
ELLE TRAVEL

ชา่
งภ

าพ
 : 

เพ
ิม่บ

ญุ
 ว

งศ
พ์

าน
ชิ 

เสน้ทางสามเหลีย่มอารยธรรม
จากเดล ี(Delhi) ชยัปรุะ (Jaipur) และอคัรา (Agra)
นบัเปน็เสน้ทางสำคญัทีร่วมทัง้อดตีเมอืงหลวงของ

กษตัรยิร์าชวงศร์าชบตุร และราชวงศโ์มกลุ (Moghul)
ผูส้รา้งอาณาจกัรอนิเดยีทีย่งัหลงเหลอืเปน็รปูแบบแหง่

สถาปตัยกรรมอนัยิง่ใหญใ่หเ้ราดจูนถงึปจัจบุนั 
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 ววิของกำแพงอเมอรฟ์อรต์
ทีเ่ลยีบสนัเขาและเมอืงเลก็ๆ 
ในชยัปรุะ 
ซา้ย: ทชัมาฮาล ระเรือ่ 
แสงแดดออ่นๆยามบา่ย 
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ท่ีเขามีบริการถึง 5 สาย 130 สถานี ครอบคลุมท้ังตัวเมืองและ
ราคาเพียง 8–30 รปีู 

 
เทีย่วเดล ี 

ก่อนหน้าราชวงศ์โมกุล ราชวงศ์มุสลิมเช้ือสายอาหรับน้ี 
อินเดียตอนเหนือถูกปกครองด้วยราชวงศ์ราชบุตร (Rajput) 
นักรบชาวฮินดมูาก่อน ราชวงศ์ราชบุตรก็คือผูก่้อต้ังรัฐราช-
สถานท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวเป็นพระราชวังเก่าสวยงามท่ียังมีให้
เราเห็นจนกระท่ังปัจจุบันในแคว้นราชสถาน (Rajasthan)  

เรดฟอร์ต (Red Fort) สร้างโดยพระเจ้าชาห์ จาฮัน (Shah 
Jahan) กษัตริย์โมกุลผู้สร้างทัชมาฮาล ท่ีน่ีเป็นวังเก่าของชาห์ 
จาฮัน สมัยย้ายเมืองหลวงจากกรุงอัครามาเดลี เพราะชัยภมิูท่ี
ดีกว่าท้ังด้านการปกครองอินเดียเหนือและการค้าเพราะอยู่ใน
เส้นทางสายไหมท่ีสำคัญ พระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมโมกุล
แท้ มีประตสู่วนหน้าล้อมป้อมกำแพง ท้องพระโรงส่วนหน้า
และใน และฮามัมหรือห้องอาบน้ำ พระตำหนักส่วนพระองค์ 
และพระตำหนักมเหสี ซ่ึงส่วนในท้ังหมดทำด้วยหินอ่อน
สวยงามเหมาะแก่การเดินย่อยอาหารยามเช้าเป็นอย่างย่ิง 

หอสเุหรา่กตูา๊บ มนีาร ์(Qutab Minar) อยู่ด้านใต้ของเดลี
เก่า เป็นหอสุเหร่าหินเก่าแก่สมัยศตวรรษท่ี 11 ท่ีสูงท่ีสุดในโลก
สร้างโดยชาวมุสลิมเพ่ือฉลองชัยชนะในการโค่นล้มราชวงศ์ราช- 
บุตรได้ หอสูง 72.5 เมตรน้ีประดับด้วยลายแกะสลักเล็กๆวิจิตร
สวยงามพร้อมภาษาอารบิกรอบด้าน ภายในบริเวณรายล้อม
ด้วยซากปรักหักพังโบราณ มีเสาเหล็กโบราณท่ีมีคำสวดอ้อนวอน 

ด้วยพ้ืนท่ีใหญ่เป็นอันดับ 7 และประชากรมาก
เป็นอันดับ 2 ของโลก อินเดียจึงมีความหลากหลาย
ของวิถีชีวิตท่ีเต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวาย ความ
ยากจนและความดิบ แต่ส่ิงน้ีกลับกลายเป็นเมืองท่ี

