


สารบััญ ภาคเหนืือ

• พิิจิิตร

• แพิร่

• น่่าน่

• เชีียงราย

ภาคกลาง

• ชีัยน่าท

• สระบุุรี

• เพิชีรบุุรี

ภาคตะวัันืออกเฉีียงเหนืือ

• บุุรีรัมย์

• ชีัยภูมูิ

• น่ครพิน่ม

ภาคตะวัันืออก

• ระยอง

• ปราจิีน่บุุรี

ภาคใต้

• สุราษฎร์ธาน่ีีิ

• พิังงา

• สงขลา

เส้้นืทางแนืะนืำา

1

12

23

34

45

56

67

78

89

100

111

123

134

145

156

167

การท่องเที�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.) ได้้ด้ำาเน่ิน่โครงการ 
“WAT” Worship Activities Tradition “ศรัทธาน่ำาทาง เส้น่ทาง
น่ำาเที�ยว” เป็น่การสร้างสรรค์เส้น่ทางท่องเที�ยว ที�ใชี้ความศรัทธา
และความเชี่�อเป็น่แรงกระตุ้น่ให่้เกิด้การเด้ิน่ทางท่องเที�ยว โด้ยเชี่�อมโยง
แห่ล่งท่องเที �ยวชีุมชีน่ วัฒน่ธรรม และวิถีีชี ีว ิตท้องถีิ �น่ เพิ่ �อเป็น่
การกระจิายรายได้้สู ่ท้องถีิ �น่ “ศรัทธาน่ำาทาง เส้น่ทางน่ำาเที �ยว”
ได้ ้สร ้างสรรค ์ เส ้น่ทางท ่องเท ี �ยวน่ ำาร ่องจิ ำาน่วน่ 15 เส ้น่ทาง 
ใน่ 15 จิังห่วัด้ ทั�วทุกภููมิภูาคของประเทศ ด้ังน่ี�

ภูาคเห่น่่อ ได้้แก่ จิังห่วัด้พิิจิิตร แพิร่ น่่าน่ เชีียงราย
ภูาคกลาง ได้้แก่ จิังห่วัด้ชีัยน่าท สระบุุรี เพิชีรบุุรี
ภูาคตะวัน่ออกเฉีียงเห่น่่อ ได้้แก่ จิังห่วัด้บุุรีรัมย์ ชีัยภููมิ น่ครพิน่ม
ภูาคตะวัน่ออก ได้้แก่ จิังห่วัด้ระยอง ปราจิีน่บุุรี
ภูาคใต้ ได้้แก่ จิังห่วัด้สุราษฎร์ธาน่ี พิังงา สงขลา

โด้ยทุกเส้น่ทางได้้น่ำาเสน่อเร่�องราวประวัติศาสตร์ตั�งแต่
อด้ีตจิน่ถีึงป ัจิจิ ุบุ ัน่ สะท้อน่ถีึงศ ิลปวัฒน่ธรรมที � เชี ่ �อมโยงกับุ
แรงศรัทธา ความเชี่�อ ที� เล่าขาน่ส่บุต่อกัน่มาตั�งแต่บุรรพิบุุรุษ 
กิจิกรรมท้องถีิ�น่ และสร้างการรับุรู้การท่องเที�ยวอย่างรับุผิิด้ชีอบุ 
ให่้การท่องเที�ยวเป็น่ปัจิจิัยสน่ับุสนุ่น่การฟื้้�น่ตัวของเศรษฐกิจิ ททท.
ห่วังว่าโครงการด้ังกล่าวจิะสามารถีกระตุ ้น่ให่้เกิด้การเด้ิน่ทาง
ท่องเที�ยวภูายใน่ประเทศ และน่ำาไปสู่การท่องเที�ยวแบุบุ Caring and 
Sharing โด้ยเน่้น่ความเป็น่มิตร ดู้แลเอาใจิใส่ เก่�อกูล แบุ่งปัน่ 
สามารถีสร้างงาน่ สร้างอาชีีพิ และก่อให่้เกิด้รายได้้แก่ชี ุมชีน่ใน่
ท้องถีิ�น่อย่างยั�งย่น่ต่อไป

คำำานำำา
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สัักการะหลวงพ่่อเงินขอคนเกื�อหนุน 
ไหว้เจ้้าแม่่ทัับทิัม่ขอให้แคล้วคลาด

ชิิม่ส้ัม่โอของดีท่ัาข่อย 
ปล่อยฟีีลให้ชิิลตลอดทัริป!

ภาคเหนืือ

พ่ิจ้ิตร
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	 หากพููดถึึงพิูจิิตร สิ�งแรกที�นึ่กถึีงเลยคงเป็น่ชีาละวัน่ 
น่ิทาน่พิ่�น่บุ้าน่ชี่�อด้ังที�คน่ไทยห่ลาย ๆ คน่คงรู้จิัก แต่ถี้าลึกกว่าน่ั�น่
กลับุคิด้อะไรไม่ออกสักเท่าไร ครั�งน่ี�จิึงตั�งใจิไว้ว่าจิะทำาความรู้จิัก
พิิจิิตรให่้มากขึ�น่ เลยเริ�มจิากศึกษาประวัติศาสตร์อัน่เก่าแก่ที� 
อุุทยานเมืือุงเก่าพูิจิิตร ซึ่ึ�งเชี่�อว่าเป็น่ที�ตั�งของเม่องเก่าพิิจิิตร 
แวะไห่ว้ห่ลวงปู�พิระยาโคตรบุอง ผู้ิปกปักษ์คุ้มครองเม่องพิิจิิตรที�
ศาลหลักเมืือุง ก่อน่จิะเดิ้น่สำารวจิร่องรอยแห่่งอดี้ตกาลที�โอบุล้อมไว้
ด้้วยต้น่ไม้อัน่ร่มร่�น่ไปยัง วััดมืหาธาต ุ โบุราณสถีาน่กลางเม่อง 
มีพิระธาตุเจิด้ีย์ทรงลังกา วิห่ารเก้าห่้อง และอุโบุสถี รวมทั�ง
แน่วกำาแพิงขน่าด้ให่ญ่่ และยังสามารถีเด้ิน่ไปชีม ถึำ�าชาละวััน	ที�อยู่
ไม่ไกลได้้อีกด้้วย

 อากาศเริ�มร้อน่ขึ�น่แล้ว เลยพัิกกิน่ม่�อกลางวัน่แสน่อร่อย 
ปิด้ท้ายด้้วยเคร่�องด่้�มห่วาน่ๆ เย็น่ๆ ชี่�น่ใจิติด้ม่ออีกแก้ว ก็พิร้อม
เด้ิน่ทางสู ่จิุด้ห่มายถีัด้ไป อุโบุสถีห่ลังให่ญ่่ของ วััดท่าหลวัง	
พูระอุารามืหลวัง	ตั�งอยู่ด้้าน่ห่น่้า เม่�อเด้ิน่เข้าไปด้้าน่ใน่ ความร้อน่
ที�เคยระอุอยู่รอบุกายก็ห่ายเป็น่ปลิด้ทิ�ง ลมพิัด้ผิ่าน่ชี่องห่น่้าต่าง

ที �เรียงรายด้้าน่ข้าง บุวกกับุลวด้ลายอัน่สวยงามบุน่ฝาผิน่ัง 
และห่ลวงพิ่อเพิชีร พิระพิุทธรูปปางมารวิชีัย ศิลปะเชีียงแสน่
อายุกว่า 800 ปีพิุทธลักษณะงด้งามจิน่ละสายตาไปไห่น่ไม่ได้้ 
เม่�อถีวายสังฆทาน่ กรวด้น่ำ�า พิร้อมฟื้ังเร่�องเล่าจิากห่ลวงพิ่อ
เรยีบุรอ้ยแลว้ ก็ได้เ้วลามุง่ห่น่า้สู่ พูิพูิธภััณฑ์บ์้า้นดงโฮจิิมืินห ์ 
ที�จิัด้แสด้งเร่�องราวความสัมพิัน่ธุ์อัน่แน่่น่แฟื้้น่ระห่ว่างไทยและ
เวียด้น่ามที�มีมาอย่างยาวน่าน่

 แสงช่ีวงบุ่ายแก่ ๆ เห่มาะกับุการถ่ีายรูป สถึานีรถึไฟ
พูิจิิตร	จิึงเป็น่จุิด้ห่มายถัีด้ไป อาคารทรงสี�เห่ลี�ยมผิ่น่ผ้ิาสไตล์
ตะวัน่ตกริมทางรถีไฟื้ที �ทอด้ยาวไปสุด้ลูกหู่ลูกตา ห่ากชีอบุ
ถี่ายภูาพิรับุรองว่าถีูกใจิแน่่น่อน่ ใกล้กัน่ยังมี สกายวัอุล์ก
ชานชาละวััน	ทางเดิ้น่ท่ามกลางต้น่จิามจุิรีขน่าด้ให่ญ่่ มีร้าน่
กาแฟื้เล็ก ๆ ให่้น่ั�งจิิบุกาแฟื้ ชีมวิวรถีไฟื้อย่างเพิลิด้เพิลิน่อารมณ์
จิน่ฟื้้าเริ�มม่ด้ก็ได้้เวลาอาห่ารเย็น่ อิ�มอร่อยแล้วก็ได้้เวลาพิักผิ่อน่
เติมพิลังสำาห่รับุวัน่พิรุ่งน่ี�

	 การเดินเล่นยามืเช้า ท่ามกลาง ย่านเก่าวัังกรด
เป็น่อะไรที�เพิลิด้เพิลิน่มาก สองข้างทางเรียงรายไปด้้วยบุ้าน่เม่อง
ทรงเก่าที�ถีูกดู้แลอย่างด้ี เดิ้น่ไปชิีมอาห่ารและขน่มสูตรโบุราณ
พิร้อมจิิบุน่ำ �ามะน่าวด้องไปยิ �งทำาให่้บุรรยากาศด้ียิ �งขึ �น่ไปอีก 
จิากนั่�น่จึิงไปยัง วััดท่าฬ่่อุ สักการะพิระพิุทธเจิ้าเข้าน่ิพิพิาน่
ซึ่ึ�งมีความเชี่ �อว่าจิะเป็น่ห่น่ทางสู่ความห่มด้ทุกข์ ได้้ ใน่อุโบุสถี
ยังมีภูาพิจิิตรกรรมฝาผินั่งอัน่สวยงามให่้ได้้เด้ิน่ชีมอีกด้้วย แล้ว
ห่้ามพิลาด้ไปกราบุขอพิรเจิ้าแม่ทับุทิมองค์แรกใน่ประเทศไทยที�ถูีก
อัน่เชิีญ่มาจิากไห่ห่ลำา ประเทศจีิน่ อายุกว่า 150 ปี ที� ศาลเจิ้าแมื่
ทับ้ทิมืท่าฬ่่อุ ซึ่ึ�งผู้ิคน่มักมาขอพิรให่้แคล้วคลาด้ปลอด้ภูัย 
พิร้อมกับุขอพิรจิากเทพิเจิ้ากวน่อูที �ม ีชี ่ �อเสียงด้้าน่ชีัยชีน่ะ 
ติด้กัน่ค่อโรงเรียน่ยกเอ็งที�เปิด้ใน่น่ักท่องเที�ยวสามารถีเข้าไป
ถี่ายภูาพิกับุข้าวของเคร่�องใชี้ต่าง ๆ คล้ายกับุย้อน่วัยไปยังชี่วงที�
เป็น่น่ักเรียน่อยู่ได้้อีกด้้วย

 เล่น่สนุ่กจิน่ท้องเริ�มส่งเสียงประท้วง ม่�อกลางวัน่วัน่นี่�ขอ
ฝากท้องเอาไว้ที� ชุมืชนโพูธิ�ประทับ้ช้าง	 ที�น่อกจิากอาห่ารจิะ
อร่อยแล้ว ยังมีการแสด้งน่่ารัก ๆ จิากชีาวบุ้าน่ใน่ชุีมชีน่ที�สร้าง
รอยยิ�มและความประทับุใจิได้้อย่างด้ีเยี�ยม จิากน่ั�น่จิึงเด้ิน่ไปยัง 

วััดโพูธิ�ประทับ้ช้าง วัด้เก่าแก่กว่า 320 ปีที�คู่ชีุมชีน่มาอย่าง
ยาวน่าน่เพิ่�อกราบุไห่ว้ขอพิรเอาฤกษ์เอาชีัย ก่อน่ไปขึ�น่รถีราง
ชีมสวน่ผิลไม้ท ี �  บ้้านโพูธิ �ประทับ้ช้าง	ใน่ฤดู้กาลน่ี �ม ีผิลไม้
ให่้ชีิม 2 ชีน่ิด้ค่อ มะยงชีิด้ผิลโตรสห่วาน่ และส้มโอท่าข่อยพิัน่ธุ์ด้ัง
แห่่งเม่องพิิจิิตร ซึ่ึ�งชีาวบุ้าน่ได้้สาธิตการน่ำาส้มโอไปแปรรูปเป็น่
ส้มโอกวน่สีสวยน่่ากิน่รสชีาติอร่อย และยังสาธิตการสาน่ชีะลอม
ด้้วยผิักตบุชีวาให่้ได้้ดู้กัน่อีกด้้วย

 ทั�งชิีมและช็ีอปผิลไม้จิน่พิอใจิแล้วก็ถึีงเวลาไปยังจุิด้ห่มาย
สุด้ท้ายใน่ทริปน่ี� ห่ลวงพิ่อเงิน่องค์ให่ญ่่ปรากฏให่้เห่็น่เป็น่สิ�งแรก
การัน่ตีได้้ว่าถีึงเขต วััดท้ายนำ�า	เรียบุร้อยแล้ว วัด้เก่าแก่แห่่งน่ี�
อยู่คู่เม่องพิิจิิตรมากว่า 140 ปี ผู้ิคน่มากมายมีความศรัทธา
เล่�อมใสใน่ห่ลวงพ่ิอเ งิน่ มักจิะมาขอพิรเร่�องโชีคลาภูและ
แคล้วคลาด้ปลอด้ภัูย เดิ้น่ชีมภูาพิจิิตรกรรมฝาผินั่งที�วิห่ารสักพัิก
ก็คิด้ว่าถึีงเวลาเดิ้น่ทางกลับุแล้ว เร่�องราวเกี�ยวกับุพิิจิิตรไม่ได้้มีแค่
ชีาละวัน่อีกต่อไป เพิราะสถีาน่ที�เที�ยวและประสบุการณ์มากมาย
ตลอด้ 2 วัน่ 1 ค่น่ที�ผิ่าน่มาทำาให่้รู้ว่า พิิจิิตรเป็น่อีกจิังห่วัด้ที�น่่ารัก
และมีรายละเอียด้ที�น่่าสน่ใจิมากกว่าที�คิด้
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วััดท้้ายน้ำำ�า
 

	 สายมูืห้ามืพูลาด! วัด้เก่าแก่อายุกว่า 140 ปี 
เป็น่ที �ประด้ิษฐาน่ห่ลวงพิ่อเงิน่องค์ ให่ญ่่ที �สุด้ใน่โลก
มีความศักด้ิ�สิทธิ�และชีาวพิิจิิตรให่้ความเล่�อมใสศรัทธา 
เช่ี�อว่าห่ากมาขอพิรให้่มีโชีคลาภู ค้าขายรำ�ารวย มีคน่คอย
เก่�อห่นุ่น่ แคล้วคลาด้ปลอด้ภูัยจิะสมปรารถีน่า
 
 วิ ห่ า ร ด้้ า น่ ห่ น่้ า กุ ฏิ ข อ ง วั ด้ ท้ า ย น่ำ�า มี ภู า พิ
จิิตรกรรมฝาผินั่งเล่าถีึงชีีวประวัติของห่ลวงพ่ิอเงิน่ 
งด้งามด้้วยภูาพิสีโทน่ซีึ่เปีย กุฏิท้ายวัด้สร้างขึ�น่เพ่ิ�อ
ประด้ิษฐาน่รูปเห่ม่อน่ห่ล่อขี�ผึิ�งห่ลวงพ่ิอเงิน่ อีกทั�งยังมี
พิิพิิธภูัณฑ์์จิัด้แสด้งวัตถีุโบุราณมากมาย

วััดโพธิ์์�ประท้ับช้้าง
 

	 ย้อุนวัันวัาน	 ที�วัด้เก่าแก่อายุกว่า 320 ปี 
สร้างขึ�น่ใน่สมัยสมเด็้จิพิระสุริเยน่ทราธิบุดี้ (พิระพุิทธเจ้ิาเส่อ) 
พิระมห่ากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา เพ่ิ�อเป็น่อนุ่สรณ์สถีาน่  
ณ สถีาน่ที�ประสูติของพิระองค์ พิร้อมสักการะต้น่ตะเคียน่
โบุราณอายุกว่า 260 ปี
 
 มีเร่�องเล่าว่า ช่ีวงประมาณ ปี พิ.ศ. 2242 มีลมพิายุ
พิัด้เอาต้น่ตะเคียน่ที�แผิ่กิ�งก้าน่ขน่าด้ให่ญ่่หั่กโค่น่ลงมา
บุริเวณห่น้่าวัด้ จิึงมีการเก็บุเศษต้น่ตะเคียน่ที�ห่ักโค่น่ลง 
โด้ยการเล่�อยตัด้ลำาต้น่ที�มีขน่าด้เล็กออก ส่วน่ลำาต้น่
ขน่าด้ให่ญ่่ชีาวบุ้าน่และทางวัด้โพิธิ�ประทับุช้ีางจิะเก็บุรักษาไว้
เพิ่�อให่้ประชีาชีน่กราบุไห่ว้ โด้ยระห่ว่างที�ชีาวบุ้าน่ร่วมกัน่
ตัด้เก็บุไม้ที�หั่กโค่น่ ได้้เกิด้ปรากฏการณ์พิระอาทิตย์ทรงกรด้
ขึ�น่ต่อเน่่�องเป็น่เวลากว่า 3 ชีั�วโมง จิึงเป็น่ที�พิูด้ถีึงของ
ชีาวบุ้าน่เป็น่อย่างมาก

 พิ่�น่ที�ภูายใน่วัด้โด้ด้เด้่น่ด้้วยพิระวิห่ารสูงให่ญ่่
ใน่ศิลปะแบุบุอยุธยา ซึ่ึ�งมีกำาแพิงล้อมรอบุสองชีั�น่ และ
ได้้รับุการขึ�น่ทะเบุียน่เป็น่โบุราณสถีาน่สำาคัญ่ของ
จิังห่วัด้จิากกรมศิลปากร วิห่ารห่ลังนี่�เป็น่ที�ประดิ้ษฐาน่
ห่ลวงพ่ิอโต ห่ร่อห่ลวงพ่ิอยิ�มที�ชีาวพิิจิิตรให้่ความเคารพิ
น่ับุถี่อมาก

 และใน่บุริเวณใกล้วัด้ ยังมีการท่องเที�ยวเชิีงอนุ่รักษ์
ที� บ้้านโพูธิ�ประทับ้ช้าง เดิ้น่ชีม ชิีม ส้มโอท่าข่อยผิลไม้ขึ�น่ช่ี�อ
แห่่งเม่องพิิจิิตรสด้ ๆ จิากสวน่ พิร้อมชีมการแปรรูปส้มโอ
เป็น่สิน่ค้าต่าง ๆ และห่ากเป็น่ฤดู้กาลของมะยงชีิด้ 
จิะสามารถีเพิลิด้เพิลิน่และอิ�มอร่อยกับุมะยงชิีด้ห่วาน่ ๆ 
สด้จิากต้น่ได้้อีกด้้วย



7 8ภาคเหนือ ภาคเหนือ

วััดท้่าฬ่่อ
 

	 ขอุพูรสู่ควัามืหมืดทุกข์	ต้องมาไห่ว้
พิระพุิทธเจิ้าเข้าน่ิพิพิาน่ พิระพุิทธรูปเก่าแก่สัน่นิ่ษฐาน่
ว่าเป็น่พิระพิุทธรูปสมัยรัตน่โกสิน่ทร์ ภูายใน่พิระอุโบุสถี
มีภูาพิวาด้พุิทธประวัติพิระเจ้ิาสิบุชีาติ

 ทุกปีบุริเวณท่าน่ำ�าวัด้ยังมีประเพิณีบุวงสรวง
บูุชีาแม่ย่าน่างเร่อยาว ซึึ่�งเป็น่ประเพิณีเก่าแก่ที�บุรรพิบุุรุษ
ชีาวเร่อตามวัด้ต่าง ๆ ใน่เขตลุ่มแม่น่ำ�าน่่าน่และลุ่มแม่น่ำ�ายม
ใน่พิ่�น่ที�จิังห่วัด้พิิจิิตรได้้ปฏิบุัติส่บุทอด้กัน่มาอย่าง
ยาวน่าน่กว่า 100 ปี

ศาลเจ้้าแม่่ท้ับท้์ม่ท้่าฬ่่อ
 

	 หรือุศาลเจ้ิาจ้้ิยบ้้วัยเนี�ยวั	 ผู้ิคน่มักมา
ขอพิรให้่ปลอด้ภัูยจิากอัน่ตราย และขอพิรจิากเจ้ิาพ่ิอกวน่อู 
ให่้มีชีัยชีน่ะเห่น่่อคู่แข่ง
 
 ศาลเจ้ิาแห่่งนี่�เป็น่ของชีาวจีิน่ไห่ห่ลำาที�เคารพิบูุชีา
องค์เจิ้าแม่ทับุทิม (ตุ ้ยบุ่วยเต่งเห่น่ี �ยง) อัน่ศักด้ิ �สิทธิ � 
โด้ยเป็น่ศาลเจ้ิาแม่ทับุทิมที�ถีูกอัญ่เชีิญ่มาจิากไห่ห่ลำา 
ประเทศจิีน่ เป็น่องค์แรกใน่ประเทศไทย มีอายุถีึง 150 ปี

 ภูายใน่ศาลมีวัตถุีลำ�าค่าน่่าชีมมากมาย เช่ีน่ 
เกี�ยวสำาห่รับุประทับุขององค์เจ้ิาแม่ซึึ่�งน่ำามาจิากประเทศจีิน่ 
เป็น่เร่อน่ไม้แกร่งแกะสลักทั�งห่ลังด้้วยลายด้อกไม้ และ
สัตว์ต่าง ๆ ตามศิลปะจิีน่ ยังมีวัตถีุกายสิทธิ�ซึึ่�งเป็น่
เคร่�องห่มายประจิำาเซึ่ียน่ทั�งแปด้ (โป๊ยป้อ) จิำาน่วน่ 2 ชีุด้ 
(16 อัน่) เป็น่วัตถีุลำ�าค่าซึ่ึ�งทำามาเฉีพิาะจิากน่ครกวางเจิา
ใน่สมัยน่ั�น่

 ใกล้กัน่น่ั �น่มีอาคารเรียน่เป็น่เร่อน่ไม้ 2 ชีั �น่ 
ขึ�น่เคียงคู่กับุศาลเจ้ิาแม่ทับุทิม โด้ยตั�งช่ี�อว่า โรงเรียนยกเอ็ุง
ซึ่ึ�งใน่อด้ีตใชี้เป็น่สถีาน่ที�สอน่ห่น่ังส่อไทยและห่น่ังส่อจิีน่
ให่้กับุบุุตรห่ลาน่ใน่ห่มู่บุ้าน่
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วััดท้่าหลวัง พระอาราม่หลวัง
 

	 วััดเก่าแก่คู่บ้้านคู่เมืือุงพิูจิิตร	อายุน่ับุ
ร้อยปี ประดิ้ษฐาน่ห่ลวงพ่ิอเพิชีร พิระพุิทธรูปปางมาร
วิชีัย ศิลปะเชีียงแสน่ที�มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่ึ�งห่ล่อด้้วยทอง
สำาริด้ และมีพิุทธลักษณะงามลำ�าเกิน่คำาบุรรยาย ซึึ่�งเป็น่
พิระพิุทธรูปสำาคัญ่ของเม่องพิิจิิตร อยากมาให่้ถีึง
พิิจิิตรจิริงต้องแวะสักการะเพิ่�อความเป็น่สิริมงคล
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อุท้ยาน้ำเม่ืองเก่่าพิจ้ิตร
 

	 เช็กอิุนแล้วัเดินชิลไปยังอุดีต	 ใน่สถีาน่ที�
ที�เชี่�อว่าเป็น่ที�ตั�งของเม่องพิิจิิตรเก่า สร้างใน่สมัยพิระยา
โคตรบุอง ประมาณปี พิ.ศ. 1601 ภูายใน่บุริเวณกำาแพิงเม่อง
มีพิ่�น่ที�ประมาณ 400 ไร่เศษ มีลักษณะเป็น่เม่องโบุราณ 
ประกอบุไปด้้วยกำาแพิงเม่อง คูเม่อง เจิดี้ย์เก่า ฯลฯ มี
สวน่รุกขชีาติกาญ่จิน่กุมารซึ่ึ�งกรมป�าไม้ได้้จิัด้ตั�งขึ�น่เม่�อ 
พิ.ศ. 2520 ทำาให่้ภูายใน่บุริเวณอุทยาน่แห่่งนี่�มีต้น่ไม้
ร่มร่�น่ห่ลายชีนิ่ด้เห่มาะเป็น่ที�พิักผิ่อน่ห่ย่อน่ใจิ มีสถีาน่ที�
ที�น่่าสน่ใจิ ค่อ

วััดม่หาธิ์าตุ
 

	 เป็นโบ้ราณสถึานก่อุด้วัยอุิฐ	ที�ตั�งอยู่
กึ�งกลางเม่องพิิจิิตรเก่า ทางฝั�งตะวัน่ออกของแม่น่ำ�าน่่าน่เก่า 
ได้้รับุการขึ�น่ทะเบุียน่เป็น่โบุราณสถีาน่สำาคัญ่ของชีาติ 
ใน่บุริเวณน่ั �น่มีพิระธาตุเจิด้ีย์ทรงลังกาซึ่ึ �งภูายใน่มี
พิระเคร่�องต่าง ๆ ซึึ่�งถูีกลักลอบุขุด้ค้น่ ด้้าน่ห่น้่าพิระเจิดี้ย์
ค่อวิห่ารเก้าห่้อง ด้้าน่ห่ลังพิระเจิด้ีย์เป็น่พิระอุโบุสถี 
มีใบุเสมา 2 ชีั �น่ บุริเวณใต้เน่ิน่ด้ิน่ส่วน่วิห่ารยังพิบุ
สิ�งก่อสร้าง 2 ยุคสมัย ค่อ สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา 
รวมทั�งเจิด้ีย์รายจิำาน่วน่มากและแน่วกำาแพิงขน่าด้ให่ญ่่

ถ้ำำ�าช้าละวััน้ำ
 

	 มีืที�มืาจิากวัรรณคดีเรื�อุง	“ไกรทอุง”	
บุทพิระราชีนิ่พิน่ธ์ของ รัชีกาลที� 2 เดิ้มเคยเป็น่ที�อยู่
จิระเข้ชีาละวัน่ของเม่องพิิจิิตร ลักษณะเป็น่ช่ีองขุด้ลึกลง
ไปใน่ดิ้น่ มีเร่�องเล่าว่า เม่�อประมาณ 65 ปีมาแล้ว พิระภิูกษุ
วัด้น่ครชีุมรูปห่น่ึ�งจิุด้เทียน่ไขเด้ิน่เข้าไปใน่ถีำ�าจิน่ห่มด้
เทียน่เล่มห่น่ึ �งก็ยังไม่ถีึงก้น่ถีำ �า จิึงไม่ทราบุว่าภูายใน่
ถีำ�าชีาละวัน่จิะสวยงามวิจิิตรพิิสด้ารเพิียงใด้ ใน่ปัจิจิุบุัน่
ด้ิน่พิังทลายทับุถีมจิน่ต่ �น่เข ิน่ ทางจิังห่วัด้ได้้สร้าง
รูปปั�น่ไกรทองและชีาละวัน่ไว้ที�บุริเวณปากถีำ�าด้้วย
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ย่าน้ำเก่่าวัังก่รด
 

	 ถึนนสุดฮิตแห่งเมืือุงพูิจิิตร	ใครไป
ก็ต้องแวะถี่ายรูป เด้ิน่เล่น่ใน่ย่าน่พิาณิชียกรรมที�เก่าแก่
แห่่งน่ี� คน่ใน่พิ่�น่ที�ส่วน่ให่ญ่่เป็น่คน่ไทยเชี่�อสายจิีน่ที�เข้ามา
อาศัยอยู่และก่อร่างสร้างตัวจิากการค้าขาย ปัจิจุิบัุน่ยังคง
เห่ล่อไว้ซึึ่�งร้าน่ค้าที�ด้ำาเนิ่น่กิจิการต่อเน่่�องกัน่มาตั�งแต่อดี้ต 
มีรูปแบุบุสถีาปัตยกรรมยังคงไว้ซึ่ึ�งเอกลักษณ์เฉีพิาะตัว 
มีอาห่ารสูตรโบุราณอย่างก๋วยเตี�ยวต้มพิริกสด้ สาคูไส้ห่มู 
ผัิด้ไทย รวมทั�งข้าวของเคร่�องใช้ีใน่อด้ีตที�ยังมีให่้เห่็น่และยัง
ถีูกใชี้งาน่อยู่ 
 
 สถีาน่ที�สำาคัญ่ใน่ตลาด้วังกรด้ เชี่น่ ศาลเจิ้าพิ่อ
วังกลม บุ้าน่ห่ลวงประเท่องคด้ี โรงห่น่ังมิตรบุรรเทิง

สถ้ำาน้ำีรถ้ำไฟพิจ้ิตร
 

	 สายถึ่ายรูปต้อุงแวัะ!	สถีาน่ ีรถีไฟื้
ที�วิจิิตรงด้งาม ติด้อัน่ด้ับุ 1 ใน่ 10 สถีาน่ีรถีไฟื้ที�สวยที�สุด้
ใน่ประเทศ ถูีกสร้างขึ�น่ใน่สมัยรัชีกาลที� 5 เป็น่รูปแบุบุก่ออิฐ
ถ่ีอปูน่ 2 ชัี�น่ ผัิงอาคารเป็น่รูปสี�เห่ลี�ยมผ่ิน่ผ้ิา ใช้ีห่ลังคาจัิ�ว
แบุบุไม่มีห่น้่าจิั�ว ไม่มีชีายคาและกัน่สาด้ ซึึ่�งเป็น่รูปแบุบุ
ตะวัน่ตกอย่างชี ัด้เจิน่ น่อกจิากน่ี �ย ังม ีการตกแต่ง
ตัวอาคารด้้วยบัุวปูน่โค้งและเล่น่ลายเส้น่ความโค้งสไตล์
น่ีโอคลาสสิกโทน่สีครีมน่ำ�าตาลเห่น่่อบุาน่ประตูและ
ห่น่้าต่าง

 ใกล้กัน่น่ั�น่มีแลน่ด์้มาร์กแห่่งให่ม่ของเม่องพิิจิิตร
อย่างสกายวอร์กชีาน่ชีาละวัน่ ให้่เดิ้น่เล่น่พัิกผ่ิอน่ห่ย่อน่ใจิ

 ‘ ผู้ิคน่ทำาให่้สถีาน่ที�มี เสน่่ห่์ ’  คงเป็น่คำาที� ใชี้
อธิบุายการมาพิิจิิตรใน่ครั�งน่ี�ได้้เป็น่อย่างด้ี เพิราะทุกที�
ที�ไปเย่อน่มีแต่รอยยิ�มและน่ำ�าใจิไมตรีที�ชีาวบุ้าน่ต่างห่ยิบุย่�น่ให้่ 
จิน่ความประทับุใจิน่ั�น่ยังติด้ตรึงใน่ใจิมาจิน่ถีึงตอน่น่ี�

พิพิธิ์ภััณฑ์์บ้าน้ำดงโฮจ้ิม่์น้ำห์
 

	 เพูลิดเพูลินกับ้แหล่งท่อุงเที�ยวัเชิง
อุนุรักษ์์แบ้บ้ชุมืชน	  ที� เกิด้จิากความร่วมม่อ
ระห่ว่างไทย - เวียด้น่าม เป็น่ตัวอย่างของพิิพิิธภูัณฑ์์
การเรียน่รู้ที�แสด้งให้่เห็่น่ถึีงการห่ล่อห่ลอมทางวัฒน่ธรรม
อัน่แตกต่างร่วมกัน่ของผิู้คน่ใน่ชีุมชีน่ และมิตรภูาพิอัน่ดี้
ของคน่ไทยที�มีต่อชีาวเวียด้น่ามมายาวน่าน่เก่อบุร้อยปี 
ตั�งแต่อด้ีตจิน่ถีึงปัจิจิุบุัน่
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กราบนมั่สัการพ่ระธาตุช่ิอแฮ
ไหว้พ่ระเจ้้าพ่ร้าโต้ได้โชิคทัันใจ้

ลิ�ม่รสัขนม่จี้นจ้านเด็ด
เทีั�ยวแบบสัโลวไลฟ์ี

ก่อนลุยงานปัง ๆ ทัั�งปี

ภาคเหนืือ

แพ่ร่
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	 สนามืบิ้นแพูร่เช้านี�มืีลมืเย็นๆ  พิัด้มา
ทักทายต้อน่รับุ แวะคาเฟื้�สักร้าน่เพิ่ �อกิน่ม่ �อสายง่าย ๆ และ
จิิบุกาแฟื้ห่อม ๆ สักแก้วก่อน่ไปขึ�น่รถีราง ไกด้์ท้องถีิ�น่ยิ�มแย้ม
ต้อน่รับุทุกคน่ที�ทยอยขึ�น่รถี อาคารทรงไทยผิสมยุโรปสมัย
รัชีกาลที� 5 ตั�งตระห่ง่าน่อยู่ตรงห่น้่า คุ้มืเจ้ิาหลวัง	แห่่งนี่�ไม่เพีิยงเป็น่
ศาลากลางจิังห่วัด้ห่ลังเก่าเท่าน่ั�น่ แต่ยังเคยเป็น่ที�คุมขังน่ักโทษ
ใน่ชัี�น่ใต้ดิ้น่ ไม่ไกลกัน่นั่กอาคารสีชีมพูิห่ร่อ คุ้มืวังศ์บุ้รี	ก็ปรากฏแก่
สายตา ไม่น่่าเช่ี�อว่าเร่อน่ห่อของเจ้ิาสุนั่น่ตาลูกห่ลาน่เจ้ิาห่ลวงแพิร่
องค์สุด้ท้ายแห่่งนี่�จิะมีอายุกว่า 123 ปีแล้ว ลงไปถ่ีายรูป ชีมเร่�องราว
ผ่ิาน่ของใช้ีโบุราณ เดิ้น่เล่น่ใน่สวน่สวยงามด้้าน่ห่น้่ากัน่อยู่พัิกให่ญ่่
ก็ได้้เวลาเดิ้น่ทางต่อไปยัง วััดจิอุมืสวัรรค์ รูปทรงของวัด้แตกต่างไป
จิากที�เคยเห็่น่ อาคารทรงเตี�ยสีน่ำ�าตาลเข้ม สถีาปัตยกรรมแบุบุพิม่า
โด้ด้เด่้น่เป็น่เอกลักษณ์ การได้้นั่�งรถีรางฟัื้งเร่�องราว ณ สถีาน่ที�
แห่่งนั่�น่จิริง ๆ จิากคน่ที�รอบุรู้นั่�น่ทำาให่้การมาเที�ยวครั�งนี่�มีเสน่่ห์่
มากยิ�งขึ �น่ เพิราะรายละเอียด้และความรู้สึกจิากน่ำ�าเสียงที�ส่ �อ

ออกมาตลอด้เส้น่ทางนั่�น่ ทำาให้่ความรู้สึกถูีกตรึงเอาไว้กับุสถีาน่ที�
และเร่�องราวตรงห่น่้าได้้อย่างดี้ ห่ากมีโอกาสควรมาลองสัมผิัส
ด้้วยตัวเองดู้สักครั�ง

 บุัน่ได้พิญ่าน่าคคู่ของ วััดสูงเมื่น	 ตั�งอยู่ด้้าน่ห่น่้านี่�แล้ว 
สัมผิัสได้้ถีึงความเก่าแก่อัน่ทรงคุณค่าของวัด้แห่่งนี่� โด้ยเฉีพิาะ
ส่วน่ที �เก็บุรักษาคัมภูีร์ ใบุลาน่เอาไว้ให่้น่ักท่องเที �ยวและผิู ้มี
จิิตศรัทธาได้้เข้าเยี�ยมชีม ซึึ่�งความพิิเศษใน่ครั�งค่อการได้้ร่วม
ทำาบุุญ่โด้ยการถีวายผ้ิาห่่อคัมภูีร์ สำาห่รับุใชี้ดู้แลรักษาคัมภูีร์
โบุราณเห่ล่านั่�น่ส่บุไป อิ�มบุุญ่แล้วต้องอิ�มท้องด้้วย ขอจิบุวัน่นี่�
ด้้วยอาห่ารเห่น่่อพิ่�น่เม่อง ก่อน่เข้าพิักผ่ิอน่ให่้พิร้อมเด้ิน่ทางต่อ
ใน่วัน่พิรุ่งน่ี�

	 มืาถึึงแพูร่ทั �งที จิะไม่มาที � วััดพูระธาตุช่อุแฮ	
ก็คงไม่ได้้ พิระธาตุเก่าแก่แห่่งนี่�อยู่คู่เม่องแพิร่มายาวน่าน่ และยัง
เป็น่พิระธาตุประจิำาคน่เกิด้ปีขาล มีความเช่ี�อว่าห่ากได้้มาถีวาย
ผิ้าแพิรสามสีจิะทำาให่้มีพิลัง ป้องกัน่ศัตรูได้้ ห่ลังเด้ิน่ชีมความงาม
รอบุวัด้จิึงไปขอพิรพิระเจิ้าทัน่ใจิ ก่อน่ไปยัง วััดพูระธาตุสุโทน
มืงคลคีรี ด้้าน่ห่น่้าวัด้โด้ด้เด้่น่ด้้วยพิระน่อน่สีทองอร่ามองค์ให่ญ่่ 
มีเอกลักษณ์ของสถีาปัตยกรรมล้าน่น่าแบุบุผิสมผิสาน่ระห่ว่าง
ไทย จิีน่ พิม่า และลาว ภูายใน่วัด้มีพิิพิิธภูัณฑ์์ที�รวบุรวมโบุราณ
วัตถีุต่าง ๆ มากมายให่้ได้้ชีม

 ออกเด้ิน่ทางกัน่ต่อเพิ่�อไปสัมผิัสวิถีีชีุมชีน่แท้ ๆ ที� ชุมืชน
บ้้านดอุนทราย เสียงด้น่ตรีพิ่�น่บุ้าน่ที�ด้ังคลอให้่ได้้ยิน่ตั�งแต่เดิ้น่
เข้าไปใน่ห่มู่บุ้าน่มาจิากเคร่�องด้น่ตรีพิ่�น่เม่องที�ชีาวบุ้าน่กำาลังเล่น่
ต้อน่รับุอยู่ ไม่เพิียงแค่น่ั�น่ ยังมีการเตรียมอุปกรณ์เพิ่�อสาธิต
ขั�น่ตอน่การทำาขลุ่ยและเคร่�องด้น่ตรีพิ่�น่เม่องอ่�น่ ๆ ไว้ให่้ได้้ชีม
กัน่อีกด้้วย ห่ลังจิากสนุ่กสน่าน่กัน่พิอประมาณแล้วจิึงย้ายมาชีม
การสาธิตทำาผ้ิาซึ่ิ�น่ ณ บุ้าน่ปากะญ่อ ที�แสด้งให่้เห่็น่ถีึงความ
พิิถีีพิิถีัน่และประณีตใน่ทุกขั�น่ตอน่กว่าจิะได้้ผิ้าทอผ่ิน่สวยสักผ่ิน่ 
แถีมยังได้้ลองปักลายลงบุน่ผ้ิา สร้างสรรค์เป็น่ผิลงาน่ของตัวเอง
สำาห่รับุเป็น่ของที�ระลึกอีกด้้วย จิากน่ั�น่จึิงได้้ดู้วิธีทำาเมี�ยงข้าวปัน่ 
อาห่ารพ่ิ�น่ถิี�น่ของชุีมชีน่แห่่งนี่�ที�โฮงซึึ่งห่ลวง โด้ยการเทน่ำ�าแป้งบุาง ๆ 
บุน่ผิ้าขาวบุางที�ขึงบุน่ห่ม้อน่ำ�าร้อน่ ปิด้ฝาทิ�งไว้สักครู่ เม่�อสุกแล้ว
น่ำามากิน่คู่กับุเน่่�อสัตว์ น่ำ�าจิิ�ม และผัิกสด้ตามชีอบุคล้ายกับุแห่น่มเน่่อง 

 เรียกน่ำ�าย่อยกัน่ไปพิอประมาณแล้วก็ได้้เวลาม่�อกลางวัน่
ของจิริง อาห่ารแบุบุพ่ิ�น่เม่องถูีกเตรียมไว้จิน่เต็มโต๊ะ แต่ละเมนู่น่่าตา
น่่ากิน่ บุางเมนู่เคยเห็่น่ แต่บุางเมนู่ก็ได้้มาเห็่น่ที�นี่�เป็น่ครั�งแรก เช่ีน่ 
ขน่มจิีน่น่ำ�าย้อย ห่่อน่ึ�งห่น่่อไม้ อาห่ารม่�อน่ี�ที�เต็มไปด้้วยรอยยิ�มและ
เสียงหั่วเราะสร้างพิลังงาน่บุวกเต็มเปี�ยมให้่พิร้อมลุยต่อใน่ช่ีวงบุ่าย
ที� วััดศรีดอุนคำา พิระธาตุเก่าแก่ที�ประด้ิษฐาน่พิระเจิ้าพิร้าโต้ที�
ชีาวบุ้าน่ต่างให้่ความเคารพินั่บุถี่อ และมีอีกชี่�อว่าพิระเจ้ิาทัน่ใจิ
เชี่�อกัน่ว่าห่ากได้้มากราบุไห่ว้จิะได้้สิ�งที�ปรารถีน่าด้ังใจิ ก่อน่กลับุ
แวะซ่ึ่�อผ้ิาห่ม้อห้่อมแห่่ง บ้้านทุ่งโฮ้ง	ติด้ม่อสักผ่ิน่ แวะจิิบุกาแฟื้ชิีล ๆ
อีกสักแก้ว ห่ร่อถี้ายังพิอไห่วแวะชีิมขน่มจิีน่น่ำ �าย้อยจิาน่เด้็ด้
เม่องลองดู้สักจิาน่ก็ไม่เลวเลย

 รอยยิ �มที �ต ิด้อยู ่บุน่ใบุห่น่้าตลอด้การเด้ิน่ทางกลับุ 
ไห่น่จิะเร่ �องราวที�วน่เวียน่อยู่ใน่ความคิด้ทำาให่้รู ้ว่าตกห่ลุมรัก
เม่องแพิร่เข้าแล้วอย่างจิัง
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วััดศรีดอน้ำคำำา
 

	 ขอุพูรทันใจิ สักการะพิระเจิ้าพิร้าโต้ ห่ร่อ 
พิระเจิ้าทัน่ใจิ พิระพิุทธรูปไม้ศิลปะล้าน่น่า สร้างโด้ย
การใชี้มีด้พิร้าโต้ห่ร่อมีด้โต้ จิน่เสร็จิภูายใน่ 1 วัน่ วัด้นี่�
เป็น่พิระธาตุเก่าแก่ขน่าด้ให่ญ่่ ภูายใน่บุรรจิุพิระบุรม
สารีริกธาตุของพิระพิุทธเจิ้าอีกด้้วย

 น่อกจิากนี่�ยังมีเร่�องเล่าว่า ใน่สมัยสงครามโลก
ครั�งที� 2 คน่งาน่ได้้กู้ระเบุิด้ขน่าด้ให่ญ่่ที�ตกลงมาแถีว
สถีาน่ีรถีไฟื้แก่งห่ลวงมาได้้ จิึงน่ำาดิ้น่ปืน่ออกแล้วมา
ถีวายวัด้เพิ่�อใชี้ทำาระฆัง ชีาวแพิร่ได้้ยิน่ข่าวจิึงแห่่กัน่มาดู้ 
จิน่คน่ที�อ่�น่เอาไปล้อเลียน่ว่า “เม่องแป้แห่่ระเบุิด้”

วััดพระธิ์าตุสุโท้น้ำม่งคำลคำีรี
 

	 เช็กอุินวััดล้านนา สวยงามตามลักษณะ
ของสถีาปัตยกรรมล้าน่น่าแบุบุผิสมผิสาน่ระห่ว่างไทย 
พิม่า จิีน่ และลาว

 ภูายใน่วัด้มีศาลาพิิพิิธภัูณฑ์์สร้างด้้วยไม้สักทอง
ทั�งห่ลังรูปทรงล้าน่น่า จิัด้แสด้งโบุราณวัตถีุมีค่าของ
ห่ัวเม่องฝ�ายเห่น่่อไว้มากมาย เช่ีน่ พิระพิุทธรูปต่าง ๆ 
เคร่�องเงิน่ เคร่�องด้น่ตรีล้าน่น่า อาวุธโบุราณ รูปภูาพิเจ้ิาน่าย
ฝ�ายเห่น่่อ และภูาพิเห่ตุการณ์ใน่อด้ีตต่าง ๆ

วััดจ้อม่สวัรรคำ์
 

	 วััดเก่าแก่สร้างข้�นในสมัืยรัชกาลที�	5 
มีความงด้งามตามแบุบุศิลปะพิุกาม (พิม่า) นั่บุเป็น่วัด้ที�มี
เอกลักษณ์เฉีพิาะตัว จิน่กรมศิลปากรได้้จิด้ทะเบุียน่ไว้เป็น่
สมบุัติของชีาติ ทั�งยังเป็น่ที�เก็บุรักษาคัมภูีร์โบุราณที�ทำา
จิากงาชี้างอีกด้้วย

 ใน่วัน่มาฆบูุชีาของทุกปี จิะมีประเพิณีไห่ว้สาป๋าระมี
พิระธาตุจิอมสวรรค์ ซึึ่�งจิะมีขบุวน่แห่่เคร่�องสักการะ 
ขบุวน่แห่่ผิ้าห่่มพิระธาตุ ขบุวน่ชีาติพิัน่ธุ์ต่าง ๆ ใน่จิังห่วัด้
แพิร่ และการฟ้ื้อน่กลองอ่ด้ พิิธีทางศาสน่า พิิธีห่่มผิ้า
พิระธาตุอีกด้้วย
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วััดพระธิ์าตุช้่อแฮ
 

	 แลนด์มืาร์กเมืือุงแพูร่	ที�ใครก็ต้อุงแวัะ! 
สักการะสิ�งศักด้ิ�สิทธิ�คู่บุ้าน่คู่เม่องและปูชีน่ียสถีาน่สำาคัญ่
ที�สุด้ อยู่คู่เม่องแพิร่มามากกว่าพัิน่ปี เป็น่ห่นึ่�งใน่พิระธาตุ
ศักด้ิ �สิทธิ �ของประเทศไทย เป็น่พิระธาตุประจิำาปีเกิด้

ของคน่ปีขาล เชี่�อกัน่ว่าห่ากน่ำาผ้ิาแพิรสามสีไปถีวายจิะ
ทำาให่้ชีีวิตมีพิลัง คุ้มครองป้องกัน่ศัตรูได้้ 
 
 ภูายใน่ประด้ิษฐาน่พิระเจิ้าทัน่ใจิห่ร่อห่ลวงพิ่อ
ทัน่ใจิ ซึึ่�งเช่ี�อว่าเป็น่พิระพุิทธรูปที�ใครมาขอพิรก็จิะ
สมห่วังด้ั�งใจิอย่างแน่่น่อน่
 

 ทุกปีจิะมีงาน่ประเพิณีไห่ว้พิระธาตุช่ีอแฮ ใน่ช่ีวงวัน่
ขึ�น่ 9 คำ�า ถึีงวัน่ขึ�น่ 15 คำ�า เด่้อน่ 4 พุิทธศาสนิ่กชีน่จิะเดิ้น่ทาง
มาน่มัสการพิระธาตุชี่อแฮเป็น่จิำาน่วน่มาก ด้้วยความ
เช่ี�อว่าใน่ช่ีวงระยะเวลาดั้งกล่าว พิระบุรมสารีริกธาตุจิะ
แสด้งปาฏิห่าริย์แผิ่บุารมีที�เป็น่สิริมงคลแก่ผิู้ที�มาสักการะ



23 24ภาคเหนือ ภาคเหนือ

วััดสูงเม่่น้ำ
 

	 แวัะอุ่านคัมืภัีร์ใบ้ลาน ที�วัด้สูงเม่น่ ซึ่ึ�งเป็น่
สถีาน่ที�เก็บุรวบุรวมคัมภูีร์คู่บุ้าน่คู่เม่องที�สมบุูรณ์มาก 
และมีคัมภูีร์ใบุลาน่จิำาน่วน่มากที�สุด้ใน่โลก

 วัด้สูงเม่น่ได้้สร้างห่อธัมม์และพิิพิิธภูัณฑ์์คัมภูีร์
ใบุลาน่ไว้ เพิ่�อการอนุ่รักษ์และเก็บุสะสมคัมภูีร์ ทุกเด้่อน่
มกราคมของทุกปี จิะมีประเพิณี “ตากธัมม์ ตาน่ข้าวให่ม่ 
ห่ิงไฟื้พิระเจิ้า” เพิ่�อส่บุต่อวรรณกรรม คัมภูีร์ให่้ย่น่ยาว
 
 ประเพิณีตากธัมม์ ค่อกระบุวน่การรักษาคัมภูีร์
ผิ่าน่พิิธีกรรมความเชี่�อ โด้ยการน่ำาคัมภูีร์สมุด้บุัน่ทึก
อักขระคาถีาของชีาวล้าน่น่า (ปั �บุสา) ที �อยู ่ใน่ห่อไตร 
ออกมาตากแด้ด้ ควบุคุมความชี่�น่ เก็บุรักษาโด้ยการ
ห่่อผิ้าและการเขียน่คัมภูีร์ชีุด้ให่ม่ขึ�น่มา

คำุ้ม่เจ้้าหลวัง
 

	 น ั �งรถึราง  ชีมสถีาน่ที � เก ่าแก ่น่ ับุร ้อยป ี
ที�อยู่คู ่เม่องแพิร่มายาวน่าน่ เป็น่อาคารที�ทรงคุณค่า 
ด้้วยความโด้ด้เด้่น่ของสถีาปัตยกรรมที�มีรูปทรงแบุบุ
ไทยผิสมยุโรป ห่ร่อที�มักได้้ยิน่กัน่ว่า  “ทรงขน่มปังขิง” ซึ่ึ�ง
เป็น่ที�น่ิยมใน่สมัยรัชีกาลที� 5 เริ�มสร้างใน่ปี พิ.ศ.2435 
โด้ยเจิ้าห่ลวงพิิริยะเทพิวงศ์ เจิ้าเม่องแพิร่องค์สุด้ท้าย 
โด้ยชี่างฝีม่อชีาวจีิน่ที�มีชี่�อเสียงมากใน่สมัยนั่�น่ มีประตู
ห่น้่าต่างถึีง 72 บุาน่ โด้ยแต่ละบุาน่จิะมีช่ี�อเรียกแตกต่างกัน่
ออกไป น่ิยมตั�งด้้วยชี่�อที�เป็น่สิริมงคล มีความเชี่�อว่า
เม่ �อเด้ิน่ผิ่าน่ประตูบุาน่ที� 31 และ 32 ชี่ �อ “ตองคำาใต้” 
จิะพิาน่พิบุกับุชีัยชีน่ะ ภูายใน่อาคารยังคงมีข้าวของ
เคร่�องใชี้ของอด้ีตเจิ้าห่ลวงคงเอาไว้ใน่สภูาพิสมบุูรณ์

 คุ้มเจ้ิาห่ลวงมีใต้ถุีน่อาคารเป็น่คุกที�ใช้ีคุมขังทาส 
ซึ่ึ�งใช้ีมายาวน่าน่กว่า 50 ปี โด้ยภูายใน่แบุ่งเป็น่ 3 ห่้อง 
ห่ากทำาผิิด้ขั�น่ร้ายแรงจิะถีูกขังใน่ห่้องม่ด้ที� ไม่มีแสงไฟื้
ลอด้เข้าไปได้้ และนั่กโทษจิะได้้รับุบุทลงโทษที�แสน่ทรมาน่ 
จิน่กระทั�งพิระบุาทสมเด้็จิพิระจิุลจิอมเกล้าเจิ้าอยู่ห่ัว 
รัชีกาลที� 5 ได้้ประกาศเลิกทาส คุกแห่่งน่ี�จิึงกลายเป็น่คุก
ที�ใชี้ขังน่ักโทษ มาจิน่ถีึงยุคสมัยที�มีการสร้างเร่อน่จิำา
เม่องแพิร่ข ึ �น่ คุกทาสที � เป ็น่ด้ั �งน่รกบุน่ด้ิน่ที � ใชี ้งาน่
มายาวน่าน่จิึงเห่ล่อไว้เพิียงตำาน่าน่

