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	 เรามองเห็็นความห็ลากห็ลายในการ
ท่่องเท่่�ยว	และเช่ื่�อว่าความเข้้มแข็้งข้องท้่องถ่ิ่�น
ผู้้้คน	และเร่�องราว	จะช่ื่วยพััฒนาศัักยภาพั
และต่่อยอดเป็็นการท่่องเท่่�ยวเช่ื่งสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม	โดยนำาเสนอผู่้านการท่ำางานใน
ร้ป็แบบ	Happy	Model	ห็ร่อ	โมเดล	อารมณ์์ด่
ม่ความสุข้	ด้วยธ่ม	ก่นด่	อย่้ด่	ออกกำาลังกายด่
และแบ่งปั็นส่�งด่	ๆ	
	 จึงชื่วนคนท้่องถ่ิ่�นจากห็ลายพ่ั�นท่่�ข้อง
ป็ระเท่ศัไท่ย	มาแบ่งปั็นวัฒนธรรมเก่าแก่	
เส้นท่างท่่องเท่่�ยวนอกกระแส	การก่นอาห็าร
เป็็นยา	สถิ่านท่่�ห็ย่อนใจ	บรรยากาศัผู่้อนคลาย
ร้านรวงแนวค่ดด่ข้องคนห็นุ่มสาว	จนถึิ่งก่จกรรม
สร้างสรรค์จากการท่่องเท่่�ยวชุื่มชื่น	ผู่้านถ้ิ่อยคำา
เป็็นกันเอง	ร้อยเร่ยงเป็็นตั่วอักษรเป่็�ยมล้น
ด้วยความตั่�งใจอันด่และอัดแน่นด้วยมวลแห่็ง
ความสุข้
	 ภ้เก็ต่	เช่ื่ยงราย	สุโข้ทั่ย	เพัชื่รบุร่	และ
ชื่ลบุร่	เป็็นเส้นท่าง	5	จังห็วัดท่่�เรารวบรวม
อัต่ลักษณ์์และเร่�องราว	มาถ่ิ่ายท่อดผู่้านโมเดล
อารมณ์์ด่	ม่ความสุข้	ครบจบในจังห็วัดเด่ยว

ตั่�งแต่่ร้านอาห็ารท่่�คัดสรรวัต่ถุิ่ด่บป็ลอดภัย
ป็รุงแต่่งน้อย	แต่่ด่ต่่อสุข้ภาพัมาก	สถิ่านท่่�นั�ง
นอน	ห็ร่อจะอย่้ก็ด่	เพัราะใส่ใจนักเด่นท่าง
และเป็็นม่ต่รกับส่�งแวดล้อม	แถิ่มด้วยสถิ่านท่่�
ออกกำาลังกายสารพััดแบบ	ถ้ิ่กใจเด็ก	ผู้้้ให็ญ่่
และครอบครัว	ต่บท้่ายด้วยการแบ่งปั็นส่นค้า
และการท่่องเท่่�ยว	จากหั็วใจผู้้้คนในชุื่มชื่นถึิ่ง
ม่อผู้้้มาเย่อนให้็ม่สุข้กันถ้ิ่วนห็น้า
	 ข้อชื่วนทุ่กท่่านเก็บกระเป๋็า	คว้าอุป็กรณ์์
บันทึ่กความท่รงจำา	แล้วชื่วนญ่าต่่	ม่ต่รสห็าย
ห็ร่อจะลุยเด่�ยวก็ย่นด่	ไป็ท่่องเท่่�ยวอย่างอารมณ์์
ด่กับ	4	ธ่มด่	ๆ	และ	5	เส้นท่างท่่�เราภ้ม่ใจ
นำาเสนอ	รับรองว่าม่วนคัก	ม่วนจอย	และ
เพัล่ดเพัล่นอย่างแรง
	 มาเสร่มพัลังการท่่องเท่่�ยวและมอบช่ื่ว่ต่
ให้็ท้่องถ่ิ่�นทั่�วไท่ยกลับมาคึกคักด้วยกันนะ
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Eat Well, Stay Healthy

14 คาเฟ่และร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย  
ดีต่อคนกิน คุณภาพชีวิตเกษตรกร และโลกใบนี้

	 เคยได้ย่นไห็มว่าแม้จะออกกำาลังกายด่แค่ไห็น	แต่่ถ้ิ่าก่นไม่ด่	ก่น
อาห็ารท่่�เต็่มไป็ด้วยสารพ่ัษ	คำาว่า	‘แข็้งแรง’	อาจไม่เก่ดขึ้�นจร่ง	จะเด็ก
ห็ร่อผู้้้ให็ญ่่	จะม่โรคห็ร่อไม่	การ	‘ก่นด่’	จึงเป็็นหั็วใจสำาคัญ่ข้องคนทุ่กรุ่น
ทุ่กวัย	
		 เราจึงรวบรวมสถิ่านท่่�ก่นด่	อย่้ด่	14	แห่็งทั่�วไท่ยท่่�เช่ื่�อเร่�องอาห็าร
เป็็นยาและเช่ื่�อว่าการก่นด่ค่อท่างออกข้องทุ่กปั็ญ่ห็า	ทั่�งร้านสมุนไพัร
โบราณ์เก่าแก่ป็ระจำาเม่อง	ร้านอาห็ารป็ล้กผัู้กป็ลอดสาร	ไอศักร่มจาก
พ่ัชื่ผัู้กอ่นท่ร่ย์ข้องเกษต่รกรไท่ย	ไห็นจะเคร่�องด่�มมากสรรพัคุณ์จาก
ข้้าวท้่องถ่ิ่�น	ไม่ว่าจะปั็กห็มุดแวะเว่ยนไป็ร้านไห็น	ก็ได้ก่นด่ทั่�งส่�น	
	 ความพ่ัเศัษค่อร้านเห็ล่าน่�ไม่ได้ด่ต่่อท้่องไส้และร่างกายข้องเรา
เท่่านั�น	แต่่ยังเร่ยกว่าด่แบบ	4	in	1	
	 เพัราะนอกจากสุข้ภาพัจะด่แล้ว	ส่�งแวดล้อมก็ด่ต่าม	แถิ่มเกษต่รกร
ยังได้ม่คุณ์ภาพัช่ื่ว่ต่ท่่�ด่ขึ้�นทั่�งกายและใจ	เพัราะร้านส่วนให็ญ่่ตั่�งอย่้
ท่่ามกลางพ่ั�นท่่�ส่เข่้ยว	เราจึงได้นั�งรับลมชื่มบรรยากาศัด่	ๆ	ต่ามไป็ด้วย
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	 เราต่่างร้้กันด่ว่าในบรรดาสายพัันธ์ุข้้าวทั่�วโลก	‘ข้้าวไท่ย’	ม่ช่ื่�อเส่ยง
ไม่แพ้ัข้้าวเม่องใด	แต่่ไฉนความเป็็นอย่้ข้องชื่าวนาไท่ยกลับยากลำาบาก	
และคนไท่ยกลับร้้จักข้้าวไท่ยอย่้เพ่ัยงไม่ก่�สายพัันธ์ุ
	 ด้วยคำาถิ่ามเด่ยวกันน่�เอง	ป็อ-ภราดล	พัรอำานวย	จึงหั็นกลับ
มามองข้้าวไท่ยเพั่�อนำามาต่่อยอดให้็ม่คุณ์ค่า	โดยได้รับคำาแนะนำา
จากคุณ์ห็มอท่่�เช่ื่�อเร่�องการก่นอาห็ารให้็เป็็นยา	และท่ำางานว่จัยเร่�อง
ข้้าวอย่าง	นพั.ก้องเก่ยรต่่	เกษเพ็ัชื่ร์	ว่าห็ากอยากสร้างความยั�งย่น
ให้็พ่ั�น้องเกษต่รกรไท่ยจร่ง	ๆ 	เราต้่องเพ่ั�มคุณ์ค่าให้็เมล็ดข้้าวท่่�คนอาจ
ไม่เห็็นค่า	

ที่ตั้ง : 18 ซอย 8 (ถนนสุขเกษม) ตำ�บลป่�ตัน  

อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อนัดหม�ยล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 09 5595 5244

Facebook : Yorice Amazake เครื่องดื่มเพื่อสุขภ�พ

YoRice
เครื่องดื่มซูเปอร์ฟู้ดแบบญี่ปุ่น 
จากข้าวท้องถิ่นไทย
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	 “คุณ์ห็มอเสนอไอเด่ยกับเราว่า	ญ่่�ปุ็�นม่อาห็ารชื่น่ดห็นึ�งเป็็น	
Super	Food	ข้องเข้า	นั�นค่อ	อามาซาเกะ	(Amazake)	ห็ร่อสาเกห็วาน
ไม่ม่แอลกอฮอล์	เก่ดจากการห็มักข้้าวให้็เก่ดคุณ์ค่าท่างอาห็ารมากขึ้�น
ด้วยโคจ่	(Koji)	เราเก่ดไอเด่ยลองรับซ่�อข้้าวไท่ยพัันธ์ุต่่าง	ๆ	ท่่�ได้
จากพ่ั�น้องเกษต่รอ่นท่ร่ย์	รวมถึิ่งผู้้้คนในค่ายอพัยพั	ไม่ว่าจะสวยห็ร่อ
หั็ก	มาแป็รร้ป็เป็็นผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์เคร่�องด่�มอามาซาเกะจากข้้าวไท่ยภายใต้่
แบรนด์	YoRice	ออกมา”	ป็อเล่าความตั่�งใจ
	 ฟัังด้เห็ม่อนจะง่าย	แต่่กว่าจะได้	YoRice	ข้วดแรกออกมา	เข้า
และเห็ล่าเพ่ั�อนต้่องเส่ยเวลาและนำ�าต่าไป็เก่อบ	1	ป่็	เร่�มตั่�งแต่่ลอง
ป็ล้กข้้าวด้วยต่นเอง	เพ่ั�อให้็เข้้าใจความยากลำาบากข้องเกษต่รอ่นท่ร่ย์
ศึักษาการเล่�ยงโคจ่	ซึ�งเป็็นเช่ื่�อราชื่น่ดห็นึ�งท่่�ต้่องใช้ื่เวลากว่า	70	ชัื่�วโมง
ถึิ่งจะนำามาห็มักข้้าวต่่ออ่ก	14	ชัื่�วโมง	จนได้เป็็นอามาซาเกะจาก
ข้้าวไท่ยรสชื่าต่่ต่่าง	ๆ 	แม้จะป็ราศัจากการเต่่มนำ�าต่าล	แต่่ได้รสชื่าต่่
ห็อมอร่อยท่่�คนแพ้ัแลคโต่สก่นได้	คนก่นมังสว่รัต่่ก่นด่	ม่ทั่�งรสออร่จ่นัล
จากข้้าวญ่่�ปุ็�นและข้้าวห็อมมะล่	และรสข้้าวห็อมมะล่น่ลสุร่นท่ร์จาก
จังห็วัดสุร่นท่ร์	

	 YoRice	จึงเป็็นเคร่�องด่�ม	4	in	1	ท่่�ช่ื่วยสร้างส่�งด่ๆ	ถึิ่ง	4	ด้าน
นั�นค่อ	ห็นึ�ง	ผู้้้บร่โภคอย่างเรา	ๆ	ได้ก่นอาห็ารท่่�ด่	ม่ป็ระโยชื่น์ต่่อ
สุข้ภาพั	เพัราะอามาซาเกะอุดมด้วยแบคท่่เร่ยด่	ใยอาห็าร	ว่ต่าม่นบ่
แร่ธาตุ่	และกรดอะม่โนท่่�ด่ต่่อร่างกาย	สอง	เกษต่รกรอ่นท่ร่ย์ทั่�วป็ระเท่ศั
ม่ช่ื่ว่ต่ความเป็็นอย่้ท่่�ด่ขึ้�น	สาม	ผู้้้อพัยพัไร้รัฐม่โภชื่นาการอาห็ารท่่�
ยั�งย่นกว่าเก่า	และส่�	สนับสนุนพัันธ์ุข้้าวไท่ยพ่ั�นเม่องท่่�กำาลังจะห็ายไป็	
ให้็กลับมาม่ช่ื่ว่ต่ในสายต่าคนไท่ยอ่กครั�ง
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แสนสุขโฮมคาเฟ่ 
คาเฟ่และซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยากให้
ลูกค้ากินดีและเกษตรกรมีชีวิตดีขึ้น

	 แสนสุข้โฮมคาเฟั�	ค่อร้านอาห็ารและ 
ซ้เป็อร์มาร์เก็ต่ข้อง	เจ-ว่ภาดา	จาฏุุพัจน์	ท่่�
สนใจอาห็ารออร์แกน่กเม่�อ	8	ป่็ก่อน	จึงชื่วน
คนท่่�ท่ำางานในโรงส่ข้องครอบครัว	ซึ�งม่ท่่�นา
เป็็นข้องตั่วเองให้็หั็นมาท่ำานาออร์แกน่กแต่่
ช่ื่วงแรกคนยังไม่เข้้าใจ	จึงเป็็นห็น้าท่่�ข้องเจท่่�
ต้่องแชื่ร์มุมมองเร่�องอาห็ารป็ลอดภัยให้็ทั่�ง
เกษต่รกรและล้กค้า
	 “คนชื่อบมองว่าท่ำาไมผัู้กผู้ลไม้ออร์แกน่ก
ไม่ใช้ื่ปุ๋็ยเคม่แต่่ราคาแพัง	ยกตั่วอย่างแบบน่�	
สมมต่่เราท่ำานาห็นึ�งแป็ลง	ใช้ื่คนห็นึ�งคนกับ
ยาฆ่่าห็ญ้่าก็พ่ันได้ห็มดแล้ว	คนเด่ยวอย่้	แต่่
พัอเป็็นออร์แกน่ก	ห็ญ้่าต้่องถ้ิ่กถิ่อนด้วยม่อ
ห็นึ�งคนไม่จบในห็นึ�งวัน	เราพัยายามท่ำาให้็ทั่�ง
เกษต่รกรและผู้้้บร่โภคเข้้าใจเร่�องน่�มาต่ลอด
และห็วังว่ามันจะท่ำาให้็ช่ื่ว่ต่เข้าด่ขึ้�น”	
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ที่ตั้ง : 215 ถนนสถลม�รค ตำ�บลแสนสุข  

อำ�เภอว�รินชำ�ร�บ จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดทุกวัน (ปิดวันจันทร์) 09.00 - 17.00 น. 

โทรศัพท์ : 08 2686 4909

Facebook : แสนสุขโฮมค�เฟ่

	 เจเร่�มจากรับซ่�อผู้ลผู้ล่ต่จากเกษต่รกรมาบร่ห็ารจัดการให็ม่	
ส่วนห็นึ�งนำามาวางข้ายในซ้เป็อร์มาร์เก็ต่ท่่�เธอเปิ็ดขึ้�นเพ่ั�อกระจายผัู้ก
อาห็ารแป็รร้ป็	และเมล็ดพัันธ์ุจากเกษต่รกร	และในพ่ั�นท่่�ส่เข่้ยวลมโกรก
แห่็งน่�	เจยังเปิ็ดแสนสุข้โฮมคาเฟั�	นำาผู้ลผู้ล่ต่อ่กส่วนห็นึ�งมาป็รุงเป็็น
อาห็ารและเคร่�องด่�ม	เพ่ั�อส่งต่่อส่�งด่	ๆ	ตั่�งแต่่คนต้่นนำ�าจนถึิ่งป็ลายนำ�า	
									เพัราะการเล่อกใช้ื่วัต่ถุิ่ด่บอ่นท่ร่ย์	ค่อหั็วใจสำาคัญ่ข้องแสนสขุ้
โฮมคาเฟั�	เมน้ในร้านจะสับเป็ล่�ยนไป็ต่ามผู้ลไม้ท่่�ออกในฤด้กาล
นอกจากป็ราศัจากสารเคม่	ยังม่รสชื่าต่่ด่กว่าผู้ลไม้นอกฤด้กาล	เมน้
แนะนำาท่่�ใครมาก็ควรลองม่นามว่า	แสนสุข้โรล	ภายนอกคล้ายเม่�ยงสด
แต่่ภายในสอดไส้ข้องขึ้�นช่ื่�อเม่องอุบลฯ	อย่างห็ม้ยอ	นอกจากนั�นยังม่
ข้้าวยำาแสนสุข้	เจคัดสรรสมุนไพัรท่่�ป็ล้กเองในสวนมาป็รุงเป็็นนำ�าราด
ส้ต่รพ่ัเศัษแท่นนำ�าบ้ด้ข้องภาคใต้่	
	 นอกจากได้ก่นอาห็ารด่	ๆ	ในสวนสวย	ห็ากอยากสนับสนุน
เกษต่รกรอ่นท่ร่ย์ไท่ย	ก็เล่อกซ่�อสรรพัส่นค้าท่่�เจเล่อกสรรไว้กลับไป็ก่น
ท่่�บ้านได้	เร่ยกว่าได้ก่นด่ทั่�งนอกบ้าน	แถิ่มยังได้ต่่อยอดการก่นด่ท่่�บ้าน
อ่กด้วย
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Dancing  
With A Baker 
ขนมปังไร้แป้ง ไร้น้ำาตาล  
จากวัตถุดิบอินทรีย์ ดีต่อสุขภาพ

	 เช่ื่�อว่าคนรักข้นมปั็งอย่างเราคงร้้สึกเศัร้าทุ่กครั�งท่่�พับร้านข้นมปั็ง
แสนอร่อยในดวงใจ	แต่่กลับก่นต่ามใจป็ากไม่ได้มาก	เพัราะร้้ด่ว่า
ห็ากก่นเก่นป็ร่มาณ์ท่่�ร่างกายควรได้รับ	นำ�าห็นักจะขึ้�นและตั่วจะบวม
ทั่นท่่	
	 ก็แห็งล่ะ	เพัราะข้นมปั็งอุดมไป็ด้วยคาร์โบไฮเดรต่มากม่	ด้วย
ปั็ญ่ห็าเด่ยวกันน่�	‘Dancing	With	A	Baker’	แบรนด์ข้นมปั็งไร้แป้็ง
และนำ�าต่าลข้องค่้รักอย่าง	ต่รัย	สัสต่วัฒนา	และ	พ่ัรดา	ศุัภรพัันธ์	
จึงเก่ดขึ้�น	

0 3

ที่ตั้ง : 7, 5-6 ถนนประดิพัทธ์ แขวงส�มเสนใน  

เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 

โทรศัพท์ : 06 4961 7895

Facebook : Dancing With A Baker

	 “ท่ำาไมเธอไมท่่ำาข้นมป็งัท่่�ก่นแลว้ไม่อ้วนล่ะ”	พ่ัรดาเสนอไอเด่ย
ให้็ต่รัย	แฟันห็นุ่มผู้้้เต่่บโต่มากับร้านเบเกอร่�ข้องคุณ์แม่	และคุ้นช่ื่น
กับการการนวดแป้็ง-อบข้นมมาต่ลอด	จากข้้อเสนอนั�น	ต่รัยเร่�มศึักษา
งานว่ชื่าการและท่ดลองส้ต่รข้นมป็งัแบบเฉพัาะตั่วจนห็มดวัต่ถุิ่ด่บ
ไป็ห็ลายรอ้ยก่โลกรมั	เพ่ั�อให้็ได้ข้นมป็งัท่รงส่�เห็ล่�ยมและท่รงกลมท่่�
ม่คาร์โบไฮเดรต่เพ่ัยง	4	กรัม
	 “ในเม่�อคาร์โบไฮเดรต่เยอะไม่ด่	ก็อยากลองตั่ดแป้็งออกไป็	แล้ว
ห็าส่�งอ่�นมาท่ดแท่น	โดยท่่�ยังท่ำาให้็ผู่้วสัมผัู้สเวลาก่นกรอบห็นุบห็นับ
เห็ม่อนข้นมปั็งทั่�วไป็	ม่โป็รต่่นส้ง	ไฟัเบอร์และไข้มันในป็ร่มาณ์พัอ
เห็มาะ”	ต่รัยอธ่บาย

	 ถึิ่งต่รงน่�	ห็ลายคนคงสงสยัว่าข้นมปั็งรสอร่อยแถิ่มยังก่นด่ข้อง
ต่รัยท่ำาขึ้�นจากอะไร	คำาต่อบน่�ป็รากฏบนบรรจุภัณ์ฑ์์ข้อง	Dancing	
With	A	Baker	อย่างโป็ร่งใสว่า	ข้นมปั็ง	1	ช่ื่�นข้องทั่�งค่้เสกสรรขึ้�นจาก
เนยฝรั�งเศัส	ว่ต่โป็รต่่น	ไข่้สดให็ม่ส่งต่รงจากฟัาร์มท่่�ม่อายุไม่เก่น	3	วัน
เมล็ดแฟัล็กออร์แกน่กท่่�อุดมด้วยความห็อมและนำ�ามันช่ื่วยเพ่ั�ม
ความอร่อย	อัลมอนด์ผู้งกล่�นห็อมจากสห็รัฐอเมร่กา	นำ�ามันมะกอก
จากผู้ลท่่�เก็บเก่�ยวเร็ว	และแป้็งมะพัร้าวออร์แกน่กท่่�ต่รัยการันต่่ว่าอร่อย
ท่่�สุดในไท่ย	
	 นอกจากความพ่ัเศัษข้องส่วนผู้สมทั่�งห็มดน่�	ทั่�งค่้ยังตั่�งใจให้็
ข้นมปั็งถึิ่งม่อผู้้้รับอย่างร้านค้าและผู้้้บร่โภคภายใน	18	ชัื่�วโมงห็ลัง
ข้นมปั็งกล่�นห็อมกรุ่นออกจากเต่า	เพ่ั�อให้็เราได้ก่นข้นมปั็งอร่อยและด่
ต่่อสุข้ภาพัแบบวันต่่อวัน
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	 “เราท่ำาล้ง	อย่้กับเกษต่รกร	เราร้้ว่าเข้าเห็น่�อยจร่ง	ๆ	ท่ำามาทั่�งป่็
ข้ายผู้ลผู้ล่ต่ก็แล้ว	ยังไม่พัอจ่ายห็น่�ค่าปุ๋็ยต่ลอดทั่�งป่็เลย	มันม่แต่่ทุ่กข์้
ไม่ม่แสงสว่าง	แล้วอนาคต่เข้าก็ต้่องเจอคนจ่นท่่�พัยายามจะครองต่ลาด
อ่ก”	
	 น่�ค่อคำาพ้ัดจากป็ากข้อง	วัฒน์-ศุัภกฤษฏ่�	เย็นฉำ�า	ผู้้้คลุกคล่กับ
ก่จการล้งเม่องจันท์่มาเก่อบ	20	ป่็	
	 20	ป่็	ค่อระยะเวลายาวนานพัอให้็วัฒน์ต่ระห็นักว่า	ห็ากไม่ท่ำา
อะไรสักอย่าง	ชื่าวสวนผู้ลไม้และล้กห็ลานเม่องจันท์่ต้่องยำ�าแย่แน่	
ห็ลังได้แรงบันดาลใจจากรายการโท่รทั่ศัน์ข้องญ่่�ปุ็�น	ท่่�นำาเสนอร้านค้า
กระจายผู้ลผู้ล่ต่ท่างการเกษต่รอย่างเป็็นระบบ	เช่ื่น	ม่บาร์โค้ดให้็
ล้กค้าต่รวจสอบว่า	ซ่�อผู้ลไม้จากท่่�ไห็น	ข้้อม้ลการป็ล้กเป็็นอย่างไร
และคนป็ล้กเป็็นใคร	วัฒน์จึงบ่มเพัาะโมเดลน่�อย่้กว่า	6	ป่็	จนเก่ด	
‘Generation	Fruit’	แล็บนำ�าผู้ลไม้สกัดเย็นและม่น่สโต่ร์ข้ายผู้ลไม้

Generation Fruit
ร้านผลไม้ครบวงจร 
ที่อยากพัฒนาสวนผลไม้เมืองจันท์

0 4 ท่ีต้ัง : 95/9-10 หมู่ 7 ตำ�บลจันทนิมิต อำ�เภอเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดทุกวัน เวล� 07.00 - 20.00 น.

โทรศัพท์ : 09 3329 0970

Facebook : Generation Fruit น้ำ�ผักผลไม้สกัดเย็น ผลไม้

สดนำ�เข้�

	 ห็ากผู้ลักป็ระต้่เข้้ามาในร้าน	เราจะพับคาเฟั�ผู้ลไม้ท่่�ยึดห็ลักก่น
เป็็นยา	มาออกแบบบร่การต่่าง	ๆ 	ทั่�งผู้ลไม้สดคัดสรรจากสวนชื่าว
เม่องจันท์่	และผู้ลไม้นำาเข้้าจากต่่างป็ระเท่ศั	30	-	40	ชื่น่ด	ทั่�งยังม่
ผู้ลไม้ตั่ดแต่่งท่่�ผู่้านการล้างท่ำาความสะอาดด้วยระบบโอโซน	เพ่ั�อ
ฆ่่าเช่ื่�อรา	แบคท่่เร่ย	และลดสารต่กค้างเร่ยบร้อย	นอกจากนั�น	ยังม่
ผู้ลไม้แป็รร้ป็อย่างเจลล่�ผู้ลไม้ล้กกลมและแยม	ซึ�งท่ำาขึ้�นจากผู้ลไม้
ในร้านท่่�อาจไม่งามเท่่าเก่า	แถิ่มยังม่โซนบร่การจัดกระเช้ื่าผู้ลไม้ให้็
ล้กค้าโดยนักโภชื่นาการ	เพ่ั�อให้็ได้ผู้ลไม้ท่่�ม่สรรพัคุณ์แต่กต่่างต่าม
ความต้่องการข้องล้กค้าแต่่ละคน
	 นอกจากบร่การทั่�งห็มดท่่�ว่ามาแล้ว	ความก่�บเก๋ท่่�ต้่องบอกต่่อ
ค่อ	Generation	Fruit	ม่บร่การนำ�าผู้ลไม้สกัดเย็นท่่�แบ่งออกเป็็น	3	
ห็มวด	ได้แก่	Balance,	Beauty	และ	Detox	เช่ื่น	เมน้	Multiple	 
Vitamin	ท่่�สกัดนำ�าจากแครอท่	มะเข่้อเท่ศั	เซเลอร่	และบ่ท่ร้ท่	ช่ื่วยด้แล
ผู่้วพัรรณ์ให้็สดใสเป็ล่งป็ลั�ง	และฟ้ั�นฟ้ัความเห็น่�อยล้าจากภาระงาน
ทั่�งป็วง	
	 ซึ�งส้ต่รนำ�าผู้ลไม้สกัดเย็นทั่�งห็มด	ค่ดค้นโดยพันักงานท่่�จบการ
ศึักษาด้านว่ท่ยาศัาสต่ร์การอาห็าร	ถ้ิ่าใครอยากเสกส้ต่รเคร่�องด่�มข้อง
ต่นเอง	ก็ห็ย่บผู้ลไม้ในร้านมาให้็นักท่ดลอง	Generation	Fruit	รังสรรค์
ได้ทั่นท่่
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	 “ก่นท่่�กาย	ต่่�นร้้ท่่�ใจ	ให้็อาห็ารเป็็นยา”	
	 น่�ค่อหั็วใจสำาคัญ่ข้องบ้านสุข้ภาพัพุัท่ธ่ญ่า	ร้านอาห็าร	Chef’s	
Table	ท่่�ให้็ล้กค้าต่อบแบบสุข้ภาพัลว่งห็น้าเพ่ั�อให้็	เชื่ฟัฮ้ง-พุัฒ่พังศ์ั
เต่ชื่มานะชัื่ย	อด่ต่ว่ศัวกรผู้้้รักการท่ำาอาห็ารย่�งช่ื่พั	และ	จ่�บ-สุกัญ่ญ่า
บุญ่เล่ศัรพั	นักบำาบัดจ่ต่และนักโภชื่นบำาบัด	จัดสรรเมน้และลำาดับการก่น
ให้็การก่นอาห็ารทุ่กเมน้ช่ื่วยฟ้ั�นฟ้ัสุข้ภาพักายใจ
	 แรกเร่�มเด่มท่่จ่�บเป็็นนักบำาบัดด้วยธรรมชื่าต่่	ซึ�งใส่ใจเร่�องการ
บำาบัดจ่ต่อย่้แล้ว	แต่่เธอไม่ได้ใส่ใจเร่�องการก่นอาห็ารเพ่ั�อสร้างสุข้ภาพั
กายท่่�ด่มากนัก	กระทั่�งได้เร่ยนร้้เร่�องธรรมชื่าต่่บำาบัดด้วยอาห็ารและ
การก่นอาห็ารให้็เป็็นยา	ต่ลอดจนเธอม่โอกาสได้ต่รวจสุข้ภาพัโดย
ใช้ื่คล่�นความถ่ิ่�	จ่�บจึงพับว่าร่างกายข้องเธอไม่ค่อยแข็้งแรงนัก	และ
ต่่�นร้้ว่าห็ากกายข้องเธอนั�นไม่สมบ้รณ์์	การพััฒนาจ่ต่ด้วยว่ธ่ต่่างๆ
ท่่�ได้รำ�าเร่ยนมาก็ไม่เก่ดป็ระโยชื่น์	

ที่ตั้ง : เลขที่ 255 ถนนโคกโตนด ตำ�บลกะรน  

อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0 7660 9555

Facebook : บ้�นสุขภ�พพุทธิญ� : ดูแลสุขภ�พด้วยวิธี

ธรรมช�ติบำ�บัด

บ้านสุขภาพพุทธิญา
ร้าน Chef’s Table ที่ออกแบบ 
มื้ออาหารจากการ 
ตอบแบบสอบถามสุขภาพ
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	 จากท่่�ก่นอาห็ารโดยไม่สนใจท่่�มาและกรรมว่ธ่การป็รุงเท่่าไห็ร่
เธอจึงเร่�มใส่ใจมากขึ้�น	ป็ระกอบกับได้ร้้จักกับฮ้ง	ซึ�งมาฟัังการบรรยาย
เร่�องจ่ต่	เม่�อแนวท่างความค่ดสอดคล้องกัน	ทั่�งค่้จึงตั่ดส่นใจเปิ็ดร้าน
อาห็าร	โดยปิ็�งช่ื่�อน่�ขึ้�นจากการนั�งสมาธ่	ม่จ่�บผู้้้เป็็นนักโภชื่นบำาบัดมา
จัดการห็น้าร้านและด้แลเมน้ร่วมกับฮ้งผู้้้ท่ำาห็น้าท่่�ในครัว
	 ร้ป็แบบการก่นอาห็ารท่่�บ้านสุข้ภาพัพุัท่ธ่ญ่าจึงเป็็นการสั�งจอง
ล่วงห็น้าและต่อบแบบสอบถิ่ามสุข้ภาพัทั่�วไป็	10	ข้้อ	เช่ื่น	อายุ	นำ�าห็นัก
ปั็ญ่ห็าสขุ้ภาพัรา่งกายท่่�ป็ระสบอย่้	พ่ั�นฐานอาห็ารท่่�เส่ร์ฟัค่ออาห็าร
บร่สุท่ธ่�	ป็ราศัจากนำ�าต่าล	ไข้มัน	และสารเคม่ต่กค้าง	เน้นอาห็ารท่่�
ผู่้านความร้อนต่ำ�าห็ร่อไม่ผู่้านความร้อน	เพ่ั�อให้็เอนไซม์ยังคงอย่้	
	 แต่่ถ้ิ่าแข้กผู้้้มารับป็ระท่านอาห็ารเป็็นโรคเฉพัาะท่างท่่�ควรงด
วัต่ถุิ่ด่บบางอย่าง	จ่�บจะจัดให้็เฉพัาะ	เช่ื่น	ห็ากเป็็นไท่รอยด์ห้็ามก่น
กะห็ลำ�า	ห็ร่อห็ากเป็็นโรคลำาไส้แป็รป็รวน	ควรงดอาห็ารรสเผ็ู้ดและ
เป็ร่�ยว	ส่วนเมน้ซ่กเนเจอร์ท่่�ทั่�งค่้จะเส่ร์ฟัป็ระจำา	ค่อ	ยำาอ่อมแซบ
เห็็ดแครง	ผัู้ดกะท่่สมุนไพัรต่ะไคร้ห็อม	ช่ื่วยป็รับสมดุลและล้างพ่ัษ
ในร่างกาย

	 	 เม่�อมาถึิ่งร้าน	ทั่�งค่้จะเส่ร์ฟัอาห็ารต่ามลำาดับท่่�ร่างกายย่อยได้
เร่�มจากนำ�าผู้ลไม้	ผู้ลไม้	ผัู้ก	ต่ามด้วยโป็รต่่น	แป้็ง	ต่บท้่ายด้วยธัญ่พ่ัชื่
ก่อนก่นอาห็าร	จ่�บจะอธ่บายท่่�มาข้องการเล่อกวัต่ถุิ่ด่บแต่่ละอย่างว่า
เล่อกเพัราะวัต่ถุิ่ด่บนั�นม่ป็ระโยชื่น์ต่่อร่างกายอย่างไร	ระห็ว่างก่นจ่�บ
จะแนะนำาให็้เค่�ยวช้ื่า	ๆ	เพ่ั�อให้็กระเพัาะและลำาไส้ไม่ท่ำางานห็นัก
เก่นไป็	ทั่�งแนะนำาให้็งดการด่�มนำ�าระห็ว่างก่น	และให้็ด่�มนำ�าอุณ์ห็ภ้ม่ห้็อง
เพ่ั�อไม่ให้็ร่างกายต้่องท่ำางานห็นักจนเล่อดเป็็นกรด
	 นอกจากได้ก่นอาห็ารรสอร่อย	อาห็ารท่่�บ้านสุข้ภาพัพุัท่ธ่ญ่ายัง
ท่ำาให้็คนก่นต่่�นร้้ด้านอาห็ารท่างใจ	และเป็ล่�ยนว่ถ่ิ่การก่นเม่�อกลับบ้าน
ด้วย
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	 แม้อาคารอนัเป็็นท่่�ตั่�งข้อง	‘แต่ม้	คาเฟั�	T’aime	Cafe’	จะด้ให็ม่
เพัราะการต่กแต่่ง	แต่่ป็ระสบการณ์์ท่ำากาแฟัข้อง	ตั่�ม-มนัส	สมสวัสด่�
นั�นม่มากว่า	10	ป่็	จากคนท่่�ไม่ชื่อบด่�มกาแฟัแม้แต่่น้อย	บัดน่�กาแฟั
ค่อส่วนห็นึ�งในช่ื่ว่ต่เข้า
	 “ในภาษาไท่ย	ช่ื่�อร้านจะอ่านว่า	แต้่ม	เพัราะเป็็นช่ื่�อข้องห็มา
ท่่�ผู้มรักมาก	ๆ	แต่่เส่ยไป็แล้ว	ส่วนในภาษาฝรั�งเศัส	มันค่อ	T’aim	
ท่่�แป็ลว่า	ความรัก	เพัราะผู้มท่ำาร้านน่�ขึ้�นมาด้วยแพัสชัื่นและความรัก
ในกาแฟั”	ตั่�มย่นยันอย่างนั�น

ที่ตั้ง : 123/10 หมู่ 5 หมู่บ้�นน้ำ�เพชร 5  

อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันอังค�ร-อ�ทิตย์  

เวล� 09.00 - 18.00 น. 

โทรศัพท์ : 06 2165 5644

Facebook : แต้ม ค�เฟ่ T’aime Cafe

แต้ม คาเฟ่ 
T’aime Cafe

คาเฟ่ที่เสิร์ฟกาแฟส้มซ่าและ 
เอสเปรสโซ่คอนปันน่าจากน้ำาตาโตนด
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	 ความรักและแพัสชัื่นในการท่ำาร้านกาแฟัข้องตั่�มนั�นม่ห็ลาย
ความห็มาย	ความห็มายท่่�ห็นึ�งค่อตั่�มจะคัดเล่อกวัต่ถุิ่ด่บทุ่กอย่าง
ด้วยต่นเอง	ตั่�งแต่่เมล็ดกาแฟัข้องไท่ยและต่่างชื่าต่่	ท่่�ต้่องคั�วอ่อนถึิ่ง
ป็านกลางเท่่านั�น	เพัราะดึงรสชื่าต่่กาแฟัออกมาได้ด่ท่่�สุด	ส่วนวัต่ถุิ่ด่บ
อ่�น	ๆ	ท่่�นำามาเส่ร์ฟัในร้าน	ก็ต้่องด่ต่่อสุข้ภาพัและโลกใบน่�	
	 นอกจากเมน้เอสเป็รสโซ่	คาป้็ช่ื่โน	ลาเต้่	และกาแฟัดร่ป็ท่่�เข้า
ห็ลงให็ลเป็็นพ่ัเศัษ	ตั่�มยังม่เมน้กาแฟัแบบท่่�ห็าไม่ได้ท่่�ไห็น	เพัราะเข้า
คัดสรรวัต่ถุิ่ด่บพ่ั�นถ่ิ่�นมาผู้สมผู้สานให้็เก่ดรสชื่าต่่ให็ม่	นอกจากน่าสนใจ
แล้วยังด่ต่่อสุข้ภาพั	อย่างเมน้เอสเป็รสโซ่	คอนปั็นน่า	ชื่งขึ้�นจากการ
นำาว่ป็คร่มอย่างด่มาต่่ด้วยม่อ	ผู้สมผู้สานกับนำ�าต่าลโต่นดแท้่จาก
เพัชื่รบุร่ท่่�นำามาเค่�ยวจนงวดและแห้็ง	ซึ�งด่ต่่อสุข้ภาพักว่านำ�าต่าลท่ราย
ทั่�วไป็	นอกจากนั�นยังม่เมน้พ่ัเศัษเฉพัาะช่ื่วงป็ลายป่็อย่างกาแฟัส้มซ่า
ท่่�ตั่�มนึกสนุกห็ย่บผู้ลไม้โบราณ์ท่่�คนไม่สนใจมาคั�นสด	เพ่ั�มความห็อม
และความสดช่ื่�นขึ้�นอ่ก

	 นอกจากใส่ใจสุข้ภาพัและภ้ม่ปั็ญ่ญ่าท้่องถ่ิ่�นไท่ย	ตั่�มยังบอกว่า
อ่กส่�งท่่�จร่งจังไม่แพ้ักัน	ค่อร้านข้องเข้าต้่องเป็็นม่ต่รกับส่�งแวดล้อม
จึงเน้นให้็คนด่�มกาแฟัท่่�ร้านมากกว่าซ่�อกลับบ้าน	แต่่ถ้ิ่าต้่องซ่�อกลับ
จร่ง	ๆ 	ตั่�มจะเล่อกใช้ื่แก้วกระดาษและห็ลอดข้้าวสาล่	นอกจากนั�น
เข้ายังแยกข้ยะร่ไซเค่ลออกจากข้ยะอาห็ารแล้วนำาไป็ท่ำาความสะอาด
ก่อนส่งต่่อให้็คนงานป็ระจำาห็ม่้บ้านนำาไป็ข้ายเพ่ั�มรายได้
	 เพัราะตั่�มย่นด่อธ่บายความเป็็นมาข้องกาแฟัแต่่ละเมน้อย่าง
ลงลึก	และเต็่มใจเปิ็ดเผู้ยท่่�มาข้องวัต่ถุิ่ด่บท่่�นำามารังสรรค์	ร้านกาแฟั
แห่็งน่�จึงเห็มาะย่�งนักกับคอกาแฟัและคนใส่ใจสุข้ภาพั	จะมานั�งด่�ม
กาแฟัอย่างเด่ยวก็ได้	ห็ร่อก่นข้นมโฮมเมดท่่�คนรักข้องเข้าตั่�งใจท่ำาด้วย
สองม่อจากแป้็งญ่่�ปุ็�น	เนยชัื่�นด่	และวัต่ถุิ่ด่บชัื่�นเล่ศัท่่�ไม่ท่ำาร้ายร่างกาย
ก็เข้้าท่่
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ที่ตั้ง : 79 หมู่ 3 ตำ�บลทุ่งคอก อำ�เภอสองพี่น้อง 

จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ : 09 4168 4944

Facebook : ตงศิริฟ�ร์ม TongSiri Farm

ตงศิริฟาร์ม
ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่อยากสร้าง
ความยั่งยืนทางสุขภาพให้ครอบครัว

	 ฟัาร์มเกษต่รผู้สมผู้สานท่่�ม่ทุ่่งนา	สวนผัู้ก	และเล้าไก่	ค่อฟัาร์ม
เกษต่รอ่นท่ร่ย์ข้องอด่ต่นายห็น้าค้าท่องในต่ลาดห็ลักท่รัพัย์อย่าง	
นัท่-อุกฤษณ์์	อภ่วฒันานนท์่	ท่่�ต่อ้งการสร้างความยั�งย่นในช่ื่ว่ต่และ
อยากให้็คนในครอบครัวได้ก่นอาห็ารป็ลอดสารพ่ัษ	จึงเร่�มต้่นเร่ยนร้้
จากศ้ันย์	เพ่ั�อพัล่กฟ้ั�นผู่้นด่นเคม่ต่รงห็น้าให้็เต็่มด้วยพ่ัชื่ผู้ลป็ลอด
สารพ่ัษ
	 แรกเร่�มเด่มท่่	นัท่	ห็ร่อ	ต่ง	ท่่�คนเร่ยกกัน	เร่�มต้่นเกษต่รอ่นท่ร่ย์
โดยซ่�อท่่�ผู่้นห็นึ�งท่่�จังห็วัดสุพัรรณ์บุร่	มาป็ล้กข้้าวป็ลอดเคม่อย่าง 
ไรซ์เบอร์ร่�	อันอุดมด้วยสารแอนโท่ไซยาน่น	และยังม่ค่านำ�าต่าลต่ำ�ากว่า
ข้้าวทั่�วไป็แต่่เม่�อป็ระสบภัยแล้งและถ้ิ่กหั็กรายได้จากพ่ัอค้าคนกลาง
ไป็มาก	เข้าจึงหั็นมาท่ำาเกษต่รผู้สมผู้สาน	พัร้อมสร้างแบรนด์ข้อง
ต่นเองขึ้�นว่า	‘ต่งศ่ัร่ฟัาร์ม’	และใช้ื่การต่ลาดแบบป็ากต่่อป็าก	เพ่ั�อสร้าง
ต่ลาดค้าป็ล่กข้องต่นเอง
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	 นัท่เร่�มจากท่ำาสวนผัู้กป็ลอดสารท่่�ม่พ่ัชื่ผัู้กสวนครัวนานาพัรรณ์
เพ่ั�อสร้างระบบน่เวศัต่ามธรรมชื่าต่่ท่่�ไม่เป็็นม่ต่รกับแมลง	แต่่เป็็นม่ต่ร
กับมนุษย์	ทั่�งแบ่งพ่ั�นท่่�ส่วนห็นึ�งเล่�ยงไก่	ห่็าน	และเป็็ด	แบบป็ล่อย
อ่สระ	แถิ่มยังผู้สมอาห็ารให้็ก่นสด	ๆ	ข้องด่ข้องเด็ดท่่�ต้่องซ่�อให้็ได้
จากต่งศ่ัร่ฟัาร์มค่อไข่้ไก่	เพัราะนัท่การันต่่ว่า	ไข่้แดงนั�นแดงสวย
ธรรมชื่าต่่จร่ง	ๆ	ทั่�งยังอุดมด้วยสารอาห็ารส้งกว่าไข่้ทั่�วไป็	ทั่�งห็มดน่�
นัท่บร่การข้นส่งจากฟัาร์มสุพัรรณ์บุร่ถึิ่งครัวในกรุงเท่พัฯ	ด้วยตั่วเอง	
เพ่ั�อตั่ดต้่นทุ่นพ่ัอค้าคนกลางออกไป็	
	 เพัราะเข้้าใจด่ว่าเกษต่รท่่�ยั�งย่นจะต้่องไม่ย่นห็นึ�งเพ่ัยงข้องสด
เท่่านั�น	เพ่ั�อเพ่ั�มม้ลค่าให้็ส่นค้าท่่�ม่อย่้และไม่ให้็วัต่ถุิ่ด่บด่	ๆ	ถ้ิ่กท่่�งไป็
อย่างไร้ป็ระโยชื่น์	เข้าจึงหั็นมาท่ำาเกษต่รแบบครบวงจร	โดยนำาสารพััน
ส่�งข้องในฟัาร์มมาแป็รร้ป็เป็็นนำ�าผัู้ก	นำ�าสต็่อกไก่	นำ�าเต้่าห้้็ออร์แกน่ก	
ภายในป็ลายป่็น่�	นัท่ยังเปิ็ด			Tiddin	café	&	farmcation	คาเฟั�สุดอบอุ่น
ท่่�รายล้อมด้วยฟัาร์มเกษต่รอ่นท่ร่ย์	เส่ร์ฟัเมน้เด็ดอย่างครัวซองต์่ไข่้
อารมณ์์ด่	ข้้าวไก่ท่อดซอสโคช้ื่จังท่่�หุ็งด้วยข้้าวป็ลอดเคม่	ก่นค่้กับ
กระเจ่�ยบเข่้ยวป็ลอดสารท่่�นำามาย่างให้็ก่นท่่ามกลางบรรยากาศั
ฟัาร์มอ่นท่ร่ย์ท่่�เข้าตั่�งใจ
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	 สารภาพัต่ามต่รงว่า	เก่ดมาก็ร้้จักแยมท่าข้นมปั็งเพ่ัยงไม่ก่�ชื่น่ด
แต่่ละชื่น่ดล้วนท่ำาขึ้�นจากผู้ลไม้เม่องนอกท่่�อ่านช่ื่�อยาก	ๆ	ทั่�งนั�น	
เม่�อได้ร้้ว่ากลางเม่องเช่ื่ยงให็ม่ม่ร้านข้ายแยมโฮมเมดนาม	‘Tasty	
Herb’	ข้อง	ว่-ว่รยุท่ธ	บุญ่มา	ผู้้้รังสรรค์แยมกว่า	350	ชื่น่ด	โดยใช้ื่
วัต่ถุิ่ด่บท้่องถ่ิ่�นไท่ยออร์แกน่ก	เราก็ร้้สึกต่่�นเต้่นไม่น้อย
	 จุดเร่�มต้่นข้อง	Tasty	Herb	นั�นเร่ยบง่ายแต่่งดงาม	เม่�อกว่าส่บป่็
ก่อน	ว่เคยท่ำางานในแผู้นกเบเกอร่�	โรงแรมเคร่อแมนดาร่น	โอเร่ยนเต็่ล
ท่่�เช่ื่ยงให็ม่	ท่่�น่�สอนให้็เข้าร้้จักว่ธ่การท่ำาแยมสารพััด	แต่่ทุ่กอย่างล้วน
ท่ำาขึ้�นจากผู้ลไม้นำาเข้้า	ว่จึงเก่ดคำาถิ่ามว่า	เห็ตุ่ใดเม่องเกษต่รกรรม
อย่างไท่ยถึิ่งไม่ม่ใครค่ดนำาผู้ลไม้ไท่ยมาท่ำาเป็็นแยมบ้าง	

Tasty Herb
ร้านแยมโฮมเมด 350 ชนิด 
จากพืชผักท้องถิ่นในฟาร์มอินทรีย์
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ที่ตั้ง : ถนนนิมม�นเหมินทร์ ซอย 7 ตำ�บลสุเทพ  

อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน  

เวล� 08.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 08 3072 7051

Facebook : Tasty Herb

 
	 เข้าจึงห็ย่บผู้ลไม้ท้่องถ่ิ่�นล้านนา	ผู้ลไม้ท่่�เห็็นได้ทั่�วไป็แต่่คนท่่�งข้ว้าง
และสารพััดผู้ลไม้ไท่ยต่ามท้่องต่ลาด	มาท่ดลองท่ำาแยมแบบฉบับ
ต่นเอง	เร่�มจากแยมรสสต่รอว์เบอร์ร่	ซึ�งได้จากสวนสต่รอว์เบอร์ร่
ในเช่ื่ยงให็ม่	แยมมะเก่�ยง	แยมทุ่เร่ยนเท่ศั	แยมต่ะข้บ	และแยมล้กห็ม่อน
จากต้่นห็ม่อนท่่�ห็าได้ทั่�วไป็	แถิ่มม่แยมจากสมุนไพัร	เช่ื่น	แยมงาข่้�ม่อน
แยมมะต้่ม	วัต่ถุิ่ด่บส่วนให็ญ่่มาจาก	‘วสุ	ออร์แกน่คฟัาร์ม’	ฟัาร์ม
เกษต่รอ่นท่ร่ย์ท่่�ผู่้านการรับรอง	IFOAM	EU	และ	COR	ข้องว่เอง	
	 จากนั�นว่จึงข้ยายวงการแยมให้็ม่รสชื่าต่่ซับซ้อนขึ้�น	เช่ื่น	แยมล่�นจ่�
แยมกุห็ลาบ	จากกุห็ลาบอ่นท่ร่ย์ท่่�เข้าป็ล้กเอง	ซึ�งเก็บเฉพัาะช่ื่วงเช้ื่า	
เพัราะจะได้กล่�นกุห็ลาบชัื่ดเจน	และแยมข้้าวเห็น่ยวมะม่วง	จากมะม่วง
ข้องเกษต่รกรท้่องถ่ิ่�นและข้้าวเห็น่ยวป็ล้กเองในพ่ั�นท่่�ฟัาร์ม	ซึ�งห็ากใคร
อยากไม่ก่นนำ�าต่าลป็กต่่ทั่�วไป็	ว่ก็ม่แยมชื่น่ดท่่�ใช้ื่ห็ญ้่าห็วานด้วย

	 นอกจากใสใ่จสุข้ภาพัอย่างการเล่อกสรรวตั่ถุิ่ด่บออรแ์กน่กมา
ท่ำาแยมแล้ว	เข้ายังเล่อกใช้ื่เพ่ัยงสารเพักต่่นท่่�สกัดจากพ่ัชื่	แต่่ไม่ใช้ื่
เจลาต่่นและสารคงตั่วอ่�น	ๆ	แยมข้องว่จึงไม่เป็็นก้อนอย่างแยม
ทั่�วไป็ต่ามซ้เป็อร์มาร์เก็ต่	แต่่จะเห็ลวเล็กน้อย	รับรองว่าตั่กไป็ต่รงไห็น
ก็เจอวัตุ่ด่บเป็็นช่ื่�น	ๆ	และนำาไป็ชื่งเป็็นเคร่�องด่�มได้อ่กด้วย
	 ไม่พัอ	เข้ายังไม่ใช้ื่สารกันบ้ดในแยมทุ่กชื่น่ด	แต่่เล่อกใช้ื่การ 
สเต่อร่ไลซ์ฆ่่าเช่ื่�อโรค	ห็ากยังไม่เปิ็ดก่น	แยมข้องเข้าเก็บได้	1	ป่็	แต่่
ห็ากเปิ็ดก่นแล้วอย่้ได้นาน	3	เด่อนในต้้่เย็น	และเน้นว่าล้กค้าต้่อง
ใช้ื่ช้ื่อนสะอาดตั่กเสมอ	
	 Tasty	Herb	จึงไม่เพ่ัยงเป็็นแยมท่่�สนับสนุนเกษต่รกรไท่ยให้็ม่
รายได้เพ่ั�มขึ้�น	ไม่เพ่ัยงท่ำาให้็คนไท่ยเห็็นความเป็็นไป็ได้ให็ม่	ๆ 	ข้อง
วัต่ถุิ่ด่บท้่องถ่ิ่�น	แต่่ยังด่ต่่อสุข้ภาพัคนก่น	คนท่ำา	และเกษต่รกรดว้ย
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	 ร้าน	‘ป็ลาออร์แกน่ก’	แถิ่วว่ภาวด่	22	แห่็งน่�	ก่อตั่�งขึ้�นโดย	พ่ั�นุชื่
ห็ร่อ	ดร.สภุาภรณ์์	อนุช่ื่ราช่ื่วะ	นักว่ชื่าการดา้นการจัดการท่รัพัยากร
ชื่ายฝั�ง	ผู้้้เห็็นว่าท่รัพัยากรท่างท่ะเลไท่ยนั�นอุดมสมบ้รณ์์	แต่่ข้าดการ
บร่ห็ารจัดการท่่�ด่	ท่รัพัยากรเห็ล่าน่�จึงไม่ได้คุณ์ภาพั	แถิ่มเกษต่รกร
ยังม่รายไดต้่ำ�า	พ่ั�นุชื่จึงจัดตั่�งโครงการป็ระมงพ่ั�นบ้าน-สัต่ว์นำ�าอ่นท่ร่ย์
ขึ้�น	เพ่ั�อข้อทุ่นว่จัยจากสห็ภาพัยุโรป็มาช่ื่วยพััฒนา
	 “ป็ระมงพ่ั�นบ้านกลุ่มน่�คอยด้แลไม่ให้็ม่การจับสัต่ว์นำ�าท่่�ไม่เป็็นม่ต่ร
ต่่อส่�งแวดล้อมในน่านนำ�าข้องเข้า	ม่การเพัาะป้็นอกกระดอง	และไม่ใช้ื่
สารและเคร่�องม่ออันต่รายในการจับสัต่ว์ท่ะเล	แต่่ท่ำาไมถึิ่งไม่ม่พ่ั�นท่่�
ให้็เข้าเลย	อย่างเวลาไป็ซ่�อข้้าว	เราร้้ว่าข้้าวน่�มาจากเกษต่รกรคนไห็น
จังห็วัดอะไร	แต่่เวลาไป็ซ่�ออาห็ารท่ะเลท่่�ต่ลาด	เราร้้แค่ว่าป็ลาน่�มาจาก
มห็าชัื่ย”

ปลาออร์แกนิก 
วิสาหกิจชุมชนที่รวมอาหารทะเล 
จากประมงพื้นบ้านมาเสิร์ฟกลางกรุง

0 9

ที่ตั้ง : 8, 27 ซอยวิภ�วดีรังสิต 22 แขวงจอมพล  

เขตจตุจักร กรุงเทพมห�นคร

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รวันอังค�ร-เส�ร์  

เวล� 10.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 09 0004 2401

Facebook : เครือข่�ยรักษ์ปล�-รักษ์ทะเล

	 แรกเร่�ม	พ่ั�นุชื่เข้้าไป็ช่ื่วยพััฒนาว่ธ่จับสัต่ว์นำ�าท่่�เป็็นม่ต่รต่่อโลก
ให้็ชื่าวป็ระมง	แถิ่มยังสอนว่ธ่ท่ำาให้็สัต่ว์ท่ะเลท่่�จับขึ้�นมายังสดให็ม่	
ทั่�งเข้้าไป็ช่ื่วยชื่าวบ้านพััฒนาอาห็ารท่ะเลแป็รร้ป็ให้็ม่มาต่รฐาน	จนได้
เป็็นส่นค้าท่่�ม่เท่่าไห็ร่ก็ข้ายห็มด	เช่ื่น	กะปิ็	กุ้งแห้็ง	จากนั�นเข้้าไป็
ข้ายส่นค้าในต่ลาดส่เข่้ยวต่่าง	ๆ	และเม่�อเห็็นว่าม่ล้กค้าต้่องการ
อาห็ารท่ะเลคุณ์ภาพัจำานวนมาก	จึงเปิ็ดร้านป็ลาออร์แกน่กใจกลางกรุง
เพ่ั�อรับพัร่ออเดอร์และส่งต่่อวัต่ถุิ่ด่บด่	ๆ	ให้็ผู้้้บร่โภคในราคาเห็มาะ
สม		 อาห็ารท่ะเลข้องท่่�น่�จึงเป็็นอาห็ารท่ะเลจากป็ระมงพ่ั�นบ้าน	7	
จังห็วัด	รับป็ระกันว่าเป็็นม่ต่รกับคนและส่�งแวดล้อม	แถิ่มยังท่ำาให้็
ชื่าวป็ระมงม่รายได้เพ่ั�มขึ้�น	เพัราะชุื่มชื่นชื่าวป็ระมงได้ส่วนแบ่ง	70	
เป็อร์เซ็นต์่ข้องรายได้	ทั่�งยังก่อให้็เก่ดการจ้างงานในพ่ั�นท่่�เป็ราะบาง	
เปิ็ดโอกาสให้็ผู้้้ห็ญ่่งได้ท่ำางานท่่�ป็ลอดภัยและได้ค่าแรงเป็็นธรรม
	 ด้วยเคร่อข่้ายรักษ์ป็ลา-รักษ์ท่ะเลนั�นอย่้ภายใต้่ม้ลน่ธ่สายใย
ชุื่มชื่น	นอกจากจะม่สารพััดอาห็ารท่ะเลด่	ๆ 	ส่งต่รงจากอ่าวไท่ยและ
อันดามันแล้ว	ยังม่สารพัันวัต่ถุิ่ด่บออร์แกน่กจากพัันธม่ต่รเกษต่รอ่นท่ร่ย์
มาให้็เล่อกสรร
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	 ข้นมครก	มะม่วงนำ�าป็ลาห็วาน	และป็ลาแห้็งแต่งโม	เห็ล่าน่�ห็าใช่ื่
ข้นมและข้องห็วานทั่�วไป็	แต่่ค่อไอศักร่มรสชื่าต่่แป็ลกข้อง	‘Jinta	
Homemade	Icecream’	ร้านท่่�รังสรรค์ไอศักร่มจากวัต่ถุิ่ด่บข้อง
เกษต่รอ่นท่ร่ย์ทั่�วป็ระเท่ศั	เพัราะผู้้้เป็็นเจ้าข้องอย่าง	ห็นุ่ม-เมธวัจน์
เก่ยรต่่ก่รต่่สกุล	อยากให้็วัต่ถุิ่ด่บไท่ยท่่�ด่อย่้แล้วได้รับความสนใจมาก
ขึ้�น	 	
	 เร่�องราวย้อนกลับไป็เม่�อเก่อบส่บป่็ก่อน	ห็ลังร้้ว่ากำาลังจะเป็็น
คุณ์พ่ัอข้องล้กสาว	ห็นุ่มค่ดอยากห็ารายได้เสร่มเพ่ั�อสร้างอนาคต่
ท่่�ด่ให้็ครอบครัว	เข้าจึงไป็เร่ยนท่ำาไอศักร่มและกลับมาเปิ็ดร้าน
ไอศักร่มช่ื่�อว่า	‘จ่นต่า’	ซึ�งเป็็นช่ื่�อเด่ยวกันกับล้ก	เพ่ั�อเต่่อนให้็เข้า
ตั่�งใจท่ำาไอศักร่มท่่�ม่คุณ์ภาพั	จะได้ไม่ม่ใครว่าล้กสาวข้องเข้าได้	
	 ช่ื่วงแรก	ๆ 	ไอศักร่มข้องห็นุ่มเห็ม่อนไอศักร่มทั่�วไป็	ค่อใช้ื่สาร
คงตั่วจำานวนมากกว่าปั็จจุบัน	ใช้ื่วัต่ถุิ่ด่บแต่่งเต่่มกล่�นส่	และสารพััน
วัต่ถุิ่ด่บจากต่่างป็ระเท่ศั	แต่่เม่�อได้ไป็ออกต่ลาดส่เข่้ยวและร้้จักกับ
เกษต่รกรไท่ย	เข้าจึงเร่�มเข้้าใจว่าวัต่ถุิ่ด่บไท่ย	ๆ 	จากเกษต่รท่่�ตั่�งใจนั�น
ม่คุณ์ค่าข้นาดไห็น	ได้เข้้าใจว่าไอศักร่มท่่�ด่ห็าใช่ื่ไอศักร่มกล่�นชัื่ด	ๆ
ใช้ื่ข้องแพัง	ๆ 	รสจัด	ๆ 	จนได้รับคำาแนะนำาจากพ่ั�น้องเกษต่รกรว่าท่ำาไม
จึงไม่เอาผัู้กผู้ลไม้ไท่ยไป็ท่ำาไอศักร่มบ้าง	