ติดอันดับยอดนิยมของผูต้้องการสัมผัสและเรียนรูอ้ารยธรรม  
ท่ีไร้การปรุงแต่งต่างจากเมืองศิวิไลซ์อ่ืนๆ และหากเป็นคนรัก
ธรรมชาติและสัตว์แล้ว ธรรมชาติในอินเดียก็น่าจะทำให้เท่ียว
ได้อย่างเพลิดเพลิน โดยเฉพาะเม่ือมีสายการบินโลว์คอสต์
อย่างแอร์เอเชียบินจากกรุงเทพฯ-เดลีทุกวันในราคาประหยัด  
ก็น่าจะทำให้การไปเท่ียวอินเดียง่ายและสะดวกย่ิงข้ึน 

สำหรับคนท่ีวาดภาพความเป็นอินเดียไว้ในใจว่าน่าจะมี
ความชุลมุนฝุ่นตลบเหมือนในหนังน้ัน ขอบอกว่าถ้ามาแลนด้ิง
ท่ีสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธีอาจทำให้ผิดหวังเพราะ
สนามบินแห่งน้ีเพ่ิงได้รับการต่อเติมเทอร์มินัล 3 ข้ึนมาใหม่เพ่ือ
ต้อนรับการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพเม่ือปีท่ีแล้ว ทำให้มีความ
สะดวกและทันสมัยผิดคาด แต่หากต้องการสัมผัสกล่ินอาย
อินเดียแท้ๆให้มุ่งหน้าไป Old Delhi เพราะย่านท่องเท่ียวท่ี
สะดวกน้ีมีทุกอย่างท่ีเก่าแก่ รวมท้ังมลภาวะรถติดและเสียง
แตรท่ีเขาตะพึดตะพือบีบกันต้ังแต่เช้าจดเย็น 

เน้ือท่ีเกือบ 1.5 พันตารางกิโลเมตรของเมืองหลวงท่ีมีสอง
ส่วนคือ Old และ New Delhi ซ่ึงแน่นขนัดไปด้วยรถจำนวนมาก
จึงจำเป็นต้องวางแผนการเดินทางให้ดี ว่ากันว่าในวันท่ีรถติด
และเราโชคร้าย การเดินทางข้ามเมืองสามารถกินเวลาได้นาน
ถึงคร่ึงค่อนวัน แต่ก็สามารถเล่ียงได้โดยใช้เครือข่ายรถไฟใต้ดิน

  1 ดา้นในพระราชวงัเรดฟอรต์ ทีก่ษตัรยิ์ 
ใชว้า่ราชการในสมยักอ่น  2 หอสเุหรา่โบราณ 
กตูา๊บ มนีาร ์เอกลกัษณส์ำคญัอยา่งหนึง่ของ
เดล ี 3 แสงแดดยามบา่ยทีส่อ่งลอดเขา้มา  
ในสว่นในของสสุานพระเจา้ฮมูายมุ 4 พระ-
พฆิเนศทีอ่ยูด่า้นบนของอาคารหนึง่ใน City 
Palace เมอืงชยัปรุะ  5 บรรยากาศนอกเมอืง
ระหวา่งจากเมอืงชยัปรุะไปเมอืงอคัรา 
6 ดา้นนอกของสสุานพระเจา้ฮมูายมุ 7 หอ
ดา้นในทีเ่คยประดบักระจกอยา่งงดงามใน
พระราชวงัอมับรา เมอืงชยัปรุะ 8 โฉมหนา้
ของพระราชวงัสายลมฮาวามาฮาล 
9 พระราชวงัอมับราจากดา้นนอก  10 สว่นใน
ทอ้งพระโรงของอคัราฟอรต์ พระราชวงัเกา่
ของกษตัรยิร์าชวงศโ์มกลุ  11 ความประณตี
บรรจงของสถาปตัยกรรมหนิสแีดงใน
อคัราฟอรต์  12 ตน้ไมใ้หญค่รึม้เตม็ไปดว้ย 
นกปา่ในบรเิวณสสุานพระเจา้ฮมูายมุ 
 13 บรรยากาศของการขนสง่สาธารณะแบบ
ทอ้งถิน่ทีเ่มอืงชยัปรุะ  14 การซอ้มสวนสนาม
ทีป่ระตเูมอืงอนิเดยี ในกรงุเดลี 
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พระเจ้าแกะสลักอยู ่ว่ากันว่าเป็นเสาเหล็กศักด์ิสิทธ์ิท่ีบันดาล
ความสำเร็จให้สำหรับคนท่ีสามารถหันหลังโอบเสาต้นน้ีได้ 

