




นักเรียนไทยในเมืองเวียด
ภาณุมาศ ภูมิถาวร เขียน
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ คำ�นิยม
นิรัติศัย ถังทอง ภ�พปกและภ�พประกอบ

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๕

ราคา ๑๒๕ บาท
ฉบับ e-book ราคา ๙๓ บาท

© ลิขสิทธิ์ ๒๕๕๕: ภ�จิร� เปลวจันทร์

 ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำานักหอสมุดแห่งชาติ
 ภ�ณุม�ศ ภูมิถ�วร.
  นักเรียนไทยในเมืองเวียด. -- กรุงเทพฯ: น�นมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, ๒๕๕๕.
  ๑๔๔ หน้�.
  ๑. จดหม�ย. I. ชื่อเรื่อง.

 ๘๙๕.๙๑๖
 ISBN 978-616-04-1153-5
 ISBN 978-616-04-1206-8 (ฉบับ e-book)

กรรมการผูจ้ดัการ สวุด ีจงสถติย์วฒัน� ผูช่้วยกรรมการผู้จัดการ ร�ตร ี สงัสกฤษ ผูจ้ดัการสำานกัพมิพ์ 
สชุ�ด�  ง�มวฒันจนิด� บรรณาธกิารทีป่รกึษา  เอือ้ยจติร  บนุน�ค บรรณาธกิารบรหิาร ว�รนิ  วรรณประส�ท
บรรณาธกิารเล่ม  กลุภ� หวลกระสนิธุ ์ หวัหน้ากองพสูิจน์อกัษรและตรวจสอบ จริ�พร  เฮงเจรญิ พสิจูน์
อกัษรและตรวจสอบ  ฤทัย  ชุมเปีย ผู้จัดการฝ่ายศิลปกรรม  เบญจสงิห์  สมบญุ ผูจ้ดัการกองศลิปกรรม 
กฤษด�  เส่งสงค์ ผู้ช่วยผู้จดัการกองศลิปกรรม สนุนัท์ เพชรว�ว คอมพวิเตอร์กราฟิก สปุร�ณ ี อภัยแสน
หัวหน้ากองประสานงานการผลติ จรสัศร ีพรหมเทพ ประสานงานการผลติ  ฉตัรทพิย์ กสสิทิธิ ์ อนสุร�
ต�ธเนศ สำานักงาน บริษัท น�นมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ จำ�กัด  เลขที่ ๑๑ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 
โทร. ๐-๒๖๗๐-๙๘๐๐, ๐-๒๖๖๒-๓๐๐๐ โทรส�ร ๐-๒๖๖๒-๐๙๑๙ 
e-mail: editorial@nanmeebooks.com

เพลตที ่โอเชีย่นฟิล์ม โทร. ๐-๒๒๑๕-๔๗๖๐ พมิพ์ที ่ ท ีเอส อนิเตอร์พริน้ท์ โทร. ๐-๒๑๗๔-๖๐๕๕
จดัจำาหน่ายทัว่ประเทศ บริษทั น�นมบีุค๊ส์ จำ�กดั เลขที ่๑๑ ซอยสขุมุวทิ ๓๑ (สวสัด)ี ถนนสขุมุวทิ
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ www.nanmeebooks.com
 

  กระด�ษท่ีใช้พิมพ์หนังสือเล่มน้ีช่วยในก�รถนอมส�ยต� เน่ืองจ�กสะท้อนแสงเพียงเล็กน้อย
  และใช้หมึกธรรมช�ติจ�กน้ำ�มันถ่ัวเหลือง จึงปลอดภัยต่อมนุษย์และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

  ห�กหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้ม�ตรฐ�น อ�ทิ หน้�กระด�ษสลับกัน หน้�ซ้ำ� หน้�ข�ดห�ย
  สำ�นักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนใหม่ให้ โปรดส่งไปเปลี่ยนต�มที่อยู่ด้�นบน
  หรือติดต่อ Nanmeebooks Call Center โทร. ๐-๒๖๖๒-๓๐๐๐ กด ๑



