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Fun
More Fun สีสันตะวันออก
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สนุกสุดมันส์  
สีสันตะวันออก

พอพูดถึงภาคตะวันออกของเมืองไทย ภาพทะเลใสๆ ภาพ
หาดทรายขาวๆ ภาพผลไม้หวานอร่อยมากมายหลายพันธุ์ 
ภาพกิจกรรมแห่งความสุข เรื่องราวตามรายทางต่างเรียงเข้า
มารายงานตัวในความทรงจ�า แต่ละที่แต่ละเรื่อง ล้วนมีสีสัน
ของความสนุกอัดแน่นไปด้วยทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
ชวนเล่น ลองท�าดูสักครั้ง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนน่ารักท่ีชวนให้
เราไปนอนพักสัก 2-3 วัน ไม่ว่าอาหารทะเลสดๆที่ไปถึงถิ่น
แล้วต้องจัดให้หนัก อีกทั้งของกินท้องถิ่นที่แต่ละบ้าน แต่ละ
อ�าเภอ ก็มีลิสต์อร่อยติดดาวให้ไม่ซ�้ากัน 

บอกได้เลยว่า.. ไม่ว่าจุดหมายของคุณจะอยู่ที่ใดบนเส้นทาง
สายตะวันออก ต้ังแต่สมุทรปราการ สระแก้ว ปราจีนบุรี 
นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
รับรองว่ามีเรื่องราวสนุกๆ ให้ค้นหาอีกมากมาย พร้อมกัน
หรือยังล่ะ? ไปพบกับสีสันตะวันออกด้วยกัน 
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สนุกสะใจ สร้างฟ้าใสไปด้วยกัน
ทะเลตะวันออก สวยงาม ห้ามใจยากเหลือเกินที่จะไม่
ตกหลุมรกั “เกาะหมาก” จังหวดัตราด คอื หนึง่ในทะเล
ตะวนัออกทีเ่ราอยากให้คณุได้ใช้วนัหยดุยาว สดูอากาศ
ดีๆ ไปพักผ่อนประจ�าปีด้วยกัน ไปรู้จัก ไปให้ความรัก
กับธรรมชาติ ในเกาะต้นแบบโลว์คาร์บอน ที่ชาวบ้าน
และชุมชนร่วมลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปด้วย
กนั ทีน่ีไ่ม่มเีฟอรีพ่ารถข้ามมาทีเ่กาะ ทีน่ีม่มีอเตอร์ไซค์
ให้เช ่าไม่เกินร ้อยละ 70 ของจ�านวนห้องพักบน 
เกาะหมาก ท่ีนีไ่ม่ใช้โฟมใส่อาหาร ไม่ใช้สารเคมตีกค้าง 

เวลาที่อยู่บนเกาะหมาก คุณจะได้กินผักปลอดสารพิษ  
ต่ืนเช้ามาสูดออกซิเจนให้เต็มปอด พอสายๆ ค่อย
ออกพายคายัค เลาะริมฝั่ง ไปไหนมาไหนบนเกาะก็
ใช้จักรยานหรือรถโซลาร์เซลล์ ลองไปใช้ชีวิตแบบลด
คาร์บอนไปด้วยกนั รบัรองว่าคณุจะรูส้กึได้เลยว่า เทีย่ว
แบบรกัโลก และดแูลตวัเองไปด้วยนัน้ มนัดอีย่างน้ีนีเ่อง 
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Fun Life 
ได้เวลาสนุกแล้วสิเรา! 

ความสนุกของเมืองไทยฝั่งตะวันออก มีมากมาย 
เกินกว่าจะปล่อยให้วันลาพักร้อนของคุณ หมดไป
กับการนอนเล่น หรือนั่งเหม่อมองฟ้าตั้งแต่เช้ายัน
เย็น แต่ละท้องถิ่นมีเรื่องสนุกๆ มันๆ ที่คุณอาจจะ
ไม่เคยรู้ก็ได้นะ อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดเลย มา

เยือนภาคตะวันออกแล้ว ต้องลองให้รู้ ดูให้เห็นกัน
ไปเลย และนี่คือกิจกรรมมันๆ ที่คุณท�าได้ 

Let it Flow, 
Low Carbon
Let it Flow, 
Low Carbon
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พัทยา พาสนุก เป็นสุขทั้งวัน
ชายหาดสุดครึกครื้น แสงสียามค�่าคืน คือสิ่ง
ที่ผู้คนนึกถึงพัทยา เมืองท่องเที่ยวยอดฮิตของ
จังหวัดชลบุรี แต่นอกจากกิจกรรมมากมาย ให้
สนุกกันริมชายฝั่งทะเลแล้ว กิจกรรมบนฝั่งก็ชวน
คุณสนุกได้ไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นเล่นเครื่องเล่น
สดุมันท่ีสวนน�า้รามายณะ สวนน�า้ระดบัโลกทีใ่หญ่
ที่สุดในประเทศไทย หรือจะเดินเล่นชมสวนสวย
ขนาดมหมึาอย่างสวนนงนุช  และถ้าหากออกแรง
ไปเตม็ทีแ่ล้ว อยากหาช่วงเวลาเบาๆ พกัผ่อนแบบ
ชิลล์ๆ เราก็มีแนะน�า ลองดูต่อไปนี้

เบลนด์ชาสูตรลับเฉพาะตัว
ในวันที่ฟ้าไม่เป็นใจ ในวันที่เหนื่อยเกินกว่าจะ
กระโดดโลดเต้นท�าอะไร ลองไปนั่งจิบชาเบาๆ
ในบรรยากาศสวนชนบทของฝรัง่เศส ทีใ่นบรเิวณ
เดียวกันยังมีฟาร์มไก่ให้เราได้ออกไปเก็บไข่ได้
ด้วย มีแพะ มีแกะ มีผักปลอดสารพิษ แต่ที่กิ๊บ

โจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวผู้โหยหาวิถีชีวิตเรียบง่าย
เหมอืนเมือ่ครัง้อดตี โดยมีจดุเริม่ต้นและศนูย์รวม
ของชุมชนอยู่ที่ “บ้านร้อยเสา” ที่ครอบครัวของ
คุณยายทรัพย์ ประกอบธรรม ได้อุทิศบ้านและ
พื้นที่ 6 ไร่ เพื่อเป็นลานวัฒนธรรมและศูนย์การ
เรียนรู้ ให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ดั้งเดิมของชาวตะเคียนเตี้ย

บ้านร้อยเสารวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ
เครื่องใช้สมัยโบราณ ต�ารายารักษาโรค ต�ารา
โหราศาสตร์ ปีนักษัตรไทย การดูฤกษ์ยาม ครก
บดยา ภาชนะทองเหลอืงสลกัลาย และพระเครือ่ง 
ขณะที่วิถีของชุมชนทั้งการปลูกผักสวนครัว สวน
สมุนไพร การท�าน�้าหมักชีวภาพจากใบไม้และ
เศษซากผักที่เหลือใช้ ไปจนถึงงานหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน อย่างการท�าพวงมโหตร เครื่องแขวนท่ี
ใช้ตกแต่งวัดและบ้านเรือน ในเทศกาลหรืองาน
มงคล ท�าจากกระดาษว่าวหรือกระดาษสี การ
พบัใบเตย รวมถงึการท�าอาหารท้องถิน่ของชุมชน
ตะเคียนเตี้ย เช่น แกงไก่กะลา น�้าสมุนไพร ขนม
ทองพับ ท๊อฟฟี่โบราณ ล้วนเป็นสิ่งที่จะได้สัมผัส
เมื่อมาเยือนที่นี่

ทีห้่ามพลาดคอื กวัซา รกัษาโรค หนึง่ในภูมปัิญญา
แพทย์พื้นบ้านที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
เป็นการบ�าบัดด้วยการขูดผิวหนัง เพื่อขับพิษ 
ท�าได้ง่าย สะดวก เห็นผลเร็ว ไม่มีผลข้างเคียง 
และยงัช่วยรกัษาอาการไข้แดดและไข้หวดัได้ด้วย
ผูส้นใจอยากเรยีนรูศ้าสตร์นีท้ีน่ีม่กีารสอนให้อย่าง
ล�าเอียดทุกขั้นตอน เพื่อสืบสานภูมิปัญญาแพทย์
พื้นบ้านนี้ต่อไป

จากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท วิ่ง
เข้า อ�าเภอบางละมุง แล้วตรงเข้าบ้านตะเคียน
เตี้ย เส้นทางหลวงหมายเลข 7 มอเตอร์เวย์ แยก
ออกบ้านตะเคียนเตี้ยขับรถย้อนมาเข้า ซอย 
ตะเคียนเตี้ย 34

Take Your Time 
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เก๋มากกว่านั้น อยู่ที่ร้านชา ที่นอกจากจะมีชาผสม
หอมหวานให้เราได้ชิมแล้ว ที่อะลาคอมปาณย์ 
วิลเลจแอนด์ฟาร์ม ยังมีมุมแนะน�าชา และให้ลอง 
เบลนด์ชาสูตรเฉพาะของตัวเองด้วย ชอบกลิ่น
ดอกไม้ หรือจะชอบรสผลไม้แบบไหน ก็เลือกได้
เลย จะได้ชาผสมตัวใหม่ที่โดนใจคุณที่สุด 

ออกจากเบลนด์ชา พักผ่อนใจให้สบายแล้ว ชลบุรี
ยังมีชมุชนอีกมุมหนึง่ทีม่ภีมูปัิญญาชาวบ้านอดัแน่น
ไว้รอให้เราไปเรียนรู้ ให้คุณแวะไปดู 

เรียนรู้ภูมิปัญญา-ศาสตร์กัวซาที่ 
“ตะเคียนเตี้ย” 
จากชุมชนเกษตรกรรมที่ท�านาเป็นหลักจนประสบ
ปัญหาเรื่องน�้าจึงเปลี่ยนมาเป็นการปลูกมะพร้าว 
และท�าการเกษตรอ่ืนๆ ไปด้วย วันน้ี “ตะเคียน
เตี้ย” เปลี่ยนฐานะมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ตอบ
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ซ้อนสามล้อพ่วงข้าง 
ตระเวนทั่ว “ประแส” 
ก็ไม่เชิงว่าจะชวนคุณมา “แว้น” ด้วยกันที่ระยอง 
แต่มันคือขั้นแอดวานซ์กว่านั้น !! 

