ปุตราจายาเมืองแห่ งอนาคต

ปุตราจายา (Putrajaya  )ڤوتراجايเป็ นเมืองใหม่ของมาเลเซี ยกาเนิดขึ้นภายใต้อุดมการณ์ของอดีต
นายกฯ Dato' Seri Dr. Mahathir bin Mohamad ชื่อ “ปุตราจายา” นั้นตั้งขึ้นจากชื่อนายกรัฐมนตรี คน
แรกของมาเลเซียตวนกูลอับดุลรามันปุตราอัลฮัจ สาหรับเส้นทางการเดินทางนับจากกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ไป
ทางใต้ประมาณ25กิโลเมตรมุ่งสู่ “เมืองปุตราจายา” ห่างจากท่าอากาศยานระหว่างประเทศกัวลาลัมเปอร์
หรื อKLIAซึ่ งเป็ นสายการบินแห่งใหม่ที่ทนั สมัยที่สุดในภูมิภาคตั้งอยูท่ างตอนเหนื อประมาณ20กิโลเมตรมี
เส้นทางคมนาคมเข้าออกหลายเส้นทางในระดับทางด่วนและอาจกล่าวได้วา่ เป็ นเมืองที่มีการเข้าออกได้
สะดวกที่สุดในประเทศอีกด้วย
โดยปุตราจายานี้มีการวางโครงการตั้งแต่ปี 1995 แล้วเสร็ จในปี 2010 เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั ของฝ่ าย
บริ หารและประมุขของประเทศซึ่ งแยกออกจากจากกรุ งกัวลาลัมเปอร์ เพื่อใช้ในการรองรับปัญหาจากการ
ขยายตัวของเมืองหลวงโดยเฉพาะด้านการจราจรปุตราจายาจึงเป็ นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถภาพในการ
บริ หารงานของคนมาเลเซี ยและมีการพัฒนาองค์ประกอบหลักของอาคารรัฐบาลกระทรวงต่างๆศาสนสถาน
เพื่อประกอบพิธีกรรมศูนย์การค้าสนามกีฬาและที่อยูอ่ าศัยของข้าราชการซึ่ งเพียบพร้อมด้วยระบบการ
ทางานด้วยเทคโนโลยีล้ าสมัยสาธารณูปโภคและเครื่ องอานวยความสะดวกต่างๆแบบสมัยใหม่ที่สุด
การออกแบบด้านสถาปั ตยกรรมและการตกแต่งอันล้ าสมัยที่ลอ้ มด้วยสวนและทะเลสาบที่จดั วางได้
อย่างลงตัวเป็ นพื้นที่หลักกว่า 600 เฮกเตอร์ อีกทั้งสะพานที่สวยงานถึง 5 แห่งได้แก่ Putra Bridge,
SeriPerdana Bridge, Seri bakti Bridge, Seri Gemilang Bridge, และSeriWawasan Bridgeภูมิทศั น์
ของเมืองปุตราจายาจึงเป็ นเมืองต้นแบบของความทันสมัยซึ่ งอยูภ่ ายใต้มุมมองของ “เมืองในสวน”
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อย่างไรก็ตาม ปุตราจายายังเป็ นหนึ่งในเมืองที่มีการวางแผนที่ดีในเรื่ องการใช้พ้นื ที่ท้ งั ระบบการ
ขนส่ งไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่อยูอ่ าศัยพื้นที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศไปถึงสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ต่างๆด้วยถนนสายหลักที่มีความยาวถึง 4.2 กิโลเมตรซึ่ งใช้เป็ นพื้นที่ประกอบกิจกรรมในงานพิธีและการ
เฉลิมฉลองต่างๆได้สะดวกและสวยงามอีกทั้งปุตราจายายังมีการสร้างสี สันจากองค์ประกอบเล็กๆอย่างเช่น
เสาไฟหลากหลายรู ปแบบสาหรับถนนแต่ละสายภายในเมือง
สถานที่แรกที่จะพบใกล้กบั ทางเข้าเมืองนั้นคือมหาวิทยาลัยปุตราจายา (Universiti Putra
Malaysia) ซึ่ งกล่าวได้วา่ เป็ นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของประเทศมาเลเซี ยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ 1931 โดย
John Scott ข้าหลวงอังกฤษของ Straits Settlements ในปี 1941 ได้เป็ นวิทยาลัยการเกษตรโดย Sir
Edwerd Gent นายกฯของสหพันรัฐมาลายาในปี 1948 ก็ได้พฒ
ั นาเป็ นมหาวิทยาลัยในปี 1960 คณะเกษตร
ของมหาวิทยาลัยก็กลายเป็ นสาขาที่มีชื่อเสี ยงอีกทั้งยังได้ขยายไปเปิ ดสาขานี้ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาลายา
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังได้ผลิตบุคลากรที่ร่วมกาหนดแผนพัฒนาฯฉบับที่ 1 (1966-1970) ต่อมาในปี 1997 ได้
เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยจากUniversiti Pertanian Malaysia เป็ น Universiti Putra MalaysiaโดยDato'
Seri Dr. Mahathir bin Mohamadอดีตนายกฯจากนั้นมหาวิทยาลัยปุตราจึงได้เป็ นศูนย์กลางของ
สถาบันการศึกษาระดับสู งซึ่ งเน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นพิเศษอีกทั้งยังมีหลักสู ตรการศึกษาที่เป็ น
สากล
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นอกจากสถาบันการศึกษาแล้วเมืองปุตราจายายังเป็ นเมืองหนึ่งที่มีรูปแบบการวางผังเมืองที่เป็ น
สัดส่ วนซึ่ งอาคารที่เป็ นจุดเด่นของเมืองนั้นคืออาคารที่ทาการของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี หรื อ
ทาเนียบรัฐบาลเรี ยกว่า “เปอร์ดานาปุตรา”ประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นตึกสู ง 6 ชั้นแยกเป็ น 3 ปี ก
สถาปั ตยกรรมของอาคารได้รับอิทธิ พลมาจากศิลปะอิสลามสไตล์โมกุลด้วยยอดโดมหลักสี เขียวอันโดดเด่น
ที่มีลกั ษณะคล้ายกับรู ปโดมของมัสยิดประดับด้วยกระเบื้องโมเสดกลายเป็ นสถาปั ตยกรรมที่งดงามอย่างมาก
โดยที่ทาการของนายกรัฐมนตรี อยูต่ รงกลางตึกซึ่ งมีโดมอยูด่ า้ นบนส่ วนปี กด้านตะวันตกใช้เป็ นที่ทางานของ
รองนายกรัฐมนตรี ส่วนปี กด้านตะวันออกเป็ นที่ทางานของรัฐมนตรี

ถัดมาทางด้านขวาของทาเนียบรัฐบาลพวกเราก็ได้พบกับสถาบันศาสนาที่สาคัญคือมัสยิดปุตรา
(MasjidPutra) หรื อมัสยิดสี ชมพูเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญแห่ งหนึ่ งของเมืองโดยใช้ระยะเวลาเพียง 2 ปี ในการ
ก่อสร้างเสร็ จเมื่อวันที่ 1 กันยายน 1999 ด้านหน้าเป็ นทะเลสาบปรุ ตราจายาทาให้ดูเหมือนมัสยิดนั้นลอยอยู่
กลางน้ าโดยจุดที่สูงที่สุดของมัสยิดมีความสู งเทียบเท่าตึกประมาณ 25 ชั้น จุคนได้ถึง 15,000 คนกาแพง
ห้องใต้ดินนั้นมีลกั ษณะเหมือนมัสยิดกษัตริ ยฮ์ สั ซันที่ 2 ของเมืองคาซาบลังกาประเทศโมร็ อกโกประกอบกับ
ยอดเสาที่รับอิทธิ พลจากมัสยิดซิ คก์โอมาร์ ในกรุ งแบกแดดมี5 ชั้นแสดงถึงหลักการ 5 ข้อของศาสนาอิสลาม
ในปั จจุบนั มัสยิดปุตรายังเป็ นแห่งเดียวที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมซึ่ งจะต้องสวมทับด้วยเสื้ อคลุมสี ชมพูที่
จัดเตรี ยมไว้นอกจากนี้ภายในยังมีหอ้ งสมุดแกลเลอรี และพิพิธภัณฑ์ให้ชมอีกด้วย
แม้จะเป็ นช่วงเวลาสั้นๆ แต่การมาเยือนปุตราจายาก็ยงั สะท้อนให้เห็นความเข้ากันของการ
ผสมผสานงานออกแบบทีล้ าสมัยกับการสร้างเมืองในสวนแนวคิดเรื่ องเมืองในสวนนี้เป็ นประเด็นหนึ่งที่
น่าสนใจสาหรับการเยือนมาเลเซี ยในครั้งนี้เพราะเราจะสามารถพบกับธรรมชาติได้ทุกที่ไม่เว้นแม้แต่ในกรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ซ่ ึ งรัฐบาลมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการอนุ รักษ์ธรรมชาติไว้อย่างชัดเจน
การท่องเที่ยวที่มาเลเซี ยในครั้งนี้จะจัดเวลาให้กบั แต่ละสถานที่อย่างจากัดแต่เราก็ได้เรี ยนรู ้มุมมอง
ใหม่ของความเป็ นมาเลย์โดยเฉพาะด้านการให้ความสาคัญกับการตัวตนภายใต้ความหลากหลายทั้งทาง
วัฒนธรรมภาษาและวิถีชีวติ ซึ่ งพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในอยูเ่ สมอ
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