แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวเวีนยดนาม-เว้-ดานัง ฉบับขับจักยาน

สวัสดีครับ.. วันนี้จะเอาข้อมูลท่องเทีย่ วแบบBACK PACK และการปัน่ จักรยานเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตนเอง
เทีย่ วเวียตนามกลาง มาฝากเพือ่ นๆสมาชิกได้ชมกันแบบคร่าวๆเป็ นแนวทางเผือ่ เพือ่ นๆท่านใดชอบและ
ต้องการไปเทีย่ วกันแบบนี้บา้ งจะได้มขี อ้ มูลเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆติดตัวไปบ้างเพราะจะเป็ นการเดินทางด้วยตัว
ท่านเองครับ
การเตรียมพร้อมในการเดินทางมีดงั นี้
1.จักรยานคู่ใจทีเ่ หมาะสม แข็งแรงสภาพสมบูรณ์พร้อมออกเดินทางใกล สามมารถโหลดสัมภาระหนักๆได้ ไฟ
หน้า ไฟท้าย หมวกกันกระแทก อุปกรณ์ซ่อมบารุง อะใหล่ทจ่ี าเป็ น เช่นยางใน ชุดประแจไขควงแบบย่อม
กระเป๋ าแขวนจักรยาน เสื้อผ้าของใช้จาเป็ นส่วนตัว (เน้นเบา) อย่าลืมเสื้อแจ๊คเก๊ตกันลมไปด้วยหน้าหนาวจะ
หนาวเอาเรื่องดูจากรูปประกอบได้เพราะชาวบ้านทีเ่ วียตนามยังต้องใส่เลยครับ กระบอกใส่นา้ ดื่ม ชุดยาสามัญ
ทีจ่ าเป็ น เอกสารสาคัญประจาตัวเช่นพาสปอร์ต และทีส่ าคัญต้องรูต้ วั เองว่าสุขภาพต้องแข็งแรงและมีใจทีช่ อบ
ท่องเทีย่ วรูปแบบนี้จริงๆ เพือ่ นร่วมทางทีช่ อบแนวเดียวกัน มองโลกแง่บวก แค่น้ ี..พร้อมออกเดินทางครับ

คนพร้อมจักรยานพร้อมแล้วไปเลยครับหมอชิตตีตวั ่ ไปจังหวัดมุกดาหาร มีหลายเวลาให้เลือกแต่แนะนาให้
ออกเดินทางจากหมอชิตเย็นๆคา่ ๆเพือ่ จะได้ถงึ เช้าทีม่ กุ ดาหาร มีหลายบริษทั เดินรถให้เลือกครับ ราคาก็ไม่แพง
มากมีตงั้ แต่ ป2 มี44ทีน่ งั ่ สามร้อยกว่าบาท ป1พิเศษ 48ทีน่ งั ่ สีร่ อ้ ยปลายถึงห้าร้อยต้น หรือนัง่ ให้สบายเป็ นวี
ไอพี 32 ทีน่ งั ่ ก็ราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทเอง เช็คราคาและบริษทั รถทัวร์กนั เองนะครับขึ้นลงตามเวลาและ
สถานะการณ์นา้ มัน ไหนๆก็มาถึงหมอชิตแล้วเคยสงสัยมัย้ ครับว่าทาไมบริเวณนี้เรียกว่าหมอชิตติดปากมาจน
ทุกวันนี้ มาๆทาความรูจ้ กั กันหน่อยครับ หมอชิต หรือ นายชิต นามสกุล นภาศัพท์ เป็ นคนบางพระ จังหวัด
ชลบุรี นอกจากจะเป็ นเจ้าของพื้นที่ ซึง่ เป็ นสถานีขนส่งหมอชิต (คือตัง้ ชื่อตามเจ้าของเดิม) ทีเ่ ดิมเคยเป็ นตลาด
นัดทีช่ าวสวนเอาผลไม้ต่างๆ มาขาย จนเรียกกันว่า "ตลาดนัดหมอชิต" หากจะเดินทางไปภาคเหนือ ภาคอีสาน
ต้องขึ้นรถโดยสารที่ "สถานีขนส่งหมอชิต" ซึง่ ย้ายมาจากสถานีขนส่งหมอชิตเดิม ทีบ่ ริเวณสวนจตุจกั ร หรือ
ได้ยนิ ใคร ๆ เรียกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 ว่า วิกหมอชิตประวัตหิ มอชิตคร่าวๆ หมอชิตโด่งดังเป็ นทีร่ ูจ้ กั ทัวไป
่
(ต้องคนรุ่น ๕๐ ขึ้นไป) ในฐานะเป็ นผูผ้ ลิตยานัตถุห์ มอชิต อันทาให้ได้นามนาหน้าว่า หมอ แต่นนั้ มา ก่อนทีจ่ ะ
ผลิตยานัตถุไ์ ด้เคยทางานเป็ นเสมียนทีห่ า้ งเต็กเฮงหยู ก่อนจะย้ายมาอยู่ทห่ี า้ งเพ็ญภาค เมือ่ แต่งงานมีบตุ รธิดา
แล้วก็คิดขยับขยายหาความก้าวหน้ามาเปิ ดร้านขายยาของตัวเอง โดยเริ่มทีห่ น้าวัดมหรรณพาราม ใช้
เครื่องหมายการค้าตรามังกร ต่อมาย้ายไปอยู่ทเ่ี สาชิงช้า ก่อนจะมาเปิ ดร้านทีป่ ากคลองตลาด เป็ นทีร่ ูจ้ กั ของ
ชาวบ้านในนาม ร้านขายยาตรามังกร ช่วงนี้เองทีไ่ ด้คิดปรุงยานัตถุเ์ ป็ นผลสาเร็จ โดยอาศัยตาราโบราณของ
บรรพบุรุษ จนเป็ นทีน่ ิยมไปทัว่ ได้เปิ ดเอเยนต์ในต่างจังหวัดขึ้นหลายแห่ง จากร้านขายยาก็กลายเป็ นห้างขาย

