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ROUTE OF TASTE



Introduction

	 ด้้วยปััจจัยทางภููมิิศาสตร์์ท่�เหมิาะสมิ	 ปัร์ะเทศไทย 
จึงมิ่แหล่่งอาหาร์อุด้มิสมิบููร์ณ์์ตล่อด้ปีั	ทั�งอาหาร์จากแมิ่น้�ำ	 
ท้องทะเล่	 เกษตร์กร์ร์มิ	 อ่กทั�งแต่ล่ะภููมิิภูาคยังมิ่ร์ากฐาน้
ทางวัฒน้ธร์ร์มิอัน้เปั็น้เอกล่ักษณ์์เฉพาะตัว	 องค์ปัร์ะกอบู
เหล่่าน้่�ส่งผล่ให้อาหาร์ไทยมิ่ความิหล่ากหล่ายแล่ะโด้ด้เด่้น้
ไมิ่แพ้อาหาร์ชาติใด้ใน้โล่ก
	 การ์ส่งเสริ์มิการ์ท่องเท่�ยวเชิงอาหาร์	หร์อื	Gastronomy	 
Tourism	 ใน้ทุกมิิติ	 ตั�งแต่ต้น้น้�ำไปัจน้ถึึงปัล่ายน้�ำ	 จึงเป็ัน้ 
แน้วทางท่�สำคัญอย่างยิ�งต่อการ์ขัับูเคล่ื�อน้เศร์ษฐกิจไทย 
ใน้ภูาพร์วมิ	 ทั�งยังช่วยยกร์ะด้ับูคุณ์ภูาพช่วิตขัองบูุคล่ากร์ 
ทุกภูาคส่วน้ท่�เก่�ยวข้ัองกับูอุตสาหกร์ร์มิน้่�	 ซึ่ึ�งเป็ัน้ห่วงโซึ่่ 
อุปัทาน้ขัน้าด้ใหญ่คร์อบูคลุ่มิไปัถึึงผู้ปัร์ะกอบูการ์แล่ะ 
แร์งงาน้จำน้วน้มิาก	น้ิยามิขัองการ์ท่องเท่�ยวเชิงอาหาร์น้ั�น้	 
มิร่์ายล่ะเอย่ด้ล่กึซึ่ึ�งกวา่การ์เด้นิ้ทางเพื�อไปักนิ้อาหาร์ชื�อด้งั 
ปัร์ะจำท้องถึิ�น้เพ่ยงอย่างเด้่ยว	เพร์าะเบูื�องหล่ังขัองอาหาร์ 
หน้ึ�งจาน้มิ่ปัร์ะวัติศาสตร์์ความิเป็ัน้มิา	 ร์วมิถึึงเร์ื�องร์าวขัอง 
วัตถุึด้ิบูท่�สะท้อน้ให้เห็น้ถึึงสภูาพภููมิิอากาศ	 ภููมิิปัร์ะเทศ	 
แล่ะวัฒน้ธร์ร์มิด้ั�งเด้ิมิท่�ส่งอิทธิพล่ต่ออาหาร์การ์กิน้ขัอง 
มินุ้ษย์มิาตั�งแต่อด้่ตจน้ถึึงปััจจุบัูน้	 เร์ื�องร์าวเหล่่าน้่�ทำให้ 
อาหาร์ใน้แต่ล่ะพื�น้ท่�มิ่ความิพิเศษแล่ะแตกต่าง
	 เหตผุล่ด้งักล่า่วกล่ายมิาเปัน็้แน้วคดิ้สำคญัท่�สามิาร์ถึน้ำ
มิาปัร์ะยกุตใ์ชใ้น้การ์ขับัูเคล่ื�อน้การ์ทอ่งเท่�ยวภูายใน้ปัร์ะเทศ

ได้อ้ย่างยั�งยืน้	โด้ยใชโ้มิเด้ล่อาร์มิณ์ด์้	่มิค่วามิสุขั	หร์อื	Happy	 
Model	 อัน้ปัร์ะกอบูไปัด้้วยแน้วคิด้กิน้ด้่	 (Eat	 Well)	 อยู่ด้่	 
(Live	Well)	 ออกกำล่ังกายด้่	 (Fit	Well)	 แล่ะแบู่งปััน้สิ�งด้่ๆ	 
(Give	Well)	ท่�สามิาร์ถึเชื�อมิโยงกบัูการ์สง่เสร์มิิการ์ทอ่งเท่�ยว 
ได้้หล่ากหล่ายรู์ปัแบูบู	 ร์วมิถึึงการ์ท่องเท่�ยวเชิงอาหาร์ 
ท่�กำล่ังได้้ร์ับูความิน้ิยมิมิากขัึ�น้เร์ื�อยๆ	
	 ด้้วยพฤติกร์ร์มิขัองน้ักท่องเท่�ยวยุคใหมิ่ท่�ต้องการ์ 
มิ่ปัฏิิสัมิพัน้ธ์แล่ะมิ่ส่วน้ร่์วมิกับูกิจกร์ร์มิขัองชุมิชน้ท้องถึิ�น้ 
มิากขัึ�น้	 ร์วมิถึึงมิุ่งเสาะแสวงหาปัร์ะสบูการ์ณ์์แปัล่กใหมิ่ 
จากการ์เดิ้น้ทาง	 อาหาร์ท่�ด้ึงดู้ด้ความิสน้ใจขัองคน้ร์ุ่น้ใหม่ิ 
จึงไมิ่ใช่อาหาร์ปัร์ะจำท้องถึิ�น้แบูบูเด้ิมิๆ	อ่กต่อไปั	แต่ต้อง 
มิ่การ์น้ำความิคิด้สร์้างสร์ร์ค์มิาปัร์ับูใช้ใน้การ์ต่อยอด้แล่ะ 
เพิ�มิคุณ์ค่า	 เพื�อสร์้างความิปัร์ะทับูใจให้ผู้ล่ิ�มิล่องแล่ะปัลุ่ก 
กร์ะแสให้เกิด้การ์บูอกต่อใน้วงกว้าง	
	 การ์เลื่อกสร์ร์ร้์าน้อาหาร์ขัองเร์าจึงให้ความิสำคัญ 
อย่างยิ�งกับูการ์แน้ะน้ำเมินู้อาหาร์เด็้ด้ปัร์ะจำ	 5	 ภููมิิภูาค	 
ภูายใต้เกณ์ฑ์์การ์คัด้สร์ร์ท่�ไม่ิใช่แค่การ์เฟ้้น้หาอาหาร์อร่์อย	 
แต่ต้องเปั็น้จาน้เด้็ด้ท่�มิ่เร์ื�องร์าวเชื�อมิโยงกับูชุมิชน้ท้องถิึ�น้	 
มิ่องค์ปัร์ะกอบูท่�สามิาร์ถึสร์้างความิตร์าตร์ึงใจซึุ่กซึ่่อน้อยู่	 
แล่ะตอบูโจทย์	 Happy	 Model	 ซึ่ึ�งสำคัญอย่างยิ�งต่อ 
การ์พัฒน้าอุตสาหกร์ร์มิการ์ท่องเท่�ยวใน้ยุคปััจจุบูัน้
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ภาคเหนืือ

1. เชีียงราย
2. เชีียงใหม่่
3. น่่าน่
4. สุุโขทััย

หลงข้ึ้�นืเหนืือ
 อร่่อยเหลือ 

เหนืือความคาดหมาย
	 ภาคเหนืือได้้ชื่ื�อว่่าเป็็นืด้ินืแด้นืที่่�มี่พื้ื�นืที่่�ป็่าไมี้มีากที่่�สุุด้ในืป็ระเที่ศไที่ย	คว่ามีอุด้มีสุมีบููรณ์์ 
ของอาหารป็ระจำภูมีิภาคจึงถููกสุะที่้อนืออกมีาผ่่านืวั่ตถูุดิ้บูอาหารที่่�มีาจากป่็าและภูเขา	 
รว่มีถูึงผ่ักผ่ลไมี้เมีืองหนืาว่หลากหลายสุายพื้ันืธุ์ุ์ที่่�เจริญเติบูโตได้้ด้่บูนืพืื้�นืที่่�สุูง	 นือกจากนื่� 
ภาคเหนืือยังเป็็นืแหล่งรว่มีว่ัตถูุด้ิบูขึ�นืชื่ื�อที่่�นืำมีาแป็รรูป็เป็็นืเครื�องด้ื�มียอด้นืิยมีอย่างชื่า	กาแฟ	 
และโกโก้	ซึ่ึ�งสุามีารถูพัื้ฒนืาพื้ื�นืที่่�เกษตรกรรมีให้เป็น็ืแหล่งที่อ่งเที่่�ยว่คว่บูคูกั่นืไป็ได้อ้ย่างนืา่สุนืใจ	 
เอกลักษณ์์ของอาหารป็ระจำภาคเหนืือคือเมีนืูพื้ื�นืบู้านืล้านืนืาแสุนือร่อยที่่�อัด้แนื่นืด้้ว่ย 
เครื�องสุมีุนืไพื้รและผ่ักที่้องถิู�นื	 โด้ยผ่ักบูางชื่นืิด้หากินืได้้เฉพื้าะในืด้ินืแด้นืแถูบูนื่�เที่่านืั�นื	 
และด้ว้่ยคว่ามีที่่�ม่ีอากาศหนืาว่เย็นืกว่า่ภาคอื�นืๆ	หลายเมีนูืจงึม่ีสุรรพื้คุณ์ช่ื่ว่ยให้รา่งกายอบูอุน่ื 
เป็น็ืตัว่ชูื่โรง	นืับูเป็็นืคว่ามีแตกต่างที่่�นื่าเด้ินืที่างไป็ลิ�มีลองอย่างยิ�ง
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 จัังหวััดทัางตอน่เหนื่อสุุดของประเทัศไทัย 
ทีั� มี่ก ลุุ่่ม่ชีาติพััน่ธุุ์� อาศัยอย่่เ ป็น่จัำาน่วัน่ม่าก  
น่อกจัากนี่�  ยังเป็น่พืั�น่ทีั� ทีั� มี่การเติบโตทัางด้าน่ 
ศิลุ่ปะอย่างต่อเนื่�อง เป็น่แหลุ่่งรวัม่ศิลุ่ปิน่ชัี�น่คร่ 
ระดับประเทัศ แลุ่ะมี่การจััดกิจักรรม่ขับเคลืุ่�อน่ 
ควัาม่เป็น่เมื่องศิลุ่ปะข้�น่อย่างต่อเนื่�อง 
 ปัจัจััยเหลุ่่านี่�ทัำาให้วังการอาหารใน่เชีียงราย 
เติบโตอย่างมี่เอกลัุ่กษณ์� เฉพัาะตัวั ด้วัยการ 
ผสุม่ผสุาน่อัตลัุ่กษณ์� ทัางวััฒน่ธุ์รรม่ดั� งเดิม่ 
เข้ากับควัาม่คิดสุร้างสุรรค�ของผ้่ประกอบการ 
รุ่น่ใหม่่ ทีั�หยิบเอาแก่น่แท้ัของควัาม่เป็น่ลุ้่าน่น่า 
แลุ่ะวััตถุุดิบอาหารพืั�น่บ้าน่ม่าพััฒน่าต่อยอด 
ได้อย่างน่่าสุน่ใจั 

ภาคเหนืือ

เชียงราย

chiang
rai

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัเชีียงร�ย 
โทร. 053 717 433

 ก�รท่องเที�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.)
สำำ �นัักง�นัเชีียงร�ย 
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Route of Taste
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01 จอผักกาด 

จอผักกาด  /

ชื่ื�อร้านื:	Locus	Native	Food	Lab	//	โที่ร:	065	023	2627		
	Locus	Native	Food	Lab

	 นืาที่น่่ื�หากพูื้ด้ถูงึว่งการอาหารเชื่ย่งราย	ร้านืที่่�โด้ด้เด้น่ืในืหมีู่ 
นัืกชื่ิมีที่ั�งชื่าว่ไที่ยและชื่าว่ต่างชื่าติก็คือ Locus Native Food  
Lab ของเชื่ฟก้อง–ก้องวุ่ฒิ	 ชื่ัยว่งศ์ขจร	 ผู้่ก่อตั�งร้านืนื่�ขึ�นืมีา 
ด้้ว่ยเหตุผ่ลสุำคัญคือเพื้ื�อแสุด้งออกถึูงศักยภาพื้ของที่รัพื้ยากร 
ในืพื้ื�นืที่่�ภาคเหนืืออย่างเป็็นืรูป็ธุ์รรมี	 โด้ยมีุ่งเนื้นืถู่ายที่อด้ 
ภูมีิป็ัญญาที่้องถูิ�นืด้ั�งเด้ิมีและจิตว่ิญญาณ์ล้านืนืาออกมีา 
ในืรูป็แบูบูของอาหาร	 ซึ่ึ�งเมีนืูจะจัด้เสิุร์ฟเป็็นืคอร์สุและ 

หมีุนืเว่่ยนืสุับูเป็ล่�ยนืไป็ไมี่ซึ่�ำตามีฤดู้กาล	 ตามีว่ิถู่ด้ั�งเด้ิมี 
ของชื่าว่ล้านืนืาที่่�ที่ำอาหารจากว่ัตถุูด้ิบูเร่ยบูง่าย 
ที่่�เก็บูเก่�ยว่ได้้ในืแต่ละชื่่ว่งเว่ลาของป็ี	
	 ตวั่อยา่งอาหารจานือร่อยที่่�เชื่ฟกอ้งเตรย่มีไว่้ 
สุำหรับูฤดู้หนืาว่คือ	จอผัักกาด	 เมีนืูยอด้นืิยมีของ 
คนืที่้องถูิ�นื	 มีักป็รุงโด้ยนืำผ่ักกว่างตุ้งหรือที่่�ภาษา 
คำเมีืองเร่ยกว่่าผ่ักกาด้จ้อนืไป็ต้มีกับูกระดู้กซึ่่�โครง 
หมีู	 เหมีาะแก่การกินืในืฤดู้หนืาว่เพื้ื�อที่ำให้ร่างกาย 
อบูอุ่นื	 แต่จอผั่กกาด้ของเชื่ฟก้องสุร้างสุรรค์ขึ�นืในื 
รปู็แบูบูที่่�แตกตา่งออกไป็	ด้ว้่ยการผ่สุมีผ่สุานืเที่คนืคิ 

การที่ำอาหารแบูบูฝรั�งเศสุเขา้กบัูจติว่ญิญาณ์ลา้นืนืา	
	 การผ่จญภัยในืโลกอาหารเหนืือฝีมีือเชื่ฟก้อง	ไมี่ใชื่่แค่ 

การลิ�มีรสุชื่าติของอาหารตรงหน้ืาที่่�ที่ำจากวั่ตถูดุ้บิูท้ี่องถิู�นื	 
แต่ยังมี่คว่ามีหมีายครอบูคลุมีไป็ถูึงการเร่ยนืรู้ว่ิถู่ชื่่ว่ิตของ 

คนืในืท้ี่องถูิ�นืนืั�นื	ๆ 	เป็น็ืการนืำอาหารเหนือืจานืเก่ามีาบูอกเลา่ 
ในืมีมุีมีองใหมี	่และพื้ฒันืาสุิ�งที่่�อยูใ่กลต้วั่ด้ว้่ยคว่ามีคดิ้สุร้างสุรรค์ 
สุดุ้บูรรเจิด้
	 ที่่�ตั�งของ	Locus	Native	Food	Lab	อยูห่่างจากแหล่งที่อ่งเที่่�ยว่ 
เชื่ิงเกษตรอย่าง	สิิงห์์ปาร์์ค เพื้่ยง	 2.5	 กิโลเมีตร	ภายในืพื้ื�นืที่่� 
สุิงห์ป็าร์คกว่่า	 8,000	 ไร่มี่กิจกรรมีสุนืุกๆ	 และอ่เว่นืต์พื้ิเศษ 
รอตอ้นืรบัูนืกัที่อ่งเที่่�ยว่ตลอด้ที่ั�งป็	ีไมีว่่า่จะเป็น็ืการป็ั�นืจักรยานื 
ชื่มีธุ์รรมีชื่าติ	ป็ีนืผ่า	โหนืสุลิง	และที่่�พื้ลาด้ไมี่ได้้คืองานืบูอลลูนื 
สุดุ้อลังการ	รว่มีถูึงทีุ่่งด้อกไมี้สุว่ยๆ	ชื่ว่นืผ่่อนืคลายสุบูายใจ	
	 เด้ินืที่างต่อจากสุิงห์ป็าร์คไมี่ไกลก็จะพื้บูกับู	 วััดร์่องขุ่่่น  
พืุ้ที่ธุ์ศาสุนืสุถูานือันืงด้งามี	 ผ่ลงานืการออกแบูบูของอาจารย์ 
เฉลมิีชื่ยั	โฆษติพื้พิื้ฒันื	์ศลิป็นิืชื่ั�นืครทูี่่�ถูา่ยที่อด้แรงศรทัี่ธุ์าออกมีา 
เป็น็ืงานืศลิป็ะยิ�งใหญน่่ืาตราตรงึใจ	ถูอืเป็น็ืพื้ทุี่ธุ์ศิลป็ช์ื่ิ�นืสุำคญัที่่� 
ด้งึด้ดู้ใจใหนั้ืกที่อ่งเที่่�ยว่จำนืว่นืมีากหลั�งไหลมีาที่่�จงัหว่ดั้เชื่ย่งราย

วัดัร่่องขุ่่่น

โคร่งการ่สถานีพัฒันา
เกษตร่ทีี่�สูง บ้า้นปางขุ่อน

สิงห์ป์าร่ค์
ผามไสอ้ ั�วั

ขุ่วััศิิลปะ

Pasang

Sawanbondin
Farm & Tea House

Locus Native
Food Lab

พิัพิัธภัณัฑ์ ์
บ้า้นดำา
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	 ไมี่ใชื่่แค่ว่ัด้ว่าอารามีที่่�โด้ด้เด้่นืเที่่านืั�นื	 
แต่ในืตัว่เมืีองเชื่่ยงรายยังม่ีร้านือาหารที่่�นืำ 
คว่ามีเป็็นืล้านืนืามีาต่คว่ามีใหมี่เพื้ื�อสุร้าง 
คว่ามีแตกต่าง	 ที่ั�งในืแง่ของเมีนืูอาหารและ 
การตกแต่งร้านืที่่�เป็็นืเอกลักษณ์์ด้้ว่ยสุไตล์ 
โมีเดิ้ร์นืลอฟต์ล้านืนืา	 ที่่�ได้้อาจารย์สุมีลักษณ์์	 
ป็ันืติบูุญ	 ศิลปิ็นืเซึ่รามีิกชัื่�นืครูของจังหวั่ด้ 
เชื่่ยงรายมีาเป็็นืที่่�ป็รึกษาด้้านืการออกแบูบู	 
โด้ยนืำภูมีิป็ัญญาดั้�งเด้ิมีของที่้องถูิ�นืมีาผ่สุมี 
ผ่สุานืเข้ากับูรูป็แบูบูสุถูาป็ัตยกรรมีที่่�กำลัง 
อยู่ในืสุมัียนืิยมีได้้อย่างลงตัว่	ที่ำให้	 ร์้านผัาม 
ไสิอ้ั�วั เป็น็ืตัว่อยา่งนืา่สุนืใจในืการอนืรุกัษศิ์ลป็- 
ว่ัฒนืธุ์รรมีดั้�งเดิ้มีของเช่ื่ยงรายไม่ีให้เลือนืหาย 
ไป็ตามีกาลเว่ลา	ขณ์ะเด้ย่ว่กันืกส็ุามีารถูก้าว่ทัี่นื 
การเป็ล่�ยนืแป็ลงของโลกยคุใหมีแ่ละตอบูสุนือง 
คว่ามีต้องการของนืักที่่องเที่่�ยว่ได้้ด้้ว่ย
	 เมีนืูแนืะนืำคือ	ผัามชีสีิบอล	 ของกินืเล่นื 
จานือร่อยที่่�นืำไสุ้อั�ว่ซึ่ึ�งเป็็นืสุัญลักษณ์์ของ 
อาหารล้านืนืาด้ั�งเด้ิมีและเก่�ยว่พื้ันืกับูว่ิถู่ชื่่ว่ิต 
ชืุ่มีชื่นืล้านืนืาตั�งแต่สุมัียโบูราณ์มีาด้ัด้แป็ลง 
ให้ร่ว่มีสุมีัย	 ด้้ว่ยการสุอด้ไสุ้ชื่่สุมีอสุซึ่าเรลล่า	 
ก่อนืจะนืำไป็พื้ันืเบูคอนืแล้ว่ที่อด้กรอบู	
	 เคล็ด้ลับูการป็รุงอยู่ที่่�คว่ามีพื้ิถู่พื้ิถูันืใสุ่ใจ 
ในืการคัด้สุรรเครื�องสุมีุนืไพื้รทีุ่กรายละเอ่ยด้	 
ตั�งแต่การเลือกใช้ื่พื้ริกหลากชื่นืิด้มีาผ่สุมีกันื 
เพื้ื�อให้ได้้ที่ั�งคว่ามีเผ่็ด้	 คว่ามีหอมี	 และสุ่สุันื 
ที่่�ลงตัว่	 สุ่ว่นืใบูมีะกรูด้ก็เลือกใชื่้ผ่ลผ่ลิตจาก 
เกษตรกรที่้องถูิ�นืที่่�มี่คว่ามีหอมีเฉพื้าะตัว่	 
รว่มีไป็ถูงึตะไครแ้กแ่ละกระเที่ย่มีไที่ย	ที่่�ผ่า่นืการ 
ที่ด้ลองมีาแล้ว่ว่่าเหมีาะแก่การใช้ื่ที่ำไสุ้อั�ว่ 
สุูตรเฉพื้าะของที่างร้านืมีากที่่�สุุด้	
	 นือกจากผ่ามีชื่่สุบูอลแล้ว่	 ร้านืผ่ามีไสุ้อั�ว่ 
ยังม่ีเมีนืูฟิว่ชื่ั�นือื�นืๆ	ที่่�นื่าสุนืใจให้เลือกชื่ิมีด้้ว่ย	 
เชื่่นื	 พื้ิซึ่ซ่ึ่าไสุ้อั�ว่นื�ำพื้ริกหนืุ่มี	 ขาหมีูฮัังเล	 
เบูอร์เกอร์ไสุ้อั�ว่หมีู	

02 ผามชีสบอล 

ผามชีสบอล  /

ชื่ื�อร้านื:	ผ่ามีไสุ้อั�ว่	//	โที่ร:	052	020	499
	ผ่ามีไสุ้อั�ว่	PAAM	SAI	AUA

ไข่้ขั้ว  /

ชื่ื�อร้านื:	มีาลองเต๊อะ	//	โที่ร:	095	229	5359
	มีาลองเต๊อะ	เชื่่ยงราย

03 ไข่้ขั้ว

	 จุด้หมีายถูัด้มีาที่่� น่ื า ไป็ เย่� ยมีชื่มีคือ	 
ขุ่ัวัศิิลปะ	 พืื้�นืที่่�เชืื่�อมีศิลป็ะสุู่สัุงคมีที่่�เกิด้จาก 
การรว่มีกลุ่มีกันืของศิลป็ินืเชื่่ยงราย	 ภายในื 
แกลเลอร่ม่ีผ่ลงานืของศิลป็ินืเชื่่ยงราย	 ศิลป็ินื 
ไที่ย	และศิลป็ินืต่างชื่าติหมีุนืเว่่ยนืมีาจัด้แสุด้ง 
ตลอด้ที่ั�งป็ี	 อ่กที่ั�งยังมี่กิจกรรมีที่างศิลป็ะและ 
ร้านือาหาร	มาลองเต๊๊อะ	ร้านือาหารพื้ื�นืเมีือง 
เพืื้�อสุุขภาพื้ที่่�มี่ เมีนืูซึ่ิกเนืเจอร์อย่างไข่ขัว่	 
ป็รุงโด้ยนืำไข่เป็็ด้อินืที่ร่ย์มีาที่ำเป็็นืไข่มี้ว่นื 
เนืื�อนืุ่มี	 สุอด้ไสุ้นื�ำพื้ริกหนืุ่มีสุูตรต้นืตำรับู 
ของเชื่่ยงราย	 ผ่สุมีใบูโหระพื้าเพิื้�มีคว่ามีหอมี	 
จัด้เสิุร์ฟพื้ร้อมีนื�ำพื้ริกหนืุ่มีและซึ่อสุพื้ริก	 
มี่การจัด้แต่งจานืให้สุว่ยงามีเพื้ื�อสุะท้ี่อนื 
ป็รัชื่ญาของที่างร้านืที่่�ต้องการสุ่งมีอบูที่ั�ง 
คว่ามีอิ�มีที่้อง	อิ�มีตา	และอิ�มีใจ	

	 ผู่้ก่อตั�งร้านือาหารมีาลองเต๊อะเคยเป็็นื 
นืักเร่ยนืชื่าว่นืาที่่�โรงเร่ยนืชื่าว่นืาพืุ้ที่ธุ์เศรษฐ- 
ศาสุตร	์ศนูืยวิ์่ป็สัุสุนืาสุากลไรเ่ชื่ญิตะว่นัืมีากอ่นื	 
จึงนืำแนืว่คิด้พืุ้ที่ธุ์เกษตรอินืที่ร่ย์มีาป็รับูใชื่้	 
เพืื้�อนืำเสุนือเมีนูือาหารที่่�ที่ั�งด้่ต่อสุุขภาพื้และ 
ด้่ต่อใจ	 โด้ยเน้ืนืการใชื่้ว่ัตถูุด้ิบูอินืที่ร่ย์จาก 
ชืุ่มีชื่นืมีาป็ระกอบูอาหารเป็็นืการกระจาย 
รายได้้ ไป็สุู่ เกษตรกรที่้องถูิ�นือ่กที่างหนืึ� ง	 
นือกจากนื่�ที่างร้านืยังมีุ่งมีั�นืพื้ัฒนืาเมีนืูต่างๆ	 
ด้้ว่ยคว่ามีใสุ่ใจ	 เพื้ื�อสุร้างต้นืแบูบูด้้านือาหาร 
ป็ลอด้ภัย	 เนื้นืการใชื่้ว่ัตถูุด้ิบูที่่�ป็ราศจาก 
สุารเคมี่ป็นืเป็้�อนื	 รว่มีถูึงให้คว่ามีสุำคัญกับู 
การพื้ัฒนืาสุถูานืป็ระกอบูการให้ผ่่านืเกณ์ฑ์์ 
มีาตรฐานืร้านือาหารไที่ยของสุถูาบัูนือาหาร	 
(	NFI)	ด้้ว่ย
	 หากยังด้ื�มีด้�ำกับูงานืศิลป็ะไมี่จุใจ	สุถูานืที่่� 
ต่อไป็ที่่�อยากแนืะนืำคือ	พิิพิิธภััณฑ์์บ้านดำ  
ซึึ่�งก่อตั�งโด้ยอาจารย์ถูว่ัลย์	 ด้ัชื่นื่	 ศิลป็ินืแห่ง 
ชื่าติสุาขาที่ัศนืศิลป์็	 ภายในืพื้ื�นืที่่�เต็มีไป็ด้้ว่ย 
สุถูาป็ตัยกรรมีท้ี่องถิู�นืล้านืนืาสุว่ยงามีแป็ลกตา	 
สุร้างขึ�นืมีาเพื้ื�อเก็บูรว่บูรว่มีของสุะสุมีและ 
ผ่ลงานืศิลป็ะล�ำค่าจากที่ั�ว่ทุี่กมุีมีโลก	 รว่มีถึูง 
ผ่ลงานืของอาจารย์ถูว่ัลย์เองด้้ว่ย	 ถู้าคนืรัก 
ศิลป็ะมีาเยือนืต้องได้้รับูแรงบูันืด้าลใจกลับูไป็ 
เต็มีเป็ี�ยมีแนื่นือนื	
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	 จากพื้ิพิื้ธุ์ภัณ์ฑ์์บู้านืด้ำเด้ินืที่างต่อไป็อ่ก 
ป็ระมีาณ์	 5	 กิโลเมีตร	 ก็จะถูึง ป่าซาง คาเฟ่่ 
สุบัูป็ะรด้แนืว่ใหมีท่ี่่�สุร้างสุรรคข์ึ�นืโด้ยที่ายาที่ของ 
สุว่นืเสุน่ืห์	 ซึ่ึ�งเดิ้มีที่่ครอบูครัว่ที่ำธุุ์รกิจเก่�ยว่กับู 
สุบัูป็ะรด้อยูแ่ลว้่	จงึตอ้งการนืำผ่ลติภณั์ฑ์ท์ี่อ้งถูิ�นื 
ด้ั�งเด้ิมีมีาต่อยอด้เพื้ิ�มีมีูลค่า	
	 สุับูป็ะรด้ที่่�ใชื่้เป็็นืว่ัตถูุดิ้บูหลักมี่อยู่สุอง 
สุายพื้ันืธุ์ุ์ 	 ได้้แก่ 	 สุับูป็ะรด้นืางแลซึ่ึ� ง เป็็นื 
สุายพื้ันืธุ์ุ์พื้ื�นืเมีืองดั้�งเด้ิมีของจังหว่ัด้เชื่่ยงราย 
ที่่�ขึ�นืชื่ื�อเรื�องคว่ามีหว่านืฉ�ำ	 และสุับูป็ะรด้ภูแล	 
สุายพื้ันืธุ์ุ์ที่่�เกิด้จากการนืำหนื่อพื้ันืธุ์ุ์สุับูป็ะรด้ 
ภูเก็ตมีาป็ลูกที่่�อำเภอนืางแล	 สุับูป็ะรด้ที่ั�ง 
สุองสุายพื้ันืธุ์ุ์ได้้รับูการขึ�นืที่ะเบู่ยนืสุิ�งบู่งชื่่�ที่าง 
ภูมิีศาสุตร์ป็ระจำจังหว่ัด้เชื่่ยงรายและม่ีการ 
นืำไป็แป็รรูป็เป็น็ืผ่ลิตภัณ์ฑ์์หลายชื่นืิด้	
	 เมีนูืแนืะนืำของคาเฟ่แห่งน่ื�คือ	 กาแฟ่ 
สิับปะร์ดนางแล ที่่�นืำเมีล็ด้กาแฟจากด้อย 
แมี่สุลองมีาชื่งเป็็นืเอสุเพื้รสุโซึ่ผ่สุมีนื�ำสุับูป็ะรด้ 
หว่านืหอมี	 โด้ยที่างร้านืเลือกใชื่้เมีล็ด้กาแฟ 
คั�ว่กลางเพื้ื�อสุร้างสุมีดุ้ลของรสุชื่าติและชืู่กลิ�นื 
นื�ำผ่ลไมี้ให้ออกมีากลมีกล่อมีพื้อเหมีาะพื้อด่้	 
หากไมี่นืิยมีกาแฟสุามีารถูสุั�งเป็็นืนื�ำสัุบูป็ะรด้ 
ผ่สุมีกับูอย่างอื�นืได้้	เชื่่นื	กะที่ิ	อัญชื่ัญ	กระเจ่�ยบู	 
โซึ่ด้า	 นือกจากการด้ื�มีด้�ำกับูนื�ำผ่ลไม้ีที่่�ด้่ต่อ 
สุุขภาพื้แล้ว่	 ผู่้มีาเยือนืยังจะได้้สัุมีผ่ัสุกลิ�นือาย 
ธุ์รรมีชื่าติและเพื้ลินืใจไป็กับูบูรรยากาศอบูอุ่นื 
ชื่ว่นืผ่่อนืคลาย	 ที่่�ใชื่้ไมี้เก่าจากบู้านืเด้ิมีมีาเล่า 
ผ่่านืการออกแบูบูร่ว่มีสุมีัยโด้ยสุถูาป็นืิกชื่าว่ 
เชื่่ยงราย

04 กาแฟ
สับปะรดนางแล 

กาแฟสับปะรดนางแล  /

ชื่ื�อร้านื:	ป็่าซึ่าง	//	โที่ร:	063	783	3388
	Pasang	

	 ลดั้เลาะที่อ่งเที่่�ยว่ในือำเภอเมีอืงจนืเตม็ีอิ�มี 
แล้ว่	 สุถูานืที่่�ต่อมีาที่่�ขอแนืะนืำคือ	 ชี่มชีน 
ท่่องเที่�ยวับ้านปางขุ่อน	 ชุื่มีชื่นืของกลุ่มี 
ชื่าติพื้ันืธุ์ุ์ที่่�ป็ระกอบูไป็ด้้ว่ยชื่าว่อาข่า	ลาหู่	และ 
อิ�ว่เมี่�ยนื	 ซึ่ึ�งมี่ว่ัฒนืธุ์รรมีอาหารการกินืที่่�เป็็นื 
เอกลักษณ์์เฉพื้าะตัว่	 เมีื�อคิด้ป็รับูเป็ล่�ยนืชืุ่มีชื่นื 
ให้เป็็นืหมูี่บู้านืท่ี่องเที่่�ยว่เพืื้�อเผ่ยแพื้ร่วิ่ถู่แห่ง 
กาแฟ	 จึงได้้คิด้สุำรับูอาหารชื่นืเผ่่าขึ�นื	 โด้ยม่ี	 
ลาบห์มูห์่อใบกาแฟ่	 เป็็นืเมีนืูชืู่โรง	 จัด้เสุิร์ฟ 
ร่ว่มีกับูหมูีรมีคว่ันื	 ไก่ต้มีโสุมีตังกุย	 ผั่ด้ผั่ก 

05 ลาบหมูห่อใบ
กาแฟ

ลาบหมูห่อใบกาแฟ  /

ชื่ื�อร้านื:	ชืุ่มีชื่นืที่่องเที่่�ยว่บู้านืป็างขอนื	//	โที่ร:	084	487	5808
	ท่ี่องเที่่�ยว่ป็างขอนื	:	Pang	Khon	Village	Tourism	

 

ตามีฤดู้กาล	และนื�ำพื้ริก	 เป็็นือาหารเนื้นืผ่ักที่่�ด้่ 
ตอ่สุขุภาพื้และบูอกเล่าเรื�องราว่ในืชื่วิ่่ตป็ระจำวั่นื 
ของกลุม่ีชื่าติพัื้นืธ์ุุ์ผ่า่นืคว่ามีอร่อยได้อ้ย่างลึกซึ่ึ�ง	 
หากต้องการมีาสัุมีผั่สุวั่ฒนืธุ์รรมีชื่นืเผ่่าและ 
เร่ยนืรู้ว่ัฒนืธุ์รรมีกาแฟจากชื่าว่บู้านื	 แนืะนืำ 
ให้มีาชื่่ว่งเด้ือนืพื้ฤศจิกายนืเป็็นืต้นืไป็ที่่�กาแฟ 
เริ�มีสุกุงอมีและเข้าสูุฤ่ดู้เกบ็ูเก่�ยว่	นือกจากนื่�ยงัมี่ 
ด้อกพื้ญาเสุือโคร่งบูานืสุะพื้รั�งชื่่ว่งป็ลายเด้ือนื 
ธุ์ันืว่าคมีหรือต้นืเด้ือนืมีกราคมีด้้ว่ย	
	 ลาบูหมีูห่อใบูกาแฟเป็็นืเมีนูืเด้็ด้ที่่�ด้ัด้แป็ลง 
มีาจากลาบูอาข่าสูุตรด้ั�งเด้ิมี	 ป็รุงโด้ยนืำเนืื�อ 
หมีูสุับูไป็ผ่สุมีกับูรากหอมีชูื่พื้ืชื่ที่้องถูิ�นืบูนืยอด้ 
ด้อยสุูง	ป็รุงรสุด้้ว่ยพื้ริก	เกลือ	และพื้ืชื่สุมีุนืไพื้ร 
ต่างๆ	 ตามีสูุตรของแต่ละครัว่เรือนื	 ก่อนืจะนืำ 
ไป็ห่อด้้ว่ยใบูกาแฟอ่อนืแล้ว่ที่อด้จนืกรอบูหอมี	 
กลายเป็็นืจานือร่อยที่่�สุื�อถึูงเอกลักษณ์์ของ 
ชืุ่มีชื่นืซึ่ึ�งเป็็นืกลุ่มีชื่าติพื้ันืธุ์ุ์และมี่อาชื่่พื้หลักคือ 
การป็ลูกกาแฟได้้เป็็นือย่างด้่	
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	 จุ ด้ ห มี า ย สุุ ด้ ที่้ า ย ใ นื เ ชื่่ ย ง ร า ย คื อ	 
สิวัร์ร์ค์บนดิน	 ร้านืชื่าบูรรยากาศอบูอุ่นืที่่�มี่ 
มีุมีคาเฟ่ให้นืั� งจิบูชื่าสุมีุนืไพื้รและสุามีารถู 
เลือกซึ่ื�อผ่ลิตภัณ์ฑ์์ของที่างร้านืกลับูไป็เป็็นื 
ของฝากได้้	 โด้ยชื่าแต่ละตัว่เป็็นืสูุตรที่่�ที่างร้านื 
คิด้ค้นืและป็รับูป็รุงขึ�นืเองโด้ยเฉพื้าะ	ได้้ออกมีา 
เป็็นืชื่าที่่�ม่ีกลิ�นืและรสุชื่าติหว่านืหอมีละมุีนื	 
รว่มีที่ั�งชื่าเบูลนืด้์ที่่�มี่เอกลักษณ์์พื้ิเศษจนืถููก 
นืำไป็เสิุร์ฟที่ั�งในืโรงแรมีและร้านือาหารที่่�ม่ี 
ชืื่�อเสุ่ยงมีากมีาย	 และหากใครสุนืใจเร่ยนืรู ้
เรื�องชื่าให้ลกึซึ่ึ�งยิ�งขึ�นื	ที่างร้านืก็มีค่ลาสุให้คว่ามีรู ้
และเว่ิร์กชื่็อป็เบูลนืด์้ชื่าด้้ว่ย
	 สุินืค้าแนืะนืำคือ	First Flush Black Tea  
ชื่าด้ำที่่�ที่ำจากใบูชื่าเกรด้คัด้พื้ิเศษ	 นืำมีาผ่ึ�ง 
ให้แห้งใจกลางธุ์รรมีชื่าติในืพื้ื�นืที่่�ชืุ่มีชื่นืที่่�มี่ระบูบู 
นืิเว่ศอุด้มีสุมีบููรณ์์	 และคว่บูคุมีกระบูว่นืการ 
ผ่ลิตอย่างมี่มีาตรฐานื	 จนืออกมีาเป็็นืชื่าด้ำ 
คุณ์ภาพื้ด้่กลิ�นืหอมีกรุ่นื	เมีื�อนืำไป็ชื่งกับูนื�ำร้อนื 
จะได้้ชื่าที่่�ม่ีคว่ามีหอมีอ่อนืๆ	 คล้ายข้าว่โพื้ด้- 
นืึ�ง	 รสุชื่าตินืุ่มีนืว่ลไมี่ฝาด้ขมี	 เป็็นืชื่าที่่�มีาจาก 
หมีู่บู้านืห้ว่ยหินืลาด้ในื	 อำเภอเว่่ยงป่็าเป้็า	 
ชืุ่มีชื่นืป็กาเกอะญอที่่�ชื่าว่บู้านืที่้องถิู�นืยังคงมี่ 
วิ่ถู่ชื่่ว่ิตผู่กพื้ันืกับูธุ์รรมีชื่าติอย่างแนืบูแน่ืนื	
	 นือกจากนื่�หากสุนืใจชื่าเบูลนืด์้	 สุว่รรค์ 
บูนืด้ินืยังม่ีเมีนืูแนืะนืำชื่ื�อ Jadin des fleurs  
(สิวันดอกไม้)	ที่่�ป็ระกอบูไป็ด้้ว่ยชื่าด้ำที่่�ผ่ลิตขึ�นื 
เองบู่มีกับูนื�ำมีันืผ่ิว่สุ้มีธุ์รรมีชื่าติและด้อกไมี้ 
นืานืาพื้รรณ์	สุำหรบัูคอกาแฟกม็ีเ่มีนืพูื้เิศษขายด้่ 
ชืื่�อกิติพื้งศ์	 ซึ่ึ�งนืำกาแฟบู่มีเองชื่ื�อ Slow Dry  
ไป็ด้ริป็	 แล้ว่เชื่คกับูด้อกหอมีหมีื�นืล่�และนื�ำผ่ึ�ง 
ธุ์รรมีชื่าติจากป็่าชืุ่มีชื่นืในืเชื่่ยงราย	

06 First Flush  
Black Tea

First Flush Black Tea  /

ชื่ื�อร้านื:	สุว่รรค์บูนืด้ินื	//	โที่ร:	098	259	5295,		 
081	205	3554	และ	LINE:	@sawanbondin

	Sawanbondin	Farm	&	Tea	House	
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 เชีียงใหม่่เป็น่จัังหวััดทีั� มี่พืั�น่ทีั� ใหญ่่เป็น่อัน่ดับ 
สุองของประเทัศ ทัั� งยังเคยเป็น่เมื่องหลุ่วัง 
ของอาณ์าจัักรลุ้่าน่น่าแลุ่ะเป็น่ศ่น่ย�กลุ่างของ 
วััฒน่ธุ์รรม่ภาคเหนื่อ เสุน่่ห�ของจัังหวััดเชีียงใหม่่ 
คือวััฒน่ธุ์รรม่สุมั่ยใหม่่ทีั�อย่่ร่วัม่กับวััฒน่ธุ์รรม่ 
ลุ้่าน่น่า ภ่มิ่ปัญ่ญ่าพืั�น่บ้าน่ แลุ่ะอาหารพืั�น่ถิุ�น่ 
อย่างกลุ่ม่กลืุ่น่ ไม่่ว่ัาจัะเป็น่ม่่อน่เขาทัะเลุ่หม่อก  
เขื�อน่ สุวัน่ดอกไม้่ หรือถุน่น่คน่เดิน่ ทุักทีั� ลุ้่วัน่ 
เป่� ยม่ไปด้วัยเสุน่่ห� ชีวัน่ให้หลุ่งรัก ร้าน่อาหาร 
ใน่จัังหวััดเชีียงใหม่่เองก็หลุ่ากหลุ่ายไม่่แพ้ักัน่  
เ พัร า ะ มี่ ใ ห้ เ ลืุ่ อ ก สุร ร ตั� ง แ ต่ อา ห า รพืั� น่ ถิุ� น่ 
ไปจัน่ถุ้งอาหารฟิิวัชัี�น่ทีั� ยกระดับพืัชีผลุ่พืั�น่ถิุ�น่ 
แลุ่ะภ่มิ่ปัญ่ญ่าพืั�น่บ้าน่ให้เข้ากับโลุ่กสุมั่ยใหม่่ 
ได้อย่างมี่เสุน่่ห�

ภาคเหนืือ

เชียงใหม่

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัเชีียงให่ม่่ 
โทร. 053 248 604 และ 053 248 605

 TAT Chiang Mai 

chiang
mai
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Route of Taste

chiang
mai

01 ข้้าวเง้ียว หรือข้้าวก้ันจ้ิน

	 ยินืด้่ยิ�งแล้ว่	 แขกแก้ว่มีาเยือนื	 ขอต้อนืรับู 
คนืต่างเมืีองสุู่จังหวั่ด้เชื่่ยงใหม่ี	 ก่อนืจะเริ�มีออก 
เด้ินืที่างไป็ยังจุด้ที่่องเที่่�ยว่ต่างๆ	 อย่าลืมีแว่ะ 
ที่านือาหารถูิ�นือย่าง ขุ่้าวัเงี�ยวั หรือ	ขุ่้าวักั�นจิ�น  
อาหารพืื้�นืเมืีองภาคเหนืือที่่�ได้้รับูอิที่ธิุ์พื้ลมีาจาก 
ชื่าว่ไที่ใหญ่หรือชื่าว่ไต	โด้ยร้านื	ขุ่้าวัเงี�ยวัต๊าบ่ญ  
ม่ีป็ระวั่ติศาสุตร์ร่ว่มีกับูชื่าว่เชื่่ยงใหม่ีมีาอย่าง 
ยาว่นืานื	ตั�งแต่รุ่นืตายายมีาจนืถูึงรุ่นืหลานื
	 คว่ามีพิื้ เศษของ ข้าว่ เ ง่� ย ว่ตา บุูญอยู่ ที่่� 
คว่ามีพิื้ถู่พิื้ถูันืและคว่ามียึด้มีั�นืในืรสุชื่าติแบูบู 
ด้ั�งเดิ้มี	 คุณ์ภาพื้วั่ตถูุด้ิบู	 และคว่ามีสุะอาด้	 ใสุ่ใจ 
ที่กุขั�นืตอนืตั�งแตก่ารหงุขา้ว่	การป็รงุเลอืด้	การหอ่ 
ใบูตอง	 และการนึื�ง	 จนืได้้เป็็นืข้าว่เง่�ยว่หอมีนืุ่มี 
ราด้ด้้ว่ยนื�ำมีันืกระเที่่ยมี	 ที่านืคู่กับูหอมีแด้ง	 
พื้รกิแหง้คั�ว่	และนื�ำเง่�ยว่	การคดั้เลือกใบูตองก็เป็็นื 
อ่กเรื�องที่่�ร้านืข้าว่เง่�ยว่ตาบูุญให้คว่ามีสุำคัญ	 
เพื้ราะต้องเป็็นืใบูตองที่่�ไมี่ใชื่้สุารเคมี่และสุะอาด้ 
เที่่านัื�นื	 ที่างร้านืจึงเลือกรับูใบูตองจากแมี่แตง 
เป็็นืหลัก	
	 จากร้านืข้าว่เง่�ยว่ตาบูุญใชื่้เว่ลาเด้ินืที่างเพื้่ยง	 
9	นืาที่	่ก็จะพื้บูกับู	ปร์ะต๊ทู่า่แพิ	กำแพื้งอิฐโบูราณ์ 
สุ่สุ้มีที่่�รายล้อมีด้้ว่ยฝูงนืกนืางนืว่ลตั�งตระหง่านื 
รอให้เก็บูภาพื้	 นือกจากนื่�ยังมี่ถูนืนืคนืเดิ้นื 
ทีุ่กวั่นือาทิี่ตย์ให้ได้้ เ ดิ้นืเลือกชื่มีสิุนืค้าฝีมีือ 
คนืเมีืองที่่�เต็มีไป็ด้้ว่ยภูมีิป็ัญญา	 ศิลป็ะ	 และ
ว่ัฒนืธุ์รรมี

