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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558
แผนยุทธศาสตร์การตลาดด้ านการท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2555 – 2558
กรอบความตกลงอาเซียนด้ านบริการ
ข้ อตกลงอาเซียนด้ านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว
ข้ อตกลง FTA ด้ านการท่องเที่ยว
ข้ อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน และแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของแต่ละประเทศ
1. ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
2. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
3. ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
(The Lao People's Democratic Republic : Lao PDR)
5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)
7. ประเทศสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ (The Republic of the Philippines)
8. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)
9. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
10. ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
 ข้ อมูลอ้ างอิง
 คณะผู้จัดทํา
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บทสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN) รวม 10 ประเทศ มีประชากรรวมกันทั้งสิ้น 610.6 ล้ านคน
(2013 Population Reference Bureau.) โดยประเทศอินโดนีเซียมีมากที่สุด มีท้งั สิ้น 248.5 ล้ านคน
และถือเป็ นประเทศมุสลิ มที่ใหญ่ ท่สี ุดในโลก รองลงมาคือประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ มีท้งั สิ้น 96.2 ล้ านคน
และถือเป็ นประเทศที่มีผ้ ูนับถือศาสนาคริสต์ มากเป็ นลําดับที่ 4 ของโลก ตามมาด้ วยประเทศเวียดนาม
มีท้งั สิ้น 89.7 ล้ านคน สําหรับประเทศไทยมีประชากรทั้งสิ้น 66.2 ล้ านคน และประเทศพม่า มาเลเซีย
กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ และประเทศที่มีประชากรน้ อยที่สดุ คือ บรูไน มีท้งั สิ้น 4 แสนคน ดังราตาง
ตารางแสดงจานวนประชากรในกลุ่มประเทศอาเซียน พ.ศ. 2556
(Population mid-2013 in ASEAN countries)
ร้อยละ
ประชากร (ล้าน
ประเทศ
คน)
น้อยกว่า 15 ปี
15-64 ปี
อินโดนีเซีย
248.5
27
67
ฟิ ลิปปิ นส์
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35
61
เวียดนาม
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24
69
ไทย
66.2
19
71
พม่า
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67
มาเลเซีย
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27
68
กัมพูชา
14.4
33
63
ลาว
6.7
38
58
สิงคโปร์
5.4
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Source : 2013 Population Reference Bureau

แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ ปี 2013
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในกลุ่มอาเซียน เมื่อปี 2013
มีจาํ นวน 2,395,252.5 $US. โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
ของแต่ ล ะประเทศเรี ยงตามลําดับ ดังนี้ ประเทศอินโดนีเซีย 860,849.5 $US. ประเทศมาเลเซีย
312,071.8 $US. ประเทศไทย 387,573.8 $US. ประเทศสิงคโปร์ 297,941.3 $US. ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ 269,024 $US. ประเทศเวียดนาม 171,219.3 $US. ประเทศพม่า 54,661.2 $US.
ประเทศบรูไน 16,117.5 $US. ประเทศกัมพูชา 15,511.1 $US. และประเทศลาว 10,283.2 $US.
โดยเมื่อเปรียบเทียบตัวเลข GDP ของประเทศต่าง ๆ จะค่อนข้ างแปรผันไปตามจํานวนประชากรของ
ประเทศนั้นๆ
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GDP Per Capita) ของประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2013
เท่ากับ 3,831.8 $US. แต่เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GDP Per Capita) ของ
แต่ละประเทศแล้ วจะเห็นว่า มีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมากโดยไม่มีความสอดคล้ องกับจํานวนประชากร
แต่ อย่ างใด แต่ ข้ ึน อยู่ กับ ความสามารถด้ า นเศรษฐกิจ ของประเทศนั้ นๆ โดยจะแสดงให้ เ ห็นตั วเลข
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมต่ อหัว (GDP Per Capita) เรี ยงตามลําดับจากมากไปหาน้ อย ตามลําดับดังนี้
ประเทศสิงคโปร์ 55,182.5 $US. ประเทศบรูไน 39,678.7 $US. ประเทศมาเลเซีย 10,420.5 $US.
ประเทศไทย 5,678.7 $US. ประเทศอินโดนีเซีย 3,459.8 ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 2,706.9 $US. ประเทศ
เวียดนาม 1,908.6 $US. ประเทศลาว 1,547.7 $US. ประเทศกัมพูชา 1,036.7 $US. และประเทศ
ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว (GDP Per Capita) น้ อยที่สุดคือ ประเทศพม่า เท่ากับ 887.8 $US.
ดังตาราง
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4
จานวนนักท่องเทีย่ วในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
เมื่อพิจารณาประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน มีความแตกต่างกันเป็ นอย่างมากทั้งในแง่ของ เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ละประเทศมีประวัติศาสตร์ท่ี
แตกต่างกัน ทําให้ กลุ่มประเทศเหล่านี้มีความหลากหลายไม่ซาํ้ แบบกันอย่างน่าสนใจ ทําให้ แต่ละประเทศ
มีจุดเด่นของตนเองเป็ นเอกลักษณ์และแบบเฉพาะของตน แต่ละประเทศมีจุดดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวทั้งใน
กลุ่มสมาชิกอาเซียน และนอกประเทศสมาชิกอาเซียน นิยมเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนโดยไม่ซาํ้ แบบกัน
ซึ่งตลาดทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน สามารถสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ แก่ประเทศ
ได้ เป็ นจํานวนมหาศาล โดยในปี 2012 มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
จํานวนทั้งสิ้น 89,225,200 คน เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
ด้ วยกัน จํานวนทั้งสิ้น 39,845,500 คน คิดเป็ น 44.7 % เป็ นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากนอก
ประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวนทั้งสิ้น 49,379,800 คน คิดเป็ น 55.3% โดยหากแบ่งตามจํานวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี้
(1) ประเทศมาเลเซีย จํานวน 25,032,700 คน คิดเป็ น 28.06%
(2) ประเทศไทย จํานวน 22,353,900 คน คิดเป็ น 25.05%
(3) ประเทศสิงคโปร์ จํานวน 14,491,200 คน คิดเป็ น 16.24%
(4) ประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 8,044,500 คน คิดเป็ น 9.02%
(5) ประเทศเวียดนาม จํานวน 6,847,700 คน คิดเป็ น 7.67%
(6) ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จํานวน 4,272,800 คน คิดเป็ น 4.79%
(7) ประเทศกัมพูชา จํานวน 3,584,300 คน คิดเป็ น 4.02%
(8) ประเทศลาว จํานวน 3,330,100 คน คิดเป็ น 3.73%
(9) ประเทศพม่า จํานวน 1,059,000 คน คิดเป็ น 1.19
(10) ประเทศบรูไน จํานวน 209,100 คน คิดเป็ น 0.23%
แผนภูมิแสดงจานวนนักท่องเทีย่ วในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในปี 2012
กัมพูชา
3.58 (4.02%)

ลาว
3.33 (3.73%)

พม่า
1.06 (1.19%)

หน่วย : ล้านคน

บรูไน
0.21 (0.23%)

ฟิ ลิปปิ นส์
4.27 (4.79%)

มาเลเซีย

มาเลเซีย
25.03 (28.06%)

เวียดนาม
6.85 (7.67%)

ไทย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
8.04 (9.02%)

เวียดนาม

สิงคโปร์
14.49 (28.06%)

ไทย
22.35 (25.05%)

ฟิ ลปิ ปิ นส์
กัมพูชา
ลาว
พม่า
บรู ไน
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นอกจากนี้ หากแบ่งตามจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากภายนอกประเทศสมาชิกอาเซียน
เรียงตามลําดับจากมากไปหาน้ อย ดังนี้
(1) ประเทศจีน จํานวน 9,283,200 คน คิดเป็ น 10.4%
(2) ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จํานวน 8,079,100 คน คิดเป็ น 9.1%
(3) ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 4,275,300 คน คิดเป็ น 4.8%
(4) ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 4,059,600 คน คิดเป็ น 4.5%
(5) ประเทศเกาหลีใต้ จํานวน 4,011,400 คน คิดเป็ น 4.5%
(6) ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 2,964,200 คน คิดเป็ น 3.3%
(7) ประเทศอินเดีย จํานวน 2,839,600 คน คิดเป็ น 3.2%
(8) ประเทศไต้ หวัน จํานวน 1,846,000 คน คิดเป็ น 2.1%
(9) ประเทศรัสเซีย จํานวน 1,834,600 คน คิดเป็ น 2.1%
(10) ประเทศอืน่ ๆ จํานวน 10,168,800 คน คิดเป็ น 11.4%
ทั้งนี้ รายละเอียดการจําแนกปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงจานวนนักท่องเทีย่ วในประเทศสมาชิกอาเซียน
แยกตามประเทศทีเ่ ดินทางมาก 10 อันดับแรก หน่วย :
185 (2.1%)

1.83 (2.1%)

10.17 (11.4%)
(0.23%)

ล้านคน

39.85 (44.7%)
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

2.84 (3.2%)

จีน

2.98 (3.3%)

สหภาพยุโรป
ญี่ปนุ่

4.01 (4.5%)

ออสเตรเลีย
เกาหลีใต้

4.06 (4.5%)

สหรัฐเมริกา
อินเดีย
ไต้ หวัน

4.28 (4.8%)

รัสเซีย
ส่วนอื่นๆ ของโลก

8.08 (9.1%)
9.28 (10.4%)
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ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
Table 28
Tourist arrivals in ASEAN

ASEAN Statistics

as of 31 January 2014
in thousand arrivals
Country

IntraASEAN

2009
ExtraASEAN

Brunei
Darussalam

77.7

79.7

Cambodia

692.8

1,468.8

Indonesia

2,101.8

4,221.9

Lao PDR

1,611.0

397.4

Malaysia

18,386.4

5,259.8

Myanmar

524.0

238.5

The Philippines

255.6

2,761.5

Singapore

3,650.9

6,030.3

Thailand

4,074.7

10,075.2

Viet Nam

318.9

3,453.3

31,693.8

33,986.5

ASEAN

Total
157.5
2,161.6
6,323.7
2,008.4
23,646.2
762.5
3,017.1
9,681.3
14,149.8
3,772.3
65,680.3

IntraASEAN

2010
ExtraASEAN

Total

IntraASEAN

2011
ExtraASEAN

Total

109.9

104.4

214.3

124.2

117.9

242.1

115.9

93.2

853.2

1,655.1

2,508.3

1,101.1

1,780.8

2,881.9

1,514.3

2,070.0

2,338.5

4,664.4

7,002.9

3,258.5

4,391.2

7,649.7

2,607.7

5,436.8

1,990.9

522.1

2,513.0

2,191.2

532.3

2,723.6

2,712.5

617.6

18,937.2

5,640.0

24,577.2

18,885.3

5,829.0

24,714.3

18,809.7

6,223.0

512.3

279.2

791.5

100.4

716.0

816.4

151.1

907.9

298.2

3,222.3

3,520.5

331.7

3,585.8

3,917.5

375.2

3,897.6

4,779.6

6,859.0

11,638.7

5,372.2

7,799.1

13,171.3

5,732.7

8,758.5

4,534.2

11,402.2

15,936.4

5,529.9

13,568.4

19,098.3

6,462.6

15,891.3

465.9

4,584.0

5,049.9

838.4

5,175.6

6,014.0

1,363.8

5,483.9

34,820.0

38,932.7

73,752.6

37,732.9

43,496.1

81,229.0

39,845.5

49,379.8

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.

IntraASEAN

2012
ExtraASEAN

Total
209.1
3,584.3
8,044.5
3,330.1
25,032.7
1,059.0
4,272.8
14,491.2
22,353.9
6,847.7
89,225.2
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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

Number of tourist arrivals

Country of origin/
partner country
Intra-ASEAN
Japan
China
Republic of Korea
Australia
New Zealand
European Union 28
USA
Canada
India
Russian Federation
Pakistan
Total selected partner countries/regions
Rest of the world
Total tourist arrivals in ASEAN
Source

2008
30,276.4
3,623.8
4,471.5
2,657.1
2,904.5
319.7
6,990.0
2,653.3
508.9
1,984.7
505.1
150.5
57,045.5
8,560.0
65,605.5

2009
31,693.8
3,214.0
4,201.7
2,448.7
3,028.6
272.3
6,989.1
2,553.4
455.9
2,103.6
518.6
159.1
57,638.8
8,041.6
65,680.3

thousands
2010
34,820.0
3,350.9
5,415.9
3,286.1
3,464.9
292.0
7,000.9
2,680.5
498.5
2,478.0
867.6
92.3
64,247.6
9,505.1
73,752.6

2011
37,732.9
3,664.4
7,315.6
3,862.0
3,926.3
390.3
7,355.4
2,838.0
594.2
2,711.3
1,299.1
105.8
71,795.3
9,433.7
81,229.0

Share to total

2012 p/
39,845.5
4,275.3
9,283.2
4,011.4
4,059.6
358.0
8,079.1
2,984.2
709.0
2,839.6
1,834.6
175.8
78,455.2
10,770.0
89,225.2

2008
46.1
5.5
6.8
4.1
4.4
0.5
10.7
4.0
0.8
3.0
0.8
0.2
87.0
13.0
100.0

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.

2009
48.3
4.9
6.4
3.7
4.6
0.4
10.6
3.9
0.7
3.2
0.8
0.2
87.8
12.2
100.0

percent
2010
47.2
4.5
7.3
4.5
4.7
0.4
9.5
3.6
0.7
3.4
1.2
0.1
87.1
12.9
100.0

2011
46.5
4.5
9.0
4.8
4.8
0.5
9.1
3.5
0.7
3.3
1.6
0.1
88.4
11.6
100.0

2012 p/
44.7
4.8
10.4
4.5
4.5
0.4
9.1
3.3
0.8
3.2
2.1
0.2
87.9
12.1
100.0

Year-on-year
change
percent
2011-2012
5.6
16.7
26.9
3.9
3.4
-8.3
9.8
5.1
19.3
4.7
41.2
66.2
9.3
14.2
9.8

8
Table 30

ASEAN Statistics

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

Country of origin

ASEAN

2010
Number of
Share
tourists
to total
thousands
percent
34,820.0

47.2

European Union 28

7,000.9

9.5

China

5,415.9

Australia

Country of origin

Country of origin

46.5

European Union 28

7,355.4

9.1

China

9,283.2

7.3

China

7,315.6

9.0

European Union 28

8,079.1

3,464.9

4.7

Australia

3,926.3

4.8

Japan

4,275.3

Japan

3,350.9

4.5

Republic of Korea

3,862.0

4.8

Australia

4,059.6

Republic of Korea

3,286.1

4.5

Japan

3,664.4

4.5

Republic of Korea

4,011.4

USA

2,680.5

3.6

USA

2,838.0

3.5

USA

2,984.2

India

2,478.0

3.4

India

2,711.3

3.3

India

2,839.6

Taiwan (ROC)

1,549.8

2.1

Taiwan (ROC)

1,808.1

2.2

Taiwan (ROC)

1,846.0

905.7

1.2

Russian Federation

1,299.1

1.6

Russian Federation

1,834.6

64,952.6

88.1

Top ten country/regional sources

72,513.1

89.3

Top ten country/regional sources

79,058.4

8,800.1

11.9

Rest of the world

8,715.9

10.7

Rest of the world

10,166.8

Total tourist arrivals in ASEAN

89,225.2

Top ten country/regional sources
Rest of the world
Total tourist arrivals in ASEAN

73,752.6

100.0

Total tourist arrivals in ASEAN

81,229.0

100.0

ASEAN

2012 p/
Number of
Share to total
tourists
thousands
percent

37,732.9

Hong Kong, SAR

ASEAN

2011
Number of
Share
tourists
to total
thousands
percent

39,845.5

44.7
10.4
9.1
4.8
4.5
4.5
3.3
3.2
2.1
2.1
88.6
11.4
100.0
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แผนยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2554 – 2558
ASEAM Tourism Strategic Plan 2011 - 2015
แผนฉบับนี้เกิดขึ้นจากความร่ วมมือและข้ อตกลงระหว่างองค์กรด้ านการท่องเที่ยวของประเทศ
สมาชิกอาเซียน กับโครงการ ASEAN Competitiveness Enhancement (The ACE Project) ซึ่งได้ รับการ
สนับสนุนด้ านงบประมาณจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) โดย
มอบหมายให้ คณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นที่ปรึกษาในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์น้ ี ซึ่งโครงการดําเนินงานในช่วงระหว่างปี 2553 ร่ วมกับ ASEAN Secretariat และองค์กรด้ าน
การท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน (ASEAN NTOs)
แผนดังกล่าวประกอบด้ วย การวิเคราะห์สถานการณ์ท่วั ไปด้ านการท่องเที่ยวของอาเซียน วิสัยทัศน์
และโครงสร้ างองค์กรด้ านการพัฒนาด้ านการท่องเที่ยวของอาเซียน การดําเนินงานและรายละเอียดกิจกรรม
ตามแนวทางยุทธศาสตร์สาํ คัญ 3 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้ านการพัฒนาสินค้ าบริการ การตลาดและการลงทุน
2. ด้ านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร การบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกด้ านการท่องเที่ยว
3. ด้ านการส่งเสริมให้ เกิดความเชื่อมโยงด้ านการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค
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แผนยุทธศาสตร์การตลาดด้านการท่องเทีย่ วอาเซียน พ.ศ. 2555 – 2558
ASEAM Tourism Marketing Strategy 2012 - 2015
แผนฉบับนี้จัดทําโดยคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้ าหมายหลัก
คือการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาเยือนมากกว่าหนึ่งประเทศในภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการสร้ างอาเซียน
ให้ เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวระดับโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันด้ านการท่องเที่ยว โดยคํานึงถึง
ความสามารถด้ า นการตลาดและทรั พ ยากรด้ า นการท่ อ งเที่ย วของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก เป็ นสํา คั ญ
องค์ประกอบหลักของแผนประกอบด้ วย
1. การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ มด้ านการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภูมิภาค
2. การกําหนดกลุ่มตลาดลูกค้ าเป้ าหมายหลักของอาเซียน
3. การพัฒนาด้ านสินค้ าและบริการด้ านการท่องเที่ยว โดยให้ สอดคล้ องกับ 4 กลุ่มสินค้ าหลักที่
กําหนดไว้ ในแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน ได้ แก่ (1) culture/heritage (2) nature (3)
community-based experiences และ (4) cruise/river-based tourism

4. การสร้ าง ASEAN Brand
5. การกําหนดช่องทางการกระจายกลุ่มลูกค้ า
6. การจัดตั้งคณะทํางานด้ านการตลาดและการติดต่อสือ่ สารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อ
รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้
7. รายละเอียดการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
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กรอบความตกลงอาเซียนด้านบริการ
ASEAN Framework Agreement On Services (AFAS)
ในเดือนธันวาคม 2538 รัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียน (ในขณะนั้นมีท้งั หมด 7 ประเทศ ได้ แก่
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนและเวียดนาม) ได้ ลงนามในกรอบความตกลงอาเซียน
ด้ านการบริการ (ASEAN Framework Agreement on Services – AFAS)
เป้ าหมายหลักของ AFAS คือการเสริมสร้ างความร่ วมมือด้ านการบริการระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ให้ บริการ เพิ่มความสามารถในการ
ผลิตและกระจายการบริการไปยังผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกอาเซียน รวมทั้งเพื่อขจัดข้ อบังคับทาง
การค้ าในภาคบริการระหว่างประเทศสมาชิก และเพื่อเปิ ดเสรีการค้ าบริการโดยขยายทั้งในเชิงลึกและเชิง
กว้ างของการเปิ ดเสรีของผู้ให้ บริการ ข้ อตกลงดังกล่ าวยังกําหนดแนวทางการดําเนินงานสําหรั บประเทศ
สมาชิกในการปรับปรุงการเข้ าสู่ตลาด และการเพิ่มความเท่าเทียมกันของผู้ให้ บริการ โดยระเบียบข้ อบังคั บ
ทั้งหมดของ AFAS จะมีความสอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับของ GATS
ภายใต้ กรอบของ AFAS อาเซียนได้ มีการเจรจาต่อรองการค้ าบริการระหว่างประเทศสมาชิกจํานวน
5 รอบ ส่งผลให้ เกิดการลงนามในข้ อผูกพันเปิ ดตลาดการค้ าบริการทั้งหมด 7 ชุด ข้ อผูกพันฯ เหล่ านี้ครอบคลุม
การเปิ ดตลาดเสรีการบริการหลายประเภท ได้ แก่ สาขาบริการธุรกิจ บริการด้ านวิชาชีพ การก่อสร้ าง การ
จัดจําหน่าย การศึกษา บริการด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ การขนส่งทางนํา้ การโทรคมนาคม และการท่องเที่ยว
ล่ าสุดอาเซียนได้ มีการจัดทํา ข้อผูกพันเปิ ดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8 โดยในส่วนของประเทศ
ไทยมีกรมเจรจาการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบหลักดําเนินการจัดทํา
ตารางข้ อผูกพันฯ ชุดที่ 8 ซึ่งมีกาํ หนดนําเข้ าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในปี พ.ศ. 2555
สาระสําคัญของข้ อผูกพันฯ ชุดที่ 8 ที่แตกต่างจากข้ อผูกพันฯ ชุดก่อน ได้ แก่ การมีระดับการเปิ ด
เสรีเพิ่มขึ้น โดยประเทศสมาชิกจะต้ องอนุญาตให้ นักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียน สามารถเข้ ามามี
สัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจบริการในประเทศได้ ร้อยละ 70 ในสาขาเร่งรัด ได้ แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ สุขภาพ ท่องเที่ยว และการขนส่งทางอากาศ รวมถึงสาขาโลจิสติกส์ และไม่น้อยกว่าร้ อยละ
51 หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสาขาบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก 4 สาขาข้ างต้ น พร้ อมกับจะต้ องยกเลิก
ข้ อจํากัดการเข้ าสู่ตลาดอืน่ ๆ ทั้งหมดอีกด้ วย
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ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเทีย่ ว
ASEAN MRA on Tourism Professionals
ในการประชุ มรัฐ มนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (M-ATM) ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552
รัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนลงนามในข้ อตกลงอาเซียนด้ านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว (ASEAN MRA on
Tourism Professionals) ซึ่งมีเป้ าหมายเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ ายแรงงานด้ านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวใน
อาเซียน 9 ประเทศ โดยปั จจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้ ลงนามในข้ อตกลงนี้ เนื่ องจากติดเงื่อนไขต้ องผ่าน
การพิจารณาของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญของประเทศ
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ประเทศไทย โดยนายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ ลงนามในข้ อตกลงดังกล่าว ทําให้ ปัจจุบันการเคลื่อนย้ าย
บุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวครอบคลุมทุกประเทศสมาชิกอาเซียน และส่งผลให้ แต่ละประเทศต้ องดําเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องภายใน 180 วัน
ตามแผนดําเนินงานที่วางไว้ อาเซียนจะจัดทํา “มาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเที่ยวแห่งอาเซียน” (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals : ACCSTP)
ให้ แล้ วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 และสามารถนําไปใช้ ได้ ในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดย
ACCSTP จะระบุถงึ สมรรถนะพื้นฐานขั้นตํ่าของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวในสายงานสาขาต่าง ๆ โดยบุคลากร
ที่ได้ รับประกาศนียบัตรสมรรถนะวิชาชีพบริการท่องเที่ยวในสาขาที่ระบุใน ACCSTP จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง จะสามารถทํางานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้ โดยสิทธิการทํางานจะ
ยังอยู่ภายใต้ กฎหมายและข้ อบังคับของประเทศที่บุคคลผู้น้ันถูกจ้ างงาน ดังนั้นประกาศนียบัตรดังกล่ าวจึง
ถือเป็ นเครื่องรับรองสําคัญสําหรับผู้ท่ตี ้ องการสมัครงานด้ านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน
การจัดทํามาตรฐานสมรรถนะ ฯ นี้ มุ่งเน้ นสําหรับกลุ่มธุรกิจสําคัญ 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มธุรกิจโรงแรม
(Hotel Services) และกลุ่มธุรกิจบริการด้ านการท่องเที่ยว (Travel Services) โดยจะครอบคลุมทั้งหมด
32 ตําแหน่งงาน ใน 6 สาขา
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ข้อตกลง FTA ด้านการท่องเทีย่ ว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็ นสาขาหนึ่งของการค้ าบริการ ซึ่งถือว่ามีความสําคัญเป็ นอย่างมากต่อ
เศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ เนื่องจากเป็ นแหล่ งที่มาของเงินตราต่างประเทศและการจ้ างงาน จากรายงาน
ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO World Tourism Barometer) ณ เดือนเมษายน 2554 สรุปว่าใน
ปี 2553 จํานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีถึง 940 ล้ านคน ขณะที่ภูมิภาคอาเซียนมีจาํ นวนนักท่องเที่ยวเดินทาง
มาเยือนในปี 2553 ถึง 73 ล้ านคน (ASEAN Secretariat 2010)
ด้ วยเล็งเห็นถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการบริการโดยเฉพาะสาขาการท่องเที่ยว หลายประเทศ
ทั่วโลกจึงได้ มีการริเริ่มความร่วมมือ และพยายามผลักดันให้ มีการสร้ างกฎเกณฑ์กติกาสําหรับการค้ าบริการ
ระหว่างประเทศขึ้น โดยความร่ วมมือที่สาํ คัญประการหนึ่งคือการผลักดันให้ มีการเปิ ดเสรีการค้ าบริการทั่วโลก
ซึ่งความพยายามดังกล่ าวได้ รับการสนับสนุ นและผลั กดันจากหลายองค์กรระหว่างประเทศ ทั้งองค์กรใน
ระดับพหุภาคี (ได้ แก่ องค์การการค้ าโลก หรือ WTO) และองค์กรระดับภูมิภาค (ได้ แก่ EU APEC และ
ASEAN) รวมทั้งยังมีความตกลงที่ทาํ ขึ้นระหว่างคู่ประเทศสัญญา หรือความตกลงระดับทวิภาคี เช่น ความ
ตกลงเขตการค้ าเสรี ทวิ ภาคี ระหว่ างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลี ย และความตกลงหุ้ นส่ว นทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย เป็ นต้ น
คือ การเจรจาเพื่อยกเลิกข้ อกีดขวาง หรืออุปสรรคที่มีต่อการค้ าบริ การในทุกรูปแบบของการค้ า
บริการ ระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลั กเพื่อช่วยสร้ างเสถียรภาพและความโปร่ งใสทางการค้ า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งบรรยากาศความน่าลงทุน ซึ่งจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การ
เปิ ดเสรียังช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการส่งออกสินค้ าและบริการไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มโอกาสในการ
เรียนรู้ ช่วยสร้ างงานให้ กบั คนในประเทศ กระตุ้นการแข่งขันในตลาด ทําให้ สนิ ค้ าและบริการมีคุณภาพดีข้ ึน
แต่ราคาถูกลง ซึ่งส่งผลดีต่อผู้บริโภค
อย่างไรก็ตาม การเปิ ดเสรีการค้ าบริการอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบการและภาครัฐ
โดยเฉพาะถ้ าขาดการวางแผนรองรับและการจัดการที่ดี ผลกระทบสําคัญ ได้ แก่ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม หรือ SMEs อาจเสี่ยงต่อการปิ ดกิจการเนื่องจากไม่ส ามารถแข่งขันกับบริษัท
ต่างชาติได้ ซึ่งขึ้นอยู่กบั ปัจจัยสําคัญอืน่ ๆ ด้ วย เช่น คุณภาพและศักยภาพขององค์กรภาครัฐ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ดังนั้น ในการเพิ่มประโยชน์และลดผลเสียที่อาจตามมา การเปิ ดเสรี ภาคบริ การทุกประเภทควร
ต้ องดําเนินการตามขั้นตอนอย่างรัดกุม รวมทั้งแต่ละประเทศควรต้ องมีคณะทํางานบริหารที่มีความรู้และ
ข้ อบังคับทางกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ การเปิ ดเสรีนาํ มาซึ่งผลดีกบั ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องให้ มากที่สดุ
ในปี พ.ศ. 2538 ประเทศสมาชิกองค์การการค้ าโลก (World Trade Organization หรือ WTO) มี
การลงนามใน “ความตกลงด้ านการค้ าบริ การ” (GATS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อสร้ างกรอบของกฎ
ข้ อบังคับที่เป็ นลักษณะพหุภาคีสาํ หรับการค้ าในสาขาการบริการ และเพื่อขยายการค้ าบริการภายใต้ เงื่อนไข
ของความโปร่งใสของกฎเกณฑ์และระเบียบข้ อบังคับ การเปิ ดเสรีเพิ่มขึ้นเป็ นลําดับผ่านรอบการเจรจา และ
การมีส่วนร่วมของประเทศกําลังพัฒนา โดยกําหนดให้ มีการเจรจาเปิ ดตลาดการค้ าบริการในทุกๆ 5 ปี เพื่อ
เพิ่มการเปิ ดตลาดเสรีการค้ าบริการให้ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการลดข้ อจํากัดต่างๆ ในการค้ าบริการใน
แต่ละรอบของการเจรจาทางการค้ า
GATS ถือเป็ นข้ อตกลงแรกทางด้ านกฎหมายในระดับพหุภาคีท่คี รอบคลุมถึงการค้ าบริการและ
การท่องเที่ยว โดยวางกรอบด้ านกฎหมายสําหรับการเจรจาต่อรองและการเปิ ดเสรีทางการค้ า ซึ่งมีเป้ าหมาย
เพื่อขจัดข้ อกีดขวางต่าง ๆ ที่เป็ นข้ อจํากัดสําหรับผู้ให้ บริการที่เป็ นชาวต่างชาติ ทําให้ ไม่ให้ สามารถเข้ าถึงตลาด
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และได้ รับการยอมรับในระดับชาติ นอกจากนี้ GATS ยังมุ่งเน้ นให้ มีการเคลื่อนย้ ายคนเพื่อไปให้ บริการใน
ประเทศสมาชิกได้ อย่างเสรีเป็ นการชั่วคราว เพื่อเป็ นการช่วยลดต้ นทุนการขนส่ง โทรคมนาคมและสินค้ า
โดยต้ องคํานึงถึงวัฒนธรรมและกฎหมายของประเทศสมาชิกที่ใช้ บังคับอยู่เดิม อาทิเช่น ความเข้ มงวดใน
การออกวีซ่า การกําหนดโควตาการนําเข้ าแรงงาน การระบุว่าต้ องมีผ้ ูว่าจ้ างเรียบร้ อยแล้ ว การจํากัดอาชีพ
ให้ เป็ นอาชีพสงวน การเก็บภาษีซาํ้ ซ้ อนและการกําหนดค่าธรรมเนียมวีซ่าที่สงู (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า 2548)
กระบวนการของ GATS เริ่มต้ นที่การวางกําหนดตารางการเปิ ดตลาดเสรีการค้ าบริการภาคส่วนใด
ภาคส่วนหนึ่ง การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ รวมทั้งวางแผนขั้นตอนการดําเนินงานในระดับชาติและการกําหนด
ความรับผิดชอบในส่วนอืน่ ๆ นั่นหมายถึงประเทศนั้นๆ พร้ อมเพื่อการเปิ ดตลาดสําหรับบริษัทต่างชาติท่ี
จะได้ รับการปฏิบัติท่เี ท่าเทียมกันจากภาครัฐ โดยการกําหนดข้ อผูกพันสําหรับรูปแบบของการค้ าบริการ ต่างๆ
โดยแต่ละประเทศจะมีอิสระในการตัดสินใจว่าจะร่ วมเปิ ดเสรีในประเภทของธุรกิจบริการใดบ้ าง สามารถ
กําหนดระดับการเปิ ดเสรี ลําดับขั้นตอนและรายละเอียดของนโยบายระดับชาติ กฎหมายหรื อระเบียบ
ข้ อบังคับที่จะถูกนํามาใช้ ปฏิบัติ เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม และสามารถวางเงื่อนไขหรือข้ อจํากัดพิเศษ
ได้ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศหนึ่งอาจอนุญาตให้ ธนาคารต่างชาติเข้ ามาเปิ ดบริการในประเทศได้ แต่กาํ หนด
จํานวนใบอนุญาตที่จะให้ หรือจํานวนสาขาของธนาคารต่างชาติ เป็ นต้ น (WTO 2001) อย่างไรก็ตาม
ทุกประเทศจะต้ องกําหนดเวลาที่แน่ นอนในการเปิ ดเสรี รวมทั้งต้ องจัดทํา ตารางเวลาสําหรั บส่งผู้บริ หาร
ระดับสูง และตัวแทนการค้ าระหว่างประเทศสมาชิก ถ้ าประเทศใดไม่สามารถทําตามกําหนดเวลาดังกล่ าว
ก็จะถูกนําเข้ าไปสู่กระบวนการบังคับของ WTO
เพื่อเป็ นการกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนของสาขาบริการและเกิดความสะดวกในการเจรจา WTO ได้
ระบุกจิ กรรมหลักของบริการด้ านท่องเที่ยวว่าประกอบไปด้ วย
1. โรงแรมและร้ านอาหาร (Hotels and Restaurants)
2. ตัวแทนนําเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยว (Travel Agencies and Tour Operators)
3. บริการมัคคุเทศก์ (Tourist Guides Services)
4. อืน่ ๆ (Others)
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ข้อมูลประเทศสมาชิกอาเซียน และแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญของแต่ละประเทศ
1. ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