 ตาน่ข้าวให่ม่ ชีาวบุ้าน่จิะน่ำาข้าวให่ม่ที�เก็บุเกี�ยวจิาก
น่าเข้ายุ้งฉีางที�บุ้าน่มานึ่�งให่้สุกเพิ่�อตักบุาตร ตาน่ขัน่ข้าว 
อุทิศไปให่้พิ่อแม่และบุรรพิบุุรุษที�ล่วงลับุไปแล้ว ก่อน่ที�
จิะน่ำามาทาน่

 ห่ิงไฟื้พิระเจิ้า ค่อการน่ำาไม้มาเห่ลาปอกเปล่อก
แล้วทาสีเห่ล่อง พิอถึีงวัน่พิระก็น่ำาไม้ไปประเคน่พิระประธาน่
ใน่โบุสถี์ แล้วน่ำาไม้เห่ล่านั่�น่มาทำาเป็น่กระโจิมไว้ห่น่้าโบุสถี์ 
พิอถีึงเวลาก็ทำาพิิธีจิุด้ไฟื้ ซึ่ึ �งใน่อด้ีตพิิธีน่ี �ปฏิบุัติกัน่
เพิ่�อให่้ความอบุอุ่น่ใน่ฤดู้ห่น่าวแก่พิระสงฆ์และผู้ิมาทำาพิธิี
ใน่วัด้
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คำุ้ม่วังศ์บุรี
 

	 อุาคารทรงไทยผสมืยุโรป สีชีมพิูอ่อน่
ที�มีอายุกว่า 123 ปีแห่่งนี่� เดิ้มถูีกสร้างขึ�น่เพ่ิ�อใช้ีเป็น่เร่อน่ห่อ
ของเจ้ิาสุน่ัน่ตา ลูกห่ลาน่ของเจ้ิาห่ลวงองค์สุด้ท้ายแห่่ง
เม่องแพิร่ ออกแบุบุโด้ยชี่างชีาวจิีน่กวางตุ้งและก่อสร้าง
ร่วมกัน่กับุช่ีางท้องถีิ�น่โด้ยไม่ใช้ีเสาเข็ม แต่ใช้ีการเรียง
ท่อน่ซึุ่งเป็น่ฐาน่ลึกลงไปใต้ดิ้น่ ก่อน่เทปูทับุอีกชัี�น่เพิ่�อ
ความแข็งแรง ความสวยงามละมุน่ของอาคารแห่่งน่ี�ทำาให่้
กลายเป็น่อีกสถีาน่ที�ห่นึ่�งที�ห่ลาย ๆ คน่ตั�งใจิมาถ่ีายรูป 
เชี็กอิน่เม่�อได้้มาเย่อน่แพิร่

บ้าน้ำทุ้่งโฮ้ง
 

	 แต่เดิมืเป็นบ้้านขอุงชาวัไทยพูวัน 
ปัจิจุิบัุน่เป็น่ห่มู่บุ้าน่ใน่เขตอำาเภูอเม่องที�มีผิลิตภัูณฑ์์พ่ิ�น่บุ้าน่
ขึ�น่ชี่�ออย่าง “ผิ้าห่ม้อห่้อม” เป็น่ชุีด้แต่งกายประจิำาถีิ�น่
ของชีาวแพิร่ และชีาวบุ้าน่ทุ่งโฮ้งที�สวมใส่ใน่ชีีวิตประจิำาวัน่
และงาน่ประเพิณีต่าง ๆ ซึึ่�งผ้ิาห่ม้อห้่อมของบุ้าน่ทุ่งโฮ้งนั่�น่
เน่่�อด้ี ทน่ทาน่ และสวยงาม คน่น่ิยมเล่อกซึ่่�อเล่อกชี็อป
ไปเป็น่ของฝากจิากเม่องแพิร่

 ว่ากัน่ว่าทะเลสามารถีพัิด้เอาความขุ่น่มัวใน่ใจิ
ของเราออกไปได้้ ความเรียบุง่าย และเสน่่ห่์ของเม่องแพิร่
เองก็ทำาได้้ด้ีไม่ต่างกัน่ ยิ�งประกอบุกับุเร่�องราวอัน่น่่า
ค้น่ห่าภูายใต้ความสงบุนิ่�งของเม่องแห่่งนี่�ด้้วยแล้ว การ
มาแค่ครั�งเด้ียวคงไม่พิอ

ชุ้ม่ช้น้ำบ้าน้ำดอน้ำท้ราย
 

	 สัมืผัสวิัถีึชีวิัตแบ้บ้ดั�งเดิมื ที�ชุีมชีน่เก่าแก่
ใน่อำาเภูอลอง ชีมกรรมวิธีทอผ้ิาซึ่ิ�น่ตีน่จิก ลองทำาขลุ่ย 
เคร่�องด้น่ตรีไทยพิ่�น่บุ้าน่ ปักลายบุน่ห่มวก และทำาข้าว
พิัน่ผิักห่ร่อเมี�ยงข้าวปัน่ พิร้อมชิีมขน่มจีิน่น่ำ�าย้อย 
อาห่ารเด้็ด้ประจิำาถีิ�น่ รสชีาติด้ั�งเด้ิมแบุบุชีาวแพิร่



27 28ภาคเหนือ ภาคเหนือ

น่าน
ชูิธาตุขอชีิวิตดีมี่สุัข 

ลอดซุุ้้ม่พ่ญานาคลุ้นรัก 
ตื�นตาแกรนแคนยอนเมื่องปัว 
เพ่ลิดเพ่ลินชีิวิตสัไตล์ล้านนา

ภาคเหนืือ
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	 น่านเป็นอุีกหนึ�งจิังหวััดที�ข้�นชื�อุเรื�อุง
ควัามืชิล แถีมยังไปง่าย นั่�งเคร่�องบุิน่เพิียงห่นึ่�งชีั�วโมงเท่าน่ั�น่ 
จิึงไม่แปลกใจิเลยที�ห่ลาย ๆ คน่เล่อกให้่น่่าน่เป็น่จุิด้มุ่งห่มายเพิ่�อ
พิักผ่ิอน่ใน่ชี่วงสุด้สัปด้าห่์ เริ�มวัน่ด้้วยการสักการะเสาห่ลักเม่อง
จิังห่วัด้น่่าน่ ณ วััดมิื�งเมืือุง เพิ่�อความเป็น่สิริมงคลตลอด้ทริป  
แล้วจึิงเดิ้น่ทางต่อไปยัง วััดหนอุงบั้วั ถีึงแม้จิะเป็น่ช่ีวงสายแล้วแต่
อากาศยังไม่ร้อน่มากน่ัก เม่�อเดิ้น่ชีมจิิตรกรรมฝาผินั่งที�สะท้อน่
วิถีีชีีวิตชีาวน่่าน่และไห่ว้พิระขอพิรเอาฤกษ์เอาชัียเรียบุร้อยแล้ว 
ชีาวบุ้าน่ใน่ ชุมืชนไทลื�อุหนอุงบั้วั	ก็พิร้อมสาธิตการทอผ้ิาพ่ิ�น่เม่อง
ให่้ได้้ชีม  และสัมผัิสวิถีีชีีวิตความเป็น่อยู่แบุบุดั้�งเด้ิมของชีาวไทล่�อ 
จิากนั่�น่จึิงออกเดิ้น่ทางสู่ วััดภูัเก็ต	ที�ตั�งอยู่บุน่ด้อย สักการะห่ลวง
พ่ิอแสบุปัวเพิ่�อความเป็น่สิริมงคล แล้วชีมวิวทุ่งน่าที�รายล้อมตัว
วัด้และห่มู่บุ้าน่เก็ตเอาไว้ ลมพัิด้เอ่�อย ๆ ขณะนั่�งรอชิีมอาห่ารพ่ิ�น่
เม่องใน่ ชุมืชนศิลาเพูชร	ทำาให่้ความรู้สึกห่ิวไม่โห่ด้ร้ายเกิน่ไปน่ัก
แต่เพิียงไม่น่าน่อาห่ารน่่าตาน่่ากิน่ก็ถีูกเสิร์ฟื้อย่างต่อเน่่ �อง 
เป็น่อาห่ารพิ่�น่เม่องง่าย ๆ ของชีาวบุ้าน่ แต่สร้างความประทับุใจิ
ให่้กับุทุกคน่ที�ได้้ชีิม

 ความร้อน่ระอุใน่ช่ีวงบุ่ายถูีกพัิด้พิาห่ายไปเม่�อได้้อยู่ริมธาร
น่ำ�าไห่ลแสน่เย็น่สบุายที� วัังศิลาแลง ห่ากได้้ห่ย่อน่ขาลงไปใน่น่ำ�าเย็น่ ๆ 
ยิ�งทำาให่้อุณห่ภููมิรอบุตัวดู้ลด้ตำ�าลงและความสบุายกายยิ�งเพิิ�มขึ�น่ 
แด้ด้ร่มลมตกแล้วก็ ได้้เวลาเดิ้น่ทางไปยัง วััดพูระธาตุเขาน้อุย		
เพิ่�อสักการะพิระเกศาธาตุพิร้อมชีมวิวเม่องน่่าน่มุมสูงที�โอบุล้อม
ด้้วยภููเขาสูงแบุบุ 360 องศา ก่อน่จิะอิ�มอร่อยกับุอาห่ารเห่น่่อม่�อเย็น่
แล้วพิักผิ่อน่ให่้พิร้อมเด้ิน่ทางต่อใน่วัน่รุ่งขึ�น่

	 เช้าวัันที�สอุง	กับุการเด้ิน่ทางสู่ วััดพูระธาตุแช่แห้ง 
และห่ากมีโอกาสแน่ะน่ำาให่้ “ชีูธาตุ” ห่ร่อสักการะบุูชีาองค์พิระธาตุ
เพิ่�อให้่ชีีวิตอยู่ดี้มีสุข เจิริญ่ก้าวห่น้่า ปราศจิากโรคภัูยไข้เจิ็บุ แล้ว
เด้ิน่ทางต่อสู่ วััดภูัมิืนทร์	ใจิกลางเม่องน่่าน่ มีความเช่ี�อว่าห่ากได้้
ลอด้ซึุ่้มพิญ่าน่าคจิะมีโอกาสกลับุมาเย่อน่เม่องน่่าน่อีกครั�ง 
สมห่วังใน่ความรัก ห่ร่อคน่ที�มีคู่อยู่แล้วความรักจิะห่วาน่ชี่�น่ และ
ที�สำาคัญ่ยังมีจิิตรกรรมฝาผินั่งช่ี�อดั้งอย่าง “กระซิึ่บุรักเม่องน่่าน่” 
ที�โด้่งด้ังระด้ับุโลกให่้ได้้เยี�ยมชีมอีกด้้วย

 เด้ิน่ชีมวัด้จิน่พิอใจิแล้วก็ ได้้เวลาเติมพิลังงาน่ด้้วย
อาห่ารเม่องอีกสักม่ �อ ลองชีิมไก่ทอด้มะแขว่น่ เมนู่เด้็ด้ของ
จิังห่วัด้น่่าน่ดู้สักครั�ง แล้วจิึงไปเด้ิน่เล่น่ ถี่ายรูป ชีมประวัติศาสตร์
ที� พูิพูิธภััณฑ์์สถึานแห่งชาติน่าน ภูาพิที�ใครห่ลายคน่คงเคยเห็่น่
ผิ่าน่ตาค่ออุโมงค์ต้น่ลีลาวด้ีที�ทอด้ยาว แผิ่กิ�งก้าน่สวยงามอยู่
ตรงทางเดิ้น่ด้้าน่ห่น้่า พิร้อมด้อกสีขาวที�ส่งกลิ�น่ห่อมไปทั�วบุริเวณ

 จิุด้ห่มายสุด้ท้ายค่อ ตึกรังสีเกษ์มื อาคารเก่าแก่สไตล์
ตะวัน่ตกยุคโคโลเน่ียลสวยงาม แต่แฝงไปด้้วยประวัติศาสตร์
อัน่น่่ากลัว ห่ากมีเวลาอีกสักห่น่่อยอาจิแวะเล่อกซึ่่�อของฝาก
ติด้ไม้ติด้ม่อกลับุไปฝากคน่ที�บุ้าน่ ห่ร่อแวะจิิบุกาแฟื้ชีิล ๆ ใน่ร้าน่
บุรรยากาศด้ี ๆ ที�กระจิายตัวอยู่ทั�วทุกมุมเม่องน่่าน่ก็ได้้เชี่น่กัน่

 ถึีงแม้ว่าใครต่างก็เอ่ยถึีงความชิีลของน่่าน่กัน่มานั่กต่อนั่ก
แล้ว แต่ถี้าห่ากไม่ได้้มาสัมผิัสเองก็คงไม่รู้ว่าความชีิลที�ว่าน่ั�น่ ไม่ได้้
มาจิากอากาศห่ร่อบุรรยากาศรอบุ ๆ เพีิยงเท่านั่�น่ แต่ยังออกมา
จิากความน่่ารักของผิู้คน่ที�ได้้พิบุเจิอระห่ว่างทางด้้วยเชี่น่กัน่
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วััดภัูม่์น้ำท้ร์

 อุยากขอุพูรควัามืรักต้อุงมืาที�นี�!	
วัด้ห่ลวงเก่าแก่ที�มีอายุกว่า 400 ปี มีความเชี่�อว่า ถี้าคู่รัก
ได้้ลอด้ซึุ่้มพิญ่าน่าคบุริเวณด้้าน่ห่น่้าพิระอุโบุสถีก็จิะ
ครองรักยั�งย่น่ และมั�น่คง ห่ากเป็น่คน่โสด้จิะสมห่วังใน่
ความรัก เด้ิมชี่�อว่าวัด้ “พิรห่มมิน่ทร์” สร้าง โด้ยพิระเจิ้า
เจิตบุุตรพิรห่มมิน่ทร์ เจ้ิาผู้ิครองน่ครน่่าน่ มีความโด้ด้เด่้น่
กว่าวัด้อ่�น่ ๆ ตรงที�เป็น่วัด้ทรงจิตุรมุขที�เป็น่ทั�งพิระอุโบุสถี 
พิระวิห่าร และพิระเจิด้ีย์ประธาน่ใน่อาคารเด้ียวกัน่ 
ซึ่ึ�งกรมศิลปากรสัน่นิ่ษฐาน่ว่าเป็น่พิระอุโบุสถีทรงจิตุรมุข
แห่่งแรกใน่ประเทศไทย 
 
 จิุด้สำาคัญ่ที�ห่้ามพิลาด้ค่อจิิตรกรรมฝาผินั่ง
ห่ร่อ “ฮูบุแต้ม” ซึึ่�งได้้แบุ่งออกเป็น่ 3 เร่�อง ได้้แก่ พุิทธชีาด้ก 
ตำาน่าน่พิ่�น่บุ้าน่ และความเป็น่อยู่ของชีาวน่่าน่ใน่อด้ีต 
มีภูาพิที�น่่าสน่ใจิอยู่ห่ลายภูาพิ เชี่น่ ภูาพิของ “ปู�ม่าน่ 
ย่าม่าน่” ซึ่ึ �งเป็น่คำาเรียกผิู ้ชีายผิู ้ห่ญ่ิงชีาวไทล่ �อใน่
สมัยโบุราณกระซิึ่บุคุยกัน่ เป็น่ภูาพิคู่รักที�โด่้งดั้งระดั้บุโลก 
 
 ที�วัด้ยังมีซึุ่้มพิญ่าน่าคที�มีเอกลักษณ์เฉีพิาะตัว 
ชี่างโบุราณสร้างให่้มีทั�งส่วน่ห่ัวและห่างเห่ม่อน่เล่�อยทะลุ
ออกมาจิากวิห่าร ส ่วน่ห่ลังจิะมีชี ่องไว ้ ให่ ้ เด้ ิน่ลอด้ 
มีความเช่ี�อว่า ผู้ิใด้ได้้ลอด้ท้องพิญ่าน่าคจิะได้้กลับุมา
เย่อน่จิังห่วัด้น่่าน่อีก บุ้างก็ว่าใครได้้ลอด้ท้องพิญ่าน่าค
จิะเจิอเน่่ �อคู ่ ห่ร่อห่ากได้้ลอด้ตัวพิญ่าน่าคทั�ง 4 ชี่อง 
จิะเป็น่ทางรอด้ไปสู่ห่น่ทางห่ลุด้พิ้น่

วััดพระธิ์าตุแช้่แห้ง 
 

	 อุยากมืาน่านอุีกซ้ำำ�าๆ ต้องแวะพิระธาตุ
คู่บุ้าน่คู่เม่องชีาวน่่าน่ สัน่นิ่ษฐาน่ว่ามีอายุราว 600 ปี 
สร้างขึ �น่เพิ่ �อบุรรจิุพิระบุรมสารีริกธาตุที � ได้้มาจิาก
กรุงสุโขทัย ศิลปะการก่อสร้างได้้รับุอิทธิพิลมาจิาก
เจิด้ีย์พิระธาตุห่ริภุูณไชีย โด้ยรอบุองค์พิระธาตุจิะบุุด้้วย
ทองจิังโก ทางเด้ิน่ขึ �น่สู ่องค์พิระธาตุเป็น่พิญ่าน่าค 
ห่น่้าบัุน่ใด้เห่น่่อประตูทางเข้าเป็น่ลายน่าคเกี�ยว ซึ่ึ�งเป็น่
เอกลักษณ์ เฉีพิาะของช่ีางฝีม่อและเป็น่ศิลปะของจัิงห่วัด้น่่าน่
โด้ยแท้จิริง 
 
 ชีาวเม่องล้าน่น่ามีความเช่ี�อกัน่ว่า ห่ากได้้เดิ้น่ทาง
ไปสักการะบูุชีาองค์พิระธาตุแชี่แห่้ง ห่ร่อที�ชีาวล้าน่น่า
เรียกกัน่ว่าการชูีธาตุ จิะได้้รับุอานิ่สงค์อย่างแรงกล้า 
ทำาให้่ชีีวิตอยู่ดี้มีสุข ปราศจิากโรคภัูยต่าง ๆ ห่น้่าที�การงาน่
เจิริญ่ก้าวห่น่้า
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วััดหน้ำองบัวั
 

 แวัะชมืวััดเก่าแก่	ประจิำาห่มู่บุ้าน่ห่น่องบุัว 
ที�อยู่ท่ามกลางห่มู่บุ้าน่ไทยล่�ออัน่สงบุร่มเย็น่ สร้างขึ�น่ราว 
พิ.ศ. 2405 (สมัยรัชีกาลที� 4) โด้ยท่าน่สุนั่น่ต๊ะ (ครูบุาห่ลวง)
 
 ภูายใน่โบุสถ์ีมีภูาพิกิจิกรรมฝาผินั่งเล่าเร่�อง
ห่นึ่�งใน่ปัญ่ญ่าสชีาด้ก ซึึ่�งเป็น่พิระชีาติห่นึ่�งของพิระพุิทธเจ้ิา

 น่อกจิากน่ั�น่ ภูาพิจิิตรกรรมที�วัด้ห่น่องบุัวแห่่งน่ี� 
ยังสะท้อน่ให่้เห่็น่สภูาพิความเป็น่อยู่ของผู้ิคน่ใน่สมัยนั่�น่
ได้้เป็น่อย่างด้ี โด้ยเฉีพิาะการแต่งกายของผิู้ห่ญ่ิงที�นุ่่ง
ผิ้าซึ่ิ�น่ลายน่ำ�าไห่ล ห่ร่อผิ้าซึ่ิ�น่ตีน่จิกที�สวยงาม

วััดภัูเก่็ต
 

 ตัวัอุยู่เหนือุ	แต่เชี็กอิน่วัด้ภููเก็ตให่้เพิ่�อน่งงได้้ 
เพิราะวัด้นี่�ตั�งช่ี�อตามห่มู่บุ้าน่ที�ช่ี�อว่า  ห่มู่บุ้าน่เก็ต  แต่ด้้วย
วัด้ตั�งอยู่บุน่เน่ิน่เขา ซึ่ึ�งทางเห่น่่อ เรียกว่า “ด้อย” ห่ร่อ 
“ภูู” จิึงตั�งชี่�อว่า “วัด้ภููเก็ต” ห่มายถึีง วัด้บุ้าน่เก็ตที�อยู่
บุน่ภูู ห่ร่อ ด้อย  วัด้ภููเก็ต  ถ่ีอว่าเป็น่วัด้ที�มีภููมิทัศน์่และวิวที�
สวยงาม โด้ยจุิด้เด่้น่ของวัด้ค่อ มีระเบีุยงชีมวิวด้้าน่ห่ลังวัด้ 
ติด้กับุทุ่งน่ากว้างไกลพิร้อมด้้วยฉีากห่ลังเป็น่ภููเขา
วน่อุทยาน่ด้อยภููคา ใน่ยามเชี้าวัด้ภููเก็ตเป็น่จิุด้ชีมวิว
พิระอาทิตย์ขึ�น่ที�งด้งามอีกแห่่งห่น่ึ�ง

 ภูายใน่วัด้โด้ด้เด้่น่ด้้วยอุ โบุสถีทรงล้าน่น่า
ประยุกต์ จิิตรกรรมฝาผิน่ังสามมิติ และเป็น่ที�ประด้ิษฐาน่ 
“ห่ลวงพิ ่อแสน่ป ัว   ห่ร ่อ  ห่ลวงพิ ่อพิ ุทธเมตตา” 
อัน่ศักด้ิ�สิทธิ� ห่ัน่พิระพิักตร์ไปทางทิศตะวัน่ออก 

 ภูายใน่ว ัด้ย ังม ี  ท ี �พิ ักชี ่ �อ   ภู ู เก ็ต  สน่ธยา 
เทมเพิิลสเตย์  ห่ร่อเรียกให่้เข้าใจิง่าย ๆ ค่อเป็น่ลักษณะ
ของโรงแรมธรรมะ เป็น่อาคารที �พิัก สำาห่รับุผิู ้ท ี �มา
ปฎิบุัติธรรมห่ร่อน่ักน่ักท่องเที�ยวที�สน่ใจิ

วััดพระธิ์าตุเขาน้ำ้อย
 

	 อุงค์พูระธาตุ	ตั�งอยู่บุน่ยอด้ด้อยเขาน้่อย ซึึ่�ง
อยู่ด้้าน่ตะวัน่ตกของตัวเม่องน่่าน่ สร้างใน่สมัยเจ้ิาปู�แข็ง 
เม่�อปี พิ.ศ. 2030 องค์พิระธาตุเป็น่เจิดี้ย์ก่ออิฐถ่ีอปูน่ทั�งองค์ 
เป็น่ศิลปะพิม่าผิสมล้าน่น่า ภูายใน่บุรรจุิพิระเกศาธาตุ
ขององค์สมเด้็จิพิระสัมมาสัมพิุทธเจ้ิา เป็น่ปูชีนี่ยสถีาน่ที�
สำาคัญ่และเก่าแก่อีกแห่่งห่น่ึ�งของจิังห่วัด้น่่าน่

 น่อกจิากขึ�น่ไปไห่ว้พิระขอพิรเพ่ิ�อเป็น่สิริมงคล
แล้ว ยังสามารถีชีมวิวเม่องน่่าน่ได้้แบุบุ 360 องศา ซึ่ึ�งถี่อ
เป็น่จิุด้เด้ียวที�มองเห่็น่เม่องน่่าน่จิากมุมสูง โอบุล้อม
ไปด้้วยขุน่เขาน่้อยให่ญ่่อัน่สวยงาม
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วัังศ์ลาแลง

 หรือุแกรนด์แคนยอุนเมืือุงปัวั	อำาเภูอ
ท่องเที �ยวสุด้ฮิตใน่จิังห่วัด้น่่าน่ เป็น่ธารน่ำ �าไห่ลผิ่าน่
ซึ่อกห่ิน่ผิาจิน่เป็น่ร่องรอยตามการห่มุน่วน่ของน่ำ �า 
อ ีกห่น่ึ �งสถีาน่ที �สวยงามที �ควรค่าแก่การมาเย่อน่
เป็น่อย่างยิ�ง
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วััดม่์�งเม่ือง

 ประดิษ์ฐาน เสาหลัก เ มืือุงขอุง
จิังหวััดน่าน	ใน่ศาลาจิตุรมุขสีขาวที�มีลวด้ลายปูน่ปั�น่
ว ิจิ ิตรงด้งาม ม ียอด้พิรห่มส ี �ห่น่ ้า เป ็น่ต ัวอาคาร 
ฐาน่ประดั้บุด้้วยไม้แกะลวด้ลายลงรักปิด้ทอง ยอด้เสา
แกะสลักเป็น่รูปพิระพิรห่มพัิกตร์มีชี่�อ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบุกขา 

 มีความเชี่�อว่าต้องสักการะเสาห่ลังเม่องทั�ง 4 ทิศ 
โด้ยจิะมีมงคลด้ังน่ี�

ทิศเห่น่่อ ค่อพิระเมตตา มีท่าน่ท้าวเวสสุวรรณเป็น่
ผู้ิรักษา เป็น่ทิศมงคลด้้าน่อำาน่าจิ มีบุารมี มีความมั�น่คง 
มีความกล้าแข็ง เข้มแข็ง เป็น่ที�เคารพิ เกรงขาม

ทิศตะวัน่ออก ค่อพิระกรุณา มีท่าน่ท้าวธะตะรัฎฐะเป็น่
ผิู ้ร ักษา เป ็น่ท ิศมงคลด้้าน่เสน่่ห่ ์  เมตตามห่าน่ิยม 
เป็น่ที�รัก เป็น่ที�ปรารถีน่า และชี่�น่ชีอบุของคน่และเทวด้า  

ทิศใต้ ค่อพิระมุทิตา มีท่าน่ท้าววิรุฬห่ะกะเป็น่ผู้ิรักษา 
เป็น่ทิศมงคลด้้าน่ความมั�งคั �ง รำ �ารวย อุด้มสมบุูรณ์
ทั�งทรัพิย์สมบุัติ ชี่�อเสียง เกียรติยศ และบุริวาร

ทิศตะวัน่ตก ค่อพิระอุเบุกขา มีท ่าน่ท้าววิร ูป ักษ์
เป็น่ผิู้รักษา เป็น่ทิศมงคลด้้าน่ความสงบุ ร่มเย็น่เป็น่สุข 
มีสัน่ติภูาพิ ภูราด้ร เป็น่ที�เคารพิ น่ับุถี่อ เชี่�อถี่อ 

 ด้้าน่น่อกของพิระอุโบุสถี ก็จิะเห่็น่ลายปูน่ปั�น่
อัน่วิจิิตร ฝีม่อตระกูลช่ีางเชีียงแสน่ ความประณีตของ
ลายปูน่ปั�น่ ทำาให่้อุโบุสถีแห่่งน่ี�มีความงามและมีเสน่่ห่์
ไม่แพิ้วัด้อ่�น่ๆ ของน่่าน่เลย

พิพิธิ์ภััณฑ์สถ้ำาน้ำแห่งช้าต์ น้ำ่าน้ำ
 

 อุยากรู้จิักเมืือุงน่านจิริงๆ  ต้องแวะ
พิิพิิธภูัณฑ์สถีาน่แห่่งชีาติประจิำาจิังห่วัด้น่่าน่ ตั �งอยู ่
ใน่บุริเวณคุ้มของพิระเจิ้าสุริยพิงษ์ผิริตเด้ชีฯ อด้ีตเจิ้า
ผู้ิครองน่ครน่่าน่ ตัวอาคารสร้างด้้วยการก่ออิฐถี่อปูน่
สองชัี�น่แบุบุตรีมุข รูปแบุบุผิสมผิสาน่ระห่ว่างแบุบุศิลปะ
ตะวัน่ตกและศิลปะไทย ภูายใน่อาคารจิัด้แสด้งเกี�ยวกับุ
เร่�องโบุราณคด้ีและประวัติศาสตร์ท้องถีิ�น่  โด้ยมีไฮไลต์
อยู่ที� งาช้างดำา  ซึึ่�งเป็น่สมบุัติลำ�าค่าคู่บุ้าน่คู่เม่องน่่าน่มา
แต่โบุราณ

ตึก่รังษีีเก่ษีม่
 

 แวัะเช็กอุิน	อาคารเก่าแก่สไตล์ตะวัน่ตก
ยุคโคโลเน่ียลที�มีอายุมากกว่า 100 ปี ตั �งอยู่ใน่พิ่�น่ที�
ของโรงเรียน่น่่าน่คริสเตียน่ ก่อตั�งโด้ยคณะมิชีชีัน่น่ารี
เพ่ิ�อเปิด้เป็น่โรงเรียน่สำาห่รับุสอน่ห่นั่งส่อตะวัน่ตกแห่่งแรก
ของเม่องน่่าน่ เดิ้มมีช่ี�อว่าโรงเรียน่ “เมริเอริสมิท บุราวส์” 
ต่อมาสมเด้็จิพิระราชีปิตุลาบุรมพิงศาภูิมุข เจ้ิาฟื้้า
ภูาณุรังษีสว่างวงศ์ ได้้พิระราชีทาน่น่ามโรงเรียน่ให่ม่ว่า 
โรงเรียน่รังษีเกษม และกลายเป็น่ช่ี�อตึกรังสีเกษมถึีงทุกวัน่นี่� 

 ปัจิจิุบุัน่ตึกรังษีเกษม ได้้ถูีด้ด้ัด้แปลงเป็น่อาคาร
ห่อประวัติศาสตร์ จิัด้แสด้งโบุราณวัตถีุ ข้าวของเคร่�องใชี้
สมัยมิชีชีัน่น่ารี มีทั�งธน่บุัตร ตะเกียงเจิ้าพิายุ วิทยุเก่า 
และเฟื้อร์นิ่เจิอร์ต่าง  ๆมากมาย ตลอด้จิน่ภูาพิถ่ีายเม่องน่่าน่
ใน่อด้ีตกว่า 1,000 ภูาพิ
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ชุ้ม่ช้น้ำศ์ลาเพช้ร
 

 ชุมืชนเล็กๆ ท่ามกลางธรรมชีาติใน่อำาเภูอปัว 
ล้อมรอบุด้้วยทิวเขาห่ลวงพิระบุางและทุ่งข้าวห่อมมะลิ
มีลำาน่ำ �าไห่ลผิ่าน่ห่น่้าโฮมสเตย์ที �เปิด้ให่้น่ักท่องเที �ยว
ได้้มาเข้าพิักเพิ่�อผิ่อน่คลายความเห่น่่�อยล้า และสัมผิัส
วิถีีสโลวไลฟื้์อย่างแท้จิริง

 “ห่ากได้้มาน่่าน่สักครั�งแล้วจิะห่ลงรัก” เป็น่คำาพูิด้
ที� ไม่ เกิน่จิริงเลย เพิราะน่อกจิากสถีาน่ที� เห่ล่านี่�จิะ
สวยงามและมี เร่�องราวน่่าสน่ใจิให่้ ไ ด้้ติด้ตามแล้ว 
บุรรยากาศอบุอุ่น่ที�อบุอวลไปทั�วเม่องน่่าน่ยังเป็น่เสน่่ห่์
ที�ควรมาสัมผิัสด้้วยตัวเองสักครั�ง

ชุ้ม่ช้น้ำไท้ลื�อหน้ำองบัวั
 

	 นั�งชิลในหมู่ืบ้้านเล็กๆ	 ที�แวด้ล้อมไปด้้วย
ทุ่งน่าเขียวขจิี  แห่ล่งอาศัยของผู้ิคน่ห่ลายเชี่�อชีาติ 
ประกอบุอาชีีพิเกษตรกรรมเป็น่ห่ลัก มีวัฒน่ธรรม
ประเพิณีกลุ ่มชีาติพิัน่ธุ ์ ไทล่ �อที �มีความห่ลากห่ลาย
ทางเชี่�อชีาติ ซึ่ึ�งมีเอกลักษณ์ทั�งด้้าน่ความเป็น่อยู่ อาห่าร 
และศิลปวัฒน่ธรรม

 ผู้ิคน่ใน่ห่มู่บุ้าน่แห่่งนี่�มีฝีม่อใน่การทอผ้ิาพ่ิ�น่เม่อง
ประจิำาเผิ่าที�สวยงาม เรียกว่า “ผ้ิาลายน่ำ�าไห่ล” ซึ่ึ�งเป็น่
แห่ล่งให่ญ่่ท ี �ส ุด้ใน่จิังห่วัด้น่่าน่ น่ับุเป ็น่ห่ัตถีกรรม
ที �ตกทอด้มาห่ลายยุค ห่ลายสมัย ตามใต้ถี ุน่บุ้าน่
ที�ยกพิ่�น่สูงจิะมีเคร่�องทอผิ้าไว้ทอผิ้าสำาห่รับุใชี้เอง ส่วน่
ที�เห่ล่อจิะน่ำาออกจิำาห่น่่ายเป็น่สิน่ค้าพิ่�น่เม่อง เชี่น่ ผิ้านุ่่ง 
ผิ้าพิัน่คอ กระโปรง เส่�อ
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รักดีไม่่มี่คุด 
แม่่ตุ้ยนุ้ยให้โชิค เรียนรู้วิถีีอาข่า 
ฟิีนไม่่หยุดทีั�เหนือสุัดแดนสัยาม่!

เชิียงราย
ภาคเหนืือ



43 44ภาคเหนือ ภาคเหนือ

	 เที�ยวับ้ินไปยังเชียงราย ชี่วงเชี้ามีผู้ิโด้ยสาร
เต็มลำา บุ้างก็ดู้เห่ม่อน่เตรียมตัวไปทำางาน่ บุ้างก็สะพิายกล้องไว้
เตรียมไปเก็บุภูาพิความสวยงามจิากจัิงห่วัด้เห่น่่อสุด้แด้น่สยามแห่่งนี่� 
เชีียงรายเป็น่จิังห่วัด้ที�มีสถีาน่ที�ท่องเที�ยวยอด้น่ิยมอยู่ห่ลายแห่่ง 
แต่ครั �งน่ี � เป ้าห่มายต่างออกไป เพิราะน่ี �จิะเป็น่ครั �งแรกของ
การเด้ิน่ทางตามความเชี่�อสู่เส้น่ทางให่ม่ ๆ  ที�น่่าสน่ใจิ เริ�มจิากการ
ไปขอพิรเจ้ิาแม่กวน่อิมองค์ให่ญ่่ที�สุด้ใน่ไทยท ี� 	 วััดห้วัยปลากั�ง	
พิร้อมชีมความสวยงามของเจิด้ีย์สูง 9 ชีั�น่ที�สร้างด้้วยศิลปะผิสม
ผิสาน่ไทยและจิีน่อัน่สวยงาม ยิ�งถี้าชีอบุถี่ายรูปด้้วยแล้ว ยิ�งต้อง
เผิ่�อเวลาไว้มาก ๆ เพิราะสถีาปัตยกรรมภูายใน่วัด้นั่�น่โด้ด้เด้่น่ 
แตกต่างจิากที�เคยพิบุเห่็น่มาก

 ถีน่น่ที�มีสีเขียวของต้น่ไม้ใบุห่ญ่้าขน่าบุตลอด้ทางพิาไปสู่ 
วััดร่อุงเสือุเต้น เม่�อเข้ามาถีึงบุริเวณวัด้ก็สะดุ้ด้ตากับุโทน่
สีน่ำ�าเงิน่ฟื้้า ประกอบุกับุศิลปะอัน่สวยงามภูายใน่วัด้ยิ�งทำาให้่คน่

ที�มาเย่อน่แย้มรอยยิ�มออกมาทัน่ที สีน่ำ�าเงิน่ฟ้ื้าของตัววิห่ารนั่�น่ 
ห่มายถึีงธรรมะที�ขจิรขจิายไปทั�วโลกเปรียบุเสม่อน่ท้องฟ้ื้าที�สด้ใส 
ออกแบุบุโด้ยชี่างศิลปิน่พิ่�น่บุ้าน่ชีาวเชีียงราย

 เสียงท้องร้องเบุา ๆ บุอกว่าได้้เวลาม่�อกลางวัน่แล้ว แวะกิน่
ขน่มจีิน่น่ำ�าเงี�ยวกับุข้าวซึ่อยแสน่อร่อย จิากนั่�น่เดิ้น่ทางไป วััดแสงแก้วั
โพูธิญาณ ศิลปะที�ผิสมผิสาน่ระห่ว่างล้าน่น่า ไทยให่ญ่่ และพิม่า
ค่อสิ�งที�เห็่น่ได้้ชัีด้จิากทั�วทุกมุมวัด้ แต่สิ�งที�ห้่ามพิลาด้เลยค่อการไป
ขอโชีคลาภูจิากแม่น่างกวักอ้วน่ตุ้ยนุ้่ยอัน่มีช่ี�อเสียง รวมทั�งสักการะ
ครูบุาอริยชีาติ อริยจิิตโต เกจิิที�มีผู้ิคน่เล่�อมใสศรัทธามากมาย 
เวลาผ่ิาน่ไปอย่างรวด้เร็ว เผิลออีกทีก็บุ่ายแก่แล้ว ชีมวิวข้างทาง
ไปพิลาง ห่าร้าน่อาห่ารเห่น่่อเพิ่ �อฝากท้องม่ �อเย็น่ไปพิลาง 
น่ำ �าพิริกห่นุ่ ่ม แคปห่มู ไส้อั �ว แกงฮังเล เป็น่เมนู่ที �ท ำาให่้ว ัน่น่ี �
สมบุูรณ์แบุบุยิ�งขึ�น่ไปอีก

	 อุากาศเย็นในยามืเช้าแบ้บ้นี�  ห่ากอยู่ที�
กรุงเทพิฯ คงไม่ได้้มีโอกาสสัมผัิสเป็น่แน่่ การได้้มาเที�ยวทำาให้่น่าฬิิกา
ชีีวิตต่างไปจิากเดิ้ม ยอมต่�น่เชี้ากว่าเก่าให่้มีเวลาออกไปสัมผิัสกับุ
ประสบุการณ์ให่ม่ ๆ ได้้มากขึ�น่ จุิด้ห่มายแรกใน่วัน่นี่�ค่อ ดอุยผาหมีื 
ซึ่ึ�งมีห่มู่บุ้าน่เล็ก ๆ ของชีาวเขาเผิ่าอาข่าเรียกกัน่ว่า ห่มู่บุ้าน่ผิาห่มี 
ชีาวบุ้าน่ปลูกกาแฟื้กัน่เป็น่ส่วน่ให่ญ่่ จิน่เรียกได้้ว่าเป็น่แห่ล่งปลูก
กาแฟื้ห่ลักของประเทศไทยเลยทีเด้ียว ด้ังน่ั�น่เม่�อมาถีึงที�น่ี�แล้วต้อง
ได้้ลองด้ริฟื้กาแฟื้ ชีิมรสชีาติแบุบุชีาวอาข่าแท้ ๆ ดู้สักห่น่่อย และ
ห้่ามพิลาด้การทำาข้าวปุกงา อาห่ารประกอบุพิิธีมงคลของชีาวอาข่า
ที�ทำาโด้ยการตำาข้าวเห่นี่ยวจิน่เป็น่เน่่�อเด้ียวกัน่ กิน่คู่กับุงา ให้่รส
สัมผิัสเห่น่ียวห่น่ึบุ ห่อมงา มีรสห่วาน่ปลายลิ�น่ ถี่อว่าอร่อยไม่เบุา
เลยทีเด้ียว

 กลิ�น่ห่อมของกับุข้าวแบุบุชีาวอาข่าโชียขึ�น่มาแตะจิมูก
เม่ �อสำารับุอาห่ารกลางวัน่ถีูกยกมาวางตรงห่น่า้ จิากที�คดิ้ว่า
แค่ขน่มและกาแฟื้ก็ทำาให่้เก่อบุอิ�มแล้ว พิอเห็่น่น่ำ�าพิริกถีั�วด้ิน่ ห่มู
ผิักรากชีู แกงเห่็ด้ น่ำ�าลายก็สอขึ�น่มาทัน่ที อาห่ารห่มด้แล้ว แต่สิ�งที�
ย ังอยู ่ค ่อรอยยิ �มและความประทับุใจิที �ค ้างมาอยู ่ถี ึงตอน่น่ี � 
จิุด้ห่มายต่อไปค่อ วััดหิรัญญาวัาส เชี่�อว่าห่ลาย ๆ คน่คงตั�งใจิมา
วัด้นี่� โด้ยเฉีพิาะสาว ๆ เพิราะเชี่�อกัน่ว่าห่ากได้้มาขอพิรความรัก
จิากพิระสิงห์่สาน่ชีน่ะมารห่ร่อพิระเจ้ิาสาน่จิะสมห่วัง เม่�อได้้พิรความ
รักแล้วจิึงเด้ิน่ทางไปกราบุสักการะพิระธาตุเก่าแก่เพิ่�อความเป็น่
สิริมงคลใน่ชีีวิตที� วััดพูระธาตุผาเงา ที�น่ี�มีความเชี่�ออีกว่า ห่ากได้้
บุูชีาพิระธาตุแห่่งน่ี� อาการเจิ็บุไข้ได้้ป�วยที�มีจิะห่ายเป็น่ปลิด้ทิ�ง

 การมาเชีียงรายตามรอยความเช่ี�อใน่ครั�งนี่� ไม่ได้้ทำาให้่
สบุายใจิเท่านั่�น่ แต่ยังได้้ผิ่อน่คลาย พิร้อมสัมผิัสความสวยงาม
อัน่เป็น่เสน่่ห่์ที�ยากจิะห่าจิากที�อ่�น่ ๆ อีกด้้วย
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วััดห์รัญญาวัาส อุท้ยาน้ำเวัฬุ่วััน้ำ
 

	 เอุาใจิคนเหงา	ขอพิร “พิระสิงห์่สาน่ชีน่ะมาร”  
พิระเจิ้าสาน่ปางมารวิชีัย ซึึ่�งมีความเชี่�อห่ร่ออีกชี่�อเรียก
ห่นึ่�งว่า “พิระแห่่งความรัก” น่ักท่องเที�ยวมักมาขอพิร
โด้ยการเขียน่ข้อความลงบุน่ใบุโพิธิ�สีชีมพิู แล้วติด้ไว้บุน่
ต้น่โพิธิ�ที�ทางวัด้เตรียมไว้ให้่ เพ่ิ�อให้่ความรักของคู่ห่นุ่่มสาว 
ห่ร่อครอบุครัวแน่่น่แฟื้้น่ ห่วาน่ชี่�น่ขึ�น่ไปอีก

 พิระเจ้ิาสาน่องค์ให่ญ่่ที�สุด้ใน่โลกนี่� สร้างจิาก
ไม้ไผิ่ 39,000 ท่อน่ น่าน่ถึีง 99 วัน่ โด้ยพิระครูห่ิรัญ่
อาวาสวัตร เจิ้าอาวาสวัด้ห่ิรัญ่ญ่าวาส ได้้น่ำาไม้มงคล
มาจิากประเทศพิม่า ซึ่ึ�งมีชี่�อตามท้องถีิ�น่ว่า “ไม้มุง” ไม้ใน่
ตระกูลไผิ่ชีน่ิด้ห่นึ่�ง ลักษณะเด้่น่ค่อเห่นี่ยว มอด้ไม่กิน่ 
เห่มาะสำาห่รับุสาน่เป็น่พิระพิุทธรูป มีถีิ�น่กำาเน่ิด้อยู่บุน่
เขาสูง โด้ยใน่ห่น่ึ�งปีชีาวบุ้าน่ที�ดู้แลไม้มุงจิะให่้ตัด้ไม้น่ี�ได้้แค่
ครั�งเด้ียวใน่วัน่ขึ�น่ 15 คำ�า เด้่อน่ 3 เท่าน่ั�น่ และกำาห่น่ด้ว่า
แต่ละปีวัด้ไห่น่จิะเป็น่ผู้ิได้้สิทธิ�ตัด้ไม้ไผ่ิชีนิ่ด้นี่�  เพ่ิ�อสาน่เป็น่
พิระพิุทธรูปโด้ยการเสี�ยงทาย

วััดแสงแก่้วัโพธิ์์ญาณ
 

	 สายมูืห้ามืพูลาด!	 สักการะครูบุาอริยชีาติ 
อริยจิิตโต เกจิิอาจิารย์นั่กปฏิบัุติและพัิฒน่าที�มีผู้ิศรัทธา
เล่�อมใสจิากทั�วทุกแห่่ง พิร้อมขอพิรแม่น่างกวักอ้วน่
ตุ ้ยนุ่ ้ย ซึ่ึ �งมีความเชี่ �อกัน่ว่า ห่ากได้้มาสักการะแล้ว
จิะรำ�ารวยเงิน่ทอง ค้าขายรำ�ารวย

 พิุทธศิลป์และศิลปะต่าง ๆ ภูายใน่วัด้ออกแบุบุ
สถีาปัตยกรรม โด้ย พิระครูบุาอริยชีาติ อริยจิิตโต  โด้ย
ผิสมผิสาน่งาน่ศิลป์ 3 รูปแบุบุไว้ด้้วยกัน่อย่างกลมกล่น่
ค่อ ศิลปะล้าน่น่า ศิลปะไต (ไทยให่ญ่่) และศิลปะพิม่า
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วััดพระแก่้วั
 

	 สักการะวััดเก่าแก่ 	 อยู่คู่กับุจิังห่วัด้
เชีียงรายมายาวน่าน่ มีการค้น่พิบุพิระแก้วมรกตจิน่ได้้รับุ
การขน่าน่น่ามว่า “วัด้พิระแก้ว”

 จิากน่ั �น่พิระแก้วมรกตได้้ ไปประด้ิษฐาน่ยัง
สถีาน่ที�ต่าง ๆ อีกห่ลายแห่่ง ได้้แก่ เชีียงราย ลำาปาง
เชี ียงให่ม ่  ห่ลวงพิระบุาง เว ียงจิ ัน่ทน่ ์  กร ุงธน่บุ ุร ี 
จิน่ใน่ที�สุด้พิระแก้วมรกต ได้้ไปประด้ิษฐาน่ ณ วัด้พิระศรี
รัตน่ศาสด้ารามกรุงเทพิมห่าน่คร เป็น่พิระคู่บุ้าน่คู่เม่อง
แผิ่น่ด้ิน่สยามมาจิน่กระทั�งปัจิจิุบุัน่

 ภูายใน่ว ัด้ย ังม ี โบุราณสถีาน่ โบุราณวัตถีุ
โฮงห่ลวงแสงแก้ว ซึึ่�งเป็น่พิิพิิธภัูณฑ์์เก็บุข้าวของเคร่�องใช้ี
ใน่สมัยล้าน่น่าไว้มากมาย และมีห่อพิระห่ยก ที�สร้างด้้วย
ศิลปะแบุบุล้าน่น่าโบุราณ   เป็น่อาคารไม้ตามจิิน่ตน่าการ
ของอาจิารย์ถีวัลย์ ด้ัชีน่ี  ศิลปิน่แห่่งชีาติ

วััดร่องเสือเต้น้ำ
 

	 แลนด์มืาร์กที�สายถ่ึายรูปห้ามืพูลาด	
ความโด้ด้เด้่น่ค่อ วิห่ารสร้างและออกแบุบุโด้ยศิลปิน่
พิ่�น่บุ้าน่ชีาวเชีียงราย น่ายพิุทธา กาบุแก้ว ห่ร่อที�คน่
รู้จิักใน่น่าม สล่าน่ก โด้ยสีน่ำ�าเงิน่ฟื้้าของตัววิห่ารนั่�น่ 
แสด้งถีึงธรรมะขององค์สมเด้็จิพิระพิุทธเจิ้าที�ขจิรขจิาย
ไปทั�วโลก ซึ่ึ�งเป็น่ห่ลักคำาสอน่ที�เป็น่ความจิริงตามห่ลัก
เห่ตุและผิลเปรียบุเสม่อน่ด้ังท้องฟ้ื้าที�สด้ใส เป็น่ศิลปะ
แน่วพิุทธศิลป์ร่วมสมัยที�แฝงด้้วยธรรมของพิุทธองค์
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วััดห้วัยปลาก่ั�ง
 

	 ตั�งอุยู่บ้นเขา	 รายล้อมด้้วยเน่ิน่เขาและ
ทัศน่ียภูาพิที�งด้งาม รับุรองว่าถี่ายรูปสวยทุกมุม มีเจิดี้ย์ 
“พิบุโชีคธรรมเจิดี้ย์” สูง 9 ชัี�น่ ทรงแห่ลม ออกแบุบุด้้วย
ศิลปะแบุบุจีิน่ผิสมล้าน่น่า สง่างามด้้วยบัุน่ได้ที�มีมังกร
ทอด้ยาวทั�งสองข้าง ล้อมรอบุด้้วยเจิด้ีย์ 12 ราศี

 ภูายใน่เจิด้ีย์แต่ละชีั�น่ประดิ้ษฐาน่พิระพิุทธรูป
และพิระอรห่ัน่ต์ต่าง ๆ รวมถีึงเจิ้าแม่กวน่อิมแกะสลักจิาก
ไม้จิัน่ห่อมองค์ให่ญ่่ ด้้าน่น่อกประด้ิษฐาน่เจิ้าแม่กวน่อิม
องค์ให่ญ่่ที�สุด้ใน่ประเทศไทย ให่้ผิู้คน่ที�ศรัทธาได้้เข้ามา
กราบุสักการะมีความเชี่�อกัน่ว่า ห่ากใครมาเย่อน่วัด้น่ี�
จิะรู้สึกเห่ม่อน่ได้้ขึ�น่สวรรค์

วััดพระธิ์าตุผาเงา
 

	 เชื�อุกันว่ัา	ห่ากมาสักการบูุชีาที�วัด้นี่� อาการ
เจิ็บุไข้ได้้ป�วยจิะทุเลาลงและห่ายไปเห่ม่อน่เสกได้้

 สำาห่รับุชี่�อผิาเงาน่ั�น่ มีที �มาจิากห่ิน่ก้อน่ให่ญ่่
อัน่เป็น่ที�ตั�งของวัด้ ซึ่ึ�งห่ิน่ก้อน่นี่�คอยให้่ร่มเงาอัน่ร่มร่�น่ 
บุางท่าน่ก็เล่าว่าห่ากได้้สักการะพิระธาตุผิาเงา โชีคลาภู
ที�ขอไว้ จิะได้้รับุอย่างใจิห่วัง ทำาให่้มีน่ักท่องเที�ยวจิาก
ทั�วทุกพิ่�น่ที� เด้ิน่ทางมาสักการะอยู่ตลอด้ทั�งปี
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หมู่่บ้าน้ำผาหม่ี

หมืู ่บ้้านเล็ก	ๆ	ท่ามืกลางหุบ้เขา
ใน่อำาเภูอแม่สายของชีาวไทยภููเขาเผิ่าอาข่า เป็น่แห่ล่ง
ท่องเที�ยวชุีมชีน่และวัฒน่ธรรม มีร้าน่กาแฟื้บุน่ยอด้ด้อย
ที�ชีมวิวธรรมชีาติได้้ถีึง 360 องศา

เพิล ิด้เพิล ิน่ไปก ับุก ิจิกรรมท ำาข ้าวป ุกงา 
ขน่มพิ่�น่เม่องชีาวอาข่า และด้ริปกาแฟื้จิากกระบุอกไม้ไผิ่ 
ห่ากยังไม่จิุใจิ สามารถีชีิมอาห่ารพิ่�น่เม่องชีาวอาข่า 
และทำากิจิกรรมระบุายสีลูกสะบุ้าได้้อีกด้้วย

 ด้อยผิาห่มียังเป็น่แห่ล่งปลูกกาแฟื้ที �สำาคัญ่
แห่่งห่น่ึ�งของไทย รู้จิักกัน่ใน่ชี่�อ “ห่มู่บุ้าน่ผิาห่มี” เห่มาะกับุ
การพิักผิ่อน่ห่ย่อน่ใจิ สัมผัิสวิถีีสโลวไลฟื้์สุด้ๆ

มาเชีียงรายทั �งทีอย่าล่มกิน่ขน่มจิีน่น่ำ �าเงี �ยว 
ชิีมข้าวกั�น่จิิ�น่ และตบุท้ายด้้วยของห่วาน่เจ้ิาดั้งคู่ถีน่น่คน่เดิ้น่
เชีียงรายอย่างบุัวลอยม่อถี่อ ที�ถี่อเป็น่อีกห่น่ึ�งไฮไลต์
ที�ใครก็ห่้ามพิลาด้

 ห่ากมีโอกาสได้้มาสัมผิัสเชีียงรายใน่มุมให่ม่ ๆ 
แบุบุน่ี�ด้้วยตัวเองสักครั�ง จิะยิ�งห่ลงรักเม่องเห่น่่อสุด้
แด้น่สยามที�สุด้ใน่ใจิเลยละ
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ภาคกลาง

เสริิมมงคลด้้วยน้ำำ��มน้ำต์์ศัักดิ้�สิทธิิ์�  
กริะซิิบไอ้้ส้มฉุุน้ำขอ้โชค

ลิ�มริสส้มโอ้เด็้ด้ข�วแต์งกว�  
ปีีน้้ำ�หรืิอ้ปีีหน้้ำ�ก็ปัีง!