ข้้าวเง้ียว หรือข้้าวก้ันจ้ิน /

ชื่ื�อร้านื:	ข้าว่เง่�ยว่ตาบูุญ	//	โที่ร:	089	950	6038		
	ร้านืข้าว่เง่�ยว่ตาบูุญ	2503

วัดัถำ �า
เชีียงดาวั

Hoklong
Café

ขุ่า้วัเงี �ยวั
ตาบ่้ญ

Gao
Café

ปร่ะตู
ท่ี่าแพั

ขุ่่นชีา้งเคี�ยน

สะพัานแขุ่วัน
เขุ่่�อนแม่กวัง
อ่ดมธาร่า

ศูินยก์าร่เรี่ยนรู่้
ภูัมิปัญญาไที่ย
ไตล่ �อ

สวันบ้อนไซ
อ่างขุ่าง

เจ๊เ๊ห์มย
ส่กี �ยูนนานจ่๊ดชีมวิัวั

ม่อนสน
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	 ‘นืมิีมีานืฯ’	เป็น็ือก่หนืึ�งเสุนืห่ข์องเชื่ย่งใหมี่ 
ที่่�อยากชื่ว่นืให้ลองไป็สุัมีผ่ัสุด้้ว่ยตัว่เอง	 เพื้ราะ 
เป็็นืแลนืด้์มีาร์กที่่�อุด้มีไป็ด้้ว่ยงานืออกแบูบู 
และไลฟ์สุไตล์	โด้ด้เด้่นืด้ว้่ยไอเด้่ยของคนืเมีือง 
รุ่นืใหมี่	 นืำเสุนือในืรูป็แบูบูร้านืค้าและคาเฟ่ 
ร่ว่มีสุมีัยที่่�ม่ีเอกลักษณ์์เฉพื้าะตัว่
 Gao Cafe Nimman เป็็นือ่กหนืึ�งคาเฟ่ 
ล้านืนืาสุมีัยใหมี่ที่่�มี่ต้นืกำเนืิด้มีาจากร้านื	 
9	 สุภาชื่าแฟ	 โด้ยมี่แนืว่ที่างชื่ัด้เจนืที่่�อยากจะ 
ชื่่ว่ยป็รับูวั่ฒนืธุ์รรมีล้านืนืาให้ร่ว่มีสุมัียและ 
เข้าถูึงง่าย
	 ที่างร้านืได้้หยิบูเอาเมีนืูข้ าว่หนืุกงา	 
ขนืมีพื้ื�นืบู้านืที่่�เกิด้จากการใชื่้ข้าว่นึื�งนืำไป็คลุก 
กับูงาข่�ม่ีอนืแล้ว่ต่จนืแห้ง	 แต่ข้อเสุ่ยของขนืมี 
ชื่นืดิ้นื่�คอืขนืมีจะคงรปู็ร่างและรสุชื่าติได้ไ้มีน่ืานื	 
ที่างร้านืจึงได้้ป็รับูสุูตรและเที่คนืิคการที่ำใหมี่	 
ด้ว้่ยการใชื่แ้ป้็งข้าว่เหนืย่ว่คลุกนื�ำตาลแล้ว่เค่�ยว่ 
จนืแห้งจากนืั�นืจึงคลุกเคล้าด้้ว่ยงาข่�มี่อนื	 ว่ิธุ์่นื่� 
ชื่่ว่ยให้ขนืมีอยู่ที่รงและคงคว่ามีอร่อยได้้นืานื
ขึ�นื	ที่ำใหสุ้มัีผั่สุคว่ามีหอมีของงาข่�มีอ่นืวั่ตถุูดิ้บู 
พืื้�นืถูิ�นืของเชื่่ยงใหมี่ที่่�ร้านืภาคภูมีิใจได้้อย่าง 
เต็มีที่่�	
	 เต็มีอิ�มีกับูเสุนื่ห์ของคาเฟ่ร่ว่มีสุมีัยแล้ว่ 
อย่าลืมีแว่ะไป็ที่่� ขุ่่นชี่างเคี�ยน	ใชื่้เว่ลาเด้ินืที่าง	 
32	 นืาที่่	 จากร้านื	 Gao	 Cafe	 Nimman	 ก็จะ 
พื้บูกบัูคว่ามีงามีของด้อกซึ่ากรุะเมีอืงไที่ย	หรอื 
ด้อกพื้ญาเสุือโคร่งที่่�มี่ให้ชื่มีแค่ชื่่ว่งป็ลายเด้ือนื 
ธุ์ันืว่าคมีถูึงต้นืเด้ือนืมีกราคมีเที่่านืั�นื

02 โมจิข้้าวหนุกงา

โมจิข้้าวหนุกงา  /

ชื่ื�อร้านื:	Gao	Cafe	Nimman	//	โที่ร:	093	556	5255
	Gao	Cafe	Nimman	-	เก้าคาเฟ่	นืิมีมีานื
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โสะบะก้วยเต้้ด  /

ชื่ื�อร้านื:	ไตลื�อลว่งเหนืือ	//	โที่ร:	094	634	7413
	CBT	Tailue	Luangnue	

03 โสะบะ
ก้วยเต้้ด

	 สุัมีผ่ัสุสุ่สัุนืเฉด้ใหมี่ของชืุ่มีชื่นืผ่่านืเมีนืู 
อาหารฝีมีือคนืพื้ื�นืเมีืองที่่�	 ไต๊ล้�อลวังเห์น้อ  
เริ�มีต้นืด้้ว่ยการชื่ิมีอาหารพื้ื�นืถูิ�นือย่าง	 โสิะบะ 
ก้วัยเต๊้ด	 หรือตำมีะละกอไตลื�อ	 ที่่�ชื่าว่บู้านื 
ภาคภูมีิใจ	 เพื้ราะรสุชื่าติที่่�ได้้จะแตกต่างจาก 
ตำมีะละกอไที่ยโด้ยสิุ�นืเชื่งิ	จดุ้เด้น่ืคอืกลิ�นืหอมี 
ของขิงและพื้ริกคั�ว่	 คว่ามีนัืว่จากนื�ำป็ลาร้า	 
รสุมัีนืจากถูั�ว่ตำละเอ่ยด้	รสุหว่านืจากนื�ำอ้อย	 
และรสุเป็ร่�ยว่จากนื�ำมีะขามีเป็ียก	 กินืคู่กับู 
ผ่ักแนืมีพืื้�นืถูิ�นือย่างผั่กตูนื	 (ต้นืคูนื)	 และ 
ใบูชื่ะพื้ลูยิ�งอร่อยล�ำลำไม่ีแพื้้ใคร
	 นือกจากอาหารถูิ�นืที่่�หากินืได้้ยากแล้ว่	 
ชื่าว่บู้านืยังเตร่ยมีกิจกรรมีกว่่า	 13	 ฐานื 
รอให้นืักท่ี่องเที่่�ยว่ได้้เข้ามีาสัุมีผั่สุวิ่ถู่ชื่่ วิ่ต	 
คว่ามีเป็็นือยู่	 ภูมิีปั็ญญา	 และว่ัฒนืธุ์รรมี	 
เชื่่นื	 กิจกรรมีไหว้่พื้ระที่่�ว่ัด้ศร่มุ่ีงเมืีอง	 เร่ยนืรู้ 
ภูมิีป็ัญญาไตลื�อที่่�ศูนืย์เร่ยนืรู้ภูมิีป็ัญญาไที่ย 
ไตลื�อ	บูา้นืใบูบูญุ	เรย่นืรูก้ารที่ำตุก๊ตาไมี	้กิจกรรมี 
ที่ำกระด้าษสุา	 และอ่กมีากมีาย	 นืับูว่่าเป็็นื 
การที่่องเที่่�ยว่ที่่�ยกระด้ับูชืุ่มีชื่นืและอนืุรักษ์ 
เอกลักษณ์์ของชื่าว่ไตลื�อได้้พื้ร้อมี	ๆ	กันื	
	 อ่กหนืึ�งแลนืด้์มีาร์กที่่�ชื่าว่บู้านืชืุ่มีชื่นื 
ไตลื�อลว่งเหนืือแนืะนืำให้ลองไป็สัุมีผ่ัสุคือ	 
เขุ่้�อนแม่กวังอ่ดมธาร์า	 เขื�อนืด้ินืกักเก็บูนื�ำ 
ที่่�ม่ีขนืาด้ใหญ่เป็็นือันืด้ับู	 2	 ของเชื่่ยงใหม่ี 
ที่่�มีาพื้ร้อมีสุะพื้านืแขว่นืให้ได้้เก็บูภาพื้และ 
เรือบูริการพื้าชื่มีบูรรยากาศรอบูเขื�อนื

	 เอาใจคอกาแฟด้้ว่ยจุด้มุี่งหมีายต่อไป็	 
ป็ักหมุีด้ไป็ที่่�อำเภอเชื่่ยงด้าว่	 พื้ื�นืที่่�ที่่�เต็มีไป็ด้้ว่ย 
ไร่กาแฟ	 ที่ั� ง ยังเป็็นืที่่�ตั� งของร้านืกาแฟที่่� ม่ี 
ชื่ื�อว่่า	ฮกห์ลง คาเฟ่่ (Hoklhong Cafe)	คาเฟ่ที่่� 
เกิด้จากคว่ามีชื่ื�นืชื่อบูในืกาแฟและการเด้ินืที่าง 
ของคุณ์ยุที่ธุ์์–ธุ์่รยุที่ธุ์์	 จันืที่โชื่ติ	 เจ้าของร้านื	 
จนืได้้ค้นืพื้บูว่่าพื้ื�นืด้ินื	แร่ธุ์าตุ	ภูมิีป็ระเที่ศ	และ 
ภมิูีอากาศในืแตล่ะพื้ื�นืที่่�เป็น็ืสุว่่นืป็ระกอบูสุำคญั 
ที่่�ที่ำให้รสุชื่าติของกาแฟมี่คว่ามีแตกต่างและ 
โด้ด้เด้่นือย่างมี่เอกลักษณ์์	 ฮักหลงคาเฟ่จึง 
มีุง่มีั�นืนืำเสุนือกาแฟซิึ่กเนืเจอร์จากแต่ละที่อ้งถูิ�นื	 
จนืเกิด้เป็็นืเมีนืู	Single Origin	 กาแฟตัว่แที่นื 
ชืุ่มีชื่นืที่่� ถููกรว่บูรว่มีเอาไว่้ด้้ ว่ยกันืภายใต้ 
คอนืเซึ่ป็ต์	‘ต่างหมีู่บู้านื	ต่างรสุชื่าติ’
	 ตัว่อย่างกาแฟที่่�อยู่ในืกลุ่มี	 Single	 Origin	 
ได้้แก่	 กาแฟจากเมืีองคอง	 อำเภอเชื่่ยงด้าว่ 
ที่่�ให้รสุชื่าติหว่านื	 สุะอาด้	 สุมีดุ้ล	 หรือ	 Yellow	
Bourbon	 จากไชื่ยป็ราการ	 ที่่�คัด้เลือกเฉพื้าะ 
เมีล็ด้กาแฟสุเ่หลอืง	มีร่สุชื่าตเิหมีอืนืนื�ำสุบัูป็ะรด้	 
พื้ร้อมีกลิ�นืหว่านืหอมีคล้ายนื�ำตาลที่รายแด้ง	 
ล่าสุุด้ที่างร้านืได้้คิด้ค้นืกาแฟสุูตรพื้ิเศษขึ�นื 
เพื้ื�อฉลองครบูรอบู	6	ป็ี	ฮักหลงคาเฟ่	โด้ยกาแฟ 
ชื่นืิด้นื่�คุณ์ยุที่ธ์ุ์ได้้หยิบูเอาเมีล็ด้กาแฟจากแต่ละ 
ที่้องถูิ�นืที่่�ม่ีจุด้เด่้นืต่างกันื	 มีาคั�ว่บูด้ผ่สุมีรว่มีกันื 
อย่างพื้ิถู่พิื้ถูันื	 เพืื้�อให้ได้้รสุชื่าติพื้ิเศษที่่�เข้มีข้นื 
ไมี่เหมีือนืใคร	
 นือกจากไร่กาแฟแล้ว่	 อำเภอเชื่่ยงด้าว่ 
ยังม่ีเสุ้นืที่างเดิ้นืถู�ำที่่�นื่าสุนืใจ	 ออกเด้ินืที่าง 
จากฮักหลงคาเฟ่ เพื้่ยง	 10	 นืาที่่ก็ จะถูึ ง	 
วััดถ้�ำห์ลวังเชีียงดาวั	 ซ่ึ่อนืตัว่อยู่ในืบูริเว่ณ์ 
เชื่ิงเขาของด้อยหลว่งเชื่่ยงด้าว่	 ภายในืถู�ำเป็็นื 
เสุ้นืที่างเด้ินืสุลับูซึ่ับูซึ่้อนื	 ม่ีที่ั�งหินืงอก	 หินืย้อย	 
และแรห่นิืธุ์รรมีชื่าต	ิเป็น็ือก่หนึื�งคว่ามีมีหศัจรรย์ 
ของธุ์รรมีชื่าติที่่�อยากชื่ว่นืให้ลองชื่มี

04 Single
Origin

Single Origin  /

ชื่ื�อร้านื:	Hoklhong	Cafe	//	โที่ร:	086	346	4624
	Hoklhong
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	 บูริเว่ณ์ด้อยอ่างขางยังมี่ว่ัฒนืธุ์รรมีของ 
ชื่าว่จ่นืยูนืนืานืที่่�อพื้ยพื้เข้ามีาตั�งถูิ�นืฐานืในื 
บูา้นืยางใหไ้ด้สุ้มัีผ่สัุ	แมีจ้ะผ่า่นืมีานืานืกว่า่รอ้ยป็ี 
แต่ชืุ่มีชื่นืบู้านืฝางก็ยังอนืุรักษ์ว่ัฒนืธุ์รรมีจ่นื 
ยูนืนืานืเอาไว่้อย่างเหนื่ยว่แนื่นื	 พื้ร้อมีชืู่ 
ว่ฒันืธุ์รรมีอาหารเป็น็ืไฮัไลตช์ื่ว่นืใหน้ืกัที่อ่งเที่่�ยว่ 
เข้ามีาลิ�มีลอง	 โด้ยมี่ร้านื เจ๊เห์มยสิ่กี�ยูนนาน  
เป็็นืร้านือาหารต้นืแบูบู	 และมี่เมีนืู สิ่กี�ยูนนาน 
เป็็นืตัว่แที่นืวั่ฒนืธุ์รรมีอาหารด้ั�งเดิ้มีของชืุ่มีชื่นื	
	 คว่ามีพื้ิเศษของสุุก่�ยูนืนืานืก็คือเครื�องที่่� 
อัด้มีาให้จนืเต็มีหม้ีอกว่่า	 9	 ชื่นิืด้	 ได้้แก่	 ไก่ด้ำ	 
หมีูชืุ่บูแป็้งที่อด้	 แฮัมีหมีู	 ไข่มี้ว่นื	 ผ่ักด้อง	 
หน่ือไมี้แห้ง	 เผ่ือก	 ฟองเต้าหู้	 และลูกชื่ิ�นืปั็�นื 
สุตูรเฉพื้าะ	พื้รอ้มีด้ว้่ยผ่กัป็ระจำฤด้กูาล	กนิืคูกั่บู 
นื�ำจิ�มีหว่านืและนื�ำจิ�มีเผ็่ด้	 เป็็นืแหล่งพื้ลังงานื 
ชื่ั�นืด้่ให้กับูนืักเด้ินืที่างก่อนืที่่�จะไป็ท่ี่องเที่่�ยว่บูนื	 
ดอยอ่างขุ่าง ซึ่ึ�งหลังจากสุัมีผ่ัสุคว่ามีหนืาว่ 
และกางเต็นืท์ี่รอรับูว่ิว่ที่ะเลหมีอกที่่�จุด้ชื่มีว่ิว่ 
มี่อนืสุนื	เด้ินืที่างต่ออ่กเพื้่ยง	9	นืาที่่ก็จะพื้บูกับู 
สุว่นืบูอนืไซึ่อ่างขางกับูคว่ามีงามีของธุ์รรมีชื่าติ 
ที่่�กว่าด้รางว่ัลจากเว่ที่่ป็ระกว่ด้บูอนืไซึ่มีาอย่าง 
มีากมีาย 

05 สุก้ียูนนาน

สุก้ียูนนาน  /

ชื่ื�อร้านื:	เจ๊เหมียสุุก่�ยูนืนืานื	//	โที่ร:	081	366	3010
	เจ๊เหมียสุุก่�ยูนืนืานืและอาหารจ่นื-เชื่ิงด้อยอ่างขาง		

 

	 อำเภอแมี่แตงเป็็นืศูนืย์รว่มีกาแฟอราบูิก้า 
พื้ันืธุ์ุ์ด้่ไมี่แพื้้ที่่�ใด้ในืโลก	แต่มี่อุป็สุรรคคือคว่ามีรู้ 
ของชื่าว่บู้านืที่่�ยังมี่ไมี่มีากพื้อที่ั�งด้้านืการป็ลูก 
และการตลาด้	 กาแฟไฮัแลนืด้์ถูือกำเนืิด้ขึ�นื 
เพื้ื�อยื�นืมืีอเข้าชื่่ว่ยชืุ่มีชื่นืบู้านืเกิด้ด้้ว่ยการป็ลุก 
กำลังใจ	สุร้างแหล่งเร่ยนืรู้	และแหล่งขายกาแฟ 
เอาไว้่ใกล้	ๆ 	ชุื่มีชื่นื	เมีื�อทุี่กอย่างพื้ร้อมีชื่าว่บู้านื 
จึงหันืกลับูมีาป็ลูกกาแฟกันืมีากขึ�นื	
	 ป็ัจจุบูันืกาแฟสุด้จากไร่	Highland Koffee  
และจากไร่ของเกษตรกรและชื่าว่บู้านืในืบูริเว่ณ์ 
โด้ยรอบูเป็็นืสุินืค้าที่่�แบูรนืด้์	 Highland	 Koffee	 
เป็็นืผู่้ดู้แลกระบูว่นืการผ่ลิตตั�งแต่การป็ลูก	 
การเก็บูเก่�ยว่	 การตาก	 การเก็บูรักษา	 ไป็จนืถูึง 
การคั�ว่ทีุ่กขั�นืตอนืด้้ว่ยคว่ามีรู้และเที่คโนืโลย ่
ที่่�เหมีาะสุมี	เพื้ื�อให้ได้้กาแฟคุณ์ภาพื้	
	 สุำหรับูใครที่่�อยากลิ�มีรสุกาแฟอราบิูก้าแที่้ 
จากแม่ีแตงสุามีารถูสุั�งได้้ผ่่านืช่ื่องที่างออนืไลน์ื 
ของกาแฟไฮัแลนืด้์	 นือกจากจะได้้อร่อยกับู 
กาแฟแล้ว่	ยังได้้สุ่งเสุริมีกิจการของชืุ่มีชื่นืชื่าว่ไร่ 
ในืแมี่แตงอ่กด้้ว่ย

06 Highland
Koffee

Highland Koffee  /

ชื่ื�อร้านื:	Highland	Koffee	//	โที่ร:	089	815	2416
	Highland	Koffee
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 เสุน่่ห�ของเมื่องน่่าน่คือควัาม่สุงบแลุ่ะวิัถีุชีีวิัต 
เรียบง่ายท่ัาม่กลุ่างบรรยากาศทีั� โอบลุ้่อม่ไปด้วัย 
หุบเขา ด้วัยสุภาพัภ่มิ่ประเทัศแลุ่ะภ่มิ่อากาศทีั�  
เหม่าะแก่การเจัริญ่เติบโตของพัฤกษาเมื่องหน่าวั 
บน่ดอยสุ่ง ทัำาให้น่่าน่มี่ผลุ่ผลิุ่ตทัางการเกษตร 
ทีั�หลุ่ากหลุ่ายแลุ่ะเป็น่เอกลัุ่กษณ์� อย่างเช่ีน่กาแฟิ 
สุายพััน่ธุุ์�พิัเศษหายากใน่เมื่องไทัยแลุ่ะสุวัน่โกโก้ 
อิน่ทัรีย�  สุ่วัน่พืัชีผักพืั�น่เมื่องก็ยังคงได้รับควัาม่ 
นิ่ยม่ไม่่เสืุ�อม่คลุ่าย จุัดบรรจับกัน่ของควัาม่ดั�งเดิม่ 
กับควัาม่ใหม่่ทีั� เติบโตควับค่่กัน่ไป กำาลัุ่งค่อยๆ  
ทัำาให้เมื่องเล็ุ่กๆ กลุ่างหุบเขาแห่งนี่� กลุ่ายเป็น่ 
หมุ่ดหม่ายปลุ่ายทัางทีั�คน่รักการกิน่ดื�ม่ไม่่ควัร
พัลุ่าด

ภาคเหนืือ

น่าน

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัน่ั�นั 
โทร. 054 711 217 และ 054 711 218

 TAT NAN ททท.สำำ �นัักง�นัน่ั�นั

nan
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Route of Taste

NAN 01 แกงสะนัด 

แกงสะนัด  /

ชื่ื�อร้านื:	ชื่มีรมีสุ่งเสุริมีการที่่องเที่่�ยว่โด้ยชืุ่มีชื่นืในืเว่่ยง	//	 
โที่ร:	098	746	5875		

	ชื่มีรมีสุ่งเสุริมีการท่ี่องเที่่�ยว่โด้ยชืุ่มีชื่นืในืเว่่ยง	จ.นื่านื

	 หากต้องการศึกษารากฐานืที่างวั่ฒนืธุ์รรมี 
ของ เ มืีอง น่ืานืใ ห้ถูึ งแ ก่นื 	 ค่้ ม เจ้ า เมฆวัดี  
ณ์	 น่ืานื	 นัืบูเป็็นืสุถูานืที่่�หนืึ�งในืตัว่เมืีองที่่�คนืรัก 
ป็ระว่ัติศาสุตร์และสุนืใจวั่ฒนืธุ์รรมีอาหารโบูราณ์ 
ไมี่คว่รพื้ลาด้	 เพื้ราะป็ัจจุบัูนืที่่�นื่�เป็ิด้เป็็นืศูนืย์การ 
เร่ยนืรู้วั่ฒนืธุ์รรมีที่้องถูิ�นืป็ระจำชืุ่มีชื่นืในืเว่่ยง	 
ซึ่ึ�งม่ีการสุอนืที่ำแกงสุะนัืด้	 โด้ยที่ายาที่รุ่นืที่่�	 4	 
ของเจ้าเมีืองนื่านืองค์สุุด้ที่้าย	 เพื้ื�อรักษามีรด้ก 
ที่างวั่ฒนืธุ์รรมีอันืที่รงคุณ์ค่าไว่้ไม่ีให้สุูญหายไป็ 
ตามีกาลเว่ลา	
 แกงสิะนัด	คืออาหารท้ี่องถิู�นืของจังหวั่ด้น่ืานื 
ที่่�ที่ำกินืกันืในืคุ้มีเจ้าเมีฆว่ด้่มีาตั�งแต่สุมีัยโบูราณ์	 
โด้ยนืำผ่ักต่างๆ	 ที่่�เหลือจากการที่ำเมีนืูอื�นืมีาต้มี 
รว่มีกันื	 มี่ข้อสุันืนืิษฐานืว่่าชื่ื�อแกงอาจเพื้่�ยนืมีา 
จากคำว่่า	‘ใสุนั่ื�ก’	ในืสุำเนืย่งภาษาถูิ�นื	ซึ่ึ�งหมีายถูงึ 
แกงที่่�ใสุ่ของเยอะ
	 จดุ้เด้น่ืของแกงชื่นืดิ้นื่�คอืการใสุผ่่กัหลายชื่นืดิ้	 
ไม่ีว่่าจะเป็็นืผ่ักบูุ้ง		มีะเขือเป็ราะ		หัว่ป็ล่	ถูั�ว่ฝักยาว่	 
สุม้ีป็อ่ย		หนือ่ไม้ีด้อง	และม่ีเนืื�อสุตัว่ค์อืหมูีสุามีชื่ั�นื	 
การป็รุงรสุจะใชื่้เกลือจากอำเภอบู่อเกลือ	 พื้ริก	 
กะป็ิ	 นื�ำป็ลาร้าต้มีสุุก	 หอมีเจ่ยว่	 งาด้ำคั�ว่ป็่นื	 
ชื่ิมีให้ออกรสุกลมีกล่อมี	 เป็ร่�ยว่	 เค็มี	 หว่านื	 
หากเก็บูไว่้ค้ างคืนืจะยิ� งมี่ รสุชื่าติอร่อยขึ�นื	 
องค์ป็ระกอบูต่างๆ	 ของแกงสุะนืัด้บูอกเล่าถูึง 
วิ่ถู่ชื่่ว่ิตในืคุ้มีเจ้านืายสุมีัยก่อนืได้้เป็็นือย่างด้	่ 
ที่ั�งเรื�องการใชื่้ว่ัตถุูด้ิบูอาหารอย่างคุ้มีค่าและ 
เครื�องป็รงุตา่งๆ	ที่่�สุะที่อ้นืถึูงรสุชื่าตดิ้ั�งเด้มิีอันืเป็น็ื 
เอกลักษณ์์ของอาหารพื้ื�นืถูิ�นืเมีืองนื่านื	
	 และเพื้ื�อให้การซึึ่มีซัึ่บูป็ระวั่ตศิาสุตร์เมืีองน่ืานื 
ในืที่ริป็นื่�สุมีบููรณ์์แบูบูยิ�งขึ�นื	 อ่กสุถูานืที่่�หนืึ�งที่่�น่ืา 
ไป็เยือนืคือ	 โฮงเจ้าฟ่องคำ	 เรือนืล้านืนืาไมี้สุัก 
ยกใต้ถูุนืสุูงซึ่ึ�งเคยเป็็นืที่่�อยู่อาศัยของเจ้านืาย 
ฝ่ายเหนืือสุมัียก่อนื	 ปั็จจุบัูนืยังคงได้้รับูการดู้แล 
รักษาให้อยู่ในืสุภาพื้ด้่และม่ีเรื�องราว่มีากมีาย 
แฝงอยู่ในืทีุ่กรายละเอ่ยด้	

ศูินย ์โอที่อป
น่าน

เฮ่ือนภูัคา

โฮืงเจ๊า้ฟองคำา
ร่า้นเชีฟช่ีมชีน
ค่ม้เจ๊า้เมฆวัดี

ห์อศิิลป์
ริ่มน่าน

Nan
Native

Cocoa
Valley
Resort

อ่ที่ยานแห่์งชีาติ
ดอยภูัคา

กาแฟ
เดอมง้

ดอย
ผาผ้ �ง
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	 ห่างจากโฮังเจ้าฟองคำมีา	 1.5	 กิโลเมีตร	 
มี่ร้านือาหารล้านืนืาที่่� เสุิร์ฟอาหารแบูบูที่่� 
คนืนืา่นืกนิืแที่้ๆ 	โด้ยนืำว่ตัถูดิุ้บูสุว่่นืใหญม่ีาจาก 
ตลาด้เชื่้ามีืด้ที่่�ชื่าว่บู้านืป็ลูกตามีหมีู่บู้านืและ 
นืำมีาขายในืราคาย่อมีเยา	ชื่ื�อร้านื	เฮ้อนภัูคา  
เมีนืูแนืะนืำของที่่�นื่�คือ	 ผัักเชีียงดาคั�วัไขุ่่  
ที่่�อร่อยและมีากด้้ว่ยคุณ์ค่าที่างโภชื่นืาการ	

	 ว่ัตถูุดิ้บูผ่ักเช่ื่ยงด้าที่่�ใช้ื่ในืร้านืเฮัือนืภูคา 
สุ่งตรงมีาจากอำเภอเช่ื่ยงกลาง	 สุว่นืของ 
เกษตรกรท้ี่องถูิ�นืที่่�อยู่ติด้ริมีแม่ีนื�ำน่ืานื	 ซึ่ึ�งจะ 
ม่ีรสุชื่าติด้่เป็็นืพิื้เศษเพื้ราะเติบูโตในืดิ้นืและ 
อากาศที่่�เหมีาะสุมี	 เมีนืูนื่�คิด้สุูตรโด้ยเจ้าของ 
ร้านืคนืแรกผู่้ก่อตั�งเฮัือนืภูคาที่่�เป็็นืเกษตร 
จังหว่ัด้มีาก่อนื	 จึงมี่โอกาสุเด้ินืที่างไป็พื้บูป็ะ 
เกษตรกรที่อ้งถูิ�นืที่ั�ว่จงัหว่ดั้	ที่ำใหเ้กดิ้ไอเด้ย่ในื 
การคิด้เมีนูือาหารที่่�ช่ื่ว่ยสุนัืบูสุนุืนืให้เกษตรกร 
มี่รายได้้	 อ่กที่ั�งยังกินืแล้ว่ด้่ต่อร่างกายของ 
ผู่้บูริ โภค	 ผ่ักเช่ื่ยงด้าคั�ว่ไข่จะป็รุงรสุด้้ว่ย 
เครื�องแกงสุตูรเฉพื้าะของที่างรา้นื	ที่่�มีสุ่ว่่นืผ่สุมี 
ของกระเที่่ยมีพื้ื�นืเมืีองนื่านื	ที่ำให้ม่ีคว่ามีหอมี 
อร่อยโด้ด้เด้่นืจนืใครๆ	ชื่ิมีแล้ว่ก็พื้ากันืติด้ใจ
	 ผั่กเช่ื่ยงด้าเป็็นืผั่กริมีรั�ว่ที่่�ป็ลูกกันืที่ั�ว่ไป็ในื 
แถูบูจงัหว่ดั้ภาคเหนือื	เพื้ื�อนืำใบูออ่นืและยอด้ 
อ่อนืมีากินืเป็็นือาหาร	 เป็็นืพื้ืชื่ป็ระจำที่้องถูิ�นื 
ที่่�กินืแล้ว่ชื่่ว่ยลด้ระด้ับูนื�ำตาลในืเลือด้ได้้	 
โด้ยบูที่คว่ามีจากสุำนืักงานืข้อมีูลสุมุีนืไพื้ร	 
คณ์ะเภสัุชื่ศาสุตร์	 มีหาวิ่ที่ยาลัยมีหิด้ล	 
เผ่ยข้อมูีลว่่า	 ผ่ักเช่ื่ยงด้ามี่	 gymnemic	 acid	 
สุารสุำคัญในืกลุ่มีไตรเที่อร์ป็ีนื	ซึ่ึ�งม่ีฤที่ธุ์ิ�ยับูยั�ง 
การขนืสุ่งและชื่ะลอการดู้ด้ซึ่ึมีนื�ำตาลบูริเว่ณ์ 
ลำไสุ้เล็ก	 จึงสุ่งผ่ลให้นื�ำตาลในืเลือด้ลด้ลงได้	้ 
นืับูเป็็นือาหารพื้ื�นืถูิ�นืมีากคุณ์ค่าที่่�ชื่่ว่ยฟ้�นืฟู 
สุุขภาว่ะที่างกายได้้เป็็นือย่างด้่	

02 ผักเชียงดาคั�วไข่้ 

ผักเชียงดาคั�วไข่้  /

ชื่ื�อร้านื:	เฮัือนืภูคา	//	โที่ร:	084	614	4662
	เฮืัอนืภูคา	-	HuanPhukam

โกโก้ วัลเล่ย์ พ็็อท่  /

ชื่ื�อร้านื:	Cocoa	Valley	Resort	//	โที่ร:	063	791	1619
	Cocoa	Valley	Resort		

03 โกโก้ วัลเล่ย์ 
พ็็อท่

	 ออกจากตัว่เมีืองไป็ยังอำเภอป็ัว่กันืบู้าง	 
ที่่�นืั�นืม่ี โกโก้ วััลเล่ย์	 แหล่งที่่องเที่่�ยว่ที่่�ได้้รับู 
รางวั่ล	Thailand	Tourism	Award	2021	ป็ระเภที่ 
แหล่งท่ี่องเที่่�ยว่เพื้ื�อการเร่ยนืรู้	 ภายในืบูริเว่ณ์ 
ม่ีที่ั�งสุว่นืโกโกอ้นิืที่ร่ยว์่ถ่ิูไที่ย	คาเฟ	่และร่สุอรต์ 
เลก็	ๆ 	โอบูล้อมีด้ว้่ยธุ์รรมีชื่าติอนัือุด้มีสุมีบูรูณ์์	 
ไม่ีใชื่่แค่ป็ลูกและขายเที่่านืั�นื	 แต่โกโก้	 ว่ัลเล่ย์ 
ยังเป็็นืแหล่งรว่มีองค์คว่ามีรู้ด้้านืการแป็รรูป็ 
โกโก้ที่่�จริงจังมีากแห่งหนืึ�งในืป็ระเที่ศไที่ย	 
ทีุ่กกระบูว่นืการที่ำด้้ว่ยคว่ามีพื้ิถู่พื้ิถัูนืใสุ่ใจ 
และมุี่งเน้ืนืการสุร้างงานืสุร้างอาชื่่พื้ภายในื 
ชืุ่มีชื่นื	 ขั�นืตอนืท่ี่�พื้ิเศษอย่างมีากคือการหมีัก 
เมีล็ด้โกโก้ให้เข้าที่่�ป็ระมีาณ์	15	ว่ันืก่อนืนืำไป็ 
ตากแห้ง	ซึ่ึ�งเที่คนืิคการหมีักที่่�แตกต่างกันืของ 
แต่ละสุว่นืจะสุ่งผ่ลต่อคุณ์ภาพื้และรสุชื่าติ 
ของชื่็อกโกแลตที่่�นืำมีาด้ัด้แป็ลงเป็็นืสุารพื้ัด้ 
เมีนืูแสุนือร่อย
	 อย่างเชื่่นื โกโก้ วััลเล่ย์ พิ็อท่	 เมีนืูที่่� 
ออกแบูบูมีาเพื้ื�อเป็ิด้ป็ระสุบูการณ์์ในืการ 
ลิ�มีลองรสุชื่าติโกโก้แท้ี่ในืรูป็แบูบูที่่�สุร้างสุรรค์	 
เหมีาะแก่การด้ื�มีเพื้ื�อคลายหนืาว่	โด้ยที่างร้านื 
จะนืำเนืื�อโกโก้รสุเข้มีข้นืมีาป็ระดิ้ด้ป็ระด้อย 
เ ป็็นืลูกโกโก้และจัด้เสุิ ร์ฟพื้ร้อมีนืมีร้อนื	 
เมีื�อเที่นืมีร้อนืลงไป็	 ลูกโกโก้จะละลาย 
กลายเป็็นืเครื�องด้ื�มีอุ่นืๆ	 ที่่�ให้สัุมีผั่สุของ 
โกโก้แที่้อย่างชื่ัด้เจนื	
	 นือกจากโกโกท้ี่่�เป็็นืว่ตัถูดุ้บิูหลักของคาเฟ่ 
แล้ว่	 โกโก้	 ว่ัลเล่ย์ยังสุ่งเสุริมีแนืว่คิด้การใชื่้ 
ว่ัตถุูด้ิบูท้ี่องถูิ�นืด้้ว่ยการอุด้หนุืนืผ่ลผ่ลิตจาก 
เกษตรกรในืละแว่กชืุ่มีชื่นืใกล้เค่ยง	 บูางเมีนูื 
จึงม่ีการใชื่้วั่ตถูุด้ิบูที่่�หมีุนืเว่่ยนืสุับูเป็ล่�ยนืไป็ 
ตามีฤดู้กาล	 ทีุ่กสัุมีผ่ัสุที่่�นืักที่่องเที่่�ยว่ด้ื�มีด้�ำ 
จึงไมี่ใชื่่แค่การเป็ิด้ป็ระสุบูการณ์์เพื้ื�อคว่ามีอิ�มี 
อร่อยเท่ี่านัื�นื	 แต่ยังได้้ช่ื่ว่ยเกื�อกูลธุ์ุรกิจชืุ่มีชื่นื 
ให้เติบูโตอย่างยั�งยืนือ่กด้้ว่ย	
	 มีองออกไป็จากโกโก้	 ว่ัลเล่ย์	 จะเห็นืว่ิว่ 
ที่ิว่ที่ัศนื์ของเมืีองป็ัว่และด้อยภูคาได้้อย่าง 
ชื่ัด้เจนื	ซึ่ึ�ง	อ่ท่ยานแห์่งชีาต๊ิดอยภัูคา	ก็เป็็นื 
หนืึ�งในืสุถูานืที่่�ที่่องเที่่�ยว่ยอด้นืิยมีสุำหรับู 
กางเต็นืที่์รับูลมีหนืาว่และสัุมีผ่ัสุที่ะเลหมีอก
ยามีเชื่้า	
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	 จิบูโกโก้แล้ว่ก็อยากชื่ว่นืขึ�นืด้อยสุูงไป็จิบู 
กาแฟกันืต่อ	
	 กาแฟเป็็นืพืื้ชื่เศรษฐกิจที่่�ที่ำให้คนืกับูป็่า 
อยู่ร่ว่มีกันืได้้อย่างยั�งยืนื	 เพื้ราะกาแฟจะเติบูโต 
ได้้ด่้ภายใต้ร่มีเงาของไมี้ใหญ่	 การป็ลูกกาแฟ 
จึงเป็็นืการป็ลูกป็่าไป็โด้ยป็ริยาย	 คุณ์เคเลบู	 
จอร์แด้นื	ชื่าว่อเมีริกันืที่่�เติบูโตบูนืด้อยมีณ์พ่ื้ฤกษ์ 
และม่ีคว่ามีสุนืใจอยากพัื้ฒนืากาแฟให้เป็็นืพืื้ชื่ 
เศรษฐกจิป็ระจำชื่มุีชื่นื	จงึรเิริ�มีที่ด้ลองป็ลกูกาแฟ 
หลายชื่นืดิ้จนืกระที่ั�งคน้ืพื้บูสุายพื้นัืธุ์ุท์ี่่�มีร่สุชื่าตดิ้่ 
และเหมีาะแก่การเติบูโตบูนืด้อยแห่งนื่�	 จากนืั�นื 
ได้้ก่อตั�งโรงคั�ว่และถู่ายที่อด้คว่ามีรู้ด้้านืกาแฟ 
ให้กับูชื่าว่บู้านื	 รว่มีถูึงเป็ิด้พื้ื�นืที่่�ให้ชื่าว่บู้านื 
ได้้ลองชิื่มีกาแฟเพืื้�อแลกเป็ล่�ยนืเร่ยนืรู้ร่ว่มีกันื	 
ซึ่ึ�งคุณ์วิ่ชื่ัย	 กำเนิืด้มีงคล	 ก็เป็็นืหนืึ�งในืชื่าว่ม้ีง 
แห่งบู้านืมีณ่์พื้ฤกษ์ที่่�หลงเสุน่ืห์ของกาแฟและ 
ทีุ่่มีเที่อย่างจริงจัง

04 กาแฟเกชา หรือเกอิชา 

กาแฟเกชา  /

ชื่ื�อร้านื:	กาแฟเด้อมี้ง	//	โที่ร:	063	562	6696
	Coffee	De	Hmong	กาแฟเด้อมี้ง	

	 กาแฟเกชื่าเป็็นืเมีนืูกาแฟด้ริป็ของร้านื	 
กาแฟ่เดอม้ง คดิ้สูุตรโด้ยคุณ์วิ่ชื่ยั	ชื่ายผู่เ้ดิ้นืที่าง 
กลับูมีาบู้านืเกิด้เพื้ื�อที่ำสุว่นืกาแฟและสุร้าง 
แบูรนืด้์กาแฟ	ด้้ว่ยคว่ามีตั�งใจอยากเป็ล่�ยนืภูเขา 
หัว่โล้นืบูนืด้อยมีณ์่พื้ฤกษ์ให้กลายเป็็นืป็่ากาแฟ 
แบูบูไบูโอชื่่ว่ภาพื้ป็ราศจากสุารเคมี่
	 จุด้เด้่นืของเกชื่าคือรสุอ่อนืหว่านืคล้าย 
สุ้มีสุายนื�ำผ่ึ�งและม่ีกลิ�นืหอมีอ่อนืๆ	 ของผ่ลไม้ี	 
จึงเป็็นืกาแฟที่่�ด้ื�มีง่ายไม่ีเข้มีขมีจนืเกินืไป็	 จัด้ว่่า 
เป็็นืกาแฟที่่�ม่ีราคาสูุงเป็็นือันืดั้บูต้นืๆ	 ของโลก	 
โด้ย	 พื้.ศ.	 2564	 เป็็นืป็ีแรกท่ี่�คุณ์ว่ิชัื่ยสุ่งเกชื่า 
เข้าป็ระกว่ด้ในืงานื	 Thai	 Specialty	 Coffee	 
Awards	 และได้้รางว่ัลชื่นืะเลิศในืการป็ระกว่ด้ 
ป็ระเภที่	Natural	Process	นืับูเป็็นืคว่ามีสุำเร็จ 
อก่ก้าว่ของแบูรนืด้์กาแฟที่้องถูิ�นืที่่�นื่าจับูตามีอง
	 ไมี่ได้้มี่แค่กาแฟเที่่านืั�นืที่่�เป็็นืของด้่ป็ระจำ 
บู้านืมีณ์่พื้ฤกษ์	 เพื้ราะที่่�น่ื�มี่	 ดอยผัาผ้ั�ง เป็็นื 
จุด้ชื่มีว่ิว่ที่ิว่ที่ัศนื์และเสุ้นืที่างเด้ินืป็่าที่่�สุว่ยงามี	
เง่ยบูสุงบู	 อ่กที่ั� ง ยัง ม่ีด้อกพื้ญาเสืุอโคร่ง 
ผ่ลิบูานืในืฤด้หูนืาว่ด้ว้่ย	เหมีาะอยา่งยิ�งแกก่ารมีา 
ชื่าร์จแบูตเติมีพื้ลังให้กาแฟอุ่นืๆ	และธุ์รรมีชื่าติ 
แสุนือุด้มีสุมีบููรณ์์ชื่่ว่ยป็ลอบูป็ระโลมีใจ

	 ของฝากนืา่ซึ่ื�อจากจงัหว่ดั้นืา่นืคอื	มะไฟ่จีน 
อบน�ำผ้ั�ง	ผ่ลผ่ลิตจาก	กล่ม่วัสิิาห์กิจชีม่ชีนน่าน 
มอลต๊์	 ที่่�นืำผ่ลไมี้ป็ระจำที่้องถิู�นืมีาแป็รรูป็ด้้ว่ย 
กรรมีว่ิธุ์่ที่่�สุืบูที่อด้สุูตรมีาจากบูรรพื้บูุรุษชื่าว่จ่นื	 
โด้ยนืำมีะไฟจ่นืมีาผ่่านื	 3	 กรรมีว่ิธุ์่หลัก	 ได้้แก่	 
เชืื่�อมี	อบูนื�ำผ่ึ�ง	และตากแห้ง	จนืได้้ออกมีาเป็็นื 
ของกินืเลน่ืที่่�รสุชื่าตหิว่านืหอมีผ่สุมีคว่ามีเป็ร่�ยว่ 
สุด้ชื่ื�นื	อร่อยชืุ่่มีคอ	ที่ั�งยังมี่สุรรพื้คุณ์ชื่่ว่ยขับูลมี	 
บูรรเที่าอาการท้ี่องอืด้ท้ี่องเฟ้อ	 จึงได้้รับูคว่ามี 
นืิยมีที่ั�งในืหมีู่คนืไที่ยและชื่าว่ต่างชื่าติ	
	 บูางป็ีที่างกลุ่มีวิ่สุาหกิจชืุ่มีชื่นืนื่านืมีอลต์ 
ขายมีะไฟจ่นือบูแห้งได้้มีากถูึง	 1,000-2,000	 
กิโลกรัมีเลยที่่เด้่ยว่	 เป็็นืการสุร้างงานืสุร้าง 
รายได้้ให้กับูชื่าว่บู้านืในืชืุ่มีชื่นืตั�งแต่ต้นืนื�ำยันื 
ป็ลายนื�ำ	 ไมี่ว่่าจะเป็็นืเกษตรกรที่่�ป็ลูกมีะไฟจ่นื	 
แรงงานืที่่�มีารับูจ้างบู่บูเมี็ด้ที่ิ�ง	และกลุ่มีว่ิสุาหกิจ 
ชืุ่มีชื่นืที่่�ที่ำการแป็รรูป็สุ่งขาย	 ที่ั� งยั ง เ ป็็นื 
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ที่่�สุ่งเสุริมีให้นืักท่ี่องเที่่�ยว่รู้จักผ่ลไม้ี 
ป็ระจำที่้องถูิ�นืของเมีืองนื่านือ่กด้้ว่ย	

