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หากคุณมองหาความตื่นเต้นในการท่องเที่ยว ที่ไม่ใกล้..ไม่ไกล
แถมยังได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน เรียนรู้ความต่างในความเหมือน
รอบรั้วประเทศไทยของเรา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมาก ที่รอให้คุณเดินทางไปสัมผัส
โดยเฉพาะเมืองชายขอบหรือเมืองชายแดน ที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
เมืองที่เป็นเสมือนประตูสู่อีกประเทศ ที่มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย
ด้วยมีการซึมซับวัฒนธรรมประเพณี มีการแลกเปลี่ยนค้าขายซึ่งกันและกัน
เราจะได้เห็นการผสมผสาน การอยู่ร่วมกันของผู้คนทั้งสองประเทศ ในบริเวณเมืองเก่าเหล่านี้
ได้แลเห็นวิถีความเป็นไปทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน อะไรก่อให้เกิดความผูกพันกันเป็นหนึ่งเดียว
ในดินแดนอุษาคเนย์หรือภูมิภาคอาเซียน ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันของประวัติศาสตร์
รากฐานทางวัฒนธรรม การอพยพโยกย้ายถิ่น ศิลปะ ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา ภาษา อาหาร ฯลฯ
สิ่งละอันพันละน้อยที่คุณจะได้พบปะทั้งหมดนี้
จะเป็นสะพานอันดีที่จะเชื่อมให้คุณเข้าใจเพื่อนบ้านของเราได้เป็นอย่างดี
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางในครั้งนี้ จะน�ำพาให้ ไฟในการท่องเที่ยวของคุณ..กลับมาลุกโชนอีกครั้ง
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ก่อนการเดินทาง ควรเตรียมตัวไปให้พร้อม ศึกษาข้อมูลท�ำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้าน
ให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จะท�ำให้การเดินทาง
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน น�ำมาซึ่งความสุข และประสบการณ์ที่น่าประทับใจมากที่สุด
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มะละกา

สิงคโปร
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หลายพันปีมาแล้วทีด่ นิ แดนอุษาคเนย์หรือภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแผ่นดินผืนเดียวกัน มีบรรพชน
และวัฒนธรรมร่วมกัน เมื่อกาลเวลาน�ำพามาสู่การแบ่ง
เส้นพรมแดน อู่อารยธรรมแห่งโลกตะวันออกแห่งนี้ ก็ยัง
คงสวยงามและรอคอยผูค้ นมาเยีย่ มเยือนเสมอ หลายแห่ง
ได้แง้มเงื้อเงาออกจากอดีตกลายเป็นมรดกโลก จนเมื่อ
เกิดเส้นทางสายไหมใหม่ หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ
ที่ ก� ำ ลั ง เชื่ อ มอาเซี ย นเข้ า หากั น ยิ่ ง จะท� ำ ให้ ก ารผสม
กลมกลืนวิถที างวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเห็นได้ชดั โชคดีที่
ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางอุษาคเนย์ จึงท�ำให้การท่อง
เที่ ย วเชื่ อ มโยงประเทศเพื่ อ นบ้ า นเป็ น ไปได้ โ ดยง่ า ย
สามารถแบ่งตามพรมแดนทีม่ อี าณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านถึง 4 ประเทศ ได้ 19 เส้นทาง
การข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านนั้นแสนง่าย
เริม่ จากการไปเทีย่ วตัง้ ต้นทีฝ่ ง่ั ไทยในจังหวัดทีม่ จี ดุ ผ่านแดน
แล้วซือ้ ทัวร์ขา้ มแดนบริเวณด่านชายแดน ซึง่ มีทงั้ แบบไป
เช้าเย็นกลับ หรือไปเที่ยวแบบข้ามคืน แถมมีบริการ
ท�ำบัตรข้ามแดนให้เสร็จสรรพ หรือจะขับรถข้ามแดน
เข้าไปด้วยตัวเอง แค่ต้องเตรียมเอกสารกับวีซ่าให้พร้อม
นอกจากนีย้ งั สามารถเช่ารถฝัง่ เพือ่ นบ้านขับเทีย่ วได้อกี ด้วย
พ่อค้าแม่ค้ารวมถึงรถรับจ้างบริเวณตลาดชายแดนและ
แหล่งท่องเทีย่ วฝัง่ เพือ่ นบ้าน มักจะพูดไทยได้ บางทีม่ ปี า้ ย
เป็นภาษาจึงไม่ต้องห่วงเรื่องภาษาแต่อย่างใด ❑

Journey
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-เมียนมา
1
2
3
4

เชียงราย-แม่สาย-เชียงตุง  
ตาก-พบพระ-แม่สอด-เมียวดี-มะละแหม่ง
กาญจนบุรี-ด่านพุนำ�้ ร้อน-ทวาย
ทะเลระนอง-มะริด
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา

5
6
7
8

จันทบุรี-พระตะบอง
สระแก้ว-ปอยเปต-โตนเลสาบ-นครวัด-นครธม
บุรีรัมย์-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-ช่องจอม-เสียมเรียบ-ช่องสะง�ำ 
ทะเลตราด-ทะเลกัมพูชา
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-ลาว

9 อุดร-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง
10 น่าน-ไชยบุรี (ไซยะบูลี)-หลวงพระบาง
11 เชียงของ (เชียงราย)-เชียงทอง (หลวงพระบาง)
12 อุบล-ลาวใต้ (คอนพะเพ็ง-หลี่ผี-ปราสาทวัดพู)
13 กาฬสินธ์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ท่าแขก-นครพนม
14 หนองคาย-เวียงจันทน์-บอลิคำ� ไซ-ปากซัน-บึงกาฬ
15 เลย-แม่นำ�้ เหือง-หลวงพระบาง
เส้นทางท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย
16 สตูล-ปาดังเบซาร์-เปอร์ลิส-ลังกาวี
17 สงขลา-สะเดา-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์
18 หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง-เปงกาลันฮูลู-ปีนัง-เคดาห์
19 นราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโก-ลก-กลันตัน-คาเมรอนไฮแลนด์
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เส้นทางท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย
สตูล - ปาดังเบซาร์ - เปอร์ลิส - ลังกาวี
สงขลา - สะเดา - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์
หาดใหญ่ - ปัตตานี - ยะลา - เบตง - เปงกาลันฮูลู - ปีนัง-เคดาห์
นราธิวาส - ตากใบ - สุไหงโก-ลก - กลันตัน - คาเมรอนไฮแลนด์
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-มาเลเซีย
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เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย
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เมื่ อพูดถึ งหนึ่ งในประเทศอาเซี ยน ที่ มีความ
งดงามมหั ศ จรรย์ ทางธรรมชาติ ผสานกั บ ความ

202

หลากหลายของเชือ
้ ชาติ ศาสนา เขาขั
้ พหุวฒ
ั นธรรม
้ น
ก็ต้องยกให้กับ “มาเลเซีย”

คาเมรอน ไฮแลนด
อิโปห

ด้ วยวิ สั ย ทั ศ น์ ในการพั ฒ นาประเทศเป็ นไป
อย่างก้าวกระโดด ท�ำให้มาเลเซียก้าวขึน
้ มาเป็ นผูน�
้ ำ

อาเซี ยนในหลายด้าน จนได้ฉายาว่า “เสื อเหลื อง
มาเลเซีย” บงบอกถึ
งความเขมแข็
่
้ งรุงเรื
่ อง ดังปรากฏ

มาเลเซ�ย

เสือเหลืองคู่อยู ่บนตราสัญลักษณ์ประเทศ ในแงการ
่

กัวลาลัมเปอร
เกลัง

ทองเที
ย
่ ว มาเลเซียไมเป็
่
่ นรองใคร เพราะทัง้ 13 รัฐนั้น
มีแหล่งท่องเที่ยวสุ ดจะนั บ มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทาง

และป่าดิ บชื้นเก่าแก่ที่สุดในโลกมีอายุ 130 ล้านปี
อย่างเช่น ป่าทามัน เนการา (Taman Negara)

ตื่นตาตื่นใจไปกับแสงสีของตึกแฝดเปโตรนาส

เฟรเซอรส
์ (Frazer’s Hill) ซึ่งปกคลุ มด้วยป่าดิบ
คล้ ายยอดดอยอิ น ทนนท์ ของไทย เป็ นที่ อ ยู ่ ของ

ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ แหล่งชอปปิ งอันทันสมัย
กระจายอยู ่ทั่วประเทศ

ถ�้ำมูลู (Gunung Mulu) ที่มีขนาดใหญ่ มียอดเขา

(ตึ กที่ สูงเป็ นอั นดั บต้นๆ ของโลก) มี การเดิ นทาง

นกป่าหายากนั บรอยชนิ
ด นอกจากนั้ นยังมีที่ราบสู ง
้
คาเมรอน ไฮแลนด์ แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิ ตที่อุดม

สะดวกสบายและประหยัด ด้วยรถไฟลอยฟ้าและ
รถไฟใต้ดิ น ผสานกลิ่ นอายของวันวานบรรยากาศ

สเรมบัน

ตึกรามบานช
้ ่องยุ คอาณานิคม ในเมืองท่าเก่าๆ อย่าง

มะละกา

เมื องมะละกา เมื องกั วลาตรังกานู และเกาะปี นั ง
ซึ่งเป็ นแม่เหล็กดึงดูดนั กท่องเที่ยวได้เป็ นอย่างดี

มาเลเซี ย เป็ นสวรรค์ ของคนรั ก ธรรมชาติ

มากด้วย ภูเขาสู ง ท้องทะเล หมู่เกาะ ถ�้ำขนาดใหญ่

8

ซาลามั ต ดาตั ง

สิงคโปร

ด้วยไร่ชา หนึ่ งในจุ ดเช็คอินที่แสนโรแมนติก
ใครมาทีน
่ ี่ต้องไมพลาดชิ
มอาหารพื้นเมืองอยาง
่
่

เนี ยงยา (Nyonya) และอาหารเปอรานากัน ซึ่งเป็ น
อาหารผสมผสานระหว่ างจี น และมลายู รวมถึ ง
นาซิเลอมัก (Nasi Lemak) และของหวานอย่าง
มะละกาทาร์ต (Melaka Tart) เป็ นต้น ❑
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รัฐ / ดินแดน

รู้รอบรั้วก่อนทัวร์มาเลเซีย
มาเลเซี ย (Malaysia) เพื่ อ นบ้ า นทางใต้ ข อง
ประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 330,803 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ปลายของคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วยดินแดน 2
ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก (ปลายแหลมมลายู ติดกับ
ประเทศไทย) และมาเลเซียตะวัน ออก (อยู่บ นเกาะ
บอร์เนียว) มีทะเลจีนใต้คั่นกลาง ซึ่งบริเวณนี้คือเส้นทาง
เดินเรือส�ำคัญ จากยุโรปสูเ่ ปอร์เซียมายังตะวันออก ท�ำให้
เมืองมะละกาพัฒนาเป็นเมืองท่า จนเป็นที่มาของชื่อ
“ช่องแคบมะละกา” อันโด่งดัง
ความเจริญของจุดนีเ้ อง เป็นเหตุให้มะละกาตกเป็น
เมืองขึ้นของชาติตะวันตกถึงสามชาติ เริ่มจากโปรตุเกส
ฮอลันดา มาจนถึงอังกฤษ ซึ่งการตกเป็นอาณานิคมนี้ไม่
ได้ถูกครอบครองเฉพาะพื้นที่ในส่วนของมะละกาแต่รวม
ไปถึงพื้นที่ทั้งหมดของแหลมมลายู เมืองปะลิส เกดะห์
(หรือไทรบุรี รวมทั้งเกาะหมากหรือปีนัง) กลันตัน และ
ตรังกานู จนกระทั่งปี พ.ศ. 2491 กองทหารป่าภายใต้
การน�ำของตนกูอับดุล เราะห์มาน ลุกขึ้นต่อต้านการ
ปกครองของอังกฤษจนน�ำมาซึ่งเอกราชเมื่อวันที่ 31
สิงหาคม พ.ศ. 2500 ซึง่ ได้กำ� หนดให้เป็นวันชาติมาเลเซีย
ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของมาเลเซีย เป็นภูเขาสลับ
ซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าดิบชืน้ รกทึบ ทางตะวันตกมีภเู ขา
ทอดยาวทางตอนกลาง และที่ราบสูงอยู่ทางตอนใน มี
ที่ราบเป็นหย่อมๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเล ส่วนที่ราบด้าน
10
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ตะวันตกกว้างกว่าด้านตะวันออก เป็นเขตเศรษฐกิจส�ำคัญ
ใช้ปลูกยางพาราและปาล์มน�้ำมัน
ด้วยมาเลเซีย ตั้งอยู่เกือบถึงเส้นศูนย์สูตร สภาพ
ภูมิอากาศจึงเป็นแบบเขตร้อน อีกทั้งอยู่บนคาบสมุทร
ท�ำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ฝนจึงตกชุกเกือบตลอด
ทั้งปี ส่วนฝั่งตะวันออกของประเทศจะได้รับอิทธิพลของ
ลมมรสุมมากกว่าท�ำให้ฝนตกนานจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
อุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่ 22-36 องศาเซลเซียส
มาเลเซียมีประชากรประมาณ 32 ล้านคน ส่วนใหญ่
คนเป็นเชื้อสายมาเลย์ รองลงมาคือ จีน อินเดีย และชน
พื้นเมือง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งถือ
เป็นศาสนาประจ�ำชาติ รองลงมาคือศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน ฮินดู และคริสต์ เป็นต้น โดยใช้ภาษามาเลเซีย
(Bahasa Malayu) เป็นภาษาราชการ แต่ประชาชนส่วน
ใหญ่สามารถสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษกันอย่างแพร่หลาย
ชนชาติดั้งเดิมกลุ่มใหญ่ในมาเลเซีย คือ ชาวโอรัง อัสลี
มีชอื่ เรียกว่า ซาไก  (Sakai) ทีค่ นไทยเรียก “เงาะป่าซาไก”
ทัดดอกชบาสีแดง หรือ “ดอกพู่ระหง” ในภาษาท้องถิ่น
เรียกว่า “บุหงารายอ” (Bunga Raya) ซึง่ ปัจจุบนั ถือเป็น
ดอกไม้ประจ�ำชาติ
มาเลเซียปกครองแบบสหพันธรัฐ ด้วยระบอบ
กษัตริย์ มีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขอยู่ภายใต้
รัฐธรรมนูญ มาจากการเลือกตั้งสุลต่าน 9 รัฐ (ยะโฮร์

ตรังกานู ปะหัง ซาลังงอร์ เคดาห์ กลันตัน เปรัก เปอร์ลิส
และเนอเกอรีเซิมบีลัน) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นด�ำรง
ต�ำแหน่ง วาระละ 5 ปี และมีนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งด�ำรงต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล มาเลเซีย
แบ่งเขตการปกครองเป็น 13 รัฐ และ 3 ดินแดนสหพันธ์
เมื อ งหลวงของประเทศคื อ กั ว ลาลั ม เปอร์ (Kuala
Lumpur) ซึ่งคนมาเลย์เรียกกันสั้นๆ ว่า KL และมีเมือง
ปุตราจายา (Putrajaya) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง
แห่งใหม่ที่ทันสมัยไฮเทคสมเป็น Smart City  

เมืองเอก

รัฐกลันตัน (Kelantan)
โกตาบารู
รัฐเปรัค (Perak)
อิโปห์
รัฐเปอร์ลิส (Perlis)
กางาร์
รัฐเคดาห์ (kasah)
ลอรัสตา
รัฐยะโฮร์ (Jahor)  
ยะโฮร์บารู
รัฐมะละกา (Melaka)  
มะละกา
รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (Negrisembian)   เซเรมบัน
รัฐปาหัง (Pahang)  
เมืองกวนตัง
รัฐปีนัง (Penang)
ยอร์ช ทาวน์
รัฐเซลังงอร์ (Selangor)  
ซาห์อะลาม
รัฐตรังกานู (Terengganu)  
กัวลาตรังกานู
รัฐซาบาห์ (Sabah)
โกตาคินาบารู
รัฐซาราวัค (Sarawak)  
คุชชิง
ดินแดนสหพันธ์แห่งกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์
ดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน
วิกทอเรีย
ดินแดนสหพันธ์แห่งปุตราจายา
ปุตราจายา

มาเลเซียใช้เงินสกุลริงกิต (Ringgit Malaysia)
ใช้ตัวย่อ RM และตัวย่อสากล MYR หรือ
บางครั้งเรียกว่า “ดอลลาร์มาเลเซีย”
ซาลามั ต ดาตั ง
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การข้ามแดนและด่านชายแดน
ไทย-มาเลเซีย มีพรมแดนธรรมชาติร่วมกันยาว
ประมาณ 595 กิโลเมตร ทอดไปตามสันปันน�ำ้ ของทิวเขา
สันกาลาคีรี และร่องน�้ำลึกของแม่น�้ำโก-ลก ในเขต 4
จังหวัด ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส ส่วนฝั่ง
ประเทศมาเลเซียมี 4 รัฐ ที่ติดต่อกับพรมแดนไทย คือ
รัฐเปอร์ลิส (Perlis) รัฐเคดาห์ (Kedah) รัฐเปรัก (Perak)
และรัฐกะลันตัน (Kelantan) แนวพรมแดนเหล่านี้ส่งผล
ให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศมีในหลายมิติ ทั้งด้าน
การเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
การท่องเที่ยว มีการเปิดด่านชายแดนถาวรและจุดผ่อน
ปรนการค้าหลายแห่งด้วยกัน ทัง้ ทางบกและทางนาํ้ ได้แก่
จังหวัดสงขลา
1. ด่านสะเดา อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ด่านบูกติ กา
ยูฮิตัม รัฐเคดาห์
2. ด่านปาดังเบซาร์ อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา / ด่าน
ปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส
3. ด่านบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา / ด่านบ้านตูเรียน
บูรง อ�ำเภอปาดังเตอรับ รัฐเคดาห์
จังหวัดนราธิวาส
1. ด่านสุไหงโกลก อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส /
ด่านรันตูปันยัง รัฐกลันตัน
2. ด่านตากใบ (ท่าเรือ) อ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
/ ด่านเป็งกาลันกูโบ รัฐกลันตัน
12
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การขอวีซ่า
การเดินทางไปเที่ยวมาเลเซียจากประเทศไทย
สามารถท�ำได้หลายวิธี ทั้งทางบก ทางน�้ำ  และอากาศ
ส� ำ หรั บ คนไทยสามารถไปเที่ ย วประเทศมาเลเซี ย ได้
โดยไม่ต้องขอวีซ ่า เพียงแค่มีพาสปอร์ตหรือหนังสือ
เดินทางไทย สามารถพ�ำนักอยู่ในมาเลเซียได้ไม่เกิน
30 วัน สอบถามเพิม่ เติมได้ที่

3. ด่านบ้านบูเก๊ะตา อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส / ด่าน
บูกิตบุหงา รัฐกลันตัน
จังหวัดยะลา
1. ด่านเบตง อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา / ด่านบูกิตบื
อราปิต รัฐเคดาห์
จังหวัดสตูล
1. ด่านวังประจัน อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล / ด่าน
วังเกลียน รัฐเปอร์ลิส  
2. ด่านสตูล (ท่าเรือ) อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล /
ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส
3. ด่านสตูล (ท่าเรือ) อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล /
ท่าเรือเจตตีกัว ลังกาวี รัฐเคดาห์
4. ด่านสตูล (ท่าเรือ) อ�ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล /
ท่าเรือเทลก อีกวา ลังกาวี รัฐเคดาห์

สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจ�ำประเทศไทย
33-35 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เวลาท�ำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
(เดินทางโดยรถไฟฟ้า-BTS ลงที่สถานีสุรศักดิ์)
0 2629 6800, 0 2629 6831, 08 7028 4659
malbangkok@kln.gov.my
สถานกงศุลในจังหวัดสงขลา
4 ถนนสุขมุ สงขลา 90000
0 7431 6274
malsgkhla@kln.gov.my
www.kln.gov.my/web/tha_bangkok/home
หากมีปญ
ั หาระหว่างท่องเทีย่ วในมาเลเซีย สามารถ
สอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือได้ท  ี่
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
206 Jalan Ampang, Kuala Lumpur, Malaysia
(603) 2148-8222, 2148-8350, 2148-8420
เปิดวันจันทร์-ศุกร์ 09.00-13.00 น./ 14.30-16.30 น.

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง
(Royal Thai Consulate General, Penang)
No. 1 Jalan Tunku Abdul Rahman, Penang,
Malaysia
(04) 226-8029 เปิดวันจันทร์-ศุกร์
เวลา 09.00-12.00 น. /14.00-16.30 น.
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู
(Royal Thai Consulate General, Kota Bharu)
No. 4426 Jalan Pengkalan Chepa,
Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
(09) 544-5266, 744-5934, 743-0640
เปิดวันอาทิตย์-พฤหัสบดี (หยุดวันศุกร์-เสาร์)
ซาลามั ต ดาตั ง
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ภาษามาเลเซียน่ารู้

เกร็ดน่ารู้
การแต่งกาย หากจะเข้าไปเที่ยวมัสยิดหรือสถานที่
ส�ำคัญ ควรแต่งกายให้มิดชิด สุภาพสตรีควรแต่งสวม
กระโปรงยาวคลุมเข่า ห้ามใส่เสือ้ ยืดคอกลม ผูช้ ายควรใส่
เสือ้ มีปก กางเกงขายาว ควรถอดหมวก แว่นกันแดด และ
ถอดรองเท้าขณะเข้าไปในศาสนสถาน ห้ามน�ำอาหารและ
เครื่องดื่มเข้ามัสยิดโดยเด็ดขาด
♦ ระบบไฟฟ้ า ของมาเลเซี ย จะเป็ น แบบ 240 โวลต์
ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ลักษณะปลั๊กไฟเป็นแบบสามขาแบน
ควรเตรียม Universal Adapter ไปด้วย
♦ สภาพอากาศของมาเลเซียจะอยู่ในเขตร้อนชื้น ซึ่งจะ
มีฝนตกตลอดทั้งปี จึงควรพกร่มไปด้วย
♦ การจับมือ ถือว่าเป็นการทักทายที่ได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไป ซึ่งการจับมือควรให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อน
♦ ไม่ควรใช้นิ้วชี้ ชี้สถานที่ สิ่งของ หรือผู้คน เพราะชาว
มาเลย์จะถือว่าไม่สุภาพ ควรใช้นิ้วโป้งมือขวา แล้วพับนิ้ว
ที่เหลือเก็บชี้แทน ไม่ควรยืนล้วงกระเป๋า หรือเท้าสะเอว
ขณะสนทนา
♦ ไม่ควรใช้มอ
ื ซ้ายในการหยิบของหรือส่งของให้แก่ชาว
มาเลย์ รวมถึงการใช้มือซ้ายแตะหรือสะกิดผู้อื่น เพราะ
ถือว่าไม่สุภาพ
♦ ไม่ควรใช้เท้าชี้ หรือเขี่ยสิ่งของใดๆ หรือนั่งไขว้ห้าง
ปลายเท้าชี้ไปทางบุคคลอื่น เพราะถือว่าเป็นการแสดงที่
ไม่สุภาพ
♦
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ไม่ควรแตะศีรษะคนมาเลย์ โดยเฉพาะเด็ก เพราะ
ถือว่าหยาบคาย
♦ การให้ของขวัญคนมาเลเซีย ไม่ควรมอบของขวัญที่
เกี่ยวข้องกับสุนัข หมู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะ
ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม
♦ ไม่แสดงความรักในทีส
่ าธารณะ ไม่สง่ เสียงระหว่างรับ
ประทานอาหาร และไม่โต้เถียงเรือ่ งความเชือ่ ทางศาสนา
♦ ไม่ควรมอบดอกลีลาวดีให้กบ
ั ชาวอินเดียมาเลย์ เพราะ
เป็นดอกไม้ในพิธีศพ
♦ การให้ทิปในงานบริการ ถือเป็นเรื่องปกติในประเทศ
มาเลเซีย โดยมักจะอยู่ที่ 5-10% ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ก็มักรวมอยู่ในบิลแล้ว ตรวจสอบค่าใช้จ่ายอีกครั้งก่อน
ช�ำระเงิน
♦ ประชากรกว่าครึ่งนับถือศาสนาอิสลาม จึงควรเลี่ยง
การเดินทางช่วงเดือนรอมฎอนที่ชาวมุสลิมจะถือศีลอด
เพราะร้านอาหาร ร้านค้า และสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
อาจปิดท�ำการ   
♦

มาเลเซียเรียกภาษาของตนเองว่า “ภาษามลายู”
(เป็นภาษาทีใ่ ช้พดู มากทีส่ ดุ เป็นอันดับ 4 ของโลกรองลงมา
จากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาสเปน) ซึ่งคล้าย
ภาษายาวี (ภาษามลายูเฉพาะถิน่ ในจังหวัดชายแดนใต้ของ
ไทย) สังคมชาวมาเลย์ จะเน้นความสุภาพและความเกรงใจ
การทักทายกันของชาวมาเลเซียจะเรียกว่า ซาลาม โดย
จะยืน่ มือทัง้ สองข้างมาแตะทีม่ อื ของอีกฝ่าย แล้วน�ำไปแตะ
ทีอ่ กของตัวเอง ใช้ทกั ทายกับเพศเดียวกันเท่านัน้ ถ้ากับ
นักท่องเทีย่ วคนมาเลเซียจะค้อมศีรษะและทักทายกันด้วย
ค�ำว่า “ซาลามัต ดาตัง” (สวัสดี) ชาวอินเดียมาเลย์จะ
ทักทายกันด้วยการประนมมือที่ระดับอกและกล่าวค�ำว่า
“นมัสเต” ❑

ค�ำศัพท์เบื้องต้น
ภาษาไทย

ภาษามาเลย์

สวัสดี ตอนเช้า
สวัสดี ยามบ่าย
สวัสดี ตอนกลางคืน
สวัสดี ยินดีที่พบกัน
สบายดีไหม
ยินดีที่ได้รู้จัก
ไม่เป็นไร / ลาก่อน
ขอบคุณ / ขอโทษ
ใช่ / ไม่ใช่    
สถานีต�ำรวจ
โรงพยาบาล
ภัตตาคาร
ท่าอากาศยาน
สถานีรถไฟ
ท่าเรือ
ธนาคาร
ปั๊มน�้ำมัน
ห้องน�้ำ
นักท่องเที่ยว
ราคาเท่าไหร่
ขอลดหน่อยได้มั้ย
ขออนุญาตถ่ายภาพได้ไหม

ซาลามัต ปาฆี
ซาลามัต ปือแต
ซาลามัต มาแล
ซาลามัต ยูปอ
อาปา กาบา
เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา
ซาลามัต ติงกัล / ทีแด๊ก อปาอาปา
เตอริมากาซี / มาอัฟกันซายา
ย่า / ติ๊ดั๊ก
บารัย โพลิส
รูเมาะฮซาเกะ
เรซโตรัน
ลาปางัน เตอร์บัง
ซแตแซน เกแรต เตออาปี
เปอราบูฮัน
เบ็งดูวิ
ป็องมีเญาะ
ตันดัซ
เปอลันจง
เบอราเปอะฮากันยา
มินตะกูรังซีกิตโบเละห์ตะ
โบเละกะ อัมบิล กัมบัร
ซาลามั ต ดาตั ง
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-มาเลเซีย
เส้นทางที่ 1 สตูล-เปอร์ลิส-ลังกาวี
เยือนอุทยานธรณีโลก
ชมความงดงามทะเลฝั่งอันดามัน
ข้ามผืนน�้ำสู่เกาะลังกาวี อัญมณีแห่งเคดาห์
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สตูล - เปอร์ลิส - ลังกาวี
“ เยือนอุทยานธรณีโลก ชมความงดงามทะเลฝั่งอันดามันข้าม
ผืนน�้ำสู่เกาะลังกาวี อัญมณีแห่งเคดาห์”

เ

ที่ ย วเมื อ งประวั ติ ศ าสตร์ ท่ อ งทะเลชมความ
งดงามของผืนน�้ำสีเขียวมรกต ที่มีเกาะน้อยใหญ่
มากมาย แล้วเดินทางสู่เกาะลังกาวี อัญมณีเม็ดงามของ
ประเทศมาเลเซีย
สตูลจังหวัดใต้สดุ ของฝัง่ อันดามัน เมืองท่าอันเก่าแก่
ทีม่ คี วามความส�ำคัญ อันเป็นทีต่ งั้ ของ “อุทยานธรณีโลก
แห่ ง แรกของไทย” ชมถ�้ ำ ภู ผ าเพชร ถ�้ ำ ขนาดใหญ่
ติดอันดับ 4 ของโลก ล่องเรือสัมผัสมนต์เสน่ห์ของทะเล
อันดามันตามหมู่เกาะต่า งๆ อย่า งเกาะหลีเป๊ะฉายา
“มั ล ดี ฟ ส์ เ มื อ งไทย” จากจั ง หวั ด สตู ล ล่ อ งเรื อ เข้ า สู ่
รัฐเปอร์ลิส (Perlis) และรัฐเคดาห์ (Kedah) ขึ้นไปเที่ยว
เกาะลังกาวี (Langkawi) เมืองตากอากาศระดับโลกของ
18
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มาเลเซีย ทีผ่ สมผสานแหล่งธรรมชาติเข้ากับความทันสมัย
ได้อย่างลงตัวทีส่ ดุ ชมแลนด์มาร์กนกอินทรียผ์ งาด นอนเล่น
บนหาดทรายสวยสุดชิลที่ปันไต เซนัง ชอปปิงสินค้า
ปลอดภาษีละลานตา แล้วนัง่ รถกระเช้าลังกาวี (Langkawi
Cable Car) ซึ่ ง เป็ น รถกระเช้ า ยาวที่ สุ ด ในโลกขึ้ น สู ่
ยอดเขามันชินชัง ชมภูมิทัศน์พาโนรามาของเทือกเขา
หินปูนเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุกว่า
550 ล้านปี แล้วต่อด้วยการไปเดินบนสะพานลังกาวี
สกาย บริดจ์ (Langkawi Sky Bridge) บนยอดเขาสูง
ซึง่ เคยได้รบั การโหวตให้เป็นวิวน่าตืน่ ตาตืน่ ใจทีส่ ดุ ในโลก
มาแล้ ว เส้ น ทางนี้ จึ ง เหมาะกั บ ผู ้ รั ก การผจญภั ย และ
รักธรรมชาติเป็นที่สุด ❑
ซาลามั ด ดาตั ง
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การเดินทาง
สตูลอยู่ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ 973 กม. เดินทาง
โดยรถยนต์โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)
ผ่านประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ต่อด้วยหลวงหมายเลข 41
ผ่านนครศรีธรรมราช พัทลุง แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข
4 ไปสงขลา จากนั้นแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 406
จนถึ ง สตู ล มี ร ถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรั บ
อากาศของบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และของเอกชน ออกจาก
สถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ใช้เวลาเดินทางราว
15 ชั่วโมง  สอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด
โทร.1490 www.transport.co.th ทรัพย์ไพศาลทัวร์
โทรศัพท์ 0 7472 3975
สตูลไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพ ฯ ต้องนั่งเครื่อง
บินไปลงสนามบินตรัง แล้วต่อรถประจ�ำทางเข้าสู่อำ� เภอ
เมืองสตูลระยะทาง 150 กม. (อ�ำเภอละงู ระยะทาง 100
กม.) หรือนั่งเครื่องบินไปลงที่หาดใหญ่ ใช้เวลาเพียง
1 ชั่วโมงเศษ (หากต้องการข้ามไปนอนตามเกาะ ควรถึง
สนามบินหาดใหญ่ไม่ควรเกิน 13.00 น. เพราะเรือสปีด
โบ๊ตรอบสุดท้าย 15.30 น.) หากจะนั่งรถไฟมาแบบชิลๆ
ก็ต้องลงที่สถานีตรังหรือสถานีหาดใหญ่ (การรถไฟฯ
โทร.1690) จากนั้ น จึ ง ต่ อ รถแท็ ก ซี่ หรื อ รถตู ้ หรื อ
รถโดยสารประจ�ำทางไปยังจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กม.
ใช้เวลาราว 2 ชัว่ โมง (มีควิ รถตูต้ รงตลาดเกษตรมาท่าเทียบ
เรือปากบารา ค่ารถ 120 บาท)  ❑
20
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สถานีขนส่งผู้โดยสารสตูล 0 7471 1446
สถานีขนส่งผู้โดยสารตรัง 0 7521 0455  
ท่าเทียบเรือปากบารา  0 7471 2380 ต่อ 1111
รถตูห้ าดใหญ่-ปากบารา 0 7425 4547, 0 7470 1629
รถตู้หาดใหญ่-สตูล 09 4598 7888
รถตู้ ตรัง-สตูล 09 4598 7888
ซาลามั ด ดาตั ง
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เที่ยวสตูลก่อนไปลังกาวี
416

อ.ทุงหวา
กิ่งอ.มะนัง

416

นํ้าตกวังสายทอง
ถํ้าสัตตคูหา

หมูเกาะอาดัง-ราว�

4137
ทาเรือปากบารา
4052
อ.ละงู
อ.ควรกาหลง
4137
เกาะเขาใหญ
ฝายดุสน
นํ้าตกโตนปลิว
อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา
อ.ทาแพ
416
นํ้าตกยาโรย
อ.ควรโดน
แหลมตันหยงมะระ ถํ้านกนางแอน
ทุงหญาวังประ
เกาะตะเกียง
ถํ้าจรเข
4184
406
อ
า
วษี
ถํ้าดง
อุทยานแหงชาติ
บ
า
นวั
ง
ประจั
น
ถํ้าตารุน
ทะเลอันดามัน
ทะเลบัน

ทาเรือเจะบิลัง
อาวตะโละวาว
หมูเกาะกลาง อาวสน
นํ้าตกธารนักโทษ
นํ้าตก เกาะราวี เกาะอาดัง
งชาติ
โจนลงเล
เกาะตางาห อุทยานแห
ตะรุเตา อาวตะโละอุดัง
เกาะเหล็ก
อาวมะขาม
ถํ้านกนางแอน
เกาะบงกัง ชองแคบมะละกา เกาะเลตัง(รังนก)
เกาะดง เกาะหินงาม
เกาะตารัง
หมูเกาะดง เกาะหลีเปะ
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แผนที่ท่องเที่ยวสตูล
ซาลามั ด ดาตั ง

406

4051

จ.สตูล
4183

ทาเรือตำมะลัง

เขาพญาวัง

มาเลเซ�ย

ถํ้าลอดปูยู

สตูล มาจาก “สโตย” เป็นภาษามลายูแปลว่า
“กระท้อน” เป็นผลไม้ขึ้นชื่อของที่นี่ ความสวยของทะเล
สตูลยังได้รับสมญานามว่า “นครีสโตยม�ำบังสังคารา”
(เมืองแห่งพระสมุทรเทวา) เมืองท่าเก่าแก่ที่เคยเป็นจุด
แลกเปลีย่ นสินค้าส�ำคัญของชาวไทย มาลายู และชมพูทวีป
เมืองนี้จึงอวลด้วยเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร
จากผืนทะเล 500 ล้านปี สูข่ นุ คีรยี งิ่ ใหญ่ เป็นความ
ภาคภูมใิ จของคนสตูล ทีไ่ ด้รบั การประกาศให้เป็นอุทยาน
ธรณีระดับประเทศ (Geopark) และเป็น “อุทยานธรณี
โลก” (Satun UNESCO Global Geoparks) เมื่อปี
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ค่า  ทงั้ ด้าน
ธรณีวทิ ยาและนิเวศวิทยามากมาย อาทิ ถ�ำ้ เลสเตโกดอน
สะพานข้ามกาลเวลา ปราสาทพันยอด และหาดฟอสซิล
เกาะเขาใหญ่ เป็นต้น

ใกล้ๆ กันยังเป็นที่ตั้งของ ถ�ำ้ ภูผาเพชร ถ�้ำขนาด
ใหญ่ติดอันดับ 4 ของโลก มีเนื้อที่ภายในถ�้ำกว่า 50 ไร่
ซึง่ มีอายุมากกว่าร้อยล้านปี มาเทีย่ วทีน่ แี่ ล้วจะท�ำให้เวลา
ของคุณเดินช้าลง
นอกจ ากนี้ สตูลยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์
วิถีชีวิต ให้น่าศึกษาเรียนรู้มากมาย โดยมีการประกาศ
เขตพื้นที่เมืองเก่า มีแหล่งโบราณสถานหลายแห่งให้
เที่ย วชม เช่น พิพิธภัณ ฑสถานแห่งชาติจั งหวัด สตู ล
(คฤหา สน์ กู เ ด็ น ) กุ โ บร์ อั ล มั รฺ - ฮู ม ตนกู มู ฮ� ำ มั ด อากิ บ
สนูบุตร (กุโบร์เจ้าเมือง) วัดชนาธิปเฉลิม (วัดม�ำบัง) มัสยิด
กลางจั ง หวั ด สตู ล (มั ส ยิ ด ม� ำ บั ง ) วั ด สตู ล สั น ตยาราม
ศาลเจ้าโป้เจ้เก้งและศาลเจ้าปึงเถ่ากง เป็นต้น
ไฮไลท์ห้ามพลาดเมื่อมาถึงสตูล คือ การท่องทะเล
ไปเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ ทั้งหมู่เกาะตะรุเตา อาดัง ราวี
หลีเป๊ะ และอีกมากมายทีร่ อให้คณ
ุ ไปสัมผัส น�ำ้ ทะเลสีฟา้
ใส หาดทรายขาวบริสทุ ธิ์ แบบสวยไม่แพ้ทไี่ หนในโลก จะ
ล่องเรือออกไปเที่ยวทะเล นอนบนเกาะ ด�ำน�ำ้ ตื้นน�้ำลึก
ทักทายหมูป่ ลาและปะการังหลากสี รับรองว่าคุณจะหลง
รักจน ไม่อยากไปไหน ส�ำหรับช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวสตูล
คือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคมของทุกปี ❑

ซาลามั ด ดาตั ง
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ถ�ำ้ เลสเตโกดอน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล หรือคฤหาสน์กูเด็น
สร้างขึ้นโดยพระยาภูมินารถภักดี หรือตนกูบาฮารุดดิน
บินกูแม้ อดีตเจ้าเมืองสตูล เมื่อปี พ.ศ.2441 เพื่อใช้เป็น
ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จปักษ์ใต้ (แต่ไม่ได้ประทับแรม)
ต่อมาใช้เป็นที่พักเจ้าเมืองและศาลาว่าการเมืองสตูล
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2484 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ได้ใช้
เป็นกองบัญชาการทหารญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2490-2506
ใช้เป็นศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการเมืองสตูล และเป็น
ส� ำ นั ก งานกองอ� ำ นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
(กอ.รมน) ตัวอาคารเป็นตึก 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา
สถาปัตยกรรมยุโรปแบบโคโรเนียล ผสมผสานกับศิลปะ
ท้ อ งถิ่ น ได้ อ ย่ า งงดงามลงตั ว ต่ อ มากรมศิ ล ปากรได้
ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี 2532 และ
24
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ใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ส�ำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลวิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรม
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ของจังหวัดสตูล โดยจัดแบ่งออก
เป็น 8 ส่วน เช่น ห้องภูมิหลังเมืองสตูล วิถีชีวิต ห้อง
วัฒนธรรมชาวไทย–มุสลิม รวมทั้งห้องบ้านเจ้าเมือง ที่มี
ข้าวของเครือ่ งใช้ของพระยาภูมนิ ารถภักดีในอดีต เป็นต้น
อาคารนี้ได้รับการยกย่องเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น
โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ❑
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล
ซอย 5 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
เปิดให้บริการ วันพุธ-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.
0 7472 3140

“ผจญภัยเที่ยวถ�้ำช้างล้านปีที่บ้านคีรีวง” ต�ำบล
ทุ่งหว้า อ�ำเภอทุ่งหว้า เป็นถ�้ำหินปูน ซึ่งเป็นถ�้ำธารลอด
(stream cave)  ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาวกว่า 4 กม.
เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อปี พ.ศ. 2557 เดิมชื่อถ�้ำ
วังกล้วย ต่อมาเปลีย่ นชือ่ เป็น  “ถ�ำ้ เลสเตโกดอน” เนือ่ งจาก
ค้นพบซากฟอสซิลของ “ช้างสเตโกดอน” ช้างดึกด�ำบรรพ์
อายุประมาณ 1.8 ล้านปี ถึง 10,000 ปีก่อน รวมทั้ง
ซากสัตว์มีกระดูกสันหลังจ�ำนวนมาก บริเวณพื้นล�ำธาร
ตลอดความยาวของถ�ำ 
้ เช่น แผ่นฟันกรามของช้างโบราณ
เอลิฟาส กรามแรดโบราณ เขากวาง และฟอสซิลของ
สาหร่ายทะเล ตามผนังถ�้ำอีกด้วย  
ปัจจุบันซากฟอสซิลของช้างสเตโกดอน ถูกเก็บ
รักษาไว้ในศูนย์วฒ
ั นธรรมเฉลิมราช พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งทุง่ หว้า
บรรยากาศภายในถ�้ำ  มีลมอ่อนๆ เป็นระยะๆ ชมความ
งดงามของซากฟอสซิลต่างๆ ที่ไกด์ชี้ชวนให้ดูเป็นระยะๆ
จะท�ำให้เราลืมเวลาไปเลย  ตรงจุดสิน้ สุดของถ�ำ้ ทีบ่ รรจบ
กับล�ำคลองในป่าชายเลน มีปากถ�้ำใหญ่เป็นรูปหัวใจ

และถ้ า เวลาเหลื อ ก็ ส ามารถไปชมฟอสซิ ล ฟั น กราม
ช้างสเตโกดอนที่ อบต. ทุ่งหว้า ได้อีก
“ถ�ำ้ เลสเตโกดอน” รับนักท่องเทีย่ วเพียงวันละ 1 รอบ
รอบละ 60 คน จุดรวมพลคือ หน้าพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณี
สตูล โดยจะมีไกด์หรือมัคคุเทศก์ อธิบายที่มา รวมทั้ง
น�ำเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีสตูลก่อน จากนั้นจะมี
รถพาไปที่ ถ�้ ำ เพื่ อ นั่ ง เรื อ แคนู ช มความงดงามของถ�้ ำ
ประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นจะมีเรือหางยาวมารอรับ
เพื่อชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่เชื้อเชิญให้
สัมผัสอย่างใกล้ชิด โดยจุดสิ้นสุดทริปอยู่ที่ท่าอ้อย อัตรา
ค่าบริการคนละ 500 บาท ❑
ถ�้ำเลสเตโกดอน ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า
คุณสุมาลี (เจ้าหน้าทีท่ งุ่ หว้า) 0 6229 88928  และ
นายสัมฤทธิ์ ทิพย์มณี (ประธานกลุ่ม)
0 8928 81360
ซาลามั ด ดาตั ง
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สะพานข้ามกาลเวลา
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
หรือ The Time Travel Zone สะพานชมวิว
เดินเลียบทะเลยาวเหยียดไปสู่บริเวณหน้าผาหินสองสี
ของสองช่วงเวลาทางธรณีของโลกทีต่ า่ งกันถึงกว่า 400 ปี
คือมีหนิ ทรายสีแดงในยุคแคมเบรียน (อายุ 542-488 ล้านปี)
แทรกสลับกับหินปูนสีเทาแห่งยุคออร์โดวิเชียน (อายุ
488-444 ล้านปี) ชีใ้ ห้เห็นถึงการเคลือ่ นตัวของเปลือกโลก
และความอัศจรรย์ของเขาโต๊ะหงายทีย่ นื ท้าทายกาลเวลา
26

ซาลามั ด ดาตั ง

Neighbor Journey

มาเนิ่นนาน หินทั้งสองยุคเป็นรอยสัมผัสที่เกิดจากรอย
เลื่อนของเปลือกโลก (Fault Contact) ที่ชัดเจนมาก
และหาดูได้ยาก เสมือนหนึ่งว่าเราสามารถข้ามกาลเวลา
จากยุคแคมเบรียนไปสู่ยุคออร์โดวิเชียนได้ในก้าวเดียว
ที่นี่ยังเป็นจุดชมอาทิตย์อัสดงลงทะเลได้งามจับตาจับใจ
ทั้งโรแมนติกและถ่ายภาพได้สวยจริงๆ  
สะพานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
เภตรา ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์แห่ง
หนึ่งของทะเลอันดามัน กินพื้นที่ชายฝั่ง 3 แสนกว่าไร่
รวมทัง้ เกาะน้อยใหญ่อกี 22 เกาะ อาทิ เกาะบุโหลนไม้ไผ่

เกาะลิดี เกาะเหลาเหลียง เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นหินปูน
อายุหลายล้านปีในยุคต่างๆ ทางธรณีวทิ ยาของโลก ก่อให้
เกิดความสวยงามแปลกตา และคุณค่าด้านการเรียนรู้
โดยเฉพาะทีเ่ ขาโต๊ะหงาย ซึง่ อยูใ่ กล้กบั ทีท่ ำ� การอุทยานฯ
ที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยาน
ธรณี โ ลก (Satun UNESCO Global Geoparks)
ค่าธรรมเนียมส�ำหรับเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ส่วนรถยนต์ 20 บาท
รถจักรยานยนต์เข้าฟรี

มีทางเดินศึกษาธรรมชาติเลียบริมทะเลยาวราว
3 กม. ชมพรรณไม้ และนกหายากมากมาย สามารถพาย
เรือคายัค ล่องเรือด�ำนํ้าดูปะการัง มีบริการบ้านพักริม
ทะเล และสถานที่กางเต็นท์ แต่ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร
นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไปเอง ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
อ.ละงู-อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
0 7474 0272
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ปราสาทหินพันยอด
อลังการปราสาทหินธรรมชาติ ที่เที่ยวอันซีนของ
จังหวัดสตูล เป็นไฮไลท์เด่นที่ไม่ควรพลาด (เป็นส่วนหนึ่ง
ของอุ ท ยานธรณี โ ลก) ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตอุ ท ยานแห่ ง ชาติ
หมู่เกาะเภตรา ภายในเกาะเขาใหญ่ ห่างจากท่าเรือ
ปากบารา ประมาณ 3 กม. ต้องล่องเรือหางยาวเข้าไปชม
(จุคนได้ 8-10 คน) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15-20 นาที
เมื่อไปถึงปากทางเข้าต้องมีการเปลี่ยนเป็นเรือคายัค
พายลอดช่องประตูไปเข้าไปทีละล�ำ  หากใครพายเรือได้
ก็พายเข้าไปเองได้เลย ระยะทางนิดเดียวน�ำไ้ ม่ลกึ ภายใน
มีชายหาดและน�้ำทะเลสีเขียวมรกตดุจวิมานกลางทะเล
ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหินปูน ซึ่งเกิดจากการยกตัวของ
เปลือกโลกมากว่าหลายร้อยล้านปี
ปราสาทหินพันยอด เป็นเกาะหินปูนเกิดจากการ
ตกตะกอนคาร์บอเนตช่วงยุคออร์โดวิเชียน ตอนกลางถึง
ตอนปลาย หรือประมาณ 500 ล้านปีมาแล้ว โดยมีชั้น
หินปูนหลากสีสนั ถึง 5 ชัน้ แต่ละชัน้ ผสานกันจนเป็นก้อน
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หิ น ปู น ที่ มี ค วามงดงาม มี ป ลายยอดแหลมหน้ า ตา
ประหลาด มองดูคล้ายปราสาทแหลมที่มียอดนับพัน
ตัวปราสาทเกิดจากหินปูน ถูกน�้ำฝนที่มีฤทธิ์เป็นกรด
อ่อนๆ ท�ำปฏิกิริยากันและละลายหินปูนทีละน้อยเป็น
ระยะเวลายาวนาน นอกจากนี้ยังพบฟอสซิลสัตว์ทะเล
โบราณ นอติลอยด์ สโตรมาโตไลต์ ในบริเวณนี้ด้วย  
บริเวณใกล้กันมีที่เที่ยวที่น่าสนใจ อย่างสันหลัง
มังกรบ้านบ่อเจ็ดลูก (สันหลังมังกรเล็ก) สันทรายคดโค้ง
ยาว 4 กม. สามารถลงไปเดินเล่นถ่ายรูปได้ และมีอ่าว
ฟอสซิล หรือ อ่าวโต๊ะบะ แหล่งซากดึกด�ำบรรพ์นอติลอยด์
ที่สมบูรณ์งดงามหาชมได้ยาก ตืน่ ตากับการตามหาหัวใจ
มรกต หลุมเกิดจากการกัดเซาะเป็นรูปหัวใจทะลุมองเห็น
ผืนน�้ำทะเลสีเขียวมรกต เป็นที่มาของชื่อหัวใจมรกต
นั่นเอง
การเดินทางไปเที่ยวชมปราสาทหินพันยอดและ
สถานที่ใกล้เคียงติดต่อได้ที่ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
บ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล ❑
ปราสาทหินพันยอด
บ้านบ่อเจ็ดลูก อ.ละงู จ.สตูล
08 1542 0071, 09 2634 8509  
(มีแพคเกจเที่ยวปราสาทหินพันยอด) ค่าใช้จ่าย
800 บาท/ท่าน (ครึ่งวัน 4-5 ชม.) เด็กอายุต�่ำกว่า
10 ปี ครึ่งราคา มีวันละสองรอบ
รอบเช้าขึ้นเรือเวลา 8.30 น.
รอบบ่ายขึ้นเรือเวลา 14.00 น.   
ซาลามั ด ดาตั ง
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ทะเลแหวกสันหลังมังกร

	 
สุขเกินจินตนาการกับเดินบนสันหลังมังกร ท่าม
กลางทะเลแหวกทีพ่ ลิว้ ไหว ดุจมังกรเลือ้ ยกลางทะเลยาว
กว่า 4 กม. เชื่อมต่อกับหาดมังกร ทีน่ คี่ อื สันหลังมังกร
ที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งของสตูล ตั้ ง อยู ่ ต� ำ บลตั น หยงโป
ห่างจากตัวเมืองสตูลประมาณ 20 กม. ใช้เส้นทางเมือง
สตูล-ตันหยงโปถึงบ้านบากันเคย ชุมชนตันหยงโป ซึ่งมี
เรือประมงของชาวบ้านคอยให้บริการ นัง่ เรือออกไปเพียง
20 นาที   จะพบสันหลังมังกรใหญ่ที่เชื่อม 2 เกาะเข้า
ด้วยกัน คือเกาะหัวมันกับเกาะสาม ทีน่ แี่ ตกต่างจากทีอ่ นื่
ตรงแนวทางเดินเชื่อมนั้นหาใช่แค่ทรายเท่านั้น แต่เกิด
จากการทับถมของเปลือกหอยทะเล และกรวดทรายสี
น�ำ้ ตาลแดงอายุกว่า 500 ล้านปี ทีเ่ กิดจากภูเขาไฟระเบิด
ในครั้งบรรพกาล สิ่งเหล่านี้ได้ถูกคลื่นทะเลพัดมารวมตัว
ทับถมกัน จนเกิดเป็นสันทรายขนาดใหญ่สีทอง ผืนทราย
ที่มีริ้วลายเหมือนเกล็ดมังกร จะเห็นได้เฉพาะยามน�้ำลด
เท่านั้น จึงต้องคอยเช็คเวลาล่วงหน้าก่อนไปให้ดี จะได้มี
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เวลาถ่ายรูปให้หน�ำใจก่อนน�้ำขึ้น เมื่อมาถึงที่นี่แล้วยัง
สามารถชมวิถีชุมชนบากันเคย ที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่ท�ำ
กะปิทดี่ ที สี่ ดุ ผูค้ นทีน่ ยี่ งั ด�ำรงชีวติ แบบดัง้ เดิม ด้วยการท�ำ
ประมงชายฝัง่ ลากอวน จับกัง้ มีบริการบ้านพักของชุมชน
ที่สะดวกสบาย บริการอาหารทะเลแสนอร่อยอย่าง ปูนึ่ง
ย�ำกัง้ กัง้ ทอดกระเทียม เป็นต้น สนุกกับสปาหาดทรายด�ำ
ที่เกาะมดแดง ที่เป็นทรายด�ำเนื้อละเอียดคล้ายกับโคลน
ซึ่งมีสรรพคุณเหมือนโคลนคือเพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิว ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
รีสอร์ทชุมชนบ้านบากันเคย
110 ม.3 บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
08 1748 9596, 08 2434 4295

ชุมชนบ้านบากันใหญ่ เกาะสาหร่าย
ชุมชนบ้านบากันใหญ่ (บากัน หมายถึง สถานที่
ท�ำไม้เผาถ่าน) ตัง้ อยูท่ ี่ เกาะสาหร่าย บ้างเรียกเกาะบากัน
ใหญ่ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า เกาะอีโปะ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ
ในทะเลอันดามัน ที่นี่มีต้นไม้ใหญ่ขนาด 12–15 คนโอบ
ชื่อว่าต้นอีโปะ เชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นชุมชน
มุสลิม ใจกลางหมูบ่ า้ นคือบริเวณมัสยิดอัชชากีรนี เกาะนี้
อยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งมากนัก หากนั่งเรือหางยาวจาก
ท่าเรือบ้านทุง่ ริน้ (หมู่ 1 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล) ใช้เวลา
ประมาณ 45 นาที แต่ถ้าเป็นเรือเร็วหรือสปีดโบ๊ตจะใช้
เวลาเพียง 15 นาที  (หรือติดต่อให้เรือของชุมชนมารับ)
บ้านบากันใหญ่เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมวิถีชีวิตชาวประมง
พืน้ บ้านได้ ทีส่ ำ� คัญมีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์ทงั้ กุง้ หอย
ปู ปลา ปลาหมึก โดยเฉพาะปูม้า ด้วยมีการอนุรักษ์ปูม้า

