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ลํานําวิถีชีวิตชุมชนกับธรรมชาติแห่งคุ้งนํ้าบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

มีน้อยคนที่จะรู้ว่า ในพื้นที่ของคุ้งนํ้าบางกะเจ้าแห่งนี้ ยังมีพื้นที่อันซีนชื่อว่า “บางกระสอบ” 

เป็นอัญมณีเม็ดงามแห่งวิถีอารยธรรม ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางโอเอซิสโอโซนของ    

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  นี่คือตําบลเล็ก ๆ หนึ่งในหกตําบลของคุ้งนํ้า                  

ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวิถีวัฒนธรรมที่ยังไม่มีใครสัมผัส    

ก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านกลางสวนร่มรื่นที่มีชื่อว่า “หอมป่าจาก”
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“ บ้านหอมป่าจาก”...วีถีพื้นถิ่นของชุมชนแห่งคุ้งนํ้า  “สวยร่มรื่น...สนุกสนาน...สีสันแห่งวัฒนธรรมอาหาร...สุขภาพดี....” คือ 4 ส. ที่เราจะได้จาก 

“หอมป่าจาก” สัมผัสถึงบรรยากาศสวยร่มรื่นได้ตั้งแต่ทางเดินหน้าบ้านที่ทอดยาวไปตามคลองสู่บ้านไม้ใต้ถุนสูง สองฝั่งคลองคืออุโมงค์ของป่าต้นจากที่ให้ร่มเงา 

เมื่อมองลงไปในคลองเห็นเรือพายหลายลําจอดอยู่ สายธรรมชาติอย่างเราก็มีความรู้สึกสนุกกะพริบวิบวับอยู่ในประกายตา เพราะรู้ว่าจะได้ทํากิจกรรมโปรดอย่าง

หนึ่งแน่ ๆ คือการได้ “นั่งเรือพายชมวิว”

พบ 4 ปราชญ์แห่งวิถีชีวิตบางกระสอบ 

“ พี่บลู พี่เต้ย พี่ตา และพี่ก้อย ” คือสี่ผู้ รอบรู้ที่
มาเล่าเรื่องวิถีชีวิตพื้นถิ่นของชาวบางกระสอบ
ให้เราได้อัศจรรย์ พี่บลูเป็นทหารเรือเก่าที่หลงรัก
ป่าจาก รู้จักต้นจากและต้นไม้สมุนไพรพื้นบ้าน
ราวกับเป็นเพื่อนสนิท, พี่เต้ย ศิลปินอาร์ติซาน 
Artisan ผู้ช ํานาญงานหัตถกรรมที่ท ําจาก
ใบจาก , พี่ ต า เ จ้ าของบ้ านหอมป่ าจาก 
ผู้เชี่ยวชาญอาหารตํารับการปรุงแบบพื้นถิ่น, 
พี่ก้อยที่เป็นทั้งผู้ช่วยพี่ตาและรอบรู้ประวัติความ
เป็นมาของชุมชนแห่งนี้อย่างดี ทั้งสี่ท่านคือผู้ที่
จะมาเล่าเรื่องราวสนุกๆและให้ความรู้เรื่องวิถี
ชีวิตของชุมชนชนิดฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อ

ทักทายเจ้าบ้านกันแล้ว พี่เต้ยก็ต้อนรับด้วยการพาล่องเรือไปตามคลอง สองฝั่งคลองร่มครึ้มเป็นอุโมงค์ต้นจาก 

สวยราวกับฉากหนัง สวยขนาดนี้เซลฟี่สิคะรออะไร ได้รูปสวย ๆ ไปลงโซเชียลอวดเพื่อนกันเยอะเลย เม้นท์ที่กลับ
มาก็จะราว ๆ นี้ “ สวยจัง” “ที่ไหน ๆ อยากไปบ้าง” “อิจฉา ๆ” “พาเราไปด้วย” นี่แหละ! .. ตลอดทางล่องเรือพี่

เต้ยจะเล่าเรื่องการใช้ชีวิตของชาวบางกระสอบที่ผูกพันกับนํ้าและธรรมชาติ และวัฏฏจักรชีวิตของระบบนิเวศน์

ในคลอง ภาพทิวทัศน์งดงามและความผูกพันของคนกับสายนํ้าที่เหมือนเพื่อนเก่าดูแลกันมาช้านาน ผลจาก  

สีนํ้าตาลไล่สีอ่อนแก่สวยแปลกตา กลิ่นดอกจากริมคลองหอมอ่อน ๆ ชื่นใจ  

ล่องเรือเสร็จ พี่บลูมารับที่ท่าแล้วพาเดินชมต้นไม้ในสวน มีสมุนไพรแปลกๆหลายอย่างที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ 

ใช้ทั้งรักษาโรคและเป็นอาหาร ต้นเหงือกปลาหมอใช้แก้พิษ, ต้นสาบเสือใช้ห้ามเลือดแก้ผื่นคัน, ต้นปรงทะเล      

เป็นยาเคลือบกระเพาะอาหาร พี่บลูบอกว่าเดี๋ยวจะเอาใบมาทําจานเด็ดให้ลองชิมมื้อเที่ยงให้รอดู 
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ต้อนรับกันด้วยเครื่องดื่ม “ชานมจาก” ชาเอกลักษณ์พื้นถิ่นสีนํ้าตาลทองสวยในโถแก้วใสใบใหญ่ “นมจาก” คือเส้นกลาง
ใบของใบจาก มีกลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะตัว เขาจะขูดเอาเส้นนมจากนี้ออกมาจากใบ แล้วนําไปคั่วเพื่อชูกลิ่นหอมและรส

ชาติให้เด่นขึ้น  คั่วได้ที่แล้วก็จะเอามาชงกับนํ้าร้อนเป็นนํ้าชากลิ่นรสหอมชื่นใจ นอกจากชานมจากที่เป็นเซอร์ไพรส์แรก ขนมที่คู่

กับชา ก็เป็นขนมรสดั้งเดิมที่หายาก ขนมครกชิ้นพอดีคําที่ทั้งหอมทั้งหวานมันถึงกะทิแบบโบราณ ไฮไลท์ของขนมนํ้าชานี้คือ 

“ทาร์ตลูกจาก” ที่มีไส้ทาร์ตใช้ลูกจากผสมกับครีมเนียนนุ่ม นมจากยังใช้ทําขนมอร่อยได้อีกหลายชนิด ทั้งยังเป็น

สมุนไพรพื้นถิ่นในการดูแลสุขภาพมานาน โดยจะใช้เส้นนมจากและดอกจากกลิ่นหอมชื่นใจมาผสมกัน ชานมจาก เป็นชาวิถีพื้น

บ้าน ที่ได้รับการรับรองผ่านมาตรฐานสินค้าพัฒนาชุมชนอีกด้วย นั่งจิบชาทานขนมอร่อยกันไป ฟังเรื่องราวของชุมชนจาก

พี่ก้อยไปด้วย ได้ทั้งความรู้และความสุขของชีวิตสบาย ๆ ไม่ต้องเร่งรีบ 

จิบ “ชานมจาก”  
คู่ขนมเลิศรส 

สีสันวัฒนธรรมอาหาร 

มื้อเที่ยงเราได้อร่อยกับ “ปลาดุกย่างสะเดานํ้าปลาหวาน”  ปลาดุกตัวโตที่มากับสะเดา

อ่อนที่ปลูกเองจึงปลอดสารพิษ นํ้าปลาหวานข้นกําลังดี, “ปลาช่อนทอด” เนื้อกรอบ

นอกนุ่มในเสิร์ฟกับผัดหน่อไม้ฝรั่งสีสวย, “ผัดผักรวมมิตร” หน้าตารสชาติแบบ

ภัตตาคารจีน, “ยําส้มโอ” รสชาตินํ้าปรุงจัดจ้านกับส้มโอชุ่มฉํ่า, และ “ไข่เจียวปรงทะเล” 

ที่พี่บลูเล่าถึง ซึ่งถ้าไม่มาที่นี่ก็จะไม่มีทางได้อร่อยกัน ใบปรงทะเลอ่อน ๆ ใส่ผสมกับไข่เป็น

ไข่เจียวเนื้อละมุนลิ้น  อีกไฮไลท์ของมื้อนี้คือ “แกงส้มพริกสด” ที่ไม่ใช่แกงส้มอย่างที่เรา

คิดแต่เป็นแกงมอญดั้งเดิม รสชาติคล้าย ๆ ต้มยําผสมแกงเลียง ใส่ดอกโสนและไห

ลบัวกับปลาช่อนเนื้อนุ่ม รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆและไข่เจียวปรงทะเล ก็ต้องบอกว่า
อร่อยจริงจัง อาหารทุกจานเป็นฝีมือของพี่ตาและพี่ ๆ ทั้งสี่ ซึ่งจะคัดสรรวัตถุดิบพื้น

บ้านที่ดีที่สุดในฤดูกาล ที่ทุกคนพร้อมใจยกดาวให้หมดฟ้า 
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“พริกเกลือ” หรือ “พริกกะเกลือ”  

อาหารโบราณที่ไม่มีใครได้เห็นมาหลายสิบปีจนคิดว่า

ไม่มีใครทําได้อีกแล้ว เป็นอาหารดั้งเดิมของมอญ 

คนโบราณจะทําพริกเกลือใส่กลักไว้รับประทานเวลา
เดินทางไกล จะหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่และโรยพริก

เกลือเค็ม ๆ หวาน ๆ นี้เพิ่มรสชาติ วรรณคดีเรื่องขุน

ช้างขุนแผน พูดถึงอาหารนี้ในตอนที่ขุนแผนเดินป่า

ไปหานางพิมพิลาไลย และตอนขุนแผนพลายงาม

ไปทัพ ส่วนผสมของพริกเกลือจะ ใช้มะพร้าวขู

ดละเอียดคั่วกับเกลือและนํ้าตาลโตนด เป็นอาหาร

โบราณที่ขั้นตอนการทําละเอียดซับซ้อน ได้มาชิมที่นี่

ถือว่าเป็นลาภปาก “เมี่ยงพริกเกลือ” วันนี้ เป็นสูตรที่

พี่ตาประยุกต์มาจากเมี่ยงคํา ใช้พริกเกลือแทน
มะพร้าวคั่วและนํ้าราดเมี่ยงคํา รสชาติกลมกล่อ

มอร่อย นั่งคุยกันไปหยิบเมี่ยงพริกเกลือใส่ปากไป 

เพลินจนหมดจานเมื่อไหร่ไม่รู้ตัว ยิ่งถ้าคู่กับชานม

จากด้วย ก็เป็นของว่างมื้อบ่ายที่อร่อยสดชื่นจริง ๆ

มาถึงเวลาทําของใช้กลับไปฝากคนที่บ้าน  “พี่เต้ย” สอนเราทํา “ หมาจาก” ตะกร้าใบจาก

สานภูมิปัญญาของคนโบราณ คําว่า “หมา” เป็นภาษามลายู แปลว่า ที่ใส่นํ้า วิธีทําจะเอา
ใบจากมาคลี่ตามแนวยาวสอดขัดกันเป็นแผ่นกว้างตามความพอใจ จากนั้นรวบใบจากที่สาน

ไว้นั้นเข้ามาเป็นทรงตะกร้า มัดหัวท้ายให้แน่นหนา เอาไว้ใช้ตักนํ้าได้โดยนํ้าไม่รั่ว วิธีทําฟัง

ดูเหมือนจะง่าย แต่ทําจริงๆไม่ง่ายเพราะต้องใช้ความชํานาญตอนรวบเข้ามาเป็นทรงตะกร้า 

ทําไปทํามาสุดท้ายก็จะได้ตะกร้าใบสวยให้ภูมิใจ ถ้ามาที่นี่ก็อย่าพลาดกิจกรรมนี้    

“ เมี่ยงพริกเกลือ” อาหารว่างร่องรอยวรรณคดี

สนุกสนาน 

สาน  
“หมาจาก”  

ใส่นํ้า 

สืบทอด 
ภูมิปัญญาดั้งเดิม    
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สายไลฟสไตล์ได้ตะกร้าไปแล้ว สายแฟชั่นก็ไม่น้อยหน้า เพราะเราจะทําเสื้อ

มัดย้อมสีธรรมชาติที่ได้จากการต้มดอกจาก ดอกจากสีนํ้าตาลทองกลิ่น

หอมเย็น นอกจากจะใช้ทําชาแล้ว เมื่อเอามาต้มก็จะได้นํ้าสีนํ้าตาลอมชมพู 

ใช้ย้อมผ้าได้ ผ้าปูโต๊ะอาหารและผืนผ้าที่อยู่ด้านบนเพดานของโต๊ะที่เรานั่ง

กันวันนี้ ก็คือผ้ามัดย้อมดอกจากนั่นเอง กิจกรรมนี้วิธีทําง่ายมาก 
เพราะเป็นเสื้อมัดย้อมแบบฟรีสไตล์ ผูกแบบไหนก็ออกมาสวยหมด เมื่อมัด

เสื้อกันได้ที่แล้วก็นําลงต้มในนํ้าดอกจาก แช่ไว้สักพักใหญ่ ๆ นํามาแกะ

เชือกออกก็จะเห็นลายสวยๆ ความตื่นเต้นมันอยู่ตรงที่ลุ้นกันว่าของเรา

จะออกมาเป็นลายไหนยังไง สายแฟชั่นจะสนุกกับกิจกรรมนี้มาก ได้เสื้อ

สีชมพูอมนํ้าตาลใส่แล้วดูดีทุกสีผิว สวยกันเป็นทีมด้วยความภาคภูมิใจ   

ทําเสื้อมัดย้อมดอกจาก
หนึ่งวันในบางกระสอบ คือการมาเที่ยวที่ได้ทั้งความสวย
สงบร่มรื่น ความสนุกสนาน ได้สัมผัสสีสันแห่งวัฒนธรรมพื้น

ถิ่นโดยเจ้าของพื้นถิ่น ซึ่งทั้งหมดจะนํามาสู่การมี “สุขภาพดี” 

ทั้งกายใจ ได้ครบทั้งสูดอากาศโอโซนบริสุทธิ์ อิ่มอร่อยกับ

อาหารพื้นถิ่นพืชผักปลอดสารพิษ ชาสมุนไพรดั้งเดิมกับ

ขนมอร่อยโฮมเมด “ แล้วมาหากันอีกนะคะ” คือคําพูดของพี่

ตาบอกเราเมื่อรํ่าลา ที่นี่เราได้เพื่อนใหม่ ผู้เปิดโลกทัศน์ของ

เราให้กว้างไกล ทั้งหมดคือการเติมพลังทั้งกายและใจอย่าง

คุ้มค่า กับเวลาการเดินทางที่ไม่มากมาย จะเที่ยวแบบสาย

ไลฟสไตล์ สายแฟชั่น สายกิน สายปั่น หรือสายอยู่เฉยๆไม่
ทําอะไรเลย ก็มีความสุขกับ “บางกระสอบ” คุ้งนํ้าบางกะเจ้า

แห่งนี้ได้พอๆกัน  ลองแวะเข้ามาจิบชา ชมธรรมชาติและทํากิจ

กรรมดีๆที่ “หอมป่าจาก” ตําบลบางกระสอบ ใครอยากชิ

มอะไร ชอบกิจกรรมแบบไหน เขาจัดให้ได้หมด 
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“...ดอกเอ๋ยเจ้าดอกจาก                ใจไม่อยากจะจากไกล 

จากเพื่อพบกันใหม่                       จากดวงใจคือผูกพัน 

หอมจากคือไมตรี                          ใบจากที่สานสอดกัน 

คือเราเฝ้ารอวัน                         รักจากนั้นไม่เคยเลือน 

คุ้งนํ้านามคือเหย้า                     บางกะเจ้างามติดเตือน 

ที่ไหนไม่มีเหมือน                       ได้มาเยือนสุขตรึงใจ...” 
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เรื่องน่ารู้ของคุ้งนํ้าบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  

- ชื่อ“ บางกะเจ้า” สันนิษฐานว่ามาจากคําว่า “กะเจ้า” ซึ่งหมายถึงนกกระยางหรือนกยาง ซึ่งเป็นนกที่อาศัยอยู่พื้นที่นี้จํานวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ 

- จากข้อมูลปี พ.ศ. 2554 ระบุว่า บางกะเจ้าช่วยดูดซับกาซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ยปีละ 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และผลิตออกซิเจนได้ 6 ล้านตันต่อวัน 

- บางกะเจ้า เป็นพ้นที่ควบคุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี 2520 ล่าสุดในปี 2562 มีการประกาศกฎกระทรวงกําหนดให้พื้นที่ 6 ตําบลคือ บางกะเจ้า, บางกอบัว, บางยอ, 

บางนํ้าผึ้ง ,ทรงคนอง และบางกระสอบ ของอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ห้ามก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร และมีกฎเรื่องการปิดกั้น

คูคลอง การปล่อยทิ้งมลพิษสู่แม่นํ้า ฯลฯ ที่อยู่ในการควบคุม 

เดินทางมาเที่ยวคุ้งนํ้าบางกะเจ้า 

- ลงบีทีเอส สถานีบางนา แล้วต่อรถโดยสารมาที่วัดบางนานอก จะมีท่าเรือข้ามไปบางกะเจ้า ค่าโดยสารคนละ 4 บาท 

- ขับรถขึ้นทางด่วนมาลงราษฎร์บูรณะ ขับมาตามทางเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรหึงษ์ ซึ่งเป็นถนนเส้นทางหลัก จะมีป้ายบอกทางเป็นระยะๆ ขับมาตามทางก็จะมาถึงบางนํ้าผึ้ง และอีก

ไม่ไกลนักก็จะถึงบางกระสอบ 

-  ถ้ามาทางเรือ จะมีท่าเรือที่สามารถข้ามมาได้คือ ท่าเรือวัดบางนํ้าผึ้งนอก, ท่าเรือวัดคลองเตยนอก, ท่าเรือข้างธนาคารกรุงเทพฯสํานักงานพระราม 3, ท่าเรือสาธุประดิษฐ์, 
ท่าเรือคลองลัดโพธิ์ที่ข้ามมาจากท่าเรือใต้สะพานภูมิพล ที่ท่าเรือคลองลัดโพธิ์นี้เมื่อข้ามฝั่งมา ก็จะมีรถเมล์สาย 1011 เข้ามาที่บางกะเจ้านี้ได้ด้วย 

* เรื่องควรรู้: ถ้าใช้ Google map จะต้องพิมพ์คําว่า “บางกะเจ้า” ไม่มี ร.เรือ เพราะถ้าพิมพ์ว่า “บางกระเจ้า” Google map จะพาไป ต. บางกระเจ้าของจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้น

ก่อนเดินทางโดยรถยนต์อย่าลืมตรวจสอบแผนที่ให้ดีๆว่าถูกต้อง

หอมป่าจาก : Trip & Handcraft Process 
ล่องเรือชมป่าจาก เรียนรู้วงจรชีวิตของต้นจาก ทําความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆของจาก การนําจากมาใช้ในวิถีชีวิตของคนบางกระสอบ ทั้งประกอบอาหารและ

การนํามาทําเป็นสิ่งของเครื่องใช้ สนุกสนานไปกับ   กิจกรรมทําชานมจาก ผ้ามัดย้อมสีจาก การทําหมาจากใส่นํ้าและอาหาร ลิ้มลองแกงส้มพริกสดที่หาทานได้ยาก .. 
แกงโบราณอาหารท้องถิ่นของคนในสมัยก่อน ตบท้ายด้วยทาร์ตลูกจากแสนอร่อย .. ที่ใครได้ชิมเป็นต้องติดใจ  

2-3 hrs. with local Artist 
3-4 hrs. with local Artist (have lunch) 

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Samutprakran    Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency
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อุบลราชธานี  ถิ่นบัวงาม ฟังคําทํานายจากลายมัดหมี่ 

“...ผ้าผืนที่ใส่ปลูกพืช ลายเม็ดข้าวสาร โบราณว่าควรทอผ้าซิ่นนี้ไว้ใช้ทุกปี พืชผลจะสมบูรณ์ทุกประการ ถ้าใส่ปลูกข้าวปลูกพืชผัก ก็จะได้รับคําอวยพรจากแม่เจ้าธรณี...” 

ผ้า....ไม่ได้เป็นเพียงอาภรณ์แห่งความงามสําหรับผู้หญิงมานานนักร้อยพันปี แต่ยังเป็นบันทึกแห่งเรื่องราว ผ่านเส้นฝ้ายและราวกี่ทอผ้า มาเป็นลวดลายงดงามวิจิตร 

ให้เราได้เรียนรู้หลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การทอผ้าของชุมชน จึงมิใช่เป็นเพียงการทําเครื่องน่งห่ม แต่คือจารึกแห่งวิถีชีวิตให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้

ถึงภูมิปัญญาดั้งเดิม และสามารถทํานายชีวิตให้เราได้ล่วงรู้ เหมือนที่ผ้ามัดหมี่ลายเม็ดข้าวสารที่เราได้หยิบเลือก กําลังทํานายเรื่องราวของตัวเราให้ฟังอยู่ในเวลานี้....  
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เขมราฐ....ดินแดนสุดเขตแดนตะวันออกของประเทศไทย ในจังหวัดอุบลราชธานีที่
เราได้มาเยือน ผืนแผ่นดินสวยสงบ ร่มเย็น สายนํ้าแม่นํ้าโขงกว้างใหญ่ทอดตัวยาว

สุดสายตาไปตามแนวเขตแดน สัมผัสถึงความขลังและตํานานเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์

แห่งพื้นบ้าน... ตํานานพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพของชาวอีสานใต้...บท

เพลงสําเนียงพื้นถิ่นแว่วมาไกลๆตามสายลม 

  

ต้นครามปลูกเป็นแนวอยู่ริมขอบทาง เรือนไม้ไผ่โปร่งโล่งวางไหบรรจุนํ้าครามสีนํ้า

เงินเข้มเรียงราย นั่นก็ยังไม่ทําความตื่นตาให้เท่ากับผ้าย้อมครามที่ตากเป็นทิวแถว

บนราวไม้ไผ่ และตื่นใจยิ่งขึ้นเมื่อเห็นผ้ามัดหมี่ลวดลายสวยแปลกตาบนกี่ทอผ้าแบบ

ชาวบ้าน สีสันที่สอดประสานกันบนลวดลายผ้า คือผลงานของเหล่าแม่หญิงชาว
บ้านที่นั่งทอผ้ากันอย่างคล่องแคล่ว...ผ้าทอเขมราฐ...มัดหมี่และเขมคราม...นี่ไม่ใช่

ผืนผ้าทอธรรมดา แต่เป็นจารึกบอกเล่าเรื่องราวตํานานวิถีชีวิต และที่น่าอัศจรรย์

ก็คือ ในลายผ้านี้ มีคําทํานายโชคละตาที่จะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเราทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต........   

ผ้ามัดหมี่ลายของตระกูล วงศ์ปัดสา ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก อัญญา ผู้ครองเมืองเขมราฐธานี คุณครู

ไพศาล วงศ์ปัดสา ได้บันทึกเรื่องราวประวัติลายผ้ามัดหมี่เหล่านี้ไว้ และเขียนเป็นพินัยกรรมมอบให้เป็น

มรดกลูกหลาน พร้อมผ้าไหมและผ้าฝ้ายโบราณจํานวน  1 ตู้ ผ้าโบราณเหล่านี้ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในตู้

ไม้เก่าคล้องโซ่ คุณครูไพศาล วงศ์ปัดสา ได้บันทึกเรื่องราวบอกเล่ามาจากบรรพบุรุษของท่าน 

และของชาวบ้านโคกกงพะเนียง คัดลอกจากฉบับเดิมเพื่อให้เป็นความรู้และคติในการใช้ชีวิตสืบไป 

ผ้าลายเม็ดข้าวสารที่คนเก่าแก่มัดหมี่ จะสวมใส่ทุก ๆ ปีในการไหว้ “ผีตาแฮก” หรือผีที่ปกปักรักษา

ท้องไร่ท้องนา คือสิ่งที่พระแม่เจ้าธรณีโปรดปรานที่สุดในความเชื่อของชาวเขมราฐโบราณ ... นี่คือ

ลายผ้ามัดหมี่เม็ดข้าวสาร ที่ถูกเราหยิบเลือกออกมาในวันนี้ เพื่อฟังคําทํานายที่ “ ป้าติ๋ว - 

คุณธนิษฐา วงศ์ปัดสา” แห่งชุมชนทอผ้าบ้านเขมราฐ จะอ่านทํานายที่มีอยู่ในลายผ้านี้ให้เราฟังตาม
คําทํานายโบราณ.......นี่คือหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนใฝ่ฝันจะได้รู้ เมื่อมาเยือนเขมราฐ 
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“ลายตุ้มโฮม หรือ ลายตุ้มโฮมฮักแพงแบ่งปัน”...ผืนผ้าแห่งความสามัคคี ที่เกิดจากการตีกลองตุ้มโฮม ให้ชาวบ้านมารวมตัวกันที่

วัด เพื่อจัดงานบุญประจําปี “ลายดาวเคียงเดือน” ลายผ้าที่เกิดจากความรักผูกพันของ “นางเดือนเต็ม” และ “นางแสงดาว” 

สองสาวต่างฐานะที่รักใคร่กลมเกลียวกันดุจพี่น้อง ตํานานเรื่องราวแห่งรักสามเส้าของหนุ่มชาวเขมราฐและสองสาวชาวห้วยกระ
จัน ที่มีผ้ามัดหมี่ลายดาวเคียงเดือนนี้ เป็นพยานความผูกพันที่ไม่มีสิ่งใดทําให้ผันแปรได้ “ ถ้าได้ใส่ผ้าซิ่นลายดาวเคียงเดือนนี้แล้ว   

ให้เงินไหลนองให้ทองไหลมา   คือจั่งฟ้าบ่ขาดหยาดนํ้าฝน   ทุกข์อิหยัง บ่มาเยี่ยม บ่ มายล มีลูกคนหัวปีท้ายปี  ให้เจ้าเป็นเศรษฐี

ฮั่งมีหลาย  บ่ อึด บ่ อยาก กินฮอดมื้อตาย  ให้ฮักเดียวใจเดียวจนชีพวาย ฮักเจ้าได้สดชื่นทุกคืนวัน...”

