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คายภาษาอังกฤษ ลพบุรี อุบลราชธานี จําปาสัก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดคาย
ภาษาอังกฤษ วิชาการ สําหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 3 ระหวางวันที่
26-29 กุมภาพันธ 2551 วัตถุประสงคหลัก
คือเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบเขม
ใหกับนักศึกษา ที่จริงแลวเราจัดคาย
ภาษาอังกฤษวิชาการแบบเขมใหกับนักศึกษา
เปนประจําปละ 2 ครั้ง แตครั้ง
นี้นาสนใจ และอยากเลาใหทาน
ฟง เพราะเปนคายตางประเทศ
และมีการเดินทางหลากหลาย
รูปแบบ ลองตามเรามาซิครับ
เราออกเดินทางจาก
ลพบุรี
ดวยรถ
ของ
มหาวิทย
าลัย
สมาชิก
ประกอบ
ดวย
อาจารย 5 ทาน นักศึกษา 30 คน ลอหมุนเวลา
8.00 น. ตามกําหนดการ ผานจังหวัดสระบุรี
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ปลายทางวัน
แรกคือ อุบลราชธานี เราถึงอุบลเวลา 15.30
น. รีบตรงไปที่สํานักงานจังหวัด ซึ่งตั้งอยูท ี่
ศาลากลางจังหวัดเพื่อรับบัตรผานแดน
ชั่วคราว การทําบัตรผานแดนชั่วคราวตองใช
เอกสารคือ รูปถาย 1-2 นิ้ว 3 รูป สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
พรอมคาธรรมเนียม 40 บาท ยื่นหลักฐาน

ดังกลาวพรอมกรอกแบบฟอรม จะใช
ประมาณ 1-2 ชั่วโมง ก็จะไดรับบัตรผานแดน
ดังกลาว แตถาบังเอิญเจาหนาที่ที่จะเซ็น
อนุญาตไมอยู ติดประชุม ก็อาจจะตองรออีก
หลายชั่วโมง แตเนื่องจากเรามีการวางแผน
ลวงหนาเปนอยางดี จึงไดสงหลักฐานเอกสาร
ตางๆลวงหนามาทางไปรษณีย ดังนั้น พอ
มาถึ
งเรา
จึง
สาม
ารถ
ติดต
อรับ
บัตร
ผาน
แดนไดทันที ออลืมบอก ถาทานมี
หนังสือเดินทาง (passport) ทานไม
จําเปนตองทําบัตรผานแดนชั่วคราว
จากนั้นเราไปยังสถานีขนสง จ.
อุบลราชธานี เพื่อจองตั๋วรถโดยสาร
ระหวางประเทศ สายอุบล-ปากเซ สําหรับ
การเดินทางในวันพรุงนี้ ทุกอยางเรียบรอยดี
เราจึงเขาที่พักซึ่งเราจองไวแลว คือที่ หอพัก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รุงเชาวันที่ 27 เรารีบตื่นนอนกันแต
เชา เพราะรถประจําทางออกเวลา 7.00 น.
ปกติแลว รถโดยสารระหวางประเทศสาย
อุบล-ปากเซ จํามี 4 เที่ยว เชา 2 เที่ยว บาย 2
เที่ยว เปนไทย และรถลาว วิ่งสลับกัน แต
ชวงนี้น้ํามันแพงจึงลดลงเหลือเพียง 2 เที่ยว
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รถออกตรงเวลา พาเรามุงหนาสู เมืองปากเซ
สปป ลาว การเดินทางไปตางประเทศของ
เราไดเริ่มแลว เสนทางของเรา แบงเปน 2
ชวง คือจาก บขส. อุบลราชธานี ถึง ดาน
ตรวจคนเขาเมืองชองเม็ก ระยะทางประมาณ
80 ก.ม. ทุกคนตองลงจากรถเพื่อให
เจาหนาทีต่ รวจและประทับบัตรผานแดน
จากนั้นเราเดินขามจากดานชองเม็กของไทย
ไปยังดานตรวจคนเขาเมือง วังเตา ของ สปป.
ลาว ที่นี่เจาหนาที่ลาวจะประทับตราอนุญาต
ใหเขาประเทศลาวได 3 วัน จําไดวาตองเสีย
คาธรรมเนียม 50 บาท ไมออกใบเสร็จให
สงสัยจะเปนเงินกินเปลา ?????
เมื่อผาน
กระบวนการตรวจ
คนเขาเมืองของทั้ง
สองประเทศแลว เรา
ขึ้นรถ(คันเดิม) เขาสู
สปป. ลาว คณะของเราเริ่มตืน่ เตน เพราะนี่
เปนการเดินทางไปตางประเทศ ดวยรถ
โดยสารประจําทาง (ปกติเราไปทาง
เครื่องบิน) เมื่อเขาเขตลาว รถเปลี่ยนเลนมา
วิ่งเลนขวาของถนน เรารูสึกแปลกๆ บางคน
นั่งเกร็ง เพราะรูสึกเหมือนวาเราวิ่งผิดเลน รถ
ขางหนากําลังจะมาชนเรา