1.1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ต้ งั : ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบนเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ แบ่งออกเป็ น 4 เขต คือ
เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong
พื้ นที่ : 5,765 ตารางกิโลเมตร เป็ นผืนแผ่นดิน 5270 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ 70% เป็ นป่ าเขต
ร้ อน) และเป็ นผืนนํา้ 500 ตารางกิโลเมตร
ดินแดนอาณาเขต : รวม 381 กิโลเมตร มีดินแดนอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียทั้งหมด
เขตชายฝัง่ : 161 กิโลเมตร
เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ภูมิอากาศ : อากาศโดยทั่วไปค่อนข้ างร้ อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้ างมาก และมี อุณหภูมิ
อบอุ่น โดยมีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ภูมิประเทศ : พื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็ นภูเขาทางทิศตะวันออก และเนินเขาตํ่าทางทิศตะวันตก
ทรัพยากรธรรมชาติ : ปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และไม้
ภัยธรรมชาติ : ไต้ ฝนุ่ แผ่นดินไหว และอุทกภัย
เวลา : + 8 GMT
1.1.2 ประชากร (ประมาณการ 2555)
ประชากร : 418,416 คน เป็ นอันดับที่ 172 ของโลก
โครงสร้างอายุ : 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)
อัตราการเติบโตของประชากร : 1.712 % ต่อปี
สัญชาติ : ชาวบรูไน (Bruneian)
กลุ่มชนพื้ นเมือง : มาเลย์ 66.3% จีน 11.2% ชาวพื้นเมือง 3.4% อืน่ ๆ 19.1%
ศาสนา : ศาสนาประจ้ าชาติ คือ อิสลาม 67% และศาสนาอื่น ได้ แก่ พุทธ 13% คริสต์ 10%
และอืน่ ๆ 10%
ภาษา: ออกเป็ นกฎหมายให้ ใช้ ภาษามลายู และอักษรยาวี (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็ น
ภาษาราชการ รองลงมาเป็ นภาษาอังกฤษ และจีน
การรูห้ นังสือ: 92.7% ของประชากรทั้งหมดอ่านออกเขียนได้
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1.2. ข้อมูลเศรษฐกิจ
1.2.1 ดัชนีเศรษฐกิจ (ปี 2554)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
GDP Official Exchange Rate : 15.6 พันล้ านเหรียญสหรัฐ
GDP Real Growth Rate
: 2.8 %
GDP Per Capita
: 36,521 เหรียญสหรัฐต่อปี (www.dfat.gov.au)
GDP by Sector (2008 est.) : เกษตร 0.7%
อุตสาหกรรม 74.1%
บริการ 25.3%
แรงงาน (2008 est.) : จํานวน 188,800 คน
สาขาเกษตร : 4.2%
สาขาอุตสาหกรรม : 62.8%
สาขาบริการ : 33%
อัตราการว่างงาน
: 3.7% (2551)
อัตราเงินเฟ้ อ (2011 est.) : 1.8%
สาขาการผลิตทีส่ าคัญ
สินค้าเกษตร
: ข้ าว ผัก ผลไม้ ไก่ โค กระบือ แพะ ไข่
สินค้าอุตสาหกรรม
: ปิ โตรเลียม การกลั่นปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว การก่อสร้ าง
การค้าระหว่างประเทศ (ปี 2554)
มูลค่าการส่งออก
: 10.67 พันล้ านเหรียญสหรัฐ เป็ นอันดับที่ 83 ของโลก
สินค้าส่งออกสาคัญ : นํา้ มันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ปิ โตรเลียมกลั่น เสื้อผ้ า
ตลาดส่งออกสาคัญ : ญี่ปุ่น 45.6% เกาหลีใต้ 12% อินโดนีเซีย 7.4%
ออสเตรเลีย 11.9%
มูลค่าการนาเข้า
: 2.61 พันล้ านเหรียญสหรัฐ เป็ นอันดับที่ 145 ของโลก
สินค้านาเข้าสาคัญ
: เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง สินค้ าอุตสาหกรรม
อาหาร เคมีภัณฑ์
แหล่งนาเข้าสาคัญ
: สิงคโปร์ 33.5% มาเลเซีย 19.9% ญี่ปุ่น 5.3% จีน 13%
ไทย 4.6% US 4.4%
สกุลเงิน
: ดอลลาร์บรูไน (Bruneian Dollar -- BND)
อัตราแลกเปลีย่ น
: 1 ดอลลาร์บรูไน/ 23.66 บาท (ก.พ. 2012)
ข้อมูลอื่นๆ (กรกฎาคม 2010)
การผลิตน้ามัน (2010 est.) : 159,400 บาร์เรลต่อวัน (1 บาร์เรลเท่ากับ 139.9
กิโลกรัม)
การส่งออกน้ามัน
: ร้ อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
การบริโภคน้ามัน
: 17,000 บาร์เรลต่อวัน ลําดับที่ 137
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1.3 ภาพรวม :
ระบบเศรษฐกิจของบรูไนเป็ นแบบตลาดเสรี ภายใต้ การดูแลของรัฐ รายได้ หลักของประเทศ
มาจากนํา้ มัน ประมาณ 48% และก๊าซธรรมชาติ ประมาณ 43% นับเป็ นประเทศผู้ผลิตนํา้ มันรายใหญ่
อันดับ 4 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากอินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย คือประมาณ 2 แสน
บาร์เรลต่อวัน และผลิตก๊าซธรรมชาติได้ มากเป็ นอันดับ 4 ของโลก คือประมาณ 1.2 ล้ านลูกบาศก์ฟุตต่อ
วัน โดยมีบริษัทปิ โตรเลียมแห่งชาติ (Brunei National Petroleum Company Sedirian Berhad หรื อ
Petroleum Brunei) ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2544 เป็ นหน่วยงานกําหนดนโยบายนํา้ มันและก๊าซ
โดยมุ่งเน้ นสร้ างความมั่งคั่งด้ วยการน้ ารายได้ จากนํา้ มันไปลงทุนในต่างประเทศ หรือร่ วมทุนกับต่างประเทศ
โดยดําเนินการผ่าน Brunei Investment Agency (BIA) ในรูปการถือหุ้นหรือซื้อพันธบัตรในยุโรป สหรัฐฯ
ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย และเวียดนาม โดยส่วนใหญ่อาศัยผู้เชี่ยวชาญจากสิงคโปร์เป็ นผู้ให้ ค้าปรึกษา
เนื่องจากสินค้ าส่งออกหลักของบรูไน คือ นํา้ มันและก๊าซธรรมชาติ (ส่งออกถึงร้ อยละ 90
ของการส่งออกทั้งหมด) ท้ าให้ บรูไนมีดุลการค้ าเกินดุลมาโดยตลอด สินค้ าส่วนใหญ่ ส่งออกไปยังญี่ปุ่น
อังกฤษ ไทย สิงคโปร์ ไต้ หวัน สหรัฐ ฟิ ลิปปิ นส์ และสาธารณรัฐเกาหลี ตามล้ าดับ ในขณะที่สินค้ าน้ าเข้ า
ส่วนใหญ่ มาจากสิงคโปร์ อังกฤษ สหรัฐฯ และมาเลเซีย โดยเป็ นสินค้ าประเภทเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รถยนต์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ไฟฟ้ าต่างๆ และสินค้ าเกษตร เช่น ข้ าวและผลไม้
บรูไนมีอตุ สาหกรรมอืน่ นอกเหนือจากนํา้ มันและก๊าซธรรมชาติอยู่บ้าง ได้ แก่ การผลิตอาหาร
เครื่องมือ และเสื้อผ้ า เพื่อส่งออกไปยังประเทศในยุโรปและอเมริกา ทั้งนี้ รัฐบาลบรูไนมุ่งที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและผลิตเครื่องดื่ม เสื้อผ้ าและสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ท่ที ้ าจากไม้ วัสดุก่อสร้ างที่
ไม่ใช่โลหะ กระจกรถยนต์ เป็ นต้ น แต่ยังคงประสบอุปสรรคด้ านการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะช่างฝี มือ
ซึ่งต้ องอาศัยแรงงานจากต่างประเทศเป็ นหลัก และตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
1.4 ด้านการท่องเทีย่ ว
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในปี 2552 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนบรูไนจํานวน 157,464 คน ลดลงจาก
194,299 คน ในปี 2551 โดยเดินทางเข้ ามาเพื่อพักผ่อนและติดต่อธุรกิจประมาณ 100,000 คน และมี
ระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ย 3 วัน
สาธารณูปโภค
ด้ านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว บรูไนมีจาํ นวนห้ องพักกว่า 2,500 ห้ อง จาก
ที่พัก 30 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีท้งั เกสเฮาส์ โรงแรมหรูระดับ 7 ดาว และคันทรี่คลับ
แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้ แก่ บินบันดาร์ เสรี เบกาวัน , มัส ยิดโอมาร์ อาลี ไซฟั ดดิน ,
มัสยิคทองคํา (Jame’Asr Hassanil Bolkiah Mosque) พระราชวังหลั งคาทองคําอิสตาน่า นูรูล อิมาน,
หมู่บ้านกลางนํา้ กัมปงอายเย่อร์, เกาะลาบวนและเกาะบอร์เนียว เป็ นต้ น
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(1.) เมืองบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
เมืองบินบันดาร์ เสรี เบกาวัน เป็ นเมือง
หลวงและเมืองท่าที่สาํ คัญของประเทศบรูไนอยู่ใน
เขตการปกครองบรู ไ น-เมารา มี ป ระชากร
ประมาณ 60,000 คน เดิ มชื่ อ ว่ า เมื อ งบรู ไ น
ภายหลั ง เมื่ อ บรู ไ นพ้ นจากการคุ้ มครองของ
อังกฤษแล้ ว จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็ นบันดาร์ เสรี เบ
กาวันปัจจุบันกรุงบันดาเสรีเบกาวันเป็ นศูนย์กลาง
การเงิน ธุร กิจการค้ า และการอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ทั้งยังเป็ นสถานที่ผลิตนํา้ มันปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติด้วย เมืองหลวงของบรูไนเป็ นที่ต้ัง
สถานที่สาํ คัญของประเทศ เช่นพระราชวังหลวง ศูนย์ประวัติศาสตร์บรูไน พิพิธภัณฑ์บรูไน สุเหร่ าที่ใหญ่
ที่สดุ ในซีกโลกตะวันออกคือ มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟั ดดินและ กัมปงเอเยอร์ หมู่บ้านดั้งเดิมของชาวบรูไน
ที่ต้งั บ้ านเรือนอยู่ริมแม่นาํ้ บรูไน
(2.) มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน Omar Ali Saifuddin Mosque
มั ส ยิ ด โอมาร์ อาลี ไซฟั ด ดิ น มั ส ยิ ค
เก่ า แก่ อั น เป็ นที่ เ คารพสั ก การะของชาวบรู ไ น
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังนี้
ออกแบบและดําเนินการสร้ างโดยสุลต่ านโอมาร์
อาลี ไซฟั ดดิน ที่ 3 พระราชบิดาของสุล ต่ านองค์
ปั จจุ บัน และสร้ างเสร็จในปี ค.ศ. 1958 พระองค์
ทรงได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถาปนิกสมัยใหม่ของ
บรูไน มัสยิคนี้มีความงดงามจนได้ ชื่อว่า มินิทัชมา
ฮาล ชมมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซฟูดติน มัสยิดเก่าแก่อนั เป็ นที่เคารพสักการะของชาวบรูไนตั้งอยู่ใจกลางกรุง
บันดาร์ เสรีเบกาวัน มัสยิดหลังนี้ออกแบบและดําเนการสร้ างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟั ดดินที่ 3 ผู้ทรง
ได้ รับการยกย่องว่าเป็ นสถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไน และเป็ นพระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และมัส
ยินนี้สร้ างเสร็จในปี ค.ศ. 1958 มีความงดงามจนได้ ชื่อว่า มินิทัชมาฮาล สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
สนามบิน บันดาร์เสรี เบกาวัน
(3.) มัสยิดทองคา Jame Ar’ Hassanil Bolkiah Mosque
มั ส ยิ ด ทองคํา Jame Ar’ Hassanil
Bolkiah Mosque มัสยิดที่สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์
ของชาวบรู ไ น ที่ ใ ช้ งบประมาณในการสร้ าง
มหาศาล โดยมี การนํา เข้ า วัส ดุ การก่ อ สร้ า งและ
ตกแต่งจากทั่วทุกมุมโลก ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง
7 ปี มีห้องสวดมนต์ 2 ห้ องแยกชายและหญิ ง
บันไดทางขึ้นแต่ละชั้นจะมี 29 ขั้น ห้ องละหมาด
ด้ านบนตกแต่งอย่างวิจิตรด้ วยพรมสีเหลืองทองดู
สว่างไสว จากนั้นนําท่านชมมัสยิด โอมาร์ อาลี ไซ
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ฟูดติน มัสยิดเก่าแก่อันเป็ นที่เคารพสักการะของชาวบรูไนตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน มัสยิด
หลังนี้ออกแบบและดําเนินการสร้ างโดยสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟั ดดินที่ 3 ผู้ทรงได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
สถาปนิกสมัยใหม่ของบรูไนและเป็ นพระราชบิดาของสุลต่านองค์ปัจจุบัน และมัสยินนี้สร้ างเสร็จในปี ค.ศ.
1958 มีความงดงามจนได้ ชื่อว่า มินิทชั มาฮาล
(4.) พิพธิ ภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย
พิพิธภัณฑ์โ รยัล เรกกาเลีย พิพิธภัณฑ์ท่ี
ได้ รับการโหวตจากประเทศในอาเชี่ยนว่า เป็ น
พิ พิธภัณ ฑ์ท่ีน่า ชมที่สุด เป็ นที่รวบรวมข้ าวของ
เครื่องใช้ ของสุลต่านองค์ปัจจุบัน อาทิ เครื่องทรง
ทองคําในวันขึ้นครองราชย์และเครื่องบรรณาการ
จากผู้นาํ ประเทศต่าง ๆ ชมมงกุฎทองคํา บัลลังก์
ทองคํา เครื่ อ งทรงทองคํา รวมทั้ง เครื่ อ งราชย์
มากมายที่พระองค์ได้ รับ
(5.) Kampong Ayer กัมปงไอเยอร์
Kampong Ayer กัมปงไอเยอร์ หมู่บ้าน
กลางนํ้า ที่ใ หญ่ ท่ีสุด ในโลก ชมศิ ล ปะการสร้ าง
บ้ านเรือนนับพันบริเวณปากแม่นาํ้ บรูไน และการ
คมนาคมอันแปลกตา ชาวยุโรปใรยุคแรกที่เข้ ามา
ที่บรูไน เรียกขานหมู่บ้านกลางนํา้ นี้ว่า เวนิซแห่ง
ตะวันออกหมู่บ้านกลางนํา้ ซึ่งจัดได้ ว่าเป็ นชุมชน
กลางนํ้า ที่ ใ หญ่ แ ห่ ง หนึ่ ง บนโลก โดยมี ท้ั ง สิ้ น
42 หมู่บ้าน ประชากรอาศัยร่วม 30,000 กว่าคน
การสัญจรไปมานั้นจะมีเรื อสปี๊ ดโบ๊ทแบบบรูไน
(ก็คือเรือไม้ ติดเครื่ องยนต์) คอยให้ บริการ โดย
คิดค่าบริการครั้งละ 1 เหรียญ หรือใครมาเป็ นหมู่คณะก็สามารถเหมาเรือใหญ่ พาเที่ยว เค้ าจะมีบริการเสื้อ
ชูชีพให้ ด้วยสําหรับเรือใหญ่นาํ เที่ยวเนื่องด้ วยชุมชนกลางนํา้ แห่งนี้ จัดเป็ นชุมชนกลางนํา้ ที่ใหญ่ แห่งหนึ่งบนโลก
บนชุมชนก็เลยมี สถานีดับเพลิง สถานีตาํ รวจ มัสยิด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน โรงพยาบาล ร้ านอาหาร เหมือน
ชุมชนบนฝั่ง และ สะพานที่ทอดยาวสู่ชุมชนกลางนํา้ บนฝั่งก็มีอนุสาวรีย์ Mercu Dirgahayu 60 อยู่ด้วย

20
2. ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

2.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ที่ต้งั : ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อาณาเขต : ทิศเหนือติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย์)
และ สปป.ลาว (แขวงอัตตะปื อและจาปาสัก)
ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (เขต จ.คอมทูม เปลกู การ์ลัดและกวางติ๊ด)
ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (เขต จ.สระแก้ ว จันทบุรีและตราด)
ทิศใต้ ติดอ่าวไทย
มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 541 กม. ไทย 798 กม. และเวียดนาม 1,228 กม.
พื้นที่ : 181,035 ตร.กม. หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย
ภูมิประเทศ : กัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศคล้ ายชาม หรืออ่างคือ ตรงกลางเป็ นแอ่งทะเลสาบ
และลุ่มแม่น้าโขงอันกว้ างขวาง มีภเู ขาล้ อมรอบอยู่ 3 ด้ าน
ภูมิอากาศ : ร้ อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส
ทรัพยากรธรรมชาติ : อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต บ๊อกไซต์ ซิลิคอน ถ่านหิน แมงกานิส น้ ามัน แก๊สไม้ สกั
2.2 ประชากร (ปี 2555)
จานวนประชากร : 15.1 ล้ านคน (ปี พ.ศ. 2556) เป็ นลําดับที่ 66 ของโลก
อัตราการเพิ่มของประชากร: ร้ อยละ 1.7
เชื้อชาติ : กัมพูชา 90% เวียดนาม 5% จีน 1 % อืน่ ๆ 4%
ศาสนา : พุทธศาสนานิกายเถรวาท 96%
ภาษา : ภาษาราชการ ได้ แก่ ภาษาเขมร ส่วนภาษาที่ใช้ งานทั่วไป ได้ แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส
เวียดนาม จีน และไทย
2.3 ข้อมูลเศรษฐกิจ (ปี 2553)
GDP : 11.4 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
จําแนกเป็ นภาคเกษตรกรรม 33.4% ภาคอุตสาหกรรม 21.4% และภาคบริการ 45.2%
รายได้ เฉลี่ยต่อหัว : 795 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ร้ อยละ 4.8
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อัตราเงินเฟ้ อ : ร้ อยละ 4.0
อัตราการว่างงาน : ร้ อยละ 3.5 (ปี 2550)
สกุลเงิน : เรียล (RieL หรือ CR)
อัตราแลกเปลี่ยน : อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 4,080 เรียล หรือประมาณ 120
เรียล = 1 บาท
2.4 การค้ากัมพูชา-โลก (ปี 2554)
มูลค่าการส่งออก 5.527 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่าการนาเข้า 7.38 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออก เสื้อผ้ าสําเร็จรูป ยาง ข้ าว ปลา ยาสูบ รองเท้ า
สินค้านาเข้า น้ ามัน บุหรี่ ทองคา อุปกรณ์ก่อสร้ าง เครื่องกล
ตลาดส่งออกสาคัญ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เยอรมัน สหราชอาณาจักร แคนาดา
แหล่งนาเข้าสาคัญ ไทย เวียดนาม จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง
2.5. การค้าไทย-กัมพูชา (ปี 2554)
ในปี 2554 (ม.ค.-พ.ย.) ไทยกับกัมพูชา มีมูลค่าการค้ ารวม 2,597.50 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.6 ของมูลค่าการค้ ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้ อยละ 10.4 จําแนกเป็ น
มูลค่าการส่งออก 2,438.77 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้ อยละ 13.30 และมูลค่าการนาเข้ า
158.73 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้ อยละ -20.50 ไทยเป็ นคู่ค้าลาดับที่ 2 ของกัมพูชา
รองจากสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ กัมพูชาเป็ นคู่ค้าอันดับที่ 27 ของไทยในโลก และอันดับที่ 8 ของไทยใน
กลุ่มอาเซียนสินค้ าส่งออกสํา คัญของไทยที่ส่งไปยังกัมพูชาที่สาํ คัญ ได้ แก่ น้ ามันสําเร็จรูป น้ าตาลทราย
เครื่องดื่ม ปูนซีเมนต์ เครื่องสําอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็ นต้ น ในขณะที่สินค้ านาเข้ าจากกัมพูชาที่
สําคัญ ได้ แก่ เหล็ก เหล็กกล้ า สินแร่ โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ และของปรุงแต่งที่ทา
จากผักและผลไม้ เสื้อผ้ าสําเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เป็ นต้ น ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
หลังจากที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-กัมพูชา ตั้งแต่ 5 พ.ย. 52 ทาให้
กิจกรรมต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ต้องชะลอออกไป เช่น การประชุมระหว่างพาณิชย์จังหวัดชายแดน
ไทย-กัมพูชา การประชุม JTC ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 3 ตลอดจนโครงการความช่วยเหลือต่างๆ อย่างไรก็ตาม
มูลค่าการค้ าสองฝ่ ายยังคงมีอตั ราที่สงู ขึ้นกว่าระยะเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา
2.6 ด้านการท่องเทีย่ ว
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนกัมพูชาจํานวน 2.88 ล้ านคน (เพิ่มขึ้นจาก
2.5 ล้ านคนในปี 2553) นํารายได้ มาสู่ประเทศ 1.9 พันล้ านเหรียญสหรัฐ โดยมีระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ย
6.5 วัน ประเทศที่เป็ นตลาดสําคัญได้ แก่ เวียดนาม เกาหลี และจีน
สาธารณูปโภค
ด้ านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว ในปี 2552 กัมพูชามีจาํ นวนห้ องพักทั้งสิ้น
37,522 ห้ อง (23,010 ห้ องจาก 451 โรงแรม และอีก 14,512 ห้ อง จากเกสเฮาส์ 1,018 แห่งทั่ว
ประเทศ) โดยมีอัตราการเข้ าพักโรงแรม 63.57% มีจาํ นวน Travel agencies และ Tour operators ทั้งสิ้น
485 แห่งทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นจาก 473 แห่งในปี 2551) นอกจากนี้ในปี 2551 กัมพูชายังมีร้านอาหาร
อีก 934 แห่ง ร้ านนวด 111 แห่ง Sporting clubs 21 แห่ง และร้ านขายของที่ระลึกอีก 29 แห่ง
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ทรัพยากรด้านการท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยวที่สาํ คัญ ได้ แก่ วัดและโบราณสถาน (ซึ่งมีจํานวนประมาณ
1,080 แห่งใน 14 จังหวัด) อุทยานแห่งชาติ 6 แห่ง (ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 12% ของประเทศ) งาน
เทศกาล (เช่น Khmer New Year และ water festivals)
แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้ แก่ นครวัด นครธม กรุงพนมเปญ (ชมพระราชวัง วัดพนม
และล่ องเรือแม่ นาํ้ โขง) ปราสาทบายน บันทายสรี ปราสาทตาพรหม ชาดหาดเมืองสีหนุวิลล์ โตนเลสาบ
(หรือทะเลสาบเขมร) หมู่บ้านชาวเขาที่มณฑลคีรี Ecotourism ที่รัตนาคีรี และชิมอาหารทะเลที่จังหวัดกําปอด
(1.) นครวัด (angkor wat)
นครวัด (angkor wat) เป็ นศาสน
สถานตั้ ง อยู่ ใ นเมื อ งพระนคร จั ง หวั ด เสี ย ม
เรียบ ประเทศกัมพูชา สร้ างในรัชสมัยของพระ
เจ้ าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้ นคริสต์ศตวรรษที่
12 โดยเป็ นศาสนสถานประจําพระนครของ
พระองค์ ตัวเทวสถานได้ รับการอนุรักษ์ไว้ เป็ น
อย่ างดี จนเป็ นศู นย์กลางทางศาสนาที่ส าํ คัญ
เพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปั จจุบัน
นับตั้งแต่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็ นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้ างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ
ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็ นศาสนาพุทธ นครวัดเป็ นสิ่งก่อสร้ างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ตัวเทวสถาน
ถื อ เป็ นที่ สุ ด ของสถาปั ตยกรรมเขมรสมั ย
คลาสสิกรุ่งเรือง และได้ กลายมาเป็ นสัญลักษณ์
ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และ
เป็ นจุ ดท่ องเที่ยวหลั กของประเทศ ตลอดจน
ได้ รับลงทะเบียนเป็ นมรดกโลกภายใต้ ชื่อ เมือง
พระนคร ปราสาทนครวัดได้ เริ่มสร้ างในกลาง
พุทธศตวรรษ ที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้ าสุ
ริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่พระวิษณุหรือ พระ
นารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้ บุกรุก
ขอม ทําให้ พ ระเจ้ าชั ยวรมัน ที่ 7 ต้ องย้ ายเมือ งหลวงไปที่เ มืองนครหลวง หรื อ เสียมราฐ ในปั จจุ บั น
หลังจากนั้น พระองค์จึงสร้ างเมืองนครธม และ ปราสาทบายน ห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพื่อ
เป็ นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม ในปี ค.ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ได้ มีนักบวชจากโปรตุเกส นามว่ า
อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา เป็ นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้ ไปเยือนปราสาทนครวัด แต่ท่จี ะถือว่าเป็ นการเปิ ด
ประตูให้ แก่ปราสาทนครวัดนั้น คือการค้ นพบของ อองรี มู โอต์ นักสะสมแมลงและนักสํารวจชาวฝรั่งเศส
เมื่อประมาณร้ อยกว่าปี ที่แล้ วมาปราสาทนครวัดเป็ นสิ่งก่อสร้ างในยุคสิ้นสุดของราชอาณาจักรขะแมร์ โดยมี
หินทรายเป็ นวัสดุก่อสร้ างหลัก
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(2.) นครธม (Angkor Thom)
นครธม (Angkor Thom) เป็ นเมืองหลวงแห่ ง
สุด ท้ า ยและเมื อ งที่เ ข้ ม แข็ง ที่สุด ของอาณาจั ก รขะแมร์
สถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ าชัยวร
มันที่ 7 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร
อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีส่งิ ก่อสร้ างมา
กมายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้ างโดยพระเจ้ าชัยวรมันที่
7 และรัชทายาท ใจกลางพระนครเป็ นปราสาทหลักของ
พระเจ้ าชัยวรมัน เรี ยกว่ า ปราสาทบายน และมีพ้ ื นที่ส าํ คัญอื่นๆ
รายล้ อมพื้ นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือประตูทางเข้ านครธมด้ านใต้
จุดเด่นที่สดุ คือทางเข้ าด้ านใต้ ที่มีลักษณะเป็ นหน้ า 4 หน้ า ก่อนจะ
เข้ าสู่บริเวณนี้ จะเป็ นแถวของยักษ์ (อสูร) ทางด้ านขวา และเทวดา
ทางด้ านซ้ าย เรียงรายแบกพญานาคอยู่สองข้ างสะพาน เมื่อเข้ าสู่ใจ
กลางนครธมจะพบสิ่งก่อสร้ างต่างๆ บริเวณประตูด้านใต้ น้ ีได้ รับ
การอนุรักษ์ฟ้ ื นฟูไว้ ได้ ดีกว่าบริเวณอืน่ ๆ อีก 3 ด้ าน
(3.) โตนเลสาบ (Tonle sap)
โตนเลสาบ (Tonle sap) เป็ นทะเลสาบ
(นํา้ จืด) ที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเอเชียเป็ นทะเลสาบที่เกิด
จากลํานํา้ โขง และแม่นาํ้ สายย่อยๆไหลมารวมกัน
จนเป็ นทะเลนํ้า จื ด ขนาดใหญ่ ไม่ ต่ า งกับ ที่เ รา
่ี
มองเห็นท้ องทะเล ที่มีนาํ้ กับฟ้ า แต่โตนเลสาบจะ
เป็ นทะเลสาบสีข่นุ เช่นเดียวกับแม่นาํ้ โขง ยามนํา้
หลากจะมีอาณาบริเวณเป็ นพื้นที่กว้ างมาก สูงสุด
ถึง 16,000 ตารางกิโลเมตร (สถิติจาก unesco ปี '97) แต่ยามนํา้ ลดก็จะเหลือประมาณ 2700 ตาราง
กิโลเมตร (เกือบสองเท่าของพื้นที่ กทม) ส่วนลึกสุดประมาณ 10 เมตร... ปลาสด ปลากรอบ ปลาร้ า เป็ น
อาชีพหลักของที่น่ี กล่าวกันว่าเป็ นแหล่งอาหารนํา้ จืด
ที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก และสร้ าง รายได้ ให้ กับประเทศ
เป็ นอันดับ 2 รองจากการท่องเที่ยว ชาวประมงที่
อาศัยอยู่ตามริมนํา้ เป็ นชาวเวียดนามอพยพในยุค
สงครามเย็น หรื อ สงครามคอมมิ ว นิ ส ต์ สมั ย ที่
เวียดนามส่งทหารมาช่ วยรบในเขมร โตนเลสาบ
เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวของเมืองเสียมเรี ยบ อยู่ ห่าง
จากตั ว เมื อ งออกไปประมาณ 14 กม. ตาม
ระยะทางที่ผ่านจะเห็นหมู่บ้านชาวประมงเป็ นระยะๆ บางแห่งก็ต้ังเป็ นย่านร้ านอาหารเวียดนาม และยิ่งเข้ า
ไปใกล้ ทะเลสาบมากขึ้น ก็จะเห็นชุมชนของชาวประมงอยู่หนาแน่น ที่อยู่อาศัยก็สร้ างกันแบบง่ายๆ สะดวก
ในการเคลื่อนย้ ายตามฤดูนาํ้ หลากของแต่ละปี จากระยะจากเสียมเรียบถึงท่าเรือ ยามนํา้ ลดจะมีระยะทาง
14 กม. แต่ยามนํา้ หลากแล้ วก็อาจเหลือเพียง 4 กิโลเมตรเท่านั้น มาเที่ยวโตนเลสาบก็ไม่ต่างกับไปเที่ยว
ตามชนบทของเวียดนาม วิถชี ีวิตและความเป็ นอยู่ยังดูย้อนยุค ไม่ต่างกับชนบทไทยในอดีต
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(4.) เขาพนมบาเค็ง (phnom bakheng)
เขาพนมบาเค็ง เป็ นเทวสถานที่สร้ างตาม
ลัทธิไศวนิกาย เมื่อราว พ.ศ. 1450 ตั้งอยู่บนเขาลูก
เล็กที่มีความสูงประมาณ 70 เมตร มีชื่อเรียกดั้งเดิม
ว่า ปราสาทยโศธระปุระคือใช้ ชื่อของพระเจ้ ายโศวร
มันที่ 1 ต่อมาเรียกว่า พนมบาเค็งตามลักษณะของ
ต้ นบาเค็งที่มีอยู่ มากในบริ เวณภูเขานี้ เข าพนมบา
เค็งหรือวนัมกันตาล เป็ นภูเขาใจกลางเมืองยโสธรปุ
ระซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ และเป็ นศูนย์กลาง
ของจักรวาล ตัวปราสาทพนมบาเค็งจําลองลักษณะมาจากปราสาทบากอง มีสถาปัตยกรรมคล้ ายกัน รูปทรง
แบบปี รามิด ที่ตัวระเบียงแต่ละชั้นมีปราสาทเล็กๆ 4 มุม
ภายในปรางค์ประธานมีศิวลึงค์ต้ังอยู่ต้ังแต่ พ.ศ.1450
ในปี ที่ เ ริ่ ม สร้ างปราสาท ในขณะที่ ก ารก่ อ สร้ างยั ง คง
ดําเนิน ต่ อ ไปจาก พ.ศ. 1450-1471 นานถึง 21 ปี
หลังจากนั้นอีก 40 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้ าชัยวรมันที่ 5
ได้ มี ก ารบู ร ณะซ่ อ มแซมปราสาทนี้ ขึ้ นเป็ นครั้ ง แรก
พระพุ ทธรูป ที่เห็นในปรางค์ประธานนั้ น มี การอัญเชิ ญ
พระพุทธรูปขนาดใหญ่ข้ นึ ไปประดิษฐานบนแท่นหินทรายแท่นศิวลึงค์เมื่อ พ.ศ. 2059 และจุดเด่นจุดหนึ่งที่
น่าสนใจของเขาพนมบาเค็งนี้คือ เป็ นจุดชมวิวที่สวยงามซึ่งสามารถเห็นปราสาทนครวัด และบรรยากาศยาม
เย็นที่มีพระอาทิตย์ตกเป็ นภาพที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวนิยมกันเป็ นอย่างมาก
(5.) ปราสาทบันทายศรี (Banteay Srei)
ปราสาทบั นทายศรี (Banteay Srei) เป็ น
ปราสาทหินที่ถือได้ ว่างดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา มี
ความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ และเป็ นปราสาทแห่งเดียว
ที่สร้ างเสร็จแล้ วกว่า 1000 ปี แต่ลวดลายก็ยังมีความ
คมชัด เหมือนกับสร้ างเสร็จใหม่ ๆ ปราสาทบันทายศรี
หรื อ เรี ย กตามสํา เนี ย งเขมรว่ า บั น เตี ย ไสร หมายถึง
ปราสาทสตรี หรื อ ป้ อมสตรี อยู่ ห่า งจากตั วเมื องเสีย ม
เรี ย บไปทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ประมาณ 30
กิโลเมตร ใกล้ กบั แม่นาํ้ เสียมเรียบในบริเวณที่เรียกว่า อิศวรปุระ หรือเมืองของพระอิศวร
(6.) ปราสาทตาพรหม (Prasat Ta Prohm)
ปราสาทตาพรหม (Prasat Ta Prohm) เป็ น
ปราสาทที่พระเจ้ าชัยวรมันที่ 7 สร้ างถวายให้ กับ พระ
มารดา เชื่อกันว่า ปราสาทตาพรหมนั้นเป็ นอารามหลวง
ในยุ คนั้นด้ วยส่วนคําว่ า ตาพรหม นั้นน่ าจะมาจากชื่ อ
ของผู้เฝ้ าปราสาท ในช่วงที่คณะสํารวจ ชาวฝรั่งเศสเข้ า
มาถึงตัวปราสาทนี้จุด เด่นสําคัญของปราสาทตาพรหม
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คือรากไม้ ของต้ นสะปง (ไทยเรียกสมพงษ์) ซึ่งขึ้นครอบคลุมปราสาททั่วบริเวณ บางต้ นมีอายุถึง 300 ปี
จนได้ รับการคัดเลือกเป็ น ฉากสําคัญของภาพยนตร์เรื่อง Tumb Raider นอกจากนี้แล้ ว ยังมีภาพสลักรูป
เสต๊กโกซอร์ส ซึ่งเป็ นไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งภายในปราสาทตาพรหมอีกด้ วย
(7.) ตลาดไนท์มาเก็ต (Angkor night market)
ตลาดไนท์มาเก็ต (Angkor night market)
เป็ นตลาดคํ่าของชาวเสียมเรี ยบ ซึ่งนักท่องเที่ย ว
นิย มมาเดิน ซื้อ ของที่ระลึ ก มากมาย อาทิเช่ น ไม้
แกะสลัก เสื้อลายนครวัต และสปาปลา เป็ นต้ น

