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เม่ือประมาณเดือนพฤษภาคม 2557 ผูเ้ขียนไดมี้โอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานท่ี

ประเทศเวียดนามตามโครงการพฒันาบุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการ 

ของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 

 ซ่ึงถา้จะวา่ไปแลว้ ประเทศเวียดนามกถื็อวา่เป็นประเทศหน่ึงท่ีเป็นสมาชิกของ

อาเซียน(ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้Association of 

South East Asian Nations) การไดไ้ปศึกษาดูงานคร้ังน้ี จึงเป็นการทาํใหไ้ดไ้ปสมัผสั

ประเทศเพ่ือนบา้นท่ีกาํลงัจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนร่วมกนั ไดพ้บเห็นชีวิตความ

เป็นอยู ่สงัคม วฒันธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มท่ี

ผูเ้ขียนไดไ้ปพบเห็นมาในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 วนั ประสบการณ์ท่ีไดรั้บช่วยทาํ

ใหรู้้จกัและเขา้ใจเวียดนามไดดี้ข้ึน จากแต่เดิมท่ีเคยรู้จกัแต่ประเทศเวียดนามเพียงใน

แผนท่ี 

 การเดินทางเพ่ือไปเวียดนามคร้ังน้ีใชบ้ริการจากสายการบินเวียดเจท็แอร์(Viet 

Jet Air)  ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งตรงไปยงัสนามบินท่ีประเทศเวียดนามโดยมี



จุดหมายอยูท่ี่นครโฮจิมินห์ ซ่ึงเดิมมีช่ือวา่ไซ่ง่อน(Saigon) และเคยเป็นเมืองหลวงเก่า

ของเวียดนามใต ้ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณหน่ึงชัว่โมงคร่ึง 

 

                    รูปภาพท่ี 1  วิถีชีวิตของชาวประมงเวียดนามท่ีอาศยัอยูริ่มทะเล 

ในบทความน้ีผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึงเหตุการณ์และเร่ืองราวในบางส่วนท่ีอยากจะ

นาํมาแบ่งปันกนัค่ะ ซ่ึงคร้ังแรกท่ีผูเ้ขียนทราบวา่จะไดไ้ปศึกษาดูงานท่ีเวียดนามก็

พยายามหาขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัประเทศเวียดนามมาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือจะไดเ้ป็น

ความรู้รอบตวัใหม้ากข้ึน 

สาํหรับประเทศเวียดนามมีช่ืออยา่งเป็นทางการวา่ สาธารณรัฐสงัคมนิยม

เวียดนาม(Socialist Republic of  Vietnam) แบ่งเป็นเวียดนามเหนือและเวียดนามใต ้มี

เมืองหลวงอยูท่ี่กรุงฮานอย ซ่ึงอยูท่างตอนเหนือของประเทศ เม่ือดูจากแผนท่ีเราจะเห็น

ประเทศเวียดนามท่ีมีรูปร่างคลา้ยกบัตวัเอส (S) โดยเวียดนามเหนือและเวียดนามใตจ้ะ

มีพ้ืนท่ีกวา้งและคอดตอนกลาง มีชายฝ่ังทะเลท่ียาวกวา่ 1,650 กิโลเมตร 



จากการท่ีประเทศเวียดนามมีสภาพภูมิประเทศค่อนขา้งยาวน้ีเอง จึงทาํใหส้ภาพ

ภูมิอากาศแต่ละภาคมีความแตกต่างกนัมากโดยภาคเหนือจะมีถึง 4 ฤดู คือ ฤดูใบไมผ้ลิ 

(เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน)  / ฤดูร้อน(เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม)  / ฤดูใบไม้

ร่วง (เดือนกนัยายน-เดือนพฤศจิกายน)  / ฤดูหนาว (เดือนธนัวาคม-เดือนเมษายน) 

ส่วนภาคใตมี้ 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-เดือนพฤศจิกายน) และฤดูแลง้(เดือน

พฤศจิกายน-เดือนเมษายน) 

เวียดนามแบ่งการปกครองออกเป็น 59 จงัหวดัและ 5 นคร ไดแ้ก่ กรุงฮานอย , 

นครไฮฟอง , นครดานงั , นครโฮจิมินห์ และนครเก่ินเทอ 

การใชจ่้ายเงินเวียดนามจะใชเ้งินสกลุดอง( Vietnamese Dong  -  VND ) ซ่ึง

ผูเ้ขียนไดน้าํเงินไทยไปแลกเป็นเงินดอลล่าร์สหรัฐท่ีจุดบริการแลกเปล่ียนเงินตรา(อยู่