จากดานวังเตา ผานเมือง
โพนทอง (เมือง = อําเภอ) แลวขามแมนา้ํ
โขงที่สะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุน เขาสูเมือง
ปากเซ ระยะทางจากวังเตา ถึงปากเซ
ประมาณ 42 ก.ม. เราถึงปากเซ เวลา
ประมาณเทีย่ งกวาๆ จึงหาอาหารกลางวันกิน
แถวๆ สถานีขนสง
แลวนั่ง
รถตุกๆ เขาที่
พัก ชื่อเรือน
พักสุขสันต
กอนจะเลา
ตอไป ตองขออนุญาตใหขอมูลวาดวยแขวง
จําปาสักกอน สักเล็กนอย
แขวง(จังหวัด)จําปาสัก หนึง่ ใน
จํานวน 18 แขวงของ สปป.ลาว ตั้งอยูทาง
ตอนใตของประเทศ มีอาณาเขตทางทิศ
ตะวันตกติดกับชายแดนประเทศไทยทางดาน
ชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใตติดตอกับเขตจังหวัดกัมปงทมของ
ประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 15,415
ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเมืองตางๆ คือ
เมืองปากเซ ชนะสมบูรณ ปากชอง ประทุม
พร สุขุมา จําปาสัก โพนทอง เมืองโขง มุลละ
ปาโมก ในอดีตแขวงจําปาสักมีชื่อเรียกวา
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เขตแควนของนครกาละจําบากนาคบูริสี เปน
ศูนยรวมของศิลปวัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจของประเทศลาวตอนใต แต
ภายหลังที่ฝรั่งเศสเจาอาณานิคมตั้งเมืองปาก
เซขึ้นเปน
เมือง
หลวงใน
ป พ.ศ.
2448
เมือง
จําปาสัก
ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาของแขวง
จําปาสักจึงถูกลดระดับความสําคัญ
ลงไป ฝรั่งเศสหันมาพัฒนาเมืองปากเซแทน
สถานที่ราชการทั้งหมดอยูทปี่ ากเซ เมืองปาก
เซอยูคนละฝงแมน้ําโขงกับจําปาสัก เหตุผล
สําคัญประการหนึ่งที่ฝรั่งเศสพัฒนาเมืองปาก
เซ แทนที่จะใหความสําคัญกับจําปาสัก
อาจจะเปนเพราะที่ตั้งของจําปาสักนั้นอยูฝง
แมน้ําโขง ดานเดียวกับไทย มีโอกาสที่จะเปน
ของไทย จึงหันมาพัฒนาปากเซซึ่งอยูฝง
เดียวกับพืน้ ทีล่ าวสวนใหญ
และนี่คือที่มาวา เราไปคาย
ภาษาอังกฤษ ครั้งนี้ เราไปที่แขวงจําปาสัก
แตเมืองที่เราไปคือ เมืองปากเซ นั่นเอง
ที่นี่จะมีทพี่ ัก 2 แบบ คือ โรงแรม
และเรือนพัก
โรงแรมก็เหมือนกับโรงแรมทั่วไป
ในประเทศไทยซึ่งมักจะอยูในเขตชุมชน
โรงแรมที่ใหญและหรูหราที่สุดของปากเซคือ
โรงแรม จําปาสักพาเลซ สวนเรือนพักจะ

เปนบานหลังใหญอาจจะชัน้ เดียวหรือสองชั้น
ก็ได แบงเปนหองพักหลายๆหอง มักจะอยู
นอกเมือง มีบรรยากาศคลายๆรีสอรท จะ
ไมมีบริการอื่นใดนอกจากหองพัก ราคา
เรือนพักจะมีหลายราคา ตั้งแต 90 บาท
จนถึง 500 บาท แลวแตสภาพและเครื่อง
อํานวยความสะดวก ราคานัน้ ตอรองได
เรือนพักสุข
สันตที่เราพักนั้น เปน
บานกึ่งปูนกึ่งไม สอง
ชั้น อยูหางจากตัวเมือง
ประมาณ 5 ก.ม.
ดานหนาติดถนน สวน
ดานหลัง มีลําธารไหลเอื่อยๆขนานไปกับ
ภูเขา ที่ทอดยาวเปนฉากอยูไมไกลนัก ตัว
เรือนพักมีระเบียงยื่นออกไป พวกเรามายืน
ดื่มด่ํากับบรรยากาศที่ สงบ เรียบงาย ความ
เหนื่อยจากการเดินทางหายเปนปลิดทิ้ง เรือน
พักนี้มีประมาณ 20
หอง แต

ละหองมีเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน
ตูเย็น โทรทัศนซึ่งรับไดทั้งของไทยและของ
ลาว หองกวางขวาง ประตูทกุ บานรวมทั้ง
ประตูหองน้ําทําดวยไมมะคาทั้งแผน
แกะสลักสวยงาม เครื่องเฟอรนิเจอรทั้งหลาย
ทําจากไมเต็มแผน เห็นแลวอยากไดมาตั้งไว
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ที่บาน พวกเราพักกันหองละ 3-4 คน อยาง
สบายๆ ราคาหองละ 350 บาทตอคืน
หลังจากเขาทีพ่ ักแลว นักศึกษาตาง
เรงรีบเตรียมการเพื่อสอบ
ภาคปฏิบัติ ในหัวขอ รูจัก
เมืองปากเซ นักศึกษาถูก
แบงออกเปนกลุมๆละ 5-6
คน อาจารยกาํ หนดงาน
และสถานที่ แลวให
นักศึกษานั่งตุก ๆไปหา
คําตอบ คําถามเชน ใหไปที่
ตลาดดาวเรืองซึ่งเปนตลาดที่
ใหญที่สดุ เพื่อดูสินคา และหาราคา
สินคา เปนตน
เมื่อนักศึกษาแยกยายกันไปปฏิบัติ
หนาที่แลว เราเหลาอาจารยทั้งหลายไปตั้ง
กองบัญชาการรอคําตอบที่โรงแรมจําปาสัก
พาเลซ อ.วนิดา กับ อ.ทัศนีย ใจดีเลี้ยงอาหาร
อิ่มแปล อาหารอรอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาหารประเภทปลา ปลาสดๆจากแมน้ําเซ
โดน ซึ่งอยู
ใกลกับ
โรงแรม
แตที่ขาด
ไมไดคือ
ตองปดทาย
ดวยกาแฟ
พื้นเมือง
เพราะที่
แขวงจําปาสักนี้เปนเมืองที่ปลูกกาแฟเปน
สินคาสงออก งานนี้เราไดดมื่ กาแฟอรอยจาก

