
วัตถุประสงคในการเดินทางไปตางประเทศ 
 
 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนไปคอนขางเร็ว   ทําใหมีความ
สะดวกสบายในการดํารงชีวิตหลายดาน   รวมทั้งดานการเดินทางไปตางประเทศ     หลายคนคิดวา   
นาจะไดมีประสบการในการเดินทางไปตางประเทศสักครั้งหนึ่งในชีวิต   โดยเฉพาะประเทศในยุโรป     
และมักจะมีคําถามวาจะเดินทางไปประเทศไหนดี    ผูเขียนในฐานะคอลัมนิสตสูโลกกวางเคยไดรับ
คําถามลักษณะนี้หลายครั้ง     จึงใครขอเสนอวา    การเดินทางไปตางประเทศ   เราตองสํารวจตนเอง
และคนรอบขาง   หรือหมูคณะที่จะรวมเดินทางกับเรา   วาตองการอะไร  แลวคอยมากําหนดวาเราจะไป
ประเทศไหน   ผูเขียนขอยกตัวอยางเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการเดินทางไปตางประเทศ  มาให
ทานลองพิจารณาประกอบการเขียนโครงการหรือกําหนดโครงการในการเดินทางไปตางประเทศ 

1.   เดินทางไปศึกษาดูงาน    ตองกําหนดหัวขอใหชัดเจนวาเราจะดูเร่ืองอะไรบาง   ดกูีเ่ร่ือง   ดกูี่
แหง   หรือกี่ประเทศ    เปนเวลานานเทาใด     หากดูหลายประเทศ   ควรเปนประเทศที่มีชายแดน
ติดตอกัน   เชน  ประเทศตาง ๆ ในยุโรปกลาง (ไดแก  อิตาลี  สวิส  เยอรมัน ฯลฯ)   หรือประเทศใน
ยุโรปตะวันออก (ไดแก  ออสเตรีย  ฮังการี  สโลวัค    และสาธารณรัฐเชค)   หรือประเทศในคาบสมุทร
ไอบีเรีย  ซ่ึงประกอบดวยฝร่ังเศส   สเปน   โปรตุเกส    และโมรอคโค  ปจจุบันสามารถติดตอเรื่อง
การศึกษาดูงานไดทาง E-mail address ของสถานศึกษา   ซ่ึงสามารถปรึกษาหารือรายละเอียดตาง ๆ กับ
ผูเกี่ยวของของสถานศึกษานั้น ๆ ได     

      การไปศึกษาดูงานอยางเปนทางการ    กรณีที่สถานศึกษามิไดเปนนิติบุคคล   ตองขอ
อนุญาตตนสังกัด     และการติดตอหนวยงานระหวางประเทศ  ตองเปนนิติบุคคลเชนเดียวกัน   หาก
วิทยาลัยฯซึ่งมิไดเปนนิติบุคคลจะติดตอกับสถาบันหรือสถานศึกษาในตางประเทศ   อาจติดตอในนาม
สมาคม   หรือมูลนิธิ   เชน   สมาคมศิษยเกา   สมาคมครูและผูปกครอง   หรืออ่ืน ๆ ที่สนับสนุน
คาใชจายบางสวน    หรือคาใชจายทั้งหมดในการเดินทางไปศึกษาดูงาน    เปนที่นาสังเกตวาประเทศที่
เจริญแลว   บางมหาวิทยาลัยฯซ่ึงเปนนิติบุคคลยังคงติดตอกับตางประเทศในนามสมาคมหรือมูลนิธิ
เชนเดียวกัน   กอนการติดตอประสานงานตองกําหนดใหชัดเจนวาจะไปศึกษาดูงานเรื่องอะไร  
ตัวอยางเชน 
                      1.1  ดูเร่ืองการจัดการศึกษาเฉพาะทาง   เชน   การจัดการเรียนการสอนแบบ Montessori 
ควรจะเดินทางไปดูที่ประเทศอิตาลี  ซ่ึงเปนตนแบบของการจัดการศึกษาแบบ Montessori  เมื่อไปอิตาลี
ตองวางแผนผนวกสถานที่สําคัญ ๆ   วาจะไปไหนหลังจากการศึกษาดูงาน    เชน   หอเอนแหงเมืองปซา    
เมืองฟเรนซ   หากไปกรุงโรม   จะไปดูกรุงวาติกัน   โคลอสเซียม    น้ําพุเทรวี่     และ Shopping สินคา 
Brand name ที่บันไดสเปน ซ่ึงอยูใกล ๆ กับน้ําพุเทรวี่    (อิตาลีมีน้ําพุสวยงามหลายแหงที่นาสนใจ)     
หากไปเมืองมิลานก็จะดูโบสถดูโอโม   สมาคมกีฬาที่มีช่ือเสียงของมิลานอีกสองสมาคม    สมาคมกีฬา
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ในตางประเทศหลายแหงมีสํานักงานตั้งอยูที่สนามกีฬา   มีของที่ระลึกในรูปแบบตาง ๆ ของสมาคมไว
ขายแฟนบอล    สําหรับราคาจะแพงกวาของที่ระลึกที่มีขายทั่วไป 
       1.2  ตองการดูเร่ืองการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสมัยใหม   หรือส่ือการสอน
สมัยใหม   ควรไปดูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา    ยุโรป    ออสเตรเลีย   หรือญ่ีปุน     ปกติถือวาออสเตรเลีย
