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MOSCOW CALLING
เรื่อง :: Manawatu ภาพ :: สายัณห์ ชื่ นอุ ดมสวัสดิ์

ภายใต้บุคลิกผู ้คนที่ดูคล้ายจะแข็งกร้าว ประกอบกับการรับรู ้ข่าวสารจากโลกฝั่ งตะวันตกแต่เพียง
ฝ่ ายเดียว รัสเซี ย ก็ดูเหมือนจะห่างไกลจากความคุ้นเคยของคนไทยอยู ่ไม่น้อย การเดินทางท่องเที่ยวไป
ในดินแดนที่เคยถูกขนานนามว่า ประเทศหลังม่านเหล็ก แห่งนีจ้ งึ คล้ายจะดูนา่ ครั่นคร้ามอยู บ่ า้ ง ไม่วา่ จะเป็น
เรื่องภาษา อากาศ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม และโลกทัศน์การด�ำเนินชี วิต ....แต่หากจะกล่าวกันอย่าง
ถึงที่สุดแล้ว การผ่านพบไปยังดินแดนอันห่างไกลจากความคุ้นชิ น เพื่อมองโลกและได้ค้นพบตัวตนเอง
ในอีกด้านหนึ่งมิใช่ หรือ ที่คือสาระส�ำคัญที่สุดส�ำหรับ นักเดินทาง
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• มหาวิหารเซนต์บาซิล

จัตรุ สั แดง (Red Square)
นับเป็นหมุดหมายส�ำคัญส�ำหรับ
การมาเยือนกรุงมอสโก (Moscow)
เมืองหลวงของประเทศรัสเซียซึ่งตั้ง
อยูค่ อ่ นไปทางฟากฝัง่ ทวีปยุโรป ลาน
โล่งกว้างแห่งนี้ ได้เคยเป็นเวทีบันทึก
เหตุ ก ารณ์ ใ นหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์
ส�ำคัญของรัสเซียมาหลายยุคหลาย
สมัย ปัจจุบันเป็น สถานที่จัดงานใน
ช่วงเทศกาลต่างๆ อีกทั้งยังเป็นลาน

กิ จ กรรมและพั ก ผ่ อ นส� ำ หรั บ ชาว
มอสโกในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสอีกด้วย
ส่วนบริเวณโดยรอบลานกว้างยังถูก
โอบล้ อ มไว้ ด ้ ว ยสถานที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศรัสเซีย ทัง้ มหาวิหารเซนต์บา
ซิล (St Basil’s Cathedral) หอนาฬิกา
ซาวิ เ ออร์ (Savior Tower) ห้ า ง
สรรพสินค้ากุม (Gum) พิพิธภัณฑ์
ประวัตศิ าสตร์ (Historical Museum)

และอนุ ส รณ์ ส ถานเลนิ น (Lenin
Mausoleum)
บริเวณโดยรอบของจัตุรัสเต็มไป
ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญของกรุง
มอสโก ซึ่ ง ดึ ง ดู ด ให้ ผู ้ ม าเยื อ น
สามารถใช้ เ วลาและรื่ น รมย์ อ ยู ่ ไ ด้
เกือบตลอดทั้งวัน นับตั้งแต่เดินเที่ยว
ชมหรื อ นั่ ง จิ บ กาแฟอยู ่ ใ นโอบล้ อ ม
ของหมู่อาคารตึกเก่า - พิพิธภัณฑ์
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• มหาวิหารเซนต์บาซิล
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ประวัตศิ าสตร์ (Historical Museum) ซึง่ เก็บรวบรวมหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ส�ำคัญของรัสเซีย - มหาวิหารเซนต์บาซิล
(St Basil’s Cathedral ) สถาปัตยกรรมในคริสต์ศตวรรษที่ 15
ซึ่งได้รับการยอมรับว่างดงามและถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของประเทศรัสเซียมาแต่ครัง้ อดีต - อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin
Mausoleum) สถานที่เก็บรักษาร่างของเลนินในโลงแก้ว อีกทั้งยังสามารถเดินเลือกสรรซื้อสินค้าแบรนด์เนม ในห้าง
สรรพสินค้ากุม (Gum) ในบรรยากาศอันเก่าแก่ของตึกโบราณ
ทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1895
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• หอนาฬิ กาซาวิเออร์

