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BE HAPPY AND SMILE
ความสุขในชีวิตของคุณเกิดจากอะไร?
ความสุขในชีวิตของฉันเกิดจากการได้กินของอร่อย ได้ฟังเพลงที่ชอบ ได้ดูหนังเรื่อง
โปรด ได้อ่านหนังสือดีๆ และสุดท้ายคือการได้เดินทางไปในที่ต่างๆ สิ่งส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้ฉัน
ยิ้มได้ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นระหว่างทางที่ได้เจอมา
การเดินทางท�ำให้โลกของเรากว้างขึน้ เปรียบเสมือนการอ่านหนังสือ เราอ่านทีละหน้า
จนจบเล่มท�ำให้เรารู้ เข้าใจในสิ่งต่างๆ มากขึ้น แล้วพร้อมที่จะเริ่มเล่มต่อไปเพื่อเรียนรู้เรื่องราว
ใหม่ๆ การเดินทางท�ำให้เราได้ทำ� ความรู้จักกับตัวตนของเราเอง ทุกย่างก้าวของชีวติ สัง่ สอนให้
เรามีประสบการณ์และแกร่งขึ้น
หลายคนเดินทางด้วยหลายเหตุผล บางคนเพื่อผ่อนปรนความเครียด บางคนหาแรง
บันดาลใจ บางคนอยากเห็นโลกใบใหม่ และบางคนอยากได้ประสบการณ์ชวี ติ แต่ไม่วา่ จะด้วย
เหตุผลอะไรการเดินทางในทุกครั้งจะสอนเราเสมอ
จิรานุช บรรจุสุวรรณ บรรณาธิการ

INTRODUCE

เรื่อง พรมาศ | ภาพประกอบ นารีฉัตร

เมื่อฤดูหนาวมาถึงก็ต้องคิดแล้วว่า “จะไปเที่ยวที่ไหนดี?” หลายคนคงวางแพลนไว้
แล้วว่าเตรียมจะเดินทางไปสัมผัสไอหมอกและลมเย็นตามยอดดอย ภูเขา หรือสถานที่ท่อง
เที่ยวต่างๆ ทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปกับครอบครัว หรือเพื่อนยกแก๊ง
ส�ำหรับคนชอบเที่ยวในหน้าหนาวนั้น การเดินทางไปเที่ยวในแต่ละที่มีหลากหลาย
แตกต่างกันไป แล้วแต่วา่ ใครจะชอบแบบไหน หากนัง่ รถยนต์สว่ นตัว มีแอร์เย็นๆ ก็ไม่มปี ญ
ั หา
แต่ถา้ คนบางคนไม่มรี ถยนต์ ก็สามารถนัง่ รถไฟหรือรถตูก้ ไ็ ด้ แต่อาจจะต้องทนล�ำบากนิดหน่อย
ในการเดินทาง ยิ่งอากาศหนาวเริ่มเข้ามาเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้น อย่างเช่นการ
เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสม
-6TIPS

INTRODUCE

เรื่อง ภัคจิรา | ภาพประกอบ นารีฉัตร

Set Up the Tent
เมือ่ ฤดูหนาวมาเยือนอีกครา หลายคนมักจะนึกถึงการไปกางเต็นท์บนภูเขากันอยูเ่ สมอ อารมณ์นอนท่ามกลาง
ธรรมชาติ นอนดูดาวกับเพื่อนๆ มีเครื่องดื่มต่างๆ แช่ไว้ในถังน�้ำแข็งเย็นๆ ซึ่งเป็นความทรงจ�ำดีๆ ที่ควรได้มากับเพื่อน
แฟน หรือครอบครัว แต่ไม่รวู้ า่ วิธกี ารกางเต็นท์นนั้ กางอย่างไร การกางเต็นท์ในแต่ละครัง้ นัน้ ต้องใช้เวลามากพอสมควร
ทางเรามีวิธีการกางเต็นท์แบบสะดวก ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งมีแค่ 7 ขั้นตอนเท่านั้น

เต็ น ท์ นั้ น มี ลั ก ษณะพกพา
เคลื่อนย้าย เก็บง่าย ถ้ามีการหายก็
สามารถซื้ อ ใหม่ ห รื อ หาเช่ า นอนได้
ส่วนใหญ่จะอยู่ในจุดบริการนักท่อง
เที่ยว แต่ละสถานที่มักจะมีบริการให้
ในด้านของราคา ขนาด ก็แตกต่างกัน
ไป ส่วนเต็นท์ที่พวกเราได้บอกวิธีกาง
นั้นเป็นเต็นท์ประเภทโดม สามารถ
นอนได้ 2 ถึง 3 คน
มาเริม่ กันทีข่ นั้ ตอนแรก ต้อง
มีการเคลียร์พื้นที่ให้โล่ง ไม่ควรมีเศษ
กิง่ ไม้ ก้อนหิน หรือของแข็งอยูใ่ ต้เต็นท์
ควรมีแผ่นรองเต็นท์เพื่อป้องกันภาวะ
น�้ำซึมเข้าเต็นท์และแผ่นรองเต็นท์นั้น
ควรมีลักษณะกันน�้ำ
ขั้นตอนที่สอง ต่อเสาเต็นท์
ทั้งสองเส้น แล้วเสียบแบบทะแยง

ขัน้ ตอนทีส่ าม ดันเสาเต็นท์
ขึ้ น แล้ ว เสี ย บกั บ ตั ว เสี ย บที่ ติ ด มา
พร้อมกับมุมทัง้ 4 ของเต็นท์ ทีละข้าง
และทีละเส้น เมื่อกางเต็นท์นอนคน
เดียว หรือสามารถท�ำพร้อมกันสอง
ข้างได้ในกรณีที่นอนสองคน ซึ่งจะ
กลายเป็นเต็นท์โดม
ขั้นตอนที่สี่ ช่วงยอดเต็นท์
จะมีเชือกหรือตัวเกี่ยว น�ำไปผูกหรือ
เกี่ยวกับเสาเต็นท์ที่ตัดกันตรงยอด
เต็นท์
ขั้ น ตอนที่ ห ้ า น� ำ หลั ง คา
เต็นท์ที่มาพร้อมกับเสาเต็นท์ที่เป็น
เสาสั้น มาต่อกันแล้วน�ำไปเสียบใน
ช่องทีเ่ ย็บติดกับหลังคาเต็นท์ทงั้ สอง
เส้น แล้วน�ำเชือกทีเ่ ย็บติดกับหลังคา
ผูกติดกับเสาหลังคาเต็นท์ที่ตัดกัน
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ขั้ น ตอนที่ ห ก น� ำ หลั ง คา
เต็นท์ไปไว้กับประตูเต็นท์ ท�ำการยึด
ด้วยตัวเกี่ยวที่ติดมากับมุมทั้ง 4 ของ
หลังคาเต็นท์
มาถึ ง ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ย น� ำ
สมอไปยึดกับมุมทั้ง 4 ของตัวเต็นท์
เพื่อกันลมกระโชกและเพื่อให้เต็นท์
มั่ น คงและอยู ่ ตั ว เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ห ลั ง คา
เต็นท์ที่ติดกับตัวเต็นท์และให้มีช่อง
ว่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น
เป็นอันว่า วิธีกางเต็นท์นั้น
เสร็ จ สิ้ น สมบู ร ณ์ ในการกางเต็ น ท์
เกือบทุกยีห่ อ้ แต่ในบางยีห่ อ้ บางแบบ
อาจมีการใช้อปุ กรณ์ทแี่ ตกต่างออกไป
อาจจะต้องหาอุปกรณ์ในการประยุกต์
เพื่ อ ให้ เ ต็ น ท์ นั้ น มี ส ภาพที่ แ ข็ ง แรง
ทนทานต่อฝนและน�้ำค้าง

BON APPETIT

เรื่อง ชลลดา | ภาพ ทศพร

‘FLOWERPOT CAFE’

คาเฟ่น่ารักกับเมนูเบเกอรีโ่ ฮมเมดดีไซน์เก๋
ใครก�ำลังมองหาร้านคาเฟ่ที่น่ารักๆ แต่งเติมไป
ด้วยบรรยากาศสวนแห่งธรรมชาติลอ้ มรอบ นาทีนตี้ อ้ งขอ
แนะน�ำ ‘FLOWERPOT CAFE’ คาเฟ่นา่ รักท่ามกลางสวน
สวยกับเบเกอรี่ที่ถูกดีไซน์มาแบบเก๋ๆ ในซอยรามค�ำแหง
21 ที่จะท�ำให้คุณเติมความหวาน เพียงแค่เดินเข้าไปใน
ร้านก็พบกับบรรยากาศอันสดชื่นและน่าหลงใหลไปกับ
ต้นไม้สีเขียวซึ่งตกแต่งอยู่โดยรอบเสมือนมีสวนในบ้าน
ภายในร้าน ‘FLOWERPOT CAFE’ แบ่งออก
เป็นสองโซน คือโซนด้านในร้านที่เป็นแอร์มีเคาน์เตอร์สั่ง
อาหาร และโต๊ะนั่ง ให้ส�ำหรับคนที่ชอบความเย็นสบาย

พร้อมกับบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นขนมหวานแสน
หอม ภายในร้านตกแต่งไปด้วยอิฐสีขาวผนวกกับสีเหลือง
อ่อนๆ ที่จะท�ำให้อบอุ่นในหัวใจ ของตกแต่งสไตล์วินเทจ
อีกโซนที่เรียกว่า outdoor คือ โซนด้านนอกร้านที่เหมือน
กั บบรรยากาศของสวนหน้ า บ้ า นหลั ง บ้ า น ท่ า มกลาง
ธรรมชาติตน้ ไม้นานาชนิดทัง้ เล็กใหญ่ เหมาะส�ำหรับคนที่
ชอบอยู่กับธรรมชาติ นั่งจิบกาแฟท่ามกลางธรรมชาติอัน
แสนเขียวขจี เมื่อเข้ามาด้านซ้ายมือจะเป็นโซนที่ทางร้าน
ปลูกต้นไม้กระถางเล็กๆ ไว้ในสวน หากใครสนใจก็สามารถ
ซื้อกลับบ้านได้

มิลค์เชค

เค้กกระถาง
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บราวนี่ต้นหญ้า

มาต่อกันด้วยเมนูเด่น ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำของร้านที่ใคร
เห็นเป็นต้องชอบกับเบเกอรีท่ เี่ รียกว่า
‘เค้กกระถาง’ หรือเดซี่พอต เป็นเค้ก
กระถางที่เข้ากับบรรยากาศของร้าน
แบบสุดๆ เค้กทีบ่ รรจุภายในกระถาง
ด้านในเป็นช็อกโกแลตฟัดจ์ โรยด้วย
ผงโอริ โ อ้ บ ดให้ ค ล้ า ยกั บ ปุ ๋ ย ใน
กระถางต้นไม้ ด้านบนตกแต่งด้วย
ดอกเดซี่ พ ลาสติ ก ให้ ค วามรู ้ สึ ก
เหมือนกระถางต้นไม้จริง แต่ในส่วน
ของดอกไม้ นั้ น เสี ย แต่ ว ่ า จะรั บ
ประทานไม่ได้ ความเก๋อีกอย่างคือ
ใครที่ทานเมนูนี้เมื่อทานเสร็จแล้ว
สามารถน�ำกระถางกลับบ้านเพื่อไป
ปลูกต้นไม้ต่อได้ นอกจากดีไซน์ที่ไม่
เหมื อ นใครของเบเกอรี่ ร ้ า นนี้ แ ล้ ว

ทางร้านยังใส่ใจรายละเอียดปลูกฝัง
ให้รักธรรมชาติ ด้วยการน�ำกระถาง
เพื่อไปปลูกต้นไม้ต่ออีกด้วย
เมนูถดั ไปทีเ่ ราจะพาไปชิม
คือ ‘บราวนีต่ น้ หญ้า’ บราวนีท่ ตี่ กแต่ง
ครีมด้านบนเป็นเส้นพริ้วๆ สีเขียวให้
เหมือนต้นหญ้ากับบราวนี่เนื้อนุ่มที่
อร่อยแบบเต็มค�ำ สิ่งที่น่าสนใจของ
บราวนี่ ตั ว นี้ คื อ ถ้ า หากทานใน
อุณหภูมิของห้อง เนื้อจะออกนิ่มๆ
และชุม่ ฉ�ำ่ แต่หากน�ำไปแช่ตเู้ ย็นเนือ้
จะหนึบหนับซึ่งสามารถรับประทาน
ได้สองแบบ เบเกอรี่ของร้านจะเป็น
เบเกอรี่โฮมเมดที่ท�ำสดใหม่ในทุกๆ
วันและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร
เมนูทนี่ า่ สนใจไม่แพ้กนั คือ
เมนูเครือ่ งดืม่ มากมายหลายชนิด ไม่
-9FOOD