จึงมีปมู า้ ตัวใหญ่ และมีหอยเกือบร้อยชนิดอย่างหอยกาหย�ำ 
หรือหอยหวานน�ำมาผัดฉ่าหรือต้มกะทิ รสชาติอร่อยกว่า
ที่อื่น ชาวประมงที่นี่จะออกทะเลหาอาหารทะเลสดๆ น�ำ
ไปปรุงอาหารให้นกั ท่องเทีย่ วได้ชมิ แบบวันต่อวัน หมูบ่ า้ น
แห่งนี้ยังมีโฮมสเตย์ไว้คอยบริการอีกด้วย
ไฮไลท์ ข องที่ นี่ คื อ การได้ เ ดิ น ตากอากาศชม
สันทรายสีแดง ที่ทอดยาวออกไปในทะเล ชาวบ้านเรียก
ว่า “สันหลังมังกรแดง” มีแห่งเดียว ในประเทศไทย และ
สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี ❑
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
บ้านบากันใหญ่ หมู่ 2 ต.เกาะสาหร่าย
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
09 1036 7255, 09 5092 0945, 08 1541 9448
ซาลามั ด ดาตั ง
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อุทยานแห่งชาติทะเลบัน
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของสตูล
ตั้งอยู่ในต�ำบลวังประจัน ที่ท�ำการอุทยานฯ ห่างจากด่าน
วังประจัน (ด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย) เพียง 1 กม. อยูห่ า่ ง
จากตัวจังหวัดสตูลประมาณ 40 กม. อุทยานฯ มีเนื้อที่
ประมาณ 122,500 ไร่ (รวมเนื้อที่ของป่าสงวนแห่งชาติ
กุปัง ปุโล๊ต หัวกะหมิง และพื้นที่ป่าควน บ่อน�้ำปูยู)  
มี พื้ น ที่ ป ่ า ทางทิ ศ ใต้ ข องอุ ท ยานฯ ติ ด กั บ รั ฐ เปอร์ ลิ ส
ประเทศมาเลเซีย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน
มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาสูงมากมาย อาทิ เขาวังช้าง
เขาหินร้อง เขาวังพะเนียด เขาจีน เขามดแดง เขาหาบเคย
เขากวงใหญ่ เขากวงเล็ก เขาวังหมู เขาวังกลวง เขากายัง
เขากล�่ำ  เขาปูยู และเขาวังกูนอง เป็นยอดเขาส�ำคัญ
โดยมีเทือกเขาจีนเป็นยอดเขาสูงสุด สูง 756 เมตรจาก
ระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง ซึง่ เป็นแหล่งต้นน�ำ้ ล�ำธารส�ำคัญ
อย่างคลองกลางบ้าน คลองยาโรย และคลองตูโย้ะ ท�ำให้
เกิดน�ำ้ ตกสวยงามมีชอื่ เสียงอย่างน�ำ้ ตกยาโรย และน�ำ้ ตก
โตนปลิว มีถำ�้ หลากหลาย อย่างถ�ำ้ โตนดิน ทีล่ กึ 700 เมตร
เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่สวยงาม อุทยานฯ เป็นแหล่ง
ที่อยู่ของสัตว์ป่าเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะหมาน�้ำหรือ
เขียดว้าก ทีส่ ง่ เสียงร้องคล้ายเสียงของลูกสุนขั ชอบอาศัย
อยู่ตามป่าบากง ซึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นรอบทะเลสาบ
หรือบึงทะเลบัน ถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของอุทยานฯ
ค�ำว่า “ทะเลบัน” มาจากค�ำว่า “เลิดเรอบัน” เป็น
ภาษามลายูแปลว่า “ทะเลยุบ” เป็นทะเลสาบน�้ำจืด
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ขนาดใหญ่ กลางหุบเขามดแดงและเขาจีน ที่เกิดขึ้นจาก
การยุบตัวของพื้นดิน โดยน�้ำในบึงนั้นก็มาจากต้นน�้ำ
ที่ออกมาจากผนังเขา
กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมดูนก เพราะมีนก
หลายชนิด ทั้งนกแอ่นฟ้าเคราขาว นกปรอดคอลาย
นกกางเขนน�ำ้ หลังแดง นกหัวขวาน เป็นต้น มีศาลาท่าน�ำ้
ไว้ให้พกั ผ่อนและมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นทางเดินไม้
รอบบึงระยะทาง 600 เมตร และ 1.3 กม. นอกจากนั้น
ทางอุทยานฯ ยังมีบา้ นพักและสถานทีก่ างเต็นท์ ไว้รองรับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ นี่ เ ที่ ย วได้ ต ลอดปี ยกเว้ น ช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม-ตุลาคม เพราะฝนจะตกชุกมาก
อุทยานฯ มีบา้ นพักและเต็นท์ ไว้บริการนักท่องเทีย่ ว
ค่าเข้าอุทยานฯ คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ผู้ใหญ่ต่างชาติ 200 บาท เด็ก 100 บาท ❑
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ม.4 ถ.สมันตรัฐวิถี
ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
08 3533 1710, 0 7475 0758

ถ�ำ้ ภูผาเพชร
สั ม ผั ส ความมหั ศ จรรย์ ถ�้ ำ สามพั น ปี ที่ ใ หญ่ ติ ด
อันดับโลก “ถ�ำ้ ภูผาเพชร” มีเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ภายในแบ่ง
เป็นห้องต่าง ๆ กว่า 20 ห้อง เป็นถ�ำ้ หินปูนขนาดใหญ่ทสี่ ดุ
ในประเทศไทย และใหญ่ตดิ อันดับ 4 ของโลก ค้นพบโดย
“หลวงตาแผลง” พระธุดงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2534 จาก
หลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานว่า ถ�้ำภูผาเพชรแห่งนี้
น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว โดยพบกระดูกมนุษย์ยคุ โบราณ
ส่วนกะโหลกศีรษะ เศษภาชนะดินเผาเคลือบลายเชือก
ทาบ ที่ก้นภาชนะมีเปลือกหอยยึดเกาะ ถ�้ำนี้สมเด็จ
พระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ เคยเสด็จประพาสเมื่อปี พ.ศ.
2548 ภายในถ�้ำ เราจะพบความอลังการของหินงอก
หินย้อยมากมาย ที่มีประกายระยิบระยับตระการตา
ดูคล้ายเกล็ดเพชร ภายใต้เพดานถ�้ำสูงเกือบ 100 เมตร
มีทางเดินเป็นสะพานไม้ยกระดับ พร้อมดวงไฟส่องสว่าง

เป็นช่วงๆ ห้องต่างๆ จะมีชื่อเรียกตามความโดดเด่น เช่น
ห้องโถงใหญ่ ห้องปะการัง ห้องเห็ด ห้องม่านเพชร ห้อง
พญานาคมีหินงอกต่อตัวกันคล้ายงูใหญ่หรือพญานาค
มีลานเพลิน ลานแสงมรกต ซึง่ ด้านบนเพดานถ�ำ้ มีชอ่ งโหว่
ช่วงสายเมือ่ แสงแดดส่องลงมากระทบกับก้อนหินจะเป็น
สี เ ขี ย วคล้ า ยมรกต ส่ ว นตามซอกหลื บ โพรงและหิ น
ตะปุม่ ตะป�ำ่ รูปหนังจระเข้อยูต่ ามพืน้ อันเป็นทีอ่ าศัยของ
จิ้งหรีดถ�้ำและแมงป่องถ�้ำรูปร่างพิลึก เหมาะจะศึกษา
ระบบนิเวศสิ่งมีชีวิต ถ�้ำนี้สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู แต่ช่วง
ที่สามารถเห็นล�ำแสงลอดผ่านโพรงถ�้ำในห้องแสงมรกต
นั้น จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ช่วงเวลา
ประมาณ 15.00-15.20 น.
“ถ�้ ำ ภู ผ าเพชร” ตั้ ง อยู ่ ที่ บ ้ า นควนดิ น ด� ำ หรื อ
บ้านป่าพน อยู่ห่างจากที่ว่าการอ�ำเภอ 27 กม. ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท เปิดทุกวัน 9.00-15.00 น.
การเที่ยวชมถ�้ำภูผาเพชรควรมีไกด์ท้องถิ่นน�ำชม
เพื่อเพิ่มอรรถรส ต้องเดินขึ้นบันได 300 ขั้น ใช้เวลาไม่ต�่ำ
กว่า 1-2 ชั่วโมง ควรมีไฟฉายติดตัวไปด้วย (มีให้เช่าตรง
ทางขึน้ ) นอกจากถ�ำ้ ภูผาเพชรแล้ว ในต�ำบลปาล์มพัฒนา
ยังมีถำ�้ เจ็ดคด น�ำ้ ตกวังใต้หนาน และกิจกรรมล่องแก่งอยู่
ในละแวกเดียวกัน ❑
ถ�ำ้ ภูผาเพชร ม. 9 บ้านควนดินด�ำ ต.ปาล์มพัฒนา
กิ่งอ�ำเภอมะนัง จ.สตูล
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อบต. ปาล์มพัฒนา
0 7477 4505-6
ซาลามั ด ดาตั ง
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อุทยานแห่งชาติตะรุเตา  
จากคุกกลางทะเลอันโด่งดังสู่ “มรดกแห่งอาเซียน”
ตะรุเตา เป็นหมู่เกาะทะเลใต้ ฝั่งอันดามันของไทย ที่เคย
คุมขังนักโทษทางการเมือง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง
ภาพยนตร์ที่อิงประวัติศาสตร์เรื่อง “นรกตะรุเตา” แต่
ความพิ สุ ท ธิ์ ง ดงามของท้ อ งทะเลของหมู ่ เ กาะ เป็ น
มากกว่าแม่เหล็กชั้นดี ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่าง
ไม่ขาดสาย จนต้องอนุรักษ์ธรรมชาติอันสมบูรณ์เอาไว้
โดยจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตะรุเตา เมื่อ พ.ศ. 2517
ซึ่ ง เป็ น อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท่ี เ งี ย บสงบและสวยงามที่ สุ ด
แห่งหนึ่งของประเทศไทย
อุทยานฯ ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 51 เกาะ
มีเนือ้ ทีร่ าว 931,250 ไร่ (1,490 ตร.กม.) โดยจัดแบ่งออก
เป็นหมู่เกาะใหญ่ๆ ได้ 2 หมู่เกาะ คือ หมู่เกาะตะรุเตา
และหมู่เกาะอาดัง-ราวี มีเกาะที่มีขนาดใหญ่ 7 เกาะด้วย
กัน คือ เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหลีเป๊ะ
เกาะกลาง เกาะบาตวง และเกาะบิสสี
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ตะรุเตามีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัย
อยู่นานาชนิด โดยเฉพาะมีฝูงนกเงือกหลายสายพันธุ์
และที่ “อ่าวเมาะและ” มีการค้นพบซากฟอสซิลแมงดา
ทะเลโบราณ หรือไทรโลไบต์เก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย
อายุกว่า 500 ล้านปี แทรกตัวอยู่ในชั้นหินทรายสีนำ�้ ตาล
แดง สลั บ กั บ หิ น ดิ น ดานอย่ า งน่ า พิ ศ วง รวมทั้ ง มี ถ�้ ำ
น�้ำตก เส้นทางศึกษาธรรมชาติ จึงได้รับการประกาศจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็น อุทยานมรดกแห่งอาเซียน
(ASEAN Heritage Parks ) เมือ่ พ.ศ. 2527 ในฐานะพืน้ ที่
อนุรักษ์ที่มีความส�ำคัญสูงที่เป็นตัวแทนระบบนิเวศของ
ภูมิภาค ด้านใต้ของเขตอุทยานฯ อยู่ห่างจากชายแดน
ไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กม. เท่านั้น
บนเกาะตะรุเตา เป็นตั้งของส�ำนักงานอุทยาน
แห่งชาติฯ บริเวณอ่าวตะโละอุดัง เดิมเป็นทัณฑสถาน
จนกระทั่งเกิดสงครามเอเชียบูรพา เกิดภาวะขาดแคลน
อาหารและยาอย่างหนัก ท�ำให้ทงั้ นักโทษและผูค้ มุ รวมตัว
กันเป็นโจรสลัด เข้าปล้นสะดมเรือบรรทุกสินค้าชาวไทย
และต่างประเทศที่แล่นผ่านไปมา ในที่สุดรัฐบาลไทย
ร่วมกับทหารอังกฤษปราบโจรสลัด เมือ่ ปี พ.ศ. 2489 และ
ยกเลิกทัณฑสถานไปในที่สุด นอกจากนี้เกาะตะรุเตายัง
เป็นที่ตั้งของ “ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส�ำคัญ
ของผู้คนในแถบนี้อีกด้วย
ส่ ว น “เกาะหลีเป๊ะ” อยู ่ จ ากท่ า เรื อ ปากบารา
ราว 67 กม. เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่เกาะตะรุเตา
ด้วยมีหาดทรายยาวขาวนุ่มดั่งแป้ง น�้ำใสมากจนสามารถ
มองเห็นปะการัง เกาะนีไ้ ม่มภี เู ขาเป็นแต่ทรี่ าบ จึงสามารถ
ซาลามั ด ดาตั ง
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เดินได้ถึงกันหมด ที่นี่มีที่พักมากมาย แต่ละแห่งงดงาม
จับใจ มีชายหาดหลัก 3 ชายหาด   คือ หาดซันไรส์
หาดซันเซ็ท และหาดบันดาหยา ซึ่งหาดบันดาหยาเป็น
หาดแรกทีเ่ ริม่ มีรสี อร์ท ยามเย็นสามารถเดินจากหาดนีไ้ ป
จนถึงหาดซันไรซ์ระยะทางราว 1 กม. ซึ่งเป็น “ถนนคน
เดินหลีเป๊ะ” ที่คึกคัก สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้า
ร้ า นอาหาร ผั บ บาร์ จนเรี ย กขานกั น อี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว่ า
“หาดพัทยา” เกาะนี้ยังมีหมู่บ้านชาวเลเผ่าอูรักลาโว้ย
ซึ่งผูกพันอยู่กับคลื่นลมมาหลายชั่วอายุคน
เมื่ อ พั ก บนเกาะหลี เ ป๊ ะ สามารถซื้ อ ทั ว ร์ แ บบ
วันเดียวไปด�ำน�้ำดูโลกใต้ทะเล ที่อุดมไปด้วยปะการัง 7 สี
ที่ “ร่องน�ำ้ จาบัง” หรือล่องเทีย่ วรอบเกาะต่างๆ ได้ในราคา
คนละ 450 บาท - 850 บาท อาทิ “หาดห้าสี” อยู่ใกล้
ด่านตรวจเขาโต๊ะหงาย เป็นหินที่อยู่ในยุคแคมเบรียน
(อายุ 500 ล้านปี) มีถึง 5 สี กระจายอยู่เต็มหาด ยังมี
“เกาะหินงาม” ที่รอบเกาะมีแต่หินกลมมนสีเทาด�ำมีริ้ว
สีทองแวววับราวกับสุสานหินล้านปี (ดูได้แต่อย่าหยิบ
กลับไปเพราะหินทุกก้อนต้องค�ำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา)
36
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“เกาะไข่” เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ระหว่างเกาะตะรุเตาและ
เกาะอาดัง ทีน่ มี่ ซี มุ้ ประตูหนิ อันเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา “เกาะอาดัง” เป็นเกาะเดียวมีน�้ำตกอยู่
ติดกับ “เกาะราวี” เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวและน�้ำใส
ดุจแก้วเจียระไน “เกาะหินซ้อน” เป็นเกาะทีม่ กี อ้ นหินยักษ์
คล้ายสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดใหญ่วางซ้อนกันอยู่อย่าง
สมดุลท�ำให้เกาะหินซ้อนกลายเป็นสัญลักษณ์ส�ำคัญของ
หมู่เกาะดง นักท่องเที่ยวสามารถพักได้ในเขตที่ท�ำการ
อุทยานแห่งชาติหรือพักบนเกาะหลีเป๊ะได้

38
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติตะรุเตา
หรือหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยานแห่งชาติตะรุเตาที่ ต.ต. 1
(อ่าวพันเตมะละกา) บนเกาะตะรุเตา
0 7472 9002-3
อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
การเดินทาง ขึน้ เรือทีท่ า่ เรือปากบาราต�ำบลปากน�ำ 
้
อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 08 1123 4799,
0 7478 3485, 0 7478 3597 มีทั้งเรือเฟอร์รี่และเรือ
สปีดโบตให้บริการท่าเรือไปหมู่เกาะตะรุเตาหรือเกาะ
หลีเป๊ะ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) หรือไปเที่ยวรอบเกาะ
ราคาประมาณ 600-900 บาท (ขึ้นกับเกาะที่ไป) เรือมี
ทั้งวันๆ ละ 4 รอบ 09.00/11.30/13.30/15.30 น.
ส่วนขากลับจากเกาะหลีเป๊ะไปท่าเรือปากบารามีเรือรอบ
เวลา 09.30/11.30/13.30/16.00 น. ❑
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กิจกรรมน่าเที่ยวในจังหวัดสตูล
ล่องแก่งน�้ำตกวังสายทอง

น�ำ้ ตกวังสายทอง
น�้ำตกสวยของสตูล เป็นน�้ำตกหินปูนขนาดใหญ่
6 ชั้น กว้างประมาณ 50 เมตร ความสูงโดยเฉลี่ยของ
ชั้นที่ 1-5 อยู่ที่ประมาณ 50-100 เซนติเมตร มีต้นน�้ำมา
จากถ�้ำใต้ภูเขาไหลทะลักออกมาสู่ คลองวังน้อย ก่อนจะ
ไหลผ่านภูเขาหินปูน และน�ำพาสารละลายแคลเซียม
คาร์บอเนตและตะกอนแขวนลอยมาด้วย จึงท�ำให้แต่ละ
ชั้นของน�้ำตกมีลักษณะคล้ายหินงอกหินย้อยลดหลั่น
ลงมาเป็นชั้นๆ ❑
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ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์เขาบรรทัด
10 บ้านวังนาใน ต.น�้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
0 7477 4071, 08 4966 9978
เปิดทุกวันเวลา 08.00-17.00 น.

กิจกรรมเย็นฉ�่ำส�ำหรับคนรักการผจญภัย เมื่อมา
เยือนอ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล ตลอดระยะทาง 7-10 กม.
จากน�ำ้ ตกวังสายทองทีเ่ ป็นต้นน�ำ้ ไหลสูแ่ ม่นำ�้ ละงู ล่องแก่ง
บนเรือยางหรือเรือคายัคที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
ตื่นเต้นกับหลบหลีกโขดหินอย่างคล่องแคล่วเป็นระยะๆ
บนเส้นทางน�้ำใสไหลเชี่ยวที่คดโค้งแต่ปลอดภัย เพราะ
น�้ำไม่ลึก ในบรรยากาศหุบเขาผาหินปูนสูงชันสลับกับ
แมกไม้เขียวขจี สองฝัง่ ของแม่นำ�้ ละงูอดุ มสมบูรณ์ไปด้วย
พันธุ์นานา บางชนิดพบได้เฉพาะในป่าเขตร้อน ระหว่าง
ทางมีจุดแวะพักหลายแห่ง เช่น รีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร  
น�ำ้ ตกหินปูนทีม่ คี วามสวยงามแห่งหนึง่ ของสตูล ล่องแก่ง
ที่นี่สามารถล่องได้ตลอดทั้งปี แต่ถ้าชอบความเชื่ยวแบบ
สุดๆ ควรมาเที่ยวช่วงฤดูฝน เพราะเป็นช่วงที่น�้ำเยอะ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจล่ อ งแก่ ง วั ง สายทอง สามารถติ ด ต่ อ
ผู้ประกอบการในรีสอร์ทที่พัก ที่มีมากมายให้เลือกใช้
บริการ ❑

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านวังนาใน
0 7472 0757
08 6946 9229 วังสายทองรีสอร์ท
08 4195 5208 ทับทุ่งทอง ล่องแก่ง โฮมสเตย์
08 4415 2085 ป๋านึงล่องแก่ง & โฮมสเตย์
ซาลามั ด ดาตั ง
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ข้ามแดนไปเที่ยวมาเลเซีย
จากสตูล สามารถข้ามชายแดนไปประเทศมาเลเซีย
ได้ 2 ช่องทาง คือ
1. จุดผ่านแดนทางบก : ด่านวังประจัน อ�ำเภอ
ควนโดน จังหวัดสตูล (ห่างจากตัวเมืองสตูลราว 50 กม.)
ข้ามไปยังด่านวังเกลียน รัฐปะลิส (Perlis) ประเทศ
มาเลเซีย ด่านเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น.
ด่านนี้มีตลาดชายแดนวังประจัน และอยู่ห่างจากด่าน
ปาดังเบซาร์ประมาณ 25 กม.
2. จุดผ่านแดนทางน�ำ้ : ด่านสตูล (จุดลงเฟอร์รี)
ท่าเรือต�ำมะลัง อ.เมืองสตูล (ห่างจากตัวเมืองราว 10 กม.)
มีเรือออกวันละ 2 เทีย่ ว ช่วง 09.00 น. และ 14.00 น.
จากท่าเรือต�ำมะลังข้ามไปเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ มาเลเซีย
นอกจากนั้นยังสามารถไปเกาะลังกาวีโดยขึ้นที่
ท่าเรือเจตตีกัว และท่าเรือเทลก อีกวา โดยใช้พาสปอร์ต
ซือ้ ตัว๋ เรือ ค่าเรือไปกลับคนละ 700 บาท หรือสามารถขึน้
เรือที่เกาะหลีเป๊ะเพื่อไปยังเกาะลังกาวีได้อีกด้วย โดยมี
รีสอร์ทให้บริการสองแห่งคือ บันดาหยารีสอร์ท และบุหงา
รีสอร์ท บริเวณหาดพัทยา (หาดบันดาหยา) มีเรือให้
บริการวันละ 2 รอบ ค่าเรือคนละ 1,000 บาทต่อคนต่อ
รอบ (ช่วงสถานการณ์โควิด อาจยังไม่มีเรือให้บริการ
ท่องเที่ยว) ท่าเรือเปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
คนทั่ ว ไปสามารถข้ า มแดนไปมาเลเซี ย โดยใช้
หนังสือเดินทาง (Passport) ทีม่ อี ายุการใช้งานเหลืออย่าง
42
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น้อย 6 เดือน โดยไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
ส่วนคนที่มีสำ� เนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
สามารถท�ำบัตรผ่านแดน (Border Pass) ได้โดยใช้เพียง
บัตรประชาชนทีอ่ ำ� เภอทีต่ วั เองมีชอื่ ในทะเบียนบ้าน หรือ
ไปยื่นที่ว่าการอ�ำเภอเมืองสตูล (โทรศัพท์ 0 7472 4374)
หรือที่ว่าการอ�ำเภอละงู (โทรศัพท์ 0 7477 3191) หรือ
ทีว่ า่ การอ�ำเภอควนโดน (โทรศัพท์ 0 7479 5125) อ�ำเภอ
ที่ต้องการผ่านแดน (เด็กอายุต�่ำกว่า 12 ปีใช้สูติบัตรยื่น)
บัตรผ่านแดนเสียค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท อยู่ได้
ไม่เกิน 30 วัน สามารถไปได้ 4 รัฐ คือ รัฐเคดาห์ รัฐกลันตัน
รัฐเปรัค และรัฐเปอร์ลิส
หากน�ำรถยนต์เข้าไป ต้องเป็นรถที่ติดฟิล์มไม่เกิน
40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ของมาเลเซีย ซึง่ มีขายเป็นระยะเวลาตัง้ แต่ 1 เดือน จนถึง
1 ปี ราคาเริม่ ต้นประมาณ 500 บาท โดยติดต่อหน่วยงาน
ของมาเลเซีย (JPJ) เพื่อท�ำ ICP หรือป้ายวงกลมชั่วคราว
ติดไว้ที่กระจกหน้ารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสตูล 0 7471 1080
ท่าเรือต�ำมะลัง โทรศัพท์ 08 1767 5118
ด่านศุลการวังประจัน 0 7474 0166
ซาลามั ด ดาตั ง
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การข้ามไปเที่ยว ลังกาวี และเปอร์ลิส

การเดินทางไปลังกาวีและเปอร์ลสิ สามารถเดินทาง
ได้หลายแบบ สะดวกสุดคือทางน�ำ 
้ โดยขึน้ เรือจากท่าเรือ
ต�ำมะลังไปเกาะลังกาวี รัฐเกดะห์ ตรงท่าเรือเจ็ทตี้พ้อยต์
(jetty point) ใช้เวลาประมาณ 1.15 ชั่วโมง แล้วนั่งเรือ
ต่อไปปะลิส ใช้เวลาอีกประมาณ 1 ชั่วโมง แต่หากไปทาง
บกเข้าทางจุดผ่านแดนด่านวังประจัน ยังไม่มีรถโดยสาร
ประจ�ำทางระหว่างพืน้ ที่ ต้องขับรถเข้าไปเอง หรือหาเช่า
รถในพื้นที่ ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง ขากลับก็
สามารถขึ้นเรือกลับมาทางเดิมคือที่จังหวัดสตูล
44
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ก่อนกลับสามารถแวะเที่ยวตลาดนัดชายแดนตรง
ด่านชายแดนวังประจัน อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล หรือ
แวะไปเที่ยวตลาดปาดังเบซาร์ซึ่งอยู่ห่างกันเพียง 20 กม.
นอกจากนั้ น จากรั ฐ ปะลิ ส ยั ง สามารถโดยสาร
รถประจ�ำทางหรือรถไฟ (สถานีรถไฟอาเรา: Arau เป็น
สถานีใกล้ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส) มาลงที่ด่านปาดังเบซาร์
แล้วต่อรถไฟมาลงทีห่ าดใหญ่ ถือเป็นการเดินทางทีค่ มุ้ ค่า
และได้ประสบการณ์มากที่สุด ❑

ตลาดนัดชายแดนวังประจัน อ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
สวรรค์ของนักช้อป ชายแดนไทย-มาเลเซีย
ที่นี่อยู่ห่างจากปาดังเบซาร์เพียง 20 กม. เท่านั้นเอง
เป็นตลาดที่คึกคักมาก โอบล้อมด้วยภูเขามีร้านค้าราว 256 ร้านค้า
ร้านค้าเปิดทุกวัน และมีตลาดนัดวันเสาร์-อาทิตย์
ด่านศุลกากร โทร. 0 7474 0166
ด่านตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 7471 1080

หลังสถานการณ์โควิดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบก่อนการเดินทาง

ซาลามั ด ดาตั ง
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ลังกาวี

เกาะลั ง กาวี (Langkawi) ตั้ ง อยู ่ ใ นรั ฐ เคดาห์
(Kedah) ภาษาถิ่นมลายู ออกเสียงว่า “เกอดะฮ์” (หรือ
ไทรบุรีเดิม) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ใกล้
ชายแดนใต้ของไทย เป็นเกาะทีม่ ชี อื่ เสียงมานาน บนเกาะ
มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติระดับโลกที่ทันสมัย มีสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ทัง้ รีสอร์ท ทีพ่ กั ถนนหนทาง
และร้านปลอดภาษี
ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลของอดีตนายกรัฐมนตรี
มาเลเซีย ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด ซึ่งเกิดที่เกาะลังกาวี
จึงพัฒนาเกาะแห่งนี้ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก นอกจากนั้น
ลั ง กาวี ยั ง มี อุ ท ยานธรณี แ ห่ ง แรกในเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.
2007 คือ “Machinchang Cambrian” ซึง่ มีอายุกว่า
550 ล้านปี
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เกาะลังกาวีอยู่ในทะเลอันดามัน ห่างจากเกาะ
ตะรุเตา จังหวัดสตูล เพียง 4 กม. เท่านั้น ห่างจากเมือง
กัวลาเปอร์ลสิ (Kuala Perlis) ประมาณ 30 กม. และเมือง
กัวลาเคดาห์ (Kuala Kedah) เพียง 51 กม. ประกอบด้วย
กลุ่มเกาะจ�ำนวน 99 เกาะ ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและ
มาเลเซีย ชื่อเกาะลังกาวี มาจากค�ำว่า “ลัง” ย่อมาจาก
“ฮลัง” (Helang) แปลว่า “นกอินทรีสีน�้ำตาลแดง”
ซึ่งมีอยู่มากที่นี่ ส่วนนาม “ลังกาวีอญ
ั มณีแห่งเกดะห์”
(Langkawi Permata Kedah) ได้รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอับดุล ฮาลิม ในพระราชพิธี
กาญจนาภิเษกส่วนพระองค์ เพือ่ สร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวว่า “ลังกาวีเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเคดาห์”
หากมองย้อนกลับไปในอดีต ครั้งเมื่อรัฐเคดาห์
ยังเป็นส่วนหนึง่ ของอาณาจักรสยาม เกาะลังกาวี (ลังกอวี)
เป็นต�ำบลหนึ่งของมณฑลไทรบุรี ซึ่งยุคหนึ่งเคยตกอยู่ใต้
อาณัติของอังกฤษ ที่เข้ามาล่าอาณานิคมในแหลมมลายู
กระทัง่ มาเลเซียได้รบั เอกราชจากอังกฤษเมือ่ ปี ค.ศ. 1957
เกาะลังกาวีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐเคดาห์ มาจนถึง
ทุกวันนี้ ❑
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ที่เที่ยวลังกาวี
จัตุรัสอีเกิล
หรือ “จัตุรัสนกอินทรี”
(Langkawi’s Eagle Square)
จัตุรัสอีเกิล เป็นแลนด์มาร์คส�ำคัญที่สุดจุดหนึ่ง
ของเกาะลังกาวี ด้วยรูปปั้นนกอินทรีสีน�้ำตาลแดง (จริงๆ
แล้วคือเหยี่ยวแดง : Brahminy Kite) สูงกว่า 18 เมตร
ในท่วงท่าลีลากางปีกอย่างสง่างาม เหมือนก�ำลังจะโผบิน
ขึ้นฟ้า รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ริมทะเลใกล้ท่าเรือเจ็ทตี้พ้อยต์
(jetty point) จึงกลายเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามจับตา
จับใจ ค�ำว่า “ลังกาวี” มาจากภาษามลายูว่า “เฮอลัง”
(Helang) แปลว่า “นกอินทรี” กับค�ำว่า “กาวี” (Kawi)
หมายถึง “สีนำ�้ ตาลแดง” นั่นเอง

48

ซาลามั ด ดาตั ง

ในบริเวณนีม้ รี า้ นขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free
Shop) ด้วย จึงสามารถแวะไปซื้อสินค้าเป็นของฝาก
กลับบ้าน โดยเฉพาะที่ห้างเจ็ทตี้ พอยท์ (Jetty Point)
ที่จ�ำหน่ายสินค้าปลอดภาษีหลากหลายละลานตา ราคา
สินค้าแบรนด์บางอย่างถูกกว่าไทยครึ่งต่อครึ่ง ดังนั้นใคร
ที่ต้องการซื้อของฝากก่อนกลับไทย ไปเที่ยวจัตุรัสอีเกิล
คงไม่ผิดหวังแน่นอน
แหล่งชอปปิงส�ำคัญอีกที่คือหมู่บ้านตะวันออก
(Oriental Village) อยู่ตรงอ่าวบูเรา (Burau) พรั่งพร้อม
สินค้าทางวัฒนธรรมและร้านอาหารที่ทันสมัย ใกล้ๆ กัน
มีพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3D Art in Paradise ให้ถ่ายภาพ
สามมิติด้วย ❑
ซาลามั ด ดาตั ง
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ลังกาวี เคเบิลคาร์
และลังกาวี สกายบริดจ์
แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของเกาะลังกาวี คือยอดเขา
กุนุง มาชินชัง (Gunung Machinchang) สูง 850 เมตร
จากระดับน�้ำทะเล ถือเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะ
ลังกาวี เป็นเขาหินปูนที่ถูกปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นจนเห็น
เป็นสีเขียวครึม้ งดงามน่าชมตลอดปี และได้รบั การยืนยัน
จากนักธรณีวิทยาแล้วว่า เป็นธรณีสัณฐานหินปูนอายุ
550 ปี ที่ถือว่าเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่ งบริ เ วณเชิ ง เขามี สวนอุทยานธรณี (Geopark) ให้
นักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องธรรมชาติเข้าไปเรียนรู้ได้ แต่ที่
น่าตื่นเต้นกว่านั้น คือสามารถนั่งรถกระเช้า “ลังกาวี
เคเบิลคาร์” (Langkawi Cable Car) จากเชิงเขาขึ้นสู่
ความสูงประมาณ 709 เมตร เป็นกระเช้าที่มีชื่อเสียง
ระดับโลกเพราะเป็นกระเช้าลอยฟ้าช่วงเดี่ยวยาวที่สุด
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ในโลก โดยสายเคเบิลที่ยาวที่สุดจากเสาหนึ่งไปอีกเสา
หนึ่ง คือ 950 เมตร ตลอดเส้นทางรวมความยาว 2.2 กม.
ตู้กระเช้า (Sky Cap) ขึ้นภูเขามีทั้งแบบนั่งหลายคน และ
แบบ VIP นั่ง 2 คน พื้นกระเช้าเป็นกระจกใส ให้ความ
รู้สึกเสียวและสวยสุดๆ มองเห็นวิวพาโนรามาของลังกาวี
ได้ทงั้ เกาะ มองเห็นทะเลสีคราม และเกาะตะรุเตาของไทย
ถ้าวันฟ้าใสจะเห็นไกลไปถึงเกาะสุมาตราเลยทีเดียว
เมือ่ มาถึงด้านบนแล้วห้ามพลาดกับการชม “ลังกาวี
สกายบริดจ์” (Langkawi Sky Bridge) สะพานโลหะ
ชมวิว ยาว 125 เมตร สูง 660 เมตร เชื่อมยอดเขาสอง
ลูกเข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ (รับน�้ำหนักได้ 250 คน)
ได้รับการโหวตให้เป็นวิวน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก ซึ่งใน
ปี ค.ศ. 2013 ที่ท�ำการสร้างนั้น แทบไม่ได้ตัดต้นไม้เลย
สักต้น ถือเป็นความส�ำเร็จยิ่งใหญ่ทางวิศวกรรมของ
มาเลเซีย การขึ้น Sky Bridge สามารถนั่งลิฟท์ขึ้นไปเสีย
ค่าใช้จ่ายประมาณ 10 ริงกิต หรือหากเดินผ่านป่าขึ้นไป
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ❑
ซาลามั ด ดาตั ง
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อุทยานธรณีป่ากิลิม
“อุทยานธรณีปา่ กิลมิ ” (Kilim Geoforest Park)
เป็นอุทยานธรณี (Geopark) แห่งแรกในมาเลเซีย และใน
ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศจัดตัง้ เมือ่ ปี ค.ศ. 
2007 ประกอบขึน้ ด้วย 3 พืน้ ทีบ่ นเกาะลังกาวี คือ อุทยาน
ธรณียคุ แคมเบรียน ป่าภูเขามาชินชัง (Machinchang
Cambrian Geoforest Park) อุทยานธรณีภเู ขาหินอ่อน
ป่าดายัง บูตงิ (Dayang Bunting Marble Geoforest
Park) และอุทยานธรณีป่ากิลิม (Kilim Geoforest Park)
ทั้ ง หมดมี ค วามโดดเด่ น ในแง่ ธ รณี วิ ท ยาโลกล้ า นปี
หลายรูปแบบ ทั้งภูเขาหินปูนอายุ 490-370 ล้านปี มีถ�้ำ 
ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ชายหาด ทะเล และหมู่เกาะ
รวมถึงมีหมูบ่ า้ นชาวประมงกิลมิ (Kilim Village) ซึง่ อาศัย
อยู่ดั้งเดิมมาหลายชั่วอายุคน
ภูมิประเทศโดดเด่นที่สุดของป่ากิลิม คือ ภูเขา
หินปูนแบบคาร์ส (Karst Topography) คล้ายๆ กับที่
52

ซาลามั ด ดาตั ง

Neighbor Journey

อ่าวพังงาของประเทศไทย ลักษณะเป็นภูเขาและเกาะ
หินปูนชายฝั่งที่ผ่านการสึกกร่อนมาเนิ่นนาน จึงมีความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์อาศัยอยู่นานา
ชนิด พบนกมากถึง 238 ชนิด ทั้งนกแก็ก นกลุมพู นกหัว
ขวาน นกยาง นกชายเลน นกกินเปี้ยว และนกกระเต็น
ใหญ่ปีกสีนำ�้ ตาล (Brown-winged Kingfisher) ที่หาได้
ยาก เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 25 ชนิด ผีเสื้อ
84 ชนิด กบและคางคก 23 ชนิด ฯลฯ เป็นเสมือน
ห้องเรียนธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือเล็ก
ลอดอุโมงค์โกงกางร่มรื่น เข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิด
อีกหนึง่ กิจกรรมไฮไลท์คอื การจอดเรือให้อาหารฝูง
เหยี่ยวแดง (Brahminy Kite) นับร้อยตัว โดยเหยี่ยวแดง
จะบินโฉบเข้ามาใกล้เรืออย่างน่าตื่นเต้น และเหยี่ยวแดง
นี้เองคือสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี นอกจากนี้เรายัง
สามารถแวะรับประทานอาหารเทีย่ งทีห่ มูบ่ า้ นชาวประมง
ซึ่งเลี้ยงปลาในกระชังไว้หลายชนิดได้อีกด้วย ❑

หาดปันไต เซนัง  
(Pantai Cenang Beach)
ส�ำหรับคนทีร่ กั ทะเลและชอบบรรยากาศโรแมนติก
“หาดปันไต เซนัง” จะไม่ท�ำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน
หาดปันไต เซนัง เป็นหาดทรายทีค่ กึ คักและมีชวี ติ ชีวามาก
ที่สุดของเกาะลังกาวี เพราะมีหาดทรายสีขาวสะอาดตา
ทอดยาวหลายกิ โ ลเมตร จึ ง เหมาะจะนอนอาบแดด
นั่งปิกนิกพักผ่อน หรือลงเล่นน�้ำ  เล่นกีฬาทางน�้ำที่มีให้
เลือกมากมายตามอัธยาศัย อาทิ  เรือกล้วย  เจ็ตสกี พารา
เซลลิ่ง (เรือลากร่ม) และพายเรือคายัค เป็นต้น
ถัดจากแนวหาดนีข้ นึ้ ไปมีทพี่ กั หลายระดับราคาให้
เลือก ตัง้ แต่บงั กะโลริมหาดสวยๆ ไปจนถึงโรงแรมหรู และ
มีร้านอาหาร คาเฟ่ต์ ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าปลอด
ภาษี (Duty Free Shop) ยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออาทิตย์ลาลับ
ไปแล้ว หาดปันไต เซนัง ก็ไม่ได้หลับใหล แต่ยงั มีสสี นั ของ
แสงไฟและชีวติ ยามราตรี โดยเฉพาะการนัง่ กินอาหารเย็น
ริมหาด ฟังเพลงไพเราะ จิบเครือ่ งดืม่ เย็นๆ และนัง่ พูดคุย
สรวลเสเฮฮากันได้อย่างมีความสุขบนหาดทรายสวยแห่ง
นี้ หาดปันไต เซนัง ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ
ลังกาวี ห่างจากสนามบินนานาชาติเพียง 10 นาที เท่านัน้
จึ ง เดิ น ทางไปได้ ส ะดวก และเหมาะท่ อ งเที่ ย วกั น ได้
ทั้งครอบครัว ❑
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รัฐเปอร์ลิส

สุสานพระนางมัสสุหรี
(Mahsuri Tomb)
เกาะลังกาวี เป็นดินแดนต้องค�ำสาป จากต�ำนาน
ของ “พระนางมัสสุหรี” (Mahsuri Tomb) หรือพระนาง
เลือดขาว เล่ากันว่า พระนางเป็นคนไทย ล่องเรือมาจาก
ภูเก็ต มาแต่งงานกับสุลต่านผู้ครองเกาะลังกาวี (บ้างก็
เล่าว่าเป็นภรรยาของอนุชา) ต่อมาถูกใส่ร้ายว่าคบชู้
จึงถูกตัดสินประหารชีวิต ก่อนสิ้นพระชนม์พระนางได้
กล่าวไว้ว่า “หากพระนางไม่ผดิ ขอให้โลหิตทีห่ ลัง่ ลงมา
เป็นสีขาว” รวมทั้งสาปแช่งให้เกาะมีแต่ความวิบัติ ไม่มี
ความเจริญ 7 ชัว่ อายุคน ซึง่ หลังจากพระนางสิน้ พระชนม์
โลหิตก็หลั่งลงเป็นสีขาวจริงๆ และเชื่อกันว่าเกาะลังกาวี
อยู่ภายใต้คำ� สาปมายาวนาน จนกระทั่งค้นพบทายาทรุ่น
ที่ 7 คือ ศิรินทรา ยายี ที่จังหวัดภูเก็ต ต่อมาทางประเทศ
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มาเลเซียได้มาเชิญไปถอนค�ำสาปทีเ่ กาะลังกาวีเมือ่ ปี พ.ศ.
2543 ซึ่งขณะนั้นศิรินทรามีอายุ 15 ปี หลังจากถอน
ค�ำสาปแล้วเกาะลังกาวีก็เริ่มเป็นที่รู้จัก และได้รับความ
สนใจจนกลายเป็นที่เที่ยวส�ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
มาเลเซีย ส่วนสุสานพระนางมัสสุหรี (Mahsuri Tomb)
ก็ ก ลายเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สุ ส านนี้ มี ส องส่ ว น คื อ
ด้านนอกที่มีหลุมฝังศพ และด้านในอาคารซึ่งจัดท�ำเป็น
พิพธิ ภัณฑ์ทจี่ ดั แสดงเรือ่ งเล่า ประวัติ รวมทัง้ สิง่ ของต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับพระนางมัสสุหรี นอกจากนีภ้ ายในยังมีการ
แสดงดนตรีพื้นเมือง ซึ่งใช้เครื่องดนตรีสมัยยุคพระนาง
มัสสุหรี รวมทัง้ มีรปู ปัน้ จ�ำลองในช่วงพระนางถูกประหาร
มาไว้ที่นี่ด้วย เปิดตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ❑

รัฐเปอร์ลิส (Perlis) เป็นรัฐขนาดเล็กที่สุดของ
มาเลเซีย เนื้อที่ประมาณ 819 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น
ตั้ ง อยู ่ ท างตอนเหนื อ สุ ด ของมาเลเซี ย ตะวั น ตก
ติ ด ชายแดนไทยทางด่ า นชายแดนวั ง ประจั น อ� ำ เภอ
ควนโดน จั ง หวั ด สตู ล ติ ด ด่ า นชายแดนปาดั ง เบซาร์
(Padang Besar) และด่านชายแดนอ�ำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา รัฐเปอร์ลิสจึงเปรียบเสมือนประตูสู่มาเลเซีย
ทางด้านชายฝั่งทะเลอันดามันที่ส�ำคัญ สามารถเดินทาง
เข้าจากประเทศไทยได้สะดวก ทั้งทางบกและทางน�้ำ
ผ่านไปยังเกาะลังกาวี (Langkawi) รัฐเกดะห์ ท�ำให้การ
ท่องเที่ยวและการค้าการลงทุนของสองประเทศคึกคัก
มานานหลายสิบปี
ในอดี ต รั ฐ เปอร์ ลิ ส เคยอยู ่ ใ ต้ ก ารปกครองของ
อาณาจักรสยาม โดยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทรบุรี (รัฐ
เคดาห์ปัจจุบัน) ทว่าต่อมาถูกแบ่งแยกออกไปโดยการล่า
อาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ ทุกวันนี้ประชากรส่วน
ใหญ่ท�ำอาชีพเกษตรกรรม ประมง และอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก รัฐปะลิสจึงมักถูกมองว่าเป็นเมืองรองในแง่
การท่องเที่ยว และเป็นเมืองผ่านไปสู่รัฐอื่นๆ ที่อยู่ใกล้
เคียงกัน ❑
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พิพิธภัณฑ์โกตากายัง

ที่เที่ยวรัฐเปอร์ลิส
ป่าสงวนแห่งรัฐเปอร์ลิส
“ป่าสงวนแห่งรัฐเปอร์ลสิ ” (Perlis State Park)
เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทย
มีเนื้อที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ในเขตเทือกเขา
หินปูนนากาวัน (Nakawan Range) ที่มีภูเขาและถ�้ำ
กระจายอยูม่ ากมาย เขตอนุรกั ษ์ทอ่ี ดุ มสมบูรณ์นปี้ ระกอบ
ด้วยผืนป่า 2 แห่ง ผนวกเข้าด้วยกัน คือ ป่าสงวนมาตา
เอเยอร์ (Mata Ayer Forest Reserve) และป่าสงวนวังมู
(Wang Mu Forest Reserve) สภาพทั่วไปมีทั้งป่าดิบชื้น
ป่าผลัดใบบนเทือกเขาหินปูน ห้วยธาร น�้ำตก และถ�้ำ
น้อยใหญ่หลายแห่งให้เข้าไปเทีย่ วผจญภัย อาทิ ถ�ำ้ เคเล็ม
(Kelem Cave) และถ�ำ้ วังเบอร์มา (Wang Burma Cave)
ซึ่งมีธรณีสัณฐานหินปูนเก่าแก่กว่า 500 ล้านปี น่าตื่นตา
ตื่นใจมาก ส�ำหรับถ�้ำเคเล็มนั้น เป็นถ�้ำที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดของรัฐเปอร์ลิส เพราะนอกจากจะมีหินงอก
หินย้อยสวยมากแล้ว ยังเป็นถ�ำ้ ทะลุทยี่ าวเพียง 370 เมตร
เชือ่ มป่าดิบชืน้ สองฝัง่ เข้าหากัน ภายในมีไฟส่องสว่าง และ
สะพานทางเดินแข็งแรงปลอดภัย ง่ายต่อการเที่ยวชมได้
ตลอดปี
กิจกรรมไฮไลท์อกี อย่างในป่าสงวนแห่งรัฐเปอร์ลสิ
คือ การดูนก ซึง่ มีทงั้ นกประจ�ำถิน่ และนกอพยพฤดูหนาว
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เช่น เหยี่ยวด่างด�ำขาว (Pied Harrier) เหยี่ยวนิ้วสั้น
(Short-toed Snake Eagle) รวมถึงนกออก (Whitebellied Sea-eagle) หรืออินทรีทะเลท้องขาว เป็นนก
ขนาดใหญ่ที่มีล�ำตัวสูงเกือบ 70 เซนติเมตร ชอบร่อน
หากินงูและปลาตามผิวน�้ำ  ซึ่งพบได้บ่อย ส่วนพืชพรรณ
เฉพาะถิ่นหายาก ก็มีไม่น้อยกว่า 215 ชนิด อาทิ ไม้วงศ์
ช่องเจ้าฟ้า (Buxus sp.) มะกอกเกลื้อน (Canarium
perlisiamun) จุกโรหิณี (Dischidia tomentella) และ
เฟินตระกูล Tectaria sp. ที่หายาก เป็นต้น สามารถ
เดินป่าศึกษาธรรมชาติไปชมความงาม และซับซ้อนของ
ระบบนิเวศในผืนป่านี้ได้ ❑

“พิพธิ ภัณฑ์โกตากายัง” (Kota Kayang Museum)
อยู่ในเมืองกัวลาเปอร์ลิส   (Kuala Perlis) เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เหมาะส�ำหรับคนชื่นชอบประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดแสดงโบราณวัตถุ พร้อมบอกเล่า
เรือ่ งราวความเป็นมาของรัฐเปอร์ลสิ -รัฐเคดาห์ เอาไว้ใน
3 ห้องจัดแสดง คือ ห้องแสดงสิ่งของทั่วไป (General
Gallery) ห้องโบราณวัตถุ (Archaeological Gallery)
และห้องรัฐเปอร์ลสิ -เคดาห์ (Kedah and Perlis Gallery)
มีทั้งอาวุธโบราณ เครื่องดนตรีพื้นเมือง คัมภีร์อัลกุรอาน
โบราณ รถม้ า ของกษั ต ริ ย ์ ปื น ใหญ่ ข นาดเล็ ก ติ ด ล้ อ
เครื่องปั้นดินเผา และอื่นๆ อีกมากมาย
พิพธิ ภัณฑ์นเี้ ปิดเมือ่ ปี ค.ศ. 2001 โดยสร้างขึน้ จาก
รากฐานเดิ มของพระราชวั ง เก่ า ของกษั ต ริ ย ์ ร าชวงศ์
เปอร์ลิส-เคดาห์ เป็นอาคารชั้นเดียว มีหลังคาขนาดใหญ่
คลุมต่อเนือ่ งกัน ซึง่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบพืน้ เมืองมลายู
ขนานแท้ โดยใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลัก หลังถูกยึดครอง
โดยอาณาจักรสยาม และการล่าอาณานิคมของจักรวรรดิ
อังกฤษ ตา มด้วยการรุกรานโดยกองทั พญี่ปุ่น ในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 พระราชวังก็ ทรุดโทรมผุพังลงแทบ
หมดสิ้น กระทั่งมีการซ่อมสร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงามเปิด
ให้เข้าชมฟรี ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ภายใน
ถ่ายภาพได้ แต่งดใช้ไฟแฟลช์ และควรมีเวลาอย่างน้อย
1-2 ชั่วโมง เพื่อการชมอย่างทั่วถึง ❑

มัสยิด Al-Hussein  
หรือ มัสยิดลอยน�ำ 
้
ตั้งอยู่ใกล้ท่าเทียบเรือกัวลาเปอร์ลิส (Kuala
Perlis) โดมมีรปู แบบสถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม แปลก
ตา มีสเี หลืองทองตัดกับสีนำ�้ เงิน ในบริเวณเดียวกัน
ยังมีหอคอยหกเหลีย่ มทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น ในช่วง
เวลาละหมาดจะมีแสงสีตา่ งๆ สว่างขึน้ ในระยะทาง
10 เมตร ประหนึ่งสัญญาณบอกชาวประมงว่าใกล้
เวลาละหมาดแล้ว ❑
ซาลามั ด ดาตั ง
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ร้านบังฟานชาชัก โรตีเมืองสตูล

ร้านอาหารแนะน�ำอ�ำเภอเมืองสตูล

ร้านน�้ำชาเล็กๆ กลางเมืองสตูล มีอาหารครบครัน
ทั้งของคาวของหวาน เมนูแนะน�ำ ชาอาพอสโล่ และโรตี
ชีสรสชาติดี ❑
2 ถนนเรืองฤทธิ์จรูญ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
0 7483 2258
ร้านบังฟานโรตี ชาชัก สาขาตลาดโต้รงุ่ เมืองสตูล

พริกไท

ดี โอเอซิส คาเฟ่ สตูล

ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ มีให้เลือกตั้งแต่อาหารไทย
อาหารฝรั่ง เบเกอรี่ บิงซู ตกแต่งร่มรื่นสวยงาม มีให้เลือก
นั่งทั้ง indoor และ outdoor ❑

มีทั้งอาหารจานเดียว เช่น ข้าวผัด ผัดไทย เปี๊ยะกุ้ง
เบเกอรี รวมทั้งเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย Signature
คือ กาแฟใส่ไซรัปอินทผาลัม กาแฟทุเรียน มีบริการ
ห้องประชุมเล็ก ที่จอดรถ สนามเด็กเล่น ❑

45/27 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
0 7472 3777, 09 0224 9926
ร้านพริกไท prikthai
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350 ม.4 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
09 0289 6498
D’oasis cafe’ Satun

ร้านน้องณี สตูล
ร้านใหญ่เก่าแก่ชื่อดังของสตูล อยู่ในตัวเมืองใกล้
กับศาลยุติธรรม ที่จอดรถสะดวก อาหารไทยรสชาติ
ดั้งเดิมในแบบคนใต้ เมนูแนะน�ำ  แกงส้มปูไข่ หอยเจดีย์
ผัดเผ็ด ผักเหลียงผัดไข่ กุ้งผัดกะปิสะตอ ย�ำสามผัก
(ถั่วฟู ผักกูด หัวปลี)  ❑
3/3 ถนนสถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
0 7471 2277
ร้านน้องณี สตูล

ร้านอาหารเจ๊แดง
ร้านอาหารเช้าเจ้าดังของจังหวัดสตูล เปิดมา
นานกว่า 15 ปี มีตมิ่ ซ�ำให้เลือกเยอะมาก รวมทัง้ เมนู
ข้าวไข่กระทะ และเมนูอื่นๆ ให้เลือกมากมาย ❑
32 ถ.หัตถกรรมศึกษา ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล
0 7473 2225
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ร้านป้าบล ข้าวมันไก่

178 cafe & Seafood
ร้ า นอาหารและคาเฟ่ ใ นที่ เ ดี ย วกั น โดยเฉพาะ
อาหารทะเลสด รสเด็ด ส่วนโซนคาเฟ่ มีขนมหวาน อาหาร
ทานเล่น และเครื่องดื่มหลากหลาย มีห้องรับจัดเลี้ยง
งานแต่ง งานประชุมสัมมนา พร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ ❑
178/13 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
06 2262 2945
178cafe&Seafood

ร้านข้าวมันไก่เจ้าอร่อยของสตูล มีให้เลือก
ทั้งข้าวมันไก่บ้าน และไก่เนื้อ น�้ำจิ้มก็อร่อย กินคู่
กับเกาเหลาไก่ เข้ากันมาก มีก๋วยเตี๋ยวไก่น�้ำซุป
อร่อย ราคาไม่แพง ❑
(เยื้องแขวงการทางสตูล) ต.บ้านควน
อ.เมืองสตูล จ.สตูล
08 6015 1209 ❑

ร้านเบญจมิน
ร้านอาหารอิสลามเก่าแก่ยอดนิยมของสตูล มีทั้ง
อาหารจานเดี ย ว ข้ า วผั ด ต้ ม ย� ำ กั้ ง เมนู ย อดนิ ย ม
มีก๋วยเตี๋ยวต้มย�ำทะเลรวมทั้งเมนูขนมหวาน กาแฟสด
เครปอร่อย ❑

ร้านนายแก่ข้าวต้มพุ้ย

Negara เนอฆารา

ร้านข้าวต้มเจ้าอร่อยของสตูล มีอาหารให้เลือก
หลากหลาย จุดเด่น คือ อาหารพืน้ ถิน่ รสชาติเข้มข้น หรือ
จะเป็นอาหารจีนจะกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้ม ก็อร่อย
ทุกอย่าง ❑

ร้ า นอาหารใต้ ท ้ อ งถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ จกลางเมื อ ง มี โ รตี
ที่ไม่ธรรมดา เช่น โรตีกุ้ง โรตีมะพร้าว โรตีซาร์ดีน เมนู
แนะน�ำ ข้าวหมกอาหรับ (ข้าวบัสมาตี) เครื่องเทศเข้มข้น
จากเชฟชาวอาหรับแท้ ท�ำมานานกว่า 20 ปี หอมนุ่ม
น่ารับประทาน ราคาเป็นกันเอง ❑

90/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
0 7472 1504, 06 2085 5788, 08 8791 2763
ร้านนายแก่ข้าวต้มพุ้ย

2/1 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
08 6489 4582
Negara เนอฆารา ❑

12 ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
08 0539 8894
ร้านเบญจมิน
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The One Boutique Hotel

ที่พักอ�ำเภอเมือง สตูล

ที่พัก 39 ห้อง ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก ❑
7 ถนนสตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองฯ จ.สตูล
0 7472 1999
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท
The One Boutique Hotel

เพอร์เฟครูมรีสอร์ท
Perfect Room Resort
รีสอร์ทบรรยากาศดี 25 ห้อง กลางเมืองสตูล
มีสระว่ายน�ำ 
้ และสนามเด็กเล่น ที่จอดรถฟรี
139/23 ถ.ปานชูร�ำลึก ต.พิมาน อ.เมืองฯ จ.สตูล
0 7483 0339
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท
เพอร์เฟครูมรีสอร์ท / Perfect Room Resort
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โรงแรมสินเกียรติบุรี
ที่พักแสนสะดวกสบาย 72 ห้อง พร้อมที่จอดรถ
มีบริการรถรับส่ง และบริการเช่ารถ ❑
20 ถนนอภัยนุราษฎร์ร�ำลึก ต.พิมาน อ.เมืองฯ
จ.สตูล
08 4842 5651
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
Sinkiat Buri Hotel Satun

สตูลบูติกรีสอร์ท
Satun Boutique Resort
ที่ พั ก ระดั บ 3 ดาว 35 ห้ อ ง ตั้ ง อยู ่ ใ จ
กลางเมืองสตูล หลังศาลากลาง ใกล้ตลาดโต้รุ่ง
บรรยากาศร่มรื่น มีที่จอดรถ พร้อมจักรยานให้
ปั่นฟรี ❑
207 ถ.เรืองฤทธิ์จรูญ ต.พิมาน อ.เมือง
จ.สตูล
0 7474 0188
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท
สตู ล บู ติ ก รี ส อร์ ท : Satun Boutique
Resort

โรงแรมสินเกียรติธานี
ที่พัก 45 ห้อง ใจกลางเมืองสตูล ห่างจากท่าเรือ
ต�ำมะลังเพียง 15 นาที สามารถไปกลับเกาะลังกาวี
ได้โดยง่าย มีพื้นทางลาดส�ำหรับรถเข็น ❑
50 ถนนบุรีวานิช ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
09 1847 1057
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท
Sinkiat Thani Hotel, Satun
www.sinkiathotel.com
ซาลามั ด ดาตั ง
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ซีซี รีสอร์ท
ที่พัก 16 ห้อง บรรยากาศดีมีชายหาดส่วนตัว
ใกล้กับท่าเรือปากบาราเพียง 300 เมตร ❑
832 หมู่ 2 ต.ปากน�้ำ อ.ละงู จ.สตูล
06 4040 0800
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,500 บาท
Seesea Resort