05 มะไฟจีน
อบน้ําผ้ึง

มะไฟจีนอบน้ําผ้ึง  /

ชื่ื�อร้านื:	ว่ิสุาหกิจชืุ่มีชื่นืนื่านืมีอลต์	//	โที่ร:	085	709	5350
	Nan	Malt	
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 ราชีธุ์านี่เก่าอัน่รุ่ม่รวัยด้วัยเรื�องราวัทัาง 
ประวััติศาสุตร�แลุ่ะม่รดกทัางวััฒน่ธุ์รรม่ อีกทัั�ง 
ยังเป็น่พืั�น่ทีั�แห่งควัาม่อุดม่สุม่บ่รณ์� ทีั�ปลุ่่กอะไร 
ก็งอกงาม่แลุ่ะมี่แม่่น่ำ�ายม่เป็น่แหลุ่่งอาหารสุำาคัญ่  
เม่น่่จัากปลุ่าแม่่น่ำ�าจ้ังเป็น่สุ่วัน่หน้่�งของวััฒน่ธุ์รรม่
อาหารประจัำาท้ัองถิุ�น่ทีั�ขาดไม่่ได้ แลุ่ะทีั� น่่าสุน่ใจั 
คือการขยายแน่วัคิดเ รื� องการอย่่ ร่วัม่กับ
ธุ์รรม่ชีาติอย่างยั� งยืน่ด้วัยการตั� งโครงการ 
เกษตรอิน่ทัรีย�ข้�น่ใน่พืั�น่ทีั�สุน่าม่บิน่ รวัม่ถุ้งบรรดา 
ร้าน่รวังของลุ่่กหลุ่าน่ชีาวัสุุโขทััยรุ่น่ใหม่่ทีั�กำาลัุ่ง 
ขยับปรับเปลีุ่�ยน่เมื่องไปข้างหน้่าให้ร่วัม่สุมั่ยแบบ 
ไม่่ลุ่ะทิั�งรากฐาน่เดิม่ของควัาม่เป็น่เมื่องรุ่งอรุณ์ 
แห่งควัาม่สุุข

ภาคเหนืือ

สุโข้ทั่ย 

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัสุำโขทัย 
โทร. 055 616 228 และ 055 616 229

 TAT Sukhothai-Kamphaeng Phet  

sukho-
thai
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Route of Taste

sukho-
thai

01 ส้มตำ�ผักนำ้� 

ส้มตำ�ผักนำ้�  /

ชื่่�อร้้าน: ครั้วสุุโข // โทร้: 055 647 290  
 โคร้งการ้เกษตร้อินทรี้ย์์และคร้ัวสุุโข สุนามบิินสุุโขทัย์ 

 ร้้้ ห ร้่ อ ไ ม่ว่ า ใน พ่ื้�นที� สุนามบิินสุุ โข ทัย์มี  
โครงการเกษตรอิินทรีย์์ กว่า 600 ไร้่ที�ปล้กผััก 
ผัลไม้ปลอดสุาร้พื้ิษ เลี�ย์งสุัตว์ด้วย์วิถีีธร้ร้มชื่าติ  
และเป็นแหล่งเร้ีย์นร้้้เร้่�องการ้ทำเกษตร้อินทร้ีย์์ 
ปร้ะจำชืุ่มชื่น ที�มีเด็กตั�งแต่วัย์อนุบิาลไปจนถีึง
ผั้้ใหญ่่เข้ามามีสุ่วนร่้วมในการ้ทำกิจกร้ร้มต่างๆ  
เป็นการ้สุ่งต่อองค์ความร้้้สุ่้ชืุ่มชื่นเพื้่�อเผัย์แพื้ร้่ 
วัฒนธร้ร้มอาหาร้ปลอดภััย์และดีต่อสุุขภัาพื้ 
ไปในวงกว้าง นอกจากนี�ทางโคร้งการ้ยั์งรั้บิซ่ื้�อ 
ผัลผัลิตของเกษตร้กร้ท้องถีิ�นที�ทำเกษตร้อินทรี้ย์์ 
มาชื่่วย์ขาย์ เป็นการ้กร้ะจาย์ร้าย์ได้สุ้่ชืุ่มชื่น 
อีกชื่่องทางหนึ�งด้วย์ 
 ผัลผัลิตจากโคร้งการ้จะถี้กนำมาปรุ้งเป็น 
อาหาร้ในร้้าน ครัวสุุโข ซื้ึ�งมี เมน้เด็ดอย์่าง  
สุ้มตำผัักน้ำ ร้สุชื่าติออกเปร้ี�ย์วหวานกลมกล่อม 
ไม่เผั็ดจัดจ้าน เพื้ร้าะเป็นเมน้อาหาร้ที�คิดขึ�นมา 
เพื้่� อดึ งด้ ด ใจ ให้ เ ด็ กๆ กิน ผััก ได้ อ ร่้อย์ขึ� น  
โดย์วตัถีดุบิิตา่งๆ ที�นำมาใชื่ป้ร้งุอาหาร้เพื้่�อสุุขภัาพื้ 
ภัาย์ในร้้าน ล้วนเป็นผัลผัลิตจากโคร้งการ้ 
เกษตร้อินทร้ีย์์ของคร้ัวสุุโข ซื้ึ�งตั�งอย์้่ในพื้่�นที� 
สุนามบิินสุุโขทัย์ จึงมั�นใจได้ในความสุด สุะอาด  
ปลอดภััย์ กินแล้วดีต่อสุุขภัาพื้แน่นอน
 สุ่วนผัักน�ำหร้่อวอเตอร้์เคร้สุนั�นได้ชื่่�อว่า 
เป็นผัักขวัญ่ใจคนร้ักสุุขภัาพื้ เพื้ร้าะมีคุณค่าทาง 
โภัชื่นาการ้สุ้งและหลากหลาย์ ไม่ว่าจะเป็นกร้ด 
อะมิโน แคลเซื้ีย์ม วิตามินเอ วิตามินซื้ี วิตามินอี  
ธาตุเหล็ก แมงกานีสุ และกากใย์อาหาร้ อีกทั�ง 
ย์ังมีงานวิจัย์ที�เผัย์ว่าผัักชื่นิดนี�สุามาร้ถีต้านมะเร้็ง
ได้ เม่�อนำมาปรุ้งกับิมะเข่อเทศ ถีั�วฝัักย์าว และ 
โร้ย์หน้าถีั�วลิสุง จึงทำให้สุ้มตำผัักน�ำจานนี�อุดม 
ไปด้วย์สุาร้อาหาร้ที�ดีต่อร้่างกาย์แถีมยั์งกินอร้่อย์
ด้วย์ 

ข้า้วเป๊ิ๊�บ
ล้ม้ยักัษ์์

ศรีีสัชันาล้ยัั
เฮอริีเทจ

รีา้นสุัข้เสัมอ

โครีงการีเกษ์ตรีอินทรีียั ์
สันามบินสุัโข้ทยัั

อุทยัาน
ปิ๊รีะวติัศาสัตรี์

สุัโข้ทยัั

Mothana
Ceramic

Rush Lush
Craft Café
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	 ร้านือาหารถูัด้มีาที่่�อยากแนืะนืำคือ	คร์ัวั 
ศิร์ีสิัชีนาลัย เฮอร์ิเท่จ ตั�งอยู่ในืบูริเว่ณ์เด้่ยว่ 
กับูร่สุอร์ตและศูนืย์อนืุรักษ์ผ้่าไที่ย	 สุถูานืที่่� 
แห่งนื่�ต้องการอนืุรักษ์ว่ัฒนืธุ์รรมีพื้ื�นืถูิ�นืด้ั�งเด้ิมี 
และป็ระว่ัติศาสุตร์ของสุุโขที่ัยไว่้ให้มีากที่่�สุุด้	 
จงึพื้ยายามีคดิ้คน้ืเมีนืทูี่่�ใชื่ว้่ตัถุูด้บิูที่อ้งถูิ�นือย่าง 
ป็ลาค้าว่ที่่�พื้บูมีากในืแม่ีนื�ำยมีมีาป็ระกอบู 
อาหาร	 และสุร้างเรื�องราว่ให้เชื่ื�อมีโยงกับู 
พื้ระร่ว่งผู่้เป็็นืตำนืานืคูเ่มืีองสุุโขที่ัย	จนืได้้ออก 
มีาเป็็นืเมีนืู	ปลาห์ลามพิร์ะร์่วัง

	 ครัว่ศร่สุัชื่นืาลัยอยู่ไมี่ไกลจากแก่งหลว่ง	 
คันืหินืธุ์รรมีชื่าติในืแมี่นื�ำยมีที่่�เป็็นืสุ่ว่นืหนึื�ง 
ของอุที่ยานืป็ระว่ัติศาสุตร์ศร่สุัชื่นืาลัย	 ซึ่ึ�งมี่ 
พื้งศาว่ด้ารและตำนืานืพืื้�นืเมืีองที่่�เล่าขานื 
สืุบูต่อกันืมีาเก่�ยว่กับูพื้ระร่ว่งว่่าที่่านืลงไป็ 
อาบูนื�ำในืแก่งหลว่งแล้ว่ไม่ีป็รากฏกายขึ�นืมีา 
อ่กเลย	 และบูางตำนืานืก็เสุริมีแต่งเรื�องราว่ 
เพื้ิ�มีเติมีว่่าท่ี่านืด้ำนื�ำลงไป็หามีารด้าที่่�เป็็นื 
นืาคอยู่ในืเมืีองบูาด้าล	 ครัว่ศร่สัุชื่นืาลัยจึงนืำ 
ตำนืานืนื่�มีาสุร้างสุรรค์เป็็นืเมีนูือาหารที่่�น่ืา 
สุนืใจและที่ำให้คนืกินืได้้เร่ยนืรู้ป็ระว่ัติศาสุตร์ 
ของเมีืองสุุโขที่ัยคว่บูคู่ไป็ด้้ว่ยในืตัว่	
	 อ่กสุถูานืที่่�หนืึ�งที่่�คนืรักป็ระวั่ติศาสุตร์ 
ตอ้งไป็เยอืนืคือ	อท่่ยานปร์ะวัตั๊ศิิาสิต๊ร์ส์ิโ่ขุ่ทั่ย  
มีรด้กโลกที่างวั่ฒนืธุ์รรมีที่่� เป็็นืแหล่งรว่มี 
โบูราณ์สุถูานือันืที่รงคุณ์ค่าเกือบู	 200	 แห่ง	 
อิฐทีุ่กก้อนืล้ว่นืเต็มีไป็ด้้ว่ยเรื�องราว่ที่่�บูอกเล่า 
คว่ามีรุ่งเรืองในือด่้ตของอาณ์าจักรสุุโขที่ัย 
ที่่�เคยเป็็นืราชื่ธุ์านื่เก่าได้้เป็็นือย่างด้่	

02 ปลาหลามพ็ระร่วง 

ปลาหลามพ็ระร่วง  /

ชื่ื�อร้านื:	ศร่สุัชื่นืาลัยเฮัอริเที่จ	//	โที่ร:	055	615	423
	Sisatchanalai	Heritage	ศร่สุัชื่นืาลัยเฮัอริเที่จ
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เค้กข้้าวหอมนิล  /

ชื่ื�อร้านื:	สุุขเสุมีอ	Coffee	and	Bakery	House	//	
โที่ร:	086	449	4498,	091	446	2945

	สุุขเสุมีอ	Coffee	and	Bakery	House	

03 เค้กข้้าว
หอมนิล

	 ‘ในืนื�ำมี่ป็ลา	ในืนืามี่ข้าว่’	คือข้อคว่ามีบูนื 
ศลิาจารกึพื้อ่ขนุืรามีคำแหง	ที่่�บูอกเลา่ถูงึคว่ามี 
อดุ้มีสุมีบูรูณ์ข์องเมืีองสุโุขที่ยั	อาณ์าจกัรเกา่แก่ 
ที่่�เคยรุ่งเรืองเมีื�อครั�งอด้่ต	เมีื�อต้องการที่ำขนืมี 
ที่่�สุื�อสุารถูึงแก่นืคว่ามีเป็็นืสุุโขที่ัยให้ถููกป็าก 
คนืรุน่ืใหม่ี	รา้นื	สิขุ่่เสิมอ จงึหยิบูเอาข้าว่หอมีนิืล 
อินืที่ร่ย์ซึ่ึ�งป็ลูกในืสุุโขทัี่ยมีาสุร้างสุรรค์เป็็นื	 
เคก้ขุ่า้วัห์อมนิล ที่่�ที่ั�งอร่อยและสุว่ยงามีลงตัว่	 
ข้าว่ชื่นืิด้นื่�เป็็นืผ่ลิตภัณ์ฑ์์จากเครือข่ายข้าว่ 
หอมีนืิลอินืที่ร่ย์ที่่�ก่อตั�งโด้ยกลุ่มีเกษตรกร 
ที่้องถูิ�นื	 ซึ่ึ�งจะที่ำออกมีาสุองรูป็แบูบู	 ได้้แก่	 
คัพื้เค้กมีงคลอุบูล	 และเค้กศร่นิืลสัุงคโลก	 
ซึ่ึ�งที่ำขึ�นือย่างพื้ิถู่พื้ิถูันืใสุ่ใจทีุ่กรายละเอ่ยด้	
	 คัพื้เค้กมีงคลอุบูลได้้แรงบัูนืด้าลใจมีาจาก 
ด้อกบูัว่หลว่ง	 ด้อกไมี้ป็ระจำจังหว่ัด้สุุโขที่ัย 
ที่่�คนืนืิยมีใช้ื่ไหว่้พื้ระ	 สุื�อถูึงว่ัฒนืธุ์รรมีที่้องถูิ�นื 
ด้ั�งเด้ิมีของสุุโขที่ัยที่่�มี่คว่ามีเก่�ยว่พื้ันือย่าง 
แนืบูแนื่นืกับูพืุ้ที่ธุ์ศาสุนืา	สุ่ว่นืลว่ด้ลายป็ลากา 
ที่่�ถูอด้แบูบูมีาจากเครื�องสุงัคโลกโบูราณ์	กเ็ป็น็ื 
อัตลักษณ์์อันืโด้ด้เด้่นืที่่�เห็นืแล้ว่รับูรู้ได้้ที่ันืที่่ว่่า 
นื่�คือศิลป็ะแบูบูสุุโขทัี่ย	 นือกจากข้าว่หอมีนืิล 
แล้ว่	 ที่างร้านืสุุขเสุมีอยังนืำผ่ลผ่ลิตที่าง 
การเกษตรอ่กหลายชื่นืิด้มีาด้ัด้แป็ลงเป็็นื 
ขนืมีและเครื�องดื้�มี	 เชื่่นื	 ลูกตาล	 มีะยงชิื่ด้	 
เพื้ื�อสุนืบัูสุนุืนืใหเ้กษตรที่อ้งถูิ�นืในืละแว่กชื่มุีชื่นื 
ม่ีรายได้้เพื้ิ�มีขึ�นื	เป็็นืการเติบูโตไป็พื้ร้อมีๆ	กับู 
ชุื่มีชื่นื	 โด้ยนืำของด้่สุุโขที่ัยมีาต่คว่ามีใหมี่ให้ 
ร่ว่มีสุมีัยและช่ื่ว่ยเพื้ิ�มีมีูลค่าผ่ลผ่ลิตที่างการ
เกษตร

	 ร้านืต่อมีาที่่�น่ืาไป็เยือนืคือ	 Rush Lush 
Craft Cafe	 คาเฟ่เล็กๆ	 ในือำเภอเมีืองสุุโขที่ัย 
แห่งนื่�เสิุร์ฟอาหารบูนืคว่ามีเชื่ื�อว่่าอาหารอร่อย 
ไมี่ใชื่่แค่เรื�องของรสุชื่าติ	 แต่ยังเต็มีไป็ด้้ว่ย 
เรื�องราว่เบูื�องหลังที่่�เราคว่รเร่ยนืรู้และให้คว่ามี 
เคารพื้ต่อผู่้คนืที่่�ผ่ลิตว่ัตถูุด้ิบูอาหารเหล่านืั�นื	
	 เมีนืนูืา่ลิ�มีลองคือ ขุ่า้วับ้อซหู์มยูา่ง	รงัสุรรค์ 
ขึ�นืจากข้าว่ด้อยป็กาเกอะญอ	 นืำมีาคลุกเคล้า 
ซึ่อสุเพื้สุโต้	 ที่ำจากโหระพื้าที่่�ป็ลูกเองข้างบู้านื 
แบูบูอินืที่ร่ ย์	 เสุิร์ฟคู่กับูหมีูหมีักนื�ำผ่ึ�งจาก 
ป็่าของชื่าว่ป็กาเกอะญอ	 เสุริมีรสุด้้ว่ยห่อว่อ 
สุมีุนืไพื้รที่่�เร่ยกกันืว่่าชืู่รสุด้อย	 ป็ลาป็่นืสุุโขที่ัย	 
ป็ลาเค็มีป็ระมีงพื้ื�นืบู้านืชืุ่มีพื้ร	 และด้อกเกลือ 
ธุ์รรมีชื่าติจากบูางบูำหรุ	ได้้ออกมีาเป็็นืคว่ามีนัืว่ 
ที่่�มี่เอกลักษณ์์และเรื�องราว่ของชืุ่มีชื่นืทัี่�ว่ไที่ย 
แที่รกซึ่ึมีอยูใ่นืทีุ่กอณ์ู	เป็็นืการสุ่งเสุริมีให้คนืกินื 
อาหารอยา่งเขา้ใจรากฐานืของว่ตัถูดุ้บิูมีากยิ�งขึ�นื	

04 ข้้าวบือซู
หมูย่าง 

ข้้าวบือซูหมูย่าง  /

ชื่ื�อร้านื:	Rush	Lush	Craft	Cafe	//	โที่ร:	086	735	8135
	Rush	Lush	Craft	Cafe	รัตนื์	รัตนื์	คราฟที่์	คาเฟ่สุุโขทัี่ย		

	 รตัน์ืและแน็ืคผู่เ้ป็น็ืเจ้าของร้านืใชื่เ้ว่ลาไป็กับู 
การลงพื้ื�นืที่่�ที่ำงานืชืุ่มีชื่นืหลายแห่ง	 พื้ว่กเขาจึง 
ค้นืพื้บูว่ัตถูุด้ิบูนื่าสุนืใจมีากมีายที่่�อยากหยิบูยก 
มีานืำเสุนือ	 และถู่ายที่อด้ภูมีิป็ัญญาที่้องถูิ�นื 
ของผู่้คนืที่่�ใชื่้ชื่่ว่ิตอยู่ ร่ว่มีกับูป่็าอย่างยั�งยืนื	 
โด้ยนืำว่ัตถูุเหล่านืั�นืมีาสุร้างสุรรค์เป็็นืเมีนืูที่่� 
เข้าใจง่าย	 ที่ว่่าอัด้แนื่นืไป็ด้้ว่ยรายละเอ่ยด้	 
อย่างเชื่่นืขนืมีป็ังจากย่สุต์ธุ์รรมีชื่าติที่่�ไมี่ใชื่้ 
ว่ัตถูุป็รุงแต่งกันืเสุ่ยและเพื้ิ�มีคว่ามีอร่อยด้้ว่ย 
ว่ัตถุูด้ิบูป็ลอด้ภัยจากชุื่มีชื่นืท้ี่องถิู�นื	 นือกจากนื่� 
ในืเล่มีเมีนืูและสุิ� งของที่่�นืำมีาตกแต่งร้านื 
ยังที่ำหน้ืาที่่�สุื�อสุารถึูงว่ิถู่ชื่่ว่ิตการอยู่ร่ว่มีกับูป็่า	 
เพื้ื�อให้นืักชื่ิมีที่ั�งหลายเห็นืคุณ์ค่าของป็่าซึึ่�งเป็็นื 
ต้นืกำเนืิด้แห่งชื่่ว่ิตมีากขึ�นืด้้ว่ย
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05 ข้้าวเป๊ิบฟิวชั�น 

ข้้าวเป๊ิบฟิวชั�น   /

ชื่ื�อร้านื:	ข้าว่เป็ิ�บูล้มียักษ์	//	โที่ร:	088	495	7738
	โฮัมีสุเตย์บู้านืนืาต้นืจั�นื	จังหวั่ด้สุุโขที่ัย 

 

	 หากต้องการเย่ยว่ยาร่างกายและจิตใจตามี 
ว่ิถู่ธุ์รรมีชื่าติ	 ขอแนืะนืำให้ไป็ที่่� โฮมสิเต๊ย์ 
บ้านนาต้๊นจั�น	 สุถูานืที่่�ที่่�จะที่ำให้คุณ์รื�นืรมีย์ 
ไป็กับูการใช้ื่ชื่่ว่ิตให้ชื่้าลง	 สุำรว่จสุิ�งรอบูตัว่ผ่่านื 
มีมุีมีองใหมีด่้ว้่ยการป็ั�นืจกัรยานืชื่มีทีุ่ง่	จบิูกาแฟ 
กระบูอกไม้ีไผ่่ท่ี่ามีกลางสุายหมีอกยามีเชื่้า	 
กินือาหารตามีฤดู้กาลที่่�ด้่ต่อสุุขภาพื้	 เร่ยนืรู ้
การที่อผ้่าและหัตถูกรรมีต่าง	 ๆ	 รว่มีถึูงที่ด้ลอง 
ที่ำข้าว่เป็ิ�บูที่่�เป็็นือาหารป็ระจำที่้องถิู�นืของ 
จังหวั่ด้สุุโขทัี่ย	 ซึึ่�งสุะท้ี่อนืให้เห็นืถึูงวั่ฒนืธุ์รรมี 
การแป็รรูป็อาหาร	
	 ที่่�สุำคัญคืออย่าลืมีแว่ะชิื่มี	ขุ่้าวัเป๊�บฟ่๊วัชีั�น  
อาหารป็ระจำร้านืข้าว่เป็ิ�บูล้มียักษ์	 ที่่�ตั�งอยู่ 
ในืศูนืย์บูริการนัืกท่ี่องเที่่�ยว่	 โด้ยสูุตรข้าว่เป็ิ�บู 
ของที่างร้านืจะม่ีที่ั�งแบูบูต้นืตำรับูสุำหรับูคนืที่่� 
ต้องการสุัมีผ่ัสุรสุชื่าติแบูบูสุุโขที่ัยแที่้	 และเสุริมี 
ด้้ว่ยเมีนูืฟิว่ชื่ั�นืหลายรายการที่่� ดั้ด้แป็ลงให้ 
เขา้กบัูยคุสุมียั	เชื่น่ื	ขา้ว่เป็ิ�บูอนิืเลิฟที่่�เสิุรฟ์พื้รอ้มี 
ไขด่้าว่รูป็หัว่ใจ	ข้าว่เป็ิ�บูแห้งหมูีแด้ง	ข้าว่เป็ิ�บูแห้ง 
ลุยแหลก	ข้าว่เป็ิ�บูต้มียำ	ข้าว่เป็ิ�บูที่ะเลรว่มีมีิตร	 
ข้าว่เปิ็�บูแห้งลุยสุว่นื	 ข้าว่เปิ็�บูแห้งชุื่ป็เป็อร์	 
ขา้ว่เป็ิ�บูต้มียำรว่มีเครื�องไที่ย	ข้าว่เป็ิ�บูที่ะเลนื�ำข้นื	 
และข้าว่เป็ิ�บูสุุก่�แห้ง

	 ร้านืของฝากที่่�คว่รแว่ะเป็็นือย่างยิ�งคือ 
โมท่นาเซร์ามิก	 ที่่�จำหนื่ายที่ั�งของตกแต่งบู้านื	 
ของสุะสุมี	 และของใชื่้ภายในืครั ว่ เรือนื	 
โด้ยบูางชื่ิ�นืเป็็นืงานืศิลป็ะที่่�มี่เพื้่ยงชื่ิ�นืเด้่ยว่ 
ในืโลก	ไมีท่ี่ำซึ่�ำ	นือกจากเปิ็ด้พืื้�นืที่่�ให้นืกัท่ี่องเที่่�ยว่ 
มีาเลือกซึ่ื�อของที่่�ระลึกติด้มีือกลับูบู้านืแล้ว่	 
ที่างสุตูด้ิโอยังม่ีเว่ิร์กช็ื่อป็ระยะสุั�นืสุำหรับู 
นัืกที่่องเที่่�ยว่ที่่�ต้องการเป็ิด้ป็ระสุบูการณ์์ด้้านื 
วั่ฒนืธุ์รรมีเครื�องป็ั�นืด้ินืเผ่าของสุุโขที่ัยให้ลึกซึ่ึ�ง 
ยิ�งขึ�นื	หรอืหากม่ีใจรกัในืงานืเซึ่รามิีกอยา่งจรงิจงั 
และอยากเร่ยนืรู้	 ก็มี่เว่ิร์กชื่็อป็	 5	 ว่ันืที่่�สุอนื 
เที่คนิืคทุี่กขั�นืตอนือย่างละเอ่ยด้	 ตั�งแต่การ 
เตร่ยมีด้ินืไป็จนืถูึงการเผ่าให้ได้้ออกมีาเป็็นื 
ชื่ิ�นืงานืพื้ร้อมีใชื่้

06 โมท่นาเซรามิก

โมท่นาเซรามิก  /

ชื่ื�อร้านื:	โมีที่นืาเซึ่รามีิก	//	โที่ร:	094	714	6145	
	Mothana	ceramic	 

	 คว่ามีตั�งใจอยากรักษาศิลป็ะเครื�องเคลือบู 
ด้ินืเผ่าของสุุโขทัี่ยไว่้ไมี่ให้สูุญหายไป็ตามีกาล 
เว่ลา	 เป็็นืเหตุผ่ลสุำคัญที่่�ที่ำให้ครอบูครัว่ 
บูุญคงก่อตั�งโมีที่นืาเซึ่รามิีกขึ�นืในื	 พื้.ศ.	 2542	 
ชื่ิ�นืงานืของสุตูด้ิโอแห่งนื่�สุ่ว่นืใหญ่เป็็นืของใชื่้ 
ที่่�มี่คว่ามีเร่ยบูง่ายร่ว่มีสุมีัย	 แต่ขณ์ะเด้่ยว่กันื 
ก็มี่รายละเอ่ยด้บูางอย่างที่่�สุื�อถึูงอัตลักษณ์์ของ 
เครื�องสุังคโลกสุุโขที่ัย	 เชื่่นื	 การนืำบูางสุ่ว่นืของ 
ลว่ด้ลายด้ั�งเด้ิมีมีาต่คว่ามีใหมี่ในืแบูบูฉบูับูของ 
ศิลป็ินื	 หรือผ่สุมีผ่สุานืสัุงคโลกเข้ากับูที่อง 
ในืรูป็แบูบูที่่�เป็็นืเอกลักษณ์์ของโมีที่นืา	
	 สุนิืคา้ของโมีที่นืาเซึ่รามีกิเป็็นืงานืสุโตนืแว่ร์ 
เคลอืบูธุ์รรมีชื่าตแิละเผ่าด้ว้่ยอณุ์หภมูีเิหมีาะสุมี	 
จึงป็ลอด้ภัยใชื่้ใสุ่อาหารได้้โด้ยไม่ีมี่โลหะหนัืก 
ตกค้าง	ซึ่ึ�งก็ม่ีคาเฟ่ขนืมีไที่ยในืสุุโขที่ัยอย่างบู้านื 
มียุราที่่�นืำผ่ลิตภัณ์ฑ์์ของโมีที่นืาไป็ใชื่้จัด้เสิุร์ฟ 
ชืุ่ด้ชื่าคู่กับูขนืมี	 ด้้ว่ยแนืว่คิด้ที่่�อยากสุืบูสุานืให้ 
งานืหัตถูกรรมีชุื่มีชื่นืได้้ถููกใชื่้งานืจริง	 เป็็นืการ 
รว่มีศิลป็ะสุองแขนืงคืออาหารและงานืเซึ่รามีิก 
เข้าด้้ว่ยกันื	 เพื้ื�อถู่ายที่อด้เสุนื่ห์ของสุุโขที่ัยในื 
รปู็แบูบูที่่�ตราตรงึใจและชื่ว่นืใหก้ลบัูมีาเยอืนืซึ่�ำ	
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หลงแบบม่่วนๆ 
ความ่แซ่่บคักๆ 
ท่ี่�ต้้องไปเยืือน

	 พููดถึึงอาหารอีสาน	 หลายคนคงนึกถึึงความจััดจั้านเข้้มข้้นและเคร่�องปรุงหลักที่ี�ข้าดไม่ได้ 
อย่างน้ำปลาร้า	อีกท้ัี่งยังมีสว่นผสมข้องพูช่ผักพู่น้บ้า้นตามฤดูกาลหลากชนิดทีี่�ให้กลิ�นและรสชาติ 
เป็นเอกลักษณ์์	 หากลองสังเกตดูให้ดีจัะพูบ้ว่าอาหารอีสานไม่นิยมใส่กะทิี่และมักเป็นเมนูทีี่�ม ี
น้ำข้ลุกข้ลิก	เหมาะแก่การกินคู่กับ้ข้้าวเหนียว	อาหารที่้องถึิ�นสุดแซ่่บ้เหล่านี้มีความเกี�ยวพูันกับ้ 
วิถึีชีวิตดั้งเดิมอย่างเหนียวแน่นและได้รับ้การพูัฒนาต่อยอดส่บ้เน่�องมาจันถึึงปัจัจัุบ้ัน	 
อย่างเช่นความนิยมในการล้มวัวเวลามีงานบุ้ญ	 งานประเพูณี์ต่างๆ	 ประกอบ้กับ้ภููมิประเที่ศ 
ที่ี�เหมาะสม	 ก็ที่ำให้ผลิตภูัณ์ฑ์์เน่้อโคขุ้นข้องอีสานถึูกพูัฒนาจันโดดเด่นกว่าภููมิภูาคไหนๆ	 
กลายเป็นเมนูเด็ดห้ามพูลาดหากมีโอกาสได้มาเย่อน

ภาคอ่สาน

1. นครราชส่ม่า

2. อุดรธาน่

3. กาฬสินธุ�

4. สกลนคร

1

2

3

4
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	 ศููนย์์กลางการคมนาคมของภาคอีสานทีี่� มี 
แหล่งท่ี่องเทีี่�ย์วย์อดนิย์มหลาย์แห่ง	 เน่� องจาก 
เป็็นเม่องหน้าด่านทีี่� เปิ็ดรับนักท่ี่องเทีี่�ย์วจำานวน 
มากในแต่่ละปี็	 ที่ำาให้ ได้ช่ื่�อว่าเป็็นป็ระตู่สู่อีสาน	 
อาหารท้ี่องถิิ่� นโคราชื่จึงได้รับการพััฒนาให้ 
น่าดึงดูดใจและมีการคิดค้นเมนูแป็ลกใหม่ขึ�นมา 
เป็็นสีสันมากมาย์	 จัดว่าเป็็นเม่องแห่งโอกาส 
และความท้ี่าที่าย์ทีี่�กำาลังขับเคล่�อนไป็ข้างหน้า	 
โดย์คนร่่นใหม่ในพ่ั�นทีี่� ทีี่� เติ่บโต่มากับการซึึมซัึบ 
มรดกที่างวัฒนธรรม	และหยิ์บแง่ม่มบางอย่์างทีี่�  
พัวกเขาสนใจมาสร้างสรรค์สิ� งใหม่ในรูป็แบบ 
เฉพัาะตั่ว

ภาคอ่สาน

นครราชสีมา

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นันัครร�ชสีำม�
โทร. 044 213 030 และ 044 213 666

  ททท.สำำ �นัักง�นันัครร�ชสีำม�
TAT Nakhonratchasima

NAKHON
RATCHASIMA
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Route of Taste

NAKHON
RATCHASIMA

01 คั�วหมี� โคราชกุ้งใหญ่

คั�วหมี� โคราชกุ้งใหญ่  /

ช่�อร้าน:	ตำไที่บ้้าน	E-San	//	โที่ร:	095	610	6599
	ตำไที่บ้้าน	E-San‘Korat

	 หากมีโอกาสได้มาเย่อนนครราชสีมา	อาหาร 
ข้ึ้นช่�อประจัำท้ี่องถึิ�นที่ี�ไม่ควรพูลาดค่อ	 ‘คั�วหมี� 
โคราช’	 เมนูที่ี� โด่งดังจันกลายเป็นอัตลักษณ์ ์
เม่องย่าโมไปแล้ว	
	 ต้นกำเนิดข้องหมี�เหนียวนุ่มที่ี�มีความอร่อย 
เฉพูาะตัวนี้	 มีทีี่�มาจัากภููมิปัญญาที่้องถึิ�นดั้งเดิม 
ที่ี�ต้องการแปรรูปข้้าวเจั้าให้เก็บ้ไว้กินได้นานข้ึ้น	 
เน่�องจัากในอดีตพู่น้ทีี่�บ้ริเวณ์นีป้ลูกข้า้วเจัา้กันมาก	 
แต่ละชุมชนจึังมีกรรมวิธีีในการแปรรูปเป็นสูตร 
ข้องตนเอง	 ซ่ึ�งส่บ้ที่อดภููมิปัญญาในการแปรรูป 
ข้้าวเจั้ามานานนับ้ร้อยปี	
	 เพู่�อเป็นการส่งเสริมธุีรกิจัชุมชนเก่าแก่และ 
เผยแพูร่อาหารท้ี่องถึิ�นประจัำโคราช	 ร้้านตำ 
ไทบ้้าน E-San	 จึังนำหมี�ตะคุแที่้จัากตำบ้ลตะคุ	 
อำเภูอปกัธีงชยั	มาที่ำ คั่่�วหมี่่�โคั่ร้าชกุ้้ง้ใหญ่	่สรา้ง 
จัุดเด่นโดยการนำวัตถุึดิบ้พูรีเมียมอย่างกุ้งแม่น้ำ 
ข้นาดใหญ่มาตกแต่งให้ยั�วน้ำลายยิ�งข้ึ้น	 ปรุงซ่อส 
ผัดด้วยสูตรดั้งเดิมที่ี�ส่บ้ที่อดกันมาในครัวเร่อน	 
โดยมสีว่นผสมพูเิศษค่อปลาฉลาดตากแหง้ที่ี�นำไป 
ย่างจันหอมและโข้ลกละเอียด	 ก่อนจัะนำมาผสม 
ในคั�วหมี�เพู่�อให้มีกลิ�นหอมเฉพูาะตัวแตกต่างจัาก 
ร้านอ่�นที่ั�วไป	
	 ร้านตำไที่บ้้าน	E-San	ตั้งอยู่ใจักลางอำเภูอ- 
เม่อง	 ไม่ไกลจัาก	อน้สาวร้่ย์์ท้าวส้ร้นาร้่ (ย์่าโมี่)  
ศูนย์รวมใจัชาวโคราชที่ี�ควรค่าแก่การแวะไป 
สักการะ	 หากใครเป็นสายสตรีที่ฟูู้�ดที่ี�รักการเดิน 
ตลาดนัดเป็นชีวิตจัิตใจั	 ข้ับ้รถึจัากอนุสาวรีย์ 
ที่้าวสุรนารีไปประมาณ์	 8	 กิโลเมตรก็จัะเจัอกับ้	 
ตลาดเซฟว่น	ตลาดนัดกลางคน่ที่ี�ใหญ่และคึกคัก 
ที่ี�สุดในโซ่นภูาคอีสาน	 ข้ายตั้งแต่ข้องกิน	 ข้องใช้	 
เส่้อผ้า	 ไปจันถึึงสัตว์เลี้ยง	 และมักมีอีเวนต์ใหญ่ 
หร่อคอนเสิร์ตศิลปินดังหมุนเวียนมาจััดงานที่ี�นี� 
ตลอดที่ั้งปี	

ตำำ�ไทยบ้�้น E-San

Save One
Night 

Market

บ้�ร์ ์ไอติำม
เข�ใหญ่่

กล�งป่่�
โฮมเมด

ร์กัจังัฟ�ร์ม์
วังัเข�ใหญ่่

อนุส�วัรี์ย ์
ย่�โม

วั�กิวัโคร์�ช

กงัหนัลม เข�ย�ยเที�ยง
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	 นอกจัากหมี�โคราชที่ี�โด่งดังแล้ว	 วากิว- 
โคราชก็เป็นอีกหนึ�งวัตถึุดิบ้ที่ี�กำลังมาแรงสุดๆ	 
ในเวลานี้	
	 เน่้อโคราชวากิวได้มาจัากวัวลูกผสม 
ระหว่างแม่วัวพูันธีุ์เล่อดยุโรปผสมกับ้น้ำเช้่อ 
วากิวเล่อดร้อย	 Japanese	 Black	 ซ่ึ�งเกิด- 

จัากโครงการวิจััยและพัูฒนาข้อง 
มหาวิที่ยาลัยเที่คโน- 
โลยีสุรนารี	จัากนั้น 
เ ม่� อ เ ก ษ ต ร ก ร 
นำมาเพูาะเลี้ยง 

จัึงมีการรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจัชุมชน 
เพู่�อแลกเปลี�ยนองค์ความรู้และช่วยเหล่อ 
เก่้อกูลกัน	 โดยปัจัจัุบ้ันการจัำหน่ายวากิว- 
โคราชที่ำให้เกษตรกรมีรายได้เพูิ�มมากข้ึ้น	 
2-3	เที่า่	วากิวโคราชจึังเป็นที่ัง้ความอร่อยและ 
สนิคา้ประจัำที่อ้งถึิ�นทีี่�ช่วยพัูฒนาคุณ์ภูาพูชีวติ 
เกษตรกรอีสานได้อย่างเป็นรูปธีรรม
	 หากอยากลองชิมเน่้อแสนอร่อยสามารถึ 
แวะไปที่ี�รา้น	วากุ้วิโคั่ร้าช รา้นอาหารที่ี�ดำเนนิ 
กจิัการโดยประธีานวิสาหกิจัชุมชนโคเน่อ้วากิว- 
โคราชอำเภูอสูงเนิน	 ก่อตั้งข้ึ้นมาเพู่�อเผยแพูร่ 
เน่้อวากิวโคราชให้เป็นทีี่�รู้จัักในวงกว้างยิ�งข้ึ้น	 
และตั้งใจัอยากพูัฒนาโมเดลธีุรกิจัเพู่�อเป็น 
ต้นแบ้บ้ให้สมาชิกในวิสาหกิจัชุมชนสามารถึ 
นำไปปรับ้ใช้ได้ 	 อีกที่ั้ ง ยัง เ ป็นการสร้าง 
แรงบ้ันดาลใจัให้ชาวบ้้านเห็นว่าโคเน่้อวากิว 
ที่ี�พูวกเข้าเล้ียงมีมูลค่าและเป็นที่ี�ต้องการข้อง 
ตลาดมากแค่ไหน	
	 ภูายในร้านข้ายที่ั้งวัตถุึดิบ้เน่้อแช่แข้็งและ 
อาหารปรุงสดใหม่ที่ี�หลากหลาย	 หนึ�งในนั้น 
กค็อ่เมน	ูขนมี่จีบ่้เน้�อวากุ้วิโคั่ร้าช	ที่ี�นอกจัาก 
จัะแปลกใหม่น่าลองแล้ว	ยังเป็นแบ้บ้อย่างที่ี�ดี 
ข้องการพูฒันาสตูรอาหารข้ึน้มาเพู่�อใชวั้ตถึดุบิ้ 
เน่้อทีุ่กส่วนอย่างคุ้มค่าไม่เหล่อเศษที่ี�ตัดแต่ง-
ที่ิ้ง	 ข้ั้นตอนการหมักเน่้อจัะผสมไข้มันลงไป 
เพูิ�มความหอมนุ่มนวลข้องรสชาติ	 แต่ไม่ใช้ 
เคร่�องปรุงกลิ�นแรง	 เพูราะต้องการชูกลิ�นและ 
รสตามธีรรมชาติข้องเน่้อวากิวทีี่�มีความหอม 
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์์	 ก่อนเสิร์ฟู้จัะโรยหน้า 
ดว้ยมนัเน่อ้เจัยีวผสมกระเทีี่ยมเพูิ�มความหอม 
และรสสัมผัสไปอีกข้ั้น
	 อิ�มที่อ้งแล้วกไ็ปชิลกนัตอ่ที่ี�	เขาย์าย์เท่�ย์ง  
อำเภูอสีค้ิว	 แหล่งที่่องเที่ี�ยวสำหรับ้คนรัก 
ธีรรมชาติที่ี�มีจัุดเช็กอินยอดฮิิตอย่างกังหันลม 
ผลิตไฟู้ฟู้�าและที่ัศนียภูาพูอันสวยงามข้อง 
เข้่�อนลำตะคอง	 ซ่ึ�งสามารถึเช่าจัักรยานมา 
ปั�นเล่นรับ้ลมชมวิวได้ด้วย	

ข้นมจีีบเน้�อวากิวโคราช  /

ช่�อร้าน:	วากิวโคราช	//	โที่ร:	084	246	9523
	วากิวโคราช

02 ข้นมจีีบเน้�อวากิวโคราช

ข้้าวป้ั้� นย่าโม  /

ช่�อร้าน:	กลางป่าโฮิมเมด	//	โที่ร:	089	000	1993
	กลางป่า	-	Homemade

03 ข้้าวป้ั้� น
ย่าโม

	 จัุดหมายปลายที่างถัึดมาค่อ	สวนซ่อน- 
ศิิลป์์ อำเภูอปากชอ่ง	เดมิที่เีคยเปน็ไร่ข้า้วโพูด 
มาก่อน	 แต่ด้วยความตั้งใจัอยากพูลิกฟู้้�น 
ค่นความอุดมสมบู้รณ์์ให้กับ้ผ่นดินอีกครั้ง	 
ลุงน้อยกับ้ป�าเล็กจัึงริ เริ�มปลูกต้นไม้และ 
เฝ้�าดูแลด้วยความใส่ใจัหลายสิบ้ปี	 จันในที่ี�สุด 
ผลลัพูธ์ีข้องความพูยายามก็งอกงามกลายเป็น 
สวนป่าร่มร่�นที่ี�รายล้อมด้วยความเข้ียวข้จัี 
และงานศิลปะทีี่�สร้างแรงบ้ันดาลใจั	 อีกที่ั้ง 
ยังมีมุมปลูกพู่ชผักกินได้	 เลี้ยงเป็ด	 เล้ียงไก่	 
เพู่�อนำวัตถึุดิบ้อย่างผักปลอดสารพิูษและ 
ไข่้ออร์แกนิกมาปรุงอาหารพู่น้บ้า้นตามตำรับ้ทีี่� 
ส่บ้ที่อดกันมาจัากรุ่นสู่รุ่น	 โดยจััดเสิร์ฟู้อยู่ทีี่� 
ร้าน	กุ้ลางป่์าโฮมี่เมี่ด	ภูายในสวนซ่่อนศิลป์	
	 เมนูแนะนำประจัำร้านค่อ	ข้าวป์้�นย์่าโมี่  
อาหารกินเล่นกรอบ้นอกนุ่มใน	 ปรุงโดยนำ 
ข้้าวหอมมะลิไปคลุกเคล้ากับ้พูริกแกงตำ 
สตูรที่อ้งถึิ�นโคราช	ปั�นเปน็กอ้นและนำไปที่อด 
ไฟู้อ่อนให้เหล่องกรอบ้	 เสิร์ฟู้เคียงกับ้ผักและ 
พูริกสดช่วยตัดเลี�ยน	
	 ข้า้วปั�นยา่โมเกดิข้ึน้จัากแนวคดิการถึนอม 
อาหารข้องผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อน	 ด้วยการนำ 
ข้้าวทีี่�กินเหล่อไปคลุกรวมกับ้เคร่�องแกงแล้ว 
ดัดแปลงเป็นเมนูใหม่	 กลายเป็นความอร่อย 
ทีี่�อัดแน่นไปด้วยเร่�องราวและกลิ�นอายสไตล์ 
โคราช	
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	 อกีร้านหนึ�งในอำเภูอปากช่องทีี่�ไม่ควรพูลาด
ค่อ	 บ้าร้์ ไอติมี่ เขาใหญ่่  ร้ านไอศกรีม 
สุดสร้างสรรค์ที่ี�คุณ์กายเจ้ัาข้องร้านศึกษาหา 
ความรู้ด้านไอศกรีมจัากที่ั้งในและต่างประเที่ศ	 
เพู่�อนำความรู้มาพูัฒนาไอศกรีมรูปแบ้บ้ 
แปลกใหม่เฉพูาะตัว	 โดยเน้นไอศกรีมทีี่�ส่�อสาร 
ถึึงมรดกที่างวัฒนธีรรมข้องอาหารที่้องถึิ�นไที่ย
	 ด้วยความทีี่� เกิดและเติบ้โตในจัังหวัด 
นครราชสีมา	 คุณ์กายจึังพูยายามคิดค้นเมนู 
ทีี่�เช่�อมโยงกับ้ภููมิปัญญาอาหารที่้องถิึ�นอีสาน	 
เพู่�อสร้างจัุดแตกต่างและถึ่ายที่อดวัฒนธีรรม 
อาหารพู่้ นถึิ� น โคราชใ ห้ เข้้ า ถึึ งคนรุ่ น ใหม่ 
ได้มากข้ึ้น	 เมนูทีี่�น่าลิ้มลองค่อ	 ข่นโตกุ้อ่สาน  
ทีี่�นำเมนูอาหารพู่้นบ้้านยอดนิยมมาดัดแปลง 
เป็นชุดไอศกรีมที่ี�ประกอบ้ไปด้วยไอศกรีม 
หมี�โคราช	 เสิร์ฟู้พูร้อมไอศกรีมตำไที่ยไข่้เค็ม	 
ไอศกรีมลาบ้	 และปิดที่้ายด้วยไอศกรีมกะทิี่สด 
สูตรพูิ เศษจัากที่าง ร้าน	 นับ้เป็นการเ ปิด 
ประสบ้การณ์์ที่างรสชาติที่ี�ที่ำให้บ้รรดานักชิม 
รู้สึกต่�นเต้นตั้งแต่เห็นหน้าตาข้นมหวานจัานนี้	
	 นอกจัากนี้ที่างร้านยังนำผลไม้พู้่นบ้้านจัาก 
เกษตรกรท้ี่องถึิ�นในชุมชนมาพัูฒนาสูตรเป็น 
ไอศกรีมที่ี�มีเน่้อสัมผัสพูรีเมียมอีกหลายรสชาติ	 
ไม่ว่าจัะเป็นมะยมพูริกเกล่อ	 มะข้ามอ่อน 
จัิม้แจัว่	มะม่วงนำ้ปลาหวาน	กระที่อ้นที่รงเคร่�อง	 
ฯลฯ	การเพูลิดเพูลินไปกับ้ไอศกรีมหลากหลาย 
รสชาติจัึงได้ที่ั้งความอิ�มอร่อยผ่อนคลายกายใจั	 
และเป็นการช่วยสนับ้สนุนเกษตรกรที่้องถึิ�น 
ไปในตัวอีกด้วย	

