขาพนมบาเค็ง (phnom bakheng)  

เขาพนมบาเคง็   เป็นเทวสถานที่สร้างตาม

ลัทธไิศวนิกาย เมื่อราว พ.ศ. 1450 ต้ังอยู่บนเขาลูก

เลก็ที่มีความสงูประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกด้ังเดิม

ว่า ปราสาทยโศธระปุระคือใช้ชื่อของพระเจ้ายโศวร

มันที่ 1 ต่อมาเรียกว่า พนมบาเคง็ตามลักษณะของ

ต้นบาเค็งที่มีอยู่มากในบริเวณภูเขาน้ี เข   าพนมบา

เคง็หรือวนัมกนัตาล เป็นภูเขาใจกลางเมืองยโสธรปุ

ระซ่ึงเปรียบเสมือนเขาพระสเุมรุ และเป็นศูนย์กลาง

ของจักรวาล ตัวปราสาทพนมบาเคง็จาํลองลักษณะมาจากปราสาทบากอง มีสถาปัตยกรรมคล้ายกนั รูปทรง

แบบปีรามิด ที่ตัวระเบียงแต่ละช้ันมีปราสาทเล็กๆ 4 มุม 

ภายในปรางค์ประธานมีศิวลึงค์ต้ังอยู่ต้ังแต่ พ.ศ.1450 

ในปีที่ เ ร่ิมสร้างปราสาท ในขณะที่การก่อสร้างยังคง

ดําเนินต่อไปจาก พ.ศ. 1450-1471 นานถึง 21 ปี 

หลังจากน้ันอีก 40 ปีในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 

ได้มีการบูรณะซ่อมแซมปราสาทน้ีขึ้ นเป็นคร้ังแรก 

พระพุทธรูปที่เห็นในปรางค์ประธานน้ัน มีการอัญเชิญ

พระพุทธรูปขนาดใหญ่ขึ้นไปประดิษฐานบนแท่นหินทรายแท่นศิวลึงค์เมื่อ พ.ศ. 2059 และจุดเด่นจุดหน่ึงที่

น่าสนใจของเขาพนมบาเคง็น้ีคือ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามซ่ึงสามารถเหน็ปราสาทนครวัด และบรรยากาศยาม

เยน็ที่มีพระอาทติย์ตกเป็นภาพที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมกนัเป็นอย่างมาก 

(5.)  ปราสาทบนัทายศรี (Banteay Srei) 

ปราสาทบันทายศรี (Banteay Srei) เป็น

ปราสาทหินที่ถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มี

ความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็นปราสาทแห่งเดียว

ที่สร้างเสร็จแล้วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายกย็ังมีความ

คมชัด เหมือนกบัสร้างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรี

หรือเรียกตามสําเนียงเขมรว่า บันเตียไสร หมายถึง 

ปราสาทสตรีหรือป้อมสตรี อยู่ห่างจากตัวเมืองเสียม

เรียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 30 

กโิลเมตร ใกล้กบัแม่นํา้เสยีมเรียบในบริเวณที่เรียกว่า อศิวรปุระ หรือเมืองของพระอศิวร 

(6.)  ปราสาทตาพรหม (Prasat Ta Prohm) 

ปราสาทตาพรหม (Prasat Ta Prohm) เป็น

ปราสาทที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างถวายให้กับ พระ

มารดา เชื่อกนัว่า ปราสาทตาพรหมน้ันเป็นอารามหลวง

ในยุคน้ันด้วยส่วนคําว่า ตาพรหม น้ันน่าจะมาจากชื่อ

ของผู้เฝ้าปราสาท ในช่วงที่คณะสาํรวจ ชาวฝร่ังเศสเข้า

มาถึงตัวปราสาทน้ีจุด  เด่นสาํคัญของปราสาทตาพรหม 
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คือรากไม้ของต้นสะปง (ไทยเรียกสมพงษ์) ซ่ึงขึ้นครอบคลุมปราสาททั่วบริเวณ บางต้นมีอายุถึง 300 ปี 

จนได้รับการคัดเลือกเป็น ฉากสาํคัญของภาพยนตร์เร่ือง Tumb Raider นอกจากน้ีแล้ว ยังมีภาพสลักรูป 

เสตก๊โกซอร์ส ซ่ึงเป็นไดโนเสาร์ชนิดหน่ึงภายในปราสาทตาพรหมอกีด้วย  

(7.) ตลาดไนทม์าเก็ต (Angkor night market) 

ตลาดไนทม์าเกต็ (Angkor night market) 

เป็นตลาดคํ่าของชาวเสียมเรียบ ซ่ึงนักท่องเที่ยว

นิยมมาเดินซ้ือของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น ไม้

แกะสลัก เสื้อลายนครวัต และสปาปลา เป็นต้น 

 

 

 

(8.)  ระบ าอปัสรา (apsara dance) 

ร ะบํ า อั ป ส ร า  ( apsara 

dance) เป็นการแสดงของประเทศ

กมัพูชา ซ่ึงเกิดได้จากภาพจาํหลัก

ของนางอัปสรทั้งหลายที่ปรากฏ

บนปราสาทหินในประเทศกัมพูชา 

โดยเฉพาะภาพจาํหลักนางอัปสรที่

นครวัด โดยภาพจําหลักรอบๆ

ปราสาทนครวัดเป็นรูปนางอปัสรร่ายราํในท่าทางที่ต่างๆกนั ย่อมแสดงให้เหน็ถึงศิลปะการร่ายรําของเขมร

น้ันมีมายาวนาน เคียงคู่อยู่กบัตัวปราสาทที่สง่างาม 

(9.)  น ้ าตกกบาลสะเปียน (kbalspean waterfall) หรือหวัสะพาน 

นํา้ตกกบาลสะเปียน (kbalspean waterfall) หรือ

หัวสะพาน ถูกขนานนามจากแนวก้อนหินที่ เกิดขึ้ นตาม

ธรรมชาติ โดยมีลักษณะคล้ายสะพานทอดข้ามสายนํา้เลก็ๆ 

ซ่ึงมีต้นนํา้เกดิจากเทอืกเขากุเลน ธารนํา้สายนี้แยกไหลเป็น

สายย่อยเลาะรอบเมืองพระนครผ่านเรือกสวนไร่นาของ

ประชาชนก่อนที่จะไหลรวมกับแม่นํ้าเสียมเรียบ และไหล

ลงทะเลสาบในที่สดุ ทั้งพนมกุเลนและกบาลสะเปียนแม้จะ

อยู่ห่างกนัคนละที่ แต่กมี็สองสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้ผืน

นํา้ของท้องธารทั้งสอง ที่เหมือนกนัคือรูปศิวะสลักหรือศิวลึงค์องค์ย่อมๆ ไปถึงขนาดใหญ่นับพันองค์ และ

รูปโยนีสลักอกีเป็นจาํนวนมาก แผ่ขนานไปตามความยาวของลาํธารตื้นๆ เป็นระยะทางเกือบหน่ึงกิโลเมตร 

เป็นที่น่าสงัเกตว่าด้านหน้าของโยนีถูกสลักให้หันไปทางทิศเหนือเสมอ เพราะว่าแต่โบราณถือว่าเหนือเป็น

ทิศแห่งโชคลาภ และความสมบูรณ์พูนสุขจึงนิยมสลักโยนีสู่ทิศเหนือเสมอ กบาลสะเปียน สันนิษฐานว่า

สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 โดยมีพระประสงค์เพ่ือให้

พราหมณ์ประกอบพิธเีสกนํา้ให้ศักด์ิสทิธิ์เพ่ือนาํนํา้ไปประกอบพิธหีลวงในพระราชวัง และเพ่ือให้เหล่ามวล

ประชาราษฎร์นาํไปบูชารักษาโรคภัยไข้เจบ็ นาํไปใช้กบัไร่นาของตนได้ เพ่ือผลผลิตที่สมบูรณ์ 
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3.  ประเทศสาธารณรฐัอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)  

 

 

 

 

 

3.1  ขอ้มูลทัว่ไป  

3.1.1  ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์

ที่ต้ัง : เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 

เกาะ รวมอยู่ในพ้ืนที่ 4 ส่วน คือ  

(1) หมู่เกาะซนุดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สมุาตรา บอร์เนียว และสลุาเวส ี 

(2) หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วย เกาะเล็กๆที่ ต้ังอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา ได้แก่     

เกาะบาหลี ลอมบอก ซมุบาวา ซมุบา ฟอลเรส และติมอร์  

(3) หมู่เกาะมาลุกุ หรือหมู่เกาะเคร่ืองเทศ ต้ังอยู่ระหว่างสลุาเวส ีกบัอเิรียนจายาบนเกาะนิวกนีิ  

(4) อเิรียนจายา ต้ังอยู่ทางทศิตะวันตกของปาปัวนิกินี ต้ังอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทร

แปซิฟิกกบัมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทาํให้สามารถควบคุม

เส้นทางการติดต่อระหว่างทั้งสองมหาสมุทรโดยผ่านช่องแคบที่สาํคัญ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา 

และช่องแคบลอมบอก ซ่ึงเป็นเส้นทางขนส่งน้ามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้และเอเชีย 

อาณาเขต : มีอาณาเขตรวม 2,830 กม. ติดต่อกับติมอร์เลสเต 228 กม. มาเลเซีย 1,782 กม. 

ปาปัวนิกนีิ 820 กม.  

พ้ืนที่ : 1,904,569 ตร.กม. (พ้ืนดิน 1,811,569 ตร.กม. และพ้ืนน้า 93,000 ตร.กม.  

การใช้ที่ดิน : เป็นพ้ืนที่เพาะปลูก 11.0% (ปลูกพืชยืนต้น 7.0% อืน่ๆ 83.0%)  

ภมูิประเทศ : เป็นหมู่เกาะ 17,508 เกาะ  

ภมูิอากาศ : เขตร้อนชื้นแบบศูนย์สตูร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูฝน (พ.ย.-เม.ย.)  

เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา (Jakarta)  

วันชาติ : 17 สงิหาคม  

เมืองสาํคัญ : อนิโดนีเซียมีทั้งหมด 33 จังหวัด และเขตการปกครองอสิระ 2 แห่ง คือ อาเจะ๊ห์ 

และยอร์กจาการ์ตา และเมืองสาํคัญได้แก่ สรุาบายา บันดุง เมดาน บาหลี  

ทรัพยากรธรรมชาติ : น้ามันปิโตรเลียม กา๊ซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้แก่ ถ่านหิน นิเกิล 

แมงกานิส อลูมิเนียม บอกไซด์ ดีบุก ทองแดง เงิน ทองคา และแร่เหล็ก ปุ๋ ย ป่าไม้ ได้แก่ ไม้สัก ไม้จัน   

ไม้เตง็ ไม้ยาง ไม้มะฮอกกานี ต้นปาล์ม หวาย และไม้ไผ่ และ ผลิตภัณฑป์ระมง  

ผลผลิตทางการเกษตร : ปาล์มน้ามัน โกโก้ เคร่ืองเทศต่างๆ กาแฟ ชา ยาสบู และยางพารา  

เวลา : GMT +7 เวลาเท่าประเทศไทย  
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3.1.2 ประชากร (ปี 2555)  

จานวนประชากร : 251.2 ล้านคน เป็นอันดับที่ 4 ของโลก (เกาะชวา 58 % เกาะสุมาตรา 21.1 

% เกาะสลุาเวส ี7.1 % เกาะกาลิมันตัน 5.5 %)  

อตัราการเพ่ิมประชากร : 1.1 %  

เชื้อชาติ : จาวา 40.6 % ซนุดา 15 % มาดู 3.3 % มินนัง 2.7 % อืน่ๆ 29.9 %  

ศาสนา : อิสลาม 86.1 % คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 5.7 % คริสต์นิกายแคทอลิก 3.0 % ฮินดู 

1.8 % และอืน่ๆ 3.4 %  

ภาษา : Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ (ดัดแปลงมาจากภาษามาเลย์) อังกฤษ ดัทช์ และ

ภาษาพ้ืนเมืองกว่า 583 ภาษา (ส่วนใหญ่พูดภาษาจาวา)  

การรู้หนังสอื : อายุ 15 ปี ขึ้นไปอ่านออกเขียนได้ 90.4 % 

3.2  ขอ้มูลเศรษฐกิจ (2553)  

ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ : 706.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (มาจากภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 

15.3 ภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 47 และภาคบริการ ร้อยละ 37.7)  

ผลิตภัณฑม์วลรวมต่อหัว : 4,200 เหรียญสหรัฐฯ  

อตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิ : ร้อยละ 6.1  

อตัราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 5.1  

อตัราการว่างงาน : ร้อยละ 7.1  

กาลังแรงงาน : 116.5 ล้านคน (ภาคเกษตร ร้อยละ 38.3 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ12.8 และ

ภาคบริการ ร้อยละ 48.9)  

อตัราดอกเบี้ยธนาคาร : ร้อยละ 6.37 (ธนัวาคม 2553)  

1.5 การคา้ระหว่างประเทศ (2553)  

มูลค่าการส่งออก : 157.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สนิค้าส่งออกสาํคัญ : น้ามันและกา๊ซ ไขมันและน้ามัน เคร่ืองจักรไฟฟ้า ยาง สินแร่ เคร่ืองจักรกล 

กระดาษ  

ตลาดส่งออกสาํคัญ : ญ่ีปุ่ น (ร้อยละ 16.3) จีน (ร้อยละ 9.95) สหรัฐฯ (ร้อยละ 9.0) สิงคโปร์ 

(ร้อยละ 8.7) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 7.9) อินเดีย (ร้อยละ 6.3) มาเลเซีย (ร้อยละ 5.9) ไต้หวัน (ร้อยละ 

3.1) ไทย (ร้อยละ 2.9) 

มูลค่าการนาเข้า : 135.66 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สนิค้านาเข้าสาํคัญ : น้ามันและกา๊ซ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักรไฟฟ้า เหล็กและเหล็กกล้า ยานยนต์ 

เคมีภัณฑ ์พลาสติก  

แหล่งนาเข้าสาํคัญ : จีน (ร้อยละ 15.1) สิงคโปร์ (ร้อยละ 14.9) ญ่ีปุ่ น (ร้อยละ 12.5) สหรัฐฯ 

(ร้อยละ 6.9) มาเลเซีย (ร้อยละ 6.4) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 5.7) ไทย (ร้อยละ 5.5)  

สกุลเงิน : รูเปียห์ (Indonesian Rupiah : IDR)  

อตัราแลกเปล่ียน : 1,000 รูเปียห์/3.7636 บาท (ณ วันที่ 16 มกราคม 2555) 
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3.6  ขอ้มูลดา้นการท่องเทีย่ว 

 จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนอินโดนีเซียจาํนวน 7.65 ล้านคน (เพ่ิมขึ้น 9.24% 

จาก 7 ล้านคนในปี 2553) มีระยะเวลาพํานักโดยเฉล่ีย 7.84 วัน และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนักท่องเที่ยว 

1,118.26 เหรียญสหรัฐต่อการมาเยือน (เพ่ิมขึ้นประมาณ 3% จาก 1,085.75 เหรียญสหรัฐในปี 2553) 

โดยประเทศที่เป็นตลาดสาํคัญได้แก่ สงิคโปร์ มาเลเซีย และออสเตรเลีย 

ดา้นสาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2555 อินโดนีเซียมีจํานวนห้องพักทั้งสิ้ น 

142,481 ห้อง จากที่พัก 1,489 แห่งทั่วประเทศ (เพ่ิมขึ้นจาก 124,789 ห้อง จากที่พัก 1,306 แห่งในปี 

2553) ส่วนในปี 2553 มีจาํนวน Travel Services ทั้งสิ้น 3,033 แห่ง (เพ่ิมขึ้น 10% จาก 2,755 แห่งใน

ปี 2552) และมีร้านอาหารทั้งสิ้น 2,916 แห่ง (เพ่ิมขึ้น 7.84% จาก 2,704 แห่งในปี 2552) 

 ทรพัยากรการท่องเทีย่ว 

ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่สาํคัญ ได้แก่ ธรรมชาติ อินโดนีเซียมีพ้ืนที่ป่าฝนเขตร้อนถึง 57% 

ของประเทศ และจากจาํนวนเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะทั่วประเทศ มีเพียง 6,000 เกาะที่มีประชากร

อาศัยอยู่ นอกจากน้ีอนิโดนีเซียยังมีแนวชายฝั่งทะเลยาวที่สดุประเทศหน่ึงของโลกอกีด้วย 

แหล่งท่องเทีย่ว 

สถานที่ท่องเที่ยวสาํคัญ ได้แก่ เกาะบาหลี (ชายหาด รีสอร์ท ทมัภัคสริิงค์ วัดปุราทานาห์ลอต และ

ชมระบาํบาหลี) เกาะลอมบอค ภเูขาไฟโบรโม่และภเูขาไฟเมราปิที่เมืองสุราบายา ดาํนํา้ที่เกาะสุลาเวสีและ

อทุยานทางทะเลบูนาเคน็ กาลิมันตัน เที่ยวป่าฝนเขตร้อนและทะเลสาบโทบาบนเกาะสมุาตรา ชมมรดกโลก

ที่สาํคัญ ได้แก่ บุโรพุทโธและวัดฮินดูพรัมบานันที่เมืองยอกยาการ์ตา อุทยานแห่งชาติโคโมโด อุทยานแห่งชาติ

อจุูงกูลอนบนเกาะสมุาตรา อทุยานแห่งชาติลอเรนซ์บนเกาะนิวกนีิ และแหล่งมนุษย์ยุคเร่ิมแรกซังงีรัน 

(1.)  เกาะบาหลี (Bali)   

เกาะบาหลี (Bali) เกาะน้ีต้ังอยู่ใกล้ตอนกลาง

ของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีมีพ้ืนที่ 5,650 ตร.กม. 

บาหลีมีประชากรมากกว่า 3 ล้านคน วัฒนธรรมบาหลี

ของชาวบาหลีเป็นสิ่งที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยว

บาหลี เพราะที่บาหลีน้ีเป็นที่เที่ยวซ่ึง ประเพณี ศาสนา 

วัฒนธรรม เจริญเหนือวัตถุอื่นๆ และผู้คนบนเกาะ

บาหลี ยังเชื่อกราบไหว้เทพเจ้า และภูติผีจนปัจจุบัน 

บาหลีจึงได้ถูก ขนานนามว่า บาหลีเป็นดินแดนแห่งเทพเจ้าเที่ยวบาหลี การเยี่ยมชมวัดต้องแต่งชุดสุภาพ 

(กางเกงขายาว) ไม่เช่นน้ันกต้็องยืมโสร่งใส่ เพ่ือเข้า

วัดน้ันๆได้ สปาที่บาหลีเป็นที่ขึ้ นช่ือมากที่สุดแห่ง

หน่ึงของโลก เพราะบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และการ

นวดด้วยนวดนํ้ามัน หรือสมุนไพรกล่ินหอมต่างๆ

บาหลีเป็นเกาะเกาะหน่ึงของประเทศอนิโดนีเซีย ที่มี

ความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลง

ตัวกบัวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซ่ึงได้สบืทอดต่อกัน 
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มาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจาํนวน

มาก เช่น วัดและวัง ซ่ึงมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม 

รวมถงึแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาว

สะอาด รวมทั้งผนืป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดาํเนินชีวิต

ของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบด้ังเดิม บาหลีกลายเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้ จักเกาะบาหลีที่ ห่างไกลแห่งน้ีให้

ความรู้ สึกถึง ความเป็นเอเชียอย่างมาก บาหลี เป็น เกาะที่

สวยงามที่สุดในเอเชียแปซิฟิก การเดินทางกส็ะดวก

ด้วย สายการบินตรงทุกวันจากเมืองต่างๆ ทั่วโลก แล้ว

เดินทางต่อด้วยรถโค้ชแสนสบายบาหลีเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวแห่งหน่ึงที่มี อากาศตลอดปีอยู่เพียง 2 ฤดู 

คือ ฤดูร้อน ต้ังแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม และ ฤดู

ฝนบาหลีวันน้ี มีสัญญาณที่ ดีส ําหรับลูกค้า ที่ จะ

กลับไปท่องเที่ยวที่ น่ีอีก สัญญาณแรกที่เห็นได้ชัดก็

คือ นักท่องเที่ยวชาวญ่ีปุ่ น เร่ิมเดินทางกลับมาเที่ยวบาหลีอีกคร้ัง รองลงมากคื็อนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วน

ใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวบาหลี

จ ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม ค ร อ บ ค รั ว

สาํหรับอาหารบาหลี รสชาติ

อาจจะไม่จัดจ้านเท่าอาหาร

ไทย แต่เคร่ืองปรุงคล้ายๆ 

กับอาหารไทยทั้งน้ันที่สาํคัญที่สุดทุกแห่งจะคงไว้ซ่ึงความงดงามของธรรมชาติ เพ่ือให้ได้สัมผัสความงาม

ของบาหลี “สวรรค์บนดิน”ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมงดงามเอื้อ ต่อบรรยากาศการพักผ่อนและงานธุรกิจของ

คุณพร้อมกนัไปด้วย ที่บาหลี 

(2.)  เมืองยอกยาการต์า (Yogyakarta)  

เมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวา เป็น

ศูนย์กลางทั้งด้านศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากน้ันยอก

ยาการ์ตา ยังเป็นที่ต้ังของบุโรพุทโธ (Borobudur) พุทธ

สถานที่ มี ช่ือเสียงและสําคัญยิ่ งแห่งหน่ึงในภูมิภาคน้ี 

รวมถึงหมู่วิหารโบราณฮินดู คือ ปรามบานัน (Pram-

banan) สนามบินหลักคือ Adi Sucipto Airport  
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(3.)  กรุงจาการต์า (Jakarta)  

จาการ์ตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ 

“ปัตตาเวีย” (Batavia) เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ต้ังอยู่บริเวณ

ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ

ชวา มีพ้ืนที่ 650 ตารางกิโลเมตร ประชากร 

10 ล้านคน เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครอง

และเศรษฐกิจของประเทศ มีสนามบิน

นานาชาติคือ Soekarno Hatta International Airport   

มีท่าเรือใหญ่ที่สดุของประเทศ คือ Tanjung Priok 

  

 

 

 

(4.)  เมืองเมดาน (Medan)  

เมืองเมดาน (Medan) เป็นเมืองหลวงและ

เมืองใหญ่ที่สุดของเกาะสุมาตรา มีประชากร 2.1 ล้าน

คน เมดานเ ป็นแหล่ ง เพาะป ลูกใหญ่ที่ สุด  ของ

อินโดนีเซีย ทั้งปาล์มนํ้ามัน ชา โกโก้ ยางพารา และ

ยาสบู นอกจากน้ัน ยังมีแร่ธาตุสาํคัญ อาทิ นํา้มัน และ

กา๊ซ มีสนามบินนานาชาติ คือ Polonia Airport และ

ท่าเรือ Belawan Port 

 

 

 

 

ประเพณพีื้ นเมือง 

(1.)  วายงั ปูรว์า” ( Wayang Purwa) 

ศิลปะการแสดงของอินโดนีเซีย ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ หากมองเ ร่ืองของนาฏศิล ป์และ

ศิลปะการแสดงแล้ว อินโดนีเซียเป็นประเทศหน่ึงที่ มี

วัฒนธรรมทางการแสดงอนัเก่าแก่และมีลักษณะโดดเด่นเป็น

เอกลักษณ์ของตนโดยมีพ้ืนฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและฮินดู
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ปรากฏอยู่เด่นชัดในศิลปะการแสดงของอินโดนีเซีย 

ศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เด่นชัดของอินโดนีเซีย

และยังคงเป็นศิลปะประจาํชาติที่เก่าแก่ที่สดุกคื็อ ศิลปะ

การเชิดหนังหรือเชิดหุ่นภาษาชวาเรียกว่า “วายัง” 

(Wayang)หรือเรียกเต็มชื่อว่า “วายัง ปูร์วา” ( 

Wayang Purwa) “วายัง”แปลว่า “เงา” ส่วน”ปูร์วา”

แปลว่า”ความเก่าแก่”รวมกันจึงหมายถึงความเก่าแก่

แห่งศิลปะการเชิดตัวหุ่นที่ทาํจากหนังให้เกิดเป็นภาพ

เงาบนจอผ้า ในปัจจุบันคาํว่าวายังมีความหมายทั่วไปว่า”การแสดง”   

(2.) ระบ าบาร็อง  (Barong Dance)  

ระบาํบาร็อง (Barong Dance) เป็นการแสดง

ศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บารอ็งดา๊นซ์ เป็นเร่ืองราวการ

ต่อสู้ ระหว่างความชั่วและความดี บาร็อง คือ ตัวแทน 

ฝ่ายธรรมะ เป็นสตัว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็นตัวสิงโต

ผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็

องมีอานาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบารอ็ง 

คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซ่ึงชาวบาหลีรู้สกึหวาดกลัวและ

ให้ความเคารพพอ ๆ กนั ตามบทละคร บาร็องไม่สามารถ

ปราบรังดาได้อย่างราบคาบ เพราะจะต้องมีการถ่วงดุ   

ลระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สาํหรับชาวบาหลีการ

แสดงชุดน้ีคือภาพสะท้อนการต่อสู้ของชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 



4.  สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  

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

 

 

 

 

 

 

 

4.1  ขอ้มูลทัว่ไป  

4.1.1 ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ 

ที่ต้ัง  :  อยู่ระหว่างละติจูดที่ 14-23 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 100-108 องศาตะวันออก  

:  เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (Land Lock)  

:  ทศิเหนือ ติดกบัสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวเขตแดนยาว 505 กม.  

