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ค�าน�าส�านักพิมพ์

วันก่อนได้มีโอกาสไปนั่งอยู่หลังเขื่อนแห่งหนึ่งในภาคอีสาน 

  บรรยำกำศนั้นยอดเยี่ยมมำก  ได้มองฟ้ำไกลๆ  ได้ยิน 

เสียงนกร้องชัดแจ๋ว วิวทิวเขำทอดตัวยำวอยู่ลิบๆ มีเจ้ำสองปีก 

โบยบินผ่ำนไปไม่ซ�้ำสีและจังหวะกำรกำงปีก

  นกตัวหนึ่งบินวนไป-มำอยู่รอบๆ  เหนือหัวไปไม่กี่เมตร 

เห็นเป็นล�ำตัว ลำยปีก และสีชมพูที่ขำของมันอย่ำงชัดเจน  มัน 

บินวนอยู่หลำยรอบจนท�ำให้เผลอคิดไปว่ำมันจะโฉบลงมำคลอ 

เคลียเรำบ้ำงหรือเปล่ำ

  สุดท้ำย คงเป็นสำยลมหรือเพรำะควำมหิวของมันก็ไม่ 

ทรำบ ท�ำให้มันตัดใจบินกลับออกไป

  ... 

  ควำมรู้สึกช่วงเวลำนั้นอิ่มเอิบยำกบรรยำย   ระหว่ำงที่นั่ง 

รอมันลำจำก กลิ่นดินกับลมริมน�้ำท่ำมกลำงบริเวณที่กว้ำงขวำง 

สุดลูกหูลูกตำตรงนั้น  ไม่รู ้ว่ำจะหำได้จำกที่ไหน
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  เรื่องที่เรำคำดไม่ถึงมักจะมำพร้อมกับกำรไปเยือนสถำน 

ที่ที่เรำไม่คุ้นเคย

  อย่ำงเร่ืองรำวในเล่มนี้  คุณชำติได้ไปสัมผัสเรื่องเล่ำ 

บรรยำกำศ และวิถีชีวิตของผู้คนจำกหลำยจังหวัด

  ไม่ว่ำจะเป็นกำรชิมปำท่องโก๋เจ้ำอร่อยและข้ำวเหนียว 

เขำวงของขึ้นชื่อที่กำฬสินธุ์, ปั่นจักรยำนเสือภูเขำไปกินกล้วย 

ทอด และดรูถคลำสสกิทีห่วัหนิ จงัหวดัประจวบฯ, พำเจ้ำสองล้อ 

ไปต่ออีกที่  ชมวิถีชีวิตผู้คนริมโขง  (ในเล่มมีเล่ำไว้ถึง ๓ บทใน 

เรื่อง  “เสน่ห์นครพนม”), กินขนมไข่ปลำที่ตลำดเก้ำห้อง  เมือง 

สพุรรณฯ (เมอืงนีเ้ค้ำมขีองกนิทัง้คำว-หวำน อร่อยสุดๆ), ชมผีเส้ือ 

ชิมกำแฟเก๋ๆ และแวะช้อปปิ้งที่ตลำดโรงเกลือ  จังหวัดสระแก้ว, 

สักกำระย่ำโม ลิ้มรสขนมจีนประโดกกับหมี่ผัดท่ีโครำช, ชมกำร 

แห่นำคบนหลังช้ำงในจังหวัดสุรินทร์  (โคลงเคล้งงง...โคลงเคลง) 

ฯลฯ 

  มีอีกนะ สำธยำยไม่หมด...