ขั้นโตกอีสานไอศกรีม  /

ช่�อร้าน:	บ้าร์ไอติม	เข้าใหญ่	//	โที่ร:	063	973	5041
	บ้าร์ไอติมปากช่องเข้าใหญ่

04 ขั้นโตกอีสาน
ไอศกรีม

	 มาถึึงเข้าใหญ่ที่ั้งที่ียังไงก็ต้องไม่พูลาดการแวะไปเที่ี�ยว	 
อ้ทย์านแห่งชาติเขาใหญ่่	 อุที่ยานแห่งชาติแห่งแรกใน 
ประเที่ศไที่ยที่ี�ครอบ้คลุมพู่้นที่ี�ถึึง	4	จัังหวัดและประกอบ้ไปด้วย 
แหล่งที่่องเทีี่�ยวมากมายหลากหลายรูปแบ้บ้	 ไม่ว่าจัะเป็น 
จุัดชมวิว	 จัุดกางเต็นที่์	 หร่อหากมีเวลาไม่มากนักอาจัจััดที่ริป 
สั้นๆ	เข้้าไปเที่ี�ยวชมน้ำตกที่ี�สวยงามอย่าง	น�ำตกุ้เหวส้ว่ต	และ 
เดินที่างต่อไปยัง	 ว่งน�ำเข่ย์ว	 แหล่งโอโซ่นบ้ริสุที่ธีิ�ที่ี�เต็มไปด้วย 
สถึานที่ี�ที่่องเที่ี�ยวเชิงเกษตรน่าสนใจัมากมาย	
	 หนึ�งในนั้นค่อ	 ร้่กุ้จี่งฟาร้์มี่ สวนเมล่อนปลอดสารพูิษ 
เป็นมิตรกับ้สิ�งแวดล้อม	 ที่ี�เน้นใช้ชีวภัูณ์ฑ์์แที่นสารเคมีในการ 
กำจััดโรคและบ้ำรุงดิน	 เพู่�อรักษาสภูาพูแวดล้อมข้องวังน้ำเข้ียว 
ให้เหมาะแก่การเป็นสถึานทีี่�สำหรับ้การฟู้้�นฟูู้ร่างกายและจิัตใจั 
เต็มรูปแบ้บ้	 สร้างจุัดข้ายด้านการที่่องเที่ี�ยวภูายในชุมชนที่ี�มีที่ั้ง 
อากาศดี	อาหารอร่อย	และบ้รรยากาศชวนผ่อนคลาย	 ให้ผู้คน 
ได้มาพูักผ่อนหย่อนใจัใกล้ชิดธีรรมชาติ			
	 นอกจัากนี้วังน้ำเขี้ยวยังเป็นแหล่งปลูกผักปลอดสารพิูษ 
ทีี่�มีช่�อเสียงโด่งดัง	 โดยเฉพูาะผักสลัดออร์แกนิกนานาชนิดที่ี� 
นกัที่อ่งเทีี่�ยวนยิมซ่่อ้กลับ้บ้า้น	รักจังัฟู้าร์มจังึเกดิความคิดในการ 
ที่ำน้ำสลัดสูตรพิูเศษทีี่�มีความหอมหวานข้องเมล่อนสายพัูนธีุ์ 
ที่าคาชิ	 ซ่ึ�งเป็นผลผลิตภูายในฟู้าร์มข้องตนเองออกข้าย	 
เพู่� อ ใ ห้ นัก ท่ี่องเ ทีี่� ยวซ่่้ อ ไปกินคู่ กับ้ ผักสลัด	 ตอบ้โจัที่ย์ 
ความต้องการข้องคนรุ่นใหม่ที่ี�หันมาใส่ใจัการดูแลสุข้ภูาพู 
และเล่อกกินอาหารเมนูผักกันมากข้ึ้น	

นำ�าสลัดครีมเมล่อน  /

ช่�อร้าน:	รักจัังฟู้าร์ม	วังน้ำเข้ียว	//	โที่ร:	081	348	4444
	รักจัังเมล่อน	at	วังน้ำเข้ียว 

05 นำาสลัดครีมเมล่อน ้
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	 อ่ดรธานีค่อเม่องหลักที่างอีสานเหน่อทีี่� มี 
เส้นที่างการคมนาคมเช่ื่�อมต่่อกับหนองคาย์ไป็ยั์ง 
ป็ระเที่ศูลาว	รากฐานที่างวัฒนธรรมจึงมีความ 
หลากหลาย์เป็็นท่ี่นเดิมอยู่์แล้ว	 เพัราะในอดีต่ 
มี ผูู้้อพัย์พัเข้ามาทัี่� งจากลาวและเวีย์ดนาม	 
เม่องจึงพัร้อมเปิ็ดรับนักท่ี่องเทีี่�ย์วชื่าวไที่ย์และ 
ชื่าวต่่างชื่าติ่ให้เข้ามาสัมผัู้สนิย์ามอาหารแบบ 
ชื่าวอ่ดรฯ	ยิ์�งการเติ่บโต่ของเม่องดึงดูดคนร่่นใหม่ 
ให้เดินที่างกลับสู่บ้านเกิด	พัลังของพัวกเขาก็ 
ผู้ลักดันให้วงการอาหารในอ่ดรเฟ่ื่� องฟูื่กว่าทีี่�เคย์ 
เป็็นมาในย่์คไหน	 ส่วนกาฬสินธ์่นั�น	 เป็็นเม่องเล็ก 
ทีี่� กำาลังก้าวไป็ข้างหน้าในจังหวะของต่นเอง	 
ยั์งคงเต็่มเปี็� ย์มไป็ด้วย์เสน่ห์ของความสงบ 
เรีย์บง่าย์	 แต่่ก็มีบางคนเพัาะป็ลูกเมล็ดพัันธ์่ 
แห่งการเป็ลี�ย์นแป็ลงลงบนผู่้นแผู่้นดินแล้ว

ภาคอ่สาน

อุดรธานี-กาฬสินธ์ุ 

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัอุุดรธ�นีั 
โทร. 042 325 406 และ 042 325 407

 ททท.สำำ �นัักง�นัอุุดรธ�นีั-TatUdon

Udon thani 
kalasin
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Route of Taste

udon thani
kalasin

01 ปั้ลายอนเท่อร์รีนซอสแกงส้ม

ปั้ลายอนเท่อร์รีนซอสแกงส้ม  /

ช่�อร้าน:	ซ่าหมวยแอนด์ซ่ันส์	//	โที่ร:	065	512	8288
	Samuay	&	Sons

	 ภููมิปัญญาที่้องถึิ�นที่ี�ซุ่กซ่่อนอยู่ในอาหาร 
อีสานมีความหลากหลายและเต็มเปี�ยมไปด้วย 
เร่�องราวน่าค้นหา	 ถึ้าอยากสัมผัสความแซ่่บ้คักๆ	 
ให้ลึกซ่ึ้งกว่าที่ี�เคยเป็นมา	 ข้อแนะนำให้รู้จัักกับ้	 
ซาหมี่วย์แอนด์ซ่นส์	ร้านอาหารไที่ยรว่มสมยัข้อง 
คุณ์หนุ่มและคุณ์โจ้ั	 สองพีู�น้องที่ี�รักการที่ำอาหาร 
และเคยตามความฝั้นในการเป็นเชฟู้ไปไกลถึึง 
สหรัฐอเมริกา	 แต่สุดท้ี่ายที่ั้งคู่ก็กลับ้มาลงหลัก 
ปักฐานที่ี�อุดรธีานี	 เพูราะอยากใช้เวลาดูแล 
ครอบ้ครัวให้มากข้ึ้น	 การเดินที่างกลับ้สู่ถึิ�นฐาน 
บ้้านเกิดข้องพูวกเข้ากลายเป็นก้าวสำคัญทีี่� 
ขั้บ้เคล่�อนวงการร้านอาหารในภูาคอีสานให้เติบ้โต 
อย่างน่าสนใจั	
	 ซ่าหมวยแอนด์ซ่ันส์	เน้นนำเสนออาหารไที่ย 
ร่วมสมัยโดยใช้ วัตถุึดิบ้ท้ี่องถึิ�นตามฤดูกาล	 
อย่างเช่นเมนู ป์ลาย์อนเทอร้์ร้่นซอสแกุ้งส้มี่  
ที่ี�นำปลายอนฯ	มาปรงุสกุดว้ยกรรมวธิีแีบ้บ้ฝ้รั�งเศส 

ที่ี�เรยีกวา่เที่อรร์นี	โดยใชก้ะหล�ำปลยีา่งและผกัชลีาว 
เปน็ตวัชโูรงเสริมรสชาติ	จัดัเสิร์ฟู้พูร้อมซ่อสแกงส้ม 
หัวไชเที่้าพูาเวที่ี�ผสมผสานกลิ�นอายอีสานเข้้ากับ้ 
เที่คนิคสไตล์ยุโรปได้อย่างลงตัว	
	 เชฟู้โจั้บ้อกเล่าถึึงแนวคิดในการกินอาหาร 
ตามฤดูกาลว่า	 ผลผลิตที่างการเกษตรต่างๆ	 
ค่อข้องข้วัญจัากธีรรมชาติที่ี�เหมาะแก่การกิน 
เพู่�อปรับ้สมดุลร่างกายให้พูร้อมรับ้ม่อกับ้การ 
เปลี�ยนแปลงข้องสภูาพูภููมิอากาศ	 หากศึกษา 
ศาสตร์เกี�ยวกับ้อาหารเพู่�อสุข้ภูาพูจัะรู้ว่าพู่ชผัก 
สมุนไพูรไที่ยแที่บ้ทุี่กชนิดสามารถึกินเป็นยาได้	 
และรากฐานที่างวัฒนธีรรมข้องอาหารไที่ย 
ในทีุ่กภููมิภูาคก็เกี�ยวพูันกับ้ฤดูกาลอย่างแนบ้แน่น 
มาโดยตลอด	 ทุี่กเมนูข้องซ่าหมวยแอนด์ซ่ันส์ 
จัึงถึูกคิดขึ้้นบ้นโจัที่ย์เหล่านี้	 เพู่�อนำเสนอแก่นแที่้ 
ข้องอาหารในแบ้บ้ที่ี�พูวกเข้าเช่�อ	

โร์งแร์ม
ม� เดอ บ้วัั

บ้�้นน�น�ช�ติำ
Coffee & English
Camp

พิิพิิธภัณัฑ-
สถ�นแห่งช�ติำ
บ้�้นเชียง

แหล่งศึกึษ�
และท่องเที�ยวั
เชิงป่ร์ะวัติัำศึ�สตำร์์
โฮจิัมินห์

เฮือนอ�ร์ ์
โฮมสเตำย ์

ซ�หมวัย
& ซนัส ์

Wood
You
Like
Café

VIETgetable
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02 แกงเยียวก๋า

	 ล้ิ มลองรสชา ติแห่ งฤ ดูกาล กัน ไปแ ล้ว	 
ความอร่อยจัานถึัดมาเราข้อพูาคุณ์ไปสำรวจั 
อุดรธีานีผ่านเร่�องราวข้องอาหารเวียดนาม 
ในภูาคอีสาน	 ซ่ึ�งต้องย้อนประวัติศาสตร์ไปถึึง 
ยุคสงครามที่ี�ชาวเวียดนามลี้ภูัยและอพูยพูข้้าม 
แม่น้ำโข้งเข้้ามาตั้งถึิ�นฐานในดินแดนทีี่�ราบ้สูง 
เป็นจัำนวนมาก	และแน่นอนว่าวัฒนธีรรมอาหาร 
ย่อมเดินที่างมาพูร้อมการเคล่�อนย้ายถึิ�นฐานข้อง 
ผู้คน	 โดยครอบ้ครัวข้องคุณ์ต่ายเจั้าข้องร้าน	 
VIETgetable	ก็เป็นหนึ�งในนั้น		
	 การรวมกลุ่มข้องชาวไที่ยเช่้อสายเวียดนาม 
เป็นปัจัจััยสำคัญอย่างหนึ�งทีี่�ที่ำให้วัฒนธีรรม 
อาหารเติบ้โต	 เน่�องจัากมีการพูบ้ปะสังสรรค์และ 
ที่ำอาหารกินร่วมกันในหมู่ชาวเวียดนามอย่าง 
สม�ำเสมอ	 สูตรอาหารที่ี�ติดตัวมาตั้งแต่เม่�อครั้ง 
อพูยพูเข้า้ประเที่ศไที่ยในอดตีจังึไม่สญูหายไปไหน	 
แต่มีการผสมผสานวัตถึุดิบ้ดั้งเดิมเข้้ากับ้วัตถึุดิบ้ 
ที่้องถึิ�นบ้้างในบ้างเมนู		
	 เมนู อ ร่อยประจัำร้ าน 	 V I ETge t ab l e	 
ที่ี�ไม่ควรพูลาดค่อ	แกุ้งเย์่ย์วกุ้๋า เส้นข้นมจัีนในซุ่ป 
มะเข้่อเที่ศใส	 หอมกลิ�นผักชีลาว	 ซ่ดคล่องคอ	 
ใหค้วามรูสึ้กสดช่�น	ที่ัง้ยังอุดมไปด้วยคุณ์ประโยชน์ 
ข้องมะเข้่อเที่ศ	 เข้้ากันดีเม่�อกินคู่กับ้ปลานิลที่อด 
และลูกช้ินปลากราย	 ตัวลูกช้ินที่ำจัากเน่้อปลา- 
กรายแที่้ตีกับ้ผักชีลาว	 นำไปที่อดให้เซ่ตตัวก่อน 
จัะต้มซ่้ำอีกครั้งให้เหนียวนุ่มหอมอร่อย	 เป็นเมนู 
ที่ี�ตอบ้โจัที่ย์ที่ั้งในแง่ความอร่อยและดีต่อสุข้ภูาพู	
	 นอกจัากอุดรธีานีจัะมีร้านอาหารเวียดนาม 
ข้ึ้นช่�อหลายแห่งแล้ว	 ไม่ไกลจัากตัวเม่องยังเป็น 
ที่ี�ตั้งข้อง	แหล่งศิึกุ้ษาและท่องเท่�ย์วเชิงป์ร้ะว่ติ- 
ศิาสตร้์โฮจิีมิี่นห์	 ซึ่�งก่อตั้งข้ึ้นจัากความร่วมม่อ 
ร่วมใจัข้องลูกหลานชาวไที่ยเช้่อสายเวียดนาม	 
ที่ี� ต้ อ ง ก า ร บั้น ทึี่ ก เร่� อ ง ร า วข้อง ลุ ง โ ฮิหร่ อ 
ที่่านโฮิจัิมินห์ไว้ไม่ให้เล่อนหายไปตามกาลเวลา	 
โดยที่่านค่อประธีานาธีิบ้ดีคนแรกข้องเวียดนาม 
ทีี่� เคยมาพูำนักและเคล่�อนไหวที่างการเม่อง 
ในพู่้นที่ี�จัังหวัดอุดรธีานี	 สถึานทีี่�แห่งนี้จึังจัำลอง 
บ้้านพูักข้องลุงโฮิฯ	 และบ้รรยากาศโดยรอบ้ 
เอาไว้ให้ผู้มาเย่อนได้สัมผัสบ้รรยากาศเหม่อน 
เม่�อครั้งอดีต	

แกงเยียวก๋า  /

ช่�อร้าน:	VIETgetable	//	โที่ร:	094	478	2991
	VIETgetable	แม่พูากินผัก

ข้้าวผัดข่้าแจ่ีวหอมหวาน
บ้านเชียง 

	 จัุดหมายถึัดมาค่อ	 ช้มี่ชนบ้้านเช่ย์ง	 แหล่ง 
โบ้ราณ์คดสีำคญัระดบั้โลกที่ี�มกีารข้ดุพูบ้เคร่�องปั�น 
ดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์อายุหลายพูันปี	 
เร่�องราวน่าสนใจัข้องบ้้านเชียงถึูกรวบ้รวมไว้ที่ี�	 
พิิพิิธภั่ณฑสถานแห่งชาติบ้้านเช่ย์ง 
	 อย่างไรก็ตาม	 บ้ริเวณ์โดยรอบ้ยังคงเป็น 
ที่ี�อยู่อาศัยข้องชาวบ้้าน	 ซ่ึ�งพัูฒนาชุมชนให้กลาย 
เป็นสถึานที่ี�ที่่องเที่ี�ยวเชิงวัฒนธีรรม	 อีกที่ั้งยัง 
คิดค้นเมนูใหม่อย่าง ข้าวผั่ดข่าแจี่วหอมี่หวาน 
บ้้านเช่ย์ง	 เพู่�อเพูิ�มมูลค่าให้อาหารที่้องถึิ�นอย่าง 
แจ่ัวหอม	และนำเสนอคุณ์ค่าข้องข้่า	พู่ชสมุนไพูร 
ที่ี�ชาวบ้้านเชียงมีติดก้นครัวไว้เสมอ	 เน่�องจัาก 
นำมาที่ำอาหารได้หลากหลายและมีสรรพูคุณ์ 
ที่างยาที่ี�กินแล้วดีต่อสุข้ภูาพู	

ข้้าวผัดข่้าแจ่ีวหอมหวานบ้านเชียง  /

ช่�อร้าน:	เฮิ่อนอาร์โฮิมสเตย์	//	โที่ร:		061	426	2945
	เฮิอ่นอาร์โฮิมสเตย์

03
	 แม่ครัวประจัำชุมชนผู้ ดูแล  เฮ้อนอาร์้ 
โฮมี่สเตย์์ บ้อกเล่าว่า	ปกติชาวบ้้านในแถึบ้อีสาน 
จัะนิยมกินแจั่วรสเผ็ดกับ้ผักหลายชนิดและ 
ข้า้วเหนียว	โดยแจัว่ใส่ปลาร้าถึอ่เป็นอัตลักษณ์ท์ี่าง 
อาหารข้องชาวไที่พูวนที่ี�สบ่้ที่อดกนัมาหลายรอ้ยปี	 
เม่�อชุมชนที่ำโฮิมสเตย์เปิดรับ้นักที่่องเที่ี�ยวจัึงคิด 
นำแจั่วมาปรุงเป็นเมนูใหม่ที่ี�กินง่ายข้ึ้นสำหรับ้ 
คนต่างถึิ�น	 แต่ถึ้าอยากชิมแจั่วแบ้บ้ดั้ ง เ ดิม 
ก็สามารถึมาชิมได้ที่ี�เฮิ่อนอาร์โฮิมสเตย์เช่นกัน	
	 วัตถึุดิบ้สำคัญที่ี�นำมาใช้ที่ำข้้าวผัดข้่าแจั่ว 
หอมหวาน	คอ่ข่้าทีี่�เติบ้โตในดินดำจัากบ้า้นดงเย็น	 
ตำบ้ลบ้้านเชียง	 ดินชนิดนี้มีความอุดมสมบู้รณ์์ 
สูงและมีลักษณ์ะเหนียวมันวาว	 เหมาะแก่การนำ 
มาปั�นเคร่�องดินเผาตั้งแต่สมัยโบ้ราณ์	 และเมนู 
ที่ี�ที่ำจัากข้่าปลูกในดินดำก็สามารถึเช่�อมโยงไปถึึง 
ภูาชนะดินเผาเข้ียนสี	 โดยบ้อกเล่าเร่�องราวผ่าน 
ดินทีี่�เป็นที่ั้งแหล่งอาหารและวัตถุึดิบ้ในการสรรค์ 
สร้างงานศิลปะ	 ซ่ึ�งล้วนแล้วแต่เป็นภููมิปัญญา 
ล้ำค่าและอัตลักษณ์์ข้องบ้้านเชียงที่ี�ควรค่าแก่การ 
อนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ส่บ้ไป		
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	 อุดรธีานีเป็นจัังหวัดที่ี�เทีี่�ยวได้ตลอดที่ั้งปี	 
แต่ ถึ้ ามา ใน ช่ ว งฤ ดูหนาวระห ว่ า ง เด่ อน 
พูฤศจัิกายนถึึงกุมภูาพูันธี์	ไฮิไลต์เด็ดห้ามพูลาด 
ค่อการล่องเร่อชมบ้ัวแดงบ้านสะพูรั�งที่ี�	ทะเล- 
บ้ว่แดงบ้า้นเดย่์มี่	อำเภูอกมุภูวาป	ีซ่ึ�งถึา้ไปแลว้	 
อย่าล่มแวะไป	มี่าเดอบ้่ว	ร้านอาหารและคาเฟู้่ 
ที่ี�เหมาะแก่การพูักผ่อนหย่อนใจัเป็นอย่างยิ�ง	
	 ด้วยที่ำเลทีี่�ตั้งใกล้กับ้แหล่งวัตถุึดิบ้จัาก 
ส่วนประกอบ้ต่างๆ	 ข้องบ้ัว	 ที่างร้านจึังนำ 
วัตถึุดิบ้ที่้องถึิ�นมาดัดแปลงเป็นอาหารคาว	 
ข้นมหวาน	 และเคร่�องด่�มหลายชนิด	 เพู่�อชู 
จัุดเด่นข้องสถึานทีี่�ที่่องเทีี่�ยวยอดนิยมและ 
สนบั้สนุนเกษตรกรท้ี่องถึิ�นทีี่�ที่ำอาชีพูเก็บ้บั้วข้าย	
	 แต่เน่�องจัากบั้วเป็นวัตถึุดิบ้ตามฤดูกาลที่ี�มี 
ให้กินบ้างช่วงเวลาข้องปีเที่่านั้น	 ที่ำให้เมนูที่ี�ที่ำ 
จัากสว่นประกอบ้ข้องบ้วัที่ี�ต้องใชว้ตัถึดุบิ้สดใหม่ 
ไม่สามารถึวางข้ายได้ตลอดที่ั้งปี	 เจ้ัาข้องร้าน 
ที่ี�มีความเชี�ยวชาญด้านอาหารคาวหวานจัึงคิด 
เมนูที่ี�ที่ำจัากรากบ้ัวแปรรูป	 โดยนำรากบ้ัว 
ไปเช่�อมให้เก็บ้ไว้ได้นานข้ึ้น	 แล้วนำมาที่ดลอง 
ที่ำเป็น	 เค้ั่กุ้ร้ากุ้บ้่ว	 รวมถึึงเคร่�องด่�มอย่าง	 
ร้ากุ้บ้่วนมี่สดป์้�น ซ่ึ�งได้การตอบ้รับ้จัากลูกค้า 
เป็นอย่างดี	
	 นอกจัากร้ าน  มี่าเดอบ้่ว  จัะรับ้ซ่่้ อ 
ส่วนประกอบ้ต่างๆ	 ข้องบั้วแล้ว	 ที่ี�นี�ยังข้าย 
ชาบ้ัวแดงสินค้าข้ึ้นช่�อจัากกลุ่มแม่บ้้านที่้องถึิ�น 
ที่ี�ด่�มแล้วช่วยปรับ้สมดุลที่ำให้ร่างกายสดช่�น	 
นบั้เปน็การสง่เสรมิผลติภูณั์ฑ์ช์มุชนใหเ้ปน็ที่ี�รูจ้ักั 
ในวงกว้างมากยิ�งข้ึ้น

04 เค้กรากบัว

เค้กรากบัว  /

ช่�อร้าน:	มาเดอบ้ัว	//	โที่ร:	088	573	0364
	มาเดอบ้ัว	ที่ะเลบ้ัวแดง
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	 กอ่นโบ้กมอ่ลาอดุรธีาน	ีข้อแนะนำข้องฝ้าก 
น่าซ่่้ออย่างบ้ราวนี�ไบ้ที่์ชิ้นพูอดีคำจัากร้าน	 
Wood You Like Cafe	ที่ี�มีส่วนผสมข้องข้้าวก�ำ	 
ซ่ึ�งเปน็ภูาษาพู่น้เม่องอสีาน	หมายถึงึข้า้วเหนยีว- 
ดำ	หรอ่ทีี่�บ้างคนเรยีกวา่ข้า้วลม่ผวั	เพูราะมเีร่�อง 
ข้ำขั้นเล่าต่อกันมาว่าเป็นข้า้วทีี่�เมียเอาไปหุงแล้ว 
มีรสชาติหอมมันอร่อย	 เลยกินหมดหม้อจันล่ม 
ว่าต้องแบ้่งไว้ให้ผัวกินด้วย	
	 ที่างร้านเล่อกใช้ข้้าวก �ำทีี่�ปลูกในพู่้นทีี่� 
จัั งหวัด อุดรธีา นีมา เ ป็น ส่วนประกอบ้ใน 
บ้ราวนี� ไบ้ที่์เพู่�อเป็นการอุดหนุนเกษตรกร 
ที่้องถึิ�น	 ที่ั้ ง ยังมีสูตรเพูิ�มท็ี่อปปิ� งพู่้นเม่อง 
อย่างกระบ้กและกล้วยตาก	
	 กระบ้กหร่อหมากบ้กเป็นข้องกินเล่นที่ี� 
ชาวบ้้านในอุดรมักคั�วมาข้ายทีี่�ตลาดเป็นประจัำ	 
รสชาติมันๆ	 กรุบ้ๆ	 เคี้ยวเพูลิน	 ลักษณ์ะคล้าย 
อลัมอนดส์ไลซ่จ์ังึไดฉ้ายาวา่เป็นอัลมอนดอ์สีาน	 
สว่นกล้วยตากเป็นผลผลิตจัากกลุม่เกษตรชุมชน 
ในอดุรธีาน	ีที่ำโดยนำกลว้ยนำ้วา้รสชาติดีมาตาก 
แบ้บ้ธีรรมชาติ	เป็นความหวานจัากกล้วยล้วนๆ	 
ไม่มีน้ำตาล	เม่�อนำมาหั�นเป็นชิ้นเล็กๆ	ใส่ลงใน 
บ้ราวนี�จัะให้เน่้อสัมผัสที่ี�หนึบ้ๆ	เวลาเคี้ยว

05 บราวนี� ไบท์่ข้้าวกำ�า  

บราวนี� ไบท์่ข้้าวกำ�า  /

ช่�อร้าน:	Wood	You	Like	Cafe	//	โที่ร:	091	060	4670
	Wood	You	Like	Cafe

	 ไม่ไกลจัากอุดรธีานีมีเม่องรองน่าสำรวจั 
อยา่งกาฬสนิธ์ุี	ซ่ึ�งเปน็ที่ี�ตัง้ข้อง	บ้้านนานาชาติ  
Coffee & English Camp	 แหล่งที่่องเที่ี�ยว 
สุดเก๋ไก๋ที่ี�เป็นส่วนหนึ�งข้อง	หมูบ่้้านนานาชาติ	 
มูลนิธีิเปรมปรีดี	 ก่อตั้งโดยคุณ์ข้วัญชัย	 ปรีดี	 
ห นุ่มนั ก เรี ย นนอกที่ี� เ ค ย ใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ น 
กรุงลอนดอนนานหลายปี	 ก่อนตัดสินใจั 
กลับ้มาเม่องไที่ยและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
ด้วยการจััดค่ายให้เยาวชนได้มาเรียนรู้ภูาษา 
อังกฤษควบ้คู่ไปกับ้วิถึีชีวิตพูอเพีูยง

06
นำ�าอัญชันมะนาว

นำ�าอัญชันมะนาว  /

ช่�อร้าน:	บ้้านนานาชาติ	Coffee	&	English	Camp	//	 
โที่ร:	099	446	2654

 บ้้านนานาชาติ	Coffee	&	English	Camp

	 คาเฟู้่ข้องบ้้านนานาชาติไม่ได้ต้องการ 
แสวงหากำไรสูงสุดเพู่�อผลประโยชน์ที่างธุีรกิจั	 
แตก่ำไรสว่นหนึ�งจัากนำ้ที่กุแก้วและข้นมที่กุชิน้ 
จัะถึูกนำไปใช้จััดกิจักรรมสร้างสรรค์สังคม	 
เพู่�อพูัฒนาศักยภูาพูเยาวชนไที่ยในด้านภูาษา 
และส่งเสริมให้พูวกเข้าได้เรียนรู้ที่ักษะชีวิต	 
รวมถึึงซ่ึมซ่ับ้แนวที่างการอยู่ร่วมกับ้ธีรรมชาติ 
อย่างยั�งย่น	
	 จัุดเปลี�ยนสำคัญในชีวิตข้องคุณ์ข้วัญชัย 
คอ่การได้ลองปฏิบัิ้ตธิีรรมทีี่�วดัไที่ยในลอนดอน	 
ซ่ึ�งที่ำใหเ้ข้ามองเหน็สจััธีรรมบ้างอยา่งข้องชวีติ 
และลดระดับ้ความที่ะเยอที่ะยานลง	 จัากทีี่� 
เคยไล่ตามความสำเร็จัก็หันมาที่ำงานจัิตอาสา 
มากข้ึ้น	 เปลี�ยนจัากการมุ่งสะสมที่รัพูย์สิน 
มาเปน็การสะสมกลัยาณ์มติร	ในที่ี�สดุหมูบ่้า้น- 
นานาชาติจึังก่อร่างสร้างสำเร็จัด้วยความ 
ช่วยเหล่อเก่้อกูลจัากผู้คนรอบ้ตัวทีี่�มองเห็น 
คุณ์ค่าการที่ำความดีบ้นวิถึีพูอเพีูยง	 ซ่ึ�งเป็น 
ความมุ่งมั�นตั้งใจัข้องคุณ์ข้วัญชัยในเวลานี้
	 เ ม นู เ ค ร่� อ งด่� มที่ี� ห ลายคนติ ด ใจัค่ อ	 
น�ำอ่ญ่ช่นมี่ะนาว	 รสชาติเปรี้ยวอมหวาน 
ชวนให้สดช่�น	 ที่ำจัากดอกอัญชันที่ี�ปลูกเอง 
ภูายในพู้่นที่ี�หมู่บ้้านนานาชาติ	 จัึงมั�นใจัได้ว่า 
ปลอดสารพิูษและดีต่อสุข้ภูาพูแน่นอน
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	 หากต้่องการเดินที่างท่ี่องเทีี่� ย์วต่ามรอย์ 
อาหารพ่ั�นถิิ่� นสไต่ล์อีสานแท้ี่	 ต่ลาดบาย์พัาส	 
ต่ำาบลดงมะไฟื่	 ค่อหม่ดหมาย์ป็ลาย์ที่างสำาคัญ 
ทีี่� ไม่ควรพัลาด	 เพัราะทีี่� นั� นค่อศููนย์์รวมวัต่ถ่ิ่ดิบ 
อาหารป่็าทีี่� น่าต่่� นต่าต่่� นใจมากทีี่� ส่ดแห่งหนึ� ง 
ของภูมิภาค	 นอกจากนี� สกลนครยั์งมีช่ื่มชื่น 
รอบที่ะเลสาบหนองหารทีี่� ยั์งคงอน่รักษ์์การที่ำา 
ป็ระมงพ่ั�นบ้านและแป็รรูป็สัต่ว์นำ�าต่ามวิถีิ่ช่ื่มชื่น	 
รวมถึิ่งมีกล่่มชื่าวนาทีี่� ม่่งมั�นที่ำางานเพ่ั�ออน่รักษ์์ 
พัันธ์่ข้าวท้ี่องถิิ่�น	 และวัต่ถ่ิ่ดิบอย่์างเน่� อโคข่น- 
โพันย์างคำาซึึ�งโด่งดังไป็ทัี่�วป็ระเที่ศู	
	 จากตั่วอย่์างทีี่�หยิ์บย์กมาคงพัอที่ำาให้เห็นภาพั 
ได้ว่า	 พ่ั�นทีี่� นี� มีสารพััดวัต่ถ่ิ่ดิบน่าสนใจให้หยิ์บจับ 
มาสร้างอรรถิ่รสในการกินด่�มมากมาย์ขนาดไหน	

ภาคอ่สาน

สกลนคร

sakon
nakhon

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นันัครพนัม 
โทร. 042 513 490 และ 042 513 491

 ททท.สำำ �นัักง�นันัครพนัม
TAT Nakhonphanom
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Route of Taste

sakon
nakhon

01 ท่าร์ท่าร์เน้�อโคขุ้น

ท่าร์ท่าร์เน้�อโคขุ้น  /

ช่�อร้าน:	House	Number	1712	//	โที่ร:	080	077	8271	
	House	Number	1712

	 ร้านแรกในตัวเม่องสกลนครทีี่�ข้อแนะนำค่อ	 
House Number 1712 ร้านอาหารที่ี�เกิดจัากการ 
รวมตัวข้องสี�หนุ่มอีสานรุ่นใหม่ที่ี�มีจุัดมุ่งหมาย 
เดียวกันค่อต้องการปลุกชีวิตวัฒนธีรรมอาหาร 
ที่อ้งถึิ�นสกลนครใหก้ลบั้มาคกึคกัอกีครัง้	โดยในที่มี 
มีที่ั้งเชฟู้ที่ี�ถึนัดอาหารยุโรปและเชฟู้ที่ี�ถึนัดอาหาร 
ไที่ยอีสานประยุกต์	เม่�อนำความสนใจัข้องที่ั้งคู่มา 
รวมกันจัึงออกมาเป็นอาหารอีสานกลิ�นอายยุโรป 
ที่ี�เข้ม้ข้น้จัดัจ้ัานและชดัเจันในแนวที่างข้องตัวเอง	

 ทาร้์ทาร้์เน้�อโคั่ข้น	ค่อเมนูที่ี�เชฟู้ประจัำร้าน 
ถึ่ายที่อดความเป็นสกลนครออกมาผ่านเน่้อ- 
โพูนยางคำข้องดีประจัำจัังหวัดที่ี�ใครๆ	 ก็รู้จััก	 
นำมาแล่เป็นชิ้นบ้างและจัี�กับ้น้ำมันเน่้อเพูียง 
ด้านเดียว	 เพู่�อดึงรสชาติอูมามิและกลิ�นหอม 
อันเป็นเอกลักษณ์์เฉพูาะตัวข้องเน่้อชนิดนี ้
ออกมา	 ก่อนจัะเพูิ�มความหอมแบ้บ้สมุนไพูร 
พู้่นบ้้านด้วยพูริกลาบ้เหน่อและข้้าวคั�ว	 เติมมิติ 
ข้องรสชาติดว้ยดีข้มรสอ�ำหล�ำทีี่�สะท้ี่อนอัตลักษณ์ ์
ข้องอาหารอีสานแท้ี่	เสริมรสด้วยมะนาว	น้ำปลา	 
และไข่้แดงเพิู�มความนวั	เม่�อรวมกนัที่กุองค์ประกอบ้ 
จัึงเกิดเป็นรสชาติใหม่ทีี่�กลมกล่อมเข้้ากันอย่าง 
ลงตัว
	 นิยามการที่ำอาหารข้อง	 House	 Number	 
1712	 ค่อการดัดแปลงและควบ้รวมเพู่�อพูัฒนา 
ต่อยอดให้วัตถึุดิบ้ที่้องถิึ�นจัากเกษตรกรชุมชน 
ในสกลนครดึงดูดความสนใจัข้องบ้รรดานักชิมได้ 
มากข้ึน้	โดยเชฟู้ประจัำรา้นจัะเดนิเลอ่กซ่่อ้วตัถึดุบิ้ 
ในตลาดด้วยตัวเอง	 ท้ัี่งตลาดเช้าในตัวเม่อง 
ที่ี�เต็มไปด้วยผักพู่้นบ้้านอีสานหลากหลายชนิด 
ที่ี�ชาวบ้้านนิยมกินกันในครัวเร่อน	 และ	ตลาด- 
บ้าย์พิาส	 ศูนย์รวมวัตถึุดิบ้จัากป่าและอาหาร- 
พู่้นบ้้านที่ี�ใหญ่ที่ี�สุดในสกลนคร	 สถึานที่ี�เหล่านี้ 
อัดแน่นไปด้วยแรงบ้ันดาลใจัในการสร้างสรรค์ 
อาหารและมีสิ�งใหม่ให้เรียนรู้ไม่มีวันจับ้สิน้	นั�นจึัง 
เป็นเหตุผลว่าที่ำไมเราจึังควรหาโอกาสไปเดิน 
ตลาดที่้องถึิ�นดูบ้้างเวลาเดินที่างที่่องเที่ี�ยว	สวันแมน

ตำล�ด
บ้�ยพิ�ส

บ้�้น
สวันภูั

Mann Craft

Meejai
Bakery
Room

House Number 
1712

บ้�้นฟ้�โป่ร่์ง

วัดัพิร์ะธ�ตุำเชิงชุม

อ�สนวิัห�ร์
อคัร์เทวัด�
มิค�แอล ท่�แร่์

จุัดชมวิัวั
หนองห�ร์

อุทย�นบ้วัั
เฉลิมพิร์ะเกียร์ติำ
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	 วั ต ถุึ ดิบ้ ถัึดมา ทีี่� ถึ่ ายที่อดความเ ป็น 
สกลนครได้เป็นอย่างดีค่อหมากเม่า	 ผลไม้ 
เน่้อฉ�ำน้ำตระกูลเบ้อร์รี 	 เ ม่�อสุกผลจัะมี 
สีม่วงเข้้ม	 รสชาติเปรี้ยวอมหวานและอบ้อวล 
ไปด้วยกลิ�นหอมเฉพูาะตัว	 ช่วงเวลาทีี่�พูร้อม 
เก็บ้เกี� ยวจัะอยู่ประมาณ์เด่อนสิงหาคม 
ข้องทีุ่กปี	 โดยจัังหวัดสกลนครมีปัจัจััยที่าง 
ภููมิศาสตร์ที่ี�เอ้่ออำนวยต่อการเจัริญเติบ้โต 
ข้องหมากเม่า	 เม่�อปลูกแล้วจึังได้ผลผลิตทีี่�มี 
คณุ์ภูาพู	ที่ำให้ผลไมช้นดินีไ้ดร้บั้การข้ึน้ที่ะเบี้ยน 
เป็นสิ� งบ้่งชี้ที่างภูู มิศาสตร์ประจัำจัังหวัด	 
และมีฉายาว่าที่องคำสีดำแห่งเที่่อกเข้าภููพูาน	
 มี่่ใจีเบ้เกุ้อร้่�รู้มี่ จัึงคิดสูตร น�ำหมี่ากุ้เมี่่า- 
ชส่ ข้ึน้มา	 ด้วยความตั้งใจัอยากให้คนที่้องถึิ�น 
ในจัังหวัดสกลนครได้ลองชิมน้ำหมากเม่า 
สูตรแปลกใหม่	 แตกต่างจัากน้ำหมากเม่า 

02 นำ�าหมากเม่าชีส

นำ�าหมากเม่าชีส  /

ช่�อร้าน:	มีใจัเบ้เกอรี�รูม	//	โที่ร:	082	147	72201
	Meejai	Bakery	Room

ที่ี�วางข้ายที่ั�วไปในท้ี่องตลาด	ซ่ึ�งที่างร้าน 
จัะสกัดน้ำหมากเม่าด้วยกรรมวิธีีโฮิมเมด 
โดยใช้ผลหมากเม่าสด	 เมนูนี้จัึงวางข้าย 
ตามฤดูกาลที่ี�หมากเม่าในสกลนครให้ผล- 
สุกงอมเที่่านั้น	และเม่�อสิ้นสุดฤดูกาลก็จัะต้อง 
รอชิมกันอีกที่ีในปีถึัดไป	
	 มีใจัเบ้เกอรี�รูมที่ดลองนำน้ำหมากเม่า 
ไปผสมกับ้วัตถึุดิบ้ต่างๆ	 ที่ี�ใช้ที่ำเคร่�องด่�ม 
หลายชนิด	 และค้นพูบ้ว่าความหอมมันข้อง 
วิปครีมชีสเข้้ากับ้รสชาติเปรี้ยวอมหวานข้อง 
หมากเม่าได้ดีที่ี�สุด	 ที่ั้งช่วยเพูิ�มความเข้้มข้้น 
และมีความเค็มมาตัดรสเล็กน้อย	 ส่งเสริม 
ให้รสชาติข้องน้ำหมากเม่าโดดเด่นข้ึ้นอีก 
หลายเที่่าตัว	
	 นอกจัากนี	้มีใจัเบ้เกอรี�รมูยงัอยูไ่ม่ไกลจัาก	 
ว่ดพิร้ะธาต้เชิงช้มี่วร้วิหาร้	 วัดสำคัญคู่บ้้าน 
คูเ่มอ่งสกลนครซ่ึ�งเปน็ที่ี�ประดษิฐานหลวงพูอ่- 
องค์แสน	 พูระพุูที่ธีรูปปางมารวิชัยอันงดงาม 
และเป็นที่ี�เคารพูสักการะข้องชาวเม่องด้วย

หมำ�าหมูผัดท่รงเคร้�อง  /

ช่�อร้าน:	บ้้านฟู้�าโปร่ง	//	เบ้อร์โที่ร:	081	263	2020
	บ้้านฟู้�าโปร่ง	จั.สกลนคร

03 หมำ�าหมูผัด
ท่รงเคร้�อง

	 เดินที่างต่อมาอีกไม่ถึึงหนึ�งกิโลเมตร	ก็จัะ 
พูบ้กับ้	บ้้านฟ้าโป์ร่้ง	 ร้านอาหารท่ี่ามกลาง 
บ้รรยากาศสวนสวยร่มร่�นที่ี�ใส่ใจัสุข้ภูาพูข้อง 
ผู้บ้ริ โภูค	 แต่ละเมนูจัึ งไม่ ใส่ผงชูรสและ 
คัดสรรวัตถึุดิบ้มาเป็นอย่ างดี 	 เล่อกใช้ 
สมุนไพูรไที่ยหลากหลายชนิดที่ี�มีสรรพูคุณ์ 
ที่างยามาประกอบ้อาหารและเคร่�องด่�ม	
	 หนึ�งในเมนูประจัำร้านทีี่�โดดเด่นเร่�อง 
ความหอมข้องเคร่�องสมุนไพูรค่อ	หมี่�ำหมีู่ผั่ด 
ทร้งเคั่ร้้�อง	สตูรเฉพูาะจัากกน้ครวัข้องคณุ์ยาย 
เจ้ัาข้องร้าน	 ที่ี�นำหม�ำมาผัดกับ้ไข้่และเคร่�อง 
สมุนไพูรเพูิ�มความหอมอร่อยเข้้มข้้น	 เหมาะ 
อย่างยิ�งที่ี�จัะกินกับ้ข้้าวสวยร้อนๆ	 ถ้ึาได้ลอง 
รับ้รองว่าจัะติดใจั
	 หม�ำคอ่อาหารที่อ้งถึิ�นที่ี�มคีวามคลา้ยคลงึ 
กบั้ไสก้รอกอสีาน	โดยที่ั�วไปคนมกันยิมนำหม�ำ 
ไปที่อดหร่อย่างไฟู้ให้สุกหอม	 กินแกล้มกับ้ผัก 
และน้ำพูริก	 นอกจัากจัะมีรสชาติอร่อยแล้ว	 
หม�ำยังเป็นอาหารที่ี�สะที่้อนถึึงภููมิปัญญา- 
ที่้องถึิ�นในการถึนอมอาหารข้องชาวอีสานทีี่� 
สบ่้ที่อดกนัมาตัง้แตส่มยัโบ้ราณ์	โดยสนันษิฐาน 
ว่าต้นกำเนิดข้องหม�ำน่าจัะเกี�ยวโยงกับ้สภูาพู 
ที่างภูมิูศาสตรข์้องภูาคอสีานทีี่�เปน็เที่อ่กเข้าสงู	 
ชาวบ้้านจึังนิยมข้ึ้นเข้าเข้้าป่าล่าสัตว์	 กว่าจัะ 
กลับ้ลงมาได้ต้องใช้เวลาหลายวัน	 จึังคิดวิธีี 
ถึนอมอาหารด้วยการสับ้เน่้อที่ี�ล่าได้แล้วใส่ 
ลงไปในกระเพูาะหร่อลำไส้ข้องสัตว์	 และผสม 
เคร่�องสมุนไพูรเพู่�อให้เก็บ้ไวไ้ดน้านข้ึน้	ก่อนจัะ 
นำมาแบ้่งปันกันกินในครอบ้ครัว
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	 อีกเมนูที่ี�น่าลิ้มลองเพู่�อเข้้าถึึงวัฒนธีรรม 
อาหารอีสานค่อแกงหวาย	 จัานเด็ดที่ี�ถึ่ายที่อด 
อัตลักษณ์์ที่้องถึิ�นข้องสกลนครได้เป็นอย่างดี	 
เพูราะวัตถุึดิบ้หลักข้องเมนูนี้ค่อพู่ชเศรษฐกิจั 
สำคัญข้องจัังหวัดที่ี�ปลูกกันในหลายอำเภูอ	
	 หวายเป็นอาหารตามฤดูกาลทีี่�หาซ่่อ้ได้ตาม 
ตลาดชุมชนท้ี่องถิึ�น	 ชาวบ้้านนิยมกินกันมาก	 
โดยมกันำไปปรุงเปน็อาหารในลกัษณ์ะคลา้ยคลงึ 
กับ้เมนูที่ี�ที่ำจัากหน่อไม้	 และมีการผลิตหวาย- 
อบ้แห้งส่งข้ายไปยังต่างประเที่ศด้วย	 ในอดีต 
เกษตรกรที่้องถึิ�นข้องสกลนครเคยปลูกพู่ช 
ชนิดอ่�นมาก่อน	 เช่น	 มันสำปะหลัง	 แต่ผลผลิต 
ราคาตกต�ำจัึงหันมาปลูกหวายซึ่�งเป็นพู่ชที่ี�มี 