ที ่“ปากน�า้ประแส” ชมุชนเก่าแก่ปากแม่น�า้ชายฝ่ัง
ทะเลในเขตอ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง หมู่บ้าน
ประมงที่ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเรียบง่าย คน
ที่นี่เป็นอีกชุมชนหน่ึงที่ท�าให้ “รถเครื่อง” หรือ 
“มอเตอร์ไซค์” เดมิๆ เพิม่เตมิให้กลายเป็นสามล้อ
พ่วงข้าง เข้าซอกเข้าซอยกไ็ด้ บรรทกุปลา กุง้ จาก
สะพานปลามาตลาดก็ได้ ใช้เป็นรถโรงเรียนฉบับ
มินิ ส่งเด็กๆ ไปโรงเรียนก็ได้ เราจึงเห็นสามล้อ
พ่วงข้าง เป็นพาหนะหลักในการเดินทางของคน 
ที่นี่ และยังพาเราไปทักทายชุมชนและคนประแส
ได้อย่างคล่องตัว สะดวกสบายอีกด้วย 

ประเดิมอารมณ์สบายๆ ด้วยการนั่งรับลมขึ้นซ้อน 
“สามล้อพ่วงข้าง”ตระเวนไปตามแหล่งท่องเท่ียวใน
เขตปากน�้าประแสกันดีกว่า เริ่มต้นด้วย “ทุ่งโปรง
ทอง” ต้นโปรง ไม้ป่าชายเลนทีม่ใีบเหลืองอมเขียวท่ีพอ 
กระทบกบัแสงแดด กจ็ะสวยงามเหมอืนท้องทุง่ทอง มี
พื้นที่กว่า 6,000 ไร่ แต่เดิมคือป่าชายเลนเสื่อมโทรม
จากผลของการท�านากุง้ ท�าเกษตรทีผ่ดิวธิ ีจนถงึเวลา
ที่ชุมชนได้กลับมาให้ความส�าคัญของระบบนิเวศของ
ป่าชายเลนอีกครั้ง การรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อมจึงเริ่ม
ขึ้น ที่นี่จึงกลายเป็นป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของ
จังหวัดระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ
ศกึษาเรยีนรูค้วบคูก่นัไป มีสะพานเดนิศกึษาธรรมชาติ 
ที่โอบล้อมไปด้วยต้นโปรงทอง อยากได้ภาพสวยงาม
อลังการ ต้องไม่พลาดโซนน้ี เดินเล่นสักประมาณ  
2 กิโลเมตร แล้วไปขึ้น “เรือรบหลวงประแส” ที่จอด
นิง่สงบอยูบ่นฝ่ัง ชมความยิง่ใหญ่ของต้นตะเคยีนยกัษ์
อายุมากกว่า 500 ปี ตบท้ายด้วยการสักการะศาล 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อความเป็นมงคล 

รู้หรือไม่?
ช่วงเวลาที่ถ่ายรูปทุ่งโปรงทองได้สวย

ที่สุดนั้น หากไม่ตื่นไปแต่เช้าตอนที่
พระอาทิตย์เพิ่งทอแสง อ่อนๆ ก็ต้องไป
ยามบ่ายแก่ๆ ที่แดดเริ่มอ่อนแสงลง 
ทุ่งโปรงทองจะทอประกายสีทองดั่งชื่อ 

รู้หรือไม่?
“รถเครื่อง” ของคนต่างจังหวัด ก็คือ 
รถมอเตอร์ไซค์ของคนกรุงนี่ล่ะ เพราะ
สะดวกและรวดเร็ว ทางเล็กแค่ไหน
ก็ไปถึงจุดหมายได้ วิถีชีวิตของคน
ต่างจังหวัด จึงมักจะไปไหนมาไหนด้วย 
“รถเครื่อง” มากกว่าทางเลือกอื่นๆ

Give me a Ride
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รู้หรือไม่?
คนรุ่นเก่าชาวตะวันออกแถวระยอง 
จันทบุรี และตราด มักจะเรียก 
“ตลาดสด”ว่า “โรงจ่าย” เพราะฉะนั้น
ไม่ต้องแปลกใจ หากปู่ตา ย่ายาย 
ชวนคุณไปซื้อของที่โรงจ่ายตั้งแต่เช้า 
เดินตามไปด้วย รับรองจะได้ของอร่อยๆ 
มาเป็นเบรคฟาสต์ฉบับคนท้องถิ่นแน่นอน 

และจะให้ดีย่ิงนัก มาประแสแล้ว อย่าเพิ่ง
รีบกลับ แวะพักโฮมสเตย์ ซึมซับวิถีคน 
ประแสแบบใกล้ชิด นั่งมองพระอาทิตย์ตก
ยามเย็น ส่งสายตาไปกับเรือประมงหาปลา
ท่ีวิ่งออกจากฝั่งก่อนพลบค�่า แล้วตื่นแต่เช้า
มาตักบาตรที่ตลาดเช้าในชุมชน หากาแฟ 
โบราณเข้มๆ แกล้มกับปาท่องโก๋หรือขนม
พื้นบ้านสักห่อ

โฮมสเตย์ท่ีประแสมีท้ังแบบเหมารวมที่พัก
พร้อมอาหารเยน็และเช้า ของวสิาหกจิชมุชน
ท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์คนละ 1,200 บาท
ต่อคืน หรือจะพักอย่างเดียวคิดคนละ 350 
บาทต่อคืน สอบถามโทร. 08 5329 7384 
นอกจากนี้ยังมีท่ีพักกึ่งโฮมสเตย์และโรงแรม
น่ารัก ชวนให้พักอีกหลายแห่งอย่าง เช่น  
มหาสมุทร บูทีค โฮมสเตย์ โทร. 08 1653 
4123 
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เพื่อนฉันต้องได้กินผลไม้! อย่างไม่อั้น 
เลื่องชื่อว่าแผ่นดินตะวันออก คือดินแดนแห่งผลไม้ เมื่อหน้าผลไม้มา
ถึง ใครท่ีมาเยือนภาคตะวันออก ต้องได้ชิมผลไม้อร่อยๆ แต่ที่เด็ดที่สุด
คือ อร่อยไม่อ้ัน “บุฟเฟต์ผลไม้” จ่ายเงินครั้งเดียว เดินเที่ยว หยิบกินได้
แบบอันลิมิตกันเลย กิจกรรม “บุฟเฟต์ผลไม้” มีกระจายอยู่ทุกจังหวัดเมือง 
ผลไม้ ทั้งระยอง จันทบุรี และตราด 

บางสวนกเ็ปิดเทีย่วได้ตลอด มผีลไม้ให้ลิม้ลองได้ทัง้ปี อย่างที ่“สภุทัราแลนด์” 
สวนผลไม้พื้นที่กว่า 800 ไร่ ในจังหวัดระยอง สวนแห่งแรกๆ ที่เปิดให้นัก 
ท่องเท่ียวเข้าไปเก็บและชมิผลไม้ถงึในสวน มีรถรางบริการพาไปเทีย่วชมรอบๆ 
สวน ก่อนจะมาจบลงที่บุฟเฟต์ผลไม้ซึ่งพร้อมเสิร์ฟจนกว่าจะอิ่ม มีอาหารคาว
อย่างส้มต�าผลไม้ หมูป้ิง-ข้าวเหนียว และสลัดมาเป็นส่วนเสรมิแก้เลีย่นอกีด้วย

All fruits you can eat ด้วยพืน้ทีก่ว้างขวาง ผลไม้ของท่ีนีจึ่งไม่ได้มแีค่
ทเุรยีน มงัคดุ เงาะ ลองกอง ท่ีจะออกพร้อมๆ 
กันในช่วงไฮซีซั่น แต่ยังมีไม้ผลชนิดอื่นๆ ที่
หมุนเวียนกันให้ผลต้อนรับนักท่องเท่ียวได้
ตลอดทั้งปี ทั้งพุทรานมสดลูกโต ฝรั่ง กล้วย 
ล�าไย แก้วมังกร มะม่วง และอืน่ๆ อกีมากมาย  
นั่งรถเท่ียวพร้อมชิมผลไม้ ราคาคนไทย  
550 บาท ส่วนชาวต่างชาติ 600 บาทต่อคน 
สอบถามโทร. 08 1588 1519 หรือดูที่เว็บไซต์  
www.suphattraland.com
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“นกกระจิบ” 
ทุเรียนสายพันธุ์เก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรี 
แต่ไปโด่งดังไกลถึงจังหวัดระยอง หลังมีการน�า
ไปปลูกแล้วได้ผลดีจนได้รับรางวัลชนะเลิศใน
งานประกวดทุเรียนเนื้อดีวันเกษตรและของดี 
จัวหวัดระยอง ก่อนจะมาครองต�าแหน่งทุเรียน
พื้นบ้านรสชาติถูกใจแฟนคลับ ส่งผลให้มีราคา
แพงและหาทานได้ไม่ง่ายนักเพราะมักถูกสั่งจอง
ตั้งแต่เริ่มออกดอก

“ทุเรียนปราจีนบุรี” 
อร่อยไม่แพ้ใคร
เรยีกได้ว่ายนืหน่ึงในเรือ่งรสชาติความอร่อยไม่แพ้
ที่อื่นๆ ส�าหรับ “ทุเรียนปราจีนบุรี” แถมยังได้รับ
การขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
เป็นเครื่องการันตีถึง 7 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ก้าน
ยาว หมอนทอง ชะนี กระดุมทอง รวมถึงพันธุ์

FYI สำาหรับแฟนคลับทุเรียน  
• กลิ่นของทุเรียน ที่บางคนก็บอกว่าหอม  
บางคนก็ทนไม่ไหว กลิ่นนั้นคือสารระเหยที่ประกอบไป
ด้วยเอสเทอร์ คีโตน และสารประกอบกำามะถัน
• ชอบแบบปลาร้า หวานขม : เลือกพันธุ์
กระดุม ผลเล็กกลมๆ เนื้อบาง ยิ่งสุกจัด ยิ่งแฉะ
• ชอบหวานมัน เนื้อแน่นๆ : เลือกพันธุ ์
หมอนทอง พันธุ์ก้านยาว และพันธุ์ชะนี 
• ทุเรียนไม่ได้มีต้นกำาเนิดในเมืองไทย แต่เป็นพืชพื้น
เมืองของบรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
• กินทุเรียนพร้อมกับมังคุด จะช่วยลดอาการร้อนใน 

พื้นเมืองอีก 3 สายพันธุ์ ได้แก่ “กบชายน�้า” พันธุ์
ดั้งเดิมจากนนทบุรีที่มาได้ดิบได้ดีอยู่ที่ปราจีนบุรี 
ต้นแม่เดิมจะข้ึนอยู่ตามริมสระน�้าจึงเป็นที่มาของ
ชื่อ ส่วนต้นที่เอามาปลูกมีอายุได้กว่า 100 ปี และ
ยังมี“ชมพูศรี” ทุเรียนเนื้อเยอะรสชาติหวานมัน
สมัยก่อนจึงมักน�าไปกวน และ “ก�าปั่น” ทุเรียน
หวานน้อยออกรสมันมากกว่า เนื้อเยอะ กล่ินไม่
ฉุน โดยมีพื้นที่ปลูกอยู่ที่อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี 
อ�าเภอกบินทร์บุรี อ�าเภอประจันตคาม อ�าเภอศรี
มหาโพธิ และอ�าเภอนาดีเท่านั้น เพราะสภาพดิน
และอากาศเอื้ออ�านวย

“ทุเรียนนมสด” 
ไม ่ใช ่ทุ เ รียนที่น�าไปผสมกับนมสดแต ่
เป็นการน�านมสดมาใช้ในการเลี้ยงดูทุเรียน
แทนการรดน�้าแบบปกติธรรมดาทั่วไป เกิด
ขึน้จากภมูปัิญญาของลงุส�าเภา เจ้าของสวน
ลุงส�าเภา หนึ่งเดียวในจังหวัดปราจีนบุรี ทั้ง
ชะนีและหมอนทองของสวนลุงส�าเภาจึงมา
ครบทั้งหอมหวานมัน

