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เลยเลย
ผาหิน สายน�้า และความงามแห่งชนเผ่า

ของกินฟิน ๆ ที่เชียงคาน
๑

 ไปถึงเชียงคานอย่าลืมชิมกุ้งฝอยแม่น�้าโขงเสียบ
ไม้ย่าง กุ้งฝอยทอด ปาท่องโก๋ยัดไส้ ไข่กระทะ 
มะพร้าวแก้ว เส้นเปียก (กวยจั๊บญวน) ทีเด็ดอยู่ที่
เส้นเหนียวหนึบ น�้าซุปหอมอร่อยเข้มข้น กินกับ
หมูสับ หมูยอ โรยหอมเจียว แล้วอย่าลืมพริกเผาต�า
นั่นด้วยล่ะ

ดอกไม้ไทด�า 
เครื่องรางของชาวไทด�า

๒

 ดอกไม้ไทด�าเป็นเครือ่งบรรณาการในพธิแีซปางไทด�าแก่ผฟ้ีา ผูป้กปักรกัษาชาวไทด�าให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ 
โดยหลงัจากเสรจ็พธิ ีชาวไทด�าจะน�าดอกไม้ไทด�ากลบัไปแขวนทีบ้่านของตนเพือ่ความเป็นสริมิงคล
 ดอกไม้ไทด�าแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑. ดอกไม้ไทด�าที่ท�าจากแก่นไม้ต้าง ถูกท�าขึ้นโดยหมอมด-หมอมนต์ของชาวไทด�า ซึ่งสามารถท�าได้ใน

เดือน ๓ เดือนเดียวเท่านั้น โดยจะใช้แก่นไม้ต้างมาร้อยเป็นเส้นในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตัวแทนตาม
ความเชื่อในแต่ละด้านของชาวไทด�า

๒. ดอกไม้ไทด�าที่ท�าจากฝ้าย ท�าขึ้นโดยชาวไทด�าทั่วไป สามารถท�าได้ตลอดปี โดยใช้ฝ้าย หรือด้ายพัน
กับแกนไม้ไผ่ที่เหลาไว้แล้ว จากนั้นน�ามาประกอบกันเป็นรูปแบบตามความเชื่อด้านต่าง ๆ
- บ้าน หรือเฮือนผีมด สถานที่ที่ผีมดอาศัยอยู่ เป็นตัวแทนในเรื่องความอบอุ่นของครอบครัว
- ตุ้มนก มีบริวารคือนก เป็นตัวแทนในเรื่องการท�ามาหากิน
- ตุ้มหนู หรือกลองผีมด เวลาจะออกรบต้องตีกลองเพื่อรวบรวมขวัญและก�าลังใจ เป็นตัวแทนใน

เรื่องการป้องกันภยันตราย
- ตุ้มต่อและตุ้มแตน มีบริวารคือแตน ช่วยต่อสู้กับศัตรู เป็นตัวแทนในเรื่องการป้องกันภยันตรายไม่

ให้เข้ามากล�้ากราย
- หัวใจไทด�า เป็นตัวแทนในเรื่องของความรักและความสามัคคี

มาหัดถ่ายภาพดาวกัน
๓

 การถ่ายภาพดาว หรือท้องฟ้ายามค�่าคืนด้วยกล้อง DSLR นั้น ท�าได้ไม่ยากเลย เพียงมีอุปกรณ์ 
ครบถ้วน ท่ีส�าคัญ ขอให้เป็นคืนเดือนมืดและปราศจากแสงไฟรบกวน ยิ่งเป็นช่วงเดือนมีนาคม-
กรกฎาคม การถ่ายภาพทางช้างเผอืกก็จะเหน็ได้ชดัเจนดมีาก ทนีีเ้รามาเริม่ต้นถ่ายภาพดาวด้วยแนวทาง
ง่าย ๆ ดงันี้
๑. การโฟกัส เปิดไลฟ์วิว จากนั้นซูมเข้าไปเยอะ ๆ จนเห็นดวงดาว แล้วจึงโฟกัส ไม่ควรใช้อินฟินิตี 

เพราะดาวจะไม่คมชัด (ยกเว้นใช้เลนส์รุ่นเก่า) 
๒. การตั้งค่า White Balance ควรใช้อยู่ในช่วง ๓๖๐๐-๔๕๐๐ องศาเคลวินโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับ

ช่วงที่ถ่ายว่ามีแสงจันทร์เข้ามาด้วยหรือไม่
๓. ค่าความไวแสง ทดลองใช้ตั้งแต่ ๑๖๐๐-๓๒๐๐ ไม่ควรเกินกว่านี้ เพราะ Noise จะเยอะเกินไป
๔. ความไวชัตเตอร์ สปีดอยู่ที่ ๓๐ วินาที (ในเบื้องต้น ไม่มีสายลั่นชัตเตอร์) หากใช้ Nikon และใช้ 

Interval ในกล้อง ให้ตั้ง Interval Time ๓๓ วินาที
๕. ค่าหน้ากล้อง F Stop ควรเปิดกว้าง ๆ เช่น หากมี ๒.๘ ก็เปิดไปก่อน (หากเป็นคืนเดือนมืดมาก ๆ 

ควรใช้ค่า F กว้างไว้ก่อน)
๖. ปกติถ่ายภาพกลางคืนในช่วงฤดูต่าง ๆ อาจท�าให้เกิดฝ้าหน้าเลนส์ได้ ควรเช็ด หรือมีอุปกรณ์ไล่ฝ้า
๗. ต้องมีขาตั้งและสายลั่นชัตเตอร์
๘. หากต้องการภาพดาวหมุน ให้มองหาทิศเหนือและดาวเหนือ ส�าหรับผู้ใช้สมาร์ตโฟน สามารถกด

หาทิศได้จากโทรศัพท์
๙. ช่วงเลนส์ไหนเหมาะ หากม ีSubject กค็วรต้องเป็นเลนส์ไวด์ หรอืหากมอีะไรไกล ๆ เลนส์เทเลโฟโต

ก็สร้างมิติของภาพได้ดีเยี่ยมเช่นกัน
๑๐. การถ่ายภาพเพื่อน�ามา Stax ให้เว้นแต่ละภาพ (Interval) เพียง ๑ วินาที 

 โปรแกรม Star Stax ดาวน์โหลดฟรีที่เว็บไซต์ www.markus-enzweiler.de/software/soft-
ware.html
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ผาหิน	สายน�้า	และ
ความงามแห่งชนเผ่า

เลย-ชัยภมูิ	สองจังหวัดแดนอีสานไม่เพียง

มอบความสวยงามแห่งขุนเขา	แม่น�้า	และ

ทิวทัศน์ตระการตา	แต่ยังมีชีวิตและวัฒนธรรม

ของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เหมือนที่อื่นใด	ให้ ได้

เรียนรู้	ท�าความเข้าใจในวิถีที่แตกต่าง

 ส�ารวจเมืองเล็กกันท่ีเลย ใครมาแล้วเป็นต้อง
ตกหลุมรกัอ�าเภอเชียงคาน เลือกขี่จักรยานชิล ๆ ริม
แม่น�้าโขง หรือซอกแซกไปตามตรอกซอกซอยที่เชื่อม
ถึงกันหมด ชมวัด บ้านเรือน ขี่ไกลไปถึงแก่งคุดคู้ก็ยังได้ 
เพราะห่างออกไปแค่ ๒ กิโลเมตรเท่านั้น ช่วงที่เห็นแก่ง
คุดคู้คือช่วงหน้าแล้ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 
หรือเพียงเดินเล่นริมแม่น�้าโขง สัมผัสความเนิบช้าใน
วันธรรมดา และเปี่ยมสีสันในวันหยุด เมื่อได้ชิมและ
ช็อปบนถนนคนเดินที่สุดแสนจะคึกคักขึ้นชื่อ