Jinta Homemade 
Icecream 
ไอศกรีมโฮมเมดที่ใช้ 
วัตถุดิบอินทรีย์จากเกษตรกรไทย

1 0

ที่ตั้ง : ชั้น 1 อ�ค�ร A Design Village ห้�งสรรพสินค้�

บุญถ�วร เกษตร-นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมห�นคร 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 10.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์ : 08 7318 0057

Facebook : Jinta Homemade Icecream

	 จากจุดนั�น	ห็นุ่มปิ็�งไอเด่ยท่ำาไอศักร่มเสาวรส	มะม่วง	ก่อนห็ย่บ
ผัู้กมาลองท่ำาเป็็นรสชื่าต่่ต่่าง	ๆ	เช่ื่น	รสผัู้กโข้มฟัักท่อง	รสคะน้า
สะระแห็น่	ท่ลายกำาแพังการท่ำาไอศักร่มรสชื่าต่่แต่กต่่างให้็กว้างขึ้�น
ห็นุ่มค่ดค้นไอศักร่มรสชื่าต่่ท่่�คนก่นอย่างเรา	ๆ	ค่ดไม่ถึิ่งอ่กมาก	ทั่�ง
รสข้นมครกท่่�ใช้ื่ต้่นห็อมปั็�นผู้สมกะท่่เค่�ยวห็อมกล่�นไห็ม้	ได้แรง
บันดาลใจจากร้านข้นมครกท่่�เห็็น	ห็ร่ออย่างไอศักร่มมะระท่่�ได้รสมัน
จากคร่มช่ื่สความเป็ร่�ยวจากโยเก่ร์ต่	และป็ิดท้่ายด้วยรสข้มน่ด	ๆ	
จากมะระ	ก็ปิ็�งไอเด่ยจากการด้รายการ	MasterChef	Thailand
	 ความน่าสนใจค่อตั่�งแต่่ห็นุ่มเข้้าใจเร่�องการก่นอาห็ารท่่�ด่	
ไอศักร่มข้องเข้าก็เป็ล่�ยนไป็จากช่ื่วงแรกมาก	เข้าไม่แต่่งเต่่มกล่�นและ
ส่	ทั่�งยังใช้ื่สารคงตั่วให้็น้อยท่่�สุด	เน่�อสัมผัู้สข้องไอศักร่ม	Jinta	จึงไม่
เห็น่ยว	ๆ 	ย่ด	ๆ 	เท่่าไอศักร่มร้านทั่�วไป็	แต่่ยังคงความเป็็นไอศักร่ม
ได้ด่อย่้	ด้วยเห็ตุ่น่�	Jinta	Homemade	Icecream	จึงเป็็นไอศักร่มท่่�
ด่ต่่อสุข้ภาพัคนก่น	ด่ต่่อเกษต่รกรพ่ั�นบ้าน	และแต่กต่่างจากแบรนด์อ่�น
ซึ�งคนรักสุข้ภาพัก่นด่	ส่วนคนทั่�วไป็ก็ก่นได้	เพัราะไอศักร่มข้องเข้าม่
เร่�องราวแป็ลกแต่กต่่างและถึิ่งเคร่�องจร่ง	ๆ
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	 บ้านไม้เก่าแก่กว่า	70	ป่็ต่รงห็น้า	ห็าใช่ื่ร้านข้ายยาจ่นห็ร่อร้าน
ข้ายข้องเก่าแต่่อย่างใด	น่�ค่อ	‘.limited’	ร้านชื่ำาและร้านร่ฟิัลท่่�รวม
สารพััดข้องท่่�ด่ต่่อโลก	และคาเฟั�เล็ก	ๆ	เส่ร์ฟัแต่่ข้องด่ต่่อเรา	ก่อตั่�ง
โดยพัาร์ต่เนอร์ผู้้้ใส่ใจส่�งแวดล้อม	4	คน	อย่าง	ก่�ฟั-วรรณ์ภรณ์์	สงวน
ต่ระก้ล,	ดุษ-ดุษฎ่ี	สุ่มมาต่ย์,	กอฟั-ณ์รงค์ว่ท่ย์	อาร่ม่ต่ร	และ	อุ้ม-จร่งใจ
อาร่ม่ต่ร	
	 ช่ื่�อ	.limited	จึงห็าใช่ื่ช่ื่�อเก๋ท่่�ตั่�งขึ้�นโดยไม่ม่ป่็�ไม่ม่ข้ลุ่ย	แต่่เก่ดจาก
คอนเซ็ป็ต์่ว่า	ท่รัพัยากรบนโลกน่�ม่อย่้อย่างจำากัด	เราควรร้้จักใช้ื่ให้็
เก่ดป็ระโยชื่น์ส้งสุด	ซึ�งครอบคลุมตั่�งแต่่การร่โนเวต่อาคาร	กระทั่�งการ
เล่อกสรรส่นค้ามาเร่ยงข้ายในร้าน	เร่�มจากกอฟัและดุษผู้้้เป็็นสถิ่าป็น่ก
จากสต้่ด่โอสถิ่าป็น่ก	49	มองว่า	อาคารไม้เก่าอายุกว่า	70	ป่็ห็ลังน่�
ควรค่าแก่การรักษา	การร่โนเวต่บ้านไม้เป็็นร้านชื่ำาจึงไม่ใช่ื่แค่เพ่ั�อ
ความสวยงามโมเด่ร์น	แต่่เน้นซ่อมแซมและคงความเป็็นไม้ให้็มาก
ท่่�สุด
	 ภายในร้านแบ่งพ่ั�นท่่�ออกเป็็น	3	ส่วน	ค่อพ่ั�นท่่�ด้านซ้ายสำาห็รับ
จัดวางส่นค้าออร์แกน่กท่่�ด่ต่่อโลกและยังด่ต่่อเรา	ซึ�งพัาร์ต่เนอร์ทั่�ง	
4	คัดสรรกันเอง	เช่ื่น	ข้้าวพ่ั�นถ่ิ่�นท่่�ให้็คุณ์ค่าท่างสารอาห็ารมากกว่า
ข้้าวห็อมมะล่ทั่�วไป็	กาแฟัอาข่้าอ่ามา	กล้วยต่ากสะอาดป็ลอดภัยจาก
กล้วยป็ล้กเองในสวนข้องกอฟั	ทั่�งยังม่ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์ท่ำาความสะอาดผู่้ว
ป็ลอดสารอันต่ราย	ท่่�อุ้มผู้้้เป็็นเภสัชื่กรค่ดค้นขึ้�นเอง	

.limited
ร้านรีฟิลและคาเฟ่รักษ์โลก 
หนึ่งเดียวในขอนแก่น

1 1

ที่ตั้ง : 2 ถนนชีท่�ขอน 7 ตำ�บลในเมือง  

อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 10.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์ : 08 1984 8700 

Facebook : Dotlimited

	 ส่วนกลางร้านค่อบร่เวณ์ท่่�ตั่�งข้องกระจุกกระจ่กน่ารักอย่าง
ต้่นไม้ต้่นเล็ก	ๆ 	เพ่ั�อเพ่ั�มพ่ั�นท่่�ส่เข่้ยวในร้านและในบ้านล้กค้า	งานไม้
จากเศัษไม้เห็ล่อท่่�งท่่�ล้กชื่ายข้องอุ้มและกอฟัตั่�งใจท่ำาขึ้�น	รวมถิ่ึงม่
เส่�อผู้้าพ่ัมพ์ัลายท่ำาม่อโดยฝ่ม่อน้องสาวข้องกอฟั	ทั่�งยังม่กระเป็๋า
ผู้้าจากผู้้าเห็ล่อท่่�งในอุต่สาห็กรรมส่�งท่อ	ท่่�ผู้้้ก่อตั่�งทั่�ง	4	ท่ำาร่วม	 
กับ	mooreloop	ซึ�งช่ื่วยลดการป็ล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึิ่ง	
2.15	ก่โลกรัม	เท่่ยบเท่่ากับการขั้บรถิ่ยนต์่	18.05	ก่โลเมต่ร	 	
	 ความพ่ัเศัษอย่้ท่่�ด้านข้วาสุดข้องร้าน	นั�นค่อโซนเว่ร์กชื่อป็ท่่�ใน
สถิ่านการณ์์ป็กต่่	ทั่�ง	4	จะเช่ื่ญ่ว่ท่ยากรมารงัสรรค์งานท่ำาม่อขึ้�นเอง
เช่ื่น	งานไม้	งานผู้้า	เพัราะทั่�งส่�มองว่ามากกว่าการข้าย	ค่อการส่งต่่อ
องค์ความร้้ด้านการใช้ื่ท่รัพัยากรให้็เก่ดป็ระโยชื่น์	เพ่ั�อสร้างส่�งด่	ๆ
ให้็สังคมได้มากท่่�สุด

	 นอกจากเป็็นร้านรวมสารพััดข้องรักษ์โลกห็นึ�งเด่ยวในข้อนแก่น
ท่่�น่�ยังเป็็นคาเฟั�ข้นาดย่อม	เส่ร์ฟัอาห็ารด่	ๆ 	จากธรรมชื่าต่่อ่กด้วย
ส่นค้าซ่กเนเจอร์ป็ระจำาร้านท่่�มาแล้วไม่ลองไม่ได้	ค่อเมน้นำ�าปั็�นจาก
ผัู้กผู้ลไม้ออร์แกน่กท่่�พัวกเข้าค่ดค้นส้ต่รขึ้�นเอง	เช่ื่น	Taro	Milkshake	
ท่่�ร้านทั่�วไป็มักใช้ื่ผู้งเผู่้อกห็อม	แต่่	.limited	ใช้ื่เผู่้อกห็อมแท้่	ๆ	แถิ่มยังม่
ต่ะล่งป็ล่งปั็�นจากต่ะล่งป็ล่งท้่องถ่ิ่�นเป็ร่�ยวจ่�ด	ด่�มแล้วชุ่ื่มช่ื่�นหั็วใจ
ถ้ิ่าใครอยากอ่�มท้่องกว่านั�น	ท่่�น่�ก็ม่สลัดผัู้กรสชื่าต่่ด่จากผัู้กป็ลอดสาร
ท่่�ป็ล้กกันเอง	ซึ�งให้็ไฟัเบอร์มากแต่่แคลอร่�กำาลังด่
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	 ห็ากพ้ัดถึิ่ง	‘รัต่นโอสถิ่’	ร้านข้ายสมุนไพัรไท่ยกลางเม่องลำาป็าง
ชื่าวลำาป็างจะต้่องร้้จักแน่แท้่	เพัราะเปิ็ดมาตั่�งแต่่ก่อนสงครามโลก
ครั�งท่่�	2	ก่อนท่่�	ลุงต่่�-ว่รัต่น์	ว่ท่ยานุการุณ์	ท่ายาท่รุ่นสองข้องร้าน
ซึ�งม่อายุ	70	กว่าป่็จะเก่ดเส่ยอ่ก
	 ลุงต่่�ย้อนเล่าให้็ฟัังว่า	เต่่�ยข้องคุณ์ลุงเป็็นคนจ่นแต้่จ่�วจากเม่อง
ซัวเถิ่า	มณ์ฑ์ลกวางตุ้่ง	อพัยพัย้ายถ่ิ่�นฐานมาตั่�งรกรากท่่�ลำาป็าง	ก่อน
พับรักกับคุณ์แม่ข้องลุง	และใช้ื่ความร้้ด้านแพัท่ย์แผู้นจ่นท่่�พักมาจาก
บ้านเก่ดเปิ็ดร้านข้ายยาจ่น	โดยสั�งซ่�อยาจ่นจากฮ่องกง	เพัราะข้ณ์ะนั�น
จ่นป็กครองด้วยระบอบคอมม่วน่สต์่	ไท่ยซึ�งกำาลังห็วั�นกลัวจึงข้าดการ
ต่่ดต่่อซ่�อข้ายกับจ่น	ยาจ่นท่่�ข้ายในช่ื่วงนั�นจึงม่ราคาส้งกว่ายาทั่�วไป็	
 

รัตนโอสถ
ร้านสมุนไพรไทยโบราณในลำาปาง  
ที่เปิดก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2

1 2

ที่ตั้ง : 162 ถนนทิพย์ช้�ง ตำ�บลหัวเวียง  

อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง จังหวัดลำ�ป�ง 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รวันจันทร์-เส�ร์ 

(ปิดวันอ�ทิตย์) เวล� 08.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 0 5422 1162

Facebook : ร้�นรัตนโอสถ ลำ�ป�ง

	 ด้วยเต่่�ยนั�นม่ล้กชื่ายคนจ่นท่่�เด่นท่างมาด้วยกันซึ�งร้้ภาษาอังกฤษ
อย่้แล้ว	ช่ื่วงแรก	ๆ	จึงเปิ็ดข้ายยาฝรั�งควบค่้กัน	และไม่นานก็เปิ็ด
แผู้นกข้ายสมุนไพัรไท่ยด้วย	ร้านรัต่นโอสถิ่แต่่เด่มช่ื่�อ	‘ตั่�งจ่�เค่�ยวตึ่�ง’	
ห็ร่อ	‘กะจ่างโอสถิ่’	จึงเป็็นร้านข้ายยาป็ระเภท่	ก.	นั�นค่อมา	1	ร้าน
แต่่ข้ายยาครบ	3	แผู้น
	 ด้วยการข้ายยาจ่นนั�นต้่องอาศััยความร้้ด้านยาและภาษาจ่นส้ง	
ล้กทั่�ง	3	คนข้องเต่่�ยรวมถึิ่งลุงว่รัต่น์ท่่�ไม่ร้้ภาษาจ่นเลยจึงสานต่่อ
ก่จการร้านยาจ่นไม่ได้	เม่�อเต่่�ยเส่ยช่ื่ว่ต่เม่�อกว่า	30	ป่็ก่อน	คุณ์ลุง
ผู้้้กำาลังท่ำางานเป็็นพันักงานธนาคารอย่้จึงกลับมารับช่ื่วงต่่อ	และ
เป็ล่�ยนมาข้ายสมุนไพัรไท่ยแท่น	ทั่�งส้มป็�อย	ห็ญ้่าห็นวดแมว	เห็ง่อก
ป็ลาห็มอ	เก๊กฮวย	เสลดพัังพัอน	มะต้่มแห้็ง	พ่ักุล	กวาวเคร่อ	
กานพัล้	และอ่กสารพััดชื่น่ดท่่�ช่ื่วยรักษาสมดุลร่างกายได้ด่	และปั็จจุบัน
ท่ายาท่รุ่นสามอย่าง	เก่ง-อธ่วัฒน์	ว่ท่ยานุการุณ์	ก็มารับช่ื่วงต่่อ
ร้านสมุนไพัรโบราณ์ต่่อจากผู้้้เป็็นพ่ัออ่กท่่
	 รัต่นโอสถิ่จึงไม่ใช่ื่เพ่ัยงร้านข้ายสมุนไพัรไท่ยคุณ์ภาพัท่่�ช่ื่วย
บำาบัดร่างกายได้	แต่่ยังเป็็นป็ระวัต่่ศัาสต่ร์ร้านข้ายยาโบราณ์ห็น้าห็นึ�ง
ข้องจังห็วัดลำาป็าง
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	 ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเท่พัฯ	ห็ากจอดรถิ่แวะพัักร่มถิ่นนให็ญ่่	
จะเจอกับ	‘Pathum	organic	products’	คาเฟั�และร้านอาห็ารข้อง
ค่้รักผู้้้รับเห็มาก่อสร้างท่่�ต่กห็ลุมรักผู่้นด่นแห่็งน่�	จนออกแบบและ
ก่อสร้างเองกว่า	3	ป่็	เพ่ั�อเส่ร์ฟัอาห็าร	เคร่�องด่�ม	และข้นมรสด่จาก
วัต่ถุิ่ด่บป็ลอดภัย
	 แรกเร่�มเด่มท่่	ดร๊าฟั-สาร่นท่ร์	ศ่ัร่อัธการ	ต้่องการเป็ล่�ยนผู่้นด่น
ต่รงน่�เป็็นเป็็นคาเฟั�ข้นาดย่อมเท่่านั�น	แต่่เพัราะคนรักอย่าง	ตุ้่ย-
กฤษณ์์	ห็อมร่�น	ม่ปั็ญ่ห็าเร่�องสุข้ภาพั	และเล่อกก่นอาห็ารจากวัต่ถุิ่ด่บ
ออร์แกน่กอย่้แล้ว	ไอเด่ยแรกเร่�มจึงข้ยับข้ยายมาเป็็นคาเฟั�และร้าน
อาห็ารกลางป็�า	ม่ดร๊าฟัเป็็นคนท่ำาเคร่�องด่�มและข้นม	ส่วนตุ้่ยเป็็นเชื่ฟั
กระท่ะเห็ล็กในครัว	ตั่�งใจเส่ร์ฟัอาห็ารท่่�ด่ต่่อสุข้ภาพัให้็ล้กค้า

Pathum organic 
products
ร้านอาหารกลางป่าที่รังสรรค์  
อาหารอร่อยจากวัตถุดิบปลอดภัย

1 3

ที่ตั้ง : 4/6 หมู่ 18 ตำ�บลบึงคำ�พร้อย อำ�เภอลำ�ลูกก�

จังหวัดปทุมธ�นี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน (ปิดวันอังค�ร)  

เวล� 08.30 - 20.00 น. 

โทรศัพท์ : 08 8253 5515

Facebook : Pathum organic products ปทุม ออแกนิค  

โปรดักส์

	 เมน้แนะนำาท่่�พัลาดไม่ได้ค่อข้้าวกล้องราดกะเพัราห็ม้คั�วแห้็ง	
ตุ้่ยคั�วกะเพัราป็ล้กเองกับสารพััดสมุนไพัรโดยไม่ใช้ื่นำ�ามัน	นอกจากนั�น
ยังม่สารพัันข้นมอบข้องดร๊าฟัต์่	ซึ�งนอกจากใช้ื่วัต่ถุิ่ด่บออร์แกน่ก	
เธอยังใช้ื่นำ�าต่าลดอกมะพัร้าวแท่นสารให้็ความห็วานอ่�น	ๆ 	และใช้ื่ไข่้
จากแม่ไก่ท่่�เล่�ยงเองด้วย	
	 ถ้ิ่าใครเป็็นคอกาแฟั	ท่่�น่�ยังม่กาแฟัชื่งสดจากโมก้าพัอต่	และ
กาแฟัดร่ป็ท่่�ใช้ื่เมล็ดกาแฟัออร์แกน่กจากชื่าวเข้าท่่�เช่ื่ยงราย	ส่วนใคร
อยากท่ดลองกาแฟัส้ต่รเฉพัาะข้องดร๊าฟั	ท่่�น่�ก็ม่เมน้กาแฟัฮันน่�เลม่อน
ด้านล่างเป็็นฮันน่�เลม่อนท่ำาเอง	ท็่อป็ด้วยกาแฟัดำาด้านบน
	 การมาก่นอาห็ารรสอร่อยใส่ใจตั่�งแต่่วัต่ถุิ่ด่บท่่�น่�	ต้่องเด่นผู่้าน
ป็�าข้นาดย่อมและคลองข้นาดเล็ก	จึงถ่ิ่อเป็็นการบำาบัดกายและใจด้วย
ธรรมชื่าต่่อย่างแท้่จร่ง
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	 อาคารไม้ท่่�รายล้อมด้วยโรงเร่อนป็ล้กผัู้กอ่นท่ร่ย์และต้่นไม้
นานาพัรรณ์นาม	‘สุข้ก่นได้’	ณ์	นครป็ฐมแห่็งน่�	ค่อคาเฟั�ท่่�รังสรรค์
อาห็ารจากวัต่ถุิ่ด่บอ่นท่ร่ย์	โดยสองม่อและห็นึ�งใจข้อง	คุณ์แม่ส้มฉุน- 
ธนภรณ์์	ท่ำาสวน
	 ล้กชื่ายอย่าง	นนท์่-กฤษดา	ท่ำาสวน	พัาเราย้อนกลับไป็ก่อนท่่�
สุข้ก่นได้จะเปิ็ด	แต่่เด่มคุณ์แมป่็ล้กกล้วยไม้ส่งข้ายต่่างป็ระเท่ศั	ต่อ้ง
คลุกคล่กับการใช้ื่สารเคม่ทุ่กเช้ื่าคำ�า	กระทั่�งอนามัยชุื่มชื่นสุ่มต่รวจ
ค่าสารพ่ัษท่่�ต่กค้างในร่างกายเกษต่รกร	จึงพับว่าสารพ่ัษในร่างกาย
คุณ์แม่นั�นส้งถึิ่ง	60	-	70	เป็อร์เซ็นต์่	ซึ�งเก่นค่ามาต่รฐานไป็มาก	
ครอบครัวท่ำาสวนจึงค่ดห็าห็นท่างห็ารายได้ให็ม่

ที่ตั้ง : 1/6 หมู่ 5 ตำ�บลคลองโยง อำ�เภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน (ปิดวันอังค�ร)  

เวล� 10.00 - 20.00 น. 

โทรศัพท์ : 06 2323 9619 

Facebook : สุขกินได้

สุขกินได้
ร้านอาหารที่หยิบผักอินทรีย์ปลูกเอง
มาปรุงด้วยรสมือแม่

1 4

	 ด้วยคุณ์ต่าข้องนนท์่เคยป็ล้กผัู้กสวนครัวมาตั่�งแต่่คุณ์แม่ยังเด็ก
คุณ์แม่จึงย้อนค่ดถึิ่งวันวาน	และตั่ดส่นใจกลับมาป็ล้กผัู้กด้วยต่นเอง
อ่กครั�ง	เร่�มจากป็ล้กผัู้กสลัดไฮโดรโป็น่กส์	ซึ�งได้รับผู้ลต่อบรับท่่�ด่
จากโรงแรมห้็าดาว	แต่่ต้่องใช้ื่แรงงานคนล้างท่ำาความสะอาดถิ่าดเพัาะ
จำานวนมาก	คุณ์แม่จึงหั็นมาป็ล้กผัู้กอ่นท่ร่ย์และเปิ็ดร้านอาห็ารควบค่้									
ร้านสุข้ก่นได้แห่็งน่�จึงเส่ร์ฟัอาห็ารจากผัู้กในสวน	และวัต่ถุิ่ด่บจาก
เกษต่รกรไท่ยท่่�เข้้าร่วมกับว่สาห็ก่จชุื่มชื่น	ท่่�สนับสนุนเกษต่รอ่นท่ร่ย์
อย่างศัาลานา	เช่ื่น	พัาสต้่าซอสเพัสโต่จากอ่ต่าเล่ยนเบซ่ลป็ล้กเอง	
ก่นพัร้อมนำ�าผัู้กเคลสกัดเย็นท่่�เก็บสด	ๆ	ในสวนแถิ่มยังม่ซ้เฟัลช่ื่สเค้ก
ราดซอสเสาวรสโฮมเมด	ทั่�งห็มดน่�ค่อเมน้จากป็ลายจวักคุณ์แม่ทั่�งนั�น	

	 นอกจากคุณ์แม่และนนท์่จะใส่ใจเร่�องอาห็ารการก่นมากๆ	อ่กส่�งท่่�
ทั่�งค่้ให้็ความสำาคัญ่	ค่อการสร้างระบบจัดสรรอาห็ารและข้ยะภายในร้าน
ให้็ห็มุนเว่ยนเป็็นวัฏจักร	นั�นค่อกากใยเห็ล่อท่่�งท่่�ได้จากการสกัดนำ�าผัู้ก	
จะถ้ิ่กนำาไป็ผู้สมเป็็นด่นป็ล้ก	ส่วนเศัษอาห็ารเห็ล่อในร้านทั่�งค่้จะนำาไป็
ห็มักเป็็นปุ๋็ยเพ่ั�อเต่่มสารอาห็ารให้็เห็ล่าผัู้กน้อย	ๆ	
	 เร่ยกว่าไป็	1	ร้าน	ได้ครบทั่�งความอร่อยห็ลากห็ลาย	สุข้ภาพัด่	
และช่ื่วยให้็โลกน่าอย่้ขึ้�นอ่กมากโข้
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Live Well, Travel Often

10 ที่พักทั่วไทยที่น่านอนเอนกาย ตั้งแต่ที่พัก 
หนอนหนังสือ จนถึงฟาร์มสเตย์วิถีท้องถิ่น

	 ใครค่ดถึิ่งการเด่นท่างเห็ม่อนกันบ้าง	ถิ่ึงไม่ได้ท่่องเท่่�ยวข้้าม
จังห็วัด	ก็ข้อเป็ล่�ยนบรรยากาศัการนอน	ๆ 	นั�ง	ๆ 	บ้างก็ยังด่	อย่างน้อย
ก็เป็็นการอุดห็นุนและสนับสนุนก่จการในท้่องถ่ิ่�นให้็ม่กำาลังใจ	แถิ่มยัง
เข้้าใจว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่	ป็ระเพัณ่์	และวัฒนธรรมพ่ั�นถ่ิ่�นในท้่องท่่�ข้องเราด้วย		
	 ไม่ข้อล่ลา	เรารวบล่สต์่	10	ท่่�พัักห็ลากสไต่ล์	ทั่�งเม่องกรุงและ
ต่่างจังห็วัดมาให้็ยลโฉมและจับจองกันล่วงห็น้า	ม่ตั่�งแต่่สไต่ล์ล้ก
อ่สาน	แห็ลงใต้่แบบคนสงข้ลา	อ้้เห็น่อเน่บ	ๆ	แบบชื่าวเห็น่อ
	 รับรองว่าท่่�พัักท่่�คัดสรรมาให้็	น่านั�ง	น่านอน	น่าเอนกาย	และ
น่าอย่้	(ด่)	
	 ถ้ิ่าแพ็ักกระเป๋็ารอแล้ว	ก็กดจองกันได้เลย	ณ์	บัดน่�
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	 เย่อนอุดรฯ	ค่ดถึิ่งกล่�นอายอ่สานสัมผัู้ส
บรรยากาศักนัเอง	ได้ท่่�	‘Whereder	Poshtel’	
(แวะเด้อ)
	 แวะเด้อ	โฮสเท่ลแห็่งแรกในจังห็วัด
อุดรธาน่ข้อง	นภกชื่	และ	ว่รัชื่	ปั็ณ์ฑ์พัรรธน์กุล
ห็วังสร้างแรงบันดาลใจเพ่ั�อสร้างชุื่มชื่นท่่�ด่
ท่่�งไว้ให้็ล้กในอนาคต่	และเต่่บโต่ได้อย่าง
สมบ้รณ์์สร้างสรรค์	ทั่�งสองจับม่อกันกลับจาก
เม่องกรุง	เพ่ั�อออกแบบท่่�พัักและเมน้อาห็าร
ท่่�คงเอกลักษณ์์ล้กอ่สาน	โดยต่่ความและ
สร้างสรรค์ให็ม่	
 

Whereder Poshtel
โฮสเทลลูกอีสานที่ออกแบบพื้นที่ 
ให้เป็นมากกว่าที่พัก

0 1

ท่ีต้ัง : 212 - 214 ถนนประจักษ์ศิลป�คม ตำ�บลหม�กแข้ง 

อำ�เภอเมืองอุดรธ�นี จังหวัดอุดรธ�นี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 08.00 - 21.00 น.

โทรศัพท์ : 08 8214 2555

Facebook : Whereder Poshtel and Thai Tune Coffee Bar

	 ชัื่�นล่างต่รงพ่ั�นท่่�ส่วนกลางข้องโรงแรม	ออกแบบให็้เป็็นร้าน
อาห็ารและคาเฟั�ใต้่ถุิ่นบ้าน	ช่ื่�อ	Thai	Tune	Coffee	Bar	ให้็ได้สัมผัู้ส
ความเป็็นกันเองอย่างอ่สานบ้านเฮา	และเป็็นเวท่่จัดก่จกรรมสร้างสรรค์
ให้็กลุ่มขั้บเคล่�อนต่่าง	ๆ	ทั่�งงานออกแบบ	สถิ่าปั็ต่ยกรรมจัดแสดง
น่ท่รรศัการภาพัถ่ิ่าย	ไป็จนถึิ่งเว่ร์กชื่อป็เก่�ยวกับสเก็ต่บอร์ดด้วย
	 มาแวะเด้อพ่ั�น้อง	พัักให้็สบายกาย	ก่นให้็อ่�มท้่อง	แล้วเสพังานศ่ัลป์็
ให้็อ่�มใจ
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Uthai Heritage
บูติกโฮเทลจากโรงเรียนเก่าที่อนุรักษ์
สถาปัตยกรรมและสัมพันธ์กับชุมชน

	 มาอุทั่ยธาน่	อยากห็าท่่�พัักแสนอุ่นใจ	สัมผัู้สว่ถ่ิ่ชุื่มชื่นชื่าวอุทั่ยฯ
เราข้อแนะนำา	‘Uthai	Heritage’	ข้อง	ทั่นต่แพัท่ย์กฤต่พัล	พัรพ่ับ้ลย์
ท่่�ร่โนเวต่โรงเร่ยนเก่าเป็็นบ้ต่่กโฮเท่ล	ด้วยการออกแบบต่ัวอาคาร
สไต่ล์ท่รอปิ็คัลเม่องร้อน	อากาศัไห็ลเว่ยนสะดวกทั่�วอาคาร	เย็นสบาย
ถึิ่งกันทั่�งโรงแรม	ลดการพึั�งพัาเคร่�องป็รับอากาศั	แถิ่มเป็็นม่ต่รกับ
ส่�งแวดล้อม

0 2

ที่ตั้ง : 5 ซอย 11 ถนนศรีอุทัย ตำ�บลอุทัยใหม่  

อำ�เภอเมืองอุทัยธ�นี จังหวัดอุทัยธ�นี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 08.00 - 17.00 น. 

โทรศัพท์ : 09 3632 3946

Facebook : Uthai Heritage

	 อ่กห็นึ�งความน่ารักข้องท่่�น่�	 ค่อ	ทั่นต่แพัท่ย์ชื่วนชื่าวอุทั่ยฯ	
อย่าง	อ้วน-ว่รตั่น์	โต่อาร่ยม่์ต่ร	เจ้าข้องนามป็ากกา	ญ่าม่ลา	เจ้าข้อง
ร้านห็นังส่อ	Booktopia	มาเล่าเร่�องโรงเร่ยนท่่�กลายเป็็นโรงแรมด้วย
กัน	และท่่�พัักแห่็งน่�ก็พัร้อมถ่ิ่ายท่อดเร่�องราวป็ระวัต่่ชุื่มชื่น	ว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่
ชื่าวอุทั่ยฯ	ควบค่้กับการสร้างอาช่ื่พัและร่วมท่ำางานกับท้่องถ่ิ่�น	อ่กห็นึ�ง
ความตั่�งใจค่อ	สร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสร่มอนุรักษ์ธรรมชื่าต่่
จาก	‘ส่บ	นาคะเสถ่ิ่ยร’	จึงม่ห้็องให้็จัดก่จกรรมเช่ื่งอนุรักษ์ท่่�น่�
	 Uthai	Heritage	จึงไม่ใช่ื่เพ่ัยงสถิ่านท่่�ท่่�ฟ้ั�นสถิ่าปั็ต่ยกรรมเก่าแก่
กลางเม่องข้องจังห็วัด	แต่่ยังรักษาความผู้้กพัันข้องคนอุทั่ยฯ	กับ	 
(อด่ต่)	โรงเร่ยนอุทั่ยว่ท่ยาลัย	อายุกว่า	80	ป่็	เอาไว้ด้วย,	ท่รงคุณ์ค่า
จนข้อช่ื่�นชื่ม
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Rain Tree  
Residence
โรงแรมของคนรักหนังสือ 
เพื่อคนรักหนังสือ

0 3

ที่ตั้ง : 227/1 ตำ�บลพญ�เย็น อำ�เภอป�กช่อง  

จังหวัดนครร�ชสีม� 

โทรศัพท์ : 06 2875 3599

Facebook : Rain Tree Residence Hotel - โรงแรมเรนทรี  

เรซิเดนซ์ เข�ใหญ่

	 	 ‘Rain	Tree	Residence’	โรงแรมบนเน่นเข้าท่่�ออกแบบโดย
คนรักห็นังส่อ	สานฝันชื่าวห็นอนห็นังส่อด้วยบรรยากาศัรายล้อม
ธรรมชื่าต่่	ท่่�พัักแห่็งน่�ส่บท่อดโดยท่ายาท่รุ่นสองอย่าง	เจน	จงสถ่ิ่ต่ย์
วัฒนา	ภายในม่ห้็องพัักจำานวน	51	ห้็อง	ต่กแต่่งในธ่ม	51	นักเข่้ยน
ข้องนานม่บุ๊คส์และธ่มห็นังส่อแสนสนุก	ทุ่กมุมในโรงแรมยังม่ชัื่�น
ห็นังส่อและมุมอ่านห็นังส่อ	พัร้อมให้็คุณ์เอนห็ลังอ่านได้ต่ลอด
เวลา								
	 โรงแรมแห่็งน่�ไม่ได้มอบเพ่ัยงความรักให้็แก่ห็นังส่อเท่่านั�น	แต่่
ยังได้มอบความรักให้็ธรรมชื่าต่่และส่�งแวดล้อม	ด้วยห็ลัก	Go	Green	
ไม่ใช้ื่ข้วดพัลาสต่่ก	เป็ล่�ยนมาใช้ื่ข้วดแก้วแท่นในห้็องอาห็าร	ส่วน
ห้็องพัักก็แจกข้วดนำ�าพัลาสต่่กให้็ล้กค้าเอาไว้ใช้ื่กรอกนำ�า	และนำากลับ
ไป็ใช้ื่ต่่อท่่�บ้านได้ด้วย	ส่วนความรักท่่�ม่ต่่อผู้้้มาเย่อน	ม่ทั่�งก่จกรรม
ให้็ครอบครวัมาใช้ื่เวลารว่มกันป็ล้กผัู้กออรแ์กน่กและใสก่ระถิ่างไป็
ป็ล้กต่่อท่่�บ้าน
	 สายนักอ่านและสายกร่นต้่องไม่พัลาดไป็ห็ย่อนใจท่่�	Rain	Tree	
Residence	นะ
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	 ออกเด่นท่างสัมผัู้สความสุข้ว่ถ่ิ่ธรรมชื่าต่่ท้่องถ่ิ่�น	คลายเคร่ยด 
ไป็กับธรรมชื่าต่่บา้นนาท่่�	‘บ้านนานายฮอ้ย’	ห็ม่้บา้นโฮมสเต่ยส์ไต่ล์
โฮมคันท่ร่ในจังห็วัดสกลนคร	ข้องสองสาม่ภรรยาไชื่ยห็งษา	เแห็ล่ง
กำาเน่ดผู้้าย้อมม้ลควาย	
	 แข้กท่่�มาเย่อนจะได้นั�งจ่บนำ�า	ณ์	คาเฟั�เล็ก	ๆ	บนตั่วบ้าน	ได้ใช้ื่
เวลาเล่อกซ่�อส่นค้าผู้้าย้อมส่ธรรมชื่าต่่สารพััดข้องท้่องถ่ิ่�น	และม่
ก่จกรรมธรรมชื่าต่่บำาบัดให้็ท่ำาอ่กมากมาย	ไม่ว่าจะเป็็นการสาธ่ต่ 
ผู้้าย้อมม้ลควาย	นวดแผู้นไท่ย	ท่ำาสป็าโคลนในกระท่ะร้อน	จ่บไวน์
ห็มากเม่า	ช่ื่มเมน้พ่ั�นถ่ิ่�นอาห็ารพัาแลง	เว่ร์กชื่อป็ควายธน้	(ควาย
แห่็งความโชื่คด่)	การแสดงฟ้ัอนควายจากชุื่มชื่น	และท่่เด็ดค่อนั�งเร่อ
ไป็เกาะควายกลางเข่้�อนนำ�าอ้น	เกาะเล็ก	ๆ	ท่่�เล่�ยงควายแสนเช่ื่�อง
อย่างอ่สระ	เต็่มไป็ด้วยนกป็�าและต้่นไม้นานา	ว่วธรรมชื่าต่่ท่่�น่�สวย
แบบ	360	องศัา	งดงามไม่แพ้ัเม่องนอกเลยท่่เด่ยว	แต่่น่�แดนอ่สาน
บ้านเฮาเอง
	 ใครอดใจไม่ไห็ว	อยากท่ำาก่จกรรมม่วนคัก	ก็กดจองไป็นอนสักค่น
สองค่นได้เลย

บ้านนานายฮ้อย
หมู่บ้านโฮมสเตย์คันทรี 
ที่น่าไปสัมผัสวิถีพื้นถิ่นอีสาน

0 4

ที่ตั้ง : ตำ�บลแร่ อำ�เภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

โทรศัพท์ : 06 4469 7444

Facebook : NaiHoy Home Country คว�มสุขวิถีธรรมช�ติ

กับบ้�นน�น�ยฮ้อย
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	 ‘Homelynestphrae’	จากโกดังผู้้าบาต่่กและเฟัอร์น่เจอร์ส่้โรงแรม
ให็มใ่นแบบฉบบัครัวเร่อน	ท่่�พ่ัอแม่ล้กช่ื่วยกันตั่�งแต่่ออกแบบอาคาร
ลายผู้้า	ไป็จนถึิ่งด้แลร้าน	โดยล้กสาว	ก่�ก-กานต์่ศ่ัร่	พ่ัท่ยะป็ร่ชื่ากุล	
ด่ไซเนอร์ผู้้าบาต่่กลายกราฟิักเท่่	ๆ	ผู้้้รับห็น้าท่่�ด้แลโรงแรมอยากให้็
คนท่่�มาพัักอบอุ่นเห็ม่อนอย่้บ้านเพ่ั�อน	ส่วนอาห็ารเช้ื่าก็จัดเต็่มทุ่กวัน
ม่ทั่�งอาห็ารเห็น่อไป็จนถึิ่งอาห็ารฝรั�ง	ส่วนศ่ัลป็ะและงานด่ไซน์ก็ต้่อง
ยกให้็งานผู้้าท่่�เธอและแม่ถิ่นัด

Homelynestphrae
โรงแรมไม้เก่าสุดอบอุ่น 
ของครอบครัวดีไซเนอร์

0 5

ท่ีต้ัง : ร่องซ้อ 3 ตำ�บลในเวียง อำ�เภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

โทรศัพท์ : 08 0524 3246

Facebook : Homelynestphrae

	 ต่่อไป็ก่�กวางแผู้นจะเป็ิดเว่ร์กชื่อป็ผู้้าบาต่่ก	ให้็แข้กลองสร้าง
ลวดลายบนผู้้าด้วยต่นเอง	ม่ผู้ลงานช่ื่�นเล็ก	ๆ 	กลับบ้าน	และท่่�น่�ยังเคย
จัดต่ลาดเน่บเน่บ	(Nerb	Nerb	Market)	ชื่วนเพ่ั�อนศ่ัลปิ็นทั่�งชื่าวแพัร่
และจังห็วัดอ่�นมาข้ายข้องคราฟัต่์	งานศ่ัลป็ะ	และจัดเว่ร์กชื่อป็ใน
สวนห็ลังบ้าน	Homelynestphrae	เพ่ั�อเป็็นการบอกว่าแพัร่ไม่ได้ม่
แค่มัดย้อมอย่างเด่ยว	และต่ลาดท่่�เธอจัดยังช่ื่วยกระจายรายได้ให้็
แก่เพ่ั�อนในวงการคราฟัต์่และก่จการเล็ก	ๆ	ใกล้เค่ยง
	 ไม่ว่าจะได้ไป็เย่อนต่ลาดเน่บเน่บห็ร่อไม่	ก็ไป็พัักผู่้อนห็ย่อนกาย
ในรัง	Homelynestphrae	ได้เสมอ	ความอบอุ่นข้องครอบครัว	งานศ่ัลป็ะ
และว่ถ่ิ่เน่บช้ื่าข้องชื่าวแป้็	พัร้อมรอต้่อนรับแข้กต่ลอดทั่�งป่็
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Coolliving Farmhouse eco  
& organic living

ฟาร์มสเตย์ที่เป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ สงบทั้งกายและใจ

0 6

	 พัาตั่วเองห็ลบห็ล่กป็ล่กตั่วออกจากความวุ่นวาย	มาส้ดอากาศั
กันท่่�ฟัาร์มสเต่ย์ต่่ดทุ่่งนาท่่�	‘Coolliving	Farmhouse	eco	&	organic	
living’	ฟัาร์มสเต่ย์ต่่ดทุ่่งนาซึ�งออกแบบพ่ั�นท่่�อย่างนึกถึิ่งธรรมชื่าต่่	
โดยสถิ่าป็น่กผู้้้เช่ื่�ยวชื่าญ่อย่าง	อาจารย์จุลพัร	นันท่พัาน่ชื่	ท่่�เล่อกใช้ื่
วัสดุพ่ั�นถ่ิ่�นมาออกแบบห็้องและอาคาร	แถิ่มข้้าวข้องเคร่�องใช้ื่ยัง
ป็ลอดภัยจากสารเคม่แรง	ๆ 	ไม่ว่าจะเต่่ยง	ห็มอนเป็ล่อกโซบะ	ผู้้าห่็ม
ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์ป็ระท่่นผู่้ว	ม่บ่อนำ�าธรรมชื่าต่่อย่้ห็น้าห้็องให้็ร้้สึกเย็นกาย
สบายใจ
	 ท่่�น่�เน้นการใช้ื่ช่ื่ว่ต่เร่ยบง่าย	แถิ่มลมพััดเย็นสบายเก่อบต่ลอดป่็
พ่ั�นท่่�รอบ	ๆ	ก็ป็ล้กไม้ย่นต้่นพ่ั�นถ่ิ่�น	ออกดอกบานสะพัรั�งสลับกันไป็
ในแต่่ละฤด้	ม่เล้าไก่	แป็ลงผัู้กออร์แกน่กเข่้ยวข้จ่	สวนสมุนไพัร	โรงเพัาะ
ให้็เด่นเย่�ยมชื่ม	คัด	ตั่ดเก็บนำามาท่านสด	ๆ 	กลายเป็็นอาห็ารท่่�ป็ระเภท่
และป็ร่มาณ์ขึ้�นอย่้กับฤด้กาล	ป็รุงแบบธรรมชื่าต่่	ไม่พึั�งไมโครเวฟั	
ไม่ใส่ผู้งช้ื่รส	นอกจากน่�ยังม่ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์จากสมุนไพัรและวัต่ถุิ่ด่บใน
พ่ั�นท่่�ให้็เล่อกสรร	มาท่่�เด่ยวได้ครบทุ่กม่ต่่	สงบทั่�งกายและใจ	
	 ใครต่ามห็าช่ื่ว่ต่ท่่�ได้ม่เวลาห็ายใจช้ื่า	ๆ	สบาย	ๆ	สนับสนุน 
ผู้้้ป็ระกอบการท่่�ค่ดคำานึงถึิ่งสภาพัแวดล้อม	เราข้อแนะนำาฟัาร์มสเต่ย์
แห่็งน่�เลย!

ท่ีต้ัง : ตำ�บลวังน้ำ�เขียว อำ�เภอวังน้ำ�เขียว  

จังหวัดนครร�ชสีม�  

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดทุกวัน

โทรศัพท์ : 09 6963 5655

Facebook : Coolliving Farmhouse eco & organic living 

คูลลิฟวิ่ง ฟ�ร์มเฮ้� อ�ห�ร ที่พัก
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บ้านอิงอุ่นเกสต์เฮาส์
เกสต์เฮาส์แดนอีสานที่น่าเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

	 มานครพันม	อ่�มบุญ่	อ่�มท่่พัย์	แล้วมา
สัมผัู้สบรรยากาศัร่มโข้งกันท่่�	 ‘บ้านอ่งอุ่น
เกสต์่เฮาส์’	ตึ่กเฟัรนชื่โ์คโลเน่ยลสไต่ลอ่์สาน
แสนสวย	สถิ่าปั็ต่ยกรรมท่่�สะท้่อนป็ระวัต่่ศัาสต่ร์
และว่ถ่ิ่ท้่องถ่ิ่�น	มรดกส่บท่อดจาก	นายฮ้อยอุ่น
จันท่ศั	พ่ัอค้าควายผู้้้ป็ระกอบธุรก่จห็ลายอย่าง
ในอำาเภอธาตุ่พันมเม่�อ	80	ป่็ท่่�แล้วมาอนุรักษ์
โดยท่ายาท่สกุลจันท่ศั	นำาโดยอด่พังษ์	และ
ภรรยา	กมลชื่นก	จันท่ศั	เพ่ั�อให้็คนท่่�มาพัักได้
สัมผัู้สว่ถ่ิ่เร่ยบง่ายในเม่องเล็ก	พัร้อมเร่ยนร้้
ป็ระวัต่่ศัาสต่ร์ท้่องถ่ิ่�นกันอย่างอ่�มเอมใจ	

0 7

ที่ตั้ง : 19 หมู่ 11 ถนนพนมพน�รักษ์ ตำ�บลธ�ตุพนม 

อำ�เภอธ�ตุพนม จังหวัดนครพนม 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดทุกวัน

โทรศัพท์ : 09 1129 9220

Facebook : บ้�นอิงอุ่นเกสต์เฮ�ส์

Website : www.baaningoonguesthouse.com

	 เด่นเข้้าไป็เย่�ยมชื่มและถ่ิ่ายร้ป็ในอาคารเก่าท่่�จดัแสดงข้้าวข้อง
โบราณ์ในสมัยนายฮ้อยอุ่น	เสม่อนพ่ัพ่ัธภัณ์ฑ์์ป็ระจำาต่ระก้ล	ห็ลัง
พัักผู่้อนห็ย่อนกายใจกันอย่างเต็่มท่่�แล้ว	ต่่�นขึ้�นมายามยำ�ารุ่ง	ก่น
อาห็ารเช้ื่าเป็็นไข่้กระท่ะร้อน	ๆ 	มองออกมาท่่�ห็น้าต่่างเห็็นท่่วทั่ศัน์
พัระธาตุ่พันมจนอุ่นฮัก	จึงห็ลงฮักบ้านต่ระก้ลจันท่ศัไป็โดยไม่ร้้ตั่ว	
	 อย่าล่มแวะมาเต่่มความอุ่นใจอย่างอ่งอุ่นนะ

Happy Journey

50
Happy Journey

51



	 เข้้าส่้ฤด้ห็นาวแล้ว	ห็ากใครยังไม่ม่แพัลนจะเท่่�ยวท่่�ไห็น	เราข้อ
แนะนำาสถิ่านท่่�พัักผู่้อนห็ย่อนใจอย่าง	AWAY	CHIANG	MAI	THAPAE	
RESORT	ข้อง	ว่พันธ์	กวาต่า	ท่่�เป็็นบ้ต่่กโฮเท่ลสไต่ล์ต่ะวันต่กผู้สมผู้สาน
กับความเป็็นล้านนา	ด้วยร้ป็แบบสถิ่าปั็ต่ยกรรมโครงสร้างภายนอก
แบบโคโลเน่ยล	ม่โท่นส่ข้าวฟ้ัาเย็นต่าสบายใจ	ส่วนภายในเป็็นกล่�นอาย
วัฒนธรรมล้านนา	ด้วยเฟัอร์น่เจอร์ไม้แบบโบราณ์ท่่�ให้็ความร้้สึก
เห็ม่อนย้อนห็วนค่นส่้อด่ต่
	 นอกจากน่�ยังม่สระวา่ยนำ�าสำาห็รับให้็นักท่่องเท่่�ยวใช้ื่บร่การได้
อย่างเพัล่ดเพัล่นอ่กด้วย

AWAY CHIANG MAI 
THAPAE RESORT
บูติกโฮเทลสไตล์ล้านนาร่วมสมัย 
ที่เป็นมิตรกับชาววีแกน

0 8

ที่ตั้ง : 9 ซอย 1 ตำ�บลช้�งคล�น อำ�เภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดทุกวัน

โทรศัพท์ : 0 5390 4974

Facebook : Away Chiang Mai Thapae - A Vegan Retreat

	 ส่วนใครท่่�เป็็นสายมังสว่รัต่่	คุณ์มาถ้ิ่กท่่�แล้ว	เพัราะท่่�น่�เป็็นครัว
ป็ราศัจากเน่�อสัต่ว์	ถ้ิ่กใจผู้้้ท่านมังสว่รัต่่ไม่ใช่ื่น้อย	โดยเฉพัาะอย่างย่�ง
ข้้าวซอยว่แกนอันเล่�องช่ื่�อ	ใช้ื่โป็รต่่นเกษต่รคุณ์ภาพัด่แท่นเน่�อไก่	
แต่่รสชื่าต่่เอร็ดอร่อยไม่ต่่างจากข้้าวซอยป็กต่่เลย	ท่่�น่�ยังม่ก่จกรรม
ให้็ท่ำามากมาย	เช่ื่น	การท่ำาตุ่ง	ร้อยมาลัย	เพ่ั�อซึมซับว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่แบบ
ท้่องถ่ิ่�น	ห็ร่อจะแกะสลักผู้ลไม้ให้็เป็็นลวดลายท่่�งดงาม	ก็ม่ให้็แข้ก
ผู้้้มาเย่อนเล่อกท่ำาก่จกรรมต่ามความสนใจ	
	 แต่่ถ้ิ่าคุณ์เป็็นคนชื่อบเด่น	บร่เวณ์ท่่�พัักยังม่สถิ่านท่่�ให้็คุณ์ได้
ออกไป็ท่่องเท่่�ยว	สัมผัู้สว่ถ่ิ่ถ่ิ่�นเห็น่อ	อย่างป็ระต้่ท่่าแพั	ถิ่นนคนเด่น
เม่องเช่ื่ยงให็ม่	และวัดพัระส่งห์็	อันเป็็นสถิ่านท่่�ศัักด่�ส่ท่ธ่�ข้องชื่าว
เช่ื่ยงให็ม่	
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	 ธรรมชื่าต่่ท่่�งดงาม	ค่อธรรมชื่าต่่ท่่�ไม่ต้่องป็รุงแต่่ง	อย่างท่่�	โบว์-	
เอม	อึ�งจ่ต่รไพัศัาล	ภ้ม่สถิ่าป็น่กสาว	ผู้้้แบ่งสันปั็นส่วน	Phu-Anna	
Eco	House	ให้็เข้้ากับระบบน่เวศัชุ่ื่มนำ�าธรรมชื่าต่่อนับร่สุท่ธ่�ได้อย่าง
ลงตั่ว	เห็มาะแก่การข้จัดความเห็น็ดเห็น่�อยเม่�อยล้าข้องผู้้้มาเย่อน
ได้เป็็นอย่างด่	
	 การสร้างสรรค์พ่ั�นท่่�ข้องเธอยังไม่จบลงเพ่ัยงเท่่าน่�	เธอท่ำาท่่�พััก
ด้วยการนำาด่นบ้านดงดำาในพ่ั�นถ่ิ่�นมาแต่่งเต่่มส่สันได้อย่างคุ้มค่า	
จากทั่ศัน่ยภาพัภายนอก	มาต่่อกันท่่�บรรดาห้็องพัักข้องเธอกันบ้าง
บ้านพัักข้องเธอม่	8	ห้็องให้็เล่อกพัักผู่้อน	แถิ่มแต่่ละห้็องก็กว้าง
นอนสบาย	ไม่ว่าจะมาคนเด่ยว	มาเป็็นค่้	ห็ร่อมาเป็็นครอบครัวก็เอาอย่้	

Phu-Anna  
Eco House
บ้านสีดินกลางทุ่งนา 
ที่ออกแบบให้รักสิ่งแวดล้อม

0 9

ที่ตั้ง : 187 หมู่ 9 ตำ�บลห�งดง อำ�เภอฮอด 

จังหวัดเชียงใหม่ 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดทุกวัน

โทรศัพท์ : 08 1716 9109

Facebook : ภูอันน� อีโค่ เฮ้�ส์ Phu-Anna Eco House

	 แน่นอนว่าท่่�พัักแห่็งน่�ธรรมชื่าต่่สุด	ๆ	คุณ์อาจจะได้ย่นเส่ยง
นกร้องจ่�บ	ๆ	มาป็ลุกยามเช้ื่าให้็ต่่�นไป็ด่�มดำ�าบรรยากาศัภายนอก
ท่อดสายต่าไป็จะเห็็นภ้เข้าเข่้ยวข้จ่	ท้่องทุ่่งนาส่เห็ล่องท่อง	ห็ร่อห็ากต่่�น
แล้วไม่ได้ย่นเส่ยงนกร้อง	แต่่เส่ยงกระเพัาะดันร้องแท่น	ท่่�น่�ก็ม่เซ็ต่อาห็าร
เห็น่อแสนอร่อยจากชุื่มชื่นมาบร่การ	ห็ร่อจะก่นอาห็ารเช้ื่าแบบอเมร่กัน
เมน้ก็คัดสรรคุณ์ภาพัมาจากชุื่มชื่นอ่กเช่ื่นกันตั่�งแต่่ผัู้กจากสวนในพ่ั�นท่่�	
	 ห็ลังอ่�มท้่องแล้ว	จะไป็เด่นเล่นรอบ	ๆ 	ช่ื่�นชื่มธรรมชื่าต่่แสนสงบ
ก็ต่ามสะดวก	เด่นไป็เด่นมาอาจเจอเร่อกำาป็งโบราณ์จอดรอเท่่ยบท่่า
ท่่�ท่ะเลสาบรอให้็ขึ้�นไป็พัายเร่อเล่น	โดยไม่ต้่องเป็็นกังวลว่านำ�าจะลึก		
ถ้ิ่าใครมาชื่ว่งปลูกข�้ว เร�กจ็ะได้ลงไปดำ�น�ปลูกข�้วกันด้วย สำ�หรับ
ใครไม่ใช่ส�ยกิจกรรม ท่ีน่ีก็ชวนคุณด่ืมดำ�่บรรย�ก�ศท่ีร�ยล้อมไปด้วย
ธรรมช�ติ เร�รับรองว่�ช่วยผ่อนคล�ยจิตใจว้�วุ่นของคุณได้แน่นอน
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	 พัาตั่วเองออกจากความวุ่นวายกันสักพััก	เปิ็ดโอกาสให้็ช่ื่ว่ต่
ได้ทั่กท่ายสายลมแสงแดดกันสักห็น่อย	ท่่�	MaChill	Home	ข้อง	กุ้ง-
ท่ศัพัร	ช่ื่วป็ร่ชื่า	และ	เกล้า-ก่รณ์า	มาล่เล่ศัค่า	ค่้รักท่่�ใฝ�ฝันอยาก
เห็็นพัระอาท่่ต่ย์ลาลับข้อบฟ้ัาในทุ่ก	ๆ 	วัน	จึงสานฝันนั�นให้็เป็็นจร่ง
ด้วยการสร้างบ้านด่นส่ข้าวนวลละมุน	ลดอุณ์ห็ภ้ม่ได้เป็็นอย่างด่	
ท่่ามกลางธรรมชื่าต่่	ทุ่่งห็ญ้่าส่เข่้ยว	เค่ยงค่้บรรยากาศัร่มนำ�าท่่�เห็็น
พัระอาท่่ต่ย์ต่กด่น	พัร้อมทั่�งการด่ไซน์สุดม่น่มอลอย่างบ้าน	Bird	
House	เม่�อเด่นเข้้าไป็ช้ื่า	ๆ	จะพับกับกระจกวงกลมดวงให็ญ่่ให้็ได้
ท่อดสายต่าส่้ท่่วทั่ศัน์รอบ	ๆ	ท่่�พัักได้อย่างสบายต่าสบายใจ

MaChill Home
บ้านพักตากอากาศ 
ที่ชวนแขกประหยัดทรัพยากร

1 0

ที่ตั้ง : 99/1หมู่ 2 ตำ�บลบ้�นย�ง อำ�เภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : นัดหม�ยล่วงหน้�

Facebook : MaChillHome

	 ถ้ิ่าใครเป็็นสายรักโลกก็คงจะถ้ิ่กใจไม่ใช่ื่น้อย	เพัราะท่่�น่�เข้าม่การ
แยกข้ยะเป็็นสัดส่วน	ใช้ื่ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์ย่อยสลายได้	ใช้ื่ผู้้าอเนกป็ระสงค์
แท่นท่่ชื่ช้ื่	เห็ม่อนเป็็นแนวท่างเล็ก	ๆ 	ท่่�ช่ื่วยป็ระห็ยัดท่รัพัยากรอย่าง
ย่�งให็ญ่่
	 ยามน่�ห็ากใครมองห็าสถิ่านท่่�พัักผู่้อนห็ย่อนใจ	ท่่�น่�ไม่ไกลจาก
กรุงเท่พัฯ	มาก	อาจเป็็นท่่�ท่่�คุณ์ต่ามห็าอย่้ก็ได้นะ	แต่่เด่�ยวก่อน!	 
ถ้ิ่าคุณ์จะเข้้าพััก	ต้่องร่บจองล่วงห็น้านะ	เพัราะท่่�พัักแห่็งน่�	รับแค่เพ่ัยง
รอบละ	1	กลุ่มเท่่านั�น	
	 ท่่�สำาคัญ่	ถ้ิ่าได้ไป็พัักแล้ว	ก่อนกลับก็อย่าล่มช่ื่วยกันแยกข้ยะ
ด้วยล่ะ
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มีกินฟาร์ม
บ้านสวนเล็ก ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ 
อยู่ง่าย กินง่าย 

1 1  เฮ็ดในส่ิงท่ีเช่ือ เช่ือในส่ิงท่ีเฮ็ด คุณเคยได้ยินคำ�น้ีม้ัย คิดว่�เป็น
จริงได้หรอืเปล�่ ปู-จงรกั จ�รพัุนธ์ุง�ม ผู้ถือวลน้ีีเป็นคตปิระจำ�ใจ เธอ
ก่อต้ัง ‘มีกินฟ�ร์ม’ ด้วยคว�มเช่ือม่ันในส่ิงท่ีตัวเองทำ� โดยได้แรง
บันด�ลใจม�จ�กม�นะ ม�น ีปีติ ชูใจ ตัวละครจ�กหนงัสือแบบเรียน
ประถมศึกษ�ของไทยในวัยเด็กท่ีเร�คุ้นเคยกันดี
 น่ันคือจุดเร่ิมต้นท่ีทำ�ให้เธออย�กมบ้ี�นสวนเหมอืนตัวละคร จึง
ส�นฝัันให้เป็นจริงด้วยก�รสร้�งท่ีพักสไตล์บ้�นไร่ ท้องทุ่งและเถียงน� 
ให้นักท่องเท่ียวได้ด่ืมดำ่�ไปกับธรรมช�ติท่ีห�ไม่ได้จ�กเมืองใหญ่อัน
ว้�วุ่น นอกจ�กทิวทัศน์ทุ่งน�แล้ว ท่ีน่ียังปลูกพืชผักสวนครัวน�น�
ชนิด เพ่ือนำ�ม�ประกอบอ�ห�รแก่ผู้เข้�พัก โดยเน้นไปท่ีเมนูท้องถ่ิน
เพร�ะปูอย�กให้คุณได้ล้ิมลองกับรสช�ติของอ�ห�รต�มแบบฉบับ
พ้ืนบ้�น 
 ไม่น่�เช่ือว่�ภ�พฝัันในวัยเด็กของปูจะผ่�นคำ�ปร�ม�สจ�กคน
รอบข้�งม�ม�กม�ย แต่เธอเช่ือม่ันในคว�มรู้สึกของตัวเอง จนทำ�ให้มีกิน
ฟ�ร์มม�ถึงทุกวันน้ี ด้วยคติประจำ� เฮ็ดในส่ิงท่ีเช่ือ เช่ือในส่ิงท่ีเฮ็ด     
และถ้�คุณกำ�ลังมองห�ท่ีพักสไตล์อีส�นบ้�นน� เร�ขอแนะนำ�มีกินฟ�ร์ม
รับรองประทับใจหล�ยเด้อ