แหลงผลิตโดยตรง
โรงแรมจําปาสักพาเลซ ตั้งอยูบน
ทางหลวงหมายเลข 13 ในอดีต เปนวังของเจา
บุญอุม ณ จําปา
สัก เจาผู
ครอง

นครองคสุดทายกอนทีจ่ ะเกิดการปลดปลอย
หรือเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเปน
ระบอบสังคมนิยมในป พ.ศ. 2518 ซึ่งทําให
วังแหงนี้ตกอยูใ นการดูแลของรัฐบาลลาว เจา
บุญอุมเคยเปนนายกรัฐมนตรีของลาวในป
พ.ศ. 2503 – 2505 ตอมาภายหลังตองเสด็จลี้
ภัยทางการเมืองไปประทับ
ที่ฝรั่งเศสในป พ.ศ. 2517
และสิ้นพระชนมที่กรุง
ปารีสในป พ.ศ. 2521 วัง
เริ่มสรางในป พ.ศ. 2511
แตสรางเสร็จหลังการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในป พ.ศ. 2518
ทําใหเจาบุญอุมไมมี
โอกาสไดครองพระราชวังหลังใหม ซึ่งถูก
สรางขึ้นอยางงดงามเหนือลําน้ําเซโดน ตั้งอยู
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เนินสูงใจกลางเมืองปากเซ ตัวพระราชวังเปน
ตึกกออิฐถือปูนขนาดใหญสูง 6 ชั้น ไดรับ
อิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส สรางโดยไมมี
การตอกเสาเข็ม แตใชเสาจํานวนมากในการ
รับน้ําหนัก ภายในพระราชวังมีประตู
หนาตางรวมกันกวา 1,900 บาน ประตู

หนาตางเหลานี้
กอสรางและ
ตกแตงอยางวิจิตร
งดงาม จนไดรบั การขนานนามวา ศาลา
พันหอง ตัววังหันหนาไปทางแมน้ําโขง
ดานหลังอยูตดิ แมน้ําเซโดน
วังแหงนี้ ทางรัฐบาลลาวใชเปนที่จัด
ประชุมพรรคและเปนทีพ่ ํานักของแขกบาน
แขกเมืองมาจนถึง พ.ศ. 2538 ปจจุบันไดรับ
การตกแตงใหมและเปดเปนโรงแรมที่ดีที่สุด
ในเมืองปากเซ ชื่อวา โรงแรมจําปาสัก พาเลซ
โรงแรมเปนรูปตัว E
หองล็อบบี้กรุดวยไมและ
แกะสลัก หองประชุม
ตกแตงดวยภาพจิตรกรรม
ฝาผนังเปนรูปลาวลุมกับ
ชาวเขาเผาตางๆ สําหรับ
ชั้นที่ 6 เปนชัน้ บนสุดที่มี

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศนโดยรอบ
เมืองปากเซ สะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุน
ทอดตัวยาวขามแมน้ําโขง ตลอดจําสะพาน
เหล็กขามแมนา้ํ เซโดนที่อยูตดิ ดานหลังของ
โรงแรมจําปาสัก พาเลซ และนับเปนจุดชม
พระอาทิตยขนึ้ และตกที่สวยงามที่สุดในเมือง
อาทิตยขึ้นและตกที่สวยงามที่สุดในเมืองปาก
เซ
พวกเราเดินชม
โรงแรมกันเพลิน จนถึงเวลา
นักศึกษา
กลับมา
รายงานผล
การศึกษา
ภาคสนาม
ถือโอกาสขอ
ยืมบริเวณ
ลอบบี้ของโรงแรมเปนหองเรียนชั่วคราว เมื่อ
เสร็จสิ้นงานวิชาการ เราถายรูปเปนที่ระลึก
รวมกันทีห่ นาโรงแรม ตอจากนั้น เราพา
นักศึกษาสํารวจตลาด ดูสินคาและซื้อหา
อาหารเย็นไปรับประทานที่เรือนพัก สินคา
สวนใหญจะนําเขาจากไทย มีบางที่มาจาก
เวียดนาม และจีน
สินคาที่นําเขาจาก
ไทยมากที่สุดคือ ผง
ชูรส และเครื่องดื่ม
บํารุงกําลัง เชน
กระทิงแดง ลิโพ
เปนตน คนลาวติด
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ผงชูรส เครื่องปรุงอื่นๆไม
ตองใสก็ได แตขาดผงชู
รสไมได คนลาว
เรียกผงชูรสวา
แปงนัว นัวแปลวา
อรอยรสชาติกลม
กลอม สวน
แซบ แปลวา อรอย
ทั่วๆไป พวกเราซื้ออาหารพื้นเมืองมากิน
กัน ไดแก ขาวเหนียว ปงไก ปงปลา ตํา
แจว ซิ้น(เนื้อวัว)แหง ตําบักหุง ราคาไมแพง
ปงไก ราคาประมาณ 1000 กีบ ( 1 บาท =
275 กีบ) จะจายเปนเงินบาทก็ยินดีรับ และ
ไดกําไรกวารับเงินกีบดวย
ตอนค่ําประชุมสรุปงาน และเตรียม
งานภาคกลางคืน เรียกวา
นักศึกษาแทบไมมีเวลา
วางเลย เด็กๆตอง
สอบนําเสนอการนํา
เที่ยว จนประมาณ 4 ทุม
จึงพักผอน เพือ่ เอาแรงไวสําหรับ
วันพรุงนี้
เชาวันที่สอง เราออกเดินทางมุงหนา
ไปศึกษาธรรมชาติ มาเที่ยว สปป ลาวควรจะ
มาเที่ยว
แหลง

