ติดตามการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘ ของสมาคม สอสท
“การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งอารยธรรม และสิ่งแวดล้อมไทย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”
ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
*************************************
Xin chào (ซิ น จ่ า ว) สวั ส ดี ท่ า นผู้ ร่ ว มเดิ น ทางไปนิ เ วศสั ญ จรครั้ ง ที่ ๘ กั บ สมาคม
สถาบั น อุ ดมศึก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มไทย (สอสท) และผู้ อ่ านทุก ท่า นค่ะ การเดิ นทางไปสาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย ม
เวียดนามในครั้งนี้ นับเป็นการเดินทางไปนิเวศสัญจรครั้งที่ ๘ ของสมาคม สอสท แล้วค่ะ ในการเดินทางครั้งนี้
ก็มีทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของสมาคม สอสท ที่เดินทางร่วมกับเรามาโดยตลอด ทางสมาคม สอสท เคย
จัดไปสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (นิเวศสัญจรครั้งที่ ๔) ณ นครโฮจิมินห์ และนคร
ดาลัด ซึ่งในครั้งนี้ ทางสมาคม สอสท ก็ได้จัดไปศึกษาดูงาน ณ ฮานอย ฮาลอง และซาปา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
เหนือของเวียดนาม (ขออนุญาตเรียกสั้นๆ ว่าเวียดนามค่ะ)
วันแรกของการเดินทาง (วันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘) ผู้เขียนได้ร่วมเดินทางไปกับสมาชิก
อีก ๒๖ ท่าน และมีทีมญาติๆ ของหัวหน้าทัวร์และหัวหน้าทัวร์เพิ่มมาอีก ๕ ท่าน รวมเป็น ๓๓ ท่าน โดยจุดนัด
พบของพวกเราคือ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ แถว D ในเวลา ๐๕.๐๐ น. แต่คณะของพวกเราก็มากัน
ก่อนเวลานัดและทางบริษัททัวร์ที่สมาคมว่าจ้างได้ทาการเช็คอินรับ Boarding Pass มาแล้วเราเพียงแค่โหด
สัมภาระเท่านั้น ซึ่งคณะของพวกเราเดินทางด้วยสายการบินไทย (Thai Airway) เที่ยวบินที่ TG ๕๖๐ กาหนด
ออกเดินทางเวลา ๐๗.๔๕ น. หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มากมายหลายขั้นตอนแล้ว คณะของเรา
บางท่านบ้างก็ไปเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี บางท่านก็ไปนั่ งพักผ่อนรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่
เลาจน์ (Lounge) ของสายการบินไทย หรือของ King Power
การเดินทางในครั้งนี้แม้ว่าจะมีจานวนสมาชิกมาก แต่ส่วนใหญ่มาเป็นคู่ๆ ค่ะซึ่งก็ทาให้เครือข่าย
เพิ่มขึ้นไปด้วย และแล้วเราก็เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ หรือ Sân bay Quốc tế Nội
Bài ในเวลา ๐๙.๑๕ น. ตามเวลาในประเทศไทยและเวียดนามที่ตรงกันค่ะ (อาคารนี้เป็นอาคารใหม่ที่เพิ่งเปิด
ใช้งานก่อนหน้าคณะของพวกเรามา ได้ ๑ เดือน) คณะของพวกเราผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่แปลกมากมีช่อง
สาหรับชาว ASEAN ช่องเดียว เลยไม่กล้าไปต่อคิวช่องอื่น ใบเข้าเมืองก็ไม่มี เรียกว่าใช้แต่พาสปอร์ตก็ออกด่าน
ได้ พอเสร็ จ ก็ ล งบั น ไดไปรอรั บ กระเป๋ า ที่ แ จ้ ง ว่ า
สายพานหมายเลข ๑ รอแล้วรอเล่า รอจนเกือบชั่วโมง
กระเป๋าถึงออกมา อ.สิทธิพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคม สอสท
บอกว่าไม่อยากได้ฮาลอง แต่อยากได้ฮาช็อต งงๆ แต่ก็
คือ long กับ short นั่นเอง คณะของเราเลยหัวเราะ
ร่าออกมาแบบฮาๆ เพราะรอกระเป๋านานเหลือเกิน
รูปที่ ๑ อ.สิทธิพงษ์กับอ.ณัฐวุฒิ ฮาช็อต รอรับกระเป๋า
๑

และแล้วก็ถึงบางอ้อค่าว่า อืมม...สายพานหนึ่งมีหลายสายการบินมาลง กว่าจะถึงการบินไทยก็รอไป ๓ สาย
การบิน รับกระเป๋าเสร็จก็ปาเข้าไป ๑๐.๓๕ น.
คณะเราก็เดินออกมาข้างนอกผู้เขียนกับหัวหน้าทัวร์คุณกาญจนา หรือพี่ ใหญ่ ก็มองหาคนมารับ
และก็เจอหนุ่มน้อยพูดไทยชัดเจนยื นถือป้ ายรอต้อนรับอยู่ ไกด์คนที่มารับเราชื่อว่า สันติ ชื่อเวียดนามว่า
Thuận หรือทวน แต่ขอเรียกว่าสันติแล้วกันนะคะ รถบัสที่มารับคณะของเรามีขนาด ๔๕ ที่นั่ง มีคนขับรถชื่อ
กวน และเด็กรถชื่อต๊วน (แค่ชื่อสามคนแรกที่รู้จักในเวียดนามก็มีแต่สละอวนทั้งนั้นเลย) เราออกเดินทางจาก
สนามบินนอยไบมุ่งหน้าสู่ฮานอย หรือ Hà Nội ภาษาเวียดนามอ่านว่า ห่าโหน่ย เมืองหลวงของเวียดนาม
ระหว่างทางไปสัน ติก็ทาหน้ าที่ไกด์บรรยายไปเรื่อยๆ เริ่มต้นที่เมืองฮานอย ซึ่ง หมายถึงตอนต้นของแม่น้า
เพราะตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้าแดง (แม่น้าชมฮวง) ซึ่งพวกเราก็เดินทางผ่านสะพานแขวน หรือที่เรียกใน
ภาษาเวียดนามว่าเหยิตเติน (Nhat Tan) มีความยาว ๑,๕๐๐ เมตร เป็นที่ตั้งเสาคอนกรีตที่ประกอบกันขึ้นเป็น
หอคอยรูปอักษร A เป็นที่ยึดเหนี่ยวของสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ประกอบกันขึ้นเป็นสะพานขึงใหญ่ที่สุดใน
เวียดนามที่มีความยาวทั้งระบบเกือบ ๙ กิโลเมตร รวมมูลค่า
ก่อสร้างกว่า ๖๐๐ ล้านดอลลาร์ สะพานกับถนน ๘ เลนช่วงนี้
ของถนนวงแหวนชั้ น ใน ช่ ว ยร่ น ระยะทางจากสนามบิ น
นานาชาติเข้าสู่ตัว เมืองได้ครึ่ งต่อครึ่ ง เหยิดเติ นเป็นสะพาน
มิตรภาพเวียดนาม-ญี่ปุ่น เนื่องจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้งบประมาณ
ในการสร้าง มีความยาว ๙ กิโลเมตร ช่องทางจราจรมูลค่ากว่า
๖ ๐ ๐ ล้ า น ด อ ล ล า ร์ ก่ อ ส ร้ า ง โ ด ย บ ริ ษั ท ร่ ว ม ทุ น IHI
Infrastructure System และกลุ่มบริษัทสุมิโตโมมิตซุยจากประเทศญี่ปุ่น
รูปที่ ๒ สะพานเหยิดเติน
เราเดินทางเข้ามาถึงใจกลางกรุงฮานอยประมาณเกือบเที่ยง ตอนนี้กองทัพต้องเดินด้วยท้อง สันติก็พาพวกเรา
ไปรับประทานอาหารมื้อแรกในเวียดนามที่ภัตตาคารอันฮวง เป็น
ร้ า นอาหารเวี ย ดนาม แต่ ต้ อ งขออภั ย ที่ ลื ม ถ่ า ยรู ป อาหารอี ก
ต่างหากแบบว่าอาหารลงโต๊ะขอทานก่อนเลย เพราะเดินทางมา
แต่ก่อนตีห้า อาหารบนเครื่องก็คงไม่อิ่มพอ จาได้ว่าอาหารมื้อนั้น
มีไก่ย่าง ปลา เต้าหู้ทรงเครื่อง ส้มตาเวียดนาม ที่ใส่ขนมจีนด้วย
รูปที่ ๓ บรรยากาศภายในภัตตาคาร
ด้วยแต่รสชาติไม่เหมือนส้มตา มีหมูยอแบบเวียดนาม และ
อาหารอีก ๒-๓ อย่างจาไม่ได้แล้วค่ะ สันติสอนภาษาเวียดนาม
คณะของพวกเราว่ า เวลาเรี ย กพนั ก งานก็ ใ ห้ เรี ย ก แอม เอย
(แปลว่าหนูจ๊ะ ใช้เรียกคนที่เด็กกว่า) ถ้าขอข้าวก็บอก เกิม ขอ
น้า ก็บอกเนื๊อก แค่นี้ก็รอดแล้ ว พอทานอาหารเสร็จก็เดินทาง
ไปเยี่ยมชมวัด เตริ่นกว๊อก (Tran Quoc) วัดเก่าแก่ของชาว
พุทธนิกายมหายานที่เคยรุ่งโรจน์ในอดีต
รูปที่ ๔ หน้าวัดเตริ่นกว๊อก
คณะเรามีบุญแต่กรรมบัง เข้าวัดไม่ได้ เพราะปิด วันนี้เจ้าหน้าที่บอกมีงานในวัดเลยปิด แต่ไม่เป็นไรกลับมา
วันที่ ๑๘ ค่อยมาใหม่ก็ได้ เราเลยชมได้แต่รอบๆ วัดที่มีทะเลสาบไฮโต หรือทะเลสาบตะวันตกที่สวยงามแทน
๒