:  ทศิใต้ ติดกบัราชอาณาจักรกมัพูชา แนวเขตแดนยาว 435 กม.  

:  ทศิตะวันออก ติดกบัสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม แนวเขตแดนยาว 2,069 กม.  

:  ทิศตะวันตก ติดกับราชอาณาจักรไทย แนวเขตแดนยาว 1,810 กม. และสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพพม่า แนวเขตแดนยาว 236 กม.  

พ้ืนที่  : 236,800 ตร.กม. หรือประมาณคร่ึงหน่ึงของประเทศไทย  

ภูมิประเทศ : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นเขาและที่ราบสูง ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ภูเบี้ ย อยู่ใน 

แขวงเชียงขวาง สูง 2,820 เมตร สปป.ลาวมีพ้ืนที่เพาะปลูกเพียง 50,000 ตร.กม. หรือร้อยละ 21.11 

ของพ้ืนที่ทั้งหมด  

ภูมิอากาศ : สปป.ลาว มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน มีฝนตกชุกระหว่าง พ.ค.-ก.ย. อุณหภูมิ

เฉล่ียที่นครหลวงเวียงจันทน์ 25 องศาเซลเซียส (ม.ค.) และ 36-37 องศาเซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝน

เฉล่ีย 1,715 ม.ม. ต่อปี  

เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นเขตการปกครองพิเศษ 

อยู่ตรงข้าม จ.หนองคาย มีประชากร 730,000 คน  

แขวงที่สาํคัญ  : แขวงสะหวันนะเขต มีประชากรมากที่สุดในประเทศ อยู่ตรงข้าม จ.มุกดาหาร 

ประชากร 900,000 คน  

: แขวงจาปาสกั มีประชากรมากเป็นอันดับสาม มีพ้ืนที่ติดต่อกับ จ.อุบลราชธานี 

ประชากร 500,000 คน  

: แขวงคาม่วน มีประชากร 280,000 คน และมีป่าไม้และแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์อยู่ 

ตรงข้าม จ.นครพนม  
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: แขวงหลวงพระบาง เป็นเมืองหลวงเก่า เป็นเมืองมรดกโลก และเป็นเมือง 

ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงของ สปป.ลาว  

ทรัพยากรสาํคัญ : ไม้ ข้าว ข้าวโพด เหลก็ ถ่านหิน ทองคา ทองแดง และแหล่งน้าผลิตไฟฟ้า  

เวลา : เท่ากบัประเทศไทย  

4.1.2 ประชากร  

ประชากร : 6.9 ล้านคน (2556) ลาํดับที่  102  ของโลก  รวมประมาณ 68 ชนเผ่า ประกอบด้วย 

- ลาวลุ่ม (กลุ่มคนเชื้ อชาติลาว ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก) ร้อยละ 68  

- ลาวเทงิ (เช่น ชนเผ่าขมุ) ร้อยละ 22  

- ลาวสงู (เช่น ชนเผ่าม้ง) ร้อยละ 9  

โครงสร้างประชากร  : อายุ 0-14 ปี จานวน 2.8 ล้านคน  

     : อายุ 15-64 ปี จานวน 4.0 ล้านคน  

     : อายุ 65 ปีขึ้นไป จานวน 0.2 ล้านคน  

กาํลังแรงงาน : 3.7 ล้านคน (2552) (อยู่ในภาคเกษตร 76.5% อตุสาหกรรม 7.5% ภาคบริการ 16%)  

อตัราการรู้หนังสอื : ร้อยละ 73.0  

ศาสนา : ร้อยละ 75 นับถอืศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นับถอืผี ศาสนาคริสต์ ประมาณ 

100,000 คน และอสิลาม ประมาณ 300 คน  

ภาษา  : ภาษาราชการคือ ภาษาลาว  

: ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกจิ ได้แก่ ภาษาไทย องักฤษและฝร่ังเศส  

: ภาษาท้องถิ่นอืน่ๆ ได้แก่ ภาษาไท ภาษาม้ง 

วันชาติ : 2 ธนัวาคม 

4.2  ขอ้มูลเศรษฐกิจ  

4.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  

สปป.ลาวได้ใช้ระบบเศรษฐกจิสงัคมนิยม ต้ังแต่ปี 2518 และเร่ิมปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรี เมื่อปี 

2529 โดยการใช้ “นโยบายจินตนาการใหม่” (NEM : New Economic Mechanism) โดยการส่งเสริม

ความสมัพันธท์างเศรษฐกิจกับต่างประเทศมากขึ้น ในปี 2554-2558 สปป.ลาว จะอยู่ในช่วงแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และได้ต้ังเปูาไว้ว่าจะพาตนเองออกมาจากบัญชีรายช่ือประเทศที่

พัฒนาน้อยที่สดุ (Least Developed Countrues : LDCs) ให้ได้ภายในปี 2563 

4.2.3  ดชันีเศรษฐกิจ (2554)  

อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ (GDP Growth) : ร้อยละ 8.3  

GDP : 7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

       :  มาจากภาคเกษตรกรรมร้อยละ 29.9 ภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 33.1 ภาคบริการ ร้อยละ 37  

GDP per Capita : 1,204 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี  

อัตราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 7.78 (ต.ค. 53) เงินเฟ้อเคยเป็นอัตราติดลบในปี 2552 ได้เพ่ิมขึ้นเป็น 

4.20% ในเดือน ม.ค.2553 และเพ่ิมขึ้นเป็น 8.14% ในเดือน ก.ย.ก่อนจะลดลง สู่ระดับ 7.78% ในเดือน 

ต.ค. 53  

อตัราการแลกเปล่ียน : 246.30 กบี/บาท หรือ 7,325.12 กบี/เหรียญสหรัฐฯ (1 ก.พ. 2012) 
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สกุลเงิน : กีบ (Kip) เป็นสกุลเงินประจาชาติ สปป.ลาว ไม่มีเหรียญกษาปณ์ มีแต่ธนบัตร ซ่ึงมี 

ราคา คือ 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 และ 50,000 กีบ 

อย่างไรกต็าม เงินที่หมุนเวียนในระบบ เศรษฐกจิลาว เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ประมาณร้อยละ 30 และ

เป็นเงินบาท ราวร้อยละ 30 และเงินกบีมีประมาณร้อยละ 40 เท่าน้ัน 

4.3  ดา้นการท่องเทีย่ว 

 จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนลาวจาํนวน 2.5 ล้านคน (เพ่ิมขึ้น 25% จาก 2 

ล้านคนในปี 2552) โดยมีระยะเวลาพํานักโดยเฉล่ีย 4.5 วัน และนาํรายได้เข้าประเทศกว่า 381.7 ล้าน

เหรียญสหรัฐ (เพ่ิมขึ้นจาก 267.7 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552) โดยประเทศที่เป็นตลาดสาํคัญ ได้แก่ 

ไทย เวียดนาม และจีน 

ดา้นสาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2553 ลาวมีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น 30,284 

ห้อง จากที่พักทั้งสิ้น 1,870 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยโรงแรม  388  แห่ง  และเกสเฮาส์/รีสอร์ท   

อกี 1,482 แห่ง (เพ่ิมขึ้นจาก 26,558 ห้อง จากที่พัก 1,701 แห่งในปี 2552) นอกจากน้ียังมีร้านอาหาร 

1,254 แห่ง (เพ่ิมขึ้นจาก 1,148 แห่งในปี 2552) สาํนักงานนาํเที่ยวและสาขารวม 266 แห่ง (เพ่ิมขึ้น

จาก 237 แห่งในปี 2552) และสถานบันเทงิอกี 229 แห่ง (ลดลงจาก 310 แห่งในปี 2552) 

ดา้นทรพัยากรการท่องเทีย่ว 

ด้านทรัพยากรด้านท่องเที่ยว ลาวมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งสิ้น 1,493 แห่ง แบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทธรรมชาติ 849 แห่ง ประเภทวัฒนธรรม 435 แห่ง และประเภทประวัติศาสตร์ 209 แห่ง  (Lao 

National Tourism Administration 2010) 

แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสาํคัญ ได้แก่ เมืองหลวงเวียงจันทน์ (ชมเจดีย์เก่า พิพิธภัณฑ์ ปะตูไซ) 

เมืองหลวงพระบางและพระราชวังหลวงพระบาง ปราสาทวัดภูและการต้ังถิ่นฐานโบราณในเขตวัฒนธรรม

แขวงจาํปาสัก ถํา้ต่ิง (Pak Ou Cave) พุทธอุทยานสวนพระที่วัดเชียงควน เขื่อนนํา้งึม ถํา้จัน ทุ่งไหหินที่

เมืองโพนสะหวัน นํา้ตกคอนพะเพง็ และล่องเรือแม่นํา้โขง 

(1.)  พระ ธาตุหลวง  

หรือ พระเจดีย์  โลกะจุฬามณี นับเป็น

ปู ช นียสถานอันสํา คัญยิ่ ง แ ห่งนครหลวง

เวียงจันทน์ และเป็นศูนย์รวมใจของประชาชน

ชาวลาวทั่วประเทศ ตามตํานานกล่าวว่าพระ

ธา ตุหลวงมีประวั ติการ ก่อส ร้าง นับพันปี

เช่นเดียวกนัพระ ธาตุพนมในประเทศไทย และ

ปรากฏความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของ

ดินแดนทางฝั่งขวาแม่นํา้โขงอย่าง แยกไม่ออก 

สถานที่น้ีถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สาํคัญอย่างของประเทศลาว ดังปรากฏว่าตราแผ่นดินของลาวที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันน้ีมีรูปพระธาตุหลวงเป็น ภาพประธานในดวงตรา  
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ตามตาํนานอุรังคนิทานได้กล่าวไว้ว่า พระธาตุ

หลวงส ร้างขึ้ นคราว เดียวกับการส ร้ าง เมืองนคร

เวียงจันทน์ หลังจากก่อสร้างพระธาตุพนมแล้ว ผู้สร้าง

คือ บุรีจันอ้วยล้วย หรือ พระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักด์ิ 

เจ้าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรก พร้อม

กับพระอรหันต์ 5 องค์ เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซ่ึงได้อัญเชิญมาจากเมืองรา

ชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยก่อเป็นอุโมงค์หินคร่อมไว้ 

อุโมงค์น้ันกว้างด้านละ 5 วา ผนังหนา 2 วา และสูงได้ 4 วา 3 ศอก เมื่อได้ทาํการบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุแล้ว พระเจ้าจันทบุรี จึงได้มีพระราชดํารัสให้เสนาอาํมาตย์สร้างวิหารขึ้นในเมืองจันทบุรีหรือ

นคร เวียงจันทน์ 5 หลัง เพ่ือให้เป็นที่อยู่จาํพรรษาของ พระอรหันต์ทั้ง 5 องค์น้ันด้วย ตามตาํนานดังกล่าว

ระบุศักราชการสร้างว่าอยู่ในช่วง พ.ศ. 238 

(2.)  ประตูชยั  (Patuxai) 

ประตูชัย (Patuxai) สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512       

มีชื่อเรียกอกีอย่างหน่ึงว่า “รันเวย์แนวต้ัง” น่ันกเ็พราะว่า 

การก่อสร้างประตูชัยแห่งน้ีน้ัน ใช้ปูนที่อเมริกาซ้ือมาเพ่ือ

นํามาสร้างสนามบินใหม่ในนครเวียงจันทน์ในระหว่าง

สงครามอนิโดจีนน่ันเอง แต่กไ็ม่ทันได้สร้างเลยกเ็กิดแพ้

สงครามในอินโดจีนเสียก่อน จึงมีการนําปูนซีเมนต์มา

สร้างประตูชัยแทน 

ความสวยงามของประตูชัยน้ันมีอยู่ที่ ลักษณะ

สถาปัตยกรรมที่ได้รับอทิธพิลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส น่ันเอง  ถ้าเปรียบเทยีบกันดูจะ

เหน็ว่ามีส่วนที่คล้ายคลึงกนัมาก แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมน้ันกย็ังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้เหน็อย่าง

ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเร่ืองราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนป้ันใต้ซุ้มประตูโค้ง

ของประตูชัย บันไดวนให้ขึ้นไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์  และถ้าเพ่ือนๆเดินขึ้นไป ตลอดบันไดวน

ของประตูชัยจะแบ่งออกเป็นช้ันๆ ซ่ึงแต่ละช้ันน้ันกจ็ะมีร้านจาํหน่ายของที่ระลึก เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้น

ชมวิวทวิทศัน์ทุกวัน และในตอนเยน็จะมีประชาชนชาวลาว มาออกกาํลังกายหรือทาํกจิกรรมร่วมกนัที่น่ีด้วย 

(3.)  หอพระแกว้  

หอพระแก้ว  คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระ

แก้วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏมิากร ต้ังอยู่ที่

นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียง

พระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้วมรกตองค์ปัจจุบัน

ได้รับการอญัเชิญลงมาประทบัที่กรุงเทพมหานคร ใน

สมัยของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี โดยสมเดจ็เจ้าพระยา

มหากษัตริย์ศึก เป็นผู้อญัเชิญ 

แต่เดิมหอพระแก้วน้ันเคยเป็นวัดหลวงประจํา

ราชวงศ์ของลาว พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพ่ือใช้เป็นที่
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ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่ ได้อัญเชิญมาจากนคร

เชียงใหม่ อาณาจักรล้านนา  เมื่อต้องเสด็จกลับมา

ครองราชบัลลังกล้์านช้างหลังจากที่พระราชบิดาคือพระ

เจ้าโพธิสารสิ้นพระชนม์ลง ในการทาํศึกสงครามกับ

ประเทศสยาม  เมื่อปี พ.ศ. 2322 นครเวียงจันทน์ถูก

กองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้ว

มรกตพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองของนคร

เวียงจันทน์ไป พร้อมทั้งกวาดต้อนราชวงศ์ชาวลาว

กลับไปยังกรุงเทพฯมากมาย 

สาํหรับหอพระแก้วที่นักท่องเที่ยวเหน็อยู่ในปัจจุบันเป็นของ

ที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดในปี พ.ศ. 2480 – 2483 ภายใต้

การควบคุมดูแลการก่อสร้างของ เจ้าสุวรรณภูมา ผู้ที่จบการศึกษา

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส และต่อมา

ยังได้ดาํรงตาํแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากได้รับเอกราชอีกด้วย แม้

หอพระแก้วปัจจุบันจะไม่ใช่วัดอีกต่อไป แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่

เดินทางมาท่องเที่ยวยังนครเวียงจันทน์กย็ังเดินทางมาสักการบูชากัน

เป็นจาํนวนมาก สาํหรับส่วนในของพิพิธภัณฑ์น้ัน จัดแสดงพระแท่น

บัลลังก์ปิดทองจารึกพระไตรปิฏกภาษาขอมและกลองสาํริดประจํา

ราชวงศ์ลาว สาํหรับประตูใหญ่ทั้งสองเป็นของเก่าที่หลงเหลือมาแต่

เดิม บานประตูจําหลักเป็นรูปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บริเวณโดยรอบของหอพระแก้วเงียบสงบ ร่มเยน็มีไหขนาดกลางจากทุ่งไหหิน ในแขวงเชียงขวางวางต้ังอยู่ 

1 ใบ อาณาบริเวณรอบๆวัดสีสะเกดและหอพระแก้วเคยถูกใช้เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานปกครองของ

ฝร่ังเศสสมัยอาณานิคมมาก่อน 

(4.)  เมืองหลวงพระบาง  

แขวงหลวงพระบาง เดิมเป็นเมืองหลวงของ

ลาว ในสมัยแรกเข้ามาอยู่สุวรรณภูมิ ภายหลังลาว

แบ่งแยกออกเป็นหลายภาค หลวงพระบางเป็นเมือง

หลวงของลาวภาคเหนือ ตามรัฐธรรมนูญได้บัญญัติ

ให้เวียงจันทน์เป็นเมืองหลวง ปัจจุบันเมืองหลวงพระ

บางยังเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ซ่ึงประชาชน

เรียกองค์ท่านว่า “สมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตแห่งพระ

ราชอาณาจักรลาว”  

เมืองหลวงพระบาง ต้ังอยู่ฝั่งซ้ายติดฝั่งแม่นํ้า

โขง มีแม่นํา้คานไหลลงบรรจบแม่นํา้โขงตอนเหนือเมือง 

ณ ปากนํา้ตรงน้ันมีวัดโบราณของลาว คือ วัดเชียงทอง 

ตามคาํบอกเล่าของชาวลาวว่า เดิมเป็นบ่อทองคาํ และมี

ต้นไม้ทองใหญ่อยู่ต้นหน่ึง ภายหลังโค่นลงเสีย และเอา

ดินถมบ่อทองสร้างวิหารครอบไว้ มีหินก้อนใหญ่ก้อน
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หน่ึงใหญ่มากเรียกว่า “ ก้อนชวา” ต้ังอยู่ไร่นาข้าว

เจ้า ซ่ึงราษฎรสมัยก่อนต้องทาํนาข้าวเจ้าไปถวายให้

กษัตริย์เสวย ทางทิศใต้เมืองหลวงพระบางประมาณ 

2 กิโลเมตร มีหมู่ บ้านหน่ึงเรียกบ้านสังคะโลก 

หมู่บ้านน้ีเดิมเรียกว่า “ เชียงดง” เพราะมีมีแม่นํา้ดง

ผ่าน ทุกปีมีงานสรงนํา้พระพุทธรูป กษัตริย์ชาวลาวทุก

องค์ต้องเสดจ็ไปร่วมพิธทีี่น่ัน หมู่บ้านเชียงดงหรือสัง

คะโลกเวลานี้มีประมาณ 120 หลังคาเรือน  

ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2537 องค์การยูเนสโกเข้ามาสาํรวจหลวงพระบางตามข้อเสนอให้เมือง

น้ีได้เป็นมรดกโลกด้วยชัยภูมิที่ ค่อนข้างโดดเด่ียวของเมืองหลวงพระบาง และด้วยการที่ฝร่ังเศสย้าย

ศูนย์กลางการบริหารปกครองไปอยู่ที่ เวียงจันทน์ 

ยังผลให้ราชธานีเก่าแก่อย่างหลวงพระบางคง

บรรยากาศแบบโบราณเอาไว้ได้จนกระทั่งทุกวันน้ี 

แม้ในยุคสงครามกลางเมืองอันยืดเยื้ อ หลวงพระ

บางกไ็ม่ได้รับความเสียหายใดๆ แต่การคุกคาม ที่

แท้จริงน้ันเร่ิมขึ้นในทศวรรษ 1990 เมื่อลาวเร่ิมเปิด

ประเทศต้อนรับโลกภายนอกและการพัฒนาความ

เจริญอกีคร้ัง โชดดีที่องค์การสหประชาชาติให้ความ

สนใจกับปัญหาน้ีและส่งคณะผู้แทนเข้ามาทําการ

สาํรวจ รายงานที่ได้รับทาํให้ยูเนสโกประกาศยกย่องให้หลวงพระบางเป็น “ เมืองที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้

อย่างดีที่สดุในเอเชียอาคเนย์” (The best preserved city in South-East Asia) 

(5.)  ปราสาทวดัพู  

ปราสาทวัดพู  ในอดีตที่ต้ังของวัดพู เคย

เป็นสถานที่ศักด์ิสทิธิ์และแห่งอารยธรรมโบราณ

ถงึ 3 สมัยด้วยกนั คือ อาณาจักรเจนละในช่วง

ศตวรรษที่ 6 – 8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมือง

พระนคร และสดุท้ายอาณาจักรล้านช้าง ซ่ึงต่อมาก็

คือประเทศลาวในปัจจุบัน 

ปราสาทวัดพู : ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมือง

จําปาสักมาทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร 

ปราสาทวัดพู หรือ วัดพู นครจําปาสักได้รับการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลก ในอดีตที่ต้ังของวัดพู เคยเป็น

สถานที่ศักด์ิสทิธิ์และแห่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัย

ด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 

ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพ่ือบูชาแด่เทพเจ้า 

ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร 

ที่เลือกบริเวณน้ีเป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษ

ที่ 9 และสดุท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปล่ียนเทวาลัยใน
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ศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท 

สิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเหน็คือภูเขาด้าน 

หลังปราสาทที่ต้ังเด่นตระหง่านมองเหน็แต่ไกล รูปร่าง

คล้ายนมของผู้หญิงและคนเกล้ามวยผม ซ่ึงเป็นที่มาของ

ชื่อภผูาแห่งน้ีว่าเขานมสาว แต่ชาวบ้านนิยมเรียกภูเกล้า

มากกว่า อาณาเขตของปราสาทวัดภู เร่ิมต้นจากริมฝั่ง

แม่นํา้โดยมีบันไดทางขึ้นรถหล่ันกันขึ้นมา 3 ชั้น จนถึง

องค์ประธานของปราสาทซ่ึงอยู่ชั้นบนสุด นอกเขตวัดมี

บารายขนาดใหญ่ ซ่ึงในสมัยโบราณใช้เป็นที่แข่งเรือ

และที่สรงนํา้สาํหรับพิธกีรรมต่างๆ 

เมื่อเข้าไปในบริเวณวัด จะเหน็ซากวังที่พระ

ราชวงค์สายจาํปาสักให้สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นที่ประทับ

ทอดพระเนตรงานเทศกาลประจาํปี ซ่ึงจะจัดขึ้นในวัน 

15 คํ่า เดือน 3 สืบทอดต่อมาจนทุกวันน้ี ถัดมามี

บันไดทางขึ้ นที่ ตัดในแนวตะวันออก – ตะวันตก 

ทอดผ่านสระนํา้ทรงสี่เหล่ียม 2 แห่ง ตรงขึ้นไปสู่ชาลา 

(ทางเดิน) ชั้นกลางซ่ึงมีปรางค์ 2 หลังขนาบข้าง 

สันนิษฐานจากภาพสลักรูปเทพเจ้าว่า ปรางค์ด้าน

ขวามือเป็นสถานที่บวงสรวงบูชาสําหรับบุรุษ ส่วน

ปรางค์ทางซ้ายมือเป็นสถานที่บวงสรวงสําหรับสตรี 

เหนือโคปุระหรือประตูทางเข้าปรางค์ทั้งสอง เป็นทับ

หลังแกะสลักภาพนูนตํ่าเล่าเร่ืองราวในศาสนาฮินดู 

เดินต่อมาผ่านสิ่งปลูกสร้างหลายหลัง มีภาพปรักหักพัง

จนมองไม่ออกว่าสร้างขึ้ นมาเพ่ือจุดประสงค์ใด ผ่าน

บันไดที่มีรูปรางคล้ายเกล็ดนาคมาถึงหินสลักรูปโยนี 

สญัลักษณ์แห่งความอดุมสมบูรณ์ของศาสนาฮินดูที่อยู่ทางขวามือและซ้ายมือของทางเดินหลัก 