ทุกลวดลาย 
แห่งผืนผ้ามัดหมี ่

...มีคําทํานาย... 

มูลมัง มัดหมี่ คําทํานายจากลายผ้า : Handcraft Process 

ย้อนประวัติศาสตร์เขมราฐผ่านลวดลายบนผืนผ้า ทุกลายล้วนมีคุณค่าและความหมายซ่อนอยู่ ประทับใจไปกับ กิจกรรมทํานาย
ผ้า .. เมื่อเราไม่ได้เลือกผ้า แต่ผ้าคือผู้ที่เลือกเรา .. เรียนรู้กระบวนการทอผ้า ตั้งแต่การปลูกฝ้าย ทําฝ้ายให้ก ลายเป็นเส้นด้าย 

การมัดหมี่ ย้อมครามและย้อมสีธรรมชาติต่าง ๆ จนทอเป็นผืนได้ผลงานของตัวเอง 

Half day with local Artist [ย้อมคราม] 
Half day with local Artist [ทอผ้ามัดหมี่] 

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Ubonratchathani  

Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency

“ลายเอื้อสองคอง” “ลายเม็ดข้าวสาร” “ลายช่อเทียน” 

“ลายนาคคู่” “ลายหยาดสายฝน” ฯลฯ ทุกลวดลายแห่ง

ผืนผ้ามัดหมี่เขมราฐ ล้วนมีประวัติความเป็นมาเล่าขาน 
เมื่อมาเยือน..มาเลือก..มาหยิบ ลวดลายเหล่านี้จะบอกเล่า

ทํานายเรื่องราวของเรา...ผ่านเส้นด้ายลายทอ บอก

กล่าวถึงอดีต ปัจจุบัน และ...อนาคตให้รู้ได้จาก “เขมคราม” 

ผ้ามัดหมี่ฝ้ายแท้ทอมือบ้านวงศ์ปัดสา ลองมาที่นี่แล้วหยิบ

ผ้าขึ้นมาหนึ่งผืนโดยไม่ต้องซื้อหา แล้วผ้าผืนนั้น ก็จะให้

คําทํานายเรื่องราวของตัวเรา เป็นการมาเยือนเขมราฐที่

ได้เติมเต็มสิ่งดีๆให้อย่างที่ไม่อาจพบได้ในที่ไหนๆ
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เที่ยวเขมราฐ...ดินแดนตํานานแห่งลํานํ้าโขง 

จากบ้านป้าติ๋วมาเข้าที่พัก “ แลโขง” รีสอร์ทริมแม่นํ้า
โขงบรรยากาศสบาย คือที่พักของเรา ที่นี่ เราได้เห็น

โขงยามอาทิตย์อัสดงอย่างเต็มตา แสงอาทิตย์สีส้ม

แดงยามลับท้องฟ้าส่งประกายสะท้อนลํานําเป็นสีทอง

สีเงินพร่างพราย ตัดกับกลุ่มเมฆสีเทาและเงาสีเข้มของ

ต้นไม้ใหญ่ริมนํ้า เกิดเป็นภาพงามราวดินแดนในสรวง

สวรรค์ ไม่แปลกใจเลยที่ความงดงามนี้ของแม่นํ้าโขง 

จะถูกเล่าขานกันไปอย่างไม่รู้จบ 

มื้อเช้าที่แลโขง ได้อร่อยกับอาหารพื้นบ้าน “ก๋วยจั๊บ

ญวน” เส้นสีขาวใสนุ่มหนึงในนํ้าแป้งสีขุ่น ใส่เครื่อง

แน่นของเลือดไก่ หมูยอหั่น โรยกระเทียมและผักโรยหอม
ฟุ้ง อร่อยจนต้องเดินไปขอต่อชามที่สอง คนเสิร์ฟยิ้ม

ใจดีตักให้ เต็มชาม มาเที่ยวอุบลทั้งทีก็ต้องได้ชิม

อาหารพื้นบ้าน จะให้นั่งทานแต่ไข่ดาวหมูแฮมอยู่ได้ยังไง 

เที่ยวตลาดชายแดน 

อิ่มท้องแล้วไปเที่ยวต่อ “ตลาดจุดผ่อนผัน

ชายแดนเขมราฐ” คือเป้าหมายของเรา 

ตลาดนัดแบบพื้นบ้านที่นี่ เต็มไปด้วยพืช
ผักและของกินหลายอย่างที่ดูไม่คุ้นเคย 

ผ้าทอลายสวยวางตั้งโต๊ะขาย แม่ค้า

ยกปลาร้ามาให้ดูทั้งไห ริมท่าเรือมีรถสกา

ยแลบจอดเรียงราย พี่คนขับใจดีให้ถ่ายรู

ปกับรถคู่ใจ ในหาบแม่ค้าข้าง ๆ กันมีห่อ

ใบบัวแปลกตา “รับข้าวเม่าไหมคะคุณ” 

ข้าวเม่าใหม่ ๆ สีเหลืองอ่อนห่อใบบัว รส

ชาติออกจืด ๆมัน ๆ เดินต่อมาอีกนิดมี

ป้าย “ตะวันออกสุดแดนสยาม อ.เขมราฐ       
จ. อุบลราชธานี” 
  

แวะ เข้ า ไปกราบสักการะพระพุทธรูป 

“พระพุทธนวราชบพิตรปรีชสิทธิชโย” 

พระพุทธรูปปางนาคปรก ที่ศาลาหน้า

ตลาดชายแดนเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับ
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“สามพันโบก” อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอุบลราชธานี 

อยู่ที่อําเภอโขงเจียม เลียบลํานํ้าโขง อุทยานนี้ครอบคลุมพื้นที่สี่อําเภอคือ อ. โพธิ์ไทร, 

อ.โขงเจียม, อ.ศรีเมืองใหม่ และบางส่วนของ อ.สิรินธร มีความสําคัญทางด้านแหล่ง

ธรณีวิทยา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีวิทยา ทั้งด้านภู

มิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดดเด่นด้วยชั้นหินเก่าแก่และซากดึ

กดําบรรพ์ ซึ่งก่อกําเนิดมานานหลายร้อยล้านปี และเป็นประติมากรรมธรรมชาติที่

มีความมหัศจรรย์แบบไม่มีที่ไหนเหมือน ถ้ามาเที่ยวหน้าหนาวอากาศจะเย็นสบาย หรือถ้า

มาเที่ยวช่วงเดือนเมษา นํ้าจะลดจนสามารถเดินไปชมแก่งหินต่างๆได้ คําว่า “โบก” 

ของอิสานหมายถึงหลุมหินที่มีทั้งหมดสามพันหลุมเป็นรูปร่างต่างๆ “โบก” ที่ขึ้นชื่อ
ใครๆมาถ่ายรูปเช่น โบกหัวใจคู่, โบกมิกกี้เมาส์ ฯลฯ นั่งเรือออกมาดูโบก ก็จะเห็นแม่นํ้า

โขงที่ไหลเชี่ยว เรือต้องอาศัยความชํานาญขับหลบหลีก ก็จะได้อารมณ์แอดเวนเจอร์กัน

ไป มาเที่ยวก็จะถ่ายรูปสนุกสนานมีรูปสวยไปอวดเพื่อนกันได้หลายวัน 

ล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า 

อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ได้ผ่านการประเมินและรับการรับรอง ให้เป็นอุทยา

นธรณีประเทศไทยลําดับที่ 3 ของประเทศ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบตา

มกําหนดของยูเนสโก ซึ่งก่อนหน้านี้ มีอุทยานที่ได้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทยอีกสอง

แห่งด้วยกัน คืออุทยานธรณีสตูล และ อุทยานธรณีโคราช 
  

“ แม่นํ้าสองสี”  อําเภอโขงเจียม ที่ เที่ ยวสําหรับคนมาดูความสวยงามของแม่นํ้ าที่

แบ่งเป็นสองสี จุดชมวิวนี้อยู่ในวัดโขงเจียม เป็นอําเภอที่อยู่ไม่ไกลจากเขมราฐ ใกล้ๆกัน

มีศาลพญานาคให้แวะสักการะ พญานาค เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอิสานใต้ให้ความเคา

รพนับถือ ทุกแห่งจะมีรูปเคารพขององค์พญานาค หรือพระพุทธรูปในวัดส่วนมาก 

ก็จะสร้างเป็นปางนาคปรกด้วยกันแทบทุกวัด จากตํานานแห่งลุ่มนํ้าโขงและพญานาคที่

มีความผูกพันมาหลายร้อยพันปี
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วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง  

“วัดป่าใหญ่”   

จากเขมราฐ นั่งรถมาสองชั่วโมงก็ถึงตัว
เมือง “วัดมหาวนาราม” หรือ “วัดป่า

ใหญ่” เป็นพระอารามหลวงคู่บ้านคู่เมือง

ของจังหวัดอุบลราชธานี นมัสการพระ

พุทธรูป “หลวงพ่ออินแปง” ภายในโบสถ์ 

ตามตํานานเล่าว่าพระอินทร์ท่านแปล

งองค์ลงมาเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ ทําให้

ได้ชื่อว่า “ หลวงพ่ออินแปง” 

วัดสุปัฏฏาราม วัดสีขาวสวยด้วยลวดลายปูนปั้นงดงาม  วัดนี้อยู่ในอํา เภอเมือง 

ริมแม่นํ้ามูล ฝั่งตรงข้ามเป็นอําเภอวารินชําราบ วัดนี้สวยมากด้วยลายแกะสลักงามละ

เอียด เป็นวัดที่ใช้สีขาวและชมพูตกแต่งซึ่งให้ความสวยงามแปลกตาอีกมุมหนึ่งของศิลปะ
อิสานที่เราไม่เคยพบ เป็นพุทธศิลป์ในแบบเรียบง่ายแต่มีรายละเอียดงดงามประณีต

“วัดหนองป่าพง                  

หลวงพ่อชา สุภัทโท” 

จากวัดป่าใหญ่มาไม่ไกล ก็มาถึง 

“วัดหนองป่าพง” วัดที่อยู่ของ

หลวงพ่อชา สุภัทโท พระอาจารย์ 

สายวิปัสสนาที่เคารพนับถือของ

ชาวพุทธ เข้าไปนมัสการเจดีย์ของ

ท่านที่ตั้ ง เด่นสีทองเห็นแต่ ไกล 

รอบเจดีย์เป็นป่าต้นไม้สวยร่มรื่น 

มีป้ายคําสอนธรรมะของหลวงพ่อ

ติดไว้ที่ต้นไม้ เพื่อให้ธรรมสติแก่ผู้
มาเที่ยวได้ระลึกและน ําไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวัน

ไหว้พระ .. สุขใจ     
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“ตี๋อํานวยโชค”  

ร้านข้าวต้มดั้งเดิม 

เที่ยวกันแล้วก็ต้องพาไปลอง

ของอร่อยกันบ้าง ร้านข้าวต้ม 

“ ตี๋ อ ํา น ว ย โ ช ค ” ร้ า น ย อ ด     

นิยมของคนอุบล อาหารอร่อย

ราคามิตรภาพ “ผัดผักบุ้ ง , 

หมูเค็ม, หมูสับไข่เค็ม, ยําปลา

สลิด” เมนูยอดนิยมสั่งกันแทบทุก

โต๊ะ ต้มยําทะเลร้อน ๆ รสจัดจ้าน
ซดคล่องคอ ทําให้เราอิ่มสบาย

ท้องหลังจากท่องเที่ยวมาทั้งวัน

ปาปิลิโอ คาเฟ่ Papilio Café  ร้านอาหารและคาเฟ่สวย อาหารอร่อย บรรยากาศดีมาก 

ที่นี่มีทั้งไอศกรีม ขนมเค้ก อาหารไทยและยุโรป ในราคาคุ้มคุณภาพ  เครื่องดื่มปั่นเสาวรส

มะม่วง, ฮันนี่โทสต์, เฟรนช์ฟรายด์ชีส, เค้กและมาการอง อร่อยสไตล์ร้านหรูของกรุงเทพฯ 

ในบรรยากาศแวดล้อมด้วยสีเขียวขจีของสวนธรรมชาติร่มรื่น 

“ลูกชิ้นยืนกิน” ลูกชิ้นวัดใจคนกิน ทีนี้มาลองสัมผัสวัฒนธรรมการกินลูกชิ้ นปิ้งของเมืองอุบล 

ซึ่งเขามีคอนเซ็ปท์เด็ดสุดๆ ร้านที่เราไปลองกันนี้ขายอยู่หน้าเซเว่น มี “น้องแวว” เป็นทายาทรุ่นล่าสุด 

ขายลูกชิ้นปิ้งมีทั้งลูกชิ้นหมู เนื้อ ปลา ไส้กรอกในราคาไม้ละ 10 บาท ซึ่งจะให้เราหยิบกินเองแล้ว

มาจ่ายเงินทีหลัง มีกระป๋องใส่นํ้าจิ้มให้ยืนจิ้มเองกินกันตรงนั้น มีถาดใส่ผักสดให้แกล้มกับลูกชิ้น 

กินเสร็จกี่ไม้ก็ไปบอกน้องเขาให้คิดเงิน วัดใจกันไปเลยว่าจะพูดความจริงหรือจะโกง เขาขายแบบนี้มา 

30 ปีแล้ว ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยในอุบล ถ้าเอามา กทม. จะไหวไหม น้องแววยิ้มสวยเมื่อเราถามว่า

เคยถูกโกงบ้างไหม “ มันก็มีบ้างแหละพี่ แต่ก็ไม่บ่อย บางทีเขาบอกไม่ตรงหนูก็แกล้งๆถาม เขาก็บอก

เออ ๆ ลืมไปพี่นับผิดเราก็ไม่ว่ากัน” ถ้าใครมาอุบลอย่าลืมแวะมาชิมมาวัดใจตัวเองกันด้วยนะ 

เป็นทริปที่ทั้งสนุก ทั้งได้ทําบุญ และยังได้เรียนรู้
เรื่องผ้ามัดหมี่ ที่ได้ใจมาก ๆ คือได้ “คําทํานาย

จากลายผ้า” ของผ้ามัดหมี่เขมราฐ เป็นของขวัญ
การเดินทางที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อน จะสาย
แฟชั่น สายมู สายไลฟสไตล์ หรือสายกิน           

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงามแห่งนี้ของเรา  
ก็มีเรื่องราวดี ๆ ให้ทุกสายมาเที่ยวสนุกกันได้

มากมายจริง ๆ เอ้า..เก็บกระเป๋าสิคะ  
รออะไร..มาเที่ยวอุบลกัน ! 

      

ของอร่อยเมืองอุบล 
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รักนี้....ที่เกาะสีชัง  

สําหรับใครที่กําลังตามหานิยามของความรัก ถ้าได้มาเยือนเกาะสีชังแห่งนี้ ก็จะบอกตัวเองว่า ที่นี่...คือที่ทําให้เราพบเรื่องราวแห่ง

ความรักประทับใจหลายรูปแบบ และที่สําคัญที่สุดก็คือ ทําให้ได้พบคําตอบแห่งความรักให้กับตัวเอง....... 
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“นั่งสกายแลบ...กินก๋วยเตี๋ยวหมู...ดูชีวิตพื้นถิ่น”  

จากเรือมาเจอ “สกายแลบ” รถเอกลักษณ์ของเกาะสีชังที่จะพาเราท่องเที่ยว
ไปทุกที่บนเกาะนี้ นั่งรถลัดเลาะไปตามซอยเล็กๆ เพื่อสัมผัสชีวิตชาวบ้านท้องถิ่น 

สองข้างทางของ “ถนนอัษฎางค์” เส้นทางหลักของเกาะยังคงความงดงาม

ร่มรื่นของจ้นไม้ใหญ่ บอกถึงความรักในต้นไม้ที่ชาวเกาะแห่งนี้ยังรักษาความ

เขียวขจีไว้ให้เราได้ร่มเย็น รองท้องกันด้วยก๋วยเตี๋ยวหมูและเยนเตาโฟจาก

ร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยเล็ก ๆ ชามโตนํ้าซุปหอมกรุ่น รสชาติดีเครื่องแน่น สีชังยัง

รักษาเสน่ห์เรื่องราคาอาหารไว้ได้ดีถ้าเทียบกับเกาะอื่น ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  

สัมผัสแรกแห่งความรักที่เราได้พบจากเกาะสีชัง ก็คือ “รักการใช้ชีวิตง่าย ๆ 

สไตล์พื้นถิ่น” มาเที่ยวอย่ากะเกณฑ์ว่าที่ ๆ เราไปจะต้องมีนั้นมีนี่ ต้องเจอนั้นเจอ

นี่ ถ้าใจเปิดรับ ก็จะซึมซับความรักได้จากทุกสิ่งรอบตัว 

“อ่าน “ศิลาจารึกพระพุทธเจ้าหลวง”  

ศิลาจารึกพระพุทธเจ้าหลวง” บริเวณ

สนามฟุตบอลโรงเรียนเกาะสีชัง คือที่ที่
เราแวะไปเป็นแห่งแรก เพื่อซาบซึ้งกับ

เรื่องราวในศิลาจารึกที่พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

โปรดเกล้าฯ ให้จารึกเรื่องราวการเสด็จ

ประพาสเกาะสีชังและการสร้างสิ่ ง  

สาธารณประโยชน์บนเกาะนี้ ตัวหนังสือ

จารึกสวยงามอ่านง่าย นอกจากได้

ความรู้ ก็ยังได้ตื่นเต้นว่า เออตัวเรานี่

ก็อ่านศิลาจารึกกับเขาออกได้ด้วยนะ 
ที่นี้มันก็จะภูมิใจในวิชาภาษาไทยของตัว

เองแบบปลื้มปริ่ม ยิ่งถ้ามาเป็นกลุ่มช่วย

กันอ่านแย่งกันแปลความ จะได้ทั้งความ

สนุกและ “รักความรู้ภาษาไทย” ของเรา

อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

“เลียบประวิช” ต้นไม้ใหญ่อายุห้าร้อยปีในสมัยรัชกาลที่ ๕... “รักแห่งรุกขแผ่นดิน” 
เดินจากศิลาจารึกไปไม่ไกลก็ได้ตื่นตาสุดๆกับ “ ต้นเลียบประวิช” ต้นไม้ยักษ์สวยมหัศจรรย์อายุกว่า
ห้าร้อยปี...สวยจริงๆนะขอบอก นี่คือต้นไม้รุกขมรดกของแผ่นดินในลําดับที่ ๔๑ พุทธศักราช 
๒๕๖๒  ต้นไม้นี้นอกจากความใหญ่โตแล้วยังมีความพิเศษ เพราะเป็นต้นไม้สองต้นที่มีต้นไม้ถึงห้า
ชนิดสอดประสานพันอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ได้แก่ ต้นลิเลียบ, ต้นโพ,ต้นไทร, ต้นไกร, ต้นไทร
เลียบ ซึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ต้นนี้ ก็ทรงโปรด และพระราชทานนามว่า 
“ต้นเลียบประวิช” ตามพระนามของหม่อมเจ้าประวิช ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม 
ความใหญ่โตของต้นไม้นี้น่าตื่นตาจริงๆ จนอดไม่ได้ต้องถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก เวลาได้เห็นต้นไม้
ใหญ่ๆแบบนี้ ทําให้รู้สึกรักต้นไม้และอยากดูแลต้นไม้ทุกต้น ให้เติบโตงดงามให้ดีที่สุด
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ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เสน่ห์ของเกาะสีชัง

ก็ยังเป็นที่ทรงจํารําลึกในพระราชหฤทัย ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลงสีชังขึ้น 

โดยทรงนําเนื้อร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ละครร้องเรื่อง “ พระร่วง” หรือ 
“ขอมดําดิน” ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในพ.ศ.๒๔๕๗ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนิน

ไปทอดพระเนตรการซ้อมรบของกองเรือที่สัตหีบ ซึ่งต่อมา นายสง่า อารัมภีร์ 

อัญเชิญมาใส่ทํานองเพลง บรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ ขับร้องครั้งแรกโดย 

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ มีใจความคือ 

“ ...สีชังชังชื่อแล้ว           อย่าชัง 

อย่าโกรธพี่จริงจัง           จิตข้อง 

     ตัวไกลจิตก็ยัง           เนาว์แนบ 

     เสน่ห์สนิทน้อง           นิจโอ้อาดูร 

       สีชังชังแต่ชื่อ            เกาะนั้นหรือจะชังใคร 

         ขอแต่แม่ดวงใจ           อย่าชังชิงพี่จริงจัง 

           ตัวไกลใจพี่อยู่           เป็นคู่น้องครองยืนยัง 

      ห่างเจ้าเฝ้าแลหลัง         ตั้งใจติดมิตรสมาน”  

ซึ่งชาวสีชังได้นําบทเพลงนี้ มาเป็นบทเพลงประจําอําเภอเกาะสีชังจนถึงปัจจุบัน 

 เกาะสีชัง....”รักแรกพบของมนุษย์กับความงดงามแห่งธรรมชาติ” 

รักแรกพบอันงดงามนี้ เริ่มขึ้นเมื่อ เซอร์จอห์น ครอฟอร์ด (John Crawford) ราชทูตชาวอังกฤษ ได้มาทําการสํารวจเกาะนี้ร่วมกับคณะทูต ในบันทึกการสํารวจบอกถึงเกาะสีชัง

ไว้ว่า “ เป็นแหล่งชุมชนขนาดเล็ก มีนํ้าจืดจํากัด ทําไร่พริก คราม กล้วย ผลไม้ต่างๆ รวมทั้งจับปลาขายให้กับเรือสินค้าที่ผ่านมาระหว่างกรุงเทพฯและจันทบุรี” เป็นหลักฐาน

สําคัญทางประวัติศาสตร์ ต่อมา พระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จมายังเกาะนี้ คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ “วัดเกาะสีชัง” 

โปรดเกล้าฯให้สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฎิพระสงฆ์ ฯลฯ ทั้งมีพระราชดํารัสว่า “ เป็นที่อากาศดี ผู้ซึ่งอยู่ในเกาะนี้จึงได้มีอายุยืน เพราะมิใคร่มีโรคภัยมาเบียดเบียน” 

ในการเสด็จครั้งนั้น “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์” ได้โดยเสด็จด้วย เป็นที่มาของหน้าประวัติศาสตร์สําคัญของเกาะสีชังรัชสมัยของพระองค์ในเวลาต่อมา
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เวลาบ่ายแดดร่มแต่ลมยังเย็นสบาย แวะชม “ พระจุฑาธุชราชฐาน” 

พระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามพระนามของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาธุชธรา

ดิลก พระราชโอรสซึ่งประสูติบนเกาะแห่งนี้  

ที่นี่คือพระราชวังแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนเกาะ ร่มรื่นงดงามท่ามกลาง

ธรรมชาติ...เรือนไม้พระตําหนักแบบง่ายๆสีขาว-เขียว เรียงรายเป็น
ระเบียบ พระบรมราชานุสาวรีย์พระพุทธเจ้าหลวง ในพระอิริยาบถ

ประทับนั่งผ่อนคลายบนพระเก้าอี้ ในศาลากลางลานหินอ่อน

แวดล้อมด้วยดอกลีลาวดีสีขาวส่งกลิ่นหอมฟุ้ง

“สะพานอัษฎางค์” สะพานไม้สีขาวทอดยาวสู่

กลางทะเล สัญลักษณ์ของพระราชวัง ซึ่งรัชกาลที่ 5 

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดสะพานโดยใช้การ 

“ตอกตะปูสะพาน”  ที่นี่เป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก

มาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งจนได้ชื่อว่าเป็น ”สะพานแห่ง

ความรัก”

“เรือนวัฒนา” เรือนไม้สีขาวสวยหันหน้าสู่ทะเล  

พระตําหนักที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสว่าง

วัฒนา พระบรมราชเทวี ที่ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วน

พระองค์ซื้อเครื่องเรือนตกแต่ง ถัดต่อมาเป็น “เรือน

ไม้ริมทะเล” เรือนไม้สีเขียว-ขาว เรือนพักผ่อนตา

กอากาศของชาวฮอลันดาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔  

เดินลงจากเขามาเป็นลานสรงกว้าง  

อยู่ตรงข้ามกับเป็นสระสรงรั้วสีขาวที่

หากมองจากมุมสูงข้างบน ก็จะเห็นสระ

นี้เป็นรูปหัวใจ แต่หากมองในมุมแนว

นอนก็จะเห็นเป็นรูปหยดนํ้า

   “พระจุฑาธุชราชฐาน...อนุสรณ์สถานแห่งรักในพระพุทธเจ้าหลวง”                      
พระราชวังกลางทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย
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                                                    “ชลทัศนสถาน” พิพิธภัณฑ์และศูนย์อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางทะเล เกาะสีชัง – “รักแล้วต้องดูแลรักษา”            