ทรัพยากรธรรมชาติ จะดีและคุมคาที่สุด
เพราะลาวยังมีความอุดมสมบูรณของปา
ไม ภูเขา น้ําตก สัตวปานานาชนิด
เราเชารถบัสคันใหญ ให
นําเราเที่ยว ดวยราคา 6000 บาท
โดยตกลงจะนําเราไป เยีย่ ม
มหาวิทยาลัยจําปาสัก แลวหลังจาก
นั้นจะพาเราไปชมธรรมชาติ 2 แหง คือ ตาด
ผาสวม กับ ตาดฟาน
รถพาเราแวะกินอาหารเชาทีท่ ารถ
ซึ่งชาวบานเรียกหลักแปด เพราะอยูตรงหลัก
กิโลเมตรที่ 8 ที่นี่เปนชุมทางที่จะไปเมือง
ตางๆของจําปาสัก พวกเราทดลองอาหารเชา
แบบลาว นัน่ คือ เฝอ หรือกวยเตี๋ยวญวน
รสชาติดูแปลกๆดี เสนกลมๆ ลื่นๆ ชามใหญ
เอา

การ ราคาประมาณ 50 บาท คนไทยกินสอง
คนนาจะพอดี เครื่องปรุงของเขาก็นาสนใจ
เพราะทุกโตะนอกจากจะมีพริกปน น้ําปลา
น้ําสม น้ําตาลแลว ยังมีกะป ดวย คนลาวชอบ
กินกะป เขาถือวาเปนของนอก เพราะเปน
อาหารที่นําเขาจากไทย สรุปวา ถาจะกิน
กวยเตี๋ยวลาวใหอรอย และเปนบรรยากาศ
แบบลาวๆ ตองใสกะปดว ย นอกจากกวย
เตี๋วยแลว แมแตสมตําก็ใสกะปดว ยจึงจะนัว
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รถพาพวกเรามาเยี่ยมชมกิจการของ
มหาวิทยาลัยจําปาสัก ซึ่งถือวาเปนภารกิจ
สําคัญประการหนึ่งในการเดินทางมาในครัง้
นี้ ภาพในจินตนาการของเราเกี่ยวกับ

มหาวิทยาลัยนี้ ก็
นาจะคลายๆกับมหาวิทยาลัยทั่วไปในบานเรา
คือมีอาคารเรียน มีนักศึกษา มีภูมิทัศนที่
สวยงาม แตเมือ่ เราไปถึงเราคอนขางแปลกใจ
เพราะสิ่งที่เราเห็นคือ อาคารเรียน แตละคณะ
อยูไกลกันมาก ถนนภายในมหาวิทยาลัยยัง
เปนดินลูกรัง อาคารที่ใชตอนรับพวกเราเปน
อาคารไมชั้นเดียว จัดเปนหองประชุม พวก
เราเขานั่งคนละซีกกับฝายลาว อาจารยที่มา
ตอนรับ สวนใหญเปนอาจารยภาควิชา
ภาษาอังกฤษ มีหัวหนาภาคเปนผูกลาว
ตอนรับ และรูส ึกจะมีฝายการตางประเทศ
มารวมใหการตอนรับดวย การตอนรับดูจะ

อบอุนแบบลาวๆ คือ อาจารยแตละคนก็จะ
ออนนอมถอมตัว บนเวทีมีการเตรียมการจะ
ฉาย LCD หรืออะไรสักอยาง เพื่อแนะนํา
มหาวิทยาลัย เห็นเจาหนาที่ฝา ยโสตวิ่งวุน วาย
กันอยูพกั หนึ่ง แลวสรุปวาไมสามารถ
เปดเครื่องได อันเนื่องมาจากเหตุขัดของ
บางประการ พิธีกรก็ออกตัว ถอมตัว ขอ
โทษขอโพยไปตามเรื่องตามราว
สภาพทั่วๆไปของ
มหาวิทยาลัย สรุปไดวาเปน
มหาวิทยาลัยทีเ่ ปดใหม
ประกอบดวยคณะเกษตรศาสตร
ศึกษาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
การจัดการ บริหารธุรกิจ โดย
ไดรับความรวมมือและชวยเหลือทางวิชาการ
จากหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของเรา สมเด็จ

พระเทพ เสด็จเยือนมหาวิทยาลัยแหงนี้เมื่อ
พ.ศ. 2550
เรามอบของที่ระลึกเปนหนังสือและ
แผนพับทองเที่ยวประเทศไทย แลวมา
ถายภาพเปนทีร่ ะลึกที่ประตูหนา
มหาวิทยาลัย ซึ่งเขียนชื่อมหาวิทยาลัยเปน
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ภาษาลาวและฝรั่งเศส แสดงใหเห็นวาภาษา
ฝรั่งเศสยังมีอิทธิพลในลาวอยูไมนอย ถึงแม
ลาวจะประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสมาหลาย
สิบปแลวก็ตาม
การมาเยีย่ มมหาวิทยาลัยลาว รูสึก
ผอนคลายและเปนกันเองดี เพราะไมตอง
เตรียมทองบทพูดเปนภาษาอังกฤษ เหมือน
ไปประเทศอื่น เราก็พูดภาษาไทย เขาก็พูด
ภาษาลาว ก็ดูจะเขาใจกันดี
ออกจากมหาวิทยาลัยจําปาสัก มุง
หนาสู ตาดผาสวม อยู บนทีร่ าบสูงโบลิเวณ
เขตเมืองบาเจียงเจริญสุข หางจากที่พักของ
เราประมาณ 30 ก.ม. ตาดผาสวม หรือ

