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 ความสุขในชีวิตของคุณเกิดจากอะไร?

 ความสุขในชีวิตของฉันเกิดจากการได้กินของอร่อย ได้ฟังเพลงท่ีชอบ ได้ดูหนังเรื่อง

โปรด ได้อ่านหนังสือดีๆ และสุดท้ายคือการได้เดินทางไปในที่ต่างๆ สิ่งส�าคัญที่สุดที่ท�าให้ฉัน

ยิ้มได้ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง แต่เป็นระหว่างทางที่ได้เจอมา

 การเดนิทางท�าให้โลกของเรากว้างข้ึน เปรยีบเสมอืนการอ่านหนงัสอื เราอ่านทลีะหน้า

จนจบเล่มท�าให้เรารู้ เข้าใจในสิ่งต่างๆ มากขึ้น แล้วพร้อมที่จะเริ่มเล่มต่อไปเพื่อเรียนรู้เรื่องราว

ใหม่ๆ การเดินทางท�าให้เราได้ท�าความรู้จักกบัตวัตนของเราเอง ทกุย่างก้าวของชวีติสัง่สอนให้

เรามีประสบการณ์และแกร่งขึ้น

 หลายคนเดินทางด้วยหลายเหตุผล บางคนเพื่อผ่อนปรนความเครียด บางคนหาแรง

บนัดาลใจ บางคนอยากเห็นโลกใบใหม่ และบางคนอยากได้ประสบการณ์ชวิีต แต่ไม่ว่าจะด้วย

เหตุผลอะไรการเดินทางในทุกครั้งจะสอนเราเสมอ

จิรานุช  บรรจุสุวรรณ	บรรณาธิการ	

BE HAPPY AND SMILE



 เมื่อฤดูหนาวมาถึงก็ต้องคิดแล้วว่า “จะไปเท่ียวท่ีไหนดี?” หลายคนคงวางแพลนไว้

แล้วว่าเตรียมจะเดินทางไปสัมผัสไอหมอกและลมเย็นตามยอดดอย ภูเขา หรือสถานท่ีท่อง

เที่ยวต่างๆ ทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปกับครอบครัว หรือเพื่อนยกแก๊ง 

 ส�าหรับคนชอบเที่ยวในหน้าหนาวนั้น    การเดินทางไปเที่ยวในแต่ละที่มีหลากหลาย

แตกต่างกันไป  แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน หากนัง่รถยนต์ส่วนตวั มแีอร์เย็นๆ ก็ไม่มปัีญหา 

แต่ถ้าคนบางคนไม่มรีถยนต์ ก็สามารถนัง่รถไฟหรอืรถตูก็้ได้ แต่อาจจะต้องทนล�าบากนดิหน่อย

ในการเดินทาง ย่ิงอากาศหนาวเริ่มเข้ามาเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากข้ึน อย่างเช่นการ

เลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสม

- 6 -
TIPS

INTRODUCE
เรือ่ง พรมาศ | ภาพประกอบ นารีฉัตร



 เมือ่ฤดหูนาวมาเยือนอกีครา หลายคนมกัจะนึกถึงการไปกางเต็นท์บนภเูขากันอยูเ่สมอ อารมณ์นอนท่ามกลาง
ธรรมชาติ นอนดูดาวกับเพื่อนๆ มีเครื่องดื่มต่างๆ แช่ไว้ในถังน�้าแข็งเย็นๆ ซึ่งเป็นความทรงจ�าดีๆ ที่ควรได้มากับเพื่อน 
แฟน หรอืครอบครวั แต่ไม่รูว่้าวธีิการกางเตน็ท์นัน้กางอย่างไร การกางเตน็ท์ในแต่ละครัง้น้ันต้องใช้เวลามากพอสมควร 
ทางเรามีวิธีการกางเต็นท์แบบสะดวก ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งมีแค่ 7 ขั้นตอนเท่านั้น

 เต็นท์น้ันมีลักษณะพกพา 
เคลื่อนย้าย เก็บง่าย ถ้ามีการหายก็
สามารถซื้อใหม่หรือหาเช่านอนได้ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในจุดบริการนักท่อง
เที่ยว แต่ละสถานท่ีมักจะมีบริการให้ 
ในด้านของราคา ขนาด ก็แตกต่างกัน
ไป ส่วนเต็นท์ที่พวกเราได้บอกวิธีกาง
นั้นเป็นเต็นท์ประเภทโดม สามารถ
นอนได้ 2 ถึง 3 คน
 มาเริม่กันทีข่ัน้ตอนแรก ต้อง
มีการเคลียร์พ้ืนท่ีให้โล่ง ไม่ควรมีเศษ
ก่ิงไม้ ก้อนหิน หรอืของแขง็อยู่ใต้เต็นท์ 
ควรมีแผ่นรองเต็นท์เพ่ือป้องกันภาวะ
น�้าซึมเข้าเต็นท์และแผ่นรองเต็นท์นั้น
ควรมีลักษณะกันน�้า
 ขั้นตอนที่สอง ต่อเสาเต็นท์ 
ทั้งสองเส้น แล้วเสียบแบบทะแยง

Set Up the Tent

 ข้ันตอนทีส่าม ดนัเสาเตน็ท์
ขึ้นแล้วเสียบกับตัวเสียบท่ีติดมา
พร้อมกับมมุทัง้ 4 ของเตน็ท์ ทลีะข้าง
และทีละเส้น เมื่อกางเต็นท์นอนคน
เดียว หรือสามารถท�าพร้อมกันสอง
ข้างได้ในกรณีท่ีนอนสองคน ซึ่งจะ
กลายเป็นเต็นท์โดม
 ขั้นตอนที่สี่ ช่วงยอดเต็นท์
จะมีเชือกหรือตัวเกี่ยว น�าไปผูกหรือ
เก่ียวกับเสาเต็นท์ที่ตัดกันตรงยอด
เต็นท์
 ข้ันตอนท่ีห้า น�าหลังคา
เต็นท์ที่มาพร้อมกับเสาเต็นท์ท่ีเป็น
เสาสั้น มาต่อกันแล้วน�าไปเสียบใน
ช่องทีเ่ย็บตดิกับหลงัคาเตน็ท์ท้ังสอง
เส้น แล้วน�าเชอืกท่ีเย็บตดิกับหลงัคา
ผูกติดกับเสาหลังคาเต็นท์ที่ตัดกัน

 ขั้นตอนที่หก น�าหลังคา
เต็นท์ไปไว้กับประตูเต็นท์ ท�าการยึด
ด้วยตัวเก่ียวท่ีติดมากับมุมท้ัง 4 ของ
หลังคาเต็นท์
 มาถึงข้ันตอนสุดท้าย น�า
สมอไปยึดกับมุมท้ัง 4 ของตัวเต็นท์
เพ่ือกันลมกระโชกและเพ่ือให้เต็นท์
มั่นคงและอยู่ตัว เพ่ือไม่ให้หลังคา
เต็นท์ท่ีติดกับตัวเต็นท์และให้มีช่อง
ว่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกขึ้น
 เป็นอันว่า วิธีกางเต็นท์น้ัน
เสร็จส้ินสมบูรณ์ ในการกางเต็นท์
เกือบทุกย่ีห้อ แต่ในบางย่ีห้อ บางแบบ 
อาจมกีารใช้อปุกรณ์ทีแ่ตกต่างออกไป 
อาจจะต้องหาอปุกรณ์ในการประยุกต์
เพ่ือให้เต็นท์นั้นมีสภาพที่แข็งแรง 
ทนทานต่อฝนและน�้าค้าง

INTRODUCE
เรือ่ง ภัคจิรา | ภาพประกอบ นารีฉัตร
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 ใครก�าลังมองหาร้านคาเฟ่ที่น่ารักๆ  แต่งเติมไป

ด้วยบรรยากาศสวนแห่งธรรมชาตล้ิอมรอบ  นาทีน้ีต้องขอ

แนะน�า ‘FLOWERPOT CAFE’ คาเฟ่น่ารกัท่ามกลางสวน

สวยกับเบเกอรี่ที่ถูกดีไซน์มาแบบเก๋ๆ ในซอยรามค�าแหง 

21  ที่จะท�าให้คุณเติมความหวาน เพียงแค่เดินเข้าไปใน

ร้านก็พบกับบรรยากาศอันสดชื่นและน่าหลงใหลไปกับ

ต้นไม้สีเขียวซึ่งตกแต่งอยู่โดยรอบเสมือนมีสวนในบ้าน  

 ภายในร้าน ‘FLOWERPOT CAFE’ แบ่งออก

เป็นสองโซน คือโซนด้านในร้านท่ีเป็นแอร์มีเคาน์เตอร์สั่ง

อาหาร และโต๊ะนั่ง ให้ส�าหรับคนท่ีชอบความเย็นสบาย

พร้อมกับบรรยากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นขนมหวานแสน

หอม ภายในร้านตกแต่งไปด้วยอฐิสขีาวผนวกกับสเีหลอืง

อ่อนๆ ที่จะท�าให้อบอุ่นในหัวใจ ของตกแต่งสไตล์วินเทจ  

อีกโซนที่เรียกว่า outdoor คือ โซนด้านนอกร้านที่เหมือน

กับบรรยากาศของสวนหน้าบ้านหลังบ้าน ท่ามกลาง

ธรรมชาตต้ินไม้นานาชนดิท้ังเลก็ใหญ่ เหมาะส�าหรบัคนท่ี

ชอบอยู่กับธรรมชาติ น่ังจิบกาแฟท่ามกลางธรรมชาติอัน

แสนเขียวขจี  เมื่อเข้ามาด้านซ้ายมือจะเป็นโซนที่ทางร้าน

ปลกูต้นไม้กระถางเลก็ๆ ไว้ในสวน หากใครสนใจก็สามารถ

ซื้อกลับบ้านได้ 

‘FLOWERPOT CAFE’  
คาเฟ่น่ารักกับเมนูเบเกอรีโ่ฮมเมดดีไซน์เก๋

มิลค์เชค เค้กกระถาง บราวนี่ต้นหญ้า

- 8 -
FOOD

BON APPETIT
เรือ่ง ชลลดา | ภาพ ทศพร



 มาต่อกันด้วยเมนูเด่น ซึ่ง

เป็นเอกลักษณ์ประจ�าของร้านที่ใคร

เหน็เป็นต้องชอบกับเบเกอรีท่ี่เรยีกว่า 

‘เค้กกระถาง’ หรือเดซี่พอต เป็นเค้ก

กระถางท่ีเข้ากับบรรยากาศของร้าน

แบบสดุๆ เค้กท่ีบรรจภุายในกระถาง 

ด้านในเป็นชอ็กโกแลตฟัดจ์ โรยด้วย

ผงโอริ โอ ้บดให ้คล ้ายกับปุ ๋ยใน

กระถางต้นไม้ ด้านบนตกแต่งด้วย

ดอกเดซี่พลาสติก ให้ความรู ้สึก

เหมือนกระถางต้นไม้จริง แต่ในส่วน

ของดอกไม ้ น้ันเสียแต ่ว ่าจะรับ

ประทานไม่ได้ ความเก๋อีกอย่างคือ

ใครที่ทานเมนูนี้เมื่อทานเสร็จแล้ว

สามารถน�ากระถางกลับบ้านเพ่ือไป

ปลูกต้นไม้ต่อได้ นอกจากดีไซน์ที่ไม่

เหมือนใครของเบเกอรี่ร ้านนี้แล้ว 

ทางร้านยังใส่ใจรายละเอียดปลูกฝัง

ให้รักธรรมชาติ ด้วยการน�ากระถาง

เพื่อไปปลูกต้นไม้ต่ออีกด้วย 

 เมนถัูดไปทีเ่ราจะพาไปชมิ

คอื ‘บราวนีต้่นหญ้า’ บราวนีท่ีต่กแต่ง

ครีมด้านบนเป็นเส้นพริ้วๆ สีเขียวให้

เหมือนต้นหญ้ากับบราวน่ีเน้ือนุ่มท่ี

อร่อยแบบเต็มค�า สิ่งท่ีน่าสนใจของ

บราว น่ีตั ว น้ีคื อถ ้ าหากทานใน

อุณหภูมิของห้อง เน้ือจะออกน่ิมๆ 

และชุม่ฉ�า่ แต่หากน�าไปแช่ตูเ้ย็นเน้ือ

จะหนึบหนับซึ่งสามารถรับประทาน

ได้สองแบบ เบเกอรี่ของร้านจะเป็น

เบเกอรี่โฮมเมดที่ท�าสดใหม่ในทุกๆ 

วันและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร

 เมนูทีน่่าสนใจไม่แพ้กัน คอื

เมนูเครือ่งดืม่มากมายหลายชนิด ไม่

ว่าจะเป็น กาแฟ อติาเลยีนโซดา หรอื

คาราเมล ‘มิลค์เชค’ เครื่องด่ืมท่ี

บริ เวณรอบแก ้ว เหมือนระเบิด

ภเูขาไฟทีก่ระจายอยู่โดยรอบ ความ

หวานมันแบบกลมกล่อมและลงตัว

บวกกับความสวยงาม ท�าให้หยุด

ทานไม่ได้ หากใครสั่งเมนูร้านนี้แล้ว

จ�าต้องหยิบกล้องหรือโทรศัพท์มือ

ถือขึ้นมาถ่ายเก็บบรรยากาศและ

เมนูไว้ก่อนจะรับประทาน 

 ต้องบอกเลยว่าใครท่ีมา

เย่ียมชมและรับประทานอาหารน�้า

ดื่มร้านน้ีจะต้องได้รับความประทับ

ใจ ความสนุกของดีไซน์เบเกอรี่อิ่ม

ท้องอิ่มตาและอิ่มใจกันอย่างแน่ 

นอน หรือท่ีเรียกกันว่าเป็นความ

เลอะที่สนุกและอร่อยกันเลย
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Banoffee Japanese Honey Toast