๐๑

 หลังเต็มอิ่มกับวิถีชีวิตที่อ�าเภอเชียงคาน ได้เวลาออกส�ารวจดินแดน
ธรรมชาติกันที่ภูผาหนอง อ�าเภอนาแห้ว จุดชมทะเลหมอกและวิว ๓๖๐ 
องศา ในความรับผิดชอบของเทศบาลต�าบลนาแห้ว มีจุดชมวิวเด่น ๆ 
อยู่ ๒ จุด ได้แก่ ผาหมวกและผาหนอง ซึ่งจะสวยที่สุดในช่วงฤดูฝนและ
ฤดูหนาว
 ผาหมวกนั้น เมื่อมองจากด้านล่างขึ้นมาจะเห็นผานี้มีสัณฐานคล้าย
หมวก จุดนี้สามารถชมดวงอาทิตย์ตกและชมทะเลหมอกได้อย่างใกล้ชิด 
สวยงาม เบื้องหน้าจะมองเห็นภูผาโกนฝั่ง สปป. ลาว และเมื่อหมอกจาง
จะเห็นหมู่บ้านทางด้านล่าง ไม่ว่าจะเป็นบ้านนาแห้ว บ้านนาโพธิ์ บ้าน
เหมืองแพร่ฝั่งไทย และบ้านเหมืองแพร่ฝั่ง สปป. ลาว โดยมีแม่น�้าเหือง
กั้นกลาง
 ส่วนผาหนองต้องเดินจากผาหมวกไปราว ๕๐๐ เมตร ผาหนองอยู่
สูงกว่าผาหมวก ด้านบนมีแหล่งน�้าที่ไม่เคยเหือดแห้ง อันเป็นที่มาของ
ชื่อ บนผาหนองชมวิวได้ ๓๖๐ องศา แล้วยังเป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นที่
สวยงามมาก

๐๓

 ด้านมอหนิขาว แม้อยูห่่างจากทีท่�าการอทุยานแห่งชาติภแูลนคา
ไปอีก ๕๐ กิโลเมตร ในเขตบ้านวังค�าแคน ต�าบลท่าหินโงม ใกล้กับ
อุทยานแห่งชาติน�้าตกตาดโตน แต่ความงามแห่งเสาหินและดวงดาว
ช่างเย้ายวนให้ดั้นด้นไปถึง มอหินขาวคือเสาหินทรายสีขาวขนาดสูง
ใหญ่แปลกตาจ�านวน ๕ ต้น อายุราว ๑๗๕-๑๙๕ ล้านปี สามารถ
เห็นได้ชัดเจนจากด้านล่าง มีความสูงถึง ๑๒ เมตร ในยามค�่าคืนที่
เป็นคืนข้างแรมและฟ้าเปิด จะเห็นดวงดาวระยิบระยับนับล้านดวง
รายล้อมแท่งหินสูงตระหง่าน
 ไม่เพียงเท่านั้น ถัดจากมอหินขาวยังมีเสาหินขนาดเล็กกระจัด 
กระจายอยู่ทั่วทุ่ง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหินเจดีย์-หินโขลงช้างและกลุ่ม
ลานหินต้นไทร นอกจากนี้ การเดินเท้าสู่จุดที่สูงที่สุด คือ ผาหัวนาค 
ความสูง ๙๐๕ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง ก็ไม่น่าพลาด เพราะ
ทีน่ีเ่ป็นลานหนิขนาดใหญ่ มแีนวหน้าผาทอดยาว สามารถชมท้องฟ้า
และป่าเขียวครึ้มได้อย่างเต็มอิ่ม

๐๗

 ถดัไปราว ๑๗ กิโลเมตร ลองไปใช้ชวีติแบบชาวไทด�าทีบ้่านนาป่าหนาด 
ต�าบลเขาแก้ว หมู่บ้านชาวไทด�าแห่งภาคอีสาน ผู้หญิงในหมู่บ้านต่างมี
ฝีมือในการทอผ้า ภูมิปัญญาโบราณที่สืบทอดกันมากว่า ๑๐๐ ปี เราจะ
ได้รู้จักผ้าทอชนิดต่าง ๆ ที่ล้วนงดงาม รวมทั้งตุ้มนก ตุ้มหนู เครื่อง
ประดับประกอบพิธีแซปาง ที่ในประเทศไทยมีอยู่ในพื้นที่น้ีแห่งเดียว
เท่านั้น โดยดัดแปลงเป็นโมบายได้อย่างน่ารัก ทางหมู่บ้านยังมีที่พักและ
อาหารพื้นถิ่นแบบไทด�าแท้ ๆ ด้วย

๐๒

 อย่างไรก็ตาม มาจังหวัดเลยทั้งทีก็ไม่ควรพลาดความงาม
แสนคลาสสิกบนยอดภูเรือ  ลองตื่นแต่เช้าสักวัน ราว ๆ ตีสี่ครึ่ง
ก�าลังเหมาะ ฝ่าอากาศหนาวสุดในสยามมารอชมดวงอาทิตย์ขึ้น
และอาบแสงแดดอุ่น ณ ยอดภูเรือในอุทยานแห่งชาติภูเรือ 
ท่ามกลางววิทะเลภเูขาแบบสดุสายตาท่ีความสงู ๑,๓๖๕ เมตร 
จากระดับทะเลปานกลาง รอบล้อมไปด้วยป่าสนใหญ่น้อยและ
อากาศบริสุทธิ์