ที่ตั้ง : 114 หมู่ที่ 7 บ้�นโคกกล�ง ตำ�บลจระเข้  

อำ�เภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : นัดหม�ยล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 06 1695 9926

Facebook : มีกินฟ�ร์ม MEKIN FARM
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	 บ้านในนคร’	ข้อง	แม-ดนัย	โต๊่ะเจ	เป็็นบ้ต่่กโฮเท่ลในบ้านเก่า
อายุร้อยกว่าป่็	ตั่�งอย่้บนถิ่นนนางงาม	ย่านเม่องเก่าสงข้ลา	ป็ระวัต่่
ความเป็็นมาข้องบ้านห็ลังน่�สนุกใช่ื่ย่อย	ก่อนมาถึิ่งม่อข้องแม	เคยเป็็น
บ้านข้องเจ้าข้องแพัป็ลา	เคยเป็็นบ้านข้อง	นายคล้าย	ละอองมณ่์	อด่ต่
สมาช่ื่กสภาผู้้้แท่นราษฎีรจังห็วัดสงข้ลา	8	สมัย	เคยเป็็นบ้านข้อง	
พัระน่เท่ศัโลห็สถิ่าน	(ว้ดฮัล	วุฒ่ภ้ม่)	เจ้าข้องบ้านคนแรก	ท่่านเป็็นชื่าว
ศัร่ลังกา	ถ้ิ่กว่าจ้างในสมัยพัระบาท่สมเด็จพัระจุลจอมเกล้าเจ้าอย่้หั็ว	
ให้็มาท่ำางานเป็็นช่ื่างแผู้นท่่�และสำารวจแร่ด่บุก	จนถ้ิ่กย้ายมาสงข้ลา
ซึ�งท่่านเป็็นต้่นต่ระก้ลวุฒ่ภ้ม่	

บ้านในนคร
บูติกโฮเทลในบ้านเก่าอายุ 100 กว่าปี 
ของช่างทำาแผนที่

1 2

ที่ตั้ง : 166 ถนนน�งง�ม ตำ�บลบ่อบ�ง

อำ�เภอเมืองสงขล� จังหวัดสงขล� 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดทุกวัน

โทรศัพท์ : 09 5438 9323

Facebook : บ้�นในนคร บูติกโฮเต็ล สงขล�

	 ตึ่ก	3	ชัื่�น	บรรจุห้็องหั็บไว้ทั่�งห็มด	6	ห้็อง	แต่่ละห้็องข้นาด
กำาลังด่	เพัราะแมอยากให้็แข้กร้้สึกเห็ม่อนมาพัักผู่้อนบ้านญ่าต่่คน
สน่ท่	ถ้ิ่าอยากก่นร้านอร่อยท่่�ไห็น	ข้องฝากท่่�ไม่ควรพัลาด	จนถึิ่ง
สถิ่านท่่�น่าท่่องเท่่�ยว	แมร้จั้กด่และพัรอ้มแนะนำาด้วยใจย่นด่	เพัราะ
เพ่ั�อนบ้านละแวกนั�นร้้จักกันห็มด	เป็็นกันเองมาก	ส่วนความน่ารัก
อ่กอย่างท่่�สะท้่อนความเป็็นสงข้ลาได้ด่	ค่อข้้าวข้องท่่�แมห็ย่บมา
ต่กแต่่ง	อย่างผู้้าป็าเต๊่ะ	ก็เป็็นสัญ่ลักษณ์์แท่นพัหุ็วัฒนธรรมท่่�เก่ดขึ้�น
ในพ่ั�นท่่�
	 แอบกระซ่บว่าลานท่านข้้าวกลางแจ้งข้องบ้านในนครร่�นรมย์
มาก	ม่ธรรมชื่าต่่ส่เข่้ยว	มองเห็็นว่ถ่ิ่ชุื่มชื่นเม่องเก่าข้องสงข้ลาถิ่นัดต่า
แถิ่มม่เมน้โรต่่ท่ำาเองด้วยนะ	ส่วนอาห็ารเช้ื่าเป็็นอาห็ารฮาลาลเส่ร์ฟัค่้
ผู้ลไม้สดต่ามฤด้กาล
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Fit Well Thailand

12 แหล่งท่องเที่ยวชวนฟิตร่างกายของ 
สายเฮลท์ตี้ทั่วไทย แวะเที่ยวก็ได้ ออกกำาลังกายก็ดี

	 ไม่ว่าจะสายว่�ง	สายป่็น	สายปั็�น	แม้กระทั่�งสายไถิ่บอร์ด	รับรองว่า
เม่�ออ่านจบ	ได้วงป็ฏ่ท่่น	แพัลนโป็รแกรมสำาห็รับท่ร่ป็ห็น้ากันแน่นอน	
เพัราะเราคัดสรร	12	สถิ่านท่่�ทั่�วไท่ย	ท่่�ม่ไว้เพ่ั�อสาวกการออกกำาลังกาย
โดยเฉพัาะ
	 	ใครว่าไป็เท่่�ยวแล้วจะได้ผู้ลาญ่เง่นในกระเป๋็าแค่อย่างเด่ยว	คราวน่�
ลองไป็เท่่�ยวแล้วได้ผู้ลาญ่ไข้มันในร่างกายกนัด้บ้าง	นอกจากจะไดอ้อก
ท่ร่ป็เพ่ั�อช่ื่วยกระตุ้่นเศัรษฐก่จการท่่องเท่่�ยวให้็คึกคัก	และชื่าร์จพัลังกายใจ
ให้็เต็่มส้บแล้ว	ยังได้ข้องสมนาคุณ์เป็็นสุข้ภาพัด่และกำาลังวังชื่าท่่�แม้จะ
ราคาแพังเท่่าไห็ร่ก็ห็าซ่�อไม่ได้	
	 อ่กทั่�งรายนามสถิ่านท่่�ต่่อไป็น่�	ยังเป็็นเจ้าบ้านใจด่ท่่�ช่ื่วยเก่�อห็นุน
พ่ั�นท่่�และชุื่มชื่นให้็เก่ดการเช่ื่�อมโยงอยา่งเข้้มแข็้งอ่กด้วย	ใครใครจ่ะเท่่�ยว
ไป็เบ่ร์นไป็ให้็พัอเร่ยกเห็ง่�อ	ห็ร่อต่่ดใจเข้้าขั้�นจร่งจัง	อยากอย่้ต่่อฟิัต่ซ้อม
จนเท่่ร์นโป็รก็ต่ามสบาย	
	 เพัราะต้่องล็อกดาวน์จากพ่ัษโคว่ด-19	ห็ลายคนจึงได้แต่่นอนบ่ด
ข่้�เก่ยจจนแท่บต่่ดเต่่ยง	อย่ารอช้ื่า	ร่บปั็กห็มุดห็มายเข้้าล่สต์่แล้วไป็ฟิัต่
แอนด์เฟิัร์มกันด่กว่า	ไม่ว่าจะปั็�นจักรยานบนเส้นท่างธรรมชื่าต่่	เข้้า
ฟิัต่เนสด้แลสุข้ภาพัแบบครบวงจร	ป็ระลองฝ่ม่อเซ่ร์ฟัสเก็ต่บนโรงห็นัง
เก่า	แวะเข้้าสนามเด็กเล่นกลางแจ้งเอาใจเด็กๆ	ไป็จนถึิ่งเล่นโยคะ	เต่ะบอล
ท่ำาสป็าด่ท็่อกซ์	ล่องเร่อคายัค	ห็ร่อจะเล่น	SUP	กลางบึง	ทั่�งห็มดน่�รอให้็
คุณ์ไป็ย่ดเส้นย่ดสายและโยกย้ายส่ายสะโพักกันแล้ว!
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	 โรงห็นังสแต่นด์อโลน	ตั่วแท่นแห่็งส่สันข้องโลกยุคเก่า	ถ้ิ่กจับวาง
เข้้ากับสนามเซ่ร์ฟัสเก็ต่	ตั่วแท่นข้องความสนุกยุคให็ม่ในวงการก่ฬา
ได้อย่างไม่น่าเช่ื่�อ	เม่�อสองเพ่ั�อนซ่�ข้อเป็ล่�ยน	‘ไอยรารามา’	โรงห็นังเก่า
อายกุว่า	42	ป่็	เป็็นสนามเซ่ร์ฟัสเก็ต่มาต่รฐานสากล	จดุรวมพัลข้อง
แวดวงไถิ่กระดานแห่็งให็ม่ในเม่องแม่กลอง
	 เม่�อได้ก้าวข้าเข้้าไป็และต่กห็ลุมรักในวงการเซ่ร์ฟัสเก็ต่	ป็อ- 
ณั์ฐชื่นน	เจร่ญ่พัาน่ชื่	และ	โจ-พััชื่รชื่ว่ญ่ช์ื่	พุัฒ่ศัวรรย์	จึงปิ็�งไอเด่ย
ปั็ดฝุ�นเป็ล่�ยนชัื่�น	2	ข้องอาคารเก่าเป็็นสนามเซ่ร์ฟัสุดจ๊าบ	เม่�อได้
ผู้้้เช่ื่�ยวชื่าญ่มาควบคุมการก่อสร้างอย่างรอบคอบทุ่กต่ารางเมต่ร	
‘Wiggle	Boy,	Wiggle	Wave’	ก็ได้ถ่ิ่อกำาเน่ดต่ามความตั่�งใจ	

Wiggle Boy,  
Wiggle Wave
สนามเซิร์ฟสเก็ตในร่มสุดเก๋าจาก 
โรงหนังเก่าวิกไอยรา สีสันแห่งวงการ
ไถบอร์ดคร้ังใหม่ใจกลางแม่กลอง

0 1

ท่ีต้ัง : เลขท่ี 543 ตำ�บลแม่กลอง อำ�เภอเมืองสมุทรสงคร�ม

จังหวัดสมุทรสงคร�ม 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 10.00 - 19.50 น. (เนื่องจ�ก

สถ�นก�รณ์โรคระบ�ด จึงจำ�กัดจำ�นวนผู้เข้�ใช้และ 

เปิดบริก�รเฉพ�ะ Private Group) 

โทรศัพท์ : 08 0999 5424, 08 8124 1516

Facebook : Wiggle Wave

	 พ่ั�นสนามเร่ยบกร่บไม่ม่สะดุดกว่า	600	ต่ารางเมต่รแห่็งน่�แบ่งโซน
สำาห็รับเล่นเซ่ร์ฟัได้ห็ลายระดับ	ตั่�งแต่่ลานฝึกซ้อม	สนามคล่�นส้ง	และ
ลานสำาห็รับวาดลวดลายโลดโผู้น	ตั่วอาคารคงไว้ด้วยกล่�นอายข้อง 
วันวาน	อย่างเพัดานท่่�เผู้ยให้็เห็็นโครงสร้างไม้ถัิ่กท่อฝ่ม่อช่ื่างโบราณ์
ล่ฟัต์่ตั่วเก่า	เก้าอ่�โรงห็นัง	และผู้นังอ่ฐมอญ่แดงเป็ล่อยเป็ล่าช่ื่วยขั้บเน้น
ความเก่าแต่่ยังเก๋าข้องสถิ่านท่่�แห่็งน่�ได้อย่างคมชัื่ด	
	 เม่�อเด่นลัดเลาะไป็โดยรอบ	จะพับกับร้านข้ายและให้็เช่ื่าอุป็กรณ์์
ท่่�ม่ไว้บร่การครบครัน	และห็ากไถิ่บอร์ดกันจนเห็ง่�อไห็ลไคลย้อยก็ม่คาเฟั�
ข้นาดน่ารักคอยเส่ร์ฟัข้นม	กาแฟั	และข้องว่าง	เอาไว้ให้็เต่่มพัลังกัน
	 เม่�อโรงห็นังเก่าท่่�งร้าง	ถ้ิ่กแต่่งแต้่มความห็รรษาด้วยบรรดานัก
ไถิ่บอร์ดอ่กครั�ง	เม่องสมุท่รสงครามก็พัลอยคึกคักและห็มุนต่ามการ
เป็ล่�ยนผู่้านข้องโลกไป็ด้วย	ในอนาคต่ทั่�งสองอยากพััฒนาให้็ท่่�แห่็งน่�
เป็็นสนามแข่้งขั้น	และร่วมผู้ลักดันให้็ก่ฬาเซ่ร์ฟัสเก็ต่ในไท่ยไป็ต่่อได้
อย่างยั�งย่น
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Get Growing  
Community Farm

สนามเด็กเล่นกลางแจ้งแห่งย่าน 
บางกะเจ้า ใช้แปลงผัก เล้าไก่ และ
สไลเดอร์โคลน เชื่อมโยงสายสัมพันธ์
ในครอบครัว

	 ‘ย่�งเลอะ	ย่�งเยอะป็ระสบการณ์์’	เป็็นป็ระโยคท่่�ใช้ื่น่ยามความ
ห็รรษา	ณ์	ท่่�แห่็งน่�ได้อย่างเห็มาะเจาะ	เพัราะเราจะพัาไป็ลัดเลาะ
เย่อนถ่ิ่�นบางกะเจ้า	ท่่�คละเคล้าไป็ด้วยกล่�นไอด่นและเส่ยงหั็วเราะข้อง
เด็ก	ๆ	ไม่ต้่องบอกก็ร้้ว่าสนุกสุดเห็ว่�ยงไม่เบา
	 พ่ั�นท่่�	6	ไร่ในอำาเภอพัระป็ระแดง	ถ้ิ่กแป็ลงโฉมกลายเป็็นสนาม
เด็กเล่นและฟัาร์มข้นาดย่อม	จากความตั่�งใจข้อง	รศั.นพั.นพัดล 
สโรบล	ส้ต่่นร่แพัท่ย์ท่่�อยากสร้างพ่ั�นท่่�ให้็เด็ก	ๆ	ได้ว่�งเล่น	ค้นห็า
ต่นเอง	และเต่่บโต่ท่่ามกลางธรรมชื่าต่่ในยุคป็�าคอนกร่ต่ครองเม่อง
จากนั�นจึงส่งต่่อให้็ล้กชื่ายอย่าง	ปั็น-น่ธ่ศั	สโรบล	เป็็นผู้้้ด้แลก่จการ		

0 2

ที่ตั้ง : ซอยวัดร�ษฎร์รังสรรค์ ตำ�บลบ�งกะเจ้�  

อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร  

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันพุธ-อ�ทิตย์ 09.00 - 17.30 น. 

โทรศัพท์ : 08 3136 5004

Facebook : Get Growing Community Farm

ท่่�น่�ม่ท่ร่ป็	One	Day	Camp	(เปิ็ดรับเม่�อจับกลุ่ม	10	คน)	เด็ก	ๆ	จะได้
เล่นต่ะลุยต่ลอดวัน	เร่�มด้วยเว่ร์กชื่อป็งานชื่่างอย่างง่าย	ลงม่อท่ำา
ปุ๋็ยจากข่้�ม้าต่ากแห็้งไร้สาร	ป็ล้กผัู้กออร์แกน่กในฟัาร์ม	ให้็อาห็าร
บรรดาสัต่ว์น้อยให็ญ่่	ไฮไลต์่อย่้ท่่�เด็ก	ๆ 	จะได้ท่านม่�อกลางวันจากไข่้
ท่่�เก็บมาเอง	
	 ส่วนช่ื่วงบ่ายรับรองว่าถ้ิ่กใจทั่�งเด็กน้อยและพ่ัอแม่	เพัราะพัวกเข้า
จะได้สนุกไป็กับเคร่�องเล่นกลางแจ้ง	16	ช่ื่�นท่่�ท่ำาจากวัสดุเห็ล่อใช้ื่และ
ไม้ร่ย้ส	เช่ื่น	ทุ่่นลอยนำ�า	สไลเดอร์โคลน	และอุโมงค์ม้า	ท่่�สำาคัญ่ 
ยังออกแบบมาให้็	1	เคร่�องเล่นได้ห็ลากห็ลายแบบ	เพ่ั�อให้็เด็ก	ๆ	
ค้นห็าว่ธ่เล่นท่่�เห็มาะกับตั่วเองโดยไม่ต้่องลอกเล่ยนใคร	เสร่มสร้าง
ความมั�นใจและกล้าเผู้ช่ื่ญ่ส่�งแป็ลกให็ม่แบบท่่�เคร่�องเล่นในห้็างให้็ไม่ได้

	 เพัราะอยากให็ส้ถิ่านท่่�แห่็งน่�เป็็นพ่ั�นท่่�ข้องครอบครวั	กฎีบังคับ
จึงม่เพ่ัยงข้้อเด่ยว	ค่อเด็ก	1	คนต้่องม่ผู้้้ป็กครองเข้้าเล่นด้วยอย่างน้อย	
1	คน	ความน่ารักมากท่่�บรรดาเด็กเล็กเด็กโต่ต่่างต่่ดใจ	เว้าวอนให้็
พ่ัอแม่พัามาเย่อนซำ�าอ่กเป็็นครั�งท่่�สองสาม	เห็็นจะเป็็นการเปิ็ดให้็เช่ื่า
แป็ลงผู้กัและเป็็นเจ้าข้องไกไ่ข่้	โดยท่างฟัารม์จะด้แลผู้ลผู้ล่ต่ให็เ้ม่�อ
เด็ก	ๆ	ไม่อย่้	แต่่ต้่องห็มั�นแวะมาเก็บผัู้กเก็บไข่้กลับไป็ท่ำากับข้้าวกัน
บ่อย	ๆ	ด้วยนะ!
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More Fin Gym  
และ More Fin Cafe
ฟิตเนสครบวงจร เสริมทัพมาพร้อมกับ
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพสไตล์โฮมเมด

	 เม่�อพับปั็ญ่ห็าสุข้ภาพัรุมเร้า	ช่ื่างภาพั
และเจ้าข้องสต้่ด่โออย่าง	ต่้่-พ่ัชัื่ย	แสงโรจน์
เพ่ั�มสุข้	จึงข้อผัู้นตั่วมาเป็็นนักว่�งม่อสมัครเล่น
ว่�งไป็ว่�งมาดันกลายเป็็นนักว่�งกวาดรางวัลโดย
ไม่ร้้ตั่ว	ต่ามมาด้วยต่ำาแห็น่ง	‘โค้ชื่ต่้่’	และ	 
‘เชื่ฟัต่้่’	ท่่�บรรดาคนรักสุข้ภาพัแห่็งเม่องสระแก้ว
ไม่ม่ใครไม่ร้้จัก
	 เพัราะสระแก้วยังไม่ม่ฟิัต่เนสและย่ม
มาต่รฐานแบบท่่�ต่นเองต้่องการ	ต่้่จึงลงทุ่นไป็
อบรมเป็็น	Personal	Trainer	ม่ออาช่ื่พัด้วย
ตั่วเอง	เพ่ั�อกลับมาสานต่่อความตั่�งใจด้วย
การเปิ็ด	More	Fin	Gym	ฟิัต่เนสและย่มเพ่ั�อ
สุข้ภาพัระดับมาต่รฐานแห็่งแรกในจังห็วัด	
ท่ำาให้็สาวกคนรักการออกกำาลังกายในพ่ั�นท่่�
ต่่างด่ใจมาก	เพัราะจะได้ม่พ่ั�นท่่�ย่ดเส้นย่ดสาย
อย่างเป็็นท่างการ	
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ที่ตั้ง : ข้�งโรงเรียนมัธยมสระแก้ว  ถนนสุวรรณศร 56  

ตำ�บลสระแก้ว  อำ�เภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 07.00 -  21.00 น.

โทรศัพท์ : 08 4599 4165

Facebook : More Fin Gym และ More Fin Cafe

	 ท่่�น่�ม่เคร่�องเล่นฟิัต่เนสและเท่รนเนอร์คอยด้แลอย่างใกล้ช่ื่ด	
ห็ร่อใครอยากม่เคร่�องออกกำาลังกายไป็ฟิัต่กันต่่อท่่�บ้าน	เข้าก็ม่บร่การ
สั�งจองและจัดส่งให้็ต่ามสั�ง	แต่่ความตั่�งใจข้องต่้่ท่่�อยากสร้างแบรนด์เพ่ั�อ
ด้แลสุข้ภาพัข้องล้กค้าแบบครบวงจรยังไม่ถ้ิ่กสกัดไว้เพ่ัยงเท่่าน่�	เพัราะ
เข้ายังศึักษาและพััฒนาฝ่ม่อการท่ำาอาห็ารโฮมเมดเพ่ั�อสุข้ภาพัอย่าง
จร่งจัง	จนทุ่กวันน่�พ่ั�นท่่�ฟิัต่เนสได้ข้ยับข้ยายกลายเป็็น	More	Fin	Cafe	
เพ่ั�มขึ้�นอ่กห็ลัง	เส่ร์ฟัอาห็ารคาวห็วานทั่�งสายอ่ต่าเล่ยนและฟิัวชัื่น
นอกจากนั�นยังม่เคร่�องด่�มและเบเกอร่�โฮมเมดท่่�ท่างร้านค่ดส้ต่รขึ้�นเอง
เพ่ั�อเป็็นตั่วช่ื่วยด้แลร้ป็ร่างได้อย่างออกรสชื่าต่่และน่าลอง
	 ห็ากวันใดแวะไป็ในตั่วเม่องสระแก้ว	ลองไป็จับจองเด่นว่�งบน
เคร่�องเล่นให้็เห็ง่�อกระเซ็นกันด้บ้าง	รับรองว่าม่ให้็เล่นห็ลากห็ลายชื่น่ด
เล่อกฟิัต่แอนด์เฟิัร์มได้ต่ามชื่อบใจ	ห็ากท้่องเร่�มร้อง	เราแนะนำาให้็
ลองสั�งพ่ัซซ่า	พัระเอกตั่วช้ื่โรงข้องร้าน	เพัราะอร่อยจนไม่เส่ยดายแคลอร่�
ท่่�เบ่ร์นไป็แม้แต่่น่ดเด่ยว
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	 ห็ากใครกำาลังเป็็นโรคภ้ม่แพ้ั	(มลพ่ัษ)	กรุงเท่พัฯ	เราข้อแนะให้็
มาแวะเสร่มภ้ม่ร่างกายกันท่่�	‘อ่างเก็บนำ�าท่่ากระบาก’	จังห็วัดสระแก้ว
สถิ่านท่่�ท่่องเท่่�ยวสุดช่ื่ลล์ท่่�แวดล้อมไป็ด้วยผู่้นป็�า	ท้่องนำ�า	และขุ้นเข้า
เต่ร่ยมส้ดเอาอากาศับร่สุท่ธ่�ไป็ตุ่นไว้จนเต็่มป็อดกันได้เลย!
	 อ่างเก็บนำ�าท่่ากระบาก	เป็็นเข่้�อนด่นความยาวกว่า	720	เมต่ร
ในโครงการพััฒนาด้านแห็ล่งนำ�าข้องกรมชื่ลป็ระท่าน	พัร้อมป็รับป็รุง
และพััฒนาพ่ั�นท่่�โดยรอบด้วยพัันธ์ุไม้น้อยให็ญ่่	ท่ำาให็้อ่างเก็บนำ�า
แห่็งน่�ม่ฟัังก์ชัื่นการใช้ื่งานเป็็นทั่�งแห็ล่งนำ�าสำาห็รับเกษต่รกร	และแห็ล่ง
พัักผู่้อนห็ย่อนใจสำาห็รับนักท่่องเท่่�ยวด้วยในเวลาเด่ยวกัน	

อ่างเก็บน้ำา 
ท่ากระบาก
อ่างเก็บน้ำากลางเมืองสระแก้ว พื้นที่
สำาหรับเดิน วิ่ง ปั่น และแคมป์ปิ้งปิกนิก 
ท่ามกลางโอบกอดของธรรมชาติ
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ท่ีต้ัง : ตำ�บลท่�แยก อำ�เภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

(ห่�งจ�กอุทย�นแห่งช�ติป�งสีด� 6 กิโลเมตร)  

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 08.30 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 08 3726 1667

	 ว่วท่่วทั่ศัน์บนสันอ่าง	จะแชื่ะภาพัถ่ิ่ายมุมไห็นก็ถ่ิ่ายออกมาสวย
ไม่ซำ�า	เพัราะด้านห็ลังค่อฉากตั่ดข้องผู่้นนำ�าและท้่องฟ้ัาท่่�มาบรรจบ
เข้้ากันแบบพัอด่บพัอด่	และด้วยพ่ั�นท่่�โล่งกว้างป็ราศัจากมลพ่ัษ	อ่กทั่�ง
อย่้ห่็างจากแห็ล่งชุื่มชื่น	จึงเห็มาะอย่างย่�งแก่การมาพัักผู่้อนในวันห็ยุด
สุดสัป็ดาห์็	ใครจะพักรองเท้่าว่�งห็ร่อจักรยานค่้ใจมาด้วยก็ต่ามสะดวก
ส่วนใครเป็็นสายก่ฬาท่างนำ�าก็ไม่ต้่องน้อยใจ	เพัราะลงเล่นนำ�าและปั็�น
เร่อห็งส์ในอ่างเก็บนำ�าใสแจ๋วได้อ่กด้วย
	 รอบพ่ั�นท่่�อ่างเก็บนำ�ายังม่แป็ลงป็ล้กป็�าและศ้ันย์เพัาะพัันธ์ุสตั่ว์
นำ�าจ่ดให้็เข้้าเย่�ยมชื่ม	ส่วนใครช่ื่�นชื่อบการกางเต็่นท์่รับลมธรรมชื่าต่่
ห็ากสถิ่านการณ์์โรคระบาดเบาบางลง	ท่างอ่างเก็บนำ�าท่่ากระบากก็ย่นด่
เปิ็ดพ่ั�นท่่�ให้็เข้้าไป็ตั่�งแคมป์็ปิ็กน่กกันด้วยนะ
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	 ว่�งจ็อกก่�งในสวนสาธารณ์ะอาจด้ธรรมดาไป็เส่ยห็น่อย	ลองเป็ล่�ยน
มาว่�งในสวนสมุนไพัรกันด้บ้าง	รับรองว่าได้เพ่ั�มทั่�งกำาลังวังชื่าและ
ห็อบเอาความร้้เก่�ยวกับสมุนไพัรไท่ยกลับไป็เต็่มกระเป๋็า

ท่ีต้ัง : เลขท่ี 999 ถนนพุทธมณฑลส�ย 4 ตำ�บลศ�ล�ย� 

อำ�เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันพุธ-อ�ทิตย์ 09.00 - 16.00 น. (งดให้

บริก�รเน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์โรคระบ�ด ติดต�มร�ยละเอียด

ก�รเปิดให้บริก�รอีกคร้ังได้ท�งหน้�เพจ)

เว็บไซต์ : sireepark.mahidol.ac.th

Facebook : Sireepark

อุทยานธรรมชาติวิทยา 
สิรีรุกขชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

อาณาจักรสีเขียวย่านศาลายา มีพ้ืนท่ี
ว่ิงออกกำาลังกาย พร้อมทำาความรู้จัก
สมุนไพรไทยแบบใกล้ชิด
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	 อาณ์าจักรส่เข่้ยวข้นาดยักษ์กว่า	140	ไร่	ท่่�ตั่�งต่ระห็ง่านอย่้ใน
พ่ั�นท่่�ข้องมห็าว่ท่ยาลัยมห่็ดลแห่็งน่�	ท่ำาห็น้าท่่�เป็็นบ้านห็ลังให็ญ่่ให้็กับ
เห็ล่าพ่ัชื่สมุนไพัรธรรมชื่าต่่ห็ายากกว่า	800	ชื่น่ด	คอยอนุรักษ์และ
แบ่งปั็นความร้้เก่�ยวกับศัาสต่ร์สมุนไพัรให้็แข้กผู้้้มาเย่อน	
	 พ่ั�นท่่�ภายในแบ่งโซนไว้อย่างคุ้มค่าทุ่กต่ารางเมต่ร	อำานวย
ความสะดวกให้็เห็ล่านักเร่ยน	นักศึักษา	คนท่ำางาน	ไป็จนถึิ่งผู้้้ส้งอายุ
และผู้้้พ่ัการ	ได้เข้้ามาเด่นเล่นย่ดเส้นย่ดสาย	พัร้อมส้ดอากาศับร่สุท่ธ่�
ท่่ามกลางสวนสมุนไพัรกลางแจ้ง	ห็ากใครอยากปั็�นจักรยานห็ร่อนั�ง
ชื่มว่วช่ื่ลล์	ๆ 	บนรถิ่ราง	ท่่�น่�ก็ม่บร่การให้็ครบครัน	ทั่�งโซนลานนานา
สมุนไพัร	สวนสมุนไพัร	ลานไม้เล่�อย	ลานสมุนไพัรเพ่ั�อสุข้ภาพั	ลาน
สมุนไพัรวงศ์ัข่้ง	ศัาลาห็มอช่ื่วกโกมารภัจจ์	
	 ส่วนไฮไลต์่อย่้ท่่�ลานสมุนไพัรเพ่ั�อผู้้้พ่ัการและผู้้้ส้งอายุท่่�ออกแบบ
เพ่ั�อต่อบโจท่ย์ผู้้้ใช้ื่บร่การกลุ่มน่�โดยเฉพัาะ	ทั่�งการสร้างอักษรเบรลล์
และท่างเด่นสำาห็รับผู้้้พ่ัการท่างสายต่า	การจัดแป็ลงต้่นไม้ให้็ต่ำ�าลง
เพ่ั�อให้็ผู้้้ใช้ื่ว่ลแชื่ร์เอ่�อมไป็สัมผัู้ส	ดมกล่�น	และช่ื่มรสชื่าต่่ข้องพ่ัชื่
สมุนไพัรได้	การันต่่ด้วยรางวัล	Universal	Design	Wheelchair	
Accessible	ว่าเป็็นพ่ั�นท่่�สำาห็รับคนทุ่กเพัศัทุ่กวัยอย่างแท้่จร่ง

	 ห็ากร่างกายเร่�มคลายความร้อน	ลองแวะไป็เด่นต่ากแอร์เย็นฉำ�า
พัร้อมเย่�ยมชื่ม	‘น่ท่รรศัการสมุนไพัรภ้ม่ปั็ญ่ญ่าไท่ยส่้สากล’	ท่่�อาคาร
ใบไม้สามใบกันก่อนได้	แอบบอกข่้าวด่สำาห็รับสาย	DIY	เพัราะท่่�น่�
เข้าม่ก่จกรรมสดุคราฟัต่เ์ก่�ยวกับสมุนไพัรให็ไ้ด้ร่วมสนุกกันอย่้เสมอ
ทั่�งท่ำาวุ้นส่จากธรรมชื่าต่่	ข้ยายพัันธ์ุสมุนไพัร	ไป็จัดถึิ่งการอัดพัรรณ์ไม้
ด้วยแผู้ง	Herbarium
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	 นับน่�วย้อนกลับไป็เม่�อราว	5	-	6	ป่็ก่อน	สเก็ต่บอร์ดอาจถ้ิ่กมอง
ว่าเป็็นก่ฬาอันต่รายและกลายเป็็นแห็ล่งมั�วสุมข้องกลุ่มวัยรุ่น	จน
นักไถิ่รุ่นเล็กรุ่นให็ญ่่ต้่องพัับกระดานอำาลาวงการกันไป็	ไก่-ณั์ฐภัท่ร
ปั็ญ่ญ่ารัต่นา	จึงข้อป็ระกาศัศัักดาชุื่บช่ื่ว่ต่ให้็วงการสเก็ต่เต่อร์ขึ้�น
อ่กครั�ง	ด้วยแบรนด์	DREG	Skateboards	ท่่�สร้างจากนำ�าพัักนำ�าแรง
และความกล้าได้กล้าเส่ยข้องตั่วเอง

DREG Skatepark

ลานสเก็ตท่ีเปล่ียนมุมมองวงการ 
สเก็ตเตอร์ แถมยังเปิดสอนและให้ 
เข้าเล่นฟรีแห่งเดียวของเมืองนนท์
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ที่ตั้ง : ตำ�บลบ�งศรีเมือง อำ�เภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันอังค�ร-อ�ทิตย์ 12.00 - 22.00 น.  

(เปิดสอนเฉพ�ะวันพุธ-อ�ทิตย์ 17.00 - 19.00 น.) 

โทรศัพท์ : 08 3541 3212

Facebook : DREG SkateShop & SkatePark

	 แต่่เด่มชื่าวสเกต็่เต่อรใ์นนนท่บรุ่ร้้จัก	DREG	Skateboards	ใน
นามแบรนด์จำาห็น่ายอุป็กรณ์์ก่ฬาสเก็ต่บอร์ต่เท่่านั�น	แต่่เม่�อล้กค้าเร่�ม
อุ่นห็นาฝาคั�ง	ป็ระกอบกับความตั่�งใจแรกเร่�มท่่�อยากสร้างลานสเก็ต่ 
มาต่รฐานให้็นักไถิ่ในจังห็วัดบ้านเก่ด	ได้ม่ท่่�โลดแล่นแบบไม่ต้่องเด่นท่าง
เข้้ากรุงเท่พัฯ	ไก่จึงตั่ดส่นใจเนรม่ต่ลานไถิ่	DREG	Skatepark	ขึ้�นกลาง
เม่องนนท์่	
	 ท่่�น่�ออกแบบเพ่ั�อการเล่นสเก็ต่บอร์ดโดยเฉพัาะ	ทั่�งท่างลาดสไต่ล์
ถิ่นน	อ่างข้นาดเล็ก	ข้อบ	ราง	และราวบันได	เห็มาะกับผู้้้เล่นทุ่กเพัศั
ทุ่กวัยอย่างแท้่จร่ง	แถิ่มยังเปิ็ดให้็เข้้าเล่นฟัร่และม่บร่การฝึกสอนให้็จน
เท่่ร์นโป็ร	

	 ส่วนบรรดาคร้ผู้้้สอน	ก็ค่อเห็ล่าเพ่ั�อนพ้ัองข้องไก่ในวงการไถิ่บอร์ด
ฝ่ม่อฉมัง	ล้กศ่ัษย์บางคนเร่�มต้่นตั่�งแต่่ฝึกไถิ่เท้่า	จนเข้้าแข่้งขั้นระดับ
ป็ระเท่ศัมาแล้วก็ม่	ภายในยังม่ร้านค้าอุป็กรณ์์สเก็ต่บอร์ดและจุด
จำาห็น่ายอาห็าร-เคร่�องด่�ม	ไว้คอยบร่การต่ลอดวัน	ในอนาคต่	ไก่ยังม่
แพัลนเปิ็ดสอนสเก็ต่บอร์ดแบบสโมสรอะคาเดม่ครบวงจรแก่ผู้้้ท่่�สนใจ
อ่กด้วย
	 ไก่ท่่�งท้่ายไว้ว่า	สเก็ต่บอร์ดเป็็นก่ฬาท่่�ม่วัฒนธรรมพ่ัเศัษ	ค่อ
การออกมาพับป็ะและเล่นบอร์ดกับบรรดาสเก็ต่เต่อร์ด้วยกันทุ่กวัน
เม็ดเง่นและกำาไรจึงไม่ใช่ื่จุดห็มายข้อง	DREG	Skatepark	แต่่เป็็นการ
สร้างม่ต่รภาพัและพับป็ะผู้้้คนให็ม่	ๆ	ท่่�ห็ลงให็ลในเสน่ห์็ข้องการไถิ่
บอร์ดน่�ด้วยกันต่่างห็าก	รวมถึิ่งภาพัห็วังท่่�อยากเห็็นวงการสเก็ต่ในไท่ย
ข้ยับข้ยาย	และเยาวชื่นในพ่ั�นท่่�สามารถิ่ตั่�งต่นสร้างอาช่ื่พัได้จากก่ฬา
ชื่น่ดน่�
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สวนสาธารณะ 
บึงทุ่งสร้าง
สวนสุขภาพแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ
ชาวขอนแก่น ที่แบ่งเลนเดิน วิ่ง ปั่น
กลางบรรยากาศริมบึงทุ่งสร้างสุดชิลล์

	 มาเย่อนข้อนแก่นทั่�งท่่	ใช่ื่จะม่แต่่บึงแก่นนคร	คราวน่�ลองมา
ต่ะลอน	ๆ	แถิ่วบึงทุ่่งสร้างกันด้บ้าง	กับสวนสาธารณ์ะไซส์จัมโบ้
ใจกลางเม่องข้อนแก่น	แวดล้อมด้วยว่วร่มบึงนำ�า	พัันธ์ุไม้ธรรมชื่าต่่
และลานก่ฬาเพ่ั�อสายสุข้ภาพัอย่างครบครัน
	 บนเน่�อท่่�กว่า	120	ไร่ใจกลางเม่องห็ลักแห่็งถ่ิ่�นลุ่มอ่สาน	ค่อท่่�ตั่�ง
ข้องบึงทุ่่งสร้าง	บึงนำ�าจ่ดและสวนสาธารณ์ะข้นาดให็ญ่่	เป็็นแห็ล่ง
พัักผู่้อนห็ย่อนใจและออกกำาลังกายข้องชื่าวข้อนแก่น	อย่้ภายใต่้
การด้แลข้องห็น่วยงานเท่ศับาล	แม้เพ่ั�งเปิ็ดให้็บร่การได้เพ่ัยง	2	ป่็เศัษ
แต่่ก็ม่ป็ระชื่าชื่นแวะเว่ยนมาใช้ื่บร่การอย่้ต่ลอดจนหั็วกระไดไม่แห้็ง	

0 7

ท่ีต้ัง : ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 05.00 - 21.00 น.

	 ด้วยการจัดแบ่งโซนท่่�เป็็นระเบ่ยบสบายต่า	ทั่�งฝั�งสวนสุข้ภาพัเด่ม
ท่่�ม่ทั่�งสนามบาสเกต็่บอล	สนามเป็ต่อง	ลานอเนกป็ระสงค	์สระนำ�า
และสวนนกข้นาดให็ญ่่	ไป็จนถิ่งึฝั�งสวนป็รับป็รุงให็ม่ท่่�ม่การแบง่เลน
ถิ่นนแยกไว้สำาห็รบัสายปั็�นและสายว่�ง	ม่ถิ่นนส่เห็ล่องแดงสะดดุต่า
ช่ื่วยเพ่ั�มความสะดวกและลดอุบัต่่เห็ตุ่ในการออกกำาลังกายได้เป็็น
อย่างด่	
	 แอบกระซ่บว่าห็ากแวะไป็ช่ื่วงป็ลายป่็ถ่ิ่อเป็็นโชื่คด่	เพัราะสวน
สุข้ภาพัแห็ง่น่�เข้าม่การจดังานมหั็ศัจรรยพั์ันธ์ุไม้สุดต่ระการต่าให็ไ้ด้
เด่นชื่มและแชื่ะภาพักันจนห็นำาใจ	
	 เร่�องความสะอาดและความป็ลอดภัยต้่องยกให้็เป็็นท่่�ห็นึ�ง	
เพัราะสวนสุข้ภาพัแห่็งน่�ได้รับการด้แลจากห็น่วยงานท่่�เก่�ยวข้้องอย่าง
ใกล้ช่ื่ด	อ่กทั่�งยังม่แผู้นพััฒนาพ่ั�นท่่�รอบบึงทุ่่งสร้างให้็เอ่�อต่่อสาธารณ์ะ
ป็ระโยชื่น์อย่างยั�งย่นต่่อไป็ในอนาคต่	ไม่ว่าจะเป็็นการเพ่ั�มพ่ั�นท่่�สำาห็รับ
ก่ฬาท่างนำ�า	ห็อป็ระชุื่มให็ญ่่ใจกลางสวน	ต่ลอดจนลานป็ระต่่มากรรม
แสดงศ่ัลป็ะและวัฒนธรรมป็ระจำาเม่อง	ล้วนเป็็นเมกะโป็รเจกต์่ข้อง 
บึงทุ่่งสร้างท่่�น่าจับต่ามองไม่น้อยเลยท่่เด่ยว
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	 ว่กฤต่นำ�าท่่วมในช่ื่วง	พั.ศั.	2560	ท่ำาให้็ป็�าชื่ายเลนในอำาเภอ
บางสะพัานต่้องล้มราบเป็็นห็น้ากลอง	ต่่�ก-มังกร	นุชื่แนวด่ศัร่	
ป็ระธานการท่่องเท่่�ยวเช่ื่งอนุรักษ์คลองป็ากปิ็ดและป็ระธานว่สาห็ก่จ
ชุื่มชื่น	จึงระดมเห็ล่าจ่ต่อาสาพัายเร่อเข้้าป็�าไป็ป็ล้กต้่นโกงกาง	ข้ยาย
โครงการกลายเป็็นชุื่มชื่นท่่องเท่่�ยวเช่ื่งอนุรักษ์นวัต่ว่ถ่ิ่และว่สาห็ก่จ
ชุื่มชื่นจนถึิ่งปั็จจุบัน
	 คลองป็ากปิ็ด	ช่ื่�อน่�ได้มาเพัราะป็ากคลองเปิ็ด-ปิ็ด	ได้เองต่าม
ธรรมชื่าต่่	อ่กทั่�งยังเป็็นแห็ล่งอนุบาลสัต่ว์นำ�าท่่�ม่ความห็ลากห็ลายข้อง
พ่ัชื่พัันธ์ุ	ใครเป็็นสายพัายจะต้่องถ้ิ่กใจ	เพัราะชุื่มชื่นฝ�ายท่่าม่ก่จกรรม
พัายเร่อคายัคสัมผัู้สธรรมชื่าต่่ในป็�าโกงกางอย่างใกล้ช่ื่ด	พัร้อมต่ามต่่ด
เด็ก	ๆ 	ท่่�รับบท่เป็็นไกด์ป็ระจำาถ่ิ่�นตั่วน้อย	คอยแนะนำาสถิ่านท่่�และ
แบ่งปั็นเกร็ดความร้้เก่�ยวกับชุื่มชื่นให้็จนจบท่ร่ป็	ห็ากแรงยังไม่ห็มด
ก่อนพัายเร่อกลับเท่่ยบท่่า	ลองแวะไป็เด่นรับลมท่ะเลท่่�ร่มคลองป็ากปิ็ด
กันได้	

ชุมชนบ้านฝ่ายท่า
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่ง 
คลองปากปิด ณ อำาเภอบางสะพาน ท่ีมี
บริการพายเรือคายัคเลาะป่าโกงกาง
และครีเอตงานสุดคราฟต์
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ท่ีต้ัง : บ้�นฝ่ั�ยท่� ตำ�บลพงศ์ประศ�สน์ อำ�เภอบ�งสะพ�น 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน (เน่ืองจ�กสถ�นก�รณ์โรคระบ�ด

จึงงดให้บริก�รมัคคุเทศก์นำ�เที่ยวและฐ�นกิจกรรม  

แต่นักท่องเที่ยวพ�ยเรือค�ยัคได้ด้วยตนเอง)

โทรศัพท์ : 08 5425 3929

Facebook : ชุมชนท่องเที่ยวบ้�นฝั่�ยท่� เชิงอนุรักษ์

คลองป�กปิด อำ�เภอบ�งสะพ�น

	 ส่วนใครไม่ถิ่นัดก่ฬาท่างนำ�าก็ไม่ต้่องกังวล	เพัราะเข้ายังม่ก่จกรรม
สร้างงานคราฟัต์่ป็ระจำาฐานไว้คอยบร่การต่ามความชื่อบใจ	ซึ�งได้ 
ชื่าวบ้านชื่ำานาญ่การในพ่ั�นท่่�มาเป็็นพ่ั�เล่�ยงให้็แบบไม่ห็วงว่ชื่า	ทั่�งการ
เย็บกระเป๋็าท่ำาม่อ	การท่ำาผู้้าพ่ัมพ์ัลาย	Eco	Print	และการนำาพ่ัชื่พัันธ์ุ
ธรรมชื่าต่่ท่่�ห็าได้ในป็�าชื่ายเลน	มาวาดลวดลายกลายเป็็นผู่้นผู้้า 
มัดย้อมสุดเก๋
	 ป็�าชื่ายเลน	ณ์	ชุื่มชื่นคลองป็ากปิ็ดทุ่กวันน่�อุดมสมบ้รณ์์ขึ้�นมาก
พัร้อมกับการค่นช่ื่ว่ต่ช่ื่วาให็กั้บชุื่มชื่นฝ�ายท่่าแห็ง่อำาเภอบางสะพัาน
อ่กครั�ง	ห็ากโคว่ดซา	เราอยากเช่ื่ญ่คุณ์มาเป็ล่�ยนบรรยากาศั	ล่องเร่อ
สัมผัู้สธรรมชื่าต่่ร่มป็�าชื่ายเลนด้สักครั�ง	รับรองว่าแป็ลกให็ม่และต่่ดใจ
จนต้่องกลับมาซำ�าอย่างแน่นอน
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	 ใครกำาลังมองห็าก่จกรรมในวันห็ยุดสุดสัป็ดาห์็ท่่�ด่ต่่อสุข้ภาพั
และสนุกสนานได้ทั่�งครอบครัว	ตั่�งแต่่น้อง	ๆ 	ห็น้	ๆ 	ไป็จนถึิ่งสัต่ว์เล่�ยง
แสนรัก	แถิ่มยังขั้บรถิ่จากตั่วเม่องกรุงเท่พัฯ	เพ่ัยง	40	นาท่่	เราข้อ
แนะนำา	‘SUP	Station	Thailand’	เป็็นคำาต่อบให้็อย่างไม่ลังเล
	 แม้จะเป็็นก่ฬาท่่�เพ่ั�งเปิ็ดตั่วในป็ระเท่ศัได้ไม่นาน	แต่่ต้่องยอมรับ
ว่ากระแสมาแรงแซงทุ่กโค้ง	อย่าง			SUP	(Stand	Up	Paddle	Board)	
ห็ร่อการพัายเร่อบนบอร์ดท่่�ต่่อยอดมาจากเซ่ร์ฟัและกระดานโต้่คล่�น	
แต่่พ่ัเศัษกว่าต่รงท่่�ไม่ต้่องง้อคล่�นนำ�าส้ง	ๆ	ในการเล่นจึงเห็มาะมาก
สำาห็รับม่อให็ม่หั็ดพัาย	ท่่�อยากออกกำาลังกายบนผู่้นนำ�าเง่ยบสงบ	
	 ท่่�	SUP	Station	Thailand	เข้าม่โค้ชื่ม่ออาช่ื่พัคอยเท่รนว่ธ่เล่น
และลงไป็ด้แลความป็ลอดภัยให้็ถึิ่งในนำ�า	รับรองว่าเล่นง่ายและพัายได้
ใน	15	นาท่่	แค่พักชุื่ดว่ายนำ�าและคร่มกันแดดมาเป็็นพัอ	เพัราะท่่�น่�
ม่อุป็กรณ์์เต่ร่ยมไว้ให้็พัร้อมสรรพั	ห็ร่อใครจะพัาสัต่ว์เล่�ยงแสนรักลงไป็
พัายบอร์ดด้วยกันกลางแม่นำ�าเจ้าพัระยาก็ต่ามสะดวก		 	

SUP Station  
Thailand
คลับเฮาส์ครบวงจรสำาหรับคอกีฬา 
SUP ที่ให้ยืนพายบอร์ดล่องแม่น้ำา
เจ้าพระยา แถมใช้เวลาฝึกแค่ 15 นาที
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ที่ตั้ง : เลขที่ 23 ตำ�บลบ�งหลวง อำ�เภอเมืองปทุมธ�นี

จังหวัดปทุมธ�นี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันอังค�ร-อ�ทิตย์ 07.00 - 19.00 น.  

(จองคิวล่วงหน้�)

เว็บไซต์ : www.supstationthailand.net

โทรศัพท์ : 09 2427 9522

Facebook : SUP Station Thailand

	 นอกจากน่�ยังม่บอรด์ไฟัฟ้ัา	Radinn	Jetboard	และบอรด์ไฟัฟ้ัา
ลอยได้	Efoil	ไว้คอยบร่การสำาห็รับผู้้้ท่่�รักความท้่าท่ายขึ้�นไป็อ่กสเต็่ป็	
ท่่�สำาคัญ่	ท่าง	SUP	Station	ยังม่แคมเป็ญ่น่ารัก	ๆ	ให้็ร่วมสนุกกัน
ได้เร่�อย	ๆ 	อย่างการพัายเร่อเก็บข้ยะในแม่นำ�าเจ้าพัระยาให้็กลับมา
ใสปิ็�งและไม่ท่่�งภาระให้็ชุื่มชื่น
	 แม้จะด้เป็็นก่ฬาซอฟัต์่	ๆ 	ท่่�เล่นได้ตั่�งแต่่เด็กอายุ	7	ข้วบขึ้�นไป็
แต่่รับรองว่าได้ออกกำาลังกายแท่บทุ่กสัดส่วน	ทั่�งแข้น	ข้า	และห็น้าท้่อง
ส่วนใครเล่นโยคะได้เป็็นทุ่นเด่ม	SUP	Station	แนะนำาว่าลองเป็ล่�ยน
บรรยากาศัมาเล่นโยคะบนบอร์ดกลางนำ�ากันด้	เพัราะจะช่ื่วยเพ่ั�มสมาธ่
และฝึกการท่รงตั่วได้ถึิ่ง	2	เท่่าเลยนะ!
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	 มาเย่อนอุทั่ยธาน่คราวน่�	เราได้พับกับสวรรค์ข้องคนรักม้าตั่วจร่ง
เข้้าแล้ว	เพัราะท่่�สวรรค์บ้านนา	ค่ออาณ์าจักรข้นาดกว่า	50	ไร่ข้อง
บรรดาสัต่ว์น้อยให็ญ่่	นำาทั่พัมาด้วยพ่ั�ม้าส่�ข้ากรับ	ๆ	ช้ื่าง	ห็ม้	วัว	
ควาย	ไป็จนถึิ่งสัต่ว์แรร์ไอเท็่มอย่างป็ลาช่ื่อนอเมซอนและเต่่าซ้ลคาต้่า
ห็ายากก็ม่ให้็เย่�ยมชื่ม
	 จากความช่ื่�นชื่อบข่้�ม้าและเล่�ยงสัต่ว์แป็ลกห็ายาก	ห็น่อย-อภ่ชื่าต่่
รัต่นบุญ่เจร่ญ่	จึงป็ระกอบรวมร่างงานอด่เรกทั่�งสองอย่างเข้้าด้วยกัน	
สัมฤท่ธ่�ผู้ลกลายเป็็นสวรรค์บ้านนา	ฟัาร์มเกษต่รสไต่ล์ครอบครัวท่่�
ตั่�งต้่นเป็็นสวรรค์ข้องคนรักม้าและสัต่ว์แป็ลกห็ายากห็นึ�งเด่ยวใน
อุทั่ยธาน่	

สวรรค์บ้านนาฟาร์ม
ฟาร์มม้าวาไรตี้ที่มีทั้งม้าไทยม้าเทศ 
ให้ข่ีเพลิน ๆ พร้อมเดินไปเย่ียมแปลงผัก
และสัตว์แปลกหายากอีกนับไม่ถ้วน

1 0 ที่ตั้ง : เลขที่174 ตำ�บลทุ่งน�ง�ม อำ�เภอล�นสัก  

จังหวัดอุทัยธ�นี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน (ติดต่อล่วงหน้�)

โทรศัพท์ : 08 5218 8787

Facebook : สวรรค์บ้�นน�174

	 ภายในแบ่งพ่ั�นท่่�ออกเป็็นโซนแป็ลงเกษต่รอ่นท่ร่ย์	ป็ล้กพ่ัชื่สวน
พ่ัชื่ไร่	และข้้าวสายพัันธ์ุท้่องถ่ิ่�น	ท่่�จะเป็ล่�ยนเป็็นทุ่่งป็อเท่่องส่เห็ล่อง
แจ่มเม่�อห็มดฤด้ท่ำานา	ส่วนอ่กฟัากค่อพ่ั�นท่่�คอกข้องบรรดาเพ่ั�อนรัก
สัต่ว์โลก	ท่ำาห็น้าท่่�เป็็นเจ้าบ้านย่นเร่ยงรายต้่อนรับผู้้้มาเย่อนอย่างเป็็น
กันเอง	
	 พัระเอกข้องฟัาร์มค่อเจ้าม้ามาดเท่่	ม่ทั่�งสายพัันธ์ุอาราเบ่ยน
นำาเข้้าจากต่่างป็ระเท่ศั	และสายพัันธ์ุอเมร่กันควอเต่อร์ท่่�ท่างฟัาร์ม
เพัาะพัันธ์ุได้เอง	ใครไม่เคยสัมผัู้สใกล้ช่ื่ดกับเจ้าม้ามาก่อนก็ไม่ต้่องกังวล
เพัราะท่่�น่�ม่ม้าคร้ใจด่	ไม่ว่าใคร	ๆ	ก็ขึ้�นข่้�ได้แบบไม่ห็วงตั่ว	แถิ่มยังม่
ผู้้้เช่ื่�ยวชื่าญ่จากฟัาร์มคอยด้แลอย่างใกล้ช่ื่ด	ให้็เราได้ควบม้าในทุ่่งกว้าง
ได้แบบสบาย	ๆ
	 ห็ากชื่ำานาญ่การควบม้าแล้ว	อย่าล่มไป็แวะไป็เย่�ยมเห็ล่า
ส่งสาราสัต่ว์ท่่�คอกข้้างเค่ยงกันด้วย	รับรองว่าทั่�งต่่�นต่าต่่�นใจไม่ม่เบ่�อ
ในอนาคต่ไมใ่กล้ไม่ไกล	ท่างสวรรคบ้์านนายังอยากพััฒนาพ่ั�นท่่�ใน
ฟัาร์มให้็เป็็นท่่�พัักและแห็ล่งเร่ยนร้้เร่�องม้าในท้่องถ่ิ่�น	ใครเป็็นสาวกคนรัก
ม้าตั่วจร่งไม่ควรพัลาดด้วยป็ระการทั่�งป็วง
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	 แฟันวงการล้กห็นังเม่องสุพัรรณ์ฯ	ไม่ม่ใครไม่ร้้จัก	ภ่ร์-คัมภ่ร์	
ปิ็�นฑ์ะกุล	อด่ต่นักฟุัต่บอลท่่มชื่าต่่ไท่ย	ผู้้้สร้างช่ื่�อล่อเล่�องและเล่นให้็
สโมสรสุพัรรณ์บุร่มาตั่�งแต่่อายุ	17	แม้จะแข้วนสตั่�ดค่้เก่ง	ยุต่่บท่บาท่
พ่ัอค้าแข้้งอย่างเป็็นท่างการ	แต่่คัมภ่ร์	ห็ร่อ	เจ้าภ่ร์	ก็ข้อสวมบท่บาท่
ให็ม่ในเส้นท่างล้กห็นังอ่กครั�ง	กับการเป็็น	‘โค้ชื่คัมภ่ร์’	แห่็งคัมภ่ร์	
Soccer	Academy	ณ์	ถ่ิ่�นฐานบ้านเก่ด
	 คัมภ่ร์	Soccer	Academy	เก่ดจากความตั่�งใจข้องโค้ชื่คัมภ่ร์ท่่�
อยากหั็นห็น้าด้แลครอบครัวอย่างเต็่มตั่ว	และมุ่งห็วังอยากเห็็นเด็ก	ๆ	
ในพ่ั�นท่่�ได้ม่โอกาสพััฒนาทั่กษาด้านฟุัต่บอลเห็ม่อนต่นเอง	แม้จะเป็็น
อะคาเดม่น้องให็ม่ท่่�ม่อายุรุ่นราว	5	ข้วบเศัษเท่่านั�น	แต่่บรรดานักเต่ะ
รุ่นจ่�วทั่�งห็น้าให็ม่และห็น้าเก่า	ก็ห็ลั�งไห็ลมาฝากตั่วเป็็นศ่ัษย์กับโค้ชื่
คัมภ่ร์ไม่ข้าดสาย	

คัมภีร์ Soccer  
Academy
อะคาเดมีฝึกสอนฟุตบอลของอดีต
นักเตะทีมชาติ ที่ขอปั้นเยาวชนรุ่นใหม่
ให้กลายเป็นนักแข่งฝีเท้าดีและมีทักษะ
ชีวิตไปพร้อมกัน

1 1

ท่ีต้ัง : สน�มฟุตบอลโชกุน สปอร์ตคลับ อำ�เภอดอนเจดีย์

จังหวัดสุพรรณบุรี และ สน�มฟุตบอลพีพี อ�รีน� 

อำ�เภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันศุกร์-อ�ทิตย์ 17.00 - 19.00 น. และ

วันอ�ทิตย์ 10.00 - 12.00 น. (ติดต่อล่วงหน้�)