     ความรักในอดีตที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อเกาะสีชัง  ได้ถูกสืบทอดมาสู่ประชาชน ด้วยการรักและดู

แลทะเลสีชังและระบบนิเวศน์ของเกาะแห่งนี้ “ศูนย์อนุรักษ์ระบบนิเวศน์ทางทะเลเกาะสีชัง” ที่ตั้งอยู่ด้าน

หน้าของพระจุฑาธุชราชฐาน เมื่อเข้ามาชมที่นี่ เราจะได้เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศทางทะเลจากวิทยากร 

ได้ตื่นเต้นกับการเห็นบ่อเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อตัวเป็นๆสีสวยๆ ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลหายากที่หาชมที่ไหนไม่ได้

ไหว้สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เกาะสีชัง 

เชื่อกันว่า ใครมาที่เกาะสีชังแล้วไปใหว้สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่เป็นเวลา 3 ปีติด

ต่อกัน ก็จะได้สมความปรารถนาในสิ่งที่ขอ  ชาวเรือมักมากราบสักการะ

ขอพรเจ้าพ่อก่อนออกเดินเรือ เพื่อเป็นสิริมงคลและความปลอดภัย ตาม

ตํานานเล่าว่า ขณะที่พ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสําเภามาก็เกิดมรสุมคลื่นลมแรง 

จึงมาจอดพักแวะทิ้งสมอที่หน้าเกาะสีชัง พอพลบคํ่าก็เห็นแสงไฟสีเหลือ

งทองส่องสว่างอยู่บนเชิงเขาด้านทิศเหนือของเกาะ รุ่งเช้าลงเรือไปดูก็

พบถํ้า ซึ่งหินย้อยในถํ้าเป็นรูปคนที่มีศีรษะและรูปหน้าเหมือนคนจีน ซึ่งตรง

ตามลักษณะตําราจีนซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงพากันมากราบไหว้ขอพร

ชมวิวทะเลสวยที่ท่ายายทิม  

ทะเลแหวก และช่องเขาขาด 

ดูกระรอกขาวเสร็จ นั่งสกายแลบ

เลยป่าไผ่มานิดเดียวก็จะถึงท่ายาย

ทิม ตรงนี้มีวิวทะเลอันซีนสวยที่สุด 

นอกจากท่ายายทิม จุดชมวิวที่สวย

ขึ้นชื่ออีกแห่งก็คือที่ช่องเขาขาด

หรือช่องอิศริยาภรณ์ จะเป็นช่อง

ภูเขาที่ขาดออกจากกัน มองเห็น

อาทิตย์อัสดงลับสู่ขอบนํ้าสะท้อ

นแสงสวยงาม บริเวณนี้มีสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัช

กาลที่ 5 คือ ที่แลราชโกษา อยู่

บริเวณ ยอดมหาวชิราวุธและพลับ

พลาที่ประทับ

ช่วงเย็นๆแบบนี้แหละที่มันจะออกมากินกล้วย เรานั่งสกายแลบไปตามเส้นถนนท่ายายทิมเข้าไปในป่าไผ่ แค่เอากล้วยวาง

ในถาดที่แขวนไว้ แล้วรอซุ่มเงียบๆ สักพักมันก็จะลงมากินกล้วยกันเป็นฝูง ๆ ตั้งกล้องรอไว้ได้เลย กระรอกขาว

เกาะสีชัง มีชื่อทางสายพันธุ์วิทยาศาสตร์คือ Callosciurus Finlaysoni Finlasoni ที่พิเศษคือมันเป็นกระรอกขาวซึ่ง

ทางระบบนิเวศน์จะเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นหรือ Endemic Species เป็นสายพันธุ์พิเศษพบได้ที่เกาะนี้แห่งเดียว 

สันนิษฐานว่ามันอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ ตามบันทึกของเซอร์จอห์น ครอฟอร์ด  ที่พบมันเมื่อสํารวจเกาะสีชัง

“กระรอกขาว”...สัตว์พื้นถิ่นน่ารักของเกาะสีชัง 

ออกจากพระราชวังมาตอนห้าโมงเย็น แวะซื้อกล้วยนํ้าว้า

ก่อนไปเที่ยวต่อ น่ารั กที่สุดคือเจ้าตัวนี้ “กระรอกขาว”สัตว์

พื้นถิ่นสัญลักษณ์เกาะสีชัง มันอยู่ที่นี่มานานนับร้อยปี 
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  เวิร์คช็อป ทําตุ๊กตาพวงกุญแจกระรอกขาว “รักนะถึงทํามาฝาก”  

แวะพักผ่อนพร้อมหาของฝากให้คนที่บ้าน ที่นี่มีกิจกรรมเวิร์คช็อปการฝีมือ ให้เราทําของฝากด้วยตัวเองด้วยการเย็บ “ตุ๊กตาพวงกุญแจ” ที่มีทั้งตุ๊กตากระรอกขาวและ

ตุ๊กตาผ้าบาติกสัตว์ทะเลรูปต่างๆ ให้เอาไปเป็นของฝากคนที่บ้านด้วย ที่ร้าน Flower Blue ของพี่ชมพู่ ร้านคาเฟ่ริมถนนอัษฎางค์ เวิร์คช็อปจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่ว

โมง ใครทําการฝีมือไม่เก่งก็ไม่ต้องกลัวเพราะมีบรรดาป้าๆแม่ๆ กลุ่มแม่บ้านของเกาะสีชัง ที่จะมาช่วยลุ้นทั้งแรงกายแรงใจจนยังไงก็ได้ตุ๊กตาสวยกลับบ้านแน่นอน เหล่า

แม่ๆป้าๆอายุรวมกันเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจ เพราะแต่ละคนสนเข็มคล่องปักผ้าฝีมือสวยเรียบกริบ ป้าเล่าว่า งานเย็บผ้า เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้หญิงเกาะสีชัง เพราะต้อง

เย็บผ้าให้ลูกๆมาตั้งแต่เล็กจนโต เวลาทําเย็บผ้าก็เหมือนได้ย้อนเวลาไปนึกถึงตอนนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ฟังแล้วนํ้าตาจะไหล นั่งเย็บผ้าไปได้อารมณ์ละมุนของผู้

หญิงเย็บปักถักร้อย แถมด้วยความรู้สึกรักแม่ของเราขึ้นอีกเยอะเลย ทําไปคุยไปแป๊บเดียวอ้าวเสร็จแล้วหรือนึกว่าจะนานกว่านี้ ได้ของฝากกลับไปให้คนที่บ้านที่มันภู
มิใจสุดๆ เวลาให้ก็อย่าลืมบอกด้วยว่า “รักนะถึงทํามาฝาก”

กระรอกขาวเล่าเรื่อง : Trip & Handcraft Process 

ชิมขนมปังสังขยา 100 ปี ที่ส่วนกี่เบเกอรี่ เรียนรู้การทําผ้าบาติก กราบไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ รับลมชมเกาะถ่ายรูปที่ช่องเขาขาด-หาดหินกลม ศึกษาประวัติศาสตร์ หลัก
ศิลาจารึก ร.5 พระจุฑาธุชราชสถาน พระราชวังกลางทะเลแห่งเดียวในไทย คืนชีวิตให้ธรรมชาติกับกิจกรรมปลูกปะการัง ปล่อยปูม้า สร้างสรรค์งานเย็บมือเติมความ

น่ารักให้เจ้ากระรอกขาวสัตว์พื้นถิ่นที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของเกาะสีชัง และแวะไปทักทายครอบครัวกระรอกขาวก่อนกลับบ้าน 

One day with local Artist ( start 09:00 )  
Half day with local Artist (only workshop) 

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Chonburi     Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency
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“ฟลาวเวอร์ บลู และ ด็อก คาเฟ่” (Flower Blue และ Dog Café) ร้านอาหารและคาเฟ่สวย ร้านอาหารและคาเฟ่บรรยากาศน่ารัก อาหารและ
เครื่องดื่มรสชาติดี มีทั้งอาหารไทยและตะวันตกที่ไม่เหลือบ่ากว่าแรง “ พี่ชมพู่” เจ้าของร้านที่ทําออกมาได้อร่อยถูกใจ ที่นี่มีทั้งอาหารเช้าชุดไข่
กระทะ เสิร์ฟกับขนมปังปิ้งและนํ้าส้มคั้น หรือมื้อใหญ่อย่างสเต็กหมูพริกไทยดํานุ่มอร่อยเต็มคํา เป็นร้านเหมาะกับมานั่งทานอาหาร นั่งชิลล์จิ
บกาแฟเครื่องดื่ม หรือทํากิจกรรมเวิร์คช็อปการฝีมือ ก็จะเพลินจนไม่อยากออกจากร้านกันทีเดียว ทั้งยังมีของที่ระลึกแฮนด์เมด พวงกุญแจ
ผ้าบาติกสัตว์ทะเล ถุงผ้า  รวมทั้งรูปกระรอกขาวที่มีขายที่นี่เพียงที่เดียว ราคาไม่แพง เป็นงานแฮนด์เมดฝีมือกลุ่มแม่บ้านชาวเกาะสีชัง  

“ส่วนกี่” เบเกอรี่ร้อยปีเก่าแก่ของเกาะ “ป้าวิไล” ผู้สืบทอดตํานาน “ขนมปัง 100 ปี”  คนสีชังไม่มีใครไม่รู้จักร้านนี้ “ ส่วนกี่ เบเกอรี่” ร้านเบ
เกอรี่ที่ขายมานานกว่าร้อยปีแล้ว  “ป้าวิไล” ทายาทรุ่นที่ 3ของร้านเป็นผู้สืบทอดกิจการ ขนมปังที่นี่จะทําเองมาตั้งแต่เริ่มเปิดร้าน มีทั้งขนมปัง
นมเนย นมนํ้าตาล สังขยา ฯลฯ ที่ขายดีสุดก็คือไส้สังขยาที่หอมๆไม่หวานมาก ถามป้าว่าร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงป้าบอกก็ไม่แน่ ขายหมดเมื่อไหร่
ก็ปิด บางวันจะเห็นคนก็มายืนรอต่อคิวซื้อกัน แต่ยังไงป้าก็บอกว่ามาเถอะๆเห็นประตูหน้าร้านเปิดอยู่ก็เข้ามารับรองว่าได้กิน  ป้าใจดีคุยสนุก
ด้วยนะต้องแวะมาเยี่ยมกัน ขนมปังของป้าชิ้นละ 30 บาท ห่อกระดาษขายแบบนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิม รับประทานคู่กับชานมของร้านอร่อยสุดๆ   

ป้าปั่นกับลุงวิศ Pan & David” ร้านอาหารไทย-ตะวันตก และมังสวิรัติ ร้านอาหารเรือนไม้ชั้นเดียวแบบไทยๆ ฝีมือระดับรับแขกบ้านแขกเมือง
ได้สบายๆ บรรยากาศรับลมเย็น อาหารที่นี่รสชาติอร่อยแบบตํารับดั้งเดิม จัดจานสวยงาม ตอนเห็นป้ายชื่อร้านก็ไม่ได้นึกเลยว่าลุงวิศ จะมีชื่อ
เต็มๆว่าเดวิด แถมยังเป็นชาวอเมริกันอีกด้วย! มาเอะใจเมื่อลุงกับป้าเดินมาถามว่า “เป็นไงครับอาหารอร่อยมั้ย”นี่แหละ! ป้าปั่นเป็นชาวอุดร 
มีรอยยิ้มน่ารัก ส่วนลุงวิศมาอยู่เมืองไทยได้ 50 กว่าปีแล้วพูดภาษาไทยได้ชัดแจ๋ว ร้านนี้เปิดมากว่า 17 ปีแล้ว  ถ้าโชคดีก็จะได้กินปูม้านึ่งสดๆที่
เรือเอามาส่ง วันนี้เราได้อร่อยกับ ไข่เจียวหอยนางรม, ปลากะพงทอดนํ้าปลา, เนื้อปูผัดผงกะหรี่, หอยฟันกระต่ายทอดกระเทียมฯลฯ ปิดท้าย
แบบเซอร์ไพรส์ด้วยไอศกรีมโฮมเมดที่มีทั้งรสมังคุด, พีแคน และสตรอเบอร์รี่ อร่อยมากแถมราคารับได้ไม่แรงเว่อร์  

ร้านป้าหน่อย” ซีฟู้ดสีชังสไตล์พื้นบ้าน ร้านอาหารซีฟู้ดสไตล์คนพื้นเมือง โต๊ะเก้าอี้แบบชาวบ้านแต่ฝีมือจัดจ้านไม่เป็นรองใคร ป้าหน่อยปรุง
เองทุกจานแถมยังแวะเวียนมาดูทุกโต๊ะทักทาย “ เป็นไงกับข้าวป้าอร่อยไหม ถ้าทานกันไม่หมดป้าเสียใจนะ” ที่นี่เราได้ชิมสั่งหอยกระโดงโลง 
หอยพื้นเมืองของสีชัง ลวกจิ้มนํ้าจิ้มรสแซบ, ปลาอินทรีทอดทานคู่กับยํามะม่วง ปลาชิ้นโตเต็มจานจนเห็นแล้วตกใจ, ข้าวผัดปู, กุ้งทอ
ดกระเทียม, หมึกแดดเดียวทอด, กุ้งแช่นํ้าปลา ทุกอย่างอร่อยจัดจ้านในราคาแบบชาวบ้านทานได้ ร้านป้าหน่อยจะไม่มีป้ายชื่อร้านแต่ถามใครๆ
ก็รู้จัก เมนูอาหารจะเปลี่ยนไปตามแต่วัตถุดิบที่ชาวเรือมาส่งสดใหม่ในแต่ละวัน  

“รักอาหารกับการชิม” ของอร่อยร้านดีเกาะสีชัง  อยากเที่ยวต้องได้เที่ยว อยากกินต้องได้กิน ถ้าไม่แนะนําของอร่อยก็ดูจะไม่ครบสูตร !

ไม่ว่าเหตุผลในการออกท่องเที่ยวของเราจะเป็นเพราะรักธรรมชาติ...รักเรื่องราวตํานานของสถานที่...รักอาหารและไลฟสไตล์พื้นถิ่น...หรือรักที่จะใช้เวลาอยู่กับคนใกล้ชิด.... 
เกาะสีชัง คือที่ๆเติมเต็มทุกความรักให้ได้ครบถ้วน ที่นี่เราจะได้พบความรักในเสน่ห์ของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ เรื่องราวของความรักการดูแลที่พ่อมีต่อลูก ความ
งดงามแห่งพระราชฐานอนุสรณ์สถานแห่งรักและความปิติในการประสูติเจ้าฟ้าแห่งพระราชวงศ์  ซาบซึ้งกับความรักความห่วงใยที่พระมหากษัตริย์ทรงมีต่อราษฎรใต้ร่มพระ
บารมีที่ทรงมุ่งหวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี... ชีวิตแบบเรียบง่ายบนเกาะสีชัง ทําให้เราได้เห็นความสําคัญที่จะต้องใส่ใจและรักสิ่งแวดล้อมไม่ว่าต้นไม้ สัตว์ป่า และท้องทะเล เกาะสีชัง 
ยังมีที่ให้ท่องเที่ยวชมวิวงดงามอีกมากมาย  บรรยากาศที่อบอวลด้วยความรักที่เกาะแห่งนี้ ทําให้เราได้คําตอบของความรัก ที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนสถานะใด ความรักก็คือแร
งบันดาลใจสําคัญ ที่จะติดตามเราไป ให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆได้เสมอ...เราเชื่อว่าเมื่อมาเยือนเกาะนี้ คําตอบแห่งรักของแต่ละคนที่ได้ยามกลับไปจะไม่เหมือนกัน ลองมาพบเห็น... 
มาซึมซับความงดงามของเกาะสีชัง เพื่อพบคําตอบแห่งรักในแบบฉบับเฉพาะตัวของคุณที่นี่... …love is all around ที่เกาะสีชัง......
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“สุโขทัย” เที่ยวได้ทุกวัน ... ตามฝันไปพบความอาร์ตในตัวคุณ 

ถ้าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบงานอาร์ตแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีฝีมือทางด้านนี้ หรือเป็นคนหนึ่งที่คิดจะมาเที่ยวสุโขทัยทีไรก็จะรอแต่ช่วงลอยกระทง          

เพื่อมาดูงานเผาเทียนเล่นไฟ เราขอให้คุณตามเรามาในเรื่องที่จะเล่า เพราะสุโขทัยที่เราพูดถึงในวันนี้ คือเมืองโอเอซิสแห่งศิลปะ                   

ที่มีงานอาร์ตให้คุณได้พบ ได้ประหลาดใจในศักยภาพความเป็นอาร์ติสท์ในตัวคุณเอง ที่คุณไม่เคยคาดคิดว่าจะมีสิ่งนี้ซ่อนตัวอยู่                

เหมือนอย่างที่เราได้พบ...ได้เซอร์ไพรส์กับตัวเองมาแล้ว   
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สไตล์สุโขทัยออริจินัล “งานปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม ที่บ้านทุ่งหลวง ต. คีรีมาศ” 

       .. ที่นี่คือหมู่บ้านแห่งตํานานประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาของสุโขทัย ชาวบ้านที่นี่ทําเครื่อง

ปั้นดินเผากันมากกว่า 220 ครัวเรือน นั่งรถจากตัวเมืองออกมาราวชั่วโมงกว่า ๆ ก็จะมาถึง 

“ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหน้าวัดลาย” เพื่อลองทําเครื่องปั้นดินเผาด้ วยแกนแบบ

แป้นหมุน ลานกิจกรรมตกแต่งด้วยสีอิฐเผานํ้าตาลอมส้ม ให้ความรู้สึกขลังของอารยธรรมดั้งเดิม  

          .. เริ่มต้นที่การนวดดินแล้วปั้นเป็นก้อนกลม วางดินลงบนแป้นหมุน พี่ ๆ ชุมชนก็จะมาสอน

ให้ใช้มือและเข่าเป็นตัวบังคับ เวลาขึ้นรูปดินก็จะต้องค่อยๆผ่อนนํ้าหนักมือ ไม่งั้นดินจะขาดต้องขึ้น
ต้นกันใหม่ ลองผิดลองถูกไปหลายรอบ จากเดิมที่คิดจะปั้นให้ได้หม้อใบไหญ่ ๆ ก็เปลี่ยนใจเป็น

ใบเล็ก ๆ สุดท้ายคือเอาเป็นปั้นแจกันเถอะนะถึงจะรอด! ลองทําสนุกจริง ๆ ทั้งได้ความรู้มากมาย 

          .. ต่อมาคือ “ปัดสี” งานทาสีตกแต่ง วิธีการจะใช้แปรงปัดผงฝุ่นสีเงิน สีทอง หรือสีบรอนซ์ 

แปรงบนเครื่องปั้นดินเผาที่ทําเสร็จแล้วให้ทั่ว  การปัดสีเป็นงานค้นคว้าโดยกรมศิลปากร ที่ค้นคว้า

จากงานศิลปะดั้งเดิมของสุโขทัย เสร็จงานนั่งดูฝีมือตัวเองอย่างภาคภูมิใจ แถมมีมื้ออร่อยริมทุ่ง 

เป็นนํ้าพริกปลาทูกับผักต้มหลากหลาย ไข่เจียวร้อน ๆ และกับข้าวพื้นบ้านแบบไทยๆอีกหลายอย่าง 

ลมเย็น ๆ พัดมาเอื่อย ๆ เป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ 

จากเมืองมรดกโลก...สู่เมืองอาร์ตโอเอซิส 
“เมืองสุโขทัยนี้ดี ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว”    ยังไม่ทันที่ล้อของ
เครื่องบินจะแตะรันเวย์ ภาพเมืองสุโขทัยจากหน้าต่างเครื่องบิน 
ก็ทําให้เราซาบซึ้งกับประโยคนี้จากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคําแหง  
ท้องทุ่งนาเขียวขจีทอดยาวสุดสายตา คั่นสลับด้วยแนวริบบิ้น
สีเงินของลํานํ้าที่ไหลทอดตัวไปตามแปลงนา นอกจากความอุ
ดมสมบูรณ์นี้แล้ว “ดิน” ของเมืองสุโขทัย ก็ยังเป็นต้นกําเนิด
สําคัญของวัฒนธรรม “ เครี่องปั้นดินเผา” ที่นี่มีทั้งรอย  วัฒน
ธรรมโบราณของงานสังคโลก ทั้งเครื่องปั้นดินเผาแบบพื้นบ้าน 
ไปจนถึงชิ้นงานดีไซน์ระดับสากล ที่”ดินสุโขทัย” ได้ถูกต่อยอด 
สร้างสรรค์เป็นชิ้นงานงามตามโลกแห่งจินตนาการได้ไม่สิ้นสุด 

อาร์ตงานปั้น  
“ดินเหมือนกัน...แต่ดินไม่เหมือนกัน” 

จากก้อนดินก้อนเดียว สามารถนํามาปั้นแต่ง ได้หลายแบบหลาย
บุคลิก ถ้าจะบอกว่า ดินก็เหมือนกับคน ก็คงไม่ผิดนัก  เพราะดิน
เดียวกันจากสุโขทัย เราสามารถนําไปสร้างผลงานศิลปะได้หลาก
สไตล์  จะให้เป็นอะไรก็ได้ตามความชื่นชอบและแนวทางของอาร์ตที่
แฝงอยู่ในตัวเรา ถ้าใครมาเที่ยวสุโขทัย ก็จะได้พบกับงานปั้นดินถึง 
5 แนวทางให้ลองทํา เพื่อบอกได้ว่าความอาร์ตในตัวเราเป็นสไตล์
ไหน มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง  

ปั้นดิน .. ให้เป็นดาว : Handcraft Process 
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาของตัวเองกับปราชญ์ชาวบ้าน เรียนรู้กระบวนการทําและซึมซับวิถีชาวทุ่งหลวง .. 

ปั้นหม้อด้วยเครื่องปั้นโบราณ การพิมพ์ลายด้วยไม้แกะสลัก และการปัดทอง ที่ ‘วิทยาลัยใต้ถุนบ้าน’  
Half day with local Artist [ปัดทอง / ปั้นดิน] **  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 

❤ be local artist for a day @ Sukhothai    Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency
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เป็นงานอาร์ตจากดินอีกแนวหนึ่ง งานอาร์ตของ “โมทนาเซรามิก” จะเป็นการ
ทําเซรามิกจากดินขาวคุณภาพระดับส่งออก งานปั้นและงานถ้วยชามของที่นี่เป็น

แนวอาร์ตร่วมสมัย (Contemporary Art) เป็นงานเซรามิกสุโขทัยในเกรดคุณภาพ

ส่งออกต่างประเทศ สิ่งแรกที่ได้เห็นเมื่อเดินเข้ามาคือถุงใส่ดินขาวแขวนเรียงราย 

มาทําเวิร์คช็อปที่นี่ จะมีห้องเวิร์คช็อปสวยทันสมัย สอนเราทั้งการปั้นและการลง

สีในแนวโมเดิร์น ชิ้นงานมีทั้งถ้วยชาม ตุ๊กตา และเครื่องประดับในแนวคอน

เท็มอาร์ต...งานปั้นดินสุโขทัย... มีหลากหลายให้คนรักศิลปะได้พบคําตอบ

“ปั้นสุข” บ้านสอนเวิร์คช็อปปั้นเซรามิกแนวน่ารัก 
อยู่ที่ ต. บ้านหลุม อ. เมือง จ.สุโขทัย ที่นี่จะสอน

งานปั้นเซรามิกแนวกุ๊กกิ๊กตามจินตนาการ      

ที่มีคุณปุย เจ้ าของบ้านสอนกันแบบตัวต่อ

ตัวอย่างใกล้ชิด ทั้งยังมีชิ้นงานเซรามิกสวย ๆ 

ฝีมือคุณปุยให้เลือกซื้อเป็นของฝากกันอีกด้วย 

ชิ้นงานน่ารักมาก ๆ เห็นแล้วอยากฝากตัวขอเป็น

ลูกศิษย์ มีทั้งตุ๊กตาเจ้าชายน้อย สร้อยต่างหู

เครื่องประดับ จานชามกระดิ่ง ถ้วยชาน่ารัก 

แถมมีไอเท็มแฟชั่นอย่างเม็ดลูกปัดและเม็ดดินปั้น 
ให้ไปร้อยสร้อยใส่เองราคาไม่แพง ของๆเขาน่ารัก

จริงๆนะ 

 สไตล์คอนเทมพ์ร่วมสมัย                                

“งานเซรามิกคุณภาพส่งออก ที่โมทนาเซรามิก”

สไตล์ตามใจฝันและจินตนาการ ที่ …                  

“ปั้นสุข บ้านสวนกิ่งก้อยดอยปุยเซรามิก”

โมทนาเซรามิค  คุณค่าและจิตวิญญาณแห่งสังคโลก : Handcraft Process 
  พิพิธภัณฑ์แห่ง “คุณค่า” และ “มูลค่า” ของเครื่องสังคโลก “จิตวิญญาณของ

พื้นที่” และ “ความจริงแท้ดั้งเดิม” ผลงานผ่านการปั้นด้วยมือ  การวาดลวดลายและ
การเคลือบ ให้เป็นผลงานเซรามิคร่วมสมัยของสุโขทัย ..  