บริเวณชั้น 4 ของสนามบินสุวรรณภูมิ) บา้นเราก่อนแลว้เม่ือไปถึงสนามบินท่ีนครโฮจิ

มินห์(ไซ่ง่อน) จึงนาํเงินดอลล่าร์ไปแลกเป็นเงินดองของเวียดนามอีกคร้ัง โดยเงินไทย

ขณะนั้นมีอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่  32.65 บาท เท่ากบั 1 ดอลล่าร์สหรัฐ  และเงิน 1 ดอล

ล่าร์สหรัฐ  แลกเงินเวียดนามได ้21,055 ดอง 

 



     รูปภาพท่ี 2    ธนบตัรเงินดองของเวียดนามมีรูปของโฮจิมินห์ปรากฏอยู ่ใน

ภาพเป็นธนบตัรชนิด  2 พนัดอง , 1หม่ืนดอง ,  2 หม่ืนดอง และ 1 แสนดอง 

ในช่วงท่ีอยูเ่วียดนาม มคัคุเทศก(์ไกด)์ทอ้งถ่ินชาวเวียดนามท่ีพดูภาษาไทยได ้ 

ไดเ้ทียบจาํนวนเงินดองของเวียดนามท่ีคิดเป็นจาํนวนเงินบาทของไทยโดยถ่ายเป็น

แผน่เอกสารใหพ้วกเราไวติ้ดตวัดว้ย ดงันั้นจึงไม่ใช่เร่ืองยากท่ีเราจะจบัจ่ายซ้ือของท่ี

ถูกใจหรือตอ้งการ  เสียแต่ตรงท่ีวา่เม่ือเทียบเป็นเงินไทยแลว้ค่อนขา้งจะแพงเอาการอยู ่

เช่นตอนท่ีผูเ้ขียนซ้ือนํ้ าผลไมป่ั้น ตกอยูท่ี่ราคาแกว้ละ 60,000 ดอง หรือประมาณ 100 

บาท และในคราวท่ีเห็นมะม่วงลูกโตสีเหลืองสวยน่ารับประทาน ปอกเปลือกเสร็จ

เรียบร้อยบรรจุอยูใ่นกล่องพลาสติกใส 1 ลูก ลองซ้ือมาทานดู ตกอยูท่ี่ราคา 30,000 

ดอง คิดเป็นเงินไทยกล็กูละ 50บาท ทีเดียว 

ผูเ้ขียนเห็นวา่ การเดินทางไปยงัประเทศใดกดี็หรือจะดว้ยภารกิจอนัใดกต็าม 

หากเราไดล้องฝึกท่ีจะเรียนรู้ภาษาของประเทศนั้นเพ่ือเป็นพ้ืนฐานบา้งโดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่กบัคาํท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนับ่อยๆ หรือเป็นคาํสาํคญัท่ีควรรู้ไวบ้า้งกอ็าจมี

ประโยชน์สาํหรับเรา ผูเ้ขียนเลยลองฝึกพดูดู เช่นคาํวา่ 

ภาษาไทย                ภาษาเวียดนาม 

 สวสัดี              ซินจ่าว (Xin  chao) 

 ลาก่อน   ตามเบียด (Tam  biet) 

 ขอโทษ   ซินโหลย (Xin loi) 

 ขอบคุณ   กามเอิน (Cam  on) 



 ไม่(คาํปฏิเสธ)  คง (Khong) 

 ราคาเท่าไร             บาวเยยีว (Bao  nhieu)  

 ลดราคาไดไ้หม  เบ๊ิดดี (Bod  di) 

 ดูเหมือนวา่จะเป็นคาํสั้นๆ ไม่ยากท่ีจะจดจาํ ซ่ึงผูเ้ขียนไดน้าํคาํพดูเหล่าน้ีไปใชดู้ 