อยากล้ิมลองต้องสั่งจองอย่างเดียวเพราะ
ไม่มีวางจ�าหน่ายที่ไหน ตรงไปที่สวนลุง
ส�าเภา ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี สวน
เปิดทุกวัน เวลา 6.00-18.00 น. สอบถามที่
ป้าแอ๋วโทร. 08 960 36726

รู้หรือไม่?
เดินเข้าสวนผลไม้จะเจอผลไม้ชื่องาม
นามเพราะ ชื่อเหล่านั้นมักจะมาจาก
ต้นทางที่ไม่ไกลตัว บางทีก็มาจากรูป
ลักษณ์ที่โดดเด่น อย่างเช่น ทุเรียนพันธุ์
กระดุม ก็ลูกกลมๆ  เล็กๆ น่ารักเหมือน
กระดุมติดเสื้อ ส่วนพันธุ์หมอนทอง  
เนื้อหนา หวานมัน หอม กัดไปแล้วเต็ม
คำาแน่นๆ เปรียบได้กับหมอนนุ่มๆ ฟูๆ  
สีเหลืองทองนั่นเลย  หรือบางทีก็มาจาก
คนใกล้ต้น อย่างทุเรียนพวงมณี ได้ชื่อ
จากคุณยายมณี เจ้าของสวนรุ่นดั้งเดิม 
เป็นทุเรียนที่มีลูกออกมาเป็นพวงๆ รวม
กันแล้วจึงกลายเป็น “พวงมณี” ทุเรียน
พื้นบ้านชื่อดังที่มีต้นกำาเนิดจากจันทบุรี 

ชวนคุยเรื่อง “ทุเรียน”
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ว่าด้วย เรื่อง “เงาะ”
เงาะสีชมพู ได้ช่ือตามขนสีชมพูสด เนื้อ
หนา ฉ�่าน�้า แต่บอบบาง และช�้าง่าย บ้านเกิดอยู่
ที่อ�าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตอนแรกชื่อ “เงาะ
พันธุ์หมาจู” เพราะมีขนยาวฟูเหมือนหมาจู

เงาะโรงเรียน ว่ากันว่าเป็นเงาะพันธุ์ท่ีดี
ที่สุดในประเทศไทยและดีที่สุดของโลก ต้นแม่
พนัธุป์ลกูอยูใ่นโรงเรยีนนาสาร อ�าเภอบ้านนาสาร 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี นายเค หว่อง คนมาเลเซีย 
เจ้าของเหมืองแร่ น�าพันธุ์มาจากปีนัง มาปลูก
ที่บ้านของตัวเองในอ�าเภอบ้านนาสาร ก่อนท่ีจะ

เลิกกิจการท�าเหมืองและย้ายกลับมาเลเซีย ได้
ขายที่ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้น�าที่นั้น
มาสร้างเป็นโรงเรียน 

ในปี พ.ศ. 2512 “เงาะโรงเรียน” ได้ถูกทูลเกล้าฯ  
ถวายและขอพระราชทานชื่อใหม่จากพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราช
ด�ารัสกลับว่า “ชื่อเงาะโรงเรียนดีอยู่แล้ว” ตั้งแต่
นั้นมา เงาะพันธุ์นี้จึงได้ชื่อว่า เงาะโรงเรียนอย่าง
เป็นทางการ
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“แปดริ้ว” เมืองมะม่วง
ฉะเชงิเทรา หรอืแปดริว้เป็นจังหวดัทีข่ึน้ชือ่ว่าเป็น
แหล่งปลูกมะม่วงพันธุ์ดี ที่ได้รับความนิยมทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศคือ “มะม่วงน�้า
ดอกไม้สีทอง” ไม่เพียงผลสีเหลืองนวลท่ีดึงดูด
สายตาแต่ยงัเป็นเพราะรสชาตหิวานฉ�า่เม่ือสกุเตม็
ที่ ทานกับข้าวเหนียวมูนราดน�้ากะทิหวานมันเข้า
กันอย่างลงตัว

นอกจากนีย้งัม ี“มะม่วงขายตกึ” หรือ มะม่วงแขก
ขายตึก ว่ากันว่าความอร่อยของมะม่วงโบราณ
พันธุ์นี้ เมื่อได้ลิ้มลองแล้วจะติดใจจนถึงขั้นยอม
ขายตึกเพื่อเอาเงินมาซื้อมะม่วง เพราะสมัยก่อน
นั้นยังไม่มีการปลูกแพร่หลายเนื่องจากเจ้าของ
จะหวงพันธุ์กันมาก ผลดิบเนื้อในจะออกเหลือง
เหมอืนสขีมิน้ สจีะเข้มขึน้เมือ่เริม่แก่หรืออยูใ่นช่วง
ห่ามซึง่ถอืเป็นช่วงทีม่รีสชาตอิร่อยทีส่ดุ เพราะจะ

บุกเข้าสวนตามหา “มะยงชิด”
“มะยงชิด” ผลไม้ขึ้นชื่อทั้งความอร่อยและราคา
แสนแพงของจังหวัดนครนายก ไม่ใช่เพราะแค่
ผลใหญ่กว่าไข่ไก่สีเหลืองส้ม แต่ยังเป็นเพราะ
รสชาติหวานอมเปรี้ยวที่กลมกล่อมก�าลังดี ทั้ง
ยังมีกล่ินหอมและที่ส�าคัญคือ เม็ดลีบ จึงท�าให ้

มะยงชิดของนครนายกเป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่
ควรค่าแก่การดั้นด้นมาลิ้มลองในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเมษายนของทุกปี

แต่หากมาเยือนในช่วงนอกฤดูแล้วนึกอยากชิม
สกัคร้ัง ตรงไปที ่“สวนศรทีอง” ถนนสายสารกิา-
นางรอง ฝ่ังทีมุ่ง่หน้าเข้าสูอ่�าเภอเมอืงนครนายก 
ที่นี่ เก็บรักษามะยงชิดไว ้เพื่อจ�าหน่ายตลอ 
ดท้ังปี โดยแปรรปูไว้หลากหลายทัง้มะยงชดิลอย
แก้ว มะยงชิดสดปั่นแบบสมูตตี้ ชีสเค้กที่มีเนื้อ 
มะยงชิดแทรกอยู่ ไอศกรีมมะยงชิดราดด้วย
ซอสทีท่�าจากมะยงชดิ รวมถงึหมีก่รอบมะยงชดิ 
ร้านเปิดตั้งแต่ 08.00-18.00 น. สอบถามโทร. 
 09 5952 5870, 09 2429 1117

เนื้อกรอบรสชาติหวานมันอมเปรี้ยวนิดๆ

ส่วนใครที่เป็นแฟนประจ�าของ “มะม่วงแรด” ที่
มีเนื้องอกออกมาตรงส่วนหัวดูคล้ายกับนอแรด
จนท�าให้เป็นที่มาของช่ือ มาแปดร้ิวรับรองว่าไม่
ผดิหวงัเพราะจะได้มะม่วงแรดพนัธุแ์ท้กลบัไปจิม้
น�้าปลาหวานแน่นอน เช่นเดียวกับมันเดือนเก้า 
ส่วนสายมนัอย่างเขยีวเสวย ฟ้าล่ัน กร็บัรองว่าจะ
ได้พันธุ์แท้รสชาติดั้งเดิมกลับไปเช่นกัน
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“ฝากลูกไว้ให้เธอเลี้ยง” 
สะดุดใจตั้งแต่ได้เห็นชื่อ “ฝากลูกไว้ที่ระยอง” 
กิจกรรมชื่อชวนให้คิดของ “สวนคุณพิชัย” หนึ่ง
ในผู้บุกเบิกน�าสละพันธุ์สุมาลีมาปลูกที่ระยอง 
หลังจากทุเรียนท่ีเป็นผลไม้หลักของท้องถ่ินราคา
ตกต�่า สละพันธุ์สุมาลีนี้จึงเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
เสรมิรายได้ให้ชาวสวน เหตผุลทีค่นสวนนยิมปลกู
เพราะ “สุมาลี” ทนทาน ออกลูกเร็วและออก
นานตลอดปี ในมุมคนนิยมกินสละ ก็จะบอกว่า 
พันธุ์นี้หวานอร่อย หอมอ่อนๆ กินแล้วชวนติดใจ  
ไม่เบื่อเลย 

ในช่วงหน้าผลไม้สวนคุณพิชัยจะเปิดให้เข้ามา
เที่ยวชมและเก็บผลไม้ได้ เหมือนสวนอ่ืนๆ แต่
เมื่อพ้นฤดูกาลไปแล้วสวนแห่งนี้ยังมีผู ้คนมา
เยือนเสมอ เพราะกิจกรรม “ฝากลูกไว้ที่ระยอง”  
นี่ล่ะ ท�าความรู้จักกับกิจกรรมนี้กันอย่างง่ายๆ ก็
คือ ตัวเราเป็นแม่สื่อ ช่วยเขี่ยเกสรสละตัวผู้ใส่ไป
ท่ีดอกของสละตัวเมียเพื่อช่วยผสมเกสรนั่นเอง 
โดยชาวสวนจะเก็บเกสรจากต้นสละตัวผู้ไว้แล้ว
น�ามาผสมกับแป้งเด็ก พอทาลงไปก็จะเห็นเป็น
ฝุ่นขาว เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่าช่อ
ดอกนั้น ถูกเขี่ยเกสรไปแล้ว คุณพิชัยให้เหตุผล

ว่าหากจะรอให้เกสรมีการผสมเองระหว่างตัวผู้กับ
ตวัเมียโดยมีผ้ึงเป็นแม่สือ่ ก็อาจจะท�าให้ได้ผลผลติ
ไม่สม�่าเสมอ มือเรานี่ล่ะแน่นอนกว่า  

และหากคุณได้ฝากลูก(สละ)ไว้แล้ว ทางสวนจะให้
พ่อหรือแม่ได้เฝ้าตดิตามดกูารเจรญิเตบิโตของลูกๆ 
โดยทางสวนคุณพิชัยจะมีการถ่ายภาพส่งไปให้ดู
เป็นระยะๆ หากพ่อหรือแม่ที่ฝากลูกไว้ต้องการซื้อ
ลูกกลับบ้าน ทางสวนจะมีการจัดส่งให้โดยคิดค่า
สละตามราคาตลาดในช่วงนัน้ๆ พร้อมกบัค่าขนส่ง 
สุดเก๋ดีไหม? ต้องไปลองฝากลูกไว้บ้างแล้วล่ะ

สวนคุณพิชัย ต้ังอยู่ในเขต ต.ซากโดน อ.แกลง 
จ.ระยอง โทร. 08 7686 0418 / 08 1782 4645 /  
08 7686 0418 / 08 1782 464

สละกับระกำา ต่างกันตรงไหน?
 “ระกำา” หน้าตาคล้ายกับสละ แต่มีรส
เปรี้ยวกว่า จะมี “ระกำาหวาน” อยู่บ้าง ที่
จังหวัดตราด ต่อมาระกำาเกิดการกลาย
พันธุ์มาเป็นสละ ซึ่งมีรสชาติหวานกว่า 
ทานได้อร่อยกว่า ก็เลยมีการปลูกและขาย
สละกันมากกว่า ระกำาก็ค่อยๆ เลือนหาย
ไปจากความนิยม 