ค่ะ ได้ลงเดินชมวิวก็ยังดี จากนั้นคณะของเราก็เลยมุ่งหน้าตรงไปที่อ่าวฮาลอง Vịnh Hạ Long เป็นอ่าวแห่ง
หนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ยทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับประเทศจีน อยู่ห่างจาก
กรุงฮานอยไปทางตะวันออก ๑๗๐ กิโลเมตร ชื่อตามการออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha
Long" หมายถึง "อ่าวแห่งมังกรผู้ดาดิ่ง" ระหว่างการเดินทางไปฮาลองซึ่งใช้เวลาประมาณ ๔ ชั่วโมงเพราะรถ
ต้องถูกจากัดความเร็ว เราก็ชมทัศนียภาพสองข้างทาง สันติก็บรรยายเกี่ยวกับเรื่องทั่วๆ ไปของเวียดนาม และ
เป็นความรู้ใหม่ของเราว่าบ้านคนเวียดนามจะสร้างเป็นกล่องขึ้นไปด้านบน จะไม่ทาสีตรงด้านข้างเนื่องจากจะมี
การสร้างบ้านข้างๆ เพื่อเป็นการประหยัด คนที่นี่เวลาซื้อที่ดินและบ้านจะต้องซื้อเงินสดเป็น ก้อน จึงต้องใช้
พื้นที่อย่างประหยัดที่สุดเท่าที่จะทาได้ การขายบ้านให้ประชาชนนั้น รัฐบาลจะให้ทะเบียนบ้าน ๒ แบบ แบบ
แรกทะเบีย นสี แดงเป็ นการขายขาด และต้องเสี ยภาษีที่ดิน แบบที่สองสีเขียว เป็นการให้เช่าจากรัฐบาล
แล้วแต่ว่าจะให้เช่าเป็นระยะเวลากี่ปี ซึ่งแบบนี้รัฐบาลมีสิทธิ์เรียกคืนเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องจ่ายค่าเวนคืนที่ดินให้
ประชาชน
ระหว่างการเดินทางสันติพาพวกเราแวะเข้าห้องน้า และเป็นสถานที่ขายยาสมุนไพรจากทิเบต
ชื่อร้าน THÀNH QUÂN (แปลว่ากล่องเสียง) บรรยายโดยอาเจี๋ยพูดไทยสาเนียงออกจีนๆ พูดเก่งไม่เก่งไม่ทราบ
ทราบแต่คณะของพวกเราบางท่านซื้อสมุนไพรกลับไปร่วมหมื่นกว่าบาท มีผลิตภัณฑ์ขนมที่คล้ายถั่วตัดบ้านเรา
(หวานมากๆๆๆๆๆๆๆ) ละลายทรัพย์ครั้งที่ห นึ่ง แต่ใช้เงินบาทค่ะ แต่เราแลกเงินดองกับสันติบนรถเป็นที่
เรียบร้อยค่ะ

รูปที่ ๕-๖ บรรยากาศการนั่งชมสาธิตสรรพคุณสมุนไพร ที่ร้าน THÀNH QUÂN
คณะเราไปถึง ประมาณเกือบ ๕ โมง
เย็น พอมาถึงสันติก็พาพวกไปชม
ชมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ร้าน
CÔNG TY TNHH TM TÂN
SINH THẾ (เริ่มไม่บอกคาอ่าน
แล้ ว ค่ ะ มั น ยากเกิ น ไปขออภั ย
ด้ ว ยนะคะ) ท าจากใยมะพร้ า ว
เช่ น ที่พั นคอ สายรัด เอว กางเกงใน
หมอนแก้นอนกรน นอกจากนี้ยังมียา
สมุนไพรต่างๆ ของรัฐบาลเวียดนาม
รูปที่ ๗-๑๐ ภายในร้าน CÔNG TY
TNHH TM TÂN SINH THẾ
๓

มีบางท่านซื้อสินค้าคือสายรัดเอว รัดคอติดมือมาบ้างแต่ไม่มาก มีความเห็นว่าน้องสาวเวียดนามคนนี้ยังพูดเก่ง
สู้อาเจี๋ยไม่ได้นะคะเพราะคณะของเราซื้อผิตภัณฑ์นี้ไม่มากนัก
จากนั้นพวกเราก็ไปรับประทานอาหารที่ร้าน Bangkok (ร้านอาหารไทยแบบเวียดนามค่ะ) มีปลา
สามรส มีสุกี้หม้อไฟเวียดนาม ฯลฯ อากาศเย็นลง อุณหภูมิประมาณ ๑๒-๑๓ องศา ทานอะไรร้อนๆ ก็อุ่นขึ้น
รูปที่ ๑๑ เตรียมรับประทานอาหารค่่า
เมื่ออิ่มก็เดินทางต่อไปที่ “ตลาดไนท์มาร์เก็ตเมืองฮาลอง” (Night
Market) เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่มีราคาถูก เช่น
กระเป๋าผ้าไหม กระเป๋าปักเลื่อม เสื้อผ้าชุดอ่าวหญ่าย ไม้แกะสลัก
เป็ นต้น แต่สิ่งที่เป็นที่นิยมของคณะเราคือกระเป๋าเลี ยนแบบของ
คลิปลิ้งค์คุณภาพดีราคา ๓๐๐-๑,๒๐๐ บาท มีหลายแบบลายขนาด
(กระเป๋าของคณะพวกเราเริ่มออกลูกออกหลานแล้วครับท่าน)
รูปที่ ๑๒ ทีมจากม.สุรนารี พร้อมออกช๊อปปิ้งแล้วค่ะ

รูปที่ ๑๓ – ๑๔ สินค้าพื้นเมืองมากมาย
ในตลาด
จากนั้นก็จัดการนาสัมภาระเข้าที่พัก ณ โรงแรม STAR CITY HOTEL เป็นโรงแรมระดับสี่ดาว ผู้เขียนขอตัวไป
จัดของที่ซื้อลงกระเป๋ าก่อนนะคะ (เดินทางมาทั้งวันคณะของพวกเราอึดมากๆ เวลาที่คึกคักที่สุดคือ เวลา
Shopping) คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
วันที่สองของการเดินทาง (วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘) Xin Chào buổi sang
(ซินจ่าวบ๋วยชร้าง) อรุณสวัสดิ์ค่ะ เราใช้สูตรในการตื่นนอน ๐๕.๓๐ รับประทานอาหาร ๐๖.๓๐ ออกเดินทาง
ชมอ่าวฮาลอง ๑๗.๓๐ น. วันนี้เราต้องเป็นยิปซี (เร่ร่อน) วันที่สองคือ Check out ออกเดินทางทั้งวัน และ
กลับไปที่ฮานอย เพื่อขึ้นรถไฟไปเมืองซาปา เราออกเดินทางมาที่ท่าเรือฮาลอง เรือของเราชื่อ Song Bien
หมายเลขที่ ๒๘ เช่าเหมาทั้งลาเรือเลยทีเดียว
คณะของเราลงเรือ และล่องเรือไปช้าๆ ชมความสวยงามของอ่าวฮาลอง ที่มีฉายา“กุ้ยหลินแห่ง
เวียดนาม” อ่าวฮาลอง ถือเป็นอ่าวแห่งหนึ่งในพื้นที่ของอ่าวตังเกี๋ย ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ใกล้ชายแดนติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่ทั้งหมด ๑,๕๐๐ ตารางกิโ ลเมตร และมี
ชายฝั่งยาว ๑๒๐ กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางตะวันออกประมาณ ๑๗๐ กิโลเมตร มีชื่อตามการ
ออกเสียงในภาษาเวียดนามเขียนได้ว่า "Vinh Ha Long" หมายถึง "มังกรร่อนลงสู่มหาสมุทร" ตานานพื้นบ้าน
๔