ว่าจะเป็น กาแฟ อิตาเลียนโซดา หรือ
คาราเมล ‘มิ ล ค์ เ ชค’ เครื่ อ งดื่ ม ที่
บริ เ วณรอบแก้ ว เหมื อ นระเบิ ด
ภูเขาไฟทีก่ ระจายอยูโ่ ดยรอบ ความ
หวานมันแบบกลมกล่อมและลงตัว
บวกกับความสวยงาม ท�ำให้หยุด
ทานไม่ได้ หากใครสั่งเมนูร้านนี้แล้ว
จ�ำต้องหยิบกล้องหรือโทรศัพท์มือ
ถือขึ้นมาถ่ายเก็บบรรยากาศและ
เมนูไว้ก่อนจะรับประทาน
ต้องบอกเลยว่าใครที่มา
เยี่ยมชมและรับประทานอาหารน�้ำ
ดื่มร้านนี้จะต้องได้รับความประทับ
ใจ ความสนุกของดีไซน์เบเกอรี่อิ่ม
ท้ อ งอิ่ ม ตาและอิ่ ม ใจกั น อย่ า งแน่
นอน หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า เป็ น ความ
เลอะที่สนุกและอร่อยกันเลย

Treat Café & Hang out

Banoffee

Japanese Honey Toast
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เรื่อง อฑิตยา | ภาพ ทศพร

Treat Café
Hang out

&

ก่อนจะมาเป็น Treat Café & Hang out
เคยเป็นแค่บ้านหลังกลางๆ ธรรมดา จนได้มีการ
ดัดแปลง ตกแต่งให้มาเป็นคาเฟ่สดุ ชิคสไตล์องั กฤษ
ใครที่ชอบเบเกอรี่และบรรยากาศในสวน ไม่ควร
พลาดร้านนี้เลย
ภายในร้านแบ่งโซนออกเป็น 2 ส่วน คือ
indoor และ outdoor ร้านเป็นเหมือนบ้านหลังเล็ก
กลางสวนเขียวขจี ใครชอบบรรยากาศกลางสวน
แนะน�ำให้นั่งในโซน outdoor และไม่ต้องกลัวร้อน
เลย เพราะสวนตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่ช่วย
ท�ำให้รม่ รืน่ และให้รม่ เงา แถมยังมีพดั ลมขนาดใหญ่
รับรองเย็นสบายไม่แพ้ในห้องแอร์เลย ภายในตัว
บ้านจะตกแต่งด้วยโทนสีขาวด�ำ เฟอร์นิเจอร์ส่วน
ใหญ่จะท�ำด้วยไม้ในขนาดต่างกันออกไป ดูแล้ว
สบายตา โปร่งสบายไม่อึดอัด เหมาะส�ำหรับใครที่
ชอบนั่งชิลๆ คุยกับเพื่อนหรือจะพาคนรู้ใจมาสวีท
รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน
เมนูของ Treat Cafe & Hangout ก็จะมีทั้ง
เบเกอรี่ ชา กาแฟและเครือ่ งดืม่ ต่างๆ แวะมาชิลกัน

ได้แบบยาวๆ หลังจากเดินหามุมถ่ายรูปเต็มอิม่ แล้ว
ก็มาลองเมนู signature ของที่นี่ดูบ้าง
เมนูแรก ‘Japanese Honey Toast’ รสชาติ
ดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นแท้ๆ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนรักของ
หวานเห็นแล้วต้องหลงรัก
ต่อด้วย ‘Banoffee’ ครีมเนื้อนุ่ม คาราเมล
หอมหวานและกล้วยหอม ที่เข้ากันได้ดีไม่หวานจน
เกินไป ท�ำให้ทานได้เรื่อยๆ ไม่เลี่ยนเลย
ปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่ม 3 ชนิด ได้แก่
‘ลิ้นจี่โซดา’ ที่หอมกลิ่นลิ้นจี่รสชาติไม่หวานจนเกิน
ไป มีความซ่าท�ำให้รู้สึกสดชื่น ต่อด้วย ‘ชาไทย’ ที่ให้
กลิ่นของชาแบบเต็มๆ และปิดท้ายด้วยเครื่องดื่ม
‘คาราเมล มัคคิอาโต’ ที่มีชั้นของกาแฟหอมๆ คารา
เมลและนมที่มีความหวานมัน ลงตัวสุดๆ
ที่ร้าน Treat Cafe & Hangout ยังมีเมนูให้
เลือกอีกมากมาย ใครที่ก�ำลังหาร้านบรรยากาศดีๆ
ร่มรื่น สไตล์อังกฤษ ลองมาที่นี่เลย
ร้านตัง้ อยูท่ ี่ เสนานิคม 1 ซอย 17 เปิดตัง้ แต่
11:00-00:00 น.
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เรื่อง ชลลดา | ภาพ ทศพร

สลัดแฮม

สปาเก็ตตี้หมู

แกงมัสมั่น

เกี๊ยวทอด

‘Bankampu Tropical Cafe’

หลบร้อนมาสัมผัสกับร้านอาหารและคาเฟ่ที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด
หลายคนอาจจะก�ำลังครุ่นคิดอยู่ว่า ในวันหยุด
นั้นนอกจากพักผ่อนอยู่บ้านแล้วเราจะท�ำอะไรดี นอกจาก
การเดินห้างสรรพสินค้าจับจ่ายใช้สอย การออกไปหาอะไร
ทานเย็นๆ เพื่อคลายร้อน ที่ไม่ไกลมากนัก อยากจะสัมผัส
บรรยากาศแบบธรรมชาติสุดๆ ในเขตกรุงเทพฯ จะมีตัว
เลือกไหนบ้างที่จะท�ำให้เราสัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้น
‘Bankampu Tropical Cafe’ ทีต่ งั้ อยูท่ เี่ ลียบทางด่วนเอกมัย
รามอินทรา เป็นตัวเลือกหนึง่ ทีเ่ ราอยากแนะน�ำ ร้านอาหาร
และคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติ ร่มรื่นเหมือนอยู่ในป่าเขา
เป็นร้านสไตล์นั่งในสวนร่มรื่น ภายในบริเวณด้านในร้านมี
น�ำ้ ตกจ�ำลองให้บรรยากาศแบบสมจริง การตกแต่งของร้าน
เป็นเก้าอี้โต๊ะนั่งแบบในสวน ตั้งอยู่ที่มุมต่างๆ บ้านก้ามปู
เป็นอีกหนึ่งสถานที่หลบร้อนท่ามกลางใจกลางเมืองอย่าง
กรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียว

‘สปาเก็ตตี้หมู’ เมนูรองท้องส�ำหรับมื้อกลางวัน
เป็นอาหารจานเดียว โดยร้านนี้จะมีสปาเก็ตตี้เส้นหมึก
แทรกเป็นเอกลักษณ์ หรือจะเป็น ‘สลัดแฮม’ ที่ผักในสลัด
จะกรอบสดน�้ำสลัดน่ารับประทาน อีกทั้งยังสามารถเลือก
เครือ่ งดืม่ และเบเกอรีไ่ ปนัง่ รับประทานเพือ่ สูดกลิน่ อายของ
ธรรมชาติในร้านได้อกี ด้วย เปรียบเหมือนสวรรค์ของคนรัก
ต้นไม้ ที่ส�ำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ อาหารขึ้นชื่อของร้านนี้
คือ ‘แกงมัสมั่น’ เนื้อนุ่มรสชาติที่แสนกลมกล่อม อาหาร
ไทยดั้งเดิมที่จะให้ละมุนลิ้นจนต้องบอกต่อ
ทั้งนี้นอกจากจะมีที่นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัยที่
หลากหลายมุมให้เลือกสรร ภายในร้านยังมีบ้านทรงไทย
ไว้ให้จัดงานอีเวนท์ต่างๆ ใต้บรรยากาศสุดร่มรื่นด้วยพันธุ์
ไม้นานาชนิด หากใครเบือ่ ควันรถในกรุง แนะน�ำให้มาหลบ
ควันและมาสัมผัสธรรมชาติที่น่าประทับใจที่นี่กันเถอะ

- 13 FOOD

BON APPETIT

เรื่องและภาพ ทศพร

ประโยคค�ำพูดจากเพือ่ นคนหนึง่ ในสมัยเด็กๆ มักจะบอกกับผมว่า “ลองหันไปมอง
ต้นไม้ดูสิ เดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง” ซึ่งสิ่งที่เพื่อนคนนี้พูดมันจริงตามที่บอก เพราะเมื่อได้ลองดูผมก็
รู้สึกผ่อนคลายขึ้นจากสิ่งที่ท�ำอยู่ในตอนนั้น ท�ำให้หลังจากนั้นผมมองว่าการที่เราได้มอง
ธรรมชาติทอี่ ยูร่ อบตัว ไม่วา่ จะเป็นพืน้ หญ้าสีเขียวหรือต้นไม้สงู ใหญ่ ส�ำหรับผมคงเป็นอีกวิธี
หนึ่ง ที่ท�ำแล้วมีพลังเพิ่มขึ้นมาเลยทีเดียว
ประตูเหล็กบานใหญ่ที่มองทะลุเข้าไปข้างใน ท�ำให้เราเหมือนหลุดเข้าไปยังนิยาย
ทีม่ ดี นิ แดนป่าไม้เขียวชอุม่ รายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ทีม่ องไปทางไหนก็เขียวขจี ใคร
จะเชื่อว่ามีสถานที่แห่งนี้ ขับรถเพียงชั่วโมงเศษก็ท�ำให้เราพบกับสถานที่แห่งนี้ เป็นการมา
พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติทไี่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯ เลย อีกทัง้ ยังมีอาหารคาวหวาน และเครือ่ ง
ดื่มพร้อมให้ผู้ที่มาได้เลือกรับประทานกันอย่างมากมาย

‘Little Tree Garden’ เป็นคาเฟ่ที่เรียกได้ว่าอยู่
กลางธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะไม่ว่าจะมองไปทาง
ไหนก็มีแต่ต้นไม้ ท�ำให้ร่มรื่นและสดชื่นขึ้นมาทันทีด้วย
รอยยิ้มของคุณยายเจ้าของร้านที่ชวนให้บรรยากาศของ
ร้านดูอบอุ่น และกลิ่นหอมจากเค้กที่ออกมาจากเตาอบ
สดใหม่ชวนให้น่าลิ้มลอง
เมนูแรกทีอ่ ยากน�ำเสนอ คือ ‘Salad Little Tree’
ถือเป็นเมนูห้ามพลาดของทางร้านเลยก็ว่าได้ ด้วยความ
แปลกใหม่ของรสชาติน�้ำสลัดที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อน
เมือ่ มองจากภายนอก สีของน�ำ้ ซอสมีสสี นั ชวนให้เผ็ดร้อน
แต่เมื่อได้ลองราดลงบนผักสด คลุกเคล้าเข้ากันจนพอดี
ตักทานเพียงค�ำแรกก็รู้สึกเลยว่า มันดีจริงๆ ด้วยรสชาติที่
กลมกล่อม จากการผสมผสานของรสชาติที่หลากหลาย
ไว้ได้อย่างลงตัว ถือเป็นเมนูทอี่ ยากบอกเลยว่า ห้ามพลาด
เมนูถัดมาคือ ‘Spaghetti Carbonara’ ด้วยเส้น
ที่นุ่ม บวกกับรสชาติของซอสคาโบนาร่าที่แสนจะวิเศษ
นุ่มละมุนลิ้นอย่างบอกไม่ถูก
เมื่อทานของคาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาล้าง
ปากกันด้วยของหวานกันด้วย ‘English Breakfast Set’
จากความหอมของชาอังกฤษ เมื่อใส่นมสดเพิ่มลงไป
ท�ำให้ยงิ่ ทวีความหอมเพิม่ ขึน้ เป็นเมนูทเี่ ตรียมความพร้อม
ส�ำหรับรับประทานของหวานได้อย่างดีทีเดียว

เมือ่ จบของเมนูคาวกันไปแล้ว เรามาต่อกันทีเ่ มนู
ของหวานกันเลยดีกว่า ซึ่งมี 2 เมนูที่อยากแนะน�ำ อย่าง
แรกนั้นก็คือ ‘Chocolate Cake Macadamia’ ด้วยเนื้อ
เค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่ม หวานกลมกล่อม พร้อมส่วนผสม
ทีน่ า่ สนใจอย่างถัว่ แมคคาเดเมีย เมือ่ ได้ลองกัดลงไปท�ำให้
รวมความเข้ากันของทั้งสองส่วนผสมไว้ได้อย่างลงตัว
เมนูสดุ ท้ายของร้าน ‘Little Tree Garden’ ทีเ่ รา
จะน�ำเสนอ คือเมนู ‘Scone with jam and Earl grey Tea’
สโคนเสิร์ฟพร้อมแยมสตรอเบอร์รี่สีสันน่าทาน คู่กับชา
เอิร์ลเกรย์ เป็นเมนูที่ทิ้งท้ายได้อย่างดีทีเดียว
ก่อนจากกัน ความรู้สึกของผมที่ได้มายังร้านนี้
เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆ หลายคนคงชินกับการจิบชา
กาแฟ ในร้านติดแอร์ในเมือง ซึ่งผมก็เช่นกัน แต่ ‘Little
Tree Garden’ เป็นประสบการณ์ใหม่ทอี่ ยากให้หลายคน
ได้มาลองสัมผัสกันดู การที่เรามานั่งรับประทานอาหาร
พูดคุยสังสรรค์กบั เพือ่ นฝูง ท่ามกลางบรรยากาศเขียวชอุม่
ร่มรื่นแบบนี้ คงเป็นอะไรที่ดีต่อร่างกายของเราไม่น้อย
CONTACT
ซ.เทศบาล 13 อ.สามพราน จ.นครปฐม
หยุดวันจันทร์ 09:00–18:00 น.
www.littletreegarden.com
Facebook Fan page : Little tree

Salad Little Tree

Scone with jam and Earl grey tea

Spaghetti Carbonara
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EAT ME PLEASE

เรื่อง กาญจนา, อฑิตยา | ภาพประกอบ นารีฉัตร

COOKING TIME
แซนวิชไข่ดาว

“กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” ค�ำกล่าวนี้ยังใช้ได้จริงกับนักเดินทางทั้งหลาย เพราะเรื่อง
อาหารการกินนั้นถือว่าส�ำคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการเดินทางเลยก็ว่าได้ หากไม่เติมพลังเราจะมี
แรงเดินต่อได้อย่างไร ดังนั้น วันนี้ครัวของ Signature ขอเสนอวิธีการท�ำข้าวกล่องง่ายๆ ส�ำหรับ
พกติดตัวไปในการเดินทางของเรา ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มท�ำพร้อมกันเลย !!

