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การ
เดนิทางและการท่องเทีย่ว (Travel & Tourism) ดูเหมอืน
จะเป็นปัจจัยที่ 5 ส�าหรับยุคสมัยนี้ไปเสียแล้ว ธุรกิจนี้ได้

เติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่น�ารายได้สู่เจ้าของประเทศอย่าง
มหาศาล แต่ละประเทศจงึทุม่ทนุแข่งขนัและเชญิชวนให้นกัท่องเทีย่ว 
มาเยีย่มเยยีนสมัผสัวถิชีวีติ ธรรมชาตแิละวฒันธรรมกนัอย่างเป็นล�า่
เป็นสันมากขึ้น  

ในอดีตประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาได้รับความนิยม
อย่างมาก เน่ืองจากความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastruc-
ture) และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีระบบ นักท่องเที่ยว
กระเป๋าหนกัในยคุนัน้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชาวญีปุ่น่ น�ามาซึง่ 
ความต้องการบคุลากรทีส่ามารถพดูภาษาญีปุ่น่ได้ รวมถึงภัตตาคาร
ญี่ปุ ่นก็เริ่มผุดขึ้นมาเป็นล�าดับ เพื่อให้การต้อนรับที่ประทับใจ
ที่สุดแก่ชาวอาทิตย์อุทัย การท่องเที่ยวยังน�ามาซึ่งการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั้งในแง่สังคม (Social) การศึกษา (Edu-
cation) และเศรษฐกิจ (Economy) โดยสามารถสร้างงาน (Create 
employment) กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและยกระดับความเป็นอยู่ 
(raise living standard) ของคนในท้องถิ่นอีกด้วย เราจึงควรตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (be a good host) และเป็น
มิตรกับนักท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

ในช่วง 15-20 ปี ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเอเซีย
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบมากขึ้น กอรปกับปัญหาอื่นๆ ของ
ประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผู้คนจึงสนใจมาท่องเที่ยวในทวีป
เอเซียมากขึ้น อีกทั้งความคุ้มค่าของเงินที่จ่ายไป (value for money) 
ผูค้นมคีวามเป็นกนัเอง บคุคลากรทีม่คีณุภาพมากขึน้และการต้อนรบั
ที่ประทับใจมากกว่า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูง 
เนื่องจากมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและผู้คนที่เป็นมิตร 
ขอแต่ให้ประเทศสงบเท่านั้น จะสามารถเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวและน�า
รายได้เข้าประเทศได้เพิ่มอีกอย่างแน่นอน ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคนี้

ผู้เขียนสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างแน่นอน 
แต่ถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นส�าหรับยุคโลกาภิวัตน์ ถือว่า
เป็นการเปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ให้ตนเอง เป็นก�าไรชีวิต ให้ความ
สนุกสนาน อีกทั้งเป็นการให้รางวัลกับตัวเราและคนรอบข้างที่อุตส่าห์
ท�างานหนักกันมา ที่ส�าคัญคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความประทับใจใน
หลายๆ สถานที่ที่เราไปจะลดลงหากขาดความทรงจ�าอย่างหนึ่ง คือ 
มีของกินอร่อยถูกปากและราคาพอประมาณยิ่งดี

จงึเป็นทีม่าของคอลมัน์นี ้English On The Go “ภาษาองักฤษ
เดินได้” ซึ่งนอกจากจะพาท่านผู้อ่านไปรู้จักประเทศและสถานที่ 
ท่องเทีย่วต่างๆ แล้ว จะยงัแนะน�าวัฒนธรรมการรบัประทานของแต่ละ
ที่ด้วย พร้อมสอดแทรกค�าศัพท์ภาษาอังกฤษตามสมควรควบไปด้วย 
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แต่ต้องออกตัวก่อนว่า ผู้เขียนไม่ใช้นักชิมมืออาชีพ หรือนักวิจารณ์
อาหาร เพียงขอน�าเสนอเมนูท้องถิ่นที่ได้ไปเห็นและชิมมาเล่าสู่กันฟัง 
แบ่งปันประสบการณ์ข้อมูลความรู้และเพื่อมอบความเพลิดเพลินใน
การอ่านไม่มากก็น้อย แต่อาจเป็นมุมมองที่ต่างจากผู้เชี่ยวชาญท่าน
อื่นบ้างก็ต้องขออภัยไว้ก่อน อีกท้ังเกร็ดท่ีมาเล่าสู่กันฟังและอาหารที่
แนะน�าเกิดจากการสังเกตและค้นพบด้วยตนเอง หรือสอบถามจาก
คนท้องถิ่นบ้าง

