
JourneyLady
#ผู้หญิงสายฮิปกับทริปชุมชน



MORE 
LEGACY

MORE 
FUN

MORE 
GASTRONOMY

ตามรอยงานฝีมือ
ของชุมชน ที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ ของแต่ละ
วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน

เที่ยวสถานที่ส�าคัญ
 ที่คนในชุมชนภาคภูมิใจ 
อย่างเข้าถึงและลึกซึ้ง

เพิ่มประสบการณ์ 
เที่ยวในมุมมองใหม่อย่าง

มีสีสันตามวิถีการกิน
และเอกลักษณ์ทาง

วัฒนธรรม

สนุกกับการเดินทาง 
เต็มที่กับชีวิต ได้เที่ยว 

ได้สุขภาพ และได้มิตรภาพ
อย่างเต็มเปี่ยม

MORE 
INSPIRED

ตามหาแรงบันดาลใจ 
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์

ให้กับตัวเอง

MORE 
AUTHENTIC

ผู้หญิง    สไตล์
กับการท่องเที่ยว

ภาคทั่วไทย
มาร่วมกันเติมสีสันให้ชีวิต ด้วยการออกเดินทางท่องเที่ยวชุมชนทั่วไทย   

สัมผัสเสน่ห์แห่งชุมชน ที่ยิ่งเข้าถึง ยิ่งลึกซึ้ง ยิ่งหลงรัก  
#ผู้หญิงสายฮิปกับทริปชุมชน



เกิดเป็น Working Woman ที่ต้องพร้อมทุกสถานการณ์ตั้งแต่เช้าจรดค�า่ เรื่องของการ
แบ่งเวลาออกไปหาพลังธรรมชาติ อาจจะดูเป็นเรื่องยาก แต่ใช่ว่าจะต้องตัดขาดจาก
การหาความสุขส่วนตัวออกไป เพราะเมืองไทยยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆ ที่พร้อมรับ

ช่วงเวลาอันจ�ากัด ให้บรรดาสาวโสดอย่างเราได้ก้าวออกไปชื่นชมความงามในอีกหลายแง่มุม
 ว่าแล้วก็หว่านไอเดียลงไปในกรุ๊ปแก๊งเพื่อนสนิท นัดแนะกันแบบคร่าวๆ ก่อนจะเริ่มต้น

ความสุขกันตั้งแต่การเก็บกระเป๋าเดินทาง ถึงเวลาได้ใช้ Accessories ที่ช้อปไว้จนล้นตู้สักที

ชวนแก๊งสายลั้ลลาไปกดปุ ่มรีเฟรช

@ชลบุรี
ช่วงเวลาดีๆ 



ออกสตาร์ทด้วยภูมิปัญญา “ฉันคือผู้พิทักษ์”
	 แค่ชั่วโมงนิดๆ	จากกรุงเทพฯ	Google	map	ก็บอกพิกัด

ว่า	พวกเราอยูใ่นเขตต�าบลตะเคยีนเตีย้	จ.ชลบรุ	ีรอบตวักลาย
เป็นความเขียวสดช่ืน	 จากแนวต้นมะพร้าวยาวเรียงราย							
อันเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านละแวกนี้		แต่ที่น่ารักไปอีก
แบบคือ	ชุมชนแห่งนี้ต่อยอดให้พื้นที่การท�ามาหากินเป็น
รายได้หลกั	สามารถแตกแขนงสร้างรายได้เสรมิ	ซึง่ดมูแีวว
จะไปได้ดีขึ้นไปอีก	ด้วยการชักชวนคนต่างถิ่น	ให้มาลอง
ท�ากิจกรรมท่ีคนแถวน้ีคุ ้นเคย	 ท้ังป ัน่จักรยานชม
บรรยากาศในสวนมะพร้าว	ชมกระบวนการแปรรปูน�า้มนั
มะพร้าวสกดัเยน็	ชมิน�า้มะพร้าวสดๆ	จากต้น	และรบัรอย
ยิ้มค�าทักทายจากชาวบ้านตะเคียนเตี้ยผู้ใจดี	 พร้อมกับ		
เป็นหนึ่งในผู้ร่วมพิทักษ์ต้นมะพร้าว	 กับภารกิจ	 “ปล่อย
แตนเบียน”	

	“ผู้พิทักษ์รักษ์มะพร้าว”	คืออะไร?	พี่ๆ	ชาวสวน	เล่าให้ฟังว่า	
ศัตรูของมะพร้าวคือเจ้าหนอนหัวด�า	ที่คอยแต่จะบุกท�าลายก้าน	ใบ	
ดอก	 ท�าให้ออกผลน้อยและตายไปในท่ีสุด	 แต่ปัญหาเหล่านี้จะ
คลี่คลาย	 เมื่อเราได้มือปราบนาม	 “แตนเบียน”	 แมลงน�้าดีเชื้อสาย
อินเดียและศรีลังกา	 มาช่วยจัดการหนอนเจ้าปัญหาด้วยยุทธวิธี	
“เกลือจิ้มเกลือ”	 เพราะแตนเบียนจะซอกซอนเข้าไปท�าลายรัง								
เจ้าหนอนหัวด�าแบบสิ้นซาก!		ไอเดียดีเริ่ดแบบนี้	ต้องจดไว้เป็นทริค	
เอาไว้แก้ปัญหาในงานตัวเองบ้าง

แตนเบียนผู้พิทักษ์ต้นมะพร้าว



Power of The Sunset 
	 นานๆ	จะออกมาเริงร่าท้าทายแดดลม
กนัสกัท	ีเรือ่งรกัสบาย	กนิหรูอยูอ่ย่างด	ีพวก
เราไม่มีทางยอมให้ขาดตกบกพร่อง	 ทริปน้ี
จึงตั้งใจมาเช็คอินที่ท่าเรือ	Ocean	Marina	
ท่าเรอืยอร์ชขนาดใหญ่ในฝ่ังตะวนัออก	ซึง่มี
กิจกรรมล่องเรือชมความงามของท้องทะเล	
พร้อมบรรยากาศดนิเนอร์สดุเอ็กซคลซูฟีใน
ยามเยน็		พร้อมทีพ่กัรมิชายหาดทีพ่รัง่พร้อม
ไปด้วยความสะดวกสบาย
	 ความสนกุสนานบนผนืน�า้สฟ้ีาเริม่ต้น
ขึ้นแล้ว	 นี่คือช่วงเวลาอันแสนพิเศษ	 ความ
สขุสะบดัพริว้ไปตามแรงลม	ขอบฟ้าสส้ีมอยู่
ใกล ้ขึ้นมากว ่าเดิม	 ก ่อนจะโบกมือลา
พระอาทติย์ลบัขอบฟ้า	ท่ามกลางอาหารเยน็
สดุพเิศษ		ทีเ่คล้าคลอด้วยเสยีงคลืน่	เปิดฉาก
ของค�่าคืนได้อย่างน่าประทับใจ

ปั่นเพลินเกินห้ามใจ เก๋ไก่ได้คุณค่า 
	 มาถึง	“บ้านร้อยเสา”		บ้านโบราณที่แค่มองก็รู้เลยว่าได้รับการดูแลรักษามา
อย่างด	ี	ภายนอกจะเหน็เป็นบ้านสองหลงั	แต่เม่ือเข้ามาภายในจะต้องว๊าวกบัความ
เชื่อมต่อถึงกันหมด	ชั้นบนตกแต่งให้เป็นพื้นที่จัดแสดงเครื่องใช้สมัยโบราณ	ต�ารา
โหราศาสตร	์ยารักษาโรค	ส่วนพื้นที่รอบๆ	บ้าน	ที่มีเนื้อที่กว่า	6	ไร่	มีสวนสมุนไพร	
แปลงไผ่หวาน	ที่ออกหน่อตัดขายได้ตลอดทั้งปี	
	 ไม่เคยคิดมาก่อนว่าการมาเท่ียวเล่นในสวนมะพร้าวจะมีอะไรน่าสนุกอยู่
มากมาย	 เหล่าแก๊งเพื่อนสาวยังได้มุมเก๋ๆ	 ในไอจีอีกเพียบ	 เราเลือกจักรยานคู่ใจ
ปั่นกันไปในสวน	สวมวิญญานเป็นแก๊งเด็กน้อยที่คอยแต่จะหาเรื่องซนๆ	ท�าตลอด	
เห็นอะไรก็อยากแวะอยากชิมไปหมด	 ก็ที่บ้านตะเคียนเตี้ยเขามีของอร่อยอยู่มาก	
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว	ตั้งแต่น�้ามะพร้าวสดๆ	หอมๆ	ขนมทองพัฟ	รวม
ทัง้สนิค้าออร์แกนคิของชมุชน	ป่ันกันจนเพลนิโดยไม่รูส้กึเหนือ่ย	แถมรู้สกึอบอุน่กบั
การต้อนรบัทีเ่ป็นมติรของชาวบ้าน	พวกเราให้คะแนนเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า	เป็นช่วง
เวลาที่	เก๋ไก๋ได้คุณค่ามากๆ	



จิบชา ชมสวน 
ในมุมพักผ่อนสไตล์ยุโรป
	 เริ่มต้นวันใหม่อย่างสดช่ืน	 ชาร์จพลัง
อย่างเตม็ทีใ่นอ้อมกอดของท้องทะเล	ก่อนจะ
ออกไปท่องโลกกว้างกนัต่อไป	เสือ้ผ้าหน้าผม	
พร็อบพร้อม	ไปดูกันว่า	พัทยาในวันนี	้มีอะไร
น่าสนใจกันบ้าง	
		 “บรรยากาศหมู่บ้านขนาดเล็กๆ	 ใน
ยุโรปชนบท	ที่มีสวนสวยพร้อมอาคารเท่ๆ	มี
กลิ่นอายแบบเรียบง่าย	 จริงใจและเป็นมิตร	
เป็นศนูย์รวมของกจิกรรม	ครอบครวัและกลุม่
เพื่อน	 ได้ถูกจ�าลองมาไว้ที่พัทยา”	นี่คือคอน
เซ็ปต์ของ		A’	La	Campagne	‘อะลาคอม
ปาณย์’	แหล่งท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์	ที่พัก
ผ่อนแบบชิลล์ๆ	 อย่างมีสไตส์	 และอิ่มอร่อย
แบบลงตัว

	 ภายใน	‘อะลาคอมปาณย์’		มร้ีาน	“ส้มต�า
วิลล่า”	 ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบสถ์เก่า
สไตล์ยุโรปคลาสสิก	นั่งโซนไหนก็พบกับลมเย็น
สบาย	มีอาหารรสสะใจมากกว่า	40	เมน	ูอย่าง
ไก่เหลืองคอมปาณย์	 สูตรดั้งเดิมจากริมหาด
จอมเทียน	ส้มต�า		ปิ้ง	ย่าง	ย�า	ลาบ	น�้าตก	และ
กับข้าวสไตล์อีสาน	ที่พิถีพิถันวัตถุดิบ	ถั่วคั่วเอง	
แหนมกระดกูหมหูมกัเอง	ส่วนเหล่าผกัเคียงเป็น
ผักที่ปลูกในโครงการวิถีเกษตรธรรมชาติ

	 อีกมุมพักผ่อน	คือ	“Tea	Factory	
&	More”		ที่มีการตกแต่งร้านให้เหมือน
โรงงานผลิตชาแบบย้อนยุคในประเทศ			
ศรลีงักา	และใช้โต๊ะ	 เก้าอี	้ ของตกแต่งเป็น
สไตล์ยโุรปคลาสสกิ	 มองออกไปด้านนอก	
จะเห็นวิวสวนแห่งความผ่อนคลาย	 ที่มี
บรกิารขนม	ชา	และเครือ่งดืม่หลากหลาย
ประเภท	เข้ากับบรรยากาศการพกัผ่อนท่ี
ลงตัวสุดๆ



รื้อฟื้นความสดชื่น 
@ ชุมชนชากแง้ว 
	 บ่ายแดดร่ม	 ลมเย็นสบาย	 ชวนมาเช็คอินใน

สถานที่ ที่ คนจีนรุ ่ นคุณปู ่คุณย ่ า เรี ยกว ่ า												
‘หล่ังช่ังฮ้ิว’	 ซึ่งหมายถึงพื้นท่ีราบลุ่มท่ีมี

ต ้นงิ้วขึ้นมากมาย	 ภายในชุมชนมี							
โรงเลื่อย	 โรงเผาถ ่าน	 ร ้านทอง									
ร้านของช�า	 โรงหมอ	 โรงง้ิว	 วิกลิเก	
โรงหนัง	 กระทั่งคิวรถยนต์โดยสาร	
...เป ็นชุมชนที่ไม ่เคยหลับไหลใน

อดีตกาล	
	 แต่เมื่อมีถนนเส้นทางบางนา	 -	

ตราด	ท�าให้เส้นทางของนกัท่องเทีย่ว	มุง่ตรง
ไปสู่พทัยาได้อย่างสะดวก	ท�าให้บ้านชากแง้วเดนิเข้า
สูค่วามซบเซา	แต่เชือ่กนัว่าเพราะความศักดิส์ทิธิข์อง	
“เจ้าแม่ทบัทมิ”	ทีช่าวบ้านสกัการะนบัถอื	ดลจติดลใจ
ให้คนรุ ่นใหม่สายเลือดชากแง้ว	 รวมตัวกันกลับ					
บ้านเกิด	 เพื่อปลุกให้ชุมชนกลับขึ้นมามีชีวิตชีวา					
และสีสัน	สร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้คืนกลับ
มาอีกครั้ง	
	 พวกเราได ้สัมผัสถึงแง ่มุมท่ีหลากหลาย	
ท่ามกลางช่วงเวลาที่ได้แอบอิงกับธรรมชาติอัน
บริสุทธิ์	 รับรู้ได้ถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า	 เรียนรู้
เรื่องราวชุมชนในอดีต	 ที่ล้วนเป็นแรงผลักดันสู ่
อนาคต		เตมิพลงัอนัยิง่ใหญ่	และสร้างแรงบนัดาลใจ
ให้กับพวกเรา	 นี่สินะ	 คือการกดปุ่ม	 Refresh	 ของ
พวกเรา	ก่อนจะกลับไปลุยภารกิจที่รออยู่

ข้อมูลติดต่อ
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตะเคียนเตี้ย:	โทร.	08-4698-9732
คนรักษ์มะพร้าวบ้านตะเคียนเตี้ย:		Facebook	:	cocolover39
A’ La Campagne:	ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท	ตรงข้ามอัยการพัทยา	
ก่อนถึงสี่แยกห้วยใหญ่	Tel:	06-1441-5181	Line:	alacampagne-pattaya			
ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว:	https://www.facebook.com/chakngeaw/

ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านชากแง้ว:	โทร.08-1870-3398



ผจญภัยในสวนผลไม้ 

“ชุมชนรักษ์เขาบายศรี”
 ลิ้มรสความอร่อยที่ไม่สิ้นสุด 

@จันทบุรี
เมืองจันท์ไม่ได้มีดีแค่พลอย เพราะหากให้นับของดีในจันทบุรี ยกมือสองข้างที่มีมา

เรียงดูก็คงนับไม่หมด ส�าหรับคนที่ชอบของอร่อย บอกเลยว่าจันทบุรีคือสวรรค์ดีๆ ที่
มีของอร่อยให้ลิ้มลองเยอะมาก และหากจะให้อร่อยด้วยสนุกด้วย คงต้องไปผจญภัยใน

สวนผลไม้ โดยเฉพาะที่ชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ ที่ไม่เพียงเปิดโอกาสให้ลิ้มรส
ผลไม้สดจากต้นแบบไม่อั้น แต่ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ในสวนให้ท�าด้วย



เปิดประสบการณ์ใหม่ในสวนผลไม้ 
	 จดุเร่ิมต้นของทรปินีเ้กดิขึน้ทีส่วนผลไม้ของชมุชนรกัษ์เขาบายศรี
ที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน
รักษ์เขาบายศรีขึ้น	 โดยเปิดสวนผลไม้	 6	 สวนรวมพื้นที่กว่า	 100	ไร่						
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและชิมผลไม้สดๆ	 จากต้นแบบไม่อ้ันในเวลา								
90	 นาทีต่อเที่ยว	ซึ่งเพียงแค่ออกสตาร์ทสีเขียวเหลืองแดงของต้นไม	้				
ทีอ่อกลกูดกจนละลานตากท็�าให้เพลดิเพลนิแล้ว	ยิง่ได้เดด็ชมิเงาะ	ระก�า	
สละ	มังคุด	ลางสาด	มะปรางจากต้น	ความฟินก็ยิ่งบังเกิด	เอาเป็นว่า
ตลอด	 90	 นาทีที่ตอนแรกคิดว่านาน	พอได้เดินชมเด็ดชิมจริงๆ	 แล้ว	
กลับหมดลงอย่างรวดเร็วจนอยากขอต่อเวลากันเลยทีเดียว	 เพราะ						
ผลไม้สดๆ	 จากต้นนั้นรสชาติดีกว่าท่ีซ้ือตามแผงลอยหรือตะกร้า												
ในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นไหนๆ	
	 อาจจะเป็นเพราะว่าคณุป้าคณุน้าเจ้าของสวนแนะน�าวธิเีลือกสรร
แต่ละลูกแต่ละสายพันธุ์เป็นอย่างดี	 เลยได้ของดีเด็ดมาลิ้มลอง	 อย่าง
มังคุดหากจะกินเลยก็ต้องเลือกผลที่มีเปลือกแดงเข้มออกม่วงถึงจะ						
รสเลิศ	ส่วนทุเรียนต้องสังเกตร่องหนาม	หากเป็นสีเทาขั้วบวมเป่งและ
ก้านบวมใหญ่สีคล�้า	 แกะกินแล้วจะสัมผัสได้ถึงความอร่อยที่แท้จริง					
เลยท�าให้ยิ่งกินยิ่งเพลินเพราะรสชาติดีชนิดที่ท�าเอาลืมเรื่องน�้าหนัก				
กันไปเลย
		 การเดนิเล่นในสวนผลไม้ทีช่มุชนรกัษ์เขาบายศรนีอกจากจะเพลนิ
กับการชิมแล้ว	ยังตื่นตากับการเก็บผลไม้ของชาวสวนด้วย	โดยเฉพาะ
การเกบ็ทเุรยีนทีต้่องท�างานกนัเป็นทมี	คนหน่ึงปีนขึน้ไปบนต้นเลอืกลกู
ที่เหมาะควรแก่เวลาแล้วปลิดข้ัวออกมาก่อนโยนให้อีกคนที่ยืนถือ								
ผ้ากระสอบรอรับอยู่เบื้องล่างอย่างมั่นคง	 เป็นการประสานสามัคคีที่
ท�าเอาคนดูตื่นเต้นทุกครั้งเม่ือเห็นลูกหนามลอยละลิ่วลงมาในผืน
กระสอบ	 ราวกับว่าเป็นการแสดงโชว์ช้ันยอดจากจอมยุทธ์มากฝีมือ					
ยังไงยังงั้น	 พอผ่านสวนระก�าเราก็ต้องตะลึงอีกครั้ง	 กับเทคนิคแสน				
ชาญฉลาดของชาวสวนท่ีตัดดอกระก�าตัวผู้มาผสมเกสรสละตัวเมีย					
เพือ่ให้ระก�าทีม่กัจะออกลกูเดีย่วเปลีย่นมาออกผลเป็นพวงเหมอืนสละ						
นับว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ท่ีนอกจากจะสร้างผลผลิตได้เป็นกอบ			
เป็นก�า	ยังท�าให้ผู้มาเยือนอย่างเราทึ่งจนอดถ่ายรูปเก็บไว้ไม่ได้

สร้างสรรค์เมนูอร่อยจากผลไม้
	 อิ่มจากผลไม้ในสวนแต่ยังไม่อิ่มของคาว	 เมื่อถึงเวลาอาหารก็						
ไม่ต้องไปหาร้านอาหารใหญ่โตให้ล�าบาก	 ลองลิ้มรสความอร่อยของ
อาหารถิ่นกับชาวบ้านที่นี่กันเสียเลย	 กับสารพัดเมนูผลไม้อร่อยเลิศที่
หลายคนอาจจะคิดไม่ถึง	 ทั้งทุเรียนกรอบผัดเผ็ด	 ส้มต�าทุเรียน	 และ					
น�้าพริกระก�า	 โดยเฉพาะจานเด็ดที่หากินได้ที่น่ีเท่าน้ันอย่างข้าวระก�า
ขย�าป	ูซึง่ไม่ใช่แค่อร่อย	แต่ยงัสนกุกบัการลงมอืท�าเองตามสตูรของทาง
เจ้าของสวน	 เริ่มจากน�าข้าวมาคลุกกับน�้าพริกระก�าพร้อมกับขย�า							
เนื้อปูลงไปให้เข้ากัน	 ตักลงจาน	 วางไข่ต้ม	 ผักสด	 และทะเลลวกไว้							
ข้างเคียง	ออกมาเป็นเมนูหน้าตาดีฝีมือเราเอง	แถมรสชาติก็ยังซี๊ดสุดๆ	
บอกเลยว่าถ้ามาถึงชุมชนรักษ์เขาบายศรีแล้วไม่ได้ลองข้าวระก�าขย�าปู
ถือว่าพลาดอย่างแรง



ปั่นจักรยานท่องชุมชน เหนื่อยแต่เพลิน
	 กจิกรรมยามบ่ายทีส่นกุสนานคอืการป่ันจกัรยานท่องไปในชุมชน
เก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตเรียบง่าย	 พร้อมกับชมธรรมชาติและวัฒนธรรมที่
สวยงาม	รวมถงึเรยีนรูก้ารท�าสวนผลไม้ด้วยวธิกีารแบบดัง้เดมิ	ที่ตืน่ตา
ตื่นใจมากคือการได้เห็นต้นไม้อายุยืน	ทั้งต้นทุเรียนโบราณพันธุ์หัวบ่อ
ขนาด	3	คนโอบ	ต้นมงัคดุ	100	ปี	สละบ้านหม้ออายุ	80	ปี	เงาะบางยีข่นั
อาย	ุ120	ปี	และไฮไลท์ทีใ่หญ่โตมากคอื	“รจนา”	ต้นทุเรยีนโบราณอายุ	
124	ปี	สงูกว่า	50	เมตร	ซึง่น่าจะสงูทีส่ดุในประเทศไทยเลยล่ะ	นอกจาก
นี้ยังได้แวะเยี่ยมชมศาลปู่เจ้าเขาบายศรีและวัดเขาบายศรี
ที่มีอายุเก่าแก่ถึง	 200	 กว่าปี	 เพื่อกราบไหว้สักการะให้
เป็นสิริมงคลด้วย
	 ระหว่างปั่นจักรยานท่ามกลางสวนผลไม	้สิ่งหนึ่ง
ที่น่าสนใจมากคือ	 อุโมงค์เก็บน�้า	 ซึ่งเป็นภูมิปัญญา		
ท้องถิ่นที่ท�าไว้เก็บน�้าให้มีใช้ตลอดท้ังปี	 โดยแต่ละ
บ่อจะมีอุโมงค์เชื่อมถึงกันจึงเป็นการกระจายน�้า
อย่างทั่วถึง	เรียกได้ว่าในชุมชนเล็กๆ	แห่งนี้มีความ
น่าทึ่งอยู่ทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียว

พักโฮมสเตย์ ช้อปของฝากขึ้นชื่อ
	 หากใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนแท้ๆ	ด้วยการ

นอนฟังเสียงหริ่งหรีดเรไรกลางสวนผลไม้	 ชุมชนรักษ	์						
เขาบายศรีก็มีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้

ได้พักด้วยราคาแสนถูก	 แว่วมาว่าถ้าได้ลองค้างสักคืน
แล้วจะติดใจจนอยากกลับไปค้างบ่อยๆ	 กันเลย								
แถมก่อนกลับบ้านก็ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน
ให้ได้ซ้ือไปเป็นของฝาก	ไม่ว่าจะเป็น	ทเุรยีนกวน	 ทุเรยีน				
ทอดกรอบ	 มังคุดกวน	 แก้วมังกร	ท๊อฟฟี ่ทุเรียน										
สละลอยแก้ว	ที่กล้าการันตีว่า	ของชุมชนเขาบายศรี
อร่อยไม่แพ้ที่ไหนแน่นอน

	 เวลา	 1	 วันในสวนผลไม้เหมือนจะหมดไปอย่าง
รวดเร็วกว่าเวลาภายนอก	 แต่ถึงอย่างนั้นก็นับได้ว่า		
สิง่ทีไ่ด้รบักลบัมาคุม้ค่ามาก	เพราะนอกจากของฝาก
ทีเ่ตม็ไม้เตม็มอืแล้ว	ยงัได้ประสบการณ์ความสขุและ
สนุกกลับมาเต็มตะกร้า	ทั้งได้เรียนรู้วิถีชาวสวน	ได้
ลิม้รสผลไม้ไทย	และอร่อยถกูใจกบัเมนผูลไม้ทีห่ลาก
หลาย	 แบบนี้คงต้องหาเวลาไปเที่ยวเพลินๆ	 ใน
ชุมชนรักษ์เขาบายศรีกันบ่อยๆ	แล้วล่ะ

Contact Info.
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตรรักษ์เขาบายศรี

ต�าบลเขาบายศรี		อ.ท่าใหม	่จ.จันทบุรี
เวลาเปิด-ปิด	:	ทุกวัน	
08:00	–	16.00	น.

ติดต่อ : คุณนงลักษณ	์มณีรัตน	์	
โทรศัพท์	08-6834-9604	และ	

08-1683-0147	



 
@ระยอง

“ทะเลน้อย” 
ระยองเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจนมาก ตั้งแต่ภาษาถิ่นที่ได้ยินเป็นต้องรู้ว่า

นี่คนระยองฮิ ไปจนถึงวิถีชีวิตริมฝั่งน�้าของผู้คนที่อาศัยร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน  
อย่างหมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อยในอ�าเภอแกลง  ชุมชนที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 

หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 11 รางวัลดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ที่ยังคงใช้ชีวิตตามขนบธรรมเนียม
ดั้งเดิมอย่างคงเส้นคงวา จนกลายเป็นเสน่ห์ของชุมชนที่ท�าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย 
หลายคนมาที่นี่เพื่อชมธรรมชาติ บางคนอยากชิมของขึ้นชื่อทั้งผักกระชับและกล้วยสามน�า้ แต่แท้จริง

แล้วทะเลน้อยมีของดีและความสนุกให้ไปสัมผัสอีก แค่เปิดใจไปเดินชิลๆ สัก 1 วัน เชื่อเถอะว่า
จะหลงรักที่นี่แบบไม่ทันตั้งตัว

ชุมชนน่ารัก ผักกระชับประทับใจ 
และวิถีไทยริมฝั่งน�้า 



พิสูจน์ความอร่อยของกล้วยสามน�า้-ผักกระชับ 
	 “กล้วยน�้าว้าขึ้นชื่อ	 เลื่องลือผักกระชับ	 ถ่ินพักทัพพระเจ้าตาก	
ของฝากกะปิ-น�า้ปลา	ล่องธาราล�าน�า้ประแส”	คอืค�าขวญัประจ�าชมุชน
ที่เพียงแค่เดินเข้าไปในหมู่บ้านก็จะได้เห็นและได้ยินจนกลายเป็น
ข้อความที่เอ่ยได้อย่างชินปากในเวลาอันรวดเร็ว	แม้จะเกิดความสงสัย
อยู่บ้างว่า	 กล้วยน�้าว้าและผักกระชับ	 มีดีอย่างไรถึงกับกล่าวถึงเป็น
อันดับแรกในค�าขวัญชุมชนกันเลยทีเดียว
	 และแล้วความสงสยันีก้ถ็งึบางอ้อเมือ่ได้เดนิเข้าไปภายในหมูบ้่าน
แล้วลงุๆ	ป้าๆ	คนท้องถิน่เฉลยให้ฟังว่า	กล้วยน�า้ว้าของทีน่ีม่เีอกลกัษณ์
ไม่เหมือนที่อื่น	เพราะปลูกในพื้นที่ที่ได้รับน�า้	3	ชนิดด้วยกัน	คือน�า้จืด	
น�้าเค็ม	 และน�้ากร่อย	 รสชาติจึงหวานอร่อยแตกต่างจากกล้วยน�้าว้า					
ถิน่อืน่อย่างชดัเจน	ซึง่พอได้ปอกกล้วยสามน�า้เข้าปากแล้วต้องพยกัหน้า
เห็นด้วยอย่างไม่อาจปฏิเสธ	 เพราะหวานและอร่อยมากจนอดท่ีจะหิ้ว
กลับไปฝากคนที่บ้านไม่ได้
	 ส่วนผักชื่อแปลกอย่างผักกระชับนั้นก็เป็นผักเฉพาะถิ่นที่ม	ี							
การเพาะปลกูกนัแค่ทีน่ีท่ีเ่ดยีวเท่านัน้	แถมการปลกูกไ็ม่ใช่เรือ่งง่าย	ต้อง
แช่เมล็ดนานถึง	3	เดือน	และถ่ายน�้าท�าความสะอาดวันเว้นวันจนกว่า
จะงอกออกมาเป็นต้นอ่อนให้เกบ็ไปรบัประทาน	 เป็นผกัพืน้บ้านหน้าตาดี				
มีลักษณะคล้ายต้นทานตะวันอ่อนแต่ใบจะยาวเรียวกว่า	 ล�าต้นสีขาว		
ใบสเีขยีว	มสีรรพคณุมากมาย	เช่น	ลดไขมันในเลอืด	แก้อาการปวดศีรษะ	
รดิสดีวง	 เป็นต้น	กนิสดก็ได้ปรงุสกุก็อร่อย	รสชาตหิวานกรอบมกีล่ินหอม
เฉพาะตัว	 ร้านอาหารในย่านน้ันส่วนใหญ่นิยมน�าไปท�าเป็นแกงส้ม								
ผักกระชับ		ย�าผักกระชับ	และผัดน�า้มันหอย		ก๋วยเตี๋ยวผักกระชับ	หรือ
ทานสดคู่กับน�้าพริก	 ฯลฯ	 คนต่างถิ่นอย่างเราก็ไม่พลาดที่จะพิสูจน์			
ความอร่อย	ซึง่พอได้ชมิแล้วกไ็ด้แต่ร้อง	โอ้โห!	เพราะไม่ว่าจะมาในจาน
ไหนเจ้าผกักระชบัทีว่่านีก้อ็ร่อยทกุเมน	ูจนกล้าบอกเลยว่า	ไปถงึระยอง
ถ้าไม่ลองกินผักกระชับ	ถือว่ามาไม่ถึงฮิ

ย้อนรอยถิ่นพักทัพพระเจ้าตาก
	 หลังจากไขข้อข้องใจเรื่องกล้วยน�า้ว้า	 และผักกระชับจนอิ่มหน�า
กันแล้ว	 ก็ได้เวลาหาความรู้ใส่ตัวด้วยการตามรอยประวัติศาสตร์ของ
หมู่บ้านทะเลน้อยที่วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาวรารามหรือท่ีชาวบ้าน	
เรียกว่าวัดทะเลน้อย	 วัดเก่าแก่ที่ในอดีตเคยเป็นจุดพักทัพของสมเด็จ
พระเจ้าตากสนิมหาราชขณะเสดจ็ผ่านเพือ่น�าทพัไปตเีมอืงจนัท์	ภายใน
วดันีจ้งึเตม็ไปด้วยโบราณสถานและโบราณวตัถทุีย่งัคงร่องรอยของอดตี
ให้ได้ศึกษา	
	 ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถอายุกว่า	 300	ปี	 ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยปลาย
กรุงศรีอยุธยา	 พระประธานโครงสร้างหวายฉาบปูนปิดทองเก่าแก่								
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเพียงองค์เดียวในประเทศไทยท่ีท�าจากหวาย							
เจดย์ีโบราณทีส่ร้างมาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2430	อกีทัง้ยงัมศีาลพระเจ้าตากสนิ
มหาราชและบลัลงัก์จ�าลองทีแ่กะสลกัเป็นขาสงิห์	ซึง่มลีวดลายเครอืเถา
ปิดทองแบบศิลปะไทย-จีนให้ได้ชม	 รวมถึงของโบราณหายากอีก					
หลายชิ้นที่ทางชุมชนเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี	 ซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของ			
นักท่องเที่ยวอย่างเราที่ได้มีโอกาสเรียนรู้อดีตผ่านโบราณสถานและ
โบราณวตัถเุช่นนี	้ แม้จะเป็นเพยีงเสีย้วหนึง่ของประวตัศิาสตร์ท่ีเกีย่วข้อง	
กับชุมชนทะเลน้อย	แต่ก็นับเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้มากทีเดียว



ล่องเรือดูนก ชมป่า ปากแม่น�้าประแส
	 ไม่ใช่แค่ของอร่อยและประวัติศาสตร์ที่ทะเลน้อย	ยังมีธรรมชาติ
สวยๆ	ให้ได้ไปสัมผัสด้วย	และเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ด้วยประการ
ทั้งปวง	 นั่นก็คือการล่องเรือชมบรรยากาศและการใช้ชีวิตของผู้คน							
รมิฝ่ังแม่น�า้ประแส	ซึง่ภายในชมุชนมเีรอืให้บรกิารหลายราย	ค่าใช้จ่าย
ก็เบาๆ	 คนละ	 100	 บาท	 กับระยะทางไปกลับที่ต้องใช้เวลาราว								
ชัว่โมงกว่า	โดยปกตแิล้วเรอืล�าหนึง่นัง่ได้	6-8	คน	แต่ถ้าไปคนเดยีวหรอื
เที่ยวกับเพื่อนกลุ่มไม่ใหญ่ต้องจ่ายเป็นราคาเหมา	 ว่าแล้วเราก็ใส	่								
เสื้อชูชีพลงเรือไปนั่งรับลมชิลๆ	 กันเลย	 ความสนุกของการล่องเรือคือ
การได้ชมความเขียวขจีของผืนป่าชายเลนที่หนาแน่นกว้างไกลสุดลูกหู
ลกูตา	และนกทะเล	นกน�า้ต่างๆ	ทีบ่นิมาโฉบปลาเลก็ปลาน้อยตรงหน้า
ให้ได้ถ่ายรูปกันสวยๆ	 รวมถึงวิถีชีวิตของชาวประมงในปากน�้าประแส	
ที่ลงไปดักปลา	หากุ้ง	หาปู	ท�าให้เราลุ้นไปด้วยทุกครั้งว่าพี่ๆ	จะได้ของ
ทะเลติดมือกลับไปกี่มากน้อย	
	 แต่ที่ว๊าวที่สุดคือการได้ชมฝูงนกเหยี่ยวแดงท้องขาวบินอย่าง				
สง่างามบนท้องฟ้า	 	 ช่วงเวลาที่เหมาะสมและมีโอกาสที่จะได้เห็น								
มากที่สุดคือประมาณ	5	โมงเย็น		เหยี่ยวแดงที่นี่ค่อนข้างระมัดระวังตัว	
จงึไม่ค่อยโฉบมาให้เหน็ใกล้ๆ	เท่าไรนกั	อปุกรณ์คูก่ายนกัท่องเทีย่วอย่าง
กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์มือถือจึงเป็นตัวช่วยส�าคัญท่ีจะเก็บบันทึก
ภาพเหยีย่วไว้ได้แบบไม่รบกวนกนัและกนั	ขอบอกว่าแม้จะไม่ได้ใกล้ชดิ	
แต่แค่ได้เห็นไกลๆ	ก็ตื่นตาตื่นใจมากแล้ว

ปลาเค็ม กะปิ น�า้ปลา ของฝากห้ามพลาด
	 ตะลอนทัวร์ทั่วชุมชนเที่ยวครบทุกอรรถรสกันแล้ว	 ก็ได้เวลาหา
ซือ้ของฝากก่อนกลบับ้าน	ทีน่ีม่ขีองดงัหลายอย่างให้เลอืกซือ้	ทัง้น�า้ปลา
ทีช่าวบ้านผลติเองจากปลากะตกัเป็นน�้าปลาแท้	กลิน่หอม	รสกลมกล่อม	
คุณภาพดี	 นอกจากนี้ยังมีกะปิที่ท�าจากเคยแท้ปลอดสารเคมี	 ไม่ใส	่				
วัตถุกันเสีย	 ผงชูรส	 และไม่เจือสีร้อยเปอร์เซ็นต์	 ถ้าใครชอบปลาเค็ม	
ปลาเค็มแดดเดียวแห่งบ้านทะเลน้อยก็ไม่เป็นสองรองใคร	 ด้วยน�า						
ปลาสดๆ	 มาท�าความสะอาดคลุกเคล้ากับเกลือตามสูตรซึ่งเค็มก�าลังด	ี
ก่อนมาตากแห้งโดยใช้พลังงานแสงอาทติย์	จะซือ้ไปฝากคนทีน่กึถงึหรอื
เก็บไว้รับประทานเองก็ดีงาม	

	 แม้ว่าระยองจะเป็นจังหวัดที่มาได้หลายครั้ง		
แต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสชุมชนอย่าง		
ใกล้ชดิ	แลกเปล่ียนเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	รบัรูถ้งึความ
จรงิใจและมติรภาพของชาวบ้านทะเลน้อย		ถอืว่า	ได้	
เป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวแบบใหม่	 ท่ีท�าให้
หลงรักหมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อยแบบไม่ทันตั้งตัว	