ถดัมาเป็นบันไดสงูชันที่ทอดสู่ชาลาช้ัน 3 ผ่านทวิแถวของต้นจาํปาเรียงรายสองข้างทางมาถงึปรางค์

ประธานต้ังอยู่ท่ามกลางซากปรักหักพังของ

เทวรูป ทบัหลัง และต้นไม้น้อยใหญ่ ในอดีตมี

การต่อรางนํา้ที่ไหลออกจากหินย้อยในหลืบถํา้

บริเวณด้านหลังมาสู่ศิวลึงค์ที่ประดิษฐานอยู่

ภายในองค์ประธาน เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรม 

ซ่ึงบ่งบอกได้ว่าปราสาทวัดพููแห่งน้ีในอดีตเคย

เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูไศวนิกาย แต่ปัจุ

บันศิวลึงค์ได้ถูกนําออกมาและเปล่ียนไปเป็น

พระพุทธรูปแทน ชาวบ้านนิยมนาํดอกไม้ธูป

เทยีนมาบูชา และเรียกปรางค์ประธานแห่งน้ีว่า หอไหว้ 
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(6.)  น ้ าตกคอนพะเพง็ 

น ้ าตกคอนพะเพ็ง  มหานทีแห่งแม่นํา้โขง 

แองการ่าแห่งเอเชีย อยู่ห่างจากเมืองปากเซ ประมาณ 

150 กิโลเมตร  จากบ้านนากะสังลงมาราว 10 

กิโลเมตร และห่างจากบ้านท่าม่วงลงมาราว 8 

กโิลเมตร 

คอนพะเพง็ เป็นนํา้ตกที่ขนาดใหญ่ที่สุดใน

เขตแม่นํา้โขงตอนล่าง ต้ังอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่

ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่นํ้าโขงทั้งสาย มี

ลักษณะต่างระดับกนัสงูประมาณ 10 เมตร ซ่ึงแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสนํา้ที่ไหนถามโถม

ลงมามีความรุนแรงมาก ด้วยแม่นํา้โขงทั้งสายไหล

ลงมาจากน้ันจะแยกออกเป็นหลายสาย สาเหตุ

เพราะแรงดันของนํา้จํานวนมหาศาลที่ไหลบ่าถา

โถมกระหนํ่าลงมาจากชั้นหินราวกับจะถล่มทลาย

แก่งหินอย่างดุดันและเกร้ียวกราด สร้างความต่ืน

ตาที่น่าประทบัใจให้กับนักท่องเที่ยว สมกับคาํรํ่าลือ

และยกย่องให้เป็น ไนแองการ่าแห่งเอเชีย  ความ

ยิ่งใหญ่ของสายนํา้ที่กระโจนบิดตัวปะทะแก่งหิน

น้อยใหญ่ จนเดือดพล่านกระจายเป็นละอองไอนํา้แทรกตัวปกคลุมอยู่ตามแก่งหินแทบทุกอณขูองบรรยากาศ  

(7.)  น ้ าตกหลีผ่ ี 

นํ้าตกหล่ีผี  ต้ังอยู่ในเขตดอนคอน ช่วงที่

เหมาะแก่การเที่ยวชมคือช่วงกรกฎาคม – ธันวาคม 

เพราะคุณจะเหน็สายนํ้าจํานวนมากในแก่งหล่ีผีที่ไหล

ถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกาํลังแรงแตกเป็น

ละอองสขีาวไปทั่วแก่งดูสวยงามต่ืนตามาก   

หล่ี เป็นภาษา

ลาว หมายถึงเคร่ืองมือ

จับปล าช นิดห น่ึ ง มี

ลักษณะคล้ายลอบ ส่วนคาํว่า ผ ีหมายถึงศพคนตาย ซ่ึงบริเวณนํา้ตก หล่ีผีจะ

มีกระแสนํ้าไหลบ่าตามพ้ืนที่ราบผ่านแผ่นหิน แล้วไหลตกลงมาตรงช่อง

ซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสนํา้สีเขียวเข้มในหน้าแล้งหรือสีชา

ในช่วงฤดู  ฝนจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง จากน้ันจึงไหลไปตามรอยแยกของ

ซอกเขาเป็นทางยาวหลายกิโลเมตร 

จุดที่พบศพมากๆ คือบริเวณร่องหินของนํ้าตกหล่ีผี บริเวณน้ี

กระแสนํ้าจะไหลมารวมตัวกันเป็นแอ่งขนาดใหญ่ จากน้ันนํ้าจะวนไป

มาแล้วจึงไหลตกลงไป ด้านล่างผ่านซอกและหลืบหินแคบๆ ทาํให้ศพของ

ทหารในสมัยสงครามอนิโดจีนจาํนวนมากลอยมาติดในหล่ีจับปลา ชาวลาวจึงเรียกนํา้ตกแห่งน้ีว่า หล่ีผ ี 
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5.   ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)  

 

 

 

 

 

5.1  ขอ้มูลทัว่ไป  

5.1.1  ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ 

ที่ต้ัง  :  ต้ังอยู่ในเขตเส้นศูนย์สตูร ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ  

(1) มาเลเซียตะวันตก ต้ังอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปาหัง สลังงอร์ 

เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เปรัค กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เคดาห ์และเปอร์ลิส  

(2) มาเลเซียตะวันออก ต้ังอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ  

ซาบาห ์และซาราวัค  

นอกจากน้ี  ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

(เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน  

พ้ืนที่ : 329,758 ตร.กม.  

อาณาเขต  : 2,669 กม. ติดต่อกับประเทศบรูไน 381 กม. อนิโดนีเซีย 1,782 กม. และไทย 506 กม.  

เขตชายฝั่ง : 4,675 กม. (คาบสมุทรมาเลเซีย 2,068 กม. มาเลเซียตะวันออก 2,607 กม.)  

เมืองหลวง : กรุงกวัลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)  

เมืองราชการ : เมืองปุตราจายา (Putrajaya)  

ภมูิอากาศ : เขตร้อนชื้น มีลมมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ (เม.ย.-ต.ค.) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ต.ค.-ก.พ.) อณุหภมูิเฉล่ีย 28 C  

ภมูิประเทศ : พ้ืนที่ชายฝั่ง สงูขึ้นเป็นเนินเขา และภเูขา 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ: ดีบุก ปิโตรเลียม ไม้สกั ทองแดง เหลก็ กา๊ซธรรมชาติ หินแร่  

ภัยธรรมชาต ิ: อทุกภัย แผ่นดินถล่ม ไฟป่า  

สภาพแวดล้อม : มลพิษทางอากาศจากโรงงานอตุสาหกรรม และยานพาหนะ มลพิษทางนํา้ จากการ

ตัดไม้ท้าลายป่า ควันจากไฟป่าของอนิโดนีเซีย  

เวลา : + 8 GMT 

5.1.2 ประชากร  

จาํนวนประชากร  :  28.9 ล้านคน (2555)  เป็นลาํดับที่  44  ของโลก 

อตัราการเพ่ิมประชากร  :  1.6%  

โครงสร้างอายุ : 0-14 ปี 29.6% (ชาย 4,374,495/หญิง 4,132,009) 15-64 ปี 65.4% 

(ชาย 9,539,972/หญิง 9,253,974) 65 ปีขึ้นไป 5.0% (ชาย 672,581/หญิง 755,976)  

สญัชาติ : มาเลเซียน (Malaysian)  
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เชื้อชาติ : มาเลย์ 50.4% จีน 23.7% ชนพ้ืนเมือง 11% อนิเดียน 7.1% อืน่ๆ 7.8%  

ศาสนา : อสิลาม (ศาสนาประจาํชาติ 60.4%) พุทธ (19.2%) คริสต์ (11.6%) ฮินดู (6.3%)  

อืน่ๆ (2.5%)  

ภาษา : Bahasa Melayu (ภาษาราชการ) อังกฤษ จีน (Cantonese, Mandarin Hokkien, Hakka, 

Hainan, Foochow) Telugu Malayalam Panjabi ไทย และทางตะวันออกมีภาษาท้องถิ่นจ้านวนมาก ส่วน

ใหญ่พูดภาษา Iban และ Kadazan 

5.2  ขอ้มูลเศรษฐกิจ  

5.2.1 เครื่องช้ีวดัทางเศรษฐกิจ (2553)  

ผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศ : 238.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ผลิตภัณฑม์วลรวมต่อหัว : 8,423 เหรียญสหรัฐฯ  

อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ : 7.2 %  

อตัราเงินเฟ้อ : 1.7 %  

อตัราการว่างงาน : 3.5 %  

กาํลังแรงงาน : 12.2 ล้านคน  

สาขาการผลิตที่สาํคัญ  

สนิค้าเกษตร :  คาบสมุทรมาเลเซีย – ยางพารา นํา้มันปาล์ม โกโก้ ข้าว  

          ซาบาห ์– พืชทดแทน ยางพารา ไม้สกั มะพร้าว ข้าว  

ซาราวัค – ยางพารา พริกไทย ไม้สกั  

สนิค้าอตุสาหกรรม : คาบสมุทรมาเลเซีย – การผลิต และแปรรูปยางพารา นํา้มันปาล์ม 

อตุสาหกรรมการผลิตขนาดเบา อเิลก็ทรอนิกส ์เหมืองดีบุก การแปรรูปไม้สกั  

ซาบาห ์– ป่าไม้ การผลิตปิโตรเลียม  

ซาราวัค – การแปรรูปสนิค้าเกษตร การผลิตและกล่ันปิโตรเลียม ป่าไม้  

ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Balance) : 34.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

เงินสาํรองเงินตราต่างประเทศ : 106.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

หน้ีจากต่างประเทศ : 72.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

5.2.2. การคา้ระหว่างประเทศ (2553)  

มูลค่าการส่งออก : 210.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สินค้าส่งออกสาํคัญ : เคร่ืองใช้ไฟฟ้า นํา้มัน และกา๊ซธรรมชาติ ไม้ และผลิตภัณฑ์ นํา้มันปาล์ม 

ยางพารา สิ่งทอ เคมีภัณฑ ์

แหล่งส่งออกสาํคัญ : สงิคโปร์ (13.4%) จีน (12.6%) ญ่ีปุ่ น (10.4%) สหรัฐฯ (9.5%) ไทย (5.3%)  

มูลค่าการน้าเข้า : 174.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สนิค้าน้าเข้าสาํคัญ : อเิลก็ทรอนิกส ์เคร่ืองจักร ผลิตภัณฑปิ์โตรเลียม พลาสติก ยานพาหนะ เหล็ก 

เหลก็กล้า และผลิตภัณฑ ์เคมีภัณฑ ์ 

แหล่งน้าเข้าสาํคัญ : จีน (12.6%) ญ่ีปุ่ น (12.6%) สงิคโปร์ (11.4%) สหรัฐฯ (10.7%) ไทย (6.2%)  

สกุลเงิน : ริงกติ (Ringgits--MYR)  

อตัราการแลกเปล่ียน : 3.04 ริงกติ/เหรียญสหรัฐ : 10.4 บาท/1 ริงกติ 
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5.3  ดา้นการท่องเทีย่ว  

มาเลเซียนับเป็นอีกประเทศหน่ึงที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งแหล่งจ้าหน่ายสินค้า แหล่ง

ท่องเที่ยวธรรมชาติ ชายหาด และเกาะต่างๆ กระทรวงการท่องเที่ยวของมาเลเซีย (Ministry of Tourism) 

พยายามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง รัฐบาลมาเลเซียกาํหนดให้ปี 2550 

เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวมาเลเซีย เน่ืองในโอกาสที่มาเลเซียได้รับเอกราชครบรอบ 50 ปี และต้ังเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวในปี 2550 ให้ได้ 20 ล้านคน โดยมีค้าขวัญ “Malaysia Welcomes the World”  

แหล่งท่องเที่ยวที่สาํคัญของมาเลเซียได้แก่ - กรุงกวัลาลมัเปอร์ เป็นเมืองหลวงของมาเลเซีย 

ได้รับสมญานามว่าเป็น “สวนสวรรค์แห่งแสงสี” (Garden City of Lights) นอกจากน้ี ยังเป็นศูนย์กลาง

การค้าที่ทันสมัย - ตึกเปโทรนสั เป็นอาคารคู่ที่สูงที่สุดในโลกมีความสูง 421 เมตร เป็นตึกที่สูงที่สุดใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นอันดับ 4 ของโลก ภายในมีสาํนักงานและแหล่งจ้าหน่ายสินค้า รวมทั้ง

เป็นศูนย์กลางการแสดงศิลปะ - เมืองปุตราจายา เป็นเขตการปกครองพิเศษ เป็นศูนย์กลางการเมืองและ

การปกครองแห่งใหม่ของมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร รัฐบาลต้ังใจสร้างให้เป็น

เมอืงแห่งอนาคต จึงได้รับการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีทวิทัศน์สวยงามและการคมนาคม

สะดวก - เกาะลงักาวี เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะจ้านวน 104 เกาะอยู่ใกล้ฝั่งทะเลตะวันตกเฉียง

เหนือของคาบสมุทรมลายู มีชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน และสามารถเล่นกีฬาทางนํา้ รวมทั้ง

เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การดาํนํา้ นอกจากน้ี ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น สวนสาธารณะ พระราชวังฤดูร้อน 

อทุยานสวนนก - เกาะปีนงั มีเมืองหลวงคือ George Town เป็นที่ต้ังของส่วนราชการและศูนย์กลางธุรกิจ

ของรัฐ มีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออก มีชายหาดที่สวยงาม และเป็นสถานที่

พักตากอากาศที่สาํคัญของมาเลเซีย  

ตารางจ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติและรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ปี 2544-50 (9M) 

 2544  2545  2546  2547  2548  2549  2550 

(9M)  

จาํนวนนักท่องเที่ยว (ล้านคน) 12.8  13.3  10.6  15.7  16.4  17.5  15.6  

+,- % 25.0  4.0  -20.4  48.5  4.6  6.8  21.3  

รายได้ (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 6,374.1  6,784.5  5,602.9  7,803.0  8,437.8  9,888.5  n.a.  

+,- % 39.7  6.4  -17.4  39.3  8.1  17.2  n.a.  

รายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยว

(ดอลลาร์สหรัฐฯ/คน)  

498.0  510.1  528.6  497.0  514.5  565.1  n.a.  

ทีม่า : Ministry of Tourism, Malaysia 

 

ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2550 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังมาเลเซียทั้งสิ้น 15.6 ล้านคน 

เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 21.3 และคาดว่าจ้านวนนักท่องเที่ยวในปี 2550 ทั้งปีจะมากถึง 

20 ล้านคน ซ่ึงตรงตามเป้าหมายที่รัฐบาลกาํหนดไว้ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังมาเลเซีย

สูงสุดคือ สิงคโปร์ จ้านวน 7.8 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.4 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย 1.3 

ล้านคน เพ่ิมขึ้นถงึร้อยละ 49.5 และไทย 1.2 ล้านคน ลดลงร้อยละ 17.6 เป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่เดินทางมายังมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศที่มีพรมแดนติดกบัมาเลเซีย 
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จ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาติทีเ่ดินทางมายงัมาเลเซียจ าแนกรายประเทศ 

หน่วย : คน 

ลาํดับ 
ประเทศ 2547 2548 2549 2550 (9M) 

1. สิงคโปร์  9,520,306  9,634,506  9,656,251  7,779,193  

+,- %  60.8  1.2  0.2  9.4  

2. อนิโดนีเซีย  789,925  962,957  1,217,024  1,335,958  

+,- %  27.1  21.9  26.4  49.5  

3. ไทย  1,518,452  1,900,839  1,891,921  1,162,699  

+,- %  31.8  25.2  -0.5  -17.6  

4. บรูไน  453,664  486,344  784,446  808,204  

+,- %  110.4  7.2  61.3  52.4  

5. จีน  550,241  352,089  439,294  490,601  

+,- %  56.9  -36.0  24.8  71.4  

6. อนิเดีย  172,966  225,789  279,046  315,705  

+,- %  19.2  30.5  23.6  57.3  

7. ญ่ีปุ่น  301,429  340,027  354,213  272,182  

+,- %  41.2  12.8  4.2  5.1  

8. ออสเตรเลีย  204,053  265,346  277,125  222,814  

+,- %  41.2  30.0  4.4  8.1  

9. สหราชอาณาจักร  204,409  240,030  252,035  202,197  

+,- %  62.8  17.4  5.0  7.5  

10. เกาหลีใต้  91,270  158,177  189,464  166,995  

+,- %  97.4  73.3  19.8  20.8  

 รวม  15,703,406  16,431,055  17,546,863  15,648,292  

 +,- %  48.5  4.6  6.8  21.3  

ที่มา : Ministry of Tourism, Malaysia 

ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนจาํนวน 24.6 ล้านคน (เพ่ิมขึ้นจาก 23.6 ล้านคน

ในปี 2552) โดยมาจากสงิคโปร์ 13 ล้านคน อนิโดนีเซีย 2.5 ล้านคน และไทย 1.5 ล้านคน นาํรายได้เข้า

ประเทศ 18.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมขึ้นจาก 17.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552) หรือคิดเป็น 7.9% 

ของมูลค่าส่งออกของประเทศ 

ในปี 2554 มาเลเซียมีจาํนวนห้องพักทั้งสิ้น 193,340 ห้อง จาก 2,707 โรงแรมทั่วประเทศ 

(เพ่ิมขึ้นถงึ 14.7% จาก 168,497 ห้อง จาก 2,367 โรงแรมในปี 2553) โดยมีอัตราการเข้าพักโรงแรม 

60.6% 
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แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

(1.)  กรุงกวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) لومڤور كواال  , 吉隆坡 

กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) 

لومڤور  كواال  , 吉隆坡 เมืองหลวงของ

มาเลเซีย จะได้ไปเห็นตึกแฝดสูงที่สุดในโลก ที่มี

ชื่อว่า Petronas มีความสูงถึง 452 เมตร หรือสูง

กว่าตึกใบหยกบ้านเรา 148 เมตร ออกแบบโดย

ชาวอเมริกัน Cesar Pelli ก่อสร้างโดยบริษัทจา  

กญ่ีปุ่ น และบริษัทเกาหลี รับผิดชอบกันคนละตึก 

และต่างกต้็องแข่งขันกันด้วย เพราะหากใครสร้างเสร็จ

ก่อนกจ็ะเป็นผู้สร้างสะพานเช่ือมตึกทั้งสองในช้ันที่ 42 

ปรากฏว่าแรกๆเ กาหลีสร้างได้เร็วมาก แต่หลังจากญ่ีปุ่ น

ต้ังหลักได้กแ็ซงเกาหลีและเสรจ็ก่อนประมาณ 1 เดือน  

 

 

(2.)  อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส (Petronas Twin Towers) 

อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส (Petronas Twin Towers) เป็น

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 

ออกแบบโดย เซซาร์ เปลลี ต้ังอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง ที่

แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ และส่วนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 

(KLCC-Kuala Lumpur Convention Center) อาคารเปโตรนาส มี 2 

อาคารหอคอย ซ่ึ ง

นับเป็นอาคารที่ สูง

อนัดับ 3 และ 4 ของ

โลก รองจากอาคาร

เซ่ียงไฮ้เวิลด์ไฟแนน

เชียลเซ็นเตอร์เมือง

เซ่ียงไฮ้ และอาคารไทเป101 ประเทศไต้หวัน มีความ

สงูทั้งหมด452เมตร 88 ชั้น 
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(3.)  เก็นต้ิงไฮแลนด ์(genting highland)  

เก็นต้ิงไฮแลนด์ (genting 

highland) เป็นแหล่งบันเทิงที่รวม

ความหลากหลายไว้ในที่ เดียวกัน 

เป็น City of Entertainment ระดับ

โลกที่มีมานานหลายสิบปี จากเดิมที่

เคยมีช่ือเสียงในเร่ืองแหล่งกาสิโนที่

ละลานตา ภายในห้องโถงขนาดใหญ่

เทียบได้กับสนามฟุตบอล มีเคร่ืองเล่นที่สามาร  ถดูดเงินใน

กระเป๋ามาแล้วมากมาย เป็นการสูญเงินบนความสนุกกอ็าจจะ

พูดได้...เขาเกน็ต้ิงมีความสูงปะมาณ 1800 เมตร มีโรงแรม

อยู่บนความสงูระดับเมฆ ที่คนไทยจาํนวนไม่น้อยกล่าวว่าได้มา

อยู่เหนือเมฆ ได้มารับไอเย็น แม้บางคนจะไม่ชอบเร่ืองการ

พนันแต่กอ็ยากมาได้เหน็ปุยเมฆอย่างใกล้ชิด และมีให้เหน็กัน

ตลอดปี ปัจจุบันเกน็ต้ิงไฮแลนด์เปล่ียนโฉมจากสถานบันเทิง

สาํหรับผู้ใหญ่ มาเป็นศูนย์รวมความสนุกสนานของความครัว 

ที่เดินทางขึ้นเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้า ไต่ระดับความสูงขึ้นมาอยู่

เหนือระดับเมฆในระทางราว 3 กม. เป็น

ความต่ืนเต้นที่หลายคนอยากมาเห็นกับตา

ว่าเป็นอย่างไร หากจะพูดถึงเกน็ต้ิงแล้ว คง

จะมีเร่ืองพูดกนัได้ตลอด เอาเป็นว่าประเทศ

มาเลเซียได้เงินจากค่าเช่าค่าภาษีจํานวนไม่

น้อยในแต่ละปีดูดเงินจากคนไทย สิงคโปร์ 

อินโดนีเซีย รวมทั้ งชาติตะวันออกก ที่ น่ี

บรรดาชาติต่างๆ จากโลกอาหรับเป็นจาํนนวนมาก หนุ่ม

อาหรับนุ่งยีนสล์ากรองเท้าแตะเดินควงสาวชุดดาํที่เหน็แต่

ลูกกะตา แต่กพ็อมองออกว่าขาวเนียน ตาคม ซ่ึงคงจะเป็น

ความสขุที่หาไม่ได้ในประเทศตนเองที่มีกฎเข้มงวด...แต่ละ

วันมีผู้คนหล่ังไหลกันขึ้ นมาอยู่รวมกันบนยอดเขาเกน็ต้ิง

นับหม่ืนๆคน โดยเฉพาะเยน็วันศุกร์จะหนาแน่นเป็นพิเศษ 

แต่ข้างบนน้ีกมี็สิ่งอาํนวยความสะดวกทุกอย่างโดยเฉพาะที่

พักรองรับได้หลายหมื่นคน.. First World Hotel เป็น

โรงแรมที่กรุ๊ปทวัร์จะจองที่พักกนัมีห้องพักถงึ 6,300 ห้อง เป็นแชมป์อนัดับ 1 ของโลกในขณะน้ี  
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(4.)  เมืองมะละกา (Malacca)  马六甲, دارالعظيم مالك   

เมืองมะละกา (Malacca)  马六甲,  مالك 

เมืองเก่า  دارالعظيم  ซ่ึงเต็มไปด้วยเร่ืองราวของ

ประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสาํคัญที่มีการติดต่อค้าขาย

หรือเป็นเมืองเศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age 

หรือขวานทอง เป็นต้นเหตุต่อการเป ล่ียนแปลง

ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายคร้ังหลายหน มี

มรดกตกทอดทางสถาปัตยกรรมของชาติยุโรปอยู่หลาย

แห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาํคัญ ของมาเลเซีย 

การเที่ยวชมมะละกา สามารถเดินท่องเที่ยวได้เพราะสถานที่เที่ยวแต่ละที่อยู่ไม่ไกลนัก แต่ถ้าหาก