ยาตรามังกร กิจการก้าวหน้าจนขยายมาตัง้ โรงงานปรุงยาขึ้นทีบ่ า้ นถนนเพชรบุรี และปัจจุบนั ได้เปลีย่ นมา
ดาเนินในรูปบริษทั ยานัตถุห์ มอชิตแทนสาหรับยานัตถุค์ นรุ่นใหม่อาจไม่รูจ้ กั แต่คนสมัยก่อนหากเห็นท่อเหล็ก
รูปตัวยู ทีค่ นสูงอายุสอดเข้าไปในรูจมูกด้านหนึ่ง ส่วนปลายท่ออีกด้านใช้ปากเป่ า เป็ นอันรูว้ ่าท่านกาลังนัตถุย์ า
เพราะตัวยานัน้ เป็ นผงทีม่ สี ่วนผสมหลายอย่าง เช่น ยาสูบ อบเชย เมนทอล สเปี ยร์มนิ ต์ ฯลฯ การเป่ าทาให้ตวั
ยาทีบ่ รรจุลงในท่อเหล็กฟุ้งกระจายเข้าไปในโพรงจมูก ส่งผลให้ผูส้ ูบรูส้ กึ ปลอดโปร่ง เคลิบเคลิ้มเหมือนได้สูบ
บุหรี่ หมอชิตเป็ นผูข้ ยันขันแข็ง มีความคิดทางการตลาดก้าวหน้า จากเสมียนก็กลายเป็ นนายห้างจนเป็ นพ่อค้า
ทีร่ า่ รวย ทาสาธารณประโยชน์ให้กบั ทีต่ ่าง ๆ ไว้มาก ทัง้ เป็ นกรรมการสมาคมพ่อค้าไทย และเมือ่ ทางราชการ
พระราชทานตัง้ ยศพ่อค้าไทย หมอชิตได้รบั แต่งตัง้ เป็ นชัน้ เอกทางพานิชกรรมท่านถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.
๒๔๙๖ เมือ่ มีอายุได้ ๕๘ ปี

เช้าแล้วถึงสถานีขนส่งมุกดาหาร เอาจักยานลง หารัปทานอาหารเช้า เข้า
ห้องนา้ ห้องท่า เตรียมตัวต่อรถทีน่ ่ีเพื่อไปสะหวันนะเขตครับ ต่อรถบัสจาก
ทีน่ ้ ีไปสะหวันนะเขต

ค่ารถโดยสารไปสะหวันนะเขตคนละ 45บาท+ค่าต.ม.ไทยอีก 5บาทครับ Go
ๆๆ

สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ทีเ่ ชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย กับแขวงสะหวันนะเขต
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่ได้เป็ นแค่เพียงเส้นทางคมนาคมเพื่อเชื่อมประเทศสองฝัง่ โขงให้
ไปมาหาสู่กนั ได้สะดวกยิง่ ขึ้นเท่านัน้
สะพานแห่งนี้เสมือนเป็ นปฐมบททีน่ าไปสู่เส้นทางคมนาคมตามแผนงานพัฒนาแนวพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor (EWEC) เป็ นเส้นทางคมนาคมทางบกทางเดียวทีจ่ ะ
เชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกให้เชื่อมถึงกัน โดยเอื้อให้ตอนกลางของไทย ลาว เวียดนาม
และพม่า กลายเป็ นตลาดจาหน่ายสินค้าโดยตรงกับประเทศซีกโลกตะวันออก แทนการใช้เส้นทางการเดินเรือ
อ้อมคาบสมุทรทีแ่ สนยาวไกล สูญเสียทัง้ เวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมหาศหลังเปิ ดใช้สะพานมิตรภาพ 2 เมือ่
ปลายปี 2549 ไปหมาดๆ ทาให้เส้นทางแห่งนี้เริ่มเป็ นทีร่ ูจ้ กั ใช้สญั จรไปมาโดยใช้เส้นทางออกจากด่านชายแดน
ไทยบริเวณจังหวัดมุกดาหาร เดินข้ามแดนตรงสะพานข้าม
แม่นา้ โขงแห่งที่ 2 สู่แขวงสะหวันนะเขต ดินแดนแห่งอาณาจักรล้านช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวค้าขายกันมากขึ้น