เปนรูปแบบของยุโรป   และการจัดการศึกษาของออสเตรเลียคอนขางดําเนินการเปนธุรกิจอยางหนึ่ง   
จะเห็นไดวา   ออสเตรเลียประชาสัมพันธใหคนจากประเทศตาง ๆ มาเรียนที่ออสเตรเลีย คนที่เรียนใน
ออสเตรเลียมาจากเกือบทุกทวีป   ทานใดที่มีลูกหลานอยากไปเรียนที่อเมริกาหรือยุโรป      หากมีรายได
ไมสูงนัก  ควรเรียนที่ออสเตรเลียโดยเฉพาะที่เมือง Perth   ซ่ึงเปน Western Australia   คาใชจายจะถูก
กวาเดินทางไปเรียนที่ยุโรปหรืออเมริกา   หากคิดถึงคาเดินทางไปสูโลกตะวันตกแลวที่นี่นับวาถูกที่สุด   
ระยะทางไมไกลมากนัก   และมีวัฒนธรรมแบบโลกตะวันตก     ชาติพันธุของชาวออสเตรเลียก็เปนพวก
ตะวันตก   การจัดการศึกษามีระบบการคนควาที่ดีแมวาทานจะเรียนที่ Western  University  ที่เมือง 
Perth ทานสามารถยืมหนังสือเพื่อการคนควาไดจากทุกมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย   ซ่ึง
หองสมุดที่ทานเปนสมาชิกจะดําเนินการและอํานวยความสะดวกให  แตทานตองชําระคาบริการ
ดังกลาว   นับวาเปนการบริการทางการศึกษาที่ดีและทันสมัยมาหลายปแลว   หากไมคิดเรื่อง
ชาวตะวันตก   ประเทศญี่ปุนเปนอีกประเทศหนึ่งที่นาสนใจ   ชาวญ่ีปุนเปนคนตะวันออกที่มีวัฒนธรรม
ที่ดีหลายประการ    ชาวญ่ีปุนมีความออนโยนตางจากชาวเกาหลี  และจีนมาก   การจัดการศึกษาของ
ญี่ปุนไมดอยกวาอเมริกา  และยุโรป   บางสาขาวิชาลํ้าหนากวาซีกโลกตะวันตก    หากทานเรียนรูและ
สามารถพูดภาษาญี่ปุนไดดวย    เร่ืองการหางานทํามิใชปญหาใหญ         
      การเดินทางไปศึกษาดูงานในตางประเทศ   บางสถานศึกษาคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินการใหเรา    ไดแก  คาอาหารวาง   คาเอกสาร  และอื่นๆ   ตองศึกษาขอมูลใหดี   เพราะบาง
ประเทศคิดคาใชจายเกินความจริง   เชน  มหาวิทยาลัยบางแหงในประเทศจีน    ตามความจริงแลวหากดู
งานเรื่องการศึกษา  ในเอเชียมีประเทศที่นาจะดูงานทางการศึกษา   วิทยาศาสตร   และเทคโนโลยีได   
คือ   เกาหลี    และญี่ปุน    หากไปดูงานดานศาสนา   อารยธรรม   ควรจะไปประเทศอินเดีย 
 2.  การไปชมมรดกโลก (World  heritage)   หรือส่ิงมหัศจรรยของโลก    ก็ตองมากําหนดวาจะ
ไปดูที่ไหนดี   มรดกโลกที่ยิ่งใหญและอลังการและอยูใกลเราที่สุด   คือ  นครวัด   นครธม   ของประเทศ
กัมพูชา    กําแพงเมืองจีน   ไกลออกไปอีก   นาจะไปดูที่อียิปต     ไมวาจะเปนปรามิด    สุสาน   หรือ
พิพิธภัณธที่กรุงไคโร   ลวนนาศึกษาทั้งสิ้น   และนาดูกวากําแพงเมืองจีนมาก   ตํารวจทองเที่ยวที่อียิปต
เขาดูแลนักทองเที่ยวดีกวาเมืองจีน  ตํารวจจีนรูเห็นเปนใจไปกับพอคาแมคาขี้โกง  และมีคนขี้โกงเต็ม
บานเต็มเมือง   จะเห็นไดงาย ๆ คือ สินคา  Brand  name  ปลอมมีมากที่สุดในประเทศจีน    เขาปลอม 
Brand  name  ดัง ๆ จากทั่วโลก      และนับเปนเรื่องแปลกขณะเรา Shopping  ในประเทศจีนเมื่อถูกโกง
เงิน   มัคคุเทศกทองถ่ินก็ชวยเจรจาอะไรไมไดเสมอ      และการโกงของพอคาแมคาชาวจีน      เขาโกง
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ซ่ึงหนาเรียกวาเอากันแบบดื้อ ๆ โดยไมเกรงกลัวบาปกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น    หากเดินไปดูในกลุมประเทศ
ลาตินอเมริกา   จะมีคาใชจายที่สูงมาก    เพราะเดินทางคอนขางไกล   และหลายประเทศการคมนาคมยัง
ไมเจริญมากนัก   ผูที่เดินทางไปทางลาตินอเมริกาตองมีสุขภาพดี   เพราะสถานที่ทองเที่ยวบางแหงตอง
เดินไกล    หลายประเทศไมอนุญาตใหรถทัศนาจรจอดใกลโบราณสถาน   และเพื่ออนุรักษโบราณสถาน    