Half day with local Artist [วาดลายสังคโลกบนเซรามิค] 
One day with local Artist [ทุกขั้นตอน] 

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Sukhothai  

Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency

ปั้นตามใจ .. ไปกับปุย : Handcraft Process 

เจ้าของ Puipood Ceramic เป็นชาวสุโขทัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจ  
ศึกษาการปั้น งานเซรามิค โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสุโขทัย 

โดยเฉพาะตุ๊กตาสังคโลก รูปสัตว์ จึงเกิดเป็นผลงานเซรามิคที่มี     
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ยังคงมีความหมายโบราณ                                  

... สนุกไปกับการปั้น เรียนรู้การประยุกต์และการผสมผสานวิธีการ   
และเคลือบแบบดั้งเดิมให้เป็นผลงานเซรามิคร่วมสมัย 

  
Half day with local Artist  

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Sukhothai  

Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency
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อันนี้เหมาะสําหรับคนที่รักงานปั้นจริงจัง คนที่ชอบเล่นใหญ่ และคนที่ตั้งใจมุ่งมั่นจริง ๆ ว่าวัน

หนึ่งฉันจะเป็นช่างปั้นฝีมือดีให้ได้ “ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน บ้านปลาบู่ทอง อ.คีรีมาศ” แห่งนี้ 

คือบ้านของคุณเฉลา อยู่กลัด ศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรมงานปั้น งานปั้นที่นี่

จะเป็นการปั้นรูปเหมือนต่าง ๆ เข้ามาชมก็จะตื่นตากับรูปปั้ นองค์พระพิฆเมศวร์ดินเผาองค์
ใหญ่ ศิลปะอ่อนช้อยงามวิจิตร พระรูปของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้า ประทับนั่งทรงทอด

ปลาทูเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น, รูปปั้นองค์พญานาคองค์ใหญ่ทาสีงดงามดูสง่าน่าเกรงขาม  

ที่นี่คือหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

“ปั้นพระพิมพ์สุโขทัย” - บ้านพระพิมพ์ ลักษมณศิลป์ 

“ศูนย์เรียนรู้บ้านพระพิมพ์เมืองสุโขทัย” บ้านลักษมณศิลป์ 

(บ้านเชตุพน) ที่นี่เป็นศูนย์ความรู้เรื่องพระพิมพ์ที่เดียวใน

สุโขทัย มาที่นี่เราจะได้ลองทํากิจกรรม “พิมพ์พระเครื่อง” 

ได้รับความรู้ดี ๆ เรื่องพระพุทธรูปจาก “พี่กบ” ปราชญ์ 

ชาวบ้านพื้นถิ่น งานกิจกรรมทําพระพิมพ์ที่นี่สนุกและ          

อุปกรณ์ครบถ้วนสวยงาม ด้วยฝีมือการตระเตรียมของ       

“พี่แก้ม” ภรรยาพี่กบ ที่จะเตรียมเสบียงเลี้ยงดูพูดคุย
ต้อนรับผู้มาเยือนอย่างน่ารัก ที่นี่เราจะได้ลองนวดดิน อัดดิน

ลงแบบพิมพ์ซึ่งต้องอาศัยความพอดีของการกดการเคาะ 

ฯลฯ เสร็จจากการพิมพ์พระ พี่กบก็จะชวนยิงธนูลองฝีมือ 

เพื่อให้ได้สัมผัสชีวิตชาวบ้านดั้งเดิม และชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

พระพิมพ์และอาวุธโบราณ พี่กบจะโชว์การยิงหน้าไม้และธนูให้

ดูอย่างคล่องแคล่ว อีกอย่างเวลาฟังพี่กบเล่า สําเนียงกา

รพูดของพี่เขาจะเป็นแบบชาวสุโขทัยแท้ๆ ที่หาฟังได้ยากแล้ว

ในปัจจุบัน งานพิมพ์พระที่นี่ใครทําก็สนุกเพลินมาก เห็นเอา

กลับไปเป็นที่ระลึกคนละหลายๆชิ้นทีเดียว แต่ถ้าจะลองกัน
เหนียวก็อย่าลืมไปปลุกเสกกันก่อนนะ!

“ ปั้นรูปประติมากรรมดินเผา” - บ้านปลาบู่ทอง ต. คีรีมาศ

พระพิมพ์ดินเผา เรื่องเล่าแห่งสุโขทัย : Handcraft Process 
พรานกบผู้สืบถอดเรื่องราวและถ่ายทอดเรื่องเล่าของชาวสุโขทัยในอดีตได้อย่างมหัศจรรย์์ใจ        

สนุก น่าฟัง จนไม่รู้สึกเลยว่ากําลังฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์โบราณอยู่ .. มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ไปพร้อมกับการได้ลงมือทําพระพิมพ์ดินเผา เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การนวดกดลงพิมพ์    

และการนําออกจากพิมพ์ จนไปถึงขั้นตอนเผา ... จนได้พระเนื้อแกร่งที่เราเป็นผู้ลงมือสร้างเอง  
การมาเที่ยวที่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของพื้นที่ที่ได้         

ท่องเที่ยวเท่านั้น เรายังได้มีส่วนร่วมในการ “สืบต่อพระพุทธศาสนา” อีกด้วย  

Half day with local Artist 
**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Sukhothai  

Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency

- 29 -



“ศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทย ครูสุนทรี วิชิตนาค” ที่นี่ไม่ได้เป็น

แค่ศูนย์ทอผ้าธรรมดาๆ แต่ เป็นแหล่ง เรียนรู้ วัฒนธรรม 
“ไทยพวน” ลุ่มชนดั้งเดิมของสุโขทัยที่สืบเชื้อสายมาจากลาวพวน 

เมื่อเดินเข้ามาจากพื้นที่ทอผ้าก็จะพบเรือนไม้สร้างแบบลาวพวน

ดั้ง เดิมใต้ถุนเปิดโล่ง บันไดไม้แบบพวนที่ค่อนข้างสูงชัน           

เดินขึ้นไปเป็นชานเรือนกว้าง ฝั่งซ้ายเป็นห้องนั่งเล่น ห้องนอน 

และห้องทํางาน ส่วนฝั่งขวาเป็นครัวและยุ้งเก็บข้าว เครื่องเรือน

แบบลาวพวนดั้งเดิม ที่ตื่นเต้นคือผ้านุ่งลายตีนจกสวยแบบพวน

แท้ ๆ วางอยู่บนเตียงในห้องนอน พี่มืดเล่าว่าเป็นผ้าของ 

คุณยายที่ท่านทอเอง ผู้หญิงพวนสมัยก่อนจะทอผ้านุ่งใส่เอง              
เห็นความสวยของผ้าแล้วต้องตะลึง งานของที่นี่จะมีทั้งผ้าซิ่นตีน

จกผืนใหญ่ ทั้งต่างหู สร้อยข้อมือ ทําจากผ้าตีนจกผสมผสานกับ

ไหมและลูกปัดหลากสี ที่ผู้หญิงเห็นเข้าจะไม่ยอมไปไหนกันเลย

ทีเดียว 

ที่ใต้ถุนบ้าน จะมีสาว ๆ นั่งทอผ้า และมีกี่ทอผ้าสําหรับทอผ้าแบบ

ผืนเล็กๆ สําหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจํากัด ได้ทํากิจกรรม 

“ทอผ้าตีนจก” และกิจกรรม “ทําเครื่องประดับจากผ้าตีนจก” 

ให้ทําเครื่องประดับหรือทําพวงกุญแจจากผ้าตีนจก โดยผสม

ผสานกับสิ่งของต่าง ๆ ตามแต่เราจะดีไซน์ ความสนุกของ 

กิจกรรมนี้คือ “ทําได้เท่าไหร่ให้เอากลับไปได้ทั้งหมด” ใจดีมาก ๆ 
มาที่นี่เราจะได้เรียน “ภาษาพวนวันละคํา” จากกระดานที่มีภาษา

พวนเขียนไว้ทั้งคําอ่านคําแปล หลายคนที่มาลองทอผ้าแล้วก็ชอบ 

บอกว่ า ไ ม่ เ ค ย รู้ เ ล ย ว่ า ตั ว เ อ งมี ค ว า มส าม า รถด้ า นนี้          

ลองมาทํากันดู คุณอาจเป็นอีกคนหนึ่งที่ค้นพบศักยภาพ     

ในตัวเองที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้าหรือการดีไซน์   

ทอผ้าตีนจก ภูมิปัญญาดั้งเดิมชาวไทยพวน : Handcraft Process 

ชาวไทยพวน อําเภอศรีสัชนาลัย เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ประเทศลาว 
การแต่งกายของชาวไทยพวนโดยใช้ผ้าตีนจก ถือเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมและเป็นเอกลักษณ์  

“ผ้าตีนจก” ถูกทอด้วยเทคนิคพิเศษคือใช้ขนเม่น “จก” ฝ้ายสลับสีลงในผืนผ้า เพื่อสร้างลวดลายและ
สีสันให้สวยงามตามความต้องการ .. เรียนรู้การทอผ้าตามกรรมวิธีดั้งเดิมด้วยการลงมือทํา เริ่มตั้ง

แต่การปั่นฝ้ายจนถึงกระบวนการทอให้เป็นผืนผ้า โดยใช้วัตถุดิบและเทคนิคเฉพาะของท้องถิ่นเพื่อ
ธํารงรักษาชื่อเสียงและวัฒนธรรมผ้าของชุมชนให้ยั่งยืน 

  
Half day with local Artist 

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Sukhothai  

Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency

อาร์ตงานผ้า “ทอผ้าตีนจก สัมผัสวิถีชีวิตไทยพวน”   ที่ สุนทรีผ้าไทย
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อาร์ตงานวาด “วาดลายสังคโลกบนเสื้อทีเชิ้ต” ที่บ้านปรีดาภิรมย์ 

มาที่นี่ตอนแรกก็ยังนึกอยู่ว่าจะไหวหรือ แต่พอทําจริง ๆ ก็ไม่ยาก เพราะเขามีแบบลายไว้ให้เลือกตามแต่ฝีมือ 

แล้วก็ทีแรกเขาจะให้วาดโครงร่างด้วยดินสอก่อน จากนั้นถึงจะลงหมึก ใครมั่นใจฝีมือก็จัดไปเลยลายยาก ๆ 
ส่วนระดับเริ่มต้นอย่างเรา ก็เลือกลายดอกไม้ ลายหอยสังข์ ฯลฯ แต่จะฝีมือระดับไหนรับรองว่าออกมาแล้ว

สวยทุกอัน เสื้อทีเชิ้ตเนื้อผ้านุ่มใส่สบาย ถ้าได้มาลองทํากิจกรรมนี้แล้วจะรู้สึกว่าจริง ๆ การวาดรูปไม่ใช่งาน

ยากเสมอไป หลายคนที่มาลองทําแล้วบอกว่า ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองสามารถวาดภาพได้กับเขาเหมือนกัน    

ที่นี่นอกจากได้นั่งวาดรูปสนุก ยังได้อร่อยกับขนม “สังขยาชาวนา” ข้าวเหนียวมูนโรยด้วยมะพร้าวขูด       

รสชาติหอม ๆ หวาน ๆ และนํ้ามะนาวอัญชัญ กับนํ้าเย็นลอยดอกมะลิหอมชื่นใจ

เขียนลายสังคโลกบนผืนผ้า ณ บ้านปรีดาภิรมย์ : 

Handcraft Process 

เรียนรู้ลวดลายและความหมายของลายสังคโลก   
ฟังความเป็นมาของลวดลายต่าง ๆ  เช่น สัตว์ (ลายปลา 

ลายนกคุ้ม) พันธุ์พฤกษา (ลายดอกบัว ต้นไม้)    
และเรขาคณิต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์     

กับวิถีชีวิต สังคม ความเชื่อและรูปแบบศิลปะเฉพาะ 
ของสุโขทัย ลงมือวาดลวดลายลงบน “ผืนผ้า” อันเป็น

วิธีการหนึ่งที่จะทําให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของ  
“จิตวิญญาณของพื้นที่” เมืองสุโขทัย .. 

Half day with local Artist [วาดลายถุงผ้า / เสื้อ] 
**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Sukhothai  

Booking now >> PageFB : 
CommunityInnovationAgency

.. จะมาวันไหนเมื่อไหร่ สุโขทัย ก็มี ทุกสิ่งนี้พร้อมต้อนรับผู้มาเยือน ถ้าใครได้มาลองก็จะบอกตัวเองว่า 

เมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขเมืองนี้ ยังเป็นเมืองรุ่งอรุณแห่งความเป็นศิลปินให้เราอีกด้วย  
.. ที่นี่  ทําให้เราค้นพบอีกมิติของความสามารถของเราเองที่ซ่อนตัวอยู่ ถามว่าวันนี้พร้อมไหม ที่จะปฏิบัติ
การค้นหาความเป็นอาร์ทิสต์ในตัวเรา ถ้าพร้อมแล้ว....ก็ออกเดินทางมาได้เลยค่ะ 
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อาร์ตงานชิม
——— 

อย่าทําเป็นเล่นไป  
การชิมอาหาร        

ก็เป็นอาร์ตอย่างหนึ่ง
เหมือนกันนะ  

แล้วสุโขทัย .. ก็มี 
ความอร่อยเอกลักษณ์ 
อยู่มากมายให้ลิ้มลอง 

ระเบียงกาแฟ ร้านกาแฟถ่ายรูปทุ่งนาน่ารัก - จากสนามบินมาถึง อ.สวรรคโลก มีเครื่องดื่มอร่อยหลากหลายให้เราได้เติม
ความสดชื่นของการเดินทาง ที่นี่วิวสวยเหมาะกับการถ่ายรูป ลองไปยืนกลางสะพานไม่ระหว่างร้านกับทุ่งนา หรือเดินข้าม
สะพานไม้ไผ่ไปถ่ายรูปกับกระท่อมและกองฟาง อย่าลืมเผื่อแผ่เช็ตสวยๆให้เจ้าทุยมีส่วนร่วมด้วย ยิ่งถ้ามาในวันฟ้าเปิดเห็น
ท้องฟ้าสีฟ้าสดสวยแล้วละก็ จะถ่ายรูปกันเพลินจนลืมเวลาเลยทีเดียว 

ก๋วยเตี๋ยวสังคโลก มาสุโขทัยก็ต้องได้ชิมก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ถึงจะสัมผัสบรรยากาศ “เมืองสังคโลก” แบบดั้งเดิม ก๋วยเตี๋ยวที่นี่
มีทั้งหมูและเนื้อ นอกจากรสชาติดีแล้ว ที่น่ารักก็คือคอนเซ็ปท์การเสิร์ฟที่เขาจะใช้ถ้วยชามลายสังคโลกทั้งหมด แม้แต่
แก้วนํ้าก็เป็นแก้วกระเบื้องสังคโลกใส่นํ้าเย็นชื่นใจ เป็นการใส่ใจในรายละเอียดที่เพิ่มคุณค่าให้อาหารมีความน่าประทับใจขึ้น
ไปอีก ทําให้ประทับใจได้ครบรสสมผัสทั้งห้า ราคาก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้แพงจากปกติ แถมมีเสน่ห์ให้ใครๆก็อยากมาชิม 

ขนมจีนบ้านนา ขนมจีนที่นี่สีสวยหลากหลายทํามาจากสมุนไพร สีม่วงจากอัญชัญ สีเหลืองจากขมิ้น สีส้มจากแครอท ฯลฯ 
ทั้งสวยทั้งมีประโยชน์ด้วย เป็นร้านอาหารอร่อยที่จะได้รับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือน ร้านโปร่งนั่งสบาย เวลาสั่งเขาก็
จะเสิร์ฟแกงต่างๆใส่มาให้ในหม้อดินใบเล็กๆน่าเอ็นดู นอกจากขนมจีนเขาก็ยังมีอาหารตามสั่งหลากหลายให้เลือก ร้านเปิด
บริการตั้งแต่เช้า เพราะฉะนั้นถ้าจะมาทานขนมจีนกันเป็นอาหารเช้าแบบสุโขทัยก็ไม่ผิดหวัง 

เค้กลายสังคโลกและเค้กลายผ้าไทยตีนจก ร้านสุขเสมอคาเฟ่ เค้กสวยอร่อยที่นําลวดลายของสังคโลกมาไว้บนเค้ก เนื้อ
เค้กเขาจะใช้ข้าวหอมนิลเป็นส่วนผสมจึงมีความหนึบกว่าเค้กธรรมดา แถมด้วยกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวนิล ส่วนผสมที่
สําคัญคือจะใช้นํ้ามันรําข้าวแทนเนยและมาการีน มีไขมันตํ่ากว่าเค้กทั่วไปและหวานน้อย เนื้อครีมจะเป็นสีเขียวไข่กาและสีหมึก
โบนอกจากนี้ ที่ร้านนี้ยังมีกาแฟสูตรเฉพาะของสุโขทัย ที่เล่าขานกันว่ามีรสหวานติดปากและชุ่มคอเหมือนมะขามป้อม  

ร้านครัวลุงจ้อย ร้านดังของสุโขทัย อาหารไทยดั้งเดิมบ้านๆแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลย เมนูที่สั่งวันนี้มีดอกโสนผัดไข่, 
ปลาคังลวกจิ้ม, แกงจืดหม้อไฟหม้อใหญ่ที่มีทั้งเต้าหู้ ผักกาดขาว สาหร่าย หมูสับ วุ้นเส้น ลูกชิ้นปลา คือทุกอย่างที่ใส่ลง
ไปแล้วอร่อย นํ้าซุปแกงจืดหอมหวานนํ้าต้มกระดูก หม้อนี้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแม้แต่นํ้าแกงสักหยด  จบของคาวยังมี
ยกขนมถ้วยรสชาติหวานหอมกําลังดี จัดกันไปคนละหลายคู่ อิ่มท้องสบายไปทั้งคืน 

ก๋วยเตี๋ยวตาปุ้ย ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเจ้าแรกที่ขายมาตั้งแต่พ.ศ. 2498  มีเมนูจานเด่นที่ใครๆต้องสั่งก็คือ ข้าวกระเพรา ครม. 
เมนูนี้แนะนําโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเมนูที่สั่งขึ้นโต๊ะในการประชุม ครม. สัญจรทุกครั้งที่มาเยือน อาหารแนะนํานอก
จากนี้ก็มี แซ่บเล้ง และ บะหมี่แห้งสุโขทัย ที่เมนูหลังแนะนําโดยครัวคุณต๋อย   ร้านเปิดตั้งแต่เช้า บรรยากาศแบบรีโทรย้อนยุค 
อยู่ริมถนนใหญ่หาง่าย 

ครัวสุโข ร้านอาหารในสนามบินสุโขทัย มีอาหารไทยพื้นบ้านที่หารับประทานยาก ตัวร้านตกแต่งสวยในบรรยากาศสบายๆ
แบบเอาท์ดอร์ เห็นแปลงนาสีเขียวสบายตา อาหารที่แนะนําคือ เมี่ยงคํา เป็นเมนูที่สั่งกันทุกโต๊ะ, นํ้าคลอโรฟิลล์ปั่น นํ้าปั่น
จากใบข้าว รสหวานอ่อนๆหอมชื่นใจ, นํ้าพริกสามเกลอ นํ้าพริกมะม่วง นํ้าพริกมะขาม และนํ้าพริกลงเรือ อร่อยทั้งสา
มอย่าง รับประทานกับผักสด, ผัดวุ้นเส้นไข่ชะอม ความนุ่มของวุ้นเส้นไปเข้ากันดีกับความกรุบของชะอม ผัดกับไข่เพิ่มความ
อร่อยขึ้นอีก, แกงส้มผักรวมชะอมทอด ชะอมทอดไข่สีเขียวสวยใส่รวมกับผักหลากชนิดและเนื้อปลาทอดในนํ้าแกงส้มสีสวย 
รับประทานคู่กับไข่เจียวผักโขมร้อนๆ
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แปลงร่างเป็นผี...ที่เมืองเลย  

ไม่ต้องรอหน้าเทศกาล เราก็สามารถจะสนุกกับจินตนาการแบบผี ๆ ได้ กับการแปลงตัวเป็น “ ผีตาโขน” 

ที่อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งานนี้ต้องมาลอง...มันสนุกจริงๆนะ!  
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นั่งรถออกมาจากตัวเมืองประมาณสองชั่วโมง มาที่อําเภอด่านซ้าย 

ดินแดนแห่งผีตาโขนอันขึ้นชื่อ มายังวัดโพธิ์ศรีบ้านนาเวียงใหญ่ 

วัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใน พ.ศ. 2475 ก็จะได้

พบกับ “บ้านนาตาโขน” พิพิธภัณฑ์หน้ากากผีตาโขน ที่วัดโพธิ์ศรี 

คือที่ที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้ พิพิธภัณฑ์จะอยู่บนชั้นสอง ซึ่งเมื่อเดิน

ขึ้นมาทุกคนจะต้องร้อง “ว้ า ว” อย่างตื่นเต้น กับหน้ากากผีตาโขน
นับร้อยๆลวดลายสีสันสวยงาม วางเรียงรายชวนให้เดินดู แต่เอา

จริง ๆ พอเดินเข้าไปดูใกล้ๆบางอันก็แอบกลัวเพราะผีหน้าโหดมาก 

ขอถอยมาตั้งหลักก่อนดีกว่า !  

นอกจากหน้ากากผีตาโขน ก็ยังมีบอร์ดนิทรรศการเล่าเรื่องราว 

ประวัติผีตาโขนให้รู้จัก เป็นความรู้พื้นบ้านที่มีคุณค่า ที่นี่จะมี 

“ผู้ใหญ่วุฒิ” เป็นผู้ดูแล จะพาเราชมหน้ากากและชุดผีตาโขนเล่า
เรื่องกระบวนการทําหน้ากากทุกขั้นตอน และที่เด็ดที่สุดคือ เขามีทั้ง

เครื่องแต่งกายและหน้ากาก ให้เราได้ใส่แปลงตัวเป็นผีตาโขนถ่ายรูป

ลงโซ เชียลกันด้วย ได้ ใส่ชุดผีตา โขนสีสัน โดดเด่นถ่ ายรูป 

ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนา ท้ังโพสท์ท่าทั้งเต้นเข้าจังหวะเพลง 

ไม่ต้องอายใครเพราะใส่หน้ากากอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรา ! ทริปนี้สนุก

คุ้มค่าสุด ๆ ชุดผีตาโขนจะใส่ง่าย แต่หน้ากากที่ทําจากกาบมะพร้าว

และหวดข้าวเหนียวนั้นมีนํ้าหนักไม่ใช่เล่น ใส่แล้วต้องระวังกันให้ดี ๆ 

ใส่แล้วลงไปถ่ายรูปเต้นรํากันกลางทุ่งนา ได้ทั้งเหงื่อทั้งความสนุก 

รูปที่ออกมาก็สวยสุดใจจนเรียกยอดไลค์กันกระหนํ่าพร้อม         
เม้นท์ถาม “อยู่ที่ไหนอยากไปบ้าง”

“บ้านนาตาโขน”  
  พิพิธภัณฑ์หน้ากากผีตาโขน       
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แต่งชุดถ่ายรูปกันแล้ว กิจกรรมให้ทํากันเพลินต่อไปก็คือ การลอง เพ้นท์หน้ากากผีตาโขน ที่เราจะได้ทั้ง

ดีไซน์ วาดแบบและลงสีเองตามแต่จินตนาการ โดยมี “ครูช่างนิว” - คุณวิรัตน์ อรรคสูรย์ เป็นผู้สอนและ

ดูแลเราอย่างใกล้ชิด ต่อให้คนวาดรูปไม่เป็นก็สามารถจะเพลินกับกิจกรรมนี้ได้ หน้ากากผีตาโขนที่เพ้นท์ 

จะมีให้เลือกหลายขนาด มือใหม่อาจเลือกขนาดกลาง ๆ ถ้าชํานาญแล้วค่อยเลือกอันใหญ่ โชว์ฝีมือกันเต็มที่ 
หรือถ้าใครมีเวลาจํากัด เขาก็มีเป็นแม่เหล็กติดตู้เย็นอันเล็กๆเอาไว้ให้วาดโชว์ฝีมือ เป็นฉบับย่อที่สนุกไม่แพ้กัน 

นั่งทําไปเรื่อย ๆ เวลาผ่านไปไม่รู้ตัว ได้หน้ากากสวยในสไตล์เราเอากลับบ้านไปเป็นของฝากที่อาร์ตสุด ๆ

หน้ากากผีตาโขน : Handcraft Process 

การทําหน้ากากผีตาโขนเป็นงานศิลปะพื้นบ้าน ที่ถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่า โดยมีการจําลองขนาดให้เล็กลง มีรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามจินตนาการของผู้ทํา แต่ก็ยังคงรักษาเอกรักษ์ของความเป็นผีตาโขนไว้ได้เป็นอย่างดี ส่วนหัวของหน้ากากทําด้วยหวดนึ่งข้าวเหนียว  

การตกแต่งลวดลายต่าง ๆ สมัยก่อนจะใช้สีจากธรรมชาติ เช่น ขมิ้น ปูนขาว ขี้เถ้า ปูนแดง เขม่าไฟปัจจุบันนิยมใช้สีนํ้ามัน  
.. เรียนรู้การทําหน้ากากผีตาโขนไปกับศิลปินนักวาดผีตาโขนกว่า 20 กลุ่ม ที่นําผีตาโขนมารวบรวมจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์  

นอกจากจะสอนวิธีการทํา และสอนการวาดลวดลายผีตาโขนให้กับเราแล้ว  
ศิลปินพื้นบ้านยังถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของผีตาโขนในระหว่างทํากิจกรรมให้ฟังด้วย ..  