Treat Café & Hang out
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 ก่อนจะมาเป็น Treat Café & Hang out 

เคยเป็นแค่บ้านหลังกลางๆ ธรรมดา จนได้มีการ

ดดัแปลง ตกแต่งให้มาเป็นคาเฟ่สดุชคิสไตล์องักฤษ 

ใครที่ชอบเบเกอรี่และบรรยากาศในสวน ไม่ควร

พลาดร้านนี้เลย

 ภายในร้านแบ่งโซนออกเป็น 2 ส่วน คือ 

indoor และ outdoor ร้านเป็นเหมือนบ้านหลังเล็ก

กลางสวนเขียวขจี  ใครชอบบรรยากาศกลางสวน 

แนะน�าให้น่ังในโซน outdoor และไม่ต้องกลัวร้อน

เลย เพราะสวนตกแต่งด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่ช่วย

ท�าให้ร่มรืน่และให้ร่มเงา แถมยังมพัีดลมขนาดใหญ่ 

รับรองเย็นสบายไม่แพ้ในห้องแอร์เลย ภายในตัว

บ้านจะตกแต่งด้วยโทนสีขาวด�า เฟอร์นิเจอร์ส่วน

ใหญ่จะท�าด้วยไม้ในขนาดต่างกันออกไป ดูแล้ว

สบายตา โปร่งสบายไม่อึดอัด เหมาะส�าหรับใครท่ี

ชอบน่ังชิลๆ คุยกับเพ่ือนหรือจะพาคนรู้ใจมาสวีท 

รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

 เมนูของ Treat Cafe & Hangout ก็จะมีทั้ง 

เบเกอรี ่ ชา กาแฟและเครือ่งดืม่ต่างๆ  แวะมาชลิกัน

ได้แบบยาวๆ  หลังจากเดินหามมุถ่ายรปูเต็มอิม่แล้ว

ก็มาลองเมนู signature ของที่นี่ดูบ้าง 

 เมนแูรก ‘Japanese Honey Toast’ รสชาติ

ดั้งเดิมแบบญ่ีปุ่นแท้ๆ เป็นอีกหน่ึงเมนูที่คนรักของ

หวานเห็นแล้วต้องหลงรัก

 ต่อด้วย ‘Banoffee’ ครีมเนื้อนุ่ม คาราเมล

หอมหวานและกล้วยหอม ท่ีเข้ากันได้ดีไม่หวานจน

เกินไป ท�าให้ทานได้เรื่อยๆ ไม่เลี่ยนเลย

 ปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่ม 3 ชนิด ได้แก่ 

‘ล้ินจี่โซดา’ ท่ีหอมกล่ินล้ินจี่รสชาติไม่หวานจนเกิน

ไป มีความซ่าท�าให้รู้สึกสดชื่น ต่อด้วย ‘ชาไทย’ ที่ให้

กลิ่นของชาแบบเต็มๆ และปิดท้ายด้วยเครื่องด่ืม 

‘คาราเมล มัคคิอาโต’ ที่มีชั้นของกาแฟหอมๆ คารา

เมลและนมที่มีความหวานมัน ลงตัวสุดๆ

 ที่ร้าน Treat Cafe & Hangout ยังมีเมนูให้

เลือกอีกมากมาย ใครท่ีก�าลังหาร้านบรรยากาศดีๆ 

ร่มรื่น สไตล์อังกฤษ ลองมาที่นี่เลย  

 ร้านตัง้อยู่ที ่เสนานคิม 1 ซอย 17 เปิดตัง้แต่ 

11:00-00:00 น. 

Treat Café 
Hang out&

Treat Café & Hang out

BON APPETIT
เรือ่ง อฑิตยา | ภาพ ทศพร
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 หลายคนอาจจะก�าลังครุ่นคิดอยู่ว่า ในวันหยุด

นั้นนอกจากพักผ่อนอยู่บ้านแล้วเราจะท�าอะไรดี นอกจาก

การเดนิห้างสรรพสนิค้าจบัจ่ายใช้สอย การออกไปหาอะไร

ทานเย็นๆ เพื่อคลายร้อน ที่ไม่ไกลมากนัก อยากจะสัมผัส

บรรยากาศแบบธรรมชาติสุดๆ ในเขตกรุงเทพฯ จะมีตัว

เลือกไหนบ้างที่จะท�าให้เราสัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้น 

‘Bankampu Tropical Cafe’ ทีต่ัง้อยู่ท่ีเลยีบทางด่วนเอกมยั 

รามอนิทรา เป็นตวัเลอืกหนึง่ท่ีเราอยากแนะน�า ร้านอาหาร

และคาเฟ่ท่ามกลางธรรมชาติ ร่มรื่นเหมือนอยู่ในป่าเขา 

เป็นร้านสไตล์นั่งในสวนร่มรื่น ภายในบริเวณด้านในร้านมี

น�า้ตกจ�าลองให้บรรยากาศแบบสมจรงิ การตกแต่งของร้าน

เป็นเก้าอี้โต๊ะนั่งแบบในสวน ตั้งอยู่ท่ีมุมต่างๆ บ้านก้ามปู

เป็นอีกหนึ่งสถานที่หลบร้อนท่ามกลางใจกลางเมืองอย่าง

กรุงเทพมหานครกันเลยทีเดียว

 ‘สปาเก็ตต้ีหมู’ เมนูรองท้องส�าหรับมื้อกลางวัน

เป็นอาหารจานเดียว โดยร้านน้ีจะมีสปาเก็ตตี้เส้นหมึก

แทรกเป็นเอกลักษณ์ หรือจะเป็น ‘สลัดแฮม’ ที่ผักในสลัด

จะกรอบสดน�้าสลัดน่ารับประทาน อีกท้ังยังสามารถเลือก

เครือ่งดืม่และเบเกอรีไ่ปนัง่รบัประทานเพ่ือสดูกลิน่อายของ

ธรรมชาตใินร้านได้อกีด้วย เปรยีบเหมอืนสวรรค์ของคนรกั

ต้นไม้ ท่ีส�าคัญท่ีขาดไม่ได้เลยคือ อาหารข้ึนชื่อของร้านน้ี

คือ ‘แกงมัสมั่น’ เนื้อนุ่มรสชาติที่แสนกลมกล่อม อาหาร

ไทยดั้งเดิมที่จะให้ละมุนลิ้นจนต้องบอกต่อ

 ท้ังน้ีนอกจากจะมีท่ีน่ังพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ี

หลากหลายมุมให้เลือกสรร ภายในร้านยังมีบ้านทรงไทย 

ไว้ให้จัดงานอีเวนท์ต่างๆ ใต้บรรยากาศสุดร่มรื่นด้วยพันธุ์

ไม้นานาชนดิ หากใครเบือ่ควันรถในกรงุ แนะน�าให้มาหลบ

ควันและมาสัมผัสธรรมชาติที่น่าประทับใจที่นี่กันเถอะ

‘Bankampu Tropical Cafe’
หลบร้อนมาสัมผัสกับร้านอาหารและคาเฟ่ทีร่่มรืน่ไปด้วยต้นไม้นานาชนิด

สปาเก็ตตี้หมู

แกงมัสมั่น

สลัดแฮม

เกี๊ยวทอด

BON APPETIT
เรือ่ง ชลลดา | ภาพ ทศพร
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 ประโยคค�าพูดจากเพ่ือนคนหน่ึงในสมยัเดก็ๆ มกัจะบอกกับผมว่า “ลองหันไปมอง

ต้นไม้ดูสิ เดี๋ยวก็ดีขึ้นเอง”   ซึ่งสิ่งที่เพื่อนคนนี้พูดมันจริงตามที่บอก เพราะเมื่อได้ลองดูผมก็

รู้สึกผ่อนคลายข้ึนจากสิ่งท่ีท�าอยู่ในตอนน้ัน ท�าให้หลังจากนั้นผมมองว่าการที่เราได้มอง

ธรรมชาตทิีอ่ยู่รอบตวั ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนหญ้าสเีขียวหรอืต้นไม้สงูใหญ่ ส�าหรบัผมคงเป็นอกีวธีิ

หนึ่ง ที่ท�าแล้วมีพลังเพิ่มขึ้นมาเลยทีเดียว

 ประตูเหล็กบานใหญ่ที่มองทะลุเข้าไปข้างใน ท�าให้เราเหมือนหลุดเข้าไปยังนิยาย 

ทีม่ดีนิแดนป่าไม้เขยีวชอุม่ รายล้อมไปด้วยต้นไม้นานาชนดิ ทีม่องไปทางไหนก็เขยีวขจ ีใคร

จะเชื่อว่ามีสถานที่แห่งน้ี ขับรถเพียงชั่วโมงเศษก็ท�าให้เราพบกับสถานท่ีแห่งน้ี เป็นการมา

พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาตท่ีิไม่ไกลจากกรงุเทพฯ เลย อกีทัง้ยังมอีาหารคาวหวาน และเครือ่ง

ดื่มพร้อมให้ผู้ที่มาได้เลือกรับประทานกันอย่างมากมาย

BON APPETIT
เรือ่งและภาพ ทศพร



 ‘Little Tree Garden’ เป็นคาเฟ่ที่เรียกได้ว่าอยู่

กลางธรรมชาติอย่างแท้จริง เพราะไม่ว่าจะมองไปทาง

ไหนก็มีแต่ต้นไม้ ท�าให้ร่มรื่นและสดชื่นขึ้นมาทันทีด้วย

รอยย้ิมของคุณยายเจ้าของร้านที่ชวนให้บรรยากาศของ

ร้านดูอบอุ่น และกลิ่นหอมจากเค้กที่ออกมาจากเตาอบ

สดใหม่ชวนให้น่าลิ้มลอง

 เมนแูรกทีอ่ยากน�าเสนอ คอื ‘Salad Little Tree’  

ถือเป็นเมนูห้ามพลาดของทางร้านเลยก็ว่าได้ ด้วยความ

แปลกใหม่ของรสชาติน�้าสลัดที่ไม่เคยทานที่ไหนมาก่อน 

เมือ่มองจากภายนอก สขีองน�า้ซอสมสีสีนัชวนให้เผด็ร้อน 

แต่เมื่อได้ลองราดลงบนผักสด คลุกเคล้าเข้ากันจนพอด ี

ตักทานเพียงค�าแรกก็รู้สึกเลยว่า มันดีจริงๆ ด้วยรสชาติที่

กลมกล่อม จากการผสมผสานของรสชาติที่หลากหลาย

ไว้ได้อย่างลงตวั ถือเป็นเมนูท่ีอยากบอกเลยว่า ห้ามพลาด

 เมนูถัดมาคือ ‘Spaghetti Carbonara’ ด้วยเส้น

ที่นุ่ม บวกกับรสชาติของซอสคาโบนาร่าที่แสนจะวิเศษ 

นุ่มละมุนลิ้นอย่างบอกไม่ถูก

 เมื่อทานของคาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาล้าง

ปากกันด้วยของหวานกันด้วย ‘English Breakfast Set’  

จากความหอมของชาอังกฤษ เมื่อใส่นมสดเพ่ิมลงไป 

ท�าให้ย่ิงทวีความหอมเพ่ิมขึน้ เป็นเมนทูีเ่ตรยีมความพร้อม

ส�าหรับรับประทานของหวานได้อย่างดีทีเดียว

 เมือ่จบของเมนคูาวกันไปแล้ว เรามาต่อกันท่ีเมนู

ของหวานกันเลยดีกว่า ซึ่งมี 2 เมนูที่อยากแนะน�า อย่าง

แรกน้ันก็คือ ‘Chocolate Cake Macadamia’ ด้วยเน้ือ

เค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่ม หวานกลมกล่อม พร้อมส่วนผสม

ทีน่่าสนใจอย่างถ่ัวแมคคาเดเมยี เมือ่ได้ลองกัดลงไปท�าให้

รวมความเข้ากันของทั้งสองส่วนผสมไว้ได้อย่างลงตัว

 เมนสูดุท้ายของร้าน ‘Little Tree Garden’  ท่ีเรา

จะน�าเสนอ คือเมนู ‘Scone with jam and Earl grey Tea’ 

สโคนเสิร์ฟพร้อมแยมสตรอเบอร์รี่สีสันน่าทาน คู่กับชา

เอิร์ลเกรย์ เป็นเมนูที่ทิ้งท้ายได้อย่างดีทีเดียว

 ก่อนจากกัน ความรู้สึกของผมที่ได้มายังร้านนี้ 

เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆ หลายคนคงชินกับการจิบชา

กาแฟ ในร้านติดแอร์ในเมือง ซึ่งผมก็เช่นกัน แต่ ‘Little 

Tree Garden’ เป็นประสบการณ์ใหม่ทีอ่ยากให้หลายคน

ได้มาลองสัมผัสกันดู การท่ีเรามาน่ังรับประทานอาหาร 

พูดคุยสงัสรรค์กับเพ่ือนฝูง 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

Spaghetti Carbonara

Scone with jam and Earl grey tea
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	 “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” ค�ากล่าวนี้ยังใช้ได้จริงกับนักเดินทางทั้งหลาย เพราะเรื่อง

อาหารการกินน้ันถือว่าส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ ในการเดินทางเลยก็ว่าได้ หากไม่เติมพลังเราจะมี

แรงเดินต่อได้อย่างไร ดังนั้น วันนี้ครัวของ Signature ขอเสนอวิธีการท�าข้าวกล่องง่ายๆ ส�าหรับ

พกติดตัวไปในการเดินทางของเรา ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มท�าพร้อมกันเลย !!