พบวา่ทาํใหค้วามรู้สึกในบางสถานการณ์มีบรรยากาศท่ีดีข้ึน เช่นคร้ังหน่ึงขณะท่ีเดิน

ไปในบริเวณท่ีมีผูค้นพลุกพล่าน ผูเ้ขียนบงัเอิญเดินไปชนกบัชาวเวียดนามคนหน่ึงท่ี

เดินสวนมาเขา้อยา่งจงั มองปราดเดียวกรู้็แลว้วา่เขาคงเจบ็และตกใจ มีรอยโกรธปรากฏ

ใหเ้ห็นอยูบ่นใบหนา้ ผูเ้ขียนไม่รู้จะทาํอยา่งไรนึกข้ึนไดรี้บกล่าวคาํวา่ซินโหลย(ขอ

โทษ) พร้อมทั้งส่งสายตามองกลบัไปดว้ยความสาํนึกผดิ เห็นไดช้ดัวา่ความโกรธท่ีอยู่

บนใบหนา้นั้นเร่ิมจางลง สีหนา้เขาดูดีข้ึน พร้อมยกมือโบกไปมาทาํนองวา่ไม่เป็นไร

แลว้เรากย็ิม้ใหก้นั  

รวมไปถึงอีกคร้ังหน่ึงท่ีมีโอกาสไดไ้ปหาซ้ือของท่ีระลึกจากตลาดเบนถนั

(แหล่งรวมของฝากของท่ีระลึกจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก) เม่ือผูเ้ขียนเลือกซ้ือของฝาก 

ต่อรองราคากนัเรียบร้อยแลว้และชาํระเงินใหแ้ก่แม่คา้แลว้กล่าวคาํวา่ กามเอิน

(ขอบคุณ) มิตรภาพรอยยิม้ท่ีแม่คา้ส่งใหม้าพร้อมคาํวา่ กามเอิน ตอบกลบัมาเช่นกนั ทาํ

ใหช่้องวา่งความรู้สึกระหวา่งแม่คา้กบัลูกคา้ลดลง เราจึงจากกนัมาดว้ยความรู้สึกท่ี

อบอุ่น หรืออยา่งตอนท่ีเราไดเ้ขา้ไปพกัท่ีโรงแรมในนครโฮจิมินห์ เราไดรั้บการบริการ

เป็นอยา่งดี หลายคร้ังท่ีพนกังานประจาํอยูบ่ริเวณเคาน์เตอร์มีนํ้าใจช่วยกรุณาต่อ

โทรศพัทใ์หเ้ราข้ึนไปท่ีหอ้งพกัเพ่ือนๆ ท่ีร่วมเดินทางมาดว้ยกนั ถึงแมจ้ะพกัเพียง 3-4 

คืน แต่เม่ือเราจะออกจากโรงแรมเพ่ือเดินทางกลบัเมืองไทยเพียงคาํพดูท่ีบอกกบั

พนกังานโรงแรมเหล่านั้นวา่ กามเอิน(ขอบคุณ) และ ตามเบียด(ลาก่อน) เรากรั็บรู้ไดว้า่



คาํพดูเพียงสองคาํสั้นๆ ไดช่้วยสร้างความรู้สึกท่ีดีและประทบัใจร่วมกนัระหวา่งผูม้า

เยอืนกบัเจา้บา้นท่ีรับรู้ส่งถึงกนัดว้ยสายตาและรอยยิม้ท่ีจริงใจ 

ผูเ้ขียนสงัเกตเห็นวา่ สถานท่ีสาํคญัหลายแห่งในนครโฮจิมินห์แมก้ระทัง่บน

ธนบตัรกมี็รูปของบุคคลสาํคญัคือโฮจิมินห์(หรือท่ีชาวเวียดนามเรียกลุงโฮ)ปรากฏอยู ่

โฮจิมินห์เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเวียดนาม มีชีวิตอยูร่ะหวา่งปี 