04 แกงหวาย
เน้�อโคขุ้นโพนยางคำา

แกงหวายเน้�อโคขุ้นโพนยางคำา  /

ช่�อร้าน:	บ้้านสวนภููสกลนคร	//	โที่ร:	042	711	188
	ร้านอาหารบ้้านสวนภููสกลนคร

ความต้องการข้องตลาดสูงแที่น	 ปัจัจัุบ้ัน 
ร้านอาหารต่างๆ	ตามแหล่งที่่องเที่ี�ยวในอีสาน 
หนัมาที่ำเมนจูัากหวายกนัมากข้ึน้	เพู่�อสนบั้สนนุ 
เกษตรกรที่้องถึิ�นให้มีรายได้	 อีกที่ั้งยังเป็นการ 
เผยแพูร่วัฒนธีรรมอาหารอีสานให้คนต่างถึิ�น 
ได้รู้จัักอีกด้วย	
	 ปกตชิาวอสีานมกักนิแกงหวายใสไ่กห่รอ่หมู	 
แต่ที่างร้าน	บ้้านสวนภัูสกุ้ลนคั่ร้ ต้องการสร้าง 
ความแปลกใหมแ่ละเพูิ�มรสชาตทิี่ี�เปน็เอกลกัษณ์์ 
ข้องจัังหวัดสกลนครมากยิ�งข้ึ้น	 จัึงนำโคขุ้น 
โพูนยางคำเน่้อนุ่มหอมอร่อยมาเป็นตัวชูโรง	 
ส่วนหวายที่ี�ใช้เป็นหวายจัากอำเภูอภููพูานที่ี� 
เหมาะกับ้การกินหน่ออ่อน

	 อิ�มท้ี่องแล้วก็อยากชวนไปเดินเล่นกันทีี่�	 
หมีู่่บ้้านท่าแร้่ ชุมชนคาที่อลิกเก่าแก่	 ซ่ึ�งมี 
อาสนวิหารอัครเที่วดามีคาแอลเป็นแลนด์มาร์ก 
สำคัญและยังเป็นทีี่�ตั้งข้อง	บ้้านข้าวฉ่ันท์ชนกุ้  
รา้นจัำหน่ายข้า้วพูนัธีุพ์ู่น้บ้า้นจัากกลุม่เกษตรกร 
ข้้าวหอมดอกฮิัง	 นอกจัากข้้าวหลากหลาย 
สายพัูนธีุ์แล้ว	 ที่างร้านยังมีผลผลิตที่างการ 
เกษตรจัากชุมชนและข้นมพู่้นเม่องข้ึ้นช่�ออย่าง	 
ข้าวต้มี่มี่่ดเหน่ย์วแดง ข้ายเป็นประจัำด้วย	
	 ข้้าวต้มมัดสูตรบ้้านข้้าวฉันที่์ชนกจัะใช้ 
ข้้าวเหนียวแดงทีี่�ผ่านกระบ้วนการข้ัดสีแบ้บ้ 
ซ่้อมม่อ	เพู่�อคงคุณ์ค่าที่างโภูชนาการและกลิ�น- 
หอมเฉพูาะตัวข้องข้้าวพัูนธีุ์พู่้นเม่องเอาไว้	 
ข้้าวชนิดนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและดัชนี 
นำ้ตาลต�ำกวา่ข้้าวขั้ดข้าว	จังึเปน็ทีี่�นยิมอยา่งมาก 
ในหมู่คนรักสุข้ภูาพู	 ส่วนไส้ที่ำจัากกล้วยน้ำว้า 
สุกงอมตากแดดจััด	 2-3	 แดดเพู่�อให้เกิด 
ความหวานฉ�ำตามธีรรมชาติที่ี� เข้้มข้้น ข้ึ้น	 
โดยกล้วยจัะมาจัากสวนข้องสมาชิกในกลุ่ม- 
วิสาหกิจัชุมชน	 และกรรมวิ ธีีการที่ำก็เป็น 
ภููมิปัญญาที่้องถึิ� นที่ี� ส่บ้ที่อดกันมาหลาย 
ชั�วอายุคน	 ได้ออกมาเป็นความหอมนุ่มหนึบ้ 
รสกลมกล่อม	 มีความมันข้องถึั� วดำหร่อ 
ถึั�วแดงเพูิ�มความอร่อยเคี้ยวเพูลิน	 ตัดรสด้วย 
ความเค็มเล็กน้อยจัากเกล่อสินเธีาว์บ้่อหัวแฮิด	 
จัังหวดับ้งึกาฬ	บ้อ่เกลอ่โบ้ราณ์ประจัำภูาคอสีาน 
ที่ี�มีอายุกว่า	400	ปี	
	 หลังจัากอิ�มหนำสำราญกับ้การตระเวนชิม	
ช้อป	 และสำรวจัสถึาปัตยกรรมเก่าในชุมชน 
บ้้านที่่าแร่จันจุัใจัแล้ว	ก่อนหมดวัน	อย่าล่มแวะ 
ไปชมพูระอาที่ิตย์ตกดินที่ี�	จี้ดชมี่วิวหนองหาร้  
แ ล ะ 	 อ้ ท ย์ า น บ้่ ว เ ฉั ลิ มี่ พิ ร้ ะ เ กุ้่ ย์ ร้ ติ  
แหล่งที่่องเทีี่�ยวที่างธีรรมชาติที่ี�มีบ้รรยากาศ 
ผ่อนคลาย	 ควรค่าแก่การไปสัมผัสสายลมเย็น 
ริมน้ำ	 และถึ่ายรูปวิวที่ิวที่ัศน์ไว้เป็นที่ี�ระลึก 
ว่าครั้งหนึ�งได้มาเย่อนสกลนคร	

05 ข้้าวต้มมัด
เหนียวแดง

ข้้าวต้มมัดเหนียวแดง  /

ช่�อร้าน:	บ้้านข้้าวฉันที่์ชนก	//	โที่ร:	081	954	1506
	บ้้านข้้าวฉันที่์ชนก:	Chanchanok	Rice	Hut	
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	 พููดถึึงข้องฝ้ากจัากสกลนคร	 หลายคน 
คงนึกถึึงงานผ้าแฮินด์เมดในรูปแบ้บ้ต่างๆ	 ซ่ึ�ง 
แบ้รนด์หนึ�งที่ี�น่าสนใจัเป็นอย่างยิ�งค่อ	Mann  
Craft	 ก่อตั้งโดยคุณ์แมน–ปราชญ์	 นิยมค้า	 
นกัออกแบ้บ้ลายผ้าที่ี�หลงใหลในวถิึกีารที่ำงาน 
ศิลปะแบ้บ้เคารพูธีรรมชาติ	 และเช่�อมั�นว่า 
โลกศิลปะการย้อมผ้าตามแบ้บ้ฉบั้บ้ข้องชาว- 
สกลนครยงัมคีวามเปน็ไปไดใ้หม่ๆ 	อกีมากมาย 
ที่ี�รอการค้นพูบ้	 เข้าจัึงสนุกกับ้การที่ดลอง 
สิ�งใหม่อยูเ่สมอ	ที่ำให้ผลงานแต่ละชิ้นมีความ 
โดดเด่นไม่ซ่้ำใครและมีเพูียงชิ้นเดียวในโลก	
	 เที่คนิคการแต่งแต้มลวดลายลงบ้นผ่นผ้า 
ข้องคุณ์แมน	 เกิดข้ึ้นจัากการนำภููมิปัญญา- 
ที่้องถึิ�นในการย้อมผ้าด้วยวัตถึุดิบ้ธีรรมชาติ 
มาต่อยอดและสร้างเอกลักษณ์์ให้น่าจัดจัำ	 
โดยเฉพูาะเที่คนิคการพิูมพ์ูลายพูฤกษาทีี่�มี 
ความคราฟู้ต์ในทีุ่กข้ั้นตอน	ตั้งแต่การคัดเล่อก 
ใบ้ไม้และดอกไม้ประจัำท้ี่องถิึ�นจัากสวนทีี่� 
ปลูกเอง	 เพู่�อนำมาพิูมพ์ูลายลงบ้นเส่้อย่ด 
หรอ่ผา้พูนัคอ	ซ่ึ�งมรีายละเอยีดสนกุๆ	มากมาย 
ที่ี�น่าสนใจัศึกษาเป็นอย่างยิ�ง	 เช่น	 ใบ้ไม้ 
บ้างชนิดสามารถึให้สีต่างกันได้ข้ึ้นอยู่กับ้สาร 
ที่ี�ใช้ที่ำปฏิิกิริยา
	 ผลงานข้อง	 Mann	 Craft	 เน้นการใช้สี 
จัากธีรรมชาติร้อยเปอร์เซ่็นต์	 และผลิตด้วย 
กระบ้วนการที่ี�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม	จึังผ่าน 
การรบั้รองจัากกรมส่งเสริมคณุ์ภูาพูสิ�งแวดล้อม 
ใหเ้ป็น	Green	Product	อีกที่ัง้ยังมีการกระจัาย 
รายไดสู้ช่มุชนดว้ยการชกัชวนชา่งฝ้มีอ่ในกลุม่ 
หัตถึศิลป์ครามที่องให้เข้้ามามีส่วนร่วมในการ 
สร้างสรรค์ชิ้นงาน	 นอกจัากนี้ที่างแบ้รนด์ 
ยังข้ยายข้อบ้เข้ตไปสู่การก่อตั้ง	 สวนแมี่น  
Creative Craft Center พู่น้ที่ี�สรา้งแรงบั้นดาลใจั	 
เช่�อมโยง	 แลกเปลี�ยนองค์ความรู้ด้านงาน- 
ศลิปหัตถึกรรมและงานสร้างสรรค์ให้กนัและกัน 
เพู่�อความยั�งย่น	 ซ่ึ�งยินดีต้อนรับ้สายคราฟู้ต์ทีี่� 
สนใจัเยี�ยมชมสวนพูช่ย้อมส	ีพูช่ให้เสน้ใย	และ 
เข้้าร่วมกิจักรรมการที่่องเที่ี�ยวเชิงวัฒนธีรรม 
ต่างๆ	 โดยสามารถึติดตามได้ที่างเพูจัเฟู้ซ่บุ้�ก 
และอินสตาแกรม	mann.craft

06 เส้� อย้ดและผ้าพันคอ
พิมพ์ลายพฤกษา

เส้� อย้ดและผ้าพันคอพิมพ์ลายพฤกษา  /

ช่�อร้าน:	Mann	Craft	Shop	//	โที่ร:	081	055	63011
	Mann	craft	shop
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ภาคตะวัันออก

1. ชลบุุรีี

2. รีะยอง

3. จัันทบุุรีี
หลงทางในดิินแดินตะวัันออก  

บุอกต่อควัามอร่ีอย
บุนเส้้นทางวิัถีีชีวิัต

	 ภาคตะวัันออกเดิมิเคยเป็็นส่ว่ันหน่�งของภาคกลาง	แตด่ิว้ัยควัามโดิดิเดิน่ 
และส่สี่นัเฉพาะตวัั	ทำใหด้ินิแดินตะวันัออกกลายเป็น็ที�จับัตามอง	ไมว่ัา่จัะเป็็น 
ควัามหลากหลายของวัถิีชีีวีัติที�มทีั�งชีาวัป็ระมง	ชีาวัไทยเชี้�อส่ายจันี	ชีาวัส่วัน	 
และชีนพ้�นเม้อง	ควัามอุดิมส่มบูรณ์์ของพ้�นที�มีทั�งทะเล	ภูเขา	ป่็า	น�ำตก	และ 
ส่ถีานที�ท่องเที�ยวัที�บันท่กเร้�องราวัรวัมถ่ีงป็ระวััติศาส่ตร์เอาไวั้	 เชี่น	 ชุีมชีน- 
ริมน�ำจัันทบูร	 ถีิ�นอาศัยเดิิมของชีาวัญวัน	 หร้อตลาดิชีากแง้วั	 ศูนย์รวัม- 
วััฒนธรรมไทย-จัีนที�เป็ิดิป็ระตูต้อนรับนักท่องเที�ยวัให้ไดิ้ลิ�มลองรส่ชีาติ 
วััฒนธรรม	 อีกหน่�งเส่น่ห์ที�ไม่ควัรพลาดิค้ออาหารที�ป็รุงจัากวััตถีุดิิบพ้�นถีิ�น 
อย่างแกงส่้มผัักกระชีับ	 ยำมะละกอห่าม	 แกงหมูชีะมวัง	 และอีกหลายเมนู 
ฟิวิัชีั�นที�นำเส่นอเส่น่ห์ของพ้ชีผัลในดิินแดินตะวัันออกไดิ้อย่างน่าส่นใจั

1

2 3
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	 ชลบุุรีีเป็็นทีี่� ร้ี� จัักในฐานะจัังหวััดอัันเป็็น 
ทีี่�ตัั้�งขอังเมืือังพััที่ยา	หน่�งในแหล่งท่ี่อังเทีี่�ยวั 
ชื�อัดังขอังภาคตั้ะวัันอัอัก	 แต่ั้นอักจัาก 
หาดที่รีายและอัาหารีที่ะเลแล�วั	จัังหวััดชลบุุรีี 
ยังมีืเสน่ห์อีักหลายด�านทีี่�รีอัให�นักท่ี่อังเทีี่�ยวั 
เข�ามืาสัมืผััส	ไม่ืว่ัาจัะเป็็นวิัถีีชีวิัตั้เรีียบุง่าย 
ในชุมืชนนาเกลือั	หรืีอัสีสันขอังวััฒนธรีรีมื 
ไที่ยจีันทีี่�ตั้ลาดชากแง�วั
	 ถัีดไป็อีักนิดจัะพับุจัังหวััดรีะยอัง	จัังหวััด 
ทีี่�อุัดมืสมืบุ้รีณ์์ไป็ด�วัยที่รัีพัยากรีธรีรีมืชาติั้	 
มีืทัี่�งนำ�าตั้ก	 ป่็า	 เส� นที่างศ่ึกษาธรีรีมืชาติั้	 
และพืัชผัักพืั�นถิี�นทีี่�รีอัให�เข�าไป็ลิ�มืลอัง

ภาคตะวัันออก

ชลบุรี-ระยอง

chonburi-rayong

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัพััทย� 
โทร. 038 427 667, 038 428 750 

และ 038 423 990
ททท.สำำ �นัักง�นัพััทย�

ททท. สำำ �นัักง�นัระยอง 
โทร. 038 655 420 และ 038 655 421

 ททท.สำำ �นัักง�นัระยอง
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Route of Taste

chonburi
rayong

บ้า้น
ทุุเรีียน
by KKF

ทุุ�งโปรีงทุอง

รีา้นวีีนาขนมไทุย
ชากแงว้ี

ปรีาสาทุ
สจัธรีรีม

ฟารีม์แกะพัทัุยา
และสวีนโชวีน์ก

ตลาดลานโพัธ์ �
นาเกลือ

ศููนยก์ส์กรีรีม
ธรีรีมชาต์มาบ้เอื �อง

กล�องแสนศุูข

แกรีนด์
แคนยอน
ชลบุ้รีี

	 เริ�มต้นการเดิินทางดิ้วัยการส่ัมผััส่ 
วัิถีีชีีวัิตใน	 ชุุมชุนนาเกลืือ	 ชีุมชีนเล็กๆ	 
ที�มีอายุกว่ัาร้อยปี็	 ตั�งอยู่ในตำบลนาเกล้อ	 
อำเภอบางละมุง	 โดิยมี	 ตลืาดลืานโพธิ์์�  
เป็็นจัุดิดิ่งดิูดินักท่องเที�ยวัดิ้วัยอาหาร 
ทะเลส่ดิๆ	 จัากชีาวัป็ระมงในพ้�นที�และ 
อาหารฝีีม้อชีาวับ้าน	 นอกจัากอาหาร 
ทะเลส่ดิๆ	แล้วั	ยังมี	พริ์กย่่างทริงเคริื�อง  
เป็็นอีกหน่�งเมนูเดิ็ดิที�ไม่วั่าใครผั่านมา 
ก็ต้องแวัะไป็ลองชิีม

01 พริกย่างท่รงเครื�อง

พริกย่างท่รงเครื�อง  /

ชี้�อร้าน:	พริกย่างทรงเคร้�อง	By.โจั๊กนาเกล้อ	//	 
โทร.	062	615	5983
	พริกย่างทรงเคร้�อง	By.โจั๊กนาเกล้อ	

 พร์ิกย่่างทริงเคริื�อง By.โจ๊๊กนาเกลืือ  
รา้นข่�นชี้�อที�ถ้ีอกำเนิดิในชีมุชีน	โดิยคณุ์โจัก๊	 
เจั้าของร้าน	 ไดิ้หยิบอาหารสู่ตรโบราณ์ที�มี 
มาตั�งแต่ส่มัยรัชีกาลที�	 5	ข่�นมาป็ัดิฝีุ่นและ 
ป็รับสู่ตรเส่ียใหม่	 ก่อนนำเส่นออีกครั�ง 
ในชี้�อพริกย่างทรงเคร้�อง	 พริกหนุ่ม 
คัดิอย่างดิี	 ส่อดิไส่้เน้�อส่ัตวั์ป็รุงรส่ที�มีให้ 
เล้อกทั�งไก่และหมู	 ย่างดิ้วัยถี่านจันส่่ง 
กลิ�นหอมชีวันกิน	 เริ�มจัากการทำแจัก	 
สู่่การทำขาย	 และกลายเป็็นเป็็นส่ินค้า	 
OTOP	ป็ระจัำจัังหวััดิชีลบุรีในป็ัจัจัุบัน
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	 	 	 	 	 นอกจัากวัิถีีชีีวัิตในชุีมชีนและวัิถีีชีาวั 
ป็ระมงแล้วั	 ชีลบุรียังมีวััฒนธรรมไทย-จัีน 
ที�พร้อมเปิ็ดิให้นกัท่องเที�ยวัได้ิเขา้ไป็สั่มผัสั่ใน	 
‘ตลาดิชีากแง้วั’	ตลาดิชุีมชีนจัีนที�เต็มไป็ด้ิวัย 
วััฒนธรรม	 ส่ถีาป็ัตยกรรมที�เป็็นเอกลักษณ์์	 
และอาหารถีิ�นที�หาทานไดิ้ยาก	

02 ข้นมจ่าง กีจ่าง 
หรือจ้ัง

ข้นมจ่าง กีจ่าง หรือจ้ัง  /

ชี้�อร้าน:	วัีนาขนมไทย	//	โทร.	094	695	0954
				วัีนาขนมไทย	เจั้นาชีากแง้วั

	 หน่�งในเมนูที� เป็็นตัวัแทนการส่่งต่อ 
วััฒนธรรมก็ค้อ	 ขนมจ๊่าง กีจ๊่าง	 หร้อ	 จ๊้�ง  
ขนมพ้�นเมอ้งของจันีที�นยิมทำขายในเทศกาล 
ไหวั้บ๊ะจั่าง	 ซึ่่�งเป็็นป็ระเพณี์ไหว้ับรรพบุรุษ	 
โดิยมีลักษณ์ะเป็็นแป็้งเหนียวันุ่ม	 รส่หวัาน 
อ่อนๆ	 ที� 	 วีีนาขนมไทย่	 ส่้บทอดิสู่ตร 
ขนมโบราณ์ต่อกันมาตั�งแต่รุ่นอาม่า	 จันถี่ง 
ลูกส่าวัที�รู้จัักกันในนามเจั้นา	 หร้อวัีนา	 
ชีาวัส่วัน	ซึ่่�งป็จััจับุนัลกูๆ	ของคณุ์วันีาได้ิเขา้มา 
ดิูแลร้านและการขาย	 เพ้�อส่้บทอดิสู่ตร 
ขนมหวัานของบรรพบุรุษต่อไป็	 นอกจัาก 
ขนมจีันโบราณ์	 ทางร้านยังมีเมนูขายดีิ 
อย่างขนมขี�หนู	หม้อแกงถีั�วั	แกงไข่	วัุ้นกะทิ- 
มะพร้าวั	 ขนมต้ม	 และเต้าส่่วัน	 ให้ลองชิีม 
อีกดิ้วัย	
	 ตลาดิชีากแ ง้ วั เป็ิ ดิ ให้ เ ที� ย วัชีม ไ ด้ิ 
ทุกวัันเส่าร์	ตั�งแต่เวัลา	16:00	น.	เป็็นต้นไป็	 
ส่ำหรับใครที�มาถี่งก่อนเวัลา	 แนะนำให้ลอง 
ไป็เชีา่เตยีงนั�งรอชีลิล์ๆ 	ที�รมิ	หาดจ๊อมเทีย่น  
หาดิแส่นส่งบที�อยู่ห่างไป็เพียง	13	กิโลเมตร	 
รายล้อมไป็ด้ิวัยร้านอาหารและส่ิ�งอำนวัย 
ควัามส่ะดิวักครบครัน
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	 ก่อนกลับ	 อย่าล้มแวัะไป็ส่ัมผััส่วัิ ถีี 
ชีาวับ้านและชีีวัิตแบบเศรษฐกิจัพอเพียงที�	 
ศูนูย่ก์สิก์ริริมธิ์ริริมชุาตม์าบเอื�อง (มหาลืย้่ 
คอกหมู) ที�นี�มีทั� งกิจักรรมและส่ินค้าที� 
น่าส่นใจั	 หน่�งในนั�นค้อ	 น�ำย่าบ้วีนปาก- 
สิมุนไพริ	 ผัลิตภัณ์ฑ์์แป็รรูป็จัากโครงการ 
เศรษฐกิจัพอเพียงในชุีมชีนมาบเอ้�อง	 
โดิยกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองบอนแดิง 
รวัมกลุ่มแม่บ้านศ่กษาค้นควั้าและส่ร้าง 
ระบบนิเวัศให้เหมาะส่มกับการป็ลูกส่มุนไพร	 
เพ้�อนำมาแป็รรูป็เป็็นผัลิตภัณ์ฑ์์ภายใต้ 
พระราชีดิำริของในหลวังรัชีกาลที�	 9	 และ 
ส่้บส่านต่อโดิยรัชีกาลที�	 10	 จัากป็ณ์ิธาน 
อันแน่วัแน่ของพระราชีาที�จัะส่้บส่านงาน 
การส่ร้ า งทรัพยากรอย่ างยั� งย้น ให้ แก่ 
ป็ระชีาชีนคนรุน่หลัง	น�ำยาบ้วันป็ากส่มุนไพร 
จั่งเป็็นหน่�งในผัลิตภัณ์ฑ์์แป็รรูป็จัากส่มุนไพร 
ในโครงการฯ	 เพ้�อส่นับส่นุนการรักษาผั้นป่็า 
ทั�วัแผั่นดิิน

นำ้ายาบ้วนปากสมุนไพร มาบเอ้ือง  /

ชี้�อร้าน:	Mab-Euang	Product	//	โทร.	090	913	6999
	Mab-Euang	Product	-	ผัลิตภัณ์ฑ์์มาบเอ้�อง	

สินค้าสร้างสรรค์น่าซ้ือ

04 นำายาบ้วนปากสมุนไพร 
มาบเอ้ือง

้

	 เลยจัากชีลบุรีมาอีกหน่อย	จัะพบจัังหวััดิ 
ข้างเคียงที�บรรยากาศดีิไม่แพ้กันอย่างจัังหวััดิ 
ระยอง	ที�นี�ม	ีบา้นทุเริยี่น By KKF คาเฟ่ิทเุรยีน 
ที�ส่ร้างโดิยเจั้าของโรงงานทุเรียนแช่ีแข็ง	 
ซึ่่�งทางครอบครัวัช่ีวัยกันคิดิค้น	 ออกแบบ	 
และส่ร้างส่รรค์เมนูใหม่ๆ	 ดิ้วัยตัวัเอง	 เพ้�อ 
ส่ร้างอาชีีพให้คนงานชีาวัระยองมีรายได้ิใน 
ชี่วังที�ทุเรียนขาดิตลาดิ	
	 หน่�งในเมนูที�น่าส่นใจัค้อ	 เมนูที�มีผัักชี้�อ 
แป็ลกเป็็นส่่วันป็ระกอบ	 นั�นค้อ	 แกงส้ิม 
ผ้ักกริะชุ้บ	 วััชีพ้ชีพ้�นถีิ�นที�นำมาเพาะเป็็น 
ต้นอ่อน	 แล้วัป็รุงเป็็นอาหาร	 เม้�อเอาควัาม- 
กรุบกรอบของผัักกระชีับมารวัมเข้ากับ 
น�ำแกงส้่มรส่ชีาติเข้ม ข้น	 ทำให้ไ ด้ิ เมนู 
อาหารถีิ�นที�ใครมาระยองก็ต้องติดิใจั
	 ส่ำหรับใครที�หัวัใจัโหยหาธรรมชีาติ 
และต้นไ ม้ 	 แนะนำใ ห้ เดิินทาง ต่อไป็ที�	 
ทุ่งโปริงทอง	 จัังหวััดิระยอง	 เพราะที�นี� 
มีเส่้นทางศ่กษาธรรมชีาติที�ทอดิยาวักวั่า 
หน่�งกิโลเมตร	 นอกจัากต้นไม้ส่ีเขียวัชีะอุ่ม 
แล้วั	ยังมีป็่าชีายเลนให้ไดิ้ส่ำรวัจัอีกดิ้วัย
 

03 แกงส้ม
ผักกระชับ

แกงส้มผักกระชับ  /

ชี้�อร้าน:	บ้านทุเรียน	By	KKF	//	โทร.	063	789	2244
	บ้านทุเรียน	By	KKF
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	 จัังหวััดทีี่� ห� อัมืล� อัมืไป็ด� วัยธรีรีมืชาติั้	 
ทัี่� งป่็าไมื� 	 ภ้เขา	 สวันดอักไมื� 	 เส� นที่าง- 
ธรีรีมืชาติั้	นำ�าตั้ก	และทีี่�รีาบุชายฝ่ั่� งที่ะเล	 
เคียงค่้ไป็กับุวิัถีีชีวิัตั้ชาวับุ�านทีี่� ยังสืบุที่อัด 
อัาชีพั	 ภ้มิืป่็ญญา	และวััฒนธรีรีมืที่�อังถิี�น 
เอัาไวั�อัย่างเหนียวัแน่น	 อัาหารีก็เป็็นอีัก 
หน่� งวััฒนธรีรีมืทีี่� ที่ำาให� จัังหวััดจัันที่บุุรีี 
โดดเด่นและแตั้กต่ั้าง	 ทัี่�งพืัชผัักสวันครัีวั	 
สมุืนไพัรี	 และส้ตั้รีอัาหารีทีี่� สืบุที่อัดกัน 
จัากรุ่ีนส่้รุ่ีน	 กลายเป็็นรีสชาติั้เฉพัาะตัั้วั 
ทีี่� สัมืผััสได� ในเมืือังจัันที่บุุรีีเท่ี่านั�น

ภาคตะวัันออก

จันท่บุรี

สอบถามข้้อมูลการท่่องเที่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัจัันัทบุุรี 
โทร. 039 480 220 

  ททท.สำำ �นัักง�นัจัันัทบุุรี 

Chantha-
buri
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Route of Taste

Chanthaburi 01 ยำามะละกอห่าม

ยำามะละกอห่าม  /

ชี้�อร้าน:	ส่วันป้็าเบส่	//	โทร.	085	278	0529
				ส่วันป็้าเบส่	

	 เริ�มต้นการเดิินทางดิ้วัยการทำควัามรู้จััก 
กับชีนพ้�นเม้องโบราณ์ที� สิวีนป้าเบสิ	ส่วันผััก 
ที�ป็้าเบส่มุ่งมั�นใชี้แรงกายแรงใจัและพ้�นที�ส่วัน 
ของตัวัเองเพ้�อให้คนรุ่นใหม่ไดิ้รู้จััก	 ชุาวีชุอง 
ชีนพ้�นเมอ้งที�อาศัยอยูใ่นป่็า	เรยีนรูวิ้ัถีีชีวิีัตผัา่น 
การชีิม	ย่ำมะลืะกอห่าม	 เมนูอาหารพ้�นถีิ�นที� 
ป็รุงโดิยคนชีองแท้ๆ	ป็ระกอบไป็ด้ิวัยมะละกอ	 
ป็ลาย่าง	ผัักชีฝีีรั�ง	มะอ่ก	พริกส่ดิ	หัวัหอมคั�วั	 
มะพรา้วัคั�วั	ถัี�วับดิละเอียดิ	และน�ำป็ลาเล็กนอ้ย	 
เส่นห่ข์องอาหารชีองคอ้	การผัส่มผัส่านรส่ชีาติ 
ของส่มุนไพรจันได้ิรส่ชีาติอร่อยจััดิจ้ัานที�ไม่ 
จัำเป็็นต้องเติมเคร้�องป็รุงเพิ�ม	
	 ก่อนมุง่หนา้เขา้สู่ต่วััเมอ้งจันัทบรุ	ีมอีกีหน่�ง 
จัุดิท่องเที�ยวัที� ไม่อยากให้พลาดิ	 นั�นค้อ	 
วี้ดเขาบริริจ๊บ ศาส่นส่ถีานที�เต็มไป็ดิ้วัยศิลป็ะ 
อนัวัจิัติร	และส่ะพานไมแ้ขวันขา้มลำน�ำบรรจับ	 
จัุดิถ่ีายรูป็ไฮไลต์ของที�นี�	 แนะนำให้มาในช่ีวัง 
ฤดิูฝีน	 หร้อเดิ้อนมิถุีนายนถี่งพฤศจิักายน	 
เพราะเป็็นชีว่ังที�อากาศชี้�น	ฝีนตกบอ่ย	เป็น็ชีว่ัง 
ที�ลำธารมีน�ำเยอะมากที�สุ่ดิ

สวีนป้าเบ้ส

วีดัเขาบ้รีรีจบ้

Sweet At Moonชุมชนร์ีมนำ �า
จนัทุบู้รี

จนัทุรีโภชนา

ลานห์ิน
สีชมพูั

ครีวัี
บ้วัีขาวี

เขาบ้�อเตย

อุทุยานแหิ�งชาต์
นำ �าตกพัล์ �วี

อาสนว์ีหิารี
พัรีะนางมารีีอา
ปฏ์ิสนธ์น์รีมล
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									 ส่ัมผััส่รส่ชีาติที�เกิดิจัากการผัส่ม 
ผัส่านวััฒนธรรมที�	 ‘ชีุมชีนริมน�ำจัันทบูร’	 
ชีมุชีนเก่าแก่ที�เป็น็ถีิ�นอาศัยของชีาวัจีันและ 
ชีาวัญวันตั�งแต่ส่มัยรัตนโกส่ินทร์ตอนต้น	 
ก่อนจัะกลายเป็็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจั 
ที�ส่ำคัญของจัังหวัดัิ	

	 นอกจัากร่องรอยของวิัถีีชีีวิัตในอดีิต 
แล้วั	 ชีุมชีนนี�ยังมีคาเฟ่ิเค้กผัลไม้พ้�นถีิ�น 
ที�นา่จับัตามอง	นั�นคอ้ หวีานจ๊น้ทร์ิ (Sweet	 
at	 moon)	 คาเฟ่ิขวััญใจัคนรุ่นใหม่ที�ตั�งอยู ่
ท่ามกลางบรรยากาศของชีุมชีนเก่าแก่ 
ริมแม่น�ำ	 จัุดิเดิ่นของร้านค้อ	 การคิดิค้น 
เมนูใหม่ๆ	 โดิยเล้อกใชี้ผัลไม้ท้องถีิ�นตาม 
ฤดิูกาลมาส่ร้างส่รรค์เป็็นเมนูของหวัาน 
ร่วัมส่มัย	 หน่�งในเมนูยอดินิยมที�หลายคน 
ตั�งตารอก็ค้อ ช์ุฟฟอนทุเริีย่นหมอนทอง 
เนย่สิด เมนูของหวัานที�ผัส่มผัส่านผัลไม้ 
ข่�นชี้�อของจัันทบุรีอย่างทุเรียน	กับชีิฟิฟิอน 
เค้กส่ัมผััส่นุ่มละมุนที�ใครไดิ้ลองก็ต้องติดิใจั	
	 ก่อนเดิินทางออกจัากชุีมชีนริมน�ำ 
จันัทบรู	อยา่ลม้แวัะไป็ชีมควัามส่วัยงามของ	 
อาสินวีห์าริพริะนางมาริอีาปฏิส์ินธิ์น์์ริมลื  
โบส่ถ์ีคาทอลิกเก่าแก่ที�อยู่คู่จัันทบุรีมานาน 
กวั่าร้อยป็ี	 ภายในตกแต่งในส่ไตล์ยุโรป็	 
มีซึุ่้มโค้งตามเส่า	 หลังคาสู่ง	 และลวัดิลาย 
ส่ลักที�ฝีาผันัง	 ชีวันให้ต้�นตาต้�นใจัและ 
ให้ควัามรู้ส่ก่ส่งบไดิ้อย่างน่าพิศวัง

02 ชิฟฟอนทุ่เรียนหมอนท่องเนยสด

ชิฟฟอนทุ่เรียนหมอนท่องเนยสด  /

ชี้�อร้าน:	หวัานจัันทร์	(Sweet	at	moon)	//	 
โทร.	085	088	8919
	Sweet	at	moon	

	 นอกจัากผัลไม้ข่�นชี้�อแล้วั	 จัันทบุรียังมี 
พ้ชีพ้�นถีิ�นที�หากินได้ิยาก	 นั�นค้อ	 ‘ส่ำรอง’	 
ไม้ป็่าที�มีใยอาหารสู่งและเน้�อส่ัมผััส่คล้าย 
รังนก	 ซึ่่�งทางร้าน	 จ๊้นทริโภชุนา	 หยิบมา 
ดิัดิแป็ลงเป็็นเมนูของหวัานฟิิวัชีั�น	 โดิยนำ 
เน้�อส่ำรองมาผัส่มกับวัุน้และน�ำตาล	ทานคูกั่บ 
ไอศกรีมมะพร้าวัหร้อไอศกรีมรส่ชีาติอ้�นๆ	 
ตามชีอบ	 ไดิ้เป็็น ไอศูกรีิมวุี้นมะพร้ิาวี 
เนื�อสิำริอง	รส่ชีาตหิวัาน	เย็น	ส่ดิชี้�น	นอกจัากนี�	 
ที�ร้านยังมีอีกหลายเมนูอาหารคาวัที�ใชี้ผัลไม้ 
ในจังัหวัดัิเป็็นส่ว่ันป็ระกอบหลัก	เชีน่	มัส่มั�นไก่ 
ใส่่ทุเรียน	 ป็ลาต้มระกำใส่่กระวัาน	 ยำมังคุดิ	 
และแกงเผั็ดิเงาะ	 ซึ่่�งคิดิค้นข่�นเพ้�อชี่วัยเหล้อ 
ชีาวัส่วันและชีาวัไรใ่นจันัทบุรทีี�ป็ระส่บป็ญัหา 
ผัลไม้ราคาตกต�ำ	 โดิยเฉพาะผัลไม้เศรษฐกิจั 
ของจัังหวััดิอย่างทุเรียน	มังคุดิ	และเงาะ
	 เดิินทางต่ออีกป็ระมาณ์	 31	 กิโลเมตร	 
จัะไดิ้พบกับธรรมชีาติน่าอัศจัรรย์อย่าง	 
ลืานหน์สีิชุมพู	หินทรายอาร์โคส่ที�มธีาตุเหล็ก 
ป็ระกอบอยู่มากจันทำให้มีส่ีแดิงอมชีมพู	 
ส่ีชีมพูอมม่วัง	 ไป็จันถ่ีงส่ีม่วังอมน�ำตาลแดิง	 
ส่ำหรับการเดิินทาง	 ให้มุ่งหน้ามาที�เขตห้าม- 
ล่าส่ัตวั์ป่็าอ่าวัคุ้งกระเบน	 เม้�อมาถี่งจัะพบ 
เส่้นทางเดิินชีมธรรมชีาติที�ทอดิยาวักวั่า 
หน่� ง กิ โ ล เมตร ไป็จันถี่ ง ลานหิ นส่ี ชีมพู	 
หากอยากถี่ ายภาพกั บส่ี ชีม พู ของหิ น 
แบบชีัดิๆ	 แนะนำให้มาเที�ยวัในชี่วังเดิ้อน 
กุมภาพนัธถ์ีง่มถุิีนายน	เพราะจัะเป็น็ชีว่ังที�เหน็ 
ควัามส่วัยงามและส่ีของหินไดิ้ชีัดิเจันที�สุ่ดิ

03 ไอศกรีมวุ้นมะพร้าวเน้ือสำารอง

ไอศกรีมวุ้นมะพร้าวเน้ือสำารอง  /

ชี้�อร้าน:	จัันทรโภชีนา	//	โทร.	039	327	179
				จัันทรโภชีนา
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04 เส้นจันท์่ 
หมูชะมวง

	 จัดุิเชีก็อนิส่ดุิท้ายกค็อ้	อทุย่านแห่งชุาต์ 
น�ำตกพลื์�วี	จุัดิบันทก่ป็ระวัติัศาส่ตร์ที�ส่ำคญั 
ของไทย	 เพราะเป็็นน�ำตกที�รัชีกาลที�	 5	 
เส่ดิ็จัป็ระพาส่มากถี่ง	12	ครั�ง	และเป็็นที�ตั�ง 
ของอลงกรณ์์เจัดีิย์	 เจัดิีย์ที�เป็็นตัวัแทน 
เร้�องราวัควัามรักของในหลวังรัชีกาลที�	 5	 
และส่มเดิ็จัพระนางเจ้ัาสุ่นันทากุมารีรัตน์	 
พระบรมราชีเทวัี
	 ห่างไป็เพียง	 9.6	 กิโลเมตร	 ก็จัะพบ 
กับ	 คริ้วีบ้วีขาวี	 ร้านอาหารถีิ�นที�หยิบ
เอาส่องเมนูพ้�นบ้านอย่างเส่้นจัันท์และ 
แกงหมูชีะมวัง	 มารวัมกันจันเกิดิเป็็นเมนู 
ซึ่ิกเนเจัอร์	เสิ้นจ๊้นท์หมูชุะมวีง	ที�มีจัุดิเดิ่น 
ค้อควัามเหนียวัหน่บของเส่้น	 ควัามนุ่ม 
ของเน้�อหมู	 รส่เข้มข้นของเคร้�องแกง	 และ 
รส่เป็รี�ยวัของใบชีะมวัง	 โดิยทางร้านจัะทำ 
เมนูพิเศษนี�เฉพาะวัันศุกร์-อาทิตย์เท่านั�นเส้นจันท์่หมูชะมวง  /

ชี้�อร้าน:	ครัวับัวัขาวั	//	โทร.	065	623	2661	และ	062	652	4161
				ครัวับัวัขาวั	อาหารถีิ�น	เดิินกินขนมแป็ลก	

								สิ่นค้าที�เกิดิจัากการนำผัลงานหัตถีกรรม 
พ้�นบ้านแบบไทยมาผัส่มผัส่านกบัไอเดิยีของ 
คนรุน่ใหม่	โดิยมีคณุ์เมย์–เมทิน	ีรัตนไชีย	เป็น็ 
ผัู้ริเริ�มและก่อตั�งแบรนดิ์	Maison Craft 

05 Maison
Craft

Maison Craft  /

ชี้�อร้าน:	Maison	Craft	//	โทร.		094	546	6554
	Maison	craft

	 ดิ้วัยควัามที�คุณ์เมย์เป็็นเดิ็กต่างจัังหวััดิ 
ที� ไดิ้ เห็นและส่ัมผััส่ หัตถีกรรมพ้�นบ้าน 
จันคุ้นชีิน	 เม้�อย้ายเข้ามาอยู่ในเม้องกรุง	 
จั่งเห็นวั่าหัตถีกรรมพ้�นบ้านเหล่านี�กำลัง 
จัางหายไป็	 ดิ้วัยหัวัใจัที�รักในงานหัตถีกรรม 
พ้�นบ้าน	 ทำให้คุณ์เมย์มุ่งมั�นที�จัะนำเอา 
ภูมิ ป็ัญญาไทยก ลับ เข้ ามาอยู่ ใ นชีี วิั ต 
ป็ระจัำวัันของคนเม้อง	โดิยแบรนดิ์	Maison	 
Craft	ไดิจ้ับัมอ้กบัชีมุชีนทอเส่้�อกกแหลมส่งิห์	 
และอีกหลายชุีมชีนในจัั งหวััดิจัันทบุรี	 
ชี่วัยกันยกระดิับการทอเส่้�อแบบดิั�งเดิิม 
ให้มีรูป็ลักษณ์์ที�คลาส่ส่ิก	 มีมูลค่า	 และ 
เหมาะกับทุกไลฟิ์ส่ไตล์
	 การผัส่มผัส่านกันในครั�งนี�ไม่ได้ิเป็น็เพียง 
การป็ระส่านกันของฝีีม้อและไอเดิียเท่านั�น	 
แต่เป็็นการป็ระส่านแนวัคิดิและวัิถีีชีีวัิตแบบ 
ดิั�งเดิิมให้ร่วัมส่มัย	 ซึ่่�ง	 Maison	 Craft	 ไดิ้ให้ 
ควัามส่ำคัญกับการโชีวั์ควัามดิิบของวััส่ดิุ 
อย่าง	 กก	 ป็อ	 ไม้ไผ่ั	 และฝี้าย	 นอกจัากนี�	 
ในบางผัลิตภัณ์ฑ์์ยั งมีการนำเอาวััส่ดิุ 
จัากแต่ละพ้�นที�มาออกแบบร่วัมกัน	 หร้อ 
บางผัลิตภัณ์ฑ์์ก็ถีูกเป็ลี�ยนรูป็ร่างเพ้�อส่ร้าง 
ควัามน่าส่นใจั	 ดิ่งดิูดิใจัผัู้ใชี้งาน	 เป็็นจัุดิแข็ง 
ที�ช่ีวัยยกระดิบัสิ่นคา้ให้มคีณุ์ค่าและตรงตาม 
ควัามต้องการของตลาดิต่างป็ระเทศมากข่�น
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ภาคกลาง

1. สุุพรรณบุุรี	

2. กาญจนบุุรี	

3. เพชรบุุรี

4. สุมุุทรสุงครามุ

5. นครปฐมุ

หลงใหลเสุน่ห์ชุมุชน
	ช่�นชมุรสุชาติิอาหารถิิ่�น

	 ภาคกลางเป็็นที่่�รู้้�จัักในฐานะดิินแดินอัันเป็็นที่่� ตัั้�งขอังเมืือังหลวง	 
กรูุ้งเที่พมืหานครู้	 แตั้่นอักจัากแสงส่และตึั้กส้งแล�ว	 ยัังมื่ความือุัดิมืสมืบู้รู้ณ์์ 
ขอังพืชไรู้่	 พืชสวน	 แป็ลงผัักสวนครู้ัว	 และอั่กหลากหลายัวัตั้ถุุดิิบูพื�นถุิ�น 
ที่่�ชมุืชนภมิ้ืใจันำเสนอั	ที่่�นา่สนใจัยัิ�งกว่าก็คอืัภมิ้ืป็ญัญาขอังชุมืชนที่่�ชาวบู�าน 
พรู้�อัมืถุ่ายัที่อัดิให�คนรูุ้น่ใหมืไ่ดิ�ศึกึษาดิ�วยัตัั้วเอัง	ไมืว่่าจัะเป็็นการู้ที่ำน�ำตั้าลป็กึ 
ที่่ามืกลางบูรู้รู้ยัากาศึสวนตั้าล	เรู้่ยันรู้้�วิธี่ป็รูุ้งอัาหารู้ถุิ�นอัยั่างตั้�มืโคล�งป็ลามื�า 
โดิยัชาวบู�านบูางป็ลามื�า	เที่่�ยัวชมืวิถุช่ว่ติั้พรู้�อัมืชิมืรู้สชาติั้อัาหารู้จัากนาเกลือั	 
และสมัืผัสัเสนห่ข์อังอัาหารู้สต้ั้รู้โบูรู้าณ์อัยัา่งข�าวแช	่นอักจัากน่�ยังัมืว่ดัิสวยัๆ	 
ที่่�อััดิแน่นไป็ดิ�วยัสถุาปั็ตั้ยักรู้รู้มืและจิัตั้รู้กรู้รู้มือัันวิจัิตั้รู้	 ถุ�ำที่่�เต็ั้มืไป็ดิ�วยั 
หินงอัก-หินยั�อัยั	และโบูรู้าณ์สถุานที่่�ควรู้ค่าแก่การู้เป็ิดิป็รู้ะสบูการู้ณ์์
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ภาคกลาง

suphan buri
kanchanaburi

สอบถามข้้อมูลการท่่องเท่่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัสุำพรรณบุุรี 
โทร. 035 525 867 และ 035 525 880

 TAT_suphanburi 

ททท. สำำ �นัักง�นัก�ญจนับุุรี
โทร. 034 511 200 และ 034 512 500

 ททท. สำำ �นัักง�นั ก�ญจนับุุรี 

	 เสน่่ห์์ของสุพรรณบุุรีคืือคืวามเป็็น่มิตร	 
เข้าถึึงง่าย	 และอบุอุ่น่	 อบุอวลไป็ด้้วย 
บุรรยากาศการต้อน่รับุของชุุมชุน่เกษตร- 
กรรม	 ทุุ่่งน่า	 และอาห์ารสูตรชุาวบุ้าน่ 
ทีุ่� ป็รุงด้้วยวัตถุึดิ้บุพื�น่ถิึ� น่	 เชุ่น่	 ป็ลาม้า	 
ด้อกชุมจััน่ทุ่ร์	รวมถึึงผัักสวน่คืรัว	ทัุ่�งพริก	 
มะน่าว	มะกรูด้	และฟัักทุ่อง	 โด้ยคืน่เมือง 
สุพรรณฯ	ได้้น่ำาวัตถุึดิ้บุใน่พื�น่ทีุ่�มารังสรรค์ื 
เป็็น่เมนู่อาห์ารเฉพาะตัว	
	 ถัึด้จัากจัังห์วัด้สุพรรณบุุรียังมีจัังห์วัด้ 
ข้างเคีืยงให้์แวะเทีุ่�ยว	 นั่� น่คืือกาญจัน่บุุรี	 
ทีุ่� มีพื�น่ทีุ่� ให์ญ่เป็็น่อัน่ดั้บุสามของป็ระเทุ่ศ 
และมีพื�น่ทีุ่�ติด้ต่อกับุเมียน่มา	ทัุ่�งยังมีแห์ล่ง 
ทุ่่องเทีุ่�ยวห์ลากห์ลาย	 ไม่ว่าจัะเป็็น่น่ำ�าตก 
ชืุ�อดั้ง	เส้น่ทุ่างป็ระวัติศาสตร์	และอาห์ารถิึ�น่ 
น่่าลอง