	 	 								วัตถุดิบ	

- ขนมปังแผ่น 

- ไข่ไก่ 

- ผักกาดหอม 

- มายองเนส 

- ซอสมะเขือเทศ

EAT ME PLEASE
เรือ่ง กาญจนา, อฑิตยา | ภาพประกอบ นารีฉัตร
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COOKING TIME
แซนวิชไข่ดาว



1. เริม่จากการน�าผกักาดหอมวางลงบนขนมปัง

ตามใจชอบ

2. ตอกไข่ไก่ลงบนกระทะ ทอดให้สุกพอดี จาก

น้ันน�าไข่ดาวท่ีทอดเสร็จเรียบร้อยแล้ววางทับ

บนขนมปังและผักกาดหอมที่เตรียมเอาไว้

3. ราดมายองเนส ตามด้วย

ชอสมะเขือเทศเท่าที่ต้องการ

4. สดุท้าย น�าขนมปังมาวางปิดท้ายเป็นอนัเสรจ็

เรียบร้อย

ขั้นตอนการท�า
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 เมื่อถึงเวลาเดินทางไปออกทริปท่องเท่ียว ใครๆ ก็อยากท�าให้ทริปนี้เป็นการเดินทางท่ี
แสนพิเศษขึน้มา ด้วยการแต่งตัวเข้าธีมเดยีวกันซะหน่อย คร้ังนีเ้ราจงึเลอืกไอเทม ‘BASIC LOOK’ 
ที่ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องมีติดตู้เสื้อผ้า นั่นก็คือ กางเกงยีนส์ตัวโปรดที่น�ามาแมตช์กับเสื้อสีขาวนั่นเอง

jeans never die

OUR FASHION
เรือ่ง เบญริสา | ภาพ นารีฉัตร

white & 
jeans
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 เมือ่พูดถึงกางเกงยีนส์ก็

อาจกล่าวได้ว่าเป็นเบสคิไอเทม ที่

ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงต้องมีติด

เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าอย่างแน่นอน 

เพราะว่ายีนส์สามารถใส่ได้ทุก

โอกาส ใส่ได้ทุกฤดู ไม่ว่าจะร้อน

หรือหนาว แถมยังน�ามามิกซ์

แอนด์แมทช์ ออกมาได้หลากลุค

หลายสไตล์อย่างไม่ซ�้ากัน ไม่ว่า

จะเป็นลุคสบายๆ ลุคเท่ๆ  หรือจะ

ลุคลุยๆ ทะมัดทะแมง เหมาะ

ส�าหรบัออกไปผจญภัยกับเพ่ือนๆ 

ส่วนเส้ือสีขาวน้ันก็เป็นสีเบสิคท่ี

ทุกคนต้องมีเช่นกัน  โดยเพ่ือนๆ 

สามารถเลือกประเภทของเสื้อได้

ตามใจชอบ อย่างเช่นเสื้อยืด เสื้อ

กล้าม หรือเสื้อเชิ้ต

 หากใครที่ยังคิดไม่ออก

ว่าจะน�าเสือ้ขาวมาแมตช์กับยีนส์

ตัวโปรดของตัวเองได้อย่างไร ก็

สามารถน�าสไตล์การแต่งตัวของ

พวกเราไปเป็นแนวทางแล้วแต่ง

ตามกันได้เลย...



 เมื่อถึงเวลาจะออกเดินทางท่องเที่ยวไปไหนแต่ละครั้ง สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาหนักใจส�าหรับ

ใครหลายคนคือ เรื่องกระเป๋าเดินทาง แม้ว่าจะตั้งใจหยิบของที่จ�าเป็นติดกระเป๋าไปด้วยเท่านั้น แต่

พอจัดไปจัดมา นู่นก็ส�าคัญ นี่ก็จ�าเป็น พื้นที่ภายในกระเป๋ากลับเต็มซะแล้ว เราจึงอยากน�าเสนอวิธี

การม้วนเสื้อผ้าง่ายๆ ที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ในกระเป๋าของคุณไว้ส�าหรับสิ่งของจ�าเป็นอื่นๆ

READY FOR TRIP
เรือ่ง เบญริสา | ภาพประกอบ นารีฉัตร
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เริ่มต้นด้วยการกางเสื้อยืดตัวโปรดของ

คุณออก	โดยพยายามให้เน้ือผ้าเรยีบมาก

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

ต่อด้วยการพบัแขนเสือ้เข้ามาท้ังด้าน

ซ้ายและด้านขวา

จากน้ันจึงพับชายเสื้อท้ังด้านหน้าและด้าน

หลังขึ้นมา	1	ทบ	ซึ่งเสื้อของเราจะมีลักษณะ

เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

สุดท้าย	 ม้วนโดยเริ่มจากส่วนคอเสื้อ	 ลงมา

จนถึงส่วนชายเสื้อที่เราพับขึ้นมาเอาไว้	โดย

ม้วนเสื้อให้เล็กและแน่นที่สุด

1
2

3

4

วิธีม้วนเสื้อผ้า
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5 DAYS 
GO tO

‘PHITSANULOK’
พาหัวใจ

ไป
ซบ

ไหล่เขา



 เรามีความฝันมานานว่าอยากจะมี Road Trip เป็นของตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิต และ

ด้วยความตั้งใจที่จะท�าให้ทริปในฝันของเราและเพื่อนเป็นจริง เลยตัดสินใจว่าเป็นไงเป็นกัน 

“	ขับรถไปพิษณุโลกกันเถอะ	!!”

ROAD TRIP
เรือ่ง จิรานุช, ภัคจิรา, พรมาศ | ภาพ นารีฉัตร

 ก่อนจะเดินทางต้องมีการศึกษาเส้น

ทางกันให้ดีเสียก่อน จังหวัดพิษณุโลกอยู่ใน

ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มพ้ืีนทีเ่ป็น

ภูเขาเสยีส่วนใหญ่ ดังนัน้จงึต้องมกีารวางแผน

การเดินทางในครั้ งนี้ ให ้ รอบคอบ จาก

กรุงเทพมหานคร เราต้องผ่านเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัด

สงิห์บรุ ีจงัหวัดชยันาท จงัหวัดอทุยัธาน ีจงัหวัด

นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และเข้าสู่จังหวัด

พิษณุโลก เน่ืองจาก Road Trip ในครัง้น้ีใช้เวลา

เพียงแค่ 5 วันเท่านั้น  เราจ�าเป็นต้องใช้เวลาให้

ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด

 - Route in Phitsanulok -

 วันที่	1 ออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดพิษณุโลก

 วันที่	2 เที่ยวเมืองพิษณุโลก

	 วันที่	3 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

 วันที่	4 เขตห้ามล่าสัตว์ถ�้าผาท่าพล

 วันที่	5 บ้านมุง เนินมะปราง  กลับกรุงเทพมหานคร

เมื่อวางแผนในทริปครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว	ก็ออกเดินทางกันเลย	!
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 เริ่มต้นวันที่หนึ่ง พวกเราออกเดินทางจาก

กรุงเทพมหานคร เวลา 05:00 น. ขับรถไปตาม

ทางหลวงหมายเลข 32 ถนนสายเอเชีย ตัดไปทาง

ถนนทางหลวงหมายเลข 117 ที่จังหวัดนครสวรรค์ 

และมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดพิษณุโลกที่เป็นจุดหมาย

 จากกรุงเทพมหานครจนมาถึงพิษณุโลก 

ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมด 6 ชั่วโมง เนื่องจาก

เราไม่เร่งรีบ ท�าให้มีเวลาแวะซ้ือของกินข้างทางได้

อย่างสบายใจ เมือ่เข้าสูใ่นเขตตวัเมอืงพิษณุโลกแล้ว 

เรามุ ่งหน้าไปท่ีโรงแรมเป็นอันดับแรกเพ่ือเก็บ

สัมภาระ ก่อนจะไปเที่ยวกัน

 จงัหวดัพิษณุโลก หรอืในอดตีเรยีกว่า เมอืง

สองแคว เป็นจังหวัดที่มีความเป็นมาอย่างยาวนาน 

เป็นเมืองประวัติศาสตร์ท่ีมีการเล่าขานเป็นเมือง

ด่านหน้าท่ีส�าคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีใครๆต่าง

รู ้จัก และยังเป็นเมืองท่ีประทับของสมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช วีรกษตัรย์ิแห่งสยามประเทศ ตัง้แต่

เข้ามาในเขตของจงัหวดัพิษณุโลก เราจะสังเกตเห็น

ว่ายังมีโบราณสถานอีกมากมายที่ยังคงอยู่ 

 บ้านเมอืงมคีวามเป็นระเบยีบ และสงบ ซึง่

เหมาะเป็นอย่างย่ิงส�าหรับคนท่ีต้องการหลีกหนี

ความวุ่นวายจากเมืองกรุง

 จังหวัดพิษณุโลกไม่เพียงแต่มีโบราณ

สถานทีส่�าคญั แต่ยังขึน้ชือ่เรือ่งอาหารการกินไม่แพ้

จังหวัดใดในประเทศไทย และด้วยความหิว ท�าให้

จุดหมายแรกของเราคือ ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา

D-1
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 ร้านก๋วยเต๋ียวห้อยขา หาก

ได ้มาถึงพิษณุโลกก็ต ้องมากิน

ก๋วยเต๋ียวห้อยขาท่ีถือกันว่าเป็นอีก

หนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก  

แต่ร้านไหนดีหว่า เพราะละแวกนั้น

มีร้านก๋วยเต๋ียวห้อยขาเป็นสิบร้าน

ให้เลือกเข ้าไปแวะชิมกัน ‘ร ้าน

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน’ อยู่ใกล้วัด

พระพุทธชนิราช หรอืวัดใหญ่ ซึง่ทีม่า

ของชื่อร้านมาจากการท่ีร้านตั้งอยู่

ติดริมแม่น�้าน่านที่ไหลผ่านจังหวัด

พิษณุโลกน่ันเอง ด้านในร้านปลอด

โปร่ง ประดบัประดาด้วยต้นไม้นานา

พันธุ์ มีลมพัดเย็นสบาย ที่นั่งภายใน

ร้านทัง้หมดถูกออกแบบให้น่ังกับพ้ืน

และห้อยขาลงใต้ถุนตามชือ่ของร้าน 

เมนูของที่น่ีมีหลากหลาย ไม่ว่าจะ

เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวห้อยขา ผัดไทยกุ้ง

สด อาหารทานเล่น ขนมไทย และ

เครือ่งดืม่เพ่ือสขุภาพอกีหลากหลาย

เมนู ซึ่งเมนูแนะน�าของร้านนี้ ได้แก่ 

บะหมี่โบราณ ก๋วยเต๋ียวสุโขทัย 

ก๋วยเตี๋ยวน�้าตก โดยก๋วยเตี๋ยวของที่

นี่ จะปรุ งมาให ้แล ้ ว  มี รสชาติ

กลมกล่อม ครบสูตรต้มย�า เส้น

ก๋วยเตีย๋วเหนียวนุม่ แถมราคายงัไม่

แพงอีกด้วย

 รับประทานของคาวเสร็จ

แล้วเรามาลุยต่อด้วยของหวานของ

ร้านนี้กันเลยดีกว่า มีท้ังขนมถ้วย

โบราณ ลอดช่องแตงไทย และข้าว

เหนียวมะม่วง คิดว่าคงต้องถูกใจ

ใครหลายๆ คนอย่างแน่นอน

การเดินทาง	: จากถนนหมายเลข 12 ให้

ตรงไปทางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราช

วรมหาวิหาร จากนั้นตรงไปเรียบถนนริม

แม่น�้าอีก ประมาณ 300 เมตร จะเห็นร้าน

ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่านอยู่ทางขวามือ

ที่ตั้ง	 :	 460/10 ถนนบรมไตรโลกนารถ 

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์	:	081-962-9966

เวลาเปิด-ปิด	:	8:30-16:00 น.

