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นกัท่องเทีย่วท่ีเริม่ทอ่งเทีย่วใหม่ๆ   มกัจะเริม่ดนิแดนในแถบเอเชยี  สะสมความกลา้ทา้ทาย   
และก็จะเสาะแสงหาท่ีเที่ยวใหม่ๆ ขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ ไปแถบยุโรปบ้าง อเมริกาบ้าง  
แตผ่มเองยงัไมค่ดิจะไปในแถบตะวนัออกกลางทีย่งัมสีถานการณไ์มน่า่ไวว้างใจในความปลอดภยั 
อยู่ แต่ถ้าอนาคตมีโอกาสได้ไป และเอาชีวิตกลับมาจากลูกกระสุนและเสียงปืนมาได้ ก็จะมา 
นำาเสนอให้ผู้อ่านกันครับ

คำาถามของผู้อ่านก็คงอยากทราบ หรือทราบมาแล้วบ้างก็ไม่รู้ แต่ขอตอบคำาถามที่มัก 
ได้ยินกันมาตลอดว่า ดินแดนแถบสแกนดิเนเวีย ในภูมิภาคยุโรปตอนเหนือนั้นเป็นดินแดนที่ม ี
ความมหัศจรรย์หลายอย่าง ดังต่อไปนี้

มีอะไรดี....
ในแถบสแกนดิเนเวียที่ต้องรู้ไว้

ดนิแดนแหง่พระอาทติยเ์ทีย่งคนื ทีย่งัม ี
ดวงอาทิตย์ส่องสว่างแม้จะเข้าสู่เวลาเท่ียงคืน 
แล้วก็ตาม เป็นช่วงฤดู High Season ที่ 
นักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมเดินทางมาชมกัน  
ต้ังแต่เดือน มิถุนายน - กรกฎาคมกันมาก 
โดยเฉพาะทัวร์ของพี่ไทยเราๆ นั่นเอง

พระอาทิตย์เที่ยงคืน

ต
ัว
อ
ย
่าง



13

 แสงออโรร่า (Aurora Borealis) หรอื แสงเหนอื (Northern Lights) เปน็ปรากฏการณ ์
แสงเรืองรอง สีเขียวบ้าง เหลือง หรือส้มบ้าง สลับสีกันไป เต้นระบำาร่ายรำาส่ายสะโพกอยู่บนท้องฟ้า 
ในคนืทีท่อ้งฟา้เปิดและเห็นดวงดาวในเขตขัว้โลก ปรากฏการณน์ีอ้าจจะตอ้งนัง่รอ นอนรอจนมดืค่ำาสนทิ  
เหมือนอย่างที่ผมพบที่ เมือง Abisko Östra ประเทศ Sweden และขอบอกว่าจะต้องตรวจสอบ 
การพยากรณอ์ากาศวนัทีเ่กดิแสงออโรรา่หนอ่ยกด็นีะครบั เผือ่จะไดไ้มพ่ลาดโอกาสที ่www.gialaska. 
eau/auroraforcase ซึ่งช่วงที่มีให้ชมคือในคืนเดือนมืด ระหว่างเดือนปลายตุลาคมถึงเดือน 
มกราคมของทุกปี

ดนิแดนบา้นเกิดของ “ซานตาคลอส” ตามตำานานของนกับญุนโิคลสั (Saint  
Nicolas) ลงุหนวดยาว สวมเสือ้คลมุสแีดง นัง่เลือ่นหมิะทีข่บัเคลือ่นดว้ย 

กวางเรนเดยีรห์ลายตวับนฟากฟา้ไกลทีแ่อบหยอ่นตวัลงในปลอ่งไฟของบา้นเดก็ๆ  
ทีน่สิยัด ีเพือ่ใสข่องขวญัในถงุเทา้ทีเ่ดก็แขวนไวห้นา้เตาผงิตอนกลางดกึของวนัครสิตม์าส แตไ่มย่กัเคย 
ไดย้นิวา่ ทา่นซานตาครอสของเราแอบปนีร้ัวบา้นมาหยอ่นของขวญัใหเ้ดก็คนไทยเลย เฮอ้!... เหน็แต ่“ทา่น 
ขโมยครอส” ที่ไม่แจกของขวัญให้ แถมซ้ำายังตอดของออกจากบ้านซะอีก ฮิฮิ
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 ชนเผ่าซามิ เป็นชนเผ่าดั้งเดิมในดินแดน 
แลปปแ์ลนด ์เขตชมุชนของชนเผา่ซาม ิทีเ่รยีกวา่  
Sapmi มีอาณาบริเวณครอบคลุมตอนเหนือ 
ของฟินแลนด์ ตอนกลางของนอร์เวย์ และ 
สวีเดน ไปจนถึงบางส่วนของรัสเซีย ท่าทาง 
ลักษณะเข้าทำานองชาวเขา ชาวกะเหร่ียง 
บ้านเราดีๆ นี้เอง เป็นชาวป่าเลี้ยงสัตว์ ไม่ตั้ง 
หลักฐานอยู่เป็นที่เหมือนพวกเร่ร่อน สัตว์ที่ 
เลีย้งไวน้ัน้คอื กวางเรนเดยีร ์เป็นกวางชนดิหนึง่ 
ที่เชื่องใช้งานได้ ถ้ามีฝูงใหญ่ๆ ก็จะอาศัยสุนัข 
มาคอยป้องกันอันตรายไม่ให้สัตว์ร้ายอื่น 
มาทำาอันตรายได้ ดังนั้นหากได้มา ก็จะเห็น 
กระโจมที่พัก และเต็นท์แบบต่างๆ อย่าง  
Goahti ที่ใช้ไม้เบิร์ช ทรงโค้งเพิ่มพ้ืนที่เต็นท์ 
ให้กว้างข้ึน หรือแบบ Lavvu เต็นท์ขนาดเล็ก 
ที่เคลื่อนย้ายสะดวก ไปจนถึง Guollebuvrri  
กระท่อมดินท่ีสร้างเป็นโพรงลึกลงไปใต้ดิน  
เพือ่ใช้เก็บอาหารในฤดหูนาว   หากสนใจศกึษา 
เพ่ิมเติม เข้ามาตามลายแทงนี้ได้ http:// 
www.sapmi.no)

