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วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวอีสานท่ีสืบทอดกันมา แม้จะผ่านช่วงเวลาอันยาวนาน แต่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความน่ารัก... 
“อาหาร” เป็นอีกปัจจัยแห่งการด�ารงชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์ บ่งบอกถึงถิ่นก�าเนิด เชื่อมโยงความเชื่อ ความศรัทธา  

จากมรดกทางภูมิปัญญาที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น ต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยไอเดียสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่  
เตมิจนิตนาการเร่ืองเล่าสูเ่ร่ืองราวใหม่ท่ีน่าสนใจ ชีช้วนให้ทกุคนต่างอยากออกไปค้นหาและสัมผสัประสบการณ์
ที่ไม่ซ�้าใคร 

เหนือ่ยไหมกบัการเลอืกอาหารในแต่ละมือ้? มีอาหารประเภทหน่ึงท่ีกนิเท่าไหร่กไ็ม่เบือ่... “อาหารอสีาน” ท่ีมีรสจัดจ้าน
ถูกปากคนไทย จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นเมนูโปรดที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบ โดยมีร้านอาหารทั้งเล็กใหญ่กระจายอยู่
ทัว่เมอืงไทย แม้กระทัง่ชาวต่างชาตก็ิพากันยกนิว้ให้กบัความอร่อยกลมกล่อมถงึรสวตัถดุบิและเครือ่งปรงุทีม่เีอกลกัษณ์ 

ท�าให้รสชาติอาหารอีสานโดดเด่นกว่าใครๆ

บทน�ำ

Heart-Dish จำกใจถงึจำน 
I-San Coolinary
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อาหารอีสานเชื่อมโยงกับวิถีการด�าเนินชีวิต สื่อถึงความพอเพียงและเรียบง่าย โดยการหยิบจับวัตถุดิบใกล้ตัวตามฤดูกาล น�ามาปรุง
อาหาร (Culinary) ต่อยอดด้วยภมูปัิญญา ผสานเข้ากบัความเท่ (Cool) จากไอเดยีแปลกใหม่ เกดิเป็นความต่างทีไ่ม่เหมอืนใคร จงึเป็น
ทีม่าของ “I-san Coolinary”... Cool อหีล ีGastronomy อสีาน ทีบ่อกเล่าเรือ่งราวหลากมติหิลายรสผ่านอาหารอีสานมมุมองใหม่ 
ต้ังแต่ต้นทางแห่งภมูปัิญญา จนถงึการสร้างสรรค์อย่างมสีไตล์ ภายใต้สภาพแวดล้อมทีม่เีอกลกัษณ์แตกต่างกนัไปในแต่ละพ้ืนที่

ไม่ว่าจะปูเสื่อนั่งล้อมวงกินกับเพ่ือนสนิท กินหรูบนโต๊ะกับครอบครัวหรือคนพิเศษ อาหารอีสานก็เป็นมื้ออร่อย ที่สร้างความสนุก
และประสบการณ์แปลกใหม่ที่น่าจดจ�าให้กับทุกคนได้เสมอ... เคล็ดลับความอร่อยทุกจาน ล้วนมาจาก “ความรัก ความตั้งใจจริง
ของคนท�า ความเข้าใจถึงเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์ของจานนั้นๆ และความพิถีพิถันในการเลือกใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น 
ตามฤดูกาล” ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เลือกใช้ได้ตลอดทั้งปี บอกเล่าความเป็นมา ส่งต่อถึงความเป็นไป ด้วยฐานรากแห่งหัวใจและ 
สายเลือด “ลูกอีสานรักบ้านเกิด”

และนีค่อือกีประสบการณ์อนัสดุแสนประทบัใจ จากเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมอืนใคร ผ่านไอเดยีสร้างสรรค์ใหม่ๆ เชือ่มโยงกบัพืน้ที่
ได้อย่างลึกซึ้ง พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วว่า... อีสาน ก็ Cool อีหลี
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26 
สกลนคร-นครพนม : จานเดด็
ถิ่น GI กินดื่มโดนใจชายโขง 
ตามหาวตัถดุบิจากแหล่งต้นก�าเนดิ “หนึง่เดยีว 
ในสยาม” เกดิเป็นจานเดด็และของดีถิน่ GI 
มากทีสุ่ดในไทย เชือ่มโยงสูด่นิแดนสายลับ
รมิโขงและต�านานความเชือ่ต่อองค์พญานาค 
เมอืงเงยีบสงบ ทีผู้่คนน่ารักและอาหารน่าลอง

Content

10
เลย : มีภูทุกที่  มีดีทุกจาน 
ท่ามกลางเมอืงทีถ่กูโอบล้อมด้วยสายหมอก 
และทวิเขาสลบัซบัซ้อน กบับรรยากาศแสนสบาย
ตลอดทัง้ปี ยังมีวถิกีารกนิอยู่อย่างมีเอกลกัษณ์ 
ซ่อนแง่มุม สะท้อนแง่คิด ผ่านภูมิปัญญา
อาหาร ที่จะท�าให้คุณ “หลงรักในทุกที่  
รู้สึกดีในทุกจาน”
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74
บึงกำฬ : ฟินรส สดใหม่ 
ไฉไลริมฝั่งโขง 
เลาะเลียบริมฝั่งโขงบนวิถีแห่งความ
เรยีบง่าย ในแผ่นดิน “เหนอืสุด แดนอสีาน” 
เป ิดประสบการณ์การกินอันแสนสุข 
สนกุไปกบัเรือ่งราวเมอืงรองน้องใหม่สดุไฉไล  
ภายใต้ความเลือ่มใสท่ีมต่ีอพทุธศาสนาและ
ความเช่ือความศรัทธาต่อองค์พญานาค 
แล้วแวะเติมพลังกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่

42 
ขอนแก่น-กำฬสนิธุ-์มหำสำรคำม 
: สาระส�ารับ ฉบับอินดี้อีสาน
ยุคของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ยังมี
หนุม่สาวคนรุน่ใหม่ท่ีกลับมาพัฒนาบ้านเกิด 
กบัแนวคดิ “ชวีติทีอ่อกแบบได้” ด้วยวถิกีนิ
ตามธรรมชาติและอยู่อย่างมีศิลปะแบบ
ฉบับลูกอีสาน บนพื้นฐานความพอเพียง
และการสร้างสมดุล

58 
บุรีรัมย์-สุรินทร์ :  วัฒนธรรม
หอมฉุย ตะลุยถิ่นภูเขาไฟ 
ด้วยความเข้มแข็งของวัฒนธรรมและ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ โดดเด่นของ
พื้นที่ ก่อเกิด “ทรัพย์ในดิน” ถิ่นภูเขาไฟ 
ท่ีพลิกฟ้ืนชีวิตให้กับคนในท้องถ่ิน พร้อมส่งต่อ
ความสุขผ่านอาหารการกินที่ค�านึงถึง
ความปลอดภัยท้ังผู้ผลิต ผู้กิน และธรรมชาติ
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เลย : มีภูทุกที่ มีดีทุกจาน
ไม่ว่าจะยืนอยู่ตรงแห่งหนไหน  
คุณก็จะเห็นภูเขาในทุกที่  
เพราะนี่คือเมืองแห่งทะเลภูเขา  
“เลย” จังหวัดที่เต็มเปี่ยมไปด้วย 
ความงดงามของธรรมชาติ จากความ  
สลับซับซ้อนของทิวเขาที่โอบล้อม  
และสายหมอกที่ปกคลุมเหนือยอดภู  
พร้อมเสิร์ฟบรรยากาศอันแสนสดชื่น  
อบอุ่นใจ เคียงคู่กับหลากหลายวิถีถิ่น  
วิถีกินอันมีเอกลักษณ์ ซ่อนแง่มุม  
สะท้อนแง่คิด ผ่านภูมิปัญญาอาหาร 
หลากรูปแบบ บางเรื่องเล่ามาพร้อม 
ความเป็นมาอันน่าทึ่ง  
บางเรื่องราวก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น   
นี่คือช่วงเวลาอันน่าค้นหา  
เปิดโอกาสให้คุณหลงรักในทุกที่  
รู้สึกดีในทุกจาน
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ย้อนวันด่านซ้าย ห่าง “น�้า” ไกล “ปลา”   

ท่ามกลางภูเขาที่สลับซับซ้อน ในอดีตกว่า 100 ปีก่อน อ.ด่านซ้าย ยังคงเป็นดินแดนอันไกลโพ้น ไม่ใช่แค่ทะเลที่ห่างไกล 
เกินคว้า เพราะแค่จะหาปลาน�้าจืดก็เป็นเรื่องที่แสนยากเย็น

แต่ด้วยสภาพทีส่มบรูณ์ของผนืป่าเชงิเขาและมอีากาศเยน็ตลอดท้ังปี ท�าให้ อ.ด่านซ้าย มพีนัธุไ์ม้อยูห่ลากชนดิ 
หนึ่งในนั้นคือ “ต้นสะทอน” ไม้ยืนต้นที่มีแหล่งก�าเนิดมาจากหลวงพระบาง “แม่ค�ำพัน อ่อนอุทัย” ปราชญ์
ชาวบ้านด้านอาหารท้องถิน่เล่าว่า สมยัทีห่าปลาได้ยาก ชาวบ้านมเีพียงเกลอืทีใ่ช้ปรุงรส จนได้ลองน�าใบสะทอน
มาต�าแล้วหมกัไว้ก่อนจะคัน้เอาน�า้มาต้ม เคีย่วจนกลิน่หอมฟุง้ จงึได้พบกบั “อศัจรรย์แห่งใบไม้” ท่ีใช้ปรงุรส แทนน�้าปลาร้าได้  
เคล็ดลับคือต้องใช้ใบสะทอนที่ชูช่อแตกใบในช่วงหน้าร้อนเท่านั้นถึงได้รสชาติ “อุมำมิด่ำนซ้ำย” แบบที่ ไม่มีใครเหมือน จึงท�าได้
แค่ปีละครั้งเท่านั้น

ครัวแม่ค�าพัน
อ.ด่านซ้าย จ.เลย  
เปิดบริการทุกวัน 
08.00-20.00 น.  
โทร. 08-7217-8104, 
08-9709-2367  
(กรุณาติดต่อล่วงหน้า)

น�ำ้ใบสะทอน ไม่ได้มดีแีค่รสชาต ิเพราะหากมองในแง่
ของสรรพคุณ มีผลวิจัยออกมาแล้วว่า ใบสะทอน
ยังให้คณุค่าทางอาหาร อดุมด้วยโปรตนี วติามนิ และ
แคลเซียม ป้องกันท้องอืดและท้องเฟ้อ มีน�้าสะทอน
ไว้ติดบ้าน ช้อนน�้านัวๆ อร่อยชัวร์ทุกจาน

 การท�าน�า้ใบสะทอน 
จะท�ากันในช่วง ม.ีค.-เม.ย. 
ของทกุปีเท่านัน้  

 ส่วง หมายถงึ โล่ง ซูซ่่า  
ปลกุชีวติชวีา

Tips & Tricks

ได้ฟังเร่ืองราวของวัตถุดิบที่สะท้อนภูมิปัญญาของรสชาติกันแล้ว อยากชิมอาหารท่ีมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ปรุงจากน�้าใบสะทอน  
ก็ตอ้งมาที่ด่านซ้าย โดยเฉพาะ “เมีย่งโค้น” ของกินเล่นที่นิยมท�ากินในงานมงคล ดว้ยวัตถุดิบอนัหลากหลาย ที่ต่างจากทั่วไปเห็นจะ
เป็นมะเขือเทศพื้นบ้านกับมะเขือพวง การกินจะห่อด้วยใบส้มกุ้ง ใบมะเดื่อ หรือใบชะพลู ราดด้วยน�้าใบสะทอน รสชาติหวานเค็ม 
ให้ประสบการณ์ใหม่ในการกินเมี่ยงแบบที่ไม่เคยเจอที่ไหน อีกเมนู “แกงซั่วไก่” ที่นิยมท�ากินในช่วง
หน้าหนาว เน้นวัตถุดิบที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย โดยเฉพาะเครื่องสมุนไพรฤทธ์ิร้อน ให้รสชาติ
เผ็ดร้อนคล้ายต้มย�าและเพิ่มความนัวด้วยน�้าใบสะทอน ที่ขาดไม่ได้คือ “ผักแพว” ที่ให้รสร้อนแรง  
กินคู่กันแล้วมัน “ส่วง” อีหลีเด้อ
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“ไทด�า” พลัดถิ่น “กิน” อย่าง “รู้ค่า”
อกีฝ่ังหน่ึงของเมอืงเลย กม็ท่ีีมาของอาหารจากเรือ่งราวในอดีตของชาวไทด�าท่ีเคยอาศยัอยูใ่นแคว้นสบิสองจไุท ทางตอนเหนอื 
ของเวียดนาม ท่ามกลางศกึสงครามโดยการบุกของกองทพัฮ่อครัง้แล้วครัง้เล่า จนในสมยัรชักาลที ่5 เมือ่ครัง้ทีไ่ทยได้ท�าสงคราม

ปราบฮ่อในดินแดนเชียงขวางและสิบสองจุไท ชาวไทด�าจ�านวนหน่ึงได้อพยพข้ามฝั่งหวังพ่ึงพิงแผ่นดินไทย โดยกลุ่มหนึ่งได้เข้ามา
ปักหลกัที่บ้านนาป่าหนาด อ.เชยีงคาน ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2448 มาจนถงึปจัจบุัน และเรียกกลุ่มตนเองว่า “ไทด�ำ” 
ซึ่งมีที่มาจากค�าว่า “ไต” หรือ “ไท” หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์คนไทยที่มีอิสระ และจากเครื่องแต่งกายที่ใช้สีด�า
เป็นหลักซึ่งได้จากการย้อมต้นห้อม 

ในวันท่ีความเจ็บปวดถูกท้ิงไว้เบือ้งหลงั ชวีติความเป็นอยูแ่ละประเพณท่ีีแตกต่าง ยงัคงได้รบัการสืบสาน 
อย่างเข้มข้น หากอยากสัมผสัวถีิชีวติของชาวไทด�าหนึง่เดียวในภาคอีสาน กต้็องมาที ่“บ้ำนพพิิธภัณฑ์ไทด�ำ” แหล่งรวมวถิคีวามเป็น 
อยู่ของชาวไทด�า โดยในหมู่บ้านยังคงมีความเชื่อและพิธีกรรมที่ผูกพันกับ “ผีบรรพบุรุษ” หรือ “ผีเรือน” และ “แถน” 
หรือ “ผีแถน” อันเป็นที่เคารพนับถือและคอยปกป้องดูแล 

บ้านพิพิธภัณฑ ์
ไทด�า

บ้านนาป่าหนาด  
ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน 
จ.เลย เปิดบรกิารทกุวัน 
08.00-18.00 น.  
โทร. 08-3332-2828 
(ชมการแสดง ท�ากจิกรรม  
รบัประทานอาหาร  
กรณุาตดิต่อล่วงหน้า)

ชาวไทด�าเป็นคนสู้ กินอยู่อย่างรู้ค่า อาหารส่วนใหญ่เน้นความเรียบง่ายแต่ได้รสชาติอย่าง  
“แจ่วตำแดง” ท่ีใช้แค่พริกแห้ง กระเทยีม มาค่ัวให้หอม โขลกให้ละเอียด แล้วปรงุรสด้วยเกลือ

และน�้าปลาร้า หน้าตาธรรมดาแต่รสชาติโดนใจ ปั้นข้าวเหนียวมา
เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ เมนูน่าหม�่าที่จะท�ากินในงานมงคลต่างๆ คือ 
“แกงหน่อส้ม” ภมูปัิญญาการถนอมอาหารทีใ่ช้หน่อไม้สดหมกั
กับข้าวเหนียวนึ่งสุกจนได้รสเปรียวมาแกงใส่ไก่ ปรุงรสด้วย 
ผักบั่ว (ต้นหอม) ซักใจ๊ (ตะไคร้) และเกลือ รสชาติกลมกล่อม
ไม่เหมือนใคร เคล็ดลับความอร่อยอยู่ท่ีหน่อไม้ดองของไทด�าจะไม่เปร้ียว 
เหมือนทั่วไปท�าให้ได้น้�าซุปที่หอมหวานไม่เสียรส แต่ที่ขาดไม่ได้
คือ ต้องมีเกลือ พริกสดเป็นของกับแกล้มด้วย และอีก 2 เมนูแนะน�า 
ได้แก่ อดบอน (แกงบอน) และจุ๊บผัก (ซุปผัก) ที่ไม่ควรพลาด

อยากนัง่รถอแีต๊ก
ชมหมู่บ้าน ชมวิถชีมุชน  
หรอืเข้าพกัแบบโฮมสเตย์  
ทีน่ีก่มี็บรกิาร

Tips & Tricks
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ตุ้มนก ตุ้มหนู  
คู่ขวัญ คู่บ้าน

บ้านทกุหลงัและงาน
พิธีกรรมต่างๆ ของ 
ชาวไทด�า เราจะเห็น 
สสีนัของโมบายเลก็ๆ 
ทีเ่รยีกว่า “ตุม้นก ตุม้หน”ู 
เคร่ืองรางที่ใช้ในการปัดเป่า
สิง่ชัว่ร้ายและน�าความโชคดมีาให้ 
แต่ละแบบแฝงไปด้วยนัยต่างๆ
บ้ำน ซึง่มผีมีดเป็นทีเ่คารพอาศัยอยู่ 
ตุ้มหนู หรือ กลองผีมด ใช้ตี
เพ่ือรวบรวมขวัญก�าลังใจในยาม
ออกศึก ตุ้มนก นกที่ช่วยจิกตา
ศัตรู รังต่อรังแตน ตัวต่อตัวแตน
ทีช่่วยต่อสูก้บัศตัร ูและ หวัใจไทด�ำ  
เป็นตวัแทนความรกั ความสามคัคี  
ของชาวไทด�า จงึไม่ควรพลาดท่ีจะ  
เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับมาเป็น
ของฝาก  
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อิงภู ดูนา ในมุม “นานา” เมืองเลย
แม้จะได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง “ทะเลภูเขำ” แต่ที่ราบลุ่มแม่น�้า หรือท่ีราบ
เชิงเขาของเมืองเลย ก็มีการปลูกข้าวในหลายพื้นที่ จึงเป็นที่มาของเส้นทาง 

ชวนอิ่ม ลิ้มเสน่ห์ปลายสายลม กับมุมมองดีๆ ที่น่าชื่นชม  

ดีมีนาคาเฟ่ : ชมวิวชายทุ่งท่ามกลางนาข้าวออร์แกนิค และสวนผักปลอดสารพิษ  
ซึง่เป็นวัตถุดบิหลกัในการสร้างสรรค์เมนขูองร้าน เสร์ิฟใส่ป่ินโตอย่างมสีไตล์ ท้ังฟักแม้ว
ผัดไข่ ต้มส้มไก่บ้าน ย�าผักกูด รวมถึง ลาบเห็ดหอมของขึ้นชื่อจากเกษตรกรในภูเรือ  
กินคู่กับข้าว 5 สี ได้แก่ ข้าวสังข์หยดไรซ์เบอร์รี่ ข้าวญี่ปุ่น ข้าวอัญชัน ข้าวใบเตย และ
ข้าวดอกค�าฝอย ก็เข้ากัน  

ดีมีนาคาเฟ่  
ภูเรือเรือนไม้รีสอร์ท

ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 
(มีห้องพักบริการ 13 ห้อง) 
เปิดบริการทุกวัน 10.00-18.00 น.  
โทร. 0-4289 9096, 08-1954-2915 
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นาเรากว้าง : ภายใต้บรรยากาศในท้องทุ่งที่กว้างใหญ่สมชื่อ  
จึงมีหลากหลายมุมส่วนตัวให้เลือกพักผ่อน พร้อมเมนูเพื่อความ 
ผ่อนคลาย อาทิ ชากุหลาบน�้าผึ้งมะนาว หรือจะเลือกอิ่มเบาๆ 
กับชุดชาร้อนพร้อมขนมหวาน  ไม่ว่าช่วงเวลาไหนกเ็พลนิตาเพลนิใจ 
ไปกบัววิกว้างๆ ตรงหน้า ท่ีมีทัง้ทุ่งนาและทิวเขาโอบล้อมอย่างอุ่นใจ 
 

นาเรากว้าง

ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย   
เปิดบริการ 10.00-21.00 น.  
(หยุดทุกวันจันทร์)  
โทร. 09-3442-2539,   
08-9199-6459

หากมาในช่วง พ.ค. จะพบ
หิง่ห้อย เตม็ทุง่นาในยาม
ค�า่คืน และพบเมนพูเิศษจาก
ปดู�าและหอยจากท้องนา 
ในช่วง ม.ิย.  