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมน่าน
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 ถ้าหากพูดถึงจังหวัดพิษณุโลก วัดพระศรี

รตันมหาธาตุราชวรมหาวหิาร หรอื วัดใหญ่ เป็นสถาน

ที่ส�าคัญอันดับต้นๆ ที่ผู้คนจะนึกถึง และนิยมไปเพ่ือ

สักการะบูชาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ

 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรมหาวิหารมี

พระพุทธรปูองค์ใหญ่ทีส่ดุคอื พระพุทธชนิราช ภายใน

วิหารประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม และนอกจาก

ความงดงามยังมีการกล่าวถึงความศักด์ิสิทธ์ิจึงไม่

แปลกใจเลยว่า ท�าไมนกัท่องเทีย่วท้ังชาวไทยและชาว

ต่างชาตต่ิางนิยมมาท�าบญุ และสกัการะบชูาพระพุทธ

ชินราชที่วัดใหญ่แห่งนี้ 

 หลงัจากไปท�าบญุกันเรยีบร้อยแล้วเราก็เดิน

ทางไปยังสถานีต่อไปคือ ถนนคนเดินจงัหวัดพิษณุโลก 

ทีใ่ครๆ ต่างพูดถึงว่าเป็นแหล่งรวมอาหารและข้าวของ

เครื่องใช้มากมายที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด

 เมื่ออิ่มท้องกันเป็นที่เรียบร้อย

แล้วก็ได้เวลาท่ีเราจะไปเทีย่วกันแล้ว  โดย

จดุหมายต่อไปคอื ‘วัดพระศรรีตันมหาธาตุ

ราชวรมหาวิหาร’ หรือ ‘วัดใหญ่’ ซึ่งอยู่ไม่

ไกลจากร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา แค่ขับรถ

เลยีบรมิฝ่ังแม่น�า้น่านกลบัไปทางเดมิก็จะ

ถึงประตูวัดแล้ว
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 แหล่งรวมผู ้คนในวันหยุดสุด-

สัปดาห์ของจังหวัดพิษณุโลก คงหนีไม่พ้น 

‘ถนนคนเดินเมืองพิษณุโลก’ ตั้งอยู่ในเมือง

พิษณุโลก บริเวณด้านหน้าของวัดจันทร์

ตะวันออก โดยถนนคนเดนิแห่งนีเ้ป็นแหล่ง

รวมร ้านอาหารท่ีใหญ่ที่สุดในจังหวัด

พิษณุโลกไว้อย่างมากมายหลายประเภท 

เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาว

ไทยและชาวต่างชาตไิด้เป็นอย่างด ีวันนีเ้รา

จึงรวบรวมร้านอาหารท่ีน่าสนใจและอร่อย

มาให้ผู้อ่านได้ชมกัน 

 ร้านทีเรกซ์ เป็นร้านเครือ่งดืม่แนว

สร้างสรรค์ ด้วยการน�าน�้าหวานกลิ่นผลไม้

ต่างๆ หลากสีมาผสมกับโซดา ซึ่งดึงดูด

ความสนใจได้เป็นอย่างดี และเมนูที่เราได้

ลิ้มลองนั้น เป็นเมนูเอกลักษณ์ประจ�าของ

ร้านนี้เลยก็ว่าได้ ที่ใครเห็นเป็นต้องชอบ 

ต้องสั่งมาดื่มกัน  นั่นก็คือ ‘เรนโบว์’ เป็นน�้า

บลฮูาวายทีผ่สมกับน�า้โซดา มสีสีนัสดใส มา

พร้อมกับรสชาติเปรี้ยวอมหวาน บวกกับ

ความซ่าจากโซดา ช่วยดับกระหายได้อย่างดีทีเดียว ตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลชิ้นเล็ก เยลลี่หลากหลายสี เและ

ความโดดเด่นของเครื่องดื่มนี้คือ การใช้น�้าแข็งแห้งผสมในน�้าหวานท�าให้เกิดควันที่มีสีสวยงาม ซึ่งเป็นสิ่งที่

ดึงดูดความสนใจได้อย่างดีเยี่ยม 

เรนโบว์
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 ร้านท่ีเราจะมาแนะน�าอีกร้านนั้น แค่เห็น

สโลแกนของนี้ก็เรียกได้ว่าน่าสนใจไม่แพ้กับร้านที่

ผ่านๆ มาเลยทเีดยีว กับร้านท่ีใช้สโลแกนท่ีว่า ‘หอยครก 

หอยแงะ คนแคะรูปหล่อ จะกินหอยครกของแท้ ต้อง

คนแคะหวัล้าน’ ก็ดงึดูดความสนใจจากลกูค้าท่ีผ่านไป

ผ่านมาได้ไม่น้อย หอยครก มลีกัษณะเหมอืนหอยทอด

ทั่วไป เพียงแต่ใช้การทอดในกระทะหลุม เหมือนกับ

การท�าขนมครก มคีวามกรอบนอกนุม่ใน ส่วนเรือ่งของ

รสชาติอร่อยจนไม่ต้องพูดถึง มีหลายหน้าให้ได้

เลือกสรรกันตามความชอบของแต่ละคน ทั้งคุณลุง

และคุณป้าเจ้าของร้านยังใจดี หากใครได้ลิ้มลอง

รับรองว่าต้องติดใจจนอยากกลับมาชิมใหม่อีกครั้ง

 โมจิไอศกรีม  ขนมโมจิ เมื่อนึกถึงขนมชนิดนี้

หลายคนคงคุน้เคยกับการได้รบัเป็นของฝาก แต่เมือ่โม

จิถูกความคิดสร้างสรรค์น�ามาเสริมเติมแต่งเข้าไป 

ท�าให้เกิดความแปลกใหม่ของขนมจนกลายมา

เป็น ‘โมจไิอศกรมี’ ด้วยรสชาตขิองไอศกรมีทีถ่นน

คนเดนิแห่งน้ี ใช้ผลไม้มาเป็นส่วนผสม ท�าให้เกิด

ความหลากหลายในรสชาติต่างกัน เช่น สตรอ

เบอร์รี่ โยเกิร์ต และคุกกี้ครีม ซึ่งแต่ละรสชาติใน

ร้านน้ันมคีวามลงตัวของการผสมผสาน ท�าให้โม

จิไอศกรีมท่ีถนนคนเดินแห่งน้ีเป็นท่ีถูกใจใคร

หลายคนและเหมาะส�าหรับทุกเพศทุกวัย

 ไข่มังกร  เป็นอาหารท่ีไม่ค่อยคุ้นหน้า

คุ้นตากันเท่าไหร่นัก เพราะถือว่าหารับประทาน

ได้ไม่ง่ายเลย ซึ่งวัตถุดิบท่ีใช้คือ ไข่เค็ม ไข่ต้ม 

และไข่เย่ียวม้า สามารถเลือกซื้อได้ตามความ

ชอบของแต่ละคน จากน้ันจะน�าไปชุบด้วยแป้ง

ทอดมันและทอดในกระทะน�้ามันให้สุกพอ

ประมาณ ในส่วนของรสชาตมิคีวามเผด็เลก็น้อย 

กลมกล่อมก�าลังพอดี เป็นเมนูท่ีน่าน่าสนใจไม่

น้อยเลยทีเดียว ราคาเพียงลูกละ 25 บาทเท่านั้น

ไข่มังกร

หอยครก

โมจิไอศกรีม
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 วันท่ีสอง เรายังอยู่ในตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก 

เร่ิมออกเดินทางจากโรงแรมกันตอน 09:00 น. เนื่องจาก

สถานท่ีท่ีเราจะไปอยู่ไม่ไกลจากท่ีพักนัก จึงท�าให้ไม่ต้อง

เร่งรบี และสถานท่ีแรกทีเ่ราจะไปกันกค็อื พระราชวงัจนัทน์

D-2
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  พระราชวังจันทน์เป็นโบราณสถานที่มีมา

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย รายล้อมไปด้วยวัดวาอาราม ไม่ว่า

จะเป็น วัดวิหารทอง วัดศรีสุคต และวัดโพธิ์ทอง ที่เป็น

วัดประจ�าพระราชวังจันทน์ น่ันแสดงให้เห็นถึงความ

รุ่งเรืองทางศาสนาในอดีตได้เป็นอย่างดี และยังมีศาล

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชให้ผูค้นมาสกัการะบชูาเพ่ือ

ความเป็นสิริมงคลอีกด้วย 

 พระราชวังจันทน์ตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอเมือง

พิษณุโลก บนเนื้อที่กว่า 128 ไร่ ทางด้านทิศตะวันตก

มีแม่น�้าน่านไหลผ่าน เราสามารถขับรถเลียบริมฝั่ง

แม่น�า้เข้าไปได้ พระราชวังจันทน์จะอยู่ทางด้านซ้ายมอื 

แต่เมื่อมองไปอีกฝั่งของแม่น�้าจะเห็นถนนที่เป็นทาง

เข้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

 ร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองท่ีคงเหลืออยู่ 

ท�าให้เราเกิดค�าถามขึ้นในใจว่า คนในสมัยก่อนเขา

สามารถสร้างพระราชวังหรอืสร้างวัดด้วยสองมอืเปล่า

ได้อย่างไร ซ�า้ยังมคีวามมัน่คงและแขง็แรงได้ถึงขนาด

นี้ ซึ่งถ้าหากความสวยงามเหล่านั้นยังคงหลงเหลืออยู่

มากกว่าน้ี คนรุ่นหลังคงได้สัมผัสถึงความรุ่งเรืองและ

ทรงคุณค่าของสถานที่แห่งนี้เป็นแน่

 วัดวาอารามท่ียังคงหลงเหลอืไว้ให้คนรุน่หลงั

ได้ชื่นชมถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า แต่ยังคง

ความสวยงามเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดี พระพุทธรูป

ท่ีถูกตัดเศียร หรือแม้แต่ซากปรักหักพักของวัดไม่ได้

ท�าให้ความน่าศรัทธาลดลงเลยแม้แต่น้อย

 เมื่อชื่นชมกับโบราณสถานอย่างพระราชวัง

จันทน์และสักการะบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชเรียบร้อยแล้ว ตอนน้ีท้องของทุกคนก็คงเริ่ม

ท�างาน ดังนั้นไปหาอะไรใส่ท้องกันเถอะ

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
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 จงัหวัดพิษณุโลกเป็นจงัหวดัท่ีค่อนข้างมขีนาด

ใหญ่ แต่ไม่ได้เป็นทีรู่จ้กัมากเท่าไรนัก และถ้าพูดถึงร้าน

ส้มต�าบรรยากาศดีๆ  ก็ต้องยกให้ร้านนี้ ‘ร้านส้มต�าปเูสือ่’ 

เป็นร้านอาหารไทย - อสีาน ชือ่ดงัอยู่ในจงัหวัดพิษณโุลก 

ท่ีมีเพียงสาขาเดียว ซึ่งตัวร้านอยู่ห่างจากตัวเมือง

พิษณุโลกมาทางอ�าเภอบางกระทุ ่มประมาณ 17 

กิโลเมตร บรรยากาศร้านเป็นลกัษณะกระท่อมปลายนา  

รับลมเย็นๆ มีบ่อปลา ทั้งปลาตะเพียนและปลาช่อน

มากมาย สามารถให้อาหารปลาได้ระหว่างรอ  

 ภายนอกร้าน สามารถรองรับลูกค้าได้จ�านวน

มาก มทีีจ่อดรถกว้างขว้าง เหมาะส�าหรบัมารบัประทาน

อาหารกับครอบครวั หรอืเพ่ือน  มเีมนูทีข่ึน้ชือ่ และอาหาร

อีกมากมายให้ได้เลือกล้ิมลองกัน อาหารทุกอย่างใหม่ 

สด สะอาด ทุกวันจนมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนจนแน่นร้าน

ตลอดวัน แถมราคาก็ยังไม่แพงอีกต่างหาก

 วิธีการน่ังรับประทานคือ น่ังปูเส่ือบนพ้ืนกระ- 

ท่อมเล็กๆ กลายเป็นจุดเด่นที่สุดของร้าน อาหารไทย

อีสานรสชาติแซ่บถูกใจ การเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดี 

สด ใหม่ น่ารับประทานอยู่เสมอ รวมไปถึงความเอาใจ

ใส่ในการท�าอาหารทุกเมนู  ในส่วนอาหารของทางร้าน

ที่ขึ้นชื่อมีให้เลือกมากมายที่มาแล้วต้องสั่ง คือ  ส้มต�าปู

เสื่อ ส้มต�าทอด ส้มต�า 4 เส้น เมี่ยงปลา และต้มแซ่บ
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 ‘ส้มต�าปเูสือ่’ เป็นเมนข้ึูนชือ่ของทางร้าน และ

เป็นเมนูประจ�าร้านอีกด้วย เป็นการน�าแหนมสดและ

หมยูอเป็นส่วนผสมในส้มต�าไทย ได้รสชาตท่ีิแปลกใหม่ 

เป็นเมนูที่น่าลิ้มลองอีกเมนูหนึ่งเลยก็ว่าได้

 ‘ส้มต�าทอด’ รสชาตอิร่อยจดัจ้าน มะละกอขูด

เส้นทอดให้เหลืองกรอบกับน�้าย�าส้มต�า รสชาติสุด

แซ่บ กรุบกรอบอร่อยเข้ากัน

 ‘เมี่ยงปลา’ เมนูขึ้นชื่อของทางร้านอีกเมนู 

คณุภาพของปลาทีถู่กคดัสรรมาเป็นอย่างด ีน�ามาคลกุ

เกลอืแล้วเผา  ท�าให้มกีลิน่หอม รบัประทานพร้อมเครือ่ง

เคียง ผักสด เส้นหมี่  และน�้าจิ้มซีฟู้ด 

 หากใครได ้ลองแวะมาจะสัมผัสได ้ ถึ ง

บรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายของธรรมชาต ิให้ความ

รูส้กึผ่อนคลายกับลกูค้าทีเ่ข้ามารบัประทานอาหาร แถม

บริการที่ดีก็ยังน่าประทับใจอีกด้วย 

ที่ตั้ง :  16/2 หมู่4 ถนนพิษณุโลก-บางกระทุ่ม 

ต�าบลวัดจันทร์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ : 081-971-3948, 081-523-9627