ค.ศ.1890 – 1969 หรือราวปี พ.ศ.2433 – 2512  * เขาเป็นรัฐบุรุษคนสาํคญัท่ีชาว

เวียดนามใหค้วามเคารพรักและช่ืนชมมาก เป็นผูน้าํในการต่อสูห้รือปลดปล่อย

ประเทศจากการปกครองของฝร่ังเศสและเอาชนะสหรัฐฯ ในสงครามโดยไดรั้บการ

ฝึกฝนและศึกษาเก่ียวกบัลทัธิคอมมิวนิสตท่ี์โซเวียต ซ่ึงถือเป็นตน้แบบลทัธิ

คอมมิวนิสตใ์นขณะนั้น 

จากการสืบคน้ประวติัศาสตร์ของเวียดนามพบวา่ เม่ือ 3,000 กวา่ปีท่ีผา่นมา ชาว

เวียดนามไดเ้คยอาศยัอยูใ่นดินแดนแถบตอนใตข้องประเทศจีน อาณาจกัรแรกของ

เวียดนามคืออาณาจกัรนามเวียด(ซ่ึงเป็นอาณาจกัรท่ีอยูท่างตอนเหนือ) ไดถู้กราชวงศ์

ฮัน่ของจีนบุกเขา้มาแลว้ผนวกเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของจีน ในระหวา่งน้ีเวียดนามตอ้ง

ตกอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของจีนมานานกวา่ 1,000 ปี เวียดนามจึงรับเอาวฒันธรรมของจีน

มาไวค่้อนขา้งมาก ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากอาหารการกินท่ีเป็นประเภทเสน้และเฝอท่ีคลา้ยกบั

ก๋วยเต๋ียวรวมไปถึงการแต่งกายในชุดอ๋าวหญ่ายของสตรีชาวเวียดนามท่ีมีลกัษณะคลา้ย

ชุดก่ีเพา้ของจีน ตลอดจนสถาปัตยกรรม วดัวาอารามท่ีเป็นแบบจีนหลายแห่ง ... แม้

ต่อมาอาณาจกัรนามเวียดจะเป็นอิสระแต่กย็งัคงตอ้งส่งเคร่ืองบรรณาการใหก้บัจีนและ

มีการด้ินรนต่อสูเ้พ่ือใหพ้น้จากการยดึครองของจีนตลอดมา 

 



จนกระทัง่ศตวรรษท่ี 16 (ปีค.ศ.1600) ชาติตะวนัตกเร่ิมเขา้มาทาํการคา้และ

เผยแพร่ศาสนาคริสตร์วมไปถึงชาติฝร่ังเศสท่ีเขา้มามีบทบาทและเร่ิมเขา้มาทาํการยดึ

ครองเวียดนามตั้งแต่ปี ค.ศ.1859 ในขณะท่ีเวียดนามอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฝร่ังเศส  

ฝร่ังเศสไดพ้ฒันาหลายส่ิงหลายอยา่งใหแ้ก่เวียดนามทั้งดา้นการศึกษา การเกษตร 

ระบบเมือง ระบบถนน การคมนาคม การสาธารณสุข มีการส่งสินคา้ทางการเกษตร

มากมาย แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่กย็งัคงตกอยูก่บัฝร่ังเศส 

 ในเสน้ทางของประวติัศาสตร์สถานการณ์มกัจะสร้างวีรบุรุษเสมอ ช่วงเวลานั้น

กไ็ดเ้ร่ิมมีกลุ่มบุคคลท่ีต่อตา้นการปกครองของฝร่ังเศสนัน่กก็คื็อกลุ่มของโฮจิมินห์ ซ่ึง

ในปี ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484)หลงัจากท่ีโฮจิมินห์ไดเ้ดินทางไปศึกษาท่ีโซเวียตและ

เดินทางกลบัมาท่ีเวียดนามแลว้  เขาไดก่้อตั้งขบวนการเวียดมินห์ (Viet Minh) ข้ึน (คาํ

วา่เวียดมินห์เป็นคาํยอ่ท่ีนาํมารวมกนัระหวา่งคาํวา่เวียดซ่ึงมาจากคาํวา่เวียดนามและ

มินห์มาจากช่ือของโฮจิมินห์) โดยมีจุดประสงคเ์พ่ือต่อตา้นฝร่ังเศส 

ปีค.ศ.1942 เม่ือเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา  ญ่ีปุ่นไดเ้ขา้ยดึครองภูมิภาคเอเซีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้ เวียดนามจึงไดป้ระกาศตนเป็นอิสระแต่กย็งัคงอยูใ่นการควบคุม

ของญ่ีปุ่น ขบวนการเวียดมินห์ไดร่้วมมือกบัสหรัฐอเมริกาและฝ่ายสมัพนัธมิตรทาํการ

ต่อตา้นญ่ีปุ่น เม่ือญ่ีปุ่นแพส้งครามโฮจิมินห์จึงตั้งรัฐบาลชัว่คราวข้ึนและเม่ือปี ค.ศ.