Tips & Tricks
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จากใจสู่จาน ร้านแห่งความรัก
ท่ามกลางวถิกีนิ วถิถีิน่อันน่าค้นหา อกีหลายมมุของเมอืงเลย 
ยังมีจานจากใจของ “คนรักเลย” รุ ่นใหม่ ที่พร้อมเสิร์ฟ

สิ่งดีๆ  ในวถิแีห่งการสร้างสรรค์ รอต้อนรบัผูม้าเยือนอยู่อกีหลายแห่ง  
ในแบบที่เห็นแล้วถูกใจใช่ “เลย”

เลยตามเลย : ด้วยความตั้งใจ 
ของ “ปุ๋ม-กัลยำ ศรีทัดจันทำ” 
สาวเมืองเลยท่ีตัดสนิใจกลบับ้านเกดิ 
เพื่อใช้ชีวิตที่แสนเรียบง่ายใกล้กับ
ครอบครัว สร้างสรรค์ร้านอาหาร
เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี ใช้พืชผัก 
ปลอดสารเคมี รังสรรค์เป็นเมนู
หน้าตาดี เพิ่มสีสันด้วยไอเดีย 
“ดอกไม้กนิได้” ปรงุน�า้จิม้และน�า้
สลัดปลอดผงชูรส และห้ามพลาด 
“น�้ำอัญชันเปลี่ยนสี” ความลับ
แห่งสีสันที่รอการไปพิสูจน์

 เลยตามเลย 

ถ.เลย-นาด้วง ต.กดุป่อง อ.เมืองเลย
จ.เลย  เปิดบรกิารจนัทร์ -ศกุร์  
11:30-21:30 น. (ของว่าง
และเครือ่งด่ืม 11:30 - 15:30 น.)  
โทร. 08-6880-1399
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บ้านสวนปลาคาร์ฟ : จากจดุ
เริม่ต้นของคนรกัจกัรยาน ทีเ่ปิด
พืน้ทีใ่ห้กับเหล่านกัป่ัน แวะพกั จบิ 
“ชำกหุลำบมะนำว” และเครือ่ง
ดืม่กาแฟหลากหลายเมน ูกนิคู่กบั 
“ขนมเป๊ียะไส้ฝอยทองไข่เคม็” 
เพลิดเพลินไปกับการให้อาหาร
และชมความน่ารักของเหล่า 
ปลาคาร์ฟ โดยหลงัร้านยงัมสีวนผสม
และบ่อดนิทีเ่พาะพันธุป์ลาคาร์ฟ
อีกนับพันตัวให้ชมด้วย

บ้านสวนปลาคาร์ฟ 

ถ.นาบอน-สงเปือย ต.นาซ่าว 
อ.เชียงคาน  จ.เลย  เปิดบริการ
ทุกวัน 07.30-17.00 น. 
โทร. 08-6942-9224

ยามเย็นสามารถ 
ชมวิวภูบ่อบิดจาก 
ด้านล่างได้อย่าง 
สวยงาม

Tips & Tricks
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ตะโขน : “ธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ” 
หนุ่มนกัออกแบบ อดตีอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย 
ได้สืบสานวัฒนธรรม โดยหยิบจับเอกลักษณ์ 

แห่งจิตวญิญาณของ ผตีำโขน มาประยกุต์เป็นผลงานของ
ที่ระลกึ ภายใต้แบรนด์ “ตะโขน” โดยเปิดคาเฟ่และร้านอาหาร
ให้บรกิาร พร้อมเนรมติพืน้ทีบ่รเิวณบ้านเป็นสวนผกัขนาดย่อม 
เน้นออกแบบอาหารอีสานรสแซ่บ จ๊ีดจ๊าดถึงใจ เสิร์ฟใส่
ภาชนะจากไม้มะม่วง ไฮไลท์ “ชุดถำดรวมใจ” อาหาร
อีสานลูกผสมซีฟู้ด น�าเสนอความหลากหลายของรสชาติ 
ทั้งปลาเผา-ทะเลเผา ต�าโคตรมั่วโดนตีน (มีตีนไก่เป็นส่วน
ประกอบ) หมแูดดเดยีวสตูรเดด็ของร้าน เปิบกบัข้าวเหนยีว
ชาเขียวที่คิดค้นเพื่อความหอม

 ร้านตะโขน

เทศบาลเมืองเลย  
บริเวณหัวสะพาน 
เทคนิคเลย 
เปิดบริการทุกวัน  
10.00-19.00 น.  
โทร. 09-1051-8338

ถงึฤดูมะม่วง ก็มี 
บงิซมูะม่วงจากสวน 
ให้ชมิกนัด้วย

Tips & Tricks
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 การละเล่นผีตาโขน เป็นส่วน
หนึ่งของงานบุญหลวง จัดขึ้น
ในช่วง มิ.ย.-ก.ค. ที่ อ.ด่านซ้าย 
(แต่ละปีจะก�าหนดวันโดย “เจ้าพ่อ
กวน” จะเข้าทรงเพื่อหาวันเวลา 
ในการจัดงาน) 

 ประเพณผีขีนน�า้ จดัขึน้ในวนัแรม 
1-3 ค�่า หลังวันเพ็ญเดือนหก 
(วันวิสาขบูชา) ของทุกปี บริเวณ
วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว 
อ.เชียงคาน

 งานแห่ผีบุ้งเต้า จัดขึ้นวันที่ 15 
เมษายนของทุกปี ที่อุทยานแห่ง
ชาติภูเรือ จ.เลย

 ในช่วงงานเทศกาลสงกรานต์
ของทุกปี ยังมีประเพณีที่สร้าง
สีสันและน่าสนใจอย่าง “การแห่
ต้นดอกไม้” ซึ่งจะมีให้เห็น
แทบทุกที่ในจังหวัดเลย  
แต่หากจะชมต้นดอกไม้
ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ 
ต้องไปที่วัดศรีโพธิ์ชัย  
บ้านแสงภา ต.แสงภา 
อ.นาแห้ว จ.เลย  
ซึ่งจะจัดในวัน
ที่ 14 เมษายน 
ของทุกปี

FESTIVALSเรื่อง ผี.. ผี.. ที่เมืองเลย
นอกจากประเพณี “ผีตำโขน” แลว้ เมืองเลยยังมีเทศกาลงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ “ผี” 
อย่างการละเล่น “ผีขนน�้ำ” ของชาวนาซ่าว อ.เชียงคาน ซึ่งเป็นพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษและ 

แสดงความเคารพต่อ “ผเีจ้ำปู”่ ทีคุ่ม้ครองให้ชาวบ้านอยูเ่ยน็เปน็สขุ โดดเด่นด้วยขบวนหน้ากาก 
“แมงหน้ำงำม” สัญลักษณ์ของวัวควายที่เคยใช้เป็นเครื่องสังเวยในอดีต รวมทั้ง “ผีบุ้งเต้ำ”  
ในประเพณถีวายลกูน�า้เต้าและ ทงุ หรอื ตงุ ไหมพรมแด่พระพทุธรปูองค์ใหญ่บนยอดภเูรอื โดยชาวบ้าน 
ไฮตากบนภเูรือ จะท�าหน้ากากจากลูกน�า้เต้า ซ่ึงหมายถึงความอุดมสมบรูณ์ สวมใส่ไปกบัขบวนแห่ 
เกิดสีสันสวยงาม สร้างเอกลักษณ์ที่หาชมได้เพียงหนึ่งเดียว

มุมนิยม ชม-ช้อป  
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ภปู่าเปาะ : ยามเช้าอันแสน 
สดชืน่บนยอดภู เปรยีบเสมือน

ซกิเนเจอร์ของจงัหวดัเลย ท่ีมาเยอืน
แล้วต้องไม่พลาด หนึ่งในน้ันคือ 
“ภูป่ำเปำะ” ภูสูงระดับ 900 เมตร
จากระดบัน�า้ทะเล ซึง่มีไผ่เปาะข้ึนอยู่
เป็นจ�านวนมาก เป็นจดุชมตะวนัได้
ท้ังยามเช้าและยามเยน็ ใครมาเทีย่ว
จะได้น่ังรถอแีต๊กขึน้เขาเพ่ือสมัผัสกบั
บรรยากาศโดยรอบ แล้วเดนิขึน้บนัได
อกีนดิให้พอเสยีเหง่ือหน่อย  ๆภปู่าเปาะ
มีจุดชมวิวให้เลือกหลากหลาย 
รวมทัง้จดุชมววิ “ภหูอ” หรอื “ฟจูิ
เมืองเลย” หากเดินทางขึ้นไปชม
ภูป่าเปาะในช่วงเช้าตรู่ แนะน�าให้ 
แวะเที่ยว “สวนหินผำงำม” หรือ 
“คุนหมิงเมืองไทย” และเลือกพัก
ใน อ.หนองหิน เช่น “สมำยบ๊อกซ์” 
ห้องพักสไตล์คอนเทนเนอร์ ที่อยู่
ไม่ไกลจากภูป่าเปาะมากนัก

Tips & Tricks
 ลงจากภูแล้วอย่าลมืแวะชิมข้าวหลามไผ่เปาะ จากร้านค้าของชาวบ้าน 

บรเิวณลานจอดรถศนูย์บริการนกัท่องเทีย่วภปู่าเปาะด้านล่าง 
 ไม่อนญุาตให้น�ารถยนต์ส่วนตวัขึน้ภปู่าเปาะ (กรณุาตดิต่อขอใช้

บรกิารรถอแีต๊ก บรเิวณจดุบรกิารนกัท่องเทีย่ว)
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ททท. ส�านักงานเลย (พื้นที่รับผิดชอบ: เลย หนองบัวล�าภู) 
ที่ว่าการอ�าเภอเมืองเลย(หลังเก่า) ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย  
โทร. 0-4281 -2812, 0-4281-1405 Fax. -04281-1480  
E-mail : tatloei@tat.or.th

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว

ภูป่าเปาะ 

ร้านเมืองเลย OTOP

บ้านผาหวาย ต.ปวนพุ  
อ.หนองหิน จ.เลย  
กรุณาตดิต่อคณุบญุลอื พรมหาลา  
(ผู้ใหญ่บ้านผาหวาย)  
โทร. 08-9764-6829 

Tips & Tricks
ร้านเมอืงเลย OTOP : แหล่งรวบรวม
ของกนิ ของใช้ ของทีร่ะลึกทีข่ึน้ชือ่
ในพืน้ท่ีต่างๆ ของ จ.เลย เช่น กาแฟ
พนัธุด์จีาก อ.นาด้วง แมคคาเดเมยี 
อ.นาแห้ว รวมทัง้ของทีร่ะลกึหลาก
สสีนัหลายสไตล์ “ผตีาโขน”

ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง  อ.เมืองเลย 
จ.เลย  เปิดบริการทุกวัน  
08:00-20:00 น.  
โทร. 09-8172-1113
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ด่านซ้าย-ดีมีนา

10.30   
ออกเดินทางจากสนามบิน  
มุ่งหน้าสู่ จ.เลย
12.00  
เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย 
13.30
รับประทานอาหารกลางวัน  
“ครัวแม่ค�าพัน” ชิมเมนูเด็ด เมี่ยงโค้น 
แกงซั่วไก่   
15.00 
เดินทางสู่ อ.ภูเรือ
15.45
จิบเครื่องดื่มเย็นๆ นั่งผ่อนคลาย 
ไปกับการชมวิวทุ่งข้าวออร์แกนิคที่  
“ดี มีนา คาเฟ่” พร้อมรับประทาน
อาหารเย็น  เมนูสุขภาพจากผักปลอด
สารพิษ  กินกับข้าว 5 สี เสิร์ฟใส่ปิ่นโต  
18.00 
ออกเดินทางกลับเข้าที่พัก   
อ.เมืองเลย  
พักผ่อนตาม 
อัธยาศัย 

 
บ้านไทด�า-เลยตามเลย

08.00
รับประทานอาหารเช้าที่พัก
09.00 
ออกเดินทางสู่ อ.เชียงคาน
12.00
รับประทานอาหารกลางวันไทด�า  
“บ้านพิพิธภัณฑ์ไทด�า” และเรียนรู้การท�า 
“ตุ้มนก ตุ้มหนู” พร้อมซื้อของที่ระลึก    
15.00
เดินทางสู่ “บ้านสวนปลาคาร์ฟ” จิบชา
กุหลาบมะนาว กับขนมเปี๊ยะไส้ฝอยทอง
ไข่เค็ม
16.30 
มุ่งหน้าสู่ร้าน “เลยตามเลย” รับประทาน
อาหารเยน็ ชมิเมนเูพือ่สุขภาพ ดอกไม้กนิได้ 
และพิสูจน์ความลับแห่งสีสัน น�้าอัญชัน
เปลี่ยนสี
19.00 
ออกเดินทางกลับเข้าที่พัก อ.หนองหิน 
และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 1 Day 2 Day 3

มีภูทุกที่ มีดีทุกจาน 
3 วัน 2 คืน  เลย:

ภูป่าเปาะ-นาเรากว้าง-ตะโขน

04.30
ออกเดินทางสู่ “ภูป่าเปาะ” นั่งรถอีแต๊ก 
สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ  
ชมความงามพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า  
และจุดชมวิวต่างๆ
08.00
เดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า  
ท�าภารกิจส่วนตัว 
11.00 
มุ่งหน้าสู่ อ.เมืองเลย รับประอาหารกลางวันที่ 
“ตะโขนคาเฟ่” กับเมนูห้ามพลาด 
ชุดถาดรวมใจ และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก 
ของที่ระลึก
14.00
เดินทางสู่ร้าน “นาเรากว้าง” จิบชา 
ผ่อนคลายยามบ่าย เพลินตากับวิวทุ่งนากว้าง
15.30
เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของเมืองเลย 
ติดไม้ติดมือกลับบ้านที่ร้าน  
“เมืองเลย OTOP”
16.40
มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานเลย 
18.00
ออกเดินทางจาก จ.เลย  
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร ์
อันเป็นเอกลักษณ์ ก่อเกิดเรื่องราว
ทางภูมิปัญญาอันน่าทึ่ง 
ซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น 
“สกลนคร” จึงเป็นดินแดน 
แห่งความหลากหลายทางภูมิปัญญา 
ทั้งวิถีความเป็นอยู่ที่สืบต่อกันมา  
และการต่อยอดสู่เอกลักษณ์ใหม ่
ที่ไม่มีใครเหมือน ร้อยเรียงเป็น 
เส้นทางที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ  
พร้อมผูกโยงการเดินทาง 
ไปยังดินแดนชายฝั่งโขงอย่าง 
“นครพนม” ซึ่งมีเอกลักษณ ์
อันน่าค้นหาไม่แพ้กัน  

สกลนคร-นครพนม :
จานเดด็ถิน่ GI  
กนิดืม่โดนใจชายโขง
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ตามล่าหา GI หนึ่งเดียวในสยาม
ในบรรดา 77 จังหวัดของประเทศไทย “สกลนคร” มีสินค้าที่มี
คุณลักษณะพิเศษบ่งชี้ว่ามีแหล่งก�าเนิดจากสกลนครเท่านั้น

มากถงึ 5 รายการ ประกอบด้วย เนือ้โคขนุโพนยางค�า ข้าวฮางหอมทอง 
สกลทวาปี ผ้าครามธรรมชาติ หมากเม่าและน�้าหมากเม่า การันตีด้วย
เครื่องหมาย GI (Geographical Indication) จากกรมทรัพย์สิน 
ทางปัญญา ซึ่งปัจจุบันมีสินค้า GI อยู่กว่า 100 รายการทั่วประเทศ  

“สกลทวาปี” หรอื สกลนครในปัจจุบัน แหล่งก�าเนดิทางภมูศิาสตร์ของ
สินค้า GI ชื่อดัง “ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี” ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญา
ในการด�ารงชีพและการถนอมอาหารเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารของ
ชาวภูไทที่ส่วนใหญ่อพยพมาอาศัยในพื้นท่ี อ.วาริชภูมิ เม่ือข้าว
ไม่เพียงพอส�าหรับลูกหลานในช่วงท่ียังไม่ถึงฤดูกาลเก็บเก่ียว จึงต้องเก็บ
ข้าวที่ใกล้สุกมาผ่านกรรมวิธีแบบดั้งเดิม บ่มในกระสอบแล้วน�าไปนึ่ง
บนเตาท่ีขุดดินท�าเป็นร่องหรือร่าง (ฮาง) เพ่ือใส่ฟืน ท่ีภาษาอีสานเรียกว่า
“เตาฮาง” ก่อนน�าไปสี ท�าให้คุณค่าทางโภชนาการไม่สูญเสียไป
โดยส่ิงบ่งช้ี GI ต้องเป็นข้าวฮางท่ีได้จากการแปรรูปข้าวเปลือก
เหนียว พันธ์ุ กข 6 หรือ ข้าวเปลือกพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 
ท่ีปลูกใน อ.วาริชภูมิ พังโคน และอากาศอ�านวยเท่านั้น 
ซ่ึงมีสีเหลืองทอง ไม่แตกหัก มีกล่ินหอม พร้อมคุณค่า
จากโปรตีนและวิตามิน ช่วยลดความเครียด นอนหลับ
สบาย รักษาโรคเหน็บชา ป้องกันโรคความจ�าเสื่อม 
ลดความดันเลือด และอ่ิมท้องได้นานเพราะมีไฟเบอร์
สูงกว่าข้าวขาวทั่วไปถึง 15-20 เท่า

วิสาหกิจชุมชน 
ข้าวหอมทองสกลทวาปี

บ้านนาบ่อ (GAP)
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร  
โทร. 08-6015-1104 (มีบริการ
จัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์)
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สเต็กสหกรณ์โพน
ยางค�า

ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร 
จ.สกลนคร เปิดบริการทุกวัน   
10.00-18.00 น. (ทุกวันศกุร์-
เสาร์  10.00-20.00 น.)  
โทร. 0-4270-4679