Contact Info.
หมู่บ้านท่องเที่ยวทะเลน้อย
4/1	หมู่	6	ต.ทางเกวียน	

อ.แกลง	จ.ระยอง
โทร.	08-1864-9086



กฎแห่งหัวใจ ในวิถีแห่งความงาม 

“ล�าพูน” 

ทุกประสบการณ์คือบทเรียนที่ดีเสมอ และเราก็ยังไม่เคยหยุดที่จะค้นหาต่อไป  โดยเฉพาะช่วงเวลา
หลังวัยเกษียณ ที่เราได้บอกตัวเองเสมอว่า อิสระที่มีอยู่ จะไม่เป็นแค่เพียงความว่างเปล่า
ที่ผ่านไปวันๆ  เราจึงมุ่งหน้ามายังดินแดนแห่งพลังศรัทธาอันดีงาม อย่างจังหวัดล�าพูน  
เมืองที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนาอันเก่าแก่ ความงามอันสงบ ผู้คนใช้ชีวิต

กันอย่างเรียบง่าย ไม่รีบร้อน เหมาะกับการพักผ่อนที่แท้จริง 

ประสบการณ์ใหม่สร้างได้เสมอ



	 เมื่อมาถึงล�าพูนแล้ว	 ก่อนท่ีจะมุ่งหน้า
ออกจากเมอืงไป	กต้็องไม่พลาดทีจ่ะแวะสถานที่
ส�าคัญ	 “วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร”	
ปูชนียสถานคู่เมืองล�าพูน	สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็น
ศูนย์รวมใจของชาวล�าพูนมาอย่างยาวนาน	
และยงัถอืเป็นองค์พระธาตขุองคนเกดิปีระกา					
ได้มาเยือนเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเมื่อนั้น	 ด้วยความ
งดงามของสถาปัตยกรรมแบบล้านนา	 ที่มี
ความละเอยีดอ่อน	สวยงาม	นบัเป็นการเปิดฉาก
การมาเที่ยวล�าพูนที่เปี่ยมด้วยความสุข

หัวใจบ้าน หัวใจแห่งศรัทธา
	 อ�าเภอลี้ห ่างจากตัวเมืองล�าพูนราว				
100	กโิลเมตร	เป็นเส้นทางทีน่�าพาเราออกจาก	
“เมือง”	 ไปจริงๆ	 เพราะที่	 “ชุมชนพระบาท
ห้วยต้ม”	 	 คือชนเผ่าปกาเกอะญอ	 ที่ถือศีล					
ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ทั้งหมู่บ้าน	 เป็นชุมชนที่		
ซ่อนตัวอยู่อย่างสงบเรียบง่าย	 ชัดเจนทั้งใน
เรื่องประเพณี	 วัฒนธรรม	 ความสวยงามของ		
วัดวาอาราม	 และวิถีชีวิต	 อีกทั้งยังสามารถ				
สูดอากาศบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด	จนรู้สึกได้
ถึงช่วงเวลาดีๆ	ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้	

	 “ใจ๋บ้าน”	หรือ	หัวใจของหมู่บ้าน	เป็น
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องหมูบ้่าน	สถานท่ีแห่งนี	้คอื
ศนูย์รวมน�า้ใจและศรทัธาของชมุชน	“ใจ๋บ้าน”	
เป็นอาคารปนูสขีาวสะอาดตา	สร้างโดยหลวงปู่		
ครูบาชัยยะวงศาพัฒนาหรือ	 ครูบาวงศ	์							
พระนักพัฒนาที่ชาวล้านนาเคารพศรัทธา						
ซึง่ได้มาจ�าพรรษาอยูท่ีอ่�าเภอล้ี	 และได้เผยแพร่
ค�าส่ังสอนตามหลักพทุธศาสนา	 ให้เป็นแนวทาง
การใช้ชีวิตของคนลี้	 รวมทั้งชุมชนพระบาท
ห้วยต้ม	ครบูาวงศ์ตัง้ใจสร้าง	“ใจ๋บ้าน”	ให้เป็น
จุดศูนย์กลางและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
คนในชุมชน	 สถานท่ีแห่งนี้จะใช้ประกอบพิธี
ท�าบุญสืบชะตาหรือ	 สะเดาะเคราะห์	 ซึ่งจะ			
จัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
	 ความงดงามของใจ๋บ้าน	 ไม่ได้มีเพียง			
ตัวอาคารหรือตัวเจดีย์สีทองเท่านั้น	 เรายังได้
รับฟ ังเรื่องราวของแนวทางท่ีเปลี่ยนวิถ	ี							
ชาวปกาเกอะญอ	 ซ่ึงเคยนับถือผีสางนางไม้											
มาเคารพกฎแห่งกรรม	 ให้ชาวบ้านอยู่ด้วย					
ความมีเมตตาต่อสัตว์โลก	 เพื่อสิริมงคลของ			
ตัวเอง	 คิดแล้วก็เห็นภาพตาม	 หากคนเรามี
เมตตาต่อกัน	 เรื่องรบราฆ่าฟันแก่งแย่งชิงด	ี				
ที่มีให้เห็นเป็นอนิจจังก็คงไม่เกิด



เรื่องราวห้วยข้าวต้ม 
ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม
	 ที่มาของชุมชนพระบาทห้วยต้ม	ก็คือ	สถานที่
ตั้งของ	 “วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม”	 ซึ่งเป็นวัด						
ขนาดใหญ่ในอ�าเภอล้ี	 อีกสถานที่หนึ่งท่ีครูบาวงศ์					
ได้เข้ามาท�าการบูรณะ	หลังจากที่เป็นวัดร้างมานาน	
ภายในวดัมรีอยพระพทุธบาทและบ่อน�า้ทพิย์	ซึง่เป็น
หลักฐานว่า	 ในสมัยพุทธกาล	 สมเด็จพระสัมมา									
สัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์	 ณ	 ดินแดน
แห่งนี้	 และยังมีเรื่องเล่าว่า	 นายพรานได้ต้มข้าว									
ใส ่ผักถวายพระพุทธองค ์	 จึงเป ็นที่มาของชื่อ										
“บ้านห้วยต้มข้าว”	ก่อนจะเหลือเพียง	“บ้านห้วยต้ม”			
	 ภายในวดัมจีดุทีน่่าสนใจอยูห่ลายแห่ง	ทัง้หอไตร
ขนาดใหญ่ประดับลวดลายลงรักปดิทองอย่างงดงาม	
ท�าให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันเปี่ยมล้น	 ภายในวิหาร						
ที่บรรจุร่างของครูบาวงศ์	 ซึ่งไม่เน่าไม่เปื่อยไว้ใน									
โลงแก้ว	 มีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนถึง						
เรื่องราวการบูรณะวัดแห่งนี้	 เราจึงใช้เวลากันนาน	
แบบไม่ได้เร่งรีบไปไหน	 เพื่อสัมผัสเรื่องราวความ
งดงามกันให้อิ่มเอมใจ	



ผ้าทอโบราณ เครื่องเงินท�ามือ
	 ชาวบ้านในชุมชนพระบาทห้วยต้ม					
เป็นชาวปกาเกอะญอ	 ซึ่งได้อพยพมาจาก						
แม่ตื่น	อ�าเภอแม่ระมาด	จังหวัดตาก	ตั้งแต่ปี												
พ.ศ.2514	ด้วยความตัง้ใจทีอ่ยากจะมาอยูใ่กล้
ชิดกับครูบาวงศ์	 จากนั้นก็มีชาวปกาเกอะญอ
ในพ้ืนทีอ่ืน่ๆ	เข้ามาสมทบ	ทัง้จากตาก	เชียงใหม่	
และแม่ฮ่องสอน	
	 นอกจากวิถีชีวิตอันเรียบง่าย	กลมกลืน
กับธรรมชาติแล้ว	 ชาวปกาเกอะญอ	 ยังมี
ภูมิป ัญญาในการทอผ้าทอลายกะเหรี่ยง
โบราณ	และ	ภูมิปัญญาผ้าทอกี่เอว	ซึ่งไม่ต้อง
ใช้กี่ทอผ้า	 เป็นเร่ืองที่เห็นด้วยตาแล้วบอกได้
ว่าน่าทึ่งเหลือเกิน	แถมยังมีเรื่องราวอันลึกซึ้ง	
จากการที่หญิงสาวทุกคนต้องสืบทอดวิชา			
การทอผ้า	 เพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มของคนใน
ครอบครัว	 รวมทั้งคนรักที่จะร ่วมชีวิตคู ่												
ในอนาคต	 ฟังแล้วเคลิ้ม	 นึกถึงสมัยสาวๆ							
ขึ้นมาทันที
	 ป ัจจุบันผลิตภัณฑ์ผ ้าซิ่นกะเหรี่ยง						
ลายโบราณชุมชนพระบาทห้วยต้ม	 ได้รับการ
คัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ระดับห้าดาว	 เป็น
สินค้าที่มีเรื่องราวความงดงามและทรงคุณค่า	
ภายใต้ตราสัญลักษณ์	“ปากะญอ”	ซึ่งเข้าชม
ได้ที่ศูนย์วิจัยหัตถกรรมบ้านห้วยต้ม	 ซึ่งท่ี



เดยีวกนั	ยงัแสดงให้เหน็ถงึภูมปัิญญาอนัโดดเด่นอีกอย่างหนึง่ของ
ชุมชนพระบาทห้วยต้ม			ก็คือ	การท�าเครื่องเงิน	ซึ่งเป็นงานท�ามือ
ตลอดกระบวนการ	 กล่าวได้ว่านี่คืองานศิลปะชิ้นเอก	 ที่สืบเนื่อง
มาจากวัฒนธรรมความเช่ือของชาวปกาเกอะญอโบราณ	 เพราะ		
ในอดีตการสวมใส่เครื่องประดับต่างๆ	 จะแสดงถึงความเชื่อที่				
แตกต่างกันออกไป	 เช่น	 การสวมก�าไล	 เพื่อเรียกขวัญ	 หรือ										
การสวมสร้อยคอที่แสดงถึงความมั่งคั่ง	
	 เครื่องเงินพระบาทห้วยต้ม	 ส่วนใหญ่จึงเป็นเครื่องประดับ	
ลวดลายแบบชนเผ่าที่มีความละเอียด	 อ่อนช้อย	 ชาวบ้านจะ							
รวมตัวกันเป็น	 “กลุ่มท�าเครื่องเงินชุมชนห้วยต้ม”	 ปัจจุบันเป็น
แหล่งท�าเครื่องเงินขนาดใหญ่ในล�าพูน	 ที่เราสามารถเข้ามาชม						

ขั้นตอนการท�าอย่างประณีต
ได้อย่างใกล้ชิด	 เห็นแล้วก็ได้
แต่ทึ่งถึงความสามารถของ
ชาวบ้าน	 ในการสร้างงาน
หัตถกรรมอันทรงคุณค่า	 ได้
ชมแล้วก็เพลินจนไม่อยาก			
ลุกเดินไปไหน



สุขจากการให้ กินใช้ ไม่เบียดเบียน
	 การเข้ามาสัมผัสวิถีชุมชนพระบาทห้วยต้ม	 ไม่ได้
ผ่านเข้ามาเพียงแค่สายตา	 แต่น่ีคือวิถีท่ีลงลึกไปถึงจิตใจ
ของชาวพระบาทห้วยต้ม	 ทั้งการเข้าพักแบบโฮมสเตย	์						
ที่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านกันตั้งแต่เช้าจดค�า่	และ
หนึง่ในเอกลกัษณ์ทีเ่ราตามหามานาน	คอื	ความเป็นชมุชน
ทีม่ศีลีธรรม	ไม่ฆ่าสตัว์ตดัชวีติ	ด้วยการกนิอาหารมงัสวริตั	ิ
บ้านทุกหลังรวมใจในวิถีเดียวกัน	 จนกลายเป็นเรื่องปกติ	
จากจุดเริ่มต้นที่ตั้งมั่นในศีลธรรม	กลายเป็นเรื่องที่เข้ากับ
กระแสสุขภาพได้เป็นอย่างดี	 และเรื่องการกินผักนั้น								
คนวัยเรารู้ดีและไม่มีปฏิเสธ	จึงรู้สึกสนุกและกลมกลืนกับ
การรับประทานขันโตกร่วมกับชาวบ้าน	 ได้รับรู้ที่มาของ
อาหารที่ปรุงจากความสด	ไร้สารปรุงแต่ง	ท�าให้รู้ว่าความ
สุขเกิดจากภายในได้จริงๆ	และ	บอกได้เลยว่าเป็นอาหาร
มงัสวริตัทิีอ่ร่อย	โดยเฉพาะเมนทู้องถิน่อย่าง	“น�า้พรกิด�า”	
ที่น�าพริกกะเหรี่ยงตากแห้งไปเผาจนด�า	 แล้วน�ามาต�า				
รวมกับเครื่องเทศอื่นๆ	ปรุงให้รสชาติเผ็ดร้อน	 จิ้มกินกับ
อะไร	ก็จะช่วยชูรสให้ทุกเมนูอร่อยมากยิ่งขึ้น		

ข้อมูลติดต่อ
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม	โทร.	09-8759-8872		06-3229-8776
โฮมสเตย์ชมุชนพระบาทห้วยต้ม คณุสรุพีร	พงศากมล	โทรศัพท์	08-7185-6171
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
บ้านผาลาด	ต�าบลนาทราย	อ�าเภอล้ี	จงัหวดัล�าพนู	51110	โทร.	0-83324-3062
ท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม 
https://www.facebook.com/phrabathuaitom/

	 ไม่ว่าเราจะไปทางไหน	 ในทุกสถานที่ของชุมชนพระบาท			
ห้วยต้ม	 ต่างมีข้อห้ามปรามเพื่อให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล
ในธรรม	 ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต	 ไม่ด่ืมสุราของมึนเมา	 และไม่น�าของ			
เหล่านั้นเข้ามาในหมู่บ้านอย่างเด็ดขาด	แต่ป้ายหรือข้อห้ามใดๆ	ก็
ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากฎแห่งหัวใจ	 เพราะความดีงามคือเส้นทางของ							
ชาวพระบาทห้วยต้ม	
	 ทกุการเริม่ต้นในยามเช้า	ชาวบ้านจะออกมาท�าบญุตกับาตร
ที่วัดกันอย่างพร้อมหน้า	 ขณะท่ีช่วงเย็นก็มาสวดมนต์ร่วมกัน							
เป็นทุกวันที่ได้ซึมซับในวิถีแห่งความดีงาม	 	 ไม่คิดเลยว่าการได้มา
สัมผัสเพียงชั่วคราว	 ก็เกิดติดใจจนอยู่กันอีกยาว	 เพราะอยากใช้
เวลาให้เตม็ทีก่บัการเกบ็ประสบการณ์ทีม่ค่ีานี	้มาเป็นแนวทางการ
ด�ารงชีวิตอันดีงาม	เพื่อเพิ่มความสดใสของวัยเก๋าของเราต่อไป



บ้านมณีพฤกษ์
ดื่มด�่ากาแฟดี สัมผัสวิถีแห่งขุนเขา 

เข้าใจวัฒนธรรมชาวม้ง

@น่าน
แวบแรกที่ได้ยินชื่อ “มณีพฤกษ์” นึกแต่เพียงว่าหมู่บ้านนี้ชื่อเพราะจัง แต่พอได้ไป

ท�าความรู้จักด้วยตัวเองแล้วกลับพบว่าไม่ใช่แค่ชื่อเท่านั้นที่น่าประทับใจ เพราะแท้จริงแล้ว
หมู่บ้านม้งกลางป่าใหญ่ในจังหวัดน่านแห่งนี้ มีความพิเศษซ่อนอยู่มากมาย แค่ได้ไป
นั่งนิ่งๆ จิบกาแฟแก้วพิเศษ แกล้มกับบทสนทนาที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรีของชาวบ้าน

 เบิกบานกับอากาศสดชื่นบนยอดเขา และซึมซับวัฒนธรรมความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย
ของชาวม้ง ก็ท�าให้พบว่าความสุขหาได้ง่ายนิดเดียว เพียงละสายตาจากจอคอมแล้ว

แพ็กกระเป๋าไปพักใจที่นี่สัก 2 วัน 1 คืน แค่นี้ก็ชาร์จพลังใจพลังกายได้เยอะแล้ว



“เกอิชา” นางฟ้ากาแฟเมืองน่าน
	 ด้วยทีต่ัง้ของหมูบ้่านทีอ่ยูบ่นความสงูราว	1,400	เมตรจากระดบั
น�้าทะเล	 ระยะทางจากตัวเมืองน่านไปยังหมู่บ้านมณีพฤกษ์จึงต้องใช้
เวลาค่อนข้างนานอยู่สักหน่อย	ทั้งยังผ่านแนวถนนคดโค้งมากมายตาม
ไหล่เขา	แต่ทนัททีีไ่ปถงึความวงิเวยีนง่วงงนุทีค่รอบง�ามาตลอดทางกลบั
หายไปส้ิน	ด้วยอากาศเย็นชืน่ใจทีป่ะทะผิวกาย	รวมถงึกลิน่ไอของกาแฟ
ที่อบอวลชวนให้สนใจใคร่รู้ว่า	 ท�าไมหมู่บ้านบนเขาสูงแห่งนี้ถึงได้กรุ่น
ไปด้วยกลิ่นอันน่ารื่นรมย์
	 พอลงจากรถคอกาแฟอย่างเราที่ปกติดื่มหนักวันละหลายๆ	แก้ว
ด้วยข้ออ้างที่ว่า	 “กินแก้ง่วงจะได้ท�างานคล่อง”	 ก็แทบจะลอยละล่อง
ตามกล่ินหอมของกาแฟไปเลยทีเดียว	 จนเมื่อพบกับร้านกาแฟประจ�า
หมู่บ้านก็ได้รู้ว่าที่มาของกลิ่นหอมนี้มาจาก	“เกอิชา”	กาแฟอาราบิก้า
พันธุ์ดีอันดับ	1	ของจังหวัดน่าน	ที่ได้ชื่อว่าเป็นนางฟ้ากาแฟเมืองน่าน	
ซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิทีส่ร้างรายได้ให้กบัชาวบ้านมณพีฤกษ์	ด้วยการผลติ
เมล็ดกาแฟคั่วภายใต้แบรนด์	 “กาแฟเดอม้ง”	ออกจ�าหน่ายนั่นเอง			
ได้ยินชื่อแล้วอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงสาวๆ	เกอิชาของญี่ปุ่นกันล่ะ	เพราะ
จริงๆ	 แล้วเกอิชาตามชื่อกาแฟสายพันธุ์นี้มาจากชื่อเมืองในประเทศ
เอธิโอเปีย	หาใช่สาวญี่ปุ่นแต่อย่างใด	
	 ไปถึงแหล่งแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะจิบกาแฟดริปเคล้าอากาศดีๆ	
บอกเลยว่าไม่ใช่แค่กลิ่นที่หอมละมุนน่าหลงใหล	 รสชาติก็ไม่ธรรมดา	
ขมอมเปรี้ยวติดหวานปลายๆ	 เหมือนที่หลายคนที่น่ีบอกว่ารสเหมือน
ส้มสายน�้าผ้ึง	 กล่ินหอมเหมือนดอกมะลิ	 ดีงามขนาดนี้ท�าเอาอยากจะ

เหน็แหล่งปลูกขึน้มาเลยทเีดยีว	ซ่ึงกไ็ม่ใช่เรือ่งยาก	แค่เอ่ยปาก
อยากขอชมไร่กาแฟ	ชาวบ้านเจ้าของไร่กย็ิม้หวานพร้อม
พาเราไปบุกป่าหาต้นกาแฟทันที	 แป๊บเดียวก็ไปโผล่

ในไร่กาแฟริมไหล่เขาแล้ว	 แม้สภาพพื้นท่ีจะ
ลืน่และชนัท�าให้ต้องเดนิระวงัเป็นพเิศษ	
แต่พอได้เห็นเมล็ดกาแฟสีเขียวแดง

ท่ามกลางขุนเขาด้วยตาตัวเองแล้ว	บอกเลยว่า
ทรงตัวดีๆ	แล้วจะคุ้มแสนคุ้ม

“มีดพร้า” ภูมิปัญญาพื้นบ้านสะท้อนวิถีม้ง
	 กลบัจากไร่กาแฟกแ็วะเดนิเล่นในหมูบ้่าน	ชมความเป็นอยูข่องคนทีน่ีท่ีแ่ม้
จะไม่ได้ล�าบากทัง้เรือ่งความเป็นอยูแ่ละระบบสาธารณปูโภคแล้ว	แต่กย็งัยดึมัน่
ในขนบธรรมเนียมและอาชีพแต่เก่าก่อนของบรรพบุรุษไว้ดังเดิม	 โดยแทบจะ
ไร้การปรงุแต่ง	ชาวบ้านส่วนใหญ่ท�าอาชพีเกษตรกร	ปลกูกาแฟ	ปลูกขงิ	ปลกู
กะหล�่าปลี	 นอกจากนี้ยังมีบางบ้านที่ยึดการตีมีดเป็นอาชีพ	 โดยใช้วิธีและ
เครือ่งมอืแบบดัง้เดมิของชาวม้งแท้ๆ	เหล่านักท่องเทีย่วจงึตืน่ตาตืน่ใจทีไ่ด้
เห็นท่าทางทะมัดทะแมงของคุณลุงที่อายุอานามน่าจะเลยวัยกลางคนไป
มากแล้ว	 ยกค้อนตีเหล็กอย่างแข็งขัน	 นั่งดูกันเพลินๆ	 ไม่นานก็ได้ออกมา
เป็นมดีพร้าคณุภาพดสีเีงนิวาวดคูมกรบิ	งานน้ีเหน็ผลลพัธ์ทีอ่อกมาแล้วต้อง
ขอยกวลี	“มีดพร้าดีต้องตี	ตี	ตี	ถึงจะคม”	ให้คุณลุงพร้อมกับเสียงปรบมือรัว
ให้อีกชุดใหญ่	 ใครไปเที่ยวแล้วอยากได้ของฝากนอกจากกาแฟ	 แนะน�าชื้อมีดม้ง
ของแท้ไปเป็นที่ระลึกก็เก๋ดีนะ



	 นอกจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แปลกตาส�าหรับคนเมืองอย่างเราแล้ว	 ช่วง
ต้นปีในหมูบ้่านมณพีฤกษ์ยงัมขีองดอีกีอย่างซกุซ่อนอยู	่น่ันกคื็อ	“ดอกชมพภูคูา”	
ที่ออกดอกสีชมพูอมขาวให้ได้ชมกันหลายจุด	 ซ่ึงนับได้ว่าเป็นโบนัสของคนที่ไป
เที่ยวที่นี่	 เพราะชมพูภูคาเป็นต้นไม้หายากที่ไม่ได้มีให้เห็นมากนัก	 แต่หากไปไม่
ถูกช่วง	เขาว่าหน้าหนาวของที่นี่ยังมีดอกไม้สวยๆ	อย่าง	“ดอกท้อ”	และ	“ดอก
นางพญาเสือโคร่ง”	ให้ชมกันด้วยนะ	
	 ใครแพลนเรือ่งการอพัรปูกบัดอกไม้แสนสวยอวดลงโซเชยีล	ต้องแพลนการ
เดินทางให้ดี	หากเป็นช่วงปีใหม่ปลายธันวาคมถึงมกราคมจะได้เห็นนางพญาเสือ
โคร่งบานสะพรั่ง	ส่วนมกราคมถึงกุมภาพันธุ์เป็นช่วงเวลาของดอกท้อ	ส�าหรับคน
ที่อยากชมดอกชมพูภูคาต้องไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม	 รับรองว่าได้รูป
สวยๆ	สร้างยอดไลค์ได้แน่นอน

ธรรมชาติสร้างสรรค์ที่ 
“ดอยผาผึ้ง”
	 หลงัจากฝังตวัซึมซับวถิชุีมชน
ชาวม้งบ้านมณีพฤกษ์มา	1	วันเต็ม	
รุง่ขึน้กไ็ด้เวลาของกจิกรรมแอดเวน
เจอร์กบัการขึน้	“ดอยผาผึง้”	ภเูขาลกู
สวยทีอ่ยูห่่างจากหมูบ้่านไปไม่ไกล
นัก	 บอกเลยว่าแค่เริ่มต้นก็ท�าเอา
ตื่นเต้นแล้ว	 เพราะจาก	 	 	 	 ตัว
หมู ่บ ้านเราต ้องนั่ งรถกระบะ						
โฟร์วีลไปตามทางที่สูงชัน	 อาจจะ
มีความตื่นเต้นเล็กๆ	 หวาดเสียว
หน่อยๆ	 แต่ส�าหรับคนที่รักการ
ผจญภัย	 แค่นี้ไม่ถือว่าหนักหนา			
จนเกินกว่าจะฝ่าไปได้	

	 ผ่านไป	30	นาทีบนท้ายกระบะที่สั่นไหวแทบจะตลอดเวลา	ก็มาถึงจุดที่ต้องลงจากรถแล้วเดินเท้าขึ้น
สูย่อดดอย	ใช้เวลาอกีประมาณ	20	นาทบีนทางเดนิแคบๆ	ทีช่าวบ้านช่วยกนับกุเบกิไว้ให้นกัท่องเทีย่วเดนิขึน้
ไปถงึจดุหมายได้ง่ายขึน้	ระหว่างทางกช็มนกชมไม้กนัเพลนิๆ	ยงัไม่ทนัเหนือ่ยกถ็งึยอดดอยพร้อมกบัววิอลงัการ
ที่สวยจนแทบจะหลุดปากร้อง	โอ้โห!	ออกไป	เพราะดอยผาผึ้งเป็นภูเขาหินปูนที่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มากนัก	พื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าและหิน	ท�าให้เห็นเทือกเขาน้อยใหญ่เรียงตัวอยู่เบื้องหน้าได้อย่างถนัดชัดเจน	เชื่อเหลือ
เกินว่าไม่ว่าใครมาเห็นภาพตรงหน้า	 ก็ต้องรีบยกกล้องข้ึนมาเก็บภาพชนิดรัวชัตเตอร์ไม่หยุด	 ไม่ต่างจากเรา
แน่นอน	
	 นั่งเก็บภาพและดื่มด�า่ความงามเบื้องหน้าสักพัก	พี่คนน�าทางก็ชวนออกเดินต่อไปยัง	“ถ�้าผาผึ้ง”	ซึ่งไป
ถึงแล้วก็เหมือนกับเจอเซอร์ไพรส์ครั้งท่ีสอง	 เพราะท่ีน่ีเป็นถ�้าขนาดใหญ่	 มีน�้าตกเล็กๆ	 ไหลจากปากถ�้าลงสู่
ภายใน	เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจมากๆ	ส�าหรับทริปนี้

Contact Info.
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน

และกลุ่มกาแฟบ้านมณีพฤกษ์
ต�าบลปอน	อ�าเภอทุ่งช้าง	จังหวัดน่าน

ติดต่อ : วิชัย ก�าเนิดมงคล 
โทรศัพท์	06-2248-5018



งด-งามตามวิถีไต

@แม่ฮ่องสอน
บ้านเมืองปอน

เส้นทางที่คดเคี้ยวกว่าพันโค้ง อาจท�าให้หวั่นใจที่จะเดินทางไปยังเมืองในหมอก
อย่างแม่ฮ่องสอน ทว่ามนต์เสน่ห์แห่ง “บ้านเมืองปอน” ในอ�าเภอขุนยวม 
กลับมีแรงดึงดูดอย่างมหาศาล จนต้องออกเดินทางไปสัมผัสความงาม

ของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และแรงศรัทธาอันน่าทึ่งของ
 “ชุมชนชาวไต” แห่งนี้ 



	 ว่าแล้วนักท่องเที่ยวสูงวัยสายเก๋าอย่างเรา	ก็เริ่มแพลนชีวิตการไป
ใช้เวลากินอยู่หลับนอน	ซึบซับความเป็นไตให้ถึงแก่น	เราเลือกที่จะเลี่ยง
เดินทางช่วงวันหยุดยาว	จะได้ไม่ต้องเร่งร้อนไปแย่งชิงพื้นที่ท่องเที่ยวกับ
ใคร	อยากจะพักผ่อนอยูใ่นเมอืงปอนนานแค่ไหนกไ็ด้	ว่าแล้วกโ็ทรไปจอง
โฮมสเตย์ล่วงหน้า	 (ได้ราคาดีอีกต่างหาก)	 ว่าแล้วก็เริ่มแพ็กกระเป๋า								
เดินทางกันได้เลย

นอนเฮินไต กินใช้แบบชาวบ้าน
	 แม้จะผ่านมานับพันโค้ง	 แต่ด้วยความที่กลัวว่าจะพลาดวิวงามๆ	
ระหว่างทาง	 เราจึงไม่ยอมพลาดการน่ังตั้งตาดูทัศนียภาพนอกหน้าต่าง
ตลอดเวลา	(ขอย�้าว่า	ยาแก้เมารถเป็นสิ่งจ�าเป็นของชีวิตในทริปนี้)	จนเมื่อ										
ยานพาหนะพามาถงึเมอืงปอน	ภาพบ้านเรอืนทีแ่ปลกตากส็ะกดความสนใจ
ได้อย่างดี	 ก่อนจะได้พบกับ	 ครูแมว-กัลยา	 ไชยรัตน์	 อาจารย์โรงเรียน									
บ้านเมืองปอนที่เราติดต่อเรื่องบ้านพักและการท่องเที่ยวในชุมชนไว้
	 ครแูมวพาเดนิไปยงัโฮมสเตย์พร้อมกบัเล่าให้ฟังว่า	ทีน่ีเ่ป็นชมุชนชาวไต	(ชนชาตเิก่าแก่	ทีม่าจากถิน่ฐานดัง้เดมิทางตอนกลางของทวปีเอเซยี	
ที่เรียกว่าเทือกเขาอัลไต)	ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นคนไตไว้ได้อย่างเหนียวแน่น	โดยชื่อหมู่บ้านนั้นออกเสียงตามส�าเนียงคนไตว่า	“ปอน”	
ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับค�าว่า	“พร”	อันหมายถึงเมืองที่มีสิริมงคล	
	 เราเดินไปคุยไปอยู่พักหน่ึง	 ครูแมวก็พามาถึงบ้านไม้หลังใหญ่รูปทรงแปลกตา	 พร้อมกับแนะน�าว่านี่คือ	 “บ้านป้าค�าหลู่”	 โฮมสเตย์																			
ที่นักเดินทางวัยเก๋าจะใช้ชีวิตกินอยู่หลับนอนตลอดช่วงเวลาพักผ่อนในเมืองปอน	 ก่อนจะอธิบายเพิ่มเติมว่า	 บ้านหลังนี้เป็นเฮินไต	 (เรือนไต)												
อายุกว่าร้อยปีที่ที่ยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน	 โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของตัวบ้านอย่างหลังคาที่มุงด้วยใบตองตึง	 รวมถึงวัสดุอื่นๆ																		
ที่ไม่เปลี่ยนไปตามสมัยนิยม	
	 พอเข้าไปในตัวบ้าน	 แม่ค�าหลู่ก็ออกมาต้อนรับขับสู้พร้อมของกินเล่นพื้นบ้านช่ือน่ารัก	 “ข้าวปุ๊ก”	 ขนมง่ายๆ	 ที่น�าข้าวมาต�ากับงาด�าให	้		
เหนียวเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน	 ก่อนจะปั้นเป็นแผ่นแบนๆ	 กินคู่กับน�้าตาลอ้อย	 รสชาติหอมหวานเค้ียวหนึบ	 ติดใจถึงขนาดที่ต้องจดสูตรเก็บไว	้							
จะได้เอากลับไปท�าที่บ้านเวลาคิดถึง
	 ด้วยความที่ไม่ได้รีบเร่ง	 วันแรกในเมืองปอนจึงเป็นวันแห่งการส�ารวจและท�าความเข้าใจกับความเป็นอยู่ของที่น่ี	 ด้วยการนั่งคุยเรื่องนั้น			
เรื่องนี้กับป้าค�าหลู่	 ที่นอกจากจะคุยสนุกแล้ว	 คุณป้ายังท�าอาหารอร่อย	 อาจจะติดเค็มหน่อยๆ	 ตามแบบฉบับอาหารถิ่นคนไต	 แต่กินได้เรื่อยๆ			
แบบไม่มีเบื่อ	คืนนั้นเราจึงอิ่มท้องก่อนจะล้มตัวลงนอนด้วยความอิ่มใจ



ศิลปหัตถกรรม อัตลักษณ์ของเมืองปอน
	 หากใครได้มาเยือนเมืองปอนจะรับรู้ได้ถึงอัตลักษณ์ความเป็น				
คนไตทีส่่งผ่านการใช้ชวีติ	ขนบธรรมเนียม	ประเพณ	ีและศรทัธาความเชือ่
ทีม่ต่ีอพระพทุธศาสนา	รวมถงึงานศลิปหตัถกรรมทีผู่อ้าวโุสของหมูบ้่าน
พยายามถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา								
ซ่ึงหากนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนสนใจอยากรู้วิชา	 ผู้อาวุโสของท่ีนี่ก็ยินดี
ถ่ายทอดให้โดยไม่หวง
	 ตลอดช่วงเวลาหลายวนัในเมอืงปอนเราจงึได้เรยีนรูท้ัง้ศลิปะการ
ฉลุลายไทยลงบนต�าข่อนหรือ	“ตุงสังกะสี”	ที่ลุงหม่องจิ่ง	สายบัว	สล่า	
(ช่างฝีมือ)	 เมืองปอนสอนให้อย่างละเอียด	 จนสามารถน�ากลับไป
สร้างสรรค์งานศิลปะสวยๆ	 จากสังกะสีได้เลยทีเดียว	 นอกจากนี้ยังได้
เรียนการสานไม้ไผ่แบบง่ายๆ	และช้อปปิ้ง		“กุ๊ปไต”	ซึ่งก็คือหมวกสาน
ใบเก๋จากกลุ่มจักสานไม้ไผ่ไปเป็นที่ระลึกอีกด้วย	 และที่สนุกมากคือ				
การท�า	 “ข้าวปองต่อ”	 ขนมโบราณของคนไตที่	 “กลุ่มแปรรูปอาหาร
ดอกเอื้องงาม”	ท�าออกมาจ�าหน่ายเป็นของฝากประจ�าหมู่บ้าน	 ซึ่งวิธี
การท�านั้นค่อนข้างแปลกทีเดียว	ต้องน�าแป้งข้าวเหนียวที่ผ่านกรรมวิธี
แบบดั้งเดิมจนได้ออกมาเป็นแผ่นแป้งบางๆ	 ตัดเป็นชิ้นขนาดพอดีค�า				
ไปคัว่กบักรวดร้อนๆ	ในหม้อดนิจนแผ่นแป้งพองตวั	จงึน�ามาร่อนกรวด
ออกแล้วน�าข้าวปอง(พอง)	 ที่ได้ไปคลุกน�้าอ้อยเหนียวๆ	 หวานๆ	 จน						
ตัวแป้งเกาะตัวติดกันเป็นข้าวปองต่อ	 กรอบๆ	 หนึบๆ	 เคี้ยวเพลินจน			
อดที่จะซื้อกลับบ้านไม่ได้

“จองพารา” ศรัทธาแห่งชาวไต 
	 ความโชคดขีองเราคอืการได้ไปเยอืนเมอืงปอนในช่วงเทศกาลออกพรรษา	ฉะนัน้นอกจากศลิปะหตัถกรรมพืน้บ้านทีเ่ล่าไปแล้ว	
เรายังมีโอกาสได้ร่วมท�า	 “จองพารา”	 หรือ	 ปราสาทพระ	 ที่ชาวไตท�าขึ้นตามความเชื่อว่าเป็นปราสาทรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่จะ							
เสด็จกลับมาบนโลกมนุษย	์หลังจากขึ้นไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส	์ในช่วงเข้าพรรษาตลอด	
3	 เดือนที่ผ่านมา	 โดยจองพารานี้เป็นปราสาทขนาดย่อมที่ขึ้นโครงด้วยไม้ไผ่ก่อนจะบุกระดาษสาสีสดใสและ
ตกแต่งด้วยกระดาษสีที่ฉลุเป็นลวดลายสวยงาม	น�าไปตั้งบนน่ังร้านแล้วห้อยระย้าด้วยผลไม้นานาชนิด	
พร้อมกับน�าต้นกล้วยต้นอ้อยมาผูกให้มั่นที่เสานั่งร้านทั้ง	 4	 แล้วปิดท้ายด้วยการประดับไฟกระพริบ
ระยิบระยับ	
	 วันนั้นคุณลุงแหลมค�า	 คงมณี	 สล่าจองพาราแห่งบ้านเมืองปอนช่วยสอนการต้องลายหรือ
ฉลุลายลงบนกระดาษสี	แผ่นโลหะ	แผ่นไม	้ฯลฯ	และชวนเราตกแต่งปราสาทพระด้วย	ซึ่งนอกจาก
จะเพลนิกบัความรูท้ีไ่ด้จากคณุลงุแล้ว	การมีส่วนร่วมในการตกแต่งจองพารายงัท�าให้รูส้กึอิม่เอมใจ
และเป็นสุข	เพราะส�าหรับชาวไต	จองพาราคือสัญลักษณ์แห่งศรัทธาที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางจิตใจ	
	 แม้จะเป็นช่วงเวลาเพียงไม่นาน	 แต่การใช้ชีวิตช้าๆ	 อย่างเต็มไปด้วยคุณค่า	 ในชุมชนน่ารัก					
แห่งนี้	 ก็ท�าให้เราต้องจดจ�าความอบอุ่น	 รอยยิ้มของเจ้าบ้าน	 รวมถึงความเรียบง่ายที่ต้องตกหลุมรัก	
จากที่หวังไว้แค่จะมาใช้เวลาในวันว่างๆ	 ให้คุ้มค่า	 แต่กลับกลายเป็นว่า	 เราได้รับความสุขอย่างมีคุณค่า		
ต่อความทรงจ�ากลับไปมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว

ใส่เสื้อไตไหว้สาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
	 เพราะอยากซึบซับความเป็นคนไตอย่างแท้จริง	 นอกจากกินอยู่
แบบชาวบ้านแล้วเรายังลองสวมใส่	 “เส้ือไต”	 อันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวบ้านเมืองปอนด้วย	 แม้จะไม่ค่อยเห็นสาวๆ	 ที่นี่สวมเสื้อไต																															
กนัเท่าไรนกั	แต่ผูห้ญงิเมอืงปอนทกุคนล้วนมเีสือ้ไตไว้ใส่ในโอกาสส�าคญั			
นอกจากนี้ทุกบ้านยังมีความสามารถในการท�าเสื้อไตท่ีแตกต่างกันไป	
บางคนถนดัการเข้าตวั	บางคนเก่งฉลลุายเสือ้	และบางคนมฝีีมอืในการ
เย็บตดิกระดมุ	ดงันัน้กว่าจะได้เสือ้ตวัหนึง่จงึต้องผ่านความร่วมมอืของ
ช่างฝีมอืหลายต่อหลายคน	เสือ้ไตจงึเป็นภมูปัิญญาพืน้บ้านทีส่ะท้อนถงึ
ความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชาวเมืองปอนได้เป็นอย่างดี
	 อย่างที่บอกว่าปกติสาวชาวไตจะใส่เสื้อไตกันในงานบุญหรือ					
งานส�าคัญ	วันนั้นเราจึงใส่เสื้อไตตัวสวยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชน
อย่างวัดเมืองปอน	 ที่สวยงามน่าชมด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะ						
แบบไทยใหญ่ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพม่า	
	 รวมถึงศาลเจ้าเมืองอันเป็นท่ีเคารพบูชาและศูนย์รวมจิตใจของ
คนในหมู่บ้าน	เพื่อความเป็นสิริมงคล	และเพื่อให้เข้าใจถึงจิตวิญญาณ
ความเป็นคนไตอย่างแท้จริง



ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
วิถีธรรม หัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารมังสวิรัติ

ศรัทธาแห่งปกาเกอะญอ 

@ล�าพูน

คนส่วนใหญ่มักจะผ่าน “ล�าพูน” เพื่อไปเชียงใหม่ มากกว่าจะแวะเที่ยวหรือค้างคืน 
แต่เมื่อได้ยินเรื่องเล่าถึงชาวปกาเกอะญอผู้ด�าเนินชีวิตในแง่งามตามวิถีเรียบง่ายทว่า

เต็มไปด้วยเสน่ห์น่าค้นหาของชุมชนพระบาทห้วยต้มในอ�าเภอลี้ ที่ได้รับรางวัล 
“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรมยอดเยี่ยม” 

จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราจึงต้องออกเดินทางไปเยือนให้เห็นกับตา
และสัมผัสด้วยหัวใจตัวเองสักครั้ง ซึ่งครั้งนี้ล�าพูนจึงไม่ใช่แค่ทางผ่าน 

แต่เป็นเมืองที่เราตั้งใจจะเข้าไปค้นพบความสุขที่ซ่อนอยู่



เที่ยวเพลินๆ ในชุมชนสายบุญ   
	 ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนเล็กๆ	ในอ�าเภอลี้ที่อยู่ห่างจาก
ตัวเมืองล�าพูนไม่ใกล้ไม่ไกลราว	 105	 กิโลเมตร	 การขับรถไปเที่ยวที่น่ี	
จึงไม่ใช่เรื่องยาก	ใช้เวลาแค่ประมาณ	1	ชั่วโมงนิดๆ	ก็ถึงหมู่บ้านแล้ว							
		 ภายในชมุชนุจะมี	“ศนูย์พฒันาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม”	
แต่อย่าเพิง่จนิตนาการถงึไม้เมอืงหนาว	แปลงผกั	และสวนดอกไม้สวยๆ	
เหมือนโครงการอื่นๆ	 ท่ีคุ ้นเคย	 เพราะที่นี่เป็นโครงการหลวงที่													
เต็มไปด้วยความงามทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในแบบที่หาไม่ได้จาก				
โครงการอื่น
	 ต้นทุนทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนน้ีเกิดจากการที่									
ชาวบ้านยึดมั่นในค�าสอนของหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศา
พัฒนาหรือครูบาวงศ์	 พระนักพัฒนาท่ีชาวล้านนา
เคารพนบัถอื	ซึง่เคยจ�าพรรษาอยูท่ีอ่�าเภอลีแ้ละ
น�าหลักค�าสอนของพุทธศาสนามาเผยแพร่
ให ้คนที่นี่มี เมตตาธรรมต ่อสัตว ์โลก							
ชาวปกาเกอะญอท่ีเคยนับถือผีจึง						
หันมาเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนาและเข้าวดัเข้าวา	รกัษาศลีห้า
อยู่เป็นนิจ	 ดังนั้นเส้นทางท่องเท่ียว
ของที่นี่จึงหนีไม่พ้นเส้นทางสายบุญ	
ทีน่อกจากการเข้าไปเรยีนรูแ้ละเข้าใจ
การใช้ชีวิตอันเปี่ยมไปด้วยศรัทธาของ				
ชาวบ้านแล้ว	 ไฮไลต์อีกอย่างหน่ึงก็คือ				
วัดวาอารามที่อยู่รอบๆ	หมู่บ้านนั่นเอง

	 แผนการเที่ยวของเราจึงเริ่มต้นด้วยการทัวร์วัด	จุดแรกที่แวะไป
คือ	 “วัดพระบาทห้วยต้ม”	วัดที่ใหญ่ที่สุดในอ�าเภอลี้	 เพื่อสักการะ	
“วิหารครอบรอยพระพุทธบาทที่หลวงปู่ครูบาวงศ์”	 ที่ได้สร้างรอย
พระบาทจ�าลองครอบของจริงไว้	 ตามด้วยวัดสวยบนเนินเขาอย่าง						
“วดัพระพุทธบาทผาหนาม”	สถานทีส่กัการะสรรีงัคารของครบูาอภชิยั
ขาวปี	 นักบุญแห่งเวียงลี้	 ศิษย์เอกของครูบาเจ้าศรีวิชัย	 พร้อมกับเก็บ
ภาพวิวมุมสูงของอ�าเภอลี้ไว้ไปแชร์ให้เพื่อนๆ	 ในโซเชียลได้เห็นความ
งดงามของที่นี่ด้วย	 และก่อนจะเข้าไปเดินชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน									
อีกจุดที่ต้องแวะไปคือ	 “พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัยสีทองอร่าม”	
จ�าลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง	 ประเทศพม่า	หนึ่งในศูนย์
รวมความศรัทธาของคนในชุมชน	 ซ่ึงภายในองค์พระเจดีย์ได้บรรจุ
พระพุทธรูปจ�านวน	 8.4	 หม่ืนองค์	 รายล้อมด้วยดอกบัวและเจดีย	์									
49	องค์	 โดยความตั้งใจของหลวงปู่ยังมีนัยตั้งแต่ถนนในหมู่บ้านที่เป็น
เส้นตรงทกุสาย	ตามค�าสอน	“ถ้าทางเดนิยงัไม่ตรง	แล้วจติใจของคนจะ
ตรงได้อย่างไร”	 โดยถนนเส้นหลักจะไปสิ้นสุดที่พระมหาธาตุเจดีย์								
ศรีเวียงชัย

ขันโตกมังสวิรัติ เมนูอร่อยไร้เนื้อสัตว์
	 เสร็จจากการเที่ยววัด	 พี่หนานวิมล	 สุขแดง	 ประธานกลุ ่ม											
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพระบาทห้วยต้ม	 ได้พาเราไปสักการะ								
“ใจบ้าน”	 ซึ่งเปรียบเหมือนเสาหลักเมืองหรือสะดือเมือง	 อันเป็น
จุดศูนย์กลางของหมู ่บ้านและศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชุมชน							
ก่อนจะพาไปเลี้ยงดูปูเสื่อด้วยอาหารกลางวันมื้อใหญ่
	 ระหว่างรอความอร่อย	ภาพของป้าย	“ห้ามน�าเนื้อสัตว์เข้ามาใน
บรเิวณนี”้	ทีเ่หน็บ่อยๆ	ในชมุชนกผ็ดุขึน้มาบอกให้รูว่้ามือ้นี	้ไร้เนือ้สตัว์
แน่นอน	เนือ่งจากชาวบ้านยดึมัน่ในค�าสอนของหลวงปูค่รบูาวงศ์ทีบ่อก
ให้มีเมตตาต่อสัตว์โลก	 จึงเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและหันมากินอาหาร

มังสวิรัติกันทั้งชุมชน	 พอรู ้อย่างนี้แล้ว	 คนที่ไม	่									
กินผักอาจจะรู้สึกล�าบากอยู่สักหน่อย	 แต่

ส�าหรับสายกินที่เป็นมิตรกับอาหาร
ถิน่ทัว่ประเทศอย่างเรา	กลบัเป็น

ความท ้าทายและชวนให	้					
ตั้งค�าถามว่า	 มื้ออาหารท่ี
ไม่มีเน้ือกลายเป็นการได้
เปิดประสบการณ์แสน
อร่อยไปในที่สุด
	 ส�ารับมื้อกลางวัน
ข อ ง เ ร า เ ป ็ น ขั น โ ต ก

หน้าตาดีมีเมนูอาหารให	้		
รับประทานอย่างหลากหลาย	

ร วมถึ ง เ มนู ป ระจ� าบ ้ านของ										
ชาวปกาเกอะญออย่าง	 น�้าพริกด�า																				

“มุ่ยและซู”	ที่ท�าจากพริกกะเหร่ียงตากจนแห้ง
และเผาจนด�า	เสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดจานโต	เห็นแล้วต้องรีบเก็บภาพ
ไว้อย่างรวดเรว็	เพราะกล่ินอาหารนัน้ยัว่น�า้ลายจนอยากจะชมิทนัทแีบบ
ไม่รีรอ	 และเม่ือตักน�้าพริกสีเข้าปาก	 รสสัมผัสแรกคือความเผ็ดร้อน					
จัดจ้านที่แผ่ซ่านไปทั่วลิ้น	แต่ตบท้ายรสกลมกล่อมอร่อยจนหยุดไม่ได	้



“บ่อน�้าน้อย” 
ความสุขในวิถีสโลว์ไลฟ์ 
	 ชาวบ้านกว่า	50	หลงัคาเรอืนของทีน่ี่	
รักความสงบ	 ใช้ภาษาปกาเกอะญอเป็น
ภาษาหลกั	ยดึมัน่ในวถิชีวีติแบบโบราณ	
อยู่กับธรรมชาติอย่างพอเพียง	 อกีทัง้
ยังคงอัตลักษณ์ของปกาเกอะญอไว้
อย่างครบถ้วน	ทั้งรูปแบบบ้านเรือน
ที่สร้างเป็นบ้านยกพื้นสูง	 มุงด้วย		
หญ้าคาหรือใบตองตงึ	 น่ังทอผ้าและ
ท�างานจักสานอยู่ใต้ถุนบ้านบางส่วน
กอ็อกไปท�านาและปลกูพชืผกั	ตามวิถี
พอเพียงและเรียบง่าย		
	 ที่นี่ไม่มีไฟฟ้า-น�้าประปา		
พวกเขาอาศัยเพียงบ่อน�้าน้อย	
(บ่อน�า้ผดุเลก็ๆ	ในหมูบ้่าน	ทีเ่ชือ่กนั
ว่าเป็นบ่อน�้าความศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคและ
ปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลออกไป)	 ใช้เป็นน�้าดื่มน�้ากิน	 ซ่ึง
การได้มาเห็นภาพที่แตกต่างจากชุมชนเมืองและชุมชนอื่นๆ	
ที่เคยได้สัมผัสมา	 ท�าให้เราคิดได้ว่า	 แท้จริงแล้วชีวิตไม่ได้
ต้องการอะไรมากมายเหมอืนทีห่ลายคนก�าลงัไขว่คว้าอยูเ่ลย
แม้แต่น้อย

เครื่องเงินและผ้าทอ 
ภูมิปัญญาสร้างมูลค่า 
	 อีกจุดหนึ่งในหมู่บ้านที่เราชอบมาก
คือ	“ศูนย ์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม”	ที่
รวบรวมผลติภณัฑ์จากภมูปัิญญาท้องถิน่มา
ให้เลือกซื้อมากมาย	 และยังมีการสาธิต
กรรมวธิกีารท�าให้ชมด้วย	ทัง้ผลติภณัฑ์จาก
ผ้าฝ้ายทอมือที่ใช้กี่เอวในการทอและมี
ลวดลายเฉพาะทีส่วยงาม		รวมถงึเครือ่งเงนิ
ที่ท�าออกมาเป็นลายดอกไม้	 ผีเสื้อ	 และ					
รูปปลา	 ส่ือให้เห็นถึงจิตใจท่ีอ่อนโยนและ
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกับธรรมชาตขิอง
ชาวปกาเกอะญอได้เป็นอย่างด	ี
	 นอกจากน้ียังมีเครื่องประดับจาก
กะลามะพร้าว	 เครื่องจักสาน	และสินค้า
จากภูมิป ัญญาชาวบ้านอีกหลายอย่าง						
งานนีท้�าเอาคนชอบของสวยแปลกตาอย่าง
เรากระเป๋าเกือบฉีก	 เพราะซื้อของฝากกัน
หนกัมาก	แปลกตรงทีถ่งึจะเกอืบล้มละลาย	
แต่กลับเป็นการใช้จ่ายที่มีความสุข	
	 ในขณะที่ทุกสิ่งอย่างก�าลังเคลื่อน
ผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 แต่ห้วงเวลาของที่นี	่
กลับเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับความสงบเรียบ

ง่าย	ภาพชาวบ้านที่ต้อนรับพวกเรา
ด้วยรอยยิ้ม	 แววตาของคุณลุง				
คณุป้าและเหล่าเดก็ๆ	ทีส่ะท้อนถงึ
ความสุขอย่างชัดเจน	ทั้งๆ	ที่ความ

เป็นอยูข่องทุกคน	ตรงข้าม
กับนิยามความสบายใน

เมืองใหญ ่อย ่ างสิ้ น เชิ ง						
นบัเป็นอกีหนึง่บทของการท่องเท่ียว

เรียนรู ้ ชี วิตที่หลากหลาย									
ที่เปี ่ยมไปด้วยความสุขใจ	
และพร้อมที่จะเผื่อแผ่พลัง		
ดีเยี่ยมแบบนี้	 ให้แก่ผู ้มา		
เยือนทุกๆ	คน

Contact Info.
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ล�าพูน 
ติดต่อ หนานวิมล สุขแดง 

โทรศัพท์	09-8759-8872	หรือ	
06-3229-8776



อิ่มสุข สบายใจ ในดินแดน ‘สองล้าน สองเวียง’

“บ้านวังน�า้มอก” 
@หนองคาย

พักกายพักใจกับชุมชนเล็กๆ แต่น่ารักแห่งนี้ ที่แม้จะไม่มีแลนด์มาร์กอลังการให้เซลฟี่
 ไร้วี่แววห้างสรรพสินค้าใหญ่ให้ช็อปปิ้ง หรือร้านกาแฟเก๋ๆ ให้นั่งชิล  แต่การได้เข้าถึง

ความเรียบง่ายทว่างดงามของวีถีความเป็นอยู่  สัมผัสความสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติ
ที่ยิ่งใหญ่ และอัธยาศัยไมตรีของผู้คนในชุมชนสองล้านสองเวียง ที่เกิดจากการรวมตัว

กันของผู้คนในอาณาจักรล้านนากับอาณาจักรล้านช้าง และเวียงจันทน์กับเวียงเชียงใหม่ 
จนท�าให้เกิดรูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่เหมือนใคร พบได้เฉพาะใน “ชุมชนวังน�้ามอก” 

ต�าบลพระพุทธบาท อ�าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เพียงแห่งเดียวเท่านั้น



เรียนรู้งานฝีมือชาวบ้าน สัมผัสเอกลักษณ์ท้องถิ่น
	 หลังจากได้เติมพลังจนอิ่มท้อง	เราก็พร้อมที่จะปั่นจักรยานเที่ยวใน

หมู่บ้านกันต่ออย่างไม่รีรอ	 ซึ่งการปั่นจักรยานเที่ยวในบ้าน
วังน�้ามอกไม่ใช่เรื่องยาก	อยากแวะที่ไหนก็แวะได้ไม่มีใคร

ว่า	เพราะชาวบ้านท่ีนีย่นิดต้ีอนรบั	ด้วยความยิม้แย้ม
แจ่มใสอยู่เสมอ	 เราจึงสนุกกับการได้คุยกับคุณป้า				
ที่ก�าลังนั่ งทอผ ้าพื้นเมืองด ้วยกี่กระตุกอย ่าง
ขะมกัเขม้น	เพลดิเพลนิไปกบัการถามตอบกบักลุม่
พี่ๆ 	ทีส่อนให้ประดษิฐ์โคมไฟทีป่ระดบัประดาไว้เพือ่
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและยังใช้ในพิธีบายศร	ี				

สู่ขวญั	ทีค่นทีน่ีเ่รยีกว่า	“โคมไฟพาแลง”	
ซ่ึงมีลายดอกแก้ว	 ตุ ้มกระถิน	 และ
เส้นใยสีขาวเป็นเอกลักษณ์
	 รวมถึงการได้ลองท�า	 “ตุงใย
แมงมุม”	 ที่สวยแถมยังท�าได้ไม่ยาก	
เพื่อเอาติดตัวกลับไปเป็นของที่ระลึก

ให้นกึถงึทีน่ีด้่วย	และนอกจากการเรยีนรู้
งานฝีมือชาวบ้านแล้ว	 เรายังชวนกัน			
ปั่นจักรยานไปชมดอกไม้และวิวแม่น�้า
โขงสวยๆ	ซึง่ถอืว่าช่วยเพิม่ความโรแมนตกิ
ให้กับทริปนี้ได้ดีทีเดียว

	 พอกลับออกมาจากผืนป่าก็พอดีกับช่วงเวลาของอาหารมื้อเที่ยง	
ซ่ึงพี่ติณณ์ก็ตระเตรียมเมนูพื้นบ้านไว้ให้ได้ล้ิมรสกันแบบจัดเต็ม	 ทั้ง				
แกงหน่อไม้	อัว่ปลา	และปลาทอดสมุนไพร	เป็นการเตมิพลงัก่อนจะลยุ
กิจกรรมในช่วงบ่ายได้เป็นอย่างดี

บุก “ภูผีปอบ” พิสูจน์ความสมบูรณ์ของผืนป่า
	 ด้วยระยะทางทีห่่างจากตวัเมอืงราว	50	กิโลเมตร	จงึต้องใช้เวลา
ขับรถไปยังหมู่บ้านวังน�้ามอกอีกประมาณ	1	ชั่วโมงนิดๆ	เมื่อไปถึงสิ่งที่
รอต้อนรับเราอยู่	 คือ	 บรรยากาศแสนสบายท่ามกลางธรรมชาติของ
ต้นไม้และสายน�า้ทีไ่หลผ่าน	“ศนูย์ประสานงานท่องเทีย่วและวฒันธรรม							
ป่าพื้นบ้าน	 อาหารชุมชน	 วังน�้ามอก”	 ก่อนจะได้พบกับรอยยิ้มจริงใจ
ของ	 พี่ติณณภพ	 สุพันธะ	 ผู้น�าชุมชนที่เราติดต่อไว้	 ซึ่งให้ข้อมูลว่า										
โฮมสเตย์วังน�้ามอกแห่งนี้	 เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวบ้าน
ในชุมชน	 เพ่ืออนุรักษ์ผืนป่าโดยรอบไว้ให้ลูกหลานได้เห็นความส�าคัญ
ของการอยูร่่วมกนัระหว่างคน	ชมุชน	และธรรมชาต	ิก่อนจะเปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วิถี
ท้องถิ่น	 รวมถึงช่วยรักษาธรรมชาติและป่ารอบๆ	
ให้ยั่งยืนด้วย	
	 เราวางแผนการเท่ียวในหมู่บ้านไว้แล้วว่า	
อยากจะเดินชมผืนป่าชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก						
พีต่ณิณ์จงึจดัแจงให้มคัคเุทศก์รุน่จิว๋น�าทางพวกเรา
เข้าไปศกึษาธรรมชาตใินผนืป่า	“ภผูปีอบ”	ทีเ่ตม็ไป
ด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนดิ	และสมนุไพรต่างๆ	ทีซ่่อน
ตวัอยูใ่นป่าให้ชาวบ้านเกบ็ใช้เป็นยาทางธรรมชาติ	
	 เลือกเส้นทางการเดินแค่รอบเล็กๆ	 ใช้เวลา
ประมาณ	3	ชัว่โมง	แต่ระหว่างทางกม็เีซอร์ไพรส์ให้
ได้ชมตลอดทั้ง	 “ต้นยางนาขนาดใหญ่อายุหลาย
ร้อยปี”	 และ	 “น�้าตกวังน�้ามอก”ท่ีสวยใสน่าเล่น	
แต่เพราะไม่ได้เตรียมตัวไปเปียก	เราจึงได้แค่ถ่าย
รูปเป็นที่ระลึกและเก็บภาพธรรมชาติรอบๆ	 ก่อน
จะเดินออกไปชม	“ดอกกระเจียว	9	ชั้น”	ที่ชูช่อ
สีชมพูให้ได้เก็บภาพสวยๆ	 น้องมัคคุเทศก์น้อยบอกว่า	 เมื่อก่อน		
ดอกกระเจียวแบบนี้หาชมได้ยาก	 ชาวบ้านจึงน�ามาเพาะพันธุ์ปลูก					
ในพื้นที่	เพื่ออนุรักษ์ไว้ไม่ให้พันธุ์ไม้ดอกท้องถิ่นสูญหายไป



นอนเฮือนย้าว กินข้าวเซาเฮือน  
	 เย็นย�่าเมื่อกลับมาที่พัก	 พี่ติณณ์ก็ให้พวกเราแปลงร่างเป็น									
ชาวบ้านวังน�้ามอก	ด้วยชุดพื้นเมืองที่ทางโฮมสเตย์เตรียมไว้ให้	แล้วพา
ไปยัง	“ศาลาพาแลง”	ที่ดูอบอุ่นด้วยแสงละมุนจากโคมไฟพาแลง	และ
เหล่าผู้เฒ่าผู้แก่ของหมู่บ้านท่ีรอท�าพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อไม้ข้อมือ
ต้อนรับแขกผู้มาเยือน	 ก่อนจะนั่งล้อมวงกินข้าวเซาเฮือนหรือชุมข้าว		
พาแลง	 (กินข้าวเย็นร่วมกัน)	 ที่มีอาหารพื้นบ้านสารพัดเมนูให้ได้ชิม						
ทั้ง	อั่วปลา	ไก่บั้ง	ต้มฟัก	ฯลฯ	ต้องบอกว่าทุกจานล้วนรสชาติดีแม้แต่
คนกินยากก็ยังบอกว่าอร่อย

Contact Info.
ศูนย์ประสานงานชุมชนบ้านวังน�้ามอก

ต.พระพุทธบาท	อ.ศรีเชียงใหม่
	จังหวัดหนองคาย

ติดต่อ คุณติณณภพ	สุพันธะ
โทรศัพท์		0-4242-3783	หรือ	

08-6232-5300

	 หลังมือ้เยน็ทีแ่สนประทบัใจ	เรายงัคงนัง่องิแอบกนัทีศ่าลาพาแลง	
ดื่มด�่ากับความงามของหมู่ดาวที่พราวอยู่เต็มฟ้า	 กว่าจะขึ้นบ้านก็เมื่อ
อาการง่วงหงาวหาวนอนมาเยือน	 ลืมบอกไปว่าบ้านที่เราพักเป็น				
“เฮือนย้าว”	หรือเรือนอีสานแบบดั้งเดิมที่ปลูกอยู่ริมล�าธาร	 คืนนั้นจึง
นอนหลับสบายไปพร้อมกับเสียงน�า้ไหลที่ขับกล่อมทั้งคืน

ตักบาตรข้าวเหนียว ถวายขันคู่ปี 
ประเพณีคู่ชุมชน
	 ด้วยความที่หลับเต็มอิ่มตลอดคืน	ตื่นเช้ามา
จึงรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษ	 เราเริ่มต้นเช้านี้ด้วยการ	
“ใส่บาตรข้าวเหนียว”	 ซึ่งทางพี่ๆ	 จัดกระติ๊บ									
ใบน้อยไว้คนละใบให้ถอืออกไปยงัปากทางเข้าท่ีพกั	
เพือ่รอใส่บาตรพร้อมกบัชาวบ้านแถวนัน้	เสรจ็แล้ว
จึงกลับเข้ามาจิบกาแฟยามเช้าแกล้มข้าวจี่ที่ชุบไข่
และปิ้งมาจนเกรียมหอม	 กรอบนอกนุ่มในกัดไป
ด้วยความฟิน	ก่อนจะรีบอาบน�้าแต่งตัวแล้วมากิน
มือ้เช้าแบบจรงิจงั	ทีบ่อกว่าจรงิจงั	เพราะมอีาหาร
มาเป็นส�ารับพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ	 ไม่ต่างจาก		
มื้อกลางวันและมื้อเย็นที่ผ่านมาเลย	
	 อิ่มท้องแล้วก็พากันไปท�า	“ขันคู่ปี”	โดยน�า
ใบตองมาพบัเป็นกรวย	ห่อดอกไม้และเทยีนกบัธปู
อย่างละคู่	 เสียบไว้ที่ต้นคู่ปี	 ให้ได้จ�านวนมากกว่า
อายุ	 เพื่อน�าไปสักการะพระเจ้าล้านทอง	 ซึ่งเชื่อ		
กันว่า	 การจะเป็นการต่ออายุและเสริมสิริมงคล				
ให้กับตัวเอง	 ก่อนจะเดินถือไปที่	 “วัดเทสรังสี”	
ท�าการสกัการะพระเจ้าล้านทอง	ถวายขนัคู่ปี	และ								
สวดมนต์ขอพร	เสร็จแล้วจึงกลับมาที่พัก	เพื่อเก็บ
กระเป๋าเตรียมบอกลาวังน�้ามอก	 หมู่บ้านที่มอบ
ความอบอุ่นให้เราตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห	์		
	 การใช้ชวีติในหมูบ้่านเลก็ๆ	ทีเ่ป่ียมด้วยความ
งามทางธรรมชาติ	วฒันธรรม	และวถิชีวีติเรยีบง่าย
ที่ดูเหมือนน้อย	 แต่มากด้วยเร่ืองราว	 กลับกลาย
เป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้เราอยากเดินทางเข้ามา
สัมผัสเรียนรู้ผ่านประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง	



ชุมชนงานฝีมือ มรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม

@น่าน
“ชุมชนบ่อสวก”

นักเดินทางมักนึกถึงจังหวัดน่าน ด้วยภาพจ�าของความสงบเรียบง่าย แบบที่คนเมืองใหญ่
ชอบใช้เป็นดินแดนแห่งการเติมพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิต แต่หากอยากจะรู้จักน่าน

ให้มากขึ้น แนะน�าว่าต้องมาเรียนรู้ผ่านวิถีชีวิตชุมชน งานฝีมือ และอาหารพื้นถิ่น 
จากภูมิปัญญาของ “ชุมชนบ่อสวก” ที่ยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางทุ่งนาป่าเขา และมุ่งมั่น

สานต่อมรดกตกทอดจากฝีมือของบรรพบุรุษอันเป็นอัตลักษณ์ความเป็นน่าน 



พอใจกับความพอเพียง  
	 ภารกิจต่อมา	 พวกเราคว้าจักรยานปั่นเที่ยวตามเส้นทางใน
ละแวก	4	หมูบ้่านในชมุชนบ่อสวกคือ	“บ้านบ่อสวก”	“บ้านซาวหลวง”	
“บ้านนาปง”	 และ	 “บ้านนาซาว”	 ระหว่างทางนอกจากวิวทุ่งนา
และภูเขาสวยๆ	 ที่ต้องหยุดถ่ายรูปกันบ่อยๆ	 แล้ว	 เรายังได้เห็น						
วิถีชีวิตของผู้คน	 ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีเกษตรอินทรีย์									
มกีารรวมกลุม่กนัเพาะเหด็ภฐูานด�า	กลุม่อาชพีแปรรูปงานจกัสาน	
และการท�าลูกประคบจากสมุนไพรในสวนอย่างใบเป้า	 ผิวมะกรูด	
การบูร	ซึ่งทั้งหมดดูจะเป็นกิจวัตรประจ�าวันของชาวบ้าน	ที่แม้จะ
เรียบง่ายแต่กลับเป็นความพอเพียง	พอใจ	และยั่งยืนอย่างที่สุด	
	 คืนนี้เราพักที่	 “โฮมสเตย์บ้านบ่อสวก”	 เจ้าของบ้านเป็น
ครอบครัวคุณป้าใจดี	 ท�าอาหารพื้นบ้านให้เป็นมื้อเย็น	 มีทั้ง								
“แกงแคไก่ใส่สารพัดผัก”	 “ย�าหน่อไม้ใส่น�้าปู๋”	 (น�้าปู)	 และยังมี	
“เหด็ภูฐานย่าง”	หอมๆ	จิม้น�า้พรกิให้กนิด้วย	อร่อยจนพุงกางก่อน
จะเข้านอนท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดที่กล่อมให้หลับสบายตลอดคืนลายอินธนู	 และลายนกฮูก	

หากสนใจจะเลอืกซือ้กลบัไป
เป ็นของท่ีระลึก	 หรือจะ
ลงมือปั้นเอง	ชาวบ้านก็ยินดี
สอนให้ทุกขึ้นตอน	 ถึงจะไม่
สมบรูณ์แบบแต่กเ็ป็นผลงาน
ท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจ	 ให้ได ้
นึกถึงความสุขและความ
สนกุของการมาเยอืนสถานที่
แห่งนี้ไปอย่างไม่รู้ลืมเลย

เข้าถึง “บ่อสวก” อย่างถ่องแท้ 
	 เพราะที่นี่คือแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาใหญ่ที่สุดในเมืองน่าน				
(หากนับอายุของเตาเผาโบราณท่ีมีการค้นพบหลายเตาในบริเวณนี้ก็นับ
ได้ราว	600-700	ปี)	เราจึงมุง่หน้าไปทีแ่หล่งเตาเผาและ	“พพิธิภณัฑ์บ้าน
จ่ามนสั”	กนัก่อนเป็นอนัดบัแรก		ซึง่จรงิๆ	แล้วมีการค้นพบเตาเผาโบราณ
ในพื้นที่ของบ้านหลังนี้ถึง	 7	 เตา	 แต่จ่ามนัสขุดแค่	 4	 ส่วนอีก	 3	 ตั้งใจ						
เก็บไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ขุดค้นเพื่อการศึกษาต่อๆ	ไป	
	 นอกจากเตาโบราณแล้ว	 ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เก็บชิ้นส่วนภาชนะ						
หม้อ	ไห	รวมไปถึงเครือ่งใช้ไม้สอยอายหุลายร้อยปี	ปัจจบุนั	กลุ่มชาวบ้าน								
ได้รื้อฟื ้นการผลิตเครื่องปั ้นดินเผาตามแบบบ้านบ่อสวกขึ้นอีกครั้ง														
เพื่อจุดประกายความภาคภูมิใจและสร้างสรรค์กิจกรรมกระชับ	 ความ
สัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับนักท่องเท่ียว	 ด้วยการเรียนรู ้วิธีการท�า
เครือ่งป้ันดนิเผาแบบบ่อสวกที	่“กลุม่เครือ่งป้ันดนิเผาบ่อสวก”	ซึง่จะสอน
ตั้งแต่การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยแป้นหมุน	 โดยลายท่ีถือเป็นเอกลักษณ์คือ					



ถักทอสายใยเป็นผ้าฝ้ายผืนสวย
	 วันรุ่งขึ้นเราตื่นแต่เช้า	 เพื่อมาท�าบุญตักบาตรที่	“วัดบ่อสวก”		 ซึ่งถือเป็นโบราณสถานที่มีศิลปะแบบล้านนาตามแบบดั้งเดิมของวัดใน				
จังหวัดน่าน	ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานที่ท�าจากไม้		หน้าบันของพระอุโบสถท�าจากไม้	ประดับด้วยรูปเทพพนมด้านบน	ด้านล่าง
เป็นรูปครุฑที่แกะสลักจากไม	้ส่วนที่ด้านหน้าวัดมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่	และพระธาตุศรีจอมบ่อสวก	ประดิษฐานอยู่
	 ช่วงสายๆ	 พวกเราไปเรียนรู้งานฝีมือที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์	 ประณีตบรรจง	 ละเอียดลออทุกขั้นตอน	 จนเป็นผ้าผืนงามอันน่า												
ภาคภูมิใจที่	“กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง”	งานน้ีได้เห็นทุกขั้น	 ตั้งแต่การปั่นฝ้าย	 การย้อม	 การทอผ้า	 ตามแบบฉบับของชาวบ้านซาวหลวง	 ซึ่งมี
ลวดลายเฉพาะตัวที่ได้ต้นแบบมาจากเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ค้นพบในชุมชนบ่อสวก	น�ามาพัฒนาเป็นลวดลายเฉพาะที่มีความผสมผสานกับ
ลวดลายโบราณของเมอืงน่าน	โดยสทีีอ่ยูบ่นผนืผ้ากม็าจากธรรมชาตปิลอดสารเคม	ีนกัท่องเทีย่วสามารถทดลองลงมอืป่ันฝ้ายไปจนถงึการทอผ้าเอง
	 และหากยังติดใจการทอผ้า	ให้ไปต่อที่	“บ้านนาซาว”	เจ้าของผืนผ้าแห่งภูมิปัญญาในนาม	“ผ้าตาโก้ง”	ผ้าชั้นสูงที่แต่เดิมใช้ในงานพิธีและ
ตามบ้านผู้ดีผู้มีฐานะ	 ไม่นิยมใช้งานอเนกประสงค์ทั่วไป	แต่ผลิตมาเพื่อใช้เป็นผ้าคลุมไหล	่ ผ้าปูโต๊ะ	 ผ้าปูที่นอน	ผ้าห่ม	 และปลอกหมอนเท่านั้น	
หากถูกอกถูกใจสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้เช่นกัน

Contact Info.
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ต�าบลบ่อสวก 
ต.บ่อสวก	อ.เมืองน่าน	จ.น่าน

ติดต่อ	คุณสุทธิพงษ์
โทรศัพท์	08-1028-9051				

	 ความสุขย ่อมผ ่ านไป					
เรว็เสมอ	เหมอืนกบัเวลาของเรา
ในบ้านบ่อสวกที่หมดลงอย่าง
รวดเร็วเช่นกัน	แต่ความสุขและ
ความประทับใจในงานฝ ีมือ				
ที่มาจากภูมิปัญญาวัฒนธรรม						
แบบน่าน..น่าน	 จะยังคงอยู่ใน						
ความทรงจ�าตลอดไป



เมืองเก่า (ที่เที่ยว) ไม่เคยเก่า

“พระนครศรีอยุธยา” 
เวลาบอกใครๆ ว่าจะไปเที่ยวพระนครศรีอยุธยา มักจะถูกถามว่า “อีกแล้วเหรอ”  ส่วนใหญ่เรา

ได้แต่อมยิ้ม แล้วมาเฉลยค�าตอบผ่านโลกโซเชียล ว่านอกจากจะมีภาพจ�าในเรื่องจังหวัดที่งดงาม
ทางประวัติศาสตร์อันทรงมนต์ขลังแล้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีมุมเก๋ ให้เราต้องไปเช็คอิน