๐๔

 และหากผ่านไปทางอ�าเภอวงัสะพงุ แนะน�าให้แวะศนูย์ศลิป์สรินิธร 
ในโรงเรยีนศรสีงครามวทิยา ซึง่ก่อตัง้ขึน้โดยครสูอนศลิปะทีม่ชีือ่เสยีง-
ครูสังคม ทองมี ภายในจัดแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนที่สร้างชื่อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหอนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน 
อาคารฝึกปฏิบัติงานศิลปะ รวมถึงร้านจ�าหน่ายผลงานศิลปะและ
ของที่ระลึก

๐๕

 เปลี่ยนบรรยากาศแห่งเสาหินตระหง่านเงื้อมมาสู่ความหวาน
ละมุนของทุ่งดอกกระเจียว ณ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ�าเภอ
เทพสถติ ทีน่ีไ่ด้ชือ่ว่ามีต้นกระเจยีวมากทีส่ดุในประเทศไทย ช่วงฤดฝูน 
โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม จึงละลานตาด้วยดอกกระเจียวสีชมพู
หวาน ๆ ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียว ป่าเต็งรัง และลานหินงาม ยิ่งยามที่
มีหมอกขาวห่มคลุมด้วยแล้ว ดูราวกับสรวงสวรรค์เลยทีเดียว ไม่ไกล
จากทุ่งดอกกระเจียวยังมีทุ่งดอกดาวกระจายฝรั่ง (ดอกคอสมอส) 
ให้ชมอีกด้วย แต่ต้องเสียค่าเข้าประมาณ ๒๐ บาท เนื่องจากเป็น
ธุรกิจของเอกชนในละแวกนั้น

๐๘

 อ�าเภอเทพสถิตยังมีชนเผ่าชาวญัฮกุรแห่งบ้านไร่ ที่น่าแวะไปเรียนรู้
ในวถีิทีแ่ตกต่าง ค�าว่า “ญฮักุร” อ่านว่า ยะ-กุร (ยะ ออกเสยีง ฮ ข้ึนจมกู / 
กุร ออกเสียง ร สั้น ๆ) ญัฮกุร แปลว่า คนภูเขา พวกเขาคือลูกหลานชาว
มอญโบราณสมัยทวารวดี สะดวกที่สุดควรไปพบพวกเขาในช่วงเทศกาล
ท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม บริเวณ 
อบต. บ้านไร่ ซึ่งชาวญัฮกุรจะแต่งชุดประจ�าเผ่ามาร่วมกิจกรรมในงาน
ด้วย หรือหากอยากสัมผัสบรรยากาศในหมู่บ้านแบบดั้งเดิมจริง ๆ ต้อง
ติดต่อล่วงหน้าไปที่ผู้น�าชุมชนก่อน 

๐๙

 ส่วนชัยภูม ิ ซึ่งเป็นเมืองเพื่อนบ้านของเลยนั้น ตั้งอยู่ไกลออก
ไป ๒๒๕ กิโลเมตร ชัยภูมิอาจดูธรรมดา ๆ แต่บางคนก็ยังสามารถ
เสาะหาและค้นพบแง่มุมอันงดงามแสนน่ารักของเมืองนี้จนได้ เช่นที่
บ้านหนองบัวแดง อ�าเภอหนองบัวแดง อนัญญา เค้าโนนกอก 
ประธานกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง 
และกลุ่มทอผ้าของเธอ เลือกใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ย้อมด้วยสี
ธรรมชาติ ที่ส�าคัญ ทุกขั้นตอนการผลิตล้วนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
โดยลวดลายที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ลายไข่มดแดงและ
ลายนาค เราสามารถเรียนรู้การทอผ้าจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนได้ที่ 
“วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง” ร่วมสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์งานฝีมือที่มีทั้งผ้ามัดหมี่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าซิ่นโบราณ
ย้อมโคลน ผ้าคลุมไหล่ และเสื้อผ้าส�าหรับเด็ก

๐๖

ชัยภมูิชัยภมูิ
เลยเลย