รู้หรือไม่?
“สุมาลี”สละพันธุ์หวาน หอม รสชาติดี
มีต้นกำาเนิดจากสวนคุณวันชัย-สุมาลี 
ศรีจันทร์  ตำาบลบ่อพุ อำาเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี เจ้าของสวนได้พันธุ์นี้เป็น
มรดกตกทอดจากคุณย่า นำาไปขายที่ตลาด 
ใครได้ลิ้มชิมรสก็ชอบ ติดใจในรสชาติ จาก
ตอนแรกๆ ยังไม่มีชื่อ แต่พอต้องจดรับรอง
ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช จึงได้ชื่อว่า “สุมาลี” 
ตามชื่อภรรยาเจ้าของสวนนั่นเอง 

ปลูกสละ ต้องปลูกทั้งต้นตัวผู้
และต้นตัวเมีย ต้นตัวเมียคือ

ต้นที่ออกลูก แต่ถ้าไม่มีต้นตัวผู้

ให้เกสรผสม ลูกก็ไม่เกิด
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เจ้าของสวนสละ “คุณพิชัย”
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ผลไม้จากภาคตะวันออกแห่งนี ้นอกจากจะรับประทานแบบผลไม้สด อบแห้ง 
หรือแปรรูปในรูปแบบแตกต่างกันแล้ว ในช่วงฤดูกาลแห่งผลไม้ยังมีการน�า
มาปรุงในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้ได้ลิ้มลองรสชาติที่ไม่ซ�้าใครด้วย

ราชินีผลไม้อย่างมังคุด นอกจากจะรับประทานแบบผลสดเมื่อสุกได้ที่ทั่วไป
แล้ว ยังเปลี่ยนโฉมมาเป็นอาหารคาวอย่างเมน ู“ย�ามังคุด” ได้อีกด้วย เพียง
น�ามงัคดุสกุมาแกะเป็นกลีบ แล้วน�ามาคลกุเคล้ากบัน�า้ย�าทีป่รงุจนได้รสชาติ
กลมกล่อม เพิ่มมูลค่าด้วยกุ้งสดลวก แต่งเติมให้สมกับเป็นย�าด้วยหอมแดง
ซอย เสริมด้วยไข่ต้มอีกนิด

ห้วงเวลาที่ทุเรียนออกผลผลิตพร้อมกันมากมาย การจะรับประทานแบบ
สุกอย่างเดียว หรือเอาไปกวนเมื่อแก่จัด อาจไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายอีกต่อไป 
เพราะทุเรียนที่ยังไม่ทันสุกแต่แก่แล้ว หากไม่น�าไปสไลด์เป็นแผ่นบางทอด
กรอบแบบมันฝรั่ง ยังสามารถน�ามาใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนมะละกอในเมนู 
“ส้มต�าทุเรียน” ได้อีกด้วย เพียงแค่น�าทุเรียนดิบมาห่ันแล้วน�าไปคลุกเคล้า
กับน�้าส้มต�าไทยที่เตรียมไว้ ได้รสชาติไปอีกแบบ

ไม่เพียงเท่านั้นทุเรียนดิบในระดับเดียวกัน ยังสามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบ
แทนมันฝรั่งได้อีกด้วย โดยหั่นเป็นชิ้นใหญ่คล้ายกับมันฝรั่ง แล้วน�าไปเคี่ยว
กับเครื่องแกงมัสมั่นจนเนื้อนุ่มได้ที่ เวลารับประทานจะได้รสชาติหวานมันที ่
แตกต่าง เพราะน�้าแกงมัสมั่นจะสามารถแทรกซึมไปในเนื้อทุเรียนได้ดีกว่า 
ทัง้สองเมนฝู่ายเกลยีดทุเรียนเข้าไส้เพราะกลิน่สดุรุนแรงกส็ามารถรบัประทาน
ได้ เพราะไม่มีกลิ่นทุเรียนอย่างตอนสุกแน่นอน

นอกจากนีย้งัมเีมนผูลไม้อ่ืนๆ อย่างปลาต้มระก�าใส่กระวาน น�า้พริกกะปิระก�า 
ย�าชมพู่ หรือย�าส้มโออีกด้วย

From Fruits to Food
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ช้อนเคย แล้วเลยไปเที่ยวทะเลแหวก 
“หมู่บ้านไร้แผ่นดิน” ท่ีพอได้ยินชื่อแล้วอยากเห็นหมู่บ้านทันที 
ชือ่นีม้ท่ีีมาจากบ้านเรอืนของคนทีน่ี ่ไม่ได้ปลกูเป็นหลกัเป็นฐาน
บนผืนแผ่นดนิใหญ่ แต่อาศยัปักเสาลงบนเลน รมิชายฝ่ังป่าชาย
เลน ปากแม่น�้าเวฬุ ในเขตต�าบลบางชัน อ�าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี เป็นชุมชนที่มีประวัติมายาวนานเป็นร้อยปี นับตั้งแต่
เมื่อครั้งบรรพบุรุษหอบเสื่อหอบหมอนล่องเรือมาจากเมืองจีน

ที่นี่มีของฝากจากทะเลอย่างดีและมีคุณภาพ อย่างเช่น “กะปิ” 
ที่ท�าจาก “เคย” ยังใช้วิธีการหมักและต�าด้วยครกแบบดั้งเดิม
แทนการใช้เครือ่งบด จึงท�าให้กะปิของบ้านไร้แผ่นดนิเนือ้หยาบ
กว่าของที่อื่น ส่วนกุ้งแห้งของที่นี่ก็ใช้การนึ่งแทนการต้ม ท�าให้
กุ้งแห้งรสไม่เค็มจนเกินไป ไปถึงถิ่นแล้วจะไปช่วยช้อนเคย ต�า
กะปิ หรือตากกุ้งแห้ง ชาวบ้านที่นี่ยินดีสอนและให้ทดลองท�า

ท�ากะปิเสรจ็แล้ว ออกไปนัง่แพเปียกรบัลม ไปชม “ทะเลแหวก” 
เขตสันดอนทราย ที่เวลาน�้าลดจะเห็นเนินทรายโผล่ขึ้นมาโดด
เด่นให้ลงไปเดินเล่นได้ ยิ่งช่วงเวลาน�้าลงปริ่มกับสันทราย เก็บ
ภาพมาจากมุมไกลๆ จะได้ภาพที่ไม่ธรรมดา..เพราะจะเหมือน
แสดงอทิธฤิทธ์ิ เดนิไปมาแบบพลิว้ๆ บนผวิน�า้กนัเลย!  ระหว่าง
ทางนั่งแพยังได้ทักทายกับฝูงเหยี่ยวแดง ที่บินโฉบไปมาหา
อาหารอยู่แถวนั้นอีกด้วย

ภาษาของคนทะเล
• นำ้าโต คือ ช่วงเวลาที่นำ้าทะเลขึ้นสูง   
นำ้าตาย คือ นำ้าขึ้นน้อยและลงน้อย  
บางครั้งจะสังเกตไม่ค่อยได้ว่าเป็น 
นำ้าขึ้นหรือนำ้าลง  ในแต่ละเดือนมี
นำ้าตาย 2 ช่วง คือ ช่วงครึ่งเดือนแรก  
ระหว่างขึ้น 5-9 คำ่า และช่วงครึ่งเดือน
หลัง คือ ระหว่างแรม 5-9 คำ่า. 

รู้หรือไม่?
“ล่องแพเปียก” กิจกรรมยามบ่ายแก่ๆ

ของคนที่มาเที่ยวหมู่บ้านไร้แผ่นดิน 
แพไม้ไผ่ขนาดใหญ่จะถูกลากด้วยเรือ
ประมง มุ่งหน้าไปสู่ทะเลแหวก และไปให้
อาหารเหยี่ยวแดง ระหว่างทางที่ลากไป 
ผืนแพจะอยู่ในระดับปริ่มนำ้า ทำาให้นำ้า

เข้าแพได้แบบเปียกกำาลังดี 

• ทะเลเกิด คือ ช่วงเวลาที่เกิดพายุ
หนักในทะเล

• ตีนฟ้าเปิด คือ ลักษณะของท้องฟ้า
ที่สดใสหลังจากฝนตกหนัก พอเห็น
เส้นขอบฟ้า ไม่มีฝ้าฝน

• ปกคลุมธงที่ติดไว้อยู่บนเรือ 
ช่วยบอกทิศทางลม ดูปลายธงสะบัด
ไปทางไหน ลมก็พัดไปทางนั้นนั่นล่ะ 

Local Alike

ทะเลเงียบสวย
ที่อ�าเภอคลองใหญ่ ตราด

แวะไหว้พระ
ที่วัดปากน�้าแขมหนู

จันทบุรี

นั่งแพเปียกที่หมู่บ้านไร้แผ่นดิน 
จันทบุรี
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เกาะช้างเลี้ยวซ้าย..สุดทางที่ 
“สอง” สลัก
ทะเลใส หาดขาว ดาวสวย เป็นมนต์เสน่ห์ทั่วไป
ที่ผู้คนรู้จักเกาะช้าง แต่จากท่าเรือเฟอร์ร่ีลอง
เปลีย่นทศิจากทีเ่คยเลีย้วขวาเปลีย่นมาเป็นเลีย้ว
ซ้าย คณุจะได้รูจ้กักบัเกาะช้างในอีกอารมณ์ ลมื
แสงสีและร้านสะดวกซื้อแล้วมุ่งหน้าสู่ “บ้าน
สลักคอก” ชุมชนประมงดั้งเดิมท่ียังคงวิถีชีวิต
ไว้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง นอกจากจะมีเรือ
ประมงขนาดเล็กทั้งเรือไดหมึก เรือหาปลา หรือ
ลงอวนปูแล้ว ที่นี่ยังมีเรืออีกประเภทหนึ่งที่ตั้งใจ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือพานักท่องเท่ียวออก
ไปล่องเรือพร้อมทานอาหารเย็นในแบบพื้นบ้าน 
ระหว่างที่ชมพระอาทิตย์ก�าลังจะลาลับขอบฟ้า

“กอนโดลาแห่งเกาะช้าง” คือช่ือท่ีผู้มาเยือนตั้งให้กับ “เรือมาด” เรือแจว
ขนาดเล็กที่มีไม้พายแบบยาวผูกโยงไว้กับไม้ค�้าสองข้าง เวลาแจวจะต้อง
ยืนแล้ววาดแขนเป็นวงกลมพร้อมๆ กัน แบบเดียวกับเรือกอนโดลาของ
อิตาลี แตกต่างกันก็ตรงเรือมาดนี้ขนาดเล็กแค่พอนั่งได้เต็มที่ไม่เกิน 4 คน 
นอกจากจะพาล่องไปดื่มด�่ากับบรรยากาศยามเย็นแล้ว ยังมีโปรแกรมเสริม
พาชมป่าโกงกางในอ่าวสลักคอกในช่วงเวลาอื่นอีกด้วย 
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มุมสงบที่บ้านสลักเพชร