  อ่ำ...แต่ขอพูดถึงหนึ่งจังหวัดน่ำรักๆ สักหน่อย

  นครพนม  เมืองเล็กๆ ที่รุ่มรวยด้วยธรรมชำติ  อีกทั้งวัฒน 

ธรรมพื้นถิ่นอันน่ำสนใจ มีพระธำตุศักดิ์สิทธิ์ให้ไหว้สักกำระ 

  เป็นพระประจ�ำวันเกิดที่คุณผู้อ่ำนต้องติดตำมให้ดี 

  ใครเกิดวันไหน  ไหว้แล้วดีอย่ำงไร จะได้ตำมไปถูกวัด

  ในทีน่ีม้ไิด้จะให้งมงำย แต่ขึน้อยูก่บัศรทัธำของแต่ละท่ำน

  ทั้งบรรยำกำศและควำมวิจิตรสวยงำม ควำมน่ำรัก นอบ 

น้อมของผู้คนยังช่วยให้เกิดควำมสบำยอกสบำยใจได้อีกมำก

  ไม่น่ำ...คนที่นี่เค้ำถึงมีควำมซู้กกก...มีควำมสุข 



8  ชาติ  ภิรมย์กุล

  ตรงกบัข้อมลูทีค่ณุชำตไิปพบเข้ำพอด ี   “ปี ๒๕๕๕ ส�ำนกั 

งำนสถิติแห่งชำติเผย ในรอบ ๕ ปี คนจังหวัดนครพนมมีควำม 

สุขมำกที่สุด”

  ...

  ยังมีที่เที่ยวอีกหลำยที่   พื้นที่หน้ำกระดำษตรงนี้คงไม่พอ 

ให้พูดถึง ต้องขอให้คุณผู้อ่ำนไปชมกันเอำเอง 

  อย่ำงที่รู้กัน สไตล์ของคุณชำติ  เขำสำมำรถท�ำให้ที่เที่ยว 

เดิมๆ กลำยเป็นที่ที่มีเรื่องรำวดีๆ ขึ้นมำได้เสมอ 

  ทั้งเรื่องควำมสนุกสนำน ทั้งสำระดีๆ

  ยิ่งเป็นเมืองเล็กๆ  ในต่ำงจังหวัดด้วยแล้ว  ยิ่งมีแววว่ำ 

ต้องมีอะไรที่เรำไม่ได้รู ้จำกหนังสือน�ำเที่ยวที่ไหน...ชัวร์!

  เปิดไปดสูจ๊ิะ “เทีย่วชาตนิีม้แีต่ฮา” บ.ก. กล้ำรับประกนั... 

^ ^

ส�านักพิมพ์มติชน
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ค�าน�าผู้เขียน

ค�าน�าผู้เขียน

“เมืองเล็กๆ ไม่เห็นมีอะไรนะพี่”

ประโยคบอกเล่ำสั้นๆ ท�ำให้เรำเกือบถอดใจ 

ไม่ไปเที่ยวเมืองเล็กๆ ที่ถำมเขำ 

เรำก็...อยำกรู้-อยำกเห็นด้วยตำของตัวเอง...ว่ำ

เมืองเล็กๆ ไม่มีอะไรจริงหรือเปล่ำ

หลังจำกไปเที่ยวกำฬสินธุ์ ๒ วัน อยำกบอกว่ำ

เมืองเล็กๆ มีอะไรน่ำสนใจมำกกว่ำที่คิด

แม้แต่ตลำดสด “ทุ่งนำทอง” ที่กำฬสินธุ์ 

เป็นตลำดสดที่สะอำดและแปลก

แปลกอะไร ยังไง หำค�ำตอบได้อยู่ในเรื่อง  “ของดีเมือง 

น�้าด�า”

กาฬสนิธุ ์ยงัมซีำกฟอสซลิของปลำน�ำ้จดือำย ุ๑๕๐ ล้ำน 

ปี 

ที่กลำยเป็นสัญลักษณ์ของควำมรักอยู ่ที่   “ภูกุ ้มข้ำว” 

อ�ำเภอสหัสขันธ์
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ภูกุ้มข้ำวเป็นดินแดนที่ไดโนเสำร์จำกอีกซีกโลกหนึ่ง

ชวนกันมำตำยหมู่ในเมืองไทยอย่ำงน่ำแปลกใจมำก

กำฬสินธุ ์เมืองเล็กๆ ยังมีเจดีย์พุทธนิมิตที่ยิ่งใหญ่และ 

งดงำม

จากกาฬสินธุ์แวะไปนครพนม “ดินแดนมหัศจรรย์ 

ของชาวพุทธ”

เมืองนี้มีพระธำตุเจดีย์ที่บรรจุ  “พระบรมสำรีริกธำตุและ

พระอรหันตธำตุ”

เยอะมำก!