ความเปนระเบียบในการดําเนินการ   และใหงายตอการควบคุมดานความปลอดภัยดวย 

     มรดกโลกมีหลายประเทศทั่วโลก    ควรศึกษาขอมูลประกอบการวางแผนไปทัศนศึกษาหรือ
ไปศึกษาดูงาน   เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดจากการเดินทาง 
 3.  การเดินทางไปดูสถาปตยกรรม    ควรเดินทางไปประเทศยุโรป   ไมวาจะเปนอิตาลี    สวิส   
ฝร่ังเศส    และเยอรมัน   หรืออ่ืน ๆ     กรณีที่ตองการความหลากหลายก็ไปครั้งเดียวดูสัก 3 ประเทศ  
ประเทศละ 3 วัน     หากตองการดูประเทศเดียวก็ดูในโปรแกรมเจาะลึก    เชน  เจาะลึกสวิส   ทานไดชม
ความสวยงามดานสถาปตยกรรมของอาคารที่พัก    บานที่ดูนารักบนธรรมชาติที่สวยงามในเมืองตาง ๆ    
ศึกษาวัฒนธรรม    ชีวิตความเปนอยูของชาวสวิส   และคนที่นี่เขาไมทํางาน 3 D  เหมือนกับประเทศที่
เจริญทั่วโลก   คือ   งานที่ยุงยากและใชแรงงานมาก (Difficult)   งานที่เสี่ยงภัย (Dangerous)   งานที่
สกปรก (Dirty)  มีเด็กไทยหลายครอบครัวบอกพอแมหรือผูปกครองวาไปทํางานหาเงินชวงปดภาคฤดู
รอนที่สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป  ก็เจองานในลักษณะนี้  แตบางคนไมยอมพูดความจริง  เพราะเกรงวา
ผูปกครองเปนหวง    สําหรับการ Shopping ที่สวิสนิยมไปซื้อนาฬิกา   ซ่ึงมีหลาย Brand  name  และมี
คุณภาพเปนที่ยอมรับของทั่วโลก     หากจะไปเจาะลึกอิตาลี  จะไดทองเที่ยวหลายบรรยากาศ   เพราะ
ประเทศอิตาลีมีรูปรางยาวคลายรองเทาบูธ    มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย   มีคนหลายชาติพันธุ    มี
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย    มีสถาปตยกรรมที่นาชมมากกวาหลายประเทศในยุโรปดวยกัน    การ 
Shopping ที่อิตาลี   นิยมพวกเสื้อผา  และเครื่องหนัง   ซ่ึงมี Brand  name  มากมายใหเลือกซื้อตาม
ความชอบ 
 4.  การเดินทางไปดูความสวยงามของธรรมชาติที่หลากหลาย   ผูคนในบานในเมืองที่มีรูปราง
หนาตาดี   หาดทรายสวยงาม   ชมการสูวัวกระทิง    ไปเที่ยวประเทศสเปน   สเปนมีวัฒนธรรมที่
หลากหลายเชนเดียวกับหลายประเทศ      ดวยเหตุที่มีความหลากหลายดานชาติพันธุของคนในแควน
ตาง ๆ ของประเทศสเปน   หลายแควนมีความพยายามที่แยกประเทศ       สําหรับสินคา Brand  name  ที่
มีช่ือเสียงของสเปน  เชน  เสื้อผาเครื่องแตงการยี่หอ  Loewe  ก็เปนที่นิยมมิใชนอย    ไปชมการสูวัว
กระทิง    ราคาคาชมแตละครั้งไมเทากันทั้งนี้ขึ้นอยูกับความมีช่ือเสียงของนักสูวัวกระทิงหรือ Matador    
ไปชมสนามกีฬาที่เคยแขงขันโอลิมปค ที่เมือง Barcelona  เปนเมืองทาที่ใหญมากแหงหนึ่งในยุโรป    มี
ที่จอดเรือสําราญคลายกับเมืองไมอามี่  รัฐฟลอริดา  ของสหรัฐอเมริกา   หรือไปชมสนามกีฬา Real  
Madrid   หลังจากเสร็จสิ้นจัดกีฬาโอลิมปค  เขาจะใหสนามกีฬาโอลิมปค   ซ่ึงมีอาคารในบริเวณนั้น
หลายหลังเปนมหาวิทยาลัยการกีฬา   หอพักนักกีฬานานาชาติจะใหเอกชนสัมปทานเปนโรงแรมบาง   
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เปนหางสรรพสินคาบาง   จัดเปนศูนย Fitness บาง   นอกจากนี้แลวประเทศสเปนไดช่ือวา   ประเทศที่มี
ผูหญิงสวย   และผูชายรูปรางหลอ   รวมวาคนสวนใหญของประเทศทั้งหญิงและชายลวนหนาตาดี    คน
สเปนสวนใหญใจกวางกวาพวกยุโรปกลาง    มีความเปนมิตรมากกวาหลายประเทศ 
 5.   การเดินทางไปดูการโคจรของดวงอาทิตย    หลายคนสงสัยวา   ดินแดนพระอาทิตยเที่ยงคืน
เปนอยางไร    ผูเขียนขอสรุปวา    หากเราเอาลูกบอลวางบนโตะ   หางออกจากลูกบอล (ซ่ึงสมมุติเปน