คำ�นิยม

 ครั้งแรกที่อ่�นต้นฉบับ นกัเรียนไทยในเมอืงเวยีด ผมอดแปลกใจตัวเอง 

ไม่ได้ว่� ทำ�ไมถึงอย�กพลิกอ่�นหน้�ต่อไปเรื่อยๆ ทั้งที่ห�กวัดด้วยเกณฑ์ด้�น 

ภ�ษ�แล้ว เร่ืองน้ีก็มิได้ใช้ภ�ษ�สละสลวยเลอเลิศ ทั้งกลวิธีเล่�เรื่องก็มิได้ว�ง

พลอ็ตสลบัซบัซ้อนแต่อย่�งใด นอกจ�กรปูแบบจดหม�ยโต้ตอบระหว่�งพีก่บัน้อง

ซึ่งดำ�เนินไปเรื่อยๆ ต�มลำ�ดับเหตุก�รณ์ โดยส่วนตัวผมเคยคิดว่�เป็นกลวิธ ี

ค่อนข้�งโบร�ณด้วยซำ้� เพร�ะยุคน้ีคงเหลือคนไม่ม�กนักที่เขียนจดหม�ย 

เล่�คว�มในใจส่งถึงกัน

 แล้วอะไรเล่�ทีท่ำ�ให้ผมยงัพลกิอ่�นหน้�ต่อไป หลงัจ�กค่อยๆ คดิทบทวน 

พบว่�คือ

 ความรู้สึกสนิทสนม ด้วยก�รใช้ภ�ษ�ง่�ยๆ อย่�งในโลกที่เป็นจริง 

เม่ือพ่ีเขียนจดหม�ยถึงน้อง ทำ�ให้ผู้อ่�นรู้สึกใกล้ชิดร�วกับอ่�นจดหม�ยที่ส่ง 

ม�ถึงตัวเร�เอง

 ความแปลกใหม่  เรือ่งร�วของประเทศเวยีดน�มทีส่่วนใหญ่เคยเผยแพร่ 

มักอยู่ในรูปของส�รคดีท่องเที่ยว หรือข่�วส�รเหตุก�รณ์จ�กมุมมองของผู้อยู่

ห่�งไกลจ�กพ้ืนที่ ไม่ก็ผ่�นไปเพียงผิวเผิน แต่เรื่องนี้อ�จเป็นเรื่องแรกๆ ที่เขียน

จ�กประสบก�รณ์ของนักเรียนไทยที่เดินท�งไปเรียนหนังสือที่นั่น แม้จะเพียงช่วง

เวล�ไม่น�นนัก แต่ก็ได้ถ่�ยทอดมุมหน่ึงของเวียดน�มที่เร�ไม่เคยรู้เห็นม�ก่อน

โดยเฉพ�ะวิถีชีวิตจริงๆ ของคนเวียดน�ม ซึ่งน่�จะช่วยสร้�งทัศนคติใหม่ๆ ให้

แก่คนไทยที่อ�จมองช�วเวียดน�มเหมือนศัตรู ทั้งที่พวกเข�คือผู้คนที่เปี่ยมด้วย

ศักดิ์ศรีจ�กก�รต่อสู้เพื่อสร้�งเอกร�ชของช�ติ และทุกวันนี้พวกเข�ก็พย�ย�ม

แสวงห�ชีวิตที่ดีกว่�เดิม เช่นเดียวกับคนไทยและมนุษย์ทุกคนบนโลก 



 ความสนุกกับรายละเอียด ก�รเขียนจดหม�ยเป็นข้อดีของเรื่องนี้ 

อกีครัง้ เมื่อผู้เขยีนเล่�เรือ่งโน้นผสมเรือ่งนี้ ตั้งแต่คว�มยุ่งย�กในแต่ละวันในฐ�นะ

นักเรียนจ�กต่�งแดน เหตุก�รณ์ประทับใจ ไปจนถึงคว�มรู้คว�มเข้�ใจในภ�ษ� 

วัฒนธรรม และประวัติศ�สตร์ของเวียดน�ม ทำ�ให้เร�ได้รับทร�บส่ิงต่�งๆ โดย

ไม่รู้สึกว่�ถูกยัดเยียด แต่กลับสนุกสน�นไปกับร�ยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้น