เวลาเปิด–ปิด : เปิดทุกวัน เวลา 10:00-18:00 น. 
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 เข้าสู่วันที่สามกันแล้ว ช่วงปลายฤดูฝนที่ก�าลัง

จะเข้าสูฤ่ดูหนาวนัน้ สถานท่ีเทีย่วเชงิธรรมชาตใินจงัหวัด

พิษณุโลกมีมากมายหลายแห่ง ในมุมมองของนักท่อง

เที่ยวหลายๆ คน อาจจะคิดแค่ว่า พิษณุโลกมีดีแค่ที่วัด

ใหญ่ ล่องแก่งล�าน�า้เขก็เพียงเท่าน้ัน แต่ยังมสีถานทีเ่ท่ียว

แห่งหน่ึงที่เป็นการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ มีเนื้อที่ขนาด

กว้างใหญ่ไพศาล ครอบคลมุพืน้ทีถึ่งสองจงัหวัด สถานที่

ที่เราพูดถึงนั้นคือ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง นั่นเอง

 อทุยานแห่งชาตทิุง่แสลงหลวง หรอืท่ีรูจ้กักันใน

นาม ‘ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย’ เป็นอุทยานแห่ง

ชาตทิีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของประเทศ อทุยานแห่ง

ชาติทุ่งแสลงหลวงน้ันมีพ้ืนท่ีครอบคลุม อ�าเภอวังทอง 

อ�าเภอนครไทย อ�าเภอเนนิมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และ 

อ�าเภอเขาค้อ อ�าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบรูณ์ อทุยานแห่ง

ชาติทุ่งแสลงหลวงมีลักษณะทางธรรมชาติท่ีสวยงาม

หลายแห่ง อดุมสมบรูณ์ไปด้วยพันธ์ุไม้ สตัว์ป่านานาชนดิ

ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยว

 อทุยานแห่งชาตทุ่ิงแสลงหลวงมพ้ืีนทีท่่องเทีย่ว

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นน�า้ตกแก่งโสภา ทุ่งโนนสน ทีอ่ยู่ใน

ด้านของจังหวัดพิษณุโลก และ ทุ่งนางพญา ทุ่งหญ้าสะ

วันนา ทีอ่ยู่ฝ่ังบ้านหนองแม่นาในจงัหวัดเพชรบรูณ์ น�า้ตก

แก่งโสภา ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกประมาณ 70 

กิโลเมตร ตั้งอยู่เส้นถนนทางหลวงหมายเลข12 ซึ่งเป็น

เส้นจังหวัดพิษณุโลก - หล่มสัก หลักกิโลเมตรที่ 71-72 

เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตรจากถนนใหญ่ ประตูทางเข้า

เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 น. 

อตัราค่าธรรมเนียม ผูใ้หญ่ 40 บาท เดก็ 20 บาท ชาวต่าง

ชาติผู้ใหญ่ 200 บาท และเด็ก 100 บาท

 น�า้ตกแก่งโสภาเป็นน�า้ตกขนาดใหญ่ท่ีเกิดจาก

ล�าห้วยเข็กใหญ่ไหลผ่านหน้าผาหินขนาดใหญ่ลดหลั่น

กันลงไปเป็นชั้นๆ  มีความสูงถึง 70 เมตร มีแอ่งหินขนาด

ใหญ่รับน�้าทางด้านล่าง สภาพโดยรอบร่มรื่น ปกคลุมไป

ด้วยป่าดิบชื้น ตอนบนน�้าตกเป็นแผ่นหินเรียบบริเวณ

กว้าง ส่วนตอนล่างเป็นลายหินแตกและโขดหินขนาด

ใหญ่ ท่ีถูกกระแสน�้าไหลผ่านหินเรียงกันสวยงามตาม

ธรรมชาติ ความสวยงามของน�้าตกที่ซ่อนตัวอยู่ในล�าน�้า

เข็กภายในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สายน�้าที่ไหล

ด่ิงท้ิงตัวลงมาจากหน้าผาสูง ในช่วงฤดูฝนกระแสน�า้จะ

มีความรุนแรงและน่ากลัว ในช่วงฤดูหนาวน�้าจะใส

สะอาดเพราะกระแสน�้าไหลจะลดความรุนแรงลง

 สภาพอากาศของน�้าตกแก่งโสภาน้ันค่อนข้าง

เย็นสบายและอากาศชืน้ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมคีวามสมบรูณ์ทาง

ธรรมชาต ิภายในน�า้ตกนัน้มเีส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาติ

อยู่ทัว่บรเิวณ เราสามารถเดนิพักผ่อนศกึษาธรรมชาตไิด้

อกีกิจกรรมหนึง่ มจีดุน่ังพักผ่อนทีท่�าเป็นศาลาท่ีพักขนาด

เล็กอยู่โดยรอบ

 น�้าตกแก่งโสภานับว่าเป็นน�้าตกท่ีมีความ

สวยงามอกีแห่งหนึง่ การเดนิทางถือว่ามคีวามสะดวกใน

การเทีย่วชมและเต็มไปด้วยธรรมชาตมิากมายเนือ่งจาก

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงซึ่งเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวทางธรรมชาตทิีส่วยงามของจงัหวัดพิษณุโลกที่

น่าเข้ามาเท่ียวชมและพักผ่อนหย่อนใจ ภายในอุทยาน

แห่งชาตทุ่ิงแสลงหลวงน้ัน นอกจากน�า้ตกแก่งโสภาแล้ว 

ยังมอีกีสถานทีห่นึง่ท่ีขาดไม่ได้ นบัว่าเป็นจดุแลนด์มาร์ค

ของอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงกันเลยทีเดียว สถาน

ท่ีท่ีก�าลังกล่าวน้ันนับว่าเป็นทุ่งหญ้าสะวันนาท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ในประเทศไทย เป็นป่าท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ีสาม

ของประเทศเลยทีเดียว

D-3
ทุ่งแสลงหลวง
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น�้าตกแก่งโสภา

น�้าตกแก่งโสภา
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ทุ่งแสลงหลวง
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 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง (หนอง

แม่นา) ต้ังอยู่ที่ต�าบลหนองแม่นา อ�าเภอเขาค้อ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากที่ท�าการอุทยานแห่ง

ชาติทุ ่งแสลงหลวงในด้านจังหวัดพิษณุโลก

ประมาณ 65 กิโลเมตร จุดท่องเที่ยวหลักของ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงด้านของจังหวัด

เพชรบูรณ์ น่ันก็คือ ป่าสนธรรมชาติและทุ่งหญ้า

สะวันนา ซึ่งมีวิวและพรรณไม้ดอกที่สวยงาม ซ่ึง

เหมาะสมกับกิจกรรมเดินป่า กางเต็นท์พักแรม 

และปั่นจักรยานเสือภูเขา

 ทุ่งหญ้าเขียวขจีกว้างใหญ่ภายในพ้ืนที่

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือเป็นท่ีรู้จักใน

ชื่อ ‘ทุ่งสะวันนาเมืองไทย’ ขนาดของทุ่งหญ้าแห่ง

นี้มีความกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาจรดเชิงเขา ซึ่ง

เป็นแนวก้ันกลางระหว่างขอบฟ้ากับทุ่งหญ้า มี

การแต่งแต้มด้วยต้นไม้ประปรายไม่มาก มีไอ

หมอกหนาหลงัฝนตกท่ีเหน็อยู่ตามแนวเขาท่ีเริม่มี

การสะสมตัวกันหนามากขึ้น

 มีสิ่งหน่ึงท่ีไม่สามารถพลาดได้เวลามา

ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงฝั่งหนองแม่นา

นั่น ก็คือ  การมากางเต็นท ์  และการรอชม

พระอาทิตย ์ ข้ึนท่ีทุ ่งแสลงหลวง การรอชม

พระอาทิตย์ขึ้นท่ีทุ่งหญ้าเขียวขจีในบรรยากาศ

ของปลายฤดฝูนเข้าสูฤ่ดหูนาว ด้วยอปุสรรคท่ีพวก

เราได้พบเจอนั้น ในช่วงกลางคืนมีฝนตกหนัก จึง

ท�าให้หมอกนัน้ลงเป็นจ�านวนมากแต่ก็ยังคงความ

สวยงามไว้อยู่ท่ามกลางสายฝน ซึง่สามารถให้เป็น

ทริปลุยๆ เพื่อสร้างความสนุกสนาน เพียงแค่เดิน

เท้าไปยังจดุชมววิ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร 

แต่ถ้าไม่ชอบการเดินข้ึนไปยังจุดชมวิวน้ัน ทาง

อุทยานแห่งชาติก็มีบริการจ้างรถขึ้นไปเช่นกัน ซึ่ง

ราคาประมาณ 500 ถึง 1000 บาท ด้านบริเวณ

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงฝั่งหนองแม่นา มี

บ้านพักอุทยานแห่งชาติและจุดกางเต็นท์ ที่เรา

สามารถน�าเตน็ท์มากางได้ แต่ถ้ากางเตน็ท์ไม่เป็น 

ทางอุทยานแห่งชาติก็มีเต็นท์ให้เช่าในราคา

ย่อมเยาอีกด้วย

 ด้านสภาพอากาศของอุทยานแห่งชาติ

ทุ ่งแสลงหลวง ควรมาเท่ียวในช่วงฤดูหนาว 

ประมาณเดือนธันวาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ใน

ช่วงฤดูฝนน้ันไม่แนะน�าให้มาเที่ยวเพราะสภาพ

ของอุทยานเป็นดินโคลนและดินลูกรัง ถ้าฝน

ตกหนักก็ไม่สามารถขึน้ไปชมทุง่หญ้าได้ เน่ืองจาก

สภาพถนนเป็นดินโคลนซึ่งอาจเกิดอันตรายได้

 เส้นทางการเดินทางมายังอุทยานแห่ง

ชาตทุ่ิงแสลงหลวง จากจงัหวัดพิษณุโลก เดนิทาง

โดยใช้เส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 12 เส้น

พิษณุโลก-หล่มสัก ประมาณ 110 กิโลเมตร เลี้ยว

ขวาเข ้าสู ่อ�าเภอเขาค้อ เข ้าถนนทางหลวง

หมายเลข 2258 ประมาณ 35 กิโลเมตร จะถึง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ด้วยที่เส้นทางนั้น

มคีวามลาดชนั คดเคีย้วตามภูเขา จงึไม่เหมาะกับ

ผู้ที่ขับรถไม่ช�านาญ ดังนั้นผู้ขับรถควรศึกษาเส้น

ทางการมาก่อนเดินทาง
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  เขตพ้ืนท่ีห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้าผาท่าพล 

ตัง้อยู่ในอ�าเภอเนินมะปราง ซึง่ห่างจากตวัเมอืง

พิษณุโลกประมาณ 85 กิโลเมตร โดยบริเวณนี้

เป็นพ้ืนทีเ่ขตห้ามล่าสตัว์ป่า บรรยากาศโดยรอบ

ของพ้ืนที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มและโอบ

ล้อมด้วยภูเขาสูงใหญ่   ไม่ว่าจะเป็นถ�้าผาแดง 

ถ�้าเรือ ถ�้านเรศวร แต่ละถ�้าล้วนมีเร่ืองราว

ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ และหลงเหลือ

ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมมาจนถึงทุกวันนี้

 ‘ถ�า้ผาแดง’ เป็นหน่ึงในถ�า้ทีอ่ยู่ในเขต

พ้ืนท่ีห้ามล่าสตัว์ป่าถ�า้ผาท่าพล เดมิมชีือ่ว่า ถ�า้

น�า้ผึง้ ทีไ่ด้ชือ่ว่า ถ�า้ผาแดงน้ัน ก็เพราะว่า เหนือ

ปากถ�้าจะมีสีแดงอยู่   ซึ่งสีแดงนั้นเป็นแร่ชนิด

หนึง่ ทีเ่รยีกว่า ฮมีาไทต์ (Hematite) ถ�า้น้ีมคีวาม

อุดมสมบูรณ์ ภายในถ�้ามีอากาศถ่ายเทสะดวก

เ นื่ องจากมีประตูถ�้ า ถึ งสองทางด ้วย กัน 

บรรยากาศโล่ง โปร่ง แสงสว่างส่องเข้าถึง และ

ยังเป็นพ้ืนท่ีอาศัยของค้างคาวเป็นจ�านวน

มากกว่าร้อยตัว เมื่อส่องไฟฉายไปจะเห็น

ค้างคาวเรียงรายมากมายจนแทบมองไม่เห็น

พื้นที่ของผนังถ�้าเลยทีเดียว 

D-4
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ�้าผาท่าพล

ถ�้าผาแดง

ถ�้าผาแดง



 ‘ถ�า้เรอื’ เป็นถ�า้ท่ีมทีางเดนิกว้างขวาง ปกคลมุไป

ด้วยต้นไม้นานาชนิด บรรยากาศเปียกชื้น ถ�้านี้มีรูปร่าง

ลักษณะคล้ายเรือขนาดประมาณ 170 เมตร ด้านหน้าถ�้า

จะพบกับสะพานไม้เล็กๆ เป็นทางเดินเข้าไปในถ�้า ซึ่ง

ภายในถ�้านั้นสามารถเดินทะลุข้ามไปอีกฝั่งได้ รวมระยะ

ทางแล้วประมาณ 300 เมตร อีกด ้านของถ�้าจะมี

ซากดึกด�าบรรพ์ท่ีผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนาน จะเห็น