ผาสวม (ตาด แปลวา น้ําตก สวม
แปลวา หองนอน) น้ําตกตาดผาสวมแหง
นี้ จะ มีน้ําไหล ตลอดทั้งป เปนน้ําตกที่
สวยงาม ทามกลาง แทงหิน ผาที่มีขนาด
ใหญ ซึ่งมีลักษณะ เปนแทงๆ เหมือนไดนาํ
แทงหิน เหลานั้น มาเรียงราย ใหเปนระเบียบ
ตกแตง ใหสวยงาม เหมือน กับหองนอน ซึ่ง
ตรงนี้ เรียกวา ถ้ําบาเจียง และ ถัดมา ก็จะมี
น้ําตก ที่ขนาดเล็กกวา ซึ่งตรงนี้ เรียกวา ตาด
มะแงว ซึ่งเปนสถานที่ ที่เกีย่ วของกับนิทาน

อันเลาขานกันมานานแสนนาน ก็คือ เรื่อง
ความรัก
ของ
ทาว
บา
เจียง กับ
นาง
มะโรง และหลาย ๆ
สถานที่จะเกีย่ วของกับความเปนมาของเรื่อง
นิทานดังกลาว ทั่วบริเวณรอบๆนี้ ปาไม
นานาพันธ ยังคงอยูในสภาพเดิม
สมบูรณ ของปาไม พรอมแวดลอม ดวย
สถานที่พัก และหองอาหาร ที่เปนบรรยากาศ
หาดูไดยากมาก ที่มีรานอาหาร ที่พัก รี
สอรท และ หมูบาน เฮือนชนเผา เมื่อเรา
ไปถึงเกือบเทีย่ งวัน มีคนมาเที่ยวกัน
เยอะ เราคอนขางจะหิว จึงขึน้ ไปที่
รานอาหาร เปนรานที่จัดไดวาหรูหรา
มากที่เดียว เปน
รานที่คนไทย
ซึ่งไดภรรยา
เปนคนลาวมา
ดําเนิน
กิจการ วันที่
เราไปนั้นรานอาหารจัดตกแตงประดับประดา
เรียบรอยเปนพิเศษ เรากําลังจะนั่งลงสั่ง
อาหาร แตทางรานมากระซิบเชิงขออภัยวา
โตะที่จัดไวอยางเรียบรอยสวยงามทั้งรานนี้
เตรียมการไวตอ นรับบุคคลสําคัญระดับ
รัฐมนตรีและคณะที่จะมารับประทานอาหาร
กลางวันที่นี่ ตอนนี้ พณ ทานกําลังจะมาถึง
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แลว เปนอันวาพวกเราทั้งหลายซึ่งไมไดมี
เชื้อสายเปนรัฐมนตรี ไดถูกเชิญใหออกจาก
บริเวณนั้น
พวกเราคอนขางหิว แตเนื่องจาก
ความแปลกใหมของสถานที่
และความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติทําใหเราลืมหิว
ชั่วคราว เราออกมาเดินชมรี
สอรท และน้ําตกเล็กๆดาน
นอก เดินขามสะพานเล็กๆ
มาสักระยะหนึ่ง จะเปน
บริเวณทีจ่ ัดแสดงวิถีชีวิตของ
ชนเผา 18 ชนเผา ที่เปนชนกลุมนอย ในแขวง
จําปาสักและแขวงใกลเคียง เชนแขวงเซกอง
แขวงสาลวัน และอัตตะปอ ในบริเวณ
ดังกลาว จะมีบานของแตละชนเผา ทุกบาน
จะดํารงชีวิตอยูตามประเพณีดั้งเดิมของ
ตนเอง มีการทําของที่ระลึกจําหนายให
นักทองเที่ยว
ที่มาชม ชน
เผาเหลานี้มี
ภาษาพูดเปน
ของตนเอง
แตทุกคนจะ
สามารถพูด
ภาษาลาวได
อาทิเชน เผา
แงะ จะต็อง
เกรียง ตะโอย กะตุ เปนตน ถาอยากรู
รายละเอียดวาชนเผาเหลานีพ้ ูดภาษาอะไร มี
วัฒนธรรม วิถชี ีวิตความเปนอยูอยางไร ตอง

ไปเรียนภาษาศาสตรที่ ม.มหิดล หรือที่ คณะ
อักษรศาสตร จุฬา ก็ได
เราเดินชมบาน(เรือน) ของแตละชน
เผา ขาเดินแตทองมันบอกวา หิว ไปถึงใต