  
Half day with local Artist 

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Loei     Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency
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รู้จักกับผีตาโขน 

ไหนๆก็ทั้งแต่งชุดทั้งเพ้นท์หน้ากากกันแล้ว มารู้จักกับพี่ผีเขา

หน่อย “ผีตาโขน” เดิมมีชื่อเรียกว่า “ ผีตามคน” มีต้นกําเนิดจาก

เรื่องเวสสันดรชาดก ตอนพระเวสสันดรและพระนางมัทรีจะเดิน
ทางจากป่ากลับสู่เมือง บรรดาผีป่าและสัตว์ป่าต่างอาลัยรัก 

จึงพากันแฝงตัวมากับชาวบ้าน เพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับ

เมือง ผีนี้จึงได้ชื่อว่า “ ผีตามคน” หรือ “ผีตามขน” และกลาย

มาเป็น “ผีตาโขน” ที่เรียกกันในปัจจุบัน ซึ่งจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วย

กันคือ ผีตาโขนใหญ่ และ ผีตาโขนเล็ก 

ผีตาโขนใหญ่ : เป็นหุ่นจําลองมาจากโครงไม้ไผ่สาน ห่อคลุมด้วย

ผ้าหรือกระดาษ จะมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณสองเท่า 

จุดตกแต่งสําคัญคือต้องแสดงว่าเป็นเพศชายหรือหญิง โดยมี

รูปอวัยวะเพศที่บอกชัดเจนคือปลัดขิก ซึ่งเป็นความเชื่อโบราณว่า
อวัยวะนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์ ไม่ใช่เป็นเรื่อง

ความหยาบโลนแต่อย่างใด ประเพณีผีตาโขนในแต่ละปี จะจัดทําหุ่น

ผีตาโขนใหญ่ในขบวนแห่เพียง 1 คู่เท่านั้น ซึ่งผู้มีหน้าที่เป็นผี

ตาโขนใหญ่ จะต้องได้รับอนุญาตจากหมอผีหรือคนทรงเจ้าก่อน 

และจะต้องทําหน้าที่นี้ทุกปีหรือติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี  กับอีก

ประเภทคือ ผีตาโขนเล็ก: จะเป็นการละเล่นของชาวบ้ าน ที่ทุก

คนร่วมเล่นได้เพื่อความสนุกสนาน การแต่งกายจะแต่งเหมือนผี

ตาโขนใหญ่แต่ตัวเล็กกว่า ส่วนมากคนเล่นจะเป็นผู้ชายมากกว่า

หญิง เพราะเป็นการเล่นที่ผาดโผนและซุกซน เครื่องแต่งตัวของ
ผีตาโขน นอกจากหน้ากากและชุดเสื้อผ้าแล้ว ก็จะมีไม้คทารูปปลัด

ขิก ส่วนปลายทาสีแดง  และมีกระดิ่งหรือเรียว่า “ หมากกระแหล่ง” 

เป็นกระดิ่งผูกคอวัวเอามาผูกเอวให้เกิดเสียงดังเวลาเดิน

เขาทําหน้ากากผีตาโขนกันยังไง ? 

ผู้ใหญ่วุฒิเล่าเรื่องขั้นตอนการทําหน้ากากผีตาโขนว่า จะต้องใช้เปลือกของต้นมะพร้าว

มาแช่นํ้าให้นิ่มก่อน จากนั้นก็จะดัดให้เป็นโครงรูปใบหน้า ซึ่งก็จะต้องเอามาวัดขนาดกับคนที่
จะใส่ตัดขนาดให้พอดี อุปกรณ์ก็จะมีทั้งมีดใหญ่ ๆ ทั้งสิ่วและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เซาะร่องเปลื

อกมะพร้าว อันนี้เป็นหน้ากากผีตาโขนรุ่นแรกๆ แต่ปัจจุบันวัสดุก็จะเปลี่ยนไปเป็นการใช้กระ

ดาษบ้าง เมื่อได้โครงหน้ากากแล้ว ก็จะนําไปวาดสีสันลวดลายที่จะออกแบบกันเต็มที่ตาม

จินตนาการ ถ้ามาดูชิ้นงานก็จะต้องบอกว่าวิจิตรพิสดารคาดไม่ถึงจริง ๆ หน้ากากนี้    

จะมีการประกวดกันในงานประจําปีหรือที่ภาษาพื้นเมืองเรียกว่างาน “บุญผะเหวด” หรือ 

“บุญพระเวส” นั่นเอง คนหนุ่มสาวชาวด่านซ้ายจะรวมทีมกันเพื่อวาดหน้ากากประกวด 

ที่พิพิธภัณฑ์นี้ก็จะรวบรวมงานหน้ากากที่ชนะการประกวดมาตั้งแสดงให้ชม 

“ผีตาโขน” เป็นสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเลย โดยเฉพาะอําเภอด่านซ้าย ที่ทําให้เรา

จะได้เห็นหน้ากากผีตาโขนอยู่ทุกหนแห่งของเมืองนี้ ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหาร หน้าประตูห้อง
พักของโรงแรม ฯลฯ เป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในบรรยากาศน่ารัก นอกจากนี้ ผีตาโขน 

ยังเป็นสัญลักษณ์และฉายาของทีมฟุตบอลสโมสรฟุตบอลเลย ซิตี้ อีกด้วย จังหวัดเลย    

เป็นเมืองเล็ก ๆ เหมาะกับการพักผ่อน ค่าครองชีพก็ไม่สูงมากเพราะเป็นเมืองรองที่กระ

แสการท่องเที่ยวยังไม่เข้มข้น ที่นี่เราจะได้เห็นวิถีชุมชนที่แท้จริง ยิ่งถ้ามาในช่วงไม่ใช่หน้าท่อง

เที่ยว ก็จะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองจริง ๆ ที่สงบสบายร่มรื่น
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งานเทศกาลผีตาโขน 
    ... เป็นงานที่จะจัดขึ้นในเดือน 7 หรือเดือนกรกฎาคมของทุกปี ระยะเวลาประมาณ 3 วัน  ซึ่งกําหนดวัน
จัดงาน จะกําหนดโดยคนทรงหรือหมอผีประจําเมือง ที่เรียกกันว่า “เจ้าพ่อกวน” และ “ เจ้าแม่นางเทียม”  
โดยงานบุญประเพณีพื้นบ้านนี้มีชื่อเรียกว่า “งานบุญหลวง” แบ่งเป็น 3 ภาคคือ เทศกาลผีตาโขน, ประเพณี
บุญบั้งไฟ, และงานบุญหลวง หรือบุญผะเหวด หรือบุญพระเวส อันมาจากคําว่า “มหาเวสสันดร” นั่นเอง  
   ... วันแรกของเทศกาลจะเรียกว่า “วันรวม” หรือ “วันโฮม” จะมีพิธี เบิกพระอุปคุตต์ ในบริเวณลํานํ้าหมัน
กับลํานํ้าศอก ของอําเภอด่านซ้าย จะมีการสร้างหออุปคุต และทํากระทงเล็กไปวางตามทิศต่างๆทั้งสี่ทิศ  
พิธีจะเริ่มตอนเช้ามืด โดยคณะบริวารของเจ้าพ่อกวนจะนําเครื่องไหว้ไปที่ริมแม่นํ้าหมัน เพื่ออัญเชิญพระอุป
คุตต์ให้มาป้องกันภัย และให้เกิดความสุข ผู้อัญเชิญจะกล่าวคาถาและให้อีกคนลงไปงมก้อนหินใต้นํ้าขึ้นมา 
ถามว่า “ใช่พระอุปคุตต์หรือไม่” คนบนฝั่งจะตอบว่าไมใช่สองครั้ง พอถึงครั้งที่สามได้หินก้อนที่สาม 
จึงตอบว่า “ใช่นั่นแหละพระอุปคุตที่แท้จริง” จากนั้นก็จะนําหินใส่พานยกขบวนกลับมาที่หอพระอุปคุตต์ 
ทําทักษิณาวัตร  3 รอบ พร้อมยิงปืนจุดประทัด เหล่าผีตาโขนก็จะออกมาเต้นแสดงความยินดี 
   ... วั นที่สอง เป็นวัน “แห่พระเวส” จะทําพิธีอัญเชิญพระอุปคุตต์ จุดบั้งไฟบูชา ชาวบ้านแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าสวยงาม มีขบวนพาเหรดผีตาโขนแห่ไปวัดเพื่อทําพิธีบายศรีสู่ขวัญ เหล่าผีตาโขนจะเต้นรําสนุกสนาน 
และในวันที่สามซึ่งเป็นวันสุดท้าย จะมีการทําบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พระเวสสันดรชาดก 
วันนี้จะไม่มีการละเล่นผีตาโขน แต่จะมีพิธีกรรมทางศาสนา อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ รวมไปถึง
สักการะพระธาตุตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด  เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต 
ตามประเพณีนั้น เมื่อจบการเล่นผีตาโขนในวันที่สองแล้ว คนที่เล่นหรือแต่งตัวเป็นผีตาโขนใหญ่ จะต้องถอด
เครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและให้นําไปทิ้งแม่นํ้าหมัน ห้ามนําเข้าบ้าน เพื่อทิ้งทุกข์ยากและสิ่ง
เลวร้ายออกไปจากตัว และรอจนถึงปีหน้าจึงค่อยทําเล่นกันใหม่ ประเพณีผีตาโขนของด่านซ้าย เริ่มจาก
งานบุญเล็ก ๆ ในหมู่บ้าน จนเป็นงานระดับชาติ ทุก ๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมงานนี้จากทั่วโลก 
นอกจากนี้ งานประเพณีแห่ผีตาโขน ยังมีความผูกพันแนบแน่นกับองค์พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุคู่บ้าน
เมืองของจังหวัดเลย อีกด้วย 
   ... ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวงานเทศกาลผีตาโขนของด่านซ้าย จังหวัดเลย ก็จะต้องมาในช่วงเดือน
กรกฎาคมของทุกปี แต่ถ้านอกช่วงเทศกาลแล้ว ก็ยังมีเรื่องดี ๆ ของผีตาโขนให้สนุกกันได้ ที่พิพิธภัณฑ์
หน้ากากผีตาโขน แห่งนี้ ที่ไม่ว่าจะมาสนุกกับงานวาดรูปหรือแปลงกายเป็นผีตาโขน ก็จะได้ความสนุกแบบไม่
ซํ้าที่ไหน เรียกว่าแห่งเดียวในโลกจริง ๆ
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พัก  

เที่ยว 

กิน 

ที่ไหน .. 
ในจังหวัดเลย 

เติมความสดชื่นกับ Mongni คาเฟ่อร่อย ชาไข่มุก เริ่มต้นที่ 

35 บาท คาเฟ่น่ารักเครื่องดื่มอร่อยราคามิตรภาพ ชาไข่มุกที่นี่ 

ราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท รสชาติดีทีเดียว คนเข้าร้านแน่นส่วนมากเป็นนัก

เรียนศึกษาและ คนทํางาน ชานมและกาแฟอร่อย แต่ถ้าสั่งเครื่องดื่มแบบ

ไม่ใส่นมอย่างชาเขียวมะลิ ขอแนะนําให้สั่งแบบหวานน้อยจะชอบมากกว่า 

เม็ดไข่มุกนุ่มหนึบกําลังดี ช่วยให้รู้สึกสดชื่นคลายเหนื่อยล้าจากการเดิน

ทาง เขามีทั้งชานมฮอกไกโด ชานมไต้หวัน หรือชาเขียวมะลิ ฯลฯ 

โรงแรมบ้านชานภู คืนละ 500 บาทรวมอาหารเช้า          
โรงแรมเล็กๆ ระดับ2 ดาวครึ่งที่มีห้องแค่ 6 ห้องแต่เต็มเกือบตลอดเวลา 

ห้องพักสะอาดดีไม่มีแมลงหรือจิ้งจกตุ๊กแกมากวนใจ เตียงนอนสบาย 

ห้องนํ้าสะอาดมีนํ้าร้อนให้ ที่นี่ไม่มีตู้เสื้อผ้ากับตู้เย็นในห้องพักแต่ก็ถือว่า

สะอาดและสงบดี ราคาคืนละ 500 บาทรวมอาหารเช้าที่อร่อยมากมีให้  

2 อย่างคือโจ๊กหมูและไข่กระทะที่พี่ปู เจ้าของโรงแรมทําให้ทุกเช้า      

มีบาร์ขนมและเครื่องดื่มให้ใช้บริการได้ตลอดวัน ถือว่าคุ้มราคาและได้

อารมณ์เหมือนมาพักบ้านญาติ ไม่แปลกใจเลยที่ท ําไมที่นี่ถึงเต็ม  

ตลอดเพราะอัธยาศัยที่ดีของเจ้าของเป็นแม่เหล็กสําคัญ 

ร้านเจ๊น้อยส้มตํา ส้มตําร้านดังของด่านซ้าย พาเหรดส้มตําหลาก

เมนูที่เราสั่งมาลองทั้งตําปูปลาร้า ตําถั่วฝักยาว ตําข้าวโพด ตําแตง 

แต่ละจานรสชาติมีเอกลักษณ์ ทั้งมีอาหารอีสานหาทานยากอย่าง 

หมกเห็ด ไข่ผาม ที่หน้าตาเหมือนไข่เจียวแต่คือไข่ที่ย่างบนใบตอง เนื้อไข่

นุ่มเนียนละมุนหอมกลิ่นใบตองและสมุนไพร ลาบเห็ด นอกจากนี้ ไส้อั่ว

กับต้มแซ่บของที่นี่ก็รสชาติเด็ดขาดชิมแล้วติดใจ 

- 39 -



วัดพระธาตุศรีสองรัก พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเลย สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหา      

จักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุต เป็นหลักฐานแห่ง 

ความเป็นมิตรไมตรีปรองดองระหว่างสองอาณาจักร  ถ้าจะมาสักการะพระธาตุจะต้องมาก่อน 5 โมง

เย็นเพราะจะปิดทางขึ้นในเวลานั้น นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามคือ ห้ามใส่สีแดงมาไหว้พระธาตุ เพราะถือว่า

เป็นสีของสงครามและความขัดแย้ง และห้ามผู้หญิงเข้าไปไหว้ภายในรั้วองค์พระธาตุ จะไหว้ได้เฉพาะอยู่

นอกรั้วเท่านั้น 

วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา วัดศิลาแลงแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่บนภูเขา ไม่ไกลจากวัดพระธาตุ 

ศรีสองรัก สร้างอย่างสวยงามวิจิตร ชื่อเดิมคือวัดหัวนายูง มาที่นี่แนะนําให้แวะไปสักการะพระพุทธ 

ชินราชจําลองในโบสถ์ และไหว้สังขารของหลวงพ่อมหาพันธ์ ท่านเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ซึ่งท่าน

เป็นพระธุดงค์มาจากวัดจําปาในจังหวัดสุรินทร์ มาจําพรรษาที่วัดพระธาตุศรีสองรัก ต่อมาได้ร่วมกับ

ชาวบ้านสร้างวัดแห่งนี้ เมื่อท่านมรณภาพลงสังขารของท่านก็ไม่เน่าเปื่อย ชาวบ้านจึงนํามา    

สักการะในโลงในมณฑปหลังพระอุโบสถ ซึงในช่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ได้บูรณะวัดแห่งนี้แต่ยัง      

ไม่แล้วเสร็จ มาสําเร็จลงในช่วงของเจ้าอาวาสต่อมา วัดนี้ใช้งบในการบูรณะทั้งสิ้น 197 ล้านบาท   

เวลาทั้งหมด 14 ปี ตั้งชื่อใหม่เป็นวัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ใครที่มาเห็นจะต้องบอกว่า เป็นวัดที่สงบและ

มีความงดงามแปลกตาจริง ๆ 

พูเพียงพอ ดา อาเต้ รีสอร์ท และ สวีท แฟรี่ คาเฟ่ เป็นทั้งรีสอร์ ทในสวนร่มรื่น ทั้งคาเฟ่ และ

อาร์ทแกลเลอรี่ ที่จัดแสดงงานศิลปะหน้ากากผีตาโขนโดยศิลปินชั้นนําระดับประเทศ เจ้าของที่นี่คือ 
“อาจารย์น้อย” คุณพิสิทธิ์ ทับทอง นักเขียนและนักวาดภาพชื่อดัง ผู้ครํ่าหวอดในวงการโฆษณาและ

แบรนดิ้งเอเจนซี่ ที่ผันตัวมาอย่ที่ด่านซ้ายเพราะหลงรักเสน่ห์ของที่นี่ มาที่นี่จะได้คุยกับอาจารย์น้อย 

และชิมขนมเค้กกับเครื่องดื่มอร่อยหลากหลายเมนู ทั้งยังจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์ที่ชั้นล่างของร้าน 

ให้เป็นบุญตาอีกด้วย ที่นี่มีห้องพักไม่มากเพียง 9 ห้อง ทุกห้องมีผลงานวาดของอาจารย์น้อย      

ในคอนเซ็ปท์ต่าง ๆ ถ้าใรหลงรักงานศิลป์และไลฟสไตล์ธรรมชาติของสวนสวย มาที่นี่แล้วจะชอบ
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เที่ยวเมืองน่าน .. ชิมอาหารสํารับคุ้มเจ้า 

น่าน … หนึ่งในจังหวัดของล้านนาตะวันออกที่ยังคงแนวการใช้ชีวิตอย่างเนิบช้าหรือสโลว์ไลฟ์ไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ของตนเองที่ชัดเจน 

เมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นความใฝ่ฝันของนักเดินทางที่หวังว่าจะได้มาเยือนสักครั้งในชีวิต.... 
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 “วัดภูมินทร์” 

ที่นี่คือที่ๆจะต้องขอแวะก่อนที่อื่นทุกครั้ง “ วัดภูมินทร์” วัดในตํานาน

เมืองน่านที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากภาพวาด “ปู่ม่านย่าม่าน” 

จุดมุ่งหมายของเราที่มาวัดในวันนี้ก็เพื่อสักการะพระพุทธรูปเพื่อเป็น

สิริมงคลกับการทํางานและการเดินทาง วัดนี้ชื่อเดิมว่าวัดพรหม

มินทร์ มีงานสถาปัตยกรรมและภาพเขียนฝาผนังเก่าแก่ที่สวยงาม

ขึ้นชื่อระดับโลก ที่ทางเข้าโบสถ์จะเป็นประตูไม้มีทั้งหมดสี่ทิศ บัน

ไดทางเข้าเป็นงานปูนปั้นรูปพญานาค ว่ากันว่าถ้าคู่รักคู่ไหนได้

มาลอดประตูนาคด้วยกัน ก็จะพบชีวิตรักที่มีความสุข ข้างในพระ

อุโบสถมีพระพุทธรูปใหญ่สี่องค์ หันพระพักตร์ออกด้านประตูทั้งสี่ทิศ 
งดงามมาก ส่วนที่โด่งดังที่สุดของวัดนี้คือผนังอุโบสถที่มีภาพวาด

โบราณ เกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของนครน่านในอดีต ซึ่งภาพ

ที่โด่งดังคือภาพ “ ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ “ กระซิบรัก”    

ความรู้สึกของทุกครั้งที่ได้
มาเยือนเมืองนี้ น่าน...คือเมือง
เล็กๆแสนสงบ สัมผัสได้ถึงความ
สะอาดของบ้านเมืองที่บ่งบ

อกความใส่ใจดูแลอย่างดี ผู้คนใช้
ชีวิตเรียบง่ายไม่เร่งรีบ แต่ก็ไม่ได้
เนิบช้า ทุกอย่างมีจังหวะและท่วง
ทํานองที่เหมาะเจาะเหมือนดนตรี
ท่วงทํานองไพเราะ ไม่มีส่วน

ใดขาดเกินหรือเร่งกระชั้นให้บาด
หูบาดใจ เมื่อเดินไปตามถนน
ผ่านวัดวาอารามต่างๆ รู้สึก
เหมือนกําลังเดินอยู่ในเมือง
หลวงพระบาง แต่พอแวะ

จิบกาแฟที่ร้านคาเฟ่สวยริมทาง 
ก็เหมือนจะได้สัมผัสกลิ่นอาย

ความเป็นยุโรปของที่นี่ และเมื่อได้
พบกับผู้คน ภาพย้อนอดีตอัน
งดงามของแผ่นดินล้านนาเมื่อ
หลายปีก่อนก็เข้ามาสู่ความทรง
จํา น่าน... เป็นเมืองที่รวมเสน่ห์
ของบรรยากาศหลายๆแห่งมาไว้
ในที่เดียว เป็นเสน่ห์ที่ปราศจา
กการปรุงแต่งจริตมายา เป็น
เมืองแห่งความบริสุทธิ์สะอาดที่

มีเอกลักษณ์ตรึงใจ....   

คาเฟ่ อเมซอน น่าน 

ไหว้พระแล้ว แวะมานั่งพักที่ร้านกาแฟสวยฝั่งตรงข้ามกับวัดภูมินทร์ 

นอกจากกาแฟและขนมอร่อยแล้ว ที่นี่ก็ยังเคยขึ้นชื่อว่า เป็น

ร้านกาแฟที่มีบาริสต้าหน้าตาดีมาปรุงเครื่องดื่มให้สาวๆได้ชุ่มชื่น 

เป็นอาหารตาอาหารใจกันอีกด้วย ตัวร้านตกแต่งสวยน่านั่งด้วย

บรรยากาศโทนสีขาวและสีนํ้าตาลไม้ธรรมชาติในแนวร่วมสมัย 

เหมาะที่จะแวะมานั่งพักผ่อนเพื่อชื่นชมกับทัศนียภาพของเมืองให้

สัมผัสบรรยากาศรอบกาย
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ใครมาเยี่ยมซื้อของถ้ามีเวลาพอ แม่ ๆ ป้า ๆ เหล่านี้ ก็จะชวนให้ลองทําเครื่องจักสานด้วยกัน ซึ่งเป็นชิ้นงานเล็ก ๆ 

แต่มีความหมายของชาวบ้านต้าม เรียกว่า “ตะแหล็ว” เป็นเครื่องจักสานที่เป็นเครื่องรางใช้ป้องกันภัยของชาวน่านสมัย

โบราณเวลาจะเข้าป่าล่าสัตว์ก็จะสานตะแหล็วนี้ เอาติดตัวไปด้วยเป็นเครื่องรางป้องกันตัว ตะแหล็วจะมีรูปร่างเหมือน 

ดอกไม้ คนที่เข้าป่าก็จะเอาตะแหล็วนี้ปักไว้กับดินทั้งสี่ด้านเพื่อเป็นการแสดงอาณาเขต ป้องกันตัวเองไม่ให้สัตว์ป่าหรือ

ภูตผีเข้ามาทําร้าย ตอนลงมือสานก็ไม่ยากอะไร ทําไปคุยกันไปเพลิน ๆ เดี๋ยวเดียวก็ได้ตะแหล็วมาหลายอัน บางคน    
ครีเอทหน่อยก็จะทําตะแหล็วเป็นหลาย ๆ สี เอากลับบ้านมาปักใส่แจกันแทนดอกไม้ ทั้งสวยทั้งมีความหมายดีด้วย 

นอกจากตะแหล็วแล้ว เราก็ยังเห็นเครื่องจักสานหน้าตาเหมิอนปลอกนิ้วมือแต่อันยาวมาก ๆ ถามได้ความว่าคือ          

“ที่ดึงนิ้ว” วิธีใช้คือจะสวมลงไปที่นิ้วเหมือนเราสวมแหวน จากนั้นก็ดึงนิ้วเพื่อแก้เมื่อย เป็นของใช้ของชาวบ้านที่นี่       

ซึ่งเวลาสวมก็จะต้องเลือกอันที่ใส่แล้วเกาะแน่นกับนิ้วมือพอสมควร ไม่งั้นเวลาดึงออกมาก็จะหลุดได้ก่อนข้อนิ้วจะดัง 

จักสานบ้านต้าม...จักสานแห่งความสุข พักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้ว เรามุ่งหน้าสู่ตําบลบ่อสวก 

เพื่อดูงานจักสานของ “กลุ่มจักสานวิสาหกิจชุมชนบ้านต้าม” กลุ่มชุมชนที่ทํางานจักสานอยู่ที่นี่ 

ใครชอบเครื่องจักสานพวกกระบุงตะกร้า หรือภาชนะสวยๆจะต้องถูกใจที่นี่ เพราะข้าวของเขาจะ

ทําแบบแฮนด์เมดไม่ใช้เครื่องจักร ที่สําคัญคือราคามิตรภาพมาก ตะกร้าใบใหญ่ใส่ผลไม้สานลาย 

ประณีต ราคาอยู่ที่ราว ๆ ไม่ถึงสองร้อยบาท คนสานคือพวกแม่ ๆ ป้า ๆ ที่มานั่งรวมกลุ่มกันทํางาน

สานกระบุงตะกร้า บรรยากาศทํางานกันไปคุยกันไป รู้สึกถึงความสามัคคีกลมเกลียวของชาวชุมชน

จักสานแห่งความสุข : Handcraft Process 

กิจกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนบ้านต้าม ทําความรู้จักเครื่องจักสานที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน  
รวมถึงเครื่องจักสานที่ใช้ในพิธีกรรมของชุมชน รู้จัก“ตาแหลว” ประเภทต่าง ๆ ตามคติความเชื่อของคนในชุมชน เช่น ตาแหลวหมายนา  