ชัยน้ำ�ท
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	 พระอาทิิตย์์เร่�มเคลื่่�อนสููงข้ึ้�นตอนท่ี่�รถ 
ผ่่านเข้้าสู่่่เข้ตจัังหวััดสู่ิงห์บุุรี วััดพระปรางค์์ (ชััณสู่่ตร) อยู่่่ระหวั่าง
ที่างพอด่ จัึงแวัะไปสู่ักการะและชัมค์วัามสู่วัยู่งามข้องพระปรางค์์
ศิิลปะแบุบุอยูุ่ธยู่าตอนต้น และยู่ังม่เตาเผ่าวััดพระปรางค์์หรือ 
เตาเผ่าแม่นำ�าน้อยู่ท่ี่�อยู่่่มาตั�งแต่สู่มัยู่อยูุ่ธยู่าให้ ได้ชัมอ่กด้วัยู่  
เดินเล่นยู่ืดเสู่้นยู่ืดสู่ายู่กันพอประมาณแล้วัจัึงเดินที่างเข้้าสู่่่
จัังหวััดชััยู่นาที่ ตรงไปยัู่ง วััดพระแก้้วั	 เพ่�อสัู่กการะหลวังพ่อฉายู่  
พระพุที่ธร่ปที่ำาจัากศิิลาแลง ม่ทัี่บุหลังแกะสู่ลักเป็นร่ปช้ัางเอราวััณ
และพระศิิวัะที่่�ค์าดวั่าม่อายูุ่ถึง 800 ปี ในวััดยู่ังม่เจัด่ยู่์โบุราณที่รง
เหล่�ยู่มที่่�เป็นเอกลักษณ์แห่งเด่ยู่วัในประเที่ศิไที่ยู่ จัากนั�นจัึงไปรับุ
นำ�ามนต์ศิักดิ�สู่ิที่ธิ� พร้อมข้อพรสูุ่ข้ภาพด่กันต่อที่่� วััดมหาธาตุ 
วััดเก่าแก่ค่่์บุ้านค่่์เมืองชััยู่นาที่มาตั�งแต่สู่มัยู่ก่อนอยุู่ธยู่า แม้อากาศิ
จัะไม่ค่์อยู่เป็นใจัแต่การได้เดินชัมโบุราณสู่ถานเก่าแก่ภายู่ใน
บุริเวัณวััดก็เพลินไม่น้อยู่ ที่ั�งค์วัามสู่มบุ่รณ์และสู่วัยู่งามที่ำาให้
จัินตนาการถึงค์วัามเจัริญในอด่ตได้ไม่ยู่ากเลยู่

 ชัาวับุ้านท่ี่� ชุุมชุนตลื่าดโรงพัก้เก่้าสูรรพย์า	 ยืู่นเรียู่งรายู่ 
รอต้อนรับุด้วัยู่ใบุหน้ายู่ิ�มแยู่้มแจั่มใสู่ เดินเข้้ามาด้านในก็พบุกับุ 
ข้้าวัน่าตาน่ากินวัางอยู่่่เต็มโต๊ะแล้วั นั�งพักฟัังค์ำาที่ักที่ายู่เล็กน้อยู่
ก็ ได้เวัลาชัิมอาหารตรงหน้าอร่อยู่ทีุ่กอยู่่างโดยู่เฉพาะเมน่ 
ฉ่่ฉ่�ปลาสู่ังกะวัาด พออิ�มหนำาสู่ำาราญกันแล้วัจัึงเดินชัมอาค์าร  
โรงพัก้เก่้าสูรรพย์า	 อายุู่กว่ัา 120 ปีอันสู่วัยู่งามจันได้รับุรางวััล 
อนุรักษ์ศิิลปะสู่ถาปัตยู่กรรมด่เด่นมาค์รอง ด้านในจััดแสู่ดงข้้าวัข้อง 

เค์รื�องใช้ัและภาพถ่ายู่ในอด่ตท่ี่�เล่าเรื�องราวัข้องชุัมชันสู่รรพยู่า 
ได้เป็นอยู่่างด่ แล้วัแวัะไปเดินกันต่อที่่� ตลื่าดโรงพัก้เก้่าสูรรพย์า
หรือ ตลื่าดก้รีนดี	 ที่่�ชัาวับุ้านในชัุมชันชั่วัยู่กันฟั้�นฟัูจันกลายู่เป็น
แหล่งที่่องเที่่�ยู่วัน่ารัก ๆ ที่่�ใค์ร ๆ ก็อยู่ากมา ม่ สูตรีตอาร์ต	เก๋ ๆ  
สู่ำาหรับุค์นท่ี่�ชัอบุถ่ายู่ร่ป อาหารค์าวัหวัานท่ี่�ชัาวับุ้านที่ำาข้ายู่ด่น่ากิน 
ไปเสู่่ยู่ทุี่กร้าน จันอดไม่ได้ที่่�จัะซื้ื�อชัิมและซื้ื�อติดมือกลับุมาด้วัยู่ แต่ 
สิู่�งที่่�พิเศิษค์ือการได้ลองที่ำาข้นมหน้างากุยู่หล่ซึื้�งเป็นข้องฝาก 
ข้ึ�นชัื�อข้องเมืองสู่รรพยู่า และได้ลองที่ำาผ่้ามัดยู่้อมสู่่สู่วัยู่จัาก
ธรรมชัาติด้วัยู่ ใกล้ ๆ ชัุมชันแห่งน่�ยู่ังม่วััดเก่าแก่ที่่�ถ่กด่แลรักษา
ไวั้อยู่่างด่ ผ่่้ค์นมักมากราบุไหวั้หลวังป่�เฟั้�อง อด่ตเจั้าอาวัาสู่
ลำาดับุที่่� 2 แห่ง วััดสูรรพย์าวััฒนาราม	ซื้ึ�งผ่่้ค์นเลื�อมใสู่และเชัื�อ
วั่าหากได้มาสู่ักการะแล้วัจัะได้ข้องที่่�หายู่ไปกลับุค์ืน ในวััดแห่งน่� 
ยู่ังม่พระพุที่ธร่ปปางกราบุพระบุรมศิพและหม่่พระสู่าวักท่ี่�หาชัม 
ได้ยู่าก รวัมทัี่�งหลวังพ่อสู่ำาเร็จั พระประจัำาชัุมชันที่่�ชัาวับุ้านร่วัมกัน
สู่ร้างเสู่ร็จัภายู่ใน 1 วัันเที่่านั�น

 แดดร่มลมตกเหมาะกับุการลองสู่านผั่กตบุชัวัาเป็น
ลวัดลายู่ต่าง ๆ ที่่ � ชุุมชุนบ้้านอ้อย์	 แห่งน่ �เหลือเกิน ชัาวับุ้าน 
เตรียู่มอุปกรณ์ ไวั้ ใ ห้บุนแค์ร่ริมแปลงผั่กใต้ร่ม เงาไม้ ใหญ่ 
บุรรยู่ากาศิสู่บุายู่ ๆ ยู่ิ�งที่ำาให้ม่แต่รอยู่ยู่ิ�มและเสู่่ยู่งหัวัเราะตลอด 
การที่ำากิจักรรม พระอาที่ิตยู่์ใกล้ตกแล้วั ได้เวัลากินมื�อเยู่็นให ้
อิ�มที่้องแล้วัพักผ่่อนแล้วัละ

	 วัันทีิ�สูอง	เริ�มต้นท่ี่� วััดพระบ้รมธาตุวัรว่ัหาร วััดเก่าแก่ 
สู่มัยู่อยูุ่ธยู่าตอนต้นที่่�อยู่่่ค์่่เมืองชััยู่นาที่มายู่าวันาน ด้านในม่ 
พระธาตุเจัด่ย์ู่ที่่�บุรรจัุพระบุรมสู่ารีริกธาตุสู่่วันพระเกตุธาตุเอาไว้ั 
ซึื้�งในโอกาสู่พิเศิษน่�ได้ร่วัมกันห่มผ้่าพระธาตุท่ี่�ถือเป็นการสัู่กการะ 
บุ่ชัาองค์์สู่มเด็จัพระสู่ัมมาสู่ัมพุที่ธเจั้าท่ี่�ปกติแล้วัจัะที่ำาในชั่วังวััน
เข้้าพรรษาเที่่านั�น ชัาวับุ้านเชัื�อวั่าหากได้ห่มผ่้าพระธาตุเจัด่ยู่์แล้วั
จัะม่ค์วัามเจัริญรุ่งเรืองเป็นสิู่ริมงค์ลกับุตัวัเองและค์รอบุค์รัวั จัากนั�น 
จัึงไปกราบุไหวั้ข้อพรหลวังป่�ศิุข้ เกจัิอาจัารยู่์ที่่�ม่ผ่่้ค์นศิรัที่ธา 
เลื�อมใสู่มากมายู่แห่ง วััดปาก้คลื่องมะขึ้ามเฒ่า ชัาวับุ้านเชัื�อวั่า
หากมาสัู่กการะแล้วัจัะได้พบุกับุค์วัามสุู่ข้ สู่มปรารถนา แค์ล้วัค์ลาด
จัากอันตรายู่ที่ั�งปวัง ภาพเข้ียู่นสู่วัยู่งามภายู่ในผ่นังอุโบุสู่ถที่่� 
อยู่่่ตรงหน้าน่�ถ่กเข้ียู่นโดยู่สู่มเด็จัพระบุรมวังศิ์เธอกรมหลวัง
ชัุมพรเข้ตรอุดมศิักดิ�และบุริวัารเพ่�อถวัายู่แก่หลวังป่�ศิุข้อ่กด้วัยู่

 หลังจัากอิ�มกับุมื�อกลางวัันแล้วั จัึงไปชัมพิพิธภัณฑ์์
รัชักาลที่่� 5 ศิึกษาเรื�องราวัการแสู่ดงประพาสู่ต้นข้องในหลวัง

รัชักาลที่่� 5 เมื�อค์รั�งเสู่ด็จัมายู่ัง วััดทิรงเสูวัย์ ค์วัามตั�งใจั 
อ่กอยู่่างค์ือไปกระซื้ิบุไอ้สู่มฉุน สู่ิ�งศิักดิ�สู่ิที่ธิ�ประจัำาวััดที่่�ผ่่้ค์น
มากมายู่หลั�งไหลมาข้อโชัค์ ก่อนกลับุอยู่่าลืมแวัะ สูวันสู้มโอขึ้าวั
แตงก้วัา ผ่ลไม้ข้ึ �นชัื �อข้องจัังหวััดชััยู่นาที่ เพราะสู่่ข้าวันวัล  
รสู่หวัาน สู่ดชัื�น กินเปล่า ๆ ก็อร่อยู่แล้วั แต่เมื�อนำามาที่ำาเป็น 
ยู่ำาสู่้มโอก็อร่อยู่ไปอ่กแบุบุ ชัิมจันติดใจัเลยู่ซื้ื�อติดมือกลับุบุ้านไป
กันค์นละหลายู่ล่ก หากม่เวัลาอยู่่่อ่กสัู่กหน่อยู่ แวัะชัมถำ�าแก้วั
จัำาลองท่ี่�ประดิษฐานรอยู่พระพุที่ธบุาที่อันสู่วัยู่งามท่ี่� วััดไก้ลื่กั้งวัลื่ 
วััดโบุราณสู่มัยู่ลพบุุรีท่ี่�ถ่กปฏิิสัู่งข้รณ์ใหมจ่ันกลายู่เปน็แลนดม์ารก์ 
สู่ำาค์ัญอ่กแห่งหนึ�งข้องชััยู่นาที่เลยู่ละ

      การมาชััยู่นาที่ในค์รั�งน่�เปล่�ยู่นค์วัามคิ์ดเดิม ๆ ไปจันหมดสิู่�น  
เพราะจัังหวััดเล็ก ๆ แห่งน่�เต็มไปด้วัยู่เรื�องราวั ประวััติศิาสู่ตร ์
สู่ถานที่่� และผ่่้ค์นที่่�น่าสู่นใจัมากมายู่ และเชัื�อวั่ายู่ังม่อ่กหลายู่ที่่� 
ที่่�รอให้ใค์รสู่ักค์นไปหลงเสู่น่ห์อยู่่่อ่กแน่นอน
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วััดทรงเสวัย 

	 ก้ระซิิบ้ไอ้สู้มฉุุน สู่ิ �งศิักดิ�สู่ิที่ธิ�ชัื �อดัง 
ประจัำาวััด เพ่�อข้อโชัค์ลาภและเลข้เด็ด วััดแห่งน่�สู่ร้างข้ึ�น 
ในสู่มัยู่อยูุ่ธยู่า เดิมชัื�อวั่าวััดเกสู่ร ในวัันหนึ�ง พระบุาที่
สู่มเด็จัพระจัุลจัอมเกล้าเจั้าอยู่่่หัวั รัชักาลที่่� 5 เสู่ด็จั
พระราชัดำา เ นินตรวัจัสู่อบุลำานำ�า เ ก่าโดยู่ที่างรถไฟั 
พระองค์์ที่รงเสู่วัยู่อยู่่างเจัริญพระกระยู่าหาร และตรัสู่กับุ
ชัาวับุ้านวั่า ต่อไปน่�ให้เรียู่กวััดน่�วั่า วััดเสู่วัยู่ แต่ชัาวับุ้าน
ได้ข้อพระราชัที่าน ข้อเติมค์ำาวั่า “ที่รง” ไปด้วัยู่ พระองค์์
ที่รงอนุญาต ชัาวับุ้านจัึงเรียู่กวััดน่�วั่า “วััดที่รงเสู่วัยู่”  
จันทีุ่กวัันน่� 

 สู่ามารถแวัะเดิน ตลื่าดชุุมชุนบ้้านหนองแค  
ชัิมอาหารที่้องถิ�นค์าวัหวัาน ชั็อปสู่ินค์้าชัุมชัน และสู่ลาก
เสู่่�ยู่งโชัค์ (ล็อตเตอรี) ได้อ่กด้วัยู่

วััดพระบรมธาตุุวัรวัิหาร 

	 สัูก้ก้าระวััดเก่้าแก่้คู่บ้้านคู่เ ม่อง
ชุัย์นาทิ	ตั�งแต่สู่มัยู่กรุงศิรีอยูุ่ธยู่าตอนต้น สู่ร้างข้ึ�นใน 
สู่มัยู่พระศิรีธรรมาโศิกราชัแห่งกรุงนค์รศิรีธรรมราชั 
อายูุ่ประมาณพันกวั่าปี และยู่ังเป็นสู่ถานที่่�ศิักดิ�สู่ิที่ธิ�

• พระบุรมธาตุเจัด่ยู่์ ภายู่ในบุรรจัุพระบุรม 
 สู่ารีริกธาตุสู่่วันพระเกตุธาตุค์ือสู่่วันกระหม่อม 
 ข้องพระพุที่ธเจั้า โดยู่ม่พระพุที่ธค์ุณเด่นเรื�อง 
 หน้าท่ี่�การงาน ใค์รมาข้อพรก็จัะประสู่บุผ่ลสู่ำาเร็จั

• หลวังพ่อที่องพระประธานพระอุโบุสู่ถ ม่พุที่ธคุ์ณ 
 เรื �องการรักษาโรค์ภัยู่ไข้้เจั็บุต่าง ๆ

• พระวัิหารสู่ร้างในสู่มัยู่พระยู่าลิไที่ ตั �งอยู่่่ 
 บุริเวัณหน้าพระบุรมธาตุเจัด่ยู่์ค์รอบุบุ่อนำ�า 
 พระพุที่ธมนต์ และยู่ังเป็นที่่�ประดิษฐานหลวังพ่อ 
 เพชัรจัำาลอง ที่่�พระบุาที่สู่มเด็จัพระเจั้าอยู่่่หัวั 
 ภ่มิพลอดุลยู่เดชั และสู่มเด็จัพระนางเจั้าสู่ิริกิติ�  
 พระบุรมราชัิน่นาถ (ในข้ณะนั�น) ที่รงสู่ร้างถวัายู่  
 นับุเป็นพระพุที่ธร่ปเพียู่งองค์์เด่ยู่วัในเมืองไที่ยู่ 
 ที่่�ม่พระนามาภิไธยู่ข้องที่ั�งสู่องพระองค์์

• หลวังพ่อเพชัรพระพุที่ธร่ปที่่�พระมหาธรรม 
 ราชัาลิไที่ที่รงสู่ร้างถวัายู่

• หลวังพ่อเมตตา ประที่านพรค์วัามศิักดิ�สู่ิที่ธิ�  
 บุ่ชัาแล้วัเป็นที่่�เมตตารักใค์ร่ข้องค์นที่ั�วัไป 

• บุ่อนำ�ามนต์ศิักดิ�สู่ิที่ธิ�สู่มัยู่ศิรีวัิชััยู่ ต่ออายูุ่ เสู่ริม 
 บุารม่ ล้างอาถรรพ์ อุบุัติเหตุเภที่ภัยู่ต่าง ๆ 

• พระพุที่ธบุาที่จัำาลองซื้ึ�งในหลวังรัชักาลที่่� 5  
 ที่รงถวัายู่ บุ่ชัาแล้วัถือเป็นมงค์ลแก่ตนเองและ 
 ค์รอบุค์รัวั

• หลวังพ่อยู่ิ�ม เป็นพระพุที่ธร่ปไสู่ยู่ยู่าสู่น์ บุ่ชัา 
 แล้วัค์วัามสูุ่ข้กายู่ สู่บุายู่ใจั อยู่่่เยู่็นเป็นสูุ่ข้ 

• พระนารายู่ณ์ท่ี่�สู่ร้างในสู่มัยู่พระนางจัามเที่วีั  
 เชัื�อกันวั่าชั่วัยู่ข้จััดศิัตร่หม่่มาร

 วััดแห่งน่�ยู่ังม่ “ไอ้ไข้่” จัากวััดเจัด่ยู่์ ที่่�ปัจัจัุบุัน 
 ผ่่้ค์นมักมาสู่ักการะ โดยู่การจัุดประที่ัดและนำา 
 กระสูุ่นดินมาถวัายู่ 

สู่ำาหรับุประกอบุพิธ่พุที่ธาภิ เษกข้องพระมหากษัตริยู่์ 
ทีุ่กพระองค์์ เพราะนำ �าหน้าวััดบุรมธาตุถือวั่าเป็นนำ �า
ศิักดิ�สู่ิที่ธิ� นำาไปใชั้ในพิธ่ถือนำ�าพิพัฒน์สู่ัตยู่าอ่กแห่งหนึ�ง 

 ภายู่ในวััดพระบุรมธาตุวัรวัิหารยู่ังม่สิู่�งสู่ำาค์ัญ 
อ่ก 9 สู่ิ�ง ได้แก่
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วััดพระแก้้วั 

 เชุ็ก้อินโบ้ราณสูถานเก้่าแก้่แห่งชุาติ 
ชัมพระเจัด่ยู่์ที่รงเหล่�ยู่ม สู่ันนิษฐานวั่าได้รับุอิที่ธิพล 
มาจัากศิิลปะสู่มัยู่สุู่โข้ทัี่ยู่กับุศิรีวัิชััยู่ผ่สู่มผ่สู่านกัน  
สู่ร้างตั�งแต่ปี พ. ศิ. 1900 ม่ ซื้ึ�งเป็นเอกลักษณ์เพียู่ง 
แห่งเด่ยู่วัในประเที่ศิไที่ยู่

 บุริเวัณด้านหน้าเจัด่ย์ู่ม่วิัหารหลวังพ่อฉายู่  
เป็นพระพุที่ธร่ปศิิลาแลงสู่่แดง กรมศิิลปากรสู่ันนิษฐาน
วั่าหลวังพ่อฉายู่ม่อายูุ่ประมาณ 800 ปี ด้านหน้า 
ม่ลักษณะเหมือนพระพุที่ธร่ปที่ั�วัไป แต่ด้านหลังม่ที่ับุหลัง
ร่ปพระอินที่ร์ที่รงช้ัางเอราวััณในเรือนแก้วัฝังอยู่่่ใน 
องค์์พระในลักษณะกลับุหัวั ที่ับุหลังน่�เป็นศิิลปะข้อม 
ม่อายูุ่กวั่าพันปี เป็นการนำาโบุราณวััตถุมาสู่ร้างเป็น 
องค์์พระพุที่ธร่ป ที่ับุหลังที่่�กลับุหัวันั�นม่การต่ค์วัามตาม
ปริศินาธรรมวั่า “ผ่่้ที่่ �ต้องการค์วัามสู่ำาเร็จัสู่่งสูุ่ดเชั่น
พุที่ธองค์์ จัะต้องร่้จัักปฏิิบุัติที่วันกระแสู่แห่ง โลภะ โที่สู่ะ 
โมหะ ถึงจัะ พบุค์วัามสูุ่ข้ในชั่วัิต”

วััดมหาธาตุุ

 ขึ้อพรพระพุทิธรูปโบ้ราณหลื่วัง
พ่อหมอ ซื้ึ�งเชัื�อกันวั่านำ�ามนต์ศิักดิ�สู่ิที่ธิ�สู่ามารถ 
นำาไปรักษาอาการเจั็บุป�วัยู่ หรือเสู่ริมสู่ิริมงค์ลได้ เป็น
วััดเก่าแก่โบุราณค์่่เมืองแพรกหรือเมืองสู่รรค์์ สู่ันนิษฐาน 
วั่าก่อสู่ร้างตั�งแต่ก่อนสู่มัยู่กรุงศิรีอยูุ่ธยู่า 

 และภายู่ในบุริเวัณนั�นยู่ังม่โบุราณสู่ถานอันที่รง
ค์ุณค์่าด้านประวััติศิาสู่ตร์ไที่ยู่ อันได้แก่ พระปรางค์์กล่บุ
มะเฟั้อง สู่ร้างด้วัยู่อิฐถือป่น 3 องค์์อ่กด้วัยู่

วััดปาก้คลองมะขามเฒ่่า 

	 ขึ้อพรหลื่วังปู�ศุุขึ้	 เกจัิอาจัารยู่์ที่่�ผ่่ ้ค์นให้
ค์วัามเค์ารพเลื�อมใสู่ ชัาวับุ้านมักเดินต่อแถวัลอดใต้ฐาน
ร่ปหล่อ “หลวังป่�ศิุข้ นั�งเพชัรกลับุ กลับุร้ายู่กลายู่ด่”  
ตามค์วัามเชัื�อวั่าจัะที่ำาให้สู่ิ�งร้ายู่ ๆ หายู่ไป และม่แต่สู่ิ�งด่ ๆ
เข้้ามาในชั่วิัต ในวััดเก่าแก่แห่งน่�ม่ทิี่วัทัี่ศิน์สู่วัยู่งามรื�นรมย์ู่  
ม่ต้นมะข้ามเก่าแก่ตั�งตระหง่านเป็นไฮไลต์อยู่่่บุริเวัณ 
หน้าวััดติดกับุริมแม่นำ �าเจั้าพระยู่า เป็นที่่�มาข้องชัื�อ  
“วััดปากค์ลองมะข้ามเฒ่า”

 ภายู่ในวััดยู่ังค์งอนุรักษ์กุฏิิข้องหลวังป่�ศิุข้ซื้ึ�งเป็น
แบุบุที่รงไที่ยู่โบุราณ ภาพถ่ายู่และข้้าวัข้องเค์รื�องใช้ั รวัมทัี่�ง 

หุ่นข้ี�ผ่ึ�งและร่ปหล่อข้องหลวังป่�ศิุข้ พร้อมด้วัยู่ร่ปหล่อ
กรมหลวังชัุมพรเข้ตอุดมศิักดิ� ไวั้ให้เป็นที่่�สู่ักการะบุ่ชัา 

 นอกเหนือจัากน่�ยู่ังม่ภาพเข้ียู่นฝีพระหัตถ์ข้อง
สู่มเด็จัพระบุรมวังศิ์เธอกรมหลวังชัุมพรเข้ตรอุดมศิักดิ� 
ที่่�ติดอยู่่่ตามผ่นังในพระอุโบุสู่ถ เป็นภาพพุที่ธประวััติที่่�
ที่รงวัาดร่วัมกับุข้้าราชับุริพารทัี่�งหมดเขี้ยู่นด้วัยู่ 
อักษรข้อม ผ่นังด้านใต้ม่ภาพเข้ียู่นบุอกเวัลาที่่�เข้ียู่นไวั ้
ค์ือปี พ.ศิ. 2433 เพ่�อถวัายู่แก่หลวังป่�ศิุข้เมื�อค์รั�ง 
สู่ร้างพระอุโบุสู่ถซื้ึ�งที่างวััดยู่ังค์งอนุรักษ์ไวั้อยู่่างด่เยู่่�ยู่ม
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วััดสรรพยาวััฒ่นาราม 

            ชุมวััดเก้่าแก้่สูร้างในสูมัย์รัชุก้าลื่ทีิ�	4 
เดิมม่ชัื�อเรียู่กวั่า “วััดเสู่าธงหินหรือวััดวัังหิน” ราวัปี พ.ศิ. 
2484 ในสู่มัยู่รัชักาลที่่� 8 ได้เปล่�ยู่นชัื�อวััดใหม่อ่กค์รั�งเป็น 
“วััดสู่รรพยู่าวััฒนาราม” ซื้ึ�งถือเป็นวััดประจัำาอำาเภอ
สู่รรพยู่ามาจัวับุจันทีุ่กวัันน่� โดยู่บุริเวัณด้านหน้าประต่
ที่างเข้้าวััดจัะประดิษฐานหลวังพ่อองค์์ใหญ่สู่่ที่อง นามวั่า 
“พระพุที่ธสู่ำาเร็จั” หันหน้าออกไปที่างแม่นำ�าเจั้าพระยู่า 

 ภายู่ในวััดปรากฏิร่องรอยู่ศิิลปะสู่มัยู่อยูุ่ธยู่า
หลายู่แห่ง นอกจัากนั �นยู่ังม่พระพุที่ธร่ปปางกราบุ
พระบุรมศิพท่ี่�พระบุาที่ยืู่�นออกมานอกห่บุเป็นปาฏิิหาริยู่์
ค์รั�งสูุ่ดที่้ายู่ข้องพระพุที่ธเจั้า เพ่�อให้พระมหากัสู่สู่ปะ 
ถวัายู่บุังค์มก่อนไฟัลุกไหม้พระบุรมศิพ ในสู่ภาพ
สู่มบุ่รณ์และค์รบุถ้วันตามหลักพระรัตนตรัยู่ ไม่เพียู่ง
สู่ะที่้อนสู่ัจัธรรมชั่วัิตที่่� ไม่ม่ใค์รหน่พ้น ซื้ึ �งหาชัมยู่าก 
พบุเพียู่งไม่ก่ �วััดในประเที่ศิไที่ยู่ และชัาวับุ้านยู่ังนิยู่ม 
กราบุไหวั้พระพุที่ธร่ปปางกราบุพระบุรมศิพโดยู่การนำา
หน้าผ่ากไปแตะท่ี่�บุริเวัณปลายู่เที่้าข้ององค์์พระพุที่ธร่ป 
เพ่�อข้อพรเก่�ยู่วักับุสุู่ข้ภาพให้หายู่จัากอาการเจ็ับุป�วัยู่
หรือให้ร่างกายู่แข้็งแรง 

 นอกจัากน่�ชัาวับุ้านมักจัะมาสู่ักการะร่ปหล่อ
หลวังป่�เฟั้�องหรือพระปลัดเฟั้�อง ธมฺมโชัติ ณ มณฑ์ปพ่อ
พระปลัดเฟั้ �องที่่ �ตั �งอยู่่ ่ด้านหน้าวััดสู่รรพยู่า อด่ต 
เจั้าอาวัาสู่ลำาดับุที่่�สู่องซื้ึ�งมรณภาพนานแล้วั แต่ญาติโยู่ม
ยู่ังศิรัที่ธาเชัื�อถือในค์วัามศัิกดิ�สู่ิที่ธิ�เรื�องค์งกระพันและ
ข้องหายู่ได้ค์ืน

วััดไก้ลก้ังวัล 

 วััด โบ้ราณสูมัย์ลื่พบุ้ รี ท่ี่� ถ่ ก บุ่ ร ณ
ปฏิิสู่ังข้รณ์ใหม่จันกลายู่เป็นวััดห้ามพลาดแห่งชััยู่นาที่ 
สู่ถานท่ี่�สู่ำาค์ัญค์ือถำ�าแก้วัจัำาลองอันงดงามระยู่ิบุระยู่ับุท่ี่�
ประดิษฐานรอยู่พระพุที่ธบุาที่ สู่่วันยู่อดเป็นท่ี่�ประดิษฐาน 
พระบุรมสู่ารีริกธาตุ ภายู่ในถำ�ายู่ังประดิษฐานพระพุที่ธ
ร่ปอื�น ๆ รวัมที่ั�งพระพิรุณพระพุที่ธร่ปปางข้อฝน ซื้ึ�ง 
เชัื�อวั่าม่ค์วัามศัิกดิ�สู่ิที่ธิ�และม่ผ้่่เค์ารพนับุถือกันมาก 
จันกลายู่เป็นสู่มบุัติค์่่วััดตราบุจันถึงปัจัจัุบุัน
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ชุุมชุนตุลาดโรงพัก้เก้่าสรรพยา 

	 ทิำาขึ้นมหน้างากุ้ย์หลื่ี ผ่้ามัดยู่้อมจัาก 
สู่่ธรรมชัาติ และผ่ลิตภัณฑ์์จัากผั่กตบุชัวัา เท่ี่�ยู่วัแบุบุข้้าม 
กาลเวัลา ศิึกษาประวััติศิาสู่ตร์ที่้องถิ�นข้องชัุมชันเล็ก ๆ 
ริมแม่นำ�าเจั้าพระยู่า เยู่่�ยู่มชัม	 โรงพัก้เก้่าสูรรพย์า	 ซื้ึ�ง
เป็นอาค์ารสู่มัยู่รัชักาลที่่� 5 ซื้ึ�งม่อายูุ่กวั่า 120 ปี และ
ถือวั่าเป็นโรงพักเก่าแก่ที่่�สูุ่ดในประเที่ศิ ที่่�แสู่ดงเรื�องราวั
ประวััติศิาสู่ตร์ที่้องถิ�นเพ่�อให้ค์นรุ่นใหม่และนักท่ี่องเท่ี่�ยู่วั
ได้เข้้าชัมและศิึกษา นอกจัากนั�นยู่ังได้รับุรางวััลอนุรักษ์
ศิิลปะสู่ถาปัตยู่กรรมด่เด่น ประจัำาปี พ.ศิ. 2561 อ่กด้วัยู่

 แวัะเดินเล่นที่่� ตลื่าดโรงพัก้เก้่าสูรรพย์า  

(ตลื่าดก้รีนดี) ตลาดเก่าที่่�ถ่กฟั้�นฟัูโดยู่ชัาวับุ้านในชัุมชัน
จันกลายู่เป็นแหล่งที่่องเที่่�ยู่วัที่่�ค์รึกค์รื�น ม่ข้องและอาหาร
ให้เลือกชั็อปมากมายู่ ใกล้ ๆ นั�นม่สูตรีตอาร์ตเก๋ ๆ 
เหมาะกับุการมาถ่ายู่ร่ป เชั็กอินเป็นอยู่่างยู่ิ�ง

ชุุมชุนบ้านอ้อย 

	 สูนุก้กั้บ้ฐานก้ารเรีย์นรู้ก้ารเปลื่ี�ย์น
ผััก้ตบ้ชุวัา เป็นเค์รื �องจัักสู่านผ่ลิตภัณฑ์์จัาก 
ผ่ักตบุชัวัาที่่�กลุ่มชัาวับุ้านใชั้เวัลาวั่างจัากการที่ำานา 
ร่วัมกันสู่ร้างสู่รรค์์โดยู่ใชั้ภ่มิปัญญาจัากการสู่านไม้ไผ่ ่
ที่่�สู่ืบุที่อดจัากป่�ยู่่าตายู่ายู่มาดัดแปลง จันได้ผ่ลิตภัณฑ์ ์
ที่่�สู่วัยู่งามให้เลือกซื้ื�อ
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ภาคกลาง

ขอพรหลวงพ่อสำำ�เร็จศัักด์ิ์�ส์ำทธ์ิ์�  
อลังก�รมห�เจดีิ์ย์์ 500 ย์อดิ์
ช็็อปป้�งตล�ดิ์ชุ็มช็นหัวปลี  

ทร์ปนี�ไม่มีเฉ�

สำระบุรี
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	 แสงสว่่างจากพระอาทิิตย์์ช่่ว่งเช้่าบนถนนที่่�
รถไม่่แออัดนักช่่วยที่ำ�ให้้ก�รเร่�ม่ต้้นวันดูสดใสกว่�ที่่�เคย ใช่้เวล�
ไม่่น�นนักก็ถึงจุุดห้ม่�ยแรก ว่ิหารหลว่งพ่อสำาเร็จศัักดิ์ิ�สิทิธิ์ิ�	 
ที่่�คล�คลำ��ไปด้วยผูู้้คน ไม่่ว่�ใครที่่�ต้ั�งใจุม่�เที่่�ยวห้รือผู้่�นสระบุรี
ต้่�งก็แวะเข้้�ม่�กร�บไห้ว้ข้อพรเพร�ะคำ�เล่�องล่อในคว�ม่
ศัักด์�ส์ที่ธิ์์�ที่่�ว่�ข้อพรใดก็จุะสำ�เร็จุ เม่่�อข้อพรเสร็จุ ให้้อ�ห้�รปล� 
เต์้ม่นำ��มั่นต้ะเก่ยงเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวล�มุ่่งห้น้�สู่จุุดห้ม่�ยถัดไป 
ว่ัดิ์พระพุทิธิ์บาทิราช่ว่รมหาว่ิหาร ศัูนย์รวม่คว�ม่ศัรัที่ธิ์�อัน 
ย์�งให้ญ่่ ประด์ษฐ�นรอยพระพุที่ธิ์บ�ที่ต้�ม่ลักษณะม่งคล 108 
ประก�ร ที่ำ�ให้้ม่่ผูู้้ศัรัที่ธิ์�ห้ลั�งไห้ลม่�ร่วม่สักก�ระม่�กม่�ย ห้น้�วัด
ม่่ต้ล�ดข้น�ดย่อม่ท่ี่�เต็้ม่ไปด้วยข้องข้�ยม่�กม่�ย แต่้ท่ี่�เห็้นสะดุดต้� 
ค่อไม้่เท้ี่� ในสมั่ยก่อนนั�นห้นที่�งก�รเด์นข้้�นไปสักก�ระพระพุที่ธิ์บ�ที่ 
ไม่่ใช่่เรื�องง่�ย เพร�ะเป็นที่่�ช่ันสูง ช่�วบ้�นจุ้งต้้องใช่้ไม่้เที่้�เป็นต้ัว
ช่่วยพยุงเด์น แต้่ด้วยวันเวล�ที่่�ผู้่�นไป ปัจุจุุบันน์ยม่นำ�ไปใช่้เค�ะ
ระฆัังที่่�เรียงร�ยอยู่ด้�นบนแที่น เสร็จุแล้วจุะว�งไว้เพ่�อให้้คนอ่�น
ใช่้ต้่อถ่อเป็นบุญ่กุศัลอ่กแบบห้นึ�ง

 เด์นที่�งม่�ถึง ตลาดิ์หัว่ปลี	 ช่่วงเที่่�ยงวันพอด่ โต้๊ะไม่ ้
ห้ล�ยต้ัวต้ั�งอยู่บร่เวณล�นด้�นห้น้� ปกคลุม่ด้วยต้้นไผู้่สูงช่ะลูด 
ให้้ร่ม่เง� และลม่พัดเอ่�อย ๆ อ�ห้�รห้ล�กห้ล�ยในซุุ้้ม่ด้�นข้้�ง 
ดูน่�ล์�ม่ลอง ด้วยคว�ม่ห์้วเลยสั�งม่�ห้ล�ยอย่�ง แต่้ท่ี่�ข้�ดไม่่ได้ค่อ 
เม่นูยำ�ห้ัวปล่ อันเป็นที่่�ม่�ข้องช่่�อต้ล�ด ก์นเสร็จุก็ถึงเวล�สนุก 
กับก์จุกรรม่ เร่�ม่ท่ี่�ก�รที่ำ�จุ�นจุ�กก�บไผู่้ เป็นก�รนำ�วัสดุเห้ล่อใช้่ 
ต้�ม่ธิ์รรม่ช่�ต้์ม่�ใช่้ได้อย่�งม่่ประโยช่น์และรักษ์ส์�งแวดล้อม่ไปใน 
คร�วเด่ยว เม่่�อม่่จุ�นน่�รัก ๆ เรียบร้อยแล้วก็ถึงเวล�เต์้ม่จุ�นให้้เต็้ม่ 
ด้วยข้นม่ถ้วยฟููจุ�กกล้วยและฟัูกที่องบัต้เต้อร์นัต้จุ�กฝีีม่่อช่�วบ้�น 
ไม่่เพียงแค่ช่์ม่ แต้่ยังได้ต้์ดไม่้ต้์ดม่่อกลับไปก์นอ่กห้ล�ยช่์�นด้วย  
ในต้ล�ดยังม่่ข้นม่ อ�ห้�ร รวม่ถึงส์นค้�จุ�กช่�วบ้�นในชุ่ม่ช่นม่�ข้�ย 
อ่กห้ล�กห้ล�ยอย่�ง รับรองว่�ข้องก์นถูกป�ก ข้องฝี�กถูกใจุ
แน่นอน และแม่่ค้�ยังแอบกระซุ้์บด้วยว่� ม่�ต้ล�ดน่�ต้้องช่์ม่ให้้อ์�ม่

 ห้ลังจุ�กได้ข้องต้์ดไม่้ต้์ดม่่อกันม่�คนละห้ล�ยถุง ก็ถึง
เวล�เด์นที่�งสู่ ว่ัดิ์เขาแก้ว่ว่รว่ิหาร วัดโบร�ณส่ข้�วสะอ�ดต้� 

ทัี่�งยังม่่เจุด่ย์ท่ี่�บรรจุุพระบรม่ส�รีร่กธิ์�ตุ้ให้้ได้กร�บไห้ว้บูช่�อ่กด้วย  
เม่่�อเจุ้�อ�ว�สให้้ศั่ลให้้พร พรม่นำ��ม่นต้์เพ่�อคว�ม่เป็นส์ร่ม่งคล
เรียบร้อยแล้ว ก็ได้เวล�ไปอ่กจุุดห้ม่�ยห้นึ�งค่อ วั่ดิ์สมุหประดิิ์ษฐาราม	 
อันเงียบสงบ สวยง�ม่ด้วยศั์ลปะแบบไที่ยผู้สม่จุีนอันโดดเด่น  
ม่่โอก�สได้ฟูังประวัต้์อันเก่�แก่จุ�กที่่�นรองเจุ้�อ�ว�ส รวม่ที่ั�ง
สวดม่นต้์และรับพรในอุโบสถอันสวยง�ม่ ก่อนเด์นช่ม่เจุด่ย์ที่รง
แปดเห้ล่�ยม่ร่ม่นำ��ที่่�ไม่่เห้ม่่อนที่่�ใด จุ�กนั�นเด์นที่�งสู่วัดสุดที่้�ยข้อง
วันน่�อย่�ง ว่ัดิ์ศัาลาแดิ์ง เพ่�อสักก�ระพระพุที่ธิ์น์โรคันต้ร�ย
ช่ัยวัฒน์จุตุ้รที่์ศั พระพุที่ธิ์รูปประจุำ�ที่์ศัต้ะวันออก พร้อม่ข้อพร
พระเจุ้�ที่ันใจุก่อนเข้้�สู่ที่่�พักเต้รียม่ต้ัวสำ�ห้รับวันรุ่งข้้�น

 เช้่าวั่นใหม่ใจกลางเมืองสระบุรี ส์�งแรกที่่�
นึกถึงคงเป็นกะห้รี�ปั�บข้้�นช่่�อกับก�แฟูร้อน ๆ สักแก้ว เป็นม่่�อเช่้�
ง่�ย ๆ ที่่�ช่่วยเต้์ม่พลังได้อย่�งด่ แถม่ยังซุ้่�อเป็นข้องฝี�กต้์ดเอ�
ไว้เลยก็ยังได้ พร้อม่แล้วก็ได้เวล�ที่ดสอบพลังข้� เด์นข้้�นบันไดที่่�  
วั่ดิ์พระพุทิธิ์ฉาย์ เพ่�อข้้�นไปสักก�ระรอยพระพุที่ธิ์ฉ�ยและพระนอน 
องค์ให้ญ่่ จุ�กนั�นข้้�นเข้�ต่้ออ่กน์ดเพ่�อไปสักก�ระรอยพระพุที่ธิ์บ�ที่
เบ่�องข้ว� ย่นบนห์้น สัม่ผู้ัสลม่เย็น ๆ พร้อม่ช่ม่ว่วเม่่องสระบุรี

 ห้�กอ�ก�ศัไม่่ร้อนม่�กอ�จุแวะทีุ่่งดอกไม่้ อันเป็นอ่ก 

แห้ล่งท่ี่องเท่ี่�ยวสุดฮิ์ต้ข้องจัุงห้วัดสระบุรีท่ี่�ม่่ให้้เล่อกห้ล�กห้ล�ยให้้
เช่็กอ์นถ่�ยรูปเล่น จุ�กนั�นมุ่่งห้น้�สู่ ว่ัดิ์ถ้ำำ�าพระโพธิ์ิสัตว่์ ช่ม่
อุโบสถและไห้ว้พระพุที่ธิ์รูปร่ม่ผู้� แล้วเต้รียม่ต้ัวให้้พร้อม่เด์นข้้�น
บันไดกว่� 337 ข้ั�นสู่ถำ��พระง�ม่เพ่�อช่ม่ภ�พแกะสลักศั์ลปะแบบ
ที่ว�ร�วด่ ภ�ยในถำ��ให้้คว�ม่รู้สึกเย็นสบ�ยร�วกับเปิดเครื�อง
ปรับอ�ก�ศั ห้�กม่่เวล�ส�ม่�รถเด์นไปยังถำ��อ่�น ๆ ท่ี่�ม่่คว�ม่
สวยง�ม่จุ�กธิ์รรม่ช่�ต์้ได้แบบไม่่ม่่เบ่�อ ห้รือห้�กจุะม่�ปฏ์ิบัต์้ธิ์รรม่
ท่ี่�วัดแห่้งน่�ก็คงจุะสงบด่ไม่่น้อย

 สถ�นที่่�สุดที่้�ยข้องที่ร่ปน่�ค่อ ว่ัดิ์ป่าสว่่างบุญ ซุ้ึ�งถึงแม่้
จุะอยู่ห้่�งจุ�กที่่�อ่�น ๆ แต้่ห้้�ม่พล�ดด้วยประก�รที่ั�งปวง เพร�ะ
คว�ม่สวยง�ม่ข้องม่ห้�เจุด่ย์ส่ที่อง 500 ยอดนั�นควรค่�แก ่
ก�รม่�เห้็นด้วยต้�ต้ัวเอกสักครั�งในช่่ว่ต้ ด้�นบนยังม่่โถงให้ญ่่ 
ประด์ษฐ�นพระพุที่ธิ์รูปและส์�งศัักด์�ส์ที่ธ์ิ์�ม่�กม่�ยให้้ได้สักก�ระ 
รวม่ที่ั�งพระนอนองค์ให้ญ่่ร่ม่เข้�ที่่�กำ�ลังก่อสร้�งจุ�กแรงศัรัที่ธิ์�
ข้องช่�วสระบุรีอ่กด้วย

 ไม่่น่�เช่่�อว่�เวล�เพียง 2 วันในจุังห้วัดสระบุรีที่่�เคยเป็น
เพียงที่�งผู้่�น จุะที่ำ�ให้้ช่่ว่ต้เฉ� ๆ ม่่ช่่ว่ต้ช่่ว�ข้้�นได้ม่�กข้น�ดน่� 
ห้�กม่่เวล�ม่�กกว่�น่�สักห้น่อยรับรองว่�จุะกลับม่�ที่่�น่�อ่กแน่นอน
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วิิหารหลวิงพ่่อสำำาเร็จศัักดิ์์�สำ์ทธิ์์�

 สาย์มูต้องมา! ข้อพรห้ลวงพ่อสำ�เร็จุศัักด์�ส์ที่ธ์ิ์� 
พระพุที่ธิ์รูปเก่�ซุ้ึ�งถูกขุ้ดพบโดยบังเอ์ญ่ เม่่�อวันจุันที่ร์ที่่� 
2 ข้้�น 12 คำ�� เด่อน 12 ปีกุน พ.ศั. 2502 จุ้งม่่เรื�องร�ว
กล่�วข้�นถึงม่ห้ัศัจุรรย์เลข้ 2 น่� อ่กที่ั�งคว�ม่ศัักด์�ส์ที่ธิ์์�

วิัดิ์พ่ระพุ่ทธิ์บาทราชวิรมหาวิิหาร 

 สักการะรอย์พระพุทิธิ์บาทิ  เสร่ม่
ม่งคลช่่ว่ต้ให้้ช่่ว่ต้สุดปัง ณ วัดเก่�แก่ที่่�สร้�งข้้�นเม่่�อ 
ปี พ.ศั. 2167 ในรัช่สม่ัยสม่เด็จุพระเจุ้�ที่รงธิ์รรม่ ม่ ่
ปูช่น่ยสถ�นสำ�คัญ่ค่อ “รอยพระพุที่ธิ์บ�ที่” ท่ี่�ประทัี่บบน
แผู่้นห์้นเห้น่อไห้ล่เข้�สุวรรณบรรพต้ ห้รือเข้�สัจุจุพันธิ์ค่รี  
ด้วยเป็นรอยพระบ�ที่ต้�ม่ลักษณะ 108 ประก�ร จุ้งโปรด
ให้้สร้�งม่ณฑปช่ั�วคร�วครอบรอยพระบ�ที่ไว้ 

 นอกจุ�กน่� ยัง ม่่พิพิธิ์ภัณฑ์สถ�นแห่้งช่�ต์้
พระพุที่ธิ์บ�ที่ ซุ้ึ�งเก็บรวบรวม่ศั์ลปวัต้ถุต้่�ง ๆ เช่่น  
เครื�องที่รงข้องสม่เด็จุพระเจุ้�ที่รงธิ์รรม่ เครื�องล�ยคร�ม่ 
สังคโลก เครื�องที่องสำ�ร่ดโบร�ณ ศั�สต้ร�วุธิ์โบร�ณ 
รอยพระพุที่ธิ์บ�ที่จุำ�ลอง ยอดม่ณฑปพระพุที่ธิ์บ�ที่เก่� 
พัดยศัข้องพระสม่ัยต้่�ง ๆ และที่่อประป�สม่ัยสม่เด็จุ 
พระน�ร�ยณ์ม่ห้�ร�ช่อ่กด้วย

ข้องห้ลวงพ่อสำ�เร็จุศัักด์�ส์ที่ธิ์์�ยังเป็นที่่�เล่�องล่อ จุ้งม่่คน
เด์นที่�งม่�นม่ัสก�รข้อพรอย่�งไม่่ข้�ดส�ย เป็นท่ี่�เค�รพ 
สักก�ระข้องประช่�ช่น จุ้งเป็นจุุดห้ม่�ยท่ี่�ผูู้้คนจุ�กทัี่�วทุี่ก 
ส�รที่์ศัห้ลั�งไห้ลม่�กร�บไห้ว้บูช่�
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วิัดิ์พ่ระพุ่ทธิ์ฉาย 

 เดิ์ินข้�นบันไดิ์สูง	สักก�ระภ�พส่ข้องสม่เด็จุ
พระสัม่ม่�สัม่พุที่ธิ์เจุ้�บนช่ะง่อนผู้� ม่่ลักษณะเป็นเง�ส่
แดงคล้�ยประภ�ม่ณฑลห้รือรัศัม่่โดยรอบพระพุที่ธิ์รูป 
คล้�ยส่ด์นเที่ศั ม่่คว�ม่สูงประม่�ณ 5 เม่ต้ร ถูกค้นพบใน
สม่ัยพระเจุ้�ที่รงธิ์รรม่ กษัต้ร่ย์แห้่งกรุงศัรีอยุธิ์ย� ผูู้้คน
ม่ักม่�ข้อพรเพ่�อส์ร่ม่งคลในช่่ว่ต้

 บนยอดเข้�ภ�ยในบร่เวณวัดพระพุที่ธิ์ฉ�ย ม่่
ม่ณฑปน้อยประด์ษฐ�นรอยพระพุที่ธิ์บ�ที่เบ่�องข้ว�ที่่�ถูก
ค้นพบเม่่�อครั�งบูรณะวัดในปี พ.ศั. 2537 นอกจุ�กนั�นยัง
ส�ม่�รถช่ม่ว่วสระบุรีมุ่ม่สูงจุ�กยอดเข้�แห้่งน่�ได้อ่กด้วย

วิัดิ์ศัาลาแดิ์ง 

 กราบไหว้่ขอพรพระพุทิธิ์นิโรคััน
ตราย์ช่ัย์ว่ัฒน์จตุรทิิศั พระพุที่ธิ์รูปประจุำ�ที่์ศั
ต้ะวันออก ห้นึ�งในพระพุที่ธิ์รูป 4 องค์ ที่่�กรม่ก�รรักษ�
ด์นแดนสร้�งข้้�นเพ่�อถว�ยคว�ม่จุงรักภักด่แด่พระบ�ที่
สม่เด็จุพระม่งกุฎเกล้�เจุ้�อยู่ห้ัว และพระบ�ที่สม่เด็จุ
พระเจุ้�อยู่หั้วภูม์่พลอดุลยเดช่ (ในข้ณะนั�น) และเม่่�อวันท่ี่� 
27 ธิ์ันว�คม่ พ.ศั. 2511 พระบ�ที่สม่เด็จุพระเจุ้�อยู่ห้ัว
ภูม่์พลอดุลยเดช่ ได้พระร�ช่ที่�นให้้แก่ช่�วจุังห้วัดสระบุรี

 เด์ม่เรียกว่� “วัดแก่งม่่วง” โดยม่่ต้้นม่ะม่่วงให้ญ่่
ย่นต้้นอยู่บนแก่งเป็นสัญ่ลักษณ์ ต้่อม่�นำ��ได้พัดเอ�แก่ง
และต้้นม่ะม่่วงจุม่ห้�ยไปกับนำ�� คงเห้ล่อแต้่ศั�ล�ห้ลังห้นึ�ง
ม่่ห้ลังค�มุ่งกระเบ่�องม่อญ่ส่แดงเป็นสัญ่ลักษณ์ต้�ม่คำ�
บอกเล่�เป็นห้ลักฐ�นซุ้ึ�งใช่้เป็นท่ี่�พักสำ�ห้รับคนเด์นที่�งไป
นม่ัสก�รรอยพระพุที่ธิ์บ�ที่และพระพุที่ธิ์ฉ�ย จุ้งเรียกว่� 
“วัดศั�ล�แดง” ต้ั�งแต้่นั�นเป็นต้้นม่� (ปัจุจุุบันศั�ล�แดง
ห้ลังนั�นไม่่อยู่แล้ว)

 นอกจุ�กน่� ในวัดยังม่่อุโบสถโบร�ณซุ้ึ�งถูกรักษ�
ไว้อย่�งด่ให้้ประช่�ช่นได้เข้้�ม่�สักก�ระ และม่่พระเจุ้�ทัี่นใจุ 
ที่่�ช่�วบ้�นม่ักเข้้�ม่�ข้อพรประด์ษฐ�นอยู่ด้วย
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วิัดิ์เขาแก้วิวิรวิิหาร 

 เย์ี�ย์มช่มว่ัดิ์โบราณส่ข้�วสวย โดดเด่น
เป็นสง่�อยู่บนเข้�อันเงียบสงบ เป็นพระอ�ร�ม่ห้ลวงชั่�นต้รี 
สร้�งข้้�นในสมั่ยกรุงศัรีอยุธิ์ย�ในรัช่สมั่ยพระเจุ้�ที่รงธิ์รรม่ 
ต้่อม่�พระบ�ที่สม่เด็จุพระจุอม่เกล้�เจุ้�อยู่หั้วที่รงพระ
กรุณ�โปรดเกล้�ให้้บูรณปฏิ์สังข้รณ์พระอุโบสถ ปรับปรุง
ข้ย�ยให้้ให้ญ่่กว่�เด์ม่ ก่อกำ�แพงรอบพระอุโบสถข้้�นม่�ให้ม่่  
สร้�งกุฏ์ิไว้ด้�นท์ี่ศัเห้น่อข้องเจุด่ย์และบูรณะองค์พระเจุด่ย์ 
ข้องเด์ม่ และสถ�ปน�วัดเข้�แก้วข้้�นเป็นพระอ�ร�ม่ห้ลวง 
พระร�ช่ที่�นน�ม่ว่� “วัดค่รีรัต้น�ร�ม่”