ถุนบานเผาแงะ เห็นกระติบขาวเหนียวแขวน
อยู เราบอกคุณยายเจาของบานวาหิวขาว คุณ
ยายแสนจะใจดี กระวีกระวาดยกกระติบขาว
เหนียวมาให และขึ้นไปบนเรือน ไดเกลือกับ
พริกแหงมาให บอกวาวันนีไ้ มมีกับขาว เรา
กินขาวเหนียวคุณยายดวยความเอร็ดอรอย
มื้อเที่ยงที่วเิ ศษ
มาก ได
บรรยากาศไป
อีกแบบหนึ่ง
ใหคุณยาย
คิดเงินคาขาว
แกบอกวาไม
ตองหรอก แค
ขาวเหนียวจิ้ม
กับเกลือ แตเรา
เกรงใจจึงจึงใหแกไป 10,000 กีบ (ประมาณ
50 บาท) แลวเราก็ซื้อของที่ระลึกแกชิน้ หนึ่ง
แตจําไมไดแลววาซื้ออะไร
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ออกจากตาดผาสวม รถพาเรา
เดินทางตอไปยังตาดฟาน ที่นี่มีรานอาหาร
อยูดานหนากอนที่จะเดินเขาไปชมน้ําตก ทุก
คนเดินเขารานอาหารโดยไมตองนัดหมาย
เพราะ หิว อาหารสวนใหญเปนอาหารลาว
เชน เฝอ ขาวเหนียว หมูปง เนื้อปง มีราน
หนึ่งมีขาวผัดกะเพราดวย เด็กๆ เฮโลไปที่
รานนี้กันเยอะหนอย คงจะเปนเพราะกินขาว
เหนีย่ วกับเฝอมาหลายมื้อแลว ชักคิดถึงบาน
ตาดฟาน ( ตาด คือ น้ําตก ฟาน คือ
ชื่อของ สัตวปาชนิดหนึ่ง คลาย ๆ เกง )
น้ําตกแหงนี้เปนน้ําตกที่สูงทีส่ ุด ของประเทศ
ลาว ซึ่งมีความสูง ประมาณ 200 เมตร อากาศ
หนาวเย็นตลอดป เปนเสนทางสู เมืองปาก
ซอง เมืองแหงขุนเขาและไรกาแฟ เปน พืช
เศรษฐกิจ ที่สง ออกของประเทศ น้ําตกตาด
ฟาน เปน น้ําตก ที่ เกิดจาก การไหลมา
รวมกัน ของสายน้ํา ภูเขา 2 ลูก ซึ่งไหล ตลอด
ทั้งป รอบ ๆ น้ําตก เต็มไปดวย ปาไม นานา
พันธ อันสมบูรณ อันสดสวย และงดงาม ของ
ธรรมชาติ ไดลงตัว ใหได แขกผูมาเยือน ได
ชื่นชม และ ภายในบริเวณดังกลาว ยังมี ตาด
ฟานรีสอรท ลอมรอบไวสําหรับทานที่ชอบ
สถานที่พักผอนแบบรีสอรท ลาวใต เมือง
ปากซอง ที่

ติดธรรมชาติ นี่นคือ ตาดฟาน รีสอรท.
รานอาหารที่นี้ อยูทามกลางไรกาแฟ
ลูกกาแฟออกสีมวงๆ ที่ตากอยูตามลานก็มี
เพื่อใหเขาบรรยากาศ เราจึงสัง่ กาแฟลาวมา
ดื่ม ปดทายอาหารมื้อนี้ มาลาวไมกนิ กาแฟ
ลาว ก็เหมือนไมไดมาลาว
ดื่มกาแฟจนคึกคักไดทแี่ ลวจึงออก
เดินจากรานอาหารผานรานขายของที่ระลึก
เห็นมีกลวยไมปาวางขายเยอะแยะ ทําใหนกึ
เสียดายวาอีกไมนาน
กลวยไมปาในลาวก็คงจะ
สูญพันธุเชนเดียวกับใน
ประเทศของเรา อยาก
ตะโกนบอกรัฐบาล
ลาวใหเริ่มออก
กฎหมายรักษาพันธุ
กลวยไมปาไดแลว อยา
มาวิ่งตามการพัฒนาแบบ
ประเทศไทยเลย เดินผาน
รีสอรท แลวเลยเขาเขต
น้ําตก น้ําตกอยูไกลและ
สูงมาก ถาอยากสัมผัสกับ
น้ํา
ตองเดินลงไปในหุบเหว ซึ่งมีทางเดินเล็กๆ
เกาะกิ่งไมบาง เถาวัลยบาง ยังเปนทางแบบ
ธรรมชาติลวนๆ ไมมีการปรับปรุงแต
ประการใด นักศึกษาหลายคนเดินมาชะโงก
ดูทางลงเขาเพือ่ ไปยังน้ําตก แลวถอยกลับ
ถอยดีกวา ไมเอาดีกวา เพลงของสุนิสา สุข
บุญสังข รองไวเมื่อหลายปกอ น แตทีม
อาจารย ไมถอยแฮะ ลุย นําทีมโดยอาจารย
ทัศนีย คนตัวเล็กแตใจใหญ มาลาวเที่ยวนีด้ ู
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อาจารยทัศนียจ ะสนุกสนานกับการไดทองไป
กับธรรมชาติมาก ทั้งๆที่ตอนแรกพวกเรา
ชาวภาษาอังกฤษกังวลใจมาก กลัวอาจารยจะ
ลําบาก แตอาจารยกลับไมแสดงทาทีเหนื่อย
หนายเลย นําหนา ลุยลูกเดียว (สงสัยกาแฟ
ลาว จะเขมขนกวากาแฟไทย) พวกเราเลย
พลอยสนุกไปดวย
อาจารยทัศนียน ําพวกเราลงเหวไป
ลึกพอสมควร
เกือบจะ
ไดสัมผัสน้ําตกอยู
แลว
แตทางเดินดู
เหมือนจะเสี่ยง
ตอ
การตกเขามากขึ้น
เรื่อยๆ
ประกอบกับ
เรามาถึง
ที่นี่คอนขาง
ค่ํา ดังนั้น
เราจึง
ตัดสินใจ
เดินกลับ
เสียดายจัง โอกาส
หนา
จะชวนอาจารย
ทัศนียมาลุยใหม
ดูซิจะยังฟต
เหมือนเดิมไหม
ออกจาก
ตาด
ฟาน รถพาเรากลับที่
พัก เรา
พยายามโอโลม (โนมนาวชักชวน) ให
คนขับรถพาเราไปตออีกสักแหงหนึ่ง แต
คนขับบอกวา บริษัทเติมน้ํามันมาใหพอดีกบั