อยู่มากมาย ชนิดที่ว่า ไปแต่ละที อ้าว!..มีที่เที่ยวใหม่ เกิดขึ้นอีกแล้ว 

เที่ยว-กิน อินเทรนด์ Localism



สายชิล ทราบแล้วแชร์
	 ขณะน้ีเมืองเก่าของคนรุ ่นก่อน	 กลายเป็นอยุธยาที่สายชิล				
ยอมรับว่า	มีมุมให้นั่งทอดอารมณ์กันจนหน�าใจ	 ไปทางไหนก็มีแต่ร้าน
อาหารหรือร้านกาแฟเก๋ๆ	ที่ต้องแนะน�าเลยคือร้าน	Pastry	Architect	
ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข	32	บางปะอิน	–	อยุธยา	
	 แรกเห็นคือความประทับใจกับดีไซน์เรียบหรูดูสบายตา	 มีขนม
สไตล์ฝรั่งเศสแท้น่าอร่อยจัดวางโชว์อยู่เต็มตู้	 เจ้าของร้านเป็นเชฟท่ี	
เรียนจบจากสถาบันสอนท�าขนมชื่อดัง	 จึงตั้งใจกับทุกความอร่อย							
ย่างก้าวแรกคือรอยยิ้มและการต้อนรับ	คอยแนะน�าเมนูต่างๆ	แถมยัง
อธบิายถงึขนมทีค่วรทานคูก่บัเครือ่งดืม่แต่ละชนดิ	มีเสยีงเพลงฟังสบาย
ให้บรรยากาศการพักผ่อนที่ผ่อนคลาย	 โดยขนมเมนูแรกที่แนะน�า	
L’amour	 Rose	 แปลว่ากุหลาบแห่งความรัก	 เป็นขนมปังที่ตกแต่ง
ภายนอกด้วยครีมโรสบีบเป็นรูปกุหลาบให้กลิ่นหอมของดอกไม้และ
ความหอมมันของครีม	หรือจะลอง	Bostock	ขนมปัง	Brioche	เนื้อนุ่ม
ด้านบนทอ็ปด้วยอลัมอนด์ครมีและอลัมอนด์สไลด์	ส่วนเมน	ูsignature	
ต้อง	เอแคลร์	ซึ่งมีให้เลือกทั้งไส้คาราเมล	และช็อคโกแลต	และอีกเมนู
ที่ไม่ควรพลาด	Lemon	Tart	 เลมอนเคิร์ดบนทาร์ต	กรอบนอกนุ่มใน
หอมกลิ่นเนยให้รสชาติเปรี้ยวและสดชื่นด้วยกลิ่นของเลมอน	 แนะน�า
ให้สั่ง	Red	Berry		แบบร้อน	หรือชาฝรั่งเศสทานคู่กันก็ฟินหวานอร่อย	



มุมไหนก็งาม 
ที่พระราชวังบางปะอิน
	 นอกจากวัดวาอารามและโบราณสถานอัน
งดงามในตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาแล้ว	 รอบนี้	
เราตั้งใจมุ ่งหน้ามาสัมผัสถึงความงดงามของ	
“พระราชวังบางปะอิน”	 ต�าบลบ้านเลน	 อ�าเภอ
บางปะอิน	 ซึ่งทุกครั้งที่ได้มาเยือน	 ก็อดตะลึงกับ
ความงดงามของพระราชวังแห่งนี้ไม่ได	้
	 พระราชวงับางปะอนิ	เป็นพระราชวังโบราณ
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 	 ภายในแบ่งออกเป็น				
สองส่วน	 คือ	 เขตพระราชฐานช้ันนอก	 และเขต		
พระราชฐานชั้นใน		ที่ชอบมากคือ	สะพานที่เชื่อม
จาก	‘พระที่นั่งวโรภาษพิมาน’	กับ	‘ประตูเทวราช
ครรไล’	 บริเวณทางเข้าพระราชฐานชั้นใน	 ซึ่ง
ออกแบบด้วยลักษณะพิเศษ	 ให้มีแนวฉากคล้าย
บานเกล็ดกั้นกลางตลอดแนว	 เพื่อแบ่งทางเดิน	
โดยที่ฝ่ายในจะสามารถมองลอดออกมาเห็นอีก
ฝ่ายได้ตลอดเวลา	 และท่ีประทับใจอยู่เสมอก็คือ
ตัวอาคารต่างๆ	 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและ
คลาสสิก	 บอกไว้ก่อนว่าการมาเที่ยวชมต้อง							
แต่งกายสภุาพ	และการถ่ายภาพกต้็องเป็นไปด้วย
ความส�ารวม	
	 เมื่อเดินชมความงามและถ่ายรูปกันจน						
อิ่มเอมแล้ว	 แนะน�าให้แวะไปตรงลานจอดรถ
บริเวณทางเข้า	 เดินไปทางริมน�้าจะเห็นกระเช้า
ลอยฟ้าขนาดย่อม	 พาข้ามฝั่งไปวัดนิเวศธรรม
ประวัติราชวรวิหาร	 วัดไทยสไตส์โบสถ์คริสต์									
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว	
รัชกาลที่	 5	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้าง
เลียนแบบโบสถ์ยุโรป	 เป ็นศิลปะแบบโกธิค				
(Gothic)	 มีกระจกสีประดับภายในอย่างสวยงาม	
ซึ่งน่าจะเป็นที่เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่น�า
ศลิปะแบบยโุรปทีผ่สานเข้ามากบัการสร้างวดัไทย
ได้อย่างลงตัว



“เกาะเกิด” 
มองอยุธยามุมใหม่ ที่ ใช่ เลย
	 หากใครอยากหนีความวุ่นวายของเมืองใหญ	่
ยังมีชุมชนเล็กๆ	 ที่แทรกตัวอยู่อย่างสงบ	พึ่งพาตัว
เองได้และยงัรวมกลุม่กนัอย่างเข้มแขง็	และทีส่�าคญั	
คนที่นี่อัธยาศัยใจดี	 ยิ้มแย้มแจ่มใส	 แนะน�าให้มาท่ี
เกาะเกิด	อยุธยา
	 “เกาะเกดิ”	ชมุชนเลก็ๆ	ในจงัหวดัพระนครศรอียธุยา	
ทีม่คีวามน่าสนใจแถมยงัอยูใ่กล้กรงุเทพฯ	ขบัรถแค่ชัว่โมงกว่าๆ	
เมื่อมาถึงก็จะเห็นเสน่ห์อย่างแรกของที่นี่	 นั่นคือ	 บรรยากาศชุมชน						
ริมแม่น�้าเจ้าพระยา	 ที่สงบร่มรื่น	 และเรื่องราวอาหารของอร่อยๆ	
มากมาย	รวมถึงกิจกรรมส�าหรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย
	 ถึงแม้ชุมชน	 ‘เกาะเกิด’	 จะมีมานานแล้ว	 แต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากนกั	เอาเป็นว่าสายเทีย่วเชีย่วอยธุยาทีเ่คยมาเป็นสบิครัง้
แล้วก็ยังไม่เคยไป	 นี่คือภารกิจพิชิตแหล่งท่องเที่ยวใหม่	 ที่เราจะพา
เข้าไปท�าความรู้จักและสัมผัสประสบการณ์
	 เดินทางเข้าพักที่	 “โฮมสเตย์ป้าล�าพูน”	 แน่นอนว่าท�าเลริมน�้า			
ต้องเป็นของเรา	 ร่มเงาของต้นมะกอกน�้าเป็นมุมสบายให้เอนกายอยู่			
บนเสื่อ	 รอเวลาพ่ีหนูและป้าล�าพูนจัดเตรียมม้ืออร่อยเอาไว้ต้อนรับ				
เป็นเมนูพื้นบ้านหน้าตาน่ากินไปหมด	 แค่เห็นก็รู้เลยว่า	 ดีต่อสุขภาพ
แน่นอน	 ก่อนกินก็ตามระเบียบแชะ	 มั่นใจว่าถ่ายภาพออกมาแล้ว						
ต้องเรียก	Like		รัวๆ	ทั้งน�้าพริกปลาทูเคียงมากับผักต้มนานา	ปลาทอด
กรอบๆ	พร้อมด้วยแกงจืดหน่อไม	้ที่คุณป้าบอกว่า	ขุดมาจากข้างบ้าน	
รสชาติหอมหวานเนื้อนุ่มละมุนสุดๆ



ชิมขนมโบราณ ช้อปสินค้าเพื่อสุขภาพ
	 ใครๆ	 ก็บอกว่า	 บ้านเกาะเกิดเป็นแหล่งท�าขนมโบราณหลายอย่าง				
แถมท�ากนัสดๆ	อยูใ่ต้ถนุบ้าน	โดย	“บ้านยายชม้อย”	ถอืเป็นต้นต�ารบัการท�า
ขนมและน�้านมข้าวยาคูของ	 ต.เกาะเกิด	 ซึ่งที่อื่นอาจมีการดัดแปลง
กระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องมือต่างๆ	 แต่ท่ีน่ียังคงรักษากระบวนการผลิต
แบบดั้งเดิม	 โดยคุณยายน�ารวงข้าวอ่อนๆ	 กับใบเตยใส่ในครกไม้มะขาม				
ขนาดใหญ่	จากนั้นก็ต�าจนละเอียด	แล้วน�ามาคั้นจนได้น�้านมข้าวสีเขียวอ่อน	
แล้วน�าไปเคีย่วในกระทะใบใหญ่	ผลดักนักวนไปกวนมาจนน�้าใสๆ	กลายเป็น
เนื้อหนืดคล้ายสังขยา	ก็ตักใส่ถ้วยพักไว้จนเย็น	แล้วราดหัวกะทิก่อนเสิร์ฟ		
	 เดินถัดมาอีกสองสามหลัง	 จะเป็นบ้านของป้าสละ	 ที่ขึ้นช่ือในเรื่อง					
การท�าขนมไทยอร่อยๆ	 เรียกว่าช่วยสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนนี้เลยก็ว่าได้				
ถึงขั้นบอกเลยว่าหากมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ได้แวะมาชิมหรือมาซื้อขนมของ							
ป้าสละ	 เรียกว่ามาไม่ถึงกันเลยทีเดียว	 โดยป้าจะท�าขนมหลายอย่าง	 เช่น				
ขนมกง	 ขนมสามเกลอ	 ขนมหม้อแกง	 ขนมต้ม	 ขนมตะโก้	 ขนมเปียกปูน								
ถั่วแปบ	 ซ่ึงจะสลับสับเปลี่ยนกันไป	 ยกเว้น	 “ขนมสามเกลอและขนมกง”						
ที่ต้องลงมือท�ากันทุกวัน	เป็นขนมขายดีที่ลูกค้าติดอกติดใจกันถ้วนหน้า
	 และส่ิงที่ไม่ควรพลาดอีกหนึ่งอย่าง	 คือ	 หมี่กรอบโบราณ	 ผลิตภัณฑ์
สร้างช่ือเสียง	 ได้รับการการันตีความอร่อยด้วยรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด	
จัดเป็นของฝากขึ้นชื่อของ	ต.เกาะเกิด	



	 จบเรือ่งของกนิแล้วทีน่ีย่งัมสีนิค้าจากภมูปัิญญาของชมุชนเกาะเกดิ
ที่น่าสนใจมากๆ	อีกอย่างหนึ่ง	คือ	“ม้ายืนเพื่อสุขภาพ”	ที่เราเคยเห็นตั้ง
ไว้ตามบรเิวณทีจ่ดัไว้ส�าหรบัออกก�าลงักายตามสวนสาธารณะ	มลีกัษณะ
ลาดเอียง	ให้เราขึ้นไปยืนเพื่อยืดเส้นยืดสาย	แต่อันนี้สามารถซื้อไปครอบ
ครองเป็นของตัวเองได้	รู้สึกตึงตอนไหนก็ขึ้นไปยืด(เส้น)ได้
	 สนุกและอิ่มกันเต็มที่แล้ว	ก็นั่งพักดื่มน�า้เย็นๆ	รอกันให้แดดโรยลง
อีกนิด	 จึงค่อยพากันลงเรือไปชมความงามของสองฝั ่งเจ้าพระยา												
แวะกราบ	“หลวงพ่อด�า”	พระพทุธรปูเก่าแก่กว่า	300	ปี	ที	่“วัดพยาญาต”ิ	
อนัเป็นทีเ่คารพศรทัธาของชาวเกาะเกดิ	ก่อนจะแวะไปสกัการะพระพทุธ
รูปศักดิ์สิทธิ์ร้อยปีที่	 “วัดเชิงท่า”	 ระหว่างทางยังได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน	
ท�าสวนท�าไร่ปลูกผักด้วยทีท่าสบายใจ	 เหมือนก�าลังท�างานศิลปะบน								
ผืนดิน	นี่แหละสายชิลตัวจริง
	 ช่วงเย็นก็ปั่นจักรยานกันไปท่ีตลาดนัดเล็กๆ	 ในชุมชน	 ที่ได้ชื่อว่า	
ใครใคร่ค้าก็ค้า	 เพราะบ้านไหนมีอะไรก็เอาออกมาขาย	 จะเลี้ยงกบ							
เลี้ยงปลาหรือเลี้ยงบัว	 ก็ขายได้	 แล้วก็มาถึงม้ือเย็นอันแสนประทับใจ	
เพราะจัดเต็มทั้งกุ้งแม่น�้าเผาตัวโตๆ	 พร้อมน�้าจิ้มรสแซ่บ	 รวมถึงเมนู							
ท้องถิน่อย่าง	น�า้พริกปลาท-ูผกัสดผกัลวกหลากชนดิ	ปลาแม่น�า้ทอดกรอบ	
แถมด้วยแกงจดืหน่อไม้น�า้ซปุหวานหอมจากหน่อไม้อ่อนๆ	ทีเ่กบ็จากสวน
ข้างบ้าน	 ทั้งหมดถึงจะดูเป็นเมนูธรรมดา	 แต่ด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่และ
ความตั้งใจปรุงรสอาหาร	 เพื่อให้ผู ้มาเยือนได้สัมผัสว่าคนที่นี่กินอยู ่							

เรียบง่าย	แต่มากมายไปด้วยความสุข	เป็นแบบนี้นี่เอง	
	 	 อยุธยา	 แม้ว ่าเราจะเห็นถึงความเป็น					
Localism	สญัลกัษณ์ทีแ่สดงถงึความเป็นอารยะในครัง้
อดีต	 แต่ทุกครั้งที่มาเยือน	 ไม่เพียงจะพบความเป็น
เมืองเก ่า	 แต ่ยังฉายแวว	 “ความแปลกใหม่”																		
ที่ไม่ท�าให้รู้สึกแปลกแยก	 “พระนครศรีอยุธยา..
เมืองเก่า	(ที่เที่ยว)	ไม่เคยเก่า”

ข้อมูลติดต่อ
ร้าน Pastry Architect
facebook.com/pastryarchitect.bpi
โทร.	08-6311-7777		
เกาะเกิดโฮมสเตย์ 
โทร.	08-1851-6632
facebook.com/บ้านเกาะเกิดโฮมสเตย์



ชุมชนเล็กๆ ที่แฝงตัวอยู่ริมแม่น�า้เจ้าพระยาในอ.บางปะอินอันเลื่องชื่อ คือจุดหมาย
ปลายทางส�าหรับการหนีจากความอึกทึกของเมืองกรุง มานอนฟังเสียงหวูด

เรือโยงลากจูงสินค้าที่ล่องผ่านมาตามคุ้งน�้า แล้วอิ่มอร่อยจนพุงกางกับการชิม
ขนมไทยโบราณสูตรต้นต�ารับ ปิดท้ายด้วยการตกกุ้งแม่น�า้ด้วยตัวเอง ทั้งหมดนี้
เฝ้ารอคุณอยู่ ณ บ้านเกาะเกิด ที่พร้อมจะเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญา

ของชุมชนให้คุณได้สัมผัสอย่างเพลินใจและเพลินพุง

บ้านเกาะเกิด

	 เพียงชั่วโมงเศษๆ	 หากใช้ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด	 คุณจะเดินทางมาถึงชุมชมริมน�้าแห่งนี้	 ที่เล่าขานกันว่า	 ในสมัย						
กรุงศรีอยุธยา	มีเรือส�าเภาของพ่อค้าชาวจีนเจอพายุและอับปางลงกลางแม่น�า้เจ้าพระยาหน้าวัดเชิงท่าในปัจจุบัน	เวลาผ่านไปสายน�า้
ได้พัดพาดินตะกอนมาทับถมเรื่อยๆ	 จนกลายเป็นเกาะอยู่กลางน�า้กินบริเวณกว้าง	 และถูกเรียกขานกันว่า	 “เกาะเกิด”	 ที่สร้างชื่อให	้	
ตัวเองในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป	โดยมีผู้ใหญ่บ้านล�าพูน	พรรณไวย	น�าทีมลูกบ้านช่วยกันพัฒนาชุมชนให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนบ้านพักมาเป็นโฮมสเตย์อันเปี่ยมเสน่ห์

ภูมิปัญญา ภูมิใจ และเพลินพุง 

@อยุธยา



จุดเช็คอิน ที่ต้องอิน!
	 แวะสักการะ	 “หลวงพ่อด�า”	 พระพุทธรูป
ศกัดิส์ทิธิอ์ายกุว่า	300	ปีทีว่ดัพยาญาต	ิแม้ภายนอก
จะมสีดี�า	(และปากแดงแจ๊ด!)	แต่องค์จรงิด้านในเป็น
ทองค�าแท้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	ส่วนที่วัดเชิงท่า
ซึ่งอยู ่ไม ่ไกลกันนั้น	 นอกจากจะมีพระพุทธรูป
ศกัดิส์ทิธิอ์ายรุ้อยปีแล้ว	ทีน่ีย่งัมต้ีนโพธิข์นาดเจด็คน
โอบซึง่ยนืต้นโอบล้อมต้นตะเคยีนขนาดใหญ่	สะท้อน
ถึงความอัศจรรย์ทางธรรมชาติให้ได้ชมอีกด้วย
	 จากนัน้แวะไปกระจายรายได้กนัทีศ่นูย์ศลิปาชพี
เกาะเกิด	 ซ่ึงถือเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ			
พอเพยีงทีม่พีืน้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	เลอืกช้อป
พืชผลทางการเกษตรที่สดใหม่และปลอดสารเคมี	
ตลอดจนต้นกล้าทัง้พชืผกัสวนครวัและไม้ประดบัให้
เอากลับไปปลูกที่บ้านกัน	 พร้อมพูดคุยขอเคล็ดลับ
จากเกษตรกรตัวจริงกันได้แบบไม่มีกั๊ก

เรื่องกิน ฟินที่เกาะเกิด
	 นอกจากการชมิเมนพูืน้ถิน่อย่างกุง้เผา	ไซปลากุง้	และแกงส้มผกัรวมทีป่รงุจาก
กุง้แม่น�า้ทีค่ณุลงมอืตกด้วยตวัเองแล้ว	อกีอย่างทีพ่ลาดไม่ได้คอืการไปชมิขนมโบราณ
สูตรเก่าแก่ที่ท�ากันใต้ถุนบ้าน	 ที่บ้านคุณยายชม้อยผู้เป็นต้นต�ารับการท�าขนมและ
น�า้นมข้าวกระยาคูของชุมชนแห่งนี	้ที่ยังสืบทอดขั้นตอนการผลิตแบบดั้งเดิม	ตั้งแต่
การน�ารวงข้าวอ่อนๆ	มาต�ารวมกับใบเตยสดในครกไม้มะขามใบเขื่อง	ก่อนน�ามาคั้น
จนได้น�้านมข้าวข้นๆ	สีเขียวอ่อนแล้วน�าไปต้มจนเป็นน�า้นมข้าวกระยาค	ูซึ่งหากเติม
แป้งแล้วกวนให้งวด	ก็จะกลายเป็นขนมข้าวกระยาคูแสนอร่อยนั่นเอง
	 ไม่ไกลจากบ้านคุณยายชม้อย	ยังมีบ้านของป้าสละและลุงสมนึกที่ขึ้นชื่อเรื่อง
ขนมไทยอร่อยๆ	 อย่างขนมกง	 ขนมสามเกลอ	หม้อแกง	 ขนมต้ม	 ตะโก้	 เปียกปูน						
ถั่วแปบ	ซึ่งแต่ละวันจะท�าสลับกันไป	แต่ที่มีให้ชิมทุกวันแน่ๆ	คือขนมสามเกลอและ
ขนมกง	ที่คนในพื้นที่มักสั่งเพื่อไปใช้ในงานมงคลนั่นเอง
	 แต่หากใครไม่ใช่สายของหวาน	 แต่ชอบของว่างกินเพลิน	 ต้องแวะไปชิม
หมี่กรอบโบราณที่สร้างช่ือให้บ้านเกาะเกิด	 แถมมีรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด																
มาการันตีความอร่อยอีกด้วย	 นอกจากมีให้ชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน
แล้ว	 ที่กลุ่มหมี่กรอบโบราณยังสาธิตขั้นตอนการผลิตที่เรียกได้ว่าไม่ง่ายเลยกว่าจะ
มาเป็นหมี่กรอบรสกลมกล่อมให้ได้เห็นกันอีกด้วย

งานแฮนเมด เพื่อสุขภาพที่เรารัก 
	 นอกจากจะช้อปขนมหวานและพชืผกัอนิทรย์ีกลบัไปเป็นของฝากคนทางบ้านแล้ว	
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีไม่ควรพลาดแถมสะท้อนภูมิปัญญาของชุมชนได้อย่างดีคือ				
ม้ายืน	 ม้านอน	 และม้าหัวเข่าเพื่อสุขภาพ	 พูดง่ายๆ	 ก็คืออุปกรณ์ออกก�าลังกายและ							
ยืดเหยียดเส้นสายที่อาศัยองศาของความลาดเอียงในการท�างานนั่นเอง	 ใช้คลายเส้นได้
ทุกเพศทุกวัย	บรรเทาอาการปวดต้นคอ	บ่า	 ไหล่	 เอว	หัวเข่า	และขาได้	 เพียงบริหาร							
วันละ	15-20	นาที	นับเป็นการดูแลสุขภาพแบบบ้านๆ	แต่ได้ผลลัพธ์เกินคาดจริงๆ	



ต้องท�าสิ่งนี้ เพื่อการ ‘มาให้ถึง’
	 แค่มานอนเล่นในโฮมสเตย์ริมน�้า	 ก็คงจะ
พูดว่ามาเยือนเกาะเกิดแล้วได้ไม่เต็มปาก	 ลองคว้า
จกัรยานมาป่ันซอกซอนไปชมวถิชีวีติของคนในชมุชน												
ซึ่งหลายบ้านพร้อมเปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้		
นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีไทยการท�าขนมโบราณ	อย่าง
ขนมกง	ขนมสามเกลอ	ตะโก้		เปียกปูน	ถั่วแปบ	ซึ่ง
บางอย่างคุณอาจเคยได้ยินเพียงชื่อแต่ไม่เคยเห็น
ของจริงมาก่อนด้วยซ�้า	 และที่พลาดไม่ได้ส�าหรับคน
ที่	“คิดจะกินกุ้งแม่น�้า	คิดถึงอยุธยา”	เพราะที่นี่เปิด
โอกาสให้คุณได้ลองตกกุ้งในแม่น�้าด้วยตัวเองก่อน
ส่งไปปรุงเป็นอาหารพื้นถิ่นให้ได้ลิ้มชิมรสแกล้มลม						
แม่น�้าเย็นๆ	

ซึมซับวัฒนธรรมประเพณีชุมชน
	 ถ้าการพักในโฮมสเตย์ของชาวบ้านและใช้ชีวิตตามจังหวะเวลาของ
ชุมชนยังท�าให้คุณไม่เต็มอิ่มกับการซึมซับวิถีชุมชมมากพอแล้ว	 ขอแนะน�า
ให้ท�าตัวเหมือนชาวบ้านเกาะเกิด	ด้วยการตื่นแต่เช้ามาตักบาตรริมน�้า	จาก
นั้นปั่นจักรยานไปตลาด	แล้วแวะไปเรียนรู้การท�าขนมไทยที่คุณโปรดปราน
สักอย่าง	เผื่อกลับไปแสดงฝีมือให้คนทางบ้านได้ชิมกัน

Contact Info.
โฮมสเตย์บ้านเกาะเกิด 
โทร.	0	3526	2815

Facebook:	เกาะเกิดโฮมสเตย์
ผู้ใหญ่ล�าพูน พรรณไวย 
โทร.	08-1851-6632



เสน่ห์แห่งน�า้ใจและรอยยิ้มอันอบอุ่น

@กาญจนบุรี

ชุมชนอนุรักษ์ 
วัฒนธรรมไทยรามัญ
เพราะเสน่ห์ของเมืองไทยอยู่ที่วัฒนธรรมอันหลากหลายที่อยู่ร่วมกันได้

ลงตัว ชุมชนเล็กๆ ใน อ. สังขละบุรีแห่งนี้ จึงเป็นที่หมายส�าหรับคนที่ชอบ
เรียนรู้ความเป็นอยู่ของคนพื้นถิ่นอันมีเสน่ห์เฉพาะตัว เพราะที่นี่คือชุมชน
ชาวไทยเชื้อสายรามัญหรือที่เรียกว่าคนมอญ ที่ยังคงไว้ซึ่งขนบประเพณี

ดั้งเดิม ตลอดจนเสน่ห์แห่งน�้าใจและรอยยิ้มอันอบอุ่น ที่พร้อมส่งมอบให้แก่
แขกผู้มาเยือนทุกเมื่อทุกเวลา



	 แม ้ เ ส ้ นทางรถยนต ์ จากช ่ ว ง																									
อ.	ทองผาภมู	ิ มุ่งหน้าสู่	 อ.สังขละบุรีจะ
คดเคี้ยวและลาดชันอยู่บ้าง	แต่เมื่อมาถึง
สังขละบุรี	 อ�าเภอชายแดนท่ีประชิดติด
กับประเทศพม่า	 ภาพของกลุ่มเด็กๆ	 ที่
ชวนกันกระโดดลงจากสะพานมอญสู่ผืน
น�้าซองกาเลียด้านล่างและภาพซิลลูเอท
ของเส้นสายลายไม้ที่ขัดกันไปมาจนเป็น
สะพานมอญตดักบัผืนฟ้ายามพระอาทติย์
ตกดิน	 จะท�าให้คุณหายเหน่ือยได้ใน							
ชั่วพริบตา	
	 และที่นี	่ท�าให้เรายิ่งเข้าใจว่าความ
เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนานั้นเป็น
อย่างไร	 เพราะแม้มองผาดๆ	 บ้านเรือน
ของชาวมอญสังขละจะเหมือนบ้านไม้
ของชาวไทยทั่วไป	 แต่ดูดีๆ	 จะเห็นสิ่งที่
หน้าตาคล้ายกล่องยื่นออกมาจากผนัง
บ้านและอยู่สูงจากพื้น	นั่นคือหิ้งพระของ
ชาวมอญ	 ด้วยความเชื่อที่ว่าหากเด็กๆ	
หรือคนในบ้านเดินจนพื้นบ้านสะเทือน	
จะท�าให้หิ้งพระสั่นสะเทือนไปด้วย	 และ
จะท�ามาหากินไม่ขึ้น	ขณะที่เราเดินเที่ยว	
จะพบเห็นผู้หญิงชาวมอญใช้วิธีเทินของ
บนศรีษะ	ซึง่ไม่ใช่เทคนคิเฉพาะตวัในการ
ถือของให้ได้มากที่สุด	หากแต่เป็นเพราะ
คนมอญถือว่าพระนั้นเป็นที่สุดแห่งการ
เคารพบูชา	 รองลงมาคือพ่อแม่หรือญาติ
ผู้ใหญ่	 เวลาจะน�าของไปถวายพระหรือ
พ่อแม่ที่ถือศีลอยู่ที่วัด	เขาจึงนิยมน�าของ
เทินไว้เพื่อสะท้อนว่านี่คือสิ่งสักการะที่
ยกไว้สูงเหนือศีรษะนั่นเอง

จุดเช็คอินสายคลาสสิก
	 เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยการเดินบนสะพานมอญหรือสะพานอุตตมานุสรณ์อันเลื่องชื่อ	เพราะ
เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย	ยาวถึง	850	เมตร	ทอดข้ามแม่น�า้ซองกาเลียเพื่อเชื่อม
การสญัจรมอญ-สงัขละให้ถงึกนั	หากเป็นช่วงฤดหูนาว	คณุจะได้เหน็สายหมอกลอยอ้อยอ่ิงเหนอื
ผิวน�้าล้อแดดยามเช้า	ในขณะที่หากเป็นฤดูร้อนและระดับน�้าในแม่น�้าสูงพอประมาณ	เด็กๆ	จะ
ชักชวนพากันกระโดดจากสะพานลงสู่ผิวน�า้จนแตกกระจาย	เป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอที่
จะเก็บภาพกันเลยทีเดียว
	 จากน้ันถึงเวลาน่ังเรือล่องออกไปชมวัดวังก์วิเวการาม	 (เดิม)	 หรือที่รู ้จักกันในชื่อ													
วัดใต้น�้า	 วัดหลวงพ่ออุตตมะแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว	 Unseen	 Thailand	
หลังจากจมอยู่ใต้น�้าเมื่อมีการสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ์ขึ้น	 แต่ยังสามารถนั่งเรือเข้าไปชมซาก
ของวัดที่ยังหลงเหลือศิลปะแบบมอญให้ได้เห็นกันอยู่	 ซึ่งในช่วงที่น�้าลด	 คุณสามารถเดินลงไป																			
ไหว้พระทีพ่ระอโุบสถเก่าได้สบายๆ	และดืม่ด�า่กบัร่องรอยแห่งความศรทัธาอนัน่าอศัจรรย์พร้อม
จนิตนาการถงึเวลาทีท่กุสิง่รอบตวัจมอยูใ่ต้น�า้อกีครัง้	แต่หากเป็นช่วงน�า้ขึน้	คณุจะท�าได้เพยีงแค่
อยู่บนเรือแล้วมองดูส่วนบนของซากวัดที่โผล่ขึ้นมาจากน�า้เท่านั้น

ซิกเนเจอร์ ต้องมาดูด้วยตาตน
	 กลับจากชมวัดใต้น�้าแล้ว	 อย่าลืมแวะไปที่
วัดวังก์วิเวการาม	(ใหม่)	 เพื่อไปไหว้หุ่นขี้ผึ้งขนาด
เท่าคนจริงของหลวงพ่ออุตตมะ	พระเกจิอาจารย์
ชื่อดังแห่งวัดวังก์วิเวการามที่ไม่ว่าคนไทยหรือ
คนมอญต่างก็เคารพเลื่อมใสในตัวท่าน	 พร้อมชม									
พุทธศิลป์แบบมอญอันวิจิตรตระการตา



ชิมอาหารพื้นถิ่น
	 ใครมาที่นี่แล้วไม่ได้ลิ้มรสขนมจีนน�้ายา
หยวกกล้วยสกัชาม	ถอืว่ายงัมาไม่ถงึสงัขละบรุี
อย่างแท้จรงิ	เพราะเป็นอาหารที่คนพื้นที่กินกัน
เป็นล�่าเป็นสัน	 หากอยากลิ้มรสสูตรต้นต�ารบั	
แนะน�าให้ไปร้านเก่าแก่อย่าง	 “ร้านป้าหยิน”										
เชิงสะพานไม้ฝั่งมอญ	 ท่ีเสิร์ฟขนมจีนน�้ายา
ให้คุณกินกับน�้ามะขามเปียกต้มและพริก
กะเหร่ียงป่น	เหยาะน�า้ปลาอกีเลก็น้อยกอ็ร่อย
จนลืมขนมจีนน�้ายาสูตรคุ้นลิ้นกันไปเลย
	 หรือแวะไปที	่“แพมิตรสัมพันธ์”	ที่เป็น
ทั้งที่พักริมน�้าและร้านอาหารชื่อดัง	 และต้อง		
ไม่พลาดชิมน�้าพริกปลาย่าง	 ต้มย�าปลากด	
และแกงป่าลกูชิน้ปลากราย	ตดัรสจดัจ้านด้วย					
ผัดผักกูดซึ่งเป็นผักท้องถิ่นนั่นเอง
	 ส�าหรบัของหวาน	หากได้ไปถนนคนเดนิ
ซึง่เปิดเฉพาะวนัเสาร์	อย่าลมืชมิไอศกรมีล�าไผ่
สังขละบุรี	 ซึ่งเป็นไอศกรีมนมปั่นในกระบอก
ไม้ไผ่	 รสนวลเนียนของนมจะท�าให้คุณกิน
เพลินจนหมดไม่รู้ตัว

ชื่นชมวัฒนธรรมประเพณีชุมชน
	 เข้าเมืองคนมอญ	 ก็อย่าลืมตื่นมาใส่บาตรเช้าแบบคนมอญ	 โดยนุ่งผ้าถุงและห่มผ้า				
แบบมอญ	 แล้วตั้งแถวรอที่จะใส่บาตรกันอย่างเป็นระเบียบ	 ปกติแล้วคนมอญแท้ๆ	 จะใส่
เฉพาะข้าวสวยและดอกไม้ก่อนกราบพระบนพื้นถนน	 ช่างเป็นภาพท่ีแสดงถึงความเลื่อมใส
ศรทัธา	เหน็แล้วรูส้กึอิม่เอบิใจอย่างมาก	ซึง่คณุสามารถร่วมใส่บาตรกบัชาวบ้านทัง้สองฝ่ังได้
ทุกวัน
	 แต่หากคุณไปเทีย่วในช่วงสงกรานต์พอด	ีต้องไม่พลาดการร่วมสรงน�า้พระผ่านรางไม้ไผ่	
ที่สะท้อนศรัทธาอันแรงกล้าของคนที่นี่ได้อย่างชัดเจน	ความที่คนมอญถือว่าพระเป็นของสูง	
ไม่สมควรต้องเดินบนดินเพราะท่านอาจไปเหยียบสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยได้โดยไม่เจตนา														
ในวันนี้	หนุ่มๆ	ชาวมอญจึงนอนคว�า่หน้าลงไปกับพื้น	เรียงต่อกันไปเพื่อทอดตัวเป็นสะพาน
ให้พระสงฆ์เดินเหยียบหลังพวกเขาเพื่อไปรับการสรงน�้าจากชาวบ้าน	 เมื่อชาวบ้านเทน�้าลง								
ไปในรางไม้ไผ่ในจงัหวะพร้อมเพรยีงกนั	น�า้ทัง้หมดจะไหลไปรวมกนัทีพ่ระ	หลงัพธิเีสรจ็สิน้									
ชายหนุ่มเหล่าน้ีจะเป็นผู้อุ้มพระสงฆ์กลับกุฏิสงฆ์	 เพื่อรักษาความบริสุทธ์ิและสะอาดให้												
แก่ท่านอย่างถึงที่สุด
	 ถ้าคุณเบื่อการสาดน�้าสงกรานต์แบบเดิมๆ	 ลองเปลี่ยนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ
แสดงศรัทธาในสงกรานต์มอญที่เรียบง่าย	งดงาม	รับรองเลยว่า	คุณจะรู้สึกถึงความสุข	และ
อิ่มใจไปอีกนาน

Contact Info.
ชุมชนอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยรามัญ 
โทร.	08-5229-1809,	034-595-684
อีเมล	์aranya23@windowslive.com



จิบชา กลางผืนป่า 
ซาฟารีเมืองไทย 

@ประจวบคีรีขันธ์
บ้านรวมไทย

หลังจากก้มหน้าก้มตาท�างานในป่าคอนกรีตมาตลอดทั้งเดือน ร่างกายจึงเรียก
ร้องให้จัดทริปเรียกพลังชีวิตแบบเร่งด่วน ว่าแล้วก็คว้าเสื้อผ้าง่ายๆ ใส่กระเป๋า

พร้อมกุญแจรถ แล้วมุ่งหน้าออกจากเมืองในเย็นวันศุกร์เพื่อไปนอนฟังเสียงคลื่น
ริมทะเลหัวหิน แต่พอมาได้ครึ่งทางระหว่างแวะปั๊มน�า้มัน ก็มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนใจ
เมื่อได้ยินรถคันข้างๆ คุยกันว่า เมืองไทยมีซาฟารีที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งดูช้างป่าที่
ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากอินเดีย แถมยังมีทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตา

ส�าหรับคนที่ชอบดื่มด�า่กับความเขียวขจีของธรรมชาติอีกด้วย



จิบชา ชิมขนุนทอด กลางป่าซาฟารีเมืองไทย
	 นอกจากสับปะรดแล้ว	 ชาวบ้าน	 14	 ครอบครัวของบ้านรวมไทยยังเลี้ยงไหม
เพื่อส่งเส้นไหมเข้าวังอีกด้วย	 ในการเลี้ยงไหม	 ชาวบ้านต้องปลูกต้นหม่อนเพื่อเป็น
อาหารของหนอนไหม	จงึมกีารต่อยอดผลติชาใบหม่อน	ซึง่กลายเป็นสินค้าขึน้ชือ่ของ
ที่นี่	 เพราะเป็นชาที่หวานชุ่มคอและไม่ขมเกินไป	 มีสรรพคุณช่วยลดระดับน�า้ตาลใน
เลือด	ความดันโลหิต	และคอเรสเตอรอลด้วย	แต่ที่ส�าคัญคือผลิตทีละไม่มาก	เพราะ
ใช้เฉพาะใบอ่อนใบที	่2	และ	3	จากยอด	จงึผลติได้แค่	300	กล่องต่อเดือนเท่านัน้	และ
มีขายที่ศูนย์โอท็อปบ้านรวมไทย
	 แต่จะจิบชาอย่างเดียวโดยไม่มีของแกล้มเห็นจะไม่ครบสูตรจิบชากลางป่า							
เราจงึเสาะหาจนเจอกลุ่มแปรรปูอาหารบ้านรวมไทย	ทีข่ึน้ชือ่เรือ่งการท�าขนมป้ันขลบิ
ตวัเลก็ๆ	หอมพรกิไทย	กบัขนนุทอดทีเ่ราอยากให้ชือ่ใหม่ว่า	“ขนุนเบรกแตก”	เพราะ
กินแล้วหยุดไม่ได้น่ันเอง	 โดยคัดมาจากขนุนที่ทุกบ้านปลูกกัน	 ใช้เฉพาะลูกท่ีสุก						
ก�าลงัดเีนือ้ยงัไม่นิม่จนเละ	น�ามาฝานเป็นแผ่นแล้วทอดกรอบ	ให้รสชาตเิหมอืนกล้วย								
กับทุเรียนทอด	 ซึ่งชาวบ้านที่นี่การันตีว่าท�าใหม่ทุกวัน	 จึงไม่เหม็นหืน	 เราจึงสอย											
ขนุนทอดติดรถไว้เป็นเสบียงขากลับส�าหรับวันถัดไป	ขับไปเคี้ยวไปจะได้ไม่ง่วงนอน	

(ไม่) เป็นสับปะรด
	 เพราะอทุยานแห่งชาตเิปิดให้เข้าไปชมสตัว์ป่าได้
ตอนบ่ายสามเป็นต้นไป	ช่วงเช้าเราจงึเลอืกไปฆ่าเวลาที่
บ้านรวมไทย	หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ติดทะเล	แต่เขียวชอุ่มไป
ด้วยไร่สับปะรดโดยมีภูเขาโอบล้อมโดยรอบ	 ที่ได้ชื่อ			
เช่นนี้เพราะเกิดจากการรวมตัวกันของคนไทยจาก
หลากที่หลายถิ่นท่ีได ้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	พระราชทาน
ที่ดินท�ากินให้	
	 นอกจากจะได้ชมิน�า้และเนือ้สบัปะรดหวานฉ�า่อนั
เป็นผลผลติหลกัของทีน่ีแ่ล้ว	คนในหมูบ้่านยงัมกีารรวม
กลุ ่มแปรรูปสินค้าจากใบสับปะรดเป็นกระดาษใย
สับปะรด	 ให้เนื้อสัมผัสคล้ายกระดาษสา	 ซึ่งถูกน�าไป		
ต่อยอดท�าเป็นการ์ด	กล่อง	พดั	ให้ได้เลอืกช้อปเป็นของ
ฝากกันอีก	ไหนๆ	ไปถึงถิ่นแล้ว	จะยอมให้ใครมาหาว่า
เราฝีมือไม่เป็นสับปะรดได้ไง	 พี่ๆ	 ที่หมู่บ้านก็ใจดีให้
ลงมือท�าตั้งแต่การน�าใบสับปะรดไปต้มในน�้าด่างขี้เถ้า
จนเปื่อยเหลือแต่เส้นใย	 แล้วน�าไปร่อนบนตะแกรง
คล้ายๆ	มุ้งลวด	ก่อนผึ่งลมจนแห้งสนิทก็จะออกมาเป็น
แผ่นกระดาษ
	 แต่ที่สนุกสุดคือขั้นตอนการย้อมสี	 พูดง่ายๆ	
กเ็หมอืนการท�ามดัย้อมทีต้่องลุน้กนัว่า	การพับ
แต่ละแบบจะท�าให้เกดิลวดลายแบบไหนกนั
บ้าง	 เมื่อแห้งแล้ว	 เราก็ได้ไอเดียว่าจะเอา
กระดาษแผ่นใหญ่นั้นกลับมาใส่กรอบแล้ว
แขวนผนังกลายเป็นงานป็อปอาร์ตส�าหรับ			
แต่งบ้านที่ไม่มีใครเหมือน



กลมกลืนกับผืนป่า
	 อิ่มท้องได้ที่กันแล้ว	 ก็ถึง
เวลาเข้าไปชมช้างป่าในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี	 ช่วงเวลาเข้าป่า
และเหมาะแก่การส่องสัตว์เป็น
เวลาบ่ายแก่ๆ	 จนถึงเย็นย�่า	
(ประมาณ	15.00	 -	 18.00	น.)		
โดยเสน่ห์ของการเที่ยว	คือ	 การนั่ง
รถกระบะของชาวบ้านทีเ่ข้าร่วมกบั
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่า
กุยบุรี	ตะลุยฝ่าทางลูกรังเล็กๆ	มุ่ง
เข้าสู่ผืนป่าซาฟารีธรรมชาติ	 ไป
ตามเส้นทางส่องสัตว์ความยาว	 7	
กโิลเมตร	แม้จะไปคนเดยีวแต่เมือ่
ได้ขึน้ไปยนืท้ายรถกระบะร่วมกบั
นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ	 อีก	 9	 คน
แล้ว	 มิตรภาพก็ก่อตัวขึ้นได้ใน
ทันที	 พร้อมๆ	 กับความ				
ตื่นเต้นที่จะได้เข้าป่า			
กันจริงๆ	
	 โชคดีที่วันนี้เรา
แต่งตัวสไตล์	 มินิมอล	
สีสันไม่ฉูดฉาดและ				
ไม ่ได ้ฉีดน�้าหอม
มาด้วย	 จึงเหมาะ
แก่การเข้าป่าเป็น
ที่สุด	 ไกด์น�าทางแจก
กล้องส่องทางไกลแล้ว
บอกให้เราเปิดหูเปิดตาดูรอบตัวเข้าไว้	 ซ่ึง
ออกรถไปได้ไม่ถึงสิบนาที	 เราก็ต้องตื่นตากับ
ภาพโขลงช้างจ�านวนมาก	 ก�าลังข้ามถนนอยู่
ข้างหน้าไกลๆ	 ทุกคนพร้อมใจกันเงียบกริบ
และเฝ้ามองด้วยความประทับใจ	พร้อมกับท่ี
เหล่านักท่องเที่ยวพากันกดชัตเตอร	์เก็บภาพ
ประทับใจในระยะห่างไกลราว	 100	 เมตร					
งานนีถ้อืว่าได้ภาพดีๆ 	แบบไม่รบกวนน้องช้าง
แม้แต่น้อย			
	 จากนั้นชาวบ้านก็ขับพาเราไปแวะที่
บริเวณหน้าผา	 ซึ่งเป็นอีกหน่ึงจุดชมช้างป่า
และกระทิง	ณ	 จุดที่ยืนอยู่นั้น	 เบื้องหน้าคือ			
ทุ่งหญ้าสีเขียวขจีที่มีเทือกเขาตะนาวศรีสลับ
ซับซ้อนเป็นฉากหลัง	 จากนั้นไฮไลท์ที่หยุด				
ทุกสายตาก็ปรากฏตัว	 พวกเราได้เห็นฝูง																
ช้างป่าและกระทิง	 ตลอดจนวัวแดงท่ีออกมา
หาอาหารและกินดินโป่งกันอย่างเต็มตา	

อยู่กับธรรมชาติ
	 ทรปินีท้�าให้ได้รูว่้าเรามแีต้มบญุสะสมมาด	ีเมือ่เปิดหลงัรถแล้วพบ

ว่ายังไม่ได้เอาเต๊นท์และถุงนอนออกไปจากรถ	เราจึงเลือกที่จะพักค้างคืนที่
ลานกางเต๊นท์ของอุทยานได้	เพียงเพราะพี่ๆ	ชาวบ้านคุยให้ฟังว่า	จะได้นอน

ฟังเสียงสัตว์ดังก้องไปทั่วป่า	 และหากท้องฟ้าเปิด	 เราก็จะได้นอนใต้แสงดาว
ระยิบระยับปราศจากแสงไฟจากตัวเมืองที่แสนคุ้นเคย	
	 แม้จะเพลินกับแสงวิบวับของดวงดาวจนดึก	 แต่เช้าวันรุ่งขึ้น	 เรา

ยอมตื่นตั้งแต่ตีห้าครึ่ง	 เพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวหน่วยพิทักษ์ห้วย										
ส�าโหรง	 นั่งจิบกาแฟกรุ่น	 พร้อมชมแสงแรกแห่งวันค่อยๆ	 โผล่พ้นสันเขาที่								
โอบล้อมทุง่หญ้าสุดลูกหลููกตา	จากจดุนีเ้รายงัมองเหน็อ่างเกบ็น�า้ยางชมุอันเป็น
โครงการในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

รัชกาลที่	 9	 และบ้านรวมไทยที่อยู ่หลังทิวสนอีกด้วย	 ถือเป็นมื้อเช้าที่อ่ิมตา															
หาใดเปรียบ
	 ไหนๆ	กม็าฝังตวัอยูใ่นป่าแล้ว	เราจงึตดัสนิใจใช้เวลาช่วงเช้าก่อนแดดจะแรงขึน้ในการส�ารวจ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 ที่มีให้เลือกหลายเส้นทาง	 และเปลี่ยนจากการนอนฟังเสียงคลื่นมา
เป็นการฟังเสียงน�้าตกด่านมะค่าตกลงมากระทบกับผืนน�้าเบ้ืองล่าง	 เฝ้ามองผีเสื้อหลากชนิดท่ีมี
สีสันและลวดลายแปลกตาแบบที่ไม่มีวันได้เห็นกันในเมืองใหญ	่ เคล้าด้วยเสียง	แกร๊กๆๆ	พร้อม
การปรากฏตัวของของเจ้า	 ‘นกแก๊ก’	นกเงือกสายพันธุ์เล็กที่สุดในเมืองไทย	ที่หาชมไม่ได้จากที่
อื่นง่ายๆ	ในเวลานี	้		
	 	 และทีส่�าคัญ	คราวหน้าจะพาเพือ่นพ้องมาร่วมสดูอากาศบรสิทุธิจ์ากแหล่งผลติทีห่าชม	
ไมได้ง่ายแห่งนี้ให้เต็มอิ่มด้วยกัน	เพราะทริปนี้สอนให้เราได้รู้แล้วว่า	การเติมพลังชีวิต	ไม่ได้จ�ากัด
แค่การเติมวิตามิน	Sea	เท่านั้น

Contact Info.
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี 

โทร.	085-266-1601
Facebook:	kuiburielephant

กลุ่มแปรรูปใบสับปะรด	โทร.	08-2731-2226
กลุ่มหม่อนไหมและชาใบหม่อน	โทร.08-9290-1664
กลุ่มแม่บ้านแปรรูปผลิตภัณฑ	์โทร.	09-5659-2362



พอจะถึงวันหยุดทีไรเป็นต้องหาพิกัดใหม่ๆ ไปเช็กอินเพิ่มความเก๋กันทุกสัปดาห์ 
ล่าสุดรู้มาว่าในเขตพัทยามีที่เที่ยวน่าสนใจให้ไปช้อปชมชิมแถมแชะได้แบบไม่เหมือนใครกับ 

“ตลาดจีนชากแง้ว” ชุมชนเก่าแก่เสน่ห์แรงแฝงไปด้วยงานศิลป์และกลิ่นอายของวัฒนธรรม
ชาวจีนโพ้นทะเล ในบรรยากาศย้อนยุคด้วยเรือนไม้หลังเก่าอายุมากกว่า 100 ปี ที่ถูก

ฟื้นคืนชีวิตให้กลับมาสดใสน่าค้นหาอีกครั้ง โดยเฉพาะในยามเย็นวันเสาร์ตลาดเก่าแห่งนี้จะ
เต็มไปด้วยสีสันและแสงไฟของร้านรวงท่ีเปิดให้ผู้คนมาจบัจ่ายกนิด่ืมกนัอย่างครกึครืน้ 
จนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วสุดชิคของพัทยา บอกเลยว่างานนี้นอกจากความอร่อย 

ยังได้ความสนุกแบบเต็มๆ 

เสพศิลป์ กินอร่อย ตามรอยวัฒนธรรมจีน

ชากแง้ว 
@ชลบุรี



ไหว้ “อาม่า” 
ขอพรก่อนเดินชิล
	 ถงึจะเป็นสายชลิเน้นโพสท่าถ่าย
รปูกบับรรยากาศเก๋ๆ	แต่เมือ่ไปถงึชาก
แง้วทั้งทีจะไม่ไปไหว้	“อาม่าชากแง้ว”	
หรือ	 “เจ้าแม่ทับทิม”	 คงถือว่าพลาด
อย่างแรง	 เพราะอาม่าคือสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	
คู่ชุมชนที่ชาวชากแง้วให้ความเคารพ
นับถืออย่างมาก	 เป็นเทพเจ้าที่ช่วย
คุม้ครองชาวประมงยามออกทะเลและ
บันดาลให ้ฝนตกต ้องตามฤดูกาล						
เพื่อให้น�้าท่าอุดมสมบูรณ์	ผลผลิตทาง		
การเกษตรเจริญงอกงาม	 ดังนั้น									
การแวะไปสักการะอาม่าจึงนับเป็น				
สิริมงคลต่อชีวิต

เซลฟี่กับตึกแถวโบราณ “เก่าแต่เก๋”
	 หลังจากเอาฤกษ์เอาชัย	 ก็ได้เวลาตระเวนแชะชมชิมในชุมชน			
ชากแง้วกันแล้ว	เริ่มจากการเดินเพลินๆ	ชมบ้านไม้หลังเก่าที่สร้างเป็น
ตึกแถวยาวขนานกันไปตลอดสองฝากฝั่งถนน	 นับอายุแล้วมากกว่า				
100	 ปี	 ตั้งแต่เมื่อครั้งที่กลุ ่มชาวจีนโพ้นทะเล	 อพยพมาอาศัย																				
ร่มพระบรมโพธิสมภารท�ามาหากินอยู ่ในบริเวณนี้	 จนมีการสร้าง
บ้านสร้างตึกและเปิดร้านขายของมากมายจนกลายเป็นตลาดอย่าง							
ที่เห็น
	 ทุกวันนี้แม้อาคารไม้ส่วนใหญ่จะถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับ					
การใช้งานในปัจจบุนั	และเปิดเป็นร้านค้าขายของกนิของใช้รวมถงึของ
ฝากให้นักท่องเที่ยวได้แวะเวียนไปซื้อหากันแล้ว	 แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์
และความคลาสสิกให้เห็นอย่างเด่นชัด	 โดยเฉพาะบ้านเก่าบางหลังท่ี
เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีน	
สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทยและ
จนีอย่างชดัเจนจนเกดิเป็นสถาปัตยกรรมและการตกแต่งท่ีมอัีตลกัษณ์
เฉพาะตัว	 	 ใครที่รักการถ่ายรูปบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวัง	 เพราะคุณ
จะสนุกกับการกดชัตเตอร์มาก	 ที่น่ีมีแต่ของสวยแปลกตาแทรกอยู่ใน
แทบทกุมมุ	จนท�าให้ต้องยกกล้องขึน้มาเกบ็ภาพบรรยากาศท่ีมกีลิน่อาย
ของความเป็นจีนกันอย่างเพลิดเพลิน	



อร่อยเพลิน @ ถนนคนเดินยามเย็น
	 ร่ายไว้มากมายจนกลายเป็นสีสันดึงดูดให้ผู้คนเดินเข้ามาหาของ
อร่อยกนิดืม่กนัอย่างเพลดิเพลนิ	ซ่ึงนอกจากของทีร่ะลกึและผลติภณัฑ์
จากชุมชนแล้ว	อีกไฮไลท์ที่ห้ามพลาด	 	คือสารพัดเมนูเด็ดที่มีให้เลือก
ชิมกันตามใจชอบ	 มีทั้งอาหารจีนแต้จิ๋วรสดั้งเดิม	 ขนมโบราณ	 และ		
เครื่องดืม่ต่างๆ	ที่ต้องบอกว่าแต่ละอย่างนอกจากจะอรอ่ยแล้วราคายัง
เป็นมิตร	 เรียกว่าพกเงินไปหลักร้อยก็อิ่มแน่ๆ	 ในราคาเบาๆ	 ไม่ว่าจะ
เป็นบ๊ะจ่าง	ก๋วยจั๊บ	กุยช่าย	ขนมเปี๊ยะ	ขาหมูหมั่นโถว	ก๋วยเตี๋ยวหลอด	
ซาลาเปา	หอยจ๊อ	 เผือกหิมะ	ลอดช่อง	แฮกึ๊น	กระเพาะปลา	กะลอจี๊	
ฯลฯ
	 ความตระการตาของถนนคนเดินชากแง้วไม่ใช่แค่เรื่องอาหาร			
การกิน	 แต่ยังรวมไปถึงการตกแต่งร้านและการแต่งตัวให้เข้ากับ
บรรยากาศของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าด้วย	เพราะแต่ละคนแต่ละร้านสนุก
กบัการแต่งชดุจนีกนัมาก	เหน็แล้วต้องขอถ่ายรปูคูไ่ว้เป็นทีร่ะลกึกนัเลย

ชมศิลปะสุดเก๋และความเท่
สไตล์จีน
	 ถ้าคิดว่าของกินและบรรยากาศ
แสนคึกคักของตลาดโบราณชากแง้วคือ
ที่สุดแล้วของทริปน้ี	 ขอบอกว่ายังไม่สุด	
แค่นั้น	 เพื่อซึมซับบรรยากาศจีนย้อนยุค
อย่างแท้จริง	 ต ้องไม ่พลาดที่จะไปดู
นิทรรศการความเป็นมาของชุมชนบ้าน
ชากแง้วและดูหนังกลางแปลงท่ีชากแง้ว
ราม่า	 แล้วนั่งรถเจ๊กหรือรถลากแบบจีน		
ไปถ่ายรูปชิคๆ	กับสตรีทอาร์ตสวยๆ	และ
บ่อน�้าโบราณที่อนุรักษ์ไว้กลางชุมชน				
รวมถึงชมการแสดงมหรสพจีนและเพ้นท์
หน้ากากงิ้วสวยๆ	 ไปเป็นของฝากกลับ
บ้านที่โรงงิ้วเก่าด้วย	 แค่ฟังก็เพลินแล้ว				
ใช่ไหมล่ะ	 บอกเลยว่าถ้ามาเดินเล่นเอง
และได้สัมผสับรรยากาศจรงิๆ	จะยิง่เพลนิ

	 หากไม่ใช่สายกินและสายช้อปสามารถไปเดินเที่ยวชมความคลาสสิกของชุมชนชากแง้ว		
ได้ทุกวัน	 เพราะตึกรามบ้านช่องต่างๆ	 ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้ได้เห็นถึงความงดงามของอดีต								
แต่หากเป็นสายช้อปชมชิมแชะแบบเราๆ	 แนะน�าว่าวันเสาร์	 ตั้งแต่	 4	 โมงเย็นเป็นต้นไป																
คือช่วงเวลาที่สมควรแก่การไปเดินเล่นย้อนวันวานและอิ่มหน�าส�าราญจนพุงกางเป็นอย่างยิ่ง	
และหากอยากให้เข้ากับบรรยากาศและกลมกลืนเวลาถ่ายรูป	 ลองแต่งตัวสไตล์จีนไปด้วย									
แล้วความสนุกจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว

Contact Info.
ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ้านชากแง้ว 
ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์	08-9002-5781	 



ตะลุยสวนมะพร้าว สัมผัสวิถีชาว

ตะเคียนเตี้ย
@ชลบุรี

ใครที่คิดว่าชลบุรีมีแต่ทะเลและความคึกคักของพัทยา บอกเลยว่าคุณคิดผิด เพราะใกล้
กับพัทยาแค่นิดเดียวมีชุมชนที่แสนเรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์รอให้ไปค้นหาอยู่ ณ             

บ้านตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนกลับไปสู่วิถีชีวิตธรรมดาทว่า
ไม่ธรรมดา ด้วยเพราะเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ยังคงอิงแอบอยู่กับธรรมชาติและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จึงยังคงความบริสุทธิ์ สงบ และงดงาม ทั้งในส่วนของธรรมชาติและการใช้ชีวิต 

แต่ท่ามกลางความสงบเรียบง่ายกลับแฝงได้ด้วยความสนุกและท้าทาย ใครชอบการผจญภัย
และการสร้างสรรค์งานฝีมือ บอกเลยว่าตะเคียนเตี้ยมีให้ครบ



ผจญภัยในสวนมะพร้าว 
	 ว่ากนัว่าในอดตีชาวตะเคยีนเตีย้กย็ดึอาชพีท�านาเป็น
หลักเหมือนเช่นคนไทยภาคกลางท่ัวไป	 แต่เม่ือน�้าท่า											
ไม่เป็นใจ	 ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงหันมาปลูกมะพร้าวแทน						
ทกุวนันีท้ัว่หมูบ้่านจงึเตม็ไปด้วยสวนมะพร้าว	ทีน่อกจากจะ
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับทุกครอบครัว	 ยังกลายมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการด�ารงชีวิตของชาวตะเคียนเตี้ยไปเสียแล้ว		
ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่ล้วนแล้วแต่มีมะพร้าวเป็น				
ส่วนประกอบ	 หรือเครื่องใช้ไม้สอยที่น�าแต่ละส่วนของ
มะพร้าวมาสร้างสรรค	์และที่ส�าคัญคือสวนมะพร้าวยังเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวที่ท�าให้ชุมชนแห่งนี้น่าค้นหามากยิ่งขึ้น
	 ส�าหรับคนที่อยากสัมผัสกับธรรมชาติและความเป็น
อยู่ที่เรียบง่ายของที่นี่ต้องลองกิจกรรมแอดเวนเจอร์นิดๆ	
ผจญภัยหน่อยๆ	 อย่างการปั่นจักรยานชมวิถีชุมชน	 ที่ทาง
หมู่บ้านจัดสรรเส้นทางไว้ให้ปั ่นกันเพลินๆ	 มีจุดให้แวะ							
พกัขาและพกัใจตลอดทาง	ทัง้สวนมะพร้าวป้าช่ืนทีม่ไีฮไลต์
เป็นบ้านไม้ทรงไทยอนุรักษ์ไว้ในสวนมะพร้าวให้ถ่ายรูปกัน
สวยๆ	 ตามด้วยลานมะพร้าว	 แหล่งรับซื้อและแปรรูป
มะพร้าวทีล่ะลานตาไปด้วยภเูขามะพร้าวกองโต	ก่อนไปชม
วถีิเกษตรแบบดัง้เดมิกบัการเพาะเลีย้งแตนเบยีนเพือ่ก�าจดั
และควบคุมหนอนหัวด�าศัตรูมะพร้าวแทนการใช้สารเคม	ี
แล้วปิดท้ายด้วยการแวะชมความงามของทิวต้นมะพร้าวที่
เรยีงรายเป็นแถวยาวพร้อมจบิน�า้มะพร้าวให้ชืน่ใจทีส่วนฟ้า
ใสไอโกะ	นับเป็นการเสียเหงื่อเพื่อชาร์จพลังงานให้กับชีวิต
ได้อย่างดีเยี่ยม

กิจกรรมแสนสนุกที่ “บ้านร้อยเสา” 
	 หากไปถงึชมุชนตะเคียนเตีย้แล้วไม่ไปบ้านร้อยเสากเ็หมอืนไปไม่ถงึ	เพราะ
ที่นี่คือศูนย์รวมของชุมชนที่เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และลานวัฒนธรรมซึ่งสะท้อน									
ให้เหน็ถงึวถิชีวีติแบบไทยพืน้บ้านและภมูปัิญญาท้องถิน่อนัหลากหลาย	โดยบ้าน
ร้อยเสาแห่งนี้เป็นเรือนไทยโบราณที่เจ้าของบ้าน	“วันดี	สิงห์ทอง”	อุทิศให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ประจ�าชุมชน	 เพื่อเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง	
ด้วยการดึงคนภายนอกให้เข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา	 ประเพณ	ี
วัฒนธรรม	 รวมถึงวิถีชีวิตพอเพียงของชาวบ้าน	 ได้ยินอย่างน้ีแล้วอย่าเพิ่งคิดว่า
จะน่าเบื่อ	เพราะที่นี่มีกิจกรรมสนุกๆ	ให้ท�าเพียบ
	 เริ่มจากการย้อนอดีตไปกับพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนไว้อย่างครบถ้วน	ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณ	ต�ารายารักษา
โรค	 ต�าราโหราศาสตร์	 ครกบดยา	 ภาชนะทองเหลืองโบราณ	 ฯลฯ	 เรียนรู้												
การท�างานฝีมือแสนสนุก	 อาทิ	 การท�าพวงมโหตร	 เครื่องแขวนจากกระดาษส	ี																
ที่ใช้ตกแต่งวัดและบ้านเรือนในเทศกาลหรืองานมงคล	การท�ากุหลาบใบเตย						
เพื่อน�าไปถวายหรือบูชาพระ	 การสานใบมะพร้าวให้เป็นรูปทรงต่างๆ	 เช่น							
หมวก	 ปลาตะเพียน			
บอกเลยว่างานนี้ท้าทาย
มากส�าหรับคนอ่อนด้อย
เรือ่งการประดดิประดอย
อย่างเรา	แต่เพราะป้าๆ	มี
วิธีการสอนที่สนุกสนาน
เลยผ่านมาได้แบบพอไหว



ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านจากมะพร้าว
	 เพราะเป็นชุมชนที่ มีมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ							
บ้านตะเคียนเตี้ยจึงมีอาหารพื้นบ้านจากมะพร้าวให้ลิ้ม						
ชิมรสมากมายหลายเมนู	 ที่ขึ้นชื่อชนิดที่ไปถึงแล้วต้องชิม			
คอื	แกงไก่กะลาท่ีน�าเอากะลามะพร้าวอ่อนมาผดักบัไก่และ
เครื่องแกงจนได้รสชาติละมุนกรุบกรอบด้วยเนื้อกะลา	
นอกจากนี้ยังมีกาแฟมะพร้าว	 น�้าอัญชันมะพร้าวอ่อน	
ทอฟฟ่ีกะทโิบราณ	และท่ีพลาดไม่ได้เลยคอื	ขนมทองม้วน-
ทองพบั	สูตรคุณป้าละมนุ	ประกอบท�า	ผู้เชีย่วชาญแห่งลาน
วัฒนธรรมของบ้านร้อยเสา	 ที่ใครๆ	 ก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือ
กลับไปเป็นของฝากกันทุกคน

	 ใช้เวลาแค	่2	วัน	1	คืนไปเรียนรู้ให้เข้าใจวัฒนธรรม
พืน้บ้าน	ชมิอาหารจากมะพร้าว	ชมวถิชีวีติชาวตะเคยีนเตีย้	
เชื่อเถอะว่าไม่เพียงแค่ความสนุก	 แต่ยังจะได้ดื่มด�่ากับ			
ความสุขที่แสนเรียบง่ายและน่าประทับใจ	 จนต้องสัญญา		
กับตัวเองว่า	จะกลับไปสนุกแบบนี้อีกหลายๆ	ครั้ง

Contact Info.
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชนตะเคียนเตี้ย
32-33	ม.3	ถ.ตะเคียนเตี้ย	ซ.34	

ต.ตะเคียนเตี้ย	อ.บางละมุง	จ.ชลบุร ี
ติดต่อ วันดี สิงห์ทอง 
โทร.	08	5698	9732	

อีเมล	wandee_central
@hotmail.com		

สุขภาพดีมี ให้ช้อป 
	 กจิกรรมทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่ไปถงึบ้าน
ตะเคียนเตี้ยคือกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่าง
การนวดกัวซา	ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านที่
ใช้กระดูกหรือเขาสัตว์มาขูดตามผิวหนัง
เพื่อดูดพิษออกจากร่างกาย	 ช่วยให้หาย
ปวดเมือ่ยและบ�าบดัโรคต่างๆ	ได้	โดยเฉพาะ
อาการไข้แดดและไข้หวัด	 ใครลองนวดแล้ว
ตดิใจอยากเรยีนรูด้้วยตวัเองทีน่ีย่งัเปิดสอนกวัซา
ให้กบัผูท้ีส่นใจด้วย	นอกจากน้ียงัมกีารอบสมนุไพร
ไร้สารพิษ	และเรยีนรูก้ารท�าน�า้สมนุไพรหลากหลาย
เมนูที่ดีต่อสุขภาพ	 เรียกว่ามาที่นี่ได้สุขภาพดีๆ						
ทั้งกาย-ใจกลับไปเต็มๆ	ทั้งภายในภายนอก



“วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เชิงเกษตรสวนหลวง”

เที่ยวสวน ชิมผลไม้ เพลินใจวิถีริมน�้า

@สมุทรสงคราม
จุดหมายการเดินทางระยะสั้นครั้งนี้ คือการไปเพลินกับธรรมชาติดีๆ ที่สวนผลไม้ริมน�้า

ในชุมชนสวนหลวง อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ชุมชนที่ท�าให้รู้ว่า อ�าเภออัมพวา 
ไม่ได้มีแค่ตลาดน�้าและหิ่งห้อย แต่ยังมีความสงบและความอร่อย ซ่อนอยู่อีกเพียบ



เดินเล่นในสวน ชิมผลไม้ดังประจ�าถิ่น
	 ด้วยความที่บ้านสวนหลวงเป็นหมู่บ้านริมคลอง				
ชาวบ้านส่วนใหญ่จงึยงัคงด�าเนนิชวีติในรปูแบบดัง้เดมิ	คอื
ท�าสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นสวนมะพร้าว			
สวนลิ้นจี่	 สวนส้มโอ	 ซึ่งเสน่ห์ของวิถีชีวิตเรียบๆ	 ง่ายๆ								
สไตส์ชาวสวนที่ดึงดูดคนเมืองที่ถวิลหาความสโลว์ไลฟ	์
แบบเราให้มาดืม่ด�า่กบัความเป็นธรรมชาตอิย่างแท้จรงิของ
ที่นี่	 ซ่ึงมีสวนผลไม้ให้เข้าชมมากมาย	 โดยทุกสวนจะเป็น
สวนผลไม้แบบอินทรีย	์
	 สวนที่เราเลือกไปคือ	 ‘สวนผลไม้ของคุณสมโภชน์’	
ที่เม่ือก่อนเน้นปลูกมะพร้าวเป็นหลัก	 ก่อนจะเพิ่มส้มโอ		
พันธุ์ขาวใหญ่	 ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม	 และกล้วย	 ผลไม้ขึ้นชื่อของ
ย่านน้ี	 เข้าไปปลูกเพิ่มในพื้นที่เดิมแบบผสมผสาน	 เราจึง
เดินชมสวนกันได้แบบสบายใจไร้กังวล	 แถมเดินไปสักพัก		
พี่สมโภชน์ก็ชวนชิมส้มโอปลอดสาร	 เนื้อแน่นไร้เมล็ด								
รสหวานก�าลังดี	 งานนี้เหมือนถูกมนต์แห่งความอร่อย			
สะกดใจจนเผลอซื้อส้มโอจากสวนไปอีกหลายลูก

	 ภายในบริเวณวัดภุมรินทร์มี	 ‘ตลาดวัฒนธรรมต�าบลสวนหลวง’	 ให้ได้เดิน				
ช้อปปิ ้งกันด้วย	 ตลาดน่ารักแห่งนี้เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านชาวสวน																
ในละแวกนี้	 ที่น�าสินค้าท้องถ่ินมาวางขาย	 ทั้งผลไม้ตามฤดูกาล	 อย่างมะพร้าว															
ส้มโอ	 ลิ้นจี่	 กล้วย	 ฯลฯ	 และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้	 ทั้งกล้วยกวน	ทองม้วน											
น�า้ตาลงบ	ตลอดจนผลิตภัณฑ์	OTOP	ของชุมชน	 เช่น	 เครื่องใช้ไม้สอยจากกะลา	
ไม้กวาดจากก้านมะพร้าว	 เครื่องจักสานกาบมะพร้าว	 เดินแวะดูนั่นดูนี่ได้เรื่อยๆ			
ช้อปเพลินๆ	 เผลอแป๊บเดียวได้ของกลับบ้านเต็มมือเต็มแขน	 เดินไปหิ้วไปจนแขน
เริ่มล้าขาเริ่มอ่อนแรงเลยลองใช้บริการนวดแผนโบราณให้หายเมื่อยกันแป๊บหนึ่ง			
ซึง่ต้องบอกเลยว่า	มอืนวดทีน่ีเ่ขาดจีรงิ	นวดเสรจ็สบายตวัหายเมือ่ยพร้อมเดนิเทีย่ว
ต่อได้

ชมวัดสวย 
ช้อปปิ้งตลาดคลาสสิคก 
	 จากกรุงเทพฯ	 เราขับรถมุ ่งหน้าไปยัง
อัมพวา	ใช้เวลาไม่นานแค่ชั่วโมงกว่าๆ	ก็เข้าเขต
ชุมชนสวนหลวงแล้ว	 อันดับแรกต้องแวะขอพร
ที่	 “วัดสวนหลวง”	 วัดเก่าแก่อายุกว่า	 200	 ปี									
ที่มีเรื่องเล่าน่าสนใจเกี่ยวกับ	 ‘พี่จุก	กุมารเทพ’	
ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากในเรื่องของโชคลาภ	
	 แล้วมาต่อที	่‘วดัภมุรนิทร์กุฎทีอง’	สวยเด่น
เป็นสง่าริมฝั่งแม่น�้าแม่กลอง	ไฮไลท์อยู่ที่	“กุฎี”	
เป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่	 ลวดลายรดน�า้				
ปิดทองสวยงาม	ซึง่สมเดจ็พระชนกของพระมเหสี
ในรัชกาลที่	 1	 สร้างถวายไว้	 พร้อมทั้งเครื่องใช้
ส่วนพระองค์จ�านวนมาก	ภายในวดัยงัมพีพิธิภณัฑ์
และอุทยานการศึกษา	เป็นสถานที่เก็บรวบรวม
โบราณวัตถุล�้าค่าควรอนุรักษ์ทั้งพระพุทธรูป	
หนงัสอืไทย	 เคร่ืองกระเบือ้ง	 เครื่องทองเหลือง	
ฯลฯ	



พักกายพักใจในโฮมสเตย์ริมน�้า 
	 เที่ยวสวนกนัเสรจ็กไ็ด้เวลาเชค็อินเข้าที่พกัพอดี	
ทรปินีข้อเน้นไปนอนสวนกนิของอร่อยแบบชาวบ้านที	่
‘โฮมสเตย์บ้านดาหลา’		ซึ่งก็ไม่ท�าให้ผู้มาเยือนผิดหวัง	
ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นแบบบ้านสวนและบริการท่ี					
น่ารักของเจ้าบ้านท�าให้รู ้สึกอบอุ่นและเป็นกันเอง	
เหมือนมานอนบ้านญาติในต่างจังหวัด
	 พอถงึเวลาอาหารเยน็พีเ่จ้าของบ้านกเ็ช้ือเชญิให้
ไปรับประทานกันที่ระเบียงริมน�้า	 ก่อนจะเสิร์ฟเมนู
แบบพื้นบ้าน	อย่างต้มจืด	ผัดผัก	ไข่เจียว	แต่อร่อยเกิน
หน้าร้านดงั		และทีข่าดไม่ได้เลยเมือ่มาถงึสมทุรสงคราม		
คือการต้องได้กิน	‘ฉู่ฉี่ปลาทู’	ที่อร่อยไม่เหมือนที่ไหน	
เพราะใช ้ปลาทูแม่กลอง	 ผัดกับเครื่องแกงฉู ่ฉี่ ท่ี										
โขลกเองจากก้นครัว	 รสชาติเผ็ดร้อนจัดจ้านแบบท่ี			
ชาวบ้านเขากินกันขนานแท้	
	 หลงันอนฟังเสยีงหริง่หรดีเรไรทีค่อยขบักล่อมให้
หลับฝันดีตลอดทั้งคืน	 ตื่นเช้ามาสายบุญอย่างเราก็
ต้องเตรยีมรอใส่บาตรทีท่่าน�า้	ซึง่จะมพีระจากวดัรมิน�า้
พายเรือมารับบาตรทุกๆ	 เช้า	 นับเป็นการต้อนรับ								
วันใหม่ด้วยความความอิ่มอกอิ่มใจมากทีเดียว เที่ยวทางน�้า