โรงแรมปาล์มรีสอร์ท
ทีพ่ กั สไตล์รสี อร์ท 46 หลัง ห่างจากทีท่ ำ� การอ�ำเภอ
เมืองสตูลเพียง 5.6 กม. บรรยากาศธรรมชาติ ใกล้กับ
ทางหลวงหมายเลข 406 ❑
199  ถ.ปานชูรำ� ลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
0 7472 5069
ราคาเริ่มต้นประมาณ 450 บาท
www.palmresort-satun.com
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เลค เทอเรซ รีสอร์ต
(Lake Terrace Resort )
รีสอร์ท 59 ห้อง ของชาวมุสลิม ตัง้ อยูใ่ กล้ทา่ เทียบ
เรื อ ปากบาราและอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ห มู ่ เ กาะเภตรา มี
อาหารฮาลาล รสชาติอร่อย มีสระว่ายน�ำ 
้ พร้อมทีจ่ อดรถ
และมีบริการพายเรือในทะเลสาบเล็กๆ ❑
657 ม.4 ต.ปากน�้ำ อ.ละงู จ.สตูล
08 1132 8178
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
Lake Terrace Resort Satun, Thailand

โรงแรมบารา บาร่า บัดเจ็ท สตูล
(SHA Plus+)
ที่พัก 25 ห้องสวย ราคาไม่แพง มีสระว่ายน�้ำ
ตั้งอยู่ติดท่าเรือปากบารา ใกล้ร้านสะดวกซื้อ ❑
968 หมู่ 2 อ.ละงู จ.สตูล
09 0226 6968
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
BARA BARA’ Budget SATUN
โรงแรมบาราบาร่าบัดเจ็ท สตูล

โรงแรมรอยัลฮิลล์สตูล
ทีพ่ กั 55 ห้องบนเขา วิวทะเล บรรยากาศดี อาหาร
ฮาลาล ห้องพักสะอาด สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน
รวมถึงรองเท้าแตะ มีสระว่ายน�ำ 
้ ฟิตเนส บริการนวด สปา
พร้อมห้องสัมมนาและห้องเลี้ยงสังสรรค์ ❑
11 -712 ต.ปากน�้ำ อ.ละงู จ.สตูล
09 2746 7999
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1700 บาท
Royal Hill Satun
www.royalhillsatun.com/thai
ซาลามั ด ดาตั ง
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ร้านอาหารในลังกาวี มาเลเซีย

Restoran Kak Yan
Nasi Campur
Jalan Ulu Melaka, Kampung Padang Gaong,
07000 Langkawi, Kedah
+60 17-408 4371
เปิด 08.00-16.00 น. ❑

Nasi Dagang Pak Malau
Jalan Makam Mahsuri, Kampung Mawar,
07000 Langkawi, Kedah
+60 12-271 1977
เปิด 08.00 – 14.00 น. ❑
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Wan Thai Langkawi
Restaurant
80-82 Langkawi Mall Dundung Langkawi,
07000 Kuah, Kedah
+60 4-966 1214
เปิด 11:00 - 14:45 และ 18:30 - 21:45 น. ❑

Wonderland Food Store
179 Persiaran Mutiara 2, Pusat Perdagangan
Kelana Mas, 07000 Langkawi, Kedah
+60 12-467 4515
เปิด 18.00 - 22.00 น. ❑

The Fat Frog
99 East Estate, Jalan Padang Matsirat,
Mk Ulu Melaka, 07000 Langkawi, Kedah
+60 17-333 1517
เปิด 12.00 – 22.00 น. ❑
ซาลามั ด ดาตั ง
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ที่พักในลังกาวี

Bayview Hotel Langkawi
The Westin Langkawi
Resort & Spa
Jalan Pantai, Jalan Dato Syed Omar, 07000
Langkawi, Kedah
+60 4 960 8888
ราคาเริ่มต้นที่ 4,500 บาท ❑

Berjaya Langkawi Resort
Karung Berkunci 200 Burau Bay, 07000
Langkawi, Kedah
+60 4-959 1888
ราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท ❑

Jalan Pandak Mayah 1, Pusat Bandar Kuah,
07000 Langkawi, Kedah
+60 4-966 1818
ราคาเริ่มต้นที่ 1,800 บาท ❑

Cenang View Hotel
Jalan Pantai Chenang, Kampung Lubok
Buaya, 07000 Langkawi, Kedah
+60 12-422 8378
ราคาเริ่มต้นที่ 900 บาท ❑

ดายัง เบย์ รีสอร์ท ลังกาวี
(Dayang Bay Resort Langkawi)
Jalan Taman Pelangi, 07100 Langkawi,
Kedah
+60 4-966 5515
ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท ❑
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โปรแกรมท่องเที่ยว
Day 1

Day 2

♦

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

ออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน ถึงหาดใหญ่เช้าตรู่
เดินทางต่อไปจังหวัดสตูลด้วยรถตู้ ระยะทาง 97 กม.
ใช้เวลาราว 1.30 ชั่วโมง
ถึงจังหวัดสตูล ไปท่าเรือปากบารา แวะเกาะตะรุเตา
เกาะไข่ ถ่ายรูปกับซุ้มประตูหิน
(สถานที่จัดงานวิวาห์ยอดนิยม)
รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์บนเรือ
แวะเกาะหินงาม ย�่ำหินกรวดสีดำ� หลากหลายขนาด
เต็มเกาะ
เดินเล่นชมหาดทรายสัมผัสความเงียบสงบบนเกาะ
อาดังราวี
ล่องเรือด�ำน�้ำดูปะการังที่เกาะหลีเป๊ะ
เช็คอินเข้าที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหาร
เย็นเดิน เล่นบนถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ
พักผ่อนตามอัธยาศัย

♦

♦

♦
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Day 5

♦

♦

Day 3
♦

♦

♦
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Day 4
♦

♦

หมายเหตุ : การเดินทางในเปอร์ลิส ไม่มีรถประจ�ำทาง
แนะน�ำให้เหมารถส�ำหรับเที่ยว รวมทั้งไปส่งที่ด่าน

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางจากเกาะหลีเป๊ะ ไปชมปราสาทหินพันยอด
รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ
เดินทางต่อไปสะพานข้ามกาลเวลา ชมหินหลากสี
เข้าที่พัก รับประทานอาหารริมทะเลที่ท่าเรือ
ปากบารา ต่อด้วยโรตีชาชัก
พักผ่อนตามอัธยาศัย

♦

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางต่อไปยังถ�้ำเลสเตโกดอน
กินมื้อเที่ยงที่วังสายทอง แล้วล่องแก่งวังสายทอง
กลับเข้าเมืองชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล
รับประทานอาหารเย็น กลับเข้าที่พักในตัวเมืองสตูล

♦

♦

♦

♦

หลังทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางไปลงเรือ
รอบเช้าที่ท่าเรือต�ำมะลัง อ�ำเภอเมืองสตูล
ไปสู่ “เกาะลังกาวี”
ไปเที่ยวถ่ายรูปที่จัตุรัสอีเกิล ซื้อของปลอดภาษี
เดินทางไปยังสุสานพระนางมัสสุหรี ชมพิพิธภัณฑ์
รับประทานอาหารเที่ยง
นั่งรถกระเช้า “ลังกาวีเคเบิลคาร์” ขึ้นสู่ยอดเขา
เพื่อชมวิวพาโนรามา เดินบน “ลังกาวี สกายบริดจ์”
พักผ่อนริมชายทะเลสุดชิล บนหาดทรายสีขาวน�้ำ
ทะเลสีครามใสแจ๋ว ที่ “หาดปันไต เซนัง”  
กินอาหารเย็นริมชายหาด แล้วกลับเข้าที่พัก

♦

♦

♦

♦

ตื่นแต่เช้าตรู่รับประทานอาหารพื้นเมืองที่ลังกาวีแล้ว
เดินทางต่อไปยังท่าเรือเพื่อไปเที่ยวเปอร์ลิส
ไปเที่ยวป่าสงวนแห่งรัฐเปอร์ลิสแล้วรับประทาน
อาหารเที่ยงจากนั้นไปชมพิพิธภัณฑ์โกตากายัง
เดินทางต่อไปยังด่านวังประจัน อ�ำเภอควนโดน
จังหวัดสตูล ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
กลับเข้าตัวเมืองสตูล (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
เพื่อขึ้นรถตู้ไปสนามบินหาดใหญ่
กลับกรุงเทพ ฯ ด้วยสายการบินแอร์เอเชียเวลา
20.40 น. ถึงกรุงเทพ ฯ เวลา 22.10 น.
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-มาเลเซีย
เส้นทางที่ 2 สงขลา-สะเดา-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์
เส้นทางชมเมืองเก่า ชิมอาหาร 3 วัฒนธรรม
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สงขลา-สะเดา-มะละกา-กัวลาลัมเปอร์
“เส้นทางชมเมืองเก่า ชิมอาหาร 3 วัฒนธรรม”

สํ

		 าหรั บ นั ก เดิ น ทางตั ว จริ ง ที่ รั ก การท่ อ งเที่ ย ว
		 แสวงหาสถานที่เที่ยวแปลกใหม่ในวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ แถมมีอาหาร
อร่อยๆ รอให้ชิมมากมายระหว่างทาง คุณต้องไม่พลาด
เส้นทางเที่ยวเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย
สัมผัส 2 เมืองท่าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาแต่อดีตจน
ถึงปัจจุบัน อย่างเมืองสงขลาในฝั่งอ่าวไทย และเมือง
มะละกา (Malacca) ทางฝั่งทะเลอันดามันของมาเลเซีย
ซึมซับบรรยากาศเก่าๆ ผ่านเรื่องเล่า พิพิธภัณฑ์ อาคาร
บ้านเรือนโบราณ และวิถชี วี ติ ผูค้ นทีย่ งั สืบสานวัฒนธรรม
อั น งดงามมิ ใ ห้ สู ญ หาย โดยเฉพาะชาวเปอรานากั น
(Peranakan) หรือ “บ้าบ๋าย่าหยา” ลูกหลานจีนโพ้นทะเล
ที่เกิดบนคาบสมุทรมลายู (ผู้ชายเรียกตัวเองว่า “บ้าบ๋า”
ผู้หญิงเรียกตนเองว่า “ย่าหยา”) ชิมอาหารอร่อยหลาก
วัฒนธรรมตามเส้นทางนี้ ซึ่งมีทั้งอาหารจีน อาหารมุสลิม
และอาหารไทยท้องถิ่นแปลกๆ ซึ่งจะไม่พบในที่อื่นใด
นอกจากไปสัมผัสด้วยตนเองยังแหล่งต้นก�ำเนิดเท่านั้น
ชมตัวเมืองเก่าสงขลา จากจุดชมวิวมุมสูงบนเขาตังกวน
และเก็บภาพสวยคลาสสิกริมหาดสมิหลาไว้เป็นที่ระลึก
แล้วเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่อันคึกคัก ประตูสู่ชายแดน
ไทย-มาเลเซีย ชอปปิงสนุกที่ตลาดกิมหยง จากนั้นข้าม
แดนสู่มาเลเซียที่ด่านชายแดนสะเดา มุ่งหน้าสู่มะละกา
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อดีตเมืองท่าที่ทรงอิทธิพลที่สุดของช่องแคบมะละกา
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 15-19 ที่อบอวลด้วยสถานที่ส�ำคัญ
ทางประวัติศาตร์ ป้อมปราการโบราณ โบสถ์แดงของ
ชาวโปรตุเกส และอาคารบ้านเรือนเก่าๆ ที่เต็มไปด้วย
กลิน่ อายของวันวาน ซึง่ มีอาหารท้องถิน่ ให้ชมิ อย่างไม่รเู้ บือ่
ทั้งข้าวมันไก่ ข้าวเหนียวปั้น ยังโต่วฝู่ สะเต๊ะหม้อเดือด
และอาหารเปอรานากันแสนอร่อยอย่าง “อายัมบัวเคลัก”
นีค่ อื สวรรค์ของนักชิมตัวจริง
ปิดท้ายทริปนี้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นครหลวงแห่ง
มาเลเซียทีย่ งิ่ ใหญ่ เบ้าหลอมทางวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ทัง้ ชาวจีน มาเลย์ ฮินดู และชาวคริสต์หลายชนชาติ อาทิ
โปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมา
หลายร้อยปี เที่ยวชมตึกแฝดเปโตรนาส ที่ตั้งตระหง่าน
อยู่ใจกลางเมือง ต่อด้วยมัสยิดสีชมพูและมัสยิดจาเม็ก
สองศาสนสถานส�ำคัญของพีน่ อ้ งชาวมุสลิม เป็นศูนย์รวม
ความศรัทธาที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมอันน่าหลงไหล
แล้วไปเดินเล่นย่านไชน่าทาวน์ ชิมอาหารอร่อยที่มีนับ
ไม่ถ้วน อิ่มจนต้องขยายเอวกางเกงกันเลยทีเดียว
ถ้าไม่ไป...ก็คงไม่รู้ เพราะนี่คือเส้นทางท่องเที่ยว
แบบ “Once in a Life Time” หรือ “ครั้งหนึ่งในชีวิต
ต้องไปสัมผัสให้ได้” ❑
ซาลามั ด ดาตั ง
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การเดินทาง

สงขลาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,004 กม.
เดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจ�ำทางใช้เวลาประมาณ
13 ชั่วโมง
สามารถเดินทางด้วยรถไฟ โดยไปลงที่สถานีรถไฟ
ชุ ม ทางหาดใหญ่ แล้ ว เดิ น ทางต่ อ ไปยั ง สงขลาด้ ว ย
รถประจ� ำ ทางหรื อ รถตู ้ มี คิ ว รถตู ้ ห น้ า ตลาดกิ ม หยง
ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง
หากเดินทางด้วยเครื่องบิน บินไปลงที่สนามบิน
หาดใหญ่ใช้เวลา 1.30 ชัว่ โมง แล้วต่อรถมินบิ สั รถตู้ หรือ
รถสองแถว ไปลงหน้าหอนาฬิกา แล้วต่อรถตู้ รถประจ�ำทาง
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ไปสงขลาใช้เวลาประมาณ 1.30-2.00 ชั่วโมง หรือเหมา
รถตู้จากสนามบินตรงไปยังสงขลาได้เลย ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
0 7422 7000, 0 7422 7001-3
สถานีรถไฟหาดใหญ่ 0 7426 1290
สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ 09 8674 3906
รถตู้หาดใหญ่ 0 7424 4443 0 7423 2404
ซาลามั ด ดาตั ง
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สงขลา
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แผนที่ท่องเที่ยวสงขลา
ซาลามั ด ดาตั ง

เก็บกระเป๋าไปเที่ยว “เมืองสองทะเล” ศูนย์กลาง
ภาคใต้ตอนล่าง สงขลา เมืองที่มีมนต์เสน่ห์ ขนาบไปด้วย
ทะเลอ่าวไทยทางตะวันออก และทะเลสาบสงขลาอัน
กว้างใหญ่ทางตะวันตก ด้วยเป็นเมืองท่าที่มีความส�ำคัญ
ยิ่งในอดีต เป็นเมืองค้าขายที่มีเศรษฐกิจเฟื่องฟู จึงมีผู้คน
หลากเชื้อชาติศาสนาเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจ�ำนวน
มากมานานหลายร้อยปี ทั้งชาวจีน ชาวพุทธ ชาวมลายู
มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัว จนเกิด
วัฒนธรรมทางอาหารที่ผสมผสานกันจนเป็นเอกลักษณ์
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นอาหารพื้นเมืองของสงขลาที่
น่าลิ้มลอง เช่น เต้าคั่ว แกงสมรม ข้าวมันแกงไก่ แป้งแดง
ไข่ครอบ ขนมคนที เป็นต้น
ใครทีต่ ดิ ภาพของสงขลาหัวเมืองปักษ์ใต้เดิม คงต้อง
สลั ด ภาพนั้ น ทิ้ ง ไป เพราะเมื อ งนี้ ไ ด้ เ ปลี่ ย นโฉมหน้ า
จากเดิมไปแล้ว ไม่แพ้เมืองฝั่งมะละกาเลยทีเดียว มีห้าง
สรรพสินค้าทันสมัย คู่ขนานไปกับย่านเก่าตลาดกิมหยง
มีการปรับเปลีย่ นอาคารเก่าให้ทนั สมัยในกลิน่ อายเดิมแต่
เพิ่มเติมยิ่งกว่า ด้วยการเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ของตนมาเป็นจุดขาย ตรงไหนที่เป็นจีนก็จะจีนโบราณ
ยิง่ กว่าเดิม ตรงไหนทีเ่ ป็นมุสลิมก็ฉายโชนชัดเจนกว่าเดิม
แถมเติม Street Art เข้าไปด้วย สงขลาวันนี้จึงมากไป
ด้วยชาวจีนและชาวมาลายูจากฝั่งมาเลเซียเข้ามาเที่ยว
กันอย่างล้นหลาม ❑
ซาลามั ด ดาตั ง

79

Neighbor Journey

Neighbor Journey

Neighbor Journey

Neighbor Journey

หาดสมิหลา หรือ แหลมสมิหลา

เขาตังกวน
เที่ ย วภู เ ขาลู ก ย่ อ มๆ แต่ ไ ด้ วิ ว แบบพาโนรามา
360 องศา “เขาตังกวน” ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสงขลา
สูงประมาณ 97 เมตร จากยอดเขาลูกนี้มองออกไปทาง
ตะวันออก จะเห็นทะเลอ่าวไทยสีเขียวคราม และเมือ่ มอง
ไปทางตะวันตก จะเห็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา
เป็นผืนน�ำ้ สีเขียวเรือ่ ๆ ตัวเมืองสงขลาถูกขนาบด้วยผืนน�ำ้
ทั้งสองด้าน สงขลาจึงได้ฉายาว่า “เมืองสองทะเล”
สมัยโบราณผูค้ นต้องเดินขึน้ เขาตังกวน ผิดกับปัจจุบนั ทีม่ ี
รถรางไฟฟ้าบริการช่วยประหยัดแรง ก่อนถึงยอดเขามี
โบราณสถานส�ำคัญทีค่ วรแวะชมคือ “ศาลาพระวิหารแดง”
เป็นอาคารทรงยุโรปซึ่งเคยเป็นที่ประทับพักเหนื่อยของ
รัชกาลที่ 5 เมือ่ ครัง้ เสด็จเขาตังกวนเมือ่ ปี พ.ศ. 2431 และ
พ.ศ. 2441 จากนั้นหากเดินขึ้นบันไดนาคไปอีกร้อยกว่า
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ขั้นก็จะถึงยอดเขา อันเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์คู่เมือง
สงขลา สร้างด้วยศิลปะทวารวดีสีขาวผ่องงดงาม นับเป็น
จุดชมวิวมุมสูงที่สวยคลาสสิกมาก แต่ช่วงกลางวันแดด
ค่อนข้างร้อน ควรเตรียมหมวกหรือร่มไปด้วย ❑
เขาตังกวน ถ.สุขุม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
เปิดทุกวันตั้งแต่ 08.30-18.00 น.
โทร 0 7431 6330

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญของจังหวัดสงขลา
หาดสมิหลาเป็นหาดทรายสีขาวนวลเนื้อละเอียดที่ทอด
ยาวกว่า 2.5 กม. บรรยากาศเงียบสงบ คนสงขลาและ
นักท่องเที่ยวนิยมมานั่งปิกนิกกินลมชมวิวใต้ต้นสนใหญ่
ฟังเสียงคลื่นเห่กล่อมหาดทราย วันที่ฟ้าใสๆ น�้ำทะเลที่นี่
จะเป็นสีมรกต ไล่เฉดเป็นสีครามเข้มสู่ท้องทะเลลึก
จุดเด่นของหาดนี้และกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่ง
อ�ำเภอเมืองสงขลา คือ “รูปปั้นนางเงือก” ที่หล่อจาก
บรอนซ์ลงด�ำขนาดเท่าคนจริง นัง่ หวีผมอยูบ่ นโขดหินใหญ่
ริมหาด ราวกับว่านางมีชีวิตจริง และเป็นขวัญใจที่ผู้คน
มาถ่ายภาพตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2509 โดยมีตำ� นานเกีย่ วกับนาง
เงือกนีว้ า่ “ในอดีตนางเงือกชอบขึน้ จากน�ำ้ มาเล่นแสงจันทร์
ทีห่ าดสมิหลา โดยเฉพาะในคืนที่ท้องฟ้ามีแสงจันทร์สว่าง
เต็มดวง อยูม่ าคืนหนึง่ มีหนุม่ ชาวประมงแอบเห็นนางเงือก
เข้าพอดี นางรู้ตัวก็ตกใจ กระโดดลงน�ำ้ ทิ้งหวีทองค�ำไว้
ชาวประมงเก็บหวีทองค�ำไว้เฝ้ารอว่าสักวันหนึ่งจะได้พบ
นางเงือกอีก แต่นางเงือกก็ไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลย”
หน้าหาดสมิหลา เมื่อมองออกไปในทะเล จะเห็น
เกาะหนูและเกาะแมว ตั้งคู่กันในแนวขอบฟ้า เกาะแมว
ใหญ่กว่าเกาะหนู ซึ่งมีต�ำนานเล่าว่า “มีพ่อค้าชาวจีนซื้อ
แมวและหมาน�ำลงเรือกลับไปเลี้ยง แต่ระหว่างทางแมว
หมาเกิดคิดถึงบ้าน ให้หนูบนเรือไปขโมยแก้ววิเศษทีท่ ำ� ให้
ลอยน�้ำได้มา จากนั้นหมา แมว และหนู ก็ว่ายน�ำ้ เข้าฝั่ง
โดยหนูอมแก้ววิเศษไว้ ระหว่างทางหนูนึกขึ้นได้ว่าถ้าถึง

ฝั่งแล้ว หมาและแมวต้องมาแย่งแก้ววิเศษไป หนูจึงว่าย
น�้ำหนี แมวก็ว่ายน�้ำตาม หนูตกใจท�ำแก้ววิเศษหลุดจาก
ปาก ทั้งสองจึงจมน�้ำตายในอ่าวหน้าเมือง กลายเป็น
เกาะหนู เกาะแมว อย่างทีเ่ ห็น ส่วนหมาว่ายน�ำ้ ขึน้ มาตาย
บนฝั่ง กลายเป็นโขดหินใหญ่ที่เขาตังกวน ส่วนดวงแก้ว
วิเศษแตกละเอียด กลายเป็นหาดทรายแก้วอยู่ทางเหนือ
ของแหลมสนอ่อนในอ่าวสงขลา
นอกจากนีห้ าดสมิหลายังเป็นจุดที่ รัชกาลที่ 5 เคย
เสด็จฯ มาแล้วถึง 4 ครัง้ (พ.ศ. 2431, 2433, 2441, 2443)
โดยเสด็จฯ มากับเรือรบหลวงมหาจักรี ทอดสมออยู่หลัง
เกาะหนู แล้วทรงเรือแจวต่อเข้ามายังหาดสมิหลาอีกราว
60 เส้นเศษ (กว่า 2 กิโลเมตร) ประทับแรมในค่ายหลวง
แหลมทราย เพื่อทอดพระเนตรการผสมพันธุ์ช้าง ❑
ซาลามั ด ดาตั ง
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ที่เที่ยวในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล
ชมเจดียท์ สี่ ร้างจากสแตนเลสทัง้ องค์บนเขาคอหงส์
ที่มีความสวยงาม จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราช
กุศลแด่รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
60 ปี รู ป ทรงเจดี ย ์ เ ป็ น แสตนเลสวงกลมเรี ย งจนถึ ง
ยอดบน นับได้ 60 ชั้น ส่วนด้านในองค์เจดีย์เป็นที่บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ มีทางเข้าเป็นวงกลมเรียงรอบองค์
รวม 14 ช่อง มีภาพวาดพุทธประวัติให้เราได้ชมอีกด้วย
ภายนอกมีหอระฆังท�ำด้วยแสตนเลสสี่มุม เสมือนเป็น
ตัวแทนของธาตุทั้งสี่ มีพระพุทธรูปให้สักการะโดยรอบ
รวมทั้งมีมุมให้ถ่ายภาพวิวสวยๆ มากมาย วัดนี้ตั้งอยู่บน
ถนนปุณณกัณฑ์ ต�ำบลคอหงส์ ด้านหลังของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ❑
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จุดชมวิวเขาคอหงส์
ชมแสงแรกและแสงสุดท้าย ที่สาดส่องลงมายัง
ตัวเมืองหาดใหญ่ได้งดงามจับใจ แลเห็นทิวเขาที่ทอดอยู่
ไกลลิบๆ บน “เขาคอหงส์” สูงราว 371 เมตร ซึ่งบางวัน
อาจมีทะเลหมอกให้ชมด้วย เขานี้ตั้งอยู่ในบริเวณสวน
สาธารณะหาดใหญ่ อ�ำเภอเมืองหาดใหญ่ ปกคลุมด้วยป่า
ไม้รกทึบ มีถนนคดเคีย้ วขึน้ สูย่ อดเขาเพือ่ ชมวิวและสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ “พระพุทธมงคลมหาราช” พระพุทธรูป
ปางห้ามญาติที่รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เป็นพระพทุธรูปประจ�ำเมืองหาดใหญ่ เมือ่ พ.ศ. 2542 จุด
ชมวิวเขาคอหงส์ เปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 06.00-20.00 น.
นอกจากจะขับรถขึ้นไปแล้ว ยังมีรถกระเช้า Hatyai
Cable Car กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของไทยไว้บริการด้วย
ตัวกระเช้ามี 2 คัน ระยะทาง 525 เมตร ใช้เวลาเดินทาง
ต่อรอบประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ❑

ตลาดกิมหยง
ตลาดเก่าแก่คเู่ มืองหาดใหญ่มาตัง้ แค่ยคุ แรก ตัง้ อยู่
ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ เป็นอาคารสองชั้น ในอดีตชั้น
บนเคยเป็นโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ฉายหนังฝรั่งในยุคที่
ยั ง ใช้ ค นพากย์ เ สี ย งอยู ่ เดิ ม ชื่ อ “ตลาดชี กิ ม หยง”
อันเป็นชื่อของคหบดีชาวจีน ชีกิมหยง และภรรยาชื่อ
ละม้าย เจ้าของที่ดินแต่เดิม นับเป็นตลาดมีชื่อเสียงคู่กับ
“ตลาดสันติสุข” จ�ำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า น�ำ้ หอม และ
เครื่องส�ำอาง อยู่ริมถนนนิพัทธ์อุทิศในย่านเดียวกัน
ตลาดกิมหยงเป็นตลาดใหญ่ทสี่ ดุ ในอ�ำเภอหาดใหญ่
ชั้ น ล่ า งขายของฝากนานาชนิ ด มี ทั้ ง ของสดของแห้ ง
ของฝาก ของทีร่ ะลึก จากทัง้ ไทยและมาเลเซีย อาทิ กาแฟ
ส�ำเร็จรูป ขนม เครื่องเทศ เครื่องยาจีน ลูกเกาลัด เสื้อผ้า
ส�ำเร็จรูป ผ้าโสร่งปาเต๊ะ ฯลฯ ส่วนชั้นบนขายสินค้า
แบรนด์ เ นม ทั้ ง ของแท้ ข องท� ำ เลี ย นแบบ มี ก ระเป๋ า
รองเท้า เข็มขัด แว่นตา นาฬิกา เครื่องส�ำอาง น�้ำหอม
เครื่องหนัง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น สามารถต่อ
รองราคากันได้ ❑
ตลาดกิมหยง
13-15 เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
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ที่เที่ยวในอ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
พุทธอุทยานเขาเล่
จุดชมทะเลหมอกหนึ่งเดียวของสะเดา ถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่น่าสนใจ ตั้งอยู่ใกล้ชายแดน
ไทย-มาเลเซีย แบ่งออกเป็นสองโซน คือ โซนผืนป่า
และโซนพุทธอุทยาน โซนผืนป่า เป็นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เทศบาลเมืองสะเดาได้ประกาศให้ “ป่าเขาเล่สะเดา”
ซึ่งมีเนื้อที่ 325 ไร่ เป็นพื้นที่ปกปักรักษาทรัพยากร
ท้ อ งถิ่ น ส่ ว นโซนพุ ท ธอุ ท ยาน เป็ น ที่ ป ระดิ ษ ฐาน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ได้แก่ “พระพุทธนิมิตพิชิตมาร”
(หน้าตักกว้าง 22 เมตร สูง 59 เมตร) เจ้าแม่กวนอิมสูง
เด่นเป็นสง่า สูง 29 เมตร (สร้างโดยชาวมาเลเซียทีเ่ ลือ่ มใส
ศรัทธา) หลวงปูท่ วดเหยียบน�ำ้ ทะเลจืดองค์ใหญ่ (หน้าตัก
กว้าง 15 เมตร) พร้อมศูนย์การเรียนรูต้ ามรอยหลวงปูท่ วด
สมเด็จเจ้าพะโคะ พระศรีอริยเมตไตรย (พระสังกัจจายน์)
พระอรหันต์จี้กง และเจ้าพ่อเสือ เพื่อเป็นที่เคารพสักการ
บูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยวที่สนใจขึ้นไปชมทะเลหมอก กรุณา
ติดต่อเทศบาลต�ำบลสะเดา เพือ่ ความปลอดภัย ไม่เสียค่า
ใช้จา่ ยในการเข้าชม แนะน�ำให้ไปวันอาทิตย์ การเดินทาง
จะแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ
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หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งอาเซียน
(Asian Cultural Village)

1. ขึน้ รถของเจ้าหน้าทีท่ จี่ ดุ นัดพบเวลาประมาณ 4.30 น.
และเดินเท้าขึน้ ไปอีกประมาณ 1 ชัว่ โมง รับรองคุม้ ค่าและ
ประทับใจแน่นอน ❑
พุทธอุทยานเขาเล่ ต.สะเดา จ.สงขลา
เทศบาลต�ำบลสะเดา 0 7444 1400 ต่อ 113

หรือ สวนไดโนเสาร์ด่านนอก (Dinosaur Park)
สถานที่ท่องเที่ยวของอ�ำเภอสะเดา หรือเมืองด่านนอก
อยู่ห่างจากด่านศุลกากรสะเดาประมาณ 2 กม. ห่างจาก
ตัวเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 56 กม. เป็นศูนย์รวมความ
สนุกของครอบครัวทีจ่ ำ� ลองไดโนเสาร์มากกว่า 32 สายพันธุ์
เป็น Jurassic World Dinosaur Park ที่ใหญ่ที่สุดใน
เอเชีย มีสวนสัตว์ สวนน�ำ้ หมู่บ้านคาวบอย ที่พัก ร้านค้า
ร้านขายของทีร่ ะลึก คอยต้อนรับนักท่องเทีย่ วทัง้ ไทยและ
ต่างประเทศ ให้ได้สัมผัสโลกแห่งจินตนาการ เปิดท�ำการ
10.00-21.00 น. ราคาบัตรเข้าชม ชาวไทยราคา 200 บาท
ชาวต่างชาติ 300 บาท ❑

วัดหัวถนน
เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปาง
มารวิชัย แกะจากไม้แต้ว (ชาวลาวเรียกว่าไม้ติ้ว) เป็นที่
เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตั้งอยู่
บนถนนสายกาญจนวนิช ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่
19 เมษายน ของทุกปี จะมีการแห่องค์หลวงพ่อติว้ ไปรอบ
หมู่บ้านเพื่อเป็นศิริมงคล ❑
บ้านหัวถนน ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7429 8123 (อบต.บ้านปริก)

ตั้งอยู่ที่ ต.ส�ำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7455 7133, 08 4213 2333
อบต. ส�ำนักขาม 0 7452 3925
ซาลามั ด ดาตั ง
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วัดถ�ำ้ เขารูปช้าง
ชมความงดงามของเจดี ย ์ พุ ท ธคยาหิ น อ่ อ นที่
ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแก้ว เป็นเจดีย์หินอ่อนที่แกะสลัก
เรียงต่อกันเป็นชั้นๆ โดยจ�ำลองรูปแบบมาจากมหาเจดีย์
พุทธคยา ประเทศอินเดีย ณ สถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ตั้งอยู่
หมู่ 6 ต�ำบลปาดังเบซาร์ อ�ำเภอสะเดา บริเวณเชิงเขาแก้ว
ในเขตพื้นที่รอยต่อพรมแดนไทย-มาเลเซีย ท่ามกลาง
ขุนเขาอันกว้างขวาง เป็นวัดที่เกิดจากแรงศรัทธาของ
พระชาวสิงคโปร์ “พระมงคลญาณคุณ” (จวงเจีย ยสโร)
เจ้าอาวาสรูปแรก (มรณภาพไปเมื่อ พ.ศ. 2553) ที่เดิน
ธุดงค์มาพบถ�้ำนี้และได้เข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ต่อมาจึงชวนลูกศิษย์ให้มาสร้างวัดจนกลายเป็นที่รู้จัก
เลือ่ มใสของชาวบ้านในพืน้ ที่ ซึง่ “พระอธิการโฮชี ฉนฺทโก”
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันก็เป็นชาวสิงคโปร์เช่นกัน
วัดนี้มี 2 ชั้น ชั้นแรก ประดิษฐานพระพุทธรูป เสา
ปั้นเป็นรูปมังกร มีจิตรกรรมฝาผนังทีง่ ดงามแบบจีน ชัน้ ที่
2 เป็นจุดชมวิวเทือกเขาแก้ว ด้านหลังอุโบสถมีถ�้ำขนาด
ใหญ่ทมี่ หี นิ งอกหินย้อย ประดิษฐานพระพุทธรูปมากมาย
มีล�ำธารน�้ำธรรมชาติที่เต็มไปด้วยปลาพลวงภูเขา อีกทั้ง
ในบริเวณวัด ยังเป็นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ อาทิ
พระอวโลกิเตศวร แจ้าแม่กวนอิม และเทพมากมาย
วัดนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั ของชาวต่างประเทศ ทัง้ ชาวสิงคโปร์
และมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นกรุป๊ ทัวร์ โดยเฉพาะ
ช่วงตรุษจีนจะเข้ามาถือศีลกินเจ และปฏิบัติธรรม ❑
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กิจกรรมน่าท�ำในจังหวัดสงขลา

ล่องแก่งถ�้ำศรีเกษร
วัดถ�้ำเขารูปช้าง
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7423 1055
0 7458 5630 (อบต.ปาดังเบซาร์)

กิ จ กรรมยอดฮิ ต ส� ำ หรั บ ผู ้ รั ก ความสนุ ก สนาน
ท้าทาย “ล่องแก่งชมถ�ำ้ ศรีเกษร” บนพืน้ ทีต่ ำ� บลเขาพระ
อ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่บริเวณถ�้ำศรีเกษร
สถานที่ท่องเที่ยวที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา ที่มี
หินย้อยทีส่ ลับซับซ้อนสวยงาม อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอหาดใหญ่
ราว 40 กม. ล่องแก่งถ�้ำศรีเกษร เป็นล่องแก่งเปิดใหม่
ระยะทางประมาณ 6 กม. ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง โดยมี
เจ้าหน้าทีพ่ ายเรือ และเจ้าหน้าทีด่ แู ลตลอดเส้นทาง อัตรา

ค่าบริการล่องแก่ง 200 บาท/คน (รวมอาหาร 300 บาท)
มีแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน ทีพ่ กั โฮมสเตย์ หรือทีพ่ กั ในรูปแบบ
เต้นท์ พร้อมอาหาร 3 มื้อ ราคา 900/คน ให้บริการโดย
ชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติอย่างให้ชิดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ❑
บ้านสีสอน ม.4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
08 1798 0390 (ผู้ใหญ่เหล็บ)
ซาลามั ด ดาตั ง
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อาหารอร่อยเมืองสงขลา
เดินหน้าหาของอร่อยในตัวเมืองสงขลา ชิมอาหาร
ปั ก ษ์ ใ ต้ อาหารจี น และอาหารมลายู ที่ มี ก ลิ่ น อาย
เครื่องเทศแบบมุสลิมได้อย่างเต็มอิ่ม ในย่านร้านอาหาร
อร่อยบนถนนนางงาม ถนนยะหริ่ง และชุมชนบ้านบน
เป็นต้น นอกจากอาหารปักษ์ใต้ที่มีอยู่อย่างครบครัน เช่น
แกงไตปลา แกงเหลืองปลากะพงอ้อดิบ หมูคอ้ ง สะตอผัดกุง้
คั่วกลิ้งรสเด็ด และปลาดุกร้าจากทะเลสาบสงขลาแล้ว
ยังมีอาหารพหุวฒ
ั นธรรมทีน่ า่ ลิม้ ลอง และมีความพิเศษมาก
คือ “เต้าคัว่ ” ลักษณะเป็นอาหารว่างคล้ายย�ำ หรือสลัดแขก
มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน กลมกล่อม ประกอบด้วยเส้นหมี่
เต้าหู้ทอด หมูหั่นเป็นชิ้น กุ้งฝอยสดชุบแป้งทอด ไข่ต้ม
ผักบุ้งลวก ถั่วงอกลวก แตงกวาหั่นฝอย ราดด้วยน�้ำยา
ซึ่ ง ท� ำ จากน�้ ำ ส้ ม สายชู ผ สมน�้ ำ ตาลปี ๊ บ เป็ น อาหารที่
คนสงขลากินกันได้ทงั้ สามมือ้ ลองแวะไปชิมทีร่ า้ นเต้าคัว่
ป้าจวบ ถนนยะหริ่ง ก็จะได้ลิ้มรสตามแบบฉบับเต้าคั่ว
สงขลาขนานแท้
ถัดมาคือ “ข้าวมันไก่” และ“ข้าวมันแกงไก่”
อาหารพื้นบ้านครบรส ของชาวมุสลิมที่ปรุงจากข้าวมัน
หุงกับกะทิใส่แกงไก่บา้ นอ้อดิบ และไข่เป็ด กินกับพริกน�ำ้ ส้ม
น�ำ้ พริกมะขาม ปลาจิ้งจั้งทอดกรอบ และกุ้งหวาน ตัดกัน
ครบทุ ก รส ร้ า นที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากคื อ ““ร้ า นกั ป ตั น ”
ส่วนอีกเมนูเด็ดห้ามพลาดเด็ดขาดคือ “ข้าวสตู”
ร้านเกียดฟั่ง ถนนนางงาม ขายสืบต่อกันมา 3 ชั่วอายุคน
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เริ่มจากรุ่นแรกที่เป็นชาวจีนไหหล�ำ ได้ไปท�ำงานเป็นกุ๊ก
บนเรือฝรัง่ ต่อมาเปิดร้านในสงขลาจึงปรับสูตร จากทีเ่ คย
ใช้นมเนยตามแบบฝรั่ง มาใช้กะทิสร้างความมันให้สตู
บวกเครือ่ งพะโล้ กินคูน่ ำ�้ จิม้ ใส่นำ�้ ส้มตาลโตนดแบบไทยๆ
รสชาติจึงกลมกล่อมมาก และปิดท้ายด้วยอาหารพิเศษ
อีกอย่าง ซึ่งมีเฉพาะแถบต�ำบลคูขุด อ�ำเภอสะทิงพระ

นั่นคือ “ไข่ครอบ” เกิดจากการถนอมอาหารของชาว
ประมงในแถบนั้ น ที่ น� ำ ไข่ ข าวของไข่ เ ป็ ด ไปย้ อ มแห
หรืออวน ส่วนไข่แดงได้น�ำมาใส่กลับลงไปในเปลือกไข่
เติมน�ำ้ เกลือลงไป ครอบด้วยเปลือกไข่อกี ครึง่ แล้วดองไว้
7 วัน พอให้ผิวไข่แดงสุก เนื้อในเป็นยางมะตูม รสชาติ
อร่อยนุ่มลิ้นมาก
อิ่มคาวแล้วมาต่อกันที่ของหวานอย่าง ขนมคนที
ขนมดู ขนมค้างคาว ขนมบูตู ขนมปาดา ขนมบอก ขนมหวัก
สังขยาไหหล�ำฯลฯ ส�ำหรับ “ขนมคนที” นั้น มีลักษณะ
เป็นชิน้ เล็กๆ พอดีคำ� สีขาวปนด�ำ ท�ำจากใบคนทีผสมแป้ง
ข้าวเหนียวและน�้ำตาล นึ่งให้สุกแล้วตัดเป็นชิ้นคลุกกับ
มะพร้าวขูด จิม้ กับน�ำ้ ตาลทราย หอมหวานมันก�ำลังดี ส่วน
“ขนมดู” ถือเป็นขนมโบราณของสงขลา ลักษณะเป็น
ก้อนแป้งสีขาวขนาดพอดีคำ� ท�ำโดยใช้แป้งข้าวเหนียวคัว่
บดละเอียด ผสมน�ำ้ ตาลโตนด เกลือ มะพร้าวขูด กวนจน
เป็นก้อนแล้วคลุกแป้ง เป็นขนมทีม่ รี สชาติหอม หวาน มัน
และเนื้อนิ่ม น่าลิ้มลอง ❑
ซาลามั ด ดาตั ง

91

Neighbor Journey

Neighbor Journey

อาหารอร่อยเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ภัตตาคารวอชิงตัน
ภัตตาคารเก่าแก่ของหาดใหญ่ อยู่ท่ีถนนสาย 1
ติดโรงแรมคิงส์ เมนูแนะน�ำ เช่น ย�ำแมงกระพรุนแบบจีน
กระเพาะหมู ผั ด พริ ก ไทยด�ำ แฮกึ๊ น สด ไส้ กุ ้ ง ห่ อ แป้ ง
ปอเปี้ยะ สลัดกุ้งทอดตัวใหญ่ ฯลฯ ❑

ต้าเหยินเบตง หาดใหญ่
ร้านอาหารไทยจีนชื่อดังสูตรเบตง อยู่ใกล้โรงแรม
ซากุ ร ะแกรนด์ วิ ว สาย 3 เป็ น ร้ า นสี่ ห ้ อ งแถวติ ด กั น
บรรยากาศเป็นแบบโต๊ะจีน โต๊ะละ 10 คน เมนูเเนะน�ำ
เช่น ไก่เบตงเนื้อนุ่มราดซีอิ๊ว ถั่วเจี๋ยน (ถั่วฝักยาวเบตงผัด
กุ้งแห้ง) และที่ขาดไม่ได้คือ ซุปปู ให้เนื้อปูเยอะ รสชาติ
อ่อนๆ ซดคล่องคอดี ❑
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ร้านอ้า
ร้านอาหารจีนเก่าแก่ในหาดใหญ่ อยู่ที่ถนนดวง
จันทร์ อาหารรสชาติดี ราคาไม่แพง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น
คนมาเลเซีย คนรับออเดอร์พูดได้สามภาษา คือ ไทย จีน
และมลายู เมนูแนะน�ำ เช่น แฮกึ๊น มันกรอบอร่อย เนื้อปู
แน่น หน่อไม้ฝรั่งผัดกุ้ง เต้าหู้ทอดทรงเครื่อง ฯลฯ ❑

ภัตตาคารเกียปิง

ร้านเหยี่ยน

ร้ า นอาหารจี น เก่ า แก่ ข องเมื อ งหาดใหญ่ อยู ่ ที่
ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2 เมนูแนะน�ำ เช่น ปลาเต๋าเต้ยนึ่งซีอิ๊ว
แฮกึ๊นทอดกรอบ หมูหันหนังย่างกรอบบาง มันน้อย
กินคู่กับหมั่นโถว พร้อมน�้ำจิ้มซอสซีอิ๋วด�ำ เสริมความ
อร่อย ฯลฯ ❑

อยูท่ ถี่ นนศรีภวู นารถ สุกหี้ ม้อไฟสไตล์จนี ทีม่ นี ำ�้ ซุป
ให้เลือกหลายแบบ ทั้งซุปหมาล่า ซุปเห็ด ซุปเหยี่ยน
ซุปทะเล น�้ำซุปหมาล่ารสชาติเผ็ดร้อนด้วยเครื่องเทศจีน
วัตถุดิบมีคุณภาพ สดอร่อย เช่น เนื้อสไลซ์ หมูหมักงา
หมูก้อนปรุงรส ดอกไม้จีน โต้วเหมี่ยว เห็ดเข็มทอง
ผักกาดขาว กวางตุ้ง เส้นหมี่ ฯลฯ ❑

ภัตตาคารต่อฮวด
ร้านอาหารจีนชื่อดังของหาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ถนน
ราษฎร์ยินดี เมนูเด็ดคือ มะม่วงเบาแช่อิ่ม สลัดกุ้งทอด
กระเพาะปลาน�ำ้ แดง หูฉลามน�ำ้ แดง ส่วนของหวานที่ไม่
ควรพลาด คือ โอนีแปะก๊วยเผือก ไม่หวานมาก แปะก๊วย
เยอะ กินกับข้าวเหนียว เข้ากันดีมาก ❑

ปรารถนาโภชนา เทียน เทียน ไหล
อยูท่ ถี่ นนจันทร์นเิ วศน์ 3 เปิดมากว่ายีส่ บิ ปี ชือ่ เสียง
โด่งดัง ขายอาหารจีนและซีฟดู๊ ราคาไม่แพง เมนูหา้ มพลาด
เช่น ขาหมูทอด ซึ่งกรอบมาก กินคู่กับซีอิ๊วหวานและ
น�ำ้ จิม้ สูตรพิเศษ นอกจากนีย้ งั มี กุง้ นึง่ นมสด กุง้ อบวุน้ เส้น
ต้มย�ำกุ้งน�้ำข้น แฮกึ๊น และปลาจั๊ม เป็นต้น ❑

ข้าวต้มนายยาว
ร้านข้าวต้มเก่าแก่ของหาดใหญ่ เปิดมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2495 อยู่ที่ถนนเสน่หานุสรณ์ (ติดกับโรงแรมบีพี)
เมนูแนะน�ำ เช่น หมูสับผัดหน�ำเลี๊ยบ ย�ำไข่แดง หอยจ๊อ
แฮกึน๊ ฯลฯ เอกลักษณ์ของทางร้านคือ เวลาคิดเงินจะรวม
ยอดบอกเป็นสตางค์ ไม่ได้บอกหน่วยเป็นบาท ❑

อ้วนบะกุ๊ดเต๋
บะกุด๊ เต๋เจ้าดังในหาดใหญ่ ต้นต�ำรับจีน ซึง่ ใช้ซโี่ ครง
หมูตนุ๋ ยาจีนในหม้อดิน เสิรฟ์ พร้อมปาท่องโก๋และข้าวสวย
ร้อนๆ ร้านอยู่ที่สามแยกซีกิมหยง ถนนฉัยยากุลอุทิศ ❑
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ข้ามด่านชายแดนไปมาเลเซีย

จากไทยข้ามด่านชายแดน ทีด่ า่ นตรวจคนเข้าเมือง
สะเดา อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าสู่ด่านจังโหลน
(Changlun) รัฐเกดะห์ (Kedah) ด่านเปิดทุกวัน เวลา
05.00-23.00 น. โทรศัพท์ 0 7452 3516, 0 7455 7232
คนทั่ ว ไปสามารถข้ า มแดนโดยใช้ พ าสปอร์ ต
(Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
โดยไม่ต้องใช้วีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน
ส่วนคนที่มีส�ำเนาทะเบียนบ้านอยู่ใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส) สามารถท�ำใบผ่านทาง (Border Pass) ใช้เพียง
บัตรประชาชน (เด็กอายุตำ�่ กว่า 12 ปีให้ใช้สูจิบัตร) โดย
เตรียมค�ำร้องจากอ�ำเภอที่มีชื่อในทะเบียนบ้านไปยื่นที่
อ�ำเภอสะเดา (โทรศัพท์ 0 7441 1026) เสียค่าธรรมเนียม
คนละ 200 บาท อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน สามารถไปได้ 4 รัฐ
คือ รัฐเกดะห์ รัฐกลันตัน รัฐเปรัค และรัฐเปอร์ลิส
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มะละกา (Malacca หรือ Melaka Old Town)

การเดินทางด้วยรถยนต์ ต้องเป็นรถที่ติดฟิล์ม
ไม่เกิน 40 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น และต้องซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยของมาเลเซีย ซึ่งมีขายเป็นระยะเวลาตั้งแต่
1 เดือน จนถึง 1 ปี ราคาเริ่มตั้นประมาณ 500 บาท หรือ
สามารถเช่ารถขับ ติดต่อได้ที่อ�ำเภอสะเดา
• ด่ า นจั ง โหลน-มะละกา ระยะทางประมาณ
619 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข AH2
• ด่านจังโหลน-กัวลาลัมเปอร์ ระยะทางประมาณ
467 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข AH2
• กัว ลาลัมเปอร์- มะละกา ระยะทางประมาณ
150 กม. ใช้ทางหลวงหมายเลข AH2
การเดินทางด้วยรถไฟ จากหาดใหญ่ลงที่สถานี
ปาดังเบซาร์ แล้วต่อรถไฟไป KTM เข้ากัวลาลัมเปอร์ และ
ขึ้นรถไฟฟ้าไปลง KLIA TRANSIT แล้วต่อรถประจ�ำทาง
ไปมะละกา ที่ TBS (Terminal Bersepadu Selatan) ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์
ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7452 1030
หมายเหตุ : เวลาประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
เมื่อข้ามเขตแดนไปแล้วอย่าลืมปรับเวลา

		 เป็นเมืองท่าส�ำคัญ และเมืองมรดกโลก ทีอ่ งค์การ
ยูเนสโกประกาศรับรองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ด้วยมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน
โบราณ ย้อนยุคไปได้ถงึ ศตวรรษที่ 15-19 ท�ำให้ผไู้ ปเยือน
รู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับสู่อดีต ผ่านหลักฐานที่ยังมีชีวิต
เดิมทีมะละกาเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ
ที่มีชัยภูมิดีเยี่ยม อยู่ติดช่องแคบมะละกา เหมาะกับการ
เดินเรือและจอดพักเรือสินค้าแลกเปลี่ยนค้าขายกัน
เมือ่ เจ้าชายปรเมศวร ซึง่ สืบเชือ้ สายมาจากพระเจ้า
อเล็กซานเดอร์มหาราช อภิเษกกับ เจ้า หญิงราชวงศ์
มัชฌปาหิต พาหนีจากเมืองปาเล็มบัง มาสร้างที่ประทับ
บริเวณตอนบนของแม่น�้ำ ท�ำให้มะละกาเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว พระองค์ทรงได้ผูกไมตรีกับพ่อค้ามุสลิม
ท�ำให้ศาสนาอิสลามได้เข้ามาเผยแผ่ในภูมิภาค อีกทั้ง
ผูกไมตรีกับพ่อค้าจีน และชาวเล หรือชาวออรัง เลาต์
(Orang Laut) ให้ช่วยคุ้มครองจากโจรสลัด มะละกาจึง
กลายเป็นเมืองท่าที่เข้มแข็งมาก ทว่าท้ายที่สุดก็ต้อง
พ่ายแพ้ต่อการรุกรานของโปรตุเกส ในศตวรรษที่ 15-16
เนเธอร์แลนด์ ในศตวรรษที่ 16-17 และอังกฤษ ใน
ศตวรรษที่ 17-18 มะละกาจึงกลายเป็นเมืองลูกผสมที่ได้
รับอิทธพลจากหลายชาติ
การเที่ยวชมเมืองมรดกโลกมะละกา สามารถเดิน
เที่ ย วซอกเล็ ก มุ ม น้ อ ยได้ อ ย่ า งเพลิ ด เพลิ น เริ่ ม จาก

จัตุรัสดัทช์ ลัดเลาะสู่เนินเขาเซนต์พอล ที่ตั้งของป้อม
ปราการเก่าเอฟาโมซาและโบสถ์เซนต์พอล หรือจะล่อง
คลองมะละกา ชมบ้านเรือนเก่าสองฝั่งคลองที่ปรับโฉม
เป็นร้านอาหารริมน�้ำ ดื่มด�ำ่ บรรยากาศยามค�่ำให้เต็มอิ่ม
อีกทั้งสามารถนั่งรถสามล้อถีบ ชมเมืองได้อย่างสบาย
อารมณ์ ❑
ซาลามั ด ดาตั ง
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ที่เที่ยวมะละกา

Dutch Square (ดัตช์สแควร์)
แลนด์มาร์คส�ำคัญแห่งหนึ่งของมะละกา ตั้งอยู่
ใจกลางเมือง รายรอบไปด้วยอาคารสีอิฐที่จัดวางอย่าง
ลงตัว ภายใต้สถาปัตยกรรมของชาวดัตช์ทเี่ ข้ามาเผยแพร่
ศาสนาในช่วงปี ค.ศ. 1660-1700 นอกจากนี้ ใ นบริเวณ
เดียวกันยังประกอบด้วยสถานที่ส�ำคัญหลายแห่ง เช่น
โบสถ์คริสต์สีแดง หอนาฬิกา เป็นต้น หรือถ้าอยากเที่ยว
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รอบเมือง ในบริเวณนี้ยังเป็นศูนย์รวมสามล้อถีบให้เช่า
หลากหลายรูปแบบ ใกล้ๆ กันยังเป็นคลองที่สามารถ
ล่องเรือเที่ยว เมื่อข้ามคลองไปจะพบสตรีทอาร์ตสวยๆ
ที่นักท่องเที่ยวเห็นแล้วจะต้องมาถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง ❑
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โบสถ์แดงแห่งมะละกา
(Christ Church Melaka)
โบสถ์แดง หรือ โบสถ์คริสต์มะละกา คือแลนด์มาร์ค
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของเมืองนี้ สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1753 (ใช้เวลา
สร้าง 12 ปี) เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี
ที่ชาวดัตช์ปกครองมะละกา สร้างด้วยสถาปัตยกรรม
แบบดั ต ช์ ป ระยุ ก ต์ เพื่ อ ทดแทนโบสถ์ เ ซนต์ พ อล
(St. Paul’s Church) บนยอดเขาเซนต์พอล โดยน�ำอิฐ
สีชมพูจากประเทศฮอลแลนด์มาสร้างและเชื่อมด้วยปูน
สีแดง เพดานโบสถ์ใช้ไม้ซงุ ทัง้ ต้น เหนือแท่นบูชาตรงกลาง
มี ภ าพสลั ก ชุ ด อาหารมื้ อ สุ ด ท้ า ยของพระเยซู ค ริ ส ต์
(The Last Supper) อาคารนี้มีอายุกว่า 270 ปีแล้ว
แต่ยังคงความงดงามและยังใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาของชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในมะละกา
จนถึงปัจจุบัน ส่วนอาคารสีแดงที่อยู่ใกล้กันสร้างเพื่อใช้
เป็นที่พักของผู้ว่าการและคณะเจ้าหน้าที่ชาวดัชต์
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ภายหลังเมื่ออังกฤษเข้าปกครอง ได้เปลี่ยนเป็น
โบสถ์ ใ นนิกายแองกลิคนั และน�ำเครือ่ งวัดทิศทางลมรูปไก่
(Weathercock) ขึ้นไปติดตั้งไว้เหนือระฆังยอดโบสถ์
ทีส่ งู 12 เมตร รวมทัง้ สร้างน�ำ้ พุหนิ อ่อน เมือ่ ปี ค.ศ. 1904
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 65 ปี ของ
พระราชินวี คิ ตอเรียแห่งอังกฤษ ส่วน “หอนาฬิกาสีแดง”
หน้าโบสถ์ในบริเวณจัตุรัสดัชต์ (Dutch Square) สร้าง
โดยคหบดีชาวจีนชื่อ ตันกิมเส็ง
นอกจากความงามและคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์
ของโบสถ์แดงทีย่ นื ยงไม่เคยเปลีย่ นแล้ว ทีน่ ยี่ งั เป็นบริเวณ
ที่ มี ร ถสามล้ อ ถี บ จอดรวมกั น อยู ่ ม ากที่ สุ ด เพื่ อ รอรั บ
นักท่องเทีย่ ว รถสามล้อถีบของมะละกาพิเศษไม่เหมือนใคร
เพราะทุกคันประดับด้วยดอกไม้พลาสติกสีสันละลานตา
ราวกับสวนดอกไม้เคลื่อนที่ พร้อมเปิดเพลงเรียกลูกค้า
ให้ความเพลิดเพลินขณะนั่งเที่ยวชมเมือง ❑
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(Sir Stamford Raffles) ข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจ�ำ
สิงคโปร์ และเป็นผู้หลงใหลในประวัติศาสตร์ได้เดินทาง
มาเยือนมะละกาพอดี เมื่อพบเห็นการท�ำลายป้อม จึงสั่ง
ให้หยุดการท�ำลาย แต่ก็สายไปแล้ว เพราะสิ่งที่เหลือไว้มี
เพียงซากประตู ปอร์ตา เดอ ซานติเอโก (Porta de
Santiago) เท่านั้น ประตูนี้สูง 7 เมตร หนา 2.5 เมตร
สร้างจากหินศิลาแลงฉาบปูน ด้านหน้ามีปืนใหญ่ตั้งอยู่
รายรอบ เป็นประจักษ์พยานให้เราเห็นมาจนถึงทุกวันนี้ ❑