1945 หลงัจากท่ีจกัรพรรดิเบาได๋ไดส้ละราชสมบติัในปีเดียวกนันั้นโฮจิมินห์กไ็ดต้ั้ง

รัฐบาลข้ึนบริหารประเทศและเปล่ียนการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ  

ทางฝร่ังเศสกไ็ดห้าทางกลบัไปมีอิทธิพลเหนือเวียดนามอีกคร้ังโดยมีองักฤษให้

ความช่วยเหลือแต่ขบวนการเวียดมินห์ไดพ้ยายามต่อสูเ้พ่ือขบัไล่ฝร่ังเศสเป็นเวลา

หลายปี จนกระทัง่ระยะเวลาหน่ึงหลงัจากท่ีจีนคอมมิวนิสตไ์ดข้บัไล่จีนคณะชาติไปยงั



เกาะไตห้วนัไดแ้ลว้กเ็ขา้มาช่วยขบวนการเวียดมินห์ขบัไล่ฝร่ังเศสอีกแรงหน่ึง จนเม่ือ

เวียดมินห์เอาชนะฝร่ังเศสไดใ้นสงครามเดียนเบียนฟู (Dien Bien Pho) ฝร่ังเศสและ

เวียดนามกไ็ดท้าํสญัญาสงบศึกท่ีกรุงเจนีวาเม่ือปี ค.ศ.1954 (พ.ศ.2497) เรียกวา่

อนุสญัญาเจนีวา มีสาระสาํคญัคือ ใหแ้บ่งเวียดนามออกเป็นสองส่วนคือเวียดนาม

เหนือและเวียดนามใตโ้ดยใชเ้สน้รุ้งท่ี 17 เหนือ เป็นเสน้แบ่งเขตแดนและใหเ้วียดนาม

เหนือ เวียดนามใต ้ลาว และกมัพชูา ซ่ึงเคยรวมเป็นอินโดจีนของฝร่ังเศส แยกออกเป็น

รัฐอิสระพน้จากการปกครองของฝร่ังเศส ในการน้ีสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใตซ่ึ้งมี 

โง ดินห์ เดียม เป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ไดร่้วมลงนามดว้ย 

หลงัจากนั้นในปี ค.ศ.1960 โฮจิมินห์ไดก่้อตั้งขบวนการเวียดกง (Viet Cong) 

ข้ึน ช่ือเวียดกงมาจากคาํวา่ “Vietnamese  Communist (Viet Nam Cong San) และมีช่ือ

อยา่งเป็นทางการวา่ แนวร่วมแห่งชาติเพ่ืออิสรภาพเวียดนามใต ้(National Front for the 

Liberation of South Vietnam) มีวตัถุประสงคเ์พ่ือรวมเวียดนามเหนือและใตเ้ขา้

ดว้ยกนั 

 

                รูปภาพท่ี 3  รับฟังการบรรยายจากเจา้หนา้ท่ีก่อนเขา้ชมอุโมงคก์ู๋ จี 



สาํหรับเวียดกงเป็นกลุ่มคนในเวียดนามใตท่ี้ฝักใฝ่คอมมิวนิสตแ์ละไม่เห็นดว้ย

กบัการบริหารประเทศของ โง ดินห์ เดียม ซ่ึงเป็นประธานาธิบดีคนแรกของ

สาธารณรัฐเวียดนาม(เวียดนามใต)้ ท่ีสหรัฐฯ ใหก้ารสนบัสนุนอยู ่ เวียดกงออกมา

ต่อตา้นสหรัฐอเมริกาและใหก้ารสนบัสนุนเวียดนามเหนือท่ีโฮจิมินห์เป็น

ประธานาธิบดีอยู ่โดยเวียดกงไดรั้บการสนบัสนุนอาวธุยทุโธปกรณ์จากฝ่าย

คอมมิวนิสตใ์นเวียดนามใตแ้ละกองทพัประชาชนเวียดนาม 

ขบวนการเวียดกงไดต่้อสูก้บักองทพัสหรัฐฯ ดว้ยความยากลาํบากและอดทนใช้

ยทุธวิธีแบบกองโจรและขดุรูอาศยัอยูใ่นอุโมงคใ์ตดิ้นท่ีเช่ือมต่อกนัยาวถึง 200 

กิโลเมตร ซ่ึงยงัคงประกฏใหเ้ห็นร่องรอยเป็นหลกัฐาน ณ อุโมงคก์ู๋ จี ท่ีชาวบา้นทั้ง

หญิงและชายต่างสูร้บดว้ยความกลา้หาญเดด็เด่ียว จนไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นอศัวินผู ้