ชมวัดวาและหัตถกรรมพื้นบ้าน
	 เรายังคงเพลินกันต่อกับกิจกรรม	 ‘ล่องเรือ				
ไหว้พระ	 ชมแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	 และแหล่งผลิต
ผลิตภณัฑ์ท้องถิน่’	ซึง่ม	ีทัง้น�า้ตาลมะพร้าว	ผลติภณัฑ์
จากกะลา	 เครื่องเบญจรงค์	 และการท�าห่อหมก
โบราณ	 ก่อนจะปิดท้ายด้วยการแวะเท่ียวตลาดน�้า
ยอดฮิตอย่าง	 ‘ตลาดน�้าอัมพวา’	 แหล่งรวมของฝาก
และอาหารอร่อยให้เลือกซื้อ	 ทั้งปลาทูแม่กลอง							
กะป ิ 	 อาหารแห ้ง	 ไอศกรีมดอกไม ้และผลไม ้																	
ร้านศรีมาลา	ขนมไทยคุณยาย	ซีฟู้ดริมน�้า	ฯลฯ	
	 บอกเลยว่าการไปเทีย่วทีบ้่านสวนหลวงมอีะไร
มากมายให้ได้จดจ�า	 ทั้งธรรมชาติดีๆ	 ความสนุก				
ความเป็นมิตรของผู้คน	 และความอร่อยของสารพัด
เมนูอาหาร	นับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนที่
ทั้งอิ่มใจและอิ่มท้อง	
	 แม้ชุมชนแห่งนี้จะยังไม่เป็นที่รู ้จักมากนัก	
เพราะผู้คนส่วนใหญ่มักมุ ่งหน้าไปเที่ยวตลาดน�้า
อัมพวากัน	 ท�าให้พลาดโอกาสซึมซับธรรมชาติดีๆ						
ความเป็นมิตรของผู้คน	 และความอร่อยของสารพัด
เมนูอาหารและผลไม้ซ่อนตัวอยู่มากมาย	 ที่ส�าคัญ
สถานที่แห่งนี	้ยังเต็มไปด้วย	“ความสงบ	เรียบง่าย”	
ทีท่�าให้ผูม้าเยอืนได้รบัประสบการณ์	“อิม่เอม”	ซึง่ถอื
เป็นจุดหมายปลายทาง	อีกหนึ่งชุมชนที่นักท่องเที่ยว
ควรมาสัมผัส

Contact Info.
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว

เชิงเกษตรสวนหลวง
ต�าบลสวนหลวง	อ�าเภออัมพวา	

จังหวัดสมุทรสงคราม
โทรศัพท์	08-1793-5560		



เที่ยวสุดขอบภูเขาไฟ 

@บุรีรัมย์
ชีวิตมีเรื่องให้ท้าทายอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์  สถานที่ที่ท�าให้พูดได้

เต็มปากว่า ในเมืองไทยเคยมีภูเขาไฟ ที่แม้วันนี้จะดับสลายไปแล้ว และกลายเป็นเมืองเก่าท่ามกลาง
ความทันสมัย แต่วิถีชีวิตของผู้คนก็ยังแข็งแกร่งด้วยวัฒนธรรมตามแบบฉบับ

ของชาวอีสานขนานแท้



ชมวิวบนภูเขาไฟ 
กรีดกรายบนสะพานข้ามปล่อง
	 หากอยากจะชมเมอืงบรุรีมัย์ได้แบบเปิดหู
เปิดตา	ก็ต้องขึ้นไปที่	“วนอุทยานเขากระโดง”	
ตั้งอยู ่ที่บ้านน�้าซับ	 ต�าบลเสม็ด	 อ�าเภอเมือง
บุรีรัมย์	หนึ่งในภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว		บนยอด
เขาสูงสามารถชมวิวเมืองบุรีรัมย์ได้อย่างอิ่มตา	
ใกล้ๆ	 กันมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่เด่นเป็นสง่า	
เป็นทีเ่คารพของคนในท้องถิน่	บรเิวณปากปล่อง
ภูเขาไฟ	 (ที่ดับสนิทแล้ว)	 เผยทัศนียภาพอัน
งดงาม	 รายล้อมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์	 มี
สะพานแขวนข้ามปล่องภเูขาไฟเป็นแลนด์มาร์ค	
	 จากตวัเมอืงบรุรีมัย์	เราขับรถอย่างสบายๆ	
ในบรรยากาศวถิชีวีติสองข้างทาง	ผ่านเรอืกสวน
ไร่นาเป็นระยะๆ	พอให้ความเขียวของท้องทุง่ได้
ปลุกสายตาให้ชื่นฉ�่า	 ราวชั่วโมงหนึ่งเราก็มาถึง	
“บ้านโคกเมอืง”	ต�าบลจรเข้มาก	อ�าเภอประโคนชัย	
หมูบ้่านท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม	อนัเป็นทีต่ัง้ของ	
“ปราสาทเมืองต�่า”	 หนึ่งในโบราณสถานทาง
ประวัติศาสตร์อันงดงาม	 โดยชาวบ้านโคกเมือง	
ถือเป ็นกลุ ่มคนที่อาศัยอยู ่ ในพื้นที่ ใกล ้กับ
ปราสาทเมืองต�่าได้อย่างกลมกลืน	 โดยมีวิถี
เกษตรเป็นที่ตั้ง

อาณาจักรพันปี ที่บ้านโคกเมือง
	 “บ้านโคกเมือง”	เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น	เพราะ
หลุดจากตัวชุมชนไปเพียงนิดเดียว	จะพบปราสาทหินเมืองต�า่หนึ่ง	 เทวสถานที่ส�าคัญของ
อาณาจักรขอม	ท�าให้เสมือนได้ย้อนอดีตไปกว่าพันป	ี
	 ชาวบ้านโคกเมอืง	มรีากเหง้ามาจากฝ่ังลาวและเขมร	มภีาษาพดูเฉพาะคอืภาษาเขมร
เป็นหลัก	 รองมาคือ	 ภาษาไทย	 ที่น่ีถือเป็นชุมชนท่องเที่ยว	 โฮมเสตย์ที่ได้รับมาตรฐาน									
โฮมสเตย์ไทย	 เมื่อป	ี 2555	 -2557	จึงสบายใจได้เรื่องการจัดการและความปลอดภัยที่ได้
รบัจากคนในพืน้ทีโ่ดยตรง	การเดนิทางมาเพยีงคนเดยีวจงึไม่ใช่อปุสรรค	เมือ่เจ้าบ้านพาไป
เก็บสัมภาระที่บ้านพักแล้วพบว่า	 มีความสะอาดสะอ้าน	 เป็นระเบียบเรียบร้อย	 น่าอยู่									
น่าพัก	 แถมยังน่ารักด้วยน�้าจิตน�้าใจอันเปี่ยมล้น	 ทราบมาว่าเป็นหมู่บ้านท่ีท�าโฮมสเตย์						
กันอย่างจริงจัง	 จึงรองรับได้ครั้งละเกือบร้อยคน	 กระจายกันไปตามบ้านเรือนต่างๆ	 ใน
ชุมชน	แต่ล้วนแล้วอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน
	 หลังจากเข้าที่พักแล้ว	 เราสามารถออกไปเดินให้เย็นๆ	 ใจกันได้ต่อ	 ท้ังที่ปราสาท				
เมอืงต�า่ซึง่อยูใ่กล้ๆ	แบบเดนิถงึได้เลย	เหน็กลุ่มมคัคุเทศน้อยคอยท�าหน้าทีพ่านกัท่องเทีย่ว
เดินชมอย่างน่ารักน่าชัง	ท่ามกลางความตระหง่านของปราสาท	อีกหนึ่งความน่าอัศจรรย์
ใจของศิลปะขอมโบราณ	 ตัวปราสาทล้อมด้วยสระน�้า	 หรือที่เรียกว่า	 “บาราย”	 มีการ
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที	่ 16-17	 เป็นปราสาทหิน	5	องค์ที่วางเรียงอยู่บน
ศิลาแลงอันเดียว	แต่วางต�าแหน่งให้เหมาะเจาะ	ท�าให้มองเห็นปรางค์องค์ใหญ่และบริวาร
ทั้ง	 4	 ได้โดยไม่มีอะไรบดบัง	 แม้จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา	 แต่ยังคงหลักฐานปรากฏ				
อันงดงามและทรงมนต์ขลัง	 ยิ่งในช่วงเย็น	 ในยามพระอาทิตย์ใกล้อัสดง	 ตะวันจะลาลับ				
ขอบฟ้า	ท�าให้ภาพความงามของตัวปราสาทยิ่งเด่นชัดขึ้น



กุ้งจ่อม-ไข่มดแดง เมนูห้ามพลาด
	 ถึงเวลามื้อเย็น	อาหารที่เรียงรายมาช่างดูน่าสนใจไปหมด	 ไม่ใช่
เพราะหิวเพียงอย่างเดียว	 แต่หน้าตาของทุกเมนูดูน่าทานมากๆ	 ซึ่ง
วตัถดุบิของอาหารพืน้บ้านส่วนใหญ่ได้มาจากรัว้รอบขอบบ้านในชมุชน	
มีเมนูที่คุ ้นเคยอยู่หลายอย่าง	 ท้ังปลาทอด	 แจ่วบองที่เคียงคู่มากับ									
ผกันานาชนดิ	รวมทัง้ไข่เจยีว	ซึง่ตอนแรกยงันกึว่าเป็นไข่เจยีวธรรมดาๆ	
ก่อนที่ป้าๆ	 จะบอกว่า	 มาถึงบ้านโคกเมืองแล้วต้องได้กิน	 “ไข่เจียว
มดแดง”	อีกเมนูหนึ่งที่ป้าๆ	ภูมิใจน�าเสนอ	คือ	“กุ้งจ่อม”	อาหารขึ้นชื่อ
ของอ�าเภอประโคนชัย	 ที่ท�ามาจากกุ้งตัวเล็กๆ	 น�ามาดองน�้าปลา								
คลุกข้าวคั่ว	 เมื่อผ่านการปรุงแล้วจะมีหน้าตาคล้ายกับคั่วกล้ิง	 รสชาติ
อร่อยจนต้องซื้อฝาก
	 แอบกระซิบเบาๆ	 ด้วยความชื่นใจว่า	 บรรดาผักต่างๆ	 ที่อยู่ใน
ส�ารับ	 ไม่ได ้มีแต่ความสดและอร่อย	 แต่เป ็นผักท่ีดีต ่อสุขภาพ													

ตามหาข้าวภูเขาไฟ ผ้ามัดหมี่ลายผักกูด 
	 หลบัไปอย่างเตม็ตืน่เพือ่มาเจอยามเช้าอนัแสนสดชืน่	ก่อนจะออก
ไปเดินเล่นในตลาดเช้า	กลุ่มพระสงฆ์เดินบิณฑบาตร	พร้อมชาวบ้านที่
ออกมาใช้จ่ายในตลาดกันอย่างคึกคัก	 วันนี้มีเป้าหมายไปที่ศูนย์ทอผ้า
ของหมู่บ้าน	 เพราะทราบมาว่า	 ที่บ้านโคกเมืองเป็นแหล่งทอผ้าช่ือดัง			
มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหลายอย่าง	โดยเฉพาะ	“ผ้าไหมมัดหมี่ลาย
ผักกูด”	 ที่นับเป็นมรดกสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่มาจาก
บรรพบุรุษ	 โดยเกิดจากการน�าศิลปะที่ปรากฎบนเสาซุ้มประตูของ
ปราสาทหินเมืองต�่า	 มาท�าเป็นลายผ้าทอที่งดงาม	 ได้รับความนิยมจน
เป็นสินค้าของฝากระดับประเทศ	 ซ่ึงเม่ือพิจารณาลวดลายและสัมผัส
เนื้อผ้าแล้ว	 พูดเลยว่าต้องขอคารวะให้	 เพราะกว่าจะผลิตได้เสร็จ									
สักผืน	ต้องใช้เวลา	6	-	7	วันกันเลยทีเดียว	

ปลอดสารเคมี	 เพราะหมู่บ้านน้ีเขายึด
หลักเกษตรอินทรีย์
	 ค�า่คืนในหมู่บ้านโคกเมือง	อบอวล
ไปด้วยความอุ ่นใจ	 จากบรรดาลุงป้า						
น้าอาที่มานั่งล้อมวงสวดมนต์บายศรี						
สูข่วญัให้กบับรรดานกัท่องเทีย่วทีม่าเป็น
หมู่คณะ	 เสียงดังกังวาลไปท้ังหมู่บ้าน	
ก ่อนจะอิ่มเอมกับราตรีอันแสนสงบ	
พร้อมปลดปล่อยความเหนื่อยล้า



	 ในตัวหมู่บ้านโคกเมืองยังมีภูมิปัญญาที่น่าสนใจอีก
อย่างที่	 “กลุ่มทอเสื่อกก”	 ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า	 เดิมทีบ้าน
โคกเมอืงมกีารปลกูต้นกก	หรอืทีช่าวบ้านเรยีกว่า	“ต้นไหล”	
กันเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งน�ามาใช้ในการทอเสื่อกก	 เมื่อก่อนก็
ต่างคนต่างทออยู่ที่บ้านของตัวเอง	แต่ต่อมาได้มีการรวมตัว
กันเ พ่ือพัฒนารูปแบบให ้ เป ็นสินค ้าประจ�าหมู ่บ ้าน																				
จนเกิดเป็นลวดลายและรูปแบบท่ีหลากหลายมากกว่าเส่ือ																
ทั้งกระเป๋า	กล่อง	ที่รองแก้ว	ฯลฯ
	 และด้วยเอกลักษณ์ของบุรีรัมย์ด้านธรณีวิทยา	ที่เป็น
ที่ตั้งของภูเขาไฟถึง	6	ลูก	ซึ่งปัจจุบันดับสนิทไปแล้ว	เราจึง
มักจะได้ยินเรื่องราวที่เชื่อมโยงจากแดนภูเขาไฟ	มาแปรรูป
เป็นสนิค้าหลายอย่าง	โดยเฉพาะเรือ่งข้าวทีไ่ด้ชือ่ว่า	เป็นข้าว
ทีเ่พาะจากเมลด็ข้าวชัน้ด	ีในรูปแบบเกษตรอนิทรย์ี	และปลูก
ในดนิจากภเูขาไฟทีด่บัสนทิแล้วถงึ	2	ลกูคอื	เขาพนมรุง้และ
เขาปลายบัค	 จึงอุดมไปด้วยธาตุเหล็ก,	 ฟอสฟอรัสและ
แคลเซียมมากกว่าข้าวหอมมะลิท่ีปลูกพื้นท่ีอื่น	 จึงเป็นที่มา
ของชื่อ	“ข้าวหอมมะลิ	ดินภูเขาไฟ”	



	 หากอยากจะชมกระบวนการข้าวหอมมะลิ	 ดินภูเขาไฟ	
ต้องไปที่ศูนย์ข้าวชุมชนโคกเมือง	 โดยบริเวณลานด้านหน้ามี
การสาธติตัง้แต่การน�าดนิภูเขาไฟ	ต้นข้าวภูเขาไฟ	กระบวนการ
แปรรปูข้าว	กจิกรรมสาธติการท�าข้าวฮาง	การฝัดข้าว	แพค็ข้าว
ดินภูเขาไฟ	 หุงข้าวแบบโบราณซึ่งมีกลิ่นหอมกรุ่น	 มาให้ชม
อย่างละเอียด	 และถ้าอยากสัมผัสบรรยากาศในช่วงเก็บเกี่ยว	
ชมรวงข้าวเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งนาที่มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ	
ควรมาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกป	ี		
	 เวลาแห่งความสขุ	ผ่านไปไวเหมอืนโกหก	เมือ่วานเรายงั
ยืนเหม่ออยู่บนสะพานแขวนข้ามปล่องภูเขาไฟท่ีเขากระโดง				
อยู่เลย	 เย็นอีกวันก็มาเช็คอินอยู่ที่ดินแดนปราสาทสายฟ้า	
“ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม”	ในเมืองบุรีรัมย์กันแล้ว
	 แม้จะไม่ใช่วนันดัลงสนาม	แต่ยามเย็นของทีน่ีก่ม็ผีูค้นเข้า
มาพักผ่อน	 ออกก�าลังกาย	 พร้อมเที่ยวชมบรรยากาศกันเป็น
จ�านวนมาก	 สายลมพัดโชย	 แสงสีของสนามฟุตบอลยังเปล่ง
ค�ารามความฮึกเหิม	 ใช้เวลาพักผ่อนในสวนธารณะด้านหน้า				
นั่งดูรูปในกล้องโทรศัพท์	 ทบทวนเรื่องราวที่เพิ่งผ่านไปเพียง			
ไม่นาน	แต่ทกุอย่างได้กลายเป็นความทรงจ�าทีต่ราตรงึ	พีป้่าน้าอา
ที่ปรากฎในภาพ	 ล้วนหมายถึงมิตรภาพใหม่	 ที่ไร้ปราการกั้น	
ถึงจะเป็นดินแดนที่แสนสงบ	แต่ก็ไม่เคยเงียบเหงา

ข้อมูลติดต่อ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านโคกเมือง
อ.ประโคนชัย	จ.บุรีรัมย์	โทร.08-4757-5363	และ	08-8193-2240
http://www.bankokmuang.in.th	โทร.	088-193-8840
https://www.facebook.com/bkhokmuang/	โทร.08-9913-2642



 @นครพนม
บ้านโพน

อยากชัตดาวน์การงานที่รุมเร้า แล้วไปจริงจังกับการเที่ยวแบบเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น 
กินอยู่แบบบ้านๆ และเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมเก๋ๆ เพิ่มเติมอีกนิดว่าขอให้เดินทางง่าย 

ลงเครื่องที่สนามบินแล้วเช่ารถขับไปเที่ยวต่อได้ชิลๆ ...ถึงข้อแม้การท่องเที่ยวจะดูเยอะแบบนี้ 
แต่เชื่อสิว่า “บ้านโพน” ต�าบลโนนตาล อ�าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางได้หมดทุกข้อ!

ชุมชนที่ให้มากกว่าความสุข



สู่ดินแดน นุ่งผ้าไหม พูดไทญ้อ 
	 ขบัรถจากตวัเมอืงนครพนมมาราวหนึง่ชัว่โมง	ก็ถงึอ�าเภอท่าอเุทน	ทีส่มัผสัได้ถงึกลิน่อายวฒันธรรม	และเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างชดัเจน
ของไทญ้อได้อย่างชัดเจนตั้งแต่แรกเข้า	ด้วยเพราะคนในชุมชนนี้	คือ	1	ใน	8	ชนเผ่าของจังหวัดนครพนม	ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจาก	สปป.ลาว	
พวกเขามีภาษาพูด-เขียนเป็นของตัวเอง	 	 เรียกกันว่า	 “ภาษาไทญ้อ”	 และแต่งกายอย่างมีเอกลักษณ์	 ชายชาวญ้อจะสวมเสื้อคอพวงมาลัย										
ห่มสไบสนี�า้เงนิพบัครึง่กลาง	พาดไหล่ซ้ายขวา	นุง่ผ้าโจงกระเบนสีน�า้เงนิเข้ม	คาดเอวด้วยสไบไหมสีแดง	ส่วนหญิงชาวญ้อจะสวมเส้ือแขนกระบอก
และซิ่นผ้าไหมสีน�้าเงินเข้มมีเชิงตีนจก	 เข็มขัดลายขิดคาดเอว	 ห่มสไบสีน�้าเงินพาดไหล่ซ้ายแบบเฉียง	 ดูสวยงามและคงความเป็นเอกลักษณ์							
ในชาติพันธุ์ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม	

เข้าถึงจิตวิญญาณ ด้วยงานฝีมือ
	 คนส่วนใหญ่ที่ ไปเที่ยวบ ้านโพนมักจะ							
เซตโปรแกรมแบบไปเช้าเย็นกลับ	 แต่หากอยาก
สัมผัสความเป็นไทญ้ออย่างลึกซึ้ง	ต้องพักค้างคืน
กับชาวบ้านและเรียนรู ้วิถีความเป็นอยู ่ผ ่าน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ต ่ า งๆ 	 ด ้ วยการลงมื อประดิษฐ ์ ชิ้ น งานที่																						
“วัดคามวาสี”	 วัดประจ�าชุมชนที่ไม่เพียงเป็น				
ศูนย์รวมจิตใจของผู ้คน	 แต่ยังเป็นศูนย์รวม								
ศิลปวัฒนธรรมของไทญ้อด้วย	
	 จากโฮมสเตย์ที่พัก	 เราปั ่นจักรยานไป									
วดัคามวาส	ีก่อนจะเริม่ท�ากจิกรรมด้วยการเข้าไป
กราบสกัการะ	“พระบาง”	พระไม้แกะสลกัโบราณ
ฝีมือวิจิตรที่ชาวไทญ้อภาคภูมิใจ	ตามด้วยชมการ
แสดงฟ้อนที่อ่อนช้อยงดงามของสาวน้อยสาวใหญ่ไทญ้อ	 จากนั้น	 ลองท�างานฝีมือเอกลักษณ์ของไทญ้ออย่างงานจักสานที่โดดเด่นด้วย																		
“ลายตาแหลว”	 หรือ	 “ตาเหยี่ยว”	 ลายเฉพาะที่ชาวญ้อเช่ือกันว่าจะช่วยป้องกันภยันตรายต่างๆ	 อีกทั้งยังได้ลองย้อมสีฝ้ายด้วยไม้มงคลและ									
ทอออกมาเป็นผ้าฝ้ายผืนสวย	 ก่อนจะเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งเครื่องจักสาน	ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย	 และผลิตภัณฑ์จากเส่ือกกที่แปลงโฉม											
เสื่อเป็นกระเป๋า	กล่องเก็บของและอีกสารพัด	ดูแล้วก็สวยถูกใจไปเสียหมด	จนต้องอุดหนุนกันคนละหลายชิ้น	



หมกเจาะ มอกกะปู เมนูเฉพาะสูตรไทญ้อ
	 ปั ่นจักรยานเท่ียวชมหมู่บ้านและสนุกสนานกับกิจกรรม								
งานฝีมือกันทั้งวัน	พอกลับมาบ้านพักก็ถึงเวลาอาหารเย็น	งานนี้
ไม่ใช่แค่ได้ชมิของอร่อย	แต่พีเ่จ้าของบ้านยงัชวนเราให้ช่วยท�า	
“หมกเจาะ”	อาหารขึน้ช่ือของชาวไทญ้ออกีด้วย	เริม่จากน�า
เนือ้ปลาตองหรอืปลากรายลงไปต�าคลกุเคล้ากบัเครือ่งปรงุ
จนเนือ้ละเอยีดนวลเนยีนแล้วตกัมาห่อด้วยผกัม้วน	ก่อนจะ
น�าไปนึ่งจนสุก	 พอได้กล่ินหอมหวนชวนหิวก็ยกใส่จาน							
วางเคียงมากับเมนูพื้นบ้านอื่นๆ	 ที่หน้าตาน่ารับประทาน								
ไม่แพ้กัน
	 ทีโ่ชคดมีากคอืมือ้นีม้เีมนพูเิศษทีพ่ีเ่จ้าของบ้านเชือ้เชิญให้ชมิ	
นั่นก็คือ	“มอกกะปู”	เมนูพื้นถิ่นที่หากินไม่ง่าย	เพราะมักจะท�าเฉพาะ
เมื่อมีพิธีสู่ขวัญข้าว	ตามความเชื่อของชาวไทญ้อว่าจะเป็นการข่มขวัญ
ปนูาไม่ให้มากดักนิต้นข้าวของชาวบ้าน	โดยจะเลอืกปนูาตวัใหญ่มาแกะ
กระดองออกแล้วน�าลงไปต�ากับเครื่องแกงให้เข้ากัน	 ก่อนจะตักมาปั้น
ใส่กระดอง	 น�าไปลงกระทะที่ตั้งไฟรอไว้จนน�้าเดือด	ปิดฝา	 รอให้สุก				
เติมผักเพิ่มวิตามินแค่นี้ก็พร้อมกินได้แล้ว	

เที่ยวรอบบ้าน เสริมสิริมงคลและความรู้
	 หากจะบอกว่าอากาศยามเช้าทีบ้่านโพนมดีมีากกว่าความสดชืน่กค็ง
ไม่เกนิไปนกั	เพราะทีน่ีย่งัมคีวามน่ารกัของชมุชนทีเ่รยีบง่ายให้ได้นัง่ละเลยีด
มองความเป็นไปอย่างสงบจนอยากให้เวลาค่อยๆ	ผ่านไปอย่างช้าๆ	
	 แต่ทว่าไม่มีใครห้ามเวลาให้หยุดเดินได้	 จึงต้องจ�าใจบอกลาพี่น้อง
ไทญ้อเพื่อกลับไปเผชิญหน้ากับงานที่รออยู่		แต่ก่อนจะกลับ	เราขอแวะไป
ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ	รอบชุมชนบ้านโพนกนัก่อน	ทัง้	“วัดท่าอุเทน”	ที่มี
พระธาตทุ่าอเุทนให้สกัการะ	ว่ากนัว่าภายในองค์พระธาตบุรรจ	ุ				พระธาตุ
ของพระอรหนัต์ทีอ่ญัเชญิมาจากเมอืงย่างกุง้	และด้วยความท่ีองค์พระธาตุ
หันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนมซึ่งตรงกับทิศประจ�าของพระศุกร์								
จึงเชื่อกันว่าเป็นพระธาตุประจ�าวันศุกร์	ที่ใครมานมัสการจะได้รับอานิสงส์
ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน	์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ	
	 หลงัจากเสรมิสริมิงคลแล้ว		กไ็ปเพิม่ความรูท้างประวตัศิาสตร์กนัต่อ
ที	่“แหล่งเรยีนรูร้อยเท้าไดโนเสาร์	ท่าอุเทน”	จากนัน้จงึขบัรถกลบัเข้าเมอืง
นครพนม	เพื่อเช็คอินไฟลท์บินกลับกรุงเทพฯ	ด้วยใจที่เปี่ยมสุขและพลังที่
พร้อมจะเผชิญกับกองงานที่รออยู่
	 หากนครพนมคือเมืองแห่งความสุข	 บ้านโพนก็ต้องเป็นชุมชนที่ให้
มากกว่าความสุข	 	 เพราะมิตรไมตรีที่น่าประทับใจของผู้คน	 วัฒนธรรม							
อันทรงคุณค่า	วิถีชีวิตที่น่าชื่นชม	รวมไปถึงอัตลักษณ์ชุมชนที่ไม่เหมือนใคร
ของชาวไทญ้อ	ท�าให้ทีแ่ห่งนีม้เีสน่ห์มดัใจ	และช่วยเพ่ิมพลงับวกให้ผูไ้ปเยอืน
ได้ทุกครา

Contact Info.
ชุมชนบ้านโพน  

ต.โนนตาล		อ.ท่าอุเทน		จ.นครพนม
ติดต่อ อ.สมพาร กิติปริวรพันธ์ 

ประธานชุมชน 
โทรศัพท์	08-9862-8884



เย็นใจในถิ่นภูเขาไฟ

“บ้านโคกเมือง” 
@บุรีรัมย์

“บุรีรัมย์” ไม่ได้มีแค่ปราสาทเขาพนมรุ้ง สนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดี้ยม และสนามแข่งรถ
ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเป็นไฮไลต์เท่านั้น  เพราะเมื่อฉันได้รู้จักกับ “บ้านโคกเมือง” 

ต�าบลจรเข้มาก อ�าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ท�าให้ได้รู้ว่าการเที่ยวเมืองเซาะกราวแบบ
ลึกซึ้งถึงความเป็นท้องถิ่นอีสานที่มีกลิ่นอายขอมซ่อนอยู่นั้นก็น่าสนใจไม่น้อย เพียงคิดว่า
จะค่อยๆ ดื่มด�่ากับวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึบซับวิถีชาวบ้านที่มีความสุขอยู่กับความเรียบง่าย 

และเรียนรู้ที่มาที่ไปของอาหารถิ่นอย่างถ่องแท้ แค่นี้ก็รู้สึกเหมือนการกลับมา
เยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เจอกันนาน จนต้องดื่มด�า่ ซึมซับ ทุกสิ่งรอบตัวให้หายคิดถึง



เที่ยวปราสาทเมืองต�า่ สัมผัสวัฒนธรรมขอม
	 “บ้านโคกเมือง”	 เป็นชุมชนโฮมสเตย์ที่อยู่บนทางผ่านจากตัวเมืองบุรีรัมย์ไปยังปราสาท
เขาพนมรุ้ง	 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เม่ือผ่านมาอาจจะแค่แวะซื้อของฝาก	 เพราะที่นี่เป็นหมู่บ้าน	
“OTOP	 Village	 Champion”	 (OVC)	 แต่ส�าหรับเรานี่คือจุดหมายปลายทางของทริปที่อยาก							
จะไปใช้เวลาให้คุ้มค่ากับการเรียนรู้ความเป็นอยู่	ภูมิปัญญา	และวัฒนธรรมท้องถิ่น	
	 ดังนั้นสิ่งแรกท่ีเราท�าเม่ือมาถึง	 จึงเป็นการแวะไปชมความงามของ	 “ปราสาทเมืองต�่า”			
โบราณสถานคู่ชุมชนที่สามารถเดินจากตลาดและที่พักของเราได้เพียงไม่กี่นาที	 เพื่อเรียนรู ้
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของทีน่ี่	ซึง่พอไปถงึแล้วกไ็ม่ต้องกลวัว่าจะไม่รูเ้รือ่งรูร้าว	เพราะมไีกด์
ท้องถิ่นรุ่นเยาว์คอยให้ค�าอธิบายอยู่ตลอด	 เลยท�าให้ทราบว่าปราสาทเมืองต�่าแห่งนี้เป็นปราสาท
ขอมโบราณที่มีขนาดใหญ่และยังคงสภาพสมบูรณ์รองลงมาจากปราสาทเขาพนมรุ้ง	 ทั้งยังเป็น

นอนบ้านกินอาหารพื้นถิ่น
	 ซมึซบัประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม
กนัแล้ว	ก็ได้เวลาเข้าถงึวถิคีนท้องถิน่	ด้วย
การเชค็อนิเข้าทีพ่กัแบบโฮมสเตย์	ทีช่มุชน
บ้านโคกเมอืงเปิดให้บรกิารด้วยความใส่ใจ
และเป็นกันเอง	 ก่อนจะอาบน�้าอาบท่า
ช�าระความเหนื่อยล้าจากการเดินชม
ปราสาทหินเมืองต�่าเม่ือช่วงบ่าย	 เจ้าของ
บ้านก็สอบถามพร้อมกับรอยยิ้มกว้างว่า
วันนี้ มี เมนู เด็ด เป ็นอาหารถิ่นง ่ ายๆ												

ปราสาทหินที่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ	ทรงโปรด	
เพราะมีความสวยงามและแอบซ่อนความ							
โรแมนติกไว้ผ่านสระบารายท่ีรายรอบ	 ซึ่ง						
มุมหนึ่งสามารถมองเห็นเป ็นรูปหัวใจได	้									
ฟังแล้วก็เกิดความอยากรู้อยากเห็น	 เลยต้อง
สวมวิญญาณนักโบราณคดีค้นหารูปหัวใจใน
ปราสาทหินกันให้เจอ	 แล้วก็ต้องร้องว้าว	
เพราะหัวใจดวงใหญ่ที่ค้นพบ	 ช่างสวยงาม					
คุ้มค่าที่เหนื่อยเดินตามหาอยู่นาน

คนเมอืงอย่างเราจะรบัประทานกนัได้ไหม	
เลยตอบไปด้วยยิ้มที่กว้างไม่ต่างกันว่า	
สบายมาก...อาหารบ้านๆ	 นี่ของชอบเลย	
แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอมื้อเย็นที่จะมาถึง
ด้วยใจจดจ่อ
	 “กุ้งจ่อมทรงเครื่อง	 ย�าไข่มดแดง	
แจ่วบอง	และผกัสด”	ถกูยกมาวางตรงหน้า
กุ ้งจ ่อมเป ็นอาหารขึ้นชื่อของอ�าเภอ
ประโคนชัย	 ที่น�ากุ้งตัวเล็กๆ	 มาดองกับ
น�า้ปลาแล้วคลุกด้วยข้าวคั่ว	พอเอามาผัด
ใส่ไข่	หมสูบั	และสมนุไพรเข้าไปกลายเป็น	
กุ้งจ่อมทรงเครื่อง	 รสกลมกล่อม	 เค็มๆ	
เผ็ดๆ	แซ่บถึงใจ	ทานคู่กับผักสดยิ่งอร่อย
จนต้องเติมข้าวกันคนละหลายรอบ	
	 หลังมื้ออาหาร	 เจ้าบ้านใจดีก็ชวน
เราออกไปยัง	 “ศาลาประชาคม”	 ที่												
ผู ้อาวุโสของหมู ่บ้านจัดพานบายศรีไว้						
รอท่า	ก่อนจะสวดมนต์บายศรีสู่ขวัญและ
ผูกข้อมือรับขวัญแขกผู้มาเยือน	 เป็นการ
ต้อนรับตามธรรมเนียมอีสานท่ีท�าให้เรา
รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นอีกมาก



เสื่อกกและผ้าไหม OTOP ระดับประเทศ
	 อย่างที่บอกว่าบ้านโคกเมืองเป็นหมู ่บ้าน	 OTOP	 Village					
Champion	 จึงมีงานหัตถกรรมให้เราได้เลือกชมเลือกซื้อหลากหลาย	
ที่เป็นไฮไลท์คือ	 “เสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต�่า”	 ซึ่งมีที่เดียวใน
ประเทศไทย	 รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกท้ังกระเป๋าและ				
เครือ่งใช้อืน่ๆ	ที	่“กลุ่มหตัถกรรมคนพกิารปราสาททอง”สร้างสรรค์ขึน้
อย่างสวยงามน่าใช้	 และท่ีน่าสนใจคือท่ีน่ีใช้ต้นกกท่ีปลูกเองภายใน
หมู ่บ้านมาถักทอ	 ดังนั้นเราจึงได้เรียนรู ้การท�าเสื่อตั้งแต่เริ่มต้น													
คอืแปรรปูต้นกก	มดัย้อม	ไปจนถงึการทดลองทอเสือ่ลายอย่างง่ายด้วย
ตัวเอง	
	 อีกอย่างที่ชอบมาก	 คือผ้าไหมพื้นเมืองที่มีลายผักกูดเป็น
เอกลักษณ์	 จนมีชื่อเรียกว่า	 “ผ้าไหมใบผักกูด”	 ซ่ึงศูนย์ทอผ้าของ
หมูบ้่านกส็าธติการท�าให้ดทูกุขัน้ตอนทัง้การป่ัน	ย้อม	ทอ	อย่างละเอยีด
ละออเพื่อให้ได้ผืนผ้าไหมดีท่ีสุด	 เลยอดใจไม่ไหวต้องช้อปไว้ใช้สักผืน
สองผืน

ข้าวหอมมะลิ-ผ้าภูอัคนี ของฝากจากภูเขาไฟ
	 หากย้อนไปในอดีตนับพันปี	 บ้านโคกเมืองเคยเป็นพื้นท่ีภูเขาไฟ
เขาพระอังคาร		ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับแล้ว	1	ใน	6	ลูกของจังหวัด
บุรีรัมย์	 ดินบริเวณนี้จึงอุดมด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมา
ในอดีต	จึงมีของฝากขึ้นชื่อที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟให้ซื้อติดไม้ติดมือกลับ
บ้านด้วย	น่ันคอื	“ข้าวหอมมะลิดนิภเูขาไฟ”	ท่ีมเีอกลกัษณ์ตรงกลิน่หอม	
นุม่	และรสชาติดแีตกต่างจากข้าวหอมมะลใินถิน่อืน่	และ	“ผ้าทอภอัูคน”ี	
ที่เกิดจากภูมิปัญญาที่น�าดินภูเขาไฟมาใช้ย้อมผ้า	 ผ่านการผสมผสาน			
จากผ้าฝ้ายสีขาว	 เปล่ียนเป็นสีดินน�้าตาลอ่อนกับน�้าตาลแดง	 แบบ										
ดินภูเขาไฟ	 	จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างช่ือของจังหวัดบุรีรัมย์																	
มีเอกลักษณ์ด้านสิ่งทอ	ซึ่งไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้น	ชาวบ้านยังเชื่อว่า	
การน�าดนิภเูขาศกัดิสิ์ทธิม์าใช้หมกัย้อมผ้า	ถอืเป็นสิรมิงคลแก่ผูส้วมใส่ด้วย

	 แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ	บนทางผ่านและมากด้วยภูเขาไฟ	แต่ก็ไม่
ท�าให้ร้อนรุ่มแต่อย่างใด	 กลับรู้สึกเย็นกายเย็นใจกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย	
สบายๆ	 ไม่เร่งรีบ	 มากด้วยวัฒนธรรม	 ภูมิปัญญา	 และความเป็นอยู่ที่					
น่ารกั	หลังจากได้ใช้ชวีติอยูท่ีน่ีเ่พยีงไม่นาน	 เรากห็ลงเสน่ห์ชมุชนเลก็ๆ	 น้ี				
เข้าอย่างจัง

Contact Info.
บ้านโคกเมือง 

ต.จรเข้มาก	อ.ประโคนชัย	
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ติดต่อ คุณส้มเกลี้ยง	สืบวัน	
ประธานโฮมสเตย์	

โทรศัพท์	08-8193-8840
คุณประสิทธิ	์ลอยประโคน	
ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยว
โทรศัพท์	08-6721-1789



@สตูล
หลายคนอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่า ภายใต้วิถีชีวิตอันเรียบง่ายของจังหวัดสตูล จะซ่อนเรื่อง

น่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวาไว้มากมาย ที่ฉันกับเพื่อนบอกได้เลยว่า นี่คือดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องสนุก 
ความประทับใจ และแอบแทรกความประหลาดใจได้ในคราวเดียวกัน