โลก) ในแนวนอนประมาณกึ่งกลางลูกบอลวางไฟฉาย (ซ่ึงสมมุติเปนดวงอาทิตย)     หางจากลูกบอล 1 
ฟุต    เปดสวิทชไฟฉายแลวลองหมุนลูกบอลดูจะพบวา   ตอนบนและตอนลางของลูกบอลจะมีแสงสอง
ตลอดเวลา     เหมือนกับภูมิศาสตรของประเทศแถบสแกนดิเนเวีย   ซ่ึงอยูตอนเหนือของโลก   ประกอบ
กันการเอียงแกนของโลกประมาณ 23.5 องศา ชวงประมาณกลางปจึงปรากฏการณพระอาทิตย
เที่ยงคืน    อีกหกเดือนตอมาเวลากลางคืนยาวกวาเวลากลางวัน    ความจริงแลวเราจะเนนไปดูที่นอรเวย    
ผูเขียนขอยืนยันวา  ประเทศในแถบนี้   คือนอรเวย    สวีเดน   เดนมารก  และฟนแลนด    ลวนมี
ปรากฎการณพระอาทิตยเที่ยงคืนทั้งสิ้น    รวมไปถึงเมืองเซนต  ปเตอรสเบอรก ของรัสเซีย   ที่นี่พระ
อาทิตยลับขอบฟาประมาณ 40 นาที   ยังมองเห็นแสงอาทิตยเหมือนเวลาหกโมงเย็นในบานเรา     สรุป
ไดวา   พระอาทิตยเที่ยงคืนปรากฏการณที่พระอาทิตยหมุนรอบตัวเราและอยูที่ขอบโลก   ตางจากบาน
เราซึ่งอยูใกลเสนศูนยสูตร   พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออกแลวโคจรขามหัวเราไปทางทิศตะวันตก   
จึงเห็นพระอาทิตยประมาณ 12 ช่ัวโมงเกือบทั้งป    ขอเสียของคนที่หลับยาก  หากไปในชวงพระอาทิตย
เที่ยงคืนจะนอนไมคอยหลับ   ควรปรึกษาแพทยเพื่อขอยานอนหลับกอนเดินทาง  และคงใชเฉพาะวัน
แรก ๆ  หลังจากปรับตัวไดก็เปนปกติ   หากตองการชมบรรยากาศแบบยุโรปและชมการโคจรของดวง
อาทิตยก็นาจะเดินทางไปประเทศรัสเซีย    เที่ยวกรุงมอสโกแลวคอยบินไปเมืองเซนต  ปเตอรสเบอรก   
เพื่อดูปรากฏการณพระอาทิตยเที่ยงคืน    เพราะที่รัสเซียคาครองชีพต่ํากวาประเทศแถบสแกนดิเนเวีย   
สําหรับดานสถาปตยกรรม   รัสเซียก็มีทุกอยางเหมือนประเทศในยุโรป   และยังมีเผาตาง ๆ มากมาย   
และเนื่องจากประเทศรัสเซียมีความยาวกินพื้นที่สองทวีป     คือทั้งเอเชียและยุโรป   จึงมีวัฒนธรรมที่
หลากหลายมาก   สินคาสวนใหญราคาไมแพง   ไมมีตลาดสินคา Brand  name  มากมายเหมือนยุโรป
กลาง    แตรัสเซียมีสินคาหลายอยางที่เปนเอกลักษณเฉพาะ 
 6.  การเดินทางไปดูความสวยงามของสถาปตยกรรมและฟงดนตรี  บรรยากาศ Romantic   ควร
เดินทางไปประเทศออสเตรีย    บานเมืองมีสถาปตยกรรมสวยงาม   สะอาด   ราวกับดินแดนในฝน   ใน
ตอนบายหรือเย็นสามารถนั่งรถมาแบบบรรยากาศเกา ๆ ชมเมือง  ผูควบคุมมาใสสูทผูกเน็คไท   เปน
ภาพที่หาดูไดยาก    สถานที่ทองเที่ยวหลายแหงรวมทั้งถนนคนเดิน (Walking  street) ในกรุงเวียนนา        
มีคนแตงตัวแบบขาราชสํานักสมัยโบราณขายตั๋วเขาชม Concert       ตลอดถนนคนเดินจะไดยิน
เสียงเพลง   โดยเฉพาะเพลงที่คุนหูในบานเราคือ  เพลง Four  season  มีการแสดงดนตรีโดยศิลปนเดี่ยว  
คนที่เดินผานไปมาถูกใจแวะฟงเพลง   และบริจาคเงินใสภาชนะที่เขาวางไว   อาจจะเปนกลองกีตา  
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หมวก  หรืออ่ืน ๆ ตางไปจากพวกขอทานในบานเรา   บางทีมีการแสดงตลกโชวก็มีคนไปมุงดูมากมาย    
นอกจากนี้แลวทานยังสามารถชมและเลือกซื้อ Crystal  ที่มีช่ือเสียงของ Swarovski  เปนเครื่องใช  หรือ
เครื่องประดับบานระยิบระยับ   ซ่ึงมีมากมายหลายแหง   ออสเตรียยังมีเมืองตาง ๆ ที่เหมาะกับการ
ทองเที่ยวและการพักผอนอีกหลายเมือง    ที่พักก็มีหลายหลายรวมทั้งโรงแรมหลายระดับใหเลือก   
หอพัก    บานพักคลายกับ Guest  house ในบานเรา    ไดทราบมาวา Guest  house ในออสเตรียมีความ
สะอาด  ชาวออสเตรียมีความเปนมิตร 
 7.   ไปดูและเลือกซื้อเครื่องเพชรที่สวยงาม   ควรไปประเทศเนเธอรแลนด   นอกเหนือจาก