กล่าวไว้ว่า ในอดีตนานมาแล้ว ระหว่างที่ชาวเวียดนามกาลังต่อสู้ กับกองทัพชาวจีนผู้รุกราน เทพเจ้าได้ส่ ง
กองทัพมังกรลงมาช่วยปกป้องแผ่นดินเวียดนาม มังกรเหล่านี้ได้ดาดิ่งลงสู่ท้องทะเลบริเวณที่เป็นอ่าวฮาลองใน
ปัจจุบัน ทาให้มีอัญมณีและหยกพุ่งกระเด็นออกมากลายเป็นเกาะแก่งน้อยใหญ่กระจายอยู่ทั่วอ่าวเป็นเกราะ
ป้องกัน ผู้รุกราน ทาให้ชาวเวีย ดนามปกป้องแผ่นดินได้สาเร็จ และก่อตั้งประเทศ ซึ่งต่อมาคือเวียดนามใน
ปัจจุบัน บางตานานก็กล่าวไว้ว่ามีสัตว์ในตานานที่ชื่อว่า Tarasque อาศัยอยู่ที่ก้นอ่าว เกาะหินปูนจานวน
๑,๙๖๙ เกาะโผล่พ้นขึ้นมาจากผิวทะเล บนยอดของแต่ละเกาะมีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น หลายเกาะมีถ้า
ขนาดใหญ่อยู่ภายใน อ่าวแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อ
วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
จากนั้นคณะของเราขึ้นเรือไปชมถ้านางฟ้า หรือ ถ้าสวรรค์ ภาษาเวียดนามเรียกว่า ถ้าเทียนกุง
(Dong Thien Cung) มีตานานเล่าขานกันมาว่า มีเจ้าชายมังกรสมรสกับหญิงสาวชาวบ้าน ดังนั้นภายในถ้า
เหล่านี้ก็จะมีเวทีที่ใช้แต่งงาน ซึ่งก็คือเวทีที่เกิดจากหินงอก หินย้อย มากมาย และมีเสาค้าฟ้าซึ่งเกิดจากหินงอก
และหินย้อยมาบรรจบติดกันจนกลายเป็นเสา จานวน ๔ เสา มีโพรง ๓ โพรง ซึ่งหินงอกและหินย้อยภายในถ้า
มีรูปร่างต่างๆ มากมาย ตามแต่จินตนาการของคนจะมองเห็นเช่น รูปมังกร เต่า ช้าง สิงโต ศิวลึงค์ เต้านม เต้า
นมนี้เป็นเต้านมที่นางเมยหญิงสาวชาวมนุษย์ทาขึ้นในเวลาต้องจากเจ้าชายมังกร หลังมีลูก ๑๐๐ คน อยู่กับแม่
๕๔ คน ที่เหลืออยู่กับพ่อ ก็เกรงว่าลูกจะคิดถึงแม่เลยทาเป็นเต้ านมตั้งไว้ ว่ากันว่าถ้าใครมาต้องลูบเต้านมเพื่อ
ขอลูก หรือขอให้สุขภาพแข็งแรง (แอบยิ้ม คณะของเรามีคนไปลูบด้วยค่ะ) ภายในถ้าเป็นห้องโถง โล่ง โปร่ง
อากาศถ่ายเทดีและประดับประดาด้วยแสงสีสวยงาม

รูปที่ ๑๕ ภาพหมู่ภาพแรกของคณะเรา ถ่ายก่อนเข้าถ้่าเทียนกุง
ขอบอกว่าจินตนาการของคนเป็นไกด์เวียดนามสุดยอกมาก สามารถมองเป็นรูปต่างๆ นานา ซึ่งบางครั้งก็
เหมือนดังที่สันติบอกเช่น รูปช้าง สิงห์ หัวนม แม้แต่ข้างในบนโพรงส่วนบนของเสาค้าฟ้า มีรูปเหมือนพระรูป
หนึ่ง สันติเล่าว่าพอทัวร์ไทยมาก็ลงความเห็นว่าเป็นรูปในหลวงรัชกาลปัจจุบันของเรา ซึ่งก็เหมือนจริงๆ

๕

รูปที่ ๑๖-๑๘ หินงอกหินย้อยในถ้าเทียน
กุง
ต่อ จากชมหิ น งอกหิ น ย้ อ ยในถ้ าเที ย นกุ ง ก็ ล งเรื อ ชมทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงามของอ่ า วฮาลอง เยี่ ย มชม หมู่ บ้ า น
ชาวประมงที่อยู่บนแพ ซึ่งมีวิถีชีวิตอาศัยอยู่บนแพและมีกะชังไว้สาหรับเลี้ยงสัตว์ทะเล แล้วพวกเราก็ล่องเรือ
รับประทานอาหารกลางวันพร้อมชมชมเกาะไก่ชน ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวฮาลอง ลักษณะเป็นเกาะ
เล็กๆ ๒ เกาะ หันหน้าเข้าหากันคล้ายกับไก่ชนกัน มื้อนี้เน้นซีฟู้ดค่ะ พ่อครัวก็คนที่ลงเรือมาด้วย ปรุงกันเห็นๆ
มีทั้งปลา หอย กุ้ง ปู ผัดผักรวม ไข่เจียว (อาหารหลักขาดไม่ได้เลย) รสชาติถือว่าใช้ได้ทีเดียว มื้อนี้พี่ใหญ่เตรียม
ไวน์ให้ทุกท่านดื่มด้วยค่ะ

รูปที่ ๑๙ หน้าถ้่าเทียนกุง

รูปที่ ๒๐ เกาะไก่ชน สัญญาลักษณ์อ่าวฮาลอง

รูปที่ ๒๑ ป้าแจ๋ว อ.สมใจ ป้าสมหมาย และ อ.จารนัย

รูปที่ ๒๒ อ.ปู และกัปตันเสนีย์

อิ่มแล้วก็ยกพลขึ้นบกกันเสียที เพื่อเตรียมขึ้นรถเดินทางกลับไปที่ฮานอยอีกครั้ง ระหว่างทางกลับ
ที่ดูเหมือนจะสั้นลงจากตอนขามา (รู้สึกไปเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ) พวกเราแวะเข้าห้องน้าพร้อมไปดู
๖

ร้านค้าที่มีเครื่องประดับที่ทาจากหิน ทอง เงิน ชื่อร้าน CÔNG TY VIỆT HOÀ ตอนแรกก็มีสาวน้อยมาแนะนา
สินค้า พูดไปได้ ๕ นาทีก็ปรากฏชายหนุ่มพูดไทยปนอังกฤษชื่อ Mr .Kavin Cheng (ลูกครึ่งเวียดนาม-จีน)
ผู้จัดการร้าน (น่าจะเป็นลูกชายเจ้าของ) มาแนะนาพร้อมพาไปชมสินค้า คุณเธอก็ใจปล้าลดราคาสร้อยจากสอง
พันกว่าบาทเหลือ ๑,๐๐๐ บาท ทุกเส้นที่เป็นสร้อย ๑๒ นักษัตร แหวนวงละสามพันกว่าก็ลดเหลือสองพันกว่า
เลยใช้เวลาเลือกสินค้านานพอควร เพราะหากไปซื้อที่ร้านแถวสีลมในประเทศไทยที่เควินไปเปิดนั้นจะแพงกว่า
ซื้อที่นี่มากนัก แต่พ่อค้าลงทุนลดเพื่ออยากสร้างเครือข่ายแนะนาแบบมุขปาฐะ (ปากต่อปาก) คณะเราก็ใช้บัตร
เครดิตละลายทรัพย์ต่อ
เมื่อซื้อเสร็จก็ขึ้นรถมุ่งหน้าต่อไปที่ฮานอย พวกเรามาถึงฮานอยประมาณ ๕ โมงเย็น ก็รีบมุ่งไปที่
โรงละครหุ่นกระบอกน้่า (Water Puppet Theatre - Roi Nuoc Thang Long) หรือเรยเนื๊อกทังลอง เป็น
การแสดงหุ่นกระบอกของเวียดนาม แต่ก่อนไปถึงรถของเราแล่นในทางที่เค้าห้ามรถบัสเข้าในเวลานั้น เลยมี
การโดยเรียกเล็กน้อย แต่ทาอย่างไรได้ ถ้าไม่มาทางนี้ก็เข้าชมการแสดงไม่ทัน เพราะการจราจรหนาแน่น
ทีเดียว แต่ใช้เวลาเคลียร์กับตารวจไม่นาน ตารวจก็อนุญาตให้ไปต่อค่ะ การแสดงที่เราจะไปชมถือเป็น มีการ
แสดงเฉพาะที่ฮานอย ในโรงละครริมทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม บนถนนดิงห์เตียมฮว่าง คือ การแสดงหุ่นกระบอก
น้า ซึ่งเล่ าเรื่องราวของตานานการคืนดาบ มีตานานเล่าขานกันถึงสถานที่แห่งนี้เป็นตานานการสร้างชาติ
เวียดนามว่า ในศตวรรษที่ ๑๕ จักรพรรดิเลเหล่ย แห่งราชวงศ์เล ได้ใช้ดาบศักดิ์ สิทธิ์ในการขับไล่ชาวจีนแห่ง
ราชวงศ์หมิงที่รุกราน ให้ออกไปจากเวียดนาม ในขณะที่พระองค์ประทับบนเรือ ณ ทะเลสาบแห่งนี้ ก็มีเต่ายักษ์
ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากผิวน้าและบอกให้พระองค์ส่งดาบนั้นกลับคืนแด่จ้าวมังกร ดาบนั้นก็ได้พุ่งออกจากฝักดาบ
เข้าไปในปากของเต่ายักษ์ก่อนที่จะหายกลับลงไปสู่ใต้ผิวน้า อันเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบคืนดาบ นั่นเอง การ
แสดงหุ่นกระบอกน้าจะใช้ผู้เชิดอยู่หลังมู่ลี่ไม้ไผ่ที่มีการพรางไว้ ตัวหุ่นเชิดจะอยู่ที่ปลายไม้ที่ยาวพอที่จะยื่น
ออกมานอกฉากที่ผู้เชิดบังคับ มีกลไกบังคับมือหรืออวัยวะของหุ่นที่ทาจากไม้ฉาฉาที่ เบาและพยุงน้าหนักเมื่อ
อยู่ในน้า และการเชิดต้องไม่ให้เห็นไม้บังคับหุ่น จึงทาให้ดูเหมือนหุ่นมีลีลาของตนเอง ซึ่งน่าประทับใจในผู้เชิด
และนักดนตรีที่บรรเลงสดประกอบการแสดงได้เป็นอย่างดี
รูปที่ ๒๓ โรงละครหุ่นกระบอกน้่า