มหัศจรรย์ความสนุก 
ตะลุยอุทยานธรณีโลก GEOPARK 



	 แม้ว่าสตูลจะไม่มีสนามบินแต่นั่นไม่ได้
เป็นอุปสรรคใดๆ	เลย	เพราะสามารถเลือกลง
ทั้งสนามบินหาดใหญ่	หรือสนามบินตรัง	ทั้ง	2	
สนามบนิใช้เวลาเดนิทางไปสตลูเพยีง	1	ชัว่โมง
เท่านั้น

อร่อยฮาลาล
สไตล์ถึงรสหนักเครื่อง                  
	 อาหารเช ้าของสตูล	 มีวัฒนธรรม
คล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ	 ทางภาคใต้	 นั่นคือ
จะมีเมนูติ่มซ�าให้เลือกชิมกันหลายร้าน	 แต่
สตลูเป็นจงัหวดัทีม่ปีระชากรส่วนใหญ่เป็นชาว
ไทยมุสลิม	ดังนั้นอาหารต่างๆ	รวมทั้งติ่มซ�าที่
เราคุ้นตา	 ก็ถูกปรับสูตรให้เป็นอาหารอิสลาม	
ฉันกับเพื่อนเลือกเช็คอินที่ร ้าน	 “โมคาเฟ่	
ติ่มซ�่าฮาลาล”	บนถนนราษฎร์อุทิศ	 เป็นร้าน
ติ่มซ�าสไตล์ฮาลาล	 ที่ลองแล้วพบว่า	 มีความ
แตกต ่างจากวัตถุดิบ	 แต ่ก็มีความถึงรส												
ถึงเครื่อง	 โดยเฉพาะส่วนผสมจากกุ้งที่มีมา
แบบเน้นๆ	ทีร้่านยงัมเีมนทู้องถ่ินอย่าง	ข้าวย�า	
โรต	ีกินกับกาแฟหรือน�า้ชา	

	 อิ่มท้องกันแล้ว	 ก็ต้องไปเดินย่อยชมเมืองสตูล								
กนัหน่อย	ออกสตาร์ทกนัที	่“ย่านเมอืงเก่า”	ถนนบรุวีานชิ	
ซ่ึงเป็นถนนสายเก่าแก่ของจังหวัดสตูล	 มีความยาว
ประมาณ	 600	 เมตร	 เป็นอีกเมืองที่มีตึกเรียงรายเล่า					
ภาพความงามของอดีตให้เราฟังว่า	มุมถนนบุรีวานิชและ
ถนนสตูลธานี	 เป็นที่ตั้งของ	 “มัสยิดกลางจังหวัดสตูล”	

(มัสยิดม�าบัง)	 ซึ่งมีสถาปัตยกรรมอันงดงาม	 และ								
ทรงคุณค่าของชาวสตูล	ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย

พระยาสมนัตรฐับรุนิทร์	(ตนกมูฮู�าหมดั
อาเก็ม)	 อดีตผู ้ด�ารงต�าแหน่งเจ้า			
เมืองสตูล	 ตัวอาคารสีขาวได้รับการ

ตกแต่งด้วยกระเบือ้งเคลือบหินอ่อนและ
กระจกใส	 ส่วนนอกเป็นระเบียงมีบันไดขึ้น

หอคอยลักษณะเป็นยอดโดมที่สามารถมองเห็น
ทิวทัศน์เมืองสตูลได้อย่างเต็มตา



มหัศจรรย์ความสนุก บ่อเจ็ดลูก 
อลังการปราสาทหินพันยอด
	 ถึงเวลาตามล่าหาความสนุกกันแล้ว	 	 จาก		
ตัวเมืองสตูลออกไป	 อ.ละงู	 ใช้เวลาประมาณ											
1	 ชั่วโมง	 	 เราก็มาถึง	 “บ้านบ่อเจ็ดลูก”	 หรือที่
ภาษามาลายูเรียกว่า	 “ลากาตูโยะ”	 ต.ปากน�้า	
อ.ละงู	 จังหวัดสตูล	 มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า							
เมื่อครั้งที่ชาวเลกลุ่มแรกได้มาตั้งถิ่นฐานอาศัยใน
บรเิวณนี	้พวกเขาขดุบ่อน�้าจดืเพือ่น�ามาเป็นน�า้ดืม่
น�า้ใช้	แต่ขดุเท่าไหร่กไ็ม่เจอน�า้	จนมาถงึบ่อที	่7	จงึ
มีน�้าออกมา	เกิดหลักฐานเป็นบ่อทั้ง	7	ลูก	อันเป็น
ที่มาของชื่อ	“บ้านบ่อเจ็ดลูก”	

	 บริเวณท่าเรือของท่ีน่ี	 คือจุดเริ่มต้นการ			
เทีย่วชมความงามของธรรมชาต	ิโดยใช้	เรอืหวัโทง
ท่ีพ่วงเรือคายัคอีก	 4-5	 ล�า	 พาเราออกทะเล									
จนใกล้ๆ	 ถึงปราสาทหินพันยอดนักท่องเท่ียว					
สายแอดเวนเจอร์	 ก็เตรียมตัวออกก�าลังพาย							
เรอืคายคัลอดปากทางเข้า	“ปราสาทหนิพนัยอด”	
หากมาในช่วงน�้าลง	 จะเห็นเนินทรายโผล่พ้น								
น�้าทะเลมีปราสาทหินเป็นแนวปราการโอบล้อม	
โดยด้านบนจะเปิดโล่งเป็นปากปล่องมองเห็น
ท้องฟ้าสีคราม	 เป็นความงามท่ีดูยิ่งใหญ่อลังการ
ท่ามกลางผืนน�้าทะเลท่ีกว้างใหญ่	 ซ่ึงการได	้						
พายเรืออยู่ในอาณาจักรยิ่งใหญ่ของหินผาแห่งนี	้
สัมผัสกับพลังธรรมชาติอันแปลกใหม่	 ชื่นชม
ประติมากรรมอันงดงาม	 ก็นับเป็นอีกหนึ่งช่วง
เวลาอันแสนพิเศษในความทรงจ�า	

	 อกีหนึง่ไฮไลท์ทีไ่ม่ควรพลาด
คอื	“สนัหลงัมงักร”	ประตมิากรรมทาง
ธรรมชาติที่เกิดในช่วงน�้าทะเลลดลง	
รวมกนัเป็นสันทรายขนาดใหญ่	ทอดตวั
ยาวดูคล้ายมังกรตัวใหญ่ก�าลังแหวก
ว่ายเล่นน�า้ในทะเล	ซึ่งที่สตูลมีให้ชมถึง	
9	ตัว	ได้แก่	1)	สนัหลังมงักรตนัหยงโป--
ราชามงักร	2)	 สนัหลงัมงักร	 เกาะกวาง
ตนัหยงโป—ราชนิมีงักร	3)	สนัหลงัมงักร	
เกาะลิดี—มังกรทอง	 4)	 สันหลังมังกร
เกาะหอขาว—	 มังกรขาว	 5)	 สันหลัง
มังกรบากันใหญ่--มังกรแดง	 6)	 สันหลัง
มังกรเกาะโกย--มังกรเหลือง	7)	สันหลัง
มงักร	เกาะสะบนั	ทุง่หว้า	8)	สนัหลงัมงักร
ผาใช้หนี้--บ่อเจ็ดลูก	9)	สันหลังมังกรเจ๊ะ
บลัิง--จาบงับชี	ซึง่แต่ละตวัทีโ่ผล่พ้นผนืน�า้



ตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์ Geopark
	 สตูลเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยา	 ท�าให้มีสถานที	่				
ท่องเที่ยวทางทะเลที่น่าอัศจรรย์อยู่หลายจุด	รวมทั้ง	“ถ�้าเล	สเตโกดอน”	
ต.ทุ่งหว้า	 อ.ทุ่งหว้า	 จ.สตูล	 ซ่ึงเป็นหน่ึงในอาณาเขตอุทยานธรณีสตูล									
เดิมชื่อถ�้าวังกล้วย	 เป็นถ�า้ที่อยู่ติดทะเล	มีน�้าขึ้นน�้าลงตามระดับของทะเล	
มีความยาวกว่า	4	กิโลเมตรและยาวที่สุดในประเทศไทย	
	 ก่อนจะออกไปวัดใจ	 เราต้องฟังข้อมูล	 กฎระเบียบและค�าแนะน�า			
ด้านความปลอดภัย	พร้อมรับเส้ือชูชีพและหมวกกนันอ็คจากเจ้าหน้าที	่จาก
นั้นก็จะข้ามสะพานบริเวณด้านหน้าภูเขาเข้าไปยังปากถ�า้	โดยใช้เรือคายัค
ที่โดยสารได้ล�าละ	 2	 คน	 กับคนพายท้องถิ่นอีก	 1	 คน	 พร้อมกับไฟฉาย									
1	กระบอกต่อล�า	ก่อนจะพายมุ่งหน้าเข้าถ�า้ลอดท้องช้างไปตามหาหัวใจที่
ปลายอโุมงค์	ช่วงแรกๆ	อาจจะแอบหวัน่ใจกนับ้าง	กบัความลีล้บัอนัท้าทาย
ภายในถ�า้	แต่มีคนข้างๆ	อยู่ทั้งคนก็่เพิ่มความอุ่นใจไปได้เต็มๆ	

ขึ้นมาเหนือทะเลอันดามัน	 มีความสวยงามที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า	
เกล็ดธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาเป็นสันทราย	 เปลือกหอย	 หรือหินกรวด	
โดยตามต�านาน	“เขาเล่าว่า”	ใครท่ีได้ไปยนืบน	“สนัเกลด็มงักร”	จะได้
รับพลังบริสุทธิ์จากฮวงจุ้ยแห่งท้องทะเล	 ที่จะช่วยเติมเต็มพลังกาย				
พลังใจให้เข้มแข็ง	 ซ่ึงถือเป็นความอัศจรรย์และความสวยงามของ
ธรรมชาติที่อยากชวนให้ทุกคนต้องลองไปสัมผัสสักคร้ังในชีวิตโดย
บรรดาสันหลังมังกรทั้งหมด	จะมีอยู่	4	ตัวที่ควรไปเยือน	คือ	“สันหลัง
มังกรตันหยงโป”	จัดเป็นราชามังกร	เป็นตัวที่ยาวที่สุด	โดยมีความยาว

ประมาณ	4	กโิลเมตร	เป็นสันทรายสีแดงจนเข้ม		“สันหลงัมงักรบากนัใหญ่--
มังกรแดง”	 เป็นสันหลังมังกรที่มีความพิเศษตรงผืนทรายหินกรวดสีแดง			
ส่องประกายล้อแสงแดดระยบิระยบั	“สนัหลงัมงักรเจ๊ะบลิงั	 --จาบังบชี”	 เป็น			
สันหลังมงักรแดงอกีตวั	ทีเ่กดิจากเปลือกหอยนับล้านล้านตัวที่ถูกคลื่นซัดมา
ทับถมเป็นระยะทางยาว	3	กิโลเมตร	และอีกหนึ่งตัวคือ	“สันหลังมังกรผา
ใช้หนี-้-บ่อเจด็ลูก”	ทีอ่ยูใ่นเส้นทางท่องเทีย่วของชมุชนบ่อเจด็ลกู	เชือ่กนัว่า

ใครได้ไปเยือนจะหมดหนี้หมดสิน
เหมือนกับชื่อของมังกรตัวนี้นั่นเอง



	 เมื่อเข้ามาแล้วระยะหนึ่ง	 จะสัมผัส
ได้ถึงอุณหภูมิที่เย็นลง	 และความมืดมิด				
ที่มี เพียงไฟฉายเป็นหิ่งห ้อยดวงน้อย
เคล่ือนไหวไปมา	 คนพายชี้ชวนให้ดูความ
งดงามของหินงอกหินย้อย	 ที่มีรูปร่าง
แปลกตา	 ไม่ว่าจะเป็นหินนางฟ้า	 ที่เป็น
ลักษณะของปีกนางฟ้าขนาดใหญ่	หรอืหิน
หัวใจช้าง	 ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหัวใจจริงๆ	
เราพายผ่านช่วงโค้งเว้าของถ�้า	 ล่องลึก
เข้าไป	 	 สายตาเร่ิมชินแสงท่ีมีเพียงความ
สลัว	 จนถึงจุดไฮไลท์	 บริเวณโถงใหญ่
ภายในถ�า้	ขบวนเรือทั้งหมดจะรวมตัวกัน
ใกล้ๆ	เพื่อจะจอดอยู่นิ่งๆ	เจ้าหน้าที่ขอให้
ทุกคนดับไฟ	 เพื่อให้สัมผัสกับความเงียบ
และความมืด	 ชนิดที่คนเมืองแบบเรา							
ไม่เคยได้สัมผัส	 หลังจากนั้น	 เราล่องเรือ			
มาจนสุดทางถ�า้	ใกล้ๆ	ปลายทางออก	จะ
ปรากฏแสงสว่างจากอุโมงค์ลอดเข้ามา	
ท�าให้ปากทางออกมองดคูล้ายรปูหวัใจ	ถอื
เป็นจุดไฮไลท์ส�าคัญของการ	 “ตามหา
หวัใจ...ทีป่ลายอโุมงค์”		เป็นความสวยงาม
ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว	 เป็น
สิ่งมหัศจรรย์ที่สมแล้วที่เป็นส่วนหนึ่งของ
อุทยานธรณีโลก	จนได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก	Satun	UNESCO	Global	
Geopark	
	 นบัเป็นอกีหนึง่กจิกรรมการผจญภัย
ทีส่ร้างความสขุและความทรงจ�าทีเ่ราและ
คนที่ไปด้วยกันจะไม่มีวันลืม



สวมวิญญาณสายอาร์ต ท�าบาติกลายธรณี  
	 นอกจากความแปลกใหม่	 เร้าใจ	 และน่าท่ึงแล้ว	 ยังมีอีก							
แง่มุมดีๆ	 ของสตูล	 ในการต่อยอดเอกลักษณ์อันโดดเด่นเข้ามาไว้
ในงานหัตถกรรม	ที่	“ปันหยาบาติก”	ต.ละงู	อ.ละง	ู ได้น�าไอเดีย
จากลวดลายของธรณีวิทยา	 มาสร้างสรรค์บนผืนผ้าบาติกที่มี				
ความสวยงามดูแปลกตา	 โดยเฉพาะลวดลายของสัตว์ในยุค
ดึกด�าบรรพ์	 อย่างปลาหมึกโบราณหรือนอติลอยด์	 (Nautiloids)	
และไทรโลไบท์	(Trilobite)
	 โดยน�าดนิ	หนิ	แร่ธาตตุ่างๆ	และเปลอืกไม้มาท�าเป็นสย้ีอมผ้า	
เราร่วมสนุกกับกิจกรรมท�าผ้าบาติกชนิดเริ่มตั้งแต่เขียนเส้นเทียน	
ลงส	ีน�าเปลือกไม้	ลายหิน	มาสร้างลวดลายบนผืนผ้า	แล้วก็น�ามา
อวดประชันกันอย่างสนุกสนาน	เป็นอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
	 ทั้งหมดคือแง่มุมงดงามอันหลากหลายของสตูล	 ท่ีมีทั้ง				
แหล่งท่องเทีย่วอนัสวยงาม	น่าทึง่ไม่เหมอืนทีไ่หน	ท่ามกลางวถิชีวีติ
อันเรียบง่ายและผู้คนที่เป็นมิตร	 ใครที่ยังไม่รู้จักสตูล	 ไม่เคยมา		
เที่ยวสตูล	ขอบอกเลยว่า	‘ต้องมา’

ข้อมูลติดต่อ
ท่องเที่ยวบ่อเจ็ดลูก 
	กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองละงู	โทรศัพท์	08-0139-2436,	08-8179-7977
	กลุ่มชมรมเรือท่องเที่ยวบาโรยต�าบลละงู	โทรศัพท์	08-6299-2562
	กลุ่มอนุรักษ์การท่องเที่ยวบ้านบ่อเจ็ดลูก	โทรศัพท์	08-1277-5177

การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก – ปราสาทหินพันยอด 
https://www.facebook.com/bo7luk
โทร.	08-1542-0071
ถ�้าเล สเตโกดอน
องค์การบริหารส่วนต�าบลทุ่งหว้า	
โทร:	074-789-317	หรือ	08-4858-5100
https://www.facebook.com/thamlestegodon/
ปันหยาบาติก 
90	หมู่	2	อ�าเภอละงู	จ.สตูล	โทร	09-7110-1314
https://www.facebook.com/panyapatik/



บ้านเล็กในป่าใหญ ่

 “จุฬาภรณ์พัฒนา10” 
@ยะลา

ว่ากันว่าคนที่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับอ�าเภอมากเสน่ห์อย่างเบตงแล้วร้องโอ้โห! จะมีอยู่
สองกลุ่ม กลุ่มแรกคืออยากไปเที่ยวมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาเยือน ส่วนอีกกลุ่มคือ

อยากไปแต่กลัวเกินกว่าจะคิดออกเดินทาง  แต่ส�าหรับเรา ที่ได้มีโอกาสมาเยือน “หมู่บ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา10” แล้ว บอกเลยว่าที่นี่มีทั้งความหมายทางประวัติศาสตร์ ความงาม
ทางธรรมชาติ และความน่ารักของผู้คน ชนิดที่กล้าบอกกับคนทั้งสองกลุ่มได้เต็มปากว่า 

หากได้มาเยือนสักครั้ง คุณจะต้องหาโอกาสกลับมาเที่ยวอีกแน่นอน 



ท�าความรู้จักสหายคอมมิวนิสต์
	 	 “หมูบ้่านจฬุาภรณ์พฒันา10”	ต�าบลอยัเยอร์เวง	อ�าเภอเบตง	
จังหวัดยะลา	 อยู่ลึกเข้าไปติดกับเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย	 และแทบ
จะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับผืนป่า	แต่การเดินทางไปถึงที่นี่ไม่ใช่เรื่อง
ยาก	 เพราะไม่ไกลจากตัวอ�าเภอเบตงและมีถนนลาดยางตรงเข้าถึง
หมู่บ้าน	
	 ความอัศจรรย์แรกท่ีสัมผัสได้เม่ือไปถึงหมู่บ้านเล็กๆ	 แห่งนี้	 คือ
อากาศที่เย็นสดชื่น	 ไม่ได้ร้อนจัดเหมือนเมืองใต้ในภาพจ�าของเรา									
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อไปเยือนที่นี่เป็นครั้งแรกมักจะไปเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก่อนเป็นอันดับแรก	 เพื่อให้เข้าใจ
ถึงที่มาที่ไปของหมู่บ้าน	 ซ่ึงในอดีตเป็นพื้นท่ีของพรรคคอมมิวนิสต์				
มาลายา	ก่อนจะยตุภิารกจิและสลายกองก�าลงัมาเป็นผูร่้วมพฒันาชาติ
ไทยในปัจจุบัน	
	 เราจงึตดัสนิใจตามรอยนกัท่องเทีย่วรุน่พี	่ด้วยการไปท�าความรูจ้กั
กับเหล่าสหายคอมมิวนิสต์ท่ีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์บ้านจุฬาภรณ์
พัฒนา10”	 สถานที่จัดแสดงภาพถ่ายและบอกเล่าเรื่องราวในช่วง
สงคราม	 ซึ่งมีทั้งภาพถ่ายผู้น�าและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์
มาลายา	 ภาพการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนของชาวบ้านใน						
ท้องถิน่	รวมถงึตวัอย่างอาวธุปืน	และอปุกรณ์เครือ่งนอนต่างๆ	นอกจากน้ี	
ยงัจดัแสดงเครือ่งดนตรทีีผ่สมผสานระหว่างเครือ่งดนตรตีะวนัออกและ
ตะวันตก	เช่น	โชอู้	ไวโอลิน	เชลโล	เป็นต้น	
	 พวกเราเดนิขึน้เนนิเลก็ๆ	ต่อไปยงั	“อนสุรณ์วรีชน”	เพือ่ร�าลกึถงึ
สมาชิกที่ร่วมกันต่อต้านการคุกคามของชาติล่าอาณานิคมในประเทศ
มาลายา	 ซึ่งพวกเขาได้ใช้เลือดเนื้อ	 เพื่อแลกกับความเป็นเอกราชและ
ความสงบสขุของประเทศชาต	ิ	โดยทางพิพธิภณัฑ์จะให้ผูท้ีม่าร่วมร�าลกึ
ถึงวีรชนเหล่านั้น	 ได้วางดอกไม้และยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการแสดงความ
เคารพนับถือ

อยู่ง่ายกินง่ายแบบคน
ท้องถิ่น
	 ข้อสงัเกตอย่างหนึง่เมือ่เรามา
ถึงที่น่ี	 คือชาวบ้านสื่อสารกันด้วย
ภาษาจนีทกุคน	เลยเป็นแรงบันดาล
ใจให้เราอยากเรียนภาษาจีนขึ้นมา
บ้าง	 จึงถือโอกาสให้พี่ๆ	 น้องๆ	 ใน
หมู ่บ้านช่วยสอนค�าทักทายและ
ประโยคภาษาจีนง่ายๆ	 ให้ระหว่าง
ทีเ่ทีย่วชม	ซึง่ทกุคนกน่็ารกัมากช่วย
กนัสอน	ช่วยกนับอกอย่างสนกุสนาน	
ท�าให้บรรยากาศการเดนิเล่นเตม็ไป
ด้วยเสียงหัวเราะ	

	 เพลิดเพลินชมบรรยากาศน่ารักๆ	 รอบหมู ่บ ้านได้สักพัก	
พระอาทติย์กเ็ริม่คล้อยต�า่	เราจงึรบีเร่งไปเชค็อนิเข้าทีพ่กัในรสีอร์ตเลก็ๆ	
ที่ดูแลโดยชาวบ้าน	แม้จะไม่ได้หรูหราใหญ่โตแต่ก็สะดวก	สะอาด	และ
ที่ส�าคัญคือสบายใจ	 เพราะการบริการแบบเป็นกันเองจนให้ความรู้สึก
เหมอืนไปพกับ้านเพือ่นมากกว่านอนรสีอร์ต	ก่อนจะมดืค�า่ส�ารบัมือ้เยน็
ก็ถูกเสิร์ฟมาให้เราได้อิ่มหน�าส�าราญ	ที่มีทั้งข้าวสวยหุงผสมมันหอมๆ	
น�้าพริกปลาน่ึงตัวโต	 และที่ขาดไม่ได้คือ	 “ไก่เบตง”เนื้อนุ่มหนังกรอบ
ราดด้วยซีอิ๊วแล้วโรยกระเทียมเจียว	 เสิร์ฟพร้อมกับน�้าจิ้มรสเด็ดสูตร
เฉพาะของที่นี่	 ก่อนจะตบท้ายของหวานด้วยทุเรียนหมอนทอง															
ที่เลื่องชื่อในเรื่องของความอร่อยหอมละมุน



ตื่นก่อนไก่ขัน 
ดูตะวันขึ้นและทะเลหมอก 
	 มาบ้านจฬุาภรณ์พฒันา10	จะตืน่สายไม่ได้	เพราะ
มีของดีให้ดูตั้งแต่เช้าตรู ่ 	 เราจึงตั้งนาฬิกาปลุกกัน
ประมาณตี	4	เพื่อที่จะรีบตื่นมาท�ากิจกรรมยามเช้าบน	
“จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง”	 หรือที่เรียกว่า					
“เขาไมโครเวฟ”		ที่สูงจากระดับน�้าทะเลถึง	2,038	ฟุต	
ทีน่ีเ่ป็นจดุชมววิทีส่ามารถเหน็ทะเลหมอกได้ตลอดทัง้ปี	
แม้แต่ในหน้าร้อน	 ช่วงท่ีเราไปเป็นปลายฝนต้นหนาว	
ทะเลหมอกยิ่งหนาแน่นอวดปุยขาวๆ	 ฟูๆ	 อยู่ตรงหน้า	
จนได้ยนิแต่เสยีงว้าวๆๆ	รอบตวั	พ่ีๆ	ในหมูบ้่านบอกกบั
เราว่า	ไม่ใช่แค่ที่อัยเยอร์เวงเท่านั้น		แต่บนเนินเขารอบ
หมู่บ้านก็สามารถเห็นทะเลหมอกได้เหมือนกัน	 และที่
อยากให้ได้สมัผสัมากคอืบรรยากาศยามพระอาทติย์ขึน้
เหนอืยอดเขาตรงอนสุรณ์วรีชน	เสยีดายทีเ่รามเีวลาอยู่
ที่นี่แค่เช้าเดียว	 เลยอดดูความงามที่บอกมา	 จึงสัญญา
ว่าหากมีโอกาสเราจะกลับมาเยี่ยมชมทะเลหมอกท่ี				
จุฬาภรณ์พัฒนา10	อีกแน่นอน

บุกป่าตามหาต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต ้
	 ลงมาจากอัยเยอร์เวง	ก็ได้เวลาตามหาต้นไม้ใหญ่ที่สุดในภาคใต	้เราเดินเข้าไปในป่าใหญ่
ใกล้หมู่บ้าน	ก็ได้พบกับความอลังการของ	“ต้นสมพงอายุกว่าพันปี”	ที่วัดความสูงได้	40	เมตร		
เคยมีการลองวัดขนาดรอบล�าต้นต้องใช้คนถึง	38	คนกางแขนจับมือกันจึงล้อมรอบได	้ถือเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา	 ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรักและหวงแหนในมรดกทาง
ธรรมชาต	ิซึง่นบัเป็น	“มรดกของแผ่นดนิ”	ประจ�าท้องถิน่		พวกเรารูสึ้กซาบซึง้ใจในความผูกพนั
ของคนทีน่ีก่บัธรรมชาต	ิดงันัน้สิง่ทีเ่ราท�าได้เพยีงอย่างเดยีวกค็อื	เกบ็ภาพความอลงัการนีไ้ว้ด้วย
ความทรงจ�า	 พร้อมกับฟังเรื่องเล่าวีรกรรมของสหายพรรคคอมมิวนิสต์	 ก่อนจะพาไปเยือน						
ค่ายจ�าลองทีท่�าให้ได้เหน็สภาพความเป็นอยูท่่ามกลางผนืป่าของเล่าสหายในช่วงสงครามอย่าง
ชัดเจน	 และจากค่ายจ�าลองไปไม่ไกลนักยังมีน�้าตกใสไหลเย็นให้ได้ชมความงามด้วย	 เรียกว่า			
เข้าป่าครั้งเดียวได้ครบทั้งประวัติศาสตร	์ธรรมชาติ	และแลนด์มาร์กถูกใจขาลุยอย่างเรามาก	

Contact Info.
หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 
ต�าบลอัยเยอร์เวง	อ�าเภอเบตง	

จังหวัดยะลา
โทรศัพท์	073-263-037

แวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน
	 ก่อนกลับ	เราแวะเทีย่วทีโ่ครงการขยาย
ผลไม้ดอกเมืองหนาว	 เดินเที่ยวเล่นเก็บภาพ
ดอกไม้สวยๆ	 ก่อนจะแวะไปช้อปปิ้งผ้าบาติก
ปะลางิงสวยๆ	 ของกลุ่มศรียะลาบาติกที่มี
ประวตัยิาวนานกว่า	100	ปี	เป็นผ้าทีใ่ช้เทคนคิ
การพิมพ์ด้วยบล็อกไม้	 จึงมีลวดลายสวย		
แปลกตา	 และหาได้เฉพาะท่ียะลาเท่านั้น								
ว่าแล้วก	็ไม่พลาด	ซื้อกลับมาเป็นของฝากกัน
หลายผืนทีเดียว	
	 การตามหาแรงบันดาลใจ	 ในหมู่บ้าน
จุฬาภรณ์พัฒนา10	ไม่ท�าให้ผิดหวังเลยสักนิด	
ยิง่ได้สมัผสัความยิง่ใหญ่ของธรรมชาตริอบตวั	
น�้าใจของชาวบ้าน	 รวมถึงการเรียนรู ้ถึง
ประวัติศาสตร์ของการร่วมกอบกู้เอกราชและ
ความสงบสุขให้แก่ประเทศด้วยแล้ว	ก็ยิ่งรู้สึก
ได้รับพลังบวก	ให้กลับไปท�าหน้าที่ของตัวเอง
ให้เต็มที่ด้วยเช่นกัน



สันหลังมังกร ประสาทหินพันยอด ฟอสซิลล้านปี 
ตะลึงธรรมชาติสร้าง! ณ

 “บ่อเจ็ดลูก”
“บ่อเจ็ดลูก”คือชื่อของชุมชนในอ�าเภอละงู จังหวัดสตูล ที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยผ่านเข้ามาให้ได้    
คุ้นหูคุ้นตาเลย แต่พอได้ไปเยือนก็ถึงกับถามตัวเองว่า “นี่เธอไปอยู่ไหนมา!?” และเราเชื่อว่า 

ความยิ่งใหญ่อลังการกลางทะเล ที่ประสานเข้ากันกับวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวชุมชน 
จะท�าให้ผู้มาเยือนได้รับทั้งความประทับใจ ความตื่นเต้นผจญภัย และร่วมภาคภูมิใจกับ

สมบัติล�้าค่าที่ธรรมชาติมอบให้ประเทศของเราชนิดที่หาดูไม่ได้จากที่ิอื่น

@สตูล



ฟังเรื่องเล่า เคล้ากลิ่นชา
	 เราไปถงึ	“ชุมชนบ่อเจด็ลกู”	ตัง้แต่เช้า	มีการนัด
ลงเรือออกไปเที่ยวกลางทะเลในช่วงสาย	ระหว่างรอ
เรอืออกจงึพอจะมเีวลาเดนิเล่นให้พอได้ท�าความรูจ้กั
กันเบื้องต้นก่อน	ผู้คนส่วนใหญ่ของที่นี่นับถือศาสนา
อิสลาม	และมักจะใช้ช่วงเวลายามเช้าตามร้านน�้าชา	
แลเห็นบรรยากาศการสรวลเสเฮฮาแลกเปลี่ยนเรื่อง
ราวข่าวสารกันอย่างเป็นกันเอง	 ขนาดเราเองท่ีเป็น
คนต่างถิ่น	 ยังได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้มและ
อัธยาศัยอันดี		
	 ว่าแล้วก็ขอเข้าไปจิบชาเข้มๆ	 และชิมขนมพื้น
บ้านเป็นมื้อเช้ากับพี่ๆ	 ชาวบ้านด้วยซะเลย	หลายคน
เล่าเร่ืองราวต่างๆ	ให้พวกเราฟังอย่างสนกุ	ท�าให้รูว่้า	คน
กลุม่แรกที่เข้ามาจับจองใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ีแห่งน้ี	 คือ
ชาวเลที่อพยพมาจากเกาะซึ่งอยู่ไกลฝั่งออกไป	พอมาถึงก็พากัน
ขุดบ่อน�้าไว้ดื่มไว้ใช้	 แต่ขุดเท่าไรก็ไม่เจอน�้า	 จนขุดมาถึงบ่อที่	 7	
จึงมีน�้าให้ได้ใช้	 เลยเป็นทีม่าของชือ่ชมุชนบ่อเจด็ลกู	 หรือที่ภาษา
มาลาย	ู เรียกว่า	 “ลากาตูโยะ”	 ซึ่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีบ่อทั้งเจ็ด		
ให้เห็นอยู่	แต่ก็นะ	ก�าลังนั่งฟังเพลินๆ	ก็ได้เวลาลงเรือออกไปชม
ความงามกลางทะเลกันซะแล้ว

ปราสาทธรรมชาติ
กลางทะเล     
		 ทริปน้ีบังที่เป็นทั้งคนขับเรือและ
ไกด์ท้องถิ่น	 ตระเตรียมความสนุกให้เราเป็น
อย่างด	ีเหน็ได้จากการผกูพ่วงเรอืคายคัไว้ตรง
ท้ายเรือ	 เพื่อเอาไปพายเมื่อถึงจุดหมาย	
บริเวณ	“เกาะเขาใหญ่”	ที่ตั้งของ	“ปราสาท
หินพันยอด”	และเมื่อออกเรือไปได้เพียง	20	
นาที	 ความตื่นเต้นก็ทวีคูณขึ้นเมื่อเบื้องหน้า
เป็นภเูขาหนิปนูขนาดใหญ่ไม่ต่างจากรปูทีเ่รา
เซฟไว้ในมือถือ	
		 บั งทิ้ งสมอให ้ เรือจอดลอยอยู ่					
กลางทะเล	 เพื่อให้เราได้ถ่ายรูปกันอย่างเต็ม

ที	่ระหว่างนัน้กป็ลดเรอืคายคัมาเตรยีมไว้	เพือ่ให้พายเข้าไปพสิจูน์ความงาม
ภายในปราสาทด้วยตวัเอง	ระหว่างทางมีลกัษณะคล้ายถ�า้ลอด	กว้างประมาณ	
20-30	เมตร	ซึ่งมีกฎว่าต้องจ�ากัดนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปได้ครั้งละ	20	คน
เท่านั้น	
	 ด้านบนของถ�้าจะทะลุโปร่งมองเห็นท้องฟ้าตัดกับภูเขาท่ีล้อมรอบอยู	่	
มองดูราวกับประติมากรรมธรรมชาติอันน่าทึ่ง	ที่เกิดจากการกัดเซาะหินจน
ดูคล้ายปราสาทพันยอด	จริงๆ	แล้วที่นี่สามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี	(ในช่วงเวลา
น�้าลง)	 แต่ช่วงที่สวยงามที่สุดคือเดือนพฤศจิกายน-เมษายนที่น�้าจะนิ่งสงบ
และท้องฟ้าจะใสสสีวยชดั	และนอกจากปราสาทหนิพนัยอดแล้ว	เราสามารถ
พายเรือคายัคชมบรรยากาศรอบๆ	เกาะเขาใหญ่ได้อีกด้วย



ตะลึงกับฟอสซิลดึกด�าบรรพ์และ
มหัศจรรย์สันหลังมังกร
	 บังเห็นว่าพวกเราสนุกจนไม่อยากหยุดพัก	 เลยพาไปต่อกันที	่
“แหล่งฟอสซิลยุคแคมเบี้ยน”	อายุกว่า	480	ล้านปี	ณ	จุดๆ	นี้บอกเลย
ว่าความสนุกอยู่ที่การแข่งกัน	 เดาว่าฟอสซิลท่ีเห็นเป็นรูปอะไรและอยู่
ตรงจุดไหนของแผ่นหิน	 ซ่ึงบางจุดต้องใช้จินตนาการกันเยอะมาก								
คนส่วนใหญ่มองว่านี่คือปลาหมึกและหอยดึกด�าบรรพ์!!	 โอ้โห...
จนิตนาการล�า้สดุๆ	ส่วนอกีจดุทีเ่ราชอบมากคอื	“หวัใจทีป่ลายแหลม”	
ที่เป็นช่องหินรูปหัวใจท่ีอยู่ใกล้ๆ	 กับแหล่งฟอสซิล	 ใครมาเยือนอย่า
ลืมตามหาหัวใจนี้ให้เจอ	

	 เสรจ็จากการล่องเรอื		เราไปเดนิเล่นดวูถิชีวีติชาวประมงทีบ่รเิวณ
ท่าเรือบ่อเจ็ดลูก		ที่นี่เป็นชุมชนชาวประมงที่ยังคงพึ่งพิงธรรมชาต	ิโดย
ใช้เรือหัวโทงออกทะเล	จับปลาทู	ปลาทราย	ปลาจวด	ปลาหมึก	กุ้ง	ปู
ด้วยอวนและลอบตามฤดกูาล	รวมถงึ	“การด�าน�า้หาหอยท้ายเภา”	ของ
ขึ้นชื่อของที่นี่ด้วย	 ใครผ่านไปผ่านมาเห็นชาวบ้านก�าลังแกะปลาออก
จากอวนหรือเก็บปูอยู ่อย่างขะมักเขม้น	 ก็สามารถติดต่อขอซื้อไป										
ท�าอาหารได้แบบสดๆ	ในราคามิตรภาพ	
	 เดินเลาะเลียบชายหาดต่อไปเรื่อยๆ	ท�าให้ได้เห็นชีวิตที่เรียบง่าย
ของผู้คนที่นี	่บางจุดจะมีชาวบ้านพากันมาเกาะกลุ่มหาหอยเจดีย์ไปไว้
ท�ากับข้าว	 โดยเฉพาะบน	 “หาดแหลมสน”	ที่นอกจากจะมีหอยเจดีย์
เป็นๆ	ให้หารบัประทานกนัแล้ว	บนหาดยงัเตม็ไปด้วยเปลอืกหอยท�าให้
สวยแปลกตาไปอีกแบบ
	 ความมหศัจรรย์ของธรรมชาตทิีส่วยงามและความยิง่ใหญ่อลงัการ
กลางทะเล	ยังติดตามเรากลับมากรุงเทพฯ	ด้วย	จนในที่สุดก็ต้องน�ารูป	
มาใส่กรอบวางไว้ที่โต๊ะท�างาน	 เครียดเม่ือไหร่ก็หันไปมอง	 เพื่อให	้			
ความทรงจ�าดีๆ	 และพลังแห่งธรรมชาติช่วยปลุกให้รีบกลับมาจัดการ
กบัภาระหน้าที	่เพือ่จะได้มเีวลาแพลนทรปิการเดนิทางกลบัไปหาความ
ยิ่งใหญ่ของธรรมชาติได้อีกครั้ง		