นั่งเรือมาดที่บ้านสลักดอก
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สดอร่อยจากทะเลที่บ้านสลักเพชร
ความสดของวัตถุดิบเป็นจุดเด่นของร้านอาหารซีฟู้ดแห่งบ้านสลักเพชร 
เพราะแต่ละร้านจะมีกระชังปลาอยู่ใกล้ๆ ซึ่งพร้อมจะน�ามาแปรรูปเป็น
อาหารจานเด็ด แน่นอนว่าจะต้องมีเมนูคุ้นเคยของคนจากฝั่งอย่าง ปลา 
กระพงราดน�้าปลา ปลากระพงทอด ราดด้วยน�้าปลาสูตรพิเศษที่ปรุงจน
กลมกล่อม เสริมให้สัมผัสถึงความหวานของเน้ือปลาสดมากข้ึน หรือ
จะลองหมึกแดดเดียว ท่ีน�าปลาหมึกตัวขนาดก�าลังพอดีแล่หมักน�้าปลา
แล้วน�าไปตากแดดพอแห้ง น�ามาทอดสุกเหลืองก�าลังดี เนื้อนุ่มไม่เหนียว
รสชาติเข้มข้น

Sea foo
d

Sea foo

d
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เมนูเด็ดของชาวประมงบ้านสลักเพชรคือ ปลาย�่า
สวาท หรือปลากะรังจุดฟ้า ที่สามารถเลือกอร่อย
ได้ท้ังแบบซาชิมิ แล่เป็นแผ่นบางๆ ทานแบบ 
ปลาดบิญีปุ่่น บางคนบอกว่าเดด็กว่าแซลมอน แต่
ส�าหรบัคนท่ีไม่ชอบความเหนียวหนบึของเนือ้ปลา 
แนะน�าให้รับประทานแบบสุกแทนเพราะเมื่อสุก
แล้วเนื้อจะนุ่มมาก

ส�าหรับแฟนคลับปูม้านึ่ง รับรองว่าไม่ผิดหวัง
แน่นอน เพราะปูตวัใหญ่ขนาด 3-4 ตวัต่อกโิลน้ัน 
เนือ้แน่น สด หวาน คนชอบปูดองบอกเลยว่าห้าม
พลาด เพราะความสดนั้นท�าให้เน้ือปูดองแน่นๆ 
มคีวามหวานในตวั เมือ่ทานกบั “น�า้พรกิเกลอื”  
สูตรคนตราดเผ็ดจี๊ดแล้วรับรองว่าหมดในพริบตา
แบบไม่ทนัรูตั้ว ส่วนปูทะเลท่ีในกระดองอัดแน่นไป
ด้วยไข่นัน้ ทานแบบต้มได้ทัง้ความหนบึและมนัของ
ไข่ป ูหรอืจะน�าไปท�าเป็นน�า้พรกิไข่ปูรสจัดจ้านกไ็ด้
แซ่บไปอกีแบบ

30
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ล่องเรือป่าชายเลน 
เที่ยวชมเหยี่ยวแดง  
ป่าชายเลน ไม่ใช่แค่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้า
ของท้องทะเลเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ให้นักท่องเที่ยว
อย่างเราๆ ได้ท�าความรู้จักและท�าอะไรได้สนุกๆ
อีกมากมาย 

“บ้านแหลมมะขาม” อ�าเภอแหลมงอบ จังหวัด
ตราด ชุมชนเก่าแก่ที่ห้อมล้อมด้วยความอุดม
สมบูรณ์ของป่าชายเลน ทรัพยากรชายฝั ่ง
บ้านแหลมมะขามท�าให้มีกิจกรรมชวนเล่น ชวน
ท�าตลอดวัน

เร่ิมจากลงเรือไปงมหอยปากเป็ด วางลอบ
ปู ดูหิ่งห้อย ตะลุยป่าชายเลน เป็นกิจกรรม
หลักที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชาวประมงของคนแหลม
มะขาม และต่อด้วยการนั่งรถสามล้อพ่วงข้าง
ไปชมสถานที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ ตาม
รอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จฯ 
เยือนเมืองตราดหลายต่อหลายครั้ง โดยอาจารย์
สมโภชน์ วาสุกรี เปิดบ้านส่วนตัวให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ และพระปรีชา
สามารถรวมถึงพระราโชบายของรัชกาลที่ 5 ใน
การรักษาแผ่นดินไทยไว้ได้

ก่อนกลับออกไปจากอ�าเภอแหลมงอบ ขอให้ได้
ลองเย็บงอบใบจากด้วยฝีมือตัวเอง ภูมิปัญญา 
ท้องถิน่ทีช่วนให้คณุได้เรยีนรู ้และยังเป็นของฝาก
ชิ้นพิเศษไปอวดเพื่อนได้อีกด้วย 

สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านแหลมมะขามติดต่อ
ได้ที่ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลม
มะขาม ผูใ้หญ่สเุทพ บญุเพยีร โทร. 09 8860 2914 
หรือ baanlaemmakham

“งอบ” หมวกใบจากที่กันแดด กันลมได้ดี 
ของดีอ�าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เหยี่ยวแดง เจ้าถิ่นที่ป่าชายเลน

งมหอยปากเป็ด กิจกรรมดีที่บ้านแหลมมะขาม
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ล่าขุมทรัพย์ในบ่อพลอย
มุ่งหน้าสู่เส้นทางเขาพลอยแหวน อ�าเภอท่าใหม่ 
สายแร่พลอยเก่าแก่ของจันทบุรี ท่ี “บ่อพลอย
เหล็กเพชร” เหมืองพลอยที่ยังคงวิธีการขุดหา
พลอยแบบดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ 4 กุ๊ก- 
สราวุธ พึ่งตระกูล บอกเหตุผลที่ยังคงใช้วิธีการ
ขุด ร่อน หาพลอยโดยใช้แรงงานคน ใช้วิธีแบบ
ดั้งเดิมก็เพราะว่าอยากให้เป็นเส้นทางท�ากินให้
ทายาทรุ่นต่อไปให้นานๆ มากกว่าจะรีบเร่งขุด
อย่างเชิงอุตสาหกรรม

เมือ่ไปถงึ เปลีย่นเสือ้ผ้าท่ีทางบ่อพลอยเหล็กเพชร
เตรียมไว้เพื่อให้สะดวกกับการเป็นคนร่อนพลอย
แบบชัว่คราว ความลกึของบ่อพลอยทีน่ีมี่ตัง้แต่แค่
พอประมาณราว 2 เมตรจนถึง 4 เมตร โดยมีการ
ท�าบันไดไม้ไผ่ไว้ให้ไต่ลงไปจนถงึก้นบ่อ จากนัน้ก็
ขุดดินที่อยู่ก้นบ่อใส่ถังที่เตรียมไว้แล้วชักรอกขึ้น
มา จากนั้นจึงไปสู่ขั้นตอนการร่อนโดยมีบ่อตื้นๆ 

เตรียมไว้ให้พร้อมกับกระด้งส�าหรับร่อน ดินที่ถูก
น�้าจะค่อยๆ ละลายกลายเป็นน�้าโคลน สุดท้าย
เหลือเพียงก้อนกรวดเอาไว้ อีกวิธีที่รวดเร็วกว่าก็
คือการเทดินที่ขุดมาใส่กระบะแล้วใช้น�้าฉีดไล่ดิน
ออก คนต่างถิ่นที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องพลอยอย่าง
เราๆ อาจมองไม่ออกว่าดินในถังท่ีขุดขึ้นมามี
อญัมณีทีม่ค่ีาตดิขึน้มาด้วย แต่ส�าหรบัคนเหมอืงท่ี
ขดุร่อนอยู่ทกุวนัมองแวบเดยีวกร็ูไ้ด้ในทนัท ี และ
หากร่อนแล้วได้พลอย เจ้าของบ่อพลอยบอกเลย
ว่า ให้เป็นของฝากติดมือกลับบ้านได้เลย 

หากเดินทางมาในช่วงฤดูผลไม้ ขุดพลอยเสร็จ
แล้วยังสามารถเดินเล่นและเก็บเงาะ มังคุด 
ลองกอง ชิมได้ด้วย เจ้าของบ่อพลอยบอกว่าไม่
ต้องกงัวลเพราะทีน่ีป่ลกูแบบอนิทรย์ีไม่ใช้สารเคมี 
เด็ดปุ๊บแกะปั๊บใส่ปากได้อย่างสบายใจ ค่าเข้าชม
พร้อมท�ากิจกรรมคนละ 100 บาท สอบถามโทร. 
08 7822 9138 หรือ 08 6157 666      

ลองไปเป็น “คนขายพลอย” 
ดูบ้างไหม?
จากขุดพลอยแล้ว ก็ถึงข้ันตอนน�าพลอยไป
ขายดูกันบ้างดีกว่า อยากเห็นบรรยากาศซ้ือ
ขายพลอยว่าสนุกและเข้มข้นเพียงใด ให้แวะ
ไปที่ “ตลาดพลอย” ซึ่งจะมีในวันศุกร์ วัน
เสาร์และวันอาทิตย์ บนถนนตรีรัตน์ ถนน 
ศรีจันท์ ตรอกกระจ่าง ต�าบลจันทนิมิตร 
อ�าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่ 09.00 น. 
และจะคึกคักมากในช่วงบ่าย ท่ีพ่อค้าแม่ค้า
จะน�าพลอยเม็ดสวย เนื้องามๆ มาเสนอขาย
ให้บรรดานายหน้าพ่อค้าพลอย ซึ่งมีทั้งคน
ไทยและต่างชาติ สไตล์การรับซื้อจะแตกต่าง
จากสนิค้าอืน่ๆ เพราะคนซือ้จะนัง่ประจ�าโตะ๊ 
คนขายจะเดนิไปหาคนซือ้ น�าเสนอพลอยให้ดู 
ถ้าคุณมีพลอยสักเม็ด แต่ไม่รู้จะขายอย่างไร 
ก็ใช้บริการ “คนเดินพลอย” ที่มักสังเกตกัน
ง่ายๆ ว่ามีกระเป๋าสะพายติดตัว ในกระเป๋า
นั่นล่ะเก็บพลอยเม็ดสวยไว้มากมาย และจาก
นัน้คนเดนิพลอยกจ็ะเดนิน�าพลอยไปให้คนซือ้
เจ้าต่างๆได้ด ูและประเมนิราคา ใครให้ราคา
สูงสุดก็ตัดสินใจขายให้คนนั้นไป 