ป้อมเอ ฟาโมซา
“ป้อมเอ ฟาโมซา” (A Famosa) เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวยอดฮิตและเป็นเหมือนบันทึกส�ำคัญในหน้า
ประวัติศาสตร์ของมะละกา ย้อนเวลากลับไปกว่า 500 ปี
ในยุคที่ชาวตะวันตกหลายชาติเดินทางเข้าสู่คาบสมุทร
มลายู เพื่อล่าอาณานิคม มะละกาในฐานะเมืองท่าส�ำคัญ
ก็ถูกยึดครองโดยทั้งโปรตุเกส เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ
การได้มาเยือนป้อมเอ ฟาโมซา จึงเหมือนการนั่งแคปซูล
เวลากลับคืนสู่ห้วงอดีต ค�ำว่า “A Famosa” ในภาษา
โปรตุ เ กสแปลว่ า “Famous” ซึ่ ง ในภาษาอั ง กฤษ
หมายถึง “มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จัก” นั่นเอง
100 ซาลามั ด ดาตั ง

ป้อมเอ ฟาโมซา สร้างขึ้นโดยนายพล Alfonso de
Albuquerque เมือ่ ปี ค.ศ. 1512 เพือ่ ใช้เป็นป้อมปราการ
ป้องกันการรุกรานของศัตรู โดยสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่และ
แข็งแรงมาก ก�ำแพงหนาถึง 3 เมตร หอคอยสังเกตุการณ์
สูงถึง 40 เมตร พร้อมด้วยปืนใหญ่อีกหลายสิบกระบอก
ต่อมาในปี ค.ศ. 1641 โปรตุเกสได้ท�ำสงครามกับดัชต์
แต่พา่ ยแพ้ ดัชต์จงึ เข้าปกครองมะละกา จากสงครามครัง้ นี้
ท�ำให้ปอ้ มปราการเสียหายไปมาก กระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1670
ชาวดัชต์ได้ซ่อมแซม และอ้างสิทธิการครอบครองป้อมนี้
โดยจารึกค�ำว่า “ANNO 1670” ไว้ที่เหนือประตู Porta
de Santiago พร้อมด้วยอักษรย่อ “VOC” หมายถึง
“Vereenigde Oost India Companies” ต่อมา
มะละกากลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1806
อังกฤษส่งกัปตันวิลเลียม ฟาร์คูฮาร์ (Captain William
Farquhar) มาท�ำลายประตูแห่งนี้ เพื่อป้องกันการอ้าง
สิทธิข์ องชาวดัชต์ โดยใช้กำ� ลังคนทุบป้อมอยูน่ านนับเดือน
แต่ไม่เป็นผล จึงเปลี่ยนมาท�ำลายป้อมด้วยระเบิดแทน
และเป็ น ช่ ว งเดี ย วกั น ที่ เ ซอร์ แสตมฟอร์ ด รั ฟ เฟิ ล ส์

โบสถ์เซนต์พอล
“St. Paul’s Church
ต้งอยู่บนเนินเขา St. Paul’s hill ใกล้กับป้อมเอ
ฟาโมซา เป็นโบสถ์เก่า สร้างด้วยศิลาแลง ภายในไม่มี
หลังคา อายุกว่า 500 ปี สร้างขึ้นโดยโดยกัปตันเรือชาว
โปรตุเกส นามว่า ดอร์เต้ โคเอลโฮ (Duarte Coelho)
ในปี ค.ศ. 1521 เพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่มารีที่ช่วย
ชีวติ เขาในทะเลจีนใต้ เดิมเป็นโบสถ์นกิ ายคาทอลิคทีต่ งั้ ใจ
จะให้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของชาวโปรตุเกสในมะละกา
เมื่อชาวดัชต์ได้เข้ายึดครองมะละกา ได้เปลีย่ นเป็นโบสถ์
ในนิกายยโปรเตสแตนต์ มาเป็นสถานทีฝ่ งั ศพบุคคลส�ำคัญ
แทน โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ฝังร่างของ
เซนต์ ฟรานซิส ซาเวียร์ มิชชันนารีคาทอลิก ผู้บุกเบิก

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ บริเวณด้านหน้ายังมีรูปปั้นแกะสลักของท่าน
สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1952 นอกจากเป็นสถานที่ทรงคุณค่า
แห่งการมาชมแล้ว โบสถ์เซนต์พอล ยังเป็นจุดชมวิวส�ำคัญ
ที่เราสามารถมองเห็นวิวสวย ๆ ได้ทั่งทั้งเมืองอีกด้วย ❑
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พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม
บ้าบ๋า-ย่าหยา
(Baba and Nyonya Heritage
Museum)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชาวเปอรานากัน (Peranakan)
หรือชาวจีนลูกผสมที่เกิดบนแหลมมลายู ที่มีเอกลักษณ์
พิเศษ ท�ำให้มะละกามีเสน่ห์น่าเที่ยว
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดตัวขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 เป็น
คฤหาสถ์จนี ขนาดใหญ่ 3 หลังเรียงต่อกัน ของตระกูลชาน
(Chan Family) ชาวเปอรานากันผู้มั่งคั่งชื่อ ชาน คิม เลย์
(Chan Kim Lay) เขาเป็นลูกหลานรุ่นที่ 4 ซึ่งได้ย้ายออก
จากคฤหาสถ์ขนาดใหญ่ของปู่ ทีส่ ร้างไว้เมือ่ ปี ค.ศ. 1896
แล้วเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้แทน ที่นี่เป็น
สถาปัตยกรรมสไตล์จีนโบราณ วิจิตรอลังการด้วยงานไม้
อันประณีต สะท้อนวิถีชีวิตของชาวจีนในมะละกา ช่วง
ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 ก่อนสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ภายในบ้านตกแต่งด้วยศิลปะจีน ผสมมาเลย์ ดัชต์
และโปรตุเกส ไว้อย่างกลมกลืน เครื่องเรือนทั้งหมดเป็น
ของโบราณดั้งเดิม ท�ำด้วยไม้สักทองฝักมุก บันไดบ้านท�ำ
จากไม้ตะเคียนทองอย่างดี มีเครื่องถ้วยชามจีนอีกนับ
ไม่ถว้ นให้ชม ห้องครัวแบบเปอรานากันแท้ๆ ทีค่ รอบครัว
ชานเคยนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน เห็นบรรยากาศ
ภายในเหมื อ นได้ ย ้ อ นกลั บ ถึ ง ยุ ค เริ่ ม ต้ น ของมะละกา
102 ซาลามั ด ดาตั ง

ถนนยองเกอร์ ไชน่าทาวน์มะละกา

ทีม่ ชี าวจีนโพ้นทะเลอพยพเข้ามาตัง้ รกรากอยูจ่ ำ� นวนมาก
กระทั่ ง ได้ ผ สมผสานวั ฒ นธรรมของตนเอง เข้ า กั บ
วัฒนธรรมมลายูท้องถิ่น จนเกิดเป็นชาวเปอรานากันขึ้น
โดยถ้าเป็นเพศหญิงจะเรียกว่า “ย่าหยา” และผู้ชาย
เรียกว่า “บ้าบ๋า” ซึ่งพบได้เช่นกันในเกาะภูเก็ตของไทย
และเกาะปีนังของมาเลเซีย
พิพธิ ภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมบ้าบ๋า-ย่าหยา อยูท่ ถี่ นน
ตุน ตัน เช็ง ล็อก Jalan Tun Tan Cheng Lock ซึ่งมี
ความหมายว่า “ถนนเศรษฐี” เพราะมีบ้านของคนที่
ร�่ำรวยเรียงรายกันไปเป็นทิวแถว (ส่วนของบ้านหลักที่
เจ้าของอยู่อาศัย คือบ้านเลขที่ 48 และ 50 ส่วนบ้าน
เลขที่ 52 ถัดไปให้ส�ำหรับคนรับใช้) ❑
เปิดให้เข้าชม ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.
(รับกลุ่มสุดท้าย เวลา 16.00 น.)
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 15 ริงกิต เด็ก 10 ริงกิต

ส�ำหรับคนที่ชอบชอปปิง หรือเดินเที่ยวชมวิถีชีวิต
ของผู้คน ต้องไปที่ “ถนนคนเดินยองเกอร์” (Jonker
Walk) ซึง่ เป็นย่านไชน่าทาวน์ของมะละกา ในยามค�ำ่ คืน
ยังมีตลาดของกินของใช้ (Jonker Street Night Market)
ให้ เ ลื อ กสรรนานาชนิ ด ทั้ ง เสื้ อ ผ้ า ของที่ ร ะลึ ก งาน
หัตถกรรม และมีภัตตาคารอาหารจีนอร่อยๆ เพียบ
ในคืนวันศุกร์และวันเสาร์ คือช่วงเวลาที่สนุกและมีสีสัน
ทีส่ ดุ ในการเดินเทีย่ วตลาดกลางคืนถนนยองเกอร์ เพราะ
ร้านรวงต่างๆ จะเปิดกันอย่างเต็มที่ จุดเด่นอีกอย่างคือ
สถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสองฟากฝั่งถนน ซึ่งส่วน
หนึง่ ย้อนกลับไปได้ถงึ ศตวรรษที่ 17 เลยทีเดียว ตัง้ แต่ชาว
จีนกลุ่มแรกๆ อพยพเข้ามาตั้งรกรากในมะละกา ท�ำการ
ค้าจนร�ำ่ รวย และเติบโตกลายเป็นย่านไชน่าทาวน์ในทีส่ ดุ

ย่านถนนยองเกอร์ยังมีสถานที่ส�ำคัญให้แวะชม
อีกมาก อาทิ “วัดเช็งฮุนเต็ง” (Cheng Hoon Teng
Temple) เป็นวัดจีนที่ผสมผสานสามความเชื่อเข้าด้วย
กัน ทั้งพุทธ ขงจื๊อ และเต๋า อีกทั้งยังเป็นวัดจีนที่เก่าแก่
ที่สุดในมะละกา นอกจากนี้ยังมี “พิพิธภัณฑ์อัณมณี
ชาวจีนช่องแคบมะละกา” (Straits Chinese Jewellery
Museum) จัดแสดงเครื่องประดับกว่า 400 ชิ้น ของ
ชาวจีนเปอรานากัน สร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือชาวจีน
ศรีลังกา และอินเดีย และที่ห้ามพลาดชมอีกแห่ง คือ
“พิพิธภัณฑ์เจิ้งเหอ” (Cheng Ho Cultural Museum)
บอกเล่าเรื่องราวของนายพลเจิ้งเหอ นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่
ในยุ ค ราชวงศ์ ห มิ ง ที่ เ คยเดิ น ทางเข้ า มาถึ ง มะละกา
พิพิธภัณฑ์เปิดให้ชมเวลา 09.00-18.30 น. ❑
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กัวลาลัมเปอร์
สัมผัสเสน่ห์เมืองหลากวัฒนธรรม ทั้งมุสลิม ฮินดู
จีน และคริสต์ ที่ “กัวลาลัมเปอร์” (Kuala Lumpur)
หรือที่ชาวมาเลเซียเรียกกันสั้นๆ ว่า “KL” เมืองหลวง
แห่งความภูมิใจของชาวมาเลเซียทุกคน เมืองที่ท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเทีย่ ว
ด้วยภาพลักษณ์ของมหานครขนาดใหญ่ ทีม่ คี วามทันสมัย
มีประชากรอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 8 ล้านคน บนเนื้อที่ถึง
243 ตารางกิโลเมตร แต่เชื่อหรือไม่ว่ากัวลาลัมเปอร์
เติบโตขึ้นจากอดีตชุมชนท�ำเหมืองแร่ดีบุกของคนจีน
พลัดถิ่น เมื่อ 150 ปีก่อน พัฒนาจนเป็นเมืองเอกของ
สหพันธรัฐมลายาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กระทั่ง
กลายเป็น KL ในทุกวันนี้
ชื่อ “กัวลาลัมเปอร์” มีที่มาจากค�ำว่า “กัวลา”
(Kuala) แปลว่า “แม่นำ�้ ” และ “ลัมเปอร์” (Lumpur)
แปลว่า “โคลน” แปลรวมกันหมายถึง “แม่น�้ำโคลน”
เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนดินดอนปากน�้ำกร่อยของแม่น�้ำ
คลาง (Klang River) ที่ไหลผ่านกัวลาลัมเปอร์ และใน
ทศวรรษปี ค.ศ. 1820 ได้กลายเป็นเมืองท่าค้าขายดีบุก
ที่ส�ำคัญ มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ❑
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มัสยิดสีชมพู หรือ “มัสยิดปุตรา”
(Putra Mosque)
เป็นมัสยิดประจ�ำเมืองใหม่ปตุ ราจายา สถาปัตยกรรม
ทางศาสนาอิสลามที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของมาเลเซีย ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบ สะท้อนภาพ
ราวกับว่ามัสยิดลอยอยูบ่ นผิวน�ำ้ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ สร้าง
เมื่อปี ค.ศ. 1997 ใกล้กับเพอร์ดานา ปุตรา (Perdana
Putra) หรือท�ำเนียบรัฐบาลของมาเลเซีย และทะเลสาบ
ปุตราจายา (Putrajaya Lake) อันเป็นทะเลสาบขนาด
108 ซาลามั ด ดาตั ง

มโหฬารที่มนุษย์ขุดขึ้น ตื่นตากับโดมขนาดมหึมาสูงถึง
50 เมตร ใจกลางมัสยิดสร้างด้วยหินแกรนิตสีกหุ ลาบชมพู
สลับลายสีขาวอย่างวิจิตรงดงาม ว่ากันว่าก�ำแพงห้อง
ใต้ดนิ ของมัสยิดสีชมพู มีลกั ษณะเหมือนมัสยิดของกษัตริย์
ฮัสซันที่ 2 แห่งเมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก
ที่นี่มีหอขาน (เสามินาเร็ต) สูงถึง 116 เมตร โดดเด่นเป็น
สง่า สร้างโดยการได้รับอิทธิพลจาก มัสยิดซิคก์ โอมาร์

แห่งกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก มัสยิดนี้บรรจุผู้เข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้มากถึง 15,000 คน โดย
รอบมีทั้งห้องสมุด ห้องประชุม แกลเลอรี ศิลปกรรมทาง
ศาสนาอิสลาม และพิพิธภัณฑ์ ภายในห้ามถ่ายภาพ
การเข้าชมต้องสวมชุดเสื้อคลุมที่จัดเตรียมไว้ให้ เปิดให้
เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ❑
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มัสยิดชาห์อลัมบลู
(Shah Alam Blue Mosque)
หรือชือ่ เต็มคือ มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล
อาซิส ชาห์ เป็นมัสยิดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของ
มาเลเซีย และอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่ อ สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2525 ลั ก ษณะเด่ น ของที่ นี่ คื อ
โดมสีนำ้� เงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลาง ขนาบข้างไปด้วยเสา

เมืองใหม่ปตุ ราจายา
“ปุตราจายา” (Putrajaya) คือเมืองใหม่ศนู ย์กลาง
การบริหารของมาเลเซีย โดยสร้างแยกจากตัวเมืองหลวง
กัวลาลัมเปอร์ออกไปทางตอนใต้ ราว 25 กม. พืน้ ทีร่ าว 49
ตารางกิโลเมตร เพือ่ กระจายความแออัด เมืองนีเ้ กิดจาก
แนวคิดของ ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี
ทีต่ อ้ งการให้เมืองใหม่เป็นศูนย์กลาง การบริหารประเทศ
ก่อสร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2538-2553 มีการวางผังเมืองอย่าง
110 ซาลามั ด ดาตั ง

มินาเร็ต 4 เสา ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบพืน้ เมืองของ
มาเลเซียกับสถาปัตยกรรมแบบโมเดิรน์ ได้อย่างโดดเด่นและ
สวยงาม นอกจากนี้ยังมีหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลก
อีกด้วย เป็นหนึง่ ในแลนด์มาร์กของรัฐสลังงอร์ (Selangor)
ประเทศมาเลเซีย ❑

ยอดเยีย่ ม โดยใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ ให้กลายเป็น Smart City
อย่างแท้จริง ประกอบด้วยทะเลสาบกว้างใหญ่ ตึกสูงทันสมัย
ท่าเรือ อนุสาวรีย์ อาคารส�ำนักงาน ทีพ่ กั ข้าราชการ มัสยิด
ร้านอาหาร ทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ ล้วนออกแบบให้เกิด
ประโยชน์หลากหลาย มีทางด่วนจากกัวลาลัมเปอร์มาถึง
ทีน่ ไี่ ด้ และยังมี “พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทามาน” (Taman Wetlands
หรือ Wetlands Park) ที่ใหญ่สุดที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์
เพือ่ ให้เป็นแหล่งอาศัยของนกน�ำ้ จ�ำนวนมากอีกด้วย ❑
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มัสยิดจาเม็ก (Jamek Mosque)
หรือ มัสยิดสุลต่านอับดุล ซามัด จาเม็ก (Masjid
Jamek Sultan Abdul Samad) เป็นศาสนสถานส�ำคัญ
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของชาวมุสลิม เพราะเป็นมัสยิดเก่าแก่ทสี่ ดุ
ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1908 โดยใช้งบ
สนับสนุนของรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษ
ท�ำหน้าที่เป็นศาสนาสถานหลักของกัวลาลัมเปอร์
ไม่ต�่ำกว่า 112 ปี จนกระทั่งมีการสร้างมัสยิดเนอการา
(Negara Masjid) ในปี ค.ศ. 1965 มัสยิดจาเม็กจึงค่อยๆ
ลดบทบาทลง แต่ก็ยังมีผู้ศรัทธาแวะเวียนไปไม่ขาด

112 ซาลามั ด ดาตั ง

มัสยิดจาเม็ก สร้างขึ้นบนสุสานเก่าตรงจุดบรรจบ
ของแม่นำ�้ สองสาย คือ แม่นำ�้ คลัง (Klang River) และแม่นำ�้
กมบัก (Gombak River) ออกแบบโดย อาร์เทอร์ เบนิสนั
ฮับแบ็ก (Arthur Benison Hubback) ผสมผสานด้วย
สถาปัตยกรรมแขกมัวร์ และศิลปะอินโด-ซาราเซนิก หรือ
โมกุล ตัวมัสยิดมีหออะซาน (หอขาน) 2 หอ และมีโดม
3 โดม โดมใหญ่ทสี่ ดุ สูงถึง 21.3 เมตร ค�ำว่า “จาเม็ก”
ในภาษามลายูมีความหมายเดียวกับในภาษาอาหรับว่า
“สถานที่ซึ่งผู้คนมาสักการะ” และบางคนก็เรียกที่นี่ว่า
“มัสยิดวันศุกร์” กระทั่ง ค.ศ. 2017 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“มัสยิดสุลต่านอับดุล ซามัด จาเม็ก” ตามชือ่ บรรพบุรษุ
ของสุลต่านชาราฟุดดิน แห่งรัฐสลังงอร์
การเดินทางไปชมนัน้ ง่ายดายมาก เพราะด้านหน้า
มัสยิดมีสถานีรถไฟฟ้า ซึง่ สามารถเดินทางต่อไปเทีย่ วไชน่า
ทาวน์ (China Town) ลิตเติลอินเดีย (Little India) และ
จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) ซึ่งมีความส�ำคัญ
ในแง่ประวัตศิ าสตร์ของมาเลเซีย ❑

ตึกแฝดเปโตรนาส
(Petronas Twin Towers)
แลนด์มาร์กส�ำคัญของกัวลาลัมเปอร์ ตัง้ ตระหง่าน
อยู่ใจกลางย่านธุรกิจของมาเลเซีย (สูงถึง 452 เมตร
รวม 88 ชัน้ ) ตึกนีอ้ อกแบบโดยเซซาร์ เปลลี สถาปนิกชือ่ ดัง
ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากหลัก 5 ประการของศาสนา
อิสลาม มีสะพานลอยฟ้าเชื่อมถึงกันได้ในระหว่างชั้น
41 และ 42 เพือ่ ใช้เป็นจุดชมวิวกัวลาลัมเปอร์จากมุมสูง
ได้แบบกว้างไกลสุดสายตา ตึกแฝดนีใ้ ช้เป็นส�ำนักงานของ
บริษัทเปโตรนาส บริษัทน�้ำมันปิโตรเลียมแห่งชาติของ
มาเลเซีย ด้านล่างให้เช่าเป็นส�ำนักงานและห้างสรรพสินค้า
ศูนย์การประชุมชั้นน�ำ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์
สัตว์น�้ำ รวมถึงสวนสาธารณะ และสวนน�้ำพุ ที่เปิดให้
ประชาชนเข้ า ไปเล่ น น�้ ำคลายร้ อ นกั น ได้ ฟ รี ต ลอดวั น
เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-21.00 น.
(วันศุกร์ปดิ ระหว่างเวลา 13.00-14.30 น.) ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่
80 ริงกิต เด็ก 33 ริงกิต ❑

หอคอยกัวลาลัมเปอร์
(Menara Kuala Lumpur)
หรือ “KL ทาวเวอร์” เป็นหอคอยทีส่ ามารถมองเห็น
วิวของเมืองกัวลาลัมเปอร์ได้โดยรอบได้ทงั้ วิวกลางวัน และ
กลางคืน ถือเป็นอาคารทีม่ คี วามสูงมากถึงอันดับ 7 ของโลก
สร้างเสร็จ พ.ศ. 2538 เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารและเป็นหอส่ง
สัญญาณสูงถึง 421 เมตร ภายในหอคอยมีภตั ตาคารทีห่ มุน
ได้รอบซึง่ สามารถมองเห็นได้รอบกัวลาลัมเปอร์ ❑

สวนสนุกซันเวย์ลากูน
(Sunway Lagoon)
สวนสนุกชือ่ ดัง อยูห่ า่ งจากเมืองกัวลาลัมเปอร์ไม่ถงึ
15 นาทีภายในจะมีโซนสวนสนุกให้เลือกเล่นมากถึง 6 โซน
ด้วยกัน ส�ำหรับโซนทีน่ า่ สนใจก็คอื สวนน�ำ้ ทีม่ ที งั้ เครือ่ งเล่น
หวาดเสียวทางน�้ำ และสวนน�้ำส�ำหรับเด็ก รวมไปถึง
Wildlife Park มีสตั ว์ให้ชมมากถึง 150 สายพันธุ์ ❑
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ไชน่าทาวน์ กัวลาลัมเปอร์
(China Town Kuala Lumpur)
หรือเรียกกันสัน้ ๆ ว่า “China Town KL” เป็นย่าน
คนจีนที่ใหญ่และคึกคักที่สุดในเมืองหลวงของมาเลเซีย
ตัง้ อยูท่ ถี่ นนเปอตาลิง (Petaling Street) ในบริเวณใจกลาง
กรุงกัวลาลัมเปอร์เลยก็วา่ ได้ บรรยากาศของย่านนีเ้ ต็มไป
ด้วยสีสันการค้าที่คึกคักคลอไปกับจังหวะชีวิตผู้คนที่
เคลือ่ นไปตัง้ แต่เช้าจรดค�ำ่ คล้ายๆ กับย่านไชน่าทาวน์อนื่ ๆ
ของโลก เราจะเห็นร้านค้าและแผงลอยนับไม่ถว้ น เปิดขาย
สินค้าหลากหลายละลานตา ทัง้ ของอุปโภคบริโภค อาหาร
เครือ่ งเทศ ขนม หมีฮ่ กเกีย้ น ปลาย่าง ปะปนไปกับเสือ้ ผ้า
รองเท้า กระเป๋า ของทีร่ ะลึก และสินค้าสารพัดสารพัน
ประกอบกับบ้านจีนโบราณที่ตกแต่งด้วยป้ายภาษาจีน
โคมไฟจีน มีศาลเจ้า เพลงจีน กลิน่ อาหารจีน ร้านหนังสือจีน
และภาษาจีนทีผ่ คู้ นพูดกัน จะท�ำให้เราหลุดเข้าสูจ่ ติ วิญญาณ
ของไชน่าทาวน์ เคแอล ได้ไม่ยาก
จุดก�ำเนิดของไชน่าทาวน์ เคแอล เริ่มขึ้นระหว่าง
ปลายทศวรรษที่ 1800 เมือ่ ผูค้ นย้ายเข้ามาตัง้ รกรากอยูท่ ี่
ถนนสูง (High Street) น�้ำท่วมไม่ถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ
กระทัง่ ต้นศตวรรษที่ 20 แรงงานชาวจีนฮกเกีย้ น และชาว
จีนฮากกา (จีนแคะ) ก็อพยพเข้ามาเพิม่ ขึน้ มาก เพือ่ ท�ำงาน
ในเหมืองแร่ดบี กุ โดยมีนายเหมืองผูท้ รงอิทธิพลทีส่ ดุ ยุคนัน้
คือ ยับอาลอย (Yap Ah Loy) ควบคุมแรงงานทัง้ หมดไว้
กระทัง่ ถึงปี ค.ศ. 1870 เกิดสงครามกลางเมืองขึน้ ระหว่าง
ชาวจีนสองกลุ่ม ท�ำให้อังกฤษเจ้าอาณานิคมต้องยื่นมือ
114 ซาลามั ด ดาตั ง

เข้ามาปราบปราม เพือ่ มิให้สงครามนีก้ ระทบต่อเศรษฐกิจ
การค้าของตน ทว่าไม่นาน หลังจากนั้นก็เกิดสงคราม
รัฐสลังงอร์ (Selangor Civil War) ขึน้ อีก ท�ำให้บา้ นเรือน
ในไชน่าทาวน์เสียหายเป็นจ�ำนวนมาก ผูค้ นอพยพออกไป
เหมืองดีบกุ ถูกทิง้ ร้างจนน�ำ้ ท่วมหมด กระทัง่ สงครามสงบ
ยับอาลอยจึงชักชวนผูค้ นกลับเข้ามาอีกครัง้ โดยท�ำการค้า
อยู่ในย่านไชน่าทาวน์ ส่วนรอบนอกให้ปลูกข้าวท�ำสวน
ผลไม้ และปลูกมันส�ำปะหลัง ซึง่ เขาได้รบั ซือ้ มันส�ำปะหลัง
ดิบมาแปรรูปเป็นแป้งมัน ผู้คนจึงเรียกที่นี่อีกชื่อหนึ่งว่า
“ถนนโรงงานแป้งมันส�ำปะหลัง” (Starch Factory Street)
ทุกวันนีย้ า่ นไชน่าทาวน์ เคแอล มิได้มเี พียงคนจีน
อาศัยอยูเ่ ท่านัน้ ทว่ายังมีพอ่ ค้าชาวอินเดีย มาเลย์ และ
บังกลาเทศ ย่านนีจ้ งึ เด่นด้วยวัฒนธรรมจีนบวกกลิน่ อาย
ฮินดูและมุสลิม เราจะพบทัง้ วัดเต๋า ศาลเจ้าจีน อยูไ่ ม่หา่ ง
จากวัดฮินดู ในท่ามกลางไชน่าทาวน์ที่คึกคักที่สุดของ
กัวลาลัมเปอร์ การเดินทางไปเที่ยว สามารถโดยสาร
รถแท็กซี่ รถไฟใต้ดิน และรถไฟลอยฟ้า ไปถึงได้อย่าง
ง่ายดาย ❑

วัดเทียนหัว หรือ วัดเทียนโฮ่ว
(Thean Hou Temple)
เป็นวัดจีนทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็นวัดจีนทีเ่ ก่าแก่และสวยงามทีส่ ดุ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์
ภายในวัดเป็นทีป่ ระดิษฐานรูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่
รวมถึงเทพเจ้า พระโพธิสตั ว์องค์ตา่ งๆ และรูปปัน้ เจ้าแม่
ทับทิม ซึง่ ชาวจีนเชือ่ กันว่าเป็นผูป้ กปักรักษาชาวประมง
และท้องทะเล จึงมีผู้ศรัทธาไปสักการะอย่างล้นหลาม
ตลอดปี โดยเฉพาะช่วงตรุษจีน จะมีการตกแต่งวัดด้วย
โคมไฟจีนสีแดงนับพันดวง แลดูยงิ่ ใหญ่อลังการมาก
วัดเทียนหัวเริม่ สร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1981 ตัววัดมีเนือ้ ที่
กว่า 6,758 ตารางเมตร ตัง้ อยูบ่ นยอดเขาร็อบสัน (Robson
Heights) ลมโกรกเย็นสบาย แถมยังเป็นจุดชมวิวทีส่ วยงาม
มองเห็นตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ หอคอยเ คแอล และ
ตึกเปโตรนาส ได้จากระยะไกล จุดเด่นของวัดคือ ภายใน

วิหารหลักมีแท่นบูชาใหญ่ 3 แท่น ประดิษฐานองค์เจ้าแม่
กวนอิมสีทองอร่าม รวมถึงเทพเจ้าเทียนหัว (เทียนโฮ่ว) และ
เจ้าแม่ทบั ทิม (เจ้าแม่แห่งสายน�ำ้ และท้องทะเล)
ส่วนสถาปัตยกรรมภายนอกก็นา่ ตืน่ ตา เพราะสร้าง
ด้วยศิลปะจีนทีเ่ จือด้วยคติความเชือ่ ของศาสนาพุทธ ลัทธิ
ขงจือ้ และเต๋า สะท้อนออกมาในลวดลาย รูปภาพ และ
รูปปัน้ ต่างๆ ดึงดูดให้เข้าไปชืน่ ชมในรายละเอียด เริม่ ตัง้ แต่
ซุม้ ประตูขนาดใหญ่ตรงทางเข้า ไปจนถึงหลังคามุงกระเบือ้ ง
ลอนจีนประดับลายมังกร ส่วนเพดานภายในห้องสวดมนต์
หลักก็มีลายวิจิตรมาก เช่นเดียวกับภายนอกที่ปลูกไม้
ดอกไม้ใบร่มรืน่ มีรปู ปัน้ เจ้าแม่กวนอิมประทับอยูบ่ นโขด
หินน�ำ้ ตก ให้นกั ท่องเทีย่ วน�ำน�ำ้ นัน้ มาลูบตามเนือ้ ตัว เพือ่
เป็นสิรมิ งคล
ความพิเศษอีกอย่างของวัดเทียนหัว คือด้านล่าง
ของวัดมีรา้ นขายอาหารจีนและร้านขายของทีร่ ะลึก รวมถึง
ยังมีส�ำนักงานให้คู่รักมาจดทะเบียนสมรสกัน แต่ละปีมี
คูบ่ า่ วสาวมาจดทะเบียนสมรสมากถึง 5,000 คู่ วัดเทียนหัว
จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความรัก
การเดินทางไปท่องเทีย่ ว สะดวกสุดแนะน�ำให้นงั่ รถ
แท็กซี่ วัดเปิดทุกวันตัง้ แต่เวลา 08.00-20.00 น. นักท่องเทีย่ ว
ควรแต่งกายสุภาพในขณะเข้าชม ❑
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ตลาดกลาง (Central Market)

ถ�ำ้ บาตู (Batu Caves)
ศาสนสถานส�ำคัญของชาวอินเดียทีน่ บั ถือศาสนา
ฮินดูในกัวลาลัมเปอร์ อยูห่ า่ งจากใจกลางเมืองแค่ 30 นาที
เป็นถ�้ำหินปูนอายุกว่า 400 ล้านปี ที่มีช่องแสงสวยงาม
ต้องขึน้ บันไดถึง 272 ขัน้ จุดเด่นอยูท่ รี่ ปู ปัน้ ของพระขันธ์
กุมารสีทองอร่าม (Lord Murugan) สูง 42.7 เมตร ❑
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ตลาดกลางหรือตลาดเก่าแก่ของเมืองกัวลาลัมเปอร์
ทีม่ อี ายุกว่า 120 ปี ตัง้ อยูท่ ี่ Jalan Tun Tan Cheng กลาง
เมืองหลวงของมาเลเซีย ใกล้กับถนนคนเดิน Petaling
Street ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดังอีกแห่งหนึง่ ก่อตัง้ เมือ่
ปี ค.ศ. 1888 เดิมเป็นตลาดสดส�ำหรับชาวกัวลาลัมเปอร์
และคนงานเหมืองแร่ดบี กุ แต่ภายหลังได้กอ่ สร้างตึกสีฟา้
เมือ่ ค.ศ. 1937 เป็นอาคารประวัตศิ าสตร์ 2 ชัน้ ติดแอร์
ซึ่งประยุกต์ให้เป็นสถานที่รวบรวมของฝากจากประเทศ
มาเลเซีย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย และยังได้
รับการแต่งตัง้ ให้เป็นมรดกของประเทศอีกด้วย
ภายในมีสินค้าหลากหลาย ทั้งงานฝีมือ งานศิลปะ
ชุดเคบาย่า ผ้าบาติก เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมถึงของ
ตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ยังมีลานขายอาหารต่างๆ มีร้าน
อาหารนานาชาติให้เลือกกินมากมาย บริเวณเวทีกลางแจ้ง
ของตลาดจะมีศลิ ปะการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
สม�่ำเสมอ ท�ำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวมาเลเซีย
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลาดนี้มีเวาบูลันหรือที่คนไทยเรียกว่า
“ว่าวบุหลัน หรือ ว่าววงเดือน” ขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์
การเดินทางมายังตลาดกลางทีก่ วั ลาลัมเปอร์ สะดวก
ทีส่ ดุ ให้นงั่ รถไฟฟ้าสาย Kelana Jaya Line ZPutra (LRT)
มาลงทีส่ ถานี Pasar Seni ซึง่ อยูห่ น้าตลาด โดยอยูถ่ ดั จาก
สถานี Kl Sentral แค่หนึง่ สถานี ❑
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อาหารอร่อย กัวลาลัมเปอร์
ให้ความอร่อยน�ำทาง เนือ่ งจากกัวลาลัมเปอร์เป็น
เมืองหลากเชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ทัง้ อิสลาม ฮินดู จีน
และคริสต์ จึงมีอาหารหลายสไตล์ให้เลือกลิม้ รส ไม่วา่ จะ
เป็นอาหารจีนในย่านไชน่าทาวน์ อาหารอินเดียในลิตเติล
อินเดีย และอาหารมลายูแท้ๆ ก็มอี ยูท่ วั่ ไป จึงควรไปชิมเมนู
ต่างๆ ทีไ่ ม่ควรพลาดดังนี้

นาซิโกเร็ง (Nasi Goreng)
คือ “ข้าวผัด” เป็นอาหารทีน่ ำ� ข้าวสุกผัดน�ำ้ มันหรือ
เนย ปรุงรสด้วยซีอวิ๊ หวาน หอมแดง กระเทียม มะขาม และ
พริก กินคูก่ บั ไข่ดาว ไก่ทอด กุง้ เป็นอาหารทีน่ ยิ มกินกันทัง้
สามมือ้ ❑

นาซิเลอมัก (Nasi Lermak)
อาหารประจ�ำชาติมาเลเซีย เป็นข้าวผัดกับกะทิและ
สมุนไพร เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เช่น ปลากะตักทอด
แตงกวาหัน่ ไข่ตม้ สุก และถัว่ ลิสงอบ ส�ำหรับนาซิเลอมัก
แบบดัง้ เดิม จะห่อใบตอง นิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า
และต้องรับประทานด้วยมือเปล่า ไม่ใช้ชอ้ นหรือส้อม ❑

หมีโ่ กเร็ง (Mee Goreng)
คือ “บะหมีผ่ ดั ” มาจากบะหมีผ่ ดั ของจีนทีเ่ รียกว่า
“เชาแมน” (Chow Mein) โดยชาวจีนอพยพเป็นผู้น�ำ
เข้ามา คล้ายกับยากิโซบะของญีป่ นุ่ เพียงแต่หมีโ่ กเร็งใช้
เครือ่ งปรุงแบบมลายู เช่น ใส่ซอี วิ๊ หวาน และเปลีย่ นจากหมู
เป็นกุ้งหรือไก่ หมี่โกเร็งเหมือนกับเส้นบะหมี่สีเหลืองผัด
กระเทียม หอมหัวใหญ่หรือหัวหอม ใส่ไก่หรือเนื้อ พริก
ผัก มะเขือเทศ ไข่ และผักดอง ถือเป็นอาหารรสจัดของคน
มาเลย์ ❑
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หมีเ่ ซียม หรือหมีส่ ยาม
(Mee Siam)
เป็นเส้นหมีผ่ ดั ซอสสามรส เปรีย้ ว เผ็ด หวาน จัดเป็น
อาหารยอดนิยมในมาเลเซีย อาหารชนิดนี้ในเมืองไทย
เรียกว่า “หมี่กะทิ” โดยผัดเส้นหมี่กับซอสกะทิ ใส่หมู
เต้าเจีย้ ว น�ำ้ มะขามเปียก แต่งสีดว้ ยซอสแดง กินคูก่ บั ไข่ตม้
หอมหัวใหญ่หน่ั และกุยช่าย ❑

สะเต๊ะ (Satay)

ลก-ลก (Lok-Lok)
เป็นอาหาร Street Food ยอดนิยมอย่างหนึง่ ของ
กัวลาลัมเปอร์และทัว่ มาเลเซีย คล้ายร้านลูกชิน้ ยืนกินของ
ไทย แต่ของมาเลย์มลี กู ชิน้ เสียบไม้ให้เลือกหลายสิบชนิด
ทัง้ เนือ้ ไก่ หมู เนือ้ วัว ปลา กุง้ หมึก ผักนานาชนิด ไส้กรอก
เกีย๊ ว เห็ดต่างๆ ฯลฯ ลูกค้าต้องเลือกใส่จาน ให้แม่คา้ ลวก
จนสุก จากนั้นลูกค้าก็น�ำมาจิ้มน�้ำจิ้มยืนกินกันหน้าร้าน
จนอิม่ ซอสทีใ่ ช้มหี ลายชนิด ทัง้ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ
และซีอิ๊วแบบจีน ถือเป็นอาหารพื้นเมืองราคาประหยัด
ทีก่ นิ อิม่ ท้องดีมาก ❑

เป็นอาหารยอดนิยมอย่างหนึ่งของคนมาเลเซียทั้ง
ประเทศ มีทงั้ สะเต๊ะไก่ (Satay Ayam) สะเต๊ะเนือ้ วัว (Satay
Daging Lembu) และสะเต๊ะเนื้อแพะ (Satay Daging
Kambing) โดยน�ำเนือ้ สัตว์ดงั กล่าว หัน่ เป็นชิน้ บางๆ หมัก
เครือ่ งเทศ เสียบไม้ยา่ งหอมฉุย เวลากินอาจมีนำ�้ จิม้ หรือ
ผักเครือ่ งเคียงด้วยก็ได้ ❑
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โซโตอายัม (Soto Ayam)
เป็ น ซุ ป ไก่ น�้ ำ ใสสี เ หลื อ งรสเผ็ ด กิ น กั บ ลนตง
(ข้าวหลามหั่นเป็นแว่นๆ) และเกอตูปัต (ข้าวต้มห่อใบ
กะพ้อ) หัน่ เป็นชิน้ ๆ และเส้นก๋วยเตีย๋ ว น�ำ้ แกงใสสีเหลือง
เกิดจากการใส่ขมิน้ กินกับไข่ตม้ มันฝรัง่ ทอด ใบผักกาด
และหอมเจียว ในบางครั้งจะเติมผงข้าวเกรียบกุ้งกับ
กระเทียมเจียวเข้าไปด้วย ❑

แกงหัวปลา (Curry Fish Head)
เป็นอาหารอิทธิพลอินเดีย ลักษณะเป็นแกงน�ำ้ ข้นใส่
กระเจี๊ยบ และมะเขือม่วง น�้ำแกงผสมเครื่องเทศและ
ใบเคอร์รี่ลีฟ (ใบกะหรี่) ซึ่งเป็นผักของอินเดีย รสชาติ
กลมกล่อม เคล็ดลับคือหัวปลาจะต้องไม่คาว กินคูก่ บั ข้าว
สวยธรรมดา หรือข้าวผัดนาซิโกเร็งก็ได้ ❑
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การเดินทาง จากมะละกามากรุงกัวลาลัมเปอร์ ระยะ
ทางประมาณ 150 กม. มาโดยรถยนต์ใช้ทางหลวงหมายเลข
AH2 หากเหมารถแท็กซี่ ใช้เวลาประมาณ 1.40 ชัว่ โมง หรือ
ถ้าโดยสารรถบัสประจ�ำทางใช้เวลาประมาณ 2.45 ชัว่ โมง
แต่ถา้ นัง่ รถไฟ (ใช้เวลาประมาณ 3.40 ชัว่ โมง) หลังจาก
เที่ยวกัวลาลัมเปอร์แล้ว สามารถกลับสู่ประเทศไทยได้
หลายวิธี ดังนี้
• เครือ่ งบิน : มีเทีย่ วบินตรงทุกวัน จากกัวลาลัมเปอร์
สู่สนามบินสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองโดย Malaysian
Airlines, Air Asia ใช้เวลาบินประมาณ 2.15 ชัว่ โมง
• รถยนต์ : ใช้ทางหลวงหมายเลข AH2 เลาะชายฝัง่
ตะวันตกของประเทศมาเลเซีย จากกัวลาลัมเปอร์ (KL)รัฐเปรัก (Perak)-รัฐปีนงั (Penang)-รัฐเคดาห์ (Kedah)รัฐเปอร์ลสิ (Perlis)-ด่านชายแดนสะเดา อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 479 กิโลเมตร
• รถไฟ : มีรถไฟจากสถานีกัวลาลัมเปอร์ (KL)สถานีปาดังเบซาร์ (Padang Besar)-สถานีรถไฟหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ใช้เวลาประมาณ 7.30 ชัว่ โมง โดยจากสถานี
KL ต้องไปเปลีย่ นขบวนรถทีส่ ถานีปาดังเบซาร์ เพือ่ เข้าสู่
เขตประเทศไทยต่อไป ❑
สอบถามเพิม่ เติมได้ที่
สถานีรถไฟหาดใหญ่
0 7426 1290, 0 7423 4978

ร้านอาหารแนะน�ำอ�ำเภอเมืองสงขลา
ก๋วยเตีย๋ วลูกชิน้ กลับเพชร
(สาขา รพ.สงขลาเก่า)
ก๋วยเตี๋ยวสูตรเก่าแก่ในต�ำนาน น�้ำซุปหอมอร่อย
โดดเด่นทีล่ กู ชิน้ หมู ลูกชิน้ เนือ้ ท�ำสดใหม่ทกุ วัน ❑
4 ถ.สตูล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
0 7431 2484
ลูกชิน้ กลับเพชร KP Noodle

ร้านเจ๊นขิ า้ วต้มปลา บะหมีเ่ กีย๊ ว
สาขาโรงสีแดง
ข้าวต้มปลากระพงชื่อดังที่ขายมานานกว่า 60 ปี
มีทงั้ บะหมี่ ก๋วยเตีย๋ ว ลูกชิน้ ลวกจิม้ ทานเล่น หมีซ่ วั่ ❑
10 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
08 1897 9307
เจ๊นิ ข้าวต้มปลา สาขาโรงสีแดง

แต้เฮีย้ งอิว้
ร้านอาหารแต้จวิ๋ เก่าแก่ชอื่ ดังในย่านเมืองเก่าสงขลา
เปิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 เมนูเด่น ย�ำมะม่วง ต้มย�ำปลา
กระพงแห้ง เป็นร้านทีไ่ ด้รบั ความนิยมมาก ❑
85 ถ.นางงาม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
0 7431 1505

ไก่ทอดเดชา
ร้านอาหารฮาลาลทีท่ งั้ ชาวพุทธชาวมุสลิมต่างถูกใจ
ต้นต�ำรับไก่ทอดหาดใหญ่ เปิดนานกว่า 30 ปี หนังไก่กรอบ
โรยหอมเจียวทอด ข้าวหมกไก่ซงึ่ ใช้กรรมวิธใี นการปรุงแบบ
โบราณ ❑
93 ถ.ชีอทุ ศิ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
08 7289 5008, 08 1098 3751
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ที่พักอ�ำเภอเมืองสงขลา

โรงแรมสงขลาแต่แรก
แอนทีค โฮเท็ล

โรงแรม บีพี สมิหลา บีช
แอนด์ รีสอร์ท

ทีพ่ กั 23 ห้อง บูตกิ โฮเทลสไตล์จนี โบราณสีสนั สดใส
สวยงามประทับใจ พร้อมบุฟเฟต์อาหารเช้า ใกล้หาดสมิหลา
หาดชลาทัศน์ และสตรีทอาร์ตย่านเมืองเก่าสงขลา ❑

ทีพ่ กั ขนาดใหญ่ 208 ห้อง ติดหาดสมิหลา พร้อมห้อง
ประชุมและสระว่ายน�ำ้ ❑

40 ถ.เพ็ชรคิรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
0 7432 2227, 09 4317 3338
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,200 บาท
โรงแรมสงขลาแต่แรก แอนทีค โฮเท็ล
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8 ถ.ราชด�ำเนิน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
0 7444 0222
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,200 บาท
BP Samila Beach And Resort

โรงแรมเดอะซิงกอรา
The Singora Hotel

โรงแรมคลับทรี สงขลา
Club Tree Hotel

บูตคิ โฮเต็ล 52 ห้อง ตกแต่งสวยงามด้วยสไตล์ไทย
ร่วมสมัย ใจกลางเมือง ใกล้ตลาด มีทจ่ี อดรถ ห้องประชุม
สัมมนา ❑

ทีพ่ กั 76 ห้อง ใจกลางเมืองสงขลา ตกแต่งสไตล์
โคโลเนียล มีบริการนวดแผนไทย ❑

38 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.สงขลา
0 7431 4555
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 790 บาท
โรงแรมเดอะซิงกอรา The Singora Hotel

165/8 ถ.ทะเลหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
09 8151 5515
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 990 บาท
โรงแรมคลับทรี สงขลา Club Tree Hotel
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โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด

โรงแรมวีวา่ สงขลา

ที่พัก 39 ห้องใจกลางเมือง ติดทะเล รองรับงาน
ประชุมสัมนาสังสรรค์ มีบริการห้องอาหารภายในโรงแรม
ราคาไม่แพง ❑

ทีพ่ กั 82 ห้อง ใจกลางเมืองสงขลา บุพเฟ่ตอ์ าหารเช้า
พร้อมห้องประชุมสัมมนา รองรับได้ถงึ 1,000 ท่าน รวมไปถึง
ห้องอาหารธารา และบริการนวดแผนโบราณ ❑

1 ถ.ราชด�ำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
09 5020 5500
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,500 บาท
โรงแรมสงขลาเมอร์เมด
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547/2 ถ.นครนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
0 7432 1034
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 800 บาท
โรงแรมวีวา่ สงขล

โรงแรมเดอะเบด เวเคชัน่
ราชมังคลา
ทีพ่ กั 47 ห้อง พร้อมสระว่ายน�ำ้ สวนสวย บริการ
ซักรีด มีทจี่ อดรถ ❑
3 ถ.ชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
09 0674 4444
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 2,500 บาท
The Bed Vacation Songkhla Hotel โรงแรมเดอะ
เบดเวเคชัน่ สงขลา

โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ
ทีพ่ กั 125 ห้องใจกลางเมือง มีหอ้ งนัง่ เล่นแยกสัดส่วน
พร้อมสระว่ายน�ำ้ บริการนวด ทีจ่ อดรถ ❑
99 สามัคคีสขุ 2 ถ.สามัคคีสขุ 2 ต.บ่อยาง 		
อ.เมือง จ.สงขลา
0 7430 7180
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,200 บาท
โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ
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ที่พักอ�ำเภอหาดใหญ่

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

โรงแรมม่อนค�ำ หาดใหญ่

ทีพ่ กั 224 ห้อง ตรงข้ามเซนทรัลเฟสติวลั หาดใหญ่
มีบริการห้องฟิตเนส สระว่ายน�้ำ ห้องประชุมที่ได้รับ
มาตรฐาน รองรับผูเ้ ข้าร่วมงานถึง 1,000 ท่าน ทีจ่ อดรถ
กว้างขวาง ❑

ที่พัก 113 ห้อง ตกแต่งสไตล์ล้านนา มีบริการ
สระว่ายน�ำ้ ใกล้เซเว่น ทีจ่ อดรถสะดวกสบาย ❑

4 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0 7429 8788
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,600 บาท
Crystal Hotel Hat Yai -โรงเเรมคริสตัล
หาดใหญ่
128 ซาลามั ด ดาตั ง

43/22 ซ.6/1 ถ.ราษฏร์ยนิ ดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
08 8143 3999
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,500 บาท
โรงแรมม่อนค�ำ วิลเลจ MonKham Village Hatyai

โรงแรมสยามออเรียนทัล

โรงแรมบุรศี รีภู

ทีพ่ กั 4 ดาว สูง 17 ชัน้ 213 ห้อง ตรงข้ามห้างสรรพ
สินค้าไดอาน่า ห้องพักสไตล์โมเดิรน์ ทีจ่ อดรถเยอะ มีบริการ
ห้องประชุมสัมมนาถึง 15 ห้อง รองรับการประชุมได้กว่า
1,000 คน ❑

ทีพ่ กั 4 ดาว 78 ห้อง สไตล์ลา้ นนาร่วมสมัย มีฟติ เนส
และสระว่ายน�ำ้ ระบบเกลือขนาดใหญ่ ห้องละหมาด พร้อม
ห้องประชุม จัดเลีย้ งสัมมนา ทีจ่ อดรถสะดวก ตัง้ อยูบ่ น
ถนนศรีภวู นารถ ขาเข้าเมือง ก่อนถึงศูนย์การค้าไดอาน่า
คอมเพลกซ์ ❑

181 ถ.ศรีภวู นารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0 7430 0322
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,000 บาท
Siam Oriental Hotel, Hatyai โรงแรมสยามออ
เรียนทัล, หาดใหญ่
www.siamorientalhatyai.com

310 ถ.ศรีภวู นารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0 7424 7111
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,500 บาท
โรงแรมบุรศี รีภู คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ Buri Sriphu
Hotel & Convention Centre
www.burisriphuhotel.com
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โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่

โรงแรมวิสดอม เรสซิเดนซ์

โรงแรมบีอาร์แกรนด์

โรงแรมเอทีเค การ์เด้น ฮิลส์

ทีพ่ กั 248 ห้อง ตัง้ อยูบ่ นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ใกล้ ส ถานี ร ถไฟหาดใหญ่ ใ ห้ บ ริ ก ารอาหารนานาชาติ
มีบริการนวดตัว ห้องออกก�ำลังกาย และสระว่ายน�ำ้ ❑

ทีพ่ กั 62 ห้อง กลางเมืองหาดใหญ่ ใกล้กบั Big C
Extra, Tesco Lotus, และ 7-Eleven ห่าง รพ.กรุงเทพฯ
หาดใหญ่ เพียง 300 เมตร ❑

ทีพ่ กั 3 ดาว 71 ห้อง ใกล้ รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่
มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกครบครัน ราคาไม่แพง ❑

ทีพ่ กั 67 ห้อง พร้อมสระว่ายน�ำ้ ทีจ่ อดรถกว้างขวาง
ใกล้ ม.สงขลานครินทร์ เซ็นทรัลเฟสติวลั ตลาดนัดกรีนเวย์
และตลาดนัดอาเซียน ❑

3 ถ.เสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0 7435 2222
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,500 บาท
Centara Hotel Hat Yai
https://www.centarahotelsresorts.com/
centara/th/chy

308 ถ.คลองเรียน 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
09 0220 7240
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 990 บาท
Wisdom Residence, Hat Yai วิสดอม เรสซิเดนซ์
หาดใหญ่
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6 ซ.บุญราช ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
0 7424 4898
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 650 บาท
BR GRAND HOTEL

128 ซ.ทวีรตั น์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
09 8082 6812
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,000 บาท
ATK Garden Hills Hotel
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ครัวอาจารย์จอ้ ง

ร้านอาหารอ�ำเภอสะเดา

ร้านอาหารไทย ร่มรื่นบรรยากาศดี อร่อยราคา
ไม่แพง มีอาหารหลากหลาย อาหารทะเลสด ปลากระพง
ทอดน�ำ้ ปลา เป็นต้น ❑

โฮย่า ร้านอาหารญีป่ นุ่ ด่านนอก
ร้านอาหารญี่ปุ่นกึ่งบาร์ มีดนตรีสด และมีโซน
Private ทีใ่ ห้ความเป็นส่วนตัว มีหลายหลายเมนู ทัง้ ซูชิ
หม้อไฟ ซาซิมิ สเต็ก ❑

ร้านอาหารไม้โมก
ร้านอาหารทรงเรือนไทย บรรยากาศร่มรืน่ มีหอ้ ง
ส่วนตัวและที่จอดรถ เมนูแนะน�ำ แกงส้มปลากระพง
น�ำ้ พริกเห็ดเหม็ด ผัดสะตอกุง้ ห่อหมก ❑
211 ถ.ท่าพรุวทิ ยา อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7441 1996
ร้านอาหารไม้โมกสะเดา Maimok Restaurant
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131 ม.7 ถ.ต้นรัตนาการ2 ต.ส�ำนักขาม อ.สะเดา
จ.สงขลา
08 2425 3298
Hoya Japanese Restaurant Dannok

นิยมรส ด่านนอก
ร้านอาหารไทย-จีน ระดับคุณภาพ อาหารเเนะน�ำ
ย�ำเพดานหมู Signature ของทางร้าน คือ ปลาเต๋าเต้ย
เเกงส้มเนือ้ ปูและไข่ปู ไข่เจียวชะอม สับประรดชีอวิ๋ ❑
22/48 ซ.ไทย-จังโหลน 22 ต.ส�ำนักขาม อ.สะเดา
จ.สงขลา
06 1642 6661
ร้านอาหาร นิยมรส ด่านนอก

ซ.สังวรณ์ ถ.ปาดังเบซา สงขลา
(ตรงข้ามโรงพยาบาลสะเดา) อ.สะเดา จ.สงขลา
08 1099 1898

ร้านอาหารพีแ่ ผ้ว
ร้านอาหารใต้รสเด็ด เปิดมากว่า 40 ปี เมนูแนะน�ำ
แกงส้มปลากะพงผักรวม ห่อหมกทะเล ผัดสะตอกะปิ
ใบเหลียงผัดไข่ ❑
11 ถ.ภูธรอุทศิ อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7441 1198
ร้านอาหารพีแ่ ผ้ว - PePaew Restaurant

ครัวคุณกวาง
Krua Khun Kwang
ร้านอาหารปักษ์ใต้ รสชาติดี กว้างขวาง บรรยากาศ
ดี ช่วงค�ำ่ มีดนตรีสด ทีจ่ อดรถกว้าง พนักงานบริการดี เมนู
แนะน�ำ หัวปลาต้มเผือก ขาหมูเยอรมัน แกงส้มปลากด ❑
29 หมู่ 1 ต.ส�ำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
06 3369 8791
ครัวคุณกวาง Krua khun Kwang
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INBED
ทีพ่ กั 98 ห้อง ใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกครบครัน ❑

M Village Hostel
ทีพ่ กั 3 ดาว จ�ำนวน 432 ห้อง มีสงิ่ อ�ำนวยความ
สะดวกครบครัน ใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว ❑

MBI Resort Danok (SHA Plus+)
โรงแรมใหญ่ในสะเดา 192 ห้อง ภายในห้องพักมีหอ้ ง
นั่งเล่นแยกสัดส่วน มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน
ทั้งเครื่องใช้ในห้องน�้ำ เสื้อคลุมอาบน�้ำ และไดร์เป่าผม
มีสระว่ายน�ำ้ และทีจ่ อดรถเยอะ ❑
888/999 หมู่ 7 ถ.กาญจนวนิช ต.ส�ำนักขาม
อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7455 7480
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,300 บาท
MBI Resort Dannok
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333/14-16 หมู่ 7 ถ.กาญจนวานิช
ต.ส�ำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7455 7393
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,200 บาท
M Village Hostel

เดอะ วิสต้า โฮเทล
ที่พัก 224 ห้อง ใกล้ด่านนอก มีสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกครบครัน ❑
ทีอ่ ยู่ 88 หมู่ 7 ถ.กาญจนวานิช อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7455 7557
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 690 บาท
The Vista hotel by Satit Group

โรงแรมสาธิต แกรนด์ วิว
ทีพ่ กั 198 ห้อง ใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว เดินทางสะดวก
ห้องพักสะอาด กว้าง สิง่ อ�ำนวยความสะดวกครบ มีหอ้ ง
อาหารและคาราโอเกะบริการ ❑
28 หมู่ 7 ซ.กาญจนรุจิ 3 ต.ส�ำนักขาม อ.สะเดา
จ.สงขลา
0 7455 7363
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 800 บาท
Satit Grand View-Page

13/8 หมูท่ ี่ 7 ต.ส�ำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7443 4111
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 500 บาท
INBED Dannok Soi 13

โรงแรมแกรนด์โอลิเวอร์ดา่ นนอก
ที่พัก 285 ห้อง สิ่งอ�ำนวยความสะดวกครบครัน
มีบริการนวด สปา และซาวน่า ❑
999 หมู่ 7 ถ.ตันรัตนากร 3 อ.สะเดา จ.สงขลา
0 7455 7123
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 650 บาท
Grand Oliver Hotel Dannok โรงแรมแกรนด์
โอลิเวอร์ ด่านนอก, สะเดา
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ร้านอาหารกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

Grand Hyatt Kuala Lumpur
12, Jalan Pinang, Kuala Lumpur, Malaysia
+60 3-2203 9188
เปิดเวลา 07.00-23.00 น.