038

• โบสถ์อันนันซิเอชั่น

พระราชวังเครมลิน (The Kremlin)
สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ที่ ป ระทั บ ของ
พระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ที่ปกครอง
รัสเซียมาแต่ครั้งอดีต ปัจุบันเป็น ที่
ประชุมของรัฐบาล และรับรองแขก
ซึ่งเป็นประมุขของประเทศ เครมลิน
จึงนับเป็นศูนย์กลางอ�ำนาจของรัสเซีย
มาตัง้ แต่ครัง้ มีกษัตริยป์ กครอง จนถึง
ยุคคอมมิวนิสต์และต่อเนื่องมาจนถึง
ในยุครัฐบาลปัจจุบัน บางส่วนของ
เครมลินเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้ า เยี่ ย มชมได้ คื อ จั ตุ รั ส วิ ห าร
(Cathedral Square) ลานโล่งซึ่ง
โอบล้อมไปด้วย โบสถ์อันนันซิเอชั่น
(Cathedral of the Annunciation)
โบสถ์อัสสัมชัญ และ หอระฆังอีวาน

(Cathedral of the Dormition and Ivan the Great Bell Tower) โบสถ์
อาร์คแอนเจล (Cathedral of the Archangel) และ พิพิธภัณฑ์อาร์เม
อรี่แชมเบอร์ (Armoury Chamber) ซึ่งนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่ง
หนึง่ ของโลก
นอกจากสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วหลักๆ บริเวณจัตรุ สั แดงแล้ว มอสโกยังมีอกี
หลายสถานทีท่ นี่ า่ สนใจส�ำหรับการมาเยือน ไม่วา่ จะเป็น พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะ
พุชกิน้ (Pushkin State Museum of Fine Arts) ซึง่ รวบรวมงานศิลปะชิน้ เอก
ของโลกยุคอิมเพรสชั่นนิสต์และโพสอิมเพรสชั่นนิสต์ ในแต่ละวันจะมี
ผู้มารอต่อแถวเข้าชมยาวล้นออกไปจนถึงริมถนน - โรงละครบอลชอย
(Bolshoi Theatre) โรงละครบัลเล่ต์ และโอเปร่า ทีม่ ชี อื่ เสียงเก่าแก่มากทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ของโลก ว่ากันว่าการได้มาซึง่ ตัว๋ เข้าชมนัน้ จะต้องใช้เวลาจับจอง
กันล่วงหน้าเป็นเวลาหลายเดือนเลยทีเดียว - มหาวิหารเซนต์ซาวิเออร์
(Cathedral of Christ the Savior) ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นำ�้ มอสควา ซึง่ สร้าง
ขึน้ เพือ่ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 850 ปีของกรุงมอสโก ก็มคี วามสวยงาม
อลังการและไม่ควรพลาดการมาเยีย่ มชม
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• มหาวิหารเซนต์ซาวิเออร์

• โรงละครบอลชอย

• พิพิธภัณฑ์ศิลปะพุชกิ้น

แม้วา่ กรุงมอสโกจะเป็นเมืองใหญ่
อันเต็มไปด้วยอาคารสิ่งก่อสร้างและ
มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น
แต่ ค วามพยายามในการผนวกเอา
ความร่ ม รื่ น ของธรรมชาติ ห รื อ งาน
ศิลปะให้กลมกลืนไปกับวิถชี วี ติ ประจ�ำ
วันอันรีบเร่งของผู้คนในเมืองใหญ่นั้น
ก็สามารถพบเห็นได้ทั่วทุกมุมเมือง
บางพื้นที่ถูกสงวนไว้เป็นพื้นที่สีเขียว
ซึ่ ง กลายมาเป็ น สวนสาธารณะที่
ชาวเมื อ งได้ อ าศั ย ความร่ ม รื่ น และ
พักผ่อนหย่อนใจ อย่าง สวนสาธารณะ
อิสมายลอฟ (izmailovo park) ใน
ส่วนของอาคารสถานที่อย่าง สถานี
รถไฟใต้ดิน (Metro) เกือบทุกสถานี
ก็ได้ตกแต่งไว้ดว้ ยงานศิลปะอันงดงาม
ทั้งงานประติมากรรม โคมไฟระย้า
กระจกสี หินอ่อน ซึง่ ท�ำให้สถานีรถไฟ
ใต้ดินในกรุงมอสโกกลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งส�ำหรับ
การมาเยือนมอสโก
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• สวนสาธารณะอิสมายลอฟ