สุพรรณบุร่-กาญจนบุร่
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Route of Taste

suphan buri
kanchanaburi

01 เม่�ยงกล่บบัว

เม่�ยงกล่บบัว  /

ชื�อัรู้�าน:	บู�านรู้ิมืนา	คาเฟ่่	//	โที่รู้.	081	936	6681
	บู�านรู้ิมืนา	คาเฟ่่	

	 คาเฟ่่ริู้มืทีุ่่งนาที่่�มืาพรู้�อัมืเมืน้ซิิกเนเจัอัร์ู้ 
ห�ามืพลาดิอัยั่าง เมี่่�ยงกลี่บบัว โดิยัที่างรู้�าน 
จัะคัดิสรู้รู้กล่บูบูัวหลวงอัอัรู้์แกนิกจัากชุมืชน 
ที่่�ไมื่ใช�สารู้เคมื่หรืู้อัยัาฆ่่าแมืลง	 นำมืาจัับูค้่กับู 
เครู้ื�อังเค่ยัง	 ไดิ�แก่	 มืะพรู้�าวคั�วอับูควันเที่่ยัน	 
ถัุ�วลิสงคั�ว	 กุ�งแห�งขนาดิกลาง	 หัวหอัมืซิอัยั	 
ขิงซิอัยั	 มืะนาวหั�นเต๋ั้า	 กินกับูน�ำรู้าดิส้ตั้รู้ 
เฉพาะขอังที่างรู้�านที่่�เชื�อัมืรู้สชาตั้ขิอังสว่นผัสมื
ที่ั�งหมืดิให�อัรู้่อัยัลงตั้ัว	

หมู่่�บ้า้นอนุรักัษ์์
ควายไทย

แหว้มีู่คุณอนนัต์ ์

กลุุ่�มู่ท�องเที�ยวชุุมู่ชุน
ต์ำาบ้ลุ่บ้า้นแหลุ่มู่

ต์ลุ่าดนำ �า
สะพานโคง้

กลุุ่�มู่วิสาหกิจ
วนเกษ์ต์รั
ดงเย็น

พรัะพุทธปุุษ์ยคีรีั
ศรีัสุวรัรัณ  
วดัเขาทำาเทียมู่

รัา้นอาหารั
บ้า้นลุุ่งชุวนสวนปุ้าติ์�ว

สะพานขา้มู่
แมู่�นำ �าแคว

วดัไผ่�
โรังววั

บ้า้นริัมู่นา
คาเฟ่่

Kajee Café
and Hostel
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02 คัสตาร์ดฟักท่อง

คัสตาร์ดฟักท่อง  /

ชื�อัรู้�าน:	ขจั่	คาเฟ่	่แอันดิ์	โฮสเที่ล	//	 
โที่รู้.	095	529	4948
	ขจั่	คาเฟ่	่แอันดิ์	โฮสเที่ล	Kajee	café	and	Hostel	

	 สมัืผัสัรู้สชาตั้ผิักัสวนครู้วัผัา่นฝีมีือืัและ 
ไอัเดิ่ยัขอังคนรูุ้่นใหมื่ที่่�	ขจี่ คาเฟ่่ แอนด์์  
โฮสเทลี	คาเฟ่่ส่เข่ยัวขจัท่ี่่�มื่จัุดิเดิ่นเป็็นเมืน้ 
เครู้ื�อังดิื�มื	ขอังหวาน	และสินค�าอัอัรู้์แกนิก 
ท่ี่�เน�นใช�พืชผัักและสมืุนไพรู้รู้ิมืรู้ั�วเป็็นส่วน 
ป็รู้ะกอับูเพื�อัเพิ�มืมืล้ค่าและยักรู้ะดัิบูพืชผักั 
สวนครู้ัวในชุมืชน
	 หนึ�งในเมืนข้นมืแนะนำก็คือั	คัสตาร์ด์์
ฟ่ักทอง ขอังหวานท่ี่�คิดิค�นขึ�นดิ�วยัความื 
ตั้ั�งใจัที่่�อัยัากให�เดิ็กและผั้�ใหญ่ไดิ�ที่านผััก 
สวนครู้วัในรู้ป้็แบูบูขนมืหวานที่านงา่ยัและ 
ดิ่ตั้่อัสุขภาพ	 ที่างรู้�านใช�ฟ่ักที่อังเป็็นส่วน
ผัสมืหลักในขนมืมืากถุึง	 70	 เป็อัรู้์เซิ็นตั้์	 
ส่วนอั่ก	30	เป็อัรู้์เซิ็นตั้์คือั	ไข่	น�ำตั้าล	ครู้่มื	 
เนยั	และไวตั้์ช็อักโกแลตั้	
	 กินขนมือัยั่างเดิ่ยัวอัาจัยัังไมื่อัยั้่ที่�อัง	 
ไป็ตั้ามืหาขอังอัรู่้อัยักันต่ั้อักับูอัาหารู้สตั้รู้ท่ี่ 
ฟ่้�ดิที่่�	ตลีาด์น้ำสะพานโค้ง	ใช�เวลาเดินิที่าง 
เพ่ยัง	5	นาที่่	ก็จัะพบูกับูสุ่มืป็ลาขนาดิยัักษ์	 
สะพานไมื�ไผั่โค�งข�ามืดิงดิอักบูัว	 ภายัใน 
เตั้็มืไป็ดิ�วยัรู้�านค�าและขอังฝีาก	 รู้ับูรู้อังว่า 
ถุ้กใจัสายัช�อัป็แน่นอัน

03 ผัดดอก
ชมจันท่ร์

	 จัากคาเฟ่่ผัักสวนครู้ัวอัยัากชวนไป็ชิมื
เมืน้ผัักริู้มืรู้ั�วฝีีมืือัชาวบู�านที่่�	 ‘ชุุมี่ชุนกลีุ�มี่
วิสาหกิจีวนเกษตร์ด์งเย็น’	 ชุมืชนเกษตั้รู้ 
อันิที่รู้ย่ัท์ี่่�ป็ลก้ที่กุอัยัา่งที่่�กนิและกนิที่กุอัยัา่ง 
ท่ี่�ป็ล้ก	 จันเกิดิเป็็นวิถุ่ช่วิตั้เรู้่ยับูง่ายัที่่�ดิ่ตั้่อั 
สุขภาพ	 ดิ�วยัความืรู้่วมืมืือักันขอังชาวบู�าน 
ที่ำให�ชุมืชนน่�กลายัเป็็นแหล่งที่่อังเที่่�ยัว 
ที่่�พรู้�อัมืเผัยัแพรู้่ความืรู้้�ดิ�านเกษตั้รู้อัินที่รู้่ยั์ 
ให�กบัูที่กุคนที่่�สนใจั	ไมืว่า่จัะเป็น็การู้ป็ลก้ผักั 
ในตั้ะกรู้�า	การู้เพาะเห็ดิภ้ฐานดิำ	การู้เพาะ 
ตั้�นอั่อันที่านตั้ะวัน	 การู้ป็ล้กผัักสวนครู้ัว 
รู้ิมืรู้ั�ว	และการู้ที่ำป็ุ�ยัหมืักไว�ใช�เอัง	
 ผััด์ด์อกชุมี่จีันทร์์ เป็็นหนึ�งในเมืน้ 
อัาหารู้พื�นบู�านน่าลอัง	 ซึิ�งชาวบู�านจัะเก็บู 
ดิอักชมืจัันที่รู้์สดิๆ	 จัากตั้�นมืาล�างน�ำให� 
สะอัาดิ	 จัากนั�นตั้ั�งกรู้ะที่ะ	 ใส่น�ำมืัน	 รู้อั 
ให�รู้�อัน	 แล�วนำดิอักชมืจัันที่ร์ู้ลงไป็ผััดิกับู 
กรู้ะเที่่ยัมืเจั่ยัว	 ป็รุู้งรู้สเล็กน�อัยัก่อันตั้ัก 
ใส่จัาน	 ไดิ�เป็็นผัดัิดิอักชมืจัันที่รู้์ส่เข่ยัวอั่อัน	 
ให�รู้สสัมืผััสคล�ายัผัักบูุ�ง	 กินรู้�อันๆ	 กับู 
ข�าวสวยัที่่�รู้สชาตั้ิอัรู้่อัยักลมืกล่อัมื	
	 อัิ�มืที่�อังจัากอัาหารู้ส้ตั้รู้ชาวบู�านแล�ว	 
อัยั่าลืมืไป็ชมืความืยิั�งใหญ่ขอัง พร์ะพุทธ 
ปุุษยค่ร์่ศร์่สุวร์ร์ณภููมี่ิ	 หรู้ือั	 หลีวงพ�อ 
อู�ทอง ที่่�มื่ขนาดิส้งกว่า	 108	 เมืตั้รู้	 ฐาน 
กว�าง	88	เมืตั้รู้	หน�าตั้ักกว�าง	65	เมืตั้รู้	และ 
ถุือัเป็็นพรู้ะพุที่ธีรู้้ป็แกะสลักผัาหินที่่�ใหญ่ 
ที่่�สุดิในโลกดิ�วยั

ผัดดอกชมจันท่ร์  /

ชุมืชนกลุ่มืวิสาหกิจัวนเกษตั้รู้ดิงเยั็น	//	
โที่รู้.	083	308	8144
				สุขภาพดิ่วิถุ่ดิงเยั็น		
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	 อัอักเดิินที่างต่ั้อับูนเส�นที่างการู้เรู้่ยันรู้้�	 
มืุ่งหน�าส้่	ชุุมี่ชุนบ้านแหลีมี่ ชุมืชนโบูรู้าณ์ 
ที่่�ตัั้�งอัยั้่รู้ิมืฝีั�งแมื่น�ำที่่าจ่ัน	 โดิยัชาวบู�านไดิ� 
รู้่วมืมืือักันก่อัตั้ั�งกลุ่มืท่ี่อังเท่ี่�ยัวชุมืชนตั้ำบูล 
บู�านแหลมืขึ�นมืา	เพื�อัรู้อังรู้บัูอัตุั้สาหกรู้รู้มืการู้ 
ที่อ่ังเที่่�ยัวและเป็น็แหล่งเรู้ย่ันรู้้�ภมิ้ืป็ญัญาขอัง 
ชุมืชนเพื�อัให�บูางป็ลามื�าเป็็นที่่�รู้้�จัักมืากขึ�น

04 ต้มโคล้งปลาม้า

ต้มโคล้งปลาม้า  /

ชุมืชนบู�านแหลมืสุพรู้รู้ณ์	//
โที่รู้.	080	073	7397
				ชุมืชนบู�านแหลมืสุพรู้รู้ณ์	

	 หนึ�งกจิักรู้รู้มืท่ี่�นา่สนใจัคอืั	การู้ที่ำและชมิื	
ต้มี่โคลี้งปุลีามี่้า	 อัาหารู้ถุิ�นที่่�ชาวบู�านภ้มืิใจั	 
เพรู้าะใช�ป็ลามื�าเนื�อัแนน่	ขอังดิป่็รู้ะจัำจังัหวดัิ 
เป็็นส่วนป็รู้ะกอับูหลัก	 โดิยันำป็ลามื�าแห�ง 
มืาตั้�มืกับูตั้ะไครู้�	หอัมืแดิง	ใบูมืะกรู้้ดิ	และข่า 
ที่่�คั�วจันมื่กลิ�นหอัมื	เตั้ิมืน�ำซิุป็	ใส่มืะเขือัเที่ศึ	 
ป็รูุ้งรู้สดิ�วยัน�ำป็ลา	ส�มืมืะขามื	และมืะนาว	
	 นอักจัากอัาหารู้รู้สชาติั้อัรู่้อัยัจััดิจั�าน 
ฝีีมืือัชาวบู�าน	 ยัังมื่อั่กหลายักิจักรู้รู้มืให� 
นักท่ี่อังเที่่�ยัวไดิ�ที่ำความืรู้้�จัักชุมืชนมืากขึ�น	 
เช่น	 การู้สานหมืวกจัากผัักตั้บูชวา	 การู้ที่ำ 
ธี้ป็หอัมื	 การู้ที่ำล้กป็รู้ะคบู	 และหากอัอัก 
เดิินที่างจัากชุมืชนบู�านแหลมื	 ใช� เวลา 
ป็รู้ะมืาณ์	 34	 นาท่ี่	 ก็จัะถึุงจุัดิเช็กอิันต่ั้อัไป็	 
หมีู่�บ้านอนุร์ักษ์ควายไทย (บ้านควาย)  
ศึ้นย์ัรู้วมืเรู้ื�อังรู้าววิถุ่ช่วิตั้ขอังชาวนาชนบูที่ 
ไที่ยัในอัดิ่ตั้	และความืผั้กพันรู้ะหว่างชาวนา 
กับูควายัไที่ยั	 พรู้�อัมืสัมืผััสความืน่ารู้ักขอัง 
น�อังควายัตั้ัวเป็็นๆ

	 ก่อันเดินิที่างกลบัูอัย่ัาลมืืแวะซิื�อัผัลติั้ภณั์ฑ์์ 
จัากแห�ว	พืชป็รู้ะจัำถุิ�นขอังจัังหวัดิสุพรู้รู้ณ์บูุรู้่ 
ท่ี่� ไดิ�จัดิเป็็นพืชบู่งช่�ที่างภ้มืิศึาสตั้รู้์ 	 (GI )	 
โดิยั	คุณอนันต์ ด์อกกุหลีาบ	เจั�าขอังแบูรู้นดิ์	 
แห้วมี่่คุณอนันต์	 ล้กหลานชาวอัำเภอั 
ศึรู้่ป็รู้ะจัันตั้์ที่่�ไดิ�นำเอัาแห�วแที่�ๆ	 มืาแป็รู้รู้้ป็ 
ใหม่ืดิ�วยัความืตัั้�งใจัที่่�จัะช่วยัยักรู้ะดัิบูแห�ว 
ในที่�อังถุิ�นให�เป็็นที่่�รู้้�จััก	 เข�าถุึงง่ายั	 ซิื�อัง่ายั	 
และที่านไดิ�ง่ายัมืากขึ�น	 โดิยัเพิ�มืที่างเลือัก 
ให�กับูผั้�บูรู้ิโภคดิ�วยัการู้ใช�นวัตั้กรู้รู้มือัาหารู้ 
มืาดิัดิแป็ลงรู้้ป็รู้่าง	 หน�าตั้า	 และรู้สสัมืผััส 
ขอังแห�วให�กรูุ้บูกรู้อับูถุ้กใจัคนรูุ้่นใหมื่	 และ 
ยัังคงคุณ์ป็รู้ะโยัชน์ที่่�จัำเป็็นเอัาไว�อัย่ัาง 
ครู้บูถุ�วน	 เกิดิเป็็นผัลิตั้ภันฑ์์ใหมื่ที่่�น่าสนใจั 
ในชื�อั	 แห้วเฟ่ร์นช์ุฟ่ร์ายส์	 มื่ให�เลือักที่ั�ง 
รู้สบูาร์ู้บู่คิว	 รู้สสาหรู่้ายั	 และรู้สข�าวโพดิ	 
เรู้่ยักไดิ�ว่าเป็็นขอังฝีากที่่�เหมืาะกับูทุี่กเพศึ 
ทีุ่กวัยั

05 แห้ว
เฟรนช์ฟรายส์

แห้วเฟรนช์ฟรายส์  /

ชื�อัรู้�าน:	แห�วมื่คุณ์อันันตั้์	//	โที่รู้.	081	274	3882
	แห�ว..มื่คุณ์อันันตั้์
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	 สำหรัู้บูใครู้ที่่�เดิินที่างอัอักจัากจัังหวัดิ 
สุพรู้รู้ณ์บูุรู้่แล�วยัังรู้้�สึกอัยัากเที่่�ยัวตั้่อั	 ขอั 
แนะนำจัังหวัดิข�างเค่ยังอัยั่างกาญจันบูุรู้่	 
เพรู้าะนอักจัากจัะเตั้็มืไป็ดิ�วยัสถุานท่ี่� 
ท่ี่อังเที่่�ยัวแล�ว	 ยัังมื่รู้�านอัรู่้อัยัรู้อัให�เข�าไป็ 
ลอังชิมื	 รู้�านที่่�อัยัากชวนให�แวะก็คือั	บ้าน 
ลีุงชุวนสวนปุ้าติ�ว	 รู้�านอัาหารู้ถิุ�นรู้สจััดิจั�าน 
ที่่�ป็รุู้งโดิยัแม่ืครู้ัวชาวใตั้�	 ที่ำให�ไดิ�อัาหารู้ถุิ�น 
ที่่�มื่ความืเข�มืข�นจััดิจั�านกว่าที่่�อัื�น	 ตัั้วรู้�าน 
ตั้ั�งอัยั้่ที่่ามืกลางบูรู้รู้ยัากาศึธีรู้รู้มืชาตั้ิ	 เมืน้ 
อัาหารู้เตั้็มืไป็ดิ�วยัวัตั้ถุุดิิบูพื�นถุิ�นหายัาก	เช่น	 
ผัักหวาน	 และเห็ดิโคน	 แตั้่ที่่�เดิ็ดิที่่�สุดิก็คือั 
ใบูมืะกรู้ด้ิ	ผักัธีรู้รู้มืดิาๆ	ที่่�ถุก้ป็รู้งุใหมืจ่ันกลายั 
เป็็นเมืน้อัาหารู้ซิิกเนเจัอัรู้์	ยำใบมี่ะกร์ูด์

ยำาใบมะกรูด  /

ชื�อัรู้�าน:	บู�านลุงชวนสวนป็�าตั้ิ�ว	//	โที่รู้.	098	898	5214
	บู�านลุงชวนสวนป็�าตั้ิ�ว

06 ยำาใบมะกรูด

	 เมืน้น่�ป็รุู้งโดิยัการู้นำใบูมืะกรู้้ดิที่่�ไม่ืแก่ 
และไมือ่ัอ่ันมืากมืาซิอัยัเป็็นชิ�นเลก็ๆ	สว่นน�ำ 
ยัำจัะเรู้ิ�มืจัากการู้นำกะป็ิห่อัใบูตั้อังไป็ยั่าง 
จันหอัมื	ใสม่ืะนาว	กรู้ะเที่ย่ัมืเจัย่ัว	หอัมืเจัย่ัว	 
น�ำเชื�อัมื	คลกุเคล�าให�เข�ากนั	จัากนั�นใสกุ่�งแห�ง 
ป่็น	 มืะพรู้�าวคั�ว	 ตั้ามืดิ�วยัใบูมืะกรู้้ดิซิอัยั	 
พรู้ิกข่�หน้สวน	 ตั้ักเรู้่ยังไว�บูนใบูชะพล้	 โรู้ยั 
พรู้ิกช่�ฟ่�าแห�งคั�ว	 ไดิ�เป็็นเมืน้ใบูมืะกรู้้ดิท่ี่�จัะ 
ไดิ�ลิ�มืรู้สธีรู้รู้มืชาตั้ิขอังใบูมืะกรู้้ดิแบูบูเตั้็มืๆ
	 หากใครู้ผัา่นมืาที่านอัาหารู้ท่ี่�รู้�าน	อัยัา่ลมืื 
แวะไป็เก็บูภาพสวยัๆ	ที่่�	สะพานข้ามี่แมี่�น้ำ 
แคว ซิึ�งเตั้็มืไป็ดิ�วยัรู้่อังรู้อัยัป็รู้ะวัตั้ิศึาสตั้รู้์ 
ยัุคสงครู้ามืโลกครู้ั�งที่่�	 2	 ที่่�เกิดิการู้สรู้�างที่าง 
รู้ถุไฟ่สายัยัุที่ธีศึาสตั้รู้์
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	 จัังห์วัด้ทีุ่� รายล้อมไป็ด้้วยสวน่ตาล 
ซึึ่�งเป็็น่หั์วใจัของคืน่ใน่จัังห์วัด้	 ชุาวบุ้าน่ 
ส่วน่ให์ญ่ด้ำาเนิ่น่ชีุวิตโด้ยมีตาลสอด้แทุ่รก 
อยู่ใน่ทุุ่กอณูของชีุวิต	 ทัุ่�งป็ลูกตาล	ป็าด้ 
ตาล	ป็รุงตาลเป็็น่อาห์าร	 และผัลิตตาล 
โตน่ด้เป็็น่อาชีุพ	 ทุ่ำาให้์มีห์ลายเมนู่ตาล 
ฟิัวชัุ�น่	 รวมถึึงเมนู่อาห์ารทีุ่�ป็รุงจัากพืชุ 
สวน่คืรัวอย่างใบุชุะคืรามให้์ ได้้ลิ� มลอง	 
สัมผััสวิถีึชีุวิตเรียบุง่ายและอบุอุ่น่คืล้าย 
รสห์วาน่อ่อน่ๆ	 ของตาลให้์เต็มทีุ่� 	 เพราะ 
นี่� คืือเสน่่ห์์ของจัังห์วัด้เพชุรบุุรีทีุ่� ไม่อยาก 
ให้์พลาด้

เพชรบุร่

phetcha-
buri

สอบถามข้้อมูลการท่่องเท่่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัเพชรบุุรี
โทร. 032 471 006 

   TAT Phetchaburi 

ภาคกลาง
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Route of Taste

phetchaburi 01  ข้้าวแช่เน้ือปลากระเบน

	 เดินิที่างมืาถุงึจังัหวดัิเพชรู้บูรุู้ต่ั้�อังไมืพ่ลาดิ 
เมืน้ ข้าวแชุ�เมี่ืองเพชุร์ฯ	 ข�าวแช่ส้ตั้รู้พิเศึษ 
ที่่�หาที่านไดิ�เฉพาะในจัังหวัดิเพชรู้บูุรู้่เที่่านั�น	 
เพรู้าะมืวิ่ธ่ีการู้ป็รุู้งและเครู้ื�อังเคย่ังแตั้กต่ั้างจัาก 
ข�าวแช่ขอังจัังหวัดิอัื�น	 โดิยัมื่เนื�อัป็ลากรู้ะเบูน 
หวานเป็น็เครู้ื�อังเคย่ังสำคญั	สำหรู้บัูใครู้ที่่�กำลงั 
มือังหาข�าวแช่ส้ตั้รู้ดิั�งเดิิมื	 แนะนำให�แวะไป็ที่่�	 
ขา้วแชุ�แมี่�อร์	รู้�านข�าวแชส่ต้ั้รู้ดิั�งเดิมิืที่่�เป็ดิิขายั
อัยั้่ในชุมืชนตั้ลาดิรู้ิมืน�ำมืานานกว่า	40	ป็ี
	 เคล็ดิลับูความือัรู้่อัยัขอังข�าวแช่แมื่อัรู้คือั	 
ความืใส่ความืตั้ั�งใจัและพิถุ่พิถัุนในทีุ่กขั�นตั้อัน	 
ตั้ั�งแตั้่การู้เลือักข�าวที่่�มื่ลักษณ์ะเมื็ดิเรู้่ยัวสวยั 
ไมื่แตั้กหัก	 หุงดิ�วยัวิธี่เฉพาะ	 ไมื่ให�ข�าวสุกแข็ง 
เกินไป็	 ท่ี่�สำคัญคือัการู้ขัดิข�าวให�หมืดิเมืือัก 
ก่อันจัะนำไป็แชใ่นน�ำอับูควันเที่ย่ันและน�ำอับู- 
ดิอักมืะลิผัสมืกัน	 ปิ็ดิที่�ายัดิ�วยัการู้ลอัยัดิอัก- 
กรู้ะดิังงาเพิ�มืความืหอัมืชื�นใจั	 สำหรู้ับูเครู้ื�อัง 
ข�าวแช่มืด่ิ�วยักนัสามือัย่ัาง	คือัเนื�อัป็ลากรู้ะเบูน 
ผััดิหวาน	 ล้กกะป็ิ	 และไชโป็๊วผััดิหวาน	 โดิยั 
แมื่อัรู้จัะเป็็นคนลงมืือัป็รูุ้งเอังที่ั�งหมืดิ
	 ห่างจัากรู้�านข�าวแช่แมื่อัรู้ไป็เพ่ยัง	 1.6	 
กโิลเมืตั้รู้	จัะพบูกบัูความืยัิ�งใหญข่อัง	พร์ะนคร์- 
ค่ร์่ โบูรู้าณ์สถุานที่่�เป็็นเหมืือันสัญลักษณ์์ 
ป็รู้ะจัำจัังหวัดิเพชรู้บูุรู้่	 ป็รู้ะกอับูดิ�วยัพรู้ะที่่�นั�ง	 
วัดิ	 และกลุ่มือัาคารู้ตั้่างๆ	 ที่่�ก่อัสรู้�างขึ�นใน 
สไตั้ล์น่โอัคลาสสิก	 ผัสมืผัสานกับูกลิ�นอัายั 
สถุาป็ัตั้ยักรู้รู้มืแบูบูจั่นที่่�สรู้�างขึ�นอัยั่างวิจัิตั้รู้
งดิงามื

 ข้้าวแช่เน้ือปลากระเบน  /

ชื�อัรู้�าน:	ข�าวแช่แมื่อัรู้	//	โที่รู้.	089	410	1969
				ข�าวแช่แมื่อัรู้	ตั้ลาดิรู้ิมืน�ำเพชรู้บูุรู้่

บ้า้นไรั�ภู่หวานสวนต์าลุ่
ลุุ่งถนอมู่

วดัมู่หาธาตุ์
วรัวิหารั

โอวท้ �งนายกี�
สาขา 3

วดัใหญ่�
สุวรัรัณารัามู่

จวนผ่่ว้�าการั
จงัหวดัเพชุรับุ้รีั

ยุง้เกลืุ่อ-
บ้า้นแหลุ่มู่

ขา้วแชุ�
แมู่�อรั

ถำ �าเขาหลุ่วง
อุทยานปุรัะวติั์ศาสต์รั์

พรัะนครัคีรีั
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	 อัิ�มืที่�อังจัากขอังคาว	เดิินที่างมืาตั้่อักัน 
ที่่�ขอังหวานจัากน�ำตั้าลโตั้นดิที่่�คนเมืือัง 
เพชรู้ฯ	ภาคภม้ืใิจัอัยัา่ง	ตมิี่โตนด์อลัีมี่อนด์ ์ 
เมืน้ไอัศึกรู้่มืที่่�เกิดิขึ�นครู้ั�งแรู้กโดิยัคุณ์พ่อั	 
ผั้�สืบูที่อัดิรูุ้่นที่่�สอังที่่�มื่ความืรู้้�ดิ�านการู้ที่ำ 
ไอัศึกรู้่มื	 โดิยัเลือักหยิับูเอัาน�ำตั้าลโตั้นดิ	 
สินค�าป็รู้ะจัำจัังหวัดิเพชรู้บุูรู้่มืาที่ำเป็็น 
ไอัศึกรู้่มื	 ก่อันจัะใส่อััลมือันด์ิเป็็นวัตั้ถุุดิิบู 
เสริู้มืเพิ�มืม้ืลค่า	 ไดิ�เป็็นติั้มืโตั้นดิอััลมือันด์ิ 
รู้สหวานหอัมื	มืาพรู้�อัมืสัมืผััสกรูุ้บูกรู้อับู

 โอวท้้งนายก่� เป็็นรู้�านขนมืหวานไที่ยั 
เชื�อัสายัจั่นที่่�ช่วยัยักรู้ะดัิบูน�ำตั้าลโตั้นดิให� 
เป็็นท่ี่�รู้้� จัักในวงกว�าง	 โดิยัมื่เมืน้เดิ่นคือั 
ลอัดิช่อังน�ำตั้าลข�น	 ผั่านมืากว่า	 70	 ป็ี	 
โอัวที่ึ�งนายัก่�ไดิ�พัฒนาจัากรู้�านขนมืที่่�มื่ 
ลอัดิช่อังเป็็นท็ี่อัป็ป็ิ�งเพ่ยังอัย่ัางเดิ่ยัว	 จัน 
ป็ัจัจุับูันมื่ที่็อัป็ป็ิ�งกว่า	20	ชนิดิให�เลือักที่าน	 
นอักจัากน่�	 ที่างรู้�านยัังเปิ็ดิพื�นที่่�ให�ชุมืชน 
ฝีากสินค�าเข�ามืาวางขายัไดิ�โดิยัไมื่ตั้�อังเส่ยั 
ค่าใช�จั่ายัอั่กดิ�วยั
	 อัอักเดิินที่างจัากรู้�านโอัวที่ึ�งนายัก่�	 
ใช�เวลาเพ่ยัง	 11	 นาท่ี่	 ก็จัะพบูกับู	 วัด์- 
มี่หาธาตุวร์วิหาร์	 วัดิเก่ารู้ิมืแมื่น�ำเพชรู้บุูรู้่	 
ที่่�สันนิษฐานกันว่ามื่มืาตั้ั�งแต่ั้สมัืยัที่วารู้วดิ่	 
ภายัในมื่ จิัตั้รู้กรู้รู้มืฝีาผันังโบูรู้าณ์อััน 
สวยังามืให�ไดิ�ชื�นชมื

02 ติมโตนดอัลมอนด์

ติมโตนดอัลมอนด์  /

ชื�อัรู้�าน:	โอัวที่ึ�งนายัก่�	สาขา	3	//	 
โที่รู้.	081	855	8819	และ	081	852	3350
	โอัวที่ึ�ง	นายัก่�

	 สำหรัู้บูใครู้ที่่�อัยัากรู้้�จัักน�ำตั้าลโตั้นดิและ 
วิถุ่ช่วิตั้ในสวนตั้าลให�มืากขึ�น	 แนะนำให� 
เดิินที่างมืาที่่�	 สวนตาลีลุีงถนอมี่	 เพรู้าะ 
นอักจัากจัะมื่แนวตั้�นตั้าลให�เก็บูภาพแล�ว	 
ยัังมื่เวิรู้์กช็อัป็ที่่�น่าสนใจั	 เช่น	 การู้ที่ำน�ำตั้าล 
ปึ็ก	และการู้ที่ำขนมืตั้าลดิ�วยั
	 หากเดิินเล่นจันเหนื�อัยัแล�ว	 สามืารู้ถุ 
แวะนั�งพักไดิ�ที่่�	 บ้านไร์�ภูู�หวาน	 รู้�านกาแฟ่ 
บูรู้รู้ยัากาศึครู้อับูครู้วั	ตั้ั�งอัย่้ัดิ�านหน�าสวนตั้าล 
ลุงถุนอัมื	มืาพรู้�อัมืเครู้ื�อังดิื�มืซิิกเนเจัอัรู้์อัยั่าง	
อเมี่ริ์กาโน�ลูีกตาลีลีอยแก้ว โดิยัที่างรู้�านใช� 
ล้กตั้าลสดิอั่อันและน�ำตั้าลสดิจัากสวนตั้าล 
ที่่�ควบูคุมืการู้ตั้�มืดิ�วยัตัั้วเอัง	 เค่�ยัวให�อัอัก 
รู้สหวานน�อัยักว่าป็กตั้ิ	 เพื�อัให�เข�ากันกับู 
อัเมืรู้ิกาโน่รู้สเข�มื	 นอักจัากน่�	 ยัังมื่อั่กหลาก 
หลายัเมืน้เครู้ื�อังดิื�มืที่่�ผัสมืผัสานกับูพืชผัล 
ที่�อังถุิ�น	 จันไดิ�เป็็นเมืน้เฉพาะตั้ัวที่่�หาที่านไดิ� 
ที่่�น่�เที่่านั�น

03 อเมริกาโน่ลูกตาลลอยแก้ว

อเมริกาโน่ลูกตาลลอยแก้ว  /

ชื�อัรู้�าน:	บู�านไรู้่ภ้ห่วาน	//	โที่รู้.	081	401	2832
				บู�านไรู้่ภ้่หวาน
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04 ส้มตำา
ชะครามท่อด

	 นอักจัากสวนตั้าลแล�ว	จัังหวัดิเพชรู้บุูรู้่ 
ยัังมื่นาเกลือัเป็็นอั่กหนึ�งสถุานที่่�น่าเที่่�ยัว	
ยุ้งเกลืีอ บ้านแหลีมี่	 เป็็นรู้�านอัาหารู้ใน 
บูรู้รู้ยัากาศึนาเกลือัท่ี่�ก่อัตั้ั�งขึ�นหลังป็รู้ะสบู 
ป็ัญหารู้าคาเกลือัตั้กตั้�ำ	 เน�นที่ำอัาหารู้ที่่� 
ที่ำง่ายั	 ที่ำเรู้็ว	 ให�นักเดิินที่างท่ี่�ผั่านไป็มืา 
ไดิ�แวะพักรู้ถุ	
	 โดิยัมื่เมืน้ซิิกเนเจัอัรู้์อัยั่าง ส้มี่ตำ 
ใบชุะคร์ามี่ทอด์	เป็็นเมืน้แนะนำ	ที่างรู้�าน 
จัะเก็บูใบูชะครู้ามื	 พืชพื�นถุิ�นที่่�มื่ที่ั�วไป็ใน 
จังัหวัดิเพชรู้บุูรู้	่มืาลวกน�ำและคั�นความืเค็มื 
อัอัก	จัากนั�นนำมืาชุบูแป็�งบูางๆ	แล�วที่อัดิ 
จันกรู้อับู	 วิธี่น่�จัะที่ำให�ใบูชะครู้ามืมื่สัมืผััส 
กรู้อับู	รู้สชาตั้ิมืัน	ซิึ�งเมืื�อันำไป็คลุกเคล�ากับู 
น�ำยัำส้ตั้รู้เฉพาะขอังที่างรู้�าน	ก็จัะที่ำให�ไดิ� 
ความือัรู้่อัยัครู้บูรู้ส	 ทัี่�งเป็รู้่�ยัว	 หวาน	 มืัน	 
เค็มื	และกรู้อับู	ที่ั�งน่�ยัังมื่อัาหารู้และสินค�า 
ขอังชาวบู�านคนอัื�นๆ	 เข�ามืาเป็ิดิซิุ�มื	 โดิยั 
ที่างรู้�านไมื่คิดิค่าใช�จั่ายัอั่กดิ�วยั	
	 เดิินที่างอัอักจัากรู้�านยัุ�งเกลือั	 บู�าน- 
แหลมื	เพ่ยัง	16	กิโลเมืตั้รู้	ก็จัะพบูกับู	ถ้ำ- 
เขาหลีวง	 ท่ี่�ไมื่ไดิ�มื่แค่ความืสวยังามืขอัง 
หินงอักและหินยั�อัยั	 แตั้่ยัังป็รู้ะดิิษฐาน 
พรู้ะพุที่ธีรู้้ป็ฉลอังพรู้ะอังค์อัันสำคัญ	 และ 
มื่ไฮไลต์ั้คือั	 การู้ชมืลำแสงที่่�เกิดิจัากแสง 
อัาที่ิตั้ยั์ลอัดิเข�ามืาในป็ล่อังถุ�ำ	ซิึ�งจัะเห็นไดิ� 
ในช่วงเวลา	9:30-10:30	น.

ส้มตำาชะครามท่อด  /

ชื�อัรู้�าน:	ยัุ�งเกลือั	บู�านแหลมื	//	โที่รู้.	089	766	68851
				ยัุ�งเกลือั	บู�านแหลมื

05 นำ้าเชื�อม
ตาลโตนด

นำ้าเชื�อมตาลโตนด  /

ชื�อัรู้�าน:	ตั้าลเพชรู้	//	โที่รู้.	086	486	7538
	ตั้าลเพชรู้	น�ำเชื�อัมืตั้าลโตั้นดิ

	 สำหรัู้บูใครู้ที่่�ติั้ดิใจัในรู้สชาติั้ขอังน�ำตั้าล 
โตั้นดิจันอัยัากซืิ�อักลับูไป็ใช�ป็รุู้งอัาหารู้และ 
เครู้ื�อังดิื�มืดิ�วยัตั้ัวเอัง	 ขอัแนะนำ น้ำเชุื�อมี่ 
น้ำตาลีโตนด์	 ที่่�คิดิค�นโดิยัล้กหลานชาว 
เพชรู้บุูรู้	่ดิ�วยัความืมืุง่มืั�นที่่�จัะผัลกัดินัน�ำตั้าล 
โตั้นดิที่่�ดิ่ต่ั้อัสุขภาพให�เข�าถุึงกลุ่มืคนรูุ้่นใหม่ื 
ซิึ�งอัาจัยัังไมื่รู้้�จัักหรู้ือัลอังที่าน	พวกเขาจัึงนำ 
น�ำตั้าลป็ึกขอังคุณ์ยัายัมืาตั้่อัยัอัดิ	 ดิัดิแป็ลง 
เป็็นรู้ป้็แบูบูน�ำเชื�อัมืเพื�อัให�เข�าถึุงง่ายั	กินง่ายั	 
และขายัง่ายั	
	 แตั้่รู้้�ไหมืว่ากว่าจัะไดิ�น�ำเชื�อัมืตั้าลโตั้นดิ 
สักขวดิ	 ชาวสวนตั้�อังปี็นขึ�นไป็ป็าดิช่อัดิอัก 
หรู้ือัป็าดิตั้าล	 เพื�อัให�ไดิ�น�ำตั้าลไหลลงมืาใน 
กรู้ะบูอักจันเพ่ยังพอั	 เพรู้าะน�ำเชื�อัมืตั้าล- 
โตั้นดิขอัง	ตาลีเพชุร์	จัะใช�รู้สหวานขอังตั้าล 
เที่่านั�น	 ไมื่ใส่น�ำตั้าลหรู้ือัสารู้ให�ความืหวาน 
อัื�นเดิ็ดิขาดิ	 ปั็จัจัุบูันน�ำเชื�อัมืตั้าลโตั้นดิขอัง 
ตั้าลเพชรู้สามืารู้ถุหาซิื�อัไดิ�ที่ั�งที่างอัอันไลน์ 
และที่่�ตั้ลาดินัดิส่เข่ยัวหลังจัวนผั้�ว่าฯ	
	 ซิื�อัขอังฝีากเสรู้็จัแล�ว	 ก่อันกลับูบู�าน 
อั ย่ั าลื มืแวะ ไป็ ไหว� พ รู้ะที่่�  วั ด์ ใหญ่� - 
สุวร์ร์ณาร์ามี่ พรู้ะอัารู้ามืหลวงชั�นตั้รู้่	 
ชนิดิวรู้วิหารู้	 ซิึ�งสรู้�างขึ�นในสมัืยัอัยุัธียัาดิ�วยั 
ฝีีมืือัที่่�ป็รู้ะณ์่ตั้และงดิงามืขอังช่างศิึลป์็ 
เมือืังเพชรู้ฯ	ในอัดิ่ตั้
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สอบถามข้้อมูลการท่่องเท่่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัสำมุุทรสำงคร�มุ
โทร.  034 752 847

  TAT Samut Songkhram

ภาคกลาง

	 อัมพวาโด่้งดั้งคืลาคืลำ�าไป็ด้้วยผู้ัคืน่ใน่ 
ตลาด้น่ำ�า	แต่ห์ากถึอยออกมามองให้์กว้าง	 
สมุทุ่รสงคืรามยังมีเสน่่ห์์ทีุ่� รอให้์เข้าไป็
สัมผััสอีกมากมาย	
	 ด้้วยคืวามอุด้มสมบูุรณ์ของทุ่รัพยากร 
ธรรมชุาติ	ทุ่ำาให้์สมุทุ่รสงคืรามเป็็น่จัังห์วัด้ 
ทีุ่�รายล้อมไป็ด้้วยสวน่มะพร้าวและสวน่- 
ผัลไม้	ไม่ว่าจัะเป็็น่ลิ�น่จีั� 	ส้มโอ	กล้วย	ทัุ่�งยัง 
มีวัตถุึดิ้บุพื�น่ถิึ�น่ทีุ่� ชุุมชุน่ชุาวสวน่มะพร้าว 
ภาคืภูมิใจัอย่างกระด้องกรุบุให้์ได้้ลองชิุม
	 ห์ากได้้เดิ้น่ทุ่างไป็สมุทุ่รสงคืราม	อย่าลืม 
แวะทุ่าน่อาห์ารทีุ่� จัังห์วัด้ข้างเคีืยงอย่าง 
น่คืรป็ฐม	เพราะมีเมนู่ของห์วาน่จัากผัลไม้สด้ 
และเมนู่ของคืาวพื� น่ถิึ� น่สูตรดั้� งเดิ้มให้์ 
ลองลิ�มชิุมรสด้้วย

สมุท่รสงคราม-นครปฐม

Samut Songkhram
Nakhon Pathom
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Route of Taste

Samut Songkhram
Nakhon Pathom

01  แกงกระดองกรุบกะลา
มะพร้าวอ่อนกับกุ้งแม่น้ำา

	 เรู้ิ�มืตั้�นเส�นที่างที่่อังเที่่�ยัวดิ�วยัการู้เดิินที่าง 
เข�าไป็สัมืผััสวิถุ่ชุมืชนที่่�	ชุุมี่ชุนบ้านบางพลัีบ  
ชุมืชนเกษตั้รู้กรู้ในจัังหวัดิสมืุที่รู้สงครู้ามืที่่�ป็ล้ก 
มืะพรู้�าวเป็็นหลัก	 ที่ำให�ในชุมืชนมื่มืะพรู้�าว 
อัยั้่มืาก	 คนในชุมืชนจัึงช่วยักันรู้ะดิมืสมือัง 
เพื�อัหาวิธี่ใช�ป็รู้ะโยัชน์จัากมืะพรู้�าวให�ไดิ�มืาก 
ที่่�สดุิ	ผัลลพัธีก์ค็อืัการู้เป็ดิิหมื้บู่�านให�กลายัเป็น็ 
แหล่งที่่อังเท่ี่�ยัว	 โดิยัช้เมืน้อัาหารู้ถุิ�นอัยั่าง 
แกงกร์ะด์องกร์ุบกะลีามี่ะพร์้าวอ�อนกับ 
กุ้งแมี่�น้ำ ขึ�นมืาเป็็นจัุดิขายั
	 กรู้ะดิอังกรุู้บู	 คือักะลามืะพรู้�าวอ่ัอันที่่�ยััง 
ไมื่แข็งตั้ัว	 โดิยัชาวบู�านจัะแคะเอัากะลาอั่อัน 
มืาแช่น�ำเกลือัจันขาว	 แล�วนำมืาซิอัยัเป็็นชิ�น 
บูางๆ	 จัากนั�นนำมืาตั้�มืกับูเครู้ื�อังแกงคล�ายั 
แกงป็่าแตั้่ขลุกขลิกกว่า	 แล�วป็ิดิที่�ายัดิ�วยัการู้ 
ใส่กุ�งแมื่น�ำตั้ัวโตั้ที่่�งมืโดิยัเดิ็กๆ	ในชุมืชน	
	 นอักจัากน่�	 ในชุมืชนยัังมื่ฐานกิจักรู้รู้มืที่่� 
แสดิงให�เห็นวิถุ่ช่วิตั้และภ้มิืป็ัญญาที่�อังถุิ�น	 
เช่น	 การู้ที่ำน�ำตั้าลมืะพรู้�าว	 การู้ที่ำผัลไมื�- 
แช่อัิ�มื	 การู้ที่ำอัาหารู้พื�นบู�านคาว-หวาน	 และ 
การู้ที่ำถุ่าน	 โดิยัมื่ชาวบู�านในชุมืชนเป็็น 
ผั้�ถุ่ายัที่อัดิภ้มืิปั็ญญา	
	 อัอักเดินิที่างจัากชมุืชนบู�านบูางพลบัูเพย่ัง	 
4.1	กิโลเมืตั้รู้	ก็จัะพบูกับู	วดั์บางกุง้ วดัิเก่าแก่ที่่� 
สรู้�างขึ�นในสมืัยัอัยัุธียัา	ภายัในมื่โบูสถ์ุป็รู้กโพธีิ�	 
ที่่�ป็กคลุมืไป็ดิ�วยัตั้�นไที่รู้	ตั้�นโพธีิ�	ตั้�นกรู้่าง	และ 
ตั้�นไกรู้	 เป็็นหนึ�งในสถุานที่่�ที่่อังเที่่�ยัว	Unseen	 
Thailand	ที่่�ตั้�อังเห็นดิ�วยัตั้าตัั้วเอังสักครู้ั�ง

แกงกระดองกรุบกะลามะพร้าวอ่อนกับกุ้งแม่นำ้า  /

ชื�อัรู้�าน:	ชุมืชนบู�านบูางพลับู	//	โที่รู้.	081	274	4433
	ชุมืชนบู�านบูางพลับู	

อ่�ขา้วอ่�ปุลุ่า

ไอศกรีัมู่
ไอสเ์บิ้รัก์

วดักลุ่าง
บ้างแกว้

พรัะรัาชุวงั
สนามู่จนัทรั ์

ศ่นยเ์รีัยนร่ัชุุ้มู่ชุน
บ้า้นบ้างพลุ่บั้

ต์ลุ่าดนำ �าท�าคา

วดับ้างกุง้
Salt Lake
De Maeklong

ดอนหอยหลุ่อดบ้า้นนอก
โฮมู่คาเฟ่่
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02 เค้กล้ินจ่�

	 นอักจัากมืะพรู้�าวแล�ว	สมืุที่รู้สงครู้ามืยัังมื่ 
สวนผัลไมื�อั่กหลายัแห่ง	 ที่ำาให�ในจัังหวัดิอัุดิมื 
ไป็ดิ�วยัผัลิตั้ผัลขึ�นชื�อั	เช่น	ส�มืโอั	และลิ�นจั่�	
	 ที่่�	บ้านนอกโฮมี่คาเฟ่่•2560	จัึงหยัิบูเอัา 
ลิ�นจ่ั�ในฤดิ้กาลมืาสรู้�างสรู้รู้ค์เป็็นเค�กส้ตั้รู้ใหมื่	 
ไดิ�เป็็น	 เค้กล้ิีนจี่� รู้สหวาน	 หอัมื	 และนุ่มื	 
ท่ี่�ที่างรู้�านไดิ�คัดิสรู้รู้ลิ�นจ่ั�สดิๆ	 จัากสวนใน 
จัังหวัดิมืาที่ำาเป็็นเค�กส่ชมืพ้น่ารัู้กและน่าที่าน	 
นอักจัากน่�	ยัังมื่เมืน้เค�กจัากผัลไมื�ตั้ามืฤดิ้กาล 
อั่กหลายัเมืน้หมืุนเว่ยันมืาให�ลอังชิมืแบูบูไม่ื 
ซิ�ำากันในแต่ั้ละวัน	 เช่น	 เค�กเสาวรู้ส	 ที่ารู้์ตั้- 
ข�าวเหน่ยัวมืะม่ืวง	 และเค�กอััญชันมืะพรู้�าว- 
อ่ัอันที่่�ใช�ดิอักอััญชันจัากสวนหลังบู�าน
	 สำาหรู้ับูใครู้ท่ี่�อัยัากลอังชิมืรู้สชาตั้ิผัลไมื� 
สมืุที่รู้สงครู้ามืแบูบูสดิๆ	 แนะนำาให�ขับูรู้ถุไป็ 
อั่กป็รู้ะมืาณ์	17	นาที่่	ปั็กหมืุดิไป็ที่่�	ตลีาด์น้ำา 
ท�าคา ตั้ลาดิน�ำาขนาดิเล็กที่่� ยัังคงไว�ซิึ�งวิถุ่ 
ชาวบู�านแบูบูดัิ�งเดิิมื	ม่ืพ่อัค�าและแม่ืค�าพายัเรืู้อั 
อัอักมืาค�าขายั	 มื่ให�เลือักซิื�อัที่ั�งผัักพื�นบู�าน	 
ผัลไมื�	น�ำาสมืุนไพรู้	และน�ำาตั้าลสดิ

เค้กล้ินจ่�   /

ชื�อัรู้�าน:	บู�านนอักโฮมืคาเฟ่่•2560	//	 
โที่รู้.	094	256	4446
				บู�านนอักโฮมืคาเฟ่่•2560

	 นอักจัากจัะอุัดิมืไป็ดิ�วยัสวนมืะพรู้�าว 
และสวนผัลไมื�แล�ว	 จัังหวัดิสมืุที่รู้สงครู้ามืยััง 
ไดิ�ชื�อัว่าเป็็นอั้่เกลือัขอังป็รู้ะเที่ศึไที่ยั	 ดิังนั�น 
นาเกลือัจึังเป็็นอั่กจุัดิหมืายัการู้เดิินที่างที่่� 
อัยัากชวนให�ไป็เห็นดิ�วยัตั้าตั้ัวเอัง	

03 นมสาวนาเกลือ

นมสาวนาเกลือ  /

ชื�อัรู้�าน:	Salt	Lake	De	Maeklong	//	
โที่รู้.	089	894	6535
				Salt	Lake	De	Maeklong	ซิอัลที่์	เลค	เดิอั	แมื่กลอัง

	 ที่่�รู้�าน Salt Lake De Maeklong	 เป็็น 
อั่กจัุดิชมืวิวนาเกลือัที่่�ไม่ืควรู้พลาดิ	 เพรู้าะ 
นอักจัากจัะไดิ�เห็นววินาเกลือัสวยัๆ	แล�ว	ยังัมื่ 
เมืน้นมืที่่�มื่ให�เลือักตั้ั�งแต่ั้คัพ	 A	 ไป็จันถึุง	 E	 
โดิยัมื่ดิอักเกลือัเป็็นส่วนผัสมืลับูเพิ�มืรู้ส 
อัรู้่อัยักลมืกล่อัมืไมื่เหมืือันใครู้	 เมืื�อันำไป็ 
ผัสมืกับูเครู้ื�อังดิื�มืรู้ป้็แบูบูต่ั้างๆ	จึังไดิ�เป็น็เมืน้ 
ซิิกเนเจัอัร์ู้ที่่�อัยัากที่�าให�ลอัง	 เช่น	นมี่สาว 
นาเกลีือคัพ A	 ตัั้วแที่นความือัรู้่อัยัแบูบู 
ตั้�นตั้ำรู้ับูขอังนมืและดิอักเกลือั	 เตั้ิมืส่สัน 
ดิ�วยับูล้ไซิรู้ัป็	 นมืสาวบูางคนที่่ คัพ	 B	 
เครู้ื�อังดิื�มืนมืผัสมืน�ำหวานดิอักมืะพรู้�าวและ
ดิอักเกลือั
	 Salt	Lake	De	Maeklong	เป็น็คาเฟ่เ่ล็กๆ	 
ที่่�ค่อัยัๆ	 ต่ั้อัยัอัดิจัากคาเฟ่่นาเกลือั	 ส้่การู้ 
เปิ็ดิพื�นท่ี่�ให�เป็็นแหล่งเรู้่ยันรู้้�การู้ที่ำนาเกลือั 
แห่งแรู้กในป็รู้ะเที่ศึไที่ยั	 ให�นักท่ี่อังเที่่�ยัวไดิ� 
ที่ำความืรู้้�จัักกับูเสน่ห์ขอังเกลือัมืากกว่าแค่ 
เครู้ื�อังป็รูุ้ง	 และหลังจัากไดิ�ชิมืรู้สชาตั้ิขอัง 
ดิอักเกลอืั	อัิ�มืเอัมืกบัูบูรู้รู้ยัากาศึนาเกลอืัแล�ว	 
แนะนำให�เดิินที่างต่ั้อัอั่กรู้าว	 13	 กิโลเมืตั้รู้	 
เพื�อัสัมืผััสบูรู้รู้ยัากาศึรู้ิมืที่ะเลที่่�	ด์อนหอย- 
หลีอด์	 พรู้�อัมืลงเรู้ือัลุยัโคลนจัับูหอัยัดิ�วยั 
ตั้วัเอัง	โดิยัชว่งที่่�เหมืาะที่่�สดุิคือัเดิอืันมืน่าคมื 
ถึุงพฤษภาคมื
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	 ก่อันเดิินที่างอัอักจัากสมืุที่รู้สงครู้ามื	 
อัยั่าลืมืแวะมืาซิื�อั	น้ำตาลีด์อกมี่ะพร์้าว	เป็็น 
ขอังฝีาก	เพรู้าะที่่�ตั้ำบูลที่่าคา	อัำเภอัอััมืพวา	 
จัังหวัดิสมืุที่รู้สงครู้ามื	 เป็็นแหล่งเพาะป็ล้ก 
ผัลไมื�หลากหลายัชนิดิ	 โดิยัเฉพาะมืะพรู้�าว 
ที่่�ป็ล้กเป็็นจัำนวนมืากและให�ผัลผัลิตั้ตั้ลอัดิ 
ที่ั�งป็ี	 การู้นำน�ำตั้าลมืะพรู้�าวมืาแป็รู้รู้้ป็เป็็น 
ผัลิตั้ภัณ์ฑ์์ใหมื่ๆ	 จัึงเป็็นอั่กหนึ�งวิธี่ที่่�ช่วยัให� 
ชาวบู�านสรู้�างรู้ายัไดิ�จัากมืะพรู้�าวในชุมืชน 
ไดิ�มืากขึ�น

นำ้าตาลดอกมะพร้าว  /

ชื�อัรู้�าน:	CocoSweet	//	โที่รู้.	086	789	8130
	CocoSweet/น�ำตั้าลมืะพรู้�าวแที่�	100%

04 นำ้าตาลดอกมะพร้าว

	 คณุ์ฐานิดิา	สเ่หลือัง	ป็รู้ะธีานกลุม่ืแม่ืบู�าน 
เกษตั้รู้กรู้ตั้ลาดิน�ำท่ี่าคา	 รัู้บูหน�าท่ี่�เป็็นผ้ั�ผัลิตั้ 
และจัำหน่ายัน�ำตั้าลดิอักมืะพรู้�าว	 ภายัใตั้� 
แบูรู้นด์ิ	 โคโค�สว่ท (CocoSweet)	 โดิยัมื ่
จัุดิเรู้ิ�มืตั้�นจัากการู้รู้วมืกลุ่มืขอังชาวสวน 
มืะพรู้�าวในพื�นที่่�ตั้ำบูลท่ี่าคา	 รู้่วมืกันพัฒนา 
ผัลิตั้ภัณ์ฑ์์แป็รู้รู้้ป็จัากน�ำตั้าลมืะพรู้�าวที่่�เป็็น 
ผัลิตั้ผัลในชุมืชน	 ไดิ�เป็็นน�ำตั้าลดิอักมืะพรู้�าว 
อัอัร์ู้แกนิกเค่�ยัวเตั้าฟ่ืน	 พรู้�อัมืยักรู้ะดิับู 
คุณ์ภาพการู้ผัลิตั้	ที่ั�งโรู้งผัลิตั้มืาตั้รู้ฐาน	GMP	 
และมืาตั้รู้ฐาน	 อัยั.	 ที่่�สะอัาดิ	 ป็ลอัดิภัยัตั้่อั 
ผั้�บูรู้ิโภค	
	 สำหรู้ับูใครู้ที่่�สนใจัสามืารู้ถุหาซิื�อัน�ำตั้าล 
ดิอักมืะพรู้�าวไดิ�ท่ี่�	 COCO	 SWEET	 CAFE	 
ตั้ั�งอัยั้่ในบูรู้ิเวณ์ตั้ลาดิน�ำที่่าคา	 ที่่�สำคัญคือั 
มื่กิจักรู้รู้มืสาธิีตั้การู้ที่ำน�ำตั้าลดิอักมืะพรู้�าว 
ให�ชมือั่กดิ�วยั

	 หลังจัากเดิินที่างอัอักจัากสมืุที่รู้สงครู้ามื	 
อัยัากให�ลอังแวะมืาเที่่�ยัวที่่�จัังหวัดินครู้ป็ฐมื	 
เพรู้าะมื่รู้�านเด็ิดิๆ	 สถุานที่่�ท่ี่อังเที่่�ยัวสวยัๆ	 
รู้อัให�เข�าไป็ชมื	โดิยัมืรู่้�านไอัศึกรู้ม่ืชื�อัดิงัอัยัา่ง	
Iceberg Icecream Homemade	 เป็็นจัุดิ 
มืุ่งหมืายัแรู้ก	

05 ไอศกร่มเชอร์เบต 
ลองกอง

ไอศกร่มเชอร์เบตลองกอง  /

ชื�อัรู้�าน:	Iceberg	Icecream	Homemade	//	 
โที่รู้.	034	241	607
	Iceberg	Icecream	Homemade

	 รู้�านไอัศึกรู้่มืรู้�านน่�อัยั้่ค้่คนนครู้ป็ฐมืมืา 
นานกว่า	 21	 ป็ี	 	 โดิยัมื่คุณ์หวดิ–วิที่ณ์ัฐ	 
เดิ่นชลชัยั	 ลงมืือัลงแรู้งคิดิค�น	 ผัสมื	 และ 
ผัลิตั้ไอัศึกรู้่มืหลากรู้สดิ�วยัตั้ัวเอัง	 ใช�ผัลไมื� 
ตั้ามืฤดิ้กาลจัากตั้ลาดิส่งผัลไมื�ป็ฐมืมืงคล 
มืาที่ำเป็็นไอัศึกรู้่มื	 ซิึ� ง คุณ์หวดิบูอักว่า	 
ไอศกร์่มี่เชุอร์์เบตลีองกอง	 เป็็นอั่กรู้สชาติั้ 
ที่่�ใช�เวลาที่ำนานที่่�สุดิ	 เพรู้าะตั้�อังใช�เวลา 
ในการู้กรู้่ดิเป็ลือัก	 แกะไส�	 และเลาะเนื�อั 
เอัาเมืล็ดิอัอัก	 เพื�อัไมื่ให�ไอัศึกรู้่มืตั้ิดิรู้สขมื	 
นอักจัากน่�	ยัังมื่ไอัศึกรู้่มือั่กหลายัส้ตั้รู้ให�ลอัง 
ชิมื	สามืารู้ถุเช็กรู้สชาติั้ไอัศึกรู้่มืป็รู้ะจัำเดิือัน 
ไดิ�บูนเพจัเฟ่ซิบูุ�กขอังที่างรู้�าน	
	 ห่างไป็เพ่ยัง	2.8	กิโลเมืตั้รู้	เป็็นที่่�ตั้ั�งขอัง	 
พร์ะร์าชุวังสนามี่จีันทร์์	 ที่่�พรู้ะบูาที่สมืเดิ็จั- 
พรู้ะมืงกุฎเกล�าเจั�าอัยั้่หัวโป็รู้ดิเกล�าฯ	 ให� 
สรู้�างขึ�น	ภายัในป็รู้ะกอับูไป็ดิ�วยัหมื้เ่รู้อืันไที่ยั	 
อัาคารู้ไมื�แบูบูนโ่อัคลาสสิก	พรู้ะที่่�นั�งที่่�สรู้�าง 
ให�มืรู่้ป้็รู่้างคล�ายัป็รู้าสาที่	และอัก่หลากหลายั 
สถุาป็ัตั้ยักรู้รู้มืที่่�รู้อัให�เยั่�ยัมืชมื
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06 แกงคั�ว
หอยข้ม

	 หลงัจัากเดินิชมืความืงามืขอังพรู้ะรู้าชวัง 
สนามืจันัที่ร์ู้จันครู้บูแล�ว	ขอัแนะนำให�แวะมืา 
เตั้ิมืพลังท่ี่� อู�ข้าว อู�ปุลีา	 รู้�านอัาหารู้สไตั้ล์ 
บู�านทีุ่ง่ที่่�อัยั้ค่้น่ครู้ป็ฐมืมืานานกว่า	20	ปี็	โดิยั 
มื่ส้ตั้รู้อัาหารู้ที่่�คุณ์แม่ืที่ำให�กินมืาตัั้�งแต่ั้เดิ็ก 
เป็น็เมืนแ้นะนำ	ส่วนใหญ่เป็น็อัาหารู้พื�นบู�าน 
ท่ี่�หากินไดิ�ยัาก	 เช่น	 แกงป็ลาสลิดิใบูมืะขามื	 
และตั้่อัให�เป็็นเมืน้บู�านๆ	 อัยั่างน�ำพรู้ิกกะป็ิ 
ป็ลาท้ี่ที่อัดิ	 คุณ์แมื่ก็ที่ำไดิ�อัรู้่อัยัจันไดิ�รู้างวัล	 
Thai	 Select	 ป็รู้ะจัำจัังหวัดิติั้ดิต่ั้อักันมืากว่า	 
3	ป็ี
 แกงคั�วหอยขมี่	 เป็็นอั่กหนึ�งเมืน้ที่่�ที่าง
รู้�านภ้มืิใจั	 เพรู้าะใช�วัตั้ถุุดิิบูพื�นถุิ�นอัยั่าง 
หอัยัขมื	หอัยัฝีาเดิย่ัวที่่�หาไดิ�ตั้ามืแหลง่น�ำจัดืิ 
เท่ี่านั�น	 ที่่�สำคัญมื่ธีาตัุ้เหล็กส้ง	 ช่วยัป็�อังกัน 
โรู้คโลหิตั้จัาง	 แคลอัรู้่ตั้�ำ	 เหมืาะสำหรู้ับูคน 
ที่่�กำลังดิ้แลสุขภาพ	 ยิั�งนำมืาที่ำเป็็นแกงคั�ว
รู้สชาตั้ิเข�มืข�นตั้ามืส้ตั้รู้คุณ์แมื่ที่่�รู้�านอั้่ข�าว	 
อั้่ป็ลา	ยัิ�งอัรู้่อัยัล�ำลงตั้ัว	
	 จัากรู้�านน่�	 อัอักเดิินที่างต่ั้อัเพ่ยัง	 10	 
นาที่	่กจ็ัะพบูกับู วดั์กลีางบางแกว้	วดัิเกา่แก่ 
ที่่�สรู้�างขึ�นตั้ั�งแตั้่ช่วงป็ลายัยุัคอั้่ที่อัง	มื่จัุดิเดิ่น 
คือัศึิลป็ะโบูรู้าณ์ที่่�สวยังามืที่ั�งภายันอักและ 
ภายัใน	 แสดิงให�เห็นถึุงฝีีมืือัช่างไที่ยัสมัืยั 
โบูรู้าณ์

แกงคั�วหอยข้ม  /

ชื�อัรู้�าน:	อั้่ข�าว	อั้่ป็ลา	//	โที่รู้.	086	899	3167
				อั้่ข�าว	อั้่ป็ลา	
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ภาคใต้้

1. ภููเก็็ต้	

2. ต้รััง

3. สตู้ล	
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หลงล่องใต้้	
หาความหมายสุดจััดในรัสชาติ้

	 ภาคใต้้มีีลัักษณะภูมีิประเทศเป็นแนวยาวขนาบด้้วยทะเลัทั�งสองด้้าน	 
อาหารการกินของผูู้้คนแถบนี�จึึงโด้ด้เด้่นด้้วยวัต้ถุด้ิบหลัักจึากท้องทะเลั	 
จึนเป็นที�รู้กันว่าหากลังใต้้	 ยังไงก็ต้้องได้้ลัิ�มีลัองซีีฟูู้�ด้รสเด็้ด้ปรุงสด้ใหม่ี	 
นอกจึากนี�วัฒนธรรมีพื้้�นถิ�นที�มีีความีแต้กต้่างกันในแต้่ลัะพื้้�นที�	 ยังทำให้ 
การผู้จึญภัยทางรสชาต้ิในด้ินแด้นด้้ามีขวานแห่งนี�มีีสีสันน่าต้ราต้รึงใจึ 
ไมี่แพื้้แหลั่งท่องเที�ยวทางทะเลัที�ครบเคร้�องต้ิด้อันด้ับโลัก	 อย่างภูเก็ต้ที�เป็น 
ศนูย์รวมีของชาวจีึนฮกเกี�ยน	จึงึมีเีมีนูพื้เิศษมีากมีายที�มีเีอกลักัษณ์เฉพื้าะตั้ว	 
หรอ้สต้ลูัที�มีพีื้รมีแด้นติ้ด้กบัประเทศมีาเลัเซียี	จึงึรบัอทิธพิื้ลัด้า้นอาหารมุีสลัมิี 
เข้ามีาผู้สมีผู้สานเป็นส่วนหนึ�งของวัฒนธรรมีหลัักไปแลั้ว		

125   |  
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	 เกาะท่ี่� ม่ีขนาดใหญ่่ท่ี่� สุุดในประเที่ศไที่ย	 
ต้ั้� งตั้ระหง่านท่ี่ามีกลางธรรมีชาติั้ ท่ี่�  
สุวยงามีของที่ะเลอ้นดาม้ีน	 อ้ดแน่นด้วย 
สุถานท่ี่� ท่ี่องเท่ี่�ยว	 ท้ี่�งหาดป่าตั้อง	แหลมี- 
พรหมีเที่พ	จุุดชมีวิว	ย่านเมืีองเก่า	หลาด- 
ปล่อยของ	 และอ่กมีากมีาย	 ที่ำาให้ภููเก็ตั้ 
เ ป็นห น่� ง ในแห ล่ง ท่ี่อง เ ท่ี่� ยว ชื� อ ด้ง ท่ี่�  
ชาวต่ั้างชาติั้ใฝ่่ฝั่นอยากมีาเยือนสุ้กคร้�ง	
	 อ่กหน่� งไฮไลต์ั้สุำาค้ญ่ท่ี่� ไม่ีควรพลาด 
เมืี� อมีาเท่ี่� ยวภููเก็ตั้ก็คืออาหาร	 ต้ั้วแที่น 
ท่ี่� แสุดงให้เห็นถ่งความีกลมีกลืนที่าง 
ว้ฒนธรรมีระหว่างชาวจุ่นฮกเก่�ยนและ 
คนไที่ย	 ไม่ีว่าจุะเป็นแกงภููเก็ตั้รสุจุ้ดจุ้าน	 
หรือเมีนูของหวานสุ้ญ่ชาติั้จุ่นอย่าง 
โอ้วเอ๋ว	 ก็ล้วนแล้วแต่ั้บ้ันท่ี่กเรื� องราว 
ประว้ติั้ศาสุตั้ร์ของต้ั้วเอง	 พร้อมีรอให้ 
น้กท่ี่องเท่ี่�ยวได้เข้ามีาสุ้มีผ้ัสุดูสุ้กคร้�ง

ภาคใต้้

ภูเก็ต
PHUKET

สอบถามข้้อมูลการท่่องเท่่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัภููเก็ต 
โทร. 076 211 036 และ 076 212 213 

  ททท.ภููเก็ต 
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Route of Taste

phuket 01 ต้มส้มภูเก็ตปลาย่าง

	 มีาถึงภูเก็ต้ทั�งทีพื้ลัาด้ไม่ีได้้ที�จึะลัองกิน 
อาหารใต้้สูต้รโบราณที�ร้าน	 ตู้้�กัับข้�าว	 ร้าน 
อาหารที�แอบซ่ีอนอยู่ในอาคารสไต้ล์ัชิโน- 
โปรตุ้กีสอายุมีากกว่าร้อยปี	 ซึี�งถูกปรับปรุงให้ 
รว่มีสมียัในบรรยากาศอบอุน่เหมีอ้นครอบครัว	 
โด้ยมีีคุณคิมี–ธีระศักด้ิ�	 ผู้ลังามี	 เป็นผูู้้ส้บทอด้ 
สูต้รอาหารใต้้ต้้นต้ำรับต่้อจึากคุณแมี่	
	 หนึ� ง ในเมีนูแนะนำที� เหมีาะสำหรับ 
นักทานอาหารใต้้มี้อใหม่ีค้อ ตู้�มส้�มภู้เกั็ตู้ 
ปลาย่่าง	เพื้ราะรสชาติ้อร่อยกลัมีกลั่อมี	ทาน 
ง่าย	 ประกอบด้้วยมีะขามีอ่อนต้้มีกับเน้�อ 
สบัปะรด้แลัะกะปิ	จึากนั�นใสห่ยวกกล้ัวย	ผู้กับุง้	 
เมี็ด้มีะม่ีวงหิมีพื้านต์้	 เน้�อปลัาย่าง	 แลัะเพื้ิ�มี 
ผู้ิวส้มีแขกเลั็กน้อยเพื้้�อให้กลัิ�นหอมีชวนทาน	 
ได้้เป็นเมีนูแกงพื้้�นเมี้องรสด้ั�งเด้ิมีของภูเก็ต้	 
นอกจึากนี�ยังมีีอีกหลัายเมีนูอาหารใต้้โบราณ 
ที�หากินยากรอให้ลัองชิมี	 เช่น	 หมีูฮ้องภูเก็ต้	 
แกงส้มีปลัากะพื้งยอด้มีะพื้ร้าว	แกงปใูบชะพื้ลั	ู
 เพื้ียงก้าวเท้าออกมีาจึากร้านตู้้กับข้าว 
ก็จึะพื้บกับภาพื้ความีงามีของเมี้องเก่าภูเก็ต้	 
ที�ให้ความีรู้สึกราวกับหลุัด้ไปเดิ้นอยู่บนถนน 
ในต่้างประเทศ	 การเที�ยวชมีเมี้องแนะนำให้ 
ใช้วิธีเด้ินเท้า	 เพื้ราะมีีถนนเช้�อมีต้่อเส้นทาง	 
ทำให้เหมีาะแก่การเด้ินเลั่นเก็บภาพื้สวยๆ	 
ไว้เป็นที�ระลัึก

ต้มส้มภูเก็ตปลาย่าง  /

ช้�อร้าน:	ตู้้กับข้าว	//	โทร.	076	608	888
	ตู้้กับข้าว	ร้านอาหารพื้้�นเมี้องภูเก็ต้	 

Tukabkhao Phuket Local food restaurant 

วิิสาหกิิจ
ท่่องเท่่�ยวิ
โดยชุุมชุน

บ้า้นบ้างโรง

นำ �าตกิ
บ้างแป

Good
for

Rest

Café in
Premium
Thaihuo
Museum

Old
Town
Street

ต้ก้ิบั้ข้า้วิ

หม่�ตน้โพธิิ์ �
โอวิตา้วิ
จ่ �เป่� ยน

หอชุมวิิวิ
เข้าข้าด

พระใหญ่่
ภู้เก็ิต

พิพิธิ์ภูณัฑ์ ์
ภู้เก็ิตไท่ยหวัิ

128   |   Ro u te  of  Ta ste 129   |  



02 โอ้วเอ๋ว
ฮันน่� เลมอน

	 ใช้ เวลัาเด้ินเท้าเพื้ียง	 3	 นาทีจึาก 
ถนนพื้ังงาเข้าสู่ถนนกระบี� 	 ก็จึะพื้บกับ 
รา้น	Cafe’in Premium Thaihuo Museam  
คาเฟู่้โอ้วเอ๋วที�นอกจึากจึะมีีโอ้วเอ๋วใส่ 
น�ำแด้งที�คุ้นต้าแลั้ว	 ยังมีี	 โอ้�วเอ้๋วฮัันน่�
เลมอ้น ที�ได้้มีีโอกาสถวายขึ�นโต้๊ะเสวย 
สมีเด้็จึพื้ระกนิษฐาธิราชเจึ้า	 กรมีสมีเด็้จึ 
พื้ระเทพื้รัต้นราชสุด้าฯ	สยามีบรมีราชกุมีารี	 
ทำให้เมีนูนี�กลัายเป็นเมีนูขายด้ีของร้าน	
	 โอ้วเอ๋วฮันนี�เลัมีอนมีีจุึด้เด่้นที�การใช้ 
โอ้วเอ๋วแท้ๆ	 จึับคู่กับน�ำผู้ึ�งด้อกไมี้แลัะ 
เลัมีอน	จึนได้เ้ป็นเมีนูโอว้เอ๋วที�สด้ช้�น	เหมีาะ 
สำหรับคนไม่ีชอบทานหวาน	 นอกจึากนี�	 
ด้้วยความีมีุ่งมีั�นที�จึะส้บทอด้แลัะส่งต้่อ 
อาหารภูเก็ต้ให้เป็นที�รู้จึักทั�งในกลัุ่มีคน 
ต้า่งถิ�นแลัะคนรุน่ใหมี	่รา้นจึงึมีุง่มีั�นนำเสนอ 
เมีนูอาหารภูเก็ต้โบราณควบคู่ไปด้้วย
	 สำหรับใครที�ทานโอ้วเอ๋ว	เมีนูของหวาน 
ประจึำจัึงหวัด้ภูเก็ต้ที�ได้้รับความีนิยมีอย่าง 
แพื้ร่หลัายแล้ัว	 อยากเรียนรู้เร้�องราวทาง 
ประวัต้ศิาสต้ร์เกี�ยวกับการอพื้ยพื้เขา้มีาของ 
ชาวจึีนให้มีากขึ�น	แนะนำให้เข้าไปเที�ยวชมี 
พิิพิิธภูัณฑ์์ภู้เก็ัตู้ไทย่หััว	 ต้ั�งอยู่ห่างจึาก	 
Cafe’in	Premium	Thaihuo	Museam	เพื้ียง	 
20	 เมีต้ร	 โด้ยพิื้พื้ิธภัณฑ์์แห่งนี�สร้างขึ�น 
เพื้้�อระลึักถงึเร้�องราวการอพื้ยพื้ย้ายถิ�นฐาน 
ของชาวจึีนในจึังหวัด้ภูเก็ต้	ให้คนรุ่นหลัังได้้ 
สัมีผู้ัสวิถีชีวิต้	ความีเป็นอยู่	พื้ฤต้ิกรรมี	แลัะ 
อุปนิสัยด้ั�งเด้ิมีของชาวจีึนในอด้ีต้

โอ้วเอ๋วฮันน่� เลมอน  /

ช้�อร้าน:	Cafe’in	Premium	Thaihuo	Museam	// 
โทร.	095	360	6017	แลัะ	089	724	2787			
    Cafe’in Premium Thaihuo Museam

	 ออกเด้ินทางต้่อบนเส้นทางวัฒนธรรมี 
ชาวจึีนกับเมีนู	 โอ้วตู้�าว	จึากร้าน	 โอ้วตู้�าว- 
จี้่�เป่�ย่น	ต้ั�งอยูท่ี�ถนนพื้นูผู้ลั	ซีอย	7	หลังัมีลูันธิิ 
กุศลัธรรมีภูเก็ต้
	 โอวต้้าวจึี�เปี�ยนเป็นร้านโอวต้้าวเจึ้าแรก 
ของจึังหวัด้ที�ส้บทอด้สูต้รอาหารด้ั�งเด้ิมีมีา 
จึากบรรพื้บุรุษชาวจึีนฮกเกี� ยน	 จึนถึง 
รุ่นปัจึจุึบันซีึ�งเป็นรุ่นที�	 4	 วิธีทำโอวต้้าว 

03 โอวต้าว

โอวต้าว  /

ช้�อร้าน:	โอวต้้าวจึี�เปี�ยน	//	โทร.	084	062	1232
				โอวต้้าวจึี�เปี�ยน

จึะคล้ัายกับการทำหอยทอด้	 แต่้มีีลัักษณะ 
ต้่างกันที�ความีร่วน	 แป�งไมี่เกาะกันเป็นแผู้่น 
แลัะใหส้มัีผู้สัที�เหนียวนุม่ีกว่า	มีเีคร้�องใหเ้ลัอ้ก 
ทั�งหมี	ูไก่	แลัะทะเลั	นอกจึากนี�	ยังใสเ่ผู้อ้ก	ไขไ่ก่	 
โรยด้้วยกากหมีู	 ทานคู่กับถั�วงอก	 ให้รสชาต้ิ 
อร่อยกลัมีกลั่อมี	ครบทุกรส	ทุกสัมีผู้ัส		
	 ต้ลัอด้เวลัา	100	ปีที�ผู้่านมีา	ร้านโอวต้้าว 
จึี�เปี�ยนยังคงรักษารสชาต้ิ	 คุณภาพื้	 แลัะวิถี 
ชีวิต้เอาไว้อย่างเหนียวแน่น	 ทางร้านยังคง 
ซี้�อวัต้ถุด้ิบด้้วยตั้วเองจึากต้ลัาด้ในชุมีชน 
แลัะสบ้ทอด้เทคนคิการทำอาหารแบบด้ั�งเด้มิี	 
นอกจึากนี�	 ยังมีีเมีนูหมีี�หุ้นกระดู้กหมีูให้ได้้ 
เลั้อกทานกันอีกด้้วย		
 อิ�มีจึากร้านโอวต้้าวจึี�เปี�ยน	 เด้ินทางไป 
อีกเพื้ียง	17	กิโลัเมีต้ร	ก็จึะพื้บกับ	พิระพิุทธ 
มิ�งมงคลเอ้กันาคคร่่ หรอ้พื้ระใหญ่เมีอ้งภเูกต็้ 
ที�มีีความีสูงถึง	45	เมีต้ร	หน้าต้ักกว้าง	25.45	 
เมีต้ร	 ประด้ิษฐาน	ณ	 พุื้ทธอุทยานยอด้เขา 
นาคเกิด้	 เป็นพื้ระพุื้ทธรูปปางมีารวิชัยที�มีี 
โครงสร้างหลัักเป็นคอนกรีต้เสริมีเหลั็ก 
ประด้ับด้้วยหินอ่อนหยกขาวจึากพื้ม่ีาที�มีี 
น�ำหนกัมีากถงึ	135	ต้นั	โด้ยมีบีรเิวณฐานพื้ระ 
เป็นจึุด้ชมีวิวเมี้องภูเก็ต้ที�สวยงามี
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	 อีกหนึ� ง เมีนูอาหารพื้้�นถิ�นภู เก็ต้ที�มีี 
ช้�อเสยีงคอ้	หัม่�ฮักัเกั่�ย่น จึากรา้น	หัม่�ตู้�นโพิธิ�  
ร้านหมีี�ฮกเกี�ยนร้านแรกของภูเก็ต้ที�ส้บทอด้ 
สูต้รกันมีานานกว่า	70	ปี	โด้ยมีีจึุด้เริ�มีต้้นจึาก	 
‘แป๊ะกง’	 ชาวจึีนผูู้้ลั่องเร้อเข้ามีาในจึังหวัด้ 
ภูเก็ต้ตั้�งแต้่	 พื้.ศ.	 2473	 ก่อนจึะเริ�มีค้าขาย 
ผู้ัด้หมีี�ฮกเกี�ยนใน	พื้.ศ.	2489	
	 เคล็ัด้ลับัความีอรอ่ยกค็อ้	การผู้ดั้สว่นผู้สมี 
ทั�งหมีด้ด้้วยกระทะเหลั็กหลั่อบนเต้าถ่าน	 
ทำให้ได้้ออกมีาเป็นผู้ัด้หมีี�ฮกเกี�ยนที�ยิ�งคลัุก 
ยิ�งหอมี	กนิคูก่บัหอมีแด้งที�ชว่ยลัด้ความีเลัี�ยน 
แลัะแคบหมูีที�ช่วยเพื้ิ�มีสัมีผู้ัสกรุบกรอบ	

หม่�ฮกเก่�ยน  /

ช้�อร้าน:	หมีี�ต้้นโพื้ธิ�	//

04 หม่�ฮกเก่�ยน
	 แมี้หมีี�ต้้นโพื้ธิ�จึะเติ้บโต้จึนได้้รับความี 
นยิมีมีากขึ�น	แต้ท่างร้านก็ยงัคงรับวัต้ถุด้บิจึาก 
ชุมีชน	ต้ลัาด้	แลัะโรงงานในภูเก็ต้ที�เต้ิบโต้มีา 
ด้้วยกัน	 แมี้แต้่หอยต้ิบก็มีีชาวเลัขาประจึำ 
เอาเร้อเข้ามีาส่งให้แบบสด้ๆ	 แสด้งให้เห็นถึง 
ความีสมัีพื้นัธอ์นัแนน่แฟู้�นระหวา่งรา้นอาหาร	 
ร้านขายวัต้ถุด้ิบ	แลัะชุมีชนเจึ้าของวัต้ถุด้ิบ
	 จึากร้านหมีี�ต้้นโพื้ธิ�	 ใช้เวลัาเด้ินทางเพื้ียง	 
13	นาทกีจ็ึะพื้บกบั	หัอ้ชมววิเข้าข้าด	หอชมีวิว 
ทรงแปด้เหลัี�ยมีที�สามีารถมีองเห็นวิวได้้แบบ	 
360	 องศา	 ไมี่ว่าจึะเป็นทิวทัศน์ของทะเลั 
อันด้ามีนั	ภาพื้มีมุีสูงของเมีอ้งภเูกต็้	แลัะเกาะ 
ที�รายลั้อมีอยู่รอบเกาะภูเก็ต้	

สาขา	1	โทร.	089	729	9638	แลัะ	076	216	293
สาขา	2	โทร.	062	663	5549	แลัะ	076	312	101
สาขา	3	โทร.	087	474	9923	แลัะ	076	211	522

	Meetonpoe	หมีี�ต้้นโพื้ธิ�	อาหารภูเก็ต้	
ร้านอาหารภูเก็ต้	Phuket	food
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	 อีกหนึ�งร้านที�ให้ความีสำคัญกับการชู 
วัต้ถุด้ิบจึากชุมีชนก็ค้อ	ร้าน Good Forrest  
โด้ยร้านอาหารพื้้�นเมี้องบรรยากาศอบอุ่น 
รา้นนี�มีวิีธอีอกแบบเมีนูอาหารที�แต้กต่้างจึาก 
ที�อ้�น	 เพื้ราะทางร้านจึะตั้�งโจึทย์ว่า	 ‘ชุมีชน 
มีีอะไร’	แลั้วจึึงคิด้ค้นเมีนูโด้ยใช้สิ�งที�ชุมีชนมีี 
เปน็สว่นประกอบหลักั	อกีทั�งยงัรบัสนิคา้แลัะ 
ผู้ลัิต้ภัณฑ์์ของชุมีชนมีาวางขายโด้ยไม่ีคิด้ 
ค่าใช้จึ่าย	 ซี�ำยังทำหน้าที�ประชาสัมีพัื้นธ์	 
ช่วยการท่องเที�ยวให้ชุมีชนโด้ยรอบอีกด้้วย	 
เรียกได้้ว่าครบจึบในร้านเดี้ยว	 ทั�งอนุรักษ์ 
อาหาร	 เผู้ยแพื้ร่วัฒนธรรมี	 แลัะส่งเสริมี 
การท่องเที�ยวในชุมีชน
 ข้นมจี้น่น�ำย่าปบ้างโรง	เปน็หนึ�งในเมีนู 
อาหารที�เกิด้ขึ�นเพื้้�อสนับสนุนวัต้ถุดิ้บจึาก 
ชุมีชนบ้านบางโรง	โด้ยทางรา้นได้้นำปบูางโรง 
เน้�อแน่น	สด้	หวาน	มีาจึับคู่กับน�ำยารสเข้มี 
สูต้รด้ั�งเด้ิมีของภูเก็ต้	

05 ข้นมจ่นนำายาปู
บางโรง

ข้นมจ่นนำ�ายาปูบางโรง  /

ช้�อร้าน:	Good	Forrest	//	โทร.	099	025	6546	แลัะ	081	676	5165
				Good•for•rest

้

	 ก่ อนจึะมีุ่ งห น้ า ไป เที� ย วชมี ชุมีชน 
บ้านบางโรง	 มีีอีกหนึ�งแหลั่งท่องเที�ยวที� 
อยากชวนให้แวะชมีระหว่างทางนั�นค้อ	 
น�ำตู้กับางแป	 น�ำต้กสวยที�มีาพื้ร้อมีแอ่งน�ำ	 
ลัำธาร	แลัะเสน้ทางเด้นิปา่	จึดุ้เด้น่ของน�ำต้ก 
บางแปค้อกระแสน�ำที�ไหลัแรงต้ลัอด้ทั�งปี 
จึุด้เด้่นของน�ำต้กบางแปค้อกระแสน�ำที� 
ไหลัแรงต้ลัอด้ทั�งปี	 รอบข้างรายล้ัอมีไปด้้วย
พื้ันธุ์ไมี้นานาชนิด้	 แลัะยังมีีเส้นทางศึกษา
ธรรมีชาต้ิ 06 พาย

สับปะรด

พายสับปะรด  /

ช้�อร้าน:	ชุมีชนบ้านบางโรง	//	โทร.	094	714	8707
				ท่องเที�ยวชุมีชนบางโรง	

	 เด้ินทางต่้อจึากน�ำต้กบางแปอีก	 3.5	 
กิโลัเมีต้ร	 ก็จึะถึงจึุด้หมีายปลัายทาง	 นั�นค้อ 
ชุมชนบ�านบางโรง ชุมีชนเ ก่าแ ก่บน 
เกาะภูเก็ต้	ซีึ�งเมี้�อเก้อบ	200	ปีที�แลั้วเคยเป็น 
ศูนย์กลัางการปกครองช้�อเมี้องถลัางบางโรง	 
ของขึ�นช้�อของที�นี�คอ้	สบัปะรด้พื้นัธุป์ตั้ต้าเวยี	 
ผู้ลัผู้ลัิต้หลัักของชุมีชนที�นำมีาต้่อยอด้เป็น 
ผู้ลัิต้ภัณฑ์์ที�ช่วยยกระด้ับสับปะรด้
	 ผู้ลัติ้ภณัฑ์ท์ี�ต้อ้งซี้�อต้ดิ้มีอ้กลับับา้นใหไ้ด้้ 
กค็อ้	พิาย่ส้บัปะรด ต้วัแป�งทำจึากเนยสด้แท้	
ไมีม่ีไีขมัีนทรานส์	ส่วนไส้ใชเ้น้�อสับปะรด้ล้ัวน
ไมี่ผู้สมีแกน	 กวนด้้วยวิธีโบราณ	 เพิื้�มีความี 
ร่วมีสมัียด้้วยการใส่ชีสนำเข้าเกรด้ดี้	 ทำให้มีี 
กลัิ�นหอมี	รสหวาน	สัมีผู้ัสนุ่มี	ที�สำคัญไมี่ใส่ 
สารกนับดู้	แลัะสามีารถเกบ็ได้น้าน	14-20	วนั	 
โด้ยไมี่ต้้องใส่ตู้้เย็น	
	 นอกจึากนี�	 ทางชุมีชนยังมีีโปรแกรมี 
ทอ่งเที�ยวเสน้ทางสบัปะรด้เปน็อกีหนึ�งไฮไลัต้์ 
สำคัญ	 โด้ยนักท่องเที�ยวจึะได้้เรียนรู้วิธีการ 
ปลัูกแลัะตั้ด้สับปะรด้	 พื้ร้อมีชิมีน�ำสับปะรด้ 
คั�นสด้แลัะสับปะรด้แช่อิ�มีฝีีมี้อชาวบ้าน	 
นับว่าเป็นการท่องเที�ยวครบวงจึรโด้ยใช้สิ�งที� 
ชุมีชนมีบีวกกบัความีร่วมีมีอ้ของคนในชมุีชน 
จึนสามีารถสร้างช้�อเสียง	 สร้างรายได้้	 
แลัะยกระด้ับสับปะรด้บางโรงให้เป็นที�รู้จึัก 
มีากขึ�น
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	 สุ้มีผ้ัสุเสุน่ห์เมืีองตั้ร้งในมุีมีท่ี่� ไม่ีเคยเห็น	 
สูุดอากาศพร้อมีซ่ึมีซ้ึบักลิ�นอายธรรมีชาติั้ 
ท่ี่�รายล้อมีไปด้วยชุมีชน	และวิถ่ช่วิตั้ท่ี่�พร้อมี 
เปิดประตูั้ต้ั้อนร้บัน้กท่ี่องเท่ี่� ยวให้เข้าไป 
ศ่กษา	เร่ยนรู้	และที่ำาความีรู้จุ้ก	
	 เสุน่ห์ของเมืีองตั้ร้งคือความีสุ้มีพ้นธ์ 
อ้นแน่นแฟ้้นระหว่างคนในชุมีชน	ประว้ติั้- 
ศาสุตั้ร์ ในแต่ั้ละสุถานท่ี่� 	รวมีถ่งสิุนค้าของ 
ชุมีชนท่ี่� น่าสุนใจุอย่างไก่ดำา	 และอ่กหลาย 
เรื�องราวท่ี่�แอบัซ่ึอนอยู่	 นอกจุากน่� 	 ย้งม่ี 
กิจุกรรมีสุร้างฝ่าย	 ปลูกป่า	 ให้เหล่า 
น้กท่ี่องเท่ี่�ยวได้ลองลิ�มีรสุชาติั้ของช่วิตั้ 
ท่ี่�อยู่ร่วมีก้บัธรรมีชาติั้	พร้อมีชิมีอาหาร 
พื�นบ้ัานท่ี่�หาที่านได้ยากอ่กด้วย		

ภาคใต้้

ตรัง
trang

สอบถามข้้อมูลการท่่องเท่่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัตรัง 
โทร. 075 215 867, 075 211 058 และ 075 211 085

TAT Trang ททท.สำำ �นัักง�นัตรัง 
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Route of Taste

trang 01 ข้้าวยำาท่างเลือก

	 เริ�มีต้น้ม้ี�อแรกที�เมีอ้งต้รังกับ	ร�านทางเลือ้กั  
ร้านข้าวยำที�ให้ความีสำคัญกับสุขภาพื้ของ 
ผูู้ท้าน	โด้ยเนน้ใชส้มีนุไพื้รนานาชนิด้ในปรมิีาณ 
พื้อเหมีาะ	คลักุเคลัา้จึนได้ร้สชาต้ทิี�มีเีอกลักัษณ์	 
หอมีเคร้�องยำ	 จึุด้เด้่นค้อผู้ักสด้แลัะสมีุนไพื้ร 
ที�ทางร้านลังมี้อปลัูกด้้วยตั้วเอง	 ทำให้มีั�นใจึ 
ได้้ว่าสะอาด้	 ปลัอด้ภัย	 ไมี่ใช้สารเคมีี	 อุด้มี 
ไปด้้วยคุณค่าทางอาหาร	 แลัะที�สำคัญค้อ 
มีีรสชาต้ิอร่อย	
	 ผู้ักที�นิยมีทานกับข้าวยำ	 ได้้แก่	 ผัู้กแพ้ื้ว	 
ด้อกด้าหลัา	แลัะใบบวับก	ทานกบัขา้วหอมีมีะลัิ 
หุงด้้วยสีธรรมีชาต้ิจึากด้อกไมี้	3	ชนิด้	ราด้ด้้วย 
น�ำบูดู้	 จึากนั�นคลุักเคล้ัาให้เข้ากัน	 เมี้�อทาน 
จึ ะ รู้ สึ ก ไ ด้้ ถึ ง ร ส ช า ติ้ ส ด้ ช้� น จึ า กพื้้ ช ผัู้ ก 
แลัะสมุีนไพื้ร	 พื้ร้อมีรสชาติ้จึัด้จึ้านจึากน�ำบูดู้ 
สูต้รพื้ิเศษของทางร้านที�ชวนให้ต้ิด้ใจึจึนอยาก 
กลัับมีากินซี�ำ
	 ถึงเวลัาออกเด้ินทางท่องเที�ยวช้�นชมี 
ธรรมีชาต้ิของจึังหวัด้ต้รัง	 โด้ยจึุด้หมีาย 
ปลัายทางแรกที�อยากแนะนำอยู่ห่างจึากร้าน 
ทางเลั้อกประมีาณ	 37	 กิโลัเมีต้ร	 นั�นค้อ  
วั งผา เมฆ จึุด้ชมีวิ วที� ต้ั� งอยู่ ในบริ เวณ 
บ้านทุ่งหลัวง	 ที�นอกจึากจึะรายลั้อมีด้้วยวิว 
สวยๆ	แล้ัว	ยงัมีสีกายวอลัก์ที�ทำใหรู้ส้กึใกลัช้ดิ้ 
กับท้องฟู้�าแลัะธรรมีชาติ้	หากมีาในฤดู้กาลัปกติ้	 
จึะได้้พื้บภาพื้ทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ของทะเลั 
อันด้ามีันแลัะหมีู่เกาะต้่างๆ	แต้่หากมีาในช่วง 
หน้าฝีน	 จึะได้้สัมีผู้ัสเสน่ห์ของทะเลัหมีอก 
เมี้องใต้้ที�รับประกันได้้ว่าสวยไมี่แพื้้ภาคเหน้อ 
เลัยทีเด้ียว