(8.) ระบาอัปสรา (apsara dance)
ร ะ บํ า อั ป ส ร า ( apsara
dance) เป็ นการแสดงของประเทศ
กัมพูชา ซึ่งเกิดได้ จากภาพจําหลัก
ของนางอัป สรทั้ง หลายที่ป รากฏ
บนปราสาทหินในประเทศกัมพูชา
โดยเฉพาะภาพจําหลักนางอัปสรที่
นครวั ด โดยภาพจํา หลั ก รอบๆ
ปราสาทนครวัดเป็ นรูปนางอัปสรร่ายรําในท่าทางที่ต่างๆกัน ย่อมแสดงให้ เห็นถึงศิลปะการร่ ายรําของเขมร
นั้นมีมายาวนาน เคียงคู่อยู่กบั ตัวปราสาทที่สง่างาม
(9.) น้ าตกกบาลสะเปี ยน (kbalspean waterfall) หรือหัวสะพาน
นํา้ ตกกบาลสะเปี ยน (kbalspean waterfall) หรือ
หัว สะพาน ถู ก ขนานนามจากแนวก้ อ นหิ น ที่เ กิด ขึ้ น ตาม
ธรรมชาติ โดยมีลักษณะคล้ ายสะพานทอดข้ ามสายนํา้ เล็กๆ
ซึ่งมีต้นนํา้ เกิดจากเทือกเขากุเลน ธารนํา้ สายนี้แยกไหลเป็ น
สายย่ อยเลาะรอบเมือ งพระนครผ่ านเรื อกสวนไร่ น าของ
ประชาชนก่อนที่จะไหลรวมกับแม่นํ้าเสียมเรี ยบ และไหล
ลงทะเลสาบในที่สดุ ทั้งพนมกุเลนและกบาลสะเปี ยนแม้ จะ
อยู่ห่างกันคนละที่ แต่กม็ ีสองสิ่งที่ถูกสร้ างขึ้นมาภายใต้ ผืน
นํา้ ของท้ องธารทั้งสอง ที่เหมือนกันคือรูปศิวะสลักหรือศิวลึงค์องค์ย่อมๆ ไปถึงขนาดใหญ่ นับพันองค์ และ
รูปโยนีสลักอีกเป็ นจํานวนมาก แผ่ขนานไปตามความยาวของลําธารตื้นๆ เป็ นระยะทางเกือบหนึ่งกิโลเมตร
เป็ นที่น่าสังเกตว่าด้ านหน้ าของโยนีถูกสลักให้ หันไปทางทิศเหนือเสมอ เพราะว่าแต่โบราณถือว่าเหนือเป็ น
ทิศแห่งโชคลาภ และความสมบูรณ์พูนสุข จึงนิยมสลั กโยนีสู่ทิศเหนือเสมอ กบาลสะเปี ยน สันนิษฐานว่ า
สร้ างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้ าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 โดยมีพระประสงค์เพื่อให้
พราหมณ์ประกอบพิธเี สกนํา้ ให้ ศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อนํานํา้ ไปประกอบพิธหี ลวงในพระราชวัง และเพื่อให้ เหล่ ามวล
ประชาราษฎร์นาํ ไปบูชารักษาโรคภัยไข้ เจ็บ นําไปใช้ กบั ไร่นาของตนได้ เพื่อผลผลิตที่สมบูรณ์
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3. ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

3.1 ข้อมูลทัว่ ไป
3.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ต้ัง : เป็ นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ ท่สี ุดในโลก ประกอบด้ วยเกาะใหญ่ น้อยกว่า 17,508
เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน คือ
(1) หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้ วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี
(2) หมู่เกาะซุนดาน้ อย ประกอบด้ วย เกาะเล็กๆที่ต้ังอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา ได้ แก่
เกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์
(3) หมู่เกาะมาลุกุ หรือหมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะนิวกินี
(4) อิเรียนจายา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปาปั วนิกินี ตั้งอยู่บนเส้ นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทร
แปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็ นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทําให้ สามารถควบคุม
เส้ นทางการติดต่อระหว่างทั้งสองมหาสมุทรโดยผ่านช่องแคบที่สาํ คัญ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา
และช่องแคบลอมบอก ซึ่งเป็ นเส้ นทางขนส่งน้ ามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และเอเชีย
อาณาเขต : มีอาณาเขตรวม 2,830 กม. ติดต่อกับติมอร์เลสเต 228 กม. มาเลเซีย 1,782 กม.
ปาปัวนิกนิ ี 820 กม.
พื้นที่ : 1,904,569 ตร.กม. (พื้นดิน 1,811,569 ตร.กม. และพื้นน้ า 93,000 ตร.กม.
การใช้ ท่ดี ิน : เป็ นพื้นที่เพาะปลูก 11.0% (ปลูกพืชยืนต้ น 7.0% อืน่ ๆ 83.0%)
ภูมิประเทศ : เป็ นหมู่เกาะ 17,508 เกาะ
ภูมิอากาศ : เขตร้ อนชื้นแบบศูนย์สตู ร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ ง (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูฝน (พ.ย.-เม.ย.)
เมืองหลวง : กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
วันชาติ : 17 สิงหาคม
เมืองสําคัญ : อินโดนีเซียมีท้งั หมด 33 จังหวัด และเขตการปกครองอิสระ 2 แห่ง คือ อาเจ๊ะห์
และยอร์กจาการ์ตา และเมืองสําคัญได้ แก่ สุราบายา บันดุง เมดาน บาหลี
ทรัพยากรธรรมชาติ : น้ ามันปิ โตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้ แก่ ถ่านหิน นิเกิล
แมงกานิส อลูมิเนียม บอกไซด์ ดีบุก ทองแดง เงิน ทองคา และแร่ เหล็ก ปุ๋ ย ป่ าไม้ ได้ แก่ ไม้ สัก ไม้ จัน
ไม้ เต็ง ไม้ ยาง ไม้ มะฮอกกานี ต้ นปาล์ม หวาย และไม้ ไผ่ และ ผลิตภัณฑ์ประมง
ผลผลิตทางการเกษตร : ปาล์มน้ ามัน โกโก้ เครื่องเทศต่างๆ กาแฟ ชา ยาสูบ และยางพารา
เวลา : GMT +7 เวลาเท่าประเทศไทย
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3.1.2 ประชากร (ปี 2555)
จานวนประชากร : 251.2 ล้ านคน เป็ นอันดับที่ 4 ของโลก (เกาะชวา 58 % เกาะสุมาตรา 21.1
% เกาะสุลาเวสี 7.1 % เกาะกาลิมันตัน 5.5 %)
อัตราการเพิ่มประชากร : 1.1 %
เชื้อชาติ : จาวา 40.6 % ซุนดา 15 % มาดู 3.3 % มินนัง 2.7 % อืน่ ๆ 29.9 %
ศาสนา : อิสลาม 86.1 % คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 5.7 % คริสต์นิกายแคทอลิก 3.0 % ฮินดู
1.8 % และอืน่ ๆ 3.4 %
ภาษา : Bahasa Indonesia เป็ นภาษาราชการ (ดัดแปลงมาจากภาษามาเลย์ ) อังกฤษ ดัทช์ และ
ภาษาพื้นเมืองกว่า 583 ภาษา (ส่วนใหญ่พูดภาษาจาวา)
การรู้หนังสือ : อายุ 15 ปี ขึ้นไปอ่านออกเขียนได้ 90.4 %
3.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ (2553)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : 706.7 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ (มาจากภาคเกษตรกรรม ร้ อยละ
15.3 ภาคอุตสาหกรรม ร้ อยละ 47 และภาคบริการ ร้ อยละ 37.7)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว : 4,200 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ร้ อยละ 6.1
อัตราเงินเฟ้ อ : ร้ อยละ 5.1
อัตราการว่างงาน : ร้ อยละ 7.1
กาลังแรงงาน : 116.5 ล้ านคน (ภาคเกษตร ร้ อยละ 38.3 ภาคอุตสาหกรรม ร้ อยละ12.8 และ
ภาคบริการ ร้ อยละ 48.9)
อัตราดอกเบี้ยธนาคาร : ร้ อยละ 6.37 (ธันวาคม 2553)
1.5 การค้าระหว่างประเทศ (2553)
มูลค่าการส่งออก : 157.78 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้ าส่งออกสําคัญ : น้ ามันและก๊าซ ไขมันและน้ ามัน เครื่องจักรไฟฟ้ า ยาง สินแร่ เครื่องจักรกล
กระดาษ
ตลาดส่งออกสําคัญ : ญี่ปุ่น (ร้ อยละ 16.3) จีน (ร้ อยละ 9.95) สหรัฐฯ (ร้ อยละ 9.0) สิงคโปร์
(ร้ อยละ 8.7) เกาหลีใต้ (ร้ อยละ 7.9) อินเดีย (ร้ อยละ 6.3) มาเลเซีย (ร้ อยละ 5.9) ไต้ หวัน (ร้ อยละ
3.1) ไทย (ร้ อยละ 2.9)
มูลค่าการนาเข้ า : 135.66 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้ านาเข้ าสําคัญ : น้ ามันและก๊าซ เครื่องจักรกล เครื่องจักรไฟฟ้ า เหล็กและเหล็กกล้ า ยานยนต์
เคมีภัณฑ์ พลาสติก
แหล่งนาเข้ าสําคัญ : จีน (ร้ อยละ 15.1) สิงคโปร์ (ร้ อยละ 14.9) ญี่ปุ่น (ร้ อยละ 12.5) สหรัฐฯ
(ร้ อยละ 6.9) มาเลเซีย (ร้ อยละ 6.4) เกาหลีใต้ (ร้ อยละ 5.7) ไทย (ร้ อยละ 5.5)
สกุลเงิน : รูเปี ยห์ (Indonesian Rupiah : IDR)
อัตราแลกเปลี่ยน : 1,000 รูเปี ยห์/3.7636 บาท (ณ วันที่ 16 มกราคม 2555)
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3.6 ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ ว
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนอินโดนีเซียจํานวน 7.65 ล้ านคน (เพิ่มขึ้น 9.24%
จาก 7 ล้ านคนในปี 2553) มีระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ย 7.84 วัน และมีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
1,118.26 เหรียญสหรัฐต่อการมาเยือน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3% จาก 1,085.75 เหรียญสหรัฐในปี 2553)
โดยประเทศที่เป็ นตลาดสําคัญได้ แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และออสเตรเลีย
ด้านสาธารณูปโภค
ด้ านสาธารณูปโภคพื้ นฐานด้ านการท่องเที่ยว ในปี 2555 อินโดนีเซี ยมีจํานวนห้ องพั กทั้งสิ้น
142,481 ห้ อง จากที่พัก 1,489 แห่งทั่วประเทศ (เพิ่มขึ้นจาก 124,789 ห้ อง จากที่พัก 1,306 แห่งในปี
2553) ส่วนในปี 2553 มีจาํ นวน Travel Services ทั้งสิ้น 3,033 แห่ง (เพิ่มขึ้น 10% จาก 2,755 แห่งใน
ปี 2552) และมีร้านอาหารทั้งสิ้น 2,916 แห่ง (เพิ่มขึ้น 7.84% จาก 2,704 แห่งในปี 2552)
ทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ทรัพยากรด้ านการท่องเที่ยวที่ส าํ คัญ ได้ แก่ ธรรมชาติ อินโดนีเซียมีพ้ ืนที่ป่าฝนเขตร้ อนถึง 57%
ของประเทศ และจากจํานวนเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะทั่วประเทศ มีเพียง 6,000 เกาะที่มีประชากร
อาศัยอยู่ นอกจากนี้อนิ โดนีเซียยังมีแนวชายฝั่งทะเลยาวที่สดุ ประเทศหนึ่งของโลกอีกด้ วย
แหล่งท่องเทีย่ ว
สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้ แก่ เกาะบาหลี (ชายหาด รีสอร์ท ทัมภัคสิริงค์ วัดปุราทานาห์ลอต และ
ชมระบําบาหลี) เกาะลอมบอค ภูเขาไฟโบรโม่และภูเขาไฟเมราปิ ที่เมืองสุราบายา ดํานํา้ ที่เกาะสุลาเวสีและ
อุทยานทางทะเลบูนาเค็น กาลิมันตัน เที่ยวป่ าฝนเขตร้ อนและทะเลสาบโทบาบนเกาะสุมาตรา ชมมรดกโลก
ที่สาํ คัญ ได้ แก่ บุโรพุทโธและวัดฮินดูพรัมบานันที่เมืองยอกยาการ์ตา อุทยานแห่งชาติโคโมโด อุทยานแห่งชาติ
อูจุงกูลอนบนเกาะสุมาตรา อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์บนเกาะนิวกินี และแหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน
(1.) เกาะบาหลี (Bali)
เกาะบาหลี (Bali) เกาะนี้ต้ังอยู่ใกล้ ตอนกลาง
ของหมู่เกาะอินโดนีเซีย บาหลีมีพ้ ืนที่ 5,650 ตร.กม.
บาหลีมีประชากรมากกว่า 3 ล้ านคน วัฒนธรรมบาหลี
ของชาวบาหลี เ ป็ นสิ่ง ที่ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ย วมาเที่ย ว
บาหลี เพราะที่บาหลีน้ เี ป็ นที่เที่ยวซึ่ง ประเพณี ศาสนา
วัฒนธรรม เจริ ญเหนือ วัตถุ อื่นๆ และผู้ค นบนเกาะ
บาหลี ยังเชื่อกราบไหว้ เทพเจ้ า และภูติผีจนปั จจุบัน
บาหลีจึงได้ ถูก ขนานนามว่า บาหลีเป็ นดินแดนแห่งเทพเจ้ าเที่ยวบาหลี การเยี่ยมชมวัดต้ องแต่งชุดสุภาพ
(กางเกงขายาว) ไม่เช่นนั้นก็ต้องยืมโสร่งใส่ เพื่อเข้ า
วัดนั้นๆได้ สปาที่บาหลี เป็ นที่ข้ ึนชื่ อมากที่สุดแห่ ง
หนึ่งของโลก เพราะบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และการ
นวดด้ วยนวดนํ้ามัน หรื อสมุ นไพรกลิ่ นหอมต่ างๆ
บาหลีเป็ นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มี
ความสวยงามด้ วยธรรมชาติท่ผี สมผสานกันอย่างลง
ตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้ สบื ทอดต่อกัน
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มาเป็ นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็ นจํานวน
มาก เช่ น วั ด และวั ง ซึ่ ง มี ค วามโดดเด่ น ทางสถาปั ต ยกรรม
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาว
สะอาด รวมทั้งผืนป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดําเนินชีวิต
ของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็ น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ย วที่ ท่ั ว โลกรู้ จั ก เกาะบาหลี ท่ี ห่ า งไกลแห่ ง นี้ ให้
ความรู้ สึ ก ถึง ความเป็ นเอเชี ย อย่ า งมาก บาหลี เป็ นเกาะที่
สวยงามที่สุดในเอเชียแปซิฟิก การเดินทางก็สะดวก
ด้ วย สายการบินตรงทุกวันจากเมืองต่างๆ ทั่วโลก แล้ ว
เดิ น ทางต่ อ ด้ ว ยรถโค้ ช แสนสบายบาหลี เ ป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่มี อากาศตลอดปี อยู่เพียง 2 ฤดู
คือ ฤดูร้อน ตั้ งแต่ เดือนเมษายน-ตุล าคม และ ฤดู
ฝนบาหลี วั น นี้ มี สั ญ ญาณที่ ดี ส ํา หรั บ ลู ก ค้ า ที่ จ ะ
กลั บไปท่องเที่ยวที่น่ีอีก สัญญาณแรกที่เห็นได้ ชัดก็
คือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น เริ่มเดินทางกลับมาเที่ยวบาหลีอีกครั้ง รองลงมาก็คือนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วน
ใหญ่ท่เี ดินทางมาเที่ยวบาหลี
จ ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม ค ร อ บ ค รั ว
สําหรับอาหารบาหลี รสชาติ
อาจจะไม่ จั ดจ้ านเท่า อาหาร
ไทย แต่ เ ครื่ อ งปรุ ง คล้ า ยๆ
กับอาหารไทยทั้งนั้นที่สาํ คัญที่สุดทุกแห่งจะคงไว้ ซ่ึงความงดงามของธรรมชาติ เพื่อให้ ได้ สัมผัสความงาม
ของบาหลี “สวรรค์บนดิน”ท่ามกลางสิ่งแวดล้ อมงดงามเอื้อ ต่อบรรยากาศการพักผ่อนและงานธุรกิจของ
คุณพร้ อมกันไปด้ วย ที่บาหลี
(2.) เมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta)
เมืองยอกยาการ์ตา (Yogyakarta) อยู่บนเกาะชวา เป็ น
ศูนย์กลางทั้งด้ านศิลปะ และวัฒนธรรม นอกจากนั้นยอก
ยาการ์ตา ยังเป็ นที่ต้ังของบุโรพุทโธ (Borobudur) พุทธ
สถานที่มี ชื่ อ เสีย งและสํา คั ญ ยิ่ ง แห่ ง หนึ่ ง ในภูมิ ภ าคนี้
รวมถึง หมู่วิหารโบราณฮินดู คือ ปรามบานัน (Prambanan) สนามบินหลักคือ Adi Sucipto Airport
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(3.) กรุงจาการ์ตา (Jakarta)
จาการ์ ตา (Jakarta) หรือในอดีตชื่อ
“ปั ตตาเวีย ” (Batavia) เป็ นเมืองหลวงและ
เมืองใหญ่ ท่ีสุดของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ บริ เวณ
ชายฝั่งทะเลด้ านตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ
ชวา มีพ้ ืนที่ 650 ตารางกิโลเมตร ประชากร
10 ล้ านคน เป็ นศูนย์กลางทั้งด้ านการปกครอง
และเศรษฐกิ จ ของประเทศ มี ส นามบิ น
นานาชาติคือ Soekarno Hatta International Airport
มีท่าเรือใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ คือ Tanjung Priok

(4.) เมืองเมดาน (Medan)
เมืองเมดาน (Medan) เป็ นเมือ งหลวงและ
เมืองใหญ่ ท่สี ุดของเกาะสุมาตรา มีประชากร 2.1 ล้ าน
คน เมดานเป็ นแหล่ งเพาะปลู กใหญ่ ที่ สุ ด ของ
อินโดนีเ ซีย ทั้งปาล์ ม นํ้ามั น ชา โกโก้ ยางพารา และ
ยาสูบ นอกจากนั้น ยังมีแร่ ธาตุสาํ คัญ อาทิ นํา้ มัน และ
ก๊าซ มีส นามบินนานาชาติ คือ Polonia Airport และ
ท่าเรือ Belawan Port

ประเพณีพนเมื
ื้ อง
(1.) วายัง ปูรว์ า” ( Wayang Purwa)
ศิลปะการแสดงของอินโดนีเซีย ในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ หากมองเรื่ อ งของนาฏศิ ล ป์ และ
ศิ ล ปะการแสดงแล้ ว อิ น โดนี เ ซี ย เป็ นประเทศหนึ่ ง ที่ มี
วัฒนธรรมทางการแสดงอันเก่าแก่และมีลักษณะโดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ของตนโดยมีพ้ ืนฐานของวัฒนธรรมมุสลิมและฮินดู
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ปรากฏอยู่ เด่ นชั ดในศิ ล ปะการแสดงของอิ น โดนี เ ซี ย
ศิลปะการแสดงที่เป็ นเอกลักษณ์เด่นชัดของอินโดนีเซีย
และยังคงเป็ นศิลปะประจําชาติท่เี ก่าแก่ท่สี ดุ ก็คือ ศิลปะ
การเชิ ด หนั ง หรื อ เชิ ด หุ่ น ภาษาชวาเรี ย กว่ า “วายั ง ”
(Wayang)หรื อ เรี ย กเต็ม ชื่ อ ว่ า “วายั ง ปู ร์ ว า” (
Wayang Purwa) “วายัง”แปลว่า “เงา” ส่วน”ปูร์วา”
แปลว่ า ”ความเก่าแก่ ”รวมกันจึงหมายถึงความเก่าแก่
แห่งศิล ปะการเชิดตัวหุ่นที่ทาํ จากหนังให้ เกิดเป็ นภาพ
เงาบนจอผ้ า ในปัจจุบันคําว่าวายังมีความหมายทั่วไปว่า”การแสดง”
(2.) ระบาบาร็อง (Barong Dance)
ระบําบาร็อง (Barong Dance) เป็ นการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมของบาหลี บาร็องด๊านซ์ เป็ นเรื่องราวการ
ต่ อสู้ระหว่ างความชั่ว และความดี บาร็อง คือ ตัว แทน
ฝ่ ายธรรมะ เป็ นสัตว์ในเทพนิยาย มีลักษณะเป็ นตัวสิงโต
ผสมมังกรแสดงโดยผู้ชายสองคน ว่ากันว่าเคราของบาร็
องมีอานาจในการรักษาโรคต่าง ๆ ส่วนคู่ปรับของบาร็อง
คือ รังดา ราชินีแห่งนรก ซึ่งชาวบาหลีร้ ูสกึ หวาดกลัวและ
ให้ ความเคารพพอ ๆ กัน ตามบทละคร บาร็องไม่สามารถ
ปราบรั ง ดาได้ อย่ างราบคาบ เพราะจะต้ องมีก ารถ่ว งดุ
ลระหว่างความดีและความชั่วเสมอ สําหรับชาวบาหลีการ
แสดงชุดนี้คือภาพสะท้ อนการต่อสู้ของชีวิต

32
4. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
(The Lao People's Democratic Republic : Lao PDR)