เศรษฐีในประเทศประเทศตาง ๆ นิยมมาซื้อเพชร   ยังมีเจาผูครองนครและพระราชินีของประเทศใน
ตะวันออกกลางหลายพระองคนิยมมามาสั่งซื้อเครื่องเพชรจากที่นี่   หากไปทองเที่ยวกับบริษัทนําเที่ยว   
หรือซ้ือ Package  tour  หรือ City  tour  ของเนเธอรแลนดเขามักจะมีรายการพาไป Shopping  รานเครื่อง
เพชรที่มีช่ือเสียง  ซ่ึงมีอยู 2 หาง   คือ  หาง Coster  และ  หาง Gassan  ไมหางใดก็หางหนึ่ง   การซื้อ
เครื่องเพชรที่นี่เขามีใบรับรอง (Certificate)  รับรองสินคาให  นอกจากไปเลือกซื้อหรือชมแลวยัง
สามารถเขาไปดูการผลิตหรือการเจียรไนดวย   มีวิทยากรบรรยายใหความรู  โปรแกรมนี้เปนนโยบาย
ของรัฐบาลเหมือนกับการไปเที่ยวประเทศจีน   มักจะพาไปซื้อยาบัวหิมะทาแกไฟหรือน้ํารอนลวก   ซ่ึง
จีนมักใชอุบายในการขายสินคา     เที่ยวประเทศเกาหลี   เขามีนโยบายพาไปซื้อโสม   ที่เกาหลีดีกวาจีน   
เขาไมใชอุบายในการคา   เขาขายตรงไปตรงมา    ยกเวนคนไทยเราหลอกกันเอง     การเที่ยวใน
ประเทศเนเธอแลนดส่ิงที่ไมควรพลาดอยางหนึ่ง   คือการนั่งเรือกระจกชมเมือง   ที่นี่เขามีแมน้ํามากมาย
หลายสาย    เพื่อการระบายน้ําและการชลประทาน   เพราะประเทศนี้พื้นที่จํานวนไมนอยอยูต่ํากวา
ระดับน้ําทะเล   น้ําในลําคลองตาง ๆ ไมใสเพราะระดับน้ําไมลึกมากนัก    หากสังเกตตอนนั่งเรือจะพบ   
วาอาคารบานเรือนสองฝงคลองเกือบทุกหลังเอียงไปดานใดดานหนึ่ง   เพราะดินใตฐานรากคอนขาง
เหลว   และบานของชาวเนเธอรแลนดมีประตูเขาออกขนาดเล็ก    ใตจั่วบานจะมีรอกแขวนอยู   (ขึ้นอยู
กับจํานวนชั้น   หากมี 3 ช้ัน จั่วจะอยูที่ช้ัน 3) ไวดึงเฟอรนิเจอรเขาบาน    เพราะไมสามารถนําเขาทาง
ประตูได    ใครสรางประตูใหญเสียภาษีโรงเรือนแพง    เขาจึงสรางประตูคอนขางเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
แพง 
 8.  ไปดูแฟชั่น  คนจํานวนไมนอยนิยมไปประเทศฝรั่งเศส   หากเดินทางไปกรุงปารีส   สถานที่
ทองเที่ยวในปารีสที่นาสนใจมีหลายแหง  ส่ิงที่ไมควรพลาดคือการขึ้นไปชมทัศนียภาพกรุงปารีส   บน
หอไอเฟล (Eiffel tower)  ทานไมตองขึ้นไปสูงมากนัก   เพราะยิ่งสูงยิ่งหนาว   และมีราคาแพง   แมวาจะ
เห็นไดไกล   แตส่ิงที่อยูไกลออกไปมองเห็นไมชัดอยูดี     ถัดมาลองแมน้ําแซน   ซ่ึงเปนแมน้ําที่เปนที่ตั้ง
ของปารีส (เดิมทีชนเผาปารีเซียนอยูบนเกาะนี้   การตั้งชื่อเมืองหลวงก็มาจากปารีเซียน)   ทัศนียภาพของ
แมน้ําแซนสวยงามมาก    และสวยงามกวาแมน้ําของหลายประเทศในยุโรป    สถานที่ถัดมาคือ
พระราชวังแวรซายส (Palace  of  Versailles)  เปนพระราชวังที่ยิ่งใหญและยังคงรักษาสภาพความ
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สวยงามไว    ประตูชัย (Arc  de  Triophe) ซ่ึงเปนที่บรรจบหรือวงเวียนของถนน 12 สาย   ถนนสายหนึ่ง
จากประตูชัยตรงไป Place de  la  concorde   เรียกวา  ฌอง  เอลิเซ (Champ  Ellise)  จากรากศัพทเดิม
แปลเปนภาษาไทยวา แดนสนธยา   สองขางทางเต็มไปดวยแฟชั่นสีดํา  (คนนิยมใสเสื้อผาสีดํามาก)   
ทานควรเตรียมเสื้อผาสีดําหรือสีทึบจะชวยใหดูผสมกลมกลืนกับนักทองเที่ยวอ่ืน ๆ และยังชวยใหมี
ความอบอุนมากกวาสีอ่ืนดวย    บนถนนสายนี้เต็มไปดวยหางรานตาง ๆ มากมาย   มีสินคา Brand  name 
หลายยี่หอขาย   และมีอยูรานหนึ่งซึ่งเปนที่นิยมของชาวญี่ปุนและไทย   หรือหลุยส  วิตตอง (Louis  
Vuittong)  สินคาที่นี่มีราคาคอนขางแพง  แตเปน Brand  name ที่มีคนนิยมมาก   หลุยส  วิตตอง เติบโต
มาจากการผลิตกระเปาเดินทาง   แตปจจุบันขายสินคามากมายหลายชนิดใหเลือกซื้อ 