Opium 乌香院

Hokkaido Seafood Restaurant
68 Jalan Lumut, Titiwangsa Sentral,
Kuala Lumpur, Malaysia
+855 71 521 2111
เปิดเวลา 16.00-00.00 น.

Restoran D’ Lala Seafood
No 154 Jalan Raja Abdullah, Kampung Baru,
Kuala Lumpur, Malaysia
+60 12-217 0014
เปิดเวลา 17.00-23.00 น.

Best Restaurant in KL (BAAN26)
26, Changkat Bukit Bintang, Bukit Bintang,
50200 Kuala Lumpur, Malaysia
+60 19-222 0026
เปิดเวลา 17.00-3.00 น.

50 Changkat Bukit Bintang, Bukit Bintang,
Kuala Lumpur, Malaysia
+60 12-526 1335
เปิดเวลา 17.00-23.00 น.
136 ซาลามั ด ดาตั ง
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ที่พักกัวลาลัมเปอร์
ฮิลตัน กัวลาลัมเปอร์
(Hilton Kuala Lumpur)
3 Jalan Stesen Sentral, KL Sentral,
Kuala Lumpur, Malaysia
+60 3-2264 2264
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 2,700 บาท

Berjaya Times Square Hotel,
Kuala Lumpur
No.1, Jalan Imbi, บูกติ บินตัง, Kuala Lumpur,
Malaysia
+60 3-2117 8000
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 3,500 บาท

เรกาเลีย สวีท แอนด์ โฮเต็ล
(Regalia Suites & Hotel)
No. 2, Jalan Anjung Putra, Off, Jln Sultan
Ismail, Federal Territory of Kuala Lumpur,
Malaysia
+60 3-2725 0735
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,200 บาท

เอมี สวีท (AMI Suites)
G-09, Arte Mont Kiara, Jalan Sultan Haji
Ahmad Shah, Kuala Lumpur, Malaysia
+60 3-6211 0188
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 1,500 บาท

ซัมเมอร์เซ็ต กัวลาลัมเปอร์
(Somerset Kuala Lumpur)
No 187, Jalan Ampang, KLCC,
Kuala Lumpur, Malaysia
+60 3-2723 8888
ราคาเริม่ ต้นประมาณ 2,500 บาท
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มิ ง กะลาบา 166
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-มาเลเซีย
เส้นทางที่ 3 หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง		
เปงกาลันฮูลู-ปีนัง-เคดาห์
เส้นทางสุดฮิปใต้สุดแดนสยาม
		
ย้อนอดีตไทรบุรีในแดนมาเลย์
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หาดใหญ่-ปัตตานี-ยะลา-เบตง-เปงกาลันฮูลู-ปีนัง-เคดาห์
“เส้นทางสุดฮิปใต้สุดแดนสยาม ย้อนอดีตไทรบุรีในแดนมาเลย์”
สความงามของวิถชี วี ติ ผูค้ นเมืองเก่า  ในเส้นทาง
สั มผัสายประวั
ตศิ าสตร์ไทย-มาเลเซีย ซึง่ มีสายสัมพันธ์

แนบแน่ น มาแต่ อ ดี ต กาล เจาะลึ ก เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ภาคใต้ตอนล่างเชื่อมโยงถึงมาเลเซียตอนบน ในรัฐเปรัก
(Perak) และรัฐเคดาห์ หรือเกดะห์ (Kedah) หรือที่เรา
เคยเรียกว่า“รัฐไทรบุร”ี ซึง่ เคยเป็นส่วนหนึง่ ของสยามใน
อดีตกาล
เสน่ห์ของเส้นทางสายนี้ คือการท่องเที่ยวสัมผัส
ความเป็นปักษ์ใต้และพหุวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง เริ่มต้น
ตัง้ แต่ตวั เมืองหาดใหญ่ เข้าสูจ่ งั หวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
แล้วข้ามแดนทางด่านอ�ำเภอเบตง เข้าสูเ่ มืองเปงกาลันฮูลู
เกาะปีนัง เมืองสุไหงปัตตานี เมืองอลอร์สตาร์ และกลับ
เข้าสู่เมืองไทยทางด่านชายแดนสะเดา อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยความหลากหลาย
ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่า ทั้งธรรมชาติ ป่าเขาล�ำเนา
ไพร สายน�้ำ  ทะเลหมอก รวมถึงเมืองเก่าที่ให้ความรู้สึก
ย้อนยุคไปได้ถึงสมัยอาณานิคม ทั้งเมืองเก่าเบตง จังหวัด
ยะลา เมืองเก่ากือดาจีนอ จังหวัดปัตตานี และเมืองเก่า
จอร์จทาวน์มรดกโลก บนเกาะปีนัง เหล่านี้ล้วนอบอวล
ด้วยภาพวิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรมเก่าแก่ และหลากเมนู
อาหารอร่อยให้ลิ้มรส
144 ซาลามั ด ดาตั ง

สัมผัสส่วนเสีย้ วเรือ่ งราวประวัตศิ าสตร์สมัยรัชกาล
ที่ 5 กับชุมชนคนไทยในรัฐเกดะห์ คราวที่สยามต้องเสีย
ดินแดนรัฐไทรบุรี (เกดะห์) ให้อังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2452
ทุ ก วั น นี้ จึ ง ยั ง มี ค นไทยเชื้ อ สายมาเลย์ อ ยู ่ ใ นดิ น แดน
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50,000 คน มีชุมชนและวัดมากกว่า
26 แห่ง ให้เราเข้าไปเยี่ยมชม ทักทายพี่น้องชาวสยามที่
สืบเชื้อสายมาจากอดีตกาลอย่างแท้จริง
นี่คือเส้นทางแห่งประสบการณ์ยิ่งใหญ่ ที่จะไม่มี
เส้นทางท่องเทีย่ วใดมอบให้ได้ เพียงพาตัวและหัวใจเข้าไป
เยี่ยมเยือน ก็จะรับรู้ได้ถึงคุณค่าความสนุกสนานและ
ความน่าประทับใจมิรู้ลืม ❑
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การเดินทาง

วัดโคกสมานคุณ (พระอารามหลวง) ณ เทศบาลนครหาดใหญ่

146 ซาลามั ด ดาตั ง

หาดใหญ่อยูห่ า่ งจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 950 กม.
เดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ 12-13 ชั่วโมง แวะ
พักเที่ยวที่หาดใหญ่ก่อน เพราะจากหาดใหญ่ไปจังหวัด
ปัตตานีมีระยะทางอีกประมาณ 110 กม.
หากเดินทางโดยรถประจ�ำทาง มีทั้งลงที่หาดใหญ่
หรือยาวไปถึงปัตตานีเลย ระยะทางกรุงเทพฯ-ปัตตานี
ประมาณ 1,060 กม. ใช้เวลาราว 16.30 ชัว่ โมง (ออกจาก
กรุงเทพฯ บ่าย 4 โมงเย็น ถึงปัตตานีเช้าราว 8 โมงครึ่ง)
หากเดินทางโดยรถไฟสามารถลงที่สถานีรถไฟ
ชุมทางหาดใหญ่ มีรถไฟให้เลือกหลายขบวน จะลงทีส่ ถานี
หาดใหญ่หรือลงที่สถานีโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 18-20 ชั่วโมง แล้วแต่ขบวนรถที่เลือก
เดินทางโดยเครื่องบิน บินลงที่สนามบินหาดใหญ่
ใช้เวลา 1.30 ชั่วโมง แล้วต่อรถมินิบัส รถตู้ หรือรถสอง
แถวเข้ า ตั ว อ� ำ เภอหาดใหญ่ หรื อ ลงที่ ส นามบิ น เบตง
ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ❑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
0 2894 6330, 0 2894 6331
สถานีขนส่งผู้โดยสารหาดใหญ่ (บขส.99)
0 7423 2789
รถตู้ หาดใหญ่-เบตง
08 6296 1919
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
0 7345 1601
สถานีรถไฟหาดใหญ่
0 7426 1290
สถานีรถไฟปัตตานี  0 7343 1232
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
0 7422 7000-3, 08 4750 6900
ท่าอากาศเบตง 0 7323 5005-7
คิวรถตู้ หาดใหญ่-ปัตตานี
0 7345 1566,  08 7924 6811
คิวรถตู้ หาดใหญ่-ยะลา  09 3641 3329
คิวรถตู้หาดใหญ่-เบตง 08 6296 1919
คิวรถตูห้ าดใหญ่-สะเดาด่านนอก
08 3171 8010
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เที่ยวใต้สุดแดนสยามก่อนข้ามไปมาเลเซีย
ตั้งต้นเที่ยวเบาๆ ที่ “อ�ำเภอหาดใหญ่” เมือง
เศรษฐกิจทีค่ กึ คักทีส่ ดุ ในภาคใต้ โดยเริม่ จากการไปสักการะ
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ “พระพุทธมงคลมหาราช” พระพุทธรูปปาง
ห้ามญาติ ทีใ่ นหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่อและให้เป็นพระพุทธรูปประจ�ำเมืองหาดใหญ่ เมื่อ
พ.ศ. 2542  อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะหาดใหญ่ อ�ำเภอ
เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสามารถขับรถขึน้ ไปบน
เส้นทางคดเคีย้ วทีถ่ กู ปกคลุมด้วยป่าไม้ บรรยากาศร่มรืน่
หรือจะนั่งรถกระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของไทยขึ้นไปก็ได้
(Hatyai Cable Car) ระยะทาง 525 เมตร ใช้เวลาเดิน
ทางต่อรอบ 2.30 นาที  บนเขาคอหงส์ทสี่ งู ราว 371 เมตร
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จะเห็นทะเลหมอกยามเช้า
และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้งดงามจับใจ ท่ามกลาง
แสงทองสุ ด ท้ า ยของวั น ที่ ส าดส่ อ งลงมายั ง ตั ว เมื อ ง
หาดใหญ่ แลเห็นทิวเขาทอดตัวอยู่ไกลลิบๆ ส่วนทางใต้
คือด้านหลังของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขึ้นทาง

148 ซาลามั ด ดาตั ง

แผนที่ท่องเที่ยวหาดใหญ่

ถนนปุณณกัณฑ์ มีวัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล
เจดีย์ที่ทำ� ด้วยแสตนเลสทั้งองค์งดงามแปลกตา ซึ่งบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ
ปิดท้ายด้วยการชอปปิงที่ “ตลาดกิมหยง” ที่มีชื่อ
เสียงเคียงคู่กับ “ตลาดสันติสุข” ที่ขายของฝาก ของที่
ระลึกขนาดใหญ่ในอ�ำเภอหาดใหญ่มาแสนนาน ขายตัง้ แต่
สินค้าแบรนด์เนม เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเทศ เสื้อผ้า
ส�ำเร็จรูป โสร่งปาเต๊ะ กระเป๋า รองเท้า แว่นตา ฯลฯ ❑
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ปัตตานี

สัมผัสนครแห่งความทรงจ�ำ “ปัตตานี” ภาษามลายูถนิ่
ออกเสียงว่า “ปตานี” หรือ “ฟาตอนี” ในภาษาอาหรับ
อดีตศูนย์กลางของอาณาจักรลังกาสุกะ ชมเมืองเก่าที่
ผสมผสานพหุวัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม หลอมรวมกัน
อย่างงดงาม รวมที่สุดของความเชื่อ ความศรัทธา เพราะ
ปั ต ตานี เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของ วัดช้างให้ หรื อ วั ด ราษฎร์
บูรณาราม ของหลวงปู่ทวดเหยียบน�้ำทะเลจืดพระเกจิ
อาจารย์ดังที่ชาวไทยเคารพบูชามาอย่างยาวนาน ทั้งยัง
เป็นทีต่ งั้ ของศาลเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนีย่ ว สิง่ ศักดิสทิ ธิท์ คี่ นไทย
เชื้ อ สายจี น นั บ ถื อ กั น ถ้ ว นทั่ ว รวมทั้ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
มัสยิดกลาง มัสยิดที่สวยที่สุดในภาคใต้ หรือ ทัชมาฮาล
เมืองไทย ที่นี่จึงเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่จะประทับ
อยู่ในความทรงจ�ำของคุณ เมื่อได้มาเยือน
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ปัตตานี เมืองลูกหยีอร่อยมีพนื้ ทีต่ ดิ กับทะเลฝัง่ อ่าวไทย
ยาวถึง 170 กม. มีแหลมตาชี ที่มีลักษณะคล้ายหัวง้าวยื่น
ออกไปในทะเลอันงดงาม ใครมาเที่ยวปัตตานี ก็ต้องมา
ถ่ายภาพ มัสยิดกรือเซะ และ มัสยิดกลาง โดยเฉพาะ
มัสยิดกลางที่มีแสงสีตระการตาในยามค�่ำคืน ซึ่งเปรียบ
เสมื อ นแลนด์ ม าร์ ก ของที่ นี่ ใกล้ กั น กั บ มั ส ยิ ด กลางมี
สกายวอล์ค หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าเหนือป่าชายเลน
ที่สามารถเดินชมทัศนียภาพของเมืองในมุมกว้าง
นอกจากนัน้ นักท่องเทีย่ วสามารถนัง่ เรือลอดอุโมงค์
ป่าโกงกางที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ ไทยที่ศูนย์ศึกษา
ธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง
ริมอ่าวปัตตานี ชมเรือกอและลวดลายอันวิจติ รและ
วิถีชีวิตชาวประมงที่ผูกพันกับทะเล ซึ่งชุมชนที่นี่ช่วยกัน
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันอย่างเข้มแข็ง ปัตตานีจึง
เป็นแหล่งอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตผล
การเกษตรและผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่มีคุณภาพของภาคใต้
เลยทีเดียว คนรักธรรมชาติสามารถเทีย่ วอุทยานแห่งชาติ
ทีส่ ำ� คัญของปัตตานี คือ อุทยานแห่งชาติบโู ด – สุไหงปาดี
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส�ำคัญได้แก่ น�้ำตกปาโจ น�้ำตก
ฉัตรวาริน เป็นต้น ส่วนอีกแห่งคืออุทยานแห่งชาติน�้ำตก
ทรายขาว ซึ่งมีน�้ำตกทรายขาว เป็นไฮไลท์ที่โดดเด่น ❑

สกายวอล์ค (Sky Walk) แห่งแรกของจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ในสวนสมเด็จเจ้าฟ้า
กัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
มีนักท่องเที่ยวและประชาชนจ�ำนวนมาก พากันขึ้นไปชมสวยงามตลอดทั้งวัน
สกายวอล์คทอดยาวเหนือป่าชายเลน มีความยาว 400 เมตร
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วัดราษฎร์บูรณาราม (วัดช้างให้)
ครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงภาคใต้ สิริมงคลส�ำหรับชาวไทย
พุทธคือ การได้มากราบพระเกจิอาจารย์ชอื่ ดัง “หลวงพ่อ
ทวด เหยียบน�้ำทะเลจืด”   ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของ
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ วัดช้าง วัดดังที่สุดในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วัดช้างให้เป็นวัดเก่าแก่ อายุกว่า 300 ปี ด้านหน้า
วัดเป็นที่ตั้งของสถูปหรือมณฑปบรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด
ภายในวัดมีวหิ ารหลวงพ่อทวด ซึง่ มีรปู ปัน้ ของหลวงปูท่ วด
และวิหารพระครูวสิ ยั โสภณ (ทิม ธมฺมธโร) อดีตเจ้าอาวาส
ของวัดช้างให้ ชื่อวัดมาจากต�ำนานของพระยาแก้มด�ำซึ่ง
ต้องการหาชัยภูมสิ ร้างเมืองใหม่ให้กบั น้องสาว โดยใช้ชา้ ง
เสี่ยงไปในป่า จนวันหนี่งช้างหยุดเดิน ณ ที่แห่งหนึ่ง
152 ซาลามั ด ดาตั ง

แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มด�ำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี
จะใช้เป็นสร้างเมืองแต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มค�ำจึง
สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชอื่ ว่า “วัดช้างไห้”
แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ท่าน
ลังกา หรือ สมเด็จพะโคะ” หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน�ำ้
ทะเลจืด มาจ�ำพรรษาที่นี่ ใครที่มากราบไหว้ ย่อมมองหา
วัตถุมงคล ของหลวงพ่อทวด ซึง่ สามารถเช่าได้ที่ ส�ำนักงาน
มูลนิธิ (อาคารสีเหลือง) ทีต่ งั้ อยูใ่ นบริเวณวัด ซึง่ พระเครือ่ ง
หลวงปู่ทวด เป็นที่นิยมบูชาป้องกันแคล้วคลาดจากสิ่ง
เลวร้ายทั้งปวง ❑
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี

มัสยิดกลางปัตตานี
ชมมัสยิดทีง่ ดงามทีส่ ดุ ของไทย หนึง่ ในมัสยิดส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ของภาคใต้ ศูนย์รวมใจพีน่ อ้ งชาวมุสลิม แลนด์มาร์ก
ส�ำคัญของเมืองปัตตานี โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่มี
ต้นแบบมาจาก ทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย ผสมกับวิหาร
แบบตะวันตก ออกแบบโดย นายประสิทธิผล ม่วงเขียว
สถาปนิกกรมศาสนา ตามคติความเชือ่ ในการสร้างมัสยิด
กลาง (หรือญะมีอะห์) ในแถบตะวันออกกลาง ท�ำให้ทนี่ ไี่ ด้
ฉายาว่าเป็น “ทัชมาฮาลเมืองไทย” สร้างขึน้ ใน พ.ศ. 2497
ริมถนนหลวงสายปัตตานี-ยะลา ย่านต�ำบลอาเนาะรู
ใช้เวลาด�ำเนินการสร้างประมาณ 9 ปี ท�ำพิธีเปิดโดย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2506

ด้วยสัดส่วนที่สมมาตร ตรงกลางมีโดมสีเขียวขนาดใหญ่
และโดมขนาดเล็ ก ล้ อ ม 4 ด้ า น พร้ อ มด้ ว ยหอขาน
(หออะซาน) 4 หอ ด้านหน้ามีสระน�้ำใหญ่ ยามค�่ำคืนเมื่อ
เปิดไฟหลากสีที่ประดับประดา สะท้อนภาพมัสยิดกลับ
ด้านลงในน�ำ 
้ ยิง่ เพิม่ ชีวติ ชีวาอย่างน่าชม นักท่องเทีย่ วเข้า
เยี่ยมชมได้อย่างใกล้ชิด ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ต้องแต่งกาย
สุภาพมิดชิด และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ท่ีมาประกอบ
พิ ธี ก รรมทางศาสนา เพราะชุ ม ชนยั ง ใช้ เ ป็ น สถานที่
ท�ำละหมาด และพบปะพูดคุยเพือ่ ความสามัคคีอกี ด้วย ❑
49 ต.อาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.
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ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง
(เทพเจ้าแห่งความเมตตา)
ที่สุดแห่งศรัทธาของชาวจีน คือการไปขอพรเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมา
แต่โบราณ ด้วยเป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่า ใครมา
ขอโชคลาภก็ได้ผล การค้าขายทีซ่ บเซาขาดทุนก็กลับรุง่ เรือง
ขึน้ ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับความเดือดร้อนประการ
ใด เมื่อมาบนบานที่นี่ก็จะหาย จึงเป็นที่เลื่อมใสของชาว
ไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวจีนจากมาเลเซียและสิงคโปร์
ต่างเดินทางมาสักการะบูชา เพื่อขอโชคลาภ ความส�ำเร็จ
ในด้านต่างๆ ขอบุตร ขอคู่ครองที่ดี เป็นต้น
ตามต� ำ นานเล่ า ว่ า เจ้ า แม่ ลิ้ ม กอเหนี่ ย วเกิ ด ใน
ตระกูลลิ้ม ณ มณฑลฮกเกี้ยน สมัยพระเจ้าซื่อจงฮ่องเต้
แห่งราชวงศ์เหม็ง ท่านได้ลอ่ งส�ำเภาจากเมืองจีนเพือ่ มาตาม
พีช่ ายคือลิม้ โต๊ะเคีย่ ม ซึง่ เดิมรับราชการปราบโจรสลัดญีป่ นุ่
ตามชายฝัง่ จนเป็นทีร่ กั ใคร่ของชาวจีน เมือ่ ถูกขุนนางกังฉิน
ใส่ร้าย จึงรวบรวมสมัครพรรคหนีออกทะเลมาตั้งรกรากที่
เมืองปัตตานี ท�ำหน้าที่เป็นนายช่างผู้หล่อปืนใหญ่ และได้
แต่งงานกับธิดาเจ้าเมืองโดยเข้ารีตตามหลักของศาสนา
อิสลาม) ลิ้มกอเหนี่ยวได้สืบหาพี่จนพบ แต่พี่ชายไม่ยอม
กลับบ้านด้วยติดงานก่อสร้างมัสยิดกรือเซะ  นางเกิดน้อยใจ
ที่ไม่สามารถอ้อนวอนให้พี่ชายเดินทางกลับประเทศจีนได้
ส�ำเร็จ ตามที่ได้สัญญาไว้กับมารดา จึงได้สาบแช่งไว้ไม่ให้
154 ซาลามั ด ดาตั ง

Neighbor Journey

สร้างมัสยิดนีไ้ ด้สำ� เร็จ และผูกคอตายทีต่ น้ มะม่วงหิมพานต์
ข้างมัสยิด พีช่ ายจึงฝังศพนางไว้ทนี่ ี่ ต่อมาชาวปัตตานีได้นำ�
ต้นไม้นี้มาแกะเป็นรูปบูชาและสร้างศาลเจ้าขึ้น
ส่วนอีกต�ำนานกล่าวว่า ลิ้มโต๊ะเคี่ยมเข้าร่วมต่อสู้
เพือ่ ปกป้องราชบัลลังก์ของปตานีจากพวกกบฏ ด้วยความ
เป็นห่วงพี่ชายเกรงว่าจะได้รับอันตราย ลิ้มกอเหนี่ยวจึง
เสีย่ งชีวติ เข้าช่วยรบอย่างห้าวหาญ และสละชีวติ ตัวเองใน
เหตุการณ์ครั้งนั้น ลิ้มโต๊ะเคี่ยมได้สร้างฮวงซุ้ยให้น้องสาว
ไว้ที่ริมชายหาดตันหยงลุโละใกล้กับหมู่บ้านกรือเซะ
ราว พ.ศ. 2117 ชาวจีนในจังหวัดปัตตานีเห็นว่า
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วไป  
แต่ศาลอยู่ไกล จึงได้ร่วมมือกันสร้างศาลเจ้าแห่งใหม่ขึ้น
ในตัวเมืองปัตตานี บนถนนอาเนอะรู เชิงสะพานเดชานุชติ
และอัญเชิญรูปสลักเจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยวจากบ้านกรือเซะ
มาประดิษฐานขนานนามศาลเจ้าแห่งใหม่ว่า “ศาลเจ้า
เล่งจูเกียง” (ศาลเทพเจ้าแห่งความเมตตา) ซึ่งทุกปีช่วง
เดือนกุมภาพันธ์จะมีงานสมโภชอย่างยิ่งใหญ่ ❑
ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เลขที่ 63 ถ.อาเนาะรู
ต.อาเนาะรู เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
เปิดทุกวัน เวลา 06.00-16.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม
0 7333 2851
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มัสยิดกรือเซะ
หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์
มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “มัสยิดปิตูกรือบัน” เป็น
มัสยิดหลังแรกของเอเชียอาคเนย์ สร้างเมือ่ ประมาณ พ.ศ.
2057 ตามสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกกลาง ด้วยอิฐแดง
(ผลิตจากหมู่บ้านตาระบาตอ จ.ปัตตานี โดยใช้เปลือก
หอยผสมกับข้าวเหนียวด�ำต�ำละเอียด แล้วน�ำมาคลุกเคล้า
กับไข่ขาวและน�ำ้ ตาลเหลวเพือ่ ใช้กอ่ อิฐ ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ของชาวบ้ า นในยุ ค นั้น) กรมศิ ล ปากรได้ ขึ้ น ทะเบี ย น
อนุรักษ์ไว้แล้ว ค�ำว่า “กรือเซะ” เป็นภาษามลายู หมาย
ถึง เม็ดทรายทีข่ าวสะอาดดัง่ ไข่มกุ ส่วนค�ำว่า “ปิต”ู แปล
ว่า “ประตู” และ “กรือบัน” แปลว่า “ช่องประตูที่มีรูป
โค้ง” ร่องรอยปรักหักพังที่เหลืออยู่ยังคงความงามและ
ความขลังให้เราสัมผัสได้ บ้างว่าเป็นเพราะลิ้มกอเหนี่ยว
ได้สาบแช่งไว้ไม่ให้พชี่ ายสร้างมัสยิดนีไ้ ด้สำ� เร็จ สร้างจนถึง
ยอดโดมเมื่อใดก็ถูกฟ้าผ่าลงถึง 3 ครั้ง จนไม่มีใครกล้า
สร้างต่อจนถึงทุกวันนี้ กับอีกต�ำนานหนึ่งคือมัสยิดเคย
เสร็จสมบูรณ์สวยงามมาก แต่เพราะผลพวงของสงคราม
ระหว่างปตานีกับสยามในราว พ.ศ. 2329 ท�ำให้มัสยิด
บางส่วนพังลง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันที่แห่งนี้ยังคงท�ำ
หน้าที่เป็นศูนย์รวมใจชาวมุสลิมอย่างเหนียวแน่น มีคน
เข้ามาท�ำละหมาดทุกวัน การเข้าชมจึงต้องแต่งกายให้
สุภาพ และไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ประกอบพิธี ❑
ตั้งอยูท่ บี่ า้ นกรือเซะ อ.เมืองฯ จ.ปัตตานี
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เมืองเก่ากือดาจีนอ

สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
เป็ น สุ ส านเดิ ม ที่ ค าดว่ า เป็ น ที่ ฝ ั ง ศพของเจ้ า แม่
ลิ้มกอเหนี่ยว ตั้งอยู่ติดกับมัสยิดกรือเซะ ที่บ้านกรือเซะ
ต�ำบลตันหยงลุโละ อ�ำเภอเมือง ตามทางหลวงหมายเลข
42 (ปัตตานี-นราธิวาส) อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ
7 กม. มีผู้คนเข้ามากราบไหว้เป็นประจ�ำทุกวัน ❑

เดินจากศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวไปไม่กี่อึดใจ ก็จะ
ถึงไชน่าทาวน์แดนใต้ “กือดาจีนอ” ชมวิถีพหุวัฒนธรรม
ของชาวจีน มุสลิม และไทย ที่อาศัยอยู่ร่วมกันมาหลาย
ชั่วอายุคนแล้ว
“ชุมชนกือดาจีนอ” หรือ “ชุมชนหัวตลาด” คือ
ชุมชนชาวจีนในถนนอาเนาะรู กลางเมืองปัตตานี สันนิษฐาน
ว่าก่อร่างสร้างตัวขึน้ สมัยรัชกาลที่ 3 โดยชาวจีนกลุม่ แรก
ที่อพยพเข้ามาจากมัสยิดกรือเซะ แล้วอันเชิญรูปสลัก
เจ้าแม่ลมิ้ กอเหนีย่ วมาประดิษฐานในศาลเจ้าพระหมอ จน
กลายเป็นศาลเจ้าแม่ลมิ้ ก่อเหนีย่ ว ถนนอาเนาะรูถกู ขนาบ
ด้วยชุมชนมุสลิมและไทยพุทธ คือถนนปัตตานีภริ มย์และ
ถนนฤาดี จึงเรียกรวมย่านนี้ว่า “อา-รมย์-ดี” ตามชื่อ 3
ถนนสายหลักเชื่อมโยงกัน จุดเด่นที่เตะตาผู้มาเยือน คือ
สถาปัตยกรรมอาคารเก่าเรียงรายนับร้อยหลัง ทัง้ เรือนไม้

ชัน้ เดียว หน้าแคบ และอาคารสไตล์ชโิ น -โปรตุกสี อาคาร
โบราณของกือดาจีนอ มีเสน่หช์ วนให้เดินซึมซับบรรยากาศ
ย้อนยุค อาทิ บ้านเลขที่ 27 เคยเป็นบ้านหลวงส�ำเร็จ
กิจกรจางวาง (ปุ่ย แซ่ตัน) ข้าหลวงผู้ดูแลชุมชนนี้ใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ท่านได้สัมปทานท�ำเหมืองแร่ดีบุกที่
บันนังสตา จังหวัดยะลา แล้วน�ำมาขึ้นที่ท่าเรือปัตตานี
เพื่อลงเรือส่งต่อไปขายยังปีนังและสิงคโปร์ ขากลับก็น�ำ
สินค้ามาขายต่อ เกิดการแลกเปลีย่ นของคนในท้องถิน่ เป็น
ตลาดใหญ่ ชาวมุสลิมน�ำปลา ผัก ผลไม้ เครือ่ งเทศ มาขาย
ให้คนจีน แล้วก็ซอื้ ถ้วยชามจากปีนงั กลับไป ต่อมายุคหลัง
เมื่อเมืองปัตตานีขยายตัว คนจีนส่วนหนึ่งย้ายออกไป ท�ำ
ให้กือดาจีนอ เงียบเหงาลง กระทั่งได้รับการฟื้นฟูขึ้น
อีกครั้งในยุคปัจจุบัน ❑
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ยะลา

จากปัตตานีเข้าสูย่ ะลา ระยะทางประมาณ 50 กม.
จะเดินทางโดยรถยนต์ รถประจ�ำทางหรือรถตู้ ก็ได้โดย
สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารปัตตานี หากมา
ทางรถไฟลงสถานีปัตตานี (โคกโพธิ์) แล้วขึ้นรถไฟขบวน
ท้องถิ่น ซึ่งมีหลายขบวนไปลงที่สถานีรถไฟยะลา
ยะลา จังหวัดใต้สุดแดนสยาม ตัวเมืองได้ชื่อว่า
จั ง หวั ด ที่ ว างผั ง เมื อ งสวยติ ด อั น ดั บ โลก ได้ รั บ รางวั ล
UNESCO Cities เมื่อปี พ.ศ. 2546 ลักษณะถนนแต่ละ
เส้นเชื่อมต่อกันคล้ายใยแมงมุม มีวงเวียนซ้อนกัน 3 วง
แบ่งขอบเขตเป็นโซนชัดเจน เช่น สถานที่ราชการ สถาน
ศึกษา สวนสาธารณะ บ้านพักที่อยู่อาศัย และย่านธุรกิจ
158 ซาลามั ด ดาตั ง

การค้า โดยมีวงเวียนของศาลหลักเมืองเป็นจุดศูนย์กลาง
ยะลาได้รับรางวัลชนะเลิศด้านความสะอาดถึง 3 ปีซ้อน
และได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกยกให้เป็น
1 ใน 5 เมืองของไทย ในโครงการเมืองน่าอยู่ทั่วโลก
อีกด้วย ใครมาเทีย่ วทีน่ แี่ ล้วจะติดใจเรียกได้วา่ ไม่แพ้เมือง
ตากอากาศที่ไหนในโลกเลยทีเดียว อากาศเย็นเหมือน
เชียงใหม่ มีทั้งทะเลหมอก น�้ำพุร้อน แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติประวัตศิ าสตร์ และแน่นอน อาหารเลิศรสหลาก
สัญชาติ มีผักผลไม้เมืองหนาวให้รับประทาน แถมมีสวน
ทุเรียน มังคุด และสวนส้มอยู่เต็มเมือง ปัจจุบันมีสายการ
บินที่บินตรงมาลงอ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลาได้อีกด้วย ❑

ศาลหลักเมืองยะลา

สวนขวัญเมือง

มายะลาต้องมากราบ ศาลหลักเมือง เป็นที่เคารพ
นับถือของชาวจังหวัดยะลา ตัง้ อยูก่ ลางวงเวียน หน้าศาลา
กลางจั ง หวั ด ราวปลายเดื อ นพฤษภาคมจะมี ง าน
สมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจ�ำปี
ส�ำคัญของภาคใต้ ศาลหลักเมืองนี้เป็นจุดศูนย์กลางของ
ผังเมืองรูปใยแมงมุม อันเป็นผังเมืองดีทสี่ ดุ ในประเทศไทย
และติดอันดับผังเมืองสวยอันดับ 23 ของโลก ผังเมือง
ยะลาออกแบบโดยพระรัฐกิจวิจารณ์ เจ้าเมืองยะลา
(สวาสดิ์ ณ นคร) อดีตนายกเทศมนตรีเมืองยะลาเมื่อ
ปี พ.ศ. 2424 การวางผังเมืองนี้เป็นรูปวงแหวนซ้อนกัน
หลายชัน้ แล้วมีถนนกว่า 400 สายแตกแขนงออกไปคล้าย
ใยแมงมุม ใจกลางเป็นศาสหลักเมือง วงเวียนที่ 1 เป็นที่
ตั้งส่วนราชการ เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ที่
ว่าการอ�ำเภอ และสถานีต�ำรวจ เป็นต้น ❑

“สวนขวัญเมือง” หรือ “พรุบาโกย” อยู่ที่ถนน
เทศบาล 1 ห่างจากศาลหลักเมืองยะลาประมาณ 300
เมตร เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจและออกก�ำลังกายของ
ชาวเมือง มีสนามกีฬากลางแจ้ง ทะเลสาบเล็กๆ ทิวสน
ร่มรื่น และสนามหญ้าให้นั่งปิกนิกทอดกายคลายอารมณ์
อีกทัง้ ใช้จดั แข่งขันนกเขาชวาเสียง และงานออกร้านของ
จังหวัดยะลาด้วย การที่ยะลาไม่มีทางออกทะเล แต่มี
ทะเลสาบและชายหาดจ�ำลองในสวนนี้ ก็สร้างความชุ่ม
ชื่นหัวใจให้ผู้คนได้มากพอสมควร
สวนขวัญเมืองมีพื้นที่ประมาณ 207 ไร่ พัฒนาขึ้น
จากป่าพรุบาโกย สร้างขึน้ ในสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เป็นนายกรัฐมนตรี เปิดใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2529 ❑
ซาลามั ด ดาตั ง 159

Neighbor Journey

Neighbor Journey

เขื่อนบางลาง

วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ�ำ้ )
เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดยะลาที่ไม่ควรพลาดชม
1 ใน 3 ปูชนียสถานที่สำ� คัญของภาคใต้ เฉกเช่นเดียวกับ
พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และพระบรมธาตุ
ไชยาที่สุราษฎร์ธานี แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธ
ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย เป็นที่ตั้งของ
พิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย สถานที่เก็บวัตถุโบราณล�้ำค่า วัดนี้
สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2390 บนพืน้ ทีก่ ว่า 616 ไร่ ในบริเวณ
แหล่งชุมชนโบราณ มีการค้นพบร่องรอยของก�ำแพงเมือง
โบราณ ศาสนสถาน เทวรูปส�ำริดสมัยทวารวดีศรีวิชัย
พระพิมพ์ดนิ ดิบ ภาพเขียนสีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-17
ซึ่งได้มีการรวบรวมโบราณวัตถุ ทั้งที่ค้นพบในบริเวณวัด
และจากชาวบ้านน�ำมามอบให้ ไว้ในพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย
ซึ่งตั้งอยู่ทางขึ้นถ�้ำแจ้ง มีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่
ปั ้ น ด้ ว ยดิ น เหนี ย วโดยใช้ ไ ม่ ไ ผ่ เ ป็ น โครงสร้ า งขึ้ น ราว
160 ซาลามั ด ดาตั ง

พ.ศ.1300 หรื อ ในสมั ย ศรี วิ ชั ย ช่ ว งเวลาเดี ย วกั บ
พระบรมธาตุเมืองนคร ต่อมา พ.ศ. 2472 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี
พระบรมราชินี ได้เสด็จมาประทับแรมที่วัดแห่งนี้ มีพระ
ปรมาภิ ไ ธย ย่ อ ป.ป.ร. ที่ ผ าหิ น ภายในวั ด คู ห าภิ มุ ข
กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนวัดนี้เป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ.
2478 ต่อมาในสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ได้มีการ
เปลี่ยนชื่อจาก “วัดหน้าถ�้ำ” เป็น “วัดคูหาภิมุข” วัดนี้
อยู่ห่างจากตัวเมืองยะลาประมาณ 7 กม. ❑
วัดคูหาภิมุข
136 หมู่ 1 บ้านหน้าถ�้ำ ต.หน้าถ�้ำ อ.เมือง จ.ยะลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรง
ประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลาง เมื่อวันที่ 27 กันยายน
2524 ซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้
สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัย ในบริเวณตอนล่างของ
ลุ่มแม่น�้ำปัตตานี อ�ำนวยประโยชน์แก่พื้นที่เพาะปลูก
ของจังหวัดยะลา และปัตตานี รวมทั้งเป็นแหล่งประมง
น�้ำจืดที่ส�ำคัญในภาคใต้ ที่ส�ำคัญยังช่วยส่งเสริมระบบ
ไฟฟ้าในภาคใต้ ให้มคี วามมัน่ คงยิง่ ขึน้ สามารถผลิตไฟฟ้า
ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 289 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง
นอกจากนี้เขื่อนบางลาง ยังเป็นที่พักผ่อนส�ำหรับ
คนรักธรรมชาติ บริเวณเขื่อนมีที่พักและสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกให้เลือกหลายแบบ และยังสามารถนั่งเรือหรือ
ล่องแพวิวชมธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ของสัตว์ป่า พันธุ์ไม้
หายากของป่าฮาลา รวมทั้งน�้ำตกหลายแห่งใกล้เขื่อน
บางลาง โดยมีชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนา9 ให้
บริการล่องเรือเขื่อนบางลาง-คลองน�้ำใส โดยใช้เวลาล่อง
ประมาณ 1-4 ชั่วโมง เขื่อนอยู่ห่างจากตัวเมืองยะลา
ประมาณ 60 กม. ❑
33 ม.1 ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา
0 7328 1063-9, 0 7328 1068
08 7967 0908 บริการล่องแพ
ชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์พัฒนา9
09 7117 5567
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เที่ยวอ�ำเภอเบตง

เดิ น ทางสู ่ เ มื อ งใต้ สุ ด แดนสยามความงามแห่ ง
ชายแดน ณ อ�ำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองชายแดน
ไทย-มาเลเซียทีเ่ งียบสงบ ทอดตัวอยูใ่ นโอบล้อมของเทือก
เขาสันกาลาคีรี  ปกคลุมด้วยป่าดิบเขียวชอุ่ม อากาศเย็น
สบายคล้ายภาคเหนือ จึงมีทะเลหมอกให้สัมผัสตลอดปี
เบตงเป็นเมืองการค้าชายแดนที่เจริญรุ่งเรืองมาก
โดยมีชน 3 เชื้อชาติช่วยขยับขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งชาว
จีน ชาวมุสลิม และชาวไทยพุทธ ค้าขายสินค้าอุปโภค
บริโภค ท�ำสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะย่าน
ใจกลางเมืองเบตงนั้น น่าเที่ยวชมเป็นอย่างมาก โดดเด่น
ด้วยอาคารบ้า นเรือนสถาปัตยกรรมเก่า ย้อนยุค ที่มี
ภาพStreet Art ช่วยเพิม่ ชีวติ ชีวา เคียงคูก่ บั “ตูไ้ ปรษณีย์
ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย” คือ “หอนาฬิกาเบตง” ตั้งอยู่
162 ซาลามั ด ดาตั ง
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กลางวงเวียนทีม่ รี ถแล่นไปมาตลอดวัน ทีส่ ำ� คัญเมืองเบตง
มี สตรีทอาร์ต ที่สวยมากๆ ยามค�่ำคืนมีไฟส่องประดับ
เมืองที่สามารถถ่ายภาพได้อย่างสวยงาม ไฮไลท์ในยาม
ราตรีนี้คือ “อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์” อุโมงค์ถนนลอด
ภูเขาแห่งแรกของไทย ความยาว 268 เมตร ประดับ
ประดาไฟสีสดใสงดงาม
เมืองเบตงเป็นแหล่งรวมอาหารอร่อยทุกมื้อ เช้าๆ
ออกไปนั่งในสภากาแฟแบบคนใต้ ชิมติ่มซ�ำหลากชนิด
คูก่ บั เครือ่ งดืม่ ร้อนๆ ต้อนรับวันใหม่ มือ้ กลางวันตามไปชิม
“ไก่เบตง” นุ่มละมุนลิ้น หนังบาง แทบไม่มีชั้นไขมัน กิน
คู่กับน�้ำจิ้มเต้าเจี้ยวใส่ขิง ซึ่งเป็นไก่เลี้ยงเฉพาะถิ่นที่นี่
เท่านั้นส่วนมื้อเย็นต้องไปที่ร้านอาหารจีน สั่งเมนูผัดผัก
น�้ำเบตง ปลาจีนนึ่งซีอิ๊ว กบภูเขาทอดกระเทียม ฯลฯ
ชาวเบตงชอบเลี้ยงปลาในน�้ำไหล อาหารจานปลาที่นี่จึง
อร่อยติดใจ และถ้าใครไปเยือนเบตงในเดือนสิงหาคมพอดี
จะได้ชิมทุเรียนพันธุ์ “มูซังคิง” ราชาแห่งทุเรียนปักษ์ใต้
ที่ชาวสวนเบตงน�ำพันธุ์เข้ามาจากประเทศมาเลเซีย แถม
ยังมีทุเรียนป่าขึ้นอยู่เองตามธรรมชาติ ตามทางขึ้นเขา
ทุเรียนกวนของทีน่ คี่ อื ของฝากชัน้ ดี ทีร่ าคาถูกกว่าทีไ่ หนๆ
อีกด้วย
นอกจากนัน้ ยังมีผลไม้นานาพันธุใ์ ห้เลือรับประทาน
กันแบบจุใจ เช่น มังคุด ส้มโชกุน เงาะ ลองกอง จึงจัดเป็น
งานเทศกาลผลไม้โอชาขึน้ ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน
ของทุกปี และมีผลิตภัณฑ์ผา้ มัดย้อมสีมายา ของบ้านหน้า
ถ�้ำได้ที่วัดคูหาภิมุข (วัดถ�้ำ) ที่สวยนุ่มไม่แพ้ใครอีกด้วย ❑
164 ซาลามั ด ดาตั ง
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ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ท้าลมหนาวด้วยการตื่นตั้งแต่ตี 4 กว่าๆ เพื่อไป
ชมทะเลหมอก ที่หนาแน่นราวปุยนุ่น มหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติของดินแดนปลายด้ามขวานทอง โดยเฉพาะช่วง
หน้ า หนาว จะเห็ น ทะเลหมอกลอยอ้ อ ยอิ่ ง อาบแสง
ยามเช้าให้ได้ตะลึงในความงาม บนความสูงประมาณ
621 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเล ปัจจุบันมีการสร้าง
“Sky Walk” ยาวที่สุดในเอเชีย โดยตัวอาคารหอคอย
หลักที่สร้างด้วยเหล็กสูง 45 เมตรแล้ว ยังมีสะพานชมวิว
ยื่นยาวออกไปกว่า 63 เมตร เปิดให้ขึ้นไปชมตั้งแต่เวลา
05.30-09.30 น. ทุกวัน จ�ำกัดจ�ำนวนคนขึ้นได้มากสุด
ไม่เกิน 360 คน ค่าบริการ คนไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ
100 บาท พร้อมถุงหุ้มรองเท้าเพื่อป้องกันพื้นกระจก
ที่ระเบียงชมวิวเสียหาย ❑
ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
ตั้งอยู่ที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
บนถนนหมายเลข 410 ตรงช่วง กม. 33
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว อ.เบตง จ.ยะลา
08 7933 8770

166 ซาลามั ด ดาตั ง

ทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต
ในเบตงนอกจากทะเลหมอกอัยเยอร์เวงแล้วยังมี
“ทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต” สุดอลังการที่มองเห็นได้แบบ
360 องศา โดยสามารถกางเต้นท์พักค้างแรมข้างบนได้
เหมาะส�ำหรับวัยรุ่น เพราะทางขึ้นต้องเดินกันมากหน่อย
มี 2 ทางขึ้นคือ นั่งรถโฟร์วิว แล้วเดินเท้าไต่ระดับขึ้นไป
ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 700 เมตร กับเส้นทางส�ำหรับสาย
แอดเวนเจอร์ที่ชอบเดินป่า โดยนั่งรถโฟร์วิวมาประมาณ
3 ก.ม. และเดินเท้าต่อไปอีก 2 กิโลเมตร แต่รับรองว่า
สวยคุ้มเหนื่อยอย่างแน่นอน ❑

ท่องเที่ยวชุมชนทะเลหมอกฆูนุงซีลีปัต
บ้าน ก.ม. 28 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
08 1093 8549, 08 2265 6900
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อุโมงค์ปิยะมิตร
สัมผัสแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์สงครามใน
อดีต ที่มีชื่อเสียงของอ�ำเภอเบตง อยู่บนเส้นทางเดียวกับ
ทางไปบ่อน�ำ้ ร้อนเบตง (เลยบ่อน�้ำร้อนไป 4 กม.) ในอดีต
ราว พ.ศ. 2519 บริเวณนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนมลายา (เขต 2) ที่ได้ขุดอุโมงค์ใต้ดินยาว
กว่า 1 กม. เพื่อใช้อาศัยหลบซ่อนจากการตรวจจับของ
ทางการ จนเมือ่ เหตุการณ์สงบแล้ว บริเวณนีเ้ ป็นทีอ่ ยูข่ อง
พี่น้องชาวจีนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และอุโมงค์ปิยะมิตร
จึงกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ วชัน้ ดี ปากทางเข้ามีพพิ ธิ ภัณฑ์
ประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์มลายา พร้อมด้วยตู้จัด
แสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในอุโมงค์ปรับปรุงทางเดิน
มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างดี ชมห้องหลบภัย ห้องสะสมเสบียง
เป็นต้น เมือ่ เดินทะลุอกี ฝัง่ ถึงทางออกในป่าทึบ จะพบกับ
ต้นไม้ยักษ์ขนาดหลายคนโอบให้ชมด้วย ❑
อุโมงค์ปิยะมิตร อยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 1
ต�ำบลตะเนาะแมเราะเปิดให้ชมทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.
ค่าเข้าชมคนละ 40 บาท

สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
ตระการตากับ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง หรือ
สวนหมื่นบุปผา ที่รวมของไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียว
ในภาคใต้ ในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วยสถานที่แห่งนี้อยู่สูงจาก
ระดับทะเลราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี  
จึงสามารถปลูกดอกไม้นานาพันธุ์ ซึง่ ในช่วงเดือนมกราคม
จะมีการจัดงานเทศกาลดอกไม้งามเบตง ซึง่ คนรักดอกไม้
ไม่ควรพลาด ❑
สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
ตัง้ อยูท่ หี่ มูบ่ า้ นปิยะมิตร 2 หมู  ่ 2 ต.ตะเนาะแมเราะ
อ.เบตง จ.ยะลา
มีค่าเข้าชมคนละ 40 บาท
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วัดพุทธาธิวาส
(พระอารามหลวง)

ตู้ไปรษณีย์สูง-ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อมาถึงเบตง จุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งที่เปรียบ
เสมือนสัญลักษณ์ของเบตง คือ ตู้ไปรษณีย์ที่สูงและใหญ่
ที่สุดในโลก คือ เส้นรอบวงเกือบครึ่งเมตร และสูงกว่า
3 เมตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2482 ตั้งอยู่ถนนสุขยางค์
ใกล้หอนาฬิกาเบตง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านบนติดตั้งวิทยุกระจายเสียงเป็นหอ
กระจายข่าวของชาวเบตงอีกด้วย
ต่อมาภายหลังได้จัดสร้างตู้ไปรษณีย์ที่จ�ำลองขึ้น
บริเวณสวนมหาดไทย หน้าศาลาประชาคม มีขนาดใหญ่
กว่าตู้เดิมถึง 3.5 เท่า สูงประมาณ 9 เมตร ซึ่งตู้ไปรษณีย์
ทั้งสองแห่งสามารถใช้งานได้ปกติ ❑
170 ซาลามั ด ดาตั ง

ถนนสุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 1214 (เทศบาลเมืองเบตง)

ไปสักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ วี่ ดั พุทธาธิวาส หรือ
ชือ่ เดิมวัดเบตง ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาในตัวเมืองเบตง
โดดเด่ น ด้ ว ยพระมหาธาตุ เ จดี ย ์ พ ระพุ ท ธธรรม
ประกาศ ศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สีทอง
อร่าม สูง 39.9 เมตร ถือเป็นเจดีย์ที่งามที่สุดแห่ง
หนึง่ ในภาคใต้ สร้างขึน้ เพือ่ เฉลิมฉลองและถวายแด่
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ค รบ 60 พรรษา โดยพระองค์ ไ ด้
พระราชทานนาม และเสด็จทรงบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุบนยอดฉัตรเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2536
นอกจากนั้นยังมีพระพุทธธรรมกายมงคล
ประยุรเกศานนท์สพุ พิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์
องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีวิหารหลวงปู่ทวด
เหยี ย บน�้ ำ ทะเลจื ด และวิ ห ารพระครู พิ ศิ ษ ฐ์
อรรถการ วัดพุทธาธิวาส ❑
ตั้งอยู่ที่ ถ.รัตนกิจ อ.เบตง จ.ยะลา
0 7324 5599
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กิจกรรมน่าท�ำในเบตง
สดชืน่ กลางหุบเขาแห่งสายหมอกที่ “บ่อน�ำ้ พุรอ้ น
เบตง” นอกจากทะเลหมอกแล้ว เบตงยังมีน�้ำพุร้อน
ธรรมชาติขนาดใหญ่ ทีป่ ระกอบด้วยแร่ธาตุตา่ งๆ มากมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รว่ มมือกับภาคเอกชน
พัฒนาพื้นที่ 3 ไร่ บริเวณนี้ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพทีเ่ ชิดหน้าชูตาของจังหวัด โดยน�ำนาํ้ พุรอ้ นทีม่ ี
อุณหภูมปิ ระมาณ 80 องศาเซลเซียส มาใช้ประโยชน์โดย
สร้ า งเป็ น สระน�้ ำ ขนาดใหญ่ แบ่ ง ออกเป็ น หลายโซน
ทั้งบ่อน�้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น�้ำร้อนใหม่ อาคารธารา
บ�ำบัดส�ำหรับแช่เป็นส่วนตัว ตลอดจนมีบ้านพักค้างคืนที่
มีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน เปิดให้เข้า
ชมทุกวัน ไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถแช่เท้าได้ฟรีที่โซน
แช่เท้า การมาแช่น�้ำร้อนที่นี่เสมือนมาว่ายน�ำ้ ในสระใหญ่
ระดับโอลิมปิค แต่ว่านํ้าร้อนพอดิบพอดีพอให้กล้ามเนื้อ
ได้ผ่อนคลาย บรรยากาศเล่นน�้ำกันสนุกสนานเพราะมี
พญานาคพ่นน�้ำอีกด้วย
ใครทีอ่ ยากตืน่ มาสูดโอโซน แช่นำ�้ ร้อน ในบรรยากาศ
ท่ามกลาง หุบเขาเขียวขจี ยลสายหมอกยามเช้า แนะน�ำว่า
ให้ พั ก ที่ นี่ เ ลย มี ห ้ อ งพั ก ให้ เ ลื อ ก 3 แบบ ทั้ ง แบบ
Bungalow (ราคา 1,000 บาท มาพร้อมสระน�ำ้ แร่ส่วน
ตัว) ห้องแบบ Standard Room  (ราคา 650 บาท) และ
ห้องพักแบบ Economy ส�ำหรับหมู่คณะ (เป็นห้องนอน
รวมพักได้ 11 คน 11 เตียง ห้องน�้ำรวม เหมารวมราคา
172 ซาลามั ด ดาตั ง