รู้หรือไม่? 
• “คนเดินพลอย” ต้องมีคุณสมบัติ
หลักคือความซื่อสัตย์ เมื่อถามคนที่เป็น
เจ้าของพลอยว่าใช้หลักอะไรในการคัดตัว 
คำาตอบคือต้องเชื่อใจกันอย่างเดียว
• แต่ละโต๊ะซื้อพลอย จะมีกระดาษทิชชู่
ประจำาอยู่ทุกโต๊ะ คนซื้อขายเป็นหวัดอย่าง
นั้นหรือ? ไม่ใช่หรอก แต่เป็นสัญลักษณ์
หนึ่งว่าเมื่อดูพลอยแล้ว ราคาพอใจทั้ง
คนซื้อและคนขาย คนซื้อจะรีบห่อพลอย 
เม็ดสวยนั้นด้วยกระดาษทิชชู่ เพื่อคนซื้อ
รายอื่นจะได้ไม่เห็น เพราะถ้าเห็นว่าพลอย 
เม็ดนั้นสวยงาม อาจเสนอราคาตัดหน้าได้ 
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ร่อนพลอยที่บ่อพลอยเหล็กเพชร
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ทะเลตะวันออก สวยงามจนใครๆ ก็ตกหลุมรัก
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ล่องแก่งสุดมัน ที่นครนายก
ทีน่ีไ่ม่ได้เป็นแค่ทีต่ัง้ของเขือ่นป่าสกัชลสทิธิเ์ท่าน้ัน 
ยังมีแนวทิวเขาท่ีโอบล้อมซ่ึงมีพื้นที่บางส่วนของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รวมอยู ่ด้วย เป็นต้น
ก�าเนิดของน�้าตกมากมายหลายแห่ง ที่ไหลลงมา
สู่แม่น�้านครนายก ทั้งจากวังตะไคร้และนางรอง 
นอกจากการไปเล่นน�้าตกแล้ว ล่องแก่งถือเป็น
อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของที่นี่ จากการล่องแก่ง
แบบดั้งเดิมที่ใช้ห่วงขนาดใหญ่ที่ท�าจากยางในรถ
บรรทุก มาสู่เรือยางและเรือคายัค โดยมีจุดเริ่ม
ต้นการล่องแก่งแม่น�้านครนายกอยู่ที่บริเวณเชิง
สะพานท่าด่าน หลังเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ และสิ้นสุดการล่องที่บริเวณ
บ้านวังยาว

ความยากในระดับ 3-5 นั้น เรียกเสียงกรี๊ดและ
สร้างความสนุกสนานได้ทุกเพศทุกวัย เล่นได้
ตลอดทั้งปีเพียงแต่จะมีกระแสน�้าแรงในฤดูฝน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม โดยมีไฮไลต์อยู่
ทีแ่ก่งหินสามชัน้ ทีม่ลัีกษณะเป็นโค้งหกัศอกก่อน
จะเจอแก่งที่มีลักษณะคล้ายขั้นบันได ซึ่งจะไป
จบลงที่คลื่นที่ม้วนตัวเข้าหาหิน จุดท้าทายของ
เรือคายัคที่จะวัดกันได้ว่า ฝีพายแกร่งจริงหรือ
ไม่ ก็ตรงนี้ล่ะ!  

ล่องแก่งแม่น�า้นครนายกมผีูใ้ห้บรกิารหลากหลาย 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ททท.
ส�านักงานนครนายก โทร. 0 3731 2284
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“โป่งน�้าร้อน” 
เส้นทางล่องแก่งอีกแห่งท่ีได้รับความนิยม แม้
ระดับความยากจะอยู่ท่ี 1-2 ทว่ากลับเรียกเสียง
กรี๊ดได้เป็นระยะๆ เพราะแก่งนี้มีความยาวของ
แก่งต่อเนื่องกันมีอยู่ถึงกว่า 30 แก่ง ไม่ว่าจะเป็น
แก่งสไลเดอร์ แก่งร้อยเมตร แก่งวังขอน แก่งวัง
ยาว แก่งวังกระทะ แก่งวังวน แก่งหนองบน หรือ
แก่งวงัน�า้อุ่น บางช่วงกระแสน�า้จะไหลเอือ่ยเหมาะ
ส�าหรบัการฝึกพายข้ันพืน้ฐานก่อนท่ีจะลงไปสูแ่ก่ง
แต่ละแห่งด้วย สองฟากฝ่ังท่ีมองเห็นความเขียวขจี
ตลอดเส้นทางนั้น บางส่วนคือสวนผลไม้ที่จะเต็ม
ไปด้วยดอกผลในช่วงฤดูผลไม้ ล่องแก่งแล้วใคร
ยงัไม่สะใจขอให้มาวดัใจกันต่อทีส่ะพานแขวนสลงิ
ขนาดย่อม ทีไ่ด้ช่ือว่าสะพานวดัใจเพราะรอให้ผูม้า
เยือนทดสอบใจตนเองว่ากล้าพอไหม

ฤดกูารล่องแก่งของคลองโป่งน�า้ร้อน จงัหวดัจนัทบุรี 
จะอยูใ่นช่วงเดอืนมถินุายน-พฤศจกิายน จากตวั
จงัหวดัจนัทบุรใีช้ทางหลวงหมายเลข 317 (จนัทบุร-ี
สระแก้ว) เลีย้วขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3193  
(ไปบ้านคลองใหญ่) เมือ่ถงึกโิลเมตรที ่18 ให้เลีย้ว
ซ้ายเข้าสูว่งัขอนชาเล่ต์ สอบถามเพิม่เติมที ่วังขอน
ชาเล่ต์รสีอร์ท โทร. 0 3931 7024, 08 1864 1805 
หรือ www.wangkhonchalet.com และการ 
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส�านักงานระยอง 
โทร. 0 3865 5420-1, 0 3866 4585

“แก่งหินเพิง” 
เส้นทางล่องแก่งสุดเสียวโดยเฉพาะแก่งแรก
ต้ังแต่เริ่มจุดสตาร์ท แก่งหินขนาดใหญ่กลาง
แม่น�้าใสใหญ่ในเขต อ�าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้กิจกรรมล่อง
แก่งด้วยเรือยางได้รับความนิยมไปท่ัวทุกภาค
ของประเทศไทย การล่องจะใช้เรือยางที่นั่งได้
ประมาณ 8-10 คน ล่องผ่านแก่งต่างๆ ท่ีมี
ระดับความยากง่ายอยู่ที่ 3-5 แก่งหินเพิงจะ
สวยที่สุดในยามน�้าหลากช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม-ตลุาคมจงึเป็นช่วงเวลาทีเ่หมาะทีส่ดุ

แก่งหินเพิงอยู่ในพื้นที่ของหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (แก่งหินเพิง) อ�าเภอนาดี 
จงัหวดัปราจนีบรุ ีการเดนิทางใช้ถนนสวุรรณศร 
(33) ผ่านนครนายก ปราจีนบุรี ประจันตคาม 
ตรงไปทางอ�าเภอกบินทร์บุรี บริเวณหลัก กม.
201 สังเกตสถานีบริการน�้ามันและโรงเรียนวัด
สระดูท่างซ้ายมือมีถนน รพช. - สระดู ่- สะพาน
หิน ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 17 กิโลเมตร 
ถึงโรงเรียนบ้านหนองแหน เล้ียวซ้ายไปอีก  
7 กิโลเมตร ถึง ขญ.9 สอบถามเพิ่มเติมที่ การ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ส�านกังานนครนายก 
โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284 หรือดูข้อมูล
เพิ่มเติมที่ www.tat8.com, www.facebook.
com/tatnayokfans



40 41

ภาษาตะวันออก สนุกนะ!
คนตะวันออก ไม่ได้เป็นคนดุ แต่มักพูดเสียงดัง ห้วนและสั้น มีส�าเนียง
เฉพาะตัว โดยเฉพาะส�าเนียงของคนระยอง จันทบุรี และตราด ที่มี
เสียงขึ้นจมูกต่อท้ายประโยคว่า “ฮิ”อยู่เสมอ ไม่ใช่แค่ระยอง “ฮิ” แต่
ฮิยาวไปสุดเขตแดนถึงจังหวัดตราดกันเลย เคล็ดลับในการออกเสียง 
“ฮิ” ให้เหมือนคนท้องถิ่น ต้องสั้นๆ รวบเสียงไว้ในคอ และก็ไม่ได้พูด
จบตบท้ายไปทุกประโยค แต่จะใช้เหมือนกันค�าที่ลงท้ายว่า “นะ” “ซิ” 
เช่น “อะไรนะ?” ก็ใช้ “อะไรฮิ?”

“คนระยอง ฮิสั้น คนจันท์ ฮิยาว คนตราด ฮิใหญ่” 
ไม่ต้องตกใจคิดมากไป “ฮิ” ที่ว่านั้นหมายถึงการออกเสียงส�าเนียงของ
ฮใินแต่ละจงัหวดั คนระยองออกเสยีงฮสิัน้ คนจนัท์ลากเสยีงยาวอกีนดิ 
ส่วนคนตราดออกเสียงห้วน หนักกว่าทุกคน 

เปิดศัพท์ ตำารับตะวันออก
เช่ด  = หมดเกลี้ยง ท้ังหมด เช่น  มือฉันลื่น ทำ�ขนมหล่นพื้นหมดเช่ด 
สะหงาด  = ม�กม�ย ขั้นสุดๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงเจ้�นี้อร่อย 
สะหง�ด  ลูกบ้�นนี้เรียนหนังสือเก่งสะหง�ด และถ้�ต้องก�รคว�ม
ม�กขึ้นไปอีก เติมคำ�ว่� “สะเงย” ไปอีก จะได้ขั้นกว่�แบบสุดๆ 
แอบ = ติดกัน เช่น แฟนกันก็นั่งแอบกันเป็นธรรมด�
แล = ดูเหมือนว่� เช่น ฟ้�มืดแบบนี้ แลว่�ฝนจะตก
บาน , เบิกบาน = ม�กม�ย เช่น ไม่ต้องห่วงนะ หยิบขนมกินได้
เต็มที่เลยนะ ในครัวมีเบิกบ�นไปหมด 
สำามะหรด = สับปะรด 
เหีย = พี่ช�ย อย่�เพิ่งตกใจคิดว่�ใครด่� เมื่อมีคำ�ว่�เหียนำ�หน้�ชื่อ 
นั่นหม�ยถึง เรียกชื่อพี่คนนั้นม�กกว่� เช่น เหียแดงจะไปไหนอะ? 