ระยะทางที่ตกลงกันไว ออกนอกเสนทาง
ไมไดเลย ใครวาลาวโง ........
ถึงที่พักใหเวลาสวนตัวสําหรับ
นักศึกษาที่จะจดบันทึก และสรุปงาน

ประจําวัน เด็กๆดูจะกระปรี้กระเปราผิดปกติ
จนอาจารยตองถามวา ไมเหนื่อยหรือไง
นักศึกษาตอบวาเหนื่อยแตตามกําหนดการ
แลวคืนนีเ้ ปนคืน ทัศนศึกษายามราตรีที่ปาก
เซ เด็กๆรอเวลานี้มานาน นายเชนทร
หัวหนาทีมวางแผนลับมาก ศึกษาขอมูล
แหลงทองเที่ยวยามราตรีของเมืองปากเซมา
อยางละเอียด แตไมยอมบอกอาจารย (แตที่
จริงอาจารยรูหมดแลว) บอกแตวาวันนี้
ขอใหอาจารยประชุมสรุปงานหัวค่ําหนอย
เพื่อใหมเี วลานานๆหนอยในการเรียนรูชวี ิต
ชาวปากเซยามค่ําคืน เราตกลง ประชุมสรุป
งานประจําวันเสร็จ เหมารถพานักศึกษาไป
ทานมื้อเย็นทีต่ ลาดโตรุงริมโขง บรรยากาศดี
มาก แตระบบการจัดการเรื่องความเปน
ระเบียบและความสะอาดยังไมดีเทาที่ควร
พวกเรากินอาหารพื้นเมืองกันเอร็ดอรอย
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ตามตํารา มาลาวตองกินอาหารลาว อาจารย
ปอกับอาจารยนุก สั่งสมตํากับปลาเผา
อาจารยวนิดา เคยอยูทางอิสานมากอน สั่ง
ลาบขม (ลาบใสขี้เพลี้ย) อาจารยทัศนีย
สนุกสนานกับการกินผักสด รูสึกเรา
จะสั่งเขยลาวทดสอบความเขมขนดวย
(เบียร ถาเขียนตามแบบอักษรลาว ดู
คลายๆกับ คําวา เขย ในภาษาไทย
เพราะ ตัว บ ลาว คลาย ข ไทย และ
สระ เอีย ลาว จะเขียน วา เ-ย )
อาหารมื้อนี้เปนที่ครื้นเครง
ประกอบกับนัง่ ฟงเพลงลาวริมโขงดวย
ยิ่งยากจะหาคํามาพรรณนา กินเพลินจน
นักศึกษาหายไปหมดแลว ไมเปนไร ชําระ
เงินเรียบรอยเราเดินสํารวจเมืองปากเซ
โดยทั่วไปในยามค่ําคืน ก็จะเหมือนกับตัว
จังหวัดเล็กๆ ในประเทศไทย มียานการคาริม
โขงที่เปนตลาดโตรุง ถนนหนทางมีรถวิ่ง
บางเล็กนอย ถาจะไปไหนตองเหมารถไว
ลวงหนา รถตุก ๆบางคัน เมือ่ เห็นวาเราเปน
นักทองเที่ยว ก็จะใหนามบัตรเราไว ถา

ตองการใชบริการก็สามารถโทรตามได

ตลอดเวลา เดินไปคุยกันไป ถึงไหนก็ไมรู
กะเหรี่ยงหลงทางซะแลว จะหารถตุกๆ ผาน
มาสักคันก็ไมมี นามบัตรก็ไมมีใครพกมา
เดินไปถามไป ผานถนนเกือบทุกสาย จะบอก