“โพนยางค�า”  
โคเนื้อที่ฮ�าเพลง

บ้านโพนยางค�า เป็นแหล่งที่ 
คนรักเน้ือต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่ามี “โคขุนโพน
ยางค�า” เป็นสุดยอดเนื้อ
ของเมืองไทย จากโคเนื้อ
ลูกผสมระหว่างสายพันธุ ์
ยุโรปกับพันธุ ์พื้นเมืองที่มี
ไข มั นแทรก เ น้ื อก� า ลั ง ดี 
เม่ือน�าไปปรุงอาหารไม่มีกล่ินสาบ 
ช ิมแล ้วได ้ รสส ัมผ ัสที่นุ่ม
ละมุนลิ้น นอกจากการเลี้ยง
ที่เคร่งครัดได้มาตรฐานแล้ว 
ยั ง เพิ ่ มความผ่อนคลาย
ให้กับโคด้วยการเปิดเพลง 
ให้ฟังอีกด้วย 
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“หมากเม่า” ทองค�าสดี�า 
แห่งเทือกเขาภูพาน  

นอกจากข้าวฮางและเนือ้โคขนุ 
อนัเลอืงชือ่ของสกลนครแล้ว 

ยงัมีหมากเม่าท่ีพบได้มากแถบเทือก
เขาภพูาน ซ่ึงเดิมทชีาวบ้านมกัปล่อย 
ให้ร่วงหล่นตามธรรมชาติ แต่ “คนพ 
วรรณวงศ์” เหน็ถงึคณุค่าว่าสามารถ
น�ามาแปรรูปเป ็นสินค ้าอ่ืนได ้
จึงได้ออกตามหา รวบรวมและพฒันา
สายพนัธุห์มากเม่า ซ่ึงมมีากท่ีสดุในโลก
ถงึ 31 สายพนัธุ ์ไว้ที ่“สวนวรรณวงศ์” 
รวมถงึ “หมากเม่าสกลนคร” หรอื 
“ทองค�าสีด�า” แห่งเทือกเขาภพูาน 
จากสายพันธุ์หมากเม่าหลวงที่ข้ึน
ทะเบียน GI และน�้าหมากเม่า ไวน์
หมากเม่า ที่ผลิตจากหมากเม่า 
สายพนัธุดั์งกล่าว ทีม่รีสชาตหิวาน
อมเปร้ียว หอมเป็นเอกลักษณ์ 
ผลไม้แห่งความอ่อนวยัทีเ่ตม็ไปด้วย 
สารแอนโทไซยานนิ ช่วยต้านอนุมลู
อิสระ ป้องกันมะเร็ง และชะลอ
ความแก่  

สวนวรรณวงศ์ 

ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน 
จ.สกลนคร 
เปิดบริการทุกวัน  
08.00-20.00 น. 
โทร. 08-9575-7214, 
0-4216-3530

ช่วงเดอืน ก.ค.-ส.ค. ของทกุปี  
เป็นช่วงทีห่มากเม่าสกุเป็นสแีดงสด 
พร้อมเกบ็เกีย่ว แต่นกัท่องเทีย่ว
สามารถเข้ามาชม ชมิ ช้อป ผลติภณัฑ์
จากหมากเม่าได้ตลอดทัง้ปี

Tips & Tricks
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ครามสกล

ต.ห้วยยาง อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร 
เปิดบรกิารทกุวนั 
08.00-17.00 น. 
โทร. 08-0582-6655 
(เรยีนรูแ้ละทดลองท�า
ผ้าย้อมครามธรรมชาติ 
กรณุาตดิต่อล่วงหน้า)

“คราม” ราชินีแห่งการย้อมเย็น

ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ จ.สกลนคร เหมาะแก่การเจริญเติบโตของ
ต้น “คราม” พชืทีค่นโบราณนยิมน�ามาใช้ย้อมผ้า และด้วยอณุหภมูทิีเ่หมาะสม 

ท�าให้เกิดสีผสมของสีเหลืองอมเขียวกลายเป็น “สีคราม” และได้น�้าคราม
ที่มีคุณภาพ ซึ่งน�ามาย้อมผ้ากันอย่างแพร่หลายในภาคอีสาน

“ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร” สินค้า GI จากภูมิปัญญา
ที่แสดงออกถึงจิตวิญญาณ จนได้ชื่อว่า “ราชินีแห่งการ
ย้อมเย็น” ผ้าฝ้ายที่ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ  
มีสรรพคุณบ�ารุงผิวเป็น “ผ้าผิวสวย” มีสีฟ้าอ่อนจนถึง
สีน�้าเงินเข้ม เป็นมันวาว ไม่ตกสี มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
ท�าให้รู้สกึผ่อนคลาย คณุสมบตัป้ิองกนัยวู ีใส่แล้วเยน็สบาย 
เหมาะกบัสภาพอากาศบ้านเรา โดยมพ้ืีนท่ีการผลิตครอบคลุม 
ใน 18 อ�าเภอของสกลนคร

เชื่อกันว่าครามที่ก่อหม้อเลี้ยงไว้เป็นสิ่งมีชีวิต เพราะมี
จลิุนทรย์ีอาศยัอยู ่เลีย้งโดยให้ปนูแดง มะขามเปียก น�า้ตาล
ทรายบริสุทธิ ์และมีความเชือ่อีกว่า คนท้องหรือมีรอบเดอืน 

ห้ามเข้าใกล้หม้อครามเดด็ขาดเพราะจะท�าให้ครามตาย 
ปัจจุบันผ้าย้อมครามมีหลากหลายรูปแบบและ
ลวดลาย เช่น ผ้าครามสไตล์ “ชิโบริ” ซึ่งเป็น
ศลิปะการมดัย้อมของญีปุ่น่ ทีเ่ราสามารถเข้าไป
เรียนรู้ ทดลองท�า และเลือกซื้อสินค้าจากผ้า 
ย้อมคราม ได้ที่ “ครามสกล” อีกด้วย
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“คอนแคน”  
คุณค่าที่แอบซ่อนไว้

บ้านหนองส่านเป็นอกีแห่งทีมี่การท�า
ผ้าย้อมครามกนัแทบทกุครวัเรอืน และ

ในหมูบ้่านอนัเงียบสงบ ยงัม ี“โสมนสัฟาร์ม” 
หรอื “ซปุเปอร์มาเกต็บ้านทุง่” แหล่งเรยีนรู ้
การท�าการเกษตรผสมผสานปลอดสารเคมี
ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง และแหล่งวตัถดุบิ
ชัน้เลิศซกุซ่อนตวัอยูใ่นทีแ่ห่งนี ้“คอนแคน” 
หรอื “ค้อนหมาขาว” พชืกนิได้ลกัษณะคล้าย
ไม้ประดับแจกันท่ัวไปอยู่ในวงศ์
หน ่อไม ้ฝรั่ ง  เป ็นผักพื้นบ ้าน
ที่หากินได้ยาก กว่าจะเด็ดมา
แต่ละก้าน ลอกเอาใบออก
จนเหลือแต่หน่ออ่อนข้างใน 
ก่อนน�ามาเป็นวัตถุดิบในการประกอบ
อาหาร ไม่ว่าจะเป็นลวก ต้ม ผัด หรือจะ
น�าไปท�าแกง ก็ได้รสชาติกรุบกรอบ หวาน
มันก�าลังดี โดยในต�ารายาพื้นบ้านระบุว่า 
คอนแคนเป็นพืชสมุนไพรช่วยลดอาการ
เบาหวานอีกด้วย 

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน 

ต.โคกภ ูอ.ภพูาน จ.สกลนคร โทร. 09-8476-3184 
(กรณุาตดิต่อล่วงหน้า)

หากมาในช่วงหน้าฝน
ราวเดือน ม.ิย. กจ็ะได้ร่วม
กจิกรรมด�านาอกีด้วย

Tips & Tricks
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“ตุ้มหูทุง” ไอเดียเก๋
จากงานบุญ

เศษผ้าครามและฝ้ายที่ย้อมสี
ธรรมชาต ิถกูน�ามาประดดิประดอย
เป็นเครือ่งประดบัอย่าง “ตุม้หพูู”่ 
และ “ตุม้หทูงุ” ไอเดยีจาก “ธง” 
ที่ใช้ประดับในขบวนแห่งานบุญ 
พระเวส ปัจจุบันชาวหนองส่าน 
รุน่ใหม่ได้สร้างสรรค์และออกแบบ
เป็นของที่ระลึก เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับงานปักและงานถัก
โครเชย์ของคนในหมู่บ้านและ
ให้ทุกคนได้เข้าไปสัมผัสเรียนรู้ 
พร้อมอุดหนุนงานฝีมือน่ารักๆ 
นี้กลับบ้าน

อีกเมนูเด็ดที่ต้องไปชิมด้วยตนเองอย่าง  
“แจ่วเขยีว” ท่ีแค่ใช้กระเทยีม พรกิสด และ
ผกัชลีาว โขลกพอละเอยีด ปรงุรสด้วยเกลอื 
และเพิ่มรสเปรี้ยวด้วยมะกอก แซ่บนัว

อย่าบอกใคร! โดยมักจะกนิคูกั่บ “ต้มไก่ด�าภพูาน” 
สายพันธุ์ไก่พื้นบ้านผสมกับไก่ด�าจากจีน
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จากใจสู่จาน ร้านแห่งความรัก

จากวัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  
ในจังหวัดสกลนคร ยงัมร้ีานอาหารทีไ่ด้ชือ่ว่า 

มีความโดดเด่นจากการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นอีสาน
ตามฤดูกาล ปรุงมาในจานที่ใส่ใจ จนกลายเป็น
ที่นิยมของนักชิม

บ้านฟ้าโปร่ง: คุณแม่ “สุนันทา จุลพงษ์” 
เจ้าของร้านบ้านฟ้าโปร่ง ผู้มากด้วยประสบการณ ์
ในการชมิและการเดนิทาง  ประกอบกบัความพถิพีถินั
ในการเลอืกใช้ผกัท้องถิน่ตามฤดกูาลจากชาวบ้านและ
ผักปลอดสารเคมีเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์
อาหารอย่างมีสไตล์ ควบคุมคุณภาพสุขอนามัย 
โดยลกูสาวและลูกเขยซึง่เป็นคณุหมอ จงึมัน่ใจได้ว่า 
เป็นเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทุกจานปลอดผงชูรส 
เสร์ิฟความอร่อยพร้อมข้าวสวยไรซ์เบอร์ร่ีและอัญชนั 
2 ชัน้ กนิคู่กบั “ย�าสะเดาน�า้ปลาหวาน” ซึง่ใช้สะเดา
จืดเป็นพันธุ์ที่ไม่ขม กินง่าย “แกงหวาย” ที่แกงใส่
น�้าใบย่านางปั่นแบบเข้มข้นให้สีสวยสดและรสชาติ
กลมกล่อม

บ้านฟ้าโปร่ง

ถ.รอบเมือง ต.ธาตุเชิงชุม  
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  
เปิดบริการ  07.00-21.00 น. 
(ปิดทุกวันอาทิตย์)  
โทร. 0-4271-5729
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กาแฟดริปยิปซี :  “ยิปซี จันทร์
เพง็เพ็ญ” อินดีช้นเมอืงสกล หลานคณุย่า 
“ฑตีา” แบรนด์ผ้าครามช่ือดงัของจงัหวดั 
ผู้หลงใหลในกลิ่นและรสแห่งความขม 
ของกาแฟ คนรุน่ใหม่ทีก่ลบัมาอยู่บ้านเกิด 
และอยากให้คนในพื้นท่ีได้ด่ืมกาแฟดีๆ 
โดยน�ามาสร้างสรรค์เมนูเครือ่งดืม่ร้อน-เยน็
ภายใต้คอนเซป็ต์สดุมัน กบัเมนชูือ่แปลก 
ทั้งกาแฟเถื่อน, ยังไม่สิ้นกลิ่นน�้านม, 
กว่าจะรู้เดียงสา และเมนอูืน่อกีมากมาย 
โดยยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถ
ย่อยสลายได้เพือ่รกัษาสิง่แวดล้อมด้วย

ร้านสะบันงา : ร้านอาหารดั้งเดิมที่รับแขกบ้าน
แขกเมืองมาอย่างยาวนาน โดดเด่นทั้งเมนูต้นต�ารับ
และฉบับประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็น “ปลาโจกนึ่งแจ่ว” 
ทีใ่ช้กระบวนการ “เอือบ” หรอืการคลกุเคล้าเครือ่งปรงุ 
หมักกับข้าวเหนียวสุก ซึ่งท�าให้เนื้อปลามีความแน่น  

กาแฟดริปยิปซี

บ้านดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมืองสกลนคร 
จ.สกลนคร  เปิดบริการทุกวัน   
09.00-21.00 น.  
โทร.09-5145-6496

สะบันงา
ถ.รัฐพัฒนา อ.เมือง
สกลนคร จ.สกลนคร 
เปิดบริการทุกวัน 
10.30-22.00 น. 
โทร. 0-4273-3428, 
08-0411-2899

เหนียวเด ้งและหวานขึ้น 
“ซุปหน่อไม้” ทีใ่ช้หน่อไม้สด 
น�ามาปรงุกับกะทแิละงาขาวค่ัว 
ให้ความหอมนัวแทนปลาร้า 
หรือเมนู “ผัดผักหวานไข่
มดแดง” ซึง่เสร์ิฟเฉพาะตาม
ฤดูกาล
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ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม  
จ.นครพนม โทร. 08-7953-
1319, 06-1437-4637  
(กรุณาติดต่อล่วงหน้า)

ท่องเที่ยวชนเผ่าไทแสก

ปัจจุบันชาวไทแสกที่บ้านอาจสามารถ ยังคง
สบืสานวฒันธรรมและวถิชีวีติอนัเป็นเอกลกัษณ์ 
โดยมีจุดท่องเท่ียวหลักอยู่ท่ีศูนย์วัฒนธรรม
ชนเผ่าไทยแสก และศาลโองมู ้นอกจากนี้ 
ชาวบ้านยงัรวมกลุม่ท�าตุก๊ตาไทแสก 

ของที่ระลึกจากผ้าและเครื่องเงิน 
ซึง่นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าชมได้ทุกวนั

“นครพนม” แดนสายลับริมโขง

ท่ามกลางความสงบร่มเย็นของชายฝ่ังโขง จ.นครพนม หลายคน
อาจจะไม่เคยรู้ว่า ในอดีตชาวบ้านไทแสกที่เคยถูกเวียดนาม

รกุราน ได้อพยพเข้ามาตัง้ถิน่ฐานที ่ต.อาจสามารถ อ.เมอืงนครพนม  
โดยเจ้าเมืองในสมัยน้ันเล็งเห็นว่า “ชาวไทแสก” ซึ่งเป็นชาวมอญ
ที่มีความสามารถในการสู ้รบ จึงแต่งต้ังให้เป็น “กองอาทมาต” 
ท�าหน้าที่เป็นสายลับริมโขงให้กับเจ้าเมือง 

ค�าว่า “แสก” มคีวามหมายว่า “แจ้ง” หรอื “สว่าง” โดยมอีาหารการกนิ 
อันเป็นเอกลักษณ์คือ “เมี่ยงตาสวด” ที่ใช้พืชผักสมุนไพรท้องถิ่น 
กินกับ น�้าปลาหวานใส่ปลาร้า ค�าว่า “ตาสวด” หมายถึง ตาเหลือก 
เพราะเครือ่งสมนุไพรหลากชนิด เวลากนิจึงมคี�าใหญ่จนต้องอ้าปากกว้าง 
จนตาเบิกโพลง 

ในวันขึ้น 2 ค�่า เดือน 3 ของทุกปี ชาวไทแสกจะจัดพิธีบวงสรวง  
“โองมู”้ บรรพบรุษุทีช่าวไทแสกเคารพนับถือใน “พธิกิีนเตดเดน” 
และจะมีการแสดง “แสกเต้นสาก” ลักษณะคล้ายลาวกระทบไม้ 
เดิมใช้ไม้สากต�าข้าวตีกระทบกันเป็นจังหวะ ร่วมกับดนตร ี
พื้นบ้าน แต่ปัจจุบันใช้ไม้ชนิดอื่นทดแทน ซึ่งเป็นการแสดงที่ 
หาชมได้ยาก เพราะจะจดัขึน้ในพธิบีวงสรวง “โองมู”้ เท่านัน้

36  I-San Coolinary



สกลนคร 
 ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้ง

ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 
ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 บริเวณถนน
สุขเกษมไปยังวัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหาร  

 ประเพณีแห่ดาว เทศกาล 
คริสมาสต์ ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค. 
ของทุกปี ณ อาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอลท่าแร่ บ้านท่าแร่ และส�านัก
มิสซังท่าแร่-หนองแสง  
อ.เมืองสกลนคร 
นครพนม

 งานนมัสการพระธาตุพนม  
จัดขึ้นในวันขึ้น 10 ค�่าถึงวันแรม  
1 ค�่า เดือน 3 บริเวณพระธาตุพนม 
อ.ธาตุพนม

  งานประเพณีไหลเรือไฟ
นครพนม (เฮือไฟ) จัดขึ้นในวัน 
ออกพรรษา ขึ้น 15 ค�่า เดือน 11 

FESTIVALSนครพนม น่าชม น่าชิม

“นครพนม” เมืองแสนอบอุ่นที่ผู้คนมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ผูกพันกับล�าน�้าโขง แต่เต็มไปด้วย
อารยธรรมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย รวมถึงเรื่องราวความเชื่อและแรงศรัทธาท่ีมีต่อ 

องค์พญานาคที่ปกปักรักษาคนในแถบนี้  ซึ่งสะท้อนภาพความงามที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
โดยมจีดุท่องเทีย่วท่ีน่าสนใจอยูห่ลายแห่ง อาทิ “พระธาตนุคร” พระธาตปุระจ�าวนัเกดิของคนเกดิ 
วันเสาร์ที่ห้ามพลาดสักครั้งในชีวิต “พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม” (จวนผู้ว่า 
หลงัเก่า) สถานท่ีส�าคญัของจงัหวดั ทีโ่ดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนยีลตะวนัตกริมฝ่ังโขง  
“กบูาเฮ้าส์” บ้านเก่าแก่อายรุ้อยกว่าปีของนายช่างใหญ่ ชาวเวียดนามสไตล์โคโลเนยีล ท่ีไม่มีเสาเข็ม 
ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมฟรีไม่ค่าใช้จ่าย เปิดเป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านขายของ
ที่ระลึกชุมชน “อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์” ส�าหรับเป็นเกียรติประวัติแก่ลุงโฮ เมื่อครั้งมา
พ�านกัอาศยัประเทศไทยเพือ่รวมกลุม่คนกลบัไปกอบกูเ้อกราชให้กบัประเทศเวยีดนาม “องค์พญา
ศรีสัตตนาคราช” พญานาค 7 เศียร สิ่งศักด์ิสิทธิ์สองฝั่งโขงไทย-ลาว แลนด์มาร์คที่ส�าคัญของ
นครพนมและศูนย์กลางท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

ถ.สุนทรวิจิตร (บริเวณริมถนน
เลียบแม่น�้าโขง) ต.ในเมือง  
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม  
เปิดบริการ วันพุธ-อาทิตย์  
09.00-17.00 น.  
โทร. 0-4251-3490-1

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครพนม
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ถ.ชยางกูร ต.หนองแสง 
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
เปิดบริการทุกวัน 
10.00-22.00 น. 
โทร. 0-4252-1100

เชลซี ริเวอร์ไซด์

หน้าส�านักงานป่าไม้  
ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง  
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