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สําคัญก่อนการเริ่มทํานา ตาแหลวกันผี ที่ใช้ระหว่างการเดินทาง  
.. สนุกสนานไปกับเรื่องเล่าจากพ่ออุ๊ย แม่อุ๊ย ปราชญ์ชาวบ้านที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงสาธิตวิธีการและพาทําจักสานแบบต่าง ๆ  

Half day with local Artist 
**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ** 

❤ be local artist for a day @ Nan    Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency



ชิมอาหารน่าน ที่ร้าน เฮือนภูคา เสร็จจากชุมชนตอนเกือบบ่าย ท้องเริ่ม

ร้อง ขอแวะเติมพลังกันที่ “เฮือนภูคา” ร้านอาหารดังของเมืองน่าน เป็นร้านที่
รับแขกบ้านแขกเมืองเป็นประจํา อาหารที่นี่อร่อย มีอาหารเหนือแบบน่านที่

หาทานยาก มีทั้งเมนูประจําและเมนูพิเศษตามแต่วัตถุดิบตามฤดูกาลที่หาได้ 

วันนี้ที่เราสั่งมีออเดิร์ฟเมือง ที่มีอาหารเหนือหลากหลาย จัดมาในจานสวยงาม 

มีทุกอย่างทั้งนํ้าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว แคบหมู ผักพื้นเมืองหลากชนิด ส่วนจานอร่อย

ขึ้นชื่อของที่นี่อาทิ ซี่โครงหมูมะแขว่น, ผัดผักเชียงดา, ลาบคั่วเมืองเหนือ, 

แกงเหนือ ทุกเมนูชิมแล้วอร่อยสมใจที่ได้มาเที่ยวเมืองเหนือกันเลยทีเดียว
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เที่ยวตลาดเช้า “ตลาดเทวราช” ถ้าปกติการตื่นแต่เช้าตรู่ไม่ใช่ทางของคุณ แต่ถ้ามาเที่ยวน่าน เราขอแนะนําให้

ลองตื่นเช้าๆสักวัน แล้วออกจากที่พักสักราวๆก่อนเจ็ดโมงเช้า เพื่อมาเที่ยวตลาดเช้าของเมืองน่าน “ตลาดเทวราช” 

ที่ลงจากรถคุณก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรดาพืชผักผลไม้สีสวยสดใหม่ที่เรียงรายน่าหยิบจับมาทํากับข้าว หรือถ้า

คุณไม่ใช่สายปรุงอาหารแต่เป็นสายชิม ที่ตลาดนี้ก็มีของอร่อยราคาบ้านๆให้เลือกชิมมากมาย ทั้งอาหารและขนมที่

หายากอย่างขนมฝักบัว, ขนมต้ม ปาท่องโก๋สีเหลืองทองตัวโต กรอบนอกนุ่มใน ถัดไปเป็นร้านขายโจ๊กหมู แผงข้าว

เหนียวหมูปิ้งหอมกรุ่น เดินลึกเข้าไปเป็นแผงขายผัก มีผักพื้นเมืองและสมุนไพรโบราณ มาที่นี่คุณจะได้เห็นใบส้มป่อย, 

ผักเพกา, ผักเชียงดา และฟักน่านที่ลูกกลมๆขนาดใหญ่ยักษ์ นอกจากนี้ สายแฟชั่นก็ควรมาเดิน เพราะที่นี่มีทั้งผ้า

ซิ่น ทั้งกระโปรงผ้าชาวเขาที่ตัดเย็บเป็นกระโปรงพลีตสวยแบบที่สาวไฮโซชาวกรุงใส่ ที่สําคัญคือราคาดีงามมาก 

จากที่เราคิดว่าจะมาเดินดูเฉยๆก็เลยกลายเป็นบ้าหอบฟาง เพราะทุกอย่างน่าซื้อน่าใช้ไปหมด เป็นการช้อปที่สนุก

สุดๆอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึง ไม่ว่าสายไหนมาเที่ยวตลาดเช้าก็จะถูกใจทุกสาย แต่ขอแนะนําว่าต้องมาเช้าๆเพราะ
ของบางอย่างพอสายเขาก็เก็บร้านหรือไม่ก็ขายออกไปจนหมด สําหรับเราวันนี้ที่มาตลาดก็คือ มีจุดหมายหลัก

มาซื้อผักเพื่อไปทํา “ แกงสะนัด” อาหารสํารับคุ้มเจ้า ที่จะไปเรียนวิธีทํากันถึงที่คุ้มสําหรับมื้อเที่ยงวันนี้

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง ระหว่างที่รอคน

อื่น ๆ สานตะแหล็วกันอยู่ เราก็แอบแวบออกมาชมงานฝีมือของ
กลุ่มชุมชนที่อยู่ใกล้ ๆ กัน “ชุมชนทอผ้าบ้านซาวหลวง” ที่นี่

จะทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองของน่าน คือ “ ผ้าทอลายนํ้าไหล” สีสวยไล่

โทน ได้มาดูวิธีทอผ้าและชมสินค้าผ้าฝ้ายของที่นี่ สวยดี ผ้าลายนํ้า

ไหลเป็นผ้าทอเอกลักษณ์ของชาวน่าน เนื้อผ้าจะนุ่มและค่อนข้า

งบางกว่าผ้าฝ้ายทอทั่วไป สามารถซักรีดได้รักษาง่ายไม่ยุ่งยาก 

เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันเพราะยิ่งซักเนื้อผ้าก็จะยิ่งนุ่มนวล
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“คุ้มเจ้าเมฆวดี” เรือนไม้โบราณอายุกว่า 100 ปี ที่เจ้าราชวงศ์สุทธิสาร ณ 
น่าน และเจ้าหญิงบัวเขียว ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเรือนหอให้กับเจ้าหล 

และเจ้าเมฆวดี ณ น่าน ซึ่งปัจจุบัน เจ้าชุติมา ณ น่าน หรือ “แม่นาย” 

ของชาวเมืองน่าน เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ร่วมกับน้องๆของท่าน  คุ้มแห่ง

นี้เป็นบ้านไม้โบราณทําด้วยไม้สักกับไม้แดง 

“แม่นาย” ท่านเล่าว่า “สมัยก่อน เจ้าตาคือเจ้าหล ณ น่าน จะทําสัมปทาน

ป่าไม้ เลี้ยงช้างไว้ 2 เชือก พื้นที่ประมาณ 2 งานกว่า ๆ สมัยก่อนเราสี่พี่

น้องเกิดมาไม่ได้ไปคลอดที่โรงพยาบาล จะเกิดที่ในคุ้มนี้เลย” การเปิดบ้าน
ให้คนเข้ามาชมที่นี่ เริ่มมาจากมีการบรรจุการเรียนการสอนเกี่ยวกับ

เรื่องบ้านไทยสมัยเก่า “ก็เห็นว่าดีนะที่จะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษา 

มาถามเราเรื่องประวัติศาสตร์ของเมืองน่านบ้าง เราก็จะเล่าเรื่องภาย

ในบ้านของสมัยก่อน ๆ เท่าที่จําได้ให้เขาฟัง” แม่นายเล่า 

“จุดเด่นของบ้านหลังนี้คือ จะมีหน้าจั่วสามเหลี่ยม มีวงกลม ความหมายที่

สร้างขึ้นแบบนี้ก็คือเพื่อให้เป็นศูนย์รวมจิตใจ อยู่แล้วมีความสุข มีแต่คน

มาชอบบ้านหลังนี้ ห้องนอนใหญ่เป็นห้องของเจ้าหลกับเจ้าเมฆวดี ก็จะจัด

ไว้เหมือนเดิมให้คนเข้าไปชม ส่วนห้องนอนเล็ก เป็นห้องของเจ้าอินทรกับ
เจ้ามอญแก้ว” ซึ่งก็คือเจ้าพ่อและเจ้าแม่ของแม่นายนั่นเอง ภายในห้องโถง

ของบ้าน มีภาพโบราณของเจ้าของบ้านในอดีตและข้าวของเครื่องใช้ สมัย

ก่อนชั้นบนนี้จะอยู่เฉพาะท่านเจ้าของเท่านั้น ข้าหลวงรับใช้จะขึ้นมาได้ก็ต่อ

เมื่อเจ้านายเรียกหา การรับประทานอาหารก็จะใช้ขันโตก ถือเป็นชีวิตแบบ

ชาวบ้านทั่วไป

ทํา .. 

“แกงสะนัด”  

สํารับตํารับเฉพาะที่ .. 

คุ้มเจ้าเมฆวดี
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“แกงสะนัด” เป็นแกงโบราณของน่านที่หาทานได้ยาก เพราะมีที่คุ้มเจ้าเมฆวดีนี้เพียงที่เดียวเท่านั้น 

ผู้สืบทอดแกงนี้คือทายาทรุ่นที่ 4 ของเจ้าเมืองน่านซึ่งเป็นองค์สุดท้าย แม่นายท่านเล่าว่า แกงสะนัด 
เป็นอาหารที่ท ํารับประทานกันเฉพาะในคุ้มนี้ เท่านั้นตั้งแต่อดีต ซึ่งผู้คิดค้นสูตรอาหารนี้คือ          

พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย ชื่อแกงสะนัด เพี้ยนมามาจากคําว่า “ใส่นัก” 

หรือใส่หนัก ๆ นั่นเอง เพราะแกงนี้ เป็นการรวมผักต่าง ๆ ในครัวเรือนมาต้มรวมกัน ทั้งผักสดและผักที่

เหลือจากการทํากับข้าวในเมนูอื่น จากนั้นปรุงรสด้วยเครื่องปรุงของท้องถิ่น วันนี้ถือว่าเราโชคดีที่ได้

ชิมและชมการปรุงแบบตํารับโบราณของตําหนักเมืองน่าน เป็นแกงที่รสชาติอร่อยมีคุณค่าจากผัก

สดหากหลาย ให้สุขภาพที่ดีและย่อยง่ายด้วย เครื่องปรุงแกงสะนัดจะมีทั้งหมดประมาณ 10 อย่างอาทิ 

หมูสามชั้น, ผักบุ้ง, ใบส้มป่อย, มะเขือเปาะ, ตะไคร้, หน่อไม้ดอง, หัวปลีทุบ, นํ้าปลาร้าต้มสุก, กะปิ, 

งาดําคั่ว ซึ่งเมื่อเจ้าทางเหนือรับประทานอาหาร ก็จะจัดกับข้าวหลายชนิด ใส่ในขันโตก เจ้าทางเหนือ

ก็จะล้อมวงนั่งพับเพียบรอบขันโตกรับประทานอาหารเหมือนชาวบ้านทั่วไป ซึ่งปัจจุบันแม่นาย หรือ   
เจ้าชุติมา ณ น่าน ท่านได้เปิดคุ้มเจ้านายสมัยก่อน เพื่อร่วมอนุรักษ์เมนูอาหารหายากให้คนทั่วไปได้รู้จัก 

“เวลารับประทานอาหารก็นั่งกับพื้น มีนํ้าล้างมือ บ้านนี้เพิ่งเปิดให้คนทั่วไปเข้าชมเมื่อปีกว่า ๆ นี้เอง 

เราก็อยากจะฟื้นฟูอยากอนุรักษ์ของเดิมให้คนรุ่นหลังได้มาเห็น ได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง ใครที่

ต้องการมาสัมผัส เราก็จะเตรียมอาหารที่หาทานยากอย่างแกงสะนัด ไว้ให้ลอง เมนูนี้ชาวบ้านจะไม่รู้จัก

เพราะเป็นอาหารที่ทํากันเฉพาะในหอคําของเจ้าผู้ครองนครน่าน ไม่มีขายในท้องตลาด คนแก่ที่นี่ 

บางคนยังไม่รู้จักเลยด้วยซํ้า บ้านเราทําเป็นประจําไม่ยาก แกงสะนัดรสชาติจะออกเปรี้ยวจากใบส้มป่อย

และหน่อไม้ดอง ตามด้วยรสเค็ม เมื่อก่อนหน่อไม้เยอะมาก ในหอคําก็จะเอามาดองไว้ใส่ในเมนูต่าง ๆ  
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.. มาคุ้มเจ้าเมฆวดีคราวนี้ เราได้ลองทําแกงสะนัด โดยมีแม่นายสอนให้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน วิธีทําค่อน
ข้างมีรายละเอียดมากและมีเคล็ดลับต่าง ๆ ซับซ้อน ซึ่งแม่นายท่านก็บอกให้ไม่หวงวิชา ทําแกงสะนัดเสร็จตักใส่

ชามจากนั้นก็รอให้จัดชุดขันโตก แล้วเราก็ได้มานั่งล้อมวงรับประทานอาหารกันที่ในห้องโถงของคุ้ม ได้สัมผัส

บรรยากาศการรับประทานอาหารของชาวคุ้มในสมัยก่อน แกงสะนัดเสร็จใหม่ ๆ ร้อน ๆ หอมผักหลากชนิดชวน

นํ้าลายสอ เป็นนางเอกอยู่ในชุดขันโตก รายล้อมด้วยอาหารแบบชาวเหนือหลากหลาย หมูทอดข้าวเหนียว ไส้อั่ว 

แกงฮังเล ฯลฯ  กับข้าวของชาวน่านรสชาติจะอ่อน ๆ นัว ๆ กลมกล่อมกําลังดี รับประทานกันไปคุยกันไป     

ข้าวเหนียวหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ตัว ลมพัดมาเย็น ๆ ทําให้เริ่มตาปรือ คุ้มเจ้าเมฆวดีชั้นบนที่เรานั่งอยู่นี้ไม่ติดเครื่ อง

ปรับอากาศ แต่ก็มีลมพัดผ่านตลอดเวลาทําให้รู้สึกเย็นสบายไม่ร้อน คนสมัยก่อนเวลาสร้างบ้านจะให้ความ

สําคัญกับเรื่องทิศทางลมเป็นหลัก ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตแบบใกล้ชิดธรรมชาติ   

.. ปัจจุบันนี้ ที่คุ้มเจ้าเมฆวดี เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมและอาหารของเมืองน่านในครั้งอดีต ให้ผู้มาเยือนได้
เรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ เจ้าเมฆวดี เป็นธิดาของท่านเจ้าครองนครน่านองค์สุดท้าย การตกแต่งเรือนนี้

เจ้าชุติมา ณ น่าน ซึ่งเป็นทายาทคนปัจจุบันท่านได้คงสภาพเดิมไว้ทุกประการ 

เที่ยวเมืองน่านครั้งนี้ แม้จะมีเวลาไม่มากและก็อยู่แต่ในเมืองไม่ได้ไปไหน แต่ก็ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารที่

น้อยคนจะได้มาชิมมาสัมผัส แต่เราก็ได้พบประสบการณ์ดี ๆ นี้ ทั้งได้ชิมและลองทําอาหารพิเศษสูตรของ

คุ้มเจ้าหลวง การได้มาฟังแม่นาย เล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตที่เป็นแบบเฉพาะ ถือว่าเราได้มาถึง “น่านนคร” 

ในแง่มุมที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์แบบนี้ ใครที่อยากชมคุ้มเจ้าเมฆวดี หรืออยากชิมรส

ชาติของ “แกงสะนัด” สํารับตํารับเจ้า ในบรรยากาศคุ้มเจ้าหลวงเมืองน่าน แบบเรา แนะนําว่าจะต้องติดต่อ

จองไปล่วงหน้าเพราะที่นี่จะไม่รับวอล์คอิน สามารถติดต่อได้ที่เพจ Community Innovation Agency 

“แกงสะนัด สํารับตํารับเจ้า” เข้าไปหาดูแล้ว โทร.ไปจองกิจกรรมกันได้เลย

‘แกงสะนัด’ สูตรลับสํารับเจ้า  

: Dinner & Handcraft Process 

 เข้าครัวลงมือทํา “แกงสะนัด”  
สํารับโบราณจากคุ้มเจ้าหลวงเมืองน่าน 

ที่หาทานยากด้วยตัวเอง เป็นแกงที่ปรุงขึ้นในคุ้ม
เจ้าเท่านั้น ปัจจุบันเหลืออยู่ที่  

"คุ้มเจ้าเมฆวดี ณ น่าน" เพียงแห่งเดียว  
โดยผู้สืบทอดเมนูโบราณนี้ คือทายาทรุ่นที่ 4 
ของเจ้าเมืองน่านองค์ที่ 64 (องค์สุดท้าย)  

นั่นคือ เจ้าชุติมา ณ น่าน ผู้ที่จะพาพวกเราย้อน
อดีตเมืองน่านผ่านการลงมือ 

ทําแกงสะนัด เมนูที่ทํารับประทานกันในคุ้ม 
ตั้งแต่ในอดีต โดยคําว่า แกงสะนัด แปลว่า  

แกงที่ใส่ของเยอะ ๆ นั่นเอง 

Dinner with local Artist [Dinner 17:00] 
Half day with local Artist 

(workshop+Lunch) 

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Nan  

Booking now >> PageFB : 
CommunityInnovationAgency 
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เที่ยวอู่ทอง...ลองเยือน”โรงยา”...แต่งหน้าตุ๊กตาทวาราวดี 

อู่ทอง...ได้ยินชื่อนี้ทีไร มันช่างเร้าใจให้ค้นหา เพราะคําว่า “อาณาจักรเมืองโบราณทวาราวดี”                                                                                                      

ที่บ่งบอกว่าดินแดนอู่ข้าวอู่นํ้าแห่งนี้ ต้องมีอะไรดี ๆ ซ่อนตัวอยู่หลายอย่างแน่นอน ว่าแล้วก็อย่ารอช้า ขับรถไปกันเลยดีกว่า  

มากันเรื่อย ๆ ทางบางบัวทองออกมาอีกไม่ไกล ก็ถึง “จังหวัดสุพรรณบุรี” ที่ตั้งของ “เมืองโบราณอู่ทอง” หนึ่งในพื้นที่พัฒนาพิเศษของ อพท.                               

ซึ่งปัจจุบัน อู่ทอง เป็นอําเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งยังเป็นเขตท่องเที่ยวพิเศษที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้                                                                                 

แต่วันนี้เราจะมาเที่ยวอู่ทอง และรู้เรื่องราวของอาณาจักรทวาราวดี ในรูปแบบสนุกสนานสัมผัสได้ไม่โบราณ                                                                            

เพราะกลิ่นอายของวัฒนธรรม ได้ถูกนํามาปรุงโฉมให้มีความร่วมสมัย ในการมาเยือนศูนย์การเรียนรู้พิเศษที่มีชื่อว่า “ โรงยาป้าต้อย”
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สนุกสนาน... 
ร่วมสมัย... 

ได้ความรู้และสัมผัสวิถีชุมชน.. 
คือสิ่งที่ได้รับเมื่อมาเยือน   

“โรงยาป้าต้อย” ศูนย์เรียนรู้ที่
มีพื้นที่กว้างขวางโปร่งโล่ง 
สามาถต้อนรับผู้มาเยือนได้. 
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะจัดกิจกรรม
ชุมชนที่มีคนนับสิบนับร้อย   
หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มเล็ก ๆ 

และนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว 
ก็จะได้รับความสนุกสนาน   
และอิ่มเอมเช่นเดียวกัน 

“ป้าต้อย” หรือคุณเครือวัลย์ 
คล้ายจินดา เป็นผู้หญิงตัวเล็ก ๆ 
แต่แคล่วคล่องทั้งการพูดจาและ
อัธยาศัยที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี  
เมื่อเข้ามาที่ศูนย์นี้ เราก็จะเห็น
อุปกรณ์และถาดไม้ตาลใส่    
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ วาง     
เรียงราย ที่นี่เป็นศูนย์ผลิต 
ยาดมและยาหม่องสมุนไพร    

พื้นบ้านของสุพรรณบุรีที่ชื่อว่า 

“ยาดมหัวโต”  
ซึ่งที่มาที่ไปของยาดมนี้ 

น่าสนใจมาก

“กุฑุวดี”... ตุ๊กตาสาวงามแห่งทวาราวดี 

  ณ โรงยาป้าต้อยแห่งนี้เอง ที่เราได้พบกับตุ๊กตาสาวงามเอกลักษณ์สะดุดตาแต่แรกเห็น  

นั่นคือดวงตาที่กลมโต จมูกกว้าง ริมฝีปากเอิบอิ่มยิ้มแย้ม เธอสวมต่างหูรูปกลมขนาดใหญ่ 

เกล้าผมขึ้นไปด้านบน และมีกรอบวงโค้งอยู่ด้านบนของศีรษะ กรอบวงโค้งนี้เองคือสิ่งที่ 

บ่งบอกว่า สาวงามคนนี้อยู่ในยุคของทวาราวดี กรอบนี้เรียกว่า “กุฑุ” เป็นลวดลายประติ-

มากรรมในช่วง พุทธศตวรรษที่ 13-15 หรือประมาณ 1,200–1,300 ปีที่ผ่านมา       

กรอบวงโค้งกุฑุนี้เอง ที่ทําให้ทราบว่า นี่คือศิลปะทวาราวดีในภาคกลางของประเทศไทย   

  คําว่า “กุฑุ” เป็นภาษาทมิฬ ทางตอนใต้ของอินเดีย ใช้เรียกส่วนประกอบสถาปัตยกรรมที่

เป็นรูปวงโค้งคล้ายเกือกม้า ซี่งเป็นประติมากรรมประกอบตกแต่งสถาปัตยกรรมพุทธ-

ศาสนาในศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะ และศิลปะนี้ก็สืบทอดอิทธิพลมาถึงศิลปะสมัย

ทวาราวดีในประเทศไทย ที่มีการพบศิลปะนี้ที่เมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี แห่งนี้นั่นเอง 

  เมื่อได้ยินเรื่องราวความเป็นมานี้ ทําให้เราขอตั้งชื่อให้ตุ๊กตาสาวงามนี้ว่า “กุฑุวดี” ซึ่ง

มาจากคําว่า “กุฑุ” ที่สื่อถึงงานศิลปะ บวกกับคําว่า “วดี” ซึ่งนอกจากจะแปลว่าหญิงงาม 

ยังหมายถึง “ทวาราวดี” อันเป็นยุคสมัยที่มาของเธอ ดังนั้นนัยแห่งคําแปลชื่อนี้คือ 

“สาวงามแห่งยุคทวาราวดี ผู้มีประติมากรรมกุฑุประดับบนศีรษะ” นั่นเอง
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“กุฑุวดี” เป็นสาวสวย และเธอก็สวยขนาดได้ขึ้นปกหนังสือของพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติอู่ทองกันเลยทีเดียว ใครที่เคยไปชมพิพิธภัณฑ์ จะได้เห็นหนังสือที่มีรูป

ปกเป็นตุ๊กตาสาวทวาราวดี ยืนหลับตายิ้มหวาน จนเราอดที่จะยิ้มตามด้วยความ

เอ็นดูไปด้วยไม่ได้ นอกจากจะเป็นตัวแทนความงามของสาวยุคทวาราวดีแล้ว 

“กุฑุวดี” เธอก็ยังเป็นตุ๊กตานําโชคลาภมาให้ด้วยตามความเชื่ออู่ทองโบราณ 

แถมยังเป็นสาวช่างแต่งตัวไม่แพ้สาวรุ่นเรานี้เลย เพราะทั้งผ้าโพกผม ต่างหู    

สร้อยคอ เธอจัดเต็มได้น่ารักน่าเอ็นดู จากภาพลักษณ์ของชิ้นงานประติมากรรม 

ที่พบเห็น ทําให้ เรามองบุคลิกของตุ๊กตาสาวงามแห่งทวาราวดีคนนี้ว่า         

เธอเป็นสาวสวยใจดี มีบุคลิกงดงามอ่อนหวาน สนุกสนาน ช่างแต่งตัว จิตใจดีและ

มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

  

ป้าต้อย ได้นําความงดงามมีชีวิตชีวาของ “กุฑุวดี” ตุ๊กตาสาวงามแห่งทวาราวดีนี้ 

กลับมาให้เราได้ชื่นชมกันในชีวิตประจําวัน ด้วยการนําความน่ารักนี้มาดีไซน์เป็น

ฝาภาชนะต่างๆ ทั้งฝาขวดยาดมและยาหม่องสมุนไพรพื้นบ้าน ที่รู้จักกันแพร่หลาย

ในนาม “ยาดม - ยาหม่องหัวโตบ้านป้าต้อย” ความน่ารักของสาว “กุฑุวดี” ไม่ได้

ถูกดีไซน์อยู่แค่ฝาขวดยาดม แต่ยังมีในรูปแบบของขวดและโถแก้วสวย จะใช้ในบ้าน

หรือเป็นของขวัญของฝากก็น่ารักน่าเอ็นดู ด้วยดีไซน์หลากหลาย รูปแบบ อาทิ 

“กุฑุวดี” ในเครื่องแต่งกายชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของชนพื้นถิ่น เช่น ลาวพวน, ลาวครั่ง 

หรืออาชีพต่าง ๆ เช่น คุณพยาบาลคนสวย ฯลฯ โดยตุ๊กตาทุกตัวจะมี          

เอกลักษณ์วงกรอบกุฑุที่ประดับบนศีรษะ บ่งบอกความเป็นสาวทวาราวดีอู่ทอง

อย่างชัดเจน
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ตอนนี้แหละที่ทุกคนทั้งลุ้นทั้งสนุกกับการแต่งหน้าสาว “ กุฑุวดี” ของเราเพื่อใช้เป็นฝาขวดยาดม 
เราจะเอาตุ๊กตาที่เป็นดินปั้นเปลือยๆไม่มีสีสัน มาแต่งหน้าตาและลวดลายให้เป็นสาวสวย ใช้สีวาด