ได้ว่าบรเิวณพ้ืนผนงัถ�า้จะมรีอยของปะการงัทีย่งัหลงเหลอื

อยู่ ซึ่งชาวบ้านเล่ากันว่า ในอดีตพ้ืนท่ีตรงน้ีเคยเป็นทะเล

มาก่อน เมื่อมองไปยังเพดานถ�้าเห็นจะเห็นชิ้นส่วนของ

หินปูนที่ถูกน�้ากัดเซาะเป็นรูปเรือพายคว�่าจึงเป็นที่มาของ

ชือ่ ‘ถ�า้เรอื’ นัน่เอง นอกจากนัน้ถ�า้น้ีกยั็งเป็นทีอ่ยู่อาศยัของ

ลิงจ�านวนมากอีกด้วย หากใครที่คิดจะมาชื่นชมถ�้าเรือนั้น

ควรหลีกเลี่ยงการมาในช่วงฤดูฝน

 ‘ถ�า้นเรศวร’ มลีกัษณะหนิย้อยรปูทรงคล้ายพระ- 

มาลาเบี่ยงของพระนเรศวร จึงเป็นที่มาของชื่อถ�้านเรศวร 

บริเวณหน้าถ�้ามีเนินลาดชันท่ีต้องเดินข้ึนไปก่อนจึงจะพบ

กับปากทางเข้าของถ�า้ บรเิวณปากถ�า้จะพบกับศาลเจ้าแม่

ทองค�า ให้ผูค้นได้สกัการะบชูาเพ่ือความเป็นสริมิงคล การ

เข้าถ�้าน้ีคือต้องมีเจ้าหน้าท่ีพาเข้าเน่ืองจากเป็นถ�้าท่ีไม่มี

แสงสว่างท่ีส่องเข้าถึง และไม่มีอากาศท่ีถ่ายเท นักท่อง

เที่ยวจะสามารถเข้าถ�้านี้ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน การเดิน

เข้าไปในถ�้ามีความล�าบากและมีทางเดินท่ีซับซ้อน ควร

ระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างมาก แต่เมื่อได้เข้าไปแล้วแทบ

จะลมืความล�าบากของการเดินทางท่ีผ่านมาท้ังหมด เพราะ

ภายในถ�้าสวยงามจนแทบละสายตาไม่ได้ ด้วยความ

แปลกตาของหินงอกหินย้อย ท่ีพิเศษท่ีสุดก็คงจะเป็น

หินงอกก้อนใหญ่ ท่ีเมื่อส่องไฟฉายไปกระทบจะพบกับ

ประกายแสงระยิบระยับเหมือนด่ังเพชรเม็ดงาม เป็นเรื่อง

ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมาก ส�าหรบับคุคล

ท่ีชืน่ชอบการเท่ียวแบบผจญภัย ขอแนะน�าว่าไม่ควรพลาด 

ถ�้าเรือ ถ�้านเรศวร

ถ�้านเรศวรถ�้านเรศวร
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D-5
วันสุดท้ายของการเดินทาง



 หากจะให้ยกสถานท่ีทีป่ระทับใจทีส่ดุในการ

เดินทางครั้งน้ีคงจะหนีไม่พ้น ชุมชนบ้านมุง อ�าเภอ

เนนิมะปราง จงัหวดัพิษณโุลก เราสามารถพูดได้อย่าง

เต็มปากเลยว่าคุ้มค่าแก่การมาเยือนจริงๆ วิถีชีวิตที่

เรียบง่ายของชาวบ้านสามารถดึงดูดใจตั้งแต่ก้าวเท้า

เข้ามา ที่น่ีไม่มีความวุ่นวาย ไม่มีการแข่งขันแบบคน

เมือง ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งส�าหรับคนที่ต้องการมาสัมผัส

กับธรรมชาติ เติมพลังกายและใจให้กับตนเอง

 บ้านมุงเป็นชุมชนเล็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่มี

อาชพีเกษตรกรรม ท�านา ท�าไร่ข้าวโพด ไร่มนัส�าปะหลงั 

ท�าให้รู ้คุณค่าของผืนป่า รู ้คุณค่าของน�้า เพราะ

ธรรมชาตใิห้อาชพี ให้ความเป็นอยู่ทีดี่ ให้ความสขุสงบ

แบบที่ความเจริญในเมืองใหญ่ให้ไม่ได้

 บ ้านมุงโอบล ้อมไปด ้วยขุนเขาท่ีถูก

ปกคลุมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เสียงนกร้อง เสียง

น�า้ตกทีไ่หลผ่าน ให้ความรูส้กึสดชืน่ได้อย่างดเีย่ียม 

และนอกจากนั้นยังเป ็นสิ่งที่บ ่งบอกถึงความ

สมบูรณ์ทางธรรมชาติของสถานที่แห่งนี้อีกด้วย ซึ่ง

สิง่ทีเ่รยีกว่าเป็นเอกลกัษณ์ของต�าบลบ้านมงุเลยนัน่

ก็คือ แลนด์มาร์คบ้านมุง

 แลนด์มาร์คบ้านมุง มีลักษณะเป็นภูเขา

สลับซับซ้อนทอดยาวไปรอบหมู่บ้าน มีทุ่งนาเขียว

ขจีท่ีให้ความสดชื่นและสบายตา ภูเขาโดยรอบ

มอีายุมากกว่า 300 ล้านปี และในช่วง 6 โมงเย็น จะ

มค้ีางคาวออกมาจากถ�า้เพ่ือหาอาหาร ซึง่ท�าให้เป็น

ภาพที่สวยงามอีกช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้ 
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 นอกจากแลนด์มาร์คที่กล่าว

ถึงไปแล้วก็ยังมีน�้าตกขุนห้วยเทิน ที่ตั้ง

อยูใ่นเขตต�าบลบ้านมงุ เป็นน�า้ตกเลก็ๆ 

ทีค่วามสวยงามไม่ได้น้อยไปกว่าน�า้ตก

ทีม่ชีือ่เสยีงเลย โดยปรมิาณน�า้ไม่ลกึจน

เกินไปจึงไม่เป็นอันตรายต่อนักท่อง

เที่ยวที่มีเด็กเล็กมาด้วย

 น�้าตกขุนห้วยเทินอยู่ห่างจากแลนด์มาร์คบ้านมุงไม่ใกล้ไม่ไกล 

เพียงแค่ 200 เมตร เป็นน�้าตกเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในป่าของชุมชนบ้านมุง การ

ได้สมัผสักับความสวยงามทีธ่รรมชาตสิร้างข้ึนเป็นสิง่ทีท่�าให้การเดนิทางใน

ครั้งนี้พิเศษขึ้นมาอีกหลายเท่าตัว
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 ส�าหรับการเดินทางไปต�าบลบ้านมุงน้ัน

ง่ายนิดเดียว จากตัวเมืองพิษณุโลก ใช้ทางหลวง

หมายเลข 12 จนถึงอ�าเภอวังทอง และเปลี่ยนมา

ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 จนถึงอ�าเภอสากเหล็ก 

จังหวัดพิจิตร เพ่ือเข้าทางหลวงหมายเลข 1115 

เส้นทางนีเ้ป็นทางตรง ซึง่อาจจะอ้อมนดิหน่อย แต่

ปลอดภัยส�าหรับผู้ที่ไม่ช�านาญทาง

 Road Trip ในครัง้น้ีเป็นความประทับใจ

ทีเ่ราคงจะจดจ�าไปอกีนาน เราไม่เพียงแต่ได้สมัผสั

กับความสวยงามที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ แต่เรายัง

ได้ความรู้จักวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวเมือง 

ได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนในเวลาที่แสนพิเศษนี้ 

 ส�าหรบัผูอ่้านทีก่�าลงัอ่านนติยสารเล่มน้ี

อยู่ หากมีความฝันอยากลองเดินทางไปกับเพื่อน

ในท่ีต่างๆ ก็ขอให้เราได้เป็นแนวทางท่ีจะท�าให้

ทริปในฝันของคุณเป็นจริง 
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TALK TALK TALK
เรือ่ง จิรานุช | ภาพ นารีฉัตร, ฤชากร



 หลายคนคงเคยได้ชมภาพยนตร์สุดเศร้าส่ง

ท้ายปี 2551 อย่างเรื่อง Happy Birthday กันมาแล้ว 

ซึ่งน�าแสดงโดยนักแสดงที่มีชื่อเสียงอย่าง ‘อนันดา เอ

เวอร่ิงแฮม’ รับบทเป็น ‘เต็น’ ช่างภาพภาคสนามของ

นิตยสารท่องเที่ยว และ ‘ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ’ 

รบับทเป็น ‘เภา’ ไกด์สาวผูเ้ดนิทางท่องเท่ียวมาแล้วทัว่

ประเทศ ทั้งสองได้รู้จักกันผ่านทางหนังสือท่องเท่ียว

ฉบบัหนึง่ จงึเกิดเป็นเรือ่งราวความรกัท่ีแสนโรแมนติก

และเศร้าในเวลาเดียวกัน

 เมือ่ดหูนงัเรือ่งน้ีจบส�าหรบัใครหลายคนแล้ว

หนังเรื่องนี้คือหนังดีส่งท้ายปีที่ควรค่าแก่การมอบ

รางวัลให้ แต่ส�าหรับบางคนภาพยนตร์เรื่องน้ีได้สร้าง

แรงบันดาลใจให้กับเขา ให้เขาได้ก้าวข้ึนมาเป็นช่าง

ภาพเหมือนกับพระเอกหนังเรื่องนี้

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



  คุณฤชากร เป๋าสมบัติ หรือ เจมส์ อายุ 22 ปี 

เป็นช่างภาพกองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเริ่มท�างานในปี 2558 

หลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ่ีเจมส์

เล ่าว ่าตอนแรกน้ันไม ่ ได ้คิดว ่าอยากจะเ รียน

นเิทศศาสตร์ หรอืท�างานในสายงานนี ้ความฝันตัง้แต่

แรกเลยก็คอือยากจะเป็นนักบนิ แต่เขาน้ันไม่ถนัดทาง

ด้านน้ีเลย จึงคิดได้ว่าถ้าเรียนไปคงไม่มีความสุข ถึง

ค่าตอบแทนในสายอาชีพนี้จะเยอะ แต่นั่นก็ไม่ใช่ตัว

วัดผล  จากนั้นเลยลองมาคิดว่าเราชอบท�างานอะไร 

อยากเป็นอะไรจริงๆ และด้วยนิสัยที่ชอบอ่านหนังสือ

ท่องเที่ยว ชอบดูหนัง เลยเกิดความชอบ รู้สึกว่าอยาก

ถ่ายภาพได้แบบเขาบ้าง จึงเลือกเรียนนิเทศศาสตร์ 

แต่มหาวิทยาลยัก็ไม่ได้มอีปุกรณ์ท่ีครบครนั เราจงึต้อง

ออกไปหาประสบการณ์จากข้างนอก จากตอนแรกที่

ถ่ายรูปไม่สวย จึงค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา

ช่างภาพในดวงใจ
 ด้วยความที่ชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก 

ชอบดูรูปถ่าย จึงมีช่างภาพหลายท่านท่ีอยู่ในดวงใจ 

หนึ่งในนั้นคือ อัศชัย บุญเนื่อง เป็นช่างภาพระดับมือ

อาชีพ คนในสายอาชีพน้ีจะรู้จักกันเป็นอย่างดี และ

นอกจากหนังสือที่ชอบอ่านแล้ว ยังมีภาพยนตร์ไทย

เรือ่งหนึง่ทีช่ืน่ชอบ เรยีกได้ว่าอยากเป็นช่างภาพเพราะ

เรื่องนี้เลย นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Happy Birthday 

พี่เจมส์เล่าด้วยน�้าเสียงติดตลกว่า มันอาจจะดูน�้าเน่า

ไปนิดนึง แต่ตอนเข้ามหาวิทยาลัยพ่ีไว้ผมยาวเลย 

อยากเป็นอนันดามาก

เผชิญโลกกว้าง
 การเรียนกับการท�างานนั้นแตกต่างกันมาก 

เราไม่ได้สนุกเฮฮาเหมือนตอนเรียนท่ีมีเพ่ือน ซึ่งตอน

เรียนเราจะบ่นเหน่ือยกันอยู่บ่อยๆ แต่เทียบกับการ
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ท�างานไม่ได้เลย เราท�างานแบบไม่มี

