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ประเทศในแถบอาเซียนมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม

และแวดล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ีดึงดูด

นักท่องเที่ยวมากมาย	 และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือในความสวยงาม

ก็มีความลึกลับชวนค้นหาซ่อนอยู่	

ไม่ว่าจะเป็นเกาะตาปูของประเทศไทยที่มีความแปลก

ประหลาดและโดดเด่นจนเข้าตาทมีงานภาพยนตร์ระดบัโลกเร่ือง

เจมส์	บอนด์	จนต้องบนิมาถ่ายท�ากนัทีน่ี	่ และได้รับการขนานนาม

ว่าเกาะเจมส์	บอนด์		ประเทศฟิลิปปินส์มีภูเขาที่มีลักษณะคล้าย

ถูกโรยด้วยผงช็อกโกแลต	 พร้อมเรื่องเล่าของชาวพื้นเมือง		

ประเทศลาวมีทุ่งกว้างที่มีหินทรายก้อนใหญ่รูปร่างคล้ายไห

หลายร้อยใบกระจดักระจายอยูเ่ตม็ท้องทุง่	 ส่วนกิง้ก่าตัวเมยีใน

ประเทศเวียดนามสามารถสืบพันธุ ์ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ง้อ

ตัวผู้!		

ถ้าคณุอยากรูเ้รือ่งราวของธรรมชาตสิดุลีล้บัฉบบัอาเซยีน

เรือ่งอืน่	ๆ 	แบบจใุจ	อย่ามวัรอช้า	พลกิเข้าไปอ่านหน้าต่อไปได้เลย!

                                         นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
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น�้าตกคอนพะเพ็ง ได้รับสมญานามว่า “ไนแอการา

แห่งเอเชียอาคเนย์„	 เป็นน�้าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแม่น�้าโขง

ตอนล่าง	 อยู่ในเขตจ�าปาศักดิ์	 ทางตอนใต้ของลาว	 เป็นน�้าตก

ที่ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นการไหลของแม่น�้าโขง

ท้ังสาย	 มีความสวยงามเป็นที่เลื่องลือ	 แม้จะลึกแค่	 10	 เมตร

แต่กระแสน�้าที่ไหลเชี่ยวกรากของแม่น�้าโขงท�าให้มีละอองน�้าตก

กระเซน็แตกเป็นละอองสวยงาม	 	นอกจากจะเป็นความมหัศจรรย์

ทางธรรมชาตทิีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วแล้ว	น�า้ตกแห่งนีย้งัเป็นสายน�า้

หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวบ้านในละแวกนั้นอีกด้วย
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ทะเลสาบตาเซะก์เมริมบุน เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด

ในบรูไน	 ได้รับการประกาศเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน

มรีปูร่างคล้ายตวัเอส	 (S)	และมเีกาะเลก็	ๆ 	ตัง้อยูก่ลางทะเลสาบ

นอกจากนี้	 ยังมีแม่น�้าไหลผ่านอีก	 2	สาย	 ซึ่งแม่น�้าท้ัง	 2	สาย

มีสีด�า	 ต่างจากสีของน�้าในทะเลสาบอย่างเห็นได้ชัด	 จึงได้รับ

ขนานนามว่าเป็นทะเลสาบสองสี	 	 นอกจากนี้	 ทะเลสาบแห่งนี้

ยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด	 เหมาะแก่การล่องเรือ

ชมธรรมชาติเป็นอย่างมาก
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โตนเลสาบ หรอืทีค่นไทยเรยีกว่า ทะเลสาบเขมร เป็น

แหล่งน�้าจืดที่ส�าคัญในกัมพูชา	 เกิดจากแม่น�้าโขงและแม่น�้า

สายเลก็สายน้อยไหลมารวมกนัจนเป็นทะเลสาบน�า้จดืขนาดใหญ่

ที่สุดในเอเชีย	 จึงมีสีขุ ่นเหมือนสีของแม่น�้าโขง	 ต้ังอยู ่ทาง

ตะวนัตกเฉยีงใต้ของประเทศ	 ล้อมรอบด้วยพืน้ทีร่าบดนิตะกอน

ที่มีความอุดมสมบูรณ์	 	 ในช่วงที่น�้าหลากจะมีพื้นที่กว้างถึง

16,000	 ตารางกิโลเมตร	 	 ส่วนบริเวณที่ลึกที่สุดมีความลึกถึง

10	 เมตร	 โตนเลสาบจงึได้รบัการกล่าวขานจากคนทัว่โลกว่าเป็น

แหล่งอาหารน�้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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”โขงสีปูน มูลสีคราม„	 เป็นค�าที่คนท่ัวไปใช้เรียก

ปรากฏการณ์ที่แม่น�้าทั้ง	 2	 สายนี้ไหลมาบรรจบกัน	 ที่บริเวณ

ดอนด่านปากแม่น�้ามูล	 อ�าเภอโขงเจียม	 จังหวัดอุบลราชธานี

แม่น�้ามูลท่ีไหลลงสู่แม่น�้าโขงมีสีคราม	 ส่วนน�้าในแม่น�้าโขงมสีี

ขุ่นคล้ายปูน	 ท�าให้บริเวณนี้กลายเป็นแม่น�้าสองสี	 โดยเฉพาะ

ในเดอืนเมษายนจะเหน็สขีองแมน่�า้ทัง้	 2	 สายไหลมาบรรจบกนั

อย่างชดัเจน	 ก่อนจะค่อย	ๆ 	รวมเป็นสเีดยีวกนั	 	บรเิวณลาดรมิฝัง

แม่น�า้โขงและแม่น�า้มลูหน้าวดัโขงเจยีมถอืเป็นจดุชมววิทีเ่หน็ได้

ชัดเจนที่สุด
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แม่น�้าใต้ดิน “ปวยร์โตปรินเซซา” เป็นส่วนหนึ่งของ

อุทยานแห่งชาติปวยร์โตปรินเซซา	 ที่มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์	 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขา

เซนต์พอล	ทางตอนเหนือของเกาะปาลาวัน	 	 เป็นแม่น�้าใต้ดิน

ทีย่าวทีส่ดุในโลก	 ได้รบัการโหวตให้เป็น	 1	 ใน	 7	สิง่มหศัจรรย์

ทางธรรมชาตชิดุใหม่	 	นอกจากนี	้ แม่น�า้ใต้ดนิปวยร์โตปรินเซซา

ยังเป็นแม่น�้าลอดใต้ถ�้ายาวที่สุดในโลก	 โดยมีความยาวถึง	 8.2

กิโลเมตร	 	นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือล่องแม่น�้าลอดใต้ถ�้า

เพื่อชมความสวยงามและดูค้างคาวจ�านวนมากในถ�้าได้ด้วย
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