 ภ�ยในวัดม่่เจุด่ย์ที่รงไที่ย 5 ยอด ประกอบด้วย
ซุุ้้ม่จุรนำ� 4 ด้�น ด้�นที่์ศัต้ะวันออกประด์ษฐ�นพระพุที่ธิ์
รูปป�งห้้�ม่ญ่�ต้์ ด้�นที่์ศัต้ะวันต้กประด์ษฐ�นพระพุที่ธิ์
รูปป�งอุ้ม่บ�ต้ร ที่์ศัเห้น่อพระพุที่ธิ์รูปป�งรำ�พึง ที่์ศัใต้้
พระพุที่ธิ์รูปป�งล่ล� ในอด่ต้จุะม่่ทัี่�งส่ดำ� ส่ข้�ว และส่เขี้ยว 
ห้�กปัจุจุุบันที่ำ�เป็นส่เห้ล่องที่อง ม่่เพียง 1 องค์ที่่�ยังคง
เป็นส่ดำ� ภ�ยในบรรจุุพระบรม่ส�รีร่กธิ์�ตุ้และพระธิ์�ตุ้
ข้องพระส�วก

 ม่่คำ�เล่�ล่อกันว่� วันด่ค่นด่จุะเห็้นดวงแก้วสุกสว่�ง 
เห้น่อว่ห้�รวัดเข้�แก้ว ถ่อว่�เป็นก�รแสดงป�ฏิ์ห้�ร่ย์ข้อง
ส์�งศัักด์�ส์ที่ธิ์์�ที่่�บรรจุุในองค์พระเจุด่ย์

วิัดิ์สำมุหประดิ์์ษฐาราม 

	 เช่็กอินว่ัดิ์ริมนำ�า	 สักก�ระพระประธิ์�นไม่่ม่่
พระน�ม่ เป็นพระห้ล่อลงรักปิดที่อง ป�งม่�รว่ช่ัย ศั์ลปะ
สุโข้ที่ัย อัญ่เช่์ญ่ม่�จุ�กเม่่องเก่�สุโข้ที่ัย และม่่พระอัคร
ส�วกห้ล่อลงรักปิดที่อง 2 องค์ นั�งพับเพียบประนม่ม่่อ
อยู่เบ่�องซุ้้�ยและข้ว� ช่ม่เจุด่ย์ที่รง 8 เห้ล่�ยม่ รั�วแบบจุีน
รอบอุโบสถเก่�แก่ ตุ้๊กต้�จุีนคู่ ณ พระอ�ร�ม่ห้ลวงช่ั�นต้รี
ช่น์ดส�ม่ัญ่ ซุ้ึ�งสร้�งข้้�นในสม่ัยรัช่ก�ลที่่� 3 เม่่�อสร้�งเสร็จุ
แล้วจุ้งได้น้อม่เกล้�ฯ ถว�ยเป็นพระอ�ร�ม่ห้ลวง 
สันน์ษฐ�นว่�น่�จุะอยู่ในสม่ัยรัช่ก�ลที่่� 4 และครั�งห้นึ�ง 
วัดแห้่งน่� เคยถูกใช่้เป็นสถ�นที่่�ที่ำ�พิธิ์่ถ่อนำ��พระพิพัฒน์
สัต้ย�ข้องข้้�ร�ช่ก�รในจุังห้วัดสระบุรี

วิัดิ์ถ้้าพ่ระโพ่ธิ์์สำัตวิ์ 

 มีอีกช่ื�อว่่า	 “ถ้ำำ�าพระงาม” ห้รือ “ถำ��เข้�
นำ��พุ” ช่ม่ถำ��ห้์นสวยง�ม่ ที่ั�งข้น�ดให้ญ่่และข้น�ดเล็ก เช่่น 
ถำ��พระโพธิ์์สัต้ว์ ถำ��พระธิ์รรม่ที่ัศัน์ ถำ��ลุม่พิน่สวนห้์น 
และถำ��สงัดเจุด่ย์ โดยถำ��พระโพธิ์์สัต้ว์ม่ักจุะเป็นถำ��ที่่�ผูู้้คน
น์ยม่เด์นข้้�นไปสักก�ระม่�กท่ี่�สุด เน่�องจุ�กผู้นังถำ��เห้น่อศ่ัรษะ
ปร�กฏิภ�พแกะสลักศ์ัลปะแบบที่ว�ร�วด่อ�ยุกว่�พันปี 
ซึุ้�งกรม่ศั์ลป�กรได้ประก�ศัข้้�นที่ะเบ่ยนเป็นโบร�ณสถ�น
เอ�ไว้ด้วย
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ตลาดิ์หัวิปลี 

 ตลาดิ์นัดิ์ชุ่มช่นทิี�มีเอกลักษณ์	 โต้๊ะไม่้
ห้ล�ยชุ่ดกล�งสวนไผู่้ถูกว�งไว้ให้้ผูู้้คนซุ่้�ออ�ห้�รอร่อย ๆ  
ที่่�ข้�ยอยู่ร�ยรอบม่�นั�งก์นได้  ด้�นห้น้�ม่่ต้ะกร้�ส�น
สำ�ห้รับห้ย์บย่ม่ไปใช้่ซุ่้�อส์นค้�ชุ่ม่ช่น ผัู้กปลอดส�รพิษ และ 
เม่นูอร่อยฝีีม่่อช่�วบ้�นด้�นในเพ่�อลดก�รใช่้พล�สต์้ก 
นอกจุ�กนั�นยังม่่ก์จุกรรม่ที่ำ�จุ�นจุ�กก�บกล้วยต้�ก
แห้้งให้้ผูู้้ม่�เย่อนได้ร่วม่สนุก ซุ้ึ�งต้ล�ดแห้่งน่�เปิดเฉพ�ะวัน
เส�ร์ - อ�ที่์ต้ย์ และวันห้ยุดนักข้ัต้ฤกษ์เที่่�นั�น

 สถ�นที่่�ที่่องเ ท่ี่�ยวสระบุรียั ง ม่่ อ่กม่�กม่�ย  
ล้วนแล้วแต้่เป็นสถ�นท่ี่�ท่ี่�น่�สนใจุและม่่เรื�องร�วซุ้่อนเอ�
ไว้ให้้ค้นห้�ม่�กม่�ย แล้วอย่�ล่ม่ซุ้่�อกะห้รี�ปั�บไส้แน่น ๆ 
ข้องเด็ดสระบุรีไปเป็นข้องฝี�กก่อนกลับ

วิัดิ์ป่าสำวิ่างบุญ 

	 สักการะ	 “พระมหารัตนโลหะเจดิ์ีย์์
ศัรีศัาสนโพธิ์ิสัตว่์สว่่างบุญ” ห้รือ “เจุด่ย์  
500 ยอด” เป็นม่ห้�เจุด่ย์ที่่�สวยง�ม่แต้กต้่�งไปจุ�กองค์
ม่ห้�เจุด่ย์อ่�น ๆ ในเม่่องไที่ย เจุด่ย์องค์ประธิ์�นม่่เส้นผู้่�น
ศูันย์กล�ง 50 เม่ต้ร ม่่ทัี่�งห้ม่ด 9 ชั่�น ม่่บร่ว�ร 500 องค์ ถูก 
สร้�งสรรค์อย่�งประณ่ต้สวยง�ม่ เคล่อบด้วยส่ที่องอร่�ม่  
ม่่ก�รอัญ่เช่์ญ่พระบรม่ส�รีร่กธิ์�ตุ้จุ�กประเที่ศัเนป�ล 

อ์นเด่ย ศัรีลังก� และส�ธิ์�รนุช่น ม่�ร่วม่บรรจุุในพระ
ม่ห้�เจุด่ย์ครบที่ั�ง 500 ยอด

 ด้วยบรรย�ก�ศัข้องวัดท่ี่�ค่อนข้้�งเงียบสงบ 
ด้�นห้ลังวัดต้์ดกับเช่์งเข้� อ�ก�ศัเย็นสบ�ย ผูู้้คนจุ้งน์ยม่
ใช้่เป็นท่ี่�ปฏ์ิบัต์้ธิ์รรม่ซุ้ึ�งม่่ประช่�ช่นสนใจุเข้้�ร่วม่เป็น
จุำ�นวนม่�ก
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ภาคตะวัันออก

ขอพรหลวงพ่อแลเสริมมงคล  
สักการะพระพุทธไสยาสน์์เก่าแก่

ชิิมขน์มไทยโบราณ 
 อิ�มบุญ อิ�มท้องตลอดทริป!

เพชิรบุรี
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	 เมืืองเก่่าอย่่างเพรชบุุรีคงเป็็นจุุดหมืาย่ 
ที่่�หลาย่คนเคย่ไป็	 ทั้้�งมีีทั้ะเลทั้ี�สวยงามี อาหารและขนมี 
หมี้อแกงอร่อย ๆ แต่่น้อยคนน้กทั้ี�จะร้้ว่าเพชรบุุรีย้งมีีอีกหลาย
สถานทีั้�ทีั้�น่าสนใจ โดยเฉพาะว้ดและโบุราณสถานเก่าแก่ทีั้�เต็่มีไปด้วย 
ประว้ต่ิศาสต่ร์อ้นยาวนาน เร่�มีต่้นทั้ร่ปนี�ทั้ี� ถ้ำำ�าเขาย่้อย่ ส้กการะ 
พระพุทั้ธไสยาสน์โบุราณและรอยพระพุทั้ธบุาทั้ประดิษฐาน 
อย้่ในมีณฑปสวยงามีเพ่�อเสร่มีสิร่มีงคล ช่วงสายทั้ี�แดดย้งไมี่ 
แรงมีากน้กจึงเหมีาะก้บุการเดินเทั้ี�ยวใน อุที่ย่านป็ระวััติิศาสติร์ 
พระนครค่รี หรือเขาว้ง โบุราณสถานค้่เมีืองเพชรบุุรีและเป็น
พระราชว้งบุนภู้เขาแห่งแรกในประเทั้ศไทั้ย ชมีพระทั้ี�น้�ง ว้ด และ
อาคารเก่าแก่ทีั้�สร้างด้วยสถาปัต่ยกรรมีแบุบุนีโอคลาสสิก 
ผสมีผสานก้บุกลิ�นอายสถาปัต่ยกรรมีแบุบุจีนอ้นสวยงามี หาก
เหนื�อยก็น้�งพ้กใต่้ต่้นลีลาวดีทั้ี�แผ่กิ�งก้านให้ร่มีเงาทั้้�วทั้้�งเขา อาจมี ี
ลิงธรรมีชาติ่แวะมีาท้ั้กทั้ายบุ้าง จึงต้่องระม้ีดระว้งสิ�งของทีั้�ถือไว้ให้ดี 
เมีื�อเดินจนทั้้�วเขาทั้้�ง 3 ยอดแล้ว ก็ได้เวลาส้่จุดหมีายถ้ดไปคือ 
วััดพุที่ธไสย่าสน์	 ไหว้พระนอนองค์ใหญ่่อายุกว่า 400 ปี ขอพร
ให้ชีว่ต่รุ่งเรือง แล้วแวะกินข้าวแช่เมีืองเพชรเป็นมีื�อกลางว้นเพ่�มี
ความีชื�นใจ

 เมีื�อเดินทั้างมีาถึง วััดมืหาธาติุ สิ�งแรกทั้ี�สะดุดต่าคือ 
พระปรางค์ 5 ยอดสีขาวสะอาดต่าทั้ี�อย้่ค้่เมีืองเพชรมีาอย่าง
ยาวนาน ทั้้�งย้งมีีพระว่หารหลวง พระว่หารน้อยทั้ี�ได้ร้บุอิทั้ธิพล
จากศิลปะของอาณาจ้กรขอมีในอดีต่ จึงมีีความีสวยงามีแปลกต่า 
ยิ�งน้ก จากน้�นจึงเดินทั้างส้่ วััดพระที่รง ว้ดเก่าแก่กลางเมีือง
เพชรบุุรีเพ่�อส้กการะหลวงพ่อแล เกจ่อาจารย์ชื�อด้งทีั้�ผ้้คนให้ความี 
เคารพมีากมีาย เมีื�อพระอาทั้ิต่ย์เร่�มีคล้อยต่ำ�า แดดไมี่แรงมีากแล้ว  
การเดินเล่นทีั้� ชุมืชนวััดเก่าะ	 ยิ�งสบุายเข้าไปใหญ่่ เพราะนอกจาก

จะได้เดินช็อปของฝากจากชาวบุ้านในชุมีชนแล้ว ย้งได้ชิมีขนมีไทั้ย 
โบุราณหลากหลายเมีน้อีกด้วย แถมีย้งได้เรียนร้้ว่ธีการทั้ำาขนมีอาล้ว
ซึึ่�งเป็นของเด็ดประจำาชุมีชน เหมีาะก้บุการเป็นของฝากมีาก เพราะทั้้�ง 
หอมี สีส้นสวยงามี รสชาต่ิอร่อยและเก็บุไว้ได้นาน ถ้าใครจะ 
ฝากทั้้องมีื�อเย็นไว้ทั้ี�นี�ก็ร้บุประก้นความีอิ�มีอร่อย มีีพล้งสำาหร้บุ
ว้นรุ่งขึ�นแน่นอน

 หล้งจากรองท้ั้องด้วยมืี�อเช้าง่าย ๆ  แล้วออกเดินทั้าง ไม่ีนาน 
ก็ถึง วััดพริบุพล ่ ว้ดแห่งแรกของเมีืองเพชรพร่บุพลี ประดิษฐาน
พระธาตุ่ 5 พระองค์อ้นเป็นทีั้�เลื�อมีใสของชาวบุ้านและน้กท่ั้องเทีั้�ยว 
มีากมีาย เมืี�อไหว้พระขอพรเรียบุร้อยแล้วจึงไปต่่อทีั้� วััดก่ำาแพงแลง 
ซึ่ึ�งโดดเด่นด้วยศิลปะแบุบุขอมีอย่างการสร้างด้วยศิลาแลง ทั้ำาให้
เดินด้ความีสวยงามีได้เพลิน ๆ ร้้ต้่วอีกทีั้ก็ได้เวลามืี�อเทีั้�ยงเสียแล้ว 
มีื�อนี�ต่้องไมี่พลาดขนมีจีนทั้อดมี้น อาหารจานเด็ดทั้ี�ใครมีาเยือน
เมีืองเพชรต่้องลอง

 ยามีบุ่ายทีั้�ร้อนระอุแบุบุนี� การได้เดินชมีจ่ต่รกรรมีฝาผน้ง 
อ้นประณีต่งดงามีจากฝีมืีอช่างเมืีองเพชรทีั้� วััดใหญ่่สุวัรรณารามื	 
ทั้ำาให้อุณหภู้มิีท้ั้�งกายและใจลดลงได้มีาก ว้ดเก่าแก่แห่งนี�มีีมีาต้่�งแต่่ 
สมี้ยร้ชกาลทั้ี� 5 เต่็มีไปด้วยร่องรอยทั้างประว้ต่ิศาสต่ร์ทั้ี�น่าสนใจ 
แล้วไปต่่อทั้ี� ถ้ำำ�าเขาหลวัง	 เพ่�อส้กการะพระพุทั้ธร้ปเก่าแก่พร้อมี
ชมีความีสวยงามีของหินงอกหินย้อย และลำาแสงอาทั้ิต่ย์ทั้ี�ส่อง
ลอดปล่องด้านบุนเป็นเส้นสายสวยงามีลงมีาภูายในถำ�า ก่อนกล้บุ
แวะชิมีลอดช่องนำ�าต่าลโต่นดและซึ่ื�อขนมีอร่อย ๆ ไปฝากคนทั้ี�
บุ้านส้กหน่อย และสิ�งหนึ�งทั้ี�คงประทั้้บุอย้่ในใจไมี่ร้้ลืมี คงเป็นความี 
น่าร้กของเมีืองเล็ก ๆ ทั้ี�เต่็มีไปด้วยเรื�องราวแห่งนี�น้�นเอง
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วััดพริิบพลีี 

 ห้ามืพลาดวััดแรก่ของเมืืองเพชร
พริบุพล่ สร้างพร้อมีก้บุว้ดศรีมีหาธาตุ่ โดยขุนศรีเมืีอง 
ผ้้เป็นขุนเมืีองพร่บุพลีและเป็นบุิดาของพระนางสิร่งามี
ต่้วเทั้วี เป็นผ้้กำาหนดให้สร้าง

 ภูายในว้ดมีีเสาชิงช้าต่้�งส้งต่ระหง่านเสียดฟ้้า  
ซึ่ึ�งเชื�อก้นว่าบุร่เวณเสาชิงช้านี� เป็นเขต่เทั้วสถานใน
ศาสนาพราหมีณ์ โดยเป็นพ่�นทีั้�มีีการประกอบุพ่ธีสำาค้ญ่ 
ในเมีืองเพชรบุุรี 

วััดพริะทริง 

	 สาย่มืูติ้องมืาสัก่ก่าระหลวังพ่อแล 
พระเกจ่ผ้้มีีชื�อเสียง ณ ว้ดเก่าแก่ใจกลางเมีืองเพชรบุุรี
แห่งนี� มีีความีเชื�อว่ามีีพุทั้ธคุณด้านเมีต่ต่ามีหานิยมี
แคล้วคลาด ภูายในว้ดมีีมีณฑปรอยพระพุทั้ธบุาทั้จำาลอง  
ล้กษณะเป็นเรือนยอด หล้งคาเครื�องไมี้ลด 4 ช้�น พาไล  
1 ช้�น ต้่วอาคารก่ออิฐถือป้น นอกจากน้�นย้งมีีกลุ่มีกุฎิิสงฆ์์  
เป็นล้กษณะทั้รงไทั้ยเครื�องไม้ี ยกใต้่ถุนส้ง มีีนอกชานแล่น 
ถึงก้น มีีลวดลายสล้กเสลาสวยงามี ปัจจุบุ้นหาชมีได้ยากยิ�ง

วััดพุทธไสยาสน์์

 เช็ก่อินวััดเก่่าแก่่ทีั้�ส้นนิษฐานว่าสร้างมีา
ต่้�งแต่่สมี้ยกรุงศรีอยุธยา มีีความีโดดเด่นทั้ี�พระพุทั้ธร้ป
ปางไสยาสน์หรือพระนอนทีั้�สร้างด้วยอิฐต่ลอดท้ั้�งองค์ 
ลงร้กปิดทั้องสวยงามี องค์พระในท่ั้า “สีหไสยา” อายุกว่า 
400 ปี เดิมีประดิษฐานอย่้กลางแจ้ง แต่่พระบุาทั้สมีเด็จ
พระจอมีเกล้าเจ้าอย่้ห้วโปรดเกล้าฯ ให้สร้างหล้งคาคลุมีไว้ 
หากได้กราบุบุ้ชาเชื�อก้นว่าจะนำาพาความีรุ่งเรืองมีาส่้ชีว่ต่

 ในอาคารวชิรปราสาทั้ประดิษฐานพระธาตุ่ 5 องค์  
หรือทีั้�เรียกก้นเล่น ๆ ว่าพระธาตุ่ลงลิฟ้ต์่ ได้แก่ พระบุรมี 
สารีร่กธาตุ่ฉ้พพ้ณร้งสี พระบุรมีธาตุ่ทั้้นต่ธาตุ่ หรือทั้ี�
ร้้จ้กก้นว่าพระเขี�ยวแก้ว พระเสมีธาตุ่ พระบุรมีสารีร่กธาตุ่ 
ขนาดต่่าง ๆ และพระธาตุ่ของพระอรห้นต่์ โดยทั้้�งหมีด
ประดิษฐานในบุุษบุกไม้ีจำาหล้กทีั้�งดงามี ซึึ่�งสามีารถยกต้่ว
ขึ�นไปเก็บุซ่ึ่อนบุนเพดานได้อย่างมิีดชิด เมืี�อมีีผ้้มีาส้กการะ 
บุ้ชาทั้างว้ดจะเป็นผ้้กดปุ�มีเพ่�อให้บุุษบุกค่อย ๆ เลื�อนลงมีา
จากเพดานจนประดิษฐานอย่างสมีบุ้รณ์ในบุร่เวณแท่ั้นบุ้ชา
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วััดมหาธาตุุวัริวัิหาริ 

 สัก่ก่าระหลวังพ่อวััดมืหาธาตุิ	
พระพุทั้ธร้ปประธานทั้รงราชาภูรณ์ (ฉลองพระองค ์
แบุบุกษ้ต่ร่ย์) นอกจากนี �ย ้งมีีหลวงพ่อศ้กดิ �ส ิทั้ธิ �  
ซึ่ึ�งเป็นพุทั้ธร้ปปางมีารว่ช้ย ซึ่ึ�งมีีผ้้คนเลื�อมีใสแวะเวียน 
มีากราบุไหว้ขอพรเพ่�อโชคลาภูและความีเป็นสิร่มีงคล 
มีากมีาย

 โบุราณสถานทีั้�ต่้� งอย่้ภูายในว้ดล้วนได้ร้บุ
อิทั้ธิพลจากศิลปะของอาณาจ้กรขอมีในอดีต่ มีีสิ �ง

วััดใหญ่่สุวัริริณาริาม 

 ติามืรอย่ป็ระวััติิศาสติร์เมืืองเพชร 
ทั้ี�ว้ดเก่าแก่ซึ่ึ�งเป็นพระอารามีหลวงในสมี้ยพระบุาทั้
สมีเด็จพระจุลจอมีเกล้าเจ้าอย้ ่ห้ว ร้ชกาลทั้ี� 5 และ
ส้นนิษฐานได้ว่าว้ดนี�น่าจะสร้างขึ�นในสมี้ยกรุงศรีอยุธยา 
เป็นแหล่งรวมีฝีมีืองานช่างทีั้�ประณีต่อ่อนช้อยและงดงามี
ของชาวเพชรบุุรีไว้มีากมีาย โดยเฉพาะภูาพจ่ต่รกรรมี
ฝาผน้งในโบุสถ์เป็นภูาพเทั้พชุมีนุมีศิลปะอยุธยาฝีมีือ
ช่างเมีืองเพชร 

 นอกจากนี�ย้งเป็นสถานทั้ี�ทีั้�มีีความีสำาค้ญ่ทั้าง
ประว้ติ่ศาสต่ร์ รวบุรวมีร่องรอยของเหตุ่การณ์สำาค้ญ่ใน
อดีต่ไว้ เช่น ประต้่ทีั้�มีีรอยทั้หารพม่ีาใช้ขวานจามีบุานประต้่ 
อีกท้ั้�งย้งเป็นแหล่งรวบุรวมีศิลปะสม้ียอยุธยา ท้ั้�งพระอุโบุสถ  
หน้าบุ้นทั้ี�เป็นงานป้นปั�นสมี้ยอยุธยาต่อนกลาง นอกจาก
น้�นว้ดใหญ่่สุวรรณารามีย้งมีีหอเก็บุพระไต่รปิฎิกซึ่ึ�งเป็น
อาคารไมี้ผน้งฝาปะกนรองร้บุด้วยเสาไมี้ 3 เสาต่้�งอย้่
กลางนำ�า เพ่�อให้พ้นมีดปลวกทั้ี�จะมีาก้ดกินพระไต่รปิฎิก
ใบุลานทั้ี�เก็บุไว้ในหอไต่รซึ่ึ�งหาชมีได้ยาก

ก่อสร้างสำาค้ญ่ได้แก่ พระว่หารหลวง พระว่หารน้อย  
พ่พ่ธภู้ณฑ์ และพระปรางค์ 5 ยอด ส้งต่ระหง่าน มีองเห็น 
ได้แต่่ไกลทั้้�ง 4 ทั้ิศ อายุกว่า 1,000 ปี ภูายในบุรรจุ
พระบุรมีสารีร่กธาตุ่มีาแต่่อดีต่กาล มีีระเบุียงคดรอบุ 
พระปรางค์ เป็นร้ปสี �เหลี �ยมีจ้ตุ่ร้ส ในระเบุียงคดมีี
พระพุทั้ธร้ปประดิษฐานอย่้จำานวน 193 องค์พระพุทั้ธร้ป 
ส่วนใหญ่่เป็นศิลปะอยุธยาต่อนปลายและสกุลช่างเมืีองเพชร 
พุทั้ธล้กษณะงดงามีมีาก
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วััดกำาแพงแลีง 

 หรือวััดเที่พป็ราสาที่ศิลาแลง เป็นว้ด
ทั้ี�มีีร่องรอยของอารยธรรมีขอมีปรากฎิอย้่ ภูายในว้ด 
มีีปราสาทั้ทีั้�สร้างแบุบุศิลปะเขมีรคือก่อด้วยศิลาแลง 
มีากมีาย รวมีทั้้�งมีีกำาแพงศิลาแลงล้อมีรอบุอ้นเป็นทั้ี�มีา 
ของชื�อว้ดกำาแพงแลง โบุราณสถานแห่งนี�สร้างขึ�นภูายใต่ ้

อุุทยาน์ปริะวััติุศาสตุร์ิพริะน์คริคีริี 
(เขาวััง) 

 โบุราณสถ้ำานแลนด์มืา ร์ก่แ ห่ง
จุังหวััดเพชรบุุรี มีาถึงแล้วต่้องได้แวะพระราชว้ง 
บุนภู้เขาแห่งแรกในประเทั้ศไทั้ยทั้ี�อย้่ค้ ่ เมีืองเพชรบุุร ี
มีายาวนาน ต่้�งอย้่บุนยอดเขาส้งกว่า 92 เมีต่ร โดย
ในหลวงร้ชกาลทั้ี� 4 มีีพระราชดำาร่ให้สร้างพระราชว้ง 
สำาหร้บุเสด็จแปรพระราชฐานขึ�นบุนยอดเขาแห่งนี� 
ภูายในเขาว้งน้�นประกอบุด้วยพระทั้ี�น้ �ง ว้ด และกลุ่มี
อาคารต่่าง ๆ ภูายใต่้สถาปัต่ยกรรมีนีโอคลาสสิก 
ผสมีผสานก้บุกลิ�นอายของสถาปัต่ยกรรมีแบุบุจีน 
อ้นสวยงามี โดยแต่่ละแห่งต่้�งอย้่ยอดเขา 3 ยอดด้วยก้น

 ยอดเขาด้านทั้ิศต่ะว้นออก เป็นทั้ี�ต่้ �งของว้ด 
มีหาสมีณารามี ว้ดเก่าแก่ทั้ี�มีีมีาต่้�งแต่่สมี้ยอยุธยา วด้นี�
งดงามีด้วยภูาพจ่ต่รกรรมีฝาผน้งจากฝีมีือขร้วอินโข่ง 
ประด้บุอย้่ภูายในพระอุโบุสถ ส่วนบุนยอดเขาน้�นเป็นทั้ี�ต่้�ง
ของว้ดพระแก้วซึึ่�งเป็นว้ดประจำาพระนครคีรี ประกอบุด้วย 
พระอุโบุสถขนาดเล็กประด้บุด้วยหินอ่อน ด้านหล้งเป็น
พระพุทั้ธเสลเจดีย์ ส่วนด้านหน้าเป็นหอระฆ์้งร้ปสี�เหลี�ยมี
ย่อมีุมีขนาดเล็ก 

 ยอดเขากลาง ประดิษฐานพระธาตุ่จอมีเพชร  
เป็นทั้ี �บุรรจุพระบุรมีสารีร่กธาตุ่ไว้ภูายใน จากจุดนี �
สามีารถมีองเห็นพระทั้ี�น้�งต่่าง ๆ รวมีทั้้�งทั้ิวทั้้ศน์ของ 
ต่้วเมีืองเพชรบุุรี ได้อย่างน่าประทั้้บุใจ

 ยอดเขาด้านทิั้ศต่ะว้นต่ก เป็นทีั้�ต้่�งของพระราชว้ง 
อ้นเป็นทั้ี�ประทั้้บุได้แก่ พระทั้ี�น้�งเพชรภู้มีิไพโรจน์ พระทั้ี�น้�ง
ปราโมีทั้ย์มีไหสวรรย์ พระทั้ี�น้�งเวชย้นต่์ว่เชียรปราสาทั้ 
พระทีั้�น้�งราชธรรมีสภูา หอช้ชวาลเวียงช้ย หอพ่มีานเพชร 
มีเหศวร์ พระทั้ี�น้�งส้นถาคารสถาน หอจตุ่เวทั้ปร่ต่พ้จน์ 
ศาลาทั้้ศนาน้กข้ต่ฤกษ์

 นอกจากนี�แล้วย้งมีีโรงรถ โรงม้ีา ศาลามีหาดเล็ก  
ศาลาล้กขุน ศาลาด่าน ศาลาเย็นใจ ทั้ิมีดาบุองคร้กษ ์
(ทั้ี�ทั้ำาการของราชองคร้กษ์) โรงคร้ว ต่ามีแบุบุประเพณี
การสร้างพระราชว้ง

 รอบุพระราชว้งมีีป้อมีล้อมีอย้่ทั้้�ง 4 ทั้ิศ คือ ป้อมี 
ธต่รฐป้องปกทั้างทั้ิศต่ะว้นออก ป้อมีว่รุฬหกบุร่ร้กษ ์
ทั้างทั้ิศใต่้ ป้อมีว่ร้ปักษ์ป้องก้นทั้างทั้ิศต่ะว้นต่ก และ 
ป้อมีเวสสุวรรณร้กษาทั้างทั้ิศเหนือ

 ด้วยทั้ะเลทั้ี�ต่้�งบุนเขาส้ง จึงทั้ำาให้สามีารถชมีว่ว 
เมีืองเพชรบุุรีจากด้านบุน พร้อมีร้บุลมีเย็น ๆ หรือน้�งเล่น 
ทั้่ามีกลางต่้นไมี้น้อยใหญ่่ทั้ี�อย้่ทั้้ �วทั้้�งอุทั้ยานฯ

ความีเชื�อศาสนาพุทั้ธนิกายว้ชรยาน อ้นมีีหล้กฐานคือ 
พระโพธิส้ต่ว์โลเกศวรเปล่งร้ศมีี พระโพธิส้ต่ว์โลเกศวร 
สี�กร พระว้ชรส้ต่ว์นาคปรก ห้วสะพานร้ปครุฑยุดนาค  
มีาถึงเมีืองเพชรแล้วต่้องมีา!
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ชุุมชุน์โบริาณวััดเกาะ 

	 ชุมืชนเก่่าแก่่อายุ่ก่วั่า	 300	 ป็ี ทั้ี�มี ี
ความีหลากหลายทั้างสถาปัต่ยกรรมี ประว้ต่ิศาสต่ร์ 
ว้ฒนธรรมีไทั้ย - จีน ด้วยมีี “ว้ดเกาะ” เป็นศน้ย์กลาง
ชุมีชน ในอดีต่ว้ดนี �เคยมีีสายนำ �าไหลผ่านรอบุด้าน  
ชาวบุ้านจึงเรียกขานก้นว่า “ว้ดเกาะ” ส้นนิษฐานว่า
สร้างขึ�นในสมี้ยอยุธยาต่อนปลาย มีีศิลปะทั้ี�โดดเด่นโดย
เฉพาะภูาพจ่ต่รกรรมีฝาผน้งเขียนด้วยสีฝุ�นผสมีกาว 
ในพระอุโบุสถสวยงามีน่าชมีเป็นทั้ี�สุด

 ชุมีชนชาวบุ้านว้ดเกาะนี� ไมี่ได้มีีแต่่คนไทั้ยเทั้่าน้�น 
แต่่มีีผ้้คนหลายเชื�อชาต่ิอาศ้ยอย้่ โดยเฉพาะชาวจีนซึ่ึ�งมีี
มีากกว่าชนชาต่ิอื�น ๆ โดยได้ผสมีผสานร้ปแบุบุว่ถีชีว่ต่ 
ศิลปว้ฒนธรรมี จารีต่ประเพณีอย่างลงต่้ว

 เรียนร้้และชมีการสาธิต่การทั้ำาขนมีไทั้ยในบุ้าน
ไมี้ส้กอายุกว่า 100 ปีทั้ี�บุ้านคร้ปราณี ชิมีและช็อปของ
เด็ดประจำาชุนชนอย่างขนมีไทั้ยโบุราณ เมีน้ทีั้�พลาดไม่ีได้
เลยคือขนมีอาล้ว

ถ้ำำ�าเขาหลีวัง 

	 สัก่ก่าระพระพุที่ธรูป็โบุราณภูายใน
ถำ�าอ้นสวยงามี ซึ่ึ �งส้นนิษฐานว่าพระพุทั้ธร้ปโบุราณ
เหล่านี�น่าจะมีาจากน้กจาร่กแสวงบุุญ่ทั้ี�นำาพระมีาจาก
สถานทั้ี�ต่่าง ๆ แล้วประดิษฐานไว้ทั้ี�นี� พระบุาทั้สมีเด็จ 
พระจุลจอมีเกล้าเจ้าอย้่ห้ว ร ้ชกาลทั้ี� 5 ได ้ทั้รงมี ี
พระราชประสงค์สร้างอารามีขึ�นภูายในถำ�าเขาหลวง  
เพ่�อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระชนก

 นอกจากนี�ภูายในถำ�าย้งมีีหินงอกหินย้อยสีส้น 
สวยงามี และทั้ี�เป็นจุดเด่นของถำ�าเขาหลวงก็คือ ปล่อง 
ทีั้�แสงอาทั้ิต่ย์สามีารถส่องเข้ามีาภูายในถำ�าเป็นเส้น 
แสงสวยงามี

ถ้ำำ�าเขาย้อุย 

	 เช็ก่อินถ้ำำ�าที่่�มื่เรื�องเล่าวั่า	 สมี้ยเมีื�อ
พระบุาทั้สมีเด็จพระจอมีเกล้าเจ้าอย่้ห้วทั้รงผนวชอย่้น้�น 
พระองค์ได้เสด็จธุดงค์มีาปักกลดว่ปัสสนาทีั้�หน้าเขาย้อย 
แล้วทั้รงย้ายขึ�นมีาประท้ั้บุน้�งกรรมีฐานอย่้ในถำ�าเขาย้อย
หลายคืน ภูายในประดิษฐานพระพุทั้ธร้ปใหญ่่น้อย 
หลากหลายปาง โดยมีีพระพุทั้ธไสยาสน์เก่าแก่องค์ใหญ่่ 
ประดิษฐานอย้่ ในถำ�าอ้นเงียบุสงบุเป็นพระประธาน  
ด้านหล้งของพระพุทั้ธไสยาสน์ ย้งมีีรอยพระพุทั้ธบุาทั้ 
ประดิษฐานอย้่ในมีณฑปสวยงามี มีีผ้้ศร้ทั้ธานำาทั้องคำา
เปลวมีาปิดมีากมีาย ซึ่ึ�งมีีความีเชื�อว่าอานิสงส์ผลบุุญ่จะ
นำามีาซึ่ึ�งความีมี้�งค้�ง รำ�ารวย เง่นทั้องไหลมีาเทั้มีาประดุจ
ด้�งสีทั้องอร่ามี

 คร้�งนี� เพชรบุุรีทีั้� คุ้นเคยกล้บุแต่กต่่างออกไป 
จากทั้ี�เคยคุ้น และเชื�อเถอะว่าจะต่้องหาโอกาสกล้บุมีา 
อีกคร้�งให้ ได้แน่นอน
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เพชรบุุรีม่ือาหารทัี่�งคาวัหวัาน 
ขึ�นชื�อหลายอย่าง ทั้ี�คุ้นเคยก้นดีคงเป็นขนมีหมี้อแกง  
เดิมีเคยเป็นขนมีทั้ี�ทั้ำาขึ�นในว้ง ต่่อมีาจึงนำามีาเผยแพร่แก ่
ประชาชนโดยการทั้ำาถวายพระสงฆ์์ในงานบุุญ่ โดยมีี
ส่วนผสมีหล้กเป็นไข่ขาว กะทั้ิ แป้งข้าวเจ้า ถ้�วเขียวบุด 
และนำ�าต่าลโต่นด โรยด้วยหอมีเจียวเพ่�มีความีหอมีน่ากิน 
เนื�อนวลเนียน รสชาต่ิหอมีหวาน เป็นของฝากขึ�นชื�อ 
ทั้ี�ใครมีาก็ต่้องซึ่ื�อ

หรือจะเป็นขนมีจีนทั้อดมี้นอาหารจานเด็ดรส
จ้ดจ้านทีั้�หากินทีั้�อื�นได้ยาก เป็นการนำาทั้อดม้ีนมีากินค่้ก้บุ 
เส้นขนมีจีนเปล่า ๆ เพ่�มีความีหอมีด้วยใบุกะเพราทั้อด 
ราดด้วยนำ�าจ่�มีรสเปรี�ยวอมีหวานผสานความีเผ็ดจาก
พร่กสดต่ำา ซึ่ึ�งเป็นรสชาต่ิทั้ี�เข้าก้นได้ดีอย่างไมี่น่าเชื�อ

 อีกหนึ�งเมีน้ขึ�นชื�อก็ต่้องข้าวแช่เมีืองเพชร ข้าวแช่
ต่ำาร้บุชาวว้งเกิดขึ�นจากเจ้าจอมีมีารดากลิ�นในร้ชกาลทั้ี� 
4 ซึ่ึ�งเป็นชาวมีอญ่ได้ต่ามีเสด็จฯ เมีืองเพชรบุุรีและได้

แปลงข้าวแช่มีอญ่ขึ�นใหมี่ถวาย โดยจุดเด่นของข้าวแช่คือ
ความีหอมีชื�นใจของข้าวเมี็ดสวยในนำ�าลอยดอกไมี้หอมี 
กินค้ ่ก้บุเครื �องเคียงทั้ี �ปรุงจากของแห้ง ของเค็มีซึ่ึ �ง 
ค่อนข้างมีีรสจ้ด มี้กกินในช่วงหน้าร้อน แต่่หากได้มีา
เยือนเพชรบุุรีสามีารถหากินได้ต่ลอดปี
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ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนือ

สัักการะหลวงปู่่�สุัวัจน์์เสัริมมงคล 
ไหว้พระเจ้าใหญ่่ขอล่ก

ย้้อมผ้้าดิิน์ภู่เขาไฟ พาย้เรือเก็บบัวสุัดิชิิล

บุรีรัมย์้
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	 เช้้าตรู่่�แบบน้ี้�	 ฟ้้ายัังไม่่สว่่างดีีนัักแต่่คว่าม่พร้้อม่
สำาหรั้บการ้เดิีนัทางส่่จัังหวั่ดีบุรี้รั้ม่ย์ัในัวั่นันีั�ช่่างเต็่ม่เป่ี่�ยัม่ ร้ถบนัถนันั
บางต่า แต่่วิ่ว่ข้้างทางเริ้�ม่มี่ต้่นัไม้่และทุ่งหญ้้าให้เห็นัถี�ข้้�นัเร่้�อยั ๆ คง
เพร้าะเข้้าใกล้จุัดีหม่ายัแห่งแร้กม่ากข้้�นัแล้ว่ วััดเขาพรู่ะอัังคารู่	ร้ายั
ล้อม่ไปี่ด้ีว่ยัต้่นัไม้่ส่งตั่ดีกับโบสถ์สีแดีงอิฐซ่ึ่�งเป็ี่นัเอกลักษณ์์ข้อง
สถาปี่ัต่ยักร้ร้ม่สม่ัยัยัุคข้อม่เร้่องอำานัาจัในัแถบนัี� เม่่�อเข้้าไปี่กร้าบ 
สักการ้ะพร้ะพุทธร่้ปี่ข้อพร้ ข้อพร้ให้ปี่ร้ะสบคว่าม่สำาเร็้จัเรี้ยับร้้อยั
แล้ว่ สาม่าร้ถเดิีนัช่ม่เสม่าหินัแกะสลักและร่้องร้อยัปี่ากปี่ล่องภู่เข้าไฟ้
อันัเป็ี่นัที�ตั่�งข้องวั่ดีได้ี

 ม่่�อแร้กในับุรี้รั้ม่ย์ัข้อฝากท้องไว้่ที�  ชุ้มช้นี้บ้านี้เจริู่ญสุุข	
หม่่่บ้านัเล็ก ๆ ใกล้วั่ดีเข้าพร้ะอังคาร้ ที�นัอกจัากจัะได้ีอิ�ม่อร่้อยักับ
อาหาร้ฝ่ม่่อช่าว่บ้านัแล้ว่ยัังได้ีลงม่่อทำาผ้้าภู่อัคนีัหร่้อผ้้าย้ัอม่ดิีนั
ภู่เข้าไฟ้อันัเป็ี่นัเอกลักษณ์์อีกด้ีว่ยั พอต่กบ่ายัก็ได้ีเว่ลาเดิีนัทาง
ไปี่เยีั�ยัม่ช่ม่ธร้ร้ม่ช่าติ่ที� ศู่นี้ย์์อันุี้รัู่กษ์์พ้�นี้ท้ี่�ชุ้�มนี้ำ�าและนี้กกรู่ะเรีู่ย์นี้
พันี้ธ์ุุ์ไที่ย์ เรี้ยันัร้่้เร่้�องร้าว่ข้องนักกร้ะเรี้ยันัแบบเจัาะล่ก 

 อากาศที�เริ้�ม่ร้อ้นัข้้�นัในัช่ว่่งบ่ายัเหม่าะกับการ้แว่ะจิับกาแฟ้
เย็ันัสักแกว้่ แลว้่เดีนิัทางต่่อไปี่ยังั วัดัป่่าเขานี้อ้ัย์	เพ่�อสกัการ้ะหลว่ง
ปี่่�สุว่ัจันั์ สุว่โจั เดีินัผ้่านับันัไดีนัาคร้าช่สีแดีงข้้�นัส่่เจัดีียั์ศร้ีสุว่จัคุณ์า
นัสุร้ณ์์ ที�ปี่ร้ะดิีษฐานัพร้ะบร้ม่สารี้ริ้กธาตุ่เอาไว้่ เม่่�อไหว้่พร้ะข้อพร้
เสริ้ม่สริิ้ม่งคลช่วี่ติ่เร้ยีับร้้อยัแลว้่ พร้ะอาทติ่ย์ักค็ลอ้ยัต่ำ�า เหม่าะกบั
การ้ช่ม่ปี่ากปี่ล่องภูเ่ข้าไฟ้ที�ดีบัแล้ว่ ณ์ ว่นัอุทยัานัเข้ากร้ะโดีง ซึ่่�งเป็ี่นั
ซึ่ากปี่ากปี่ล่องภู่เข้าไฟ้ร้ป่ี่พร้ะจันััทร์้คร้้�งเสี�ยัว่ นัอกจัากนัั�นัยัังสาม่าร้ถ
สกัการ้ะร้อยัพร้ะพุทธบาทจัำาลองและ “พร้ะสุภูทัร้บพิต่ร้” พร้ะพุทธ
ร้ป่ี่องค์ใหญ้ค่่เ่ม่่องบรุ้รี้มั่ยั ์พร้อ้ม่ช่ม่ว่วิ่ยัาม่เยัน็ัสดุีช่ลิแลว้่พกัผ้อ่นั
ก่อนัเที�ยัว่ต่่อในัว่ันัรุ้่งข้้�นั

 เรู่ิ�มตน้ี้	ว่นััที�สองช่ว่่งเช้่าต่ร้่ท่ี� ช้มุช้นี้บ้านี้ม�วังที่ะเล เพร้าะ
ต่ั�งใจัไว่้ว่่าจัะม่าพายัเร้่อ เก็บบัว่ พร้้อม่ช่ม่พร้ะอาทิต่ยั์ทอแสงยัาม่
เช่้าที�หม่่่บ้านัอันัเงียับสงบแห่งนัี� ปี่ล่อยัให้ธร้ร้ม่ช่าต่ิค่อยั ๆ คลายั
คว่าม่กังว่ลแล้ว่ปี่ล่อยัใจัให้ผ้่อนัคลายัไปี่กับบร้ร้ยัากาศอันังดีงาม่
ต่ร้งหนัา้ ช่าว่บา้นัใหก้าร้ต่อ้นัร้บัอยัา่งเปี่น็ัม่ติ่ร้ เดีนิัทางกนััต่่อเพ่�อ
ไปี่สกัการ้ะพร้ะเจัา้ใหญ้ ่พร้ะพทุธร้ป่ี่ศกัดิี�สิทธิ�อันัเปี่น็ัที�เล่�อม่ใสข้อง
ช่าว่บุร้รี้มั่ย์ั ณ์ วัดัหงษ์์ ซึ่่�งมี่คว่าม่เช่่�อกนััว่า่หากม่าข้อล่กจัะสม่หวั่ง
ดีงัใจั แลว้่ไปี่แว่ะ ม่ลนิี้ธุ์สิุ�งเสุริู่มศูลิป่าช้พ้พิเศูษ์บ้านี้นี้าโพธิุ์�ฯ ช็่อปี่
ผ้้าม่ัดีหมี่�โบร้าณ์และผ้้าไหม่ปี่ร้ะยุักต่์เพ่�อเป็ี่นัข้องฝากหร้่อข้องที�
ร้ะล่กสักหนั่อยั เต่ิม่พลังดี้ว่ยัเคร้่�องดี่�ม่เยั็นั ๆ สักแก้ว่ ก่อนัเข้้าไปี่
เที�ยัว่ ช้มุช้นี้ตาลอัง สมั่ผ้สัวิ่ถชี่วี่ติ่อันัเร้ยีับงา่ยัที�ดีำาเนันิัต่าม่โคร้งการ้
เศร้ษฐกิจัพอเพียัง ซึ่่�อสินัค้าชุ่ม่ช่นัต่ิดีไม่้ต่ิดีม่่อแล้ว่เดีินัทางส่่จัุดี
หม่ายัสุดีท้ายัข้องทร้ิปี่ วััดโนี้นี้สุ่งทีุ่�งสุวั�าง เพ่�อไหว่้หลว่งพ่อใหญ้่
ดีงแสนัต่อ ข้อให้เดีินัทางแคล้ว่คลาดีปี่ลอดีภูัยั ไร้้ซึ่่�งอุบัต่ิเหตุ่

 บรุ้รี้มั่ย์ัที�หลายัคนัร้่จ้ักัอาจัแต่กต่่างไปี่จัากสถานัที�เหลา่นีั� 
แต่่หากไดีล้องเปี่ลี�ยันัที�เที�ยัว่ ปี่ร้บัเสน้ัการ้เดีนิัทาง ม่าสัม่ผ้สัวิ่ถชี่มุ่ช่นั 
ต่าม่ร้อยัคว่าม่ศร้ัทธา เช่่�อเถอะว่่าบุร้ีร้ัม่ยั์จัะกลายัเปี่็นัจัังหว่ัดีสุดี
โปี่ร้ดีไดี้ไม่่ยัากเลยั
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วัดเขาพระอังคาร
 

 เย์้�ย์มช้มวััดเก�าแก� ซึ่่�งคาดีการ้ณ์์ว่่าสร้้างยัุค
เดียีัว่กันักับปี่ร้าสาทหินัเข้าพนัม่รุ้้งซึ่่�งเป็ี่นัยุัคที�ข้อม่เร้อ่งอำานัาจัในั
แถบนีั� ม่โีบสถ ์ศาลา และอาคาร้ที�สร้้างเลยีันัแบบสถาปัี่ต่ยักร้ร้ม่
สม่ัยัต่่าง ๆ หลายัร้่ปี่แบบ 

 จัุดีเดี่นัข้องโบสถ์แห่งนัี�ค่อม่ี 3 ยัอดี สว่ยังาม่แปี่ลกต่า
แต่กต่่างจัากโบสถว์่ดัีทั�ว่ไปี่ ไม่ม่่ช่ี่อฟ้า้ใบร้ะกา หางหงส์ ภูายัในั
โบสถมี์่ภูาพจิัต่ร้กร้ร้ม่ฝาผ้นัังและเร้่�องร้าว่พทุธช่าดีกบร้ร้ยัายั
ปี่ร้ะกอบเป็ี่นัภูาษาอังกฤษ ช่าว่บา้นัมั่กม่ากร้าบไหว้่ข้อพร้เพ่�อ
ให้ปี่ร้ะสบคว่าม่สำาเร้็จั

วัดป่าเขาน้อย 
 

 ขอัพรู่หลวังป่่่	สุุวััจนี้	์สุุวัโจ อดีีต่เจั้าอาว่าส
และว่ิปี่ัสสนัาจัาร้ยั์ผ่้้เป็ี่นัที�เล่�อม่ใสเสร้ิม่ม่งคลให้ช่ีว่ิต่ ภูายัในั
ว่ัดีม่ีพร้ะบร้ม่ธาตุ่เจัดีียั์ศร้ีสุว่จัคุณ์านุัสร้ณ์์ที�ม่ีศิลปี่กร้ร้ม่
งดีงาม่ สร้้างข้้�นัจัากแร้งเคาร้พศรั้ทธาข้องศิษยัานัุศิษย์ัเพ่�อ
เปี่็นัที�ปี่ร้ะดีิษฐานัพร้ะบร้ม่สาร้ีร้ิกธาตุ่ และเปี่็นัเคร่้�องร้ะล่กถ่ง
พร้ะคุณ์แห่งหลว่งปี่่�สุว่ัจันั์ สุว่โจั

 บันัไดีที�ข้้�นัไปี่ส่่ช่ั�นับนัข้องพร้ะบร้ม่เจัดีียั์ม่ีลักษณ์ะเปี่็นั
บันัไดีนัาคร้าช่ทาดี้ว่ยัสีแดีง ช่ั�นัล่างเปี่็นัที�ปี่ฏิบัต่ิภูาว่นัาและ
ม่ีส่ว่นัแสดีงภูาพปี่ร้ะวั่ต่ิข้องหลว่งป่ี่�สุวั่จันั์ ส่ว่นัชั่�นัสองเป็ี่นัที�
ปี่ร้ะดิีษฐานัร้่ปี่เหม่่อนัและเก็บอัฐบร้ิข้าร้ข้องหลว่งป่ี่�สุวั่จัน์ัไว้่
ให้ปี่ร้ะช่าช่นัไดี้สักการ้ะ

 บร้ิเว่ณ์วั่ดีเป็ี่นัปี่ากปี่ล่องภู่เข้าไฟ้คาดีว่่าเคยัเป็ี่นัที�ต่ั�ง
ข้องโบร้าณ์สถานัสม่ัยัทว่าร้ว่ดีี เพร้าะม่ีเสม่าหินัแกะสลักสม่ัยั
ดีังกล่าว่หลงเหล่ออยั่่เปี่็นัจัำานัว่นัม่าก

 แว่ะทำาผ้า้ภูอั่คนัหีร้อ่ผ้า้ยัอ้ม่ดีนิัภูเ่ข้าไฟ้ที�บ้านัเจัร้ญิ้สุข้ 
ซึ่่�งแต่เ่ดีมิ่ปี่ร้ะกอบอาช่พีเกษต่ร้กร้ร้ม่ เน่ั�องจัากดีนิัมี่แร้ธ่าต่ดุีจีัาก
ภูเ่ข้าไฟ้เกา่ ม่ปีี่ร้ะโยัช่นั์ในัการ้เพาะปี่ลก่ ต่อ่ม่าช่าว่บ้านัเจัริ้ญ้สุข้
คดิีคน้ัว่ธีิการ้นัำาดิีนัเหล่านัี�ม่าใช่ย้ัอ้ม่ผ้า้ จัง้ไดีพ้ฒันัาเปี่น็ัอาช่พี
หัต่ถกร้ร้ม่ย้ัอม่ผ้้าศน่ัยัส์าธติ่ผ้้าภูเ่ข้าไฟ้ ช่มุ่ช่นับ้านัเจัร้ญิ้สุข้จัง้
เปี่น็ัศน่ัยัส์าธติ่การ้ทำาผ้า้ยัอ้ม่ดีนิัภูเ่ข้าไฟ้อันัเปี่น็ัภูม่่ปิี่ญั้ญ้าช่าว่
บ้านัที�นัำาว่ตั่ถดุีบิจัากธร้ร้ม่ช่าต่ทีิ�หาไดี้ในัท้องถิ�นัม่าปี่ร้ะยักุต่์ใช่ ้
ทำาให้ผ้้าที�ยั้อม่ไดี้ออกม่าม่ีสีสว่ยังาม่อยั่างม่ีเอกลักษณ์์
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มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษบ้านนาโพธิ์ฯ