ลานศรีสัตตนาคราช

อนุสรณ์สถาน 
ประธานโฮจิมินห์

บ้านนาจอก ต.หนองญาติ 
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
เปิดบริการทุกวัน 
08.00-17.00 น. 
โทร. 08-1768-6135, 
08-8036-6218

เชลซี ริเวอร์ไซด์ : ร้านอาหารรมิฝ่ังโขง ทีเ่จ้าของร้านสาวไทย
ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองเชลซี  ประเทศอังกฤษ มากว่า 30 ปี จึงมากด้วย
ประสบการณ์ในการท�าอาหารสไตล์ไทย-ยุโรป แต่ยังคงมุ่งเน้น
การน�าวัตถุดิบในท้องถิ่น อย่างพืชผักปลอดสารพิษที่ปลูกริมฝั่ง
แม่น�้าโขง หมูเลี้ยงแบบพื้นบ้านตามแบบฉบับนครพนม ที่น�ามาท�า 
“ขาหมูทอด” เมนูแนะน�าสูตรเฉพาะของร้าน และอีกสารพัดเมนู
ปลาสดๆ จากแม่น�้าโขง
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ททท. ส�านักงานนครพนม (พื้นที่รับผิดชอบ : นครพนม สกลนคร มุกดาหาร)  
ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
โทร. 0-4251-3490-1 Fax. 0-4251-3492 E-mail : tatphnom@tat.or.th

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว

76a the Space : ร้านกาแฟ
สดุคลาสสคิในบ้านโบราณทีถ่กูปลกุ
ชวีติชวีาข้ึนมาอกีคร้ัง เป็นอกีจดุแวะพกั 
ทีห่ลายคนบอกว่า แค่มานัง่จบิกาแฟ 
รับลม ชมวิวโขง ก็สุดชิลล์แล้ว

R Restaurant: ผู้ที่รักการถ่ายภาพ 
ต้องไม่พลาดการเข้าพักที่โรงแรม R Photo 
ซึ่งเต็มไปด้วยภาพถ่ายและแหล่งรวม
กล้องถ่ายรูปหลากรุ่น รวมทั้งร้านอาหาร  
“R Restaurant” ทีโ่ดดเด่นด้วยบรรยากาศ
และการคัดสรรวตัถดุบิในท้องถิน่ มารงัสรรค์
เมนรู่วมสมยั โดยเฉพาะเน้ือโคขนุจากสหกรณ์
โคขนุโพนยางค�า มาน�าเสนอเป็น “เซท็เมนู
ป้ิงย่าง” ทีเ่นือ้สมัผสัไม่นุม่ไม่แขง็จนเกนิไป 
นอกจากนัน้ยงัมอีาหารเวียดนามสตูรดัง้เดมิ
อย่าง “แหนมเนอืง” ทีใ่ช้แป้งสไตล์เวยีดนาม
แบบด้ังเดิมมาห่อกินกับผักไฮโดรโปนิกส์ 
หมยูอสตูรมนัน้อยไม่ผสมแป้ง ราดด้วยน�า้จิม้ 
สูตรพิเศษที่ใช้ข้าวเหนียวผสมแทนแป้ง

R Restaurant 

76a the Space 

อยูใ่น R Photo Hotel 
ถ.นครพนม-ธาตพุนม ต.ท่าค้อ 
อ.เมอืงนครพนม จ.นครพนม  
เปิดบรกิารทกุวนั  
07.00-22.00 น. 
โทร.06-2432-4444, 
0-4219-9999

ถ.ดิษฐ์วงวิถี ต.หนองแสง 
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
เปิดบริการทุกวัน  
07.00-18.00 น. 
โทร.09-4616-1965

ถ.สุนทรวิจิตร ต.หนองแสง 
อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
เปิดบริการทุกวัน 
09.00-18.00 น. 
โทร. 09-8591-6551

กูบาเฮ้าส์
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07.05
ออกเดินทางจากสนามบิน มุ่งหน้าสู่ จ.สกลนคร
09.00  
รับประทานอาหารเช้า “ร้านกรีนคอนเนอร์”
09.40
เดินทางสู่บ้านหนองส่าน ต.โคกภู อ.ภูพาน
10.40
ลยุสวนเกบ็ผกัพืน้บ้าน เข้าครวัชายทุง่ “โสมนสัฟาร์ม” 
เรยีนรูก้ารท�าอาหารถิน่และรบัประทานอาหารกลางวนั
13.30
เรียนรู้การปักผ้าและลองท�าตุ้มหูทุง 
14.30 
มุ่งหน้าสู่ “สวนวรรณวงศ์” ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน
15.30
ชมสวนหมากเม่าแหล่งรวมสายพันธุ์มากที่สุด 
ในโลก และเรียนรู้การท�าน�้าหมากเม่า/ไวน์หมากเม่า
สกลนคร จากสายพันธุ์หมากเม่าหลวง  
ที่ได้รับสัญลักษณ์สินค้า GI 
16.30   
ออกเดินทางกลับเข้า อ.เมืองสกลนคร 
17.30  
รับประทานอาหารเย็นเมนูเด็ดสุดนัวอย่าง ปลาโจก 
นึ่งแจ่ว  ซุปหน่อไม้งาคั่ว “ร้านสะบันงา”  
19.00  
ออกเดินทางกลับเข้าที่พัก จ.สกลนคร พักผ่อน 
ตามอัธยาศัย

Day 1 Day 2 Day 3
จานเด็ดถิ่น GI กินดื่มโดนใจชายโขง 3 วัน 2 คืน
สกลนคร-นครพนม  :

โสมนัสฟาร์ม-สวนวรรณวงศ์-สะบันงา ครามสกล-บ้านฟ้าโปร่ง-
กาแฟดริปยิปซี-R Restaurant

พระธาตุนคร-ไทแสก- 76a the space

8.00
รับประทานอาหารเช้าที่พัก
9.00
ออกเดินทางมุ่งหน้า “ครามสกล” ต.ห้วยยาง 
อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร  
9.30
ร่วมลงมือ DIY ผ้าครามมัดย้อมสไตล์ชิโบริ  
ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม  
12.00
มุ่งหน้าสู่ร้าน “บ้านฟ้าโปร่ง” รับประทานอาหาร
กลางวัน อร่อยกับเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ   
14.00
ออกเดินทางไปชิมกาแฟชื่อแปลกกับคอนเซ็ปต ์
สุดมัน “ร้านกาแฟดริปยิปซี”
15.30
เดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.นครพนม เข้าที่พัก
18.00
รับประทานอาหาร “R Restaurant” ในโรงแรม  
R Photo ลิ้มรสชาติโคขุนจากสหกรณ์โคขุน 
โพนยางค�าในเมนูปิ้งย่างและเมนูอาหารสไตล์
เวียดนาม
19.00
ออกเดินทางกลับเข้าที่พัก จ.นครพนม พักผ่อน
ตามอัธยาศัย

08.00
รับประทานอาหารเช้าที่พัก
08.45 
ออกเดินทางสู่วัดมหาธาตุ สักการะ “พระธาตุนคร”  
พระธาตุประจ�าวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์
09.45
กราบขอพร “องค์พญาศรีสัตตนาคราช”  
แลนด์มาร์คเมืองนครพนม
10.30
แวะชมพิพิธภัณฑ ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 
(จวนผู้ว่าหลังเก่า) 
11.15
มุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านอาจสามารถ ชมวิถีของชาวไทแสก  
ริมฝั่งโขง ชิม “เมี่ยงตาสวด” และปลาจุ่ม  
ชม-ช้อป สินค้าที่ระลึก
12.30
รับประทานอาหารเที่ยง เมนูเด็ดขาหมูทอด  
“ร้านเชลซี ริเวอร์ไซด์” 
13.30
จิบกาแฟ รับลม ชมวิวโขง “ร้าน 76a the space”  
หรือเยี่ยมชม “กูบาเฮ้าส์”
14.20
เข้าชม “อนสุรณ์สถานประธานโฮจมินิห์”    
15.30
มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนครพนม
16.50
ออกเดินทางจาก จ.นครพนม กลับถึงกรุงเทพฯ  
โดยสวัสดิภาพ 40  I-San Coolinary
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ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม :
สาระส�ารับ ฉบับอินดี้อีสาน
ไม่เพียงแค่สีสันแห่งการกินอยู ่
แบบฉบับชาวอีสานดั้งเดิม  
ที่สร้างอัตลักษณ์และชักชวน 
ให้ผู้คนเดินทางเข้าไปชื่นชม  
แต่เพราะอีกหนึ่งเสน่ห์ของการเที่ยว 
อีสานในวันนี้ คือการได้พบปะ 
แลกเปลี่ยนแนวคิดกับคลื่นลูกใหม่  
ที่ใช้ความรู้และประสบการณ ์
มาเพิ่มชีวิตชีวาให้กับบ้านเกิด  
สร้างมิติแห่งการกินและการท่องเที่ยว 
อันลึกซึ้ง แตกต่าง

“ขอนแก่น-กาฬสินธุ์- มหาสารคาม”  
จึงนับเป็นอีกหนึ่งเส้นทาง 
ทีเ่ตม็ไปด้วยเร่ืองราวของหนุม่สาวอสีาน
รักบ้านเกิด ผูกโยงการกินอยู่อย่างมี
สไตล์ สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิม  
เพิ่มเติมความทันสมัย  
ให้เป็นอีกจุดหมายที่ใครๆ  
ก็อยากไปสัมผัส
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เปรมปรีดิ์ มีกิน บนผืนดินคนรักถิ่น
เมือ่การใฝ่หาความส�าเรจ็ เปลีย่นเป็นการมองเหน็คณุค่าของชวีติ “ขวญัชยั ปรดี”ี  
หนุ่มไทยที่ก�าลังไปได้สวยกับการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษ แต่ “ธรรมมะ” ท�าให้

การด�าเนินชีวิตและแนวคิดในการใช้ชีวิตเปลี่ยนไป หลังจากได้ปฏิบัติธรรมที่วัดไทย
ในลอนดอน ความซาบซึ้งในรสพระธรรม และได้ร่วมท�ากิจกรรมอาสาสมัคร ได้จุด
ประกายความคิดให้หันกลับมาท�าประโยชน์ให้กับสังคมท่ีบ้านเกิด... “จงช่วยเหลือ 
ผู้อื่นโดยไม่ต้องรอให้ร้องขอ” โดยยึดหลักธรรมะและค�าสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 
เรื่องความพอเพียง 

ท่ามกลางธรรมชาตอินังดงามของ “หมู่บ้านนานาชาต ิเปรมปรดีี” ศูนย์รวมของอาสา
สมคัรนานาชาต ิเครือข่ายนกัท่องเท่ียวเชงิอนรัุกษ์และนกัปฏบิตัธิรรมทีช่กัชวนจติอาสา
ให้เข้ามาร่วมเดินทางในวิถีแห่งการสร้างสรรค์ พร้อมเปิดค่ายเยาวชนฝึกภาษาอังกฤษ
โดยสร้างความเชือ่มัน่ให้เดก็ผ่านการสือ่สารอย่างง่ายกบัเจ้าของภาษา ความสนกุสนาน 
ผ่านการท�าความดีเสียสละเพื่อชุมชน เรียนรู้วิถีธรรมชาติ กินอยู่อย่างพอเพียง แบ่งปัน
ซึง่กนัและกนั โดยให้ “ธรรมชาตแิละประสบการณ์เป็นดัง่คร”ู และให้เดก็ได้หลดุออกจาก 
กรอบชีวิตบนหน้าจอมือถือในยุคดิจิทัลปัจจุบัน

“เพราะธรรมะเป็นสิ่งเดียวกับการดูแลธรรมชาติ” ความสุขและสิ่งดีๆ จึงเกิดขึ้นกับ
พื้นที่โดยรอบ หรือแม้กระทั่งบนแปลงผัก บึงบัว โรงครัวบ้านๆ ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งนับเป็น
ประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือน แถมยังได้กินอยู่ตามวิถีธรรมชาติ
จากพืชผัก ปลอดสารพิษที่ปลูกเองและจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เมนูง่ายๆ 
ที่ช่วยกันลงมือท�าตามวัตถุดิบที่มี แค่ส่วนต่างๆ ของบัวอย่างเดียวก็ท�าได้สารพัดเมนู 
ปลอดสารเคม ีปลอดผงชรูส แต่อร่อยรสด้วยความสดท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสขุ 
อย่างพอดี

บ้านทุ่งสว่าง ต.ล�าพาน อ.เมอืงกาฬสินธุ์ 
จ.กาฬสินธุ ์ โทร. 09-9446-2654  
(กรณุาตดิต่อล่วงหน้า)

หมู่บ้านนานาชาติเปรมปรีดี
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อีกหนึ่งสาวอีสานผู้หวนคืนสู่บ้านเกิด “คุณปู-จงรัก  
จารุพันธุ์งาม” หญิงสาวผู้ใช้ชีวิตสั่งสมประสบการณ์ 
ในร้านอาหารที่ประเทศอังกฤษนานถึง 6 ปี ก่อนกลับ
มาก่อร่างสร้างฝัน เกิดเป็นบ้านสวน “MEKIN FARM –  
สวนเกษตรมีกิน” คุณปู พัฒนามีกินฟาร์ม ให้กลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตอีสาน โดยเน้นในเรื่องของ
อาหาร จุดเด่นของอาหารที่นี่คือการหยิบจับวัตถุดิบสดๆ 
ในสวนหรอืในพืน้ที ่มาท�าอาหารในแบบอสีานแท้ๆ โดยมี
ฝีมือคุณแม่เป็นต้นแบบออริจินัล ด้วยคอนเซปต์ “I-SAN 
home cook” พื้นท่ีของมีกินฟาร์ม ประกอบไปด้วย 
สวนผัก สวนป่า แปลงนา โรงนามุงหญ้าคาและซุม้ไม้เลื้อย 
บรรยากาศที่นี่อุดมไปด้วยความร่มร่ืน สงบและเป็น 
ส่วนตัว เหมาะส�าหรับเป็นท่ีพกัผ่อนในวนัหยดุของครอบครวั
และเพื่อนฝูง ได้มีเวลานั่งล้อมวงจกข้าวเหนียว กินอาหาร 
แซ่บ แซ่บ สด และปลอดภัย ก็ม่วนใจกันไปอีกแบบเด้อ

ต.จระเข้  อ.หนองเรอื จ.ขอนแก่น  
เปิดบรกิาร 09.00-18.00 น.  
(ปิดทุกวนัพธุ มีบรกิารจดั Workshop 
& Team Building และทีพ่กัแแบบ
ฟาร์มสเตย์ กรณุาตดิต่อล่วงหน้า)  
โทร. 06-1695-9926

สวนเกษตรมีกิน 
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เก๋ เก๋ แบบเก๋าๆ ชี้เป้าไปฟิน
“ธนบดี พรหมสุข” เจ้าของหนุ่มอายุน้อยร้อยล้าน ที่แปลงความฝันให้กลายเป็น
ธุรกิจร้อยล้านอย่าง “กาแฟขี้ช้าง” ตราช้างทองค�า ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิต 

เพียง 3 ราย และเป็น 1 เดียวในอีสาน โดยความเก๋าฉบับอินดี้อีสานอยู่ที่การน�าเมล็ดกาแฟ
สุกจัดพันธุ์อราบิก้าปลอดสารเคมีจากดอยสวนยาหลวง จ.น่าน มาให้ช้างกินโดยสมัครใจ  
เมื่อขับถ่ายออกมาจะได้ปริมาณเมล็ดกาแฟเพียง 1 กิโลกรัม จากปริมาณผลกาแฟสุก 33 
กิโลกรัม ที่กินเข้าไป น�ามาเข้ากระบวนการผลิตจนออกมาเป็นกาแฟข้ีช้างที่มีความพิเศษ 
ต่างจากกาแฟทั่วไป มีกลิ่นหอมละมุน ให้รสขมก�าลังดี จนกลายเป็นกาแฟไฮเอนด์ที่แพงที่สุด 
ในโลก และมีการส่งออกไปขายทั้งในตลาดจีน ไต้หวัน และสิงคโปร์ เป็นหลัก โดยสามารถ 
เลือกซื้อและชิมกาแฟขี้ช้าง ตราช้างทองค�าได้ใน “คาเฟ่ช้างทองค�า” ซึ่งตั้งอยู่ภายใน  
“ศูนย์อนุรักษ์ช้าง ช้างทองค�า” อ.วาปีปทุม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายกาแฟ 
และอาหารจะน�ากลับไปเลี้ยงและอนุรักษ์ช้างทั้งระบบให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ต.นาข่า อ.วาปีปทมุ จ.มหาสารคาม
เปิดบรกิารทกุวัน  08.00-18.00 น. 
โทร. 09-3686-9016

ศูนย์อนุรักษ์ช้าง
 ช้างทองค�า
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จาก อ.วาปปีทุม มุ่งหน้าสู่ “บ้านดงน้อย” 
อ.นาดนู หมูบ้่านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมเีร่ืองราวความศกัดิส์ทิธ์ิของ “ดอนปู่ตา” 
ที่ผูกโยงความเชื่อและความศรัทธาคนใน
ชุมชนให้เชื่อมโยงและกลมกลืนไปกับ 
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้ม ี
ผปีูต่าคอยปกป้องคุม้ครอง ใครจะรุกล�า้ตดั
ต้นไม้หรอืแสดงกริยิาอนัหยาบคายในบรเิวณ
นัน้ไม่ได้ โดยในช่วงวันมาฆบชูาของแต่ละ
ปีจะมีพิธีไหว้สักการะครั้งใหญ่ หลังเสร็จ
พธิผีูเ้ฒ่าผู้แก่ก็จะน�าไก่ไปต้มกบัเครือ่งสมนุไพร 
แจกจ่ายกันเพือ่เป็นสริมิงคล “ต้มไก่ตาปู”่ 
จงึถอืเป็นอาหารทีส่บืทอดมาจากวัฒนธรรม
ความเชื่อที่บ้านดงน้อยมีไว้คอยต้อนรับ 
นกัท่องเท่ียว พร้อมชมและเลือกซือ้ผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ

อีกมุมของคนเก๋า สไตล์บ้านทุ่งครูรุ่งโรจน์
และครูเพ็ญศรีแห่งร้าน “ฟิลด์ ชายน์ 
คาเฟ่” ท่ีตั้งใจเปิดมุมพักผ่อนเป็นแหล่ง
พบปะสังสรรค์ยามเย็นของคนที่ชื่นชอบ
วถิธีรรมชาตใินบรรยากาศทุง่นา อิม่อร่อย
กบัเมนเูดด็อสีานบ้านทุง่จากวตัถดุบิทีห่าได้
จากท้องไร่ท้องนา เช่น แจ่วปูนา ลาบปูนา 
อ่อมปูนา กินกับข้าวร้อนๆ ก็แซ่บหลาย  
ซึ่งหากินได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน

อ.นาดนู จ.มหาสารคาม 
โทร. 08-9926-4859 
(กรณุาตดิต่อล่วงหน้า)

บ้านนางใย (คุม้วดัอทุยัทศิ 2) 
ต.ตลาด อ.เมอืงมหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 
เปิดบรกิารทกุวนั 
17.00-24.00 น.
 โทร. 09-4535-2656

บ้านดงน้อย 

ฟิลด์ ชายน์ คาเฟ่
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Eights A Day