• สถานีรถไฟใต้ดิน
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• โบสถ์เนทิวิตี้ ในซุสดาล
• ภายในโบสถ์เนทิวิตี้

วลาดิมรี -์ ซุ สดาล (Vladimir - Suzdal)
ห่างออกจากกรุงมอสโกไปทางทิศตะวันออก
ประมาณ 170 กิโลเมตร คือ เมืองหลวงเก่า
ของรัสเซียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10-13
กล่าวกันว่า หากวลาดิมีร์และซุสดาลไม่ถูก
รุกรานจากมองโกลในปี ค.ศ. 1238 วลาดิมรี ์
และซุสดาลก็อาจจะเป็นเมืองหลวงของรัสเซีย
จวบจนทุกวันนี้ แม้ว่าจะห่างจากกรุงมอสโก
ไม่มากนัก หากบรรยากาศของวลาดิมีร์และ
ซุสดาลกลับแตกต่างไปจากมอสโกอย่างสิน้ เชิง
เมื อ งเล็ ก ๆ ที่ ยั ง คงกลิ่ น อายของชนบทที่
โอบล้อมของสถานทีส่ ำ� คัญทางศาสนา อย่างที่
โบสถ์เนทิวิตี้ ในซุสดาล (Cathedral of the
Nativity) และ โบสถ์อัสสัมชัญในวลาดิมีร์
(Cathedral of the Assumption)

• ภายในโบสถ์เนทิวิตี้
042

เดินทางอย่างสุขใจกับการบินไทยทีใ่ ห้บริการเทีย่ วบิน
ทุกวันในทวีปยุ โรป และบินตรง จากกรุ งเทพฯ สู่
มอสโก ทุกวัน พุ ธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

รายการเทีย่ วบิน
ไป TG974  ทุกวัน พุธ ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ออกจากสุวรรณภูมิ 10.10 น.  ถึงมอสโก 16.55
กลับ TG975   ทุกวัน พุธ ศุกร์   เสาร์ อาทิตย์
ออกจากมอสโก 18.25 น.  ถึงสุวรรณภูมิ 06.30 *1
หมายเหตุ *1 มาถึงวันถัดไป
บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) สนับสนุนการ
• โบสถ์อัสสัมชัญ ในวลาดิมีร์
เดิน ทาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ซึ่ ง นั บ เป็ น สถานที่ ค วรแวะเยื อ น อี ก ทั้ ง หมู ่ บ ้ า นโบราณ (66-2) 545-3691 ติดต่อสอบถามเทีย่ วบินโดยตรง 02ซึ่งจ�ำลองสถาปัตยกรรมไม้ทั้งบ้านเรือนและโบสถ์วิหาร 356-1111 ดูเทีย่ วบินได้ที่ Website : www.thaiairways.
อันแสดงให้เห็นถึงวิถชี วี ติ ของชาวรัสเซียโบราณก็อยู่ในบริเวณ co.th
ใกล้เคียง
ขอขอบคุณ บริษัท อูดาชี จ�ำกัด อ�ำนวยความสะดวก
พร้อมข้อมูลต่างๆ ภายในประเทศรัสเซีย ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ : 085-300-3113, 088-887-0245
Website : http://www.udachi.co.th Facebook : Udachi
- Loving by Knowing Russia”