เป็นคิ้ว, ตา, ปาก และเครื่องประดับ ที่พิเศษก็คือตรงวงโค้ง “กุฑุ” บนศีรษะตุ๊กตา ที่เราจะวาดดีไซน์

ยังไงก็ได้ตามจินตนาการ ทําไปมือสั่นไปแต่ก็สนุกสุด ๆ พอวาดเสร็จออกมา แต่ละคนก็ชื่นชม

ผลงานตัวเอง ได้ตุ๊กตาสาวทวาราวดีหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู แถมใช้ประโยชน์ได้จริงเพราะเป็น

ยาดมหอมชื่นใจ เอากลับบ้านเป็นที่ระลึก บางคนทําเสร็จตัวหนึ่งแล้วยังสนุกอยากทําอีก เขาก็มีจัด

ไว้เป็นชุดเซ็ทให้เอากลับไปเล่นต่อที่บ้าน หรือจะเอาไปฝากคนที่บ้านให้ลองวาดดูบ้างก็น่าสนใจดี 

เมื่อมาที่นี่ ความสนุกสนานก็คือ เราสามารถเลือกแต่งตัวให้ตุ๊กตาสาวงามนี้ได้ โดยนํามาวาด

ลวดลายตกแต่ง หรือประดับประดาให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามใจชอบของเรา  แล้วนําไปเป็นฝาขวด
ยาดมสมุนไพรสูตรพื้นบ้านที่เราทําเอง นี่คือกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ทั้งเพลินและสนุก ป้าต้อยจะลงมือ

สอนเองแบบไม่มีปิดเคล็ดลับ ทั้งสูตรการทํายาดมสมุนไพร และวิธีวาดลวดลายตกแต่งตุ๊กตา 

งานนนี้ต้องบอกว่าคนวาดรูปไม่เก่งหรือไม่เคยเข้าครัวจับมีดจับเขียง ก็สามารถลงมือทํากันได้

อย่างสนุกสนาน ทํากันไปคุยกันไป ได้ความรู้และวิชาเรื่องสมุนไพรดี ๆ จากป้าต้อยมากมาย 

... “อย่างที่รู้กันว่าพื้นที่อู่ทองเป็นเมืองโบราณอาณาจักรทวาราวดี มีความเป็นมาเก่าแก่         

อีกแรงบันดาลใจของป้าต้อยก็คือ การสร้างสรรค์ตุ๊กตาผู้หญิงโบราณทวาราวดี มาปรับรูปแบบ

ให้ใช้ในชีวิตประจําวัน ป้าก็เลยเอาตุ๊กตานี้ มาผสมผสานกับสูตรยาดมสมุนไพรที่ได้เรียนมา เพื่อให้

เป็นสื่อเชื่อมโยงอู่ทองยุคเก่ากับยุคใหม่เข้าด้วยกัน” ป้าต้อยเล่า 

“กุฑุวดี” สาวงามของเรา จึงเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันจากศิลปะดินปั้นที่ป้าต้อยเชี่ยวชาญ อิงกับอัต
ลักษณ์ศิลปะดั้งเดิมของทวาราวดี ผสมผสานกับงานสมุนไพรไทยที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ทั่ว

ไปคือ ยาหม่อง- ยาดม เป็นการนําตุ๊กตาทวาราวดีมาสู่ยุคปัจจุบันในรูปแบบร่วมสมัยและใช้ได้

จริงในการดูแลสุขภาพ

                                                              เวิร์คช็อป “แต่งตัวตุ๊กตาสาวทวาราวดี”              
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ทีนี้พูดถึงการทํายาดม บนโต๊ะอุปกรณ์ที่เตรียมไว้มีสมุนไพร

ไทยหลายอย่าง บางอย่างเราก็รู้จัก เช่น มะกรูด ส้มโอ 

บางอย่างก็เพิ่งเคยเห็น เช่น สมุลแว้ง เป็นเปลือกไม้เนื้อแข็ง 

และลูกจันทน์หรือ nutmeg  สมุนไพรแต่ละอย่างมีกลิ่นหอมเป็น

เอกลักษณ์ เราเริ่มต้นทํายาดมด้วยการหั่นเปลือกมะกรูดกับส้ม

โอเป็นชิ้นเล็ก ๆ  ตําลูกจันทน์ในครกจนเป็นผง ที่ยากสุดคือ

การหั่นเปลือกไม้สมุลแว้งที่แข็งมากแต่ก็ไม่เหนือความสามารถ 
ช่วยกันทําหลาย ๆ คนสนุกสนาน ต่อมาก็ ถึงขั้นตอนการผสม

ยาดม ซึ่งก็ง่ายแค่ตักส่วนผสมทั้งหมดใส่ขวด ปิดท้ายด้วยนํ้า

มันหอมจากการบูร พิมเสนและเมนทอล ก็เสร็จขั้นตอน 

เวิร์คช็อป “ยาดมหัวโต”  
สมุนไพรสูตรโบราณบ้านป้าต้อย     



- 55 -

“ยาดมหัวโตป้าต้อย” เป็นกิจกรรมตํานานทวาราวดีของวิถีชุมชนอู่ทอง ซึ่งมีแนวคิดจากวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน จังหวัดสุพรรณบุรี   ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

ที่น่าสนใจอีกมากมาย ขับรถมาจากกรุงเทพฯ แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึง ถ้าใครแวะมาเที่ยวที่นี่ ลองมาทําเวิร์คช็อปตุ๊กตายาดมสมุนไพรที่ “โรงยาป้าต้อย” แห่งนี้ดู แล้วจะ

ได้พบการเรียนรู้อารยธรรมเมืองโบราณอู่ทอง ในรูปแบบที่สนุกสนานและร่วมสมัย ให้เราได้หลงรักเมืองโบราณอู่ทองในอีกรูปแบบหนึ่งของเสน่ห์ชุมชน ....

ยาดมสมุนไพรหัวโตโบราณ ตํานานทวารวดี : Handcraft Process 

นําอัตลักษณ์ของเมืองโบราณอู่ทองที่มีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในยุคสมัยทวารวดี มาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานศิลปะบนฝายาดม        
เรียนรู้วิธีการทํายาดมสมุนไพร และงานศิลปะบนฝายาดมด้วยการลงมือทํา รู้จักกับสมุนไพรอันทรงคุณค่า กานพลู สมุลแว้ง ผิวมะกรูดอบแห้ง         

ลูกจันทร์ พริกไทย พิมเสน การบูร นํามาผสมผสานเป็นยาดมสมุนไพรสูตรโบราณที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ...  

Half day with local Artist 
**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 

❤ be local artist for a day @ Suphanburi    Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency



“อู่ทองต้องลองเที่ยว” เมืองโบราณอู่ทอง สุพรรณบุรี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจอีกหลายที่เลย เคยไปกันหรือยัง 

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง: แหล่งรวมหลักฐานประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเมืองโบราณอู่ทองตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ของผู้คนที่อยู่ในพื้นถิ่นแห่งนี้ 

- พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ: พระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา ประดิษฐานในอุทยานพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปแกะสลักแบบนูนลอยทั้งองค์อยู่บนหน้าผามังกรบิน  

- สวนหินพุหางนาค: สวนหินธรรมชาติอายุนับล้านปีของเมืองโบราณอู่ทอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

- วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม: วัดเก่าสมัยทวาราวดีที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์ชุมชนทวิถีไทยพวน ที่นี่มีพระพุทธบาทจําลอง และในเทศกาล   
ลอยกระทงจะมีประเพณีลอยกระทงสวรรค์แห่งเดียวในประเทศไทย 
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“ระนอง” มาลองนะ...แล้วจะติดใจ  

จะสายบิวตี้ สายแอดเวนเจอร์ หรือสายไลฟสไตล์ มาเที่ยวระนองกันสักครั้ง แล้วจะบอกว่าเมืองนี้มีอะไรดีๆเยอะเลย... 

ระนอง...เมืองรองที่ใครๆก็ขับรถผ่านเวลาจะไปสายใต้ แต่จะบอกให้ว่าถ้าไม่แวะเมืองนี้ก็คือพลาดเรื่องดีๆไปอย่างน่าเสียดาย เพราะ

มีเรื่องเที่ยวสนุกหลายเรื่องของระนอง ที่เราจะหาไม่ได้จากที่อื่นๆ....



- 59 -

“หาดส้มแป้น” – ฮ่วยซําเปียน หุบเขาในป่าลึก 

รถพาเรามาถึง “บ้านหาดส้มแป้น” หมู่บ้านชุมชนดั้งเดิมท่ามกลางหุบเขา แมกไม้เขียวขจีทําให้

ความร้อนรุ่มของสภาพอากาศคลายลงไปได้มาก ลงจากรถแล้วสายตาของเราก็เริ่มสอดส่า

ยมองหาชายหาดว่าอยู่ตรงไหนจากชื่อหมู่บ้าน พี่ชาวชุมชนบ้านหาดส้มแป้นที่มารับเรามอ
งอย่างรู้ทันแล้วบอกว่า “ที่นี่ไม่มีชายหาดติดกับทะเลหรอกนะคะ ชื่อหาดส้มแป้นนี่มาจากภาษา

จีนว่า ฮ่วยซําเปียน แปลว่าลึกเข้าไปในป่าลึก เป็นที่ๆคนจีนโบราณเข้ามาในป่าลึกเพื่อขุด

หาแร่ดีบุก เรียกกันต่อๆมาก็เลยกลายมาเป็นชื่อหาดส้มแป้นอย่างทุกวันนี้” เกือบไปแล้วเรา 

ถ้ามาที่นี่ช่วงหน้าหนาว ก็จะได้เห็นสายหมอกทอดตัวยาวไปตามทิวเขาสวยน่าถ่ายรูป วันนี้

มาถึงแล้วก็ต้องแวะสักการะรูปเหมือนของ “หลวงพ่อท่านคล้าย” อดีตเจ้าอาวาสวัดหาดส้มแป้น 

ที่ในศาลา หลวงพ่อเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านหาดส้มแป้น มักจะมากราบบนบานขอ

พรขอโชคลาภกัน มีเรื่องราวเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่เล่ากันมาปากต่อปาก 

นั่งเครื่องมาแค่ชั่วโมงกว่า ๆ ก็มาถึงระนอง 
ตลอดเส้นทางรถยนต์จะเห็นวิวต้นไม้สองข้าง

ถนนสวยงาม ความรู้สึกเย็นชุ่มชื่นเมื่อมองอ

อกไปเห็นสายธารนํ้าตกเป็นเส้นสีขาวไหลลง

มาจากยอดเขา นั่นคือ “ นํ้าตกบ้านหงาว” 

อันงดงาม เห็นอยู่ลิบ ๆ เหมือนจะบอกว่ายินดี 

ต้อนรับ ทุกคนสู่เมืองระนองทุกครั้งที่ได้มาเยือน 

ระนอง 
 ต้องลองมา  

    

“นั่งสองแถวไม้โบราณ” 

ไฮไลท์หนึ่งของการมาระนอง ก็คือจะต้องได้ลองนั่ง

รถสองแถวไม้โบราณไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึง  รถไม้นี้สมัย

ก่อนจะใช้สําหรับชาวเหมืองนั่งไปขุดแร่ดีบุกบนภูเขาในป่า 

เรานั่งสองแถวลมพัดผมปลิวขึ้นไปบนภูเขาสนุกดี พี่

คนขับก็ขับดีไม่มีซิ่งให้ต้องหวาดเสียว ทางขึ้นเขาเป็นถนน

เล็กๆทอดตัวไปตามหมู่บ้าน มีผู้คนเดินประปราย พอเห็น
รถไม้แล่นขึ้นมาก็จะมีรอยยิ้มแห่งมิตรภาพต้อนรับให้ชื่นใจ  
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“ร่อนแร่”ไลฟสไตล์ขุดแร่แบบชาวเหมืองเก่า เพราะ “แร่นอง”คือชื่อเดิมของเมือง ๆ นี้ ที่บอกว่ามีสายแร่อยู่ในทุกๆตารางนิ้วของแผ่นดิน และชื่อนี้ก็ได้กลาย

มาเป็นระนอง  กิจกรรม “ร่อนแร่” จึงเป็นประสบการณ์พิเศษที่เราจะหาได้จากที่นี่  รถไม้พาเรามาถึง “ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่” ที่อยู่ริมถนน มองเห็น

หินก้อนใหญ่สลักคํา “เหมืองแล่น 2489” เป็นหลักฐานว่าตรงนี้เป็นเหมืองเก่าแก่ มีโต๊ะจัดแสดงเครื่องมือและวิธีการร่อนแร่ของชาวเหมือง ยุคก่อน มีแร่ชนิดต่าง ๆ 

ที่ร่อนได้วางไว้ให้ดู วันนี้เรามาลองเป็นสาวชาวเหมืองดูสักที ได้เรียนรู้วิธีการร่อนแร่ด้วยตัวเอง จะร่อนแร่หรือร่อแร่เดี๋ยวรู้กัน! 

เริ่มจากเปลี่ยนชุดมาใส่ผ้าถุงปาเต๊ะที่นุ่งแบบสาวชาวเหมือง คือต้องพับด้านหน้าของผ้าถุงให้ใช้เป็นที่เก็บแร่ดีบุกที่ร่อนมาได้ด้วย เปลี่ยนชุดเสร็จพร้อมแล้ว เออสวย

ดีนะไม่มีใครชมเราก็ชมตัวเอง! เดินลงมาที่ลําห้วยข้างล่าง พร้อมกับ “เลียง” จานไม้ใบใหญ่ที่ทําจากรากไม้ขุดติดมือมาด้วย นี่คือจานร่อนแร่ อุปกรณ์สําคัญ 

สาวชาวกรุงใครเท้าบาง แนะนําให้พกรองเท้าแตะยางมาสักคู่แล้วจะได้ไม่เจอปัญหาหินบาดเท้าให้เสียอารมณ์

เดินเท้าเปล่าลงไปลุยห้วยปุ๊บ ก็บอกตัวเองเลยว่า นี่คือการทําตัวเป็นนักร่อนแร่ชาวเหมือง 
แบบออริจินัลแท้ ๆ เพราะได้สัมผัสทั้งความเย็นความเชี่ยวของนํ้าลําห้วยและความแข็งของหิน
ใต้ลําธาร ทั้งความหนักของการใช้เลียงตักหินตักดินขึ้นมาแกว่งร่อนในนํ้า เวลาใช้เลียงตักดิน
หินก้นลําธารขึ้นมาแกว่งร่อนหาแร่นี่ อารมณ์มันคล้ายๆกําลังเล่นฮูล่าฮูป มองไปข้าง ๆ เห็นพี่ ๆ 
ชาวชุมชนแกว่งสะโพกยามร่อนแร่ เป็นจังหวะเข้ากับสายนํ้าสนุกจริง ๆ แกว่งเลียงไปมาสุดท้าย
สิ่งที่เหลือบนเลียงก็คือ เม็ดแร่ดีบุกสีเทาดําเหมือนทรายหยาบ ๆ ใครมากได้น้อยแล้วแต่บริเวณ
ที่ตักลงไป แต่พอได้แล้วนี่มันตื่นเต้นบอกไม่ถูกกับผลงาน ระนองยังมีแร่ดีบุกอุดมสมบูรณ์ในทุก
ตารางนิ้วของผืนดิน กิจกรรมนี้ได้ทั้งออกกําลังกายได้เหงื่อ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน
ตื่นเต้น แถมยังได้รูปสวยๆของตัวเองกลับไปอวดคนที่บ้านอีกด้วย เป็นรูปที่หาไม่ได้ง่าย ๆ ได้ใส่
ชุดสาวร่อนแร่แบบพื้นเมืองระนองแท้ ๆ โอกาสแบบนี้จะมีกี่ครั้งในชีวิตที่จะได้ทํา

“เหมืองแล่น” เป็นประเภทการทําเหมืองแร่อย่างหนึ่ง     
ซึ่งประเภทการทําเหมืองจะมีหลายชนิดเช่น เหมืองครา, 

เหมืองรูหรือเหมืองปล่อง, เหมืองหาบ, เหมืองสูบ ฯลฯ 

เหมืองแล่นจะมีวิธีทําคือ เขาจะทําเหมืองบนภูเขา โดย

ทํารางให้นํ้าไหลชะหน้าดิน เพื่อนําแร่ให้ไหลลงไปในบ่อขุด 

แล้วก็จะใช้คนงานร่อนเอาแร่ออกจากดินและทรายอีก

ทีหนึ่ง เหมืองที่ใช้วิธีนี้จะมีเหมืองครากับเหมืองแล่น 

แต่เหมืองแล่นจะมีพื้นที่เล็กกว่า และทํากันในครัวเรือน 

โดยจะขุดให้ดินทรายที่มีแร่ธาตุไหลมาสู่รางแล้วร่อนออก
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... นอกจากแร่ดีบุก ในลําห้วยของระนองก็ยังอุดมไปแร่อีกชนิดหนึ่งคือแร่โมนาไซต์ (Monazite) 

ที่เห็นที่นี่เป็นแร่สีนํ้าตาลเหมือนเม็ดทรายหยาบ ๆ กว่า โมนาไซต์เป็นแร่ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม แร่ธาตุ

หายาก อยู่กลุ่มเดียวกับยูเรเนียม แร่นี้จะใช้ในการทําไส้หลอดไฟและในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม 

เพื่อเร่งปฏิกิริยาการแตกตัวของปิโตรเลียมเหลว และใช้ทําสารเร่งปฏิกิริยาการเรืองแสงของ

หลอดภาพในจอโทรทัศน์ แร่ธาตุสําคัญนี้มีอยู่ในลําห้วยที่ระนองมากพอ ๆ กับแร่ดีบุก        

ทําเซรามิกที่ศูนย์เซรามิก บ้านหาดส้มแป้น ตอนที่ร่อนแร่ 
เราสังเกตว่านอกจากแร่ชนิดต่างๆแล้ว เนื้อดินบางส่วนในลําห้วย

ก็ยังมีความพิเศษ คือเป็นสีขาวเนื้อเนียนละเอียดมากๆ คนที่นี่เล่า

ว่ามันคือ “ ดินขาว” เป็นดินพิเศษของระนองที่มีคุณภาพดีมาก 
และระนองก็เป็นที่ผลิตดินขาวแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

... กิจกรรมต่อไปที่ เราทําจึงเป็นการ “ปั้นเซรามิกดินขาว” 

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเซรามิกบ้านหาดส้มแป้น งานเซรามิกที่

เห็นมีทั้งจานชาม, แจกัน, ตุ๊กตาปั้น,แม่เหล็กติดตู้เย็น รวมทั้งของ

ที่ระลึกเช่นจานดินขาววาดลวดลายเป็นพระราชวังรัตนราชรังสรร

ค์ของระนอง อยู่ท่ามกลางสระบัวสวยอ่อนหวาน จานลายใบบัว

สีเขียวสวยและเซรามิกรูปถังร่อนแร่ เป็นสินค้าขายดี 

... เวิร์ คช็อปเซรามิกเขาจะให้เราทําตั้งแต่เตรียมดิน, ขึ้นรูป, เขียน

ลาย ไปจนจบกระบวนการ และถ้าใครไม่มีเวลารอในช่วงเผาเคลือบ 
เขาก็มีบริการดิลิเวอร์รี่ชิ้นงานให้ด้วย 

... ที่นี่นอกจากจะได้ทําเซรามิกแล้ว เราก็ได้ลองชิมอาหารพื้น

บ้านอาทิ แกงส้มปลาสําลีใส่ขมิ้นแบบใต้, ต้มกะทิหน่อไม้ใส่สะตอ, 

นํ้าพริกระกํา ฯลฯ ที่อร่อยแปลกลิ้น

ปั้นแร่แปรรูป .. จากดีบุกสู่ดินขาว : Trip & Handcraft Process 

... ลองใส่ชุดร่อนแร่นุ่งผ้าถุงปาเต๊ะ แล้วลงไปร่อนแร่จริงในลําธารของหมู่บ้าน เปิด         
ประสบการณ์การร่อนแร่ ย้อนอดีตไปสู่ยุคที่การทําแร่ยังคงรุ่งเรือง โดยมีคุณลุงคุณป้า ผู้มาก

ประสบการณ์สอนการร่อนแร่ เล่าประวัติการร่อนแร่ เทคนิคการนุ่งผ้าสําหรับการร่อนแร่ ... 
แร่ดินขาวจากบ้านหาดส้มแป้นนั้น ได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย นําแร่ดินขาวมาผลิต

เป็นงานเซรามิกในสไตล์ตัวเอง สร้างสรรค์ผลงานเก๋ ๆ เอากลับไปใช้ที่บ้านกันคะ 

2-3 hrs. with local Artist  [ปั้นดินขาว] 
Half day with local Artist [ร่อนแร่ + ปั้นดินขาว ว]  

**  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ** 
❤ be local artist for a day @ Suphanburi     

Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency
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อาบนํ้าแร่...ดูแลสุขภาพและความงาม 

อันนี้เป็นไฮไลท์พิเศษที่พลาดไม่ได้เมื่อมาระนอง เพราะนํ้าพุร้อนของระนอง ขึ้นชื่อในนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า

ช่วยดูแลสุขภาพและความงาม สายนํ้าจากสปานํ้าพุร้อนของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละที่นั้น จะแตกต่างกัน

ไปตามคุณสมบัติแร่ธาตุในดินและอุณหภูมิของแหล่งนํ้าพุร้อน ซึ่งก่อนมาระนองสายบิวตี้อย่างเราได้

หาความรู้มาแล้วว่า นํ้าพุร้อนของระนอง เป็นสายนํ้าแร่ที่มีลักษณะพิเศษคือไม่มีสารกํามะถันเจือปนทําให้

ไม่มีกลิ่นฉุน นํ้าแร่ที่นี่เป็นนํ้าพุร้อนคาร์บอเนต ที่ช่วยดูแลความงามของผิว ลดการเกิดสิวและผื่นแพ้ 

นอกจากนี้ อุณหภูมิของนํ้า 41-50 องศา ก็ให้ผลดีในการบําบัดด้านสุขภาพ รู้แล้วจะช้าทําไมเปลี่ยน

ชุดลงไปแช่อาบกันดีกว่า  

แต่เปลี่ยนชุดแล้วก็อย่าเพิ่งกระโดดลงบ่อเพราะเขามีวิธีอาบแช่ที่ถูกต้อง คือต้องล้างตัวก่อนเพื่อล้างเหงื่อ

และเตรียมร่างกายให้พร้อมรับอุณหภูมิของนํ้าพุร้อน ล้างตัวแล้วให้ลงไปแช่ที่บ่อนํ้าอุ่นก่อนราวๆ 10 

นาทีเพื่อวอร์มอัพร่างกาย ก็จะรู้สึกสบายคลายปวดเมื่อย จากนั้นก็ไปต่อบ่อที่สองซึ่งอุณหภูมิจะสูงขึ้น 
คืออยู่ที่ราวๆ 40-45 องศา อุณหภูมินี้ที่จะช่วยเปิดรูขุมขนให้ระบายมลพิษคั่งค้างออกทางเหงื่อ ช่วย

คลายปวดเมื่อย บําบัดอาการนอนไม่หลับจากความเครียด ช่วยระบบย่อยอาหาร บําบัดอาการท้องอืด

มีแกส ทั้งช่วยพัฒนาระบบของหลอดเลือดของหัวใจ วิธีลงอาบในบ่อที่สองนี้ก็คือ ให้ค่อยๆจุ่มตัวลงไป

ทีละนิดทีละส่วนๆ เพื่อให้ร่างกายคุ้นกับอุณหภูมิ เมื่อคุ้นแล้วก็ลงไปอาบแช่ได้ทั้งตัว ตอนลงแรกๆอาจรู้สึก

ร้อนสักหน่อยแต่สักพักจะผ่อนคลายสบายสุดๆ บ่อที่สองนี้เขาแนะนําว่าให้แช่ได้ไม่เกินครั้งละ 15 นาที แล้ว

จะกลับไปที่บ่อแรกหรือถ้ายังไหวก็ให้ไปบ่อที่สาม ซึ่งอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกคือ  45-50 องศา ซึ่งเป็นอุณห

ภูมิที่จะช่วยแก้ปัญหากล้ามเนื้อ การปวดข้อ ฯลฯ   

นํ้าแร่ของระนองส่วนใหญ่ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 40 – 50 และ 65 องศาเซลเซียส ค่ากรดด่างจะอยู่ที่

ประมาณ 8.3 ถึง 8.4 ส่วนใหญ่ ถือว่ากําลังอาบได้สบายๆ โดยเฉพาะบ่อนํ้าร้อนรักษะวาริน ที่มีอุณหภูมิ 

65 องศาเซลเซียส ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ นอกจากนี้ นํ้าจากบ่อนํ้าร้อนรักษะ
วาริน ยังถูกนําไปใช้ในการทําพิธีพุทธาภิเษกและนํ้าพระพุทธมนต์ในพระราชพิธีต่างๆด้วย วันนี้ที่เราไปอาบ

แช่กันก็คือที่ธารินรีสอร์ท นอกจากได้อาบแช่นํ้าพุร้อนสบายตัวแล้ว ที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารอร่อยให้บริการ
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ถ่ายรูปในบรรยากาศจีนโบราณร้อยปี  