รูปที่ ๒๔-๒๖ การแสดงหุ่นกระบอกน้่าและนักดนตรี

๗

พวกเราเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารมิงแวง ในโรงแรม CWD เพื่ออาบน้าเปลี่ยนชุด
แบบนินจา ๔ คนภายใน ๔๐ นาที/๘ ห้อง เก็บกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม นากระเป๋าใบเล็กๆ หรือบาง
ท่านรวมกระเป๋าเหลือใบเดียวแทน และรีบเดินทางต่อไปสถานีรถไฟฮานอย เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนอนบน
รถไฟไปเมืองซาปา ….อ้อ....เกือบลืม พวกเราต้องบ๊ายบายคุ ณกวนกับน้องต๊วนก่อนนะคะ เพราะขากลับมาที่
ฮานอยพวกเค้าจะไม่ได้มารับเราแต่จะเป็นรถคันใหม่ค่ะ ตาบเบี๊ยด ลาก่อนค่ะ

รูปที่ ๒๗ – ๒๘ เตรียมพร้อมขึ้นรถไฟไฟซาปา (อ.เอมเดินจูงมือคุณแม่เล็กค่ะ)
รถไฟออกเวลาประมาณ ๒๑.๓๐ น. เราจัดตู้นอนเป็นตู้ละ ๔ คน เป็นเตียงบนล่าง ๔ เตียง แยก
เป็นห้องๆ สามารถล็อคประตูตู้นอนได้ มีไฟฟ้า น้าดื่ม และกล้วยภายในตู้นอน มีบริการรถเข็นขายของให้
นักท่องเที่ยวบนขบวนรถไฟ คณะเราเหมาโบกี้ที่ ๒ ทั้งหมด และมี ๖ คนนอนโบกี้ที่ ๓ ตอนนี้คนที่อยู่บนเตียง
ชั้น บนก็เหมือนนิ น จาที่ต้องใช้ วิช าตัว เบาปีนขึ้นไป รวมทั้ งผู้ เขียนด้ ว ยค่ะ คื นนี้ขอพักผ่ อนเอาแรงไว้ต่อ ที่
เมืองซาปา จังหวัดลาวไกก่อนนะคะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
วันที่สามของการเดินทาง (วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘) เสียงคนเคาะประตูห้องตอนตีห้า
นิดๆ ได้เวลาตื่นมาแปรงฟัน ล้างหน้าล้างตาเสียหน่อยค่ะ เพราะจะถึงสถานีรถไฟลาวไกแล้ว อาจารย์ณัฐวุฒิใน
โบกี้ ๓ ตื่น แต่เช้าและปลุ กสั น ติที่ยั งนอนสบายอยู่ว่าจะถึงแล้ ว (๕๕๕ คงเหนื่อย เลยนอนจนไม่ อยากตื่น
ลืมบอกไปค่ะ สันติสามารถนอนบนรถไฟได้อย่างคุ้นชิน เพราะเป็นคนภาคกลางเวลาเดินทางมาฮานอยก็นอน
บนรถไฟบ่อยๆ จนชิน) แต่คณะเราไม่ค่อยชินกับเสียงดังๆ ความสั่นสะเทือนของรถไฟ เลยนอนกันไม่ค่อยได้
(ยกเว้นผู้เขียนนะคะ นอนได้ทุกสถานการณ์) เรามาถึงสถานีรถไฟลาวไกประมาณเกือบหกโมงเช้า เดินออกจาก
รถไฟ ก็มีคนลากกระเป๋าไปที่โรงแรม เพื่อทาภารกิจ ล้างหน้า แปรงฟัน รับประทานอาหารเช้า ก่อนออก
เดินทางต่อไปที่เมืองซาปา อากาศตอนนี้เริ่มเย็นค่ะ เพราะมาเมืองภาคเหนือของเวียดนามอุณภูมิประมาณ ๑๐
องศาเซลเซียส หลายท่านก็เตรีย มเสื้อกันหนาวไว้พร้อม จากตัวเมืองลาวไกเข้าไปที่ซาปาใช้เวลาประมาณ
ชั่วโมงได้ รถบัสที่มารับเป็นรถคันใหม่ขนาด ๓๕ ที่นั่ง สัมภาระถูกแยกออกไปกับรถตู้เพื่อไปส่งที่โรงแรมใน ซา
ปาเลย ส่ ว นคณะเราก็ มุ่ง หน้ า ไปที่ เ มือ งซาปา เมื อ งซาปา “ดิน แดนแห่ ง ขุน เขาและทะเลหมอก” ตั้ง อยู่
ภาคเหนื อของเวีย ดนาม มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง ๑,๖๕๐ เมตร ซึ่งโอบล้ อมด้ว ยเทือกเขา
สลับซับซ้อนและที่นี่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ระหว่างเดินทางสู่เมืองซาปานั้นจะเห็นวิวทิวทัศน์ของนา
๘

ขั้นบันไดที่สวยงามตลอดเส้นทาง แต่ตอนนี้หน้าหนาวก็เห็นแต่ขั้นบั นไดแทน พี่ใหญ่แจกลูกอมและบ๊ วยพร้อม
ถุงพลาสติกให้ทุกท่าน เผื่อต้องการใช้ เพราะระยะทางมันคดเคี้ยว ขึ้นเขาตลอดการเดินทาง สันติบอกว่าไม่
ต้องห่วงรถเก่า แต่คนขับใหม่ รถคุ้ยเคยกับเส้นทางเป็นอย่างดี (ฮึ้มมม...มามุขไหนก็ไม่ทราบคะเนี่ย) จริงๆ
คนขับชานาญทางดีค่ะ คนขับรถชื่อเหวี๋ยน (ขอฝากเนื้อฝากตัวตลอดการเดินทางในซาปาด้วยนะคะ)

รูปที่ ๒๙ – ๓๐ บรรยากาศจังหวัดลาวไกและระหว่างทางไปเมืองซาปา
ระหว่างทางสันติเล่าว่า จังหวัดลาวไกเป็นจังหวัดที่มีชาวเขามากถึง ๓๔ เผ่า และปัจจุบันมีเผ่าฮัว
ที่อพยพมาจากจีนเพิ่มมาอีก ๑ เผ่า เมืองซาปาถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาในช่วงระหว่างการพัก
ร้อนของชาวฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เรากาลังเดินทางไปเยี่ยมชมคือ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat) เป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะ
ไม่ใช่แมว แมว นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะ หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองซาปา ๓ กิโลเมตร หมู่บ้านนี้เป็นของ
ชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้าเงินเข้มหรือดา ที่นี่มีวิวทิวทัศน์
ของนาขั้นบันได นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมหมู่บ้านนี้ได้ง่าย ท่าน สว. (สูงวัย) บางท่าน ที่เดินไม่
ไหวก็นั่งพักบนรถ ซึ่งรถจะพาไปจุดนั่งพัก ส่วนผู้ที่มีกาลังเดินก็เดินขึ้นๆ ลงๆ บนภูเขา จะเจอน้าตกที่สวยงาม
อยู่ในหมู่บ้าน ระหว่างทางเดินก็มีของพื้นเมืองขายตลอดเส้นทาง มีโรงเรียนอนุบาล ซึ่งหลายท่านซื้อขนม
บะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ขึ้นไปแจกจ่ายให้เด็กๆ ที่มีเข้ามาขอตลอดเส้นทาง ที่จุดพักรถพวกเราซื้อเมล็ดอัลมอนด์
กลับไปคนละหลายถุง ถุงละ ๙๐,๐๐๐ ดอง (๑๕๐ บาท) ประมาณครึ่งกิโลกรัมได้ อ้อ...ลืมบอกค่ะที่เมืองซาปา
เราใช้เงินบาทไม่ได้ค่ะ ยังไม่เป็นที่
นิ ย มนั ก ที่ นี่ จ ะรั บ เงิ น ดองและ
ดอลลาห์เท่านั้น

ภาพที่ ๓๒-๓๔ บรรยากาศหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
ภาพที่ ๓๑
ชาวเขาในหมู่บ้ าน (อ.ปุ ญญานิ ช
กับคุณอรุณค่ะ)
๙