4.1 ข้อมูลทัว่ ไป
4.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ต้งั : อยู่ระหว่างละติจูดที่ 14-23 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 100-108 องศาตะวันออก
: เป็ นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (Land Lock)
: ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวเขตแดนยาว 505 กม.
: ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา แนวเขตแดนยาว 435 กม.
: ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แนวเขตแดนยาว 2,069 กม.
: ทิศตะวันตก ติดกับราชอาณาจักรไทย แนวเขตแดนยาว 1,810 กม. และสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่า แนวเขตแดนยาว 236 กม.
พื้นที่ : 236,800 ตร.กม. หรือประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย
ภูมิประเทศ : พื้นที่ส่วนใหญ่ ร้ อยละ 90 เป็ นเขาและที่ราบสูง ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ภูเบี้ย อยู่ใน
แขวงเชียงขวาง สูง 2,820 เมตร สปป.ลาวมีพ้ ืนที่เพาะปลูกเพียง 50,000 ตร.กม. หรือร้ อยละ 21.11
ของพื้นที่ท้งั หมด
ภูมิอากาศ : สปป.ลาว มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้ อน มีฝนตกชุกระหว่าง พ.ค.-ก.ย. อุณหภูมิ
เฉลี่ยที่นครหลวงเวียงจันทน์ 25 องศาเซลเซียส (ม.ค.) และ 36-37 องศาเซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝน
เฉลี่ย 1,715 ม.ม. ต่อปี
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทน์ เป็ นเมืองหลวงของประเทศ และเป็ นเขตการปกครองพิเศษ
อยู่ตรงข้ าม จ.หนองคาย มีประชากร 730,000 คน
แขวงที่สาํ คัญ : แขวงสะหวันนะเขต มีประชากรมากที่สุดในประเทศ อยู่ตรงข้ าม จ.มุกดาหาร
ประชากร 900,000 คน
: แขวงจาปาสัก มีประชากรมากเป็ นอันดับสาม มีพ้ ืนที่ติดต่อกับ จ.อุบลราชธานี
ประชากร 500,000 คน
: แขวงคาม่วน มีประชากร 280,000 คน และมีป่าไม้ และแร่ ธาตุอุดมสมบูรณ์อยู่
ตรงข้ าม จ.นครพนม
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: แขวงหลวงพระบาง เป็ นเมืองหลวงเก่า เป็ นเมืองมรดกโลก และเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ สปป.ลาว
ทรัพยากรสําคัญ : ไม้ ข้ าว ข้ าวโพด เหล็ก ถ่านหิน ทองคา ทองแดง และแหล่งน้ าผลิตไฟฟ้ า
เวลา : เท่ากับประเทศไทย
4.1.2 ประชากร
ประชากร : 6.9 ล้ านคน (2556) ลําดับที่ 102 ของโลก รวมประมาณ 68 ชนเผ่า ประกอบด้ วย
- ลาวลุ่ม (กลุ่มคนเชื้อชาติลาว ใช้ ภาษาลาวเป็ นภาษาหลัก) ร้ อยละ 68
- ลาวเทิง (เช่น ชนเผ่าขมุ) ร้ อยละ 22
- ลาวสูง (เช่น ชนเผ่าม้ ง) ร้ อยละ 9
โครงสร้ างประชากร : อายุ 0-14 ปี จานวน 2.8 ล้ านคน
: อายุ 15-64 ปี จานวน 4.0 ล้ านคน
: อายุ 65 ปี ขึ้นไป จานวน 0.2 ล้ านคน
กําลังแรงงาน : 3.7 ล้ านคน (2552) (อยู่ในภาคเกษตร 76.5% อุตสาหกรรม 7.5% ภาคบริการ 16%)
อัตราการรู้หนังสือ : ร้ อยละ 73.0
ศาสนา : ร้ อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ 16-17 นับถือผี ศาสนาคริสต์ ประมาณ
100,000 คน และอิสลาม ประมาณ 300 คน
ภาษา : ภาษาราชการคือ ภาษาลาว
: ภาษาที่ใช้ ในการติดต่อธุรกิจ ได้ แก่ ภาษาไทย อังกฤษและฝรั่งเศส
: ภาษาท้ องถิ่นอืน่ ๆ ได้ แก่ ภาษาไท ภาษาม้ ง
วันชาติ : 2 ธันวาคม
4.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ
4.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
สปป.ลาวได้ ใช้ ระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม ตั้งแต่ปี 2518 และเริ่มปฏิรูประบบเศรษฐกิจเสรี เมื่อปี
2529 โดยการใช้ “นโยบายจินตนาการใหม่ ” (NEM : New Economic Mechanism) โดยการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศมากขึ้น ในปี 2554-2558 สปป.ลาว จะอยู่ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และได้ ต้ังเปูาไว้ ว่าจะพาตนเองออกมาจากบัญชีรายชื่อประเทศที่
พัฒนาน้ อยที่สดุ (Least Developed Countrues : LDCs) ให้ ได้ ภายในปี 2563
4.2.3 ดัชนีเศรษฐกิจ (2554)
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP Growth) : ร้ อยละ 8.3
GDP : 7.9 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
: มาจากภาคเกษตรกรรมร้ อยละ 29.9 ภาคอุตสาหกรรม ร้ อยละ 33.1 ภาคบริการ ร้ อยละ 37
GDP per Capita : 1,204 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี
อัตราเงินเฟ้ อ : ร้ อยละ 7.78 (ต.ค. 53) เงินเฟ้ อเคยเป็ นอัตราติดลบในปี 2552 ได้ เพิ่มขึ้นเป็ น
4.20% ในเดือน ม.ค.2553 และเพิ่มขึ้นเป็ น 8.14% ในเดือน ก.ย.ก่อนจะลดลง สู่ระดับ 7.78% ในเดือน
ต.ค. 53
อัตราการแลกเปลี่ยน : 246.30 กีบ/บาท หรือ 7,325.12 กีบ/เหรียญสหรัฐฯ (1 ก.พ. 2012)
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สกุลเงิน : กีบ (Kip) เป็ นสกุลเงินประจาชาติ สปป.ลาว ไม่มีเหรียญกษาปณ์ มีแต่ธนบัตร ซึ่งมี
ราคา คือ 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 และ 50,000 กีบ
อย่างไรก็ตาม เงินที่หมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจลาว เป็ นเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ประมาณร้ อยละ 30 และ
เป็ นเงินบาท ราวร้ อยละ 30 และเงินกีบมีประมาณร้ อยละ 40 เท่านั้น
4.3 ด้านการท่องเทีย่ ว
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนลาวจํานวน 2.5 ล้ านคน (เพิ่มขึ้น 25% จาก 2
ล้ านคนในปี 2552) โดยมีระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ย 4.5 วัน และนํารายได้ เข้ าประเทศกว่า 381.7 ล้ าน
เหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นจาก 267.7 ล้ านเหรียญสหรัฐในปี 2552) โดยประเทศที่เป็ นตลาดสําคัญ ได้ แก่
ไทย เวียดนาม และจีน
ด้านสาธารณูปโภค
ด้ านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว ในปี 2553 ลาวมีจํานวนห้ องพักทั้งสิ้น 30,284
ห้ อง จากที่พักทั้งสิ้น 1,870 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้ วยโรงแรม 388 แห่ง และเกสเฮาส์/รีสอร์ ท
อีก 1,482 แห่ง (เพิ่มขึ้นจาก 26,558 ห้ อง จากที่พัก 1,701 แห่งในปี 2552) นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร
1,254 แห่ง (เพิ่มขึ้นจาก 1,148 แห่งในปี 2552) สํานักงานนําเที่ยวและสาขารวม 266 แห่ง (เพิ่มขึ้น
จาก 237 แห่งในปี 2552) และสถานบันเทิงอีก 229 แห่ง (ลดลงจาก 310 แห่งในปี 2552)
ด้านทรัพยากรการท่องเทีย่ ว
ด้ านทรัพ ยากรด้ านท่องเที่ยว ลาวมีแหล่ งท่องเที่ยวทั้งสิ้น 1,493 แห่ง แบ่งเป็ นแหล่ งท่องเที่ยว
ประเภทธรรมชาติ 849 แห่ง ประเภทวัฒนธรรม 435 แห่ง และประเภทประวัติศาสตร์ 209 แห่ง (Lao
National Tourism Administration 2010)
แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้ แก่ เมืองหลวงเวียงจันทน์ (ชมเจดีย์เก่า พิพิธภัณฑ์ ปะตูไซ)
เมืองหลวงพระบางและพระราชวังหลวงพระบาง ปราสาทวัดภูและการตั้งถิ่นฐานโบราณในเขตวัฒนธรรม
แขวงจําปาสัก ถํา้ ติ่ง (Pak Ou Cave) พุทธอุทยานสวนพระที่วัดเชียงควน เขื่อนนํา้ งึม ถํา้ จัน ทุ่งไหหินที่
เมืองโพนสะหวัน นํา้ ตกคอนพะเพ็ง และล่องเรือแม่นาํ้ โขง
(1.) พระ ธาตุหลวง
หรือ พระเจดีย์ โลกะจุฬามณี นับเป็ น
ปู ช นี ย ส ถา นอั น สํ า คั ญ ยิ่ ง แห่ ง นครหลวง
เวียงจันทน์ และเป็ นศูนย์รวมใจของประชาชน
ชาวลาวทั่วประเทศ ตามตํานานกล่ าวว่าพระ
ธาตุ ห ลวงมี ป ระวั ติ ก ารก่ อ สร้ างนั บ พั น ปี
เช่นเดียวกันพระ ธาตุพนมในประเทศไทย และ
ปรากฏความเกี่ย วพั น กับ ประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
ดินแดนทางฝั่งขวาแม่นาํ้ โขงอย่าง แยกไม่ออก
สถานที่น้ ีถือได้ ว่าเป็ นสัญลั กษณ์สาํ คัญอย่ างของประเทศลาว ดังปรากฏว่าตราแผ่นดินของลาวที่ใช้ อยู่ใน
ปัจจุบันนี้มีรูปพระธาตุหลวงเป็ น ภาพประธานในดวงตรา
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ตามตํานานอุรังคนิทานได้ กล่ าวไว้ ว่า พระธาตุ
หลวงสร้ างขึ้ นคราวเดี ย วกั บ การสร้ างเมื อ งนคร
เวียงจันทน์ หลังจากก่อสร้ างพระธาตุพนมแล้ ว ผู้สร้ าง
คือ บุรีจันอ้ วยล้ วย หรือ พระเจ้ าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์
เจ้ าเหนือหัวผู้ครองนครเวียงจันทน์พระองค์แรก พร้ อม
กับพระอรหันต์ 5 องค์ เพื่อบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ
ส่วนหัวเหน่า 27 พระองค์ ซึ่งได้ อัญเชิญมาจากเมืองรา
ชคฤห์ ประเทศอินเดีย โดยก่อเป็ นอุโมงค์หินคร่ อมไว้
อุโมงค์น้ันกว้ างด้ านละ 5 วา ผนังหนา 2 วา และสูงได้ 4 วา 3 ศอก เมื่อได้ ทาํ การบรรจุ พระบรม
สารีริกธาตุแล้ ว พระเจ้ าจันทบุรี จึงได้ มีพระราชดํารัส ให้ เสนาอํามาตย์สร้ างวิหารขึ้นในเมืองจันทบุรีหรื อ
นคร เวียงจันทน์ 5 หลัง เพื่อให้ เป็ นที่อยู่จาํ พรรษาของ พระอรหันต์ท้งั 5 องค์น้ันด้ วย ตามตํานานดังกล่ าว
ระบุศักราชการสร้ างว่าอยู่ในช่วง พ.ศ. 238
(2.) ประตูชยั (Patuxai)
ประตูชัย (Patuxai) สร้ างเสร็จในปี พ.ศ.2512
มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “รันเวย์แนวตั้ง” นั่นก็เพราะว่า
การก่อสร้ างประตูชัยแห่งนี้น้นั ใช้ ปูนที่อเมริกาซื้อมาเพื่อ
นํามาสร้ างสนามบิ น ใหม่ ในนครเวี ยงจัน ทน์ในระหว่ า ง
สงครามอินโดจีนนั่นเอง แต่กไ็ ม่ทันได้ สร้ างเลยก็เกิดแพ้
สงครามในอินโดจีนเสียก่อน จึง มีการนําปู นซี เมนต์ม า
สร้ างประตูชัยแทน
ความสวยงามของประตู ชั ย นั้ น มี อ ยู่ ท่ีลั ก ษณะ
สถาปัตยกรรมที่ได้ รับอิทธิพลมาจากประตูชัยในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นั่นเอง ถ้ าเปรียบเทียบกันดูจะ
เห็นว่ามีส่วนที่คล้ ายคลึงกันมาก แต่ลักษณะสถาปัตยกรรมนั้นก็ยังมีเอกลักษณ์ของลาวปรากฏให้ เห็นอย่าง
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็ นพระพุทธรูปศิลปะลาว ภาพเรื่องราวมหากาพย์รามายณะ แบบปูนปั้ นใต้ ซ้ มุ ประตูโค้ ง
ของประตูชัย บันไดวนให้ ข้ ึนไปชมทิวทัศน์ของนครเวียงจันทน์ และถ้ าเพื่อนๆเดินขึ้นไป ตลอดบันไดวน
ของประตูชัยจะแบ่งออกเป็ นชั้นๆ ซึ่งแต่ละชั้นนั้นก็จะมีร้านจําหน่ายของที่ระลึก เปิ ดให้ นักท่องเที่ยวได้ ข้ ึน
ชมวิวทิวทัศน์ทุกวัน และในตอนเย็นจะมีประชาชนชาวลาว มาออกกําลังกายหรือทํากิจกรรมร่วมกันที่น่ดี ้ วย
(3.) หอพระแก้ว
หอพระแก้ ว คือสถานที่เคยประดิษฐาน พระ
แก้ วมรกต หรือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งอยู่ท่ี
นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ปัจจุบันเหลือเพียง
พระแท่นที่ประดิษฐาน เพราะพระแก้ วมรกตองค์ปัจจุบัน
ได้ รับการอัญเชิญลงมาประทับที่กรุงเทพมหานคร ใน
สมัยของสมเด็จพระเจ้ ากรุงธนบุรี โดยสมเด็จเจ้ าพระยา
มหากษัตริย์ศึก เป็ นผู้อญ
ั เชิญ
แต่ เดิมหอพระแก้ วนั้นเคยเป็ นวัดหลวงประจํา
ราชวงศ์ของลาว พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช มีพระราชประสงค์ให้ ส ร้ างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อใช้ เป็ นที่
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ประดิ ษ ฐานพระแก้ ว มรกตที่ ไ ด้ อั ญ เชิ ญ มาจากนคร
เชี ย งใหม่ อาณาจั ก รล้ านนา เมื่ อ ต้ อ งเสด็จ กลั บ มา
ครองราชบัลลังก์ล้านช้ างหลังจากที่พระราชบิดาคือพระ
เจ้ า โพธิส ารสิ้นพระชนม์ล ง ในการทํา ศึกสงครามกับ
ประเทศสยาม เมื่อปี พ.ศ. 2322 นครเวียงจันทน์ถูก
กองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้ อัญเชิญพระแก้ ว
มรกตพระพุ ท ธรู ป ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ บ้ านคู่ เ มื อ งของนคร
เวี ย งจั น ทน์ ไ ป พร้ อ มทั้ง กวาดต้ อ นราชวงศ์ ช าวลาว
กลับไปยังกรุงเทพฯมากมาย
สําหรับหอพระแก้ วที่นักท่องเที่ยวเห็นอยู่ในปั จจุบันเป็ นของ
ที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดในปี พ.ศ. 2480 – 2483 ภายใต้
การควบคุมดูแลการก่อสร้ างของ เจ้ าสุวรรณภูมา ผู้ท่ีจบการศึกษา
ทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์จากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และต่อมา
ยังได้ ดาํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากได้ รับเอกราชอีกด้ วย แม้
หอพระแก้ วปั จจุ บันจะไม่ ใช่ วัดอีกต่ อไป แต่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวยังนครเวียงจันทน์กย็ ังเดินทางมาสักการบูชากัน
เป็ นจํานวนมาก สําหรับส่วนในของพิพิธภัณฑ์น้ัน จัดแสดงพระแท่น
บัล ลังก์ปิดทองจารึ กพระไตรปิ ฏกภาษาขอมและกลองสําริดประจํา
ราชวงศ์ลาว สําหรับประตูใหญ่ ท้งั สองเป็ นของเก่าที่หลงเหลือมาแต่
เดิ ม บานประตู จํา หลั ก เป็ นรู ป องค์ ส มเด็จ พระสัม มาสัม พุ ท ธเจ้ า
บริเวณโดยรอบของหอพระแก้ วเงียบสงบ ร่มเย็นมีไหขนาดกลางจากทุ่งไหหิน ในแขวงเชียงขวางวางตั้งอยู่
1 ใบ อาณาบริเวณรอบๆวัดสีสะเกดและหอพระแก้ วเคยถูกใช้ เป็ นศูนย์กลางของหน่วยงานปกครองของ
ฝรั่งเศสสมัยอาณานิคมมาก่อน
(4.) เมืองหลวงพระบาง
แขวงหลวงพระบาง เดิมเป็ นเมืองหลวงของ
ลาว ในสมัยแรกเข้ ามาอยู่ สุวรรณภูมิ ภายหลั งลาว
แบ่งแยกออกเป็ นหลายภาค หลวงพระบางเป็ นเมือง
หลวงของลาวภาคเหนือ ตามรัฐธรรมนูญได้ บัญญั ติ
ให้ เวียงจันทน์เป็ นเมืองหลวง ปัจจุบันเมืองหลวงพระ
บางยั งเคยเป็ นที่ประทับ ของกษัต ริ ย์ ซึ่ง ประชาชน
เรียกองค์ท่านว่า “สมเด็จพระเจ้ ามหาชีวิตแห่งพระ
ราชอาณาจักรลาว”
เมืองหลวงพระบาง ตั้ งอยู่ ฝ่ัง ซ้ ายติด ฝั่งแม่ นํ้า
โขง มีแม่นาํ้ คานไหลลงบรรจบแม่นาํ้ โขงตอนเหนือเมือง
ณ ปากนํา้ ตรงนั้นมีวัดโบราณของลาว คือ วัดเชียงทอง
ตามคําบอกเล่าของชาวลาวว่า เดิมเป็ นบ่อทองคํา และมี
ต้ นไม้ ทองใหญ่ อยู่ต้นหนึ่ง ภายหลังโค่นลงเสีย และเอา
ดินถมบ่ อทองสร้ างวิหารครอบไว้ มีหินก้ อนใหญ่ ก้อ น
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หนึ่งใหญ่ มากเรียกว่า “ ก้ อนชวา” ตั้งอยู่ไร่ นาข้ าว
เจ้ า ซึ่งราษฎรสมัยก่อนต้ องทํานาข้ าวเจ้ าไปถวายให้
กษัตริย์เสวย ทางทิศใต้ เมืองหลวงพระบางประมาณ
2 กิโ ลเมตร มี ห มู่ บ้ า นหนึ่ ง เรี ย กบ้ า นสัง คะโลก
หมู่บ้านนี้เดิมเรียกว่า “ เชียงดง” เพราะมีมีแม่นาํ้ ดง
ผ่าน ทุกปี มีงานสรงนํา้ พระพุทธรูป กษัตริย์ชาวลาวทุก
องค์ต้องเสด็จไปร่วมพิธที ่นี ่นั หมู่บ้านเชียงดงหรือสัง
คะโลกเวลานี้มีประมาณ 120 หลังคาเรือน
ในระหว่างปี พ.ศ. 2536-2537 องค์การยูเนสโกเข้ ามาสํารวจหลวงพระบางตามข้ อเสนอให้ เมือง
นี้ได้ เป็ นมรดกโลกด้ วยชัยภูมิท่ีค่อ นข้ างโดดเดี่ ยวของเมื องหลวงพระบาง และด้ ว ยการที่ฝรั่ งเศสย้ า ย
ศูน ย์ ก ลางการบริ หารปกครองไปอยู่ ท่ีเ วี ยงจั น ทน์
ยั ง ผลให้ ราชธานี เ ก่ า แก่ อ ย่ า งหลวงพระบางคง
บรรยากาศแบบโบราณเอาไว้ ได้ จนกระทั่งทุกวัน นี้
แม้ ใ นยุ คสงครามกลางเมืองอัน ยืดเยื้อ หลวงพระ
บางก็ไม่ ได้ รับความเสียหายใดๆ แต่ การคุกคาม ที่
แท้ จริงนั้นเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1990 เมื่อลาวเริ่มเปิ ด
ประเทศต้ อนรั บโลกภายนอกและการพัฒนาความ
เจริญอีกครั้ง โชดดีท่อี งค์การสหประชาชาติให้ ความ
สนใจกับ ปั ญ หานี้แ ละส่ ง คณะผู้ แ ทนเข้ า มาทํา การ
สํารวจ รายงานที่ได้ รับทําให้ ยูเนสโกประกาศยกย่องให้ หลวงพระบางเป็ น “ เมืองที่ได้ รับการอนุรักษ์เอาไว้
อย่างดีท่สี ดุ ในเอเชียอาคเนย์” (The best preserved city in South-East Asia)
(5.) ปราสาทวัดพู
ปราสาทวัดพู ในอดีตที่ต้งั ของวัดพู เคย
เป็ นสถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์และแห่งอารยธรรมโบราณ
ถึง 3 สมัยด้ วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วง
ศตวรรษที่ 6 – 8 อาณาจักรขอมสมัยก่อนเมือง
พระนคร และสุดท้ ายอาณาจักรล้ านช้ าง ซึ่งต่อมาก็
คือประเทศลาวในปัจจุบัน
ปราสาทวัดพู : ตั้งอยู่ ห่างจากตัวเมือง
จําปาสักมาทางทิศใต้ ป ระมาณ 10 กิโลเมตร
ปราสาทวั ด พู หรื อ วั ดพู นครจํา ปาสัก ได้ รั บการขึ้ น
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ในอดีตที่ต้ังของวัดพู เคยเป็ น
สถานที่ศักดิ์สทิ ธิ์และแห่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัย
ด้ วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8
ค้ น พบจารึ ก กล่ า วถึ ง การฆ่ า คนเพื่ อ บู ช าแด่ เ ทพเจ้ า
ต่อมาเป็ นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร
ที่เลือกบริเวณนี้เป็ นที่สร้ างปราสาทหินในราวศตวรรษ
ที่ 9 และสุดท้ ายอาณาจักรล้ านช้ างได้ เปลี่ยนเทวาลัยใน
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ศาสนาฮินดูให้ เป็ นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท
สิ่งที่โดดเด่นสะดุดตาแก่ผ้ ูพบเห็นคือภูเขาด้ าน
หลังปราสาทที่ต้ังเด่นตระหง่านมองเห็นแต่ไกล รูปร่ าง
คล้ ายนมของผู้หญิงและคนเกล้ ามวยผม ซึ่งเป็ นที่มาของ
ชื่อภูผาแห่งนี้ว่าเขานมสาว แต่ชาวบ้ านนิยมเรียกภูเกล้ า
มากกว่า อาณาเขตของปราสาทวัดภู เริ่มต้ นจากริมฝั่ง
แม่นาํ้ โดยมีบันไดทางขึ้นรถหลั่นกันขึ้นมา 3 ชั้น จนถึง
องค์ประธานของปราสาทซึ่งอยู่ช้ันบนสุด นอกเขตวัดมี
บารายขนาดใหญ่ ซึ่งในสมัยโบราณใช้ เป็ นที่แข่งเรือ
และที่สรงนํา้ สําหรับพิธกี รรมต่างๆ
เมื่อเข้ าไปในบริเวณวัด จะเห็นซากวังที่พระ
ราชวงค์สายจําปาสักให้ สร้ างขึ้นเพื่อให้ เป็ นที่ประทับ
ทอดพระเนตรงานเทศกาลประจําปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวัน
15 คํ่า เดือน 3 สืบทอดต่อมาจนทุกวันนี้ ถัดมามี
บันไดทางขึ้นที่ตัด ในแนวตะวัน ออก – ตะวั นตก
ทอดผ่านสระนํา้ ทรงสี่เหลี่ยม 2 แห่ง ตรงขึ้นไปสู่ชาลา
(ทางเดิ น ) ชั้ นกลางซึ่ ง มี ป รางค์ 2 หลั ง ขนาบข้ า ง
สัน นิ ษ ฐานจากภาพสลั ก รู ป เทพเจ้ า ว่ า ปรางค์ ด้ า น
ขวามือเป็ นสถานที่บวงสรวงบู ชาสําหรั บบุรุ ษ ส่ว น
ปรางค์ ทางซ้ า ยมื อ เป็ นสถานที่บวงสรวงสําหรั บสตรี
เหนือโคปุระหรื อประตูทางเข้ าปรางค์ท้งั สอง เป็ นทับ
หลั ง แกะสลั ก ภาพนู น ตํ่า เล่ า เรื่ องราวในศาสนาฮิ น ดู
เดินต่อมาผ่านสิ่งปลูกสร้ างหลายหลัง มีภาพปรักหักพัง
จนมองไม่ ออกว่าสร้ างขึ้นมาเพื่อจุ ดประสงค์ใด ผ่าน
บันไดที่มีรูปรางคล้ ายเกล็ดนาคมาถึงหินสลั กรูปโยนี
สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของศาสนาฮินดูท่อี ยู่ทางขวามือและซ้ ายมือของทางเดินหลัก
ถัดมาเป็ นบันไดสูงชันที่ทอดสู่ชาลาชั้น 3 ผ่านทิวแถวของต้ นจําปาเรียงรายสองข้ างทางมาถึงปรางค์
ประธานตั้ งอยู่ ท่ า มกลางซากปรั ก หั ก พั ง ของ
เทวรูป ทับหลัง และต้ นไม้ น้อยใหญ่ ในอดีตมี
การต่อรางนํา้ ที่ไหลออกจากหินย้ อยในหลืบถํา้
บริ เวณด้ านหลั งมาสู่ศิ วลึ งค์ท่ีประดิษ ฐานอยู่
ภายในองค์ประธาน เพื่อใช้ ประกอบพิธีกรรม
ซึ่งบ่งบอกได้ ว่าปราสาทวัดพููแห่งนี้ในอดีตเคย
เป็ นเทวาลั ยในศาสนาฮินดูไศวนิกาย แต่ ปัจุ
บันศิวลึงค์ได้ ถูกนําออกมาและเปลี่ยนไปเป็ น
พระพุทธรูปแทน ชาวบ้ านนิยมนําดอกไม้ ธูป
เทียนมาบูชา และเรียกปรางค์ประธานแห่งนี้ว่า หอไหว้
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(6.) น้ าตกคอนพะเพ็ง
น้ าตกคอนพะเพ็ง มหานทีแห่งแม่นาํ้ โขง
แองการ่าแห่งเอเชีย อยู่ห่างจากเมืองปากเซ ประมาณ
150 กิโลเมตร จากบ้ านนากะสังลงมาราว 10
กิ โ ลเมตร และห่ า งจากบ้ า นท่ า ม่ ว งลงมาราว 8
กิโลเมตร
คอนพะเพ็ง เป็ นนํา้ ตกที่ขนาดใหญ่ ท่สี ุดใน
เขตแม่นาํ้ โขงตอนล่ าง ตั้งอยู่ บนแก่งหินขนาดใหญ่
ขวางกั้นเส้ นทางการไหลของแม่ นํ้าโขงทั้งสาย มี
ลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม้ จะมีช้ันของหินไม่สูงมากนัก แต่กระแสนํา้ ที่ไหนถามโถม
ลงมามีความรุนแรงมาก ด้ วยแม่นาํ้ โขงทั้งสายไหล
ลงมาจากนั้นจะแยกออกเป็ นหลายสาย สาเหตุ
เพราะแรงดันของนํา้ จํานวนมหาศาลที่ไหลบ่าถา
โถมกระหนํ่าลงมาจากชั้นหินราวกับจะถล่ มทลาย
แก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราด สร้ างความตื่น
ตาที่น่าประทับใจให้ กับนักท่องเที่ยว สมกับคํารํ่าลือ
และยกย่องให้ เป็ น ไนแองการ่ าแห่งเอเชีย ความ
ยิ่งใหญ่ ของสายนํา้ ที่กระโจนบิดตัวปะทะแก่งหิน
น้ อยใหญ่ จนเดือดพล่านกระจายเป็ นละอองไอนํา้ แทรกตัวปกคลุมอยู่ตามแก่งหินแทบทุกอณูของบรรยากาศ
(7.) น้ าตกหลีผ่ ี
นํ้า ตกหลี่ ผี ตั้ ง อยู่ ใ นเขตดอนคอน ช่ ว งที่
เหมาะแก่การเที่ยวชมคือช่ วงกรกฎาคม – ธันวาคม
เพราะคุณจะเห็นสายนํ้าจํานวนมากในแก่งหลี่ ผีท่ีไหล
ถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้ วยกําลังแรงแตกเป็ น
ละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามตื่นตามาก
หลี่ เป็ นภาษา
ลาว หมายถึงเครื่องมือ
จั บ ปล าช นิ ด หนึ่ ง มี
ลักษณะคล้ ายลอบ ส่วนคําว่า ผี หมายถึงศพคนตาย ซึ่งบริเวณนํา้ ตก หลี่ผีจะ
มีกระแสนํ้าไหลบ่าตามพื้นที่ราบผ่านแผ่นหิน แล้ วไหลตกลงมาตรงช่อง
ซอกเขาที่แตกแยกออกจากกัน กระแสนํา้ สีเขียวเข้ มในหน้ าแล้ งหรื อสีชา
ในช่วงฤดู ฝนจะไหลบ่าตกลงมาเบื้องล่าง จากนั้นจึงไหลไปตามรอยแยกของ
ซอกเขาเป็ นทางยาวหลายกิโลเมตร
จุ ดที่ พ บศพมากๆ คื อบริ เ วณร่ องหิ น ของนํ้า ตกหลี่ ผี บริ เ วณนี้
กระแสนํ้าจะไหลมารวมตั วกันเป็ นแอ่ งขนาดใหญ่ จากนั้ นนํ้าจะวนไป
มาแล้ วจึงไหลตกลงไป ด้ านล่างผ่านซอกและหลืบหินแคบๆ ทําให้ ศพของ
ทหารในสมัยสงครามอินโดจีนจํานวนมากลอยมาติดในหลี่จับปลา ชาวลาวจึงเรียกนํา้ ตกแห่งนี้ว่า หลี่ผี
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5. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

5.1 ข้อมูลทัว่ ไป
5.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ต้งั : ตั้งอยู่ในเขตเส้ นศูนย์สตู ร ประกอบด้ วยดินแดน 2 ส่วน คือ
(1) มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้ วย 11 รัฐ คือ ปาหัง สลังงอร์
เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เปรัค กลันตัน ตรังกานู ปี นัง เคดาห์ และเปอร์ลิส
(2) มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้ วย 2 รัฐ คือ
ซาบาห์ และซาราวัค
นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้ สหพันธรัฐอีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์
(เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน
พื้นที่ : 329,758 ตร.กม.
อาณาเขต : 2,669 กม. ติดต่อกับประเทศบรูไน 381 กม. อินโดนีเซีย 1,782 กม. และไทย 506 กม.
เขตชายฝั่ง : 4,675 กม. (คาบสมุทรมาเลเซีย 2,068 กม. มาเลเซียตะวันออก 2,607 กม.)
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
เมืองราชการ : เมืองปุตราจายา (Putrajaya)
ภูมิอากาศ : เขตร้ อนชื้น มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เม.ย.-ต.ค.) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
(ต.ค.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 28 C
ภูมิประเทศ : พื้นที่ชายฝั่ง สูงขึ้นเป็ นเนินเขา และภูเขา
ทรัพยากรธรรมชาติ : ดีบุก ปิ โตรเลียม ไม้ สกั ทองแดง เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ หินแร่
ภัยธรรมชาติ : อุทกภัย แผ่นดินถล่ม ไฟป่ า
สภาพแวดล้ อม : มลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม และยานพาหนะ มลพิษทางนํา้ จากการ
ตัดไม้ ท้าลายป่ า ควันจากไฟป่ าของอินโดนีเซีย
เวลา : + 8 GMT
5.1.2 ประชากร
จํานวนประชากร : 28.9 ล้ านคน (2555) เป็ นลําดับที่ 44 ของโลก
อัตราการเพิ่มประชากร : 1.6%
โครงสร้ างอายุ : 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 ปี ขึ้นไป 5.0% (ชาย 672,581/หญิง 755,976)
สัญชาติ : มาเลเซียน (Malaysian)
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เชื้อชาติ : มาเลย์ 50.4% จีน 23.7% ชนพื้นเมือง 11% อินเดียน 7.1% อืน่ ๆ 7.8%
ศาสนา : อิสลาม (ศาสนาประจําชาติ 60.4%) พุทธ (19.2%) คริสต์ (11.6%) ฮินดู (6.3%)
อืน่ ๆ (2.5%)
ภาษา : Bahasa Melayu (ภาษาราชการ) อังกฤษ จีน (Cantonese, Mandarin Hokkien, Hakka,
Hainan, Foochow) Telugu Malayalam Panjabi ไทย และทางตะวันออกมีภาษาท้ องถิ่นจ้ านวนมาก ส่วน
ใหญ่พูดภาษา Iban และ Kadazan
5.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ
5.2.1 เครื่องชี้ วัดทางเศรษฐกิจ (2553)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : 238.0 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว : 8,423 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 7.2 %
อัตราเงินเฟ้ อ : 1.7 %
อัตราการว่างงาน : 3.5 %
กําลังแรงงาน : 12.2 ล้ านคน
สาขาการผลิตที่สาํ คัญ
สินค้ าเกษตร : คาบสมุทรมาเลเซีย – ยางพารา นํา้ มันปาล์ม โกโก้ ข้ าว
ซาบาห์ – พืชทดแทน ยางพารา ไม้ สกั มะพร้ าว ข้ าว
ซาราวัค – ยางพารา พริกไทย ไม้ สกั
สินค้ าอุตสาหกรรม : คาบสมุทรมาเลเซีย – การผลิต และแปรรูปยางพารา นํา้ มันปาล์ม
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเบา อิเล็กทรอนิกส์ เหมืองดีบุก การแปรรูปไม้ สกั
ซาบาห์ – ป่ าไม้ การผลิตปิ โตรเลียม
ซาราวัค – การแปรรูปสินค้ าเกษตร การผลิตและกลั่นปิ โตรเลียม ป่ าไม้
ดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account Balance) : 34.1 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
เงินสํารองเงินตราต่างประเทศ : 106.5 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
หนี้จากต่างประเทศ : 72.6 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
5.2.2. การค้าระหว่างประเทศ (2553)
มูลค่าการส่งออก : 210.3 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้ าส่งออกสําคัญ : เครื่องใช้ ไฟฟ้ า นํา้ มัน และก๊าซธรรมชาติ ไม้ และผลิตภัณฑ์ นํา้ มันปาล์ม
ยางพารา สิ่งทอ เคมีภัณฑ์
แหล่งส่งออกสําคัญ : สิงคโปร์ (13.4%) จีน (12.6%) ญี่ปุ่น (10.4%) สหรัฐฯ (9.5%) ไทย (5.3%)
มูลค่าการน้ าเข้ า : 174.3 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้ าน้ าเข้ าสําคัญ : อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก ยานพาหนะ เหล็ก
เหล็กกล้ า และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
แหล่งน้ าเข้ าสําคัญ : จีน (12.6%) ญี่ปุ่น (12.6%) สิงคโปร์ (11.4%) สหรัฐฯ (10.7%) ไทย (6.2%)
สกุลเงิน : ริงกิต (Ringgits--MYR)
อัตราการแลกเปลี่ยน : 3.04 ริงกิต/เหรียญสหรัฐ : 10.4 บาท/1 ริงกิต

42
5.3 ด้านการท่องเทีย่ ว
มาเลเซียนับเป็ นอีกประเทศหนึ่งที่มีแหล่ งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งแหล่ งจ้ าหน่ายสินค้ า แหล่ ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ชายหาด และเกาะต่างๆ กระทรวงการท่องเที่ยวของมาเลเซีย (Ministry of Tourism)
พยายามพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ เป็ นจุดหมายปลายทางของนักเดินทาง รัฐบาลมาเลเซียกําหนดให้ ปี 2550
เป็ นปี แห่งการท่องเที่ยวมาเลเซีย เนื่องในโอกาสที่มาเลเซียได้ รับเอกราชครบรอบ 50 ปี และตั้งเป้ าหมาย
นักท่องเที่ยวในปี 2550 ให้ ได้ 20 ล้ านคน โดยมีค้าขวัญ “Malaysia Welcomes the World”
แหล่ งท่องเที่ยวที่สาํ คัญของมาเลเซียได้ แก่ - กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็ นเมืองหลวงของมาเลเซีย
ได้ รับสมญานามว่าเป็ น “สวนสวรรค์แห่งแสงสี” (Garden City of Lights) นอกจากนี้ ยังเป็ นศูนย์กลาง
การค้ าที่ทันสมัย - ตึกเปโทรนัส เป็ นอาคารคู่ท่สี ูงที่สุดในโลกมีความสูง 421 เมตร เป็ นตึกที่สูงที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็ นอันดับ 4 ของโลก ภายในมีสาํ นักงานและแหล่ งจ้ าหน่ายสินค้ า รวมทั้ง
เป็ นศูนย์กลางการแสดงศิลปะ - เมืองปุตราจายา เป็ นเขตการปกครองพิเศษ เป็ นศูนย์กลางการเมืองและ
การปกครองแห่งใหม่ของมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ 25 กิโลเมตร รัฐบาลตั้งใจสร้ างให้ เป็ น
เมืองแห่งอนาคต จึงได้ รับการพัฒนาให้ มีความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี มีทวิ ทัศน์สวยงามและการคมนาคม
สะดวก - เกาะลังกาวี เป็ นหมู่เกาะที่ประกอบด้ วยเกาะจ้ านวน 104 เกาะอยู่ใกล้ ฝ่งั ทะเลตะวันตกเฉียง
เหนือของคาบสมุทรมลายู มีชายหาดที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน และสามารถเล่ นกีฬาทางนํา้ รวมทั้ง
เป็ นสถานที่ท่เี หมาะแก่การดํานํา้ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่นี ่าสนใจ เช่น สวนสาธารณะ พระราชวังฤดูร้อน
อุทยานสวนนก - เกาะปี นัง มีเมืองหลวงคือ George Town เป็ นที่ต้ังของส่วนราชการและศูนย์กลางธุรกิจ
ของรัฐ มีสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันตกกับตะวันออก มีชายหาดที่สวยงาม และเป็ นสถานที่
พักตากอากาศที่สาํ คัญของมาเลเซีย
ตารางจานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติและรายได้จากการท่องเทีย่ ว ปี 2544-50 (9M)
2544

2545

2546

2547

2548

2549

จํานวนนักท่องเที่ยว (ล้ านคน)
+,- %
รายได้ (ล้ านดอลลาร์สหรัฐฯ)
+,- %

12.8
25.0
6,374.1
39.7

13.3
4.0
6,784.5
6.4

10.6
-20.4
5,602.9
-17.4

15.7
48.5
7,803.0
39.3

16.4
4.6
8,437.8
8.1

17.5
6.8
9,888.5
17.2

2550
(9M)
15.6
21.3
n.a.
n.a.

รายได้ ต่อหัวของนักท่องเที่ยว
(ดอลลาร์สหรัฐฯ/คน)

498.0

510.1

528.6

497.0

514.5

565.1

n.a.