โทรศัพท์ : 08 4146 5051

Facebook : คัมภีร์ Soccer Academy ส�ข�สุพรรณบุรี

	 ท่่�น่�บ่มเพัาะสายเล่อดพ่ัอค้าแข้้งให้็ตั่�งแต่่ระดับพ่ั�นฐานการรับ
ส่งบอล	ไป็จนถึิ่งฟัอร์มท่่มแข่้งขั้นรายการระดับป็ระเท่ศั	ควบค่้ไป็กับ
การด้แลโภชื่นาการ	สภาวะร่างกาย	ป็รับพัฤต่่กรรมและทั่ศันคต่่ข้อง
เด็ก	ๆ	ให้็ได้รับทั่�งทั่กษะฟุัต่บอลท่่�ถ้ิ่กต้่องต่ามขั้�นต่อน	ม่ต่รภาพัใน
สนาม	และความสามัคค่ไป็พัร้อม	ๆ	กัน	
	 โค้ชื่คัมภ่ร์ย่นด่เป็็นกุนซ่อให้็ทั่�งคลาสตั่วต่่อตั่วและเล่นรวม
แบบท่่ม	ซึ�งล้กศ่ัษย์ข้องคัมภ่ร์อะคาเดม่	ม่ตั่�งแต่่ห็น้น้อย	5	ข้วบวัย
เต่าะแต่ะ	ไป็จนถึิ่งรุ่นให็ญ่่วัยท่ำางาน	ส่วนใครเล่นเป็็นแล้วแต่่อยาก
เพ่ั�มทั่กษะต่รงไห็น	แก้ไข้จุดใดเป็็นพ่ัเศัษ	กบ็อกโคช้ื่คัมภ่ร์ได้เลยไม่
ต้่องเกรงใจ	เข้าเจ้าย่นด่ฝึกให้็แบบไม่ห็วงว่ชื่า	
	 เส้นท่างในวงการล้กห็นังกว่า	20	ป่็	ช่ื่วยให้็โค้ชื่คัมภ่ร์มองเห็็น
ศัักยภาพัข้องเด็ก	ๆ	ในอะคาเดม่ได้ชัื่ดกว่าใคร	ทุ่กรายการแข่้งขั้น
ท่่�คัมภ่ร์อะคาเดม่ส่งเด็ก	ๆ 	ไป็ป็ระลองสนาม	ล้วนผู่้านการคัดเฟ้ัน
แล้วว่าพัวกเข้าจะได้พััฒนาฝ่ม่อข้องต่นเองอย่างแท้่จร่ง	โค้ชื่ยังยำ�า
อ่กว่า			จุดส้งสุดข้องพััฒนาการเด็ก	ค่อการท่่�เด็กได้เล่นในต่ำาแห็น่ง
ท่่�ใช่ื่และชื่อบ	แพ้ัชื่นะเป็็นเร่�องในเกม	แต่่ส่�งสำาคัญ่ท่่�อะคาเดม่แห่็งน่�
เน้นยำ�าและชัื่ดเจนมาเสมอ	ค่อการดึงศัักยภาพัและเปิ็ดโอกาสให้็
เด็ก	ๆ	ทุ่กคนได้ลงสนาม	เพ่ั�อเก็บเก่�ยวป็ระสบการณ์์ด้วยตั่วเอง
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	 ห็ากใครเคยแวะไป็ท่านอาห็ารมังสว่รัต่่ท่่�ร้าน	Suananda	
Vegetarian	garden	cafe	แล้วต่่ดใจการป็รุงอาห็ารข้องแม่บ้านอ่นเด่ย
ต่ามศัาสต่ร์อายุรเวท่	เราแนะนำาให้็คุณ์ร่บจองตั่�วเคร่�องบ่นแล้วมา 
อ่�มเอมใจท่่�	Mahi	Retreat	ณ์	เม่องเว่ยงพ่ังค์กันต่่อ
	 ด้วยใจรักและอยากต่่อยอดการด้แลสุภาพัด้วยศัาสต่ร์อายุรเวท่
และโยคะเป็็นทุ่นเด่ม	เม่�อพับท่่�ท่างเห็มาะเจาะในจังห็วัดเช่ื่ยงให็ม่
สุเกชื่	จันท่ร์ศัร่ชื่วาลา	เจ้าข้องร้านอาห็าร	Suananda	ณ์	ย่านส่ลม
จึงตั่ดส่นใจเปิ็ดบ้านต้่อนรับนักท่่องเท่่�ยวท่่�อยากมาสัมผัู้สว่ถ่ิ่อายุรเวท่
แบบครบวงจร	ทั่�งก่น	นอน	บำาบัด	และเร่ยนร้้ศัาสต่ร์การด้แลร่างกาย
ต่ามฉบับชื่าวอ่นเด่ย	
	 ก่จกรรมทั่�งห็มดข้องท่่�น่�	ด้แลโดยครอบครัวจันท่ร์ศัร่ชื่วาลาและ
ผู้้้เช่ื่�ยวชื่าญ่ท่่�ผู้ลัดกันมาแบ่งปั็นความร้้	ทั่�งการท่ำาด่ท็่อกซ์	เล่นโยคะ
ดนต่ร่บำาบัด	คุกก่�งคลาส	และอ่นเด่ยแดนซ์	โดยการจัดร่ท่ร่ต่ในแต่่ละ
ครั�ง	ก่นเวลาคอร์สละ	3	-	4	วัน	และเปิ็ดรับสมัครผู้้้เข้้าร่วมก่จกรรมเป็็น
รอบ	ๆ	ผู่้านท่างห็น้าเพัจ	

Mahi Retreat
ศูนย์ดูแลสุขภาพด้วยหลักอายุรศาสตร์
แบบครบวงจร ต่อยอดจากร้านอาหาร
มังสวิรัติย่านสีลม สู่สถานรีทรีต 
อันเงียบสงบกลางเมืองเชียงใหม่

1 2

ท่ีต้ัง : เลขท่ี 55 ตำ�บลป่�ป้อง อำ�เภอดอยสะเก็ด  

จังหวัดเชียงใหม่ 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 08 1405 7999

Facebook : mahiretreat

	 ไม่ต้่องห่็วงเร่�องอาห็ารการก่นและท่่�ห็ลับท่่�นอน	เพัราะท่่�น่�เข้า
ให้็บร่การด้แลผู้้้เข้้าร่วมก่จกรรมตั่�งแต่่ต่่�นนอนยันฟ้ัาม่ดต่ลอดคอร์ส
การบำาบัด	ห็ร่อห็ากใครอยากเช่ื่าย่มพ่ั�นท่่�เพ่ั�อจัดก่จกรรมร่ท่ร่ต่ข้อง
ตั่วเอง	Mahi	Retreat	ก็ย่นด่อำานวยสถิ่านท่่�ให้็ได้เช่ื่นกัน
	 ส่ร่นท่ร์	จันท่ร์ศัร่ชื่วาลา	ล้กสาวคนเก่งข้องสุเกชื่เล่าให้็เราฟัังว่า
คอร์สท่่�ล้กค้าช่ื่�นชื่อบและบอกต่่อกันมากท่่�สุด	เห็็นจะเป็็นการท่ำาด่ท็่อกซ์
ด้วยนำ�าเกล่อ	และต่่อด้วยการท่านอาห็ารส้ต่รค่ต่ชื่าร่	(Kitchari)	ท่่�สาวก
โยคะแนะนำาว่าให้็ท่ำาเพ่ัยง	1	ครั�งต่่อป่็	ก็ช่ื่วยล้างสารพ่ัษให้็ระบบภายใน
และร้้สึกสบายตั่วได้อย่างเห็ล่อเช่ื่�อ	ฟัังแล้วก็อยากจองตั่�วเคร่�องบ่น
แวะไป็ก่นค่ต่ชื่าร่กับเข้าด้สักครา!
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Traveling is Sharing 

12 สถานที่เที่ยวแนวคิดดีทั่วไทย แบ่งปันสิ่งดี 
ระหว่างเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวครบวงจร

	 นักท่่องเท่่�ยวทั่�งห็ลาย	ล่สต์่สถิ่านท่่�ท่่องเท่่�ยวทั่�วไท่ยท่่�เร่ยงราย
อย่้ด้านล่างน่�	ไม่เพ่ัยงสร้างรอยย่�มและความเป่็�ยมสุข้ให้็กับเจ้าข้อง
ท่ร่ป็เท่่านั�น	แต่่ยังช่ื่วยเสกสรรให้็ทั่�งชุื่มชื่น	สังคม	ต่ลอดจนส่�งแวดล้อม
ในพ่ั�นท่่�	ได้พัล่กฟ้ั�นค่นช่ื่ว่ต่อย่างม่ช่ื่วา
	 การท่่องเท่่�ยวห็นึ�งครั�ง	อาจเป็ล่�ยนเป็็นการแบ่งปั็นทั่�งรายได้	
ความร้้	และความสุข้ให้็ทั่�งเจ้าบ้านและคนเท่่�ยวได้แบบครบครัน	จน
เม่�อได้พับกับ	12	สถิ่านท่่�ท่่องเท่่�ยวทั่�วไท่ยดังรายนามต่่อไป็น่�	ท่่�ย่นด่
เปิ็ดป็ระต้่บ้านต้่อนรับแข้กผู้้้มาเย่อน	ให้็ได้เข้้ามาแลกเป็ล่�ยน	เร่ยนร้้	
และสัมผัู้สกับว่ถ่ิ่ชุื่มชื่น	ต่ลอดจนส่�งแวดล้อมในพ่ั�นท่่�อย่างใกล้ช่ื่ด	
พัร้อมต่่ดป็ระกายไฟัให็ช่้ื่ว่ต่และเศัรษฐก่จในท่อ้งถ่ิ่�นคึกคักขึ้�นอ่กครั�ง
งานน่�นอกจากได้ออกเด่นท่างไป็เปิ็ดป็ระสบการณ์์ในสถิ่านท่่�ให็ม่	ๆ
ท่่�ช่ื่วยเต่่มพัลังให้็กลับมากระป็ร่�กระเป็ร่าแล้ว	ยังเป็็นการช่ื่วยกระจาย
รายได้และต่่อแรงใจให้็ทุ่กช่ื่ว่ต่ในชุื่มชื่นเข้้มแข็้งอ่กด้วย
	 ใครชื่อบเท่่�ยวแบบไห็น	จ่�มเล่อกต่ามสบายกันได้เลย	เพัราะเรา
คัดเฟ้ันมาให้็ห็ลากห็ลาย	ถ้ิ่กใจสายออกท่ร่ป็แบบครบห็มวดห็ม่้	ไม่ว่า
จะเป็็น	Public	Space	จากบ้านโบราณ์ท่่�ชุื่บช่ื่ว่ต่ให้็ย่านเก่าและชุื่มชื่น
โรงละครหุ่็นห็มอลำาฉบับแฮนด์เมด	ป็างช้ื่างกลางนำ�าต่กสุดช่ื่ลล์	ฟัาร์ม
เกษต่รอ่นท่ร่ย์	ห็ม่้บ้านท่อไห็ม	ไป็จนถึิ่งร้านห็นังส่ออ่สระ	เส้นท่าง
เด่นป็�าศึักษาธรรมชื่าต่่	กาดพ่ั�นบ้าน	และต่ลาดงานคราฟัต์่สุดป๊็อป็
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	 ต้่อนรับส่้พ่ั�นท่่�สาธารณ์ะท่่�เล่าเร่�องและเช่ื่�อมโยงว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่ชุื่มชื่น
ท่่ามะโอ	พัาขึ้�นเห็น่อไป็แอ่วเร่อนไม้ห็ลังให็ญ่่สไต่ล์โคโลเน่ยล	ท่่�อย่้ค่้
ช้้ื่ช่ื่�นกับชื่าวลำาป็างและชุื่มชื่นท่่ามะโอมายาวนานกว่า	115	ป่็	จากอด่ต่
ท่่�พัำานักข้องนายห้็างค้าไม้	ห็ลุยส์	ท่่.	เล่ยวโนเวนส์	ล้กชื่ายแห็ม่มแอนนา	
เล่ยวโนเวนส์	คร้สอนภาษาอังกฤษในราชื่สำานักสมัยรัชื่กาลท่่�	5	ส่้	
Public	Space	แห่็งให็ม่ท่่�ค่นช่ื่ว่ต่และแต้่มรอยย่�มให้็ชุื่มชื่นอ่กครั�ง		
	 การห็ย่บย่มม่อจากเคร่อข่้ายลำาป็างรักษ์เม่องและองค์การ
อุต่สาห็กรรมป็�าไม้เม่�อราว	4	ป่็ก่อน	สัมฤท่ธ่�ผู้ลเป็็นการบ้รณ์ะซ่อมแซม
พ่ั�นท่่�บ้านเก่าให้็ฉายภาพัความรุ่งเร่อง	เม่�อครั�งสัมป็ท่านป็�าไม้เฟ้ั�องฟ้ั
โถิ่งชัื่�นล่างใช้ื่เป็็นลานจัดน่ท่รรศัการเล่าเร่�องวันวานข้องบ้านห็ลังโต่	

บ้านหลุยส์ ที.  
เลียวโนเวนส์
คฤหาสน์หลุยส์ยุคลำาปางรุ่งเรือง
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ที่ตั้ง : ตำ�บลสบตุ๋ย อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง จังหวัดลำ�ป�ง 

สอบถ�มร�ยละเอียดเพ่ิมเติม : องค์ก�รอุตส�หกรรมป่�ไม้

ภ�คเหนือบน

โทรศัพท์ : 0 5422 7544

พ่ัวงด้วยรถิ่ยนต์่โบราณ์และท่่อนซุงน้อยให็ญ่่	แต่่งแต้่มบรรยากาศั
รอบนอกให้็ได้กล่�นอายห้็างค้าไม้เม่�อร้อยป่็ก่อน
	 ส่วนทุ่กวันเสาร์ท่่�	3	ข้องทุ่กเด่อน	บ้านห็ลุยส์จะคึกคักเป็็นพ่ัเศัษ
เพัราะชื่าวบ้านเข้ารวมตั่วกันจัดงานท่่ามะโอ	เรโท่ร	แฟัร์		ไว้คอยต้่อนรับ
แข้กผู้้้มาเย่อนทั่�งไท่ยและเท่ศั	จะช้ื่อป็ปิ็�งส่นค้าชุื่มชื่นจากกาดมะโอ
มาร์เก็ต่	พัาเด็ก	ๆ	มาเร่ยน	เข่้ยน	เล่นกลางแจ้ง	ท่่�ลานเด็กย่�มไก่เข่้�ย
แวะชื่มสต่ร่ท่อาร์ต่สุดเก๋	ห็ร่อม่วนอกม่วนใจ๋ไป็กับการแสดงละลานต่า
ก็ต่ามอัธยาศััย	
	 เกร่�นมาคร่าว	ๆ	ก็ร้้ได้ถึิ่งร่องรอยเม่�อครั�งวันวานท่่�ยังไม่จ่ด	
บ้านเก่าท่่�เคยท่่�งเป็ล่ารกร้าง	วันน่�ถ้ิ่กปั็ดฝุ�น	เปิ็ดม่าน	ท่ำาห็น้าท่่�เล่าเร่�อง
เม่องเก่าเคล้าไป็กับสร้างความคึกคักห็รรษาให้็ชุื่มชื่น	นักท่่องเท่่�ยวและ
แข้กบ้านแข้กเม่องอ่กมากห็น้าห็ลายต่า	ขึ้�นเห็น่อมาเม่�อไห็ร่	ก็อย่าล่ม
มาป๊็ะกั�นเน้อ
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โรงละครหุ่นหมอลำา
โรงละครหุ่นหมอลำาประจำาชุมชนนาดูน
ที่ชวนเด็ก ๆ และคนชรามาสร้าง 
คณะละครสุดชิค

	 ศ้ันย์ศ่ัลป็ะสำาห็รับชุื่มชื่นแห่็งน่�ไม่ธรรมดา	เพัราะสร้างมาด้วย
นำ�าพัักนำ�าแรงข้องคร้และเด็ก	ๆ 	ท่่�ช่ื่วยกันเก่�ยวห็ญ้่าคา	ฉาบข่้�ควาย
กับด่นเห็น่ยวแท่นป้็นซ่เมนต์่	กับเง่นทุ่นข้วัญ่ถุิ่งอ่กแค่	7,000	บาท่					
	 คร้เซ่ยง-ป็ร่ชื่า	การุณ์	นักการละครหุ่็นท่่�ตั่ดส่นใจย้ายสำามะโนครัว
มาอย่้ท่่�มห็าสารคาม	เพ่ั�อป็ะต่่ดป็ะต่่อเร่�องราวข้องศ่ัลป็ะ	ศัาสนา	
และการแสดงพ่ั�นบ้านกล่�นอายท่่�ราบส้งแท้่	ๆ 	อย่างห็มอลำา	ให้็เด็ก	ๆ 	
ได้ใช้ื่เวลาว่างมาฝึกร้องรำาท่ำาเพัลง	จนทุ่กวันน่�พัากันกระเต่ง	ๆ	รับ
งานแสดงห็มอลำานอกพ่ั�นท่่�ได้แบบม่อโป็รในนาม	‘เด็กเท่วดา’	
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ท่ีต้ัง : บ้�นดงน้อย ตำ�บลน�ดูน อำ�เภอน�ดูน  

จังหวัดมห�ส�รค�ม 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 09 3083 5298

Facebook : หมอลำ�หุ่น คณะเด็กเทวด�

Instagram : mor.lam.hun53

	 โรงละครเล็ก	ๆ	แห่็งน่�ใช้ื่ท่ฤษฎ่ีน้อย	แต่่แฝงไป็ด้วยความร้้สึก
ล้วน	ๆ 	พ่ั�นท่่�ถ้ิ่กจัดไว้เป็็นเวท่่ด้านห็น้า	ข้ยับมาค่อห้็องเก็บหุ่็นและห้็อง
จัดแสดงหุ่็นช่ื่�นมาสเต่อร์พ่ัซให้็คนทั่�วไป็เข้้าชื่ม	ส่วนเจ้าหุ่็นท่่�ใช้ื่เช่ื่ด
มองแวบแรกก็ร้้ว่าเป็็นล้กอ่สานเต็่มขั้�น	เพัราะเข้าใช้ื่กระต่่�บข้้าวเห็น่ยว
และไม้ไผู่้	มาขึ้�นร้ป็ป้็ร่างโดยผู้้้เฒ่าผู้้้แก่	ช่ื่างสานชื่ำานาญ่การแห่็งชุื่มชื่น
นาด้น	ออกแบบไอเด่ยโดยคร้เซ่ยงและเด็ก	ๆ 	ห็ย่บความเช่ื่�อท่างศัาสนา
ข้องชื่าวอ่สานบ้าง	ฮ้ป็แต้่มบนผู้นังส่มบ้าง	ไป็จนถึิ่งแรงบันดาลใจจาก
ศ่ัลปิ็นพ่ั�นบ้านท่่�เด็ก	ๆ	ช่ื่�นชื่อบ	
	 เม่�อชุื่มชื่นด้แลหุ่็น	หุ่็นจึงด้แลชุื่มชื่นด้วยอ่กแรง	มห็าสารคามและ
ชื่าวบ้านนาด้นทุ่กวันน่�ไม่เง่ยบเห็งาอ่กต่่อไป็แล้ว	เพัราะม่วนซ่�นโฮแซว
ด้วยเส่ยงเจ่�อยแจ้วข้องเด็ก	ๆ	ท่่�พัากันร้องห็มอลำา	และเช่ื่ดละครหุ่็น
ทุ่กวันห็ลังเล่กเร่ยน	อ่กฟัากค่อผู้้้เฒ่าผู้้้แก่ช่ื่างสานกระต่่�บ	ท่่�มารวมตั่ว
สร้างงานจักสานพ่ั�นบ้านให้็เยาวชื่นรุ่นห็ลานได้ห็ย่บจับอ่กครั�ง	เบ่�งแล้ว
ก็ออนซอนคักแท้่	
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ทอแสง  
คอตตอน วิลเลจ
หมู่บ้านแห่งฝ้ายในอุบลราชธานี
สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้า 
จากวิถีธรรมชาติ

	 อุบลราชื่ธาน่ไม่ได้ม่แค่สามพัันโบกฉันใด	อำาเภอโข้งเจ่ยมก็ไม่ได้
ม่แค่ผู้าแต้่มฉันนั�น	เม่องรองแห่็งอ่สานใต้่	ข้อป็ระเด่มด้วยชุื่มชื่นแห็ล่ง
เร่ยนร้้ผู้้าฝ้ายท่อม่อในอำาเภอโข้งเจ่ยม	อย่างท่อแสง	คอต่ต่อน	ว่ลเลจ
ท่่�พัาเห็ล่าแม่บ้านนักถัิ่กนักท่อม่อฉมัง	มารวมตั่วกันส่บสานภ้ม่ป็ญั่ญ่า
ท้่องถ่ิ่�นอย่างการท่อฝ้ายให้็เข้้มแข็้ง
	 ความเง่ยบเห็งาข้องผู้้าท่อม่อ	ถ่ิ่อกำาเน่ดขึ้�นพัร้อม	ๆ	กับการ
เต่่บโต่ข้องส่�งท่ออุต่สาห็กรรม	ท่อแสง	คอต่ต่อน	ว่ลเลจ	ค่อห็ม่้บ้าน
แห่็งฝ้ายเล็ก	ๆ	ท่่�ชัื่กชื่วนชื่าวบ้านในห็ม่้บ้านโข้งเจ่ยม	มาส่งต่่อ
ภ้ม่ปั็ญ่ญ่าไท่ยด้วยการสร้างสรรค์ผู่้นผู้้าฝ้ายสุดป็ระณ่์ต่	แค่เห็็นก็ร้้
ว่าใส่สบายคลายร้อนได้ชื่ะงัด	ท่่�น่�เข้าถัิ่กเอง	ท่อเอง	ป็ล้กฝ้ายเอง	และ

0 3

ที่ตั้ง : เลขที่ 68/1 หมู่ 7 ตำ�บลโขงเจียม อำ�เภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลร�ชธ�นี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 08.00 - 18.00 น. (ติดต่อล่วงหน้�)

Facebook : Tohsang Cotton Village

โทรศัพท์ : 09 5825 8696, 0 4521 0324 

เก็บเก่�ยวเองด้วยกรรมว่ธ่ธรรมชื่าต่่	อาจลำาบากกว่ากระบวนการผู้ล่ต่
ในโรงงานทั่�วไป็	ต้่องอาศััยความใจเย็นเอามาก	ๆ 	แต่่ผู้ลลัพัธ์ท่่�ได้ค่อ
ผู้้าท่อจากภ้ม่ปั็ญ่ญ่าไท่ยท่่�เป็็นม่ต่รทั่�งต่่อผู้้้ท่ำา	ผู้้้ใส่	และส่�งแวดล้อม	
	 ใครสนใจท่ดลองเป็็นช่ื่างท่อผู้้าแห่็งห็ม่้บ้านโข้งเจ่ยมด้สักวัน	
สาวเล็กสาวให็ญ่่จากท่องแสง	คอต่ต่อน	ว่ลเลจ	ย่นด่อาสาพัาทั่วร์
ไร่ฝ้ายร่มโข้ง	จัดก่จกรรมวอล์กแรลล่�พัาไป็เร่ยนร้้ทุ่กกระบวนการและ
ท่ำาภารก่จท่อผู้้ากับผู้้้เช่ื่�ยวชื่าญ่ในท้่องถ่ิ่�น	ห็ากเร่�มเห็ง่�อไห็ลไคลย้อย
และท้่องร้องโครกคราก	ก็แวะพัักด่�มนำ�าท่านข้นมในคาเฟั�ป็ระจำาห็ม่้บ้าน
แห่็งฝ้ายน่�กันก่อนได้
	 ช็ื่อป็ข้ายข้องท่่�ระลึกข้องท่่�น่�	ม่ส่นค้าจากฝ้ายท่อม่อท่่�พัร้อม
ถิ่ลุงเง่นในกระเป๋็าข้องผู้้้มาเย่อนห็ลากห็ลายชื่น่ด	ทั่�งเส่�อด่ไซน์เท่่	
กางเกงเลใส่สบาย	ผู้้าถุิ่ง	ผู้้าคลุมไห็ล่	ซองใส่ช้ื่อนส้อม	ไป็จนถึิ่งสร้อย
ผู้้าปิ็ดจม้ก	และสายคลอ้งแมสก	์บางช่ื่�นก็เก๋มากจนเก่อบล่มไป็เลย
ว่าเคยเป็็นฝ้าย	ห็ร่อใครอยากจะซ่�อใยฝ้ายไป็ฝึกป็ร่อฝ่ม่อกันต่่อท่่�บ้าน
เข้าก็ม่จำาห็น่ายให้็ด้วยนะ
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	 ส่�งท่่�ท่ำาให้็ป็ระห็ลาดใจจนต้่องร้องว่า	‘แต๊่ก๊ะ’	เม่�อมาเย่อน
ต่ลาดเช้ื่าแห่็งน่�ม่อย่้	2	ข้้อด้วยกัน	ข้้อแรกค่อเราเพ่ั�งร้้ว่าข้้าวซอย
เป็็นอาห็ารข้องชื่าวมุสล่มจ่นย้นนาน	และข้้อสอง	ค่อการป็รากฏข้อง
บ้านไม้โบราณ์ห็ลังให็ญ่่กลางต่ลาดท่่�มองด้แล้วแป็ลกต่า	ท่ว่ากล่นไป็
กับความจอแจข้องเห็ล่าพ่ัอค้าแม่ข้ายได้อย่างพ่ักล
	 วันวานข้องบ้านเก่าอายุกว่าร้อยป่็แห่็งน่�	ค่อบ้านพัักข้องคห็บด่
เม่องเช่ื่ยงให็ม่	ท่่านขุ้นชื่วงเล่ยง	วงศ์ัล่อเก่ยรต่่	พ่ัอค้าชื่าวอ่สลาม
เช่ื่�อสายจ่นย้นนานท่่�เด่นท่างเข้้ามาตั่�งรกรากในเช่ื่ยงให็ม่ตั่�งแต่่สมัย
รัชื่กาลท่่�	5	ปั็จจุบันล้กห็ลานจึงเปิ็ดพ่ั�นท่่�รอบบ้านเป็็นกาดพ่ั�นเม่องให้็
ชื่าวบ้านได้เข้้ามาตั่�งร้านรวงต่ามใจชื่อบ	มองเผู่้น	ๆ 	เห็ม่อนต่ลาดนัด
ทั่�วไป็	แต่่ภายในอัดแน่นไป็ด้วยมวลความอบอุ่น	กันเอง	และเส่ยง
คร่�นเครงข้องชื่าวบ้านท่่�ผู้้กพัันกับต่ลาดและชุื่มชื่นบ้านฮ่อมาอย่าง
ยาวนาน

กาดนัดจีนยูนนาน
ตลาดเช้าวันศุกร์ของชาวมุสลิมจีน 
ยูนนาน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ชุบชีวิต 
ให้บ้านเก่าและชาวบ้านฮ่อ
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ที่ตั้ง : ซอยเจริญประเทศ 1 ตำ�บลช้�งม่อย 

อำ�เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เฉพ�ะวันศุกร์ 05.00 - 12.00 น. 

โทรศัพท์ : 06 2592 3447

Facebook : ก�ดนัดจีนยูนน�น

	 สารพัันส่นค้าท่่�วางข้ายในต่ลาด	ล้วนมาจากเกษต่รกรในพ่ั�นท่่�
แบบไม่ม่พ่ัอค้าคนกลาง	จึงมั�นใจได้ว่าเป็็นข้องด่	สะอาด	ป็ลอดภัย
คุณ์ภาพัเท่่ยบเท่่าส่นค้าในซ้เป็อร์มาร์เก็ต่	(แต่่ราคาย่อมเยากว่าเยอะ)	
ทั่�งล้กพัลับ	เชื่อร่�	อะโวคาโด	ท่่�ม่ให้็ซ่�อต่ลอดป่็	ห็ร่อจะเป็็นไก่ดำา	
เต้่าห้้็ย่�	ผัู้กดอง	เน่�อนำ�าค้าง	(เน่�อเป็็ดพัอกเกล่อต่ากแห้็ง)	วัต่ถุิ่ด่บ
ท่ำาอาห็ารสไต่ล์จ่นย้นนานก็ม่ให้็เล่อกห็ลายร้านห็ลายส้ต่ร	ก่อนปิ็�กมา
อย่าล่มแวะช่ื่มบรรพับุรุษส้ต่รต้่นต่ำารับข้้าวซอย	ห็ร่อห็ากข้ยันเด่น
อ่กห็น่อย	ถัิ่ดมาจากต่ลาดเล็กน้อย	จะม่ร้านข้้าวซอยอ่สลามช่ื่�อดัง
ค่้ย่านบ้านฮ่อ	ท่่�ยังใช้ื่เส้นจากข้้าวให้็คุณ์ได้ลองช่ื่ม
	 แม้บ้านเก่าห็ลังโต่จะผุู้พัังและสึกกร่อนต่ามกาลเวลา	แต่่ส่�งท่่�
สวนท่างค่อการงอกงามและเต่่บโต่ข้องชุื่มชื่นบ้านฮ่อ	พัวกเข้ายังคง
รักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์์ข้องชื่าวมุสล่มย้นนานไว้ได้อย่าง
เห็น่ยวแน่น	มากกว่าการตั่�งกาดในทุ่กเช้ื่าวันศุักร์	ค่อความสุข้ท่่�ได้พับป็ะ
ผู้้กพััน	และแลกเป็ล่�ยนส่นค้ากันภายในครอบครัวให็ญ่่แห่็งน่�ต่่างห็าก
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	 เห็็นท่่ต้่องเป็ล่�ยนจาก	‘น้องเคยเห็็นช้ื่างห็ร่อเป็ล่า’	เป็็น	‘น้อง
เคยเด่นเล่นกับช้ื่างห็ร่อเป็ล่า’	เพัราะป็างช้ื่างไท่รโยคท่่�โอบล้อมด้วย
แม่นำ�าแควน้อยใสแจ๋วแห่็งน่�	จะพัาคุณ์ไป็ป้็อนอาห็าร	เล่นนำ�า	และ
เด่นเล่นออกกำาลังกายไป็กับเจ้าช้ื่างแบบไม่ต้่องฝ้นใจพ่ั�ให็ญ่่ตั่วโต่	
	 ช้ื่างทุ่กเช่ื่อกท่่�น่�ล้วนม่ด่กร่เป็็นดาราห็นังและช้ื่างนำาเท่่�ยวให้็คน
ข่้�ห็ลังมาก่อน	เม่�อถ้ิ่กป็ลดป็ระจำาการและม่การสนับสนุนก่จกรรม
ท่่องเท่่�ยวเช่ื่งอนุรักษ์ภายในแคมป์็	จึงลบภาพัท่ร่ป็ข่้�ห็ลังและชื่ม
กายกรรมช้ื่างไป็ป็ล่ดท่่�ง	แท่นท่่�ด้วยการท่ำาและป้็อนอาห็ารให้็เห็ล่าช้ื่าง
ห็นุ่มสาว	(ท่่�ไม่สาวแล้วก็ม่)	

ที่ตั้ง : ตำ�บลลุ่มสุ่ม อำ�เภอไทรโยค จังหวัดก�ญจนบุรี

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 08.00 - 16.00 น. 

โทรศัพท์ : 06 1287 7205, 09 0935 9178, 09 2107 9768

Facebook : ป�งช้�งไทรโยค-ThaiElephantHaven

Elephant Haven 
Thailand  
ปางช้างไทรโยค

ปางช้างไทรโยคในกาญจนบุรี ที่ให้เรา
ผูกมิตรกับเพื่อนตัวโตใจดีแบบไม่ต้อง
ขึ้นขี่
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	 อย่างข้้าวปั็�นก้อนยักษ์	และเสร่มทั่พัว่ต่าม่นด้วยแต่งโมห็วานฉำ�า
ต่่อด้วยการเด่นออกกำาลังกายไป็กับข้บวนช้ื่าง	ควาญ่ช้ื่าง	และพ่ั�
มัคคุเท่ศัก์	เห็ล่าช้ื่างรุ่นเล็กรุ่นให็ญ่่	พัากันเด่นไป็อย่างเง่ยบเช่ื่ยบ
เร่ยบร้อย	ใช้ื่งวงคว้าใบไม้มาเค่�ยวแห็ย็บ	ๆ 	คลายเห็น่�อยบ้าง	คว้าด่น
มาโรยห็ลังกันร้อนกันแมลงบ้าง	บ่งบอกว่าครอบครัวช้ื่างท่่�น่�ใจด่และ
เป็็นม่ต่รกันทั่�งนั�น	
	 จุดแวะพัักเป็็นลานวางแห็ยง่ช้ื่าง	ท่่�ป็ลดจากห็ลงัช้ื่างมาวางไว้
บนด่น	ให้็คนได้พัักเห็น่�อยพัร้อมอ่านป็ระวัต่่เห็ล่าช้ื่างไป็พัลาง	ๆ	
ต่บท้่ายด้วยการพัาช้ื่างไป็ท่ำาสป็าบ่อโคลนและลงเล่นนำ�าอย่างเย็นใจ
เห็ล่าช้ื่าง	(รวมถึิ่งควาญ่ช้ื่าง)	ด้จะชื่อบก่จกรรมน่�มากเป็็นพ่ัเศัษ	เพัราะ
ต่่างโยกย้ายส่ายสะโพักในนำ�ากันอย่้นานสองนาน	
	 คนไท่ยชื่อบด้โชื่ว์ช้ื่างและข่้�ห็ลังช้ื่างมากกว่า	นักท่่องเท่่�ยวส่วน
มากจึงเป็็นชื่าวต่ะวันต่ก	บางคนชื่อบท่่�น่�มากจนถึิ่งขั้�นกลับมาทุ่กป่็
เพ่ั�อล้อมวงร้องเพัลงสวดมนต์่และเล่นดนต่ร่ให้็ช้ื่างฟััง	แม้จะเป็็นท่ร่ป็
เล็ก	ๆ	ไม่ม่โชื่ว์อะไรห็ว่อห็วา	แต่่เราค่ดว่าการได้ท่ำาความร้้จักกับเจ้า
ช้ื่างอย่างเง่ยบ	ๆ 	แต่่ลึกซึ�งมาก	เป็็นภาพัท่่�ห็าด้ได้ยากและน่าป็ระทั่บใจ
สุด	ๆ	เลยว่าไห็ม
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	 ใครว่าไป็สระแก้วจะต้่องม่ชื่มพ่้ัห็วานและข้้าวห็ลามบ้านพัร้าว
เป็็นข้องฝากเท่่านั�น	เราแนะให้็แวะไป็เย่�ยมกลุ่มเกษต่รกรท่่�ว่สาห็ก่จ
ชุื่มชื่นบ้านคลองส่บสาม	ห็ร่อท่่�ชื่าวบ้านเร่ยกกันต่่ดป็ากว่าฟัาร์มจ่าท้่น
กันเส่ยห็น่อย	รับรองว่าจะได้ชื่าและยาสมุนไพัรไป็ฝากคนท่่�บ้านกัน
กระบุงให็ญ่่
	 ฟัาร์มจ่าท้่น	ค่อห็นึ�งแลนด์มาร์กสำาคัญ่ในต่ำาบลเข้าสามส่บ	
เพัราะท่ำาห็น้าท่่�เป็็นผู้้้ผู้ล่ต่	แป็รร้ป็	และส่งออกสมุนไพัรรายให็ญ่่ให้็
ทั่�งในและนอกป็ระเท่ศั	จากความตั่�งใจข้องเกษต่รกรผู้้้เช่ื่�ยวชื่าญ่ด้าน
สมุนไพัรอ่นท่ร่ย์อย่าง	วรรณ์-ธนวรรณ์	กันกาญ่จนะ	ข้ยับข้ยายกลาย
เป็็นการชัื่กชื่วนชื่าวบ้านมาร่วมเพัาะป็ล้กแป็ลงสมุนไพัรห็มุนเว่ยน

ฟาร์มจ่าทูน
วิสาหกิจชุมชนเล็ก ๆ แห่งบ้านคลอง
สิบสาม ที่กลายเป็นผู้ส่งมอบ 
สมุนไพรรายใหญ่จากเกษตรกร
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ที่ตั้ง : 55/1 หมู่ 3 ตำ�บลเข�ส�มสิบ อำ�เภอเข�ฉกรรจ์

จังหวัดสระแก้ว 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.  

(ติดต่อสอบถ�มล่วงหน้�)

โทรศัพท์ : 09 0292 9059, 08 0965 7151

Facebook : ฟ�ร์มจ่�ทูน-สมุนไพร

เก็บเก่�ยวได้ต่ลอดทั่�งป่็	แถิ่มยังการันต่่คุณ์ภาพัตั่�งแต่่ขั้�นต่อนการห็ว่าน
เมล็ด	จนสำาเร็จผู้ลเป็็นกลุ่มว่สาห็ก่จชุื่มชื่นรายให็ญ่่	รับซ่�อ-ส่งออก
สมุนไพัรกันอย่างคึกคัก	กระจายรายได้และอาช่ื่พัส่้ชุื่มชื่น	
	 ความน่าต่่�นต่าต่่�นใจเม่�อได้มาเย่อนฟัาร์มแห่็งน่�	ค่อเราจะได้
ทั่ศันากระบวนการป็ล้ก	เก็บ	แป็รร้ป็	และเย่�ยมชื่มโรงต่ากสมุนไพัร
ข้นาดให็ญ่่แบบเอ็กซ์คล้ซ่ฟั	ระห็ว่างท่างยังม่สวนผู้ลไม้ให้็แวะเก็บ
แวะช่ื่มกันอย่างห็รรษา	แต่่ถ้ิ่าห็ากใครโชื่คด่มาทั่นฤด้กาลดำานาก็อาจ
ได้ช่ื่วยชื่าวบ้านลงแข้กกันถึิ่งในทุ่่ง
	 ก่อนกลับอย่าล่มแวะซ่�อนานาส่นค้าจากแป็ลงสมุนไพัรจาก
ฟัาร์มจ่าท้่น	แอบกระซ่บว่าราคาสบายกระเป๋็ามาก	เพัราะไม่ต้่องผู่้าน
พ่ัอค้าคนกลางใด	ๆ 	ทั่�งชื่าใบท่่อม	ชื่ากระชื่าย	ข่้งผู้งชื่งด่�ม	ไป็จนถิ่งึ
สมุนไพัรแคป็ซ้ลท่่�ช่ื่วงน่�กลับมาฮอต่ฮ่ต่ข้าดต่ลาดอย่างฟ้ัาท่ะลายโจร
กระชื่ายข้าว	และข้ม่�นชัื่นแดงสยาม	รับรองว่าถ้ิ่กใจสายแพัท่ย์แผู้นไท่ย
อย่างแน่นอน
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บ้านแห่งไหม
บ้านเพื่อนหลังน้อย ที่คอยสอน
ประสบการณ์และสร้างพื้นที่ให้เด็ก ๆ 
โคราชได้เป็นตัวของตัวเอง

	 “สอด	เห็ย่ยบ	สลับ	กระท่บ”	
	 ไม่ต้่องแป็ลกใจห็ากได้ย่นเส่ยงใส	ๆ	ดังพัร้อมเพัร่ยงกัน	เด็ก	ๆ	
ในบ้านแห็่งไห็มกำาลังกระตุ่กก่�ไห็มกันอย่างแข็้งขั้น	เต่ร่ยมรังสรรค์
เป็็นผู่้นผู้้าส่สะออน	พัร้อมต่กต่ะกอนเคล็ดเล็กเกล็ดลับในการใช้ื่ช่ื่ว่ต่
ได้ด้วยตั่วเอง
	 เม่�ออ่�มตั่วกับอาช่ื่พัแม่พ่ัมพ์ั	คร้ชื่ำานาญ่การอย่าง	ไห็ม-ป็ว่ณ์กันต์่
กว่ก่จรัต่นากร	จึงข้อปั็ดฝุ�นเป็ล่�ยนโรงท่อไห็มป็ลดป็ระจำาการข้อง
ครอบครัว	กลายเป็็นพ่ั�นท่่�กึ�งเร่ยนกึ�งเล่น	ให้็เด็ก	ๆ	เม่องย่าโมได้ละ
สายต่าจากห็น้าจอ	มาฝึกฝนทั่กษะและป็ระสบการณ์์รอบด้าน	ท่ำา
ก่จกรรมผู่้อนคลายในบ้านท่่�ม่เส้นไห็มและก่�ท่อผู้้าเป็็นคร้ให็ญ่่	ความสนุก
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ที่ตั้ง : 429 หมู่ 5 ซอยพบสุข 4 ถนนร�ชสีม�-ปักธงชัย

ตำ�บลปรุใหญ่ อำ�เภอเมืองนครร�ชสีม� จังหวัดนครร�ชสีม�

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 09.30 - 15.30 น.

โทรศัพท์ : 09 4297 8228, 08 5199 5647

Facebook : บ้�นแห่งไหม Bann Hang Mai

เร่�มต้่นขึ้�นตั่�งแต่่เด็ก	ๆ	ได้ท่ำาความร้้จักกับอุป็กรณ์์ท่อผู้้าช่ื่�นน้อยให็ญ่่	
จ่�มเล่อกส่ไห็มต่ามชื่อบใจ	และท่ดลองสอดไห็มกระตุ่กข้ากันเองต่าม
ถิ่นัด	
	 แม้จะทุ่ลักทุ่เลเส่ยห็นอ่ยในชื่ว่งต้่น	แต่่น่�ค่อการฝกึฝนท่่�พััฒนา
ทั่กษะการค่ดว่เคราะห์็ข้องเด็ก	ๆ	อย่างค่อยเป็็นค่อยไป็	จากนั�นจึง
ถึิ่งขั้�นต่อนใส่ไอเด่ยสุดบรรเจ่ด	เก่ดเป็็นช่ื่�นงานสารพััดป็ระโยชื่น์
ละลานต่า	ทั่�งผู้้าพัันคอ	จานรองแก้ว	กระเป๋็าสะพัาย	และโมบายต่่ด
ผู้นัง	บางคราวท่่�โคราชื่ม่ต่ลาดงานคราฟัต่	์คร้ไห็มแห็ง่บ้านแห่็งไห็ม
ก็ชื่วนก๊วนเด็กจ่�วแต่่แจ๋วไป็วางข้ายส่นค้ากัน	เด็ก	ๆ 	ต่่�นเต้่นมาก	เพัราะ
ได้ฝึกค่ดตั่งค์	ท่อนตั่งค์	และอธ่บายท่่�มาข้องช่ื่�นงานท่่�พัวกเข้าถัิ่กท่อ
กันเอง	และไห็มเช่ื่�อว่าส่�งเห็ล่าน่�ไม่ม่โรงเร่ยนท่่�ไห็นสอน
	 ปั็ญ่ห็าข้องเด็กอาจไม่เล็กต่ามข้นาดตั่ว	ไห็มเสร่มว่าเด็กบางคน
ข้าดความมั�นใจมาต่ลอด	แต่่เม่�อม่กระเป๋็าสะพัายใบเก๋ฝ่ม่อต่นเอง
คล้องไห็ล่	ใครต่่อใครเห็็นก็เอ่ยป็ากชื่มจนเด็กน้อยเผู้ยรอยย่�มได้
อ่กครั�ง	ในอนาคต่เธอยังอยากข้ยายพ่ั�นท่่�ให้็บ้านแห่็งไห็มใช้ื่ต้่อนรับ
กลุ่มผู้้้ส้งอายุ	เพ่ั�อช่ื่วยเสร่มความภ้ม่ใจและสร้างคุณ์ค่าในตั่วเองให้็
คนกลุ่มน่�อ่กครั�ง
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	 หั็วห่็นเป็็นถ่ิ่�นม่ป็ลา	ป้็	 กุ้ง	ห็อย	แต่่
เห็ล่าสัต่ว์นำ�าน้อยให็ญ่่คงเห็งาห็งอยห็ากไร้
ร่องรอยข้องป็�าชื่ายเลนท่่�ช่ื่วยรักษาสมดุล
ข้องระบบน่เวศัชื่ายฝั�ง	คราวน่�เราจะพัาไป็
ด้โครงการพ่ัท่ักษ์ป็�าชื่ายเลนต่้นแบบแห็่ง
ป็ระจวบค่ร่ขั้นธ์	ท่่�ตั่�งต้่นเป็็นป็อดส่เข่้ยวให้็
เห็ล่านักท่่องเท่่�ยวและชุื่มชื่นมาร่วมท่ศัวรรษ
อ่กทั่�งยังป็ล้กต้่นไม้ไป็แล้วกว่า	5,000	ต้่น	
	 ด้วยการรุดห็น้าข้องน่คมอุต่สาห็กรรม
บ่อกุ้งและนาเกล่อ	จึงท่ำาให้็พ่ั�นท่่�ป็�าชื่ายเลน
ในอำาเภอหั็วห่็นร่อยห็รอลงไป็ด้วยในเวลา
เด่ยวกัน	กฤป็	โรจนเสถ่ิ่ยร	ท่ายาท่รุ่นสอง
ข้องก่จการช่ื่วาศัรม	จึงมุ่งมั�นตั่�งใจสร้างพ่ั�นท่่�
ป็�าชื่ายเลนขึ้�นให็ม่ภายใต้่โครงการอนุรักษ์

ที่ตั้ง : วัดเข�ไกรล�ศ ตำ�บลหนองแก อำ�เภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 07.00 - 19.00 น.

โครงการอนุรักษ์ 
ป่าชายเลน 
ไกรลาศนิเวศ
โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนผืนสุดท้าย
ของหัวหิน สร้างปอดบรรเทามลพิษ
และคืนชีวิตให้พื้นที่สีเขียว
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ป็�าชื่ายเลนไกรลาศัน่เวศั	เพ่ั�อพ่ัทั่กษ์รักษาป็�าชื่ายเลนผู่้นสุดท้่าย
ข้องหั็วห่็นให้็อย่้ค่้ท้่องถ่ิ่�นเม่องชื่ายฝั�งต่่อไป็ได้อ่กแสนนาน	
	 แม้จะขึ้�นช่ื่�อว่าเป็็นป็�าชื่ายเลน	แต่่เข้ากไ็ม่ได้ให้็เราเด่นยำ�าโคลน
กันจนเท้่าเป้็�อย	เพัราะบนเน่�อท่่�กว่า	18	ไร่แห่็งน่�	ม่การสร้างสะพัาน
ยกระดับพัาดรอบโครงการกว่า	1,000	เมต่ร	ห็ากแวะมาต่อนเช้ื่า	
อาจได้ทั่กท่ายผู้้้คนมากห็น้าห็ลายต่า	ตั่�งแต่่เห็ล่าเด็กน้อยไป็จนถึิ่ง	
ผู้้้ส้งอายุท่่�มาเด่นว่�งรับแสงแดดกันเป็็นป็ระจำา	พ้ันแดดคมต่ะวันคล้อย
ไป็เส่ยห็น่อย	ก็ลองเด่นเท่่�ยวชื่มศัึกษาธรรมชื่าต่่กันแบบเพัล่น	ๆ	
ถ้ิ่าร้้สึกเร่�มตึ่งต้่นข้า	เข้าก็ม่ศัาลาต่ามจุดต่่างๆ	ไว้ให้็นั�งพัักผู่้อนกันก่อน
ด้วย
	 โครงการอนุรักษ์ป็�าชื่ายเลนไกรลาศัน่เวศั	ยังคงสานต่่อป็ณ่์ธาน
อันด่ในการสร้างพ่ั�นท่่�อนุรักษ์ชื่ายฝั�ง	และยังสร้างป็ระโยชื่น์ให้็แก่
ป็ระชื่าชื่นในท้่องถ่ิ่�นอย่างต่่อเน่�อง	แถิ่มทั่�งห็มดท่่�กล่าวมาน่�	ยังเปิ็ด
ให้็ป็ระชื่าชื่นทั่�วไป็เข้้าฟัร่แบบไม่ม่ค่าธรรมเน่ยม	ว่าแล้วก็เต่ร่ยมร่ม
พักห็มวก	แล้วออกไป็สำารวจป็�าชื่ายเลนกันเถิ่อะ
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        วัฒนธรรมและภูมิปัญญ�จะไม่ใช่เรื่องน่�เบื่อที่ถูกจับแช่แข็ง
อีกต่อไป เพร�ะสองพ่ีน้องจ�กครอบครัวโรจนะภิรมย์ อย่�ง ทร�ย-อัจฉริย� 
และ กรวด-อ�รยะ โรจนะภิรมย์ เนรมิตหมู่บ้�นกล�งเมืองเชียงใหม่
ให้กล�ยเป็นสถ�นท่ีรวบรวมและสืบส�นกล่ินอ�ยคว�มเป็นไทย ชนิด
ว่�ห�กอย�กเสพง�นศิลป์และหลบม�พักผ่อนต่�งถ่ินสักครู่ ท่ีน่ีมีให้
ครบ จบทุกกระบวนคว�ม
         Kalm Village ตั้งตนเป็นหมู่บ้�นและพื้นที่เรียนรู้ด้�นง�นศิลปะ
วัฒนธรรม และหัตถกรรมจ�กท่ัวภูมิภ�คของไทย ผ่�นบ้�นขน�ดย่อม
ท้ัง 8 หลัง มีฟังก์ชันก�รใช้ง�นแตกต่�งกันไปต�มคอนเซ็ปต์ ไม่ว่�จะ
เปน็บ�้นจดัแสดงนทิรรศก�รทีห่มนุเวยีนเปลีย่นต�มฤดกู�ลไมซ่้ำ�หน�้
แกลเลอรีข่น�ดกว�้งขว�งสำ�หรบัจดัแสดงผลง�นของศลิปนิรุน่ใหญ่
ไปจนถึงรุ่นใหม่ ห้องสมุดรวบรวมคลังคว�มรู้เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมไว้
คอยบริก�รแก่ผู้ท่ีสนใจ พ่วงม�ด้วย Working Space ท่ีน่ังทำ�ง�นไป

ท่ีต้ัง : 14 ซอย 4 ถนนพระปกเกล้� อำ�เภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันจันทร์-อ�ทิตย์ 09.30 - 18.30 น.  

(หยุดทุกวันพุธ) 

โทรศัพท์ : 0 2115 2956

Website : www.kalmvillage.com

Facebook : Kalm Village

Kalm Village
หมู่บ้านสุดชิคท่ีถ่ายทอดภูมิปัญญาไทย
ควบคู่ไปกับผืนผ้า อาหาร และงานศิลปะ

0 9

เสพอ�รมณ์ศิลปินไปได้แบบเพลิน ๆ  ตลอดจนห้องจัดแสดงผ้� 4 ภ�ค
ร้�นอ�ห�รและค�เฟ่บรรย�ก�ศอบอุ่น บรรจงจัดเสิร์ฟทั้งเครื่องดื่ม
และของค�วหว�นสไตล์พื้นเมือง อย่�ง ‘ช�มะกล่ำ�เครือ’ ส่วนใคร
อย�กลงคอร์สเรียนทำ�อ�ห�รแบบรวบรัด ที่นี่ก็มีเวิร์กชอปทำ�อ�ห�ร
จัดเตรียมไว้ให้แบบไม่เสียเที่ยว
       ก่อนกลับบ้�น เร�อย�กชวนม�แวะช้อปสินค้�ท่ี Kalm Village 
ทำ�รว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ ไมว่�่จะเปน็ผ�้เมตร เสือ้ ก�งเกง
และของ DIY กระจุกกระจิกอีกส�รพัด รับรองว่�ได้ดื่มด่ำ�ใกล้ชิด
ภมูปิญัญ�ไทยกนัจนมว่นใจไมม่เีบือ่ และอย�กกลบัม�เยอืนหมูบ่�้น
แห่งนี้เป็นครั้งที่ 3 4 5 ต�มม�แน่นอน
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	 ท่่�ได้ช่ื่�อว่าคอมม้น่ต่่�ฟัาร์ม	เพัราะพัรานพัอเพ่ัยงเป็ล่�ยนห็ม่้บ้าน
เล็ก	ๆ	ในอำาเภอหั็วห่็นอย่างห็นองพัรานพุักให้็กลายเป็็นชุื่มชื่น
เกษต่รว่ถ่ิ่อ่นท่ร่ย์	ม่ชื่าวบ้านในเคร่อข่้ายเข้้าร่วมกว่า	20	ห็ลังคา
เร่อน		เม่�อสองเพ่ั�อนรักอย่าง	อ๋อง-ชัื่ยภัฏ	บุต่รด่	และ	แจ๊ค-จักรภพั
แสงแก้ว	ตั่ดส่นใจวางม่อจากงานป็ระจำา	หั็นมาจับจอบขุ้ดด่น	เป็ล่�ยน
ท่่�ด่นโล่งเต่่ยนในห็ม่้บ้านกลางต่ำาบลทั่บใต้่	ให้็กลายเป็็นฟัาร์มเกษต่ร
อ่นท่ร่ย์ต่ามว่ถ่ิ่พัอเพ่ัยง	จุดห็มายป็ลายท่างค่อการสร้างแห็ล่งอาห็าร

พรานพอเพียง
คอมมูนิตี้ฟาร์มอินทรีย์แห่ง 
หนองพรานพุก ตั้งใจสร้างอาหาร 
และชีวิตที่ดีคืนสู่ชุมชน

1 0

ท่ีต้ัง : หมู่14 บ้�นเข�เสวยร�ชย์ ตำ�บลทับใต้ อำ�เภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันอังค�ร-อ�ทิตย์ 09.30 - 17.30 น.  

(หยุดทุกวันจันทร์)

โทรศัพท์ : 08 3613 9825

Facebook : พร�นพอเพียง ออร์แกนิค ไลฟ์สไตล์ & ฟ�ร์ม

และคุณ์ภาพัช่ื่ว่ต่ท่่�ด่ให้็แก่พ่ั�น้องในท้่องท่่�	ท่่�ด่นข้นาด	9	ไร่	จึงจัดแจง
แบ่งโซนไว้สำาห็รับก่จกรรมเร่ยนร้้ด้านการเกษต่รอันห็ลากห็ลาย	
	 ทั่�งเล่�ยงไส้เด่อน	ป็รุงด่น	ป็ล้กผัู้ก	เพัาะเมล็ดพัันธ์ุ	ต่ลอดจนเปิ็ด
คอร์สสอนท่ำางานคราฟัต่อ์ย่างเคร่�องปั็�นด่นเผู้าและเฟัอรน่์เจอร์ไม้
แบบง่ายๆ	โดยช่ื่างชื่ำานาญ่การในพ่ั�นท่่�	ต่บท้่ายด้วยคาเฟั�บรรยากาศั
น่ารักท่่�จัดเส่ร์ฟัทุ่กเมน้จากวัต่ถุิ่ด่บในชุื่มชื่น	
	 ส่วนส่�งท่่�ท่ำาให้็ห็นองพัรานพุักกลับมาม่ช่ื่ว่ต่ช่ื่วาเอามาก	ๆ 	ค่อ
การกระจายศัาสต่ร์ความร้้การท่ำาเกษต่รอ่นท่ร่ย์ให้็แก่ชื่าวบ้าน	ให้็
ท่ดลองป็ล้กเอง	ก่นเองในครัวเร่อน	ห็ากได้ผู้ลผู้ล่ต่เยอะห็น่อย	ก็ส่งมา
วางข้ายท่่�พัรานพัอเพ่ัยงได้ทั่นท่่
	 นอกจากส่นค้าเกษต่รต่ามฤด้กาลแล้ว	พัรานพัอเพ่ัยงยังเอา
เห็ล่าพ่ัชื่ผู้ลมาแป็รร้ป็เป็็นส่นค้าสารพััน	ทั่�งคุกก่�กล้วยต่าก	คุกก่�
มะม่วงห็าวมะนาวโห่็	ไป็จนถึิ่งนำ�ายาล้างจาน	ยาสระผู้มส้ต่รสมุนไพัร
และด่นป็ล้กออร์แกน่กท่่�ท่างฟัาร์มค่ดค้นผู้สมขึ้�นเอง	จะแวะเว่ยนมา
ซ่�อท่่�ห็น้าฟัาร์ม	ห็ร่อสั�งซ่�ออนไลน์ผู่้านห็น้าเพัจก็ได้ต่ามสะดวก
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“วัฒนธรรมของเมืองเร�ดี ข�ดแต่เพียงที่ปล่อยของ”
น่ีคือคว�มคิดแรกเร่ิมของ ช้�ง-ประสิทธ์ิ ต้ังมห�สถิตกุล ช่�งหนัง

ม�ดเทเ่จ�้ของแกลเลอรีค่�เฟ ่Papacraft บนย�่นชมุชนก�ดกองต�้ ที่
ต่อม�ประกอบร่�งกล�ยเป็นก�ดคอมมูนิต้ีง�นคร�ฟต์ เพ่ือเปิดโอก�ส
ให้เหล่�ช่�งเล็กช่�งใหญ่แห่งเมืองลำ�ป�งได้มีพ้ืนท่ีทำ�ง�นสร้�งสรรค์

กองคร้าฟต์  
ณ กองต้า
กาดนัดพบของคนสายอาร์ต  
เปลี่ยนลำาปางให้คึกคักและกลายเป็น
เมืองคราฟต์ตัวจริง

1 1

ท่ีต้ัง : ถนนตล�ดเก่� ตำ�บลสวนดอก อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง

จังหวัดลำ�ป�ง 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันเส�ร์-อ�ทิตย์ 17.00 - 21.00 น. 

โทรศัพท์ : 06 5057 3699

Facebook : กองคร้�ฟต์ ณ กองต้�

เมื่อได้แรงหนุนจ�กเทศบ�ลนครลำ�ป�งและมห�วิทย�ลัย
สวนดุสิต ประกอบกับชุมชนกองต้� ช่วยจัดห�พ้ืนท่ีได้อย่�งเหม�ะเจ�ะ
ถนนตล�ดเก่�จึงมีก�ดคร�ฟต์ขน�ดน่�รักถือกำ�เนิดข้ึน ร้�นค้�แรกเร่ิม
คือเหล่�เพื่อนฝูังในวงก�รง�นคร�ฟต์ของช้�งที่เคยม�จัดเวิร์กชอป
และโชว์ผลง�นที่แกลเลอรี่ ต่อม�จึงขยับขย�ย มีร้�นรวงม�กม�ย
ม�ร่วมสร้�งสีสันให้ก�ดกองต้�กันแน่นขนัด พ่วงม�ด้วยโซนอ�ห�ร
และเคร่ืองด่ืมคุณภ�พภ�ยใต้แนวคิด Creative Food & Drink ช่วยเพ่ิม
สีสันและรสช�ติลำ�ขน�ดให้บรรย�ก�ศด้�นใน 

ปดิท�้ยดว้ยเวทกีล�งแจง้ขน�ดยอ่ม สำ�หรบัจดัโชวง์�นแสดง
แบบไมจ่ำ�กดัประเภท ขอเพยีงมใีจรกัและอย�กเตมิไฟใหค้นในแวดวง
ง�นอ�ร์ตด้วยกันเท่�น้ัน พ่ีช้�งแห่งกองคร้�ฟต์ ณ กองต้� ยินดีอ�ส�พ�
ขึ้นเวทีไปปล่อยของให้ธ�รกำ�นัลได้ชมแบบไม่หวงที่ 

ท้ังหมดท่ีกล่�วม�น้ีขับเคล่ือนด้วยคว�มต้ังใจ อย�กให้ช่�งฝีัมือ
ในท้องถิ่นได้มีโอก�สและตล�ดสำ�หรับส�ยง�นของตนเอง และช่วย
ขับเน้นให้ช�วลำ�ป�งเห็นว่� ง�นคร�ฟต์ก็มีคุณค่�และสร้�งอัตลักษณ์ 
ให้กับเมืองได้เช่นเดียวกัน

กองคร้�ฟต์ ณ กองต้� ยังคงทำ�หน้�ท่ีเป็นก�ดเล็ก ๆ  เติมสีสัน
และแรงใจใหช้�วคร�ฟต ์ณ เมอืงลำ�ป�งอย�่งไมข่�ดส�ย ในอน�คต
ช้�งและเพื่อน ๆ ยังมีแผนขยับขย�ยให้ก�ดกองต้�กล�ยเป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้�งสรรค์ทั้งด้�นง�นศิลปะและหัตถศิลป์ ห�กวันใดโชค
ดีได้พบกัน อ�จเจอช�วคร�ฟต์จ�กกองคร้�ฟต์ ณ กองต้� ไปจัด
อีเวนต์นอกสถ�นที่ในเมืองลำ�ป�งก็เป็นได้!
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	 ร้านห็นังส่ออ่นด่�	ณ์	เข้ต่ท่่�ราบส้งเม่องอ่สาน	เก่ดจากการห็อบ
เอาความฝันและช่ื่ว่ต่ข้องห็นุ่มสต้่ลไกลบ้านอย่าง	โอ๊บ-บุร่นท่ร์ฑ์ร
ตั่นต่ระก้ล	มาลงห็ลักปั็กฐานเพ่ั�อต่ามห็าความสุข้และคุณ์ค่าข้อง
การใช้ื่ช่ื่ว่ต่	ณ์	ถิ่นนศัร่จันท่ร์	จังห็วัดข้อนแก่น	
	 ด้วยใจรักในการอา่นและต่ามห็าคำาต่อบในส่�งท่่�สงสัยใคร่ร้้จาก
ห็น้าห็นังส่อ	โอ๊บจึงเล่อกธุรก่จร้านห็นังส่ออ่สระเป็็นอาช่ื่พัห็ล่อเล่�ยง
ช่ื่ว่ต่และจ่ต่ว่ญ่ญ่าณ์	ความน่ารักมากข้องร้านห็นังส่อแห่็งน่�	ค่อ
ก่จกรรมสุดคร่เอท่่ฟัท่่�เจ้าข้องร้านห็มุนเว่ยนมาให้็ร่วมสนุกกันได้
ไม่ม่เบ่�อ	ไม่ว่าจะเป็็น	Open	Mic	ท่่�ม่เวท่่	ไมค์	และเคร่�องดนต่ร่ช่ื่�น
น้อยให็ญ่่จัดเต่ร่ยมไว้ให้็	ท่่�เห็ล่อป็ล่อยไว้เป็็นห็น้าท่่�ข้องแข้กผู้้้มาเย่อน
ใครอยากร้องเพัลง	อ่านบท่กว่	ห็ร่อเล่าเร่�องจากบท่ห็นังส่อท่่�ป็ระทั่บ
ใจก็ได้ทั่�งนั�น	ห็ร่อจะเป็็นก่จกรรมล้อมวงฉายห็นัง	ชื่วนเราห็ย่บยก
เห็ตุ่การณ์์สำาคัญ่มาพ้ัดคุยเพ่ั�อเช่ื่�อมโยงกับโลกปั็จจุบันอย่างเปิ็ดกว้าง	

Wild Dog  
Bookshop
ร้านหนังสืออิสระที่ชวนลูกค้ามาอ่าน
หนังสือ จิบชา และล้อมวงเล่าเรื่อง
อย่างเป็นกันเอง

1 2

ที่ตั้ง : 193/55 ซอยศรีจันทร์ 10/1 ตำ�บลในเมือง  

อำ�เภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันจันทร์-อ�ทิตย์ 10.00 - 21.00 น.  

