เมืองเว้ได้รบั ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครัง้ ที่ 17
เมือ่ ปี พ.ศ. 2536 ทีเ่ มืองการ์ตาเฮนา ประเทศโคลอมเบียแรกเริ่มนัน้ เว้เป็ นเมืองหลวงของราชวงศ์เหงียน
ซึง่ ปกครองพื้นทีส่ ่วนใหญ่ของเวียดนามตอนใต้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17-19
เว้มฐี านะเป็ นเมืองหลวงของประเทศจนถึงปี พ.ศ. 2488 เมือ่ จักรพรรดิบา๋ ว ดัย่ แห่งเวียดนามทรง
สละราชสมบัติ และมีการก่อตัง้ รัฐบาลคอมมิวนิสต์ข้นึ ทีฮ่ านอย ทางตอนเหนือของเวียดนาม ต่อมาในปี
พ.ศ. 2492 จักรพรรดิบา๋ ว ดัย่ ทรงได้รบั การช่วยเหลือจากชาวฝรัง่ เศสในอาณานิคม และทรงก่อตัง้ เมือง
หลวงใหม่ คือ ไซ่งอ่ น ทางใต้ของประเทศ
ในช่วงสงครามเวียดนาม เว้อยู่ในตาแหน่งทีใ่ กล้กับอาณาเขตระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนาม
ใต้ โดยเว้อยู่ในอาณาเขตของเวียดนามใต้ ในปี พ.ศ. 2511 ตัวเมืองได้รบั ความเสียหายอย่างหนัก
โดยเฉพาะโบราณสถานหลายแห่งทีร่ ะดมยิงและถูกระเบิดจากกองทัพอเมริกนั แม้หลังสงครามสงบลงแล้ว
เหล่าโบราณสถานก็ยงั ไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากถูกกลุม่ ผูน้ าคอมมิวนิสต์และชาวเวียดนาม
บางส่วนมองว่าเป็ นสัญลักษณ์ของระบอบศักดินาในอดีต แต่หลังจากทีแ่ นวคิดทางการเมืองได้
เปลีย่ นแปลงไป ก็เริ่มมีการบูรณะโบราณสถานบางส่วนมาจนถึงปัจจุบนั

•เมืองเหว หรือ เว้ เวียดนามกลาง เป็ นเมืองมรดกโลก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ UNESCO ได้ข้นึ ทะเบียนให้เมืองเหวเป็ นมรดกโลกสองครัง้ ด้วยกัน คือ
1. ทางโบราณคดีเมือ่ วันที่ 11ธันวาคม พ.ศ 2536 2. ทางศิลปะวัฒนธรรมเมือ่ เดือนพฤศจิกายน
ค.ศ 2546 • เมืองเหวอยู่ในเขตจังหวัดเถือ่ เทียนเหว (Thua Thien Hue) เป็ นจังหวัดอยู่ตอนบนของภาค
กลางเวียดนาม โดยทางทิศตะวันตกจะติดกับแนวชายแดนของประเทศลาวและทางทิศตะวันออกก็จะติด
กับทะเลจีนใต้ เมืองเหวอยู่ห่างจากกรุงฮานอยไปทางทิศเหนือประมาณ 660 กิโลเมตรและนครโฮจิมนิ ห์ไป
ทางทิศใต้ประมาณ 1080 กิโลเมตร มีเนื้อทีร่ าว 70 ตารางกิโลเมตร มีชายหาดทะเลยาวประมาณ 120
กิโลเมตร เดิมนัน้ เมืองเหวเป็ นอาณาเขตตอนบนของอาณาจักรจาม แต่มาถึงปี ค.ศ 1306 ได้ตกมาอยู่ใน
เขตมณฑลถ่วนหวา (Thuan Hoa) ซึง่ ประกอบด้วยจังหวัดกว่างตรี่ (Quang Tri) จังหวัดเถือ่ เทียนเหว
และส่วนพื้นทีต่ อนบนของจังหวัดกว่างนาม (Quang Nam)
• การทีม่ กี ารเรียกว่าเมืองเหวนัน้ ได้มขี ้นึ ในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในสมัยขององค์
พระมหากษัตริย ์ เลแถนห์โตง (Le Thanh Tong) และได้มาเป็ นศูนย์กลางแห่งแรกของสมัยจอมเหวียน