ท่ีไม่ควรพลาดอีกเช่นกันก็คือ สสุานพระเจา้ฮมูายมุ 
(Humayum’s Tomb) กษัตริย์ราชวงศ์โมกุลอีกองค์ ซ่ึงเป็นรปูแบบ 
สุสานตามตำรามุสลิมท่ีทุกอย่างต้องมีสัดส่วนสมดุลกันท้ังซ้าย- 
ขวา หน้า-หลัง และต้องมีหลังคาโดมรปูหัวหอมแบบเดียวกับ
ทัชมาฮาลด้วย ไกด์ท้องถ่ินเล่าให้ฟังว่าสุสานน้ีเปรียบเสมือนมินิ 
ทัชมาฮาล เพราะสถาปัตยกรรมเหมือนกันแต่เล็กกว่า ทัชมาฮาล 
เป็นสุสานท่ีกษัตริย์สร้างให้พระมเหสี แต่ท่ีน่ีเป็นสุสานท่ีพระมเหสี 
ส่ังสร้างให้กับกษัตริย์ สุสานน้ีรายล้อมด้วยสวนสวยมีต้นไม้ใหญ่ 
ร่มคร้ึมท้ังส่ีด้าน มีนกและกระรอกจำนวนมากอาศัยอยูด้่วย 

 
มุง่หนา้สู่เมอืงชยัปรุะ  

สาธารณรัฐอินเดียประกอบด้วยรัฐอิสระ 28 รัฐ และ 7 ดินแดน 
สหภาพ ราชสถานก็เป็นหน่ึงในรัฐท่ีมีอาณาบริเวณมากท่ีสุด
และมีความความเก่าแก่สวยงามมากในฐานะรัฐแห่งมหาราชา 
มีเมืองชัยปุระ (หรือไจปร์ู) หรือเมืองชมพ ู(Pink City) เป็นเมือง-
หลวง มีสถานท่ีท่องเท่ียวอย่าง City Palace ตลาดขายเส้ือผ้า  
และของท่ีระลึกพ้ืนเมืองขนาดใหญ่ใจกลางเมือง สามารถเดิน
เท่ียวชมได้เพราะจะได้สัมผัสบรรยากาศอินเดียของแท้อันได้แก่ 
เด็กขอทานท้ังปกติและพิการจำนวนมาก คนข่ีสามล้อ คนขาย
ของท่ีกรเูข้ามาหาเราในเวลาเดียวกัน และเม่ือหันหลบสายตาก็
จะเจอคนท่ีกำลังน่ังปลดทุกข์ท้ังเบาและหนักประปรายเป็นระยะ 
อยูข้่างทางอย่างสบายใจท้ังแบบกลุ่มและเด่ียว อย่าทำหน้า

ตกใจ ให้เดินไปเร่ือยๆเฉยๆเหมือนเป็นเร่ืองปกติธรรมดา และ
หากจะซ้ือของก็ให้ต่อราคาจนพอใจก่อนค่อยทำหน้าอยากได้ 

พระราชวงัสายลมฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) น่าจะเป็น 
สัญลักษณ์ของเมืองชัยปุระท่ีเราเห็นบ่อยท่ีสุด ของจริงมีขนาด
เล็กกว่าในภาพท่ีเคยเห็น แต่ก็มี façade ท่ีสวยวิจิตรด้วยหน้าต่าง 
บานเล็กบานน้อยนับรวมกันได้ถึง 953 บาน มหาราชาสร้าง
สถานท่ีน้ีข้ึนในศตวรรษท่ี 18  เพ่ือให้บรรดานางสนมอยู ่พวก
เธอไม่สามารถใช้ชีวิตนอกวังได้ก็ต้องอาศัยหน้าต่างเหล่าน้ีเอง
ในการดชีูวิตโลกภายนอก 

หากมีเวลา ควรอย่างย่ิงท่ีจะออกนอกเมืองไปเท่ียวอเมอร์ 
ฟอร์ต (Amer Fort) ท่ีห่างไปประมาณ 13 กิโลเมตร พระราชวังเก่า 
แห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมแบบมุสลิมผสมฮินด ูสวยแปลก และถ้า
มองไกลๆจะเห็นกำแพงเมืองท่ีทอดตัวยาวไปตามสันเขาคล้าย
กำแพงเมืองจีน วังน้ีอยูบ่นเขา ต้องเดินทางด้วยรถจ๊ีปเช่าท่ีจอด 
รอตรงตีนเขาไต่ผ่านทางแคบๆเต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆมากมายท่ี
เดินเล่นและใช้ชีวิตกันอย่างอิสระตามถนนหนทาง  

ท่ีโดดเด่นในราชสถานอีกอย่างก็คือ บรรดาพระราชวังเก่า
มักถกูนำมาดัดแปลงให้เป็นโรงแรมสมัยใหม่ นอกจากความ
สวยงามของตัวตึกและสวนแล้ว ความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ 
ก็งดงามมาก เพราะคนอินเดียเช่ือว่ามีพระเจ้าในทุกส่ิง ก็เลย
นิยมเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ ปล่อยให้นกและสัตว์ป่าได้อยูกั่บ
ธรรมชาติอย่างมีความสุข นกแก้วสีเขียว นกป่าสีฟ้า เหย่ียว 
และนกอ่ืนๆจำนวนมากเป็นส่ิงท่ีเราจะได้เห็นทุกๆท่ี ซ่ึงเป็น
เสน่ห์อย่างหน่ึงของการเท่ียวอินเดียจริงๆ  
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TRAVEL TIPS  
สดุทางรกัทีอ่คัรา 

ปิดท้ายสามเหล่ียมอารยธรรมอินเดียเหนือท่ีเมือง  
อัครา ท่ีอยูท่างตะวันออกของชัยปุระมาอีก 260 กิโลเมตร 
เมืองท่ีอบอวลไปด้วยเร่ืองราวแห่งความรักอันน่าซาบซ้ึง 

ทชัมาฮาล (Taj Mahal) ความต่ืนเต้นก่อตัวเป็นร้ิวเพราะท่ี
เมืองอัคราน้ีเราจะได้เห็นทัชมาฮาลของจริงซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบ
สถาปัตยกรรมท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดของโลกท่ีทำจากหินอ่อน แถมยัง
มีเร่ืองความรักสะท้านกาลเวลาเป็นซาวด์แทร็กประกอบเร่ือง 
เลยย่ิงทำให้สถานท่ีแห่งน้ีตราตรึงอยูใ่นใจคนท้ังโลก แม้ว่าจะ
สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้จากจุดต่างๆ แต่ขอบอกว่ามุม  
ท่ีจะติดตาตรึงใจตลอดกาลคือเม่ือเดินผ่านประตใูหญ่เข้ามา
แล้วหยุดจ้องมองสถาปัตยกรรมแห่งความรักน้ีท่ีต้ังตระหง่าน  
อยูต่รงหน้าน่ันเอง  