อยากได้สสีนัที่มาพร้อมความประทบัใจสามารถใช้บริการสามล้อถบีซ่ึงแต่ละคันตกแต่งประดับประดาไม่ซํา้

กนัเลยสกัคัน จุดรวมของสามล้อจะอยู่บริเวณหน้าจัตุรัสดัชต์ (Dutch Square)  ไม่ว่าจะเป็น  โบสถ์คริสต์

มะละกา (Christ Church Melaka)  

พิพิธภัณฑม์ะละกา (Cultural Museum)  

โบสถ์เซนต์ปอลต์ (St. Paul’s Chruch)  

ป้อมประตูซานติเอโก (Porta De 

Santiago)  ตึกอนุสรณ์การประกาศเอก

ราช (Proclamation of Independence 

Memorial)  วังสุลต่านแห่งมะละกา (Melaka Sultanate Palace หรือ Istana Kesultanan Melaka)  

พิพิธภัณฑ์อิสลาม (Islamic Museum)  ถนนยองเกอร์ 

(Jonker Street) พิพิธภัณฑ์บาบาโนนยา(Baba Nyonya 

Heritage Museum)  มัสยิดกัมปุงคลิง (Kampung 

Kling Mosque) และมัสยิดกัมปุงฮูลู (Kampung Hulu 

Mosque)  ศาลเจ้าเช็งฮุนเต็ง (Cheng Hoon Teng 

Temple)  วัดศรีโพยาธาวินยากามูรติ (Sri Poyyatha 

Vinayaga Moorthy Temple)  Bukit China หรือ เนิน

เขาของชาวจีน ลึกเข้าไปในเขตเมืองเก่ามะละกามีเนิน

เขาที่เป็นที่รู้ จักกันในนามว่า “เนินเขาซาํปอกง” ซ่ึงเป็นสถานที่ต้ังของศาลเจ้าซาํปอกง (Sam Po Kong 

Temple)   

 นอกจากโบราณสถานและศาสนสถานแล้วมะละกา

ยังมีสิ่งก่อสร้างยุคใหม่ที่ ต้ังอยู่บริเวณปากแม่นํ้า คือ 

Taming Sari Tower หอคอยสูง 110 เมตร ซ่ึงสามารถขึ้น

ไปชมทิวทัศน์ของมะละกาได้ในแบบ 360 องศาและ Eye 

on Melaka ชิงช้าสวรรค์ ที่มีจาํนวนกระเช้าถงึ 42 ใบ และมี

ความสงู 60 เมตร 
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(5.)  คาเมรอนไฮแลนด ์(Cameron Highlands)  

ค า เ ม ร อ น ไ ฮ แ ล น ด์  ( Cameron 

Highlands) เหมาะสําหรับผู้ที่ ช่ืนชมธรรมชาติ 

ระหว่างทางสู่คาเมรอน จะได้ผ่านชมไร่พืชผักอัน

เขียวขจีและไร่สตอร์เบอร์ร่ีจาํนวนมากมาย ที่โดด

เด่นและไม่ควรพลาดชมระหว่างทางสู่คาเมรอนก็

คือ ไร่ชาที่สวยงามกลางหุบเขา บนคาเมรอนไฮ

แลนด์มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลิน

กับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบแวะชม

ฟาร์มผึ้งและเป็นที่พกผ่อน ตากอากาศที่ดีที่สดุแห่งหน่ึงของมาเลเซีย 

คาเมรอน ไฮแลนด์ เป็นดินแดนที่ราบสูง

ทางภาคเหนือของมาเลเซีย ต้ังอยู่ในรัฐปาหั ง 

ดินแดนแห่งน้ี เดิมที่น่ีเป็นป่าเขากับถิ่นที่อยู่ของชน

พ้ืนถิ่น จนกระทั่งในปี ค.ศ.1885 “วิลเลียม คาเม

รอน”(William Cameron)นักสํารวจชาวอังกฤษ

เดินทางมาค้นพบ ซ่ึงเขาได้บรรยายว่าดินแดนแห่งน้ี

เป็น “ที่ราบสูงที่ลาดเอียงไดอ้ย่างสวยงามและ

โอบลอ้มไปดว้ยหบุเขาสูงตระหง่าน” 

คาเมรอน ไฮแลนด์ มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น

เทือกเขาสูง มีความสูงเฉล่ีย 1,524 เมตรเหนือ

ระดับนํ้าทะเล เป็นดินแดนที่ มีอากาศหนาวเย็น

ตลอดทั้งปี มีจุดสูงสุดคือยอดเขาบรินชางที่สูงด้วย

เลขสวยคือ 6,666 ฟุต หรือราว 2,000 เมตร

(1,999.80 เมตร) ซ่ึงนักทองเที่ยวสามารถเดินทาง

ขึ้นไปสมัผสักนัได้ 
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(6.)  ปุตราจายา (putrajaya) ڤوتراجاي 

ปุตราจายา (putrajaya) ڤوتراجاي เมือง

ราชการแห่งใหม่ของมาเลเซีย เป็นอีกแห่งหน่ึงที่อยู่ใน

โปรแกรมท่องเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวง

มาเลเซีย คาํว่า ปุตราจายา คนไทยจาํนวนไม่น้อยรู้ จัก

คาํนี้ ดี รายการโทรทศัน์หลายรายการเคยไปถ่ายทาํสาร

คดีที่น่ัน ซ่ึงต่างกก็ล่าวถึงความสวยงาม ความใหญ่โต 

และสิ่งอํานวยความสะดวกสบายอย่างพร้อมสรรพ 

ด้วยแนวคิดของคาํว่า "Gaden City " และ " Inteligent 

City " ที่หมายถึงเมืองที่เป็นสวน และเมืองแห่งความฉลาด ทาํให้ Putra Jaya ถูกเนรมิตจากความฝันให้

เป็นเมืองแห่งความจริง ที่เป็นทั้งศูนย์อาคารทางราชการ อาคารรัฐสภา ที่อยู่อาศัยของข้าราชการเจ้าหน้าที่ 

มีมัสยิดเพ่ือประกอบกิจกรรมทางศาสนาใหญ่ที่สุดของประเทศ มีสถานพักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ

มากมาย รวมไปถงึเป็นศูนย์กลางด้านไอทีหรือระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ซ่ึงได้กาํหนดให้เป็น Cyberjaya 

พร้อมระบบเครือข่ายที่ทันสมัย เพ่ือเป้าหมายการเป็นผู้นาํด้าน MSC ( Multimedia Super Corridor) ซ่ึง

เป็นโลกของอนาคตทางด้านไอที ปุ

ตราจายากลาย เป็นความฝันของคน

มาเลเซียรุ่นใหม่ ที่อยากมาทาํงานใน

สถานที่แห่งน้ี ทุกวันน้ีมีนักท่องเที่ยว

ทั้ งชาวมาเลเซียและนักท่องเที่ยว

ต่างชาติเข้าชมเป็นจาํนวนมาก 

 

(7.)  วดัเขาเต่า  (Wat Khao Tao) 

วัดเขาเต่า (Wat Khao Tao) หรือ เคก็ ลก ซี 

(Kek Lok Sri) ต้ังอยู่ที่ Air Itam ปีนังฮิลล์ บนยอดเขาสูง

ในปีนัง ภายในวัดน้ีเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิม

ขนาดใหญ่และเจดีย์หม่ืนพระ เป็นพุทธศิลป์ที่ผสมผสาน

ความงามของเป็นอนัดับ 3 ประเทศไว้ด้วยกนั คือ ไทย จีน 

พม่า ซ่ึงเชื่อกันว่า 

วัดน้ีเป็นสถานที่ 

ที่ ศั ก ด์ิ สิท ธิ์ ม าก 

โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการจะสมหวังในเร่ืองของความรัก  ส่วนเหตุผล

ที่เรียกว่าวัดเขาเต่าน้ัน กเ็พราะว่า เม่ือเดินขึ้นไปถึงระหว่างทางจะ

พบว่ามีบ่อนํา้ขนาดใหญ่ ซ่ึงมีเต่าอยู่จาํนวนนับไม่ถ้วน 
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6.  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1  ขอ้มูลทัว่ไป  

6.1.1 ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ 

ที่ต้ัง : ตอนบนสดุของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้ังอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย  

อาณาเขต : ทศิเหนือและทศิตะวันออกเฉียงเหนือติดกบัจีน  

: ทศิตะวันออกติดกบั สปป.ลาวและไทย  

: ทศิใต้ติดกบัทะเลอนัดามัน  

: ทศิตะวันตกและทศิตะวันตกเฉียงเหนือติดกบัอนิเดีย บังกลาเทศและอ่าวเบงกอล  

พ้ืนที่ : 678,500 ตร.กม. (พ้ืนดิน 657,740 ตร.กม. พ้ืนนํา้ 20,760 ตร.กม.) ประมาณ 1.3 

เท่าของไทย  

ชายฝั่งทะเล : 1,930 กม.  

ทรัพยากรธรรมชาติ : กา๊ซธรรมชาติ นํา้มันดิบ ไม้ซุง ดีบุก สังกะสี ทองแดง ทังสเตน ตะกั่ว  

หินปูน ถ่านหิน หินอ่อน อญัมณี พลังนํา้  

ภมูิประเทศ : ทางตอนเหนือ ตะวันออกและตะวันตกของประเทศถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขา พ้ืนที่ราว 

50% ของพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ ส่วนตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มแม่นํ้าอิรวดี  (Irrawaddy/ 

Ayeyarwady) จินด์วิน (Chindwin) และ สะโตง (Sittaung) ซ่ึงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของ

ประชากรส่วนใหญ่  

: เทือกเขาสาํคัญ 3 แห่ง ค่ันกลางประเทศ คือ เทือกเขาอาระกัน เทือกเขาพะโค และที่

ราบสงูฉาน  

: แม่นํา้สาํคัญ 3 สาย คือ อริะวดี สะโตง และแม่นาํสาละวิน  

ภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อน ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอน

สามเหล่ียมปากแม่นํา้ขนาดใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเยน็ และ

ค่อนข้างแห้งแล้ง  

: มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว  
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เมืองหลวง : เมืองเนปิดอ (Nay Pyi Taw) ซ่ึงแปลว่าราชธานี (Royal City) เป็นเมืองหลวงใหม่

ต้ังอยู่ตอนกลางของประเทศ ใกล้กับเมืองปินมะนา (Pyinmana) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางตอนเหนือ

ราว 320 กม.  

เมืองส้าคัญ : ย่างกุ้ง - เมืองหลวงเก่า - เมืองศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางการค้าในการ  

กระจายสนิค้าไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมแีม่นํา้ย่างกุ้งเป็นแม่นํา้สาํคัญในการขนถ่ายสนิค้า  

: มัณฑะเลย์ - เมืองหลวงเก่าและศูนย์กลางธุรกิจการค้าในประเทศทางตอนบน  

: เมียวดี - เมืองเศรษฐกจิชายแดนกบัไทย ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก  

: ท่าขี้ เหลก็ - เมืองเศรษฐกจิชายแดนกบัไทย ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย  

: เกาะสอง - เมืองเศรษฐกจิชายแดนกบัไทย ตรงข้าม จ. ระนอง  

: มูเซ - เมืองเศรษฐกจิชายแดนกบัจีน ตรงข้ามเมืองยุ่ยล่ี  

: เมาะล้าไย - เมืองใหญ่อนัดับ 3 ของพม่า และศูนย์กลางการกระจายสนิค้าไทย อยู่ในรัฐ

มอญ ห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 170 กม.  

: สเิรียม - เมืองที่มีโรงกล่ันน้้ามันมาก  

: พุกาม - ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีช่ือเสยีงด้านทะเลเจดีย์  

: อมรปุระ - ศูนย์กลางการทอผ้าไหม  

เวลา : GMT +6.30 ชั่วโมง หรือเรว็กว่าประเทศไทย 30 นาท ี  

6.1.2 ประชากร  

จาํนวนประชากร : 56.4 ล้านคน (ปี 2555)  

ความหนาแน่น : 83 คน/ตร.กม.   

เชื้ อชาติ : มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วยเชื้ อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า (ร้อยละ 68)

ไทยใหญ่ (ร้อยละ 9) กะเหร่ียง (ร้อยละ 7) ยะไข่ (ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2) อินเดีย 

(ร้อยละ 2)  

ศาสนา : ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน (Theravada Buddhism) 89 %ศาสนาคริสต์ 4% 

ศาสนาอสิลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7% นับถอืผไีสยศาสตร์ 2.3%  

ภาษา : ร้อยละ 85 ใช้ภาษาพม่า นอกน้ันร้อยละ 15 พูดภาษากระเหร่ียง มอญ จีนกลาง ภาษา

ราชการคือภาษาพม่า ภาษาที่ใช้ติดต่อธุรกิจและการค้า คือ ภาษาพม่าและ ภาษาองักฤษ  

อตัราการเพ่ิมประชากร : 1.1% (ปี 2553)  

โครงสร้างอายุ :  

ประชากรช่วงอายุ 0-14 ปี มีร้อยละ 27.5 (ชาย 7.5 ล้านคน หญิง 7.3 ล้านคน)  

ประชากรช่วงอายุ 15-64 ปี มีร้อยละ 67.5 (ชาย 18.1 ล้านคน หญิง 18.3 ล้านคน)  

ประชากรช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไปมีร้อยละ 5.0 (ชาย 1.1 ล้านคน หญิง 1.5 ล้านคน)  

อายุเฉล่ีย : 63.39 ปี  

อตัราส่วนประชากรที่รู้หนังสอื : 89.9%  

แรงงาน : 31.7 ล้านคน (2553)  

: กระจายอยู่ใน ภาคเกษตรกรรม 70% ภาคอตุสาหกรรม 7% ภาคบริการ 23% 
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6.2  ขอ้มูลเศรษฐกิจ   

6.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  

จากการปฏิรูปเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข 

ภายหลังการเลือกต้ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 พรรคสหเอกภาพและการพัฒนา (USDP) ได้รับเสียง

สนับสนุนอย่างถล่มทลาย และได้เป็นผู้จัดต้ังรัฐบาลชุดใหม่ โดยทหารยังคงเป็นผู้กุมอ้านาจอยู่ แต่มีการ

แต่งต้ังรัฐมนตรีจากพลเรือน 4 ตาํแหน่ง ซ่ึงถอืว่าเป็นสญัญาณที่ดีของการเปล่ียนแปลง อย่างค่อยเป็นค่อย

ไป อย่างไรกต็ามนโยบายของรัฐบาลพม่ายังคงเน้นเร่ืองของความมั่นคงของชาติเหนือกว่าด้านเศรษฐกิจ  

พม่ากาํลังเข้าสู่ระบบเศรษฐกจิเปิด หรือ Privatization เปิดให้มีการลงทุนทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 

โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือน้้าลึกทวาย โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังนํา้กะฉ่ิน เมืองเชเวลี 

ซ่ึงจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก 

6.2.2 เครื่องช้ีวดัทางเศรษฐกิจ (2553)  

ผลิตภัณฑม์วลรวม : 43 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

จาํแนกเป็น ภาคเกษตรกรรม 43.2% ภาคอตุสาหกรรม 20% ภาคบริการ 36.8%  

ผลิตภัณฑม์วลรวมต่อหัว : 702 เหรียญสหรัฐ  

อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ: 5.3%  

อตัราเงินเฟ้อ : 7.3 %  

อตัราการว่างงาน : 5.7%  

ทุนสาํรองต่างประเทศ : 3.762 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2553)  

ดุลบัญชีเดินสะพัด : 652 ล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2553)  

หน้ีต่างประเทศ : 7.145 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ปี 2553)  

สกุลเงิน : จา๊ต (Kyat : Kt) = 100 Pyas  

อตัราแลกเปล่ียน (ทางการ) : 1 USD = 891.9 Kyats (ปี 2553)  

อตัราแลกเปล่ียน (ไม่เป็นทางการ) : 1 USD = 966 Kyats (ปี 2552)  

: 30.5 จา๊ต/1 บาท (ปี 2552) 

6.3  ด้านการท่องเที่ยว 

 จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในช่วงปีงบประมาณ 2553-2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนพม่าจาํนวน 313,127 คน 

(เพ่ิมขึ้น 4.88% จาก 298,556 คนในปีงบประมาณ 2552-2553)  

ในปี 2555 พม่ามีรายได้จากโรงแรมและการท่องเที่ยว 1.064 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ดา้นสาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณปูโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2555 พม่ามีจาํนวนห้องพักประมาณ 25,000 

ห้อง จากจาํนวนโรงแรมทั้งสิ้น 709 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงแรมที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติ 22 แห่ง 

โรงแรมรัฐ 9 แห่ง และโรงแรมเอกชนอกี 678 แห่ง โรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับ 3-4 ดาว โรงแรม

ระดับ 5 ดาวมีเพียง 5% ของจาํนวนโรงแรมทั้งหมด ทั้งน้ีรัฐบาลพม่าเตรียมก่อสร้างโรงแรมอีก 50 แห่ง

เพ่ือรองรับกฬีาซีเกมส์ คร้ังที่ 27 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 และมีแผนจะเพ่ิมจาํนวนห้องพักอีก 

1,670 ห้องในกรุงย่างกุ้ง ภายในเดือนเมษายน 2556 
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แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสาํคัญ ได้แก่ พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระ

เจดีย์สุเล (Sule Pagoda) และตลาดตลาดโบโจ๊ก (Bog yoke Market) ที่เมืองย่างกุ้ง เที่ยวเมืองบากัน 

(เมืองหลวงเก่าของประเทศ) ชมพระราชวังเก่าที่เมืองมันดาเลย์ (Mandalay) เจดีย์เก่าที่เมืองอมรปุระ 

(Amarapura) และเมืองสะกาย (Sagaing) เที่ยวหุบเขาที่เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) ทะเลสาบอินเล 

รวมทั้งหาดงาปาลิ (Ngapali) หาดชวงทา (Chaungtha) และหาดฮเวซวง (Ngwesaung) 

(1.)  เปียงมะนา (Pyanmana) เมืองหลวง (เนปิดอย)์ 

ที่ต้ังของเมืองเปียงมะนาอยู่ห่างจากย่างกุ้งไปทาง

เหนือราว 244 ไมล์ และเป็นจุดตัดของถนนสายหลัก 2 เส้น 

ซ่ึงเชื่อมพม่าตอนเหนือกับตอนใต้เข้าด้วยกัน รวมถึงเป็น

เส้นทางยุทธศาสตร์ที่ใช้กนัมาต้ังแต่สงครามโลกคร้ังที่ 2 อีก

ทั้งยังเช่ือมกบัเส้นทางรถไฟที่ติดต่อไปยังตอนใต้ของจีน 

อย่างไรกดี็ ศูนย์กลางที่ รัฐบาลพม่าใช้ก่อต้ังเมือง

หลวงใหม่จริงๆ อยู่ห่างจากเปียงมะนาไปทางตะวันตกราว 7 

ไมล์ เป็นจุดที่เรียกว่า “ไจ้เป่ีย” (Kyep Pyay) ซ่ึงเป็นพ้ืนที่

สาํคัญทางประวัติศาสตร์ เน่ืองจากนายพลอองซาน เคยใช้เป็นชัยภูมิสู้รบจนได้เอกราชจากอังกฤษ ทั้งยัง

เป็นพ้ืนที่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เคยใช้ปักหลักต่อสู้กับรัฐบาลพม่าในอดีตต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

รัฐบาลพม่าได้ย้ายเมืองหลวงไปที่เปียนมานาต้ังอยู่ใน 

"เขตพรมแดน" ของบรรดารัฐของชนชาติส่วนน้อย

ต่างๆ ตามแนวชายแดน ซ่ึงนับว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์

ที่สาํคัญของประเทศทางการพม่าประกาศอย่างชัดเจน

คร้ังแรกในวันจันทร์ (7 พ.ย.) เกี่ยวกับการย้ายที่ทาํ

การรัฐบาลออกจากกรุงย่างกุ้ง ไปสู่ "เมืองหลวงใหม่" 

ที่เมืองเปียนมานา (Pyanmana) ห่างขึ้นไปทางเหนือกว่า 

300 ก.ม. ถัดจากเมืองตองอู ค่อนทางเกือบจะถึงเมืองมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยวอกีแห่งหน่ึงของประเทศ 

(2.)  พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เป็นมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าอายุ

เก่าแก่กว่าสองพันห้าร้อยปี เพ่ือเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และ

ชาวพม่าสถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประติมากรรมที่

สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดีย์ น้ีได้รับการ

บูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์

ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคําทั้งหมดนํา้หนักยี่สิบสามตัน

ภ า ย ใ นป ร ะ ดิษฐ า น เ ส้ นพ ร ะ เ ก ศ า ธ า ตุ ข อ ง

พระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐบริขาร

ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอด

ประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จํานวน

มาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด  
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บริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหาร สี่ทิศ ซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็น

ช้ันๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดีย์ล้วนมีตาํนานและภูมิหลัง

ความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่นํา้ย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้

เท่าไหร่กไ็ม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกนักู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ึง

ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักด์ิสิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3  

คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ด่ังต้องการ 

เป็นเจดีย์ที่ มีความสวยงดงามและยิ่งใหญ่สม

เป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

ซ่ึงจะมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมาย

พากนัเดินทางมาเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวัน

และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยค่าเข้าชมของ

ชาวต่างชาติน้ัน ราคาถงึ 20 เหรียญสหรัฐ 

(3.)  พระเจดียช์เวมอดอร์ (Shwe Mordore) หรือ

พระธาตุมุเตา ซ่ึงเป็นเจดีย์ที่สงูที่สุดในหงสาวดี ต้ังอยู่ใจ

กลาง เมื องหงสาว ดี  เป็ นสัญ ลั กษณ์ยื นยั นความ 

เจริญรุ่งเรืองในอดีต อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของ

กรุงหงสาวดีมาช้านาน เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและ

เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพม่า ภายใน

บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ที่สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดีย์องค์น้ี

เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต สูง

กว่าพระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักด์ิสิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ซ่ึงยอดของเจดีย์ได้หัก

และตกลงมาจากการเกดิแผ่นดินไหว ในปี พ.ศ. 2473 ปัจจุบันส่วนของยอดที่หักลงมาน้ันกย็ังอยู่ในสภาพ

เดิม อยู่บริเวณฐานของพระธาตุ ซ่ึงน่าอัศจรรย์ใจที่

ส่วนของยอดเจดีย์ที่หักลงมาจากที่สูงขนาดน้ันไม่แตก 

จึงเป็นที่รํ่าลือถงึความศักด์ิสทิธ์โดยแท้ ซ่ึงชาวมอญและ

ชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดที่ศักด์ิสิทธิ์มาก และเป็น

สัญลักษณ์ของความมั่นคงไม่เสื่อมคลาย นอกจากน้ัน

แล้ว สถานที่แห่งน้ียังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาล้ินดาํ 

ใช้เป็นที่ เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี

โบราณเพ่ือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ 
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(4.)  พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ ไจก้ท์ิโย (Kyaikhtiyo)  

พระธาตุอินทรแ์ขวน ระยะทางจะห่างจากเมืองย่าง

กุ้งประมาณ 195 กิโลเมตร ต้ังอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อาํเภอสะเทิม  

เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung 

เหนือระดับ นํา้ทะเล 3,615 ฟุต  ลักษณะเด่นของพระธาตุ

อินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่   

ต้ังอยู่ บนก้อนหิน บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ มีพระเกศา

ธาตุศักด์ิสิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์ ตามคติการบูชา

พระธาตุประจาํปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์

แขวนน้ีให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระ

เกตุแก้วจุฬา มณีบนสรวงสวรรค์ พระธาตุอินทร์

แขวนน้ันต้ังอยู่เชิงหน้าผา ซ่ึงหากมองจากทาง

ด้านล่างกจ็ะดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับ

พระอนิทร์นาํไปแขวนไว้กลางอากาศ การเดินทางขึ้น

ไปยังบนยอดเขาน้ันจะต้องน่ังรถกระบะ 6 ล้อขึ้ นไป 

ซ่ึงเป็นกฎข้อบังคับของประเทศพม่าเลย ห้ามรถอื่น ๆ ขึ้นเดด็ขาด ใครจะไปจะมากต้็องลงรถที่บริเวณ คิมปู