 โรงแรมน้ำ แขง็ (Snow and Ice Accommodation) ผมเชือ่วา่พีไ่ทยหลายคนคงจะรูส้กึรอ้นแบบ 
หดูบัตบัไหม ้แทบจะเอาหู และตบัออกมาผึง่ แลว้กร็อ้งเตน้ตบัๆๆๆๆ หตูบัๆ  เพราะประเทศไทยรอ้นกนั 
องศานา่อึง้ขนาดนี ้คงคดิถงึทีพ่กัแจม่ๆ แบบความรอ้นไมไ่ดแ้อม้แมท้กุกระเบยีดนิว้ ทีจ่ะบอกกเ็พราะ 
นึกถึง “โรงแรมน้ำาแขง็” ในหมูบ่า้นยกุกสัยารว์ ี(Jukkasjarvi) เมอืง Kiruna ประเทศ Sweden ทกุสว่น 
ไดรั้บการออกแบบใหเ้ปน็น้ำาแขง็ทัง้หมด ตัง้แตห่อ้งพกั อา่งอาบน้ำา ยนัไปถงึจาน ชาม ถว้ย แกว้ อยา่งนี ้
กินกาแฟจะร้อนหรือไม่นะ

โรงแรมน้า�แข็ง�
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 ฟยอร์ด (Fjord)  เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำาแขง็เปน็เวลาหลายหมืน่หลายแสนป ี พดูงา่ยๆ กค็อื  
ช่วงยุคธารน้ำาแข็งสลับด้วยขุนเขาสูงเสียดฟ้าอันสลับซับซ้อนที่สวยงามน่าทึ่ง ซึ่งประเทศนอร์เวย์  
เปน็ตน้ตำารบัดนิแดนของไวกิง้แหง่สแกนดเินเวยี ทีม่ฟียอรด์อนักวา้งใหญ ่และยิง่ใหญไ่พศาลทีส่ดุของ 
โลกชื่อ (Norwegian Fjords) เป็นอันดับต้นๆ เช่นกัน ซ่ึงตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์  
และอาร์ลานด์ส ฟยอร์ด (Aurlands Fjord) ก็เป็นส่วนหนึ่งของซองน์ ฟยอร์ด (Sogn Fjord) ซึ่งมี 
ความยาวที่สุดในโลก ราวประมาณ 204 กิโลเมตรเห็นจะได้ ภูมิประเทศแบบฟยอร์ดเช่นนี้จะพบได้ 
ในประเทศที่อยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือ  
  ส่วนการเดินทางไปชมฟยอร์ดของนอร์เวย์นั้น สามารถเดินทางไปด้วยรถไฟ หรือนั่งเรือ Ferry  
เหมือนพวกเราที่ไปกัน จากเมือง Stavanger ไปเมือง Bergen ระหว่างทางก็ที่ล่องเรือชมความงาม 
ของภูมิประเทศอันยิ่งใหญ่และงดงามของสายน้ำาที่คดเคี้ยว บ้านไม้ที่มีสีสันสะดุดตา ตัดกันอย่าง 
สวยงาม เรียงรายกระจัดกระจายอยู่บนชายฝั่ง ที่มีพื้นหลังอันเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน  
ธารน้ำาตกอันยิ่งใหญ่ และธารกลาเซียร์ที่ยังปรากฏบนภูเขาด้วย 