สุขใจกับทัวร์ไหว้พระธำตุ ยังสุขกำย-สบำยปอด 

บนถนนริมโขงที่มีโอโซนของอำกำศบริสุทธิ์ฝุดๆ

องค์ประกอบของเมืองนครพนมทั้งผู้คนและธรรมชำติ

มันคือ “เสน่ห์”...ที่ลืมไม่ลง

เมืองเล็กๆ หลำยเมืองในประเทศไทยล้วนแต่มีเสน่ห์ที่ 

แตกต่ำงกัน

อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  แวะไปเที่ยว 

ท�ำให้รู้ว่ำ...

มีของดีแอบอยู่ในชุมชน 

กลับมำที่กรุงเทพฯ ไปย้อนอดีตวัยเด็กที่สวนสัตว์เขำดิน 

สวนสัตว์เขำดิน  เปิดบริกำรมำไม่ต�่ำกว่ำ ๗๐ ปี 

ทุกวันนี้เขำดินยังไม่เสื่อมควำมนิยม  ในยุคที่สมำร์ทโฟน 

ครองโลก

ถ้ำอยำกดูผีเสื้อที่มีชีวิตอยู ่กับธรรมชำติแบบอิสระนับ 

หมื่นตัว
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ต้องไปเที่ยวอุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ จังหวัดสระแก้ว

ปิดท้ำยด้วย  “งานบวชนาคช้าง” 

หนึ่งเดียวในโลกที่หมู่บ้ำนตำกลำง อ�ำเภอท่ำตูม  จังหวัด 

สุรินทร์

หมูบ้่ำนตำกลำง เป็นหมูบ้่ำนเลีย้งช้ำงทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืง 

ไทย 

หมู่บ้ำนนี้เขำเลี้ยงช้ำงไว้ใต้ถุนบ้ำน

น่ำรักอ่ะ!

ก่อนไปเที่ยวจริงๆ ลองไปซ้อมกิน “หมี่ผัด” ที่โครำช

เพื่อตอกย�้ำ  เสน่ห์ของเมืองไทยไปแล้วจะประทับใจ 

ทั้งชม-ชิม-ช้อป-ไม่มีชำร์จ

เที่ยวเมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี ไม่ต้องรอเทศกำล

เที่ยวทุกครั้ง ไม่ว่ำใกล้หรือไกล ท�ำให้มุมมองชีวิตดีขึ้น 

ยิ่งถ้ำมีคนรู้ใจไปเที่ยวด้วย  เอำหัวแนบชิดกัน อัพภำพ 

ลง FB 

อะไรก็สุขและสนุก...ว่ำไหม

โชคดีมำกมำยตลอดไปนะครับ

ชาติ  ภิรมย์กุล

๙ สิงหำคม ๒๕๕๖ 

ขอขอบคุณ น้องเอิร์ท-ปิยนุช  เมำลำนนท์ ที่ช่วยสะกิด 

ค�ำผิดในต้นฉบับ และน้องนิ่ม-สุพรรณี สงวนพงษ์ ที่ช่วยตั้งชื่อให้







หลวงพ่อเมือง พลวฑฺโฒ 

งานบุญกองข้าว, พิธีสะเดาะเคราะห์ 

และพิธีพุทธาภิเษกที่วัดกกต้อง

ชุดภไูท อ�าเภอกุฉินารายณ์ 
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ของดีเมืองน�้ำด�ำ (๑)

 