แคมป์ และกต้็องเปล่ียนเป็นรถ 6 ล้อ แม้แต่ผู้นาํประเทศกต้็องปฏิบัติตาม อาจจะเป็นเพราะเร่ืองของ

ความปลอดภัย เพราะทางที่ขึ้นน้ันเป็นถนนเลนเดียว สวนไม่ได้ เพราะฉะน้ันเวลาลงหรือขึ้นน้ันกจ็ะต้องให้

รถทางใดทางหน่ึงน้ันลงมาก่อน ถึงจะ

ขึ้นได้ กจ็ะสลับกันไป เมื่อถึงบริเวณ

บนเขาแล้ว แต่ก็ยังไม่ถึงดี เพราะ

จะต้องเดินเท้าขึ้ นเขาอีกประมาณ 4 

กิโลเมตร แต่ก็จะมีบริการน่ังเสล่ียง 

เม่ือถึงที่หมายบนยอดเขา ดูแล้ว

หลายต่อ แต่รับรองได้ว่า หากขึ้ นไป

เห็นแล้วจะหายเหน่ือยแน่นอน กับความพิศวง และความศรัทธา  และชาวพม่าจะมีความเชื่อว่าถ้าผู้ใด

ได้มานมัสการพระธาตุอนิทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผู้น้ันจะมีแต่ความสขุความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดกจ็ะได้สม

ด่ังปรารถนาทุกประการ สามารถน่ังสมาธหิรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน  

(5.)  พระราชวงับุเรงนอง หรือที่เรารู้ จักกันใน

ช่ือดีในนามผู้ชนะสิบทิศ เคยเป็นที่ประทับของ

พระนางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสีย

กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวัง

แห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 

และถูกสร้างจาํลองพระราชวังและตาํหนักต่าง ๆ 

ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาว   ดาร และความ

เข้าใจตามข้อมูลของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีห้องบรรทมและพระที่น่ังผึ้ง (จาํลอง) และพระที่

น่ังสงิค์ (จาํลอง)  
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(6.)  พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่ที่มี

พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือ

ของชาวพม่า ถือได้ว่าเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีก

ทั้งตลอดสองข้างทางของบริเวณวัด ท่านสามารถที่จะเลือกหา

เคร่ืองไม้แกะสลักที่มีให้เลือกมากมาย ราคาไม่แพง หรือจะ

เป็นไม้หอมที่เป็นไม้หายากมีอยู่เพียงไม่กี่ประเทศที่มี เจดีย์

ไจ๊ปุ๋ น สร้างในปี 1476 ก่อเป็นแกนทึบสี่เหล่ียมอยู่ตรงกลาง 

รอบ ๆ มีพระพุทธรูปนั่งสงู 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทศิ แทนองค์พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป 

สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธาสงูสง่และต่างให้สตัย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัวชีวิต ไม่ข้อง

แวะกบับุรุษเพศ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รํ่าลือกันว่าทาํให้พระพุทธรูปองค์น้ันเกิดรอยร้าวขึ้นทันที 

ซ่ึงต่อมามีการบูรณะเจดีย์เมื่อปี พ.ศ. 2019  

(7.)  เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หม่ืนองค์อย่างเมืองพุกามที่มีความสาํคัญด้านพุทธสถานอย่างหาที่เปรียบ

มิได้น้ัน นับเป็นดินแดนอารยธรรมที่เป่ียมไปด้วยพระเจดีย์และวัดวาอารมอันศักด์ิสิทธิ์และสวยงาม ทั้ง 

พระเจดีย์ชเวซิกอง วัดถํา้จันสทิธา วัดทโิลมินโล วิหารนันปยะ เจดีย์อานันทะ เจดีย์มิงกาลา เจดีย์กูบยางคยี 

และอีกหลากหลายความงามแห่งศิลปกรรมที่มิ

อาจพรรณนาได้หมด เพราะแต่ละพุทธสถานกม็ี

ความงดงามที่ยิ่งใหญ่จากฐานรากวัฒนธรรม 

ประเพณีและวิถีความเป็นมาที่แตกต่างกัน แต่

ไม่ว่าพุทธสถาน ณ แห่งหนตาํบลใดในดินแดน

พม่าแห่งน้ี เชื่อได้เลยว่า ความขลังและความ

ศักด์ิสทิธิ์จะสามารถประทบัใจผู้มาเยือนให้จดจาํ

ไว้อย่างมิรู้ ลืม 

(8.)  ทะเลสาบอินเล (Inle Lake) 

ทะเลสาบแห่งน้ีอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่สวยงาม

ของรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร 

มีพ้ืนที่ประมาณ 116 ตร.ก.ม. มีความลึกประมาณ 2 - 

8 เมตร  เหมาะแก่การมาเที่ยวชมเพ่ือกาศึกษาถึงชีวิต

ความเป็นอยู่ของชาวพม่าที่เรียกได้ว่ากลมกลืนกับธรรมชาติ

เป็นอย่างยิ่ง ทะเลสาบแห่งน้ีเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่

เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่าน้ีอาศัยอยู่ใน

ทะเลสาบอนิเลมานานนับร้อยปีแล้ว โดยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทาํการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้าง

ขึ้นมาเองกลางลาํนํา้ในทะเลสาบ 

การทาํประมง ในทะเลสาบเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ

วิธีการหาปลาน้ัน เรียกได้ว่าไม่มีชาวประมงที่ใดในโลก

สามารถเลียนแบบได้ การพายเรือด้วยเท้า เป็นลักษณะ

อนัโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอนิตา เป็นเพราะว่าปรับการ

ดาํรงชีวิต ให้เข้ากบัภมูิศาสตร์ของทะเลสาบอนิเล  
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(9.)  พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรือพระตาหวาน  

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ

พระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธ

ไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร 

เป็นพระนอนที่ ใหญ่ที่ สุดและมีความ

งดงามที่สุดของประเทศพม่า ทั้งพระ

พักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่าน

เป็นแก้ว สั่ งผลิตมาจากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่ มีความ

พล้ิวไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลาย

สุดพระบาทของพระนอนองค์น้ี ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นม่ิงมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลาย

ลักษณะธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ ด้านหน้าวัดกจ็ะมี

ร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย 

(10.)  ตลาดสก็อต (Scot Market) หรือ ตลาดโบ

ฉกอองซาน (Bogyoke Aung San) เป็นตลาดเก่าแก่

ของชาวพม่าสร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็น

อาณานิคมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน

หล ายห ลั ง  สิน ค้าที่ จํ าห น่ า ยในตล าดแห่ ง น้ี มี

หลากหลายชนิด สามารถซ้ือหาของที่ระลึกพ้ืนเมืองได้

มากมายในราคาถูก เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับ

พม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้า

สาํเรจ็รูป แป้งทานาคา (Thanakha)ผ้าปักพ้ืนเมืองและเคร่ืองเงิน 

เ ป็ น ต้น  (หา ก ซ้ือสิ้ น ค้ าห รื ออัญมณีที่ มี ร าคาสู งควรขอ

ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากร

ตรวจ) สําหรับชาวไทยแล้วอาจจะต้องใช้เวลาเดินที่ตลาดน้ี

ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
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7.  ประเทศสาธารณรฐัฟิลิปปินส ์(The Republic of the Philippines)  

 

 

 

 

 

 

 

7.1  ขอ้มูลทัว่ไป  

7.1.1 ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ 

ที่ต้ัง : ต้ังอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 

100 กโิลเมตร  

อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดทะเลลูซอน ทิศใต้ ติดทะเลมินดาเนา ทิศตะวันออก ติดมหาสมุทร

แปซิฟิก ทศิตะวันตก ติดทะเลจีนใต้ 

พ้ืนที่ : พ้ืนที่ดิน 298,170 ตารางกโิลเมตร ประกอบด้วย เกาะขนาดต่างๆ 7,107 เกาะ   เกาะที่

สาํคัญได้แก่ เกาะลูซอน (Luzon) หมู่เกาะวิสซายา (Visayas) และเกาะ มินดาเนา (Mindanao)  

ภมูิประเทศ : เป็นหมู่เกาะของเทอืกเขาหินใหม่ พ้ืนที่ทุกเกาะมีภเูขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่น้อย 

เป็นที่ราบแคบๆ ที่ราบสาํคัญคือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สดุ  

ลักษณะภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ช่วงระหว่างเดือน

พฤศจิกายน - เมษายน มีมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม มีมรสุมตะวันตก

เฉียงใต้ ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่ น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่

ฝนตกมากที่สดุในเอเชียตะวันออกฉียงใต้  

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Metro Manila)  

เมืองสาํคัญ : เซบู ดาเวา บาเกยีว  

วันชาติ : 12 มิถุนายน (ค.ศ. 1898) (เป็นวันประกาศอิสรภาพจากสเปน และวันที่ 4 กรกฎาคม 

1946 เป็นวันประกาศอสิรภาพจากสหรัฐอเมริกา)  

เวลาท้องถิ่น : GMT + 8 (เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  

7.1.2 ประชากร (2554)  

จาํนวนประชากร : 105  ล้านคน (พ.ศ. 2556)  เป็นอนัดับที่ 12 ของโลก  

อตัราการเพ่ิมประชากร : ร้อยละ 1.903  

เชื้ อชาติ : ตากาลอก 28.1 % Cebuano 13.1% Ilocano 9 % Bisaya/Binisaya 7.6 % iligaynon 

Ilonggo 7.5% Bikol 6 % Waray 3.4 % อืน่ๆ 25.3 %  
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ศาสนา : ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์นับถือศาสนาคริสต์ โดยนับถือนิกายโรมันคาทอลิกอันดับ 

4 ของโลก (83 %) นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก (9 %) ศาสนา อิสลามอันดับที่ 40 ของโลก 

ศาสนาฮินดูอนัดับที่ 7 ของโลก และพุทธศาสนา อนัดับที่ 17 ของโลก  

ภาษา : ภาษาราชการ คือ ภาษาองักฤษ และภาษาตากาลอก (ภาษาฟิลิปิโน) มีการใช้ภาษามากกว่า 

170 ภาษา โดยส่วนใหญ่เกอืบทั้งหมดเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก ส่วนภาษาต่างประเทศ

อืน่ที่ใช้กนัมากมี 8 ภาษา ได้แก่ สเปน จีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิว๋ อนิโดนีเซีย ปัญจาบ เกาหลี และอาหรับ  

7.2  ดา้นเศรษฐกิจ (ปี 2554 )  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : 393.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (อันดับที่ 33 ของโลก) มา

จากภาคบริการ ร้อยละ 54.4 ภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 33.3 และภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 12.9  

ผลิตภัณฑม์วลรวมต่อหัว : 4,100 เหรียญสหรัฐฯ  

:อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ ร้อยละ 4.7  

อตัราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 5.3  

อตัราการว่างงาน : ร้อยละ 7.2  

7.3  ดา้นการท่องเทีย่ว 

 จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนฟิลิปปินส์จาํนวน 3.9 ล้านคน (เพ่ิมขึ้นจาก 3.5 

ล้านคนในปี 2553) โดยมีระยะเวลาพํานักโดยเฉล่ีย 8 คืน มีการจับจ่ายโดยเฉล่ียวันละ 91.88 เหรียญ

สหรัฐ และนาํรายได้เข้าประเทศกว่า 2.99 พันล้านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่เป็นตลาดสาํคัญได้แก่ เกาหลีใต้ 

สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่ น 

ด้านสาธารณปูโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2555 ฟิลิปปินสม์ีจาํนวนห้องพักทั้งสิ้น 162,403  

ห้อง  จากที่พัก  6,873  แห่งทั่วประเทศ 

แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

ด้วยเกาะกว่า 7,107 เกาะ ที่ทอดผ่านต้ังแต่ทะเลจีนใต้จนถึงทะเลฟิลิปปินส์ เสมือนเป็นไข่มุก

กระจัดกระจาย ทาํให้ประเทศฟิลิปปินสถู์กเรียกขานด้วยนาม “ไข่มุกแห่งทะเลบูรพา” เน่ืองจากได้รับการ

ปกครองโดยโปรตุเกสมากกว่า 300 ปี ทาํให้วัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานอย่างลง

ตัวของวิถีชาวยุโรปและวัฒนธรรมด้ังเดิมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่ึงดูไปแล้วคล้ายคลึงกับการ

เกดิขึ้นของวัฒนธรรมในแถบลาตินอเมริกา 

ประเทศฟิลิปินสเ์ป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ศาสนาคริสต์เข้ามามีอทิธพิลเป็นอย่างมาก ฟิลิปปินส์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอดุมคติของนักท่องเที่ยวเพราะผู้คนสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างกว้างขวาง  

เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบด้วยเกาะจาํนวนมาก การจัดการการคมนาคมให้สะดวกสบายถือ

เป็นสิ่งสาํคัญ โดยฟิลิปปินส์มีสนามบินกว่า 112 แห่ง ทาํให้ง่ายต่อการคมนาคมของประชาชนจากเกาะ

หน่ึงไปยังอกีเกาะ รวมถงึเรือหลายขนาด และยานพาหนะสี่ล้อสีสันสดใส ในรูปทรงย้อนยุคอย่าง Jeepney 

ที่มีให้บริการทั่วเกาะ 

มะนิลาถอืเป็นจุดยุทธศาสตร์สาํคัญของโปรตุเกสในอดีต ซ่ึงจะเหน็ได้จากร่องรอยของสถาปัตยกรรม

โคโลเนียลที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองเก่าอย่างอนิทรามูรอส (Intramuros) นอกจากน้ีคุณยังจะพบสถาปัตยกรรม

ในยุค 1600s ในหลายพ้ืนที่ของฟิลิปปินส์ สาํหรับชนเผ่าพ้ืนเมืองน้ันยังคงยึดอยู่ในวิถีปฏิบัติด้ังเดิมที่มี

58 



การสบืทอดมาเป็นเวลานาน ซ่ึงนักท่องเที่ยวกจ็ะให้ความสนใจด้วยการเดินทางไปยังพ้ืนที่ห่างไกลแห่งน้ัน

เพ่ือจะชื่นชมกบัวัฒนธรรมดีงาม รวมถงึเลือกซ้ือผลิตภัณฑหั์ตถกรรมอกีด้วย 

หาดทรายสีขาวบริสุทธิ์สามารถพบได้ทุกที่ในฟิลิปปินส์ โบราเคย์ (Boracay) ถือเป็นตัวเลือกที่ดี

สาํหรับคุณถ้าคุณต้องการพักผ่อนช่วงวันหยุดในรีสอร์ทหรูริมหาด และสนุกกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็น การดาํนํา้ เล่นเซิร์ฟ ซ่ึงมีเล่นกนัอย่างแพร่หลายในบริเวณน้ี เมื่อเดินทางเข้ามาในตัวเกาะนักท่องเที่ยว

สามารถเลือกจัดทริปได้ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นป่ันจักรยาน ขึ้นไปชมภเูขาไฟ หรือเดินป่า เป็นต้น 

สถานที่ท่องเที่ยวสาํคัญ ได้แก่ กรุงมะนิลา (ชมป้อมปราการอินทรามูรอส พระราชวังมาลากันยัง 

โบสถ์ซาน อากุสติน และสวนไรซาล) ปักซังฮัน (แหล่งล่องแก่งที่มีช่ือเสียง) นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขา

ฟิลิปปินส ์นครประวัติศาสตร์วีกนั ภเูขาไฟตาอาล โบสถยุ์คบารอคแห่งฟิลิปปินส ์อทุยานแห่งชาติแม่นํา้ใต้

ดินปวยร์โต-ปรินเซซา อทุยานแห่งชาติ Mt. Apo นอกจากน้ียังมีชาดหาด เกาะ และสถานที่ดาํนํา้ที่สวยงาม

หลายแห่ง เช่น เกาะโบราเคย์ (Borcay) เกาะแม็กทัน (Mactan) เกาะโบโฮ (Bohol) เกาะบันทายัน 

(Bantayan) เกาะมาลาปาสคัว (Malapascua) และอทุยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ 

(1.)  อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park) 
          อุทยานแห่งน้ีมีพื้นที่ประมาณ 130,028  
เฮกตาร์ มีแนวปะการังเหนือและใต ้เป็นพื้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังและสัตว์
น ้ าหลากหลายสายพนัธุ์แล้วยงัเป็นที่อยู่อาศัย
ของนกและเต่าทะเลอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีผา
หินปะการังใต้น ้ าเก่าแก่ที่ มีความสูงถึง 100 
เมตร องคก์ารยเูนสโกยกยอ่งให้สถานที่แห่งน้ี
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเม่ือ พ.ศ.2536 

(2.)  โบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์ (Baroque Churches of the Philippines) 
          โบสถ์แห่งน้ีมีทั้งหมด 4 หลัง ตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา 
ซานตามาเรียปาโออาย และมิอากาโอ หลงัแรกสร้างขึ้นโดย
ชาวสเปนในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 16 มีเอกลกัษณ์ที่
ส าคญัคือเป็นส่ิงก่อสร้างที่มีศิลปะแบบบาโรกของยุโรปที่

สร้างโดยช่างฝีมือชาวจีนและฟิลิปปินส์ องคก์าร
ยเูนสโกยกยอ่งให้สถานที่แห่งน้ีเป็นมรดกโลก
ทางวฒันธรรมเม่ือ พ.ศ.2536 
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(3.)  นาข้าวขั้นบันไดบานัว (Banaue Rice Terraces)  
          ชาวพื้นเมืองเผ่าอิฟูเกา (Ifugao) เป็นผู ้
สร้างสรรคภู์มิปัญญาช้ินน้ีไวท้ี่เกาะลูซอน (Luzon) 
ตอนเหนือของฟิลิปปินส์ มีอายมุากกว่า 2,000 ปี 
เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก นอกจากน้ียงัเป็น
การรักษาหน้าดิน ช่วยกกัเก็บน ้ าฝน และป้องกัน
น ้ าท่วมได้อีกด้วย องค์การยูเนสโกยกย่องให้
สถานที่แห่งน้ีเป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม เม่ือ 
พ.ศ.2538 

(4.)  เขตนครประวัติศาสตร์วีกัน (Historic Town of Vigan) 
          สร้างขึ้นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 16 ถือไดว้่า
เป็นตวัอย่างการวางผงัเมืองแบบสเปนที่ดีที่สุดใน
เอเชีย ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ในเมืองน้ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัเน่ืองจากไดรั้บอิทธิพลที่หลากหลาย ทั้ง
จากจีนและยุโรป และเพื่อเป็นการรักษาสภาพ
สถานที่แห่งน้ีเอาไว้ จึงอนุญาตให้รถม้าเท่านั้ น 
องคก์ารยเูนสโกยกยอ่งให้สถานที่แห่งน้ีเป็นมรดก
โลกทางวฒันธรรมเม่ือ พ.ศ.2542 

(5.)  ป่าอุทยานแห่งชาติแม่น ้าใต้ดินปวยร์โต – ปรินเซซา (Puerto – Princesa Subterranean River 
National Park) 
          อุทยานแห่งน้ีมีภูมิทศัน์ที่งดงามของภูเขา
หินปูนและแม่น ้ าใตดิ้นที่ไหลผา่นถ ้ าลงสู่ทะเล ที่มี
ความยาวถึง 8.2 กิโลเมตร ถือไดว้า่เป็นแม่น ้ าใตดิ้น
ที่ยาวที่สุดในโลก นอกจากน้ี ยงัเป็นตวัแทนของ
กลุ่มระบบนิเวศต่อเน่ืองแบบเทือกเขาสู่ทอ้งทะเล 
(Full Mountain to Sea Ecosystem) อีกด้วย 
องคก์ารยเูนสโกยกยอ่งใหส้ถานที่แห่งน้ีเป็นมรดก
โลกเม่ือ พ.ศ.2542 

(6.)  ป้อมซานติเอโก (Fort Santiago) 
          เคยเป็นด่านแรกที่ใชใ้นการป้องกนัการโจมตีจากขา้ศึก 
โดยเฉพาะขา้ศึกที่เขา้มาทางปากแม่น ้ าปาซิกและอ่าวมะนิลา แต่
ก็ถูกกองทพัสหรัฐฯ ท าลาย ซ่ึงต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมให้
เป็น “ปูชนียสถานแห่งเสรีภาพ (Shrine of Freedom) 
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(7.)  เกาะเซบู  (Cebu Island)  

          เซบูเป็นเมืองหลวงของจังหวัด

ทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ซ่ึงมีชื่อเดียวกัน 

เป็นหน่ึงใน 7,170 เกาะ ที่อยู่ทางตอน

ใต้ของฟิลิปปินส์ มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ

เกาะภเูกต็ของไทย  และเป็นเมืองที่สเปน

เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นคร้ังแรกของประเทศ 

ในเมืองมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 

700,000 คน ในขณะที่ประชากรของเขตเมืองหลวงมีเกนิกว่าสองล้านคน  

เมืองหลวงซ่ึงมีความสาํคัญเป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอันดับที่สองของ

ประเทศต้ังอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของ

เ ก า ะ เ ซ บู  โ ด ย เ น้ น ห ลั ก ท า ง ด้ า น

อุตสาหกรรม การขนส่งสินค้าและการ

ท่องเที่ยว เซบูเป็นศูนย์กลางการขนส่ง

หลักทางทะเลภายในประเทศโดยเป็น

สถานที่ ต้ังของบริษัทขนส่งที่ดําเนินการ

เหนือน่านนํ้าของหมู่เกาะฟิลิปปินส์มากกว่าร้อยละ 80 สนามบินเซบูยังเป็นเส้นทางการคมนาคมทาง

อากาศสายหลักนอกกรุงมะนิลาสาํหรับการบริการทางอากาศระหว่างประเทศไปยังฟิลิปปินส์ 

เซบูเป็นหน่ึงในเกาะที่ใหญ่ที่สดุของหมู่เกาะฟิลิปปินส ์ล้อมรอบด้วยหมู่เกาะขนาดเลก็มากมาย ซ่ึง

หลายๆ เกาะเป็นที่สนใจในหมู่นักท่องเที่ยว เกาะ

เซบูมีลักษณะภมูิประเทศเป็นป่าไม้เขียวชอุ่ม มีหน้า

ผาหินปูนที่งดงาม พ้ืนที่ราบ ดึงดูดใจด้วยหาดทราย

สขีาวทอดตัวยาวเป็นเส้นตรงและนํา้ทะเลสฟ้ีาใส 

นักท่องเที่ยวหลายคนมาเที่ ยวเซบู ด้วย

จุดประสงค์เพ่ือการดํานํ้า ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในกิจกรรมยอดนิยมของเกาะเซบูและเกาะมาลาปัสกัว 

(Malapascua) โดยเกาะมาลาปัสกวัถอืเป็นจุดดาํนํา้ที่ดีที่สุดของประเทศฟิลิปปินส์ มีปะการังสีสันสวยงาม

และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่สวยแปลกตา 

ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นซ่ึงต่างเข้ามา

เพ่ือที่จะช่ืนชมและเพลิดเพลินไปกับความมหัศจรรย์

ของธรรมชาติและยังมีตัวเลือกของที่พักแรมที่มีคุณภาพ

ในระดับต่างๆ ให้เลือกมากมาย เซบูมีโรงแรมที่หรูและ

รีสอร์ทต่างๆ ของฟิลิปปินส์ซ่ึงส่วนมากของที่พักแรม

เหล่านี้ ต้ังอยู่ตามชายฝั่งทะเล นอกจากน้ียังมีร้านอาหาร

และสถานบันเทิงที่ดีมากมายในภูมิภาคน้ี และยังเป็น

ปลายทางที่เหมาะสมสาํหรับการฮันนีมูนเช่นเดียวกับ

การพักผ่อนหย่อนใจกบัครอบครัวและนักเดินทางอสิระ 
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(8.)  สวนไรซาล "Rizal Park" 