(หยุดทุกวันพฤหัสบดี)

โทรศัพท์ : 08 1593 9796

Facebook : Wild Dog Bookshop - ร้�นหนังสือไวลด์ด็อก

	 ส่วนก่จกรรมน้องให็ม่ท่่�เพ่ั�งเร่�มจัดไป็เม่�อไม่นาน	ค่อ	Wild	Dog	
Talk	สัญ่จร	โอ๊บตั่�งใจเช่ื่ญ่เห็ล่าม่ต่รสห็ายในแวดวงนักอ่าน	รวมถึิ่ง
นักเร่ยน	นักศึักษา	และผู้้้ท่่�สนใจทั่�วไป็	ให้็เข้้ามาแลกเป็ล่�ยนเร่�องเล่า
เคล้าเส่ยงหั็วเราะอย่างเป็็นกันเอง	ช่ื่วยสร้างส่สันและความคึกคัก
ให้็แวดวงนักอ่านในพ่ั�นท่่�ได้เป็็นอย่างด่ต่ลอดระยะเวลากว่า	2	ป่็ท่่�
ผู่้านมา
	 แค่เห็็นก็ร้้ว่าภาระงานในร้านไวลด์ด็อกข้องโอ๊บนั�นห็นักห็นา
กว่าเจ้าข้องร้านห็นังส่อทั่�วไป็อย่้ห็ลายเท่่า	แต่่ทั่�งห็มดน่�เข้าเจ้าก็ย่นด่
เพัราะอยากท่ำาให้็ร้านห็นังส่อกลายเป็็นอ่กห็นึ�งสถิ่านท่่�พัักผู่้อน
ห็ย่อนกาย	(ใจ)	ท่่�ผู้้้คนเข้้ามาใช้ื่บร่การได้นาน	ๆ	ไม่ใช่ื่เพ่ัยงเปิ็ดอ่าน
เล่อกซ่�อส่นค้า	แล้วเด่นออกจากร้านไป็	
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คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดเพชรบุรี ที่เชื่อในการกินดี อยู่ดี ออกกำาลังกายดี และแบ่งปันสิ่งดี ๆ



Phukether

เที่ยวรอบเกาะภูเก็ต ตระเวน 10 ที่เที่ยว 
ทั้งกินดี อยู่ดี และได้แบ่งปันสิ่งดีสู่ชุมชน

	 ห็ลายคนอาจไม่ร้้มาก่อนว่าภ้เก็ต่เป็็นเกาะท่่�ให็ญ่่ท่่�สุดข้องไท่ย	ข้ณ์ะเด่ยวกันก็เป็็นจังห็วัด
ท่่�เล็กท่่�สุดอันดับ	2	ข้องป็ระเท่ศั	เป็็นรองเพ่ัยงสมุท่รสงคราม	แต่่กระนั�นไข่้มุกแห่็งอันดามัน
ก็อัดแน่นไป็ด้วยแห็ล่งท่่องเท่่�ยวมากมาย	ตั่�งแต่่ชื่ายห็าด	ภ้เข้า	สถิ่าปั็ต่ยกรรมเม่องเก่า	ต่ลอดจน
อาห็ารท้่องถ่ิ่�นขึ้�นช่ื่�อ	ห็ลายท่่�อาจยังเป็็น	Unseen	Thailand	ท่่�คนไม่ร้้จัก	แต่่ห็ลายแห็ล่งก็ท่ำาเอา
คนทั่�วโลกห็ลงรักจนแวะมาเท่่�ยวซำ�าและซำ�าอ่ก	ฝากรอยเท้่า	ความป็ระทั่บใจ	และความท่รงจำา
มากมายไว้บนเกาะสวาท่ห็าดสวรรค์แห่็งน่�
	 อย่างไรก็ด่	ป็ร่มาณ์นักท่่องเท่่�ยวท่่�ถิ่าโถิ่มและเม็ดเง่นท่่�สะพััดในระบบเศัรษฐก่จ	ต้่องแลก
มาด้วยการเป็ล่�ยนแป็ลงว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่ข้องชุื่มชื่นและการเส่�อมสลายข้องธรรมชื่าต่่	ห็าดท่รายส่ข้าว
ม่ข้ยะลอยมาเกย	ศ่ัลป็วัฒนธรรมเร่�มถ้ิ่กละเลยมองข้้าม	อ่กทั่�งกำาไรจากการท่่องเท่่�ยวก็ไป็ไม่ถึิ่ง
คนท้่องถ่ิ่�นอย่างถ้ิ่วนทั่�ว
	 ห็ลายคนห็วนค่ดถึิ่งไข่้มุกแห่็งอันดามันเม่�อครั�งยังเป็็นสวรรค์วันวาน	คงถึิ่งกาลท่่�การท่่องเท่่�ยว
ต้่องป็รับตั่วให้็อย่้ได้อย่างยั�งย่น	น่�จึงไม่ใช่ื่วันท่่�เราจะเย่�ยมชื่มเพ่ั�อเสพัเพ่ัยงความสวยงามและ
ถิ่ามห็าแต่่ความสุข้ส่วนตั่ว	ห็ากแต่่เป็็นเวลาแห่็งการเด่นท่างเพ่ั�อพัักผู่้อน	ท่่องเท่่�ยวอย่างรับ
ผู่้ดชื่อบต่่อส่วนรวม	เราสนุก	ชุื่มชื่นม่ความสุข้	และธรรมชื่าต่่เองก็อมย่�ม
	 โชื่คด่ท่่�ภ้เก็ต่ม่สถิ่านท่่�แบบนั�น
	 เราข้ออาสาพัาทุ่กท่่านซ้อนมอเต่อร์ไซค์เท่่�ยวรอบเกาะ	ลัดเลาะรอบห็าด	กับแห็ล่งท่่องเท่่�ยว
ในภ้เก็ต่ท่่�เต็่มไป็ด้วยเร่�องราวท่่�ควรค่าแก่การบอกต่่อ	เอกลักษณ์์ท่่�ไม่เห็ม่อนใคร	ได้ทั่�งก่นด่	
อย่้ด่	สุข้ภาพัด่	แถิ่มได้แบ่งปั็นส่�งด่	ๆ	ค่นส่้ส่�งแวดล้อมและชุื่มชื่น	
	 ถ้ิ่าทุ่กคนพัร้อมแล้วก็ใส่ห็มวกน่รภัยให้็แน่น	เกาะเอวคนขั้บให้็ด่	ร้้ตั่วอ่กท่่	คุณ์อาจต่่ด	(ใจ)	
เกาะน่�ไม่ร้้ตั่ว
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	 มุมเล็ก	ๆ	ในป็�าให็ญ่่	ใจกลางเม่องภ้เก็ต่	ค่อท่่�ตั่�งข้องกาแฟั
ร้านเด็ดบรรยากาศัด่	เก่ดจากการรวมตั่วข้อง	4	ห็นุ่มผู้้้ห็ลงให็ลใน
รสชื่าต่่ข้องกาแฟัอย่าง	ว่ท่-ว่ท่ยา	สำาแดงภัย,	ฟิัวเจอร์-ก่ต่ต่่ภพั	
เอ่งฉ้วน,	ป็อ-ธวัชื่ชัื่ย	แสงมณ่์	และ	เจย์-พ่ัรศัักด่�	ได้ร้ป็
	 “ต่อนนั�นพัวกเราตั่�งใจไป็ป็ล้กกาแฟักันท่่�เช่ื่ยงให็ม่	แล้วบังเอ่ญ่
ได้ร้้จัก	ด้เลเล	โฮมสเต่ย์ท่่�ใช้ื่ถ่ิ่ายท่ำาภาพัยนต่ร์เร่�อง	Low	Season	
สุข้สันต์่วันโสด	บรรยากาศัท่่�นั�นด่มาก	เราเล่นดนต่ร่กัน	นั�งล้อมวง
รอบกองไฟั	ก็ได้แต่่ค่ดว่าท่ำาไมภ้เก็ต่ถึิ่งไม่ม่แบบน่�บ้าง	พัอกลับมา	
ได้เจอพ่ั�นท่่�ต่รงน่�	เราส่�คนก็เลย	เออ	เอาวะ	ลองด้	ก็เช่ื่าสถิ่านท่่�	
เต่่มนั�นต่่อน่�	ท่ำาระเบ่ยง	เราอยากยกบรรยากาศัต่รงนั�นมาไว้ท่่�บ้าน”	
ป็อ	ห็นึ�งในหุ้็นส่วนข้องร้านเล่าให้็ฟััง

สุนทรีย์
ร้านกาแฟบนภูเขาที่หอบลมหนาว 
จากเชียงใหม่มาไว้ที่ภูเก็ต

0 1

ที่ตั้ง : เลขที่ 12/3 อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันพุธ-พฤหัสบดี เวล� 09.00 - 18.00 น. 

และวันศุกร์-อ�ทิตย์ เวล� 09.00 - 21.00 น.

โทรศัพท์ : 08 0957 4841

Facebook : สุนทรีย์

	 และก็จร่งอย่างท่่�ว่า	ล้กค้าท่่�แวะเว่ยนมาสุนท่ร่ย์	นอกจากได้
ล่�มลองกาแฟัรสชื่าต่่ด่ท่่�กลั�นกรองจาก	4	หุ้็นส่วนแล้ว	ยังได้ส้ดอากาศั
บร่สุท่ธ่�จนเต็่มป็อด	และโอบกอดธรรมชื่าต่่ส่เข่้ยวไม่ต่่างจากภาค
เห็น่อ	แถิ่มวันไห็นโชื่คด่ก็จะม่ครอบครัวห็ม้ป็�าแวะมาเด่นเล่นให้็ได้
ถ่ิ่ายร้ป็กันอ่กด้วย
	 แต่่ส่�งท่่�เราห็ลงรักท่่�สุดข้องท่่�น่�กลับไม่ใช่ื่รสกาแฟัห็ร่อความงาม
ข้องธรรมชื่าต่่	ห็ากแต่่เป็็นล่ลาและความสามารถิ่ในการต่บมกุข้อง
เห็ล่าเจ้าข้องร้าน	พัวกเข้าคุยเล่นกับล้กค้าอย่างเป็็นกันเอง	และชื่วน
ให้็เราขั้บร้องสักห็นึ�งบท่เพัลงก่อนจากไป็	ว่ท่	ฟิัวเจอร์	ป็อ	และเจย์
ท่ำาให้็เราร้้ว่าธุรก่จท่่�ด่เร่�มจากใจท่่�พัร้อมจะห็ย่บย่�นรอยย่�มให้็แก่กัน
และรอยย่�มเห็ล่านั�นถ้ิ่กกลั�นอย่างป็ระณ่์ต่ลงในทุ่กห็ยดข้องกาแฟั	
	 แม้อากาศัไมเ่ย็นสบายเท่่าเช่ื่ยงให็ม	่แต่่ร้านสุนท่ร่ย์ท่่�ภ้เก็ต่จะ
ฝากความป็ระทั่บใจให้็ผู้้้ท่่�แวะเว่ยนมาเท่่�ยวไม่ต่่างกัน
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Cloud Markt
ร้านชำาเก๋ ๆ ที่ดึงเสน่ห์ผลิตภัณฑ์ 
ท้องถ่ินทั่วไทยมารวมไว้ในที่เดียว

	 ในวันท่่�ป็ระเท่ศัไท่ยป็ระกาศัล็อกดาวน์จากสถิ่านการณ์์โคว่ด-19	
ห็ลายคนร่เร่�มธุรก่จอาห็ารจากบ้านข้องตั่วเอง	เก่ดเป็็นผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์
อันม่เอกลักษณ์์มากมายค้าข้ายบนโลกโซเช่ื่ยล	แต่่ห็ลายครั�งการส่ง
ส่นค้าให้็ถึิ่งม่อล้กค้าก็อาจเก่ดความล่าช้ื่า	เพัราะต้่องข้นส่งข้้ามจังห็วัด
กว่าจะได้ล่�มลองก็ต้่องรอกันห็ลายวัน	คุณ์ภาพัอาห็ารก็อาจเส่ยไป็	
จึงเป็็นท่่�มาข้อง	Cloud	Markt	ร้านชื่ำาท่่�อาสานำาคราฟัต์่ฟ้้ัดจากทั่�วฟ้ัา
เม่องไท่ยมาให้็เล่อกสรรในท่่�เด่ยว

0 2 ที่ตั้ง : เลขที่ 95/18 ถนนมนตรี ตำ�บลตล�ดใหญ่  

อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 09.00 - 23.00 น.

โทรศัพท์ : 09 2918 6828 

Facebook : CLOUD MARKT

	 ไอเด่ยสุดช่ื่คน่�เร่�มต้่นจากสามเพ่ั�อนซ่�	มอนด์-สุว่จักข้ณ์์	กังแฮ
ผู้้้ด้แลด้านอาห็าร	ม่ว-ภาสกร	กัจฉป็ะรักษ์	ผู้้้รับผู่้ดชื่อบเร่�องเคร่�องด่�ม	
และ	ณั์ฐ-ณั์ฐนร่	ใจอาจ	รับห็น้าท่่�ต่่ดต่่อนำาเข้้าผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์ท้่องถ่ิ่�น
จากทั่�วป็ระเท่ศั	ส่งให้็ร้านชื่ำาแห่็งน่�ม่อาห็ารห็ลากป็ระเภท่	จากห็ลาย
พ่ั�นท่่�	ตั่�งแต่่ซ่อ่�วข้าวและห็ม่�ซั�วข้องภ้เก็ต่	ช็ื่อกโกแลต่จากเช่ื่ยงให็ม่
นำ�าผึู้�งจากเช่ื่ยงราย	เกล่อจากสกลนคร	ไป็จนถึิ่งป็ลาท้่ต้่มห็วานจาก
ชุื่มพัร
	 มอนด์เล่าว่า	คำาว่า	‘Cloud’	ใน	Cloud	Markt	ค่อก้อนเมฆ่ท่่�
เก่ดจากการรวมตั่ว	เป็ล่�ยนร้ป็ท่รงได้สารพััด	ทั่�งยังพััฒนากลายเป็็นเมฆ่
ก้อนให็ญ่่ได้	ต่อนน่�ข้วาม่อข้องร้านจึงต่่อข้ยายเป็็นร้านกาแฟั	ซ้ายม่อ
เต่่มแต่่งเป็็นร้านพ่ัซซ่า	และใน	Cloud	Markt	เองก็ข้ายอาห็ารจานร้อน
ท่่�ใช้ื่วัต่ถุิ่ด่บจากท้่องถ่ิ่�น	กลายเป็็นเมน้ข้้าวแกงกะห็ร่�ท่่�ม่ท็่อป็ปิ็�งไม่
เห็ม่อนใคร

	 “ในอนาคต่	เราอยากจัดต่ลาดออร์แกน่กกลางแจ้ง	เห็ม่อนเป็็น
คอมม้น่ต่่�เล็ก	ๆ 	ท่่�ข้ายผัู้กออร์แกน่ก	นำ�าผู้ลไม้	บาร์บ่ค่ว	อาจจะจัด
ต่อนเยน็ช่ื่วงสุดสัป็ดาห็	์แล้วก็ม่ไอเด่ยว่าจะเป็ดิ	Cloud	Markt	สาข้า
สองท่่�ม่พ่ั�นท่่�มากขึ้�น	เพัราะใจจร่งเราก็อยากลงข้องให้็มากกว่าน่�	แต่่
ต่อนน่�ม่พ่ั�นท่่�จำากัด	ก็ตั่�งใจให้็สาข้าสองม่ความเป็็นซ้เป็อร์มาร์เก็ต่ท่่�
ข้ายผัู้กสด	เน่�อไท่ย	และอ่กห็ลายอย่าง”	มอนด์และณั์ฐกล่าวท่่�งท้่าย
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ลกเที้ยน ศูนย์อาหาร
พื้นเมืองภูเก็ต
แหล่งสูดหมี่ฮกเกี้ยน ตัดเลี่ยนด้วย 
ปอเปี๊ยะสด ก่อนซดโอ้เอ๋วสักชาม

	 “ลกเท่่�ยน	แป็ลว่าสถิ่านร่�นเร่ง	เห็ม่อนเป็็นสถิ่านท่่�ท่่�คนสมัยก่อน
มาสังสรรค์กัน	ม่อาห็ารห็ลากห็ลายชื่น่ด	แต่่เม่�อก่อนท่่�น่�จะม่กำาแพัง
กั�นระห็ว่างแต่่ละร้าน	ถ้ิ่าล้กค้าอยากก่นให้็ครบ	ก่นร้านน่�เสร็จจะต้่อง
เด่นอ้อมกำาแพังเพ่ั�อไป็ก่นอ่กร้านห็นึ�ง	ต่อนนั�นพ่ัอผู้มเลยค่ดว่า	ถ้ิ่า
ทุ่บกำาแพังท่่�งแล้วยุบเป็็นร้านเด่ยวก็น่าจะด่	เพัราะทุ่กร้านท่่�น่�สน่ท่กัน
อย่้แล้ว	สุดท้่ายจึงเก่ดเป็็นศ้ันย์อาห็ารพ่ั�นเม่องแห่็งแรกข้องภ้เก็ต่”

0 3

ที่ตั้ง : เลขที่ 173 ถนนเย�วร�ช ตำ�บลตล�ดเหนือ 

อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รวันพุธ-จันทร์  

เวล� 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 08 4307 9903

Facebook : ลกเที้ยน ศูนย์อ�ห�รพื้นเมืองภูเก็ต

	 เด่ยร์-ยศัธร	รัต่นป็ระทุ่มมาลย์	ท่ายาท่รุ่น	4	ข้องร้านป็อเป่็�ยะสด
ผู้้้ด้แลศ้ันย์อาห็ารพ่ั�นเม่องภ้เก็ต่เผู้ยถึิ่งท่่�มาข้องการท่ลายกำาแพังจน
เก่ดเป็็นศ้ันย์อาห็ารใกล้ย่านเม่องเก่า	ท่่�เป็็นทั่�งร้านป็ระจำาข้องคนท้่องถ่ิ่�น
และจุดห็มายป็ลายท่างข้องนักท่่องเท่่�ยว
	 เด่ยร์เล่าว่าผู้้้ท่่�มาท่่�น่�จะได้ล่�มรสชื่าต่่อาห็ารภ้เก็ต่แท้่	ๆ	ไม่ว่าจะ
ห็ม่�ผัู้ดฮกเก่�ยน	ห็ม่�นำ�าโบราณ์	บ่�หุ้็นป้็าฉ่าง	(ห็ม่�หุ้็นกระด้กห็ม้)	โลบะ
ป็อเป่็�ยะสด	โอต้่าว	ห็ม้สะเต๊่ะ	ก๋วยเต่่�ยวกุ้ย	อ่�วปึ็�ง	และต่บท้่ายด้วย
ข้องห็วานขึ้�นช่ื่�ออย่างโอ้เอ๋ว
	 รสชื่าต่่ท่่�ส่งต่่อจากรุ่นส่้รุ่นยังส่งกล่�นกรุ่นเย้ายวน	รอคนยุคให็ม่
ไป็สัมผัู้ส	อาห็ารไม่ใช่ื่วัฒนธรรมถิ่าวรท่่�ตั่�งอย่้รอผู้้้คนมาถ่ิ่ายร้ป็	แต่่ต้่อง
สัมผัู้สด้วยต่นเองโดยป็ลายล่�น	ลองก่นเพ่ั�อซึมซับและส่งต่่อวัฒนธรรม
ในแต่่ละคำาให้็ดำารงต่่อไป็	น่�ค่อความตั่�งใจข้องร้านรวงในศ้ันย์อาห็าร
พ่ั�นเม่องแห่็งน่�
	 ดังนั�น	ห็ากใครแวะมาภ้เก็ต่	แล้วอยากก่นอาห็ารท้่องถ่ิ่�นให้็ครบ
แต่่ม่เวลาจำากัด	มาท่่�น่�ท่่�เด่ยวคงป็ระห็ยัดเวลาเท่่�ยวไป็ได้ไม่น้อย
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The Memory at  
On On Hotel
โรงแรมเก่าแสนสวยปรับปรุงใหม่  
ย้อนวันวานงดงามของภูเก็ต

0 4

	 ร้ป็แบบสถิ่าปั็ต่ยกรรมท่่�คงอย่้ในความท่รงจำาข้องคนภ้เก็ต่ทุ่กยุค
สมัยค่อช่ื่โน-ย้โรเป่็ยน	การออกแบบซึ�งสอดป็ระสานความต่ระห็ง่าน
แข็้งแรงข้องยุโรป็	โอบล้อมด้วยความโค้งมนแบบจ่น	เก่ดเป็็นวัฒนธรรม
สองท่ว่ป็ท่่�เค่ยงค่้เม่องภ้เก็ต่ห็ลายชัื่�วอายุคน	และห็นึ�งในอาคารช่ื่โน- 
ย้โรเป่็ยน	ท่่�เก่าแก่และม่ช่ื่�อเส่ยงท่่�สุดคงห็น่ไม่พ้ัน	The	Memory	at	
On	On	Hotel
	 อาคารข้นาด	3	ค้ห็า	ป็ระดบัป็ระดาดว้ยเฟัอรน่์เจอร์ส่เข้้มและ
ข้องต่กแต่่งแบบเพัอรานากัน	ค่อสถิ่านท่่�ท่่�ครั�งห็นึ�งถ้ิ่กเร่ยกว่าโรงแรม
อัน	อัน	ซึ�งในภาษาจ่นแป็ลว่า	‘ความสุข้สำาห็รับผู้้้มาเย่อน’	ก่อนท่่�
ช่ื่�อโรงแรมจะเพ่ั�ยนไป็ต่ามการสะกดในภาษาอังกฤษ	จนกลายเป็็น
ออน	ออน	ในเวลาต่่อมา
	 วันค่นห็มุนเว่ยนไป็	โรงแรมใจกลางเม่องได้รับการดัดแป็ลงให็ม่
ให้็ทั่นสมัยและแข็้งแรงมากขึ้�น	แต่่ก็ยังรักษากล่�นอายข้องภ้เก็ต่วันวาน
ไว้อย่างสมบ้รณ์์	คงไว้เป็็นมรดกท่างวัฒนธรรมให้็ล้กห็ลานได้ศึักษา
และเม่�อป่็ท่่�ผู่้านมา	ท่่มงานนาดาวบางกอกก็เล่อกท่่�น่�เป็็นสถิ่านท่่�ถ่ิ่ายท่ำา
ซ่ร่ส์	แป็ลรักฉันด้วยใจเธอ

ที่ตั้ง : 19 ถนนพังง� ตำ�บลตล�ดใหญ่ อำ�เภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์ : 0 7636 3700

Facebook : The Memory at OnOn Hotel - Phuket Old 

Town

	 อด่ษฐ์ภาคย์	เกษต่รรุ่งเร่อง	ผู้้้จัดการโรงแรมเล่าว่า	ท่่มงานข้อง
ซ่ร่ส์ค้นพับท่่�น่�ข้ณ์ะต่ระเวนห็าสถิ่านท่่�ถ่ิ่ายท่ำา	และห็ลังจากได้พ้ัดคุยกัน
คร่้ให็ญ่่	ท่่มงานกตั็่ดส่นใจเพั่�มฉากข้องโรงแรมท่่�เก่าแก่ท่่�สุดในภ้เก็ต่
จนได้ฉากสำาคัญ่อันเป็็นท่่�จดจำาข้องผู้้้ชื่ม	ส่งผู้ลให้็นักท่่องเท่่�ยวแวะมา
เย่�ยมชื่มไม่ข้าดสายช่ื่วงป็ลายป่็ท่่�ผู่้านมา
	 “ท่่�น่�ถ่ิ่ายท่อดความเป็็นภ้เก็ต่ได้ด่	ทั่�งตึ่กราม	อาคาร	สถิ่าปั็ต่ยกรรม
ห็ร่อกระทั่�งส่ข้องกำาแพัง”	อด่ษฐ์ภาคย์กล่าวท่่�งท่าย
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	 จากตั่วเม่องภ้เก็ต่ไม่ใกล้ไม่ไกล	เราขั้บมอเต่อร์ไซค์เต่ร็ดเต่ร่ไป็
ยังห็าดกะต่ะ	ต่รงขึ้�นเข้า	ก่อนเล่�ยวซ้ายเข้้าอาคารร้ป็ท่รงท่ันสมัย	
ป็ระดับด้วยลวดลายอันเป็็นเอกลักษณ์์	น่�ค่อท่่�พััก	124	ห้็อง	เจ้าข้อง
เห็ร่ยญ่ท่อง	Green	Hotel	3	ป่็ซ้อนอย่าง	The	SIS	Kata	Resort

ที่ตั้ง : เลขที่ 255 ถนนโคกโตนด ตำ�บลกะรน  

อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

โทรศัพท์ : 0 7660 9555

Facebook : The SIS Kata, Phuket

The SIS Kata
Resort
ที่พักสุดกรีนแสนสบาย  
ดูอาทิตย์ตกได้จากเตียงนอน
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	 ล็อบบ่�ข้องท่่�น่�ส้งโป็ร่ง	โอ่อ่า	อากาศัถ่ิ่ายเท่เย็นสบาย	แต่่ก็
เท่่ยบไม่ได้เลยกับความผู่้อนคลายข้องห้็องอาห็าร	All-day	Dining	
การระบาดข้องโคว่ด-19	ท่ำาให้็โรงแรมตั่ดส่นใจดัดแป็ลงห้็องอาห็าร
เป็็นแบบเปิ็ดโล่ง	ให้็แข้กได้ท่านอาห็ารเช้ื่ากลางแจ้งรับแสงแรกข้องวัน
ส่วนม่�อเย็นก็ใส่ความพ่ัถ่ิ่พ่ัถัิ่นกับเมน้จ่�มจุ่มเต่าถ่ิ่านลอยฟ้ัาท่่�อยาก
เป็ล่�ยนภาพัจำาว่า	การก่นข้้าวในโรงแรมไม่ได้เข้้าถึิ่งยากอย่างท่่�ค่ด
	 อ่กส่�งท่่�จำาไม่ร้้ล่มค่อว่วจากห้็องพััก	จะมาคนเด่ยว	เท่่�ยวกับ
ครอบครัว	ห็ร่อเดต่แบบค่้รัก	ก็ชื่มความงามข้องพัระอาท่่ต่ย์ยาม
เย็นได้จากร่มระเบ่ยงห็ร่อเต่่ยงนอน	แต่่ส่�งท่่�ท่ำาให้็นักท่่องเท่่�ยว
ป็ระทั่บใจไม่ได้ม่เพ่ัยงความสวยงาม	แต่่พัวกเข้าห็ลงรักในความ
พัยายามท่่�	The	SIS	Kata	Resort	ท่ำาเพ่ั�อรักษาส่�งแวดล้อมรอบเกาะ
ตั่�งแต่่การคัดแยกข้ยะต่ามขั้�นต่อน	งดใช้ื่ห็ลอดพัลาสต่่ก	ไป็จนถึิ่ง
มอบห็มายให้็แม่บ้านใช้ื่นำ�ายาท่ำาความสะอาดท่่�เป็็นผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์จาก
ธรรมชื่าต่่	70	-	90	เป็อร์เซ็นต์่	เป็็นม่ต่รทั่�งต่่อผู้้้ใช้ื่และแห็ล่งนำ�ายาม
ป็ล่อยลงส่้ท่ะเล	

	 นอกจากน่�	พันักงานยังร่วมกับชุื่มชื่นกะต่ะกะรน	เก็บข้ยะร่มห็าด
ห็ลังฤด้มรสุมเป็็นป็ระจำา	ป่็ละ	2	-	3	ครั�ง	พัร้อมเช่ื่ญ่ชื่วนนักท่่องเท่่�ยว
ร่วมท่ำาก่จกรรมเช่ื่งอนุรักษ์ไป็ด้วยกัน
	 กนกกร	ภัท่รวรณ่์	ผู้้้ช่ื่วยกรรมการผู้้้จัดการข้องร่สอร์ต่เล่าว่า	
ผู้้้บร่ห็ารและพันักงานทุ่กคนเช่ื่�อมั�นในเร่�องข้อง	Long-term	Tourism	
เพัราะการท่่องเท่่�ยวท่่�ด่ไม่ควรเน้นแค่กอบโกยผู้ลป็ระโยชื่น์	ห็วังกำาไร
ส้ง	ๆ 	ในระยะเวลาอันสั�น	แต่่ต้่องให้็ความสำาคัญ่ต่่อส่�งแวดล้อมใน
ระยะยาว	ธุรก่จจึงจะยั�งย่นได้
	 “ภ้เก็ต่เองก็เป็็นแค่เกาะ	ถ้ิ่าข้ยะล้นเกาะก็อาจเก่ดภ้เข้าข้ยะ
แบบท่่�อ่นเด่ย	ซึ�งต้่องใช้ื่เง่นทุ่นมห็าศัาลในการแก้ปั็ญ่ห็า	ในเม่�อไม่
สามารถิ่บอกให้็ทุ่กคนในจังห็วัดช่ื่วยกันได้	เราก็ควรเร่�มท่่�ตั่วเองก่อน	
ให้็หั็วห็น้าแผู้นกร่วมป็ระชุื่ม	ห็าแนวท่างท่่�เป็็นม่ต่รต่่อส่�งแวดล้อม
ท่่�สุด	วันห็นึ�งถ้ิ่าทุ่กโรงแรมต่ระห็นักและเห็็นความสำาคัญ่ในเร่�องน่�	
ภ้เก็ต่ก็จะม่ข้ยะน้อยลง”
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	 ห็ากมองเผู่้น	ๆ 	คงไม่ม่ใครค่ดว่า	บ้านห็ลังย่อมท่่ามกลางห็ม่้ไม้
ส่เข่้ยวนานาพัันธ์ุ	ป้็ายแนวว่นเท่จส่สันสดใส	และลานสเก็ต่บอร์ด
ข้นาดให็ญ่่กำาลังพัอเห็มาะ	จะเป็็นคาเฟั�สุดแนวท่่�ไม่ม่สาวกเซ่ร์ฟัและ
เซ่ร์ฟัสเก็ต่คนไห็นไม่ร้้จัก
	 ร่�นรมย์	Reun-Rom	(ล่�นล้ม)	ค่อบ้านและร้านกาแฟัข้องลุงตุ๊่ก
ชื่ายผู้้้ห็ลงรักการเล่นเซ่ร์ฟัเป็็นช่ื่ว่ต่จ่ต่ใจ	พัาให้็เข้าห็ลงให็ลผู้้กพััน
กับท้่องท่ะเล	เม่�อเห็็นฟัองคล่�นและชื่ายห็าดไม่สะอาดเห็ม่อนใน
อด่ต่	ห็นุ่มนักเซ่ร์ฟัจึงผัู้นตั่วเองเป็็นนักอนุรักษ์	เก็บข้ยะจากร่มห็าด
มาเนรม่ต่เป็็นงานอาร์ต่ป็ระดับบ้าน	ก่อนต่่อยอดเป็็นร้านกาแฟัท่่�
ไม่ได้ม่ด่แค่ข้องต่กแต่่ง	แต่่รสชื่าต่่ข้องเคร่�องด่�มก็ด่ต่่อใจไม่แพ้ักัน

รื่นรมย์ Reun-Rom  
(ลื่นล้ม)

คาเฟ่ใกล้หาดของลุงตุ๊ก  
นักอนุรักษ์ผู้ชื่นชอบการเล่นเซิร์ฟ

0 6

ที่ตั้ง : เลขที่ 11/1 ปฏัก ซอย 4 ตำ�บลกะรน  

อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รวันอังค�ร-อ�ทิตย์  

เวล� 09.00 - 21.00 น.

โทรศัพท์ : 08 8299 2351

Facebook : รื่นรมย์-Reun-Rom

		 ด่�มโกโก้เย็นให้็ช่ื่�นใจสักแก้ว	ก่อนเด่นชื่มผู้นังและชัื่�นวางท่่�ม่
ข้องสะสมนานาชื่น่ดตั่�งเป็็นแนว	ตั่�งแต่่ปิ็�นโต่	กล้องถ่ิ่ายร้ป็	ตุ๊่กต่า	
ไป็จนถึิ่งก่ต่าร์ไม่ต่ำ�ากว่า	4	ตั่ว	แม้แต่่ละช่ื่�นจะแต่กต่่าง	แต่่ทั่�งห็มดกลับ
จัดวางแล้วเข้้ากันอย่างลงตั่ว	จนไม่น่าเช่ื่�อว่าบางช่ื่�นเคยเป็็นข้ยะท่่�เก็บ
มาจากท่ะเล
	 ท่างข้วาม่อข้องตั่วร้านค่อลานสเก็ต่ท่่�ทั่�งโป็รสเก็ต่บอร์ด	ต่ลอดจน
ม่อให็ม่ผู้้้ม่ใจรักเซ่ร์ฟัสเก็ต่ต่่างแวะเว่ยนมาฝึกหั็ด	บ้างมากันเป็็นแก๊ง
ช่ื่วงเย็น	บ้างมาเด่�ยวเพ่ั�อฝึกป็ร่อฝ่ม่อ
	 วันท่่�เราไป็สำารวจความร่�นรมย์ข้องท่่�น่�	โชื่คไม่ด่ท่่�เจ้าข้องร้าน
ต้่องไป็เป็็นกรรมการการแข่้งขั้นเซ่ร์ฟัสเก็ต่ท่่�จังห็วัดพัังงา	เราจึงอด
เห็็นห็น้าค่าต่าข้องนักก่ฬาอารมณ์์ศ่ัลปิ็นคนน่�	แต่่ถ้ิ่าผู้้้อ่านโชื่คด่	
แวะไป็ในวันท่่�ลุงตุ๊่กอย่้ร้าน	ก็อย่าล่มข้อให้็เข้าลองสอนเซ่ร์ฟัสเก็ต่
ให้็สักน่ดสักห็น่อย	จะได้ลองล่�นล้มอย่างร่�นรมย์ให้็สมช่ื่�อคาเฟั�	ห็ร่อ
ถ้ิ่าอยากลองเล่นเซ่ร์ฟัในท่ะเล	บางท่่ลุงก็จัดก่จกรรมเก็บข้ยะห็น้าห็าด
แลกกับการสอนด้วย
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Blue Tree Phuket
ศูนย์รวมความบันเทิง 
ที่มนุษย์ก็สุขใจ ต้นไม้ก็อารมณ์ดี

	 บนพ่ั�นท่่�	140	ไร่	ค่อศ้ันย์รวมความบันเท่่งแห็่งให็ม่ท่่�ทุ่กเพัศั
ทุ่กวัยสนุกและสขุ้ภาพัด่ไป็พัรอ้มกันได้	ย่นด่ต้่อนรับทุ่กท่่านส่้	Blue	
Tree	Phuket	สวรรค์ชัื่�นเจ็ดท่่�ห็ลายคนยังไม่ร้้จัก
	 เป็็นเร่�องยากห็ากต้่องน่ยามความเป็็น	Blue	Tree	Phuket	ให้็
ครบถ้ิ่วน	เพัราะท่่�น่�ม่ตั่�งแต่่มห็าสมุท่รจำาลองข้นาด	17,000	ต่ร.ม.	
พัร้อมเคร่�องเล่นท่างนำ�าแบบจัดเต็่ม	ใครเบ่�อนำ�าเค็มต้่องข้อเช่ื่ญ่	ห็ร่อ
ใครเคยเพัล่ดเพัล่นต่่�นเต้่นกับรายการโท่รทั่ศัน์อย่าง	Ninja	Warrior	
ท่่�น่�ก็พัร้อมนำาเสนอด่านห็ฤโห็ดให้็นักท่่องเท่่�ยวลองป็ระชัื่นฝ่ม่อ	
ห็ร่อจะลานเต้่นซุมบ้า	ลานสเก็ต่	Kid	Planet	ต่ลอดจนร้านค้าท่่�มาใน
คอนเซ็ป็ต์่ร่ไซเค่ล	ก็ม่ให้็เด่นชื่มพัร้อมสรรพั

0 7
ที่ตั้ง : 4/2 ถนนศรีสุนทร ตำ�บลศรีสุนทร อำ�เภอถล�ง

จังหวัดภูเก็ต 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 10.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 0 7660 2435

Facebook : Blue Tree Phuket

	 จันท่ร์จ่รา	จ่นดานุภาพั	ผู้้้จัดการฝ�ายส่�อสารการต่ลาดเล่าให้็
เราฟัังว่า	One	Stop	Service	สำาห็รับทั่�งครอบครัวแห่็งน่�ย่นด่ท่่�จะ
มอบความสุข้	แต่่ส่�งท่่�พันักงานทุ่กคนให้็ความสำาคัญ่ไม่แพ้ักันค่อ
การรักษาส่�งแวดล้อม	ท่่�น่�ม่การต่่ดตั่�งแผู้งโซลาร์เซลล์ซึ�งผู้ล่ต่กระแส
ไฟัฟ้ัาได้กว่า	600	ก่โลวัต่ต์่ต่่อวันเพ่ั�อใช้ื่เป็็นพัลังงานสะอาด	ควบค่้
กับการให็พ้ันักงานพักกระต่่กนำ�าต่่ดตั่วและแยกข้ยะอยา่งเป็็นระบบ
ก่อนต่บท้่ายด้วย	Precious	Plastic	Blue	Tree	Phuket	โครงการให้็
ความร้้และจัดเว่ร์กชื่อป็เร่�องการจัดการข้ยะพัลาสต่่กแก่เยาวชื่น
และผู้้้ท่่�สนใจ	โดยวางแนวท่างให้็เป็็นอ่โค่ฮับด้านความยั�งย่น	เกษต่ร
ผู้สมผู้สาน	รวมถึิ่งพัลังงานท่ดแท่นในอนาคต่
	 น่�จึงเป็็นคอมม้น่ต่่�ท่่�เราได้ออกกำาลังกาย	ใช้ื่เวลายามบ่ายกับ
ครอบครัว	ก่อนปิ็ดท้่ายด้วยการรับความร้้ส่�งแวดล้อมต่่ดตั่วกลับ
บ้าน		Blue	Tree	Phuket	กำาลังพ่ัส้จน์ว่า	มนุษย์ควรม่ความสุข้โดย
เบ่ยดเบ่ยนส่�งแวดล้อมให้็น้อยท่่�สุด
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	 เม่�อมองห็าท่่�นั�งปิ็กน่กใกล้ช่ื่ดธรรมชื่าต่่	บรรยากาศัด่ๆ	เราคงข่้�
มอเต่อร์ไซค์ต่รงไป็ท่่�สวนสาธารณ์ะห็นองนำ�าในห็าน	สถิ่านท่่�พัักผู่้อน
ห็ย่อนใจท่่�ช่ื่วยให้็ล่มความวุ่นวายข้องโลกใบให็ญ่่ท่่�ห็มุนเร็ว
	 ค่้รักกำาลังนอนห็นุนตั่กบนผู่้นเส่�อ	เด็กน้อยปั็�นจักรยานคลายเบ่�อ
อย่างสนุกสนาน	คุณ์ลุงคุณ์ป้็าเด่นเล่นชื่มความเข่้ยวข้จ่ข้องแมกไม้
ชื่าวต่่างชื่าต่่กำาลังว่�งออกกำาลังกายรอบท่ะเลสาบ	เห็ล่าน่�ค่อทั่ศัน่ยภาพั
อันราบเร่ยบ	ผู่้อนคลาย	ท่่�เราห็าได้จากสวนสาธารณ์ะแห่็งน่�

สวนสาธารณะ 
หนองน้ำาในหาน
ทะเลสาบชวนผ่อนคลาย  
ดื่มด่ำาทัศนียภาพที่ธรรมชาติเติมแต่ง

0 8

ที่ตั้ง : สวนส�ธ�รณะหนองน้ำ�ในห�น ตำ�บลร�ไวย์ 

อำ�เภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

	 ส่�งท่่�ท่ำาให็้ท่่�น่�โดดเด่นกว่าสวนสาธารณ์ะอ่�น	ๆ	คงห็น่ไม่พ้ัน
ท่ำาเลท่่�เด่นสง่าอย่้ร่มท่ะเลสาบค่อวัดในห็าน	สถิ่านท่่�ซึ�งชื่าวบ้าน 
สักการะบ้ชื่า	ผู้้้ท่่�แวะเว่ยนเข้้ามามักถ่ิ่อโอกาสไห็ว้พัระท่ำาบุญ่	พัักผู่้อน
จ่ต่ใจสักน่ด	ก่อนออกกำาลังกายยามเย็น	จะว่�งก็ได้	กายบร่ห็ารก็ด่	
เพัราะท่่�น่�ม่เคร่�องออกกำาลังให้็บร่การ
	 ไม่ไกลจากสวนสาธารณ์ะก็ม่ห็าดในห็าน	ออกกำาลังกายเสร็จ
ไม่นานจะได้รับชื่มผู่้นท่รายส่ข้าวท่อดยาวเป็็นแนวเผู้ยให้็เห็็นอาท่่ต่ย์
ต่กด่น	แสงส่ส้มตั่ดส่ครามงามต่าข้องท้่องท่ะเล	เคล้าคลอด้วยเสน่ห์็
ข้องเส่ยงคล่�นกระท่บฝั�ง	เป็็นการเพ่ั�มพัลังเต่ร่ยมรับวันให็ม่ด้วยแรงกาย
แรงใจท่่�เต็่มเป่็�ยม
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Elephant Wildlife 
Sanctuary
สปากลางป่าที่เชื่อว่า 
คนกับช้างอยู่ร่วมกันได้

0 9

	 คนไท่ยในอด่ต่อาจเคยช่ื่นกับการม่ช้ื่างไว้ใช้ื่งาน	แต่่เม่�อยุคสมัย
เป็ล่�ยนไป็	คนท่่�เล่�ยงช้ื่างบ้านก็จำาต้่องห็าว่ธ่ให็ม่เพ่ั�อให้็ช้ื่างทุ่กเช่ื่อก
ยังสุข้สำาราญ่และม่สุข้ภาพัท่่�ด่	 เป็็นท่่�มาข้อง	Elephant	Wildlife	
Sanctuary	สถิ่านท่่�ท่่�เปิ็ดโอกาสให้็นักท่่องเท่่�ยวเข้้ามาด้แลช้ื่างอย่าง
ใกล้ช่ื่ดตั่�งแต่่หั็วจรดห็าง
	 ผู้้้ท่่�มาเย่�ยมชื่มจะได้ท่ำาก่จกรรมด้แลช้ื่าง	ทั่�งให้็อาห็าร	ต่ำาสมุนไพัร
เพ่ั�อใช้ื่ขั้ดผู่้ว	ท่ำาท่ร่ท่เมนต์่สป็าโคลน	นวดนำ�ามันอโรม่า	ต่ลอดจน
บำารุงข้น	เล็บ	และห็างให้็กับเจ้าสัต่ว์จม้กยาว	พ้ัดง่าย	ๆ	ว่า	คนต้่อง
เข้้าสป็าฉันใด	ช้ื่างตั่วน้อยตั่วให็ญ่่ก็ต้่องม่สป็าเช่ื่นเด่ยวกัน	
	 “ช้ื่างป็�าเก่ดมาพัร้อมสัญ่ชื่าต่ญ่าณ์การเอาตั่วรอดในป็�า	แต่่ช้ื่าง
ท่่�น่�เก่ดและอย่้กับคนมาตั่�งแต่่รุ่นบรรพับุรุษ	ถ้ิ่าเราเอาไป็ป็ล่อยป็�า	
เข้าจะไม่ม่สัญ่ชื่าต่ญ่าณ์การเอาตั่วรอด	สุดท้่ายก็จะกลับมาห็าคน
อย่้ด่	และถ้ิ่าโชื่คไม่ด่ก็อาจม่อุบัต่่เห็ตุ่เก่ดขึ้�นกับเข้า”

ที่ตั้ง : เลขที่ 6 ซอยเชิงทะเล 1 ตำ�บลเชิงทะเล  

อำ�เภอถล�ง จังหวัดภูเก็ต 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน 08.00 - 16.00 น.

โทรศัพท์ : 06 2415 5324

Facebook : Elephant Wildlife Sanctuary Phuket

	 สุชื่าดา	เสนาวงค์ษา	กรรมการผู้้้จัดการข้อง	Elephant	Wildlife	
Sanctuary	เล่าให้็ฟัังว่า	พันักงานทุ่กคนอยากลบภาพัจำาท่่�ว่าการเล่�ยง
ช้ื่างค่อการท่ารุณ์กรรมสัต่ว์	เพัราะแท้่จร่งแล้ว	คนกับช้ื่างอย่้ร่วมกัน
อย่างม่ความสุข้ได้	สุชื่าดาและพัวกพ้ัองจึงนำากรรมว่ธ่ด้แลสุข้ภาพั
ช้ื่างมาใช้ื่เป็็นฐานค่ดในการออกแบบโป็รแกรมให้็นักท่่องเท่่�ยวกับช้ื่าง
ท่ำาร่วมกัน	คนก็เข้้าใจช้ื่างมากขึ้�น	ช้ื่างก็ได้รับการด้แลท่่�ด่	และธุรก่จท่่�ม่
ก็ดำาเน่นต่่อไป็ได้
	 ลองต่ำาสมุนไพัร	ป้็ายโคลนเป่็ยก	ๆ 	กองให็ญ่่ใส่น้องช้ื่าง	อาบนำ�า
ขั้ดตั่ว	และหั็วเราะไป็พัร้อมกัน	ด้เป็็นม่ต่รภาพัระห็ว่างสองสายพัันธ์ุ
ท่่�น่าไป็ลองสักครั�ง
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ตลาดซีฟู้ดราไวย์
ตลาดชาวเลราไวย์  
แหล่งอาหารทะเลสดราคาเป็นมิตร

1 0

	 มาภ้เก็ต่ทั่�งท่่	ถ้ิ่าอยากก่นอาห็ารท่ะเลสด	ๆ	รสชื่าต่่ด่	ราคา
เป็็นม่ต่รต่่อเง่นในกระเป๋็า	เราข้อแนะนำา	ต่ลาดซ่ฟ้้ัดราไวย์	ท่่�ล้กค้า
จะได้เล่อกวัต่ถุิ่ด่บท่่�ถ้ิ่กใจ	ก่อนนำาไป็ให้็ร้านอาห็ารใกล้	ๆ 	ป็รุงได้ต่าม
ต้่องการ
	 บรรยากาศัคึกคักข้องบรรดานักช่ื่มอย่้บร่เวณ์ร่มห็าดราไวย์	ต่่ด
กับห็ม่้บ้านไท่ยให็ม่	ท่่�อย่้อาศััยข้องชื่าวเล	กลุ่มชื่าต่่พัันธ์ุเก่าแก่ข้อง
จังห็วัดภ้เก็ต่ผู้้้ม่ว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่ผู้้กพัันกับมห็าสมุท่ร
	 ตั่�งแต่่บ่ายจรดคำ�า	ชื่าวชุื่มชื่นไท่ยให็ม่จะนำาสัต่ว์ท่ะเลสด	ๆ 	มาให้็
ผู้้้ท่่�แวะเว่ยนได้เล่อกสรร	ม่ตั่�งแต่่ห็อยห็วาน	ห็มึกไข่้	กุ้งลายเส่อ	และ
อ่กมากมายห็ลายชื่น่ด	ห็ากไม่ร้้จะเล่อกตั่วไห็น	สังเกต่อย่างไร	ชื่าว
ไท่ยให็ม่ก็ย่นด่แนะนำาอย่างละเอ่ยดและเป็็นกันเอง	
	 “ไม่ซ่�อไม่เป็็นไร	เข้้ามาด้	มาคุย	มาถ่ิ่ายร้ป็ก่อนได้	ไม่ว่ากัน”	
แม่ค้าร้านห็นึ�งร้องเร่ยก
	 ห็ลังได้วัต่ถุิ่ด่บท่่�พัาให้็นำ�าลายสอ	คนภ้เก็ต่และนักท่่องเท่่�ยวก็
ไม่ต้่องรอห็ร่อเอากลับไป็ก่นท่่�ไห็น	เพ่ัยงแค่นำากุ้งห็อยป้็ป็ลาไป็ให้็
ร้านอาห็ารท่่�อย่้ต่รงข้้ามต่ลาดป็รุงให้็	ก็จะได้อาห็ารท่ะเลรสเล่ศัท่่�ช่ื่วย
ให้็เพัล่ดเพัล่นจนพุังกาง	เล่าเป็็นขั้�นต่อนง่าย	ๆ	ว่า	‘เล่อกวัต่ถุิ่ด่บ
จากชื่าวบ้าน	แล้วนำามาให้็ร้านอาห็ารป็รุงรส’	เพ่ัยงแค่น่�ก็ได้ก่นซ่ฟ้้ัด
แบบถึิ่งใจ	แถิ่มได้อุดห็นุนคนท้่องถ่ิ่�นไป็พัร้อมกัน

ที่ตั้ง : หมู่บ้�นไทยใหม่ ตำ�บลร�ไวย์ อำ�เภอเมืองภูเก็ต 

จังหวัดภูเก็ต

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน 09.00 - 21.00 น.

Happy Journey

136
Happy Journey

137



Chiang Rhyme

พักก๋าย พักใจ๋ กับ 10 กิจการในเจียงฮาย  
เมืองเหนือสุดแดนสยามที่น่าฮักไม่เป็นรองใคร

	 ต่อบคำาถิ่ามเราภายใน	10	ว่นาท่่	เม่องเห็น่อสุดในสยามแห่็งน่�
ค่อเม่องใด
	 ห็ลายคนอาจต่อบได้ทั่นใด	แต่่ห็ลายคนอาจต่้องใช้ื่เวลาค่ด
สักกะน่ด	สักกะห็น่อย	เราจึงข้อเฉลยให้็ผู้้้ท่่�ไม่ร้้มาก่อนห็ร่อไม่แน่ใจ
ว่า	เม่องเห็น่อสุดในสยามเม่องย่�มน่�ไซร้	ค่อเช่ื่ยงรายอันม่คำาข้วัญ่
ป็ระจำาจังห็วัดว่า	
	 “เห็น่อสุดในสยาม	ชื่ายแดนสามแผู่้นด่น	ถ่ิ่�นวัฒนธรรมล้านนา	
ลำ�าค่าพัระธาตุ่ดอยตุ่ง”	
	 แต่่แท้่จร่งแล้ว	นอกเห็น่อจากคำาข้วัญ่ป็ระจำาจังห็วัด	เม่องเห็น่อ
สุดในสยามแห่็งน่�ยังม่เร่�องราวให้็ค้นห็าอ่กห็ลายม่ต่่	ทั่�งร้านอาห็าร
และเคร่�องด่�มท้่องถ่ิ่�นท่่�คัดสรรมาแล้วว่าด่	ท่่�พัักพ่ังอ่งแอบท่่�จะท่ำาให้็
สัมผัู้สวัฒนธรรมข้องเม่องนั�น	ๆ 	อย่างลงลึกถึิ่งราก	ก่จกรรมสุดสนุก
ทั่�งขึ้�นเข้าลงห็้วยท่่�รับรองว่าจะพัาไป็ร้้จักเช่ื่ยงรายอ่กมุมห็นึ�ง	และ
สถิ่านท่่�เร่ยนร้้ระบบน่เวศัและภ้ม่ปั็ญ่ญ่าล้านนาจากนักพััฒนาท่่�อยาก
ให้็เช่ื่ยงรายอย่้ยั�งย่นยง
	 แอ่วเห็น่อป่็น่�	เราจึงอยากชื่วนทุ่กคนไป็สัมผัู้สเจ่ยงฮายอ่กมุมกัน
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	 ภาพัพ่ัมพ์ัวงกลมจากแครอท่ต่รงห็น้า	ส่�อถึิ่งดวงอาท่่ต่ย์อันเป็็น
แห็ล่งพัลังงานท่่�ท่ำาให้็พ่ัชื่ผัู้กเต่่บโต่	เพ่ั�อส่งต่่อพัลังนั�นให้็ร่างกาย
มนุษย์อ่กท่อดห็นึ�ง-น่�ค่อโลโก้ข้องร้านอาห็ารออร์แกน่กนาม	‘พัะลัง’	
เก่ดขึ้�นจากการรวมพัลังข้องคนห็ลายอายุ	ห็ลากความสามารถิ่	ผู้้้เช่ื่�อว่า
อาห็ารท่่�ด่ค่ออาห็ารท่่�อร่อยแถิ่มยังต้่องป็ลอดพ่ัษ
	 เร่�มจาก	เชื่ฟัก้อง-ก้องวุฒ่	ชัื่ยวงศ์ัข้จร	จะห็ย่บวัต่ถุิ่ด่บจาก
ฟัาร์มออร์แกน่กบนภ้ช่ื่�ฟ้ัาข้องน้าสาวเจ้าข้อง	ป็.โอ่ง	ร้านข้ายส่งผัู้ก
ป็ลอดภัยและ	Farm	to	Table	อย่าง	จอย-จ่รภัสร	เจ่ยรรุ่งแสง,	เจ่�ยบ-
พัรรณ์สุนันท์่	พ่ัน่จพ่ัช่ื่ต่กุล	และ	จ่�บ-จ่ราภา	เจ่ยรรุ่งแสง	มารังสรรค์
เป็็นอาห็ารและเคร่�องด่�มด่	ๆ	ห็ลากห็ลายแบบ
 

พะลัง
ร้านอาหารออร์แกนิก 
ที่ใช้วัตถุดิบดี ๆ จากภูชี้ฟ้า
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ท่ีต้ัง : 640/5 ถนนสิงหไคล ตำ�บลเวียง  

อำ�เภอเมืองเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รวันอังค�ร-อ�ทิตย์  

(ปิดวันจันทร์) เวล� 07.30 - 16.00 น. 

โทรศัพท์ : 09 0325 7006 

Facebook : Palang : พะลัง

	 ไม่ว่าจะนำ�าสกัดเย็นและสม้ท่ต่่�ท่่�ทั่�งสดช่ื่�น	อร่อย	และสะอาด	
เพัราะก่อนนำามาท่ำาเป็็นเคร่�องด่�มเห็ล่าน่�	เชื่ฟัก้องนำาวัต่ถุิ่ด่บท่่�ม่ไป็
ล้างด้วยนำ�า	RO	(Reverse	Osmosis	Water)	เพ่ั�อชื่ะล้างแบคท่่เร่ย
ต่กค้าง	ก่อนนำาไป็สกัดด้วยเคร่�องสกัดเย็นท่่�ยังคงเอนไซม์ด่ไว้ได้	
ห็ร่อนำาไป็ปั็�นด้วยเคร่�องปั็�นสุญ่ญ่ากาศั	ท่ำาให้็เน่�อสม้ท่ต่่�เน่ยนได้ใจ
นอกจากนั�น	ยังม่เมน้	Grab	&	Go	ซึ�งรับรองว่าไม่จำาเจและอุดมด้วย
ผัู้ก	5	ส่ต่ลอดป่็	
	 ทั่�งห็มดน่�ป็รุงขึ้�นด้วยใจท่่�อยากส่งมอบสุข้ภาพัด่	ๆ	ให้็ผู้้้คน
ต่ามท่่�เชื่ฟัก้องอธ่บายว่า	
	 “มนุษย์เราต่ามใจป็ากกันจนเก่ดโรคเต็่มไป็ห็มด	เราเลยไม่อยาก
ต่ามใจมนุษย์ทุ่กอย่าง	ข้อเช่ื่�อใจในธรรมชื่าต่่	ให้็เข้าคัดเล่อกส่�งท่่�เรา
ควรท่านในแต่่ละฤด้กาล	แล้วใช้ื่ปั็ญ่ญ่าเท่่าท่่�เราม่อย่้	ท่ำาให้็กลายเป็็น
เมน้ท่่�อร่อย”
	 แม้พัะลังจะเป็็นร้านข้นาดย่อม	บรรจุคนได้ไม่ก่�ท่่�นั�ง	แต่่พัะลังนั�น
ท่รงพัลังมากกว่านั�น	เพัราะมุมห็นึ�งข้องร้านม่ส่นค้าอ่นท่ร่ย์ข้องคนใน
ชุื่มชื่นวางข้ายให็เ้ล่อกสรร	ซึ�งทุ่กครั�งท่่�เราซ่�อ	เง่นจะสง่ต่รงถิ่งึผู้้้ผู้ล่ต่
โดยไม่ถ้ิ่กหั็กค่าเชื่ลฟ์ั	ทั่�งกระบวนการเพัาะป็ล้กยังเป็็นม่ต่รกับเกษต่รกร
เม่�อนำาวัต่ถุิ่ด่บมาแป็รร้ป็เป็็นอาห็าร	ข้ยะท่่�เก่ดขึ้�นในกระบวนการยังถ้ิ่ก
นำาไป็แป็รเป็็นปุ๋็ยอ่กต่่อห็นึ�ง
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Suwirun TeaFé
คาเฟ่ชาออร์แกนิกของครอบครัว 
ที่ปลูกชามากว่า 50 ปี

	 บ้านไม้สองชัื่�นท่รงสวยต่รงห็น้า	ห็าใช่ื่ท่่�พัักห็ร่อบ้านคนท้่องถ่ิ่�น
แต่่ค่อ	‘ท่่เฟั�’	ห็ร่อร้านชื่าข้องไร่ชื่า	‘สุว่รุฬห์็’	ซึ�งย่นห็นึ�งเร่�องชื่ากว่า	
50	ป่็	ตั่�งแต่่การเป็็นไร่ชื่าในท่่�ราบส้ง	แท่นท่่�จะเป็็นไร่ชื่าบนดอยทั่�วไป็
เป็็นไร่ชื่าออร์แกน่กแห่็งแรกในป็ระเท่ศัไท่ยและเช่ื่ยงราย	และเป็็น
ไร่ชื่าท่่�หั็นมาท่ำาร้านชื่าร้านแรกในเม่องชื่าเห็น่อสุดในสยามเม่องน่�
	 เห็ม่ยว-จารุวรรณ์์	ณ์ต่่ณ์ณ์์ว่รุฬห์็	ค่อท่ายาท่รุ่น	3	ข้องครอบครัว
ท่ำาชื่า	เธอเล่าให้็เราฟัังว่า	ก่อนสมัยสงครามโลกครั�งท่่�	2	อากงและ
อาม่าเด่นเท้่ามาจากเม่องชื่าอย่างคุนห็ม่ง	ป็ระเท่ศัจ่น	แล้วมาตั่�งรกราก
บนดอยในต่ำาบลวาว่	อำาเภอแม่สรวย	จังห็วัดเช่ื่ยงราย	ก่อนส่งต่่อ
ความร้ใ้ห้็รุ่นป๊็าข้องเห็ม่ยว	ซึ�งค่อย	ๆ 	ท่ำาชื่าจากไมก่่�ไร่จนกว้างข้วาง
กว่า	250	ไร่ในปั็จจุบัน	ทั่�งม่ร้านข้ายชื่าท่่�เปิ็ดโอกาสให้็คนมาช่ื่มชื่าฟัร่
ก่อนเล่อกซ่�อชื่าห็ลากชื่น่ดในย่านธนาลัย	ใจกลางเม่องเช่ื่ยงราย	

 

0 2

ท่ีต้ัง : 175 ถนนธน�ลัย ตำ�บลเวียง อำ�เภอเมืองเชียงร�ย

จังหวัดเชียงร�ย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 08.00 - 18.30 น. 