ฟยอร์ด
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 ธารน้ำ แข็ง (Glacier) เกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนาสูงเกือบ 60 เมตร  
ในพืน้ท่ีทีใ่หญ่โต ว่าแล้วทำาใหน้กึถงึน้ำาแขง็ไสทีข่ายกนัตามตลาดทัว่ไปขึน้มา และแลว้หมิะหนาเตอะ 
ก็จะไหลเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ดูน่าเกรงขาม ซ่ึงมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขา  
การเคล่ือนตวัลงมาตามไหลเ่ขาอยา่งชา้ๆ กอ็าจทำาใหเ้กดิการสกึกรอ่นเปน็รอ่งลกึลงไป เพราะความ 
หนกัของหิมะทีส่ะสมกนัจนเปน็น้ำาแขง็มนี้ำาหนกัมากเปน็แรงกดทบั ธารน้ำาแขง็จะคอ่ยๆ ครดูบรเิวณ 
ที่รองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวาง เมื่อธารน้ำาแข็งไหลไปถึงตอนล่างก็จะแตกออกแล้วก็จะค่อยๆ  
ละลายกลายเป็นลำาธารที่มีน้ำาใสไหลเย็น ส่วนน้ำาแข็งที่ถูกตัดขาด และแตกออกก็ไหลลงทะเล  
เรียกว่า ภูเขาน้ำาแข็ง สีของธารน้ำาแข็งมักจะมีสีเขียวออกแกมม่วง หรือแกมน้ำาเงิน รูปร่างของ 
ธารน้ำาแข็งบนบกมักจะยกตัวสูงและมีความแตกต่างจากน้ำาในทะเล (Sea Ice) ที่มีขนาดบางมาก 
และน้ำาแข็งในทะเลสาบซึ่งรูปทรงของมันจะอยู่บนพื้นผิวของแผ่นน้ำา
 นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์ของดินแดนแถบสแกนดิเนเวีย แต่หากได้เจาะลึก 
และได้สัมผัสเข้าจริงๆ จะมี Unseen ที่พี่ไทยอย่างเราอาจจะไม่เคยเห็นในแถบบ้านเราก็ได้  
เช่น ไปขับสโนว์โมบิล ล่องเรือตัดน้ำาแข็ง ชมกวางเรนเดียร์ และกวางมูส อ้อ! กวางเรนเดียร์ 
และกวางมูสต่างกันตรงไหน ลองศึกษากันต่อนะครับ

ธารน้า�แข็ง
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 กวางเรนเดยีร์  มหีน้าทีเ่ปน็สารถีลากเกวยีนใหซ้านตาคลอส ขวญัใจของเดก็ๆ ทัว่โลก และกวางเรนเดยีร ์
เปน็กวางชนดิเดยีวเทา่นัน้  ทีต่วัเมยีมเีขา แตเ่ขาตวัเมยีจะเลก็กวา่ตวัผู ้กวางเรนเดยีรท์างยโุรปและทีไ่ซบเีรยี 
นัน้ จะเอามาเล้ียงไว้ในฟารม์และในฤดหูนาวมหีมิะมากกจ็ะใหล้ากเลือ่น เพราะกบีเทา้ทัง้เทา้หนา้และหลงัม ี
ขนาดใหญ่กว่ากวางชนิดอ่ืนๆ หรืออาหารพื้นเมืองบางอย่างของแถบนี้ ก็ยังใช้เนื้อกวางเรนเดียร์ทำาเลย  
ว้า!...สงสารมันจริงๆ แทนที่จะเลี้ยงอนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เชยชมกัน ลักษณะของกวางเรนเดียร์มี 
ความสงูประมาณ 1 เมตรครึง่ มขีนฟทูีห่นา้อกเหมอืนมผีา้คลมุไหล ่เพือ่ปอ้งกนัความหนาว และมขีนแขง็ๆ  
หยาบๆ ปกคลุมภายนอก มีขนสีน้ำาตาล น้ำาหนักตัวประมาณ 320–380 กิโลกรัม มีนิสัยชอบความสงบ  
และจะต่อสู้เมื่อมีภัยมาใกล้ตัวเท่านั้น  

 กวางมูส ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติน้ัน น่าเสียดายที่กำาลังใกล้จะสูญพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ เพราะว่า 
มีการฆ่าเพื่อเอาน้ำามันที่มีกลิ่นฉุนจากบริเวณต่อมที่ส่วนช่องท้องของตัวผู้เอาไปใช้เป็นหัวน้ำาหอม ...  
หัวน้ำาหอมหรอ!!!! เสียงอุทานดังขึ้น แล้วจะกล้าใช้น้ำาหอมต่ออีกหรือไม่เนี่ย แต่ตราบใดที่กลิ่นกาย 
ของเรายงัสูน้้ำาหอมทีท่ำาจากตอ่มชอ่งทอ้งไมไ่ด ้จงใชไ้ปเถอะนะ ฮ.ิ..ฮ ิตอ่ดกีวา่ ลกัษณะทัว่ไปของกวางมสู 
มีขนตามตัวยาวแข็งสีจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล คือต้ังแต่น้ำาตาลไปจนถึงดำา มีเขาบนยาวดูใหญ่โต 
น่าเกรงขาม ซึ่งจะพบกวางมูสมาก ในประเทศนอร์เวย์ สวีเดน และทางเหนือในยุโรป จะเรียกกวางนี้ว่า  
กวางมูส ส่วนในยุโรปและไซบีเรีย มักเรียกว่า กวางแอลล์ ครับ
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