ถ.อดลุยาราม ต.ในเมอืง  
อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
เปิดบรกิารทกุวัน 06:30-17:30 น. 
(ครวัปิด 16.00 น.) 
โทร. 08-5521-8801

ด้วยความรักบ้านเกิดผสานกับความรู้
และประสบการณ์ จึงเป็นท่ีมาของ

ร้านอาหารสดุเก๋จากใจของคนท้องถิน่รุน่ใหม่  
ท่ีกลับมาสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับท้องถิ่นและ
สร้างความสุขให้กับพื้นที่

Eights A Day : หนึ่งในพันธมิตร 
ร่วมโครงการ “Khon Kaen Love Local”  
ผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ไฟแรง “คณุฟ้า” สถาปนกิสาว  
ท่ีน�าความรู้จากการเรียนสถาปัตยกรรม 
มาออกแบบร้านคาเฟ่อาหารและเครื่องดื่ม 
นัง่สบายๆ เรยีบง่าย สไตล์ Industrial Loft และ
น�าประสบการณ์จากการท�างานในร้านอาหาร
เมื่อครัง้ไปเรียนต่อทีอ่งักฤษมาบรหิารจดัการ
ร้านของตนเอง น�าเสนอเมนอูาหารเช้าอย่างง่าย 
และเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ ทีเ่น้นว่าต้องอร่อย
มีคุณภาพ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึง แถมกินอิ่ม
สบายท้องก่อนออกเดนิทางไปท่องเทีย่วกนัได้ 
โดยให้ความใส่ใจกับการคัดเลือกวัตถุดิบจาก
ฟาร์มผักออร์แกนิค เนื้อสัตว์ท่ีมีคุณภาพ 
เมล็ดกาแฟจากพื้นท่ีต่างๆ ที่เธอเดินทางไป
คัดสรรด้วยตัวเอง และยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย   

จากใจสู่จาน ร้านแห่งความรัก
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Sunset Gelato : อีกหนึ่งความสุขของ “คุณเหนี่ยว” ที่ใช้เป็นแรงผลักดันในการ
สร้างสรรค์ธรุกจิไอศกรีมโฮมเมดไขมนัต�า่ภายใต้แบรนด์ “Sunset Gelato” หนึง่ในคนหนุ่ม 
รุ่นใหม่ที่ใช้วิชาความรู้มาสร้างสีสันให้กับเมืองขอนแก่น ผ่านการครีเอท ไอศกรีมผลไม้
รสชาติหลากหลายสไตล์ Local Craft Gelato สูตรไขมันต�่า ที่ใช้ผลไม้สดตามฤดูกาล
จากฟาร์มออร์แกนิกใน อ.ซ�าสูง มาเป็นวัตถุดิบ ไม่ผสมนมผงและไม่มีสารสังเคราะห์  
มาถงึท่ีนีก่ห้็ามพลาดกบัเมน ูSignature “ไอศกรมีรสขนมเป๊ียะ” ทีห่ากได้ลิม้ลองกนัแล้ว 
จะพบว่ามรีสชาตเิป๊ะเหมอืนได้กนิขนมเป๊ียะจรงิ เพิม่ความอร่อยกรบุกรอบด้วยการโรย
ซีเรียลและเมล็ดธัญพืชเพื่อสุขภาพ

Sunset Gelato

สาขากระโจมกงัสดาล  
ต.ในเมอืง อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น  เปิดบรกิาร
ทกุวนั 12.00-21.00 น.          
โทร. 08-8572-4740
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The Concept Aromatic Thai Cuisine : “เชฟบุ๋น” 
Young Owner ที่น�าประสบการณ์จากการท�าอาหารในโรงแรมใหญ ่
กลบัมาปักหลกัทีบ้่านเกดิ เปิดร้าน “The Concept” นัง่ชลิล์ทานอาหาร
และมุมจิบชา/กาแฟ ในบรรยากาศสบายตกแต่งสไตล์ Loft และท�าเล
ถกูใจ นกัเดนิทางเพราะอยูใ่กล้สนามบนิ บรกิารอาหารไทย-ยโุรป และ
เมนูย้อนวันวาน อย่างข้าวตังหน้าตั้ง ขนมเบื้องญวนเสวย ห้ามพลาด 
กับเมนู Signature “ขาหมูทอดน�้าปลา” ที่เสิร์ฟพร้อมน�้าจ้ิมเด็ด  
3 รสชาติ จัดจ้าน และเครื่องดื่มลาเต้ร้อนท่ีบรรจงรังสรรค์เป็นรูป
ไดโนเสาร์สัญลักษณ์ของเมืองขอนแก่นลงบนแก้วก่อนเสิร์ฟ

The Concept 
Aromatic 
Thai Cuisine 

ถ.มะลิวลัย์ ต.ในเมอืง 
อ.เมืองขอนแก่น 
จ.ขอนแก่น (ก่อนถงึทาง
เข้าสนามบนิขอนแก่น) 
เปิดบรกิารทกุวัน 
11.30-22.00 น.
โทร. 09-4512-8685
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 ตะวันออก 
เฉียงเหนือ

ถ.รมิคลองสมถวิล 
ต.ตลาด อ.เมอืง
มหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 
เปิดบรกิารทกุวัน 
16.00-24.00 น. 
โทร. 06-1423-2546

ตะวันออกเฉียงเหนือ : นักร้องน�า
แห่งวงอินดี ้ “เบียร์ MahaFather” ที่เบื่อ
กับการใช้ชีวิตในเมืองหลวงและอยากกลับ
มาอยู่กับครอบครัวที่จังหวัดมหาสารคาม 
ซึง่เป็นบ้านเกดิ ด้วยความภาคภมูใิจในวิถี
การกินของชาวอีสานที่ง่ายต่อการเข้าถึง 
บวกกับเคล็ดลับในการปรุงอาหารของ 
คุณแม่ จึงเป็นที่มาของร้าน “ตะวันออก 
เฉียงเหนือ” ท่ีสื่อถึงความเป็นอีสานได้
อย่างตรงจุด น�าเสนออาหารสไตล์ Thai 
I-san Food Fusion กับบรรยากาศสบาย
เหมือนนั่งในสวนหน้าบ้านเหมาะกับทุกคน 
ในครอบครวั พร้อมไอเดยีแคร่ไม้ไผ่ทีใ่ห้ความ
รูส้กึเป็นกนัเอง โดยเคลด็ลบัการปรงุอาหาร
เพือ่เพิม่รสชาติและความนวัของคณุแม่อยูท่ี่
ความพถิพีถินัในการคดัเลอืกวตัถดุบิ ล้างผกั
ด้วยน�้าหมักชีวภาพ การท�า “น�้าปลาร้า
ใบหม่อน” และหน่อไม้ดองทีท่�ากันเอง ซ่ึงเพิม่
ความมัน่ใจเรือ่งความสะอาดและสขุอนามัย
ให้กับลกูค้าท่ีเลอืกมาทีแ่ห่งนี ้โดยมีเมนจูานเด็ด
อย่างข้าวจี่ทอดสมุนไพร แกงไก่ใส่วุ้นเส้น
ที่หากินได้ยาก หมกเห็ดแบบปรุงสดโดย 
ไม่ใช้การนึง่ ต�าเกาเหลาทะเลรวม เน้นรสชาติ
จดัจ้านแบบไม่หวงเครือ่ง เพือ่ให้เข้าถงึแก่นแท้ 
ความเป็นอีสานแซ่บนัว
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อารยฟาร์ม

บ้านโนนหวัฝาย  
ต.แก่งเลงิจาน  
อ.เมืองมหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม  
เปิดบรกิารทกุวัน  
08.30-19.00 น.  
โทร. 09-1961-9515

อารยฟาร์ม : ฟาร์มออร์แกนคิในรปูแบบทันสมยั ทีส่ือ่ถึงอาณาจกัร
แห่งความสขุจากความตัง้ใจของหนุม่วิศวกร “คณุโอ้” และ “คณุท๊อป” 
สองเพื่อนสนิทอดีตคุณครูที่อยากใช้ชีวิตบนวิถีเกษตรเพื่อความสุข
อย่างยัง่ยนื จงึได้ช่วยกนัพลกิฟ้ืนผนืดนิทีม่แีต่ความแห้งแล้งและพัฒนา 
“อารยฟาร์ม” แห่งน้ีขึน้เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กษตรทฤษฎใีหม่และเศรษฐกจิ 
พอเพียง เพาะปลูกทั้งไม้ผลไม้ยืนต้นแบบผสมผสานและไร้สารเคมี  
ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลที่สร้างสีสันได้ตลอดทั้งปี พร้อมเปิดคาเฟ่แนว
ย้อนยุค ให้เลือกนั่งทั้งแบบ Indoor และ Outdoor กับมุมสุดชิลใต้ต้น
จามจุรียักษ์ และมีจ�าหน่ายผักผลไม้สดจากฟาร์มอีกด้วย
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มมุนยิม ชม-ช้อป 
สีสันความงดงามละลานตา
ของ “ธุง” ที่ชาวบ้านจาก

ทั่วทุกสารทิศในจังหวัดกาฬสินธุ์
น�ามาถวายเป็นพุทธบูชาในวัน
มาฆบูชา และวันวิสาขบูชาของทุกปี
บริเวณพระธาตุยาคู โบราณสถาน
เมืองฟ้าแดดสงยาง (เมืองโบราณ
สมัยทวารดี) โดยเชื่อกันว่าเป็น 
สถานท่ีบรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่
ท่ีชาวเมืองเคารพนับถือ ซ่ึงสอดคล้อง  
กับค�าว่า “ญาคู” ในภาษาอีสาน
ท่ีหมายถึงพระสงฆ์หรือพระผู้ใหญ่
ในวัด ธุงใยแมงมุมที ่ชาวบ้าน
ร่วมใจกันประดิษฐ์ข้ึนน้ี เช่ือว่าเป็น
สัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็น
สิริมงคล อานิสงค์ของการถวายธุง
เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
อันเน่ืองจากวิบากกรรม และเป็นทาง
ให้ขึ้นสู่สวรรค์ คนอีสานโบราณ  
จึงนิยมท�าธุงเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา
ในโอกาสบุญประเพณีท่ีเก่ียวเนื่อง
ในทางพุทธศาสนา

Tips & Tricks
ชมุชนบ้านกอก เป็นแหล่งทอผ้า
ไหมย้อมสธีรรมชาตทิีโ่ด่งดังของ
มหาสารคาม “ผ้าทอบ้านกอก”           
โดยมแีหล่งเรยีนรูข้ัน้ตอนการทอผ้า
แบบครบวงจร ต้ังแต่กระบวนการ 
สาวไหมจนทอออกมาเป็นผ้าผืน  
และยังสามารถแวะชม เลือกซือ้หา
สนิค้าได้ ณ ศนูย์ทอผ้าบ้านกอก

อลังการทะเลธุงอีสานอลังการทะเลธุงอีสาน
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กลุ่มผ้าทอ
บ้านกอก

ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 
โทร. 08-5047-5559

พระธาตุยาคู 

บ้านเสมา ต.หนองแปน  
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 

ขอนแก่น 
 สงกรานต์ 2 วิถี จัดในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี 
ซึ่งมีบรรยากาศงานให้สัมผัส 
ทั้งสงกรานต์รูปแบบวิถีดั้งเดิม
และร่วมสมัย ได้แก่ “งานสุดยอด
สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน 
เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว” 
ณ บริเวณถนนศรีจันทร์  อ.เมือง
ขอนแก่น และ “งานประเพณี
สงกรานต์วัดไชยศรี” สงกรานต์
วิถีดั้งเดิม ณ วัดไชยศรี  
บ้านสาวะถี อ.เมืองขอนแก่น

 เทศกาลไหมนานาชาติ 
ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 29 พ.ย.-10 ธ.ค. ของทุกปี 
ประกอบด้วยกิจกรรมนิทรรศการ
และการออกร้านผ้าไหมจากกลุ่ม
ประเทศ GMS ขบวนแห่ผ้าไหมและ
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

กาฬสินธุ์
 งานมาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า 

เมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย 
จัดขึ้นในช่วงวันมาฆบูชาของทุกปี 
บริเวณพระธาตุยาคู  มีกิจกรรม 
ส�าคัญ ได้แก่ ขบวนแห่ธุง  
แห่ดอกไม้ ไหว้พระธาตุยาคู  
การร�าบูชาพระธาตุยาคู พิธีทานธุง 
จุดประทีป และการเวียนเทียนถวาย
เป็นพุทธบูชา พร้อมทั้งสามารถชม
ความสวยงามของทะเลธุงได้รอบ
บริเวณงาน

 งานวิสาขปุณณมี ประเพณ ี
สรงน�้าพระธาตุยาคู อ.กมลาไสย 
จัดในช่วงวันวิสาขบูชาของทุกปี 
บริเวณพระธาตุยาคู มีกิจกรรม 
ที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีสรงน�้า 
พระธาตุยาคูโดยน�้าสรง
พระราชทาน ขบวนแห่ธุงของ 
ชาวชมุชน พธีิทานธุง พธีิบวงสรวง  
ร�าบูชาองค์พระธาตุ สาธิตการ
ท�าธุง การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
การท�าบุญตักบาตร เวียนเทียน
รอบพระธาตุยาคู และการตกแต่ง
รอบบริเวณการจัดงานด้วย 
ทะเลธุง

ททท. ส�านักงานขอนแก่น (พื้นที่รับผิดชอบ: ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด)  
ถ.กลางเมือง (ถ.รอบบึงแก่นนครด้านทิศตะวันตก) ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
โทร. 0-4322-7714-6 Fax. 0-4322-7717 0-4322-7719 E-mail : tatkhkn@tat.or.th

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว

มหาสารคาม
 งานนมัสการพระบรมธาตุ

นาดูน จัด 9 วัน 9 คืน ในช่วงวัน
มาฆบูชาของทุกปี

 งานออนซอนกลองยาว 
ชาววาปีของดีพื้นบ้าน  
(งานประชันกลองยาวระดับ
อาเซียน) ปลายเดือน ธ.ค. 
ของทุกปี ณ สนามที่ว่าการ 
อ.วาปีปทุม

FESTIVALS
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Eights A Day-เปรมปรีดี-  
อารยฟาร์ม-ตะวนัออกเฉยีงเหนอื

บ้านดงน้อย-บ้านกอก- 
ช้างทองค�า-ฟิลด์ ชายน์ คาเฟ่

Day 1 Day 2 Day 3
สาระส�ารับ ฉบับอินดี้อีสาน 3 วัน 2 คืน
ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มหาสารคาม :

07.30
รับประทานอาหารเช้าที่พัก
08.30  
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น
10.00  
เที่ยวชม “สวนเกษตรมีกิน” 
และรับประทานอาหารกลางวัน  
14.00  
เดินทางสู่ อ.เมืองขอนแก่น
15.00  
แวะชิมไอศกรีมโฮมเมดไขมันต�่า “ร้าน Sunset Gelato” 
15.45  
จิบกาแฟและรับประทานอาหารว่าง “ร้าน The Concept”  
18.15  
ออกเดินทางจาก จ.ขอนแก่น  
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

07.00  
ออกเดินทางจากสนามบิน
มุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น
08.30  
รบัประทานอาหารเช้าร้าน “Eights A Day”   
09.30 
เดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์
11.00  
เยี่ยมชม “หมู่บ้านนานาชาต ิเปรมปรดีี”   
และรบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00
มุ่งหน้าสู่ “พระธาตุยาคู” สักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเที่ยวชมโบราณสถาน
14.15  
ออกเดินทางสู่ จ.มหาสารคาม
15.00  
ชมฟาร์มผักผลไม้ออร์แกนิค จิบชา กาแฟยามบ่าย
ที่ “อารยฟาร์ม”  
16.00 
เดินทางกลับเข้าที่พัก จ.มหาสารคาม  
18.00
รับประทานอาหารเย็น “ร้านตะวันออกเฉียงเหนือ”
19.00
เดินทางกลับที่พัก จ.มหาสารคาม 
พักผ่อนตามอัธยาศัย

สวนเกษตรมีกิน-Sunset 
Gelato-The Concept

0 9.00
รับประทานอาหารเช้า “ร้านอาฉีนมสด”
10.00
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่  “บ้านดงน้อย” อ.นาดูน 
เยี่ยมชมหมูบ้่าน  และรับประทานอาหารกลางวัน
12.30
เดินทางสู่ “บ้านกอก” อ.วาปีปทุม ชมกระบวนการ
ทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ  
15.00
ออกเดนิทางไป “ศูนย์อนรัุกษ์ช้างทองค�า”
จบิกาแฟขีช้้างและเมนอูาหารว่าง 
16.30
ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น “ร้านฟิลด์ 
ชายน์ คาเฟ่”   
19.00
เดินทางกลับที่พัก จ.มหาสารคาม  
พักผ่อนตามอัธยาศัย  
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“เมืองอันน่ารื่นรมย์” คือ ความหมาย 
ของ “บุรีรัมย์” ซึ่งปรากฏหลักฐานแห่ง
ความรุ่งเรืองจากที่ตั้งของโบราณสถาน
ส�าคัญสมัยอารยธรรมขอม จากอดีต
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ผสมผสาน
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  
ประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์  
โดยภาพแห่งความรื่นรมย์ของบุรีรัมย ์
ได้ถูกพัฒนาในรูปแบบของเมืองแห่ง
การกีฬาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว 
ให้เดินทางมากันอย่างไม่ขาดสาย  
รวมไปถึง “สุรินทร์” ถิ่นคชสาร  
แหล่งเรียนรู้การเกษตรและปลูกข้าว 
หลากสายพันธุ์ของเมืองไทย

เดิมในอดีตดินแดนทั้งสองแห่งนี้เต็มไปด้วย
ภูเขาไฟที่ปัจจุบันได้ดับสนิทไปหมดแล้ว 
เหลือเพียงร่องรอยอันงดงามที่สรรค์สร้าง
จากธรรมชาติ ให้ “ทรัพย์ในดิน”  
ในพื้นที่แห่งนี้มีเรื่องราวเล่าขานวิถีชีวิต 
การกินอยู่อย่างมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

บุรีรัมย-์สุรินทร์ :
วฒันธรรมหอมฉุย 
ตะลุยถิ่นภูเขาไฟ

58  I-San Coolinary



บุรีรัมย์-สุรินทร์ : วัฒนธรรมหอมฉุย ตะลุยถิ่นภูเขาไฟ 59



60  I-San Coolinary



น�้าชุบชีวิตกับปาฏิหาริย์ป่าศักดิ์สิทธิ์
อ.โนนสุวรรณ ผืนดินที่มีธารลาวาเก่าแก่ไหลผ่าน ซึ่งได้ชื่อว่ามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ หลังจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 ชาวบ้าน
ได้ท�าการขุดบ่อและพบน�้าที่พุ่งออกมาจากใต้ดิน เมื่อกรมทรัพยากรธรณีได้ท�าการศึกษาจึงพบว่านี่คือ “น�้ำแร่” ที่เต็มไปด้วย