สวนไรซาล "Rizal Park" หรือเรียกอีกชื่อ

ว่า "ลูเนต้า" Luneta เป็นสวนหย่อมขนาดใหญ่

ของกรุงมะนิลา และภายในสวนยังเป็นที่ ต้ั ง

อนุสาวรีย์ของ โฮเซ ริซัล "Jose Rizal " ซ่ึงเป็น

ผู้นาํในการปลดแอกฟิลิปปินส์จากสเปนในช่วงปี 

ค.ศ.1896-1898 และในบริเวณเดียวกันกเ็ป็น

จุ ด ที่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ป ร ะ ก า ศ อิ ส ร ภ า พ เ ห นื อ

สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1941 และอนุสาวรีย์น้ียัง

มีความสาํคัญในฐานะเป็นหลักกิโลเมตรสาํหรับ

นับระยะถนนทุกสายบนเกาะลูซอนอนัใหญ่โตที่สดุของฟิลิปปินสอ์กีด้วย 

(9.)  หมู่เกาะปาลาวนั   (Palawan_Island) 

ปาลาวัน เป็นหมู่เกาะของที่ ได้ช่ือว่าสวยที่สุดใน

ฟิลิปปินส ์มีช่ือเสยีงและเป็นที่ช่ืนชอบของบรรดานักท่องเที่ยว

ธรรมชาติทั่วโลก ท้องทะเลที่สวยงาม บนหาดทรายขาวสะอาด

เป็นเอกลักษณ์ และยังเป็นเป้าหมายหลักของนักดาํนํา้ เพ่ือดู

ปะการังและสตัว์ต่างๆ ใต้ท้องทะเลอกีด้วย บนเกาะปาลาวัน

มีแหล่งท่องเที่ ยว

ม า ก ม า ย ห ล า ย

พ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่กจ็ะมีรีสอร์ท ทะเลทรายและกิจกรรมต่างๆ ให้

เข้าร่วมแตกต่างกนัออกไปพ้ืนที่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างๆ 

ปาลาวัน เป็นจุดศูนย์กลางของนักเดินทาง ที่ต้องการมา

เที่ยวปาลาวันและหลังจากน้ันกส็ามารถมุ่งหน้าไปยังจุดหมาย

ปลายทางต่างๆ ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นทางเหนือหรือทางใต้ของเกาะ 

(10.)  เมืองโบราณอนิทรามูรอส (Intramuros)          

อินทรามูรอส  มี ลักษณะเป็นป้อม

ปราการและกาํแพงคูเมือง เป็นศูนย์กลางใน

การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา 

และการค้าในช่วงศตวรรษที่  16ถึงปลาย

ศตวรรษที่ 19 ภายในพ้ืนที่ ประมาณ 395 ไร่

ที่ล้อมรอบด้วยกาํแพงหินสงู ประกอบไปด้วยที่

อยู่อาศัย โบสถ์ โรงเรียน และสถานที่ราชการ 

ร ว ม ทั้ ง ส ถ า น ที่ น่ า ช ม  ก า ร เ ดิ น ท า ง ไ ป

อนิทรามูรอส อนิทรามูรอสต้ังอยู่ในกรุงมะนิลา 
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8.   ประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร ์(The Republic of Singapore)  

 

 

 

 

 

 

 

 8.1  ขอ้มูลทัว่ไป  

8.1.1 ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ 

สงิคโปร์ต้ังอยู่บนตาํแหน่งยุทธศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออก  

เฉียงใต้ มีขนาดพ้ืนที่ดิน 699.4 ตารางกโิลเมตร ซ่ึงประกอบด้วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะขนาดเล็ก 62 

เกาะ เกาะใหญ่ยาว 42 กโิลเมตร กว้าง 23 กโิลเมตร ความยาวชายฝั่ง 138 กโิลเมตร  

ทศิเหนือ ติดมาเลเซีย (Johor Bahru)  

ทศิตะวันออก ติดทะเลจีนใต้  

ทศิตะวันตก ติดมาเลเซีย และช่องแคบมะละกา  

ทศิใต้ ติดช่องแคบมะละกา  

ภูมิประเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซ่ึงเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูง ที่สุด

ของประเทศ (165 เมตร) เป็นต้นกาํเนิดของแม่น้าสายสาํคัญของสงิคโปร์ และภาคตะวันออกเป็นที่ราบตํ่า 

ชายฝั่งทะเลมักจะตํ่ากว่าระดับน้าทะเล ต้องมีการถมทะเล  

สภาวะอากาศ อากาศร้อนชื้น และฝนตกตลอดทั้งปี  

เมืองหลวง กรุงสงิคโปร์  

เวลาทอ้งถิน่ GMT + 8 (เรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

8.1.2 ประชากร  

จานวนประชากร : ประมาณ 5.5 ล้านคน (ปี พ.ศ. 2556)  เป็นลาํดับที่  113  ของโลก 

ความหนาแน่นประชากร : 7,864  คนต่อตารางกโิลเมตร 

เช้ือชาติ : เชื้อชาติจีน ร้อยละ 76.8 มาเลย์ ร้อยละ 13.9 อนิเดีย ร้อยละ 7.9 และอืน่ๆ ร้อยละ 1.4  

อตัราการเพิม่ของประชากร : ร้อยละ 0.99  

ภาษา ภาษาที่ใช้เป็นทางการคือ ภาษาองักฤษ โดยมีการใช้ภาษาที่สาํคัญ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษา

มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และองักฤษ  

โครงสรา้งอายุ เพศ และการศึกษา  

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน อายุระหว่าง 15-64 ปี จานวนร้อยละ 76.7 ส่วนประชากรอายุ

ระหว่าง 0-14 ปี มีจานวนร้อยละ 14.4 และประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจานวนร้อยละ 8.9 
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โครงสร้างประชากรมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย  คือ 1,000 ต่อ 982 และมีอัตรา

ประชากรที่อ่านออกเขียนได้ 96 เปอร์เซน็ต์ 

8.2  ขอ้มูลเศรษฐกิจ  

8.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะขนาดเล็กจานวน 62 เกาะ ขนาดพ้ืนที่ 

ประมาณ 699.4 ตารางกโิลเมตร เท่ากบัเกาะภเูกต็ของไทย ทาํให้ประเทศสงิคโปร์มีข้อจากัดด้านพ้ืนที่เพ่ือ

การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ความสาํคัญกับสาขา

เศรษฐกิจภาคบริการในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ โดยอานวยความสะดวกทั้งด้านการค้า การเงิน ระบบ

สาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งมีท่าเรือน้าลึกและระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็ว 

ส่งผลให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการให้บริการในหลายสาขาของภูมิภาค  โดยเฉพาะด้านการขนส่ง การ

ท่องเที่ยว และการค้า นอกจากน้ี สงิคโปร์ยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกด้วย  

8.2.2 เครื่องช้ีวดัทางเศรษฐกิจ (ปี 2553)  

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ : 194.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ผลิตภณัฑม์วลรวมต่อหวั : 40,336 เหรียญสหรัฐฯ  

อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ร้อยละ 5.7  

อตัราเงินเฟ้อ : ร้อยละ 2.1  

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ : มาจากภาคบริการ ร้อยละ 72.8 และภาคอตุสาหกรรม ร้อยละ 

27.8  

สกุลเงิน : สงิคโปร์ดอลล่าร์ (SGD)  

โครงสรา้งการผลิตภายในประเทศ 

การผลิต (ปี 2553)  สดัส่วน (ร้อยละ)  

Manufacturing  12  

Electronics  32.4  

Chemicals  32.5  

Biomedical Manufacturing  10.1  

Precision Engineering  9.8  

Transport Engineering  8.5  

General Manufacturing 

Industries  

6.8  

8.2.3  การคา้ระหว่างประเทศ (ปี 2553) (ขอ้มูลจาก CIA)  

มูลค่าการส่งออก : 352 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

สินคา้ส่งออกที่ส าคญั : เคร่ืองจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ สินค้าอุปโภค 

บริโภค (Consumer product) เคมีภัณฑ ์ยา และสนิค้าแร่เชื้อเพลิง (Mineral fuels)  

ตลาดส่งออกที่ส าคญั : มาเลเซีย (11.9%) ฮ่องกง (11.7%) จีน (10.3%) อินโดนีเซีย (9.3%) 

สหรัฐฯ (6.4%) ไทย (3.6%)  

มูลค่าการนาเขา้ : 310.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ  

64 



สนิคา้นาเขา้ทีส่ าคญั : เคร่ืองจักรและส่วนประกอบ สินค้าแร่เชื้ อเพลิง (Mineral fuels)  เคมีภัณฑ ์

อาหาร และสนิค้าอปุโภคบริโภค (Consumer product) 

แหล่งนาเขา้ทีส่ าคญั : มาเลเซีย (11.6%) สหรัฐฯ (11.2%) จีน (10.8%) ญ่ีปุ่ น (7.8%)  

ไต้หวัน (5.9%) ไทย (3.3%)  

ประเทศคู่คา้ที่ส าคญั : ฮ่องกง อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย ออสเตรเลีย ไต้หวัน ญ่ีปุ่ น คูเวต 

มาเลเซีย เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ปานามา อนิเดีย จีน และไทย 

8.3  ดา้นการท่องเทีย่ว 

 จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนสิงคโปร์จาํนวน 13.17 ล้านคน (เพ่ิมขึ้นจาก 11.64 

ล้านคนในปี 2553) มีระยะเวลาพํานักโดยเฉล่ีย 3.73 วัน และนาํรายได้เข้าประเทศประมาณ 18.2 

พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมขึ้น 17.7% จาก 15.4 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2553) โดยเป็นรายได้จาก

โรงแรมที่พักประมาณ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากอาหารและเคร่ืองด่ืมประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ประเทศที่เป็นตลาดสาํคัญได้แก่ อนิโดนีเซีย จีน มาเลเซีย ออสเตรเลียและอินเดีย 

ด้านสาธารณปูโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2554 สงิคโปร์มีจาํนวนห้องพักทั้งสิ้น 49,719 

ห้อง จากโรงแรม 304 แห่งทั่วประเทศ โดยมีอตัราการเข้าพักเฉล่ีย (Average Occupancy Rate) 86% 

แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

สถานที่ ท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่ เอสพลานาด (โรงละครบนชายหาด) เมอร์ไลออน (หรือ

สิงโตทะเล) ย่านช๊อปป้ิงที่ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) อ่าวมาริน่า (Marina Bay) และคลาร์ก คีย์ 

(Clarke Quay) ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของสงิคโปร์ เที่ยวชมย่านชุมชนชาวจีน มาเลย์ อินเดียและ

อาหรับ สวนสตัว์สงิคโปร์ Night Safari สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park) และเกาะเซน็โตซ่า (Sentosa) 

(1.)  เมอรไ์ลออ้น (Merlion) 鱼尾狮 (หยูเหว่ยซือ) หรือสงิโตทะเล 

เมอร์ไลอ้อน (Merlion) 鱼尾狮     

(หยูเหว่ยซือ) หรือสิงโตทะเลถูกออกแบบขึ้ นเพ่ือ

เป็นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของ

สิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) ในปี 

1964 รูปป้ันน้ีมีหัวเป็นสิงโตร่างเป็นปลา ยืนอยู่บน

ยอดคล่ืน ต่อมาไม่นานทั่วโลกกถ็ือกันว่าสิงโตทะเล

ตัวน้ีคือเคร่ืองหมายประจําชาติสิงคโปร์ แต่เดิมรูป

ป้ันน้ีต้ังอยู่ที่สวนสิงโตทะเล (Merlion Park) ข้างๆ 

สะพานเอสพลาเนด (Esplanade Bridge) แม่สิงโตและลูกสิงโตได้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว มี

การจัดพิธีติดต้ังสิงโตทะเลในวันที่ 15 กันยายน ค.ศ.

1972 โดยมีประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ 

ณ เวลาดังกล่าว ซ่ึงกคื็อ   นายลี กวน ยู สิงโตตัวน้ีสูง 8.6 

เมตร มีนํ้าหนัก 70 ตัน ทาํจากวัสดุจําพวกซีเมนต์ โดย

ช่างฝีมือชาวสิงคโปร์ผู้เสียชีวิตไปแล้วที่ ช่ือนายลิมนังเซ็ง  

ส่วนรูปป้ันสิงโตทะเลตัวที่สองจะมีขนาดเล็กกว่า ขนาดสูง 

2 เมตรและหนัก 3 ตัน กถู็กสร้างขึ้นโดยนายลิม เช่นกนั  
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(2.)  มารีน่าเบยแ์ซนดส์ (Marina Bay Sands)  

มารีน่าเบย์แซนด์ส (Marina Bay Sands) รี

สอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ไฮไลท์สาํคัญ อยู่ที่ 

THE SAND SKY PARK ซ่ึงอยู่บนช้ันที่ 57 เป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือต้ังอยู่บนอาคารทั้ง

สามของมารีน่า เบย์ แซนด์ จัดเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ที่ สุดในโลก มีพ้ืนที่ กว้างขวางกว่า 

12,400 ตร.ม. มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วย

ต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดับ ค่าใช้จ่ายเพ่ิม SGD20 ต่อ 

ท่าน  นอกจากน้ียังมี มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน  ที่ต้ังอยู่ในตัวอาคารที่อันโอ่อ่าหรูหรา ซ่ึงนักท่องเที่ยว

สามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบภายในยังมีภัตตาคาร คาเฟ่ ร้านอาหารขนาดเล็กๆระดับ

โลก และร้านค้ามากมาย โดยสามารถเลือกซ้ือสนิค้ายี่ห้อดังได้อย่างจุใจ 

(3.)  Singapore Flyer   

 Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ (Observation 

Wheels) ต้ังอยู่บริเวณริมปากอ่าวมาริน่า ด้วยความสูง

เทยีบเท่ากบัอาคาร 42 ชั้น หรือ ประมาณ 165 เมตร ทาํ

ให้ชิงช้าสวรรค์ หรือ Singapore Flyer กลายเป็นชิงช้า

สวรรค์ที่มีความสงูมากที่สดุในโลก 

หน่ึงในเหตุผลที่ทางผู้สร้าง Singapore Flyer 

บอกกับนักท่องเที่ยวว่าทําไมนักท่องเที่ยวที่ไปเยือน

สิงคโปร์ควรจะต้องหาโอกาสน่ังชิงช้าสวรรค์น้ีให้ได้ซัก

คร้ังหน่ึง คือ นอกเหนือจากการที่จะได้เห็นวิวของสิงคโปร์จากมุมสูงได้อย่างสวยงามแล้ว กเ็พ่ือความ

เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะว่า Singapore Flyer ประกอบไป

ด้วยแคปซูลทั้งหมดจํานวน 28 แคปซูล และ ในแต่ละ

แคปซูลบรรจุนักท่องเที่ยวได้ 28 คน ซ่ึงเลข 28 เป็นเลข

ทางฮวงจุ้ย อย่างที่หลายๆ คนทราบกันว่า คนจีนมองว่าเลข 

8 คือเลขแห่งความเจริญรุ่ง ส่วนเลข 28 กห็มายถึงเป็นการ 

Double ความเจริญรุ่งเรือง หรือ Double Prosperity ดังน้ันถ้า

ใครได้มีโอกาสขึ้ น Singapore Flyer กจ็ะทําให้มีความ

เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเป็นสองเท่า 

(4.)  คลารก์ คีย ์(Clarke Quay) 

เป็นแหล่ง “กิน – ด่ืม” ชั้นนาํ พร้อมพร่ังไปด้วย

ร้านอาหารและผบัขึ้นชื่อ ต้ังอยู่ริมปากแม่นํา้ของสิงคโปร์ ไม่

ว่าคุณคิดจะไปชิมปูผัดพริกอันเล่ืองชื่อ ไก่ทอดเจ้าอร่อย 

หรืออาหารเมก็ซิกันเผด็ร้อน และไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือ

กลางคืน ร้านอาหารแถบน้ีจะไม่ทาํให้คุณผิดหวัง มีสารพัด

ผบัที่จัดแบ่งตามแนวเพลงต่างๆ กมี็อยู่มากมาย 
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(5.)  ออชารด์ (Orchard)  

ถนนสายเกษตรกรรมที่คร้ังหน่ึง

ในอดีตเคยอุดมไปด้วยสวนพริกไทย

และเค ร่ือง เทศ แ ต่ ปัจ จุบัน น้ีก ลับ

กลายเป็นถนนช้อปป้ิงเส้นหลักของเมือง

สิงคโปร์ เส้นทาง 2.2 กิโลเมตร ที่เตม็

ไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม 

ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา ไม่ว่าคุณกําลัง

มาตามหาหมูแผ่นอบนํา้ผึ้ งชั้นดีสูตรจีน

โบราณ หรือแฟชั่นเสื้ อผ้าฤดูกาลล่าสุด 

สารพัดร้านค้าบนถนนออชาร์ดน้ี มีให้

คุณเลือกแวะชม และจับจ่ายได้อย่างเพลิดเพลินและไม่ผดิหวังอย่างแน่นอน 

(6.)  วดัศรีมาริอมัมนัต ์(Sri Mariamman Temple) 

วัดฮินดูโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ ต้ังอยู่ในไชน่าทาวน์ (China Town) หรือที่ชาวไทยเรา

นิยมเรียกจนติดปากกันว่า “วัดแขก 

สิงคโปร์” รอบๆ ตัวอาคารของวัดทั้ง

ภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรม

รูปป้ันและรูปแกะสลักลงสีสันสดใส

ของเทพเจ้า เทพธิดา และสัตว์ร้ายใน

เทพนิยาย มีความเชื่อกันว่าหากคุณ

เดินตามเขม็นาฬิการอบพระอุโบสถวัด

ให้เป็นเลขค่ี คุณจะโชคดี และในช่วง

เดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี 

จะมีประเพณี ลุ ยไฟทิมิ ติ  ( Timiti)    

ถอืเป็นเทศกาลสาํคัญประจาํปีของวัดน้ี 

(7.)  วดัพระเขี้ ยวแกว้ (Tooth Relic Buddha Temple) 

วัดจีนศิลปกรรมสมัยราชวงศ์

ถังผสมศิลปะมันดาลา (Mandala) หลัง

ใหญ่โตอลังการ ต้ังตระหง่านอยู่ในไชน่า

ทาวน์ (China Town) ซ่ึงอาคารชั้น

บนสุดของวัดได้บรรจุพระสารีริกธาตุพระ

ทนต์ของพระพุทธเจ้าไว้ในสถูปทองคํา

หนักกว่า 320 กิโลกรัม ที่ได้มาจากการ

บริจาคของผู้มีจิตศรัทธา นอกจากน้ี

ภายในวัดก็ยังมีพิพิธภัณฑสถานทาง

พุทธศาสนาขนาดย่อม ให้ผู้มาสักการะ

ได้ศึกษา และเยี่ยมชมอกีด้วย 
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(8.)  วดัเจา้แม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)  

วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีความเช่ือกัน

ว่าหากไปขอพรแล้วจะสมหวัง จึงไม่น่า

แปลกใจหากเราจะเหน็ฝงูชนมากมายต่อคิว

เข้าไปสกัการะขอพรในวัด และหากคุณเชื่อ

ในเร่ืองโชคลาง เซียมซีที่วัดแห่งน้ีขึ้นชื่อว่ามี

ความแม่นยํายิ่งนัก เน่ืองด้วยจํานวนผู้คน

ที่มาสักการะเป็นจํานวนมาก จึงมีการห้าม

ถ่ายรูปภายในตัววัด และพนักงานของวัดมา

เกบ็ธูปออกจากกระถางทันทีหลังจากที่ปัก

ลงไป เพ่ือให้ผู้มาสกัการะคนถดัมามีที่ปักธูปได้  

(9.)  เกาะเซ็นโตซ่า  (Sentosa) 

เกาะแห่งความสุข สนุกได้ทั้งครอบครัว เป็นอีก

เกาะหน่ึงที่เป็นจุดขายของประเทศสิงคโปร์ที่ได้ช่ือว่าถ้า

ไม่ได้มาถอืว่ามาไม่ถงึสงิคโปร์ เพราะเกาะน้ีเป็นที่อยู่ของ 

Universal Studio สวนสนุกที่คนทั้ งหลายใฝ่ฝัน 

นอกจากน้ียังมีที่ท่องเที่ยวอกีหลายแห่งบนเกาะน้ีด้วย  

บริเวณน้ีในอดีตคือฐานบัญชาการทหาร แต่

ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นแหล่งรวมความบันเทิงขนาดใหญ่

ของสิงคโปร์ ภายในเกาะแห่งน้ีมีทั้ งพิพิธภัณฑ ์

สวนสาธารณะ สวนผเีสื้อ ลากูนสาํหรับว่ายนํา้ สนาม

กอล์ฟ ลานเล่นโรลเลอร์สเกต็และอื่นๆ อีกมากมาย 

การเดินทางมาเกาะเซน็โตซ่าสามารถทาํได้หลายทาง

ได้แก่ เรือเฟอร์ร่ีซ่ึงเปิดให้บริการทุกวันจากเวิลด์เท

รดเซนเตอร์ ต้ังแต่ 7.30 น. ถึง 22.00 น. หรือ

เลือกใช้บริการน่ังกระเช้าลอยฟ้า (เคเบิลคาร์) จาก

สถานีเม้าท์เฟเบอร์และเวิลด์เทรดเซนเตอร์ข้ามไป

เกาะเซน็โตซ่า ซ่ึงระหว่างทางคุณจะได้ชมทศันียภาพของสิงคโปร์แบบ 360 องศา นอกจากน้ีนักท่องเที่ยว

สามารถเดินทางมาที่น่ีโดยขับรถผ่านสะพานซ่ึงเช่ือมต่อกบัเกาะสงิคโปร์อกีด้วย 

(10.)  ยูนิเวิรล์ซลั สตูดิโอ (Universal Studio) 

สวนส นุกชื่ อ ดั ง ใน เขตเซนโตซา  ( Sentosa) 

ถึงแม้ว่าจะเป็นสาขาของสวนสนุกระดับอินเตอร์เนชั่นแน

ลจากฝั่งอเมริกา แต่เคร่ืองเล่นในสวนสนุกจาํนวน 18 ชนิด

จากทั้งหมด 24 ชนิด ใน 7 โซนประเภทเคร่ืองเล่น ได้ถูก

ออกแบบและปรับแต่งให้เข้ากับอรรถรสของนักท่องเที่ยว

ท้องถิ่นและความนิยมของชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะ ถือเป็น

เอกลักษณ์อนัโดดเด่นของยูนิเวิร์ลซัล สตูดิโอ แห่งน้ี 
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9.  ราชอาณาจักรไทย  (Kingdom of Thailand)  

 

 

 

 

 

9.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

9.1.1  ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์

ขนาดและที่ตั้ง  :  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด 513,115.020  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

198,953 ตารางไมล์  โดยต้ังอยู่ใจกลางของภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีฐานะเสมือนประตูสู่ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้โขง (Gateway to Southeast Asia and the GMS: 

Greater Mekong Sub-Region)   

ลกัษณะภูมิประเทศ  :  โดยรวมของประเทศไทยประกอบด้วย เทือกเขา ป่าไม้ เนินเขา ที่ราบสูง 

ที่ราบหุบเขา ที่ราบลุ่มบริเวณแม่นํา้ใหญ่หลายสาย ทะเล ชายหาด และเกาะแก่งต่างๆ 

ดินแดนและอาณาเขต  :  ประเทศไทยมีพรมแดนทางบก  5,326  กิโลเมตร  มีพรมแดนติดกับ

ประเทศพม่าทางทศิตะวันตก  ความยาว  2,202  กิโลเมตร  มีพรมแดนติดกับประเทศลาวทางทิศเหนือ 

ความยาว 1,750  กโิลเมตร มีพรมแดนติดกบัประเทศกมัพูชาทางทศิตะวันออก ความยาว 798 กิโลเมตร  