รู้หรือไม่? 
อาหารของคนภาคตะวันออกมี
ความเผ็ดร้อน เพราะมีเครื่องเทศ 
สมุนไพรที่ให้ฤทธิ์ร้อน อย่างเช่น 
กระวาน เครื่องเทศดาวเด่นที ่
ทั่วโลกใช้เพิ่มรสชาติและกลิ่นหอม
ของอาหาร อาหารพื้นบ้านของ
ภาคตะวันออกมักจะมีกระวาน
ใส่ไปด้วย โดยเฉพาะ แกงเผ็ด 
ในเมืองไทยมีกระวานเทศ และ
กระวานไทย ซึ่งปลูกในเมืองไทย 
กระวานที่ดีที่สุดในเมืองไทยคือ
กระวานที่ปลูกที่จันทบุรี ซึ่งเป็นที่
เดียวกับพริกไทยอันขึ้นชื่อ ลือชา 
เป็นของฝากโด่งดังของเมือง
จันทบุรี  

พืชผักที่เป็นไม้พื้นบ้าน อย่างเช่น 
ใบชะมวง ไม้ต้นโตที่ใบมีรสเปรี้ยว
เมื่อฉีกหรือขยี้ นอกจากจะ
ใช้ใบสดจิ้มนำ้าพริกได้แล้ว 
ยังเป็นเครื่องปรุงสำาคัญของ 
หมูต้มใบชะมวง อาหารหลักของ
คนตะวันออกย่านระยอง จันทบุรี 
ตราดอีกด้วย  
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เรื่องเล่าจากเมืองเก่า ที่เติมความสุข
ได้เสมอ ในฝั่งภาคตะวันออก มีชุมชน
หลายแห่งบอกเล่าความเป็นมา เสน่ห์
ของบ้านเก่าบ่งบอกความเก๋าได้ด้วย
ตัวเอง 

ชุมชนริมน�้าจันทบูร 
เรือนไม้ ตึกเก่า และเรื่องเล่า คือมนต์
เสน่ห์ที่ท�าให้ “ชุมชนริมน�้าจันทบูร” ไม่เคย
ร้างราผู ้คน อดีตชุมชนเก่าแก่ของชาวจีน
และญวนที่อพยพมาต้ังแต่สมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น เติบโตมาเป็นศูนย์กลางการค้าขาย
ส�าคัญในสมัยรัชกาลที่ 5 ร่องรอยความเจริญ
รุ่งเรืองในวันนั้นยังฉายชัด ผ่านอาคารไม้ลาย 
ขนมปังขงิ แซมด้วยตกึเก่าสไตล์โคโลเนยีล และ
บ้านแถวเรือนไม้ท่ียังคงสวยคลาสสิกไม่คลาย  
ใครๆ ต้องมาเช็คอิน

มมีมุร้านเก๋ๆ อย่างร้านขายยาโบราณจงักวนอนั 
ร้านขายยาจีนเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ที ่
อาม่าเจ้าของร้านบอกว่าสมุนไพรวยัทองขายดี
ที่สุด เดินมากออกอาการหน้ามืดก็มีร้านขาย
ยาดม ยาหม่อง เหนื่อยแล้วแวะจิบน�้าส้มมะ
ป๊ีด เครือ่งดืม่ประจ�าถิน่จนัท์ให้คลายร้อน ก่อน
ที่จะเติมความเย็นฉ�่าด้วยไอศกรีมตราจรวด 
ไอศกรีมโบราณที่คนแถวนี้ซื้อกินมาตั้งแต่รุ่น
พ่อยันลูก และถ้าเริ่มหิว รองท้องกันสักหน่อย 
ด้วยขนมไข่ยายไต๊ หอม นุ่ม อร่อยแบบร้อนๆ 
จากเตา จากนั้นค่อยจัดหนักด้วยก๋วยเตี๋ยวกั้ง
ร้านป้าอี๊ด อยู่ติดๆ กัน รับประกันความอร่อย
ระดับสิบดาว 

Happy Treat
43

ชุมชนเก่าเล่าเรื่องราว

โบสถ์สวยที่วัดปากน�้าแขมหนู จันทบุรี

จุดถ่ายภาพมุมสวยที่อาสนวิหาร
พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จันทบุรี
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“ยมจินดา” ถนนสายแรก
เมืองระยองฮิ
นับตั้งแต่ พระศรีสมุทรโภค (อ่ิม ยมจินดา) 
เจ้าเมืองระยองคนสดุท้าย ตดัถนนสายแรกขึน้
กลางเมอืงระยอง นบัตัง้แต่นัน้ย่านการค้าของ
ระยองก็พลิกโฉมจากที่เคยมีแม่น�้าระยองเป็น
เส้นทางหลัก และ “ถนนยมจินดา” ก็กลาย
เป็นศูนย์กลางของเมืองที่เต็มไปด้วยตลาดสด 
โรงหนงั ธนาคาร รวมทัง้เป็นทีต่ัง้บ้านเจ้าเมือง
ระยอง ต้นตระกูลยมจินดา
.

อยากรูเ้รือ่งราวของชมุชนรมิน�า้จนัทบรูให้มากขึน้ 
ต้องแวะที่“บ้านเลขที่ 69 ขุนอนุสรสมบัติ” 
บ้านเก่าแก่ที่รวบรวมประวัติของชุมชนริมน�้า
จันทบูร มีภาพเก่า และข้าวของเครื่องใช้ใน
สมัยก่อนให้ได้ชม ก่อนกลับให้เลี้ยวเข้าตรอก
ข้ามฝั่งไป อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ
นิรมล โบสถ์คาทอลิกท่ีเก่าแก่ และสวยท่ีสุดใน
ประเทศไทย ตวัโบสถ์มลีกัษณะเป็นสถาปัตยกรรม
ตะวันตกแบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกส ี 
สเตนกลาส ส่วนคนท่ีไม่อยากเดินจะแค่แวะไป
จิบกาแฟแล้วนั่งมองดูสายน�้า รับรองว่าไม่ผิด
หวงัเพราะทีช่มุชนรมิน�า้จันทบรูมีร้านกาแฟสไตล์ 
ฮิปๆ หลายร้านให้เลือกนั่งตามความชอบ

ถ่ายรูปรอบๆ ตัวโบสถ์ด้านนอกสามารถถ่ายได้
ตลอดเวลา แต่ถ้าอยากเข้าไปชมด้านในจะชมได้
เฉพาะวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 น. – 12.00 
น. และ 13.00 น. – 16.30 น. ส่วนวันอาทิตย์ที่
โบสถ์จะมีพิธีมิซซาของชาวคริสต์คาทอลิก

ทว่าภาพความรุ่งเรืองในอดีตก็ค่อยๆ จางลงเมื่อ
มีถนนสายอ่ืนเกิดตามมาและความเจริญก็ย้าย
ไปสู่แหล่งใหม่ จนกระทั่งเทศบาลนครระยอง
และชาวชุมชนร่วมกันฟื ้นฟูปลุกชีวิตของถนน
สายนี้ข้ึนมาใหม่อีกครั้ง โดยมีศูนย์รวมอยู่ท่ีบ้าน 
สัตย์อุดม บ้านเดิมของขุนศรีอุทัยเขตร์ (โป๊ง  
สัตย์อุดม) เจ้าของโรงสี โรงหนัง และอู่ต่อเรือใน
อดีต บ้านไม้สองชั้นวันนี้ท�าหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์
เมืองระยอง โดยกลุ่มชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่า
ระยอง รวบรวมของเก่าในเมอืงระยองมาจดัแสดง

รู้หรือไม่? 
ด้วยภูมิศาสตร์ที่ทำาให้คนตะวันออกได้ใช้
ชีวิตอยู่ริมนำ้า ไม่ว่าจะเป็นสายนำ้าลำาคลอง 
หรือริมชายฝั่งทะเล บวกกับพื้นเพที่มี
เชื้อสายเป็นลูกหลานจีนจากโพ้นทะเล  
ที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมความเชื่อมาจาก
บรรพบุรุษ จึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้านต่างที่ แต่นับถือ “เจ้าแม่
ทับทิม” เช่นเดียวกัน เทพธิดาแห่งท้องทะเล 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองยามออก
เดินเรือ ไม่ว่าไปเที่ยวที่ใด เราจะได้กราบไหว้

ศาลเจ้าแม่ทับทิมในที่ต่างๆ เสมอ  

ไว้ รวมทัง้ภาพถ่ายขาวด�าทีท่�าให้นกึถงึภาพเมอืง
ระยองในอดีตได้ไม่ยาก

ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ร้านรวงสองข้างทางถนน 
ยมจินดาจะคึกคักเป็นพิเศษ รับรองว่ามาแล้ว
จะได้จิบกาแฟท่ีร้านราย็อง ชิมขนมจีบไก่ หรือ
โรตีจิ้มนม และจะเดินเล่นแบบสบายๆ ในช่วง
เย็นเพราะจะปิดเป็นถนนให้คนเดินตั้งแต่ 18.00-
22.00 น.
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เรื่องกินของชาวตะวันออกก็สนุก 
ไม่แพ้ใคร ทั้งอร่อยมากมาย และมี
ของกินหลากหลาย แต่ละจังหวัด
มีของเด็ดๆ รอให้คุณไปชิม 

ชิม “ขนมแปลก”
ริมคลองหนองบัว
ชุมชนเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี มีบ้าน
เรือนเก่าบรรยากาศให้ความรู้สึกย้อนยุค 
สีสันของที่นี่อยู่ที่รายการ “ขนมแปลก” 
ทั้งขนมตะลุ่ม ข้าวเกรียบอ่อน ตังเม
น�้าอ้อย ทองม้วนอ่อน ข้าวเหนียวเผือก 
แดกงา ขนมติดคอ ขนมอี๋ น�้าเยี่ยววัว 
ที่แปลกสุดและเป็นไฮไลต์ก็คือ “ขนม 
ควยลิง” ช่ือขนมสุดล่อแหลมนี้มาจาก 
ยายลิ ชาวชุมชนหนองบัวที่ลองท�าขนม
ชนิดนี้ให้ลูกหลาน โดยใช้แป้งข้าวเหนียว
ป้ันเป็นแท่งสชีมพอูมม่วงคล้ายกบัอวยัวะ
เพศผู้ของลิงที่เคยเห็นได้ทั่วไปบริเวณ
แถบคลองหนองบัว หลังจากต้มจนสุก
แล้วน�ามาคลุกน�้าตาล งา และมะพร้าว
ขูด รสชาติดีทีเดียว 

Eat Yummy

นอกจากขนมแปลกแล้ว ชุมชนรมิน�า้แห่งน้ียงัมกีจิกรรมเสริมให้นกัท่องเทีย่วอย่างการล่องเรอืชมป่าชาย
เลน หรอืถ้ามาตอนค�า่ๆ จะพาไปดหูิง่ห้อย เสรจ็แล้วค่อยกลบัไปพกัในเมอืงจนัท์เพราะหนองบวัอยูห่่าง
จากตัวเมืองออกมาเพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น แต่หากอยากลองชิมขนมแปลกให้ครบทุกสูตรต้องมาวัน
เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3932 0317

เล่าขานต�านานบางพระ
ใกล้กับปากแม่น�้าตราด อดีตเส้นทางคมนาคมหลัก
ที่ชาวเกาะจะขนมะพร้าวมาขาย ส่วนพ่อค้าชาวจีน
ก็ล่องเรือส�าเภาน�าแพรพรรณและชามกระเบื้องข้าม
น�้าข้ามทะเลมาขาย ขณะที่ชาวชอง ชนพื้นเมือง
ของตราดจะล�าเลียงไม้หอม ของป่า และสมุนไพร
มาขาย ภาพความคึกคักแบบนั้นอาจไม่มีให้เห็น
แล้วทว่าเรอืนไม้แถวเก่านับร้อยคหูายงัคงอยูใ่นฐานะ
ชุมชนการค้าเก่าของตราด โดยมีชมรมรักษ์คลอง 
บางพระ ท่ีชาวชุมชนร่วมกันตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้