(Chua Nguyen) เมือ่ ได้ให้มาตัง้ อยู่ทก่ี ีมลอง (Kim Long) ของเมืองเหวตอนปี ค.ศ 1636 หลังจากนัน้
(ค.ศ 1687 )จึงได้ทาการย้ายให้มาอยู่ทฝ่ี ูซวน (Phu Xuan) คือพระราชวังเหวนัน้ เอง ช่วงต้น
คริสต์ศตวรรษที่ 18 ฝูซวนเป็ นศูนย์กลางทางการเมือง ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรนของ ส่วนฝ่ ายใน
(Dang Trong) ต่อมาก็ได้ตงั้ เป็ นเมืองกรุงแห่งการเป็ นเอกราชของราชวงศ์ใตเซิน (Trieu Dai Tay Son
ค.ศ 1788 ถึง 1801) ตัง้ แต่ปี ค.ศ 1802 ถึง 1945 เมืองเหวได้มาเป็ นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม
เอกภาพครัง้ แรกโดยราชวงศ์เหวียน (Trieu Nguyen) ซึง่ เป็ นราชวงศ์ทม่ี อี งค์กษัตริยท์ รงครองราชสมบัติ
รวมทัง้ หมด 13 พระองค์และช่วงเวลาทีว่ ่านี้เองจึงได้มกี ารก่อสร้างครัง้ ใหญ่โต ซึง่ สามาณทาให้เมือวเหว
ได้รบั การลงทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชา ชาติ
UNESCO ตามมาถึงสองครัง้ ด้วยกัน ครัง้ แรก เมือ่ วันที่ 6 -11 เดือนธันวาคม ค.ศ 1993 ทาง
โบราณคดี และครัง้ ทีส่ องเมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ 2003 ทางศิลปะวัฒนธรรม เหวเป็ นเมืองหลวงของ
ประเทศเวียดนามช่วงปี ค.ศ 1802 ถึง 1945 นัน้ ได้ทาให้สง่ิ ก่อสร้างต่าง ๆ วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมทีม่ ี

ลักษณะอันเด่นชัดเป็ นเฉพาะของเมืองกรุงตามมาเสมือนเงาตามตัว ทัง้ นี้ สามารถเห็นได้จากโบราณวัตถุ
และโบราณสถานทีม่ จี านวนมากมาย อาทิ พระราชวัง
• พระราชวังเหวได้ถูกแบ่งออกเป็ นสองเขต คือ เขตโบราณวัตถุและโบราณสถานทีถ่ ูกจัดให้อยู่ภายนอก
และเขตโบราณวัตถุและโบราณสถานทีไ่ ด้ถูกจัดให้อยู่ภายในของวัง ทัง้ นี้ โบราณวัตถุและโบราณสถานที่
จัดอยู่ภายนอก ได้แก่
1 พลับพลาฝูวรรณเลา (Phu Van Lau) เป็ นอาคารอยู่ทางทิศใต้ของด้านหน้าพระราชวัง
พลับพลา ฯ แห่งนี้นอกจากเป็ นสถานทีท่ ่ี องค์พระมหากษัตริยเ์ สด็จพระราชดาเนินพระกรณียกิจส่วน
พระองค์แล้วยังเป็ นสถานทีใ่ ช้แจ้งพระบรมราชโองการและจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆ อีกด้วย
2 ตาหนักเทืองบาก (Th¬uong Bac) และตาหนักเถือ่ งบาก (Th¬uong Bac) เป็ นสถานทีใ่ ช้
ต้อนรับคณะทูตจากต่างประเทศทีเ่ ดินทางมาติดต่อราชการรวมทัง้ ทางการค้าด้วย ตาหนัก ฯ ทีว่ ่านี้ตงั้ อยู่
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของพระราชวัง
3 ปราการบีน่ ห์ด่าย (Tran Bì nh Dai) อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง โดยเป็ น