 ช้อ็ัป่ผ้้าไหมมดัหม้�ที่อัมือั	อนััเล่�องช่่�อจัากกลุ่ม่ช่าว่บา้นั 
เพร้าะคว่าม่งาม่ข้องผ้้าทอบา้นันัาโพธิ�เป็ี่นัม่ร้ดีกลำ�าคา่ที�ส่บทอดีกนััม่า
นัานันัับพันัปี่่ ต่่อม่าไดี้ร้ับการ้เจัียัร้ะไนัคร้ั�งสำาคัญ้ เม่่�อช่าว่บ้านัไดี้เดีินั
ทางไปี่รั้บเสดีจ็ัสม่เดีจ็ัพร้ะนัางเจัา้พร้ะบร้ม่ร้าช่นีิันัาถ (ในัข้ณ์ะนัั�นั) ที�พร้ะ
ต่ำาหนัักภู่พานัร้าช่นัิเว่ศนั์ จัังหว่ัดีสกลนัคร้ โดียัไดี้นัำาผ้้าไหม่ไปี่ถว่ายั 
ทร้งช่่�นัช่อบและได้ีพร้ะร้าช่ทานัเงนิัใหเ้ปี่น็ัคา่ผ้้าไหม่ ยังัคว่าม่ปี่ลาบปี่ล่�ม่
ให้กับช่าว่บ้านั จันัเปี่็นัที�ม่าข้องการ้ข้ยัายักิจักร้ร้ม่การ้ทอผ้้าข้องช่าว่
บา้นัใหเ้ต่บิใหญ้ ่ม่กีาร้ตั่�งกลุ่ม่ทอผ้้าไหม่ และม่กีาร้พัฒนัาผ้า้ไหม่ม่ดัีหมี่�
จันัเปี่็นัที�ปี่ร้ะจัักษ์แก่สายัต่าช่าว่ไทยัและช่าว่ต่่างปี่ร้ะเทศทั�ว่โลก

วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง

	 เช้ก็อันิี้ป่ากป่ล�อังภเ่ขาไฟ		ที�ดีบัสนัทิแล้ว่ ม่อีายัุ
ปี่ร้ะม่าณ์ 3 แสนัถ่ง 9 แสนัปี่่ ซึ่ากปี่ากปี่ล่องเปี่็นัร้่ปี่พร้ะจัันัทร้์
คร้้�งซึ่ีก ยัอดีเนัินัเข้าเปี่็นัข้อบปี่ล่องดี้านัทิศใต่้เร้ียักว่่าเข้าใหญ้่ 
ส่ว่นัยัอดีเนิันัเป็ี่นัข้อบปี่ล่องด้ีานัทิศเหน่ัอเรี้ยักว่่าเข้าน้ัอยั หร้อ่
เข้ากร้ะโดีง ส่ว่นับร้ิเว่ณ์ที�เปี่็นัข้อบปี่ล่องปี่ะทุค่อบร้ิเว่ณ์ที�เปี่็นั
หบุเข้า ปี่จััจัุบนััเปี่น็ัสร้ะนั�ำา เปี่น็ัซึ่ากภู่เข้าไฟ้ที�ยังัคงสภูาพดีแีละ
ม่ีอายัุนั้อยัที�สุดีในัปี่ร้ะเทศไทยั ม่ีเส้นัทางเดีินัช่ม่ร้อบปี่ล่องและ
ม่ีสะพานัแข้ว่นัให้ยั่นัช่ม่จัากมุ่ม่ส่งไดี้อยั่างช่ัดีแจันั

 นัอกจัากนัี�ยัังม่ีโบร้าณ์สถานัก่่เข้ากร้ะโดีงซ่ึ่�งเปี่็นัที�
ปี่ร้ะดีษิฐานัร้อยัพร้ะพทุธบาทจัำาลอง และมี่ “พร้ะสุภัูทร้บพติ่ร้” 
พร้ะพุทธร้่ปี่องค์ใหญ้่ ค่่เม่่องบุร้ีร้ัม่ยั์อีกดี้ว่ยั

วัดหงษ์

	 หรู่ือัวััดศู้รู่ษ์ะแรู่ด ม่ีคว่าม่เช่่�อกันัว่่าหากม่าข้อ
พร้เร่้�องล่กจัะสม่หวั่ง วั่ดีแห่งนีั�เป็ี่นัที�เคาร้พสักการ้ะข้องปี่ร้ะช่าช่นั
จัำานัว่นัม่าก ปี่ร้ะดีษิฐานัพร้ะเจัา้ใหญ้ ่พร้ะพทุธร้ป่ี่ศกัดีิ�สทิธิ�ซึ่่�ง
เปี่น็ัที�เล่�อม่ใสศรั้ทธาข้องช่าว่บุร้รี้มั่ย์ัและจังัหวั่ดีใกล้เคียัง สร้า้ง
ดี้ว่ยัศิลาแลง ม่ีลักษณ์ะข้องศิลปี่ะพ่�นัเม่่อง ม่ีอายัุอยั่่ปี่ร้ะม่าณ์
พทุธศต่ว่ร้ร้ษที� 19-20 ช่่างที�สร้า้งอาจัเปี่น็ัช่า่งสกลุลาว่ ศลิปี่ะ
ลา้นัช่า้ง โดียัดีจ่ัากพร้ะเกศที�ม่ลีกัษณ์ะเฉพาะในัภูาคอสีานัและ
ในัปี่ร้ะเทศลาว่เท่านัั�นั

 เม่่�อถง่ว่นััเพญ็้เด่ีอนัสาม่ (กุม่ภูาพนััธ ์- ม่นีัาคม่)ช่าว่
บ้านัจัะจััดีงานัเทศกาลเพ่�อเฉลิม่ฉลอง 5 ว่ันั 5 ค่นั แดี่พร้ะเจั้า
ใหญ้่เปี่็นัปี่ร้ะจัำาทุกปี่่

วัดโนนสูงทุ่งสว่าง
 

 กรู่าบสัุกการู่ะ หลว่งพ่อใหญ้ด่ีงแสนัต่อ พร้ะพุทธ
ร้่ปี่โบร้าณ์ปี่างม่าร้ว่ิช่ัยัทำาดี้ว่ยัหินัทร้ายัสีแดีงอม่ส้ม่ ซึ่่�งช่าว่
บา้นัใหค้ว่าม่เคาร้พนัับถอ่ม่าอยัา่งยัาว่นัานั ม่คีว่าม่เช่่�อว่่าหาก
ไดีส้กัการ้ะหลว่งพอ่ใหญ่้ดีงแสนัต่อแลว้่จัะแคลว้่คลาดีปี่ลอดีภูยัั
จัากอุบัต่ิเหตุ่ ได้ีร้ับโช่คลาภูดีั�งใจัหวั่ง จั้งทำาให้ม่ีผ้่้คนัแว่ะเวี่ยันั
เข้้าม่ากร้าบไหว่้ไม่่ข้าดีสายั
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ชุมชนตาลอง

	 โดดเด�นี้ด้วัย์การู่ดำาเนี้ินี้ช้้วัิต	ต่าม่แบบ
เศร้ษฐกิจัพอเพียัง ม่ีคร้ัว่เร้่อนัต่้นัแบบที�เลี�ยังหม่่ เลี�ยังไก่ 
สำาหร้ับแลกเปี่ลี�ยันักันัเองภูายัในัชุ่ม่ช่นั หร้่อธนัาคาร้ข้้าว่
ที�ช่าว่บ้านัร้่ว่ม่กันับร้ิจัาคเงินัสร้้างเปี่็นัโร้งสีข้องชุ่ม่ช่นั 
อีกสิ�งที�สร้้างคว่าม่ปี่ร้ะทับใจัให้กับผ้่้ที�ไดี้เข้้าไปี่เยีั�ยัม่ช่ม่

บ้านม่วงทะเล

 แนี้ะนี้ำาให้มาในี้ช้�วังเช้้า	พายัเร้่อดี่ดีอกบัว่ 
หร่้อเด็ีดีเก็บฝักบัว่ ช่ม่พร้ะอาทิต่ย์ัข้้�นัสะท้อนันั�ำา จันัเห็นัเปี่็นั
พร้ะอาทิต่ยั์สองดีว่งในัเว่ลาเดีียัว่กันั 

 บ้านัม่่ว่งทะเลแห่งนัี�เปี่็นัชุ่ม่ช่นัเล็ก ๆ ที�ยัังคงไว่้ซึ่่�งว่ิถี
ช่วี่ติ่ดัี�งเดิีม่ มี่จัดุีที�นัา่สนัใจัค่อ  กุดทะเลสวน  แหล่งท่องเที�ยัว่
ทางธร้ร้ม่ช่าต่ิที�สว่ยังาม่

ศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำาและนกกระเรียน
พันธุ์ ไทย
 

 ดื�มดำ�าธุ์รู่รู่มช้าติ ในัโคร้งการ้อนัรุ้กัษ์ถิ�นัอาศยััข้อง
พนััธุพ่์ช่และพันัธ์ุสัต่ว์่ที�ม่คีว่าม่สำาคญั้ร้ะดัีบโลก แหล่งเรี้ยันัร้่แ้ห่ง
ใหม่่ที�สำาคัญ้ข้องจัังหวั่ดีบุรี้รั้ม่ย์ั เพ่�อถ่ายัทอดีคว่าม่สำาเร้็จัดี้านั
การ้อนัุร้ักษ์พ่�นัที�ชุ่่ม่นัำ�าและนักกร้ะเร้ียันัพันัธ์ุไทยั ที�มี่คว่าม่เช่่�อม่
โยังกับว่ิถีชุ่ม่ช่นัและองค์คว่าม่ร้่้ท้องถิ�นั ซึ่่�งสอดีคล้องกับการ้
อนัุร้ักษ์ทร้ัพยัากร้ธร้ร้ม่ช่าต่ิสัต่ว่์ปี่�าและสิ�งแว่ดีล้อม่

ค่อคว่าม่เปี่็นัม่ิต่ร้ข้องช่าว่บ้านัที�ต่้อนัร้อบดี้ว่ยัการ้บายัศร้ีส่่
ข้ว่ัญ้ แสดีงศิลปี่ะพ่�นับ้านัข้องเร้่อม่อันัเร้ เร้่อม่ต่ร้ดี ที�เต่็ม่ไปี่
ดี้ว่ยัคว่าม่สว่ยังาม่และสนัุกสนัานั ทั�งยัังไดี้ช่ิม่อาหาร้ฝ่ม่่อช่าว่
บ้านัจัากว่ัต่ถุดีิบในัท้องถิ�นัอีกดี้ว่ยั
คว่าม่นั่าร้ักข้องช่าว่บุร้ีร้ัม่ยั์ทำาให้ใจัเยั็นัลงสว่นัทางกับอากาศ 
ทร้ิปี่นัี�แม่้เปี่็นัช่่ว่งสองว่ันัสั�นั ๆ  แต่่จัะปี่ร้ะทับใจัไปี่อีกยัาว่นัานั
แนั่นัอนั

 และยัังต่่อยัอดีการ้สร้้างโอกาสทางด้ีานัเศร้ษฐกิจัและ
ส่งเสร้ิม่ให้พัฒนัาเปี่็นัแหล่งท่องเที�ยัว่เช่ิงนัิเว่ศ เพ่�อเปี่ิดีโอกาส
ให้เยัาว่ช่นั ชุ่ม่ช่นัท้องถิ�นั และปี่ร้ะช่าช่นัทั�ว่ไปี่ ไดี้ม่ีแหล่งเร้ียันัร้่้
ศก่ษาดีง่านัเกี�ยัว่กับการ้อนัรุ้กัษ์นักกร้ะเรี้ยันัพนััธุ์ไทยัต่าม่หลัก
ว่ิช่าการ้ไดี้อีกดี้ว่ยั
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ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนือ

ปิู่ดิทองพระเจ้าองค์ตืื้�อขอพรสุัขภูาพ 
ไหว้เจ้าพ่อพญ่าแลเสัริมสิัริมงคล
ช็ิอปู่ผ้้าหมักขี�ตื้มของดีิปู่ระจำาถิิ่�น์ 

ทริปู่นี์�... รับรองม่วน์อีหลี!

ชัิย้ภู่มิ
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 ไม่่ไกลกนัันัักม่ ีวัดัพรู่ะพทุี่ธุ์บาที่ภแ่ฝด	ที�ช่าว่บา้นัเช่่�อกนัั
ว่่าเปี่็นัพ่�นัที�ศักดีิ�สิทธิ� จั้งต่้องถอดีร้องเท้าก่อนัเข้้าว่ัดี เม่่�อเดีินัเข้้า
ม่าดีา้นัในัวั่ดีจัะเห็นัเร่้อทองอันัโดีดีเดีน่ัเปี่น็ัสงา่ ดีา้นับนัปี่ร้ะดิีษฐานั
พร้ะพุทธร้่ปี่สาม่าร้ถข้้�นัไปี่สักการ้ะไดี้ ดี้านัหลังอุโบสถหลังใหญ้่ที�
ปี่ร้ะดีิษฐานัร้อยัพร้ะพุทธบาทในัก้อนัหินั ม่ีช่าว่บ้านักำาลังร้่ว่ม่กันั
กอ่สร้า้งองค์พญ้านัาค ต่าม่คว่าม่เช่่�อว่า่การ้ทำาบญุ้ที�ไดีผ้้ลนัั�นัคอ่
การ้ร้ว่่ม่ลงแร้งสร้้าง ไม่ใ่ช่เ่พียังการ้ถว่ายัเงินัเทา่นัั�นั ช่า่งเป็ี่นัโอกาส
ดีทีี�ช่าว่บา้นัไดีเ้ช่ญิ้ช่ว่นัให้ร้ว่่ม่ลงสีเกลด็ีพญ้านัาค และ การ้ทำาบุญ้
คร้ั�งนัี�จั้งแต่กต่่างไปี่จัากที�เคยัและปี่ร้ะทับใจัเหล่อเกินั
 
 ในัเว่ลาบ่ายัแก่ ๆ ที�แดีดีเร้ิ�ม่บาง ลม่พัดีเอ่�อยั ๆ ณ์ ศูาล
เจา้พ�อัพญาแล เจ้ัาเม่อ่งชั่ยัภู่ม่คินัแร้กที�ช่าว่บ้านัต่่างให้คว่าม่เคาร้พ
นัับถอ่ นัอกจัากจัะไดีก้ร้าบไหว่ข้้อพร้ ยังัไดีช้่ม่การ้ฟ้้อนัร้ำาปี่ร้ะกอบ
ดีนัต่ร้ีพ่�นับ้านัที�ช่าว่บ้านัร้่ายัร้ำาเพ่�อถว่ายัแดี่เจั้าพ่อพญ้าแลด้ีว่ยั
ใกล้กันันัั�นัยัังม่ีสว่นัสาธาร้ณ์ะร้ิม่นัำ�าให้เล่อกปี่ล่อยันักปี่ล่อยัปี่ลา 
หร้อ่นัั�งช่ม่วิ่ว่ยัาม่เยัน็ัซึ่ม่่ซัึ่บว่ถิชี่วี่ติ่ช่าว่ช่ยััภูม่่อิยัา่งแทจ้ัร้งิ หร้อ่หาก
อยัากเต่ิม่เต่็ม่ดี้ว่ยัอาหาร้ ก็สาม่าร้ถเดีินัต่ลาดีนััดีบร้ิเว่ณ์ ศาลฯ 
เจ้ัาพ่อพญ้าแล ที�ม่อีาหาร้หลากหลายัทั�งคาว่หว่านัตั่�งเรี้ยังร้ายัให้
ไดี้เล่อกซึ่่�อเล่อกช่ิม่ ก่อนักลับที�พักเพ่�อพักผ้่อนัเต่ิม่พลังสำาหร้ับ
ว่ันัรุ้่งข้้�นั

 เช่า้ว่นััที�สองกับอากาศสบายั ๆ เร้ิ�ม่ต้่นัจุัดีแร้กที� ป่รู่างค์ก่�	
โบร้าณ์สถานัที�สร้้างต่ั�งแต่่ยัุคอาณ์าจัักร้ข้อม่ ถ่กอนัุร้ักษ์ไว่้ให้คนั
รุ้น่ัหลังไดีเ้ข้า้ม่าสักการ้ะเยีั�ยัม่ช่ม่คว่าม่งดีงาม่ข้องว่ดัีเก่าแกที่�สร้้าง
ดี้ว่ยัศิลาแลงทั�งหลัง จัากนัั�นัออกเดีินัทางส่่ วััดอัรูุ่ณธุ์รู่รู่มสุถานี้	
พรู่ะธุ์าตชุ้ยั์ภมิ่ ที�ลอ้ม่ร้อบไปี่ด้ีว่ยัหบุเข้าเข้ยีัว่ข้จีั ภูายัในัวั่ดีสว่ยังาม่
ดี้ว่ยัสถาปี่ัต่ยักร้ร้ม่แบบผ้สม่ผ้สานัร้ะหว่่างสุโข้ทัยั เช่ียังแสนั ล้านั
ช่้าง และอ่่ทอง
 
 ฝนัต่กพร้ำา ๆ ทำาให้อากาศเยั็นัข้้�นัเล็กนั้อยั และทำาให้
บร้ร้ยัากาศม่่�อกลางว่ันัร้ิม่เข้่�อนัลำาปี่ะทาว่ดีีข้้�นัอีกเท่าต่ัว่ ไม่่ใช่่แค่
อาหาร้ที�ทำาใหอิ้�ม่ทอ้ง แต่่ว่วิ่ต่ร้งหนัา้กท็ำาให้อิ�ม่ใจัไม่่แพก้นัั จัากนัั�นั
ออกเดิีนัทางส่จ่ัดุีมุ่่งหม่ายัสุดีทา้ยัในัทร้ปิี่นีั� อัทุี่ย์านี้แห�งช้าติภแ่ลนี้
คาหรืู่อัมอัหนิี้ขาวั แลนัด์ีม่าร้ก์ที�ไม่่ว่า่ใคร้ก็ต่อ้งแว่ะม่า แต่่นัอกจัาก
หินั 5 ก้อนัใหญ้่อันัเปี่็นัเอกลักษณ์์แล้ว่ ยัังม่ีหินัโข้ลงช่้างที�เม่่�อ ม่อง
จัากข้า้งบนัดีค่ลา้ยัช่า้งที�กำาลงัเดีนิัอย่่ัทา่ม่กลางทุง่ หร้อ่จัะแว่ะไปี่ที�
ผ้าหัว่นัาคเพ่�อช่ม่ว่ิว่เม่่องช่ัยัภู่มิ่ และถ่ายัร้่ปี่สว่ยั ๆ ก่อนักลับก็ไดี้
เช่่นักันั หากม่ีโอกาสครั้�งหนั้าอาจัจัะเต่รี้ยัม่อุปี่กร้ณ์์ม่าตั่�งแคม่ป์ี่ 
นัอนัดี่ดีาว่ที�นัี�สักค่นันั่าจัะดีีไม่่นั้อยั
 
 ช่ยััภูม่่อิาจัเป็ี่นัจังัหวั่ดีที�ใคร้หลายัคนัหลงล่ม่ไปี่ แต่่เช่่�อหร้อ่
ไม่่ว่า่การ้ม่าคร้ั�งนีั�กลบัทำาใหช้่ยััภูม่่กิลายัเปี่น็ัจังัหว่ดัีในัดีว่งใจัที�อยัาก
จัะกลับม่าเยัี�ยัม่เยั่อนัอีกหลายั ๆ คร้ั�งเลยัทีเดีียัว่

	 เริู่�มตน้ี้อัอักเดนิี้ที่าง	พร้อ้ม่กับแสงแร้กข้องเช่า้ว่นัั
ใหม่บ่นัถนันัจัากกร้งุเทพฯ มุ่ง่หนัา้ส่ ่จงัหวัดัช้ยั์ภมิ่ ใช่เ้ว่ลาไม่น่ัานั
นัักกถ็ง่จัดุีหม่ายัแร้ก ช้มุช้นี้บา้นี้เสุ้�ย์วันี้อ้ัย์ หม่่บ้่านัเลก็ ๆ ที�อากาศ
ปี่ลอดีโปี่ร้ง่ แจัม่่ใส เหม่าะกบัการ้เร้ิ�ม่กจิักร้ร้ม่แร้กอยัา่งการ้ทำา ผ้้า
หมกัขี�ตม	จัากสีธร้ร้ม่ช่าติ่อนััเปี่น็ัเอกลักษณ์ข์้องชุ่ม่ช่นัแห่งนัี� หลัง
จัากถ่ายัร้่ปี่กับลายัผ้้าฝ่ม่่อต่ัว่เองกันัอยั่างสนัุกสนัานัแล้ว่ จัุดีต่่อ
ไปี่ค่อการ้เข้้าช่ม่โร้งเลี�ยังไหม่ที�นั้อยัคนันัักจัะมี่โอกาสได้ีเข้้าม่าและ
สัม่ผ้ัสต่ัว่ไหม่จัร้ิง ๆ ใกล้กับโร้งเลี�ยังไหม่เปี่็นัแปี่ลงปี่ล่กต่้นัหม่่อนั
อาหาร้หลักข้องต่ัว่ไหม่ ที�ม่ีต่้นัหม่่อนัม่ากม่ายัเร้ียังร้ายั ให้ไดี้เดีินั
เล่นั ถ่ายัร้่ปี่จันัพอใจัก็ไดี้เว่ลาอาหาร้กลางว่ันั
 
 ช่ว่่งเว่ลาอาหาร้กลางวั่นัที�เต็่ม่ไปี่ด้ีว่ยัเม่น่ันัา่กนิัอยัา่งลาบ
ปี่ลาดีุก หม่่อหม่ก ยัำาหม่่ยัอที�บ้านั บ้านัเสี�ยัว่นั้อยันัั�นัเพลิดีเพลินั
ม่าก เนั่�องจัากช่าว่บ้านัม่ีการ้แสดีงต่้อนัร้ับที�เร้ียักว่่า “แห่ผ้ีสุ่ม่” 
ปี่ร้ะเพณ์บีญุ้เดีอ่นัสิบเพ่�ออุทศิบญุ้กศุลใหแ้กบ่ร้ร้พช่นัผ้่ล่้ว่งลบัไปี่
แลว้่ ซ่ึ่�งมี่ให้ด่ีที�จังัหว่ดัีช่ยััภูมิ่่เท่านัั�นั กอ่นักลบัอยัา่ล่ม่แว่ะซึ่่�อผ้้าข้าว่ม่า้
หร้่อข้องฝากที�ร้ะล่กจัากชุ่ม่ช่นัที�นั่าร้ักแห่งนัี�
 
 หลังจัากอิ�ม่หนัำาสำาร้าญ้และไดี้ผ้้าสว่ยั ๆ ต่ิดีม่่อม่าแล้ว่ก็
ออกเดีนิัทางส่ ่วัดัศูลิาอัาสุนี้-์ภ่พรู่ะ ว่ดัีเกา่แกอ่นััเปี่น็ัที�เคาร้พข้อง
ช่าว่ช่ัยัภู่ม่ิ หลังจัากถว่ายัปี่ัจัจััยัและสังฆทานัแล้ว่ก็ถ่งเว่ลาเดีินัช่ม่
คว่าม่งดีงาม่และคว่าม่ศกัดิี�สทิธิ� ในัว่ดัีแหง่นีั� พร้อ้ม่ทั�งปิี่ดีทองพร้ะเจัา้
องค์ต่่�อเพ่�อข้อพร้ให้สขุ้ภูาพดี ีและต้่องไม่่พลาดีช่ม่ ช่ม่พร้ะพุทธร้ป่ี่
ในัผ้าหินัอันัเปี่็นัไฮไลต่์ที�คว่ร้ม่าเห็นัดี้ว่ยัต่ัว่เองสักคร้ั�ง
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วัดศิลาอาสน์ - ภูพระ 
 

 สุาย์ม่ต้อังมา!	ข้อพร้พร้ะเจ้ัาองค์ต่่�อ พร้ะพุทธ
ร้่ปี่องค์ใหญ้่ปี่ร้ะทับนัั�งข้ัดีสม่าธิเพช่ร้ โดียัการ้ปี่ิดีทองในั
จัดุีที�ต่นัม่อีาการ้เจับ็ปี่�ว่ยัอยั่ ่ซึ่่�งเช่่�อกนััว่า่จัะหายัเปี่น็ัปี่ลดิี
ทิ�ง หร้่อบนับานัข้อพร้ใดีก็ไดี้ดีังใจัหว่ัง
 
 จัุดีสำาคัญ้ค่อเพิงผ้าหินัซ่ึ่�งม่ีภูาพจัำาหลักกลุ่ม่
พร้ะพทุธร้ป่ี่อนััเปี่น็ัที�ม่าข้องช่่�อ ”ภูพ่ร้ะ” ที�ช่าว่บา้นัม่กัม่า
สักการ้ะโดียัการ้จุัดีบุหร้ี� พร้้อม่ถว่ายัข้นัม่ไทยั อาทิ ข้นัม่
ชั่�นั นัอกจัากนัั�นัยัังมี่ลานัหินัที�พบร้อยัพร้ะพุทธบาทให้
กร้าบไหว่้ข้อพร้เพ่�อเปี่็นัสิร้ิม่งคลแก่ช่ีว่ิต่อีกดี้ว่ยั

 ในัว่ันัข้้�นั 1 คำ�า เดี่อนั 3 และวั่นัข้้�นั 13 - 15 คำ�า 
เดีอ่นั 5 ข้องทกุป่ี่ พทุธศาสนักิช่นัจัากทั�ว่ปี่ร้ะเทศที�ม่ศีร้ทัธา
ในัพร้ะเจัา้องคต่์่�อจัะเดีนิัทางม่านัมั่สการ้ที�ภูพ่ร้ะ และปี่ร้ะกอบ
พิธีร้ำาผ้ีฟ้้าเพ่�อบว่งสร้ว่ง

วัดพระพุทธบาทภูแฝด

 เมื�อัเขา้ไป่ในี้ตวััวัดั สิ�งที�โดีดีเดีน่ัสะดีดุีต่าคอ่ 
“เร้อ่ทอง” ซึ่่�งม่พีร้ะพทุธร้ป่ี่ปี่ร้ะดีษิฐานัอยั่ด่ีา้นับนั ร้ว่ม่ไปี่
ถง่ “ศาลาพทุธอนัาถาว่นัาร้าม่” ศาลาสทีองหลงัใหญ้ ่และ
พร้ะพุทธร้่ปี่ปี่างนัาคปี่ร้ก ที�สาม่าร้ถม่าสักการ้ะข้อพร้ไดี้

 ดี้านัในัม่ีร้อยัพร้ะพุทธบาทศักดิี�สิทธิ�ในัก้อนัหินั 
คลา้ยัพร้ะพทุธบาทที�จังัหว่ดัีสร้ะบรุ้ ีซึ่่�งทางว่ดัีไดีเ้กบ็ร้กัษา
ไว่้เปี่็นัอยั่างดีีภูายัในั ภูายัในัโบสถ์

ศาลเจ้าพ่อพญาแล 
 

 ช้าวัจังหวััดชั้ย์ภมิ่		ได้ีพร้อ้ม่ใจักันัสร้า้งศาล
พร้ะยัาภูักดีีชุ่ม่พล (พญ้าแล) เจั้าเม่่องช่ัยัภู่ม่ิคนัแร้ก
โดียัปี่ร้ะดีษิฐานัร้ป่ี่หลอ่ข้องทา่นัไว่ภู้ายัในัเพ่�อเปี่น็ัที�เคาร้พ
สกัการ้ะข้องช่าว่เม่่องช่ยััภูม่่ ิเม่่�อช่าว่บา้นัซึ่่�อร้ถใหม่่ ม่กัจัะ
ม่าทำาพิธียักร้ถให้กับเจั้าพ่อพญ้าแลเพ่�อเสริ้ม่สิริ้ม่งคล 
ร้ว่ม่ถ่งข้อพร้โช่คลาภู การ้งานั การ้เงินัต่่าง ๆ ดี้ว่ยั

 ทุก ๆ ปี่่จัะม่ี “งานัเทศกาลบุญ้เดี่อนัหก” อันัเปี่็นั
งานัร้ำาล่กถง่คณุ์คว่าม่ดีขี้องทา่นัเจัา้พอ่พญ้าแล เพ่�อถว่ายั
แดี่ดีว่งว่ิญ้ญ้าณ์อันัศักดีิ�สิทธิ�ข้องเจั้าพ่อพญ้าแล
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ปรางค์กู่ 
 

 มาชั้ย์ภ่มิต้อังห้ามพลาด วั่ดีเก่าแก่แห่งนีั�
เป็ี่นัโบร้าณ์สถานัอีกแห่งหน่ั�งที�สร้้างในัสมั่ยัอาณ์าจัักร้
ข้อม่ โดียัเป็ี่นัปี่ร้างค์ศิลาแลงทั�งหลัง เป็ี่นัอโร้คยัาศาลที�ถ่ก
สร้้างโดียั “พร้ะไภูษชั่ยัคุรุ้ไว่ฑู่ร้ย์ัปี่ร้ะภูา” เม่่�อ พ.ศ. 1724 
- พ.ศ. 1763 หร่้อพทุธศต่ว่ร้ร้ษที� 18 ในัสมั่ยัเจันัละ ข้ณ์ะ
ที�พร้ะเจ้ัาชั่ยัว่ร้มั่นัที� 7 คร้องร้าช่ย์ั มี่ปี่ร้ะต่่เข้้าทางทิศต่ะวั่นั
ออก มี่กำาแพงร่้ปี่สี�เหลี�ยัม่ล้อม่ร้อบ ภูายัในัพร้ะปี่ร้างค์ก่่มี่
พร้ะพุทธร่้ปี่ปี่างม่าร้วิ่ชั่ยัที� เคล่�อนัย้ัายัม่าจัากที�อ่�นั
ปี่ร้ะดิีษฐานัอย่่ั มี่เศียัร้เทว่ดีาอิทธิพล ศิลปี่ะข้อม่ทับหลังที�
กร้อบปี่ร้ะต่่สลักเป็ี่นัร่้ปี่ไต่ร้รั้ต่นัม่หายัานั มี่คว่าม่หม่ายัถ่ง
พร้ะพุทธเจ้ัาทร้งมี่คว่าม่ร้่้ด้ีานัการ้แพทย์ั ทำาให้ปี่ร้ะช่าช่นั
มี่คว่าม่สุข้และไม่่มี่โร้ค

 นัอกจัากนัั�นัยัังมี่จุัดีที�เรี้ยักว่่าบร้ร้ณ์าลัยัหร่้อห้อง
สมุ่ดี ซ่ึ่�งมี่คว่าม่เช่่�อว่่าหากม่าข้อพร้ให้การ้เรี้ยันั การ้งานั
รุ่้งเร่้อง สติ่ปัี่ญ้ญ้าดีีจัะปี่ร้ะสบผ้ลสำาเร็้จั

 มี่การ้ปี่ร้ะกอบพิธีบว่งสร้ว่งก่่ และร่้ว่ม่พิธีสร้งนัำ�า
ร้อบปี่ร้างค์ก่่แดีง หร่้อ ก่่แดีง ที�เรี้ยักว่่า “บุญ้สร้งก่่แดีง” 
นัอกจัากนัั�นัยัังมี่การ้จุัดีบั�งไฟ้เสี�ยังทายัฝนั และการ้ละเล่นั
พ่�นับ้านั ซ่ึ่�งถ่อปี่ฏิบัติ่เป็ี่นัปี่ร้ะจัำาทุกวั่นัข้้�นั 15 คำ�า เด่ีอนั 5 
ข้องทุกป่ี่
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มอหินขาว

 แลนี้ดม์ารู่ก์อัก้แห�งหน่ี้�ง	ข้องจังัหวั่ดีชั่ยัภูม่่ิ 
ตั่�งอยั่ใ่นัเข้ต่อุทยัานัแหง่ช่าติ่ภูแ่ลนัคา มี่ลักษณ์ะเป็ี่นัเสาหินั
และแท่งหินัเปี่็นัปี่ฏิม่ากร้ร้ม่ที�เกิดีข้้�นัเองโดียัธร้ร้ม่ช่าต่ิ 
กร้ะจัดัีกร้ะจัายัอยั่ต่่าม่จัดุีต่า่ง ๆ กลายัเปี่น็ักลุ่ม่หนิัที�ม่คีว่าม่
สว่ยังาม่แปี่ลกต่า 

 ไฮไลต่์ที�เร้ียักว่่าม่อหินัข้าว่ค่อกลุ่ม่ก้อนัหินัใหญ้่
5 ก้อนั จัะม่ีปี่ร้ากฏการ้ณ์์แสงสีข้าว่ส่องข้้�นัม่าในัทุกค่นั
ว่ันัพร้ะ (15 คำ�า, 8 คำ�า) คนัเฒ่าคนัแก่สม่ัยันัั�นัเลยัเร้ียักที�นัี�
ว่่า ม่อหินัข้าว่

 อีกสองจัุดีที�นั่าสนัใจัค่อ หินี้โขลงช้้าง ที�หากม่อง
จัากดี้านับนัจัะคล้ายัโข้ลงช่้างเดีินัอยั่่ และ ผ้าหัวันี้าค จัุดี
ช่ม่วิ่ว่เม่่องชั่ยัภูมิ่่ที�คว่ร้ม่าเช็่กอนิัถ่ายัร้ป่ี่สว่ยั ๆ สกัหนัอ่ยั

น้ำาตกตาดโตน

 พักผ้�อันี้	ท่าม่กลางธร้ร้ม่ช่าติ่อันัร่้ม่ร่้�นัด้ีว่ยั
ต่น้ัไม่้ใหญ่้ริ้ม่สองฝั�งธาร้นัำ�า หร่้อเดีนิัเลน่ับนัลานัหนิักว่า้ง
ยัาว่ไปี่ต่าม่ลำานัำ�าที�ไหลลงส่่หนัา้ผ้าจันัเปี่น็ันัำ�าต่กที�สว่ยังาม่
ข้้�นัช่่�อแห่งจัังหว่ัดีช่ัยัภู่ม่ิ

ชุมชนบ้านเสี้ยวน้อย

 กลุ�มแม�บ้านี้ที่้�รู่วัมตวัักันี้	เพ่�อศก่ษาการ้
ปี่ล่กหม่่อนัเพ่�อเลี�ยังไหม่พ่�นับา้นั และปี่ล่กม่นััสำาปี่ะหลงัเพ่�อ
เลี�ยังไหม่อรี้ี� ร้ว่ม่ถง่กร้ะบว่นัการ้ “สาว่ไหม่” แลว้่นัำาไปี่แปี่ร้ร้ป่ี่ 
ฟ้อกสี ย้ัอม่สีธร้ร้ม่ช่าติ่ ซึ่่�งมี่การ้จัดัีให้นัักท่องเที�ยัว่ได้ีลอง
ม่ัดีและยั้อม่ผ้้าดี้ว่ยัต่ัว่เอง ทั�งยัังเปี่ิดีโร้งเลี�ยังไหม่ให้เข้้าช่ม่
และสมั่ผ้สัหนัอนัไหม่เปี่น็ักร้ณ์พีเิศษ กอ่นักลบัสาม่าร้ถแว่ะ
ซึ่่�อผ้้าไหม่ “หม่ักโคลนัธร้ร้ม่ช่าต่ิ” หร้่อที�เร้ียักกันัว่่า “ผ้้า
หมั่กข้ี�ต่ม่” ร้ว่ม่ทั�งผ้้าทอพ่�นัเร้ียับ และผ้้าไหม่มั่ดีหมี่� อันั
เปี่็นัเอกลักษณ์์ข้องผ้้าไหม่บ้านัเสี�ยัว่นั้อยักลับไปี่เป็ี่นัข้อง
ฝากสักผ้่นั
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วัดอรุณธรรมสถานพระธาตุชัยภูมิ

 เช็้กอิันี้เจด้ย์์ ที�ผ้สม่ผ้สานัร้ะหว่่างศิลปี่ะล้านั
ช้่าง สุโข้ทัยั เชี่ยังแสนั และอ่่ทอง ลักษณ์ะองค์สีข้าว่งดีงาม่ 
ส่งโดีดีเด่ีนัจัากร้ะยัะไกล

 โดียัทั�ว่ไปี่แล้ว่จัะมี่การ้ปี่ร้ะดิีษฐานัพร้ะธาตุ่ไว้่ใต้่ดิีนั 
ทำาให้ต่าม่คว่าม่เช่่�อแบบล้านันัานัั�นัผ้่้หญิ้งจัะไม่่สาม่าร้ถเข้้าไปี่
สักการ้ะพร้ะธาตุ่ถ่งด้ีานัในัได้ี แต่่ที�พร้ะธาตุ่ชั่ยัภู่มิ่แห่งนีั�
ปี่ร้ะดิีษฐานัพร้ะบร้ม่สารี้ริ้กธาตุ่ไว้่ด้ีานับนัเพ่�อให้คนัทุกเพศ
ทุกวั่ยัสาม่าร้ถเข้้าสักการ้ะพร้ะธาตุ่ได้ีอย่ัางใกล้ชิ่ดี

 ด้ีานัในัพร้ะธาตุ่มี่จิัต่ร้กร้ร้ม่ฝาผ้นััง และการ้ปี่ร้ะดัีบ
ปี่ร้ะดีาบุษบกที�ปี่ร้ะดิีษฐานัพร้ะบร้ม่สารี้ริ้กธาตุ่ที�งดีงาม่ม่าก 
บริ้เว่ณ์ผ้นัังทั�งสี�ด้ีานัมี่พร้ะพุทธร่้ปี่ข้นัาดีเล็กอย่่ัร้ายัร้อบ

 ทุกวั่นัสำาคัญ้ทางพุทธศาสนัา จัะมี่การ้ฟ้้อนัร้ำา 
บว่งสร้ว่งบ่ช่าพร้ะธาตุ่ พร้้อม่การ้สักการ้ะด้ีว่ยับายัศรี้ต่าม่
แบบฉบับอีสานั เพ่�อคว่าม่เป็ี่นัสิริ้ม่งคลข้องชี่วิ่ต่

 ก่อนักลับแว่ะซ่ึ่�อหม่ำ�าไปี่เป็ี่นัข้องฝาก พร้้อม่คว่าม่
ร้่้ส่กว่่าเสน่ัห์แห่งคว่าม่เรี้ยับง่ายัข้องชั่ยัภู่มิ่นัั�นัน่ัาปี่ร้ะทับใจั
เหล่อเกินั



น์ครพน์ม
เลาะริมโขงเมืองความเชืิ�อพญ่าน์าค 

สัักการะพระติื้�วขอโอกาสัดีิ ๆ
ช่ิพระธาตุื้วัน์เกิดิเสัริมบุญ่ 

ทอเสืั�อกกแบบไทญ้่อ ทริปู่นี์�ขอม่ให้สุัดิ!

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนือ
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 บา่ยัแก่แลว้่ต่อนัที�เดีนิัทางม่าถง่ ชุ้มช้นี้วัฒันี้ธุ์รู่รู่มช้นี้เผ้�า
ไที่กวันี้	แต่่ร้อยัยิั�ม่ข้องช่าว่บา้นัที�คอยัต่อ้นัร้บัอยั่ก่ลบัสง่คว่าม่สดีใส
ม่าจันัทำาให้พลังเต็่ม่เปี่่�ยัม่อีกคร้ั�ง เร้ิ�ม่ต้่นัด้ีว่ยัการ้ทำาบายัศรี้ส่ข่้ว่ญั้
ต่าม่คว่าม่เช่่�อแบบอสีานัเพ่�อร้บัข้ว่ญั้ผ้่้ที�ม่าเย่ัอนั แลว้่จัง้สาธติ่การ้
ต่เีหลก็และให้ทกุคนัไดีล้องทำาสปี่าเกล่อ ปิี่ดีทา้ยัดีว้่ยัอาหาร้เย็ันัพ่�นั
บ้านัแบบ “พาข้้าว่แลงเบิ�งแยังวั่ฒนัธร้ร้ม่ไทกว่นั” หม่ายัถ่งม่่�อกินั
อาหาร้ม่่�อเยัน็ัพร้อ้ม่ช่ม่ว่ฒันัธร้ร้ม่ไทกว่นั เม่นัง่า่ยั ๆ อยัา่งนัำ�าพร้กิ
ผ้ักลว่ก ส้ม่ต่ำาร้สเด็ีดี หม่่ยัอช่ิ�นัหนัา ปี่ร้ะกอบกับบร้ร้ยัากาศเปี่็นั
กันัเองข้องทุกคนัยิั�งเพิ�ม่คว่าม่อร้่อยัให้กับทุกเม่น่ั คว่าม่สนัุกและ
คว่าม่สบายั ที�ช่มุ่ช่นัแห่งนีั�ไดีป้ี่ลดีเปี่ล่�องคว่าม่เพลียัที�สะสม่ม่าต่ลอดี
ว่ันัทิ�งไปี่จันัไม่่เหล่ออยั่่แม่้แต่่นัิดี ทำาให้พร้้อม่เดีินัทางไปี่ช่ม่คว่าม่
ศักดีิ�สิทธิ�ข้อง อังค์พญาศูรู่ีสุัตตนี้าครู่าช้	ร้ิม่โข้งไดี้อยั่างสบายั ๆ 
แสงไฟ้ส่องให้เห็นัคว่าม่งาม่ข้ององค์พญ้านัาค 7 เศียัร้พ่นันัำ�า และ
ผ้่้คนัไม่่ข้าดีสายัที�เข้า้ไปี่กร้าบไหว้่สกัการ้ะ ร้ว่ม่ทั�งบร้ร้ยัากาศริ้ม่โข้ง
ในัที�คร้าคร้ำ�าไปี่ดีว้่ยัผ้่้คนั ก่อนัจัะเข้า้พักผ้อ่นั หลับใหลไปี่พร้อ้ม่กับ
คว่าม่ร้่้ส่กเต่็ม่อิ�ม่ในัว่ันันัี�

 เช้้าตรู่่� วั่นันีั�ที�ริ้ม่โข้งเต็่ม่ไปี่ด้ีว่ยัผ้่้คนัที�ม่าร้อใส่บาต่ร้ด้ีว่ยั
ใบหน้ัาแจ่ัม่ใส คงเพร้าะคว่าม่ตั่�งใจัที�ว่่าไม่่ได้ีม่าบ่อยั ๆ ต้่องทำาทุก
อย่ัางเท่าที�ใจัอยัาก เม่่�อใส่บาต่ร้เรี้ยับร้้อยัแล้ว่จ้ังกินัม่่�อเช้่าง่ายั ๆ 
ก่อนัไปี่นัั�งร้ถพ่ว่งข้้างยัลวิ่ถี ชุ้มช้นี้ไที่ญ้อั ที�เฮ่อนัไทญ้้อ ช่ม่การ้
สาธิต่การ้ท้อผ้้าฝ้ายั และเล่อกชิ่ม่ ช็่อปี่สินัค้าจัากชุ่ม่ช่นั จัากนัั�นัเดิีนั
ทางต่่อไปี่ยััง วััดพุที่ธุ์นิี้มิต ช่ม่คว่าม่งาม่ข้องอุโบสถที�ก่อสร้้าง
ฐานัร้ากด้ีว่ยัหินัจัากแม่่นัำ�าโข้งและสถาปัี่ต่ยักร้ร้ม่โบร้าณ์ร้อบวั่ดี 
คว่าม่เงียับสงบที�สัม่ผั้สได้ีนีั� ทำาให้ไม่่แปี่ลกใจัเลยัที�วั่ดีแห่งนีั�กลายั
เป็ี่นัจุัดีหม่ายัข้องผ้่้ที�ตั่�งใจัม่าปี่ฏิบัติ่ธร้ร้ม่ ต้่นัไม้่ที�ร้ายัล้อม่เอาไว้่
ทำาให้จิัต่ใจัสงบได้ีไม่่ยัากเลยั 

 สุนี้ามบินี้นี้ครู่พนี้ม		ช่่ว่งเช่้าไม่่ไดี้ม่ีคนัม่ากม่ายั
นััก ใช่้เว่ลาร้อกร้ะเปี่๋าไม่่นัานันัักก็ไดี้จันัคร้บ พร้้อม่ออกเดีินัทางส่่  
วััดพรู่ะธุ์าตุพนี้มวัรู่มหาวิัหารู่  ว่ดัีเกา่แก่ที�ต่าม่ต่ำานัานัเช่่�อว่า่มี่อายุั
ม่ายัาว่นัานักว่า่ 2,300 ป่ี่ เป็ี่นัพร้ะธาตุ่ปี่ร้ะจัำาว่ดัีเกดิีข้องผ้่ที้�เกดิีว่นัั
อาทติ่ยัแ์ละผ้่ที้�เกิดีป่ี่ว่อก ม่คีว่าม่เช่่�อว่า่หากไดีม้่าสกัการ้ะพร้ะธาตุ่
แห่งนัี�แล้ว่ข้อพร้อะไร้ก็จัะไดี้ดีั�งใจั คว่าม่พิเศษข้องทร้ิปี่นัี�ค่อการ้ไดี้
ร้ว่่ม่กนััหม่่ผ้า้พร้ะธาตุ่ ซึ่่�งถอ่เป็ี่นัปี่ร้ะเพณ์เีกา่แกที่�สร้า้งอานิัสงสย์ัิ�ง
ใหญ้่ให้แก่ผ้่้ที�เข้้าร้่ว่ม่ ทำาให้ทุกคนัม่ีแต่่คว่าม่อิ�ม่อกอิ�ม่ใจัต่ั�งแต่่เร้ิ�ม่
ต่น้ัว่นััเลยัทเีดีียัว่ หลงัจัากเดิีนัช่ม่คว่าม่สว่ยังาม่และไหว้่พร้ะข้อพร้
แลว้่ จัง้เร้ิ�ม่เดีนิัออกม่าหาข้องกนิัอร้อ่ยั ๆ ที�ยัา่นัช่มุ่ช่นัเกา่แก่ไม่่ไกล
นััก ไม่่เพียังแค่อาหาร้แต่่ยัังม่ีข้นัม่และสินัค้าสว่ยังาม่ให้เดีินัช่็อปี่
เพลินั ๆ อีกดี้ว่ยั ถ้าอยัากซึ่่�อกาละแม่โบร้าณ์ข้องข้้�นัช่่�อนัคร้พนัม่ 
ที�นัี�ก็ม่ีให้เล่อกสร้ร้ม่ากม่ายัเลยัเช่่นักันั ไดี้ข้องกินัและข้องฝากแล้ว่
ยัังแว่ะถ่ายัร้่ปี่เช่็กอินั ซุุ้้มป่รู่ะต่เรู่ือังอัรู่�ามรู่ัษ์ฎากรู่	 ร้ิม่โข้งอันัโดีดี
เดี่นัที�ต่ั�งต่ร้ะหง่านัอยั่่กลางเม่่องไดี้อีกดี้ว่ยั
 

 ออกเดีนิัทางต่อ่ไปี่ยััง พรู่ะธุ์าตศุูรู่คีณุ พร้ะธาตุ่ปี่ร้ะจัำาวั่นั
เกิดีคนัที�เกิดีว่ันัอังคาร้ ผ้่้คนัมั่กม่าสักการ้ะและข้อพร้ให้พบคว่าม่
สขุ้ คว่าม่สำาเร็้จัในัชี่ว่ติ่ เดิีนัช่ม่คว่าม่สว่ยังาม่ร้อบองค์พร้ะธาตุ่อกี
สักหนั่อยั แล้ว่จั้งมุ่่งส่่จัุดีหม่ายัถัดีไปี่ที� วััดธุ์าตุเรู่ณ่ องค์พร้ะธาตุ่
ส่งใหญ้่ ต่กแต่่งด้ีว่ยัลว่ดีลายัสว่ยังาม่ ม่ีสีที�โดีดีเดี่นัแต่กต่่างจัาก
พร้ะธาตุ่ที�อ่�นั ๆ ค่อสีช่ม่พู ม่ีคว่าม่เช่่�อกันัว่่า หากไดี้ม่าสักการ้ะจัะ
ช่ว่่ยัเสริ้ม่ร้ป่ี่ลักษณ์์ให้ผุ้ดีผ่้อง แจ่ัม่ใสดีั�งแสงจันััทร์้ นัอกจัากนัั�นัยังั
เปี่น็ัพร้ะธาต่ปุี่ร้ะจัำาวั่นัเกดิีข้องผ้่้ที�เกดิีว่นััจันััทร้อ์กีดีว้่ยั พร้ะอาทติ่ย์ั
เร้ิ�ม่คล้อยัต่ำ�า ข้ับสีทองข้อง วััดมรูุ่กขนี้ครู่	 ให้โดีดีเด่ีนัยัิ�งข้้�นัไปี่อีก 
พร้ะธาตุ่แห่งนัี�เปี่น็ัพร้ะธาตุ่บร้วิ่าร้ข้องพร้ะธาตุ่พนัม่องค์ที�อายุันัอ้ยั
ที�สุดี แต่่ก็ม่ีอายัุยัาว่นัานัถ่ง 300 ป่ี่ม่าแล้ว่ ภูายัในับร้ร้จัุพร้ะบร้ม่
สารี้ร้กิธาตุ่ให้ได้ีสกัการ้ะเพิ�ม่คว่าม่สิร้มิ่งคลให้ช่วี่ติ่ และยังัเป็ี่นัพร้ะ
ธาตุ่ปี่ร้ะจัำาว่ันัเกิดีผ้่้ที�เกิดีว่ันัพุธกลางค่นั

 ม่าถ่งนัคร้พนัม่แล้ว่คงไม่่มี่ทางที�จัะพลาดีเช็่กอินัสะพานี้
มิตรู่ภาพไที่ย์	–	ลาวั	 สักหน่ัอยั แล้ว่จ้ังแว่ะกินัม่่�อกลางวั่นัช่ม่วิ่ว่
แม่่นัำ�าโข้ง ก่อนัไปี่นัั�งร้ถร้างช่ม่เม่่องเลียับริ้ม่โข้ง ต่ลอดีเส้นัทางได้ีเห็นั
บ้านัเร่้อนัเก่าแก่ หอันี้าฬิิกาเวีัย์ดนี้ามอันุี้สุรู่ณ ์ ที�ช่าว่เวี่ยัดีนัาม่
สร้้างไว้่เพ่�อแสดีงคว่าม่ข้อบคุณ์แก่ช่าว่นัคร้พนัม่ หอัสุมุดแห�งช้าติ
เฉลิมพรู่ะเก้ย์รู่ติสุมเด็จพรู่ะนี้างเจ้าสิุริู่กิติ�พรู่ะบรู่มรู่าชิ้น้ี้นี้าถ  อันั
สว่ยังาม่ วััดนี้กับุญอัันี้นี้า	หนี้อังแสุง ศ่นัยัร์้ว่ม่จัติ่ใจัข้องช่าว่หนัอง
แสง พิพิธุ์ภัณฑ์์จวันี้ผ้่้วั�าฯ	(หลังเก�า)	อายุักว่่า 100 ป่ี่ ปิี่ดีท้ายัด้ีว่ยั
วััดโอักาสุ	ศูรีู่บัวับานี้	ที�ปี่ร้ะดิีษฐานัพร้ะติ่�ว่และพร้ะเทียัม่ที�มี่ผ้่้คนั
เล่�อม่ใสศรั้ทธาม่ากม่ายั มี่คว่าม่เช่่�อว่่าหากได้ีม่าสักการ้ะจัะได้ีรั้บ
โอกาสที�ดีีในัชี่วิ่ต่ หากทำาการ้ค้าข้ายัจัะร้ำ�าร้ว่ยั
 เว่ลาผ่้านัไปี่เร็้ว่กว่่าที�คิดี เพร้าะที�สุดีท้ายัข้องทริ้ปี่แห่งนีั�อย่่ั
ด้ีานัหน้ัาแล้ว่ พิพิธภัูณ์ฑ์ูปี่ร้ะธานัโฮจิัมิ่นัห์ หม่่่บ้านัมิ่ต่ร้ภูาพไทยั 
– เวี่ยัดีนัาม่ ที�เป็ี่นัอนุัสร้ณ์์ว่่าครั้�งหน่ั�ง ปี่ร้ะธานัาธิบดีีโฮจิัมิ่นัห์ได้ี
เคยัม่าพักพิงและว่างแผ้นัเพ่�อกอบก้่เอกร้าช่เวี่ยัดีนัาม่ได้ีจันัสำาเร็้จั

 เม่่�อต้่องโบกม่่อลานัคร้พนัม่จัริ้ง ๆ กลับร้่้ส่กใจัหายั
ม่ากกว่่าที�คิดี ไม่่น่ัาเช่่�อว่่าเว่ลาเพยีัง 2 ว่นััจัะทำาให้ร้่้ส่กปี่ร้ะทบัใจัในั
จัังหวั่ดีที�เงียับสงบแห่งนีั�ได้ีอย่ัางง่ายัดีายั และคงต้่องม่าซึ่ำ�าในั
เร็้ว่ ๆ นีั�แน่ันัอนั
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วัดโอกาส

 เดมิช้ื�อัวััดพรู่ะศูรีู่บัวับานี้พรู่ะเจา้ติว้ั เปี่น็ัวั่ดี
เก่าแก่ค่่เม่่องนัคร้พนัม่ ตั่�งอย่่ัร้มิ่ฝั�งแม่่นั�ำาโข้ง ปี่ร้ะดิีษฐานั พร้ะติ่�ว่
และพร้ะเทยีัม่พร้ะพทุธร้ป่ี่แฝดีอันัศกัดีิ�สทิธิ� ซึ่่�งเปี่น็ัที�เคาร้พนับัถอ่
ข้องช่าว่นัคร้พนัม่ม่าแต่่โบร้าณ์
 
 คนัโบร้าณ์มี่คว่าม่เช่่�อว่า่ ผ้่้ใดีที�ไดีม้่ากร้าบสักการ้ะหร้อ่
ทำาบุญ้ตั่กบาต่ร้ที�ว่ัดีโอกาส จัะได้ีพบกับโอกาสที�ดีีสำาหร้ับชี่วิ่ต่ 
การ้สอบเข้า้ศก่ษาต่่อ การ้สอบบร้ร้จุัเข้า้ร้บัร้าช่การ้ การ้คา้การ้
ข้ายัปี่ร้ะกอบกิจัการ้ค้าใดี ๆ จัะเปี่็นัผ้่้ม่ีโอกาสปี่ร้ะสบผ้ลสำาเร้็จั 
ร้�ำาร้ว่ยั ม่ั�นัคง ม่าถ่งนัคร้พนัม่แล้ว่ ห้าม่พลาดี!