เมื่อเดินทางออกจากหมู่บ้านก็ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเร็ดยาว ของชาวเผ่าม้ง อาหารอร่อยจริงๆ ค่ะ
อากาศในร้านอบอุ่นดีแต่อากาศข้างนอกแบบว่า ๙-๑๐ องศา มีละออกฝนปรอยๆ ลงมา ค่อนข้างเย็นทีเดียว
พูดออกมาทีก็เป็นไอกระจาย
อิ่มแล้วก็ออกเดินทางต่อเลยค่ะ ช่วงบ่ายนี้เราจะเข้าไปชมหินโบราณที่ หมู่บ้านตาฟาน (Ta Van
Village) มีพิพิธภัณฑ์แสดงลักษณะของหินโบราณที่ปรากฏอยู่ และเดินต่อไปที่ตัว หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้เป็น
หมู่บ้านของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่ร วมกัน ในความหลากหลายของคนพื้นเมืองทาให้ส ามารถเห็นความ
แตกต่างของเครื่องแต่งกาย ซึ่งแต่ละเผ่าก็แต่งตัวแตกต่างกันออกไป ที่นี่มีเขตหินโบราณตั้งอยู่ มีจุดเด่นที่
สะพานหวายที่ข้ามคลองน้า แต่ภายหลังรัฐบาลมาสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองให้แทน เป็นจุดชมวิวที่สวยมาก
พวกเราได้ถ่ายภาพร่วมกันบนสะพานเหล็ก (สะพานหวายคงไม่ไหว เพราะแค่เดินขึ้นไปมันก็หย่อนไปหมด
อาจตกลงมา และคณะเราจะทาสะพานเค้าพังก็คราวนี้) ชิมข้าวเหนียว ๓ สีจิ้มกับถั่วคลุกเกลือเล็กน้อย (อร่อย
มากมาย.....ยังทานได้อีกค่ะ...) ระหว่างทางก็พบหนุ่มสาวชาวเขาเผ่าม้ง เดินถ่ายรูปพวกเราเลยขอถ่ายรูป
คู่บ้าง

รูปที่ ๓๕ ภาพหมู่บนสะพานเหล็ก (ข้างหน้าเด็กชาวเขาขอเข้ากล้องด้วย)

รูปที่ ๓๖ อ.วิไลรัตน์ (อ.เปิ้ล) กับคุณหมอชวบูลย์
(ถ่ายคู่กับชาวเขาเผ่าม้ง)

รูปที่ ๓๗ อ.นัทธีรา (อ.นก) ชิมข้าวเหนียว

๑๐

รูปที่ ๓๘ สะพานหวายในหมู่บ้าน
รูปที่ ๓๙ อ.สุรีย์พร (อ.อ้อ) และคุณปิ๊ก (น่ารักมากค่ะคู่นี้)
รูปที่ ๔๐ รศ.ธรรมเรศ เตรียมซื้อเสื้อและไม้เท้าที่หน้าร้านคนไทยขอ
มือหน่อย
ได้เวลาเข้า Check in ที่โรงแรมแล้วค่ะ โรงแรมของเราชื่อว่า Sunny
Mountain เป็นโรงแรม ๔ ดาว ในเมืองซาปา บริเวณรอบโรงแรมมี
ร้านค้ามากมาย มี ร้านคนไทยราคาถูก (ถ้าคนไทยซื้อก็จะลดราคาถูก
กว่าร้านอื่นๆ) แต่อดใจรอก่อนนะคะทุกท่าน อาบน้า นาสัมภาระเข้าที่
พักก่อน เมื่อเสร็จภารกิจส่ว นตัว ก็เดินไปรับประทานอาหารใต้แสง
เที ย น ที่ ร้ า นอาหารใกล้ ๆ โรงแรม และก็ แ ยกย้ า ยกั น เดิ น ชมสิ น ค้ า
บริเวณใกล้ๆ มีอาจารย์หลายท่านได้ทั้งเสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า และ
ไม้เท้ากลับไปมากมาย เดินไปเดินมาก็วนเวียนกันอยู่ที่ร้านคนไทยราคา
ถูกนั่นแหล่ะค่ะ งั้นขอตัวเข้าที่พักอาบน้านอนก่อนนะคะ อากาศเย็นลง
แล้ว.....บรื๋อ.....๕-๗ องศาได้ค่ะตอนนี้ ห้องพักที่โรงแรมมีหลายห้อง มี
จานวน ๙ ชั้น ห้องผู้เขียนพิเศษหน่อยตรงที่อาบน้าอุ่นต้องรอน้าอุ่น
ก่อน ๕-๑๐ นาที ส่วนห้องอื่นๆ ไม่เป็นค่ะ ดังนั้นเลยเสียสละอาบก่อนะ (สรุปอยู่ที่นี่มา ๒ วันได้อาบแต่น้าเย็น)
รูมเมทของผู้เขียนก็คือพี่ใหญ่ ก็ได้อาบน้าอุ่นพอดี เพราะมันอุ่นพอดีเลย แต่ไม่เป็นไรค่ะ เค้าว่าอาบน้าเย็นทา
ให้ผิวดีจริงมั้ยคะ คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
วันที่สขี่ องการเดินทาง (วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘) เมื่อคืนนอนหลับสบายมากค่ะวันนี้ใช้
สูตร ๖ โมงตื่นนอน ๗ โมงทานอาหารเช้า และ ๘ โมงเช้าสาหรับคนที่เดินไหว เพราะเช้าวันนี้เราจะไปที่ภูเขา
ฮามรอง (Hamrong) ภูเขาในเมืองซาปา ท่านใดเดินไม่ไหว หัวเข่าไม่ดีสามารถเดินซื้อของบริเวณรอบๆ
โรงแรมได้ค่ะ ร้านค้าทั้งหลายเปิดตั้งแต่เช้าตรู่ ตอนนี้ตามผู้เขียนขึ้นภูเ ขาฮามรอง ไปเจอซุนหงอคงก่อนนะคะ
สันติบอกว่าภูเขาลูกนี้เหมือนภูเขาเหลียงซานของซุนหงอคงเลยทีเดียว หลังจากเดินออกจากโรงแรมของเรา
ประมาณ ๒๐๐ เมตรก็มีด่านเก็บเงินค่าขึ้น แต่ก่อนขึ้นไปข้างบนต้องเสียค่าธรรมเนียม จากนั้นก็เดินไปตามขั้น
๑๑

บันใดที่ไม่สูงชันอะไรนัก เดินต่อไป เรื่อยๆ เหนื่อยแค่นิดหน่อย ที่นี่เป็นทั้งภูเขา และเป็นสวนสาธารณะไปใน
ตัว ในสวนประกอบไปด้วยไม้ดอกและไม้ผล โดยเฉพาะต้นท้อจะปลูกมาก (เข้าใจว่านิยมปลูกเพราะตอนออก
ดอกออกลูกจะสวยกว่าผลไม้ชนิดอื่น) บริเวณทั่วไปในสวนนี้จะเป็นเนินดินและสนามหญ้า บางแห่งมีก้อนหิน
ตะปุ่มตะป่่าโผล่ขึ้นมาตามสนามหญ้า คล้ายสวนหินที่เกิดจากธรรมชาติ
รูปที่ ๔๑ คณะผู้แข็งแรงพร้อมขึ้นเขาแล้วค่ะ
(บางท่านเดินขึ้นไปแล้วเลยไม่ได้เข้ากล้อง)
ตรงจัดพักระหว่างทางมีรูปปั้น ๑๒ นักษัตร และมี
รู ป ปั้ น หงอคง ทางด้ า นซ้ า ยจะมี ก ารแสดงของ
ชาวเขา เดิ น ขึ้ น เขาต่ อ ไปก็ จ ะพบจุ ด ถ่ า ยภาพที่
ตกแต่งหญ้าเป็นชื่อ Hamrong เหลือบไปเห็นสาว
เวียดนามจับมือถ่ายภาพในชุดหลากสี คนไทยอย่าง
เรามีหรือจะยอมแพ้ ขอถ่ายภาพซักหน่อย เดินถัดมาก็พบต้นไม้ที่เหลืออยู่ต้นเดียวที่ออกดอกอยู่ พวกเราเลย
ยืนถ่ายภาพตรงนั้นอยู่นานสองนาน ชาวเวียดนามก็ยืนมองว่าเมื่อไรพวกเราจะออกจากตรงนั้นสักที แต่พวก
เขาก็อารมณ์ดี ยังถามว่าพวกเรามาจากไหน พอบอกว่า Thai Lan ภาษาเวียดนาม ไถลาน ก็พยายามทัก
ภาษาไทยกันใหญ่ เมื่อเดินลอดช่องเขา (ลอดได้ทุกคน เพราะ
เป็นช่องเขาขนาดกว้างพอดู) ก็เจอบันไดขึ้นไปอีก ก็จะเห็ น
ทิวทัศน์เมืองซาปาจากมุมสูงได้ชัดเจน แต่หมอกลงจัด เลยดู
ทิ ว ทั ศ น์ ไ ม่ ชั ด นั ก แต่ โ ดยรวมถื อ ว่ า สวยงามมาก ท าไห้ ไ ด้
คาตอบว่าทาไมพวกผู้ดีฝรั่งเศสในสมัยล่าอาณานิคมจึงเลือก
ซาปาเป็นเมืองตากอากาศ