คนลาววาหลงทางก็กลัวเสียฟอรม ในที่สุด
มองเห็นหลังคาโรงแรมจําปาสักพาเลซ อยู
ลิบๆ ตกลงวาเราจะไปตั้งหลักที่นั่น แตกวา
จะถึงที่หมายก็เลนเอาเหงื่อทวม ไมยกั มีใคร
บนเหนื่อย ทุกคนสนุกสนาน หัวเราะ
ครื้นเครงดังลั่นคับถนน สี่ทุมกวา คงขําตัวเอง
ที่มาหลงทางในลาว คนแถวนั้นเขานอนกัน
หมดแลว เมื่อมาถึงโรงแรมจําปาสักพาเลซ
เราไดความคิดใหมวา นาจะตามไป
สังเกตการณนกั ศึกษา เพราะเรา
อนุญาตใหเขาตลุยราตรีปากเซ เพื่อ
การเรียนรูดานการทองเที่ยว เราจึง
ใหคนขับตุก ๆ พาเราไปแหลงราตรี
ของลาว ตุกๆพาเราไปที่ผับแหงหนึ่ง
ไดยนิ เสียงรําวงสามัคคีดังแววๆ
คนขับบอกวาที่นี่เปนที่ที่ผูใหญมา
เที่ยวกัน เราปฏิเสธทันที่วาเราขอไป
แบบวัยรุน คนขับมองแบบงงๆ คง
นึกในใจวาคนไทยมี่ไมเจียมสังขารเลย ที่จริง
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แหลงทองเที่ยวในลาวมีไมกแี่ หง แลวก็อยู
ละแวกใกลๆกัน เรามาถึงผับที่วัยรุนลาวมา
เที่ยว ชื่อ Max ดูขางนอกจะเงียบๆ นึกวาจะ
ไมมีคนเที่ยว แตที่ไหนได เมื่อเขาไปขางไหน
นักเทีย่ วเพียบ
รวมทั้งเด็ก
เราดวย กําลัง
ดิ้นกัน
สุดเหวีย่ ง อาจารยทัศนีย
เดินนําหนา ตามดวย
อาจารยวนิดา อาจารย
นุก อาจารยปอ
สวนอาจารย
ปรีชา แอบอยู
ขางลาง
เด็กๆ งง
กันมากวา
อาจารย
ตามมาถูกไดอยางไร เสียงประกาศของดีเจ
ดังเปนระยะวายินดีตอนรับคณะนักทองเทีย่ ว
จากไทย เจาเชนทรหัวหนานักศึกษาเจาของ
ความคิด ตลุยราตรี เที่ยวผับลาว รูสึกจะออก
อาการเครียด เพราะคิดวาจะไดสนุกสุดเหวี่ยง
แตตองมานั่งพับเพียบเรียบรอยตอหนา
อาจารยผูหลักผูใหญ ที่จริงอาจารยก็ไมไดวา
อะไร ตรงกันขามกลับอยากสนุกกับเด็กๆ
ดวยซ้ํา อาจารยทั้งหลายอยูดแู ลเด็กๆ ในผับ
จนเกือบเทีย่ งคืน เห็นวา ดึกมากแลว จึงได
กลับ ปลอยใหเด็กๆเขาสนุกกันตอ แตสักพัก
หนึ่งก็เห็นเด็ก ทยอยกันกลับที่พัก
เชนเดียวกัน คงจะเหงา วาเหว เพราะไมมี

อาจารยอยูเปนเพื่อน (ฮิ ฮิ )
เชาวันที่ 29 วันสุดทายของการออก
คายวิชาการภาษาอังกฤษ พวกเราตื่นแตเชา
บางคนบอกวานอนไมหลับ ดีใจจะไดกลับ
บาน บางคน
บอกวา
ไมไดนอน
ตั้งแตเมื่อ
คืนนี้ เพราะ
โดนผีหลอก
เราออก
เดินทาง ดวย
รถบัส
เหมาตรง
จากปากเซ มา
สงที่
อุบลราชธานี ดวยราคา
9000 บาท
ดีกวานั่งรถประจําทางเพราะเราสามารถให
แวะที่ไหนก็ได จุดแรกที่เราแวะคือ ตลาด
ดาวเฮือง เพื่อซื้อของฝาก จากนั้นเราแวะอีก
ครั้งที่ดานวังเตา เพื่อซื้อของฝากที่รานปลอด
ภาษี ทุก
คนได
ของ

เต็มมือ เงิน
ไมกลาเขาบาน กลัวแมดา

ฝากกัน
เต็มไม
ไมหมด
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การศึกษา เรามั่นใจวา สาขาภาษาอังกฤษ ได
พัฒนานักศึกษาใหความรูรูความสามารถ ทั้ง
ดานภาษาอังกฤษ ดานการจัดการทองเที่ยว
ไปสูระดับที่เราพอใจวา เราไดพัฒนา
การศึกษา

มาถึงอุบลราชธานี รถบัส
มหาวิทยาลัยมารอรับที่สถานีขนสง
จากนั้นเรามุงหนาสูมาตุภูมิ ลพบุรี โดย
สวัสดิภาพ
คายวิชาการครั้งนี้ ไดความรูและ
ประสบการณมากมาย ในแงการเดินทางไป
ตางประเทศ
เราไดเรียนรู
ระเบียบการ
ตางๆ

มากมาย ในแงการทัศนศึกษาเราไดเห็นชีวิต
ความเปนอยู ของชาวลาว ทัง้ ในดานที่เราชื่น
ชม และที่เราเปนหวง เราไดชื่นชมกับ
ธรรมชาติที่แสนจะบริสุทธิ์ ซึ่งเราอยากใหคง
ความเปนธรรมชาติเชนนั้นตลอดไป ในดาน

ระดับอุดมศึกษาจากการเรียนในชั้นเรียนไปสู
การปฏิบัติจริง ไดอยางสมบูรณ
ทายที่สุดนี้ สาขาภาษาอังกฤษตอง
ขอขอบคุณ ผ.ศ. ทัศนีย กระตาย
อินทร รองคณบดี ที่ไดรวมทีมกับ
พวกเรา ผศ. วนิดา วิรมยรัตน อ.
พิจิตรา พาณิชยกุล (อาจารย ปอ)
อ. ศศิวิมล สุทธิสาร (อาจารยนุก)
ที่ไดทุมแทแรงกายแรงใจเพือ่ ความสําเร็จของ
งานนี้ และขอบคุณนักศึกษาที่รวมเดินทาง ที่
ไดตั้งใจปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็ม
ความสามารถ ที่จะลืมมิได ก็คือ ขอบคุณ
สปป ลาว โดยเฉาะอยางยิ่ง เมืองปากเซ และ
มหาวิทยาลัยจําปาสัก ที่เอื้อเฟอสถานที่ให
พวกเราในครั้งนี้