ทีม่ า : Ministry of Tourism, Malaysia
ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2550 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังมาเลเซียทั้งสิ้น 15.6 ล้ านคน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนร้ อยละ 21.3 และคาดว่าจ้ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2550 ทั้งปี จะมากถึง
20 ล้ านคน ซึ่งตรงตามเป้ าหมายที่รัฐบาลกําหนดไว้ โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติท่เี ดินทางมายังมาเลเซีย
สูงสุดคือ สิงคโปร์ จ้ านวน 7.8 ล้ านคน เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 9.4 รองลงมาได้ แก่ อินโดนีเซีย 1.3
ล้ านคน เพิ่มขึ้นถึงร้ อยละ 49.5 และไทย 1.2 ล้ านคน ลดลงร้ อยละ 17.6 เป็ นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยว
ต่างชาติท่เี ดินทางมายังมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศที่มีพรมแดนติดกับมาเลเซีย
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จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ ดินทางมายังมาเลเซียจาแนกรายประเทศ
หน่วย : คน
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ประเทศ

2547

2548

2549

2550 (9M)

สิงคโปร์
+,- %
อินโดนีเซีย
+,- %
ไทย
+,- %
บรูไน
+,- %
จีน
+,- %
อินเดีย
+,- %
ญี่ปนุ่
+,- %
ออสเตรเลีย
+,- %
สหราชอาณาจักร
+,- %
เกาหลีใต้
+,- %
รวม

9,520,306
60.8
789,925
27.1
1,518,452
31.8
453,664
110.4
550,241
56.9
172,966
19.2
301,429
41.2
204,053
41.2
204,409
62.8
91,270
97.4
15,703,406

9,634,506
1.2
962,957
21.9
1,900,839
25.2
486,344
7.2
352,089
-36.0
225,789
30.5
340,027
12.8
265,346
30.0
240,030
17.4
158,177
73.3
16,431,055

9,656,251
0.2
1,217,024
26.4
1,891,921
-0.5
784,446
61.3
439,294
24.8
279,046
23.6
354,213
4.2
277,125
4.4
252,035
5.0
189,464
19.8
17,546,863

7,779,193
9.4
1,335,958
49.5
1,162,699
-17.6
808,204
52.4
490,601
71.4
315,705
57.3
272,182
5.1
222,814
8.1
202,197
7.5
166,995
20.8
15,648,292

+,- %

48.5

4.6

6.8

21.3

ที่มา : Ministry of Tourism, Malaysia
ในปี 2553 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนจํานวน 24.6 ล้ านคน (เพิ่มขึ้นจาก 23.6 ล้ านคน
ในปี 2552) โดยมาจากสิงคโปร์ 13 ล้ านคน อินโดนีเซีย 2.5 ล้ านคน และไทย 1.5 ล้ านคน นํารายได้ เข้ า
ประเทศ 18.3 ล้ านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นจาก 17.2 ล้ านเหรียญสหรัฐ ในปี 2552) หรือคิดเป็ น 7.9%
ของมูลค่าส่งออกของประเทศ
ในปี 2554 มาเลเซียมีจาํ นวนห้ องพักทั้งสิ้น 193,340 ห้ อง จาก 2,707 โรงแรมทั่วประเทศ
(เพิ่มขึ้นถึง 14.7% จาก 168,497 ห้ อง จาก 2,367 โรงแรมในปี 2553) โดยมีอัตราการเข้ าพักโรงแรม
60.6%
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แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
(1.) กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)  كواال لومڤور, 吉隆坡
กรุ ง กัว ลาลั ม เปอร์ (Kuala Lumpur)
 كواال لومڤور, 吉隆坡 เมื อ งหลวงของ
มาเลเซีย จะได้ ไปเห็นตึกแฝดสูงที่สุดในโลก ที่มี
ชื่อว่า Petronas มีความสูงถึง 452 เมตร หรือสูง
กว่ าตึกใบหยกบ้ านเรา 148 เมตร ออกแบบโดย
ชาวอเมริกัน Cesar Pelli ก่อสร้ างโดยบริ ษัทจา
กญี่ปุ่น และบริษัทเกาหลี รับผิดชอบกันคนละตึก

และต่างก็ต้องแข่ งขันกันด้ วย เพราะหากใครสร้ างเสร็จ
ก่อนก็จะเป็ นผู้สร้ างสะพานเชื่อมตึกทั้งสองในชั้นที่ 42
ปรากฏว่าแรกๆเกาหลีสร้ างได้ เร็วมาก แต่หลังจากญี่ปุ่น
ตั้งหลักได้ กแ็ ซงเกาหลีและเสร็จก่อนประมาณ 1 เดือน

(2.) อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส (Petronas Twin Towers)
อาคารหอคอยคู่เปโตรนาส (Petronas Twin Towers) เป็ น
สถาปั ต ยกรรมที่โ ดดเด่ น ของเมื อ งกั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย
ออกแบบโดย เซซาร์ เปลลี ตั้งอยู่บริ เวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง ที่
แวดล้ อมด้ ว ยสวนสาธารณะ และส่ ว นอาคารคอนเวนชั่ น เซ็น เตอร์
(KLCC-Kuala Lumpur Convention Center) อาคารเปโตรนาส มี 2
อาคารหอคอย ซึ่ ง
นั บ เป็ นอาคารที่ สู ง
อันดับ 3 และ 4 ของ
โลก รองจากอาคาร
เซี่ยงไฮ้ เวิล ด์ไฟแนน
เชี ย ลเซ็น เตอร์ เ มื อ ง
เซี่ยงไฮ้ และอาคารไทเป101 ประเทศไต้ หวัน มีความ
สูงทั้งหมด452เมตร 88 ชั้น
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(3.) เก็นติ้ งไฮแลนด์ (genting highland)
เก็น ติ้ งไฮแลนด์ (genting
highland) เป็ นแหล่ งบันเทิงที่รวม
ความหลากหลายไว้ ในที่ เ ดี ย วกั น
เป็ น City of Entertainment ระดับ
โลกที่มีมานานหลายสิบปี จากเดิมที่
เคยมีชื่อเสียงในเรื่องแหล่ งกาสิโนที่
ละลานตา ภายในห้ องโถงขนาดใหญ่
เทียบได้ กับ สนามฟุ ตบอล มี เครื่ อ งเล่ น ที่ส ามาร ถดูดเงินใน
กระเป๋ ามาแล้ วมากมาย เป็ นการสูญเงินบนความสนุกก็อาจจะ
พูดได้ ...เขาเก็นติ้งมีความสูงปะมาณ 1800 เมตร มีโรงแรม
อยู่บนความสูงระดับเมฆ ที่คนไทยจํานวนไม่น้อยกล่าวว่าได้ มา
อยู่ เหนือเมฆ ได้ มารั บไอเย็น แม้ บางคนจะไม่ ชอบเรื่ องการ
พนันแต่กอ็ ยากมาได้ เห็นปุยเมฆอย่างใกล้ ชิด และมีให้ เห็นกัน
ตลอดปี ปั จจุบันเก็นติ้งไฮแลนด์เปลี่ยนโฉมจากสถานบันเทิง
สําหรับผู้ใหญ่ มาเป็ นศูนย์รวมความสนุกสนานของความครัว
ที่เดินทางขึ้นเขาด้ วยกระเช้ าลอยฟ้ า ไต่ระดับความสูงขึ้นมาอยู่
เหนือระดับเมฆในระทางราว 3 กม. เป็ น
ความตื่นเต้ นที่หลายคนอยากมาเห็นกับตา
ว่าเป็ นอย่ างไร หากจะพูดถึงเก็น ติ้งแล้ ว คง
จะมีเรื่องพูดกันได้ ตลอด เอาเป็ นว่าประเทศ
มาเลเซียได้ เงินจากค่าเช่าค่ าภาษีจํานวนไม่
น้ อยในแต่ ละปี ดูดเงินจากคนไทย สิงคโปร์
อิ น โดนี เ ซี ย รวมทั้ ง ชาติ ต ะวั น ออกก ที่ น่ี
บรรดาชาติต่างๆ จากโลกอาหรั บเป็ นจํานนวนมาก หนุ่ ม
อาหรับนุ่งยีนส์ลากรองเท้ าแตะเดินควงสาวชุดดํา ที่เห็นแต่
ลูกกะตา แต่กพ็ อมองออกว่าขาวเนียน ตาคม ซึ่งคงจะเป็ น
ความสุขที่หาไม่ได้ ในประเทศตนเองที่มีกฎเข้ มงวด...แต่ละ
วันมีผ้ ูคนหลั่ งไหลกันขึ้นมาอยู่ รวมกันบนยอดเขาเก็นติ้ง
นับหมื่นๆคน โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์จะหนาแน่นเป็ นพิเศษ
แต่ข้างบนนี้กม็ ีส่งิ อํานวยความสะดวกทุกอย่างโดยเฉพาะที่
พักรองรับได้ หลายหมื่นคน.. First World Hotel เป็ น
โรงแรมที่กรุ๊ปทัวร์จะจองที่พักกันมีห้องพักถึง 6,300 ห้ อง เป็ นแชมป์ อันดับ 1 ของโลกในขณะนี้
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(4.) เมืองมะละกา (Malacca) 马六甲, مﻼﻙ ﺩارالﻌﻈﻴﻢ
เมืองมะละกา (Malacca) 马六甲, مﻼﻙ
 ﺩارالﻌﻈﻴﻢเมื อ งเก่ า ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยเรื่ อ งราวของ
ประวัติศาสตร์ เป็ นเมืองท่าสําคัญที่มีการติดต่ อค้ าขาย
หรือเป็ นเมืองเศรษฐกิจจนได้ รับฉายาว่ า Golden Age
หรื อ ขวานทอง เป็ นต้ นเหตุ ต่ อ การเปลี่ ยนแปลง
ประวัติ ศ าสตร์ ข องมาเลเซีย อยู่ ห ลายครั้ ง หลายหน มี
มรดกตกทอดทางสถาปั ตยกรรมของชาติยุโรปอยู่หลาย
แห่ง และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ของมาเลเซีย
การเที่ยวชมมะละกา สามารถเดินท่องเที่ยวได้ เพราะสถานที่เที่ยวแต่ละที่อยู่ไม่ไกลนัก แต่ถ้าหาก
อยากได้ สสี นั ที่มาพร้ อมความประทับใจสามารถใช้ บริการสามล้ อถีบซึ่งแต่ละคันตกแต่งประดับประดาไม่ซาํ้
กันเลยสักคัน จุดรวมของสามล้ อจะอยู่บริเวณหน้ าจัตุรัสดัชต์ (Dutch Square) ไม่ว่าจะเป็ น โบสถ์คริสต์
มะละกา (Christ Church Melaka)
พิพิธภัณฑ์มะละกา (Cultural Museum)
โบสถ์เซนต์ปอลต์ (St. Paul’s Chruch)
ป้ อมประตู ซ านติ เ อโก (Porta De
Santiago) ตึกอนุสรณ์การประกาศเอก
ราช (Proclamation of Independence
Memorial) วังสุลต่านแห่ งมะละกา (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) ศาลเจ้ าเช็งฮุนเต็ง (Cheng Hoon Teng
Temple) วัดศรีโพยาธาวินยากามูรติ (Sri Poyyatha
Vinayaga Moorthy Temple) Bukit China หรือ เนิน
เขาของชาวจีน ลึกเข้ าไปในเขตเมืองเก่ามะละกามีเนิน
เขาที่เป็ นที่ร้ ูจักกันในนามว่า “เนินเขาซําปอกง” ซึ่งเป็ นสถานที่ต้ังของศาลเจ้ าซําปอกง (Sam Po Kong
Temple)
นอกจากโบราณสถานและศาสนสถานแล้ วมะละกา
ยั ง มี ส่ิง ก่ อ สร้ างยุ ค ใหม่ ท่ี ต้ั ง อยู่ บ ริ เ วณปากแม่ นํ้า คื อ
Taming Sari Tower หอคอยสูง 110 เมตร ซึ่งสามารถขึ้น
ไปชมทิวทัศน์ของมะละกาได้ ในแบบ 360 องศาและ Eye
on Melaka ชิงช้ าสวรรค์ ที่มีจาํ นวนกระเช้ าถึง 42 ใบ และมี
ความสูง 60 เมตร
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(5.) คาเมรอนไฮแลนด์ (Cameron Highlands)
ค า เ ม ร อ น ไ ฮ แ ล น ด์ ( Cameron
Highlands) เหมาะสํา หรั บ ผู้ ท่ีชื่ นชมธรรมชาติ
ระหว่ างทางสู่คาเมรอน จะได้ ผ่านชมไร่ พืชผักอัน
เขียวขจีและไร่ สตอร์เบอร์ร่ีจาํ นวนมากมาย ที่โดด
เด่นและไม่ควรพลาดชมระหว่างทางสู่คาเมรอนก็
คือ ไร่ ชาที่ส วยงามกลางหุ บเขา บนคาเมรอนไฮ
แลนด์มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิ ดเพลิ น
กั บ ทั ศ นี ย ภาพของทิ ว เขาและป่ าดงดิ บ แวะชม
ฟาร์มผึ้งและเป็ นที่พกผ่อน ตากอากาศที่ดีท่สี ดุ แห่งหนึ่งของมาเลเซีย
คาเมรอน ไฮแลนด์ เป็ นดิ นแดนที่ร าบสูง
ทางภาคเหนื อ ของมาเลเซี ย ตั้ ง อยู่ ใ นรั ฐ ปาหั ง
ดินแดนแห่งนี้ เดิมที่น่ีเป็ นป่ าเขากับถิ่นที่อยู่ของชน
พื้นถิ่น จนกระทั่งในปี ค.ศ.1885 “วิลเลียม คาเม
รอน”(William Cameron)นัก สํารวจชาวอังกฤษ
เดินทางมาค้ นพบ ซึ่งเขาได้ บรรยายว่าดินแดนแห่งนี้
เป็ น “ที่ราบสู ง ที่ล าดเอี ยงได้อ ย่า งสวยงามและ
โอบล้อมไปด้วยหุบเขาสูงตระหง่าน”
คาเมรอน ไฮแลนด์ มี พ้ ื นที่ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
เทือกเขาสูง มีค วามสูงเฉลี่ ย 1,524 เมตรเหนื อ
ระดั บ นํ้า ทะเล เป็ นดิ น แดนที่ มี อ ากาศหนาวเย็ น
ตลอดทั้งปี มีจุดสูงสุดคือยอดเขาบริ นชางที่สูงด้ วย
เลขสวยคื อ 6,666 ฟุ ต หรื อ ราว 2,000 เมตร
(1,999.80 เมตร) ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเดินทาง
ขึ้นไปสัมผัสกันได้
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(6.) ปุตราจายา (putrajaya) ڤوتراجاي
ปุตราจายา (putrajaya)  ڤوتراجايเมือ ง
ราชการแห่งใหม่ของมาเลเซีย เป็ นอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใน
โปรแกรมท่ อ งเที่ ย วกรุ ง กัว ลาลั ม เปอร์ เมื อ งหลวง
มาเลเซีย คําว่า ปุตราจายา คนไทยจํานวนไม่น้อยรู้จัก
คํานี้ดี รายการโทรทัศน์หลายรายการเคยไปถ่ายทําสาร
คดีท่นี ่นั ซึ่งต่างก็กล่ าวถึงความสวยงาม ความใหญ่ โต
และสิ่งอํา นวยความสะดวกสบายอย่ า งพร้ อมสรรพ
ด้ วยแนวคิดของคําว่า "Gaden City " และ " Inteligent
City " ที่หมายถึงเมืองที่เป็ นสวน และเมืองแห่งความฉลาด ทําให้ Putra Jaya ถูกเนรมิตจากความฝันให้
เป็ นเมืองแห่งความจริง ที่เป็ นทั้งศูนย์อาคารทางราชการ อาคารรัฐสภา ที่อยู่อาศัยของข้ าราชการเจ้ าหน้ าที่
มีมัส ยิดเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนาใหญ่ ท่ีสุดของประเทศ มีสถานพั กผ่อนหย่ อนใจทางธรรมชาติ
มากมาย รวมไปถึงเป็ นศูนย์กลางด้ านไอทีหรือระบบสารสนเทศที่ทันสมัย ซึ่งได้ กาํ หนดให้ เป็ น Cyberjaya
พร้ อมระบบเครือข่ายที่ทันสมัย เพื่อเป้ าหมายการเป็ นผู้นาํ ด้ าน MSC ( Multimedia Super Corridor) ซึ่ง
เป็ นโลกของอนาคตทางด้ านไอที ปุ
ตราจายากลาย เป็ นความฝันของคน
มาเลเซียรุ่นใหม่ ที่อยากมาทํางานใน
สถานที่แห่งนี้ ทุกวันนี้มีนักท่องเที่ยว
ทั้ ง ชาวมาเลเซี ย และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างชาติเข้ าชมเป็ นจํานวนมาก
(7.) วัดเขาเต่า (Wat Khao Tao)
วัดเขาเต่ า (Wat Khao Tao) หรื อ เค็ก ลก ซี
(Kek Lok Sri) ตั้งอยู่ท่ี Air Itam ปี นังฮิลล์ บนยอดเขาสูง
ในปี นัง ภายในวัดนี้เป็ นที่ป ระดิษฐานของเจ้ าแม่ กวนอิม
ขนาดใหญ่ และเจดีย์หมื่นพระ เป็ นพุทธศิลป์ ที่ผสมผสาน
ความงามของเป็ นอันดับ 3 ประเทศไว้ ด้วยกัน คือ ไทย จีน
พม่ า ซึ่งเชื่อกันว่ า
วั ด นี้ เป็ นสถานที่
ที่ ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ มา ก
โดยเฉพาะผู้ท่ตี ้ องการจะสมหวังในเรื่องของความรัก ส่วนเหตุผล
ที่เรียกว่าวัดเขาเต่านั้น ก็เพราะว่า เมื่อเดินขึ้นไปถึงระหว่างทางจะ
พบว่ามีบ่อนํา้ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีเต่าอยู่จาํ นวนนับไม่ถ้วน
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6. สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union of Myanmar)

6.1 ข้อมูลทัว่ ไป
6.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ต้งั : ตอนบนสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย
อาณาเขต : ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน
: ทิศตะวันออกติดกับ สปป.ลาวและไทย
: ทิศใต้ ติดกับทะเลอันดามัน
: ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอินเดีย บังกลาเทศและอ่าวเบงกอล
พื้นที่ : 678,500 ตร.กม. (พื้นดิน 657,740 ตร.กม. พื้นนํา้ 20,760 ตร.กม.) ประมาณ 1.3
เท่าของไทย
ชายฝั่งทะเล : 1,930 กม.
ทรัพยากรธรรมชาติ : ก๊าซธรรมชาติ นํา้ มันดิบ ไม้ ซุง ดีบุก สังกะสี ทองแดง ทังสเตน ตะกั่ว
หินปูน ถ่านหิน หินอ่อน อัญมณี พลังนํา้
ภูมิประเทศ : ทางตอนเหนือ ตะวันออกและตะวันตกของประเทศถูกล้ อมรอบด้ วยเทือกเขา พื้นที่ราว
50% ของพื้ นที่ท้ังหมดเป็ นภูเขาปกคลุมด้ วยป่ าไม้ ส่วนตอนกลางเป็ นที่ราบลุ่ มแม่นํ้าอิรวดี (Irrawaddy/
Ayeyarwady) จินด์วิน (Chindwin) และ สะโตง (Sittaung) ซึ่งเป็ นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของ
ประชากรส่วนใหญ่
: เทือกเขาสําคัญ 3 แห่ง คั่นกลางประเทศ คือ เทือกเขาอาระกัน เทือกเขาพะโค และที่
ราบสูงฉาน
: แม่นาํ้ สําคัญ 3 สาย คือ อิระวดี สะโตง และแม่นาํ สาละวิน
ภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้ อน ภาคกลางตอนบนแห้ งแล้ งมาก ภาคกลางตอนล่ าง เป็ นดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่นาํ้ ขนาดใหญ่ ปลูกข้ าวเจ้ า ปอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้ างเย็น และ
ค่อนข้ างแห้ งแล้ ง
: มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
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เมืองหลวง : เมืองเนปิ ดอ (Nay Pyi Taw) ซึ่งแปลว่าราชธานี (Royal City) เป็ นเมืองหลวงใหม่
ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ใกล้ กับเมืองปิ นมะนา (Pyinmana) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งไปทางตอนเหนือ
ราว 320 กม.
เมืองส้ าคัญ : ย่างกุ้ง - เมืองหลวงเก่า - เมืองศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางการค้ าในการ
กระจายสินค้ าไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีแม่นาํ้ ย่างกุ้งเป็ นแม่นาํ้ สําคัญในการขนถ่ายสินค้ า
: มัณฑะเลย์ - เมืองหลวงเก่าและศูนย์กลางธุรกิจการค้ าในประเทศทางตอนบน
: เมียวดี - เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับไทย ตรงข้ าม อ.แม่สอด จ.ตาก
: ท่าขี้เหล็ก - เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับไทย ตรงข้ าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
: เกาะสอง - เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับไทย ตรงข้ าม จ. ระนอง
: มูเซ - เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับจีน ตรงข้ ามเมืองยุ่ยลี่
: เมาะล้ าไย - เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของพม่า และศูนย์กลางการกระจายสินค้ าไทย อยู่ในรัฐ
มอญ ห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 170 กม.
: สิเรียม - เมืองที่มีโรงกลั่นน้้ ามันมาก
: พุกาม - ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้ านทะเลเจดีย์
: อมรปุระ - ศูนย์กลางการทอผ้ าไหม
เวลา : GMT +6.30 ชั่วโมง หรือเร็วกว่าประเทศไทย 30 นาที
6.1.2 ประชากร
จํานวนประชากร : 56.4 ล้ านคน (ปี 2555)
ความหนาแน่น : 83 คน/ตร.กม.
เชื้อชาติ : มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้ วยเชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า (ร้ อยละ 68)
ไทยใหญ่ (ร้ อยละ 9) กะเหรี่ยง (ร้ อยละ 7) ยะไข่ (ร้ อยละ 4) จีน (ร้ อยละ 3) มอญ (ร้ อยละ 2) อินเดีย
(ร้ อยละ 2)
ศาสนา : ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน (Theravada Buddhism) 89 %ศาสนาคริสต์ 4%
ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7% นับถือผีไสยศาสตร์ 2.3%
ภาษา : ร้ อยละ 85 ใช้ ภาษาพม่า นอกนั้นร้ อยละ 15 พูดภาษากระเหรี่ยง มอญ จีนกลาง ภาษา
ราชการคือภาษาพม่า ภาษาที่ใช้ ติดต่อธุรกิจและการค้ า คือ ภาษาพม่าและ ภาษาอังกฤษ
อัตราการเพิ่มประชากร : 1.1% (ปี 2553)
โครงสร้ างอายุ :
ประชากรช่วงอายุ 0-14 ปี มีร้อยละ 27.5 (ชาย 7.5 ล้ านคน หญิง 7.3 ล้ านคน)
ประชากรช่วงอายุ 15-64 ปี มีร้อยละ 67.5 (ชาย 18.1 ล้ านคน หญิง 18.3 ล้ านคน)
ประชากรช่วงอายุ 65 ปี ขึ้นไปมีร้อยละ 5.0 (ชาย 1.1 ล้ านคน หญิง 1.5 ล้ านคน)
อายุเฉลี่ย : 63.39 ปี
อัตราส่วนประชากรที่ร้ หู นังสือ : 89.9%
แรงงาน : 31.7 ล้ านคน (2553)
: กระจายอยู่ใน ภาคเกษตรกรรม 70% ภาคอุตสาหกรรม 7% ภาคบริการ 23%
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6.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ
6.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
จากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็ นประมุข
ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 พรรคสหเอกภาพและการพัฒนา (USDP) ได้ รับเสียง
สนับสนุนอย่างถล่ มทลาย และได้ เป็ นผู้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ โดยทหารยังคงเป็ นผู้กุมอ้ านาจอยู่ แต่มีการ
แต่งตั้งรัฐมนตรีจากพลเรือน 4 ตําแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็ นสัญญาณที่ดีของการเปลี่ยนแปลง อย่างค่อยเป็ นค่อย
ไป อย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาลพม่ายังคงเน้ นเรื่องของความมั่นคงของชาติเหนือกว่าด้ านเศรษฐกิจ
พม่ากําลังเข้ าสู่ระบบเศรษฐกิจเปิ ด หรือ Privatization เปิ ดให้ มีการลงทุนทั้งด้ านการเกษตร อุตสาหกรรม
โครงสร้ างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้ างท่าเรือน้้ าลึกทวาย โครงการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํา้ กะฉิ่น เมืองเชเวลี
ซึ่งจะเป็ นเขื่อนขนาดใหญ่ 1 ใน 10 ของโลก
6.2.2 เครื่องชี้ วัดทางเศรษฐกิจ (2553)
ผลิตภัณฑ์มวลรวม : 43 พันล้ านเหรียญสหรัฐ
จําแนกเป็ น ภาคเกษตรกรรม 43.2% ภาคอุตสาหกรรม 20% ภาคบริการ 36.8%
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว : 702 เหรียญสหรัฐ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: 5.3%
อัตราเงินเฟ้ อ : 7.3 %
อัตราการว่างงาน : 5.7%
ทุนสํารองต่างประเทศ : 3.762 ล้ านเหรียญสหรัฐ (ปี 2553)
ดุลบัญชีเดินสะพัด : 652 ล้ านเหรียญสหรัฐ (ปี 2553)
หนี้ต่างประเทศ : 7.145 พันล้ านเหรียญสหรัฐ (ปี 2553)
สกุลเงิน : จ๊าต (Kyat : Kt) = 100 Pyas
อัตราแลกเปลี่ยน (ทางการ) : 1 USD = 891.9 Kyats (ปี 2553)
อัตราแลกเปลี่ยน (ไม่เป็ นทางการ) : 1 USD = 966 Kyats (ปี 2552)
: 30.5 จ๊าต/1 บาท (ปี 2552)
6.3 ด้ านการท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในช่วงปี งบประมาณ 2553-2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนพม่าจํานวน 313,127 คน
(เพิ่มขึ้น 4.88% จาก 298,556 คนในปี งบประมาณ 2552-2553)
ในปี 2555 พม่ามีรายได้ จากโรงแรมและการท่องเที่ยว 1.064 พันล้ านเหรียญสหรัฐ
ด้านสาธารณูปโภค
ด้ านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว ในปี 2555 พม่ามีจาํ นวนห้ องพักประมาณ 25,000
ห้ อง จากจํานวนโรงแรมทั้งสิ้น 709 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็ นโรงแรมที่ลงทุนโดยชาวต่างชาติ 22 แห่ง
โรงแรมรัฐ 9 แห่ง และโรงแรมเอกชนอีก 678 แห่ง โรงแรมส่วนใหญ่เป็ นโรงแรมระดับ 3-4 ดาว โรงแรม
ระดับ 5 ดาวมีเพียง 5% ของจํานวนโรงแรมทั้งหมด ทั้งนี้รัฐบาลพม่าเตรียมก่อสร้ างโรงแรมอีก 50 แห่ง
เพื่อรองรับกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2556 และมีแผนจะเพิ่มจํานวนห้ องพักอีก
1,670 ห้ องในกรุงย่างกุ้ง ภายในเดือนเมษายน 2556
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แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้ แก่ 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.) เปี ยงมะนา (Pyanmana) เมืองหลวง (เนปิ ดอย์)
ที่ต้ังของเมืองเปี ยงมะนาอยู่ ห่างจากย่ างกุ้งไปทาง
เหนือราว 244 ไมล์ และเป็ นจุดตัดของถนนสายหลัก 2 เส้ น
ซึ่งเชื่อมพม่ าตอนเหนือ กับตอนใต้ เ ข้ าด้ วยกัน รวมถึงเป็ น
เส้ นทางยุทธศาสตร์ท่ใี ช้ กนั มาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 อีก
ทั้งยังเชื่อมกับเส้ นทางรถไฟที่ติดต่อไปยังตอนใต้ ของจีน
อย่ างไรก็ดี ศูนย์ กลางที่รัฐ บาลพม่ าใช้ ก่อ ตั้งเมือ ง
หลวงใหม่จริงๆ อยู่ห่างจากเปี ยงมะนาไปทางตะวันตกราว 7
ไมล์ เป็ นจุดที่เรียกว่า “ไจ้ เปี่ ย” (Kyep Pyay) ซึ่งเป็ นพื้นที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากนายพลอองซาน เคยใช้ เป็ นชัยภูมิส้ รู บจนได้ เอกราชจากอังกฤษ ทั้งยัง
เป็ นพื้นที่ท่พี รรคคอมมิวนิสต์เคยใช้ ปักหลักต่อสู้กับรัฐบาลพม่าในอดีตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2548
รัฐบาลพม่าได้ ย้ายเมืองหลวงไปที่เปี ยนมานาตั้งอยู่ใน
"เขตพรมแดน" ของบรรดารั ฐ ของชนชาติส่วนน้ อ ย
ต่างๆ ตามแนวชายแดน ซึ่งนับว่าเป็ นจุดยุทธศาสตร์
ที่สาํ คัญของประเทศทางการพม่าประกาศอย่างชัดเจน
ครั้งแรกในวันจันทร์ (7 พ.ย.) เกี่ยวกับการย้ ายที่ทาํ
การรัฐบาลออกจากกรุงย่างกุ้ง ไปสู่ "เมืองหลวงใหม่"
ที่เมืองเปี ยนมานา (Pyanmana) ห่างขึ้นไปทางเหนือกว่า
300 ก.ม. ถัดจากเมืองตองอู ค่อนทางเกือบจะถึงเมืองมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศ
(2.) พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เป็ นมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าอายุ
เก่าแก่กว่าสองพันห้ าร้ อยปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ท่เี ปรียบเสมือนได้ กับจิตวิญญาณของชาวย่างกุ้ง และ
ชาวพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประติมากรรมที่
สวยงามอย่ า งน่ า อั ศ จรรย์ พระเจดี ย์ น้ ี ได้ รั บ การ
บูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์
ห่อหุ้มด้ วยแผ่นทองคําทั้งหมดนํา้ หนักยี่สิบสามตัน
ภ า ย ใ น ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น เ ส้ น พ ร ะ เ ก ศ า ธ า ตุ ข อ ง
พระพุท ธเจ้ าจํานวนแปดเส้ น และเครื่ อ งอัฐ บริ ข าร
ของพระพุทธเจ้ าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอด
ประดับ ด้ ว ยเพชรพลอยและอัญมณีต่ างๆ จํา นวน
มาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด
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บริเวณเจดีย์จะได้ ชมความงามของวิหาร สี่ทิศ ซึ่งทําเป็ นศาลาโถงครอบด้ วยหลังคาทรงปราสาท ซ้ อนเป็ น
ชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตาํ นานและภูมิหลัง
ความเป็ นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ท่อี งั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นาํ้ ย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้
เท่าไหร่กไ็ ม่ข้ นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ข้ นึ มาแขวนไว้ ท่เี ดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ึง
ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ ตีระฆัง 3
ครั้ ง แล้ ว อธิ ษ ฐานขออะไรก็จ ะได้ ด่ั ง ต้ อ งการ
เป็ นเจดีย์ท่ีมีความสวยงดงามและยิ่งใหญ่ ส ม
เป็ นมหาเจดีย์ท่งี ดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ซึ่งจะมีท้งั ผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมาย
พากันเดินทางมาเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวัน
และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยค่าเข้ าชมของ
ชาวต่างชาติน้นั ราคาถึง 20 เหรียญสหรัฐ
(3.) พระเจดียช์ เวมอดอร์ (Shwe Mordore) หรื อ
พระธาตุมุเตา ซึ่งเป็ นเจดีย์ท่สี งู ที่สุดในหงสาวดี ตั้งอยู่ใจ
กลางเมื อ งหงสาวดี เป็ นสั ญ ลั กษณ์ ยื น ยั น ความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีต อีกทั้งยังเป็ นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของ
กรุงหงสาวดีมาช้ านาน เป็ นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและ
เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายใน
บรรจุ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า เป็ นเจดีย์ท่สี มเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์น้ ี
เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้ อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต สูง
กว่าพระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ซึ่งยอดของเจดีย์ได้ หัก
และตกลงมาจากการเกิดแผ่นดินไหว ในปี พ.ศ. 2473 ปัจจุบันส่วนของยอดที่หักลงมานั้นก็ยังอยู่ในสภาพ
เดิ ม อยู่ บริ เ วณฐานของพระธาตุ ซึ่ง น่ าอัศจรรย์ใ จที่
ส่วนของยอดเจดีย์ท่หี ักลงมาจากที่สูงขนาดนั้นไม่แตก
จึงเป็ นที่ร่าํ ลือถึงความศักดิ์สทิ ธ์โดยแท้ ซึ่งชาวมอญและ
ชาวพม่ า เชื่ อ กั น ว่ า เป็ นจุ ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าก และเป็ น
สัญลักษณ์ข องความมั่นคงไม่เสื่อมคลาย นอกจากนั้น
แล้ ว สถานที่แห่งนี้ยังเป็ นสถานที่ท่พี ระเจ้ าหงสาลิ้นดํา
ใช้ เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพื่อทดสอบความกล้ าหาญก่อนขึ้นครองราชย์
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(4.) พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้กท์ ิโย (Kyaikhtiyo)
พระธาตุอินทร์แขวน ระยะทางจะห่างจากเมืองย่าง
กุ้งประมาณ 195 กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่เี มืองไจ้ ก์โถ่ อําเภอสะเทิม
เขตรั ฐมอญของประเทศพม่ า บนยอดเขา Paung Laung
เหนือระดับ นํา้ ทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุ
อินทร์ แขวนคื อ มี ลั กษณะเป็ นก้ อนหิ นสีทองขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ บนก้ อนหิน บนยอดเขาอย่ างหมิ่นเหม่ มีพระเกศา
ธาตุศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจุ อยู่ ภายในพระเจดีย์ ตามคติการบูชา
พระธาตุประจําปี เกิดของชาวล้ านนา พระธาตุอินทร์
แขวนนี้ ให้ ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระ
เกตุ แ ก้ ว จุ ฬ า มณี บ นสรวงสวรรค์ พระธาตุ อิน ทร์
แขวนนั้ น ตั้ ง อยู่ เ ชิ ง หน้ าผา ซึ่ ง หากมองจากทาง
ด้ านล่ างก็จะดูคล้ ายกับลอยอยู่เหนือหน้ าผา ราวกับ
พระอินทร์นาํ ไปแขวนไว้ กลางอากาศ การเดินทางขึ้น
ไปยังบนยอดเขานั้นจะต้ องนั่งรถกระบะ 6 ล้ อขึ้นไป
ซึ่งเป็ นกฎข้ อบังคับของประเทศพม่าเลย ห้ ามรถอื่น ๆ ขึ้นเด็ดขาด ใครจะไปจะมาก็ต้องลงรถที่บริเวณ คิมปู
แคมป์ และก็ต้องเปลี่ ยนเป็ นรถ 6 ล้ อ แม้ แต่ผ้ ูนาํ ประเทศก็ต้องปฏิบัติตาม อาจจะเป็ นเพราะเรื่ องของ
ความปลอดภัย เพราะทางที่ข้ นึ นั้นเป็ นถนนเลนเดียว สวนไม่ได้ เพราะฉะนั้นเวลาลงหรือขึ้นนั้นก็จะต้ องให้
รถทางใดทางหนึ่งนั้นลงมาก่อน ถึงจะ
ขึ้นได้ ก็จะสลั บกันไป เมื่อถึงบริ เวณ
บนเขาแล้ ว แต่ ก ็ยั ง ไม่ ถึ ง ดี เพราะ
จะต้ องเดิ นเท้ าขึ้น เขาอีกประมาณ 4
กิโลเมตร แต่ ก ็จะมีบ ริ การนั่งเสลี่ ย ง
เมื่ อ ถึ ง ที่ ห มายบนยอดเขา ดู แ ล้ ว
หลายต่อ แต่รับรองได้ ว่า หากขึ้นไป
เห็นแล้ วจะหายเหนื่อยแน่นอน กับความพิศวง และความศรั ทธา และชาวพม่าจะมีความเชื่อว่าถ้ าผู้ใด
ได้ มานมัสการพระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้น้นั จะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้ อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้ สม
ดั่งปรารถนาทุกประการ สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ ตลอดคืน
(5.) พระราชวังบุเรงนอง หรือที่เรารู้จักกันใน
ชื่อดีในนามผู้ชนะสิบทิศ เคยเป็ นที่ประทับของ
พระนางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครั้ งต้ องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้ องเสีย
กรุงศรีอยุธยาให้ แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวัง
แห่งนี้ได้ เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์
และถูกสร้ างจําลองพระราชวังและตําหนักต่าง ๆ
ขึ้นมาใหม่โดยอ้ างอิงจากพงศาว ดาร และความ
เข้ าใจตามข้ อมูลของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีห้องบรรทมและพระที่น่งั ผึ้ง (จําลอง) และพระที่
นั่งสิงค์ (จําลอง)
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(6.) พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่ท่ีมี
พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือ
ของชาวพม่า ถือได้ ว่าเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีก
ทั้งตลอดสองข้ างทางของบริเวณวัด ท่านสามารถที่จะเลือกหา
เครื่ องไม้ แกะสลั กที่มีให้ เลื อกมากมาย ราคาไม่ แพง หรื อจะ
เป็ นไม้ หอมที่เป็ นไม้ หายากมีอยู่ เพี ยงไม่ ก่ปี ระเทศที่มี เจดีย์
ไจ๊ปุ๋น สร้ างในปี 1476 ก่อเป็ นแกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง
รอบ ๆ มีพระพุทธรูปนั่งสูง 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ท้งั สี่ทศิ แทนองค์พระพุทธเจ้ าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป
สร้ างขึ้นโดยสตรีส่พี ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้ สตั ย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ ช่วั ชีวิต ไม่ข้อง
แวะกับบุรุษเพศ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รํ่าลือกันว่าทําให้ พระพุทธรูปองค์น้ันเกิดรอยร้ าวขึ้นทันที
ซึ่งต่อมามีการบูรณะเจดีย์เมื่อปี พ.ศ. 2019
(7.) เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์อย่างเมืองพุกามที่มีความสําคัญด้ านพุทธสถานอย่างหาที่เปรียบ
มิได้ น้ัน นับเป็ นดินแดนอารยธรรมที่เปี่ ยมไปด้ วยพระเจดีย์และวัดวาอารมอันศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม ทั้ง
พระเจดีย์ชเวซิกอง วัดถํา้ จันสิทธา วัดทิโลมินโล วิหารนันปยะ เจดีย์อานันทะ เจดีย์มิงกาลา เจดีย์กูบยางคยี
และอีกหลากหลายความงามแห่งศิลปกรรมที่มิ
อาจพรรณนาได้ หมด เพราะแต่ละพุทธสถานก็มี
ความงดงามที่ย่ิง ใหญ่ จากฐานรากวั ฒนธรรม
ประเพณีและวิถีความเป็ นมาที่แตกต่ างกัน แต่
ไม่ว่าพุทธสถาน ณ แห่งหนตําบลใดในดินแดน
พม่ า แห่ งนี้ เชื่ อได้ เ ลยว่ า ความขลั ง และความ
ศักดิ์สทิ ธิ์จะสามารถประทับใจผู้มาเยือนให้ จดจํา
ไว้ อย่างมิร้ ลู ืม
(8.) ทะเลสาบอินเล (Inle Lake)
ทะเลสาบแห่ งนี้ อยู่ ท่ามกลางหุ บเขาที่ส วยงาม
ของรัฐฉาน อยู่ห่างจากเมืองตองยีประมาณ 25 กิโลเมตร
มีพ้ ืนที่ประมาณ 116 ตร.ก.ม. มีความลึกประมาณ 2 8 เมตร เหมาะแก่การมาเที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิต
ความเป็ นอยู่ของชาวพม่าที่เรียกได้ ว่ากลมกลืนกับธรรมชาติ
เป็ นอย่างยิ่ง ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนที่
เรียกตนเองว่า ชาวอินทา (Intha) ชนเผ่านี้อาศัยอยู่ใน
ทะเลสาบอินเลมานานนับร้ อยปี แล้ ว โดยใช้ ชีวิตอยู่ท่ามกลางการทําการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสร้ าง
ขึ้นมาเองกลางลํานํา้ ในทะเลสาบ
การทําประมง ในทะเลสาบเป็ นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ
วิธีการหาปลานั้น เรียกได้ ว่าไม่ มีชาวประมงที่ใดในโลก
สามารถเลียนแบบได้ การพายเรือด้ วยเท้ า เป็ นลักษณะ
อันโดดเด่นเฉพาะตัวของชาวอินตา เป็ นเพราะว่าปรับการ
ดํารงชีวิต ให้ เข้ ากับภูมิศาสตร์ของทะเลสาบอินเล
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(9.) พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระตาหวาน
พระพุ ท ธไสยาสน์ เ จาทัต ยี หรื อ
พระตาหวาน เป็ นพระนอนปางพุ ท ธ
ไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร
เป็ นพระนอนที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด และมี ค วาม
งดงามที่สุดของประเทศพม่ า ทั้ง พระ
พักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่าน
เป็ นแก้ ว สั่ ง ผลิ ต มาจากต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะรวมไปถึ ง พระจี ว รที่ มี ค วาม
พลิ้ วไหวสมจริ งและเมื่ อเดิน มายัง ปลาย
สุดพระบาทของพระนอนองค์น้ ี ตรงที่พระบาทมีภ าพวาดเป็ นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้ วยลาย
ลักษณะธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาทและล้ อมด้ วย รูปมงคล 108 ประการ ด้ านหน้ าวัดก็จะมี
ร้ านค้ าขายของที่ระลึกมากมาย
(10.) ตลาดสก็อต (Scot Market) หรือ ตลาดโบ
ฉกอองซาน (Bogyoke Aung San) เป็ นตลาดเก่าแก่
ของชาวพม่ าสร้ างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็ น
อาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน
หล า ยหลั ง สิ น ค้ า ที่ จํ า หน่ า ยใ นตล า ดแห่ ง นี้ มี
หลากหลายชนิด สามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้
มากมายในราคาถูก เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับ
พม่ า ภาพวาด งานแกะสลั กจากไม้ อัญมณี หยก ผ้ าทอ เสื้อผ้ า
สําเร็จรูป แป้ งทานาคา (Thanakha)ผ้ าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน
เป็ นต้ น ( หา ก ซื้ อสิ้ นค้ าหรื ออั ญ มณี ที่ มี ร า คาสู ง ควรข อ
ใบเสร็จรั บเงินด้ วย ทุ กครั้ ง เนื่ องจากจะต้ อ งแสดงให้ ศุล กากร
ตรวจ) สํา หรั บ ชาวไทยแล้ ว อาจจะต้ อ งใช้ เ วลาเดิ น ที่ต ลาดนี้
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
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7. ประเทศสาธารณรัฐฟิ ลิปปิ นส์ (The Republic of the Philippines)