 9.  การไปเลนสกีหิมะ  ควรไปในประเทศที่มีความเจริญ  และมีจริยธรรม   เชน  ประเทศเกาหลี   
หรือประเทศญี่ปุน   หากไปยุโรป   คนไทยนิยมไปเขาทิตลิส ประเทศสวิส (นั่งกระเชาซึ่งหมุนได 360 
องศา) ทําใหเราเห็นทัศนียภาพรอบตัวกอนขึ้นถึงภูเขาหรือสถานที่เลนสกี)  สถานที่แหงนี้พิมพ 
Brochure เปนภาษาตาง ๆ หลายภาษา  รวมทั้งภาษาไทยดวย   หากคนไทยไปเปนคณะและไดจองไว
ลวงหนา   เขาจะจัดเตรียมไวเทากับจํานวนคนที่ไป   พอไปถึงสามารถรับตั๋วพรอม Brochure ประเทศ
สวิสและประเทศอื่น ๆ ที่เจริญดานเทคโนโลยีมีระบบชวยเหลือผูเลนสกีหิมะในกรณีที่ไดรับบาดเจ็บ
หรืออันตราย    หากทานสนใจจะไปฝกเลนหิมะตองเตรียมตัว  เตรียมสุขภาพใหพรอม   คนไทยสวน
ใหญไมนิยมเลน   มักไปเที่ยวชม     และมีขอควรระวังในการออกไปเที่ยวชมการเลนสกี   ทานไมควร
ออกไปจากอาคารไกลมากนัก   เพราะหากอากาศเย็นจัด   ทานจะเกิดอาการแพอากาศเย็น   น้ํามูกใส ๆ 
ไหลออกมาแทบจะไมทันรูสึกตัว    อีกประการหนึ่งหากทานเดินออกไปไกลจากอาคาร   ปลายนิ้วเกิด
อาการชาตองรีบกลับเขามา   แลวเอามือที่ชาไปใกล ๆ Heater  จะชวยใหอาการชาหายได 
 10.  กรณีที่พาลูกหลานไปสวนสนุก   สวนใหญจะเปน Disneyland   ซ่ึงมีการลงทุนในหลาย
ประเทศ   ที่ใกลที่สุดคือ  ฮองกง   ไกลออกไปคือญ่ีปุน   และเกาหลี  หรือจะไปเลนที่สหรัฐอเมริกาซึ่ง
เปนตนตํารับสวนสนุกในลักษณะนี้   และนับเปนเรื่องแปลกที่เครื่องเลนชนิดที่เสี่ยงมากหรือหวาดเสียว
ยิ่งใหมมากเทาใดยิ่งเราใจกับความหวาดเสียวมากยิ่งขึ้น   หากไปเลนที่ประเทศเกาหลี  ชาวเกาหลีลงทุน
กันเองเรียกวา Everland   โดยภาพรวมไมแตกตางจาก Disneyland มากนัก    ในบรรดาสวนสนุก
ทั้งหลายยอมมีความเสี่ยงเปนธรรมดา   การจะเลนเครื่องเลนอะไรตองศึกษารายละเอียดใหดี  โดยเฉพาะ
ขอควรระวัง   บางประเทศไมมีคูมือเปนภาษาอังกฤษ  แมแตปายเตือนก็เปนภาษาทองถ่ิน  อาจจะทําให
ไดรับการบาดเจ็บจากการเลนผิดวิธี    เครื่องเลนบางอยาง   ผูเลนเพียงนั่งไมถูกตอง  ที่เรียกกันวา “ผิด 
Position”  เชน  ไมเอาหัวแนบกับเกาอี้ในขณะที่ถูกเหวี่ยง   อาจเกิดอาการยอกที่คอ  และหากไดรับ
บาดเจ็บอาจกอใหเกิดปญหาในการสื่อสารกับแพทยโดยเฉพาะการเดินทางไปกับครอบครัว   หาก
เดินทางไปกับบริษัททัวร  มัคคุเทศกทองถ่ิน (Local  guide) ยังสามารถชวยเหลือเราได    เพราะปจจุบัน
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หลายประเทศ   โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย  มัคคุเทศกทองถ่ินจะพูดภาษาไทยได   ไมวาจะเปนจีน  
เกาหลี   หรือญ่ีปุน 
 11.   การเดินทางเยี่ยมชมพุทธสถาน  โดยทั่วไปนิยมไปสังเวชนียสถาน (สถานที่ประสูติ  ตรัสรู   
ปฐมเทศนา  และปรินิพพาน)  คือประเทศอินเดียและเนปาล   หากไปประเทศเหลานี้ตองยอมรับใน
ความสกปรกของบานเมืองเขา  มีความไมสะดวกสบายเหมือนกับไปประเทศญี่ปุน   หรือประเทศที่
เจริญดวยเทคโนโลยี   และตองเผชิญกับความนารําคาญจากขอทาน   ทานไมควรใจออนใหเงินกับ
ขอทาน   เพราะหากชาวอินเดียหรือเนปาลคนอื่นเห็น    ก็จะวิ่งเขามาขอดวย    บางคนมิใชขอทานอาชีพ
ก็วิ่งเขามารวมขอกับเขาดวย    แลวยังอางอีกวา   ทําไมใหคนอื่นได   ทําไมเขาไมไดรับ     ซ่ึงนับเปน
การเรียกรองสิทธิแบบแปลก ๆ ของคนแถบนี้          นอกจากประเทศอินเดียและเนปาลแลว      ประเทศ
ศรีลังกา  ซ่ึงมีพุทธสถานหลายแหงที่นาสนใจ  และประเทศบังกลาเทศซึ่งมีชาวพุทธไมมากนักสวน
ใหญอยูทางตอนใตของประเทศ  คือเมืองจิตตะกอง  เรียกกันวา  เปน Buddhist area   ทั้งศรีลังกาและ