ที่ “บ้านร้อยปีเทียนสือ” 

มาระนอง อย่าลืมแวะชม “บ้านร้อยปีเทียนสือ” บ้านจีนโบราณของตระกูล 

ณ ระนอง ที่ผูกพันกับเมืองระนองมานานกว่าร้อยปี  เป็นบ้านสร้าง

ในสมัยรัชกาลที่ห้า เพื่อเป็นเรือนหอของ “เทียนสือ” กับ “ฉวยหล่วน” 

บุตรสาวของท่านคอซิมซั่ว ณ ระนอง ซึ่งท่านคอซิมซั่วเป็นบุตรสาวของ

ท่านคอซู้เจียง และเป็นพี่สาวของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้)       
เจ้าเมืองตรัง ดังนั้น ท่านเทียนสือ จึงมีศักดิ์ เป็นหลานเขยของ     

พระยารัษฎานุประดิษฐ์ และเป็นหลานเขยของพระยาสุจริตมหิศรภักดี 

(คอซู้เจียง) นั่นเอง เล่ากันว่า ทุกคํ่าคืนเดือนหงาย ท่านเทียนสือมัก

จะชวนลูกหลานมาช่วยกันนั่งนับเหรียญซึ่งคือเงินในสมัยนั้นที่สวนกลาง

บ้าน และช่วยกันบรรจุใส่ถุงผ้าใบที่ใช้ใส่แร่ดีบุก บ้านเทียนสือในอดีต 

จึงเปรียบเสมือนห้องคลังใจกลางเมืองระนองนั่นเอง 

มาที่นี่จะได้ถ่ายรูปสวย ๆ ในบรรยากาศบ้านจีนโบราณ เวลาโพสท์ลง

โซเชียลทีไรเพื่อนฝูงถามกันเป็นแถว “ที่ไหนอยากไปบ้าง” ดังนั้นอย่า

พลาดจัดไปเลย บ้านนี้อยู่ในตําบลเขานิเวศน์ อําเภอเมืองของระนอง ที่นี่

จะเรียกว่า “ชุมชนตลาดใหม่เสาแดง” มีตํานานเรื่องราววัฒนธรรม      

วิถีชีวิตที่น่าสนใจ

แวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน ของฝากแนะนําสําหรับการมาเยื อนที่นี่คือ เซรามิกบ้านหาดส้มแป้น, ไข่เค็มนํ้าแร่ดินขาว, สบู่และผลิตภัณฑ์ความ
งามส่วนผสมจากนํ้าแร่และสมุนไพรต่างๆ นอกจากนั้นก็มีอาหารแห้ง ขนมและเสื้อผ้าสวยจากผ้าปาเต๊ะและชิ้นงานฝีมือ ราคาไม่แพง แต่บอกไว้ก่อ
นร้านค้าในระนองส่วนมากไม่ค่อยรับบัตรเครดิตเพราะเขาบอกว่า “ค่าชาร์จแพง เราไม่ได้ขายของแบบตั้งราคาเอากําไรมากๆ” เผื่อใครตั้งใจจะ
มาช้อปที่นี่จะได้เตรียมตัวถูก  



- 64 -

“ บังกีโรตีอาหรับ” ร้ านโรตียอดนิยมของคนพื้นเมืองที่นี่ โรตีทอดร้อน ๆ 

กรอบนอกนุ่มใน มาคู่กับแกงแกะ, แกงเนื้อ,แกงไก่ มีให้เลือกครบ, มะตะบะรส

ชาติดีเนื้อนุ่มนวลแกล้มกับแตงกวาอาจาด, ข้าวหมกไก่สีเหลืองทองคู่กับไก่

ทอดแบบมุสลิมหมักเครื่องเทศหอมกรุ่น 

“อาโปง” – แป้งแผ่นแบนไส้มะพร้าว แผ่นแป้งนุ่มมีรสหวานอ่อน ๆ ของ
มะพร้าว, “ จีโจ้” – แป้งทอดรูปกลมโรยงา ไส้ในเป็ นถั่วเหลืองบด,             

“ป่าวหล้าง” ขนมโบราณชาวบ่าบ๋า คือข้าวเหนียวปิ้งสอดไส้มะพร้า

วกับกุ้งแห้งป่นและพริกไทย ห่อใบตองกลัดด้วยไม้กลัด เป็นขนมอร่อยพื้น

บ้านที่หาได้ในตลาดทั่วไป มาถึงระนองแล้วแนะนําให้ลองชิมดู 

“ขนมหวานร้านดอกไม้” ร้านชื่อดอกไม้แต่ไม่ ได้ขายดอกไม้ เพราะตอนเย็น ๆ 

ถึงคํ่าเขาจะขายขนมหวานหลากหลาย ทั้งบัวลอยไข่หวาน, ขนมนํ้าแข็งไส,  

เต้าฮวยปาท่องโก๋และนํ้าขิง, ขนมไทย ฯลฯ เป็นร้านที่คนระนองส่วนใหญ่รู้จัก 

ขนมรสชาติอร่อยแบบนวล ๆ ไม่หวานมาก ราคาเริ่มต้นที่ 15 บาท ก็ได้อร่อย
กันแล้ว

มาระนองต้องลองชิม  

ระนองมีอาหารพื้นบ้านหลากหลาย ด้วยอิทธิพลของวัฒนธรรมจึงมีทั้งอาหารมุสลิม,พม่า และอาหารพื้นเมืองของชุมชน

มาชิม ... มาเที่ยว .. มาเล่น .... 
คือความสนุกที่เราได้รับจากการเที่ยวระนอง ถ้าอยากสนุกแบบนี้ ก็ต้องมาสัมผัสประสบการณ์ด้วยตัวเอง  

แล้วจะบอกกันว่า“ ระนอง...ไม่เป็นรองใครเลยเรื่องเที่ยวสนุก” มาลองกันนะ
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เที่ยวเพลินเดินตรัง...ฟังเสียงลูกลม...ชมผ้านาหมื่นศรี...แวะสถานีรถไฟย้อนยุค 

“ตรัง” คือจังหวัดสุดท้ายในจุดหมายทั้งหมดของทริปการท่องเที่ยวเพื่อชุมชน เมืองรองเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไปราว ๆ กว่าแปดร้อยกิโลเมตรแห่งนี้  

ไม่ได้มีดีอยู่แค่เรื่องของหมูย่างและเค้กเมืองตรังที่ใคร ๆ พูดถึง แต่ที่นี่ยังมีเรื่องราวดี ๆ ของผู้คน และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย 

ลงเครื่องที่สนามบินตรัง สนามบินเล็ก ๆ ที่มีการจัดการค่อนข้างดี ทําให้ไม่ต้องใช้เวลานานกับการรอคอยกระเป๋าเดินทางและสัมภาระ ถึงแม้จะเป็นช่วงหน้าฝน 

แต่สําหรับวันนี้ท้องฟ้าดูแจ่มใสไม่มืดครึ้มเหมือนที่เคย มีลมเย็น ๆ พัดมาเป็นระยะ แต่ก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกเหนียวตัวเหมือนเมืองที่อยู่ชายทะเลทั่วไป                          

พร้อมมากทั้งดินฟ้าอากาศและความรู้สึกสนุกในใจที่จะได้เที่ยวตรังครั้งนี ้
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“ตําบลนาหมื่นศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง” คือที่แรกที่เราแวะมาชมการทอผ้า 
ผ้าทอของบ้านนาหมื่นศรี ได้ขยายกิจการจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน          
มาเป็นอุตสาหกรรมภาคชุมชนที่มีชื่อเสียง จนเป็นสินค้าโอทอป ระดับ 5 ดาวของ 
จังหวัดตรัง ผ้าทอของที่นี่ขึ้นขื่อในเรื่องลวดลายที่สวยงามและการทอที่มีเอกลักษณ์  
มีลายผ้าอาทิ ลายลูกแก้ว, ลายหางกระรอก, ลายพานรัฐธรรมนูญ ฯลฯ เดินดูการ
ทอผ้า ชมร้านค้าและพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี ทําให้เราได้ความรู้มากมาย 

“ผ้าทอโบราณบ้านนาหมื่นศรี” เป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงหลายร้อยปีของจังหวัดตรัง 
มีลักษณะพิเศษของการทอ ที่สามารถนําลวดลายหลากหลายมารวมไว้ในผืนผ้า เช่น 
ลายแก้วชิงดวง ที่มีลวดลายวงรีร้อยทับกัน ใจกลางช่องจะมีลูกแก้วเหมือนแก้ว
สองดวงแย่งชิงกันอยู่ภายใน เอกลักษณ์ที่โดดเด่นอีกเรื่องคือเรื่องการใช้สี ที่จะใช้
ด้ายยืนเป็นสีแดง และด้ายพุ่งสีเหลืองเป็นลายยกดอก ผ้าที่มีเอกลักษณ์พิเศษของ
ผ้าทอนาหมื่นศรี คือผ้าสไบหรือผ้าพาดบ่า ที่จะทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิม ใช้ใส่
ในการพิธีใหญ่ ๆ สําคัญ ๆ งดงามมากราคาสูง และ “ ผ้าขาวม้าลายราชวัตร” จะเป็น
ผ้าฝ้ายทอมือขนาดใหญ่กว่าผ้าขาวม้าทั่วไป กลางผืนจะทอสลับสีเป็นลายราชวัตรที่
ประณีตงดงาม มีลายยกสลับเป็นเชิงคั่นก่อนถึงชายผ้า โดยขอบริมผ้าจะเป็นสีแดง  

ร้านซินจิว หมูย่างและของอร่อยเมืองตรัง เพลินกับผ้าทอแล้วก็ต่อมาด้วยเสาะหาของอร่อยเพราะกองทัพเดิน

ได้ด้วยท้อง “ร้านซินจิว” เป็นร้านชากาแฟเจ้าแรกของเมืองตรังที่เปิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นตํานานร้านนํ้าชาที่เปิด
มายาวนานในย่านสถานีรถไฟเมืองตรัง ของขึ้นชื่อของที่นี่คือปาท่องโก๋ที่ขายดีทั้งมื้อเช้าและมื้อดึก ขายรอบเช้าตั้ง

แต่ตี 5 มีปาท่องโก๋สังขยา สังขยาจะทําจากไข่เป็ดและไม่ใส่สารกันบูด นอกนั้นก็มีข้าวต้ม, ไข่ลวก, ติ่มซําแบบทําสดไส้

ต่างๆ คนจะเต็มร้านแต่เช้าตรู่เพราะราคาไม่แพงและอร่อย ได้บรรยากาศแบบโบราณ มีก๋วยเตี๋ยว เกาเหลาต้มเลือดหมู 

มื้อเช้าด้วย ส่วนมื้อเที่ยงจะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบ และอาหารตามสั่งต่างๆ เราสั่งข้าวหมูกรอบมาทางแล้วต้องบ

อกว่าหมูกรอบที่นี่อร่อยมาก มื้อเย็นถึงคํ่าจะมีติ่มซํา, ปาท่องโก๋ โรตี ฯลฯ ใครที่ชอบบรรยากาศร้านอาหารเก่าๆของ

เมืองตรังไม่ควรพลาด ร้านเปิดตี 5 ถึง 3 ทุ่มทุกวัน อยู่หัวมุมถนนกันตัง ใกล้ๆสี่แยกถนนกันตัง  เป็นร้านยอดนิ

ยมทั้งคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยว บรรดาบล็อกเกอร์ต่างชาติโดยเฉพาะจีนที่มาเที่ยวเมืองไทย จะมาทํารีวิวที่ร้านนี้ 

—————— 

ชุมชนทอผ้า 
บ้านนาหมื่นศรี        

———————
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เสน่ห์ของบ้านนาหมื่นศรีอีกอย่างก็คือ ประเพณีการแข่งขันลูกลม ซึ่งลูกลมก็คือกังหันลมของที่นี่ เอาไว้สําหรับ
ไล่นกกาหมือนที่ๆอื่นใช้หุ่นไล่กานั่นเอง แต่สําหรับบ้านนาหมื่นศรีนี้ จะใช้ “ลูกลม” ที่มีความหมายของความเชื่อ

เกี่ยวกับเรื่องความเคารพในธรรมชาติและตํานานท้องถิ่นที่เล่าต่อๆกันมาเป็นเรื่องของพระพายบนสวรรค์ 

ลูกลมเมื่อถูกลมพัดก็จะเกิดเสียง และการเล่นลูกลม ก็เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มีมายาวนานของบ้านนาหมื่นศรี 

ที่จะเล่นกันในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี ต่อเนื่องมา 17-18 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงเดือนที่ว่านี้ 

จะเป็นช่วงที่กระแสลมพัดแรง และตรงกับช่วงเวลาของการเกี่ยวข้าวของที่นี่  

ประเพณีเล่นลูกลมนี้ ก็จะมีที่บ้านนาหมื่นศรีนี้เพียงที่เดียวของประเทศไทย วิธีการแข่งก็คือ ชาวบ้านจะทําลูก

ลมแบบต่างๆมาแข่งขันกัน โดยถือเอาความสวยงามและเสียงที่ดังเมื่อต้องลมตลอดจนวิธีการหมุนองใบพัดลูก

ลมมาเป็นตัวตัดสิน  มายืนกลางทุ่ง ลมพัดเย็นๆได้ยินเสียงลูกลมหมุนเป็นจังหวะ ถ้าใครอยากจะทําลูกลมเอา

กลับบ้านไปเป็นที่ระลึก เขาก็มีกิจกรรมเวิร์คช็อปทําลูกลมจิ๋วให้สนุกกันด้วย 

พื้นที่ของบ้านนาหมื่นศรีส่วนมากจะเป็นทุ่งนา มองไปเห็นแปลงนาข้าวเขียวขจี  ลูกลม จึงมีความสําคัญ

เพราะช่วยไล่นกกาไม่ให้มาจิกกินข้าวที่ปลูกไว้...นาหมื่นศรี... ชนบทท้องทุ่งสีเขียวที่มีอากาศบริสุทธิ์ วิถีชีวิตแบบ
ชุมชนที่เรียบง่าย ที่มีเสน่ห์ซึ่งหาไม่ได้ในเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยวหลัก และนี่เอง...คือเสน่ห์ที่เราจะสัมผัสได้

เมื่อไปเยือนเมืองรอง ชาวบ้านที่นี่จะทํานาปลูกข้าว ปลูกผัก กรีดยาง เป็นการใช้วิถีชีวิตแบบพื้นถิ่นตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งถึงความสุขของจิตใจและการทําอาชีพแบบพอกินพอใช้มากกว่ามุ่งกอบโกยเงินทอง

“ลูกลม” บ้านนาหมื่นศรี      

‘ลูกลม’ เรื่องเล่าจากสายลม : Handcraft Process 

ฟังชื่อลูกลม บางคนอาจจะจินตนาการว่าเล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มตามชื่อ  
.. ลูกลมของจริงนั้นมีขนาดใหญ่และมีเสียงดังที่มาก สูงประมาณ 4-5 ม. หางของลูกลมยาวประมาณ 2.5 ม.  

ใช้ประโยชน์ในการไล่นกด้วยเสียงดังที่เกิดจากการหมุนของใบพัด และตุ้มห้อย ๆ ที่ปัดไปมาตามแรงลม  
โดยชาวบ้านจะทําลูกลมใช้ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ย้อนอดีตชาวนาหมื่นศรีด้วยการทําลูกลมขนาดจําลอง  

ฟังเรื่องเล่าสืบขานตํานานลูกลม จุดกําเนิดลูกลมที่มาจากเมืองสวรรค์ ประโยชน์ของลูกลม   
จากเครื่องมือไล่นกสู่การละเล่นพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานับ 100 ปีจนถึงทุกวันนี้ ..  

   
Half day with local Artist  [ลูกลมมือถือ / ลูกลมจําลอง]  **  สํารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ** 

❤ be local artist for a day @ Trung    Booking now >> PageFB : CommunityInnovationAgency
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พิพิธภัณฑ์ราชมงคล ศูนย์อนุรักษ์สัตว์ทะเล จ.ตรัง 

ที่นี่เป็นหน่วยงานสังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตั้งขึ้น

เพื่อเป็นแหล่งการเรียนของนักศึกษาคณะประมง และให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับสัตว์นํ้า แบ่งโซนเป็น 3 ส่วนด้วยกันคือ 1. ส่วน

แสดงนิทรรศการและตู้แสดงสัตว์นํ้าชนิดต่างๆ ทั้งสัตว์นํ้าจืดและนํ้าเค็มทั้งในประเทศและต่างประเทศที่หายาก อาทิ ปลาช่อนอ

เมซอน, ปลาดาว, ม้านํ้า, ปลากระโห้ ฯลฯ 2. ส่วนเวทีจัดแสดงความสามารถของสัตว์ คือแมวนํ้าและนาก เพื่อศึกษาศักยภาพการฝึก

สอนและการแสดง แมวนํ้าที่แสดงเป็นแมวนํ้าจากอาฟริกาใต้ 3. ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์ป่า มีสัตว์ป่าท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ เพื่ออนุรัก

ษ์สัตว์ท้องถิ่นของภาคใต้อีกด้วย สามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 17.00 น. ค่าเข้าชมสําหรับผู้ใหญ่ 50 บาท เด็กอายุ 3-12 ปี 

30 บาท บัตรเข้าชมหนึ่งใบสามารถเข้าชมได้ทุกกิจกรรม 
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 สถานีรถไฟกันตัง สถานีเก่าแก่ใต้สุดของอันดามัน 

สถานีรถไฟเก่าแก่ของประเทศไทยที่อยู่คู่กับทางรถไฟสายใต้มาตั้งแต่ เริ่มสร้าง            

ตัวสถานีสร้างด้วยไม้ทาสีเหลืองมัสตาร์ด ขอบสีนํ้าตาลเข้มสวยโดดเด่น สถาปัตยกรรม

การก่อสร้างเป็นแนววินเทจทั้งตัวอาคารและชานชาลา ตกแต่งแบบย้อนยุค ที่สําคัญคือ

เป็นสถานีสุดปลายทางของรถไฟสายอันดามัน ในสมัยแรก ๆ สถานีนี้จะเป็นสถานีโดยสาร 

รวมทั้งขนส่งสินค้าจากท่าเรือกันตังไปยังต่างประเทศ คือสิงคโปร์ ต่อมาเมื่อการขนส่ง

สินค้าทางรถไฟเลิกไป ก็ยังใช้เพื่อการโดยสารของผู้คนเป็นหลัก ตัวอาคารเป็นอาคารไม้

ชั้นเดียว ผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกและตะวันออก ความโดดเด่นของที่นี่ อยู่ที่สีสันและ
ลวดลายฉลุไม้ที่สวยงามวิจิตร ด้วยแนวสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ที่มีบทบาทต่อ  

สถาปัตยกรรมไทยสมัยนั้น 

เมื่อมองไปเห็นมีป้ายสีขาวมีตัวอักษรเขียนว่า “กันตัง” และมีอีกป้ายที่บอกอีกหนึ่งความ

สําคัญของว่าที่นี่คือ “ สุดทางรถไฟฝั่งอันดามัน” เดินชมไปพลางก็จะนึกเห็นภาพในอดีต

ของบรรยากาศของสถานีนี้ และความสวยงามพิเศษของสถาปัตยกรรมสถานีรถ

ไฟกันตัง ก็ทําให้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้สถานีกันตังเป็นโบราณสถาน

เมื่อ พ.ศ. 2539 

ถ้าใครอยากมาเที่ยวตรังด้วยรถไฟเพื่อมาชมสถานีประวัติศาสตร์แห่งนี้ จะสามารถเดิน

ทางได้เพียงรถไฟขบวนเดียวเท่านั้นคือขบวนรถเร็วที่ 167 กรุงเทพ - กันตัง ซึ่งจะออก

จากสถานีกรุงเทพในเวลา 18.30 น. ถึงสถานีกันตังเวลา  11.20 น. 

นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีร้านกาแฟชื่อ สถานีรัก ที่ใครๆมักชอบไปใช้บริการและถ่ายรูป ด้วย
บรรยากาศที่น่ารักแบบย้อนยุคของร้านนี้
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วังเทพทาโร 

ททท. สํานักงานจังหวัดตรัง ได้ระบุให้วังเทพธาโรเป็น 1 ใน 14 สิ่งต้องห้ามพลาด สําหรับคนที่มาเที่ยวตรัง ที่แห่งนี้เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์

ของคุณครูจรูญ แก้วละเอียด ครูวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนห้วยยอด ศิลปินพื้นบ้านสาขาสันทนาการในปี พ.ศ.2543 ของจังหวัดตรัง ที่

มาของคําว่า “วัง” หมายถึงการห้อมล้อม ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ห้อมล้อมไปด้วยไม้เทพธาโร จึงชื่อว่าวังเทพธาโร ซึ่งคําว่า เทพธาโร แปลว่า ไม้เทวดา 

เป็นไม้ยืนต้นเนื้อและเปลือกมีกลิ่นหอมมีประโยชน์มากมาย ลักษณะพิเศษคือ ส่วนใบและผลของไม้นี้จะให้กลิ่นหอมที่แตกต่างกันไปได้ถึง 4 แบบ 

ซึ่งมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป 

วังเทพธาโร เป็นสวนต้นไม้หอมกว้างใหญ่ มีต้นไม้และประติมากรรมมังกรทําจากไม้หอม ป้ายข้อคิดคําคมคติสอนใจต่างๆ ไม้เทพธาโร มีชื่อพื้น

บ้านคือ “จวง” หรือ “จวงหอม” แต่เดิมที่นี่เป็นป่าไม้จวงหอมหรือเทพธาโรขนาดใหญ่มาก แต่ต่อมามีการตัดไม้นี้ทิ้งไปเพื่อปลูกยางพารา 

ครูจรูญได้ซื้อไม้เทพธาโรนี้มาสะสมไว้ด้วยเงินส่วนตัว และนํารากไม้มาประดิษฐ์เป็นงานประติมากรรมรูปมังกร ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ 

ตามความเชื่อของจีน 

  

นอกจากจะให้เป็นแหล่งรวมไม้หอมแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ สอดแทรกแนวคิด “ ตามรอยพ่อด้วยพอเพียง” ที่ครูจรูญใช้เป็นต้น

แบบการดําเนินชีวิต “ป้ายกราบแผ่นดิน” เป็นป้ายที่แสดงความคารวะต่อแผ่นดินแม่ ข้อความข้อคิด ของความพอเพียงไว้ให้ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ 

ก็ยังมีกิจกรรมเดินชมสวนป่าเทพธาโร ชมความงามของงานประติมากรรมมังกรไม้เทพธาโรตัวใหญ่ยักษ์  ซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การเดินลอดใต้ท้อง
ประตูมังกร 9 ช่อง ซึ่งความหมายของแต่ละช่องหมายถึง พลัง อํานาจ บารมี มั่งมี ความยิ่งใหญ่ ฯลฯ  
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มาเที่ยวเมืองตรัง เราจะได้เห็นความสามารถของ
ชุมชน ที่แปลงค่าของวัตถุดิบพื้นถิ่น ถ่ายทอดเป็น

มุมมองความคิดและวัฒนธรรม ให้เป็นเสน่ห์ดึงดูด

ให้มาเยือนมาเรียนรู้ มาใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนได้

อย่างกลมกลืน อีกเรื่องที่อยากบอกคือ คนตรัง

น่ารักมาก  ด้วยความที่เป็นเมืองรอง ซึ่งรับความ

เจริญของวัตถุด้วยการซึมซับอย่างช้าๆค่อยเป็น

ค่อยไป ทําให้ผู้คนของที่นี่ไม่ให้ความสําคัญกับวัต

ถุนิยมเป็นเรื่องหลักเหมือนในเมืองใหญ่ เสน่ห์ของ

เมืองตรังจึงมีความเหมาะพอดี เป็นเมืองใต้ที่
มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมอันดีงามของความ

สัมพันธ์ของผู้คน แทรกซึมให้เราสัมผัสได้ทั่วไปแม้

แต่ในตลาดเล็กๆ แม่ค้าขายของมีอัธยาศัยไมตรี

ดีงามราวกับพูดคุยกับเพื่อนสนิท ชวนชิมชวน

ลองนั่นนี่ ไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินแค่อยากให้ได้ลอง 

ทุกอย่างน่ารักเป็นความจริงใจไม่เสแสร้ง

เพราะทัศนคติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน คือการออกไปเติมเต็มเพื่อ
หาความรู้ สัมผัสประสบการณ์แปลก
ใหม่ในโลกกว้าง เป็นการเรียนรู้โลก
ด้วยการปฏิบัติจริง เราจึงมีสิทธิที่
จะเลือกออกแบบการเดินทางให้ตรง
กับความสนใจเฉพาะของเรา ซึ่งหนึ่ง
ในรูปแบบการท่องเที่ยวที่เติมเต็มสิ่งนี้
ให้เราได้ก็คือ การท่องเที่ยวโดยมีประ
สบการณ์ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชน  
วันนี้ ลองออกมาท่องเที่ยวยังเมือง
รองหลายๆเมืองของประเทศไทย ที่
เต็มไปด้วยเสน่ห์ของชุมชน...เสน่ห์
แห่งวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่ยังไม่มีใคร
เคยสัมผัส เพื่อจะได้เรียนรู้...และหลง
รักความงดงามแห่งบ้านเกิดเมือง
นอนของเราอย่างหมดหัวใจ  
   