2,200 บาท) พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกครับครัน เครือ่ ง
ท�ำน�้ำอุ่น กาแฟ Wifi ฟรีทุกห้อง มีบริการห้องประชุม
สัมมนา ลานกิจกรรม และสามารถแช่ตวั ทีบ่ อ่ น�ำ้ ร้อนใหญ่
ด้านหน้าที่พักได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการซาวน่า
และบ่อแช่นำ�้ ร้อนสลับกับบ่อแช่นำ�้ เย็น
เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น.
ค่าบริการท่านละ 150 บาท ส�ำหรับเวลาการใช้ห้องสปา
ส่วนตัวแช่ 2 ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บ่อน�้ำพุร้อน
เบตง หรือ บ่อน�้ำร้อนรีสอร์ท แอนด์สปา บ้านจะเราะ
ปะไร ต.ตาเนาะแมเราะ จ.ยะลา โทรศัพท์  0 7327 2222,
08 9655 5016 อยู่ก่อนถึงตัวเมืองเบตงราว 11 กม.
ทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ด้านหน้าบ่อน�้ำพุ
ร้อนเบตง เป็นเรือนแถวยาวแบบโบราณ เป็นตลาดผลไม้
ทีม่ ที กุ อย่างทัง้ มังคุด เงาะ โดยเฉพาะทุเรียน มีหลากหลาย
สายพันธุ์ทั้งทุเรียนป่า หมอนทอง ก้านยาว และทุเรียน
มูซังคิง ให้เดินเลือกชิมในราคาแสนถูก มาที่นี่เรียกได้ว่า
เป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง ❑

หน้าบ่อน�้ำพุร้อนเป็นย่านขายผลไม้ที่ใหญ่ที่สุด อย่างสัมโชกุน มังคุด โดยเฉพาะทุเรียน
มีทุเรียนมากมายหลายสายพันธุ์ ในราคาถูกให้ลิ้มลองอย่างจุใจ ด้วยเมืองเบตงนี้มีทุเรียนมากมาย
สามารถพบเห็นทุเรียนป่าได้ตลอดเส้นทางที่เดินทางมายังเบตง
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การข้ามด่านชายแดน
เที่ยวเมืองเบตงแล้ว สามารถเดินทางเชื่อมโยง
เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยผ่านทางด่านชายแดนเบตง
เข้าด่านบูกิต เบราปิต (Bukit Berapit) ซึ่งใกล้กับ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองฝั่งมาเลเซีย มีร้านขายสินค้า
ปลอดภาษี (Duty Free Shop) เล็กๆ ให้ชอปปิงกันด้วย
นักท่องเที่ยวสามารถข้ามแดนโดยใช้พาสปอร์ต
(Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
โดยไม่ต้องใช้วีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน ส่วนคนที่มีส�ำเนา
ทะเบียนบ้านอยู่ใน 5 จ้งหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล
สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) สามารถท�ำใบผ่าน
ทาง (Border Pass) ใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น โดย
เตรี ย มค� ำ ร้ อ งจากส� ำ นั ก งานอ� ำ เภอที่ ตั ว เองมี ชื่ อ ใน
ทะเบียนบ้านไปยื่นที่ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองยะลา โทรศัพท์
0 7320 3772  (ในกรณีเด็กอายุตำ�่ กว่า 12 ปี ใช้สูจิบัตร
ยืน่ ) เสียค่าธรรมเนียมคนละ 200 บาท อยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน
สามารถไปได้ 4 รัฐ คือ รัฐเคดาห์ รัฐกลันตัน รัฐเปรัค
และรัฐเปอร์ลิส
การเดินทางด้วยรถยนต์ ต้องเป็นรถที่ติดฟิล์มไม่
เกิน 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัย
ของมาเลเซีย ซึง่ มีขายเป็นระยะเวลาตัง้ แต่ 1 เดือน จนถึง
1 ปี ราคาเริม่ ตัน้ ประมาณ 500 บาท โดยติดต่อหน่วยงาน
ของมาเลเซีย (JPJ) เพื่อท�ำ ICP หรือป้ายวงกลมชัว่ คราว
ติดไว้ทกี่ ระจกหน้ารถ  หรือใช้บริการรถตูห้ รือรถแท็กซีข่ อง
มาเลเซียที่จอดอยู่ใกล้ด่านก็ได้เช่นกัน
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ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง
ถ.สุขยางค์ อ.เบตง ยะลา
เปิดทุกวัน เวลา 05.00-22.00 น.
0 7323 1194
ด่านศุลกากรเบตง 0 7323 1292
เมื่อออกจากด่านชายแดนเบตงไปแล้ว สามารถ
เดินทางไปเที่ยวเกาะปีนัง โดยเริ่มจากเมืองเปงกาลันฮูลู
(Pengkalan Hulu) รัฐเปรัก (Perak) ผ่านรัฐเคดาห์ไปยัง
เกาะปีนัง (Penang)แล้วเลือกกลับได้ 3 ทาง
1. กลับทางรถยนต์ โดยข้ามจากเกาะปีนังเข้าสู่
บัตเตอร์เวิร์ท (Butterworth) ผ่านเมืองสุไหงปัตตานี
(Sungai Pattani) และเมืองอลอร์สตาร์ (Alor Setar)
เมืองหลวงของรัฐเคดาห์ (Kedah) แล้วกลับเข้าไทยทาง
ด่านชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา นับเป็นเส้นทางวงรอบ
ที่น่าท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
2. จากเกาะปีนังสามารถนั่งเรือกลับไปทางเกาะ
ลังกาวี แล้วกลับไทยทางท่าเรือต�ำมะลังจังหวัดสตูล
3.ข้ า มเกาะปี นั ง มายั ง เมื อ งบั ต เตอร์ เ วิ ร ์ ท กลั บ
ทางรถไฟ ขึ้นรถไฟสายบัตเตอร์เวิร์ทข้ามชายแดนเข้าสู่
หาดใหญ่ทางด่านปาดังเบซาร์ เข้าสู่หาดใหญ่  ❑
หมายเหตุ : ประเทศมาเลเซีย เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
เมื่อข้ามเขตแดนอย่าลืมปรับเวลา
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เที่ยวเมืองเปงกาลันฮูลู ปีนัง และเคดาห์
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ปีนัง (Penang)

เปงกาลันฮูลู (Pengkalan Hulu)
เมื่อพ้นจากด่านชายแดนเบตง เมืองแรกที่จะพบ
คือ “เปงกาลันฮูลู” แห่งรัฐเปรัก (Perak) เพราะอยู่ห่าง
ด่านเพียง 7 กิโลเมตรเท่านั้น เป็นเมืองเล็กๆ บนเนินเขา
ในบรรยากาศย้อนยุค (สูงจากระดับน�้ำทะเลประมาณ
380 เมตร) ตั ว เมื อ งนี้ มี 4 ชนชาติ อ าศั ย อยู ่ ร ่ ว มกั น
มาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งชาวมาเลเซีย ชาวจีน
ชาวทมิฬ และชาวไทยสยาม เปงกาลันฮูลู เป็นเมืองผ่าน
ทีน่ กั ท่องเทีย่ วสามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 76 เดินทาง
เชือ่ มโยงจากรัฐเปรัก-รัฐเกดะห์  ไปสูเ่ กาะปีนงั (Penang)
ตามทางหลวงเชื่อมตะวันออก-ตะวันตก หมายเลข 4
ข้าม “สะพานปีนัง” (Penang Bridge) จากฝั่งเมือง
เซเบอรังเปอไร (Seberang Perai) เข้าสู่เกาะปีนังได้
โดยสะดวก สะพานยาว 13.5 กิโลเมตร เป็นสะพานยาว
ที่สุดอันดับ 2 ในมาเลเซีย และอันดับ 5 ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ เปิดใช้เมื่อปี ค.ศ. 1985 ❑
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“รัฐปีนงั ” ตัง้ อยูท่ างชายฝัง่ ตะวันตกเฉียงเหนือของ
มาเลเซีย เติบโตขึน้ จากการเป็นเมืองท่าค้าขายอันรุง่ เรือง
คู่มากับเมืองมะละกาทางตอนใต้ ปีนังเป็นเบ้าหลอม
ทางวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติ ทั้งคนมาเลย์แท้ๆ
ที่นับถือศาสนาอิสลาม คนจีนพุทธ คนจีนคริสต์ คนฮินดู
ชาวทมิฬอินเดียใต้ที่เข้ามาเป็นแรงงานให้รัฐบาลอังกฤษ
รวมถึงคนไทยที่ลี้ภัยและไปลงทุนท�ำธุรกิจ
รัฐปีนงั ประกอบด้วยพืน้ ที่ 2 ส่วน คือ “เกาะปีนงั ”
(ภาษามลายูเรียกว่า Pulau Pinang) เป็นที่ตั้งของจอร์จ
ทาวน์ (George Town) เมืองหลวงของรัฐ และอีกส่วน
บนชายฝัง่ แผ่นดินใหญ่คอื “เซเบอรังเปอไร” (Seberang

Perai) มีบัตเตอร์เวิร์ธ (Butterworth) เป็นเมืองใหญ่
ที่สุด เชื่อมต่อกันด้วยสะพานแขวนขนาดยักษ์ 2 แห่ง
และมีเรือเฟอร์รี่แล่นข้ามไปมาตลอดวัน
เกาะปีนงั แต่หนหลังคนไทยเรียกว่า “เกาะหมาก”
(ภาษามลายูค�ำว่า Penang หมายถึงหมาก) เป็นเมืองท่า
ทันสมัยของรัฐไทรบุรีในยุคที่อยู่ภายใต้การปกครองของ
สยาม ก่อนอังกฤษเข้าครอบครองในราว พ.ศ. 2329
ร่องรอยของชุมชนชาวไทยดัง้ เดิมคือ “วัดไชยมังคลาราม”
วัดไทยที่เก่าที่สุดในปีนัง ตั้งอยู่ในย่านปุโลติกุส (Pulau
Tikus) ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ ทีง่ ามทีส่ ดุ
องค์หนึ่งในคาบสมุทรมลายู ซึ่งรัชกาลที่ 9 เคยเสด็จมา
นมัสการเมื่อ พ.ศ. 2505 และได้พระราชทานนามว่า
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ซ้าย : วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่เก่าที่สุดในปีนัง ตั้งอยู่ในย่านปุโลติกุส
เดิมว่า วัดปูเลาตีกุซ ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระนอนยาว 33 เมตร
สร้างในปี พ.ศ. 2388 เป็นการผสมศิลปะไทย พม่า และจีนเข้าด้วยกัน
ขวา : วัดธัมมิกการาม วัดพม่าที่อยู่ตรงข้ามกับวัดไทย สร้างในปี พ.ศ.
2346 ประดิษฐานพระพุทธรูปสร้างจากหินอ่อนสีขาวที่งดงาม

เกาะปีนัง และสะพานปีนัง (Jambatan Pulau Pinang) หรือทางด่วน
หมายเลข 36 เป็นสะพานทางด่วนระยะทาง 13.5 กิโลเมตร ในรัฐปีนัง
ประเทศมาเลเซีย เชื่อมเกลูโกร์บนเกาะปีนังกับแผ่นดินใหญ่ของรัฐ
ข้ามช่องแคบปีนัง (สะพานนี้เป็น 1 ใน 2 สะพาน ที่เชื่อมแผ่นดินใหญ่
กับเกาะปีนัง)
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“พระพุทธชัยมงคล” ตรงกันข้ามวัดไทยแห่งนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของวัดธัมมิกการาม (วัดพม่า) วัดเก่าแก่ที่ชาวพม่า
ร่วมใจสร้างขึ้นไว้ท�ำบุญบ�ำเพ็ญกุศลของชุมชนตนเอง
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวพุทธ มักจะมาท�ำบุญไหว้พระทั้งสอง
วัดนี้พร้อมๆ กัน เมื่อมาเที่ยวปีนัง
บนถนนนอร์แทมโรดในอดีต (ถนนสุลต่าน อาหมัด
ชาฮ์ ในปัจจุบัน) เป็นพักอาศัยของผู้มีอันจะกิน และเคย
เป็ น ที่ ตั้ ง ของคฤหาสถ์ อั น ยิ่ ง ใหญ่ ข อง “คอซู ้ เ จี ย ง”
ต้นตระกูล ณ ระนอง จ�ำนวน 2 หลัง หลังแรกคือบ้าน
จักรพงษ์เคยใช้เป็นที่รับเสด็จรัชกาลที่ 5 คราวกลับจาก
การประพาสยุโรปครั้งแรกปี พ.ศ. 2440 ภายหลังบ้าน
ระนองได้ถกู บริจาคเพือ่ สร้างเป็นสนามฟุตบอลของเมือง
ในชื่อ Ranong Ground ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่ตั้งของ

หอศิลปะและโรงละคร “เดวัน ศรีปนี งั ” ส่วนบ้านอัษฎางค์
ที่อยู่ติดกันก็เคยใช้เป็นที่รับเสด็จเจ้านายในราชวงศ์จักรี
หลายพระองค์ตั้งแต่ รัชกาลที่ 6-7 บ้านได้ถูกซื้อขาย
เปลี่ยนมือหลายครั้งก่อนจะถูกดัดแปลงให้เป็นโรงแรม
เมโทรโพล กระทัง่ ถูกรือ้ ทิง้ โดยกลุม่ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในกลางดึกของวันคริสมาสต์ปี พ.ศ. 2536 กล่าวได้วา่ เมือ่
ร้อยกว่าปีที่แล้ว ปีนังเป็นเมืองที่เจริญที่สุดแห่งหนึ่งใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คหบดีไทยต่างส่งลูกหลานมา

เล่าเรียนหนังสือทีน่ ี่ ยิง่ ไปกว่านัน้ ในสมัยเปลีย่ นแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เหล่าเชื้อพระวงศ์ของไทยได้ลี้ภัย
การเมืองมาอยู่ที่นี่หลายท่าน อาทิ พระสวัสดิ์วัตนวิศิษฏ์
(พระบิดาพระบรมราชินใี นรัชกาลที่ 7)  ทรงมีบา้ นประทับ
ใกล้วัดบาตูลันจัง (แปลว่า หินเรียง) ซึ่งต่อมาทรงเปลี่ยน
ชื่อเป็น “วัดปิ่นบังอร” เป็นวัดที่มีอนุสรณ์สถานของ
พระยามโนปกรณ์นติ ธิ าดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย
เพราะเมื่อท่านถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ. 2491 ได้เคยมี
การบรรจุศพท่านเป็นการชั่วคราวไว้ที่นี่   ส่วนสมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพได้เสด็จ
มาประทับที่บ้านซินนามอน พร้อมพระธิดา 3 พระองค์
ที่ปีนังเกือบ 10 ปี ❑
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จอร์จทาวน์ (George Town)
ไฮไลท์ของการท่องเทีย่ วปีนงั คือการไปเยือนเมือง
เก่า “จอร์จทาวน์” (ตั้งชื่อตามกษัตริย์จอร์จที่ 3 ของ
อังกฤษ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกในปี
พ.ศ. 2551 ด้วยมีอาคารบ้านเรือนโบราณสไตล์โคโลเนียล
ยุ ค อาณานิ ค มอยู ่ ทั้ ง เมื อ ง และมี ส ถาปั ต ยกรรมแบบ
เปอรานากันโบราณ (Peranakan) ที่ผสานวัฒนธรรมจีน
กับมลายูท้องถิ่นจนเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จอร์จทาวน์
นี้เป็นศูนย์รวมของโรงแรม ร้านอาหาร แหล่งชอปปิง
คึกคักไปด้วยนักท่องเทีย่ ว ทีต่ า่ งก็มาเดินชมและถ่ายภาพ
Street Art อันสวยงามกันได้ทั้งวัน ทั้งยังสามารถนั่งรถ
สามล้อหรือเช่าจักรยานปัน่ ชมเมือง หรือจะเดินทอดน่อง
ยามเย็นชิม Street Food ที่ถนนชูเลีย (Chulia) ซึ่งได้รับ
การยกย่องให้เป็น The Best Street Food in Asia โดย
นิตยสาร Time Magazine เมื่อปี ค.ศ. 2004 ถนนนี้
สามารถเดินต่อเนื่องไปถึง China Town ซึ่งมีชาวจีน
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อาศัยมากกว่าครึ่งเกาะ จึงมีอาหารจีนชั้นยอดให้ลิ้มลอง
หลากหลาย กลายเป็นสวรรค์ของนักชิมเลยทีเดียว
ส่วนถนนส�ำคัญใจกลางเมืองจอร์จทาวน์คือมัสยิด
กะปิตันเคลิ่ง (Jalan Masjid Kapitan Keling)  ตลอด
แนวถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของศาสนสถาน 4 ศาสนา ซึ่งอยู่
ร่วมกันมานานนับร้อยปี เริ่มจากทางใต้สุดหัวถนนเป็นที่
ตั้งของมัสยิดกะปิตันเคลิ่ง (Masjid Kapitan Keling)
ศาสนสถานศูนย์รวมใจของชาวมุสลิม ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวอังกฤษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ
สมัยราชวงศ์โมกุลของอินเดีย เมื่อปี พ.ศ. 2344 เดินขึ้น
มาทางทิ ศ เหนื อ อี ก เล็ ก น้ อ ยก็ จ ะพบ Little India
ชุมชนใหญ่ของชาวทมิฬจากอินเดียภาคใต้ซึ่งมีทั้งฮินดู
และมุสลิมอยู่มาเป็นร้อยปีมี “เทวสถานศรีมหามารี
อัมมาน” (Sri Mahamariamman Temple) เทวสถาน
เก่าแก่ของศาสนาฮินดูสงู ตระหง่าน สวยงามด้วยซุม้ ประตู
หรือโคปุระทีป่ ระดับประดาด้วยรูปเทพเทวาต่างๆ ถัดมา
คือวัดกวนอิมเต็ง (Kwan Im Teng) วัดจีนที่เก่าที่สุด
ในเกาะปีนงั ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม (พระโพธิสตั ว์
อวโลกิเตศวร) ซึ่งชาวจีนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่าง
มาก สถาปัตยกรรมเป็นแบบจีนฮกเกีย้ นสร้างขึน้ ช่วงเวลา
เดียวกันกับมัสยิดกะปิตนั กะลิง ปลายสุดถนนนีท้ างทิศใต้
คือที่ตั้งของโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George Church)
คริสต์ศาสนสถานที่เก่าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(นิกายแองกลิคัน : Anglican) อายุกว่า 200 ปี สร้างขึ้น
โดยบริ ษั ท อี ส ต์ อิ น เดี ย ของอั ง กฤษ ด้ า นหน้ า โบสถ์ มี
ลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมแบบกรีกโบราณ
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ปีนังฮิลล์ (Penang Hill)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม มีชื่อใน
ภาษามลายูวา่ “บูกติ เบนเดรา” (Bukit Bendera) อยูถ่ ดั
จากเมืองเก่าจอร์จทาวน์ไปทางตะวันตกเพียง 9 กม. เป็น
ภูเขาสูงทีส่ ดุ บนเกาะปีนงั (สูงถึง 833 เมตร) ทีถ่ กู ปกคลุม
ด้วยป่าดิบและป่าผลัดใบรกทึบ จากด้านบนมองลงมาเห็น
ภูมปิ ระเทศของเกาะปีนงั ท้องทะเล และตัวเมืองได้อย่าง
ชัดเจน ปีนังฮิลล์มียอดเขามากมาย ที่น่าขึ้นไปพักผ่อน
อากาศเย็นสบาย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 20-27 องศา
เซลเซียส นักท่องเทีย่ วขึน้ สูย่ อดเขาได้โดยรถไฟขนาดเล็ก
เรียกว่า Penang Hill Railway ใช้เวลาวิ่งประมาณ
10 นาที ก็ถงึ ยอดเขาแล้ว (ตัว๋ ราคา RM10 ส�ำหรับผูใ้ หญ่
และ RM5 ส�ำหรับผูส้ งู อายุ 60 ปีขนึ้ ไปและเด็กอายุ 4 ถึง
12 ปี) และมีรสี อร์ทเล็กๆ หลายแห่งให้เลือกพักตากอากาศ
อาทิ Malay for Admiral Hill, Tiger Hill, Flagstaff Hill,
Haliburton’s Hill, Fern Hill, Strawberry Hill และ
Government Hill เป็นต้น โดยเฉพาะ Strawberry Hill
นัน้ มีบา้ นพักของฟรานซิส ไลท์ (Francis Light) อดีต
ผูก้ อ่ ตัง้ อาณานิคมอังกฤษขึน้ บนเกาะปีนงั
นอกจากนั้น ปีนังฮิลล์ยังมีเส้นทางเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ ระยะทางราว 1.6 กม. ชมพรรณพืชแปลกๆ
อย่าง เฟินขนาดยักษ์ (Tree Fern) และพืชหายากกล้วยไม้
รองเท้านารีปีนัง รวมถึงนกกว่า 100 ชนิด ใครที่รัก
ธรรมชาติ ต้ อ งไม่ พ ลาดการไปเยื อ นปี นั ง ฮิ ล ล์ ใ ห้ ไ ด้
สักครั้ง ❑
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มัสยิดกัปปิตัน เคลิ่ง
(Kapitan Keling Mosque)
ชมมัสยิดขนาดใหญ่และเก่าแก่ทสี่ ดุ ของปีนงั ในเขต
เมืองเก่าจอร์จทาวน์ สร้างขึน้ เมือ่ ศตวรรษที่ 19 โดยพ่อค้า
ชาวมุสลิมเชื้อสายอินเดียชื่อ คัวเดอ มาฮุดดีน เมริกัน
(Cauder Mohuddeen Merican) ค�ำว่า “Keling”
ในภาษามลายูใช้เรียกคนเชื้อสายอินเดีย มัสยิดแห่งนี้จึง
เรียกนามตามเชื้อสายของผู้สร้างนั่นเอง
มัสยิดกัปปิตนั เคลิง่ เป็นตัวแทนของศาสนาอิสลาม
ที่ตั้งมั่นอย่างถาวรบนเกาะปีนัง มีการสร้างขยายต่อเติม
หลายครัง้ จนมีขนาดใหญ่ดงั ทีเ่ ห็นในปัจจุบนั โดยใช้ศลิ ปะ
เปอร์เชีย มลายู และตะวันตก ผสมผสานกันอย่างลงตัว
โดยเฉพาะโดมรูปหัวหอมขนาดใหญ่สุดเหนือห้องสวด
มนต์หลัก รวมถึงซุ้มประตูโค้งและเสาระเบียงรายล้อม
รอบตัวมัสยิดก็งดงามมาก ส่วนภายในปูพื้นด้วยหินอ่อน
สีขาวอย่างดี ผนังประดับกระจกสี และกระเบื้องโมเสก
ลวดลายไม้เถาและสัตว์ต่างๆ ตามคตินิยมของอิสลาม
ไม่เสียค่าเข้าชม เปิดให้เข้าชมวันเสาร์-พฤหัสบดี
เวลา 13.00-17.00 น. วันศุกร์ เวลา 15.00-17.00 น.
ต้องสวมเสื้อคลุมที่จัดเตรียมไว้ให้ ควรแต่งกายสุภาพ
ไม่ ส ่ ง เสี ย งดั ง รบกวนผู ้ ป ระกอบพิ ธี และภายในห้ า ม
ถ่ายภาพ ❑

ซาลามั ด ดาตั ง 183

Neighbor Journey

156 มิ ง กะลาบา

Neighbor Journey

Neighbor Journey

Neighbor Journey

ชาวไทยที่นี่เป็นภูมิปุตราของประเทศ มาเลเซีย
เช่นเดียวกับชาวมาเลเซีย มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งและสิทธิ์
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา พร้อมทัง้ มีสทิ ธิซ์ อื้ ขายทีด่ นิ
ของชาวไทยด้ ว ยกั น ได้ (แต่ ไ ม่ ส ามารถซื้ อ จากชาว
มาเลเซียได้) หากมีเวลานักท่องเทีย่ วสามารถเข้าไปเยีย่ ม
ชมวิ ถี ชี วิ ต พี่ น ้ อ งชาวไทยและสั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่
วั ด ไทยในรั ฐ เคดาห์ ซึ่ ง ยั ง คงด� ำ รงชี วิ ตโดยยึ ด มั่ น ใน
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยเอาไว้อย่า งเหนียว
แน่น โดยมีวัดไทยเป็นศูนย์กลางของชุมช น เป็นที่สอน
ภาษาไทย และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณี ที่นี่จะพบอาหารไทยและพบคนไทยที่ยังคงพูด
ภาษาไทยได้ อาทิ ในอ�ำเภอเซะ (Sik) มีวดั ไทยเจริญ หรือ
วัดบ้านเหยีย และวัดเตราะปาดัง (Charok Padang) ที่
ประดับด้วยขวดสีเขียวนับแสน ในอ�ำเภออลอร์สตาร์มวี ดั
นิโครธาราม วัดสโมสรราชานุประดิษฐ์ เป็นต้น  ❑
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หอคอยอลอร์สตาร์
(Alor Setar Tower)
สุดทึ่งกับแลนด์มาร์กส�ำคัญของเมืองอลอร์สตาร์
หอคอยสูงทีส่ ดุ อันดับ 3 ของมาเลเซีย สูงถึง 165.50 เมตร
(สูงสุดคือ 421 เมตร Kuala Lumpur Tower) ซึ่งใช้เป็น
ทั้งหอคอยชมวิวมุมสูง หอส่งสัญญาณทีวี-วิทยุ และใช้
เป็นจุดสังเกตดวงจันทร์ เพื่อประกาศเริ่มต้นและสิ้นสุด
เทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิมด้วย (หอคอยนี้คล้ายๆ
กับหอคอยบรรหาร-แจ่มใสทีส่ พุ รรณบ้านเรา แต่ของไทย
เราสูงเพียง 123.25 เมตร) สร้างขึน้ ระหว่างปี พ.ศ. 2538
นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นลิฟท์ไปชมวิวด้านบน ซึ่งจะเห็น
ภูมทิ ศั น์ได้ 360 องศา แบบพาโนรามา แลเห็นทีร่ าบ ภูเขา
แม่น�้ำ เรือกสวนไร่นา บ้านเรือน และตัวเมืองอลอร์สตาร์
ได้ครบถ้วน โดยที่ความสูง 88 เมตร เป็นชั้นชมวิวที่มี
กล้องส่องทางไกลไว้บริการ และทีค่ วามสูง 94 เมตร เป็น
ภัตตาคารลอยฟ้าและใช้จัดงานพิธีต่างๆ การออกแบบ
หอคอยอลอร์สตาร์ ได้แรงบันดาลใจมาจากภูมิทัศน์
นาข้าวที่มีอยู่มากในแถบนี้ โดยจะแลคล้ายมัดต้นข้าวที่
เพิ่งเกี่ยวเสร็จใหม่ๆ เปิดให้เข้าชมเวลา 08.30-22.30 น.
ค่าเข้าชม ชาวมาเลเซีย 8 ริงกิต ชาวต่างชาติ 12 ริงกิต
(ราว 96 บาท) ❑
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มัสยิดซาฮีร์ (Masjid Zahir)
สัมผัสมัสยิดประจ�ำรัฐเกดะห์ ที่ได้รับการกล่าว
ขวัญว่า เป็นมัสยิดสวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย เคยได้
รับการโหวตให้เป็นมัสยิดสวยที่สุด 1 ใน 10 ของโลก
ถือเป็นแลนด์มาร์กส�ำคัญของเมืองอลอร์สตาร์ สร้างขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2455 โดยสุลต่านมูฮัมหมัดจิวาซายนัล
อบิดินที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง สร้างด้วย
ศิลปะแขกมัวร์ ลักษณะเป็นโดมสีด�ำ 5 โดม ขนาดต่างๆ
ตั ด กั บ ตั ว มั ส ยิ ด สี ข าวสะอาด เหนื อ ซุ ้ ม ประตู ท างเข้ า
ฉลุลายอย่างวิจิตรสวยงาม พร้อมกับมีกระเบื้องโมเสก
สีนำ�้ เงินประดับเพิม่ รายละเอียดให้นา่ ตืน่ ตายิง่ ขึน้ ภายใน
มีอักษรอิสลามประดับตกแต่งตามผนังก�ำแพง รอบนอก
มี ส วนไม้ ด อกไม้ ใ บให้ ค วามรู ้ สึ ก สดชื่ น น่ า เดิ น ชม
นั่งพักผ่อน มัสยิดซาฮีร์ยังใช้เป็นสถานที่แข่งอ่านคัมภีร์
อัลกุรอานประจ�ำปี อีกทั้งในอดีตเคยใช้เป็นจุดรวมพล
ของนักรบชาวเกดะห์ ที่ท�ำสงครามต่อต้านทัพสยาม
เมื่อศตวรรษที่ 19 อีกด้วย ❑

พระราชวังเหลือง
Yellow Palace หรือ Istana Kunnung)
พระราชวังเหลือง สร้างโดย “สุลต่านมูฮิยัดดิน
มันซูร์ ชาห์” (Sultan Muhiyuddin Mansur Shah)
เพือ่ ใช้เป็นทีป่ ระทับอย่างเป็นทางการของสุลต่านแห่งรัฐ
เคดาห์เมือ่ ร้อยกว่าปีกอ่ น) สร้างขึน้ ด้วยศิลปะกรรมยุโรป
ผสมศิลปะมลายู อาคารทาสีเหลือง ห้อมล้อมด้วยสวนไม้
ดอกไม้ ใ บสวยงาม ด้ า นหน้ า พระราชวั ง มี ศ าลาท้ อ ง
พระโรง หรือ “บาไลเบซาร์” (Balai Besar) ซึ่งแปลว่า
“ศาลาใหญ่” เป็นอาคารสองชั้นสูงโปร่ง ท้องพระโรง
แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งหลัง แต่ถูกท�ำลายลงหลายครั้ง
จากสงคราม ที่เห็นในปัจจุบันคือสร้างขึ้นใหม่ ใช้ส�ำหรับ
สุลต่านเสด็จออกให้ขา้ ราชการเข้าเฝ้า รวมถึงใช้ประกอบ
พระราชพิธีสำ� คัญๆ เช่น งานอภิเษกสมรส และพระราช
พิธีขึ้นครองราชย์ ที่นี่อยู่ใกล้กับหอยคอยอลอร์สตาร์
นักท่องเทีย่ วไม่สามารถเข้าชมภายในได้ ชมความงามและ
ถ่ายภาพได้จากประตูทางเข้าด้านนอกเท่านั้น ❑
ซาลามั ด ดาตั ง 191

Neighbor Journey

Neighbor Journey

ร้านอาหารแนะน�ำอ�ำเภอเมือง ปัตตานี

บ้านเกิด มหาเธร์
(Rumah Kelahiran Mahathir)
ทีส่ ดุ ท้ายทีน่ า่ ชมในรัฐเคดาห์ คือบ้านเกิดของนาย
แพทย์ มหาเธร์ มูฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ของ
มาเลเซีย เป็นบ้านไม้ 2 ชั้นใต้ถุนโล่งคล้ายบ้านในชนบท
ของไทย มีลานรับแขก โต๊ะทานข้าว ห้องนอนพร้อมด้วย
สิง่ ของ อืน่ ๆ รวมถึงสูตบิ ตั รของอดีตนายกฯ ด้านหลังเป็น
เรือนท�ำกับข้าวที่มีอุปกรณ์ทั้งกระต่ายขูดมะพร้าว จาน
ชาม มหาเธร์ท่านมีมารดาเป็นชาวไทรบุรี ในวัยเด็กเรียน
หนักจนมีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต้องพักการเรียนชั่วคราวมา
ขายกาแฟกับขายกล้วยทอด หลังสงครามเลิก จึงได้กลับ
192 ซาลามั ด ดาตั ง

มาเรียนแพทยศาสตร์ที่วิทยาลัยแพทย์ คิงส์เอ็ดเวิร์ดที่ 7
ประเทศสิงคโปร์ ก่อนจะกลับมาเป็นหมอที่บ้านเกิด
ท่านได้เข้าสังกัดพรรคอัมโน และมีปญ
ั หางัดข้อกับ อับดุล
ราห์มนั นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ มาโดยตลอด แต่ในทีส่ ดุ
สามารถคว้าเก้าอี้ ส.ส. มาได้ จนได้นั่งเก้าอี้ผู้น�ำสูงสุด
ในปี พ.ศ. 2524 นอกจากบ้านทีถ่ กู ประกาศให้เป็นอาคาร
ประวัติศาสตร์และได้รับการบูรณะโดยหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติใน พ.ศ. 2535 ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ของมหาเธร์
ซึ่งจ�ำลองชีวิตวัยเด็กจนโต จัดแสดงเครื่องมือแพทย์และ
เครื่องแต่งกายอีกด้วย ❑

ภัตตาคารลอนดอน

น�ำรส ราดหน้าเปิปพิศดาร

ร้านอาหารจีนอยู่คู่ปัตตานีมานานกว่าทศวรรษ
บรรยากาศเรียบหรู กว้างขวาง รองรับการจัดเลีย้ ง จานเด็ด
ของร้านนี้ คือปลาเต๋าเต้ยนึ่งบ๊วย เป่าฮื้อน�้ำแดง ❑

ราดหน้ารวมมิตรเตาถ่าน ที่เปิดเคียงคู่ปัตตานี
มายาวนาน มีผดั ซีอวิ้ รวมมิตร ราดหน้าทะเล ผัดซีอวิ๊ ทะเล
(ใส่ปลากะพงทอดกรอบและกระเพาะปลา) ราดหน้าไก่
ผัดซีอิ้วไก่ และมีเมนูสำ� หรับมังสวิรัติด้วย ❑

89/15 ถ.ยะรัง อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
0 7333 7881, 08 6488 7682
ภัตตาคารลอนดอน ปัตตานี

7 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
0 7334 8103
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ครัวมาดาม
ร้านอาหารทะเลบรรยากาศดี ติดริมทะเล มีทั้ง
เมนูย�ำ  เมนูต�ำ  และอีกมากมาย เน้นใช้วัตถุดิบสดใหม่
จากชาวประมงพื้น ❑
หมู่บ้านแหลมนก ซ.2  อ.เมือง จ.ปัตตานี
0 7333 0909
ครัวมาดาม
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Green Plus

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพของปัตตานี มีผักสดสลัด
ให้เลือกทาน จากแปลงผักแบบไฮโดรโปนิกส์ พร้อมห้อง
จัดประชุม ❑
19/48 ม.5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
06 1256 5622
Greenplus

ร้านโกจิว ข้าวมันไก่ ปัตตานี

ร้านอาหารไทปัน

ร้านอร่อยในปัตตานี เปิดขายตั้งแต่เช้าถึงบ่าย 2
เมนูมีทั้งข้าวมันไก่ ข้าวหมูอบ ซุปซี่โครงหมูตุ๋นยาจีน
น�้ำซุปหวานหอมเครื่องยาจีน อร่อยมากรสชาติดี ❑

ร้านอาหารปักษ์ใต้ และอาหารทะเล รสชาติดีของ
ปัตตานี ตั้งอยู่ ใกล้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี บรรยากาศร่มรื่น ❑

140 ถ.ปัตตานีภริ มย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
08 1540 4850

17/249 ถ.ชลประทาน ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี
0 7331 2136
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ที่พักอ�ำเภอเมือง ปัตตานี

ร้านอาหารแนะน�ำอ�ำเภอเมือง ยะลา

โรงแรมริเวอร์ ปัตตานี
ทีพ่ กั 60 ห้อง เรียบหรูทนั สมัย บรรยากาศริมแม่นำ�้
สระว่ายน�้ำริมแม่นำ�้ ปัตตานี ห้องประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง
สังสรรค์ ❑

โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี
ที่พัก 125 ห้อง ใจกลางเมืองปัตตานี คงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมของปัตตานี ศูนย์รวมการจัดประชุมสัมมนา
บริการอาหารพื้นเมือง ไทย จีน มุสลิม ยุโรป ❑
299 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี
0 7333 6090-6
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,100 บาท
โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
www.cspattanihotel.com
196 ซาลามั ด ดาตั ง

113/3 ถ.โรงอ่าง ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
0 7333 3333, 09 4832 3333
ราคาเริ่มต้นประมาณ 850 บาท
RIVER HOTEL PATTANI

โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว
ห้องพัก 103 ห้อง สะดวกสบายคุ้มราคา มีห้อง
อาหาร สปา คาราโอเกะ ห้องประชุมสัมมนาและร้าน
กาแฟ รวมทั้งมีที่จอดรถจ�ำนวนมาก ❑
399 หมู่ 4 ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมืองฯ
จ.ปัตตานี
0 7345 0570
ราคาเริ่มต้นประมาณ 650 บาท
Southernview Hotel Pattani

ร้านอาหารไลลา

ร้านธาราซีฟู้ด จังหวัดยะลา

ร้านอาหารมุสลิมคู่ยะลามามากกว่า 47 ปี รองรับ
งานประชุมสัมมนารวม ทั้งในและนอกสถานที่ ❑

ร้ า นอาหารทะเลเก่ า แก่ ชื่ อ ดั ง ของชาวยะลา
สดอร่อย เมนูยอดนิยม คือ ปลาส�ำลีเผา ข้าวผัดปู ❑

64 ถ.สวนขวัญเมือง อ.เมือง จ.ยะลา
0 7321 2434
Laila Restaurant ร้านอาหารไลลา ยะลา

39 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
0 7321 2356
ร้านธาราซีฟู้ด จ.ยะลา
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ข้าวหมกไก่ทอดกอไผ่ยะลา

ก๋วยจั๊บเทพวิมาน ยะลา

ร้านข้าวหมกไก่เจ้าดังของยะลา มีข้าวมันไก่ต้ม
ข้าวมันไก่ทอด อร่อยทุกอย่างในราคาไม่แพง ❑

ร้านก๋วยจั๊บเก่าแก่ มีชื่อเสียงเปิดนานกว่า 60 ปี
ความโดดเด่นอยูท่ นี่ ำ�้ ซุป หอมยาจีน รวมทัง้ ปีกและตีนไก่
ที่ต้มจนนุ่ม ❑

57 รัฐค�ำนึง อ.เมือง จ.ยะลา
0 7322 1977
ข้าวหมกไก่ทอดกอไผ่ยะลา

ONCE Eatery by : ประเทือง
จากร้านประเทือง ชื่อดังดั้งเดิมที่เปิดมากว่า 30 ปี
จนถึงรุ่นลูกรีโนเวทใหม่ให้ทันสมัยใช้เมนูดั้งเดิม พร้อม
เสริมด้วยเบเกอรี่ ❑

ถ.ศรีบ�ำรุง หัวมุมระหว่างโรงแรมยะลารามาและ
โรงแรมเทพวิมาน อ.เมือง จ.ยะลา
0 7321 3265

หนมจีน • ณ • ภูเก็ต สาขายะลา

ร้าน เย็นเย็น

ร้านขนมจีนของคนมุสลิม กินคูก่ บั ผักสดทีท่ างร้าน
จัดเต็มมาก ถูกใจคนรักขนมจีนแน่นอน ❑

ร้ า นน�้ ำ แข็ ง ไสเจ้ า เก่ า เปิ ด ขายมากกว่ า  50 ปี  
เครือ่ งเยอะ ทั้งถั่ว กล้วยเชื่อม มันเชื่อม ลูกจาก สับปะรด
เชื่อม รวมทั้งสลิ่มและไอศครีมกะทิสด ทุกอย่างทางร้าน
ท�ำเอง อร่อยไม่หวาน ❑

30/4 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
0 7320 2007
หนมจีน•ณ•ภูเก็ต สาขายะลา

ถ.พิพิธภักดี (ตรงข้ามโรงเรียนคณะราษฎร์)
อ.เมือง จ.ยะลา
0 7321 3531

290/1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
06 3429 4655
Once Eatery by ประเทือง
198 ซาลามั ด ดาตั ง
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ที่พักอ�ำเภอเมือง ยะลา

โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ

โรงแรมยะลารามา

ทีพ่ กั 125 ห้อง ใจกลางเมือง พร้อมฟิตเนส ซาวน่า
ห้องประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง และสระว่ายน�้ำขนาดใหญ่
ที่จอดรถกว้างขวาง ครัวฮาลาล ❑

ที่พัก 132 ห้องใจกลางเมืองยะลา ใกล้สถานีรถไฟ
ตลาดสด พร้อมห้องประชุม ❑

82-84 ถ.เฉลิมชัย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
0 7321 5711, 09 2281 4591
ราคาเริ่มต้นประมาณ 550 บาท
โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ

200 ซาลามั ด ดาตั ง

15-21 ถ.ศรีบ�ำรุง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
0 7321 2563
ราคาเริ่มต้นประมาณ 550 บาท
โรงแรมยะลารามา YALA RAMA HOTEL

โรงแรมปาร์ควิวยะลา

The Linux Garden Hotel

ที่พัก 106 ห้อง ย่านใจกลางเมืองยะลา  ห่างสถานี
รถไฟเพียง 1 กม. บริการห้องอาหารฮาลาล รวมทั้งห้อง
ประชุมสัมมนาจัดเลี้ยง ❑

ห้องพัก 38 ห้อง หลากหลายสไตล์ ใกล้สถาบันการ
ศึกษา ใกล้ศนู ย์รวมร้านอาหาร ในตัวอ�ำเภอเมืองยะลา ❑

27 ถ.โป้ห้วย ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
0 7321 7002
ราคาเริ่มต้นประมาณ 450 บาท
โรงแรมปาร์ควิวยะลา

9 ถ.สันติสุข ซ.3 อ.เมือง จ.ยะลา
0 7329 9578
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
The Linux Garden Hotel
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ร้านอาหารแนะน�ำอ�ำเภอเบตง ยะลา
ร้านเจริญข้าวมันไก่เบตง
พันธุ์แท้. สท. แม้ว

นิบง รีสอร์ท Nibong Resort
ที่พักสไตล์รีสอร์ท 20 หลัง อยู่ใกล้กับทางหลวง
หมายเลข 409 รายล้อมด้วยธรรมชาติร่มรื่น ที่จอดรถ
กว้างขวาง ❑
2/128 ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตงนอก อ.เมือง
จ.ยะลา
0 7322 4341
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
นิบงรีสอร์ท

ข้ า วมั น ไก่ ชื่ อ ดั ง ของเบตง มี ทั้ ง ข้ า วมั น ไก่ ท อด
ข้าวหมูแดง ข้าวหมูกรอบ ข้าวขาหมู ก๋วยจั๊บ หมี่แกง
ใช้ไก่เบตง เนือ้ แน่น หนังเด้งกรอบ น�ำ้ จิม้ อร่อยทุกแบบ ❑

โรงแรม @ INN YRU
(มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา)
ที่พัก 55 ห้อง เพื่อการเรียนการสอนสู่โรงแรม
ฮาลาล ระดับมาตราฐาน รวมถึงจัดประชุมสัมมนา ❑
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือ จ.ยะลา
06 2182 2662
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
https://atinnyru.com/

ร้านอาหารต้าเหยิน (กิตติ)
ร้านอาหารจีนยุคต้นๆ ของเบตง ใกล้หอนาฬิกา
มีเมนูให้เลือกกว่า 90 รายการ โดยเฉพาะอาหารพืน้ เมือง
ทั้งไก่เบตง เคาหยก ผักน�้ำ ถั่วเจี๋ยน ❑
253 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 0461
ร้านอาหารต้าเหยิน

202 ถ.สุขยางค์ อ.เบตง จ.ยะลา
08 9654 2490

ร้านบ้านคุณชายอ�ำเภอเบตง
ร้านอาหารเบตงที่มีอาหารหลากหลายทั้งไทย จีน
อาหารถิ่น เช่น ไก่เบตง ถั่วเจี๋ยน ผัดผักน�้ำทรงเครื่อง
แกงส้ม รวมทั้งอาหารจานเดียวที่มีให้เลือกมากมาย
รสชาติดี เป็นอีกหนึง่ ร้านทีไ่ ด้รบั ความนิยมของชาวเบตง ❑
27 ถ.สฤษดิ์เดช อ.เบตง จ.ยะลา
08 4692 8074
ร้านบ้านคุณชายอ�ำเภอเบตง
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พี่ดาวหมี่แกง & In house cafe’
เป็นร้านอาหารทีไ่ ด้รบั ความนิยม ทัง้ เด็ก และผูใ้ หญ่
ด้วยอาหารที่หลากหลาย มีทั้งอาหารจานเดียว บะหมี่
ขนมจีนน�ำ้ เงีย้ ว เมนูสขุ ภาพนานาชนิด รวมทัง้ สเต็ก หรือ
ข้าวขาหมูก็มีครบในราคาไม่แพง ❑

ร้านอาหารฮ่งกี่ เบตง
ร้านเก่าแก่คุณภาพดีใกล้หอนาฬิกา เมนูเด็ดคือ
ไข่ตุ๋น 3 สี หมูอบปลาเค็มหม้อไฟ ไข่ตุ๋นแบบเครมบูเล่
หมูอบปลาเค็มหม้อไฟ แกงส้มโดนใจ ❑
79 ถ.จันทโรทัย อ.เบตง จ.ยะลา
08 2595 9198
ร้านอาหารฮ่งกี่เบตง

หวายร้อยลี้
Boutique Restaurant
อาหารไทยครบรส ทุกเมนูเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ใหม่สดทุกวัน ผสานบรรยากาศสวนสวย เมนูเด่นของร้าน
คือ ไก่สับเบตง แกงกะหรี่หัวปลา ห่อหมกทะเล กบภูเขา
ทอดกระเทียม ❑
135/2 ถ.รวมมิตร อ.เบตง จ.ยะลา
06 3954 5446

ภัตตาคารเชียงการีล่าเบตง
อาหารไทยจีนรสเลิศ วัตถุดิบคุณภาพ เมนูเด่นคือ
ซาลาเปาทอด กบอบเหล้า เต้าหู้ทรงเครื่อง ไก่สับ หมูอบ
เผือกและหูฉลาม ❑

16 ซ.5 ถ.ตัณฑ์วีระ อ.เบตง จ.ยะลา
09 3558 7510
พี่ดาวหมี่แกง & In house cafe’

21/1 ซ.ฟูศักดิ์1 ถ.ฉายาฉวลิต อ.เบตง จ.ยะลา
09 3198 4180
ภัตตาคารเชียงการีลา่ เบตง Shangri-La Betong

ร้านอาหารครัวสมุย เบตง
ร้ า นอาหารไทย-จี น นานาชนิ ด ทั้ ง อาหารถิ่ น
อาหารจีน ร้านโปร่ง นั่งสบายรองรับการประชุม สัมมนา
จัดเลี้ยง ❑
2 ถ.พัฒนา 3 อ.เบตง จ.ยะลา
08 1097 0291
ร้านอาหารครัวสมุย เบตง
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ที่พักอ�ำเภอเบตง ยะลา

ร้านก๋วยจั๊บเจ๊ต๊อก
ร้านก๋วยจั๊บเจ้าดังของเบตง เครื่องเยอะ น�้ำซุป
เข้มข้น กินถ้วยเดียวอิ่ม ❑
101 ถ.จันทโรทัย อ.เบตง จ.ยะลา
08 3186 2386
ก๋วยจั๊บเจ๊ต๊อกเบตง หัวสะพาน
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เฉาก๊วยเบตง กม.4 เจ้าแรก บ้านไม้ ดั้งเดิม
มาเบตงต้องทานเฉาก๊วยหนึบๆ น�ำ้ เชือ่ มหอมหวาน
ชื่ น ใจ ลู ก ค้ า แน่ น ร้ า น ทั้ ง คนไทยทั้ ง คนจี น มาเลเซี ย
ตรงปากทางเข้าไปบ่อน�ำ ้ บรรยากาศแบบโบราณ ขายมานาน
จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นที่ 4 ❑
25-26 หมู่ 1 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 0413, 06 3965 9499
เฉาก๊วยเบตง กม.4-เจ้าแรก บ้านไม้ดั้งเดิม

โรงแรมแกรนด์แมนดารินเบตง

โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค เบตง

โรงแรม 25 ชั้น 266 ห้อง เรียบหรูใจกลางเมือง
เบตง พร้อมสระว่ายน�ำ 
้ ห้องอาหารเดอะ แมนดารินและ
จามจุรี ปาร์ค (ชั้น 6) ที่สามารถทานอาหารพร้อมกับชม
วิวเมืองในรูปแบบพาโนรามาวิวได้อย่างเพลิดเพลิน ❑

ที่พัก 78 ห้อง ใจกลางเมืองเบตงระดับพรีเมี่ยม
พร้ อ มห้ อ งสั ม มานาจั ด เลี้ ย งรองรั บ ได้ ถึ ง 200 ท่ า น
ลานจอดรถกว้างขวาง สนามเด็กเล่น ❑

888 ถ.ภักดีดำ� รงค์ อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 5777
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
Grand Mandarin Betong Hotel
www.mandarinbetong.co.th/th/grandmandarin-betong-hotel.php

30 ถ.แกรนด์วิลล่า 2 อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 4888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,100 บาท
GRAND VIEW - Landmark Hotel Betong
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เบตง เมอร์ลิน โฮเทล

โรงแรมการ์เด้นวิว เบตง

ภูผา แอนด์ ศิลา โฮม

โรงแรมโมเดิร์นไทยโฮเต็ล

โรงแรม 188 ห้อง ใจกลางเมืองเบตง ใกล้หอนาฬิกา
มีสระว่ายน�ำ้ ในร่ม ห้องพักทุกห้องมีโต๊ะท�ำงาน ❑

โรงแรม 150 ห้อง ที่ครบครันด้วยสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกมากมาย ใกล้ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยว ❑

รีสอร์ทรงเรือนไทย 15 ห้อง ผสมผสานกับความ
ทันสมัยยุค ปัจจุบัน สไตล์โ มเดิร์นเรียบหรู คลาสสิค
บรรยากาศดี วิวสวย โอบล้อมด้วยขุนเขา ❑

ห้องพัก 36 ห้อง ใจกลางเมืองใกล้กับหอนาฬิกา
ผูเ้ ข้าพักสามารถเดินชมเมือง และถ่ายรูปสตรีทอาร์ตได้ ❑

33 ถ.ฉายาชวลิต อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 0223
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
www.mandarinbetong.co.th
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2 ซ.2 ถ.อัยเยอร์เบอร์จงั ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 5881
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
http://gardenviewbetonghotel.com

999/6 ถ.มงคลวิถี อ.เบตง จ.ยะลา
0 7324 6122, 09 3791 2006
ราคาเริ่มต้นประมาณ 990 บาท
Pupha&Sila Home Resort

21 รัตนกิจ อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 5666
ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท
Modern Thai Hotel
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โรงแรมเดอะฮอลิเดย์ฮิลล์

โรงแรมสวีทโฮม

โรงแรมเบตง ฮิลล์

โรงแรมบัตเตอร์ฟลายปริ้นเซส

ที่พัก 76 ห้อง ใกล้แหล่งท่องเที่ยว สะดวกสบาย
ราคาไม่แพง ❑

ที่พัก 47 ห้อง ใจกลางเมืองบรรยากาศดี ที่จอดรถ
สะดวก พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก  ใกล้แหล่งท่องเทีย่ ว
ในเมือง และแหล่งของกินมากมาย ❑

ที่พัก 42 ห้อง ใจกลางเมืองส�ำหรับครอบครัว
มีเลานจ์ส่วนกลางส�ำหรับผู้เข้าพัก ❑

ที่พัก 48 ห้อง ในตัวเมืองเบตง ที่จอดรถกว้างขวาง
สะดวกสบาย ❑

50 ถ.ภักดีด�ำรงค์ อ.เบตง จ.ยะลา
09 3640 8866
ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท
https://theholidayshillbetong.com
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4 ถ.สฤษดิ์เดช อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 1396, 0 7323 1659, 0 7323 5717
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
Sweet Home Hotel Betong โรงแรมสวีทโฮม
เบตง

56 ถ.มงคลประจักษ์ อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 5465
ราคาเริ่มต้นประมาณ 550 บาท

188 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.เบตง จ.ยะลา
0 7323 0888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
Butterfly Princess Hotel Betong
www.butterflybetonghotel.com
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Day 3

โปรแกรมท่องเที่ยว

♦
♦

♦
♦

Day 1

Day 2

♦

♦

♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦

♦

ออกจากกรุงเทพ ฯ ด้วยสายการบินไทยไลออนแอร์
เวลา 06.20 น. ถึงหาดใหญ่เวลา 07.50 น.
เข้าตัวอ�ำเภอหาดใหญ่ดว้ ยรถมินบิ สั ลงทีต่ ลาดกิมหยง
กินอาหารเช้าทีอ่ ำ� เภอหาดใหญ่
ไปสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารหาดใหญ่เพือ่ ขึน้ รถตูไ้ ป
ปัตตานี ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาราว 2 ชัว่ โมง
เข้าทีพ่ กั เพือ่ เก็บสัมภาระ
ทานอาหารเทีย่ งบริเวณชุมชนกือดาจีนอ ต่อด้วย
ไหว้เจ้าแม่ทศี่ าลเจ้าแม่ลมิ้ กอเหนีย่ วและสุสานเจ้าแม่
ลิม้ กอเหนีย่ วกับมัสยิดกรือเซะซึง่ อยูต่ ดิ กัน
เทีย่ วเมืองโบราณยะรัง
ไหว้หลวงปูท่ วดวัดช้างให้
กลับเข้าสูอ่ ำ� เภอเมือง ปัตตานี เพือ่ ชมความงดงาม
ยามค�ำ่ ทีม่ สั ยิดกลางจังหวัดปัตตานี
ทานอาหารเย็นและพักค้างคืนทีป่ ตั ตานี ❑
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♦

♦

♦

♦

♦
♦

ทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
เดินทางสูจ่ งั หวัดยะลาด้วยรถตู้ ระยะทางประมาณ
51 กม. ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
ไหว้ศาลหลักเมืองยะลา  ชมศูนย์กลางผังเมืองทีส่ วย
ทีส่ ดุ ในประเทศ
เดินทางต่อไปวัดคูหาภิมขุ (วัดหน้าถ�ำ้ ) ไหว้พระพุทธ
ไสยาสน์ พระพุทธรูปเก่าแก่ในสมัยอาณาจักรศรีวชิ ยั
เดินทางไปอ�ำเภอเบตง ระหว่างทางแวะเขือ่ นบางลาง
ชมวิวริมเขือ่ น เข้าสูอ่ ำ� เภอเบตง ทานอาหารเทีย่ งและ
แวะไหว้พระทีว่ ดั พุทธาธิวาส ไหว้พระใหญ่แห่งเบตง
เข้าทีพ่ กั แล้วออกมาเดินเล่นถ่ายรูปชิวๆ ในตัวอ�ำเภอ
ทานอาหารเย็น ห้ามพลาดกับเมนูพนื้ เมืองอย่างไก่เบตง
ผักน�ำ 
้ แล้วออกมาถ่ายภาพอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิอ์ โุ มงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรก
ของประเทศไทย ทีเ่ ปิดไฟสวยงาม กลับเข้าทีพ่ กั
ค้างคืนทีเ่ บตง  ❑

♦

ตืน่ เช้ามืดเพือ่ ไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
กลับมายังโรงแรม ทานอาหารเช้าแล้วไปเทีย่ ว
สวนไม้ดอกเมืองหนาว ถ่ายรูปกับไม้ดอกเมืองหนาว
เดินทางไปเทีย่ วอุโมงค์ปยิ ะมิตรแล้วกลับเข้าเมือเบตง  
ออกเดินทางไปยังด่านศุลากรเบตงข้ามแดนไป
ประเทศมาเลเซีย เดินทางต่อรัฐปีนงั ด้วยรถแท็กซี่
ระยะทางประมาณ 400 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
6 ชัว่ โมง เข้าทีพ่ กั เก็บสัมภาระ พักผ่อน
ออกมาเดินเล่นในเมืองจอร์จทาวน์ทานอาหารเย็น
กลับเข้าทีพ่ กั ❑

Day 5
♦

Day 4-5
♦

♦
♦

♦

♦

♦

♦

ทานอาหารเช้าแล้วไปเทีย่ วปีนงั ฮิลล์
สัมผัสธรรมชาติ และอากาศสดชืน่ เย็นสบายบนเขา
ชมมัสยิดกาปิตนั เคลิง มัสยิดเก่าแก่ของปีนงั
ทานอาหารเทีย่ งทีต่ ลาดพืน้ เมือง ถ่ายรูปเดินเล่น
ย่านเมืองเก่าจอร์จทาวน์ ซึง่ มีทงั้ สตรีทอาร์ต
ตึกเก่าให้เราถ่ายรูปมากมาย
ออกเดินทางต่อไปยังรัฐเคดาห์ แวะพิพธิ ภัณฑ์
โบราณคดีหบุ เขาบูจงั
เดินทางต่อไปยังอลอร์สตาร์ (Alor Setar) เป็นเมือง
หลวงของรัฐเคดาห์
ชม “หอคอยอลอร์สตาร์” (Alor Setar Tower)
เป็นแลนด์มาร์กส�ำคัญของเมืองอลอร์สตาร์
ทานอาหารเย็น เข้าทีพ่ กั เมืองอลอร์สตาร์ ❑