รูปที่ ๔๒ – ๔๗ บรรยากาศรอบๆ ภูเขาฮารอม
๑๒

รูปที่ ๔๘ –๕๐ พิชิตยอดเขาฮารอม (ขอโทษที่บางท่านเดินไม่ถึงเลยถ่ายรูปได้ไม่พร้อมกันค่ะ)
ตอนนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยขอเดินลงเขาไปอาบน้าเตรียม Check out และออกเดินทางไปสถานี
รถไฟลาวไกเพื่อเตรียมนอนบนรถไฟอีกหนึ่งคืน กลับไปที่ ฮานอย แต่ก่อนที่รถจะมารับพวกเราเดินตรงไป
รับประทานอาหารกลางวันใกล้ๆ โรงแรมก่อน เมื่อรับประทานอาหารเสร็จรถบัสคันเดิมก็มารับพวกเราตรงไป
ทีน่ ้่าตกซิลเวอร์ (Silver Water Fall) หรือ “น้าตกสีเงิน” ที่มีความสูงกว่า ๑๐๐ เมตร ไหลลัดเลาะลงมาจาก
หน้าผาหินสร้ างความสวยงามและประทับ ใจ ขึ้นชื่อว่าเป็นน้าตกที่สวยงามที่สุดในซาปา (มาที่นี่ต้องทาใจ
นอกจากชมธรรมชาติแล้วต้องเตรียมฟิตร่างกาย เพราะต้องขึ้นเขา ลงเขาตลอด) พอเดินขึ้นไปก็พบว่าน้าตกนี้
สวยสมชื่อจริงๆ อากาศก็ยังดีอีกด้วย ท่านที่ไม่ได้ขึ้นไปชมความงามของน้าตกซิลเวอร์หรือขึ้นไปและลงมาแล้ว
ก็ ห ยุ ด พั ก รั บ ประทาน
ข้า วโพดปิ้ ง มั น เผากั บ พี่
ใหญ่ก่อนค่ะ
รูปที่ ๕๑-๕๒ น้่าตก
ซิลเวอร์

รู ป ที่ ๕๓ – ๕๔ นั่ ง พั ก
เหนื่อย

๑๓

จากนั้นพวกเราก็เดินทางไปที่หลักชายแดนเวียดนาม – จีน ก่อนกลับจังหวัดลาวไก ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเหนือสุด
ของเวียดนาม และใต้สุดของจีน (มณฑลยูนนาน) เดินเล่นแถวตลาดชายแดนเล็กน้อย

รูปที่ ๕๕ ประตูชายแดนเวียดนาม

รูปที่ ๕๖ ประตูชายแดนจีน

รูปที่ ๕๗ ตลาดชายแดนเวียดนาม-จีน
รูปที่ ๕๘ สภากาแฟ
และออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่จังหวัดลาวไก วันนี้วันเกิดอ.สุขุมา พวกเราเลยถือโอกาส Happy
Birthday ค่ะ จากนั้นก็เดินทางไปยืนรอหน้าสถานีรถไฟลาวไกเพื่อเตรียมขึ้นรถไฟเวลา ๑๙.๐๐ น. ตอนนี้ขา
กลับทุกคนก็ปรับสภาพนอนบนรถไฟได้อย่างเต็มที่ วันนี้เวลาดูเหมือนสั้นๆ แต่เดินตลอดทั้งวัน ขอตัวเป็น
นินจาปีนขึ้นชั้นบนก่อน พบกันใหม่พรุ่งนี้ ฝันดีค่ะ
วันสุดท้ายของการเดินทาง (วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘) โอ้....ทุกคนปรับตัวนอนบน
รถไฟได้แล้วจริงๆ จะถึงสถานีรถไฟฮานอยแล้วแต่ไม่มีใครยอมตื่นเลย เราขึ้นรถมาเร็วก็มาถึงฮานอยประมาณตี
สี่กว่าๆ วันนี้สันติทาหน้าที่ได้ดี เดินไปเคาะประตูห้องแต่เช้าเลย ขอเวลาขยี้ตา ล้างหน้า แปรงฟันก่อนและจะ
กลับมาพาทุกท่านเดินทางต่อค่ะ
พวกเราลงรถไฟและเดินออกมารอรถบัสตอนประมาณเกือบตีห้า รถบัสคันใหม่ คนขับชื่อเบา
เด็กรถชื่อ เซิน ตอนนี้ขอกลับไปโรงแรมเดิมคือโรงแรม CWD หรือมีอีกชื่อว่าฝูนึ หมายถึงโรงแรมสุภาพสัตรี
นามบัตร และของใช้ต่างๆ ส่วนใหญ่มีสีชมพู (มีสีอื่นด้วยค่ะ ตอนนี้) เอาเป็นว่าขออาบน้า รับประทานอาหาร
เช้า ก่อนออกเดินทางตอน ๐๘.๐๐ เพื่อตะลุยรอบฮานอยในวันสุดท้ายก่อนกลับบ้านนะคะ เป้าหมายต่อไป
๑๔

ของเราคือการไปเคารพศพของท่านโฮจิมินห์ที่สุสานโฮจิมินห์ ระหว่างทางมีคาถามว่าเมืองหลวงเวียดนาม
ตกลงคืออะไร ซึ่งจริงๆ คือฮานอย แต่นครโฮจิมินห์ทางใต้เป็นชื่อที่สาคัญเพื่อระลึกการปลดแอกเวียดนามใต้
จากสหรัฐอเมริกาค่ะ สันติเลยเล่าประวัติยาวเลย ขออนุญาตเล่าเรื่องของท่านโฮจิมินห์ให้ทุกท่านได้รับทราบ
บ้างนะคะ ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ที่หมู่บ้านฮหว่างจู่ จังหวัดเหงะอาน ตอนบนของ
เวียดนาม ในชื่อ เหงียน ซิญ กุง เวียดนามขณะนั้นตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศส ดังนั้นทั้งโฮจิมินห์
และบิ ด าต่ างตกเสมื อนอยู่ ใ นสองวั ฒ นธรรม ทั้ง วั ฒ นธรรมตะวัน ตกของฝรั่ ง เศส ซึ่ง เป็ นผู้ ป กครอง และ
วัฒนธรรมตะวันออกแบบจีนและลัทธิขงจื๊อ อันเป็นวัฒนธรรมของเวียดนาม เมื่อโตขึ้น โฮจิมินห์ได้สัมผัสกับ
การเมืองเป็นครั้งแรกจากการที่เป็นล่ามภาษาฝรั่งเศสให้กับชาวนาที่ถูกเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสกดขี่ ในช่วงนี้
ท่านได้กล่าวว่า ตนได้เห็นการกดขี่และความอยุติธรรม รวมถึงการได้เห็นชาวนาถูกยิงตายต่อหน้าต่อตา ต่อมา
ท่านรู้ตัวว่า ตนเองต้องได้รับการศึกษาที่มากขึ้นและออกไปท่องโลกกว้างเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตน ในปี ค.ศ.
๑๙๑๑ หรือ พ.ศ. ๒๔๕๔ จึงได้ย้ายจากเวียดนามไปเป็นพ่อครัวในประเทศฝรั่งเศส ด้วยการสมัครเป็นลูกเรือ
บนเรือเดินสมุทรที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศเจ้าอาณานิคมของเวียดนามในขณะนั้น และได้ศึกษาเรียนต่อที่นั่น
ท่านโฮจิมินห์ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า เหงียน อ๊าย โกว๊ก ซึ่งแปลว่า "เหงียนผู้รักชาติ" โฮจิมินห์ได้ติดต่อกับชาว
เวี ย ดนามในฝรั่ ง เศส เพื่ อ รวมตั ว กั น เรี ย กร้ อ งอิ ส รภาพจากชาติ ม หาอ านาจตะวั น ตกหลายชาติ เช่ น
สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ ในฐานะโฆษกของกลุ่ม แต่ทว่าก็ได้รับการรังเกียจและถูกกีดกันออกมา เมื่อ ท่าน
พยายามจะยื่นหนังสือต่อวูดโรว์ วิลสัน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ขณะเดินทางมายังฝรั่งเศส เพื่อลงนามใน
สนธิสัญญาแวร์ซายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ต่อมาโฮจิมินห์ก็ได้ย้ายจากฝรั่งเศสไปสหรัฐอเมริกาและ
อังกฤษและได้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเมื่อรัฐบาลก๊กมินตั๋งของเจียงไคเช็คเริ่มการปราบปรามสังคม
นิยมนั้น ท่านได้หลบหนีจากจีนมายังจังหวัดนครพนม ประเทศไทย โดยได้บวชเป็นพระภิกษุทาการสอนลัทธิ
สังคมนิยมให้ชาวไทย โดยใช้ชื่อว่า "ลุงโฮ" โดยช่วงแรกที่หลบหนีในประเทศไทยนั้นเริ่มจากขึ้นเรือที่ท่าน้าเอสบี
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแม่น้า) ไปยังจังหวัดพิจิตร จากนั้นได้เดินทางไปต่อยังจังหวัดอุดรธานี และจังหวัด
หนองคาย โดยใช้ชื่อว่า "เฒ่าจิ๋น" ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.๑๙๒๓ – ๑๙๓๑ (พ.ศ. ๒๔๖๖-๒๔๗๔) ท่านได้พานัก
อยู่ ณ บ้านของนายเตียว เหงี่ยนวัน เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๕ บ้านนาจอก ตาบลหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม รวมเวลาพานักอยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้น ๗ ปี ในระยะนี้ท่านโฮจิมินห์ฮต้องเดินทางไปหลบ
ซ่อนในหลายประเทศ ใช้ชื่อปลอมหลายชื่อ ซึ่งครั้งหนึ่ง ท่านได้ถูกตารวจฮ่องกงจับโดยไม่มีความผิด และถูกขัง
คุกนานเป็นระยะเวลานาน ๑ ปีเต็ม ในช่วงนี้สภาพร่างกายท่านย่าแย่มาก เป็นโรคขาดสารอาหาร แต่ก็ได้รับ
การช่วยเหลือให้พ้นออกมา จากเพื่อนเก่าในสมาคมชาวเวียดนามในฝรั่งเศส รวมถึงเชื่อว่ามี โจว เอินไหล
นายกรัฐมนตรีของจีน ซึ่งเป็นสหายที่ดีต่อท่านโฮจิมินห์ร่วมด้วย
ต่อมาท่านเดินทางกลับมาเวียดนามอีกครั้งในปี ค.ศ. ๑๙๔๑ (พ.ศ. ๒๔๘๔) ช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่สอง ฝรั่งเศสในขณะนั้นถูกกองทัพนาซี บุ กยึด และกลายสภาพเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดให้แก่ฝ่ายอักษะ จึงรับ
นโยบายในการปกครองเวียดนามจากนาซีเป็นหลัก ท่านโฮจิมินห์จึงสบโอกาสรวบรวมชาวเวียดนามส่วนใหญ่
แล้วตั้งเป็นฝ่ายเวียดมินห์ เตรียมแผนที่จะประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสให้ประชาชนชาวเวียดนาม ซึ่งชาว
เวีย ดนามในขณะนั้ นยั ง ไม่มีการศึกษา และส่ วนใหญ่อดอยากยากจน ท่ านได้เข้าถึงตัว ชาวบ้านระดับล่ าง
ด้วยการทาตัวกลมกลืนผูกมิตรไปกับชาวบ้าน ได้พูดคุยและทาความเข้าใจกันอย่างง่าย ๆ และเพิ่มจานวน
สมาชิกขึ้น ซึ่งหนึ่งในสมาชิกคนสาคัญ ก็คือ หวอ เงวียน ซ้าป ซึ่งต่อมาเป็นนายพลและสหายคนสาคัญขอท่าน
๑๕