อคัราฟอรต์ (Agra Fort) เป็นสถานท่ีท่ีต้องไปหากอยาก  
ฟังเร่ืองความรักของชาห์ จาฮันจนจบ เพราะท่ีน่ีคือพระราชวัง
และสถานท่ีส้ินพระชนม์ของพระองค์ในอ้อมแขนของพระราช-
ธิดาผูอุ้้มพระองค์มายลโฉมทัชมาฮาลจนลมหายใจสุดท้าย   
ณ หอคอยแปดเหล่ียม (Musamman Burj) ท่ีสามารถมองเห็น
ทัชมาฮาลได้ชัดเจน  สรินิทร ์วงศพ์านชิ 
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  แอรเ์อเชยีบนิตรงจากกรงุเทพฯ-
เดล ีและกรงุเทพฯ-โกลกาตาทกุวนั 
สะดวกและประหยดั แนะนำใหจ้อง
ลว่งหนา้ทัง้ทีน่ัง่และอาหาร ดรูาย-
ละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.airasia.com
  มาอนิเดยีคนมกัเตอืนเรือ่งอาหาร

การกนิ สว่นใหญจ่ะแนะนำใหก้นิแตใ่น 
โรงแรมเพราะปลอดภยักวา่ ไมจ่ำเปน็
อยา่กนินำ้แขง็ และควรกนิอาหารที่
รอ้นเสมอโดยเฉพาะอาหารประเภทนม 
 
HOTEL 
  กรงุเดล ีTaj Mahal Hotel,  

1 Mansingh Road โรงแรม 5 ดาวใน
ยา่นทีอ่ยูอ่าศยัอนัรม่รืน่ เงยีบสงบ 
อาหารอรอ่ยมาก www.tajhotels.com
  เมอืงชยัปรุะ Jai Mahal Palace Hotel 

เปน็วงัเกา่ขนาดเลก็ทีส่วยมาก สวนใหญ ่
ดา้นหนา้เปน็ทีเ่ดนิเลน่ไดอ้ยา่งเพลดิ-
เพลนิ หรอืจะเลอืกพกัทีพ่ระราชวงัเกา่
อกีแหง่ซึง่อลงัการสดุๆที ่Rambagh 
Palace คลกิชมภาพและดรูายละเอยีด
ไดท้ี ่www.tajhotels.com
  เมอืงอคัรา Taj Gateway Hotel อยู่

ยา่นใจกลางเมอืง สะดวกสบาย 

www.tajhotels.com หรอืหากอยากนอน
แบบมองเหน็ววิทชัมาฮาล ใหพ้กัที ่
Oberoi Amarvilas รายละเอยีดคลกิ 
www.oberoihotels.com
 
RESTAURANT 
  กรงุเดล ีอาหารอนิเดยีแบบฟวิชัน่ 

ทนัสมยัทีร่า้น Varq โรงแรม Taj Mahal 
Hotel, 1 Mansingh Road, New Delhi 
110 011 India โทร. (91-11) 2302-6162 
www.tajhotels.com หรอืหากอยาก
เปลีย่นบรรยากาศสามารถรบัประทาน 
อาหารจนีแบบลอนดอนไดท้ี ่Taman-
gang Restaurant ใน DLF Promenade 
Mall, 2nd Floor, Nelson Mandela 
Marg, Vasant Kunj, New Delhi, 
India โทร. (91-11) 4556-7777 
  ชยัปรุะ รบัประทานอาหารทีโ่รงแรม

ดทีีส่ดุ 
  อคัรา รา้นอาหารอนิเดยีแบบ

บารบ์คีวิทีอ่รอ่ยมากอยูท่ีห่อ้งอาหาร 
Peshawri ในโรงแรม ITC Mughal 

Agra, Taj Gani, Agra 282 001, Uttar 
Pradesh, India โทร. (91-56) 2402-
1700 www.itcwelcomgroup.in

 15 บรรยากาศของเมอืง
อคัรา เมอืงแหง่ทชัมาฮาล 
16 สถาปตัยกรรมหนิโบราณ
ทีย่งัคงหลงเหลอืใหช้มที่
บรเิวณหอสเุหรา่กตูา๊บ มนีาร์
ในเดล ี17 พระราชวงัโบราณ
ลอยนำ้ Jal Mahal กลาง
ทะเลสาบนอกเมอืงชยัปรุะ 
สรา้งสมยั ค.ศ. 1799 
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