ขณะท่ีตลาดริมคลองมีท้ังร้านเส้ือผ้า ร้านขายยา 
ร้านขนมปัง ตลาดใหญ่ขายเครื่องเทศ ตลาดขวาง
ขายสินค้าเบ็ดเตล็ด ตลาดท่าเรือจ้างเป็นจุดขนส่ง
สินค้า อาจเหลือเพียงบางร้านท่ียังเปิดกิจการขาย
มาจนถึงทุกวันนี้ไม่ย้ายไปไหน แต่มนต์เสน่ห์ของ
เรือนไม้แถวแบบโบราณยังคงอยู่ และบางห้องถูก
แทนที่ด้วยร้านกาแฟ ร้านอาหาร และเกสต์เฮ้าส์สุด
เก๋ท่ีอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของชุมชนเก่าแก่ และ
ริมคลองยังมี “ศาลาท่าเสด็จ” ศาลาท่าน�้าริมคลอง 
บางพระที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า 
อยู ่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 5 เสด็จฯ ขึ้นจากเรือ
พระที่นั่ง เมื่อครั้งเสด็จ ฯ เมืองตราด

ตามตรอกซอกซอยยังมีสตรีทอาร์ตบอกเล่าเรื่องราว 
ของคลองบางพระให้ย้อนมองภาพอดตีผ่านภาพวาด  
รวมทั้งยังมี “เรซิดัง กัมปอต” อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 
3 ชั้น หลังคาปั้นหยา ที่เคยเป็นที่พ�านักของข้าหลวง
ก�ากับราชการชาวฝรั่งเศสในสมัยท่ีตราดตกเป็น
ของฝรั่งเศสด้วย และทุกศุกร์-อาทิตย์แรกของเดือน
มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดงาน “เล่าขานต�านาน 
คลองบางพระ” ชาวชุมชนบางพระจะชวนกัน 
แต่งกายย้อนยุคเพื่อร่วมร�าลึกถึงอดีตร่วมกัน
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ว่าด้วยเรื่องกิน 
ที่ต้องชิมให้ได้

ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง 
ก๋วยเตี๋ยวประจ�าถิ่นของคนเมืองจันท์และตราด 
ค�าว่า “เลยีง” น้ันหมายถงึ การต�าหรอืโขลกเครือ่ง
แกง เหมอืนเวลาท่ีท�าแกงเลียงกต้็องมเีครือ่งโขลก
ผสมเครื่องเทศต่างๆ ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงก็เช่นกัน 
มีทั้งข่า ตะไคร้ กระเทียม และพิเศษท่ีสุด คือ 
”เร่วหอม” พืชตระกูลข่า ที่มีปลูกเฉพาะในแถบ
นี้ ใส่โขลกลงในเครื่อง ต้มในน�้าซุปให้กลิ่นหอม 
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง 

นอกจากนั้นเครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงจะ
พิเศษกว่าก๋วยเต๋ียวใด เพราะไม่ใช้ “น�้าตาล
ทราย” แต่ใช้ “น�้าอ้อย” น�้าตาลประจ�าท้องถิ่น 
เมอืงจันท์ ให้รสหวานนุม่ๆ ละมนุ ไม่หวานบาดคอ  
เติมกับ “น�้าส้มพริกต�า” ท�าจากพริกขี้หนูต�า
ผสมน�้าส้มสายชู ให้รสเผ็ดปนเปร้ียว แซ่บแบบ
ร้อนคอดีนัก

น�้ามะปี๊ด 
ส ้มมะป ี ๊ ด ก็คือสมจี๊ ด 

ส้มผลเล็กๆ ท่ีให้รสเปรี้ยว 
ปรี๊ด หวานตาหยี หยิบผลสดๆ 

มาคั้นเป็นน�้ามะปี๊ด สดชื่น ตาโต  
เป็นเคร่ืองดื่มดาวเด่นประจ�าถิ่นเมืองจันทบุรี  
ไปเที่ยวเมืองจันท์ต้องชิมให้ได้ แล้วจะติดใจ 

แกงหมูชะมวง 
อาหารขึ้นชื่อประจ�าถิ่นของระยอง จันทบุรี และ
ตราด ที่ขั้นตอนการปรุงไม่ธรรมดา ต้องใช้เวลา
หลายชั่วโมง กว่าจะเผาเครื่องปรุง อย่างกะปิ 
ตะไคร้หอม มาผัดจนหอมกรุ่น แล้วค่อยๆ ใส่หมู
ลงเคี่ยวกับน�้าตาลปี๊บ จนสุก หอม ใช้ใบชะมวง 
ต้นไม้พื้นบ้าน ที่มีใบออกรสเปรี้ยว ฉีกหรือหั่น
เพือ่ให้ออกเปรีย้วมากยิง่ขึน้ ค่อยๆ ตุน๋จนเข้าเนือ้ 
เกบ็ไว้กนิได้หลายวัน มกัจะท�าเป็นอาหารจานเด่น
เวลามงีานใหญ่ของบ้าน ไม่ว่าจะข้ึนบ้านใหม่ งาน
บวช หรืองานแต่ง 

ขนมนิ่มนวล
ชื่อละมุนเบาๆ นี้ บอบบางพอๆ กับเนื้อขนม ที่
ท�าจากแป้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้าคั่วไฟพอหอม 
น�ามาโม่ มานวดแผ่เป็นแผ่นแป้งบางๆ ห่อไส้
มะพร้าวคลุกเกลือ เวลากัดทุกค�าจะได้รสหอม 
หวาน กลมกล่อม เป็นขนมท่ีหากินได้ตัง้แต่ระยอง 
จันทบุรี และตราด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ขนม
บอบแบบ” ได้ยินแล้วบอบบ๊าง บอบบาง 

ขนมบันดุ๊ก
ขนมแป้งหนึบสีเขียว ราดด้วยน�้าเช่ือม โรยถั่ว
ป่น ตบท้ายด้วยกะทิหวานมันอีกที ขนมท้องถิ่น
หาชิมได้เฉพาะท่ีเมืองตราด แต่คาดกันว่าน่าจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากขนมเวียดนาม ตามท่ีมีชาว
เวียดนามอพยพเข้ามาอยู่ในย่านจังหวัดตราด ที่
เข้ามาอยู่แล้วน�าขนม ของกิน ความเป็นอยู่เข้า
มาด้วย
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“ท่าใหม่” ตลาดของอร่อย 
ค่อยๆ ชิม 
ไม่น่าเชือ่ ถนนสายเล็กๆ ในใจกลางเมือง
อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ จะเป็นพิกดั
ที่ดีงามให้กับนักเที่ยวสายกิน (อร่อย)เป็น
อย่างมาก เริ่มจาก “ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง 
ป้าต๊ิด” ทีอ่ร่อยข้ามรุน่ คอืกนิกนัมาตัง้แต่
รุน่พ่อรุ่นแม่ ทุกวันน้ีลกูหลานกย็งัอดุหนนุ
กันต่อไป กินก๋วยเตี๋ยวหมูเลียงแล้วต้อง
ปิดท้ายด้วยน�้าส้มมะปี๊ด ก่อนที่จะเดิน
ไปอีกนิด ไปกิน “ก๋วยเตี๋ยวท่าใหม่” ร้าน
บะหมี่ไข่ท�าเอง เส้นนุ่ม มากับหมูสับ 
ชิน้ใหญ่ ใส่เครือ่งเตม็ชาม รสชาตดิ ีความ
อร่อยทีข่ายมาหลายสบิปีคอืส่ิงยืนยัน และ
ก่อนกลับ แวะซื้อ “ทองม้วนป้าใบ้” มีทั้ง 
ทองพับ ทองแผ่น และทองม้วนสด กิน
เป็นของหวานปิดท้าย 
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ปาท่องโก๋จิ้มน�้าจิ้ม
มื้อเช้าชองคนจันท์และตราด มองเผินๆ  
อาจจะดูเพลินๆ กินกาแฟคู่กับปาท่องโก๋  
หรือ “อี่จาก๊วย” ทั่วไปๆ แต่นอกจากแป้ง
ทอดขาคู่ที่เราคุ้นเคย หากินได้ทั่วประเทศ
แล้วนัน้ ปาท่องโก๋แถวน้ีมดีเีทลมากกว่านัน้ 
เพราะจะกินกับน�้าจิ้ม ที่ท�าจากน�้าเชื่อม
ผสมน�้าส้มสายชู ใส่กระเทียม ใส่พริก ใส่
เกลือเล็กน้อย รสชาติหวานๆ เปรี้ยว เค็ม 
มัน ครบครัน

ข้าวคลุกน�้าพริกเกลือ
อาหารจานเด็ดที่ท�าได้ง่ายแต่อร่อยหนัก เพราะแค่มี “น�้าพริก
เกลอื”รสด ีหรือน�า้จิม้ซฟีูด้ทีค่นกรงุคุ้นเคยนัน่ล่ะ มาคลุกกบัข้าว
สวยร้อนๆ และโปะด้วยกุง้ กัง้ หมกึลวก แค่น้ันกอ็ร่อยเหาะแล้ว

รู้หรือไม่?  “กินอาหารทะเลที่จันทบุรีและตราด ถ้าร้องหานำ้าจิ้มซีฟู้ด 
อาจจะไม่ได้” เพราะคนแถวนี้ไม่ได้เรียกนำ้าจิ้มซีฟู้ด แต่ให้เรียกหา  
“นำ้าพริกเกลือ” เพราะนั่นคือสิ่งเดียวกัน พริกขี้หนูสด ตำากับกระเทียม  
บีบมะนาว เหยาะนำ้าปลา จะได้นำ้าจิ้มรสแซ่บกินกับอาหารทะเล 

ผักกระเฉดชะลูดน�้า 
ขั้นกว่าของผักกระเฉด เมื่อกลายเป็นผักกระเฉดที่ไม่มี
นม (ฟองสีขาวที่หุ้มล�าต้นเพื่อช่วยพยุงตัวในการลอย
น�้า) ไม่ใช่เร่ืองของการกลายพันธุ์ แต่คือการเรียนรู้
ดัดแปลงจากธรรมชาติ เริ่มจากเหตุการณ์น�้าท่วมแปลง
กระเฉด ที่สั่งสมเป็นเวลานาน น�้าก็ยังไม่ลด ผักกระเฉด
กเ็ริม่สลดันม จนนมนัน้หลดุออก ล�าต้นมข้ีอปล้องทีย่าว 
ผอมชะลูดขึ้น เมื่อน�ามาท�าอาหาร จะได้รสชาติ กรอบ 
อร่อย ได้กินแล้วติดใจ จึงกลายเป็นเคล็ดลับภูมิปัญญา
เล้ียงกระเฉดชะลูดน�้าจากนั้นเป็นต้นมา ถ้าอยากลอง
ชิม ต้องไปที่อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้น 

รู้หรือไม่? 
“ใบกระชับ” ผักประจำาบ้านคนระยองตามการ
ออกเสียงของคนระยองจะเป็น “กระฉับ” วัชพืช
ตามท้องนาที่เคยถอนทิ้ง คล้ายต้นทานตะวัน
อ่อน หวานกรอบ กลายเป็นผักพื้นบ้านที่คน
ระยองนิยมกิน ใส่ได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็น  
แกงส้มผักกระชับ ยำาผักกระชับ หรือกินคู่กับ 
ผัดไทยก็ได้  หากินได้ที่ ทางเกวียน (บ้านทะเล
น้อย) ตำาบลพังราด  ตำาบลคลองปูน ตำาบล 
ทุ่งควายกิน อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง 