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

 สุาย์ม่ห้ามพลาด! ต่าม่ต่ำานัานักล่าว่ว่่าว่ัดีแห่ง
นีั�ม่อีายักุว่า่ 2,300 ป่ี่ ผ้่้ที�สร้า้ง คอ่ พร้ะม่หากัสสปี่ะพร้อ้ม่ด้ีว่ยั
พร้ะอร้หันัต่์ 500 องค์ สร้้างเพ่�อบร้ร้จัุ “พร้ะอุร้ังคธาตุ่” หร้่อ 
“กร้ะดี่กหน้ัาอก” ข้องพร้ะพุทธเจ้ัา ซึ่่�งพร้ะม่หากัสสปี่ะได้ี
อัญ้เช่ิญ้ม่าจัากปี่ร้ะเทศอินัเดีียั

วัดพุทธนิมิต

 เช้็กอัินี้อัุโบสุถ	 ก่อสร้้างฐานัร้ากดี้ว่ยัหินัจัาก
แม่่นัำ�าโข้ง สว่ยังาม่ดีว้่ยัศลิปี่กร้ร้ม่ผ้สม่ผ้สานัร้ะหว่่างเช่ยีังข้อง
และล้านัช้่าง วั่ดีแห่งนีั�เปี่น็ัสถานัปี่ฏิบตั่ธิร้ร้ม่ที�ตั่�งอย่่ัร้มิ่ฝั�งแม่น่ัำ�า
โข้งใกลเ้ข้ต่ช่ายัแดีนัไทยั-ลาว่ ม่ลีกัษณ์ะเปี่น็ัว่ัดีปี่�า ปี่ร้ะดีษิฐานั
พร้ะพุทธร้่ปี่องค์ใหญ้่เอาไว่้ให้ไดี้สักการ้ะบ่ช่า 

 ภูายัในัอุโบสถม่ีภูาพเข้ียันัฝาผ้นัังที�บอกเล่าเร้่�องร้าว่
พุทธปี่ร้ะว่ัต่ิ ว่ัฒนัธร้ร้ม่ ปี่ร้ะเพณ์ี ว่ิถีช่ีวิ่ต่ข้องคนัร้ิม่โข้ง แฝง
ไว้่ด้ีว่ยัปี่รั้ช่ญ้าธร้ร้ม่ ผ่้านัปี่ร้ะติ่ม่ากร้ร้ม่แบบน่ันัต่ำ�า น่ันัส่ง และ
ลอยัต่ัว่ ไม่้แกะสลัก ปี่่นัปี่ั�นั

พระธาตุศรีคุณ

 สุักการู่ะเพ้�อัอัานี้ิสุงสุ์ที่วัีค่ณ เสร้ิม่พลัง
นัักส้่ในัจัติ่ใจัใหเ้ข้ม้่แข็้งข้้�นั ผ้่ค้นัม่กัม่าสักการ้ะเพ่�อพบคว่าม่
สุข้ คว่าม่สำาเร้็จัในัช่ีว่ิต่

 เปี่น็ัพร้ะธาตุ่ปี่ร้ะจัำาคนัเกิดีว่นััองัคาร้ ถก่ค้นัพบเม่่�อ
ป่ี่ พ.ศ. 2350 มี่ลกัษณ์ะคล้ายักับพร้ะธาตุ่พนัม่ ต่าม่ปี่ร้ะวั่ต่ิ
ผ้่้ก่อสร้้างเปี่็นันัักร้บโบร้าณ์ 

 ม่เีร่้�องเล่าว่า่ช่าว่อำาเภูอนัาแก ซึ่่�งเป็ี่นัช่นัเผ้า่ภูไ่ทและ
ไทกะเลงิ อพยัพม่าจัากจังัหว่ดัีม่กุดีาหาร้เพร้าะปี่ร้ะสบปี่ญั้หา
ที�ทำากินัเม่่�อ 150 ป่ี่ก่อนั เม่่�อม่าถ่งพบพร้ะธาตุ่ศรี้คุณ์มี่
ลักษณ์ะเอียัง (เกิดีจัากการ้ที�ช่้างม่าถ่สีกับพร้ะธาตุ่เป็ี่นั
ปี่ร้ะจัำา) ต่าม่คว่าม่เช่่�อข้องช่นัเผ่้าว่่า ที�ใดีมี่พร้ะธาตุ่ ที�นัั�นั
ยัอ่ม่พักพงิอาศยััไดี ้ช่าว่บ้านัจัง้ตั่�งบา้นัเร้อ่นัในัพ่�นัที�นีั� และ
ตั่�งช่่�อว่า่นัาแก เพร้าะในับร้เิว่ณ์ม่ตี่น้ัสะแกข้้�นัอยั่จ่ัำานัว่นัม่าก 
อกีทั�งต่ำานัานัเลา่ว่่ากษตั่ริ้ยันั์ักร้บผ้่้มี่ช่า้งเปี่น็ัสัต่ว์่ปี่ร้ะจัำาต่นั
เปี่น็ัผ้่ส้ร้า้งพร้ะธาต่ศุร้คีณุ์ ดีั�งนัั�นั สัญ้ลกัษณ์ป์ี่ร้ะจัำาอำาเภูอ
นัาแก จั้งเปี่็นัช่้างสีช่ม่พู

มี่คว่าม่เช่่�อว่่า “เม่่�อพร้ะอุรั้งคธาตุ่เป็ี่นัสิ�งศักดิี�สิทธิ�และส่งค่ายิั�ง 
จ้ังจัะต้่องมี่เทว่ดีาผ้่้วิ่เศษม่ารั้กษา” และนัั�นัจ้ังเป็ี่นัหน้ัาที�ข้อง
พญ้านัาคโดียัได้ีรั้บคำาสั�งจัาก “พร้ะอินัทร์้” ด้ีว่ยัเพร้าะ
พญ้านัาคอย่่ัใกล้กับโลกม่นุัษย์ัที�สุดี

  นัอกจัากนัั�นัยัังมี่ปี่ร้ะเพณี์การ้ทำาบุญ้ห่ม่ผ้้าพร้ะธาตุ่ 
ถอ่เป็ี่นัอานัสิงสอ์นััยิั�งใหญ้ ่เปี่ร้ยีับเสม่่อนัถว่ายัผ้้าไต่ร้หม่่คลมุ่
พร้ะว่ร้กายัข้องพร้ะสัม่ม่าสัม่พุทธเจั้า และยัังเปี่็นัพร้ะธาตุ่
ปี่ร้ะจัำาคนัเกิดีปี่่ว่อกและคนัเกิดีว่ันัอาทิต่ยั์อีกดี้ว่ยั

 ผ้่้คนัที�ม่าสักการ้ะพร้ะธาตุ่พนัม่เช่่�อว่่าหากข้ออะไร้จัะ
ไดี้ดีั�งใจั หากม่าคร้ั�งแร้กแล้ว่ต่้องม่ีคร้ั�งที� 2
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วัดธาตุเรณู

 พรู่ะธุ์าตุป่รู่ะจำาวันัี้เกิด	ข้องคนัที�เกิดีวั่นัจันััทร์้ 
โดียัม่ีสถาปี่ัต่ยักร้ร้ม่และสีสันัโดีดีเดี่นังดีงาม่ ม่ีคว่าม่เช่่�อว่่า
จัะช่่ว่ยัเสร้ิม่ร้่ปี่ลักษณ์์ข้องผ้่้ที�ม่าสักการ้ะให้ผ้่องใส ผุ้ดีผ้่อง
ดีั�งแสงจันััทร้ ์ผ้่้คนัที�เคาร้พนัับถอ่เช่่�อว่า่จัะมี่คว่าม่อุดีม่สม่บ่ร้ณ์์
พูนัสุข้ ฝนัต่กต่้องต่าม่ฤดี่กาล ไดี้ทำาไร้่ทำานัากันัอยั่างทั�ว่ถ่ง

 องค์พร้ะธาตุ่จัำาลองม่าจัากพร้ะธาตุ่พนัม่ องค์เดีิม่ 
ก่อนัที�กร้ม่ศิลปี่ากร้จัะเข้้าม่าบ่ร้ณ์ะในัปี่่ พ.ศ. 2493 แต่่ม่ี
ข้นัาดีเลก็กว่า่ ภูายัในับร้ร้จัพุร้ะไต่ร้ปี่ฎิก พร้ะพทุธร้ป่ี่ทองคำา 
พร้ะพทุธร้ป่ี่เงนิั เคร้่�องกกธุภูณั์ฑูข์้องพร้ะยัา และเจัา้เม่่อง และ
ข้องม่คีา่ที�ปี่ร้ะช่าช่นัม่ศีร้ทัธาบร้จิัาค ต่่อม่าไดีบ้ร้ร้จัพุร้ะบร้ม่
สาร้ีร้ิกธาตุ่ในัปี่่ พ.ศ. 2559

วัดมรุกขนคร

 เป่น็ี้พรู่ะธุ์าตุบริู่วัารู่	ข้องพร้ะธาตุ่พนัม่องค์ที�อายุั
นัอ้ยัที�สดุี ซ่ึ่�งม่อีายัเุก่อบสาม่ร้อ้ยัปี่แ่ลว้่ ม่ลีกัษณ์ะคลา้ยัองคพ์ร้ะ
ธาตุ่พนัม่ข้นัาดีเล็ก ดี้านับนับร้ร้จัุพร้ะสาร้ีร้ิกธาตุ่อันัศักดีิ�สิทธิ� 
ไดีจ้ัากการ้ค้นัพบซึ่ากปี่รั้กหักพังข้องพร้ะธาตุ่ในัอดีีต่ พร้อ้ม่ทั�ง
แก้ว่แหว่นัเงินัทอง ซึ่่�งม่ีบันัไดีข้้�นัไปี่แต่่ม่ีปี่ร้ะต่่ปี่ิดีกั�นัเอาไว่้ 
 และยัังม่ีศาสนัสถานัและสิ�งศักดีิ�สิทธิ�สำาคัญ้อีก เช่่นัว่ัดี
ม่ร้กุข้นัคร้ เป็ี่นัอโุบสถสว่ยังาม่โดีดีเดีน่ัดีว้่ยัต่ร้าสัญ้ลกัษณ์ค์ร้อง
สิริ้ร้าช่สม่บัติ่ ๕๐ ป่ี่ ข้องสม่เด็ีจัพร้ะเจ้ัาอย่่ัหัว่ รั้ช่กาลที� 9 

 ภูายัในัอุโบสถเปี่ิดีให้เข้้าสักการ้ะองค์พร้ะปี่ร้ะธานั ศาล
เจั้าปี่่�ข้อม่ พญ้านัาค 3 ต่นั และพร้ะโพธิสัต่ว่์กว่นัอิม่

 นัอกจัากนัี�องคพ์ร้ะธาต่หุนััหนัา้ไปี่ทางทศิต่ะว่นััต่กเฉยีัง
เหน่ัอ ซึ่่�งเป็ี่นัทศิปี่ร้ะจัำาข้องผ้่้เกิดีว่นััพธุกลางคน่ั โดียัทิศดีงักล่าว่
ม่ ี“พร้ะคว่มั่ปี่ติ่ หร้อ่พร้ะสวี่ลี” เปี่น็ัพร้ะอร้หนััต์่ปี่ร้ะจัำาทศิ ผ้่้เปี่น็ั
เอต่ทัคคะเลศิกว่า่พร้ะภูกิษทัุ�งหลายัในัเร้่�องโช่คลาภู จัากอทิธพิล
ข้องเทว่ดีาปี่ร้ะจัำาว่ันัไดี้ส่งผ้ลให้ผ้่้ที�เกิดีว่ันัพุทธ (กลางค่นั) เก่ง
ทางดี้านัการ้ค้า การ้เสี�ยังโช่ค และเปี่็นัที�ร้ักข้องคนัร้อบข้้าง เปี่็นั
คนัช่่างคิดี และม่ีคว่าม่ร้อบร้่้ส่ง

องค์พญาศรีสัตตนาคราช

 สุถานี้ที่้�สุำาคัญ	ข้องนัคร้พนัม่ที�สายัม่่ต่้องม่า! 
ปี่ร้ะดีษิฐานั ณ์ ร้มิ่ฝั�งแม่น่ัำ�าโข้ง บนัลานัศร้สีตั่ต่นัาคร้าช่ เปี่น็ั
องคพ์ญ้านัาคทองเหล่องที�ใหญ้ที่�สดุีข้องภูาคอสีานั ม่คีว่าม่
สว่ยังาม่โดีดีเดี่นั ม่ี 7 เศียัร้ ลำาต่ัว่เดีียัว่ ถ่อไดี้ว่่าเปี่็นัต่ร้ะก่ล
พญ้านัาคที�ส่บสายัพันัธุม์่าแต่่คร้ั�งพุทธกาล มี่คว่าม่ใกล้ชิ่ดี
พร้ะพุทธองค์และพร้ะพุทธศาสนัา ถ่อไดี้ว่่าเปี่็นัต่้นัต่ร้ะก่ล
แห่งพญ้านัาคทั�งปี่ว่ง

 ช่าว่ไทยัและช่าว่ลาว่มี่คว่าม่เช่่�อว่่าทั�งสองฝั�งต่่างมี่นัา
คาธิบดีีแยักปี่กคร้องด่ีแล เช่่�อกันัว่่าพญ้าศรี้สัต่ต่นัาคร้าช่เป็ี่นั
นัาคาธิบดีีฝั�งลาว่ ส่ว่นัฝั�งไทยันัั�นัมี่พญ้าศรี้สุทโธนัาคร้าช่เป็ี่นั
นัาคาธิบดีีฝั�งไทยั ซ่ึ่�งเป็ี่นัพญ้านัาคเศียัร้เดีียัว่ ยัังมี่ต่ำานัานัเล่า
กันัอีกว่่า ทั�งสองร้าช่าพญ้านัาคค่่นัี�เปี่็นัสหายัที�ร้ักกันัม่าก
 หากเร้าไดี้ม่าข้อพร้หร้่อบนับานัองค์พญ้าศร้ีสัต่
ต่นัาคร้าช่ จัะปี่ร้ะสบผ้ลสำาเร็้จัต่าม่ที�ตั่�งใจั เพร้าะเช่่�อว่่ามี่คว่าม่
ศักดิี�สิทธิ� ทำาให้ที�นีั�เต็่ม่ไปี่ด้ีว่ยัผ้่้คนัจัากทั�ว่สาร้ทิศม่าบ่ช่าและ
ข้อพร้องค์พญ้านัาค



31 32ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หอนาฬิิกาเวียดนามอนุสรณ์

 อันี้สุุรู่ณข์อับคณุช้าวันี้ครู่พนี้ม	ที�ช่าว่
เว่ยีัดีนัาม่ไดีส้ร้า้งไว่ ้จัากการ้ให้ที�พกัพงิในัสม่ยััสงคร้าม่
อินัโดีจีันัมั่กใช้่เปี่็นัที�จััดีงานัข้องพี�นั้องช่าว่ไทยัเช่่�อสายั
เว่ียัดีนัาม่ในัจัังหว่ัดีนัคร้พนัม่

วัดนักบุญอันนา หนองแสง

 เช้็กอัินี้โบสุถ์ครู่ิสุต์ ที�มี่คว่าม่เก่าแก่สว่ยังาม่
ม่ากแห่งหน่ั�งข้องเม่่องไทยั จุัดีโดีดีเด่ีนัค่อหอคอยัค่่ส่งสง่าด้ีานั
บนัข้องโบสถ์ส่ว่นัหน้ัา โบสถ์แห่งนีั�เป็ี่นัอาคาร้ที�สร้้างข้้�นัม่าใหม่่
ภูายัหลังจัากโบสถ์เดิีม่ที�อย่่ัด้ีานัข้้างโดีนัร้ะเบิดีเสียัหายัไปี่ในัสมั่ยั
สงคร้าม่อินัโดีจีันั จ้ังมี่การ้ร่้ว่ม่ใจักันัสร้้างโบสถ์ใหม่่แห่งนีั�ข้้�นัม่า
เพ่�อเป็ี่นัศ่นัย์ัร้ว่ม่ใจั และสัญ้ลักษณ์์ข้องการ้อย่่ัร่้ว่ม่กันัร้ะหว่่าง
คนัหลายัเช่่�อช่าติ่ ไม่่ว่่าจัะไทยั ญ้ว่นั เวี่ยัดีนัาม่ ลาว่ หร่้อจีันั

ซุุ้้มประตูเรืองอร่ามรัษฎากร
(ซุุ้้มประตูโขง)

	 แวัะถ�าย์รู่่ป่สัุญลักษ์ณ์ ข้องอำาเภูอธาตุ่พนัม่ 
จัุดีเดี่นัอย่่ัที�สถาปี่ัต่ยักร้ร้ม่เก่าสว่ยังาม่ ม่ียัักษ์สองต่นัย่ันัเฝ้า
อยั่่ที�ซึุ่้ม่ปี่ร้ะต่่ ทิศต่ะวั่นัต่กข้องซึุ่้ม่ปี่ร้ะต่่ค่อวั่ดีพร้ะธาตุ่พนัม่
ว่ร้ม่หาว่ิหาร้ และทิศต่ะว่ันัออกค่อถนันัทางลงแม่่นัำ�าโข้ง

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3
(นครพนม-คำาม่วน)

	 สุะพานี้	 ที�เช่่�อม่ต่่อร้ะหว่่างปี่ร้ะเทศไทยั (นัคร้พนัม่) 
กับปี่ร้ะเทศลาว่ (คำาม่่ว่นั) พ่�นัที�ฝั�งไทยัเปี่็นัส่ว่นัหนั่�งข้องทาง
หลว่งสายัเอเชี่ยั หร่้อ Asian Highway สายั AH 15 เช่่�อม่โยัง
ร้ะหว่่างจัังหวั่ดีอุดีร้ธานีั สกลนัคร้ นัคร้พนัม่ เม่่องทา่แข้ก เม่่อง
หลักซึ่าว่ข้องลาว่ ถ่งเม่่องวิ่นัท์ และเม่่องกว่างบิงข้องปี่ร้ะเทศ
เวี่ยัดีนัาม่ หากม่าถ่งนัคร้พนัม่แล้ว่ คว่ร้แว่ะไปี่สักครั้�ง
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พิพิธภัณฑ์์ประธานโฮจิมินห์ หมู่บ้าน
มิตรภาพไทย - เวียดนาม

หม่�บา้นี้เก�าแก�	ที�อดีีต่ปี่ร้ะธานัาธิบดีสีาธาร้ณ์รั้ฐ
สงัคม่นิัยัม่เวี่ยัดีนัาม่ นัายัโฮจิัม่นิัห์เคยัเข้า้ม่าพักร้ะหว่่าง ป่ี่พ.ศ. 
2467 – 2474 เพ่�อกอบก่้เอกร้าช่ข้องปี่ร้ะเทศเว่ียัดีนัาม่

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

เดิมเป่น็ี้อัาคารู่ศูาลากลาง	จังัหว่ดัีนัคร้พนัม่สร้า้งข้้�นั
ในัสมั่ยัพร้ะวิ่จัิต่ร้คุณ์สาร้ (ต่่อม่าเป็ี่นัพร้ะยัาพนัม่นัคร้านุัร้ักษ์) ผ้่้ว่่า
ร้าช่การ้จัังหวั่ดีนัคร้พนัม่คนัแร้ก และต่ร้งกับร้ัช่สมั่ยัร้ัช่กาลที� 5 เพ่�อ
เฉลิม่พร้ะเกียัร้ต่ิสม่เดี็จัพร้ะนัางเจั้าสิร้ิกิติ่�พร้ะบร้ม่ร้าช่ินัีนัาถ (ในัข้ณ์ะ
นัั�นั)ไดีร้้บัการ้คดัีเล่อกจัากคณ์ะกร้ร้ม่าธิการ้อนัรุ้กัษศ์ลิปี่สถาปี่ตั่ยักร้ร้ม่
ให้เปี่็นัอาคาร้อนุัร้ักษ์ดีีเด่ีนัปี่ร้ะจัำาปี่่พ.ศ. 2540 เพร้าะคว่าม่สว่ยังาม่
โดีดีเดี่นัสายัถ่ายัร้่ปี่ไม่่คว่ร้พลาดี!

ชุมชนไทญ้อ

หม่�บ้านี้เล็ก	ๆ  ท่าม่กลางทุ่งนัาเขี้ยัว่ข้จีั ให้ผ้่้คนั
ที�ม่าเยัอ่นัไดีส้มั่ผั้สคว่าม่เร้ยีับงา่ยัและม่ติ่ร้ภูาพอนััดีจีัากคนัในั
ชุ่ม่ช่นั พร้้อม่ช่ม่และร่้ว่ม่ทำาเส่�อกก ย้ัอม่ผ้้าสีธร้ร้ม่ช่าติ่จัาก
เปี่ล่อกไม่้ม่งคลที� “เฮ่อนัไทญ้้อ”

 ยิั�งไดีร้้่จ้ักันัคร้พนัม่ ยัิ�งเช่่�อเลยัว่า่สายัม่่ตั่ว่จัร้งิต้่องหลง
ร้ักจัังหวั่ดีนัี�แนั่นัอนั!

ชุมชนวัฒนธรรมชนเผ่่า ไทกวน

“เสุรู่จ็จากหนี้า้นี้า	ผ้่้หญงิที่อัผ้้า	ผ้่้ช้าย์ตเ้หลก็”
สัม่ผ้ัสว่ิถีชี่ว่ิต่ ปี่ร้ะเพณ์ี และคว่าม่เช่่�อข้องช่นัเผ้่าไทกว่นัที�ส่บทอดีกันัม่า
ต่ั�งแต่ส่ม่ยัับร้ร้พบรุ้ษุ  เช่น่ั ปี่ร้ะเพณ์บีญุ้ฮตี่สบิสอง ร้ำาผ้หีม่อ และปี่ร้ะเพณ์ี
เลี�ยังแสง ดี่นัว่ัต่กร้ร้ม่การ้ต่ีเหล็กให้เปี่็นัม่ีดี เสียัม่ พร้้าคุณ์ภูาพดีีด้ีว่ยั
เทคโนัโลยีัในัอดีีต่ จันัทำาให้ชุ่ม่ช่นันัี�โดีดีเดี่นัในัสม่ัยันัั�นั ช่ม่การ้ฟ้้อนัร้ำาไท
กว่นัที�หาดี่ไดี้ยัากและม่ีที�ชุ่ม่ช่นับ้านันัาถ่อนัที�เดีียัว่เท่านัั�นั การั้นัต่ีด้ีว่ยั
ร้างว่ลัทอ่งเที�ยัว่ชุ่ม่ช่นัร้ะดีบัดีเีดีน่ั ทั�งยังัม่เีกล่อสปี่าข้องดีปีี่ร้ะจัำาหม่่บ่า้นั
ให้ไดี้ลองข้ัดีต่ัว่หร้่อซึ่่�อเปี่็นัข้องฝากไดี้อีกดี้ว่ยั

 นัอกจัากนีั�ยังัสาม่าร้ถข้อพร้ป่ี่�ต่าแสง สิ�งศกัดิี�สทิธิ�ที�ช่าว่บา้นัต่่าง
ให้คว่าม่นัับถ่อเพ่�อเสร้ิม่สิร้ิม่งคล คิดีสิ�งใดีก็สม่หว่ัง

พิพิธภัณฑ์์จวนผู่้ว่าราชการจังหวัด
นครพนม (หลังเก่า)

เดนิี้ชิ้ลช้มอัาคารู่เก�า	ที�ถก่ยักเป็ี่นัโบร้าณ์สถานั
ข้องกร้ม่ศิลปี่ากร้ ช่ม่คว่าม่สว่ยังาม่และถ่ายัร้่ปี่เปี่็นัที�ร้ะล่ก
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ภาคตะวัันออก

ตามรอยเกจิิดัังเมืองแกลง 
 เสริมดัวงชีีวิตสุดัปััง
ท่่องวิถีีชุีมชีนติดัท่ะเล 
 จิบท่ริปันี�เฮงตลอดัปีั

ระยอง
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	 ถ้้าให้้นึึกถ้ึงทะเลสงบ	 ๆ	 ที่่�แวดล้้อมไปด้วย
ธรรมชาติิ ระยองคงเป็นจัังหวัดแรก ๆ ท่ี่�จัะผุุดข้ึ้�นมาในความคิด 
เพราะใช้เวล้าเดินที่างไม่นาน แถมยังม่สถานที่่�เที่่�ยวมากมาย 
ให้เพล้ิดเพล้ิน สุดสัปดาห์น่�เล้ยอยากติะลุ้ยระยองแบบไม่ซ้ำำ�าใคร 
ดูสักหน่อย ระหว่างม้�อเช้าบนรถ วิวขึ้้างที่างเริ�มเปล้่�ยนเป็นไร่ยาง
สล้ับกับไร่สัปปะรด แล้ะป้ายยินด่ติ้อนรับสู่จัังหวัดระยองที่่�ปรากฏ
อยู่ติรงหน้าที่ำาให้รู้ว่าจัุดหมายแรกอยู่ไม่ไกล้แล้้ว ท่�งโปรงทอง 
คงเป็นแล้นด์มาร์กที่่�หล้ายๆ คนเคยมา เพราะส่เขึ้ียวสว่างขึ้อง 
ติ้นโปรงที่่�อัดแน่นเรียงรายเป็นฉากหล้ังเหมาะกับการถ่ายรูป  
หรือเพราะสะพานไม้ที่อดยาวใติ้ติ้นโกงกางอันแสนร่มรื�น 
ก็ ไม่แน่ใจันัก แติ่ที่่ �แห่งน่ �กล้ายเป็นสถานที่่�ยอดนิยมในเวล้า 
ไม่นาน เดินเล้่นถ่ายรูปจันหนำาใจัก็ย้ายไปอ่กจัุดไม่ไกล้กัน  
อนึ่สรณ์์เรือห้ลวงประแส	 ริมที่ะเล้เป็นอ่กที่่�หน่�งที่่�ไม่ควรพล้าด  
นอกจัากม่เวล้าได้ศึ่กษาประวัติิขึ้องเรือหล้วงล้ำาน่� ยังได้แอบ
ไปชิล้ริมที่ะเล้ใติ้ติ้นสนใหญ่่อ่กด้วย

 เส่ยงที่้องร้องดังขึ้้�นพอด่เม้�อถ่ง ชุ่มชุนึบ้านึทะเลนึ้อย  
รอไม่นานอาหารฝีีม้อชาวบ้านดูน่ากินก็วางเรียงราย ที่่�แปล้ก 
ไม่เหม้อนที่่�อ้�นติ้องเป็นเมนูจัากผุักกระชับ รสชาติิกรอบ หวาน  
คล้้ายติ้นอ่อนที่านติะวันซ้ำ่� งหากินได้ที่่� ชุมชนแห่ง น่� เที่่า นั�น  
พออิ�มแล้้วก็เดินย่อยกันติ่อที่่� วัดราชุบัลลังก ์ วัดเก่าแก่คู่ชุมชน 
บ้านที่ะเล้น้อย ไหว้พระขึ้อพรเป็นสิริมงคล้ จัากนั �นไปชม

ภููมิปัญ่ญ่าจัากปราชญ์่ชาวบ้านที่่�สร้างสรรค์โมเดล้จัำาล้องจัาก
ไม้ ไผุ่แล้ะเมล้็ดขึ้้าวเปล้้อกออกมาเป็นงานศึิล้ปะสวยงามแล้ะ 
น่าที่่�งมาก เดินเล้่นจันเพล้ินดูเวล้าอ่กที่่ก็บ่ายแก่แล้้ว จั้งเดินที่าง 
ไป วัดพลงไสว	 เพ่�อสักการะพระสมเด็จัโติธาราเที่พสมุที่ร  
พระปางห้ามสมุที่รองค์ใหญ่่ส่ขึ้าว พร้อมขึ้อพรหล้วงพ่อวาดให้
ม่สุขึ้พล้านามัยที่่�ด่ ก่อนปิดที่้ายวันน่�ด้วยอาหารที่ะเล้รสเด็ด  
ให้สมกับการมาถ่งระยองสักหน่อย

 เร่ �มวันึท่�สองท่� วัดตะเคี่ยนึทองธาราม ขึ้อพร 
หล้วงปู�ก๋วน เกจัิอาจัารย์ช้ �อดังแห่งเม้องแกล้งเสริมสิริมงคล้
ให้ช่วิติ แล้้วไปเดินเล้่นกินอาหารคาวหวานที่่�ถนนสายแรกขึ้อง
ระยองที่่�ที่อดยาวขึ้นานไปกับแม่นำ�าระยองอย่าง ถ้นึนึยมจิ่นึดา 
ชมอาคารบ้านเรือนโบราณ สิ�งขึ้องแล้ะรูปถ่ายเก่า ๆ ที่่�เล้่าเรื�อง
ราวในอด่ติขึ้องชุมชนแห่งน่�ได้เป็นอย่างด่ ใครอยากจัะฝีากที่้อง 
ม้�อกล้างวันไว้ที่่�น่�ก็เป็นติัวเล้้อกที่่�ด่ ติามด้วยกาแฟเย็นๆ สักแก้ว 
ก่อนเดินที่างไปสักการะหล้วงปู�ที่ิม เสริมดวงให้ช่วิติก้าวหน้าที่่� 
วัดละห้ารไร�	 วัดช้�อดังเก่าแก่คู่เม้องระยองที่่�ใครก็ห้ามพล้าด  
ติามรอยเกจัิดังแห่งภูาคติะวันออกกันติ่อที่่� วัดห้นึองกรับ	 ไหว้ 
หล้วงพ่อสาครเพ่�มมงคล้ช่วิติ พร้อมชมความสวยงามติระการติา 
ขึ้องสถาปัติยกรรมส่ขึ้าวที่องท่ี่�วัดแห่งน่� แล้้วแวะจุัดหมายสุดท้ี่าย  
วัดปิปผลิวนึาราม	 สักการะหล้วงพ่อกัสสปมุณ่ ชมเจัด่ย์ส่ที่อง 
แล้ะวิวเม้องระยอง ก่อนเดินที่างกล้ับด้วยใจัท่ี่�เป็นสุขึ้
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วััดพลงไสวั 

	 ไห้ว้พระสมเด็จิโตธาราเทพสม่ทร 
พระปางห้ามสมุที่ร พระพุที่ธรูปย้นองค์ใหญ่่ ส่ขึ้าวนวล้  
สูง 15 เมติร ติั�งโดดเด่นเป็นสง่าบนยอดเขึ้า ณ สถานที่่� 
แห่งความสงบที่างจัิติใจัที่่�พุที่ธศึาสนิกชนติ่างนิยมมา 
ที่ำาบุญ่กัน ม่ “หล้วงพ่อวาด อินฺที่โชติิ” พระผุู้เรืองนาม 

วััดละหารไร่ (หลวังปู่่�ทิิม) 

	 เสร่มมงคีลให้้ชุ่ว่ต	 สักการะหล้วงปู�ที่ิม อิสริโก หรือ พระครูภูาวนาภูิรัติ อด่ติเจั้าอาวาสวัดล้ะหารไร่ เป็นยอด
พระคณาจัารย์ที่่�ม่พล้ังจัิติแก่กล้้ารูปหน่�งขึ้องภูาคติะวันออก เน้�องจัากที่่านเป็นพระเกจัิที่่�ดำารงตินอยู่ในความเรียบง่าย แล้ะเป็น
แบบอย่างขึ้องความสมถะ ม่เมติติาสูง จั้งม่ลู้กศึิษย์ลู้กหามากมายส้บติ่อมาจันถ่งปัจัจัุบัน แม้ว่าที่่านจัะล้่วงล้ับไปแล้้วก็ติาม

 วัดล้ะหารไร่ เดิมช้�อวัดไร่วารี ก่อนเปล้่�ยนช้�อเป็นวัดล้ะหารไร่ ก่อติั�งเม้�อประมาณปี พ.ศึ. 2354 โดยหล้วงพ่อสังขึ้์เฒ่่า
เป็นเจั้าอาวาสองค์แรก วัดน่�เป็นวัดที่่�ม่ช้�อเส่ยงอ่กแห่งหน่�งขึ้องจัังหวัดระยอง

แห่งภูาคติะวันออกด้านการรักษาโรคภัูยไข้ึ้เจ็ับต่ิาง ๆ เป็น 
อด่ติเจั้าอาวาส ภูายในม่โบสถ์แล้ะวิหารอันสวยงาม 
ทัี่�งยังม่อนุสรณ์สถานขึ้องสมเด็จัพระเจั้าติากสินกับ
ที่หารเอกที่ั�ง 4 อ่กด้วย
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วััดตะเคีียนทิองธาราม 

 ขอพรห้ลวงป่�ก๋วนึ หรือพระครูสุกิจัจัานุรักษ์ พระวิปัสสนากัมมัฏฐานสายยุบหนอพองหนอ เป็นพระที่่�ม ่
ศึ่ล้จัารวัติรด่เล้ิศึ หล้ังจัากที่่�มรณภูาพไปแล้้ว กายสังขึ้ารขึ้องที่่านก็ไม่เน่าเป่�อย ผุู้คนจั้งนิยมมากราบไหว้ขึ้อพระ เพ่�อเสริม 
สิริมงคล้ให้ช่วิติ

วััดหนองกรับ

 กราบไห้ว้ขอพรห้ลวงพ�อสาคีร หรือ
พระครูมนูญ่ธรรมวัติร ศึิษย์เอกผุู้ส้บที่อดพุที่ธาคม 
จัาก หล้วงปู �ที่ ิม อ ิสร ิโก ณ เป ็นว ัดเก ่าแก่แห ่ง 
จัังหวัดระยองเริ�มสร้างเม้�อประมาณ พ.ศึ. 2328 โดย 
พระอธิการคล้้าย เจ้ัาอาวาสรูปแรก กำาแพงขึ้องวัดม่การ
ก่อสร้างแล้ะติกแต่ิงอย่างงดงามเป็นอันดับต้ิน ๆ ขึ้องประเที่ศึ



9 10ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก

วััดปู่ิปู่ผลิวันาราม

	 เย่�ยมชุมเจิด่ย์ส่ทองสง�า ท่ี่�วัดบน 
เขึ้าสุนที่รีบรรพติ โดยม่หล้วงพ่อกัสสปปมุน่เป ็น 
ผุู้สร้าง จัากนั�นเจั้าประคุณสมเด็จัพระอุปัชฌายะ สมเด็จั 
พระวันรัติแห่งวัดโพธิ� ที่่าเติ่ยน ได้ประที่านนามวัด 
จัากเดิมที่่�หล้วงพ่อติั�งไว้ว่า “สำานักสงฆ์์มหากัสสปภูพ
พนาวันอรัญ่ญ่ิกกาวาส” เป็น “วัดปิปผุล้ิวนาราม”

 วัดแห่งน่�รายล้้อมไปด้วยหมู่ไม้มากมาย ที่ำาให้ม่
บรรยากาศึร่มรื�น เหมาะแก่การพักผุ่อนจิัติใจัเป็นอย่างยิ�ง 

อนุสรณ์์เรือหลวังปู่ระแส 

 ชุมอนึ่สรณ์์สถ้านึของเรือ ที่่�ม่ความสำาคัญ่ติ่อประวัติิศึาสติร์ราชนาวีไที่ย เรือหล้วงประแสที่่�ติั�งติระหง่านอยู่
ที่่�ปากนำ�าประแสน่� เป็นเรือหล้วงประแสล้ำาที่่� 2 นำาเขึ้้ามาแที่นเรือหล้วงประแสล้ำาที่่� 1 ซ้ำ่�งเกยติ้�นไปในสงครามเกาหล่้ ติล้อดเวล้า
ประจัำาการ เรือรบหล้วงประแสล้ำาที่่� 2 น่�ได้ปฏิบัติิภูารกิจัมากมาย ที่ั�งสังกัดกองเรือสหประชาชาติิในสงครามเกาหล้่ ที่ำาหน้าที่่�
ล้าดติะเวนปิดอ่าวคุ้มกันเรือล้ำาเล้่ยง เรือบรรทีุ่กนำ�ามัน เรือกวาดทีุ่่นระเบิด แล้ะระดมยิงฝีั�งเป็นครั�งคราว

ทิุ่งโปู่รงทิอง

 ถ้�ายร่ปเชุ็กอินึแห้ล�งท�องเท่ �ยว 
เชุิงอนึ่รักษ์์	 สะพานไม้ที่อดยาวถ่ง 2 กิโล้เมติร 
ที่่� รายล้้อมด้วยต้ินโปรงท่ี่� ข้ึ้�นติามธรรชาติิบริเวณท่ี่� 
นำ�าที่่วมถ่ง จันได้วิวที่่�สวยงามแปล้กติาจันสามารถ
ด่งดูดนักที่่องเที่่�ยวให้หล้ั�งไหล้มาอย่างไม่ขึ้าดสาย
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ชุุมชุนท่ิองเทีิ�ยวับ้านทิะเลน้อย 

	 ชุ่ ม ชุ นึ ต้ นึ แ บ บ ก า ร ร ว ม ก ล่� ม 
ท�องเท่�ยวติามรอยวัฒ่นธรรมแล้ะวิถ ่ช ุมชน ที่่�ม่
กิจักรรมให้นักที่่องเที่่ �ยวได้ม่ส่วนร่วมอย่าง ชมการ
ที่ำาปล้าเค็มแบบภููมิปัญ่ญ่าดั�งเดิม ฝีึกปลู้กแล้ะเก็บผุัก 
ล้่องเรือชมที่ัศึน่ยภูาพที่ะเล้น้อย ชิมเมนูจัากผุักกระชับ 
จัากแหล้่งปลู้กแห่งเด่ยวในประเที่ศึไที่ย พักผุ่อนหย่อนใจั 
ใกล้้ชิดธรรมชาติิได้แบบไม่ม่เบ้�อ

 ล้องหาเวล้าสัก 2 วัน ชวนใครสักคนมาขึ้ับรถ
เที่่�ยวที่่�ระยอง ได้ไหว้พระที่ำาบุญ่เสริมสิริมงคล้ให้ช่วิติ 
สัมผัุสวิถ่ช่วิติชุมชนชาวเล้ กินอาหารที่ะเล้สด ๆ  ให้เต็ิมอิ�ม 
เช้�อเถอะว่าช่วยชาร์จัพลั้งไว้ลุ้ยต่ิอในสัปดาห์ถัดไปได้อย่างด่

ถนนยมจิินดา 

	 บนึถ้นึนึสายประวัติศาสตร์ใจิกลาง
เมือง รายล้้อมด้วยบ้านไม้เก่าแก่ในบรรยากาศึเม้อง 
โบราณ พร้อมชิมขึ้นมแล้ะอาหารอร่อย ๆ ที่่�เรียงราย
สองขึ้้างที่าง

วััดราชุบัลลังก์ปู่ระดิษฐาวัราราม 

 แวะสักการะ วัดโบราณในชุมชนบ้านที่ะเล้น้อย  
วัดแห่งน่ �เม้ �อเริ �มสร้างม่ช้ �อว่า “วัดเนินสระ” อาจั
เป็นเพราะติั�งช้ �อติามสภูาพพ่�นที่่� ค้อม่สระนำ�าสำาหรับ 
ชาวบ้านใช้อุปโภูคบริโภูคอยู่ชายเนิน ต่ิอมาเปล่้�ยนช้�อเป็น 
 “วัดที่ะเล้น้อย” ติามช้�อหมู่บ้าน

 ม่อุโบสถเก่าแก่อายุประมาณ 300 ปี นอกจัากน่� 
ยังม่ศึาล้สมเด็จัพระเจั้าติากสินแล้ะโบราณสถาน  
โบราณวัติถุที่่�สำาคัญ่มากมาย เช่น เจัด่ย์ บัล้ล้ังก์ ม่ดดาบ  
เขึ้าควาย ที่่�ม่อายุส้บค้นไปได้ถ่งสมัยอยุธยาติอนปล้าย 
โดยเล่้าส้บกันมาว่าเป็นวัดท่ี่�สมเด็จัพระเจ้ัาติากสิน
มหาราชโปรดให้สร้างขึ้้�น เพ่�ออุที่ิศึส่วนกุศึล้ให้กับที่หาร 
ท่ี่�เส่ยช่วิติจัากวีรกรรมติ่อสู้กับที่ัพศึัติรูท่ี่�บ้านที่ะเล้น้อย 
ในศึ่กทีุ่่งเพล้ง ราวปี พ.ศึ. 2013

 บริเวณแห่งน่�ค้อพ่�นท่ี่�ประกอบพ่ธ่กรรมศัึกดิ�สิที่ธิ�  
เพ่�อหมายจัะกอบกู้ชาติิบ้านเม้อง โดยขึ้ณะนั�นพระองค์ยัง 
ดำารงติำาแหน่งพระยาติาก หลั้งที่รงช้างพระท่ี่�นั�งค่รีบัญ่ชร 
มาถ่งที่่�น่� ได้ที่รงประกอบพ่ธ่กรรมทีุ่บหม้อขึ้้าวหม้อแกง 
แล้ะปฏิญ่าณช่�เป็นช่�ติายเพ่�อเข้ึ้าย่ดเม้องจัันที่บูรให้สำาเร็จั 
หมายไปหาขึ้้าวกินเม้�อชนะศึ่ก
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ภาคตะวัันออก

กราบพระปางอภััยทานหน่�งเดีียวในโลก 
ไหว้หลวงพ่อโสฬสเสริมมงคลชีีวิต 

เรียนร้้เร่�องสมุนไพร สายเขีียวต้องมา

ปราจีนบุรี
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	 ขัับรถมาไม่ถึง	 2	 ชั่ั�วโมง	 ดีีนัักก็เข้้าสู่่�เข้ต
จัังหวััดีปราจัีนับุุรี ช่�วังสู่าย ๆ แบุบุนัี�ที่ี � วัดแจ้้ง	 มีีผู้่้คนัเข้้ามีา 
ไมี�ข้าดีสู่าย สู่�วันัใหญ่�มีีจัุดีหมีายเดีียวักันัคือการไปกราบุข้อพร
หลวังพ�อเพช่ร พระพุที่ธร่ปเก�าแก�ปางมีารวัิช่ัย ศิิลปะเช่ียงแสู่นัที่ี�
อย่�ค่�จัังหวััดีปราจัีนับุุรีมีายาวันัานั ภายในัวััดีมีีพระเจัดีีย์ที่ี�จัำาลอง
มีาจัากพระธาตุพนัมี จัังหวััดีนัครพนัมี ตั�งอย่�กลางนัำ�า ดี้านัในั
บุรรจัุพระบุรมีสู่ารีริกธาตุไวั้ให้ผู้่้คนัไดี้มีาสู่ักการะเพ่�อควัามีเป็นั
สู่ิริมีงคล มีาถึึงปราจัีนับุุรีต้องมีาที่ี� บ้านเล่่าเร่�องเมืองสมุนไพร
ปราจี้นบุรี	 ได้ีรวับุรวัมีเร่�องราวัภ่มิีปัญ่ญ่าสู่มุีนัไพรท้ี่องถิึ�นัเอาไว้ั 
ให้ได้ีศึิกษามีากมีายสู่มีกับุทีี่�เป็นั 1 ในั 4 เมืีองสู่มุีนัไพรข้องไที่ย  
และที่ี�พลาดีไมี�ไดี้เมืี�อมีาเยือนัถึึงทีี่�แห�งนีั�แล้วัก็คือเมีน่ัอาหารและ

เคร่�องดีื�มีจัากใบุกัญ่ช่าที่ี�ปล่กเองแห�งแรกในัประเที่ศิไที่ย อย�าง
เที่มีปุระแปะยิ�มีหร่อใบุกัญ่ช่าชุ่บุแป้งที่อดีกรอบุ จิั�มีกับุนัำ�าจิั�มีรสู่หวัานั  
ข้นัมีปังคิกคักหร่อข้นัมีปังหนั้าหมี่และใบุกัญ่ช่า กรอบุนัอกนัุ�มีในั 
และเคร่�องดีื�มีเย็นั ๆ ช่าไที่ยลั�ลลาเพ่�มีควัามีสู่ดีช่ื�นั หลักจัาก 
อิ�มีหนัำาและเพลิดีเพลินักับุอาหารกลางวัันัแล้วัจึังเดิีนัที่างสู่่�  
วัดแก้้วพิจิ้ตร	 สู่ักการะหลวังพ�ออภัย พระพุที่ธร่ปปางอภัยที่านั
องค์เดีียวัในัโลกทีี่�ประดิีษฐานัอย่�ทีี่�วััดีแห�งนีั� อีกหนึั�งควัามีศัิกดิี�สิู่ที่ธิ� 
ที่ี�ช่าวับุ้านัต�างนัับุถึือบุ่ช่าคือพระยอดีธง พระเคร่�องที่ี�สู่ันันัิษฐานั
วั�าที่ำาข้ึ�นัเพ่�อติดีไวั้ติดีกับุยอดีเสู่าธงนัำาที่ัพสู่ำาหรับุออกศิึกในั
สู่มัียก�อนั เพ่�อสู่ร้างควัามีฮึึกเหิมีให้กับุเหล�าที่หารกล้าทีี่�ออกไปสู้่่รบุ 
และเป็นัเคร่�องหมีายแห�งช่ัยช่นัะควัามีโดีดีเดี�นัข้องวััดีนัี�คือตัวัวััดี

ที่ี�เป็นัสู่ีช่มีพูดี่สู่วัยงามี อ�อนัหวัานั เข้้ากันักับุสู่ถึาปัตยกรรมี 
ผู้สู่มีผู้สู่านัระหวั�างไที่ย จัีนั ยุโรป ข้อมีอย�างลงตัวั เมีื�อกราบุไหวั้
ข้อพรและเดิีนัช่มีควัามีสู่วัยงามีข้องวััดีจันัพอใจั อากาศิทีี่�ร้อนัขึ้�นั
ในัช่�วังบุ�าย ที่ำาให้อยากจัิบุเคร่�องดีื�มีเย็นั ๆ สู่ักแก้วั และนัั�งพักช่มี
วัิวัดีี ๆ สู่ักหนั�อย อ่างเก้็บนำ�าจ้ัก้รพงษ์์	 เป็นัจัุดีหมีายที่ี�ดีี ยิ�งหาก
เป็นัช่�วังเย็นัทีี่�แดีดีร�มีลมีตกแล้วัคงที่ำาให้บุรรยากาศิดีีขึ้�นัอีกเที่�าตัวั  
จัากนัั�นัจัึงข้ึ�นัไปยังจัุดีช่มีวัิวั ผาหิินซ้้อน	 ในัวันัอุที่ยานัเข้าอีโต้  
ป่าในัเมีืองปราจัีนับุุรี ก็ไมี�เลวัเช่�นักันั ลานัหินักวั้างที่ี�ที่อดียาวัไปสู่่�
วัิวัปราจัีนับุุรีมีุมีสู่่งที่ี�กวั้างใหญ่� ก้อนัเมีฆสู่ีข้าวัปุยลอยกระจัายทัี่�วั
ที่้องฟ้้าสู่ีครามี รอยยิ�มีที่ี�ประดีับุบุนัหนั้าผู้่้คนัที่ี�ที่ยอยกันัไป 
ถึ�ายร่ปที่ี�ริมีโข้ดีหินัช่�วัยให้บุรรยากาศิเต็มีไปดี้วัยควัามีผู้�อนัคลาย 
จันัเมีื�อทีุ่กคนัได้ีร่ปภาพทีี่�สู่วัยงามีตามีต้องการแล้วัจึังเดิีนัไปที่าง

ไปต�อที่ี� วัดโคก้อ่่ทอง	 มีหามีณฑปสู่ไตล์เรเนัซองสู่์หลังใหญ่�
ปรากฏสู่่�สู่ายตา ควัามีสู่วัยงามีโดีดีเดี�นัด้ีานันัอกยังไมี�เที่�ากับุควัามี 
วัิจัิตรงดีงามีภายในั พ่�นัหินัอ�อนัที่ี�สู่ลักสู่ัญ่ลักษณ์ปีนัักษัตร 
ที่ั�ง 12 และเคร่�องหมีายหยินัหยางตรงกลางอันัสู่วัยงามีนัี�มี ี
ควัามีเช่ื�อวั�าเป็นัแหล�งรวัมีพลังจัักรวัาล แต�สู่ิ�งที่ี�ดีึงดี่ดีผู้่้คนัให้
หลั�งไหลเข้้ามีาตลอดีวัันัคือการมีาเพ่�อกราบุไหว้ัข้อพรจัากสู่รีระ
สัู่งข้ารทีี่�ไมี�เนั�าเป่�อยข้องหลวังพ�อโสู่ฬสู่ ยโสู่ธโร มีีล่กศิิษย์ให้ควัามี 
นัับุถืึอมีากมีาย ด้ีานันัอกวััดียังประดิีษฐานัพระพุที่ธร่ปองค์ใหญ่� 
ทีี่�คนัไที่ยเชื่�อสู่ายจีันัมัีกมีากราบุไหว้ับุ่ช่าหร่อแก้ปีช่งอีกด้ีวัย จับุวัันั 
ดี้วัยอาหารเย็นัมีื�อใหญ่� ก�อนัเข้้าพักผู้�อนัช่าร์จัพลังสู่ำาหรับุ
วัันัพรุ�งนัี�กันัดีีกวั�า
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	 วั น น้� ทั� ง วั น จ้ ะ เ ป็ น ก้ า ร ต า ม ร อ ย
ประวัติศาสตร์  เริ�มีต้นัที่ี�โบุราณสู่ถึานัสู่ระมีรกตอาย ุ

กวั�า 1,200 ปี สู่ักการะรอยพระพุที่ธบุาที่ค่�สู่ลักบุนัศิิลาแลงที่ี�
เก�าแก�ทีี่�สุู่ดีในัประเที่ศิไที่ยเพ่�อควัามีเป็นัสิู่ริมีงคล แล้วัช่มี สระมรก้ต
หร่อสู่ระนัำ�าที่รงสู่ี�เหลี�ยมีผู้ืนัผู้้าข้นัาดีใหญ่� ซึ�งเช่ื�อวั�าขุ้ดีข้ึ�นัเพ่�อ
เป็นัแหล�งนัำ�าและนัำาศิิลาแลงไปใช่้สู่ร้างปราสู่าที่ที่ี�อย่�ภายในั
โบุราณสู่ถึานัแห�งนัี�เช่�นักันั จัากนัั�นัจึังไปสัู่กการะต้นัโพธิ�ทีี่�เก�าแก�
ทีี่�สุู่ดีในัประเที่ศิไที่ยอายุกวั�า 2,000 ปีที่ี� วัดต้นโพธิ์ิ�ศรีมหิาโพธิ์ ิ
ซึ�งสู่ันันัิษฐานัวั�าเป็นัหนั�อจัากสู่ถึานัที่ี�ที่ี�พระพุที่ธเจั้าตรัสู่ร่้ ณ 
พุที่ธคยา ประเที่ศิอินัเดีีย พักเร่�องราวัประวััติศิาสู่ตร์ไปสู่ัมีผู้ัสู่
วัิถึีพ่�นัถึิ�นัที่ี� วิสาหิก้ิจ้ชัุ่มชั่นแปรรูปเสื�อก้ก้	บ้านบางพล่วง กลิ�นั
อาหารลอยมีาแตะจัมี่กตั�งแต�เดีินัผู้�านัประต่เข้้าไป ช่าวับุ้านัยิ�มีแย้มี 
ตอนัรับุพร้อมีผู้ายมีือไปยังที่ี�โต๊ะที่ี�มีีอาหารวัางอย่�เต็มี ทัี่�งกุ้งย�าง 
นัำ�าพริกปลาท่ี่ ฯลฯ หลังจัากจััดีการอาหารตรงหน้ัาจันัหมีดีเกลี�ยง 
จึังย้ายไปเพลิดีเพลินักับุกิจักรรมีเดีโคพาจับุนักระ เป๋ากก 
เป็นัลวัดีลายตามีใจัช่อบุ และยังมีีผู้ลิตภัณฑ์จัากเสู่ื�อกกอีก
หลากหลายแบุบุให้เลือกซื�อเป็นัข้องฝากอย�างจัุใจั