        วัตถุดิบ
- ขนมปังแผ่น
- ไข่ไก่

- ผักกาดหอม
- มายองเนส
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- ซอสมะเขือเทศ

ขั้นตอนการท�ำ

1. เริม่ จากการน�ำผักกาดหอมวางลงบนขนมปัง
ตามใจชอบ
2. ตอกไข่ไก่ลงบนกระทะ ทอดให้สุกพอดี จาก
นั้นน�ำไข่ดาวที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้ววางทับ
บนขนมปังและผักกาดหอมที่เตรียมเอาไว้

3. ราดมายองเนส ตามด้วย
ชอสมะเขือเทศเท่าที่ต้องการ
4. สุดท้าย น�ำขนมปังมาวางปิดท้ายเป็นอันเสร็จ
เรียบร้อย
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OUR FASHION

เรื่อง เบญริสา | ภาพ นารีฉัตร

jeans never die
เมื่อถึงเวลาเดินทางไปออกทริปท่องเที่ยว ใครๆ ก็อยากท�ำให้ทริปนี้เป็นการเดินทางที่
แสนพิเศษขึน้ มา ด้วยการแตง่ ตัวเข้าธีมเดียวกันซะหน่อย ครัง้ นีเ้ ราจึงเลือกไอเทม ‘BASIC LOOK’
ที่ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องมีติดตู้เสื้อผ้า นั่นก็คือ กางเกงยีนส์ตัวโปรดที่น�ำมาแมตช์กับเสื้อสีขาวนั่นเอง

&
e
it
h
w
jeans

- 18 FASHION

เมือ่ พูดถึงกางเกงยีนส์ก็
อาจกล่าวได้วา่ เป็นเบสิคไอเทม ที่
ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องมีติด
เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างแน่นอน
เพราะว่ายีนส์สามารถใส่ได้ทุก
โอกาส ใส่ได้ทุกฤดู ไม่ว่าจะร้อน
หรื อ หนาว แถมยั ง น� ำ มามิ ก ซ์
แอนด์แมทช์ ออกมาได้หลากลุค
หลายสไตล์อย่างไม่ซ�้ำกัน ไม่ว่า
จะเป็นลุคสบายๆ ลุคเท่ๆ หรือจะ

ลุ ค ลุ ย ๆ ทะมั ด ทะแมง เหมาะ
ส�ำหรับออกไปผจญภัยกับเพือ่ นๆ
ส่วนเสื้อสีขาวนั้นก็เป็นสีเบสิคที่
ทุกคนต้องมีเช่นกัน โดยเพื่อนๆ
สามารถเลือกประเภทของเสื้อได้
ตามใจชอบ อย่างเช่นเสื้อยืด เสื้อ
กล้าม หรือเสื้อเชิ้ต
หากใครที่ยังคิดไม่ออก
ว่าจะน�ำเสือ้ ขาวมาแมตช์กบั ยีนส์
ตัวโปรดของตัวเองได้อย่างไร ก็
สามารถน�ำสไตล์การแต่งตัวของ
พวกเราไปเป็นแนวทางแล้วแต่ง
ตามกันได้เลย...

READY FOR TRIP

เรื่อง เบญริสา | ภาพประกอบ นารีฉัตร

เมื่อถึงเวลาจะออกเดินทางท่องเที่ยวไปไหนแต่ละครั้ง สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาหนักใจส�ำหรับ
ใครหลายคนคือ เรื่องกระเป๋าเดินทาง แม้ว่าจะตั้งใจหยิบของที่จ�ำเป็นติดกระเป๋าไปด้วยเท่านั้น แต่
พอจัดไปจัดมา นู่นก็ส�ำคัญ นี่ก็จ�ำเป็น พื้นที่ภายในกระเป๋ากลับเต็มซะแล้ว เราจึงอยากน�ำเสนอวิธี
การม้วนเสื้อผ้าง่ายๆ ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในกระเป๋าของคุณไว้ส�ำหรับสิ่งของจ�ำเป็นอื่นๆ
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วิธีม้วนเสื้อผ้า
เริ่มต้นด้วยการกางเสื้อยืดตัวโปรดของ
คุณออก โดยพยายามให้เนือ้ ผ้าเรียบมาก
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้

2

ต่อด้วยการพับแขนเสือ้ เข้ามาทัง้ ด้าน
ซ้ายและด้านขวา

จากนั้นจึงพับชายเสื้อทั้งด้านหน้าและด้าน
หลังขึ้นมา 1 ทบ ซึ่งเสื้อของเราจะมีลักษณะ
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

4

1

สุดท้าย ม้วนโดยเริ่มจากส่วนคอเสื้อ ลงมา
จนถึงส่วนชายเสื้อที่เราพับขึ้นมาเอาไว้ โดย
ม้วนเสื้อให้เล็กและแน่นที่สุด
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3

5 DAYS
GO tO

‘PHITSANULOK’

พาหัว ใจ
ไป
ซบ
ไหล่เขา

ROAD TRIP

เรื่อง จิรานุช, ภัคจิรา, พรมาศ | ภาพ นารีฉัตร

เรามีความฝันมานานว่าอยากจะมี Road Trip เป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต และ
ด้วยความตั้งใจที่จะท�ำให้ทริปในฝันของเราและเพื่อนเป็นจริง เลยตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกัน
“ ขับรถไปพิษณุโลกกันเถอะ !!”
ก่อนจะเดินทางต้องมีการศึกษาเส้น
ทางกันให้ดีเสียก่อน จังหวัดพิษณุโลกอยู่ใน
ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพนื้ ทีเ่ ป็น
ภูเขาเสียส่วนใหญ่ ดังนัน้ จึงต้องมีการวางแผน
การเดิ น ทางในครั้ ง นี้ ใ ห้ ร อบคอบ จาก
กรุ ง เทพมหานคร เราต้ อ งผ่ า นเขตจั ง หวั ด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัด
สิงห์บรุ ี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และเข้าสู่จังหวัด
พิษณุโลก เนือ่ งจาก Road Trip ในครัง้ นีใ้ ช้เวลา
เพียงแค่ 5 วันเท่านั้น เราจ�ำเป็นต้องใช้เวลาให้
ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

- Route in Phitsanulok วันที่ 1 ออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 2 เที่ยวเมืองพิษณุโลก
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
วันที่ 4 เขตห้ามล่าสัตว์ถ�้ำผาท่าพล
วันที่ 5 บ้านมุง เนินมะปราง กลับกรุงเทพมหานคร
เมื่อวางแผนในทริปครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ออกเดินทางกันเลย !
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D-1

เริ่มต้นวันที่หนึ่ง พวกเราออกเดินทางจาก
กรุงเทพมหานคร เวลา 05:00 น. ขับรถไปตาม
ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย ตัดไปทาง
ถนนทางหลวงหมายเลข 117 ที่จังหวัดนครสวรรค์
และมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกที่เป็นจุดหมาย
จากกรุงเทพมหานครจนมาถึงพิษณุโลก
ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 6 ชั่วโมง เนื่องจาก
เราไม่เร่งรีบ ท�ำให้มีเวลาแวะซื้อของกินข้างทางได้
อย่างสบายใจ เมือ่ เข้าสูใ่ นเขตตัวเมืองพิษณุโลกแล้ว
เรามุ ่ ง หน้ า ไปที่ โ รงแรมเป็ น อั น ดั บ แรกเพื่ อ เก็ บ
สัมภาระ ก่อนจะไปเที่ยวกัน
จังหวัดพิษณุโลก หรือในอดีตเรียกว่า เมือง
สองแคว เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีการเล่าขานเป็นเมือง
ด่านหน้าที่ส�ำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ใครๆต่าง
รู ้ จั ก และยั ง เป็ น เมื อ งที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ พระ
นเรศวรมหาราช วีรกษัตริยแ์ ห่งสยามประเทศ ตัง้ แต่
เข้ามาในเขตของจังหวัดพิษณุโลก เราจะสังเกตเห็น
ว่ายังมีโบราณสถานอีกมากมายที่ยังคงอยู่
บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ และสงบ ซึง่
เหมาะเป็นอย่างยิ่งส�ำหรับคนที่ต้องการหลีกหนี
ความวุ่นวายจากเมืองกรุง
จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกไม่ เ พี ย งแต่ มี โ บราณ
สถานทีส่ ำ� คัญ แต่ยงั ขึน้ ชือ่ เรือ่ งอาหารการกินไม่แพ้
จังหวัดใดในประเทศไทย และด้วยความหิว ท�ำให้
จุดหมายแรกของเราคือ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
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ร้านก๋วยเตีย๋ วห้อยขา หาก
ได้ ม าถึ ง พิ ษ ณุ โ ลกก็ ต ้ อ งมากิ น
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่ถือกันว่าเป็นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก
แต่ร้านไหนดีหว่า เพราะละแวกนั้น
มีร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเป็นสิบร้าน
ให้ เ ลื อ กเข้ า ไปแวะชิ ม กั น ‘ร้ า น
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน’ อยู่ใกล้วัด
พระพุทธชินราช หรือวัดใหญ่ ซึง่ ทีม่ า
ของชื่อร้านมาจากการที่ร้านตั้งอยู่
ติดริมแม่น�้ำน่านที่ไหลผ่านจังหวัด
พิษณุโลกนั่นเอง ด้านในร้านปลอด
โปร่ง ประดับประดาด้วยต้นไม้นานา
พันธุ์ มีลมพัดเย็นสบาย ที่นั่งภายใน
ร้านทัง้ หมดถูกออกแบบให้นงั่ กับพืน้

และห้อยขาลงใต้ถนุ ตามชือ่ ของร้าน
เมนูของที่นี่มีหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ผัดไทยกุ้ง
สด อาหารทานเล่น ขนมไทย และ
เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพอีกหลากหลาย
เมนู ซึ่งเมนูแนะน�ำของร้านนี้ ได้แก่
บะหมี่ โ บราณ ก๋ ว ยเตี๋ ย วสุ โ ขทั ย
ก๋วยเตี๋ยวน�้ำตก โดยก๋วยเตี๋ยวของที่
นี่ จ ะปรุ ง มาให้ แ ล้ ว มี ร สชาติ
กลมกล่ อ ม ครบสู ต รต้ ม ย� ำ เส้ น
ก๋วยเตีย๋ วเหนียวนุม่ แถมราคายังไม่
แพงอีกด้วย
รับประทานของคาวเสร็จ
แล้วเรามาลุยต่อด้วยของหวานของ
ร้านนี้กันเลยดีกว่า มีทั้งขนมถ้วย

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน
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โบราณ ลอดช่องแตงไทย และข้าว
เหนียวมะม่วง คิดว่าคงต้องถูกใจ
ใครหลายๆ คนอย่างแน่นอน

การเดินทาง : จากถนนหมายเลข 12 ให้
ตรงไปทางวั ด พระศรี รั ต นมหาธาตุ ร าช
วรมหาวิหาร จากนั้นตรงไปเรียบถนนริม
แม่น�้ำอีก ประมาณ 300 เมตร จะเห็นร้าน
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่านอยู่ทางขวามือ
ที่ตั้ง : 460/10 ถนนบรมไตรโลกนารถ
ต� ำ บลในเมื อ ง อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด
พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 081-962-9966
เวลาเปิด-ปิด : 8:30-16:00 น.