กลา้แห่งสมรภูมิรบในคร้ังนั้น   เวียดกงไดส้ลายตวัไปเม่ือปี ค.ศ.1976 หลงัจากท่ี

เวียดนามเหนือมีชยัชนะต่อเวียดนามใตจ้นเกิดการรวมประเทศเวียดนามในท่ีสุด 

 

....รูปภาพท่ี 4  เศษซากอาวธุ ระเบิด จรวด ขีปนาวธุ ท่ีเหลือท้ิงไวเ้ป็น

อนุสรณ์จากสงครามท่ีบริเวณอุโมงคก์ู๋ จี 



  แต่โฮจิมินห์ไม่มีชีวิตยนืยาวพอท่ีจะไดเ้ห็นชยัชนะของตวัเอง  เขาเสียชีวิตดว้ย

โรคหวัใจเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ.1969  ก่อนท่ีเวียดนามจะไดรั้บชยัชนะจากการสูร้บ

กบัสหรัฐอเมริกาในอีก 6 ปีต่อมา ซ่ึงเวียดนามกไ็ดก้าํหนดใหว้นัท่ี 2 กนัยายน ของทุก

ปี เป็นวนัชาติเวียดนามดว้ย 

ในปัจจุบนั หลงัจากการท่ีตอ้งใชชี้วิตต่อสูก้บัสงครามมาอยา่งยาวนาน ทาํให้

ชาวเวียดนามในวนัน้ี เป็นนกัต่อสูชี้วิตตวัยง มีความขยนัขนัแขง็และอดทน มีชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่อยูง่่าย กินง่าย งานหนกัเอางานเบาสู ้ประกอบกบัค่าแรงท่ีเวียดนามไม่

สูงมากนกั ทาํใหช้าวต่างชาติหนัไปลงทุนสร้างฐานการผลิตและสร้างโรงงานท่ี

ประเทศเวียดนามกนัมากข้ึน 

เหตุการณ์ท่ีผา่นมาในอดีตนบัเป็นบทเรียนท่ีทาํใหช้าวเวียดนามเจบ็ปวดจากการ

สูร้บในสงคราม เพราะส่ิงท่ีเหลือท้ิงไวคื้อความพินาศยอ่ยยบัในทุกหนทุกแห่งท่ี

สงครามยา่งกรายเขา้ไปถึง ณ วนัน้ี หากเลือกได ้ชาวเวียดนามคนหน่ึงไดบ้อกกบั

ผูเ้ขียนวา่ ขอภาวนาไม่ใหมี้สงครามเกิดข้ึนอีกเพราะท่ีผา่นมาชาวเวียดนามไดสู้ญเสีย

มามากพอแลว้และเหตุการณ์หลายอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนนั้น  กย็งัคงฝังแน่นอยูใ่นความ

ทรงจาํของชาวเวียดนามอยา่งไม่รู้ลืม.... 

 

    ------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 

         เชิงอรรถ    *  ตอ้งการเทียบปี ค.ศ.(คริสตศกัราช) ใหเ้ป็น พ.ศ.(พุทธศกัราช) ให้

นาํปี ค.ศ. บวกเพ่ิมดว้ยตวัเลข 543 เช่น ปี ค.ศ. 1890 บวกเพ่ิมดว้ย 543 กจ็ะเป็นปี พ.ศ.



2433 ทาํนองเดียวกนั เม่ือตอ้งการเทียบปี พ.ศ. ใหเ้ป็นปี ค.ศ. กใ็หน้าํตวัเลข 543ไปลบ 

เช่น ปี พ.ศ.2512 ลบดว้ย ตวัเลข 543 กจ็ะเป็นปี ค.ศ.1969 

 

• บทความเร่ืองนีไ้ด้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ฉบับท่ี 3 ปีท่ี 15 

เดือนพฤษภาคม – มิถนุายน 2557 (หน้า 74 -78) 
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