และมีพรมแดนติดกบัประเทศมาเลเซียทางทศิใต้ ความยาว 576 กโิลเมตร  โดยความยาวจากจุดเหนือสุด

และใต้สดุของประเทศมีระยะทาง 1,640 กโิลเมตร ในขณะที่ความกว้างจากจุดตะวันตกสดุไปถึงจุดตะวันออก

สดุของประเทศ มีระยะทาง 780 กโิลเมตร  

เขตชายฝัง่  :  ความยาวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย 1,840 กโิลเมตร ฝั่งทะเลอันดามัน 865  กโิลเมตร 

อากาศ  :  อากาศของประเทศไทยเป็นเขตร้อนชื้น  มี  3  ฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อน  เร่ิมต้ังแต่เดือน

กุมภาพันธ์ – เมษายน  และมีฝนตกในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  ส่วนฤดูหนาวจะเร่ิมต้นเดือน

พฤศจิกายน– มกราคม พ้ืนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากแถบมหาสมุทร

อินเดียในฤดูฝน  และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลจีนใต้ในฤดูหนาว  อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี  

ประมาณ  18 – 34  องศาเซลเซียส 

ทรพัยากรธรรมชาติ  :  ดีบุก  ยางพารา  กา๊ซธรรมชาติ  ทงัสเตน  แทนทาลัม  ไม้ซงุ  ตะกั่ว  ยิปซัม  ลิกไนต์ 

ภยัธรรมชาติ  :  อทุกภัย  วาตภัย  ไฟป่า  ภัยแล้ง  ภัยหนาว 

เวลา  :  ประเทศไทยมีเวลาแตกต่างจากเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง 

9.1.2  ประชากร   

 จ านวนประชากร  :  ประมาณ  65.99  ล้านคน  (ปี พ.ศ. 2556)  เป็นลาํดับที่  20  ของโลก 

 โครงสรา้งอายุ  :  อายุ 0-14 ปี มีประมาณร้อยละ 20.3   

  อายุ 15-64 ปี  มีประมาณร้อยละ 70.7   

  อายุ 65 ปีขึ้นไป มีประมาณร้อยละ 9 

กลุ่มชนพื้ นเมือง  :  ไทย  75%  จีน  14%  อื่น ๆ  11% 
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ศาสนา  :  พุทธ  64.6%  อสิลาม  4.6%  คริสต์  0.7%  อืน่ๆ  0.1% 

ภาษา  :  ไทย  องักฤษ  ภาษาท้องถิ่น 

 อตัราการรูห้นงัสอื  :  คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป  อ่านออกเขียนได้ร้อยละ 96.8  

9.2  ขอ้มูลเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยมีเศรษฐกจิแบบผสม  สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

(สศช.) รายงานว่า ประเทศไทยมีจีดีพี 11.375 ล้านล้านบาท
  
 มีอตัราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 3.02%   ประเทศไทย

มีผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศในรูปตัวเงินเป็นอนัดับที่ 29 ของโลก และมีผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ

ที่ความเท่าเทยีมกนัของอาํนาจซ้ือเป็นอนัดับที่ 24 ของโลก ในปี 2556 เศรษฐกจิไทยเติบโต 2.9% จีดีพี

มาจากการใช้จ่ายของครัวเรือน 54.4% การใช้จ่ายของรัฐบาล 13.8% การลงทุนในสนิทรัพย์ถาวร 26.7%  

ประเทศไทยเป็นประเทศอตุสาหกรรมใหม่ 

ภาคอตุสาหกรรมและบริการเป็นภาคหลักในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย โดยภาคอุตสาหกรรม

เป็นสัดส่วน 39.2% ของจีดีพี ภาคเกษตรกรรมเป็นสัดส่วน 8.4% ของจีดีพี น้อยกว่าภาคการขนส่งและ

การค้า ตลอดจนการสื่อสาร ซ่ึงเป็นสัดส่วน 13.4% และ 9.8% ของจีดีพีตามลําดับ ภาคก่อสร้างและ

เหมืองแร่เป็นสัดส่วน 4.3% ของจีดีพี ภาคอื่น (ซ่ึงรวมภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและร้านอาหาร) 

เป็นสัดส่วน 24.9% ของจีดีพี  โทรคมนาคมและการค้าบริการกําลังกําเนิดเป็นศูนย์กลางการขยาย

อตุสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกจิ 

ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับที่ 24 ของโลก และมีมูลค่าการนาํเข้าเป็นอันดับที่ 23 

ของโลก ประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส ์ออสเตรเลีย ฮ่องกงและเกาหลีใต้  ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สดุของโลก ใน

ปี 2551 ประเทศไทยส่งข้าวออกคิดเป็นประมาณ 33% ของการค้าข้าวทั่วโลก   ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต

และส่งออกยางรายใหญ่ที่สดุของโลก
  
 และเป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อนัดับ 5 ของโลก 

ประเทศไทยมีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากประเทศ

อนิโดนีเซีย ทว่า จีดีพีต่อหัวในปี 2555 ค่อนข้างตํ่า  ($7,188) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย

จัดว่ามีจีดีพีต่อหัวกลางๆ  รองจากประเทศสงิคโปร์ บรูไน  และมาเลเซีย   ในวันที่  19 กรกฎาคม  2556  

ประเทศไทยถือครองทุนสาํรองระหว่างประเทศ  171,200  ล้านดอลล่าร์สหรัฐ  มากเป็นอันดับสองใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (รองจากประเทศสิงคโปร์)  ประเทศไทยยังมีปริมาณการค้าต่างประเทศมาก

ที่สดุเป็นอนัดับสอง รองจากสงิคโปร์ 

9.3  ดา้นการท่องเทีย่ว  

การท่องเที่ยวถือเป็นแหล่งรายได้หลักที่สาํคัญของประเทศไทย ซ่ึงรายรับจากการท่องเที่ยวของ

ไทยจัดอยู่ในอนัดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยร้อยละ 9 ของ

มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวมภายในประเทศทั้งหมด และมีการจ้างงานกว่า 1.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5 ของ

จาํนวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ 

หากพิจารณาสถติินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพบว่า จาํนวน

นักท่องเที่ยวสงูเป็นอนัดับ 2 รองจากมาเลเซีย โดยในภาพรวม มีจาํนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้า

มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2014 ประเทศไทยมีจาํนวนนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งหมด 24,779,768 คน ลดลงจากปี 2013  อยู่ที่  26,546725  คน  

คิดเป็นร้อยละ  6.66 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD


ขณะที่ระยะเวลาพํานักเฉล่ียของนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2013 ระยะเวลาพํานักเฉล่ีย

ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 9.85 วัน รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นมูลค่า 1,147,653 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2012 ร้อยละ 4.93 ทั้งน้ี ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 4,616.49 บาท/

คน/วัน 

ทั้งน้ี หากจาํแนกตามสญัชาติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2013 

พบว่า นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเดินทางเข้าประเทศไทยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.94 รองลงมา

ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป ร้อยละ 23.75  ทวีปอเมริกา  ร้อยละ  4.4 ทวีปเอเชียใต้ ร้อยละ 5.1 

กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก  ร้อยละ  3.6  ทวีปตะวันออกกลาง  ร้อยละ 2.2 ทวีป

แอฟริกา  ร้อยละ 0.6 

จากการจัดอันดับของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี 2009 ของ World Economic 

Forum (WEF) พบว่า ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศไทย

จัดอยู่ในอนัดับที่ 3 ของภมูิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสงิคโปร์และมาเลเซียเท่าน้ัน ดัชนีชี้ วัดจุดแขง็

ด้านการท่องเที่ยวของไทยอยู่ที่ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

(1.)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว (Business 

Environment and Infrastructure Index) โดยเฉพาะเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว (Tourism 

Infrastructure) โรงแรม Top 50 ในเอเชียมีโรงแรมในไทยติดอนัดับถงึ 8 แห่งมากที่สุดในเอเชีย นอกจากน้ัน 

ยังมีความโดดเด่นในโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมทางอากาศ (Air Transport Infrastructure) และความสามารถ

ในการแข่งขันด้านราคา (Price Competitiveness) 

(2.)  ปัจจัยด้านทรัพยากรบุคคลด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Human, 

Cultural and Natural Resources Index) 

(3.)  ปัจจัยด้านกรอบกฎระเบียบด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Regulatory Framework 

Index) โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาํคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างมาก 

(Prioritization of Travel & Tourism) 

นอกจากความได้เปรียบของประเทศไทยดังกล่าวแล้ว นโยบายการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (The Tourism Authority of Thailand หรือ TAT) ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

อาทิเช่น Amazing Thailand Amazing Value, Amazing Thailand always amazes you เป็นกลไกสาํคัญ

ในการช่วยขับเคล่ือนการเติบโตของอตุสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศมาอย่างต่อเน่ือง และสามารถสร้าง

การรับรู้ของชาวต่างประเทศให้ทราบถงึสนิค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้รับรู้ กันอย่างกว้างขวาง ผ่าน

สาํนักงาน ททท. ต่างประเทศจาํนวน 23 แห่ง ซ่ึงกระจายอยู่ทุกภมูิภาคทั่วโลก 

ดา้นสาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณปูโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2552 ไทยมีจาํนวนห้องพักทั้งสิ้น 303,154 ห้อง 

จากโรงแรมและเกสต์เฮาส์ 5,420 แห่งทั่วประเทศ
 
 ในจาํนวนน้ีมี 143 แห่งเป็นโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่

ต่างประเทศร่วมลงทุน โดยมีการจ้างงานในประเทศรวม 180,431 คน และมีรายรับทั้งสิ้นประมาณ 95.4 

ล้านบาท (สาํนักงานสถิติแห่งชาติ 2553) นอกจากน้ียังมีจาํนวนภัตตาคาร บาร์ และโรงอาหารทั้งสิ้นอีก 

233,120 แห่งทั่วประเทศ 
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แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสาํคัญ ได้แก่ กรุงเทพฯ (พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ 

พระที่น่ังอนันตสมาคม วังสวนผกักาดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) เชียงใหม่ (วัดสวนดอก วัดพระสิงค์ 

วัดพระธาตุดอยสเุทพ อทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พระตาํหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ปางช้างและสวนสัตว์

เชียงใหม่) ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น พัทยา หัวหิน ภูเกต็ กระบี่ สมุย เกาะพีพี เกาะสิมิลัน 

เกาะกูด เกาะลันตา เกาะช้างและเกาะเสม็ด รวมทั้งมรดกโลก ได้แก่ นครประวัติศาสตร์สุโขทัย 

พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง และป่า

ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ 

(1.)  สถานทีท่่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร 

วดัพระศรีรตันศาสดาราม (วดัพระแกว้) 

วัดพระแก้ว ต้ังอยู่บนถนนหน้า

พระลาน เขตพระนคร สร้างขึ้ นในสมัย

รัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325 เม่ือรัชกาลที่ 1 

(พระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้

ย้ายราชธานีจากธนบุรีมายังกรุงเทพฯ  

นอกจากน้ียังเป็นที่ประดิษฐานของ “พระ

พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้ว” 

พ ร ะพุ ท ธ รู ป คู่ บ้ า น คู่ เ มื อ ง ข อ ง ไท ย 

พระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าฯ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นในพระอุโบสถ ระเบียง

พระอโุบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเร่ืองรามเกยีรต์ิที่สวยงามและยาวที่สดุในโลก 

พระบรมมหาราชวงั 

มีพ้ืนที่ 218,400 ตารางเมตร ประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท 

พระที่น่ังองค์แรกภายในพระบรมมหาราชวัง  โดยถ่ายแบบมาจากพระที่น่ังสรรเพชรมหาปราสาทในสมัย

อยุธยา มีลักษณะเป็นปราสาทจัตุรมุข 

ยอดทรงมณฑปซ้อนเจ็ดชั้ นประดับ

กระจก หลังคาคาดด้วยดีบุก พระที่ น่ัง

จักรีมหาปราสาท สร้างขึ้ นเมื่อ พ.ศ. 

2418 เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่าง

ไทยและยุโรปเป็นปราสาทรียงกันสาม

ชั้น สามองค์ เชื่อมต่อด้วยมุขกระสัน

โดยตลอด หลังคามุงกระเบื้องเคลือบส ี

มียอดปราสาทสามยอด นอกจากน้ียัง

ประกอบไปด้วย พระที่ น่ังจักรพรรดิ

พิมาน พระที่น่ังไพศาลทกัษิณ พระที่น่ังอฐัทศิอทุุมพรราชอาสน์ และพระที่น่ังบรมพิมาน 
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วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร (วดัโพธ์ิ)  

“วัดโพธิ์” หรือนามทางราชการ

ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช

วรมหาวิหาร” เป็นพระอารามหลวงชั้น

เอก และเป็นวัดประจํารัชกาลที่ 1 แห่ง

ราชวงศ์จักรี เน่ืองจากพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “วัด

โพธาราม” วัดเก่า ที่เมืองบางกอก คร้ัง

ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า เ ป็ น วั ดห ล ว ง  ข้ า ง

พระบรมมหาราชวัง และที่ใต้พระแท่น

ประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏมิากร พระประธานในพระอโุบสถเป็นที่บรรจุ พระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้

ด้วย โดยพระอารามหลวงแห่งน้ีมีเน้ือที่ 50 ไร่ 38 ตารางวาอยู่ ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวัง ทิศ

เหนือจดถนนท้ายวัง ทิศตะวันออกจดถนนสนามไชย ทิศใต้จดถนนเศรษฐการ ทิศตะวันตกจดถนน

มหาราช มีถนนเชตุพน ขนาบด้วยกาํแพงสงูสขีาวแบ่งเขตพุทธาวาส และสงัฆาวาสชัดเจน 

วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 

วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาต้ังแต่สมัยอยุธยา ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่นํ้า

เจ้าพระยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” ตาม

ช่ือตาํบลบางมะกอกซ่ึงเป็นตําบลที่ ต้ังวัด 

ภายหลังเปล่ียนเป็น “วัดมะกอกนอก” 

เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตาํบลเดียวกัน

แต่ อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ชื่อ 

“วัดมะกอกใน” ต่อมาใน พ.ศ. 2310 เมื่อ

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราช

ประสงค์จะย้ายราชธานีมาต้ัง ณ กรุงธนบุรี

จึงเสดจ็กรีฑาทพัล่องลงมาทางชลมารคถึง

หน้าวัดมะกอกนอกน้ีเมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี 

จึงทรงเปล่ียนช่ือวัดมะกอกนอกเป็น “วัดแจ้ง” เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสดจ็มาถงึวัด น้ีเม่ือเวลาอรุณรุ่ง 

ตลาดจตุจักร 

ถอืว่าเป็นแหล่งช้อปป้ิงยอดฮิตสุดสัปดาห์

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่น่ีเป็นตลาดนัดที่ใหญ่

ที่ สุดในโลกที่ รวบรวมสินค้ามากมายจากทุก

ภมูิภาคทั่วประเทศ มีสนิค้าหลากชนิดให้เลือกสรร

แถมได้ของที่ถูกใจ ในราคาที่ย่อมเยา  ตลาดนัด

จตุจักรมีจํานวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 8,000 

แผงค้า โดยภายในโครงการต่างๆ ประกอบไปด้วย 

สนิค้าหลากหลายชนิด ทั้งจากผู้ผลิตโดยตรง  
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(2.)  แหล่งท่องเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่และจังหวดัทางภาคเหนือ 

พระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานที่สาํคัญ

ยิ่งของเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานอยู่บนดอยสเุทพ 

สงูจากระดับนํา้ทะเล 1,000 เมตร ต้ังอยู่ทางด้าน

ทศิตะวันตกของตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองเก่า

ประมาณ 10 กโิลเมตร สามารถมองเหน็จากตัว

เมืองได้ชัดเจน 

 

ดอยอินทนนท  ์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 

1009 มีสภาพอากาศหนาวเยน็ตลอดปี 

เป็นที่ต้ังสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศ

ไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิ

ชยานนท ์เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สดุท้าย 

 

ถนนคนเดินท่าแพ เป็นสถานที่ชอปป้ิงสดุฮิตของเมือง

เชียงใหม่ เปิดทุกวันเสาร์-อาทติย์ ภายในคูเมืองบริเวณ

ถนนราชดาํเนิน สนิค้าที่นาํออกมาวางขายมีมากมายทั้ง

สนิค้าพ้ืนเมือง สนิค้า OTOP 

 

ศูนยอ์นุรกัษช์า้งไทย ล าปาง 

          ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และสวนป่าทุ่งเกวียน ต้ังอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ตาํบลเวียงตาล อยู่ในความดูแล

ของอตุสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) แต่เดิม ออป. เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซ่ึง

เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเร่ิม

ดาํเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่

เล้ียงและฝึกลูกช้างเพ่ือให้เชื่อฟังคาํสั่งและมี

ความชํานาญในการทําไม้ขณะที่แม่ช้างไป

ทาํงานในป่า และเน่ืองจากมีนโยบายปิดป่าซ่ึง

ทาํให้ช้างต้องว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับ

มาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่และเจ็บป่วย และ

ที่น่ียังเป็นสถานที่ต้ังของโรงพยาบาลช้างด้วย 

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 ออป. ได้

ก่อต้ังศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้น และจัดกจิกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
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แหล่งท่องเทีย่วในจังหวดัเชียงราย   

เชียงรายนับเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ

ไทย อีกทั้งยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่ มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 

แถมยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้บนดอยสูงที่สลับซับซ้อน 

เป็นแหล่งกําเนิดต้นนํ้าและนํ้าตกอันงดงามหลายแห่ง 

รวมถึงมีประชากรหลายเชื้ อชาติ ทั้งชาวไทยพ้ืนราบ ชาว

ไทยภเูขา และชาวจีนฮ่อ ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง 

ซ่ึงแต่ละชนชาติจะมีประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ มี

เอกลักษณ์ เป็นเสน่ห์อีกอย่างที่ทาํให้เชียงรายได้รับความ

สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงไม่

ต้องแปลกใจเลยหากเชียงรายจะเป็นจังหวัดอันดับต้น ๆ ที่

นักเดินทางมักคิดถงึเป็นที่แรก ๆ  

 

แหล่งท่องเทีย่วในจังหวดัแม่ฮ่องสอน  

แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหน่ึง ซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ต้ังอยู่ทางด้าน

ตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจาก

กรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพ้ืนที่

ประมาณ 12,681.259 ตารางกโิลเมตร โดย

ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น "เมืองสามหมอก" เน่ืองจาก

เป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยภูเขา

สลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนน

ธงชัยและทิวเขาแดนลาว จึงถูกปกคลุมด้วย

หมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตาม

ธรรมชาติของเทอืกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้

นานาพันธุ ์จนมีคาํกล่าวว่าเปรียบเสมือนกบัเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย 

แหล่งท่องเทีย่วในจังหวดัน่าน  

จังหวัดน่านมีพ้ืนที่  11,472,076 ตาราง

กิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้านไร่เศษ อาณาเขตทิศ

เหนือและทิศตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ทิศใต้จดจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก

จดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย 

ความที่ เ ป็น เ มืองช ายแดนแห่ ง ล้ านนา

ตะวันออก อนัอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจาก

เทอืกเขาสงูถงึพ้ืนราบ ทาํให้เสน่ห์ของเมืองน่านยั่งยืน

มาจนถึงทุกวันน้ี ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่

เป็นท้องทะเลแห่งขุนเขา อกีทั้งสายลมหนาวและสายหมอกที่พัดผ่าน ทุ่งข้าวสีเขียวฉํ่าฝน หรือเหลืองทอง

พร้อมจะเกบ็เกี่ยว ยังทาํให้ผู้มาเยือนเกบ็ความประทบัใจกลับไปด้วย  
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(3.) แหล่งท่องเทีย่วในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอสีาน 

ถอืเป็นพ้ืนที่ที่มีเน้ือที่มากกว่าภาคอืน่ ๆ ในประเทศ

ไทย โดยมีเทอืกเขาที่สงูที่สดุในภาคอสีาน คือ ยอด

ภหูลวง, ภพูาน และภกูระดึง  ซ่ึงเป็นต้นกาํเนิดของ

แม่นํา้สายสาํคัญหลายสาย และด้วยพ้ืนที่ขนาดใหญ่ 

ทาํให้ภาคอสีานมีความอดุมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

และแหล่งประวัติศาสตร์มากมาย ทาํให้มีสถานที่

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย เช่น อทุยาน

แห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่า และหมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นอยู่แบบด้ังเดิม 

        สามพนัโบก จังหวดัอุบลราชธานี                   ทุ่งดอกกระเจียวงาม จังหวดัชยัภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  อุทยานประวติัศาสตรพ์นมรุง้ จังหวดับุรีรมัย ์  

 

 

           พระธาตุพนม จังหวดันครพนม 

              

 

 

 

           เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าภูหลวง จังหวดัเลย 
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(4.)  แหล่งท่องเทีย่วในภาคใต ้

จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย  มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่น ๆ  ของ

ประเทศ  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  และแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ  ซ่ึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย  โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล  

เป็นที่รู้กนัดีว่าทะเลและเกาะต่างๆทางตอนใต้ของเมืองไทยน้ันขึ้นชื่อเป็นอย่างมากหากพูดถึงความสวยงาม

ของธรรมชาติ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศต่างหล่ังไหลกันมาเที่ยวชมความสวยงามของเกาะ

และทะเลทางตอนใต้ของเมืองไทยกนัเป็นจาํนวนมากตลอดทั้งปี  ได้แก่ 

หมู่เกาะพีพี   อีกหน่ึงเกาะที่ มี

ชื่อเสียงสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้

ประเทศไทย ต้ังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ บริเวณ

เกาะมีถํ้าสวยงาม มีชายหาดขาวสะอาด

สวยงาม นุ่ม ทอดตัวยาวเหยียด มีทะเลที่มี

ความใส่สีฟ้าคราม สวยงามน่าต่ืนตา รวม

แล้วมีพ้ืนที่ทั้ งหมด 389.96 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 243,725 ไร่ ทั่วบริเวณมี

ทรัพยากรธรรมชาติครบครัน ทั้งปะการัง 

ต้นไม้ ภเูขา ป่าบก ป่าเลน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน เพราะเป็น

ช่วงที่อากาศเยน็สบายและเหมาะแก่การท่องเที่ยว 

เกาะตาชยั เป็นอกีหน่ึงเกาะในจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามักจะเดินทาง

มาพักผ่อนอย่างสงบๆ เพราะเกาะแห่งน้ีมีความสงบ ที่กลบไปด้วย ความงดงาของธรรมชาติ ใครที่เดินทาง

มา เป็นต้องมีความสุขกับนํ้าทะเลสี

สวยงาม สีคราม ไล่ระดับมาจนถึงสี

ฟ้าอ่อน จนนํา้ใส น่าเล่น หาดทรายขาว

ละเอียดทอดตัวยาวเดินนุ่มเท้าสุดๆ 

ว่ากันว่าเกาะตาชัยแห่งน้ีได้รับการ

ขานช่ือว่าเป็นสวยที่สุดในทะเลอันดา

มันอีกด้วย  มีกิจกรรมที่หลากหลาย 

ทั้ งดํานํ้าชมปะการัง เล่นนํ้าทะเล  

และชมสตัว์นํา้ที่สามารถมองเหน็ด้วย

ตาเปล่า รวมไปถงึการเดินป่าที่ท้าทายความสนุกสนานรอคุณอยู่ 

 ทะเลตรงั   จังหวัดตรังเป็นจังหวัดเล็ก

เลก็ของภาคใต้ที่อดุมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ

ทางทะเลเหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ  มีเกาะแก่ง

มายมายที่ เหมาะสําหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน

ทางทะเล  ได้แก่การดาํนํา้ต้ืนดูปะการัง  หรือดาํ

นํ้ า ลึ ก ก็ มี จุ ดดํ า นํ้ า ม า กม า ย ห ล า ย จุ ด  ที่

นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว 
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หมู่เกาะตะรุเตา  เป็นเป็น

อทุยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอันดามัน

ที่สวยที่สดุแห่งหน่ึง อยู่ในจังหวัดสตูล  

ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ 931,250 ไร่ หรือ 

1,490 ตารางกิโลเมตร มีอ่าวน้อย

ใหญ่ที่มีชายหาดสวยงามอยู่หลายแห่ง

บริเวณหมู่เกาะน้ี  ประมาณ 51 เกาะ 

เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี 

เกาะหลีเป๊ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง 

และเกาะบิสส ี

โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเที่ยวกนัในช่วง วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 พฤษภาคม 

ของทุกปี ซ่ึงเป็นช่วงที่เปิดฤดูการท่องเที่ยวน่ันเอง เรียกว่าการเดินทางมาที่หมู่เกาะตะรุเตา ไม่มีคําว่า

ผดิหวังแน่นอน จะได้พบกบัความตระกาลตาของท้องทะเลอย่างแท้จริง 

หมู่เกาะอ่างทอง จังหวดัสุราษฎรธ์านี  เป็นเกาะใหญ่ที่ประกอบด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 42เกาะ 

เช่นเกาะหินดับ เกาะนายพุด และเกาะไผ่ลวก เป็นต้น มีพ้ืนที่เป็นนํา้กว่า 84 ตารางกิโลเมตรของพ้ืนที่

ทั้ ง หมด  มี พ้ื นที่ เ ป็ นนํ้ า ก ว่ า  84 

ตารางกิโลเมตรของพ้ืนที่ทั้งหมด มี

ชายฝั่งสูงชัน มีปะการังสวยงาม มี

สัตว์มากมายเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์

ให้บริเวณชายฝั่งเช่นนกปากซ่อมดง 

นกเด้าดิน นอกจากน้ียังพับสัตว์นํ้า

มากมายไม่ว่าจะ ปลาผีเสื้ อปากยาว  

ปลาสนิสมุทรลายนํา้เงิน เป็นต้น 

 

การเดินทางมาสามารถเดินทางมาที่ อาํเภอเกาะสมุย จังหวัดสรุาษฎร์ธานี กไ็ด้พบกบัธรรมชาติที่สวยงาม 

หาดป่าตอง ภูเก็ต  เป็นชายหาดที่มีช้ือเสียงมาก

ที่สดุของเกาะภเูกต็ และยังเป็นสถานที่ผกัผ่อนที่มีนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติมาผักผ่อนตลอดทั้งปีอีกด้วย ภายในบริเวณม่ี

บ้านพัก โรงแรม บริษัทนาํเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่ง

บันเทิงยาม

คํ่ า คื น ไ ว้

สํ า ห รั บ

บริการนักท่องเที่ยว ที่อาจจะเรียกได้ว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

24 ชม. เลยกว่็าได้ ณ บริเวณชายหาดยังมีหาดทรายขาว

ละเอียด เหมาะสาํหรับเล่นนํ้าทะเล และยังมีกิจกรรมทาง

ทะเล ไม่ว่าจะเป็น เจสก ีสปีดโบท และอื่นๆอีกมากมาย ไว้

สาํหรับรองรับนักท่องเที่ยว อย่างครบครัน 

78 



10.  ประเทศ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม   (Socialist Republic of Vietnam)  

 

 

 

 

 

 

10.1  ขอ้มูลทัว่ไป 

10.1.1  ลกัษณะทางภูมิศาสตร ์ 

ทีต่ ั้ง ต้ังอยู่ทางทศิตะวันตกของคาบสมุทรอนิโดจีน  

พื้ นที ่ประมาณ 331,150 ตารางกโิลเมตร  

ภูมิประเทศ เรียงเป็นรูปตัว S ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้  

ทิศเหนือ ติดกบัประเทศจีน ความยาว 1,281 กิโลเมตร  

ทิศตะวนัตก ติดประเทศลาว ความยาว 2,130 กโิลเมตร  

ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ติดกบัประเทศกัมพูชา ความยาว 1,228 กโิลเมตร และอ่าวไทย  

ทิศตะวนัออก มีชายฝั่งทะเลยาวติดกบัทะเลจีนใต้ ยาว 3,444 กโิลเมตร  

ภูมิอากาศ เป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่าง เวียดนาม

ภาคเหนือและภาคใต้  

เวียดนามทางตอนใต ้มีภมูิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สตูร มีอณุหภมิูเฉล่ีย คล้ายประเทศไทยคือ

ประมาณ 27 – 30 c และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ( พค. – ตค. ) และฤดูร้อน ( พย. – เมย. )  

เวียดนามทางตอนเหนือ มีภมูิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มีอณุหภูมิแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง

ช่วงร้อนที่สดุและหนาวที่สดุ โดยมี 4 ฤดู คือ  

ฤดูใบไม้ผลิ ( มีค. – เมย. ) อณุหภมูิระหว่าง 17- 23 c  

ฤดูร้อน ( พค. – สค. ) อณุหภมูิระหว่าง 30 - 39 c  

ฤดูใบไม้ร่วง ( กย. – พย. ) อณุหภมูิระหว่าง 23 - 28 c  

ฤดูหนาว ( ธค. – กพ. ) อณุหภมูิระหว่าง 7 - 16 c  

เมืองหลวง กรุงฮานอย (Ha Noi)  

ทรพัยากรธรรมชาติ น้ามันและกา๊ซธรรมชาติ อณัมณี สนิแร่ สตัว์น้า  

เวลา เท่ากบัประเทศไทย 

10.1.2  ประชากร  

จ านวนประชากร ประมาณ 92.5 ล้านคน (ปี  พ.ศ. 2556)  เป็นอนัดับ  3  ในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้รองจาก  อนิโดนีเซียและฟิลิปปินส ์ และเป็นอันดับ 13 ของโลก  

อตัราการขยายตวัของประชากร ปี 2542 – 2553 ประมาณปีละ 1.03 ล้านคน หรือ 1.2 % ต่อปี  

โครงสรา้งประชากร : 0 – 14 ปี : 24.9 % (ชาย 11,230,402 คน หญิง 10,423,901 คน)  
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      15 – 64 ปี : 69.4 % (ชาย 29,971,088 คน หญิง 30, 356,393 คน)  

      65 ปีขึ้นไป : 5.7 % (ชาย 1,920,043 คน หญิง 3,065,697 คน)       

วัยทาํงาน (50.4 ล้านคน)  

เช้ือชาติ เชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet) (มากกว่า 86%) นอกน้ันเป็นชนกลุ่มอืน่ๆ อกี 53 

เช้ือชาติกระจายอยู่ตามเทอืกเขาและที่ราบสงู  

ศาสนา ส่วนใหญ่ไม่นับถอืศาสนาแต่นับถือลัทธต่ิาง ๆ ( 80.8 % ) มีบ้างที่นับถอืศาสนาพุทธ 

นิกายมหายาน ( 9.3% ) ศาสนาคริสต์( 7.2% ) อสิลาม (0.1% ) และอืน่ ๆ ( 2.6% )  

ภาษา ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม แต่ปัจจุบัน ภาษาองักฤษ มีความสาํคัญมากขึ้นเป็นภาษาที่

สอง และมีการใช้ภาษาอืน่ ๆ อกี เช่น จีนและรัสเซียเป็นต้น  

อตัราการรูห้นงัสอื ร้อยละ 94 % 

วนัชาติ 2 กนัยายน 

10.2  ขอ้มูลเศรษฐกิจ 

ขอ้มูลพื้ นฐานทางเศรษฐกิจ 

ปี 
Real GDP 

Growth (%Δ) 

GDP per Cap 

(US$) 

เงินเฟ้อ 

(%Δ) 

การว่างงาน 

(%Δ) 

อตัรา

แลกเปลีย่น 

(dong/US$) 

2550(2007)  8.5 2,607 8.3 4.6 16,119 

2551(2008)  6.3 2,800 23.1 4.7 16,548.3 

2552(2009)  5.3 2,900 6.7 6 17,799.6 

2553(2010)  6.8 3,100 9.2 5 19,148.9 

2554(2011)  7.5 3,326 22.16 7 20,800 

Source: The Economist Intelligence Unit, 2011 

สกุลเงินตรา (รหสัย่อ) ด่อง ( Dong) ,  

อตัราแลกเปลีย่น 18,220.23 ด่อง = US$ 1 ( ณ วันที่ 18 มกราคม 2555 ) 

10.3  ดา้นการท่องเทีย่ว 

 จ านวนนกัท่องเทีย่ว 

ในปี 2550 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนเวียดนามจํานวน 5.05 ล้านคน นาํรายได้เข้า

ประเทศเกือบ 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมขึ้นถึง 40% จากรายได้ในปี 2549) และในปี 2554 รายได้

จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสัดส่วนถึง 4.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมีการจ้าง

งาน 3.7% ของจาํนวนงานในประเทศ 

ล่าสุดในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนเวียดนามจาํนวน 6.85 ล้านคน (เพ่ิมขึ้ น 

13.86% จาก 6.01 ล้านคนในปี 2554) โดยประเทศที่เป็นตลาดสาํคัญได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น 

สหรัฐอเมริกาและใต้หวัน และคาดว่าจะทาํรายได้เข้าประเทศประมาณ 7.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เพ่ิมขึ้น 

15.3% จากรายได้ในปี 2554)
 

ดา้นสาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณปูโภคพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว ในปี 2552 เวียดนามมีจาํนวนห้องพักทั้งสิ้นประมาณ 

208,000 ห้อง จากที่พัก 10,800 แห่งทั่วประเทศ มีบริษัทต่างชาติที่ดาํเนินธุรกจินาํเที่ยว 764 แห่ง 
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แหล่งท่องเทีย่วส าคญั 

เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสาํคัญ ได้แก่ ฮาลองเบย์  เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An) หมู่บ้าน

โบราณสถานเมืองเว้ สถานที่ศักสิทธิ์หม่ีเซิน (My Son) อุทยานแห่งชาติฟงงา-เค บัง (Phong Nha – Ke 

Bang) พระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง (Imperial Citadel of Thang Long) พระราชวังแห่งราชวงศ์โฮ 

(Citadel of the Ho Dynasty) เมืองท่าดานัง (Da Nang) ชมภมูิทศัน์นาขั้นบันได สถาปัตยกรรมเฟรนช์โค

โลเนียลและวิถชีีวิตชนกลุ่มน้อยที่เมืองซาปา (Sapa) ภเูขาและธรรมชาติที่ดาลัด (Dalat) รวมทั้งการแสดง

หุ่นกระบอกที่โรงละครหุ่นกระบอกนํา้ริมทะเลสาบฮว่านเกีย๋ม 

(1.)  อ่าวฮาลอง (Halong Bay) 

อ่าวฮาลอง(Halong Bay) อ่าวฮาลอง

เป็นอ่าวแห่งหน่ึงในพ้ืนที่ของอ่าวตังเกี๋ยทาง

ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ใกล้ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ในอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูนจาํนวน 1,969 เกาะ

โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล หลายเกาะมีถํา้ขนาด

ใหญ่อยู่ภายในถํา้ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณอ่าวคือ 

ถํา้เสาไม้ ซ่ึงต้ังช่ือโดยนักท่องเที่ยวชาวฝร่ังเศส

เม่ือปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในถํา้ประกอบไปด้วยโพรงกว้าง 3 โพรง เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน

บริเวณอ่าว 2 เกาะ คื   อ เกาะกัดบา และเกาะ Tuan Chau ทั้งสองเกาะน้ีมีคนต้ังถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บน

เกาะมีโรงแรมและชายหาดจํานวนมาก ส่วนเกาะ

ขนาดเล็กอื่ นๆ บางเกาะเป็นที่ ต้ั งของหมู่ บ้ าน

ชาวประมง และบางเกาะยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์

หลายชนิด ในตามตํานานพ้ืนบ้านน้ันได้กล่าวไว้ว่า 

ระหว่างที่ชาวเวียดนามกาํลังต่อสู้กับกองทัพชาวจีน 

เทพเจ้าได้ส่งกองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดิน

เวียดนาม มังกรเหล่าน้ีได้ดาํด่ิงลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่

เป็นอ่าว  ฮาลองในปัจจุบัน ทาํให้มีอัญมณีและหยก

พุ่งกระเดน็ออก อัญมณีเหล่าน้ีกลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าว เป็นเกราะป้องกันผู้รุกราน 

ทาํให้ชาวเวียดนามปกป้องแผ่นดินของพวกเขาได้สาํเรจ็และก่อต้ังประเทศซ่ึงต่อมากคื็อเวียดนามในปัจจุบัน 

(2.)  พพิธิภณัฑโ์ฮจิมินห ์(Ho Chi Minh Museum) 

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์(Ho Chi Minh Museum) 

พิพิธภัณฑโ์ฮจิมินห์ ต้ังอยู่ใกล้กบัสสุานโฮจิมินห์  พิพิธภัณฑ์โฮ

จิมินห์ป็นอาคารขนาดใหญ่ทันสมัย ที่สร้างมาเพ่ือจัดแสดง 

รูปภาพ เอกสารต่าง ๆ และข้าวของเคร่ืองใช้ของลุงโฮ

เอกสารบางฉบับของโฮจิมินห์น้ัน เขียนรายงานถึงปฏิบัติการ

ต่าง ๆ ที่ทาํในประเทศไทยด้วยช้ันสองของพิพิธภัณฑ์ เป็น

การจัดแสดงแบบด้ังเดิม บันไดระหว่างชั้นสองไปยังชั้นสามน้ัน มีอนุสาวรีย์ของโฮจิมินห์ต้ังอยู่บนแท่นแบบ

พุทธบนช้ันสามน้ันจะเป็นการจัดแสดงแบบร่วมสมัย ที่มีการตกแต่งอย่างงดงามและน่าสนใจ 
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(3.)  พพิธิภณัฑส์งคราม (War Remnants Museum)  

พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants 

Museum) ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง

เคร่ืองมือการรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ใน

สมัยสงครามเวียดนามมีทั้งของจีน สหรัฐอเมริกา 

พร้อมภาพถ่ายที่ ถ่ายทอดความรู้ สึกที่ เกี่ยวกับ

การปกป้องประเทศ การเสียสละเลือดเน้ือของ

ชาวเวียดนามหลายอย่าง ชัดเจน อาทิ ภาพการ

ถูกทรมานด้วยวิธกีารต่าง ๆ   เป็นต้น ภายนอกตัว

อาคารของพิพิธภัณฑ์สงครามมีเคร่ืองบิน และรถถังรุ่นที่ใช้ในสงครามเวียดนามของ สหรัฐอเมริกาและ

รัสเซีย จัดวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์ 

(4.)  โบสถน์อรท์เธอรด์าม (notre dame cathedral) 

โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (notre dame cathedral) ต้ังอยู่บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen 

ได้รับการก่อสร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้

ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์น้ีไม่มีการ

ประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น 

เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลก 

คร้ังที่ 2 สาํหรับโบสถ์แห่งน้ีได้รับการยกย่อง

ว่ ามีคว ามงดง ามมากที่ สุดแห่ งห น่ึง ใน

เวียดนาม โบสถ์ซ่ึงฝร่ังเศสได้จําลองมาจาก 

โบสถ์นอเธอร์ดามในฝร่ังเศสและนาํมาสร้าง

ไว้ที่น้ี โดยปกติวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีคู่บ่าวสาว มากมายมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และถ่ายรูปเกบ็

เป็นที่ระลึก รวมทั้งบุคคลทั่วไปกแ็วะเวียนเข้ามาชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสาย 

(5.)  ท าเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace) 

ต้ังอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทาํเนียบ

ของอดีตประธานาธบิดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย 

อาคารทันสมัยหลังใหญ่น้ีรายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่

ต้ังอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ทาํเนียบของผู้ว่าการชาว

ฝร่ังเศสที่เรียกว่า ทาํเนียบนโรดม (Norodom Palace) 

ทาํเนียบน้ีถูกทิ้ งระเบิดโดยทหารอากาศเวียดนามใต้

และได้มีการสร้างอาคารใหม่ ที่รู้ จักกันในช่ือ ทาํเนียบ

อสิรภาพ (Independence Palace) ขึ้นแทนที่โครงสร้าง

เก่าถูกทาํลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียดนามผู้สาํเร็จ

การศึกษาจากฝร่ังเศส และสร้างเสรจ็สมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 

2518 เมื่อกองกาํลังคอมมิวนิสต์ได้เคล่ือนขบวนรถถังเข้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของ ทาํเนียบและโค่น

รัฐบาลเวียดนามใต้ลงทุกวันน้ีที่ทาํเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้ งไว้

ให้เสมือนสภาพเดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509  
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(6.)  อุโมงคว์ินมอ๊ค (Vinh Moc Tunnels)  

อุโมงคว์ินหม์็อค ต้ังอยู่ห่างจากตัวเมืองเว้มา

ทางทิศเหนือราว 65 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ใต้ดินที่

คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็นเวลาหลายปีเพ่ือหลบภัยจาก

การทิ้ งระเบิดอย่างต่อเน่ืองในสมัยสงครามเวียดนาม 

แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะพากันอพยพไปอยู่ในส่วนอื่นๆ 

ของประเทศ แต่กม็ีชาวบ้านจาํนวนกว่า 300 คน ที่ยัง

อาศัยอยู่ภายในอุโมงค์คนรูแห่งน้ีเป็นเวลากว่า 5 ปี 

นับจากปี พ.ศ. 2509-2514 

ภายในเครือข่ายอุโมงค์ที่มีความยาวกว่า 2,000 

เมตร น้ี แบ่งออกเป็น 3 ชั้น มีทางเข้าออกทั้งหมด 13 ทาง 

แต่ละชั้นจะมีการสร้างเป็นห้องต่างๆ ทางซ้ายและขวา โดย

ช้ันแรกมีจุดเด่นน่าชมอยู่ที่ห้องที่ใช้คลอดเดก็ทารกถึง 17 

คน และช้ันที่สองเป็นส่วนที่ใช้ในการประชุมในสมัยสงคราม 

จากน้ันจะมีทางเดินลงสู่ช้ันที่ 3 ของอุโมงค์ ซ่ึงค่อนข้างชัน

ควรใช้ความระมัดระวัง อโุมงค์วินห์มอ็คสามารถเที่ยวชมได้

ตลอดปี เพียงแต่ในฤดูฝนอาจจะมีความยากลําบากในการ

เดินทางสกัหน่อย และควรนาํไฟฉายติดตัวมาด้วยเพราะทางเดินภายในอโุมงค์ค่อนข้างมืด 

(7.)  เมืองดาลดั (Dalat)  

เมืองดาลัด (Dalat) หรือยาตรัง ดินแดน

แห่งความรักผลิบาน เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซ่ึง

ได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศ

ที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไป ด้วยขุนเขา แมกไม้

นานาพันธุ์ และทะเลสาบเมืองดาลัด ซ่ึงได้ชื่อว่า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม 

ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสาย

หมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่น ดาลัดได้ช่ือว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม 

แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวนดาลัดอยู่สงูจากระดับนํา้ทะเล 1,475 เมตรและมักได้รับการเรียก

ขานให้เป็น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่ วนิ

รันดร์” ซ่ึงเป็นสมญานามที่เหมาะที่สุด 

เพราะแม้ในอากาศอันร้อน ระอุของฤดู

ร้อนอุณหภูมิในตัวเมืองจะอยู่ระหว่าง 

15-24 องศาเท่าน้ัน 
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(8.)  เมืองดานงั (danang)  

ดานังอยู่ติดทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ซ่ึงเป็น

เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ทิศตะวันตกและทิศใต้

ติดกับจังหวัดกว่างนาม ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีน

ใต้ ต้ังอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ 764 กิโลเมตร 

และห่างจากโฮจิมินห์ซิตีไปทางเหนือ 964 กิโลเมตร 

ปี พ.ศ. 2390 เรือรบฝร่ังเศสได้ระดมยิงโจมตีเมือง

ดานังเพ่ือตอบโต้ที่กลุ่มมิชชันนารีคาธอลิคถูกประหาร

ชีวิต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2401 กองทหารฝร่ังเศส

ยกพลขึ้นบกที่ดานัง ตามพระบัญชาของพระเจ้านโปเลียนที่ 3 เพ่ือประกาศพ้ืนที่น้ีเป็นอาณานิคมภายใต้

อาณัติของฝร่ังเศส และถูกเปล่ียนช่ือเป็นชื่อภาษาฝร่ังเศสว่า Tourane ขณะน้ันถือว่าเป็น 1 ใน 5 เมือง

สาํคัญบนคาบสมุทรอนิโดจีน ในระหว่างสงครามเวียดนาม 

เมืองน้ีเป็นที่ต้ังฐานทัพอากาศหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกา 

คร้ังน้ันจํานวนประชากรในเมืองได้เพ่ิมสูงขึ้ นมากกว่า 1 

ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ล้ีภัยสงคราม ก่อนปี พ.ศ. 

2540 ดานังยังเป็นส่วนหน่ึงของจังหวัดกว่างนาม-ดานัง 

จนกระทั่งวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ดานังได้ถูกแยก

ออกจากจังหวัดกว่างนาม และเป็นเขตการปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งที่ 4 ของเวียดนาม 

(9.)  ทะเลทรายมุยเน่ (muine sand dune)  

เมืองมุยเน่ : อยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง

ฟานเทียด  ห่างออกมาประมาณ 22 กม. เป็นหมู่บ้าน

ชาวประมงขนาดเล็ก มีชายหาดและหมู่ เกาะสวยงาม

ปัจจุบันเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลยอดนิยมอีกเมือง

หน่ึงเพราะอยู่ไม่ไกลกบัโฮจิมินห์มากนัก 

ทะเลทรายมุยเน่ (muine sand dune) เนิน

ทรายที่ใหญ่ที่สุดของเมืองมุยเน่ ขนาดกว้าง 4-5 กม. 

ทรายจะเป็นทรายละเอียดสีขาว เป็นไฮไลท์สุดยอดของ

มุยเน่ ทรายสขีาวจะสะท้อนเปล่ียนสีไปตามแสงแดด สขีาว เหลือง ทอง และ แดง 

ทะเลทรายขาว อยู่ห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 30 กม. ทะเลทรายขาวเป็นเนินทรายสีขาวที่มี

แหล่งนํา้จืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ๆ เป็นอีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจ้ีปและรถ 

ATV ไว้บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็นจุดหน่ึงที่

ถ่ายภาพยนตร์ไทยเร่ืองเราสองสามคน 

ทะเลทรายแดง เป็นเนินทรายกว้างใหญ่

สีชมพูที่มีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทราย

แดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5 

กม. บริเวณด้านหน้าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมี

ร้านอาหาร และตอนเยน็ๆจะมีเดก็ๆนาํแผ่นพลาสติกให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสไลด์เนินทรายกนั 
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ขอ้มูลอา้งอิง 

*************************************** 

1.  เวบ็ไซต์  :  http://thai.tourismthailand.org 

2.  เวบ็ไซต์  :  http://www.tourism.go.th 

3.  เวบ็ไซต์  :  http://www.tourismkm-asean.org   

4.  เวบ็ไซต์  :  http://travel.kapook.com 

5.  เวบ็ไซต์  :  http://www.thai-aec.com 

6.  เวบ็ไซต์  :  http://www.mots.go.th/asean 
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คณะผูจ้ัดท า 

********************************* 
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1.  นายนิสติ    จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภเูกต็ 

2.  นายสธุ ี  ทองแย้ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภเูกต็ 

3.  นายประเจียด อกัษรธรรมกุล  หัวหน้าสาํนักงานจังหวัดภเูกต็ 

 

คณะผูจ้ัดท า 

 1.  นางสาวปิยวรรณ ตันติมาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

 2.  นายสริุยัน   เดชรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 

 3.  นางสาวนิพาพร พ่ึงหล้า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํนาญการ 

 4.  นายสมศักด์ิ  สมมิตร  นายช่างไฟฟ้าชาํนาญงาน 
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