 ควัามีเย็นัจัากเคร่�องปรับุอากาศิและควัามีสู่งบุในั
พิพิธิ์ภััณฑสถานแหิ่งชั่าติ	ปราจ้ีนบุรี ที่ำาให้ไดี้ดีื�มีดีำ�ากับุเร่�องราวั
ข้องโบุราณวััตถึุและศิิลปวััตถึุจัากแถึบุภาคตะวัันัออกที่ี�ถึ่กจััดี
แสู่ดีงอย�างยอดีเยี�ยมี พร้อมีคำาอธิบุายที่ี�ช่�วัยให้เข้้าใจัเร่�องราวั
ควัามีเป็นัมีาข้องงานัแต�ละช่ิ�นัไดี้ดีียิ�งข้ึ�นั เป็นัพ่พ่ธภัณฑ์ที่ี�ที่ำาออก
มีาไดี้อย�างสู่มีบุ่รณ์และนั�าสู่นัใจัมีาก เดีินัเพลินัจันัครบุทีุ่กห้อง 
จััดีแสู่ดีงอย�างไมี�ร่ ้ตัวั จัากนัั�นัจัึงไปเรียนัร่้เร่ �องสู่มีุนัไพรกันั 
เพ่�มีเติมีที่ี� ภัูมิภัูเบศร	 ศูนย์ก้ารเรียนรู้สมุนไพรแล่ะภัูมิปัญญา 
สุขัภัาพ	 บางเดชั่ะ	 (เร่อนหิมอพล่อย) เจั้าหนั้าที่ี�ไดี้จััดีเตรียมี
อุปกรณ์สู่ำาหรับุที่ำายาดีมีสู่มีุนัไพรเอาไวั้แล้วั และค�อย ๆ สู่อนัให้
ทีุ่กคนัไดี้ลงมีือที่ำาไปที่ีละข้ั�นัตอนั พร้อมีสู่อดีแที่รกประโยช่นั์และ 
รายละเอียดีข้องสู่มีุนัไพรแต�ละช่นัิดีอย่�เร่�อย ๆ ที่ำาให้บุรรยากาศิ
สู่นัุกสู่นัานัตลอดีการที่ำากิจักรรมี เร่อนัหมีอพลอยแห�งนัี�ยังเป็นั
พ่พ่ธภัณฑ์ทีี่�รวับุรวัมีอุปกรณ์ที่ำายาในัสู่มัียโบุราณเอาไว้ัให้ได้ีช่มี 
รวัมีที่ั�งศิึกษาวัิธีดี่แลสูุ่ข้ภาพดี้วัยแพที่ย์แผู้นัไที่ยไดี้อีกดี้วัย  
ก�อนักลับุอาจัแวัะช่ิมีเคร่�องดืี�มีสู่มุีนัไพรแก้อาการสัู่กแก้วัหร่อแวัะ 
ซื�อผู้ลิตภัณฑ์ข้องอภัยภ่เบุศิรติดีมีือไปก็เป็นัไอเดีียที่ี�ดีีไมี�นั้อย

 ใครจัะร่้วั�าปราจัีนับุุรีมีีเร่�องราวัและสู่ถึานัที่ี�นั�าสู่นัใจั 
ให้ที่�องเที่ี�ยวัมีากกวั�าที่ี�เคยคิดีเสู่ียอีก ตลอดี 2 วัันั คืนันัี�เต็มีไป
ดี้วัยควัามีสู่นัุกสู่นัานัและแฝงไปดี้วัยควัามีร่้ด้ีานัประวััติศิาสู่ตร์
และสู่มีุนัไพรมีากมีายจันัถึ่กใจัสู่ายเข้ียวัแนั�นัอนั ถึ้ามีีคนัถึามีวั�า 
ไปเที่ี�ยวัปราจัีนับุุรีเป็นัอย�างไรบุ้าง คงบุอกไดี้วั�าที่ั�งสู่นัุกและ 
ประที่ับุใจัมีากจัริง ๆ
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วััดต้้นโพธิ์์�ศรีีมหาโพธิ์ ์

 สัก้ก้าร ะต้น โพ ธิิ์� ท้� เ ก้่ า แก้่ ท้� สุ ด 
ในประเทศไทย มีีอายุกวั�า 2,000 ปี ซึ�งเช่ื �อวั�า
ไดี้หนั�อมีาจัากต้นัพระศิรีมีหาโพธิ � ซึ �งเป็นัสู่ถึานัที่ี�
ตรัสู่ร่ ้จัากพุที่ธคยา ประเที่ศิอินัเดี ียเป ็นัต้นัไมี ้
เพียงต้นัเดีียวัที่ี�กรมีศิิลปากรประกาศิขึ้�นัที่ะเบุียนั
โบุราณสู่ถึานัข้องช่าติ

วััดโคกอู่่�ทอู่ง 

	 สัก้ก้าระสังขัารท้� ไม่เน่าเป่�อย ข้อง 
หลวังพ�อโสู่ฬสู่ ยโสู่ธโร เกจัิอาจัารย์ช่ื�อดีังที่ี�มีีล่กศิิษย์
มีากมีาย เป็นัผู้่้มีีควัามีเช่ี�ยวัช่าญ่ที่ั�งอักข้ระข้อมีไที่ย 
อักข้ระข้อมีลาวั และยังมีีควัามีสู่ามีารถึด้ีานัโหราศิาสู่ตร์ 
กับุสู่มีุนัไพรไที่ยอีกดี้วัย กระที่ั�งมีรณะภาพไปสู่รีระ
สู่ังข้ารที่�านัก็ไมี�เนั�าเป่�อย วััดีนัี�โดีดีเดี�นัดี้วัยมีหามีณฑป
สู่ไตล์เรเนัซองส์ู่ตามีแบุบุโรมัีนัตะวัันัตก ดี้านัล�างเป็นัพ่�นั
หินัอ�อนั จัำาหลักสู่ลักเป็นัภาษาจัีนั อังกฤษ และ
สู่ัญ่ลักษณ์ปีนัักษัตรที่ั�ง 12 และจัุดีหยินัหยางตรงกลาง
พ่�นัโดีมี ซึ�งเช่ื�อกันัวั�าเป็นัแห�งรวัมีพลังจัักรวัาลผู้�านัการ
ผู้่กอิที่ธิบุาที่สู่ี� และสู่ะที่้อนัลงมีาสู่่�วังเวัียนัแห�งพลังหยินั
หยางกระจัายออกเป็นัประจัุพลังในันัักษัตรที่ั �ง 12 

 ภายในัวััดียังมีีเจัดีีย์ประธานัข้องวััดี ซึ�งจัำาลอง
แบุบุจัากเจัดีีย์พุที่ธคยา ประเที่ศิอินัเดีีย ดี้านัข้้างวัิหาร
เป็นัศิาลาที่ี�ประดีิษฐานัศิิวัะลึงค์ข้นัาดีใหญ่� ซึ �งเป็นั 
ศิิวัะลึงค์สู่มีัยนัครวััดีมีีอายุมีากกวั�าพันัปี ในัสู่มีัย
โบุราณถึือวั�าศิิวัะลึงค์เป็นัสู่ิ�งศิักดีิ�สู่ิที่ธิ�ประจัำาเมีือง 
เช่�นัเดีียวักับุเสู่าหลักเมีืองในัปัจัจัุบุันั

นัอกจัากนีั� ผู้่้คนัมีากมีายยังหลั�งไหลเข้้ามีาแก้ปีช่ง 
กับุพระพุที่ธร่ปองค์ ใหญ่�ในัวััดีโคกอ่�ที่องที่ี�ช่าวัไที่ย 
เช่ื�อสู่ายจัีนัศิรัที่ธากันัมีาอย�างยาวันัานั 
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วััดแจ้้ง (เมือู่งเก�า) 

	 ขัอพรหิล่วงพ่อเพชั่ร พระพุที่ธร่ปปาง
มีารวัิช่ัย ข้ัดีสู่มีาธิเพช่ร ศิิลปะเช่ียงแสู่นั พระพุที่ธร่ป 
เก�าแก�ค่�บุ้านัค่�เมีืองข้องจัังหวััดีปราจัีนับุุรี ระหวั�างปี พ.ศิ. 
2375-2391 เมืี�อครั�งทีี่�พระบุาที่สู่มีเด็ีจัพระนัั�งเกล้าเจ้ัาอย่�หัวั  
(รัช่กาลที่ี� 3) โปรดีเกล้า ฯ ให้ เจั้าพระยาบุดีินัที่ร์เดีช่า 
(สู่ิงห์ สู่ิงหเสู่นัี) สู่มีุหนัายกเป็นัแมี�ที่ัพใหญ่�คุมีที่หาร 4 
กองที่ัพไปช่�วัยเข้มีรที่ำาสู่งครามีปราบุที่ัพญ่วันั แล้วัเสู่ร็จั
จัึงยกกองที่ัพกลับุระหวั�างที่างไดี้มีาถึึงทุี่�งโล�งแห�งหนึั�ง 
ไฟ้กำาลังเผู้าผู้ลาญ่จันัโล�งเตียนั ที่�ามีกลางเพลิงทีี่�ลุกไหม้ี 
นัั�นัดีงไมี้กลางทีุ่�งเข้ียวัช่ะอุ�มีไมี�ไหมี้ไฟ้ จัึงเข้้าไปดี่ก็พบุ 
พระพุที่ธร่ปองค์หนัึ�งประดีิษฐานัอย่� ณ เจัดีีย์เก�าแก�พุพัง 

วััดแก้วัพิจ้ิต้รี 

	 คือพระอารามหิล่วงแหิ่งจ้ังหิวัด
ปราจ้ีนบุรี	 โดีดีเดี�นัดี้วัยสู่ถึาปัตยกรรมีภายในัวััดี 
ที่ี�ผู้สู่มีผู้สู่านัที่ั�งศิิลปะไที่ย จัีนั ยุโรปและเข้มีร

 ในัพระอุ โบุสู่ถึประดีิษฐานัหลวังพ�ออภัย  
พระประธานัที่ี�ไดี้รับุพระราช่ที่านันัามีจัากรัช่กาลที่ี� 5  
และยังมีีภาพวัาดีบุนัแผู้�นัผู้้าทีี่�บุอกเล�าเร่�องราวัเกี�ยวักับุ
พระพุที่ธศิาสู่นัา ซึ�งวัาดีโดียช่�างหลวังในัสู่มีัยรัช่กาลที่ี� 6 
โดียมีีการสู่อดีแที่รกปริศินัาธรรมีต�าง ๆ อันัเกิดีจัากควัามี 
ช่าญ่ฉลาดีข้องเจั้าพระยาอภัยภ่เบุศิรที่ี�ต้องการสู่ร้าง
ปริศินัาธรรมีไวั้เพ่�อเตือนัใจัมีนัุษย์ดี้วัยกันั ตัวัอย�างเช่�นั 
นัาฬิิกาไมี�ยอมีเที่ี�ยงอย่�ที่ี �ซุ ้มีประต่เร่อนัแก้วั ปริศินัา
ธรรมีดี้านัการปกครอง

 ภายในัวััดียังมีีสิู่�งศิักดิี�สู่ิที่ธิ�ที่ี�ช่าวับุ้านัให้ควัามี
เคารพนัับุถึือ นัั�นัคือ “พระยอดีธง” เป็นัพระเคร่�องที่ี�
สู่ันันิัษฐานักันัวั�าสู่ร้างไว้ัเพ่�อติดีกับุยอดีเสู่าธงนัำาที่ัพในั 

มีีต้นัโพธิ� ข้นัาดีใหญ่�ข้ึ�นัปกคลุมีจัึงไดี้ที่ำาพ่ธีอัญ่เช่ิญ่กลับุ
มีากองที่ัพ ระหวั�างที่างไดี้หยุดีพัก ณ หมี่�บุ้านัแห�งหนัึ�ง 
จัากนัั�นัจัึงไดี้สู่ร้างวััดีข้ึ�นัไวั้เพ่�อเป็นัอนัุสู่รณ์ถึึงช่ัยช่นัะ 
ในัครั�งนัั�นั คือ “วััดีแจั้ง” และไดี้นัำาพระพุที่ธร่ปมีา
ประดีิษฐานัทีี่�วััดีแห�งนีั�พร้อมีข้นัานันัามีพระพุที่ธร่ปวั�า 

“หลวังพ�อเพช่ร” ซึ�งปัจัจัุบุันัประดีิษฐานัอย่�ในัวัิหาร 
แบุบุล้านันัา นัอกจัากนัี� ภายในัวััดียังมีีองค์พระธาตุเจัดีีย์  
สู่ร้างอย่�กลางนัำ�าจัำาลองมีาจัากพระธาตุพนัมี จัังหวััดี
นัครพนัมี ที่ี�ดี้านัในัประดีิษฐานัพระบุรมีสู่ารีริกธาตุ

สู่มีัยโบุราณที่ี�ถึือเป็นัสู่ิ�งศิักดีิ�สู่ิที่ธิ� สู่ร้างควัามีกล้าแกร�ง 
ในัการสู่่้รบุและเป็นัเคร่�องหมีายแห�งช่ัยช่นัะ และพระพุที่ธ
ร่ปปางอภัยที่านัองค์เดีียวัในัโลก ที่ี�มีีควัามีเช่ื�อวั�าหากมีา
นัมีัสู่การแล้วั ผู้่้ที่ี�ใจัร้อนัจัะใจัเย็นัลงและสู่งบุข้ึ�นั พูดีแล้วั 
ผู้่้ฟ้ังไมี�ประที่ับุใจัหร่อข้วัางห่คนัฟ้ัง คำาพูดีข้องผู้่้นัั�นัจัะ
ตราตรึงใจัผู้่้ฟ้ังและผู้่้ร�วัมีสู่นัที่นัา และถึ้าล�วังเกินัใคร 
ไมี�วั�าจัะร่้ตัวัหร่อไมี� จัะไดี้รับุการอภัยเสู่มีอ ไมี�มีีศิัตร่
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ศาลสมเด็จ้พรีะนเรีศวัรีมหารีาช 

          สร้างข้ั�นเพ่�อระลึ่ก้ถึงสมเด็จ้พระนเรศวร 
ในัคราวักรีฑาที่ัพจัากกรุงศิรีอยุธยาไปปราบุนััก 
พระสู่ัฏฐาแห�งเมีืองละแวัก กัมีพูช่าและหยุดีพักกองที่ัพ 
ณ บุริเวัณเนัินัหอมีอันัเป็นัที่ี�ตั�งศิาลในัปัจัจัุบุันั ประดีิษฐานั
พระบุรมีร่ปสู่มีเด็ีจัพระนัเรศิวัรมีหาราช่ในัที่�าประที่ับุยืนั 
ซึ�งเป็นัที่ี�เคารพบุ่ช่าข้องช่าวัปราจัีนับุุรีเป็นัอย�างมีาก

  ผู้่ ้คนัมี ักมีากราบุไหวั ้ข้อพร และเมี ื �อไดี้พร 
ตามีประสู่งค์ จัะนัำาดีาบุและร่ปปั�นัไก�มีาถึวัาย ดี้านัหนั้า
ข้องศิาลแห�งนัี�จัึงเต็มีไปดี้วัยร่ปปั�นัไก�จัำานัวันัมีาก

โบรีาณสถานสรีะมรีกต้ 

									เช็ั่ก้อินโบราณสถานอายุก้ว่า	1,200	ปี	 
หร่อตั�งแต�พุที่ธศิตวัรรษที่ี� 6 เป็นัต้นัมีา จัากหลักฐานั 
พบุวั�า พ่�นัที่ี�บุริเวัณนัี�ในัอดีีตเคยเป็นัเมีืองที่�าช่ายที่ะเล 
ที่ี�สู่ำาคัญ่เป็นัศิ่นัย์กลางควัามีเจัริญ่ที่ั � งดี้านัศิิลปะ 
วััฒนัธรรมี ข้นับุธรรมีเนัียมีประเพณี และพุที่ธศิาสู่นัา ซึ�ง
มีีสู่ิ�งที่ี�นั�าสู่นัใจัให้ศิึกษามีากมีาย พร้อมีสู่ักการะรอย
พระพุที่ธบุาที่ค่� สู่ลักอย่� บุนัศิิลาแลง เก� า แก�ที่ี� สูุ่ ดี 
ในัประเที่ศิไที่ย นัอกจัากนัี�ยังมีีสู่ระมีรกตซึ�งสู่ันันัิษฐานั
วั�าขุ้ดีข้ึ�นัมีาเพ่�อใช่้เป็นัแหล�งนัำ�าและไดี้นัำาศิิลาแลงไปใช่ ้
ในัการก�อสู่ร้างปราสู่าที่ต�าง ๆ ที่ี�อย่�ในับุริเวัณนัี�

พิพิธิ์ภััณฑสถานแห�งชาต้์ 
ปรีาจ้ีนบุรีี 

 เดินชั่ิล่ชั่มพิพิธิ์ภััณฑสถาน	 ประเภที่
ประวััติศิาสู่ตร์โบุราณคดีีประจัำาภ่มิีภาคตะวัันัออก จััดีตั�ง 
ขึ้�นัเพ่�อเป็นัสู่ถึานัที่ี�จััดีแสู่ดีงและรวับุรวัมีโบุราณวััตถึุ 
ศิิลปวััตถึุที่ี�ไดี้จัากแหล�งโบุราณคดีีต�าง ๆ ข้องภ่มีิภาค

วัิ ส า ห ก์ จ้ ชุ ม ช น แ ป รี รีู ป เ สื� อู่ ก ก  
บ้านบางพลวัง 

 สัมผัสวิถ้คนลุ่่มนำ�าปราจ้ีนบุรี	 ณ  
บุ้านับุางพลวัง ซึ�งมีีผู้ลิตภัณฑ์ข้ึ�นัช่ื�อคือเสู่ื�อกก และ
สู่ินัค้าอื�นั ๆ จัากผู้ืนักกให้เลือกช่็อปอีกนัับุร้อยแบุบุ เช่�นั 
กระเป๋า ที่ี�รองจัานั กล�องเก็บุข้อง อิ�มีอร�อยกับุอาหาร
ฝีมีือช่าวับุ้านัในัชุ่มีช่นัปรุงจัากวััตถึุดีิบุที่้องถึิ�นั และยังมีี
กิจักรรมี D.I.Y ที่ี�ที่ำาจัากกกอีกดี้วัย

ตะวัันัออกและพ่�นัที่ี�ใกล้เคียง ตั�งแต�การเข้้ามีาตั�งถึิ�นัฐานั
ข้องมีนุัษย์ตั�งแต�ราวัหมืี�นัปีมีาแล้วัจันักระทัี่�งถึึงปัจัจุับุันั 
ดี้านัในัจััดีแสู่ดีงสู่ิ �งข้องและเร่ �องราวัต�าง ๆ ไดี้อย�าง 
ที่ันัสู่มีัยและนั�าสู่นัใจั
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อู่�างเก็บนำ�าจั้กรีพงษ์์

รับล่มชั่มวิวท้�อ่างเก็้บนำ�าขันาดใหิญ่
บุริเวัณเช่ิงเข้าอีโต้ ป่าในัเมีืองปราจัีนับุุรี ซึ�งเป็นัแหล�งนัำ�า
สู่ำาคัญ่ต�อต้นันัำ �าแหล�งต�าง ๆ ในับุริเวัณนัั �นั โดียมี ี
ผู้าหินัซ้อนัที่ี �เป็นัจัุดีช่มีวัิวับุนัยอดีเข้า และสู่ามีารถึ 
ปั �นัจัักรยานั เดีินัเล�นั หร่อช่มีวัิวัตามีแนัวัสู่ันัเข้่ �อนั  
โดียเฉพาะช่�วังพระอาทิี่ตย์ตกดิีนั เป็นัทีี่�พักผู้�อนัหย�อนัใจั 
ข้องช่าวัปราจีันับุุรีและเหล�านัักที่�องเทีี่�ยวัมีากมีายทีี่�มีาเยือนั

ภัูม์ภัูเบศรี ศูนย์์การีเรีีย์นรีู้สมุนไพรี 
และภัูม์ปัญญาสุขภัาพ บางเดชะ  
(เรีือู่นหมอู่พลอู่ย์) 

เพลิ่ดเพลิ่นก้ับก้ารชั่มพิพิธิ์ภััณฑ์
และสู่นัุกสู่นัานักับุเวัิ ร์กช่็อปการที่ำายาดีมีสู่มุีนัไพร  
ดี่อุปกรณ์ที่ำายาสู่มีัยโบุราณ ซึ�งภายในัมีีการจััดีเป็นั  
3 จัุดีใหญ่� ๆ ไดี้แก�

พ่พธ่ภัณฑ์หมีอไที่ย (หมีื�นัช่ำานัาญ่แพที่ยา) หร่อ 
เร่อนัหมีอพลอย หมีอหลวังรัช่กาลที่ี� 5 เป็นัเร่อนัไมี้เดีิมี 
อายุกวั�า 100 ปี โดียใช่้หลักแนัวัคิดี “บุ้านัเป็นัยา” ที่ี�สู่ร้าง 
ควัามีสู่มีดีุลให้กับุธาตุที่ั�ง 4 ข้องร�างกาย

สู่วันัสู่มุีนัไพร มีีการจััดีสู่มุีนัไพรเรียนัร้่ตามีกลุ�มี 
โรค/อาการ สู่มีุนัไพรให้สู่ี และสู่มีุนัไพรสู่ีดีำาที่ี�คนัไที่ย 
เช่ื�อวั�าจัะช่�วัยข้ับุไล�สู่ิ�งที่ี�ไมี�ดีีให้ออกไปไดี้

ศ่ินัย์รวัมีไห ทีี่�ใหญ่�ที่ี�สูุ่ดีในัประเที่ศิและในัอาเซียนั

จัังหวััดีใกล้ ๆ ขั้บุรถึมีาง�าย ๆ แห�งนัี�มีีเร่�องราวั 
นั�าสู่นัใจัแที่รกอย่�ในัทีุ่กสู่ถึานัที่ี�ที่ี�ไป หากไดี้มีาสู่ักครั�ง  
รับุรองวั�าไมี�ผู้ิดีหวัังแนั�นัอนั

บ้านเล�าเรีื�อู่งเมือู่งสมุนไพรี
ปรีาจ้ีนบุรีี

ชั่ิมเมนูจ้าก้ใบก้ัญชั่าแหิ่งแรก้ใน
ประเทศไทยที่ี�บุ้านัไมี้เก�าซึ�งถึก่เปลี�ยนัสู่ภาพ มีาเป็นั
สู่ ถึ า นั ที่ี� จัั ดี แ สู่ ดี ง ป ร ะ วัั ติ ค วั า มี เ ป็ นั มี า ข้ อ ง เ มีื อ ง
ปราจัีนับุุรี เล�าเร่�องราวัเกี�ยวักับุวัิถึีช่ีวัิตควัามีเป็นัอย่�
และวััฒนัธรรมีประเพณี รวัมีถึึงภ่มีิปัญ่ญ่าดี้านัสู่มีุนัไพร
ข้องช่าวัปราจีันับุุรี



7 8

ภาคใต้
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ไหว้้พ่่อท่่านยอดเขาเสริิมสิริิมงคล 
ขอโชคลาภจากเท่พ่กว้นอู

สัมผััสวิ้ถีีชุมชนริิมนำ�าสุดชิล 
จบท่ริิปนี�ชีวิ้ตต้องปัง!

ภาคใต้้

สุริาษฎริ์ธานี
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	 วัันหยุุดยุาวัแบบน้� เก็็บก็ระเป๋๋าขึ้้�นเคร่�องไป๋เท่ี่�ยว
สุุราษฎร์ธาน่และสุมุุยสัุก็ 3 วัน 2 คืนดี่ก็ว่า แต่่จะให้้ไป๋ซ้ำำ�า ๆ ที่ะเล
คงไมุ่ได้ีมุ่อะไรต่่างไป๋จาก็เดีิมุนัก็ ที่ริป๋น่�เลยตั่�งใจไว้ว่าจะลองเท่ี่�ยว
แบบไมุ่ซ้ำำ�าเดีิมุ เพราะสุุราษฎร์ธาน่ยังมุ่อ่ก็ห้ลาก็สิุ�งท่ี่�รอให้้ ไป๋
ที่ำาความุร้้จัก็ วััดเขาสุุวัรรณประดิษฐ์์	 เป็๋นจุดีห้มุายแรก็ขึ้องที่ริป๋น่� 
เมืุ�อลอดีผ่่านป๋ระต้่เขึ้้าไป๋จะพบก็ับพระธาตุ่เจด่ีย์สุ่ขึ้าวองค์ให้ญ่่ท่ี่�
บรรจุพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่เอาไว้ให้้ไดี้สุัก็ก็าระบ้ชา ภายในวัดียังมุ่
ร่างในโลงแก้็วขึ้องพระคร้สุุวรรณป๋ระดิีษฐ์์ก็ารห้ร่อ “ห้ลวงพ่อจ้อย” 
ให้้ ไดี้ก็ราบไห้ว้ขึ้อพร และชาวบ้านบริเวณนั�นต่่างก็็เชื �อก็ันว่า
วัดีแห้่งท่ี่�เป๋็นสุถิิต่ขึ้องพ่อท่ี่านยอดีเขึ้า เที่พยดีาท่ี่�ป๋ก็ป๋ัก็ษ์รัก็ษา
เขึ้าล้านและดีินแดีนโดียรอบเอาไว้ ที่้องฟ้้าป๋ลอดีโป๋ร่งในช่วง
ใก็ล้เที่่�ยงแบบน่�ที่ำาให้้เห้็นวิวที่ะเลก็ว้างไก็ลจาก็ยอดีเขึ้าได้ีชัดีเจน 
ห้ลายคนจ้งไมุ่พลาดีท่ี่�จะถ่ิายร้ป๋และเช็ก็อินก่็อนไป๋ห้าร้านอาห้าร
ก็ลางวันเพ่�อเต่ิมุพลัง

 บนเร่อเฟ้อร์รีท่ี่�ข้ึ้ามุไป๋ยังเก็าะสุมุุยมุ่ทัี่�งนัก็ท่ี่องเท่ี่�ยวชาวไที่ย
และชาวต่่างชาติ่ เพราะความุสุวยงามุขึ้องเก็าะแห่้งน่�เป็๋นท่ี่�เลื�องลือ
จนก็ลายเป็๋นจุดีห้มุายขึ้องผ้้่คนจาก็ทัี่�วทุี่ก็มุุมุโลก็ ท่ี่� ศาลเจ้้ากวันอูู
มุ่นัก็ท่ี่องเท่ี่�ยวไมุ่มุาก็นัก็ สุ่วนให้ญ่่เป็๋นชาวไที่ยท่ี่�มุาขึ้อพรโชคลาภ
กั็บเที่พเจ้าก็วนอูสุ่ดีำาองค์ให้ญ่่ท่ี่�สุ้งท่ี่�สุุดีในป๋ระเที่ศไที่ย มุ่ความุเชื�อ
ว่าก็ารบ้ชาเที่พเจ้าก็วนอูจะนำามุาซ่้ำ�งโชคลาภ ก็ารงาน ก็ารค้าขึ้าย
รำ�ารวย และธุรก็ิจเจริญ่รุ่งเร่อง ไห้น ๆ ก็็มุาถิ่งเก็าะสุมุุยแล้ว จะคง
ไมุ่มุ่ที่างพลาดีแลนด์ีมุาร์ก็ที่างธรรมุชาติ่อย่าง หินตาหินยุายุ 
ก็้อนห้ินร้ป๋ที่รงแป๋ลก็ต่าอันเลื�องชื�อ พร้อมุชมุที่ะเลสุมุุยยามุเย็น 
ก่็อนไป๋แวะซื้ำ�อก็าละแมุขึ้องด่ีเก็าะสุมุุยและกิ็นอาห้ารเย็นก่็อนเข้ึ้าท่ี่�พัก็

 เช้้าวัันน้�	วิวเก็าะพะงันสุวยงามุน่าป๋ระที่ับใจ ฟ้้าโป๋ร่ง
ขึ้ับให้้พระพุที่ธร้ป๋สุ่ที่ององค์ให้ญ่่ท่ี่� วััดพระใหญ่่	 โดีดีเดี่นยิ�งขึ้้�นไป๋
อ่ก็ ห้ลังไห้ว้พระขึ้อพระเพ่�อความุเป็๋นสิุริมุงคลแล้ว ขึ้องดี่
เก็าะสุมุุยท่ี่�คุ้นกั็นด่ีคือมุะพร้าว บ้านมะพร้าวัและพิพิธภััณฑ์์
มะพร้าวั	จ้งเป๋็นอ่ก็แห้่งที่่�ห้้ามุพลาดีอย่างยิ�ง  ห้ลังดีื�มุนำ�ามุะพร้าว
สุดี ๆ ห้วานชื �นใจจาก็ล้ก็แล้ว จ้งเดีินเขึ้้าไป๋เย่ �ยมุชมุเร่ �องราว
ความุผ้่ก็พันขึ้องชาวเก็าะสุมุุยท่ี่�มุ่ต่่อมุะพร้าวซ่้ำ�งเป็๋นพ่ชเศรษฐ์กิ็จ
มุาแต่่ไห้นแต่่ไร เพียงไมุ่นานอุป๋ก็รณ์สุำาห้รับสุาธิต่ก็ารที่ำาขึ้นมุไที่ย
ก็็ถิ้ก็เต่รียมุไว้พร้อมุสุรรพ แบ่งเป๋็นฐ์านให้้ได้ีลองที่ำาถิ่ง 3 ชนิดี 
ได้ีแก่็ “ขึ้นมุโค” แป้๋งสุ่สัุนสุวยงามุสุอดีไสุ้นำ�าต่าลมุะพร้าวต้่มุจนสุุก็ 
คลุก็มุะพร้าวขึู้ดีเป๋็นเสุ้นเพ่�มุรสุชาต่ิห้อมุมุัน “ขึ้นมุขึ้ี�มุัน” ขึ้นมุ
ป๋ระจำาถิิ�นภาคใต่้ ก็วนนำ�าต่าลมุะพร้าวก็ับแป๋้งจนไดี้เนื�อเห้น่ยวขึ้้น 
โรยห้น้าดี้วยขึ้ี�มุันห้ร่อก็าก็ก็ะทิี่ท่ี่� ได้ีจาก็ก็ารเค่�ยวนำ�าก็ะทิี่จน
แต่ก็มัุนแยก็ชั�น ก็รองเอานำ�ามุันด้ีานบนออก็เก็็บไว้ใช้เป็๋นนำ�ามุัน
มุะพร้าวไดี้ แล้วจ้งนำาขึ้ี�มุันก้็อนสุ่นำ�าต่าลมุาโรยห้น้าขึ้นมุ และอย่าง

สุุดีท้ี่ายคือ “ขึ้นมุพระพาย” ขึ้นมุโบราณที่่�มุัก็ใช้ในพ่ธ่มุงคลซ้ำ่�ง
ห้าชิมุไดี้ยาก็แล้ว  ไสุ้ถิั�วเขึ้ียวซ้ำ่ก็ก็วนป๋ั�นก็ลมุถิ้ก็ห้่อดี้วยแป๋้งสุ่สุัน
สุวยงามุแล้วน่�งจนแป๋้งสุุก็ใสุ ราดีดี้วยนำ�าก็ะที่ิเขึ้้มุข้ึ้น เค่�ยวเห้น่ยว
ห้น่บ รสุห้วานมัุนขึ้องถิั�วก็วนขึ้้างในก็ลมุก็ล่อมุก็ำาลังพอด่ี ต่ลอดี
ก็ารที่ำาก็ิจก็รรมุเต่็มุไป๋ดี้วยรอยยิ�มุและความุสุนุก็สุนาน ทีุ่ก็คนยัง
คุยถิ่งความุป๋ระที่ับใจที่่�มุ่ต่่อเก็าะสุมุุยมุาเร่�อย ๆ ต่ั�งแต่่มุื�อก็ลางวัน
ยาวมุาถิ่งบนเร่อเฟ้อร์รีที่่�ขึ้้ามุก็ลับสุ้่สุุราษฎร์ธาน่

 ยามุบ่ายที่่� วััดดอูนสุัก	คลาคลำ�าไป๋ดี้วยผ่้้คน เชื �อว่า
ก็ว่าคร้�งตั่�งใจมุาสุัก็ก็าระร้ป๋ห้ล่อห้ลวงป้๋�ที่วดีป๋างสุมุาธิองค์ให้ญ่่
ท่ี่�สุุดีในโลก็ ภายในวัดียังมุ่พระเจ้าทัี่นใจท่ี่�ห้ลาก็ห้ลายคนต่่างเข้ึ้าไป๋
ขึ้อพรเพ่�อให้้สุมุห้วังดัีงใจ ห้ลัก็ก็ราบไห้ว้ขึ้อพรสิุ�งศัก็ดีิ�สิุที่ธิ�
ทัี่�งห้มุดีแล้ว ความุหิ้วก็็เข้ึ้าเล่นงานจนต้่องปิ๋ดีท้ี่ายวันด้ีวยอาห้ารใต้่
รสุเดี็ดีมืุ�อให้ญ่่ ก็่อนเขึ้้าพัก็ผ่่อนเพ่�อเต่รียมุตั่วให้้พร้อมุสุำาห้รับ
วันพรุ่งน่�

	 วัันสุุดท้้ายุ ที่้องฟ้้าสุ่ฟ้้าสุดีไร้เมุฆมุาบดีบัง รองที่้อง
ดี้วยมุื �อเช้าง่าย ๆ แล้วเดีินที่างสุ้ ่ วััดบางใบไม้	เพ่ �อสุัก็ก็าระ
ห้ลวงพ่อขึ้้าวสุุก็ พระพุที่ธร้ป๋ป๋างสุมุาธิท่ี่�สุร้างจาก็ 9 สิุ�งมุงคล
รวมุถิ่งขึ้้าวสุุก็ก็้นบาต่รอันเป๋็นท่ี่�มุาขึ้องชื�อน่�ดี้วย พร้อมุชมุก็าร
สุาธิต่ก็ารที่ำาห้มุาต่ัก็นำ�าและก็ารสุานจาก็สุำาห้รับมุุงห้ลังคาบ้าน 
จาก็นั �นจ้งไป๋ล่องเร่อห้างยาวสุัมุผ่ัสุวิถิ่ชุมุชนและธรรมุชาต่ิ 
คลอูงร้อูยุสุายุ	  ชุมุชนริมุนำ�าที่่�ยังคงดีำาเนินวิถิ่ช่วิต่แบบดีั�งเดีิมุ
ใช ้ก็ารเดีินที่างที่างนำ �าเป๋ ็นห้ลัก็ และมุ่ธรรมุชาต่ิรอบต่ัวที่่ �
อุดีมุสุมุบ้รณ์ ลอดีอุโมุงค์ต่้นจาก็ที่่�ร่มุร่�น ถิ่ายภาพเป็๋นท่ี่�ระล่ก็
ก็่อนขึ้้�นบก็ไป๋ต่่อก็ันที่่� ชุ้มช้นพุมเรียุง	สุัมุผ่ัสุวิถิ่ชาวบ้านที่่�มุ่อาช่พ
ที่อผ่้าไห้มุก็ันบ้าง ชาวบ้านสุ่วนให้ญ่่เป๋็นชาวมุุสุลิมุที่่�สุืบสุาน
วิธ่ก็ารที่อผ่้ามุาจาก็รุ่นสุ่้รุ่น คงเอก็ลัก็ษณ์ขึ้องผ้่าที่อยก็ดีิ�นขึ้อง
ชุมุชนพุมุเรียงเอาไว้ไดี้เป๋็นอย่างดี่

 ห้ลังจาก็กิ็นมืุ�อก็ลางวันและจิบก็าแฟ้เย็น ๆ แล้วจ้งเดิีนที่าง
ต่่อไป๋ยัง วััดพระบรมธาตุไช้ยุาราช้วัรวิัหาร โบราณสุถิานท่ี่�อย่้ค้่
ภาคใต่้มุายาวก็ว่า 1,000 ป๋ี ภายในบรรจุพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่
ให้้ได้ีสัุก็ก็าระบ้ชาเพ่�อความุเป๋็นสุิริมุงคล วัดีแห้่งน่�ยังคงความุ
สุวยงามุและรัก็ษาความุเป๋็นเอก็ลัก็ษณ์ขึ้องช่างศิลป๋ก็รรมุสุมุัย
ศรีวิชัยไว้ ไดี้อย่างสุมุบ้รณ์ จาก็นั �นจ้งแวะซ้ำื �อขึ้องฝาก็ขึ้้ �นชื �อ 
แวะกิ็นอาห้ารใต้่รสุเดี็ดีอ่ก็สัุก็มืุ�อก็่อนเดีินที่างก็ลับพร้อมุกั็บ
ความุสุุขึ้และความุป๋ระที่ับใจเต่็มุก็ระเป๋๋า
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วััดพระบรมธาตุุไชยาราชวัรวัิหาร
 

	 หน่�งในสุามขอูงโบราณสุถานอูัน
ศักดิ�สุิท้ธิ� ท่ี่�เคารพบ้ชาขึ้องภาคใต้่ ซ้ำ่�งเป็๋นสุถิานที่่�
บรรจุพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่ขึ้องสุมุเด็ีจพระสัุมุมุาสัุมุพุที่ธเจ้า 
นับ เป๋็นป้๋ชน่ยสุถิานท่ี่�สุำาคัญ่ค้่ บ้านค้่ เ มืุองจังห้วัดี
สุุราษฎร์ธาน่ วัดีแห้่งน่�เป๋็นพุที่ธสุถิานเพียงแห้่งเด่ียวใน
ป๋ระเที่ศไที่ยท่ี่�ยังคงรัก็ษาความุเป็๋นเอก็ลัก็ษณ์ขึ้องช่าง
ศิลป๋ก็รรมุสุมุัยศรีวิชัยไว้ไดี้อย่างสุมุบ้รณ์

 นอก็จาก็น่�ยังเป๋็นศาสุนสุถิานที่่�ที่่�อย้่ค้่ภาคใต่้
ต่่อเนื�องยาวนานก็ว่า 1,000 ปี๋ สืุบมุาแต่่อาณาจัก็รศรีวิชัย 
โดียป๋ราก็ฏลัก็ษณะขึ้องศิลป๋ะศรีวิชัยอย่างชัดีเจน ด้ีวย
ร้ป๋ที่รงขึ้องสุถ้ิป๋ท่ี่�มุ่เร่อนจำาลองซ้้ำอนชั�นก็ันขึ้้�นไป๋เร่�อย ๆ 

คล้ายป๋ราสุาที่ในศิลป๋ะชวา แมุ้จะมุ่ขึ้นาดีไมุ่ให้ญ่่โต่ 
แต่่แสุดีงถิ่งความุเจริญ่รุ ่งเร ่องขึ้องดีินแดีนภายใต่้
พุที่ธศาสุนานิก็ายวัชรยานได้ีเป๋็นอย่างด่ี ที่่�ห้น้าบันไดี
ขึ้องสุถิ้ป๋ป๋ราก็ฎภาพต่ราแผ่่นดีินสุมุัยรัชก็าลที่่�  5 
เนื�องจาก็มุ่ก็ารป๋ฏิสุังขึ้รณ์ในช่วงนั�น

 พระบรมุธาตุ่ไชยาราชวรวิห้ารยังมุ่พระพุที่ธร้ป๋
สุลัก็จาก็หิ้นที่รายแดีง ศิลป๋ะอยุธยาต่อนต้่น ซ่้ำ�งแสุดีงให้้เห็้น
ถิ่งความุศัก็ดีิ�สุิที่ธิ�ขึ้องวัดีท่ี่�ไมุ่เคยถิ้ก็ทิี่�งร้างเลย ต่ลอดี
ระยะเวลา 1,000 ป๋ี

วััดเขาสุุวัรรณประดิษฐ์์
 

	 กราบไหวั้ร่างในโลงแก้วั ขึ้องพระคร้
สุุวรรณป๋ระดีิษฐ์์ก็ารห้ร่อ “ห้ลวงพ่อจ้อย” เก็จิอาจารย์
ชื �อดีังแห้่งภาคใต่้ผ่้ ้สุร้างวัดีแห้่งน่ � ซ้ำ่ �งเดีิมุเรียก็ก็ันว่า 
“วัดีเขึ้าล้าน” เนื�องจาก็ตั่�งอย่้บนเนินโล่งเต่่ยนแห่้งบ้านท้ี่อง 
มุ่ความุเชื�อว่าเป๋็นท่ี่�สุถิิต่ขึ้องพ่อที่่านยอดีเขึ้า ซ้ำ่�งเป๋็น
เที่พยดีารัก็ษาเขึ้าล้านและดีินแดีนโดียรอบ 
 
 ภายในเจดี่ย์จตุ่รมุุขึ้บรรจุพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่ 
ตั่�งอย่้บนยอดีเขึ้าและติ่ดีที่ะเล  ซ้ำ่�งชาวบ้านมุ่ความุเชื�อว่า 
มุ่ลัก็ษณะคล้ายเขึ้าพระสุุเมุรุ นอก็จาก็น่� บริเวณวัดียังมุ่
ความุร่มุร่�น สุวยงามุ และมุ่จุดีชมุวิว 360 องศาอ่ก็ดี้วย

 ทีุ่ก็วันท่ี่� 15 ก็ุมุภาพันธ์ขึ้องทีุ่ก็ปี๋จะมุ่ป๋ระเพณ่
แห้่ผ่้าขึ้้�นธาตุ่ ห้มุายถิ่ง ก็ารแห้่ผ่้าผ่ืนยาวไป๋บ้ชาสุัก็ก็าระ
พระสุัมุมุาสุัมุพุที่ธเจ้าโดียก็ารนำาผ่้าขึ้้�นห้่มุ โอบล้อมุรอบ
องค์พระธาตุ่เจดี่ย์ณ วัดีเขึ้าสุุวรรณป๋ระดีิษฐ์์

 เชื�อว่าก็ารที่ำาบุญ่และก็ารก็ราบไห้ว้บ้ชาให้้ไดี้
ก็ุศลจริง ต่้องป๋ฏิบัต่ิต่่อห้น้าพระพัก็ต่ร์และให้้ใก็ล้ชิดีกั็บ
พระพุที่ธเจ้าให้้มุาก็ที่่�สุุดี ก็ารนำาผ่้าไป๋บ้ชาพระธาตุ่เจดี่ย์
ในป๋ระเพณ่แห้่ผ่้าขึ้้�นธาตุ่น่� จ้งถิือเป็๋นก็ารบ้ชาท่ี่�ใก็ล้ชิดี
ก็ับพระพุที่ธองค์
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วััดดอนสุัก
 

	 สุักการะหลวังป่�ท้วัด	 เห้ย่ยบนำ�าที่ะเลจ่ดี
องค์ให้ญ่่ จุดีมุุ่งห้มุายขึ้องสุายมุ้! วัดีดีอนสัุก็ถืิอเป็๋นวัดีแรก็
ในอำาเภอดีอนสุัก็ มุ่อายุก็ว่า 500 ป๋ี ซ้ำ่�งพระคร้ไพโรจน์
ธรรมุรุจิ (พระมุห้าวิลาศ) เจ้าอาวาสุวัดีดีอนสัุก็ เป็๋นผ้้่คิดี
ริเริ�มุสุร้างห้ลวงป้๋�ที่วดีเห้ย่ยบนำ�าที่ะเลจ่ดีป๋างสุมุาธิองค์
ให้ญ่่ที่่ �สุุดีในโลก็ ให้้ป๋ระชาชนไดี้ก็ราบนมุัสุก็ารขึ้อพร
เพ่�อความุเป๋็นสุิริมุงคล

 พร้อมุขึ้อพรจาก็เที่พที่ันใจ ซ้ำ ่ �งชาวบ้านมุ่
ความุเช ื �อก็ ันว ่า  ห้าก็ไดี้มุาขึ้อพรห้ร่อบนบานก็ับ
เที่พที่ันใจดี้วยก็ารใช้ห้น้าผ่าก็จิ �มุไป๋ที่่ �ป๋ลายนิ �วขึ้อง
เที่พที่ันใจจะสุำาเร็จสุมุดีังใจ 

 ห้้ามุพลาดี! ขึ้อโชคลาภก็ับต่้นต่ะเค่ยนที่องที่่�
ถิ้ก็แก็ะสุลัก็เป๋็นร้ป๋ห้ลวงป้๋�ที่วดีขึ้ณะเดีินธุดีงค์ก็ลางป๋�า 
และร้ป๋ช้างค้่บารมุ่ 1 เชือก็ท่ี่�คนถิิ�นพ่สุ้จน์แล้วว่าป๋ังจริง 
ใก็ล้ก็ันเป๋็นร้ป๋นางต่ะเค่ยนที่องสุวมุชุดีสุไบ 2 นาง

วััดบางใบไม้
 

	 ไหวั้	 “หลวังพ่อูข้าวัสุุก”	พระพุที่ธร้ป๋
ป๋างสุมุาธิ สุร้างดี้วย 9 สุ่วนผ่สุมุมุงคล รวมุถิ่งขึ้้าวสุุก็
ก็้นบาต่รดี้วย แล้วที่ำาพ่ธ่ป๋ล้ก็เสุก็ในโบสุถิ์วัดีบางใบไมุ้
เป๋็นเวลา 9 วัน 9 คืน เพ่�อสุร้างขึ้วัญ่ให้้ชาวบ้านไมุ่ก็ลัว
ภ้ต่ผ่่ป๋ีศาจ ต่่อมุามุ่ก็ารห้ล่อที่องแดีงหุ้้มุองค์ห้ลวงพ่อ
ขึ้้าวสุุก็ เพ่�อก็ันมุดีและแมุลงที่่�มุาก็ัดีก็ินขึ้้าว

 ห้ลวงพ่อขึ้้าวสุุก็มุ่ลัก็ษณะท่ี่�ด้ีแป๋ลก็ต่าก็ว่า
พระพุที่ธร้ป๋ป๋างสุมุาธิทัี่�วไป๋ เพราะมุ่ลัก็ษณะขึ้องห้ลัง
โค้งงอไป๋ขึ้้างห้น้า ห้ลวงพ่อขึ้้าวสุุก็สุะก็ดีอ่ก็แบบห้น่�งว่า 
ห้ลวงพ่อขึ้้าวสุุขึ้ โดียมุ่ความุเชื�อว่า “ขึ้้าว” แสุดีงถิ่ง
ความุอุดีมุสุมุบ้รณ์ ความุเป๋็นอู่ข้ึ้าวอู่นำ�า เร่อก็สุวนไร่นา
สุมุบ้รณ์ เงินที่องไห้ลมุาเที่มุา สุ่วนคำาว่า “สุุขึ้” ห้มุายถิ่ง 
ความุอย่้เย็นเป๋็นสุุขึ้ ป๋ราศจาก็ทีุ่ก็โศก็โรคภัยที่ั�งห้ลาย
ที่ั�งป๋วง ห้มุดีจาก็ศัต่ร้ป๋องร้าย
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วััดพระใหญ่่ เกาะฟาน
 

	 พระพุท้ธร่ปปางมารวิัชั้ยุ	องค์ให้ญ่่ท่ี่�สุุดี
ในภาคใต้่ ป๋ระดัีบด้ีวยก็ระเบื�องสุ่เห้ลืองที่องทัี่�งองค์ ท่ี่�ห้าก็
ไดี้มุาเยือนเก็าะสุมุุยแล้วห้้ามุพลาดีมุาเย่�ยมุชมุ 

 จาก็บริเวณป๋ระดิีษฐ์านด้ีานบนสุามุารถิมุองเห็้น
เก็าะพะงันไดี้อย่างชัดีเจน รวมุถิ่งที่ัศน่ยภาพที่่�สุวยงามุ
ขึ้องห้าดีบางรัก็ษ์และห้าดีบ่อผุ่ดีอ่ก็ดี้วย
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ศาลเจ้้ากวันอ ู

	 ขอูพระเท้พเจ้้า	“กวันอูู”	ห้ร่อ “ก็วนก็ง” 
วีรบุรุษจาก็ยุคราชวงศ์ต่งฮัั่�นขึ้องจีน ใบห้น้าขึ้องก็วนอู
เป๋็นสุ่แดีงก็ำ�า ไดี้รับก็ารบ้ชาในฐ์านะขึ้องเที่พเจ้าแห้่งความุ
ซ้ำื�อสุัต่ย์ ความุยุต่ิธรรมุ มุนุษยธรรมุ และความุก็ล้าห้าญ่ 
เชื �อก็ันว่าก็ารบ้ชาเที่พเจ้าก็วนอูจะนำามุาซ้ำ่�งโชคลาภ 
ขึ้อพรให้้ก็ารงาน ก็ารค้าขึ้ายรำ�ารวย และธุรก็ิจเจริญ่
รุ่งเร่อง

 ศาลเจ้าก็วนอู เก็าะสุมุุย เป๋็นศาลเจ้าเก็่าแก็่
แห้่งห้น่�งขึ้องเก็าะสุมุุย มุ่อายุก็ว่า 145 ป๋ี ป๋ระดีิษฐ์าน
องค์ก็วนอูสุัมุฤที่ธิ �ขึ้นาดีให้ญ่่ สุ้งรวมุฐ์าน 16 เมุต่ร 
สุ้งท่ี่�สุุดีในป๋ระเที่ศไที่ย โดียได้ีรับก็ารด้ีแลบ้รณะเป็๋นอย่างด่ี
นับตั่�งแต่่อดี่ต่จนถิ่งป๋ัจจุบัน จาก็ความุศรัที่ธาขึ้องผ่้้คน
ในพ่�นที่่�

บ้านมะพร้าวั
 

 ครบเคร่�อูงเร่�อูงมะพร้าวั	กิจ้กรรม
ท้ำาขนมโบราณ และผ่ล ิต่ภ ัณฑ์์จาก็มุะพร ้าว
ที่่ �พ่พ่ธภัณฑ์์ชุมุชนที่่ �รวบรวมุเร่ �องราวขึ้องมุะพร้าว 
พ่ชเศรษฐ์กิ็จท่ี่�อย่้ค้่เก็าะสุมุุยมุายาวนาน ซ้ำ่�งให้้ขึ้้อมุ้ล
ด้ีานก็ารป๋ล้ก็ เก็็บเก่็�ยว และแป๋รร้ป๋มุะพร้าวอย่างครบวงจร

หินตุาหินยาย 

	 แหล่งท่้อูงเท้้�ยุวัธรรมช้าติช้่�อูดัง	ขึ้อง
สุุราษฎร์ธาน่ เป๋็นโขึ้ดีห้ินร้ป๋ร่างป๋ระห้ลาดีคล้ายอวัยวะ
เพศชายห้ญ่ิง ต่ามุต่ำานานเล่าว่า ต่ายายชาวป๋าก็พนังค้่
ห้น่�งชื�อต่าเครงก็ับยายเรียมุ เดีินที่างโดียเร่อใบเพ่�อไป๋
สุ่้ขึ้อล้ก็สุาวขึ้องต่ามุ่องล่าย ที่่�จังห้วัดีป๋ระจวบค่รีขึ้ันธ์ให้้
ล้ก็ชาย เมืุ�อเร่อแล่นมุาถิ่งบริเวณอ่าวละไมุเก็ิดีพายุให้ญ่่
ที่ำาให้้เร่อล่มุ ทัี่�งต่าและยายเสุ่ยช่วิต่ แล้วคลื�นซ้ำัดีขึ้้�นเก็ย
ห้าดีจนก็ลายเป๋็นห้ินร้ป๋ร่างแป๋ลก็ต่าที่่�เห้็นในป๋ัจจุบัน
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คลองร้อยสุาย
 