ประเดิมเริ่มแรกฉบับปฐมฤกษ์นี้ ขอพาไปเที่ยวประเทศเพื่อน
บ้านใกล้ๆ เรานี่เอง เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย (Penang, Malaysia) 
ในอดีตเกาะนี้เป็นที่รู้จักในหมู่สังคมชั้นสูงของบ้านเราที่จะส่งบุตร
หลานไปศึกษาภาษาอังกฤษ คาดว่าเนื่องจากใช้เวลาเดินทางน้อย
ที่สุด สมัยก่อนน่าจะเป็นการเดินทางโดยทางเรือ หรือรถไฟสุดปลาย
ทางท่ี สถานีบัตเตอร์เวิร์ด (Butterworth) (ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการในปี 
ค.ศ.1903) และมาเลเซียในอดีตเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ 
จึงมีคณะมิชชั่นเนอรี่และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

ในอดีตคนไทยอาจรู้จักปีนังในชื่อเกาะหมาก หรือหลายท่าน
อาจไม่ทราบ ซึง่มาจากชือ่เดมิในภาษามาเลย์ คอื Palau Pinang แปล
เป็นภาษาอังกฤษว่า Island of the Betel Nut Tree แปลเป็นไทยก็คือ 
เกาะ (ต้น) หมากนั่นเอง เดิมปีนังขึ้นกับรัฐเคดาห์ (Kedah State) จน
กระทัง่ปี ค.ศ. 1786 กปัตนั ฟรานซสิ ไลท์ (Captain Francis Light) เข้า
ครอบครองในนามของ บรษิทั อสีต์อนิเดยี (East India Company) ของ
ประเทศองักฤษและเปล่ียนชือ่เกาะเป็น เกาะปรนิซ์ออฟเวลส์ (Prince 
of Wales Island) และสร้างเมืองยอร์ชทาวน์ (George Town) ขึ้น 

ปัจจบุนัปีนงั เป็นรฐัหนึง่ของประเทศมาเลเซยี ระยะทางไม่ห่าง

จากชายแดนตอนใต้ของไทยมากนัก เวลาเดินทางโดยเครื่องบินจาก
กรุงเทพฯประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น สนามบินปีนังไม่ใหญ่โตมากนัก 
อาจเทียบได้กับสนามบินเชียงใหม่โดยประมาณ Taxi เข้าเมืองก็ใช้
ระบบเหมาจ่ายไม่ใช้มเิตอร์ สภาพรถก็ไม่ดีนกั สนนราคาประมาณ 32 
เหรียญมาเลเซีย หรือริงกิต (Malaysia Riggit) คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆ 
จะเป็นเงิน 320 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับการเดินทางจากสุวรรณภูมิเข้า
กลางเมืองกรุงเทพฯ

ความประทับใจอันดับแรก (The first impression) คือ ความ
ร่มรื่นของถนนหนทาง ซึ่งรายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่สองข้างทาง
สังเกตได้ว่าเป็นต้นไม้เก่าที่ได้รับการเก็บรักษาเอาไว้

ปีนังในปัจจุบันต้องถือว่าไม่ได้เปลี่ยนไปมากในช่วง 20 ปีที ่
ผู้เขยีนเคยไปเยือนมา ไม่มตึีกสูงมากนกั ย่านเมอืงเก่าทีเ่รยีกว่า ยอร์จ
ทาวน์ (George Town) ยงัได้รบัการอนรุกัษ์และขึน้ทะเบยีนเป็นมรดก
โลก (World Heritage) จาก UNESCO บรเิวณถนนวฒันธรรมอนัได้แก่ 
Lebuh Farquhar, Jalan Masjid Kapitan Keling, Lebuh Armenian 
เป็นต้น เป็นทีอ่าศยัและทีค้่าขายของชมุชนชาวจนี มสุลมิ อนิเดยีและ
ครสิต์ ซึง่ใช้ชวีติร่วมกนัได้อย่างน่าชืน่ชม นอกจากนีไ้ม่ไกลจากบรเิวณ
นี้ยังเป็นที่ต้ังของโรงเรียนคาทอลิค ซึ่งคุณอาภัสรา หงสกุล นางงาม
จักรวาลของเราเคยไปศึกษา

ตอนนี้ได้แนะน�าประวัติศาสตร์ของเกาะนี้พอเป็นสังเขปแล้ว 
ฉบบัหน้าเราจะมาเจาะลกึไปเยีย่มชมสถานทีส่�าคญัๆ ทางวฒันธรรม
อีกหลายแห่ง อย่าลืมติดตามอ่านกันในฉบับหน้า 
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