Contact Info.
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก

ต.ปากน�า้	อ.ละงู	จ.สตูล
ติดต่อนายยูหนา	หลงสมัน	
ประธานกลุ่มการท่องเที่ยว

โดยชุมชนบ่อเจ็ดลูก
โทรศัพท์	08-0139-2436,	

08-1542-0071	

	 พิกัดสุดท้ายของทริปนี	้ เราไปที่	 “สันหลังมังกร”	อีกหนึ่งแหล่ง	
Unseen	ของชมุชนบ่อเจด็ลูก	ทีใ่นช่วงน�า้ลงจะเป็นสันหาดทรายคล้าย
ทะเลแหวกกลางทะเล	
	 ตามต�านาน	 “เขาเล่าว่า”	 ใครที่ได้ไปยืนบนสันเกล็ดมังกรนี้									
จะได้รบัพลังบรสุิทธิจ์ากฮวงจุย้แห่งท้องทะเล	ทีจ่ะช่วยเตมิเตม็พลงักาย
พลังใจให้เข้มแข็ง	 ซึ่งเราได้ลองไปยืนรับพลังมาตามท่ีเขาเล่าว่าแล้ว			
รูสึ้กว่าร่างกายกระปรีก้ระเปร่าขึน้มาเลย	แต่สนัหลงัมงักรทีเ่ราไปเยอืน
เป็น	 “สันหลังมังกรผาใช้หน้ี”	 ที่เช่ือกันว่าใครได้ไปเยือนจะหมดหนี้			
หมดสิน



เที่ยวแบบคลีนๆ ทั้งกายและใจ 

“บ้านท่าดินแดง”
@พังงา

“บ้านท่าดินแดง” ต�าบลล�าแก่น อ�าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ชุมชนที่เคยถูกทดสอบอย่างหนัก
จากธรรมชาติ  เมื่อปี 2547 จากคลื่นสึนามิ ที่นี่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ด้วยความไม่ยอมแพ้ 

ของชาวบ้าน จึงลุกขึ้นมาถอดบทเรียนการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ ด�าเนินวิถีแบบเรียบง่าย 
 มีลมหายใจเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน อันเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชน  

และพลิกวิกฤตให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสุขอย่างทุกวันนี้ และเนื่องจากในชุมชนบ้านท่าดินแดง
มีของดีอยู่หลากหลาย หลังจากนั้นชาวบ้านที่นี่จึงได้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น 

“ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าดินแดง” ขึ้นในราวปี 2549



ส�ารวจอดีตเหมืองแร่
กลางป่าชุมชน
	 “ปฏิพัทธ์	 วาหะรักษ์”	 หรือ	
“บงัโหรน”	เลขาชมุชนท่องเทีย่วบ้าน
ท่าดนิแดง	เล่าว่า	เมือ่ก่อนพืน้ทีน่ี	้เคย
เป็นเหมืองแร่	 (เหมืองปิยะ)	 ก่อนจะ
เลกิราไป	ซึง่ยงัคงมร่ีองรอยของรางแร่
เหมอืงเก่าและจดุร่อนแร่ของชาวบ้าน
ในอดีตให้ชมกัน	 แม้ปัจจุบันจะยังมี
แร่ดบีกุและขีต้ะกรนัหลงเหลอือยู	่แต่
ว่าขายไม่ได้ราคา	ดงันัน้	อาชพีร่อนแร่
ที่ท�ารายได้อู ้ฟู ่ในอดีต	 จึงกลายมา
เป็นการสาธิตให้นักท่องเท่ียวชม					
โดยนักท่องเที่ยวสามารถไปร่วมแจม
ทดลองร่อนแร่กบันกัร่อนแร่มอือาชพี
ของที่นี่ได้	

พายคายัคชมแหล่งชีวิตและอาหารในป่าโกงกาง
	 ป่าชมุชนบ้านท่าดนิแดงเป็นพืน้ทีร่อยต่อระหว่างป่าชายเลนและ
ล�าคลอง	อันเป็นจุดลงเรือคายัค	ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของที่นี	่โดยจะ
มีชาวบ้าน	 (ทั้งหญิง-ชาย)	 มาเป็นนายท้ายพายเรือชมความสมบูรณ	์		
ของผืนป่าชายเลน	 พร้อมให้ข้อมูลต่างๆ	 ที่น่าสนใจของสภาพพื้นที่							
ถ้านักท่องเที่ยวคนไหนอยากจะทดลองพายเรือเองก็สามารถท�าได	้				
โดยเส้นทางนั่งเรือคายัค	 จะค่อยๆ	พายจากล�าคลองสายเล็กๆ	 ออกสู่
คลองที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ	 ได้แก่	 คลองหยก	 คลองอ่าวหมัน	 ไปจนถึง					
คลองท่าดินแดงที่ติดกับปากอ่าว	 ที่มีขนาดใหญ่จนดูคล้ายๆ	 แม่น�้า					
สายย่อมๆ		ซึ่งระหว่างเส้นทางจะได้ชมผืนป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์
ที่มากไปด้วยสรรพสัตว์และพืชพันธุ์อันหลากหลาย	ทั้งกุ้ง	ปลา	ปู	และ
หอยต่างๆ	ที่ท�าให้ชาวบ้านได้มีกินและสร้างรายได้	แล้ว	เรายังได้ชมวิถี
การท�าประมงพื้นบ้าน	อย่าง	การจับปลา	ดักปู	(ด�า)	ไปเป็นอาหารหรือ
ขาย	ที่ถือเป็นอีกหนึ่งของดีของบ้านท่าดินแดง
	 ต่อจากนัน้กจ็ะมเีรอืหวัโทงล�าใหญ่แล่นมาจอดรบัพวกเราขึน้จาก
เรือคายัค	แล้วพามุ่งหน้าไปท�าอีกหนึ่งกิจกรรมแสนสนุกที่รออยู่

	 ขณะที่บริเวณป่าชุมชนที่พวกเราเดินผ่านนั้น	 เป็นผืนป่าแห่ง		
ความภาคภมูใิจทีช่าวบ้านท่าดนิแดงได้ร่วมแรงร่วมใจกนัปลกูป่าขึน้บน
พื้นดินปนทรายที่ใครหลายๆ	คนปรามาสว่าดินแบบนี้ปลูกอะไรก็ตาย	
แต่ชาวบ้านที่นี่เขามีการวางแผนการปลูกป่าท่ีดี	 โดยในช่วงแรกสร้าง
พืน้ทีส่เีขยีวขึน้มาก่อนจากการปลกูต้น	“กระถนิเทพา”	ทีม่คีวามอดึทน
ต่อสภาพพื้นที่และขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว	เม่ือเติบโตเริ่มมีสัตว์เล็กๆ	 มา
อยู่อาศัย	 พืชบางชนิดก็ถือก�าเนิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ	 (จัดสรร)				
ขณะที่	 ชาวบ้านหาต้นไม้พืชพันธุ์อื่นๆ	 (ท่ีคาดว่ามันจะเติบโตได้)	 มา		
ปลูกป่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	 ในทุกๆ	 ป	ี จนวันนี้จากอดีตพื้นที่เหมืองร้างที่มี
แต่ดนิปนทรายแห้งแล้ง	ได้กลายมาเป็นผืนป่าชุมชนอนัร่มรืน่เขยีวครึม้
กินพื้นที่กว้างขวางเกือบ	 80	 ไร่	 ซ่ึงภายในผืนป่ามากไปด้วยพืชพันธุ์				
อันหลากหลาย	รวมถึงมีของป่าอย่าง	ผักหวาน	เห็ด	มะม่วงหิมพานต	์
และสมุนไพรให้ชาวบ้านได้เก็บไปกินไปขาย	ตามกฎระเบียบป่าชุมชน
ของหมู่บ้านแห่งนี้



ฝ่าทุ่งหญ้าสะวันนาไปเจอเขาหน้ายักษ์
	 เมื่อออกมายังปากน�้า	 เราก็ย้ายจากเรือคายัคไปขึ้นเรือหัวโทงล�าใหญ่เพื่อมุ่งหน้าไป	
“เขาหน้ายักษ์”	 ใช้เวลาในการนั่งเรือไม่นานนักก็ถึงที่หมาย	จากนั้นเดินเท้าเป็นระยะทาง
สั้นๆ	ผ่านทุ่งหญ้า	โดยช่วงแรกของทุ่งหญ้าแห่งนี้	จะม	ี“ต้นทุ”	ที่มีดอกสีชมพูอ่อน	ผลแก่
สีม่วง	รสของมันหวานปะแล่มๆ	อมฝาดนิดๆ	ถือเป็นของกินเล่นคลายร้อนในระหว่างทาง
ได้ดีทีเดียว	จากนั้นถัดไปจะเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาขนาดย่อมๆ	ทุ่งหญ้าสีทองอร่ามที่มีความ
พเิศษ	คอื	สหีญ้าทีเ่ปลีย่นไปตามแสงเงา	เมือ่ผ่านหน้าฝนทุง่หญ้าจะเปลีย่นจากสีเหลอืงทอง
เป็นสีเขียว			
	 ห่างจากทุง่หญ้าสะวนันาไปไม่ไกล	กค็อื	“เขาหน้ายกัษ์”	หาดทีเ่ขาว่าสวยไม่แพ้เกาะ
สวยๆ	 ในพังงา	 	 เดิมหน้าผาที่นี่หันหน้าออกไปทางหมู่เกาะสิมิลันมีรูปร่างลักษณะดคูล้าย
หน้ายกัษ์อารมณ์โกรธเกรีย้ว	กระทัง่มาในสมยัสงครามโลกครัง้ที	่2	มเีรอืรบของทหารญีปุ่น่
หลายล�าแล่นผ่านมาทางน้ี	 แล้วได้ล่มหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ	 ท�าให้ทหารญี่ปุ่นต่างเชื่อ
ว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์หน้าผาหน้ายักษ์ของเขาลูกนี้	 จึงใช้ปืนใหญ่ยิงหน้าผาหน้ายักษ์ให้จม
ลงทะเล	 กลายเป็นต�านานเขาหน้ายักษ์มาจนถึงทุกวันนี้...หาดเขาหน้ายักษ์	 ตั้งอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติเขาล�าปี-หาดท้ายเหมือง	 หาดแห่งนี้เป็นส่วนช่วงปลายสุดของ“หาด
ท้ายเหมือง”	แนวชายหาดความยาวต่อเนื่องกันราว	15	กม.	หาดเขาหน้ายักษ์เป็นเวิ้งอ่าว
สงบ	สะอาด	สวยงาม	มีพื้นทรายขาวนวล	เนื้อทรายละเอียดยิบ	น�้าทะเลใสแจ๋ว	ค่อยๆ	ไล่
โทนจากสีเขียวอมฟ้าอ่อนๆไปสู่สีฟ้าแก่และน�้าเงินเข้มในเขตน�้าลึก	 ยิ่งยามเย็นจะเป็นแสง
สทีองแผ่ไปทัว่ชายหาดกระทบสขีองทราย	กลายเป็นสีน�า้ตาลทอง	ดสูวยงาม	ท่ามกลางฉาก
หลังของแนวเขาหน้ายักษ์ที่ทอดตัวตระหง่าน

มื้อคลีนๆ ที่ทรงคุณค่า
	 นอกจากสถานที่ท ่องเที่ยวท่ีมีเรื่องเล่า
มากมายแล้ว	บ้านท่าดินแดงยังมีของดีน่าอวดอีก
อย่าง	นั่นคือ	“ผักไฮโดรโปนิกส์”	ที่ชาวบ้านปลูก
กันมากจนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ	 โดยแนวคิด		
เรื่องน้ีเริ่มต้นขึ้นหลังจากองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ	หรือ	F.A.O.	เข้ามาให้
ความรู้และสร้างอาชีพปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แก่
ชุมชน	 เพื่อแก้ไขปัญหาดินที่กลายเป็นดินทราย
หลังเหตุการณ์สึนามิ	 ชาวบ้านจึงหันมาปลูกผัก				
ไฮโดรโปนิกส์ขายควบคู ่กับอาชีพประมงแบบ
ดั้งเดิมที่ท�ากันอยู่	 โดยก่อต้ังเป็น	 “กลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนปลูกผักบ้านท่าดนิแดง”	ปลกูทัง้ผกักาดขาว	
คะน้า	กวางตุ้ง	ผักสลัด	ส่งตรงให้กับโรงแรมและ
โรงพยาบาลโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง	
	 เราจงึไม่พลาดการชมิสลดัผกัพร้อมน�า้สลดั
สตูรบ้านท่าดนิแดง		และด้วยความสดของวตัถดุบิ	
จงึท�าให้สลดัของทีน่ีท่ัง้หวานทัง้กรอบ	อร่อยแบบ
ไม่ต้องพึง่เนือ้สตัว์หรอืทอ็ปป้ิงอืน่ใด	มือ้เยน็วนันัน้
จึงเป็นมื้อคลีนๆ	ที่ทรงคุณค่าดีต่อสุขภาพสุดๆ

	 การได ้มาเยือนชุมชนท ่องเ ท่ียวบ ้าน
ท่าดินแดง	นอกจากจะได้ความสนุกและความสุข
แล้ว		ยังได้เรียนรู้การเคารพในธรรมชาติและการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	 	รวมทั้งพลังแห่งความ
พยายามไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค		จนเกดิเป็นสิง่สร้าง
สรรค์ใหม่ๆ	ได้ลิ้มรสการเที่ยวแบบคลีนๆ	ทั้งกาย
และใจ	 ท�าให้เรารู้สึกมีพลังและอบอุ่นในดินแดน
แห่งความสุขแห่งนี้

Contact Info.
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

บ้านท่าดินแดง
ต�าบลล�าแก่น	อ�าเภอท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา
ติดต่อ	นายปฏิพัทธ์	วาหะรักษ์	(บังโหรน)	

โทรศัพท์	08-4443-3539	
หรือ	นายห้าบีดีน	วาหะรักษ์	
โทรศัพท์	08-6273-0823	

อีเมล์	habeedeen@hotmail.com	



“ชมุชนท่องเที่ยวแหลมสัก” 
ตามรอยรัก(ษ์) วัฒนธรรม 3 สาย  ทะเล 3 ด้าน

@กระบี่
“แหลมสัก” คือชุมชนเล็กๆ ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรม 
3 เชื้อชาติ ได้แก่ไทยพุทธ ไทยมุสลิม และไทยเชื้อสายจีน “บาบ๋า ย่าหยา (Baba Nyonya)” 
เข้าไว้ด้วยกันอย่างผสมกลมกลืนมายาวนานกว่าร้อยปีและยังคงสืบเนื่องในวิถีวัฒนธรรม

ที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกมาจนถึงทุกวันนี้ โดยสามสายวัฒนธรรมถูกโอบล้อมด้วยทะเลอันดามัน
 3 ด้าน ทะเลแหลมสักจึงมีลักษณะเป็นทะเลใน ปลอดภัยจากคลื่นลมมรสุม เที่ยวได้ทั้งปี 

มีธรรมชาติสวยงามชวนให้มาค้นหา สัมผัสและจดจ�า



มหัศจรรย์ธรรมชาติและภาพเขียนสีพันปี
	 กิจกรรมที่พลาดไม่ได	้คือการ	“ล่องเรือหัวโทงชมความมหัศจรรย์ของ
ธรรมชาต”ิ	ซึง่หลงัออกจากท่าเรอืแหลมสกัไปไม่นาน	ทิวทศัน์สวยๆ	ของภเูขา
หินปูนรูปร่างแปลกตาท่ีโผล่มาให้เห็นเป็นระยะๆ	 โดยจุดแรกที่ต้องแวะคือ	
ถ�้าชาวเล	เพื่อชมภาพเขียนสี	ร่องรอยทางประวัติศาสตร์อายุกว่า	3,000	ป	ีที่
ถูกเขียนขึ้นด้วยยางไม้ผสมกับเลือดสัตว์	 เป็นลายเส้นสีแดงที่วาดไว้บน				
หน้าผาหิน	 สภาพค่อนข้างสมบูรณ์	 มีทั้งรูปคนนั่งบนหลังสัตว์ถืออาวุธ										
เป็นรูปปลา	 และรูปทรงเรขาคณิต	 ดูไปดูมาคล้ายกับแผนที่อะไรบางอย่าง				
ซึ่งท้าทายจินตนาการว่าแต่ละภาพนั้น	 ผู้วาดต้องการสื่อถึงอะไรกันกันแน่			
เดากนัไปเดากนัมาอย่างสนกุสนาน	ก่อนทีจ่ะลงเรอืล่องต่อไปยงัแหลมชาวเล
ที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์ให้ได้คาดเดาอีกเช่นกัน	 ทั้งยังมีหินย้อยเป็น				
รูปร่างต่างๆ	ให้จินตนาการไปต่างๆ	นานาด้วย	
	 และที่พลาดไม่ได้อีกจุดหน่ึงในเส้นทางล่องเรือคือ	 แหลมไฟไหม้	 ที่มี
หวัใจแห่งขนุเขา	หรอื	Mini	Heart	สญัลกัษณ์ช่องว่างรปูหวัใจทะลอุยูร่ะหว่าง
ภูเขา	ใครที่มาถึงจะต้องไม่พลาดถ่ายรูปสวยๆ	อัพขึ้นโซเชียลกันแน่นอน
		 นอกจากนี	้ ยังมีอีกแลนด์มาร์คหนึ่งที่น่าสนใจ	“เหลาหัน	ภูเขาแปลก
แทรกทะเล”	 ค�าว่า	 “เหลา”	 หมายถึงเกาะหรือภูเขากลางทะเล	 ส่วนค�าว่า	
“หัน”	 ภาษาใต้หมายถึงการหมุน	 เน่ืองจากบริเวณน้ีในอดีตมีกระแสน�้า						
แตกต่างกัน	เวลาเรือชาวบ้านมาถึงบริเวณนี	้หากจอดเรือให้ลอยล�าอยู่เฉยๆ	
กระแสน�้าจะค่อยๆ	 ท�าให้เรือเคลื่อนตัว	 คนในเรือก็จะเห็นเหมือนภูเขา							
หมุนรอบเรือ	จึงเรียกกันว่าเหลาหัน	ซึ่งหมายถึงภูเขาหมุนนั่นเอง

สาหร่ายพวงองุ่นกลางทะเลอ่าวลึก
	 อ่าวเหนา	 เป็นเวิ้งอ่าวกลางทะเลอ่าวลึกท่ีน�้าทะเล							
ค่อนข้างสงบนิง่	เหมาะแก่การท�ากระชงักลางทะเลเลีย้งกุง้	หอย	
ปู	 ปลา	 และสาหร่ายพวงองุ่น	 เพราะที่นี่	 น�้าทะเลสะอาด					
เหมาะกับการเจริญเติบโตของสาหร่ายชนิดนี้	 ซึ่งสาหร่าย						
พวงองุ ่นเพียบพร้อมไปด้วยคุณค่าต่อสุขภาพ	 โดยเฉพาะ									
“คงความอ่อนเยาว์”	 และ	 “ต้านอนุมูลอิสระ”	 ให้เราได้ลอง			
ลิ้มรส	 และสั่งซื้อเป็นของฝากสดๆ	 กลับไปทานที่บ้านอีกด้วย	
หรือจะสั่งเป็นเมนูเด็ด	 “ส้มต�าสาหร่าย”	 เป็นอาหารมื้อเท่ียง
หลังจากกลับขึ้นฝั่งแล้วก็ได้
	 และไม่ไกลกัน	 คือกระชังเลี้ยงกุ้งมังกร	 ซึ่งเราขึ้นไปบน
กระชังก็ต้องตะลึงกับกุ้งมังกร	7	สีตัวบิ๊กเบิ้มที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้
เพื่อจ�าหน่าย	 หากอยากซือ้กลบัไปกส็ามารถซือ้จากทีน่ีไ่ด้เลย	
เพราะทัง้ราคาไม่แพงและสด	
	 ล่องเรือมาอีกนิดจะเห็น	 เขาเหล็กโคน	 ภาษาใต้ท่ีม	ี				
ความหมายว่า	 “ตะปู”	 หมายถึงภูเขาที่มีลักษณะคล้ายตะป	ู	
ตอกปักอยู่ในทะเล	 เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวจะ
ต้องเก็บภาพถ่ายรูปเก๋ๆ	 กัน	 โดยใช้ฝ่ามือหมุนบิด	 หามุมให้ดู
เหมือนหยิบ	 จับ	 รองรับเขาเหล็กโคนทั้งลูกไว้ในอุ้งมือ																							
ถือเป็นกิมมิคที่ถูกอกถูกใจเรียก		
รอยยิ้มความสนุกสนานให	้											
นกัท่องเทีย่วได้ไม่น้อยทีเดียว



คืนความเขียวเขาช้างหมอบ ด้วยรองเท้านารี
	 กิจกรรมทางเรือยังไม่จบแค่นี	้	เพราะไหนๆ	ก็มาถึงแหลมสักถิ่นของ	“กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่”	กันแล้ว	พี่คนขับเรือจึงพาเราไป
ท�ากิจกรรมดีๆ	 คืนความเขียวให้กับเขาช้างหมอบ	 ซึ่งพี่สมศักดิ์	 ปานบุญ	 (บังหมาด)	 ประธานกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นถิ่นบ้านอ่าวน�้า	 รอรับ											
พวกเราพร้อมกับต้นกล้ากล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่	 โดยบังหมาด	 เล่าให้ฟังว่า	 ในอดีตพื้นที่บ้านอ่าวน�้าเป็นพื้นที่ๆ	 มีกล้วยไม้ธรรมชาต	ิ					
สายพันธุ์ต่างๆ	 เป็นจ�านวนมาก	 กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบ่ีเป็นที่ต้องการของนักเล่นกล้วยไม้	 จึงมีการลักลอบเก็บไปขายจนใกล้สูญพันธุ	์
ชาวบ้านจึงช่วยอนุรักษ์สายพันธุ์ปลูกทดแทนของเดิม	 เพื่อไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน	 ซึ่งพื้นที่น้ีเป็นภูเขาหินปูนติดชายฝั่งทะเล	 มีหน้าผาสูงชัน						
มีรอยแยกของหินที่ปกคลุมไปด้วยมอส	 สภาพอากาศที่เหมาะสม	 ท�าให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดี	 	 ชุมชนจึงจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวได้ม	ี										
ส่วนร่วมในการรักษาพันธุ์ไม้ด้วยอีกทางหนึ่ง		ถือเป็นกิจกรรม	CSR.	ของทางชุมชนที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรม	Boat	Trip	ของชุมชนแหลมสัก

ชิมข้าวคลุกกะปิเลื่องชื่อ
	 จบทริปล่องเรือขึ้นฝั่งมาต้องหาของอร่อยรับประทาน				
กนัสกัหน่อย	ได้ยนิมาว่าถ้ามาถงึแหลมสกัต้องลองชมิ	“ข้าวคลกุ
กะปิ”	 ที่มีความหอม	 อร่อยเป็นที่ร�่าลือ	 ซึ่งความอร่อยนั้น							
ส่วนประกอบส�าคัญคือ	“กะปิกุ้งตัก”	จากบ้านอ่าวน�า้ในต�าบล
แหลมสักที่ทั้งอร่อย	สะอาด	ปลอดภัย	และมีคุณภาพ	รู้อย่างนี้
แล้วเราจงึไม่พลาดซ้ือกลับไปไว้ท�าของอร่อยจากกะปิรบัประทาน
กนัสกัหน่อย	ก่อนจะเลอืกซือ้ปลาแดดเดยีว	ของฝากขึน้ชือ่ของ
แหลมสักกลับไปฝากคนที่บ้านด้วย

	 นอกจากความหลากหลายและสวยงามของแหล่งท่องเทีย่ว
แล้ว	 แหลมสักมีอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน	
นั่นคือ	ความตั้งใจในการรัก(ษ์)	วิถีดั้งเดิมเอาไว้	และน�้าใจไมตรี
ในการต้อนรับของคนที่น่ี	 ท�าให้อยากกลับมาเยือนชุมชน							
ท่องเที่ยวแหลมสักอีกสักครั้ง

Contact Info.
ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก 

ต�าบลแหลมสัก	อ�าเภออ่าวลึก	
จังหวัดกระบี่

โทรศัพท์	08-9997-8915		



Unseen เสน่ห์ที่รอการค้นหา

@พัทลุง
“บ้านทะเลน้อย”

เอ่ยถึงพัทลุง ภาพของ “ทะเลน้อย” ที่มีบัวแดง เหล่านกน้อยใหญ่และฝูงควายลอยคอแหวกว่าย
ในผืนน�า้ก็สะท้อนภาพจ�าขึ้นมาในทันใด แต่รู้หรือไม่ ทะเลน้อยยังมีป่าเสม็ดดึกด�าบรรพ์ แทรกตัว

สลับกับล�าคลองสายเล็กสายน้อย ให้ได้ไปชมความมหัศจรรย์ของเหล่าพืชพรรณรูปทรงแปลกตา
และบรรยากาศแบบที่ยากจะหาได้ในประเทศไทย จนหลายคนต่างยกให้เป็น 

“อะเมซอนเมืองไทย” ที่ต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง



ต้อนรับสู่ทะเลน้อยด้วยความสุข  
	 แม้จะไม่มีสนามบิน	 แต่การเดินทางไปพัทลุงก็ไม่ใช่
เรือ่งยาก	เพราะสามารถน่ังเครือ่งบนิไปลงในจงัหวดัใกล้ๆ	
อย่างตรัง	 นครศรีธรรมราช	 หรือสนามบินหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	แล้วต่อรถไปได้ทั้งนั้น	
	 สัญลักษณ์แรกที่ท�าให้รู้ว่าเราได้เริ่มเช็คอิน	ณ	
“ทะเลน้อย”	 แล้วก็คือ	 “สะพานเฉลิมพระเกียรติ												
80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550”	หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า	
สะพานเอกชัย	 ซึ่งเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย						
ด้วยความยาวกว่า	17	กิโลเมตร	เชื่อมระหว่างจังหวัดพัทลุงและ
สงขลา	 เขาเล่าว่าสะพานแห่งน้ีเป็น	 “สะพานแห่งความสุข”	 เพราะ
ตลอดสองข้างทางของสะพาน	จะเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลน้อย
แบบสุดลูกหูลูกตา	 ท้ังยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ข้ึนท่ีสวยงามมากอีก		
แห่งหนึง่	แถมถ้าวนัไหนท้องฟ้าแจ่มใส	ก็จะมองเหน็กังหนัลมผลติไฟฟ้า
ที่	 อ.ระโนด	 ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกด้วย	 จึงไม่แปลกใจที่จะถูกเรียก
แบบนั้น	 เพราะเพียงแค่ได้ไปชื่นชมบรรยากาศบนสะพาน	 ก็ช่วยเติม
ความสุขให้กับชีวิตได้มากแล้ว	

เก็บภาพประทับใจในชุมชน
	 จากสะพานแห่งความสุข	 ขับรถต่อไปอีกไม่ไกลก็ถึงชุมชนทะเล
น้อย	เราเข้าทีพ่กัซึง่จองไว้ใน	“เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย”	ก่อนเป็น
อันดับแรก	เพื่อเก็บกระเป๋าและยืดเส้นยืดสายคลายความเมื่อยล้าจาก
การขับรถระยะไกล	 ก่อนจะออกไปเดินเล่นชมวิวทะเลน้อยช่วงสายๆ	
ที่ดอกบัวล้วนกลัวแดดจนพากับหุบดอกหลบแสงไปหมด	แต่ยังได้เห็น
กลีบบัวแดงระเรื่อเต็มผืนน�้า	 ได้อารมณ์แห่งการพักผ่อน	 เดินถ่ายรูป

ชิลๆ	 ดื่มด�่าบรรยากาศสดชื่นให้ลมเย็นปะทะ				
ผิวหน้า	 ก่อนจะเดินเที่ยวต่อที่	 “ชุมชนบ้าน
ทะเลน้อย”	 หากอยากสัมผัสวิถีชุมชนริมน�้า	
ควรเริ่มจากบริเวณ	 “ตลาดบ้านหัวลาน”							
ชาวบ้านจะปลูกเป็นเรือนยกสูง	 เนื่องจากที่นี่มี
ช่วงน�้าขึ้นน�้าลง	 มีโอกาสเกิดน�้าท่วมได้ง่าย				
ส่วนใหญ่จะปลูกเรือนติดๆ	กันไป	โดยระหว่าง
บ้านแต่ละหลงัจะมสีะพานไม้หรอืสะพานกลาง
บ้านพาดผ่านเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
ไปมาหาสูก่นั	เป็นเอกลกัษณ์ทีบ่่งบอกถงึวถิชีวีติ
ของชาวบ้านทะเลน้อยที่ต่างพ่ึงพาอาศัยกัน	
และด้วยความที่เริ่มมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนมา
เยีย่มบ่อยๆ	ฝาผนงับ้านหลายหลงัจงึถกูแต่งแต้ม
ด้วยสีสันเป็นภาพวาดสวยๆ	ให้ได้ตามไปถ่ายรปู

เช็กอินกันอย่างสนุกสนาน

ชมผืนบัวแดงนับล้าน & ควายน�้านับร้อย
	 ว่ากันว่าบัวแดงท่ีทะเลน้อยก็เหมือนผู้หญิงท่ีกลัวแดด	 เพราะจะบานให้ชื่นชมความงามในยามเช้าตรู่	 ก่อนจะหุบดอกหลบแดดจ้าใน											
เวลาสาย	ดังนั้นหากอยากเห็นทุ่งบัวแดงนับล้านที่จะบานสวยในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน	ก็ต้องตื่นแต่เช้าและลงเรือให้ทันก่อนแปดโมงเช้า	
	 เรือหางยาวที่จะพาเราไปท่องเที่ยวบนผืนน�้าก็หาได้ไม่ยาก	มีหลายล�าจอดรอให้บริการอยู่ตรงท่าเรือใกล้ๆ	 กับลานจอดรถศูนย์บริการ									
นกัท่องเทีย่ว	ค่าเรอืเป็นเหมาล�า	ราคากข็ึน้อยูก่บัเส้นทางทีต้่องการไป		ตลอดทางทีเ่รอืแล่นไปตามเส้นทางฝา่กลางแพบวัผนืใหญ่ทีก่ระจายไปทัว่
สุดลูกหูลูกตา	 นอกจากบัวแดงท่ีมีให้เห็นมากมายแล้ว	 นกก็เยอะไม่ต่างกัน	 ว่ากันว่านกที่นี่มีให้ชมกว่า	 200	 สายพันธุ์	 ทั้งนกประจ�าถิ่นและ												
นกอพยพมาจากที่อื่นตามฤดูกาล	 เช่น	 นกตีนเทียน	 นกอีโก้ง	 นกนางนวล	 นกกุลาขาว	 เป็นต้น	 อวดโฉมบินให้ว่อนเต็มท้องน�้าไปหมด	 ถ่ายรูป									
ตัวไหนไม่ทันก็ไม่ต้องเสียใจ	 เพราะเดี๋ยวก็มีตัวใหม่โฉบมาใกล้ๆ	 อยู่เรื่อยๆ	 และที่เป็นขวัญใจช่างภาพต้องยกให้ฝูงควายที่พากันมาลอยคอ													
เล่นน�า้อย่างสบายใจ	พีค่นขบัเรอืเล่าว่าควายเหล่านีเ้ป็นของชาวบ้านทีเ่ลีย้งไว้	 โดยปล่อยให้หากนิหญ้าเองในบรเิวณนี	้ พอถงึยามน�า้มาท่วมทุ่งหญ้า										
ควายพวกนี้ก็ปรับตัวเปลี่ยนมาหากินพืชน�า้อย่างสายบัว	ใบบัวแทน	เลยกลายเป็นควายน�า้อย่างที่เห็น



	 ที่พลาดไม่ได้อีกหนึ่งแหล่งเมื่อมาถึงทะเลน้อย	คือ	“อะเมซอน
เมืองไทย”	ป่าเสม็ดดึกด�าบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่ สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย	 ซึ่งอยู่ใน	 “เขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย”	ที่ได้รับ
การประกาศเป็น	 “แรมซาร์ไซต์”	 พื้นที่ชุ่มน�้าและทะเลสาบน�้าจืด					

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	 มีนกหลากหลายสายพันธุ์
มากกว่า	 200	 ชนิด	 และสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด						
ซึง่การจะไปชมความมหศัจรรย์ของทีน่ีอ่ย่างใกล้ชดิ			

นักท่องเที่ยวต้องพายเรือคายัค					
ลัดเลาะไปตามล�าคลองน้อยใหญ่
ที่แทรกตวัไปกบัผนืป่า	 แนะน�าว่า
อย่ารีบร้อนเอาแต่พายให้สนุก				
แต่จงให้ค่อยๆ	 ซึมซับไปกับต้นไม้
รปูทรงแปลกตา	บรรยากาศรอบตัว	
เปิดใจสมัผสัระบบนเิวศอันสมบรูณ์
ของผืนป่าโบราณ	 และเปิดรับพลัง
ความสงบและสดชื่นจากธรรมชาติ

กันไปเต็มๆ

Unseen ที่ปากประ
	 แสงแรกของวันท่ีปากประ	 คือจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงาม
ที่สุดแห่งหนึ่ง	 ท่ามกลางยอยักษ์จ�านวนมาก	 แสงตะวันยามเช้า					
อุปกรณ์หาปลาที่เกิดมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวริมเล	 นับเป็น
หนึ่งจุดท่องเที่ยวเคียงคู่กับทะเลน้อย	 ที่มีความโดดเด่นสวยงามของ
ทัศนียภาพและวิถีชีวิตการยกยอเอกลักษณ์ของชาวปากประ
	 การล่องเรือแต่เช้าตรู่	 ท�าให้เราได้สัมผัสวิถีชาวประมงพื้นบ้าน
อย่างใกล้ชดิ	จากจดุนีน้ัง่เรอืไปกันต่อ	ผ่านแนวต้นล�าพพูืน้ทีอ่นรุกัษ์โดย
ชาวบ้าน	ซึง่เป็นจดุถ่ายรปูอกีแห่งทีง่ดงามอย่างมาก	เราล่องเรอืไปอกีนดิ
จะเห็น	“นาริมทะเล”	กว้างประมาณ	10	กว่าเมตร	
ทอดยาวไปตามแนวชายฝั่งทะเลสาบ	 จัดเป็น																				
Unseen		หนึ่งเดียวในประเทศไทย	การท�านาที่นี่จะ
เป็นนาด�า	เริ่มท�าประมาณช่วงกลางปี	และเก็บเกี่ยว
ประมาณเดือนกันยายน	 ก่อนท่ีจะถึงฤดูมรสุมของ				
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงปลายปี		 เป็นนาที่ไม่ต้อง												
สูบน�้าเข้า	 สูบน�้าออก	 ไม่ต้องใช้ยาหรือหว่านปุ๋ยก็ให้
ผลผลิตดี	 ปลูกให้เติบโตตามธรรมชาติยิ่งกว่านาแปลง
ไหนๆ	ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยอดเยี่ยมมากๆ

กระจูดเลน้อย แต่ไม่ด้อยคุณค่า 
	 เทีย่วจนครบจบกจิกรรมทางน�า้แล้ว	เราก็กลบัไปยงัชมุชนทะเลน้อยอกีครัง้ในช่วงบ่าย	เพ่ือหาของ
ฝาก	 “ปลาดุกร้าทอด”	 แสนอร่อย	 แต่พอเดินเท่ียวไปเรื่อยๆ	 เรากลับพบว่า	 “เครื่องสานจากกระจูด”							
ที่ชาวทะเลน้อยช่วยกันท�าข้ึนเป็นผลิตภัณฑ์ประจ�าชุมชน	 มีทั้งเส่ือและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ	ที่ตัดเย็บ
เป็นงานประณตี	ควรค่าทัง้การซือ้กลบัไปเป็นของฝาก	และเลอืกแบบทีน่่ารกัๆ	ส�าหรบัเป็นของใช้ส่วนตวั
เก๋ๆ	ซึ่งการจับจ่ายครั้งนี้เรียกได้ว่า		เพียงช่วยอุดหนุนสินค้าของชุมชนทะเลน้อยสักชิ้น	ก็เหมือนได้ช่วย
สนับสนุนอาชีพให้กับคนทั้งชุมชนแล้ว
	 แม้จะใช้เวลาไม่มาก	แต่ทริปเล็กๆ	ที่	“ทะเลน้อย”	ก็ให้ประสบการณ์	ความสุข	และเติมรสชาติให้
ช่วงวันหยุดสั้นๆ	ได้อย่างครบถ้วน	ที่ส�าคัญมันท�าให้เราได้รู้ว่า	จงเก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาของการท่องเที่ยว
ให้คุ้มค่า	เพราะการออกเดินทางคือความส�าคัญอย่างหนึ่งของชีวิตเราทุกคน	

Contact Info.
ชุมชนทะเลน้อย

ต�าบลนางตุงและต�าบลทะเลน้อย	
อ�าเภอควนขนุน	จังหวัดพัทลุง
ติดต่อส�านักงานปลัดเทศบาล

ต�าบลนางตุง	
โทรศัพท์	0-7468-5240				