บังกลาเทศก็มีคนลักษณะนี้   เรียกวาหากไปประเทศแขกทานตองมีสติในการระมัดระวังมากขึ้นดวย 
              การเดินทางไปเยือนสังเวชนียสถาน  นิยมไปสามเสนทาง  คือบินจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ไปที่เมืองกัลกัตตาแลวนั่งรถไปตามสถานที่ตาง ๆ และกลับไทยทางสนามบินกรุงกาฎมัณฑุ  ที่ประเทศ
เนปาล   เสนทางนี้หากยอมเสียคาใชจายเพิ่มหลังจากเสร็จสิ้นจากการนมัสการสังเวชนียสถาน  ควร
นอนพักที่กรุงกาฎมัณฑุสักสองคืนเพื่อเที่ยวกรุงกาฎมัณฑุและเมืองอื่น ๆ   เสนทางที่สองเขาทางกรุง
กาฎมัณฑุ    ออกเมืองกัลกัตตาบินกลับประเทศไทย   เสนทางที่สามเขาและออกทางเมืองกัลกัตตา    
การเดินทางไปอินเดีย    หากบินไปลงที่เมืองกัลกัตตาอื่นราคาจะถูกกวาลงที่กรุงนิวเดลี   เพราะ
ระยะทางสั้นกวา 
 12.  หากทานเดินทางไปทัศนศึกษาในที่ราบสูงหรือหลังคาโลก คือ  ทิเบต  การเดินทางไป
ทิเบต   นักทัศนาจรสวนใหญ    มุงศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายาน   หรือตันตระยาน    มี
พระสงฆที่เรียกวาลามะ   ซ่ึงเปนนิกายที่มีความลึกซึ้งเรื่องจิตวิญญาณ    นิยมเดินทางไปชมพระราชวัง
โปตาลา (Potala  palace)   วัดโจคัง    วัดเซรา   วัดเดรปุง  และพระราชวังฤดูรอน   หากมีเวลาจะเดินทาง
ตอไปที่ชิกาเซ    ซ่ึงมีอีกหลายวัด    มีภูเขาที่สูงที่สุดในทิเบต     เชื่อวาเปนเขาพระสุเมรุอันเปนที่ประทับ
ของพระอินทร   สรุปไดวาสถานที่ทองเที่ยวในทิเบตเกือบทั้งหมด  คือวัด    เนื่องจากทิเบตมีปริมาณ
กาซออกซิเจนนอยกวาปกติ   แมวาทานจะมีสุขภาพดี  ทานยังตองเตรียมสุขภาพใหพรอม  ควรฟต
รางกายใหดีกอนเดินทาง   สําหรับคนที่มีสุขภาพไมดี  มีโรคประจําตัว  เชน  โรคความดันโลหิตสูง   
โรคหัวใจ   โรคหอบหืด   ไมควรเดินทางไปทิเบตโดยเด็ดขาด    การเขาสูทิเบตรัฐบาลจีนจะใหทาน
กรอกขอความแจงเรื่องสุขภาพ (Health  declare) กอนเขาทิเบต    หากทานไมมั่นใจในสุขภาพของทาน   
ทานควรไปปรึกษาหารือ   และใหแพทยตรวจสุขภาพกอนตัดสินใจเดินทาง 



 8

 13.  ไปทัศนศึกษาตามเทศกาล  เชน  Carnival  ในลาตินอเมริกา    ชมดอกไมสวย ๆ งาม ๆ ใน
เทศกาลดอกทิวลิปที่เคอรเคนฮอฟ (Keukenhof)   ประเทศเนเธอรแลนด    ซ่ึงจัดในชวงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม ทุกป   สวนดอกไมที่สวย ๆ งามในสหรัฐอเมริกามีในหลายรัฐ   ผูใชบริการเสียเงินคาเขาชม
และตองปฏิบัติตามกฎหรือขอกําหนดของสวนสาธารณะ   เพราะภายในสวนสาธารณะบางแหงมีเครื่อง
อํานวยความสะดวกใหกับกลุมที่ไป Picnic ใช   เมื่อใชเสร็จตองเก็บใหเขาใหเรียบรอย สําหรับงานใน
เทศกาลตาง ๆ ที่นาดูในเอเชีย   ไดแก  ประเทศญี่ปุนมีเทศกาล (Festival  หรือเรียกเปนภาษาญี่ปุนวา 
Matsuri) มากมาย   และมีทุกเดือน     กระจายจัดตามเมืองตาง ๆ   งานประจําปสวนใหญจะจัดตามความ
เชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน   ทําใหผูที่เดินทางไปทัศนศึกษามีความรูความเขาใจในวัฒนธรรม
มากขึ้น   และทําใหงายตอการศึกษาคนควาเกี่ยวกับอารยธรรมของกลุมชนหรือชาติพันธุนั้น ๆ ไดดี
ยิ่งขึ้นอีกดวย 
 14.  ไปทัศนศึกษาดานศาสนาและอารยธรรมที่เกาแกและหลากหลาย   คนสวนใหญนิยมไป
ประเทศอินเดีย   เพราะประเทศนี้นอกจากจะมีแผนดินกวางใหญไพศาลแลวยังมีหลายศาสนา  หลาย
ศาสนามีวิทยาลัยของตนเอง   จัดการศึกษาดานศาสนาจนถึงระดับปริญญาเอก    เพื่อปองกันการเกิด
ปญหาทางศาสนารัฐบาลอินเดียตองประกาศวา   อินเดียไมมีศาสนาประจําชาติ    แตละศาสนาลวนมีคน