ถึงสะหวันนะเขตก็ต่อรถบัสทีน่ ่ีเลยครับเพือ่ ไปชายแดนลาว-เวียตนาม

การเดินทางไปยังชายแดนประเทศเวียดนาม ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 9 ทีญ
่ ป่ี ่ นุ ซ่อมแซมลาดด้วย
ยางแอสฟัลต์อย่างดีเป็ นเส้นทาง 2 ช่องจราจร จากตัวเมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต มุ่งสู่ชายแดนสปป.
ลาว-เวียดนาม ทีด่ ่านสะหวัน-ลาวบาวจะผ่านเมืองพะลานไซ เมืองพิน และเมืองเซโปน ระยะทางประมาณ 240
กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ3-4 ชัว่ โมง ความเร็วในการเดินทางถูกจากัดจากสัตว์เลี้ยง เช่น วัว แพะ ทีม่ ี
จานวนมาก ทาให้ไม่สามารถทาเวลาได้ผ่านไป 190 กิโลเมตร จะผ่านเมืองเซโปน ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบอย่างหนัก
จากสงครามเวียดนาม เนื่องจากเซโปนเป็ นเมืองผ่าน บนเส้นทางสายโฮจิมนิ ห์ อันเป็ นเส้นทางยุทธศาสตร์ของ
ขบวนการกูเ้ อกราชเวียดนาม ทีม่ ชี ่อื เสียงมากในสงครามเวียดนามเส้นทางนี้ มีบทบาทต่อเนื่องในสงครามใหญ่
จากปี 2506-2517 เริ่มจากขบวนการกูเ้ อกราชเวียดนามหรือเวียดมินห์สร้างไว้เพือ่ ลาเลียงพลสูก้ บั ทหาร
ฝรัง่ เศส ต่อมาในช่วงสงครามเวียดนาม กองทัพเวียดนามเหนือและกองกาลังปลดแอกเวียดนามใต้หรือเวีย

ดกง ใช้เป็ นเส้นทางลาเลียงพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ไปยังเวียดนามใต้ สหรัฐอเมริกาพยายามทาลายเส้นทาง
นี้โดยการทิ้งระเบิดอย่างหนัก

ถึงชายแดนลาว-เวียตนามตอนเย็นๆ เอาจักรยาน
ลงถ่ายรูป haha…

ทีพ่ กั ชายแดนลาวราคาไม่แพงครับคืนละไม่ก่ี
ร้อยบาท ทีน่ ่ีคืนละ400บาทครับ หาทานมื้อเย็น
กลับทีพ่ กั นอนเอาแรงคืนนี้ นอนฝัง่ ลาว

เส้นทางจากด่านพรมแดนลาวบาว - เมืองดองฮา
ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ช่วงนี้เป็ นถนนลาดยางตลอดสาย
แต่บางช่วงไม่ค่อยสมบูรณ์ดนี กั ซึง่ ทางการเวียดนามกาลังแสดง
ให้เห็นถึงความตัง้ ใจจริงในการพัฒนาเส้นทางสายนี้โดยปรับปรุง
เส้นทาง สะพาน ทีล่ ดั เลาะไปตามป่ าเขา เพือ่ ให้การขนส่งสินค้า
การท่องเทีย่ วเป็ นไปด้วยความสะดวกมากยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะเขต
เศรษฐกิจพิเศษลาวบาว ทีจ่ ดั ตัง้ เพือ่ ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุน โดยแลกเปลีย่ นกับสิทธิพเิ ศษ

ต่างๆ ทัง้ การยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ 5-7 ปี ลดหย่อนค่าสาธารณูปโภค จานวนแรงงานราคาถูก และสิทธิ GSP
ต่างๆมากมาย เส้นทางจากลาวบาจะผ่านภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็ นทีส่ ูงทีล่ ดั เลาะ ผ่านเทือกเขาอันนัม เทือกเขาเทือก
เดียวทีท่ อดยาวตัง้ แต่เหนือจดใต้ของเวียดนาม เส้นทางนี้จะสวยงามมากๆปัน่ เลียบแม่นา้ เกือบตลอดสาย การ
ปลูกพืชตามไหล่เขาตลอดแนวเส้นทาง อาทิ กล้วย ขนุน พริกไทย การจราจรยังไม่พลุกพล่านมากนักเพราะ
เป็ นเมืองเล็ก

เวียตนามเป็ นเมืองทีน่ ่าอยู่ ธรรมชาติสวยงาม ของกินอร่อย มาครับทานเช้ากัน

นี่..ครับ มาถึงเวียตนามแนะนาเลยต้องลองสาหรับคนชอบกาแฟเข้มข้น ผมรัปประกันเลยครับ