อีกทั้ง ทั้งคู่ยังเป็นคู่เขยของกันและกัน (ท่านไม่มีบุตร-ธิดานะคะ) เนื่องจากภรรยาของทั้งคู่นั้นเป็นพี่น้องกัน
(เพิ่มเติมจากที่สันติเล่านะคะ) และในช่วงนี้เองที่ชื่อ "โฮจิมินห์" ได้ถูกใช้ออกมาเป็นครั้งแรก ในที่สุด โฮจิมินห์
ประกาศจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามหลังจากจักรพรรดิบ๋าว ดั่ย จักรพรรดิเวียดนามพระองค์สุดท้าย มอบ
อานาจให้โฮจิมินห์เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๘๘ และประกาศสละราชสมบัติเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ค.ศ. ๑๙๔๕ (พ.ศ. ๒๔๘๘) ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ (พ.ศ. ๒๔๙๗) เวียดนามก็ได้
ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการ ท่านโฮจิมินห์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเป็นคนแรก ด้วยการประกาศแถลงการณ์ที่จัตุรัส บาดิงห์ แต่หลังจากนั้น
ฝรั่งเศสได้กลับเข้ามาขับไล่รัฐบาลของโฮจิมินห์และไม่ยอมรับเอกราชของเวียดนาม นาไปสู่สงครามจนในที่สุด
ฝรั่งเศสพ่ายแพ้แก่กองกาลังเวียดมินห์ ที่ค่ายเดียนเบียนฟู ในปี ค.ศ. ๑๙๕๔ (พ.ศ. ๒๔๙๗) และมีการทา
สนธิสั ญญาเจนีว า ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ยอมรับเอกราชของเวียดนาม แต่ส หรัฐ อเมริกาและชาว
เวียดนามในภาคใต้บางส่วนไม่ต้องการรวมตัวกับรัฐบาลของโฮจิมินห์ ต่อมาได้ก่อตั้งดินแดนเวียดนามภาคใต้
เป็นอีกประเทศหนึ่ง คือ สาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนามใต้) มีเมืองหลวงคือ ไซ่ง่อน ใช้เส้นละติจูดที่ ๑๗
องศาเหนือแบ่งแยกกับเวียดนามส่วนเหนือใต้การปกครองของโฮจิมินห์
หลังจากที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ในยุทธการที่เดียนเบียนฟู บาดิงห์ ซึ่งเริ่มต้นด้วยประโยคแบบเดียวกับ
ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ท่านโฮจิมินห์ปฏิเสธที่จะพานักในจวนข้าหลวงใหญ่ฝรั่งเศส ซึ่งโอ่โถง
แต่ขออาศัยอยู่ในบ้ านพักหลังเล็ก ๆ เท่านั้ น แต่การชนะครั้งนี้เป็นเพียงชัยชนะในเวียดนามเหนือ เท่านั้ น
เนื่องจากฝ่ายที่ชนะสงครามเข้ามาทวงสิทธิพิเศษ โดยเวียดนามเหนือมีจีน รัสเซีย เวีย ดนามใต้มีสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ และฝรั่งเศส การประกาศอิสรภาพมีผลเพียงเวียดนามเหนือเท่านั้น
เวียดนามเหนือไม่ยอมรับสถานภาพของเวียดนามใต้ ขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ให้การช่วยเหลือทาง
ทหารแก่เวียดนามใต้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งทหารมาประจาในเวียดนามใต้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เวียดนามเหนือ
ประกาศทาสงครามเพื่อขับไล่และ ปลดปล่อย เวียดนามใต้จากสหรัฐอเมริกาและรวมเข้าเป็นประเทศเดียวกัน
พร้อมให้การสนับสนุนกลุ่มชาวเวียดนามใต้ที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกา (เวีย ดกง) ในการทาสงคราม การรบส่วน
ใหญ่กลายเป็นการรบระหว่างทหารสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรจากต่างประเทศ กับกองกาลังเวียดกงและ
เวียดนามเหนือ ทั้งในชนบทและการโจมตีในเมือง แม้สหรัฐอเมริกาได้ทุ่มเทแสนยานุภาพอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่
อาจท าให้ ส งครามยุ ติ ล งได้ หลั งการรุ ก โจมตี ค รั้ง ใหญ่ข องเวีย ดนามเหนือ และเวี ยดกงในปี ค.ศ. ๑๙๖๘
(พ.ศ. ๒๕๑๑) ที่เมืองเว้และเมืองหลักอื่นๆ ในเวียดนามใต้ สหรัฐอเมริกาเริ่มเตรียมการถอนกาลังจากเวียดนาม
ใต้และให้เวียดนามใต้ทาสงครามโดยลาพัง สหรัฐอเมริกาถอนทหารจากเวียดนามใต้อย่างเป็ นทางการในปี
ค.ศ. ๑๙๗๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) กองกาลังเวียดนามเหนือและเวียดกงจึงสามารถรุกเข้ายึดไซ่ง่อนและเวียดนามใต้
ได้ ทั้ ง หมดในปี ค.ศ. ๑๙๗๕ (พ.ศ. ๒๕๑๘) การรวมเวี ย ดนามทั้ ง สองส่ ว นเข้ า ด้ ว ยกั น เกิ ด ขึ้ น ในวั น ที่ ๒
กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๗๖ (พ.ศ. ๒๕๑๙) และเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมืองหลวง
คือฮานอย และก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ท่านโฮจิมินห์มิได้อยู่ถึงการชื่นชมชัยชนะในปีนี้ ด้วยเหตุที่ว่าโฮจิมินห์
เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๙ (พ.ศ.๒๕๑๒) ที่บ้านพักในกรุงฮานอย ด้วยอาการหัวใจล้มเหลว
สิริอายุได้ ๗๙ ปี แต่รัฐบาลปกปิดไว้ไม่บอกประชาชนเพราะเป็นวันที่ฉลองวันชาติของคนเวียดนาม จึงมา
ประกาศการเสียชีวิตในวันที่ ๓ กันยายน ค.ศ. ๑๙๖๙ แทน
๑๖

และถึ งแม้ว่ า ท่า นโฮจิ มิน ห์ จ ะมี พิ นัย กรรมให้ เ ผาและนาเถ้ ากระดู กของตนแยกฝั ง ที่แ ผ่ น ดิ น
เวียดนามเหนือ กลาง และใต้ ก็ตามแต่ด้วยเป็นบุคคลสาคัญทีย่ ิ่งใหญ่ พลเอกหวอ เงวียน ซ้าป ผู้นาในขณะนั้น
จึงมีมีการดองศพโดยผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซีย ซึ่งต้องนาร่างท่านไปเปลี่ยนน้ายาดองศพทุก ๖ เดือน ปัจจุบันร่าง
ของท่านได้ถูกบรรจุในโลงแก้ว และเปิดให้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้เคารพ ที่จตุรัสบาดิงห์ เหมือนที่พวกเราจะ
เยี่ ย มเคารพศพในเช้า วัน นี้ และชื่อ โฮจิ มิน ห์ ข องท่า นก็ถู กตั้ งเป็น ชื่อเมือ งส าคั ญของเวีย ดนามใต้ แปลว่ า
แสงสว่างที่นาทาง
พวกเราเดิน ทางมาถึ งจั ตุ รั ส บาดิ งห์ (Ba Dinh) บนถนนเดี ยนเบียนฟู ณ จัตุ รัส แห่ ง นี้
ท่านโฮจิมินห์ ได้อ่านคาประกาศอิสรภาพ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๘ หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของ
ฝรั่งเศส พวกเราเดินผ่านเครื่องตรวจอาวุธ ก่อนเดินเข้าไปด้านในของ“สุสานโฮจิมินห์” การจะเข้า ด้านใน
จะต้องเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสารวม โดยห้ามนากล้องถ่ายรูป วีดีโอ กระเป๋าสะพาย เข้าไปโดย
เด็ดขาด (กระเป๋าวางบนรถ กล้องฝากสันติเอาไว้ค่ะ) คณะของเราพิเศษหน่อยค่ะตรงที่มีนายทหาร ๒ นายนา
ขบวนพร้อมพวงมาลา เพื่อถวายความเคารพให้กับคณะของเรา สุสานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๖ แล้ว
เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารหินอ่อนและหินแกรนิตรวมถึงไม้เนื้อดีจากทั่วประเทศ เปิดให้เข้าชม ๐๗.๓๐
- ๑๐.๓๐ น. และปิดไม่ให้เข้าชมทุกวันจันทร์และวันศุกร์ พวกเราเดินเข้าไปด้านในอย่างสงบ เมื่อไปพบศพ
ของท่านโฮจิมินห์ก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมไทย สภาพศพของท่านยังคงสภาพดั่งเช่นมีชีวิต ผู้เขียนรู้สึ กถึง
ความกล้าหาญ อดทน และต่อสู้เพื่อชาติ ของท่านโฮจิมินห์ และขอบคุณที่มีโอกาสได้เข้าไปแสดงความเคารพ
ศพของท่านในครั้งนี้