นับถือกันหลายลานคน   เพราะเขามีประชากรมากกวาหนึ่งพันลานคน   ศาสนาตาง ๆ ในประเทศ
อินเดียเชน   ศาสนาฮินดู    ศาสนาซิกข   ศาสนาคริสต     ศาสนาอิสลาม    ศาสนาพุทธ    ศาสนาเชน   
และยังมีชุมชนศาสนาอื่น ๆ อีก   ไดแก  ศาสนาโซโรอัสเตอร   ศาสนาบาไฮ    ศาสนายูดาย   ฯลฯ   
ประเทศอินเดียเปนแหลงกําเนิดศาสนาทั้งศาสนาโบราณและศาสนาปจจุบันหลายศาสนา    หากไป
อินเดียตองทําตัวสมถะ    และสํารวจตนเองวา  สามารถรับประทานอาหารที่ปนเครื่องเทศไดหรือไม  
(แมแตนมสดเขายังผสมเครื่องเทศ   เรียกวา  นมมัสซาลา)  ที่นี่รานอาหารจีนคอนขางหายาก    อาหาร
สวนใหญในประเทศเปนอาหารมังสวิรัติและมักจะเนนหนักเรื่องถ่ัว   อาหารที่เปนเนื้อสัตวรานของชาว
อินเดียหลายแหงจะมีไกและปลา  แตละเมืองมีขาวกับแกงถั่วบาง  โรตีกับแกงถั่วบาง   โรตีที่
รับประทานเปนอาหารหลักในบางเมืองก็แตกตางกัน       เชนเดียวกับประเทศจีน    ชาวจีนตอนเหนือจะ
รับประทานหมั่นโถแทนขาว     ชาวจีนตอนใตรับประทานขาวเปนหลัก    คนอินเดียสวนใหญมี
วัฒนธรรมดานการรับประทานอาหารจากชาวฮินดู   ซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศ   พวกเขานิยม
ลัทธิอหิงสา   ไมฆาสัตว  ไมเบียดเบียนสัตว  หากทานไปเที่ยวตามศาสนสถานตาง ๆ จะพบวา  สัตวที่
เพนพานอยูในวัด   ไมวานก  หรือกระรอก  สัตวพวกนี้ขออาหารจากคนและมากินในมือ   โดยไมกลัว
วาจะถูกทําราย     ดานพุทธสถานที่สําคัญในอินเดียนอกเหนือจากสังเวชนียสถานยังมีมากมายหลายแหง   
ไมวาจะเปน  เมืองไพสาลี   ปตนะ  สถูปที่สาญจี   ถํ้าอชันตา   ถํ้าเอโรลา  ซ่ึงเปนมรดกโลกดวย    
นอกจากนี้แลวยังมีมหาวิทยาลัยทางพระพุทธศาสนาหลายแหง   มีคนไทยรวมทั้งพระภิกษุสงฆไปเรียน
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ที่อินเดียมากมาย      จากความยิ่งใหญของอินเดียทําใหผูที่หลงใหลในอารยธรรมลุมน้ําสินธุไปอินเดีย
สิบครั้งก็ยังไมเบื่อ 
 นอกจากไปทัศนศึกษาตามความตองการดังที่ยกตัวอยางมาแลว   ยังมีดานอื่น ๆ อีก เชน  ไปชม
ฟุตบอล   สวนใหญนิยมไปประเทศยุโรป   เชน   ประเทศอังกฤษ  ซ่ึงมีอยูหลายเมือง แตมีราคาคอนขาง
สูง    ประเทศฝรั่งเศส    ประเทศสเปน   อิตาลี    และประเทศอื่น ๆ   
  
         สมศักดิ์     ตันติวิวัทน 
         ครู  ชํานาญการพิเศษ 
           8  พฤษภาคม  2551 
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    บันทึกขอความ 
สวนราชการ                              งานบริการชุมชน    วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
ท่ี  -  วันที ่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
เร่ือง สงบทความ KM     เร่ืองวัตถุประสงคในการเดินทางไปตางประเทศ    

________________________________________________________________________________ 
เรียน ผูอํานวยการวทิยาลัยเทคนิคราชบุรี 
สิ่งท่ีสงมาดวย     1.  บทความ เร่ืองวัตถุประสงคในการเดินทางไปตางประเทศ     จํานวน  1 ชุด 
  

ตามที่  รองผูอํานวยการ  ฝายแผนงานและความรวมมือ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   จึงไดขอให
ขาพเจา    ชวยเขียนบทความจากประสบการณในการเดินทางไปตางประเทศ    เพื่อถายทอด
ประสบการณใหเพื่อรวมงานไดทราบขอมลู  นั้น   

ขาพเจาไดเขียนมาใหแลวดังแนบ     จึงใครขอความกรุณามอบใหผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

         
 
              (นายสมศักดิ์  ตันติวิวัทน) 
         หัวหนางานบริการชุมชน            
 