วันอ�ทิตย์ เวล� 10.00 - 18.30 น.

โทรศัพท์ : 0 5371 2007

	 เม่�อถึิ่งรุ่นข้องเห็ม่ยว	เธอข้ยายบร่การชื่าข้องครอบครัวให้็กว้าง
กว่าเก่า	เพ่ั�อให้็ชื่าและคนรุ่นให็ม่เด่นไป็ด้วยกันได้	เร่�มจากนำาชื่าดำา
ท่่�ม่มาท่ำาเป็็นชื่านมไข่้มุก	ท่่�รับรองว่าห็อมชื่ากว่าร้านไห็น	ๆ	ทั่�งยัง
ป็รับป็รุงบ้านไม้เก่า	แลนด์มาร์กเม่องเช่ื่ยงรายให้็กลายเป็็นร้านสองชัื่�น
ต่กแต่่งด้วยเฟัอร์น่เจอร์ไม้เก่าล้านนาเก่อบทั่�งส่�น	ชัื่�นล่างค่อโซนท่่เฟั�
ห็ร่อคาเฟั�	ข้ายชื่าและข้นมโฮมเมดจากชื่าและสมุนไพัร	เช่ื่น	คาโมมายล์	
ฮันน่�ม้ส	ตั่ดเล่�ยนด้วยชื่าเข่้ยวซ่กเนเจอร์ช่ื่สพัายมัท่ฉะจับค่้กับชื่าอ่้ห็ลง
ห็อมห็ม่�นล่�	และครัวซองต์่เนยสดท่านค่้ท่่ป้็ช่ื่โน่ห็อมมัน	
	 ห็ากเด่นขึ้�นบันไดไป็ยลท่่�ชัื่�นสอง	เราจะพับกับโซนข้ายชื่าห็ลาก
ชื่น่ด	ทั่�งเซ็ต่ชื่าออร่จ่นอลอย่างชื่าอ่้ห็ลง	ชื่าเข่้ยว	ชื่าจาเป็�าห็ลง	ฯลฯ
เซ็ต่ท่่นน่�ชื่า	ซึ�งเห็ม่ยวห็ย่บสมุนไพัรไท่ยในไร่ออร์แกน่กมาผู้สานกับชื่า
เพ่ั�อนำาเสนอความเป็็นไท่ย	เช่ื่น	ชื่าแดงกระเจ่�ยบ	ชื่าดำาใบเต่ย	ยังไม่
นับรวมชื่าดอกไม้และชื่าอ่กห็ลายเซ็ต่ท่่�เธอค่ดค้นขึ้�น	จะซ่�อไป็ชื่งกับ
เซ็ต่ชื่าท่่�บ้านก็ได้	ห็ร่อซ่�อค่้กับอุป็กรณ์์ชื่งชื่าข้องสุว่รุฬห์็ก็เข้้าท่่	
	 ท่่เด็ดอ่กข้้อข้องท่่�น่�ค่อ	เธอยังคงคอนเซ็ป็ต์่ร้านชื่าดั�งเด่มท่่�ให้็
คนช่ื่มชื่าก่อนเล่อกซ่�อกลับบ้านได้ฟัร่	เพัราะอยากให้็ทุ่กคนได้ชื่าท่่�ทั่�งด่
ต่่อสุข้ภาพัจร่ง	ๆ	และผู่้อนคลายได้ทั่�งวัน
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บ้านปลายนา 
เวียงกาหลง
ร้านอาหารจากวัตถุดิบปลอดภัย 
ในผืนนาเขียวขจี

0 3 	 เม่�อมองจากต่รงท่่�เราย่นอย่้	จะเห็็นนาข้้าวไรซ์เบอร์ร่�และข้้าว
ห็อมมะล่ป็ล้กเร่ยงรายไกลสุดล้กห้็ล้กต่า	แต่่ห็ากข้ยับเข้้ามาอ่กน่ด
จะพับแป็ลงผัู้กผู้สมผู้สานและสัต่ว์นานา	ท่่�น่�ค่อ	‘บ้านป็ลายนาเว่ยง
กาห็ลง’	ข้อง	แบงค์-กษ่ต่่�เดชื่	ว่เท่ศัว่ท่ยานุศัาสต่ร์	อด่ต่ช่ื่างภาพัท่่�
ห็วังให้็บ้านป็ลายนาแห่็งน่�เป็็นมากกว่าร้านอาห็าร	
	 แบงค์ตั่�งต้่นให้็ฟัังว่า	แรกเร่�มเด่มท่่	คุณ์พ่ัออ๊้ด-ราเชื่นท่ร์	ว่เท่ศั
ว่ท่ยานุศัาสต่ร์	เป็็นว่ศัวกรอย่้ท่่�ภ้เก็ต่	แต่่เม่�อถึิ่งวัยเกษ่ยณ์	คุณ์พ่ัอ
จึงกลับมาซ่�อท่่�นาในจังห็วัดเช่ื่ยงราย	แต่่ยังใกล้บ้านเก่ดอย่างเช่ื่ยงให็ม่
เพ่ั�อท่ำาเกษต่รอ่นท่ร่ย์ด้วยต่นเอง	ด้วยแบงค์ม่ป็ระสบการณ์์การท่ำาร้าน
อาห็ารท่่�เกาะพ่ัพ่ั	จังห็วัดภ้เก็ต่อย่้แล้ว	เม่�อเห็็นว่าผู้ลผู้ล่ต่ท่่�พ่ัอตั่�งใจป็ล้ก
ม่จำานวนมากพัอจะต่่อยอด	เข้าและครอบครัวจึงตั่ดส่นใจเปิ็ดร้าน
อาห็ารขึ้�นท่่�สุดป็ลายนาข้องพ่ัอ	โดยม่พ่ั�สาวอย่าง	นัท่-ณั์ฐชื่ล่ว่เท่ศั
ว่ท่ยานุศัาสต่ร์	รังสรรค์เมน้อาห็าร	และม่คุณ์พ่ัออ๊้ดออกแบบอาคารไม้
แห่็งน่�

ที่ตั้ง : 124 หมู่ 2 ตำ�บลเเม่เจดีย์ อำ�เภอเวียงป่�เป้�

จังหวัดเชียงร�ย

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 09.00 - 18.00 น. 

โทรศัพท์ : 09 8134 4395  

Facebook : บ้�นปล�ยน�เวียงก�หลง 

	 พ่ั�นท่่�ภายในร้านแบ่งออกเป็็น	3	ส่วนสำาคัญ่	ค่อส่วนนาข้้าวท่่�
ครอบครัวบ้านป็ลายนาเว่ยงกาห็ลงป็ล้กข้้าวแบบป็ระณ่์ต่	ค่อแท่นท่่�
จะห็ว่านเมล็ดและใช้ื่เคร่�องจักร	พัวกเข้าเล่อกขึ้งเช่ื่อกเป็็นเเนวให้็
ม่ระยะห่็างระห็ว่างต้่นข้้าว	40	x	40	เซนต่่เมต่ร	ซึ�งมากกว่าการป็ล้ก
แบบทั่�วไป็	เพ่ั�อให้็เห็ล่ารวงข้้าวม่พ่ั�นท่่�งอกงามจนพัร้อมเก็บเก่�ยว
และกำาจัดวัชื่พ่ัชื่ได้ง่าย	ๆ 	โดยไม่ต้่องใช้ื่สารเคม่	ทั่�งยังม่สวนผัู้กและ
โซนเล่�ยงสัต่ว์ต่ามท่ฤษฎีเ่กษต่รผู้สมผู้สาน	ห็มนุเว่ยนม้ลสัต่ว์มาป็รุง
ปุ๋็ยเอง	ส่วนพ่ั�นท่่�สุดท้่ายค่อพ่ั�นท่่�ร้านอาห็าร	เส่ร์ฟัอาห็ารอร่อย
จากวัต่ถุิ่ด่บอ่นท่ร่ย์เก็บสด	ๆ
	 เมน้แนะนำาท่่�ใครมาถึิ่งก็ต้่องลองให้็ได้	ค่อสลัดบ้านป็ลายนา	
ท่่�อุดมด้วยพ่ัชื่ผัู้กป็ลอดสารพ่ัษต่ามฤด้กาล	เช่ื่น	เรดโอ๊ก	กร่นโอ๊ก	
โต่เห็ม่�ยว	ล้กฟิัก	ล้กห็ม่อน	สต่รอว์เบอร์ร่	ฯลฯ	ผู้สมผู้สานกับธัญ่พ่ัชื่
กรุบกรอบเค่�ยวเพัล่น	ป็ระดับให้็งามน่าท่านด้วยดอกไม้ก่นได้	ท่านค่้กับ

นำ�าสลัดงาห็ร่อบัลซาม่ก	อ่กเมน้ค่อต้่มข่้าไก่	พ่ัเศัษกว่าท่่�ไห็นเพัราะใส่
หั็วป็ล่ลงไป็ต้่ม	เน่�องด้วยครอบครัวสวนเกษต่รครอบครัวน่�ป็ล้กกล้วย
จำานวนมากไว้ในสวน
	 ด้วยพ่ั�นท่่�นากว้างให็ญ่่	นอกจากพ่ัอแม่ป้็�ย่าต่ายายจะได้พัักผู่้อน
ห็ย่อนใจ	เด็ก	ๆ	ยังได้เร่ยนร้้ว่ถ่ิ่พ่ั�นบ้าน	ได้สัมผัู้สธรรมชื่าต่่อย่างช่ื่ด
ใกล้	และได้ให้็อาห็ารห็า่นจากพ่ัชื่ผู้กัท่่�ตั่ดแต่่งไว้	บ้านป็ลายนาเว่ยง
กาห็ลงแห่็งน่�จึงเห็มาะกับครอบครัวเล็กให็ญ่่ทั่�งส่�น
	 มากกว่าการเป็็นร้านอาห็าร	แบงค์ยังอยากให้็ชื่าวบ้านรอบข้้าง
หั็นมาใส่ใจสุข้ภาพัและว่ถ่ิ่ท้่องถ่ิ่�นมากขึ้�น	บางครั�งจึงจัดเว่ร์กชื่อป็
เกษต่รอ่นท่ร่ย์ให้็เกษต่รกรท่่�สนใจบ้าง	ม่ก่จกรรมท่ำาข้วัญ่ข้้าวบ้าง	เพ่ั�อ
รักษาภ้ม่ปั็ญ่ญ่าไท่ยให้็อย่้ได้ยาวนานต่่อไป็
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	 กาลครั�งห็นึ�งนานมาแล้ว	เช่ื่ยงแสนห็ร่อพ่ั�นท่่�ในอำาเภอเช่ื่ยงแสน
จังห็วัดเช่ื่ยงรายนั�น	เคยเป็็นเม่องห็ลวงข้องล้านนา	แถิ่มด้วยท่่�ตั่�งอัน
ต่่ดกับแม่นำ�าโข้ง	พ่ั�นท่่�ต่รงน่�จึงเป็็นเม่องท่่าสำาคัญ่ท่่�สร้างรายได้มห็าศัาล
แต่่เช่ื่ยงแสนในปั็จจุบันกลับไม่อย่้ในความท่รงจำาข้องคนสมัยน่�
	 แอน-นันท่กาญ่จ์	ล่�มเจร่ญ่	สาวเช่ื่ยงแสนท่่�กลับบ้านเก่ดมา
พัักใจเป็็นระยะ	และฟ้ั�นฟ้ัผู่้นด่นข้นาดย่อมให้็เป็็นสวนมะพัร้าว
นำ�าห็อม	จึงเป็ล่�ยนพ่ั�นท่่�ห็น้าวัดเก่าอายุกว่า	500	ป่็ในเว่ยงเช่ื่ยงแสน
อย่างวัดอาท่่ต้่นแก้ว	เป็็นบ้ต่่กโฮเท่ลเพ่ั�อให้็คนร้้จักเช่ื่ยงแสนมากขึ้�น

Athita The Hidden 
Court Chiang Saen
พักกายในโรงแรมที่สร้างจาก 
ไม้สักเก่าและอิฐมอญทำามือ

0 4
ที่ตั้ง : 984 หมู่ที่ 2 ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงแสน  

จังหวัดเชียงร�ย

โทรศัพท์ : 06 3426 9464 

Facebook : Athita The Hidden Court Chiang Saen

	 แข้กไป็ใครมาท่่�อาท่่ต่าจึงได้สัมผัู้สกับความเป็็นเช่ื่ยงแสนอย่าง
เต็่มท่่�	ผู่้านอาคารท่่�สร้างด้วยอ่ฐมอญ่ปั็�นม่อกว่าแสนก้อน	โดยช่ื่าง
ท้่องถ่ิ่�นท่่�ต้่องก่อสร้างอย่างป็ระณ่์ต่	ไม้สักเก่าอย่างด่ข้องเม่อง
เช่ื่ยงแสน	ท่่�ครั�งห็นึ�งนานมาแล้วเคยย่นเด่นเป็็นสง่าเต็่มเม่อง	ป็ระดับ
ป็ระดาด้วยผู้้าลายเช่ื่ยงแสน	ท่อขึ้�นโดยแม่บ้านท้่องถ่ิ่�น	และตุ่งท่่�ท่ำา
จากไม้ไผู่้	 ซึ�งเป็็นข้องพ่ั�นเม่อง	ทั่�งห็มดน่�ออกแบบโดยสถิ่าป็น่ก 
ผู้้้เช่ื่�ยวชื่าญ่งานไม้	งานอ่ฐ	และเข้้าใจสถิ่าปั็ต่ยกรรมล้านนาอย่างด่		
	 ความพ่ัเศัษอ่กข้้อข้องอาท่่ต่าท่่�ห็ากไม่เล่าจะถ่ิ่อว่าผู่้ด	ค่อแรก
เร่�มเด่มท่่พ่ั�นท่่�ต่รงน่�เคยเป็็นป็�ากล้วย	ท่ะลุไป็ยังวัดอาท่่ต้่นแก้ว	ซึ�ง
เป็็นโบราณ์สถิ่านท่่�เข้้าไป็นมัสการได้ยากย่�ง	เม่�อก่อร่างสร้างโรงแรม
ขึ้�นมา	แอนจึงตั่�งใจให้็สถิ่าป็น่กสร้างท่างเข้้าสาธารณ์ะ	เพ่ั�อเปิ็ดโอกาส
ให้็คนทั่�วไป็เข้้าไป็สักการะบ้ชื่า	พัร้อมชื่มความงามข้องวัดเก่าได้ง่าย

แถิ่มด้านห็น้าข้องเร่อนพัักยังออกแบบเป็็น	‘ข่้วง’	ห็ร่อลานห็ญ้่าห็น้าวัด	
ให้็ล้อไป็กับวัดเก่าท่่�เธอห็ลงให็ล
	 สัมผัู้สความเป็็นเช่ื่ยงแสนผู้่านอาคารกันแล้ว	แอนยังมอบ
ป็ระสบการณ์์สุดน่ารักผู่้านรายละเอ่ยดเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ท่่�เธอตั่�งใจ
เช่ื่น	ในโซนคาเฟั�และร้านอาห็าร	แอนจะเส่ร์ฟัอาห็ารเห็น่อและ
อาห็ารท้่องถ่ิ่�นท่่�ป็รุงขึ้�นจากวัต่ถุิ่ด่บป็ลอดสาร	ทั่�งยังม่กาแฟัห็อมกรุ่น
ชื่งจากเมล็ดกาแฟัออร์แกน่กข้องชื่าวเข้า	
	 นอกจากนั�น	ก่จกรรมต่่าง	ๆ	ท่่�เธออยากให้็ผู้้้เข้้าพัักได้สัมผัู้ส	
ยังเป็็นก่จกรรมสุดคราฟัต์่ท่่�ส่บท่อดกันมายาวนาน	เช่ื่น	การพ่ัมพ์ัผู้้า
ด้วยใบสัก	ห็ร่อห็ากใครอยากย่มจักรยานข้องโรงแรมปั็�นชื่มเม่องก็
ย่อมได้	เพัราะมากกว่าการท่ำาโรงแรมให้็คนได้สัมผัู้สเช่ื่ยงแสนอย่าง
เต็่มพ่ักัด	เธอยังอยากอย่้ร่วมกับชุื่มชื่นอย่างยั�งย่น	
	 เล่าถึิ่งต่รงน่�	แอนฝากท่่�งท้่ายว่าห็ากห็ลงเข้้าไป็พัักท่่�อาท่่ต่าเม่�อใด
เช่ื่ยงแสนในความท่รงจำาข้องทุ่กคนจะเป็ล่�ยนไป็

Happy Journey

146
Happy Journey

147



	 “อาสามาจากคำาว่า	‘อะสะ’	เป็็นภาษาลาห่้็	แป็ลว่าช่ื่ว่ต่	แล้วยัง
ล้อกับคำาว่า	Casa	คำาอ่ต่าเล่ยนท่่�แป็ลว่าบ้าน	เราว่าอาสาเป็็นคำาท่่�
เห็มาะกับท่่�น่�	เราอยากเป็็นโมเดลท่่�สร้างโฮมสเต่ย์มาต่รฐานโรงแรม
ขึ้�นมา”
	 อ่ม-รสวรรณ์	คำาวัง	ม่ป็ระสบการณ์์การจดัทั่วร์ในป็ระเท่ศัไท่ย
ให้็นักท่่องเท่่�ยวชื่าวยุโรป็มาก่อน	3	-	4	ป่็มาน่�อ่มจึงเร่�มเห็็นว่านอกจาก
เท่่�ยววัดวังซึ�งเป็็นสถิ่านท่่�ขึ้�นช่ื่�อข้องไท่ย	นกัท่่องเท่่�ยวเร่�มสนใจการ
ท่่องเท่่�ยวแบบลงลึกถึิ่งรากวัฒนธรรมมากขึ้�น	บร่ษัท่ทั่วร์จึงเร่�มพัา
นักท่่องเท่่�ยวไป็ชื่มสถิ่านท่่�ให็ม่	ๆ	เพ่ั�อให้็ซึมซับวัฒนธรรมพ่ั�นเม่อง
ได้อย่างแท้่จร่ง	และแท่นท่่�จะพัานักท่่องเท่่�ยวไป็พัักโรงแรมห็ลายดาว
ก็เร่�มพัามาพัักท่่�โฮมสเต่ย์ท่่�ใกล้ช่ื่ดคนท้่องถ่ิ่�น

Ahsa Farm Stay
นอนโฮมสเตย์ไม้ที่หลับสบาย 
และส่วนตัวเหมือนอยู่โรงแรม

0 5

ที่ตั้ง : แม่สลองใน ซอย 1 ตำ�บลป่�ซ�ง อำ�เภอแม่จัน

จังหวัดเชียงร�ย

โทรศัพท์ : 09 7248 4674 

Facebook : Ahsa Farmstay อ�ส� ฟ�ร์มสเตย์

	 ปั็ญ่ห็าค่อโฮมสเต่ยนั์�นไม่ค่อยสะดวกสบายและไมค่่อยม่ความ
เป็็นส่วนตั่ว	ไอเด่ยการสร้างโฮมสเต่ย์ท่่�ยังรักษาวัฒนธรรมท้่องถ่ิ่�น
แต่่บร่การแบบมาต่รฐานโรงแรมอย่าง	‘อาสา	ฟัาร์มสเต่ย์’	จึงเก่ดขึ้�น
ตั่วอาคารข้องท่่�น่�สร้างขึ้�นจากคอนเซ็ป็ต์่ความยั�งย่นและการอนุรักษ์	
โดยม่สล่าในชุื่มชื่นคอยให้็คำาแนะนำา	ทั่�งการเล่อกใช้ื่ไม้เก่ามาสร้างให็ม่
ด้วยเท่คน่คข้องช่ื่างท้่องถ่ิ่�น	และเล่อกใช้ื่ด่นผู้สมป้็นเพ่ั�อให้็บ้านเย็นแต่่
ไม่ช่ื่�น	จนได้รับรางวัลการออกแบบจาก	Demark	Award	และ	Good	
Design	Award	
	 ห้็องพัักทั่�งห็มดในอาสาฟัาร์มสเต่ย์ม่ห้็องนำ�าในตั่วทุ่กห้็อง	แต่่ละ
ห้็องไม่ม่ส่วนท่่�ผู้นังชื่นกันเลยแม้แต่่น้อย	เพ่ั�อมอบความเป็็นส่วนตั่ว
ให้็แข้กบ้านแข้กเม่องมากท่่�สุด	แต่่ในบร่เวณ์บ้านยังคงม่พ่ั�นท่่�ส่วนกลาง
ให้็ทุ่กคนได้พับป็ะพ้ัดคุยกัน	เพ่ั�อสร้างสมดุลระห็ว่างความเป็็นส่วนตั่ว
แบบโรงแรม	และความเป็็นส่วนรวมแบบโฮมสเต่ย์	

	 นอกจากอ่มจะมอบความสมดุลข้องป็ระสบการณ์์ต่่างขั้�วผู่้าน 
การออกแบบท่่�พัักแล้ว	เธอและพันักงานในท้่องถ่ิ่�นยังมอบป็ระสบการณ์์
ท่่�ว่าผู่้านก่จกรรมต่่าง	ๆ	ท่่�ตั่�งใจด้วย
	 “ถ้ิ่าคุณ์คาดห็วังว่ามาแล้วจะอย่้เง่ยบ	ๆ 	คนเด่ยว	ท่่�น่�อาจไม่ต่อบ
โจท่ย์นั�น	เพัราะน้อง	ๆ	จะคอยชัื่กชื่วนคุณ์ท่ำาอาห็าร	ดำานา	เด่นป็�า	
บางวันเราก็พัาล้กค้าฝรั�งห็ร่อคนไท่ยน่ารัก	ๆ	ไป็คุยกับพ่ัออุ้ยแม่อุ้ย
แถิ่วน่�	ถัิ่ดจากเราอ่กน่ดม่ศ้ันย์เด็กเล็ก	แท่นท่่�แข้กจะท่านอาห็ารใน
ห้็องอาห็าร	เราก็เป็ล่�ยนให้็เข้าไป็ช่ื่วยกันท่ำากับข้้าวเล่�ยงเด็กในศ้ันย์
เด็กเล็กแท่น”
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Sup Board  
Chiang Rai
ล่องซัพบอร์ดในลำาน้ำากก  
ซึมซับวิถีชาวบ้านริมน้ำา

0 6 	 เด่มท่่	วุฒ่-วุฒ่พังษ์	พังษ์สวรรค์	เป็็นคนรักการท่่องเท่่�ยวเช่ื่ง
ธรรมชื่าต่่อย่้แล้ว	 ย่�งได้เต่ร็ดเต่ร่ไป็ส้ดกล่�นต้่นไม้เข่้ยวข้จ่ด้วย
มอเต่อร์ไซค์ค่้ใจ	แล้วต่่อด้วยการตั่�งแคมป์็ย่�งเป็็นก่จกรรมโป็รด	แต่่
เม่�อเข้าได้ลองชื่มธรรมชื่าต่่ด้วยการล่องซัพับอร์ดครั�งแรก	เข้ากลับ
ต่กห็ลุมรักก่จกรรมท่่�ว่าอย่างจัง	จนอยากชัื่กชื่วนให้็ทั่�งคนเจ่ยงฮายและ
นักท่่องเท่่�ยวต่่างเม่องได้ชื่มธรรมชื่าต่่สลับว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่พ่ั�นบ้านไป็พัร้อมกัน					
Sup	Board	Chiang	Rai	ก่จกรรมท่่องเท่่�ยวท่่�จะพัาทุ่กคนไป็ล่องลำานำ�า
กก	ลำานำ�าสายสำาคัญ่ข้องเม่องเห็น่อสุดแดนสยามแห่็งน่�จึงเก่ดขึ้�น	
โดยม่	3	ท่ร่ป็ให้็ทุ่กคนได้เล่อกสรรต่ามระยะท่างและเวลาท่่�ต่่างกันห็าก
ใครเป็็นม่อให็มหั่็ดพัายและม่เวลาไม่มากนัก	ท่ร่ป็เอและบ่ซึ�งใช้ื่เวลา	
2	 -	4	 ชัื่�วโมงจึงเห็มาะนัก	แต่่ถ้ิ่าใครเป็็นสายโห็ดและม่เวลา
เห็ล่อเฟ้ัอ	เราอยากแนะนำาให้็ล่องซัพัไป็ห็ารกักับท่ร่ป็ซ่ซึ�งจะพัาเรา
ตั่�งต้่นตั่�งแต่่ย่านกะเห็ร่�ยงรวมม่ต่รไป็จนถึิ่ง	The	Space	MRC	รวม
ระยะท่างกว่า	16	ก่โลเมต่รใน	6	-	7	ชัื่�วโมง	

ท่ีต้ัง : ริมแม่น้ำ�กก อำ�เภอเมืองเชียงร�ย จังหวัดเชียงร�ย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อนัดหม�ยล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 08 8783 6982

Facebook : Sup Board Chiang Rai

	 อายุอานามท่่�วุฒ่แนะนำาว่าเห็มาะแก่การเล่นและล่องซัพับอร์ด
กับ	Sup	Board	Chiang	Rai	ค่อ	8	ป่็ขึ้�นไป็	ซึ�งพ่ัอแม่พ่ั�น้องไม่ต้่องกลัว
ว่าจะอันต่ราย	ห็ร่อต้่องม่ทั่กษะท่างนำ�ามากถึิ่งจะล่องซัพัได้	เพัราะก่อน
ก้าวเท้่าขึ้�นยานพัาห็นะชื่น่ดน่�	วุฒ่จะสอนว่ธ่เบ่�องต้่นและม่อุป็กรณ์์
ช้ื่ช่ื่พัให้็พัร้อมสรรพั	ระห็ว่างท่างเข้าจะพัาล่องนำ�าพัลาง	แนะนำาสถิ่านท่่�
ไป็พัลาง	ว่าจุดไห็นควรชื่มอะไร	จุดไห็นควรแวะพััก	และจุดไห็นควรระวัง
อะไรบ้าง	
	 ห็ากมาในช่ื่วงนำ�ามาก	ก็อาจไม่ต้่องออกแรงบังคับมากนัก	เพัราะ
ยานพัาห็นะท่รงร่น่ารักจะพัาเราไห็ลไป็ต่ามสายธาร	แต่่ห็ากมาในช่ื่วง
นำ�าแล้งในฤด้ร้อน	เราจะได้ออกแรงพัายขึ้�นมากกว่าเก่า	บ้างวุฒ่ก็จะ
ชื่วนพัายไป็ท่างซ้าย	บ้างก็จะชื่วนพัายไป็ท่างข้วา	และบ้างก็จะให้็เรา
ป็ล่อยไม้	นอนห็งาย	และมองไป็บนฟ้ัา	
	 ความพ่ัเศัษค่อห็ากใครต้่องการเคร่�องด่�มแก้กระห็ายระห็ว่าง
กำาลังล่องนำ�า	ท่่มซัพัพัอร์ต่ก็ม่จำาห็น่าย	ห็ากใครอยากไดภ้าพัตั่วเอง
ท่่ามกลางสายนำ�าและขุ้นเข้า	วุฒ่ก็จัดให้็ได้	ส่วนใครอยากฟิันกับ 
ห็ม้กระท่ะร้อน	ๆ	ห็ลังล่องลำานำ�ากกเสร็จ	ก็เต่ร่ยมท้่องไว้ได้เลย
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Chiang Rai  
Bicycle Tour
ถีบสองล้อชมเจียงฮาย กับครอบครัว
นักปั่นที่หลงใหลธรรมชาติ

	 มาเม่องน่าฮักท่่�ครบครันทั่�งวัดวา	ธรรมชื่าต่่	และสารพััดร้านน่านั�ง
ทั่�งท่่	จะโดยสารโดยยานพัาห็นะ	4	ล้อก็ใช่ื่ท่่�	บ่-ภ้บด่นท่ร์	ฐ่ต่่พังศ์ักุล
หุ้็นส่วนผู้้้จัดการ	ห็จก.เช่ื่ยงรายไบซ่เค่ลทั่วร์	จึงชื่วนป่็�	ๆ 	น้อง	ๆ 	ลอง
ถ่ิ่บจักรยานรับลมชื่มเม่องกัน
	 บ่เป็็นคนเช่ื่ยงให็ม่ท่่�เต่่บโต่ท่่ามกลางทุ่่งห็ญ้่าป็�าเข้า	การปั็�น
จักรยานจึงเป็็นก่จกรรมสุดโป็รดข้องบ่	ด้วยม่ป็ระสบการณ์์การเป็็นไกด์
ท่่�เช่ื่ยงให็ม่เป็็นทุ่นเด่ม	อ่กทั่�งเห็็นว่าเช่ื่ยงรายนั�นครบครันทั่�งธรรมชื่าต่่
และวัฒนธรรมท้่องถ่ิ่�น	ห็ากม่ทั่วร์จักรยานท่่�ท่ำาให้็นักท่่องเท่่�ยวชื่าวไท่ย
และต่่างชื่าต่่ได้เป็็นห็นึ�งเด่ยวกับธรรมชื่าต่่ก็คงด่ไม่น้อย	ย้อนกลับไป็
เม่�อ	พั.ศั.	2551	เช่ื่ยงรายไบซ่เค่ลทั่วร์ท่่�ดำาเน่นการโดยบ่และครอบครัว
จึงเก่ดขึ้�น	

0 7

ท่ีต้ัง : 222 ตำ�บลท่�ส�ย อำ�เภอเมืองเชียงร�ย  

จังหวัดเชียงร�ย

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อนัดหม�ยล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 08 5662 4347

Facebook : Chiang Rai Bicycle Tour Thailand

	 ท่ร่ป็ทั่วร์จักรยานข้องบ่นั�นห็ลากห็ลาย	ม่ทั่�งแบบครึ�งวัน	เต็่มวัน
และห็ลายวัน	ต่ามแต่่สายปั็�นและอยากปั็�นสะดวก	ม่ทั่�งท่ร่ป็ท่่�เห็มาะ
กับนักปั็�นม่ออาช่ื่พั	ท่ร่ป็ท่่�เห็มาะกับครอบครัวและผู้้้เร่�มต้่น	ใครใคร่
อยากชื่มสถิ่านท่่�สำาคัญ่ในเม่องก็ได้	ห็ร่อห็ากใครใคร่ขึ้�นเข้าลงห้็วย
บ่และครอบครัวก็พัาท่่องไป็ได้	
	 บ้างก็ปั็�นเจอเจ้าควายน้อยให็ญ่่เด่นไป็มา	บ้างก็เจอชื่าวบ้าน
ต่ามท้่องนาท่่�ออกมาท่ำางาน	และห็ากใครร่วมท่ร่ป็วันเสาร์	วันอาท่่ต่ย์
ก็จะได้ชื่มการต่่กลองสะบัดชัื่ย	เพัราะบ่และครอบครัวนักปั็�นอัดแน่น
ด้วยป็ระสบการณ์์การเป็็นไกดท่์่�เช่ื่�ยวชื่าญ่เร่�องราวชื่าวลา้นนาและ
เช่ื่ยงราย	การปั็�นจักรยานครั�งน่�จึงไม่ได้แค่รับลมชื่มไม้แต่่ยังได้ความร้้
เก่�ยวกับเม่องน่าฮักข้นาดกลางแห่็งน่�อ่กด้วย
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	 ห็ากขั้บรถิ่ออกจากตั่วเม่องเช่ื่ยงรายไป็ท่างต่ำาบลป็อ	อำาเภอเว่ยง
แก่น	เราจะป๊็ะกับดอยผู้าตั่�ง	อันเป็็นส่วนห็นึ�งข้องดอยผู้าห็ม่น	ซึ�งเป็็น
แนวเท่่อกเข้าพัรมแดนไท่ย-ลาวท่่�ส้ง	1,800	เมต่รจากระดับนำ�าท่ะเล
ป็านกลาง	
	 สมัยท่่�ผู้้้คนยังอาศััยในห็ม่้บ้านเด่ยวกันตั่�งแต่่ต่่นดอยถึิ่งยอดดอย
ชื่าวบ้านนั�นมองเห็็นห่็นข้นาดให็ญ่่ตั่�งอย่้	ณ์	ต่่นดอย	‘ผู้าตั่�ง’	จึงกลาย
เป็็นช่ื่�อดอยจนปั็จจุบัน	และกลายเป็็นสถิ่านท่่�ท่่องเท่่�ยวเช่ื่งธรรมชื่าต่่
ท่่�ม่ช่ื่�อเส่ยงแห่็งห็นึ�งข้องจังห็วัดเช่ื่ยงราย	เพัราะดอยผู้าตั่�งนั�นไม่ส้งจน
เก่นไป็	แต่่ยังคงเห็็นท่ะเลห็มอก	แม่นำ�าโข้งฝั�งลาว	และเห็็นยอดภ้ช่ื่�ฟ้ัา

ดอยผาตั้ง
สัมผัสทะเลหมอก ยลอาทิตย์อัสดง 
และเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

0 8

ที่ตั้ง : 17 หมู่ 14 ตำ�บลปอ อำ�เภอเวียงแก่น  

จังหวัดเชียงร�ย

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อนัดหม�ยล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 0 5391 8301 (จุดบริก�รนักท่องเท่ียวดอยผ�ต้ัง) 

0 5371 0300 (องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลปอ)

	 ห็ากใครต้่องการผู้จญ่ภัยด้วยต่นเองก็ย่อมได้	ห็ากใครอยากได้
ความร้้เก่�ยวกับสถิ่านท่่�ไป็ด้วย	ทุ่กวันห็ยุดจะม่มัคคุเท่ศัก์น้อยท่่�ฝึกป็ร่อ
ฝ่ม่อการนำาท่างอย่างด่มาแนะนำาสถิ่านท่่�ต่่าง	ๆ 	ให้็	แต่่ห็ากใครเด่นขึ้�น
ไม่ไห็ว	ชื่าวบ้านในพ่ั�นท่่�ยังม่บร่การข่้�ม้าชื่มสถิ่านท่่�ด้วยนะ
	 จุดตั่�งต้่นข้องการเด่นขึ้�นดอยในครั�งน่�ค่อป็ระต้่สยามห็ร่อผู้าบ่อง
เป็็นผู้าท่่�ม่ช่ื่องท่ะลุไป็อ่กท่าง	ว่ากันว่าเป็็นป็ระต้่รักแห่็งขุ้นเข้า	ท่่�จะช่ื่วย
ส่งเสร่มความฮักข้องเฮาให้็งดงามย่�ง	ๆ	ขึ้�นไป็	จากผู้าบ่องนั�นเด่นไป็
ได้	2	ท่าง	ท่างซ้ายเป็็นท่างเด่นบรรจบท่่�เน่น	104	ส่วนท่างข้วาจะพับ
จุดชื่มว่วห็ลายแห่็ง	ทั่�งเน่น	102	และเน่น	103	เป็็นเส้นท่างท่่�น่ยมกว่า
ท่างแรก	เพัราะไม่ไกลจนเก่นไป็	
	 เราเล่อกผู้จญ่ภัยไป็ฝั�งข้วา	จะพับกับศัาลาอนุสรณ์์นายพัลห็ล่�
ป็�าห่็นย้นนาน	อันเป็็นจุดรำาลึกข้องนายพัลห็ล่�	ผู้้้นำาจ่นคณ์ะชื่าต่่ท่่�
เข้้ามาในช่ื่วงคอมม่วน่สต์่เร่องอำานาจ	พั.ศั.	2513	ถัิ่ดไป็อ่กห็น่อย
จะพับกับช่ื่องผู้าข้าด	ซึ�งแข้กไป็ใครมาก็ต้่องแวะแชื่ะภาพัดวงอาท่่ต่ย์ท่่�
ท่อแสงส่อง	
	 ไม่ไกลกันนั�น	เราจะพับกบัเน่น	102	และเน่น	103	คนน่ยมมา
ชื่มท่ะเลห็มอกและอาท่่ต่ย์อัสดง	นามข้องเน่นนั�นก็มาจากช่ื่วง
คอมม่วน่สต์่จ่นเข้้ามาตั่�งรกรากเช่ื่นกัน	เพัราะ	102	ห็มายถึิ่งท่ห็าร
กองร้อยท่่�	2	ส่วน	103	ก็ค่อท่ห็ารกองร้อยท่่�	3	นั�นเอง	ทั่ศัน่ยภาพั
อันงามงดห็มดจดทั่�งห็มดน่�ห็าชื่มได้เก่อบทั่�งป่็	แต่่ห็ากใครมาในช่ื่วง
ต้่นป่็ห็ร่อห็น้าห็นาวก็อาจได้โชื่ค	2	ชัื่�น	เพัราะเป็็นช่ื่วงท่่�ดอกพัญ่า
เส่อโคร่งบานท่่�โรงเร่ยนบรรพัต่ว่ท่ยาพัอด่
	 มากกว่าการเป็็นสถิ่านท่่�ศึักษาเส้นท่างธรรมชื่าต่่อันงดงาม	ท่่�น่�ยัง
เป็็นสถิ่านท่่�ป็ระวัต่่ศัาสต่ร์และสถิ่านท่่�พัหุ็วัฒนธรรม	เพัราะนอกจาก
ม่พ่ั�น้องชื่าวม้ง	ชื่าวเม่�ยน	และชื่าวลาห่้็	เป็็นชื่าวเข้าในท้่องถ่ิ่�นอย่้แล้ว	
สมัยท่่�จ่นคณ์ะชื่าต่่เข้้ามาตั่�งรกรากและตั่�งแนวรบ	ผู้้้คนชื่าวจ่นย้นนานก็
เข้้ามาตั่�งรกรากท่่�น่�ด้วย	แม้ปั็จจุบันพ่ั�น้องห็ลากชื่าต่่พัันธ์ุจะอาศััย
รวมกันจนวัฒนธรรมค่อย	ๆ 	กลมกล่นกันแล้ว	แต่่แข้กไป็ใครมาก็ต้่องห็า
อาห็ารจ่นย้นนานท่านกันให้็ได้

Happy Journey

154
Happy Journey

155



 “ผมสงส�รแม่นำ้�ของ น่ีคอืแม่นำ้�ส�ยสำ�คญัของโลก ไหลต้ังแต่
ท่ีร�บสูงทิเบตลงม� ทุกคนอ�ศัยประโยชน์จ�กแม่นำ้�แห่งน้ี แต่ไม่มี
ประเทศไหนท่ีจะรักแม่และดูแลแม่ มีแต่จะทำ�ล�ยแม่ตัวเองท้ังน้ัน” 
 ครูตี�-นิวัฒน์ ร้อยแก้ว ประธ�นกลุ่มรักษ์เชียงของ ผู้ก่อต้ังและ
ครูใหญ่ของโฮงเฮียนแม่นำ้�ของบอกกับเร� ในวันท่ีระบบนิเวศแม่นำ้�
ของไม่เหมือนแต่เก่�ก่อน เพร�ะมีก�รสร้�งเข่ือนจำ�นวนม�กกว่� 11 
แห่งในประเทศจีน ซ่ึงเป็นบริเวณส่วนบนของแม่นำ้� แถมยังมีเข่ือน
และก�รกักเก็บนำ�้อ่ืน ๆ  ท่ีประเทศต้นนำ�้ประเทศอ่ืนสร้�งข้ึน ระบบนิเวศ
แม่นำ้�ของตอนล่�งจึงผิดธรรมช�ติไป 
 จ�กที่นำ้�ขุ่นอดุมดว้ยตะกอนส�รอ�ห�รกก็ลบัใส จ�กทีป่ล�ว�่ย
ม�ว�งไข่ได้ก็ต้องว่�ยกลับไปเพร�ะเจอกำ�แพงเข่ือน และจ�กท่ีเคยมี
นกหล�ยพันตัวม�แวะว�งไข่ ก็แทบไม่เห็นรอยเท้�ในวันน้ี ยังไม่นับรวม
โครงก�รระเบิดแกง่เพ่ือให้เรือพ�ณชิย์ขน�ดใหญแ่ล่นผ่�นสะดวกซ่ึง

โฮงเฮียนแม่น้ำาของ
เรียนรู้ระบบนิเวศและซึมซับธรรมชาติ
กับโฮงเฮียนริมฝั่งน้ำา

0 9

ท่ีต้ัง : เลขท่ี 260 หมู่ 1 ตำ�บลเวียง อำ�เภอเชียงของ

จังหวัดเชียงร�ย

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อนัดหม�ยล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 08 1531 8203

เกือบสำ�เร็จลุล่วง แต่ด้วยพลังของครูตี�และคนตัวเล็ก ๆ  ท่ีรักแม่นำ�้ของ
โครงก�รท่ีว่�จึงถูกพับไป
 แม้โครงก�รระเบิดแก่งจะไม่ลุล่วง แต่คนรักษ์แม่นำ้�ของยังต้อง
ส่งต่อคว�มรู้เร่ืองระบบนิเวศและวิถีชุมชน ใน พ.ศ. 2558 อ�ค�รไม้
สองช้ันริมฝัั�งแม่นำ้�ของน�มโฮงเฮียนแม่นำ้�ของ (สถ�บันองค์คว�มรู้
ท้องถ่ินโฮงเฮียนแม่นำ้�ของ) โดยกลุ่มรักษ์เชียงของและเครือข่�ยจึง
เกิดข้ึน โดยมีลำ�นำ้�ของทอดย�ว ระบบนิเวศ และวิถีชีวิตริมฝัั�งนำ้�เป็น
บทเรียนสำ�คัญ ท้ังยังมีห้องสมดุขน�ดยอ่ม รวบรวมง�นวชิ�ก�รและ
หนังสืออันเก่ียวเน่ืองกับแม่นำ้�ของและระบบนิเวศ ให้คนในท้องท่ีและ
ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษ�
 “กระบวนก�รให้คว�มรู้ของโฮงเฮียนแม่นำ้�ของคือก�รลงพ้ืนท่ี 
เร�ใช้พ้ืนท่ีจริงเป็นตัวอธิบ�ยให้คนเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญของแม่นำ้�
ของ ผ่�นก�ยภ�พ ผ่�นเร่ืองเล่�ตำ�น�น มีส�มเร่ืองหลักท่ีสำ�คัญม�ก
คือ ประวัติศ�สตร์ นิเวศ และวัฒนธรรม ส�มส่ิงน้ีรอ้ยเรียงกล�ยเป็น
แม่นำ้�ของ”
 กระบวนก�รเหล�่น้ีไม่ได้จำ�กัดเฉพ�ะคนท้องถ่ินเท่�น้ัน แต่ห�ก
ใครสนใจ ก็เข้�ไปเรียนรู้ท่ีโฮงเฮียนแห่งน้ีได้โดยติดต่อผ่�นโทรศัพท์และ
ช่องท�งออนไลน์ก่อน ห�กมีเวล�ไม่ม�ก จะได้เรียนรู้หลักสูตรฉบับเร่งรัด
ท่ีโฮงเฮียนไม้ แต่ถ้�มีเวล�ม�กสักหน่อย ก็ลงไปเรียนรู้ระบบนเิวศและ
วิถีชีวิตริมฝัั�งนำ้�ผ่�นก�รล่องเรือได้
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	 ย้อนกลับไป็เม่�อกว่า	23	ป่็ท่่�แล้ว	ห็นุ่มสาวนักพััฒนาอ่สระ
กลุ่มห็นึ�ง	เด่นท่างจากเม่องกรุงมายังบ้านป็�าแดด	อำาเภอแม่สรวย
จังห็วัดเช่ื่ยงราย	เพ่ั�อค้นห็าอะไรบางอย่างข้องช่ื่ว่ต่	เม่�อสองท้่าวก้าว
เข้้ามาในพ่ั�นท่่�แห่็งน่�	ธรรมชื่าต่่และว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่พ่ั�นบ้านก็ท่ำาให้็พัวกเข้า
ห็ลงให็ลบ้านป็�าแดดโดยพัลัน	ข้ณ์ะเด่ยวกัน	ส่�งท่่�พัวกเข้าเห็็นว่าสำาคัญ่
และควรได้รับการแก้ไข้	ค่อปั็ญ่ห็าการส่�อสารระห็ว่างคนต่่างวัยท่่�กำาลัง
เก่ดขึ้�น
	 “ในช่ื่วงนั�นป็ระเท่ศัไท่ยยังไม่เป็็นสังคมผู้้้ส้งอายุ	แต่่ห็นุ่มสาว
ในท้่องถ่ิ่�นก็ออกจากบ้านไป็ห็างานท่ำาท่่�อ่�น	เห็ล่อเพ่ัยงเด็กและคนแก่
ซึ�งม่ปั็ญ่ห็าการส่�อสารระห็ว่างวัยกัน	คนแก่เร่�มกลายเป็็นคนไร้ความ
สามารถิ่	และค่อย	ๆ 	ห็มดบท่บาท่ในชุื่มชื่น	‘กลุ่มคนเฒ่าคนแก่’	จึงเก่ด
ขึ้�นใน	พั.ศั.	2541”	ปุ๊็-ว่รวัฒน์	กังวานนวกุล	ผู้้้ก่อตั่�งโรงเล่นอธ่บายถึิ่ง
สถิ่านการณ์์ช่ื่วงนั�นให้็ฟััง

โรงเล่น พิพิธภัณฑ์
เล่นได้
เรียนรู้ ทดลอง และเข้าใจธรรมชาติ 
ผ่านของเล่นไม้พื้นบ้าน

1 0

ที่ตั้ง : 120 หมู่ 12 ตำ�บลป่�แดด อำ�เภอแม่สรวย  

จังหวัดเชียงร�ย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันจันทร์-ศุกร์ นัดหม�ยล่วงหน้�  

วันเส�ร์-อ�ทิตย์ เวล� 09.00 - 16.00 น

โทรศัพท์ : 08 9999 8537

Facebook : โรงเล่น พิพิธภัณฑ์เล่นได้

	 คนเฒ่าคนแก่ในพ่ั�นท่่�นั�นม่ความร้้เฉพัาะท่างห็ลากห็ลาย	แต่่	
‘ข้องเล่นไม้พ่ั�นบ้าน’	ค่อส่�งท่่�พัวกเข้าค่ดว่าน่าจะเป็็นเคร่�องม่อชัื่�นด่
ท่ำาให้็คนเฒ่าและเด็กวัยกระเต่าะเช่ื่�อมโยงกันได้	นั�นค่อคนเฒ่าสร้าง
ข้องเล่นไม้ขึ้�นมา	ส่วนเด็ก	ๆ 	ก็เป็็นคนเล่นข้องเห็ล่านั�นใน	พั.ศั.	2545	
พ่ัพ่ัธภัณ์ฑ์์เล่นได้ห็น้าวัดป็�าแดดเป็็นพ่ั�นท่่�เปิ็ดให้็เด็ก	ๆ	เข้้ามาท่ดลอง
เล่นข้องเล่นพ่ั�นบ้านได้อ่สระจึงเก่ดขึ้�น	จากท่่�เด็กเข้้ามาเล่นเฉย	ๆ	
ก็เร่�มพััฒนาต่นเองมาเป็็นมัคคุเท่ศัก์และผู้้้ผู้ล่ต่ข้องเล่น	จากท่่�คนเฒ่า
คนแก่เร่�มห็มดบท่บาท่	ช่ื่ว่ต่ข้องพัวกท่่านก็เร่�มสนุกสนานขึ้�น
	 ล่าสุดเม่�อ	พั.ศั.	2559	พ่ัพ่ัธภัณ์ฑ์์เล่นได้แห่็งน่�ได้ย้ายมาปั็กห็ลัก
ณ์	สถิ่านท่่�ให็ม่	เพ่ั�อเปิ็ดเป็็น	‘โรงเล่น’	ไม่จำากัดการเล่นว่าต้่องเป็็น
แบบพ่ั�นบ้านเช่ื่นเด่ม	แต่่เปิ็ดพ่ั�นท่่�ให้็กว้างข้วางขึ้�น	นอกจากม่เว่ร์กชื่อป็
สอนท่ำาข้องเล่นดั�งเด่ม	ยังม่การเด่นป็�าสำารวจธรรมชื่าต่่	และม่ลาน
กลางแจ้งให้็เด็ก	ๆ	เข้้ามาเล่นอย่างอ่สระ

	 โรงเล่นนั�นเปิ็ดให้็เข้้าไป็เล่นโดยไม่ต้่องนัดห็มายทุ่กวันเสาร์-
อาท่่ต่ย์	วันเสาร์จะม่เว่ร์กชื่อป็ป็ระกอบข้องเล่นง่าย	ๆ 	โดยม่คนเฒ่า
คนแก่มาสอน	ไม่ต้่องเส่ยค่าเข้้าแต่่เส่ยเพ่ัยงค่าอุป็กรณ์์	ห็ร่อห็ากใคร
อยากเข้้ามาเล่นท่่�ลานกลางแจ้ง	ซึ�งอย่้ใต้่ต้่นสนให็ญ่่ก็ได้	จะมานั�งอ่าน
ห็นังส่อ	ห็ร่อห็ย่บข้องเล่นในน่ท่รรศัการข้องเล่นมาท่ดลองต่รงน่�	ปุ๊็ก็
ย่นด่อย่างย่�ง	ใกล้กันนั�นม่บ่อท่ราย	เปิ็ดโอกาสให้็เด็กใช้ื่จ่นต่นาการ
ในการเล่นอย่างไม่จำากัด	และยังม่ส่วนท่่�ให้็เด็กๆ	ได้ท่ดลองป็ระกอบ
ข้องเล่นให็ม่ขึ้�นจากวัสดุธรรมชื่าต่่และเคร่�องพัร่นต์่สามม่ต่่
	 ทั่�งห็มดน่�สร้างขึ้�นจากแนวค่ดว่า	การเล่นอ่สระค่อเคร่�องม่อ
ช่ื่�นสำาคัญ่ท่่�จะท่ำาให้็เด็ก	ๆ 	ค้นพับศัักยภาพัท่่�ห็ลบซ่อนไว้	และเก่ดขึ้�น
จากแนวค่ดท่่�ว่า	ห็ากเด็ก	ๆ 	เต่่บโต่จากการเล่นเช่ื่นน่�	โดยม่พ่ั�นท่่�และ
เคร่�องม่อท่่�ด่สนับสนุน	ช่ื่องว่างระห็ว่างชื่นบท่กับเม่องจะลดลง	และ
ป็ระเท่ศัจะเด่นต่่อไป็ข้้างห็น้าได้จร่ง	ๆ
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Sookkhothai

10 สถานที่และกิจกรรมน่าสนใจที่ชวนใช้ชีวิต 
อยู่ดี กินดี ในเมืองมรดกโลก จ.สุโขทัย

	 เม่องสุโข้ทั่ยน่�ด่	ในนำ�าม่ป็ลา	ในนาม่ข้้าว
	 แม้เวลาจะผู่้านไป็แล้วกว่า	700	ป่็	แต่่คำากล่าวข้้างต้่นท่่�ได้ย่น
กันจนช่ื่นห้็นั�นไม่เก่นจร่ง	มรดกความสุข้จากอด่ต่ยังส่งต่่อส่บเน่�อง
มายังสมัยน่�	ไม่ว่าจะเป็็นอาห็ารการก่นท่่�สมบ้รณ์์และนำ�าใจไมต่ร่จาก
เจ้าข้องบ้าน	ย่�งไป็กว่านั�น	ปั็จจุบันเม่องมรดกโลกแห่็งน่�ยังม่ร้านรวง
เก่ดให็ม่ห็ลากห็ลาย	เป็็นเม่องคราฟัต์่แสนเท่่และม่เสน่ห็ไ์ม่ย่�งห็ย่อน
ไป็กว่าบ้านเม่องอ่�น	อ่กทั่�งชื่าวสุโข้ทั่ยยังช่ื่วยกันสรรห็าก่จกรรมน่ารัก
น่าสนใจมาให้็กับนักท่่องเท่่�ยว	นอกเห็น่อจากการป็ักห็มุดห็มาย
ป็ลายท่างไป็แค่อุท่ยานป็ระวัต่่ศัาสต่ร์	เป็็นรุ่งอรุณ์แห่็งความสุข้ครั�งให็ม่
ข้องจังห็วัดสุโข้ทั่ยท่่�น่ามาลองสัมผัู้ส
	 ชื่วนท่ำาความร้้จัก	10	สถิ่านท่่�ใช้ื่ช่ื่ว่ต่ด่ม่สุข้ฉบับคนสุโข้ทั่ย	ท่่�เรา
คัดสรรมาให็แ้ล้ว	ทั่�งฟัังเร่�องเล่าเม่องเก่าผู่้านข้นมไท่ย	อ่�มท้่องอย่าง
ใส่ใจสุข้ภาพักับร้านอาห็ารและคาเฟั�ท่่�คัดสรรวัต่ถุิ่ด่บป็ลอดภัยใกล้
ธรรมชื่าต่่	ท่ำาเว่ร์กชื่อป็สนุก	ๆ 	ตั่�งแต่่ปั็�นด่นต่ามใจ	จนถึิ่งลองเข่้ยนอ่าน
ลายส่อไท่ยต่ามคร้	ก่อนจบวันด้วยการพัักผู่้อนในท่่�พัักสุดอบอุ่นท่่�ชื่วน
นอนเต็่มอ่�มอย่าบอกใคร
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	 บ้านมยุรา	เก่ดขึ้�นจากความรักและห็ลงให็ลข้นมไท่ยข้อง	โห็ล-
นราพังษ์	มยุรา	และ	ป๊็อป็-วัฒ่ภัท่ร	ภ้วเดชื่ากร	ทั่�งค่้ย้ายจาก
กรุงเท่พัฯ	มายังอำาเภอสวรรคโลกบ้านเก่ดข้องโห็ล	เม่องเล็ก	ๆ	
เง่ยบๆ		แต่่น่ารักม่เสน่ห์็	ทั่�งค่้มาลงม่อท่ำาข้นมทั่�งท่่�แท่บไม่ม่ความร้้	
แต่่อาศััยเร่ยนร้้เพ่ั�มเต่่ม	และใช้ื่เวลาเพ่ั�มพ้ันป็ระสบการณ์์	จนออกมา
เป็็นบ้านข้นมไท่ย
	 บ้านไม้ส่ข้าวห็ลังงามออกแบบมาให็้เป็็นทั่�งตั่วร้านและท่่�อย่้
อาศััย	โดยสถิ่าปั็ต่ยกรรมได้รับแรงบันดาลใจจากศัาลาว่าการอำาเภอ
สวรรคโลกห็ลังเก่า	พัาบรรยากาศัไป็ได้ด่ระห็ว่างละเล่ยดข้นมไท่ย
ท่่�ทั่�งค่้ช่ื่วยกันป็รับแต่่งห็น้าต่าให็้ออกมาด้ร่วมสมัย	ใช้ื่ส่พัาสเท่ล
จากธรรมชื่าต่่	และถึิ่งแม้บรรดาอาห็ารสุโข้ทั่ยจะขึ้�นช่ื่�อเร่�องความห็วาน

ที่ตั้ง : 146/4 ถนนประช�ร�ษฎร์ ตำ�บลเมืองสวรรคโลก 

อำ�เภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันอังค�ร-เส�ร์ เวล� 11.00 - 18.00 น. 

วันอ�ทิตย์ เวล� 11.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 08 1253 7733

Facebook : Baan Mayura

บ้านมยุรา
บ้านที่เล่าเรื่องราวของ 
เมืองสวรรคโลกผ่านขนมไทย
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แต่่ผู่้ดคาด	เพัราะข้นมข้องบ้านมยุราลดความห็วานลงจนก่นแล้วไม่	
ร้้สึกผู่้ดต่่อร่างกาย	แถิ่มข้นาดข้องข้นมยังพัอด่คำาจนก่นได้เร่�อย	ๆ						
ข้นมแต่่ละชื่น่ดม่เร่�องราวอย่้ดา้นใน	บา้งอ่งกับป็ระวต่ั่ศัาสต่รสุ์โข้ทั่ย
และสวรรคโลก	บ้างก็สเกลเล็กลงมาเช่ื่�อมโยงกับคนในครอบครัว
มยุรา	อย่าง	 ‘อ้ายต่่�อ’	 ข้นมมงคลค่้งานแต่่งงานข้องสุโข้ทั่ย	 
ท่่�ถ้ิ่กนำามาแป็ลงโฉมเป็ล่�ยนช่ื่�อเส่ยให็ม่ให้็เพัราะพัร่�งเป็็น	‘ต่ร่มณ่์’	
ห็ร่อจะเป็็น	‘จุฑ์าท่่พัย์’	ท่่�ผู่้านการผู้สมผู้สานข้นมห็ลายส่วนเข้้ากัน
อย่างซับซ้อน	ทั่�งข้้าวเห็น่ยวม้น	คร่มกะท่่	ท่องห็ยด	และอาลัว	ให้็
รสชื่าต่่สนุกสนานและแป็ลกให็ม่	ทุ่กเมน้เส่ร์ฟับนเคร่�องสังคโลกท่่�
สั�งท่ำาพ่ัเศัษสำาห็รับร้าน	แกล้มกับชื่าออร์แกน่กร้อน	ๆ	ห็อมอวลท่่�
เจ้าข้องบ้านตั่�งใจคัดมาอย่างพ่ัเศัษ	เข้้ากันด่กับข้นมไท่ย
	 ย่�งฟัังเจ้าบ้านทั่�งสองช่ื่วยกันพัร่เซนต์่ท่่�มาข้องวตั่ถุิ่ด่บท้่องถ่ิ่�น
ระห็ว่างช่ื่มด้วยแล้ว	เพ่ั�มอรรถิ่รสการช่ื่มได้อ่กโข้

	 ทั่�งสรรห็านำ�าต่าลโต่นดชัื่�นด่จากอำาเภอค่ร่มาศัมาท่ำาข้นม	เล่อก
ใช้ื่ใบเต่ยออร์แกน่กท่่�ป็ล้กเองและตั่ดเด่�ยวนั�น	ซึ�งห็อมกว่าทั่�วไป็	อ่ก
จุดเด่นข้องบ้านท่่�ต้่องพ้ัดถึิ่ง	ค่อการเปิ็ดบท่สนท่นาฉันม่ต่รระห็ว่าง
เจ้าบ้านกับล้กค้า	ก่นเสร็จแล้วลองข้อคำาแนะนำาเร่�องสถิ่านท่่�ท่่องเท่่�ยว
แบบคนท้่องถ่ิ่�นด้ได้	เป็็นอ่กห็นึ�งส่�งด่งามข้องร้านท่่�แข้กเห็ร่�อช่ื่�นชื่ม
กลับมาเสมอ
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จงกลคาเฟ่
คาเฟ่ที่ครบทั้งกาแฟ เค้ก  
และก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรดั้งเดิม

	 เผู้ลอแป๊็บเด่ยว	จงกลคาเฟั�	ข้องสองพ่ั�น้อง	ไห็ม-เกษม์จงกล	
และ	ม่อน-อ่นท่่วร์	พ้ัลล้น	อย่้ค่้จังห็วัดสุโข้ทั่ยมา	5	ป่็แล้ว	เป็็นอ่กห็นึ�ง
ร้านท่่�ห็ลายคนนึกถึิ่งยามมาสุโข้ทั่ย	และต่่ดล่สต์่คาเฟั�แนะนำาใน
ห็ลายสำานัก
	 ร้านกาแฟัเป็็นความฝันข้องไห็มมาแต่่ไห็นแต่่ไร	ด้วยความท่่�เคย
ท่ำางานน่ต่ยสาร	my	home	มาก่อน	จึงคอยเก็บส่�งละอันพัันละน้อย
ยามไป็ถ่ิ่ายงานท่่�บ้านและร้านต่่าง	ๆ	สั�งสมแรงบันดาลใจแล้วนำามา
ออกแบบป็รับใช้ื่กับร้านข้องตั่วเอง	บรรยากาศัข้องจงกลคาเฟั�เลย
ออกมาโคซ่�เป็็นกันเอง	ร่มร่�นไป็ด้วยแมกไม้ห็ลายชื่น่ดท่่�ตั่�งใจป็ล้กอย่้
ทั่�วพ่ั�นท่่�
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ที่ตั้ง : 107/4 ตำ�บลคลองกระจง อำ�เภอสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 09.00 - 16.00 น.