ปิดเทอม บางครั้งวันหยุดก็ยังต้อง

ท�างาน การท�างานมันคือการเริ่มต้น

จากศูนย์ มันคือการใช้ชีวิตจริง ต้อง

เผชญิกับสภาพแวดล้อมท่ีต่างจากรัว้

มหาวิทยาลัย เราต้องเจอกับคนที่มา

จากต่างท่ี นิสัยต่างกัน ก็ย่อมต้องมี

การปรับตัว และนอกจากการปรับตัว

ให้เข้ากับเพ่ือนร่วมงานแล้วยังต้องมี

การปรับเพ่ือให้เข้ากับงานที่เราท�า 

การท�างานภาคสนามนั้นต้องเตรียม

ร่างกาย และสภาพจิตใจให้พร้อม 

รูปภาพจากกล้อง 
 รปูทีถ่่ายตอนน้ีเก่ียวกับท่อง

เที่ยว การถ ่ายภาพท่องเท่ียวไม่

สามารถถ่ายในสตดูโิอได้ เราต้องออก

ไปหาประสบการณ์ข้างนอก ต้องรูจ้กั

สังเกต สถานที่เดียวกันเราจะถ่ายยัง

ไงให้มีความรู้สึกมุมมองที่แตกต่าง

กับช่างภาพคนอื่นๆ ซึ่งข้อส�าคัญของ

การถ่ายภาพท่องเที่ยวคือ ไม่ต้องท�า

อะไรกับภาพมากจนเกินไป การถ่าย

แบน้ีมันคือการดึงความรู้สึก ให้ภาพ

บอกความสบายใจ ความสวยงาม

ของธรรมชาติ ให้ภาพได้บอกความ

รูส้กึกบัเรา ให้ปล่อยไปตามสภาพของ

สถานที ่อย่าแต่งเตมิจนเกินกว่าความ

เป็นจรงิ เพราะภาพทีเ่ราเผยแพร่ออก

ไปท�าให้ใครต่อใครเห็นแล้วอยากไป

ที่นั่น แต่พอไปถึงไม่ได้เป็นอย่างใน

ภาพก็อาจจะผิดหวังได้ 

เสน่ห์ของเมืองเล็ก
 ได ้มี โอกาสไปถ ่ายรูป ท่ี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ 

ที่เงียบสงบ มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีวิถี

ชีวิตที่เรียบง่าย นอกจากแม่ฮ่องสอน

ก็ยังมีอีกหลายเมืองท่ีชอบ พ่ีเจมส์

เป็นคนชอบเที่ยวทางภาคภาคเหนือ 

ชอบภูเขา และจังหวัดน่านก็เป็นอีก

หน่ึงในสถานท่ีทีป่ระทับใจ พ่ีเจมส์เล่า

ว่า พี่ไปตอนช่วงปีใหม่ ที่น่าแปลกใจ

คือจังหวัดน่านไม่มีการเคาท์ดาวน์ 

เวลาเที่ยงคืนทุกคนจะไปสวนมนต์

ข้ามปีกัน ไม่มเีสยีงจดุประทดั ไม่มวีง

นัง่ดืม่สงัสรรค์ ทุกอย่างมนัดเูงียบ แต่

ก็น่าประทับใจ

วางแผนในอนาคต 
 ในอนาคตก็ยังคงท�างาน

สายอาชพีช่างถ่ายภาพนีอ้ยู่ ยังอยาก

หาประสบการณ์ ไม่คดิว่าจะมายืนอยู่

จุดนี้ได้เร็วขนาดนี้ เพราะตอนนี้ยังไม่

เก่งเท่าช่างภาพมืออาชีพคนอื่นๆ 

นอกจากการถ่ายภาพท่องเท่ียวก็

อยากลองถ่ายภาพภาพอาหารดูบ้าง

ค้นหาตัวเองให้เจอ
 พ่ีเจมส์บอกว่า “ส�าหรบัใคร

ที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบงานทาง

สายน้ีหรือเปล่าก็ให้ลองฝึกฝน หา

ประสบการณ์ ค้นหาตัวเองให้เจอแล้ว

เราจะท�างานได้อย่างมีความสุข” 
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TALK TALK TALK
เรือ่ง จิรานุช, มนัสนันท์ | ภาพ ชลลดา, สันทิศ

     คณุสนัทศิ ทองค�าใส หรอื คุณโอม ผูก่้อตัง้เพจ 

Wanna be Thai Traveler เรียนจบจาก คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นมนุษย์เงินเดือน

อยูใ่นออฟฟิศแห่งหนึง่ เวลาท่ีนอกเหนอืจากการท�างาน

ส่วนใหญ่ใช้ไปกับการเดินทาง คุณโอมพูดว่า “Work 

Hard Play Hard เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปกับสิ่งที่ท�า

อย่างหนกัหน่วงในเวลาท่ีมอียู่” เขาเป็นคนชอบเดนิทาง 

จึงอยากน�าเสนอในสิ่งที่ตัวเองชอบให้คนอื่นได้รับรู้ ไม่

ว่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว รปูภาพ ตลอดจนสิง่ทีเ่ขาได้

รับจากการท่องเที่ยว โดยทุกครั้งที่ออกเดินทางคุณโอม

จะหยิบเอากล้องฟิล์มคู่ใจ ที่ท�าหน้าที่เป็นเครื่องบันทึก

ความทรงจ�าติดตัวไปด้วย แม้ว่าจะไม่รูท้ฤษฎอีะไรเก่ียว

กับการถ่ายภาพเลยแต่เขาก็ชอบทีจ่ะกดถ่ายภาพเหล่า

นัน้เอาไว้ เพราะเขาบอกว่ามนัเป็นโอกาสครัง้เดยีวทีจ่ะ

ได้ภาพๆ นั้น

     บ้านป่าบงเปียง จ.เชียงใหม่ คือสถานที่ท่อง

เท่ียวแห่งแรกท่ีคุณโอมแชร์ผ่านทางกระทู้พันทิป โดย

ใช้ตัวหนังสอืและภาพถ่ายพูดแทนประสบการณ์ท้ังหมด 

เขาเล่าให้ฟังว่ารูส้กึดีทุกครัง้ท่ีเรือ่งราวเหล่าน้ัน สามารถ

สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้ เขาจึงตัดสินใจเล่าเรื่อง

อย่างจริงๆ จังๆ ทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ�้าว่า Blogger คืออะไร

     
จุดเริม่ต้น
     ด้วยนิสัยส่วนตัวที่ชอบพูดคุย วันหน่ึงขณะที่

เขาน่ังนวดอยู่ในร้านสปาท่ีเอเชียทีคพร้อมกับฝึกพูด

ภาษาญี่ปุ่นไปด้วย ขณะที่เขาก�าลังฝึกออกเสียงอยู่นั้น 

คนญ่ีปุน่ทีน่ั่งนวดอยู่ข้างๆ ก็หลดุข�าขึน้มา และหนัมาบ

อกว่าสิ่งที่เขาพูดอยู่น้ันไม่ถูกต้อง น่ันเป็นจุดเริ่มต้น

ระหว่างเพื่อนต่างสัญชาติที่ต้องบอกว่า ‘ยินดีที่ได้รู้จัก’ 

คิมิยากิ	คอนโดะ คือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่อยากไป

ดตูลาดน�า้ แต่กลบัโดนตุก๊ๆ ไทยแลนด์แดนสยามหลอก 

คณุโอมจงึขอแก้มอือาสาเป็นไกด์พาคมิยิากิเท่ียวตลาด

น�้าอัมพวาซะเลย

 หลงัจากวนัน้ันเขาจงึเกิดความคดิว่าอยากจะ

ท�าเพจเพ่ือให้ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวในประเทศไทย

ฉบับภาษาอังกฤษ แต่ปรากฏว่าคนท่ีเข้ามาดูเพจส่วน

Wanna be Thai traveler
จากความฝันสู่ความจริง



ใหญ่เป็นคนไทยจึงเลิกท�าไปช่วงหนึ่ง จนเขารู้สึกว่า

ปล่อยความต้ังใจ ของตัวเองไว้นานเกินไป จึงกลับมา

จรงิจงักับมนัอกีครัง้ โดยเขาได้ชวนเพ่ือนๆ ท้ังทีรู่จ้กั และ

ไม่รูจ้กั อาศยัดผูลงานผ่านเฟซบุก๊แล้วชวนกันมาท�าเพจ

ท่องเท่ียวอย่างเต็มตัว “เรามาลองดูกันไหม?” เป็น

ค�าถามที่คุณโอมถามกับเพ่ือนๆ และมันก็เติบโตข้ึน

เรื่อยๆ จากหนึ่งเป็นสอง จากสอง เป็นสาม สุดท้ายก็มี

แอดมินจนครบเกือบทุกภาค

     ทรปิส่วนใหญ่จะออกแนว Backpacker แม้จะ

ไม่ค่อยสบายกายแต่ก็สบายใจ เดินทางไปตามสถานที่

ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เลือกเที่ยวในประเทศเป็น

หลัก ออกนอกประเทศบ้างแล้วแต่โอกาส 

มิตรภาพต่างถิน่
   เพราะต้องส่งน้องไปเรยีนทีอ่งักฤษ คณุโอมจึง

ตดัสนิใจไปเทีย่วหมูบ้่าน Bibury นีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเขาต้อง

ไปเที่ยวคนเดียว และเป็นทริปที่เขาประทับใจมากที่สุด

ในชีวิต เขาเล่าว่าหมู่บ้านที่จะไปใช้เวลาในการเดินทาง

ค่อนข้างไกล คนไทยส่วนใหญ่จึงมักจะเช่ารถและขับ

เข้าไป แต่ไม่รูว่้าด้วยเหตุผลอะไร เขาเลือกท่ีจะน่ังรถสา

ธารณะจากเคมบริดจ์ ผ่านไปท่ีลอนดอนเข้าไปยังอ็

อกซ์ฟอร์ด แล้วต่อรถเมล์อีก 2 สาย ถึงตอนนี้ คุณโอม

เล่าว่าเขาเริ่มหาทางไปไม่ได้ อินเตอร์เน็ตก็ไม่มี คิดว่า

คงหลงทางแน่

     “ไม่เป็นไร มานี่ๆ” คุณป้าคนหนึ่งพูดขึ้นขณะ

ท่ีคุณโอมตกรถและก�าลงัรอรถเท่ียวต่อไปท่ีจะมาในอกี 

2 ชัว่โมง คุณป้าคนน้ีพาเขาไปท่ีศนูย์บรกิารนักท่องเทีย่ว 

เมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างท่ีต้องการแล้ว เขาก็ขอบคุณคุณ

ป้าแต่คุณป้ากลับเรียกให้เข้ามาหาอีกครั้งและบรรจง

หอมแก้มคุณโอม ก่อนจะบอกว่า “เดินทางดีๆ นะลูก”

ตัวตนทีข่ายไม่ได้
     Wanna be Thai Traveler คุณโอมได้แรง

บันดาล-ใจในการสร้างเพจนี้จากรูปแบบการถ่ายภาพ

ของพ่ีรหสั สมยัเรยีนมหาวิทยาลยั เป็นลกัษณะของการ

เก็บโมเมนต์และบันทึกความรู้สึกในขณะน้ัน ซึ่งแต่ละ

สถานที่ที่ไป ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่มาก
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     คงสงสยัว่าการท�างานด้วยใจรกัมนัจะมอีปุสรรค

ได้ยังไง คุณโอมอธิบายให้ฟังง่ายๆ ว่า เมื่อเพจเริ่มมีชื่อ

เสยีงก็จะมหีลายฝ่ายท่ีเสนองานเข้ามาให้ท�า ทางเพจก็ไม่

เคยเรียกเก็บเงิน คิดแต่ว่าถ้าเขาอยากจะให้ก็รับ หากไม่

ให้ก็ไม่เป็นไร “บางทีเขาให้เงนิเรามา แต่เราท�างานให้เขา

ได้ไม่ดี อย่างนี้เราจะขายลงได้ยังไง พอรู้สึกว่าก�าลังสูญ

เสียความเป็นตัวตนไปเราก็ไม่ชอบ สิ่งนี้เลยเป็นอุปสรรค

อย่างหนึ่งในการท�างาน” คุณโอมพูดด้วยน�้าเสียงจริงจัง

     

Good healthy, All ready
     “สิ่งส�าคัญท่ีสุดในการเดินทางส�าหรับผม คือ

สขุภาพท่ีแขง็แรง” ภฏูาน คอืประเทศทีเ่ลือ่งลอืเรือ่งความ

สวยงามทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์ ผู้คนใช้ชีวิต

กันอย่างเรยีบง่าย และเป็นสถานทีท่ีค่ณุโอมตัง้ใจว่าจะไป

พิชิตให้ได้เมื่อมีโอกาส แน่นอนว่าสิ่งส�าคัญที่เขาจะน�า

ติดตัวไปด้วยคือ เงิน และอุปกรณ์เก็บความทรงจ�าท้ัง

หลายแหล่ ไม่ว่าจะเป็น ฟิล์ม กล้องฟิล์ม ขาตั้งกล้อง ฟิล

เตอร์ และเลนส์ เพ่ือทีจ่ะเก็บภาพได้ครบทกุมมุมอง แต่สิง่

ส�าคัญที่สุดส�าหรับการเดินทาง คือ สุขภาพร่างกายที่แข็ง

แรง ซึ่งนั่นอาจจะส�าคัญมากกว่าเงินด้วยซ�้า

     ส�าหรับคนที่อยากออกเดินทางท่องเที่ยวอย่าง

แรกเลยคอืการวางแผนการเดนิทาง การศกึษาวัฒนธรรม 

ศกึษาข้อมลูสถานทีท่ีจ่ะไปไว้ก่อน รวมถึงการวางแผนการ

ใช้เงิน แต่ทุกการเดินทางก็จะต้องมีบ้างท่ีไม่เป็นไปตาม

แผนท่ีเราวางไว้ ก็ให้คดิซะว่าเรือ่งท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นสิง่ทีน่่า