รูปที่ ๕๙ ภาพหมู่หน้าสุสานโฮจิมินห์
ออกจากสุสานพวกเรารับกล้องคืนจากสันติ ก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน้าจัตุรัสบาดิงห์ และเดินต่อไป
ที่ “ท่าเนียบประธานาธิบดี” ซึ่งเป็นอาคารตึกสีเหลืองเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส สร้างขึ้นปี ค.ศ. ๑๙๐๑
(พ.ศ. ๒๔๔๔) ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ชม “บ้านพักของโฮจิมินห์” ที่เคยพานักอยู่ในช่วงปี
ค.ศ. ๑๙๕๘ – ๑๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๑๒) บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่ งไม่มี
ผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทางาน และห้องนอน บ้านเรียบง่าย มีขนาด
เล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนาม หน้าบ้านมีต้นผุดหมับ (BỤT
๑๗

MỌC) ที่คิดว่าน่าจะมีอยู่บริเวณรอบๆ บ้านท่านโฮจิมินห์ที่เดียว เป็นต้นไม้ที่มีรากผุดขึ้นมา จากนั้นเดินต่อไป
ที่ “เจดีย์เสาเดียว” เรียกอีกชื่อว่า “วัดแห่งรัก” สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่
บนต้นเสาเดียว ปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิ หาร
มี ๑๐ กร แต่ละมือถือของมงคลรวม ๘ อย่าง รอรับรูปถ่ายที่สั่งไว้รูปละ ๑๐๐บาท เป็นที่ระลึก และเดินต่อไป
ที่ “พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์” (Ho Chi Minh Museum) ซึง่ สถานที่แสดงประวัติการเดินทางของประธานาธิบดีโฮ
จิมินห์ ในการศึกษาหาความรู้เพื่อกอบกู้ชาติ ภายในอาคารมีการจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ จัดแสดงงานศิลปะและ
ภาพถ่ายต่างๆ ของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ มีห้องจัดนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องวิจัยและ
ห้องประชุม สันติก็บรรยายยุทธวิธีต่างๆ ตามห้องแสดงแต่ละห้อง รวมไปถึงกลยุทธ์กู๋จี ที่รบแบบกองโจร มีการ
ขุดอุโมงค์เพื่อหลบหนีทหารอเมริกัน

รูปที่ ๖๐ ท่าเนียบประธานาธิบดี

รูปที่ ๖๑ บ้านท่านโฮจิมินห์

รูปที่ ๖๒ ห้องนอนท่านโฮจิมินห์
รูปที่ ๖๓ ต้นผุดหมับ (BỤT MỌC)

รูปที่ ๖๕ รู ปปั้น ท่า น
โฮจิมินห์
รูปที่ ๖๔ พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
๑๘

รูปที่ ๖๖-๖๙ บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์
หลังจากศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามเราก็เดินทางไปวัดเตริ่นกว๊อก (Tran Quoc) ที่ไม่ได้เข้าไป
สักการะในวันแรก พอไปถึงวันนี้ก็ไม่ได้เข้าเพราะเจ้าหน้าที่ปิดอีก สันติบอกว่าที่นี่เจ้าหน้า ที่เป็นใหญ่ จะปิด
เมื่อไรก็ได้ เคยมีผู้ร้องเรียนไปที่รัฐบาลแต่ยังไม่มีผู้จัดการ มาครั้งนี้ก็เลยอดเข้าชม ก็มุ่งหน้าไปรับประทาน
อาหารกลางวันที่เป็นร้านบุฟเฟต์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามมีอาหารมากที่สุดในอาเชียนเลยก็ว่าได้ มีมากกว่า
๓๐๐ ชนิด สันติแนะนาให้ทานของแพงๆ เช่น ปลาแซลมอน กุ้ง ฯลฯ วันนี้ทุกคนก็ได้ชิมอาหารหลากหลาย
ชนิดจากหลายชาติ รวมทั้งเวียดนามด้วย เราใช้เวลาในการรับประทานอาหารกลางวันอย่างเต็มที่ประมาณ
ชั่วโมงครึ่ง ออกจากที่นี่ก็ประมาณบ่าย ๒ โมง แวะไปซื้อกาแฟจีเจ็ด (G7) ที่ราคาถูกกว่าตลาดในถนน ๓๖ สาย
คือ ๗๕ บาท ราคากระเป๋าผ้าปักที่นี่ก็ถูกด้วย หลังจากนั้นเราก็เดินทางไปที่ศาลเจ้า เนินหยก ริมทะเลสาบคืน
หยก ตามตานานที่เราได้ดูจากหุ่นกระบอกน้าในวันที่สอง ข้างในศาลเจ้าต้องเดินบนสะพาน ข้ามทะเลสาบคืน
ดาบ มีเต่ายักษ์ ๑ ตัวที่ตายแล้ว สต๊าฟเก็บไว้ แต่เต่ายักษ์ตัวที่เหลือยังมีชีวิตอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ และบางวันก็
โผล่มาให้ผู้มาสักการะศาลเจ้าได้เห็นกัน ระหว่างทางข้ามสะพานผู้เขียนเห็นคู่แต่งงานมาถ่ายรูปตรงประตู
ทางเข้าเลยขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (สวยและหล่อเหมาะสมกันมากค่ะ) จากนั้น ทุกท่านสามารถแยกย้ายเข้าสู่
สู่ถนน ๓๖ สาย เพื่อศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจการค้าของชาวฮานอย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและ
ของที่ระลึก ซึ่งเป็นย่านการค้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง เสื้อ
คลุมผ้าไหม เครื่องดนตรี เครื่องเขิน เซรามิก ไม้แกะสลัก หน้ากาก ภาพประดับทาจากเปลื อกไข่ เรือสาเภาไม้
จาลอง ฯลฯ

๑๙

รูปที่ ๗๐ ทะเลสาบคืนดาบ

รูปที่ ๗๑ ศาลเจ้าเนินหยก

รูปที่ ๗๒ เต่ายักษ์แห่งทะเลสาบคืนดาบ
รูปที่ ๗๓ คู่รักชาวเวียดนามถ่ายรูปก่อนแต่งงาน

เรามีเวลาตรงนี้ถึง ๑๖.๓๐ น. และให้มารวมพลที่หน้าโรงละครหุ่นกระบอกน้า ก่อนออกเดินทางสู่สนามบิน
นอยไบ เพื่อ Check in ที่สนามบินเวลา ๑๗.๓๐ น. จึงขอ
ถือโอกาสล่าลา ขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้สันติ และพี่
ใหญ่ โดยผศ.ดร.สิ ทธิพงษ์ ที่ปรึกษาสมาคม สอสท อดีต
นายกสมาคม สอสท
รูปที่ ๗๔ มอบของที่ระลึกให้พี่ใหญ่และสันติ

๒๐

พวกเราเดินทางมาถึงสนามบินนอยไบ Check in และผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และออกเดินทางจาก
เวียดนามเวลา ๒๐.๒๕ โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG ๕๖๕ มื้อนี้มีอาหารว่างเสริฟบนเครื่องบิน เลย
ไม่ได้เลี้ยงอาหารเย็นเพราะไม่ทันเวลา Check in ที่สนามบิน คณะของเรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา
๒๒.๑๕ น. และแยกย้ายกับบ้านโดยสวัสดิภาพ ในนามของสมาคม สอสท ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมเดินทางทุกท่าน
และหวังว่าจะได้ร่วมเดินทางกับทุกท่านอีกในโอกาสต่อไปค่ะ สาหรับการเดินทางในครั้งนี้ ผู้เขียนขอจบการเล่า
เรื่องลงตรงนี้

รูปที่ ๗๕ รูปทิ้งท้าย ขอบคุณมากที่ติดตามการเดินทางชองพวกเรา
^^^^^^^^^^^Tạm biệt và hẹn gặp lại^^^^^^^^^^^
(ตามเบียดฝ่าเห็บกับไหล่ ลาก่อนและพบกันใหม่)
สวัสดีค่ะ

๒๑