เมื่ออิ่มท้องกันเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็ได้เวลาทีเ่ ราจะไปเทีย่ วกันแล้ว โดย
จุดหมายต่อไปคือ ‘วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ
ราชวรมหาวิหาร’ หรือ ‘วัดใหญ่’ ซึ่งอยู่ไม่
ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา แค่ขับรถ
เลียบริมฝัง่ แม่นำ�้ น่านกลับไปทางเดิมก็จะ
ถึงประตูวัดแล้ว

ถ้าหากพูดถึงจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรี
รัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็นสถาน
ที่ส�ำคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้คนจะนึกถึง และนิยมไปเพื่อ
สักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารมี
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ทสี่ ดุ คือ พระพุทธชินราช ภายใน
วิหารประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม และนอกจาก
ความงดงามยังมีการกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์จึงไม่
แปลกใจเลยว่า ท�ำไมนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างชาติตา่ งนิยมมาท�ำบุญ และสักการะบูชาพระพุทธ
ชินราชที่วัดใหญ่แห่งนี้
หลังจากไปท�ำบุญกันเรียบร้อยแล้วเราก็เดิน
ทางไปยังสถานีตอ่ ไปคือ ถนนคนเดินจังหวัดพิษณุโลก
ทีใ่ ครๆ ต่างพูดถึงว่าเป็นแหล่งรวมอาหารและข้าวของ
เครื่องใช้มากมายที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด
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แหล่ ง รวมผู ้ ค นในวั น หยุ ด สุ ด เรนโบว์
สัปดาห์ของจังหวัดพิษณุโลก คงหนีไม่พ้น
‘ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก’ ตั้งอยู่ในเมือง
พิษณุโลก บริเวณด้านหน้าของวัดจันทร์
ตะวันออก โดยถนนคนเดินแห่งนีเ้ ป็นแหล่ง
รวมร้ า นอาหารที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในจั ง หวั ด
พิษณุโลกไว้อย่างมากมายหลายประเภท
เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี วันนีเ้ รา
จึงรวบรวมร้านอาหารที่น่าสนใจและอร่อย
มาให้ผู้อ่านได้ชมกัน
ร้านทีเรกซ์ เป็นร้านเครือ่ งดืม่ แนว
สร้างสรรค์ ด้วยการน�ำน�้ำหวานกลิ่นผลไม้
ต่างๆ หลากสีมาผสมกับโซดา ซึ่งดึงดูด
ความสนใจได้เป็นอย่างดี และเมนูที่เราได้
ลิ้มลองนั้น เป็นเมนูเอกลักษณ์ประจ�ำของ
ร้านนี้เลยก็ว่าได้ ที่ใครเห็นเป็นต้องชอบ
ต้องสั่งมาดื่มกัน นั่นก็คือ ‘เรนโบว์’ เป็นน�้ำ
บลูฮาวายทีผ่ สมกับน�ำ้ โซดา มีสสี นั สดใส มา
พร้อมกับรสชาติเปรี้ยวอมหวาน บวกกับ
ความซ่าจากโซดา ช่วยดับกระหายได้อย่างดีทีเดียว ตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลชิ้นเล็ก เยลลี่หลากหลายสี เและ
ความโดดเด่นของเครื่องดื่มนี้คือ การใช้น�้ำแข็งแห้งผสมในน�้ำหวานท�ำให้เกิดควันที่มีสีสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่
ดึงดูดความสนใจได้อย่างดีเยี่ยม
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หอยครก

ไข่มังกร

โมจิไอศกรีม

ร้านที่เราจะมาแนะน�ำอีกร้านนั้น แค่เห็น
สโลแกนของนี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กับร้านที่
ผ่านๆ มาเลยทีเดียว กับร้านทีใ่ ช้สโลแกนทีว่ า่ ‘หอยครก
หอยแงะ คนแคะรูปหล่อ จะกินหอยครกของแท้ ต้อง
คนแคะหัวล้าน’ ก็ดงึ ดูดความสนใจจากลูกค้าทีผ่ า่ นไป
ผ่านมาได้ไม่นอ้ ย หอยครก มีลกั ษณะเหมือนหอยทอด
ทั่วไป เพียงแต่ใช้การทอดในกระทะหลุม เหมือนกับ
การท�ำขนมครก มีความกรอบนอกนุม่ ใน ส่วนเรือ่ งของ
รสชาติ อ ร่ อ ยจนไม่ ต ้ อ งพู ด ถึ ง มี ห ลายหน้ า ให้ ไ ด้
เลือกสรรกันตามความชอบของแต่ละคน ทั้งคุณลุง
และคุณป้าเจ้าของร้านยังใจดี หากใครได้ลิ้มลอง
รับรองว่าต้องติดใจจนอยากกลับมาชิมใหม่อีกครั้ง
โมจิไอศกรีม ขนมโมจิ เมื่อนึกถึงขนมชนิดนี้
หลายคนคงคุน้ เคยกับการได้รบั เป็นของฝาก แต่เมือ่ โม
จิถูกความคิดสร้างสรรค์น�ำมาเสริมเติมแต่งเข้าไป
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ท�ำให้เกิดความแปลกใหม่ของขนมจนกลายมา
เป็น ‘โมจิไอศกรีม’ ด้วยรสชาติของไอศกรีมทีถ่ นน
คนเดินแห่งนี้ ใช้ผลไม้มาเป็นส่วนผสม ท�ำให้เกิด
ความหลากหลายในรสชาติต่างกัน เช่น สตรอ
เบอร์รี่ โยเกิร์ต และคุกกี้ครีม ซึ่งแต่ละรสชาติใน
ร้านนัน้ มีความลงตัวของการผสมผสาน ท�ำให้โม
จิไอศกรีมที่ถนนคนเดินแห่งนี้เป็นที่ถูกใจใคร
หลายคนและเหมาะส�ำหรับทุกเพศทุกวัย
ไข่มังกร เป็นอาหารที่ไม่ค่อยคุ้นหน้า
คุ้นตากันเท่าไหร่นัก เพราะถือว่าหารับประทาน
ได้ไม่ง่ายเลย ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้คือ ไข่เค็ม ไข่ต้ม
และไข่เยี่ยวม้า สามารถเลือกซื้อได้ตามความ
ชอบของแต่ละคน จากนั้นจะน�ำไปชุบด้วยแป้ง
ทอดมั น และทอดในกระทะน�้ ำ มั น ให้ สุ ก พอ
ประมาณ ในส่วนของรสชาติมคี วามเผ็ดเล็กน้อย
กลมกล่อมก�ำลังพอดี เป็นเมนูที่น่าน่าสนใจไม่
น้อยเลยทีเดียว ราคาเพียงลูกละ 25 บาทเท่านั้น

D-2

วันที่สอง เรายังอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก
เริ่มออกเดินทางจากโรงแรมกันตอน 09:00 น. เนื่องจาก
สถานที่ที่เราจะไปอยู่ไม่ไกลจากที่พักนัก จึงท�ำให้ไม่ต้อง
เร่งรีบ และสถานทีแ่ รกทีเ่ ราจะไปกันก็คอื พระราชวังจันทน์
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ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระราชวังจันทน์เป็นโบราณสถานที่มีมา
ตั้งแต่สมัยสุโขทัย รายล้อมไปด้วยวัดวาอาราม ไม่ว่า
จะเป็น วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง ที่เป็น
วัดประจ�ำพระราชวังจันทน์ นั่นแสดงให้เห็นถึงความ
รุ่งเรืองทางศาสนาในอดีตได้เป็นอย่างดี และยังมีศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ผคู้ นมาสักการะบูชาเพือ่
ความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
พระราชวังจันทน์ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอเมือง
พิษณุโลก บนเนื้อที่กว่า 128 ไร่ ทางด้านทิศตะวันตก
มีแม่น�้ำน่านไหลผ่าน เราสามารถขับรถเลียบริมฝั่ง
แม่นำ�้ เข้าไปได้ พระราชวังจันทน์จะอยูท่ างด้านซ้ายมือ
แต่เมื่อมองไปอีกฝั่งของแม่น�้ำจะเห็นถนนที่เป็นทาง
เข้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ร่ อ งรอยความเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งที่ ค งเหลื อ อยู ่
ท�ำให้เราเกิดค�ำถามขึ้นในใจว่า คนในสมัยก่อนเขา

สามารถสร้างพระราชวังหรือสร้างวัดด้วยสองมือเปล่า
ได้อย่างไร ซ�ำ้ ยังมีความมัน่ คงและแข็งแรงได้ถงึ ขนาด
นี้ ซึ่งถ้าหากความสวยงามเหล่านั้นยังคงหลงเหลืออยู่
มากกว่านี้ คนรุ่นหลังคงได้สัมผัสถึงความรุ่งเรืองและ
ทรงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้เป็นแน่
วัดวาอารามทีย่ งั คงหลงเหลือไว้ให้คนรุน่ หลัง
ได้ชื่นชมถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า แต่ยังคง
ความสวยงามเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดี พระพุทธรูป
ที่ถูกตัดเศียร หรือแม้แต่ซากปรักหักพักของวัดไม่ได้
ท�ำให้ความน่าศรัทธาลดลงเลยแม้แต่น้อย
เมื่อชื่นชมกับโบราณสถานอย่างพระราชวัง
จั น ทน์ แ ละสั ก การะบู ช าองค์ ส มเด็ จ พระนเรศวร
มหาราชเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ท้องของทุกคนก็คงเริ่ม
ท�ำงาน ดังนั้นไปหาอะไรใส่ท้องกันเถอะ
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จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดทีค่ อ่ นข้างมีขนาด
ใหญ่ แต่ไม่ได้เป็นทีร่ จู้ กั มากเท่าไรนัก และถ้าพูดถึงร้าน
ส้มต�ำบรรยากาศดีๆ ก็ตอ้ งยกให้รา้ นนี้ ‘ร้านส้มต�ำปูเสือ่ ’
เป็นร้านอาหารไทย - อีสาน ชือ่ ดังอยูใ่ นจังหวัดพิษณุโลก
ที่ มี เ พี ย งสาขาเดี ย ว ซึ่ ง ตั ว ร้ า นอยู ่ ห ่ า งจากตั ว เมื อ ง
พิ ษ ณุ โ ลกมาทางอ� ำ เภอบางกระทุ ่ ม ประมาณ 17
กิโลเมตร บรรยากาศร้านเป็นลักษณะกระท่อมปลายนา
รับลมเย็นๆ มีบ่อปลา ทั้งปลาตะเพียนและปลาช่อน
มากมาย สามารถให้อาหารปลาได้ระหว่างรอ
ภายนอกร้าน สามารถรองรับลูกค้าได้จ�ำนวน
มาก มีทจี่ อดรถกว้างขว้าง เหมาะส�ำหรับมารับประทาน

อาหารกับครอบครัว หรือเพือ่ น มีเมนูทขี่ นึ้ ชือ่ และอาหาร
อีกมากมายให้ได้เลือกลิ้มลองกัน อาหารทุกอย่างใหม่
สด สะอาด ทุกวันจนมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนจนแน่นร้าน
ตลอดวัน แถมราคาก็ยังไม่แพงอีกต่างหาก
วิธีการนั่งรับประทานคือ นั่งปูเสื่อบนพื้นกระท่อมเล็กๆ กลายเป็นจุดเด่นที่สุดของร้าน อาหารไทย
อีสานรสชาติแซ่บถูกใจ การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี
สด ใหม่ น่ารับประทานอยู่เสมอ รวมไปถึงความเอาใจ
ใส่ในการท�ำอาหารทุกเมนู ในส่วนอาหารของทางร้าน
ที่ขึ้นชื่อมีให้เลือกมากมายที่มาแล้วต้องสั่ง คือ ส้มต�ำปู
เสื่อ ส้มต�ำทอด ส้มต�ำ 4 เส้น เมี่ยงปลา และต้มแซ่บ
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‘ส้มต�ำปูเสือ่ ’ เป็นเมนูขนึ้ ชือ่ ของทางร้าน และ
เป็นเมนูประจ�ำร้านอีกด้วย เป็นการน�ำแหนมสดและ
หมูยอเป็นส่วนผสมในส้มต�ำไทย ได้รสชาติทแี่ ปลกใหม่
เป็นเมนูที่น่าลิ้มลองอีกเมนูหนึ่งเลยก็ว่าได้
‘ส้มต�ำทอด’ รสชาติอร่อยจัดจ้าน มะละกอขูด
เส้นทอดให้เหลืองกรอบกับน�้ำย�ำส้มต�ำ รสชาติสุด
แซ่บ กรุบกรอบอร่อยเข้ากัน
‘เมี่ยงปลา’ เมนูขึ้นชื่อของทางร้านอีกเมนู
คุณภาพของปลาทีถ่ กู คัดสรรมาเป็นอย่างดี น�ำมาคลุก
เกลือแล้วเผา ท�ำให้มกี ลิน่ หอม รับประทานพร้อมเครือ่ ง
เคียง ผักสด เส้นหมี่ และน�้ำจิ้มซีฟู้ด

หากใครได้ ล องแวะมาจะสั ม ผั ส ได้ ถึ ง
บรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายของธรรมชาติ ให้ความ
รูส้ กึ ผ่อนคลายกับลูกค้าทีเ่ ข้ามารับประทานอาหาร แถม
บริการที่ดีก็ยังน่าประทับใจอีกด้วย
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ที่ตั้ง : 16/2 หมู่4 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม
ต�ำบลวัดจันทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 081-971-3948, 081-523-9627
เวลาเปิด–ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 10:00-18:00 น.