ข้้าวยำาท่างเลือก  /

ช้�อร้าน:	ร้านทางเลัอ้ก	//	โทร.	075	214	185
				ร้านทางเลั้อก		

ล่่องแก่ิง
บ้า้นเข้าหล่กัิ

ตะเหมกิ
เมืองในฝััน
สวิรรค์น์าโยง

ถ้ำำ �าเล่เข้ากิอบ้

วิงัผาเมฆ

รา้นท่างเลื่อกิ
อาหารเพื�อสุข้ภูาพ

ทุ่่งค่์าย
นำ �าตกิ
กิะชุ่อง

Kachong
Hills Tented
Resort

วิิสาหกิิจชุุมชุน
กิลุ่่มแม่บ้า้นเกิษตร 
ทุ่่งรวิงท่อง

แหล่มหยงสตาร ์
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 กัาในฝู้งหังส์้	 เมีนูอาหารที�ปรุงโด้ย 
ชาวบ้าน	ชมุชนบ�านเข้าหัลักั ชมุีชนที�ต้ั�งอยู ่
ท่ามีกลัางหุบเขา	ซีึ�งได้้รับเลั้อกให้เป็น	1	ใน	 
50	 นวัต้วิถีชุมีชนของประเทศไทยที�มีีไก่ด้ำ 
เป็นเมีนูอาหารถิ�นของชุมีชน	 โด้ยชาวบ้าน 
จึะนำไก่ด้ำมีาปรุงกับเคร้�องแกงรสเข้มี	 
ใส่หยวกกล้ัวย	 เพิื้�มีความีเผ็ู้ด้ร้อนด้้วย 
พื้ริกไทยด้ำ	 ซีึ�งสามีารถปรับปริมีาณความี 
เผู้็ด้ร้อนได้้ต้ามีความีถนัด้	 ทำให้คนต้่างถิ�น 
รูจ้ึกัแลัะเหน็คณุค่าของวตั้ถดุ้บิชมุีชนมีากขึ�น	

	 นอกจึากนี� 	 ช าว บ้ าน ยั ง ร่ วมี กัน 
จึัด้กิจึกรรมีให้นักท่องเที�ยวได้้เรียนรู้วิธีการ 
เลัี�ยงไก่ด้ำ	 เข้าใจึประโยชน์	 แลัะที�มีาของ 
ไก่ด้ำ	 ทั�งยังมีีโรงเลีั�ยงแพื้ะในชุมีชนที�เปิด้ 
ให้ได้้สัมีผัู้สวิถีชีวิต้	 พื้ร้อมีกิจึกรรมีการทำ 
กลั้วยหินฉาบ	อีกหนึ�งสินค้า	OTOP	ขึ�นช้�อ 
ที�ชุมีชนภูมีิใจึนำเสนอ	
	 ที� น่ าสนใจึอีกอย่ างค้อ 	 กิ จึกรรมี 
แอด้เวนเจึอร์อย่างการลั่องแก่ง	 พื้ายเร้อ 
คายัค	 แลัะกิจึกรรมีเที�ยวชมีสถานที�สำคัญ 
ในชุมีชน	 ได้้แก่	 พื้ระนอนทรงเคร้�อง- 
มีโนราห์	 โบราณสถานแลัะโบราณวัต้ถุ 
ที�วดั้ภเูขาทอง	ซีึ�งเป็นวดั้เดี้ยวในจัึงหวัด้ต้รัง 
ที�มีีสถาปัต้ยกรรมีแบบล้ัานนา	 เรียกได้้ว่า 
เป็นชุมีชนที�ครบเคร้�องทั�งเร้�องอาหาร	 
กิจึกรรมี	แลัะแหลั่งท่องเที�ยว
	 สำหรับสายแอด้เวนเจึอร์แนะนำให้ 
ปักหมีุด้ต้่อไปที�	ถ้�ำเลเข้ากัอ้บ	 อีกหนึ�งจึุด้ 
เช็กอินธรรมีชาติ้ที�มีีหินงอกหินย้อยให้ชมี 
ต้ลัอด้ระยะทางกว่า	 4	 กิโลัเมีต้ร	 โด้ย 
นักท่องเที�ยวต้้องล่ัองเร้อเข้าไปต้ามีทางน�ำ 
เพื้้�อชมีความีงามีภายในถ�ำ	 แต้่ไฮไลัต้์ 
ของจึริงรออยู่ ที�ถ�ำสุด้ท้าย	 เพื้ราะต้้อง 
นอนราบลัอด้เข้าไปเป็นระยะทางกว่า	 
800	เมีต้ร	จุึด้นี�เป็นจุึด้ท่องเที�ยวที�ได้รั้บเลัอ้ก 
ให้เป็น	Unseen	Thailand			

02 กาในฝูงหงส์

กาในฝูงหงส์  /

ช้�อรา้น:	ชมุีชนบา้นเขาหลักั	//	โทร.	082	420	4691
				ลั่องแก่งบ้านเขาหลััก	จึ.ต้รัง	

	 อีกหนึ�งชุมีชนท่องเที�ยวที�มีีกิจึกรรมีแลัะ 
แหล่ังท่องเที�ยวน่าสนใจึไม่ีแพ้ื้กัน	นั�นคอ้ชุมีชน 
ต้ะเหมีก	 หร้อที� เรียกอีกช้�อว่า	 ตู้ะเหัมกั  
เมือ้งในฝูัน ส้วรรค์นาโย่ง ชุมีชนเก่าแก่ที�มีี 
อายุกว่า	 300	 ปี	 รายลั้อมีไปด้้วยต้้นไม้ี 
แลัะผู้้นน�ำ 	 อุด้มีไปด้้วยธรรมีชาติ้แลัะ 
บรรยากาศสด้ช้�น	 โด้ยชาวบ้านได้้ร่วมีแรง 
ร่วมีใจึกันเปิด้ธรรมีชาติ้ชุมีชนให้เป็นแหล่ัง 
ท่องเที�ยว	 พื้ร้อมีเปิด้บ้านเป็นโฮมีสเต้ย์ 
แลัะทำอาหารพ้ื้�นถิ�นใหน้กัทอ่งเที�ยวได้ล้ัองชมิี	
	 หนึ� ง ใน เมี นูแนะนำค้อ  แกังเล่ย่ง 
ล้กัเทวดา เมีนูเอาใจึคนรักสุขภาพื้	 โด้ยนำ 
ลัูกกลั้วยป่าลั้างน�ำ	 ต้ัด้ขั�ว	 แลั้วแช่ในน�ำเกลั้อ	 
กะป	ิกะทคิั�นสด้	แลัะเคร้�องแกงเลัยีง	เติ้มีด้ว้ย 
ผู้กัพื้้�นบ้านต้ามีฤด้กูาลัที�ชาวบา้นปลักูเอง	เชน่	 
มีะลัะกอ	ผู้ักหวาน	หร้อผู้ักอ้�นๆ	ปิด้ท้ายด้้วย 
การใส่ปลัาย่างกลัิ�นหอมี	ได้้เป็นเมีนูแกงเลัียง 
ลัูกเทวด้าสูต้รชาวต้ะเหมีก	รสชาติ้กลัมีกลั่อมี	 
หอมี	อร่อย
	 นอกจึากอาหารรสมี้อชาวบ้านในชุมีชน 
แลั้ว	 ยังมีีกิจึกรรมีเด้ินป่าศึกษาระบบนิเวศ	 
พื้ร้อมีเด้ินต้ามีเส้นทางพื้รรคคอมีมีิวนิสต์้ฯ	 
ชมีร่องรอยประวัต้ิศาสต้ร์ที�มีีทั�งรอยหลุัมี 
ระเบิด้แลัะหลัุมีหลับภัย	 สัมีผู้ัสวิถีชีวิต้แลัะ 
ความีเช้�อของชาวบ้านที�บริเวณโคลันด้ินด้ำ	 
ซีึ�งมีีแท่นหินธรรมีชาติ้สูงราวต้ึก	2	ชั�น	ต้ั�งอยู ่
บนจึดุ้สงูสดุ้ของเนินในชมุีชนที�ชาวบา้นนบัถอ้ 
แลัะเรียกขานว่า	 ‘ทวด้’	 อีกทั�งยังมีีกิจึกรรมี 
ปลัูกป่าแลัะสร้างฝีาย	 เพื้้�อปลัูกจึิต้สำนึกให้ 
คนต่้างถิ�นรักแลัะห่วงใยธรรมีชาติ้เหมี้อน 
อย่างชาวต้ะเหมีกด้้วย

03 แกงเล่ยง
ลูกเท่วดา

แกงเล่ยงลูกเท่วดา  /

ช้�อร้าน:	ต้ะเหมีก	เมี้องในฝีัน	สวรรค์นาโยง	//	 
โทร.	091	027	6908
				ต้ะเหมีกเมี้องในฝีัน	สวรรค์นาโยง
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 ส้าค้นาโย่งไส้�หัน่อ้ไม� เมีนูอาหาร 
ทานเลั่นที�	Kachong Hills Tented Resort  
ต้ั�งใจึคิด้ค้นขึ�นเพื้้�อช่วยส่งเสริมีรายได้้แลัะ 
ประคับประคองชุมีชนให้สามีารถผู้่านพื้้น 
ช่วงวิกฤต้ไปได้้	โด้ยใช้วัต้ถุด้ิบท้องถิ�นเป็นต้ัว 
ชูโรง	ได้้แก่	แป�งสาคูนาโยง	เคร้�องแกงนาโยง	 
พื้ริกไทยปะเหลัียน	แลัะหน่อไมี้วังวิเศษ
	 นักท่องเที�ยวจึะได้้สัมีผู้ัสความีหนึบ	 นุ่มี	 
แลัะหอมีของสาคูนาโยงไส้หนอ่ไม้ี	ทา่มีกลัาง 
บรรยากาศของขุนเขา	 ไร่กาแฟู้	 แลัะพื้้�นที� 
ประวัติ้ศาสต้ร์	 ซีึ�งนอกจึากร้านอาหารแลั้ว	 
Kachong	 Hills	 Tented	 Resort	 ยังมีีเต้็นท์ 
ต้ิด้แอร์ให้แวะพื้ักท่ามีกลัางบรรยากาศ 
โรแมีนต้ิกอีกด้้วย
	 ใช้เวลัาเดิ้นทางเพีื้ยง	 5	 นาที	 จึาก	 
Kachong	Hills	Tented	Resort	ก็จึะถึง	น�ำตู้กั 
กัะช่อ้ง	 อีกหนึ�งแหลั่งท่องเที�ยวเก่าแก่ของ 
จึังหวัด้	 ภายในประกอบไปด้้วยน�ำต้กเลั็กๆ	 
หลัายแห่ง	ได้้แก่	โต้นใหญ่	โต้นน้อย	หนาน- 
กฤษณา	แลัะโต้นปลิัว	รายล้ัอมีด้ว้ยต้้นไม้ีใหญ่ 
แลัะลัำธาร	 ให้ความีรู้สึกสด้ช้�นเย็นสบาย	 
นอกจึากนี�	 ยังมีีทางเด้ินป่าศึกษาธรรมีชาต้ิ 
ให้นักท่องเที�ยวได้้สัมีผู้ัสต้้นไมี้	 สายน�ำ	 
แลัะสิ�งมีีชีวิต้น้อยใหญ่อย่างใกลั้ชิด้	

04 สาคูนาโยง
ไส้หน่อไม้

	 สำหรับคนที�ไมี่ถนัด้สายแอด้เวนเจึอร์	 
แนะนำให้เด้ินทางต้่อไปอีก	 25	 กิโลัเมีต้ร	 
จึะพื้บกับ ส้วนพิฤกัษศาส้ตู้ร์ภูาคใตู้� หร้อ 
ทุง่คา่ย่ ที�มีเีสน้ทางสะพื้านศึกษาเรอ้นยอด้ไม้ี 
ความียาวกว่า	175	เมีต้ร	มีีความีสูง	3	ระด้ับ	 
ต้ั�งแต้	่10-18	เมีต้ร	ต้ลัอด้เสน้ทางจึะได้สั้มีผู้สั 
กับธรรมีชาต้ิของสังคมีพื้้ชระด้ับเร้อนยอด้ไมี้	 
พื้ร้อมีทักทายสัต้ว์ป่า	 เช่น	 นก	 กระรอก	 
กระแต้	 ลัิง	 แลัะค่าง	 แบบไมี่จึำเป็นต้้องใช้ 
กลั้องส่อง

สาคูนาโยงไส้หน่อไม้  /

ช้�อร้าน:	Kachong	Hills	Tented	Resort	//	 
โทร.	075	573	513
    Kachong Hills Tented Resort, Trang, Thailand

	 มีาเที�ยวต้รงัทั�งทีต้อ้งไมีพ่ื้ลัาด้ที�จึะแวะไป 
ช้อปอาหารทะเลัแปรรูปที�	 กัลุ่มวิส้าหักิัจี้ 
ชุมชนแม่บ� าน เกัษตู้รกัรทุ่ ง รวงทอ้ง  
กลุัม่ีแมีบ่า้นที�ก่อต้ั�งโด้ยคณุเหมีอ้นใจึ	เพื้ช็รเพื้ง็	 
ประธานกลัุ่มีฯ	ซีึ�งมีีเป�าหมีายค้อ	การร่วมีกัน 
แปรรูปอาหารทะเลัที�ได้้จึากชาวประมีง 
ในพื้้�นที�ใหเ้ป็นผู้ลัติ้ภณัฑ์ท์ี�ได้ม้ีาต้รฐาน	โด้ยมี ี
สำนักงานพื้ัฒนาชุมีชนจึังหวัด้ต้รังช่วย 

05 กุ้งป่นหลากรส

กุ้งป่นหลากรส  /

ช้�อร้าน:	กลัุ่มีวิสาหกิจึชุมีชนแมี่บ้านเกษต้รกรทุ่งรวงทอง	//	 
โทร.	081	086	7937
				กลัุ่มีแมี่บ้านเกษต้รกรทุ่งรวงทอง

สนับสนุนแลัะส่งเสริมีการผู้ลัิต้	 จึนผู้่านการ 
คัด้สรรเป็นสินค้า	 OTOP	 ระด้ับ	 5	 ด้าว	 
ภายใต้้ช้�อแบรนด้์	‘เหมี้อนใจึ’	
	 หนึ� ง ในผู้ลิัต้ภัณฑ์์ที� แสด้งใ ห้ เ ห็นถึง 
ภูมีิปัญญาของชาวบ้านก็ค้อ	 กัุ�งป่นหัลากั 
หัลาย่รส้ชาติู้	 ซึี�งจึะใช้กุ้งฝีอยที�ได้้มีาจึาก 
ชาวประมีงในท้องที�	นำไปล้ัางทำความีสะอาด้	 
จึากนั�น	 นำไปอบให้แห้งในเต้าพื้ลัังงาน 
แสงอาทิต้ย์	 ก่อนจึะบด้จึนป่นแลั้วนำไปผู้สมี 
กบัเคร้�องปรงุรสจึนได้เ้ปน็รสชาต้ใิหมี่ๆ 	ได้แ้ก่	 
รสหมีาล่ัา	รสวาซีาบิ	รสต้้มียำ	 แลัะรสฟู้รุต้ตี้�	 
ที�น่าสนใจึค้อ	 เคร้�องปรุงรสเหลั่านี�เกิด้จึาก 
การผู้สมีผู้สานวัต้ถุด้ิบที�มีีในชุมีชน	 เช่น	 
วัต้ถุด้ิบที�ทำจึากพื้้ชสมีุนไพื้รพื้้�นบ้านต้่างๆ	 
แลัะจึะซ้ี�อเฉพื้าะวัต้ถุด้ิบที�หาไม่ีได้้ในพ้ื้�นที� 
เท่านั�น	โด้ยไมี่ใช้เคร้�องปรุงสำเร็จึรูป	
	 ได้้ของฝีากติ้ด้มี้อกลัับบ้านแล้ัว	 อย่าลั้มี 
แวะไปที�จึดุ้เช็กอนิสดุ้ทา้ยซีึ�งอยูห่า่งจึากชมุีชน 
เพื้ียง	4	นาที	นั�นค้อ แหัลมหัย่งส้ตู้าร์	จึุด้ชมี 
วิวพื้ระอาทิต้ย์ต้กที�ควรค่าแก่การรอเก็บภาพื้ 
ความีประทับใจึก่อนเด้ินทางกลัับ
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	 จุ้งหว้ดท่ี่� ข่� นชื�อเป็นอย่างยิ� งในเรื�อง 
ความี อุดมีสุมี บูัร ณ์์ของที่ ร้พยากร 
ธรรมีชาติั้	 ท้ี่�งป่าไม้ี	ที่ะเล	และป่าชายเลน	 
เป็นท่ี่� ต้ั้� งของอุที่ยานแห่งชาติั้	 3	 แห่ง	 
ได้แก่	 อุที่ยานแห่งชาติั้ตั้ะรุเตั้า	อุที่ยาน- 
แห่งชาติั้ที่ะเลบ้ัน	 และอุที่ยานแห่งชาติั้ 
หมู่ีเกาะเภูตั้รา	นอกจุากเกาะหล่เป๊ะท่ี่� เป็น 
จุุดหมีายปลายที่างในฝั่นของคนร้กที่ะเล 
แล้ว	 ผู้ัมีาเยือนสุตูั้ลย้งจุะได้สุ้มีผ้ัสุเสุน่ห์ 
ของว้ฒนธรรมีชาวไที่ยมุีสุลิมีท่ี่� ได้ร้บั 
อิที่ธิพลจุากประเที่ศมีาเลเซ่ึย	 โดยเฉพาะ 
อาหารคาวหวานหลากหลายเมีนูท่ี่� โดดเด่น 
เป็นเอกล้กษณ์์	 และท่ี่� ไม่ีควรพลาดคือ 
จุำาปาดะ	 ผัลไม้ีหวานหอมีท่ี่� ได้ ร้บัการ 
ข่�นที่ะเบ่ัยนสิุ�งบ่ังช่�ที่างภููมิีศาสุตั้ร์	

ภาคใต้้

สตูล
satun

สอบถามข้้อมูลการท่่องเท่่�ยว

ททท. สำำ �นัักง�นัสำตูล
โทร. 062 595 7748 

TAT Satun ททท.สำำ �นัักง�นัสำตูล 
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Route of Taste

satun 01 ข้้าวเหน่ยว
หม้อแกงลิง 

ข้้าวเหน่ยวหม้อแกงลิง  /

ช้�อร้าน:	วิสาหกิจึชุมีชนสวนควนข้องหมี้อข้าวหมี้อแกงลัิง	//	 
โทร.	081	097	1684	แลัะ	086	284	2008	

	 นอกจึากหาด้สวยน�ำ ใสที� เป็นแหลั่ ง 
ทอ่งเที�ยวขึ�นช้�อประจึำจัึงหวดั้สต้ลูั	แด้นสวรรค์ 
ฝีั�งอนัด้ามีนัแหง่นี�ยงัมี	ีส้วนควนข้�อ้ง หัม�อ้ข้�าว- 
หัม�อ้แกังลิง	ที�น่าไปเย้อนเป็นอย่างยิ�ง	สวนนี� 
ดู้แลัโด้ยคุณวรวิช	 ควนข้อง	 เกษต้รกร 
ชาวสวนยางที�มีงีานอด้เิรกคอ้	การสำรวจึปา่เขา	 
แลัะได้้พื้บกับต้้นหม้ีอข้าวหม้ีอแกงลิังที�มีี 
ลัักษณะน่าสนใจึ	 จึึงทด้ลัองขุด้มีาปลูักแลัะ 
เพื้าะขยายพื้ันธุ์	จึนปัจึจึุบันในสวนมีีหมี้อข้าว- 
หมี้อแกงลิังหลัากหลัายสายพื้ันธุ์นับพัื้นต้้น
	 เมี้� อมีีนั ก ท่อง เที� ยวมีาเ ย้อนมีากขึ� น	 
คุณวรวิชจึึงเกิด้ความีคิด้ที�จึะพื้ัฒนาต้่อยอด้ให้ 
ผูู้้มีาเย้อนได้้ลัองชิมี	 เมีนูแปลักใหม่ี	 โด้ยนำ 
ขา้วเหนยีวไปมีนูกบักะทแิลัะน�ำต้าลัใหม้ีรีสชาต้ิ 
หวานมีัน	 จึากนั�นจึึงนำมีายัด้ไส้ในหมี้อข้าว- 
หมี้อแกงลัิง	 โรยงาเลั็กน้อย	 แลัะนำไปนึ�ง 
ให้สุก	 หากต้้องการลัิ�มีลัอง	 สามีารถสอบถามี 
แลัะต้ิด้ต้่อจึองคิวลั่วงหน้าได้้ที�วิสาหกิจึชุมีชน 
สวนควนข้องหมี้อข้าวหมี้อแกงลัิง
	 นอกจึากปลูักเพื้้�ออนุรักษ์พัื้นธุ์ไมี้หายาก 
ใ ห้ ผูู้้ ที� ส น ใจึ ไ ด้้ เข้ า มี าศึ กษ าดู้ ง านแลั้ ว	 
สวนควนข้องฯ	 ยังเป็นแหลั่งท่องเที�ยวที� 
เช้�อมีโยงกับอุทยานธรณีโลักสตู้ลั	 อุทยาน- 
ธรณีโลักแห่งแรกในประเทศไทยที�ได้้รับการ 
ขึ�นทะเบียนจึากยูเนสโก	 เน้�องจึากเป็นพ้ื้�นที� 
สำคญัทางธรณวีทิยาที�มีกีารจึดั้การองคค์วามีรู ้
เพื้้�อการอนุรักษ์ทรัพื้ยากรแลัะการพื้ัฒนา 
อย่างยั�งย้น	 โด้ยมุี่งเน้นเช้�อมีโยงทรัพื้ยากร 
ธรรมีชาต้ิเข้ากับมีรด้กทางวัฒนธรรมีแลัะ 
วถิชีวีติ้ชมุีชนท้องถิ�น	ซีึ�งต้้นหม้ีอขา้วหม้ีอแกงลิัง 
นั�นถอ้เป็นพัื้นธุไ์ม้ีหายากชนิด้หนึ�ง	ที�สะท้อนถึง 
ความีอุด้มีสมีบูรณ์ทางธรณีวิทยาของภาคใต้้ 
ได้้เป็นอย่างด้ี	
	 สถานที�ท่องเที�ยวในอุทยานธรณีโลักสตู้ลั 
แห่งหนึ�งที�น่าสนใจึค้อ	 น�ำตู้กัวังส้าย่ทอ้ง  
น�ำต้กชั�นหินปูนขนาด้ใหญ่ที�มีีธารน�ำไหลั 
ลัด้หลัั�นลังมีาเป็นชั�น	มีีความีสวยงามีแปลักต้า	 
ต้ั�งอยู่ท่ามีกลัางบรรยากาศร่มีร้�นของแมีกไมี้ 
นานาพื้รรณ	เหมีาะแก่การไปเล่ันน�ำแลัะช้�นชมี 
ความีมีหัศจึรรย์ของธรรมีชาต้ิเป็นอย่างยิ�ง

นำ �าตกิ
วิงัสายท่องสวินค์วินข้อ้ง

หมอ้ข้า้วิหมอ้แกิงลิ่ง

บ้า้นโกิยบุ้ดะ

รา้นอาหาร
นอ้งณ่

เค์ก้ิจำาปาดะ
สโตย โดย...เซนรา้นอาหาร

ฟ้้าใส
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02 คัพเค้กจำาปาดะไส้สังข้ยา
จำาปาดะมะพร้าวอ่อน

	 ขนมีหวานชนิด้ถัด้มีาที�น่าลัิ�มีลัองค้อ 
เมีนูจึากจึำปาด้ะ	 ผู้ลัไมี้ต้ระกูลัเด้ียวกับขนุน	 
ของดี้เมี้องสตู้ลัที�ได้้ขึ�นทะเบียนสิ�งบ่งชี�ทาง 
ภูมีิศาสต้ร์	
	 สายพื้ันธุ์จึำปาด้ะที�มีีช้�อเสียงในจึังหวัด้ 
สตู้ลัค้อขวัญสตู้ลัแลัะกาหลัง	 ผู้ลัสุกจึะมีี 
รสชาต้หิวานจัึด้แลัะหอมี	ชาวบา้นนยิมีกนิสด้ 
หร้อนำไปชุบแป�งทอด้	 นอกจึากนี�	 ยังมีีการ 
ด้ัด้แปลังทำขนมีต้่างๆ	 หลัากหลัายชนิด้	 
วางขายทั�งในตั้วจึงัหวดั้แลัะช่องทางออนไลัน์	 
ถ้อเป็นพื้้ชเศรษฐกิจึสำคัญประจึำภาคใต้้ที� 
สรา้งรายได้ใ้ห้แก่เกษต้รกรแลัะผูู้้ประกอบการ 
ท้องถิ�นจึำนวนมีาก	
	 หากอยากชมิีเมีนจูึากจึำปาด้ะในรปูแบบ 
แปลักใหมี่	 ขอแนะนำร้าน	ส้โตู้ย่ โดย่ เซน  
กิจึการของคนรุ่นใหม่ีที�นำจึำปาด้ะมีา 
สร้างสรรค์เป็นขนมีหลัากหลัายชนิด้	 ไมี่ว่า 
จึะเป็นเค้กจึำปาด้ะ	 บราวนี�จึำปาด้ะ	 เค้ก 
หมี้อแกงจึำปาด้ะ	 บัต้เต้อร์เค้กจึำปาด้ะ	 
รวมีถงึมีชีดุ้ทำจึำปาด้ะทอด้สง่ขายทั�วประเทศ 
ด้้วย	
	 เมีนูแนะนำช้�อยาวที�สุด้ของร้านค้อ	 
คพัิเค�กัจี้ำปาดะไส้�ส้งัข้ย่าจี้ำปาดะมะพิร�าว 
อ้่อ้น	 คัพื้เค้กชิฟู้ฟู้อนเน้�อนุ่มีฟูู้ที�มีีส่วนผู้สมี 
หอมีหวานของจึำปาด้ะทั�งในเน้�อเค้กแลัะ 
ไส้สังขยาฉ�ำหวาน	 ทั�งยังเพื้ิ�มีความีหอมีมีัน 
ด้้วยมีะพื้ร้าวอ่อนให้รสชาต้ิกลัมีกลั่อมียิ�งขึ�น	 
เหมีาะเป็นอาหารว่างคู่กับกาแฟู้หร้อชาร้อน

คัพเค้กจำาปาดะไส้สังข้ยาจำาปาดะมะพร้าวอ่อน  /

ช้�อร้าน:	สโต้ย	โด้ย	เซีน	//	 
โทร.	094	796	9666
				เค้กจึำปาด้ะ	-	สโต้ย	โด้ย	เซีน	-	เจึ้าแรกในประเทศไทย

	 ส่วนถ้าใครอยากชิมีอาหารใต้้แท้รส 
จึัด้จึ้านถึงเคร้�องแบบที�คนท้องถิ�นกินกันใน 
ครัวเร้อน	ต้้องไปที�ร้าน น�อ้งณ่ ส้ตู้้ล	สาขา
อำเภอลัะงู	 ร้านอาหารท้องถิ�นที�ได้้รับต้รา 
สัญลัักษณ์	 Thai	 SELECT	 จึากกรมีพัื้ฒนา- 
ธุรกิจึการค้า	กระทรวงพื้าณิชย์

03 แกงกะทิ่ไข่้แมงดา
ท่ะเลสับปะรด 

	 รา้นนี�มีคีวามีพื้เิศษที�วตั้ถดุ้บิอาหารทะเลั 
สด้ๆ	 ส่งต้รงจึากชาวประมีงพื้้�นบ้านชุมีชน 
ปากบาราโด้ยไม่ีผู้่านพื้่อค้าคนกลัาง	 จึึงเกิด้ 
ประโยชน์ทั�งต่้อตั้วชาวประมีงเองที�ขาย 
วัต้ถุด้ิบได้้ราคาด้ีขึ�น	 ส่วนผูู้้บริโภคก็ได้้กิน 
อาหารทะเลัในราคาย่อมีเยา	 เป็นระบบการ 
จึัด้การผู้ลัผู้ลิัต้ภายในชุมีชนที�สร้างทางเลั้อก 
ใหม่ีให้ชาวประมีงท้องถิ�นมีีคุณภาพื้ชีวิต้ 
ที�ด้ีขึ�นอย่างยั�งย้น	
	 เมีนแูนะนำคอ้	แกังกัะทไิข้แ่มงดาทะเล 
ส้ับปะรด ปรุงขึ�นจึากสูต้รอาหารประจึำบ้าน 
ที�ส้บทอด้กันมีาจึากรุ่นสู่รุ่น	 ทางร้านใช้ 
เคร้�องแกงสูต้รเฉพื้าะที�มีีสูต้รเด็้ด้เคล็ัด้ลัับ 
อยู่ที�กะปิคุณภาพื้สูงจึากชุมีพื้ร	 ซีึ�งเป็นกะปิ 
ที�คนใต้้นิยมีกินกันต้ามีบ้าน	แต้่ไมี่ค่อยนำมีา 
ปรงุอาหารขายเพื้ราะมีรีาคาสงู	เปน็กะปพิื้เิศษ 
ที�ร้านน้องณี	สตู้ลั	 ใช้มีาเป็นเวลัากว่า	40	ปี 
โด้ยไม่ีเคยเปลัี�ยนยี�ห้อเลัย	 นำมีาแกงกับ 
กะทิสด้หอมีมัีนแลัะใส่สับปะรด้เพื้ิ�มีความี 
กลัมีกล่ัอมี	 หากชิมีอาหารภายในร้านแล้ัว 
ต้ิด้ใจึ	 ก็สามีารถสั�งซี้�อเคร้�องแกงกลัับไป 
ปรุงอาหารที�บ้านได้้ด้้วย	

แกงกะทิ่ไข่้แมงดาท่ะเลสับปะรด  /

ช้�อร้าน:	น้องณี	สตู้ลั	สาขาอำเภอลัะงู	//	 
โทร.	084	069	3118
				ร้านอาหารน้องณีสาขาลัะงู
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04 กุ้งมังกร
ซาชิมิ

	 ถ้ายังไม่ีจึุใจึกับอาหารทะเลั	 เรามีาต่้อ 
กนัที� ฟ้้าใส้ ซฟ่้้ด้ รา้นอาหารทะเลัในจัึงหวัด้ 
สตู้ลัที�สั�งสมีช้�อเสียงด้้านความีสด้ใหมี่ของ 
วัต้ถุด้ิบมีายาวนาน	 นอกจึากนี�	 ทำเลัที�ต้ั�ง 
ยงัอยูต่้ดิ้รมิีชายหาด้	ไมีไ่กลัจึากทา่เทยีบเรอ้ 
ปากบารา	จึึงมีีบรรยากาศมีาช่วยเสริมีแต้่ง 
ความีร้�นรมีย์ของมี้�ออาหารเพื้ิ�มีขึ�นอีกด้้วย	
	 เมีนเูด้ด็้ของที�นี�คอ้	กัุ�งมงักัรซาชิม ิแลัะ 
ปลัาทะเลัหลัากหลัายชนิด้	 เช่น	ปลัากะพื้ง	 
ปลัาช่อนทะเลั	 ปลัาอินทรี	 โด้ยวัต้ถุด้ิบ 
ปลัาที�เข้ามีาแต้่ลัะวันจึะไมี่เหมี้อนกัน	ส่วน 
กุ้งมีังกรต้้องสั�งจึองลั่วงหน้าเท่านั�น	
	 กุ้งมีังกรหร้อลั็อบสเต้อร์นำมีาปรุงเป็น 
เมีนูอร่อยได้้มีากมีาย	ไมี่ว่าจึะเป็นกุ้งมีังกร 
นึ�งนมีสด้	 กุ้งมัีงกรคั�วพื้ริกเกล้ัอ	 ข้าวต้้มี 
กุง้มีงักร	กุ้งมีงักรเนยกระเทยีมี	แต้ท่ี�แนะนำ 
ว่าไม่ีควรพื้ลัาด้ค้อ	 กุ้งมัีงกรซีาชิมีิ	 เมีนู 
ปรงุแต้ง่นอ้ยที�เนน้นำเสนอรสชาติ้ที�แท้จึรงิ 
ของวัต้ถุด้ิบชั�นด้ี	
	 ความีอุด้มีสมีบูรณ์ของทรัพื้ยากร 
ธรรมีชาต้ิแลัะสภาพื้ภูมีิอากาศที�เอ้�อต้่อ 
การทำประมีง	 รวมีถึงภูมีิปัญญาท้องถิ�น 
ด้ั�งเดิ้มีที�ด้ำเนินชีวิต้ใกลั้ชิด้ธรรมีชาต้ิมีา 
ต้ั�งแต้่บรรพื้บุรุษ	 เป็นปัจึจึัยสำคัญที�ทำให้ 
สตู้ลัสามีารถนำจุึด้เด่้นด้้านระบบนิเวศทาง 
ทะเลัอันอดุ้มีสมีบูรณม์ีาต้อ่ยอด้สร้างมีลูัคา่ 
ทางเศรษฐกิจึได้้อย่างมีีประสิทธิภาพื้	 สตู้ลั 
จึึงมีีวัต้ถุด้ิบอาหารทะเลัแปลักใหมี่ที�ทำให้ 
นักท่องเที�ยวต้้�นต้าต้้�นใจึหลัากหลัายชนิด้	 
แลัะด้ว้ยความีที�คลุักคลัอียูกั่บทะเลัมีาต้ั�งแต่้ 
เกิด้	 บรรด้าพื้่อครัวแมี่ครัวท้องถิ�นจึึงทราบ 
เป็นอย่างด้ีว่า	กุ้ง	หอย	ปู	ปลัา	แต้่ลัะชนิด้ 
ควรนำมีาปรุงแบบไหนถึงจึะด้ึงจุึด้เด้่นของ 
วัต้ถุด้ิบออกมีาได้้ด้ีที�สุด้	 อาหารทะเลัใน 
จัึงหวัด้นี�จึงึโด้ด้เด่้นไม่ีแพื้ใ้ครในแด้นปักษใ์ต้้

กุ้งมังกรซาชิมิ  /

ช้�อร้าน:	ฟู้�าใส	ซีีฟูู้�ด้	//	 
โทร.	083	185	8225	แลัะ	074	783	335			
				ร้านฟู้�าใส	ซีีฟูู้�ด้	

	 แน่นอนว่ามีาถึงสตู้ลัทั�งที	 ยังไงก็ต้้อง 
ไมี่พื้ลัาด้การไปเย้อน	 เกัาะหัล่เป๊ะ	 สวรรค์ 
ของคนรักทะเลัที�มีีทั�งจุึด้ด้ำน�ำชมีความีอุด้มี 
สมีบูรณ์ของทรัพื้ยากรใต้้ท้องทะเลั	 แลัะ 
หาด้ทรายขาวเนียนลัะเอียด้	
	 ขอบอกเลัยว่า	 น�ำทะเลัที�นี�ใสแจึ๋วจึน 
ใครๆ	ก็ต้กหลุัมีรัก	แลัะถ้าอยากอิ�มีท้องแบบ 
ฟู้ินๆ	หลัังต้ะลัุยทำกิจึกรรมีแอด้เวนเจึอร์มีา 
ทั�งวัน	ต้้องไปที�	The Season by The Cliff  
Lipe ห้องอาหารของรีสอร์ต้บนเกาะหลีัเป๊ะ	 
ที�มีีทั�งเมีนูอาหารยุโรป	 อาหารไทย	 แลัะ 
อาหารพื้้�นบ้านสตู้ลั	 เช่น	 แกงส้มีปลัาอินทรี 
ใส่สับปะรด้	กุ้งผู้ัด้กะปิสะต้อ	โรต้ีกรอบ	แลัะ 
ที�ขาด้ไมี่ได้้เลัยค้อ	 แกังตู้อ้แมะหั์ อาหาร 
พื้้�นเมี้องด้ั�งเด้ิมีของชาวมีุสลิัมีในสตู้ลัที�ได้้รับ 
อิทธิพื้ลัมีาจึากประเทศมีาเลัเซีีย	 แลัะมีีการ 
นำมีาประยุกต้์รสชาต้ิให้จึัด้จึ้านถูกปาก 
คนไทยมีากยิ�งขึ�น	

05 แกงตอแมะห์
กับแป้งตอร์ติญาท่อด

แกงตอแมะห์กับแป้งตอร์ติญาท่อด  /

ช้�อร้าน:	The	Season	by	The	Cliff	Lipe	//	 
โทร.	085	898	8899
	The	Cliff	Lipe	

	 ช้�อแกงมีาจึากคำว่า	 tumih	 หมีายถึง 
การผู้ัด้เคร้�องแกงให้เข้ากับกะทิหร้อน�ำมีัน	 
ชาวสตู้ลัมีักกินแกงต้อแมีะห์คู่กับข้าวมีันหร้อ 
โรต้ีมีายาวนานจึนกลัายเป็นส่วนหนึ�งของ 
วิถีชีวิต้ไปแล้ัว	 บางสูต้รจึะปรุงจึากผู้งแกง 
ที�นำเข้าจึากมีาเลัเซีีย	 แต้่บางบ้านก็นิยมี 
ต้ำเคร้�องแกงเอง	โด้ยมีสีว่นผู้สมีของพื้รกิแหง้	 
ขมีิ�น	 เมี็ด้ผู้ักชี	 ยี�หร่า	 หอมีแด้ง	 กระเทียมี	 
นำไปผู้ัด้รวมีกับหอมีแลัะกระเทียมีซีอย	 
เคร้�องเทศสูต้รเฉพื้าะ	แลัะใบสมุียเทศ	วัต้ถุด้บิ 
ที�เป็นเอกลัักษณ์เฉพื้าะของแกงทางใต้้	
	 ห้องอาหาร	 The	 Season	 by	 The	Cliff	 
Lipe	 ดั้ด้แปลังอาหารพื้้�นบ้านให้ร่วมีสมัีย 
ยิ�งขึ�น	 โด้ยนำแกงที�มีีความีหอมีกรุ่นกลัิ�น 
เคร้�องเทศแลัะสมีุนไพื้รอันเป็นเอกลัักษณ์ 
เฉพื้าะต้ัวมีาปรุงกับเน้�อปลัากะพื้งสด้ๆ	 
คดั้สรรอยา่งด้	ีเสริฟ์ู้คูก่บั	ตู้อ้รต์ู้ญิา	แผู้น่แป�ง 
ที�เป็นวัต้ถุด้ิบหลัักของอาหารเมี็กซีิกัน	นำมีา 
ทอด้จึนกรอบฟูู้	 ห้องอาหารแห่งนี�ตั้�งอยู่บน 
เนินเขาที�มีองออกไปเห็นวิวทะเลัมีุมีกว้าง 
ไกลัสุด้สายต้า	 จึึงเหมีาะอย่างยิ�งแก่การมีา 
รบัประทานอาหารเยน็แลัะชมีววิพื้ระอาทติ้ย์ 
ต้กด้ินอันสวยงามีน่าประทับใจึ
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	 สุด้ท้ายนี�	หากต้้องการของฝีากจึากสตู้ลั 
ที�คนรับเห็นแล้ัวว้าวแน่นอน	 ต้้องนี� เลัย	 
ข้นมบุหังาบ้ดะ ขนมีพื้้�นเมี้องประจึำจึังหวัด้	 
ซีึ�งเด้ิมีทีเป็นอาหารชาววังที�ได้้รับอิทธิพื้ลั 
มีาจึากมีาเลัเซีีย	 มีักทำกินกันในรั�วในวังของ 
เจึ้าเมี้องทางใต้้	 ต้่อมีาจึึงแพื้ร่หลัายไปยัง 
ชุมีชนต่้างๆ	 แลัะส้บทอด้เคล็ัด้ลัับในการ 
ทำกันมีาจึากรุ่นสู่รุ่น	
	 สูต้รของร้าน	บ�านโกัย่บุดะ	อำเภอลัะงู	 
ไส้จึะทำจึากมีะพื้ร้าวกลัางอ่อนกลัางแก่ 
ที�เรียกว่า	 มีะพื้ร้าวทึนทึก	 นำไปขูด้เป็นเส้น 
ฝีอยแลัะผัู้ด้กับน�ำต้าลัให้ออกรสหวานลัะมุีน	 
เน้�อแห้งสนิท	 ส่วนขั�นต้อนขึ�นรูปจึะเริ�มีจึาก 
การโรยแป�งขา้วเหนยีวผู้สมีน�ำเกลัอ้เลัก็นอ้ย 
ลังในกระทะ	ต้ั�งไฟู้อ่อน	ใส่ไส้ลังไปต้รงกลัาง	 
แลัะพื้ับสี�ด้้านให้มีี ลัักษณะคลั้ายหมีอน 
สี�เหลัี�ยมี

06 ข้นมบุหงาบูดะ 

	 เน้�องจึากเป็นขนมีที�ต้้องใชค้วามีประณีต้ 
ในการขึ�นรูปทีลัะชิ�น	 ชาวสตู้ลัสมัียก่อนจึึง 
นิยมีทำกินกันเฉพื้าะวันสำคัญทางศาสนา 
หร้อ โอกาสพื้ิ เศษเท่ า นั� น 	 แ ต่้ปั จึ จุึบัน 
ขนมีบุหงาบูด้ะได้้รับความีสนใจึมีากขึ�นจึาก 
นักท่องเที�ยวที�ต้้องการเรียนรู้วัฒนธรรมี 
ท้องถิ�นผู้่านอาหารพื้้�นเมี้อง	จึึงมีีการทำขาย 
กันอย่างแพื้ร่หลัาย	
	 นอกจึากขนมีโบราณอย่างบุหงาบูด้ะ 
แลั้ว	 บ้านโกยบุด้ะยังจึำหน่ายขนมีพื้้�นเมี้อง 
อีกหลัายชนิด้	 เช่น	 ไข่เต่้า	 กลัีบลัำด้วน	 
ลัูกกอ	 ผูู้กรัก	 (ช้�อภาษามีลัายูค้อ	 ซิีมีโป�ย- 
ซีายังกาเซีะ)	 ส่วนใหญ่เป็นขนมีแห้งที�เก็บได้้ 
นานหลัายวัน	 ชาวบ้านในท้องถิ�นนิยมีมีี 
ต้ิด้บ้านไว้เพื้้�อกินคู่กับน�ำชา	

ข้นมบุหงาบูดะ  /

ช้�อร้าน:	บ้านโกยบุด้ะ	//	โทร.	081	599	6169
				บ้านโกยบุด้ะ	
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Conclusion

	 หลังัจากสำรวจวฒันธรรมอาหารการกนิภายในท้อ้งถิ่ิ�น 
ท้ั�ง	 5	 ภูมิภาค	 ผ่่านตััวหนังสือแลัะภาพถิ่่ายกันไปแลั้ว	 
หลัายคนคงอดไม่ได้ท้่�จะจินตันาการถิ่ึงรสชาตัิความอร่อย 
ยามสัมผั่สปลัายลัิ�น	 กลัิ�นหอมๆ	 ของอาหารปรุงสดใหม่ 
โดยเชฟประจำท้้องถิ่ิ�น	 รวมไปถิ่ึงบรรยากาศรอบตััว 
ในระหว่างการเดินท้างท้่องเท้่�ยว	 ท้่�ส่งเสริมขับเน้นให้ 
เมนูเด็ดแต่ัลัะจานพิเศษแลัะม่ความหมายมากยิ�งขึ�น	 
สิ�งต่ัางๆ	 เหล่ัาน่�ลั้วนกำลัังรอคอยให้นักเดินท้างท่้�หลังใหลั 
ในวัฒนธรรมการกิน-ดื�มอย่างรื�นรมย์ได้เดินท้างไปค้นพบ 
ด้วยตันเอง	
	 วงการอาหารในประเท้ศไท้ยยังคงพัฒนาตั่อไป	 
ด้วยพลัังความคิดสร้างสรรค์ของผู่้คนท้่�ไร้ข่ดจำกัด	 ในท้ริป 
ตั่อไปท้่�วางแผ่นการเดินท้าง	 หากลัองเปิดใจให้กับอาหาร 
แปลักใหม่ท้่�ไม่เคยลัิ�มลัองดูบ้าง	 แลัะเพิ�มกิจกรรมระหว่าง
ท้างด้วยการสนุกไปกับการสำรวจจักรวาลัของอาหาร 
ประจำภูมิภาคอันกว้างใหญ่่ไพศาลั	 ประสบการณ์์เหลั่านั�น 
อาจท้ำให้เราได้รับความท้รงจำใหม่เก่�ยวกับเมืองไท้ย 
ท้่�ยากจะลัืมเลัือน	

บทสรุุป

ช่่องทางติิดต่ิอ ททท.
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เวลาทำการ: วันจัันทร์-ศุุกร์ เวลา 8:00-17:00 น. (ปิิดทำการวันหยุุดราชการ)
				1600	ถิ่.เพชรบุร่ตััดใหม่	แขวงมักกะสัน	เขตัราชเท้ว่	กรุงเท้พฯ	10400
				(66)2	250	5500
				ศูนย์บริการช่วยเหลืัอนักท้่องเท้่�ยว	ท้ท้ท้.	1672
				(66)2	250	5511
				Pddiv@tat.or.th
 	www.tourismproducts.tourismthailand.org
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