แร่ธาตุที่มีประโยชน์ จากนั้นเรื่องราวน่าอัศจรรย์จึงเกิดขึ้น พืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้กลับให้รสชาติดีขึ้นและหวานกรอบ “น�้ำแร่แก้จน” 
จึงช่วยสร้างอาชีพและเป็นเสมือนน�้าชุบชีวิตให้กับชาวบ้าน “อุบลสำมัคคี” ให้มีกิน มใีช้อย่างยั่งยืน ผ่านการท�าการเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรปลอดสารเคมีท่ีได้มาตรฐาน GAP อีกด้วย หากมาถึงบ้านโนนสุวรรณ 
ห้ามพลาดชิมอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบชั้นเลิศที่เป็นมิตรกับผู้กิน ผู้ปลูกและสิ่งแวดล้อม ผ่านแนวคิด “ปลูกด้วยฮัก คึดฮอดผู้กิน” 
โดยมีผืนป่ากว่า 3,000 ไร่ เป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารตามฤดูกาลแล้ว นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งที่ชาวบ้านต่างเล่าขานกันว่า เป็นป่า
ศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างปาฏิหาริย์ให้กับคนในหมู่บ้านมากมาย

ชุมชนท่องเที่ยว
อุบลสามัคคี 

ต.โนนสุวรรณ  อ.โนนสุวรรณ 
จ.บุรีรัมย์  โทร. 09-9986-8992 
(กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
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แหล่งเลี้ยงปลาเพาะเห็ด ที่เด็ดกว่าใคร 
การเกดิขึน้ของน�า้แร่ใน อ.โนนสุวรรณ ยังสร้างความพิเศษให้กบั “บ้ำนซบัสมบรูณ์”  
ซึง่ม ี“บ่อน�ำ้แร่ผดุ” ท่ีใช้ทัง้ด่ืมกนิและรดน�า้ผกั โดยเฉพาะเห็ดโคนทีน่ยิมเพาะกนัมาก

ในหมู่บ้านแห่งนี้ น�้าแร่ที่ไหลไปตามสายทั้งบนผืนดินและใต้ดิน ถูกน�ามาใช้ในการเกษตร
และเป็นบึงน�้าประจ�าหมู่บ้านซึ่งมีธารน�้าแร่ไหลมาผสม ท�าให้ปลาที่เลี้ยงไว้เมื่อน�ามาปรุง
อาหารมีความสด หวาน เนื้อเด้ง แซ่บอย่าบอกใคร

บ่อน�้าแร่จึงเปรียบเสมือนน�้าใจของคนในหมู่บ้านท่ีไม่มีวันเหือดหาย  
แบ่งกนักนิแบ่งกนัใช้ได้อย่างมคีวามสขุ โดยนกัท่องเทีย่วสามารถเข้ามาเรียนรู้กจิกรรมต่างๆ 
ทั้งการท�าประมงในแหล่งน�้าแร่ การเพาะและแปรรูปเห็ดที่ส่งขายทั่วประเทศ เป็นต้น  
หลังจากฝากท้องไว้กบัเมนเูด็ด โดยเฉพาะขบวนปลาและกุง้สดท่ีเลีย้งไว้ในบงึน�า้แร่ ท่ามกลาง
บรรยากาศสบายๆ  บนแพแล้ว อย่าลมือดุหนนุเหด็แปรรูปของดบ้ีานซับสมบูรณ์กลบับ้าน
ติดไม้ติดมือกันด้วย

ชุมชนท่องเที่ยวซับสมบูรณ์

ต.ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ 
จ.บุรีรัมย์ โทร.08-1281-3487 
(กรุณาติดต่อล่วงหน้า)

มทีีพ่กัแบบโฮมสเตย์ 
เปิดให้บรกิาร

Tips & Tricks
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วิสาหกิจชุมชน
ชมรมกุ้งจ่อม 

ถ.อ�านวยกจิ ต.ประโคนชยั  
อ.ประโคนชยั จ.บรุรีมัย์ 
โทร. 09-0374-2134

กระยาสารทประโคนชัย 

อาณาจักร “กุ้งจ่อม”
จอมพลัง 

“กุ้งจ่อม” ภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคน
ในท้องถิ่นซึ่งท�ากิน ท�าขายกันอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะใน อ.ประโคนชัย ท่ีมีวิธีการท�าท่ีคล้ายคลึง

กับ “ปลำร้ำ” ซึ่งพบได้ในทุกจังหวัดทางภาคอีสาน

ในสมัยก่อนเมื่อเข้าช่วงฤดูฝนที่มีน�้าหลากเข้าห้วย หนอง 
คลอง บึง ชาวบ้านก็จะน�าสวิงไปช้อนกุ้งตัวเล็กๆ มาปรุง
อาหาร เหลือก็น�ามาแปรรูปถนอมอาหาร ด้วยการหมัก
กับเกลือและน�้าปลาทิ้งไว้ 2-3 วัน เติมข้าวคั่ว แล้วหมัก 
ทิ้งไว้อีก 2-3 วัน ก็จะได้กุ้งจ่อมรสเลิศ แต่ไม่มีกลิ่นคาว 
กินแกล้มกับผักสดหรือน�าไปปรุงรสก็เพิ่มความนัว
ได ้เช ่นกัน “กุ้งจ่อมประโคนชัย” จึงขึ้นชื่อเร่ืองรสชาติ  
ด้วยสูตรการหมักที่เค็มหอมก�าลังดี  จึงเป็นที่นิยมมากกว่า 
ที่ไหนๆ มาถึงประโคนชัยนอกจากจะซื้อหากุ ้งจ่อม
กลับบ้านแล้ว ต้องห้ามพลาดชิมเมนูเด็ดจากกุ ้งจ่อม
ที่ดัดแปลงปรุงสุกหลากหลายเมนูกันอีกด้วย
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จากใจสูจ่าน ร้านแห่งความรกั
ด้วยภูมิปัญญาการท�ากุ้งจ่อมอันโดดเด่น จึงเป็นที่มา
ของการตามหารสชาต ิและน่ีคอืตวัอย่างของร้านอาหาร

ที่มีเมนูจากกุ้งจ่อมพร้อมเสิร์ฟด้วยสไตล์อันหลากหลาย

ร้านบ้านพีท : ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย  
ริมอุทยานน�้าหนองระแซซัน ซึ่งมี “คุณพีท” และครอบครัว
ช่วยกันดูแล ที่นี่มีอาหารให้เลือกหลากหลายชนิด แต่ที่ 
ห้ามพลาดคือกุ้งจ่อมที่น�ามาสร้างสรรค์เมนูต่างๆ ที่ถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ ่น เช่น หลนกุ้งจ่อม ผัดกุ้งจ่อม ย�ากุ้งจ่อม  
ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การคัดเลือกกุ้งจ่อม 
ที่มีคุณภาพ สะอาด สดใหม่ และใช้น�้าปลาดีในการหมัก 
ที่จะให้กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เท่านั้น

บ้านพีท

ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย 
จ.บุรีรัมย์  เปิดบริการ 
ทุกวัน  11.00-23.00 น.  
โทร.0-4467-0270

64  I-San Coolinary



เชฟพลัส คาเฟ่  
แอนด์ บิสโทร

ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์ เปิดบริการ 
ทุกวัน 10.00-21.00 น.  
โทร. 09-5604-1487

ร้านเชฟพลัส คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร : จากทายาท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เมืองบุรีรัมย์ “เชฟพลัส” ผู้รักในการ 
ท�าอาหาร แม้ชื่อเสียงจะโด่งดังจากเมนูอาหารยุโรป แต่ก็ไม่
ละทิง้รากเหง้าอาหารถิน่อันเป็นเอกลกัษณ์ของพืน้ที ่โดยมเีมนเูดด็ 
“กุ้งจ่อมผัดทรงเครื่อง” ซ่ึงน�ากุ้งจ่อมของดีจากประโคนชัย 
มาผัดกับหมูสับและสมุนไพรจนหอม เสิร์ฟพร้อมผักสดปลอดสาร 
เคมี กินกับข้าวสวยร้อนๆ และยังมีเมนูท้องถิ่นที่เด็ดไม่แพ้กัน
อย่างเช่น ซีโ่ครงหมูย่างสมุนไพรเสร์ิฟบนเขยีงไม้มะขาม คอหมยู่าง 
น�้าจิ้มแจ่วเสิร์ฟบนแผ่นหินลาวาเก็บความร้อน เป็นต้น

ห้ามพลาดแวะร้านเดด็เจ้าดงั ไม่ว่า 
จะเป็น “ร้านลกูชิน้ยืนกนิ” บรเิวณ 
หอนาฬิกา  “ร้านไก่ย่างสดีา” และ 
“ร้านชมุพล ปาท่องโก๋ บรุรีมัย์”

Tips & Tricks  
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เมืองหรรษาพาเพลิน

บุรีรัมย์ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแสนรื่นรมย์ จึงมีจุดให้ชมชื่นกันอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะดินแดนแห่งภูเขาไฟในอดีตอย่าง 
“วนอุทยำนเขำกระโดง” สถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจ�าลอง และ “พระสุภัทรบพิตร” พระพุทธรูปองค์ใหญ่

คู่เมืองบุรีรัมย์ นับเป็นจุดชมวิวเมืองบุรีรัมย์ในมุมสูงที่สวยงามแห่งหน่ึง และอีกจุดที่น่าต่ืนตาตื่นใจคือ “สะพำนแขวนลำวำ
ข้ำมปำกปล่องภูเขำไฟ” ที่มีสภาพสมบูรณ์ ท่ามกลางบรรยากาศป่าไม้กลางเมืองบุรีรัมย์ จุดเช็คอินห้ามพลาดแห่งหนึ่งของ
บุรีรัมย์  

อีกหนึ่งช่วงเวลาของการเพลินตาเพลินใจกับ อุทยานดอกไม้ “เพ ลำ เพลิน” อาณาจักรแห่งดอกไม้เมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคอีสาน ที่มีให้ชมกันอย่างจุใจตลอดท้ังปี พร้อมที่พักแสนหวานท่ีได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้นานาพันธุ์ และทุกวันเสาร์-
อาทิตย์ พบกับตลาดน�้า ที่รวบรวมของกินของใช้จากชุมชนและกิจกรรมแห่งความสุข มาให้เพลิดเพลินกันอย่างเต็มที่

อุทยานดอกไม้ 
เพ ลา เพลิน

ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 
โทร. 0-4463-4736-8,  
08-7798-1039 
(ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท 
เด็ก 80 บาท, อาหารคอร์ส
พิเศษ กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
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พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก : ความสุข ความทรงจ�าของ “อำจำรย์ท�ำนุ  
วรธงไชย” มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย์ ทีส่ะท้อนกลิน่อายใบแบบฉบบัชาวอสีานบ้านทุง่ในอดตี 
ผ่านการจัดแสดง พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้กระบวนการผลิตงานเครื่องปั้นดินเผา โดยมีร้านกาแฟ 
“ดินดิบคำเฟ่” ให้นั่งจิบในบรรยากาศย้อนยุค อีกด้วย

“เพ ลำ ภิรมย์” อีกช่วงเวลาอันแสนรื่นรมย์ใน 
เพ ลา เพลนิ ร้านอาหารซึง่ใช้วตัถดิุบทีป่ลกูเอง และ
รบัจากท้องถิน่น�ามาสร้างสรรค์เป็นเมนอูนัหลากหลาย 
โดยมคีอร์สพเิศษสไตล์อสีานฟิวชัน่ ส�าหรบัผูท้ีอ่ยาก
ลิม้ลองความแปลกใหม่ เช่น ไข่โรลกุง้จ่อม กุง้จ่อมเสวย 
อไุก่บ้าน และขาหมเูพลาเพลนิ ทีก่ารนัตคีวามอร่อย
ด้วยแชมป์ประกวดขาหมูบุรีรัมย์ 2 ปีซ้อน กินคู่กับ
ซอสสูตรพิเศษ และตบท้ายด้วยไอศกรีมโฮมเมด
จากผลไม้ตามฤดูกาล

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
หนองบัวโคก

ต.หนองบัวโคก  
อ.ล�าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
เปิดบริการทุกวัน 
08.00-18.00 น. 
โทร. 08-5774-8773

        Tips & Tricks
แวะจิบชาและช้อปปิ้งได้ที่ 
“Joy Shopping Place”
อย่าลืมแวะ “ตลาดเซาะกราว” 
ชม ชิม ช้อป อาหารท้องถิ่น 
และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง 
ที่เปิดให้บริการ ทุกเย็นวันศุกร์-
อาทิตย์
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The Tower Cafe & Hangout : 
ร้านกาแฟดไีซน์เท่ สไตล์ลอฟท์ ในอาณาจกัร
ของโชว์รูม Honda BigWing Buriram  
ซ่ึงมีทั้งอาหาร ขนมหวานและเครื่องดื่ม  
ให้บริการในบรรยากาศสบายๆ โดยมไีฮไลท์
จากมุมสงูบนหอคอย ทีจ่ะเพ่ิมดกีรีความชลิ
ตั้งแต่เย็นย�่าจนค�่าคืน

แดนปราสาทสายฟ้า : “ธันเดอร์คำสเซิล สเตเดียม”  
หรือ “สนำมช้ำงอำรีนำ” รังเหย้าของสโมสรฟุตบอล “บุรีรัมย์ 
ยูไนเต็ด” สนามฟุตบอลแห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรอง 
จากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) และสมาพันธ์ฟุตบอล
เอเชีย (เอเอฟซี) เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องแวะชมเมื่อมาเยือน
บุรีรัมย์ และพลาดไม่ได้กับการเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกของสโมสร
ฟุตบอลชื่อดังแห่งแดนปราสาทสายฟ้า

สาขาสนามช้างอารีนา
ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ 
จ.บุรีรัมย์  
เปิดบริการทุกวัน 
09.00-19.00 น. 
โทร. 08-5097-0097

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
เมก้าสโตร์

The Tower Cafe & Hangout

ต.อิสาณ  อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
เปิดบริการทุกวัน 07.00-22.00 น.  
โทร.0-4466-6305

68  I-San Coolinary



บุรีรัมย์
 งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 

จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 5 
ของทุกปี

 มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์  
จัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์แรก 
ในเดือนธันวาคมของทุกปี 
บริเวณสนามแข่งว่าว อ.ห้วยราช

 งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
อ.ประโคนชัย จัดขึ้นในช่วง 
วันเข้าพรรษาของทุกปี

 งานประเพณีแข่งเรือยาว 
อ.สตึก จัดขึ้นประมาณ 
ช่วงปลายปี

FESTIVALS

Tips & Tricks
 มาถึงเมืองปราสาทสายฟ้าก็ต้องแวะเติมพลัง 

ยามเช้า “ร้านกินนี่ข้าวมันไก่” ร้านเด็ดที่ครองใจ
นักชิมมากว่า 20 ปี ด้วยข้าวและไก่ที่นุ่มลิ้น กินคู่
กับน�้าจิ้มซีอิ๊วด�า Signature รสเด็ดที่สุดแสนจะ 
เข้ากัน ร้านตั้งอยู่ใกล้กับ บขส. ใหม่ อ.สตึก 
จ.บุรีรัมย์  เปิดบริการทุกวัน  07.00-16.00 น. 
โทร. 08-3100-2777

 หากเดินทางจาก จ.บุรีรัมย์ มุ่งหน้าสู่ 
จ.สุรินทร์ แนะน�าให้แวะ “ร้านป้าน้อยหมี่ย�าไทย” 
ต้นต�ารบัหมีย่�ากระสงัทีห่าชิมได้ยาก ร้านต้ังอยูท่ี่ 
ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์  เปิดบริการ 
ทุกวัน 08.00-16.00 น.  โทร. 08-7964-0683

สุดยอดข้าว “หอม ยาว ขาว นุ่ม”

“สุรินทร์” เป็นอีกดินแดนที่เคยมีภูเขาไฟ ปัจจุบันอยู่ที ่
“วนอุทยำนพนมสวำย” แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ที่สวยงาม และด้วยสภาพทางธรรมชาติที่เหมาะแก่การท�านา 
สริุนทร์จงึได้ช่ือว่าเป็นหน่ึงในแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิทีด่ทีีส่ดุของ
ประเทศไทย จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นสุดยอดข้าว “หอม 
ยำว ขำว นุ่ม” อีกทั้งยังเป็นจังหวัดน�าร่องด้านเกษตร
อินทรีย์ของไทย โดยได้รับการประกาศให้เป็นเมือง
เกษตรอนิทรย์ีปลอดสารเคมแีละสารพษิ ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันจึงมีแหล่งเรียนรู้ 
ด้านเกษตรอินทรย์ีทีน่่าสนใจอยูห่ลายแห่ง
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ททท. ส�านักงานบุรีรัมย ์ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
โทร. 0-4463-4722-3 Fax. 0-4463-4724 E-mail : tatburiram@tat.or.th
ททท. ส�านักงานสุรินทร ์ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  
โทร. 0-4451-4447-8 Fax. 0-4451-8530 E-mail : tatsurin@tat.or.th

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว

อ่างเก็บน�้าอ�าปึล  
ต.เทนมีย์ อ.เมอืงสุรินทร์  
จ.สุรินทร์  
เปิดบริการทุกวัน 
09.00-17.00 น.  
โทร. 06-2391-5906

ซแรย์ อทิตยา

ซแรย์ อทติยา :  “ซแรย์” ในภาษาเขมรแปลว่า “นำ” 
“นำ อทิตยำ” คือศูนย์การเรียนรู้การเกษตรของพระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ภายใต้การดูแล
ของ “โครงกำรเกษตรอทิตยำทร” โดยน้อมน�าแนว 
พระราชด�าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ 
ทรงงานเรือ่ง “บรกิำรรวมทีจุ่ดเดยีว” (One Stop Service)  
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร มาเป็นแนวทางด�าเนนิงาน 
เพื่อพัฒนาการเกษตรและพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแก ่
เกษตรกรให้ก้าวล�้าน�าสมัยตามความก้าวหน้าทางสังคม 
ในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมี “โรงเรียนชำวนำ” พร้อมฐานการเรียนรู้
เรือ่งข้าวอย่างครบวงจร ทัง้ส่วนการจดัแสดงและการลงมอื
ท�านา ภายในประกอบด้วยแปลงดอกไม้ แปลงผัก ที่พัก 
ร้านอาหาร และร้านจ�าหน่ายผลผลติ ท่ามกลางบรรยากาศ
ทุ่งนาและพรรณไม้อันแสนรื่นรมย์
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แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม
หมู่ 1 ต.เมืองลีง  อ.จอมพระ 
จ.สุรินทร์  โทร. 06-1165-
1848,  08-9474-0199

หอมละมนุ กรุน่กลิน่ เยน็ชืน่ใจ

“ตั้งถำวรฟำร์ม” แหล่งผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
GAP ทีม่โีรงเรอืนปลกูเมล่อนกว่า 10 สายพนัธุ์ 
นอกจากนี้ยังมีแปลงแตงโม แปลงผักแบบ
ไฮโดรโปนิกส์ และแปลงดอกไม้นานาพันธุ์
ตามฤดูกาล โดยเปิดให้เข้าชมฟาร์มฟรี 
ไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดร้านอาหารให้บรกิาร
ทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม จากผักผลไม้สด
ในฟาร์ม ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น

ตั้งถาวรฟาร์ม

ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์  
เปิดบริการทุกวัน  07.00-17.00 น. 
(เสาร์-อาทิตย์  ปิดบริการ 18.00 น.)  
โทร. 06-1029-6557

Tips & Tricks
อย่าลืมแวะซือ้กาละแมสด 
ตราปราสาทเดยีว  
“ร้านกาละแมสดศรขีรภูม”ิ 
และของฝากขึน้ช่ืออืน่ๆ  
“ร้านกนุเชยีง 5 ดาว”