D-3

ทุ่งแสลงหลวง
เข้าสู่วันที่สามกันแล้ว ช่วงปลายฤดูฝนที่ก�ำลัง
จะเข้าสูฤ่ ดูหนาวนัน้ สถานทีเ่ ทีย่ วเชิงธรรมชาติในจังหวัด
พิษณุโลกมีมากมายหลายแห่ง ในมุมมองของนักท่อง
เที่ยวหลายๆ คน อาจจะคิดแค่ว่า พิษณุโลกมีดีแค่ที่วัด
ใหญ่ ล่องแก่งล�ำน�ำ้ เข็กเพียงเท่านัน้ แต่ยงั มีสถานทีเ่ ทีย่ ว
แห่งหนึ่งที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีเนื้อที่ขนาด
กว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลุมพืน้ ทีถ่ งึ สองจังหวัด สถานที่
ที่เราพูดถึงนั้นคือ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง นั่นเอง
อุทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวง หรือทีร่ จู้ กั กันใน
นาม ‘ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย’ เป็นอุทยานแห่ง
ชาติทมี่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ อุทยานแห่ง
ชาติทุ่งแสลงหลวงนั้นมีพ้ืนที่ครอบคลุม อ�ำเภอวังทอง
อ�ำเภอนครไทย อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และ
อ�ำเภอเขาค้อ อ�ำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่ง
ชาติทุ่งแสลงหลวงมีลักษณะทางธรรมชาติที่สวยงาม
หลายแห่ง อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุไ์ ม้ สัตว์ปา่ นานาชนิด
ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวงมีพนื้ ทีท่ อ่ งเทีย่ ว
มากมาย ไม่วา่ จะเป็นน�ำ้ ตกแก่งโสภา ทุง่ โนนสน ทีอ่ ยูใ่ น
ด้านของจังหวัดพิษณุโลก และ ทุ่งนางพญา ทุ่งหญ้าสะ
วันนา ทีอ่ ยูฝ่ ง่ั บ้านหนองแม่นาในจังหวัดเพชรบูรณ์ น�ำ้ ตก
แก่ ง โสภา ห่ า งจากตั ว เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกประมาณ 70
กิโลเมตร ตั้งอยู่เส้นถนนทางหลวงหมายเลข12 ซึ่งเป็น
เส้นจังหวัดพิษณุโลก - หล่มสัก หลักกิโลเมตรที่ 71-72
เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตรจากถนนใหญ่ ประตูทางเข้า
เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น.
อัตราค่าธรรมเนียม ผูใ้ หญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่าง
ชาติผู้ใหญ่ 200 บาท และเด็ก 100 บาท

น�ำ้ ตกแก่งโสภาเป็นน�ำ้ ตกขนาดใหญ่ทเี่ กิดจาก
ล�ำห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาหินขนาดใหญ่ลดหลั่น
กันลงไปเป็นชั้นๆ มีความสูงถึง 70 เมตร มีแอ่งหินขนาด
ใหญ่รับน�้ำทางด้านล่าง สภาพโดยรอบร่มรื่น ปกคลุมไป
ด้วยป่าดิบชื้น ตอนบนน�้ำตกเป็นแผ่นหินเรียบบริเวณ
กว้าง ส่วนตอนล่างเป็นลายหินแตกและโขดหินขนาด
ใหญ่ ที่ถูกกระแสน�้ำไหลผ่านหินเรียงกันสวยงามตาม
ธรรมชาติ ความสวยงามของน�้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในล�ำน�้ำ
เข็กภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สายน�้ำที่ไหล
ดิ่งทิ้งตัวลงมาจากหน้าผาสูง ในช่วงฤดูฝนกระแสน�ำ้ จะ
มี ค วามรุ น แรงและน่ า กลั ว ในช่ ว งฤดู ห นาวน�้ ำ จะใส
สะอาดเพราะกระแสน�้ำไหลจะลดความรุนแรงลง
สภาพอากาศของน�้ำตกแก่งโสภานั้นค่อนข้าง
เย็นสบายและอากาศชืน้ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ ภายในน�ำ้ ตกนัน้ มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
อยูท่ วั่ บริเวณ เราสามารถเดินพักผ่อนศึกษาธรรมชาติได้
อีกกิจกรรมหนึง่ มีจดุ นัง่ พักผ่อนทีท่ ำ� เป็นศาลาทีพ่ กั ขนาด
เล็กอยู่โดยรอบ
น�้ ำ ตกแก่ ง โสภานั บ ว่ า เป็ น น�้ ำ ตกที่ มี ค วาม
สวยงามอีกแห่งหนึง่ การเดินทางถือว่ามีความสะดวกใน
การเทีย่ วชมและเต็มไปด้วยธรรมชาติมากมายเนือ่ งจาก
ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทสี่ วยงามของจังหวัดพิษณุโลกที่
น่าเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจ ภายในอุทยาน
แห่งชาติทงุ่ แสลงหลวงนัน้ นอกจากน�ำ้ ตกแก่งโสภาแล้ว
ยังมีอกี สถานทีห่ นึง่ ทีข่ าดไม่ได้ นับว่าเป็นจุดแลนด์มาร์ค
ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงกันเลยทีเดียว สถาน
ทีท่ กี่ ำ� ลังกล่าวนัน้ นับว่าเป็นทุง่ หญ้าสะวันนาทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในประเทศไทย เป็นป่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สาม
ของประเทศเลยทีเดียว
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น�้ำตกแก่งโสภา

น�้ำตกแก่งโสภา
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ทุ่งแสลงหลวง
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อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนอง
แม่นา) ตั้งอยู่ที่ต�ำบลหนองแม่นา อ�ำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ท�ำการอุทยานแห่ง
ชาติ ทุ ่ ง แสลงหลวงในด้ า นจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
ประมาณ 65 กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวหลักของ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านของจังหวัด
เพชรบูรณ์ นั่นก็คือ ป่าสนธรรมชาติและทุ่งหญ้า
สะวันนา ซึ่งมีวิวและพรรณไม้ดอกที่สวยงาม ซึ่ง
เหมาะสมกับกิจกรรมเดินป่า กางเต็นท์พักแรม
และปั่นจักรยานเสือภูเขา
ทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างใหญ่ภายในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือเป็นที่รู้จักใน
ชื่อ ‘ทุ่งสะวันนาเมืองไทย’ ขนาดของทุ่งหญ้าแห่ง
นี้มีความกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาจรดเชิงเขา ซึ่ง
เป็นแนวกั้นกลางระหว่างขอบฟ้ากับทุ่งหญ้า มี
การแต่งแต้มด้วยต้นไม้ประปรายไม่มาก มีไอ
หมอกหนาหลังฝนตกทีเ่ ห็นอยูต่ ามแนวเขาทีเ่ ริม่ มี
การสะสมตัวกันหนามากขึ้น
มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถพลาดได้เวลามา
ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงฝั่งหนองแม่นา
นั่ น ก็ คื อ การมากางเต็ น ท์ และการรอชม
พระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ที่ ทุ ่ ง แสลงหลวง การรอชม
พระอาทิตย์ขึ้นที่ทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ
ของปลายฤดูฝนเข้าสูฤ่ ดูหนาว ด้วยอุปสรรคทีพ่ วก
เราได้พบเจอนั้น ในช่วงกลางคืนมีฝนตกหนัก จึง

ท�ำให้หมอกนัน้ ลงเป็นจ�ำนวนมากแต่กย็ งั คงความ
สวยงามไว้อยูท่ า่ มกลางสายฝน ซึง่ สามารถให้เป็น
ทริปลุยๆ เพื่อสร้างความสนุกสนาน เพียงแค่เดิน
เท้าไปยังจุดชมวิว ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
แต่ถ้าไม่ชอบการเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวนั้น ทาง
อุทยานแห่งชาติก็มีบริการจ้างรถขึ้นไปเช่นกัน ซึ่ง
ราคาประมาณ 500 ถึง 1000 บาท ด้านบริเวณ
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงฝั่งหนองแม่นา มี
บ้านพักอุทยานแห่งชาติและจุดกางเต็นท์ ที่เรา
สามารถน�ำเต็นท์มากางได้ แต่ถา้ กางเต็นท์ไม่เป็น
ทางอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ก็ มี เ ต็ น ท์ ใ ห้ เ ช่ า ในราคา
ย่อมเยาอีกด้วย
ด้านสภาพอากาศของอุทยานแห่งชาติ
ทุ ่ ง แสลงหลวง ควรมาเที่ ย วในช่ ว งฤดู ห นาว
ประมาณเดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ใน
ช่วงฤดูฝนนั้นไม่แนะน�ำให้มาเที่ยวเพราะสภาพ
ของอุ ท ยานเป็ น ดิ น โคลนและดิ น ลู ก รั ง ถ้ า ฝน
ตกหนักก็ไม่สามารถขึน้ ไปชมทุง่ หญ้าได้ เนือ่ งจาก
สภาพถนนเป็นดินโคลนซึ่งอาจเกิดอันตรายได้
เส้นทางการเดินทางมายังอุทยานแห่ง
ชาติทงุ่ แสลงหลวง จากจังหวัดพิษณุโลก เดินทาง
โดยใช้เส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 เส้น
พิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ 110 กิโลเมตร เลี้ยว
ขวาเข้ า สู ่ อ� ำ เภอเขาค้ อ เข้ า ถนนทางหลวง
หมายเลข 2258 ประมาณ 35 กิโลเมตร จะถึง
อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ด้วยที่เส้นทางนั้น
มีความลาดชัน คดเคีย้ วตามภูเขา จึงไม่เหมาะกับ
ผู้ที่ขับรถไม่ช�ำนาญ ดังนั้นผู้ขับรถควรศึกษาเส้น
ทางการมาก่อนเดินทาง
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เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้ำผาท่าพล
เขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้ำผาท่าพล
ตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอเนินมะปราง ซึง่ ห่างจากตัวเมือง
พิษณุโลกประมาณ 85 กิโลเมตร โดยบริเวณนี้
เป็นพืน้ ทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ปา่ บรรยากาศโดยรอบ
ของพื้นที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มและโอบ
ล้อมด้วยภูเขาสูงใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นถ�้ำผาแดง
ถ�้ ำ เรื อ ถ�้ ำ นเรศวร แต่ ล ะถ�้ ำ ล้ ว นมี เ รื่ อ งราว
ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และหลงเหลือ
ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมมาจนถึงทุกวันนี้

ถ�้ำผาแดง

‘ถ�ำ้ ผาแดง’ เป็นหนึง่ ในถ�ำ้ ทีอ่ ยูใ่ นเขต
พืน้ ทีห่ า้ มล่าสัตว์ปา่ ถ�ำ้ ผาท่าพล เดิมมีชอื่ ว่า ถ�ำ้
น�ำ้ ผึง้ ทีไ่ ด้ชอื่ ว่า ถ�ำ้ ผาแดงนัน้ ก็เพราะว่า เหนือ
ปากถ�้ำจะมีสีแดงอยู่ ซึ่งสีแดงนั้นเป็นแร่ชนิด
หนึง่ ทีเ่ รียกว่า ฮีมาไทต์ (Hematite) ถ�ำ้ นีม้ คี วาม
อุดมสมบูรณ์ ภายในถ�้ำมีอากาศถ่ายเทสะดวก
เนื่ อ งจากมี ป ระตู ถ�้ ำ ถึ ง สองทางด้ ว ยกั น
บรรยากาศโล่ง โปร่ง แสงสว่างส่องเข้าถึง และ
ยั ง เป็ น พื้ น ที่ อ าศั ย ของค้ า งคาวเป็ น จ� ำ นวน
มากกว่ า ร้ อ ยตั ว เมื่ อ ส่ อ งไฟฉายไปจะเห็ น
ค้างคาวเรียงรายมากมายจนแทบมองไม่เห็น
พื้นที่ของผนังถ�้ำเลยทีเดียว