	 ล่อูงเร่อูช้มธรรมช้าติ และวิถิ่ช่วิต่แบบ
ดัี�งเดิีมุในชุมุชนใก็ล้ต่ัวเมุืองสุุราษฎร์ธาน่ มุ่คลองเล็ก็
คลองน้อยนับร้อยสุายเชื�อมุต่่อกั็น ซ้ำ่�งชาวบ้านยังคง
ดีำารงช่วิต่อย่างเรียบง่ายโดียใช้เร่อเป๋็นพาห้นะห้ลัก็ใน
ก็ารสัุญ่จรไป๋มุา และมุ่บ้านโบราณเก่็าแก่็ท่ี่�ด้ีแลรัก็ษาไว้
เป๋็นอย่างดี่ต่ั�งแต่่อดี่ต่จนถิ่งป๋ัจจุบัน อาช่พห้ลัก็ขึ้องชาว
บ้านคือป๋ระมุงพ่�นบ้านและชาวสุวน มุ่ก็ารสุาธิต่ก็ารที่ำา
ห้ัต่ถิก็รรมุก็ะลามุะพร้าว สุาธิต่ลิงเก็็บมุะพร้าวและผ่ัก็
ต่บชวา เขีึ้ยนผ้่าบาติ่ก็ ล่องเร่อชมุหิ้�งห้้อยยามุคำ�าคืน 
เลือก็ซ้ำื�อสุินค้าห้ัต่ถิก็รรมุและอาห้ารพ่�นบ้านที่่� เป๋็น
เอก็ลัก็ษณ์ขึ้องท้ี่องถิิ�น สุะท้ี่อนถิ่งความุเรียบง่ายขึ้อง
คลองร้อยสุายไดี้เป๋็นอย่างดี่

 ห้าก็ลองมุาใช้เวลาและเดิีนที่างไป๋ยังสุถิานที่่�ให้มุ่ 
เห้ล่าน่� อาจเป๋ล่�ยนสุุราษฎร์ธาน่แบบท่ี่�เคยคุ้นให้้ก็ลาย
เป๋็นอ่ก็ความุป๋ระทัี่บใจในอ่ก็ร้ป๋แบบห้น่�งท่ี่�อยาก็มุา
สุัมุผ่ัสุซ้ำำ�า ๆ ก็็เป๋็นไดี้

ชุมชนพุมเรียง
 

	 เล่อูกซ่ื้�อูผ้้าท้อู	  ยก็ดิี�นเงินห้ร่อดีิ�นที่อง ใน
แห้ล่งผ่้าไห้มุท่ี่�มุ่ลวดีลายสุวยงามุ คุณภาพด่ี ที่อโดีย
ชาวมุุสุลิมุที่่�สุืบต่่อก็รรมุวิธ่ก็ารที่้อผ่้าอย่างป๋ระณ่ต่ก็ัน
มุาจาก็รุ่นสุ้่รุ่น มุ่ลวดีลายที่่�เป๋็นเอก็ลัก็ษณ์พุมุเรียง นั�นก็็
คือ ลายราชวัต่ร ดีอก็โคมุ ลายดีอก็พ่กุ็ล ลายนพเก้็า 
และลายยก็เบ็ดี
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ตามริอยหลว้งปู�ท่ว้ดเสริิมสิริิมงคล 
ฝากดว้งไท่่ส่ว้ยเอี�ย

ชิมขนมโบริาณ เดินชิลเมืองเก่า 
ไม่อยากเฉาต้องมาเยือนสงขลา

สงขลา
ภาคใต้้
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	 นานเท้่าไรแล้วัท้้� ไม่ ได้มาเท้้�ยุวัสุงขลา
ทัี่�งท่ี่�เป็๋นจังห้วัดีท่ี่�เท่ี่�ยวบินต่รงมุาถ่ิงได้ีอย่างง่ายดีาย มุ่แห้ล่งท่ี่องเท่ี่�ยว
ท่ี่�ห้ลาก็ห้ลายและน่าสุนใจ ก็ารเดีินที่างครั�งน่�จ้งตื่�นเต่้นเป๋็นพ่เศษ 
เพราะเห้มืุอนได้ีก็ลับมุาที่วนความุที่รงจำาและตั่�งใจเติ่มุเร่�องราวให้มุ่ ๆ 
ท่ี่�จะที่ำาให้้ร้้จัก็สุงขึ้ลาได้ีมุาก็ขึ้้�นอ่ก็ อยาก็ร้้ให้้ล่ก็ต้่องศ่ก็ษาจาก็
เจ้าถิิ�น จุดีห้มุายแรก็จ้งเริ�มุต้่นขึ้้�นที่่�ชุมุชนเล็ก็ ๆ ท่ี่�ชาวบ้านดีำาเนิน
ช่วิต่ด้ีวยก็ารที่ำาต่าลโต่นดี ที่ำานา และออก็ที่ะเลห้าป๋ลา อันเป๋็น
ที่่�มุาขึ้องชื�อ ชุ้มช้นโหนด	นา	เล ไดี้ลองที่ำานำ�าต่าลโต่นดี ขึ้นมุต่าล 
และสุบ้่จาก็ต่าลโต่นดี ซ้ำ่�งทีุ่ก็คนท่ี่�ได้ีร่วมุกิ็จก็รรมุน่�ต่่างพูดีเป็๋น
เสุ่ยงเดี่ยวก็ันว่าสุนุก็และอร่อยมุาก็ ๆ ก็ารไดี้ก็ินอาห้ารที่ะเล
อร่อย ๆ ห้ลังที่ำาก็ิจก็รรมุยิ�งเป๋็นเห้มุือนรางวัลแห้่งชัยชนะ อิ�มุแล้ว
จ้งเริ�มุเดิีมุที่างต่ามุรอยห้ลวงป้๋�ที่วดี เก็จิอาจารย์ชื�อดัีงท่ี่�มุ่ผ้้่เลื�อมุใสุ
ศรัที่ธามุาก็มุายที่่� วััดต้นเล้ยุบ ก็ล่าวก็ันว่าใต่้ต่้นเล่ยบยัก็ษ์ในวัดี
เป๋็นท่ี่�ฝังรก็ขึ้องห้ลวงป๋้�ที่วดี ห้าก็ใครไดี้มุาสุัก็ก็าระจะที่ำาให้้ 
มุ่ราก็ฐ์านช่วิต่ท่ี่�มัุ�นคง แล้วไป๋ต่่อที่่� วััดด้หลวัง สุถิานท่ี่�บรรพชา

สุามุเณรและศ่ก็ษาเล่าเรียนขึ้องห้ลวงป้๋�ที่วดี จาก็นั�นไป๋ต่่อยัง 
สุำานักสุงฆ์์นาเปล	ชมุป๋ระต่ิมุาก็รรมุง้ต่ัวให้ญ่่คายล้ก็แก็้วให้้
เดี็ก็น้อยในเป๋ล ต่ามุต่ำานานที่่�เล่าว่าเมืุ�อครั�งห้ลวงป้๋�ที่วดียังเป็๋น
ที่ารก็ มุ่ง้จงอางยัก็ษ์มุาคายล้ก็แก็้วทิี่�งไว้ในเป๋ลซ้ำ่�งก็ลายเป๋็นขึ้อง
ศัก็ดีิ�สุิที่ธิ�ต่ิดีต่ัวห้ลวงป๋้�ที่วดี

 เดิีนที่างก็ันต่่อเพ่�อไป๋ยัง เขาค่หา ถิำ�าขุึ้ดีโบราณท่ี่�เคยถิ้ก็
ใช้เป็๋นศาสุนสุถิานในศาสุนาฮิั่นด้ีแห่้งเด่ียวในป๋ระเที่ศไที่ย แล้วจ้ง
ไป๋ขึ้อพรจาก็ล้ก็แก็้วขึ้องห้ลวงป้๋�ที่วดีที่่� วััดพะโคะ	อันเป๋็นต้่น
ก็ำาเนิดีขึ้องห้ลวงป๋้�ที่วดีเห้ย่ยบนำ�าที่ะเลจ่ดี ภายในวัดียังมุ่เจดี่ย์
ศรีรัต่นมุห้าธาตุ่ ที่่�บรรจุพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่เอาไว้ให้้ได้ีสัุก็ก็าระ
บ้ชาเพ่�อความุเป๋็นสุิริมุงคล พระอาที่ิต่ย์ใก็ล้ต่ก็ดีิน เห้มุาะก็ับก็าร
เดีินเล่นชิมุอาห้ารคาวห้วานที่่� ตลาดนำ�าคลอูงแห ให้้เพลิดีเพลิน
และอิ�มุที่้อง เป๋็นก็ารจบวันแรก็แบบสุมุบ้รณ์

	 สุงขลา	 เป๋็นเมืุองท่ี่�มุ่ก็ลิ�นอายขึ้องศิลป๋ะและความุเชื�อ
แบบจีนก็ระจายอย้่ทัี่�วทีุ่ก็แห้่ง โดียเฉพาะเมุืองห้าดีให้ญ่่ซ้ำ่�งเป๋็น
ศ้นย์ก็ลางก็ารค้าขึ้องจังห้วัดี จ้งมุ่ วััดฉ่ื่�อูฉื่าง	อันเป็๋นท่ี่�เคารพ
บ้ชาขึ้องชาวไที่ยเชื�อสุายจีนท่ี่�อาศัยอย่้ในสุงขึ้ลาตั่�งต่ระห้ง่านอย่้
ก็ลางเมุือง ภายในวัดีป๋ระดีิษฐ์านองค์เที่พเจ้าไที่่สุ่วยเอ่�ยท่ี่�ผ่้้คน
มุาก็มุายห้ลั�งไห้ลกั็นเข้ึ้ามุาสัุก็ก็าระเพ่�อเสุริมุโชค นอก็จาก็นั�นยังมุ่
องค์เที่พเจ้าก็วนอู และพระพุที่ธร้ป๋ป๋างห้้ามุญ่าต่ิให้้ไดี้ก็ราบไห้ว้
บ้ชาอ่ก็ด้ีวย  จาก็นั�นจ้งเดิีนที่างไป๋ยัง	วััดค่เต่า วัดีเก่็าแก่็อายุ
ห้ลายร้อยป๋ีท่ี่�มุ่ภาพจิต่รก็รรมุฝาผ่นังท่ี่�ป๋ระยุก็ต์่จาก็ห้นังต่ะลุง
อันงดีงามุให้้ไดี้ชมุ

 ภาพ มัสุยุิดกลางสุงขลา	ที่่�สุะที่้อนชัดีเจนบนผ่ิวนำ�าดี้าน
ห้น้ายิ�งขึ้ับให้้สุถิานที่่�แห้่งน่�ดี้ยิ�งให้ญ่่และสุง่างามุยิ�งขึ้้�นไป๋อ่ก็ เชื�อว่า
ทีุ่ก็คนท่ี่�ได้ีมุาเยือนสุงขึ้ลาต้่องไมุ่พลาดีศ้นย์รวมุจิต่ใจขึ้องชาว

มุุสุลิมุแห่้งน่�แน่นอน จาก็นั�นจ้งข้ึ้ามุสุะพานติ่ณสุ้ลานนท์ี่ท่ี่�ที่อดียาว
ขึ้้ามุที่ะเลสุาบสุงขึ้ลาเพ่�อสุัก็ก็าระพระพุที่ธร้ป๋ป๋างป๋รินิพพาน
องค์ให้ญ่่ท่ี่�สุุดีในป๋ระเที่ศไที่ย ณ วััดแหลมพ้อู วัดีเก่็าแก่็อายุก็ว่า 
200 ป๋ีที่่�อย้่ค้่สุงขึ้ลามุาอย่างยาวนาน

 แวะกิ็นมืุ�อก็ลางวันบนเก็าะยอ แล้วไป๋ถ่ิายร้ป๋กั็บแลนด์ีมุาร์ก็
อย่างนางเง่อก็ที่อง แหลมสุมิหลา รับลมุริมุที่ะเลสุัก็ห้น่อย ก็่อนไป๋
เดีินเล่นที่่�	ยุ่านเม่อูงเก่าสุงขลา ชมุอาคารบ้านเร่อนโบราณบน
ถินนห้ลัก็ที่ั�ง 3 สุาย พร้อมุช็อป๋และชิมุอาห้ารดีั�งเดีิมุที่ั�งคาวห้วาน 
ถิ่ายร้ป๋ชิค ๆ ก็ับสุต่รีต่อาร์ต่ แล้วจ้งไป๋สุัก็ก็าระ ศาลหลักเม่อูง
สุงขลา	ซ้ำ่�งเป๋็นศ้นย์รวมุจิต่ใจขึ้องชาวสุงขึ้ลาและจังห้วัดีใก็ล้เค่ยง 
จาก็นั�นแวะก็ินอาห้ารป๋ัก็ษ์ใต้่เป๋็นมืุ�อเย็น จบท่ี่�ช็อป๋ขึ้องฝาก็และ
เดีินที่างก็ลับพร้อมุกั็บความุมัุ�นใจว่า เป๋็น 2 วัน 1 คืนท่ี่�ร้้จัก็
สุงขึ้ลาเต่็มุอิ�มุมุาก็ขึ้้�นแล้วจริง ๆ
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วััดพะโคะ 

	 ไหว้ัขอูพรกับล่กแก้วั ขึ้องห้ลวงป้๋�ที่วดี
เห้ย่ยบนำ�าที่ะเลจ่ดีห้ร่อสุมุเด็ีจพะโคะ พระเก็จิอาจารย์ที่่�
ป๋ระชาชนให้้ความุนับถิือมุาก็มุาย

 ภายในป๋ระดีิษฐ์านพระสุุวรรณมุาลิก็ เจดี่ย์
ศรีรัต่นมุห้าธาตุ่ ซ้ำ่�งภายในบรรจุพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่
ขึ้องพระพุที่ธเจ้าท่ี่�นำามุาจาก็ลังก็า ผ่้้คนมุัก็มุาขึ้อพร 
บ้ชาเคร่�องรางขึ้องขึ้ลัง เพ่�อความุสุิริมุงคลในช่วิต่

 วัดีพะโคะยังมุ่สุถิานท่ี่�ศัก็ดิี�สุิที่ธิ� ท่ี่�ห้ลวงป้๋�ที่วดี
เคยใช้ขึ้ณะจำาพรรษาท่ี่�วัดีน่� เช่น บ่อนำ�าศัก็ดิี�สุิที่ธิ� ท่ี่�ท่ี่าน
เคยใช้เป๋็นที่่�สุรงนำ�าและซ้ำัก็จีวร

 บริเวณนั�นยังมุ่ “ต่้นยาง” ศัก็ดีิ�สิุที่ธิ� เล่าก็ันว่า 
แต่่ก็่อนลำาต่้นมุ่ลัก็ษณะต่รงเป๋็นป๋ก็ต่ิ ต่่อมุาลำาต่้นก็ลับ
คดีงอคล้ายไมุ้เที่้า 3 คดี ซ้ำ่�งเป๋็นลัก็ษณะเดี่ยวก็ับ “ไมุ้เที่้า” 
ท่ี่�ห้ลวงป้๋�ที่วดีใช้ในก็ารออก็ธุดีงค์ นับเป็๋นท่ี่�อัศจรรย์ใจ
แก็่ผ่้้พบเห้็นเป๋็นอย่างมุาก็
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วััดตุ้นเลียบ
 

	 สุายุม่ต้อูงมาขอูพร ให้้ช่วิต่มุ่ราก็ฐ์าน
มัุ�นคงกั็บรก็ขึ้องห้ลวงป้๋�ที่วดีท่ี่�ฝังอย่้ใต้่ต้่นเล่ยบขึ้นาดีให้ญ่่ 
เพ่�อเสุริมุสุร้างบุญ่บารมุ่และเป๋็นมุงคลแห้่งช่วิต่

 ใก็ล ้ก็ ันน ั �นย ังมุ ่  สุำาน ักสุงฆ์ ์นาเปล	 ซ้ำ ่ � งมุ ่
ป๋ระต่ิมุาก็รรมุง้ต่ัวให้ญ่่คายล้ก็แก็้วให้้เดี็ก็น้อยที่่�นอน
อย่้ในเป๋ล ซ้ำ่�งมุาจาก็เร่�องเล่าขึ้องห้ลวงป้๋�ที่วดีเมืุ�อครั�งยัง
เป็๋นเด็ีก็ชายป้๋ นายห้้ และนางจันที่ร์ ผ้้่เป็๋นพ่อ-แมุ่ได้ีนำาเป๋ล
มุาผ่้ก็เล่ �ยงไว้ที่่ �ป๋ลายนา แล้วเก็ิดีเห้ตุ่อัศจรรย์เมุื �อมุ่
ง้บองห้ลาห้ร่อง้จงอางยัก็ษ์มุาคายล้ก็แก็้วที่ิ�งไว้ที่่�เป๋ล 
อันเป๋็นท่ี่�มุาขึ้องชื�อ “นาเป๋ล” และต่่อมุาล้ก็แก็้วนั�นไดี้เป๋็น
ขึ้องศัก็ดีิ�สุิที่ธิ�ต่ิดีต่ัวห้ลวงป๋้�ที่วดี

วััดฉื่่�อฉื่าง
 

	 ในภัาษาจ้ีนวั่า	“ฉื่่�อูเสุ้�ยุงหยุ้�” แป๋ลเป๋็น
ภาษาไที่ยไดี้ความุว่า “วัดีเมุต่ต่าก็ุศล” ซ้ำ่�งเป๋็นวัดีใน
พระพุที่ธศาสุนานิก็ายมุห้ายาน งดีงามุด้ีวยศิลป๋ะ ไที่ย 
จีน และธิเบต่ โดียในอดี่ต่วัดีแห้่งน่�เป๋็นเพียงศาลเจ้าเล็ก็ ๆ 
มุ่องค์เที่พห้ลื �อโจ้ว (1 ใน 8 เซ้ำ่ยน) เป๋็นเที่พป๋ระธาน 
คนทัี่�ว ๆ ไป๋เรียก็ศาลแห้่งน่�ว่า “ศาลเจ้าห้ลื�อโจ้ว” 
ก็่อสุร้างเมุื�อป๋ี พ.ศ. 2479 โดียนายเก็็งต่ั�ง แซ้ำ่เล้า ชาวจีน
ท่ี่�เขึ้้ามุาค้าขึ้ายในเมุืองห้าดีให้ญ่่ ภายในวิห้ารชั�นท่ี่�ห้น่�ง
ขึ้องวัดีฉื�อฉาง มุ่ทัี่�งองค์พระพุที่ธร้ป๋และ องค์เที่พต่่าง ๆ 
มุาก็มุาย อาที่ิ พระพุที่ธร้ป๋ป๋างห้้ามุญ่าต่ิ องค์เที่พก็วนอู 
องค์เจ้าแมุ่ก็วนอิมุพันก็ร

 ผ่้้คนมัุก็มุาไห้ว้สุัก็ก็าระองค์เที่พเจ้าไท่ี่สุ่วยเอ่�ย
เพ่�อให้้คุ้มุครองดีวงชะต่า ซ้ำ่�งวัดีฉือฉางมุ่องค์เที่พเจ้า
ไท่ี่สุ่วยเอ่�ย ครบ 12 นัก็ษัต่ร 5 ธาตุ่ รวมุ 60 องค์ ห้น่�งเด่ียว
ในภาคใต่้ ห้าก็มุาถิ่งสุงขึ้ลาแล้วต่้องมุ่พลาดีเดี็ดีขึ้าดี
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วััดดีหลวัง
 

	 เยุ้ �ยุมช้มวััดเก่าแก่	ที่่ �ห้ลวงป๋้ �ที่วดีเคย
บวชเรียนเมืุ�องครั�งเป๋็นสุามุเณร สุร้างขึ้้�นในสุมัุยอยุธยา 
เดิีมุเรียก็ว่าวัดีก็ะด่ีห้ลวง เป็๋นวัดีสุำาคัญ่วัดีห้น่�งในคาบ
สุมุุที่รสุะที่ิงพระ มุ่ป๋ระต่ิมุาก็รรมุซ้ำ่�งเป๋็นฝีมุือช่างที่้องถิิ�น
ที่่ � โดีดีเดี่น โดียเฉพาะลวดีลายป๋้นป๋ั �นที่่ �ห้น้าบันใดี
พระอุโบสุถิคือร้ป๋พระอินที่ร์ที่รงช้างเอราวัณและเที่วดีา
ในลายก้็านต่่อดีอก็ และลายป้๋นปั๋�นท่ี่�ห้น้าบันศาลาไมุ้เก่็าแก่็
ซ้ำ่�งปั๋�นเป็๋นร้ป๋เที่พนมุ ร้ป๋ฤาษ่ ดีวงดีอก็ไมุ้ ป๋ระดีับก็รอบ
ซ้ำุ้มุร้ป๋ฤาษ่ มุ่ห้างห้งสุ์ป๋ระดีับ ป๋ระต่ิมุาก็รรมุที่่�ป๋ราก็ฏ 
ณ วัดีแห่้งน่�ถืิอได้ีว่ามุ่คุณค่าที่างศิลป๋ะและความุงามุยิ�งนัก็

วััดคูเตุ่า
 

	 เท้้�ยุวัช้มโบราณสุถานและโบราณวััตถุ
อายุห้ลายร้อยป๋ีอันที่รงคุณค่า ตั่�งอย้่ริมุคลองอู่ต่ะเภา
ก็่อนออก็สุ้่ที่ะเลสุาบ

 จุดีเด่ีนขึ้องวัดีแห่้งน่�คือจิต่รก็รรมุฝาผ่นังด้ีานใน
ที่่�เล่าเร่ �องราวเวสุสุันดีรชาดีก็ ดี้วยฝีมุือช่างโบราณ 
ท่ี่�ป๋ระยุก็ต่์เอาต่ัวห้นังต่ะลุง งานศิลป๋ก็รรมุขึ้องภาคใต่้
เข้ึ้ามุาใช้ในก็ารวาดีจนเป๋็นเอก็ลัก็ษณ์โดีดีเดี่นไมุ่ซ้ำำ�าที่่�ใดี 
นอก็จาก็นั�นยังมุ่ศาลาท่ี่�ไดี้รับรางวัลเพ่�อก็ารอนุรัก็ษ์
มุรดีก็ที่างวัฒนธรรมุภ้มุิภาคเอเช่ยแป๋ซ้ำิฟ้ิก็จาก็ย้เนสุโก็
อ่ก็ดี้วย
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วััดแหลมพ้อ
 

	 ไหวั้พระพุท้ธร่ป	ป๋างป๋รินิพพานองค์ให้ญ่่
ท่ี่�สุุดีในป๋ระเที่ศไที่ย ณ วัดีเก็่าแก็่อายุก็ว่า 200 ป๋ี ท่ี่�อย่้ค้่
เมุืองสุงขึ้ลามุาอย่างยาวนาน ครั�งห้น่�งในอดี่ต่ พระบาที่
สุมุเดี็จพระจุลจอมุเก็ล้าเจ้าอย่้ห้ัวที่รงป๋ระพาสุที่างนำ�า
ขึ้้�นที่่�ที่่าเร่อห้น้าวัดีแห้่งน่�

 นอก็จาก็ชาวไที่ยพุที่ธท่ี่�นิยมุมุาก็ราบไห้ว้ยังวัดี
แห้่งน่�แล้ว ยังมุ่ก็ลุ่มุนัก็ที่่องเท่ี่�ยวห้นุ่มุสุาวชาวมุาเลเซ้ำ่ย 
ท่ี่�มุาก็ราบไห้ว้เพ่�อความุเป็๋นสิุริมุงคลแก่็ช่วิต่อ่ก็ด้ีวย อ่ก็
ทัี่�งยังมุ่ป๋ระติ่มุาก็รรมุเก็่าแก็่ท่ี่�ก็รมุศิลป๋าก็รขึ้้�นที่ะเบ่ยน
เป๋็นโบราณวัต่ถิุ ศาลาพระพรห้มุ เจ้าแมุ่ก็วนอิมุ และ
พระพุที่ธร้ป๋ป๋างมุารวิชัยท่ี่�มุ่ชื�อว่า “สุมุเดี็จเจ้าเก็าะยอ” 
อันน่าเลื�อมุใสุศรัที่ธาอ่ก็ดี้วย
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มัสุยิดกลางสุงขลา
 

	 หร่อูมัสุยุิดกลางดิยุ์น ุลอูิสุลาม 
เป๋็นศ้นย์รวมุจิต่ใจขึ้องชาวไที่ยมุุสุลิมุในสุงขึ้ลา ต่ั�งอย้่บน
ภ้เขึ้าในสุวนสุาธารณะห้าดีให้ญ่่ เป๋็นสุถิาป๋ัต่ยก็รรมุ
สุ่ขึ้าวที่องท่ี่�โดีดีเด่ีนสุง่างามุ โดียด้ีานห้น้าจะมุ่สุระนำ�า
ที่อดียาว 200 เมุต่ร ภายในต่ก็แต่่งสุวยงามุ โอ่โถิง 
เห้มุาะแก็่ก็ารที่ำาจิต่ใจให้้สุงบและป๋ระก็อบพ่ธ่ก็รรมุ
ที่างศาสุนา สุถิานที่่�สุุดีฮั่ิต่ที่่�ต่้องมุาเช็ก็อินให้้ไดี้!

ตุลาดนำ�าคลองแห
 

	 เด ินช้็อูป	ช้ิล	ช้ิมอูาหาร  ในภาชนะ
จาก็ธรรมุชาต่ิท่ี่�ต่ลาดีนำ�าเชิงวัฒนธรรมุแห่้งแรก็และแห่้ง
เดี่ยวขึ้องภาคใต่้ ที่่�มุ่ลัก็ษณะผ่สุมุผ่สุานระห้ว่างต่ลาดีนำ�า
ท่ี่�มุ่ก็ารขึ้ายสุินค้าในเร่อ และต่ลาดีโบราณขึ้ายสุินค้า
บนบก็ มุ่ขึ้้าวขึ้องเคร่�องใช้และอาห้ารก็ารก็ินพ่�นบ้าน
ขึ้องภาคใต่้

แหลมสุมิหลา หรือ หาดสุมิหลา
 

	 เช้็กอูินถ่ายุร่ป	ก็ับแลนดี์มุาร์ก็สุำาคัญ่
แห้่งเมุืองสุงขึ้ลา ชมุสุัญ่ลัก็ษณ์ขึ้องห้าดีแห้่งน่ �อย่าง
นางเง่อูกท้อูง ซ้ำ่�งออก็แบบ ห้ล่อ และปั๋�นโดีย “อาจารย์
จิต่ร บัวบุศย์” ศิลป๋ินเอก็ชั�นคร้ขึ้องเมุืองไที่ยในสุมุัยนั�น 
โดียต่ั�งชื�อว่า “เง่อก็ที่อง”
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แหล่งเรียนรู้วัิถีีชุมชนโหนด นา เล
 

	 สุนุกกับการเรียุนร่้ วิถิ่ช่วิต่คนที่ำาต่าลท่ี่�
ชุมุชนที่่าห้ิน บนคาบสุมุุที่รสุที่ิงพระ จังห้วัดีสุงขึ้ลา 
ซ้ำ่�งผ้่ก็โยงวิถิ่ช่วิต่แบบ “โห้นดี-นา-เล” ย่อมุาจาก็ก็าร
ป๋ระก็อบอาช่พเก็็บต่าลโต่นดี ที่ำานาข้ึ้าว และออก็เลห้าป๋ลา 
ขึ้องชาวบ้าน “ชาวบก็” วิถิ่ช่วิต่ดัี�งเดิีมุท่ี่�มุ่มุานานก็ว่า 
1,000 ป๋ี พร้อมุลองลงมุือที่ำานำ�าต่าลโต่นดี ขึ้นมุต่าล 
และสุบ้่จาก็ต่าลโต่นดีที่่�มุ่ก็ลิ�นห้อมุอันเป๋็นเอก็ลัก็ษณ์

เขาคูหา 

	 แวัะถำ�าขุดโบราณ ซ้ำ่�งชาวบ้านมุัก็เรียก็ว่า
เขึ้าค้ห้าห้ร่อถิำ�าค้ห้า เพ่�อใช้เป็๋นศาสุนสุถิานในศาสุนาฮิั่นด้ี 
มุ่อายุระห้ว่างพุที่ธศต่วรรษท่ี่� 12 - 14 แบ่งเป๋็น 2 ถิำ�า 
ป๋ระก็อบด้ีวยถิำ�าทิี่ศเห้นือและถิำ�าทิี่ศใต้่ ซ่้ำ�งถืิอว่าเป็๋นห้ลัก็ฐ์าน
ที่างป๋ระวัต่ิศาสุต่ร์และโบราณคดี่ท่ี่�สุำาคัญ่ขึ้องชุมุชน
โบราณสุมุัยป๋ระวัต่ ิศาสุต่ร์ขึ้องภาคใต่้ ที่ ่ �พบเพียง
แห้่งเดี่ยวในป๋ระเที่ศไที่ย

ชุมชนสุนามชัย
 

	 ช้็อูปขอูงฝากพ้�นเม่อูง อันเลื�องชื�อจาก็
ชาวบ้านในจังห้วัดีสุงขึ้ลา เช่น แก็งไต่ป๋ลาแห้้ง ป๋ลาแห้้ง 
ห้มุ่ก็แห้้ง สุ้มุห้นังวัว นำ �าต่าลสุดี ที่่ �ช ุมุชนเก็่าแก็่ใน
อำาเภอสุะที่ิง
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 ห้าก็มุ่โอก็าสุต้่องลองมุาที่ำาความุร้้จัก็และ
สุัมุผั่สุช่วิต่ขึ้องชาวสุงขึ้ลาดี้สัุก็ครั�ง เพราะความุเรียบ
ง่ายและเสุน่ห้์เล็ก็ ๆ ท่ี่�ซ่้ำอนอย้่ในทุี่ก็สุถิานท่ี่�นั�นสุร้าง
ความุป๋ระที่ับใจจนยาก็ก็ลับมุาซ้ำำ�า ๆ เลยละ

ย่านเม่องเก่าสุงขลา
 

ถ่ายุร่ปช้ิค	ๆ ชิมุอาห้ารคาวห้วานที่ั�งไที่ยและจีน เช่น 
เต่้าคั�ว ขึ้้าวสุต้่ ก็๋วยเต่่�ยวจีนแคะโบราณ โรต่่ ท่ี่�ย่าน
โบราณอายุก็ว่า 200 ป๋ี โดียดี้ไดี้จาก็ความุเก็่าแก็่ขึ้อง
ต่่ก็ อาคาร และบ้านเร่อน  ย่านเมุืองเก็่าแห้่งน่� มุ่ถินน
ที่่ �สุำาคัญ่ 3 สุาย คือ ถินนนครนอก็ ถินนนครใน และ
ถินนนางงามุ

 ถิ น นทัี่� ง สุ า มุ สุ า ย น่� มุ่ เ อก็ ลั ก็ ษณ์ ที่ า ง ด้ีา น
สุถิาป๋ัต่ยก็รรมุที่่ �ห้ลาก็ห้ลาย ซ้ำ่ �งก็็ ไดี้เก็ ิดีจาก็ก็าร
แลก็เป๋ล่�ยนวัฒนธรรมุกั็บชาวต่่างชาต่ิ ไมุ่ว่าจะเป๋็น
อาคารสุถิาป๋ัต่ยก็รรมุจีน สุถิาป๋ัต่ยก็รรมุชิโนย้โรเป๋ียน 
สุถิาป๋ัต่ยก็รรมุผ่สุมุ และสุถิาป๋ัต่ยก็รรมุร่วมุสุมุัย ที่ั�งยังมุ่
สุต่รีต่อาร์ต่สุวย ๆ อย่้ต่ามุมุุมุต่่าง ๆ จ้งไมุ่แป๋ลก็ท่ี่�จะมุ่
นัก็ที่่องเท่ี่�ยวแวะเวียนมุาเช็ก็อินถิ่ายร้ป๋ พร้อมุเดิีนซ้ำ่มุซั้ำบ
บรรยาก็าศแบบพ่�นเมุืองที่่�น่�ก็ันไมุ่ขึ้าดีสุาย

ศาลหลักเม่องสุงขลา
 

	 มาสุงขลาทั้�งท้้	ต่้องมุาเยือนศาลห้ลัก็เมืุอง
เก็่าแก็่ท่ี่�มุ่อายุก็ว่า 178 ป๋ี เป็๋นศาลเจ้าแห่้งเด่ียวในโลก็ท่ี่�
ป๋ระดีิษฐ์านทัี่�งเสุาห้ลัก็เมุืองซ้ำ่�งเป๋็นสิุ�งศัก็ดิี�สุิที่ธิ�ต่ามุคต่ิ
พราห้มุณ์ และเที่พเจ้าศัก็ดีิ�สุิที่ธิ�ต่่าง ๆ ต่ามุคต่ิจีนไว้ร่วมุ
ก็ัน ต่ามุความุเชื�อขึ้องชาวสุงขึ้ลาเชื�อสุายจีน ไดี้มุ่ก็าร
อัญ่เชิญ่องค์เที่พศัก็ดิี�สุิที่ธิ� “เซ้ำ่งห๋้องเห้ล่าเอ่�ย” มุาช่วย
ป๋ก็ป๋ัก็ษ์รัก็ษาเมุือง โดียป๋ระดิีษฐ์านไว้บริเวณดี้านห้ลัง
ขึ้องห้ลัก็เมุือง ถิือเป๋็นสุถิานท่ี่�ศัก็ดิี�สุิที่ธิ�และเป๋็นศ้นย์รวมุ
จิต่ใจขึ้องคนไที่ย และคนไที่ยเชื�อสุายจีน ทัี่�งในจังห้วัดี
สุงขึ้ลาและจังห้วัดีใก็ล้เค่ยง
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เที่�ยว้ถีำ�าใหญ่่ไหว้้พ่ริะนอน 
ขอพ่ริการิค้าเจ้าแม่ม่าจอโป๋

ชิมอาหาริถิี�น เดินชิลตลาดเก่า  
ถ่ีายรูิปสุดชิคกับสตรีิตอาร์ิต

ภาคใต้้

พ่ังงา
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	 พังงา จุดีห้มุายป๋ลายที่างยอดีฮิั่ต่ขึ้องสุายเที่่�ยวที่ะเล
และดีำานำ�า แต่่ร้้ไห้มุว่านอก็เห้นือจาก็นั�นพังงายังมุ่ศาสุนสุถิาน 
ชุมุชนดีั�งเดีิมุ และต่ลาดีเก็่าสุุดีชิคให้้เดีินเล่นอ่ก็ดี้วย เริ�มุต่้นที่่�
วััดสุุวัรรณค่หา วัดีเก่็าแก็่ท่ี่�มุ่ถิำ�าธรรมุชาต่ิสุวยงามุต่ระก็ารต่า 
ภายในป๋ระดิีษฐ์านพระพุที่ธไสุยาสุน์ให้้คนท่ี่�มุาได้ีก็ราบสัุก็ก็าระ 
เห้มุาะก็ับก็ารขึ้อพรเพ่�อความุราบร่�นต่ลอดีก็ารเดีินที่างครั�งน่� 
ท่ี่�วัดีแห้่งน่�ยังมุ่ถิำ�าพุงช้างซ่้ำ�งมุ่หิ้นงอก็หิ้นย้อยร้ป๋ร่างคล้ายช้างใน
อิริยาบถิต่่าง ๆ ให้้เดีินชมุ เพลินจนไดี้เวลาอาห้ารก็ลางวัน 
เลยแวะกิ็นอาห้ารใต้่รสุจัดีจ้านห้รอยแรง แล้วต่บท้ี่ายด้ีวยเคร่�องดืี�มุ
เย็น ๆ อ่ก็แก็้วก็่อนไป๋ต่่อท่ี่� วััดคงคาภัิมุข สิุ�งแรก็ท่ี่�สุะดีุดีต่าคือ
ความุสุวยงามุขึ้องเจดี่ย์ที่รงแป๋ดีเห้ล่�ยมุสุ่ที่องอร่ามุ ท่ี่�ตั่�งอย่้ขึ้้าง
ก็ับอุโบสุถิห้ลังให้ญ่่ ห้ลังจาก็ไห้ว้พระขึ้อพรเรียบร้อยแล้วก็็ออก็
เดีินที่างไป๋ยังวัดีที่่ �มุ่อโุบสุถิสุ่ �เห้ล่ �ยมุผ่ืนผ่า้ร้ป๋ที่รงแป๋ลก็ต่าที่่ �
วััดเสุนานุช้รังสุรรค์ พร้อมุก็ราบไห้ว้บ้ชาพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่
เสุริมุสุิริมุงคลให้้ช่วิต่

 บ่ายแก็่ ๆ แบบน่� ก็ารไดี้เดีินเล่น ยุ่านตลาดเก่าตะกั�วัป�า  
ลองที่ำาขึ้นมุพ่�นเมืุองท่ี่�เรียก็ว่าเต้่าสุ้อ ถิ่ายร้ป๋ชิค ๆ ก็ับสุต่รี
ต่อาร์ต่ แถิมุยังได้ีชิมุอาห้ารและขึ้นมุพ่�นเมืุองท่ี่�ขึ้ายเรียงรายทัี่�ง
สุองฟ้าก็ถินนเป๋็นบรรยาก็าศท่ี่�ดี่มุาก็ มืุ�อเย็นน่�เลยทัี่�งอิ�มุที่้องและ
มุ่ขึ้องฝาก็น่ารัก็ ๆ ต่ิดีไมุ้ต่ิดีมุือก็่อนพัก็ผ่่อนให้้พร้อมุก็ับก็ารเดีิน
ที่างในวันรุ่งขึ้้�น

	 เวัลาช้่วังเช้้า	ที่่�พังงามุ่ผ่้ ้คนคร้ก็คร่�น คงเพราะ
ชาวบ้านต่่างต่ื�นแต่่เช้ามุาจับจ่ายใช้สุอย ห้าซ้ำื�อขึ้้าวป๋ลาอาห้าร
เขึ้้าบ้านก็ัน แดีดียังไมุ่แรงมุาก็นัก็ จุดีห้มุายแรก็ในวันน่ �ค ือ 
วััดพระธาตุค้รีเขต	 	ก็ราบสัุก็ก็าระพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่แล้วจ้ง
เดีินไป๋ชมุความุสุวยงามุขึ้องเจด่ีย์สุ่ขึ้าวด้ีานบน ดืี�มุดีำากั็บความุ
สุวยงามุเต็่มุท่ี่�แล้ว ได้ีเวลาไป๋ชิลกั็นต่่อท่ี่� คลอูงสัุงเน่ห์ ล่องเร่อลอดี
อุโมุงค์ต้่นไที่รยัก็ษ์อายุนับร้อยป๋ี ถิ้าโชคดี่อาจไดี้เจอสุัต่ว์น้อยให้ญ่่
ที่่�อาศัยอย้่ต่ามุธรรมุชาต่ิต่ลอดีสุองฝั�งคลองอ่ก็ดี้วย

 ห้ลังจาก็มืุ�อก็ลางวันแสุนอร่อย จ้งไป๋ไห้ว้ขึ้อพรให้้ช่วิต่
เป๋็นสุุขึ้ท่ี่� ศาลเจ้้าแม่ม่าจ้อูโป๋ ศาลเจ้าเก็่าแก็่ค้่เมุืองพังงามุา
ยาวนาน แล้วไป๋แวะ วัิสุาหกิจ้ชุ้มช้นบ้านปริง ซ้ำื�อขึ้นมุเต้่าสุ้อขึ้อง
เดี็ดีป๋ระจำาเมุืองต่ะก็ั�วป๋�าสุำาห้รับเป๋็นขึ้องฝาก็ ก็่อนเดีินที่างก็ลับ

 เวลา 2 วัน 1 คืนที่่�พังงาแบบไมุ่มุ่ที่ะเลสุนุก็ไป๋อ่ก็แบบ 
ทัี่�งสุถิานที่่� ผ่้้คน เร่�องราวต่ลอดีที่ริป๋ท่ี่�ผ่่านมุาล้วนสุร้างความุ
ป๋ระที่ับใจให้้จนคิดีว่า แค่ครั�งเดี่ยวคงไมุ่พอ
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วััดเสุนานุชรังสุรรค์

 ช้มอุูโบสุถท้รงแปลกตา	ท่ี่�พระอารามุห้ลวง 
เดีิมุเรียก็ว่าวัดีให้มุ่ก็ำาแพง แต่่ต่่อมุาเป๋ล่ �ยนชื �อเป๋็น
วัดีเสุนานุชรังสุรรค์

 พระอุโบสุถิ เป็๋นสุถิาปั๋ต่ยก็รรมุสุมัุยรัต่นโก็สิุนที่ร์ 
ก็่อสุร้างต่ามุแบบพระราชนิยมุในรัชสุมุัยพระบาที่สุมุเดี็จ
พระนั�งเก็ล้าเจ้าอย้่ห้ัว มุ่ผ่ังเป๋็นร้ป๋สุ่�เห้ล่�ยมุผ่ืนผ่้า ก็่อฐ์าน
แยก็พ่�นขึ้้างในป๋ระธานและชาลา รอบตั่วอาคารสุ้งก็ว่า
ระดัีบดีิน ริมุชาลาก็่อเสุารายเป็๋นเสุาสุ่�เห้ล่�ยมุขึ้้�นไป๋รับ
พาไลที่ั�งสุ่ �ดี้าน ห้ลังคามุุงดี้วยก็ระเบื �องเก็ร็ดีสุามุชั�น  
ต่่อมุาภายห้ลังห้ลังคาไดี้ห้ัก็พังลงมุา ที่างวัดีจ้งจัดีก็าร
ซ้ำ่อมุขึ้้�นให้มุ่ โดียลดีลงชั�นห้น่�งแล้วมุุงดี้วยสุังก็ะสุ่ ลัก็ษณะ
ดีังก็ล่าวยังคงอย่้มุาถิ่งป๋ัจจุบัน พ่�นภายในป้๋ดี้วย
ก็ระเบื�องเคลือบเป๋็นขึ้องที่่�ป๋รับป๋รุงขึ้้�นให้มุ่

วััดสุุวัรรณคูหา
 

	 สัุกการะวััดเก่าแก่ ก็ราบพระพุที่ธไสุยาสุน์
ห้ร่อพระนอนยาว 15 เมุต่ร งดีงามุโดีดีเดี่นอย่้ในโถิงถิำ�า
ขึ้นาดีให้ญ่่ พร้อมุเพลิดีเพลินก็ับถิำ�าธรรมุชาต่ิที่่�สุวยงามุ
อลังก็าร ต่ัววัดีตั่�งอย่้ภายในภ้เขึ้าท่ี่�มุ่ถิำ�าน้อยให้ญ่่เป๋็น
จำานวนมุาก็เรียงต่่อก็ัน แต่่ละถิำ�ามุ่ชื�อเรียก็ต่่าง ๆ ก็ัน เช่น 
ถิำ�าให้ญ่่ ถิำ�าแจ้ง และถิำ�ามุืดี ซ้ำ่�งเป๋็นถิำ�าที่่�สุำาคัญ่ที่่�สุุดีภายใน
วัดีถิำ�าสุุวรรณค้ห้า 
 
 ในอดี่ต่พระมุห้าก็ษัต่ริย์และพระราชวงศ์ห้ลาย
พระองค์ไดี้เคยเสุดี็จมุาป๋ระพาสุถิำ�าแห้่งน่�



40 41ภาคใต้ ภาคใต้

วััดคงคาภิิมุข
 

 สุักการะเจ้ด้ยุ์ท้รงแปดเหล้�ยุมสุ้ท้อูง
อูร่าม	สุิ �งศ ัก็ดีิ �สุ ิที่ธิ �ขึ้องเมุ ืองต่ะก็ั �วป๋ �า เป๋ ็นที่รง
ป๋ราสุาที่ยอดี มุ่ซ้ำุ้มุจรนำาที่่�มุ่ห้น้าบันซ้ำ้อนสุามุชั�นที่ั�งสุ่�ที่ิศ 
สุ่วนบนป๋ระดีับเจดี่ย์จำาลอง

 สุ่วนอุโบสุถิเป๋็นอาคารที่รงสุ่� เห้ล่�ยมุผื่นผ่้า
ต่ก็แต่่งดี้วยป๋้นป๋ั �นเป๋ ็นลวดีลายและภาพเล่าเร ่ �อง
อย่างสุวยงามุ

วััดพระธาตุุคีรีเขตุ
 

 กราบพระบรมสุารีริกธาตุ	 สิุ�งมุงคล
สุ้งสุุดีค้ ่บ้านค้ ่เมุืองชาวพังงา ที่่ �  “วัดีลุ ่มุ” วัดีเก็่าแก็่
แห้่งเมุืองพังงา

 เดีิมุที่่พระบรมุสุารีริก็ธาตุ่ไมุ่ไดี้ป๋ระดีิษฐ์านอย้่ท่ี่�
วัดีแห้่งน่�  แต่่อย่้ท่ี่� เจ้าเมุืองต่ะกั็�วป๋�า ต่่อมุาเจ้าเมุือง
ต่ะกั็�วป๋�าต่ระห้นัก็ไดี้ว่า สุมุบัต่ิน่�ไมุ่ใช่ขึ้องเจ้าเมุือง ไมุ่ใช่
ขึ้องสุ่วนต่ัว แต่่เป๋็นขึ้องเมุือง และก็็เก็รงว่าต่่อไป๋ล้ก็ห้ลาน
จะไป๋แย่งชิงมุรดีก็ จ้งไดี้นำาพระบรมุสุารีริก็ธาตุ่มุาถิวาย
ไว้ที่่�วัดีพระธาตุ่ค่รีเขึ้ต่

วััดเทสุก์ธรรมนาวัา 

	 หร่อู	“วััดป�าไท้ร”	 เป๋็นวัดีริมุที่ะเลบริเวณ
ห้าดีชายที่ะเลท่ี่าไที่ร มุ่โบสุถ์ิไมุ้สัุก็ทัี่�งห้ลังเป็๋นอาคารที่รงไที่ย
อันสุวยงามุอ่อนช้อย สุมุสุ่วน แก็ะสุลัก็จาก็ช่างฝีมุือ
ชาวเช่ยงให้มุ่

 ภายในโบสุถิ์ ไมุ้สุัก็มุ่ผ่นังเป๋็นฝาป๋ะก็น มุ่แที่่น
พระป๋ระธาน ชั�นบนป๋ระดิีษฐ์านพระพุที่ธร้ป๋ป๋างป๋ฐ์มุเที่ศนา 
แก็ะสุลัก็จาก็ห้ินห้ยก็ขึ้าว ไดี้รับอิที่ธิพลศิลป๋ะจาก็อินเดี่ย

 บริเวณรอบโบสุถ์ิมุ่ก็ำาแพงแก้็วเป็๋นไมุ้ ใบเสุมุา
แก็ะสุลัก็จาก็หิ้นห้ยก็ขึ้าว มุ่ร้ป๋พระพุที่ธร้ป๋อย่้ต่รงก็ลาง 
บันไดีที่างเขึ้้าโบสุถิ์ป๋ระดีับเสุาอโศก็สุ่ที่องอร่ามุ นอก็จาก็
ได้ีไห้ว้พระเสุริมุบุญ่แล้ว ยังไดี้รับลมุที่ะเล ชมุธรรมุชาต่ิ
ผ่่อนคลายจิต่ใจไดี้อ่ก็ดี้วย
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คลองสุังเน่ห์

 ล่อูงเร่อูผ่้านอุูโมงค์ต้นไท้ร	ชมุทัี่ศน่ยภาพ
อันสุวยงามุ ลุ้นเจอสุัต่ว์ต่ามุธรรมุชาต่ิน้อยให้ญ่่ เช่น 
ง้เขึ้ียว ง้ป๋ล้องที่อง ง้เห้ลือมุที่่�นอนอย่้บนก็ิ�งไมุ้ในช่วง
ก็ลางว ัน และอาจไดี ้พบสุ ัต่ว ์สุงวนอย่างนก็เง ่อก็ 
คลองสุังเน่ห้์เป๋็นคลองสุายสุั �น ๆ  ที่่ �มุ่ต่้นนำ �ามุาจาก็ 
เขึ้าบางเต่่า ก็่อนจะไป๋สิุ�นสุุดีท่ี่�แมุ่นำ�าต่ะกั็�วป๋�า ท่ี่�น่�เป๋็นผ่ืน
ป๋�าเล็ก็ ๆ ท่ี่�เต็่มุไป๋ด้ีวยความุห้ลาก็ห้ลายและน่าสุนใจ
อย่างยิ�ง
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ย่านตุลาดเก่าตุะกั�วัป่าและ 
สุตุรีตุอาร์ตุศาลเจ้้า
 

 เพลิดเพลินกับอูาหารและขนมพ้�น
บ้าน พร้อมุค้นห้าเสุน่ห้์ในชุมุชนเล็ก็ ๆ  แห้่งน่� เอก็ลัก็ษณ์
เฉพาะต่ัวและเสุน่ห้์ขึ้องเมุืองเก็่าต่ะกั็�วป๋�าที่่�ยังคงอนุรัก็ษ์
ไว้จนถิ่งปั๋จจุบันคืออาคารบ้านเร่อน ต่่ก็แถิวสุองชั�นท่ี่�มุ่
ซ้ำุ้มุโค้งอย้่เป๋็นแนว มุ่สุ่สุันลวดีลายป๋ระดีับอย่างสุวยงามุ
แป๋ลก็ต่า ดี้วยสุถิาป๋ัต่ยก็รรมุสุไต่ล์ ชิ โน-โป๋รตุ่ก่็สุ 
เป๋็นก็ารผ่สุมุผ่สุานระห้ว่างต่ะวันต่ก็และต่ะวันออก็เข้ึ้า
ดี้วยก็ันอย่างลงต่ัว

วัิสุาหกิจ้ชุมชนบ้านปริง 

 สุนุกกับกิจ้กรรมท้ำาขนมเต้าสุ้อู
ซ้ำ่�งเป๋็นมุรดีก็ที่างวัฒนธรรมุขึ้องชาวจีนฮั่ก็เก็่ยน ที่่�ต่ั�ง
ถิิ�นฐ์านอย่้ในพังงาและภ้เก็็ต่ตั่�งแต่่ครั�งกิ็จก็ารเห้มืุองแร่ด่ีบุก็
เฟ้่�องฟู้ มุัก็นิยมุก็ินค้่ก็ับนำ�าชายามุบ่าย โดียขึ้นมุเต่้าสุ้อ
ท่ี่�ใสุ่ผ่ัก็เห้มุ่ยงห้ร่อใบเห้ล่ยงกั็บขึ้นมุดีอก็พ่งงาถืิอเป็๋น
ขึ้องข้ึ้�นชื�อขึ้องท่ี่�น่� เห้มุาะกั็บก็ารซื้ำ�อไป๋เป็๋นขึ้องฝาก็อย่างยิ�ง

 ท่ี่� เที่่�ยวในพังงาไมุ่ ไดี้ มุ่แค่ที่ะเล ลองเป๋ล่�ยน
บรรยาก็าศมุาเที่่�ยวต่ามุเสุ้นที่างแห้่งศรัที่ธาดี้สัุก็ครั�ง 
อาจที่ำาให้้ป๋ระที่ับใจจนลืมุที่ะเลไป๋เลยก็็ไดี้ 

ศาลเจ้้าแม่ม่าจ้อโป๋

 หร่อู	“โป๋อู๊าม”	 เป๋็นศาลเจ้าเก็่าแก็่แห้่งห้น่�ง
ขึ้องจังห้วัดีพังงา โดียดี้ ไดี้จาก็ห้ลัก็ฐ์านในจาร้ก็
จิต่รก็รรมุฝาผ่นังและป๋้ายศิลาเห้นือป๋ระต้่ศาลเจ้า เป๋็น
ศ้นย์ก็ลางสุำาคัญ่ที่างดี้านศาสุนา ความุเชื�อ ป๋ระเพณ ่
พ่ธ่ก็รรมุ และรวมุถิ่งศิลป๋ก็รรมุงานช่างต่่าง ๆ เป็๋น
จุดีรวมุสัุญ่ลัก็ษณ์ที่างวัฒนธรรมุชุมุชน ท่ี่�สุะที่้อนให้้เห็้น
ถิ่งพัฒนาก็ารที่างป๋ระวัต่ิศาสุต่ร์และสุังคมุขึ้องชาต่ิพันธ์ุ
ชาวจีนที่่�เขึ้้ามุาต่ั�งถิิ�นฐ์านในเมุืองพังงา ผ่้้คนมุัก็มุาขึ้อพร
ให้้ก็ารค้ารุ่งเร่อง โดียเฉพาะผ้้่ท่ี่�ที่ำาก็ารค้าที่างที่ะเล ใครมุ่
โอก็าสุไดี้ไป๋เยือนพังงาต่้องแวะ!



เส้นทางแนะนำา









































































ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. สำ�นักง�นใหญ่ 
1600 ถินนเพชรบุรี แขึ้วงมุัก็ก็ะสุัน เขึ้ต่พญ่าไที่ 
ก็รุงเที่พฯ 10400 
โที่ร. 022505500 โที่รสุาร 022505511
e-mail: info@tat.or.th 
www.tourismthailand.org 

กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 
4 ถินนราชดีำา เนินนอก็ เขึ้ต่ป๋้อมุป๋ราบศัต่ร้พ่าย 
ก็รุงเที่พฯ 10100 
โที่ร. 022831500 โที่รสุาร 023560746 
เป๋ิดีบริก็ารทีุ่ก็วัน เวลา 08.30 - 16.30 น.
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