7.1 ข้อมูลทัว่ ไป
7.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ที่ต้ัง : ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ
100 กิโลเมตร
อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดทะเลลูซอน ทิศใต้ ติดทะเลมินดาเนา ทิศตะวันออก ติดมหาสมุทร
แปซิฟิก ทิศตะวันตก ติดทะเลจีนใต้
พื้นที่ : พื้นที่ดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้ วย เกาะขนาดต่างๆ 7,107 เกาะ เกาะที่
สําคัญได้ แก่ เกาะลูซอน (Luzon) หมู่เกาะวิสซายา (Visayas) และเกาะ มินดาเนา (Mindanao)
ภูมิประเทศ : เป็ นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภเู ขาเป็ นแกนกลาง มีท่รี าบอยู่น้อย
เป็ นที่ราบแคบๆ ที่ราบสําคัญคือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็ นที่ราบที่ใหญ่ท่สี ดุ
ลักษณะภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้ อน ได้ รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุม ทั้ง 2 ฤดู ช่วงระหว่างเดือน
พฤศจิกายน - เมษายน มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม มีมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ได้ รับฝนจากลมพายุไต้ ฝุ่น และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็ นเมืองที่
ฝนตกมากที่สดุ ในเอเชียตะวันออกฉียงใต้
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Metro Manila)
เมืองสําคัญ : เซบู ดาเวา บาเกียว
วันชาติ : 12 มิถุนายน (ค.ศ. 1898) (เป็ นวันประกาศอิสรภาพจากสเปน และวันที่ 4 กรกฎาคม
1946 เป็ นวันประกาศอิสรภาพจากสหรัฐอเมริกา)
เวลาท้ องถิ่น : GMT + 8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
7.1.2 ประชากร (2554)
จํานวนประชากร : 105 ล้ านคน (พ.ศ. 2556) เป็ นอันดับที่ 12 ของโลก
อัตราการเพิ่มประชากร : ร้ อยละ 1.903
เชื้อชาติ : ตากาลอก 28.1 % Cebuano 13.1% Ilocano 9 % Bisaya/Binisaya 7.6 % iligaynon
Ilonggo 7.5% Bikol 6 % Waray 3.4 % อืน่ ๆ 25.3 %
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ศาสนา : ร้ อยละ 92 ของชาวฟิ ลิปปิ นส์นับถือศาสนาคริสต์ โดยนับถือนิกายโรมันคาทอลิกอันดับ
4 ของโลก (83 %) นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก (9 %) ศาสนา อิสลามอันดับที่ 40 ของโลก
ศาสนาฮินดูอนั ดับที่ 7 ของโลก และพุทธศาสนา อันดับที่ 17 ของโลก
ภาษา : ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก (ภาษาฟิ ลิปิโน) มีการใช้ ภาษามากกว่า
170 ภาษา โดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเป็ นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก ส่วนภาษาต่างประเทศ
อืน่ ที่ใช้ กนั มากมี 8 ภาษา ได้ แก่ สเปน จีนฮกเกี้ยน จีนแต้ จวิ๋ อินโดนีเซีย ปัญจาบ เกาหลี และอาหรับ
7.2 ด้านเศรษฐกิจ (ปี 2554 )
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : 393.4 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ (อันดับที่ 33 ของโลก) มา
จากภาคบริการ ร้ อยละ 54.4 ภาคอุตสาหกรรม ร้ อยละ 33.3 และภาคเกษตรกรรม ร้ อยละ 12.9
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว : 4,100 เหรียญสหรัฐฯ
:อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้ อยละ 4.7
อัตราเงินเฟ้ อ : ร้ อยละ 5.3
อัตราการว่างงาน : ร้ อยละ 7.2
7.3 ด้านการท่องเทีย่ ว
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนฟิ ลิปปิ นส์จาํ นวน 3.9 ล้ านคน (เพิ่มขึ้นจาก 3.5
ล้ านคนในปี 2553) โดยมีระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ย 8 คืน มีการจับจ่ายโดยเฉลี่ยวันละ 91.88 เหรียญ
สหรัฐ และนํารายได้ เข้ าประเทศกว่า 2.99 พันล้ านเหรียญสหรัฐ ประเทศที่เป็ นตลาดสําคัญได้ แก่ เกาหลีใต้
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
ด้ านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว ในปี 2555 ฟิ ลิปปิ นส์มีจาํ นวนห้ องพักทั้งสิ้น 162,403
ห้ อง จากที่พัก 6,873 แห่งทั่วประเทศ
แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
ด้ วยเกาะกว่า 7,107 เกาะ ที่ทอดผ่านตั้งแต่ทะเลจีนใต้ จนถึงทะเลฟิ ลิปปิ นส์ เสมือนเป็ นไข่มุก
กระจัดกระจาย ทําให้ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ถูกเรียกขานด้ วยนาม “ไข่มุกแห่งทะเลบูรพา” เนื่องจากได้ รับการ
ปกครองโดยโปรตุเกสมากกว่า 300 ปี ทําให้ วัฒนธรรมของประเทศฟิ ลิปปิ นส์เป็ นการผสมผสานอย่างลง
ตัวของวิถีชาวยุ โรปและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดูไปแล้ วคล้ ายคลึงกับการ
เกิดขึ้นของวัฒนธรรมในแถบลาตินอเมริกา
ประเทศฟิ ลิปินส์เป็ นประเทศเดียวในเอเชียที่ศาสนาคริสต์เข้ ามามีอทิ ธิพลเป็ นอย่างมาก ฟิ ลิปปิ นส์
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติของนักท่องเที่ยวเพราะผู้คนสามารถสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษได้ อย่างกว้ างขวาง
เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบด้ วยเกาะจํานวนมาก การจัดการการคมนาคมให้ สะดวกสบายถือ
เป็ นสิ่งสําคัญ โดยฟิ ลิปปิ นส์มีสนามบินกว่า 112 แห่ ง ทําให้ ง่ายต่อการคมนาคมของประชาชนจากเกาะ
หนึ่งไปยังอีกเกาะ รวมถึงเรือหลายขนาด และยานพาหนะสี่ล้อสีสันสดใส ในรูปทรงย้ อนยุคอย่าง Jeepney
ที่มีให้ บริการทั่วเกาะ
มะนิลาถือเป็ นจุดยุทธศาสตร์สาํ คัญของโปรตุเกสในอดีต ซึ่งจะเห็นได้ จากร่ องรอยของสถาปั ตยกรรม
โคโลเนียลที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองเก่าอย่างอินทรามูรอส (Intramuros) นอกจากนี้คุณยังจะพบสถาปั ตยกรรม
ในยุค 1600s ในหลายพื้นที่ข องฟิ ลิปปิ นส์ สําหรับชนเผ่าพื้นเมืองนั้นยังคงยึดอยู่ในวิถีปฏิบัติด้ังเดิมที่มี
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การสืบทอดมาเป็ นเวลานาน ซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะให้ ความสนใจด้ วยการเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลแห่งนั้น
เพื่อจะชื่นชมกับวัฒนธรรมดีงาม รวมถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอีกด้ วย
หาดทรายสีขาวบริสุทธิ์สามารถพบได้ ทุกที่ในฟิ ลิปปิ นส์ โบราเคย์ (Boracay) ถือเป็ นตัวเลือกที่ดี
สําหรับคุณถ้ าคุณต้ องการพักผ่อนช่วงวันหยุดในรีสอร์ทหรูริมหาด และสนุกกับกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ น การดํานํา้ เล่นเซิร์ฟ ซึ่งมีเล่นกันอย่างแพร่หลายในบริเวณนี้ เมื่อเดินทางเข้ ามาในตัวเกาะนักท่องเที่ยว
สามารถเลือกจัดทริปได้ ตามความสนใจ ไม่ว่าจะเป็ นปั่นจักรยาน ขึ้นไปชมภูเขาไฟ หรือเดินป่ า เป็ นต้ น
สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้ แก่ กรุงมะนิลา (ชมป้ อมปราการอินทรามูรอส พระราชวังมาลากันยัง
โบสถ์ซาน อากุส ติน และสวนไรซาล) ปั กซังฮัน (แหล่ งล่ องแก่งที่มีชื่อเสียง) นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขา
ฟิ ลิปปิ นส์ นครประวัติศาสตร์วีกนั ภูเขาไฟตาอาล โบสถ์ยุคบารอคแห่งฟิ ลิปปิ นส์ อุทยานแห่งชาติแม่นาํ้ ใต้
ดินปวยร์โต-ปรินเซซา อุทยานแห่งชาติ Mt. Apo นอกจากนี้ยังมีชาดหาด เกาะ และสถานที่ดาํ นํา้ ที่สวยงาม
หลายแห่ง เช่น เกาะโบราเคย์ (Borcay) เกาะแม็กทัน (Mactan) เกาะโบโฮ (Bohol) เกาะบันทายัน
(Bantayan) เกาะมาลาปาสคัว (Malapascua) และอุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ
(1.) อุทยานปะการังทางทะเลทุบบาตาฮะ (Tubbataha Reefs Natural Park)
อุ ทยานแห่ งนี้ มีพ้ืนที่ประมาณ 130,028
เฮกตาร์ มีแนวปะการังเหนือและใต้ เป็ นพื้นที่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังและสัตว์
น้ าหลากหลายสายพัน ธุ์แล้ว ยังเป็ นที่อ ยู่อ าศัย
ของนกและเต่าทะเลอี กด้วย นอกจากนี้ ยงั มีผา
หิ น ปะการั ง ใต้น้ าเก่ า แก่ ที่ มี ค วามสู ง ถึ ง 100
เมตร องค์การยูเนสโกยกย่องให้สถานที่แห่ งนี้
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อ พ.ศ.2536
(2.) โบสถ์ บาโรกแห่ งฟิ ลิปปิ นส์ (Baroque Churches of the Philippines)
โบสถ์แห่ งนี้ มีท้ งั หมด 4 หลัง ตั้งอยู่ในกรุ งมะนิ ลา
ซานตามาเรี ยปาโออาย และมิอากาโอ หลังแรกสร้างขึ้นโดย
ชาวสเปนในช่ วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 16 มีเอกลักษณ์ ที่
สาคัญคือ เป็ นสิ่ งก่อ สร้างที่มีศิลปะแบบบาโรกของยุโรปที่

สร้างโดยช่างฝี มือชาวจีนและฟิ ลิปปิ นส์ องค์การ
ยูเนสโกยกย่องให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมเมื่อ พ.ศ.2536
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(3.) นาข้ าวขั้นบันไดบานัว (Banaue Rice Terraces)
ชาวพื้น เมื อ งเผ่า อิ ฟู เ กา (Ifugao) เป็ นผู ้
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาชิ้นนี้ไว้ที่เกาะลูซอน (Luzon)
ตอนเหนื อของฟิ ลิปปิ นส์ มีอายุมากกว่า 2,000 ปี
เพื่อ เพิ่ม พื้นที่ในการเพาะปลู ก นอกจากนี้ ยงั เป็ น
การรักษาหน้าดิ น ช่วยกักเก็บน้ าฝน และป้ องกัน
น้ าท่ ว มได้อี ก ด้ว ย องค์ ก ารยู เ นสโกยกย่ อ งให้
สถานที่แห่ งนี้ เป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่ อ
พ.ศ.2538
(4.) เขตนครประวัติศาสตร์ วีกัน (Historic Town of Vigan)
สร้างขึ้นในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่า
เป็ นตัวอย่างการวางผังเมื อ งแบบสเปนที่ดีที่สุดใน
เอเชี ย สิ่ ง ก่ อ สร้ า งต่ า งๆ ในเมื อ งนี้ มี เ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัวเนื่ องจากได้รับอิทธิ พลที่หลากหลาย ทั้ง
จากจี น และยุโ รป และเพื่ อ เป็ นการรั ก ษาสภาพ
สถานที่ แ ห่ ง นี้ เอาไว้ จึ ง อนุ ญ าตให้ ร ถม้า เท่ า นั้ น
องค์การยูเนสโกยกย่องให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมเมื่อ พ.ศ.2542
(5.) ป่ าอุทยานแห่ งชาติแม่ น้าใต้ ดินปวยร์ โต – ปรินเซซา (Puerto – Princesa Subterranean River
National Park)
อุ ทยานแห่ งนี้ มี ภูมิทศั น์ที่งดงามของภูเขา
หินปูนและแม่น้ าใต้ดินที่ไหลผ่านถ้ าลงสู่ ทะเล ที่มี
ความยาวถึง 8.2 กิโลเมตร ถือได้วา่ เป็ นแม่น้ าใต้ดิน
ที่ยาวที่สุดในโลก นอกจากนี้ ยังเป็ นตัวแทนของ
กลุ่มระบบนิ เวศต่อเนื่ องแบบเทือกเขาสู่ ทอ้ งทะเล
(Full Mountain to Sea Ecosystem) อี กด้ว ย
องค์การยูเนสโกยกย่องให้สถานที่แห่ งนี้ เป็ นมรดก
โลกเมื่อ พ.ศ.2542
(6.) ป้ อมซานติเอโก (Fort Santiago)
เคยเป็ นด่านแรกที่ใช้ในการป้ องกันการโจมตีจากข้าศึก
โดยเฉพาะข้าศึกที่เข้ามาทางปากแม่น้ าปาซิกและอ่าวมะนิลา แต่
ก็ถูกกองทัพสหรัฐฯ ทาลาย ซึ่งต่อมาก็มีการบูรณะซ่ อมแซมให้
เป็ น “ปูชนียสถานแห่งเสรี ภาพ (Shrine of Freedom)
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(7.) เกาะเซบู (Cebu Island)
เซบูเป็ นเมืองหลวงของจังหวัด
ทางภาคใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์ซ่ึงมีชื่อเดียวกัน
เป็ นหนึ่งใน 7,170 เกาะ ที่อยู่ทางตอน
ใต้ ของฟิ ลิปปิ นส์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ
เกาะภูเก็ตของไทย และเป็ นเมืองที่สเปน
เข้ ามาตั้งถิ่นฐานเป็ นครั้งแรกของประเทศ
ในเมื อ งมี ป ระชากรอาศั ย อยู่ ป ระมาณ
700,000 คน ในขณะที่ประชากรของเขตเมืองหลวงมีเกินกว่าสองล้ านคน
เมืองหลวงซึ่งมีความสําคัญเป็ น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจอันดับที่สองของ
ประเทศตั้ ง อยู่ บ นชายฝั่ง ตะวั นออกของ
เ ก า ะ เ ซ บู โ ด ย เ น้ น ห ลั ก ท า ง ด้ า น
อุต สาหกรรม การขนส่ ง สิ น ค้ า และการ
ท่อ งเที่ยว เซบูเ ป็ นศู น ย์ก ลางการขนส่ ง
หลั ก ทางทะเลภายในประเทศโดยเป็ น
สถานที่ต้ัง ของบริ ษั ทขนส่ง ที่ดําเนิน การ
เหนือน่ านนํ้าของหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์มากกว่ าร้ อยละ 80 สนามบินเซบูยังเป็ นเส้ นทางการคมนาคมทาง
อากาศสายหลักนอกกรุงมะนิลาสําหรับการบริการทางอากาศระหว่างประเทศไปยังฟิ ลิปปิ นส์
เซบูเป็ นหนึ่งในเกาะที่ใหญ่ท่สี ดุ ของหมู่เกาะฟิ ลิปปิ นส์ ล้ อมรอบด้ วยหมู่เกาะขนาดเล็กมากมาย ซึ่ง
หลายๆ เกาะเป็ นที่ สนใจในหมู่ นั กท่ องเที่ยว เกาะ
เซบูมีลักษณะภูมิประเทศเป็ นป่ าไม้ เขียวชอุ่ม มีหน้ า
ผาหินปูนที่งดงาม พื้นที่ราบ ดึงดูดใจด้ วยหาดทราย
สีขาวทอดตัวยาวเป็ นเส้ นตรงและนํา้ ทะเลสีฟ้าใส
นั ก ท่ อ งเที่ ย วหลายคนมาเที่ ย วเซบู ด้ วย
จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ การดํา นํ้า ซึ่ ง ถื อ เป็ นหนึ่ ง ในกิ จ กรรมยอดนิ ย มของเกาะเซบู แ ละเกาะมาลาปั ส กั ว
(Malapascua) โดยเกาะมาลาปัสกัวถือเป็ นจุดดํานํา้ ที่ดีท่สี ุดของประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีปะการังสีสันสวยงาม
และสิ่งมีชีวิตใต้ ทะเลที่สวยแปลกตา
ในแต่ ล ะปี มีนักท่องเที่ยวเพิ่ มขึ้นซึ่งต่ างเข้ ามา
เพื่ อที่จะชื่ นชมและเพลิ ดเพลิ น ไปกับความมหัศจรรย์
ของธรรมชาติและยังมีตัวเลือกของที่พักแรมที่มีคุณภาพ
ในระดับต่างๆ ให้ เลือกมากมาย เซบูมีโรงแรมที่หรูและ
รีส อร์ ทต่ างๆ ของฟิ ลิปปิ นส์ซ่ึงส่วนมากของที่พั กแรม
เหล่านี้ต้งั อยู่ตามชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร
และสถานบันเทิงที่ดีมากมายในภูมิภาคนี้ และยังเป็ น
ปลายทางที่เหมาะสมสําหรั บการฮันนีมูนเช่ นเดียวกับ
การพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวและนักเดินทางอิสระ
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(8.) สวนไรซาล "Rizal Park"
สวนไรซาล "Rizal Park" หรือเรียกอีกชื่อ
ว่ า "ลู เ นต้ า " Luneta เป็ นสวนหย่ อ มขนาดใหญ่
ของกรุ ง มะนิ ล า และภายในสวนยั ง เป็ นที่ ต้ั ง
อนุสาวรีย์ของ โฮเซ ริซัล "Jose Rizal " ซึ่งเป็ น
ผู้นาํ ในการปลดแอกฟิ ลิปปิ นส์จากสเปนในช่วงปี
ค.ศ.1896-1898 และในบริ เวณเดี ย วกั น ก็เ ป็ น
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 และอนุสาวรีย์น้ ียัง
มีความสําคัญในฐานะเป็ นหลั กกิโลเมตรสําหรั บ
นับระยะถนนทุกสายบนเกาะลูซอนอันใหญ่โตที่สดุ ของฟิ ลิปปิ นส์อกี ด้ วย
(9.) หมู่เกาะปาลาวัน (Palawan_Island)
ปาลาวั น เป็ นหมู่ เ กาะของที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า สวยที่สุ ด ใน
ฟิ ลิปปิ นส์ มีชื่อเสียงและเป็ นที่ชื่นชอบของบรรดานักท่องเที่ยว
ธรรมชาติท่วั โลก ท้ องทะเลที่สวยงาม บนหาดทรายขาวสะอาด
เป็ นเอกลักษณ์ และยังเป็ นเป้ าหมายหลักของนักดํานํา้ เพื่อดู
ปะการังและสัตว์ต่างๆ ใต้ ท้องทะเลอีกด้ วย บนเกาะปาลาวั น
มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
มากมายหลาย
พื้นที่แต่ละพื้ นที่กจ็ ะมีรีสอร์ ท ทะเลทรายและกิจกรรมต่างๆ ให้
เข้ าร่วมแตกต่างกันออกไปพื้นที่ท่เี ป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างๆ
ปาลาวัน เป็ นจุดศูนย์กลางของนักเดินทาง ที่ต้องการมา
เที่ย วปาลาวัน และหลั งจากนั้น ก็ส ามารถมุ่งหน้ า ไปยังจุ ดหมาย
ปลายทางต่างๆ ที่ต้องการไม่ว่าจะเป็ นทางเหนือหรือทางใต้ ของเกาะ
(10.) เมืองโบราณอินทรามูรอส (Intramuros)
อิ น ทรามู ร อส มี ลั ก ษณะเป็ นป้ อม
ปราการและกําแพงคูเมือง เป็ นศูนย์กลางใน
การปกครอง การศึ ก ษา วั ฒ นธรรม ศาสนา
และการค้ าในช่ ว งศตวรรษที่ 16ถึ ง ปลาย
ศตวรรษที่ 19 ภายในพื้นที่ ประมาณ 395 ไร่
ที่ล้อมรอบด้ วยกําแพงหินสูง ประกอบไปด้ วยที่
อยู่อาศัย โบสถ์ โรงเรี ยน 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
อินทรามูรอส อินทรามูรอสตั้งอยู่ในกรุงมะนิลา
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8. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ (The Republic of Singapore)

8.1 ข้อมูลทัว่ ไป
8.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
สิงคโปร์ต้งั อยู่บนตําแหน่งยุทธศาสตร์โดยเป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีขนาดพื้นที่ดิน 699.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้ วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะขนาดเล็ก 62
เกาะ เกาะใหญ่ยาว 42 กิโลเมตร กว้ าง 23 กิโลเมตร ความยาวชายฝั่ง 138 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดมาเลเซีย (Johor Bahru)
ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้
ทิศตะวันตก ติดมาเลเซีย และช่องแคบมะละกา
ทิศใต้ ติดช่องแคบมะละกา
ภูมิประเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็ นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็ นเนินเขาที่สูง ที่สุด
ของประเทศ (165 เมตร) เป็ นต้ นกําเนิดของแม่น้าสายสําคัญของสิงคโปร์ และภาคตะวันออกเป็ นที่ราบตํ่า
ชายฝั่งทะเลมักจะตํ่ากว่าระดับน้ าทะเล ต้ องมีการถมทะเล
สภาวะอากาศ อากาศร้ อนชื้น และฝนตกตลอดทั้งปี
เมืองหลวง กรุงสิงคโปร์
เวลาท้องถิน่ GMT + 8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
8.1.2 ประชากร
จานวนประชากร : ประมาณ 5.5 ล้ านคน (ปี พ.ศ. 2556) เป็ นลําดับที่ 113 ของโลก
ความหนาแน่นประชากร : 7,864 คนต่อตารางกิโลเมตร
เชื้ อชาติ : เชื้อชาติจีน ร้ อยละ 76.8 มาเลย์ ร้ อยละ 13.9 อินเดีย ร้ อยละ 7.9 และอืน่ ๆ ร้ อยละ 1.4
อัตราการเพิม่ ของประชากร : ร้ อยละ 0.99
ภาษา ภาษาที่ใช้ เป็ นทางการคือ ภาษาอังกฤษ โดยมีการใช้ ภาษาที่สาํ คัญ 4 ภาษา ได้ แก่ ภาษา
มาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ
โครงสร้างอายุ เพศ และการศึกษา
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทางาน อายุระหว่าง 15-64 ปี จานวนร้ อยละ 76.7 ส่วนประชากรอายุ
ระหว่าง 0-14 ปี มีจานวนร้ อยละ 14.4 และประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจานวนร้ อยละ 8.9
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โครงสร้ างประชากรมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้ อย คือ 1,000 ต่อ 982 และมีอัตรา
ประชากรที่อ่านออกเขียนได้ 96 เปอร์เซ็นต์
8.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ
8.2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ
สิงคโปร์เป็ นประเทศที่มีเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะขนาดเล็กจานวน 62 เกาะ ขนาดพื้นที่
ประมาณ 699.4 ตารางกิโลเมตร เท่ากับเกาะภูเก็ตของไทย ทําให้ ประเทศสิงคโปร์มีข้อจากัดด้ านพื้นที่เพื่อ
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและด้ านทรัพยากรธรรมชาติ รัฐบาลสิงคโปร์จึงให้ ความสํา คัญกับสาขา
เศรษฐกิจภาคบริการในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอานวยความสะดวกทั้งด้ านการค้ า การเงิน ระบบ
สาธารณูปโภค และระบบการคมนาคมขนส่ง รวมทั้งมีท่าเรือน้ าลึกและระบบการบริหารจัดการที่รวดเร็ว
ส่งผลให้ สิงคโปร์เป็ นศูนย์กลางการให้ บริการในหลายสาขาของภูมิภ าค โดยเฉพาะด้ านการขนส่ง การ
ท่องเที่ยว และการค้ า นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็ นศูนย์กลางทางการเงินของโลกด้ วย
8.2.2 เครื่องชี้ วัดทางเศรษฐกิจ (ปี 2553)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : 194.6 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว : 40,336 เหรียญสหรัฐฯ
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : ร้ อยละ 5.7
อัตราเงินเฟ้ อ : ร้ อยละ 2.1
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ : มาจากภาคบริการ ร้ อยละ 72.8 และภาคอุตสาหกรรม ร้ อยละ
27.8
สกุลเงิน : สิงคโปร์ดอลล่าร์ (SGD)
โครงสร้างการผลิตภายในประเทศ
การผลิต (ปี 2553)
Manufacturing
Electronics
Chemicals
Biomedical Manufacturing
Precision Engineering
Transport Engineering
General Manufacturing
Industries