ก่อน ๗ โมงเช้าในตัวเมืองกาฬสินธุ ์ ผ่านวงเวียนโปงลาง
มาถึงหน้าสถานีต�ารวจ 
  ผมเดนิข้ามถนนมาฝ่ังตรงข้าม ตามหาปาท่องโก๋ทีม่คีนแนะน�า
  “ถ้าพี่มาเที่ยวกาฬสินธุ ์  อยากให้ลองชิมปาท่องโก๋กับ 
ข้าวเหนียวเขาวง”
  บางคนอาจจะงง แค่ปาท่องโก๋กับข้าวเหนียว มันแปลก 
ตรงไหน
  ฟังตัวอย่างการแนะน�าสั้นๆ จากน้องเอ-จอมพจน์  เกษม- 
รุ่งชัยกิจ 
  “ปาท่องโก๋เจ้าน้ีกรอบนอกนุ่มใน ข้างในเป็นเนื้อนุ่มๆ  ไม่ 
หนา  ไม่เยอะเกิน    เขาเริ่มทอดตอนตี ๔ ขายหมดประมาณ ๗ 
โมงกว่าๆ   ถ้าไปซื้อตอนประมาณ ๖ โมงเช้า  เขาจะเปลี่ยนน�้ามัน 
ใหม่รอบที่สอง”
  “ส่วนข้าวเหนียวพันธุ ์เขาวง  ลักษณะของพื้นที่ปลูกข้าว 
เหนียวเป็นหุบเขาในเขตอ�าเภอเขาวง    ดินในบริเวณนี้เป็นดิน 
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ภูเขาไฟเก่า มีแร่ธาตุอาหารพืชมาก ท�าให้ข้าวเหนียวเขาวงอร่อย 
น่ิม  เป็นรองแค่ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย”
  อืม!  ฟังค�าแนะน�าแล้ว  ถ้าไม่ได้กินปาท่องโก๋และข้าว 
เหนียวเขาวงของกาฬสินธุ์จะเสียดายไปถึงชาติหน้านะเนี่ย
  เจอแล้วครับ ปาท่องโก๋เจ้าที่เอแนะน�า ตั้งกระทะขายอยู่ 
ริมถนนข้างตลาด
  เจ้านี้มีลูกค้ามาซื้อเยอะกว่าเจ้าอื่น   ผมสั่งซื้อด้วยน�้าเสียง 
แหบแห้งและเบาๆ
  “ปาท่องโก๋ ๓ ตัวครับ”   อายจังซื้อแค่ ๓ ตัว 
  หลายคนที่เห็น  เขาซื้อกันคนละ ๓-๔  ถุง    สงสัยซื้อไป 
เก็งก�าไรแน่ๆ
  ได้ปาท่องโก๋แล้ว มองหาร้านน่ังกนิ มแีต่ร้านกาแฟโบราณ 
  นั่งกินปาท่องโก๋ท่ีร้านกาแฟโบราณ  (เข้ากับหน้าตาคน 
กินมาก)
  ปาท่องโก๋เขาอร่อยจริงครับ  ไม่อมน�้ามัน กรอบนอกนุ่ม 
ใน เคี้ยวกินเพลินๆ
  เหมาะส�าหรับเป็นของช�าร่วยงานแต่งงาน  หุหุ 
  สังเกตเห็นคนแถวนี้เขากินกาแฟกับข้าวเหนียวด�าหน้า 
สังขยาเหมือนกับคนทางภาคใต้
  ที่เก๋ไปกว่านั้นคือ...ไข่ลวกครับ
  เมื่อเช้าตอนเดินออกจากที่พักผ่านร้าน  “แตงโภชนา” 
ขายกาแฟ-ไข่กระทะ-ต้มเลือดหมู   
  เห็นคนซื้อไข่ลวกกลับไปกินที่บ้าน 
  เชื่อไหมครับ ทางร้านเอาไข่ลวกใส่ในถุงพลาสติกที่มีน�้า 
ร้อนด้วย