♦
♦

♦

♦
♦
♦

ตืน่ เช้าทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม ออกเดินทางไปชม
“มัสยิดซาฮีร”์ (Masjid Zahir) เคยได้รบั การโหวต
ให้เป็นมัสยิดสวยทีส่ ดุ 1 ใน 10 ของโลก
เดินทางต่อไปยังพระราชวังเหลือง
ทานอาหารเทีย่ ง แล้วเดินทางกลับประเทศไทยทาง
ทางด่านชายแดนจังโหลน (Changlun) รัฐเคดาห์
(Kedah)-ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา
ระยะทางราว 55 กม. ใช้เวลาเดินทางราว 1 ชัว่ โมง
เดินทางจากด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา ไปอ�ำเภอ
หาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 65 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง
เข้าสูต่ วั อ�ำเภอหาดใหญ่ แวะซือ้ ของฝากทีต่ ลาดกิมหยง
เดินทางไปสนามบินหาดใหญ่
กลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินสายการบินไทย
ไลออนแอร์ เวลา 19.15 น. ถึงหาดใหญ่เวลา 20.45 น. ❑
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เส้ นทางท่ องเที่ ยว ไทย-มาเลเซีย
เส้นทางที่ 4 นราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโก-ลก-กลันตัน		
คาเมรอน ไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์
เส้นทางมหัศจรรย์ธรรมชาติ กอดป่านราธิวาส
อาบหมอกจิบชาที่คาเมรอน ไฮแลนด์
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นราธิวาส-ตากใบ-สุไหงโก-ลก-กลันตัน-คาเมรอน ไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์

“เส้นทางมหัศจรรย์ธรรมชาติ กอดป่านราธิวาส
อาบหมอกจิบชาที่คาเมรอน ไฮแลนด์”

สั

มผัสมหัศจรรย์ธรรมชาติ 2 ประเทศ ที่ผสาน
กลิ่นอาย 3 วัฒนธรรม หลอมรวมกันอย่างลงตัว
ทั้ง ไทย จีน มาลายู เชื่อมโยงภาคใต้ตอนล่างของไทยสู่
ภาคเหนือตอนบนของมาเลเซีย
เส้นทางนี้ เริม่ ต้นจากนราธิวาส พิสจู น์ความยิง่ ใหญ่
ของธรรมชาติ ทั้งน�้ำตก หาดทราย ต้นไม้ยักษ์ราชาแห่ง
ป่าดิบ ป่าพรุนิเวศลึกลับ ชมสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิต
ผูค้ นทีน่ า่ สนใจ จากนัน้ ข้ามแดนเข้าสูร่ ฐั กลันตันตอนเหนือ
ของมาเลเซีย สัมผัสแหล่งธรรมชาติ อารยธรรมโบราณ
แล้วขับรถกินลมชมวิวเพลินๆ ไปยังรัฐปะหัง ขึ้นสู่ถนน
คดโค้งบนที่ราบสูงคาเมรอนไฮแลนด์อันโด่งดัง ชมไร่ชา
กาแฟ สวนผลไม้เมืองหนาว เข้าพักในรีสอร์ทบนภูเขา
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นั่งชิลล์ๆ จิบชากาแฟหอมกรุ่นในร้านเล็กๆ น่ารักของ
ชาวบ้ า น เฝ้ า ดู ค วามเป็ น ไปในจั ง หวะชี วิ ต ที่ พึ่ ง พิ ง
ธรรมชาติเป็นหลัก จากนัน้ ไปเทีย่ วกันต่อทีภ่ เู ขาเฟรเซอร์
ที่งดงามด้วยป่าเมฆบนเทือกเขาสูง อากาศหนาวเย็น
ตลอดปี อันเป็นแหล่งดูนกที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ
มาเลเซีย ไปเที่ยวต่อที่ป่าตามันเนอการา ป่ า ดิ บ ชื้ น
130 ล้านปี ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เสร็จแล้วมุ่งหน้าสู่
กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงอันศิวไิ ลของมาเลเซีย ศูนย์รวม
ความเจริญในดินแดนเสือเหลือง
หากคุณเป็นแฟนพันธุแ์ ท้ของการท่องเทีย่ วธรรมชาติ
และวัฒนธรรมเก่าแก่ ขอบอกเลยว่านี่คือเส้นทางในฝัน
ที่คุณไม่ควรพลาด ❑
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การเดินทาง
นราธิวาส ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 1,149 กม.
เดินทางโดยรถยนต์หรือรถประจ�ำทางใช้เวลาประมาณ
16 ชม. เดินทางโดยรถไฟ (มีขบวนรถเร็ว ออกจาก
กรุงเทพฯ 12.30 ถึงทีส่ ถานีรถไฟตันหยงมัส ราว 11 โมง)
แล้วต่อรถสองแถวไปยังตัวเมืองราว 28 กม. หรือเดินทาง
โดยเครื่องบินใช้เวลา 1.40 ชั่วโมง ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ท่าอากาศยานจังหวัดนราธิวาส
0 7356 5061-5  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส
0 7351 1845
สถานีรถไฟตันหยงมัส
0 7367 1511, 0 7367 1191
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เที่ยวนราธิวาสก่อนข้ามไปมาเลย์
นราธิวาส เมืองงาม 3 วัฒนธรรมปลายด้ามขวาน
ประตูสู่ประเทศมาเลเซีย จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่
คุม้ ค่ากับการมาเยือน นราธิวาสมีชายหาดสวยงามส�ำหรับ
การผักผ่อน เพราะมีพื้นที่ติดทะเลจีนใต้หรือทะเลฝั่ง
อ่าวไทยยาวถึง 57 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่ของนราธิวาส
เต็มไปด้วยป่าและภูเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมไปถึง
ทิวเขาสันกาลาคีรี ซึ่งเป็นต้นก�ำเนิดแม่นํ้าสุไหงโก-ลก
แนวกั้นพรมแดนไทย-มาเลเซีย นราธิวาสจึงมีป่าอนุรักษ์
ถึง 5 แห่งด้วยกัน ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
2. อุทยานแห่งชาตินํ้าตกซีโป
3. อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพฯ
5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ความอุดม
สมบูรณ์ของป่าเขาเหล่านีก้ อ่ เกิดธรรมชาตินา่ อัศจรรย์ยงิ่
และน�ำพาความสุขแบบมหัศจรรย์ที่รอคอยให้คุณไป
สัมผัส ❑

แผนที่ท่องเที่ยวนราธิวาส
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
ใครอยากเข้าถึงค�ำว่า “ป่า” แบบสุดๆ ต้องมาที่นี่
ป่าฮาลา-บาลา ฉายา “อเมซอนแห่งอาเซียน” ป่าดิบชิน้
หรือป่าฝนเขตร้อนมหัศจรรย์พันลึก ที่เป็นแรงบันดาลให้
พนมเทียนเขียนนวนิยายเลื่องชื่ออย่างเพชรพระอุมา
ป่านี้อุดมสมบูรณ์มาก เป็นแหล่งก�ำเนิดของแม่นํ้าส�ำคัญ
3 สาย คือ แม่น�้ำปัตตานี แม่น�้ำสายบุรี แม่น�้ำสุไหงโก-ลก
ป่านี้มีพื้นที่ 391,689 ไร่ ครอบคลุมเทือกเขาสันกาลาคีรี
กินพื้นที่ถึง 2 จังหวัด ประกอบด้วย 2 ผืนป่ารวมกันคือ
“ป่าฮาลา” ในจังหวัดยะลาและ “ป่าบาลา” ในจังหวัด
นราธิวาส ในส่วนทีเ่ ปิดให้ประชาชนเข้าไปท่องเทีย่ วศึกษา
ธรรมชาติได้คือ พื้นที่ป่าบาลาในอ�ำเภอแว้งและอ�ำเภอ
สุคริ นิ จังหวัดนราธิวาส ซึง่ มีความหลากหลายทางชีวภาพ
เป็นอย่างยิ่ง มีสัตว์ป่าหายากอาศัยอยู่หลายชนิด อาทิ
222 ซาลามั ด ดาตั ง

กระซู่ (แรด 2 นอ) กระทิง เสือโคร่ง เสือลายเมฆ สมเสร็จ
เลียงผา ช้างป่า เป็นต้น มีพันธุ์ไม้หายาก เช่น บัวสวรรค์
(บัวหิมะหรือบัวพันปี) พระเจ้าห้าพระองค์ (ม้ากระทืบ
โรง) พญาเสือโคร่ง โสมพันปี (โสมป่า) บังสูรย์ ใบไม้สที อง
เฟิรน์ ยักษ์ ต้นยวน ต้นสยา ฯลฯ (สยาเป็นต้นไม้ทนี่ กเงือก
ใช้ทำ� รัง ทีน่ จี่ งึ มีนกเงือกมากทีส่ ดุ ในประเทศ) ในช่วงเดือน
เมษายน-พฤษภาคม เป็นช่วงที่ผลไทรจะสุก ฝูงนกเงือก
จะพากันมากินผลของต้นไทรใหญ่ในบริเวณจุดชมสัตว์
จึงเป็นสวรรค์ของคนรักนก ทีน่ ยิ มมาส่องนกกันเป็นประจ�ำ 
มีจุดชมวิวและจุดชมสัตว์หลายแห่งที่สามารถชมสัตว์
ที่มาหากินตามโป่งดินได้อีกด้วย อีกทั้งยังมีน�้ำตกให้เล่น
น�ำ้ ได้หลายแห่ง อาทิ น�้ำตกสิรินธร น�้ำตกสายรุ้ง น�้ำตก
บาเล๊ะ เป็นต้น

“น�ำ้ ตกสิรนิ ธร” คือน�ำ้ ตกยอดนิยมทีเ่ ดิมชือ่ น�ำ้ ตก
“ลาตอยือรา” ไหลจาก “ยอดเขาลือแป” ลดหลั่นลงมา
ตามแอ่งน�ำ้ เบือ้ งล่างเป็นชัน้ ๆ มีเส้นทางการเดินธรรมชาติ
จากสถานีวิจัยสัตว์ป่าฯ เข้าถึงน�้ำตกสิรินธรมีระยะทาง
1,200 เมตร
ชม “ต้นกะพงยักษ์” ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ฮาลา-บาลา ซึง่ มีตน้ ไม้ขนาดใหญ่หลายคนโอบอยูม่ ากมาย
แต่ต้นที่ใหญ่ที่สุด ที่ท�ำให้คุณตัวเล็กที่สุดเมื่อได้ไปสัมผัส
คือ ต้นกะพงขนาดใหญ่อายุกว่าร้อยปี สูงกว่า 30 เมตร
เส้นรอบวง 25 เมตร หรือประมาณ 27 คนโอบ อยู่ห่าง
จากถนนหน้าหน่วยพิทักษ์ภูเขาทอง (ม.2 ต.ภูเขาทอง
อ.สุคิริน) เพียง 100 เมตร
ผู้ต้องการมาเที่ยว สามารถท�ำหนังสือแจ้งความ
ประสงค์ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายกิจการเขตรักษาพันธุ์ ส�ำนัก
อนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ปา่
และพันธุ์พืชกรุงเทพฯ ❑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0 2561 0777 ต่อ 1615
ในวันเวลาราชการ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ณ บ้านบาลา
หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
08 7286 2351

นกเงือก : ที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เป็นสัญลักษณ์ของอ�ำเภอแว้ง ภาษามลายูเรียกว่า “บูรง ออรัง”
ภาษาเจ๊ะเห เรียกว่า “นกทูนหิน” ในโลกมีอยู่ทั้งหมด 54 ชนิด
พบในประเทศไทย 13 ชนิด พบในป่าฮาลา-บา มากที่สุดถึง 10 ชนิด
เป็นนกที่ได้ชื่อว่ารักเดียวใจเดียว และมีอายุยืนยาวเฉลี่ยถึง 30 ปี
การเดินทาง : ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 4057 มุง่ หน้าไปอ�ำเภอแว้ง จนถึง
บ้านบูเก๊ะตา จะมีป้ายบอกทางไปทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
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ป่าพรุโต๊ะแดง
หรือป่าพรุสริ นิ ธร ชือ่ เต็มคือ “เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์
ป่ า เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ” เป็ น ป่ า พรุ ผื น ใหญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศ เนือ้ ทีก่ ว่า 125,625 ไร่ ครอบคลุมพืน้ ที่ 4 อ�ำเภอ
คือ อ�ำเภอตากใบ อ�ำเภอสุไหงปาดี อ�ำเภอสุไหงโก-ลก
และอ�ำเภอเมืองนราธิวาส ป่านีเ้ ป็นแหล่งรวมความหลาก
หลายทางชีวภาพของพืชพรรณและสัตว์นานาชนิดที่
สามารถปรับตัวให้อยูใ่ นป่าทีม่ นี ำ�้ ท่วมขังตลอดปี การทับถม
ของใบไม้ท�ำให้น�้ำที่ขังอยู่มีความเป็นกรดสูง ซึ่งเรียกป่า
ลักษณะนีว้ า่ “ป่าพรุ” พันธุไ์ ม้ทพี่ บในป่านีม้ กี ว่า 400 ชนิด
สัตว์ป่าที่พบกว่า 200 ชนิด หลายชนิดเป็นสัตว์ที่หายาก
อย่าง ปลากะแมะ (รูปร่างประหลาดมีหัวแบนกว้าง)
ปลาปากยื่น (ปลาชนิดใหม่ของโลกพบที่ป่าพรุสิรินธร
นี้เท่านั้น) หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ เช่น เสือด�ำ  แมวป่า
หั ว แบน นกกางเขนดงหางแดง นกจั บ แมลงสี ฟ ้ า
(ในประเทศไทยพบที่ ป ่ า พรุ นี้ เ พี ย งแห่ ง เดี ย วเท่ า นั้ น )
ที่นี่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติที่ส�ำคัญของภาคใต้
มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติสมุนไพรป่าพรุโต๊ะแดงระยะทาง
ยาว 550 เมตร เส้นทางศึกษาธรรมชาติพิพิธภัณฑ์สาคู
ระยะทาง 920 เมตร และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าพรุ
โต๊ะแดงระยะทาง 1,200 เมตร ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่
มีอาคารนิทรรศการ ห้องประชุม ซึ่งผู้สนใจสามารถมา
จัดกิจกรรมได้ ❑
224 ซาลามั ด ดาตั ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร
ตั้งอยู่ ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น.
09 8010 5736

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี  
สัมผัสเทือกเขาสลับซับซ้อนบนผืนป่าอันบริสุทธิ์
แห่งนี้ มียอดเขาตาเว เป็นยอดเขาสูงที่สุดสูง 548 เมตร
มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด
ได้แก่ อ�ำเภอบาเจาะ อ�ำเภอรือเสาะ อ�ำเภอยี่งอ อ�ำเภอ
เจาะไอร้อง อ�ำเภอระแงะ อ�ำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
อ�ำเภอรามัน จังหวัดยะลา และอ�ำเภอกะพ้อ จังหวัด
ปัตตานี

ในอดีตผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ของผู้ก่อการร้าย
ในนามขบวนการบูโดและขบวนการพูโล จนเมือ่ เหตุการณ์
สงบเรียบร้อยในปี พ.ศ. 2517 จึงได้จัดตั้งเป็นวนอุทยาน
น�้ำตกบาโจซึ่งอยู่บริเวณป่าเทือกเขาบูโด และในปี พ.ศ.
2519 ได้จดั ตัง้ วนอุทยานน�ำ้ ตกฉัตรวาริน ซึง่ อยูใ่ นบริเวณ
ป่าเทือกเขาสุไหงปาดี ซึง่ เป็นเทือกเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ในจังหวัด
นราธิวาส (สูง 1,800 ฟุต) ด้วยสภาพป่ามีธรรมชาติ
สวยงามและสมบูรณ์มาก จึงได้กำ� หนดพื้นที่ป่าเทือกเขา
บูโดและป่าเทือกเขาสุไหงปาดี เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี
พ.ศ. 2531 เพื่ออนุรักษ์ป่าส�ำคัญซึ่งเป็นต้นน�้ำของแม่น�้ำ
หลายสาย ทั้งแม่น�้ำสายบุรี คลองบาเจาะ ฯลฯ มีพันธุ์ไม้
หายากหลายชนิดอย่าง “ใบไม้สีทอง” (ย่านดาโอ๊ะ)
ก็เป็นไม้เฉพาะถิ่นที่ค้นพบที่นี่ครั้งแรกของโลก

จากทีต่ งั้ ส�ำนักงานอุทยานฯ เมือ่ เดินเท้าเข้าไปเพียง
200 เมตร จะพบหัวใจของอุทยานฯ  คือ “น�้ำตกปาโจ”
เป็นนํ้าตก 7 ชั้นขนาดใหญ่ที่งดงาม ตกจากผาหินสูง
60 เมตร ในบริเวณเดียวกันนี้ยังมีศูนย์ให้ความรู้ทาง
ประวัตศิ าสตร์ความเป็นมาของอุทยานฯ มีศาลาธารทัศน์
ซึ่งเคยเป็นพลับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ 7 ในคราว
เสด็จประพาสนราธิวาส ทรงสลักพระปรมาภิไธยไว้บน
ก้อนหินบริเวณน�้ำตกปาโจอีกด้วย
นอกจากนั้นในพื้นที่ของอุทยานฯ ยังมี “น�้ำตก
ฉัตรวาริน” เป็นน�้ำตก 7 ชั้น ขนาดใหญ่ ความสวยเป็น
ที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย (เดิมมีชื่อว่า
“ไอปายา” ตัง้ อยูบ่ ริเวณบ้านโผลง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี
ห่างจากตัวอ�ำเภอ 5 กม.) “น�้ำตกพุเสด็จ” เป็นผาน�ำ้ ตก
4 ชั้น สวยสุดในชั้นที่สอง สายน�้ำไหลผ่านหน้าผาหินสูง
ประมาณ 12 เมตร (บริเวณบ้านแบเราะ ต.ปาลุกาสะเมอะ  
อ.บาเจาะ ห่างจากตัวอ�ำเภอบาเจาะ 10 กม.) “น�้ำตก
จ� ำ ปากอ” เป็ น น�้ ำ ตกขนาดกลาง แต่ ส วยงามมาก
(อยูบ่ ริเวณบ้านจ�ำปากอ ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ อยูห่ า่ ง
จากตัวอ�ำเภอบาเจาะราว 16 กม.) “น�้ำตกคูแวว”
เป็นผาน�้ำตกที่มี 4 ชั้น แต่ละชั้นมีความงดงามมาก
(อยู่บริเวณบ้านบาแระ ต.ปาลุกาสะเมอะ อ.บาเจาะ) ❑
สอบถามได้ที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
บ้านปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
0 7353 0406
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อุทยานแห่งชาติน�้ำตกซีโป
คือที่ตั้งของ “น�้ำตกซีโป” ซึ่งอยู่ใกล้ที่ท�ำการ
อุทยานฯ เป็นน�้ำตกขนาดใหญ่ 9 ชั้น ไหลลง 9 แอ่ง คือ
แอ่ ง ตะพาบ แอ่ ง เสี้ ย ะ แอ่ ง ต้ น ฝรั่ ง แอ่ ง เนื้ อ ทราย
แอ่งรางน�้ำ  แอ่งน�้ำสาด แอ่งจงอาง แอ่งกวาง และแอ่ง
นพรัตน์ (ชั้นที่ 7 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด สายน�้ำแผ่กว้าง
จากหน้าผาสูงประมาณ 30 เมตร) อุทยานฯ มีเนื้อที่
42,043 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อ�ำเภอ คืออ�ำเภอจะแนะ
อ�ำเภอระแงะ อ�ำเภอรือเสาะ และอ�ำเภอศรีสาคร อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาชนิด ค�ำว่า
“สีโป” เป็นภาษายาวีท้องถิ่น หมายถึงต้นส้านหรือ
มะตาด ที่ขึ้นกันหนาแน่นบริเวณน�้ำตก นอกจากนั้นใน
เขตอุทยานฯ ยังมี “น�้ำตกไอร์ซือดอ” 7 ชั้น ที่สวย
อลังการมาก มีความสูงรวมกันประมาณ 200-300 เมตร
(อยูใ่ นอ�ำเภอศรีสาคร ห่างจากทีท่ ำ� การอุทยานฯ ประมาณ
28 กม.) ถัดจากน�ำ้ ตกไอร์ซอื ดอร์ราว 10 กม. คือ “น�ำ้ ตก
ยากาบองอ” เป็นน�้ำตกขนาดกลางที่เกิดจากล�ำธาร 2
สายไหลมาบรรจบกันแล้วตกลงมาจากหน้าผาสูงราว 60
เมตร งดงามที่สุดในฤดูฝน ใครที่อยากไปผักผ่อน ภายใน
อุทยานฯ มีบ้านพักกลางขุนเขาใว้บริการนักท่องเที่ยว ❑
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาตินำ�้ ตกซีโป
หมู่บ้านซีโป ม.3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
0 7353 0845
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วัดเขากง (พุทธมณฑลนราธิวาส)
พุทธอุทยานหนึ่งเดียวของภาคใต้ (ประเทศไทยมี
พุทธมณฑล 10 แห่ง โดยมีจงั หวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลาง
และมีพุทธมณฑลภูมิภาคทั้งสิ้น 9 แห่ง คือ นครสวรรค์
พิษณุโลก สมุทรสาคร ล�ำปาง พะเยา  นครพนม ขอนแก่น
เพชรบุรี และนราธิวาส) ในภาคใต้จึงมีเพียงแห่งเดียว
คือที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่ที่วัดเขากง บนเนื้อที่ 142 ไร่
อยู่ห่างจากตัวเมืองราว 9 กม. ประดิษฐานพระพุทธรูป
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นามว่า “พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล”
ปางประทานพร หน้าตักกว้าง 17 เมตร สูง 23 เมตร
ประดับด้วยโมเสดสีทอง พุทธลักษณะสวยงามตามแบบ
ศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2512

ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ มาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
พร้อมบรรจุดินจากสังเวชนียสถาน คือ ดินจากสถานที่
ประสูติ ตรัสรู้ และปรินพิ พาน ไว้ทหี่ วั ใจหรือพระอุระเบือ้ ง
ซ้ายของพระพุทธทักษิณมิง่ มงคล เมือ่ วันที่ 16 กรกฏาคม
พ.ศ. 2513 ด้วยที่นี่เคยเป็นพุทธสถานโบราณมาก่อน
มีซากโบราณสถานอันเป็นส่วนประกอบของเจดีย์พร้อม
ทั้ ง เศี ย รพระพุ ท ธรู ป และพระโพธิ สั ต ว์ ฝ ่ า ยมหายาน
รวมทัง้ โบราณวัตถุตา่ งๆ มากมาย สันนิษฐานว่าพุทธสถาน
แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1100-1300 สมัยเดียว
กับพระบรมธาตุไชยา ชื่อเขากงตั้งตามลักษณะพื้นที่เขา
ที่มีลักษณะเหมือน “กง” (กงคือคางคกภูเขาตัวใหญ่ที่
เพียงไม่กนิ เพียงแมลง แต่กนิ สัตว์มพี ษิ ทัง้ หลาย เช่น งูเล็ก
ตะขาบ เป็นต้น ซึ่งแต่เดิมบ้านเรือนมักสร้างอยู่ชิดติดป่า
และมีบ่อนํ้ากลางบ้านไว้ใช้กันทุกบ้าน หากมีกงนอนอยู่
ข้ า งๆ ย่ อ มหมายถึ ง ความปลอดภั ย ของเจ้ า ของบ้ า น
ชาวบ้านจึงถือว่ากงเป็นสัตว์มงคลและเชื่อว่าจะน�ำโชค

ลาภมาให้ ) ในเขตพุ ท ธอุ ท ยานเขากงยั ง มี พ ระเจดี ย ์
สิริมมหามายารูปทรงระฆังคว�่ำ  ภายในประดิษฐานพระ
พรหมบนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์
บนเนินเขาอีกลูกหนึ่งมีพระอุโบสถตั้งอยู่ ผนังด้านนอก
ประดับด้วยกระเบื้องดินเผาแกะสลักทั้งสี่ด้าน ด้านหลัง
เป็นรูปช้างหมอบถวายดอกบัว หน้าบันเป็นรูปนักรบมี
เทวดาถือคนโทถวาย ดูงดงามยิง่ นัก มีวหิ ารหลวงพ่อทวด
และศาลากลางน�้ำประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อปอเลาะ
จันทูปะโน เจ้าอาวาสรูปแรกของวัด ซึง่ เป็นนับถือของชาว
นราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง (หลวงพ่อเปาะเลาะเป็น
ชาวมาลายูปาตานีที่นับถือศาสนาอิสลาม เดิมท่านป่วย
หนักรักษาอย่างไรก็ไม่หาย จนได้มารักษาตัวทีว่ ดั แห่งหนึง่
เมื่อหายป่วยแล้วท่านจึงได้บวชเป็นพระตั้งแต่นั้นมา ❑
วัดเขากง ต.ล�ำภู อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส
08 1598 8498 (อบต.ล�ำภู)
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อุทยานแห่งชาติ
อ่าวมะนาว-เขาตันหยง

หาดนราทัศน์
หนึง่ ในชายหาดทีไ่ ด้รบั ความนิยมเป็นจุดเช็คอินอีก
หนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ด้วยหาดนราทัศน์
ตั้งอยู่ในตัวเมืองนราธิวาส ใกล้สนามบิน มัสยิดกลาง
ประจ�ำจังหวัด และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองนราธิวาส
นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถสาธารณะไม่ว่าจะเป็น
รถจักรยานยนต์ รถสามล้อถีบ หรือรถสองแถวเล็กจาก
ตัวเมืองนราธิวาส ไปยังหาดนราทัศน์ได้ หาดนราทัศน์เป็น
หาดทรายขาวสะอาดยาวประมาณ 5 กม. ขนานไปคลอง
โคกเคียน ไปสิ้นสุดที่ปากแม่น�้ำบางนรา อันเป็นที่ตั้งของ
หมู่บ้านชาวประมง ชมวิถีชีวิตชาวประมง เรือกอและ
สีสันสดใสที่จอดเรียงรายอยู่ริมหาดบริเวณเวิ้งอ่าวอย่าง
สวยงาม ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือกอและ
ที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี ❑
228 ซาลามั ด ดาตั ง

แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาส เป็น
อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่เงียบสงบบนเนื้อที่ประมาณ
36,300 ไร่  มีโขดหินใหญ่สวยงามสลับกับชายหาดขาวๆ
ยาวเชื่อมต่อกันถึง 4 กม. รายล้อมไปด้วยทิวสนอันร่มรื่น
เหมาะส�ำหรับการพักผ่อน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
นราธิวาส ด้านหนึ่งติดพระต�ำหนักทักษิณราชนิเวศน์
มีสวนรุกขชาติ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด
ระยะทางยาว 1 กม. ชมความหลากหลายของพันธุไ์ ม้ เช่น
จิกทะเล พะวา เลือดม้า กันเกรา มะนาวผี เตยทะเล
เป็ น ต้ น ถั ด ที่ ท� ำ การอุ ท ยานฯ ตามเส้ น ทางเดิ น เท้ า
ประมาณ 400 เมตรจะพบน�้ำตกธาราสวรรค์ เป็นน�้ำตก
ที่อยู่ในชายป่าริมหาดทรายบริเวณเขาตันหยง (ถัดจาก
ที่ท�ำการอุทยานฯ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร จะพบน�้ำตก
ริมผาอีกด้วย) ในอุทยานฯ มีร้านอาหาร ลานกิจกรรม
และลานกางเต็นท์ให้บริการ บริเวณใกล้เคียงมีรสี อร์ทของ
เอกชนมากมาย ❑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติ
อ่าวมะนาว-เขาตันหยง บ้านบูกิตอ่าวมะนาว
หมู่ที่ 12 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส
08 0785 6077
เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เสียค่าบริการ
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดนราธิวาส
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ต ามแนวพระราชด� ำ ริ ที่ ส� ำ คั ญ
แห่งหนึ่งในภาคใต้ เกิดจากพระราชด�ำริในรัชกาลที่ 9
คราวเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่ภาคใต้ ทรงพบ
ว่านราธิวาสมีพื้นที่ป่าพรุนับแสนไร่ ทั้งป่าพรุบาเจาะ
และป่าพรุโต๊ะแดง เป็นดินเปรี้ยวคุณภาพต�่ำไม่สามารถ
น�ำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ จึงพระราชทาน
พระราชด�ำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ
ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2524 เพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ทดลอง และพัฒนาดิน ที่มีปัญหาให้สามารถน�ำมาใช้
ประโยชน์ทางด้านการเกษตร รวมทั้งหาแนวทางและวิธี
การพัฒนาการเลีย้ งสัตว์ และการเกษตรอุตสาหกรรมทีม่ ี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้เป็นต้น
แบบแห่งความส�ำเร็จ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทาง
เศรษฐกิจกับชุมชนที่อยู่อาศัยรอบๆ ป่าพรุ ท�ำให้ป่าพรุที่
มีสภาพเสื่อมโทรมจากการระบายน�้ำ  และไฟป่าเผาไหม้
กลับมามีความสมบูรณ์ดังเดิม ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ได้น�ำองค์ความรู้ที่หลากหลายมาจัดเป็น
“พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามา
ศึกษาหาความรู้ ทัง้ การขยายพันธุพ์ ชื การท�ำปุย๋ หมักและ
น�ำ้ หมัก การปลูกพืชผัก การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงปลา การ
แปรรูปเส้นใยพืช เช่น กระจูด หญ้าแฝก เตยปาหนัน
เป็นต้น ❑
230 ซาลามั ด ดาตั ง

มัสยิดวาดีลฮูเซ็น หรือ
มัสยิดตะโละมาเนาะ (มัสยิด 300 ปี)

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
95 บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ต.กะลุวอเหนือ
อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส
0 7363 1033, 0 7351 3562-3

หนึ่ ง ในมั ส ยิ ด เก่ า แก่ แ ละงดงามของโลกมลายู
“สถาปัตยกรรม 3 วัฒนธรรมหนึง่ ศาสนา” สร้างขึน้ เมือ่
ปี พ.ศ. 2167 โดยนายวันฮูเซ็น อัสซานาวี อาจารย์สอน
ศาสนาที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย น�ำชาวบ้านอพยพมา
จากบ้านสะนอยานยา จังหวัดปัตตานี (หนีจากสงคราม
ระหว่างเมืองปาตานีกบั กรุงศรีอยุธยา) มัสยิดนีเ้ ป็นอาคาร
2 หลังติดกัน รูปทรงของอาคารเป็นแบบผสมผสาน
ระหว่าง ไทย จีน และมลายู สร้างด้วยไม้ตะเคียนทั้งหลัง
โดยใช้ไม้ตอกสลักแทนตะปู มีเสาไม้ 26 ต้น แรกสร้าง
หลังคามุงด้วยใบลาน ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระเบื้องดินเผา
จุดเด่นที่สุดของอาคาร คือ มัสยิดหลังแรกที่มีหลังคา
3 ชั้น โดยชั้นที่ 3 มีโดมเป็นแบบเก๋งจีนใช้เป็นหออาซาน
(ส�ำหรับตะโกนเรียกคนมาละหมาด) ส่วนมัสยิดหลังทีส่ อง

มีหลังคา 2 ชัน้ จัว่ บนหลังคาชัน้ แรก มีฐานดอกพิกลุ หงาย
รองรับจั่วหลังคาอีกชั้นหนึ่ง ฝาเรือนใช้ไม้ทั้งแผ่น เจาะ
หน้าต่าง แกะสลักช่องลมเป็นลวดลายดอกไม้ใบไม้สลับ
ลายจีน ด้านข้างมัสยิดมีสุสานชาวมุสลิม ซึ่งสามารถ
สังเกตุหินที่ประดับบนหลุมฝังศพ ถ้าเป็นของผู้ชายจะมี
ลักษณะกลม ถ้าเป็นของผู้หญิงจะเป็นหินเพียงซีกเดียว
     ปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานประกอบศาสนกิจ
จึงชมได้บริเวณภายนอกเท่านั้น ภายในเป็นที่เก็บรักษา
พระคั ม ภี ร ์ อั ล กุ ร อาน เขี ย นด้ ว ยลายมื อ ของวั น ฮู เ ซ็ น
อัสซานาวี อิหม่ามคนแรกของมัสยิด ซึง่ ต้องได้รบั อนุญาต
จากโต๊ะอิหม่ามประจ�ำหมู่บ้านก่อนเข้าชม มัสยิดตั้งอยู่
เชิงเขาบูโด ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาสราว 25 กม. ❑
บ้านตะโละมาเนาะ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส
0 7352 2411
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พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรม
อิสลามและศูนย์การเรียนรู้
อัลกุรอาน

ศิลปะป้องกันตัวที่เรียกว่า ซีละ การร�ำตารีอีนา เป็นต้น
ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งเป็น 6 ห้อง จัดแสดงเครื่องใช้
ไม้สอยต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่สมัยลังกาสุกะ
เครื่องทองเหลือง กริช ดาบ ที่ดักนกคุ่ม กรงตั๊กแตน
ประชั น เสี ย ง อุ ป กรณ์ ใ นการประกอบอาชี พ ประมง
เป็นต้น รวมถึงจัดแสดงประเพณีพิธีกรรมของชาวมลายู
ในชายแดนใต้ เช่น การแห่นก มะโย่ง ฯลฯ ❑

แหล่ ง สะสมเอกสารโบราณ คั ม ภี ร ์ อั ล -กุ ร อาน
ซึ่งนอกจากจะเป็นคัมภีร์ของศาสนาอิสลามแล้ว ยังถือ
กันว่าเป็นผลงานวรรณกรรมภาษาอาหรับสุดคลาสสิก
“มนขลังของคัมภีร์” จากทั่วโลกถูกรวบรวมไว้มากกว่า
70 เล่ม เขียนด้วยลายมืออันงดงาม ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุ
กว่า 1,000 ปี มาจากประเทศอียิปต์ คัมภีร์เก่าส่วนใหญ่
ได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ซึ่งหาดูได้ยากแล้ว
นอกจากนี้ยังมีต�ำราต่างๆ เช่น ต�ำราดาราศาสตร์
ต�ำรายา ทีม่ อี ายุเก่าแก่เช่นเดียวกัน ปัจจุบนั กรมศิลปากร
ได้เข้ามาช่วยดูแล เล่มที่ช�ำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมเอง
ได้นั้น ก็ได้จัดส่งไปซ่อมแซมถึงประเทศตุรกี พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนสมานมิตรวิทยา ห่างจากตัว
เมืองนราธิวาสไปประมาณ 11 กม. ❑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร
60/4 หมู่ 7 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
08 9656 9957

โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
ชุมชนบ้านศาลาลูกไก่ ม.6  ต.ละหาร อ.ยี่งอ
จ.นราธิวาส
08 4973 5772

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร
“พิพิธภัณฑ์แห่งวัฒนธรรมมลายู” เมื่อมาชม
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะท�ำให้เราเข้าถึงความงดงามของ
วัฒนธรรมแดนใต้อย่างลึกซึ้ง ตั้งแต่การโผกผ้า ที่เปรียบ
ได้กับมงกุฏแห่งชาวมลายู การสลักลวดลายในการสร้าง
บ้าน หรือการสลักลวดลายบนด้ามกริชของชาวมลายู
การวาดลายเรือกอและ แม้แต่ลายของแม่พิมพ์ขนม
หรือลวดลายบนผ้าบาติก ทุกอย่างล้วนมีความหมาย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2552 โดยนายรัศมินทร์
นิติธรรม (เหลนของขุนละหารประชาเชษฐ์ ผู้ก่อตั้ง
หมู่บ้าน ที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ในสมัยรัชกาลที่
5) เพื่อต้องการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ พร้อมสร้างแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ของบรรพชนให้กับเยาวชนรุ่นหลัง โดยมีกิจกรรมและ
ศิลปะท้องถิ่นหลายแขนงให้เด็กในชุมชนเรียนรู้ อาทิ
232 ซาลามั ด ดาตั ง
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วัดชลธาราสิงเห
(วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย)
“วัดชลธาราสิงเห” หรือ “วัดเจ๊ะเห” เป็นวัดไทย
เก่าแก่ ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำตากใบ ใต้สุดเขตแดนสยาม สร้าง
เมื่อปี พ.ศ.  2403 ปลายรัชกาลที่ 4 (ชื่อชลธาราสิงเห
หมายถึงวัดที่ ติดกับสายน�้ำ  สิงเห คือชื่อท่านพระครู
โอภาสพุทธคุณ ท่านได้ขอที่ดินเพื่อสร้างวัดนี้จากพระยา
กลันตัน ในสมั ยที่อ�ำเภอตากใบยังเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ
กลันตัน) เหตุทไี่ ด้ชอื่ ว่า “วัดพิทกั ษ์แผ่นดินไทย” ก็เพราะ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ. 2452 ช่วงจักรวรรดิอังกฤษเข้า
มาล่าอาณานิคม ในแหลมลายู รัฐบาลสยามใช้วัดนี้เป็น
เหตุผลอ้างอิงต่อรองในการปักปันเขตแดนไทย-มาเลเซีย
ว่าบริเวณนี้เ ป็นเขตสยามเดิมเพราะมีวัดพุทธของสยาม
ตั้งมั่นมานาน แล้ว ฝ่ายอังกฤษจึงยอมเลื่อนการปักปัน
เขตแดนถอยลงไปทางใต้จนถึงล�ำน�ำ้ แม่นำ�้ โก-ลก ส่งผลให้

4 อ�ำเภอชายแดน ไทย ได้แก่ อ�ำเภอตากใบ อ�ำเภอแว้ง
อ�ำเภอสุไหงปาดี และอ�ำเภอสุไหงโก-ลก ไม่ตอ้ งผนวกเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย
พระอารามหลวงแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมผสมผสาน
ทัง้ ไทย จีน มาลายู ทัง้ ยังมีการฉลุลวดลายขนมปังขิงแบบ
ตะวันตก มีสิ่งที่น่าสนใจหลายแห่ง โบสถ์สร้างในสมัย
รัชกาลที่ 5 มีภ าพจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายเทพชุมนุม
และพุทธประวัติที่สอดแทรกภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในสมัยนั้น เขียนโดยพระภิกษุชาวสงขลา มีหอพระ
นารายณ์ วิหารพระพุทธไสยาสน์ ริมแม่น�้ำยังมีพลับพลา
ทีป่ ระทับรัชกาลที่ 6 สร้างคราวรับเสด็จฯ ในปี พ.ศ. 2458
ส�ำหรับทอดพระเนตรการแข่งเรือยาวในอดีต ภายในวัด
ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ข้าวของ
เครือ่ งใช้ รวมถึงหุง่ ขีผ้ งึ้ ซึง่ กรมศิลปากรได้ขนึ้ ทะเบียนให้
เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บโบราณวัตถุชิ้นส�ำคัญของวัด ❑
171 ม.3 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
0 7358 1238
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หาดบ้านทอน

สะพานคอยร้อยปี
ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกตลาดตากใบ และวัดชลธาราสิงเห
แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญที่ช่วยเติมเสน่ห์ให้แม่น�้ำตากใบ
สะพานนี้ยาว 345 เมตร เชื่อมชุมชนจากฝั่งแผ่นดินใหญ่
เข้าสู่เกาะยาวซึ่งมีหาดทรายชายทะเลและทิวมะพร้าว
ทอดยาวสวยงาม เมื่อก่อนชาวบ้านเกาะยาวจะเดินทาง
มายังฝั่งที่ว่าการอ�ำเภอต้องใช้เรือ กว่าจะมีการสร้าง
สะพานก็ต้องคอยถึง 100 ปี จึงเป็นเหตุให้เรียกสะพานนี้
ว่า “สะพานคอย 100 ปี” เดิมเป็นเพียงสะพานไม้
ธรรมดา ต่อมาได้มกี ารสร้างสะพานปูนเคียงคูก่ นั เป็นสอง
สะพาน ทั้งเก่าและใหม่ให้ประชาชนใช้สัญจรไปมา และ
กลายเป็นจุดท่องเที่ยวถ่ายภาพยอดนิยม ชมทัศนียภาพ
ธรรมชาติบริสุทธิ์ของแม่น�้ำตากใบ ❑
ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
0 7354 2343 (ททท. ส�ำนักงานนราธิวาส)
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สัมผัสกับวิถีประมงที่เรียบง่าย ณ หาดบ้านทอน
หมู่บ้านชาวประมงไทยมุสลิม ต�ำบลโคกเตียน ที่นี่เป็น
แหล่งผลิตเรือกอและแห่งเดียวในจังหวัดนราธิวาส ทัง้ ของ
จริงและเรือจ�ำลองที่ชาวบ้านท�ำขึ้นด้วยความประณีต
โดยเรือกอและจ�ำลองนั้นมีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึง
หลักหมื่นบาท เรือกอและเป็นสัญลักษณ์อันมีชื่อเสียง
ของจังหวัด ที่นี่นักท่องเที่ยวจะเห็นชาวบ้านนั่งซ่อมเรือ
เก็บแห และอุปกรณ์ท�ำประมงต่างๆ จนเป็นเสน่ห์ของ
ชายหาดแห่งนี้ แวะมาชมวิธีการผลิตและซื้อของฝาก
ได้ทุกวัน ยกเว้นช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ชาวบ้านจะพากันไป
ละหมาดและหยุ ด พั ก ผ่ อ น หมู ่ บ ้ า นนี้ อ ยู ่ ห ่ า งจากท่ า
อากาศยานนราธิวาสเพียง 3 กม. ❑
ชุมชนหาดบ้านทอน
ต.โคกเตียน อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส
09 9123 6462 (ททท. ส�ำนักงานนราธิวาส)

ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ
พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส
แหล่งเรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมาของชุมชน
เมือง เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล มรดกทาง ศิลปะ ศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต มรดก
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ มีคณ
ุ ค่าและความส�ำคัญยิง่ ต่อชุมชน
จัดแสดงนิทรรศการถาวร โมเดลจ�ำลอง แอนิเมชัน  และ
วีดิทัศน์ มีพื้นที่จัดแสดง 2 ชั้น รวม 18 ห้อง ทั้งเรื่องราว
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา มรดกภูมิปัญญา
ของบรรพชนชาวนราธิวาส บุคคลส�ำคัญ อาหาร อาชีพ
ภาษา และวรรณกรรม เป็นต้น ตั้งอยู่ภายในศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ❑
ถ.พิชิตบ�ำรุง ต.บางนาค อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส
0 7351 2207
เปิดท�ำการวันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ศาลรวมศรัทธาชาวไทยและชาวจีน รวมถึงชาวจีน
จากมาเลเซียที่เข้ามาท�ำเหมืองทองโต๊ะโมะในอ�ำเภอ
สุคิริน ได้ตั้งศาลเจ้าแม่ขึ้นที่บ้านโต๊ะโมะ ต่อมาในปี
พ.ศ. 2495 ชาวบ้านได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่อ�ำเภอ
สุไหงโก-ลก (ซอยภูธร ถนนเจริญเขต) เจ้าแม่โต๊ะโมะมี
หลายชือ่ บ้างเรียกเจ้าแม่มาจู หรือ เจ้าแม่ทบั ทิบ ถือเป็น
เทพองค์เดียวกัน เป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเล ตามต�ำนาน
เล่าว่า ท่านเป็นบุตรตรีของผู้ว่าราชการเมืองฮกเกี้ยนที่
ถือศีลกินเจ ใฝ่ธรรมะเปีย่ มด้วยความดี ชอบช่วยเหลือคน
เมื่อสิ้นชีพลงจึงได้รับยกย่องเป็น “เจ้าแม่มาจู” ทุกวันที่
23 เดือน 3 ของจีนในทุกปี (เดือนเมษายน) ซึ่งถือว่าเป็น
วันเกิดของเจ้าแม่มาจู จะมีการจัดงานเทศกาลประเพณี
อันยิ่งใหญ่มีคนเข้าร่วมนับหมื่น มีขบวนแห่เจ้าแม่ ขบวน
สิงโต ขบวนกลองยาว และการลุยไฟอันน่าตืน่ ตาตืน่ ใจ ❑
ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ต.สุไหงโก อ.เมืองฯ จ.นราธิวาส
09 4637 9999
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สถานีรถไฟสุไหงโก-ลก

ชุมชนผ้าบาติก อ�ำเภอตากใบ
“ผ้าบาติก” (Batik) คือผ้าที่บ่งบอกเอกลักษณ์
วัฒนธรรมความเป็นอิสลามได้อย่างชัดเจน ก�ำเนิดขึ้นใน
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย แพร่ ข ยายเข้ า สู ่ ม าเลเซี ย และ
คาบสมุทรมลายู มานานหลายร้อยปีแล้ว ในอ�ำเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส ก็มกี ารผลิตผ้าบาติกอันสวยงามเช่นกัน
ในชุมชนริมทะเลบ้านกูบู มีแหล่งสืบสานศิลปะบนผืนผ้า
แพรพรรณแขนงนี้ คือทีร่ า้ น “ญาดา บาติก” (Yada Batik)
มีสินค้าและผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้ง เสื้อผ้า ผ้าพันคอ
หมอนอิง ร่ม ฯลฯ รูปลักษณ์ทันสมัย สีสันสดใส  จุดเด่น
ของผ้าบาติกที่นี่คือใช้เนื้อผ้าฝ้ายผสมไหม ใส่แล้วเย็น
สบาย ระบายอากาศดี สีไม่ซีดจางง่าย ที่ส�ำคัญคือเป็น
งานท�ำมือทุกชิน้ นักท่องเทีย่ วสามารถชมขัน้ ตอนการผลิต
และชอปปิงได้อย่างจุใจ ❑

สถานีรถไฟเก่าแก่สุดชายแดนใต้ ท�ำหน้าที่
เป็นหน้าด่านก่อนเข้าสู่มาเลเซีย เชื่อมการเดินทาง
ของผู้คนสองประเทศมาเนิ่นนาน ตัวสถานีเป็น
สถาปัตยกรรมที่ผ่านกาลเวลามาหลายยุคหลาย
สมั ย ปั จ จุ บั น ยั ง มี ร ถไฟแล่ น เข้ า ออกตลอดวั น
ใครทีช่ อบการถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเก่า เปีย่ มด้วย
กลิ่ น อายแห่ ง อดี ต ย่ อ มมาเช็ ค อิ น ถ่ า ยภาพที่ นี่
แน่นอน ห่างจากสถานีรถไฟไปทางสนามกีฬาเพียง
300 เมตร ก็จะพบ Street Art สวยๆ  ซึ่งกระจาย
อยู่ตามจุดต่างๆ ให้ได้ค้นหาทั่วทั้งอ�ำเภออีกด้วย
สถานี ร ถไฟสุ ไ หงโก-ลก ตั้ ง อยู ่ ริ ม ถนนเอเชี ย
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เข้าชมได้ทกุ วัน ตลอด 24
ชั่วโมง ❑

กิจกรรมน่าเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส
ร่อนทอง-ล่องแก่ง แม่นำ�้ สายบุรี
ตื่นเต้นสนุกสนานเร้าใจกับการล่องแก่งในดินแดน
แห่งแร่ทองค�ำ ถิน่ ทะเลหมอกงามแห่งภาคใต้ ณ ภูเขาทอง
(หรือภูเขาโต๊ะโมะเดิมชื่อภูเขาลีซอ) เริ่มต้นจากบ้าน
ต้นทุเรียน-ฟาร์มตัวอย่างไอปาโจ ระยะทางประมาณ
7 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. (ค่าใช้จ่ายประมาณ
200 บาท/คน) โดยใช้เรือคายักไปตามต้นน�้ำสายบุรี
แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ ชมวิถชี าวบ้าน
ที่ร่อนทองโดยใช้ “ชะเลียง” หรือ “เลียง” ระหว่าง
เส้นทางการล่องแก่ง พร้อมอาหารอร่อยต�ำรับท้องถิ่นที่
จัดเสิร์ฟมาในกระบอกไม้ไผ่ ❑
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประสานการท่องเที่ยวต�ำบลภูเขาทอง
บ้านไอปาโจ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
0 7370 9726
กลุ่มเด็กนาบันใดบ้านยาเด๊ะ
06 3915 1768

14 ม.10 ต.ไพรวัน อ. ตากใบ จ.นราธิวาส
08 1898 7035 (ใกล้สะพานคอยร้อยปี)
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ข้ามแดนไปมาเลเซีย
นราธิวาสมีพรมแดนติดต่อกับรัฐกลันตันมาเลเซีย
ถึง 3 ด่าน การข้ามแดนไปยังรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย
จึงมี 3 เส้นทาง คือ
1. ด่านสุไหงโก-ลก (อ�ำเภอสุไหงโก-ลก) กับด่าน
รั น เตาปั น ยั ง (Rantau Panjang) โดยข้ า มสะพาน
มิตรภาพไทย-มาเลเซีย
2. ด่านตากใบ (อ�ำเภอตากใบ บริเวณท่าเรือ) กับ
ด่านเป็งกาลันกูโบ (Pengkalan Kubor) ข้ามโดยเรือ
หางยาวหรื อ แพขนานยนต์ เข้ า สู ่ ด ่ า นเป็ ง กาลั น กู โ บ
ออกทุก 15 นาที เปิดตั้งแต่ 6.30 –17.15 น. ค่าโดยสาร
คนละ 6 บาท จักรยานยนต์ 15 บาท รถ 4 ล้อ 50 บาท
รถบัส 100 บาท (รถยนต์เข้าไปได้แค่ด่านศุลกากร ถ้าไป
ไกลกว่านัน้ จะต้องท�ำประกันรถยนต์สำ� หรับวิง่ ในมาเลเซีย
ก่อน) บริเวณด่านตากใบนีเ้ ป็นแหล่งชอปปิงส�ำคัญ ฝัง่ ไทย
มีตลาดนัดตาบา ส่วนฝั่งมาเลย์ผู้คนนิยมข้ามไปซื้อของที่
ร้านค้าปลอดภาษีที่ด่านเป็งกาลันกูโบ สามารถข้ามไป
แบบเช้าไป-เย็นกลับ
3. ด่านบูเก๊ะตา (อ�ำเภอแว้ง) กับบ้านบูกิตบุหงา
(Bukit Bunga) โดยข้ามสะพานบ้านบูเก๊ะตา (สะพาน
แม่นำ�้ โก-ลกแห่งที่ 2)
ทั้ง 3 ด่าน เปิดตั้งแต่ 05.00 -18.00 น. ยกเว้นด่าน
สุไหงโก-ลก ปิด 21.00 น. ไม่เสียค่าข้ามแดน
240 ซาลามั ด ดาตั ง

คนทั่ ว ไปสามารถข้ า มแดนโดยใช้ พ าสปอร์ ต
(Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
โดยไม่ตอ้ งใช้วซี า่ อยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน ส่วนคนทีม่ ที ะเบียน
บ้านอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา
ปัตตานี และนราธิวาส) สามารถท�ำใบผ่านทาง (Border
Pass) โดยใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ยื่นค�ำร้องที่
ส�ำนักงานอ�ำเภอที่ตัวเองมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือยื่นที่
อ�ำเภอตากใบ (โทรศัพท์ 0 7358 1421) หรือที่อ�ำเภอ
สุไหงโกลก (0 7361 1505) ที่ต้องการผ่านแดน (ในกรณี
เด็กอายุตำ�่ กว่า 12 ปีให้ใช้สูจิบัตรยื่น) เสียค่าธรรมเนียม
คนละ 200 บาท อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน สามารถไปได้ 4 รัฐ
คือ รัฐเกดะห์ รัฐกลันตัน รัฐเปรัค และรัฐเปอร์ลิส
ซาลามั ด ดาตั ง 241
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ด่านศุลกากรสุไหงโกลก
ถ.เอเชีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
0 7361 1368
ด่านศุลกากรตากใบ
725 ม. 1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
0 7364 2293, 0 7361 1231
(ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)
ด่านบูเก๊ะตา
222 ม. 2 ต.โละจูดอ.เเว้ง จ.นราธิวาส
0 7358 6014
การเดินทางด้วยรถยนต์ ต้องเป็นรถที่ติดฟิล์มไม่
เกิน 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และต้องซื้อกรมธรรม์ประกัน
ภัยของมาเลเซีย ซึ่งมีขายครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่
1 เดือน จนถึง 1 ปี ราคาเริม่ ตัน้ ประมาณ 500 บาท ติดต่อ
หน่วยงานของมาเลเซีย (JPJ) เพือ่ ท�ำ ICP หรือป้ายวงกลม
ชั่วคราว ติดไว้ที่กระจกหน้ารถ นอกจากนั้นยังมีบริการ
รถเช่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถตู้โดยสารจากฝั่งไทย (คันละ
2,500-3,000 บาท/วัน) หรือจะใช้บริการรถแท็กซี่ของ
มาเลเซียที่คิวรถจอดอยู่บริเวณหน้าด่านรันเตาปันยัง
เทีย่ วละ 40 ริงกิต (ประมาณ 400 บาท : อัตราแลกเปลีย่ น
1 ริงกิต ประมาณ 10 บาท) อีกทัง้ มีรถโดยสารประจ�ำทาง
(สาย 29) ไปเมืองโกตาบารู ค่าบริการคนละ 5.1 ริงกิต
(ราว 51 บาทต่อคน) เท่านั้น ใช้เวลาในการเดินทางไป
เมืองโกตาบารู ประมาณ 50 นาที ❑
242 ซาลามั ด ดาตั ง

หมายเหตุ : ประเทศมาเลเซีย เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง เมื่อข้าม
เขตแดนอย่าลืมปรับเวลา