มทีีพ่กัแบบโฮมสเตย์
กลางท้องทุง่ให้บริการ

Tips & Tricks 

แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม : เรียนรู้แหล่งข้าวอินทรีย์ กับหนุ่มสุรินทร์รักบ้านเกิด 
“สุแทน สุขจริต” ผู้สืบสานวิถีเกษตรยั่งยืนภายใต้แนวคิด “ธรรมชำติปลอดภัย ผู้บริโภคปลอดภัย  
ผู้ผลิตปลอดภัย” ค�าว่า “แซตอม” เป็นภาษาของชนพื้นเมืองชาว กวย หรือ กูย ในจังหวัดสุรินทร์  
แปลว่า นาที่ตั้งอยู่ริมห้วย โดยสามารถเข้ามาเรียนรู้เร่ืองสายพันธุ์ข้าวและคุณประโยชน์ต่างๆ  
พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงเมนูบ้านๆ ห่อใบตอง จากผักสวนครัวและผลไม้ชนิดต่างๆ ภายในสวน 
น�ามาเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้ทุกคนได้เอร็ดอร่อยสไตล์บ้านทุ่ง แต่เต็มไปด้วยบรรยากาศ 
อันแสนอบอุ่น เช่น น�้าพริกปลาย่าง ลาบปลากรายจากล�าน�้าชี เป็นต้น กินกับข้าวออร์แกนิค 3 สี  
(ข้าวไตรจัสมิน) พันธุ์หอมมะลิโกเมนสุรินทร์ มะลินิลสุรินทร์ และผกาอ�าปึล ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ลดการซึมเศร้า วิตกกังวล และบ�ารุงผิวพรรณอีกด้วย
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Day 1 Day 2 Day 3
 วัฒนธรรมหอมฉุย ตะลุยถิ่นภูเขาไฟ 3 วัน 2 คืน
บุรีรัมย์-สุรินทร์ :

เพ ลา ภิรมย์-เขากระโดง-เชฟพลัส ซับสมบูรณ์-อุบลสามัคคี-บ้านพีท ซแรย์-แซตอม-ตั้งถาวรฟาร์ม

08.00
รับประทานอาหารเช้า “ร้านกวางเจา”  ย่านตลาดโพธิ
พัฒนา
09.00
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.โนนสุวรรณ
10.30
ชมแหล่งบ่อผุดน�้าแร ่“บ้านซับสมบูรณ์” เรียนรู้การท�า
ประมง ในแหล่งน�้าแร่ ทอดแห จับปลา  จับกุ้งก้ามกราม 
และการแปรรูปเห็ด 
12.00
รับประทานอาหารเที่ยง จากวัตถุดิบในชุมชน และอุดหนุน
ของกินของฝากจากชุมชน
13.00
มุ่งหน้าสู่ “บ้านอุบลสามัคคี” 
เที่ยวป่าศักดิ์สิทธิ์ ชมแปลงผักปลอดสารเคมี ซึ่งปลูกบน
ผืนดินที่มีน�้าแร่ไหลผ่าน
15.00
เดินทางสู่ อ.ประโคนชัย
16.00
เยี่ยมชมกระบวนการท�า “กุ้งจ่อม” ของดี อ.ประโคนชยั
และเลือกซือ้ของฝากจากกุง้จ่อม
16.45
ออกเดินทางไป “ร้านบ้านพีท” รับประทานอาหารเย็น 
เมนูอาหารไทย-อีสาน และเมนูจากกุ้งจ่อม 
18.30 
เดินทางกลับเข้าที่พัก อ.เมืองบุรีรัมย์  และพักผ่อน
ตามอัธยาศัย

07.00
ออกเดินทางจากที่พัก รับประทานอาหารเช้าที่พัก
09.00
มุ่งหน้าสู่ จ.สุรินทร์ เยี่ยมชมโรงเรียนชาวนาและแปลงพืชผัก
สวนครัว เรียนรู้เรื่องข้าวและวิถีชีวิต ที่ “ซแรย์ อทิตยา”
11.30
ออกเดินทางสู่ อ.เมืองสุรินทร์ แวะชิม-ช้อป ของกิน
ของฝาก “ร้านกุนเชียง 5 ดาว”
12.20
มุ่งหน้าสู่ “แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม” รับประทานอาหาร
เที่ยงเมนูบ้านๆ ห่อใบตอง โดยผลผลิตภายในสวน
14.00
เรยีนรู้เรือ่งข้าวอนิทรีย์ พร้อมประโยชน์ของข้าวกบั “คณุแทน” 
ที่กลับมาอยู่บ้านเกิดเพื่อสืบสานวิถีเกษตรที่ยั่งยืน 
15.00
ออกเดนิทางมุ่งหน้าสู ่“ต้ังถาวรฟาร์ม” เยีย่มชมแปลงเมล่อน
หลากหลายพันธุ์ และแปลงผักปลอดสารพิษ พร้อมชิม
อาหาร/เครื่องดื่ม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากที่สดใหม่
จากฟาร์ม
17.00
มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
19.10
ออกเดินทางจาก จ.บุรีรัมย์ กลับถึงกรุงเทพฯ 
โดยสวัสดิภาพ

06.05
ออกเดินทางจากสนามบิน มุ่งหน้าสู่ จ.บุรีรัมย์
07.50
รับประทานอาหารเช้า “ร้านกินนี่ข้าวมันไก่” บริเวณเทศบาล
ต�าบลสตึก
08.40
เดินทางสู่อุทยานดอกไม้ “เพ ลา เพลิน”  เยี่ยมชมความงาม 
ของไม้ดอกไม้ประดับ ช้อปสินค้าของที่ระลึกจากชุมชนที ่
“ตลาดน�้า เพ ลา เพลิน”
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน “ร้านเพ ลา ภิรมย์” ลิ้มรส
อาหารอีสานฟิวชั่น จากวัตถุดิบท้องถิ่น
13.30
มุ่งหน้าสู่ “ธันเดอร์คาสเซิลสเตเดียม”  เยี่ยมชม และเลือก
ซื้อของที่ระลึกจากสโมสรฟุตบอล “บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด”
15.40
ออกเดนิทางสู่ “วนอทุยานเขากระโดง”  ชมความงามในมมุสูง 
เดินข้ามปากปล่องภูเขาไฟ สักการะ“พระสุภัทรบพิตร”
17.00
มุ่งหน้าสู่ “ร้านเชฟพลัส คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร” 
พร้อมรับประทานอาหารเย็น ซึง่น�าวัตถดุบิท้องถิน่ในจังหวัด
และผักพื้นบ้านปลอดสารมารังสรรค์เมนูสุดพิเศษ 
19.00
เดินทางกลับเข้าที่พัก อ.เมืองบุรีรัมย์ และพักผ่อน
ตามอัธยาศัย
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“บึงกาฬ” จังหวัดน้องใหม่ในภาคอีสาน  
เมืองเล็กๆ ท่ามกลางการพัฒนา 
แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ไม่ว่า
จะมองไปทางไหน ก็สัมผัสได้ถึง
พลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ  
จากความอุดมสมบูรณ์ทั้งแม่น�้าล�าธาร  
และป่าเขาล�าเนาไพร หนึ่งในนั้น 
คือ “บึงโขงหลง” และ “หนองกุดทิง”  
ที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าส�าคัญ
ของโลก

ด้วยความใหม่ สด แต่ครบทุกรสชาติ  
วิถีกินอยู่ของชาวบึงกาฬเริ่มจากการ
ผสานวัตถุดิบใกล้ตัวที่หากินได้ไม่ยาก
โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ ์
ของปลาแม่น�้าโขงเป็นตัวชูโรง  
ผสานความแปลกใหม่ เพิ่มเติมความใส่ใจ 
ออกมาเป็นเมนูที่ชวนหลงใหล น่ารัก 
น่าลิ้มลอง นับเป็นเส้นทางกินเที่ยวสุดเฟี้ยว
ไม่แพ้ที่ไหน  จนต้องยกให ้
เป็นเมืองรองน้องใหม่สุดไฉไล

โขงฟินรสสดใหม่ ไฉไลรมิฝ่ังโขง
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สายน�้าโขง เชื่อมโยงสายสัมพันธ์
ด้วยความยาวของแม่น�า้โขงตลอดสายทีท่อดตวัไหลผ่าน 6 ประเทศ และไหลผ่านมากถึง 4 อ�าเภอ ของบงึกาฬ จดุทีล่กึทีส่ดุใน 
แม่น�้าโขง หรือ “สะดือแม่น�้ำโขง” ที่มีความลึกมากถึง 200 เมตร อยู่บริเวณแก่งอาฮง (วัดอาฮงศิลาวาส) เป็นกระแสน�้าวน 

ท่ีมีขนาดเล็กใหญ่บ้างตามความเชี่ยว ของสายน�้าในแต่ละวัน ภายในอุโบสถหินอ่อนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธคุวานนท์ศาสดาที่
ชาวบึงกาฬให้ความเคารพนับถือ   

แม่น�า้โขงเชือ่มโยงชวีติความเป็นอยูข่องชาวไทย-ลาวมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านสองชายฝ่ังโขง อยู่กนิอาศยัเป็นเหมอืนด่ังครอบครวั
เดียวกัน โดยเมื่อ 300 กว่าปีก่อน เชื้อพระวงศ์จากลาวได้อพยพหนีภัยกลางเมืองจากนครเวียงจันทน์เข้ามาพ�านักในพ้ืนท่ีแห่งน้ี  
โดยในสมัยนั้นได้สร้าง “หอค�ำ” เป็นที่ประทับ จึงเป็นทีม่าของชือ่ “บ้ำนหอค�ำ” ซึง่ชาวบ้านส่วนใหญ่สบืเชือ้สายมาจากฝั่งลาว  
สร้างบ้านเรือนเรียงรายเป็นแนวยาวเลาะเลียบแม่น�้าโขง ด�าเนินชีวิตในวิถีท่ีเรียบง่าย ภายใต้ความเลื่อมใสที่มีต่อพุทธศาสนาและ
ความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อองค์พญานาค
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“ภูของเขำ วิวของเรำ” บ้านหอค�า ชุมชนริมโขงฝั่งไทยที่มีวิวสายน�้าและขุนเขาฝั่งลาว
เป็นฉากเบื้องหน้า ท�าให้บ้านหอค�าเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามและอากาศเย็นตลอดทั้งปี 
โดยในช่วงหน้าแล้งชาวบ้านยังอาศัยพื้นดินริมโขงเพื่อท�าการเกษตร เพาะปลูกพืชผัก
ปลอดสารเคมี และได้มีการรวมตัวของกลุ่มแม่บ้านเพื่อแปรรูป “ลูกหยียักษ์” ซึ่งเป็น
พนัธุท์ีม่าจากทางฝ่ังลาวท่ีมขีนาดใหญ่กว่าลกูหยท่ัีวไป เป็นของกนิของฝากหลากหลาย
ชนิดที่ไม่ควรพลาด ไม่ว่าจะเป็นน�้าลูกหยี ลูกหยีกวน ลูกหยีผลสด

เพราะมีสายน�้าใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตและความเป็นอยู่ ชาวหอค�าจึงมีอาหารการกิน 
ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปลาจากแม่น�้าโขง ก่อเกิดภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร 
อนัเป็นเอกลกัษณ์ เช่น การน�า “ปลำปก” เป็นปลาทีอ่ยู่ในบึง หนองน�า้ทัว่ไป มลัีกษณะ
คล้ายปลาตะเพียนมาท�าปลาร้า ด้วยการหมักเกลือและใช้ร�าข้าวอ่อนแทนข้าวคั่ว 
ท�าให้ปลาร้าที่ได้สีออกแดงสดและเนื้อนุ่ม บวกกับไอเดีย “แม่ประเนียร ทีหอค�ำ” 
ในการครีเอทเมนู “ปลำร้ำรำดพริก” รสเผ็ดเค็มก�าลังดี จิ้มกินกับข้าวเหนียวร้อนๆ 
หรือคลุกกับข้าวสวย แล้วกินคู่กับผักพื้นบ้านตามฤดูกาลก็ช่วยชูรสความแซ่บให้กับ 
ปลาร้าได้ดี

ชุมชนบ้านหอค�า

ม.1 ต.หอค�า อ.เมือง
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
โทร. 08-5007-2460 
(มีโฮมสเตย์ให้บริการ) 
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กลุ่มทอผ้าพืน้เมอืงบ้านสะง้อ
(ผ้าขาวม้าดารานาคี)

ต.หอค�า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
โทร.09-1061-2024, 
09-5664-7134,08-4408-2865 

สุขในสิ่งที่สืบทอด ต่อยอดในสิ่งที่ท�า
ไม่ไกลจากบ้านหอค�า คือที่ตั้งของ “บ้ำนสะง้อ” ชายฝั่งแม่น�้าโขงบริเวณเหนือสุด 
แดนอีสาน ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขา มีแหล่งบ่อโคลนดินเหนียวตามธรรมชาติที ่

ชาวบ้านเรยีกว่า “ทำงเทยีวสตัว์” อายนุบัพนัปี และเป็นจดุท่ีเกิดบัง้ไฟพญานาค จึงเป็นท่ีมาของ
นาคีหมักโคลน และก่อเกิดแบรนด์ “ผ้ำขำวม้ำดำรำนำคี” ความส�าเร็จจากการกระทุ้งเสียงกี ่
ที่หลับใหลในชุมชนให้กลับมาดังอีกครั้ง 

ปัญหาความแข็งกระด้างจากการใช้สารเคมีย้อมผ้าและลวดลายสี่เหลี่ยมจัตุรัสดั้งเดิม ท�าให ้
ผ้าขาวม้าไม่เป็นที่ต้องการของตลาด “คุณสมพร-ดำรำ-สุพัตรำ ครอบครัวแสงกองมี” ทายาท
รุ่นที่ 2 และ 3 ผู้มองหาเอกลักษณ์เพื่อสร้างความแตกต่างและยกระดับให้กบัผ้าขาวมา้บ้านสะง้อ 
ด้วยการสืบทอดภูมิปัญญาด้ังเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยการย้อมผ้าด้วยสธีรรมชาตทิีเ่ป็นอตัลกัษณ์  
(ผลไม้พนัปี-หมากค้อเขยีว นารสีสีวย-ชมพูป่่า รวยได้ รวยดี-ต้นคูน) ท�าให้ได้สีสันสวยงาม ติดทน 
และหมักโคลนนาคีท่ีมีคุณสมบัติ ช่วยให้ผ้านุ่ม ลื่น เงางาม มีน�้าหนัก สะท้อนวิถีชีวิตของ 
ชาวอีสานผ่านการสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ที่มีเอกลักษณ์มากถึง 12 ลาย ต่อยอดออกแบบและ
พัฒนาแปรรูปผ้าเป็นสินค้ามากมายให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ชุดเดรส หมวก กระเป๋า ฯลฯ 
โดยเปิดให้ศึกษาดูงาน การสาธิตแบบครบวงจร และท�ากิจกรรมเวิร์คช็อปพวงกุญแจอีกด้วย
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แพหนองเลิง

บ้านโคกสว่าง  
ต.ดอนหญ้านาง 
อ.พรเจรญิ จ.บึงกาฬ  
โทร. 09-3894-5580

ชมบงกช ชิมบัว @หนองเลิง
แม้ว่า อ.พรเจริญ จะไม่มีพื้นที่ติดแม่น�้าโขง แต่ก็มี “หนองเลิง” 
หนองน�า้ขนาดใหญ่ราว 3,000 ไร่ ซึง่เป็นแหล่งอาศยัของเหล่าสตัว์น�า้ 

และปลาน�้าจืดจ�านวนมาก ปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาล่องแพคลายร้อน ชมความงามของ
ดอกบัว สัมผัสสายน�้าธรรมชาติในบึงกว้าง พร้อมเสิร์ฟความอร่อยบนแพ
ด้วยอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่หาได้ในพื้นที่ โดยเฉพาะเมนูเด็ดจากบัว 
เช่น แกงกะทิสายบัว รสชาติไทยแท้ ส้มต�าสายบัว สุดนัว ชาเกสรดอกบัว 
และเมนูปลาน�้าจืดนานาชนิด เช่น ต้มส้มปลาช่อน เมี่ยงปลาทับทิมเผา 
เป็นต้น 

อิ่มพุงสบายท้องกันแล้วก็ไปเดินย่อยกันบริเวณ “สะพำนโนนสำวเอ้” 
สะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวลงไปในบึงอันมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
ชมบึงบัวซึ่งจะบานสะพรั่งในช่วงปลายปี พรรณไม้และนกน�้านานาชนิด 
โดยมีตลาดจ�าหน่ายสินค้าโอทอป ให้เลือกซื้อหาทุกวันเสาร์-อาทิตย์
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นาคีสรรค์สร้าง ชุบชีวิตและวิถีชุมชน
ความเชือ่ความศรทัธาทีม่ต่ีอพญานาค หรอืนาค ีเป็นเรือ่งท่ีอยูคู่่กบัคนอสีานมาอย่างยาวนาน เช่นเดยีวกบับ้านขีเ้หลก็ใหญ่ 
บ้านเกิด “ขำบ-สุทธิพงษ์ สุริยะ” ฟู้ดสไตล์ลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย ที่น�าแนวคิดศิลปะเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตด้ังเดิม พลิกฟื้นชุมชนให้กลับมามีชีวิตอีกคร้ัง ด้วยการปรับแต่งบ้านเรือนไทยอีสานท่ีอยู่อาศัยมาตั้งแต่เด็กเป็น 
“พพิธิภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต” น�าเสนอเร่ืองราวชีวิตจริงผ่านข้าวของเครือ่งใช้ในบ้าน ผสานศรทัธาความเช่ือเรือ่งพญานาคกับอาชพี
เกษตรกรรมและความชอบของแต่ละครอบครัว ผ่านภาพเขียนสีพญานาคที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งหมู่บ้าน จนกลายเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวสตรีทอาร์ตมากเสน่ห์ ที่มีลักษณะโดดเด่น ใครเห็นก็อดอมยิ้มและต้องขอแวะถ่ายรูปด้วยไม่ได้  
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เดนิเล่นป่ันจักรยานจนท้องเริม่ร้อง 
กถ็งึเวลาส�ารบัอาหารท้องถิน่อสีาน
ท่ีเกิดจากความสามัคคีของคนใน
ชมุชนทีช่่วยกนัลงมอืท�าเพือ่ต้อนรบั
นักท่องเที่ยว โดยน�าวัตถุดิบทั้งพืช
ผกัรมิรัว้ตามฤดูกาล หรอืจากแหล่ง
น�้าในพื้นที่มาปรุงเป็นเมนูแสน 
เรยีบง่าย แต่แฝงไปด้วยความอร่อย
อย่าง แจ่วมะเขือเทศ ลาบปลาบึก 

Tips & Tricks 
เลอืกซือ้หากระต๊ิบข้าวเหนียว
จากต้นคล้า ท่ีมีคณุสมบติั
ช่วยเกบ็ความร้อนได้ดแีละเมือ่
ถูกความชืน้ จะไม่เป็นเช้ือราด�า 
โดยมใีห้เลอืกท้ังแบบดัง้เดิม
และ Redesign ใหม่ให้ทนัสมยั
น่าใช้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อืน่
ของชุมชน เช่น ปลาร้าบอง  
ยาหม่องตะไคร้หอม ลกูประคบ
สมนุไพร  โดยจะมตีลาดชมุชน
พอเพยีงเปิดให้เย่ียมชม 
ทุกวนัเสาร์ 