สัดส่วน (ร้ อยละ)
12
32.4
32.5
10.1
9.8
8.5
6.8

8.2.3 การค้าระหว่างประเทศ (ปี 2553) (ข้อมูลจาก CIA)
มูลค่าการส่งออก : 352 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
สินค้าส่งออกที่สาคัญ : เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ สินค้ าอุปโภค
บริโภค (Consumer product) เคมีภัณฑ์ ยา และสินค้ าแร่เชื้อเพลิง (Mineral fuels)
ตลาดส่งออกที่สาคัญ : มาเลเซีย (11.9%) ฮ่องกง (11.7%) จีน (10.3%) อินโดนีเซีย (9.3%)
สหรัฐฯ (6.4%) ไทย (3.6%)
มูลค่าการนาเข้า : 310.9 พันล้ านเหรียญสหรัฐฯ
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สินค้านาเข้าทีส่ าคัญ : เครื่องจักรและส่วนประกอบ สินค้ าแร่ เชื้อเพลิง (Mineral fuels) เคมีภัณฑ์
อาหาร และสินค้ าอุปโภคบริโภค (Consumer product)
แหล่งนาเข้าทีส่ าคัญ : มาเลเซีย (11.6%) สหรัฐฯ (11.2%) จีน (10.8%) ญี่ปุ่น (7.8%)
ไต้ หวัน (5.9%) ไทย (3.3%)
ประเทศคู่คา้ ที่สาคัญ : ฮ่องกง อินโดนีเซีย ซาอุดิอาระเบีย ออสเตรเลีย ไต้ หวัน ญี่ปุ่น คูเวต
มาเลเซีย เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร ปานามา อินเดีย จีน และไทย
8.3 ด้านการท่องเทีย่ ว
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในปี 2554 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนสิงคโปร์จาํ นวน 13.17 ล้ านคน (เพิ่มขึ้นจาก 11.64
ล้ านคนในปี 2553) มีระยะเวลาพํานักโดยเฉลี่ย 3.73 วัน และนํารายได้ เข้ าประเทศประมาณ 18.2
พันล้ านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 17.7% จาก 15.4 พันล้ านเหรียญสหรัฐในปี 2553) โดยเป็ นรายได้ จาก
โรงแรมที่พักประมาณ 2.1 พันล้ านเหรียญสหรัฐ จากอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 1 พันล้ านเหรียญสหรัฐ
ประเทศที่เป็ นตลาดสําคัญได้ แก่ อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย ออสเตรเลียและอินเดีย
ด้ านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว ในปี 2554 สิงคโปร์มีจาํ นวนห้ องพักทั้งสิ้น 49,719
ห้ อง จากโรงแรม 304 แห่งทั่วประเทศ โดยมีอตั ราการเข้ าพักเฉลี่ย (Average Occupancy Rate) 86%
แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสํา คั ญ ได้ แ ก่ เอสพลานาด (โรงละครบนชายหาด) เมอร์ ไ ลออน (หรื อ
สิงโตทะเล) ย่านช๊อปปิ้ งที่ ถนนออร์ชาร์ด (Orchard Road) อ่าวมาริน่า (Marina Bay) และคลาร์ก คีย์
(Clarke Quay) ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรีของสิงคโปร์ เที่ยวชมย่านชุมชนชาวจีน มาเลย์ อินเดียและ
อาหรับ สวนสัตว์สงิ คโปร์ Night Safari สวนนกจูร่ง (Jurong Bird Park) และเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa)
(1.) เมอร์ไลอ้อน (Merlion) 鱼尾狮 (หยูเหว่ยซือ) หรือสิงโตทะเล
เมอร์ ไ ลอ้ อน (Merlion)
鱼尾狮
(หยู เหว่ ย ซือ) หรื อสิงโตทะเลถู กออกแบบขึ้นเพื่ อ
เป็ นสัญลักษณ์ของคณะกรรมการการท่องเที่ยวของ
สิงคโปร์ (Singapore Tourism Board - STB) ในปี
1964 รูปปั้ นนี้มีหัวเป็ นสิงโตร่ างเป็ นปลา ยืนอยู่บน
ยอดคลื่ น ต่อมาไม่นานทั่วโลกก็ถือกันว่ าสิงโตทะเล
ตัวนี้คือเครื่ องหมายประจําชาติสิงคโปร์ แต่ เดิมรูป
ปั้ นนี้ต้ังอยู่ท่สี วนสิงโตทะเล (Merlion Park) ข้ างๆ
สะพานเอสพลาเนด (Esplanade Bridge) แม่สิงโตและลูกสิงโตได้ กลายเป็ นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว มี
การจัดพิ ธีติ ดตั้ง สิง โตทะเลในวัน ที่ 15 กันยายน ค.ศ.
1972 โดยมีประธานในพิธีคือนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์
ณ เวลาดังกล่ าว ซึ่งก็คือ นายลี กวน ยู สิงโตตัวนี้สูง 8.6
เมตร มีนํ้าหนัก 70 ตัน ทําจากวัสดุจําพวกซีเมนต์ โดย
ช่างฝี มือชาวสิงคโปร์ ผ้ ูเสียชีวิตไปแล้ วที่ชื่อนายลิ มนังเซ็ง
ส่วนรูปปั้ นสิงโตทะเลตัวที่สองจะมีขนาดเล็กกว่า ขนาดสูง
2 เมตรและหนัก 3 ตัน ก็ถูกสร้ างขึ้นโดยนายลิม เช่นกัน
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(2.) มารีน่าเบย์แซนด์ส (Marina Bay Sands)
มารีน่าเบย์แซนด์ส (Marina Bay Sands) รี
สอร์ ทหรูใหญ่ ท่ีสุดในสิงคโปร์ ไฮไลท์ส าํ คัญ อยู่ ท่ี
THE SAND SKY PARK ซึ่งอยู่บนชั้นที่ 57 เป็ น
สถาปั ตยกรรมรูปร่ างคล้ ายเรื อ ตั้งอยู่ บนอาคารทั้ง
สามของมารี น่ า เบย์ แซนด์ จั ด เป็ นสวนลอยฟ้ า
ขนาดใหญ่ ท่ี สุ ด ในโลก มี พ้ ื นที่ ก ว้ างขวางกว่ า
12,400 ตร.ม. มีก ารตกแต่ งอย่ างสวยงามด้ ว ย
ต้ นไม้ ใหญ่ ไม้ ประดับ ค่าใช้ จ่ายเพิ่ ม SGD20 ต่ อ
ท่าน นอกจากนี้ยังมี มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน ที่ต้ังอยู่ในตัวอาคารที่อันโอ่อ่าหรูหรา ซึ่งนักท่องเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบภายในยังมีภัตตาคาร คาเฟ่ ร้ านอาหารขนาดเล็กๆระดับ
โลก และร้ านค้ ามากมาย โดยสามารถเลือกซื้อสินค้ ายี่ห้อดังได้ อย่างจุใจ
(3.) Singapore Flyer
Singapore Flyer ชิงช้ าสวรรค์ (Observation
Wheels) ตั้งอยู่บริเวณริมปากอ่าวมาริน่า ด้ วยความสูง
เทียบเท่ากับอาคาร 42 ชั้น หรือ ประมาณ 165 เมตร ทํา
ให้ ชิงช้ าสวรรค์ หรื อ Singapore Flyer กลายเป็ นชิงช้ า
สวรรค์ท่มี ีความสูงมากที่สดุ ในโลก
หนึ่งในเหตุผ ลที่ทางผู้ส ร้ าง Singapore Flyer
บอกกับ นั ก ท่ อ งเที่ย วว่ า ทํา ไมนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ไ ปเยื อ น
สิงคโปร์ควรจะต้ องหาโอกาสนั่งชิงช้ าสวรรค์น้ ีให้ ได้ ซัก
ครั้ งหนึ่ง คือ นอกเหนือจากการที่จะได้ เห็นวิวของสิงคโปร์ จากมุมสูงได้ อย่ างสวยงามแล้ ว ก็เพื่ อความ
เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะว่า Singapore Flyer ประกอบไป
ด้ ว ยแคปซูล ทั้ง หมดจํานวน 28 แคปซู ล และ ในแต่ ล ะ
แคปซูลบรรจุนักท่องเที่ยวได้ 28 คน ซึ่งเลข 28 เป็ นเลข
ทางฮวงจุ้ย อย่างที่หลายๆ คนทราบกันว่า คนจีนมองว่าเลข
8 คือเลขแห่งความเจริญรุ่ง ส่วนเลข 28 ก็หมายถึงเป็ นการ
Double ความเจริญรุ่งเรือง หรือ Double Prosperity ดังนั้นถ้ า
ใครได้ มีโอกาสขึ้ น Singapore Flyer ก็จ ะทําให้ มีค วาม
เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเป็ นสองเท่า
(4.) คลาร์ก คีย ์ (Clarke Quay)
เป็ นแหล่ ง “กิน – ดื่ม” ชั้นนํา พร้ อมพรั่งไปด้ วย
ร้ านอาหารและผับขึ้นชื่อ ตั้งอยู่ริมปากแม่นาํ้ ของสิงคโปร์ ไม่
ว่ า คุ ณ คิ ด จะไปชิ ม ปู ผัด พริ ก อันเลื่ อ งชื่ อ ไก่ท อดเจ้ า อร่ อ ย
หรืออาหารเม็กซิกันเผ็ดร้ อน และไม่ ว่าจะเป็ นกลางวันหรื อ
กลางคืน ร้ านอาหารแถบนี้จะไม่ทาํ ให้ คุณผิดหวัง มีสารพั ด
ผับที่จัดแบ่งตามแนวเพลงต่างๆ ก็มีอยู่มากมาย
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(5.) ออชาร์ด (Orchard)
ถนนสายเกษตรกรรมที่ครั้งหนึ่ง
ในอดี ต เคยอุด มไปด้ ว ยสวนพริ ก ไทย
และเครื่ อ งเทศ แต่ ปั จจุ บั น นี้ กลั บ
กลายเป็ นถนนช้ อปปิ้ งเส้ นหลักของเมือง
สิงคโปร์ เส้ นทาง 2.2 กิโลเมตร ที่เต็ม
ไปด้ วยร้ านค้ า ร้ านอาหาร โรงแรม
ห้ า งสรรพสิน ค้ า ชั้ น นํา ไม่ ว่ า คุ ณ กํา ลั ง
มาตามหาหมูแผ่นอบนํา้ ผึ้งชั้นดีสูตรจีน
โบราณ หรื อแฟชั่นเสื้อผ้ าฤดูกาลล่ าสุด
สารพั ดร้ านค้ าบนถนนออชาร์ ดนี้ มีใ ห้
คุณเลือกแวะชม และจับจ่ายได้ อย่างเพลิดเพลินและไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอน
(6.) วัดศรีมาริอมั มันต์ (Sri Mariamman Temple)
วัดฮินดูโบราณที่เก่าแก่ท่สี ุดของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ (China Town) หรือที่ชาวไทยเรา
นิ ย มเรี ย กจนติ ด ปากกั น ว่ า “วั ด แขก
สิงคโปร์ ” รอบๆ ตัวอาคารของวัดทั้ง
ภายในและภายนอก จะมีปะติมากรรม
รู ป ปั้ น และรู ป แกะสลั ก ลงสีสั น สดใส
ของเทพเจ้ า เทพธิดา และสัตว์ร้ายใน
เทพนิ ย าย มี ค วามเชื่ อ กัน ว่ า หากคุ ณ
เดินตามเข็มนาฬิการอบพระอุโบสถวัด
ให้ เ ป็ นเลขคี่ คุ ณ จะโชคดี และในช่ วง
เดือนตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปี
จะมี ป ระเพณี ลุ ย ไฟทิ มิ ติ ( Timiti)
ถือเป็ นเทศกาลสําคัญประจําปี ของวัดนี้
(7.) วัดพระเขี้ ยวแก้ว (Tooth Relic Buddha Temple)
วั ด จี น ศิ ล ปกรรมสมั ย ราชวงศ์
ถังผสมศิลปะมันดาลา (Mandala) หลั ง
ใหญ่โตอลังการ ตั้งตระหง่านอยู่ในไชน่า
ทาวน์ (China Town) ซึ่งอาคารชั้ น
บนสุดของวัดได้ บรรจุพระสารีริกธาตุพระ
ทนต์ของพระพุทธเจ้ าไว้ ในสถูปทองคํา
หนักกว่า 320 กิโลกรัม ที่ได้ มาจากการ
บริ จ าคของผู้ มี จิ ต ศรั ท ธา นอกจากนี้
ภายในวั ด ก็ยั ง มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานทาง
พุทธศาสนาขนาดย่ อม ให้ ผ้ ูมาสักการะ
ได้ ศึกษา และเยี่ยมชมอีกด้ วย
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(8.) วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple)
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม ที่มีความเชื่อกัน
ว่ า หากไปขอพรแล้ วจะสมหวั ง จึ ง ไม่ น่ า
แปลกใจหากเราจะเห็นฝูงชนมากมายต่อคิว
เข้ าไปสักการะขอพรในวัด และหากคุณเชื่อ
ในเรื่องโชคลาง เซียมซีท่วี ัดแห่งนี้ข้ ึนชื่อว่ามี
ความแม่ นยํายิ่ งนั ก เนื่ องด้ วยจํานวนผู้ ค น
ที่มาสักการะเป็ นจํานวนมาก จึงมีการห้ าม
ถ่ายรูปภายในตัววัด และพนักงานของวัดมา
เก็บธูปออกจากกระถางทันทีหลังจากที่ปัก
ลงไป เพื่อให้ ผ้ มู าสักการะคนถัดมามีท่ปี ักธูปได้
(9.) เกาะเซ็นโตซ่ า (Sentosa)
เกาะแห่งความสุข สนุกได้ ท้ังครอบครั ว เป็ นอีก
เกาะหนึ่งที่เป็ นจุ ดขายของประเทศสิงคโปร์ ท่ไี ด้ ชื่อว่ าถ้ า
ไม่ได้ มาถือว่ามาไม่ถงึ สิงคโปร์ เพราะเกาะนี้เป็ นที่อยู่ของ
Universal Studio สวนสนุ ก ที่ ค นทั้ ง หลายใฝ่ ฝั น
นอกจากนี้ยังมีท่ที ่องเที่ยวอีกหลายแห่งบนเกาะนี้ด้วย
บริ เ วณนี้ ในอดี ต คื อ ฐานบั ญ ชาการทหาร แต่
ปั จจุบันได้ เปลี่ ยนเป็ นแหล่ งรวมความบันเทิงขนาดใหญ่
ของสิ ง คโปร์ ภายในเกาะแห่ ง นี้ มี ท้ั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สวนสาธารณะ สวนผีเสื้อ ลากูนสําหรับว่ายนํา้ สนาม
กอล์ฟ ลานเล่นโรลเลอร์สเก็ตและอื่นๆ อีกมากมาย
การเดินทางมาเกาะเซ็นโตซ่าสามารถทําได้ หลายทาง
ได้ แก่ เรือเฟอร์ร่ีซ่ึงเปิ ดให้ บริการทุกวันจากเวิลด์เท
รดเซนเตอร์ ตั้ ง แต่ 7.30 น. ถึง 22.00 น. หรื อ
เลือกใช้ บริการนั่งกระเช้ าลอยฟ้ า (เคเบิลคาร์) จาก
สถานีเม้ าท์เฟเบอร์ และเวิลด์เทรดเซนเตอร์ข้ ามไป
เกาะเซ็นโตซ่า ซึ่งระหว่างทางคุณจะได้ ชมทัศนียภาพของสิงคโปร์แบบ 360 องศา นอกจากนี้นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางมาที่น่โี ดยขับรถผ่านสะพานซึ่งเชื่อมต่อกับเกาะสิงคโปร์อกี ด้ วย
(10.) ยูนิเวิรล์ ซัล สตูดิโอ (Universal Studio)
สวนส นุ ก ชื่ อ ดั ง ในเข ตเซนโ ตซา ( Sentosa)
ถึงแม้ ว่าจะเป็ นสาขาของสวนสนุกระดับอินเตอร์ เนชั่นแน
ลจากฝั่งอเมริกา แต่เครื่องเล่นในสวนสนุกจํานวน 18 ชนิด
จากทั้งหมด 24 ชนิด ใน 7 โซนประเภทเครื่องเล่ น ได้ ถูก
ออกแบบและปรับแต่งให้ เข้ ากับอรรถรสของนักท่องเที่ยว
ท้ องถิ่นและความนิยมของชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะ ถือเป็ น
เอกลักษณ์อนั โดดเด่นของยูนิเวิร์ลซัล สตูดิโอ แห่งนี้
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9. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

9.1 ข้อมูลทัว่ ไป
9.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ขนาดและที่ต้ งั : ประเทศไทยมีพ้ ืนที่ท้งั หมด 513,115.020 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
198,953 ตารางไมล์ โดยตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีฐานะเสมือนประตูส่ภู ูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาํ้ โขง (Gateway to Southeast Asia and the GMS:
Greater Mekong Sub-Region)
ลักษณะภูมิประเทศ : โดยรวมของประเทศไทยประกอบด้ วย เทือกเขา ป่ าไม้ เนินเขา ที่ราบสูง
ที่ราบหุบเขา ที่ราบลุ่มบริเวณแม่นาํ้ ใหญ่หลายสาย ทะเล ชายหาด และเกาะแก่งต่างๆ
ดินแดนและอาณาเขต : ประเทศไทยมีพรมแดนทางบก 5,326 กิโลเมตร มี พรมแดนติดกับ
ประเทศพม่าทางทิศตะวันตก ความยาว 2,202 กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศลาวทางทิศเหนือ
ความยาว 1,750 กิโลเมตร มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาทางทิศตะวันออก ความยาว 798 กิโลเมตร
และมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียทางทิศใต้ ความยาว 576 กิโลเมตร โดยความยาวจากจุดเหนือสุด
และใต้ สดุ ของประเทศมีระยะทาง 1,640 กิโลเมตร ในขณะที่ความกว้ างจากจุดตะวันตกสุดไปถึงจุดตะวันออก
สุดของประเทศ มีระยะทาง 780 กิโลเมตร
เขตชายฝัง่ : ความยาวทางทะเลฝั่งอ่าวไทย 1,840 กิโลเมตร ฝั่งทะเลอันดามัน 865 กิโลเมตร
อากาศ : อากาศของประเทศไทยเป็ น เขตร้ อนชื้น มี 3 ฤดู ได้ แก่ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพั นธ์ – เมษายน และมีฝนตกในช่ วงเดือนพฤษภาคม – ตุล าคม ส่วนฤดูหนาวจะเริ่ มต้ นเดือน
พฤศจิกายน– มกราคม พื้นที่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของลมมรสุม คือ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากแถบมหาสมุทร
อินเดียในฤดูฝน และมรสุมตะวั นออกเฉี ยงเหนื อจากทะเลจีน ใต้ ในฤดูหนาว อุณหภูมิเ ฉลี่ ยตลอดปี
ประมาณ 18 – 34 องศาเซลเซียส
ทรัพยากรธรรมชาติ : ดีบุก ยางพารา ก๊าซธรรมชาติ ทังสเตน แทนทาลัม ไม้ ซงุ ตะกั่ว ยิปซัม ลิกไนต์
ภัยธรรมชาติ : อุทกภัย วาตภัย ไฟป่ า ภัยแล้ ง ภัยหนาว
เวลา : ประเทศไทยมีเวลาแตกต่างจากเวลามาตรฐานกรีนิช 7 ชั่วโมง
9.1.2 ประชากร
จานวนประชากร : ประมาณ 65.99 ล้ านคน (ปี พ.ศ. 2556) เป็ นลําดับที่ 20 ของโลก
โครงสร้างอายุ : อายุ 0-14 ปี มีประมาณร้ อยละ 20.3
อายุ 15-64 ปี มีประมาณร้ อยละ 70.7
อายุ 65 ปี ขึ้นไป มีประมาณร้ อยละ 9
กลุ่มชนพื้ นเมือง : ไทย 75% จีน 14% อื่น ๆ 11%
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ศาสนา : พุทธ 64.6% อิสลาม 4.6% คริสต์ 0.7% อืน่ ๆ 0.1%
ภาษา : ไทย อังกฤษ ภาษาท้ องถิ่น
อัตราการรูห้ นังสือ : คนไทยอายุ 15 ปี ขึ้นไป อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 96.8
9.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจแบบผสม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) รายงานว่า ประเทศไทยมีจีดีพี 11.375 ล้ านล้ านบาท มีอตั ราเงินเฟ้ อทั่วไปอยู่ท่ี 3.02% ประเทศไทย
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในรูปตัวเงินเป็ นอันดับที่ 29 ของโลก และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ที่ความเท่าเทียมกันของอํานาจซื้อเป็ นอันดับที่ 24 ของโลก ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยเติบโต 2.9% จีดีพี
มาจากการใช้ จ่ายของครัวเรือน 54.4% การใช้ จ่ายของรัฐบาล 13.8% การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 26.7%
ประเทศไทยเป็ นประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเป็ นภาคหลักในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทย โดยภาคอุตสาหกรรม
เป็ นสัดส่วน 39.2% ของจีดีพี ภาคเกษตรกรรมเป็ นสัดส่วน 8.4% ของจีดีพี น้ อยกว่าภาคการขนส่งและ
การค้ า ตลอดจนการสื่อสาร ซึ่งเป็ นสัดส่วน 13.4% และ 9.8% ของจีดีพีตามลําดั บ ภาคก่อสร้ างและ
เหมืองแร่ เป็ นสัดส่วน 4.3% ของจีดีพี ภาคอื่น (ซึ่งรวมภาคการเงิน การศึกษา โรงแรมและร้ านอาหาร)
เป็ นสัด ส่ วน 24.9% ของจี ดีพี โทรคมนาคมและการค้ า บริ ก ารกํา ลั ง กําเนิ ด เป็ นศูน ย์ กลางการขยาย
อุตสาหกรรมและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเป็ นอันดับที่ 24 ของโลก และมีมูลค่าการนําเข้ า เป็ นอันดับที่ 23
ของโลก ประเทศคู่ค้าหลัก ได้ แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย ฮ่องกงและเกาหลีใต้ ประเทศไทยเป็ นผู้ส่งออกข้ าวรายใหญ่ท่สี ดุ ของโลก ใน
ปี 2551 ประเทศไทยส่งข้ าวออกคิดเป็ นประมาณ 33% ของการค้ าข้ าวทั่วโลก ประเทศไทยเป็ นผู้ผลิ ต
และส่งออกยางรายใหญ่ท่สี ดุ ของโลก และเป็ นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อนั ดับ 5 ของโลก
ประเทศไทยมีเ ศรษฐกิจใหญ่ ท่ีสุดเป็ นอันดับสองในเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย ทว่า จีดีพีต่อหัวในปี 2555 ค่อนข้ างตํ่า ($7,188) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย
จัดว่ามีจีดีพีต่อหัวกลางๆ รองจากประเทศสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
ประเทศไทยถือครองทุนสํารองระหว่ างประเทศ 171,200 ล้ านดอลล่ าร์สหรัฐ มากเป็ นอันดับสองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากประเทศสิงคโปร์ ) ประเทศไทยยังมีปริมาณการค้ าต่ างประเทศมาก
ที่สดุ เป็ นอันดับสอง รองจากสิงคโปร์
9.3 ด้านการท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวถือเป็ นแหล่ งรายได้ หลักที่สาํ คัญของประเทศไทย ซึ่งรายรั บจากการท่องเที่ยวของ
ไทยจัดอยู่ในอันดับ 1 ในภูมิภาคอาเซียน ภาคการท่องเที่ยวสร้ างรายได้ ให้ กับประเทศไทยร้ อยละ 9 ของ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั้งหมด และมีการจ้ างงานกว่า 1.9 ล้ านคน คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของ
จํานวนแรงงานทั้งหมดภายในประเทศ
หากพิจารณาสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่เี ดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยพบว่า จํานวน
นักท่องเที่ยวสูงเป็ นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย โดยในภาพรวม มีจาํ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2014 ประเทศไทยมีจาํ นวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ ามาในประเทศไทยทั้งหมด 24,779,768 คน ลดลงจากปี 2013 อยู่ท่ี 26,546725 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 6.66
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ขณะที่ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2013 ระยะเวลาพํานักเฉลี่ย
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ท่ี 9.85 วัน รายได้ จากการท่องเที่ยวคิดเป็ นมูลค่า 1,147,653 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2012 ร้ อยละ 4.93 ทั้งนี้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ท่ี 4,616.49 บาท/
คน/วัน
ทั้งนี้ หากจําแนกตามสัญชาติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่เี ดินทางเข้ ามาในประเทศไทยในปี 2013
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเดินทางเข้ าประเทศไทยมากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 59.94 รองลงมา
ได้ แก่ นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป ร้ อยละ 23.75 ทวีปอเมริกา ร้ อยละ 4.4 ทวีปเอเชียใต้ ร้ อยละ 5.1
กลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ร้ อยละ 3.6 ทวีป ตะวันออกกลาง ร้ อยละ 2.2 ทวีป
แอฟริกา ร้ อยละ 0.6
จากการจัดอันดับของ The Travel & Tourism Competitiveness ในปี 2009 ของ World Economic
Forum (WEF) พบว่า ภาพรวมขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศไทย
จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) รองจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น ดัชนีช้ ีวัดจุดแข็ง
ด้ านการท่องเที่ยวของไทยอยู่ท่ี 3 ปัจจัยหลัก ได้ แก่
(1.) ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจและโครงสร้ างพื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว (Business
Environment and Infrastructure Index) โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้ างพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว (Tourism
Infrastructure) โรงแรม Top 50 ในเอเชียมีโรงแรมในไทยติดอันดับถึง 8 แห่งมากที่สุดในเอเชีย นอกจากนั้น
ยังมีความโดดเด่นในโครงสร้ างพื้นฐานการคมนาคมทางอากาศ (Air Transport Infrastructure) และความสามารถ
ในการแข่งขันด้ านราคา (Price Competitiveness)
(2.) ปัจจัยด้ านทรัพยากรบุคคลด้ านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ (Human,
Cultural and Natural Resources Index)
(3.) ปัจจัยด้ านกรอบกฎระเบียบด้ านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism Regulatory Framework
Index) โดยเฉพาะนโยบายรัฐ บาลที่ให้ ความสําคัญกับการส่งเสริ มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างมาก
(Prioritization of Travel & Tourism)
นอกจากความได้ เปรียบของประเทศไทยดังกล่าวแล้ ว นโยบายการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (The Tourism Authority of Thailand หรือ TAT) ทั้งในอดีตและปั จจุบัน
อาทิเช่น Amazing Thailand Amazing Value, Amazing Thailand always amazes you เป็ นกลไกสําคัญ
ในการช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้ าง
การรับรู้ของชาวต่างประเทศให้ ทราบถึงสินค้ าและบริการทางการท่องเที่ยวให้ รับรู้กันอย่างกว้ างขวาง ผ่าน
สํานักงาน ททท. ต่างประเทศจํานวน 23 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก
ด้านสาธารณูปโภค
ด้ านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว ในปี 2552 ไทยมีจาํ นวนห้ องพักทั้งสิ้น 303,154 ห้ อง
จากโรงแรมและเกสต์เฮาส์ 5,420 แห่งทั่วประเทศ ในจํานวนนี้มี 143 แห่งเป็ นโรงแรมและเกสต์เฮาส์ท่ี
ต่างประเทศร่วมลงทุน โดยมีการจ้ างงานในประเทศรวม 180,431 คน และมีรายรับทั้งสิ้นประมาณ 95.4
ล้ านบาท (สํานักงานสถิติแห่งชาติ 2553) นอกจากนี้ยังมีจาํ นวนภัตตาคาร บาร์ และโรงอาหารทั้งสิ้นอีก
233,120 แห่งทั่วประเทศ
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แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้ แก่ กรุงเทพฯ (พระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ ว วัดโพธิ์ วัดอรุณ
พระที่น่ังอนันตสมาคม วังสวนผักกาดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) เชียงใหม่ (วัดสวนดอก วัดพระสิงค์
วัดพระธาตุดอยสุเทพ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พระตําหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ปางช้ างและสวนสัตว์
เชียงใหม่) ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น พัทยา หัวหิน ภูเก็ต กระบี่ สมุย เกาะพีพี เกาะสิมิลัน
เกาะกู ด เกาะลั น ตา เกาะช้ า งและเกาะเสม็ด รวมทั้ ง มรดกโลก ได้ แ ก่ นครประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย
พระนครศรีอยุธยา แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้ วยขาแข้ ง และป่ า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่
(1.) สถานทีท่ ่องเทีย่ วในกรุงเทพมหานคร
วัดพระศรีรตั นศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วั ด พระแก้ ว ตั้ ง อยู่ บ นถนนหน้ า
พระลาน เขตพระนคร สร้ างขึ้ นในสมั ย
รัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2325 เมื่อรั ชกาลที่ 1
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬาโลก
มหาราช) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้
ย้ า ยราชธานี จ ากธนบุ รี ม ายั ง กรุ ง เทพฯ
นอกจากนี้ยังเป็ นที่ประดิษฐานของ “พระ
พุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้ ว ”
พ ร ะ พุ ท ธ รู ป คู่ บ้ า น คู่ เ มื อ ง ข อ ง ไ ท ย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าฯ รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ สร้ างขึ้นในพระอุโบสถ ระเบียง
พระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ท่สี วยงามและยาวที่สดุ ในโลก
พระบรมมหาราชวัง
มีพ้ ืนที่ 218,400 ตารางเมตร ประกอบด้ วยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท
พระที่น่งั องค์แรกภายในพระบรมมหาราชวัง โดยถ่ายแบบมาจากพระที่น่ังสรรเพชรมหาปราสาทในสมัย
อยุ ธ ยา มี ลักษณะเป็ นปราสาทจัตุ รมุ ข
ยอดทรงมณฑปซ้ อนเจ็ ด ชั้ น ประดั บ
กระจก หลังคาคาดด้ วยดีบุก พระที่น่ัง
จั ก รี ม หาปราสาท สร้ า งขึ้ นเมื่ อ พ.ศ.
2418 เป็ นสถาปั ตยกรรมผสมระหว่าง
ไทยและยุ โรปเป็ นปราสาทรี ยงกันสาม
ชั้ น สามองค์ เชื่ อ มต่ อ ด้ ว ยมุ ข กระสั น
โดยตลอด หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี
มียอดปราสาทสามยอด นอกจากนี้ยัง
ประกอบไปด้ ว ย พระที่ น่ั ง จั ก รพรรดิ
พิมาน พระที่น่งั ไพศาลทักษิณ พระที่น่งั อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ และพระที่น่งั บรมพิมาน
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วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
“วัดโพธิ์” หรือนามทางราชการ
ว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราช
วรมหาวิหาร” เป็ นพระอารามหลวงชั้น
เอก และเป็ นวัดประจํารัชกาลที่ 1 แห่ ง
ราชวงศ์ จัก รี เนื่ อ งจากพระบาทสมเด็จ
พระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สถาปนา “วัด
โพธาราม” วัดเก่า ที่เมืองบางกอก ครั้ ง
ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า เ ป็ น วั ด ห ล ว ง ข้ า ง
พระบรมมหาราชวั ง และที่ใต้ พ ระแท่ น
ประดิษฐาน พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็ นที่บรรจุ พระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้
ด้ วย โดยพระอารามหลวงแห่งนี้มีเนื้อที่ 50 ไร่ 38 ตารางวาอยู่ ด้ านทิศใต้ ของพระบรมมหาราชวัง ทิศ
เหนื อจดถนนท้ ายวั ง ทิศ ตะวั น ออกจดถนนสนามไชย ทิ ศใต้ จ ดถนนเศรษฐการ ทิศตะวัน ตกจดถนน
มหาราช มีถนนเชตุพน ขนาบด้ วยกําแพงสูงสีขาวแบ่งเขตพุทธาวาส และสังฆาวาสชัดเจน
วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
วัดอรุณราชวราราม เป็ นวัดโบราณสร้ างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่นํ้า
เจ้ าพระยา เดิมเรียกว่า “วัดมะกอก” ตาม
ชื่อตําบลบางมะกอกซึ่งเป็ นตําบลที่ต้ังวัด
ภายหลั ง เปลี่ ย นเป็ น “วั ด มะกอกนอก”
เพราะมีวัดสร้ างขึ้นใหม่ ในตําบลเดียวกัน
แต่ อยู่ลึกเข้ าไปในคลองบางกอกใหญ่ ชื่อ
“วัดมะกอกใน” ต่อมาใน พ.ศ. 2310 เมื่อ
สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชมีพระราช
ประสงค์จะย้ ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี
จึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึง
หน้ าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี
จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็ น “วัดแจ้ ง” เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้ เสด็จมาถึงวัด นี้เมื่อเวลาอรุณรุ่ง
ตลาดจตุจักร
ถือว่าเป็ นแหล่งช้ อปปิ้ งยอดฮิตสุดสัปดาห์
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่นี ่ีเป็ นตลาดนัดที่ใหญ่
ที่ สุ ด ในโลกที่ ร วบรวมสิ น ค้ ามากมายจากทุ ก
ภูมิภาคทั่วประเทศ มีสนิ ค้ าหลากชนิดให้ เลือกสรร
แถมได้ ข องที่ถูกใจ ในราคาที่ย่อมเยา ตลาดนัด
จตุ จั ก รมี จํา นวนแผงค้ า ทั้ง หมดมากกว่ า 8,000
แผงค้ า โดยภายในโครงการต่างๆ ประกอบไปด้ วย
สินค้ าหลากหลายชนิด ทั้งจากผู้ผลิตโดยตรง
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(2.) แหล่งท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดทางภาคเหนือ
พระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็ นปูชนียสถานที่สาํ คัญ
ยิ่งของเมืองเชียงใหม่ ประดิษฐานอยู่บนดอยสุเทพ
สูงจากระดับนํา้ ทะเล 1,000 เมตร ตั้งอยู่ทางด้ าน
ทิศตะวันตกของตัวเมือง ห่างจากตัวเมืองเก่า
ประมาณ 10 กิโลเมตร สามารถมองเห็นจากตัว
เมืองได้ ชัดเจน
ดอยอินทนนท์ เป็ นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข
1009 มีส ภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี
เป็ นที่ต้ังสถานีเรดาร์ ข องกองทัพอากาศ
ไทยและเป็ นที่ประดิษฐานสถูปเจ้ าอินทวิ
ชยานนท์ เจ้ าเมืองเชียงใหม่องค์สดุ ท้ าย

ถนนคนเดินท่าแพ เป็ นสถานที่ชอปปิ้ งสุดฮิตของเมือง
เชียงใหม่ เปิ ดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ภายในคูเมืองบริเวณ
ถนนราชดําเนิน สินค้ าที่นาํ ออกมาวางขายมีมากมายทั้ง
สินค้ าพื้นเมือง สินค้ า OTOP