ต�มลำ�ดับ

 ความอบอุน่  ในสงัคมเมอืงทีวุ่น่ว�ยและนบัวนัจะมแีต่คว�มแตกแยกของ

สถ�บันครอบครัว ครอบครัวของผู้เขียนอ�จเป็นครอบครัวตัวอย่�งที่พ่อและแม่

ห่วงใย ใส่ใจเลี้ยงดู ให้ก�รอบรม และรับผิดชอบต่ออน�คตของลูกอย่�งจริงจัง

 เหนือส่ิงอื่นใดที่สัมผัสได้ตลอดทั้งเรื่อง จึงเป็นคว�มรักคว�มอบอุ ่น 

ในครอบครัวผู้เขียน ที่หล�ยคนคงแอบคิดถึงครอบครัวของตัวเองด้วยเช่นกัน 

 ผมเองเมื่ออ่�นจบแล้วอย�กเขียนจดหม�ยสักฉบับถึงใครบ�งคนที่ตอนนี้

อยู่บนสวรรค์ แม้ไม่รู้ว่�จะส่งไปท�งไหน 

 ส่วนคุณผู้อ่�น ตอนนี้ถึงเวล�เปิดอ่�นหน้�แรกได้แล้วครับ...

สวุฒัน์ อศัวไชยชาญ

 

 



คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

 เคยได้ยินคำ�กล่�วม�น�นแล้วว่� "ก�รอ่�นหนังสือคือก�รเปิดโลก" 

ในโลกหนังสือเร�ส�ม�รถท่องเที่ยวไปยังที่ต่�งๆ ไปในที่ที่สองเท้�เล็กๆ ของเร�

อ�จย่�งไปไม่ถึง

   “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่จะพ�ทุกคน 

ไปสัมผัสและรู้จักประเทศเวียดน�มในแง่มุมใหม่ๆ ผ่�นทัศนะของเด็กส�ว 

ช�วไทยท่ีไปเรียนภ�ษ�ในเวียดน�มเป็นเวล�สิบเดือน แม้จะเป็นเพียงช่วงส้ันๆ 

แต่ตลอดสิบเดือนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเวียดน�ม ทำ�ให้เธอได้สัมผัสกับคว�มเป็น 

“เวียดน�ม” ของจริง ท้ังรสช�ติหอมหว�นของคว�มสุขและขมเฝ่ือนของคว�มทุกข์

 เนื้อห�ในเล่มถ่�ยทอดผ่�นรูปแบบก�รเขียนจดหม�ยและอีเมลถึงคนใน

ครอบครัว เป็นสำ�นวนภ�ษ�ง่�ยๆ ที่ลูกเขียนถึงพ่อแม่ ที่พี่ส�วเขียนถึงน้องช�ย 

บอกเล่�ส�รทุกข์สุกดิบและสิ่งที่ผ่�นพบในเวียดน�มอย่�งครบรส ทั้งขนบ-

ธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศ�สตร์ก�รสร้�งช�ติ สถ�นที่ท่องเที่ยว  

และนิสัยใจคอของช�วเวียด ทำ�ให้ “นักเรียนไทยในเมืองเวียด” ได้รับร�งวัล 

ชมเชยประเภทส�รคดีสำ�หรับเย�วชน จ�กก�รประกวดวรรณกรรมแว่นแก้ว 

คร้ังท่ี ๙ ประจำ�ปี ๒๕๕๕

 ทั้งนี้ สำ�นักพิมพ์ได้คงก�รเขียนคำ�ทับศัพท์ภ�ษ�เวียดน�มในเล่มต�ม

สำ�เนียงพูดท่ีผู้เขียนใช้จริงในจดหม�ยและอีเมลท่ีติดต่อกับท�งบ้�น เพ่ือให้ผู้อ่�น 

ได้รับส�รใกล้เคียงกับต้นฉบับม�กที่สุด

 เชื่อว่�ตลอดก�รเดินท�งตั้งแต่หน้�แรกจนถึงหน้�สุดท้�ย คงมีภ�พต่�งๆ 

ผุดขึ้นในคว�มคิด แวบไปแวบม�ต�มแต่จินตน�ก�รของแต่ละคน จนอดไม่ได้ 

ที่อย�กจะเห็นสถ�นที่จริงกันเลยทีเดียว

 นานมีบุ๊คส์พับลิเคช่ันส์ 



คำ�นำ�นักเขียน

 ปู่ ย่�ของลูกเป็นช�วเวียดน�มที่อพยพม�ตั้งรกร�กอยู่ในเมืองไทย 

ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มส�ว เวล�ผ่�นไปหล�ยสิบปี คว�มฝันหน่ึงของปู่คือคว�ม 