โทรศัพท์ : 08 6410 7416

Facebook : จงกล ค�เฟ่

	 ไห็มเล่าเพ่ั�มว่า	แต่่เด่มร้านข้ายแต่่เพ่ัยงเคร่�องด่�มอย่างเด่ยว	
พัอเก่ดโรคระบาดเม่�อ	2	ป่็ก่อน	พัอให้็ม่เวลาว่างมากขึ้�น	จึงค่ดท่ำา
พัวกเค้กเพ่ั�มเต่่ม	เธอมองว่าร้านกาแฟัน่าจะม่ข้นมก่นร่วมด้วย	จะได้
ครบจบในท่่�เด่ยว	เมน้ในร้านเป็็นเค้กโฮมเมด	อาท่่	เค้กแครอท่	ดาร์ก	
ช็ื่อกโกแลต่	และบล้เบอร์ร่�	โดยขั้�นต่อนการท่ำาเป็็นห็น้าท่่�ข้องไห็มท่่�
ลงม่อท่ำาเองทั่�งห็มด	ใช้ื่ไข่้ไก่อ่นท่ร่ย์ข้องเกษต่รกรชื่าวสุโข้ทั่ย	ส่วน
ผู้ลไม้อ่�น	ๆ 	ก็ป็รับส้ต่รการท่ำา	เพ่ั�อจะได้สนับสนุนผู้ลผู้ล่ต่ข้องคนใน
ชุื่มชื่น
	 ส่วนกาแฟั	ช่ื่วงห็ลังมาน่�เพ่ั�มความจร่งจังมากย่�งขึ้�น	ม่ทั่�งสโลว์บาร์
และสป่็ดบาร์
	 ม่อนเล่อกเมล็ดกาแฟัท่่�ใช้ื่ในร้านจากโรงคั�วภายในจังห็วัด	ซึ�งม่
แนวค่ดต่รงกันค่อ	อยากช่ื่วยเห็ล่อและอุดห็นุนเกษต่รกรคนไท่ยผู้้้ป็ล้ก
กาแฟั	แม้เมล็ดห็ลากห็ลายจะสับเป็ล่�ยนไป็เร่�อย	ๆ 	แต่่ก็เน้นเมล็ดไท่ย
เป็็นห็ลักไว้ย่นพ่ั�น
	 ถ้ิ่าห็ากอยากได้ม่�อห็นักก่อนต่บด้วยข้องห็วาน	ข้้างๆ	กับคาเฟั�
เป็็นร้านก๋วยเต่่�ยวสุโข้ทั่ยส้ต่รเด่มข้องคุณ์ย่าและคุณ์ป้็าข้องไห็มกับ
ม่อน	รับรองว่ามาท่่�จงกลคาเฟั�ไม่ผู่้ดห็วังแน่นอน	บอกแล้ว	ครบจบ
ในท่่�เด่ยว!

Happy Journey

164
Happy Journey

165



Rush Lush  
Craft Cafe
คราฟต์คาเฟ่จากวัตถุดิบท้องถิ่น  
ชวนคนกินเข้าใจที่มาของอาหาร

	 Rush	Lush	Craft	Cafe	ค่อคราฟัต์่คาเฟั�เล็ก	ๆ	ในเข้ต่เม่องเก่า
สุโข้ทั่ย	ข้อง	แน็ค-ป็ร่วัฒน์	ว่เช่ื่ยรโชื่ต่่	และ	รัต่น-สุร่รัต่น์	กล่�นข้จร	
ด้วยความมุ่งมั�นข้องทั่�งค่้ท่่�อยากแป็ลงโฉมวัต่ถุิ่ด่บธรรมชื่าต่่	ข้องด่จาก
ในท้่องถ่ิ่�นทั่�งใกล้และไกลมาท่ำาเป็็นอาห็ารและข้นม	โดยตั่�งใจนำาเสนอ
รสชื่าต่่ท่่�แท้่จร่งข้องวัต่ถุิ่ด่บ	ด้วยการป็รุงแต่่งให้็น้อยท่่�สุด	
	 และอ่กห็นึ�งความตั่�งใจสำาคัญ่ค่อ	ชื่วนล้กค้าไป็ท่ำาความร้้จักท่่�มา
ท่่�ไป็ข้องอาห็าร

0 3

ท่ีต้ัง : 50/8 ถนนบ�ลเมือง ตำ�บลธ�นี อำ�เภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันศุกร์-อ�ทิตย์ เวล� 09.00 - 16.00 น

โทรศัพท์ : 08 6735 8135

Facebook : Rush Lush Craft Cafe รัตน์ รัตน์ คร�ฟท์

ค�เฟ่สุโขทัย

	 แต่่เด่มในยามป็กต่่	รา้นจะเปิ็ดวันศุักร์-อาท่่ต่ย์	ส่วนวันท่่�เห็ล่อ
เจ้าข้องร้านลงพ่ั�นท่่�ท่ำางานเพั่�อสังคม	ข้ณ์ะท่่�ร้านยังปิ็ดชัื่�วคราวเพ่ั�อ
รอให็ส้ถิ่านการณ์์โคว่ด-19	ซาลง	ท่ำาให็แ้น็คม่เวลาท่ำางานกบัชุื่มชื่น
มากขึ้�น	ช่ื่วงน่�เข้าคอยให้็คำาแนะนำากับเกษต่รกรออร์แกน่กในสุโข้ทั่ย
ช่ื่วยท่ำาป็ฏ่ท่่นรสชื่าต่่และฤด้กาล	เพ่ั�อท่ำาข้้อม้ลพััฒนาคุณ์ภาพัผู้ลผู้ล่ต่
ท่างการเกษต่รท่่�มาใช้ื่ในร้าน	นอกจากน่�	ทั่�งค่้กำาลังซุ่มท่ำาโป็รเจกต์่	
Taste	from	the	root	ล่�มรสให้็ร้้ราก	ภารก่จเด่นท่างต่ามห็าต้่นต่อข้อง
วัต่ถุิ่ด่บยาก	ๆ	นำามาคร่เอต่เป็็นเมน้สนุก	ๆ	ท่่�นำาเสนอความเป็็น
ท้่องถ่ิ่�นได้อย่างเต็่มเป่็�ยม	
	 ข้อยกตั่วอย่างมาพัอเร่ยกนำ�าย่อย	อย่างแครกเกอร์ท่่�ท่ำาจาก
ข้้าวและพ่ัชื่ไร่ห็มุนเว่ยนข้องชื่าวป็กาเกอะญ่อท่่�เช่ื่ยงให็ม่มาใช้ื่	ห็ร่อ
แครกเกอร์ป็ลาย่าง	บอกเล่าเร่�องราวว่ถ่ิ่ชื่าวป็ระมงพ่ั�นบ้านและการ
ถิ่นอมอาห็ารแบบชื่าวสุโข้ทั่ย	
	 แค่ฟัังแน็คเล่าเท่่าน่�ก็พัาเรานำ�าลายสอแล้ว
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	 เมน้อาห็ารข้องร้านล้วนด่ต่่อสุข้ภาพั	ป็รุงขึ้�นจากพ่ัชื่ผัู้กป็ลอด
สารพ่ัษในไร่นารอบ	ๆ	อาท่่	ส้มต่ำาผัู้กนำ�า	ใช้ื่วอเต่อร์เครสท่อดกรอบ
เคล้านำ�ายำาส้ต่รเฉพัาะ	แกงสายบัวป็ลาท้่	ส่วนผู้สมค่อกะท่่จากมะพัร้าว
ท่่�ป็ล้กเอง	เก็บสายบัวสดให็ม่จากบึงไม่ไกลกันมาใช้ื่	เมน้ต่ระก้ลนำ�าพัร่ก
ต่่าง	ๆ	ก็ใช้ื่	
	 ครัวสุโข้เป็็นส่วนห็นึ�งในโครงการเกษต่รอ่นท่ร่ย์ในสนามบ่น
สุโข้ทั่ย	เก่ดขึ้�นจากไอเด่ยข้อง	คุณ์ห็มอป็ราเสร่ฐ	ป็ราสาท่ท่องโอสถิ่
และ	คุณ์วัลล่ย์	ป็ราสาท่ท่องโอสถิ่	ท่่�อยากเพ่ั�มป็ระโยชื่น์ข้องพ่ั�นท่่�
รอบ	ๆ 	โดยเร่�มจากลองท่ำานาสาธ่ต่	ท่ำาสวนเกษต่รอ่นท่ร่ย์	ก่อนชัื่กชื่วน
ชื่าวบ้านละแวกใกล้เค่ยงหั็นมาป็ล้กพ่ัชื่ไร้สารเคม่	แล้วพััฒนาเป็็น
พ่ั�นท่่�ต้่นแบบต่ามห็ลักเศัรษฐก่จพัอเพ่ัยง	ป็ล้กไว้ก่นและใช้ื่ในร้าน
อาห็าร	ห็ากพัอม่เห็ล่อก็จำาห็น่ายให้็กับล้กค้าและแป็รร้ป็	เพ่ั�อเพ่ั�มม้ลค่า
ผู้ล่ต่ผู้ลจำาพัวกมะข้ามและมะม่วงจากสวนในโครงการ

ครัวสุโข
ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ 
ที่เสิร์ฟวัตถุดิบออร์แกนิกสดใหม่

0 4 ท่ีต้ัง : 99/3 หมู่ท่ี 1 ตำ�บลคลองกระจง อำ�เภอสวรรคโลก

จังหวัดสุโขทัย

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 08.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 0 5564 7290

Facebook : โครงก�รเกษตรอินทรีย์และครัวสุโข สน�มบิน

สุโขทัย Organic Agriculture Project

	 อ่กเร่�องห็นึ�งค่อ	ด้วยความท่่�ครัวสุโข้เน้นและเอาจร่งเอาจัง
เร่�องข้้าวเป็็นอย่างมาก	ห็ากได้ไป็ถึิ่งท่่�จะพับกับว่วท้่องนาไกลสุด
ล้กห้็ล้กต่าเป็็นเคร่�องการันต่่	ถึิ่งข้นาดม่การว่จัยพััฒนาพัันธ์ุข้้าว
เมล็ดส่ดำาและส่แดงเป็็นข้องตั่วเองในช่ื่�อ	สุโข้ทั่ย	1	และ	สุโข้ทั่ย	2	
ส่วนเมน้ข้องห็วานขึ้�นช่ื่�อห้็ามพัลาดก็เป็็นข้้าวแป็รร้ป็นานาชื่น่ด	เช่ื่น
นำ�าใบข้้าวปั็�น	ไอศักร่มใบข้้าว	และคุกก่�ใบข้้าว	ซึ�งนอกจากได้คุณ์ค่า
ท่างสารอาห็ารแล้ว	ยังห็าก่นไม่ได้ง่าย	ๆ	ต้่องมาท่่�ครัวสุโข้เท่่านั�น
	 ห็ากอ่�มท้่องแล้ว	อยากแชื่ะภาพัค่้กับแป็ลงข้้าว	ห็ร่อสนใจเร่ยนร้้
เร่�องเกษต่รอ่นท่ร่ย์มากย่�งขึ้�น	ท่่�น่�ก็ม่ก่จกรรมท่่�ชื่วนล้กค้าเป็ล่�ยนเป็็น
ชุื่ดม่อฮ่อม	ลองคัดพัันธ์ุข้้าวด้วยม่อ	ลงยำ�าด่นดำานา	ย่�งห็ากพัอด่กบั
ฤด้กาลข้องผัู้กผู้ลไม้	ก็เก็บมาให้็ท่างครัวท่ำาอาห็ารให้็	ห็ร่อจะซ่�อกลับ
ก็ได้ในราคาพ่ัเศัษ
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	 ปุ็ย-ภารุจ่ร์	บุญ่ชุ่ื่ม	นำาแรงบันดาลใจด้านงานปั็�นระห็ว่างไป็
เร่ยนท่่�ลำาป็าง	ถ่ิ่�นเซราม่กชื่ามต่ราไก่	กลับมาบ้านเก่ดแดนเคร่�องถ้ิ่วย
สังคโลกขึ้�นช่ื่�อ	ด้วยความฝันอยากลองท่ำางานฝ่ม่อตั่วเองด้บ้าง	โดย
ฝากต่วัข้อความร้กั้บโมท่นาเซราม่ก	แบรนดเ์คร่�องปั็�นให็ญ่่ค่้สุโข้ทั่ย
อย่้พัักห็นึ�ง	ก่อนป็รับบ้านให้็เป็็นสต้่ด่โอเล็ก	ๆ	ไว้สำาห็รับท่ำางานปั็�น
ส่วนตั่ว	และเต็่มใจเปิ็ดให้็ผู้้้สนใจได้มาเร่ยนร้้เร่�องงานปั็�นในทุ่กขั้�นต่อน						
ฟิักเกอร์เจ้าชื่ายน้อย	โต่โต่โร่	มาร้โกะ	ช่ื่นจัง	และอ่กห็ลายผู้ลงานจาก
น่ท่าน-การ์ต้่น	ตุ๊่กตุ่่นร้ป็ลักษณ์์ด้แป็ลกต่า	ถ้ิ่วยกาแฟัดร่ป็แบบมลัต่่
ฟัังก์ชัื่นท่่�ได้ทั่�งด่�มและดร่ป็ในช่ื่�นเด่ยว	ไป็จนถึิ่งข้องไม่น่าจะเป็็นไป็
ได้อย่างกล้องร้เข็้ม	เป็็นความตั่�งใจอยากป็รับเป็ล่�ยนห็น้าต่างานเซรา
ม่กแบบโบราณ์ให้็แต่กต่่าง	ด้ร่วมสมัย	และใช้ื่งานได้ห็ลากห็ลายต่าม
แต่่ใจผู้้้ปั็�นจะรังสรรค์	

สวนปั้นสุข
สร้างสรรค์งานเซรามิกตามใจฉัน 
กับเวิร์กชอป ‘ปั้นตามใจ’

0 5

ที่ตั้ง : 170/5 หมู่ที่ 1 ตำ�บลบ้�นหลุม อำ�เภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 10.30 - 16.30 น.

โทรศัพท์ : 08 9484 9136

Facebook : Paan Sook Ceramics

	 ทั่�งน่�ข้อบอกไว้ก่อน	ใครอยากได้ผู้ลงานข้องปุ็ยไว้ครอบครอง
นักปั็�นสาวว่าภาพัท่่�เห็็นโชื่ว์ในเพัจเฟัซบุ๊กม่เจ้าข้องรับไป็แล้วทุ่กช่ื่�น
แต่่เธอพัร้อมปั็�นให้็ให็ม่ต่ามแบบท่่�ต้่องการ	โดยคงคอนเซ็ป็ต์่ท่ำาน้อย
เพ่ัยงไม่ก่�ช่ื่�น	จนเป็็นเห็ม่อนงานล่ม่เต็่ดอ่ด่ชัื่น	
	 ห็ร่อถ้ิ่าคันไม้คันม่ออยากสร้างงานเซราม่กห็น้าต่าน่ารักด้วย
ฝ่ม่อตั่วเอง	ท่่�น่�เต่ร่ยมก่จกรรมสนกุ	ๆ 	ช่ื่�อ	‘ปั็�นต่ามใจ’	โดยมาพัรอ้ม
ด่น	1	ก่โลกรัม	ปั็�นอะไรก็ได้ต่ามความต้่องการข้องเรา	ใครท่่�ความร้้
เท่่ากับศ้ันย์	ไม่ต้่องห่็วง	เพัราะปุ็ยจะคอยเป็็นพ่ั�เล่�ยงให้็ต่ลอดการปั็�น
และพัร้อมเผู้าให้็ส่งกลับไป็บ้านต่ามห็ลัง	
	 ใครยังไม่พัร้อมม่อเลอะ	ปุ็ยม่เว่ร์กชื่อป็ร้อยสร้อยล้กปั็ดและ
ระฆั่งโบราณ์ให้็นำากลับไป็เป็็นท่่�ระลึกยามนึกถึิ่งสุโข้ทั่ยด้วยนะ
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	 เคร่�องสังคโลกเป็็นอ่กสัญ่ลักษณ์์ห็นึ�ง
ค่้เม่องสุโข้ทั่ย	ม่ห็ลักฐานการท่ำามาตั่�งแต่่สมัย
โบราณ์	เห็็นได้จากแห็ล่งเต่าเก่าแก่ท่่�กระจาย
อย่้ทั่�วไป็ในเม่องสุโข้ทั่ย	ศัร่สัชื่นาลัย	และ
ร่มแม่นำ�ายม	แม้เวลาจะผู่้านล่วงเลยมา	แต่่
ก่จการท่ำาเคร่�องถ้ิ่วยเห็ล่าน่�ไม่เคยห็ายไป็จาก
ว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่คนสุโข้ทั่ย	ต่ามชุื่มชื่นต่่าง	ๆ 	ชื่าวบ้าน
ยังส่บสานภ้ม่ปั็ญ่ญ่าและองค์ความร้้ท่่�ส่งต่่อ
กันจากรุ่นส่้รุ่น	จนกลายเป็็นข้องท่่�ระลึกโด่งดัง
ทั่�งในห็ม่้ชื่าวไท่ยและต่่างชื่าต่่

ที่ตั้ง : 357/1 หมู่ที่ 3 ตำ�บลเมืองเก่� อำ�เภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน (นัดหม�ยล่วงหน้�)

โทรศัพท์ : 08 6446 5076

Facebook : อุษ�สังคโลกสุโขทัย

อุษาสังคโลก
เวิร์กชอปงานปั้นถ้วยชามสังคโลก 
ที่ยังคงเทคนิคการทำาแบบดั้งเดิม

0 6

	 อุษา	ทั่ฬห็ส่ร่เวชื่ย์	เจ้าข้องอุษาสังคโลก	เป็็นอ่กผู้้้ห็นึ�งท่่�ส่บท่อด
มรดกด้านงานปั็�นเคร่�องถ้ิ่วยจากรุ่นพ่ัอแม่มาตั่�งแต่่อายุ	19	ป่็	และรวม
เป็็นกลุ่มรับงานฝ่ม่อจากชื่าวบ้าน	เพ่ั�อช่ื่วยกระจายรายได้ให้็กับคนใน
ชุื่มชื่น
	 ช่ื่�นงานข้องอุษาสังคโลกโดดเด่นด้วยความท่่�เป็็นงานแฮนด์เมด
แนวอนุรักษ์แบบดั�งเด่ม	ม่สารพััดถ้ิ่วยชื่ามรามไห็	ตุ๊่กต่าร้ป็สัต่ว์	ไป็
จนถึิ่งร้ป็เคารพัอย่างพัระพุัท่ธร้ป็และเท่วร้ป็	โดยยังรักษาว่ธ่ท่ำาแบบ
โบราณ์ไว้แท่บทุ่กขั้�นต่อน	ตั่�งแต่่ส้ต่รด่นท่่�ใช้ื่ด่นพ่ั�นบ้านผู้สมกับด่นข้าว
ปั็�นขึ้�นร้ป็ด้วยอุป็กรณ์์ดั�งเด่ม	และลวดลายท่่�วาดโดยอ่งจากงานแบบ
เก่า	จะม่เพ่ัยงขั้�นต่อนการเผู้าท่่�เป็ล่�ยนเป็็นใช้ื่เต่าสมัยให็ม่เท่่านั�น		
	 สำาห็รับผู้้้ท่่�อยากลงม่อท่ำาเคร่�องถ้ิ่วยสังคโลกสักครั�ง	ท่่�น่�เปิ็ด
เว่ร์กชื่อป็ให้็เล่อกท่ำาได้ในทุ่กกระบวนการ	เล่อกได้ต่ามความสนใจและ
เวลาท่่�เอ่�ออำานวย	ห็ร่อห็ากม่เวลาเห็ล่อ	ๆ	จะเห็มาก่จกรรมลองท่ำา
เป็็นชัื่�วโมงก็ย่นด่
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ท่ีต้ัง : ซอยสุขสำ�ร�ญ ตำ�บลป�กแคว อำ�เภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 09.00 - 18.00 น. 

(ติดต่อนัดหม�ยล่วงหน้�)

โทรศัพท์ : 09 5640 4519

ศูนย์สืบสาน
ลายสือไทย
ฝึกเขียนเรียนอ่านลายสือไทยกับ
คุณครูเกษียณที่ยินดีแบ่งปันความรู้

	 ข้ณ์ะท่่�ปั็จจุบันห็ลายคนมองว่าลายส่อไท่ยเป็็นภาษาท่่�ต่าย
แล้ว	จะเร่ยนไป็กันไป็ท่ำาไมในเม่�อไม่ได้ใช้ื่งานอะไร	แต่่	คุณ์คร้
ทุ่เร่ยน	พัรมม่	ผู้้้ก่อตั่�งศ้ันย์ส่บสานลายส่อไท่ยกลับมองต่่าง
		 ย้อนไป็ต่อนท่่�คุณ์คร้ทุ่เร่ยนยังสอนว่ชื่าภาษาไท่ยท่่�โรงเร่ยน
เท่ศับาลวัดไท่ยชุื่มพัล	(ดำารงป็ระชื่าสรรค์)	ในตั่วจังห็วัดสุโข้ทั่ย	ก่อน
ห็น้าน่�คุณ์คร้ยอมรับว่ายังไม่ร้้จักลายส่อไท่ยอย่างแจ่มชัื่ด	แต่่ต่ระห็นัก 
ถึิ่งคุณ์ค่าและเกรงว่านับวันจะค่อย	ๆ 	ส้ญ่ห็ายไป็ต่ามกาลเวลา	คุณ์คร้จึง
เร่�มค่ดค้นนวัต่กรรมการเร่ยนการสอนเร่�องน่�ผู่้านการท่ำาการบ้านอย่าง
ห็นัก	เพ่ั�ออ่านและแป็ลจารึกห็ลักท่่�	1	ข้องพ่ัอขุ้นรามคำาแห็งมห็าราชื่
ให้็ได้	จนในท่่�สุดออกมาเป็็นห็ลักส้ต่รท่่�ใช้ื่ในรายว่ชื่าพััฒนาผู้้้เร่ยน	
ท่่�เด็ก	ๆ 	จะได้เร่ยนร้้ตั่�งแต่่เร่�องร้ป็แบบตั่วอักษร	การเข่้ยน	การอ่าน
และการป็ระสมคำาท่่�ใช้ื่กันในสมัยสุโข้ทั่ย	และสอดแท่รกป็ระวัต่่ศัาสต่ร์
รวมถึิ่งเร่�องคุณ์ธรรมเข้้าไป็พัร้อมกันในบท่เร่ยน
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	 เม่�อเกษ่ยณ์อายุราชื่การ	คุณ์คร้ทุ่เร่ยนตั่�งใจอย่างแน่วแน่ว่า
อยากถ่ิ่ายท่อดความร้้เร่�องลายส่อไท่ยอย่างต่่อเน่�อง	ป็ระกอบกับม่
ห็น่วยงานย่�นม่อมาช่ื่วยสนับสนุน	จึงเก่ดเป็็นศ้ันย์ส่บสานลายส่อไท่ย
ขึ้�นท่่�บ้านข้องคุณ์คร้เอง	ด้วยความห็วังอยากให้็คนไท่ยร้้จักรากเห็ง้าข้อง
ตั่วอักษรท่่�ใช้ื่กัน	รวมทั่�งเพ่ั�อมอบความร้้ให้็กับบุคคลภายนอกท่่�สนใจ
โดยไม่จำากัดอย่้แค่ในแวดวงการศึักษา
	 นักท่่องเท่่�ยวท่่�ม่เวลาไม่มาก	คุณ์คร้ม่ก่จกรรมน่ารัก	ๆ	เข่้ยน
ลายส่อไท่ยลงบนแผู่้นไม้เล็ก	ๆ	ท่ำาเป็็นพัวงกุญ่แจ	และยังม่ถุิ่งผู้้า
ลายส่อไท่ยสุดเก๋	จะเข่้ยนคำาอะไรลงไป็กไ็ด้	ไม่ว่าจะเป็็นช่ื่�อต่วัห็ร่อ
คำาอวยพัร	โดยจะคอยสอนเข่้ยนและอ่านให้็เป็็นตั่วอย่างอย่างใกล้ช่ื่ด	
	 มาเย่�ยมบ้านข้องคุณ์คร้ทุ่เร่ยนไม่เพ่ัยงได้ข้องท่่�ระลึกต่่ดไม้ต่่ดม่อ
ยังได้ความร้้ด้านภาษาต่่ดตั่วกลับไป็ด้วย

Happy Journey

174
Happy Journey

175



	 มาถึิ่งเม่องมรดกโลกทั่�งท่่	นอกจากได้ออกแรงจากการเด่นเท่่�ยว
ต่ามวัดวาและโบราณ์สถิ่านในอุท่ยานป็ระวัต่่ศัาสต่ร์แล้ว	ยังม่อ่ก
จุดห็มายท่่�อยากชื่วนมาเป็ล่�ยนบรรยากาศัการออกกำาลังกายไล่เห็ง่�อ
ต่ามป็ระสาคนรักสุข้ภาพัไป็กับชื่าวสุโข้ทั่ย
	 สวนห็ลวงเฉล่มพัระเก่ยรต่่	ร.9	จังห็วัดสุโข้ทั่ย	เป็็นพ่ั�นท่่�สาธารณ์ะ
ท่่�ออกแบบมาเพ่ั�อเอ่�อต่่อการใช้ื่งานข้องคนทุ่กเพัศั	ทุ่กวัย	ตั่�งอย่้ถัิ่ด
ออกมาจากตั่วเม่องไม่ไกล	ก่นอาณ์าบร่เวณ์กว้างให็ญ่่กว่า	160	ไร่	
โดยท่างจังห็วัดขุ้ดเป็็นสระนำ�าต่รงกลาง	เพ่ั�อท่ำาเป็็นแก้มล่งกักเก็บนำ�า
ต่ามแนวพัระราชื่ดำาร่ในรัชื่กาลท่่�	9	ส่วนด้านข้้างข้องสระนำ�าท่ำาเป็็น
เส้นท่างออกกำาลังกาย	ใครใคร่เด่น-เด่น	ส่วนใครใคร่ว่�งก็ย่อมได้	ม่
ระยะท่างให้็เล่อกสำาห็รับทุ่กสไต่ล์	ตั่�งแต่่	1	ไป็จนถึิ่ง	2.5	ก่โลเมต่ร
ทั่�งสายจ๊อกก่�งว่�งสนุก	ๆ 	ห็ร่อระยะกลางพัอให้็วอร์มรักษาความฟิัต่ไป็
จนถึิ่งสายมาราธอนระยะไกล

สวนหลวง
เฉลิมพระเกียรติ ร.9 
จังหวัดสุโขทัย
พื้นที่สาธารณะและออกกำาลังกาย 
ของชาวสุโขทัยทุกเพศทุกวัย
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ท่ีต้ัง : ถนนสิงหวัฒน์ ตำ�บลบ้�นสวน อำ�เภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 05.00 - 20.00 น.

	 นอกจากน่�	ต่ามจุดต่่าง	ๆ 	ข้องสวนสาธารณ์ะยังม่อ่กห็ลายโซน
ก่จกรรมให้็ได้เล่อกใช้ื่เล่อกเล่นกันได้เต็่มท่่�	ทั่�งเคร่�องออกกำาลังกาย
ลานก่ฬา	สนามเด็กเล่น	และไม่ได้จำากัดแค่ก่จกรรมเพ่ั�อสุข้ภาพัเท่่านั�น
เพัราะบางวันแดดร่มลมเย็น	ชื่าวสุโข้ทั่ยก็มักมาพัักผู่้อนห็ย่อนใจท่่�สวน
แห่็งน่�ด้วยเช่ื่นกัน
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	 แม้จะเป็็นเพ่ัยงเม่องรองท่่�คนไม่ค่อยนึกถึิ่ง	แต่่อันท่่�จร่งแล้ว	
อด่ต่จังห็วัดสวรรคโลกแห็ง่น่�ก็ม่ป็ระวต่ั่ยาวนานไมต่่่างจากเข้ต่เม่อง
สุโข้ทั่ย	
	 บาส-โสภณ์	ป็ล้กสร้าง	อยากท่ำาให้็คนร้้จักบ้านเก่ดมากขึ้�น	ผู่้าน
เร่�องราวท่่�แท่รกอย่้แท่บทุ่กอณ้์ข้องห้็องรับแข้กเม่องสวรรคโลกใน
ช่ื่�อ	ส่บสองห็น่วยตั่ด	ส่วนผู้สมอันลงตั่ว	ทั่�งห้็องพัักสำาห็รับแข้กค้าง
ค่น	ร้านอาห็ารและคาเฟั�สำาห็รับแข้กท่่�แวะมาชัื่�วคร่้	รวมถึิ่งฟัาร์มเมล่อน
ซึ�งเป็็นจุดตั่�งต้่นแรกข้องคอมม้น่ต่่�แห่็งน่�
	 “สมมต่่คนสวรรคโลกม่แข้ก	ญ่าต่่	ห็ร่อเพ่ั�อนมา	แต่่บ้านตั่วเอง
ไม่พัร้อมรับแข้ก	เราก็อยากให้็ท่่�น่�เป็็นพ่ั�นท่่�ส่วนกลาง”	ล้กห็ลานช่ื่างไม้
แห่็งสวรรคโลกเล่าเน้นถึิ่งความตั่�งใจจร่ง

สิบสองหน่วยตัด
พักผ่อนในบ้านไม้เก่าของ 
หนุ่มสวรรคโลก ที่ตั้งใจให้เป็น 
ห้องรับแขกของเมือง
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ท่ีต้ัง : 87 หมู่ 6 ตำ�บลย่�นย�ว อำ�เภอสวรรคโลก  

จังหวัดสุโขทัย 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 09.00 - 21.00 น.

โทรศัพท์ : 08 0029 7752

Facebook : สิบสองหน่วยตัด

	 ในบร่เวณ์ข้องส่บสองห็น่วยตั่ด	เข้านำาเอาอาคารไม้คลาสส่กมา
ร่โนเวต่เส่ยให็ม่	ผู่้านการออกแบบและต่กแต่่งด้วยความพ่ัถ่ิ่พ่ัถัิ่น	
ป็รุงด้วยเฟัอร์น่เจอร์เก่าท่่�บางช่ื่�นไม่น่าจะเคยเห็็นท่่�ไห็นม่	แท่รกด้วย
ภาพัถ่ิ่ายเก่าเต็่มฝาผู้นังไม้และผู้้าโบราณ์ห็ายาก	จนแท่บจะเห็ม่อน
พ่ัพ่ัธภัณ์ฑ์์ข้นาดย่อม	แต่่ข้ณ์ะเด่ยวกันยังเน้นห็นักด้านงานบร่การ
ท่่�อบอุ่น	ให้็ความร้้สึกเห็ม่อนมาบ้านเพ่ั�อนต่ามป็ระสงค์ข้องเจ้าบ้าน	
						แม้ในส่วนข้องท่่�พัักจะม่เพ่ัยง	3	ห้็อง	ซึ�งด้น้อยไป็สักห็น่อยใน
สายต่าคนนอก	กลับกัน	บาสมองว่าเท่่าน่�ก็เพ่ัยงพัอต่่อการรับแข้ก
ข้องเม่องเล็กอย่างสวรรคโลก	และยังช่ื่วยให้็ด้แลแข้กท่่�มาพัักได้อย่าง
ทั่�วถึิ่ง
	 เท่่านั�นยังไม่พัอ	ม่อ่กเป้็าห็มายให็ญ่่ข้องห็นุ่มสวรรคโลกคนน่�
ค่อ	เข้าอยากให้็ท่่�แห่็งน่�เป็็นห็มุดห็มายเร่�มต้่น	เพ่ั�อคนท่่�มาสุโข้ทั่ย
ก็เลยมาแวะเท่่�ยวสวรรคโลก	นอนพัักท่่�น่�สักค่น	ซึ�งคงท่ำาให้็เม่องน่�
กลับมาม่ช่ื่ว่ต่ช่ื่วา	และพัาให้็คนในสวรรคโลกม่รายได้ท่่�เก่ดจากการ
ท่่องเท่่�ยวด้วย

Happy Journey

178
Happy Journey

179



	 ไป็เท่่�ยวต่ามเม่องเก่าท่่�ยังรักษาความดั�งเด่มไว้คราใด	ห็ลายคน
ก็อยากสัมผัู้สความเป็็นท้่องถ่ิ่�นแบบใกล้ช่ื่ด	อย่้อย่างชื่าวบ้าน	ก่นอาห็าร
พ่ั�นถ่ิ่�น	ได้กล่�นอายไม่ต่่างจากคนพ่ั�นท่่�	แต่่ข้ณ์ะเด่ยวกันก็ต้่องแลกด้วย
ความไม่สะดวกสบายท่่�ต่ามมาเป็็นเงา
	 Suksamer	Relaxation	Homestay	ข้อง	ศุั-ศุัภรัต่น์	คงรุ่ง	จึงวาง
แนวค่ดแต่่แรกด้วยความต้่องการต่อบโจท่ย์สุดยากท่่�ว่าให้็ล้กค้า	ออกมา
เป็็นบ้าน	2	ห็ลังในสวนมะยงช่ื่ด	ห็ลังแรกท่่�สร้างขึ้�นก่อนค่อ	‘ชื่มจันท่ร์’	
บ้านพัักห็ลังส้งเห็น่อยอดไม้	เจ้าข้องเล่าให้็ฟัังว่าความพ่ัเศัษอย่้ต่รงช่ื่วง
พัระจันท่ร์เต็่มดวง	ท่่�จะขึ้�นมาอย่้เสมอกับระเบ่ยงห้็องนอนเลย	

Suksamer Relaxation 
Homestay
โฮมสเตย์ที่สะดวกสบายแบบโรงแรม
กลางสวนมะยงชิด
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ที่ตั้ง : 40 ตำ�บลเมืองบ�งยม อำ�เภอสวรรคโลก  

จังหวัดสุโขทัย 

โทรศัพท์ : 09 6916 6992

Facebook : Suksamer Relaxation Homestay

	 ส่วน	‘นับดาว’	เป็็นบ้านท่่�ความส้งย่อมลงมา	ไว้เผู่้�อม่แข้กผู้้้ส้งอายุ
มาเข้้าพััก	แม้จะไม่ส้งชื่น่ดคว้าจันท่ร์ได้เห็ม่อนห้็องแรก	แต่่ก็ยังเห็็น
ท้่องฟ้ัาในมุมกว้าง	ถ้ิ่าโชื่คด่อาจได้เจอห่็�งห้็อยท่่�บ่นแวะมาต้่อนรับผู้้้มา
เย่อนจากต่่างถ่ิ่�นอย่้บ่อยๆ	
	 ท่ำาเลท่่�ตั่�งอย่้กึ�งกลางเส้นท่างระห็ว่างอุท่ยานป็ระวัต่่ศัาสต่ร์
ศัร่สัชื่นาลัยกับอุท่ยานป็ระวัต่่ศัาสต่ร์สุโข้ทั่ย	มาพัักผู่้อนสัก	3	วัน	
2	ค่น	ก็เก็บเม่องเก่าทั่�งฝั�งเห็น่อและใต้่ได้ห็มด	แถิ่มยังได้ด่�มดำ�ากับ
ท่่ามกลางธรรมชื่าต่่	และว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่น่ารักอบอุ่นข้องคนในชุื่มชื่นรอบข้้าง
อ่�มท้่องด้วยม่�ออาห็ารง่าย	ๆ	ฝ่ม่อคุณ์แม่ข้องศัุ	และได้รับความ
สะดวกสบายข้องห้็องพัักไม่ต่่างจากโรงแรม	ท่่�น่าสนใจค่อ	ศุัยังจัดการ
ข้ยะในท่่�พัักต่ามห็ลักค่ด	Zero	Waste	ลดการสร้างข้ยะท่่�ไม่จำาเป็็น
เร่ยกได้ว่าไม่ใช่ื่แค่เพ่ัยงใกล้ช่ื่ดธรรมชื่าต่่	แต่่ยังเป็็นม่ต่รกับโลกมาก
	 “เรามองว่าสวนข้องเราต่อนกลางค่นสวย	เลยอยากให้็คนอ่�นได้
มาเห็็นบ้าง”	
	 ได้ย่นเจ้าข้องพ้ัดถึิ่งสาเห็ตุ่ท่่�ท่ำาบ้านพัักแบบน่�แล้ว	ย่�งท่ว่ความ
อยากชื่มจันท่ร์และนับดาวท่่�สุข้เสมอสักค่นสองค่น
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Chonbu-Real

10 สถานที่กิน เที่ยว พัก และร้านชำาน่ารัก จ.ชลบุรี  
ที่ดีต่อกาย ดีต่อใจ และดีต่อสุขภาพ

	 ถ้ิ่าได้ย่นช่ื่�อจังห็วัดชื่ลบุร่	ห็ลายคนคงนึกถึิ่งห็าดบางแสน	ข้้าวห็ลาม
ห็นองมน	อาห็ารท่ะเล	เม่องพััท่ยา	ป็ระเพัณ่์ว่�งควาย	เช็ื่งเม้ง	ห็ร่อความ
ท่รงจำาวัยเด็กท่่�ชื่วนให็้ค่ดถึิ่ง	แต่่ห็าร้้ไม่ว่าระยะเวลาท่่�ผู่้านมาชื่ลบุร่
เป็ล่�ยนไป็เยอะ	เสน่ห์็ข้องจังห็วัดน่�ไม่ได้อย่้เพ่ัยงแค่ในห็าดท่รายห็ร่อ
คล่�นท่ะเลเท่่านั�น	แต่่ซุกซ่อนและกระจายตั่วอย่้ในทุ่กอณ้์ข้องพ่ั�นท่่� 
ไม่ว่าก่จการ	สถิ่านท่่�	ห็ร่อร้านรวงอันแสนน่ารัก	ท่่�ขั้บเคล่�อนด้วยคนต่่างรุ่น
ต่่างวัย	ชื่าวชื่ลบุร่ห็น้าเก่าและห็น้าให็ม่	ม่จุดมุ่งห็มายเด่ยวกัน	ค่ออยากให้็
คนท่่�มาเย่อนได้พัักผู่้อนกายและใจอย่างเต็่มท่่�	แถิ่มยังชื่วนคนพ่ั�นท่่�
ซึมซับการใช้ื่ช่ื่ว่ต่อย่างม่คุณ์ภาพัและยั�งย่นอย่างช้ื่า	ๆ	
	 ชื่วนทุ่กคนเก็บกระเป๋็า	ใช้ื่เวลาวันห็ยุด	ส้ดอากาศัให้็เต็่มป็อด	แล้วใช้ื่
เวลาห็นึ�งชัื่�วโมงครึ�งเด่นท่างไป็ชื่ลบุร่ด้วยกัน
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	 “ถ้ิ่าไม่ม่	ก็เปิ็ดเองเลยแล้วกัน”	จุดเร่�มต้่นข้องร้าน	Yes!	Vegan	
เร่�มมาอย่างนั�น	
	 เม่�อป็ระมาณ์	6	ป่็ก่อน	ร้านอาห็ารว่แกนในพััท่ยาห็ายากมาก
ท่ำาให้็	โก๋-พ่ัส้จน์	แซ่ค้	และ	อ๊อด-ภคพัล	ค้ห็าเกษมส่น	ตั่ดส่นใจร่วมกัน
เปิ็ดร้านน่�ขึ้�นมา	โก๋เล่าให้็ฟัังว่า	เม่�อก่อนเข้าก็เป็็นอ่กคนท่่�มองว่า
อาห็ารเจ	อาห็ารว่แกน	ต้่องม่แต่่แป้็ง	รสชื่าต่่จ่ด	มัน	และไม่อร่อย
แถิ่มยังใช้ื่ช่ื่ว่ต่ยาก	เพัราะร้านอาห็ารว่แกนในสมัยนั�นห็ายาก	ทั่�งค่้จึง
ใช้ื่เวลาชื่วนกันไป็ช่ื่มอาห็ารว่แกนห็ลายร้าน	เอาวัต่ถุิ่ด่บให็ม่มาลองท่ำา
ครั�งแล้วครั�งเล่า	จนโก๋เป็รยกับอ๊อดว่า	“พ่ั�	ถ้ิ่ารสชื่าต่่มันเป็็นแบบน่� 
ผู้มก่นได้	ผู้มก็ใช้ื่ช่ื่ว่ต่อย่้กับการเป็็นว่แกนได้”

Yes! Vegan
ร้านอาหารวีแกนที่ครองใจคนทุกวัย 
แม้กระทั่งคนไม่กินผัก

0 1

ท่ีต้ัง : 345/27-28 ทัพพระย� 12 อำ�เภอบ�งละมุง  

จังหวัดชลบุรี

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน (หยุดวันพุธ)  

เวล� 11.00 - 20.00 น.

โทรศัพท์ : 09 2389 9779

Facebook : Yes Vegan Pattaya

	 คอนเซ็ป็ต์่ข้องร้านน่�จึงป็รุงอาห็ารให้็คนไม่ก่นว่แกนก่นได้ด้วย
เมน้เร่�มต้่นท่่�ค่ดกันไว้ม่ป็ระมาณ์	10	เมน้	ท่่�เห็ล่อเก่ดจากการท่่�โก๋อยาก
ก่นทั่�งห็มด	ถ้ิ่าวันไห็นอยากก่นเป็็ดย่าง	ก็กลับมาลองท่ำาเป็็ดย่าง	วันไห็น
อยากก่นข้นมจ่นนำ�ายา	ก็ห็าวัต่ถุิ่ด่บให็ม่มาลองท่ำา	จนเก่ดเป็็นอาห็าร
เก่อบ	100	เมน้ในร้าน	Yes!	Vegan	เก่ดเป็็นความสนุกท่่�มาจากความ
ตั่�งใจข้องคนท่่�ไม่ก่นผัู้ก	(ในต่อนแรก)
	 “เราไม่ได้ค่ดว่าคนท่่�มาท่่�ร้านต้่องเป็็น	Vegan	เต็่มตั่ว	แต่่ถ้ิ่าวันไห็น
อยากรักษาสุข้ภาพัมากขึ้�น	ก็ชื่วนกันมาก่นท่่�ร้านเราได้	เราอยากให้็คน
ท่่�มาได้ก่นอาห็ารอร่อย	และอย่างน้อยเข้าต้่องได้รับความสุข้กลับไป็
ด้วย”	เจ้าข้องร้านเล่าความตั่�งใจ
	 ร้าน	Yes!	Vegan	เลยเห็มาะท่่�จะเป็็นจุดสต่าร์ท่ให้็กับว่แกนห็น้า
ให็ม่	ห็ร่อคนท่่�อยากเร่�มต้่นรักษาสุข้ภาพั
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Marina Sea View 
Bangsaen

ที่พักติดชายหาดบางแสน  
ที่อยากชวนมาพักและรักที่นี่นาน ๆ

	 Marina	แป็ลว่าท่่าจอดเร่อ	ฟัังด้อาจท่ำาให้็อดนึกถึิ่งโรงแรม
ข้นาดให็ญ่่ไม่ได้	แต่่จร่ง	ๆ 	แล้ว	Marina	Sea	View	Bangsaen	เป็็น
อาคารพัาณ่์ชื่ย์ข้นาดไม่เล็กไม่ให็ญ่่ส่ข้าวคล่น	แท่รกด้วยไม้ธรรมชื่าต่่
อบอุ่นและสะอาดต่า	ตั่�งอย่้ห็น้าชื่ายห็าดบางแสน
	 จ่�บ-พัชื่รัต่น์	ห่็บท่่าไม้	อด่ต่นักออกแบบผู้้้เป็ล่�ยนบรรยากาศั
ห็น้าห็าดบางแสนให้็น่ารักบอกกับเราว่า
	 “บางแสนมันต่่�ดฉึ�ง	คนชื่อบมาบางแสนแบบวันเด่ยวกลับ	เม่�อก่อน
ต่รงถิ่นนเสน้น่�ม่ผัู้บบารเ์ยอะ	แต่่เราอยากท่ำาให้็ม่ท่่�ท่่�อบอุ่น	อย่้แล้ว
สบายใจ	ป็ลอดภัย	อย่้ใกล้ท่ะเลมาก	ๆ 	เราอยากสร้างบรรยากาศัน่า
พัักผู่้อน	ให้็คนท่่�อยากมาพัักผู่้อนจร่ง	ๆ”

0 2

ที่ตั้ง : ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 09.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 09 4486 9910

Facebook : Marina Sea View Bangsaen

	 การต่กแต่่งโรงแรม	คาเฟั�	และร้านไอศักร่ม	เน้นการใช้ื่ส่ข้าว	
ตั่ดกับเน่�อไม้ส่ธรรมชื่าต่่	แอบบอกน่ดห็นึ�งว่าเฟัอร์น่เจอร์ไม้สุดเท่่
เห็ล่าน่�มาจากคุณ์ลุงฝ่ม่อด่ในอำาเภอพันัสน่คมน่�เอง	แม้จะท่ำาเน่�อไม้
ให้็ส่สมำ�าเสมอเท่่ากันได้	แต่่จ่�บเล่อกท่่�โชื่ว์เน่�อไม้ให้็เห็็นเอกลักษณ์์
จากธรรมชื่าต่่ท่่�ซ่อนอย่้	ตั่�งใจให้็เช่ื่�อมโยงกับธรรมชื่าต่่มากท่่�สุด	ส่�ง
อำานวยความสะดวกภายในโรงแรม	จ่�บก็เล่อกใช้ื่ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์	Eco	
Friendly	แม้ไม่ได้ช่ื่วยป็ระห็ยัดค่าใช้ื่จ่าย	แต่่เป็็นโอกาสห็นึ�งในการ
บอกล้กค้าว่าอะไรท่่�ด่และเป็็นม่ต่รต่่อท่ะเล	
	 และมาท่ะเลทั่�งท่่	จะไม่ลงท่ะเลได้ยังไง!	
	 Paddle	Board,	Kayak,	Surf	Ski	ถ้ิ่าอยากลงนำ�าท่่�น่�ก็ม่ให้็พัร้อม
ถ้ิ่าอยากเล่น	อยากพัายรอด้พัระอาท่่ต่ย์ต่กช่ื่ลล์	ๆ	ก็ได้	ห็ร่อถ้ิ่าใคร
แอดวานซ์อยากไป็เป็็นร้ท่ท่่องเท่่�ยว	ท่่�น่�ก็ม่ให้็เล่อก	ทั่�ง	5	ก่โล	10	ก่โล
จะพัายไป็เท่่�ยวเกาะส่ชัื่งยังได้เลย	

	 แม้มองผู่้วเผู่้น	Marina	Sea	View	Bangsaen	เป็็นโรงแรมน่าต่า
น่ารักธรรมดา	แต่่จร่ง	ๆ 	แล้ว	สถิ่านท่่�แห่็งน่�เป็็นสถิ่านท่่�ป็ล่อยข้อง
ข้องคนพ่ั�นท่่�แท้่	ๆ	เพัราะจ่�บชื่วนเพ่ั�อนและคนร้้จักในละแวก	มาโชื่ว์
ศัักยภาพักันอย่างเต็่มท่่�	ทั่�งร้านเคร่�องด่�ม	โรงคั�วกาแฟั	ไอศักร่มโฮมเมด
ท่่�ท่ำาสดให็ม่	ดอกไม้ท่่�ป็ระดับภายในโรงแรม	สต่่กเกอร์ท่่�ต่่ดห็น้าร้าน	
จนถึิ่งกล่�นห็อมเอกลักษณ์์ท่่�ซ่อนอย่้ในห้็องพััก
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Wisdom  
Skate Park
คอมมูนิตี้สีเขียวที่อยากชวน 
มาสูดหายใจให้เต็มปอด

	 จุดเร่�มต้่นข้อง	Wisdom	Valley	เร่�มมาจากโรงเร่ยนนานาชื่าต่่	
Rugby	School	Thailand	ท่่�	ท่ยา	ท่่ป็สวุรรณ์	อยากสร้างพ่ั�นท่่�ส่เข่้ยว
และแห็ล่งเร่ยนร้้เร่�องข้อง	Eco	System	และการใช้ื่ช่ื่ว่ต่ร่วมกับ
ธรรมชื่าต่่ให้็แก่นักเร่ยน	จนพ่ั�นท่่�แห่็งน่�กลายเป็็นคอมม้น่ต่่�บนพ่ั�นท่่�
ส่เข่้ยว	ชื่วนให็ทุ้่กคน	ท่กุวัย	ทุ่กพ่ั�นท่่�	ไม่ว่าจะชื่ลบรุ่	กรุงเท่พัฯ	ห็ร่อ
จังห็วัดใกล้เค่ยง	ได้มาใช้ื่เวลาและเร่ยนร้้ธรรมชื่าต่่ไป็พัร้อมกัน
	 Wisdom	Skate	Park	ตั่�งอย่้ในโครงการ	Wisdom	Valley	บน
พ่ั�นท่่�	1,400	ไร่	ล้อมรอบด้วยภ้เข้าและต้่นไม้	เป็็นลานสเก็ต่ใจกลาง
ธรรมชื่าต่่	ออกแบบพ่ัเศัษเพ่ั�อให้็ครอบคลุมทุ่กคน	ทุ่กเลเวล	ตั่�งแต่่
ผู้้้เร่�มต้่นจนถึิ่งโป็รสเกต่	เพัราะท่ยาอยากผู้ลักดันให้็ท่่�น่�เป็็นท่่�จัดการ
แข่้งขั้น	เพ่ั�อสร้างแรงบันดาลใจให้็เด็ก	ๆ	กล้าเล่นก่ฬาน่�กันมากขึ้�น	

0 3

ท่ีต้ัง : 188/5 หมู่ท่ี 1 ตำ�บลเข�ไม้แก้ว อำ�เภอบ�งละมุง

จังหวัดชลบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รทุกวัน เวล� 06.00 - 21.00 น.

โทรศัพท์ : 06 3252 2496

Facebook : Wisdom Valley

	 Pre-Loved	เป็็นช่ื่�อข้องโป็รเจกต์่ห็นึ�งท่่�กำาลังจะเก่ดขึ้�นภายใน	
Wisdom	Skate	Park	เป็็นการให้็พ่ั�โป็รสเก็ต่ได้นำาข้องสะสม	ไม่ว่าจะ
เป็็นเส่�อผู้้า	รองเท่า้	ไป็จนถิ่งึบอร์ดสเก็ต่ท่่�ไม่ใช้ื่แล้ว	มาส่งต่่อให้็น้อง
ผู้้้เร่�มต้่นได้เข้้าถึิ่งในราคาย่อมเยา	เด็ก	ๆ 	จับต้่องได้	เพัราะข้องทุ่กช่ื่�น
ม่คุณ์ค่าและเร่�องราวในตั่วเอง	และเผู่้�อว่าจะเป็็นอ่กห็นึ�งช่ื่องท่างส่งต่่อ
ความฝันไป็ยังน้อง	ๆ	
	 ถ้ิ่าใครไม่ใช่ื่สายสต่ร่ท่สเก็ต่	แต่่อยากมาใช้ื่เวลาส้ดอากาศับร่สุท่ธ่�
ท่่�น่�ก็ม่เส้นท่างเซ่ร์ฟัสเก็ต่ให้็เล่นรอบท่ะเลสาบ	เส้นท่างว่�งเท่รล	ปั็�น
จักรยาน	ป่็นเข้า	ห็ร่อเด่นเล่นช่ื่�นชื่มธรรมชื่าต่่	แถิ่มม่คล่น่กกายภาพั 
บำาบัด	ให้็ฟ้ั�นฟ้ัร่างกายและจ่ต่ใจไป็พัร้อมกัน
	 นอกจากน่�	ภายใน	Wisdom	Valley	ยังข้ายผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์	Eco	
Friendly	และ	Refill	Station	ด้วย	ถ้ิ่าใครเล่นก่ฬาเห็น่�อย	ๆ	ก็ม่นำ�า
ดอกบัว	นำ�าดอกดาห็ลา	นำ�าดอกเข็้ม	จากพ่ั�	ๆ 	เกษต่รกรฟัาร์มใกล้เค่ยง
ให้็คลายเห็น่�อยด้วยนะ
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	 สมัยก่อนชุื่มชื่นต่ะเค่�ยนเต่่�ยท่ำาไร่	ท่ำานา	สลับกับการท่ำาสวน
มะพัร้าว	ใช้ื่ช่ื่ว่ต่ว่ถ่ิ่ชื่าวบ้านบนพ่ั�นท่่�กว่า	8,000	ไร่	ก่อนท่่�พ่ั�นท่่�ส่วน
ให็ญ่่จะห็ายไป็กับธุรก่จอสังห็าฯ	แม้พ่ั�นท่่�ส่วนให็ญ่่ห็ายไป็	แต่่ว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่
และความเป็็นชุื่มชื่นกลับแน่นแฟ้ันขึ้�น
	 ชุื่มชื่นต่ะเค่ยนเต่่�ยเป็็นพ่ั�นท่่�การท่่องเท่่�ยวเช่ื่งวัฒนธรรม	เก่ดขึ้�น
โดย	วันด่	ป็ระกอบธรรม	อยากรักษาและอนุรักษ์ว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่ดั�งเด่มข้อง
ชุื่มชื่นไว้	จึงเร่�มจัดตั่�งสมาคมชุื่มชื่นต่ะเค่�ยนเต่่�ยขึ้�น	บนบ้านร้อยเสา
ข้องคุณ์ยายท่รัพัย์และคุณ์ยายส่น	บ้านท่รงไท่ยดั�งเด่มท่่�รวบรวม
ข้้าวข้องเคร่�องใช้ื่และว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่ชื่าวต่ะเค่�ยนเต่่�ยให้็ได้เร่ยนร้้และศึักษา 
ม่ตั่�งแต่่สมุดข่้อยโบราณ์ยันต่ำารารักษาโรค	

บ้านร้อยเสา  
ชุมชนตะเคียนเตี้ย
เข้าครัวทำาแกงไก่กะลาสูตรลับ 
กับกลุ่มแม่บ้านใจดี

0 4

ท่ีต้ัง : ล�นวัฒนธรรม บ้�นตะเคียนเต้ีย อำ�เภอบ�งละมุง

จังหวัดชลบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อนัดหม�ยล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 09 8412 1712 

Facebook : บ้�นร้อยเส� ชุมชนตะเคียนเตี้ย

	 “ถ้ิ่าไม่ได้ก่นแกงไก่กะลา	ถ่ิ่อว่ามาไม่ถึิ่งต่ะเค่ยนเต่่�ย”
	 ถึิ่งแม้แกงไก่กะลาจะม่ข้ายให้็ก่นได้ทั่�งป่็บร่เวณ์รอบชุื่มชื่น	แต่่ถ้ิ่า
ได้มาลองท่ำาเอง	จะร้้ว่าแกงไก่กะลาข้องกลุ่มแม่บ้านใจด่ม่ส้ต่รลับ!	
เพัราะใส่ใบกะเพัรา	100	ป่็ท่่�อนุรักษ์พัันธ์ุมาตั่�งแต่่สมัยอาก๋ง	ลองห็ย่บ
ใบมาดมด้แล้ว	ห็อมไม่เห็ม่อนกะเพัราพัันธ์ุไห็น	ๆ	แถิ่มยังต่่างกับ
พัร่กแกงทั่�วไป็ต่รงท่่�ใส่ดอกผัู้กช่ื่ฝรั�งและดอกกะเพัราลงในเคร่�องแกง
ด้วย	ว่ธ่ท่ำาก็เผู้ยให้็เห็็นกันซึ�งห็น้า	เอาพัร่กแกงมาผัู้ดกับเน่�อไก่บ้าน
ให้็เข้้าเน่�อ	เห็ยาะนำ�าป็ลาน่ดห็น่อยพัอส่งกล่�นห็อม	เพ่ัยงเท่่าน่�ก็ได้
รสชื่าต่่ท่่�ลงตั่วฉบับชื่าวต่ะเค่ยนเต่่�ยแล้ว
	 และมาเย่อนย่านสวนมะพัร้าวทั่�งท่่	ท่่�น่�ก็ม่กาแฟัมะพัร้าวให้็
ลองช่ื่ม	ใช้ื่กะท่่สดมาด่�มกับกาแฟัร้อน	แต่่แอบกระซ่บว่าต้่องจอง
ล่วงห็น้าเท่่านั�นนะ	นอกจากน่�	กลุ่มว่สาห็ก่จชุื่มชื่นคนรกัษ์มะพัร้าว
ต่ะเค่ยนเต่่�ย	ก็ม่นำ�ามันมะพัร้าว	โลชัื่�นมะพัร้าวและเซรั�มมะพัร้าว	ให้็ซ่�อ
ต่่ดไม้ต่่ดม่อกลับไป็ด้วย	เร่ยกว่ามาบ้านร้อยเสา	ชุื่มชื่นต่ะเค่ยนเต่่�ย
อ่�มท้่อง	อ่�มความร้้	และได้สนับสนุนชุื่มชื่น
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	 โรงแรมสยาม	เบย์ชื่อร์	โรงแรมแห่็งแรกในเคร่อ	Sukosol	Hotel	
ย้อนไป็เม่�อ	45	ป่็ก่อน	โรงแรมแห่็งน่�ออกแบบโดย	John	Rifenberg	
ต่กแต่่งสไต่ล์ต่ะวันต่ก	แต่่เม่�อวันเวลาผู่้านไป็ก็ถ้ิ่กป็รับเป็ล่�ยนให้็
กลายเป็็น	Small	Museum	รวบรวมศ่ัลป็ะช่ื่�นน้อยช่ื่�นให็ญ่่และข้้าวข้อง
เคร่�องใช้ื่ท่่�เป็็นข้องสะสมข้อง	กมลา	และล้กชื่าย	กฤษดา	สุโกศัล	แคลป์็
ห็ร่อ	น้อย	วงพัร้		
	 ไม่เพ่ัยงข้องสะสมเท่่านั�น	แต่่ข้องบางช่ื่�นท่่�ไว้ต่กแต่่งโรงแรมอ่�น
ในเคร่อ	เม่�อเวลาผู่้านไป็ก็ถ้ิ่กโยกย้ายมาท่่�น่�	

Siam Bayshore 
Pattaya
โรงแรมที่เก็บรวบรวมประวัติศาสตร์
จนกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เล็ก ๆ

0 5

ท่ีต้ัง : 559 หมู่ 10 ถนนเลียบห�ด เมืองพัทย�  

อำ�เภอบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี 

โทรศัพท์ : 0 3842 8730

Facebook : Siam Bayshore Resort, Pattaya

	 บนพ่ั�นท่่�กว่า	44	ไร่	เต็่มไป็ด้วยพ่ัชื่พัรรณ์กว่า	1,000	ชื่น่ดท่่�
เต่่บโต่ต่ามกาลเวลามาพัร้อมกับโรงแรมสยาม	เบย์ชื่อร์	ท่ำาให้็ท่่�น่�
กลายเป็็นสถิ่านท่่�ท่่�จัดแสดงป็ระวัต่่ศัาสต่ร์ท่างกาลเวลาไว้อย่างลงตั่ว	
ให้็แข้กท่่�มาพัักได้ใช้ื่เวลาช้ื่า	ๆ	ส้ดอากาศับร่สุท่ธ่�	และห้็องพัักกว่า	
270	ห้็องก็ป็ระดับและต่กแต่่งในสไต่ล์ห็ลากห็ลาย	ด้วยข้องสะสม
ส่วนตั่วจากต่่างป็ระเท่ศั	ทั่�งจ่นมุก	(สไต่ล์จ่นท่่�ป็ระดับด้วยไม้มะเกล่อ
มุก)	จ่นไม้	Turkish	Suite	จนถึิ่งสไต่ล์ไท่ยท่่�เราคุ้นช่ื่น	เร่ยกได้ว่าไม่ม่
ท่างเบ่�อ	เพัราะได้สัมผัู้สบรรยากาศัท่่�ต่่างกันอย่้เสมอ
	 นอกจากน่�ยังม่ห้็อง	Green	Room	ห้็องพัักโท่นอบอุ่น	แฝงไป็ด้วย
ความน่ารักและใส่ใจ	ห้็องน่�ป็ระดับด้วยเฟัอร์น่เจอร์ร่ย้สห็ลายช่ื่�น	
ทั่�งเก้าอ่�นั�งท่่�ท่ำามาจากอ่างอาบนำ�า	โต๊่ะท่่�ท่ำามาจากดอกลำาโพังท่่�ใช้ื่งาน
ไม่ได้	ชุื่ดเคร่�องนอนก็มาจากผู้้าไม่ฟัอกย้อม	แถิ่มยังม่ผู้้าข้าวม้าและ
ผู้้าคลุมลายไท่ยมาเป็็นก่มม่ก	ส่วน	Lotus	Spa	บร่การสป็าข้องโรงแรม
ตั่�งอย่้ในพ่ั�นท่่�สวนสุดสงบ	โอบล้อมด้วยต้่นไม้ให็ญ่่	ให้็บรรยากาศั
สบาย	ๆ 	และเป็็นส่วนตั่ว	น่ามาใช้ื่เวลาป็ล่อยใจพัักผู่้อนเป็็นท่่�สุด	สป็า
ข้องท่่�น่�จะเน้นใช้ื่ท่ร่ท่เมนต์่จากธรรมชื่าต่่	ทั่�งนำ�ามันมะพัร้าว	กากกาแฟั
และล้กป็ระคบจากชุื่มชื่นใกล้เค่ยง	พัร้อมด้วยห็มอนวดฝ่ม่อด่
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	 “มันเก่ดจากการท่่�เราอยากห็าท่่�ไว้ป็ลดป็ล่อยความเป็็นตั่วเอง
เลยเอาข้องสะสมข้องเรามาไว้ท่่�น่�	แล้วก็ป็ล่อยความเป็็นตั่วเราไว้ท่่�น่�”	
ซาน-มสารัศัม์	สกุลโชื่ต่่กโรจน์	เล่าให้็เราฟัังถึิ่งจุดเร่�มต้่นข้องร้าน	
Bianca	ห้็องชื่าส่ข้าวบนแพัไม้ร่มนำ�าข้นาดพัอด่ห้็อมล้อมด้วยธรรมชื่าต่่
ชื่วนให้็เฝ้าด้การเป็ล่�ยนผู่้านแต่่ละช่ื่วงเวลาอย่างชัื่ดเจน	จากต้่นไม้เข่้ยว
ชื่อุ่มเป็็นป็�าส่เห็ล่องในบางฤด้
	 จุดเร่�มต้่นมาจากความช่ื่นและความชื่อบ	ซานม่โอกาสไป็เร่ยน
และใช้ื่ช่ื่ว่ต่อย่้ท่่�ส่งคโป็ร	์แต่่ด้วยความไมช่ื่อบกล่�นข้องนำ�าก๊อก	ท่ำาให้็
ต้่องห็าซ่�อใบชื่ามาแช่ื่กับนำ�า	ท่ำาเป็็น	Coldbrew	ไว้ด่�มแท่น	จนเก่ดเป็็น
ความช่ื่นและอ่กครั�งค่อวันท่่�ได้ลองช่ื่มชื่าท่่กวนอ่ม	

Bianca Tea Room

ห้องชาสีขาวบนแพไม้ลอยน้ำา 
ที่ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ

0 6

ท่ีต้ัง : ซอยอัมพวัน ตำ�บลหนองรี อำ�เภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : เปิดบริก�รรอบละ 1.30 ชม.  