ศูนย์อนุ รกั ษ์ชา้ งไทย ลาปาง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และสวนป่ าทุ่งเกวียน ตั้งอยู่ท่บี ้ านทุ่งเกวียน ตําบลเวียงตาล อยู่ในความดูแล
ของอุตสาหกรรมป่ าไม้ ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ออป.) แต่เดิม ออป. เป็ นศูนย์ฝึกลูกช้ างซึ่ง
เป็ นแห่ ง แรกและแห่ ง เดี ย วในโลก โดยเริ่ ม
ดําเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็ นสถานที่
เลี้ยงและฝึ กลูกช้ างเพื่ อให้ เชื่อฟั งคําสั่งและมี
ความชํา นาญในการทํา ไม้ ขณะที่ แ ม่ ช้ า งไป
ทํางานในป่ า และเนื่องจากมีนโยบายปิ ดป่ าซึ่ง
ทําให้ ช้างต้ องว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้ างจึงถูกปรับ
มาเป็ นสถานที่ดูแลช้ างแก่และเจ็บป่ วย และ
ที่น่ยี ังเป็ นสถานที่ต้ังของโรงพยาบาลช้ างด้ วย
ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 ออป. ได้
ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้น และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
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แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดเชียงราย
เชียงรายนับเป็ นจังหวัดที่อยู่ เหนือสุดของประเทศ
ไทย อีกทั้งยั ง เป็ นเมื องเก่า แก่ ท่ีมีป ระวั ติศ าสตร์ ย าวนาน
แถมยังอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยป่ าไม้ บนดอยสูงที่ส ลับซับซ้ อน
เป็ นแหล่ ง กํา เนิ ด ต้ น นํ้า และนํ้า ตกอั น งดงามหลายแห่ ง
รวมถึง มีประชากรหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยพื้ นราบ ชาว
ไทยภูเขา และชาวจีนฮ่อ ที่อพยพเข้ ามาอาศัยอยู่บนดอยสูง
ซึ่งแต่ ล ะชนชาติจะมีประเพณี วั ฒนธรรม และวิถีชีวิตที่มี
เอกลั กษณ์ เป็ นเสน่ ห์อีกอย่ างที่ทาํ ให้ เชียงรายได้ รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จึงไม่
ต้ องแปลกใจเลยหากเชียงรายจะเป็ นจังหวัดอันดับต้ น ๆ ที่
นักเดินทางมักคิดถึงเป็ นที่แรก ๆ
แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอนเป็ นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้ าน
ตะวั นตกสุด ของภาคเหนือ โดยอยู่ ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 924 กิโลเมตร มีพ้ ืนที่
ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร โดย
ได้ ข้ นึ ชื่อว่าเป็ น "เมืองสามหมอก" เนื่องจาก
เป็ นเมื อ งในหุ บ เขา ล้ อ มรอบไปด้ ว ยภูเ ขา
สลั บ ซั บ ซ้ อ นทอดขนานไปกั บ ทิ ว เขาถนน
ธงชัยและทิวเขาแดนลาว จึงถูกปกคลุมด้ วย
หมอกตลอดทั้ ง ปี มี ทิ ว ทั ศ น์ ส วยงามตาม
ธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้ อนและป่ าไม้
นานาพันธุ์ จนมีคาํ กล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็ นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย
แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดน่าน
จั ง หวั ด น่ า นมี พ้ ื นที่ 11,472,076 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 7 ล้ านไร่ เศษ อาณาเขตทิศ
เหนือและทิศตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก
จดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย
ความที่ เ ป็ นเมื อ งชาย แดนแห่ งล้ านนา
ตะวันออก อันอุดมไปด้ วยวัฒนธรรมที่หลอมรวมจาก
เทือกเขาสูงถึงพื้นราบ ทําให้ เสน่ห์ของเมืองน่านยั่งยืน
มาจนถึง ทุก วันนี้ ประกอบกับลั กษณะภูมิป ระเทศที่
เป็ นท้ องทะเลแห่งขุนเขา อีกทั้งสายลมหนาวและสายหมอกที่พัดผ่าน ทุ่งข้ าวสีเขียวฉํ่าฝน หรือเหลืองทอง
พร้ อมจะเก็บเกี่ยว ยังทําให้ ผ้ มู าเยือนเก็บความประทับใจกลับไปด้ วย

76
(3.) แหล่งท่องเทีย่ วในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน
ถือเป็ นพื้นที่ท่มี ีเนื้อที่มากกว่าภาคอืน่ ๆ ในประเทศ
ไทย โดยมีเทือกเขาที่สงู ที่สดุ ในภาคอีสาน คือ ยอด
ภูหลวง, ภูพาน และภูกระดึง ซึ่งเป็ นต้ นกําเนิดของ
แม่นาํ้ สายสําคัญหลายสาย และด้ วยพื้นที่ขนาดใหญ่
ทําให้ ภาคอีสานมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
และแหล่งประวัติศาสตร์มากมาย ทําให้ มีสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย เช่น อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า และหมู่บ้านที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็ นอยู่แบบดั้งเดิม

สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี

ทุ่งดอกกระเจี ยวงาม จังหวัดชัยภูมิ

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ จังหวัดบุรีรมั ย์

พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย
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(4.) แหล่งท่องเทีย่ วในภาคใต้
จังหวัดทางภาคใต้ ของประเทศไทย มีแหล่ งท่องเที่ยวมากมายเช่ นเดียวกับภูมิภ าคอื่น ๆ ของ
ประเทศ ทั้งแหล่ งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่ งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยทรั พยากรธรรมชาติ มากมาย โดยเฉพาะทรั พยากรทางทะเล
เป็ นที่ร้ ูกนั ดีว่าทะเลและเกาะต่างๆทางตอนใต้ ของเมืองไทยนั้นขึ้นชื่อเป็ นอย่างมากหากพูดถึงความสวยงาม
ของธรรมชาติ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศต่างหลั่งไหลกันมาเที่ยวชมความสวยงามของเกาะ
และทะเลทางตอนใต้ ของเมืองไทยกันเป็ นจํานวนมากตลอดทั้งปี ได้ แก่
หมู่ เ กาะพี พี อี ก หนึ่ ง เกาะที่ มี
ชื่ อ เสีย งสามารถสร้ า งรายได้ ม หาศาลให้
ประเทศไทย ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดกระบี่ บริ เวณ
เกาะมี ถ ํ้า สวยงาม มี ช ายหาดขาวสะอาด
สวยงาม นุ่ม ทอดตัวยาวเหยียด มีทะเลที่มี
ความใส่สีฟ้าคราม สวยงามน่าตื่นตา รวม
แล้ วมี พ้ ื นที่ ท้ั ง หมด 389.96 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 243,725 ไร่ ทั่วบริเวณมี
ทรั พยากรธรรมชาติ ครบครั น ทั้งปะการั ง
ต้ นไม้ ภูเขา ป่ าบก ป่ าเลน นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเที่ยวระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน เพราะเป็ น
ช่วงที่อากาศเย็นสบายและเหมาะแก่การท่องเที่ยว
เกาะตาชัย เป็ นอีกหนึ่งเกาะในจังหวัดพังงา ส่วนใหญ่ แล้ วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมามักจะเดินทาง
มาพักผ่อนอย่างสงบๆ เพราะเกาะแห่งนี้มีความสงบ ที่กลบไปด้ วย ความงดงาของธรรมชาติ ใครที่เดินทาง
มา เป็ นต้ อ งมีค วามสุข กับนํ้าทะเลสี
สวยงาม สีคราม ไล่ ระดับมาจนถึงสี
ฟ้ าอ่อน จนนํา้ ใส น่าเล่ น หาดทรายขาว
ละเอียดทอดตัวยาวเดินนุ่ มเท้ าสุดๆ
ว่ า กั น ว่ า เกาะตาชั ย แห่ ง นี้ ไ ด้ รั บ การ
ขานชื่อว่าเป็ นสวยที่สุดในทะเลอันดา
มันอีกด้ วย มีกิจกรรมที่หลากหลาย
ทั้ ง ดํ า นํ้ า ชมปะการั ง เล่ น นํ้ า ทะเล
และชมสัตว์นาํ้ ที่สามารถมองเห็นด้ วย
ตาเปล่า รวมไปถึงการเดินป่ าที่ท้าทายความสนุกสนานรอคุณอยู่
ทะเลตรัง จังหวัดตรังเป็ นจังหวัดเล็ก
เล็กของภาคใต้ ท่อี ดุ มไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลเหมื อนกับ จัง หวั ด อื่น ๆ มี เกาะแก่ ง
มายมายที่เหมาะสําหรั บการท่องเที่ยวพั กผ่อ น
ทางทะเล ได้ แก่การดํานํา้ ตื้นดูปะการัง หรือดํา
นํ้ า ลึ ก ก็ มี จุ ด ดํ า นํ้ า ม า ก ม า ย ห ล า ย จุ ด ที่
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว
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หมู่ เ กาะตะรุ เ ตา เป็ นเป็ น
อุทยานแห่งชาติท่อี ยู่ในทะเลอันดามัน
ที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่ง อยู่ในจังหวัดสตูล
ซึ่งมีพ้ ืนที่ประมาณ 931,250 ไร่ หรือ
1,490 ตารางกิโ ลเมตร มีอ่ าวน้ อ ย
ใหญ่ท่มี ีชายหาดสวยงามอยู่หลายแห่ง
บริเวณหมู่เกาะนี้ ประมาณ 51 เกาะ
เช่น เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี
เกาะหลี เ ป๊ ะ เกาะกลาง เกาะบาตวง
และเกาะบิสสี
โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเที่ยวกันในช่วง วันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 พฤษภาคม
ของทุกปี ซึ่งเป็ นช่ วงที่เปิ ดฤดูการท่องเที่ยวนั่นเอง เรี ยกว่ าการเดินทางมาที่หมู่เกาะตะรุเตา ไม่ มีคําว่ า
ผิดหวังแน่นอน จะได้ พบกับความตระกาลตาของท้ องทะเลอย่างแท้ จริง
หมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็ นเกาะใหญ่ ท่ปี ระกอบด้ วยเกาะเล็กเกาะน้ อยกว่า 42เกาะ
เช่นเกาะหินดับ เกาะนายพุด และเกาะไผ่ลวก เป็ นต้ น มีพ้ ื นที่เป็ นนํา้ กว่า 84 ตารางกิโ ลเมตรของพื้นที่
ทั้ ง หมด มี พื้ นที่ เป็ นนํ้ า กว่ า 84
ตารางกิโ ลเมตรของพื้ นที่ท้ังหมด มี
ชายฝั่ง สู ง ชั น มี ป ะการั ง สวยงาม มี
สัตว์มากมายเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้ บริเวณชายฝั่งเช่ นนกปากซ่ อมดง
นกเด้ า ดิน นอกจากนี้ ยัง พั บ สัตว์ นํ้า
มากมายไม่ ว่าจะ ปลาผีเสื้อปากยาว
ปลาสินสมุทรลายนํา้ เงิน เป็ นต้ น
การเดินทางมาสามารถเดินทางมาที่ อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ได้ พบกับธรรมชาติท่สี วยงาม
หาดป่ าตอง ภูเก็ต เป็ นชายหาดที่มีช้ ือเสียงมาก
ที่สดุ ของเกาะภูเก็ต และยังเป็ นสถานที่ผกั ผ่อนที่มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมาผักผ่อนตลอดทั้งปี อีกด้ วย ภายในบริเวณมี่
บ้ านพัก โรงแรม บริษัทนําเที่ยว ร้ านค้ า ร้ านอาหาร แหล่ ง
บั น เทิ ง ยาม
คํ่ า คื น ไ ว้
สํ า ห รั บ
บริการนักท่องเที่ยว ที่อาจจะเรียกได้ ว่า เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
24 ชม. เลยก็ว่าได้ ณ บริ เวณชายหาดยังมีหาดทรายขาว
ละเอียด เหมาะสําหรั บเล่ นนํ้าทะเล และยังมีกิจกรรมทาง
ทะเล ไม่ว่าจะเป็ น เจสกี สปี ดโบท และอื่นๆอีกมากมาย ไว้
สําหรับรองรับนักท่องเที่ยว อย่างครบครัน
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10. ประเทศ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)

10.1 ข้อมูลทัว่ ไป
10.1.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ทีต่ ้ งั ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน
พื้ นที่ ประมาณ 331,150 ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ เรียงเป็ นรูปตัว S ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้
ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน ความยาว 1,281 กิโลเมตร
ทิศตะวันตก ติดประเทศลาว ความยาว 2,130 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับประเทศกัมพูชา ความยาว 1,228 กิโลเมตร และอ่าวไทย
ทิศตะวันออก มีชายฝั่งทะเลยาวติดกับทะเลจีนใต้ ยาว 3,444 กิโลเมตร
ภูมิอากาศ เป็ นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้ านภูมิอากาศอย่างมากระหว่าง เวียดนาม
ภาคเหนือและภาคใต้
เวียดนามทางตอนใต้ มีภมู ิอากาศคล้ ายแถบเส้ นศูนย์สตู ร มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ย คล้ ายประเทศไทยคือ
ประมาณ 27 – 30 c และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ( พค. – ตค. ) และฤดูร้อน ( พย. – เมย. )
เวียดนามทางตอนเหนือ มีภมู ิอากาศคล้ ายเขตเมืองร้ อน มีอณ
ุ หภูมิแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง
ช่วงร้ อนที่สดุ และหนาวที่สดุ โดยมี 4 ฤดู คือ
ฤดูใบไม้ ผลิ ( มีค. – เมย. ) อุณหภูมิระหว่าง 17- 23 c
ฤดูร้อน ( พค. – สค. ) อุณหภูมิระหว่าง 30 - 39 c
ฤดูใบไม้ ร่วง ( กย. – พย. ) อุณหภูมิระหว่าง 23 - 28 c
ฤดูหนาว ( ธค. – กพ. ) อุณหภูมิระหว่าง 7 - 16 c
เมืองหลวง กรุงฮานอย (Ha Noi)
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ อัณมณี สินแร่ สัตว์น้า
เวลา เท่ากับประเทศไทย
10.1.2 ประชากร
จานวนประชากร ประมาณ 92.5 ล้ านคน (ปี พ.ศ. 2556) เป็ นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ รองจาก อินโดนีเซียและฟิ ลิปปิ นส์ และเป็ นอันดับ 13 ของโลก
อัตราการขยายตัวของประชากร ปี 2542 – 2553 ประมาณปี ละ 1.03 ล้ านคน หรือ 1.2 % ต่อปี
โครงสร้างประชากร : 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 ปี ขึ้นไป : 5.7 % (ชาย 1,920,043 คน หญิง 3,065,697 คน)
วัยทํางาน (50.4 ล้ านคน)
เชื้ อชาติ เชื้อชาติข่นิ (Khin) หรือเวียต (Viet) (มากกว่า 86%) นอกนั้นเป็ นชนกลุ่มอืน่ ๆ อีก 53
เชื้อชาติกระจายอยู่ตามเทือกเขาและที่ราบสูง
ศาสนา ส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนาแต่นับถือลัทธิต่าง ๆ ( 80.8 % ) มีบ้างที่นับถือศาสนาพุทธ
นิกายมหายาน ( 9.3% ) ศาสนาคริสต์( 7.2% ) อิสลาม (0.1% ) และอืน่ ๆ ( 2.6% )
ภาษา ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม แต่ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ มีความสําคัญมากขึ้นเป็ นภาษาที่
สอง และมีการใช้ ภาษาอืน่ ๆ อีก เช่น จีนและรัสเซียเป็ นต้ น
อัตราการรูห้ นังสือ ร้ อยละ 94 %
วันชาติ 2 กันยายน
10.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ
ข้อมูลพื้ นฐานทางเศรษฐกิจ
ปี

Real GDP
Growth (%Δ)

GDP per Cap
(US$)

เงินเฟ้ อ
(%Δ)

การว่างงาน
(%Δ)

2550(2007)
8.5
2,607
8.3
4.6
2551(2008)
6.3
2,800
23.1
4.7
2552(2009)
5.3
2,900
6.7
6
2553(2010)
6.8
3,100
9.2
5
2554(2011)
7.5
3,326
22.16
7
Source: The Economist Intelligence Unit, 2011
สกุลเงินตรา (รหัสย่อ) ด่อง ( Dong) ,
อัตราแลกเปลีย่ น 18,220.23 ด่อง = US$ 1 ( ณ วันที่ 18 มกราคม 2555 )

อัตรา
แลกเปลีย่ น
(dong/US$)

16,119
16,548.3
17,799.6
19,148.9
20,800

10.3 ด้านการท่องเทีย่ ว
จานวนนักท่องเทีย่ ว
ในปี 2550 มีนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติมาเยือนเวียดนามจํานวน 5.05 ล้ านคน นํารายได้ เข้ า
ประเทศเกือบ 5 พันล้ านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้นถึง 40% จากรายได้ ในปี 2549) และในปี 2554 รายได้
จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสัดส่วนถึง 4.3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และมีการจ้ าง
งาน 3.7% ของจํานวนงานในประเทศ
ล่ าสุดในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนเวียดนามจํานวน 6.85 ล้ านคน (เพิ่มขึ้น
13.86% จาก 6.01 ล้ านคนในปี 2554) โดยประเทศที่เป็ นตลาดสําคัญได้ แก่ จีน เกาหลี ใต้ ญี่ ปุ่น
สหรัฐอเมริกาและใต้ หวัน และคาดว่าจะทํารายได้ เข้ าประเทศประมาณ 7.1 พันล้ านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น
15.3% จากรายได้ ในปี 2554)
ด้านสาธารณูปโภค
ด้ านสาธารณูปโภคพื้นฐานด้ านการท่องเที่ยว ในปี 2552 เวียดนามมีจาํ นวนห้ องพักทั้งสิ้นประมาณ
208,000 ห้ อง จากที่พัก 10,800 แห่งทั่วประเทศ มีบริษัทต่างชาติท่ดี าํ เนินธุรกิจนําเที่ยว 764 แห่ง
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แหล่งท่องเทีย่ วสาคัญ
เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ ได้ แก่ ฮาลองเบย์ เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An) หมู่บ้าน
โบราณสถานเมืองเว้ สถานที่ศักสิทธิ์หมี่เซิน (My Son) อุทยานแห่งชาติฟงงา-เค บัง (Phong Nha – Ke
Bang) พระราชวังจักรพรรดิแห่งทังลอง (Imperial Citadel of Thang Long) พระราชวังแห่ งราชวงศ์โฮ
(Citadel of the Ho Dynasty) เมืองท่าดานัง (Da Nang) ชมภูมิทศั น์นาขั้นบันได สถาปั ตยกรรมเฟรนช์โค
โลเนียลและวิถชี ีวิตชนกลุ่มน้ อยที่เมืองซาปา (Sapa) ภูเขาและธรรมชาติท่ดี าลัด (Dalat) รวมทั้งการแสดง
หุ่นกระบอกที่โรงละครหุ่นกระบอกนํา้ ริมทะเลสาบฮว่านเกีย๋ ม
(1.) อ่าวฮาลอง (Halong Bay)
อ่าวฮาลอง(Halong Bay) อ่าวฮาลอง
เป็ นอ่ า วแห่ ง หนึ่ ง ในพื้ นที่ ข องอ่ า วตั ง เกี๋ย ทาง
ตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ใกล้ ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
ในอ่าวฮาลองมีเกาะหินปูนจํานวน 1,969 เกาะ
โผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล หลายเกาะมีถาํ้ ขนาด
ใหญ่ อยู่ ภายในถํา้ ที่ใหญ่ ท่ีสุดในบริ เวณอ่าวคือ
ถํา้ เสาไม้ ซึ่งตั้งชื่อโดยนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส
เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ภายในถํา้ ประกอบไปด้ วยโพรงกว้ าง 3 โพรง เกาะที่มีขนาดใหญ่ ท่สี ุดใน
บริเวณอ่าว 2 เกาะ คื อ เกาะกัดบา และเกาะ Tuan Chau ทั้งสองเกาะนี้มีคนตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวร บน
เกาะมี โ รงแรมและชายหาดจํา นวนมาก ส่ ว นเกาะ
ขนา ดเล็ ก อื่ น ๆ บางเกาะเป็ นที่ ตั้ งของหมู่ บ้ าน
ชาวประมง และบางเกาะยั ง เป็ นถิ่ น อาศั ย ของสัต ว์
หลายชนิด ในตามตํานานพื้ นบ้ านนั้น ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า
ระหว่ างที่ชาวเวียดนามกําลั งต่อสู้กับกองทัพ ชาวจีน
เทพเจ้ า ได้ ส่ งกองทั พมั งกรลงมาช่ วยปกป้ องแผ่ นดิ น
เวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ ดาํ ดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่
เป็ นอ่าว ฮาลองในปั จจุ บัน ทําให้ มีอัญมณีและหยก
พุ่งกระเด็นออก อัญมณีเหล่ านี้กลายเป็ นเกาะแก่งน้ อยใหญ่ กระจายอยู่ท่วั อ่าว เป็ นเกราะป้ องกันผู้รุกราน
ทําให้ ชาวเวียดนามปกป้ องแผ่นดินของพวกเขาได้ สาํ เร็จและก่อตั้งประเทศซึ่งต่อมาก็คือเวียดนามในปัจจุบัน
(2.) พิพธิ ภัณฑ์โฮจิ มินห์ (Ho Chi Minh Museum)
พิ พิ ธภั ณฑ์โ ฮจิมิ นห์( Ho Chi Minh Museum)
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ตั้งอยู่ใกล้ กบั สุสานโฮจิมินห์ พิพิธภัณฑ์โฮ
จิมินห์ป็นอาคารขนาดใหญ่ ทันสมัย ที่ส ร้ างมาเพื่ อจัดแสดง
รู ป ภาพ เอกสารต่ า ง ๆ และข้ า วของเครื่ อ งใช้ ข องลุ ง โฮ
เอกสารบางฉบับของโฮจิมินห์น้ัน เขียนรายงานถึงปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่ทาํ ในประเทศไทยด้ วยชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ เป็ น
การจัดแสดงแบบดั้งเดิม บันไดระหว่างชั้นสองไปยังชั้นสามนั้น มีอนุสาวรีย์ของโฮจิมินห์ต้งั อยู่บนแท่นแบบ
พุทธบนชั้นสามนั้นจะเป็ นการจัดแสดงแบบร่วมสมัย ที่มีการตกแต่งอย่างงดงามและน่าสนใจ
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(3.) พิพธิ ภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum)
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ส งคราม (War Remnants
Museum) ภายในอาคารของพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
เครื่องมือการรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ใน
สมัยสงครามเวียดนามมีท้งั ของจีน สหรัฐอเมริกา
พร้ อมภาพถ่ ายที่ถ่ ายทอดความรู้สึก ที่เกี่ย วกับ
การปกป้ องประเทศ การเสียสละเลื อ ดเนื้อของ
ชาวเวียดนามหลายอย่ าง ชัดเจน อาทิ ภาพการ
ถูกทรมานด้ วยวิธกี ารต่าง ๆ เป็ นต้ น ภายนอกตัว
อาคารของพิ พิธภัณฑ์ส งครามมีเครื่ องบิน และรถถังรุ่นที่ใช้ ในสงครามเวียดนามของ สหรัฐ อเมริกาและ
รัสเซีย จัดวางเรียงรายอยู่โดยรอบบริเวณพิพิธภัณฑ์
(4.) โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (notre dame cathedral)
โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม (notre dame cathedral) ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen
ได้ รับการก่อ สร้ างตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2420 ใช้
ระยะเวลาการสร้ าง 6 ปี โบสถ์น้ ีไ ม่ มี การ
ประดับด้ วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ท่อี ื่น
เพราะได้ รั บ ความเสีย หายจากสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สําหรับโบสถ์แห่งนี้ได้ รับการยกย่อง
ว่ า มี ค ว ามงดง ามมากที่ สุ ด แห่ งหนึ่ งใ น
เวียดนาม โบสถ์ซ่ึงฝรั่งเศสได้ จําลองมาจาก
โบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสและนํามาสร้ าง
ไว้ ท่นี ้ ี โดยปกติวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีคู่บ่าวสาว มากมายมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และถ่ายรูปเก็บ
เป็ นที่ระลึก รวมทั้งบุคคลทั่วไปก็แวะเวียนเข้ ามาชมความสวยงามอย่างไม่ขาดสาย
(5.) ทาเนียบประธานาธิบดี (Presidential Palace)
ตั้งอยู่ บริ เวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทําเนีย บ
ของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ด้วย
อาคารทันสมัยหลั งใหญ่ น้ ีรายรอบด้ วยสวนขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ ในบริ เวณที่เคยเป็ น ทําเนียบของผู้ว่าการชาว
ฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทําเนียบนโรดม (Norodom Palace)
ทําเนียบนี้ถูก ทิ้งระเบิ ดโดยทหารอากาศเวี ย ดนามใต้
และได้ มีการสร้ างอาคารใหม่ ที่ร้ ูจักกันในชื่อ ทําเนียบ
อิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้นแทนที่โครงสร้ าง
เก่าถูกทําลาย อาคารปั จจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียดนามผู้สาํ เร็จ
การศึกษาจากฝรั่งเศส และสร้ างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.
2518 เมื่อกองกําลังคอมมิวนิสต์ได้ เคลื่อนขบวนรถถังเข้ าชนประตูเหล็กด้ านหน้ าของ ทําเนียบและโค่น
รัฐบาลเวียดนามใต้ ลงทุกวันนี้ท่ที าํ เนียบเดิมถูกเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์ให้ เข้ าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้
ให้ เสมือนสภาพเดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509
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(6.) อุโมงค์วินม๊อค (Vinh Moc Tunnels)
อุโมงค์วินห์ม็อค ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเว้ มา
ทางทิศเหนือราว 65 กิโลเมตร นับเป็ นอุโมงค์ใต้ ดินที่
คนทั้งหมู่บ้านอาศัยอยู่เป็ นเวลาหลายปี เพื่อหลบภัยจาก
การทิ้งระเบิ ดอย่ างต่ อเนื่องในสมั ยสงครามเวียดนาม
แม้ ว่ าคนส่วนใหญ่ จะพากัน อพยพไปอยู่ ใ นส่ว นอื่น ๆ
ของประเทศ แต่กม็ ีชาวบ้ านจํานวนกว่า 300 คน ที่ยัง
อาศัยอยู่ภ ายในอุโมงค์คนรูแห่งนี้เป็ นเวลากว่ า 5 ปี
นับจากปี พ.ศ. 2509-2514
ภายในเครื อข่ ายอุโ มงค์ ท่ีมี ความยาวกว่ า 2,000
เมตร นี้ แบ่งออกเป็ น 3 ชั้น มีทางเข้ าออกทั้งหมด 13 ทาง
แต่ละชั้นจะมีการสร้ างเป็ นห้ องต่างๆ ทางซ้ ายและขวา โดย
ชั้นแรกมีจุดเด่นน่าชมอยู่ท่หี ้ องที่ใช้ คลอดเด็กทารกถึง 17
คน และชั้นที่สองเป็ นส่วนที่ใช้ ในการประชุมในสมัยสงคราม
จากนั้นจะมีทางเดินลงสู่ช้ันที่ 3 ของอุโมงค์ ซึ่งค่อนข้ างชัน
ควรใช้ ความระมัดระวัง อุโมงค์วินห์มอ็ คสามารถเที่ยวชมได้
ตลอดปี เพียงแต่ในฤดูฝนอาจจะมีความยากลําบากในการ
เดินทางสักหน่อย และควรนําไฟฉายติดตัวมาด้ วยเพราะทางเดินภายในอุโมงค์ค่อนข้ างมืด
(7.) เมืองดาลัด (Dalat)
เมืองดาลัด (Dalat) หรื อยาตรัง ดินแดน
แห่งความรักผลิบาน เป็ นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่ง
ได้ ชื่อว่าเป็ น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศ
ที่แสนโรแมนติก โอบล้ อมไป ด้ วยขุนเขา แมกไม้
นานาพั นธุ์ และทะเลสาบเมื องดาลั ด ซึ่งได้ ชื่ อว่ า
เป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่โ รแมนติคที่สุดในเวียดนาม
ด้ วยเนินเขาเขียวขจีท่สี ลับซับซ้ อน ทะเลสาบในสาย
หมอกบางๆ และป่ าสนอันหอมกรุ่น ดาลั ดได้ ชื่ อว่ า เป็ นแหล่ งท่ องเที่ยวที่โ รแมนติ คที่สุดในเวียดนาม
แวดล้ อมไปด้ วยป่ าเขา ไร่กาแฟและสวนดาลัดอยู่สงู จากระดับนํา้ ทะเล 1,475 เมตรและมักได้ รับการเรียก
ขานให้ เ ป็ น “เมื อ งแห่ ง ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ ช่ั ว นิ
รั นดร์ ” ซึ่งเป็ นสมญานามที่เหมาะที่สุด
เพราะแม้ ใ นอากาศอัน ร้ อ น ระอุข องฤดู
ร้ อนอุ ณ หภู มิ ใ นตั ว เมื อ งจะอยู่ ร ะหว่ า ง
15-24 องศาเท่านั้น
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(8.) เมืองดานัง (danang)
ดานัง อยู่ ติ ดทิศ เหนื อติ ดกับ เมื อ งเว้ ซึ่ งเป็ น
เมืองหลวงเก่าของเวียดนาม ทิศตะวันตกและทิศใต้
ติดกับจังหวัดกว่างนาม ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีน
ใต้ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางใต้ 764 กิโลเมตร
และห่างจากโฮจิมินห์ซิตีไปทางเหนือ 964 กิโลเมตร
ปี พ.ศ. 2390 เรือรบฝรั่งเศสได้ ระดมยิงโจมตีเมือง
ดานังเพื่อตอบโต้ ท่กี ลุ่มมิชชันนารีคาธอลิคถูกประหาร
ชีวิต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2401 กองทหารฝรั่ งเศส
ยกพลขึ้นบกที่ดานัง ตามพระบัญชาของพระเจ้ านโปเลียนที่ 3 เพื่อประกาศพื้นที่น้ ีเป็ นอาณานิคมภายใต้
อาณัติของฝรั่งเศส และถูกเปลี่ยนชื่อเป็ นชื่อภาษาฝรั่งเศสว่า Tourane ขณะนั้นถือว่าเป็ น 1 ใน 5 เมือง
สําคัญบนคาบสมุทรอินโดจีน ในระหว่างสงครามเวียดนาม
เมืองนี้เป็ นที่ต้งั ฐานทัพอากาศหลักของกองทัพสหรัฐอเมริกา
ครั้ งนั้นจํานวนประชากรในเมืองได้ เพิ่ มสูงขึ้นมากกว่ า 1
ล้ า นคน โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ล้ ี ภั ย สงคราม ก่ อ นปี พ.ศ.
2540 ดานังยังเป็ นส่วนหนึ่งของจังหวัดกว่างนาม-ดานัง
จนกระทั่งวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2540 ดานังได้ ถูกแยก
ออกจากจังหวัดกว่ างนาม และเป็ นเขตการปกครองส่วน
ท้ องถิ่นแห่งที่ 4 ของเวียดนาม
(9.) ทะเลทรายมุยเน่ (muine sand dune)
เมืองมุยเน่ : อยู่ทางทิศตะวันออกของเมือง
ฟานเทียด ห่างออกมาประมาณ 22 กม. เป็ นหมู่บ้าน
ชาวประมงขนาดเล็ ก มี ช ายหาดและหมู่ เ กาะสวยงาม
ปั จจุ บันเป็ นเมืองตากอากาศชายทะเลยอดนิยมอีกเมือง
หนึ่งเพราะอยู่ไม่ไกลกับโฮจิมินห์มากนัก
ทะเลทรายมุ ยเน่ (muine sand dune) เนิน
ทรายที่ใหญ่ ท่สี ุดของเมืองมุยเน่ ขนาดกว้ าง 4-5 กม.
ทรายจะเป็ นทรายละเอียดสีขาว เป็ นไฮไลท์สุดยอดของ
มุยเน่ ทรายสีขาวจะสะท้ อนเปลี่ยนสีไปตามแสงแดด สีขาว เหลือง ทอง และ แดง
ทะเลทรายขาว อยู่ห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 30 กม. ทะเลทรายขาวเป็ นเนินทรายสีขาวที่มี
แหล่ งนํา้ จืดหรือโอเอซิสอยู่ใกล้ ๆ เป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายรูป มีรถจี้ปและรถ
ATV ไว้ บริการแก่นักท่องเที่ยว และเป็ นจุดหนึ่งที่
ถ่ายภาพยนตร์ไทยเรื่องเราสองสามคน
ทะเลทรายแดง เป็ นเนินทรายกว้ างใหญ่
สีชมพูท่ีมีชื่อเสียงมากของเมืองมุยเน่ ทะเลทราย
แดงอยู่ริมทะเลห่างจากตัวเมืองมุยเน่ประมาณ 5
กม. บริเวณด้ านหน้ าทะเลที่ติดกับชายฝั่งทะเลมี
ร้ านอาหาร และตอนเย็นๆจะมีเด็กๆนําแผ่นพลาสติกให้ นักท่องเที่ยวได้ เล่นสไลด์เนินทรายกัน
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***************************************
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http://thai.tourismthailand.org
http://www.tourism.go.th
http://www.tourismkm-asean.org
http://travel.kapook.com
http://www.thai-aec.com
http://www.mots.go.th/asean
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คณะผูจ้ ัดทา
*********************************
ทีป่ รึกษา
1. นายนิสติ
2. นายสุธี
3. นายประเจียด

จันทร์สมวงศ์
ทองแย้ ม
อักษรธรรมกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
หัวหน้ าสํานักงานจังหวัดภูเก็ต

คณะผูจ้ ัดทา
1. นางสาวปิ ยวรรณ
2. นายสุริยัน
3. นางสาวนิพาพร
4. นายสมศักดิ์
5. นายชัยวรรณ

ตันติมาภรณ์
เดชรักษา
พึ่งหล้ า
สมมิตร
พันธุฉ์ ลาด

หัวหน้ ากลุ่มงานข้ อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชาํ นาญการ
นายช่างไฟฟ้ าชํานาญงาน
นายช่างไฟฟ้ าชํานาญงาน

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