จดจ�า และเราก็แค่สนุกไปกับมันก็พอ
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SERWAY
เรือ่ง กาญจนา
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 การได้ออกเดินทางไปท่องเท่ียวคงเป็นความฝันอย่างหน่ึงของใครหลายคน แต่ละคนก็มีจุดหมายท่ี

แตกต่างกันออกไป บางคนก็ชอบออกเที่ยวแบบ Nature หรือบ้างก็ชอบกิจกรรม Adventure แต่ก็อาจมีบางคน

ที่ยังไม่มีจุดหมายปลายทางในใจ ครั้งนี้เราจึงน�าเอาความคิดเห็นของเพื่อนๆ 10 คนมาแบ่งปันให้ได้อ่านกันว่า

เขาและเธอนั้นอยากจะไปเท่ียวท่ีไหน เพราะอะไร และน่ีก็อาจจะเป็นตัวช่วยท่ีท�าให้หลายคนจุดประกายชวน

เพื่อนสุดซี้ออกเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ในฝัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีสักครั้งในชีวิต

WHAT’S
ON

YOUR
MIND

ณัฐกานต์	บุญประกอบ	(อายุ	21)	

“อยากไปภูเก็ตกับเพ่ือน เพราะอยากไปเที่ยวทะเล

กับเพื่อนคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่าไปกับครอบครัว”

ธีรพงศ์	เหมือนเปี่ยม	(อายุ	21)	

“อยากไปวัดเฉลิม สนามหลวง เพราะ

สวยอยากไปถ่ายรูป” สุริโย	พรมโชติ	(อายุ	20)	

“ไปเชียงใหม่ ไปขึ้นดอย เพราะได้ขับรถเที่ยวกับเพื่อน ได้

ใช้เวลาระหว่างทางกับเพ่ือน อยากไปสมัผสัอากาศหนาว”



ภูเบศ	ทิพย์สุคนธ์	(อายุ	21)	

“เขาค้อ เพราะอยากพาเพื่อนไปขึ้นเขาจะได้ผอมๆ”

ณัฐธิดา	เนียมศรี	(อายุ	22)	

“ภูกระดึง จังหวัดเลย ที่ต้องเดินเขาประมาณ 5 กิโลเมตร เหมือนการ

ได้พิสูจน์และท้าทายความสามารถของตัวเอง และมิตรภาพระหว่าง

เพื่อนที่มีให้กัน และเมื่อขึ้นไปถึงข้างบนก็มีธรรมชาติที่สวยงาม”

ธาราธาร	ช้างงาม	(อายุ	24)	

“อยากไปภูเก็ตกับครอบครัว เพราะส่วนตัวชอบทะเลแล้วภูเก็ตก็

เป็นทะเลที่สวย น�้าใส เลยอยากพาครอบครัวไปพักผ่อนที่นั่น”

พรทิพย์	มณีวรรณ	(อายุ	20)	

“อยากไปเขา เพราะเพ่ือนส่วนมากจะอยู่แถวกรงุเทพฯ แล้วบ้านหนู

อยู่เชียงใหม่เลยอยากพาเพื่อนไปเที่ยวแถวภูเขาอะไรอย่างงี้”

สุพรรษา	ปั้นพุ่มโพธ์	(อายุ	22)	

“ถ้าถามหาท่ีเที่ยวท่ีอยากไปจริงๆ ก็อยากจะไปทุกท่ีเลยนะ เพราะทุกท่ีสวยหมด

เลย ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม ต่างอารยธรรม ต่างภาษา แต่ถ้าให้สบายใจเมืองไทย

คงดีทีส่ดุ โดยส่วนตวัชอบภเูขา แต่ก็อยากเห็นท่ีทีม่สีายน�า้สวยๆ ด้วย ให้ความรูส้กึ

สบายตา เลยมีสถานที่นึงที่อยากไปคือ เขื่อนรัชชประภา หรือ กุ้ยหลินเมืองไทย”

 ครัง้หน้าจะมใีครมาแบ่งปันทรปิในฝันทีอ่ยากไปกับเพ่ือนสนิทสุดซี ้และจะมสีถานท่ีท่ีคุณคิดเอาไว้

ในใจด้วยหรือไม่ สามารถติดตามได้ใน What’s On Your Mind? ในโอกาสต่อไป
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 ส�าหรับการเดินทางแต่ละคร้ัง บรรยากาศภายในรถขณะเดินทางถือเป็นส่ิงส�าคัญท่ีสามารถช่วยให้

รูส้กึผ่อนคลายและไม่น่าเบือ่ เพลงไม่เพียงแต่ให้ความบนัเทิง แต่ในหลายๆ เพลงยังให้แรงบนัดาลใจ ให้ก�าลงั

ใจ แล้วก็ยังท�าให้ลืมความเมื่อยล้าในการนั่งรถลงไปได้ และได้รู้ถึงคุณค่าของการเดินทางออกไปหาความ

หมายในชีวิต วันนี้ Signature จึงขอน�าเสนอบทเพลงที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ

เพลงร่วมทาง

อยากชวนแฟนไปเท่ียวและออกเดนิทาง และ

มั่นใจว่าเธอจะมีความสุขมากส�าหรับการไป

เที่ ยว กันครั้ ง น้ี ให ้ความรู ้ สึ ก ท่ีฟ ั งแล ้ว

สบายๆ ท�าให้นึกถึงทะเลที่มีบรรยากาศ

สดชื่น และสวยงาม เป็นแรงบันดาลใจให้

อยากออกไปพักผ่อน

สะท้อนถึงมิตรภาพในการเดินทางสามารถ

เกิดขึน้ได้ทกุท่ีหากเราเปิดใจรบัและเรยีนรูส้ิง่

ที่เข้ามาอยู่เสมอ เพลงน้ีหากเราลองเปิดรับ

ฟังอย่างตั้งใจจะให้ความรู้สึกว่าเราสามารถ

มเีพ่ือนใหม่ได้ทุกท่ี แม้ว่าทีต่รงนัน้เราไม่รูจ้กั

กับใครเลย เพียงเรามองพวกเขาเป็นเพ่ือน

ร่วมเดินทางไปกับเรา

 เพลง Good Life :
มนัเป็นแรงผลกัดนัให้เราไมอ่ยูก่บัสิง่เดมิๆ ที่

ท�าให้เราแย่ลง ไม่ว่าเรื่องน้ันจะเลวร้ายแค่

ไหน สุดท้ายชีวิตคนเราก็ต้องกล้าที่จะเผชิญ

กับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามา

เพลง Stay The Night : 
ท�าให้เห็นถึงความสุขในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มันเป็นสิ่ง

ทีม่ค่ีาทีส่ดุส�าหรบัเราทุกคน เพราะความสขุมนัมกัจะ

ผ่านไปไวเสมอ การใช้ชีวิตเราควรมองบ้างว่าวันนี้

อาจเป็นวันสุดท้ายของเรา ถ้าเราคิดแบบน้ีเราจะใช้

ชีวิตอย่างคุ้มค่าและมีสติในทุกเรื่อง

MUSIC
เรือ่ง มนัสนันท์

เพลงปลาการ์ตูน : เพลงสถานีดวงจันทร์ : 
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 ‘Theatre’ ท่ีจะมาแนะน�าภาพยนตร์ทัง้เก่าและใหม่ ทีท่�าให้คณุได้เพลดิเพลนิได้ทกุท่ีทกุเวลา โดยในรอบฉาย

นี้ทาง ‘Theatre’ มีภาพยนตร์ 2 เรื่ิอง 2 รส ซึ่งมีแก่นของเรื่องเหมือนกัน จุดจบที่คล้ายกัน นั่นคือการเดินทางเพื่อค้นหา

เป้าหมายของตวัละครหลกัโดยระหว่างทางจะได้พบกับธรรมชาตทิีส่วยงามมากมาย ท้ังนีส้ิง่ทีไ่ด้รบัหลงัจากการชมนัน้

มคีวามแตกต่างกนัแน่นอนขึน้อยู่กับการตคีวามของแต่ละคน และครัง้หน้า ‘Theatre’ จะมภีาพยนตร์เรือ่งไหนมาแนะน�า

โปรดติดตามได้ในรอบฉายถัดไป

เพื่อนไม่เก่า	 (2011)	 : ภาพยนตร์แนว 

Comedy - Road Movie เรื่องราวของ

กลุ่มเพ่ือนที่รวมตัวกันปั่นจักรยานจาก

กรงุเทพฯ ไปล�าปาง เพ่ือแก้บน น�าแสดง

โดย ‘วงออกัส’ ซึ่งตลอดการเดินทางเกิด

เรือ่งราวต่างๆ ข้ึนมากมาย มท้ัีงช่วงเวลา

แห่งความสุข สนุกสนาน และอุปสรรค

ต่างๆ ที่เข้ามาทดสอบมิตรภาพของค�า

ว่าเพ่ือน ซ่ึงผู้ชมจะได้เห็นสถานท่ีท่อง

เที่ยวในแบบ unseen แต่ละที่ก็จะสวย

แปลกตาและมเีสน่ห์แตกต่างกันไป รวม

ทั้งได้สัมผัสกับธรรมชาติตลอดการเดิน

ทางที่ปั่นจักรยาน นับว่าเป็นแนวคิดที่ดี

ในการออกเดนิทางไปเท่ียวกับเพ่ือนๆ ท่ี

จะได้ท้ังความสนุก ผจญภัย มิตรภาพ 

และตอนจบพวกเขาจะปั ่นจักรยาน

แก้บนส�าเร็จหรือไม่ สามารถหาดูย้อน

หลังได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แล้ววันนี้

THERE	 ณ	 ท่ีแห่งน้ัน	 (2016)	 :	

ภาพยนตร์สั้น THERE Project ภายใต้ 

THAILAND GOOD HOST โปรเจคดีๆ 

ทีเ่สรมิสร้างจติส�านกึการเป็น “เจ้าบ้าน

ที่ดี” สร ้างโดย กรมการท่องเที่ยว 

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ

สมาคมธุรกิจน�าเทีย่วในประเทศ แสดง

น�าโดย สายป่าน อภิญญา และ เบสท์

เอกวัฒน์ โดยในเรื่องเป็นการเดินทาง

ของ 2 ตัวละครหลักท่ีก�าลังหาข้อมูล

สร้างหนังสั้น ได้เสนอให้เห็นตัวละคร

หลกัทีม่คีวามคิดว่า ‘ไม่จ�าเป็นท่ีจะต้อง

มาหาข้อมลูถึงทีก็่ได้ หาในอนิเทอร์เน็ต

ก็มี’ แต่หลังจากนั้นความคิดก็เปล่ียน

เมื่อได้มาพบกับธรรมชาติท่ีสวยงาม

อย่างแท้จริงและวิถีชีวิตท่ีแสนเรียบ

ง่ายของชาวบ้าน เชื่อว่าจะต้องสร้าง

แรงบนัดาลใจให้กบัหลายๆ  คนท่ีอยาก

ออกท่องเที่ยว เป็นภาพยนตร์ส้ันอีก

เรื่องที่อบอุ่นเมื่อได้ชมและท�าให้รู ้สึก

อยากออกเดินทางท่องเที่ยว

Do you want to come with me?

THEATRE
เรือ่ง กาญจนา
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ความประทับใจที่อยากส่งต ่อ
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ความประทับใจท่ีจะอยู่ในความทรงจ�าไปอีกนาน คือ บ้านมุง 

อ�าเภอเนนิมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก การใช้ชีวติทีเ่รียบง่าย ทกุ

อย่างเป็นสิ่งที่ท�าให้อยากกลับไปที่นั่นอีกสักครั้ง

การท่ีได้ไปเที่ยวกับเพ่ือนๆ เคยคิดว่าอยากจะไปเที่ยวแบบ 

Road Trip กับเพื่อนซักครั้งก่อนที่จะเรียนจบ เกิดมาครั้งหนึ่ง

ในชีวิตแล้ว ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่า

‘บ้านก้ามปู’ ถือเป็นร้านอาหารที่ประทับใจที่สุด นอกจาก

บรรยากาศร้านท่ีโอบล้อมไปด้วยต้นไม้เขยีวขจ ีเมนูเด็ดยงัมรีสชาติ

เข้มข้น กลมกล่อม ไม่เหมือนร้านอื่นอย่างแน่นอน

Treat Café & Hang out เป็นคาเฟ่ที่แค่เดินก้าวเข้าไปก็พบกับบรรยาย

กาศภายนอกร้านท่ีร่มรื่น บวกกับอาหารและเครื่องดื่มที่รสชาติอร่อย

ถูกปากเอามากๆ ถ้ามีโอกาสจะต้องชวนเพื่อนไปอีกแน่นอน

ร้าน “ flower pot cafe” ร้านคาเฟ่ที่สร้างความประทับใจตั้งแต่บรรยากาศของร้านตลอดจน

เมนเูบเกอรีท่ีส่ร้างสรรให้เข้ากบับรรยากาศร้าน ท่ามกลางธรรมชาติล้อมรอบ กับความรูส้กึ

เหมือนนั่งอยู่ท่ามกลางสวนหย่อมหน้าบ้าน

“

“

“

“

“
”

”

”

”

”



เริ่มต้นเรียนรู้ความสวยงามของปัจจุบัน
จากการซึมซับธรรมชาติรอบๆ ตัว
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