กาแพงล้อม ไว้รอบด้าน มีความยาวถึง 1 กิโลเมตร ซึง่ ปราการทีว่ ่านี้ ทีม่ คี วามสูงประมาณ 5 ถึง 5.8
เมตรและมีความหนาราว 1.3 เมตร เดิมใช้เป็ นป้ อมบังคับการ ปราการบีน่ ห์ด่าย ยังมีอกี ชื่อทีส่ ่วนมากจะ
ใช้เรียกกัน คือปราการมางก๋า (Don Mang Ca) คาว่ามางก๋าคือเหงือกนัน่ เอง
• ทีม่ าของคาว่ามางก๋าคือภายในปราการมีบ่อนา้ สองบ่อทีม่ ตี น้ บ่อติดกันแต่แยกออกเป็ นสองส่วนคล้ายตัว
"V"ในตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ ส่วนโบราณวัตถุและโบราณสถานทีถ่ ูกจัดให้อยู่ภายในของวัง ก็จะมีการ
แยกเป็ นเขตไป(เฉพาะในบางส่วนเท่านัน้ ) ทัง้ นี้ บริเวณของวังประกอบด้วย 3 ชัน้ คือ ฝ่ องแถ่นห์
(Phong Thanh) หว่างแถ่นห์ (Hoang Thanh) และตึ่อเกิ่มแถ่นห์ (Tu Cam Thanh)
ในภาษาเวียดนามนัน้ คาว่า "ฝ่ อง (Phong)"เป็ นคาเดี่ยวมีความหมายคือ "ป้ องกัน"หรือ "ห้อง"
และในส่วนของ"ฝ่ องแถ่นห์"ซึง่ เป็ นคาผสมนัน้ ก็จะเลือกเอาความหมาย "ป้ องกัน" เนื่องเพราะคา "แถ่นห์
(Thanh)"เองแม้นจะเป็ นคาเดี่ยวเหมือนกันก็จริง แต่จะมีมากความหมายอยู่ อาทิ"กาแพง"หรือ"เป็ น"หรือ

"เท่ากับ" และฯ ล ฯ เมือ่ คาเดี่ยวสองคาทีได้กล่าวมานี้ถกู นามาประกอบเป็ นคาผสม"ฝ่ องแถ่นห์" ก็จะมี
ความหมายใหม่เกิดขึ้นมา ซึง่ ในกรณีทว่ี ่านี้ก็จะมีความหมายเดียว คือ "กาแพงป้ องกัน" และ คา "แถ่นห์"
ใน "หว่างแถ่นห์" กับใน "ตึ่อเกิ่มแถ่นห์" ก็มคี วามหมายเช่นเดียวกัน คือ"กาแพง (Thanh)" ส่วนคา"
หว่าง (Hoang)"นี้มคี วามหมายคือ"ขัตติยราชสกุล"และ "หว่างแถ่นห์ ( Hoang Thanh)" ก็จะกล่าวถึง
เขตหรือบริเวณของพระราชวัง "ตึ่อเกิม๋ แถ่นห์" ก็เป็ นคาผสมเช่นเดียวกันโดยมีคาเดี่ยวอยู่ 3 คาได้แก่คา
"ตึ่อ (Tu)"คา"เกิม๋ (Cam)"และ"แถ่นห์" สาหรับคา"ตึ่อ (Tu)"จะมีมากความหมายและ ในกรณีน้ ีจะใช้
ความ หมายว่า "ตาย"หรือ "ประหารชีวติ "ส่วนคา"เกิม๋ (Cam)" มีความหมายเดียวคือ "ห้าม"และ"ตึ่อเกิ่ม
แถ่นห์ (Tu Cam Thà nh)" คือ "พระบรมมหาราชวัง"เป็ นเขตต้องห้าม บุคคลใดฝ่ าฝื นจักต้องประหาร
ชีวติ ทัง้ นี้ ก็มผี ูร้ ูจ้ านวนไม่นอ้ ยได้พยายามอธิบายว่า ทีจ่ ริงแล้ว "ตึ่อเกิ่มแถ่นห์ (Tu Cam Thà nh)"หาใช่
"เป็ นเขตต้องห้าม ฯ"แต่อย่างใด หากแต่มาจากสีของกาแพงนัน้ เป็ นสีชมพูเท่านัน้ เองและรากศัพท์โบราณ
ได้ระบุว่า "ตึ่อ (Tu)" นัน้ เองมีความหมายคือ "สีชมพูผสมนา้ เงิน" ซึง่ ในความจริง แล้วกาแพงของ"
พระบรมมหาราชวัง"แห่งนี้ไม่เคยได้เป็ นสีอย่างทีว่ ่าแต่อย่างใดเลยแม้แต่นอ้ ย จึงได้กลายเป็ นการมามอง
ว่า"ในบริเวณของพระบรมมหาราชวังได้มกี ารปลูกไม้ดอก ซึง่ จะให้ดอกเป็ นสีชมพู
วัดเจดียเ์ ทียนมู่ ตัง้ อยู่บนฝัง่ ซ้ายของแม่นา้ หอม
วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยจาม และถือว่าเป็ น
ศูนย์กลางทางพุทธศาสนานิกายเซน ซึง่ ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมจะเป็ นการผสมผสานกันระหว่างความ
เชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน เข้ากับศิลปะและ
สถาปัตยกรรมจีน ได้อย่างลงตัว จุดเด่นของวัดแห่งนี้
อยู่ทอ่ี งค์เจดียเ์ ทียนมู่ มีลกั ษณะเป็ นหอคอยเจดียท์ รง
เก๋ง 8 เหลีย่ ม สูง 7 ชัน้ แต่ละชัน้ เป็ นตัวแทนของชาติ
ภพต่างๆ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางด้านซ้ายและ
ด้านขวาเป็ นทีต่ งั้ ของศิลาจารึกระฆังสาริดขนาดใหญ่มี
นา้ หนักถึง 2,000 กิโลกรัม

สุสานจักรพรรดิตอื ดึก๊ (Tomb of Tu Duc)
• ทีต่ งั้ : อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเว้
• สุสานของพระเจ้าตือดึก๊ แม้จะมีตวั อาคารไม่มากนัก แต่ก็มคี วามสวยงามลงตัวของสถานที่ ซึง่
ตามบันทึกกล่าวว่าพระองค์ได้ทรงออกแบบเองเกือบทัง้ สิ้น สุสานแห่งนี้สร้างขึ้นเมือ่ ปี พ.ศ. 2407 ใช้เวลา
3 ปี จึงแล้วเสร็จ โดยใช้แรงงานคนถึง 3,000 คน พระเจ้าตือดึก๊ เป็ นโอรสของพระเจ้าเถีย่ วตรีจกั รพรรดิ
องค์ท่ี 4 แห่งราชวงศ์เหวียนทีท่ รงครองราชย์นานถึง 36 ปี
• จุดเด่นน่าชมของสุสานแห่งนี้ คือ ตาหนัก 2 แห่งภายใต้อาคารไม้เก่าแก่ทต่ี งั้ อยู่รมิ ทะเลสาบลู
เคียม อันรายล้อมด้วยดอกบัวทีบ่ านสะพรัง่ ส่งกลิน่ หอมไปทัว่ พระองค์ทรงใช้เวลาว่างในตาหนักแห่งนี้
นิพนธ์บทกวีและพักผ่อนหย่อนใจด้วยการตกปลา ถัดมาทีส่ ่วนกลาวงของสุสานมีศิลาจารึกขนาดใหญ่ท่ี
กล่าวถึงพระเกียรติคุณและเรื่องราวต่างๆ เกิดขึ้นในรัชสมัย และอาคารทรงโรงขนาดใหญ่ทใ่ี ช้เป็ นโรงละคร
สมัยทีท่ ่านยังมีชวี ติ อยู่ ส่วนตัวสุสานของพระองค์นนั้ อยู่ดา้ นในสุด รายล้อมไปด้วยความร่มรื่นของทิวสน

ต้นไม้ทแ่ี สดงถึงความเป็ นอมตะ เพราะมีตน้ ไม้เพียงชนิดเดียวเท่านัน้ ทีม่ ใี บเขียวตลอดปี ชาวเวียดนามจึง
นาไปเปรียบเทียบกับความเป็ นอมตะขององค์จกั รพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน

เมืองดานัง เมืองท่าทีส่ าคัญ ตัง้ อยู่ศูนย์กลางระหว่างภาคเหนือภาคใต้ของเวียดนาม เป็ น
ศูนย์กลางของเส้นทางรถยนต์ รถไฟ เส้นทางเดินเรือ และเส้นทางการบิน พวกเราไปถึงดานังพักทีน่ นั้ 1
คืน รุ่งเช้านัง่ รถจากดานังเข้าปากเซ นอนปากเซ 1คืน และนัง่ รถจากปากเ้้ ซมาถึงหมอชิตได้เลยครั
่ บ
สะดวกมาก เดี่ยวนี้บขส.บริการเส้นทางกรุงเทพ-ปากเซแล้ว สาหรับการแนะนาสถานทีท่ ่องเทีย่ วในครัง้ นี้ก็
จะขออาลาท่านจากภายยอดเขาฮายเวิน่ นี้เลยสวัสดีครับ