ถ�้ำผาแดง

‘ถ�ำ้ เรือ’ เป็นถ�ำ้ ทีม่ ที างเดินกว้างขวาง ปกคลุมไป
ด้วยต้นไม้นานาชนิด บรรยากาศเปียกชื้น ถ�้ำนี้มีรูปร่าง
ลักษณะคล้ายเรือขนาดประมาณ 170 เมตร ด้านหน้าถ�้ำ
จะพบกับสะพานไม้เล็กๆ เป็นทางเดินเข้าไปในถ�้ำ ซึ่ง
ภายในถ�้ำนั้นสามารถเดินทะลุข้ามไปอีกฝั่งได้ รวมระยะ
ทางแล้ ว ประมาณ 300 เมตร อี ก ด้ า นของถ�้ ำ จะมี
ซากดึกด�ำบรรพ์ที่ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน จะเห็น
ได้วา่ บริเวณพืน้ ผนังถ�ำ้ จะมีรอยของปะการังทีย่ งั หลงเหลือ
อยู่ ซึ่งชาวบ้านเล่ากันว่า ในอดีตพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นทะเล
มาก่อน เมื่อมองไปยังเพดานถ�้ำเห็นจะเห็นชิ้นส่วนของ
หินปูนที่ถูกน�้ำกัดเซาะเป็นรูปเรือพายคว�่ำจึงเป็นที่มาของ
ชือ่ ‘ถ�ำ้ เรือ’ นัน่ เอง นอกจากนัน้ ถ�ำ้ นีก้ ย็ งั เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
ลิงจ�ำนวนมากอีกด้วย หากใครที่คิดจะมาชื่นชมถ�้ำเรือนั้น
ควรหลีกเลี่ยงการมาในช่วงฤดูฝน

‘ถ�ำ้ นเรศวร’ มีลกั ษณะหินย้อยรูปทรงคล้ายพระมาลาเบี่ยงของพระนเรศวร จึงเป็นที่มาของชื่อถ�้ำนเรศวร
บริเวณหน้าถ�้ำมีเนินลาดชันที่ต้องเดินขึ้นไปก่อนจึงจะพบ
กับปากทางเข้าของถ�ำ้ บริเวณปากถ�ำ้ จะพบกับศาลเจ้าแม่
ทองค�ำ ให้ผคู้ นได้สกั การะบูชาเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล การ
เข้าถ�้ำนี้คือต้องมีเจ้าหน้าที่พาเข้าเนื่องจากเป็นถ�้ำที่ไม่มี
แสงสว่างที่ส่องเข้าถึง และไม่มีอากาศที่ถ่ายเท นักท่อง
เที่ยวจะสามารถเข้าถ�้ำนี้ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน การเดิน
เข้าไปในถ�้ำมีความล�ำบากและมีทางเดินที่ซับซ้อน ควร
ระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างมาก แต่เมื่อได้เข้าไปแล้วแทบ
จะลืมความล�ำบากของการเดินทางทีผ่ า่ นมาทัง้ หมด เพราะ
ภายในถ�้ำสวยงามจนแทบละสายตาไม่ได้ ด้วยความ
แปลกตาของหิ น งอกหิ นย้ อย ที่ พิเ ศษที่ สุ ดก็ คงจะเป็ น
หินงอกก้อนใหญ่ ที่เมื่อส่องไฟฉายไปกระทบจะพบกับ
ประกายแสงระยิบระยับเหมือนดั่งเพชรเม็ดงาม เป็นเรื่อง
ทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจให้กบั พวกเราเป็นอย่างมาก ส�ำหรับบุคคล
ทีช่ นื่ ชอบการเทีย่ วแบบผจญภัย ขอแนะน�ำว่าไม่ควรพลาด

ถ�้ำเรือ

ถ�้ำนเรศวร

ถ�้ำนเรศวร

ถ�้ำนเรศวร
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วันสุดท้ายของการเดินทาง

หากจะให้ยกสถานทีท่ ปี่ ระทับใจทีส่ ดุ ในการ
เดินทางครั้งนี้คงจะหนีไม่พ้น ชุมชนบ้านมุง อ�ำเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก เราสามารถพูดได้อย่าง
เต็มปากเลยว่าคุ้มค่าแก่การมาเยือนจริงๆ วิถีชีวิตที่
เรียบง่ายของชาวบ้านสามารถดึงดูดใจตั้งแต่ก้าวเท้า
เข้ามา ที่นี่ไม่มีความวุ่นวาย ไม่มีการแข่งขันแบบคน
เมือง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส�ำหรับคนที่ต้องการมาสัมผัส
กับธรรมชาติ เติมพลังกายและใจให้กับตนเอง
บ้านมุงเป็นชุมชนเล็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม ท�ำนา ท�ำไร่ขา้ วโพด ไร่มนั ส�ำปะหลัง
ท� ำ ให้ รู ้ คุ ณ ค่ า ของผื น ป่ า รู ้ คุ ณ ค่ า ของน�้ ำ เพราะ
ธรรมชาติให้อาชีพ ให้ความเป็นอยูท่ ดี่ ี ให้ความสุขสงบ
แบบที่ความเจริญในเมืองใหญ่ให้ไม่ได้
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บ้ า นมุ ง โอบล้ อ มไปด้ ว ยขุ น เขาที่ ถู ก
ปกคลุมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เสียงนกร้อง เสียง
น�ำ้ ตกทีไ่ หลผ่าน ให้ความรูส้ กึ สดชืน่ ได้อย่างดีเยีย่ ม
และนอกจากนั้ น ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ บ ่ ง บอกถึ ง ความ
สมบูรณ์ทางธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้อีกด้วย ซึ่ง
สิง่ ทีเ่ รียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของต�ำบลบ้านมุงเลยนัน่
ก็คือ แลนด์มาร์คบ้านมุง
แลนด์มาร์คบ้านมุง มีลักษณะเป็นภูเขา
สลับซับซ้อนทอดยาวไปรอบหมู่บ้าน มีทุ่งนาเขียว
ขจีที่ให้ความสดชื่นและสบายตา ภูเขาโดยรอบ
มีอายุมากกว่า 300 ล้านปี และในช่วง 6 โมงเย็น จะ
มีคา้ งคาวออกมาจากถ�ำ้ เพือ่ หาอาหาร ซึง่ ท�ำให้เป็น
ภาพที่สวยงามอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้

นอกจากแลนด์มาร์คที่กล่าว
ถึงไปแล้วก็ยังมีน�้ำตกขุนห้วยเทิน ที่ตั้ง
อยูใ่ นเขตต�ำบลบ้านมุง เป็นน�ำ้ ตกเล็กๆ
ทีค่ วามสวยงามไม่ได้นอ้ ยไปกว่าน�ำ้ ตก
ทีม่ ชี อื่ เสียงเลย โดยปริมาณน�ำ้ ไม่ลกึ จน
เกิ น ไปจึ ง ไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่อ นัก ท่อ ง
เที่ยวที่มีเด็กเล็กมาด้วย

น�้ำตกขุนห้วยเทินอยู่ห่างจากแลนด์มาร์คบ้านมุงไม่ใกล้ไม่ไกล
เพียงแค่ 200 เมตร เป็นน�้ำตกเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในป่าของชุมชนบ้านมุง การ
ได้สมั ผัสกับความสวยงามทีธ่ รรมชาติสร้างขึน้ เป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้การเดินทางใน
ครั้งนี้พิเศษขึ้นมาอีกหลายเท่าตัว
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ส�ำหรับการเดินทางไปต�ำบลบ้านมุงนั้น
ง่ายนิดเดียว จากตัวเมืองพิษณุโลก ใช้ทางหลวง
หมายเลข 12 จนถึงอ�ำเภอวังทอง และเปลี่ยนมา
ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงอ�ำเภอสากเหล็ก
จังหวัดพิจิตร เพื่อเข้าทางหลวงหมายเลข 1115
เส้นทางนีเ้ ป็นทางตรง ซึง่ อาจจะอ้อมนิดหน่อย แต่
ปลอดภัยส�ำหรับผู้ที่ไม่ช�ำนาญทาง
Road Trip ในครัง้ นีเ้ ป็นความประทับใจ
ทีเ่ ราคงจะจดจ�ำไปอีกนาน เราไม่เพียงแต่ได้สมั ผัส
กับความสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ แต่เรายัง
ได้ความรู้จักวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวเมือง
ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนในเวลาที่แสนพิเศษนี้
ส�ำหรับผูอ้ า่ นทีก่ ำ� ลังอ่านนิตยสารเล่มนี้
อยู่ หากมีความฝันอยากลองเดินทางไปกับเพื่อน
ในที่ต่างๆ ก็ขอให้เราได้เป็นแนวทางที่จะท�ำให้
ทริปในฝันของคุณเป็นจริง
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เรื่อง จิรานุช | ภาพ นารีฉัตร, ฤชากร

“ผมอยากเป็น(แบบ)พระเอกหนัง”
- ฤชากร เป๋าสมบัติ (เจมส์) -

หลายคนคงเคยได้ชมภาพยนตร์สุดเศร้าส่ง
ท้ายปี 2551 อย่างเรื่อง Happy Birthday กันมาแล้ว
ซึ่งน�ำแสดงโดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่าง ‘อนันดา เอ
เวอริ่งแฮม’ รับบทเป็น ‘เต็น’ ช่างภาพภาคสนามของ
นิตยสารท่องเที่ยว และ ‘ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ’
รับบทเป็น ‘เภา’ ไกด์สาวผูเ้ ดินทางท่องเทีย่ วมาแล้วทัว่
ประเทศ ทั้งสองได้รู้จักกันผ่านทางหนังสือท่องเที่ยว
ฉบับหนึง่ จึงเกิดเป็นเรือ่ งราวความรักทีแ่ สนโรแมนติก
และเศร้าในเวลาเดียวกัน
เมือ่ ดูหนังเรือ่ งนีจ้ บส�ำหรับใครหลายคนแล้ว
หนังเรื่องนี้คือหนังดีส่งท้ายปีที่ควรค่าแก่การมอบ
รางวัลให้ แต่ส�ำหรับบางคนภาพยนตร์เรื่องนี้ได้สร้าง
แรงบันดาลใจให้กับเขา ให้เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นช่าง
ภาพเหมือนกับพระเอกหนังเรื่องนี้

คุณฤชากร เป๋าสมบัติ หรือ เจมส์ อายุ 22 ปี
เป็นช่างภาพกองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเริ่มท�ำงานในปี 2558
หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พี่เจมส์
เล่ า ว่ า ตอนแรกนั้ น ไม่ ไ ด้ คิ ด ว่ า อยากจะเรี ย น
นิเทศศาสตร์ หรือท�ำงานในสายงานนี้ ความฝันตัง้ แต่
แรกเลยก็คอื อยากจะเป็นนักบิน แต่เขานัน้ ไม่ถนัดทาง
ด้านนี้เลย จึงคิดได้ว่าถ้าเรียนไปคงไม่มีความสุข ถึง
ค่าตอบแทนในสายอาชีพนี้จะเยอะ แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัว
วัดผล จากนั้นเลยลองมาคิดว่าเราชอบท�ำงานอะไร
อยากเป็นอะไรจริงๆ และด้วยนิสัยที่ชอบอ่านหนังสือ
ท่องเที่ยว ชอบดูหนัง เลยเกิดความชอบ รู้สึกว่าอยาก
ถ่ายภาพได้แบบเขาบ้าง จึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์
แต่มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้มอี ปุ กรณ์ทคี่ รบครัน เราจึงต้อง
ออกไปหาประสบการณ์จากข้างนอก จากตอนแรกที่
ถ่ายรูปไม่สวย จึงค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา

ช่างภาพในดวงใจ
ด้วยความที่ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก
ชอบดูรูปถ่าย จึงมีช่างภาพหลายท่านที่อยู่ในดวงใจ
หนึ่งในนั้นคือ อัศชัย บุญเนื่อง เป็นช่างภาพระดับมือ
อาชีพ คนในสายอาชีพนี้จะรู้จักกันเป็นอย่างดี และ
นอกจากหนังสือที่ชอบอ่านแล้ว ยังมีภาพยนตร์ไทย
เรือ่ งหนึง่ ทีช่ นื่ ชอบ เรียกได้วา่ อยากเป็นช่างภาพเพราะ
เรื่องนี้เลย นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Happy Birthday
พี่เจมส์เล่าด้วยน�้ำเสียงติดตลกว่า มันอาจจะดูน�้ำเน่า
ไปนิดนึง แต่ตอนเข้ามหาวิทยาลัยพี่ไว้ผมยาวเลย
อยากเป็นอนันดามาก
เผชิญโลกกว้าง
การเรียนกับการท�ำงานนั้นแตกต่างกันมาก
เราไม่ได้สนุกเฮฮาเหมือนตอนเรียนที่มีเพื่อน ซึ่งตอน
เรียนเราจะบ่นเหนื่อยกันอยู่บ่อยๆ แต่เทียบกับการ
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เสน่ห์ของเมืองเล็ก
ได้ มี โ อกาสไปถ่ า ยรู ป ที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ
ที่เงียบสงบ มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีวิถี
ชีวิตที่เรียบง่าย นอกจากแม่ฮ่องสอน
ก็ยังมีอีกหลายเมืองที่ชอบ พี่เจมส์
เป็นคนชอบเที่ยวทางภาคภาคเหนือ
ชอบภูเขา และจังหวัดน่านก็เป็นอีก
หนึง่ ในสถานทีท่ ปี่ ระทับใจ พีเ่ จมส์เล่า
ว่า พี่ไปตอนช่วงปีใหม่ ที่น่าแปลกใจ
คือจังหวัดน่านไม่มีการเคาท์ดาวน์
เวลาเที่ยงคืนทุกคนจะไปสวนมนต์
ข้ามปีกนั ไม่มเี สียงจุดประทัด ไม่มวี ง
นัง่ ดืม่ สังสรรค์ ทุกอย่างมันดูเงียบ แต่
รูปภาพจากกล้อง
รูปทีถ่ า่ ยตอนนีเ้ กีย่ วกับท่อง ก็น่าประทับใจ
เที่ ย ว การถ่ า ยภาพท่ อ งเที่ ย วไม่
สามารถถ่ายในสตูดโิ อได้ เราต้องออก
ไปหาประสบการณ์ขา้ งนอก ต้องรูจ้ กั
สังเกต สถานที่เดียวกันเราจะถ่ายยัง
ไงให้มีความรู้สึกมุมมองที่แตกต่าง
กับช่างภาพคนอื่นๆ ซึ่งข้อส�ำคัญของ
การถ่ายภาพท่องเที่ยวคือ ไม่ต้องท�ำ
อะไรกับภาพมากจนเกินไป การถ่าย
แบนี้มันคือการดึงความรู้สึก ให้ภาพ
บอกความสบายใจ ความสวยงาม
ของธรรมชาติ ให้ภาพได้บอกความ
รูส้ กึ กับเรา ให้ปล่อยไปตามสภาพของ
สถานที่ อย่าแต่งเติมจนเกินกว่าความ
เป็นจริง เพราะภาพทีเ่ ราเผยแพร่ออก
ไปท�ำให้ใครต่อใครเห็นแล้วอยากไป
ที่นั่น แต่พอไปถึงไม่ได้เป็นอย่างใน
ภาพก็อาจจะผิดหวังได้
ท�ำงานไม่ได้เลย เราท�ำงานแบบไม่มี
ปิดเทอม บางครั้งวันหยุดก็ยังต้อง
ท�ำงาน การท�ำงานมันคือการเริ่มต้น
จากศูนย์ มันคือการใช้ชีวิตจริง ต้อง
เผชิญกับสภาพแวดล้อมทีต่ า่ งจากรัว้
มหาวิทยาลัย เราต้องเจอกับคนที่มา
จากต่างที่ นิสัยต่างกัน ก็ย่อมต้องมี
การปรับตัว และนอกจากการปรับตัว
ให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานแล้วยังต้องมี
การปรับเพื่อให้เข้ากับงานที่เราท�ำ
การท�ำงานภาคสนามนั้นต้องเตรียม
ร่างกาย และสภาพจิตใจให้พร้อม
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วางแผนในอนาคต
ในอนาคตก็ ยั ง คงท� ำ งาน
สายอาชีพช่างถ่ายภาพนีอ้ ยู่ ยังอยาก
หาประสบการณ์ ไม่คดิ ว่าจะมายืนอยู่
จุดนี้ได้เร็วขนาดนี้ เพราะตอนนี้ยังไม่
เก่ ง เท่ า ช่ า งภาพมื อ อาชี พ คนอื่ น ๆ
นอกจากการถ่ า ยภาพท่ อ งเที่ ย วก็
อยากลองถ่ายภาพภาพอาหารดูบ้าง
ค้นหาตัวเองให้เจอ
พีเ่ จมส์บอกว่า “ส�ำหรับใคร
ที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบงานทาง
สายนี้หรือเปล่าก็ให้ลองฝึกฝน หา
ประสบการณ์ ค้นหาตัวเองให้เจอแล้ว
เราจะท�ำงานได้อย่างมีความสุข”

TALK TALK TALK

เรื่อง จิรานุช, มนัสนันท์ | ภาพ ชลลดา, สันทิศ

Wanna be Thai traveler
จากความฝันสู่ความจริง

    	
คุณสันทิศ ทองค�ำใส หรือ คุณโอม ผูก้ อ่ ตัง้ เพจ
Wanna be Thai Traveler เรียนจบจาก คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นมนุษย์เงินเดือน
อยูใ่ นออฟฟิศแห่งหนึง่ เวลาทีน่ อกเหนือจากการท�ำงาน
ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเดินทาง คุณโอมพูดว่า “Work
Hard Play Hard เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปกับสิ่งที่ท�ำ
อย่างหนักหน่วงในเวลาทีม่ อี ยู”่ เขาเป็นคนชอบเดินทาง
จึงอยากน�ำเสนอในสิ่งที่ตัวเองชอบให้คนอื่นได้รับรู้ ไม่
ว่าจะเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว รูปภาพ ตลอดจนสิง่ ทีเ่ ขาได้
รับจากการท่องเที่ยว โดยทุกครั้งที่ออกเดินทางคุณโอม
จะหยิบเอากล้องฟิล์มคู่ใจ ที่ท�ำหน้าที่เป็นเครื่องบันทึก

ความทรงจ�ำติดตัวไปด้วย แม้วา่ จะไม่รทู้ ฤษฎีอะไรเกีย่ ว
กับการถ่ายภาพเลยแต่เขาก็ชอบทีจ่ ะกดถ่ายภาพเหล่า
นัน้ เอาไว้ เพราะเขาบอกว่ามันเป็นโอกาสครัง้ เดียวทีจ่ ะ
ได้ภาพๆ นั้น
    	
บ้านป่าบงเปียง จ.เชียงใหม่ คือสถานที่ท่อง
เที่ยวแห่งแรกที่คุณโอมแชร์ผ่านทางกระทู้พันทิป โดย
ใช้ตวั หนังสือและภาพถ่ายพูดแทนประสบการณ์ทงั้ หมด
เขาเล่าให้ฟงั ว่ารูส้ กึ ดีทกุ ครัง้ ทีเ่ รือ่ งราวเหล่านัน้ สามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ เขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่อง
อย่างจริงๆ จังๆ ทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่า Blogger คืออะไร
    	
จุดเริ่มต้น
    	
ด้วยนิสัยส่วนตัวที่ชอบพูดคุย วันหนึ่งขณะที่
เขานั่งนวดอยู่ในร้านสปาที่เอเชียทีคพร้อมกับฝึกพูด
ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย ขณะที่เขาก�ำลังฝึกออกเสียงอยู่นั้น
คนญีป่ นุ่ ทีน่ งั่ นวดอยูข่ า้ งๆ ก็หลุดข�ำขึน้ มา และหันมาบ
อกว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่นั้นไม่ถูกต้อง นั่นเป็นจุดเริ่มต้น
ระหว่างเพื่อนต่างสัญชาติที่ต้องบอกว่า ‘ยินดีที่ได้รู้จัก’
คิมิยากิ คอนโดะ คือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่อยากไป
ดูตลาดน�ำ้ แต่กลับโดนตุก๊ ๆ ไทยแลนด์แดนสยามหลอก
คุณโอมจึงขอแก้มอื อาสาเป็นไกด์พาคิมยิ ากิเทีย่ วตลาด
น�้ำอัมพวาซะเลย
หลังจากวันนัน้ เขาจึงเกิดความคิดว่าอยากจะ
ท�ำเพจเพื่อให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ฉบับภาษาอังกฤษ แต่ปรากฏว่าคนที่เข้ามาดูเพจส่วน

ใหญ่เป็นคนไทยจึงเลิกท�ำไปช่วงหนึ่ง จนเขารู้สึกว่า
ปล่อยความตั้งใจ ของตัวเองไว้นานเกินไป จึงกลับมา
จริงจังกับมันอีกครัง้ โดยเขาได้ชวนเพือ่ นๆ ทัง้ ทีร่ จู้ กั และ
ไม่รจู้ กั อาศัยดูผลงานผ่านเฟซบุก๊ แล้วชวนกันมาท�ำเพจ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว “เรามาลองดูกันไหม?” เป็น
ค�ำถามที่คุณโอมถามกับเพื่อนๆ และมันก็เติบโตขึ้น
เรื่อยๆ จากหนึ่งเป็นสอง จากสอง เป็นสาม สุดท้ายก็มี
แอดมินจนครบเกือบทุกภาค
    	
ทริปส่วนใหญ่จะออกแนว Backpacker แม้จะ
ไม่ค่อยสบายกายแต่ก็สบายใจ เดินทางไปตามสถานที่
ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เลือกเที่ยวในประเทศเป็น
หลัก ออกนอกประเทศบ้างแล้วแต่โอกาส

ค่อนข้างไกล คนไทยส่วนใหญ่จึงมักจะเช่ารถและขับ
เข้าไป แต่ไม่รวู้ า่ ด้วยเหตุผลอะไร เขาเลือกทีจ่ ะนัง่ รถสา
ธารณะจากเคมบริดจ์ ผ่านไปที่ลอนดอนเข้าไปยังอ็
อกซ์ฟอร์ด แล้วต่อรถเมล์อีก 2 สาย ถึงตอนนี้ คุณโอม
เล่าว่าเขาเริ่มหาทางไปไม่ได้ อินเตอร์เน็ตก็ไม่มี คิดว่า
คงหลงทางแน่
    	
“ไม่เป็นไร มานี่ๆ” คุณป้าคนหนึ่งพูดขึ้นขณะ
ทีค่ ณ
ุ โอมตกรถและก�ำลังรอรถเทีย่ วต่อไปทีจ่ ะมาในอีก
2 ชัว่ โมง คุณป้าคนนีพ้ าเขาไปทีศ่ นู ย์บริการนักท่องเทีย่ ว
เมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการแล้ว เขาก็ขอบคุณคุณ
ป้าแต่คุณป้ากลับเรียกให้เข้ามาหาอีกครั้งและบรรจง
หอมแก้มคุณโอม ก่อนจะบอกว่า “เดินทางดีๆ นะลูก”

มิตรภาพต่างถิน
่
  	
เพราะต้องส่งน้องไปเรียนทีอ่ งั กฤษ คุณโอมจึง
ตัดสินใจไปเทีย่ วหมูบ่ า้ น Bibury นีเ่ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาต้อง
ไปเที่ยวคนเดียว และเป็นทริปที่เขาประทับใจมากที่สุด
ในชีวิต เขาเล่าว่าหมู่บ้านที่จะไปใช้เวลาในการเดินทาง

ตัวตนทีข่ ายไม่ได้
    	
Wanna be Thai Traveler คุณโอมได้แรง
บันดาล-ใจในการสร้างเพจนี้จากรูปแบบการถ่ายภาพ
ของพีร่ หัส สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เป็นลักษณะของการ
เก็บโมเมนต์และบันทึกความรู้สึกในขณะนั้น ซึ่งแต่ละ
สถานที่ที่ไป ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก
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คงสงสัยว่าการท�ำงานด้วยใจรักมันจะมีอปุ สรรค
ได้ยังไง คุณโอมอธิบายให้ฟังง่ายๆ ว่า เมื่อเพจเริ่มมีชื่อ
เสียงก็จะมีหลายฝ่ายทีเ่ สนองานเข้ามาให้ทำ� ทางเพจก็ไม่
เคยเรียกเก็บเงิน คิดแต่ว่าถ้าเขาอยากจะให้ก็รับ หากไม่
ให้กไ็ ม่เป็นไร “บางทีเขาให้เงินเรามา แต่เราท�ำงานให้เขา
ได้ไม่ดี อย่างนี้เราจะขายลงได้ยังไง พอรู้สึกว่าก�ำลังสูญ
เสียความเป็นตัวตนไปเราก็ไม่ชอบ สิ่งนี้เลยเป็นอุปสรรค
อย่างหนึ่งในการท�ำงาน” คุณโอมพูดด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
    	
Good healthy, All ready
    	
“สิ่งส�ำคัญที่สุดในการเดินทางส�ำหรับผม คือ
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง” ภูฏาน คือประเทศทีเ่ ลือ่ งลือเรือ่ งความ
สวยงามทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ ผู้คนใช้ชีวิต
กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานทีท่ คี่ ณ
ุ โอมตัง้ ใจว่าจะไป
พิชิตให้ได้เมื่อมีโอกาส แน่นอนว่าสิ่งส�ำคัญที่เขาจะน�ำ
ติดตัวไปด้วยคือ เงิน และอุปกรณ์เก็บความทรงจ�ำทั้ง
หลายแหล่ ไม่ว่าจะเป็น ฟิล์ม กล้องฟิล์ม ขาตั้งกล้อง ฟิล
เตอร์ และเลนส์ เพือ่ ทีจ่ ะเก็บภาพได้ครบทุกมุมมอง แต่สงิ่
ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับการเดินทาง คือ สุขภาพร่างกายที่แข็ง
แรง ซึ่งนั่นอาจจะส�ำคัญมากกว่าเงินด้วยซ�้ำ
    	
ส�ำหรับคนที่อยากออกเดินทางท่องเที่ยวอย่าง
แรกเลยคือการวางแผนการเดินทาง การศึกษาวัฒนธรรม
ศึกษาข้อมูลสถานทีท่ จี่ ะไปไว้กอ่ น รวมถึงการวางแผนการ
ใช้เงิน แต่ทุกการเดินทางก็จะต้องมีบ้างที่ไม่เป็นไปตาม
แผนทีเ่ ราวางไว้ ก็ให้คดิ ซะว่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นสิง่ ทีน่ า่
จดจ�ำ และเราก็แค่สนุกไปกับมันก็พอ
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SERWAY