ต้องก�รกลับไปบ้�นเกิดเมืองนอน แต่เงื่อนไขไม่เอื้ออำ�นวยจนกระทั่งเสียชีวิต 

ในวัยชร� 

 ก่อนหน้�น้ันปู่ได้เขียนชื่อที่อยู่ของญ�ติที่เมืองฮ�ดงเหน็บไว้หลังภ�พถ่�ย

ย่�ท่ีเสียชีวิตไปต้ังแต่อ�ยุส่ีสิบปี ปู่บอกลูกหล�นให้กลับไปค้นห�ญ�ติเหล่�น้ัน

ให้ได้ถ้�มีโอก�ส จดหม�ยฉบับน้ันห�ยไปน�นแล้ว และลูกหล�นไม่มีใคร 

พูดถึงเร่ืองน้ี ยกเว้นผู้เขียนท่ียังค้�งค�อยู่ในใจตลอดม� มีคว�มรู้สึกเหมือน 

ปู่ต�ยต�ไม่หลับ

ปู่ย่�เสียชีวิตไปก่อนที่หล�นจะจำ�คว�มได้ ดังนั้นหล�นก็ควรได้กลับ 

ไปสู่ต้นธ�รร�กเหง้�บรรพบุรุษฝ่�ยพ่อ ได้สัมผัสม�ตุภูมิของปู่ย่�ที่เคยฝันว่� 

จะได้กลับไปฝังฝ�กร่�งไว้ในแผ่นดินแม่ แต่ฝันก็ไม่เป็นจริง 

เมื่อลูกส�วผู้เขียนเรียนจบมห�วิทย�ลัย จึงส่งเธอไปเรียนภ�ษ�เวียดน�ม

คอร์สสั้นๆ ประม�ณสิบเดือนที่เมืองวิงห์ ประเทศเวียดน�ม แม้ว่�ไม่อ�จทำ�ให้ 

“รู้จัก” เวียดน�มได้ม�กม�ยนัก แต่ก็ยังดีกว่�ก�รไปเที่ยวแค่ส�มสี่วันแน่นอน 

ขณะอยู่เวียดน�ม ผู้เขียนติดต่อท�งอีเมลกับลูกม�กกว่�ก�รโทรศัพท์ จึง 

ได้อ่�นเรื่องร�ว ได้เห็นภ�พถ่�ยที่ส่งม� ที่บ�งครั้งเป็นเพียงภ�พร่องผักปลูกอยู่ 

ในรอยแตกบนท�งเท้� หรือภ�พคนข�ยของข้�งท�ง เธอเริ่มตั้งคำ�ถ�มในเรื่อง 

ที่เคยมองผ่�นเลยไป 



จ�กจดหม�ยฉบับแรกถึงฉบับสุดท้�ย นักเรียนไทยในเมืองเวียด มี

ก�รพัฒน�ท�งคว�มคิด นอกเหนือจ�กก�รได้เรียนรู้ภ�ษ�ที่ส�มเพิ่มขึ้นอีก

ภ�ษ�หนึ่ง ทำ�ให้ผู้เขียนหยิบจดหม�ยม�ร้อยเรียงเป็นหนังสือเล่มนี้ ด้วยหวังว่� 

ผู้อ่�นจะได้รับคว�มบันเทิงและคว�มรู้จ�กส�ระที่แทรกอยู่บ้�งต�มสมควร

ด้วยคว�มปร�รถน�ดี

ภาณุมาศ ภูมิถาวร
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●  เดียนเบียนฟู

●   เมืองท่าแขก

●  วิงห์
●  ห่�ติ๋งห์

●  กว่�งบิ่งห์

●  กว่�งตริ

●  เว้
ด�นัง ●  

●  ฮอยอัน●   สะหวันนะเขต

●   บอลิคำ�ไซ
              

●  ด�ลัด

ก�วบั่ง ●  

เหงะอ�น ●  

●  โฮจิมินห์ซิตี
(ไซ่ง่อน)

เกาะไหหล�า

เวียดนาม

กัมพูชา

จีน

ทะเลจีนใต้

(แขวงคำ�ม่วน)