ติดต�มต�ร�งวันเปิดร้�นได้ท่ีเพจเฟซบุ๊ก

โทรศัพท์ : 06 5262 3965 

Facebook : Bianca Tea Room ห้องช�เบียงก้�

	 “ร้้สึกว่ามันมหั็ศัจรรย์มาก”	ซานบอกกับเราอย่างนั�น	
	 มันเป็็นชื่าท่่�ม่ห็ลายรสแท่รกอย่้	และท่ำาให้็ซานร้้สึกถึิ่งความชื่อบ
ขึ้�นมาจร่ง	ๆ 	ห็ลังจากนั�นเธอก็เร่�มศึักษาจร่งจังถึิ่งชื่าชื่น่ดต่่าง	ๆ 	ต่ลอดจน
การเบลนด์ชื่า	แถิ่มศึักษาเร่�องกล่�นข้องชื่าด้วย	ว่ากล่�นไห็นส่งผู้ลต่่อ
อารมณ์์และความร้้สึกอย่างไร
	 เม่�อความช่ื่น	ความชื่อบ	และเวลาท่่�ใช่ื่มาเจอกัน	ห้็องชื่าเบ่ยงก้า
จึงเก่ดขึ้�น
	 ซานกับ	ปุ็�น-วร่นท่ร์ธร	ศัร่ป็กรณ์์วงศ์ั	ช่ื่วยกันคัดเล่อกชื่าแต่่ละตั่ว 
อย่างพ่ัถ่ิ่พ่ัถัิ่น	ไป็ด้ถึิ่งแห็ล่งป็ล้ก	ด่น	และระดับความส้ง	เพัราะทุ่กอย่าง
ส่งผู้ลต่่อรสชื่าต่่ข้องใบชื่าทั่�งห็มด	แม้จะเป็็นชื่าชื่น่ดเด่ยวกันแต่่ก็ให้็

คาแรกเต่อร์ต่่างกัน	สุดท้่ายจึงเอามาเล่อกและเบลนด์เพ่ั�อให้็เข้้ากับชื่า
แต่่ละชื่น่ด	ท่่�ล้วนกลั�นออกมาจากความร้้สึกและความท่รงจำาในแต่่ละ
ช่ื่วงเวลา
	 เม่�อเด่อนท่่�ผู่้านมา	Bianca	Tea	Room	จัดก่จกรรม	Forest	
Within	ร่วมกับ	Forestory	พัาผู้้้ร่วมท่ร่ป็ไป็สัมผัู้สธรรมชื่าต่่	ป็ล่อยใจ	
ป็ล่อยกาย	ใช้ื่เวลากับธรรมชื่าต่่	จนเก่ดเป็็นชื่าเบลนด์ให็ม่	‘Poetry	of	
Rain’	บรรยายถึิ่งช่ื่วงเวลาและความร้้สึกข้ณ์ะนั�น	เพ่ัยงแค่ส้ดกล่�น
เข้้าไป็เบา	ๆ	ละเม่ยดอย่างช้ื่า	ๆ	จนเราอดค่ดไม่ได้ว่า	“ความร้้สึกข้อง
วันนั�นเป็็นอย่างน่�เองส่นะ”
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Evergreen  
never blue
ร้านของชำารักษ์โลกที่ขายกาแฟ  
น้ำาผัก ขนมปังเพื่อสุขภาพ

	 Evergreen	never	blue	เก่ดมาจากการท่่�	บอย-ณั์ฐชื่าต่่	ศ่ัร่ป็ระภา
พัรชัื่ย	และ	ปุ้็ม-ว่ท่่ต่า	ก่จน่ต่ย์ช่ื่ว์	อยากเห็็นคาเฟั�เส่ร์ฟัข้องด่ม่ป็ระโยชื่น์
และแต่กต่่างจากคาเฟั�ทั่�วไป็บ้าง	ปุ้็มเลยท่ดลองท่ำาเมน้นำ�าผัู้กผู้ลไม้ปั็�น
ท่่�ตั่วเองชื่อบ	ท่ดลองท่ำาจนได้รสอร่อย	คาแรกเต่อร์ชัื่ด	ม่ป็ระโยชื่น์และ
ห็น้าต่าน่าก่นสุด	ๆ	อย่าง	Oasis	Green	เมน้ส่เข่้ยวท่่�มาจากผัู้กโข้ม	
เคล	วอเต่อร์เครส	กล้วยนำ�าว้า	สับป็ะรด	นำ�ามะพัร้าว	เสาวรส	ม่นต์่
มะเข่้อเท่ศั	และเมล็ดเจ่ย	แม้ฟัังส่วนผู้สมแล้วชื่วนให้็ฉงนอย่้ไม่น้อย
แต่่บอกได้เลยว่าลงตั่วใช่ื่เล่น	รสห็วานอมเป็ร่�ยว	ด่�มง่าย	ท่่�สำาคัญ่
ทั่�งค่้ยังเล่อกใช้ื่ผู้ลผู้ล่ต่ป็ลอดภัยจากพ่ั�	ๆ	เกษต่รกรในพ่ั�นท่่�ศัร่ราชื่า
ด้วย

0 7

ที่ตั้ง : 18/53 ถนนสุขุมวิท อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันอังค�ร-อ�ทิตย์ (ปิดวันจันทร์)  

เวล� 09.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 09 5504 3304

Facebook : Evergreen never blue

	 ภายในร้านยังคัดเล่อกผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์ออร์แกน่กและส่นค้าแฮนด์เมด
ห็น้าต่าน่ารัก	น่าใช้ื่	ราคาจับต้่องได้	เพัราะอยากให้็ผู้้้มาเย่อนทุ่กคน
ได้ลองเปิ็ดใจใช้ื่ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์ท่่�อ่อนโยน	ด่ต่่อตั่วเอง	แถิ่มเป็็นการกระจาย
รายได้ให้็ธุรก่จรายย่อยในท้่องท่่�อ่กห็นึ�งต่่อ
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	 “ผึู้�งเป็็นส่�งท่่�บ่งบอกความอุดมสมบ้รณ์์ข้องส่�งแวดล้อม”
	 ย้อนไป็เม่�อ	20	ป่็ก่อน	Big	Bee	Farm	เร่�มมาจากความสนใจ
ด้านการเล่�ยงผึู้�ง	จนเร่�มเห็็นช่ื่องท่างอุต่สาห็กรรมการเล่�ยงผึู้�งข้อง
ป็ระเท่ศัไท่ย	จึงเก่ดการลองผู่้ดลองถ้ิ่กอย่้ห็ลายครั�ง	ตั่�งแต่่ท่ดลองท่ำา
ฟัาร์ม	เข้้าร่วมกับกรมส่งเสร่มการเกษต่ร	จนถึิ่งว่จัยและพััฒนา
ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์เก่�ยวกับผึู้�ง	เพ่ั�อให้็เป็็นฟัาร์มเพ่ั�อสุข้ภาพัข้องบรรดาผู้้้บร่โภค
รวมทั่�งคล่น่กผึู้�งบำาบัดด้วย	ซึ�งผึู้�งบำาบัดค่อการบำาบัดโรคและอาการ
ป็วด	ด้วยการใช้ื่เห็ล็กไนข้องผึู้�ง	(Apitherapy)	เป็็นศัาสต่ร์การรักษา

Big Bee Farm  
Pattaya
ศูนย์ศึกษาชีวิตผึ้ง เก็บน้ำาผึ้ง  
ซื้อผลิตภัณฑ์จากผึ้ง จนถึงผึ้งบำาบัด
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ที่ตั้ง : ตำ�บลหนองปล�ไหล อำ�เภอบ�งละมุง  

จังหวัดชลบุรี

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน เวล� 08.00 - 17.30 น.

โทรศัพท์ : 0 3817 2003

Facebook : Big Bee Farm Thailand

ท่่�ม่มายาวนานมากในป็ระเท่ศัจ่น	ก่อนท่่�	Big	Bee	Farm	จะศึักษา
จนเช่ื่�ยวชื่าญ่	และเก่ดเป็็นการเร่ยนการสอนห็ลักส้ต่รผึู้�งบำาบัดท่่�เปิ็ดสอน
มา	6	รุ่นแล้ว	
	 Big	Bee	Farm	เร่ยกได้ว่าเป็็นอาณ์าจักรผึู้�งครบวงจร	ให้็เด็ก	ๆ	 
รวมถึิ่งคนทั่�วไป็ได้เข้้ามาเร่ยนร้้ว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่ข้องผึู้�ง	ศึักษาว่ธ่การเก็บนำ�าผึู้�ง	
ต่ลอดจนได้จับจ่ายส่นค้าและผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์คุณ์ภาพั	รวมถึิ่งช่ื่มผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์
จากผึู้�ง	ทั่�งนำ�าผึู้�งสวนป็าล์ม	นำ�าผึู้�งสวนล่�นจ่�	นำ�าผึู้�งดอกสาบเส่�อ	ห็ร่อ
นำ�าผึู้�งดอกลำาไยท่่�เราคุ้นเคย	และยังได้ช่ื่มเกสรดอกไมท่้่�ผึู้�งไป็เก็บมา
และนมผึู้�งท่่�ให้็คุณ์ป็ระโยชื่น์มากมายด้วย
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	 ห็ลบจากความวุ่นวายและพัลุกพัล่านบนถิ่นนสุขุ้มว่ท่ไป็ไม่ไกล
ม่เม่องลับ	ๆ 	ซ่อนตั่วอย่้เม่องห็นึ�ง	แม้บางคนจะมองท่่�น่�ว่าเป็็นคาเฟั�
บางคนมองว่าเป็็นสถิ่านท่่�พัาย	SUP	แต่่สำาห็รับเรา	มันค่อเม่องเล็ก
ท่่�เต็่มไป็ด้วยว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่	ความสัมพัันธ์	และความเป็็นกันเอง
	 กอฟั-นท่่	รักเสร่	และ	แชื่ป็-อภ่นันท์่	เต่ลาน	จากโป็รดักชัื่นเฮาส์	
Rove	Pictures	ตั่�งใจท่ำาให้็	Little	Town	แห่็งน่�เป็็นคอมม้น่ต่่�ท่่�แชื่ร์
ไอเด่ยร่วมกัน	แล้วกลับมาท่ำาด้วยกันในวันท่่�อยากท่ำา	ท่่�น่�จึงม่ห็ลาย
ก่จการและห็ลายก่จกรรมผู้ลัดเป็ล่�ยนกันไป็ต่ามโอกาสและเวลา	ทั่�ง
คาเฟั�	โอมากาเสะป็ลาไท่ย	ก่จกรรมพัาย	SUP	Board	ร้านข้นม	บาร์แจ๊ส
และต่ลาดป็ระมงในบางท่่	

Little Town
เมืองเล็ก ๆ ที่มีตั้งแต่คาเฟ่  
พาย SUP ยันร้านโอมากาเสะ
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ท่ีต้ัง : ถนนสุขุมวิท ตำ�บลบ�งพระ อำ�เภอศรีร�ช�  

จังหวัดชลบุรี

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : วันอังค�ร-ศุกร์ เวล� 11.00 - 21.00 น. 

และวันเส�ร์-อ�ทิตย์ เวล� 10.30 - 21.00 น.

โทรศัพท์ : 06 2363 6195

Facebook : Little Town Sriracha

	 แต่่ถ้ิ่าใครอยากพัาย	SUP	(Stand	Up	Paddle	Board)	ก็มา
เร่ยนท่่�น่�ได้ต่ลอด	ข้อแค่จองมาล่วงห็น้า	เพัราะจะได้พ่ั�นฐานการพัาย
แบบแน่นสุด	ๆ 	จาก	คร้ตั่�ว-ธ่ร่น	อ่นท่นพั	ท่่�ผู่้านการอบรมมามากมาย
แถิ่มยังได้ใบรับรองว่าเป็็นผู้้้ฝึกสอนก่ฬาย่นพัาย	(SUP)	โดยการก่ฬา
แห่็งป็ระเท่ศัไท่ย	ร่วมกับสมาคมก่ฬากระดานโต้่คล่�นแห่็งป็ระเท่ศัไท่ย
รับรองว่าส่�งท่่�ได้กลับมาจะไม่ใช่ื่แค่พัายสนุกเท่่านั�น	แต่่คุณ์จะพัายเป็็น
ย่นถ้ิ่ก	และป็ลอดภัยด้วย	กระซ่บเลยว่ามาเย่อนน่�เม่องน่�	ม่ให้็ลองครบ
ทุ่กรสชื่าต่่
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	 “นาเกล่อพัวกน่�อย่้มาตั่�งแต่่สมัยศัร่พัโล	ปั็จจุบันเห็ล่อแค่ไม่ก่�
เจ้าท่่�ยังท่ำาอย่้	ท่ำานาเกล่อมันต้่องส้้มาก	เผู้ช่ื่ญ่ห็ลายอย่าง	ช่ื่วงแรก	ๆ
ป้็าลงไป็ท่ำาแล้ว	ร้้สึกว่ากว่าจะได้มาโคต่รยาก	ท่ำาให้็เราร้้ว่าเกล่อม่ค่า
มากเลย”
	 ป้็าจันท่ร์		เจ้าข้องผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์ดอกเกล่อจากนาเกล่อผู่้นสุดท้่าย
ในชื่ลบุร่แห่็งสวนศ่ัลป์็ห็นองมน	เล่าให้็เราฟััง	
	 ตั่�งแต่่กระบวนการท่ำา	เอานำ�าเข้้ามาในนาเกล่อ	รอเวลา	คัดแยก
ค่บท่่ละต่วั	เกล่อแต่่ละแบบกม่็ป็ระโยชื่นต่์่างกัน	เกล่อจากสวนศ่ัลป์็
ห็นองมนคัดทั่�งดอกเกล่อบร่สุท่ธ่�	น่ยมเอามาป็รุงอาห็าร	ม่โซเด่ยม
ต่ำ�า	ให้็รสเค็มห็วานป็ลาย	ไป็จนถึิ่งดอกเกล่อท่่�นำาไป็ผู้สมกับสมุนไพัร
ชื่น่ดต่่าง	ๆ	ทั่�งผัู้กไชื่ยา	ห่็อท่่ห็ล่า	พัร่กกะเห็ร่�ยง	ข้ม่�น	และต่ะไคร้
ใช้ื่เป็็นผู้งช้ื่รสจากธรรมชื่าต่่ชัื่�นด่

สวนศิลป์หนองมน
ผลิตภัณฑ์กินเป็นยา 
จากนาเกลือผืนสุดท้ายในชลบุรี
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ท่ีต้ัง : 75 /1 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลแสนสุข อำ�เภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ติดต่อนัดหม�ยล่วงหน้�

โทรศัพท์ : 08 9669 7179

Facebook : สวนศิลป์หนองมน

	 ป้็าจันท่ร์บอกว่าเกล่อตั่วผู้้้น่ยมใช้ื่อมแก้เจ็บคอ	เพัราะม่สรรพัคุณ์
ฆ่่าเช่ื่�อราและแบคท่่เร่ย	ส่วนเกล่อตั่วเม่ยน่ยมเอาไป็ดองผัู้ก	ท่ำาสป็า	
แถิ่มยังเอาไว้ฟัอกอากาศัได้ด้วย	นอกจากน่�ยังม่ข่้�แดดนาเกล่อท่่�อุดม
ไป็ด้วยแร่ธาตุ่	ใช้ื่เป็็นปุ๋็ยช่ื่วยให้็ต้่นไม้เต่่บโต่แข็้งแรง	ให้็ผู้ลผู้ล่ต่ห็วาน	
อร่อย	และถ้ิ่าใครอยากได้ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์ดอกเกล่อ	ก็ต่่ดต่่อป้็าจันท่ร์ได้ท่่�
เพัจสวนศ่ัลป์็ห็นองมน	ห็ร่อจะสั�งไว้แล้วแวะเข้้าไป็เอาท่่�ร้าน	CHANN	
ก็ได้นะ	เป็็นร้านกาแฟัข้องล้ก	ๆ 	ป้็าจันท่ร์	แอบบอกว่าบางวันจะม่ข้นม
อร่อย	ๆ	ท่่�ใช้ื่ดอกเกล่อเป็็นส่วนผู้สมด้วย
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Pure Phetchaburi

10 ที่เที่ยวเพชรบุรี เมืองขนมหวานที่มีทั้ง 
ความอร่อย ภูเขา ทะเล และแนวคิดรักสิ่งแวดล้อม

	 เพัชื่รบุร่ไม่ได้ม่ด่แค่ข้นมห็ม้อแกง
	 แน่ล่ะ	จังห็วัดน่�เป็็นแห็ล่งผู้ล่ต่ต่าลโต่นดท่่�ให็ญ่่ท่่�สุดในเม่องไท่ย
เป็็นเจ้าต่ำารับข้นมห็ม้อแกงและสารพััดข้องห็วานไท่ยแสนอร่อย	
แถิ่มล่าสุดยังได้ขึ้�นท่ะเบ่ยนเคร่อข่้ายเม่องสร้างสรรค์อาห็ารโลกข้อง
ย้เนสโกในป่็	2564	การันต่่รสชื่าต่่ความอร่อยเด็ดข้าดข้องเม่องท่่�
ผู้สมผู้สานทั่�งความดุดันและอ่อนห็วาน	แต่่เพัชื่รบุร่ยังม่ด่ในอ่กห็ลาย
ม่ต่่	ม่ทั่�งผู่้นป็�าแก่งกระจานแสนอุดมสมบ้รณ์์	ท่ะเลชื่ะอำางามสงบ	
สวนผู้ลไม้สารพััดท่่�แสนอร่อย	ไป็จนถึิ่งงานศ่ัลป็วัฒนธรรมเม่องเพัชื่ร
ก็โดดเด่นจนม่สกุลช่ื่างข้องตั่วเอง	
	 จุดเด่นมาก	ๆ	อ่กอย่างข้องเม่องเพัชื่รค่อการเป็็นเม่องรองท่่�
ส่องป็ระกายเร่องรอง	ยังรักษาเอกลักษณ์์ท้่องถ่ิ่�นและความจร่งแท้่ไว้	
ข้ณ์ะเด่ยวกันก็เปิ็ดป็ระต้่บ้านให้็คนเข้้ามาสัมผัู้สเสน่ห์็เพัชื่รนำ�าห็นึ�ง
อย่างภาคภ้ม่ใจ	เราจึงข้อชื่วนมาร้้จักข้องด่	‘เม่องพัร่บพัร่’	จากก่จการ
และก่จกรรมข้องชื่าวเพัชื่รบุร่ทั่�งห็น้าเก่าและห็น้าให็ม่	ให้็คุณ์ได้ก่น	
เท่่�ยว	และพัักผู่้อนห็ย่อนใจอย่างเป็็นสุข้	และท่ำาความร้้จักเม่องห็น้า
ด่านระห็ว่างภาคกลางและภาคใต้่น่�ด้วยแนวค่ดยั�งย่น	เป็็นม่ต่รต่่อทั่�ง
ชุื่มชื่นและส่�งแวดล้อม
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	 ระห็ว่างท่างจากเพัชื่รบุร่ไป็ชื่ะอำา	ม่ร้านอาห็ารไท่ยฝ่ม่อด่อย่้
ร้านห็นึ�งอย่้ท่่�อำาเภอท่่ายาง	ร้านห่็างออกมาจากตั่วอำาเภอเล็กน้อย
รับล้กค้าวันละไม่ก่�โต๊่ะผู่้านการจองลว่งห็น้า	เส่ร์ฟัอาห็ารไท่ยท่่�	เชื่ฟั
เป็อร์โยต์่-ก่จณ์รงค์	จันท่ร์ป็ล้ก	คนเพัชื่รบุร่เป็็นคนป็รุง	
	 ร้านรัญ่จวนใจเป็ล่�ยนเมน้ต่ามฤด้กาล	เราจึงสั�งได้ต่ามเมน้ท่่�
ถ้ิ่กกำาห็นดไว้แล้ว	ในเมน้ข้องแต่่ละฤด้กาลจะม่ทั่�งอาห็ารไท่ยโบราณ์
ท่่�แกะจากต่ำาราเก่าเช่ื่นนำ�าพัร่กลงเร่อ	อย่างเจ้าจอมห็ม่อมราชื่วงศ์ั
สดับ	ลดาวัลย์	ห็ร่อแกงช่ื่�อไม่คุ้นอย่างแกงมาชื่ะแมน	อาห็ารพ่ั�นบ้าน
แบบคนเพัชื่รบุร่อย่างแกงห็ลอกเน่�อดองห็น่อไม้เป็ร่�ยว	ห็ร่ออาห็ารท่่�
ม่เฉพัาะฤด้กาล	เช่ื่น	สะเดานำ�าป็ลาห็วาน	กับป็ลากะพังแดงเข่้�ยว
ท่อด	ป็ลาท่่�ได้จากป็ระมงพ่ั�นบ้าน	ห็ร่อบางวันก็เป็็นฝ่ม่อการต่กข้อง
เชื่ฟัโยเอง

รัญจวนใจ  
Local Cuisine
ร้านอาหารไทย Hidden Gem  
ที่ได้แรงบันดาลใจจากเพชรบุรี
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ท่ีต้ัง : 77/7 หมู่ ตำ�บลท่�ย�ง อำ�เภอท่�ย�ง จังหวัดเพชรบุรี  

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : หยุดวันจันทร์-อังค�ร 12.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์ : 09 0980 0115

Facebook : รัญจวนใจ Local Cuisine

	 ไม่ใช่ื่เฉพัาะอาห็ารท่่�มาจากส้ต่รห็ร่อต่ำาราเท่่านั�น	เชื่ฟัโยยังม่
เมน้ท่่�ค่ดขึ้�นเองจากป็ระสบการณ์์การท่ำาครัว	จับนั�นน่ด	ผู้สมน่�ห็น่อย
กลายเป็็นอาห็ารจานให็ม่	แต่่รสชื่าต่่จัดจ้านแบบรสม่อคนเพัชื่ร	
	 เชื่ฟัเท่เบ่�ลฝ่ม่อด่รสชื่าต่่จัดจ้าน	ในบรรยากาศัแบบบ้าน	ๆ 	และ
จร่งใจ	เป็็นเพัชื่รเม็ดงามแห่็งเม่องเพัชื่รท่่�ควรแวะไป็ลองช่ื่ม
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เพ็ญพริกเผ็ด
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำาแดงสูตรเผ็ด  
ที่ใช้น้ำาตาลโตนดและพริกเมืองเพชร

	 ก๋วยเต่่�ยวห็ม้นำ�าแดงเป็็นก๋วยเต่่�ยวท่่�ห็าก่นได้ห็ลายร้าน	เม่�อมา
เท่่�ยวเพัชื่รบุร่	แต่่ละร้านส้ต่รจะต่่างกันไป็	แต่่ท่่�โดดเด่นและไม่เห็ม่อน
ใคร	ค่อก๋วยเต่่�ยวร้านเพ็ัญ่พัร่กเผ็ู้ดท่่�ข้ายมากว่า	40	ป่็	
	 ก๋วยเต่่�ยวท่่�	เพ็ัญ่-สมพัร	ก่มเห็ล็ง	เจ้าข้องร้านค่ดส้ต่รเอง	ได้แรง
บันดาลใจจากก๋วยเต่่�ยวนำ�าแดงแบบเพัชื่รบุร่	ม่นำ�าจ่�มส่แดงส้มใส่ถ้ิ่วย
มาให้็เพ่ั�อป็รุงก๋วยเต่่�ยว	แต่่เพ็ัญ่อยากท่ำาส้ต่รให้็เป็็นก๋วยเต่่�ยวห็ม้
อย่างเด่ยว	ค่ดส้ต่รให้็ม่รสเผ็ู้ดและห็วานนำา	เป็็นรสจัดแบบคนเพัชื่ร
ก่น	และยังใช้ื่นำ�าต่าลโต่นดข้องขึ้�นช่ื่�อเม่องเพัชื่ร	กับพัร่กกะเห็ร่�ยงจาก
ห็นองห็ญ้่าป็ล้อง	จังห็วัดเพัชื่รบุร่	เพ่ั�อเป็็นรสชื่าต่่ห็ลักในแท่บทุ่ก
ส่วนป็ระกอบข้องก๋วยเต่่�ยวตั่�งแต่่ซอสจนถึิ่งซุป็	รวมถึิ่งเล่อกใช้ื่ถัิ่�วงอก
ท่่�หั็วโต่ไม่เห็ม่อนใคร

0 2

ท่ีต้ัง : 173/1 ถนนพงษ์สุริย� ตำ�บลท่�ร�บ  

อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : หยุดทุกวันอังค�ร 10.00 - 15.00 น. 

โทรศัพท์ : 0 3241 2990

	 ส่วนป็ระกอบสำาคัญ่ค่อห็ม้ห็วานส้ต่รพ่ัเศัษเค่�ยวกับนำ�าต่าลโต่นด
ห็ากเป็็นก๋วยเต่่�ยวแห้็งท่่�เจ้าข้องร้านแนะนำาให้็ก่นแบบเส้นบะห็ม่�
เส่ร์ฟัมาพัร้อมกับนำ�าจ่�มรสเผ็ู้ดเป็ร่�ยว	พัร้อมนำ�าซุป็รสเผ็ู้ดเบา	ๆ 	ช่ื่วย
ล้างคอได้ด่	ส่วนก๋วยเต่่�ยวแบบนำ�าจะป็รุงรสมาให้็แล้ว	เจ้าข้องแนะนำาว่า
ควรช่ื่มก่อนแล้วจึงค่อยป็รุงต่ามชื่อบ	เพัราะไม่อยากให้็รสจัดเก่นไป็	
ท่่�สำาคัญ่	ควรสั�งลวกจ่�มรวมท่่�ม่ทั่�งล้กจ่�นห็ม้	ห็ม้สดลวกห็ม้เป้็�อย	และ
ห็ม้ห็วาน	ราดซอสรสเฉพัาะตั่วท่่�อร่อยแบบพัลาดไม่ได้
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พรชัยไอติมกะทิสด
ไอศกรีมกะทิและไอศกรีมน้ำาตาลสด 
กับขนมไข่สไตล์เพชรบุรี

	 ไอศักร่มท่่�ก่นกับข้นมไข่้	จะใส่เคร่�องก็แค่
ข้้าวเห็น่ยวกับเม็ดแมงลัก	โรยถัิ่�วล่สงคั�ว	รส
ห็อมมันเย็นช่ื่�นใจ	เป็็นเอกลักษณ์์การก่นแบบ
คนเพัชื่รดั�งเด่มและจังห็วัดใกล้เค่ยง	โดยเฉพัาะ
ไอศักร่มนำ�าต่าลสดท่่�ท่ำาจากนำ�าต่าลโต่นด	ข้อง
ขึ้�นช่ื่�อข้องเพัชื่รบุร่	ย่�งห็าก่นได้ไม่ง่ายนัก
	 พัรชัื่ยไอต่่มเป็็นร้านไอศักร่มท่ำาเองท่่�เปิ็ด
มายาวนานมากกว่า	30	ป่็	ตั่�งอย่้ในตั่วเม่อง
ตุ้่ม-มาล่	วัชื่ชุื่ป็ป็กรณ่์ชื่	เจ้าข้องร้านเล่าว่า	
ส้ต่รดั�งเด่มข้องเพัชื่รบุร่ค่อไอศักร่มกะท่่สด	
ไอศักร่มกะท่่ข้องร้านพัรชัื่ยจะม่กล่�นห็อมมะล่
อ่อน	ๆ 	ท่างร้านใช้ื่มะล่ท่่�ป็ล้กเองมาผู้สมผู้สาน
เข้้าเป็็นไอศักร่มรสห็อมมัน	

0 3

ที่ตั้ง : 116 ตำ�บลคลองกระแซง อำ�เภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 09.00 - 16.30 น. 

โทรศัพท์ : 08 1641 5236

	 แต่่ต่อนห็ลังได้ท่ดลองดัดแป็ลง	จากเด่มใช้ื่นำ�าต่าลท่รายเพ่ั�อให้็
ความห็วาน	เป็ล่�ยนเป็็นใช้ื่นำ�าต่าลสดข้องเพัชื่รบุร่เป็็นส่วนผู้สมแท่น
เลยไดเ้ป็็นส้ต่รไอศักร่มนำ�าต่าลสดขึ้�นมา	โดยยังคงความมนัข้องเน่�อ
ไอศักร่มทั่�งสองจากกะท่่สด	
	 ร้านพัรชัื่ยท่ำาไอศักร่มเองสดให็ม่แบบวันต่่อวัน	ใส่ใจในการเล่อก
วัต่ถุิ่ด่บมาใช้ื่	รวมไป็ถึิ่งข้นมไข่้ข้องค่้กันท่่�ร้านก็อบเอง	เป็็นความสุข้ง่าย	ๆ
ราคาไม่แพังแต่่สุดแสนพ่ัถ่ิ่พ่ัถัิ่นแบบคนเพัชื่รบุร่	
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	 ห่็างจากถิ่นนเพัชื่รเกษมไป็ไม่ไกล	ลัดเลาะไป็ต่ามคลอง	จะร้้สึก
เป็ล่�ยนบรรยากาศัแบบรวดเร็วเข้้าส่้สวนต่าลท่่�ม่ต้่นต่าลข้นาดให็ญ่่ยักษ์
เร่ยงกันเป็็นระเบ่ยบสุดล้กห้็ล้กต่าด้ร่มร่�น	ท้่ายสวนม่เต่าต่าลท่่�กำาลัง
สุมไฟัเต่า	เพ่ั�อเต่ร่ยมเค่�ยวนำ�าต่าลท่่�เพ่ั�งเท่ลงกระท่ะ	
	 สวนต่าลลุงถิ่นอมเป็็นแห็ล่งป็ล้กและแป็รร้ป็ผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์จากต่าล
ม่ทั่�งนำ�าต่าลสด	นำ�าต่าลข้้น	ห็ร่อท่่�เร่ยกต่่ดป็ากกันว่านำ�าต่าลป่็�บ	ข้นมจาก
ต่าล	
	 อำานาจ	ภ่้เง่น	ท่ายาท่ผู้้ส่้บท่อดสวนต่าลแห็ง่น่�เล่าว่า	สวนต่าล
ลุงถิ่นอมเป็็นสวนต่าลท่่�อย่้ไม่ไกลจากตั่วเม่อง	ยังม่ว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่ในการท่ำา
นำ�าต่าลแบบครบวงจรให้็เห็็น	จึงเป็็นท่่�บอกต่่อกันป็ากต่่อป็าก	จนกลาย
เป็็นแห็ล่งเร่ยนร้้ไม่ก่�แห่็งท่่�จะเห็็นว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่คนท่ำาสวนต่าลข้องจังห็วัด
เพัชื่รบุร่	ท่่�น่�จะม่การให้็ความร้้เร่�องพัันธ์ุ	การป็ล้ก	สาธ่ต่การขึ้�นต่าล	

สวนตาลลุงถนอม
สวนตาลเพชรบุรี แหล่งเรียนรู้
ตั้งแต่ต้นจนเป็นน้ำาตาล

0 4

ที่ตั้ง : ตำ�บลถ้ำ�รงค์ อำ�เภอบ้�นล�ด จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 08.30 - 16.00 น. 

โทรศัพท์ : 08 7800 7716 

Facebook : สวนต�ลลุงถนอม

การเก็บนำ�าต่าล	และการแป็รร้ป็การเค่�ยวนำ�าต่าล	ท่ำาข้นมต่าลให้็ชื่ม
พัร้อมให้็คนเข้้าชื่มได้ร่วมลงม่อท่ำาในบางก่จกรรมด้วย
	 ในช่ื่วงวันห็ยุดจะม่ข้นมและข้องฝากท่่�เป็็นทั่�งผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์จาก
ต้่นต่าล	ข้นมพ่ั�นบ้าน	รวมไป็ถึิ่งผู้ล่ต่ภัณ์ฑ์์การเกษต่รจากท้่องถ่ิ่�น	
ให้็เล่อกต่่ดไม้ต่่ดม่อกลับบ้านได้	
	 จบด้วยแวะพัักด่�มอเมร่กาโน่ล้กต่าลลอยแก้ว	เมน้ขึ้�นช่ื่�อข้องคาเฟั�
บ้านไร่ภ่้ห็วาน	คาเฟั�ท่่�ตั่�งอย่้ในพ่ั�นท่่�สวนต่าลน่�
	 ห็ากต้่องการชื่มว่ถ่ิ่ช่ื่ว่ต่คนท่ำานำ�าต่าลเป็็นแบบคณ์ะให็ญ่่	ควรนัด
ล่วงห็น้า
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	 Coco&coff	เป็็นร้านกาแฟัท่่�อย่้ในสวนมะพัร้าวบ้านข้อง	จ๊อย-
ลภา	บัวป็ระด่ษฐ์	และ	ฮัน-รัชื่น่วรรณ์	จันท่มาต่ย์	ทั่�งค่้ลาออกจากงาน
มาเปิ็ดเป็็นร้านกาแฟัในสวนมะพัร้าว	พ่ัชื่ท่่�อาจไม่ได้น่ยมป็ล้กเท่่า
ต้่นต่าล	แต่่ห็ม่้บ้านดอนผู่้งแดด	อำาเภอบ้านแห็ลม	จังห็วัดเพัชื่รบุร่
ม่ด่นท่่�เป็็นด่นเห็น่ยวและเป็็นนำ�ากร่อย	ส่งผู้ลท่ำาให้็มะพัร้าวท่่�ป็ล้กใน
พ่ั�นท่่�น่�ม่รสชื่าต่่ห็อมห็วาน
	 เม่�อเห็็นว่าม่ข้องด่อย่้ห็ลังบ้านทั่�งค่้เลยท่ำาร้านกาแฟัขึ้�นมา	ใช้ื่นำ�า
มะพัร้าวเป็็นส่วนผู้สมในกาแฟั	เพ่ั�อโชื่ว์ความห็อมห็วานข้องนำ�าจาก
มะพัร้าวดอนผู่้งแดด	ม่เมน้แนะนำาข้องร้านค่ออเมร่กาโน่มะพัร้าวและ
ลาเต้่มะพัร้าว	ห็ร่อถ้ิ่าใครไม่ก่นกาแฟั	จะลองสั�งมะพัร้าวปั็�นนมสดท่่�

Coco&coff
คาเฟ่ในสวนมะพร้าว ที่บอกว่า 
เพชรบุรีไม่ได้มีดีแค่ต้นตาล

0 5

ท่ีต้ัง : 79 ตำ�บลบ�งขุนไทร อำ�เภอบ้�นแหลม  

จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 06 1780 0983

Facebook : Coco&coff

ใช้ื่นำ�ามะพัร้าวผู้สมกับนมสดป็รุงพ่ัเศัษก็ได้	และยังม่ข้นมท่่�ท่ำามะพัร้าว
อ่กห็ลากห็ลายเมน้	
	 ระห็วา่งรอข้นมและเคร่�องด่�ม	ก็เด่นเลน่ถ่ิ่ายร้ป็ในสวนมะพัรา้ว
และสวนสนกับสระนำ�า	เม่�อได้เคร่�องด่�มแล้วจะม่ป็ระกาศัเส่ยงต่ามสาย
ให้็ไป็รับเคร่�องด่�มแบบไม่ต้่องเส่ยเวลารอ
	 ห็ลังจากนั�นค่อยเอนห็ลังบนเก้าอ่�ผู้้าใบใต้่ร่มเงามะพัร้าวแบบ
สบายใจ	ด่�มกาแฟั	ซึมซับความอร่อยข้องนำ�ามะพัร้าวเพัชื่รบุร่ท่่�ม่ด่ไม่แพ้ั
นำ�าต่าลสด
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	 “คนชื่อบมาท่่�น่�	เข้าว่ามาแล้วต่รงป็ก”	
	 น้อย-สุเท่พั	พ่ัมพ์ัศ่ัร่	รองป็ระธานบ้านถิ่ำ�าเส่อโฮมสเต่ย์เอ่ย
อย่างภ้ม่ใจในชุื่มชื่นร่มนำ�าเพัชื่รบุร่	แรกเร่�มเด่มท่่ผู้้้นำาชุื่มชื่นมุ่งมั�น
เร่�องแก้ไข้ปั็ญ่ห็าความยากจนข้องชื่าวบ้าน	ท่่�ความจำาเป็็นบ่บบังคับให้็
ต้่องข้ายท่่�ด่นร่มนำ�าร่มป็�าให้็คนนอกท่ำาเป็็นแห็ล่งท่่องเท่่�ยวบ้าง	ก้้ห็น่�
ย่มส่นบ้าง	จึงร่วมท่ำาธนาคารต้่นไม้กับ	ธ.ก.ส.	โครงการท่่�ให้็ชื่าวชุื่มชื่น
ป็ล้กต้่นไม้ให็ญ่่เป็็นห็ลักท่รัพัย์คำ�าป็ระกันได้	เปิ็ดพ่ั�นท่่�เป็็นแห็ล่งเร่ยนร้้
การอนุรักษ์พ่ัชื่พัรรณ์	และพ่ั�นท่่�จัดก่จกรรม	CSR	สุดกร่น	

บ้านถ้ำาเสือโฮมสเตย์
Eco Resort และแหล่งแคมป์ปิ้งริมน้ำา
แก่งกระจาน

0 6

ที่ตั้ง : 8 ตำ�บลแก่งกระจ�น อำ�เภอแก่งกระจ�น  

จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน (แต่ควรจองพ้ืนท่ีก�งเต็นท์ล่วงหน้�)

โทรศัพท์ : 08 1130 3835

Website : www.baanthamsue.com 

	 ต่่อมาคนท่ำาก่จกรรมต้่องการท่่�พัักเสร็จสรรพั	บ้านถิ่ำ�าเส่อเลย
เปิ็ดโฮมสเต่ย์ไว้รองรับ	โดย	1	-	2	ป่็มาน่�หั็นมาเปิ็ดเป็็นแห็ล่งแคมป์็ปิ็�ง
ต่อบสนองกระแสกางเต็่นท์่ท่่�มาแรงแซงโค้ง	ใครมาก็ห็ลงรักเพัราะสวย
ทุ่กมุม	โดยเฉพัาะพ่ั�นท่่�เกาะกลางนำ�าให้็กางเต็่นท์่ได้อย่างส่วนตั่ว	ม่
ห้็องนำ�าสะอาดเร่ยบร้อย	แถิ่มยังม่ก่จกรรมสารพััด	เช่ื่น	ล่องแพั	ปั็�น
กระสุนเมล็ดพัันธ์ุท้่องถ่ิ่�นไว้ย่งป็ล้กต้่นไม้บนภ้เข้า	ท่ำาไข่้เค็มอัญ่ชัื่น
และท่องม้วนนำ�าต่าลโต่นด	
	 และช่ื่วงป็ลายป่็ท่่�เข้าพัะเน่นทุ่่งเปิ็ด	เช้ื่า	ๆ	ก็ห่็�วปิ็�นโต่ไป็ก่น
อาห็ารเช้ื่าและชื่มท่ะเลห็มอกกันได้ด้วย	อย่้ท่่�น่�ใครจะหุ็งห็าอาห็ารเอง
ห็ร่อซ่�อท่่�น่�ก่นก็เล่อกได้ต่ามอัธยาศััย	แถิ่มม่คาเฟั�กลางป็�าด่ต่่อใจให้็
นั�งพัักพ่ังอ่กต่่างห็าก	
	 นักท่่องเท่่�ยวพึังพัอใจ	ชุื่มชื่นก็ได้รายได้ยั�งย่นต่ลอดป่็	ผู้ลต่อบรับ
ด่ข้นาดน่�ชุื่มชื่นจึงจำากัดจำานวนคนเข้้าพัักให้็ไม่แออัด	ไม่รับกลุ่มก่นเล่�ยง
สังสรรค์ข้นาดให็ญ่่	งดใช้ื่เส่ยงดังยามคำ�าค่น	และท่่�สำาคัญ่ค่อต้่องแยก
ข้ยะด้วย	บ้านถิ่ำ�าเส่อจะได้สวยไม่สร่าง	เป็็นท่่�เท่่�ยวท่่�รักส่�งแวดล้อมและ
ทุ่กช่ื่ว่ต่ไป็อ่กนาน
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The Life Garden 
Boutique Farmstay
โรงแรมแสนเก๋ท่ามกลาง 
ฟาร์มสมุนไพรออร์แกนิก

	 ‘บ้ต่่กฟัาร์มสเต่ย์แบบว่ลล่า	10	ห็ลังท่่�รายล้อมไป็ด้วยสมุนไพัร
ไท่ยนานาชื่น่ด’	ค่อน่ยามข้อง	The	Life	Garden	Boutique	Farmstay	
ท่่�พัักเปิ็ดให็ม่ท่่�อยากให้็คนใกล้ช่ื่ดธรรมชื่าต่่	แต่่ยังพัักผู่้อนสบายใน
สถิ่าปั็ต่ย์น่ารักสวยเก๋	โดยเฉพัาะห้็องท่่�ม่อ่างนำ�านั�นสุดน่ารัก	แถิ่มอย่้
ห่็างจากห็าดเจ้าสำาราญ่เพ่ัยง	4	ก่โลเมต่ร	แต่่คนท่่�เข้้าพัักส่วนมากไม่
อยากออกไป็ไห็นห็รอก	อยากพัักอย่้ข้้างสระนำ�าคดเค่�ยวในสวนเข่้ยว	ๆ
สดช่ื่�นมากกว่า	
	 ท่่�พัักห็ลากข้นาดม่ความสงบ	อากาศัด่	ม่ชุื่ดดร่ป็กาแฟัให้็ในห้็อง
และเป็็นส่วนตั่วมากเพัราะล้อมด้วยฟัาร์มออร์แกน่กกว้างให็ญ่่	จึงท่ำา
ก่จกรรมได้ห็ลายร้ป็แบบ	เช่ื่น	ให้็อาห็ารป็ลา	เป็็ด	และห่็าน	เร่ยนร้้การ
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ท่ีต้ัง : 100 ตำ�บลห�ดเจ้�สำ�ร�ญ อำ�เภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 09.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : 08 8994 2563

Facebook : The Life Garden Boutique Farmstay  

เดอะไลฟ์ ก�ร์เด้น 

เล่�ยงไส้เด่อนเพ่ั�อท่ำาปุ๋็ย	ไป็จนถึิ่งเก็บมะเข่้อเท่ศัราช่ื่น่	ผัู้กนานา	และ
ไข่้สด	ๆ	จากเล้าไก่มาให้็โรงแรมท่ำาอาห็ารเช้ื่า	ห็ร่อใครไม่สะดวกก็
ต่่�นสาย	ๆ	มาก่นข้้าวยำาห็ร่อแซนด์ว่ชื่ใส่ผัู้กออร์แกน่กกรุบกรอบ
จากฝ่ม่อเจ้าข้องก็ได้	ใส่ใจสุข้ภาพัด่มาก	ต่อบโจท่ย์ทั่�งแข้กค่้รัก	
ครอบครัวท่่�ม่เด็ก	ห็ร่อผู้้้ส้งวัย	และบางวันท่่�น่�ยังเปิ็ดให้็แข้กพัาสัต่ว์เล่�ยง
มาได้ด้วย	
	 อ่กไม่นาน		The	Life	Garden	Boutique	Farmstay		จะเปิ็ดคาเฟั�
ด้วย	เป็็นจุดเช็ื่กอ่นให็ม่ท่่�ท่ำาให้็คนได้ใกล้ช่ื่ดและรักธรรมชื่าต่่ในเพัชื่รบุร่
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	 ในวัยห็นุ่ม	Richard	Vine	รักการแล่น
เร่อใบตั่�งแต่่เร่ยนมห็าว่ท่ยาลัย	เข้าเป็็นคร้สอน
แล่นเร่อใบท่่�	Club	Med	ในยุค	70	แต่่ท่ะเล
อังกฤษห็นาวเย็น	เม่�อได้ออกเด่นท่างไป็
แล่นเร่อใบแถิ่บคาร่บเบ่ยน	อ่สราเอล	สเป็น
ฯลฯ	เข้าห็ลงให็ลการแล่นเร่อใบในพ่ั�นท่่�อากาศั
อบอุ่นห็ร่อร้อนต่ลอดมา	การแล่นเร่อลำาเล็ก
ท่ำาให้็เข้าได้สัมผัู้สธรรมชื่าต่่และคล่�นลมอย่าง
ใกล้ช่ื่ด
		 เม่�อมาสรา้งครอบครวัอย่้เม่องไท่ยกบั
ภรรยาชื่าวไท่ย	Nam	Vine	เข้าเปิ็ดโป็รเจกต่์
วัยเกษ่ยณ์	Huahin	Sailing	Club	มาเก่อบ	17	
ป่็เพัราะพับว่าแถิ่บชื่ะอำา-หั็วห่็น	 ม่ห็าด
สวยงามลมพััดด่ต่ลอดทั่�งป่็	ไม่ม่ห่็นเกาะแก่ง

ท่ีต้ัง : 851/3 สวนสนลอย ตำ�บลชะอำ� อำ�เภอชะอำ�

จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 09.00 - 19.00 น.

โทรศัพท์ : 08 7888 7565

Website : huahinsailing.com 

Facebook : Sailing Club Hua Hin 

Hua Hin  
Sailing Club
โรงเรียนสอนแล่นเรือใบ 
สำาหรับคนทุกวัย
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อันต่รายบรรยากาศัเห็มาะสมกับการแล่นเร่อใบ	แต่่กลับไม่ม่ใคร
แล่นเร่อเลยนอกจากตั่วเข้ากับล้กชื่าย	Sailing	Club	ท่่�ใกล้ท่่�สุดค่อ
ท่่�กรุงเท่พัฯ	กับสัต่ห่็บ	ร่ชื่าร์ดเลยตั่ดส่นใจเปิ็ดโรงเร่ยนสอนแล่นเร่อ
ใบเล็ก	ๆ 	ขึ้�นให้็ทั่�งชื่าวไท่ยและชื่าวต่่างชื่าต่่ได้สัมผัู้สความสนุกอย่าง
ท่่�เข้าร้้สึก	
	 เม่�อเวลาผู้่านไป็	จากเร่อ	10	ลำาก็กลายเป็็นเร่อห็ลายข้นาด	
35	ลำา	ม่ทั่�งครอบครัวท่่�พัาเด็ก	ๆ	มาอย่้กับท่ะเลช่ื่วงวันห็ยุดยาว	
จนถึิ่งผู้้้ให็ญ่่ท่่�ลองแล่นเร่อครั�งแรก	โดยม่คอร์สพ่ั�นฐาน	4	วันท่่�ท่ำาให้็
ม่อให็ม่ทั่�งเด็กและผู้้้ให็ญ่่แล่นเร่อใบได้เองในระยะท่างสั�น	ๆ	ใครอยาก
ฝึกระดับแอดวานซ์ห็ร่อลองเช่ื่าเร่อใบมาแล่นเองก็ต่่ดต่่อได้	ท่่�น่�ยังม่ร้าน
อาห็ารกึ�งบาร์ร่มห็าด	ให้็นักแล่นเร่อใบท่่�ห่็วโห็ยทั่�งห็ลายได้เต่่มพัลัง
และพัักผู่้อนก่อนห็ร่อห็ลังลงนำ�าด้วย	ครบส้ต่รห็ย่อนใจด่มาก
	 เร่อใบเป็็นก่ฬาท่่�ค่อนข้้างเคารพัส่�งแวดล้อม	เพัราะไม่ม่เคร่�องยนต์่
ป็ล่อยมลพ่ัษ	และยังเล่นได้แท่บทุ่กวัยตั่�งแต่่	8	ข้วบขึ้�นไป็จนถึิ่ง	80	
ข้อแค่สุข้ภาพัร่างกายแข็้งแรงก็มาลองแล่นเร่อได้	ร่ชื่าร์ดเองก็สอน
นักเร่ยนวัย	70	มาแล้วจนแล่นเร่อได้สบาย
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      แก่งกระจ�นเป็นอุทย�นแห่งช�ติที่ใหญ่ที่สุดของไทย เป็นป่�
ต้นน้ำ�แม่น้ำ�เพชรบุรีและแม่น้ำ�ปร�ณบุรี ท้ังยังได้รับก�รข้ึนทะเบียนเป็น
แหล่งมรดกโลกจ�กยูเนสโก ในคว�มอุดมสมบูรณ์ของผืนป่�ดิบชื้น
ประกอบด้วยทะเลส�บ ถ้ำ� น้ำ�ตก และหน้�ผ�สวยง�ม จึงไม่น่�แปลก
ใจท่ีเส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติท่ีน่ีจะเต็มไปด้วยคว�มดึงดูดใจคนรักป่�
และชีวิตกล�งแจ้ง
      เส้นท�งศึกษ�ธรรมช�ติที่นี่มีอะไรให้ดูเยอะม�ก ทั้งพืชพันธุ์
แปลก ๆ  โดยเฉพ�ะกล้วยไม้ ไปจนถึงดอกไม้ห�ย�กเช่น เอ้ืองส�ยส่ีดอก
จำ�ปีเพชร นกน�น�ชนิดทั้งนกท้องถิ่นอย่�งนกเงือก และนกอพยพ

ที่ตั้ง : อุทย�นแห่งช�ติแก่งกระจ�น ตำ�บลแก่งกระจ�น 

อำ�เภอแก่งกระจ�น จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.

โทรศัพท์ : 09 1050 4461, 0 3277 2311 (ศูนย์บริก�ร 

นักท่องเท่ียว), 0 3277 2312 (ที่ทำ�ก�รอุทย�นฯ)

Facebook : อุทย�นแห่งช�ติแก่งกระจ�น - Kaeng Krachan 

National Park

เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 
แก่งกระจาน
แหล่งสำารวจนก แมลง สัตว์ป่า  
และพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ของไทย
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ที่เข้�ม�พักพิงในช่วงฤดูหน�ว เช่น นกย�งกรอกพันธุ์จีน นอกจ�กน้ียัง
มีแมลง แถมท่ีน่ียังมีสัตว์ป่�ส�รพัด อย่�งหมี สมเสร็จ แมวป่� อ้นใหญ่ 
(สัตว์ฟันแทะจำ�พวกหน่ึง) เต่�บก ซ่ึงถ้�โชคดีอ�จได้พบเห็นรอยเท้� 
หรือร่องรอยบ่งช้ีต่�ง ๆ เหม�ะกับคนท่ีอย�กหนีกรุงม�สัมผัสคว�ม
อัศจรรย์ของธรรมช�ติ และเหม�ะที่จะให้เด็ก ๆ ได้เข้�ม�เรียนรู้เรื่อง
ธรรมช�ติของป่�ไทยด้วย
     เนื่องจ�กอุทย�นขน�ดใหญ่มีอะไรให้เลือกชมเยอะม�ก จะม�
ท่องเท่ียวระยะส้ันหรือปักหลักแคมป์ป้ิงในอุทย�นแห่งช�ติก็ได้ แค่ได้ 
สูดอ�ก�ศฉ่ำ�ปอดที่นี่ก็คุ้มแล้ว
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	 โรงเร่ยนล้กห็ว้าก่อตั่�งโดย	จำาลอง	บัวสุวรรณ์์	อด่ต่คร้สอนภาษา
อังกฤษและชื่าวเพัชื่รบุร่คนแรก	ๆ	ท่่�ได้ใช้ื่อ่นเท่อร์เน็ต่ในจังห็วัด	
การเช่ื่�อมต่่อกับโลกกว้างท่ำาให้็เข้ามองเห็็นว่า	การศึักษาแค่ในห้็องเร่ยน
ไม่เพ่ัยงพัอให้็เด็ก	ๆ 	ชื่าวเพัชื่รบุร่ได้เร่ยนร้้ทั่กษะจำาเป็็นในช่ื่ว่ต่	รวมถึิ่ง
ร้้จักแง่งามข้องบ้านเก่ด	เข้าจึงก่อตั่�ง	‘กลุ่มล้กห็ว้า’	ให้็เยาวชื่นได้ออก
มาท่ำาก่จกรรมช่ื่วงวันห็ยุดสุดสัป็ดาห์็ท่่�เคเบ่ลคาร์	อาเข้ต่	ห็ร่อบร่เวณ์
เข้าวังเคเบ่ลคาร์	ทั่�งท่ำาพัวงมโห็ต่ร	ต่อกกระดาษ	วาดร้ป็ระบายส่
พ้ัดคุยท่ำาก่จกรรมร่วมกับนักท่่องเท่่�ยวและจัดห็อศ่ัลป์็สุวรรณ์าราม	 
ในกุฏ่เก่าร้าง	ท่ำาให้็เยาวชื่นได้ร้้จักทั่�งงานช่ื่างศ่ัลป์็สกุลเม่องเพัชื่ร	และ
สร้างสมป็ระสบการณ์์ช่ื่ว่ต่ด้านการป็ฏ่สัมพัันธ์	
 

โรงเรียนลูกหว้า
โรงเรียนช่างศิลป์เมืองเพชร  
ที่ทำาให้เด็กจากทุกที่สนุกกับศิลปะ
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ท่ีต้ัง : เข�วังเคเบิลค�ร์ ตำ�บลคลองกระแซง  

อำ�เภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

วัน-เวล�ทำ�ก�ร : 09.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์) 

โทรศัพท์ : 08 1290 8091

Facebook : กลุ่มลูกหว้� เพชรบุรี

	 ต่่อมากลุ่มล้กห็ว้าข้ยายก่จกรรมเป็็นโรงเร่ยนล้กห็ว้า	โรงเร่ยน
สาธารณ์ะท่่�เด็กห็ร่อผู้้ใ้ห็ญ่่จากท่่�ไห็น	ๆ 	ก็มาเร่ยนร้้ได้ต่ลอด	ทั่�งชื่ม
น่ท่รรศัการช่ื่างศ่ัลป์็เม่องเพัชื่ร	เร่ยนท่ำาพัวงมโห็ต่ร	ท่ำาข้นมจากต่าล
โต่นดสุก	ไป็จนถึิ่งวาดร้ป็ระบายส่และพ่ัมพ์ัลงบนผู้ลงานอย่าง
กระเป๋็าผู้้า	แก้วนำ�า	แถิ่มยังม่มุมข้ายข้องคราฟัต์่ข้องท่่�ระลึกจากลุงป้็า
ในชุื่มชื่นทั่�วเพัชื่รบุร่	และท่่�น่�ยังเป็็นแห็ล่งข้้อม้ลการท่่องเท่่�ยวเพัชื่รบุร่
ท่่�เย่�ยมยอดจากคนท้่องถ่ิ่�น	เร่ยกได้ว่ามาท่่�น่�ท่่�เด่ยวได้ครบทุ่กส่�ง	เห็มาะ
กับก่จกรรมวันห็ยุดข้องครอบครัวห็ร่อคนรักศ่ัลป็วัฒนธรรม
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ผู้จัดพิมพ์

ผู้จัดทำา

ก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)

พ.ศ. 2564

The Cloud



การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท 0 2250 5500
www.tourismproduct.tourismthailand.org 
Facebook, Line @TourismProduct 