เรื่อง กาญจนา

WHAT’S
ON
YOUR
MIND
การได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวคงเป็นความฝันอย่างหนึ่งของใครหลายคน แต่ละคนก็มีจุดหมายที่
แตกต่างกันออกไป บางคนก็ชอบออกเที่ยวแบบ Nature หรือบ้างก็ชอบกิจกรรม Adventure แต่ก็อาจมีบางคน
ที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางในใจ ครั้งนี้เราจึงน�ำเอาความคิดเห็นของเพื่อนๆ 10 คนมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันว่า
เขาและเธอนั้นอยากจะไปเที่ยวที่ไหน เพราะอะไร และนี่ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ท�ำให้หลายคนจุดประกายชวน
เพื่อนสุดซี้ออกเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ในฝัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีสักครั้งในชีวิต
ธีรพงศ์ เหมือนเปี่ยม (อายุ 21)
“อยากไปวัดเฉลิม สนามหลวง เพราะ
สวยอยากไปถ่ายรูป”

สุริโย พรมโชติ (อายุ 20)
“ไปเชียงใหม่ ไปขึ้นดอย เพราะได้ขับรถเที่ยวกับเพื่อน ได้
ใช้เวลาระหว่างทางกับเพือ่ น อยากไปสัมผัสอากาศหนาว”

ณัฐกานต์ บุญประกอบ (อายุ 21)
“อยากไปภูเก็ตกับเพื่อน เพราะอยากไปเที่ยวทะเล
กับเพื่อนคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่าไปกับครอบครัว”
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ณัฐธิดา เนียมศรี (อายุ 22)
“ภูกระดึง จังหวัดเลย ที่ต้องเดินเขาประมาณ 5 กิโลเมตร เหมือนการ
ได้พิสูจน์และท้าทายความสามารถของตัวเอง และมิตรภาพระหว่าง
เพื่อนที่มีให้กัน และเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนก็มีธรรมชาติที่สวยงาม”

ธาราธาร ช้างงาม (อายุ 24)
“อยากไปภูเก็ตกับครอบครัว เพราะส่วนตัวชอบทะเลแล้วภูเก็ตก็
เป็นทะเลที่สวย น�้ำใส เลยอยากพาครอบครัวไปพักผ่อนที่นั่น”

พรทิพย์ มณีวรรณ (อายุ 20)
“อยากไปเขา เพราะเพือ่ นส่วนมากจะอยูแ่ ถวกรุงเทพฯ แล้วบ้านหนู
อยู่เชียงใหม่เลยอยากพาเพื่อนไปเที่ยวแถวภูเขาอะไรอย่างงี้”
ภูเบศ ทิพย์สุคนธ์ (อายุ 21)
“เขาค้อ เพราะอยากพาเพื่อนไปขึ้นเขาจะได้ผอมๆ”

สุพรรษา ปั้นพุ่มโพธ์ (อายุ 22)
“ถ้าถามหาที่เที่ยวที่อยากไปจริงๆ ก็อยากจะไปทุกที่เลยนะ เพราะทุกที่สวยหมด
เลย ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม ต่างอารยธรรม ต่างภาษา แต่ถ้าให้สบายใจเมืองไทย
คงดีทสี่ ดุ โดยส่วนตัวชอบภูเขา แต่กอ็ ยากเห็นทีท่ ม่ี สี ายน�ำ้ สวยๆ ด้วย ให้ความรูส้ กึ
สบายตา เลยมีสถานที่นึงที่อยากไปคือ เขื่อนรัชชประภา หรือ กุ้ยหลินเมืองไทย”
ครัง้ หน้าจะมีใครมาแบ่งปันทริปในฝันทีอ่ ยากไปกับเพือ่ นสนิทสุดซี้ และจะมีสถานทีท่ คี่ ณ
ุ คิดเอาไว้
ในใจด้วยหรือไม่ สามารถติดตามได้ใน What’s On Your Mind? ในโอกาสต่อไป
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MUSIC

เรื่อง มนัสนันท์

เพลงร่วมทาง
ส�ำหรับการเดินทางแต่ละครั้ง บรรยากาศภายในรถขณะเดินทางถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่สามารถช่วยให้
รูส้ กึ ผ่อนคลายและไม่นา่ เบือ่ เพลงไม่เพียงแต่ให้ความบันเทิง แต่ในหลายๆ เพลงยังให้แรงบันดาลใจ ให้กำ� ลัง
ใจ แล้วก็ยังท�ำให้ลืมความเมื่อยล้าในการนั่งรถลงไปได้ และได้รู้ถึงคุณค่าของการเดินทางออกไปหาความ
หมายในชีวิต วันนี้ Signature จึงขอน�ำเสนอบทเพลงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ

เพลงสถานีดวงจันทร์ :

เพลงปลาการ์ตูน :

อยากชวนแฟนไปเทีย่ วและออกเดินทาง และ
มั่นใจว่าเธอจะมีความสุขมากส�ำหรับการไป
เที่ ย วกั น ครั้ ง นี้ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก ที่ ฟ ั ง แล้ ว
สบายๆ ท� ำ ให้ นึ ก ถึ ง ทะเลที่ มี บ รรยากาศ
สดชื่น และสวยงาม เป็นแรงบันดาลใจให้
อยากออกไปพักผ่อน

สะท้อนถึงมิตรภาพในการเดินทางสามารถ
เกิดขึน้ ได้ทกุ ทีห่ ากเราเปิดใจรับและเรียนรูส้ งิ่
ที่เข้ามาอยู่เสมอ เพลงนี้หากเราลองเปิดรับ
ฟังอย่างตั้งใจจะให้ความรู้สึกว่าเราสามารถ
มีเพือ่ นใหม่ได้ทกุ ที่ แม้วา่ ทีต่ รงนัน้ เราไม่รจู้ กั
กับใครเลย เพียงเรามองพวกเขาเป็นเพื่อน
ร่วมเดินทางไปกับเรา

เพลง Stay The Night :

ท�ำให้เห็นถึงความสุขในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มันเป็นสิ่ง
ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ส�ำหรับเราทุกคน เพราะความสุขมันมักจะ
ผ่านไปไวเสมอ การใช้ชีวิตเราควรมองบ้างว่าวันนี้
อาจเป็นวันสุดท้ายของเรา ถ้าเราคิดแบบนี้เราจะใช้
ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีสติในทุกเรื่อง
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เพลง Good Life :

มันเป็นแรงผลักดันให้เราไม่อยูก่ บั สิง่ เดิมๆ ที่
ท�ำให้เราแย่ลง ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเลวร้ายแค่
ไหน สุดท้ายชีวิตคนเราก็ต้องกล้าที่จะเผชิญ
กับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา

THEATRE

เรื่อง กาญจนา

Do you want to come with me?
‘Theatre’ ทีจ่ ะมาแนะน�ำภาพยนตร์ทงั้ เก่าและใหม่ ทีท่ ำ� ให้คณ
ุ ได้เพลิดเพลินได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา โดยในรอบฉาย
นี้ทาง ‘Theatre’ มีภาพยนตร์ 2 เรื่ิอง 2 รส ซึ่งมีแก่นของเรื่องเหมือนกัน จุดจบที่คล้ายกัน นั่นคือการเดินทางเพื่อค้นหา
เป้าหมายของตัวละครหลักโดยระหว่างทางจะได้พบกับธรรมชาติทสี่ วยงามมากมาย ทัง้ นีส้ งิ่ ทีไ่ ด้รบั หลังจากการชมนัน้
มีความแตกต่างกันแน่นอนขึน้ อยูก่ บั การตีความของแต่ละคน และครัง้ หน้า ‘Theatre’ จะมีภาพยนตร์เรือ่ งไหนมาแนะน�ำ
โปรดติดตามได้ในรอบฉายถัดไป
เพื่อนไม่เก่า (2011) : ภาพยนตร์แนว
Comedy - Road Movie เรื่องราวของ
กลุ่มเพื่อนที่รวมตัวกันปั่นจักรยานจาก
กรุงเทพฯ ไปล�ำปาง เพือ่ แก้บน น�ำแสดง
โดย ‘วงออกัส’ ซึ่งตลอดการเดินทางเกิด
เรือ่ งราวต่างๆ ขึน้ มากมาย มีทงั้ ช่วงเวลา
แห่งความสุข สนุกสนาน และอุปสรรค
ต่างๆ ที่เข้ามาทดสอบมิตรภาพของค�ำ
ว่าเพื่อน ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นสถานที่ท่อง

THERE ณ ที่ แ ห่ ง นั้ น (2016) :
ภาพยนตร์สั้น THERE Project ภายใต้
THAILAND GOOD HOST โปรเจคดีๆ
ทีเ่ สริมสร้างจิตส�ำนึกการเป็น “เจ้าบ้าน
ที่ ดี ” สร้ า งโดย กรมการท่ อ งเที่ ย ว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
สมาคมธุรกิจน�ำเทีย่ วในประเทศ แสดง
น�ำโดย สายป่าน อภิญญา และ เบสท์
เอกวัฒน์ โดยในเรื่องเป็นการเดินทาง
ของ 2 ตัวละครหลักที่ก�ำลังหาข้อมูล
สร้างหนังสั้น ได้เสนอให้เห็นตัวละคร

เที่ยวในแบบ unseen แต่ละที่ก็จะสวย
แปลกตาและมีเสน่หแ์ ตกต่างกันไป รวม
ทั้งได้สัมผัสกับธรรมชาติตลอดการเดิน
ทางที่ปั่นจักรยาน นับว่าเป็นแนวคิดที่ดี
ในการออกเดินทางไปเทีย่ วกับเพือ่ นๆ ที่
จะได้ทั้งความสนุก ผจญภัย มิตรภาพ
และตอนจบพวกเขาจะปั ่ น จั ก รยาน
แก้บนส�ำเร็จหรือไม่ สามารถหาดูย้อน
หลังได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แล้ววันนี้

หลักทีม่ คี วามคิดว่า ‘ไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้อง
มาหาข้อมูลถึงทีก่ ไ็ ด้ หาในอินเทอร์เน็ต
ก็มี’ แต่หลังจากนั้นความคิดก็เปลี่ยน
เมื่อได้มาพบกับธรรมชาติที่สวยงาม
อย่างแท้จริงและวิถีชีวิตที่แสนเรียบ
ง่ายของชาวบ้าน เชื่อว่าจะต้องสร้าง
แรงบันดาลใจให้กบั หลายๆ คนทีอ่ ยาก
ออกท่องเที่ยว เป็นภาพยนตร์สั้นอีก
เรื่องที่อบอุ่นเมื่อได้ชมและท�ำให้รู้สึก
อยากออกเดินทางท่องเที่ยว

GOOD TIME

Signature ขอเชิญทุกคนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวที่คุณ
ประทับใจ โดยการอัพรูปลงอินสตาแกรมแล้วติดแฮชแท็ก #travalwithsignature
ผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกจะได้ร่วมเดินทางกับเราไปสถานที่ที่คุณชื่นชอบ
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ความประทั บ ใจที่ อ ยากส่ ง ต่ อ
“

ความประทับใจที่จะอยู่ในความทรงจ�ำไปอีกนาน คือ บ้านมุง
อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก การใช้ชวี ต
ิ ทีเ่ รียบง่าย ทุก
อย่างเป็นสิ่งที่ท�ำให้อยากกลับไปที่นั่นอีกสักครั้ง

”

“

การที่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ เคยคิดว่าอยากจะไปเที่ยวแบบ
Road Trip กับเพื่อนซักครั้งก่อนที่จะเรียนจบ เกิดมาครั้งหนึ่ง
ในชีวิตแล้ว ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

”

“

‘บ้ า นก้ า มปู ’ ถื อ เป็ น ร้ า นอาหารที่ ป ระทั บ ใจที่ สุ ด นอกจาก
บรรยากาศร้านทีโ่ อบล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เมนูเด็ดยังมีรสชาติ
เข้มข้น กลมกล่อม ไม่เหมือนร้านอื่นอย่างแน่นอน

”

“

Treat Café & Hang out เป็นคาเฟ่ที่แค่เดินก้าวเข้าไปก็พบกับบรรยาย
กาศภายนอกร้านที่ร่มรื่น บวกกับอาหารและเครื่องดื่มที่รสชาติอร่อย
ถูกปากเอามากๆ ถ้ามีโอกาสจะต้องชวนเพื่อนไปอีกแน่นอน

”

“

ร้าน “flower pot cafe”ร้านคาเฟ่ที่สร้างความประทับใจตั้งแต่บรรยากาศของร้านตลอดจน
เมนูเบเกอรีท
่ ส
ี่ ร้างสรรให้เข้ากับบรรยากาศร้าน ท่ามกลางธรรมชาติลอ้ มรอบ กับความรูส
้ ก
ึ
เหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางสวนหย่อมหน้าบ้าน

”
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เริ่มต้นเรียนรู้ความสวยงามของปัจจุบัน
จากการซึมซับธรรมชาติรอบๆ ตัว