กลันตัน-คาเมร่อน ไฮแลนด์-กัวลาลัมเปอร์
เส้นทางที่ง่ายที่สุดในการขับรถเที่ยวแดนใต้ไปถึง
กัวลาลัมเปอร์ โดยผ่านด่านชายแดนอ�ำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาสเข้าสู่รัฐกลันตัน (Kelantan) ที่ด่านรัน
เตาปันจัง (Rantau Panjang : คนนราธิวาสเรียกว่ารันตู)
ผ่านเมืองโกตาบารู (Kota Bharu) ใช้ทางหลวงหมายเลข
8 ผ่า นเมืองกัวลาไกร (Kuala Krai) เข้า สู่รัฐปะหัง
(Pahang) เพื่อเที่ยวคาเมรอน ไฮแลนด์ (Cameron
Highland) ใช้ทางหลวงหมายเลข 59 เข้าสูก่ วั ลาลัมเปอร์
(KL) ระยะทางประมาณ 515 กม.
ส่วนการเดินทางขากลับ จากกัวลาลัมเปอร์ (KL)
สามารถกลับได้หลายทาง จะขับรถกลับมาตามเส้นทาง
เดิม หรือจะวิง่ เป็นวงกลมจากกัวลาลัมเปอร์ (KL)-รัฐเปรัก
(Perak)-รัฐปีนงั (Penang)-รัฐเคดาห์ (Kedah)-รัฐเปอร์ลสิ
(Perlis) กลับเข้าด่านชายแดนสะเดา อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ 479 กม. นอกจากนั้น
สามารถบินกลับใช้เวลาประมาณ 2.15 ชั่วโมง หรือนั่ง
รถไฟจากสถานีกวั ลาลัมเปอร์ (KL) ลงทีส่ ถานีปาดังเบซาร์  
(Padang Besar) ต่อรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ใช้เวลาประมาณ 7.30 ชั่วโมง ❑
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถานีรถไฟหาดใหญ่
0 7426 1290, 0 7423 4978
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รัฐกลันตัน (Kelantan)
กลันตัน ได้รบั การขนานนามว่า “แหล่งวัฒนธรรม
มาเลย์ ” เป็ น รั ฐใหญ่ที่อนุรัก ษ์นิยมและเคร่งครัด ใน
ศาสนาอิสลามมากที่สุดในบรรดารัฐต่างๆ ของมาเลเซีย
ด้วยประชากรร้อยละ 95 เป็นชาวมลายูหรือมาเลย์
นั บ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม ต้ อ งละหมาดวั น ศุ ก ร์ วั น หยุ ด
ราชการของรัฐกลันตันจึงหยุดวันศุกร์และวันเสาร์
กลันตันมีประวัติศาสตร์โบราณคดีเก่าแก่ย้อนไป
ได้กว่า 2,000 ปี ด้วยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
ลังกาสุกะ อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรลิกอ อาณาจักร
สยาม และจักรวรรดิอังกฤษ กระทั่งได้รับเอกราชจาก
อังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1975
ทีน่ จี่ งึ มีกลิน่ อายการหลอมรวมหลายวัฒนธรรมเข้า
ด้วยกัน ทั้งสถาปัตยกรรม อาหารการกิน ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น มีชายหาดที่สวยงาม และมีงานหัตถกรรมที่ขึ้น
ชื่อหลายชนิด ทั้งเครื่องเงิน งานผ้า และงานไม้แกะสลัก
เป็นต้น ยามว่างผูค้ นมักนิยมเล่นว่าวและลูกข่าง จนกลาย
เป็นประเพณีนิยม ดัง นั้นจะได้พบการแสดงการเล่นว่าว
ยักษ์ ลูกข่างยักษ์ เสียงกลอง “Rebana Ubi” รวมถึง
การแสดงหนังตะลุง “Wayang Kulit” ได้ทุกแห่ง
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พิพิธภัณฑ์รัฐกลันตัน

รัฐกลันตันมีเมือง “โกตาบารู” (Kota Bahru)
เป็นเมืองเอกและเป็นเมืองท่าส�ำคัญมาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 19 เพราะตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น�้ำกลันตัน เป็นเมืองที่
มีมัสยิดจ�ำนวนมาก มี วัดไทยราว 20 วัด ให้เยี่ยมชม
(จากนราธิวาสสามารถมาเที่ยวโกตาบารูได้แบบไปเช้า
เย็ น กลั บ ระยะทางเพี ย ง 44 กม. ใช้ เ วลาเดิ น ทาง
53 นาที แล้วกลับไปพักที่อ�ำเภอสุไหงโก-ลก อัตราค่า
ที่พักถูกกว่าในเมืองโกตาบารู)

พิพธิ ภัณฑ์รฐั กลันตัน (Kelantan State Museum)
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโกตาบารู   เป็นสถานที่แสดงศิลปะ
ดั้งเดิมของรัฐกลันตัน โดยดัดแปลงตึกโบราณอาคาร
เทศบาลโกตาบารูหลังเก่า จัดแสดงประวัติความเป็นมา
ของรั ฐ กลั น ตั น รวมถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ผู ้ ค น ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
งานหัตถกรรม เครื่องดนตรี และเครื่องใช้ไม้สอยนับ
หมื่ น ชิ้ น ห้ อ งที่ น ่ า สนใจ คื อ ห้ อ งจั ด แสดงเกี่ ย วกั บ
“มะโย่ง” (Mak Yong) และ มโนราห์ (Manorah)
ส�ำหรับมะโย่งนัน้ เป็นการแสดงพืน้ บ้านโบราณของคนบน
คาบสมุทรมลายู เป็นศิลปะการร่ายร�ำที่ผสมผสาน ละคร
พิธีกรรม ความเชื่อ นาฏศิลป์ และดนตรีเข้าด้วยกัน
บนรากเหง้าความเชื่อดั้งเดิมคือฮินดู-พุทธ ซึ่งปัจจุบัน
หาชมได้ยาก นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดง “วายัง กุลิต”
(Wayang Kulit) หรือที่คนไทยเรียกว่า“หนังตะลุง”
ที่ มี ต ้ น ก� ำ เนิ ด มาจากหุ ่ น หนั ง เชิ ด เล่ น เงาในประเทศ
อินโดนีเซีย แล้วค่อยๆ เผยแพร่เข้าสู่คาบสมุทรมลายู
หุ่นวายัง กุลิต ของกลันตันใช้หนังวัวแกะด้วยลวดลาย
ละเอียดยิบ เป็นตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตามท้องเรื่อง
รามเกียรติ์ และต�ำนานพืน้ บ้าน หากต้องการชมการแสดง
วายัง กุลิต สามารถไปชมได้ที่ศูนย์วัฒนธรรม (Cultural
Centre) โดยเดินจากพิพธิ ภัณฑ์รฐั กลันตัน ไปเพียง 10 นาที
พิพิธภัณฑ์รัฐกลันตัน เปิดทุกวัน (ยกเว้นวันศุกร์) เวลา
08.30-17.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 2 ริงกิต ควรแต่งกาย
สุภาพ ด้านในถ่ายภาพได้ทุกห้อง แต่งดใช้แฟลช ❑

หาดปันไต ชาฮายา บูลัน
(Pantai Cahaya Bulan)
หรือ “หาดแสงจันทร์” (Moonlight Beach)
มีชื่อในอดีตที่ทหารอังกฤษสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
นิยมเรียกกันว่า “หาดรักหาดเสน่หา” (Beach of
Passionate Love) เป็นชายหาดเพื่อการพักผ่อน
หย่ อ นใจที่ มี ชื่ อ เสี ย งที่ สุ ด ของเมื อ งโกตาบารู
หาดทรายกว้างและทอดยาวหลายกิโลเมตร ทราย
สีนำ�้ ตาลอ่อนละเอียดเนียนนุม่ เท้า นักท่องเทีย่ วนิยม
ไปนัง่ พักผ่อนตากอากาศ เล่นน�ำ 
้ และกินอาหารซีฟดู้
สดอร่อย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมขี่ม้าเที่ยวชมหาด
กี ฬ าทางน�้ ำ ต่ า งๆ รวมทั้ ง มี ส นามกอล์ ฟ อี ก ด้ ว ย
หาดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองโกตาบารูเพียง 10 กม.
(ตามทางหลวงหมายเลข D1) สามารถเดินทางได้ดว้ ย
รถบัสประจ�ำทางสาย 10 ใช้เวลา 20-25 นาที ผ่าน
หมูบ่ า้ นแบบมาเลย์แท้ๆ ทีเ่ งียบสงบ มีงานหัตถกรรม
ต่างๆ จ�ำหน่ายมากมาย ❑
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พระราชวังอิสตานา จาหาร์
(Istana Jahar)
พระราชวังหลวงแห่งรัฐกลันตัน ซึ่งเคยใช้เป็นที่
ประทับของสุลต่าน สร้างขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1855 โดยสุลต่าน
มูฮัมมัดที่ 2 แห่งกลันตัน (Sultan Muhammad II of
Kelantan) สร้างให้พระราชนัดดา (หลาน) ของพระองค์
ตัวพระราชวังสร้างด้วยไม้งดงามแปลกตา ผสมผสาน
ศิลปะมลายู ยุโรป และจีน มีการฉลุลายไม้ต ามชายคา
อย่างวิจิตร และมุงหลังคาด้วยกระเบื้องเก ล็ดดินเผา
โดดเด่นด้วยมุกระเบียงห้าเหลี่ยม ด้านหน้าสุดใช้ส�ำหรับ
สุลต่านและพระราชวงศ์เสด็จออกพบราษฎรในพระราช
พิธสี ำ� คัญ ปัจจุบนั พระราชวังได้แปรสภาพเป็นพิพธิ ภัณฑ์
จัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยของสุลต่านในอดีต อาทิ เครื่อง
ทรง เครื่องอัญมณี เครื่องแก้ว เครื่องโลหะ พระแสงดาบ
กริชชวา เป็นต้น ภายในถ่ายภาพได้แต่งดใช้แฟลช ❑
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รัฐปะหัง (Pahang)
เป็นรัฐใหญ่ที่ติดทะเลจีนใต้ อุดมสมบูรณ์ด้วยดิน
ตะกอนและดินภูเขาไฟเก่า บวกกับพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับ
ซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าดิบชืน้ รกทึบ ก่อเกิดความสมบูรณ์
ทางธรรมชาติท�ำให้รัฐปะหังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติทมี่ ชี อื่ เสียงของมาเลเซีย ซึง่ ค้นพบร่องรอยของ
อารยธรรมยุคหินเก่าตามถ�้ำหินปูนต่างๆ อีกทั้งยังเคย
เป็นแหล่งเหมืองแร่ทองค�ำ  รัฐนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
มากมาย

เปิดให้เข้าชม วันเสาร์-วันพุธ 08.30-16.45 น.
วันพฤหัสบดี เวลา 08.30-15.30 น. (ปิดวันศุกร์)
ค่าเข้าชมคนละ 2 ริงกิต แต่งกายสุภาพ
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คาเมรอน ไฮแลนด์
(Cameron Highland)

ภูเขาเฟรเซอร์ส
(Fraser’s Hill)

เป็นจุดท่องเที่ยวที่เก่าแก่ท่ีสุดในมาเลเซีย เป็น
แหล่งปลูกชากาแฟทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ดุ ของมาเลเซีย บนพืน้ ที่
ประมาณ 712 ตารางกิโลเมตร งดงามด้วยธรรมชาติภเู ขา
สลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าดิบชืน้ ป่าเมฆ และสายหมอก
ตลอดปี ท�ำให้คาเมร่อน ไฮแลนด์ เป็นเหมือนสวรรค์
เย็นฉ�่ำของนักท่องเที่ยว ที่อยากพาตัวและหัวใจเข้าสู่
อ้อมกอดของธรรมชาติอย่างแท้จริง ที่นี่กลายเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วพักผ่อนตากอากาศบนเขาสูง (800-1,603 เมตร
เหนือระดับน�ำ้ ทะเลปานกลาง) มีรสี อร์ทและทีพ่ กั มากมาย
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเพียงแค่ 20 องศาเซียสเท่านั้น
ช่วงกลางวันไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ต�่ำสุดประมาณ
7-8 องศาเซลเซียส จึงเหมาะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ และ
ขับรถเที่ยวไปตามหมู่บ้านต่างๆ ชมไร่ชากาแฟ ผลไม้
เมืองหนาวอย่างสตรอว์เบอร์รีอันลือชื่อ อีกทั้งเป็นแหล่ง
ปลูกดอกไม้นานาชนิด ทีร่ าบสูงคาเมรอนได้รบั การขนาน
นามตามชือ่ ของ “เซอร์ วิลเลีย่ ม คาเมรอน” (Sir William
Cameron) นักส�ำรวจชาวอังกฤษเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน
ที่ค้นพบที่นี่ในปี ค.ศ.1885
ต่อมาเซอร์จอร์จ แมคเวล (Sir George Macwell )
ได้เข้าไปพัฒนาการเกษตร โดยน�ำชา กาแฟ และผลไม้
มาปลูก จนกลายเป็นชุมชนใหญ่ ประกอบด้วย 3 ต�ำบล
หรือ 3 เมือง ไล่ตามระดับความสูง ได้แก่ “เมืองริงเลต”
(Ringlet : สูง 1,135 เมตร) เป็นเมืองแรกที่สร้างขึ้น

เป็นภูเขาลูกส�ำคัญในรัฐปาหัง ที่มีชื่อเสียงมาก
ในแง่ ก ารเป็ น รี ส อร์ ท พั ก ผ่ อ นตากอากาศบนภู เ ขาสู ง
(สูง 1,200-1,500 เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง)
ถือเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาติติวังซา (Titiwangsa
Range) หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเทือกเขาสันกาลาคีรี
เทือกเขาแกนหลักของคาบสมุทรมลายู อากาศจึงเย็น
สบาย อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีเพียง 20 องศาเซลเซียส
อีกทัง้ มีสภาพธรรมชาติปา่ ดิบชืน้ และป่าดิบเขาทีส่ มบูรณ์
มาก จึงเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชั้นยอด ส�ำรวจพบนกมากถึง 270 ชนิด นักดูนกจาก
ทั่วโลกจึงเดินทางไปเยือนทุกปี อีกทั้งภูเขาเฟรเซอร์ส
อยู่ห่างจากคาเมร่อน ไฮแลนด์ ประมาณ 226 กม.
จึงท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันได้ ชื่อเฟรเซอร์สตั้งตามชื่อ
“หลุยส์ เจมส์ เฟรเซอร์” (Louis James Fraser) พ่อค้า
ชาวสก็อตแลนด์ที่เข้ามาท�ำเหมืองแร่ดีบุก หลังเลิกท�ำ
เหมืองที่นี่ได้พัฒนาเป็นรีสอร์ทรับลมหนาว ที่มีกิจกรรม
สันทนาการและกีฬาหลากหลาย ทั้งเดินป่า ปีนเขา ดูนก
ปั่นจักรยาน ตีกอล์ฟ พายเรือ ยิงธนู ขี่ม้า เทนนิส ว่ายน�้ำ 
ตีสควอช ฯลฯ และมีเส้นทางดูนกยอดนิยม เรียกว่า
เส้นทาง Telecom Loop ซึ่งจะพบนกหายากมากมาย
เช่น นกกะรองทองแก้มขาว นกสาลิกาเขียว นกกาฝาก
อกเพลิง และนกพญาไฟ เป็นต้น ❑

248 ซาลามั ด ดาตั ง

เป็นพื้นที่หลักในการท�ำสวนผลไม้ สวนผัก มีเบอร์แทม
วัลเล่ย์ เป็นจุดหนึง่ ทีม่ ที ศั นียภาพสวยงามเป็นแหล่งปลูก
ดอกไม้และผักนานาชนิด ถัดมาคือ “เมืองทานา ราตา”
(Tanah Rata : สูง 1,440 เมตร) เคยเป็นศูนย์กลางการ
ปกครองและเมื อ งราชการในอดี ต และสุ ด ท้ า ยคื อ
“เมืองบรินชาง” (Brinchang : สูง 1,540 เมตร) เป็น
เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของคาเมรอน ตั้งอยู่ในหุบเขา
โดดเด่นด้วยไร่ชา สวนผลไม้ ฟาร์มสตรอว์เบอร์รีและพืช
ผักเมืองหนาว นอกจากนี้มีตลาดพื้นบ้านและร้านกาแฟ
เล็กๆ น่ารักๆ ให้นั่งชิลล์กันอีกด้วย คาเมรอน ไฮแลนด์
อยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ประมาณ
200 กม. ❑

เกาะติโอมัน
(Tioman Island)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของรัฐปะหัง ที่สามารถ
ท�ำกิจกรรมปีนเขา พายเรือคายัคและด�ำนํ้า ชมโลกใต้
ทะเล ห่างจากเขตตัวเมืองของรัฐปะหัง ประมาณ 56 กม.
เคยได้รับเลือกจากนิตยสารไทม์ ว่าเป็นเกาะที่สวยงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังเคยเป็นที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์
ฮอลลีวูดอีกด้วย ❑
ซาลามั ด ดาตั ง 249

Neighbor Journey

Neighbor Journey

เก็นติ้งไฮแลนด์
(Genting Highlands)

อุทยานแห่งชาติ ทามัน เนการา
(Taman Negara National Park)
ป่าดิบชื้น (Evergreen Forest) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
มาเลเซียและเก่าแก่ที่สุดในโลก อายุมากถึง 130 ล้านปี  
ครอบคลุมพื้นที่ 3 รัฐ ทั้งรัฐปะหัง รัฐกลันตัน และรัฐตรัง
กานู (ประมาณ 2,714,375 ไร่) ได้ประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติในปี ค.ศ. 1938  พืน้ ทีท่ งั้ หมดเป็นเทือกเขาสลับ
ซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นหนาแน่นราวกับผืนพรมสี
เขียว กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และศูนย์เรียนรู้
เรื่องนิเวศวิทยาที่ส�ำคัญของมาเลเซีย เต็มไปด้วยพืชและ
สัตว์ป่าหายากมากมาย มีการส�ำรวจพบนก 675 ชนิด
ปลาน�ำ้ จืด 250 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 270 ชนิด สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง 25,000 ชนิด แมลง กว่า 3 ล้านชนิด
และพรรณพืชอีกกว่า 10,000 ชนิด เหมาะส�ำหรับคน
250 ซาลามั ด ดาตั ง

นักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ มีกิจกรรมเดินป่า ล่องเรือใน
แม่นำ�้ กัวลา ทาฮาน (Kuala Tahan River) เดินศึกษา
ธรรมชาติบนสะพานยอดไม้ (Canopy Walk) ดูนก ดูผเี สือ้
ศึกษาพรรณไม้ หรือถ้าจะให้ท้าทายที่สุด คือการเดินป่า
ระยะไกล 3 วัน 2 คืน ขึน้ สูย่ อดเขากูนงุ ทาฮาน (Gunung
Tahan) สูง 2,187 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาสูงสุดของ
มาเลเซียตะวันตก (รองจากยอดเขาคินาบาลูที่สูง 4,095
เมตร บนเกาะบอร์เนียวของมาเลเซียตะวันออก)
ป่าทามัน เนการา สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดด้วย
การล่องเรือจากเมืองกัวลา เทมเบลิง่ (Kuala Tembeling)
ทวนน�้ำเข้าสู่ที่ท�ำการอุทยานฯ ใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง
แล้วแต่ความแรงของกระแสน�้ำ ❑

ตั้งอยู่ในรัฐปะหัง ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์
ประมาณ 51 กม. เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของ
ชาวมาเลเซีย ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,000
เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล จึงท�ำให้ทนี่ มี่ อี ากาศหนาวเย็น
และมีหมอกตลอดทั้งปี ในปี ค.ศ. 2006 โรงแรม
เก็ น ติ้ ง ไฮแลนด์ ไ ด้ รั บ เลื อ กให้ เ ป็ น โรงแรมบนเขา
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สถานที่น่าสนใจเริ่มจาก
วัดชิน สวี ตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน�้ำ
ทะเลถึง 4,600 ฟุต เป็นที่ตั้งของรูปปั้นพระอาจารย์
ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยน
รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติ
ให้ความเคารพนับถือ ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์
9 ชั้นแบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลัก
เจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และร้าน

อาหารเจ รวมไปถึงรูปปัน้ ต่างๆ ทีเ่ รียงรายตามทางเดิน
เลี ย บภู เ ขา บนที่ ร าบสู ง เก็ น ติ้ ง ไฮแลนด์ มี ฟ าร์ ม
สตรอว์เบอร์รี (Strawberry Leisure Farm) ที่เชิญ
ชวนให้เราได้เลือกเก็บ และซื้อเป็นของฝาก มีฟาร์ม
กล้วยไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เต็มไปด้วย
กล้วยไม้หลากสายพันธุ์ มี Genting CyberWorld
ศูนย์รวมความบันเทิงที่สามารถพบได้ใน First World
Plaza ซึง่ มีทงั้ เกม เล่นกระดานโต้คลืน่ สิง่ อ�ำนวยความ
สะดวกจากโลกดิจิตอลครบวงจร
การเดินทางสามารถมาได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัว
รถโดยสารประจ� ำ ทาง และนั่ ง กระเช้ า (Genting
Skyway) สถานีกระเช้าลอยฟ้าที่ขึ้นจาก Gohtong
Jaya กระเช้านี้มีระยะทาง 3.4 กม. ใช้เวลาในการไต่
ระดับความสูงขึ้นไปประมาณ 10 นาที ซึ่งในระหว่าง
ทางนอกจากจะได้เพลิดเพลินไปกับอากาศบนภูเขา
แล้วจะได้ชมวิวธรรมชาติของต้นไม้ที่ขึ้นครึ้มเขียวขจี
และมองเห็นป่าฝนที่มีอายุมากกว่า 130 ล้านปีที่อยู่
ด้านล่างอีกด้วย ❑
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ตึกแฝดเปโตรนาส
(Petronas Twin Towers)
แลนด์มาร์กส�ำคัญของกัวลาลัมเปอร์ ตั้งตระหง่าน
อยู่ใจกลางย่านธุรกิจของมาเลเซีย (สูงถึง 452 เมตร รวม
88 ชั้น) ตึกนี้ออกแบบโดยเซซาร์ เปลลี สถาปนิกชื่อดัง
ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากหลัก 5 ประการของศาสนา
อิสลาม มีสะพานลอยฟ้าเชื่อมถึงกันได้ในระหว่างชั้น 41
และ 42 เพื่อใช้เป็นจุดชมวิวกัวลาลัมเปอร์จากมุมสูงได้
แบบกว้ า งไกลสุ ด สายตา ตึ ก แฝดนี้ ใ ช้ เ ป็ น ส� ำ นั ก งาน
ของบริษัทเปโตรนาส บริษัทน�้ำมันปิโตรเลียมแห่งชาติ
ของมาเลเซีย ด้านล่างให้เช่าเป็นส�ำนักงานและห้าง
สรรพสินค้า ศูนย์การประชุมชั้นน�ำ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ  รวมถึงสวนสาธารณะ และสวนน�้ำพุ
ที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปเล่นน�ำ้ คลายร้อนกันได้ ❑

กัวลาลัมเปอร์
(Kuala Lumpur)
ออกเสียงตามภาษามลายูว่า ‘กัวลาลุมปูร์’ หรือที่
ชาวมาเลเซียเรียกกันสั้นๆ ว่า “KL” คือเมืองหลวงแห่ง
ความภูมิใจของชาวมาเลเซียทุกคน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด
เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และท่องเทีย่ ว
ด้ ว ยภาพลั ก ษณ์ ข องมหานครขนาดใหญ่ ที่ ทั น สมั ย
มีประชากรอาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 8 ล้านคน บนเนื้อที่ถึง
243 ตารางกิโลเมตร ชื่อ “กัวลาลัมเปอร์” หมายถึง
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“แม่น�้ำโคลน” เพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนดินดอนปากน�้ำ
กร่ อ ยของแม่ น�้ ำ คลาง (Klang River) ที่ ไ หลผ่ า น
กัวลาลัมเปอร์ ๆ ได้กลายเป็นเมืองท่าค้าขายดีบกุ ทีส่ ำ� คัญ
ในทศวรรษปี ค.ศ. 1820 โดยชุมชนของคนจีนพลัดถิ่นที่
เข้ามาท�ำเหมืองแร่ดบี กุ เมือ่ 150 ปีกอ่ น เมืองนีเ้ ติบโตขึน้
กลายเป็นเมืองเอกของสหพันธรัฐมลายาในทุกวันนี้ ❑

เปิดให้เข้าชม วันอังคาร-วันอาทิตย์
เวลา 09.00-21.00 น.
(วันศุกร์ปิดระหว่างเวลา 13.00-14.30 น.)
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 80 ริงกิต เด็ก 33 ริงกิต

หอคอยกัวลาลัมเปอร์
(Menara Kuala Lumpur)
หรือ “KL ทาวเวอร์” ถือว่าเป็นหอคอยที่สามารถ
มองเห็นวิวของเมืองกัวลาลัมเปอร์ได้โดยรอบได้ทั้งวิว
กลางวันและกลางคืน ถือเป็นอาคารที่มีความสูงมากถึง
อันดับ 7 ของโลก สร้างเสร็จ พ.ศ. 2538 เพื่อใช้ในการ
สื่อสารและเป็นหอส่งสัญญาณสูงถึง 421 เมตร ภายใน
หอคอยมีภัตตาคารหมุนรอบ ซึ่งสามารถมองเห็นได้รอบ
กัวลาลัมเปอร์ ❑
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มัสยิดชาห์อลัมบลู
(Shah Alam Blue Mosque)
เมืองใหม่ปุตราจายา
“ปุตราจายา” (Putrajaya) คือเมืองใหม่ศนู ย์กลาง
การบริหารของมาเลเซีย ที่สร้างแยกจากตัวเมืองหลวง
กัวลาลัมเปอร์ออกไปทางตอนใต้ ราว 25 กม. เพือ่ กระจาย
ความแออัด เมืองนี้เกิดจากแนวคิดของ ดร.มหาเธร์
โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการสร้างเมืองใหม่
ให้เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ ก่อสร้างเมื่อปี
พ.ศ. 2538 เสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยใช้พื้นที่
ราว 49 ตารางกิโลเมตร มีการวางผังเมืองอย่างยอดเยีย่ ม
254 ซาลามั ด ดาตั ง

โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้กลายเป็น Smart City อย่าง
แท้จริง ประกอบด้วยทะเลสาบกว้างใหญ่ ตึกสูงทันสมัย
สะพานรู ป ทรงแปลกตา ท่ า เรื อ อนุ ส าวรี ย ์ อาคาร
ส�ำนักงาน ที่พักข้าราชการ มัสยิด ร้านอาหาร ที่พักผ่อน
หย่อน ใจ ล้วนออกแบบอย่างใส่ใจให้เกิดประโยชน์หลาก
หลาย โดยมี ท างด่ ว นจากกั ว ลาลั ม เปอร์ ม าถึ ง ที่ นี่ ไ ด้
และมี “พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทามาน” (Taman Wetlands หรือ
Wetlands Park) พื้นที่ชุ่มน�้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุด
ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ เพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของนกน�้ำ
จ�ำนวนมากอีกด้วย ❑

หรือชื่อเต็มคือ มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล
อาซิส ชาห์ เป็นมัสยิดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของ
มาเลเซีย และอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่ อ สร้ า งเมื่ อ ปี พ.ศ. 2525 ลั ก ษณะเด่ น ของที่ นี่ คื อ
โดมสีน�้ำเงินขาวขนาดใหญ่ ตรงกลางขนาบข้างไปด้วย
เสามินาเร็ต 4 เสา ผสมผสานสถาปัตยกรรมแบบพืน้ เมือง
ของมาเลเซียกับ สถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นได้อย่า ง
โดดเด่นและสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหอคอยสุเหร่าที่
สูงที่สุดในโลกอีกด้วย หนึง่ ในแลนด์มาร์กของรัฐสลังงอร์
(Selangor) ประเทศมาเลเซีย ❑

ถ�ำ้ บาตู (Batu Caves)
ศาสนาสถานส�ำคัญของชาวอินเดียทีน่ บั ถือศาสนา
ฮินดูในกัวลาลัมเปอร์ อยูห่ า่ งจากใจกลางเมืองแค่ 30 นาที
เป็นถ�้ำหินปูนอายุกว่า 400 ล้านปี ที่มีช่องแสงสวยงาม
ต้องขึน้ บันไดถึง 272 ขัน้ จุดเด่นอยูท่ รี่ ปู ปัน้ ของพระขันธ์
กุมารสีทองอร่าม (Lord Murugan) สูง 42.7 เมตร ❑
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มัสยิดสีชมพู หรือ “มัสยิดปุตรา”
(Putra Mosque)
เป็นมัสยิดประจ�ำเมืองใหม่ปตุ ราจายา สถาปัตยกรรม
ทางศาสนาอิสลามที่ยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของมาเลเซีย ตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบ สะท้อนภาพ
ราวกับว่ามัสยิดลอยอยูบ่ นผิวน�ำ้ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ สร้าง
เมื่อปี ค.ศ. 1997 ใกล้กับเพอร์ดานา ปุตรา (Perdana
Putra) หรือท�ำเนียบรัฐบาลของมาเลเซีย และทะเลสาบ
ปุตราจายา (Putrajaya Lake) อันเป็นทะเลสาบขนาด
มโหฬารที่มนุษย์ขุดขึ้น ตื่นตากับโดมขนาดมหึมาสูงถึง
50 เมตร ใจกลางมัสยิดสร้างด้วยหินแกรนิตสีกหุ ลาบชมพู
สลับลายสีขาวอย่างวิจติ รงดงาม ว่ากันว่าก�ำแพงห้องใต้ดนิ
256 ซาลามั ด ดาตั ง

ของมัสยิดสีชมพู มีลักษณะเหมือนมัสยิดของกษัตริย์
ฮัสซันที่ 2 แห่งเมืองคาซาบลังกา ประเทศโมร็อกโก
ที่นี่มีหอขาน (เสามินาเร็ต) สูงถึง 116 เมตร โดดเด่นเป็น
สง่า สร้างโดยการได้รับอิทธิพลจาก มัสยิดซิคก์ โอมาร์
แห่งกรุงแบกแดด ประเทศอิรัก มัสยิดนี้บรรจุผู้เข้าร่วม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้มากถึง 15,000 คน
โดยรอบมีทั้งห้องสมุด ห้องประชุม แกลเลอรี ศิลปกรรม
ทางศาสนาอิสลาม และพิพิธภัณฑ์ ภายในห้ามถ่ายภาพ
การเข้าชมต้องสวมชุดเสื้อคลุมที่จัดเตรียมไว้ให้ เปิดให้
เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ❑

ตลาดกลาง (Central Market)
ตลาดกลางหรือตลาดเก่าแก่ของเมืองกัวลาลัมเปอร์
ทีม่ อี ายุกว่า 120 ปี ตัง้ อยูท่ ี่ Jalan Tun Tan Cheng กลาง
เมืองหลวงของมาเลเซีย ใกล้กับถนนคนเดิน Petaling
Street ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วชือ่ ดังอีกแห่งหนึง่ ก่อตัง้ เมือ่
ปี ค.ศ. 1888 เดิมเป็นตลาดสดส�ำหรับชาวกัวลาลัมเปอร์
และคนงานเหมืองแร่ดบี กุ แต่ภายหลังได้กอ่ สร้างตึกสีฟา้
เมือ่ ค.ศ. 1937 เป็นอาคารประวัตศิ าสตร์ 2 ชัน้ ติดแอร์

ซึ่งประยุกต์ให้เป็นสถานที่รวบรวมของฝากจากประเทศ
มาเลเซีย เป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง
ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของชาวมาเลเซีย และยังได้
รับการแต่งตัง้ ให้เป็นมรดกของประเทศอีกด้วย
ภายในมีสินค้าหลากหลาย ทั้งงานฝีมือ งานศิลปะ
ชุดเคบาย่า ผ้าบาติก เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า รวมถึงของ
ตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ยังมีลานขายอาหารต่างๆ มีร้าน
อาหารนานาชาติให้เลือกมากมาย บริเวณเวทีกลางแจ้งของ
ตลาดจะมีศิลปะการแสดงและกิจกรรมทางวัฒนธรรม
สม�่ำเสมอ ท�ำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวมาเลเซีย
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ตลาดนี้มีเวาบูลันหรือที่คนไทยเรียกว่า
“ว่าวบุหลัน หรือ ว่าววงเดือน” ขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์
การเดินทางมายังตลาดกลางทีก่ วั ลาลัมเปอร์ สะดวก
ทีส่ ดุ ให้นงั่ รถไฟฟ้าสาย Kelana Jaya Line ZPutra (LRT)
มาลงทีส่ ถานี Pasar Seni ซึง่ อยูห่ น้าตลาด โดยอยูถ่ ดั จาก
สถานี Kl Sentral แค่หนึง่ สถานี ❑
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มัสยิดจาเม็ก (Jamek Mosque)
หรือ มัสยิดสุลต่านอับดุล ซามัด จาเม็ก (Masjid
Jamek Sultan Abdul Samad) เป็นศาสนสถานส�ำคัญ
ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของชาวมุสลิม เพราะเป็นมัสยิดเก่าแก่ทสี่ ดุ
ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1908 โดยใช้งบ
สนับสนุนของรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษ
ท�ำหน้าที่เป็นศาสนาสถานหลักของกัวลาลัมเปอร์
ไม่ต�่ำกว่า 112 ปี จนกระทั่งมีการสร้างมัสยิดเนอการา
(Negara Masjid) ในปี ค.ศ. 1965 มัสยิดจาเม็กจึงค่อยๆ
ลดบทบาทลง แต่ก็ยังมีผู้ศรัทธาแวะเวียนไปไม่ขาด
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มัสยิดจาเม็ก สร้างขึ้นบนสุสานเก่าตรงจุดบรรจบ
ของแม่นำ�้ สองสาย คือ แม่นำ�้ คลัง (Klang River) และแม่นำ�้
กมบัก (Gombak River) ออกแบบโดย อาร์เทอร์ เบนิสนั
ฮับแบ็ก (Arthur Benison Hubback) ผสมผสานด้วย
สถาปัตยกรรมแขกมัวร์ และศิลปะอินโด-ซาราเซนิก หรือ
โมกุล ตัวมัสยิดมีหออะซาน (หอขาน) 2 หอ และมีโดม
3 โดม โดมใหญ่ทสี่ ดุ สูงถึง 21.3 เมตร ค�ำว่า “จาเม็ก”
ในภาษามลายูมีความหมายเดียวกับในภาษาอาหรับว่า
“สถานที่ซึ่งผู้คนมาสักการะ” และบางคนก็เรียกที่นี่ว่า
“มัสยิดวันศุกร์” กระทั่ง ค.ศ. 2017 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
“มัสยิดสุลต่านอับดุล ซามัด จาเม็ก” ตามชือ่ บรรพบุรษุ
ของสุลต่านชาราฟุดดิน แห่งรัฐสลังงอร์
การเดินทางไปชมนัน้ ง่ายดายมาก เพราะด้านหน้า
มัสยิดมีสถานีรถไฟฟ้า ซึง่ สามารถเดินทางต่อไปเทีย่ วไชน่า
ทาวน์ (China Town) ลิตเติลอินเดีย (Little India) และ
จัตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) ซึ่งมีความส�ำคัญ
ในแง่ประวัตศิ าสตร์ของมาเลเซีย ❑

หอคอยกัวลาลัมเปอร์
(Menara Kuala Lumpur)

สวนสนุกซันเวย์ลากูน
(Sunway Lagoon)

หรือ “KL ทาวเวอร์” ถือว่าเป็นหอคอยทีส่ ามารถ
มองเห็นวิวของเมืองกัวลาลัมเปอร์ได้โดยรอบได้ทั้งวิว
กลางวั น และกลางคื น สร้ า งอยู ่ บ นเนิ น เขาใจกลาง
กัวลาลัมเปอร์ ในระดับความสูง 515 เมตร เหนือระดับน�ำ้
ทะเล ท�ำให้หอคอยนี้กลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดใน
กัวลาลัมเปอร์ ถือเป็นอาคารทีม่ คี วามสูงมากถึงอันดับ 7
ของโลก สร้างเสร็จ พ.ศ. 2538 หอคอยกัวลาลัมเปอร์
เปิดให้สาธารณชนเข้าชมเมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
เพือ่ ใช้ในการสือ่ สารและเป็นหอส่งสัญญาณสูงถึง 421 เมตร
ภายในหอคอยมีภตั ตาคารหมุนรอบ ซึง่ สามารถมองเห็นได้
รอบกัวลาลัมเปอร์ ❑

สวนสนุกชือ่ ดัง อยูห่ า่ งจากเมืองกัวลาลัมเปอร์
ไม่ถงึ 15 นาที ภายในจะมีโซนสวนสนุกให้เลือกเล่น
มากถึง 6 โซนด้วยกัน ประกอบไปด้วยสวนสนุกใน
4 ธีม ได้แก่ Amusement Park, Scream Park,
Wildlife Park และ Extreme Park และธีมสวนน�ำ้
อีก 2 ธีม คือ Water Park, Nickelodeon Lost
Lagoon มีเครือ่ งเล่นกว่า 80 ประเภท ส่วน Wildlife
Park มีสัตว์ให้ชมมากถึง 150 สายพันธุ์ สวนสนุก
เชื่อมต่อกับโรงแรม 3 แห่ง และศูนย์การค้าขนาด
ใหญ่อกี 1 แห่ง การเดินทางขึน้ รถไฟ KTM ลงทีส่ ถานี
Setia Jaya จากนั้นไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัส BRT
(Bus Rapid Transit) ก็ไปถึงสวนน�้ำ ❑
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ร้านอาหารแนะน�ำอ�ำเภอเมือง นราธิวาส

ข้าวมันไก่โกหยี นราธิวาส
ร้านข้าวมันไก่ในต�ำนาน เปิดมานานหลายนับทศวรรษ
มีทั้งไก่ทอดและไก่ต้มให้เลือกกินกับน�ำ้ จิ้มสูตรเด็ด ❑

ร้านอาหารมังกรทอง
ร้านเก่าแก่ชื่อดังริมแม่น�้ำบางนรา บรรยากาศดี
บริการอาหารจีน อาหารทะเล และอาหารพื้นเมือง ❑
433-437 ถ.ภูผาภักดี อ.เมือง จ.นราธิวาส
0 7351 1835

มันตรา
ร้านในตึกริมแม่นำ 
�้ ใจกลางเมือง บริการอาหารไทย
และจีน อาหารทะเลสดๆ  รสชาติอาหารอร่อย ❑
353 ถ.ภูผาภักดี อ.เมือง จ.นราธิวาส
0 7351 6747
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ร้านอาหารสวนกล้วย
เมืองนราธิวาส
นาเซร์
ร้านอาหารทะเลยอดนิยมของคนมุสลิมในพื้นที่
บรรยากาศดี พื้นที่กว้างขวางรับนักท่องเที่ยวได้มาก ❑
69/16-18 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
0 7351 1103
Nasir Restaurant

ร้านข้าวแกงขึ้นชื่ออยู่ในตัวเมืองนราธิวาส
มีอาหารให้เลือกมากมาย ส่วนใหญ่เป็นอาหารพื้น
เมืองรสชาติเข้มข้น ❑
38/1 ถ.รัตนวณิชย์ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
0 7356 5844
ร้านอาหารสวนกล้วย เมืองนราธิวาส

2/4 ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
08 6364 4965  

แซ่บเมอนารอ
ร้านอาหารอีสานของคนมุสลิม มีเมนูให้เลือกหลาก
หลาย โดยเฉพาะลาบ ส้มต�ำ ไก่ย่าง ❑
41/2 ถ. โสภาพิสัย ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
06 2209 3353
แซ่บเมอนารอ Zabb Menara
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ร้านใต้ต้นมะม่วง

ที่พักอ�ำเภอเมือง นราธิวาส

ร้านเก่าแก่ชอื่ ดัง ขายทัง้ ข้าวแกง ขนมจีน น�ำ้ แข็งไส
และของหวานขึ้นชื่อคือไอศรีม จึงเรียกกันติดปากว่า
ไอติมร้านใต้ต้นมะม่วง ❑

D’lish Pizza
อาหารอิตาเลียนของชาวมุสลิม ทีผ่ สมผสานอาหาร
ตะวันตกกับความเป็นไทยจนเกิดเมนูใหม่ในราคาไม่แพง ❑

ถ.โคกเคียน เยื้องโรงเรียนนราธิวาส ต.โคกเคียน
อ.เมือง จ.นราธิวาส
08 9657 8090

351 ถ.บายพาส  ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
08 7632 0515
D’lish Pizza Narathiwat

ร้านข้าวแกงไทยพัทลุง-ป้าเพ็ญ
อาหารใต้รสชาติเข้มข้น มีทั้งข้าวราดแกง และ
ก๋วยเตี๋ยว อยู่ติดถนนใหญ่ใกล้ศูนย์ราชการนราธิวาส ❑
103/3 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
08 2641 9878
ร้านข้าวแกงไทยพัทลุง-ป้าเพ็ญ
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ร้านหัวมุม ชาชัก
คิดถึงโรตีชาชัก แนะน�ำร้านนี้ มีครบทั้งอาหาร
เครื่องดื่ม บรรยากาศดีมีมุมให้ถ่ายรูป ❑
หัวมุมถนนพนาสณฑ์ สี่แยกไฟแดงบายพาส
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
08 1766 2276
ร้านหัวมุม ชาชัก

โรงแรมอิมพีเรียล

โรงแรมตันหยง

ที่พัก 4 ดาว 117 ห้อง ใจกลางเมือง ใกล้ตลาด
มีสระว่ายน�ำ 
้ ฟิตเนส และห้องอาหาร 3 แห่ง และห้อง
อาหารฮาลาล พร้อมห้องประชุมรองรับได้ 600 ท่าน  ❑

ที่พักระดับ 3 ดาว 84 ห้อง ห่างใจกลางเมืองเพียง
2 กม. ตกแต่งโทนสีพาสเทล มีอา่ งอาบน�ำ 
้ และอาหารเช้า
แบบนานาชาติ  ❑

260 ถ.พิชิตบ�ำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
0 7351 5041
ราคาเริ่มต้นประมาณ 900 บาท
Imperial Narathiwat Hotel
www.imperialnarathiwat.com/th

16/1 ถ.โสภาพิสัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
0 7351 1477
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
Tanyong Hotel Narathiwat โรงแรมตันหยง
นราธิวาส
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มุรซีย์รีสอร์ท
รีสอร์ทบรรยากาศดี 12 ห้อง พร้อมสระว่ายน�ำ 
้
บนเขาตันหยงนราธิวาส   ใกล้ต�ำหนักทักษิณราช
นิเวศน์เพียง 500 เมตร ❑

ภัคสินา รีสอร์ท
ที่พัก 22 ห้อง สะดวกสบายในตัวเมืองนราธิวาส
ใกล้ศูนย์ราชการนราธิวาสและหาดนราทัศน์ ❑
143/24 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
0 7351 1800, 09 2336 5800
ราคาเริ่มต้นประมาณ 600 บาท
โรงแรมภัคสินา

22 ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.นราธิวาส
จ.นราธิวาส
08 0336 3596
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท
Mur-sea Resort & Restaurant

ใจดี จริงจริง & Cafe ใจใส
ที่พักบูติก 19 ห้อง19 สไตล์ ทั้ง Modern Loft ป่า
ทะเล ภูเขา และห้องการ์ตูน เป็นต้น มีห้องอาหาร ศูนย์
ออกก�ำลังกาย คาเฟ่ใจใส ส�ำหรับนั่งพักผ่อน ❑
911 ซ.ร่วมสันติ ถ.ประชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
0 7356 5865, 06 2207 7662
ราคาเริ่มต้นประมาณ 700 บาท
ใจดี จริงจริง & Cafe ใจใส
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เรือนแรม รีสอร์ท
Ruean Ram Resort
ที่พักระดับ 3 ดาว แนวบ้านพักบังกะโลเป็นหลังๆ
อยู่ในตัวเมือง ใกล้ศูนย์ราชการ ราคาประหยัด ❑
196/61 ม.9 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
0 73532 345
ราคาเริ่มต้นประมาณ 500 บาท
เรือนแรม รีสอร์ท

บ้านทอนบีช
Banton Beach
ห้องพัก 4 ห้อง ริมทะเล มีรถรับส่งสนามบิน
(ใกล้สนามบิน) มีบริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่น
พร้อมอาหารทะเลสด ๆ ให้บริการ ❑
99/3 ถ.โคกเคียน หมู่ 12 ต.บ้านทอน  
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
08 1608 7991
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,000 บาท
บ้านทอนบีช Banton Beach
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ร้านอาหารแนะน�ำอ�ำเภอสุไหงโกลก นราธิวาส
วรรณะโภชนา (รสสยาม)
ร้ า นอาหารจี น เก่ า แก่ ชื่ อ ดั ง ราคาไม่ แ พงของ
สุ ไ หงโก-ลก อยู ่ ติ ด โรงแรมเมอลิ น อาหารแนะน� ำ
ไก่มะนาว ไก่ห่อใบเตย ผัดสะตอ ❑
2-4 ถ.ชื่นมรรคา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
0 7361 1360

2019 สองพันสิบเก้า
อ้วนบะกุ๊ดเต๋
บักกุด๊ เต๋ตน้ ต�ำรับเจ้าดังของสุไหงโก-ลก น�ำ้ ซุปหอม
อร่อย เริม่ ต้นแค่เพียง 100 บาท กินพร้อมปาท่องโก๋ หรือ
ข้าวสวยตามชอบ ❑
75, 77 ถ.วรคามินทร์ อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
08 1698 9234
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ร้านสไตล์ Cafe’ & Resturant มีอาหารให้
เลือกทั้งอาหารทะเล อาหารไทย อาหารท้องถิ่น
และอาหารตะวันตก ❑
64-66 ถ.วรคามินทร์ อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
0 7353 0796
2019 สองพันสิบเก้า

ร้านอาหารเปิดไฟ

บ้านเค้ก

เป็นร้านอาหารเล็กๆ ที่มีอาหารมากมายทั้งไทย
และจีน โดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึกไข่
ตัวใหญ่ กุ้ง ปู จัดเต็มค�ำ จนต้องห้ามพลาด ❑

ร้านขนมอบเล็กๆ ที่เชฟตัง้ ใจท�ำออกจากเตา
เสิร์ฟให้ทานบนโต๊ะท�ำครัว เหมือนนั่งทานในบ้าน
พร้อมเมนูหลากหลายกินคู่กับกาแฟสด ❑

53/8 ซ.17/1 ถ.ประชาวิวัฒน์  อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
0 7363 0701
ร้านอาหารเปิดไฟ

Pickpockets (พิกพ็อกเก็ต)

507 ถ.ประชาวิวัฒน์ อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
08 5078 7177
Baancake AyuRayu - บ้านเค้ก อายูรายู
www.baancake.com

ร้านกาแฟบรรยากาศดีในเมืองสุไหงโกลก มีทั้ง
อาหาร เบเกอรี่ กาแฟสดคุณภาพดี ที่ร้านคัดสรรมาให้
ลิ้มลอง ❑
1 ถ.วรคามินทร์ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
06 3965 6360
Pickpockets.cafe
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ก.ไก่ Coffee&Restaurants

ร้านน�ำ้ แข็งใสป้าเฉื่อย

ร้ า นอาหารที่ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง อาหารใต้
ดัง้ เดิมรสชาติจดั จ้าน พร้อมอาหารยุโรป เช่น ทีโบนสเต็ก
พิซซ่า มีเครื่องดื่ม กาแฟสด เบเกอรี่ บิงซู สายไหม
เจ้าแรกในสุไหงโกลก ❑

ร้านน�้ำแข็งไสแบบโบราณเจ้าเก่า มีเครื่องให้เลือก
หลากหลาย ❑

38 ถ. ชื่นมรรคา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
08 1101 8774
ก.ไก่Coffee&Restaurants

ร้านปอซูปาข้าวแกง
ร้านข้าวแกงชื่อดังของสุไหงโกลก เปิดมานานกว่า
30 ปี มีอาหารพื้นเมืองมุสลิมให้เลือกกว่า 20 รายการ
เช่น แกงมัสมั่นไก่ สะเต๊ะไก่ ข้าวย�ำ ฯลฯ ❑
18 ถ.เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
08 6959 5511
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หัวมุมถนนชื่นมรรคาตัดกับถนนวงศ์วิถี
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

Sundae’s Cake&Drin
ร้านอาหารนิยมในอ�ำเภอสุไหงโกลก ที่เน้น
กลุ่มวัยรุ่นวัยท�ำงาน มีอาหารและเบเกอรี่ให้เลือก
มากมาย ❑
185 ถ. เทศปฐม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
08 4632 3552
Sundae’s Cake&Drink

กรีนวิว บูทิก โฮเต็ล

โรงแรมเก็นติ้ง

ที่พักระดับ 3 ดาว 57 ห้อง ใจกลางตัวอ�ำเภอ
สุไหงโก-ลก พร้อมสิ่งอ�ำนวยสะดวกครบครัน มีบริการ
รับส่งสนามบิน รูมเซอร์วิส ❑

ทีพ่ กั 230 ห้อง ใกล้ตลาดสด สวนสาธารณะ สถานี
รถไฟ และด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก ครบครันทัง้ สระว่ายน�ำ 
้
ห้องอาหาร ห้องจัดประชุมสัมมนา นวดแผนไทย ผับ
คาราโอเกะ ❑

84 ถนนวงศ์วิวัฒน์ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
0 7353 0666, 09 8671 7037
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท

250 ถ.เอเซีย 18 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
0 7361 3231
ราคาเริ่มต้นประมาณ 690 บาท
โรงแรมเก็นติ้ง Genting HOTEL
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Restoran Nasi Ulam Cikgu
Kampung Kraftangan
โรงแรมเวนิส พาเลซ
ที่พัก 3 ดาว 132 ห้องใจกลางอ�ำเภอสุไหงโกลก
สะดวกสบาย มีศูนย์ออกก�ำลังกาย ❑
22 ถ.ชื่นมรรคา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
0 7361 3700, 08 1699 4855
ราคาเริ่มต้นประมาณ 550 บาท
Venice Palace Hotel-Kolok/โรงแรมเวนิส พาเลซ
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เดอะเบดโกลกรีสอร์ท
ทีพ่ กั 3 ดาว ในย่านชุมชนเมือง สะดวกสบาย
มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ❑
81 ถ.ทรายทอง 4 อ.สุไหงโก-ลก
จ.นราธิวาส
08 6480 8381
ราคาเริ่มต้นประมาณ 800 บาท
The bed kolok resort

Kampung Kraftangan, Jalan Hilir Kota, Banda
Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
+60 19 961 6665

Restoran RZ Tomyam Tc
189 16700 Pasir Puteh,
Kelantan, Malaysia
+60 12 901 5832

KBB Burger & Steak
2713, Jalan Kuala Krai, Bandar Kota Bharu,
Kelantan, Malaysia
+60 10 258 1001

U-Maira Seafood
Kampung Padang Lembek, 16450 Ketereh,
Kelantan, Malaysia
+60 17 979 9129
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Tok Aman Bali Beach Resort
6264, 1, Pantai Bisikan Bayu, 16700 Pasir
Puteh, Kelantan, Malaysia
+60 9 691 8809
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,200 บาท

ร้านอาหารในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
H Elite Design Hotel Kota
Bharu Kelantan, Malaysia
AG- G -09 , AlWaqf @ Tunjong,
Jalan Kuala Krai, Kota Bharu,
Kelantan, Malaysia
+60 12 616 2268
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท

Perdana Kota Bharu
Jalan Mahmood, Bandar Kota Bharu,
Kelantan, Malaysia
+60 9 745 8888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,000 บาท

Grand Riverview Hotel
151, Jalan Post Office Lama,
Bandar Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
+60 9 743 9988
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,700 บาท
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Hokkaido Seafood Restaurant
68, Jalan Lumut, Titiwangsa Sentral,
Kuala Lumpur, Malaysia
+855 71 521 2111

Restoran D’ Lala Seafood
THIRTY8 Restaurant,
Bar & Lounge

No 154 Jalan Raja Abdullah,
Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia
+60 12 217 0014

Grand Hyatt Kuala Lumpur, 12, Jalan Pinang,
Kuala Lumpur, Malaysia
+60 3 2203 9188

Holiday Villa Hotel & Suites
Kota Bharu, Kelantan
PT 968, Jalan Kuala Krai, Kota Bharu,
Kelantan, Malaysia
+60 9 747 4004
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,300 บาท

Opium
50, Changkat Bukit Bintang, Bukit Bintang,
Kuala Lumpur, Malaysia
+60 12 526 1335

Best Restaurant in KL (BAAN26)
26, Changkat Bukit Bintang, Bukit Bintang,
Kuala Lumpur, Malaysia
+60 19 222 0026
ซาลามั ด ดาตั ง 273

Neighbor Journey

Neighbor Journey

ที่พักในกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

Somerset Kuala Lumpur
Berjaya Times Square Hotel
No.1, Jalan Imbi, Kuala Lumpur, Malaysia  
+60 3 2117 8000
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3,500 บาท

Hilton Kuala Lumpur
3 Jalan Stesen Sentral, Kuala Lumpur,
Malaysia
+60 3 2264 2264
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,700 บาท

No 187, Jalan Ampang, Kuala Lumpur,
Malaysia
+60 3 2723 8888
ราคาเริ่มต้นประมาณ 2,300 บาท

AMI Suites
G-09, Arte Mont Kiara, Jalan Sultan
Haji Ahmad Shah, Kuala Lumpur,
Malaysia
+60 3 6211 0188
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,900 บาท

Regalia Suites & Hotel
No. 2, Jalan Anjung Putra, Off Jln Sultan
Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia
+60 3 2725 0735
ราคาเริ่มต้นประมาณ 1,000 บาท
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โปรแกรมท่องเที่ยว

Day 4
♦

Day 1
♦

♦
♦
♦
♦
♦

ออกจากกรุงเทพฯ ด้วยสายการบินแอร์เอเชียเวลา
12.45 น. ถึงนราธิวาส 14.20 น.
ไปไหว้พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลที่วัดเขากง
เที่ยวสะพานคอยร้อยปี ชอปปิงผ้าบาติกที่ อ.ตากใบ
แวะหาดนราทัศน์ ชมวิถีชีวิตชาวประมงเรือกอและ
ทานอาหารทะเล อาหารพื้นเมืองริมแม่นำ�้ บางนรา
เข้าที่พักในตัวเมืองนราธิวาส ❑

Day 2
♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦
♦

ทานอาหารเช้า พร้อมออกเดินทาง
ชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ เรียนรู้เรื่องเกษตร
แวะชมมัสยิดวาดีลฮูเซ็น (มัสยิด 300 ปี)
เรียนรู้วัฒนธรรมชาวใต้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขุนละหาร
ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า พร้อมไหว้พระที่
วัดชลธาราสิงเห ซึ่งมีพระนอนเก่าแก่
แวะชมป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุผืนใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
ไหว้ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ที่อ�ำเภอสุไหงโก-ลก
ค้างคืนที่อ�ำเภอสุไหงโกลก ❑
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♦

♦

♦
♦
♦

Day 3
♦

♦
♦
♦

♦

ตื่นแต่เช้าออกเดินทางไปยังด่านศุลากรสุไหงโก-ลก
ข้ามแดนไปประเทศมาเลเซีย เดินทางไปโกตาบารู
เมืองเอกรัฐกลันตัน (ระยะทาง 44 กม.)   
ชมพิพิธภัณฑ์รัฐกลันตัน
แวะทานอาหารเทีย่ ง เทีย่ วหาด ปันไต ชาฮายา บูลนั
ออกเดินทางไปยังคาเมรอน ไฮแลนด์
(ระยะทาง 309 กม.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
5 ชั่วโมง
แวะกินอาหารเย็น ก่อนเข้าที่พัก ❑

♦

ทานอาหารเช้า ชมไร่ชา สวนผลไม้
ฟาร์มสตรอว์เบอร์รีและพืชผักเมืองหนาว
เที่ยวตลาดพื้นบ้านบริเวณคาเมรอน ไฮแลนด์
เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ ทามัน เนการา
ป่าดิบชื้นเก่าแก่ที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย
แวะเก็นติง้ ไฮแลนด์ ชมวัดชิน สวี  ฟาร์มสตอว์เบอรี
และฟาร์มกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
ทานอาหารเที่ยงและเที่ยวที่เก็นติ้งไฮแลนด์
เดินทางเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์ แวะชมมัสยิดสีชมพู
เที่ยวมัสยิดชาห์อลัมบลู หรือมัสยิดสีน�้ำเงินที่มี
ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 ของมาเลเซีย
ชมตึกเปโตรนาส ทวินทาวเวอร์ ตึกแฝดที่สูงที่สุด
ในโลก เที่ยวแหล่งชอปปิงรับประทานอาหารเย็น
เดินเล่นชมแสงสียามค�่ำแล้วกลับเข้าที่พัก ❑

Day 5
♦
♦

♦

ทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เลือกซื้อของฝากที่ตลาดกลาง (Central Market)
ตลาดเก่าแก่ของประเทศมาเลเซีย
เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเวลา 11.10 น.
ด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ถึงกรุงเทพฯ
เวลา 12.25 น. ❑
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