พิพิธภัณฑ์ 
ชุมชนมีชีวิต

บ้านขี้เหล็กใหญ่  
ต.หนองพันทา  
อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ  
เปิดบริการทุกวัน 
09.00-17.00 น.          
โทร. 08-6229-7626 
(กิจกรรมเวิร์คช็อป 
และส�ารับอาหารท้องถิ่น 
กรุณาติดต่อล่วงหน้า)

ปลาส้มทอด ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้เราได้ลงมือท�า
เปาะเปี๊ยะสดชุมชน  ซึ่งมีส่วนประกอบจากพืชผักที่มีฤทธิ์ร้อน
เย็นทานคู่กัน เช่น ผักแขยง ผักกาดหิ่น ใบส้มมง (ใบชะม่วง) 
ผักแพว ผักชีลาว ต้นหอมเป  (ผกัชฝีรัง่) ต้นหอมและใบโหระพา 
หรอืกจิกรรมท�าขนัหมากเบง็และดอกข่า ก็สร้างประสบการณ์
อันแสนประทับใจได้มิรู้ลืม 
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จากใจสู่จาน ร้านแห่งความรัก
วิถีของคนบึงกาฬยังคงผูกพันกับสายน�้าและธรรมชาติอย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะ 
เรือ่งอาหารการกนิทีส่อดแทรกความโดดเด่นของวตัถุดบิในพ้ืนท่ีไว้กับสตูรลับความอร่อย

ยืนยัง่ ยัง่ยนื : เพราะเชือ่ว่าอาหารคอืการถ่ายทอดความรกั เสมือนความรกัที ่“แป๋ว-ศศวิมิล
บุญแท้” ได้รับจากคุณย่าและคุณแม่ เธอจึงอยากส่งต่อ “ควำมสุขจำกกำรกิน” และช่วยเหลือ 
คนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนขึ้น ผ่านร้าน “ยืนยั่ง ยั่งยืน” ท่ามกลางบ้านสวนในชุมชน
อนัเงยีบสงบของ อ.พรเจรญิ กับสตูรลบัความอร่อยในการใช้ความจรงิใจและพถิพีถินั ในการคดัสรร 
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้งที่ปลูกเองและรับซื้อจากคนในชุมชน ปรุงด้วยความรักและความใส่ใจที่
ได้รบัมาจากคนในครอบครวั  ไม่ว่าจะเป็นเมนปูลาทอดสมุนไพร ไก่นึง่ใบมะขาม แกงหน่อไม้หวาน 
ฯลฯ และเมนขูองหวานทีห่มนุเวยีนไปในแต่ละสปัดาห์ นอกจากฝีมอืในการท�ากับข้าวแล้ว คณุย่า
และแม่ยังเชี่ยวชาญในการท�าขนมและร้อยมาลยั ใครอยากไดว้ิชาก็ตดิต่อล่วงหนา้เพือ่ขอเขา้ไป
เรียนรู้ท�ากิจกรรมกันได้ ก่อนกลับอย่าลืมอุดหนุนผ้าทอ และของที่ระลึกที่ทางร้านรับซื้อมาจาก
ชาวบ้านเพื่อเป็นช่องทางกระจายสินค้าอีกทางหนึ่งด้วย

ยืนยั่ง ยั่งยืน

ซอยข้างที่ว่าการ อ.พรเจริญ 
จ.บึงกาฬ เปิดบริการทุกวัน 
10.00-18.00 น.
 โทร. 08-6222-7672
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ร้านรู้สึกดี : ร้าน Café & Studio น่ารัก บรรยากาศดี เหมาะส�าหรับ
วันสบายๆ ที่ต้องการพักผ่อน ใกล้วงเวียนหอนาฬิกาในตัวเมืองบึงกาฬ 
ตกแต่งสไตล์เรโทร พร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆ เสิร์ฟชา-กาแฟและเคร่ืองด่ืม 
สายพันธุ์ผสม เมนูแนะน�าของร้าน ได้แก่ Double Mocha, Americano  
ใบเตย, Whitechoc Machiato, Choco Durian เพิ่มความอร่อยด้วยการกิน
คู่กับขนมโฮมเมดสดใหม่ ท้ังคุ้กก้ีเนยสด คุ้กก้ีช็อคโกแลต และบราวน่ี 

  ห้องอาหารเดอะวัน 

ถ.บึงกาฬ-นครพนม อ.เมืองบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ  เปิดบริการทุกวัน  06.00-
23.00 น.  โทร.0-4249-2234

รู้สึกดี 

ถ.บึงกาฬ-พังโคน  
อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ   
เปิดบริการทุกวัน   
จันทร์-ศุกร์ 08.00-18.00 น. 
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น.  
โทร. 0-82704-1943    

ห้องอาหารเดอะวัน : ห้องอาหารที่ตั้งอยู่ใน
โรงแรมเดอะวนั พร้อมยนิดต้ีอนรบัเหล่านกัชมิ ทกุท่าน
ด้วยความมุง่มัน่ในการใช้วตัถุดบิคณุภาพทีร่บัซ้ือพชืผกั
ผลไม้ปลอดสารพษิจากชาวบ้านในพืน้ที ่โดยเฉพาะจาก
แปลงเกษตรรมิฝ่ังโขงท่ีปลูกกนัมากในช่วงหน้าแล้ง น�ามา 
รังสรรค์เมนพูืน้บ้านให้ดดูมีรีะดบั เป็นอาหารอสีานฟิวชัน่
หน้าตาทนัสมัย เพ่ือสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัอาหารมือ้นัน้ 
เช่น ปอเปี๊ยะลาบหมูทอด ส้มต�าต้นอ่อนทานตะวัน  
ต้มแซ่บซี่โครงหมูมะพร้าวอ่อน ปลานิลนึ่งแจ่ว ฯลฯ 
ซึ่งไม่ได้มีดีแค่หน้าตา แต่ยงัเป่ียมด้วยคณุค่าของวตัถดิุบ
อันเป็นประโยชน์ พร้อมส่งต่อความสุขสู่ชุมชนอีกด้วย 
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ท่องแดนแห่งมนต์ขลัง ดื่มด�่าพลังธรรมชาติ 
“ภูทอก” ในภาษาอีสานหมายถึง ภูเขาที่โดดเดี่ยว ในอดีตเป็นป่าทึบและมีสัตว์ป่ามากมาย จากนั้น 
“พระอำจำรย์จวน กลุเชฏโฐ” ได้เริม่พฒันาภทูอกน้อยและจดัตัง้เป็นสถานปฏบัิตธิรรมเน่ืองจากเงยีบสงบ 

“วัดภูทอก (วัดเจติยำคีรีวิหำร)” ต้ังอยู่บนภูเขาหินทราย ด้วยแรงแห่งศรัทธาของชาวบ้านและพระเณร
จึงได้ร่วมกนัสร้างสะพานไม้เพือ่เวียนรอบสถานท่ีศกัดิส์ทิธิแ์ห่งนี ้ใช้เวลาสร้างนานถงึ 5 ปี จงึเปรยีบเสมอืนเส้นทาง 
ธรรมที่น้อมน�าให้หลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น

การเดินไต่ระดับขึ้นภูทอกไปจนถึงชั้น 7 จึงเป็นเหมือนบทพิสูจน์ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงพลัง
ศรทัธาของผูม้าเยอืนทีมี่ต่อพระพุทธศาสนาอีกด้วย โดยตลอดทางสามารถชมความงดงามของววิมมุสงูบนเส้นทาง 
วัดใจเลียบผา และสัมผัสมนต์ขลังที่เช่ือกันว่าเป็น “ปำกทำงเข้ำสู่เมืองพญำนำค” ได้หลังพระปางนาคปรก
บริเวณชั้น 6 อีกด้วย

Tips & Tricks 
ภูทอกเป็นสถานท่ีปฏบิตัธิรรม
ของเหล่าพระสงฆ์ จ�าเป็นต้อง
แต่งกายสภุาพและส�ารวม
กริยิาให้อยูใ่นความสงบตลอด
การมาเยอืนสถานทีแ่ห่งนี้

ททท. ส�านักงานอุดรธาน ี(พื้นที่รับผิดชอบ: อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ) 
ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี 
โทร. 0-4232-5407 Fax. 0-4232-5408 E-mail : tatudon@tat.or.th

สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว
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 บึงกาฬ 
  งานบุญข้าวจี่ ณ วัดโพธาราม ต.บึงกาฬ 

อ.เมืองบึงกาฬ 
  งานบุญผะเหวด จัดขึ้นในช่วงเดือน

มีนาคมของทุกปี ณ วัดเทพนิมิต ต.พรเจริญ 
อ.พรเจริญ 

  งานสมโภชและสรงน�้า หลวงพ่อพระใหญ่ 
จัดขึ้น ในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ ในเดือน
เมษายนของทุกปี  ณ วัดโพธาราม ต.บึงกาฬ 
อ.เมืองบึงกาฬ 

  ประเพณีแข่งเรือยาว  จัดขึ้นในช่วงเดือน
กันยายน ของทุกปี บริเวณริมแม่น�้าโขง 
อ.เมืองบึงกาฬ

FESTIVALS

บ้านค�าแคนพฒันา 
ต.นาสะแบง อ.ศรวีไิล 
จ.บงึกาฬ 
เปิดบรกิารทกุวัน 
08.00-18.00 น.

วัดภูทอก 
(วัดเจติยาคีรีวิหาร) 
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Tips & Tricks 
การเดินทางไปยงัจุดชมววิต่างๆ 
ของภูสงิห์ ต้องใช้บรกิารรถขบั
เคลือ่นสีล้่อทีใ่ห้บรกิาร โดยชาวบ้าน 
ในชมุชนเท่านัน้ ไม่สามารถน�ารถ
ขึน้ไปเองได้

อีกหนึ่งความย่ิงใหญ่ที่เกิดจากพลังธรรมชาติคือ “ภูสิงห์” จากการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีวิทยาของเปลือกโลกท�าให้เกิดหน้าผา ถ�้า ลานหิน และกลุ่มหินรูปต่างๆ กระจาย
อยู่โดยท่ัวในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์และป่าดงสีชมพู  
ด้วยลักษณะพิเศษของ “หินสำมวำฬ” หินทรายขนาดยักษ์ท่ีวางตัวเรียงกัน 3 ก้อน  
อายุกว่า 75 ล้านปี เมื่อมองจากมมุสูง  จะมีรปูรา่งคลา้ยปลาวาฬ พ่อ แม่ ลกู ท่ามกลาง
ผืนป่าอันกว้างไกล นี่คือจุดเริ่มต้นเช้าวันใหม่เพื่อรับพลังจากธรรมชาติ นอกจากนี้  
ยังมีจุดชมวิวอื่น ให้เราได้ดื่มด�่ากับธรรมชาติอีกมากมาย เช่น ลานธรรมภูสิงห์ ลักษณะ 
คล้ายสงิโตหมอบซึง่เป็นทีม่าของชือ่ภสูงิห์ ... ถ�า้ฤาษี จดุชมพระอาทติย์ ขึน้ยามเช้าอกีแห่ง
ที่เคยมีฤาษีมานั่งบ�าเพ็ญเพียร ... ส้างร้อยบ่อ ผาหินที่เกิดจากการเซาะกร่อนของลม
และฝน ท�าให้เกิดหลุมขนาดใหญ่เล็กจ�านวนมาก ซ่ึงสร้างความประหลาดใจให้กับ 
ผู้พบเห็น โดยยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกด้วย
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ยามเช้าของชาวบึงกาฬ
ชาวอีสานเหนือรวมถึงชาวบึงกาฬต่างรับวัฒนธรรมการกินมาจาก
เวยีดนาม โดยเฉพาะเมนอูาหารเช้าอย่าง “ข้ำวเปียก” หรอื “ก๋วยจับ๊ญวน” 
ซึ่งหากินได้ไม่ยากนัก “มุกดำกร อ่อนสูงเนิน” เล่าว่าเคล็ดลับความ
อร่อยของข้าวเปียก “บ้ำนข้ำวเปียก (บ้ำนต้น)” อยู่ที่ความเหนียวนุ่ม
ของเส้นที่ก�าลังดี ราดน�้าซุปกระดูกหมูร้อนๆ โรยหน้าด้วยหมูยอและหอมเจียว  
กินแล้วอร่อยคล่องคอในยามเช้า โดยยังมีแกงเส้น  ไข่กระทะ โจ๊ก ขนมปัง ชากาแฟ 
กินคู่กันก็เข้ากันได้ดี ร้านนี้จึงเป็นที่นิยมของลูกค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

บุญข้าวจี่ สืบสานความดีงาม
งานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “บุญข้ำวจี่” จัดขึ้นที่วัดโพธาราม ในวันขึ้น 15 ค�่า เดือน 3 (วันมาฆบูชา) ของทุกปี หรือเรียกว่า 
“งำนบุญเดือนสำม” ประเพณีที่สืบสานความดีงาม ผูกโยงความสัมพันธ์พุทธศาสนิกชนทั้งชาวบ้านและชาว สปป. ลาว  
ให้พร้อมใจกนัมาร่วมท�าบญุตกับาตรข้าวจี ่ซึง่เป็นตวัแทนความดขีองคนในทกุฐานะและให้ทกุคนได้รูจ้กัคณุค่าของข้าว โดยเช่ือว่า 
เป็นการท�าบุญเพื่อเสริมสิริมงคลก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลท�านา นอกจากนี้ ยังมีการถวายปราสาทผ้ึงแด่องค์หลวงพ่อพระใหญ่ 
ศูนย์รวมจิตใจชาวบึงกาฬซ่ึงเชื่อว่ามีพระพุทธคุณให้ความเจริญรุ่งเรือง การงานเจริญก้าวหน้า แคล้วคลาดปลอดภัย ท้ังนี้  
ก่อนวันงานจะมีการประกวดออกแบบเมนูจากข้าวจี่ด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและสนุกสนาน

บึงกาฬ : ฟินรสสดใหม่ ไฉไลริมฝั่งโขง 87

ถ.วศิิษฐ์ อ.เมืองบงึกาฬ
จ.บงึกาฬ 
เปิดบรกิารทกุวัน 
06.00-12.00 น. 
โทร.09-0969-9818

บ้านข้าวเปียก 
(บ้านต้น) 



06.00
ออกเดินทางจากสนามบิน มุ่งหน้าสู่ จ.อุดรธานี
07.30
รับประทานอาหารเช้า ข้าวเปียกอุดร “ร้านแสนรัก”
08.30
มุ่งหน้าสู่ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
10.30
เยี่ยมชม “วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ�้าศรีธน)”  สักการะ
พระพุทธรปูและรอยพระพทุธบาท ในพระอโุบสถทรงระฆงัคว�า่ 
“ชมหอระฆังโอ่งมังกร” และ “ถ�้าศรีธน”
11.30
ปั่นจักรยานชมวิถีชีวิตที่ “พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต” 
แวะถ่ายรูปสตรีอาร์ท “พญานาค กราฟิตี้” และเที่ยวชม
เลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น “ตลาดชุมชนพอเพียง” 
12.00
ร่วมกิจกรรมท�าขนหมากเบ็ง ดอกข่า และทดลองท�าอาหาร 
พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง เมนูปลาแม่น�้าโขง ผักปลอด
สารพิษที่ปลูกเอง อาหารแปรรูปจากฝีมือชาวบ้านในชุมชน
15.00
มุ่งหน้าสู่ อ.พรเจริญ แวะจิบเครื่องดื่มเย็นที่ “ร้านยืนยั่ง 
ยั่งยืน” ร่วมกิจกรรมร้อยมาลัย และทดลองท�าอาหารกับ
คุณย่า/คุณแม่  พร้อมช้อปผ้าทอและของที่ระลึกชุมชน
17.00
รับประทานอาหารเย็น เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นปลอดสาร
เคมี ที่รับซื้อจากคนในชุมชนเพื่อกระจายรายได้
18.00
เดินทางกลับเข้าที่พัก อ.เมืองบึงกาฬ  พักผ่อน
ตามอัธยาศัย

Day 1 Day 2 Day 3
ฟินรสสดใหม่ ไฉไลริมฝั่งโขง 3 วัน 2 คืน
บึงกาฬ :

 พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต- ถ�้าศรีธน- 
ยืนยั่ง ยั่งยืน

ภูทอก-หนองเลิง-บ้านสะง้อ/ หอค�า ภูสิงห์-บ้านข้าวเปียก-เดอะวัน-วัดอาฮง

07.30
รับประทานอาหารเช้าที่พัก
08.30
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดเจติยาศรีวิหาร หรือ “วัดภูทอก” 
เดินขึ้นชมความงาม วิวมุมสูงบนเส้นทางเลียบผา  สักการะ 
พระปางนาคปรก ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นปากทางเข้าสู่เมือง
พญานาค
11.00
มุ่งหน้าสู่ “หนองเลิง” ล่องแพชม ความงาม สัมผัสสายน�้า
ธรรมชาติ  และรับประทานอาหารเที่ยงบนแพ 
13.30
เดินเล่นชมบึงบัวและนกน�้าบริเวณ “สะพานโนนสาวเอ้”  
และเลือกซื้อสินค้าโอทอปจากชุมชน
14.15
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “บ้านสะง้อ”  ชมกระบวนการท�า  
“ผ้าหมักโคลน ดารานาคี” ย้อมสีธรรมชาติ ร่วมกิจกรรม 
Workshop และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหมักโคลน
16.30
เดินทางสู่ “บ้านหอค�า” ชม ชิม ช้อป ผลิตภัณฑ์จากลูกหยี
ยักษ์ ยลวิถีชีวิต และชมพระอาทิตย์ตกริมฝั่งโขง ในดินแดน
ที่ได้ชื่อว่า “เหนือสุด แดนอีสาน”
18.30
รบัประทานอาหารเยน็ “โฮมสเตย์ รบัลม ชมโขง” เมนพูืน้บ้าน 
จากปลาแม่น�้าโขง
19.30
เดินทางกลับเข้าที่พัก อ.เมืองบึงกาฬ พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.00
ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ภูสิงห์”
05.30
นั่งรถบริการของชุมชน ขึ้นสู่จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น 
บริเวณ “หินสามวาฬ” และแวะจุดชมวิวอื่นๆ
08.00
ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเช้า “ร้านบ้านข้าวเปียก” 
10.00
แวะจิบเครื่องดื่ม “ร้านรู้สึกดี” Café & Studio   
ชมิเมน ูSignature กบัวนัสบาย  ๆทีต้่องการพกัผ่อน 
10.45
เดินทางเข้าที่พัก ท�าภารกิจส่วนตัว
12.00
รับประทานอาหารเที่ยง “ห้องอาหารเดอะวัน”  
เมนูอาหารอีสานฟิวชั่นโดยเชฟผู้มากประสบการณ์
13.00
มุ่งหน้าสู่ “วัดอาฮงศิลาวาส” ชมจุดที่ลึกที่สุด ของแม่น�า้โขง 
บรเิวณแก่งอาฮง หรอื “สะดอืแม่น�า้โขง” กราบพระพุทธคุวานันท์ศาสดา 
ในอุโบสถหินอ่อน 
13.30
ออกเดินทางไปท่าอากาศยานอุดรธานี
17.05
ออกเดินทางจาก จ.อุดรธานี กลับถึงกรุงเทพฯ  
โดยสวัสดิภาพ 
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